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سالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
نعم.
بسم هللا الرحمن الرحيم ،الحمد هلل رب العالمين ،وصلى هللا وسلم علىى بيياىا محمىد ،وعلىى لى
وصحب أجمعين.
قال اإلمام القرطيي -رحمى هللا ععىالى" :-قولى ععىالىَ { :و َمىا َعمل نمَاىا ا رْ
الِّى نعَر َو َمىا َبناَب رلىي َلى ا ر ن
ر
ين}[يس.]70-69:
ين ،لراينا رذَر َم نن َكا َ َحًّيا َوَي رح م
اه َو رمَّل رذ نكٌر َواقنر ٌ ام ري ٌ
ق انلَق نو ال َعَلى انل َكاف رر َ
الِّ نعَر َو َما َبناَب رلي َل ا}[يس .]69:في أربع مسائل:
قول ععالىَ { :و َما َعمل نمَاا ا رْ

الولى :أخير ععالى عن حال بيي -صلى هللا علي وسلم ،-م
ورد قول مىن قىال مىن الك ىار :بى
الِّى نعَر
شاعر ،وإ القر رش نعر ،بقول َ { :و َما َعمل نمَاىا ا رْ
الِّ نعر وَّل بزب  ،وكا
صلى هللا علي وسلمَّ -ل يقول رْ

َو َمىا َبناَب رلىي َلى ا} وكىذل كىا رسىول هللا –
ثل".
ذا حاول بِّاد بيت قديم م ً

متمثالً ،متمثالً.

"وكا

ذا حاول بِّاد بيت قديم متمثلً كسر وزبى  ،وإبمىا كىا يحىرز المعىابي فقى -صىلى هللا

طَرَفة:
بوما قول َ
علي وسلم-؛ من ذل أب أبِّد ً
ويأعيىىىىى مىىىىىىن لىىىىىىم عىىىىىىزود بالخبىىىىىىار
ىاهل
سىىىىتيد لىىى اليىىىىام مىىىىا كاىىىىت جىىى ً
يعني تقديم وتأخير ،ويأتيك باألخبار من لم تزوده ،هذا األصل فقدم وأخر....

أش َعر الااس فقال الذ يقول:
بوما وقد قيل ل  :من ن
"وأبِّد ً
طيبىىىى ىا
وجىىىىىىدو ب ىىىىىىا وإ لىىىىىىم ع ىىىى ى
رقىىىىى ىا
ألىىىىىىىم عريىىىىىىىابي كلمىىىىىىىا ج ىىىىىىىت طا ً
ً
بوما:
وأبِّد ً
أعجعىىىىىىىىىىىل ب يىىىىىىىىىىىي وب ىىىىىىىىىى العيىىىىىىىىىىى

ىيىىىىىىىىىىىىد بىىىىىىىىىىىىين القىىىىىىىىىىىىر وعيياىىىىىىىىىىىىة

وقد كا -صلى هللا علي وسلم -ربما أبِّد بيت المستقيم في الاادر .رو أب أبِّد بيت عيىد
هللا بن رواحة:
بييىىىىىت يجىىىىىىافي جابىىىىى عىىىىىىن فراشىىىىى
وهذذذا ي يجر ذذه عذذن كونذذه لذذيا ب ذذاعر ،أ هذذل النذذا

ذا اسىىىىىتثقلت بالمِّىىىىىركين الم ىىىىىاجع"
بال ذعر يقذذوا التيذذل والتيتذذين ،لنقذذل التيذذل

شاعر.
ًا
والتيتين من كالم غيره ،وي يسمى

"وقال الحسن بن أبي الحسن :أبِّد المايي –علي السلم:-
ك ىىىىىىىىىىىىى باإلسىىىىىىىىىىىىلم والِّىىىىىىىىىىىىي للمىىىىىىىىىىىىر با ًيىىىىىىىىىى ىا
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فقال أبو بكر -رضي هللا عا  :-يا رسول هللا بما قال الِّاعر:
اديىىىىىىىى ىا
عج ىىىىىىىىىىزو ً

هريىىىىىىىىىىرج ود

3

ك ىىىىى الِّىىىىي واإلسىىىىلم للمىىىىر با ًيىى ىا

فقال أبو بكر ،أو عمر :أش د أب رسول هللا ،يقول هللا  -م
الِّى نعَر َو َمىا
عز وج ملَ { :-و َمىا َعمل نمَاىا ا رْ
الِّ نعر أح م لى رسول هللا -صلى هللا علي وسلم -من
َبناَب رلي َل ا} .وعن الخليل بن أحمد :كا رْ
كثير من الكلم ،ولكن َّل بتأعى ل .

الِّ نعر ،وكذل ما يأعي أحياًبا من بثر كلم ما
الثابية :صابت الوز أحياًبا َّل بوج أب يعلم رْ
بدخل في وز  ،كقول بوم حاين و ير :

ر
ر
دميىىىىىىىىىىت
أبىىىىىىىىىىت َّل صىىىىىىىىىىبع
هىىىىىىىىىىل

ِر

وفىىىىىىىىىىىي سىىىىىىىىىىىييل هللا مىىىىىىىىىىىا لقيىىىىىىىىىى ر
ىت

وقول :
أبىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا الايىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىي َّل كىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىذب
يجيذ

أبىىىىىىىىىىىىىا ابىىىىىىىىىىىىىن عيىىىىىىىىىىىىىد الم لىىىىىىىىىىى ى "

ذودا ،وهذذا ذذرن علذذى لسذذانه -
أهذذل العلذذم عذن مثذذل هذذذلن التيتذذين ،أ ال ذعر مذذا كذذا مقاذ ً

علي ذذه الا ذذال والس ذذالم -م ذذن غي ذذر ا ذذد ،واألم ذذر الث ذذانيل أ التي ذذل والتيت ذذين والثالث ذذة ي تجع ذذل
اإلنسذذا لوص ذ

ه ذذذه الا ذ ة الت ذذي ه ذذي ال ذعر ،كم ذذا أ اش ذذتماا الق ذرع عل ذذى الكلمت ذذين والثالث ذذة

والجمسة من غير العربية ي يجر ه عن كونه عربيا ،كما هو معلوم.
"فقىىد يىىأعي مثىىل ذلى فىىي يىىاو القىىر  ،وفىىى كىىل كىىلم ،ولىىيس ذلى رشى نعًار وَّل فىىي معاىىا  ،كقولى
ععالىَ{ :لن َعَااالوا انل ريمر ح متى اعنا ر اقىوا رم ممىا اع رحَيىو َ }[ ل عمى ار  .]92:وقولى َ{ :بصىر رمىن م ر
ن
ِ َوَفى نت ٌ
نٌ َ
َ
ور ر ر
{و رج َ ىا ك َك ىانل َج َو ر
او}[سىىبأ ]13:لىىى يىىر ذل ى مىىن
اسَي ك
اب َواق ى اد ك َ
َق رري ٌ }[الص ى  .]13:وقول ى َ :

اآلياو .وقد ذكر ابن العربي ما ا ياو وعكلم علي ا وأخرج ا عىن الىوز  ،علىى أ أبىا الحسىن
الخ ش قال في قول":
أبىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا الما ريىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىي َّل كىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىذب
ا
ليس ر
بِّ نعر .وقال الخليل في كتاب [العين] :ما جا من السجع".
نعم يكو شع ًار على رواية التسكينل

أنذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذا النت ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذي ي كذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذذ

أن ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذا ا ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذن عت ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذد الم لذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ

لكن ما لدرن عن ل ظه -عليه الاال والسالم -كيف ل ظ به ،فلو اال
أنذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذا النت ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذي ي كذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذذ

أن ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذا ا ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذن عت ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذد الم لذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ

ما صار شع ًار ،أو لو اال "ي كذ " كذلك لنت ي كونه شع ًار.
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"وقىىال الخليىىل فىىي كتىىاب [العىىين]" :
عا " :أب َمنا ا وك".

