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السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
بسم هللا الرحمن الرحيم.
الحمد هلل رب العالمين ،وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

ِ ِ ِ
ين
اك َح ِد ُ
قال اإلمام القرطبي -رحمه هللا تعالى" :-قوله تعالىَ { :ه ْل أ ََت َ
يم اْل ُم ْكَرِم َ
يث َض ْيف إ ْبَراه َ
غ ِإَلى أ ِ ِ
ِ
ِ
اء ِب ِع ْج ٍل
نكُرو َن (َ )25فَار َ
الم َق ْوٌم ُم َ
ْ
ال َس ٌ
َهله َف َج َ
الما َق َ
( )24إ ْذ َد َخُلوا َعَل ْيه َفَقاُلوا َس ً
ْكُلو َن (َ )27فأَوج ِ
ِ
الم
َس ِم ٍ
ال أَال َتأ ُ
وه ِب ُغ ٍ
س مْن ُه ْم خي َف ًة َقاُلوا ال َت َخ ْف َوَب َّشُر ُ
َْ َ
ين (َ )26فَقَّرَب ُه ِإَل ْي ِه ْم َق َ
يم ([ })28الذاريات].
َعِل ٍ
ِ ِ ِ
ين} ،ذكر قصة إبراهيم -عليه السالم-
اك َح ِد ُ
{ه ْل أ ََت َ
قوله تعالىَ :
يم اْل ُم ْكَرِم َ
يث َض ْيف إ ْبَراه َ
ِ
المكذب بآياته كما فعل بقوم لوط ،هل أتاك أي ألم يأتك؟"
ليبين بها أنه أهلك
هو استفهام تقريري ،ألم يأتك فيما نزل عليك من القرآن حديث ضيف إبراهيم إلى آخره.
"وقيل هل بمعنى قد كقوله تعالىَ { :ه ْل أ ََتى َعَلى ِ
نس ِ
ين ِم َن َّ
الد ْه ِر}".
ان ِح ٌ
اإل َ
هو تحقيق ال استخبار.

طالب......... :
سبق نعم.
طالب......... :
هو استفهام تقريري يعني أتاك ،وقيل :إن (هل) بمعنى (قد) فهي تحقيق.
"وقد مضى الكالم في ضيف إبراهيم في هود والحجر.
"المكرمين" أي عند هللا دليله في قوله تعالىَ{ :ب ْل ِعَب ٌاد ُم ْكَرُمو َن} قال ابن عباس :يريد جبريل
وميكائيل وإسرافيل ،زاد عثمان بن حصين ورفائيل ،عليهم الصالة والسالم .وقال محمد بن
كعب :كان جبريل ومعه تسعة ،وقال عطاء وجماعة :كانوا ثالثة جبريل وميكائيل ومعهما ملك
آخر ،قال ابن عباس :سماهم مكرمين؛ ألنهم غير مذعورين ،وقال مجاهد :سماهم مكرمين؛
لخدمة إبراهيم إياهم بنفسه".
وأي إكرام فوق أن يخدمهم الخليل بنفسه -عليه الصالة والسالم -وعلى نبينا -أفضل الصالة
والسالم.-
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"قال عبد الوهاب :قال لي علي بن عياض :عندي هريسة ما رأيك فيها؟ قلت :ما أُحسن رأيي
فيها قال :امض بنا ،فدخلت الدار ،فنادى الغالم ،فإذا هو غائب ،فما راعني إال به ومعه
القمقمة والطست ومعه المنديل ،فقلت :إنا هلل وإنا إليه راجعون ،لو علمت يا أبا الحسن أن
األمر هكذا ،قال :هون عليك فإنك عندنا مكرم ،والمكرم إنما يخدم بالنفس ،انظر إلى قوله

ِ ِ ِ
ين}".
اك َح ِد ُ
تعالىَ { :ه ْل أ ََت َ
يم اْل ُم ْكَرِم َ
يث َض ْيف إ ْبَراه َ
يعني كل واحد يحس من نفسه إذا نزل ضيفا على شخص كبير ،عظيم الجاه من أهل العلم
ومن أهل الفضل ،ثم ال يجد من يخدمه ،فيقدم الطعام بنفسه ،هذا ال شك أنه غاية في إكرامه
مثل ما صنع الخليل -عليه السالم -بالمالئكة ،ومثل ما فعل هنا علي بن عياض مع عبد
الوهاب ،يعني يجد اإلنسان في نفسه حرجا من هذا اإلك ارم الزائد ،ما فيه من يقوم مقامه فال بد
من هذا بالنسبة للمضيف ،لكن الضيف ال يحتمل مثل هذا ،الضيف الكريم ،لكن اللئيم ما يهمه
هذا أو غيره ،لكن الضيف الكريم الذي ينبغي أن يكرم ليس بالسهل عليه أن يأتي شيخ كبير وقد
يكون أعمى ،ويقدم له الطعام بنفسه ،هذا غاية في اإلكرام ،لو أنه قال له وهو عند الباب :وهللا
يا أخي ما عندي أحد يخدم ،فهو يعتذر ،فليس بمستبعد ،ولكن كونه يدخله ويخدمه بنفسه فهذا
شيء عظيم ،وال شك أنها منقبة للطرفين ،فالكريم يستحي من مثل هذه الخدمة.

ِ
ِ
الما} تقدم في الحجر قال سالم أي عليكم سالم".
"قوله تعالى{ :إ ْذ َد َخُلوا َعَل ْيه َفَقاُلوا َس ً
إال أنه في الحجر ما ذكر الرد قالوا سالما بدون رد ،فهل نقول :إن الرد ليس بواجب؟ أو نقول:
إن الرد نقل في هذه اآلية ،وال يلزم نقله في كل مناسبة؟
طالب..........:
ما يلزم نقله في كل مناسبة ،إذا نقل بطريق تلزمه الحجة يكفي ،لذلك صارت النية شرطا في
سائر األعمال ،مع أن حديث عمر لم ينقله إال عمر ،مع أنه خطب به عمر على المنبر ،ولم
ينقله غير علقمة وهكذا ،فال يلزم أن ينقل في كل مناسبة ،ويتفرع على هذا مسائل كثيرة منها ما
يخص السالم ،قالت أم هانئ« :سالم عليك يا رسول هللا ،قال :من؟ قالت :أم هانئ ،قال :مرحبا
بأم هانئ» ،قالت فاطمة -رضي هللا عنها« :-سالم عليك يا أبتي ،قال :مرحبا بابنتي» ،ما نقل
رد السالم ،هل نقول :إن مرحبا تكفي عن وعليكم السالم ،أو نقول :إنه ما يلزم نقل السالم في
كل مناسبة؟
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ثبت رده ووجوب رده بلفظه ،أو بأحسن منه ،وال يلزم أن ينقل في كل مناسبة ،منهم من يقول:
مرحبا تكفي عن رد السالم ،فعندما سلمت أم هانئ وفاطمة على رسول هللا قال :مرحبا ،لكن مثل
ما هنا نقل الرد في سورة أو في موقع وال يلزم أن ينقل في كل موقع.
قطع الخف بالنسبة للمحرم الذي ال يجد النعل نقل في خطبته –عليه الصالة والسالم– بالمدينة،
أو في جوابه –عليه الصالة والسالم– في المدينة ،ولم ينقل بعرفة ،هل نقول :إن القطع نسخ ،أو
نقول :إنه نقل في مناسبة ،وال يلزم أن ينقل في كل مناسبة؟ تم البيان في المناسبة األولى
ويكفي.
على كل حال هما منهجان ألهل العلم ،السيما إذا اعترى المسألة ما يعتريه من معارض مثل:
كون البيان الذي حصل بالمدينة لبعض الناس ،وحضر في المناسبة الثانية في موقف عرفة أقوام
وخالئق لم يحضروا ما قاله النبي –عليه الصالة والسالم – بالمدينة ،والبيان هنا الزم؛ ألنه
حضر أضعاف من سمعوا في الموطن األول أو الحالة األولى ،ولهذا اختلف أهل العلم في
القطع ،منهم من يقول :يحمل المطلق على المقيد ،اتحد الحكم والسبب فيجب حمل المطلق على
المقيد ،فيلزم القطع ،ومنهم من يقول :ال ،إنه يلزم عليه تأخير البيان عن وقت الحاجة ،والموقف
وقت حاجة ،فيلزم البيان فيه؛ ألنه حضر أضعاف من سمع بالمدينة ،ومنهم من يقول :إن وقت
الحاجة انتهى ،أحرموا وانتهوا ،هم بعرفة وانتهوا من اإلحرام.
وعلى كل حال هما منهجان ألهل العلم .والمقرر في عامة المسائل أنه إذا حصل البيان في
موضع ،ال يلزم أن يحصل في كل موضع إذا حمله من تقوم به حجة.
الم} أي عليكم سالم ،ويجوز بمعنى أمري سالم ،أو ردي لكم سالم ،وق أر أهل الكوفة
ال َس ٌ
" { َق َ
إال عاصمِ :سلم بكسر السين ،قوم منكرون".
يقول أهل العلم :إن سالم إبراهيم -عليه السالم -أبلغ من سالم المالئكة لماذا؟
طالب.........:
نعم.
طالب......... :
يعني سالم إما أن تقول :ردي سالم ،أو سالم عليكم ،جملة اسمية ،وهم قالوا :سالما ،نسلم
سالما ،فهي جملة فعلية ،والجملة االسمية واالسم يدل على الثبوت واالستمرار ،والفعل يدل على
التجدد ،فسالم إبراهيم -عليه السالم -أبلغ من سالم المالئكة.
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"أي أنتم قوم منكرون ،أي غرباء ال نعرفكم ،وقيل :إنه رآهم على غير صورة البشر ،وعلى
غير صورة المالئكة الذين كانوا يعرفهم ،فنكرهم وقال :قوم منكرون ،وقيل :أنكرهم؛ ألنهم دخلوا
عليه من غير استئذان ،وقال أبو العالية :أنكر سالمهم في ذلك الزمان ،وفي تلك األرض".
نعم سالم سلموا عليه سالما ،واستغرب هذه الصيغة التي لم يكن يسمعها من قومه؛ ألنهم غير
مسلمين ،كما استغرب الخضر في قصته مع موسى حينما وجده موسى متلففا ببرد أخضر ،فسلم
عليه ،استغرب ،استبعد أنى بدارك السالم؟ من يسلم؟ فقال له موسى ،قال :موسى بني إسرائيل
قال نعم  ..إلى آخر القصة ،المهم أن مثل هذا يستغرب؛ يعني أنت في بالد غربة ،ليس بها من
المسلمين أحد ،ثم تسمع :السالم عليكم ،تستغرب من يسلم؟
"وقيل خافهم يقال :أنكرته إذا خفته قال الشاعر:
فأنكرتي وما كان الذي نكرت

