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 .الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين 
 أما بعد : قال ابن كثير رحمه هللا تعالى في تفسير سورة يس : 

 بسم هللا الرحمن الرحيم
  وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون * وما تأتيهم

معرضين * وإذا قيل لهمم أنفقموا ممما من آية من آيات ربهم إال كانوا عنها 
رزقكم هللا قال الذين كفروا للذين آمنموا أنععمم ممن لمو يهللاماط هللا أإعمم  إن 

 أنتم إال في ضالل مبين 
تعالى مخبرا عن تمادي المهللاركين في غيهم وضاللهم وعدم اكتمراههم يقول 

  سمممممتقبلون بمممممين أيمممممديهم يممممموم ال ياممممممةبمممممذنوبهم التمممممي أ ممممملفو ا ومممممما ي
  ا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم وإذ  من المذنو  : قال مجا د

أي لعممل هللا باتقما كم ذلممم يممرحمكم  لعلكممم ترحممون  وقمال غيممرا بمالعك  
ويمممنكم ممن عذابم  وتقمدير الكمالم أنهمم ال يجيبمون إلمى ذلمم بمل يعرضمون 

  وما تمأتيهم ممن آيمة ممن آيمات ربهمم عن  واكتفى عن ذلم بقول  تعالى 
 إال كمممممممممممممانوا عنهممممممممممممما  أي علمممممممممممممى التوحيمممممممممممممد و مممممممممممممد  الر مممممممممممممل 

 .وال ينتفعون بها  أي ال يتأملونها معرضين 
أي وإذا أممممروا  وإذا قيمممل لهممم انفقممموا ممممما رزقكمممم هللا  وقولمم  عممم  و مممل 

قمال المذين  باإلنفا  مما رزقهم هللا على الفقراط والمحاويج من المسلمين 
ن آمنموا ممن الفقمراط أي قمالوا لممن أممر م المذي أي عمن كفروا للذين آمنموا 

أنععم من لمو يهللاماط  من المممنين باإلنفا  محا ين لهم فيما أمرو م ب  
أي  مالط الذين أمرتمونا باإلنفا  عليهم لو شاط هللا ألغنا م  هللا أإعم  

 وألإعمهمممممممم ممممممممن رزقممممممم  فمممممممنحن نوافممممممم  مهللامممممممي ة هللا تعمممممممالى فممممممميهم 
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  إن أنتم إال في ضالل مبين  قال ابمن  ريمر . أي في أمركم لنا في ذلم
  و ممل للكفممار حممين ويحتمممل أن يكممون مممن قممول هللا عممرحممم  هللا تعممالى : 

 إن أنمتم إال فمي ضمالل مبمين  وردوا علميهم فقمال لهمم  سملمينناظروا الم
 .وفي  ذا نظر 

 
 الهللارح :

بهالدا  . أمالا الحمد هلل والصالالة والسالالم علالى رسالول هللا وعلالى صلاله ومالحاه ومالن ا  الد  
 بعد :

وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم  فهذ  اآليات  ي في معنى جديد ، قال جل وعال : 
إذا قيالالل لهالالي : يعنالالي قيالالل للمكالالركين اليالالافر ن الالالذين لالالي  وممما خلفكممم لعلكممم ترحمممون 

وا يككروا نعمة هللا بال وحيد ولي يجيبوا و س جيبوا لرسوله ، إذا قيل لهي اتقوا : يعني خاف
واجعلوا وقاية تقيكي ما بين أيديكي من العذاب أو ما بين أيديكي من اآلخرة ، وما خلفيي 

هللا من ما سلف من الذنوب ، أو ما خلفيالي ممالا ساللف مالن الالدنيا ال الي أشالرك ي فيهالا مال  
 صلهة أخر  .  جل وعال

