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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

h i j      k l m n o p q r s t    u   v w x y  Z ]قوله تعالى:  "

 ،ا�ال �معنى حق�   ١٨المطففین: h i j      k l m n  Z ] :قوله تعالى  ٢١ - ١٨المطففین: 
 ،بل �تابهم في سجین ،وال �ما ظنوا ،أي لیس األمر �ما �قولون  :وقیل ،والوقف على تكذبون 

ثم استأنف  ،�صلونه  أي ال یؤمنون �العذاب الذي�ّال  :وقال مقاتل ،و�تاب المؤمنین في علیین

أي  :قال ابن عباس ،مرفوع في علیین على قدر مرتبتهم  ١٨المطففین: i j      k  Z ]: فقال
 :وقال الضحاك ومجاهد وقتادة .أعمالهم في �تاب هللا في السماء :ا قالوعنه أ�ًض  .في الجنة

هي سدرة  :عن الضحاك قال ،وروى ابن األجلح .�عني السماء السا�عة فیها أرواح المؤمنین
وهو أعلم �ه  ،رب عبدك فالن :فیقولون  ،المنتهى ینتهي إلیها �ل شيء من أمر هللا ال �عدوها

 h i ]فذلك قوله تعالى:  ،مختوم �أمانه من العذاب -عز وجل -فیأتیه �تاب من هللا،منهم 
j      k  Z :١٨المطففین. " 

وصلى هللا وسلم و�ارك على عبده ورسوله نبینا محمد وعلى آله وصحبه  ،الحمد هلل رب العالمین
 أجمعین، أما �عد:

ا للتأكید و�راد بها ما ذ�ره هنا �معنى حق�  ،ا الزجر والردعوأنها ترد و�راد بها أحیانً  ،اكال مرت مرارً 
ي �ل سیاق وف ،المقصود أن معانیها متعددة ،أي لیس األمر �ذلك ،ومنها ما قاله ،على الثبوت

 .ر �ما یناسبهفسّ تُ 
والكتب التي تكتبها المالئكة سواء  ،�تاب المراد �ه المكتوب والمسطر الذي تكتب �ه حسناتهم 

 l ] :وال شك أن محل �تاب األبرار في العلو واالرتفاع �ما قال ،كانت لألبرار أو �انت للفجار
m n  Z :وهو �قول  ،بینما �تاب الفجار منزلته �منزلتهم في السفل في سجین ، ١٨المطففین

 ،بل هي من أعالي المخلوقات دون العرش ،ال شك أنها في جهة العلو ،هي سدرة المنتهى :هنا
ما یتجه مثل هذا و  ،�عضهم الكتاب �أرواحهم لَ وهنا أوَّ  ،لكن یبقى أن علیین مقر لكتاب األبرار

 بل المراد بها الكتب والصحف التي �تبت �ه أعمالهم الصالحة. ،التأو�ل
وفتحت لها أبواب  ،بضت صعد بها إلى السماءإن روح المؤمن إذا قُ  :وعن �عب األحبار قال "

فیخرج لهم من  ،ثم �خرجون معها حتى ینتهوا إلى العرش ،وتلقتها المالئكة �البشرى  ،السماء
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وقال  ،و�شهده المقر�ون  ،لنجاة من الحساب یوم القیامةفیه ا ،تحت العرش رق فیرقم و�ختم
 " قتادة.

 أو �شهد �محتواه المالئكة المقر�ون. ،�شهده �عني �حضره

 .هي فوق السا�عة عند قائمة العرش الیمنى  ١٨المطففین: l m n  Z ] :اوقال قتادة أ�ًض  "
في السماء السا�عة تحت علیون « :-صلى هللا علیه وسلم-قال النبي  :وقال البراء بن عازب

أعمالهم مكتو�ة  ،هو لوح من ز�رجدة خضراء معلق �العرش :اوعن ابن عباس أ�ًض  .»العرش
معناه علو في  :وقیل ،علیون أعلى األمكنة :وقیل ،علیون ارتفاع �عد ارتفاع :وقال الفراء .فیه

 " وهو معنى قول الطبري. ،ولذلك جمع �الواو والنون  ،�أنه ال غا�ة له ،علو مضاعف
 ألنه ملحق �ه. ؛و�عرب �إعراب جمع المذ�ر السالم ،جمع �الواو والنون 

 " قال الفراء. "
 كسنین وأرضین.

