
 
 

 قالئد العقيان 
   من جمالس تفسري القرآن 

تفسري اجلاللني، يف واحد وثالثني جملًسا، على فضيلة الشيخ جمموع فوائد درس: التعليق على 
 الدكتور/عبد هللا بن صاحل العبيد.

 
 فائدة  (٧٢١)

 
 فوائد وفرائد قيدها وانتقاها: 

 وليد القيسي 

 
 

  



 (2)  من جمالس تفسري القرآن  قالئد العقيان

 

 

 املجلس األول 

حيث التفاق  تنزيل اآلايت اليت نزلت يف شأأأأأأفن اللفاا ؤمن اال منك ل فشأأأأأألا   ي  من   -1
 يف الصفات، ل من حيث تنزيل األحلام.

 أو  من أحدث الرتادف االطمق هم اجلهمية.  -2
 الصحاح لمجوهري ؤند أهل المغة كصحيح البخااي ؤند أهل احلديث. -3
ومن أمثمتأأأ  اخلالف يف االراد   ،قو   1٠٠و مأأأا زأأأاووت األقوا   يأأأ   اخلالف االئوي، وه -4

 ا.ابحلروف االقطعة )حروف التهجي(. ولو مجعت مسائل هذا النوع للان ذلك مفيد  
 غريها من السوا. كالبسممة يف  البسممة يف الفاحتة ليست    -5
أقوى األدلة ؤمن أن البسأأأممة من القرآن فمجاع الصأأأحا ة ؤمن كتا تها يف االصأأأاح  م     -6

 اح  مما ليس  قرآن. فمجاؤهم ؤمن زريد االص
 اخلطف يف اللتاب ليس كاخلطف يف اخلطاب، ألن اللتاب ميلن حتريره وضبط .  -7
أكثر اخلالف يف ؤد اآلايت جاء يف سأأأأأأأأأأأأوا  ل ، وليس يف البقر  فل موضأأأأأأأأأأأأ  واحد  ي   -8

 اختالف، وهو آية اللرسي. 
الذي    جال  الدين احملمي يرى أن ما ليس من القراءات السأأأأأأأب  شأأأأأأأاذ، خال ا لمسأأأأأأأيولي -9

 يرى أن الشاذ ما ليس من القراءات العشر.  
 .وحنومها واحلا  كالتمييز  القراء ، يف هبا ال تداء حيسن ل التوا   كل -1٠

 هي شأأأأاذ ، وهذا ا أأأأطالح   "وقرئ" هي متواتر ، وفذا قا     "ويف قراء "  اجلاللن فذا قا  -11
 .ات عا  ي  اللواشي

 .الباقالينأو  من قا  ؤد اآلي اجتهادي   -12
 .كون حواء خمقت من ضم  آدم جمم  ؤمي  وخال  اجلهمية -13
مل يمتزم االصأأأأأأأأأأنفان قراء   عينها يف التفسأأأأأأأأأأري  ل كا، كتااان من القراءات، كما وق  ذلك   -14

 لمبخااي وغريه ويفسر ذلك أن هلم اختياا.

 .ممبا يقاا   وفل  الطب  أشد من اخلت لمفظ وهو تفسري "ختم"  طب ، سر السيولي   -15
  .حفظ هللا اسم كتا   العزيز ؤمن  وا  واحد  وفل للان كمما ؤرض حلاكم اأي غري  ي -16
 .البدء ابلبسممة يف كل سوا  أن القرآن كم  مبين ؤمن الرمحة م  ل  من ح   -17



 (3)  من جمالس تفسري القرآن  قالئد العقيان

 

 

ك  أو  آية  يها التفات يف ترتيب  -18 ك    االصح ﴿ ف ايا  .﴾ن ست عُك ن عُبُد و ف ايا
 جمي وممن كتب  ي  مااياب الشنقيطي. تسهيل اهلمز هاء يف القراءات حلن -19
ُعُرون  يف قول  تعاىل ) -2٠ ُهْم و م ا ي شأأأأأأأأْ ( لقبح  عمهم مل ين  ؤنهم العقل و م ا ك ْد ُؤون  ف لا أ نْأُفسأأأأأأأأ 

 .وفل  حىت البهائم تشعر سوءه،وغريه للن نفن ؤنهم الشعوا لعظم 
لم )ابلبالل( يف  عض  يف تفسأأأأأأأري اجلاللك )ول تمبسأأأأأأأوا( ذمطوا )احلق( الذي أنزلت ؤمي -21

 .النسخ تغريون  و عضها تفرتون 
 .من األ لاا البحثية اليت ذكرها الشيخ تتب  استعمالت الزخمشري -22

  



 (4)  من جمالس تفسري القرآن  قالئد العقيان

 

 

 املجلس الثاني

وهو أن كتص لالب  ،"الختصأأأأأأأأأأأأأا " األولية يف  أأأأأأأأأأأأأحة القو  وقوت من أقوى معايري   -23
 .مثل: اختصا  ؤمي  ن أيب لمحة ؤن ا ن ؤباس   شيخ،

 .كفوائد احلنائي ومتام فخلالروا ،  كممة الفوائد ؤند السم  يراد    أغاليط  -24
 .اإلدغام حبث سيبوي  ل  يف اللتاب  أحلام من أحسن حبوث  -25
 أ م ن و ُهو  كل  من يف القرآن حيسأأأأأأأأأأن الوق  ؤميها فل فذا ُنسأأأأأأأأأأقت كقو  هللا جل وؤال ) -26

قُ   .أقوا  هذا أحسنها  ستة و ي، ( اْلع م يمُ اخلْ الا
فل يف قراء  أيب ، لالكتفأاء ابللسأأأأأأأأأأأأأأر  ؤنأ ، يف كأل القرآن لفظ اب االنأادى ليس  يأ  ايء -27

 .جعفر ابلضم ابُ 
  



 (5)  من جمالس تفسري القرآن  قالئد العقيان

 

 

 املجلس الثالث

 ما يو   يف القرآن أبن  وائد، ل يقصد    أن  ل  ائد  من ،  ل ل  ثالث  وائد:  -28
 امة يف المغة والبالغة.تقوية اجلممة من حيث الفخ  ▪
 تقوية  وا  اجلممة يف الرسم كما يف لفظة الراب،  إهنا ترسم  واو وأل .  ▪
اجلما  الصأأأأأأأأأأأأأور. كما يف الشأأأأأأأأأأأأأعر كمما وادت التفاؤيل كان أمجل وأ خم لزايد     ▪

محأاا -، ولأذلأك كأان حبر اللأامأل والطويأل أمجأل من الرجز-وهو الصأأأأأأأأأأأأأأوت -النغم
 .-الشعراء

تيأان ابلعأام ا اخلأا ، كقولنأا احيم ا وف، وفاأا كأانأت يف القرآن األ أأأأأأأأأأأأأأأل يف المغأة اإل  -29
يمٌ } ، ومسيت ابلفا أأأأأأأأأأأمة هراب  من لفظة -وهي آخر اآلية-{، لرؤاية الفا أأأأأأأأأأأمةا ُءوٌف ا ح 

  الغي. مبحث  السج  والفا مةو السج .  
وزد لسأأأوا  نونية  ا تلون وقد  ،٪51ابلنون ونسأأأبة ذلك من القرآن   أكثر  وا أأأل اآلايت  -3٠

  عض آايهتا تنتهي اباليم، وذلك لمشب  احلا ل يف الصوت.
ل يرى شأأأيخ اإلسأأأالم التناوب  ك األدوات ألن ل  مدخال  يف اناو. ونصأأأ  البالغة يف  -31

 األدوات، واآلخر يف االفردات.  
ٍغ و ل  ؤأ ادٍ } -32 { البأاغي واالعتأدي هو اآلكأل لممحرمأات االأذكوا  من غري ضأأأأأأأأأأأأأأروا ، غ رْي  اب 

 أوىل من ذصيص الباغي ابخلااج ؤمن االسممك، واالعتدي  قال  الطريق. وهذا
فيد القمة غالب ا ؤند سأأأأيبوي ، ومن مشأأأأايخ الشأأأأيخ من يرى يمج  االذكر واال نث السأأأأاالك   -33

 أن السياق هو ما حيدد ذلك.
القو  القو  أبن القرآن نز  كامال  يف امضأأان يف  يت العز  يف السأأماء الدنيا، أ ضأأل من   -34

أبن  نز  ا تداء  يف امضان؛ ألن هذا هو االشهوا ؤن السم . ول يشلل أن هللا تلمم    
 يف احلوادث فل يف ذهن االبتدع!

ف ل ك  ؤ ب اد ي ؤ ينا  فدخا  آية الدؤاء ) -35 ...(  ك آايت الصأأأأأأأأأأيام  ي  فشأأأأأأأأأأاا  فىل أن و ف ذ ا سأأأأأأأأأأ 
 الدؤاء وقت الصيام مظنة اإلجا ة.

  



 (6)  من جمالس تفسري القرآن  قالئد العقيان

 

 

 (١)املجلس الرابع

السأأأأرااي اليت  عثها النى  أأأأمن هللا هي خامس -اضأأأأي هللا ؤن -هللا  ن جحش سأأأأرية ؤبد -36
 )وليست األوىل كما ذكر اال ل (. ؤمي  وسمم

( شأأأأأأاهد حنوي ؤمن ؤدم اشأأأأأأرتا  تلراا حرف   -37 د  احلْ ر ام  ج  يف قول  تعاىل )و ُكْفٌر      و اْلم سأأأأأأْ
 اجلر ؤند ؤط  جمروا آخر.

ا، ألن -ة قروءثالثأ   كون ؤأد  االطمقأةمن    يف احللمأةقأا  ا ن القيم  -38 أي ومل يلن قرء  واحأد 
: الطمقة الثالثة الا كانت من جنس األولتك -االقصأأأد اسأأأتراء الرحم  قط ول اجعة لمزوج

  أؤطيت حلمهما ليلون ابب الطالق كم  واحدا  ال كتم  حلم .

المبان  إن كان مسأبوقا  ا قا : وقيل  ل ؤدهتا حيضأة واحد  وهو اختياا أيب احلسأن ا ن 
يمتفت فىل قول ، وفن مل يلن يف االسفلة فمجاع  قول   وألابإلمجاع  الصواب اتباع اإلمجاع  

  5/ 597ذكر حنوه يف إواد االعأاد  و     ا ن اجلووي[  3٠٠/3قوي ظأاهر. إفؤالم االوقعك  
 .  الرسالة[

لمعقد وهو األغمب يف القرآن  ل يقتصأأأأأأأأأأأر يف التفسأأأأأأأأأأأري ؤمن االع  المغوي،  النلاح  ر   -39
 .(ح ىتا تأ ْنل ح  و ْوج ا غ رْي هُ و ر لمجماع كما يف قول  )

ر اُحوُهنا مب  ْعُروٍف( يف البقر ، أما يف سأأأأأأأأأأأأأأوا  الطالق )أ ْو   اا ُقوُهنا مب  ْعُروٍف( ولفظ  -4٠ )أ ْو سأأأأأأأأأأأأأأ 
 التسريح يفيد فؤطاء كامل احلقوق، أما الفراق  هو فؤراض ؤن الشيء.

 اجتم  لفظ )أوكن( و )ألهر( يف القرآن  هو غالبا يف أؤما  القموب.فذا   -41
ْوُلود  لأأ  ُ يف قولأأ  تعأأاىل ) -42 ك ويرتتأأب ؤمن ذلأأك ؤأأد  أحلأأام  قهيأأة  و ؤ م ن اْلم  ( الالم لمم مأأْ

لموالأد األخأذ من مأا  ولأده )أنأت ومأالأأك  وجيوو  ب النفقأة لموالأد ؤمن الولأد،  منهأا: وجو 
يف السأأأأأأأأأأأرقة، ول يُقتل الوالد ابلولد، ولموالد الرجوع يف اهلبة أل يك(، ول يُقط  مبا  ولده 

 لمولد، وهناك غري هذه األحلام اخلمسة.
 فذا اجتم  يف القرآن )واس ( و )ؤميم(  هناك   عل هلل، و عل لمملما  غالبا. -43
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 (7)  من جمالس تفسري القرآن  قالئد العقيان

 

 

يأأث نظر يف ؤمأأل من منهج اإلمأأام أمحأأد يف الرتجيح أنأأ  فذا اأى اختال أأا يف اوايأأة احلأأد -44
( ومثل حديث .مثل حديث )يقط  الصأأأأأأأأال  االرأ  واحلماا واللمب..،  قدام الصأأأأأأأأحا ة 

 .)أ طر احلاجم واحملجوم( وغريمها
ْنء( هلذا يف اسأأأأأم االصأأأأأح  كم  فل يف موضأأأأأ  واحد يف القرآن ُكتبت أبل    -45 لفظ )شأأأأأ 

 .[23و ل  تأ ُقول نا ل ش ْاْىٍء﴾ إ الله :  .﴿قبل الياء
ٌة م ان  ا يأأأٍل من األمثأأأا  االخيفأأأة يف   -46 نأأأا ُ  ج  لأأأ  دُُكْم أ ن ت ُلون   القرآن قولأأأ  تعأأأاىل )أ يأ و دد أ حأأأ 

 .و أ ْؤن اٍب...(
اُء ؤ و م ن يُأْ ت  احلْ ْلم ة   أ ق ْد أُور   خ رْي ا(  -47 يف قول   عد آايت اإلنفاق )يُأْ ر  احلْ ْلم ة  م ن ي شأأأأأأأأأأأ 

كثري ولو قل ما ينفق ،  الصأأأأدقة   دللة ؤمن أن من يو ق لإلنفاق يف سأأأأبيل هللا يو ق خلري
 هلا آاثا ؤظيمة: تُفتح هبا أ واب كثري  من اخلري، وت صر ف كثريا من الشر.

ُقوا خ رْيٌ لاُلْم س(  ي  أن االسأأأأتحب قد   ن﴿ و ف   -48 دا ر ٍ  ؤ و أ ن ت صأأأأ  ي م ْيسأأأأ  ر ٍ   أ ن ظ ر ٌ  ف ىل  ك ان  ُذو ُؤسأأأأْ
حسأن أن   ك نظائرجب اإلنظاا. ولذليلون أ ضأل من الواجب،  االسأتحب العفو، والوا

 ا دا ه، والوضوء ثالاث وواحد .، مثل السالم و زم 

لو تتفمل كل  رتات ؤز االسأأأأأأأأأأأأأأممك زد أهنا قائمة  ،{ف نا الاذ ين  آم ُنوا و ه اج ُروا و ج اه ُدوا} -49
 ؤمن هذه الثالثة أو  عضها.

ُ الاذ ي ل  مثل ) ،ؤمن كل نعت منهااأل ضأأأأل الوقوف  فذا جاءت نعوت هللا مجمة   -5٠ ُهو  اَّللا
يمُ  ُ اْلغ ْيب  و الشاه اد    ُهو  الرامْح ُن الراح   ( والعشر  وقوف آبية اللرسي وغريها.ف ل    ف لا ُهو  ؤ امل 

اللممة الواحد  قد يقوهلا الصأأأأأأأأأأأأحايب ويقوهلا أهل البدع وكل منهم يقصأأأأأأأأأأأأد هبا شأأأأأأأأأأأأيء،  -51
  ،  سأره ابلعمم يف آية اللرسأي  قط وذلك القتضأن  جرير  ا ن  كتفسأري اللرسأي ابلعمم مثال 

 اآلية ول يقصد حصره يف هذا االع  كفهل البدع.

  



 (8)  من جمالس تفسري القرآن  قالئد العقيان

 

 

 املجلس الخامس

 الفرق  ينهمأأأا ا ن القيم يف  كا   نرق احللم وحفظ احلقوق ومن أحسأأأأأأأأأأأأأأن م رق  ك ل -52
 الطرق احللمية.

 فذا ذكر هللا القمب يف العقو ة د  ؤمن شد  األمل. -53
 .أي ول والد وهو مع  اللاللة ؤند العرب  (ل ْيس  ل ُ  و ل دٌ قول  تعاىل ) -54
   ؤمران الصحيح أن  يف ؤد اآلايت ل يف البسممة.آاخلالف يف ؤدا آي   -55
اجلهمية يرون ترادف الصأأأأفات ترادف تضأأأأمك واشأأأأتما ، وأهل السأأأأنة يروهنا دللة تالوم  -56

 )حتتاج أتكد(.
 ون ابلستغفاا.كان السم  يرتكون الصال  وقت السحر وينشغم -57
و يأ ْقتُأُمون  ...: }، قا  تعاىلءالدؤا  يمون النبياء يف الفضل ألن  اتب ذكر ه لء م  ه ل -58

اٍب أ ل يمٍ  ْرُهْم   ع ذ  ط  م ن  النااس   أ ب شأأأأأأأأا  ْلق سأأأأأأأأْ إآ   {الناب يا ك    غ رْي  ح قٍا و يأ ْقتُأُمون  الاذ ين    ُْمُرون  اب 
 [.21ؤمران:  

( اخلري ليس من آايت االقا مة )حىت يقا  والشأأأر( ذكر ذلك شأأأيخ ي د ك  اخلْ رْيُ    قول  تعاىل ) -59
  السالم وا ن القيم يف شفاء العميل.

ؤمن القاؤد  "فنباات "وغاير هنا لفائد  أهنا شأأأأأأأأأااكت يف تر يتها    (و أ نْأبأ تأ ه ا نأ ب اات  قول  تعاىل ) -6٠
 وتزكيتها واؤايتها.

 صعد اليها فل  ُسمم.ي احملراب ؤند العرب كل غر ة ل -61
 غالب التسبيح يف القرآن يراد    الصال . -62
اء  اْلع ال م ك  ) قول  تعاىل -63 ، كفن  أااد فخراج أي ؤمن أهل ومانك قا  السأأأأأيولي: ( ؤ م ن ن سأأأأأ 

 ؤنهما. هللاخدجية و المة اضي 
ؤباس اؤتقل ، قا  ا ن  لسأأأأأأأأأان  حبس( ؤامة السأأأأأأأأأم  أن هللا أ لا ُتل ما م  النااس  قول  تعاىل ) -64

 لسان .
كان الطري الذي حييي  ؤيسأأأأأأن ؤمي  السأأأأأأالم ميوت  عد أن يتوااى ؤنهم لبيان ؤ ظم خمق  -65

 هللا تعاىل.
 اجلمل االتقا مة يف القرآن يغمب ؤميها الو ل ل الوق . -66



 (9)  من جمالس تفسري القرآن  قالئد العقيان

 

 

يف الوق    وأ ضأأل كتاب ، ل د يف العامل ابلوقوف أن يلون ؤاالا ابلعر ية والتفسأأري واألداء -67
ا ابلعر ية."االلتفن"كتاب الداين  

 
 ، وأوىل من يعتر قول  يف الوق  وال تداء من كان ؤاال

ُنوا ف لا ل م ْن ت ب    د ين ُلمْ قول  تعأاىل ) -68 ا ، (و ل  تُأْ م   يأ  خبأث اليهود وأهنم تنأادوا أل يعمموا أحد 
 من االسممك.

  



 (1٠)  من جمالس تفسري القرآن  قالئد العقيان

 

 

 (٢)املجلس السادس

اس  أت ُْمُرون  }التقأأأدا والتأأأفخري من أؤظم مجأأأاليأأأات القرآن،   -69 ْت ل منأأأا ٍة ُأْخر جأأأ  ُتْم خ رْي  أُمأأأا ُكنأْ
ْلم ْعُروف   تقدم األمر ابالعروف والنهي ؤن االنلر ؤمن اإلميان، لسأأأأأأبب من األسأأأأأأباب   {اب 

 االقتضية لمتقدا وهي الختصا .
م ل  ليس من الصأأأأأأواب التعامل م  كل خر ابحلمل ؤمن اناو، ) -7٠ وا ؤ م ْيُلُم اأْل ،  ال (  ؤ ضأأأأأأد

يقا  تعبري ؤن شأأأأأأأأأد  الغضأأأأأأأأأب ابلعض ؤمن األ،مل جماو ا، ألن  ما االان  أن يلون ذلك  
 حقيقة؟

ميُ داُكْم ا  دُلْم }قد يلون اسأأأأأم االصأأأأأح  موا ق ا لقراء  خااجة ؤن قراء  العشأأأأأر ، كما يف  -71
فٍ  ث ة  آل   ،  هي ؤمن هذا الرسأأأأأأم موا قة لقراء  احلسأأأأأأن، ول وا  هذا األسأأأأأأموب يف {  ث ال 

 كالم أهل اليمن.
)أ إين( وضأأأأأأعت الياء فشأأأأأأاا  فىل كسأأأأأأر  اهلمز ، لعدم ما يشأأأأأأري فىل اللسأأأأأأر  ؤندهم غري  -72

 اإلشاا  ابحلرف.
وظاهر  سأأأأأأأأأأعيد  ن جبري يرى أن  مل يقتل نى يف حا  القتا  وهو اأي شأأأأأأأأأأيخ اإلسأأأأأأأأأأالم، -73

ٍا ق ات  }القرآن واأي ا ن ؤباس خبالف ذلك. قا  تعاىل   ويف قراء  )قُت ل (.{ ل  و ك ف يا ْن م ْن ن ى 
 الرؤب أشد اخلوف. {س نُأْمق ي يف  قُأُموب  الاذ ين  ك ف ُروا الردْؤب  } -74
األ ضأأأل يف التفسأأأري: تفسأأأري السأأأم ابلسأأأم، والفعل ابلفعل، واالشأأأدد ابالشأأأدد. كصأأأني    -75

ص( مييا ز."  السيولي حيث قا : ")وليمحا 
ا الاذ ين  قُت ُموا} -76 ل    إؤمن القراء  األخرى[  ويف قراء  )قُأتا موا( ابلتشأأأأأديد. ويف اآلية {و ل  حت ْسأأأأأ 

 توثيق الا حصل يف معركة أحد من شد  القتل، ألن  مثا ل هبم.
يُ  أ ْجر  اْلُمْ م ن ك  } -77 يوجد يف مصأأح  ا ن مسأأعود اضأأي  لنا" أ"حرف  {  و أ نا اَّللا  ل  ُيضأأ 

 هللا ؤن .
جي  القراءات، و يان أوج  اإلؤراب هو تفسأأأأأري أيب أؤظم تفسأأأأأري يف اتايخ اإلسأأأأأالم يف تو  -78

 إالبحر احمليط[ حيان.
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ف ه اء  }قد ينسأأأأأأأأأب الشأأأأأأأأأيء لغري  أأأأأأأأأاحب  يف القرآن لإلشأأأأأأأأأاا  فىل مع ،  -79 و ل  تُأْ ُتوا السأأأأأأأأأد
ل  ُذْر ُجوُهنا  }م  أن االا  ماهلم، فشأأأأأأأأأأأأأاا  لوجوب العناية    كما تعتين مبالك.   {أ ْمو ال ُلمُ 
 م  أن البيت  يت الرجل، للن نسب هلن للثر  االلوث واالالومة. {نا م ْن  ُأُيوهت   

من االفيد يف كسأأأأأأب مملة معر ة أ أأأأأأو  الشأأأأأأتقاق، اؤتياد مراجعة كتاب مقاييس المغة  -8٠
 ل ن  ااس، وكذلك الفروق أليب هال  العسلري.

 يف   السأر  وأتمل: الفوائد   دائ  يف  القيم ا ن قا   القرآن يف  والقموب   الصأدوا  ك الفرق يف -81
و وه القمب، ساحة هو  والصدا  قموهبم،  يقل  ومل  {النااس    ُ ُدوا   يف   يُأو ْسو سُ }: تعاىل قول 
 القمب، ومن الواادات فلي   تجتم  يف الصأأدا ا تمج يفنزلة الدهميز و يت ،  من  تدخل  مب

د. ومن  هم هأذا  هم  اجلنو ، واإلاادات فىل الصأأأأأأأأأأأأأأأدا، ا تتفرق ؤمن  القمأب ذرج األوامر
ُدوا ُكْم و  }قول  تعاىل:  ُ م ا يف   أأأأأأأُ ي  اَّللا

ت م  ص  م ا يف  قُأُمو  ُلمْ و ل يأ بأْ  الشأأأأأأأيطان يدخل   {،ل ُيم حا 
فىل سأاحة القمب و يت  ويمقي ما يريد فلقاءه فىل القمب.  هو موسأوس يف الصأدا وسأوسأة 

 وا مة فىل القمب. انتهن كالم .
ْحأأأأأأز نأأأأأأك  } يقرأ أن  ،   قراء   أ و   من -82   واد   حيث  الزاي وكسر الياء   ضم  شاهب  وما{  يأأأأأأُ

{  إن   تح الياء وضم الزاي مثل سائر القراء، وشيخ  أ و اأْل ْكر ُ  اْلف ز عُ  ي أأأأأأأأأأأأأأأْحُزهُنُمُ   ل  } فل
اأْل ْكر ُ{  أإنأ  جعفر خبال أ ؛  يقرأ )حي ْزُنأك(  فتح اليأاء وضأأأأأأأأأأأأأأم الزاي فل }ل  حُيْز هُنُُم اْلف ز ُع 

 ضم الياء وكسر الزاي.
  ؤمن   النصأأأأأأأأأأأأأب  دون  اخلا ض حذف  جواو  ؤمن دليل(  واألاحام       تسأأأأأأأأأأأأأاءلون) قول  يف  -83

 .نزؤ 
ا النا صأأأأأأأأأأأأأأْ ُ } قولأ   يف -84 د     أ م هأ  انأ ْت و احأ  (  وأل ويأ )  ؤمن  الوق   أن  ؤمن  القراء اتفق {و ف ْن كأ 

 .مثمها النص  ل  أن االع  يلون ل حىت قبيح؛
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 (3)املجلس السابع

ك    م ا قو  السأأأيولي يف تفسأأأري "ما" يف قول  تعاىل }... -85 ا  ح  ...{ " من"، مبين غ رْي  ُمسأأأ 
 ؤمن اأي  الذي يذهب  ي  فىل أن من لمعاقل وما لغري العاقل.

يف النهي ؤن  ي     ملسو هيلع هللا ىلصاتفق أهأل العمم ؤمن قأدا اللراهأة يف  ي  االضأأأأأأأأأأأأأأطر حلأديأث النى   -86
حترمي . وينبغي ؤمن أهل الواع أن يعطوا االضأأأأأأأأطر احملتاج لمما  ما  االضأأأأأأأأطر، واختمفوا يف

 تطيب    نفس ، وأل تستغل حاجت .
 أأأأأأأأأأأحيح، وقو  ا ن ؤباس أوىل  وهو،  { مسأأأأأأأأأأأمطون"الرا ج اُ  قأ وااُمون  }  السأأأأأأأأأأأيولي: قا  -87

 وألط  حيث قا : "أمراء".
ى  صأأأأيحة  غري ذلك  يف األ صأأأأح تطمق ؤمن االفرد واالث  واجلم ، وهناك لغة أخر  اجلنب -88

حيأأث يلون االث  واجلم  ؤمن ابهبمأأا. والغأأالأأب أن القرآن يعر ابأل صأأأأأأأأأأأأأأح، وقأأد يعر 
 ابلفصيح دون األ صح ألن القرآن ديوان العرب!

التيمم يلون ابلرتاب الطأأأأاهر، ومن أهأأأأل العمم من يرى أن   مجهوا -89 أهأأأأل العمم ؤمن أن 
  ن تيمية.التيمم  لل ما  عد ؤمن وج  األاض، وهو اختياا ا

الشأأأأيخ مبراجعة فحلام األحلام ل ن دقيق العيد، الن يسأأأأتطي   هم ؤباات ، وهو  أو أأأأن -9٠
 حل لممشلالت وأتمالت أكثر من كون  شرح.

{ قدا قشأر  النوا " قو  -91 سأبق قمم من ؛ ألن هذا تفسأري القطمري.   لعم  السأيولي: "} تيال 
 والفتيل كاخليط يف شق النوا . 