الجالواب إذا قيل لهي اتقوا ذلك لعليي ترحمون ، ما جوابهي ؟ ترك الجواب ، ترك إظهار 
وذلالالك لوحالالوحه وهيانالاله ول هو لالاله وتعايمالاله أيوالالاإ ، والجالالواب إذا قيالالل لهالالي ذلالالك أعرحالالوا 

 واس يبروا وأمروا على كفر ي . 
 ذا أمر بأن يكونوا من أ ل ال قو  ، وال قو  أملها  إذا قيل لهم اتقوا  وقوله  نا : 

  إذا جعالالل يالالد  فالالي الل الالة جعالالل الكالاليء وقايالالة بالالين شالاليقين ، و قالالال اتقالالى فالالالن الحالالر بيالالد
 وقاية ، اتقى الكمس بيد  إذا جعل يد  وقاية . ومنه قول الناب ة في شعر  المكهور :

 دالا بالياله واتق نالف ناول النصيف ولي ترد إسقاطه          سقط 
 جعلت اليد وقاية .  وقوله : اتق نا باليد : أي
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 وقا  : أي جعل ثي وقاية بينه وهين الكيء . يعني أن أمل المادة من وقى يقي ، 

 المؤمنالالون ، وخوطالالن بهالالاال قالالو  فالالي القالالرصن خوطالالن بهالالا النالالاخ جميعالالاإ ، وخوطالالن بهالالا 
يمما أيهمما النمماا اتقمموا  خوطالالن بهالالا النالالاخ جميعالالاإ فالالي مثالالل قولالاله :  خامالالة المالالؤمنين .

يما أيهما النماا اتقموا ربكمم المذي  وفالي قولاله :  زل لة الساعة شيط عظميم ربكم إن 
 ذ  ال قالو  العامالة ال الي أ مالر بهالا النالاخ أجمال  ، ومعنالى  الذ    خلقكم من نف  واحدة

تالالرك ارشالالراك بالاله . فالال ذا قيالالل و  هللا جالالل وعالالالال قالالو  أن ي قالالوا عالالذاب النالالار الالالدا ي ب وحيالالد 
 وحد هللا واترك الكرك . ليافر : اتقي هللا ، معنا  أسلي ،

  يا أيها الناا اتقوا ربكمم  الذا أمالر للمكالركين ول يالر ي ، لليفالار ول يالر ي ، أن ي قالوا 
هللا ، بأن ي قوا الرب جل وعال ، و ذا معنالا  أن يوحالدوا هللا وأن ي ركالوا الكالرك بالا  جالل 

 .  وعال
ما بين أيديكم ومما خلفكمم  وإذا قيل لهم اتقوا و نا  ذا النوع  و المراد في  ذ  اآلية 

، كيف ي قون ما بين أيديهي من الذنوب الحاحرة ، أو ما بالين أيالديهي  لعلكم ترحمون 
ين ، أو كمالالالا قالالالال فر ن ، والعقوهالالالة ال الالالي تحيالالال  بالمكالالالركمالالالن العالالالذاب الالالالذي يحيالالال  باليالالالا

بالعكس ، ما بالين أيالديكي مالن العالذاب أو مالا خلفيالي ممالا سالب  أن فعل مالو  مالن الالذنوب . 
 أرهعة أوجه للمفسر ن ذكر ا ابن الجوزي وغير  . في 

اتقمموا ممما بمين أيممديكم وممما  ، إذا قيالل لهالي اتقالالوا ذلالك ، كيالف ي قونالاله ؟ ي قوناله بارسالالم 
نهي وهين الذنوب ، وهين العذاب ، فما  ذا الكيء يية باقي قونه يجعلون شيقا و   خلفكم

؛ لالذلك علياله الصالالة والسالالم رسالول ؟  و ارسالم وال وحيد ونبذ الكرك ، واالسال جابة لل
 رجالي بلعالل ال الالن  ياله ال حقيال  وال، و الذا ترجالي ،   لعلكم ترحممون  قال في صخر  : 