 ،عشرون  :�قولك ،وال واحد له من لفظه ،هو اسم موضوع على صفة الجمع :قال الفراء "
تثنیة قالوا في المذ�ر ا ولم �كن له بناء من واحده وال والعرب إذا جمعت جمعً  ،وثالثون 

إعراب هذا االسم �إعراب الجمع �ما  :وقال الزجاج ،وهي معنى قول الطبري  ،والمؤنث �النون 
 " هذه. :تقول

 ِقّنسرون.
عّلیین  :واحدها عّليٌّ وعّلّیة وقال أبو الفتح :وقال یونس النحوي  ،ِقّنسرون ورأیت قنسر�ن "

ألنها  ؛عّلیة :�ما قالوا للغرفة ،عّلیة :و�ان سبیله أن �قول ،وهو فّعیل من العلو ،جمع عّليّ 
 " فلما حذف التاء من.. ،من العلو

 عّلیة. :بنى في السطوح �قال لهاالغرفة المرتفعة التي تُ 
إن  :وقیل ،�ما قالوا في أرضین ،ضوا منها الجمع �الواو والنون ذف التاء من علیة عوّ فلما حُ  "

فالن في بني فالن أي هو في جملتهم  :�ما �قال ،هم المأل األعلىفإن ،علیین صفة للمالئكة
إن « :قال -صلى هللا علیه وسلم-والذي في الخبر من حدیث ابن عمر أن رسول هللا  ،وعندهم

فإذا أشار رجل من أهل علیین أشرقت الجنة لضیاء  ،أهل علیین لینظرون إلى الجنة من �ذا
أشرف رجل من أهل علیین األبرار أهل الطاعة  :فیقال ؟ما هذا النور :فیقولون  ،وجهه

 " وفي خبر آخر. .»والصدق
 مخّرج؟

  طالب: ...........
 عطیة عن ابن عباس؟
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  طالب: ...........
 ابن عمر، حدیث ابن عمر مخّرج؟ حدیث هنا منلكنه  ،عن أبي سعید

  طالب: ...........
 ج؟ خرّ �ُ م ل أمحدیث ابن عمر مخّرج  :أقول ،تقول من حدیث أبي سعید نعم، لكن

  طالب: ...........
 وفي خبر آخر. ،نعم

 .»إن أهل الجنة لیرون أهل علیین �ما ُیرى الكو�ب الدري في أفق السماء« :وفي خبر آخر "

 m n ] :وروى ناس عن ابن عباس في قوله ،یدل على أن علیین اسم الموضع المرتفع
 Z :أخبر أن أعمالهم وأرواحهم في السماء الرا�عة ثم قال :قال  ١٨المطففین: [ o p q r s 
 Z :على جهة التفخیم والتعظیم له  ؟أي شيء علیون  ،أي ما الذي أعلمك �ا محمد  ١٩المطففین

 :وقیل ، ٢١ - ٢٠المطففین: t    u   v w x y  Z ] :ثم فسره له فقال ،في المنزلة الرفیعة
 " ا لعلیین.إن �تاب مرقوم لیس تفسیرً 

 إنما هو تفسیر للكتاب السابق �تاب األبرار �تاب مرقوم.

    t ] :ثم ابتدأ وقال ، ١٩المطففین: r s  Z ] :بل تم الكالم عند قوله ،ا لعلیینلیس تفسیرً  "
u   v  Z :قاله  ،ولهذا عكس الرقم في �تاب الفجار ،أي �تاب األبرار �تاب مرقوم  ٢٠المطففین

فإذا انتهوا �ه إلى ما شاء هللا من  ،وروي أن المالئكة تصعد �عمل العبد فیستقبلونه ،القشیري 
و�نه أخلص لي  ،وأنا الرقیب على ما في قلبه ،سلطانه أوحى إلیهم إنكم الحفظة على عبدي

فإذا انتهوا �ه إلى  ،و�نها لتصعد �عمل العبد فیتر�ونه ،فقد غفرت له ،فاجعلوه في علیین ،عمله
و�نه لم  ،وأنا الرقیب على ما في قلبه ،أنتم الحفظة على عبدي :ما شاء هللا أوحى إلیهم

 " فاجعلوه في سجین. ،�خلص لي عمله
وهل یرى أو �علم الصورة  ،لك �صورة العمل الظاهرةورد مثل هذا اإلشكال عند معرفة المَ 

ألنه عمل ما هو موجود؟  أمهل هو موجود  ،لكن شرط اإلخالص ،العمل عمل صالح ؟الباطنة
وأن الملك الذي  ،قلبي هل �طلع علیه الملك أو ال �طلع؟ مقتضى �تبه في صحیفة الحسنات

وهنا �أنهم  ،او�ن �ان سر�  ،أقدرهم على ذلك -جل وعال -وأن هللا ،�كتبه ملك الیمین أنهم �طلعون 
قال عنه؟  ماذا .ن المالئكة �صیغة تمر�ضروي أ :�قول ،لكن هللا أعلم �صحته ،في هذا الخبر

 أو ما ُخرِّج؟
  طالب: ...........

