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 2 (008) -تفسري القرطيب

 .السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
 نعم.

 .هللا وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ىوصل ، رب العالمينهللالحمد 
ِد   َقْوُلُه َتَعاَلى:" :-رحمه هللا تعالى–قال القرطبي   ِْ ي اْأَْ }َواْذُكْر ِعَباَدَنا ِإْبَراِهيَم َوِإْسَحاَق َوَيْعُقوَب ُأولِِ

َِِ   ذِ  ٍُْم ِبَ اِلصِِِ َنا ِِْ َلصِِِ ُْ ا َأ ِِْ اِر ِإنِِِ َِِ رَ َواْأَْبصِِِ ِِْ اِر كِِِ َِِ يِِِ ُْ َ َ ْيَن اْأَ ِِْ َن اْلُمصِِِ ِِِ َدَنا َلمِِِ ِِْ ْم ِعنِِِ ُِِ ِِْداِر َوِإْنعِِِ  .ى الِِِ
َراِهيَم َوِإسِْ  }  :َقْوُلُه َتَعاَلى ا إبِْ ْر ِعَباَدنَِ وَب َحاَق َواْذكُِ َرأَ و  َوَيْعقُِ ا    قَِ ُن َعبِْ َدَنا: )ابِْ ِحي     (َعبِْ َناد  صَِ ، ِبِإسِْ

ُن ُعَيْينَِِِ َ  َرَواهُ  نْ  ابِِِْ َِِ و عِ ر  نْ  َعمِِِْ ا    عَِِِ َِِ هُ  َع ِ َراَ  ُ َعنِِِْ ِِِ َي قِ د   ، َوٍِِِِ د   ُمَجاٍِِِِ ن   َوُحَميِِِْ ِن ُمَحْيصِِِِ ِِْ ِن  َوابِ ِِْ َوابِ
، و ُ  َكِثيِِر  َراَ ِ  َ  ُِِ ِ ِه اْلقِِِ ى ٍَِِ َراهِ ) َفَعلَِِ ْن   (يمَ ِإبِِْ َد م مِِِ َدَنا(بَِِ َحاقَ } ،)َعبِِْ وبَ  َوِإسِِْ َراَ ُ  . َوالْ َع ِِْ     َوَيْعقُِِ قِِِ

ِتَيارُ ِباْلَجْمِع َأْبَينُ  ُْ َي ا  ."َوَيُ و ُ  ،َوَأِبي َحاِتم   َأِبي ُعَبْيد   ، َوٍِ
في  ألن البدل جمع فالمبدل منه جمع، يدخلون كلهم    ؛لتطابق البدل من المبدل منه  ؛قراءة بالجمع أبين

 .وما بعده عطٌف عليه ،وإذا قلنا بقراءة اإلفراد صار العبد إبراهيم العبودية،
اْلَبَدلِ   ِإْبَراِهيمَ }  َوَيُ و ُ " َعَلى  َبْعَدُه  وقالَوَما  اْلعَ  :الْنْحاُ   .  ِمَن  ٍََ ا  ُقْلتَ َوَشْرُح  ِإَذا  َأْنَك  ُت َرِبْيِ   َرَأْْ  :

َزيْ  الِ َأْصَحاَبَنا  َُ َو َوَعْمرما  ا  ادم فَ دم َبَدل  زَ ،  اِلد   َُ َو و  َوَعْمر  اْأَ ْيد   ٍُُم  َو ُقْلتَ ،  َوِإَذا  ُت َصاِحَبنَ ْصَحاُب،  َرَأْْ ا :  َزْيدم ا 
ٍَُو َصاِحُبَنا ا، َفَزْيد  َوْحَدُه َبَدل ، َو اِلدم َُ و َعْ    َعَلى َصاِحِبَناَوَعْمرما َو َلْيِن ِفي   ، ، َوَزْيد  َوَعْمر  ُِ َوَلْيَسا ِبَدا

 ".َب ِ اْلُمَصاحَ 
   اِخل ينِ ِبد  

َ ا ِر ٍَِِِِِِِِِ َدِلي   َ يِِِِِِِِِْ اَحَبِ  ِإْ  بِِِِِِِِِِ ي اْلُمصَِِِِِِِِِ َلْيِن فِِِِِِِِِِ ُِ َدا ا بِِِِِِِِِِ َم َأْ  َوَلْيسَِِِِِِِِِ ْد ُعلِِِِِِِِِِ ُه قَِِِِِِِِِ َر َأنِِِِِِِِِْ ، َ يِِِِِِِِِْ
هُ  َِِ َحاقَ } :َقْولِِِ ِِْ وبَ  َوِإسِِِ ُِِ ِِْ ِ   َوَيْعقِِِ ي اْلُعُبوِد ِِِ ِِِ ِِِ   فِِِ َتَدلْ َداُِِِ ِِْ ِد اسِِِ َِِ الَ . َوقِِِ َِِ ْن قِِِ َِِ ِ  مِِِ َِِ ِِِ ِْ ِ ِه ا َِِ : ِإْ   ِبعِِِ
َحاقُ   َ الِِْ ِبي يِ   َ   ِإسِِْ ِد الْنبِِِ َنِب ِبَمْولِِِ عِِْ اِب الِْ ي ِكتَِِ اُه فِِِ ا َذَكْرنَِِ ى مَِِ ِحيُ  َعلَِِ َو الصِِْ َماِعي ، َوٍُِِ ِه -ِإسِِْ َعَليِِْ

  ".-الْسَنبُ 
وهو    ،وليس بإسماعيل في مواضع متعددة  ،أن الذبيح إسحاق  -رحمه هللا –مضى مراًرا تقرير المؤلف  

من    -رحمه هللا–ورجحه ابن القيم    الذبيح إسماعيل.  الجمهور على أن قول جمع من أهل العلم، لكن  
 .أكثر من عشرين وجًها

 .................  طالب:
 نعم؟ 

 طالب:.................. 
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اِر{  ،ألن إسماعيل ما ُذكر هنا ي ْعُقوب  ُأوِلي اأْل ْيِدي و اأْل ْبص  اق  و  ن ا ِإْبر اِهيم  و ِإْسح  أولي  عني، ي}و اْذُكْر ِعب اد 
 . ولو كان إسماعيل مثله لُذكر معه ،، دل على أن إسحاق صاحب قوةدي القوةاألي
 
َواْأَْبَصارِ أُ }:  َقْوُلهُ " ِد   اْأَْْ ِفي   :الْنْحاُ   َقالَ   : وِلي  اْلَبَصاِئُر  َأْنَعا  َتْأِويِلَعا  َعَلى  َفُمْتَ ق   اْأَْبَصاُر  َأْما 

ْ  . "ِن َواْلِعْلِمالدِ 
على حسب   -جل وعال–أما وجود البصر مجرد البصر هو نعمة من هللا    اإلنسان، ه  ي يمدح بوهذا الذ 

 . ما ُتستعمل فيه هذه النعمة، إن اسُتعملت فيما يرضي هللا ُمدح بها وإال فالذم
دِ   " اْأَْْ َتْأِويِلَعاَوَأْما  ِفي  َفُمْ َتَل       ُ ٍْ َفَأ َ ُقوُلو َ ،  الْتْ ِسيِر  إِ   اْلُقوْ :  فِ ْنَعا  ْنِ ُ   الدِ  َ ُقوُلو َ .  ي  :  َوَقْوب  

ِد  ْعَمُ ، َأ ْ   اْأَْْ َي النِ  د  َوٍِ َعِم:  َجْمُع َْ : َوِقي َ .  َعَلْيِعمْ   -َعْز َوَج ْ -: اْلِ َْن َأْنَعَم َّللْاُ  ، َأ ِ ٍُْم َأْصَحاُب النِ 
ْحَسا ِ ٍُْم َأْص  َعِم َوالِْ ْيرماَقدْ ِأَْنُعْم َقْد َأْحَسُنوا وَ  ؛َحاُب النِ  َُ ِتَيارُ  .ُموا  ُْ ٍََ ا ا  .الْ َبِر  ِ  َو

َيارِ }  ُْ  ". َوِإْنُعْم ِعْنَدَنا َلِمَن اْلُمْصَ َ ْيَن اْأَ
نهه فهرار إ :وال يقهال ال إشكال في ترجيح ما يدل عليهه السهياق، تأويل األيدي بالنعم هذا بالنسبة للمخلوق 

ي تها بالنسهبة لصهفات الخهالق الفيهها. أمهد، ال يمكهن نال ينفيهها أحه لهوق المخ  صفةألن    ؛الصفة  إثبات   نم
ا  ،جاءت فيها النصوص الصحيحة فوجد من ينفيها ويؤولها، وهنا يتعامل معها بدقهة ل ْقنه  ا خ  ْوا أ نهخ ر  ْم يه  له  }أ و 

اًما{ ِمل ْت أ ْيِدين ا أ ْنع  الصهفة  :لنهاا قإذ  ؟المراد بهها اليهد الصهفة أو  يهر الصهفة }أيدينا{،  [71]يس:ل ُهْم ِممخا ع 
فمها  -جهل وعهال–، مهادام األنعهام ُخلقهت بيهدي هللا (ومها خلقهت بيهدي  ) ا ما فيه فهرق بهين مدم واألنعهام،قلن

وممهها ُيمههدح بههه موسههى فههي  ،بيههده -جههل وعههال–فيههه فههرق بيههنهم وبههين مدم. ومعلههوم أن التههوراة كتبههها هللا 
ت ب  التخْور اة  ِبي ِدِه«حديث الشفاعة   ك   ،العلم ال يدخلونها فهي ميهات الصهفات أهل يات ن هناك موال شك أ ،»و 
}ِ ْجُه َّللاخ –نها ليست من ميات الصفات، مع أن الوجه ثابت هلل إ :،  أهل العلم يقولون [115]البقرة:}ف ث مخ و 

 .بالنصوص القطعية -جل وعال
 } بِ ك  ْجُه ر  ي ْبق ى و   .[27الرحمن:]}و 

   طالب: .................
 ل علههى خالفههها. أمهها مهها جههاء بصههفةد يهه دخلونها فههي الصههفات باعتبههار أن السههياقميههات ال يههُ لكههن هنههاك  
{  يةنالتث يخ ا{[، 52]التوبة:}ِبأ ْيِدين ا{مثل هذا ال يقبل التأويل، وما جاء بصيغة الجمع ف،  }ِبي د  ، فههذا }ِبأ ْعُيِننه 

ْوا أ نخا : -جل وعال–قوله  ح أن اليد ليست من ميات الصفات فيومن يرج ِ   ،ألهل العلم فيه كالم ل ْم ي ر  }أ و 
ل قْ  ِدين ا{خ  ْت أ يهْ ِمله  اليهد  ههي ا ليسهت ه مهن حيهث المعنهى، يقهول: إن اليهد هنهنه، يرجحو [71]يس:ن ا ل ُهْم ِممخا ع 
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ألنههه حينٍههذي ال يكههون هنههاك فههرق بههين مدم و يههره مههن  ؛-جههل وعههال–التههي هههي الصههفة الواجههب إثباتههها هلل 
 .دهخلقها بي -جل وعال–ن هللا إ :إذا قلنا ،عام واحد األن خلقو األنعام، خلق مدم 

ألنهه  ؛ألنهه ال يمكهن أن تهؤول يهده أو تهؤول رجلهه وتنفهى ؛على كل حال بالنسبة للمخلهوق مها فيهه إشهكال
وال  ،كالم علهى  يهر المشهاهد الهذي ال تدركهه األوههامالوال ينفي المشاهد إال من في عقله خلل،   ،مشاهد 

علهى مهراد  -ة والسهالمعليهه الصهال–وليس عندنا إال التسليم بما جاء عن هللا وعن رسوله   ،متبلغه األفها
 .على ما يليق بجالل هللا وعظمته -عليه الصالة والسالم–هللا ومراد رسوله 

 طالب:..........................
بجاللهه  يليهق مهاعلى  له يد  -جل وعال–مذهب على النفي، يشار إلى أن هللا الخشية أن ُيحمل  وه  ،ال

، نفسهي بيهده: نقهول »والهذي نفسهي بيهده« :-لسهالمعليهه الصهالة وا–يعني مثلمها قهالوا فهي قولهه   ،وعظمته
على ما يليق بجالله وعظمته، لكن لو قال ابن القيم مثاًل أو  يهره ممهن   -جل وعال–هلل    اليد   فيه إثبات 

مها ف اوالهالزم صهحيحً  ،ومهادام الشهخي يثبهت  ،قهولالزم ههذا ال قلنها: ،يثبت الصهفات: روحهي فهي تصهرفه
ع بمثل هذا الكالم لنفي الصفة ُيرد عليهه، ر  ذ يتن الشخي يثبت، لكن من أراد أن إفيه مشكلة من حيث  

 يرد عليه.
 طالب:...........

 .من نفس اآلية و يرها
 طالب:...................

 .على ما يليق بجالله ؟عالمان ماعلى مقتضى مذهب السنة، 
َياِر َقْوُلُه: "  ُْ ٍُْم ِمَن اْأَْدَنا ِ َأ ِ : }َوِإْنُعْم ِعْنَدَنا َلِمَن اْلُمْصَ َ ْيَن اْأَ َتاَرٍُْم ِلِرَساَلِتهِ   اْلِ َْن اْصَ َ ا ُْ  . "َوا

  ؟اصطفيناهم عندك اختارهم،و  اصطفاهم
 طالب: ................. 

 .اصطفاهم واختارهم
ٍُْم ِمَن اْأَْدنَ " َتَ ى ا ِ اْصَ َ ا ُ  ُمصِْ َ َ ى، َواْأَصِْ ُع ُمصِْ َ َ ْيَن َجمِْ اَلِتِه. َوُمصِْ َتاَرٍُْم ِلِرسَِ ُْ ى َوا ْد َمََِ ، َوقَِ

ي  َر ِ فِِِِِِ ِه: ]اْلَبقَِِِِِ َد َقْولِِِِِِ َْن  }[ ِعنِِِِِْ ُم الِِِِِدِ  َ َ ى َل ُِِِِِ ر   ،[132]البقر :ِإْ  َّللْاَ اصِِِِِْ يِِِِِِ  َُ ُع  اُر َجمِِِِِْ يَِِِِِ ُْ . َواْأَ
دِ }  :الْثَقِ ي    َوِعيَسى َواْلَحَسنُ  َواِرثِ َوَعْبُد الْ  اْأَْعَمُش  َوَقَرأَ  ِِ    ُأوِلي اْأَْْ ى ِبَغْيِر َ ا   ِفي اْلَوْصِ  َواْلَوقِْ َعلَِ

ا ِ . َوَيُجوُز َأْ  َ ُ وَ  َكَمْعَنى ِقَراَ ِ  اْلَجَماعَ اْلُقْوِ  ِفي َطاَعِ  َّللْاِ  َمْعَنى ُأوِلي  .، َوَحَ َف اْلَياَ  َتْ ِفي م
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ٍُْم ِبَ اِلَص   ِذْكَرى الْداِر   }َعاَلى:  َقْوُلُه تَ   َلْصَنا ُْ ِتَيارُ  }ِبَ اِلَص   ِقَراَ ُ  اْلَعاْمِ :  ِإْنا َأ ُْ َي ا ي َأبِ  ُمَنْوَن  ، َوٍِ
َشاب   َوَشْيَب ُ  َناِفع   َوَقَرأَ  .َوَأِبي َحاِتم   ُعَبْيدِ  َضاَفِ ، َ اِلَصِ  ِذْكَرى الْداِر  }بِ  اْبِن َعاِمر   َعنِ  َوَأُبو َجْعَ ر  َوٍِ ِبالِْ

اِلصَِِ م َف  َُ ْوَ   ْن نَِِ َرى الِِْداِر َفمَِِ َأ ْ  }ِذكِِْ ٍُْم بِِِ َنا َلصِِْ ُْ ا َأ ِدُْر: ِإنِِْ ا، الْتقِِْ َدل  ِمْنعَِِ َرَ ،  بَِِ ُِِِ ْ ُكُروا الِِْداَر اِْ َِِْ
ٍُْبوا َلَعا، َويَ  ُبوا الْناَ  ِفيَعاَوَيَتَأ   ".. َوَيُجوُز َأْ  َ ُ و َ ْرَ ُبوا ِفيَعا، َوُيَر ِ 

 .خصصناهم فيه خالًصا لهم ال لغيرهمويكون أخلصناهم بأمر 
وَ  " وُز َأْ  َ  ُِِِ اِلصَِِِ   َوَيجُِِِ َُ َ ، وَ  } َدرما ِلَ لَِِِ َرى َمصِِِْ ى:  }ِذكِِِْ ا َفاِعلَِِِ  ، َواْلَمْعنَِِِ ع  ِبَأْنعَِِِ ِع َرفِِِْ ي َمْوضِِِِ فِِِِ

َلَصْت َلُعْم ِذْكَرى ا َُ ٍُْم ِبَأْ   َلْصَنا ُْ وَ  َأ وُز َأْ  َ  ُِ َرِ . َوَيجُِ ُِِ اِلصَِ   لْداِر، َأْ : َتْ ِكيُر الِْداِر اِْ َُ َدرما  } َمصِْ
َياَد ُ  َلْصُت َفُحِ َفِت الزِ  ُْ   ".ِأَ
اِر{}  عليهم منهم؟ مصطفين أو تابع من ُني لكن هل هذا من تابع ال ر   الهدخ ةي ِذكهْ اِلص   ِإنخا أ ْخل ْصن اُهْم ِبخ 

نههه يعههود علههى إ :ولكههن إذا قلنهها ،، نعههم المصههطفين متههأخرالمصههطفين ضههمير يعههودُ  هههل هههذا يرجههع إلههى
ُذكهر، نه خاص بمهن إ :فالمصطفون في حكمهم، وإذا قلنا ،إبراهيم وإسحاق ويعقوب وهم من المصطفين

–ن  يرهم  يخالفهم في هذا، ومعلوم أن هنهاك مهن اصهُطفي ممهن ههو أعلهى مهنهم منملهة كمحمهد إ  :قلنا
ةي{فيكون  ،-المعليه الصالة والس اِلص  فيشاركهم في  ،ألنهم من المصطفين ؛لهم ولغيرهم }أ ْخل ْصن اُهْم ِبخ 

 .ذلك من يشاركهم في الوصف وهو االصطفاء
 .........طالب:......