من الحوادث إال الشيب والصلع

َهِل ِه} قال الزجاج :أي عدل إلى أهله ،وقد مضى في والصافات ويقال:
قوله تعالىَ { :فَار َ
غ ِإَلى أ ْ
سر وحاد،
أراغ وارتاغ بمعنى طلب ،وماذا تريغ؟ أي تريد وتطلب ،وأراغ إلى كذا أي مال إليه ا

فعلى هذا يكون راغ وأراغ لغتين بمعنى".
نعم والروغان إنما يستعمل مع التحرف ،مع الخفة ،مع السرعة والمبادرة ،يعني ما تباطأ وتثاقل
وأشعرهم أنه يريد أن يقوم ،ال ،بسرعة قام لئال يعزم عليه أال يفعل ،بعض الناس يبدي من
األمارات والقرائن والدالئل ما يبديه بحيث ال يبقى معه إال التصريح؛ حتى يفهم الضيف أنه يريد
أن يصنع شيئا ،وأنه يتكلف له ليمنعه الضيف ،وبعضهم أبدا.
ونزل ضيوف بصاحب متجر في بلد غربة ،ليس ببلده ،وهو عزب جاء للتجارة ،فنزل به
ضيوف ،فأخذ الدفتر ،وتأبطه ،وخرج من المحل وترك الضيوف تجلس إلى أن يجيء ،أخذ
الدفتر من أجل ماذا؟ أن يظن أنه ذهب ليتحصل على الديون وما أشبه ذلك ،فذهب إلى البيت،
فجهز الطعام ،وذبح الذبيحة وطبخ ،ورجع إليهم بعد فترة ،هذا فعل الكرام ،وبعض الناس يبدي
من قرائن األحوال والتثاقل ما يشعر به الضيف أنه مستثقل له ،وأنه يريد أن يتكلف له ،والمسألة
على خالف طبعه وأنه ،ثم بعد ذلك يحلف ويقسم عليه أن ال يفعل ،وهذا هو المطلوب عنده.
بخالف من جاءه هؤالء القوم المنكرون ال يعرفهم ،ومع ذلك راغ إلى أهله فجاء بعجل سمين.
ويستدل بالقصة من يقول :إن التكلف للضيف ال شيء فيه ،ولو قدمت له أضعاف أضعاف ما
يحتاج ،والخروف أمره سهل؛ ألن إبراهيم جاء بعجل سمين.
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ال شك أن الظروف واألحوال تختلف ،ما كان عندهم ثالجات ولحم مخزون وجزار في كل زاوية
وفي كل ناحية يأتي بالقدر المحتاج إليه ،ال ،ما عنده إال هذا العجل فذبحه ،وإال معناها أن
يتركهم بدون شيء ،ما فيه خيار ثالث ،فال مستمسك لمن يقول :إنه ال مانع من التكلف وال مانع
من تضييع األموال بهذه الطريقة التي يفعلها كثير من الناس ،نعم قد يوجد من يأكل الطعام بعد
الضيوف والجمعيات الخيرية تستقبل ،وهذا يخفف األمر بال شك ،ولكن يبقى أن اإلسراف ممنوع
والتبذير محرم.
طالب.........:
نعم.
طالب......... :
مضى هذا الكالم ،قصة...
طالب......... :
هو مضى ،تقدم في الحجر أم أين؟
طالب :هود.
نعم في هود معروفة ،لكن في الحجر ذكرت.
طالب......... :
أين الموضع في الصافات؟
طالب......... :
نعم مضى في الصافات ... 94/15
طالب........:
ما فيه دليل على هذا وال هذا ،المقصود أنه راح ذهب بسرعة وجهز لهم الطعام ،وقدمه إليهم.
طالب......... :
...94 -15
غ َعَل ْي ِه ْم َضْرًبا ِباْلَي ِم ِ
ين}[الصافات]93:
طالبَ { :فَار َ
غ َعَل ْي ِه ْم}.
غ ِإَلى آلِ َه ِت ِه ْم} { َفَار َ
{ َفَار َ

قال السدي :ذهب إليهم ،جاء إليهم ،قال قتادة :مال إليهم ،قال كلب :أقبل عليهم وقيل :عدل،
والمعنى متقارب ،فراغ يروغ روغا وروغان إذا مال ،وطريق رائغ أي مائل.
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ِ
اء ِب ِع ْج ٍل
َس ِم ٍ
"هوٍد"َ :ف َما َل ِب َث أ ْ
اه َل ُه ْم َك َما ِفي ُ
اء َض ْي َف ُه ِبع ْج ٍل َق ْد َش َو ُ
َن َج َ
َي َج َ
ين} أ ْ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
َن
يم اْن َ
طَل َق ِإَلى َمْن ِزلِه َكاْل ُم ْس َت ْخ ِفي ِم ْن َض ْي ِفه؛ لَِئ َّال َي ْظ َهُروا َعَلى َما ُي ِر ُ
يد أ ْ
إ َّن إ ْبَراه َ

اء ِب ِع ْج ٍل
"{ َف َج َ
ِ
ال:
َحنيذٍَ .وُيَق ُ
َي َّت ِخ َذ َل ُهم ِم َن َّ
الط َعامِ.
ْ

ِ ِ ِ
ِ
ِ
يم
ان َع َّ
ال أََال َتأ ُ
ال َق َت َاد ُةَ :ك َ
ْكُلو َن} َق َ
َق ْوُل ُه َت َعاَلىَ { :فَقَّرَب ُه ِإَل ْي ِه ْم} َي ْعني اْلع ْج َلَ { ،ق َ
ام ُة َمال إْبَراه َ
الل َغ ِ
ِ
ِ
ِ
ض ُّ
يل :اْل ِع ْج ُل ِفي َب ْع ِ
ات َّ
الشا ُة؛ َذ َكَرُه
اْلَبَقُرَ ،و ْ
اخ َت َارُه َل ُه ْم َسميًنا ِزَي َاد ًة في ِإ ْكَرام ِه ْمَ .وِق َ
الصحا ِح :اْل ِعجل وَل ُد اْلبَقرِة ،واْل ِعج ِ
ِي .وِفي ِ
ِ
يلَ ،و ْاألُ ْن َثى ِع ْجَلةٌ،
َ
ََ َ ْ
ُْ َ
اْلُق َش ْيرُّ َ
َّو ُل م ْثُل ُهَ ،واْل َج ْم ُع اْل َع َجاج ُ
ع ْن أَِبي اْلجَّار ِح ،وبَقرٌة مع ِجل َذ ُ ِ
ِ
ِيع َة".
َ
َ
ات ع ْج ٍلَ ،و ِع ْج ٌل َقِبيَل ٌة م ْن َرب َ
ََ َ ُ ْ ٌ
ينسب إليها العجلي نسبة مشهورة.
على كل حال كون إبراهيم -عليه السالم -قدم البقر ،قدم العجل ،قالوا :ألن عامة مال إبراهيم
البقر ،يستدل بهذا من يفضل لحم البقر على غيره ،ولو كان هناك طعام أفضل لقدمه إبراهيم
ألكرم الضيوف الذين هم المالئكة ،يستدل بعضهم بهذا ،لكن هذا هو الموجود ،عامة ماله البقر،
يقدم مما يجد ،وال يتكلف غير الموجود هذه طريقة الكرام ،ال يبخل بالموجود ،وال يتكلف غير
الموجود.
في محاورة بين عامة ،عامة الناس غالبهم ال يأكل لحم البقر في هذه البالد ،قدم شخص
بقر ،فقال :لو كان هناك أطيب من البقر لقدمه
لضيوفه من لحم البقر ،قالوا :ما وجدت إال ا
إبراهيم ألكرم الضيوف الذين هم المالئكة .فكان رد الطائفة األخرى من العامة ،كلهم عوام ،قال:
قر ما أكلوا ،لو أكلوا تم االستدالل ،لكن ما أكلوا ،لما شافوا لحم بقر
لكن الضيوف لما وجدوا ب ا
قالوا :اتركوه.
االستدالل ليس في محله ،وليس المانع ألنه بقر ،ولكن هذا يدل على حضور بديهة من
أشخاص عوام.
كما ذكر لنا قبل مدة أن شخصا في جنوب الرياض ماتت له ناقة ،فبكى عليها بكاء أكثر من
ولده حين مات ،فليم على هذا ،فقال :كيف تلوموني وهللا -جل وعال -لما ذبحت ناقته دمدم
عليهم ديارهم.
استدالل من بعض العامة يدل على ذكاء ،وإن لم يكن هناك مقدمات شرعية ،وال نتائج شرعية
أيضا ،لكن يدل على استعداد ،هؤالء عوام ال يقرئون وال يكتبون ،لكن انظر كيف يستنبطون
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األحكام على طريقتهم ،ألنهم ليست عندهم األهلية حتى يتعاملوا مع النصوص على طريقة
شرعية ،لكن يدل على أن في عوام المسلمين أذكياء ،يعني هؤالء لو تمهدت لهم األمور،
وتيسرت ،وطلبوا العلم من وجهه وعلى أهله يمكن أن يصبحوا نوابغ ،صحيح نتائجهم خطـ ما
يقرون على هذه النتائج ،لكن هذا يدل على حضور ذهن ،وهللا المستعان.
هنا يقول :عامة مال إبراهيم البقر ،الناس يتخذون الخيل للزينة ،ويتخذون اإلبل أيضا ،على ما
يقولون :موضات ما زالت قائمة ،وبعضهم يتخذ الغنم؛ ألن فيها البركة والسكينة ،لكن ماذا لو
اتخذ شخص حظيرة من بقر خارج البلد ،وصار يخرج إليها كل يوم ،ويعزم عندها الناس
والضيوف ،وكذا ،وسيره على ...نعم سيره على األبعرة مقبول اآلن عند بعض الناس ،لكن البقر،
ألن أعراف الناس وعاداتهم تغيرت ،يعني دخل شيء من االنحراف.
وعامة مال إبراهيم البقر.
طالب.............:
يعني لو كان يكفي الضيوف الثالثة مثال ،أو الخمسة ،أو العشرة ثالثة كيلو من اللحم ،لكن لو
قدم لهم ثالثة كيلو ،ما سلم عرضه ،فأراد أن يشتري العرض بكبش ،هذا الكالم صحيح ،ومن
يسلم؟ البد وأن يكف الغيبة عن نفسه ،لكن مع ذلك ،ال يدخل في حيز اإلسراف؛ ألنه وجد من
يقدم للضيوف بهذا العدد خمسة ،أو ستة ،أو عشرة جمال كامال وجد ،ومن يقدم على اإلفطار
في الصباح الباكر عددا من األكباش يذبح اثنين ،ثالثة على إفطار ،هذا كله إسراف؛ ألنه لو
قدم على وقت تعارف الناس فيه على أنهم يأكلون اللحم في مثل هذا الوقت غداء ،عشاء فال
إشكال ،إنما على الفطور؟ يزعمون أنه غاية في اإلكرام ،لكنه إسراف بكل المقاييس ،حتى الذي
يذبح أكثر مما يحتاجه الضيف إال بقدر ما هو متعارف عليه ،مما يرفع عنه وصف البخل أو
الشح يكفي ،السيما إذا وجد من يأكله بعد الضيوف ،فيرجى أن ال حرج إن شاء هللا.
طالب.............:
وإذا وجد اإلسراف ،ثم قام بعض المصلحين لنقد هذا اإلسراف ،فقدموا أقل من المعتاد ،يعني قبل
عشرين سنة ،أو أكثر كثر إلسراف في طعام ،أو في وليمة العرس ،فقام بعض الناس وقلدهم
خبز وإدامة من الجبن وغيره ،جبن وزيتون ،وما أشبه ذلك،
غيرهم في أن تكون وليمة العرس ا
وصار في الناس مدة يسيرة ثم انقرض ،ال يلزم أن يصل األمر إلى هذا ،النبي – عليه الصالة
والسالم – قال لعبد الرحمن بن عوف« :أولم ولو بشاه» ،يعني أولم وليمة مناسبة بقدر
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الضيوف ،لكن أن تنزل إلى هذا الحد ،بعض الناس ينزل إلى هذا الحد مع أن تكلفته ليست
يسيرة ،إن كان بق در ضيوف العرس فتكلفته وإن كان من هذه األنواع ليست يسيرة ،قد تصل إلى
ما يصل إليه غيره من التكاليف ،فخير األمور أوسطها؛ ألن اإلنسان ال يبتذل نفسه بحيث
يمتهن ويوصف بأوصاف ال تليق به ،وال يصل إلى حد السرف والتبذير المحرم ،وهذا يستصحبه
المسلم في جميع تصرفاته ،في مأكله ،في مركبه ،في مسكنه ،ال يبتذل نفسه بحيث تلوكه ألسنة
الناس بالذم والسب واألوصاف التي ال تليق به ،وبحيث ينتقد ،ويبتذل ويتقزز الناس من طريقته
وعيشه ،وال يكون بحيث يصل إلى حد ممنوع ،فاإلنسان يتوسط.
طالب............:
يصححه بعضهم ،لكن النكارة عليه ظاهرة.