 في القرصن .
 وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إال كانوا عنها معرضمين وقال جل وعال بعالد ا : 

  ،  ومممممما تمممممأتيهم ممممممن آيمممممة ممممممن آيمممممات ربهمممممم ول مالالالالالن  نالالالالالا فالالالالالي الموحالالالالال  األ
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يعنالي  وما تمأتيهم ممن آيمة ممن آيمات ربهمم  وية ، يوالثانية  ي ال اع  ي البيانية ،

ومالالن كمالالا  الالو معلالالوم لهالالا عالالدة   ال كممانوا عنهمما معرضممينإ ، مالالن بعالالا صيالالات رههالالي 
 اني بقوله : عماالت كثيرة جمعها الناظي في حروف المعاس عماالت ، تأتي الس

 صت نا من ل بين وهعا وتعليل وهدأ وان هاء             
 ة وإبدال وفصل ومعنى عن وعلى وفي وهأي  وزا د                       

فمن معاني من البيان ، تقول : خاتي من حديد ،  الذا بيالان ، ومالن معانيهالا ال اعاليا ، 
با من الي ن ،  ذا ال اعاليا ، فهالذ  اآليالة فيهالا مالن األولالى البيانيالة ، والثانيالة أخذت ك ا

ومما تمأتيهم ممن   الذا بيالان لمالا جالاء ي ،  وما تأتيهم ممن آيمة  وية ، قالال : يال اع
واآلية في القرصن :  ي الداللالة الواحالحة  ،يعني من بعا صيات رههي  من آيات آية 

، و الالالي فالالالي الل الالالة الداللالالالة هللا جالالالل وعالالالالعلالالالى وحدانيالالالة البينالالالة علالالالى رسالالالالة الرسالالالول ، أو 
 الواححة البينة على المراد ، قال الكاعر : 

 أعوام وذا العام ساب  ةس لها فعرف ها                   ل تو مت صيات
ا  الالالذ تو مالالالت صيالالالات ، يعنالالالي دالالت بينالالالة توحالالال  شالالالكلها ومالالالورتها فعرف هالالالا .المقصالالالود

 معنى اآلية في الل ة .
راا فممأ ل علالى مالالدقه ، كمالالا قالالال جالل وعالالال : اعطالالا  النبالالي داآليالالة  الي مالالا ي   نفالي القالالرص

  إن في ذلم آلية وما كان أكثر م مممنين  ، كما قال جل وعال : اآلية الكبرى 
واآليالالات ال الالي أ عطيهالالالا األنبيالالاء دالالالة علالالالى مالالدقهي ،  الالي ال الالالي يسالالميها علمالالاء الحالالالدي  

 دال ل النبوة ، و ي قسمان :
 خامة باألنبياء .صيات كبر  

تهي مالالالال  األنبيالالالالاء فالالالالي أمالالالاللها ، ليالالالالن ال اوصيالالالالات مالالالال ر  قالالالالد يكالالالال رك األوليالالالالاء فالالالالي كرامالالالال
فالالي نوعهالالا ، أو فالالي أو فالالي قالالدر ا ، و نسالالها ، يعنالالي فالالي عاالالي جنسالالها جيكالالاركونهي فالالي 

 .مالالالالالالف ها ، ليالالالالالالن يكالالالالالالاركونهي فالالالالالالي أمالالالالالاللها ، و الالالالالالذا لالالالالالاله مجالالالالالالال كالالالالالالالم ، لالالالالالاليس  ا نالالالالالالا 
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سالواء أاانالت صيالة كبالر   ما تأتيهم من آية من آيمات ربهمم   أنه :ذكر نه المقصود أ

، فالالال ذا جالالالاءتهي صيالالالة   إال كمممانوا عنهممما معرضمممين اانكالالالقال القمالالالر أو كنالالالنول القالالالرصن 
بالالرا ين الدالالالة علالالى مالالدل أعرحالالوا ، ولالالي يسالال جيبوا ل لالالك اآليالالات ، و الالذ  اآليالالات  الالي ال