مىىا جىىا مىىن السىىجع علىىى جىزأبن َّل يكىىو رشى نعًار" .ورو

من من ،من منهوك الر ز.
"أب َم نن َمنا ا وك الرجز" .وقد قيلَّ :ل يكو رم نن َمنا ا وك الرجز َّل بالوقف على البا مىن قولى :
"َّل كذب" ،ومن قول " :عيد الم ل " .ولم يعلم كيىف قالى الما ريىي -صىلى هللا عليى وسىلم .-قىال

ىذب" البىىا مرفوعىىة ،وبخ ىىا البىىا مىىن "عيىىد
ابىىن العربىىي" :والظ ىىر مىىن حىىال أب ى قىىالَّ" :ل كى ا
الم لى ى ر " علىىىى اإلضىىىافة" .وقىىىال الاحىىىاس" :قىىىال بع ى ى م :بمىىىا الروايىىىة بىىىاإلعراب ،وإذا كابىىىت
شعر؛ لب ذا َف َت َ البا َ من الييت الول أو ضم ا أو َب موَب ا ،وكسر البا من
باإلعراب لم يكن ًا
الِّى نعر وهىذا مكىابرج
الِّى نعر" .وقىال بع ى م :لىيس هىذا الىوز مىن رْ
الييت الثابي َخىَر َج عىن وز رْ

العيا ".

أما الوز فهو مو ود ،يعنيل وز ال عر مو ودل
أن ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذا النتذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذي ي ك ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذذ
على هذا الن ق مو ود ،لكذن يجذا

بأحذد الجذوا ين أ النتذي -عليذه الاذال والسذالم -إنمذا ن ذق

بذذه معرًب ذا جيجذذرو عذذن كونذذه ش ذع ًرا ،أو يقذذاال إ التيذذل والتيتذذين والثالثذذة ومذذا فذذي حكمهذذا ي تجذذرو

اإلنسا عن وص ه األصلي ،أنه ليا ب اعر.

"وهذا مكابرج العيا ؛ ل أشعار العرب على هذا قد رواها الخليل و ير  .وأما قول :
هىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىل أبىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىت َّل صىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىبع دميىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىت
فقيل :ب من بحر السريع ،وذل َّل يكو

َّل ذا كسرو التا من " ر
دميىت" ،فىن َسى مكن َّل يكىو

ىعر بحىىال؛ ل هىىاعين الكلمتىىين علىىى هىىذ الص ى ة عكىىو فعىىول ،وَّل مىىدخل ل عىىول فىىي بحىىر
شى ًا
السىىريع .ولعىىل الما ريىي -صىىلى هللا عليى وسىىلم -قال ىىا سىىاكاة التىىا أو متحركىىة التىىا مىىن يىىر
المعول علي في اَّلب صال على عسليم أ هذا رشعر ،وي ر
سق ا اَّلعتىرا ،،وَّل بلىزم ماى
شبا  .و م
ن ا
ر
بالِّ ى نعر وَّل شىىاعر أ التمثىىل بالييىىت الاىىزر
عالم ىا رْ
أ يكىىو الماي ىي -صىىلى هللا علي ى وسىىلمً -
شىاعر
ًا
عالمىا بالِّىعر ،وَّل يسىمى
وإصابة القافيتين من الرجز و ير َّ ،ل بوج أ يكىو قائل ىا ً
باع اق العلما ".

كما أ وص
كونذذه كت ذ

النتي -عليه الاال والسالم -باألمية ون ذي الكتابذة عنذه ،ي لثتذل وصذ

الكتابذة

مذذن مدمذذد ،فذذي اذذة الددلتيذذة ،كمذذا هذذو معلذذوم ،يعنذذي مسذ "مذذن مدمذذد رسذذوا هللا"،
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ذذاال "أخذذذ القلذذم وكت ذ " ،فكتابذذة كلمذذة ومذذا فذذي حكمهذذا ي تجذذرو اإلنسذذا عذذن كونذذه لذذيا بكات ذ ،
يسيما ما لتعلذق بذه ،يعنذيل اإلنسذا ولذو كذا أميذا ي يقذ أر وي يكتذ

لكذن مذن كثذر مذا لذرن اسذمه

مكتوًب ذا ياذذوره ،وبعذذا العامذذة وهذذذا رألنذذاه وشذذاهدناهم ،بعذذا العامذذة يكذذو عنذذده مدذذل تجذذار ،
كثيرا ،فتجده يكت
بعا البضائع مكتو عليها اسم لتكرر ً

كامال رباعيذا ،لمذااا ألنذه
هذا ايسم ً

أرد أ يكت ذ
ف ذذي ك ذذل لدظ ذذة ل ذراه ،يا ذذوره ف ذذي أوا األم ذذر ،ث ذم ل ذدرو عل ذذى كتا ت ذذه ،و اا ا

غي ذره م ذذا

أرد أ يقذ أر غي ذره مذذا اسذذت ا  ،حتذذى لذذو لذذل لذذهل ا ذ أر هذذذا المكتذذو مذذا عرفذذه ،لكنذذه
اسذذت ا  ،أو ا
ياوره من كثر ما لراه.
فكو اإلنسا يكت

ذثال ي يجر ذه عذن كونذه غيذر كاتذ  ،وكونذه لذتل ظ بالتيذل ،أو يقذوا
اسمه م ً

التي ذذل ،أو يق ذذع ف ذذي كالم ذذه ك ذذالم م ذذوزو

ذاعر،
ند ذذو ي ذذل وش ذذتيه ،فه ذذذا ي يجر ذذه ع ذذن كون ذذه ش ذ ًا

فالنتي -عليه الاذال والسذالم -ن ذى عنذه هللا – ذل وعذال -ال ذعر بالذدليل الق عذي ،وبهذذا نعذر

أ من حاوا أ يجعل كالم النتي -عليه الاذال والسذالم -مذن الدذدلا النتذو ال ذريف المرفذو
إليذذه -عليذذه الاذذال والسذذالم -شذع ًار ،هذذذا مج ذ حقيقذذة ،يعنذذي لذذنظم الدذذدلا نظ ًمذا ،وهللا – ذذل
وعال -ن ى عن نتيه ال عر ،كما حال من نظم التلوغ وغيره ،هذذا غيذر يئذق ،هذذا لذيا الئذق،
و كذذا الذذنظم نظذذم غيذره ،لكذذن لبقذذى أنذذه هللا – ذذل وعذذال -لن ذذي عنذذه ال ذعر وأنذذل تقذذوا كالمذذه
بال عر ،فهذا ليا الئق إطالً ا.
عمومىا سىوا أكثىر أو
شىاعر ،يعاىي :التمثىل
ًا
طال  :التمثل بالبياو الكثيرج َّل يخرج عن كوب
ً
أقل.
نقال.
تداء ،أو ً
ي ،هو لدخل في {وما علمناه ال عر} في تعليم ال عر ،ي مل أ يكو ا ً
طا".
" كما أ من خاط خي ًا َّل يكو خيا ً
صدي لو حال في الثو أو ما للبا شق أو شتهه ،ثم أتيل بمجيط فج ته ،فهل مذن عذر ،
اال اء الجياط أو راح الجياط ما يمكن هذا.
الِّى نعَر} ومىا علماىا أ َي نِّى َعر ،أ  :مىا جعلاىا
"قال أبو سىحق الزجىاج" :معاىىَ { :و َمىا َعمل نمَاىا ا رْ
الِّى نعر" .قىال الاحىاس" :وهىذا مىن أحسىن مىا قيىل فىي
شاعرا ،وهذا َّل يماىع أ باِّىد شىيً ا مىن رْ
ً
هذا" .وقد قيل :بما َخمير هللا  -م
الِّ نعر ولم يخير أبى َّل باِّىد رشى نعًرا،
عز وج مل -أب ما عملم هللا رْ