يرى ا تداء الفاسأأق واالبتدع ابلسأأالم، ؤمال  حبديث كعب  ن مالك أهل العمم من ل    من -92
يف اهلجر، ويرى شأأأأأيخ اإلسأأأأأالم أن األمر ةلوم ابالصأأأأأمحة، نقل ذلك ا ن مفمح ؤن  يف 

 الفروع.
 أأأأطالح األقدمك يف االقصأأأأود ابحلمام: فذ يعنون    االغتسأأأأل، واخلالء ما تقضأأأأن ل  يتنب  -93

  ي  احلاجة.
 "من" مبع  يف.{ْن ك ان  م ْن قأ ْومٍ و ف  قول  تعاىل: } يف -94
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إاحملرا الوجيز يف تفسأأأري اللتاب العزيز[، وذلك   الشأأأيخ مبراجعة تفسأأأري ا ن ؤطية  أو أأأن -95
 يف  هم ما ؤسر واختمط ؤمن القاائ من كتب االفسرين، لوضوح العباا .

إخمتم  يف  الشأأأأيخ  قراء  سأأأأري  ا ن هشأأأأام، وقراء  قصأأأأة ُجْند ع  ن ضأأأأمر  الميثي  أو أأأأن -96
 امس  ويسمن جبندب[ يف السري  ل ن اسحاق.

 حترم مبجرد العقد هي أم الزوجة. االرأ  الوحيد  اليت -97
اضأأأعات واخلالف قوي والرواية الثانية  مخس   يما حيرم من الرضأأأاع:  االشأأأهوا من االذهب -98

حيرم من   واختيأأاا المأأام البخأأااي حيأأث  وب ابب مأأا،  وهي اختيأأااه  ثالث ؤنأأد أمحأأد  
 قميم  وكثريه.الرضاع  

 قا  ا ن  ااس: كان أهل اجلاهمية يسمون نلاح ووجة األب نلاح االقت. -99
 مين  أ و حنيفة القو  ابالفهوم يف نصو  الشريعة ويقو     يف األقضية.  -1٠٠
  ي  االلره جمم  ؤمن كراهت  واواية ؤن أمحد ابلتحرا.   -1٠1
ان وغريه و أأأحح   ضأأأعف  أغمب أئمة السأأأم  كا ن القط   عض نسأأأائ ( ل  قبا .حديث ).. -1٠2

  عض االتفخرين والضا ط واع اإلنسان وتقواه.
 وأ و حنيفة خال  .، الشا عي يرى نقض الوضوء مبجرد الممس  -1٠3
القرآن يقدم ذكر الوج  ؤمن اليدي ويف السأأأأأأأأأأأنة العلس وانتب  لذلك ا ن دقيق العيد يف  -1٠4

 هذا يد  ؤمن اجلواو.  فنالحلام وقا  
أهنا لالسأأأأأتيعاب كقول  تعاىل )ؤينا  لعر ية )ا ن هشأأأأأام(الباء لإللصأأأأأاق وذكر  عض أئمة ا -1٠5

 .يشرب هبا( وادا شيخ السالم ؤمن من يرى مسح  عض الرأس 
 .يفسر  عض السم  المعن ابالسخ -1٠6
 أ بح اليهود والنصااى وثنيون  عد حتريفهم للتبهم.  -1٠7
حديث قتل ؤمر لممنا ق مرسأأأأأل وذكره ؤامة أهل العقائد وفاسأأأأأا  أهل احلديث ل  يد    -1٠8

 ابالرسل.  من هللا ؤمي  وسمم ؤمن أن أ م  ةفوظ وقد يفسر قو  النى
ْنُلْم ل م ْن ل يُأب طا ئ نا }قول  تعاىل  -1٠9 قا  منلم ألن االنا ق يعامل أبحلام أهل السأأأالم   {و ف نا م 

 ؤمم.أيف الظاهر وهذا تفسري ؤامة السم   يما 
 سب  ألهمها لشر ها وملانتها.نسب القرآن الظمم اىل كل القرى اليت ذكرها فل ملة ن -11٠
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من أحلام السياسة الشرؤية مراؤا  حا  األمة قو   وضعفا واالو ق من ااؤن أحلام األمة   -111
ن ا اْلق ت ا   }يف حا  الضع   تأ ْبت  ؤ م يأْ  .{ا  أان ا مل   ك 

من كما  العقل أل يبتدأ احلاكم االسأأأأأأأأمم احلرب. قا  :  يقو  االالقي يف الشأأأأأأأأهب الالمعة -112
 حو  االوضوع. مات ويف شفاء العميل حبث ، (شيءيعدهلا  النووي )السالمة لاإلمام 

ليس من  عل هللا تعاىل الشأأأأأأأأأأأأأأر وهي ؤباا  القداية )اا(، وااللتوابت اليت كتبها هللا  -113
 تعاىل معدود  ذكرها اإلمام الالللائي.

واالبتدع، وشيخ السالم قيدها يرد ؤمن الفاسق    االشهوا من مذاهب األئمة أل ُيس مم ول -114
ليس مطمق، وفذا سأأأأأأمم اللا ر  ريد ؤمي  ألن   الذين خمفوا  ابالصأأأأأأمحة ألن حديث الثالثة

 يوا ق أخالق السالم.
 ادا اواية االبتدع فذا كان داؤية ليس من قو  السم . -115
 المام مالك م  أن  ذكره يف قصة اخلباء يف االولف.، قتل شب  العمد ابلل ؤند -116
 .محسن من شرح تفا يل األجوا ا ن اجب يف جام  العمو من أ -117
ا نوقش يف ،  تو أة لأ  يف  تنأة اخلوااج واسأأأأأأأأأأأأأأتبأاحتهم لمأدمأاء أ ىت ا ن ؤبأاس أبن القأاتأل ل -118

وهذا  .والا اسأأأأأأأأأأأأتقر األمر قا : ومن حيو   ين  و ك التو ة، ذلك  قا : أمره اىل هللا تعاىل
  من كما   قه  اضي هللا ؤن .
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 (4)الثامناملجلس 

 األ ل يف األمساء واأل عا  التخفي ، ول يلون التشديد فل القتضن  الغي. -119
ف، أنزلنا فليك اللتاب    آية﴿ان آايت من سأأأأأأأأأأأأوا  النسأأأأأأأأأأأأاء، من أنز  هللا لترئة يهودي مث -12٠

 [1٠5النساء: إ﴾خصيما ابحلق لتحلم  ك الناس مبا أااك هللا ول تلن لمخائنك 
واألقرب أن االع  أ مغ من   طا،  مريد ا{ خااج ا ؤن الطاؤة."قا  السأأأأأأأأيولي: "}فل شأأأأأأأأي -121

 ذلك فذ االريد من  مغ النهاية يف العصيان.
}وأحضأأأرت األنفُس الشأأأحا{ سأأأبب االغاير  يف اإلؤراب  ك األنفس والشأأأح، حيث ا    -122

 األو  ونصب الثاين، أن األنفس ،ئب  اؤل، والشح مفعو     اثن لفعل أحضرت.
م  الصأأأأبيان يف مقادير االدود؛ ألن الصأأأأى ل   امعممي القرآن أل يتشأأأأددو ن الشأأأأيخ أو أأأأ  -123

 يفرق  ك أنواع االدود ويعسر ؤمي  ذلك.
 الفرق  ك الطوا واجلبل، أن الطوا ما ينبت  ي  الشجر من اجلبا . -124
فذا أواد ا ن جرير وا ن أيب حامت وا ن االنذا احلديث يف التفسأأأأأأري،  ذلك يف ؤداد القبو   -125

 ل .
ؤنأد القراء، وؤمأل احملأدثك االتقأدمك   النفرادممأا يواوي ويشأأأأأأأأأأأأأأبأ  وايد  الثقأة ؤنأد احملأدثك  -126

، ا النظر يف   والنفرادجاللأة  أأأأأأأأأأأأأأأاحأب الزايد   فمأامأة و والقراء كأذلأك: هو النظر يف   أول 
 القرائن اثني ا. وذلك لمقبو  والرد.

{ وذلك ؤمن  .أكممت للم.. سأأأأأأوا  االائد  مدنية، ومن العمماء من يقو  فل آية }اليوم -127
قبل نز   القو  الذي يعتر االلان يف االلي واالدين، والراجح األو . والراجح أن االلي ما 

  عد ذلك، وهلذا القو  مثر  يف الفق  فذ يعرف    الناسخ واالنسوخ.نز  اهلجر  واالدين ما 
  فل أن األمر قو  السأأأأيولي: "} ا أأأأطادوا{ أمر فابحة" مبين ؤمن اأي  الذي يذهب  ي -128

 عأأأد احلظر لإلابحأأأة. واألدق أن األمر  عأأأد احلظر ينظر  يأأأ  حللمأأأ  قبأأأل احلظر  يلون 
 مثم ، وليس دائم ا يلون لإلابحة.
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ضأأأأأأا ط التعميم يف اجلوااح اليت حيل  أأأأأأيدها، أن تسأأأأأأم  اللالم  تسأأأأأأرتسأأأأأأل فن أاسأأأأأأمت   -129
ت لنفسأأأأأأها، وأما وتنزجر فن وجرت، وأما األكل  ي ثر يف السأأأأأأباع  إن أكمت  إاا  أأأأأأاد

الطري  في اواية ؤن أمحد أن أكمها ل يضأأأأر، وقد سأأأأف  الشأأأأيخ أهل الصأأأأيد شأأأأرق ا وغراب   
  ف ادوا أن هذا من ؤاد  الطري أهنا أتكل.

 . غة: هو االشرف ؤمن تنفيذ االعاهدالنقيب ل -13٠
ن  م ن  الاذ ين  ك  اُ ون  قا  السأأأأأأأيولي: "} -131 شأأأأأأأ  نب  يو   { ...ومها يوشأأأأأأأ  وكالب".ق ا   ا ُجال 

  يما  عد، وك ال ب اجل  احل.

132- .  مج  اهلامشي يف جواهر األدب  عض اآلايت اليت  اات أمثال 
ا لممع :  سر قول  تعاىل )قوامك( -133  أي كونوا شديدي القيام.  صيغة االبالغة أتكيد 
ويف ؤمن االنأأا قك  ذُكرت الصأأأأأأأأأأأأأأال  يف معرض احلأديأث ؤن النفأأاق ألهنأا أثقأأل العبأأادات   -134

   )وفهنا للبري (.البقر سوا   
 نبيا . 315وأمثل ما  ي  أهنم  ،الطويل يب ذاأأحسن ما واد يف ؤدد النبياء حديث  -135
و ك مام  اَّللاُ }موسأن ؤمي  السأالم ؤمن األنبياء   اللالم أؤظم من الوحي وشأرف هللا تعاىل    -136

 .{ُموس ن ت ْلم يم ا
 غالب تصحيحات ا ن حبان مراسيل.  -137
 يء شأأأأأأ   الهتماموهي أن العرب فذا أاادت أن  ، قاؤد  لطيفة يف المغة ويف تفسأأأأأأري القرآن -138

نصأأأأأبها،  ،  مر وع والا ذكر )االقيمك(  )الراسأأأأأخون(  :أتمل، خالفت يف اؤرا   حىت تنتب  ل 
م من أشأأأأأأأد االمل ألهن  ؛ ييف االائد  لمتنب ا عتن( ئو الصأأأأأأأا ومثمها )، لتنتب  إلقامة الصأأأأأأأال 
، وؤاد  العرب فذا أاادت الهتمام  شأأأيء خالفت يف فؤرا   حىت تنتب   تمبيسأأأا ؤمن الناس 

 ل .
 ؤامة السم  يعترون االعا ر  حىت اإلمام البخااي ذكر مخسة أو ستة أحاديث. -139
 واقعا،  العر  ابلعمل ل التنظري. السم  يذكرون  عض االسائل تنظريا  ل -14٠
حىت قالوا  ،  يعرتضأأأ  أحد  تمدح ابهلدي يسأأأاق اىل احلرم من كل ملان ولكانت العرب ت -141

 يضل لريق   فقرهم اإلسالم ؤمن هذه الفضيمة. اهلدي ل فن



 (17)  من جمالس تفسري القرآن  قالئد العقيان

 

 

ُحوا }ؤمن االمسأأأأأأأأأأأوح يف قول :    {و أ ْاُجم ُلمْ }يف ؤط  االغسأأأأأأأأأأأو  يف قول  تعاىل:  -142 و اْمسأأأأأأأأأأأ 
ُلمْ   (.لمزخمشري  )اللشاف اهراق االاء ؤمن األاجل. كثر   تنبي  ؤمن ؤدم {  ُرُءوس 

 ذ يحة أهل اللتاب حال  حىت لو ذكر ؤميها اسم االسيح ألن هللا تعاىل مل يقيد. -143
فذا اأيت  عل اإلحسأأأأأأأأأأأان أو الثناء ؤمن احملسأأأأأأأأأأأنك  هي داجة  وق التقوى،  تخمق هبذا  -144

 العمل ألن  من أؤظم ةبوابت  ؤز وجل.
  



 (18)  من جمالس تفسري القرآن  قالئد العقيان

 

 

 (5)املجلس التاسع

 اإلجياو ولو حبرف، وليس كما يتصوا من أن  ض ع  اللالم.اإللناب هو ما  وق  -145
 أو ن الشيخ  قراء  كتاب الدكتوا  هد الرومي البدهيات يف القرآن. -146
ء  } -147 ، يف مجي  مصأأأاح  األمصأأأاا  دون الواو اليت يف االائد { يف و يأ ُقوُ  الاذ ين  آم ُنوا أ ه ُ ل 

 وائأد االصأأأأأأأأأأأأأأاح  اليت  عأث هبأا مطم  اآليأة، والواو يف مصأأأأأأأأأأأأأأاح  اللو يك، وهأذا من 
 ؤثمان اضي هللا ؤن  لألمصاا.

 }وؤبد الطاغوت{ جاء  يها مخسة ؤشر  قراء ! -148
ل اإلمام أمحد ؤمن األئمة الثالثة  تتب  آاثا الصأأأأأأأأحا ة اضأأأأأأأأي هللا ؤنهم، واحم هللا ضأأأأأأأأا   ُ   -149

 األئمة األا عة مجيع ا.
ر    م سأأ  قا  السأأيولي يف كفاا  اليمك: "} -15٠ { للل مسأألك مد" اتباؤ ا من   اك ك  ف ْلع اُم ؤ شأأ 

الأأذهأأب الشأأأأأأأأأأأأأأأا عي و أأاقأأ ا الأأالأأك، ومأأذهأأب اإلمأأام أمحأأد مأأد من الر أو اثنك من غريه،  
 والتفريق هو االنقو  ؤن مخسة ؤشر   حا ي ا، واالنقو  ؤن التا عك.

التعبري ابلقتل دون الذ ح، وذلك يف شأأأفن  يف اللتاب والسأأأنةمن ؤاد  الشأأأرع يف ألفاظ   -151
د اغري االأفكو  من احليوان، ومنأ  } ْنُلْم ُمتأ ع مأا  {، ومنأ  مأا جأاء يف قتأل الووغ، و م ْن قأ تأ مأ ُ  م 

ومن  )مخس  واسأأأأق يقتمن يف احلل واحلرم(، وقد جاء حنو ا من هذا االع  يف شأأأأرح العمد  
 لشيخ اإلسالم.

ْيُد اْلب ْحر  و ل ع امُ } -152 { الصأأأأأيد معموم، والطعام ما يقذ   البحر ميت ا، هلذا  سأأأأأرها ا ن  ُ  أأأأأ 
ا وهو "مامل يننت".  ؤمر وا ن ؤباس، وذكر الفقهاء قيد 

، وؤنأأأد 166، وؤنأأأد البصأأأأأأأأأأأأأأريك  165اختم  يف ؤأأأد آايت األنعأأأام،  عنأأأد اللو يك    -153
 ومل يذكر السيولي العد األخري.. 167االليك واالدنيك 

من العميم،  إذا اجتمعا كان لمخبري مزيد اختصأأأأأأأا ، ووجود هذا  اسأأأأأأأم هللا اخلبري أخص -154
 السم يد  ؤمن خفاء االع  االذكوا يف السياق.

 الرمحن  ن ، ر السعدي. أو ن الشيخ  قراء  كتاب القواؤد احلسان لمشيخ ؤبد -155
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 (19)  من جمالس تفسري القرآن  قالئد العقيان

 

 

قد يلون اللناب ؤند البالغيك  لممة وحبرف لكما يظن البعض واحللمة منها لمتنبي    -156
 أمهيت ،   ؤمن

ُ
 .رْنل  ولمتقري  والتو يخ او ادا ؤمن اال

 .جواو اإلغاا  واالباغتة دون انذاا احلنبمي  االشهوا يف االذهب -157
ُمْ }قولأأ  تعأأاىل   -158 ُ أ ْن ُيط ها ر  قُأُموهب  ْ يُر د  اَّللا هأأذه اآليأأة مرؤبأأة وكشأأأأأأأأأأأأأأن أن ،  {أُول ئأأ ك  الأأاذ ين  مل 

 .يدخل يف هذه اآلية من أنلر احلق واده
ُب  وؤدده  -159 تأْ  قا  ويد  ن اث ت اضي هللا ؤن  فن القراء  )القرآن( سنة متبعة أدا ه وقراءت  وك 
 جيب احللم  ك اللفاا فذا حتاكموا فلينا. أن  ل يف مذهب أمحداالشهوا   -16٠
 .يمزمك فجا ت  يريد احلق ل الذي يسفلك وهو ل -161
 .اللتب الستة، كتب ؤمل وقد اؤت  هبا السم  -162
 .انتفن اناولفعل ابالصدا فذا التقن ا -163
 كل كممة  عد )أي( تر   مطمقا . -164
ويسأأتصأأحب  ،يفيد السأأتمراا( العدو  ؤن االاضأأي اىل االضأأااع قول  تعاىل ) ريقا يقتمون -165

 القرآن نسبة الفعل اىل الراضي   . االوا قة ؤمن الفعل ومن قواؤد
 الرواية الثانية يف االذهب توا ق األحناف يف الغالب. -166
 كتاب ؤظيم.  يلمفريووآابد" ذوي التمييز صائر " -167
  ( محرم الصأأأأأأأأأأأأأأيأد ميتأ  حىت الن د    أديتأ  وأااد األكأل منأ  )تعظيمأا ل  فناجلمهوا يقولون   -168

ألن  ؤمن لريق احلاج -فن كان  أأيد ا-قهاء ؤمن حترا  أأن  الطعام و يع ونص قدماء الف
يد من أجمهم.    

 هو أمأاا  ؤمن قيأام دين أن هأذا البيأت مأا دام يُعمر ويُقصأأأأأأأأأأأأأأأد    لمنأاس( امأ  اقولأ  تعأاىل )قيأ  -169
 ابللعبة والشهر احلرام واهلدى والقالئد.  و عض السم   سر اآلية،  الناس 

،  قدمت   شأأأأأيءيف ابب الفاؤل أن العرب فذا أاادت الؤتناء " ذكر سأأأأأيبوي  يف "اللتاب   -17٠
 ومن  تقدا الفاؤل ؤمن االفعو .

 .{اي  أ يأده ا الاذ ين  آم ُنوا ش ه اد ُ   أ ْين ُلمْ }واإلؤراب  يث التفسريمن ح أ عب آية يف القرآن -171
 يطالب ابليمك. الشاهد ل -172



 (2٠)  من جمالس تفسري القرآن  قالئد العقيان

 

 

 (6)املجلس العاشر

 قبل الدرس
أو أأأأأأأن الشأأأأأأأيخ مبراجعة شأأأأأأأرح ا ن النجاا ؤمن االنتهن، وأشأأأأأأأاد  تميزه  ذكر التعميالت   -173

 ن البنا واالو ق  أأأأأأأأأأأأأاحب ا ،  نقل ؤنلممسأأأأأأأأأأأأأائل اخلفية، وتنوع من ينقل ؤنهم يف ذلك 
 االغين. إمعونة أويل النهن شرح االنتهن[

الصأأحيح يف مع  األحرف السأأبعة أن  سأأبعة أوج  يتفدى هبا القرآن، ومل كط  أ و ؤبيد   -174
يف القو  أبهنا سأأب  لغات،  إن القرآن أتن موا ق ا لسأأب  لغات يف الغالب، وقد أتر ؤمن  

 وج  الندا  من غريها.

فىل خمل حا أل يف  هم ا أطالح األقدمك، وذكر مثال  يف  هم االتفخرين وأشأاا الشأيخ  -175
 لقو  اإلمام أمحد يف حلم القراء  ابلشاذ، كما حصل يف  هم ا طالح الرتمذي.

 أن االستقر ؤند األ وليك يف مع  الشاذ، غري مرضي ؤند القرااء.  وأشاا فىل -176

 أثناء التعليق

حأذف حرف العمأة قأد حيأذف من آخر اللممأة لعمأة حنويأة، وقأد حيأذف لغري ذلأك ويبقن  -177
 {ف ن  احْلُْلُم ف لا َّلل ا  يأ ُقصد احلْ قا }   في قولأأ  تعأأاىل:ملأأان ذلأأك احلركأأة الأأدالأأة االنأأاسأأأأأأأأأأأأأأبأأة،  

ويف مجي  مصأأأأأأأأأأأأأأأاح  ،  {احلق }فن احللم فل هلل يقض  [ جأاءت يف قراء   57إاألنعأام: 
 ايء.  دوناألمصاا 

ضأأا ط معر ة أ أأل الفعل هل هو ايء، وذلك العر ة اإلمالة قو  الشأأالى: "وتثنية األمساء  -178
."  تلشفها وفن**اددت فليك الفعل  اد ت منهال 

 عموت  أأأأأأأأأأأأأأفأة مبأالغأة،  أل الغأايأة يف االبأالغأة، ومنهأا االملوت واجلروت وقأد جأاء أن النى  -179
 واللرايء والعظمة.  كان يقو  يف  الت : سبحان ذي االملوت واجلروت   ملسو هيلع هللا ىلص

كوكب الزهر  األ أأأأأأأوب يف ضأأأأأأأبط   تحريك اهلاء، واأل أأأأأأأل أن يلون  تسأأأأأأألينها، وفاا   -18٠
 حركها العرب لتمييزها.
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 فضا ة الالم الواقعة يف }ذلك{ مشعر ابلتعظيم، ومن  قول  تعاىل: }ذلك اللتاب{. -181

 ة!أو ن الشيخ  قراء  مقامات احلريري، م  شرح الشريشي، حيث  يها ثمث المغ -182

 مل ينلر الر ية سوى االعتزلة، ولذلك: -183

 مل كال  السيولي يف ذلك.  -

 ية  هو يقصأأأد كل من سأأأوى فذا قا  شأأأيخ اإلسأأأالم االثبتة يف سأأأياق اللالم ؤن الر   -
 زلة.االعت

ااُ جاء يف آية } -184 ...{ اسأأأأأأم هللا المطي ، وهو مناسأأأأأأب لمط  هللا حيث ل  ُتْدا ُكُ  اأْل ْ صأأأأأأ 
كشف  ألحرقت سبحات وجه  ما انتهن فلي   صره،  لان لطف  يف كان حجا   النوا لو  

 أهنم يرون  ول يتضراون.

انتشأأأأأر لدى متفخري الشأأأأأا عية أن  ما من ؤام فل وقد خص، واد ؤميهم شأأأأأيخ اإلسأأأأأالم  -185
 وذكر ؤدد ا كبري ا من العمومات غري االخصو ة.

ترك التسأأأأأمية ؤمي ، والثالثة انفرد الشأأأأأا عي ؤن الثالثة امحهم هللا مجيع ا، يف حل ما تعمد   -186
 حيمون أكل ما نسي ذكر التسمية ؤند ذحب  دون تعمد تركها.

يهدا السأأأأأأأأأأأأأياق، لتفثريه يف  هم  ألنب  الشأأأأأأأأأأأأأيخ يف حا  مج  األدلة لممذاهب واألقوا ،  -187
 موض  الشاهد.

جلمأل االعرتضأأأأأأأأأأأأأأأة الأداخمأة ؤمن القو  يف آايت القرآن ل تنفي كون القأائأل هللا، كمأا يف ا -188
ُ ُموُتوا ُاا أ ْحيأأ اُهمْ  أ قأأ  } ُُم اَّللا قأأ ا   النأأااُا {  أأاالعرتضأأأأأأأأأأأأأأأة هنأأا ا أحيأأاهم. وقولأأ  تعأأاىل }ا   هل 

 { االعرتضة هنا فل ما شاء هللا.م ثْأو اُكْم خ ال د ين    يه ا ف لا م ا ش اء  اَّللاُ 

 ا عك.ا ن ؤامر أسن القراء حيث قرأ ؤمن  عض الصحا ة، وكان يف ومن األئمة من الت -189

}معروشأات{ أكثر االفسأرين ؤمن أهنا االرتفعة احملتاجة لمعريش، كالعنب. وقا  السأيولي   -19٠
مبسأأأولات وهو قو . ويف قراء  مغروسأأأات وغري مغروسأأأات وهي ت يد تفسأأأري ا ن ؤباس  
 أبن االعروشات ما كان من ؤمل اآلدمي وغري االعروشات مامل يلن ل ن آدم  ي  ؤمل.
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 (٧)الحادي عشراملجلس 

يف القرآن سأأأأأأأأأأتة: االدين األو  واالدين األخري وااللي واللويف والبصأأأأأأأأأأري والشأأأأأأأأأأامي   دالع -191
 واحلمصي، والسا   انقط  اسناده ومل يبق  ي  فل اإلجاو .

الوون يف اآلخر  لمعمأل والعأامأل والصأأأأأأأأأأأأأأحأائ ، والأدليأل ؤمن أن العأامأل يوون "فنأ  ليأفر   -192
يف  ملسو هيلع هللا ىلصيزن ؤند هللا جناح  عوضأأأأأأأأأأأأأة". وقو  النى  مة لالرجل السأأأأأأأأأأأأأمك العظيم يوم القيا

 ساق ي ا ن مسعود "هلي يف االيزان أثقل من جبل أحد".
 أغمظ القبل أم الد ر؟ واالذهب أن القبل أغمظ. السوءتكاختم  العمماء يف أي   -193
 {. قا  ا ن القيم حنو هذا.و ُكُموا و اْشر  ُوا و ل  ُتْسر ُ وامب  الصحة ؤمن ثالثة } -194
ُل.. -195 { ومعنأأاه هنأأا حبأأل  .جأأاء يف قراء  األا عأأة الزائأأد  ؤمن العشأأأأأأأأأأأأأأر : }حىت يمج اجلُمأأا

 السفينة.
السأأتعما  يف المغة أغمى، أي يثبت ابألغمب ول يضأأره وجود لغة ؤمن خال  ، وأو أأن   -196

 الشيخ ابلنظر يف حبث الز يدي يف اتج العروس ؤن مْيت وميا ت.
االالحظ أن السأأأأأأأأأأأأأأيولي يتجأ  غأالبأ ا فىل التقأدير، كمأا يف قولأ : "}لقأد{ جواب قسأأأأأأأأأأأأأأم  -197

ل  ما فنةذوف". ومن أئمة العر ية من يقو  هي لال تداء والتوكيد، وا ن هشأأأأأأأأأأأأام يقو  
 ،  تلون الالم ا تدائية ول حاجة لتقدير ةذوف.لمتقدير أوىل مما حيتاج لمتقدير حيتاج

: فذا جاءت الرجفة  معها دااهم، وفذا جاءت الصأأأأأيحة  معها  ائد  يف ضأأأأأبط االتشأأأأأا    -198
 داياهم.

حد المولي ؤمن الصأأأأأأأأأأحيح القتل مطمق ا، وهو قو  الصأأأأأأأأأأحا ة وأحد القولك يف مذهب  -199
 أمحد، واالشهوا النظر يف فحصان  من ؤدم .