 ین؟أ
  طالب: ...........
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 هذه في أر�ع نسخ خطیة �ستقبلونه. ،ن المالئكة تصعد �عمل العبد فیستقبلونهإ
  طالب: ...........

 �ستقلِّونه �عني �حملونه.
  طالب: ...........

معروف أنه إذا �ان من القلة فهو  نعم ،�ستقّلونه ما هو معناه �حملونه�ستقلِّونه من الِقلَّة 
 االحتقار.

أي �شهد عمل األبرار مقر�و �ل سماء من   ٢١المطففین: w x y  Z ]قوله تعالى:  "
فإذا عمل  -علیه السالم -هنا إسرافیل ون المقر� :وقال ابن وهب وابن إسحاق ،المالئكة

 " المؤمن عمل البر.
 الِبر.

�نور  ،وله نور یتألأل في السموات ،فإذا عمل المؤمن عمل الِبر صعدت المالئكة �الصحیفة "

 w ] :فهو قوله ،فیختم علیها و�كتب ،الشمس في األرض حتى ینتهي بها إلى إسرافیل
x y  Z :أي �شهد �تابتهم.  ٢١المطففین " 

 ال �معنى اإلشهاد المعروف. ،الشهادة هنا �معنى الحضور ،�عني �شهد �معنى �حضر
  طالب: ...........
 مكتوب رقم الكتاب.

أي   ٢٢المطففین: Z  ~    { | ]أي أهل الصدق والطاعة   ٢٢المطففین:  Z    } z ] :قوله تعالى "
وامرأة منعمة ومناعمة �معنى أي  ،نّعمه هللا وناعمه فتنعم :�قال ،والنَّعمة �الفتح التنعیم ،نعمة

 " إن األبرار في الجنة یتنعمون.
 الجنات.

    ¢ ] .وهي األسرة في الحجال  ٢٣المطففین: Z  ¡ ے ] .إن األبرار في الجنات یتنعمون  "
£  Z :قاله عكرمة وابن عباس ومجاهد ،أي إلى ما أعد هللا لهم من الكرامات  ٢٣المطففین، 

ینظرون إلى « :-صلى هللا علیه وسلم-وعن النبي  .ینظرون إلى أهل النار :وقال مقاتل
قوله  .على أرائك أفضاله ینظرون إلى وجهه وجالله :وقیل ،ذ�ره المهدوي  .»أعدائهم في النار

 " تعالى..
 قال؟ ماذامخّرج الحدیث؟ 

  طالب: ...........
 .»ینظرون إلى أعدائهم في النار«

  طالب: ...........
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الذي  -جل وعال -من إثبات نظر المؤمنین إلى ر�هم إذا أدخلناه في �اب التأو�ل أن من ذ�ره فرَّ 

 ( ] ؛من أن یثبت نظرهم إلى هللا فبدالً  ،ثبتت �ه األحادیث الصحیحة إلى النظر إلى أعدائهم

*  +  , -    . /      0  Z :أعدائهم في ینظرون إلى «قال:  »إنكم سترون ر�كم«  ٢٣ - ٢٢القیامة
 فهذا ال شك أنه إذا أر�د �ه هذا المعنى فهو فرار من تأو�ل هذه الصفة. ،»النار

 :�قال ،أي بهجته وغضارته ونوره  ٢٤المطففین: Z  ©  ̈ § ¦ ¥ ¤ ] :قوله تعالى "
ا أي نضرة نصبً  ،�فتح التاء و�سر الراء }تعرف{ :وقراءة العامة ،نضر النبات إذا أزهر ونّور

ف �ضم التاء ُتعرَ  :وقرأ أبو جعفر بن القعقاع و�عقوب وشیبة وابن أبي إسحاق ،محمدتعرف �ا 

أي من شراب ال   ٢٥المطففین: ª « ¬  Z ] .انضرُة رفعً  ،وفتح الراء على الفعل للمجهول
الرحیق صفوة  :وفي الصحاح ،الرحیق الخمر الصافیة :وقیل ،قاله األخفش والزجاج ،غش فیه

 " هي.. :وقال مقاتل وغیره ،أقصى الخمر وأجودها :قال الخلیل ،والمعنى واحد ،الخمر
 أصفى صوا�ه.