ِ ِ
ِ
" َقوُل ُه َتعاَلىَ { :فأَوجس ِمْنهم ِخي َف ًة} أَي أَح َّ ِ
َض َمَر َل َّما َل ْم
يل :أ ْ
ْ َ
ْ
َْ َ
َ
ُْ
س مْن ُه ْم في َن ْفسه َخ ْوًفاَ .وِق َ
طعامِ ِإْنس ٍ ِ
طع ِ
الن ِ
ق َّ
َخ َال ِ
ال َع ْمُرو ْب ُن ِديَن ٍار:
اس أ َّ
ام ِهَ .و ِم ْن أ ْ
َن َم ْن َت َحَّرَم ِب َ َ
َي َت َحَّرُموا ِب َ َ
َ
ان أَمَن ُهَ .وَق َ
قالت المالئكة".

وهذه طريقة مألوفة إلى يومنا هذا ،يعني أن اإلنسان إذا مالح على ما يقول العوام يأمنونه ،وإذا
كف يده ولم يأكل خافوا منه وأوجسوا منه شيء.

ال َع ْمُرو ْب ُن ِديَن ٍار:
" َوَق َ
َّللا
الُ :ت َس ُّمو َن َّ َ
َث َمُن ُه؟ َق َ

َقاَل ِت اْلم َال ِئ َك ُةَ :ال َنأ ُ َّ ِ َّ
الُ :كُلوا
ْك ُل ِإال بالث َم ِنَ .ق َ
َ
ض ُه ْم
ِإ َذا أ ََكْل ُت ْمَ ،وَت ْح َم ُدوَن ُه ِإ َذا َفَر ْغ ُت ْمَ .فَن َ
ظَر َب ْع ُ

َوأَُّدوا َث َمَن ُهَ .قاُلواَ :و َما
ض َوَقاُلوا :لِ َه َذا
ِإَلى َب ْع ٍ

ِ
اهيم ِمن اْل َخو ِ
ف َقاُلواَ" :ال َت َخ ْف "
َّللا َخلِ ً
يالَ .وَق ْد َتَقَّد َم َه َذا ِفي ُ
"هوٍد"َ .وَل َّما َأر َْوا َما ِبِإ ْبَر َ َ
ْ
َّات َخ َذ َك َّ ُ
وأَعَلموه أََّنهم م َال ِئ َك ُة َّ ِ
َي ِب َوَل ٍد ُيوَل ُد َل ُه ِم ْن َس َّارَة َز ْو َج ِت ِه.
وه ِب ُغ َال ٍم َعلِ ٍ
َّللا َوُر ُسُل ُهَ { ،وَب َّشُر ُ
يم} أ ْ
َ ْ ُ ُ ُْ َ
ِ
ِ
َحَيا اْل ِع ْج َل َّال ِذي َقَّرَب ُه ِإَل ْي ِه ْمَ .وَرَوى
يلَ :ل َّما أ ْ
َّللا َفأ ْ
َخَبُر ُ
وه أََّن ُه ْم َم َال ئ َك ٌة َل ْم ُي َصد ْق ُه ْمَ ،ف َد َع ُوا َّ َ
َوِق َ
اح ِهَ ،فَقام ي ْد ِرج ح َّتى َل ِحق ِبأ ِ
َن ِجب ِريل مسح اْل ِع ْجل ِبجَن ِ
ُم ِه َوأ ُُّم اْل ِع ْج ِل ِفي
َ ُ ُ َ
َ َ
َع ْو ُن ْب ُن أَِبي َشدَّا ٍد :أ َّ ْ َ َ َ َ
َ

وغ ِه ِمن أُولِي اْل ِعْل ِم ِب َّ ِ
ِ
يم" أَي َي ُكو ُن َب ْع َد ُبُل ِ
الد ِ
اَّلل
ْ
َّارَ .و َم ْعَنى " َعل ٌ ْ
ِ
ِ
ِ
س
اْل ُمَب َّشَر ِبه ُه َو ِإ ْس َح ُ
يل َوَل ْي َ
ال ُم َجاهٌد َو ْح َد ُهُ :ه َو ِإ ْس َماع ُ
اقَ .وَق َ
اق} َو َه َذا َنص".
اه ِبِإ ْس َح َ
{ َوَب َّشْرَن ُ

ِ ِِ
َن
ور َعَلى أ َّ
َوبِدينهَ .واْل ُج ْم ُه ُ
ِ
ول:
َّللا َت َعاَلى َيُق ُ
ب َش ْي ٍء َفِإ َّن َّ َ

يعني هذا تبعا لما يختاره المؤلف من أن الذبيح هو إسحاق ،تقدم الكالم فيه وأدلة الفريقين

والترجيح ،وأن المرجح عند أهل التحقيق من أهل العلم أنه إسماعيل.
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ِ
ِ
اس
َي ِفي َص ْي َح ٍة َو َض َّج ٍةَ ،ع ِن ْاب ِن َعَّب ٍ
امَأر َُت ُه في َصَّرٍة َف َص َّك ْت َو ْج َه َها} أ ْ
" َق ْوُل ُه َت َعاَلىَ { :فأَ ْقَبَلت ْ
ِ
ِ
ِ
الرَّن ُة َو َّ
التأ َُّوُه َوَل ْم َي ُك ْن َه َذا
ال ِع ْك ِرَم ُة َوَق َت َاد ُةِ :إَّن َها َّ
َو َغ ْي ِرهَ .و ِمْن ُه أُخ َذ َص ِر ُير اْلَباب َو ُه َو َص ْوُت ُهَ .وَق َ
ِ
ِْ
َخ َذ ِفي َش ْت ِمي.
َي أ َ
ان ِإَلى َم َك ٍ
ال ِم ْن َم َك ٍ
اءَ :وإَِّن َما ُه َو َكَق ْوُل َك أَ ْقَب َل َي ْش ُت ُمني أ ْ
انَ .قا َل اْل َفَّر ُ
اإل ْقَب ُ
ِ ِ
ِ ِ ِ
وِقيل :أَ ْقبَل ْت ِفي صَّرٍة أ ِ
ال اْل َج ْو َهرُّ
ِيَّ :
الصَّرةُ
َي في َج َم َ
َ َ َ
َ
اع ٍة م َن الن َساء َت ْس َم ُع َك َال َم اْل َم َال ئ َكةَ .ق َ
ْ
ِ ِ
ِ
امُرُؤ اْل َق ْي ِ
َّ
س:
الصَّرُة اْل َج َما َع ُةَ ،و َّ
الص ْي َح ُةَ ،و َّ
الض َّج ُة َو َّ
ال ْ
الصَّرُة الشَّد ُة م ْن َكْر ٍب َو َغ ْي ِرهَ ،ق َ

َفأَْلحَقه ِباْله ِادي ِ
جو ِ
احُرَها ِفي َصَّرٍة َل ْم َت َزَّي ِل
ات َوُدوَن ُه
َ ُ َ َ
ََ
ِ
وه َّ
الث َال َث َةَ .و َصَّرةُ اْل َق ْي ِظ ِشَّدةُ َح ِرِهَ .فَل َّما َس ِم َع ْت َس َّارةُ اْل ِب َش َارَة َص َّك ْت
َي ْح َتم ُل َه َذا اْلَب ْي ُت اْل ُو ُج َ
ان َّ
الت َعج ِ
ِي
َي َضَرَب ْت َي َد َها َعَلى َو ْج ِه َها َعَلى َع َاد ِة ا ِلن ْس َو ِ
ان ِعْن َد َّ
الث ْورُّ
ُّبَ ،قاَل ُه ُس ْفَي ُ
َو ْج َه َها ،أ ْ
طم ْت ُه .وأَصل َّ ِ
ال
ال ْاب ُن َعَّب ٍ
َي َضَرَب ُهَ ،ق َ
الصك ال َّضْر ُبَ ،ص َّك ُه أ ْ
َ ْ ُ
َو َغ ْيُرُهَ .وَق َ
اسَ :ص َّك ْت َو ْج َه َها َل َ َ
الر ِ
اج ُز:
َّ
ِي:
ُمو ُّ
َق َ
ال ْاأل َ