جاء يف قراء  احلسأأأأن}والقْمل{  سأأأألون االيم، ونقل الشأأأأيخ ؤن  عض مشأأأأاك  من أهل  -2٠٠
 القْمل االعروف والُقمال ما يطري من ، وهلذا وجود يف  عض كتب المغة.اليمن أن 

، كما -فن قصأأأأأأأأأأأأد-من األدلة ؤمن ؤدم دللة لن ؤمن النفي اال  د حاجتها لذكر التف يد -2٠1
نأاْوُه أ   د ايف قول  تعاىل: } ا.و ل ْن يأ ت م   {  مو كانت لن تفيد التف يد الا ذكرت أ د 
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 (23)  من جمالس تفسري القرآن  قالئد العقيان

 

 

   ؤمن نفي التفكيد ول نفي التف يد.وقا  ا ن هشام: )لن( ل تد
 ويف هذا اد ؤمن االعتزلة، وا ن مالك ل   يت يف الرد ؤميهم  قا :

 ومن اأى النفي  من م  د ا
  قول  اادد وسواه  اؤضدا

ا(  ا( مثأأل قولأأ  تعأأاىل )ولن تفمحوا فذ ا أ أأد  وفاأأا تفيأأد التأأفكيأأد يف النفي، فذا جأأاء مثال   عأأدهأأا )أ أأد 
ا.  وفل  ما  ائد   أ د 

ممن أور  هم ا دقيق ا  يما وااء المفظ وأو أأأأأأأأأأن الشأأأأأأأأأأيخ  رؤاية االنقو  ؤنهم يف التفسأأأأأأأأأأري   -2٠2
 والنتباه ل : ؤبد الرمحن  ن ويد  ن أسمم، والسدي اللبري.

ْلُعْرف  و أ ْؤر ْض ؤ ن  اجلأْ اه م ك  } -2٠3 ذ  اْلع ْفو  و ْأُمْر اب  { قأا   عض السأأأأأأأأأأأأأأم  هي أمج  آيأة يف خأُ
 اخلمق.حسن 

ة  قا  هللا تعاىل يف شأأأأأأأأأفن الموا : } -2٠4 شأأأأأأأأأ  ُْتون  اْلف اح  { ويف شأأأأأأأأأفن ...و ُلول ا ف ْذ ق ا   ل ق ْوم    أ أت 
ب يال  الزىن: } اء  سأأأأأأأ  ة  و سأأأأأأأ  شأأأأأأأ  {، ويف هذا دللة ؤمن أن الموا  و ل  تأ ْقر  ُوا الزا ،  ف ناُ  ك ان    اح 

تل مطمق ا، وفاا اختم  الصأأأأأأأأأحا ة  أشأأأأأأأأأد جرم ا، ألن  ي  كل الفاحشأأأأأأأأأة، وحد الموا  الق
اضأأأأأوان هللا ؤميهم يف لريقة القتل، هل يمقن من شأأأأأاهق أو يرجم، ومرتلب الموا  حده 

 يف التواا  واإلجنيل الرجم.

ا. -2٠5  توايل الساكنك يق  يف العر ية، وتوايل الثالث سواكن ل يق  يف العر ية أ د 

.واد ؤن السم  أن هللا تعاىل الا زمن لمجبل انص  -2٠6  هر حىت  اا ترااب 

 النبجاس هو التفجر شيئ ا  شيئ ا، والتفجر يلون د عة  واحد .  -2٠7

 السم  يف تفسري العجل الذي ل  خواا ؤمن قولك: -2٠8

األو : أن  الا قبض قبضأأة من أثر الرسأأو   نبذه ؤمن أثر العجل،  صأأاا ؤجال  ل  خواا  -
 أي اغاء.

ح م يا هم ؤجال  ل   تحة من الوج ، و تحة و  أن   أأأأن  هلم من ُحم يا هم أو ح ْمي هم أاآلخر:  -
 من الد ر  يجيء اهلواء من  تحة الد ر  يصدا  وات  ؤند خروج  من  تحة الوج .

  



 (24)  من جمالس تفسري القرآن  قالئد العقيان

 

 

 (8)املجلس الثاني عشر

االشأأأأأأهوا من االذهب و اق ا لمشأأأأأأا عي يف تقسأأأأأأيم اخلمس أن ذكر هللا يف اآلية اسأأأأأأتفتاح ا  -2٠9
 واأل ناف االذكوا   عده. ملسو هيلع هللا ىلص لملالم وأن القسمة لمنى

 يُعرا ابللثري يف القرآن فل وما دون  ل جُيزئ ؤن  "واذكروا هللا كثريا". ل -21٠
 السم : الدؤو  فىل السمم يف حا  القو  منهيا ؤن ، فل فن لمب  األؤداء. قا  -211
ْعف ا} -212 ُ ؤ ْنُلْم و ؤ م م  أ نا   يُلْم ضأأأأأ  يف أن الضأأأأأع  سأأأأأبب ية أ أأأأأل { هذه اآلاآْلن  خ فا   اَّللا

  .لمتخفي 
: أن هذه السأأأوا   يها كثري من  ضأأأح االشأأأركك دم البسأأأممة يف  داية سأأأوا  التو ةؤ سأأأبب -213

 .سممة الا  يها من الرمحة واألمانوالوؤيد هلم  ال يناسبها أن يُبدأ ابلب
لناس، بغي هلم أن كشأأأوا أحد ا غري هللا،  ميسأأأوا كسأأأائر ااختص هللا    األنبياء أن  ل ين مما -214

 .هلم-ؤز وجل-وهذا من تشريف  
ر  شأأهر ا -215 د االشأأب ؛ لمفصأأل  ك السأأاكنك { قرأ أ و جعفر إبسأألان العك، م  اال}اثنا ؤ شأأ 

 .نحا  أن  ميلن أن يمتقي الساكنك{ و يها اد ؤمن  عض ال}اثنا ْؤش ر
 .ا ل  ؤد { قا  مقاتل  ن سميمان يف تفسريه: النية ا اآللة والزادألؤدو } -216
{ ؤرا ؤن كرههم لإلنفاق ابلسأأأأأأأأأأم والتعبري ابلسأأأأأأأأأأم أقوى ينفقون فل وهم كااهون}ول   -217

 .  يعين أهنا  فة دائمة مالومة هلم
اال كدات وم  ذلك هم غري  أأأأأأادقك، }وما هم   { أكدوا  لل}وحيمفون ابهلل فهنم النلم -218

 .منلم{
ولُُ  و ق الُ } -219 ُ و ا سأأأأأُ ُهُم اَّللا وا م ا آات  ُْم ا ضأأأأأُ بُأن ا اَّللاُ و ل ْو أ هنا  { هذه اآلية أ أأأأأل يف ا اآليةوا ح سأأأأأْ

يف اللفاية والرغبة ،  ف رد هللا نفسأأأأأأأأأأ  سأأأأأأأأأأبحان  ابلذكر ف راد هللا سأأأأأأأأأأبحان   يما كتص   
 .والرجوع فلي 

{ اآلايت السأأأب   ملية إ ل هي مدنية[ وؤد آيها سأأأوا  األنفا  ملية أو فل }وفذ ميلر -22٠
 العد الشامي. ؤمن 77لمبصريك، أو  76لملو يك أو  75
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 (25)  من جمالس تفسري القرآن  قالئد العقيان

 

 

 ؤد اآلي يلون  ي  تباين واأل ل  ي  الرجوع لمقراء. -221

العأاد  أن الغنأائم تأذكر  عأد احلرب ألهنأا نتيجأة وواود ذكر األنفأا  يف البأدايأة لإلؤالم أبن  -222
نتيجة اخلوف من هللا ؤند ذكره ووايد  اإلميان خري من األنفا ،  معل هذا سأأأأأأبب التقدا 

 وهللا أؤمم.

 لمفظ ل خبصو  السبب وتمك العر  ؤند السم .العر   عموم ا -223

( )فن هللا قوي(  عباا  ؤمن ما يريده أحسأأن منها ل يعجزه شأأيء 52تفسأأري ختام اآلية ) -224
 وهذا تفسري السم .

  



 (26)  من جمالس تفسري القرآن  قالئد العقيان

 

 

 (9)املجلس الثالث عشر

 املقدمة يف القراءات
األ أأأأأأأأأأل يف ابب القراءات قو  النى  أأأأأأأأأأمن هللا ؤمي  وسأأأأأأأأأأمم )أنز  القرآن ؤمن سأأأأأأأأأأبعة   -225

ا، و يها توسأأأعة ؤمن العرب، ويف القرآن شأأأواهد من مجي    أحرف( وهي سأأأبعة أحرٍف ؤد 
ا.  لغات القبائل، سواء كثرت أو قمت كبين ير وع وهم قميل جد 

قرآين. وأ و ؤبيأأد وغريه من ومع  األحرف السأأأأأأأأأأأأأأبعأأة سأأأأأأأأأأأأأأب  لرائق يتأأفدى هبأأا المفظ ال  -226
 السم  ؤدوا سب  قبائل هي السواد األغمب يف العرب.

 عض االفسأأأأأأأرين مل حيسأأأأأأأن التعامل م  القراءات من وجوه منها: ؤدم الؤتماد ؤميها يف   -227
التفسأأري، ومنها: التقصأأري يف اواية القراءات الشأأاذ  اليت  أأح سأأندها، ومنها: التعامل م   

وهأذا يأدخمأ  الوهم كمأا يف القراءات الوااد  يف قولأ  تعأاىل الشأأأأأأأأأأأأأأاذ الأذي من غري سأأأأأأأأأأأأأأنأد  
 }والسماء ذات احلبك{ جاء  يها مخسة ؤشر قراء .

إكالذي يروى يف سأأأنن سأأأعيد   الشأأأاذ وهو ما ؤرف خمرج  :ناألهل القراءات مصأأأطمح  -228
[، وأشذ الشاذ وهو مامل يعرف خمرج .   ن منصوا مثال 

 القتداء   . ينبغيالتعامل م  القراءات،  أ و حيان امح  هللا ل  منهج متميز يف  -229
}...  ليس كل ما ؤزي فىل السأأأأبعة  أأأأحيح،  قد يعزى هلم ما  ي  شأأأأذوذ، كقول  تعاىل  -23٠

لم{.  اسو  من أنف س 
القراءات الشأاذ  يقو  الشأيخ اليت  أح منها يشأب  أن تلون من األحرف السأبعة، سأواء   -231

 قبل العرضة األخري  أو  عدها.
 اللنيالتعليق على اجل 

داق نا األثر الوااد يف سأأأأأأأبب نزو  }  -232 م    ل ن صأأأأأأأا ،  م ْن   ضأأأأأأأْ ُهْم م ْن ؤ اه د  اَّللا  ل ئ ْن آات  نأْ { ؤن و م 
 ن وتناقموه، واشتهر فنلااه ؤن االتفخرين.و اواه التا عون وذكره االفسر  ثعمبة  ن حالب
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 (27)  من جمالس تفسري القرآن  قالئد العقيان

 

 

ْبع ك  م را   } -233 ُْم سأأأأ  تأ ْغف ْر هل  ؤمن أيب حنيفة، لؤتباا النى  أأأأمن هللا  { احتج هبا الثالثةف ْن ت سأأأأْ
ؤمي  وسأأأمم أو  األمر الفهوم االخالفة، وذلك يف قول   أأأمن هللا ؤمي  وسأأأمم )لو أؤمم أين 

 لو ودت...(
{ ابلصأائمك هو تفسأري الصأحا ة اضأوان هللا ؤميهم، ومنهم من ا ع  السأاائ ُحون  تفسأري }  -234

 .فىل النى  من هللا ؤمي  وسمم، واألشب  وقف 
البالء معياا احملبة! وأو أأأأأن الشأأأأأيخ  قراء  اسأأأأأالة ا ن اجب: غاية النف  يف متثيل اال من   -235

 ابخلامة من الزاع.
القرآن كتاب  أأأأأأأأأأأأور، معت  أب أأأأأأأأأأأأوات  وتفخيم حرو   وترقيقها، وليس يف اللتب غريه   -236

ن ا ل ُ  يف  اأْل  مثم ، فذ يغمب ؤميها اللتا ة )كتب هللا التواا   يده(، } تأ بأْ  .{...ْلو اح  و ك 
النداء فما اي هللا أو المهم، وما يف شعر أمية  ن أيب الصمت  ءل زم  العرب  ك االيم واي  -237

 فاا هو لمضروا  الشعرية.
ممأا تفيأد  يأ  القراءات ومنهأا الشأأأأأأأأأأأأأأأاذ  معر أة نوع احلرف واالع   يأ ، كمأا يف قولأ  }أن    -238

 احلمد هلل...{ وادت قراء  أخرى" أنا" ابلتشديد مما ي يد أهنا خمففة وليست مفسر .
 }هنالك تبمو{ ويف قراء   تائك، وحتتمل التالو  والتباع وذلك يف القراء   تائك.  -239

  



 (28)  من جمالس تفسري القرآن  قالئد العقيان

 

 

 (١0)الرابع عشراملجلس 

          ؤمن االدين األو  والشأأأأأأامي، و   122ؤمن العد اللويف، و  123سأأأأأأوا  هود ؤدد آايهتا   -24٠
 .والبصري ؤمن االلي واالدين األخري 121

سأوا  هود  يها  وائد كبري  لمدؤا  فىل هللا، منها التثبيت، وواد  يها ؤدد من قصأص من    -241
 نى  من هللا ؤمي  وسمم الا  يها من القو .دؤا فىل هللا من األنبياء، وشيابت ال

 سوا  هود كسوا  الرؤد ليس هلا فل اسم واحد.  -242
 التقدا والتفخري ابب ؤظيم من أ واب التد ر.  -243
حديث )خمق هللا الرت ة يوم السأأأأأبت...( االقصأأأأأود من  خمق األاض خا أأأأأة وليس خمق   -244

مٍ و ُهو  الاذ ي خ  العامل، وؤمي   ال يسأأأتقيم تفسأأأري آية } تاة  أ ايا م او ات  و اأْل ْاض  يف  سأأأ  ( م ق  السأأأا
 ابحلديث االذكوا، للون األايم االذكوا  يف احلديث سبعة.

 }ويقو  األشهاد{ االالئلة واألنبياء.  -245
ف لا اَّللا  ف ينا  أ خ اُف  }...  من أسأأأأأأأأأموب القرآن حذف لفظ القو  م  دللة السأأأأأأأأأياق ؤمي   -246

 { أي: قا  فين أخاف...أ ل يمٍ ؤ م ْيُلْم ؤ ذ اب  يأ ْوٍم 
ُ يُر يُد أ ْن يُأْغو ي ُلمْ }...  -247 { قا  السيولي: "أي فغواءكم. " ومن السم  من  ...ف ْن ك ان  اَّللا

{. وينبغي يف مثل    س ْوف  يأ ْمق ْون  غ ي ا سرها ابإلهالك والتعذيب وي يدها قو  هللا تعاىل }
 طئت ، ل سيما فن ذكر ؤن غري واحد.يتعجل احملقق والقاائ يف ذ ألهذا التفسري 

ضأأأأأا ط يف  هم القرآن: أينما واد لفظ ووجك يف القرآن: فن قُأيا د ابثنك  يقصأأأأأد    الذكر  -248
 واألنثن، وفن مل يقيد  يقصد    كل االتقا الت كالميل والنهاا.

قد قرأ  قرأ احلسأأن } سأأم هللا جُمريها وُمرسأأيها{  يائك وقراءت  شأأاذ  ولمشأأيخ فجاو   يها و   -249
 هبا ختمة.

 }وغيض{  ي  مع  وائد ؤن النقص وهو النقص شيئ ا  شيئ ا.  -25٠
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 (29)  من جمالس تفسري القرآن  قالئد العقيان

 

 

}واسأأأأأأأتعمركم  يها{ األل  والسأأأأأأأك والتاء دالة ؤمن أن هللا اسأأأأأأأتعمرهم يف األاض ؤمن    -251
أ ضأأأأأأأأأل ما يلون، ومن ذلك اختياا موضأأأأأأأأأ  سأأأأأأأأألناهم ؤمن أ ضأأأأأأأأأل ما يلون من تو ر 

 الشمس واالاء وما يصمحهم.
 ...{ يف الرسم فشاا  فىل القراء  األخرى }فن مثود ا...{ إتُقرأ ابلتنوين[.}أل فن مثود اْ   -252
ر يف قول  تعاىل }...قائمة  ضأأأأأأأأأحلت...{ ول    -253 الضأأأأأأأأأحك من أمساء احليض، و   ُ سأأأأأأأأأا 

 سبعة أمساء أو أكثر مجعها النووي يف شرح مسمم، ونظمها القميويب.
اتفقت االذاهب األا عة ؤمن اسأأأتحباب تمقك االسأأأقط لمحد، ومما يد  ؤمي ، قو  النى   -254

 )لعمك قبامت(.   من هللا ؤمي  وسمم
 ؤن السم  يف تفسري } ئس الر د{ أي المعنة  عد المعنة.االشهوا    -255
 }وفن كال  الاا ليو ينهم{ قا  أ و حيان أهنا أ عب آية يف فؤراب القرآن.  -256
 قا  السيولي: "}فل من احم ا ك{ أااد هلم اخلري" و نيع  هذا من التعطيل.  -257
 ابتفاقهم. 111مل كتم  أهل العد يف ؤد آي سوا  يوس ،   -258
أو  من قا  أبن اهلم مل يق  من يوسأ  أ و ؤبيد معمر  ن االث ، والسأم  متفقون ؤمن   -259

وأن القو  هي  ،هو جما  لالقتداءوقوع اهلم من   أأأأأأأأأأأمن هللا ؤمي  وسأأأأأأأأأأأمم، ووقوع اهلم من  
ل وق  يف اآلية }ولقد مهت    وهم وأ ضأأأأأأأأأأأأ   الل  ؤن هذا الفعل، كما قا  ا ن تيميا ة.

هباإهنا[ لول أن اأى  رهان ا  {، فذ يسأأأأأأأأأأأأأتحسأأأأأأأأأأأأأن يف ابب الوق  وال تداء اجلم   ك  
 االتقا مك.

هناك  رق يف التعامل م  العصأأأأأا   منهم العا أأأأأي االسأأأأأترت، وهناك االسأأأأأتعمن هبا، ومنهم   -26٠
ل تشأي  الفاحشأة ول   انرم االفسأد،  عضأهم أشأد جرم ا من  عض ويسأرت ؤمن األو  حىت

 يفضح العا ي.
  



 (3٠)  من جمالس تفسري القرآن  قالئد العقيان

 

 

 (١١)املجلس الخامس عشر

أكثر اإل أأأأأأأأأأأأأأا أة يف التعبري من ابب اإلهلأام، ألن ا اي العزيز ليس  يهأا مأا يأد  ؤمن كثر    -261
ُرون  الغيث }  {.ُاا   ْر  م ْن  أ ْعد  ذ ل ك  ؤ اٌم   ي   يُأغ اُث النااُس و   ي   يأ ْعص 

{ يقولون لئال تصأأأأأأأأأيبهم العك، ْدُخُموا م ْن أ  ْأو اٍب ُمتأ ف را ق ةٍ و اأغمب السأأأأأأأأأم  يف تفسأأأأأأأأأري }  -262
وذهب النخعي فل أن اهلدف أن يمتقي يوسأأأأأأأأأأ   بنيامك ؤمن انفراد وؤمن قول  ل مع  

 {، واألو  أاجح.و م ا أُْغين  ؤ ْنُلْم م ن  اَّللا  م ْن ش ْيءٍ } لقول  تعاىل
 ري قا د لمخطف، وؤمم هذا من كالم العرب.الفرق  ك اخلال  واالخط ، أن الثاين غ  -263
 { أن تتهموين ابخل ر ف، ألن الفند هو اخلرف.ل ْول  أ ْن تُأف نا ُدون  }  -264
{ البُأُدو ؤمن يعقوب و نيأ  لأاائ، ألن هللا ل يبعأث أنبيأاء فل من و جأ اء    ُلْم م ن  اْلبأ ْدو  }  -265

ذ ، أي كرج ان حيب أن يبدوك  ف راهيمهذا من تفسأري  عض السأم  أن    أهل القرى، وُأخ 
ف ْذ أ ْخر ج ين  م ن   ، وأخأذ من دللأة االقأا مأة م  }فىل أمأاكن  عيأد  و خأذ معأ  اإل أل والغنم

ْجن    {، فذ أن السجن لاائ أيض ا.السا 
ي  قا  السأأأيولي: "}  -266

ُر،   أ ُنجا  {  نونك مشأأأدد ا وخمفف ا، و نون مشأأأدد ا ماٍض" ج اء ُهْم ن صأأأْ
مضأأأمومة  سأأأاكنة ا  نجي  نون واحد  وتشأأأديد اجليم، أو  نونك  واأل أأأوب من هذا: " 

ي{ نُأنْ }جيم ملسأأأأوا  خفيفة  ياء سأأأأاكنة  ". حىت ل ذتمط القراءات أو تشأأأأتب   قراء  ج 
 احلسن.

 سوا  الرؤد من أوهلا فىل آخرها دالة ؤمن ؤظمة هللا.  -267
 أكثر السم  ؤمن تفسري ا ن ؤباس أن السماء هلا ؤمد، وللن ل ترى.  -268
احلسأأأأأأأأأأأأأن ؤند الرتمذي مقبو  أو ل أبس   ، وحسأأأأأأأأأأأأأن غريب كفن  يقو  ل أبس    م    -269

 غرا ت  أو م  ؤمت ، وهذا أحسن ما يقا  يف ا طالح .
ف القرآن قا  أ و ؤمرو الداين يف جام  البيان: "وأئمة القراء ل تعمل يف شيء من حرو   -27٠

ؤمن أل شأأأأأأن يف المغة، واألقيس يف العر ية،  ل ؤمن األثبت يف األثر، واأل أأأأأأح يف النقل 
 والرواية."
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 (31)  من جمالس تفسري القرآن  قالئد العقيان

 

 

 )األ شن(
 ضا ط األ صح: الستخدام األشهر يف النثر والشعر ؤند العرب.

 التعبري ابلفعل االضااع  د  السم يد  ؤمن زدد احلدوث.  -271
( ؤمن احلجاوي،  54( ؤمن اللويف )52ي، )( ؤمن البصأأأأر 51ؤدد آي سأأأأوا  ف راهيم )  -272

 ( ؤمن الشامي.55)

}ويقو  الأذين كفروا لسأأأأأأأأأأأأأأأت  سأأأأأأأأأأأأأأوا  الرؤأد مليأة فل }ول يزا  الأذين كفروا{ اآليأة، و  -273
{ اآلية.  مرسال 

 45حجأأأاوي و  44كويف و  43أو مأأأدنيأأأة فل }ولو أن قرآ، { اآليتك، وؤأأأدد آيهأأأا   -
 شامي. 46 صري و

 )األموا الغيبية ل يعرتض هلا  تفسري حادث(.من قواؤد التفسري  -274

 
  



 (32)  من جمالس تفسري القرآن  قالئد العقيان

 

 

 (١٢)املجلس السادس عشر

أ ضأأأأأأأأأأأأأأل ما حيدد "ُاب" هل هي لمتلثري أو لمتقميل؟ السأأأأأأأأأأأأأأياق. وينظر يف مغين المبيب   -275
 وحواشي  ألقوا  أهل العمم يف ذلك.

{ "نزلت  ينا لاٍ و نأ ز ْؤن ا م ا يف  ُ ُدوا ه ْم م ْن غ  }  قو  ؤمي اضي هللا ؤن  يف قو  هللا تعاىل:  -276
 أهل  دا" ليس  ي  ما يد  ؤمن مدنية اآلية،  ل مع  األثر أن أهل  دا أحق الناس هبا.

 مع  اال تفك يف القرآن كيفما تصر ت االنقمب.  -277
لردوح  }  -278 ئ ل ة  اب   { أي الوحي، ومسي ابلروح؛ ألن  ي  حيا  العامل.يُأنأ زا ُ  اْلم ال 
ؤن اجلأأاا وانروا ابلظرف  ينتبأأ  هلأأذا، كمأأا يف -وليومنهم السأأأأأأأأأأأأأأي-يعرا   عض العممأأاء  -279

 (.6-تفسري )النحل
يمٌ }  -28٠ { قدمت الرأ ة ؤمن الرمحة الراؤات الفا أأأأأأأأأأأأأمة، وأ أأأأأأأأأأأأأل ؤاد     إ نا ا  اُلْم ل ر ُءوٌف ا ح 

 القرآن تقدا العام ؤمن اخلا ، والرأ ة أخص من الرمحة.
راءات، وتعبريات  دقيق  واؤتقاده أو أأأأأأن الشأأأأأأيخ  لتاب احلجة ل ن خالوي  يف توجي  الق  -281

 سميم.
م ائ ل  }  -282 { يالحظ ف راد اليمك. وكذلك النوا ألن النوا الظدُمم ات  و الندوا  { }اْلي م ك  و الشأأأأأأأأأأأا

 مضمن مع  اهلدى واحلق وهو واحد،  مما تضمن لمهدى واحلق أحلق    يف ف راده.
ُبُ  الثأدْفُل. أي  قية   -283 مام  يُأْعج  ُ ؤ م ْي   و سأأأأأأ  مان اَّللا وُ  اَّللا   أأأأأأ  الثأدْفل هو  قية الشأأأأأأيء. وك ان  ا سأأأأأأُ

 الطعام.
 تتب  الشيخ أهل القرآن  مم جيدهم كر ون!  -284
ر ا  يل  ت ق يُلُم احلْ را "}  -285 { أي: والرد" ومن البالغة احلذف فذا د  السأأأأأأأأأأأأياق ؤمن أحد سأأأأأأأأأأأأ 

 االتقا مك.
 النا لث هو ما نقض ليغز  من جديد.  -286
 اجلوشن كالداع وللن  ؤريض الصدا.  -287
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 (33)  من جمالس تفسري القرآن  قالئد العقيان

 

 

 (١3)املجلس السابع عشر

يف  أأأأدا سأأأأوا  اإلسأأأأراء اد ؤمن ؤدد من الطوائ  الضأأأأالة يف ابب السأأأأمعيات، الذين   -288
 يعطمون أو ميثمون.

 ؤند الباقك. 11٠وؤمن العد اللويف،  111آايت اإلسراء   -289
ْبح ان   بحان يف القرآن فل ةذو ة األل  امس ا، فل يف موضأأأ  واحد، وهو }ل أتت سأأأ   -29٠ سأأأُ

ول   ر ا ا سأأأُ اإلسأأأراء[ وموضأأأعها  ي  خالف يف الرسأأأم اسأأأتناد ا  -94{ إا يبا  ه ْل ُكْنُت ف لا   شأأأ 
 ؤمن اخلالف يف النقل يف ذلك، والرسم ل  نقل واواية، كما لمقراء  نقل واواية.

االعراج ابلروح والبدن ابإلضأأأأأأأأأأا ة فىل قو  مجهوا السأأأأأأأأأأم ، هو واود من األدلة ؤمن أن    -291
سأأبحان يف أو  السأأوا  الدالة ؤمن التعجب ول ؤجب يف كون اإلسأأراء منام ا،  د  ؤمن  

 كون  ابلبدن والروح.
هللا  النى  أأأأأأأمن هللا ؤمي  وسأأأأأأأمم مل ير   حلن ؤثمان  ن سأأأأأأأعيد الداامي اإلمجاع ؤمن أن  -292

وسأأئل النى  أأمن هللا ؤمي  وسأأمم ؤن ا ية هللا يف اإلسأأراء واالعراج جل وؤال  عيين اأسأأ ، 
  قا :)نوا أىنا أااه!(.