علياله لرسالة الرسول  ا،  يعرحون عنها ، ولهذا لي يس جيبو عليه الصالة والسالم النبي 
 .الصالة والسالم 

حالالهي ، و الذا حصالر ، مالا  يعني  الذ  إال كانوا عنها معرضين  قال جل وعال  نا : 
، نالالوا بالالل اعرحالالوا صيالالة لالالي يؤم هيوإال ، إال بعالالد مالالا  نالالا بمعنالالى الحصالالر ، يعنالالي إذا جالالاءت

ارعراض  و إعطاء العالرض ، والعالرض  الو  إال كانوا عنها معرضين  وقوله  نا : 
وإذا  الجانن ، تقول :  ذا عرض الحالا ط ، يعنالي جانالن الحالا ط ، وقالال جالل وعالال : 

وإممما تعرضممنا عممنهم ابت مماط  ، قالالال :  بجانبمم   أىأنعمنمما علممى اإلنسممان أعممر  ونمم
 هي عرحك ، أي جاناك .يعني إما تعطين رحمة 

يعني فار ن من تلك اآليات ، معطين عرحهي  إال كانوا عنها معرضين  قوله  نا : 
بهالا ، وعالدم قبالولهي لهالا ، ومالد ي  يثهاا الر و الذا يالدل علالى عالدم اجانبهي لمن جاء بها ، 

 ورد ي لذلك .
ا قيمل وإذ قال جل وعال بعد ا ال نالذكر علالى وجاله االخ صالار ال قالال جالل وعالال بعالد ا : 

انفقالالوا يعنالالي اخرجالالوا   انفقمموا مممما رزقكممم هللا يعنالالي إذا قيالالل للمكالالركين   لهممم انفقمموا
يالالالالا  فالالالالأعطو  العاالالالالاد ، و الالالالذا المالالالالال قالالالالد رزقيالالالالي هللا إالفقالالالالراء المسالالالالااين  وأعطالالالالو المالالالالال ، 

 الذين لي يرزقهي هللا إيا  .المسااين 
  قال الذين كفروا للذين آمنوا  وقد فسر  للذين آمنوا آمنوا  يعني عن الذين صمنوا

، و ذا تفسير محي  مواف  للمعروف مالن الل الة ، وموافال  ل فاسالير الساللف ، وقالد جالاء 
أيوا في القرصن في مواح  كثيرة ، كما في قوله جل وعال ، قال في سورة األحقاف : 

   قممممممال الممممممذين كفممممممروا للممممممذين آمنمممممموا لممممممو كممممممان خيممممممرا ممممممما  ممممممبقونا إليمممممم  ،
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 ن آمنوا يللذ قال الذين كفروا  يعني عن الذين صمنوا ، وحابط ذلك ، لها أيوا أدلة

  فالي سالورة األعالراف قالم  أخمرا م ألوال مم  من القرصن غير ذلك ، كمالا فالي قولاله : 
 ل المخاطن  و  قال  أخرا م ألوال م    ،با ضعفا ربنا  مالط أضلونا فآتهم عذا

قال    ، لذلك قالوا : هللا جل وعالالمخاطن األولى ؟ المخاطن  و  أو هللا جل وعال
فالمخاطالالن  الالو هللا ،  يكالالون معنالالى ألوال الالي يعنالالي عالالن أوال الالي ،  أخممرا م ألوال ممم ربنمما 

ال الي تجاليء بمعنالى عالن ، أن ولهذا قال العلماء في حروف المعالاني : إن حالابط الالالم 
يكون اليالم عن من لي يخاطن به ، أن يكون اليالم أو القول عن من لالي يخاطالن باله 