ص َّك َفا ْكَبأََّنا
َيا َكَرَواًنا ُ

َكَب َن َّ
طأَ ِبا ْأل َْر ِ
ض.
ض َوا ْكَبأ َّ
الظ ْب ُي ِإ َذا َل َ
َن اْن َقَب َ
وز ع ِقيم .الَّز َّجاج :أَي :وَقاَل ْت أََنا عج ٌ ِ
{وَقاَل ْت عج ٌ ِ
ِ
ف أَلِ ُد
يمَ ،ف َك ْي َ
َُ
َُ
ُ ْ َ
َ
وز َعق ٌ
َي أََتل ُد َع ُج ٌ َ ٌ
وز َعق ٌ
يم} أ ْ
َخبرَن ِ
ِ
ِِ
اك َقا َل َرُّب ِك َف َال َت ُش ِكي
َك َما َقاَل ْتَ :يا َوْيَل َتا أَأَلِ ُد َوأََنا َع ُج ٌ
َي َك َما ُقْلَنا َلك َوأ ْ َ ْ
وزَ ،قاُلوا َك َذلك أ ْ
ِ ِ
ان َبْي َن اْل ِب َش َارِة َواْل ِوَال َد ِة َسَن ٌة َوَكاَن ْت َس َّارُة َل ْم َتلِ ْد َقْب َل َذلِ َك َف َوَل َد ْت َو ِهي ِبْن ُت ِت ْس ٍع
فيهَ ،وَك َ
َ
ِ
ِ
يم َي ْو َم ِئ ٍذ ْاب َن ِم َائ ِة َسَن ٍة َوَق ْد َم َضى َه َذا".
َوِت ْسع َ
ين َسَن ًةَ ،وإ ِْبَراه ُ

إبراهيم -عليه السالم -اختتن وهو ابن ثمانين ،وولد له وهو ابن مائة ،وزوجته بنت تسع

جل وعال ،-حيث
سارة بالتشديد ثم خفف ،األصل ّ
وتسعين ،أصلها ّ
سارة ،هذه من آيات هللا ّ -

خرقت العادة لهم ،فالعادة والغالب أن المرأة بعد الخمسين ينقطع عنها الدم في هذه الفترة ،هي
ولدت وهي بنت تسع وتسعين سنة ،آية من آيات هللا ،وكرامة لهذين الشيخين الكبيرين لمنزلة
الخليل -عليه السالم.-
طالب...............:
ار في مواضع متعددة.
هذا مضى مر ا
طالب......... :
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كونه اختتن في الثمانين فعمره مضبوط إبراهيم -عليه السالم ،-لكن التحديد بالمائة قد يكون
أكثر ،في بعض الروايات ما هو أكثر من ذلك.
طالب......... :
االختتان صحيح ال إشكال فيه.
الطالب.......:
أنت تريد أن تقرن الختان مع أنه شيخ.
طالب......... :
أنت تريد األمور متناسبة ،يعني الثمانين كأنها سن البلوغ ،والمائة هذه قليلة بالنسبة للوالدة،
تنظر إلى أن األمم الماضية تطول أعمارها.
على كل حال ما يلزم هذا.
طالب.........:
شيخ كبير يعني مائة كبير ،ومائة وعشرين كبير.
طالب......... :
هذا إذا كان عند مصيبة ،لطم الخد عند المصيبة محرم؛ ألنه من النياحة ،جاء اللعن عليه.
طالب......:
يعني لو بلغ امرأة خبر يسر كهذا ،ثم صكت وجهها ال ألنها تجزع من الخبر ،وال ألنه مصيبة،
ولكنها عادة جرت بذلك ،ما لم يترتب عليه ضرر ،في بعض أحاديث صيغة الوضوء :فصك
بوجهه الماء.

"ِإَّن ُه ُهو اْلح ِكيم اْلعلِيم ح ِك ِ
ِ
يم ِب َم َصالِ ِح َخْل ِق ِه.
يما َي ْف َعُل ُه َعل ٌ
َ َ ُ َ ُ َ ٌ
يم ف َ
َقوُله َتعاَلىَ { :قال َفما َخ ْطب ُكم أَُّيها اْلمرسُلو َن} َل َّما َتيَّقن ِإبر ِ
الس َال ُم -أََّن ُه ْم َم َال ِئ َك ٌة
اهي ُم َ -عَل ْي ِه َّ
َ َ َْ
ْ ُ َ
ُ ْ َ ُْ َ
َ َ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ
َي َما َش ْأُن ُك ْم َوِق َّص ُت ُك ْم أَُّي َها اْل ُمْر َسُلو َن { َقاُلوا ِإَّنا
ال َل ُه ْمَ { :ف َما َخ ْطُب ُك ْم} أ ْ
بِإ ْحَياء اْلع ْجل َواْلب َش َارة َق َ
َي لَِنْر ُج َم ُه ْم ِب َها.
يد َق ْوَم ُل ٍ
وط{ .لُِنْرِس َل َعَل ْي ِه ْم ِح َج َارًة ِم ْن ِط ٍ
ين} ُي ِر ُ
أُْرِسْلَنا ِإَلى َق ْو ٍم ُم ْج ِرِم َ
ين} أ ْ
َي ُم َعَّل َم ًة".
ُم َس َّو َم ًة أ ْ
من السمة وهي العالمة ،ومنه االسم كالوسم عالمة على الشخص.

" ِقيلَ :كاَن ْت م َخ َّ
يل:
طَ
ط ًة ِب َس َوا ٍد َوَبَي ٍ
اضَ .وِق َ
َ
ُ
ِ
ِ
اس ُم َم ْن
يلَ :عَلى ُك ِل َح َج ٍر ْ
ح َج َارةُ اْل َع َذابَ .وِق َ

ِ
َي َم ْعُروَف ٌة ِبأََّن َها
يلُ :م َس َّو َم ٌة أ ْ
ب َس َوا ٍد َو ُح ْمَرٍةَ .وِق َ
ِ ِِ
ال اْل َخ َو ِاتيمَِ .وَق ْد َم َضى
يلَ :عَل ْي َها أَ ْم َث ُ
َي ْهل ُك بهَ .وِق َ
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َه َذا ُكُّل ُه
َي ِعْن َد
أْ

12
ِِ
ِ
"هوٍد"َ .فج ِعَل ِت اْل ِحجارةُ َت ْتبع مس ِ
اف ِر ِ
ِك"
يه ْم َو ُش َّذاذه ْم َفَل ْم ُي ْفلِ ْت ِمْن ُه ْم ُم ْخ ِبٌر" ،عْن َد َرب َ
ِفي ُ
ُ
َ َ َُ َُ
ِِ
َّ ِ
ِ
ِ
ط ْب َخ ْاْل ُج ِرَ ،قاَل ُه ْاب ُن
وخ ًة َ
يلَ :كاَن ْت َم ْطُب َ
َّللا َوَق ْد أ َ
َعَّد َها لَر ْجمِ َم ْن َق َضى ِبَر ْجمهُ .ث َّم ق َ

َزْي ٍدَ ،و ُه َو َم ْعَنى َق ْولِ ِه َت َعاَلىِ { :ح َج َارًة
ِ
ينَ ،وإَِّن َما
َصُل َها ِط ٌ
اْل ِح َج َارةُ َّالتي َنَر َ
اها َوأ ْ

يلِ :هي
ِم ْن ِس ِج ٍ
يل} َعَلى َما َتَقَّد َم َبَياُن ُه ِفي ُ
"هوٍد"َ .وِق َ
َ
الش ْم ِ
اق َّ
الد ُه ِ
َت ِص ُير ِح َج َارًة ِبِإ ْحَر ِ
اها َعَلى َم ِر ُّ
ور".
س ِإَّي َ

من هذا التحجر الذي يقوله الجيولوجيون من أن األشجار قد تتحول إلى حجارة ،واألخشاب

واألجسام ،الحيوانات والزواحف وغيرها قد تتحجر ،يقولون :هذا في القدم موجود ،وإذا تقادم العهد
بالشيء تحول إلى حجارة ،وهنا يقول :إنما تصير حجارة بإحراق الشمس إياها على مر الدهور،
هذا يعرف عندهم بالتحجر.
حجر في واد غير مأهول ،تتعجب من شكله ،كأن أصله يد إنسان ،أو رأس إنسان ،أو
ا
وقد تجد
رجل إنسان ،أو على هيئة ورقة شجر ،أو على هيئة غصن ،فتتعجب ،ويكون هذا هو التحجر،
وأشار إليه المؤلفون :ويقولون إنما تصير حجارة بإحراق الشمس إياها على مر الدهور.

ِ ِ ِ
"وإَِّنما َقالِ :م ْن ِط ٍ ِ
ِ
ِي.
اه اْلُق َش ْيرُّ
ين لُي ْعَل َم أََّن َها َل ْي َس ْت ح َج َارَة اْل َماء َّالتي ه َي اْلَبَرُدَ .ح َك ُ
َ َ َ
ِ
َخرجَنا م ْن َكان ِف ِ
ين}".
يها م َن اْل ُم ْؤ ِمن َ
َ َ
َق ْوُل ُه َت َعاَلىَ { :فأ ْ َ ْ َ

حجارة من طين دل على أن الكتلة من الطين تسمى حجارة ،فعلى هذا لو رمى بها في الجمرة،

يعني كتلة من طين متصلبة ضربتها الشمس حتى يبست ،يجوز الرمي بها أو ما يجوز؟
طالب.......:
لكن حجارة من طين ،دل على أن الحجارة ..خاتم من حديد ،حجارة من طين ،فـ "من" بيانية
هذه ،دل على أن من الطين ما يسمى حجارة.
طالب........:
هي ما أخذت ،لكنها من الطين ،ويمكن أن نسميها حجارة؛ ألن "من" بيانية ،وإذا قلنا :من
تبعيضية صار األمر أوضح ،كما تقول :خاتم من حديد ،ما يدل على أن الخاتم يتخذ من الحديد
ومن غيره ،والحجارة من الطين ومن غيره ،فإذا جاز الرمي بالحجارة ،والطين نوعا من أنواع
الحجارة على هذا يجوز أو ما يجوز؟ يجوز على هذا .لكن أهل العلم ال يرون الرمي بالطين أو
ما يبس منه.
طالب ...................:استحالت..

معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري
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إذا استحالت خالص ،وذهب اسمها وحقيقتها ،والعلة التي من أجلها منعت هل نقول :إنها من
زاد الجن؟ ما يمكن.
ِ
َخرجَنا م ْن َكان ِف ِ
َخَر ْجَنِا َمِ ْن
َي َل َّمِا أََرْدَنِا ِإ ْهِ َال َك َقِ ْومِ ُلِ ٍ
وط أ ْ
يها مِ َن اْل ُمِ ْؤ ِمن َ
َ َ
ين} أ ْ
" َق ْوُل ُه َت َعاَلىَ { :فأ ْ َ ْ َ
ِ
ِ
ان ِفي َقو ِم ِه ِم َن اْلم ْؤ ِم ِن َ ِ
َهلِ َك}.
َس ِر ِبأ ْ
َك َ
ْ
ين؛ لَئ َّال َي ْهل َك اْل ُم ْؤ ِمُنو َنَ ،وَذل َك َق ْوُل ُه َت َعاَلىَ { :فأ ْ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يهِا
ين} َي ْع ِني ُلو ً
يها َغ ْيَر َب ْي ٍت م َن اْل ُم ْسلِم َ
َي َف َما َو َجِ ْدَنا ف َ
{ َف َما َو َج ْدَنا ف َ
طا َوبِْن َت ْيه َوِفيه ِإ ْض َم ٌار ،أ ْ
ِ
ِ
َغ ْيَر أ ْ ِ
يها" ِكَن َاي ٌة َع ِن اْلَقْرَيِ ِة َوَلِ ْم َي َتَقَِّد ْم
الَ :ب ْي ٌت َش ِر ٌ
يف ُيَرُاد ِبه ْاأل ْ
َه ُلَ .وَق ْوُل ُه" :ف َ
َهل َب ْي ٍتَ .وَق ْد ُيَق ُ
ِ
ين} َيِ ُد ُّل َعَلِى
ومَ .وأ َْي ًضِا َفَق ْوُلِ ُه َت َعِاَلىِ{ :إَّنِا أُْرِسِْلَنا ِإَلِى َقِ ْو ٍم ُم ْجِ ِرِم َ
َل َهِا ذ ْكٌِر؛ ألن اْل َم ْعَنِى َم ْف ُهِ ٌ
ِ
الضِ ِمير ِف ِ
اعِ ِةَ .واْل ُم ْؤ ِمُنِو َن َواْل ُم ْسِِل ُمو َن
يهِا لْل َج َم َ
يِلَ ُ َّ :
اْلَقْرَيِة؛ ألن اْلَقِ ْوَم ِإَّن َمِا َي ْسِ ُكُنو َن َقْرَيِةًَ .وِق َ
َش ُكو ب ِثي وح ْزِني ِإَلى َّ ِ
س َّ
الل ْف َ ِ َّ
َّللا}.
َه ُ
الِ{ :إَّن َما أ ْ َ َ ُ
اء َف َجَّن َ
اهَنا َس َو ٌ
ظ لَئال َي َت َكَّرَرَ ،ك َما َق َ
َّ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
يق اْلَقْلِ ِبَ ،و ِْ
يلِْ :
س ُكِ ُّل ُم ْسِلِ ٍم
يم ُ
ان َت ْصد ُ
اإل ْسِ َال ُم اال ْنقَيِ ُاد ِبالظِاه ِرَ ،ف ُكِ ُّل ُمِ ْؤ ِم ٍن ُم ْسِل ٌمَ ،وَلِ ْي َ
َوِق َ
اإل َ
ِ
ِ
م ْؤ ِمًناَ .فس َّم ُ ِ
ين؛ ِأل ََّنهُ َما ِم ْن ُم ْؤ ِم ٍن ِإَّال َو ُهِ َو ُم ْسِلِ ٌمَ .وَقِ ْد َم َضِى اْل َكِ َال ُم
اه ْم في ْاْلَية ْاألُوَلى ُم ْؤ ِمن َ
َ
ُ
ِ
ِ
ِ
آمَّنِا ُقِ ْل َلِ ْم ُت ْؤ ِمُنِوا} َيِ ُد ُّل َعَلِى
فِي َهِ َذا اْل َم ْعَنِى فِي " اْلَبَقَِرِة " َو َغ ْي ِرَهِاَ .وَق ْوُلِ ُهَ { :ق َالِت ْاأل ْ
َعَِر ُ
اب َ

ان وا ِْإلس ِ َال ِم وهِو م ْق َت َضِى ح ِ ِد ِ
اْل َفِْر ِ
ق َبِ ْي َن ِْ
يث ِج ْب ِريِ َِل َ -عَل ْيِ ِه ال َّس ِ َال ُمِ -فِي َصِ ِحي ِح ُم ْس ِلِ ٍم
َ
يمِ ِ َ ْ
َ َُ ُ
اإل َ
اه ِفي َغ ْي ِر َم ْو ِض ٍع".
َو َغ ْي ِرِهَ .وَق ْد َبَّيَّن ُ

هذا األصل التغاير بين اإلسالم واإليمان عند جمهور أهل العلم إذا اجتمعا كما هنا {فأ ْخر ْجنا م ْن
كان فيها من اْلم ْؤمنين فما وج ْدنا فيها غ ْير ب ْيت من اْلم ْسلمين} ،فالوصف باإليمان شيء،

والوصف باإلسالم شيء آخر ،إذ اجتمعا ،أما إذا أطلق اإليمان فيدخل فيه اإلسالم ،وإذا أطلق

اإلسالم شمل عموم مطلق اإليمان.
هنا يستدل به البخاري وغيره على أن اإلسالم واإليمان شيء واحد ،البخاري ومحمد بن ناصر
المروزي وجمع من علماء األمة ،لكن األكثر على التغاير؛ {قالت ْاأل ْعراب آمنا ق ْل ل ْم ت ْؤمنوا
إحسانا}« ،مالك عن فالن؟ إني ألراه مؤمنا ،قال :أو مسلما» .دل على التغاير
ولك ْن قولوا ْ
بينهما ،وال شك أن اإليمان ما وقر في القلب من التصديق الجازم واليقين الثابت بأركانه

المعروفة ،وأما اإلسالم فعمل الجوارح بأركانه الخمسة المعروفة أيضا ،فهذا شيء ،وهذا شيء،
لكن ما جاء في هذه السورة قد يتمسك به من يقول :إنهما شيء واحد ،والتغاير من كل وجه لم
يقل به أحد ،يعني ليس تغاير تباين ،إنما تغاير تداخل ،ليس بتغاير تباين كما في الكفر
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واإلسالم ،ال ،إنه تباين تداخل كاإلحسان واإلسالم واإليمان .اإلسالم داخل في اإليمان ،واإليمان
داخل فيه اإلحسان ،فبينهما وجوه تقارب وتماثل ،ويفترقان من بعض الوجوه.
فالذي يقول بأنهما شيء واحد ،نظر إلى وجوه االتحاد ،ومن يقول :إنهما متغايران نظر إلى
وجوه االفتراق.
وعلى كل حال القول باالتحاد قول معتبر عند أهل السنة ،قال به جمع منهم :البخاري ،ومحمد
بن ناصر ،وغيرهما من األئمة ،والقول بالتغاير السيما مع االتحاد إذا ذك ار جميعا يعني مع
االجتماع ،يحمل اإليمان على الباطن ،واإلسالم على الظاهر.
ِ
الزَم ِ
َه ِل َذلِ َك َّ
ان َو َم ْن َب ْع َد ُه ْمَ ،ن ِظ ُيرُه { َوَلَق ْد
َي ِع ْبَرًة َو َع َال َم ًة ِأل ْ
يها َ
" َق ْوُل ُه َت َعاَلىَ { :وَتَرْكَنا ف َ
آي ًة} أ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يل :اْل ِح َجاَرُة
يلْ :اْلَي ُة اْل َم ْتُر َ
َتَرْكَنا مْن َها َ
وك ُة َن ْف ُ
س اْلَقْرَية اْل َخ ِرَبةَ .وِق َ
آي ًة َبِيَن ًة لَق ْو ٍم َي ْعقُلو َن} .ثُ َّم ق َ
ِ
ِ
ض َ ِ
ين َي َخا ُفو َن"؛ ِأل ََّن ُه ُم اْل ُمْن َت ِف ُعو َن.
اْل َمْن ُ
ودةُ َّالتي ُرِج ُموا ِب َها ه َي ْاْلَي ُة" ،لَِّلذ َ
ِ ِ ِ
وف
اءُ :ه َو َم ْع ُ
ط ٌ
َي َوَتَرْكَنا أَْي ًضا في ق َّصة ُمو َسى َ
َق ْوُل ُه َت َعاَلىَ { :وِفي ُم َ
ال اْل َفَّر ُ
آيةًَ .وَق َ
وسى} أ ْ
َعَلى َق ْولِ ِه :و{ ِفي ْاألَْر ِ
َي ِب ُح َّج ٍة
اه ِإَلى ِفْر َع ْو َن ِب ُسْل َ
ان ُم ِب ٍ
طٍ
آي ٌ
وسى}ِ{ ،إ ْذ أَْر َسْلَن ُ
ض َ
ات َوِفي ُم َ
ين} أ ْ
بِيَن ٍة و ِهي اْلعصا .وِقيل :أَي ِباْلمع ِج َز ِ
ات ِم َن اْل َع َصا َو َغ ْي ِرَها.
َ َ َ َ َ َ َ ْ ُْ
ان ِبرْك ِن ِه أَي ِبجم ِ ِ
َقوُلهُ َتعاَلىَ { :ف َتوَّلى ِبرْكِن ِه} أ ِ
ض َع ِن ِْ
َجَن ِاد ِه".
َعَر َ
وعه َوأ ْ
َي فْر َع ْو ُن أ ْ
ْ
يم ِ ُ
َ ُ
َ
ْ
ْ ُُ
اإل َ
سلطان بآيات بينات ومعجزات باهرات ،تسع آيات ،ومع ذلك من لم يكتب له السعادة ما صدق
وال آمن فهلك ،مع مقدمهم ومتبوعهم فرعون ،نسأل هللا العافية.