نقمة اآلاثا من الرواية ابالع ، وهذا يقك ل شأأأأأأأأأك  ي  يتضأأأأأأأأأح جبم  اواايت   مل يسأأأأأأأأأم  -293
اآلاثا،  يختم  االروي ؤن ؤك قو  الصأأأحايب. وقد أشأأأاا شأأأيخ اإلسأأأالم ا ن تيمية فىل 

 ن تمبيس اجلهمية.حنو هذا يف  يا
  إ ذ ا ج اء  و ْؤُد نقل ا ن جرير اتفاق االفسأأأرين من السأأأم  أن دخو  االسأأأجد الوااد يف }  -294

ر      االرتك مل تق  حىت اآلن! فن{ وق  قبل اهلجر ، وأحق الناس ابلغمط من قا  اآْلخ 
ا ؤمن ؤرض من الدنيا   -295   سأأأأأأأبب   هوان االنلرو ومن ترك اإلنلاا وهللا يعمم من قمب  حر أأأأأأأ 

  مينتظر ؤقو ة هللا!ذلك،  
وا ااسأأأأأأأتنبط ا ن ؤباس من قو  هللا تبااك هللا }  -296 ر ْف يف  اْلق ْتل  ف ناُ  ك ان  م ْنصأأأأأأأُ { فذ   ال  ُيسأأأأأأأْ

 نصح ؤمي أبن يسمم قتمت ؤثمان العاوية، أن معاوية ستلون ل  الغمبة،  لان كما قا .
 سيئة .{ ويف قراء   ُكلد ذ ل ك  ك ان  س يا ُئ ُ }  -297
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 (34)  من جمالس تفسري القرآن  قالئد العقيان

 

 

}فن  كان حميم ا غفوا ا{ من مظاهر امحة هللا يف ضوء اآلية أن الناس ل يسمعون تسبيح    -298
االخموقات الضخمة كاجلبا ، وقد جاء أن الرؤد هو تسبيح االالئلة،  مو أمس  هللا الناس  

 تسبيح اجلبا   رمبا ل يستطيعون أن يناموا الميل والنهاا.
ينجس فن مات، والبهائم تنجس  ذلك ولو كانت لاهر     من وجوه فكرام  ين آدم أن  ل  -299

فن ذُكا ي ت، وخال  الزيدية  قالوا ينجس وهو قو  قبيح ل يميق أن يطمق ؤمن االوتن من  
 األنبياء واألولياء، والا قرأ الشيخ  عض متوهنم ؤمن مشاكهم كان ؤقال هم ينلرون هذا.

 أ ضل ما يفسار     عل كاد: قااب.  -3٠٠
وؤات ؤند السأأأأأم  اليت يسأأأأأموهنا األ أأأأأناف كالزهد واخلمق والعظمة، تعتر  كتب االوضأأأأأ    -3٠1

شأأأأأألل من التصأأأأأأني  هلم  يها مناهج ينبغي اؤايتها والنتباه هلا، كفن  خذون ابالوقوف 
 واالرسل م  وجود االو و  واالر وع، للون األولك يف فسنادها األئمة.

أ ضأأل ما جاء يف ؤد التسأأ  آايت اليت آتن موسأأن هي ما ذكر السأأيولي: اليد والعصأأا   -3٠2
والطو ان واجلراد والقمال والضأأأأأفادع والدم والسأأأأأنك ونقص الثمرات، من غري ؤد الطمس 

ا اْلم ْس ؤ م ن أ ْمو اهل  مْ االأأأذكوا يف قولأأأ  تعأأأاىل } ...{، وؤأأأد السأأأأأأأأأأأأأأيولي هو اأي ا ن ا  أانأأأ 
 ؤباس.

لسأأجود يف القرآن مخسأأة ؤشأأر  موضأأع ا، واالشأأهوا من االذهب أا عة ؤشأأر من  مواضأأ  ا  -3٠3
 غري سجد   ، ومن األحد ؤشر حىت اخلامس ؤشر خالف  ك العمماء يف العد.

حلن شأيخ اإلسأالم اتفاق أهل احلديث ؤمن أن ؤد األمساء احلسأ  يف حديث )فن هلل   -3٠4
مم، واختم  مناهج أهل احلديث تسأأأأعة  وتسأأأأعك امس ا...( مداج من كالم الوليد  ن مسأأأأ 
امس ا، وامبا يلمل الثمانك قراء     79يف فؤالل ، ويف القرآن من األمساء التسأأأأأعة والتسأأأأأعك  

ا ن ةيصأأأأأأأأأأأأأأن }فن هللا هو الراوق{  يتحصأأأأأأأأأأأأأأل ؤمن جمموع القراءتك  يها الراوق والرواق 
 مثانك.

  87٠اجلاللك ؤام   ذكر السأأيولي اتايخ  راغ  من تفسأأري نصأأ  القرآن االلما ل لنصأأ   -3٠5
 .849سنة! ألن مولده يف  21لمهجر ، وهذا يعين أن ؤمره آنذاك 

  111وكويف،   11٠شأأأأأأامي،    1٠6، وحجاوي  1٠5ب يف ؤد سأأأأأأوا  الله  الصأأأأأأوا  -3٠6
 .115، ومل يعدها أحد  صري



 (35)  من جمالس تفسري القرآن  قالئد العقيان

 

 

 يبدأ نصيب احملمي يف التفسري من سوا  الله .  -3٠7

 (١4)املجلس الثامن عشر

منتصأأأ  القرآن، ا ن اجلووي يف  نون األ نان، وامبا ل ممن نص ؤمن أن }وليتمط { يف   -3٠8
 يستقيم هذا ؤمن مجي  مصاح  األمصاا.

يف قصأأأأأأأأأأأأأأأة  تيأة الله  ؤر  أن الأدين ةفوظ، وليس واقفأ ا ؤمن أحأد،  ثبأت هللا ه لء   -3٠9
 الفتية م  أن  ل يشااكهم يف توحيدهم أحد.

هذا االوضأأأأأ ، واوؤي يف اسأأأأأم  }ول تقولن لشأأأأأْاىٍء{ مل ترسأأأأأم يف القرآن ابألل  فل يف  -31٠
  االصح  أن تلون لملممة  وا ، حىت أن الذي ل يقرأ واألؤجمي يعرف لقراء  القرآن. 
وقا  الداين: حىت ل تشتب   أأأأأأأأأأأأأأأ )شىت(، وكذلك أهنا متد ؤند  عض القراء، والعرب تشب  

 احلركة حىت يتبك أن اليت قبمها مفتوحة.
، وم  غري النداء ابلتفاقمجي  مواضأأأأأأأأ  االصأأأأأأأأح   اب  م  النداء ل يلون  يها ايء يف    -311

 تلون  ياء.
 { أساوا مج  أسوا ، أي مج  اجلم .حُي ماْون    يه ا م ْن أ س او ا  }  -312
ينبغي أن يعوا د اإلنسأأأأأأان نفسأأأأأأ  ؤمن أن يقو  الا يعجب  ما شأأأأأأاء هللا واباك هللا أو المهم   -313

يغة تبااك هللا ليسأأت  أأيغة دؤاء،  اباك  رمبا قُتل فنسأأاٌن  سأأبب  أو مرض  يتحمل فمث .  أأ 
 والصحيح أن يقو  اباك هللا أو المهم اباك، أو اباكك هللا.

 ل ن اجب اسالة مطبوؤة يف الباقيات الصاحلات.  -314
من  فن االشأأأأهوا ؤن السأأأأم  أن ف ميس من االالئلة، وليس من اجلن، وقد انتشأأأأر القو    -315

 ويطال  يف هذا تفسري ا ن جرير الطري. اجلن ؤمن أيدي االعتزلة يف القرن الثاين والثالث.
ب ا}  -316 ا ن صأأأأأأأ  ف ر ،  ه ذ  من غري -لو أخر مبا أتعب  أن اإلنسأأأأأأأان{ ي خذ منها  ل ق ْد ل ق ين ا م ْن سأأأأأأأ 

  إن  ليس من الؤرتاض ول أبس   .-شلاية
م ا  أ ق تأ م  ُ "}  -317 اقتم  اأسأأ   يده، { اخلضأأر أبن ذحب  ابلسأألك مضأأجع ا، أو ح ىتا ف ذ ا ل ق ي ا ُغال 

 أو ضرب اأس  ابجلداا، أقوا ."  أولها الثاين؛ فذ جاء يف  حيح البخااي.
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 (36)  من جمالس تفسري القرآن  قالئد العقيان

 

 

السأأأأأتدل  ابلقراءات يف التفسأأأأأري أليق من السأأأأأنة، ل سأأأأأيما وأن أغمب االسأأأأأتد     يف   -318
 التفسري مراسيل وحنوها، والصحيح أو االوجود يف الصحيحك من ذلك قميل.

ة يف حتديد  جوج ومفجوج، وأهنم أمة الصأأك ومن حوهلم، اسأأال-امح  هللا-ل ن سأأعدي  -319
 وللن األوىل الل  ؤن تنزيل هذه ومثيالهتا فل  دليل.

ُْم يأ ْوم  اْلق ي ام ة  و ْو،  مما يشأأأأأأأأأأأأري فىل أن الوون يف اآلخر  لمعمل والعامل }  -32٠ {، وقد   ال  نُق يُم هل 
 ح  عوضة(.جاء هذا يف السنة )وترى الرجل...ل يزن ؤند هللا جنا 

 ؤد آي سوا  مرا تس  وتسعون يف االدين األخري وااللي، ومثان وتسعك ؤند الباقك.  -321
{ النخل ل يهز وفاا أااد هللا أن تبذ  السأأأأأأأأأأبب، ويف هذا اد و ُهزا ي ف ل ْيك  جب  ذْع  الناْخم ة  }  -322

 .ول يهتمون هبا ؤمن الصو ية الذين ل حيفمون ابألسباب 
من النادا أن تلون اللممة أ أأمها ايئٌي وواوٌي يف وقت واحد، ومنها }جثي ا{ جثوٌو أو   -323

 جثوي.
ْوا}  -324 ُ الاذ ين  اْهت د  { دليل ؤمن وايد  اإلميان ونقصأأأأان ، وهي ظاهر  يف الزايد  وأما و ي ز يُد اَّللا

 يف النقص  ال يزيد فل ما كان ،قص ا.
محصأأأي  138كويف    135حجاوي    134ي  صأأأر   132الصأأأحيح يف ؤد آي سأأأوا  ل    -325

 شامي. 14٠
الراجح يف لأ  أهنأا من احلروف االقطعأة  أدللأة قراء  أيب جعفر فذ يفصأأأأأأأأأأأأأأمهأا كأاحلروف    -326

 االقطعة، و دللة اإلمالة كبقية احلروف االقطعة. وجاء يف معناها: اي اجل.
فخفائها ؤمن    { أوىل ما تفسأأر    أكاد أخفيها من نفسأأي، أي من شأأد أ ك اُد ُأْخف يه ا}  -327

الناس واالالئلة كاد أن كفيها من نفسأ  جل وؤال، وذلك ألن تفسأريها سأيلون مشألال  
، وهلذا قرأها ا ن مسأأأأأعود  لفعل كاد، ألن فثبات  نفي ونفي  فثبات كما ألغز  ذلك االعري

 .}أكاد أخفيها من نفسي{
ن ا  فسأأأرائيل كتبهم  يها ؤموم وأخباا وقد قا  هللا }  و ن  -328 تأ بأْ ْيءٍ و ك  { ل ُ  يف  اأْل ْلو اح  م ْن ُكلا  شأأأ 

وقأأأد أخر كعأأأب األحبأأأاا أن ا ن الز ري يقتمأأأ   ىت من ثقي  وكأأأان كمأأأا قأأأا ، فذ قتمأأأ  
 احلجاج.



 (37)  من جمالس تفسري القرآن  قالئد العقيان

 

 

ا، وكان ينقل يف   -329 النسأأأأائي شأأأأديد ومتيقظ يف األلفاظ وحتري نقمها يف األحلام خصأأأأو أأأأ 
 كتاب التفسري ما ؤمي  الناس يف تفسريهم.

 القضأأأأأأاء ؤمن الفنت  ل ل د من القو ، وقو  السأأأأأأمطان من ؤظيم الصأأأأأأالح ل يلفي يف  -33٠
 النعم ألن الناس  يهم شر ولغيان، ل د مع  من القم  والقو .

قأا  ا ن سأأأأأأأأأأأأأأعأدي: إقأاؤأد [ كأل أحوا  اآلخر  ممأا  يأ  النفي واإلثبأات حتمأل ؤمن حأا    -331
 دون حا .

 .ونالباق 111كويف   112بياء ؤدد آي سوا  األن   -332
الناس فذ يذكر نظرية النفجاا اللوين يف سأأأأأياق تفسأأأأأري قول  تعاىل }كانتا كط   عض    -333

اتق ا  فتقنامها{ ومما يد  ؤمن  سأأأأأأأاده أن المغة ل تسأأأأأأأاؤد ذلك ألن النفجاا دا  ؤمن  
 الفساد، والفتق هو الفك إبحلام.

النأأأأأا }  -334 ُم  ُوُجوه ه  ؤ ْن  ي ُلفدون   ك  ل   ذ ين  ك ف ُروا ح  الأأأأأا يأ ْعم ُم  ُظُهوا ه مْ ل ْو  و ل  ؤ ْن  { ألهنم اا  
يسأأأأأأأأأأأأمعون مقبمك ا ينصأأأأأأأأأأأأر ون معرضأأأأأأأأأأأأك  ناسأأأأأأأأأأأأب ذكر تعذيبهم فقباهلم  وجوههم ا 

 فؤراضهم.
خمق و طر و رأ  ينها  روق دقيقة، ليسأأأأت مرتاد ة االع  متام ا،  فطر: معناها اخلمق ؤمن    -335

 غري مثا  سا ق.
ن ذلك }فهنم كانوا يسأأأأااؤون يف اخلريات  من االهم اؤاية األو أأأأاف القرآنية لألنبياء، وم  -336

ويدؤوننا اغب ا واهب ا{  االسااؤة ؤزيز  و يها مشقة والناس يف ذلك كإ ل مئة ل تلاد زد  
  يها ااحمة.

تطوى، وليس اسأأأأأأم ممك كما اختاا ا ن جرير أن السأأأأأأجل هي الصأأأأأأح  انموؤة اليت    -337
 ، وقيل اسم كاتب النى  من هللا ؤمي  وسمم.ونقا  آخر 

 كويف.  78ملي  77مدين  76 صري  75شامي  74ؤدد آي سوا  احلج   -338
ابخلضأأوع تفسأأري قا أأر، والصأأحيح  ... تفسأأري سأأجود السأأماوات واألاض والشأأمس و  -339

 أن هلا سجود هللا أؤمم  ليفيت .

 من القواؤد يف التفسري )األموا الغيبية ل تنز  ؤمن األموا احلاضر  فل  دليل(. -34٠

 ابلقراءات الشاذ  قوي ألموا ثالثة:التفسري  -341



 (38)  من جمالس تفسري القرآن  قالئد العقيان

 

 

 فما أن تلون القرآن يف العرضة األوىل فن  ح االع . -

 وفما أن تلون من األحرف الستة اليت تركها ؤثمان اضي هللا ؤن . -

 وفما أن يلون من االنسوخ من القرآن. -

 قاؤد  يف التفسري: )تقدا كالم الصحا ة يف التفسري(. -342
  



 (39)  من جمالس تفسري القرآن  قالئد العقيان

 

 

 (١5)املجلس التاسع عشر

يُم اْلق و اؤ د  } -343 { جاء يف  عض اآلاثا أن االالئلة هي من وض  أساس البيت و ف ْذ يأ ْر  ُ  ف  ْأر اه 
  عد نزو  آدم، وجاء ف راهيم ؤمي  السالم  عد ذلك  ر   البناء.

كان ؤمي اضي هللا ؤن  يرى أن االقصود أبو اف اخليل يف أو  سوا  العادايت يف احلج    -344
طْ ومما ي يد ذلك } { ومج  من أمساء مزدلفة، وا ن ؤباس يرى أن ذلك يف ن       مج ْع ا أ و سأأأأ 

 اجلهاد  قرينة القدح ابحلوا ر من شد  السري، وانتشر ؤند االتفخرين أهنا يف اجلهاد.
، ول يصاا فىل انقطاؤ  فل  قرينة.  -345  األ ل يف كالم العرب أن يلون الستثناء متصال 
جلاهمية يف النسأأأأأك،  فتن ؤن النى  أأأأأمن هللا ؤمي  اإلشأأأأأعاا لإل ل كان من ؤوائد أهل ا  -346

وسأأأأأأأأمم  ي  أحاديث، وأُقروا ؤمي  الا  ي  من تعظيم احلج، ويلون لإل ل دون البقر والغنم، 
 لقوهتا وحتممها ولقمة الدم اخلااج من سنامها  عد فشعااها.

  من أن يوحن  تعري  النى أبن : من أوحي فلي  ومل ي مر ابلتبميغ، يشلل ؤمي : ما الفائد  -347
 فلي ؟ 

ومن الفروق  ك النى والرسأأأأأو  أن النى ات   يف تبميغ  فىل شأأأأأريعة اسأأأأأو  آخر، ولمشأأأأأيخ  
 محود التوجيري حبث حو  هذا.

قصأأأة الغرانيق حاضأأأر  يف مروايت التا عك، واويت ؤن حنو ؤشأأأر  من التا عك، وليس يف  -348
فذا مت ا ألقن الشأأأأأيطان...{ ما }وما أاسأأأأأمنا من قبمك من اسأأأأأو  ول نى فل  قول  تعاىل

 ينفن القصة أو يستبعدها.
 { الذابب.واْلم طُْموبُ { الصنم }ض ُع   الطاال بُ األشهر ؤن ا ن ؤباس يف قول  تعاىل: } -349
 .ونالباق 119كويف،   118اال منون:   ؤد آي سوا   -35٠
هللا ؤمي     سأأأر النى  أأأمن هللا ؤمي  وسأأأمم الفردوس أبن  أؤمن اجلنة، وقد قا  النى  أأأمن  -351

وسأأأأمم: )فذا سأأأأفلتم هللا اجلنة  اسأأأأفلوه الفردوس...( ويف هذا وايد  يف مهم الناس وا ع ا هلا 
 فذ وجا  اخلطاب لعموم االسممك، م  أن من يدخل الفردوس هم أقل القميل.

 

 .1443ذو القعد   13انعقد انمس يف يوم اإلثنك   (15)



 (4٠)  من جمالس تفسري القرآن  قالئد العقيان

 

 

من يتفمل ابب الدؤاء يف كتب السأأأأأأأنة االصأأأأأأأنفة ؤمن األ واب جيد أن العمماء حير أأأأأأأون    -352
 ذكوا  يف القرآن، وأ ضل الدؤاء دؤاء القرآن.ؤمن األدؤية اال

مما حفظ من أو أأأأأأأأأأأاف أهل الشأأأأأأأأأأأرك: السأأأأأأأأأأأهر. واسأأأأأأأأأأأتد   عض العمماء  قول  تعاىل:   -353
 }مستلرين    مسر ا هتجرون{ ؤمن النهي ؤن السهر وتواد يف كتب اآلداب.

ُهمْ اشأأأأأأأأأأأتلن الناس لمحسأأأأأأأأأأأن البصأأأأأأأأأأأري ما جيدون  من احلجاج  قا  هلم: }  -354  و ل ق ْد أ خ ْذ، 
ْلع ذ اب    م ا اْست ل انُوا ل ر هبا  ْم و م ا يأ ت ض راُؤون    {. كفن  يرشدهم لمدؤاء.اب 

كتب هللا القبو  لتفسأأأري أيب حيان واسأأأتطاا ذكره شأأأرق ا وغراب  يف سأأأنك معدود ، م  أن     -355
ضأأأأأخم يف حجم ، ولعل ذلك الا كان  ي  من حفظ قراءات القرآن وتوجيهها والنتصأأأأأاا  

 هلا.
 أشاد الشيخ جبم  النسائي ألحاديث الستعاذ  يف سنن ، ومنهم من أ ردها ؤن السنن. -356
ؤند األ أأأأأأوليك الو أأأأأأ   وهيالصأأأأأأفة اللاشأأأأأأفة هي اليت ل تقييد  يها ول مفهوم هلا،   -357

 الطردي.
 ؤند الباقك. 64حجاوي،  62ؤد آي سوا  النوا:   -358
 ا، وأن يلون ؤمن ا، والصحيح أن االقصود   -359

ل ائ ف ٌة } أأأأأأأأأأأأأأأ ل د يف جمد الزاين أن يلون م ال
 { ؤدد كاٍف يف فظهاا وفشهاا احلد، من غري حتديد.م ن  اْلُمْ م ن ك  

 المعان حق لمزوج يد      ؤن ؤرض ، و رقة م  د  يف الدنيا واآلخر . -36٠
  



 (41)  من جمالس تفسري القرآن  قالئد العقيان

 

 

 (١6)املجلس العشرون

التشأأديد يف جانب األؤراض والقذف  يد من العر والفوائد، منها:قصأأة اإل ك  يها العد  -361
 مم حُيفظ ؤن م سطح التصريح وفاا قا  شيئ ا يفهم من  ؤدم الترئة كقو  القائل هللا أؤمم 
وحنوها. وقد ذهب  عض العمماء أن قو  القائل يف مثل هذا الشأأأأأأأفن هللا أؤمم  هو أشأأأأأأأد 

 من التصريح ابلقذف.
ممن ل  سأا قة و ي  خري،  مم يز  السأطح أن  مهاجر و داي،  ل أنز   ومنها: اإلنصأاف-

ْنُلْم و الساع ة  أ نْ  }ؤنهما هللا  ي  ويف أيب  لر اضي هللا  ْت ل  أُوُلو اْلف ْضل  م   ...{و ل    
من كما  ؤقل اإلنسأأأأأأأأأان وحلمت  يف أومنة الفنت، ألا يفيت جبواو كشأأأأأأأأأ  االرأ  لوجهها   -362

كأان يرى  قو  من يقو   أذلأك، وقأد حلن الشأأأأأأأأأأأأأأر يين اإلمجأاع ؤمن    وكفيهأأا، حىت ولو
}فل مأا   حترا كشأأأأأأأأأأأأأأ  ذلأك يف أومنأة الفنت. م  أن األدلأة ؤمن التحرا وأمأا قولأ  تعأاىل

ظهر منها{  لفن تسأأأأأ  الرايح ثوهبا، وكل ما كان من غري قصأأأأأد. واالشأأأأأهوا من أقوا  
د  قوٌ  يف كل مذهب. االذاهب األا عة ؤدم جواو ظهوا الوج ، وفن ُوج 

ف ْن ي ُلونُوا  ُأق ر اء  النلاح ابب من أ واب الروق، والصأأأأأأأأأأأأحيح يف االقصأأأأأأأأأأأأود  قو  تعاىل }  -363
م     ُ م ْن   ضأأأأأأأأأأأأأأْ { أن  غ  ووايد  حقيقية يف الروق، وهذا ظاهر القرآن الذي أيادت   يُأْغن ه ُم اَّللا

يريد  حمنهم[ الناكإوذكر  .  ..السنة قا  النى  من هللا ؤمي  وسمم: )ثالثة حق هللا ؤوهنم
 العفاف.

م او ات  األمساء االضأأأأأأأأأأأأا ة وق   يها خالف  ك العمماء، }  -364 ُ نُوُا السأأأأأأأأأأأأا { هل ي خذ من  اَّللا
 اإلضا ة أمساء هللا  نقو  من أمسائ  جل وؤال: النوا؟

 يضرب هللا مثال  لمم منك ابجلبا  والشجر والثماا، حبسب أحواهلم وتفاوهتا.  -365
سأأأأأبب أن هللا ضأأأأأرب مثال  لمم من  شأأأأأجر  الزيتون، أن أو  ما  فنن يقو  من العمماء م  -366

 جنا  عد الطو ان من الشجر شجر الزيتون  ذلك مثل اال من يف النجا .
 الا جاء ذكر االساجد  عد ذكر النوا  يشب  وهللا أؤمم أن االساجد ةل النوا.   -367
 األا   ؤرف لاائ.الصحيح أن الدا ة يقصد هبا كل ما يدب، وحتديدها  ذوات   -368
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 (42)  من جمالس تفسري القرآن  قالئد العقيان

 

 

الراجح من أقوا  أهل العمم أن القواؤد من النسأأأاء فن كانت الواحد  منهن ُتشأأأتهن  ال   -369
 ا ن ابو.ا ن تيمية و لو مل تلن ترجو نلاح ا، واختااه جيوو هلا اللش  لوجهها، حىت و 

ينبغي الن يلتب يف تفسأأأأأري القرآن أن يسأأأأأتحضأأأأأر القراءات االتواتر منها والشأأأأأاذ ألن هلا   -37٠
 نف  ؤظيم يف الرتجيح  ك االعاين واألقوا .

{ ؤمن القراء  ابلتجويد ومل يسأأأتد  هبا   -371 ل يسأأأتقيم السأأأتدل   قول  تعاىل }واتمن  ترتيال 
أحد من السأأأم  ؤمن ذلك، والقو  يف حلم القراء  ابلتجويد يفرق  ي   ك القادا وغري 

 القادا.
 { هي سدوم.اْلق ْري ة  الايت  أُْمط ر ْت م ط ر  الساْوء  و ل ق ْد أ تأ ْوا ؤ م ن }  -372
و ف ذ ا  }قد يب  الفعل يف القرآن الا مل يسأأأأأأم  اؤم  م  أن  معموم، وذلك الشأأأأأأااكة غريه ل ،   -373

ُجُدوا ُُم اسأأأْ ...{ القائل النى  أأأمن هللا ؤمي  وسأأأمم واالشأأأااك ل  الصأأأحا ة اضأأأي هللا ق يل  هل 
 ؤنهم.

نضأأبطك يف الصأأفات وفثباهتا، وهلم مذاهب، ل سأأيما االتقدمك منهم،  األشأأاؤر  ليسأأوا م  -374
 والسيولي امح  هللا ؤادت  ؤدم فثبات ما يتعمق ابالشيئة يف أ عا  هللا،  ل ي ول .

القو  ابلتفويض ليس االشأأأأأأأأأأأأهوا ؤند األشأأأأأأأأأأأأاؤر   ل قو  ؤندهم، وكان يقو     النووي   -375
 ت ؤمي  وينلرها األشاؤر .ئن  اسالة يف تبين مذهب السم  قُر حىت  

االدين األخري    226االدين األو  واللويف والشأأأأأأأأأأأامي،    227ؤد آي سأأأأأأأأأأأوا  الشأأأأأأأأأأأعراء:   -376
 والبصري وااللي.

، معلم مسأأأتمعون{ اؤاية الفا أأأمة آلايت السأأأوا ، سأأأبب اإلتيان  ضأأأمري اجلم  يف }ف  -377
 ألهنا واوياة نونياة.

}فذ ا{ تلتب من غري نون يف مجي  مصأأأأأأأأأأأأاح  األمصأأأأأأأأأأأأاا، ويف غري خط االصأأأأأأأأأأأأح    -378
اختم  العمماء، وشأأأدد يف ذلك  عضأأأهم حىت قا  االرد أشأأأتهي أن أقط  يد من يلتبها  

 ابلنون.
مل يسأم  عم  ُكب، وابلتلراا الدا  ؤمن  } لبلبوا{ أ أمها من اللب ولممجهو  أو ما   -379

 االبالغة ُكبلب، وكفهنم مجعوا ا خمطوا ا ألقوا، ؤياذ ا ابهلل من ؤذاب هللا!
  



 (43)  من جمالس تفسري القرآن  قالئد العقيان

 

 

 (١٧)املجلس الواحد والعشرون

ل تلاد تتطا ق نسأأأأأختك لمجاللك، ؤمن كثرهتا وقد اأى الشأأأأأيخ ما يقااب االئة نسأأأأأخة   -38٠
الوااد ؤمن اجلاللك أن  كتاب داسأي  رمبا ؤدا  خطية، وامبا تبمغ اآللف، وسأبب التغيري  

 ؤمي  الشيخ والطالب.
}هضأأيم{ أ أأمها يف المغة االتقااب االتداخل  عضأأ  يف  عض، وأخذ القو  أبن  المطي    -381

 والمك من ابب المزوم.
 }الغا رين{ الباقك يف العذاب.  -382
لذ  . وأ ضأأأأأأأأأأأأل هو   أثر ؤن ا ن ؤباس أن  يقو : من حدثك ؤن ؤذاب يوم الظمة ما  -383

ما يقا  يف توجي  هذا األثر أن  يقصأأأأأأأأد من حدثك  ي  ؤن النى  أأأأأأأأمن هللا ؤمي  وسأأأأأأأأمم 
 حديث ا  لذ  .