 " أقصى. "
 أصفى الخمر وأجوده على ما تقدم الرحیق الخمر الصافیة.

هي الخمر العتیقة البیضاء الصافیة  :وقال مقاتل وغیره .أصفى الخمر وأجودها :قال الخلیل "
  :قال حسان ،من الغش النیرة

ـــیهم                �ســـقون مـــن َوَرد البـــر�ص عل
. 

ـــــردً   ـــــالرحیق السلســـــل ب                   ا �صـــــفق �
. 

 وقال آخر:
أم ال ســــبیل إلــــى الشــــباب وذ�ــــره               

. 
                  لســـل مـــن الرحیـــق السّ  أشـــهى إلـــيّ  

. 
[ ® ̄ ° ²±  Z :المعنى إذا  :وقیل .�ختم �ه آخر جرعة :قال مجاهد  ٢٦ - ٢٥المطففین

 :و�ان ابن مسعود �قول ،شر�وا هذا الرحیق ففنى ما في الكأس انختم ذلك �خاتم المسك
ختامه آخر  :ونحُوه عن سعید بن جبیر و�براهیم النخعي قاال ،�جدون عاقبتها طعم المسك

شراب أهل الجنة �أن فُوصف  ،ألن سبیل األشر�ة أن �كون الكدر في آخرها ؛وهو حسن ،طعمه
مختوم  :وقیل ،المختوم الممزوج :عن عبد هللا قال ،وعن مسروق  ،رائحة آخره رائحة المسك

وقرأ علي وعلقمة وشقیق  ،أي ختمت ومنعت عن أن �مسها ماسٌّ إلى أن �فك ختامها األبرار
أما رأیت  ،قاله علقمة ،مه �فتح الخاء والتاء وألف بینهمااتَ خَ  :والضحاك وطاوس والكسائي

 " والخاتم والختام متقار�ان في المعنى إال. ،تر�د آخره ،ااجعل خاتمه مسكً  :المرأة تقول للعطار
 خاِتم األنبیاء وخاَتمهم. -علیه الصالة والسالم-كما �قال للنبي 

 " قاله الفراء. ،والختام المصدر ،متقار�ان في المعنى إال أن الخاتم االسم "
 م االسم الذي هو اسم المصدر.والخاتَ  ،اا وختامً واألصل ختمً  ،اختم �ختم ختامً 
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ختم إناؤه �المسك  :و�ذا قال مجاهد وابن ز�د ،والختام الطین الذي �ختم �ه :وفي الصحاح"
 :وقال الفرزدق ،حكاه المهدوي  ،من الطین بدالً 

 "و�ت أفض        
فإما أن �ختم �طین �ما �فعلونه إذا عصروا  ،فیكون �الغطاء له ،ىغطَّ �ختم اإلناء �معنى أنه �ُ 

�معنى أنهم �جعلونه  ،حتى یتخمر ا�ختمونه �طین فیتر�ونه أ�امً  ،اوجعلوه نبیذً  ،العنب أو التمر
 وهذا ختامه وغطاؤه من المسك. ،من الطین غطاءً 

 وقال الفرزدق: "
               ................................

. 
                  و�ــــــــت أفــــــــضُّ أغــــــــالق الختــــــــام  

. 
 وقال األعشى:

                  ................................   .وأبرزها وعلیها ختم               
. 
 " وذ�ر.. ،وقبض �معنى مقبوض ،أي علیها طینة مختومة مثل نفض �معنى منفوض

 حمل �معنى محمول.

 ] :وهب واللفظ البن وهب عن عبد هللا بن مسعود في قوله تعالى وذ�ر ابن المبارك وابن "

° ²±  Z :إن  :أال ترى إلى قول المرأة من نسائكم ،لیس �خاتم �ختم ،خلطه  ٢٦المطففین
شراب أبیض مثل الفضة �ختمون �ه آخر  :إنما خلطه مسك قال ،خلطه من الطیب �ذا و�ذا

 " أشر�تهم.
 �ختمون �ه شرابهم. ،�عني �كون من آخر ما �شر�ون 

من أهل الدنیا أدخل فیه یده ثم أخرجها لم یبق ذو روح إال وجد ر�ح طیبها  لو أن رجالً  "
 :وقیل .»غدران الخمر«ما الرحیق المختوم؟ قال  ،�ا رسول هللال: قی :وروى أبي بن �عب قال،

 " فاهلل أعلم. ،مختوم في اآلنیة وهو غیر الذي �جري في األنهار
 عنه؟ �قول ماذا

  طالب: ...........
فإن أهل العلم ال یبحثون عن  -علیه الصالة والسالم-ما فیه شك أنه إذا وجد التفسیر عن النبي 