وهذا ظاهر الكلم .وقيل في قول َب نين ،زعم صاحب أب جما من أهل الللة ،وذل أب م قالوا:
كل من قال قوًَّل موزوًبا َّل يقصد ب لى رشعر فليس ر
الِّ نعر .وهذا قىول َبىْرين.
بِّ نعر ،وإبما وافق رْ
ن
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بالِّى نعر وأصىىااف  ،وأعاري ى
قىالوا :وإبمىىا الىىذ ب ىىا هللا عىن بييى –عليى السىىلم -ف ىو العلىىم رْ
وقوافي واَّلعصاف بقول  ،ولم يكن موصوًفا بذل باَّلع اق.

قريِّا عراوضىت فيمىا يقولىو للعىرب فيى  ،ذا قىدموا علىي م الموسىم ،فقىال بع ى م:
أَّل عرى أ
ً

الِّى نعر،
بقول ب شاعر .فقال أهل ال اة ما م :وهللا لتكذبماكم العىرب ،فىنب م يعرفىو أصىااف رْ

ر
س أخىو أبىي ذر -رضىي هللا عاى  :-لقىد
فوهللا ما يِّب شيً ا ما ا ،وما قول بِّ نعر" .وقىال أاَبى ني ٌ
ر
س من أَ نش رعر العىرب.
وضعت قول على أق ار رْ
الِّ نعر فلم بلت م أب ش نعر .أخرج مسلم ،وكا أاَب ني ٌ
وكذل عتبة بن أبي ربيعة لما كملم  :وهللا ما هو ر
بِّ نعر وَّل ك ابة وَّل سحر ،على ما يأعي بياب
من خير في سورج فصلت،

شا هللا ععالى.

وكذل قال يرهما من فصحا العرب العربىا  ،واللسىن اليللىا  ،ثىم

مىا يجىر علىى اللسىا

الِّ نعر مىع القصىد ليى  ،فقىد
عد رش نعًرا ،وإبما يعد ما ما يجر على وز رْ
من موزو الكلم َّل اي ْ

ىل
يقىىول القائىىل :حىىدثاا شىىي ٌ لاىىا وياىىاد يىىا صىىاح الكسىىائي ،وَّل يعىىد هىىذا شى ً
ىعرا .وقىىد كىىا رجى ٌ
بااد في مرض وهو من اعنر ر
 ،العامة العقل  :اذهيوا بي لى ال يي وقولوا قد اكتوى".
يتً ذا ،لك ذذن ه ذل لل ذذزم القا ذذد لتس ذذمية الك ذذالم كال ًم ذا

أل الب ذذاء الثاني ذذة م ذذن ال ذ ر الث ذذاني ،ليك ذذو

وتسمية ال عر شع ًار أو ي للزم في تعريف الكالم عند ا ن ع روم يقوال هو الل ظ المرك

بالوضع ،الل ظ المرك

الم يد

الم يد بالوضع ،الوال الوضعل القاد ،فال لدخل جيه كذالم غيذر مقاذود،

ي كالم النائم ،وي كالم السك ار  ،الذ ي يعي ما يقوا ،وي كالم المجنو  ،وي كالم ال يور ،هذا
ليا بكالم؛ ألنه غير مقاود ،كما ذاا هنذال هذذا لذيا ب ذعر؛ ألنذه غيذر مقاذود ،ولذذا ذاء فذي
ذذولهمل {أفتذرن علذى ك كذذًبا أم بذه نة}[سذذبأل ]8يعنذذيل إمذذا أ يكذذو كال ًمذا أو لذذيا بكذذالم ،فذ
كذذا كال ًم ذا فهذذو ك ذذ  ،و لذذم يكذذن كال ًم ذا فهذذو مذذن كذذالم المجذذانين ،هذذذا لذذيا بكذذالم؛ ألنذذه غيذذر

مقاذذود ،هذذذا ذذوا فذذي معنذذى ولذذهل "بالوضذذع" ،ومذذنهم مذن يقذذوال إ المذراد "بالوضذذع" فذذي تعريذذف
الكالم الوضع اللغو  ،يعني عند العر  ،ي عند غيرهم من األمم ،فكالم األعذا م علذى هذذا لذيا
بكذالم ،كذذالم األعذا م لذذيا بكذالم ،والجذذال

فذي المسذذألة معذرو  ،المقاذذود الذذ لهمنذذا هنذذا ،أ

ولذذهل "بالوضذذع" ,يذذلل ب ذأ الم ذراد بذذه القاذذد ،فمذذا لذذم يقا ذد لذذيا بكذذالم ،كمذذا أ ال ذعر إاا و ذذع
على اللسا من غير اد ،ف نه ليا ب عر.
الِّ نعر فقالَّ" :ل عكثر ما  ،فمن عيب
"الثالثة :روى ابن القاسم عن مال أب س ل عن بِّاد رْ
الِّ نعَر َو َما َبناَب رلي َل ا}".
أ هللا يقولَ { :و َما َعمل نمَاا ا رْ
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اء في هذا الددلا الادي في البجار وغيره «أل يمتل و أحذدكم َي ًدذا حتذى لريذه خيذر
له من أ يمتل شع ًار» .ومعلوم أ هذا جيمن أكثر من ال عر بديا مأل منه لبذه ،وي يكذو فذي
القل

مدل لغير هذا ال عر ،جي تغل به عذن كذالم هللا وكذالم رسذوله ومذا لن ذع فذي الذدنيا واآلخذر ،

ف اا امتأل القل

من ال عر ما بقي لكالم هللا وكالم النتي -عليه الاال والسالم -مدل ،وحينئذذ

القي خير منه ،الذ ياد عن كالم هللا وكالم رسوله -عليه الاال والسالم ،-أما ال يء الذذ

ي ياد عن كالم هللا وي عن كالم رسوله -عليه الاال والسالم ،-فال عر كما يقوا أهذل العلذمل
كذذالم حسذذنه حسذذن و تيدذذه تذذي  ،وكذذم ن ذذع هللا بال ذعر فذذي نظذذم العلذذوم ،ضذذب ل العلذذوم بال ذعر،
وكذذلك مذا يدذدو النذا

إلذذى العمذل مذن اذائد زهذدياك وغيرهذذا ،كذا النذا

العلم لتداولونها من غير نكير ،وأفادوا منها ،وهللا المستعا .

"قال" :ولقد بللاي أ عمر بىن الخ ىاب -رضىي هللا عاى  -كتى

لتذداولونها ،كذا أهذذل

لىى أبىي موسىى الشىعر  :أ

الِّ ى نعر ،وهىىل بقىىي مع ىىم معرفىىة ،وأح ىىر لييى ًىدا ذل ى  ،قىىال:
أجمىىع الِّىىع ار رقَيل ى  ،وسىىل م عىىن رْ
لييدا فقىال :مىا قلىت رشى نعًار ماىذ سىمعت هللا -
فجمع م فسأل م ،فقالوا :با لاعرف وبقول  ،وسأل ً
ر ر
م
اب َّل َرني َ رفي ر }[البقرج."]2-1:
عز وج مل -يقول{ :المَ ،ذل َ انلك َت ا
ذدا ،إي أنذذه اكت ذذى
يعنذذي عال ذذة الم لذذع م لذذع السذذور بال ذعر ،مذذا يظهذذر أ هنذذاك ارتبا ً
ط ذا واضذ ً
بالقرع  ،اكت ى بسور البقر عن ال عر كله.