 .يكون منهم، يرجو أن يكون منهم، يدعو أن يكون منهم نييع
 ........طالب:.....
ههذا باألنبيهاء فهال،  ايصطفي، لكن إذا كان خاص   -جل وعال–هللا المصطفين، المصطفين  :هذا إن قلنا
ا اْلِكته اب  لهم ولغيرهم من أتباعهم  اهذا االصطفاء، وإن كان عامً   يكون اعتداءً  ْثنه  ْين ا  }ثُهمخ أ ْور  ط ف  ِذين  اصهْ الهخ
 .، فهو لهم ولغيرهم[32فاطر:]{ِمْن ِعب اِدن ا

 صي ؟ن: ... إذا قلنا بع ا فما فائد  التطالب
يعنهي مهن بهاب  .على شهيء مهن العنايهة، ومهن كهان فهوقهم فهي المنملهة يكهون أعلهى مهنهم  التنصيي يدل

  .األولى
ٍََ ا ِفي َمْوِضِع َنْص    ِذْكَرى }َفَيُ وُ   "   ، الْتْقِدْرُ َعَلى  َلُصوا ِذْكَرى الْدارِ : ِبأَ ب  ُْ  َأْ  َُْراَد . َوالْداُر َ ُجوزُ ْ  َأ

ْنَيا، َأ ْ  ا  ْكُروا: ِلَيَت َ ِبَعا الد  ُدوا ِفيعَِ ْنَيا َوَيْزٍَِ ِن عَ الِد  اِ  اْلَحسَِ ْم ِبالْثنَِ َتْ ُلَ  َلعُِ ْيِعمْ ، َولِِ اَلى: لَِ اَل َتعَِ ا قَِ ، َكمَِ
َرُ  َوَتْ ِكي [،50]مريم: ِلَساَ  ِصْدق  َعِليًّا   َوَجَعْلَنا َلُعمْ } ُِ ِْ . َوَمْن ُر اْلَ ْلِق ِبَعاَوَيُجوُز َأْ  َُْراَد ِبَعا الْداُر ا
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الِ َأَضاَف   َُ ول  بِِ   َص   } َنص، َوالِ ِ ْكَرى َمْ عُِ ُْ َدُر، ِإَلى الْداِر َفِعَي َمْصَدر  ِبَمْعَنى الِْ ِه اْلَمصِْ َِ ِإَليِْ ي ِه ُأضِِ
َنِصِعْم ِذْكَرى الْدارِ : بِ َأ ْ  ُْ ى اْلَ اعِِ ِ ِإ افما ِإلَِ َدُر ُمََِ ى َواْلَ اِلصَِ ُ  ،. َوَيُجوُز َأْ  َ ُ وَ  اْلَمصِْ َدر  ِبَمْعنَِ  َمصِْ
وِص، َأ ْ الْ  َُ ُ لُِ َأْ   َرى الِْدارِ : بِِ ْم ِذكِْ ْت َلعُِ ْدبَ َلصَِ ا َتقَِ ى مَِ ْنَيا َعلَِ َرُ  َأِو الِد  ُِِ َي الِْداُر اِْ الَ  .، َوٍِِ ُن  َوقَِ ابِْ

ى   :َزْيد   ٍُمْ }َمْعنَِ َنا َلصِْ ُْ َرِ ، َأ ْ :  َأ ْ    َأ ُِِ ِ ْكِر اِْ وَ  ِفيعَِ بِِ َرَ  َوَيْرَ بُِ ُِِ ْ ُكُروَ  اِْ دُ : َِْ ي الِد  ا َوَيْزٍَِ . ْنَياوَ  فِِ
د   َوَقالَ  ٍِ ٍُْم ِبَأْ  َذَكْرَنا اْلَجْنَ  َلُعمْ اْلَمْعَنى: ُمَجا َلْصَنا ُْ  .": ِإْنا َأ

ا لههم ،خلصنا يراد بها خصصهنا، خصصهنايعني هل أ أو أنههم يتهذكرون ههذه  ،وجعلنها ههذا األمهر خالصهً
 أيهما؟ ؟الدار بإخالص، بإخالص ال يشوبه أدنى مناقض من رياءي وال سمعة

 ......طالب:....
يعني خصصناهم الوصف المؤثر وهو االصطفاء،  ،يعني خصصناهم ويشاركهم من يشاركهم في العلة

أو أنا جعلناهم مخلصين بهذكر  الهدار بحيهث ال يشهوب  ،-جل وعال–وفي حكم من اصطفاه هللا   ،بذلك
 للثهاني، األول مقهتضي  ول مقهتضي هذا اإلخالص ما يخدشه من رياءي أو سمعةي أو قصد دنيهوي. يعنهي األ

 .للثاني
 
اَلى: " ُه َتعَِِِ ِ   }َقْولُِِِ َع َوَذا اْلِ  ِِِْ َماِعيَ  َواْلَيسَِِِ ْر ِإسِِِْ رُ  َواْذكُِِِ ى ِذكِِِْ عَ  َمََِِِ رُ  اْلَيسَِِِ اِب( َوِذكِِِْ ي )اْأَْنعَِِِ ِذ   فِِِِ

َيارِ }ِفي )اْأَْنِبَياِ (.   اْلِ ْ  ِ  ُْ تِ   : َوُك ٌّ ِمَن اْأَ ُْ ر  }يَر ِللن ُبْوِ .  َأْ  ِمْمِن ا َ ا ِذكِْ ر  َجِميِ     : ٍَِ َ ا ِذكِْ ى ٍَِ ِبَمْعنَِ
ا. ْنَيا َأَبدم ْ ُكُروَ  ِبِه ِفي الد  ْنَيا، َوَشَرف  َْ ٍََ ا ال ِ ْكرِ   ِإْ  ِلْلُمْتِقيَن َلُحْسَن َمآب  وَ  }ِفي الد   ".َأْ  َلُعْم َمَع 

ِذْكٌر الشرف،  يعني الذكرذي : يعني المراد بالذكر الشرف، والقرمن }ه ذ ا ِذْكٌر{  ،نعم، ذكر وشرف }و ِإنخُه له 
} ِلق ْوِمك   .[ شرف لك ولقومك44المخرف:]ل ك  و 

ٍََ ا ال ِ ْكرِ "  اَلى:   َأْ  َلُعْم َمَع  ِه َتعَِ ي َقْولِِ َك فِِ ْيَن َذلِِ ْم بَِ ِ . بُِ ي اْلِاَيامَِ ِع فِِ ُن اْلَمْرجِِ ْنَيا ُحسِْ اْلَجِميِ  ِفي الِد 
َقاَم ُ ُ  ِفي اَواْلَعدْ   ، َجْناِت َعْد   } ابَ ، ُ َقالُ لل َغِ  الِْ اِ  ِإَذا َأقَِ َدَ  ِباْلَم َِ الَ  .: عَِ رَ  َوقَِ ُن ُعمَِ ُد َّللْاِ بِْ ِإْ  » :َعبِْ

اب  ، حَ َقاُل َلُه َعْد   ِفي اْلَجْنِ  َقْصرما  ُ  ُ  آَ ِف بَِ ْمسَِ َُ ، ِفيِِه  ُُ ُرو ُُ َواْلمُِ ُرو ى كُِ  ِ ْوَلُه اْلبُِ ُ   ، َعلَِ ْمسَِ َُ اب   بَِ
ْق  َأْو َشِعيد  ِف َحَبَر   آَ   ُلُه ِإْ  َنِبيٌّ َأْو ِصدِ  ُُ ْد َْ  َ ،».  

 ."ْسُم َما َلْم ُ َسْم َفاِعُلهُ ُه انْ ِأَ  ؛: ُرِفَعِت اْأَْبَوابُ }َلُعُم اْأَْبَواُب : َحال  }ُمَ ْتَح م 
عمههل فعلههه فيرفههع  واسههم الفاعههل يعمههل ،يرفههع نا ههب الفاعههل ، مفتحههة اسههم مفعههول، واسههم المفعههولحههةفتخ مُ 

 .فاعاًل 
 طالب:.......................
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شيء؟  لى  ه عما نبخ   ه؟ ينبه عل   .رو  عن بني إسرا يلألن عبد هللا بن عمر له عناية بما يُ   ؛ولعله أقرب 
 طالب: ................. 

  .على كل حال مثل هذا يحتاج إلى توقيف
   ......طالب:.........

 ؟روابن عم
 ........طالب:......

 .من الماملتين اللتين أصابهما يوم اليرموك ي له عناية باإلسرا يليات ذ هو ال رون عماب
 ......طالب:......

 طيب.
ُُ  َقالَ " احَ : ُمَ تْ َأ ْ  :الْزْجا الَ    َلُعُم اْأَْبَواُب ِمْنعَِ ْرا ُ  . َوقَِ ا :اْل َِ ْم َأْبَواُبعَِ ازَ ُمَ ْتحَِ   َلعُِ ْرا ُ  . َوَأجَِ حَِ م ُمَ تْ } اْل َِ

 ."ِبالْنْصِب   َلُعُم اْأَْبَوابَ 
ةً  تخح   ُمف 

 ."ِبالْنْصِب }ُمَ ْتَح م َلُعُم اْأَْبَواَب  " 
 األبواب نعم.

ٍَُو ْئَت ِبالْتْنِويِن َفُنِصَبْت. َوَأْنشَ : ُمَ ْتَحُ  اْأَْبَواِب ُبْم جِ  ْ أَ  :اْلَ ْرا ُ  َقالَ   ِبالْنْصِب.اْأَْبَواَب   }ُمَ ْتَح م َلُعُم  " َد 
 ".َوِسيَبَوْيهِ 

  .وجيء به هنا على األصل الذي هو المفعول ،ألن األصل في نا ب الفاعل أنه مفعول
 ..............:طالب

 ذه؟ ، المقطعة هأي داخل شرح
 نعم. طالب: 
، ههذه مقحمهة ،أكثهر، أقهل ي يشتمل على اآليهات ميتهين، ثهالأ، أربهع،تمفسر، لكن المقاطع الالمن  نعم،  

 الكلمات من اآليات هذه من المفسر.لكن  فيه شيء، فأصل التفسير ما
 ....طالب:.........

ع مهع التفسهير نفهس مصهحف هم شكلوه على أساس المصحف الذي أخذوا عنهه مصهحف فهاروق المطبهو 
 .ملك مصرفاروق، 

ٍَُو َوِسيَبَوْيِه:"   َوَأْنَشَد 
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ْيش   َِِ ِ َناِب عِِِِِِِِِ ِِِ َدُه بِِِِِِِِِ ِِْ ُ  َبعِِِِِِِِِ ُِِ   َوَنْأُِِِِِِِِِ
 

ْيَ  لَِِِِِِِِِ  َِِ ِر لِِِِِِِ ْب الْيعِِِِِِِِِْ َنابُ َأجَِِِِِِِِِ َِِ  ُه سِِِِِِِ
   

اْأَْمِر َ  بِِ   ؛َوَلْم َ ُقْ  َمْ ُتوَح م   }ُمَ ْتَح م َوِإْنَما َقاَل:   الَ ِأَْنَعا ُتْ َتُ  َلُعْم بِِ . قَِ نُ  اْلَم  ِ ي  :اْلَحسَِ ُم: اْنَ ِتحِِ ُتَ لِْ
  ."ابَ َفَتْنَ ِتُ ، اْنَغِلِقي َفَتْنَغِلُق. َوِقيَ : َتْ َتُ  َلُعُم اْلَمَنِئَ ُ  اْأَْبوَ 

ا{ بهين مفتحة يعني مشرعة، ولذا يذكرون النكتهة فهي الفهرق  ْت أ ْبو اُبهه  ا ُفِتحه  اُءوهه   ة[، واآليه71الممر:]}ِإذ ا ج 
ا{ر   األخ ْت أ ْبو اُبه  ُفِتح  وأبواب الجنة بالواو، من أهل  ،[ يعني بالنسبة ألبواب النار بدون واو73الممر:]}و 

فلحقتهها الهواو، وأبهواب  ألن أبهواب الجنهة ثمانيهة ؛انيهة، واو الثمانيهةن هذه الهواو واو الثمإ  :العلم من يقول
هها جمهع جمع مهن أههل العلهم، واو الثمانيهة يثبتبته ويث ،ويذكرون لذلك أمثلة ،ال تلحقها الواوفالنار سبعة  

اًرا{مههن أهههل العلههم،  اتي و أ ْبكهه  اًرا{ [ مهها فيههه واو إال5التحريم:]}ث يِ بهه  ُبُهْم{ من، يعنههي لفههث الثهها }و أ ْبكهه  لههْ اِمُنُهْم ك  ثهه  }و 
{[، وأيًضا  22]الكهف: اِبُدون  ِن اْلُمنك رِ  الثامن }التخاِ ُبون  اْلع  اُهون  عه  [، فيهه نظها ر كثيهرة 112التوبهة:{]}و النهخ

 .لهذا
ْت{ إن الههواو فههي أبههواب الجنههة  :ويقههول ،ومههنهم مههن ينكههر أن هنههاك واو تسههمى واو الثمانيههة  ُفِتحهه   يعنههي}و 

تح لههم،  ،مؤصهدة ،ألنهها مطبقهة ؛رهذه بالنسبة إلى أبواب النا ،حال مجيٍهم إياها ُفتحت  ثهم بعهد ذلهك ُتفهُ
ًة ل ُهُم األ ْبو اُب{ولذا قال:  ،من قبل، وقد ُفتحت يعني فيما مضى وأما أبواب الجنة فهي مفتوحة تخح   .}ُمف 

 ..طالب:.......
 .ما احتاجت 
 ....طالب:.....

وُتغلهق فهي حهال دون حهال،  ،له، أول من ُيفتح لهه، ال يمنهع أن تكهون مفتوحهة فهي األصهلأول من ُيفتح  
 .اواحدً  اموقفً  وليسالمسألة مواقف  ..تحتاج إلىهذه أمور 

ٍَُو َقْوُلُه: }ُمْتِ ِئيَن ِفيَعا  َقْوُلُه َتَعاَلى:" َمْت َعَلى اْلَعاِمِ  ِفيَعا َو ا  ٍَُو َحال  ُقدِ  ْدُعوَ  ِفيعَِ ْدُعوَ     }َْ َأْ  َِْ
ا يَن ِفيعَِِ اِت ُمْتِ ئِِِ ي اْلَجنِِْ هِ  }ِبَ اِكعَِِ   َكِثيَِِر    .فِِِ َأْلَواِ  اْلَ َواكِِِ َراب   َأْ  بِِِ َرا: َأْ  }َوشَِِ ِ َف َوشَِِ ، َفحُِِ ب  َكِثيِِر 

 ِلَدَ َلِ  اْلَ َنِب َعَلْيِه. 
اَلى:  ُه َتعَِِ ْرِف َقْولُِِ َراُت ال ِِْ ٍُْم َقاصِِِ َد ى َأزْ  }َوِعنِِْ ي َأْ  َعلَِِ ى فِِِ ْد َمََِِ ْم، َوقَِِ ِرٍِ ى َ يِِْ ْرَ  ِإلَِِ ْنيُِِ ْن َ  َْ َواِجعِِِ

. َوِميَنُد  :}َأْتَراب  الْصاَفاِت.    ".اْمَرَأ   َواِحَد   َأْ  َعَلى ِسن   َواِحد 
  مقصورات؟ أم، أيهما أكمل؟ قاصرات {م ْقُصور اتٌ }وفيه  ،{ق اِصر اتُ }فيه 

 طالب: ................. 
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 ؟وصف من  هذا }ق اِصر اُت الطخْرِف{
 طالب: ................. 

ْن ُدوِنِهمهههههههه   األخههههههههريين، أو األوليههههههههين الجنتههههههههين مههههههههن األكمههههههههل علههههههههى ينبنههههههههي هههههههههذا كههههههههل ولكههههههههن  مههههههههِ ا }و 
نخت اِن{   .[62]الرحمن:ج 

 ..طالب:......
اِن{ لكههن أيهمهها أكمههل؟  ،ههذا وجههه مههن وجههوه التههرجيح نختهه  ِه ج  بههِ  ام  ر  قهه  اف  م  ْن خهه  ِلمهه   :[، ثههم قههال46]الههرحمن:}و 

اِن{ نختهه  ا ج  ْن ُدوِنِهمهه  مههِ  ،األخههريين رجههح مههن العلههم أهههل مههن لكههن ،األوليههين رجحههوا األكثههر أكمههل؟ همههاأي }و 
 :قا هل يقهول قهد  لكهن وأكمهل. أرجهح األوليهين أن علهى األكثهر لكن ،الترجيح يقتضي ما دلةاأل من  وذكروا

ِمْن ُدوِنِهم ا{  قوله: نإ  .ينني في أنهما أقل من األولي}و 
   طالب: .................

 .ا أعني أقربهما إليهممن دونه ،-جل وعال-وهو هللا  ،نعم أقرب للمتكلم 
   .طالب: ................