 فاختالفهم فیه یدل على أنه لم �صح عندهم شيء فیه. ،�كتفون �ه ،غیره

" [ ³ ́  Z :أي وفي الذي وصفناه من أمر الجنة   ٢٦المطففین[ µ ¶    ̧  Z

نت �ه ولم نِ َض نفست علیه الشيء أنفسه نفاسة أي  :�قال ،أي فلیرغب الراغبون   ٢٦ المطففین:
 ،رون في العملو�لى ذلك فلیتبادر المتبادِ  :الفاء �معنى إلى أي :وقیل ،أحب أن �صیر إلیه

 " .٦١الصافات: W X Y Z [  Z ] :نظیره
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والحث علیها یدل على أن  ،أطرافالمنافسة والمسا�قة والمسارعة �ل هذه مفاعلة بین طرفین أو 
ال یؤمن « :وال یرد على هذا مثل ،المسلم ینبغي أن �سبق غیره في هذه األمور و�تقدم علیهم فیها

بل �صلون إلى  ،مقتضى ذلك أنه ال یتقدم على غیره ،»أحد�م حتى �حب ألخیه ما �حب لنفسه
وأما إذا أحب أن یتقدم على غیره و�صل إلى الهدف قبل غیره و�صل  ،الغا�ة على درجة واحدة

فهل مثل هذا مما تطیقه القلوب  ،إلى الغا�ة قبل غیره معناه أنه ما أحب ألخیه ما �حب لنفسه
 م�له ،فیه مئة ادراسی�  اافترضوا صف�  ،البشر�ة اإلنسان أن یتمنى الناس �له معه على حد سواء

معنى  ما ؟معنى المنافسة أم مامع هؤالء جماعة؟!  اأن �كون األول مكررً  یتمنون لكل واحد منهم
لكن إذا حصل من غیرك ما  ؟معنى المسارعة إال أنه لتسبق غیرك وتنافس غیرك ما ؟المسا�قة

بل �جب أال تحسده على  ،ینبغي أال تحسده على ذلك ،یتقدم �ه علیك أو ینافسك فیكون معك
لكن هل مقتضى أن �حب  ،وهذه هي الغبطة ،تتمنى أن تكون معه و�ذا سبقك ،ذلك وتتمنى ذلك

المنافسة أن �سبق هي  ؟معنى المنافسة مالغیره ألخیه ما �حب لنفسه أن �كونوا في درجة واحدة؟ 
 ؟أال ُ�سبق أم

  طالب: ...........
 ن..االمسا�قة والمسارعة �ا إخو  ،المسا�قة أوضح

  طالب: ...........
 أحب لغیره أن �كون مثله.�سبق معناه ما 

  طالب: ...........
 أال ُ�سبق؟

  طالب: ...........
�عني أنت لو نظرت إلى الناس أظن من الِقدم حتى فرح  ،�عني لو تمنى أنه یتقدم على غیره

ما فیه هذا المعنى أنه  ،�حیث تمنى أنه قال النخلة ،�جواب ابنه عبد هللا -رضي هللا عنه -عمر
فهل یؤاخذ اإلنسان �مثل هذا الشعور أو مثل هذا التمني؟  ،فیه هذا المعنى ؟غیره یتقدم فیه على

 ؟ »ال یؤمن أحد�م حتى �حب ألخیه ما �حب لنفسه« :وهل هو مخالف لحدیث
  طالب: ...........

فیه ضرب من  ًئاهذا من بین الصحا�ة منزلة أظن بلوغها شی ،نعم تمنى لولده أن �كون قال
ن هذا الحدیث مما إ :بل أكثر المسلمین ومن القد�م الناس قالوا ،ر وواقع �ثیرالمستحیل في تصوّ 

إن هذا  :مع أن أهل العلم قالوا ،�عسر تطبیقه في نفس المسلم حتى �حب ألخیه ما �حب لنفسه
السالمة تصل في قلب المؤمن إلى أن یتمنى لجمیع  تو�ذا �ان ،لیس �العسیر على القلب السلیم

 هذا أظن السالمة عز�زة. ،وأن �حب لهم ما �حب لنفسه ،كونوا مثله أو أفضل منهالمسلمین أن �
  طالب: ...........
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 قال؟ إني ال أحب أن �جري الحق على لساني. ماذا
  طالب: ...........
المقصود أنه یبین  ،أن یبین الحق على أي لسان �ان -رحمة هللا علیه -بیان مقصود اإلمام

 هللا �عفو عنا. ،الحق
  طالب: ...........