ِِ
وع ِه وأَجَن ِاد ِهَ ،قاَله ابن َزي ٍد .وهو معَنى َقو ِل مج ِ
اه ٍدَ ،و ِمْنهُ َق ْوُلهُ{ :أ َْو آوِي ِإَلى
َي ِب ُج ُم ِ َ ْ
ْ َُ
ُ ْ ُ ْ َ َُ َ ْ
" ِبُرْكنه أ ْ
ِ
ِ
ِ
اس َوَق َت َاد ُةِ :بُق َّوِت ِهَ .و ِمْن ُه َق ْو ُل َعْن َتَرَة:
ال ْاب ُن َعَّب ٍ
ُرْك ٍن َشدي ٍد} َي ْعني اْل َمَن َع َة َواْل َعش َيرَةَ .وَق َ
ِ
َوَل ِك ْن َما َتَق َاد َم ِم ْن َزَم ِاني"
اس اْل َحْر ِب ُرْك ِني
َف َما أ َْو َهى مَر ُ
في هذا الصحيح يقول الرسول – عليه الصالة السالم –« :رحم هللا لوطا فقد كان يأوي إلى

جل وعال -أن يؤوى إليه،
جل وعال ،-وأي ركن أعظم وأشد من هللا ّ -
ركن شديد» ،يعني الرب ّ -
يصرفهم كيف يشاء ،لكنه نظر إلى
والمخلوقون كلهم ال شيء بالنسبة هلل -جل وعال -كلهم بيدهّ ،
السبب المادي من حوله من قومه وعشيرته ،فوجد أنه ال يوجد عنده من يستطيع نصره.

ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ج .قال
ال ْاأل ْ
َعَر َ
َخ َف ُ
شِ :ب َجان ِبهَ ،كَق ْوِله َت َعاَلى{ :أ ْ
ض َوَنأَى ِب َجان ِبه} َوَقاَل ُه اْل ُم َؤ ِر ُ
يلِ :بَن ْفسهَ .وَق َ
" َوِق َ
ِيَ :وُرْك ُن َّ
الشي ِء َج ِانُب ُه ْاألَ ْق َوى".
اْل َج ْو َهرُّ
ْ



معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

15

15

15
جانبه األقوى الذي يتأثر بعدمه وخلله ،كجانب البيت ،ركن البيت ،جانبه األقوى بحيث لو انهدم
هذا الركن سقط البيت ،ومثله أركان العبادات ،أركان المعامالت ،أركان العقود ،إذا فقد شيء
منها تأثرت ،تأثرت العبادة ،بطلت العبادة ،بطل العقد وهكذا.

ِ
الرْك ُن َج ِان ُب اْلَب َد ِنَ .و َه َذا ِعَب َارٌة َع ِن
َي ِعَّزٍة َو َمَن َعةٍ .اْلُق َش ْيرُّ
ِيَ :و ُّ
" َو ُه َو َيأْوِي ِإَلى ُرْك ٍن َشدي ٍد أ ْ
اإل ْعَر ِ
اْل ُمَباَل َغ ِة ِفي ِْ
اض َع ِن َّ
الشي ِء.
ْ
احر أَو مجُنو ٌن} " أَو" ِبمعَنى اْلو ِ ِ
ِ
اءَ ،وأَْن َش َد
او؛ ألَ َّن ُه ْم َقاُل ُ
ال َس ِ ٌ ْ َ ْ
يعا؛ َقاَل ُه اْل ُم َؤ ِر ُ
ْ َْ
وه َما َجم ً
َ
ج َواْل َفَّر ُ
{ َوَق َ
ير:
َب ْي َت َج ِر ٍ

أَ َث ْعَلَب َة اْل َف َو ِار ِ
احا
س أ َْو ِرَي َ

ط َهَّي َة َواْل ِخ َش َابا"
َع َدْل َت ِب ِه ْم ُ

وأو تأتي بمعنى الواو ،مما ذكر ابن مالك في ألفيته من معاني أو قال :وربما عاقبت الواو ،يعني
تأتي بمعناها.

اوَ ،كَقولِ ِه َتعاَلى{ :وَال ُت ِطع ِمْنهم ِ
وض ُع "أ َْو" ِب َم ْعَنى اْل َو ِ
ور} َواْل َوا ُو ِب َم ْعَنى أ َْو،
آث ًما أ َْو َك ُف ًا
" َوَق ْد ُت َ
ْ
َ
َ
ْ ُْ
ِ ِ
ِ
النس ِ
يع َه َذا".
َكَق ْولِ ِه َت َعاَلىَ { :فاْن ِك ُحوا َما َ
اء َم ْثَنى َوثُ َال َث َوُرَب َ
اع}َ .وَق ْد َتَقَّد َم َجم ُ
طا َب َل ُك ْم م َن َ
يعني مثنى أو ثالث أو رباع ،فال يجوز أن تكون الواو على وجهها؛ ألن مثنى وثالث ورباع
يكون العدد تسعة.
ود ُه} لِ ُك ْف ِرِه ْم
اه َو ُجُن َ
"{ َفأَ َخ ْذَن ُ
َي ْع ِني ِفْر َع ْو َن؛ ِأل ََّن ُه أ ََتى َما

طرحَن ُ ِ
ِ
يه ْم َع ِن ِْ
َوَت َولِ ِ
اإلي َم ِ
يم}
ان { َفَنَب ْذَن ُ
َيْ ََ :
اه ْم في اْلَي ِم { َو ُه َو ُمل ٌ
اه ْم} أ ْ
ُي َال ُم َعَل ْي ِه.

ِ
َم َلِ .إ ْذ أَْر َسْلَنا َعَل ْي ِه ُم ِ
يح
آي ًة لِ َم ْن َتأ َّ
الر َ
َي َوَتَرْكَنا في َعا ٍد َ
َق ْوُل ُه َت َعاَلىَ { :وِفي َعا ٍد} أ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
يم
َّالتي َال ُتْلق ُح َس َحاًبا َوَال َش َجًارَ ،وَال َر ْح َم َة ف َ
امَأَر ٌة َعق ٌ
يها َوَال َبَرَك َة َوَال َمْن َف َع َةَ ،و ِمْن ُه ْ
ِ
ِ
ِ
الر ْح َم ِن َع ِن َّ
الن ِب ِيَ -صَّلى
وبَ .رَوى ْاب ُن أَِبي ِذْئ ٍب َع ِن اْل َح ِار ِث ْب ِن َع ْب ِد َّ
يل :ه َي اْل َجُن ُ
َتل ُد .ثُ َّم ق َ
ِ
ِ َّ
الِ « :
وب» َوَقا َل ُمَق ِات ٌلِ :هي َّ
الص ِحي ِح َع ِن
ور َك َما ِفي َّ
الر ُ
الدُب ُ
يم اْل َجُن ُ
َّللا َعَل ْيه َو َسل َمَ -ق َ
َّ ُ
يح اْل َعق ُ
َ
َّ
َّ
َّللا َعَل ْي ِه
الن ِب ِي َ -صلى َّ ُ
ال ُعَب ْي ُد ْب ُن
اءَ .وَق َ
ا َّلن ْكَب ُ

يم َو ِهي
الع ِق
َْ َ َ
َال َت ْح ِم ُل َوَال

الدُب ِ
ُهلِ َك ْت َعاٌد ِب َّ
اسِ :هي
ور» .وقال ابن عب
َو َسَّل َمُ« :-ن ِصْر ُت ِب َّ
الصَبا َوأ ْ
َ َ َ ْ ُ َ َّ ٍ َ
الر ِب َع ُة َو َما ُفِت َح َعَلى َعا ٍد ِمْن َها ِإَّال َكَق ْد ِر َمْن َخ ِر
ض َّا
ُع َم ْي ٍرَ :م ْس َكُن َها ْاألَْر ُ

الثو ِر .وروى ابن أَِبي َن ِجيح عن مج ِ
َعَل ُم".
اه ٍد أ َْي ًضا :أََّن َها َّ
اَّلل أ ْ
َّ ْ َ َ َ ْ ُ
ٍ َْ َُ
الصَباَ ،ف َّ ُ
نصر لقوم وعذابا لقوم آخرين ،إذا هبت الريح
ا
جل وعال -يسخرها ويدبرها ،ويجعلها
والريح هللا ّ -
في زمن النبي –عليه الصالة والسالم– أخذه ما يأخذه من فزع وخوف أن تكون مثل ريح هؤالء

الذين أهلكتهم ،وتهب الرياح وتجلب معها األتربة والغبار ،وال يرعوي أحد ،وال يمتثل أحد ،وال
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يعتبر أحد ،واآلن نحن في السنة الثانية من هذا الغبار وهذه األتربة والرياح التي كدرت على
الناس ،وألحقت األضرار بكثير من الناس ،السيما الذين عندهم بعض األمراض الصدرية ،ومع
جل وعال ،-ويخشى أن تزيد
ذلك ما تجد من ينبه إلى أن هذه الرياح قد تكون عقوبة من هللاّ -

في يوم من األيام فال يستطاع السيطرة عليها.

مع األسف أن نسمع في بعض وسائل اإلعالم بعض الفلكيين وبعضهم يقول :يحتمل أن تستمر
هذه األتربة وهذا الغبار لمدة عشر سنين قادمة ،وهللا المستعان ،لماذا؟ ما الذي يؤمنهم أن
جل وعال -إذا أخذ أخذ عزيز مقتدر ،وجميع
يتطاولوا على مثل الغيب فيحددوا بالسنين؟ وهللا ّ -
الجهات تحدثت عما يحصل من الهزات األرضية والزالزل ،وإن كان أثرها ليس ببالغ إلى حد

اآلن ،لكن يتحدثون عنها على أنها ظواهر طبيعية ،وسببها ارتفاع في درجة الح اررة تحت
األرض ،ومع ذلك ال بد لها من متنفس ،هذا أمر طبيعي ما يؤثر في القلوب ،وال رابطة له وال
ويعن له،
جل وعال ،-كل يتحدث على حسب ما يروق له
ّ
عالقة بالذنوب ،وال بغضب الرب ّ -

والناس في غفلة عما يراد بهم ،وهللا المستعان.