الِّعر ،كما لم يكن قول { :وما اكنات َع نتالوا رمن َقيرلى ر
ر
"قال ابن العربي :هذ اآلية ليست من عي
ََ َ
ن ن
ْن
اب وَّل َع اخ َى ربي رم ر
ر ر
ياى َ }[العاكيوو ]48:مىن عيى الكتابىة ،فلمىا لىم عكىن الميىة مىن عيى
ا َ
م نن ك َتى ك َ

الِّ نعر".
الخ  ،كذل َّل يكو ب ي الاظم عن الما ريي -صلى هللا علي وسلم -من عي
رْ
نعم؛ أل الوص

د يكذو وصذ

مذدح بالنسذبة ل ذجو ،ووصذ

ام بالنسذبة آلخذر ،كذل لذه مذا

لناسذذبه ،ف ذ اا نظرنذذا إلذذى ص ذ اك الج ذالق – ذذل وعذذال{ -ل ذم لل ذد}[اإلخالصل ]3هذذذا وص ذ
لكنه بالنسبة للمجلوق وصذ
والسذذالم -بالنسذذبة لذذه وص ذ

كمذذاا،

نقذو ،وعذدم ال ذعر والكتابذة لن ذي الظنذة عذن النتذي -عليذه الاذال
كمذذاا ،كيذذف يذذأتي بمثذذل هذذذا وهذذو ي يق ذ أر وي يكت ذ

! هذذذا وص ذ

كماا ،وبالنسبة لغيره ممن يدتاو إلى ال عر و لى الكتابة عدمه نقو ،ال شك.
ذاي ،وبعذا األو ذاك
على كل حاا هذه أمور نستية د يدتاو إليها في بعذا األو ذاك تكذو كم ً
نقاا.
تكو
ً

"رو أ المأمو قال لبي علي ر
الِّى نعر ،وأبى علحىن.
المناَقر " :بللاي أب أا رْمىي ،وأبى َّل عقىيم رْ
ر
الِّى نعر
الميىة وكسىر رْ
فقال :يا أمير المؤماين ،أما اللحن فربمىا سىيق لسىابي ماى بِّىي  ،وأمىا ْ
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الِّى نعر .فقىىال لى  :سىىألت عىىن
فقىىد كىىا رسىىول هللا -صىىلى هللا عليى وسىىلمَّ -ل يكتى وَّل يقىىيم رْ
ذلى كىىا للما ري ىي -صىىلى هللا علي ى
ابعىا وهىىو الج ىىل ،يىىا جاهىىل
ثلثىىة عيى ك
ىوب في ى فزدعاىىي ر ً

وسلم -ف يلة ،وهو في وفي أمثال بقيصة ،وإبما ام را َع الما ريي -صىلى هللا عليى وسىلم -ذلى ؛
الِّ نعر والكتابة.
لا ي ال رْ
ظماة عا َّ ،ل لعي في رْ
الرابعة :قول ععالىَ { :و َما َبناَب رلي َل ا} أ  :وما بابلي ل أ يقول".
أ يقوله.

أ يقول ؟
إ أ يقوله.
علمىا مىىن أعىىلم بييى -صىىلى هللا عليى وسىىلم-؛ لى ل
"أ يقولى  ،وجعىىل هللا -جى مل وعى مىز -ذلى
ً
عدخل الِّي ة على من أارسل ليى  ،فىيظن أبى قىو علىى القىر بمىا فىي طبعى مىن القىوج علىى
َ

الِّ نعر .وَّل اعترا ،لملحد علىى هىذا بمىا بت ىق الىوز فيى مىن القىر وكىلم الرسىول؛ ل مىا
رْ
الِّعر ليس ر
ر
بِّ نعر ،ولو كا رش نعًار لكا كل من ب ق
وافق وزب وز رْ
الِّ نعر ،ولم اي نق َصد ب لى ْ ن
شىاعرا ،علىى مىا عقىدم بيابى  .وقىال الزجىاج :معاىى
بموزو من العامة الذبن َّل يعرفو الىوز
ً
الِّ نعر َّل اإلبِّاد".
{ َو َما َبناَب رلي َل ا} أ  :ما بتس ل ل قول رْ

اإلن اء بالهمز .
"َّل اإلبِّا ".

يعني ا تداء ال عر.

ين}.
"{ر ن اه َو} أ  :هذا الذ بتلو عليكم{ :رمَّل رذ نكٌر َواقنر ٌ ام ري ٌ
قولىى ععىىالى{ :لر اتناىى رذَر َمىى نن َكىىا َ َحًّيىىا}[يس ]70:أ  :حىىي القلىى  ،قالىى قتىىادج .وقىىال ال ىىحاك:
"عاقلً" .وقيل :المعاى لتاذر من كا مؤمًاا في علم هللا ،هذا علىى قى ار ج التىا خ ًابىا للما ريىي -
صلى هللا علي وسلم ،-وهي قى ار ج بىافع ،وابىن عىامر .وقى أر البىاقو باليىا علىى معاىى :لياىذر

هللا -م
محمىد -صىلى هللا عليى وسىلم ،-أو لياىذر القىر  ،ورو عىن ابىن
عىز وجى مل ،-أو لياىذر
ٌ
الس َم نيَقع " اليا َذر".
م
لينذر.

ر
ين} أ  :وعج الحجة بالقر على الك رج.
ذر" ب ت اليا والذالَ { .وَي رح م
ق انلَق نو ال َعَلى انل َكاف رر َ
َ
"لينا َ
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قول ععالى{ :أ ََوَلى نم َبىَرنوا أمَبىا َخَل نقَاىا َل ا نم}[يىس .]71:هىذ رييىة القلى  ،أ أولىم باظىروا ويعتيىروا

ويت كروا".

المستو ة رؤية البار ،رؤية القل

المستو ة رؤية البار.

"{ رم مم ىا َع رمَل ى نت أ نَب ى ردبَاا} أ  :ممىىا أبىىدعاا وعملاىىا مىىن يىىر واس ى ة وَّل وكالىىة وَّل رش ىنرَكة .و"مىىا"
بمعاى الذ  ،وحذفت ال ا ل ول اَّلسم".

ل وا الالة ،ف اا طاا الالة حذ

العائد.

امىا} جمىع مب َعىم ،والىما َع ام مىذكرَ { .ف ا ى نم
"وإ جعلت "ما" مصدرية لم عحتج لىى ضىمار ال ىا { .أَنب َع ً
َل َ ا َمالر اكو َ } ضاب و قاهرو ".
نع ذم غيذذر نع ذم ،الذذنعم واحذذد األنعذذام ،والذذنعم مذذع نعمذذة ،ولذذذلك يج ذ بعذذا النذذا فذذي حذذدلال
«أل لهدن بك ر ل واحد يقوال خير لك من» "حمر النعم" ،يج

فذي الكلمتذين" ،حمذر"ل مذع

حمار ،و"النعم"ل مع نعمة ،وهي من «حمر»ل مع أحمر ،و«النعم» األنعام.