الالذين صمنالوا لالي يخالاطبوا بالذلك ،  قال الذين كفمروا للمذين آمنموا أنععمم  ، و نا قال : 
 إليهي .ولي يوجه القول 

ذين آمنموا لمو كمان خيمرا مما قال المذين كفمروا للم ف ذإا تيون للذين بمعنى عن الالذين . 
لمو كمان خيمرا مما  الذين صمنوا ، لذلك أرجئ إليهالا الوالمير ، عن يعني   بقونا إلي  

 ، ما قال : ما ساق مونا إليه ، و كذا  .  بقونا 
 صحي  ، ومن شوا د  في كالم العرب ، قول الكاعر : ال ف ذإا  ذا ال فسير

 وا إنه لدميي حسدا وه     حسناء قلنا لوجهها   كورا ر ال        
اورا ر الحسناء قلنا لوجهها ، يعني عالن وجههالا ؛ ألن الوجاله مالا يخاطالن ، مالحي  ، 

 قلنا لوجهها ، يعني عن وجهها ، إلى صخر  .
أن معنالالى ال الالي ذكر الالا ابالالن كثيالالر فالالي محلهالالا ؛ فالالي فالال ذإا  الالذا ال فسالالير  الالا اليلمالالة الالالوجينة 

 . لذين صمنوا ، يعني عن الذين صمنوال
نمالالر عالالن  قممال الممذين كفممروا للممذين آمنمموا أنععممم انفقمموا مممما رزقكممم هللا  لاله  نالالا : قو 

 إيواح المعاني الل و ة ليثير من اليلمات في اآلية .
أنععمم ممن   نالا اح جالوا  الي بالقالدر ،  هللااط هللا أإعم  يأنععم من لو  قولهي  نا : 

 هللا جل وعال  ، ف ذإا إذا كان  ؤالء  ي الذين صمنوا با هللااط هللا أإعم  يلو 
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، و ذا اح جاج كسا ر  ي ، لو كانوا مرحين هلل ألطعمه، فلو شاء هللا يأن يطعمهأولى 
 في سورة اح جاجات المكركين القدر ة ، بالقدر على مسا لهي ، كما في قوله جل وعال

 . لو شاط هللا ما أشركنا وال آباؤنا وال حرمنا من شيط  األنعام : 
أن يقال  الكالرك  هللا جالل وعالالكيالف يكالاء   لو شاط هللا مما أشمركنا وال آباؤنما قالالوا : 

 فهذا اح جاج بالقدر . لو شاط هللا ما أشركنا وال آباؤنا  في مليوته ، 
،  الل  الو إنيالاري أو تالوهيخي أو علالى حقيق اله ؟ علالى   ذا اس فهام أنععم  وقولهي : 

حقيق الاله لالاليس واردا ؛ ألنهالالي ال يسالالألون عالالن ذلالالك ،  الالل  الالو تالالوهيخي أم إنيالالاري ؟ ذكالالرت 
ليي الوابط  يما موى ، وأن ما بعد الهمنة إذا كان ماطال  يكون االس فهام إنياري ، 

ذكرون اليالالم  الالذا ؟ ، مالحي   الذا أم ال ؟ تالالوإذا كالان مثب الا يكالالون االسال فهام تالالوهيخي ، 
 الالل  الالذا  أأنمم  قلمم  للنمماا اتخممذوني وأمممي إلهممين مممن دون هللا  : مالثال فالالي قولالاله 

اتخذوني وأمي أأن  قل  للناا  اس فهام على حقيق ه أو إنياري أم توهيخي ؟ ما بعد 
واق  من عيسى عليه السالم ، أو غيالر يعني  ل  ذا ثابت ، أو  إلهين من دون هللا 

غيالالر واقالال  منالاله ، طيالالن إذا كالالان غيالالر واقالال   الالل  الالو ماطالالل فالالي نفسالاله الع قالالاد واقالال  ؟ ، 
أمالله ،  و موهخ به أو أن المراد السؤال على أمله ؟ ، المراد السالؤال علالىعيسى به أ