ى أن األوليين أكمهل وعلى كل حال المسألة عامة جمهور أهل العلم عل  ،، ليس بمضطرد امضطردً   ليس
 .خريين دونهماوأن األ  ،وأفضل

 طالب:........................
 يعني يريد أن أبواب الجنة كانوا مفتوحة من قبل؟

 طالب:.................
يجههدونها مفتوحههة، مثههل مهها  ا قههد فتحههت يعنههيوالحههال أنهههشههيء مقههدر؟ عاطفههة علههى  أمالههواو واو حاليههة 

ًة{ عندنا تخح   .لهذا يدل على عكس المراد إذا كان حالية ،}ُمف 
َراب  " َد  ، :}َأتِِْ َرَأ   َواحِِِ يَنُد امِِْ . َومِِِ د  ن   َواحِِِ ى سِِِ اوَ  َأْ  َعلَِِ ْد َتسَِِ ِن َوالشِِْ َوقَِِ ي اْلُحسِِْ َنث  ، َبنَِِ َباِب ْيَن فِِِ اُت بَِِ

يَن  َن م َوَبَنبِِِ الَ سَِِ ا    . قَِِ ُن َعبِِْ اتِ  :ابِِْ ِِْ َدِمي ِْ َراب  وَ . ُِْريُِِد ا ْرب   :}َأتِِْ ُع تِِِ َرات  َجمِِْ ت  ِلَقاصِِِ َو َنعِِْ ِأَْ   ؛، َوٍُِِ
افما ِإَلى اْلَمْعِرَف ِ ، َوِإْ  َكاَنِ َر     }َقاِصَراُت  ََ َك َأْ  اَ  ُم ى َذلِِ ِه َكمَِ . َوالِْدِليُ  َعلَِ َننِِ ُُ ْد َ  َوالِْنَب َْ الَ ْأَلِِ  :ا قَِ

 
ِول   ِِْ ْو َدْب ُمحِِِِ َِِ ْرِف لِِِِ ِِْ َراِت ال ِِِِ ِِِ َن اْلَقاصِِِِ ِِِ      مِِِِ

  
َرا ا َأَبِِِِِِِِِِِِْ ِب ِمْنعَِِِِِِِِِِِِ تِِِِِِِِِِِِْ ْوَق الِْ َن الِِِِِِِِِِِِْ رِ  فَِِِِِِِِِِِِ   "مِِِِِِِِِِِِِ
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المضههاف بههأل،  اقتههرانلفظيههة جههاز  :يعنههي هههل اإلضههافة هنهها إضههافة لفظيههة أو محضههة معنويههة؟ إذا قلنهها
هههذه اإلضههافة و المضههاف بههأل،  اقتههرانال يجههوز فههمحضههة معنويههة  :وإذا قلنهها ،المضههاف بههأل اقتههرانجههاز 

 محضة ومعنوية إلى أن قال:  وتلك ،اسمها لفظية
اِف ُمْغت ف رْ  ْصُل أ ْل ِبذ ا اْلُمض  و    و 

  
انِ  ل ْت ِبالثهههههههههههههههههههههههههههخ ع رْ  يِإْن ُوصهههههههههههههههههههههههههههِ ِد الشهههههههههههههههههههههههههههخ  اْلُجعهههههههههههههههههههههههههههْ

   
مها تقهول: فهالن ضة المعنوية فال يجوز بحهال، يعنهي كيعني في اإلضافة اللفظية، أما في اإلضافة المح

هنهها فههي  حههالبألنههها إضههافة معنويههة، وال يجههوز  ؛العبههد هللا، هههذا كلههه ال يجههوز بحههالالعبههد العميههم، فههالن 
منههه، بههدل معرفههة مههن  ألنههه يجعههل الثههاني بههدالً  ؛المضههاف بههأل اقتههرانحههال اإلضههافة المعنويههة المحضههة 

  .قترن بألاذا  إ معارفه
  ُلُه َتَعاَلى:َقوْ 

الِة{}و اْلُمِقيِمي ال  .هذه إضافة لفظية [35الحج: صخ
 طالب:..............................

 ؟ماذا في
 طالب:..............

أو على شهيء  ،أو على قبيلة ،على أسرة اصل إذا كانت علمً أبًدا، هي في األ جازهاأأحد   هما في  ،ال ال
 .نابن فال إنما هو ،صحيح فغيرن الفالن أما فال ،فوها من ملخف   ،بداًل من مل

 طالب:...................
ا، يعنهي إذا كانهت األ  ،الناحية الشرعيةما يجوز من    ،اما يجوز شرعي   سهرة يكهون مهن مل ما يجوز إطالقهً

 .ال ،أل التي هي للتعريف وليس ،فالن الفالن ما فيه إشكال، ملمن مل  ،عبد الكريم، من مل الشيخ
 ...............طالب:.....
 هذا  لط. ،ال ال  لط

 طالب:.................
 من العبد. يصير االسم اإللهي من أسماء هللا بدالً 

 طالب:.....................
 نعم.

 طالب:................
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مل  :علههى أسههرة فيقههال اعلمههً  ،علههى قبيلههة ا، ال ال هههذه مادامههت أسههرة، يعنههي علمههً لههه دخههل هههذا مهها ،ال ال 
 :تقههول أن مهها يجههوز لكنهههمل،  ،الشههرك مهها فيههه إشههكال د هللا أ نيههاء عههنهللا، نحههن مل عبهه مل عبههد  ،فههالن

 .بصحيحليس  ،ألعبد هللا، نحن ألعبد هللا
ٍََ ا َما ُتوَعُدوَ  ِلَيْوِب اْلِحَساِب   َقْوُلُه َتَعاَلى:  " ِ  ِبال } َراَ ُ  اْلَعامِْ ِه. َوقِِ ْدُتْم بِِ ِ   ُوعِِ ٍََ ا اْلَجَزاُ  الِْ اِ  َأْ   تِْ

و َواْبُن ُمَحْيِصن   اْبُن َكِثير   ْ َعا اْلُمْؤِمُنوَ . َوَقَرأَ ا ُتوَعُدوَ  أَ َأْ : مَ  ِر،  ِباْلَيا ِ  َوَيْعُقوبُ  َوَأُبو َعْمر  َعَلى اْلَ بَِ
َي ِقَراَ  ُ  َلِمي ِ  َوٍِ ِتَيارِ  الس  ُْ .  َلُحْسَن َمآب  ِلْلُمْتِقيَن }َوِإْ  ِلَقْوِلِه َتَعاَلى: ؛ َوَأِبي َحاِتم   َأِبي ُعَبْيد   َوا َبر  َُ َفُعَو 

ْوِب اْلِحَساِب، َقالَ  }ِلَيْوِب اْلِحَساِب   :اْأَْعَشى َأْ : ِفي َْ
ا ِ  َِِ ْم ِلَزمِِِِِِِِِِِ ُِِ ا َلعِِِِِِِِِِِ َِِ يَن مِِِِِِِِِِِ ِِِ  اْلُمِعينِِِِِِِِِِِ

  
اُقوا اَق َأفَِِِِِِِِِِِ ى ِإَذا َأفَِِِِِِِِِِِ وِ  َحتِِِِِِِِِِِْ  السِِِِِِِِِِِ 

   
و ِ َأ ْ   ٍَ َ  }َقْوُلُه َتَعاَلى:  : ِفي َزَماِ  الس  َنِعيَم اْلَجْنِ  َداِئم  َ   َأ ْ َدِلي   َعَلى   د  ا َلُه ِمْن َنَ اا َلِرْزُقَنا مَ ِإْ  

ْنَقِ ُع،  ." َلُعْم َأْجر  َ ْيُر َمْمُنو   }: َوَقالَ  َعَ ا م َ ْيَر َمْجُ وذ    } َكَما َقاَل: َْ
ة، ال يصهحبه منه ممنهون يعنهي ال يصهحبه منهة، :، ومنهم من يقهولا، ممنون يعني مقطوعً ايعني مقطوعً 
 ،وكههذلك النهار عنهد أهههل السهنة والجماعههة ،ا خالهدون مخلههدون فيههاههعلههى أن الجنهة دا مههة وأهل وههذا دليهل

 ،نسههب لسههيخ اإلسههالمهمهها فانيتههان، والقههول بفنههاء النههار قههوٌل يُ  :والمعتملههة يقولههون بأنهمهها فانيتههان، يقولههون 
لكهن مها يوجهد كهالم لهه صهريح فهي  ،ل لههستدالاله ويستطرد في ال  ويستدل  ،ي مؤلفاتهويذكره ابن القيم ف

 .ترجيحه
 ...طالب:.........

 .شيخ اإلسالم لكن ما تثبت، ما تثبت ل م ذكروا رسالةه
اَلى" ُه َتعَِِِِ آب   } :َقْولُِِِِ ْر مَِِِِ اِ يَن َلشَِِِِ َ ا َوِإْ  ِلل ِِِِْ اِ يَن   ٍَِِِِ ا ِلل ِِِِِْ َر مَِِِِ يَن َذكَِِِِ ا ِلْلُمْتقِِِِِ َر مَِِِِ ا َذكَِِِِ َلمِِِِْ

ٍََ ا  :ُُ الْزْجا َقالَ  الَ َبرُ َُ   } ٍََ ا. قَِ ُِ َعَلى  ٍََ ا، َفُيوَق ، َأِ : اْأَْمُر  اِر  ِ   اْبِتَدا   َمْحُ وف  ُن اْأَْنبَِ َ ا  :ابِْ ٍَِ{ 
. ُبْم َتْبَتِدُئ  ِ  َحَسن  سُِ َ  }َوِإْ  ِللْ اِ يَن َوْق ٍُُم اْلِ َْن َكْ ُبوا الر  آب   .َو ْر مَِ ب  َ صِِ } َلشَِ يُروَ  : َأْ : ُمْنَقلَِ

هِ  مْ ِإَليِِْ ِه:  . بُِِ َك ِبَقْولِِِ ْيَن َذلِِِ اُد بَِِ ْئَ  اْلِمعَِِ َلْوَنَعا َفبِِِ ْنَم َ صِِْ ئْ  }َجعَِِ ْئَ  َأْ  بِِِ ِعْم، َأْو بِِِ ُدوا ِأَْنُ سِِِ ا َمعِِْ َ  مَِِ
 ".ِفيِه َحْ ف  : َوِقي َ . ُد الْصِبي ِ . َوِمْنُه َمعْ اْلِ َراُش َلُعمْ 

ألن من على ظهرها يالزمها  ؛ا مهاد واألرض أيًض  الصبي المهد،، يالزمونها كما يالزم ألنهم يالزمونها
 .كما يالزم الصبي مهده

 ..طالب:........
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 األمر هذا. ،األمر قدره مبتدأً 
 ......طالب:....

 كيف؟
 ......طالب:...

} اِ ين  ذ ا و ِإنخ ِللطههخ اِ ي يعنههي إذا تقههرر هههذا أو األمههر مهها ُذكههر فيمهها تقههدم ،}ههه  { }و ِإنخ ِللطههخ ، ا نافً يكههون اسههتٍن 
 نعم.

ادِ :  َأ ْ   َوِقيَ : ِفيِه َحْ ف  " ُع اْلِمعَِ ِ   َوصَِ َأ ْ :  َوِقيِ َ .  ِبْئَ  َمْوضِِ َ ا الِْ الَ : ٍَِ ْم قَِ يَن، بُِ ُؤَ ِ  اْلُمْتقِِ : ْ ُت ِلعَِ
ُِ َعَلى َلَشَر َمْرِجع    }َوِإْ  ِللْ اِ يَن  ٍََ ا ، َفُيوَق ا } َم  .َأْ 

اَلى  َِِ ُه َتع ُِِ َ ا }: َقْول َِِ ٍ ُ َِِ اق  وُقوُه حَ َفْلي يم  َوَ سِِْ َ ا   مِِِ َِِ ي  }ٍ ِِِ َداِ ، وَ ف ِِِ ع  ِباِ ْبت ِِْ ِع َرف ُ وُقوُه َمْوضِِِ َِِ ي  }َفْلي فِِِ
َلِت اْلَ اُ  ِللْتْنِبيِه اْلِ   ِفي اْلَ َبرِ  َمْوِضعِ  َُ ٍََ ا ، َوَد ُِ َعَلى   } ى    َحِميم  }َوَيْرَتِ ُع   ،}َفْلَيُ وُقوُه َفُيوَق َعلَِ

 َ َِِ ِدِْر ٍ ِِْ يَتق ِِِ الَ م  ا َحم َِِ اُ   . ق ىوَ  :الْنحِِْ َِِ وَ  اْلَمْعن ُِِ وُز َأْ  َ   َ ا: َيجُِِ َِِ ُر ٍ ِِْ اق  }، واْأَم يم  َوَ سِِْ ِِِ ْم   َحم َِِ ِإَذا ل
 ."َتْجَعْلُعَما

 .يعني كما تقدم في نظيره
ٍََ ا، و :الْنْحاُ   َقالَ " اق  َوَيُجوُز َأْ  َ ُ وَ  اْلَمْعَنى: اْأَْمُر  ْم َتجْ  ِإَذا }َحِميم  َوَ سِْ بَِ ا َعْلُعمَِ لَِ ا  ،رماَُ َفَرْفُعُعمَِ

ى ى َمْعنَِِِ اق  َعلَِِِ يم  َوَ سِِِْ َو َحمِِِِ ْرا ُ  .: ٍُِِِ ى َواْل َِِِ ا ِبَمْعنَِِِ ْرَفُعُعمَِِِ يم  : مِ َْ ُه َحمِِِِ اق   ،نِِِْ ُه َ سِِِْ دَوِمنِِِْ   ".، َوَأْنشَِِِ
اٌق{أن يكون   على  يعني ِميٌم و   سخ قهدم خبهره محهذوف م لمبتدأ محذوف تقديره هو، أو يكون مبتدأً  اخبرً  }ح 
ال يجههوز فهه تههان،ألن حمههيم و سههاق نكر  ؛ر قبلههه ال بعههدهقههد  ومنههه  سههاق، وال بههد أن يُ  ،منههه حمههيم هتقههدير 

 االبتداء بهم. نعم.
 َوَأْنَشد:"

ي َ لَِِِِِِِ    ْبُ  فِِِِِِِ اَ  الصِِِِِِِ  ا َأضَِِِِِِ ى ِإَذا مَِِِِِِِ  َحتِِِِِِْ
  

ودُ  ُِِ ِو ٌّ َوَمْحصِِِِِِِ ِِْ ُ  َملِِِِِِِ ِِْ وِدَر اْلَبقِِِِِِِ ُِِ  َو ِِِِِِِ
   

رُ  َُ   : َوَقاَل آ
 ِِْ ا   َوَأعِِِِِِ َِِ ا َمتِِِِِِ َِِ َِِ َلعِِِِِِ هِ َوا    ِِِِِِ ِِِ  َدْوَ  بِِِِِِ

  
َحَقا ِرَ  اْنسَِِِِِِ ا ُأفِِِِِِْ ْرب  ِإَذا مَِِِِِِ ب  َو َِِِِِِ  "ِقتِِِِِِْ

   
وهههو أكبههر مههن الههدلو.  ،سههتخرج بههه المههاء مههن اآلبههاريُ  ،مهها هههو أكبههر مههن الههدلومسههتقى بههه الغهرب هههو مهها يُ 

 نعم.
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ٍََ ا َوَيُجوُز َأْ  َ ُ وَ  "  ُرُه  } ا أْضِرْبهُ : َما َتُقولُ كَ  ،َيُ وُقوُه لْ }فَ ِفي َمْوِضِع َنْصب  ِبِإْضَماِر ِفْع   ُ َ سِ   ."َزْيدم
ْيًدا اْضِرْبهُ   ز 

ا اْضِرْبهُ " َ ا َأوْ  ،َكَما َتُقوُل: َزْيدم ي ٍَِ ىَوالْنْصُب فِِ ى لَِ ُِ َعلَِ ُ وُقوُه ، َفُيوقَِ ِدُئ  ،}َفْليَِ اق  َوَتْبتَِ يم  َوَ سِْ  }َحمِِ
ِدْرِ  ى َتقِِْ ُر َعلَِِ اق  : اْأَمِِْ يم  َوَ سِِْ َر ِ  َوَأٍِِْ ِ  ْنَِِ ِ اْلَمدِ  َأٍِِْ ِ  َراَ  ُ . َوقِِِ }َحمِِِ وِفيِ ينَ  َوَبعِِْ ِ  اْلَبصِِْ ِِ  اْل ُِِ ِبَتْ ِفيِِ
يِن ِفي    اب   َوَقَرأَ   ، َوَ ْساق  }السِ  ُن َوبِْ ُش  َ ْحَيى بِْ َز ُ  َواْأَْعمَِ اِئي   َوَحمِْ اق   } َواْلِ سَِ ِدْدِ    َوَ سِْ ا   ،ِبالْتشِْ ٍُمَِ َو

َ شِ  ُلَغَتاِ  ِبَمْعنمى َواِحد  ِفي َقْولِ  ُْ ٍَُما ُمْ َتِل   :  َوِقي َ  .اْأَ ْفَ  َفُعَو اْسم  ِمثْ َمْعَنا َُ َواب  ُ  َعَ اب  َوجَ ، َفَمْن 
، ال   َشْدَد َقالَ َوَمنْ   َوَصَواب  ى َفعِْ ٍَُو اْسُم َفاِع   ُنِقَ  ِإلَِ ال   ؛:  ْراب  َوَقتِْ َو ضَِ ِ ، َنحِْ ْن ِلْلُمَباَلغَِ ال  مِِ َو َفعِْ ، َوٍُِ

 .َ ْساق  َوَ اِسق  َ َسَق َ ْغِسُق َفُعَو 
 ".اْبُن َعْبا    َقالَ  

لكهن فهي حهال النفهي ههل ههي أبلغ مهن اسهم الفاعهل،  اوأنه ،ثبات تدل على المبالغةإلصيغ المبالغة في ا
 أبلغ من اسم الفاعل أو اسم الفاعل أبلغ منها؟ 