يقود".
اها َل ا نم}[يس .]72:أ  :سخرباها ل م حتى ا
"قول ععالىَ { :وَذملنلَا َ
يقود ،حتى يقود.

ىود الصىىيي الجمىىل العظىىيم وي ىىرب ويصىىرف كيىىف شىىا َّل يخىىرج مىىن طاعتى َ { ،ف رمنا َ ىا
"حتىىى يقى َ

وب ا نم} قىى ار ج العامىىىة ب ىىىت الىى ار  ،أ مركىىىوب م ،كمىىىا يقىىىال :باقىى ٌة حلىىىوب أ محلىىىوب .وقىى أر
َراكىى ا
ر
وب ا نم" ب ىىم الىى ار علىىى المصىىدر .ورو عىىن
العمىىش ،والحسىىن ،وابىىن م
السىى َم نيَقعَ " :فمنا َ ىىا اراكىى ا
ر
وب ات م" ،وكىذا فىي مصىح ا ،والركىوب والركوبىة
عائِّة-رضي هللا عا ىا -أب ىا قىرأوَ " :فمنا َ ىا َراكى َ
واحد ،مثل الحلوب والحلوبة ،والحمىول والحمولىة ،وحكىى الاحويىو الكوفيىو أ العىرب عقىول:

ام أرجٌ صيور وشكور بلير ها  ،ويقولو  :شاجٌ حلوب ٌة وباقى ٌة ركوبىة ،لب ىم أرادوا أ ي رقىوا بىين
اقعىا عليى  ،فحىذفوا ال ىا ممىا كىا فىاعلً وأثيتوهىا فيمىا
ما كا ل ال عل ،وبين ما كا ال عىل و ً

كا م عوًَّل ،كما قال:

في ىىىىىىىىىا اثاتىىىىىىىىىا وأربعىىىىىىىىىو حلوبىىىىىىىى ًة

ىودا كخافيىىىىىىىة اللىىىىى ىراب السىىىىىىىحم"
سىىىىىى ً

وعلذى هذذذا لذذو لذلل شذذا أكولذذة ،أكولذذة أم أكذوا أكذذوا؛ أل ال عذذل و ذذع منهذا ،ال عذذل و ذذع منهذذا ي
عليها.
"فيج ى أ يكىىو علىىى هىىذا ركىىوبت م ،فأمىىا البصىىريو فيقولىىو  :حىىذفت ال ىىا علىىى الاس ى .
والحجىة للقىىول الول :مىىا روا الجرمىىي عىن أبىىي عييىىدج قىىال :الركوبىة عكىىو للواحىىد والجماعىىة،
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والركوب َّل يكو

َّل للجماعىة ،فعلىى هىذا يكىو لتىذكير الجمىع ،وزعىم أبىو حىاعم :أبى َّل يجىوز

ر
ر
وب ا نم} ب ىم
وب ا نم" ب م ال ار ؛ لب مصدر ،والركوب ما برك  ،وأجاز ال مار { َفمنا َ ىا اراكى ا
" َفمنا َ ا اراك ا
نكالو َ } من لحماب ا.
ال ار  ،كما عقول :فما ا أكل م وما ا شرب مَ { ،و رمنا َ ا َيأ ا
قول ععالى{ :وَل م رفي ا مَا ر
اف اع}[يس .]73:من أصواف ا وأوبارها وأشعارها وشىحوم ا ولحوم ىا
َ ان َ َ
و ير ذل َ { .و َم َِّ رار اب} يعاىي :ألباب ىا ،ولىم باصىرفا؛ لب مىا مىن الجمىو التىي َّل بظيىر ل ىا فىي

الواحد".

يعني صيغة منتهى الجمو  ،م ار  ،منافع ،صيغة منتهى الجمو  ،ممنو من الار .
"{أَ َفل َي نِّ اكارو َ } هللا على بعم ".

امذذتن هللا – ذذل وعذذال -هذذذه األنعذذام مذذن هتذذينل األولذذىل أنهذذا تركذ  ،والثانيذذةل أنهذذا ت كذذل ،ممذذا
ل ذذدا عل ذذى أ الرك ذذو ف ذذي بع ذذا األح ذواا أه ذذم م ذذن األك ذذل ،ولق ذذد ام ذذتن هللا – ذذل وع ذذال -بالجي ذذل
بالركو أو باألكل {والجيل والبغاا والدمير لتركتوها}[الندذلل ،]8فالجيذل بالنسذبة لهذا ي شذك أ
الركو أظهر و وه اينت ا  ،أظهر من األكل ،خالًفا لمذن يقذوال إنهذا لذو كانذل مأكولذة هذذا ذوا
مذن لذذرن أ الجيذذل ي تأكذل ،لذذو كانذذل مأكولذذة يمذذتن هللا بأكلهذذا؛ ألنذذه أظهذذر و ذذوه اينت ذذا  ،هنذذا
عموما ،فدا على أ الركو في بعا األحواا وفي بعذا
امتن بالركو تل األكل في األنعام
ً
األنوا أهم من األكل ،فال مستمسك لمذن لذرن تدذريم الجيذل بقولذه – ذل وعذال-ل {والجيذل والبغذاا
والدميذذر لتركتوها}[الندذذلل ،]8رنذذل مذذع المركوبذذاك ،ودل ذل السذذنة علذذى ذواز أكلهذذا ،واي تاذذار
ذيال ليأكلذه ،و كذا
على الركو في الجيل؛ ألنه أظهذر و ذوه اينت ذا  ،يعنذي جيذه أحذد ي ذتر خ ً
مذذأكوًي مذذا جي ذه أحذذد ،إنمذذا ي ذذتريه ليرك ذ  ،فهذذو أظهذذر و ذذوه اينت ذذا  ،وا تا ذر عليذذه ،وهنذذا ذدم
ضذا مذذن أظهذذر و ذذوه اينت ذذا  ،لكذذن أحيا ًنذا يكذذو الركذذو
الركذذو علذذى األكذذل ،و كذذا األكذذل أي ً

أظهذذر مذذن األكذذل ،كمذذا لذذو كذذا اإلنسذذا فذذي م ذذاز ي يسذذت يع
لرك

هذه الدابة على أ يأكل منها ولو كا

عهذذا علذذى دميذذه ،ف نذذه ل ذ ثر أ

ائعا.
ً

"قولى ععىىالى{ :وا مع َخى اذوا رمىن ادو ر م ر
ِ لر َ ى ًة}[يس .]74:أ  :قىىد رأوا هىىذ اآليىىاو مىىن قىىدرعاا ،اثىم
ن
َ
م
اصىارو َ } أ  :لمىا برجىو مىن بصىرع ا
اعخذوا من دوباىا ل ىة َّل قىدرج ل ىا علىى فعىلَ{ ،ل َعل ا ى نم اب َ
ل ىىىىىىىىىىم

بىىىىىىىىىىزل ب ىىىىىىىىىىم عىىىىىىىىىىذاب ،ومىىىىىىىىىىن العىىىىىىىىىىرب مىىىىىىىىىىن يقىىىىىىىىىىول :لعلىىىىىىىى ى أ ي عىىىىىىىى ىل.

ر
يعو َ َب نصَراه نم}[يس .]75:يعاي اآلل ة .وجمعوا بالواو والاو ؛ لبى أخيىر عىا م بخيىر
{َّل َي نس َت ا

اآلدميين".
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من يعقل ،ما دام وص ل وصذ

م ذن يعق ذذل ،فتجم ذذع م ذذع م ذن يعق ذذل ب ذذالواو والن ذذو ؛ أل م ذذن ش ذذرط م ذذع الم ذذذكر الس ذذالم أ يك ذذو
عا ًال.
اد ام نح َ ارو َ } قال الحسىن :يماعىو مىا م ويىدفعو
"{ َو اه نم}؛ يعاي الك ار {َل ا نم} أ  :لآلل ة { اج ٌ

عا م وقال قتادج".