محي  ،  ذا في االس فهام األملي بالهمنة ، في االس فهام ال وهيخي ، فالي قولاله مالثال 
السمماوات واألر  ولم  المدين وا مبا أف يمر ول  مما فمي  ، في االس فهام ارنياري : 

 الي ي قالالون غيالر هللا ؟  الذا واقالال  مالنهي أم ال ؟  الذا واقالال  مالنهي ، إذإا فالالالهمن  هللا تتقمون 
 غيمر هللا تتقمون  باطالل ؟  نا  ل  و لل وهيخ أو لإلنيار ؟ الذي بعد  واق  ،  الل  الو 

 فلهالالذا  !، ألاليس كالالذلك   الل  الالذا واقال  مالالنهي أو غيالر واقالال  ؟ واقال  أنهالالي اتقالوا غيالالر هللا ،
تيون الهمنة ألي شيء ؟ تيون الهمنة لإلنيار ، الهمنة إذا كان ما بعد ا مثب ا ، يعنالي 

، وإذا كالان غيالالر واقال  ف يالون لل الالوهيخ ، ال ... اعكالس اليالالالم واقال  مالنهي ف يالالون لإلنيالار 
أف يمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممر  األول ، فقولالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاله : 
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 الالذا واقالال  مالالنهي ، ف يالالون الهمالالنة ، أحالالد يالالذكر اليالالالم الالالذي ذكرنالالا  قبالالل ،  هللا تتقممون 

، أنالالا قصالالدي األول الالالذي ذكرنالالا  فالالي أول اليالالالم األول ، ال عنالالدك مك الالوب ،  الالذا قالالديي 
 السالالالورة تالالالالذكر ، علالالالى كالالالالل حالالالال راجعو الالالالا ، وقالالال  عنالالالالدي بعالالالا ال االالالالاخ ، نعالالالي موجالالالالود

 أعطيني إيا  ، يعني على كالمنا األول ، إذا كان ما بعد ا ماطال ف يون لإلنيار .
 الالذا مثبالت أو ماطالالل ؟  الالذا مثبالالت ، ف يالالون  أف يممر هللا تتقممون  إذإا يكالون فالالي قولالاله : 

 الهمنة لل وهيخ .
، نطعي من لو يكاء هللا أطعمه ،   أنععم من لو يهللااط هللا أإعم    نا في قولهي : 

ثبت أو ماطل ؟  ي لي يطعموا ، محي  ، إذإا لالي يقال  مالنهي إطعالام ، فلهالذا تيالون  ذا م
 إلنيار .لالهمنة 

 حابط الهمنة ، على نحو ما ذكرنا أوال ، فهي : ف ذإا 
 إذا كان ما بعد ا غير محي  ، إذا كان ما بعد ا ماطال ، مارت لإلنيار .

 وإذا كان ما بعد ا مثب ا ، مارت لل وهيخ .
ارطعالام ال يخال ب باألاالل ، بالل األاالل  أنععم من لمو يهللاماط هللا أإعمم   :  قال  نا

م : )) إنهالالا فالالي مالالاء زمالالن  عليالاله الصالالالة والسالالالم والكالالرب يقالالال لالاله : طعالالام ، لهالالذا قالالال 
 ل الة تالذول ، طعالي الكاليء إذا تذوقاله ، طعام طعي ، وشفاء سالقي (( ، وأمالل طعالي فالي ال

والكرب سمي ، يعني مالا يؤكالل ومالا ي كالرب  وسمي ما  و أبلغ من ال ذول ، و و األال
أنععمم   قالال :، سمي طعامالا ، واألاالل والكالرب سالميا إطعامالا أو طعمالا وتطعمالا لالذلك 