 أي حدیث؟
  طالب: ...........

 المسا�قة والمسارعة؟ 
  طالب: ...........

منزلة لخواص ا نقول هذه نلكن المشكلة نفي إ�مان إذا � ،هو ما فیه شك أنه في ظاهر األمر فیه
 كن نفي اإل�مان مشكل.ل ،وعوامهم یلیق بهم المنافسة والمسا�قة والمسارعة، الناس دون عوامهم
  طالب: ...........

إنما  ،إذا ما وجد في القلب شيء ما أنت مستعجل وال أنت منافس وال أنت حر�ص على سبقه
وأهل العلم حینما قالوا  ،على �ل حال هذه النصوص من مضائق األنظار ،وجد في القلب شيء

لكن لبعدنا و�عد العهد عن  ،ن فراغن هذا لیس �عز�ز على القلب السلیم ما قالوه مإذلك الكالم 
تغیر الِفَطر وصلنا إلى ما وصلنا إلیه حتى و عصر النبوة واختالط األمور واختالف األمزجة 

 �هللا المستعان. ،جزمنا �أن هذا ضرب من المستحیل
  طالب: ...........

وال تتعارض مع المحبة  ،إن هذه محبة ِجِبلِّیَّة :نقول ،ما نقول مثل هذا الكالم �النسبة لعمر
 ،�عني مثل ما قیل في نظائره اآلن الرجل المسلم �جوز له أن ینكح یهود�ة ونصرانیة ،الشرعیة

لكن المودة والرحمة التي  ،لالختالف في الدین �بغضه لسائر الكفار ؛و�جب علیه أن یبغضها
ة الولد والوالد و�ذا وتلك محبة شرعیة مثل محب ،فهذه مودة جبلیة ،جعلت بین الزوجین موجودة

 وتكون بذلك ،على مرادهم -جل وعال -فأنت تقدم مراد هللا ،-جل وعال -مع معارضتهم مراد هللا
 �ن وجدت في نفسك ما وجدت من الود لهم.و  على خیر،

  طالب: ...........
�ا لیت الناس �لهم أوائل  :صل و�أخذ الجائزة و�صیر األول في ترتیب �قول�عني عقب ما �

 ؟ صح
  طالب: ...........

 .�صلحما  �صلحما 
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" [ ¹ Z  :أي ومزاج ذلك الرحیق   ٢٧المطففین[ º »    Z  :أي من شراب ینصبّ   ٢٧المطففین 
فهي عین ماء  ،وأصل التسنیم في اللغة االرتفاع ،وهو أشرف شراب في الجنة ،علیهم من علو

وروي عن  ،و�ذلك تسنیم القبور ،لعلوِّه من بدنه ؛ومنه سنام البعیر ،تجري من علو إلى أسفل
 " تسنیم عین في.. :عبد هللا قال

 .تسنیم القبور جعلها محد�ة مرتفعة عن وجه األرض قلیالً 
و�مزج منها �أس  ،اتسنیم عین في الجنة �شرب بها المقر�ون صرفً  :وروي عن عبد هللا قال "

  ٢٧المطففین:  º »    Z ¹ ] :-عز وجل -وقال ابن عباس في قوله .أصحاب الیمین فتطیب

التسنیم عین  :وقیل ، ١٧السجدة:  p q r s t u v w x    Z ] :هذا مما قال هللا تعالى
فإذا امتألت  ،فتنصب في أواني أهل الجنة على قدر مائها ،تجري في الهواء �قدرة هللا تعالى

وقال ابن  ،قاله قتادة ،وال �حتاجون إلى االستقاء ،فال تقع منه قطرة على األرض ،أمسك الماء
وقد ذ�رناه في سورة  ،و�ذا في مراسیل الحسن ،بلغنا أنها عین تجري من تحت العرش :ز�د

وهم أفاضل  ،أي �شرب منها أهل جنة عدن  ٢٨المطففین: À   Á  Z ¿ ¾ ½ ]اإلنسان 
 " وهي لغیرهم مزاج. ،ارفً أهل الجنة ِص 

�ما في قول الشاعر: شر�ن �ماء البحر  ،�شرب بها �عني �شرب منها ،منوهي والباء �معنى 
 �عني شر�ن من مائها.