 طالب: ................. 
مي{  ،يكون اسم الفاعل أبلغ بُّك  ِبظ الخ م ا ر  فالن ليس  :وإذا قيل ،فالن ليس بظالم :[ إذا قيل46]فصلت:  }و 

ا مبالغهة ؛س بظهالمبظالم، فأيهما أبلهغ فهي نفهي الظلهم؟ لهي ت لكهن يثبه ،ألنهه قهد ينفهى عنهه أن يكهون ظالمهً
 .عنه الظلم دون مبالغة

ُفُعْم ِبَبْرِدهِ ٍَُو الْزْمعَ :  اْبُن َعْبا    َقالَ "  د   . َوَقالَ ِريُر ُ َ وِ  ٍِ ى  ٍَُو الْثْلُج اْلَباِردُ  :َوُمَقاِت    ُمَجا ِد اْنَتعَِ ِ   قَِ الِْ
اَل َ ْيُرٍُمَِ .  َبْرُدهُ  ا ُ حِْ اَوقَِ ْرِدِه َكمَِ ِرُق ِببَِ ُه ُ حِْ يمُ : ِإنِْ ر ِهِ ِرُق اْلَحمِِ الَ  ِبحَِ و . َوقَِ ر  ُن َعمِْ ُد َّللْاِ بِْ ْي    :َعبِْ َو قَِ ٍُِ

َتَن مَِ َأَْنَتَن َمْن ِفي اْلَمْغِرِب َ ِليظ  َلْو َوَقَع ِمْنُه َشْي   ِباْلَمْشِرِق  ِرِب َأَنِْ ْن ، َوَلْو َوَقَع ِمْنُه َشْي   ِفي اْلَمغِْ
َن الصِْ ٍُوَ :  َقَتاَد ُ  . َوَقالَ َمْشِرقِ ِفي الْ  ْم مِِ ٍِ وِد َرِ  َوُجلُِ وِب اْلَ  َِ ْتِن ُلحُِ ُِ الز َناِ  َوِمْن نَِ ِدِْد  َما َ ِسيُ  ِمْن ُفُرو

ارِ  :ُمَحْمُد ْبُن َكْعب   . َوَقالَ َواْلَاْيِ  َوالْنْتنِ  ِ  النِْ اَرُ  َأٍِْ َو ُعصَِ َ اٍُِ بَ  . َوٍَِ ْوُل َأشِْ ِ ،  ُ اْلقَِ الُ ُه ِبالل غَِ َق قَِ : َ سَِ
ا ِإذَ اْلُجْرُح  َُ ِمْنُه َما   َأْصَ رُ َ ْغِسُق َ ْسقم َر َُ   :، َقاَل الْشاِعرُ ا 

ا َِِ اَ  َوِطيَبعِِِِِِِِ َِِ َ ْكْرُت اْلَحيِِِِِِِِ َِِ ا تِِِِِِِِ  ِإَذا مَِِِِِِِِِِ
  

قُ  ِِِ ِ  َ اسِِِ ِِْ َن الْليِِِ ِِِ ع  مِِِ ِِْ َرى َدمِِِ َِِ ْي جِِِ َِِ  ِإلِِِ
   

 ."َأْ : َباِرد  
 .بعض النسخ فيها من العين
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دِ     . َوَقالَ  ِمَن الْنَعارِ ْنُه َأْبَردُ ِأَ   ؛َلْي   َ اِسق    اُل:َوُيقَ "  وِععِ   :الس  ِنِعْم َوُدمُِ ْن َأْعيُِ يُ  مِِ ْم اْلَغْساُق اْلِ   َ سِِ
 ".ِحَياِض الْناِر َفُيْسَقْوَنهُ ، ُ ْجَمُع ِفي ِنِعمْ اْلَحِميُم ُدُموُ  َأْعيُ  :اْبُن َزْيد   . َوَقالَ ُ ْسَقْوَنُه َمَع اْلَحِميِم

 طالب:...............
ا ِطيب ههههههههههههههههه  اة  و  يهههههههههههههههه  ذ كخْرُت اْلح  ا تهههههههههههههههه   ِإذ ا مهههههههههههههههه 

 
قُ  ِل   اسههههههههِ ن  اللخيههههههههْ ٌع مههههههههِ مههههههههْ ر   د  يخ جهههههههه   ِإلهههههههه 

   
  اسق 

 طالب:..............
 .ا، يعني باردً اين  اسق يعني باردً دمع من الليل أو من الع

 ..........طالب:....
 ين؟أ

 طالب:.......................
 .البارد البارد، بارد 

 " ِِْ ِدُْد الِ ِِْ مْ َوالصِ ٍِ وِد ُِِ ْن ُجلِ ِِِ ُُ مِ ُر ِِْ َ ا ِ   َ  ِ َِِ ى ٍِ اُر َعلَِِِ َِِ ِتيِ ُْ اق    }. َواِ  ِِْ ْيال  َوَ سِ َِِ َ  سِ ِِْ وَ  ِمثِ ى َ  ُِِِ ِِْ . َحتِ
 ."ُحْم   ِمْن َعْقَرب  َوَحْي   َعا ُسم  ُك ِ  ِذ  ْين  ِفي َجَعْنَم َ ِسيُ  ِإَليْ اُق عَ اْلَغسْ  :َكْعب   َوَقالَ 
 .حمة السم، نسأل هللا العافية، والسمال
وذ  َوِقي َ " ُُ ٍَُو َمْأ ِ  َ غْ ُق َأْوُل ُظْلَمِ  الْليِْ ِ . َواْلَغسَ  ِمَن الي ْلَمِ  َوالْسَوادِ :  َق الْليِْ ْد َ سَِ ُق ِإَذا، َوقَِ َم .  سِِ َأْظلَِ

يِ  عَِ  َأِبي َسِعيد  اْلُ ْدِر  ِ  ِمْن َحِدْثِ    ِ التِ ْرِم ِ  َوِفي ْلَم -ِن الْنبِِ ِه َوسَِ ْلى َّللْاُ َعَليِْ الَ -صَِ وما »: : قَِ ْو َأْ  َدلِْ لَِ
ٍْ ِمْن َ ْساق  ُْعْ  ْنَيا َأَْنَتَن َأ ْنَيا  َ َراُق ِفي الد   ."«الد 

 تخريجه؟ ؟تخريجه
 ؛ لَع  دراُ.يِ: ضعيِ أُرجه الترم   بسند ضعطالب

 راج أبي السمح؟د 
 : نعم.طالب

 ضعيف، نعم. ، دراجضعيف
ٍََ ا َأْشَبُه َعَلى اِ ْشِتقَ ُقْلتُ " ُه  َ اِق اْأَْوِل َكَما َبْيْنا: َو ُ  َأْ  َ  ُِ ، ِإْ  َأنِْ عَ ْحَتمِِ اُق مَِ َوَد  وَ  اْلَغسِْ َيَنِنِه َأسِْ سَِ

  .". َوَّللْاُ َأْعَلمُمْيِلمما، َفَيِص   اِ ْشِتَقاَقا ِ 
 طالب: ................. 
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 ؟نعم
 .....طالب:........

 كيف؟
 ...........طالب:..
واسم الفاعل أبلهغ منهها فهي  ،ثبات ألن صيغة المبالغة ليست أبلغ مطلًقا، هي أبلغ في حال اإل؛  نعمأبلغ  

ا َّللاخُ  نفهي اإلرادة  ،ونفهي اإلرادة أبلهغ منهمها  ،حال النفي مه  {}و  ا ِلْلعهال ِمين  نفهي  ،[108مل عمهران:] ُيِريهُد ُظْلمهً
 اإلرادة أبلغ من نفي اسم الفاعل وصيغة المبالغة.

 ...طالب:.........
 ،ونفهي صهيغة المبالغهة ،الوجهوه، نفهي اسهم الفاعهل ، على كل الوجوه جاء النفي، جاء النفي على كهلنعم

 .ونفي إرادة الظلم
 .....طالب:.......

 ل، نعم. نفي الفاع
اَلى" ُه َتعَِِ ْن شَِِ ْ }: َقْولُِِ ُر مِِِ ُ  َوآَُِِ َرأَ    ِلِه َأْزَوا و قَِِ ر  و َعمِِْ ُر : َأبُِِ رَ  }َوُأَُِِ ُع ُأُِِْ َرى َواْل ُ َجمِِْ َ  اْلُ بِِْ ِر. ى ِمثِِْ بَِِ

رُ }: اْلَباُقو َ  َُ  ."ُمْ َرد  ُمَ ْكر    َوآ
ُر{ ،تين ما يشهد لها من اآليةءولكال القرا ُر{حهها أزواج جمهع بجمهع، يرج ِ  }ُأخ  حهه الضهمير مهن يرج ِ  }و مخه 
 .كلهمخر من ش شكله،

 .عليهما يأتي الكالمتان ءوعلى كل حال القرا 
رَ  " و َوَأْن َِِ ر  و َعمِِْ ُر  َأبُِِ ِه َتعَِِ  ؛}َوآَُِِ ُ  }: اَلىِلَقْولِِِ ْن َجَماعَِِ   َأْ : َ   ُ   َأْزَوا د  عَِِ ُر ِبَواحِِِ رَ ْ بَِِ م   . َوَأْن َِِ  َعاصِِِ

 الُجحدر ".
 حدري.الج  
رُ  } اْلَجْحَدِر     عاصم" َُ رَ }ْت  : َوَلْو َكانَ َقالَ     َوُأ َُ زَ َلَ اَ  ِمْن َشْ ِلَعا   َوُأ لِْ ِن َ  َْ اِ  بُ . َوِكَن الْرْدْْ ، َواْلِقَراَ تَِ

ِحيَحَتا ِ  ُر . صَِِ رُ : َوعَِِ َ َأ ْ  }َوآَُِِ اقِ  اب  آَُِِ يِم َواْلَغسِِْ َوى اْلَحمِِِ ْ ِلهِ }. سِِِ ْن شَِِ الَ   مِِِ اَد ُ  قَِِ ِوهِ  :َقتَِِ ْن َنحِِْ . مِِِ
ُر . َواْرَتَ َع  ِريرُ ٍَُو الْزْمعَ  :اْبُن َمْسُعود   َقالَ  َُ َدا ِ   }َوآ ُ  }وَ   ،ِباِ ْبتِِ ا      َأْزَوا َدأ  بَِ ْ ِلِه ، وَ ُمْبتَِ ْن شَِ ُرهُ   }مِِ بَِ َُ ،

َبرُ  َُ  ".َواْلُجْمَلُ  
 .األول للمبتدأوالخبر خبر  الثانية من المبتدأوالجملة  ،لمبتدأ الثانياجملة خبر ال
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َبرُ "  َُ ُر َواْلُجْمَلُ   َُ ُر ُ وَ   . َوَيُجوُز َأْ   َ }آ َُ َمر  َدْل َعَلْيِه    ،ُمْبَتَدأم .  }َوآ َْ يم  }َواْلَ َبُر ُم ُ وُقوُه َحمِِ ٍََ ا َفْليَِ
اق   ينم ؛   َوَ سِِْ مِأَْ  ِفيِِِه َدلِِِ ُه َلعُِِ ى َأنِِْ رُ  َعلَِِ ْم آَُِِ اَل: َوَلعُِِ ُه قَِِ وُ  ، َفَ َأنِِْ ُ  }، َوَي ُِِ ْ ِلِه َأْزَوا ْن شَِِ َ      مِِِ صِِِ
رَ  َُِِ َدأُ ِِ َ ِ  وَ ُمَتَ صِِِِ    ِبال ، َفاْلُمْبتَِِِ ُ  }صِِِِ  الْيْرفِ   َأْزَوا و   بِِِِ َرَأ َمْرفُِِِ ْن قَِِِ ُر }. َومَِِِ َن : َوأَ َأَرادَ  َوُأَُِِِ َوا   مِِِِ نِِِْ
 ".اْلَعَ اِب 
 ؟بالظرف أزواج مرفوعوع بالظرف؟ مرف كيف
ألنههه أحههد جم يههها،  ؛عون فههي إطههالق الظههرف علههى شههبه الجملههة، إطههالق الظههرف علههى شههبه الجملههةيتوسههخ 
ويشمل الجار والمجرور، فهو مرفوع بالجهار والمجهرور الهذي يكهون مبتهدًأ لهه  ،جملة يشمل الظرفشبه ال
 ، والجار والمجرور خبر مقدم.امؤخرً 
 :  عني من ش له...طالب
 .به جملة، شبه جملة يعني الجار والمجرورش
ُر }َوَمْن َقَرَأ  " َُ رُ  َأَراَد: َوَأْنَوا   ِمَن اْلَعَ اِب   َوُأ َُ ٍَُو ُِْريُد الْزْمَعِريَر َفَعَلى َأْنُه جَ ْن َجمَ ، َومَ ُأ َعَ  الْزْمَعِريَر َع َو

ا ِتَنِف اْأَْجَنا ِ ، َفجُ َأْجَناسم ُْ اَبْت ْنُه َجَعَ  ِلُ  ِ  ُجْز   مِ . َأْو َعَلى أَ ِمَع ِ  ْنُه َزْمَعِريرما ُبْم ُجِمَع، َكَما َقاُلوا: شَِ
 . "َمَ اِرُقهُ 

والقليههل فههال يحتههاج إلههى جمههع كأسههماء األجنههاس، المههاء مههثاًل يشههمل  ،علههى الكثيههرق طلههألن الممهريههر يُ 
 لكهن نظهًرا لتعهدد أنواعهه وأجناسههوإن كهان شهاماًل للجميهع،   ،لتعهدد أنواعهه  ؛القليل والكثير، لكنه قهد ُيجمهع

 .وما أشبه ذلك ،وكالماء ،ُيجمع كالممهرير
َن الدْ  َلىعَ  َأوْ  َكَما َقاُلوا: َشاَبْت َمَ اِرُقُه." عِ َأْنُه َجْمع  ِلَما ِفي اْلَ َنِب مِِ َواِز اْلَجمِْ ى جَِ ِ  َعلَِ َ   ؛َ لَِ ُه َجعَِ ِأَنِْ

َو ِنَعا َِ ُ  ْردِ   الْزْمَعِريَر اْلِ   ٍُِ هِ  اْلبَِ ي َقْولِِ ِع فِِ ِإَزاِ  اْلَجمِْ اق  }: بِِ يم  َوَ سِْ ُ وُقوُه َحمِِ َ ا َفْليَِ ي   ٍَِ ِميُر فِِ َوالَِْ
وَد عَ  وُز َأْ  َ عُِِ ْ ِلِه َ جُِِ اقِ شَِِ يِم َأِو اْلَغسِِْ ى اْلَحمِِِ ىلَِِ ى َمْعنَِِ ْ ِلهِ } . َأْو َعلَِِ ْن شَِِ ُر مِِِ ا  َوآَُِِ ا َذَكْرنَِِ َع مَِِ ، َوُرفِِِ

ُر  َُ َداِ  وَ َراَ  ِ َعَلى قِ   }َوُأ ْ ِلهِ } اْلَجْمِع ِباِ ْبتِِ ْن شَِ هُ    مِِ َ    لَِ َدِإ وَ صِِ ى اْلُمْبتَِ وُد َعلَِ ر  َ عُِ ُ  }، َوِفيِِه ِذكِْ   َأْزَوا
َبُر اْلُمبْ  رُ . َوَ  َ ُجوزُ َتَدإِ َُ َُ رَ  }ِمْن َشْ ِلِه ، وَ  َأْ  ُ ْحَمَ  َعَلى َتْقِدِْر: َوَلُعْم ُأ َُ ُ  ، وَ ِصَ    ِأُ ُمْرَتِ َع    }َأْزَوا

َرادِ  فِِْ ي الِْ اَز فِِِ ا جَِِ الْيْرِف َكمَِِ َع ؛ بِِِ ُث اْرَت َِِ ْن َحيِِْ ا مِِِ ِميَر ِفيعَِِ َ َ  َ  ضَِِ ُ  ِأَْ  الصِِِ  َرد   }َأْزَوا هُ ، ُم ِِْ و  َقالَِِ َأبُِِ
ي    ُ  وَ  .َعلِِِ نَ َأ ْ  }َأْزَوا َ اِب : َأصِِْ َن اْلعَِِ َوا   مِِِ الَ اف  َوَألِِْ وبُ  . َوقَِِ اْلَ تْ  :َ ْعقُِِ ْ ُ  بِِِ ُ ، َوبِ الشِِْ ِر ِ : اْلِمثِِْ اْلَ سِِْ

  ".ل  الد  
كلُ   .والِشكُل، الدخلُّ  الش 

ل  "    ".َوِباْلَ ْسِر الد 
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 .وهو حسن الهيٍة وخفة الروح وما أشبه ذلك  ،الدلكل كل المثل، والش ِ الشخ  ،ثلْكل المِ الشخ 
 طالب:............

 .مبتدأ باالبتداء كقول البصريين رفع
 طالب:............

 .، نعمانفعاتر 
 : البيت السابق...طالب
   ...هتأمل ،هتأمل

 ...طالب:.........
ا ههي متفهق عليهها مهن العهين بعهض النسهخ، مهن الليهل مهو  مهن الليهل،  اسهقٌ من الليهل، دمهع    اسقدمع  

 .العين  اسق، دمٌع  اسق من العين، فالجار والمجرور متعلق بغاسق
 .....طالب:.....

 ؟ببارد  ار  اسقً س  لكنه ف  
 طالب: ................. 