طاعا المكيقة  نا  ي المكيقة اليونية ، وليس في القرصن ما  من لو يهللااط هللا أإعم  
 ي .أسلفت ليسب  أن شرعية ، كما إلى يدل على انقسام المكيقة إلى كونية و 

  إن أنتم إال في ضالل مبين  نا وق  خالف بين ابن جر ر وابالن كثيالر  يمالا سالمع ي 
 إن أنممممتم إال فممممي ضممممالل مبممممين  ، وكالالالالذلك مالالالال  غيالالالالر ي مالالالالن المفسالالالالر ن ،  الالالالل  نالالالالا 
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 أو  الالالالو اسالالال قناف ؟ الصالالالحي  أنالالالاله مالالالن ت مالالالة اليالالالالالم ،  الالالل  الالالو مالالالالن كالالالالم المكالالالركين ،

  أنععم من لو يهللااط هللا أإعم  إن أنتم إال في ضمالل مبمين  تيملالة لليالالم السالالف
 ، والوالل أمله الذ اب عن الصواب  إن أنتم إال في ضالل مبين  والوالل ، 

ذلالالك ، حالالل ،  الالذا أمالالل الوالالالل ، فالالي الل الالة ، و الالذا أيوالالا مجيقالاله فالالي القالالرصن ، علالالى 
يعني : أخطأ الصواب ، وذ الن عالن الصالواب ، والوالالل :  الو الالذ اب عالن الصالواب 

 العقيدة ، أو في الدين ، أو في الكيء المعين ، لهذا قال تعالى :في في المسألة ، أو 
 ف الالذكر إحالالدا ما األخالالر   أن تضممل إحممدا ما إحالالدا ما الصالالواب ،  يعنالالي أن تخطالاليء

قالوا تاهلل إنم لفمي  قال جل وعال في سورة يوسالف :  ف ذكر إحدا ما األخر  ، كذلك
ر الالالدون بالوالالالالل خالالالالف الهدايالالالة ، ال.. وإنمالالالا يال ير الالالدون بالوالالالالل  ضممماللم القمممديم 

القديي ،  ذا معنى الوالل في القرصن ، ولهذا  لة يوسف وأخيهخالف الصواب في مسأ
للنا فمي األر  أ نما طإذا ضم ( ، قمال :  تنن الل السالجدةقال جل وعالال فالي سالورة ) الالي 

أي ذ بنالالالا فالالالي األرض بالالالالموت ،   فمممي األر  ناطإذا ضممملل   ،لفمممي خلممم   ديمممد 
ما يع برونه موابا ، أو ما يرجونه موابا ؛ ألن الصواب وه فرل الجسد ، و ذا خالف 

مالالا بعالالد ي قيالالل لالاله حالالالل فالالي و ،  يعنالالد ي  الالو أن ياقالالوا أحيالالاء ، فلمالالا مالالاتوا سالالمي دفالالنه
 أي بالموت والدفن بعد   ي األر  ضللنا ف األرض ، و

إذا تبالالين ذلالالك ، فمالالا معنالالى  إن أنممتم إال فممي ضممالل مبممين  د  نالالا ، قالالالوا : المقصالالو 
الوالالالل المبالالين  نالالا ؟ ، الوالالالل : يعنالالي الالالذ اب عالالن الصالالواب فالالي  الالذ  المسالالألة ال الالي 

 مسألة ارنفال بخصومها . 
لواحال  السالمات والصالفات ، ومبين يعني الوالالل البالين فالي نفساله الواحال  الالاطالن ، ا

أن ينفعنالالالي  هللا جالالالل وعالالالال الالذا بعالالالا مالالالا ي صالالالل ب فسالالالير  الالالذ  اآليالالالات الالالالثال  ، وأسالالالأل 
نا علما وفقها ، في ك ابه ، وأن يخ ي لنا بخاتمالة الحسالنى ،  دوإيااي بما سمعنا ، وأن ين 

 .وملى هللا وسلي وهارك على نبينا محمد 