ينبغي أتر مبع  االسأأأتحيل، كقو  النى  أأأمن هللا ؤمي  وسأأأمم: )فن هللا ل ينام ول ينبغي   -384
" ووجوه واودهأا لأ  أن ينأام(. وينظر يف  أدائ  الفوائأد ل ن القيم للالمأ  ؤن لفظأة "ينبغي

 يف اللتاب والسنة.
اختم  الفقهاء هل ي خذ مبا يقول  الشأأأأاؤر يف شأأأأعره من اؤرتاف  ذنو   كشأأأأرب اخلمر   -385

}وأهنم يقولون ؤنهم  واقرتاف الز،؟ والصأأأحيح أهنم ل ي اخذون    جمرد ا، ألن هللا قد قا   
قول  يف شأأأعره ؤن ل يفعمون{، ومل ي اخذ ؤمر  ن خطاب اضأأأي هللا ؤن  أحد الول    ما

 شرب اخلمر، وؤزل .
 حجاوي.95 صري وشامي،  94كويف،   93ؤد آي سوا  النمل:   -386
}وفنأك لتمقان القرآن{ التشأأأأأأأأأأأأأأأديأد يف تمقان يفيأد قو  يف االع ، ليس جمرد ومطمق مع    -387

 اإللقاء.
قا  سأأيبوي  يف ابب الفاؤل يف اللتاب  عد اسأأتقراء كالم العرب: أن العرب ل تقدم يف   -388

 كالمها فل ما كان شفن  أهم.
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}ل ذ  فين ل كأاف لأدي االرسأأأأأأأأأأأأأأمون{ لقرهبم من هللا ووليتأ  وةبتأ  هلم ل ينبغي أن   -389
 يلونوا من جنس الناس  يخا ون.

  مقيس الصأأأأأواب يف ضأأأأأبطها ابللسأأأأأر، ومولنها سأأأأأبف وقد توالفت اللتب القدمية ؤمن    -39٠
 ذلك.

ي اإلنس ؤمن قو  ا ن ؤباس اضأأأي }قا  الذي ؤنده ؤمم من اللتاب{ هو من  أأأاحل  -391
 هللا ؤن ، وامس  آ    ن  رخيا.

 }وسمم ؤمن ؤباده الذين ا طفن{ قا  ا ن ؤباس هم الصحا ة اضي هللا ؤنهم.  -392
 يقا  حبر ممح، ول يقا  حبر ماحل، و ضده العذب، }وجعل  ك البحرين حاجز ا{.  -393
يف ظممأات الر البحر ومل   )أمن يهأديلم يف ظممأات الر والبحر( ذكر سأأأأأأأأأأأأأأبحأانأ  اهلأدايأة  -394

يقل يهديلم يف الر والبحر  يشأأأأأأأأأأأأأأب  وهللا أؤمم أن  ي  فشأأأأأأأأأأأأأأاا  أن هللا ل يرتكك حىت يف 
أحمأك الظممأات، ومن هنأا أخأذ الفقهأاء أنأ  ل أد من معر أة القبمأة ؤمن كأل حأا  يف الر 

 والبحر وغري ذلك.
}وهي متر مر السأأأأأأأأحاب{ التشأأأأأأأأبي  ابلسأأأأأأأأحاب أ مغ من التشأأأأأأأأبي  ابالطر،  ميس األوىل   -395

 التفسري ابالطر، ألن السحاب كثري ا ما يرى.
االشأأأأأأهوا من االذهب تفضأأأأأأيل ملة ؤمن االدينة الا  يها من كثر  الفضأأأأأأائل، واختصأأأأأأت   -396

 االدينة  فضائل كزايد  الركة وتضعيفها، وجواو سمب من جز من شجرها.
 آية ابتفاق أهل العد. 88دد آي سوا  القصص ؤ  -397
ا وهم   -398 }وقالت امرأت  رؤون قُأرات ؤك يل ولك ل تقتموه ؤسأن أن ينفعنا أو نتخذه ولد 

 ل يشعرون{ فذا أااد هللا أمر ا هياف سبب !
)قا  اب فين ظممت نفسأأأأأأأأأأي( يف اآلية مع  ؤظيم من معاين كما  العبودية فذ أن قتم    -399

ؤمد وم  ذلك نسأأأأأب لنفسأأأأأ  الظمم، وأخذ مجاؤة من أئمة أهل السأأأأأنة  القبطي خطف ل  
 من هذه اآلية جواو التوسل حبا  الداؤي.

واد حديث مر وع يف أن  أأأأأأأأأأاحب مدين الذي أنلح موسأأأأأأأأأأن ا نت  هو شأأأأأأأأأأعيب ؤمي    -4٠٠
السأأأأأأأأالم للن انفرد    ا ن هليعة وهو  أأأأأأأأاحب انفرادات وغرائب وقد كان مفيت أ ريقية، 



 (45)  من جمالس تفسري القرآن  قالئد العقيان

 

 

 حاوم، وقد أنلره احلسأأأأأأأأأأن، م أن  من كالم التا عك اواه الداامي ؤن أيبوالظاهر وهللا أؤم
 وهللا أؤمم قو  االنلرين.  حواأل

}وسأأأأاا أبهم { اسأأأأتنبط منها أهل العمم أن لمزوج أن يسأأأأا ر  زوجت  من غري فذهنا،  عد    -4٠1
 أن ينلحها، مامل تشرت .

ل يف تفسأأري قول  تعاىل: }وا ك كمق ما يشأأا  -4٠2 ء وكتاا{ هو ا ن القيم من أ ضأأل من  صأأا
 امح  هللا يف مقدمة واد االعاد.

}ومن امحت  جعل للم الميل والنهاا لتسأأأأأأأأأأأأأألنوا  ي  ولتبتغوا من  ضأأأأأأأأأأأأأأم { يف اآلية ل    -4٠3
 ونشر مرتب،  السلن يف الميل، وا تغاء  ضل هللا يف النهاا. 

الركب مثل قو  النحا : اللممة البسأأأأأأأأيطة واالركبة، مامل ميلن تقسأأأأأأأأيم   هو البسأأأأأأأأيط، وا  -4٠4
}ويلفن{ ؤمن التقسيم "وي" و "اللاف" و "أن". وقد اختم  القراء يف الوقوف ؤميها 
يق  ؤمن   ومنهم من  }ويأأأأأأك{  يق  ؤمن  ومنهم من  يق  ؤمن }وي{   منهم من 

 اللممة جمتمعة }ويلفن{.
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 (١8)املجلس الثاني والعشرون

ويلين ما شأأأأأأأأاء،  سأأأأأأأأوا  العنلبوت ؤجيبة يف امسها ومسأأأأأأأأماها، وهللا سأأأأأأأأبحان  يسأأأأأأأأمي  -4٠5
والسوا  يف التوحيد ومسيت العنلبوت لذكره  يها، وما يعبد االشركون من دون هللا أضع  

 من  يت العنلبوت الذي يستطي  الطفل أن يفسده  يده.
 ؤدد آايت سوا  العنلبوت تس  وستون ابتفاق أهل العد.  -4٠6
ثة أحرف متشأأأأأأأاهبة، يف ا أأأأأأأطالح النحا  يقولون توايل األمثا ، ويقصأأأأأأأدون    توايل ثال  -4٠7

}ليقولنا ف، كنأا معلم{ حأذف أحأد األحرف االلرا  ذفيفأ ا، تعأاىل  أالعمأل يف مثأل قولأ   
 ويف اآلية حذف نون الر   لتوايل النو،ت.

سأأأأأأئل الشأأأأأأيخ ؤن قو  احملمي: "}أولئك يئسأأأأأأوا من امحيت{ جنيت" هل  ي  أتويل ي خذ    -4٠8
 ؤمي ؟  قا  ل، قد قا   ذلك  عض السم .

ض الباحثك أن قوم ؤاد سأأأأأأأأأألنوا مصأأأأأأأأأأر وهم من  نوا األهرام، والصأأأأأأأأأأحيح أن ذهب  ع  -4٠9
داياهم األحقاف واحلق  هو تقواس الرمل أبثر الرايح  يلون يف الصأأأأأأأأأأأأأأحااي، ل يلون 

 مبصر،  ل داياهم يف اليمن. واحلجر هي دايا مثود.
الأذي كأانوا }ءامنأأا ابلأذي أنز  فلينأأا وأنز  فليلم{ ن من مبأا ؤنأأدهم من ؤقأأائأد التوحيأأد   -41٠

اثلأأأث ثالثأأأة،  -تعأأأاىل-ؤميأأأ ، ونطار ح مأأأا تطرق فليأأأ  التحري  كقوهلم ؤزير ا ن هللا، وأنأأأ 
وغريها. وأما األحلام  ال شأفن لنا مبا كان من شأريعتهم فل ما كان موا ق ا لشأريعتنا. وأما 

اجلهميأة، وهي   فنلأااهأاؤنأ   ؤرف    من   أبس  روايتهأا، وأو األخبأاا ممأا سأأأأأأأأأأأأأأوى ذلأك  ال
 د  يف تفسري القرآن.مفي

}وفن الأأداا اآلخر  هلي احليوان{ احليوان هي احليأأا  اللأأاممأأة والأأدائمأأة، وليسأأأأأأأأأأأأأأأت تعين   -411
 احليا   حسب؛ ألن  يغة  عالن تد  ؤمن االبالغة كشبعان وؤطشان.

قا  سأأأأأفيان امح  هللا  يما يروي  اإلمام أمحد: فذا اختمفتم يف شأأأأأيء  انظروا ما ؤمي  أهل   -412
هللا الناس هبا أهل القرون الثالثة االفضأأأأأأأأمة ويف مقدمتهم الصأأأأأأأأحا ة اضأأأأأأأأي  التقوى. وأوىل

 خري من آاائنا ألنفسنا. -يعين الصحا ة-هم لنا  ؤنهم، وقد قا  الشا عي وآاا
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 }والذين جاهدوا  ينا لنهدينهم سبمنا{
 لمباقك. 6٠ؤمن العد االلي واالدين األخري، و 59ؤد آي سوا  الروم:   -413
فذا واد يف كتب الرحمة أن أحدهم ااحتل فىل اجلزير   هم يقصأأأأأأدون ما  ك النهرين دجمة   -414

 والفرات، من مصب النهرين يف اخلميج فىل احلدود الرتكية والسواية.
قو  احملمي والسأأأأأأأأيولي يف مواضأأأأأأأأ  خمتمفة: "أبمر هللا أي فاادت "، هذا من التفويل الذي    -415

 ي خذ ؤمي .
  هك وليسأأأأأأأت من ابب أ عل التفضأأأأأأأيل. وهذا معهود يف كالم }وهو أهون ؤمي { مبع  -416

يريأأأأأد  لويمأأأأأة،  ال  وألو ، مبع  ؤزيز   أؤز  ا دؤأأأأأائمأأأأأ   ...  يتأأأأأ  الفرودق:  العرب كقو  
 التفضيل.

 أي اتء مفتوحة يف اسم االصح   يق  ؤميها حفص اتء ، مثل } طرت{ }هيهات{.   -417
 اللا رين{ أي: يعاقبهم.".من مواض  التفويل االذموم، قو  احملمي: "}ل حيب   -418
يقو  حفص ما خالفت ؤا م ا فل يف هذا احلرف، يقصد قو  هللا: }هللا الذي خمقلم   -419

 ، واالخالفة يف ضم الضاد يف "ضع ".من ضع  ا جعل من  عد ضع ...{
واأل أأأأأأل يف نقل القراءات التمقي ونقل األمة  عضأأأأأأها ؤن  عض، واإلسأأأأأأناد  أأأأأأوا  من -

ن نقمت قراء  إبسأأأناد  ال يصأأأح أن يقا  هي آحادية  ل اإلسأأأناد  أأأوا التمقي. وؤمي   إ
  عض التمقي وليس كم .

وهم ؤنأأد اجلمهوا، وؤنأأد احلجأأاويك ثالث وثالثون،    34ؤأأدد آايت سأأأأأأأأأأأأأأوا  لقمأأان:    -42٠
 وااللي. االدنيان

توااد السأم  ؤمن قو  هو الغناء والمهو البالل، يف تفسأري قول  تعاىل: }ومن الناس من    -421
يشأأأأأأأأرتي هلو احلديث{، وهو قو  الصأأأأأأأأحا ة كا ة وهو فمجاع، وحم  ا ن مسأأأأأأأأعود ؤمن  

، ومل يفت أحد من الصحا ة والتا عك وات عيهم حبل الغناء.  ذلك ثالاث 
العبد الصأأأأأاحل(. وهذا يعين أن  ليس  نى، وقد لقمان مساه النى  أأأأأمن هللا ؤمي  وسأأأأأمم: )  -422

 كان يقو  النى  من هللا ؤمي  وسمم: )ؤيسن  من هللا ؤمي  وسمم(، وموسن كذلك.
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ْ ؤ م ن م ا أ  أ ا  ك  }  -423 ْلم ْعُروف  و انْ   ؤ ن  اْلُمْنل ر  و ا أْر  اقرتن الصأر ابألمر ابلعروف   {و ْأُمْر اب 
العروف والنأأاهي ؤن االنلر ل ذمو أحوالأ  ممأا حيتأأاج فىل والنهي ؤن االنلر للون اآلمر اب

 الصر.
 أخرج ا ن أيب حامت ؤن سفيان الثواي قا :  ياح كل ش ْيء تسبيح  فلا احلماا.  -424
}ويعمم مأأا يف األاحأأام{ ل يعمم مأأا يف األاحأأام ؤمن وجأأ  اليقك فل هللا، حىت األجهز    -425

ا ما ذط   ناء  ؤمن وون اجلنك وملان احلبل االعا ر  ل تلتش  ؤمن وج  اليقك، وكثري  
 السري.
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 (١9)املجلس الثالث والعشرون

}ا يعرج{ قا  احملمي: "يرج  األمر والتد ري" وتفسأأأأريه هبذا  راا من اإلقراا ابلعمو، ألن     -426
  زؤمهم يمزم من  التحيز.

يف سأأوا  "سأأف ": قا  احملمي: " }يف يوم كان مقدااه أل  سأأنة مما تعدون{ يف الدنيا، و   -427
}مخسأأأأأأأأأك أل  سأأأأأأأأأنة{ وهو يوم القيامة لشأأأأأأأأأد  أهوال  ابلنسأأأأأأأأأبة فىل اللا ر، وأما اال من 

  يلون أخ  ؤمي  من  ال  ملتو ة يصميها يف الدنيا".
  ن مخسأأأو   مقدااه ويوم األوىل، يف سأأأنة أل  مقدااه  يوم  يومان  اليوم  أن ؤباس  ا ن  واأي ⁃ 

 يوم االذكوا يف سوا  احلج.ال االذكوا، هذا وي يد األخرى، يف سنة  أل 
سأأوا  األحزاب ؤدد آايهتا ثالث وسأأبعون ابتفاق أهل العدد، وكانت تعد  سأأوا  البقر    -428

، وهللا جل وؤال ميحو ما يشاء ويثبت.  لول 
}ما جعل هللا لرجل من قمبك يف جو  {  ائد  القيد يشأأأب  أن يلون إلخراج االرأ  حا    -429

 محمها.
السأتدل  هبا ؤمن النهي ؤن الشأتغا  أبكثر من ؤمل يف وقت  يف  مماءالع واختم  ⁃ 

متقدم -واحد، وقد ذكرها الذهى يف معرض اإلنلاا ؤمن ما يفعم  ؤمم الدين السأأأأخاوي
فذ كأان يقرأ ؤنأده ؤأدد من التالميأذ يف وقأت واحأد، ويرد ؤمن من -يف القرن السأأأأأأأأأأأأأأأادس 

ا.  كط  منهم، حىت كثر اآلخذون ؤن  جد 
لوا األاحام  عضهم أوىل  بعض{ استد  هبا اإلمام أمحد ؤمن مرياث ذوي األاحام، }وأو   -43٠

 خال  ا لمشا عي.
ا العرب الغمصأأمة، }و مغت القموب احلناجر{ مج  حنجر  وهي منتهن احلمقوم، وتسأأميه -431

 ن ُومااا  احلمق.و ن االتفخر و ويسميها انود
ي ، وأ أمها يف المغة االخال  -432 يصأ  ب الثالث االتفخر يف قدم الطري }من  أيا أيهم{ مج   أ 

اجلااح، ويلون أكرها وأشأأأأأأأأأدها  تل ا وؤمي  االعوا  يف الصأأأأأأأأأيد، ا اسأأأأأأأأأتعري لمدللة ؤمن  
 احلصن يف اآلية، للون  حتصل    االنعة يف احلرب.
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تلرا و أأأأ  هللا حلا  اال منك م  أنبياءهم يف حا  السأأأأمم واحلرب يف ؤد  مواضأأأأ  من    -433
سأأأأأأأبب ذلك وهللا أؤمم أن حا  أتباع االرسأأأأأأأمك يف هذه االقامات  كتاب هللا جل وؤال، و 

من  فل قميال منهم  مما جاووه هو والذين آمنوا    يف﴿  شأأأأر واواحد فىل قيام السأأأأاؤة. كما 
من نى قاتل مع  ا يون كثري  ما وهنوا الا أ أأأاهبم يف سأأأبيل هللا   :﴿ وكفين﴾، وكقول مع   

اال منك اجا   أأأدقوا ما  وكقول :﴿ من﴾الصأأأا رين وما ضأأأعفوا وما اسأأأتلانوا وهللا حيب 
 ﴾.تبديال ؤاهدوا هللا ؤمي   منهم من قضن حنب  ومنهم من ينتظر وما  دلوا 

ؤقو ت  مضأأأأأأأأأأأأأأاؤفة، كما أن   تمن قواؤد العبودية أن من ؤال قداه يف العبودية، امبا كان  -434
 ثوا   مضعا ، والغنم ابلغرم.

االع ، كأأأأأأأأأأأأأأأ ل الترئة يف قول  تعاىل: }ل ايب  ي {  األداء الصور يشري وي كد ؤمن قو   -435
ا ُيشعر  من القراء من ميدها، وكما يف قول  تعاىل ؤند  عض القراء: }ول ترجن{  تمد مد 

  قو  االع .
ري، ومراسأأيم  من أوهن االراسأأيل، اسأأ ويد  ن أسأأمم تفسأأريه من أحسأأن التفؤبد الرمحن  ن    -436

هللا ؤمي  وسأأأأأأأأأأأأأمم الا اأى وينب وهي ووجة لزيد قا  وقد جاء من لريق  أن النى  أأأأأأأأأأأأأمن 
سأأبحان هللا سأأبحان هللا. ومن أهل الضأأاللة من يطعن  ذلك يف النى، والرد ؤمي  أن هذا 
ل يثبت نيئ  مرسأأأأال  ؤن ؤبد الرمحن  ن ويد  ن أسأأأأمم، وليس ؤمن النى  أأأأمن هللا ؤمي  

تلون غري متحجبة، واالرأ  قد وسمم غضاضة يف أن اآها  شلل ؤااض، ول يمزم من  أن 
 تعرف  طوهلا أو مسنها، وقد ؤرف ؤمُر سود   وهي متحجبة، وكانت امرأ  ثبطة.

}ا لمقتموهن من قبل أن متسأأأأأأأوهن{ أمج  العمماء ؤمن وجوب العد  حبصأأأأأأأو  الو ء   -437
وؤدم وجوهبا يف ؤدم الدخو  واخلمو ، واختمفوا يف جمرد اخلمو   ذهب السأأأأأأأأأأأأأأم  أكثرهم 
والصحا ة كمهم، وقضن    اخلمفاء أن اخلمو  زب هبا العد ، ونص الشا عي يف األم ؤمن  

  .خالف ذلك ومع  أ راد من السم
}وهللا ل يسأأأأأأأأتحي من احلق{ يقدا يف وقفها ايء  ؤند أكثر القراء،  تلون  يائك، وهي   -438

 ياء -قراء  شأأأأاذ -من اسأأأأتحت اسأأأأتحياء  ؤمن لغة قريش وهي األشأأأأهر، وقرأ ا ن ةيصأأأأن
 واحد  من استحن حياء ، ؤمن لغة من لغات العرب.



 (51)  من جمالس تفسري القرآن  قالئد العقيان

 

 

 أأأأمن هللا ؤمي  وسأأأأمم ؤند  }فن هللا ومالئلت  يصأأأأمون ؤمن النى...{ يصأأأأمن ؤمن النى  -439
 ذكره حىت يف الصال  االلتو ة.

األدا  اليت اهتم  نو فسأأأأأأأأأأأرائيل هبا موسأأأأأأأأأأأن هي مرض يلون    نُفخة يف اخُلصأأأأأأأأأأأية، ومن   -44٠
 األخطاء الشائعة ضبطها ابللسر.

  قية العادا ين. 54الشامي،  55ؤدد آي سوا  سبف:   -441
ؤنأدهم اخلطأف والحنراف، حىت أن والأد األشأأأأأأأأأأأأأأعريأة قبأل االئأة الرا عأة يف الؤتقأاد مل يلثر    -442

اجلويين الفقي  كان سأأأأأأأأأمفي ا، حىت أتن اجلويين وا ن  واك وأوغل األشأأأأأأأأأاؤر  ؤموم ا يف ؤمم 
 اللالم  فسد اؤتقادهم، وأخذوا ؤن االعتزلة التالؤب يف األلفاظ.

احملاايب يف أ أأأأأأأأأأأأأأل المغة هي الغر ة اليت تلون ابألؤمن ول ذتص ابلعباد ، ا توسأأأأأأأأأأأأأأ    -443
الناس  يها وألمقوها ؤمن غري ذلك. ومن العمماء من  داع ؤمل احملاايب يف االسأأأأأأأأأأأأاجد،  
ومل تلن تُعمم قبل االئة الثالثة، وهلم يف ذلك اسأأائل منها لمسأأيولي فؤالم األايب حبدوث 

  تنة احملاايب، ولمشوكاين اسالة يف هذا.
 يف خمط القراءات أو تمفيقها، جواو ذلك  شرلك:  -444

 فل  جنزي  وهأأأأأل: }حنو  يف  كمط   ال  وحنوه  اإلؤراب   يف  ابالتقأأأأأدم  االتأأأأأفخر  عمقيت  أل  ⁃ 
 {.اللفواُ  فل جياوى}  واألخرى{ اللفوا  

 .هبا يقرئ  ال الرواية، سبيل  ؤمن يلون أل ⁃ 

أو  ما كرج اال من من القر تسأأأأأأأأتقبم  االالئلة وتقو  ل خوف ؤميلم ول أنتم حتزنون،   -445
انتزاؤأأ ا }وأخأأذوا من ملأأان قريأأب{ ويأأد   فىل أاض احملشأأأأأأأأأأأأأأر د عأأ ا }يوم زع  تواللأأا ر ين

 يدؤون فىل ،ا جهنم دؤا{.
  



 (52)  من جمالس تفسري القرآن  قالئد العقيان

 

 

 (٢0)املجلس الرابع والعشرون

تسأأمية السأأوا   فالر وهي من األمساء النبوية اليت أتت يف األحاديث النبوية، ومن القراء    -446
 من يسميها سوا  االالئلة، وهي ملية.

 ؤد الباقك. 45ؤمن العد االدين األخري والشامي،  46ؤد آي سوا   الر:    -447
  هأذا لنفيأ   قأا  احملمي: "}فليأ  يصأأأأأأأأأأأأأأعأد اللمم الطيأب{ يعممأ  وهو: ل فلأ  فل هللا". قأا  -448

 العمو.
 عض االفسأأأأأأأأأأأأأأرين االتأأفخرين ل ؤنأأايأأة هلم ابلقراءات  يغفمون ؤن  عض االعأأاين اليت تأأد    -449

 ؤميها القراءات، أما القدماء كا ن جرير  هم أئمة يف القراءات.
سوا  يس ملية إبمجاع، ؤدا آي  أو آيتك، وؤدد آايهتا ثالث ومثانون ؤمن العد اللويف،   -45٠

 ند غريهم.وثتنان ومثانون ؤ
ل يصأأأح لمباحث أن  خذ من أحد االصأأأاح ، ضأأأبط ا أو امس ا أو تسأأأمية لمسأأأوا، ألن   -451

، أو يلون معتزلي ا يرى أن  كاتب  قد يلون  أأأأأأأأأأأو ي ا حيلا م وجده وذوق  يف التسأأأأأأأأأأأمية مثال 
 كتا ة االصح  ليست توقيفية.

ا ا تضأأأأأأأأأأأعي  مجي  ما  -452 اب، وابب  يف الب  واب الداامي يف  ضأأأأأأأأأأأل سأأأأأأأأأأأوا  يس. وليس ُمر 
 ضأأأأأأائل القرآن يف آخر كتا   حا ل ابلفوائد مفيد يف التفديب والرت ية الن تُأع مم  شأأأأأأيئ ا يف 

 القرآن، وقد أث  شيخ اإلسالم ا ن تيمية ؤمن حسن تصنيف .
ل ينبغي ؤمن الداؤية ومن حيث الناس ؤمن االندوابت واالرغوابت، أن يشأأأأأأأأأأأأتغل إبخباا   -453

كتب السأأأأأأأنة اليت  أأأأأأأنفها األؤالم كفمحد والرتمذي الناس  صأأأأأأأحيح وضأأأأأأأعي  ما واد يف  
والأداامي ممأا جأاء يف ابب  ضأأأأأأأأأأأأأأأائأل األؤمأا ، ألنأ  هبأذا يقعأدهم ؤن العمأل الصأأأأأأأأأأأأأأأاحل، 

 ويزهدهم  ي .
جأاء يف قراء  سأأأأأأأأأأأأأأوا  يس ؤمن االيأت آاثا وهلأا نف  وؤممهأا كثري من الصأأأأأأأأأأأأأأاحلك، وأمأا   -454

 االختاا يف قرائتها ؤمن قر االيت ؤدم مشروؤيتها.
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لتد يج كما ؤرا   ا ن أيب اإل أأأأب : هو أن يذكر االتلمم ألوا،  يقصأأأأد اللناية هبا والتواية ا  -455
 ذكرها ؤن أشأأأأأياء من و أأأأأٍ  أو مدح أو هجاء أو نسأأأأأيب أو غري ذلك من الفنون، أو 
لبيان  ائد  الو أأأأأأأأأأأأأأ  هبا، واألسأأأأأأأأأأأأأأاس الذي أقيم ؤمي  التد يج هنا هو أن ُتذكر األلوان 

ناية، أما فذا ذُكرت و قيت ؤمن حقيقتها  ال تدخل يف فلاا التد يج  قصد التواية أو الل
 حبسب هذا التعري .

ومناسأأأأأأأأبة قراء  يس ؤمن احملتضأأأأأأأأر الا  يها من كثر  ذكر أ عا  هللا، وللوهنا كاخلال أأأأأأأأة   -456
 لمقرآن.

}حيسأأأر   ؤمن العباد{ نصأأأبت للوهنا نلر  غري مقصأأأود ، ويف قراء  شأأأاذ ، }حيسأأأرٌ {،    -457
 حلسن من غري }ؤمن{ وتلون هلذا }حيسر   العباد{.ويف قراء  ا

يالحظ أنأ  ؤنأأد ذكر العنأأب يف القرآن تأذكر مثرتأ ، وؤنأأد ذكر النخأأل تأذكر شأأأأأأأأأأأأأأجرتأ ،    -458
وسأبب ذلك أن مثر  النخل ليسأت االفيد   قط،  ل كل شأيء يف النخل مفيد متره ومجاااه  

 وساق  لمبنيان.
، والشأأأأأأأأأأماايخ هي ما يتعمق  ي  التمر، العرجون والعذق هو الذي تتعمق  ي  الشأأأأأأأأأأماايخ  -459

.  والعرجون هو الذي فن تُرك ج  وتقواس  ُشبا      القمر يف تقوس  فذا أ بح هالل 
}ونفخ يف الصأأأأأأأأأوا  إذا هم من األجداث فىل اهبم ينسأأأأأأأأأمون{ يف هذه اآلية فشأأأأأأأأأااٌ  فىل   -46٠

هذا الصأأأأأأأأوت والصأأأأأأأأوا  يف البعث من القبوا،  اجلدث يف أ أأأأأأأأم   أأأأأأأأوت حا ر اخليل،  
 الصوت وأما الصوا   إهنم مسرؤك وهو مع : }ينسمون{.

التنلري ؤنأد العرب يفيأد التلثري، ولأذلأك يف مجي  القرآن ل زأدهأا معر أة فن كأان القأائأل   -461
 هلا هللا،  لفن هللا يسمم ؤميهم سالم ا كثري ا.