 ؟تقديم وتأخير 
   نعم.طالب: 

 نه مقدم ثالثة أسطر؟ أض فتر  يُ يعني  
 نعم. طالب: 

 .بارد خالص انتهى اإلشكال :وقال هر ما يضر إن شاء هللا مادام فس  
ُ  ُمْقَتِحم  َمَعُ مْ }  :ُلُه َتَعاَلىَقوْ "  ُلوا الْناَر ُبمْ  :اْبُن َعْبا    َقالَ     ٍََ ا َفْو َُ َ  َبعِْ  ٍَُو َأْ  اْلَقاَدَ  ِإَذا َد ٍُُم َدَُِ َد

ُ  :  َقاَلِت اْلَ َزَنُ  ِلْلَقاَد ِ ،  اْأَْتَبا ُ  ٍََ ا َفْو ُُ َ ْعِني: اْأَْتبَِ   } ْو ُ  اَ ، َواْل َِ مْ }: اْلَجَماعَِ َتِحم  َمَع ُِ : َداُِِ   َأ ْ   ُمقِْ
 ". َ  َمْرَحبما ِبِعمْ }:  َمَعُ ْم، َفَقاَلِت الْساَد ُ  الْنارَ 

 .مون فيها، وهللا المستعانتقحخ نتم وأ .مقتحم يعني داخل بقوة وإقبال وإقدام
َرْحَبُ  اْلَمْسِجِد ، َوِمْنُه َوالْرْحُب الْسَع ُ  . اْتَسَعْت َمَناِزُلُعْم ِفي الْنارِ  َ  َأ ْ   }َ  َمْرَحبما ِبِعْم َفَقاَلِت الْساَدُ :    "

ٍَ َوَ ْيرِهِ  ٍَُو ِفي َمْ  َعاِ  َفِلَ ِلَك ُنِصبَ . َو   :اِبَغ ُ النْ  ، َقالَ ِب الد 
هِ  ِِِ نم بِِِِِِِِِِ ِِْ د  َوَ  َأٍِِِِِِِِِِ َِِ ا ِبغِِِِِِِِِِ ِِم  َ  َمْرَحبِِِِِِِِِِ

  
 ِ ِِْ ُِِق اْأَِحبِِِِِ اَ  َتْ ِريِِِِِ َِِ دِ  ِإْ  كِِِِِ َِِ ي  ِِِِِ ِِِ  فِِِِِ
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الَ  َد َ  قَِِ و ُعَبيِِْ َك، َأ ْ  :َأبُِِ ا بِِِ وُل: َ  َمْرَحبِِم َرُب َتقُِِ َعْت اْلعَِِ َك اْأَْرُض َوَ  اْتسَِِ ْت َعَليِِْ اُلو إِ } .: َ  َرُحبَِِ ْم صَِِ ْنعُِِ
ٍُ ِقي َ   الْناِر  اَدِ ، َأ ْ َو مِ :  ْوِل اْلقَِ اْن قَِ ْم صَِ ٍَا. َوِقيِ َ : ِإْنعُِ َلْيَنا ا صَِ اِر َكمَِ ِ  ُلو النِْ ْوِل اْلَمَنِئ َِ ْن قَِ َو مِِ ٍُِ :

ْوِلِعمْ  َِِ مْ  ُمْتصِِِِِِ   ِبقِِِ ُِِ َتِحم  َمَع ِِِ ُ  ُمقِِِِِْ ْو َِِ َ ا فِِِ مْ  وَ  ،ٍَِِِِِ ا ِب ُِِِِِ ِِم ُتْم َ  َمْرَحبِِِ ْ  َأنِِِِِْ َِِ اُلوا بِِِ ْوِل  قَِِِِِ َِِ ْن قِِِ َو مِِِِِِ ُِِ ٍِِِ
 ."اُش الْنقْ  َوَحَ ى .اْأَْتَبا ِ 

 .السوءهذه صحبة  ،نسأل هللا العافية ،كل فريق يتبرأ من الثاني، وكلما دخلت أمة لعنت أختها
ْوبَ  :الْنْقاُش  َوَحَ ى  " ٍُْم َِْ و ِرِكيَن َوُمْ ِعمُِ َُ اْأَْوَل َقاَدُ  اْلُمشِْ اُعُعمْ  َأْ  اْلَ ْو اِني َأْتبَِ ُُ الثِْ ْو ، َواْل َِ ْدر  ،  بَِ ْدر  ِببَِ

رُ  ٍِ َ ِ  َأْنَعا َعاْم   ِفي ُك ِ  َتاِبع  َوَمْتُبو    َوالْيا ِْ  ."ِمَن ا
 .التمثيل وإال فاألصل العموميعني ما ُذكر على سبيل 

ْبَنا رَ }َباَ  َ ْعِني اْأَتْ  َقاُلوا  } .َلَنا َوَلُ مْ   َفِبْئَ  اْلَقَرارُ } .َأْ  َدَعْوُتُموَنا ِإَلى اْلِعْصَيا ِ      َأْنُتْم َقْدْمُتُموُه َلَنا}"
ٍََ ا  ٍََ ا َوسَ َمنْ  :اْلَ ْرا ُ  َقالَ  َمْن َقْدَب َلَنا  ا ْنُه، َوَقاَل َ ْيُرهُ  َسْوَ  َلَنا  ٍََ ا اْلَعَ اَب ِبُدَعاِئِه ِإْ انَِ : َمْن َقْدَب َلَنا 
ي  ى اْلَمَعاصِِِ َِِ ارِ }ِإل ِِْ ي الن ِِِ ا ف ْع م َ ابما ضِِِ ِزْدُه عَِِ َِِ ِه إِ وَ   ف ِِِ َ ابما ِبُدَعائ اعَِِ ْع م َك ضِِِ ِِِ اَر َذل ا، َفصَِِ َِِ الَ ْ ان َِِ ُن  . َوق ِِْ اب

ا ِفي ال :َمْسُعود    ."اِر اْلَحْياُت َواْأََفاِعينْ َمْعَنى َعَ ابما ِضْع م
يعنههي عههذاًبا بمخههالفتهم والضههعف بههدعوتهم إلههى هههذه المخالفههة، دعههوتهم  يههرهم، وبهههذا ُيعلههم أن الضههرر 

ْن ألن  ؛ستعانالالزم، وهللا المأمره أعظم من الضرر   يمتعد ال ِوْزُر مه  نخ ُسنخة سيِ ٍة فعليه ِوْزُرهها و  »من س 
ن ة فلهه أجُرهها وأجهُر مهن عمهل بهها إلهى يهوم القيامهة« ،عمل بها إلى يوم القيامة س  نخ ُسنخة ح  ومهن  ،وم ن س 

حههدأ وال حههرج، إن كههان فإن كههان مههن أهههل الصههدر األول  ،قههه هللا تجههري لههه األجههور إلههى يههوم القيامههةوفخ 
ل لضهال  ا إلهى يهوم القيامهة. وكهذلك األوزار وهكهذا ، د   به من اقتد   بمن اقتد واقت  ،به  د من اقت  د اقت

 .نسأل هللا العافية ،المضلون في الصدر األول شأنهم أعظم
نسههأل هللا العافيههة، يحههرص  ،ولههد مدم الههذي سههن القتههل كههل مههن ُيقتههل إلههى يههوم القيامههة لههه كفههل مههن وزره 

 ليكون له مثل أجورهم. ؛ يرهاإلنسان على أن ينتفع وينفع 
 طالب:.................

أمها للتهابعين فهنههم  ،وإزر لمهن تهبعهم ،ألنهه ضهعف كفهل إزر لههم  ؛اضح، للمتبوعين و لمتبوعين واضحل
تسلسههل األمههر وصههار كلههه عليههه وزره ووزر مههن  ،ألنهههم ُتبعههوا ممههن جههاء بعههدهم ؛ُتبعههوا ممههن جههاء بعههدهم

 .  بهد اقت
ِ ِه " اَلىَوَنِييُِِر ٍَِِ ُه َتعَِِ ِ  َقْولُِِ َِِ ِْ ارِ  }: ا َن النِِْ ا مِِِ ْع م َ ابما ضِِِ آِتِعْم عَِِ ل وَنا فَِِ ُؤَ ِ  َأضَِِ ا ٍَِِ اَلى:  . َرْبنَِِ ُه َتعَِِ َقْولُِِ

اُلوا  ِرِكينَ  }َوقَِِِِ اِبُر اْلُمشِِِِْ ي: َأكَِِِِ َراِر  } َ ْعنِِِِِ َن اْأَشِِِِْ ٍُْم مِِِِِ د  ا َنعُِِِِ ا م ُكنِِِِْ َرى ِرجَِِِِ ا َ  نَِِِِ ا َلنَِِِِ الَ  مَِِِِ ُن  قَِِِِ ابِِِِْ
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ا    َحابَ  ُِْريُِِِِِِِِِِِدو َ  :َعبِِِِِِِِِِِْ د   َأصِِِِِِِِِِِْ ْلمَ  - ُمَحمِِِِِِِِِِِْ ِه َوسَِِِِِِِِِِِ ْلى َّللْاُ َعَليِِِِِِِِِِِْ ولُ -صَِِِِِِِِِِِ و ، َ قُِِِِِِِِِِِ  َأبُِِِِِِِِِِِ
نَ  :   َجعِِْ  َنل   َأِِْْ نَ  بِِِ َعْيب   َأِِْْ نَ  صُِِ ؟ َأِِْْ ار  ا َعمِِْ ْرَدْوِ ، َواَعَجبِِم ي اْل ِِِ َك فِِِ ي َجعِِْ    ُأوَلئِِِ َلَم  ِأَبِِِ ، َأسِِْ ِ ين  ِمسِِْ
ٍَُو، َقاَل: ُجَوْيِرَيُ ، َوَأسْ  ِعْ ِرَمُ ، َواْبَنُتهُ  اْبُنهُ  وُه، َوَكَ َر  ُُ  َلَمْت ُأم ُه، َوَأْسَلَم َأ

اَ   َِِ ورما َأضِِِِِِِِِِِِ ُِِ اَونِِِِِِِِِِِِ ِِم ْرقما َوَمْغِربِِِِِِِِِِِِ َِِ  اْأَْرَض شِِِِِِِِِِِِ
  

مُ  َوُد ُمْيلِِِِِِِ ُه َأسِِِِِْ ي ِمنِِِِِْ ُع ِرْجلِِِِِِ  "َوَمْوضِِِِِِ
   

{]  ،نسأل هللا العافية ْن ُنوري ا ل ُه مهِ ِل َّللاخُ ل ُه ُنوًرا ف م  ْن ل ْم ي ْجع  م  ِن هللا العافيهة،  [، نسهأل40النهور:}و  ْن ُيههِ مه  }و 
ا ل ُه ِمْن ُمْكِرمي   .[18]الحج: {َّللاخُ ف م 

ٍُْم ِسْ ِريًّا}" د   َقالَ   َأْتَ ْ َنا ا   :ُمَجاٍِِ َ ْأنَِ ُْ ْنَيا َفَأ ي الِد  ْ ِريًّا فِِ ٍُْم سِِ ْ َنا ارُ }َأْت َِ ْنُعُم اْأَْبصَِ ْت عَِ ْم   َأْب َزا َِ َفلَِ
ٍُْم ِسْ ِريًّا :اْلَحَسنُ  َقالَ  .َنْعَلْم َمَ اَنُعمْ  َر م ْم َأْبَصاُرٍُْم فِ ، َوَزاَ ْت َعْنعُ ُك   َذِلَك َقْد َفَعُلوا، اْتَ ُ و ْنَيا ُمَحقِ  ي الد 
ٍُْم َمَعَنا ِفي الْناِر َفَن َنَراَأ ْ  َ ْت َعْنُعُم اْأَْبَصاُر َأْب َزا}: َمْعَنى َلُعْم. َوِقي َ   ."ٍُمْ : َأ

 .مامهم قالوا: لعلهم في مكان ال نراهم فيهأوجدوهم  ما ،وهذا هو الظاهر
و َواْأَْعَمُش  اْبُن َكِثير    َوَكا َ " ٍُمْ }  َ ْقَرُ و َ  َواْلِ َساِئي   َوَحْمَز ُ  َوَأُبو َعْمر  ِ  بِ    ِمَن اْأَْشَراِر اْتَ ْ َنا َحْ ِف اْأَلِِ

ٍُمْ }َ ْقَرُ وَ    َواْبُن َعاِمر    َوَعاِصم   َوَناِفع   َوَشْيَب ُ  َأُبو َجْعَ ر   . َوَكا َ ِفي اْلَوْص ِ  ْ َنا ِع   َأْت َِ ى ِبَق ِْ ِ  َعلَِ اْأَلِِ
ِتْ َعاِب ُ  اْلَوصِِْ ِ اِ سِِْ ِِِ َقَ ْت َأل ُه قَِِ  ؛، َوسَِِ ِِْ اِأَن ُتْغِنَي َعْنعَِِ َرَأ بِ ِد اسِِْ َِِ ْن ق ى ، َفمَِِ َِِ ْ  َعل ْم َ اِِِ َِِ ِ  ل ِِِ ْ ِف اْأَل حَِِ
َراِر  ِِْ ٍُمْ } ِأَ ْ  ؛}اْأَشِِ ْ َنا َِِ ال    اْت ِِ َِِ الَ حِِ َِِ اُ   . َوقِِ ِِْ َتاِني   الْنحِِ ِِْ ِجسِِ ال   :َوالسِ  َِِ ت  ِلِرجِِ ِِْ َو َنعِِ ُِِ الَ ٍِِ َِِ ُن  . قِِ ِِْ ابِِ

َ أ   :اْأَْنَباِر  ِ  َُ ٍََ ا  . وَ ِأَْ  الْنْعَت َ  َ ُ و ؛َو ٍُمْ }: َمْن َقَرأَ ُ  َماِضيما َوَ  ُمْسَتْقَبنم  ". َأْتَ ْ َنا
ن ألن النعت يبين الوصف وقت التحدأ وقت الكالم يصف الموصوف وقت الكهالم، كمها أن الحهال يبهي ِ 

بهاألمس أنهه جهاء، يقهول: جهاء مهع أنهه لهو تحهدأ عهن شهخي  ،حهال التحهدأ، جهاء زيهٌد ضهاحًكا  ،الهيٍة
ا أو راكبههً ، وجههاء زيههد وهههو يقههرأ أو رجههٌل ضههاحٌك تريههد بههاألمس صههحخ  ال مههانع فهها ومههرادك وقههت مجيٍههه قار ههً

 .منه
فاألصهل فيهه  ،وال مستقباًل هذا إذا تجرد عن القرينة ،ألن النعت ال يكون ماضًيا  ؛: هذا خطأوهنا يقول 

ا عرفتههه فههي وإذا دلههت القرينههة ع ،أنههه وصههٌف للحههال الراهنههة لههى أنههه وصههف لحههال مضههت تصههف شخصههً
أو تتوقههع أن يكههون وصههفه إذا  ،كههان صههغيًرا فههي زمههان مضههى الصههغر وكههان هههذا وصههف كههذا وكههذا يههوم

وتريهده اآلن  ،إذا دلت القرينة على ذلك فال مانع، أما أن تصفه بوصف مضى حال صغره  ،شاب وكبر
أو توقعهت لهه وصهًفا فهي حهال شهيبته وتجهرد  ،وكهذلك إذا وصهفته ،ههذا تضهليلفوتجرد الكالم عن القرينة  
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وتركهه بهدون وصهف أقهرب إلهى أن يفهمهه السهامع مهن وصهفه  ،ه تضهييعذلك عن القرينهة فههذا ال شهك أنه
 .بوصفي يخالف حاله الراهنة

كهذا كهذا كهذا، إذا دلهت القهرا ن  :يعني تصف شخي كهان زمهياًل لهك أيهام الطلهب قبهل عشهرين سهنة تقهول
لف شهك أنهه تضهليل، كهذب مخهات السامع أنه في الحالة الراهنهة ههذا وصهفه فهال ال بأس، لكن إذا أوهمف

بهد أن توجهد  الفهوكذلك إذا وصفته أو توقعت أن يكون وصفه هكذا بعهد عشهرين أو ثالثهين سهنة   للواقع،
      .األصل أن الوصف شرٌح للحال الراهنةوإال فإن  ،رينة التي تدل على ذلكالق
ٍُْم   }َأتْ َوَمْن َقَرَأ:  " َِ َعَلى  َ ْ َنا ْرا ُ  َقالَ   ،}اْأَْشَراِر ِبَقْ ِع اْأَِلِ  َوَق ا ِبَمعْ  :اْل َِ ٍُنَِ ِتْ َعاُب  ْوِبيِ  َواِ سِْ ى التِْ نَِ

ِب   .َوالْتَعج 
اُر  ْنُعُم اْأَْبصَِِ ْت عَِِ ِتْ عَ  }َأْب َزا َِِ َرْأَت ِباِ سِِْ ِوَي ِ ِإَذا قَِِ ْت َأْب ِللْتسِِْ َرْأتَ اِب َكانَِِ َي ، َوِإَذا قَِِ ِتْ َعاِب َفعِِِ ِر اِ سِِْ  ِبَغيِِْ

 ."ِبَمْعَنى َب ْ 
  .ر هممثر همم التسوية، إثعطف بها إألن أم إنما يُ 

ِوي هْ  ِم التخسههههههههههههههْ ر  ه مهههههههههههههْ ْف إثههههههههههههههْ ا اْعطهههههههههههههِ  و أْم ِبهههههههههههههه 
  

هْ  ِث أي ي ُمْغِنيهههههههههههههههه  ْن ل فههههههههههههههههْ م ةي عهههههههههههههههه   أْو ه مههههههههههههههههْ
   

ا؟ فمعناهههاأمها إذا جهاءت بعهد هههل مهثاًل، ههل قهام زيههد أم عمهرو؟ فمعناهها بهل، هههل ت  ..موجهت بكهًرا أم ثيبهً
وإنمهها  ،ن أم ال ُيعطههف بههها بعههد هههل، أم ال ُيعطههف بههها بعههد هههلأل ؛الحههديث أشههكل علههى القاعههدة عنههدهم
ونجهد فهي أسهٍلة االختبهارات وتركهوا أم علهى وضهعها؟  ،ههل بهالهممة  واُيعطف بها بعد همم التسهوية، فهأول

قهل أو، كهذا أو كهذا، فإذا أتيهت بههل فه ،لى القواعهد هل يجوز كذا أم كذا؟ ليس بصحيح هذا، ليس جاري ع
 نعم.