اهتزت المدينة في عهد عمر بن الخطاب -رضي هللا عنه ،-فقال للناس :ماذا أحدثتم بعد
رسول هللا – صلى هللا عليه وسلم-؟ هذا دليل أن األمور مقترنة بأحداث وبإحداث من الناس ،وال
يرفع مثل هذه األمور التي نزلت بسبب الذنوب إال التوبة الصالحة الصادقة ،والرجوع بقوة
جل وعال ،-ويتحدثون
وعزيمة وهمة إلى مراجعة الدين على الوجه المرضي الذي يرضي هللا ّ -

اآلن وكأن األمر عادي ،وهللا المستعان.
طالب.........:

جاء عن بعض الصحابة أنه صلى صالة الكسوف؛ من أجل الزلزلة ،مع أنه حصل أيام عمر -
رضي هللا عنه -وما صلى ،معناه أن المسألة توقيفية ،ما نحتاج إلى صالة ،نحتاج إلى دعاء،
ونحتاج إلى تضرع ،نحتاج إلى رجوع صادق ،نحتاج إلى خطوات عملية تعيد الناس إلى حظيرة
التدين ،أما مجرد الكالم فهذا ال ينفع .نعم قد يتنبه به بعض الناس ،يستفيد منه بعض الناس،
لكن الذي بيده الحل والعقد ،والذي يستطيع أن يأطر الناس على الحق ،هذا ال يستطيع أن يكتفي
بمجرد الكالم ،وهللا المستعان.
طالب.........:
كيف؟
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طالب......... :
سمعت أن المفتي وجه للقنوط ،سمعتموه أم ال؟
طالب......... :
هللا المستعان.
طالب.........:
أين؟
طالب......... :
نعم.
طالب......... :

هو األصل أن يأتي بما ثبت عن الرسول – عليه الصالة والسالم – لكن مثل ما ذكرنا أن
المؤلف بضاعته في الحديث مزجاة ،مع أنه أشار إلى األحاديث المتقدمة.
طالب......... :
أولى ما يفسر به القرآن القرآن ،ثم ما ثبت عن النبي – صلى هللا عليه وسلم.-
" َق ْوُلهُ َت َعاَلىَ { :ما َت َذُر ِم ْن َشي ٍء
ْ
ِ
يم.
ِإ َذا َيب َ
يم َو َهش ٌ
س َوَت َف َّت َتَ :رِم ٌ
الش ِ
َق ْو ُل َّ
اع ِر:

الرِميمِ} أَي َك َّ ِ
ِ
ال لِ َّلن ْب ِت
أ ََت ْت َعَل ْي ِه ِإَّال َج َعَل ْتهُ َك َّ
الش ْيء اْل َهشيمُِ ،يَق ُ
ْ
الشي ِء اْلهالِ ِك اْلبالِي ،وَقاَله مج ِ
قال ابن عباس :ك َّ
اهٌدَ ،و ِمْن ُه
َ ُ َُ
َ
َ
َ َ ْ ُ َ َّ ٍ َ ْ

ِ
الد ْهُر ِم ْن َب َصرِي
يت َك َع ْظ ِم ِ
ف َّ
الرَّم ِة اْلَبالِي
ين َك َّ
َوِإ ْذ َب ِق ُ
َتَرْك َتني ِح َ
ِ ِ
س َّ ِ
الس ِد ُّيَ :كا ُّلتَر ِ
اب اْلم ْد ُقو ِ
يس ِم ْن َيا ِب ِ
ق.
ال أَُبو اْل َعالَِي ِة َو ُّ
ال َق َت َاد ُةِ :إَّن ُه َّالذي د َ
النَباتَ .وَق َ
َوَق َ
َ
اشي ُة ِمن اْل َك َ ِ ِ ِ ِ
ُق ْطُر ٌبِ َّ :
ال لِ َّ
لش َف ِة اْل ِمَرَّم ُة
يم َّ
ال َي َم ٌ
انَ :ما َرَم ْت ُه اْل َم ِ َ َ
َل بمَرَّمت َهاَ .وُيَق ُ
الرَم ُادَ .وَق َ
الرم ُ
ِ ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ول ِمْن ُهَ :رَّم
َواْلمَق َّم ُة ِباْل َك ْس ِرَ ،واْل َمَرَّمة ِباْل َف ْت ِح ُل َغ ٌة فيهَ .وأ ْ
َص ُل اْل َكل َمة م ْن َرَّم اْل َع ْظ ُم ِإ َذا َبل َيَ ،تُق ُ
الش ِ
ال َّ
اعُر:
اْل َع ْظ ُم َي ِرُّم ِباْل َك ْس ِر ِرَّم ًة َف ُه َو َرِم ٌ
يمَ ،ق َ

ِ ِ
اقب ُخْل ِ
ِ
ظ ِ
يم
اك َم َذ َّم ًة
ف َذ َ
َوَأرَى َع َو َ
ام َرم ُ
َت ْبَقى َعَل ْيه َواْلع َ ُ
َو ِ
ام اْلَبالَِي ُةَ ،واْل َج ْم ُع ِرَم ٌم َو ِرَما ٌمَ .وَن ِظ ُير َه ِذ ِه ْاْلَي ِة { ُت َد ِمُر ُك َّل َشي ٍء} َح َس َب َما
الرَّم ُة ِباْل َك ْس ِر اْل ِع َ
ظُ
ْ
َتَقَّد َم".

كل شيء مما يقبل التدمير ،هذا عام أريد به الخصوص ،ما يقبل التدمير وإال فما دمرت

السماوات وال األرض ،إنما دمرت كل شيء أمرت بتدميره.
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ِِ
يهم أَي ًضا ِعبرةٌ وآي ٌة ِح ِ
ين ِب ُّ
الدْنَيا َح َّتى
يل َل ُه ْم ِع ُ
" َق ْوُل ُه َت َعاَلىَ { :وِفي َث ُم َ
يشوا ُم َت َمتع َ
َ
َي َوِف ِ ْ ْ
َْ َ َ
ين ق َ
ود} أ ْ
يل:
ِح ٍ
ام َك َما ِفي ُهوٍدَ ،ت َم َّت ُعوا ِفي َد ِارُك ْم َث َال َث َة أََّي ٍ
َي ِإَلى َوْق ِت اْل َه َال ِك َو ُه َو َث َال َث ُة أََّي ٍ
امَ .وِق َ
ين أ ْ
ِ
معَنى َتم َّتعوا أَي أ ِ
آجالِ ُك ْم.
َسل ُموا َوَت َم َّت ُعوا ِإَلى َوْقت َفَار ِغ َ
َْ
َ ُ ْ ْ
{ َفع َتوا عن أَم ِر رب ِِهم} أَي َخاَل ُفوا أَمر َّ ِ
الص ِ
َّللا َف َعَقُروا َّ
يل:
اعَق ُة أ ِ
َخ َذ ْت ُه ُم َّ
النا َق َة َفأ َ
َْ
َي :اْل َم ْو ُتَ .وِق َ
َ ْ َْ ْ َ ْ ْ
ِ
اق ٍدُ :ك ُّل ص ِ
اب مهلِ ٍكَ .قال اْلحسين بن و ِ
اعَق ٍة ِفي اْلُقْر ِ
ابَ .وَقَأَر ُع َمُر ْب ُن
ه َي ُك ُّل َع َذ ٍ ُ ْ
َ َُُْ ُْ َ
آن َف ُه َو اْل َع َذ ُ
َ
اب وحميٌد وابن محي ِص ٍن ومج ِ
اْل َخ َّ
الر ُج ُل َص ْعَق ًة
الَ :ص ِع َق َّ
اهٌد َواْل ِك َس ِائ ُّيَّ " :
ََُ
ط ِ َ ُ َْ َ ْ ُ ُ َ ْ
الص ْعَق ُة " ُيَق ُ
الص ِ
الص ِ
اعَق ُة أ َْي ًضا َص ْي َح ُة
اعَق َةَ .و َّ
َي أَْلَق ْت َعَل ْي ِه ُم َّ
َي ُغ ِش َي َعَل ْي ِهَ .و َص َعَق ْت ُه ُم َّ
اء أ ْ
الس َم ُ
َوَت ْص َعا ًقا أ ْ
اْل َع َذ ِ
ار.
ظُرو َن ِإَل ْي َها َن َه ًا
ابَ ،وَق ْد َم َضى ِفي "اْلَبَقَرِة" َو َغ ْي ِرهاَ .و ُه ْم َيْن ُ

اب َّ ِ
طاعوا ِم ْن ِقي ٍ ِ
َن َي ْس َت ِقُّلوا ِب َع َذ ِ
َن
يلَ :ما أَ َ
اه ِم ْن ُن ُه ٍ
َّللا َوأ ْ
طا ُقوا أ ْ
اس َت َ ُ
يلَ :م ْعَن ُ
َ
{ َف َما ْ
وضَ .وِق َ
ام} ق َ
ِ
ي َتح َّمُلوه ويُقوموا ِب ِه وي ْد َفعوه ع ْن أَْن ُف ِس ِهمَ ،تُقولَ :ال أَ ُق ِ
ال ْاب ُن
ََ ُ ُ َ
ْ
َي َال أُطيُق ُهَ .وَق َ
وم ل َه َذا ْاأل َْم ِر أ ْ
ُ
ُ
َ َ ُ ََ ُ
ِِ
ِ
ِ
اح ُهم ِفي اْل َع َذ ِ
ين
َعَّب ٍ
َي َذ َهَب ْت أ ْ
َي ُم ْم َتنع َ
ابَ { .و َما َكاُنوا ُمْن َتص ِر َ
َج َسا ُم ُه ْم َوَبقَي ْت أَْرَو ُ ْ
ين} أ ْ
اس :أ ْ
ُهلِ ُكوا ،أَي ما َكان َلهم َن ِ
ِم َن اْل َع َذ ِ
اصٌر.
ين أ ْ
اب ِح َ
ْ َ َ ُْ
َقوُل ُه َتعاَلى{ :وَقوم ُنوح ِم ْن َقبل ِإَّنهم َكاُنوا َقوما َف ِ ِ
وح ِم ْن َقْب ُل} َقَأَر
اسق َ
ين} َق ْوُل ُه َت َعاَلىَ { :وَق ْوَم ُن ٍ
َ َْ ٍ
ْ
َ
ْ ُ ُْ
ًْ
ِ ِ
وح} " ِباْل َخ ْف ِ
آي ٌة أ َْي ًضا .واْلَبا ُقو َن
ض ،أَ ْيَ :وِفي َق ْومِ ُن ٍ
َح ْم َزةُ َواْلك َسائ ُّي َوأَُبو َع ْم ٍروَ { " :وَق ْومِ ُن ٍ
وح َ
طوًفا عَلى اْله ِ
ِب َّ
َخ َذ ْت ُه ْم".
اء َواْل ِمي ِم ِفي أ َ
الن ْص ِب َعَلى َم ْعَنىَ :وأ ْ
وح ،أ َْو َي ُكو ُن َم ْع ُ َ
َهَل ْكَنا َق ْوَم ُن ٍ
َ
يعني قراءة حمزة والكسائي وأبي عمرو على أن الواو عاطفة ،والعطف على نية تكرار العامل

فكأنه قال :وفي قوم نوح ،وأما بالنسبة لقراءة البقية بالنصب فتضمر فعال مناسبا للسياق ،تسّلطه
على قول فينصبه ،وعند المؤلف :أهلكنا قوم نوح.
"أ َِو اْله ِ
اء
َ

الص ِ
اه ْم ِفي اْلَيمِ} َوَنَب ْذَنا
َخ َذ ْت ُه ُم َّ
اعَق ُة}َ ،وأ َ
َي { َفأ َ
ِفي أ َ
وح ،أ َْو { َفَنَب ْذَن ُ
َخ َذ ْت َق ْوَم ُن ٍ
َخ ْذَن ُ
اه أ ْ
أ َْو َي ُكو ُن ِب َم ْعَنى ا ْذ ُكْر".