نوا أ ضأأأأأأأأأأأأل لريقة يف الرتجيح  ك االنقو  ؤن ا ن ؤباس، أن تنظر يف أ أأأأأأأأأأأأحا    إن كا  -462
 متفقك ؤمن قو   يلون الراجح ؤن  ما اتفقوا  ي .

 الباقك. ؤند 182والبصري وأيب جعفر،  181اخلالف يف ؤد آي سوا  الصا ات:    -463
 اجلعري من القراء مسان سوا  الصا ات  سوا  الذ يح لذكر الذ يح  يها.  -464
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و الوحي، وهم  عض العممأاء يفسأأأأأأأأأأأأأأر } أالتأاليأات ذكر ا{، ابالالئلأة اليت تنقأل الأذكر وه  -465
جريل ومن واد أبهنم ينزلون ابلوحي مع ، كما جاء يف  عض األحاديث أن النى  أأأأأأأأأأأمن  

 هللا ؤمي  وسمم جاءه جريل وفسرا يل.
م،   -466 من أ ضأأأأأل من يوجا   القراءات من غري أتويل ا ن خالوي ، وأ و ؤبيد القاسأأأأأم  ن سأأأأأالا

 يراج  توجيههم لمقراءات الوااد  يف } ل ؤجبت{.
ير اإلنسأأأأأأأأأأان أ، خمقناه من   :﴿ أوململي  ن أيب لالب ؤمن تفسأأأأأأأأأأري قول  تعاىل اؤرتض -467

هللا  ن أيب، ألن السأأأأأأأأوا  ملية، وهي  ﴾. أبن االراد هو ؤبدمبك نطفة  إذا هو خصأأأأأأأأيم  
،  من لريق ؤطيأأة العويف ؤن ا ن ؤبأأاس، وقأأد ذكر ؤممأأاء اجلرح والتعأأديأأل أنأأ  ذو أوهأأام 

نا خال   قية أ أأأأأأأأأأأحاب ا ن ؤباس يف أن االراد هو ه للن  روايت  مقبولة يف األ أأأأأأأأأأأل، و 
 هللا  ن "أيب". "أيب"  ن خم ،  معم  وهم وظن  ؤبد

  



 (55)  من جمالس تفسري القرآن  قالئد العقيان

 

 

 (٢١)املجلس الخامس والعشرون

ويقرأ أحيا،  من غري ختمت  كاالغرب  قصأاا االفصأال -سأئل الشأيخ ؤمان كتم يف الفروض  -468
  هل هو خمط ، وهل أ اب من ينلر ؤمي ؟ -و جر اجلمعة ابلسجد  واإلنسان

 فجاب أن هذا مل ينقل ؤن السأأأأأأأم ، واخلتم قد جاء يف معااضأأأأأأأة جريل لمنى  أأأأأأأل هللا 
الشأأرع ما مينع ، واسأأتحب  الشأأيخ الا  ي  من فمساع  ؤمي  وسأأمم ابلقرآن، وللن ل يوجد يف

 الناس لمقرآن.
شأأأأأأأأأأأأأجر  الزقوم: من العمماء من اختاا أهنا من شأأأأأأأأأأأأأجر جهنم ل يلون يف الدنيا مثمها،   -469

وظاهر القرآن مشأأأعر هبذا }ذرج يف أ أأأل اجلحيم{، واوى ا ن جرير ؤن ا ن ؤباس أهنا 
 واختااه احملمي. يف الدنيا وتنبت  يها ويلون مثمها يف هتامة،

قا  احملمي: "}ا فن مرجعهم إلىل اجلحيم{ يفيد أهنم كرجون منها لشأأأأأأأأرب احلميم وأن    -47٠
 خااجها." 

ويوجا  كالم  امح  هللا أبن الناا داكات  هم كرجون من  عضأأأأأأها فىل  عضأأأأأأها اآلخر، ول  -471
 ﴾.د  م  ؤميهم  الناا﴿ فهناكرجون منها خروج ا كمي ا؛ ألن هللا يقو  يف أهل 

فذا واد يف كالم األقدمك السودان  إهنم يقصدون هبم األ ااقة، والرتك ليسوا سلان تركيا    -472
-اآلن،  ل هم من يمي  الد الصأأك وما جاواها، الذين ذهب السأأعدي امح  هللا أهنم هم

  جوج ومفجوج.-ومن واائهم
االسأفلة، ومل ي ثر  ي  } بشأرن   غالم حميم{ مل يعكا  احملمي االقصأود، واختم  السأم  يف   -473

ؤن النى  أأأأأمن هللا ؤمي  وسأأأأأمام تعيك، ولذلك اختم  السأأأأأم  وتعددت الرواية ؤن ا ن 
ؤبأاس وغريه، والراجح من االروي ؤن ا ن ؤبأاس أنأ  يرى أنأ  فمسأاؤيأل، وممأا يأد  ؤميأ   عأد  

 انتهاء القصة قا  هللا }و شرن  إبسحق...{.
الرخاء، وأخذ هذا من السأأم } مول أن  كان من  قا  قتاد : كان يونس كثري الصأأال  يف  -474

 االسبحك{، ألن السم يد  ؤمن الثبوت والستقراا.
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سأأأأوا   : من القراء من يسأأأأميها سأأأأوا  داوود، وهو الغالب يف تسأأأأميتها يف كتب العد   -475
ؤمن    86ؤمن العد البصأأأأأأأأأأأأأأري، و 85والرسأأأأأأأأأأأأأأم. واخلالف يف ؤد آي السأأأأأأأأأأأأأأوا  كاآلر:  

 ؤمن العد اللويف. 88واحلجاوي والشامي،  
فذا جأأأاء ؤن الأأأداين ومن يف لبقتأأأ  خالف يف االلي واالأأأدين مثال  ا نقأأأل من  عأأأدهم   -476

اإلمجأاع  أاالقصأأأأأأأأأأأأأأود أنأ  اسأأأأأأأأأأأأأأتقر القو  ؤمن مأا نقأل ؤميأ  اإلمجأاع، وُهجر القو  ابلقو  
 اآلخر.

االبالغة تلون ؤمن  أأأأأأأيغة   ع يل كعجيب، وأشأأأأأأأد منها  ُأع ا  كعجاب وهي أقل من اليت   -477
 بمها استخدام ا، وأشد منها  ُأعاا  كأ ُكبااا وهي األقل استخدام ا.ق

}و صأأأأل اخلطاب{ جاء ؤن أيب موسأأأأن األشأأأأعري اضأأأأي هللا ؤن  كما نقل ؤن  ا ن أيب   -478
حامت: أن  أو  قائل لمفظة: أما  عد، واسأأأأأأتشأأأأأألل  عض االتفخرين أن يقوهلا ولسأأأأأأان  غري 

 يها يف لغت .المسان العريب وجياب ؤن  أبن  قا  ما يواو 
واالنقو  ؤن األكثر يف مع   صأأأأأل اخلطاب أن   هم القضأأأأأاء، وللن اختمفت ؤبااهتم يف 

 هذا االع .
قد يلون االروي ؤن ا ن ؤباس ليس لفظ ،  ل هو تصأأأأرف يف العباا  من التا عك، ومن   -479

، ول أبس يف هأأذا  قأأد  هنأأا نعرف أن  عض األلفأأاظ االشأأأأأأأأأأأأأألمأأة مل يقمهأأا ا ن ؤبأأاس مثال 
 قعت الرواية ابالع  يف حديث النى  من هللا ؤمي  وسمم.و 
ن من التا عك من ينقل ؤن  ين فسأأأأأرائيل، كما وق   يما اوي ؤن احلسأأأأأن يف قصأأأأأة ف ل   

 }وهل أتىك نب ا اخلصم فذ تسوااوا احملراب{.
التأد ر ؤمن داجأات منأ  تأد ر االعأاين العأامأة لمقرآن وهأذا واجأب ؤمن االسأأأأأأأأأأأأأأمم واللأا ر،    -48٠

 والفأاجر، ومن هأذا مأا  ر يف  رامج التأد ر العأامأة  أإن  يهأا حأث لمنأاس ؤمن تأد ر والر
االعاين العامة لمقرآن و يها نف  كبري. وهناك تد ر لدقائق االعاين وهو الستنبا  ول يلون 
فل ألهل العمم والرسأأأأأأأأأأأأوخ، ول جيوو أن جير  ؤمي  غريهم، وهللا يفتح مبا يشأأأأأأأأأأأأاء ؤمن من 

ن اإلنسأأأأان  ي  مامل يعط من قبم . وتد ر االعاين العامة لمقرآن والسأأأأنة من  يشأأأأاء وقد يعط
 أؤظم ما حيفظ الناشئة ويرسخ اخلري  يهم، ويعينهم ؤمن الثبات.



 (57)  من جمالس تفسري القرآن  قالئد العقيان

 

 

سأأوا  الُغر ف، وينسأأب هذا فىل وهب  ن منب ، وقد  القراءسأأوا  الزمر جاء تسأأميتها ؤند   -481
 ديث تسميتها ابلزمر.يف األحا جاءمساها  ذلك ا ن ؤباس اضي هللا ؤن ، و 

 الباقك. 72شامي  73 كويف،  75اخلالف يف ؤد آي سوا  الزمر:    -482
{، وكما  ل يوجد قاائ وااوٍ   -483 ف ا{ و }دْأاب  فل ول  انفرادات، كما انفرد حفص يف }كسأأأأأأأأْ

انفرد السأأأأأأأأوسأأأأأأأأي ؤن التسأأأأأأأأعة ؤشأأأأأأأأر يف الزمر } بشأأأأأأأأر ؤبادى { وذلك يف فضأأأأأأأأا ة الياء 
 االفتوحة.

اا االاللي، ول يعمم ل  كتاب،  ل ل  مقالت   -484 ممن أو أأأأأأأن الشأأأأأأأيخ  تتب  آاائ  ا ن حصأأأأأأأا
 وآااء منقولة منثوا  يف اللتب.

  



 (58)  من جمالس تفسري القرآن  قالئد العقيان

 

 

 (٢٢)جلس السادس والعشرونامل

}قل يعبادى الذين أسأأأأأأر وا ؤمن أنفسأأأأأأهم ل تقنطوا{ نون تقنطوا قرأت ابللسأأأأأأر والفتح   -485
 وهي من السب  االتواتر ، وقرأت ابلضم قراء  شاذ .

جعأأل من آايت الصأأأأأأأأأأأأأأفأأات مأأا ليس منهأأا، ووق  من  عض االتمأأذهبك    عض احلنأأا مأأة   -486
مبذهب أهل احلديث ل سأأأأأأيما من ترك االذاهب الفقهية منهم كمن ترك مذهب احلنفية، 
 يبالغ يف ةاا ة التعطيل ويثبت هلل ما ليس ل   فة، كإثبات الظل والرداء واإلواا،  ل امبا 

 يق   عضهم يف قو  اجلهمية.
ع ا قبضأأت { قا  احملمي: "مقبوضأأة ل ، أي يف ممل  وتصأأر  ." وهذا تعطيل }واألاض مجي  -487

 من  وؤدم فثبات لصفة القبض الثا تة هلل، وهي  فة  عمية.
أو أأن الشأأيخ مبراجعة الصأأوا البيانية يف التفسأأري االعتين  ذلك، وا أأطمح ؤمن تسأأميتها   -488

غرقا    مثل﴿ والناوؤات  ابلصأأوا الفنية، ومن ا أأطالح  أن  يسأأمن ما يشأأب  الشأأعر يف وون 
}وسأأأأأأأأأأأأأأيق الذين تعاىل:  عدها، يسأأأأأأأأأأأأأأمي  ابجل ْرس االوسأأأأأأأأأأأأأأيقي . وقد جاء يف قول   وما﴾

منها جميئهم ومر ا، كفروا...{ وما  عدها مخس  أأأأأأأأأأأوا  يانية، منها السأأأأأأأأأأأوق فىل جهنم، و 
 : فذ جأأأأاءت } تحأأأأت{ من غري واو، ومنهأأأأا اسأأأأأأأأأأأأأأتفهأأأأام التو يخ }أمل فومنهأأأأا االفأأأأاجأأأأ 

 الناا }قيل ادخموا أ واب جهنم{.  نهلم وهم يرو ا أن يقا   تلم...{، ومنه
سأأأأأوا  غا ر ملية إبمجاع، وامسها غا ر إبمجاع، وتسأأأأأمن  سأأأأأوا  اال من و   تشأأأأأتهر ؤند   -489

الطو  العقاب ذي   تعاىل﴿ شأأأأأأأديدالقراء، ومساها  عض االتفخرين سأأأأأأأوا  الطو  من قول  
االصأأح . وقد اختم  ؤمماء العد ﴾، وهي أو  سأأوا  من سأأوا آ  حم نزول  وترتيب ا يف  

 شامي.86كويف،   85حجاوي  84 صري  82يف ؤد آي السوا ، كما يمي: 
دا  الغوا  يف أوهأام اخلوا  لمحريري من أوائأل اللتأب اليت اهتمأت يف األلفأاظ العر يأة    -49٠

تصأأويب ا، وتصأأحيح ا يف السأأتعما ، وقا  يف كتا   أن من اخلطف أن يقا  احلواميم، ويقا  
م، وذوات حم، والصأأحيح ؤدم اإلشأألا  يف ذلك وأن  ل أبس   ، لواود أحاديث  آ  ح
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 (59)  من جمالس تفسري القرآن  قالئد العقيان

 

 

وآاثا  ذلك، وقد جاء ؤن ا ن مسأأأأأأأأأأأأأعود قول : "احلواميم ديباجة القرآن." والديباج أ خر  
 أنواع احلرير.

}ذي الطو {  سأأرها السأأم   قوهلم الغين واسأأ  الغ ، وهو األوىل من التفسأأري ابلالوم   -491
 الواس .كقوهلم اإلنعام 

}وينز  للم من السأأأأأأماء اوق ا{ أي مطر ا، وتسأأأأأأمية االطر ابلروق يسأأأأأأمن يف ا أأأأأأطالح   -492
 البالغيك جماو مرسل.

يف  عض لبعأات اللتأاب: "}وقأا  الأذي ءامن يقومإاتبعوين [{ واليأاء االضأأأأأأأأأأأأأأا أة خطأف مل  -493
 يقرأ    أحد.

يسأأأأأأأتفتح النسأأأأأأأاء  اأى الشأأأأأأأيخ  عين  من يقرأ القرآن ابلقراءات وهو ،ئم، وقد كان جده   -494
 ويونس يقرأها ول كط   يها.

يف الظهر والعصأأأأأر، والعشأأأأأي والرواح   العشأأأأأي﴾واإل لاا  حبمد ا ك ابلعشأأأأأي   ح﴿ وسأأأأأب -495
يرادف االسأأأأأاء، ويف االسأأأأأاء االغرب والعشأأأأأاء، واإل لاا  أأأأأال  الصأأأأأبح،  دلت اآلية ؤمن  

 الصموات اخلمس.
 عضأأأأهم احتباك والبعض   قد كتم  أهل البالغة يف و أأأأ  األسأأأأموب البالغي  يسأأأأمي   -496

الأذي جعأل للم الميأل لتسأأأأأأأأأأأأأألنوا  يأ  والنهأاا   تعأاىل﴿ هواآلخر جمأاو ؤقمي كمأا يف قولأ  
و عضأأهم يطمق ؤميها  جماو﴾مثمها سأأيئة سأأيئة   ؤمن﴿ وجزاء﴾، ومنهم من يطمق  مبصأأرا 

 مشاكمة. 
سأأوا  حم السأأجد  هي االشأأهوا ؤن السأأم  والقراء يف تسأأمية سأأوا   صأأمت، ويسأأموهنا   -497

لك متييز ا ؤن آمل السأجد ، ويسأموهنا سأوا  االصأا يح، ومن االعا أرين من يسأميها سأوا   ذ
 األقوات، واألخريين  دات ؤن  عض من يرى أن التسمية ليست توقيفية.

  54حجأاوي،    53يف العأد البصأأأأأأأأأأأأأأري والشأأأأأأأأأأأأأأامي،    52واخلالف يف ؤد آيهأا كمأا يمي:  -498
 كويف.

: فين أجد يف القرآن أشأأأأأأأأأأأياء ذتم  جاء يف  أأأأأأأأأأأحيح البخااي: "قا  اجل ل ن ؤباس   -499
... إ فجا  [ وخمق األاض يف يومك، ا خمق السأأأأأأأأأماء، ا اسأأأأأأأأأتوى فىل السأأأأأأأأأماء    ؤمن

وخمق -ودحوها أن أخرج منها االاء واالرؤن- سأأأأأأأأأواهن يف يومك آخرين، ا دحا األاض  



 (6٠)  من جمالس تفسري القرآن  قالئد العقيان

 

 

  ولأ : وق  }دحأاهأا{،اجلبأا ، واجلمأا ، واآلكأام، ومأا  ينهمأا يف يومك آخرين،  أذلأك قولأ : 
 جعمت األاض وما  يها من شأأأأأأأأأأأأأيء يف أا عة أايم، وخمقت   يومك{،األاض يف  }خمق

السأأأأأأأأماوات يف يومك" ويف هذ النقل  يان الا يتوهم تعااضأأأأأأأأ  من اآلايت الدالة ؤمن ومن 
 خمق السماء واألاض.

االوضأ  الوحيد الذي أضأيفت  ي  األل   عد   ﴾هذا  قضأاهن سأب  مساوات يف يومك ﴿  -5٠٠
 الواو، ول يوجد مثم  يف القرآن.

تفسأأأأأأأأأري اآلايت ابالعجزات تفسأأأأأأأأأري ةدث، ول يمزم أن يلون يف اآلية اإلؤجاو  ل هي   -5٠1
 أؤم من ذلك.

أ واب اهلمزات مشأأأأأأأألمة  ل  عض اهلمزات  يها سأأأأأأأأبعة وؤشأأأأأأأأرين وجه ا يف القراء ، وهلا   -5٠2
الشأأأأأأأأأأأأأأيخ أن احملمي   أنواع كأأأأاهلمزتك من كممأأأأة وكممتك واهلمز  االتطر أأأأة وغريهأأأأا، ويرى 

 بعضأأأأها يف  عض االواضأأأأ  واألوىل تركها مجمة  لعدم تعمقها ابالع ، وفن   والسأأأأيولي  تون
أتن هبا  ينبغي أن يمتزم  ذلك  ذكر مجي  األوج  ؤمن األقل يف االوضأأأأأأأأأأأأأأ  الواحد، وللن 
يعتذا لمسأأأأأأيولي يف ذلك ومثم  احملمي أهنم ليسأأأأأأوا من أهل العمم ابلقراءات وكانوا ينقمون 

 ات.من كتب غري متخصصة يف القراء
 لمباقك. 5٠لملويف، و 53سوا  الشواى ملية إبمجاع، وؤددها   -5٠3
استخدم االبتدؤة لفظ ل شب  وأكثروا من ، ولذلك متسك أئمة السنة  مفظ ل مثل، وقد   -5٠4

 يتضمن قوهلم نفي القدا االشرتك يف الصفات، وأهنم استخدموا هذا المفظ هلذا الغرض.
   الشواى ؤشر  وقوف.لمقراء يف اآلية اخلامسة ؤشر  من سوا   -5٠5

  



 (61)  من جمالس تفسري القرآن  قالئد العقيان

 

 

 (٢3)املجلس السابع والعشرون

"}أجر ا فل االود  يف القرىب{ استثناء منقط " يقصد االصن  أن االود  ليست من جنس   -5٠6
 األجر. واستث  االصن  اآلية من ملية السوا  وثالث آايت  عدها.

ا مجأأاهري من لريقأأة أهأأل العمم ومن الصأأأأأأأأأأأأأأواب ؤأأدم متأأا عأأة الواحأأد واإلثنك فن خأأالفو   -5٠7
السأأأأأم  وؤامتهم،  يرتك قوهلم ولو ؤظم قداهم لقو  األكثر، ألن األقل يف هذه الصأأأأأوا  

 ل ي من ؤمي  اخلطف.
"}يبغون{ يعممون" البغي أ أأأأأأأأأأم  يف المغة العمو،  يشأأأأأأأأأأب  وهللا أؤمم أن يلون االقصأأأأأأأأأأود   -5٠8

 يعمون، وللن تصحفت.
لا   راا األشأأأأاؤر  ؤن "}فن  ؤميٌّ حليم{ ؤن  أأأأفات احملد ثك"، هذا شأأأألٌل من أشأأأأ   -5٠9

 فثبات  فة العمو.
سأأأأوا  الزخرف ليس هلا اسأأأأم غري هذا، ويف ؤدها مثانية ومثانون لمشأأأأامي، وتسأأأأ  ومثانون    -51٠

 لمباقك.
 التغز  ابلشعر لوٌن ؤند العرب يف شعرهم يسمون  النسيب، و،ظم  ينسب.  -511
من ل يفرا ق  ك   }وقالوا لو شأاء الرمحن ما ؤبد،هم{ قو  االشأركك هذا هو أ أل  دؤة  -512

االشيئة اللونية والشرؤية، ول تلاد زد ؤند االبتدؤة من شبهٍة فل وأ مها ؤند االشركك، 
 وهذا يتضح الن يتتب  ذلك ويستقرئ .

 "}يص دون{ يضحلون  رح ا مبا مسعوا" و ضم الصاد يلون معناها يُعرضون.  -513
تس  أكثر من ذلك كعشر . االشهوا من كالم العرب أن الصحفة تس  مخسة، والقصعة    -514

جاء يف كالم احملمي:"}يطاف ؤميهم  صأأأحاف{  ق صأأأاع" وهذا تفسأأأري ؤمن  عض كالم 
 العرب.

قرئ ابلتثميث من حروف القرآن أليب   يمامن اللتب اليت أشأأاا هلا الشأأيخ حتفة األقران   -515
 ما قرئ ابلتثميث.-كما هو واضح يف ؤنوان -جعفر أمحد  ن يوس  الردؤ ْيين، مج 
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 (62)  من جمالس تفسري القرآن  قالئد العقيان

 

 

سأأأأأأأوا  الدخان ل تسأأأأأأأمن  غري الدخان، وهي ملية كما هو قو  ا ن ؤباس، والقو  يف   -516
ؤد آيها تسأأأ  ومخسأأأون لملويف، والسأأأب  واخلمسأأأون لمبصأأأري، والسأأأت واخلمسأأأون لبقية  

 القراء.
جاء يف تعيك الدخان االذكوا يف القرآن أن  جدب وجوع جاء يف األاض فثر دؤاء النى   -517

م ؤميهم لسأأأأتهزائهم وتلذيبهم فذ قا :)المهم أؤين ؤميهم  سأأأأب   أأأأمن هللا هللا ؤمي  وسأأأأم
فل والقيامة قريبة  كسأأأب  يوسأأأ (. وجاء أن الدخان ل يلون فل يف آخر الزمان ول  ر

 وتوجي  هذا أن الدخان يق  مرتك وكال التفويمك  حيحك. "كاحلامل االتما".
 ل ذتص ابهلل جأل جاللأ ،  مو نُعأت  يرى الشأأأأأأأأأأأأأأيخ أن األوىل ؤأدم االن  من األمسأاء اليت  -518

شأأخص ابلعزيز أو اللرا  ينبغي ؤدم االن  من ، وهللا مسن غريه ابلعزيز كما جاء يف سأأوا  
يوسأأأأأأأأأأأأأأ  ؤن ؤزيز مصأأأأأأأأأأأأأأر، وللن من األمسأأاء مأأا كتص ابهلل من غري خالف كأأالرمحن 

 واالهيمن والباائ والبدي ، و ناؤة الضا ط يف هذا حيتاج فىل أتمل.
ويف ؤدها سأأأأب  وثالثون لملويف، ،  أمسائها سأأأأوا  الشأأأأريعة، وهي ملية سأأأأوا  اجلاثية من  -519

 وست وثالثون لمباقك.
اد ا ن جرير ؤدد من األوج  يف القراءات وسأأأأبب ذلك وهللا أؤمم ؤدم و أأأأوهلا فلي  من    -52٠

وجأ  يطمئن فليأ  ولأذلأك جنأدهأا يف القراءات الثالث االتممأة لمعشأأأأأأأأأأأأأأر ، كقراء  أيب جعفر  
 يعقوب.و 

سأأأأأأأأأأوا  األحقاف جمم  ؤمن تسأأأأأأأأأأمتها ابألحقاف، و عضأأأأأأأأأأهم يسأأأأأأأأأأميها حم األحقاف   -521
 كالزهري، واألوىل أل جيعل امس ا آخر.

 والقو  يف ؤدها مخس وثالثون يف العد اللويف، وأا   وثالثون لمباقك. -522
الباء والدا  والعك أ أأأأأأأأأأأأأٌل داٌ  ؤمن أولية الشأأأأأأأأأأأأأيء، ويف امس  تعاىل البدي  يلون معناه   -523

 اخلالق ؤمن غري مثا  سا ق.
هللا أن يرغأاب االأدؤو ول يأذكر لأ  مأا ينفره من أمر احلأدود،    من األوىل يف مقأام الأدؤو  فىل -524

م هذه الفرت  فن  أأدا وؤدم غفران االظامل، ويرتك  رت  حىت يسأأتقر يف  أأداه اإلميان، ويعما 
منأ  ذنأب حىت ولو كأان ممأا يوجأب ؤمن غريه احلأد، ومل  ت حترا اخلمر فل  عأد سأأأأأأأأأأأأأأتأة  

 ؤشر  سنة من  دء نزو  القرآن.
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 (٢4)املجلس الثامن والعشرون

 سوا  ةمد.مطم  تفسري أو ملية( يف خ وايد  )يف  عض النس   -525
لك تسأأأمن سأأأوا  القتا  جاء ؤن سأأأوا  ةمد هو األشأأأهر يف امسها وهو جمم  ؤميها وكذ -526

واوي   ا ن ؤباس وغريه وجاء يف  عض اواايت البخااي تسأأأأأأأأأميتها  سأأأأأأأأأوا  )الذين كفروا(
والذي يظهر أن تنوع أمساء السأأأأأأأأأوا من ابب التوسأأأأأأأأأ  يف  ذلك ؤن ا ن الز ري وا ن ؤمر،

السأأأأأأم والصأأأأأأفة  يلون أقرب ما يلون ل  الو أأأأأأ  وهو مسأأأأأأتعمل يف كل سأأأأأأوا القرآن  
 ستجد هذه السمة يف الدا االنثوا لمسيولي ألن  جيم   عض الرواايت.تقريبا، و 

ويف كتب القراء اليت تلون مسأأأأند  يسأأأأتعممون هذه الطريقة وهي تسأأأأمية السأأأأوا وكذلك  -527
 كتب اآلاثا االسند  يف سائر سوا القرآن.