ر  ُبو  أَ  َوَقَرأَ " اِفع   َجْع َِ ْيَب ُ  َونَِ َر ُ  َواْلُمَ َِْ ُ  َوشَِ ٍَُبيِْ ى َو ُش  َوَيْحيَِ اِئي  َوالْ  َز ُ َوَحمِْ  َواْأَْعمَِ ْ ِريًّا } :ِ سَِ مِ     سُِ ِبََِ
يِن. اْلَباُقوَ  ِباْلَ ْسرِ  َر جَ :  َأُبو ُعَبْيَد َ  . َقالَ السِ  ْن َكسَِ ْز ِ مَِ َن اْلعُِ ُه مِِ ْن ضَِ َعلَِ ِ يرِ ، َومَِ َن الْتسِْ ُه مِِ . ْم َجَعلَِ

ْدبَ  ْد َتقَِِ ارِ } .َوقَِ ِ  النِِْ ُم َأٍِِْ قٌّ َتَ اصُِِ َك َلحَِِ قٌّ  } ، ِإْ  َذلِِِ ُر ِإ ْ   َلحَِ بَِِ مُ }، َو َُ َدأ  َمحِِْ   َتَ اصُِِ ُر ُمْبتَِِ بَِِ ُ وف  َُ
ٍَُو َتَ اصُ   ."م  ِبَمْعَنى 

{م هذه فيالوال قٌّ  هي التي تسمونها إيش؟  }ل ح 
 حلق .المز طالب: 

إال لهو ُفصهل  ،ألنهه ال يجهوز أن تلهي إن ؛واقترنهت بهالخبر  ،الممحلقة، نعم، األصهل أن تكهون فهي المبتهدأ
 .بينه وبينها
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َبر  . َوَيُجوُز َأ ْ َأْ  َ ُ وَ  َبَد م ِمْن َحق   َوَيُجوُز    " َُ َبرما َبْعَد  َُ ى َأْ  َ ُ وَ  َبَد م . َوَيُجوُز  َ ُ وَ    ِمْن َذِلَك َعلَِ
ٍْ ِ . َأ ْ ْوِضعِ اْلمَ  مُ }: . َ ْعِني َقْوَلُعمْ  الْناِر ِفي الْناِر َلَحقٌّ : ِإْ  َتَ اُصَم َأ ا ِب ُِ ْبع  َ  َمْرَحبِم َ . َوشِِ َِ ِْ ْن ا ُه مِِ

  ِ ٍْ  .الْنارِ َقْوِل َأ
اَلى:  ِ ر  }  َقْوُلُه َتعَِ ا ُمنِْ ا َأنَِ ْ  ِإْنمَِ اهُ أَ  قُِ ْن َعصَِ اَب َّللْاِ ِلمَِ ف  ِعقَِ وِ  ْدَب.ْ  ُم َِ ْد َتقَِ ه    َوقَِ ْن ِإلَِ ا مِِ َأْ   }َومَِ

  ".اْلِ   َ  َشِريَك َلهُ  }ِإْ  َّللْاُ اْلَواِحُد اْلَقْعاُر َمْعُبود  
 .وأما من ُعبد بباطل فهو موجود  ،يعني معبود بحق، المقصود معبود بحق

َوِإْ  َنَصْبَت اْأَْوَل َنَصْبَتُه. َوَيُجوُز َرْفُع اْأَْوِل   ،ى الْنْعتِ ِبالْرْفِع َعلَ   اْأَْرِض َوَما َبْيَنُعَما }َرب  الْسَماَواِت وَ "
 ."َوَنْصُب َما َبْعَدُه َعَلى اْلَمْدحِ 

 .لكن ال يجوز العكس، نصب األول ورفع الثاني
ْلِقه.: الْسْتاُر ِل ُ }اْلَغْ اُر   ِمْثَ  َلُه.َمْعَناُه اْلَمِنيُع اْلِ   َ  }اْلَعِزيُز  وَ "  َُ  ُنوِب 
اَلى:   ُه َتعَِِ يم    }َقْولُِِ أ  َعيِِِ َو َنبَِِ ٍُِِ  ْ ا قُِِ ْم  َِِ ْ  َلعُِِ دُ مُ  َأْ  َوقُِِ يم   َحمِِْ أ  َعيِِِ َو َنبَِِ ِ رُ  ،ٍُِِ ا ُأنِِْ َن َأْ  مَِِ ِه مِِِ ُكْم بِِِ

اهُ  اَل َمْعنَِ ِه. قَِ ْنَبِغي َأْ  ُ ْسَتَ ْ  بِِ َبر  َعِييُم اْلَقْدِر َفَن َْ َُ اَد ُ  اْلِحَساِب َوالْثَواِب َواْلِعَقاِب  ُه   .َقتَِ َنِييُِرُه َقْولُِ
َتَساَ ُلوَ  َعِن الْنَبِإ  }َتَعاَلى:     ".[2-1]النبأ:   اْلَعِييِم َعْم َْ

إن النبهأ ههو الخبهر العظهيم، ههو  :ومهنهم مهن يقهول ،واحهد  ىً واحهد، النبهأ والخبهر بمعنه  ىً نهالنبأ والخبهر بمع
وأصهحاب القهول  ،نبهأ بهدليل وصهفه فهي مواضهع بأنهه عظهيم :فالخبر العادي ال يقهال عنهه  ،الخبر العظيم

ُلون  عه   }حتهيج إلهى وصهف األول أنهما مترادفان يقولهون: لهو وجهد هنهاك فهرق لمها ا اء  مخ ي ت سه  ِإ{ عه  مها ِن النخبه 
 .بنفسه متميم ألنه ؛عظيم :نقول أن نحتاج ما }ُقْل ُهو  ن ب ٌأ{ صفإلى و احتاج 

د   اْبُن َعْبا    َوَقالَ " ٍِ َبر  َجِلي   َ ْعِني اْلُقْرآَ  اْلِ   أُ  :َوَقَتاَد ُ  َوُمَجا َُ َأْنُتْم }اْلَمْنَ َعِ  : َعِييُم . َوِقي َ ْنِبُئُ ْم ِبِه 
  . ُضو َ َعْنُه ُمْعرِ 

اَلى  َِِ ُه َتع ُِِ ُمو َ  }: َقْول ى ِإْذ َ ْ َتصِِِ َِِ اْلَمَىِ اْأَْعل ِِِ م  ب ِِْ ْن ِعل ِِِ َي م ِِِ اَ  ل َِِ ا ك ُ    ، مَِِ َِِ ُم اْلَمَنِئ  ى ٍُِِ َِِ ُ اْأَْعل َُ َِِ اْلم
ي ْولِ  فِِِ ا    قَِِ ِن َعبِِْ دِ   ِ  ابِِْ رِ  َوالسِِ  ي َأمِِْ ُموا فِِِ َتصَِِ ُْ ُُ  آَدبَ  ا يَن  َق فحِِِ ُد } لِِِ ْن ُ ْ سِِِ ا مَِِ ُ  ِفيعَِِ اُلوا َأَتْجعَِِ قَِِ
ْير  ِمْنُه :  َوَقاَل ِإْبِليُ    [30]البقر : ِفيَعا َُ ٍََ ا َبَياُ  َأ ْ   }َأَنا  ا َوِفي  دم ْلى َّللْاُ َعَليِْ  - ُمَحمِْ ْلَم  صَِ  -ِه َوسَِ

ْن ِقصِِْ ِ  َر عَِِ بَِِ ُْ رِهِ  آَدبَ  َأ وْ َوَ يِِْ َك َ  َُْتصَِِ ي   ، َوَذلِِِ ْد َقامَِِ ُر ِإْ  ِبَتْأِْيِِد  ِإَلعِِِ ْدِقهِ ، َفقَِِ ى صِِِ َزُ  َعلَِِ ا ِت اْلُمْعجِِِ ، َفمَِِ
ُه } :ِبَقْوِلهِ  َ ا َوَصَ  َقْوَلهُ ، َوِلعَ ِصْدَقهُ ُقْرآِ  ِلَيْعِرُفوا َباُلُعْم َأْعَرُضوا َعْن َتَدب ِر الْ  ُتْم َعنِْ يم  َأنِْ أ  َعيِِ َو َنبَِ ٍُِ  ْ قُِ

 . ُمْعِرُضو َ 
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َعِب  َوَقْول  َبا   َرَواهُ   و اْأَشِْ نِ  َأبُِ نِ  عَِ الَ  اْلَحسَِ وُل َّللْاِ  قَِ اَل َرسُِ ْلمَ   -: قَِ ِه َوسَِ ْلى َّللْاُ َعَليِْ َأَلِني »:  -صَِ سَِ
ُ اْأَْعَلى؟ ُقْلتُ   ِفيمَ  ُمَحْمدُ  : َ اَربِ ي َفَقالَ  َتَصَم اْلَمَُ ُْ تُ : َقالَ .  ي اْلَ ْ اَراِت َوالْدَرَجاتِ : فِ ا : َوَما اْلَ ْ اَراُت؟ ُقلِْ

ى اْلجَ اْلَمشِْ  َداِب ِإلَِ ى اْأَقِْ اتُي َعلَِ بَ َماعَِ َبَراتِ ، َوِإسِْ ي السِْ وِ  فِِ ااُ  اْلُوضُِ اِجِد ِباْنِتيَِ ي اْلَمسَِ ِر ، َوالْتْعِقيُِب فِِ
َنُ  ِباِإْفَشاُ  الْسَنِب:  ْلتُ ؟ قُ َوَما الْدَرَجاتُ :  َقالَ .  الْصَنِ  َبْعَد الْصَن ِ  اِب، َوالصِْ اُ  ، َوِإْطَعاُب الْ عَِ ِ  َوالنِْ لْليِْ

رْ «  ِنَياب   ،  ِبَمْعَناُه َعنِ  التِ ْرِمِ     َجهُ َُ  .": َحِدْث  َ ِريب  َوَقاَل ِفيهِ اْبِن َعْبا  
له شرح، شرح النفهيس علهى ههذا الحهديث اسهمه اختيهار األولهى فهي شهرح   -رحمه هللا–بن رجب  االحافث  

 .حديث اختصام المه األعلى
 .طالب:..........

 .نعم
 ...........الب:.ط

 لهم ما يشهد له.
 ......طالب:.....

 .معاذ صحيحلكن حديث  ، ريب  هقال عني ،ليس بصحيح ل الحسنيمراسهذا 
 ...طالب:........

 .حديث معاذ ال بأس به
ا َوَقالَ  ُمَعاِذ ْبِن َجَب    َوَعنْ " َم ْرِح . َوَقْد َكَتْبَناُه ِبَ َماَحِدْث  َحَسن  َصِحي   :  َأْ  ي شَِ ِلِه ِفي ِكَتاِب )اْأَْسَنى فِِ
َنى(أَ  َماِ  َّللْاِ اْلُحسِِْ َ الَ  ،سِِْ ْحَنا ِإشِِْ ُد لِِْ َوَأْوضَِِ ي ُه َواْلَحمِِْ ى فِِِ ْد َمََِِ ي ( ِِ ). َوقَِِ ْوُل فِِِ ى  اْلقَِِ ِي ِإلَِِ اْلَمشِِْ

ُر الْسيِ َئاتِ ، َوَأْ  ااْلَمَساِجدِ   .، َوَتْرَفُع الْدَرَجاتِ ْلُ َ ا ُتَ  ِ 
ى اْلمَِِ }: َوِقيِِ َ   ُ اْأَْعلَِِ ِميُر فِِِ اْلَمَنِئ َِِ ُ  َُ ُموَ  ي ، َوالَِِْ ْرَقَتْينِ  }َ ْ َتصِِِ ْنُعمُ . َ عْ ِل ِِِ اَل مِِِ ْن قَِِ ْوَل مَِِ ي قَِِ : نِِِ

ُ اْأَْعَلى : َوِقي َ . آِلَع   ُتْعَبدُ :  ، َوَمْن َقالَ اْلَمَنِئَ ُ  َبَناُت َّللْاِ  ٍَُنا }اْلَمَُ ، ٍَا تِ َ ْعِني ُقَرْيش  ُْ ا: ا ا صَِ ُمُعْم ِفيمَِ
  .ْطَلَع َّللْاُ َنِبْيُه َعَلى َذِلك، َفأَ َبْيَنُعْم ِسرًّا

ْنَ ارُ َأْ  ِإْ  ُْو   ِإْ  ُْوَحى ِإَلْي ِإْ  َأْنَما َأَنا َنِ ْر  ُمِبين  } َرأَ َحى ِإَلْي ِإْ  الِْ ا ِ  . َوقَِ ُن اْلَقْعقَِ ِر بِْ و َجْع َِ }ِإْ   َأبُِ
 ".ِإْنَما َأْنَت َنِ ْر  ُمِبين  : ُ َقاُل ِلي ْنُه َقالَ ِأَْ  اْلَوْحَي َقْول ، َكأَ  ؛َعْمَز ِ ِبَ ْسِر الْ  ِإْنَما 

 .والهممة ُتكسر بعد القول، هممة إن ُتكسر بعد القول
 . "ْسُم َما َلْم ُ َسْم َفاِعُلهُ ِأَْنَعا ا ؛ْوِضِع َرْفع  َوَمْن َفَتَحَعا َجَعَلَعا ِفي مَ "
 .ج إلى نا ب فاعلوحى يحتايُ 
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ْنَ ارُ ْنَك ُقْلتَ َكأَ  :اْلَ ْرا ُ  َقالَ " اُ   وقال ،: َما ُْوَحى ِإَلْي ِإْ  الِْ ب   :الْنحِْ ِع َنصِْ ي َمْوضِِ وَ  فِِ وُز َأْ  َت ُِ َوَيجُِ
 .". َوَّللْاُ َأْعَلمُ ْ  ِأَْنَماِبَمْعَنى إِ 
 ..........طالب:..

يهههورأ بغضهههاء وال  النقهههال الهههذي الب ،وصهههول إلهههى الحهههق وتقريهههرهإذا كهههان المهههراد بهههه الجهههدال مهههن أجهههل ال
فالوصهههول إلهههى الحهههق مطلهههوب حتهههى فهههي الحهههج، حتهههى لهههو تنهههاقش  ،سهههيٍةمثهههار وال تترتهههب عليهههه  ،شهههحناء

مجموعة من العلماء ومن طالب العلم فهي مسهألة علميهة يهراد مهن ذلهك الوصهول إلهى القهول الهراجح فيهها 
 .والجدال به هذا الذي ال يجوز لبالباط االختصامما فيه إشكال، لكن ف
اْلمَ اْلَمعْ  }َ ْ َتِصُموَ  ِمْن ِصَلِ   }ِإْذ  ِإْذ َقاَل َرب َك ِلْلَمَنِئَ ِ    }ُلُه َتَعاَلى:  َقوْ " م  بِِ ِ َنى: َما َكاَ  ِلَي ِمْن ِعلِْ َُ

. َوِقيَِ :   :اْأَْعَلى ِحيَن َ ْ َتِصُموَ  ِحيَن َقاَل َرب َك ِلْلَمَنِئَ  ِ  ين  ْن طِِ رما مِِ اِلْق َبشَِ َُ الَ ِإنِ ي  ْن   }ِإْذ قَِ َدل  مِِ بَِ
َتَعْلُق ِبَمْحُ وف    }َ ْ َتِصُموَ  وَ   }ِإْذ َ ْ َتِصُموَ   ى ِمْن ِعْلم  ِب َ  ْعَنى: َما َكاَ  ِليَ ِأَْ  اْلمَ   ؛َْ ِ اْأَْعلَِ َنِب اْلَمَُ

ِتَصاِمِعْم. ُْ ُرد  ا  }َفِإَذا َسْوْيُتُه  َوْقَت ا َتْقَب ِ ِإَذا تَِ ى اْلُمسِْ َي ِإلَِ ُروَف الشِْ  ؛ْلَماضِِ ِبُه حُِ ا ُتشِْ ا ِأَْنعَِ ْرِط َوَجَواُبعَِ
َُ َكَجَواِبِه، َأ ْ  وِح الْ   ِه ِمْن ُروِحيَوَنَ ْ ُت ِفي}. َلْقُتهُ :    ".ِلُ هُ ِ   َأمْ َأْ  ِمَن الر 

 .بخالف لم التي ترد المستقبل إلى الماضي ،ترد الماضي إلى المستقبل
ي " ْن ُروحِِِ ُت ِفيِِِه مِِِ اَف ِ  }َوَنَ  ِِْ ضَِِ ى الِْ َ ا َمْعنَِِ ِر . َفعَِِ ُه َ يِِْ ُه َوَ  َ ْمِل ُِِ ِ   َأْمِل ُِِ وِح الِِْ َن الِِر  ْد َأْ  مِِِ ، َوقَِِ
امَ  ٍََ ا اْلَمْعَنى ُمَجْودم ى  ي  (لنِ َسا ِ ا)ِفي   ََ ِه فِِ ي َقْولِِ ى فِِ ُه  }  [171]النسِا : َوُروح  ِمْنهُ } ِعيسَِ وا لَِ َفَقعُِ

ٍََ ا ُسُجوُد ب  َعَلى اْلَحالِ َنْص   َساِجِدَْن  ى ِفي ْي   َ  ُسُجوَد ِعَباَد   َتحِ . َو ََ   .(اْلَبَقَر ِ ). َوَقْد َم
ا َأِ  اْمَتَثُلوا اْأَمْ  َأْجَمُعوَ    َفَسَجَد اْلَمَنِئَ ُ  ُكل ُعْم  } وعما َلُه َوَتْعِييمِم َُ ُُ ِ َر َوَسَجُدوا َلُه  هِ لِْ }ِإْ   ،ِبَتْعِييمِِ

ُجودِ   ِإْبِليَ   َأْ    َأِنَ  ِمَن الس  نم بِِ ُه َجعِْ ُه َطاعَِ   لِِْ لَِ ُجوَد لَِ ْن َطاعَِ السِ  ُ  مِِ ِتْ َبارما ُك ِْ ، َواْأََن َِ ، ر  ِ  َّللْاِ اسِْ
اِفِري َِِ َن اْل  ِِِ اَ  م َِِ َ ِلَك ك ِِِ ِتْ َبارِ َول اَلىَن ِباسِِْ ِر َّللْاِ َتعَِِ ِِْ ْن َأم ي ِه عَِِ ِِِ َ ا ف َِِ ي ٍ ِِِ َنُب ف َِِ ى اْل  ْد َمََِِ َِِ َر ِ ). َوق  (اْلَبقَِِ

 ."ُمْسَتْوفمى
ههل العلهم مهن يسهتدل علهى أن أ محظهور، يعنهي مهن  ارتكهاب بومعصهية مدم   ،جهب امعصية إبلهيس بتهرك و 
رحمهه –فههم مهن كهالم شهيخ اإلسهالم ويُ  ،اويجعل هذا مضطردً   ،المحظور  اب ارتكترك الواجب أعظم من  

 ؟إيههش ارتكههاب والجمهههور علههى أن تههرك المههأمور أسهههل  ،معصههية مدم مههع معصههية إبلههيسسههتدل باو  ،-هللا
»إذا أمههرتكم يقههول:  -عليههه الصههالة والسههالم–ألن الرسههول  ؛المحظههور ارتكههاب تههرك المههأمور أسهههل مههن 

 .«اجتنبوهكم عن شيء ف»وإذا نهيت ،مثنوية فيهجعل  «ماستطعتبأمر فأتوا منه ما 
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أو  ،المحظهور أسههل مهن تهرك المهأمور ارتكهاب طلق القهول بهأن يعني ال يُ  ،والصواب أنه ال هذا وال هذا 
كثيههر مههن  ارتكههاب فهنههاك مههن المههأمورات مهها تركههه أعظههم مههن  ،بههل ُينظههر إلههى كههل شههيء بحسههبه ،العكههس

ن المأمورات فكل شيء بحسهبه، ض المحظورات أعظم من كثير مالمحظورات كالصالة مثاًل، وهناك بع
 نعم.