 " وتسنیم. ،نصب على الحال من تسنیم :وقال الزجاج ،صب على المدحا نُ وعینً  "
وهذا أجود عند شیخ اإلسالم أولى من أن  ،و�ذا أردنا أن نضمن الفعل ونبقي الحرف على حاله

ا �شرب �عني �ستمتع بها �ستمتع بها أو ینتفع بها عینً  :حرف آخر قلنا نؤول الحرف �معنى
 وشیخ اإلسالم یرجح تضمین الفعل على تضمین الحرف. ،المقر�ون 

 ؛ا نصبفعینً  ،ا من السناما مشتقً و�ن جعلته مصدرً  ،وتسنیم معرفة لیس �عرف له اشتقاق "

 :وهذا قول الفراء ، ١٥ - ١٤البلد: Z  § ¦ ¥ ¤    £ ¢ ¡ ے ] :ألنه مفعول �ه �قوله تعالى
 " وعند المبرد. ،ا أو من عینوعند األخفش بیسقون أي �سقون عینً  ،إنه منصوب بتسنیم

 المصدر �عمل عمل فعله. ،ألنه �عمل عمل فعله ؛ا منصوب �المصدرا وعینً �كون یتیمً 
 " قوله تعالى.. ،وعند المبرد �إضمار أعني على المدح "

 ،ا على المدحلكن إذا �ان منصو�ً  ،�صیر منصوب �أعني ،المدح �إضمار أعنيما �صیر على 
 فیضمر أمدح.

وصف أرواح الكفار في الدنیا مع المؤمنین   ٢٩المطففین: Â Ã Ä  Z ]قوله تعالى: "
هو  :روى ناس عن ابن عباس قال ،والمراد رؤساء قر�ش من أهل الشرك ،�استهزائهم بهم

الولید بن المغیرة وعقبة بن أبي معیط والعاص بن وائل واألسود بن عبد �غوث والعاص بن 
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صلى -وأولئك �انوا من الذین آمنوا من أصحاب محمد  ،هشام وأبو جهل والنضر بن الحارث
و�ذا مروا  ،مثل عمار وخباب وصهیب و�الل �ضحكون على وجه السخر�ة -هللا علیه وسلم

�غمز �عضهم   ٣٠المطففین: Î Ï  Z ] -صلى هللا علیه وسلم-رسول هللا  بهم عند إتیانهم
غمزت الشيء  :�قال ،أي �عیرونهم �اإلسالم و�عیبونهم �ه :وقیل ،و�شیرون �أعینهم ،ا�عًض 

 بیدي قال:
               قــومٍ  غمــزت و�نــت إذا غمــزت قنــاةَ 

. 
                   "كســـــــــرت �عو�هـــــــــا أو تســـــــــتقیما 

. 
�من ذ�ر عمار وخبیب وصهیب و�الل الذین ینبزون �أنسابهم أو ینبزون  اال �كون خاص� وحینئذ 
وما أشبه ذلك �كون للجمیع حتى یتغامزون �غمزون أ�ا �كر وعمر وهم من أشراف الناس  ،�فقرهم

 إذا �ان المراد �التعییر �اإلسالم و�الدخول في اإلسالم.
 ،إذا سجد غمزني فقبضت رجلي الحدیث -صلى هللا علیه وسلم-�ان النبي  :وقالت عائشة "

وما  ،غمزه أي عا�ه :�قال ،الغمز �معنى العیب :وقیل ،وغمزته �عیني ،وقد مضى في النساء
جاء نفر من المسلمین  ،نزلت في علي بن أبي طالب :وقال مقاتل ،في فالن غمزة أي عیب

 " إلى النبي.
 جاء في..

 جاء..
 نفر.في 

فلمزهم المنافقون وضحكوا  -صلى هللا علیه وسلم-جاء في نفر من المسلمین إلى النبي  "

 Ô ]أي انصرفوا إلى أهلهم وأصحابهم وذو�هم   ٣١المطففین: Ð Ñ  Z ] ،علیهم وتغامزوا
Õ Ö Z  :معجبون �ما هم علیه من الكفر متفكهون  :وقیل ،أي معجبین منهم  ٣١المطففین

 ،والباقون �ألف ،فكهین �غیر ألف :وقرأ ابن القعقاع وحفص واألعرج والسلمي ،بذ�ر المؤمنین
 " هما لغتان مثل طمٌع وطامع وحذٌر وحاذر. :قال الفراء

مستثناة من  ذهوه ،وحذر وفكه �ل هذه صیغ مبالغة ،وطمع صیغة مبالغة ،لكن طامع اسم فاعل
فالمبالغة أقل من األصل الذي  ،الصیغة ز�ادة المبنى تدل على ز�ادة المعنى إال في هذه :قولهم

 ومع ذلك هي أبلغ. ،هو اسم الفاعل
  طالب: ...........