خدم لهم ،خدم لآللهة وهي ي تنارهم وي تن عهم وي تضرهم.
"وقال قتادج :أ  :يل يو ل ىم فىي الىدبيا ،وقيىل :المعاىى أب ىم يعيىدو اآلل ىة ويقومىو ب ىا،
ف م ل ا بمازلة الجاد وهي َّل عست يع أ عاصرهم ،وهذ القوال الثلثة متقاربة المعاى ،وقيىل:
اآلل ىىىىة جاىىى ٌىد للعابىىىىدبن ،مح ىىىىرو مع ىىىىم فىىىىي الاىىىىار ،فىىىىل بىىىىدفع بع ىىى م عىىىىن بعىىىىا.
جاىد هللا علىي م فىي ج ىام؛ لب ىم بلعاىوب م ويتيىر و
وقيل :معاا وهذ الصاام ل ؤَّل الك ىار ا
من عبادع م".

أيضا في النار ،مما لو د ها عليهم في النار- ،نسأا هللا العاجية.-
ويكونو من و ودهم ً

جاد ل م مح رو بوم القيامىة؛ إلعىابت م فىي ظاىوب م ،وفىي الخيىر " :بى يمثىل
"وقيل :اآلل ة ٌ
لكل قوم ما كابوا يعيدوب في الدبيا من دو هللا فيتبعوب لى الاار ،ف ىم ل ىم جاىد مح ىرو .
قلت :ومعاى هذا الخير ما ثيت في صحي مسلم :من حدبث أبي هريرج ،وفي الترمىذ عاى -
رضي هللا عا  ،-أ الما ريىي -صىلى هللا عليى وسىلم -قىال« :يجمىع هللا الاىاس بىوم القيامىة فىي
صىىعيد واحىىد ،ثىىم ي لىىع علىىي م رب العىىالمين فيقىىول :أَّل ليتبىىع كىىل بسىىا مىىا كىىا يعيىىد ،فيمثىىل
لصاح الصلي صليب  ،ولصاح التصاوير عصاوير  ،ولصىاح الاىار بىار  ،فيتبعىو مىا كىابوا
يعيدو  ،ويبقى المسلمو » ،وذكر الحدبث ب ول .
{ َفىل َي نح ازنبى َ َقى نوال ا نم}[يس .]76:هىىذ الللىىة ال صىىيحة .ومىىن العىىرب مىىن يقىىول :اي نح رزابى  ،والمىراد

عسلية".

نعم ،األفا أنه ثالثي ،األفا أنه ثالثي ،ومن العر من يجعله رباعيا أحز يدز .
طال .....:
في الددلا
طال ..... :
المراد األصنام صورها.
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ساحر .وعىم الكىلم اثىم اسىتأب
شاعر
"والمراد عسلية بيي -علي السلم ،-أ َّل يحزب قول م
ٌ
ٌ
فقال".

استأن

أل الو

يزم هنا {فال يدزنك ولهم} و

نعلم ما يس ُّرو وما يعلنو } وهنا ي يستقيم ،ل لنقل
" اثم استأب
بذل .

يزم ،ولو أدرو الكالم لكا من ولهمل {إنذا
المعنى.

فقال{ :رمبا َب نعَل ام َما اي رسَرو َ َو َما اي نعلراو َ } من القىول والعمىل ومىا يظ ىرو فاجىازي م

قول ععالى{ :أ ََوَل نم َبَر ر
بسا ا }[يس ،]77:قال ابن عباس :اإلبسا هو عيد هللا بن أاَبي .وقىال
اإل َ
ْ
سعيد بن جيير :هو العاص بن وائل الس مي .وقال الحسن :هو أاَبي بن خل الجمحىي .وقالى
ْ
ابن سحاق ،وروا ابن وه عن مال { .أَمبا َخَل نقَاا ا رمى نن اب ن َ ىةك} وهىو اليسىير مىن المىا َ ،ب اى َ
ر
ين} أ  :مجادل في الخصومة ميين للحجة ،بريد بىذل  :أبى صىار
يم ام ري ٌ
ذا ق رَ { .فرن َذا اه َو َخص ٌ
خصيما مييًاا ،وذل أب أعى الما ريىي -صىلى هللا عليى وسىلم -بعظىم
مذكور
ًا
بعد أ لم يكن شيً ا
ً

حائل فقال يا محمد" :أعرى أ هللا يحيي هذا".

رميما.
حائلل يعني مضى عليه حوا ،حتى صار ً

"فقال يا محمد" :أعرى أ هللا يحيي هذا بعد ما َرم  ،فقال الما ريي -صلى هللا علي وسلم« :-بعىم
ويبعث هللا ويدخل الاار» ،فازلت هذ اآلية قول ععالى".

خر ه
طال  :قال :وهو كذل في شأ العىاص بىن وائىل ،أخرجى الحىاكم عىن ابىن عبىاس -رضىي هللا
عا ما -وصحح ووافق الذهيي ،وأخرج ال ير عن سعيد بن جيير ...وأخرج ال ير بنسااد
في مجاهيل عىن ابىن عبىاس -رضىي هللا عا مىا -أبى عيىد هللا بىن أَابىي ،وهىذا ضىعيف ،فىابن

سلول لم يظ ر ك ر  ،وإبما أظ ر اإلسلم ،واسىتب ن الك ىر ،وأراد ذلى فىي حىق أَابىي بىن خلى ،
ْ
أخرج ال ير  :عن مجاهد ،وعن قتادج ،وذكر الواحد في السباب عن أبي مال مرسلً.
نعم.
ر
يم}[يس .]78:قولى
ال َمى نن اي نحى ري انل رع َ
ام َو رهى َي َررمى ٌ
"قول ععالىَ { :و َضَر َب َلَاا َمى َث ًل َوَبسى َي َخنلَقى ا َقى َ
ظى َ
{و َضَر َب َلَاا َم َث ًل َوَب رسي َخنلَق ا}.
ععالىَ :
َ
في مسألتا :
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{و َضىَر َب َلَاىا َمى َث ًل َوَب رسىي َخنلَقى ا} أ  :وبسىىي أبىىا أبِّىأبا مىىن ب ىىة ميتىىة
الولىىى :قولى ععىىالىَ :
َ
فركياىا فيى الحيىىاج .أ  :جوابى مىن ب سى حاضىىر ،ول ىىذا قىال -صىىلى هللا عليى وسىىلم« :-بعىىم
ويبعث هللا ويدخل الاار» ف ي هذا دليل على صحة القياس؛ ل هللا -جى مل م
وعىز -احىتج علىى
ماكر البعث بالاِّأج الولى".
يعني ا

المعاد بالمتدأ ،فالذ أن اه وخلقه من ي شيء ادر علذى أ يعيذده ،وهذو أهذو عليذه،

والكل هين بالنسبة هلل – ل وعال{ -إنما أمره إاا أراد شي ًئا أ يقوا له كن جيكو }[يال.]82
يم} ولم
"{ َقا َل َم نن اي نح ري انل رع َ
يم} أ  :بالية ،رم العظم ف و رميم ورمام .وإبما قالَ{ :ررم ٌ
ام َو ره َي َررم ٌ
ظَ
يقل رميمة؛ لب ا معدولة عن فاعلة".
فاعلة.
فاعلة؟
"عن فاعلة وما كا معدوَّلً عن وج ووزب كا مصروًفا عن عراب  ،كقول { :وما َكاَب نت أا َم ر
ََ
َب رغًّيا}[مريم ]28:أسق ال ا ؛ لب ىا مصىروفة عىن با.يىة .وقيىل :هىذا الكىافر قىال للما ريىي -
صلى هللا علي وسلم :-أرأبت

{قى نل اي نحريي َ ىا
سحقت ا وأذريت ا في الري أيعيدها هللا؟ فازلت :ا

َها أ مَو َل َممركج}[يس ،]79:أ  :من ير شي ف و قادر على عادع ا في الاِّأج الثابية
امل رذ أ َ
َبِّأ َ
من شي وهو عجم الذب  ،ويقال :عج الذب  ،بالبا ".