ْدَك }َقاَل َ ا ِإْبِليُ  َما َمَنَعَك   َقْوُلُه َتَعاَلى:  " ُجَد َأْ  َصَرَفَك َوصَِ ْن  }َأْ  َتسِْ ُجدَ َأْ  عَِ ُت  }َأْ  َتسِْ َلقِْ َُ ا  ِلمَِ
َدْ   ُه، َوإِ  ِبيَِِ ا لَِِ ِه َتْ ِريمِِم ى َنْ سِِِ ُه ِإلَِِ ْلقَِِ َُ اَف  اِلَق كُِِ ِ  شَِِ َأضَِِ اَ  َُِِ ِه ْ  كَِِ ى َنْ سِِِ اَف ِإلَِِ ا َأضَِِ َ ا َكمَِِ ، َوٍَِِ ْي  

وَح َواْلَبْيَت َوالْناَقَ  َواْلَمَساِجَد. َفَ اَطَب الْناَ  ِبَما َ ْعِرُفوَنُه ِفي وِقيَن  الر  َن اْلَمْ لُِ َتَعاُمِلِعْم، َفِإْ  الْرِئيَ  مِِ
ْعَياِب َ  َُْباِشُر َشْيئما ِبَيِدِه ِإْ   ِبَعَلى َسِبيِ  الِْ  ".َوالْتَ ر 

 .يعني اإلضافة، اإلضافة لما يمكن انفصاله وانفكاكه تكون إضافة تشريف ال إضافة تبعيض 
ٍََ ا. َقالَ "  ٍَُنا ِبَمْعَنى  د   َفِ ْكُر اْلَيِد  ٍِ  ".ُمَجا

} يخ د  ُت ِبيهه  ل قههْ ا خ  ا عنههد أهههل السههنة ق ميههات  هههذه مههن }ِلمهه  اطبههة. يههٌد علههى مهها يليههق بجاللههه الصههفات إجماعههً
ي، هههذا ال يمكههن أن يقولههه ي أو بنعمتهه  قههوت  ب :وال يمكههن أن يقههال ،التأويههل بحههال مثنههى ال يقبههلال وعظمتههه
   أحد، نعم.

الَ " د   قَِِ ِه: ا :ُمَجاٍِِِ ِِِ ا َكَقْول َِِ ُت َأن َلقِِْ َُ ا  ازُُه ِلمَِِ َلِ ، َمجَِِ ِد َوالصِِِ   ِِ ى الْتَأك ا ِبَمْعنَِِ َِِ ٍُن ٍَا ُد  َِِ َك  }ْلي  ِِِ ُه َرب ى َوجِِْ َوَيْبقَِِ
ْلِق َّللْاِ َتَعاَلى َدِلي   َعَلى َأْنُه َليْ  [،27]الرحمن: َُ ْبَقى َرب َك. َوِقيَ : الْتْشِبيُه ِفي اْلَيِد ِفي  ى َأْ : َْ َ  ِبَمْعنَِ

دْ النِ عْ  ٍَُما ِصَ َتاِ  ِمْن ِصَ اِت َذاِتِه َتَعاَلى. َوِقيَ : َأَراَد ِباْلَيِد اْلقُِ ي َمِ  َواْلُقْوِ  َواْلُقْدَرِ ، َوِإْنَما  ا لِِ اُل: مَِ َرَ ، ُ قَِ
ِه أَ  َداِ . َوَيُدل  َعَليِْ . َوَما ِلي ِباْلَحْمِ  الْثِقيِ  َْ َق َ  َ قَِ ِبَعَ ا اْأَْمِر َْد  اَل ْ  اْلَ لِْ اِ . َوقَِ ْجمَِ ْدَرِ  ِبالِْ ُع ِإْ  ِباْلقُِ

  الْشاِعُر:
هِ  ي بِِِِِِِ ْيَ  لِِِِِِِ ا لَِِِِِِ َراَ  مَِِِِِِ ْن َع ِِِِِِْ ُت مِِِِِِِ  َتَحْملِِِِِِْ

  
َدا ِ  َياِت َِِِِِِِِِِِِِِِْ اِل الْراسِِِِِِِِِِِِِِِِ  "َوَ  ِلْلِجبَِِِِِِِِِِِِِِِ

   
اليههد الثابتههة ، لكههن ال ُتحمههل ر والقههادرومههن أسههما ه القههدي ،-جههل وعههال–علههى كههل الحههال القههدرة ثابتههة هلل 

 .الكتاب والسنة القطعية على القدرة، القدرة شيء واليد شيءبنصوص 
 .......طالب:.....

 .نعم
 ............طالب:
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هِ  ،هذا إذا لم يكن له إال ضد واحد  ْيِء ن ْهٌي ع ْن ِضدِ  ؟ خالف بهين أههل العلهم، لكهن إذا لهم هل األ ْمُر ِبالشخ
  .كان له أضداد فالإن ، ليكن له إال ضد واحد فيتجه القو 

َلْقُت ِبَيَدْ  :  َوِقي َ " َُ َلْقُت ِبَغْيِر َواِسَ      }ِلَما  َُ ُجودِ   َأْسَتْ َبْرتَ  } .ِلَما    اِلينَ َأْب ُكْنَت ِمَن اْلعَ } َأْ  َعِن الس 
 .اْلُمَتَ بِ ِريَن َعَلى َربِ كَ َأِ    
اِل    َوَقَرأَ   نْ  ُمَحْمُد ْبُن صَِ ْب    عَِ نِ  شِِ ِن َكِثيِر   عَِ َتْ َبْرتَ  }  َم ِْ َ  َوَأٍِْ ِ  ابِْ َدْ  اسِْ ى َمْوصُِ   ِبيَِ ِ  َعلَِ وَلَ  اْأَلِِ

رِ  و ُ اْلَ بَِ ْ  ِمثِِْ َ ُمنْ  }َأْب  ، َوَت ُِِ ى بَِِ وَ  اْفَتَراهُ } َقِ عَِِ م ِبَمْعنَِ ْبِعهِ  [38]ِْون : َأْب َ ُقولُِِ َتْ َعَم َوشِِِ ِن اسِِْ . َومَِِ
ٍَُو َتْقِرير  َوَتْوِبيَل   ِلَعْمَزِ  اُمَعادِ   }َأْب فَ  َت اَأ ِ .     ِ ْسِتْ َعاِب، َو يَن َأَبيِْ َك حِِ َدبَ : اْسَتْ َبْرَت ِبَنْ سِِ ُجوَد ِِ ، لسِ 

َتَ ْبُروَ  َفَتَ ْبْرَت ِلَعَ ا  .َأْب ُكْنَت ِمَن اْلَقْوِب اْلِ َْن َْ
ْير  ِمْنهُ  }:  َقْوُلُه َتَعاَلى  َُ هُ  :ِمَن اْلَعَرِب َمْن َ ُقولُ  :اْلَ ْرا ُ  َقالَ     َقاَل َأَنا  ُر ِمنِْ يَِ ُْ هُ  ،َأَنا َأ ر  ِمنِْ َ ا َوَأشَِ ، َوٍَِ

ِ فَ  ُه حُِِ ُ  ِإْ  َأنِِْ َو اْأَصِِْ ِتْعمَ  ؛ٍُِِ َرِ  اِ سِِْ ين  } .الِ ِلَ ثِِْ ْن طِِِ ُه مِِِ َلْقتَِِ َُ ار  َو ْن نَِِ ي مِِِ َلْقَتنِِِ ى   َُ اَر َعلَِِ َ  النِِْ َفَِِْ
هُ  َ ا َجعِِْ   ِمنِِْ يِن، َوٍَِِ َر ُمتَ أَِ  ؛ال ِِِ  ٍِ َوا اْ  اْلجَِِ َأ اْلِايَِِ َِِ ُْ اَ  َفَأ ي َ  َجاِنسَِِ  ، َفقَِِ ى فِِِ ْد َمََِِ َرافِ ). َوقَِِ  (اْأَعِِْ

 ."َبَياُنهُ 
لكههن القيههاس الباطههل  ،أول مههن قههاس إبلههيس، سالقيههاس يقولههون: إن أول مههن قههاس إبلههيبوالههذين يقولههون 

ال شههك أنههه مثههل قيههاس إبلههيس الههذي تصههادم بههه  المنكههر الههذي ال تتههوافر أركانههه وتصههادم بههه النصههوص 
ويشهترك فيهه الفهرع  ،، أمها القيهاس الهذي تتهوافر فيهه أركانههد مهردو  ،مثل قياس إبليس  ،نصوص المحكمةال

كمهها  ،ههذا مقبههول عنهد عامهة أههل العلهم ومعمهول بهه عنهدهمفوال يعهارض بهه نهي  ،العلهةمهع األصهل فهي 
عهن  اإلبهل الهورك بالولهد الهذي تغيهر لونهه -عليه الصالة والسهالم–جاءت به النصوص، كما قاس النبي 

 .تخالف ألوانها ألوان أصولها لون أبيه باإلبل الورك الذي
اَل }"  اقَِِ ُْ ِمْنعَِِ ُر ُْ ا َن اْلَجنِِْ ِ    فَِِ ي مِِِ يم  } َ ْعنِِِ َك َرجِِِ ِب َوا  َفِإنِِْ وب  ِباْلَ َواكِِِ ُعِب َأْ  َمْرجُِِ َك }  لشِِ  َوِإْ  َعَليِِْ

ْنِ  ،َأْ  َطْرِد  َوِإْبَعاِد  ِمْن َرْحَمِتي  َلْعَنِتي ْوِب الدِ  ِ   ِإَلى َْ رِ َتْعِري ى اْلُ  ِْ ع   ِأَ ْ  ؛ ِبِإْصَرارِِه َعلَِ َن ُمْنَق ِِ الْلعِْ
ُر َتْحِقيُِِق الْلعِِْ ِحيَنئِِِ    اَر َ ْيعَِِ ِه النِِْ ولِِِ ُُ ْم ِبُد و َ } نِ ، بُِِ ْوِب ُْْبَعثُِِ ى َِِْ َأْنِيْرِني ِإلَِِ اَل َربِ  فَِِ وُ  َأْ    قَِِ َأَراَد اْلَمْلعُِِ

كَ َ مُ  ى َذلِِ ْب ِإلَِ ْم ُ جَِ ىوَت َفلَِ َر ِإلَِ وَ   ، َوُأُِِ  وِب َوٍُِ ِت اْلَمْعلُِ ُق ِفيِهِ َِْ  اْلَوقِْ وُت اْلَ لِْ هِ ْوُب َ مُِ ا بِِ َر َتَعاُونِم  ُِ ُأ  ،، فَِ
ِوَيْنُعْم َأْجَمعِِِ  } َك َأُ ِِْ اَل َفِبِعْزتِِِ َبِب    ينَ قَِِ َرَدُه ِبسَِِ ا طَِِ ْزِييِن  آَدبَ  َلمِِْ ي آَدَب ِبتَِِ ُه ُ َِِِ   َبنِِِ ْزِ  َّللْاِ َأنِِْ َ  ِبعِِِ َحلَِِ

َعَواِت َوإِ  ْيِعمْ الشِِْ ْبَعِ  َعلَِِ اِل الشِِ  ى ْدَُِِ ِوَيْنُعمْ }، َفَمْعنَِِ َتْدعِ  َأُ ِِْ ي: َأَسِِْ ى اْلَمَعاصِِِ ُه َ  َيْنُعْم ِإلَِِ َم َأنِِْ ْد َعلِِِ ، َوقَِِ
ى اْلَوْسَوسَِِ ِ صِِِ ُ  َ  ُه،، وَ  ِإْ  ِإلَِِ ْم َُْوْسِوسِِْ ْو لَِِ ُلُ  لَِِ اَ  َ  َ صِِْ ْن كَِِ ُد ِإْ  مَِِ الَ  َ  ُ ْ سِِِ َ ا قَِِ اَدَك  } :َوِلعَِِ ِإْ  ِعبَِِ

   ".ِمْنُعُم اْلُمْ َلِصيَن 
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وأمههها مههها سهههبقت لهههه السهههعادة مهههن عبهههاد هللا  ،فهههي إضهههالله انهههي مهههن سهههبقت عليهههه الشهههقاوة يكهههون سهههببً يع
 .المخلصين فإنه ال سلطان له عليهم

 ...طالب:......
 .ا، أعممعنوي   ا أوال الرجم أعم من أن يكون حسي  

 ...طالب:.......
 .السماء أكثر حرست  ،العكسال ال بالعكس، 

ينَ }" ْنُعُم اْلُمْ َلصِِِِ اَدَك مِِِِ ِ َْأ ِ   ِإْ  ِعبَِِِ ْمَتُعْم ِمنِِِِ  : الِِِْ َك، َوَعصَِِِ َتُعْم ِلِعَباَدتِِِِ َلصِِِْ ُْ ييَن َأ ى فِِِِ ْد َمََِِِ  . َوقَِِِ
 . َبَياُنهُ   (اْلِحْجرِ )
 ".}َقاَل َفاْلَحق  َواْلَحْق َأُقوُل ْوُلُه َتَعاَلى: قَ 

 .الحقُ 
   طالب: .................

 .هذه قراءة المؤلف، نعم قراءة نافع
ٍْ ِ  ٍَِ ِه ِقَراَ  ُ "   ".اْلَحَرَمْينِ  َأ
 .إليها فالحق  والحق   أشاري تال
 ".اْلَحق  َواْلَحْق َأُقوُل }َقاَل فَ َقْوُلُه َتَعاَلى: "

وُل{تنا ءقرااآليات المقحمة على   ولذلك في قخ أ قهُ قُّ و اْلحه  اْلح  قخ }قهراءة نهافع  ههيقهراءة المؤلهف  }فه  اْلح  ال  فه  قه 
قخ   .{و اْلح 

َراَ  ُ " ِِِ ِ ِه قِ َِِ ٍِ  ِ ِِْ َرَمْينِ  َأٍِ َِِ ِِْ ِ  اْلحِ َر ِ  َوَأٍِ ِِْ . اْلَبصِ اِئي  َِِ َرأَ   َواْلِ سِ َِِ ُن  َوقِ ِِْ ا   ابِ ِِْ د   َعبِ ِِِ م   َوُمَجاٍِ ِِِ    َوَعاصِ
َ  ِفي اْلَ ْرا ُ  . َوَأَجازَ ِبَرْفِع اْأَْولِ  َوَحْمَز ُ  َواْأَْعَمُش  يِه اْلَ  ِْ ِتَنَف فِِ وب  ِب   . َوَ  اُِْ ُه َمْنصُِ ي َأنِْ اِني فِِ الثِْ

َراِ  َأ ْ َوَنْصُب اْأَ   }َأُقوُل  ى الِْ ِْ اْتِبُعوا  ْوِل َعلَِ قْ : فَِ َتِمُعوا اْلحَِ ْق َواسِْ انِ اْلحَِ ِه. ، َوالثِْ ْوِل َعَليِْ اِ  اْلقَِ ي ِبِإ قَِ
ٍَُو  َوِقي َ  وب  ِبِ عِْ   مُ  :َأُبو َعِلي    . َقالَ ْ : َأْفَعُلهُ ِبَمْعَنى ُأِحق  اْلَحْق أَ :  ق  اْلَحق  اْأَْوُل َمْنصُِ َمر  َأْ : ُ حِِ َِْ

، َكَما َتُقوُل: َّللْا ، َأْو َعَلى الْ َّللْاُ اْلَحقْ  اْلَحق ِ }: َأَْفَعَلْن، َوَمَجازُهُ  َقَسِم َوُحِ َف َحْرُف اْلَجرِ  َو َّللْاُ   َقاَل َفبِِ َوٍُِ
 ".ْلَقَسِم َواْلُمْقَسِم َعَلْيهِ ُجْمَل   اْعُتِرَضْت َبْيَن ا  َواْلَحْق َأُقولُ  }. اَلى َأْقَسَم ِبَنْ ِسهِ َتعَ 

فيكهون منصهوًبا علهى  ،انتصهب  ،ملمها نهُمع الخهافض حهرف القسه رد قهمسم  بحرف ق  ايعني إذا كان مجرورً 
 .نمع الخافض 

 .........:طالب
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، نهه قهد يقهول بهاطاًل. قهد يقهول بهاطاًل أل ؛قتبس وينسهب ذلهك إلهى نفسهه، ال ال، ال يجهوزي  ،تمثل بهييعني  
 نعم.