 �انت مكة إن �ان هو األصل أن السورة مكیة. ،المنافقون في المدینة
  طالب: ...........

ومن قواعد أهل العلم التي �فرق فیها بین المكي والمدني أن السور التي  ،على الخالف السابق
 هذه من قواعدهم. ،فیها �ال مكیة
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  طالب: ...........
 معجبین مثل معجب أو متعجبین هذا وهذا. معجبین �أنفسهم متعجبین من غیرهم.

 ] .كه الناعم المتنعموالفا ،الفكه األشر البطر :وقیل ،وقد تقدم في سورة الدخان والحمد هلل "

× Ø  Z :صلى هللا علیه وسلم-أي إذا رأى هؤالء الكفار أصحاب محمد   ٣٢المطففین- [ 

Ù Ú Û Ü Ý  Z :صلى هللا علیه وسلم-ا أي في اتباعهم محمدً   ٣٢المطففین-. [ Þ 
ß à á â  Z :ألعمالهم مو�لین �أحوالهم رقباء علیهم ینظحاف  ٣٣المطففین. [ ã  Z

صلى هللا -�محمد   ٣٤المطففین: ä å  Z ]�عني هذا الیوم الذي هو یوم القیامة   ٣٤ المطففین:

نظیره في  ،�ما ضحك الكفار منهم في الدنیا  ٣٤المطففین:  æ ç è é Z ] -علیه وسلم
 " أخبرنا محمد بن �شار. :وذ�ر ابن المبارك ،وقد تقدم ،آخر سورة المؤمنین

 فضحك منهم وسخر منهم. ،ضحكوا وسخروا ،الجزاء من جنس العمل

 ã ä å æ ç è é Z ]عن قتادة في قوله تعالى:  ،أخبرنا محمد بن �شار "

فإذا أراد المؤمن أن  ،وى إن بین الجنة والنار �ُ  :ا �ان �قولكر لنا أن �عبً قال ذُ   ٣٤المطففین: 

 3 ] :قال هللا تعالى في آ�ة أخرى  ،وى ینظر إلى عدو �ان له في الدنیا اطلع من �عض الكُ 

4 5 6 7 8  Z :وذ�ر ابن  ،ذ�ر لنا أنه اطلع فرأى جماجم القوم تغلي :قال  ٥٥الصافات

 :قال  ١٥البقرة: À  Z ¿ ¾ ]ا أخبرنا الكلبي عن أبي صالح في قوله تعالى: المبارك أ�ًض 
فإذا رأوها قد فتحت أقبلوا إلیها  ،فتفتح لهم أبواب النار ،اخرجوا :�قال ألهل النار وهم في النار

غلقت دونهم  ،فإذا انتهوا إلى أبوابها ،والمؤمنون ینظرون إلیهم على األرائك ،یر�دون الخروج

فذلك قوله  ،و�ضحك منهم المؤمنون حین غلقت دونهم ، ١٥البقرة: À  Z ¿ ¾ ] :فذلك قوله

 ã ä å æ ç è é ! " # $ % & '   ( )   *  + Z ]تعالى: 

وزي ب أي هل جُ وِّ ومعنى هل ثُ  ،وقد مضى هذا في أول سورة البقرة  ٣٦ - ٣٤المطففین: 
وقیل إنه متعلق بینظرون أي ینظرون هل  ؟�سخر�تهم في الدنیا �المؤمنین إذ فعل بهم ذلك

استئناف ال موضع  :وقیل ،ا بینظرون وموضعها نصبً  ،فیكون معنى هل التقر�ر ،جوزي الكفار

 % ] :والمعنى �قول �عض المؤمنین لبعض ،هو إضمار على القول: وقیل ،له من اإلعراب

& '   Z  :فالثواب ما یرجع على  ،وهو من ثاب یثوب أي رجع ،أي أثیب وجوزي   ٣٦المطففین
 " �هللا أعلم. ،ختمت السورة .و�ستعمل في الخیر والشر ،العبد في مقابلة عمله

األصل أن الثواب جزاء  ،منهم حتى في اللفظنعم استهزؤوا وسخروا فاسُتهزئ بهم وُسخر 

  ٢١آل عمران: µ ¶ ̧ ¹  Z ] :عمل من �اب السخر�ة �ما فيلكن استُ  ،الحسنات
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أن تكون فیما �سر �انت  لكنها استعملت من �اب النكا�ة هنا فبدالً  ،البشارة إنما تكون فیما �سر
 فیما �ضر.