نعم؛ ألنه ي ي نى ،ألنه ي ي نى ،وهو أحد الثمانية التي كت

لها البقاء ،وما عداها فهو داخل في

وله – ل وعال-ل {ك ُّل من عليها فا }[الرحمنل.]26
ثماني ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذة حك ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذم البق ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذاء يع ُّمه ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذا

مذ ذذن الجل ذ ذذق والبذ ذذا و ف ذ ذذي حي ذ ذز الع ذ ذدم

ه ذ ذ ذذي الع ذ ذ ذذرٌ والكرس ذ ذ ذذي ون ذ ذ ذذار و ن ذ ذ ذذة

وأرواح ك ذ ذ ذ ذ ذذا اللذ ذ ذ ذ ذذوح والقلذ ذ ذ ذ ذذم

"{و اهو رب اك رل َخنل ك ر
يم} أ  :كيف بيدئ ويعيد.
ق َعل ٌ
َ َ ْ

وعج ذ ذ ذ ذ ذ

ىل علىىى أ فىىي العظىىام حيىىاج وأب ىىا عىىاجس بىىالموو ،وهىىو قىىول أبىىي
الثابيىىة :فىىي هىىذ اآليىىة دليى ٌ

حاي ة وبعا أصحاب الِّافعي ،وقال الِّافعي -رضي هللا عا َّ :-ل حياج في ا".
العكذذا الدقيقذذة ،المعذذرو

عذذن أ ذذي حني ذذة أنهذذا ي تذذنجا بذذالموك ،وأنهذذا ي تدلهذذا الديذذا  ،وهذذو

اختيار شيخ اإلسالم ا ن تيمية –رحمه هللا -العظام ي تدلها الديا فذال تذنجا بذالموك ،هذذا ذوا
أ ذذي حني ذذة ،واختيذذار شذذيخ اإلسذذالم –رحمذذه هللا ،-والجمهذذور علذذى أنهذذا تذذنجا بذذالموك ،ودل ذذيلهم
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اآلي ذذةل {يدذ ذي العظذ ذام} ،فذ ذدا عل ذذى أ الدي ذذا تدله ذذا ،و
بدسبه ،هل العظم مدل لإلحسا

ذذالوا ع ذذن الدي ذذا ل أ حي ذذا ك ذذل ش ذذيء

أو ليا بمدل لإلحسا

طال ....:
يعني لو انجرح ما على العظم كله أزيل ،ثم تعرض للعظم ب يء فهذل يدذا بذه اإلنسذا

يعنذي

المكسور لتألم ال شك ،لكن هل ألمه من العظم أو مما على العظم
طال ..... :
علذذى كذذل حذذاا مذن يقذذوا بذأ الديذذا هنذذا لذذيا الم ذراد هذذا الديذذا المرتب ذذة بذذالروح ،يعنذذي مثذذل مذذا
يقولو ل هذا شذعر حذي ،وهذذا شذعر ميذل ،وال ذعر حياتذه نظيذر حيذا النبذاك ،نظيذر حيذا النبذاك،
هذا نباك ميل ،وهذا نباك حي ،وليا مرتب ً ا بذالروح ،ذدليل أ ال ذعر لذو ذز فذي حذاا الديذا ،
ما تألم الديوا  ،وهو يدلق من اإلنسا وي لتألم بدلقه ،فدياته من نو خاص.
على كل حاا المسألة معروفة والجال

طويل ،وشيخ اإلسالم لزيد على مذذه

الدنييذة –رحمذه

هللا -يعنذذي يقذذوال العظذذم ،والظ ذذر ،وال ذعر ،وغي ذره ،كلهذذا ي تدلهذذا الديذذا  ،فهذذي طذذاهر  ،يجتل ذ
معهذذم الدنا لذذة وال ذذاففية فذذي العظذذم ،ويوافقذذونهم فذذي ال ذعر والظ ذذر ،ويزيذذد شذذيخ اإلسذذالم علذذيهم
الل ذذتن ف ذذي الض ذذر  ،ل ذذتن الميت ذذة عن ذذده ط ذذاهر ،األن د ذذة ط ذذاهر  ،ويس ذذتل ب ذذأ الا ذذدابة -رض ذذي هللا
عذذنهم -أكلذوا مذذن الجذذتن بعذذد مذذا فتدذذل فذذار والذذروم ،واألصذذل أ الجذذتن ي يمكذذن أ ياذذنع إي
بأن دة ،وابائ الك ار نجسة.
وبدا المسألة على كل حاا له موضعه ،ولكن ولهل وهو ذوا أ ذي حني ذة ،هذذا لذيا باذدي ،
إنما وا الجمهور ،و وا أ ي حني ةل أنه ي حيا ها.
طال .....:
لو كا مااا
طال ......:
ي ي ي ،لذيا هذذا هذذو المذراد ،يعنذي عظذذم مذأكوا اللدذذم المذذ وح هذذا زاد إخواننذذا الجذن ي العظذذم
النجا ،عظم مأكوا اللدم ما أحد يقوا نجاسته ،ي يقوا أحد نجاسته.
طال .....:
هذو الظذاهر نعذم؛ ألنذه ممذا يدويذذه الجلذد ،فيذدخل فذي مسذمى الميتذذة ،ممذا يدويذه الجلذد فيذدخل فذذي
مسمى الميتة.
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طال .....:
انظر أبا عتد هللا العاشر من الت سير ،من ن ا القرطتي؛ ألنه تقدم.
طال  ...:المِّكلة في الِّروح....
كت

غير متجااة ،انظر ص دة  155الذ بعده.155 ،

"وأما ما اكره الدن يو في العظم والسن والقذر أنذه مثذل ال ذعر ،فالم ذهور عنذدنا أ الذك نجذا

كاللدم ،و اا ا ن وه

مثل وا أ ى حني ة".

علذى كذل حذاا هذذا مثتذل فذي كتذتهم ،ومذن الذدليل القذاطع علذى الذك ولذه تعذالىل { ذاا مذن يدذي
العظام وهي رميم}[يال .]78و اا تعذالىل {وانظذر إلذى العظذام كيذف نن ذزها}[البقر ل ،]259و ذاال

{فكسونا العظام لد ًما}[الم منو ل ،]14أطاا –رحمه هللا -في ت سذير سذور الندذل ،علذى مذا لتعلذق
بالميتذة الاذذو  ،وال ذعر ،وكذذل مذذا لتعلذذق هذذا ،الجلذذد ،والذذدباغ ،فذذي كذذالم ذذد ي لو ذذد هذذذا البسذذط
عند غيره.

طال  :من؟
القرطتي ن سه.