وُل }" ُِِ ْق َأق ِه، َواْلحَِِ ِِْ ِم َعَلي ِم َواْلُمْقسَِِ ْيَن اْلَقسَِِ َِِ ْت ب َِِ   اْعُتِرضَِِ ُِِد اْلِقصِِْ ِ  ُجْمل َو َتْوِكي ق  َوٍُِِ َ  اْلحَِِ ِِِ ، َوِإَذا ُجع
َ ْ }َمْنُصوبما ِبِإْضَماِر ِفْع   َكاَ    ". َأَْمَُ

 .بإضمار فعلي 
َْ   }َأَمْ اِر ِفْع   َكاَ  ِبِإْضمَ "   ."َعَلى ِإَراَدِ  اْلَقَسِمَُ

 .طٍة لقسم محذوفو ميعني تكون الالم 
ا َوَأُبو ُعَبْيَد َ  اْلَ ْرا ُ  َوَقْد َأَجازَ "  َْ  َجَعْنمَ }  َأْ  َ ُ وَ  اْلَحق  َمْنُصوبما ِبَمْعَنى َحقًّ َد َجَماعَِ    َأَْمَُ    َوَذِلَك ِعنِْ

ِرَبنْ  ا َأَضِِْ دم وُز: َزيِِْ أ ، َ  َ جُِِ َِِ َُ ِويِ يَن  َن الْنحِِْ ا ؛مِِِ و   ِممِِْ َد الِِْنِب َمْق ُِِ ا َبعِِْ ُ  ِفيِِهِ  ِأَْ  مَِِ َن َ ْعمَِِ ا فَِِ  .َقْبَلعَِِ
اِعَماالْتْقِدُْر َعَلى َقْولِ وَ  َْ  َجَعْنَم َحقًّ َداِ ، َأ ْ   اْلَحق  }َوَمْن َرَفَع   .: َأَْمَُ ق  : َفَأنَِ َرَفَعُه ِباِ ْبتِِ ق  َأِو اْلحَِ ا اْلحَِ

ي  ِِِ نْ ِمنِِ َِِ ا عِِ ِِم ا َجِميعِِ َِِ د   . ُرِويِِ ِِِ ق  َويَ  .ُمَجاٍِِ َِِ َ ا اْلحِِ َِِ ِدُْر: ٍِِ ِِْ وَ  الْتقِِ ُِِ وُز َأْ  َ  ِِ ُِِ ْول  جِِ َِِ ى . َوقِِ َِِ ث  َعلِِ ِِِ  َبالِِ
ٍَِب  ىَأَ    َفاْلَحق  }  َأْ  َمْعنمى َواْلَ ْرا ِ  ِسيَبَوْيهِ  َمْ  َْ  َجَعْنَم ِبَمْعنَِ اْمَُ ْنمَ : فَِ َ َجعَِ َُ ِ  ْلَحق  َأْ  َأمِْ ي اْلَ  ِْ . َوفِِ
ْوَ  ِ  َراَ  ُ وَ  ،قَِِ َي قِِِ مَ  ٍِِِ ِن السِِْ ف   ْيَقعِ ابِِْ رِ  ِن ُمصَِِ َ  بِِْ هُ  :َوَطْلحَِِ ٍَُما َأنِِْ ُد ِمَأحَِِ ْرِف اْلَقسَِِ ْ ِف حَِِ ى حَِِ َ ا  َعلَِِ ٍَِِ .
 ."َأَْفَعَلنْ  -َعْز َوَج ْ -: َّللْاُ َقاَل َكَما َ ُقولُ  اْلَ ْرا ِ  َقْولُ 

لجههار انتصههب مهها بعههده، يكههون واألصههل أنههه إذا حههذف ا ،يعنههي حههذف الجههار لُيحههر قسههم مههع بقههاء عملههه
املكهههن  ،بنهههمع الخهههافض  امنصهههوبً  ِه و األ ْرح  ُلون  بهههِ اء  ِذي ت سههه  إنهههه مجهههرور  :قهههراءة الجهههر قهههالوا [1]النسهههاء:{}الهههخ

 .بحرف مقدر تساءلون به وتساءلون أيًضا باألرحام
 ......طالب:......

ون : هللا العظههيم بههدون واو، بههد علههى حسههب مهها فههي قلههوبهم، بعضهههم إذا ُطلههب منههه اليمههين قههال ،هللا أعلههم
ا مها تنعقهد يمينه ،وبذلك يريد أن يتهرب من هذه اليمين  ،حرف قسم وأمها إذا  ه،وينتفع بها إذا كان مظلومهً

هت إليه اليمين وُطلبت منه وتوجخ  ،كان ظالًما فال تنفعه، ال تنفعه المعاريض، لو كان عند القاضي مثاًل 
ال شك أنه مثم، فهي ههذه فكذب مع اليمين ثم نفسه بالؤ أال ييريد  ،وأخفى بعض الكالم ،فقال: هللا العظيم

 فيههه مندوحههة،، يعنههي فمثههل هههذا يعفيهههوُطلبههت منههه اليمههين  األنههه ظههالم، وأمهها إذا كههان مظلومههً  ؛الحالهة مثههم
 نعم.

 طالب:...................
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 ،جمههههوروالنهههذور مبناهههها علهههى األعهههراف عنهههد ال وأن األيمهههان يسهههألون السهههيما نيذ لكهههن ههههذا ههههم الههه، نعهههم
 ، يعني إذا لم يوجد عرف فمرجعه إلى النية.هرجع فيها إلى النية عند إلى النية عند مالك، يُ  ومردها

 طالب:...................
كمهها يفعلههها كثيههر مههن بعههض المصههريين و يههرهم، يعنههي  ،، هههذا للتعجههب اال، هللا هههذه مهها يعنههون بههها قسههمً 

 .جب سم، التعلكن ال يريدون بها الق ،بعض الوافدين يستعملونها
َ اَأَْفَعَلْن.   -َعْز َوَج ْ -  ُقوُل: َّللْا َكَما  َ " ٍَِ  َ اَز ِمثِْ يَبَوْيهِ  َوَقْد َأجَِ ُه ِفيِهِ  ،سِِ ا ِ  َوَ ْل َِ و اْلَعبِْ ِز  َأبُِ ْم ُ جِِ َولَِ

  َ ُروَف الْ  ِأَ ْ  ؛اْلَ  ِِْ رُ حُِِ َُِِ ْوُل اِْ َمُر، َواْلقَِِ ِ  َ  ُتَِِْ ْن َواوِ َ  ِِْ َد م مِِِ اُ  بَِِ وَ  اْل َِِ ِم: َأْ  َت ُِِ ا  اْلَقسَِِ ، َكمَِِ
  : َأْنَشُدوا

ع   ُت َوُمْرضِِِِِِِِِِِِِِِِِِ ْد َطَرقِِِِِِِِِِِِِِِِِْ ى قَِِِِِِِِِِِِِِِِِ ِك ُحْبلَِِِِِِِِِِِِِِِِِ  َفِمْثلِِِِِِِِِِِِِِِِِِ
   

َْ  َجَعْنَم ِمْنكَ } ْيتكَ    َأَْمَُ  ".َأْ  ِمْن َنْ ِسَك َوُذرِ 
 .نه مجرور برب المحذوفة الواقعة بعد الفاءإ :مثل هذا فمثلِك قد يقول

َْ  َجَعْنَم ِمْنَك  }" ْيتكَ  َأَْمَُ  .ْجَمِعينَ ِني آَدَب أَ ِمْن بَ  َوِمْمْن َتِبَعكَ  َأْ  ِمْن َنْ ِسَك َوُذرِ 
اَلى  ر  }:  َقْوُلُه َتعَِ ْن َأجِْ ِه مِِ َأُلُ ْم َعَليِْ ا َأسِْ ْ  مَِ َوْحيِ    قُِ ى َتْبِليِِل الِْ ْن ُجعِْ   َعلَِ ِه عَِ َوكَ  ،َأْ  مِِ ى بِِ ِر نِْ ْن َ يِْ

ٍَُو َراِجع  ِإَلى َقْوِلهِ  . َوِقيَ :  ْكُر َأُأْنِزَل }: َمْ ُكور    ". َعَلْيِه ِمْن َبْيِنَناال ِ 
 ؟{}أ ُأْنِمل  

ْكُر ِمْن َبْيِنَنا"   ." }َأُأْنِزَل َعَلْيِه ال ِ 
 .نعم

هِ  ُص َتَ رْ َأْ  َ  َأَتَ ْلُ  َوَ  أَ   : َما َأَنا ِمَن اْلُمَتَ لِ ِ ينَ }و" ُروق   . َوَرَوى َما َلْم ُأوَمْر بِِ نْ  َمسِْ ِن  عَِ ِد َّللْاِ بِْ َعبِْ
َتَ ْل ْ َمْن ُسِئَ    »  :َقالَ   َمْسُعود   هُ َفِإ ْ  ،َعْما َلْم َ ْعَلْم َفْلَيُقْ : َ  َأْعَلُم، َوَ  َْ م « : َقْولَِ ُم ِعلِْ اَل َ  َأْعلَِ ْد قَِ ، َوقَِ

ْز َوجَِِِ ْ -َّللْاُ  ِه  -عَِِِ ْلمَ صَِِِ -ِلَنِبيِِِِ  ِه َوسَِِِ َن }: -ْلى َّللْاُ َعَليِِِْ ا مِِِِ ا َأنَِِِ ر  َومَِِِ ْن َأجِِِْ ِه مِِِِ َأُلُ ْم َعَليِِِْ ا َأسِِِْ ْ  مَِِِ قُِِِ
ينَ  وِل َّللْاِ  ، اْلُمَتَ لِ  ِِ ْن َرسُِِ ْلم-َوعَِِ ِه َوسَِِ ْلى َّللْاُ َعَليِِْ ُه، ِلْلُمتَ »: -صَِِ ْن َفْوقَِِ اِزُ  مَِِ : ُْنَِِ ات  َنُث َعَنمَِِ ِ  بَِِ َ لِِِ 

َنالُ  َوَيَتَعاَطى َما َ    ."«، َوَيُقوُل َما َ  َ ْعَلمُ َْ
ولههيس بأهههل لهههذه المنازعههة، ال شههك أن هههذا يرهقههه ويكلفههه، تكلفههه  ،نعههم، المتكلههف بههأن ينههازع مههن فوقههه

تجهده يثبهت ويهورد األدلهة علهى أن عنهده كهذا  المتشبع بمها لهم ُيعهط  ومثله   ،والمنازعة  ،الحيل حيل المغالبة
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 ،ألنههه ال يوجههد لههه مهها يشهههد مههن الواقههع ؛ذا لههيس بصههحيح، هههذا تكلههفوههه ،ه يتصههف بكههذا وكههذاوأنهه ،وكههذا
 .ألنه ليس عنده ما يدل على صدقه ؛والذي يقول أيًضا ما ال يعلم متكلف

 الحديث؟   من رو 
 .....لب:.....طا

 .، يعني معناه ما فيه إشكالانعم، وإن كان معناه صحيحً 
َُ َرُسوُل َّللْاِ  » :َقالَ  اْبِن ُعَمرَ  َعنِ  َناِفع   ِمْن َحِدْثِ  الْداَرُقْ ِني   َوَرَوى "  َر ِفي   -ْلى َّللْاُ َعَلْيِه َوَسْلمَ َص -َُ

ى َرجُِ   جَِ َبْعِ  َأْسَ ارِهِ  وا َعلَِ ر  ْينم َفمَِ اَر لَِ هُ الِ ، َفسَِ َرا   لَِ َد َمقِْ هُ    ِعنِْ اَل لَِ رُ  ، َفقَِ َراِ   :ُعمَِ اِحَب اْلَمقِْ ا صَِ َِ 
بَ  َب اْلَمْقَراِ  َ  ُتْ ِبْرُه، : َ ا َصاحِ -ْلى َّللْاُ َعَلْيِه َوَسْلمَ َص -اُ  الْلْيَلَ  ِفي َمْقَراِتَك؟ َفَقاَل َلُه الْنِبي   َأَوَلَغِت السِ 
ِد  َوِفي اْلُمَوْطِإ َعنْ  .«َوَلَنا َما َبِقَي َشَراب  َوَطُعور  ،  َمَلْت ِفي ُبُ وِنَعاَعا َما حَ ، لَ ٍََ ا ُمَتَ لِ     ِن َعبِْ َ ْحَيى بِْ

 ."الْرْحَمِن ْبِن َحاِطب  
؟  م ُر
 ..........طالب:.
 .على عمر موقوفنعم، 

 :َ ْحَيى ْبِن َعْبِد الْرْحَمِن ْبِن َحاِطب   َوِفي اْلُمَوْطِإ َعنْ "
اِب  َأ ْ » َن اْلَ  ِِْ َر بِِْ يِعمْ َُِ  ُعمَِ ب  فِِ ي َركِِْ َُ فِِِ اصِ  َر ُن اْلعَِ ُرو بِِْ ا َعمِِْ ى َوَرُدوا َحْوضِِم الَ ، َحتِِْ ُن  َفقَِ ُرو بِِْ َعمِِْ

َبا ُ َ ا َصاِحَب اْلَحْوِض    :اْلَعاصِ  ا اِحَب اْلَحْوِض َ  ُتْ ِبْرَناَ ا َص   :ُعَمرُ  ؟ َفَقالَ ٍَْ  َتِرُد َحْوَضَك السِ  ، َفِإنِْ
ِردُ َنِرُد   َباِ  َوتَِ ا  َعَلى السِِ  وَر ِ  ،«َعَلْينَِ ي سُِ اِه فِِ ي اْلِميَِ ْوُل فِِ ى اْلقَِ ْد َمََِ ا ِ ) َوقَِ ر  } (.اْلُ ْرقَِ َو ِإْ  ِذكِْ   ِإْ  ٍُِ

ْن ِ  قٌّ    َوَلَتْعَلُمْن َنَبَأُه َبْعَد ِحين  } .َ ْعِني اْلُقْرآَ  ِلْلَعاَلِميَن ِمَن اْلِجنِ  َوالِْ ُه حَِ ٍَُو اْلُقْرآُ  َأنِْ ْكِر َو َأْ  َنَبُأ ال ِ 
ُُ ه . َوَقالَ َبْعَد اْلَمْوتِ  :َقَتاَد ُ  َقالَ   َبْعِد ِحينِ }  ."الْزْجا
فت األمهور وتكشهخ  ،نجلهى الببهاراسهيعلم إذا لهدنيا سهيعلم فيمها بعهد، الذي ال يعلم أن القرمن حق في ا  ،نعم
 .ت ساعة مندميعلم، وسوف يندم والس
ْوَب اْلِاَياَم ِ  :َواْبُن َزْيد   َوِعْ ِرَم ُ  اْبُن َعْبا    َوَقالَ "  ُر : َلَتْيعَِ َبْعَد اْلَمْوِت َوَقْبَلُه. َأ ْ    :اْلَ ْرا ُ  . َوَقالَ َ ْعِني َْ

ْم َحاِ  ولُ َل ُِِِ ا َأقُِِِ ُ  مَِِِ يِن  }بَ  :يقَِِِ ِد حِِِِ َتْأَنِ  َأ ْ َأ ْ عِِِْ ي اْلُمسِِِْ ِلمِ : فِِِِ ُيوُف اْلُمسِِِْ َ ْتُ ْم سُِِِ . ينَ : ِإَذا َأَُِِِ
دِ     َقالَ و  ْوبُ  :الس  ِئ  .: َ ا اْبَن آَدَب ِعْنَد اْلَمْوِت َ ْأِتيَك اْلَ َبُر اْلَيِقينُ َ ُقولُ  اْلَحَسنُ  َوَكا َ  . َبْدر   َوَذِلَك َْ  َوسُِ
ين  َحلَ  َعْمنْ  ْ ِرَم ُ عِ  ى حِِ الَ  .َ  َلَيْصَنَعْن َكَ ا ِإلَِ اَلىقَِ ِه َتعَِ ُه َكَقْولِِ ا َ  ُتْدِركُِ يِن مَِ َن اْلحِِ َتْعَلُمْن } :: ِإْ  مِِ َولَِ
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اَلىَوِمْنُه َما ُتْدِرُكهُ   َنَبَأُه َبْعَد ِحين   ِه َتعَِ ا}:  ، َكَقْولِِ ِإْذِ  َربِ عَِ ين  بِِ ْ  حِِ ا كُِ ْؤِتي ُأُكَلعَِ ْن   [25]إبِراهيم:  تُِ مِِ
ٍََ ا ِفي  .ِصَراِب الْنْ ِ  ِإَلى ُطُلوِعِه ِسْتُ  َأْشُعر   ى اْلَقْوُل ِفي  ََ  ."َواْلَحْمُد لِِْ  اِهيَم()ِإْبرَ وَ  (اْلَبَقَر ِ )َوَقْد َم

   
 