  4٠( يف العد احلجاوي والشأأأأامي و)آية  39)  القو  أبهنا مدنية هو قو  ا ن ؤباس، وهي -528
 .آية( لملويف 38( لمبصري و )آية

 أثخنوا(.) ضرب الرقاب( االراد ) قوى من التعبري ابلفعل  اذا قا التعبري ابالصدا أ  -529
أسأأرى اللفاا( واألقرب يف هذه االسأأفلة: أن المام خمري  ك االنا وق  اخلالف يف مسأأفلة ) -53٠

ن  من  أأأأأأأأأأأوا  ن مالك وغريه هو االوالفداء والقتل واألسأأأأأأأأأأأر، ومن أهل العمم كما اوي ؤ
وأنتم األؤمون ان كنتم  مة  ك االشأأأأأأأأأأأركك ألن هللا يقو  )االن( ويعترون  من ابب االفا أأأأأأأأأأأ )

 .ملسو هيلع هللا ىلصم منك(. ويرد ؤميهم ما ثبت من  عل النى 
ُ م نون  م ن النااا  قا : ) ملسو هيلع هللا ىلصأن النى   حديث أيب سأأأأأأأأعيد جاء يف البخااي من -531

فذا خم ص اال
نيا حىتا فذا نُأقدوا وُهذا  وا ُحب سوا  قنطرٍ    ْك  اجلناة  والنا  ن هم يف الدد اا   ُيقا دون  مظامل   كانت  أ يأْ

مبسأأأأأأأألن   يف اجلناة  أد  د مبنز ل   كان  ح ُدهمأُذ ن هلم  دخو   اجلناة   والاذي نفُس ُةماٍد  يد ه أل  
نيا( وهذا  ي  من النعيم والفضل لمم منك.  يف الدد

لقرى  ..(  ي  األدب م  ملة خبالف ا.ي أشأأأأد قو  من قريتك ه يف قول  )وكفين من قرية  -532
 (  جعل و   الظمم يعود ألهل ملة ل اللة.يف آية النساء )الظامل أهمها  األخرى وكما

ن( وقرئ ابالد )آسن( ومعناها واحد.  -533  قرئ )أس 

 

 .1443ذو احلجة  26انعقد انمس يف يوم اإلثنك   (24)
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 قرئ )أن فا( من لريق الطيابة وقرئ ابالد )آنفا(. -534
هي ؤبأاا  ا ن   فل هللا ...( األحسأأأأأأأأأأأأأأن من ؤبأاا  اال ل  أاؤمم أنأ  ل فلأ   )  يف قولأ  تعأاىل -535

 أاؤمم اي ةمأد أنأ  ل معبود تنبغي أو تصأأأأأأأأأأأأأأمح لأ  األلوهأة، وجيوو لأك جرير وغريه وهي: )
ولمخمق ؤبادت ، فل هللا الذي هو خالق اخلمق، ومالك كل شأأأأأأأأأأيء، يدين ل  ابلر و ية كل  

تأ ْغف رْ ما دون  )و   ( وسأأأأأأأأأأل ا ك غفران  اسأأأأأأأأأأْ نْب ك  سأأأأأأأأأأال  ذنو ك وحادثها، وذنوب أهل   ل ذ 
 . انتهناإلميان  ك من الرجا  والنساء(

وذلأك ؤنأد قولأ  تعأاىل: )ينظرون فليأك  االغمي ؤميأ (.يف  عض النسأأأأأأأأأأأأأأخ ل توجأد ؤبأاا  ) -536
 نظر االغشي ؤمي  من االوت(.

يتم -537  ( كالمها قراءاتن سبعية.ئ )ؤس يتم( وقر قرئ )ؤس 
 يتم( وهي قراء  ؤشرية ليست سبعية.ُتولقرئ )ت وليتم(  فتح التاء وقرئ )  -538
 وأممي هلم(.قرئ )وأممي  هلم( وقرئ ) -539
 فسرااهم(.قرئ )أسرااهم( وقرئ ابالصدا )  -54٠
 ألايناكهم(.كرات الالم لممبالغة يف قول  ) -541
 اجلممة يف قول  )وهللا يعمم أؤماللم( جواب لقسم ةذوف. -542
 يف قول  )وأنتم األؤمون( احملذوف هو لم الفعل.  -543
ر أن هذه اإلضأأأأا ة وكرج أضأأأأغانلم( أن االراد البخل والظاه)حيتمل أن اإلضأأأأا ة يف قول   -544

 .ؤائد  اىل هللا

اسأأأم سأأأوا  الفتح جمم  ؤمي  وهو االوجود يف السأأأنن والاثا وليس هلا اسأأأم آخر وجاء يف  -545
ل  قرأ ؤميأأ  الصأأأأأأأأأأأأأأال  ولمسأأأأأأأأأأأأأأالم )مبينأأا( قرأهأأا  هللا ا ن االغفأأ   البخأأااي من حأأديأأث ؤبأأد

ابلرتجي ، ويرى  عض أهأل العمم أن الرتجي   يأ  مأد وائأد االأد الطبيعي، والتوجيأ  أن حأا  
التمقي والقراء شأأأأأأيء وحا  اجلواو شأأأأأأيء آخر وهذا متسأأأأأأق م  سأأأأأأنن كثري  يف التشأأأأأأري  

كما يف حديث   وكالف  لغرض كفحاديث النهي ؤن الشأأأرب قائما وقد ثبت يف الصأأأحيح
 ا ن ؤباس أن النى شرب قائما.

هناك  رق  ك الرتجي  والرتؤيد و عضأأأأأأهم يرى أن  مبع  واحد والرتجي  يعتر شأأأأأألال من   -546
 أشلا  مجاليات الصوت والقراء .
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 آية( هذا العدد ؤند مجي  القراء  ال خالف. 29سوا  الفتح ) -547
من وهو مصأأأأأأأأأأأأأأطمح قأأدا ومأأا أر هبأأذه العر يأأة من مجأأاليتهأأا أهنأأا يف حرف الروي ذتم ابلرت  -548

 ..( وقد وق  يف مسأند أمحد .ديناوهللا لول هللا ما اهتالرتمن، ويف الرجز ) ألجلاحلروف ال  
 ميد هبا  وت (. )كان

 فن   سأأر اال ل  ) تحا مبينا(  فتح ملة وهو قو  لقميل من السأأم  ومنهم من قا  -24 -549
ريق وتسأأأأأأأأأأأمية الشأأأأأأأأأأأيء مبا يقاا   كثري يف كان يف الط  ألن  تح خبري وهو قو  ليس  بعيد 

كالم العرب وؤرف الشأأأأأااع واالشأأأأأهوا ؤن الصأأأأأحا ة ومجهوا التا عك أن   أأأأأمح احلديبية  
 مما  )ايت وجاء ؤن أنس يف الصأأأأأحيحك أنا هذا يف  أأأأأمح احلديبية وجاء يف  عض الروا

 احلديبية.( أي أااد أن يقفل ويرج  من قفل
أن  جعل لمنى هيبة   وائدهايم وؤمل جباا ومن وفخضأأأأأأاع العدو لشأأأأأأرولك هو  تح ؤظ -55٠

ؤند العرب وقد تسأأأامعت العرب أن ةمدا غزا ملة و ي  دللة ؤمن القو  العسأأألرية اليت  
 .مد غزا ملة أم القرىل يستهان هبا و يها دللة ؤمن اؤب  عض العرب أبنا ة

قو  اال ل  )لعصمة األنبياء ابلدليل العقمي القال ( هذه ؤباا  كالمية ؤند أهل اللالم   -551
وهذا مبين ؤمن أنا األنبياء معصومون من مجي  الذنوب وقد وق  اخلالف  ك ؤمماء أهل 

 . ذلك يف وقوع الذنب من النبياءاللالم أنفسهم وانقسموا يف
وجود ل   اد هبا ذنب أ يك آدم او  رض ؤقمي لما تقدم من ذنبك وما أتخر( االر قول  )  -552

 أو ذنوب أمتك وكل هذا خمال  لنصو  اللتاب والسنة.
 مدخوهلا مسأأأبب ل سأأأبب(  ي  نفي لفعل هللا احلادث وكل األشأأأعرية ينفون أ عا  هللا )  -553

االتعمقة مبشأأأيئت  ألهنا حادثة وكوهنا حادثة معناها أن يف ذات هللا شأأأيء ةدث  يتنصأأأمون  
 ذا، ونصو  كتاب هللا وسنت  مميئة إبثبات  عل هللا ومشيئت  ترد كالمهم.ؤن ه

 .ذا كانت مضمومة  مد متصلففتوحة  مد لك و فذا كانت م  ظن الس وء() -554
 .)يعزووه( وهي شاذ   قرئ  -555
 من األضداد  تلون مبع  النصر  والتفييد وتلون مبع  التفديب. رالتعزي -556
 ة يف الم  والنشر االووع يف البالغة العر ية....( تعتر أشهر آيلت منوا ابهلل)  -557
 ( أن يقرأها كاممة ول يتوق .األوىل يف آية )لت منوا ابهلل  -558
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يد هللا  وق أيديهم(  ي   راا من فثبات  أفة اليد كما ذكر شأيخ اإلسأالم ألن  ي  ذكر )  -559
يأد هللا   هودوقأالأت اليمن احلقيقأة كمأا يف آيأة االأائأد  )أن اليأد م  اليأد واالتقأا الت تأد  ؤ

  ل يداه مبسولتان(  يلون  يها فثبات  فة اليد ؤمن احلقيقة...(  رد ؤميهم ).مغمولة
ُ ( كما قرأ ؤامة القراء ابللسأأأر لمتخفي  يف قول  تعاىل )ؤمي  ( وانفرد حفص ابلضأأأم )ؤمي -56٠

 وما أنسانيُ (لعامة القراء وانفرد حفص ابلضم )وما أنساني  ( يف قول  يف سوا  الله  )
  قول  )كالم هللا( وقرئ كما يف الرسم )كم م هللا(.يف -561
حتت الشأأأأأجر ( قطعها ؤمر اضأأأأأي هللا ؤن  ومل يرد ملان  أأأأأحيح يف حتديدها يف قول  )   -562

 وقصة والد سعيد  ن االسيب مشهوا  يف هذا الباب.
 أأأأأأحايب( كما ذكره الراوي الصأأأأأأحايب وهو األثبت يف   14٠٠العدد يف  يعة الرضأأأأأأوان )  -563

 هذا كما جاء يف البخااي وسبب البيعة هو فشاؤة مقتل ؤثمان اضي هللا ؤن .
 ؤثمان اضي هللا ؤن   لانت خريا من أن لو ابي   نفس . ؤن ملسو هيلع هللا ىلصوقد ابي  النى  -564
ضأأأأأأأأأأأحية ويف األموا االضأأأأأأأأأأأطر ة كمما كان يف قول  ) عمم ما يف قموهبم( من الصأأأأأأأأأأأدق والت  -565

 القمب متعمقا ابهلل كان التثبيت والنصر حاضرا.
  بطن ملة(  ي  دللة ؤمن أن االراد هبا حادثة احلديبية كما أشاا هلا اال ل .) يف قول   -566
.( أي: لول وجود م منك مبلأأأة ل يعر هم االقأأأاتمون م  .ولول اجأأأا  م منون.)  يف قولأأأ  -567

لسأأأأأأأأأأأأأأمط هللا اال منك ؤمن أهل ملة  قتموهم  لان ؤدم قتمهم م  متلنهم امحة  ملسو هيلع هللا ىلصالنى 
 هبم ومن مظان األمان من ؤقاب هللا هو وجود الصاحلك يف البمد.

( مل يذكر الطواف والسأأأأأعي و عض االشأأأأأاؤر  قك ا وسأأأأألم ومقصأأأأأرينميف قول  )آمنك ة  -568
 ذهب أيب حنيفة واواية وذكر شأأأيئا وق   ي  خالف ؤند السأأأم  وهو حمق الشأأأعر  في م

 فاد من  اإلثبات لتحقق الر اي ألهنا خامتة النسك.ستؤند أمحد أن  من قضاء التفث  ي
  جعل من دون ذلك  تحا قريبا( القو  أبن   تح خير هو قو  متك وقوي.يف قول  ) -569
سأأأأأأأيماهم يف وجوههم( قيل: السأأأأأأأمت احلسأأأأأأأن يف وجوههم، كما جاء ؤن ا ن يف قول  )  -57٠

 ؤباس.
 ئ ) فواه( وقرئ ابالد) آواه(.قر    -571
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يف قول  )ليغيظ هبم اللفاا(  من غاظ  الصأأأأأحا ة  هو كا ر واختم  السأأأأأم   يما دون    -572
 ذلك يف الواحد من الصحا ة وهي مسفلة وق   يها اخلالف  ك السم .

 ..( من هنا لبيان اجلنس وليست تبعيضية..يف قول  )منهم مغفر  وأجرا  -573
جرات جمم  ؤمي  وليس هلا اسأأأأأأأأم  خالف وتسأأأأأأأأميتها ابحل( آية  ال18)سأأأأأأأأوا  احلجرات   -574

 .آخر
كان هلا موضأأأأأأأأوع  يها آداب من أوهلا آلخرها وتصأأأأأأأأمح ألن تلون دوا   هذه السأأأأأأأأوا  فن   -575

 وداسا.
ؤمن االذهب أهنا أو  االفصل فن حسبت الفاحتة  تلون هي أو  االفصل واجلمهوا  وهي -576

 لي  ُكنتم حُتزا  ون  )  ذيفأأةحيتجون حبأأديأأث أوس  ن حأأ ن أن  أأدايتأأ  من سأأأأأأأأأأأأأأوا  ق و ؤم
ر     س  سأأو ٍا، وسأأب   سأأو ٍا، وت سأأ   سأأو ٍا، وفْحدى ؤ شأأْ الُقْرآن ؟ قالوا: حُنزا  ُ  ثالث  سأأو ٍا، ومخ 

فصأال  وأسأف ل ( وقد جاء يف هذه االسأالة ثالث  سأوا  ، و 
ُ
زب  ما  ك  اال ر   سأوا  ، وح  أي    ؤ شأْ

 من الذااايت.ومنها قو  شاذ أبن   .قول 13 داية االفصل 
 كما اوي ؤن ا ن مسعود.  )االفصل هو لباب القران(  -577
ا وقد قا  ؤمي  الصأال  والسأالم االفصأل  ي  فشأااات وموضأوؤات ل توجد يف  قية السأو   -578

  ي  من االعاين. و ضمت ابالفصل( للثر  ما)
دا  من موه( ليدخل  ي  االنافذا ،جيتل  ابلقو ( ؤر االصأأأأأأأأأأأأن   قول  )زهروا   ليف قول  ) -579

 وىل.أابب  
 وهي  صيحة أيضا. احلجرات( وقرئ  فتح اجليم )احلج رات() يف قول  -58٠
حتتجره من   ءشأأأأأأيي ألذي يلون  أأأأأأغريا ؤاد  وؤند العرب  احلجر  هي: االلان احملتجر ا -581

 أاض أو  ستان أو غريه.
ليس مجيعهم وهأأأأذا من يعقمون( مل يقأأأأل كمهم ألن االنأأأأادي منهم و   أكثرهم ل)  يف قولأأأأ  -582

 اإلنصاف.
 قرأ) تثبتوا( ؤامة القراء وقرئ ) تبينوا( قرأ هبا اللو يون. -583

ا   -584 يد ْ ن ُؤْقب ة وق ْد  أ ع ث ُ  الناى 
دا ق ا  ملسو هيلع هللا ىلصيف قو  االصأأن  ) ونأ ز    يف  الو ل  ط م ق ُمصأأ  ُصأأْ

فىل   ين  اال
قأ ة ومه دوا   ق ْتمأ      خأا أ ُهْم ل رت  ٍ  كأانأ ْت  أ ْينأ  و أ ْينهْم يف  اجلأاه م يأاة  أ ر ج    وقأا   فهناُ  د  ْم م نأ ُعوا الصأأأأأأأأأأأأأأأا
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ا  ُهْم( لو اجعنا اىل تفسأأري السأأم  لوجد،  ملسو هيلع هللا ىلص أ ه ما الناى    غ ْزو ه ْم   جاُءوا ُمْنل ر ين  ما قال ُ  ؤ نأْ
أهنم جيمعون ؤمن أنأ  الوليأد  ن ؤقبأة اغم كونأ   أأأأأأأأأأأأأأحأايب  مأا ميتن  أن يلون الفسأأأأأأأأأأأأأأق 

 ا لبعض العقميك و عض األ اضأأأل من أهل السأأأنة واالعصأأأية يق  من  عض الصأأأحا ة خال
ويلون التوجيأأ  أبن هأأذا يلون يف مرحمأأة ا لعمأأ  اتب  عأأد ذلأأك، وهنأأاك خالف هأأل 

 و   الفسق يق  من ذنب واحد ام ل؟
 االقصأأأأود أن السأأأأم  يرون أبهنا نزلت يف الصأأأأحايب الوليد  ن ؤقبة و عضأأأأهم حلن المجاع  -

 .ؤمن هذا كا ن ؤبد الر يف كتا  
.( وما  عده يسأأأأأأأأأأمي  البالغيون اإللناب  يذكر  ي  توا   .يف قول  )حبب فليلم اإلميان.  -585

 الشيء وأجزاُءه.
 قرئ يف الشاذ )اقتتمتا(.  -586
 أخويلم(.قرأ يعقوب )فخوتلم( والبقية قرأوا )  -587
 (.)ل حيس    )ل حيسن   ( األحسن أن يقا  (12) قا  االصن  معمقا يف آية اقم  -588
العباس  صأأأأأأأأيمة( االسأأأأأأأأمن األ أأأأأأأأغر وهي مراد ة لمعشأأأأأأأأري  وهم األهل االصأأأأأأأأن  )يف قو   -589

 األدنون.
59٠-  ( قراء   ي م ْتُلمْ   ﴿لم( ابهلمزل  لتيف  دالأأأأأأ      ل  وتأ رْكأأأأأأ  وإب  أأأأأأْ هل ْمز   ومعنأأأأأأاه: ل ﴾اب  ا  أل فأأأأأأ   

 .يُأْنق صُلمْ 
يف وانظر اىل كالم ا ن تيمية   ي  خالف  ك أهل السأأأأأأأأنة يف مسأأأأأأأأمن اإلسأأأأأأأأالم واإلميان  -591

الرمحن آ   وهناك كالم يف التفريق  ك االصأأأأأأأأأأأأأأطمحك إلسأأأأأأأأأأأأأأحاق  ن ؤبد  ،ميان اللبرياإل
 الشيخ يف الداا السنية ول  نظم ؤمن كالم شيخ السالم.

راء االتقدمة يسأأأأأأأأأأأأأأموهنا يف  عض كتب القسأأأأأأأأأأأأأأم جمم  ؤمي  يف السأأأأأأأأأأأأأأنن واآلاثا و هذا ال  -592
 .)الباسقات(

 جلمعة ألنا  يها التذكري أبحوا  اآلخر .يقرأ هبا يف انام  وخطبة ا ملسو هيلع هللا ىلص كان النى -593
 هي ملية  ال خالف كما جاء ؤن ا ن ؤباس ونقل المجاع ا ن حزم.  -594
 ( آية  ال خالف.45ؤدد آايهتا ) -595



 (69)  من جمالس تفسري القرآن  قالئد العقيان

 

 

ميتا( مل يقل ميتتة  يلون ؤمن هذا كاالصأأأأأأأأأأدا االو أأأأأأأأأأوف  يسأأأأأأأأأأتوي  ي  االذكر يف قو  ) -596
 واال نث كما تقو : )هذا اجل ؤد  وامرأ  ؤد (.

 .وكتم  السم ابختالف و   البئر من مراد ات البئريف قول  )أ حاب الرس( )   -597
 هي  ئر من ضخامتها اشتهرت وهي قرية من قرى مثود كما قا  ا ن ؤباس.  والرس  -
 ومن الغرائب أهنا أبذا يجان وؤند  عض التا عك أهنا من قرى األ الج ابليمامة. -

و  م  أن أهل سأدوم ؤرب وهو ؤراين،  )وفخوان لو ( هنا فشألا  حيث نسأب فليهم ل -598
 لعم   اهرهم  نسب فليهم. فن واألحسن أن يقا  

ه يد -599 ه د ؤ م ْيها   ع م م ها وُهو  األ ْيد ي واأل ْاُجل  يف قول ﴿ سأأأأأائٌق وشأأأأأ  ﴾قا  االصأأأأأن : " ي شأأأأأْ
 وغ رْيها ويُقا  ل ْملا  ر " ووا ق االصن  هنا اختياا ا ن ؤباس وأ و هرير .

من مزيد( هنا  راا من االصأأأأأأأن  من حديث المتالء ألن  ي  فثبات القدم  يف قول  )هل  -6٠٠
ا  يضأأأأأأأأأأأأأأُ   هلل كمأا يف احلأديأث )يُمقن يف النأااا  أهُمهأا وتقوُ : هأل من مزيأٍد؟ حىتا  تي هأا اهبأد

ا(. ها، وتقوُ : قْط قْط قْط، حىتا  تي ها اهبد  قدم   ؤميها،  ينزوي  عُضها فىل  عض 
 أقوا  ومن أشهرها: 6ن تفسري االزيد أكثر من هنا كممة جمممة وم  -6٠1

مرسأأأأأأأأأأأأال وموقو ا ومو أأأأأأأأأأأأول  ملسو هيلع هللا ىلص هو )ا ية اال منك لرهبم كل مجعة( واوي ؤن النى  -
 وغريه، وا ن واؤة  حح اخلر يف هذا و ح ؤن ا ن مسعود ذلك موقو ا ؤمي .

احلوا   )احلوا العك( حك يمتفت اال من يف اجلنة  ريى واد يف تفسأأأأأأأأأأأأأأري االزيد أن  وكذا -
؟  تقو  أ، من االزيد واويناه مسمسال ابلتبسم.   يقو : من أنت 

)النظر فىل وج  الرب تعاىل( كما يف سأأأأأأأأأأأأوا  يونس واواه الالللائي ؤن  جاء أن  كذا -
  حايب. 17أكثر من 

أي: انظروا يف أحوا  الناس من قبملم هل هلم  راا   يف قراء  احلسأأأأأأأأأأأأأأن ) نقا بوا يف البالد(  -6٠2
 من االوت ؟!!

وقرئ   الصأأأأأأأأأأموات كمها، يف قول  )وأدابا السأأأأأأأأأأجود( نقل ؤن  عض الصأأأأأأأأأأحا ة يف أدابا  -6٠3
 )فدابا( و )أدابا(.
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نقل ا ن القيم يف أحد كتب  ؤن اإلمام أمحد أن كل تسأأأأأأأأبيح يف القرآن  أأأأأأأأال  ومنها هذا  -6٠4
النجوم( أبهنا اكعتك قبل  االوضأ   قد خصأت اآلية أبهنا اكعتك  عد االغرب وقول  )وفدابا

 الفجر.
 اسم الذااايت جمم  ؤمي  كما يف السنن واآلاثا. -6٠5
هذه السأأأأأوا  من أمجل موالن التد ر وكل آية  يها فثبات ؤظمة القو  والقدا  هلل كما يف   -6٠6

 مقدمتها من خمق االالئلة والسموات وغريها.
مليأأة وهي قو  ا ن ؤبأأاس وا ن الز ري ومج  من أهأأل العمم و يأأ  فشأأأأأأأأأأأأأألأأا  أبن  يهأأا آيأأة  -6٠7

   ألهنا  رضت يف السنة الثانية من اهلجر .الزكا
 ( آية  ال خالف.6٠ؤدد آايهتا )  -6٠8
)واجلااايت يسأرا( جاء ؤن مجهوا السأم  أهنا السأفن و عضأهم قا  النجوم كما يف قول    -6٠9

 )اجلواا اللنس( وكالمها ةتمل.
يف قولأ  )ذات احلبأك( أي: السأأأأأأأأأأأأأأمأاء ذات الطٌُّرق وهي اوايأة ؤن ا ن ؤبأاس، وقيأل ؤن   -61٠

 عض السأم  واشأتهر ؤنهم أن االراد احلبك أي ذات اجلما ، واحلاء والباء واللاف تد   
 ؤند العرب ؤمن اجلما  واإلتقان.

وائد  وهي قمة النوم ولو  القيام و سأأأأأأأأرها أنس و عض السأأأأأأأأم    فهنا)ما يهجعون( قيل    -611
  أهنم يصأأأأأأأأأأأأمون ما  ك االغرب والعشأأأأأأأأأأأأاء وهذا تفسأأأأأأأأأأأأري  بعض أ راده ألن  جاء ؤن  عض
الصأأأأأأأأحا ة كما ذكره ا ن نصأأأأأأأأر االرووي يف كتا   )قيام الميل( و عض السأأأأأأأأم  جيعل )ما( 
هذه لمجحود وهو النفي، ومعنأاه كانوا ل ينأامون الميأل كمأ  خبالف  عض أهل التفسأأأأأأأأأأأأأأري 

 كما تقدم أهنا وائد   يلون االع  أهنم كانوا ينامون قميال يف الميل.
أي: الذي ل يسأأأأف  لتعفف  واحملروم الذي اوق  قميل ل يف قول  )لمسأأأأائل واحملروم( احملروم   -612

 يلاد جيد شيئا كما جاء ؤن ا ن ؤباس.
 عض الفقهاء يسأأأتد  هبذه اآلية ؤمن الزكا  واألقرب أن هذه اآلية يف جنس الصأأأدقة ل   -613

 تعيك الزكا  والواق  أهنا آية ملية.
ميم االالئلة ألن اجلممة يف قول  )قا  سأأالم( قا   عضأأهم: تسأأميم ف راهيم أحسأأن من تسأأ   -614

 المسية أقوى وأ مغ.



 (71)  من جمالس تفسري القرآن  قالئد العقيان

 

 

ْمم(. يف قول   -615  )قا  سالم( امست هنا  ال أل  لتد  ؤمن القراء  األخرى )قا  س 
 يقا  )سااا ( و )ساا  ( كالمها  حيح.  -616
لو  معهم و ي  دللة   امرأ يف قول  )غري  يت من االسأأأممك( مساهم مسأأأممك اغم وجود   -617

نا قك يدخمون يف مسأأأأأأأأأأأأمن السأأأأأأأأأأأأالم ول يدخمون يف مسأأأأأأأأأأأأمن ؤمن أهنا منا قة ألن اال
 اإلميان.

)الد وا( ايح أتر من جهة االغرب خبالف الصأأأأأأأأأبا  تفر من جهة االشأأأأأأأأأرق كما جاء يف   -618
 .احلديث )نصرت ابلصبا وأهملت ؤاد ابلد وا(

 يف قول  )أبيد( أي:  قو ، كما قا  ا ن ؤباس وامست  يائك ألن االراد القو .  -619
لو أااد الأأذكر و يف قولأأ  )خمقنأأا ووجك( مل يقأأل ووجك )اثنك( ألن االراد هنأأا االتقأأا الت    -62٠

 .)ووجك اثنك( نثن لقا واأل
 بنيأا كمأا ذهأ يف قول  )ليعبأدون( الالم هنأا لمتعميأل أي ألجل ؤبأادر وهذا األمر ليس كو   -621

 الي   عضهم  ال يمزم أن يعبده مجي  اخلمق.

 (  يستفاد من  اسم من أمساء هللا احلس .)الراوقيف قراء  ا ن ةيصن  -622
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 (٢5)الثالثون املجلس 

أواد ا ن كثري االسأأأأمسأأأأل  سأأأأوا  الصأأأأ  يف تفسأأأأريه  سأأأأنده جلاللت ، وذكره ا ن تيمية يف   -623
 الفتاوى ابلسند أيض ا.

سأأأأأأأأأبب قراء  سأأأأأأأأأوا  اجلمعة يف  أأأأأأأأأال  اجلمعة أن  يها حث لمم منك ووجر لممنا قك،   -624
و يها دليل ؤمن مناسأأأأأأأأأأأبة قراء  اآلايت اليت  يها مناسأأأأأأأأأأأبة لممقام كفن تقرأ آايت الراب يف 

 الصال  اليت تلون وقت احملاضر  ؤن حترا الراب، امبا يلون يف ذلك دليل ؤمي .
لتعبري ؤن االاضأأأي ابالضأأأااع دا  ؤمن السأأأتمراا واللثر . وأن من القواؤد يف المغة: أن ا  -625

 الزايد  يف االب  وايد  يف االع .
السأأأأأأأأأأأعي يف القرآن فذا واد  يلون معناه العمل، كما يف قول  تعاىل }سأأأأأأأأأأأعن يف األاض   -626

 ليفسد{ أي يعمل ابلفساد.
 الهتم وخطبتهم.}انفضوا فليها وتركوك قائم ا{  ي  دللة ؤمن أهنم لو ؤادوا لصحت    -627
" األ أأأأأأأأأأأح أهنم ؤنوا الرسأأأأأأأأأأأو   أأأأأأأأأأأمن هللا ؤمي  وسأأأأأأأأأأأمم ك" }منها األذ { ؤنوا    اال من -628

 واال منون، وآخر اآلية يد  ؤمن ذلك }وهلل العز  ولرسول  ولمم منك{.
 }فاا أمواللم وأولدكم  تنة{ )فن الولد مبخمة جمبنة جمهمة ةزنة(.  -629
هنا سأوا  النسأاء الصأغرى، ويقصأد ابللرى سأوا  جاء ؤن ا ن مسأعود يف سأوا  الطالق أ  -63٠

 البقر  يف ذات األثر، لتصرحي   ذكر آية من سوا  البقر .
 وأما الطوىل  هي سوا  النساء االعرو ة، وذلك يف آاثا أخرى.