ام} أصحاب العظىام ،وإقامىة الم ىاف مقىام الم ىاف ليى
"فن قيل :أراد بقول َ { :م نن اي نح ري انل رع َ
ظَ
كثير في الللة ،موجود في الِّريعة ،قلاا :بما يكو ذا احتيج ل ىرورج ،ولىيس هاهاىا ضىرورج
عدعو لى هىذا اإلضىمار ،وَّل ي تقىر لىى هىذا التقىدبر؛ ذ البىار -سىبحاب  -قىد أخيىر بى  ،وهىو
قادر علي والحقيقة عِّى د لى  ،فىن اإلحسىاس الىذ هىو علمىة الحيىاج موجىود فيى  ،قالى ابىن
العربي.

ار َفىرن َذا أنَبى ات نم رمناى ا اع ر
ببى
َخ َ ى رر َبى ًا
وقى ادو َ }[يس .]80:م
قول ععالى { :مالى رذ َج َعى َل َل اكى نم رمى َن ال مِّى َج رر ال ن

ععىىالى علىىى وحدابيت ى  ،ودل علىىى كمىىال قدرع ى فىىي حيىىا المىىوعى بمىىا يِّىىاهدوب مىىن خ ىراج

المحرق اليابس من العود الاد الرط  ،وذل أ الكافر قال" :الا ة حارج رطبة ي بع".
ب بع الديا .
"ب بع الحياج ،فخرج ما ا الحيىاج ،والعظىم بىارد يىابس ب بىع المىوو ،فكيىف عخىرج ماى الحيىاج؟
فأبزل هللا ععالى{ :امل رذ َج َع َل َل اك نم رم َن م
ار} أ :
َخ َ ى رر َبى ًا
الِّ َج رر ال ن

الِّىجر الخ ىر مىن المىا

والما بارد رط ضد الاار ،وهمىا َّل يجتمعىا  ،فىأخرج هللا ماى الاىار ،ف ىو القىادر علىى خىراج

ال د من ال د ،وهو علىى كىل شىي قىدبر ،ويعاىي باآليىة :مىا فىي انل َمىنر رخ وانل َع َ ىار ،وهىي زبىادج
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خ وانل َع َ ىارَ ،فانل َع َ ىار الزبىد وهىو العلىىى،
العىرب ،وماى قىول م" :فىي كىىل شىجر بىار واسىتمجد انل َمىنر ا
خ الزبدج وهي الس ل ،بؤخذ ما ما صاا مثل المسواكين".
وانل َمنر ا
اال فالع ار الزند ،والمرخ الزند  ،يعني اكر األوا ،وأنا الثاني؛ ألنه أعلى فذذكره ،والثذاني أسذ ل

فأنثذ ذه ،يعن ذذي مث ذذل م ذذا يقول ذذو ل األعل ذذى لألعل ذذى ،واألسذ ذ ل لألسذ ذ ل ،ذذالوال د ا ذذة لل ذذذكر ،الت ذذاء
الم توح ذذة ،وال تد ذذة ف ذذوق ،ود ا ذذة بالكس ذذر لألنث ذذى؛ أل األص ذذل أنه ذذا ه ذذي السذ ذ لى ،وهن ذذا ذذاال
"فالع ار الزند" ،اكره وهو األعلى ،والمرخ الزند  ،وهي األس ل.
"بؤخىىذ ما مىىا صىىاا مثىىل المس ىواكين يق ى ار مىىا فيحى بع ى ما لىىى بعىىا فتخىىرج ما مىىا
الاىار .وقىىال { :رمى َن م
َخ َ ى رر} ولىىم يقىىل الخ ى ار وهىىو جمىىع؛ لبى م
رد لىىى الل ى  .ومىىن
الِّى َج رر ال ن
العرب من يقول :الِّجر الخ ار  ،كما قال  -م
ومَ ،ف َمىالرا و َ رمنا َ ىا
عز وج مل { :-رم نن َشى َج كر رمى نن َزَقى ك
انلاب او َ }[الواقعة."]53-52:

يعن ذذي إاا ك ذذا التأني ذذا غي ذذر حقيق ذذي ،تسذ ذامدوا جي ذذه ،فيذكرونذ ذه وي نثونذ ذه ،طل ذذع ال ذذما ،طلع ذذل

ال ذذما ،مذذا جيذه إشذذكاا ،يقولذذو هذذذا وهذذذا ،لكذن إاا عذذاد الضذذمير إلذذى م نذا و ذ

تأنيثذه ،سذواء

كا تأنيثه حقيقيا ،كا تأنيثه حقيقيا أو غير حقيقي ،في مثل ولهل {من شجر من زُّ وم فمالئو
منها}[الوا عةل ،]53 -52هذا يج

تأنيثه؛ أل ال جر مع ،على أ الجمع د لذكر و ذد ل نذا،

د لراد به الجماعة في نا ،ويراد به الجمع فيذكر ،كما تقوال ام الر اا ،و امل الر اا.

ر
السىمو ر
 ،ربَقى راد كر َعَلىى أَ ن َي نخالى َق رمى نثَل ا نم َبَلىى
"ثم قال ععالى
او َوال نَر َ
ً
س مالىذ َخَلى َق م َ َ
محتجا{ :أ ََوَلى ني َ
ر
يم}[يس ،]81:أ  :أمثىىال الماكىىرين للبعىىث ،وق ى أر سىىلم أبىىو الماىىذر ،ويعقىىوب
َو اه ى َو انل َخ ى مل ا
ق انل َعل ى ا
الح رميَ{ :ي نق ردر َعَلى أَ ن َي نخال َق رم نثَل ا نم} على أبى فعىل {َبَلىى} أ :

خلىق السىماواو والر،

ر
يم}
أعظم من خلق م ،فالذ خلق السماواو والر ،يقىدر علىى أ ببعىث مَ { .و اهى َو انل َخى مل ا
ق انل َعلى ا
وق أر الحسن باختلف عا { :انل َخالرق}.
ول َل ا اك نن َفَي اكو ا }[يس ،]82:ق أر الكسائيَ { :فَي اكو َ }
َمارا ر َذا أََرَاد َش نيً ا أَ ن َياق َ
قول ععالى{ :رمب َما أ ن

ول} أ  :ذا أراد خلىق شىي َّل يحتىاج لىى ععى ومعالجىة ،وقىد م ىى
بالاص ع ً ا على {َياقى َ

هذا في ير موضع.

رر
ر
وو اكىى رْل َشىىي ك }[يس .]83:بىى مىز ب سىى ععىىىالى عىىىن العجىىىز والِّىىىرك
{ َف اسىى نب َحا َ مالىىذ ربَيىىد َمَل اكىى ا
ن
وو" وملكوعى في كلم العرب بمعاى مل  .والعرب عقول :جيروعي".
و" َمَل اك َ
تروك ،تروك.

معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري
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وو اكى رْل َشىي ك } م ىاع كىل شىي  ،وقى أر
"جيروو خير من رحموو ،وقال سىعيد عىن قتىادجَ { :مَل اكى ا
ن
وو" َّل أبى خىىلف
طلحىىة بىىن مصىىرف ،وإب ى ار يم التيمىىي ،والعمىىشَ " :مَل َكى اة" ،وهىىو بمعاىىى " َمَل اكى ا

المصىىح َ { ،ورإَل ني ى ر اعنر َج اع ىو َ } أ  :عىىردو وعصىىيرو بعىىد ممىىاعكم ،وق ى ار ج العامىىة بالتىىا علىىى
الخ اب ،وق أر السلمي ،وزر بن حييش ،وأصحاب عيد هللا "َب ر
رج اعو َ " باليا على الخير".
اللهم صل وسلم على عتدك ورسولك مدمد وعلى عله وصدبه.