كأأل أاض آدم كأأآدملم ونوح   يف  ا ن كثري يوجأأ  كالم ا ن ؤبأأاس يف األثر الوااد ؤنأأ  "  -631
كنبيلم" أن  من اإلسأأأأأأأأأرائيميات،   ونىوؤيسأأأأأأأأأن كعيسأأأأأأأأأن  ملكإ راهيميكنوحلم وف راهيم  

 وأنلر ا ن االبااك وغريه من احملدثك ا ع  فىل النى  من هللا ؤمي  وسمم.
اسأأأأأأم سأأأأأأوا  التحرا جمم  ؤمي ، ووق  يف  عض نسأأأأأأخ البخااي االتحرام، وجاء يف  عض    -632

هم من يزيأأأد أ  كتأأأب القراءات وكتأأأب التفسأأأأأأأأأأأأأأري القأأأدميأأأة "مل حترم" ؤمن احللأأأايأأأة، ومن
 التعري .

 

 .1444ةرم  1انعقد انمس يف يوم السبت   (25)
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وقتاد  يرى أن ما  عد العشأأأأأأأأأأر من آايت سأأأأأأأأأأوا  التحرا ملي، والعشأأأأأأأأأأر األوىل مدنية،    -633
 وسبب قول  تشبي  ما  عد العشر ابآلايت االلية.

ل يوجد يف القرآن واو الثمانية، وسأأأبب جمتء الواو حاجة السأأأياق لمفصأأأل  ك االتقا مك  -634
تقأا أل  يهأا  مم حيتج فىل الواو، وممن قأا   واو الثمأانيأة ا ن }ثيبأت وأ لأاا ا{، ومأا قبمهأا ل 

 خالوي .
قا  ا ن كيسأأأأأان وهو قو  احلسأأأأأن: أهنا ا عت فىل اجلنة  هي أتكل وتشأأأأأرب، وذلك يف   -635

 حق امرأ   رؤون، ويشب  ذلك أن يلون من اإلسرائيميات.
االشأأأأأأأأهوا سأأأأأأأأوا  االمك جمم  ؤمن امسها هذا، وتسأأأأأأأأمن  تبااك، ومن  ضأأأأأأأأائمها احلديث   -636

)...شأأأأأفعت لصأأأأأاحبها حىت غفر ل (. ولفظ الصأأأأأحبة شأأأأأرؤي دا  ؤمن احلفظ، كفن يف 
 األثر حٌض ؤمن حفظها.

 سوا  تبااك واحد وثالثون آية يف االدين األخري وااللي، وثالثون ؤند الباقك.  -637
يف ختأأام سأأأأأأأأأأأأأأوا  االمأأك اسأأأأأأأأأأأأأأتحأأب االصأأأأأأأأأأأأأأن  قو  "هللا اب العأأاالك"  عأأد قولأأ  تعأأاىل   -638

، وقأا  يشأأأأأأأأأأأأأأبأ  أن يلون قأد ذكره أحأد }...معك{، و  مل جيأد الشأأأأأأأأأأأأأأيخ ؤمن ذلأك دليال 
 االفسرين وتتا عوا ؤمي .

 سوا  ن متفق ؤمن تسميتها  ذلك، وواد نون والقمم، وواد سوا  القمم.  -639
جأأاءت "أبييلم االفتون"  يأأائك ؤمن األ أأأأأأأأأأأأأأأأل يف كتأأا تهأأا، وهو الفأأك واإلظهأأاا، وأن   -64٠

 األ ل  يها أل تلون مدغمة.
ا مبا و أأأأأأأأأف     من العيوب، أي الوليد  ن قا  ا  -641  ن قتيبة: " ل نعمم أن هللا و أأأأأأأأأ  أحد 

 االغري . وتتا عت كتب التفسري ؤمن نسبتها ل ن ؤباس، ول تعمم ؤن .
من معاين احلرد يف المغة: الغضأب وكذلك الشأد ، وقا  االصأن : "}وغدوا ؤمن حرد{    -642

 من  لمفقراء."
شأأ  ؤن سأأاٍق{ ل يصأأح ذكر كالم ا ن ؤباس  يها ؤمن  اآلية يف سأأوا  القمم }يوم يل  -643

قصأأد فثبات التفويل ؤن السأأم ، ألن اآلية ليسأأت  أأرحية يف فثبات السأأاق، ألن السأأاق  
مل ينسأأأب يف اآلية فىل هللا، وقد جاء يف الصأأأحيح )يلشأأأ  اب العز  ؤن سأأأاق   يسأأأجد 

 ل ...(، وهذا احلديث نص  ي  فثبات  فة الساق هلل.



 (74)  من جمالس تفسري القرآن  قالئد العقيان

 

 

اقة متفق ؤمي  جاء يف السأأأأنة واآلاثا، ومنهم من مساها سأأأأوا  السأأأأمسأأأأمة،  اسأأأأم سأأأأوا  احل  -644
 ومنهم من مساها الواؤية.

 ؤند الباقك. 52آية يف ؤد البصري والشامي، و 51سوا  احلاقة   -645
}ول لعام فل من غسأأأأأأمك{  الظاهر أن احلصأأأأأأر فضأأأأأأايف، ول يعين أهنم ل  كمون غري   -646

  الغسمك، كالزقوم والضري .الغسمك، وقد جاءت آايت أخرى  غري
سأأأأوا  االعااج اسأأأأم جمم  ؤمي  يف السأأأأنن واآلاثا، وجاءت يف  عض السأأأأنن سأأأأوا  سأأأأف     -647

 آية. 44، وؤند الباقك 43سائل، ومسيت سوا  الواق . وؤدد آايهتا يف الشامي  
سأأوا  نوح اسأأم جمم  ؤمي  وذكرت كذلك يف السأأنن واآلاثا، وؤدد آايهتا مثان وؤشأأرون    -648

 يف ؤد اللويف، وتس  وؤشرون يف ؤد البصري والشامي، وثالثون ؤند الباقك.
 }ماللم ل ترجون هلل وقاا ا{ أي ل ترجون ل  ؤظمة.  -649
،  ل دؤن    -65٠ النى  أأأأأأأأأأأأمن هللا ؤمي  الدؤاء ؤمن كا ة اللفاا واالشأأأأأأأأأأأأركك ليس منهج ا نبواي 

ا وائت هبم(، وأما نوح ؤندما قا  }اب ل تذا ؤمن   وسأأمم لدوس  قا  )المهم اهد دوسأأ 
األاض{  هذه خصيصة ل  ألن هللا أخره أن  لن ي من من قوم  فل من قد آمن، وكذلك 

 دؤو  مل أ مر هبا. أهل األاضيف حديث الشفاؤة قا : "فين دؤوت ؤمن 

ؤمي  يف السنن واآلاثا، وجاء يف  عض اآلاثا ؤن ؤائشة اضي هللا   سوا  اجلن اسم جمم   -651
ؤنها سأأأأأأأأأوا  "قل أوحي فيل"، وحلن أهل اإلمجاع اإلمجاع ؤمن مليتها، ويقصأأأأأأأأأد أبهل 

 اإلمجاع من ؤنوا  نقل اإلمجاع يف االلي واالدين.
يشأعر   مساع اجلن لمنى  أمن هللا ؤمي  وسأمم يشأب  أن يلون يف حادثتك ألن يف واحد  مل  -652

ئ موا ؤن وادهم  هبم، ويف أخرى ُدؤي، وقد و أأأأأ  النى  أأأأأمن هللا ؤمي  وسأأأأأمم لوهلم وسأأأأأ 
 وواد دواهبم.

لمملي والبصأأأأأأري، وؤشأأأأأأرون القو    19لممدين األخري، و  18ؤدد آايت سأأأأأأوا  االزمل    -653
 الثاين لمملي، والباقك.

بعة أوىل ومل ليس يف القرآن آية توجب التجويد أو تتحدث ؤن ،  ل أحرف القرآن السأأأأأأأأأأأ   -654
تأذكر، وادؤأاء  عض لمبأة العمم ؤأدم جواو قراء  القرآن فل ابلتجويأد، يفضأأأأأأأأأأأأأأي فىل ترك 
تالو  القرآن ألن أغمب الناس ل حيسن ذلك،  ل أن الشيخ يقرأ ؤنده من قد قرأ ابلعشر   
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ويصأأأأأأأأأأأأأأحح لأأ ،  أأل كط  ويمحن حلنأأ ا جميأأ ا، واال لفك يف التجويأأد خال  أا عأأة قرون مل 
اليت -ؤن وجو  ، ومل يقل أحد من الصأأأأأأأأأأحا ة والتا عك يف تفسأأأأأأأأأأري آايت القرآنيتحدثوا  

  وجوب التجويد ومل يتحدثوا ؤن .-يستد  هبا  عض االتفخرين ؤمن وجوب التجويد
أو  من قا  ابناو يف أن يوم القيامة يشأأأيب ل  األلفا ، االاتريدي يف تفسأأأريه، وأحوا    -655

 ض  لقبو  العقل.يوم القيامة وسائر السمعيات ل ذ
اللسأأوا العشأأرية يف القرآن ؤمن وون  ُأُعل،  ضأأم العك، فل يف قول  تعاىل }ثْمثن الميل{   -656

 يف قراء  ابلسلون.
يف ؤد اللويف   56يف ؤد االدين األخري وااللي والشامي، و  55ؤدد آايت سوا  االدثر:   -657

 واالدين األو  والبصري.
  



 (76)  من جمالس تفسري القرآن  قالئد العقيان

 

 

 (٢6)املجلس الواحد والثالثون 

القيامة اسأأم متفق ؤمي ، ويقا  سأأوا  ل أقسأأم، وهي أا عون آية ؤند اللويف وؤند سأأوا     -658
 غريه تس  وثالثون.

النفس الموامة مذمومة ؤمن تفسأأأأأأري السأأأأأأم ، وتفسأأأأأأري اجلاللك توحي ؤباات  حبمد هذه   -659
 النفس، وهذا خمال .

ن، ومنهم  سأوا  اإلنسأان اسأم متفق ؤمي  يف السأنن واآلاثا، وتسأمن هل أتن ؤمن اإلنسأا  -66٠
من مساها سأأوا  األمشأأاج، ومنهم من مساها سأأوا  األ راا، ويروى أن النى  أأمن هللا ؤمي  
وسأأأأأأمم مساها احملرا ، وسأأأأأأياقها يد  ؤمن أهنا ملية، وجاء ؤن ا ن ؤباس أهنا مدنية. وقرأ  
النى  أمن هللا ؤمي  وسأمم هبا يف  جر اجلمعة م  سأوا  السأجد ، جاء هذا من غري وج .  

 آايهتا فحدى وثالثون إبمجاع أهل العد.  وؤدد
}فما شأأأاكر ا وفما كفوا ا{ مل تلن اللممتك ؤمن نسأأأق  لانت األوىل شأأأاكر اسأأأم  اؤل،    -661

والثاين  عو  ؤمن  يغة االبالغة، وسبب هذا أن اللفر واجلحد يف  ين آدم كثري، والشلر  
 قميل.

اخلمر، واللوب يشأأأأأأأرب    من الفروق المغوية  ك اللفس واللوب أن اللفس يشأأأأأأأرب  ي   -662
 ي  أي شأأأأأأأأأأأأأأيء، واللفس ممتم  واللوب قد يلون  ااغ ا، واللفس ل  ؤرو ، واللوب  ال  

 ؤرو .
أو ن الشيخ  قراء  كتاب حادي األاواح فىل  الد األ راح ل ن القيم الا  ي  من احلديث   -663

 ان.ؤن ألوان النعيم يف اآلخر ، حىت كان كالشرح والتفسري الا جاء يف سوا  اإلنس 
انتشأر يف القرن السأادس أن ما  وق القراءات السأب  شأاذ، وشأاع حىت أنلر  عض الناس    -664

 ؤمن من يقرأ  قراء  يعقوب، وأل  لذلك ا ن اجلزاي كتاب منجد االقرئك.
سأأأوا  النبف اسأأأم جمم  ؤمي  يف السأأأنن واآلاثا واالصأأأاح  ومسيت سأأأوا  ؤم، وسأأأوا  ؤم   -665

 العصرات.يتساءلون، وسوا  التسا  ، وسوا  ا

 

 .1444ةرم  3انعقد انمس يف يوم اإلثنك   (26)
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والقو  يف ؤأد آايت سأأأأأأأأأأأأأأوا  النبأف أا عون لمبصأأأأأأأأأأأأأأري، وفحأدى وأا عون لمبأاقك، وذكرهأا   -666
 اال ل  يف  عض نسخ اللتاب.

سأأأوا  الناوؤات اسأأأم متفق ؤمي  وااد يف السأأأنن واآلاثا، ويقا  سأأأوا  والناوؤات إبضأأأا ة    -667
 الواو، ومنهم من يسميها سوا  الساهر ، أو الطامة؛ لذكر المسك  يها.

ؤد آايت سأأأأأأأأأأوا  الناوؤات سأأأأأأأأأأت وأا عون لملويف، ومخس وأا عون لمباقك. وهي ملية   -668
 إبمجاع.

هم من مساها ؤبس وتوىل، واجتهد  عضأهم يف تسأميتها سأوا  ؤبس اسأم متفق ؤمي ، ومن  -669
ويشأأأب  أن يلون و أأأف ا  قا : سأأأوا  الصأأأاخة، وقيل السأأأفر ، وقيل األؤمن، وقيل سأأأوا   

 ا ن أم ملتوم.
اخلالف يف ؤد آايت سوا  ؤبس أا عون لمشامي، وفحدى وأا عون أليب جعفر والبصري،  -67٠

 واثنتان وأا عون ؤند الباقك.
م جمم  ؤمي ، وجاء يف كالم السأأأأم  وؤامة االصأأأأاح ، وا ن ؤاشأأأأوا  سأأأأوا  التلوير اسأأأأ   -671

النى  أمن هللا ؤمي  وسأمم مل  فنامح  هللا من االدققك يف تسأمية السأوا واآلايت، وقد قا  
 يسميها سوا  التلوير وقد حبث الشيخ ووجد كالم   وااب  وأث  ؤمي  يف هذا، امح  هللا.

لنوق احلوامل، وذكرها هللا الع  اختصأأأأت    وهو أن }وفذا العشأأأأاا ؤطا مت{ والعشأأأأاا ا  -672
الناقة فذا قر ت ولدهتا اشأأأتغل هبا  أأأاحبها أميا اشأأأتغا ، يرتقب ولدهتا،  إذا شأأأغل ؤنها 

  يوم القيامة كان أ مغ يف االع .
 ل يوجد مصح  من مصاح  األمصاا فل وكتبت } ضنك{ ابلضاد أخت الصاد.  -673
مي  وواد يف ؤامة االصأأأأأاح ، ومل يق  ؤميها الشأأأأأيخ هبذا سأأأأأوا  النفطاا اسأأأأأم جمم  ؤ  -674

السأأم يف حديث النى  أأمن هللا ؤمي  وسأأمم، ومسيت سأأوا  فذا السأأماء انفطرت، ومسيت  
 االنفطر ، وهي ملية تس  ؤشر  آية إبمجاع.

}فن  دللة اإلشاا  يف القرآن أن يذكر السم متضمن ا لو   مناسٍب كما يف قول  تعاىل  -675
 لفي نعيم{  السم متضمن لو فهم  عمل الر فشاا  .األ راا 

سوا  التطفي  واد امسها هلذا يف االصاح ، مما يستد     أن السم وااد ؤن السم     -676
 أهنا ذكرت يف االصاح  القدمية.
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وقا  ا ن ؤباس أن سأأأوا  االطففك ملية وقا  هي آخر ما نز  مبلة، ويف اواية ؤن  أهنا   -677
 بب النزو .مدنية وهو ما ي يده س

}وفذا كأالوهم أو...{؟ الصأأأأأأأأأأأأأأحيح أهنأا كممأة   هأل جيوو الوق  ؤمن كأالو يف قولأ  تعأاىل  -678
واحد  هلذا كالوهم، ومن لغة قريش قوهلم وونتك  يقصأأأأأأأأأدون وونت لك، ومما ي يد ذلك 

 أن الرسم ل أل   ي   عد الواو، وهذا من الرتجيح ابلرسم.
 م  ووجد يف ؤامة مصاح  األمصاا.سوا  النشقاق اسم جمم  ؤمي  جاء ؤن الس   -679
. والنفجأأأاا .النشأأأأأأأأأأأأأأقأأأاق ؤر  أأأ  يف يوم القيأأأامأأأة لعموم االع  وقوتأأأ ، والنصأأأأأأأأأأأأأأأأداع . -68٠

والنبجاس، تتفاوت هذه اللممات يف قو  االع  وما تصأأأأأأمح ل ، من  أأأأأأال ة اجلسأأأأأأم أو 
 لينة، وقو  التشقق وضعف .

والبصأري، ومخس وؤشأرون  وؤدد آايت سأوا  النشأقاق ثالث وؤشأرون يف ؤد الشأامي    -681
 يف ؤد اللويف واالدين األو  واألخري.

سأأوا  الروج اسأأم جمم  ؤمي  وجاء يف  عض اآلاثا ؤن التا عك، وجاء يف احلديث سأأوا    -682
والسأأأأأماء ذات الروج، وجاء يف مسأأأأأند أمحد أن النى  أأأأأمن هللا ؤمي  وسأأأأأمم كان يقرأ يف 

 ااق.العشاء ابلسماوات، واالقصود هبا الروج والط
}وهو   من مواضأأأأأأأأأأأأأأ  التأأد ر اقرتان المسك من أمسأأاء هللا تبأأااك وتعأأاىل، ومن ذلأأك قولأأ   -683

واقرتان هأأأأذين المسك  يأأأأ  مع  لطي ، وهو من لط  هللا وكرمأأأأ ، فذ  الغفوا الودود{ 
يغفر وحيب، ليس كالبشأأأأر فذا سأأأأامح وؤفا ل حيب، و ي  تسأأأألك لنفوس االذنبك الذين 

 ر هلم  إن  ل حيبهم ول يقرهبم.كشون أن هللا وفن غف

سأأأوا  الطااق اسأأأم جاء يف أحاديث  ضأأأائل السأأأوا، وجاءت يف األحاديث الصأأأحيحة   -684
 ابسم والسماء والطااق.

 وؤدد آايهتا ست ؤشر  يف االدين األو ، وسب  ؤشر  ؤند الباقك.  -685
ث أهنا اء يف األحاديسأأأأأوا  األؤمن امسها جمم  ؤمي  يف السأأأأأنن واالصأأأأأاح  واآلاثا، وج  -686

 سبح اسم ا ك.سوا  سبح، و 
 من معاين األؤمن االتناهي يف اللمالت!  -687
 جاء يف تفسري الضري  أن  الشرق، وهو شجر قصري  ي  شوك.  -688
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القو   لرويأأأة األاض موجود من القرن الثأأأاين والثأأأالأأأث،  أأأل وجأأأد حىت ؤنأأأد اإلغريق،   -689
 واألدلة متلاثر  ؤمن كرويتها.

جاء يف السأأأأأأنن واآلاثا ويقا  والفجر ابلواو. وليس امس ا  سأأأأأأوا  الفجر اسأأأأأأم جمم  ؤمي  و   -69٠
اثنيأ ا. والقو  مبليتهأا جأاء ؤن ا ن ؤبأاس وغريه، وؤأدد آايهتأا تسأأأأأأأأأأأأأأ  وؤشأأأأأأأأأأأأأأرون يف ؤأد 

 البصري، وثالثون يف ؤد اللويف والشامي، واثنك وثالثون يف ؤد احلجاويك.
اديث ابسأم سأوا  ل أقسأم،  سأوا  البمد هلذا يف كالم التا عك والسأنن واآلاثا، ويف األح  -691

 وهي ملية وجاء أهنا مدنية ويشب  أن يلون لذكر }وأنت حل هبذا البمد{.
ؤتق النسمة التفرد يف فؤتاقها، و ك الرقبة اإلؤانة يف ذلك من غري تفرد. جاء مع  هذا   -692

 يف حديث لمنى  من هللا ؤمي  وسمم.
ؤدا االدين األو   عدها سأت سأوا  الشأمس ملية وؤدد آايهتا مخس ؤشأر  ؤند اجلمي    -693

 ؤشر .
سأأأأأأأأأأأوا  الميل اسأأأأأأأأأأأم جمم  ؤمي  وجاء يف حديث أيب  ن كعب وهو حديث واهي، وهي   -694

 ملية وقيل نزلت ابالدينة، وؤدد آايهتا فحدى وؤشرون إبمجاع.
مل ينلر أحد من السأم  األقدمك التلبري يف ختام قصأاا سأوا االفصأل وقد تلمم الداين   -695

بيان، وقا  الشأا عي من ترك يف حنو من ؤشأرين  أفحة ؤن التلبري وأسأانيده يف جام  ال
 التلبري  قد ترك سنة نبي .

واالشأأأأأأهوا أن التلبري يف أو  السأأأأأأوا  قبل الضأأأأأأحن ويسأأأأأأتمر، ول أبس ابلزايد  ؤمن هذا 
 الرتتيب: ل فل  فل هللا وهللا أكر وهلل احلمد.

سأأأوا  أمل نشأأأرح هلذا جاءت يف السأأأنن واالصأأأاح ، وتسأأأمن يف  عض كتب القراءات    -696
 يت النشراح.الشرح، ومس

سأأوا  التك أو والتك، وهي ملية أو مدنية ؤمن اوايتك ؤن ا ن ؤباس، وهي مثان آايت    -697
 ابتفاق أهل العد.

}ا اددن  أسأأأأأأأأفل سأأأأأأأأا مك{ واالقصأأأأأأأأود    اللر يف السأأأأأأأأن واهلرم، وهذا ل ينايف تلرا    -698
ؤ  ل  األجوا }فل الذين ءامنوا{ ألن كبري السأن تضأا اإلنسأان، ألن يف السأياق اسأتثناء

 واحلسنات فن كان من الذين ءامنوا.
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سأوا  اقرأ، وتسأمن سأوا  العمق وهو األكثر يف مصأاح  األمصأاا، وهو األكثر يف كالم    -699
التا عك، وتسأأأمن سأأأوا  اقرأ ابسأأأم ا ك الذي خمق، ومساها  عض الناس سأأأوا  القمم، ومل 

 ترى ؤند األقدمك هبذا السم.
ؤند احلجاويك، ومثان ؤشأر  ؤند الشأامي، وسأب  ؤشأأر     ؤدد آايت سأوا  العمق ؤشأرون  -7٠٠

 ؤند الباقك.
النا أأأأأية هي من أشأأأأأرف االواضأأأأأ  ؤند العرب حىت أهنم كانوا مينون ؤمن األسأأأأأري وجيزون   -7٠1

 ، يت  فذلل  ل ، وأما كالم األلباء  مختمٌ  مضطرب، ل يب  ؤمي  التفسري.
 ليمة القدا، ومساها ا ن ؤطية سأأأأأأأوا  لية سأأأأأأأوا  القدا ومسيت يف األحاديث ف، أنزلناه يف  -7٠2

القأدا، وهي مليأة أو مأدنيأة، والقو  مبأدنيتهأا األشأأأأأأأأأأأأأأهر ؤن ا ن ؤبأاس، وحلأايأة اإلمجأاع 
 ؤمن أحد القولك غري سائغ.

 ؤدد آايت سوا  القدا ست ؤند االلي والشامي، ومخس ؤند الباقك.  -7٠3
سأأأأأأأأأأأوا  مل يلن وتسأأأأأأأأأأأمن البينة والنفلاك وغري ذلك، وقيل مبليتها ومدنيتها، واألقرب    -7٠4

 مدنيتها لذكر أهل اللتاب  يها.
 ؤدد آايت سوا  البينة تس  ؤند البصري والشامي ومثان يف ؤد اللويف.  -7٠5
سأأأأأأأأأأأأأأوا  الزلزلة وجاء يف ؤامة مصأأأأأأأأأأأأأأاح  األمصأأأأأأأأأأأأأأاا، ويف ؤامة األحاديث فذا ولزلت،    -7٠6

التفخرين اختصأأاا ا الزلزا  أو ولزلت. واخلالف يف ؤدد آايهتا مثان لملويف ويسأأميها  عض ا
 واالدين األو ، وتس  لمباقك.

سأأأأأأأأأأأأأأوا  العادايت ليس هلا اسأأأأأأأأأأأأأأم آخر، واخلالف قائم يف مليتها ومدنيتها وؤدد آايهتا   -7٠7
 فحدى ؤشر  ابتفاق.

لالب وأمأأا اإل أأل العأأادايت قيأأل اخليأأل وقيأأل اإل أأل، والضأأأأأأأأأأأأأأبح ل يعمم فل يف اخليأأل وال  -7٠8
  يسمن نأ ف س ا، وهذا يلون يف احلج أو يف اجلهاد ؤمن قو ، والسوا  ةتممة.

سأأأوا  القااؤة ملية إبمجاع وؤدد آايهتا مثان لمبصأأأري والشأأأامي، وؤشأأأر ؤند احلجاويك،   -7٠9
 وفحدى ؤشر  آية يف ؤد اللويف.

  .سوا  التلاثر مسيت يف األحاديث سوا  أهلاكم، وتسمن سوا  االقر   -71٠
 سوا  العصر أو والعصر، وهي ملي أو مدنية وؤدد آايهتا ثالث  ال خالف.  -711



 (81)  من جمالس تفسري القرآن  قالئد العقيان

 

 

مجهوا العمماء أن سأأأأأأأأأأوا  اهلمز  ملية، وقيل مدنية، وتسأأأأأأأأأأمن سأأأأأأأأأأوا  ويل للل مهز  يف   -712
 األحاديث.

والنص ؤمن األ ئد  يف و أأأأأأأأأو  العذاب فليها ألن القمب منشأأأأأأأأأف ومنطمق األقوا  البالمة  
 والؤتقادات الفاسد .

 ا  الفيل ملية مخس آايت  ال خالف، ومسيت ؤند  عض الصحا ة سوا  أمل تر.سو   -713
 ؤدد آايت سوا  قريش مخس ؤند احلجاويك، وأا   ؤند الباقك.  -714
سوا  االاؤون قيل مبليتها وقيل مبدنيتها، وقيل نصفها ونصفها، لذكر الرايء  يها ول اايء   -715

 حلجاويك، وسب  ؤند الباقك.مبلة لضع  اإلسالم، وهي ست آايت ؤند الشامي وا
 حر  ا. 42األشب  أن اللوثر مدنية، الا جاء يف سبب نزوهلا، ول أقصر منها يف القرآن   -716

سأأأأأأأأأأأأوا  اللا رون تسأأأأأأأأأأأأمن يف األحاديث قل اي أيها اللا رون، ومن االتفخرين من مساها    -717
ؤبد آهلتنا سأأأوا  العباد ، وأسأأأموهبا ملي وسأأأبب النزو  ي يد مليتها، وهو قو  االشأأأركك ا

 سنة ونعبد فهلك سنة.
سوا  النصر تسمن يف األحاديث سوا  فذا جاء نصر هللا والفتح، وهي من آخر ما نز .   -718

 ومساها  عض االتفخرين سوا  التودي  وينسبون  ل ن ؤباس والشيخ مل جيده.
 سوا  تبت تسمن سوا  المهب وتسمن االسد، وأخطف من قا  سوا  أيب هلب! -719
األحاديث سأأأوا  قل هو هللا  سأأأوا  اإلخال  تسأأأمن يف  عض االصأأأاح  الصأأأمد، ويف  -72٠

أحد، ويف مليتها ومدنيتها خالف، وي يد مليتها سأأأأأأأأأأأأبب النزو ، وهو قو  االشأأأأأأأأأأأأركك 
 انسب لنا ا ك. وؤدد آايهتا مخس يف ؤد اللويف والشامي، وأا   لمباقك.

سأوا  الفمق والناس، وتسأمن السأواتك  أأأأأأأأأأأأأأأأ قل أؤوذ  رب الفمق، وقل أؤوذ  رب الناس.    -721
 خالف، والثانية سأأأأأأأأب  ؤند االلي والشأأأأأأأأامي وسأأأأأأأأت ؤند الباقك، وكال األوىل مخس  ال

 السواتك ملي أو مدين ؤمن خالف. والسواتك تسمن االقشقشتك.