وح،
َق ْوَم ُن ٍ
لكن باعتبار أن العذاب مختلف من أمة إلى أمة ،فال بد من تقدير فعل مناسب لما حصل لهم

من عذاب ،ما تقول :نبذناهم ونبذنا قوم نوح ،نبذناهم في اليم ونبذنا قوم نوح في ماذا؟ في
الطوفان ،هم قذفوا في الطوفان ،الطوفان طغى عليهم ونزل عليهم ،ما نبذوا مثل ما نبذ من قبلهم
ممن أغرق ،فال بد أن يكون فعال مناسبا يخصهم ،أو يكون منصوب بفعل يعم الجميع ،مثل
اذكر ،اذكر هذا يصلح ألن يسلط على كل ما تقدم.

معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري
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َّ ِ
ات َو ِعَبٌر َت ُد ُّل
آي ٌ
الس َماء َ
ِ
آي َت ِ
ان.
َق ْومِ ُن ٍ
وح؛ أل ََّن ُه َما َ

ِِ
ِ
السماء َبَن ْيَن َ ِ
الَ :وِفي
اها بأ َْي ٍد} َل َّما َبَّي َن َهذه ْاْلَيات َق َ
" َق ْوُل ُه َت َعاَلىَ { :و َّ َ َ
السم ِ
الص ِان َع َق ِادٌر َعَلى اْل َكم ِ
اء َعَلى ِق َّص ِة
َعَلى أ َّ
َن َّ
الَ ،ف َع َ
طَ
ف أْ
َمَر َّ َ
َ
ِ
اس َو َغ ْي ِرِه".
َي ِبُق َّوٍة َوُق ْدَرٍةَ .ع ِن ْاب ِن َعَّب ٍ
َو َم ْعَنى بأ َْي ٍد أ ْ
وعلى هذا تكون اآلية من آيات الصفات ،وهذا قولك أكثر أهل العلم ،مع أن صيغة اليدين ثابتة
هلل جل وعال ،على ما يليق بجالله وعظمته بالنصوص القطعية وبأيد هنا بقوة ،في مؤلفات
الصفات يئولون اليد بالقوة ،أو بالقدرة ،أو بالنعمة في جميع المواضع ،أنه إذا أمكن تأويل الجمع
تأويل المفرد فإنه يستحيل تأويل المثنى بالنعمة أو بالقدرة أو بالقوة ،كيف؟ بقدرتهم بنعمتهم
بقوتهم ،والنعم ال تعد وال تحصى.

ِ
"{ َوإَِّنا َل ُم ِ
ِخْل ِق َها َو َخْل ِ
ق َغ ْي ِرَها َال
َي َوإَِّنا َل ُذو َس َع ٍةَ ،وب َ
ال ْاب ُن َعَّب ٍ
يل :أ ْ
اسَ :لَقادُرو َنَ .وِق َ
وس ُعو َن} َق َ
ِ
َي َوإَِّنا َل ُم ِ
وس ُعو َن ِ
اس أ َْي ًضا.
الرْز َق َعَلى َخْل ِقَناَ .ع ِن ْاب ِن َعَّب ٍ
يق َعَل ْيَنا َش ْي ٌء ُن ِر ُ
َيض ُ
يل :أ ْ
يد ُهَ .وِق َ
ال َّ
اْل َح َس ُنَ :وإَِّنا َل ُم ِطيُقو َنَ .و َعْن ُه أ َْي ًضاَ :وإَِّنا َل ُم ِ
وس ُعو َن ِ
اك ْم،
الرْز َق ِباْل َم َ
َّاك :أَ ْغَن ْيَن ُ
الضح ُ
ط ِرَ .وَق َ
َدلِيُل ُهَ :عَلى اْل ُم ِ
وس ِع َق َدُرُه".
أنا لموسعون لمغنون.

ِ
يلَ :ج َعْلَنا َب ْيَن ُه َما َوَب ْي َن ْاأل َْر ِ
ض َس َعةً.
ال اْلُق َت ِب ُّيُ :ذو َس َع ٍة َعَلى َخْلقَناَ .واْل َم ْعَنى ُم َتَق ِار ٌبَ .وِق َ
" َوَق َ
اها ِبأ َْي ٍد َوإَِّنا
اْل َج ْو َهرُّ
ِيَ :وأ َْو َس َع َّ
َي َص َار َذا َس َع ٍة َو ِغًنىَ ،و ِمْن ُه َق ْوُل ُه َت َعاَلىَ { :و َّ
اء َبَن ْيَن َ
الس َم َ
الر ُج ُل أ ْ
وس ُعو َن} أَي أَ ْغ ِنَياء َقا ِدُرو َنَ .ف َشمل َج ِمي َع ْاألَ ْق َو ِ
اها} َكاْل ِفَر ِ
َل ُم ِ
اش
الَ { .و ْاأل َْر َ
َي َب َس ْطَن َ
ض َفَر ْشَن َ
اها أ ْ
ََ
ُ
ْ
ِ
اه ُدو َن} أَي َفِنعم اْلم ِ
اء وم َد ْدَناهاَ { .ف ِنعم اْلم ِ
ِ
اه ُدو َن َن ْح ُن َل ُه ْمَ .واْل َم ْعَنى ِفي اْل َج ْم ِع
َ
ْ َْ َ
َْ َ
َعَلى َو ْجه اْل َم َ َ
َّ ِ
ِ
اش م ْه ًدا َبس ْط ُت ُه وو َّ
ُم ِ
ِص َال ُح َها".
طأ ُْت ُهَ ،وَت ْم ِه ُ
ور َت ْس ِوَي ُت َها َوإ ْ
ََ
َ
الت ْعظ ُ
يد ْاأل ُ
يمَ ،م َّه ْد ُت اْلفَر َ َ

نزلناه} من صحيح
وفي البخاري أن العرب تؤكد فعل الواحد بضمير الجمع وهذا في تفسير {إنا أ ْ

البخاري.
" َقوُل ُه َتعاَلى{ :و ِم ْن ُك ِل َشي ٍء َخَل ْقَنا َزوجي ِن} أ ِ
ِ
َي
ْ َْ
ْ
َ
َ
ال ْاب ُن َزْي ٍد :أ ْ
َي صْن َف ْي ِن َوَن ْو َع ْي ِن ُم ْخَتل َف ْي ِنَ .ق َ
ْ
ْ
ام ًضا وَنحو َذلِك .مج ِ
َذ َك ار وأُْن َثى وحْلوا وح ِ
اهٌد .يع ِني َّ
ضَ ،و َّ
س
الذ َكَر َو ْاألُ ْن َثىَ ،و َّ
اء َو ْاألَْر َ
َُ
ًَُ ََ
َْ
الش ْم َ
َ َْ
ً َ
الس َم َ
ور و َّ
َواْلَقمَرَ ،و َّ
الس ْه َل َواْل َجَب َلَ ،واْل ِج َّن َو ِْ
سَ ،واْل َخ ْيَر َوا َّ
الن َه َارَ ،و ُّ
اللْي َل َو َّ
لشَّرَ ،واْلُب ْكَرَة
الظ َال َمَ ،و َّ
اإل ْن َ
الن َ َ
َ
َرِيي ِح و ْاأل ِ
َشي ِ
ِ
ان ِم َن ُّ
اء اْل ُم ْخَتلِ َف ِة ْاألَ ْل َو ِ
َي َج َعْلَنا َه َذا َك َه َذا َدَال َل ًة
َواْل َعش َّيَ ،وَك ْاأل ْ َ
الط ُعومِ َو ْاألَا َ ْ
َص َوات .أ ْ
عَلى ُق ْدرِتَنا ،ومن َقدر عَلى ه َذا َفْلي ْق ِدر عَلى ِْ ِ
يلَ { :و ِم ْن ُك ِل َشي ٍء َخَل ْقَنا َزْو َج ْي ِن}
َ
َ ْ َ
َ َ ْ ََ َ
َ
َ
اإل َع َادةَ .وِق َ
ْ
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ِ ِ ِِ
ِ
ِ 20
ِ
اء
ل َت ْعَل ُموا أَ َّن َخال َق ْاأل َْزَوا ِج َفْرٌدَ ،ف َال ُيَقَّدُر في ص َفته َحَرَك ٌة َوَال ُس ُكو ٌنَ ،وَال ضَي ٌ
ِ
ِ
ِ
س َك ِم ْثلِ ِه َشي ٌء َل َعَّل ُك ْم
ُق ُع ٌ
اءِ ،إ ْذ ُه َو َع َّز َو َج َّل ِوْتٌر َل ْي َ
اء َوَال اْنت َه ٌ
امَ ،وَال ْابت َد ٌ
ود َوَال قَي ٌ
ْ
{وم ْن ك ّل شيء خلْقنا زْوج ْين} يعني من كل شيء اثنين ،من الجمادات وذوات األرواح وغيرها؛
ْ
ألنه ال يصح وال يستمر العيش في هذه الدنيا إال بالتزاوج ،وال يبقى النوع إال به .وقيل :من كل
ظ َال ٌمَ ،وَال
َوَال َ
َت َذ َّكُرو َن".

شيء خلقنا زوجين لتعلموا أن خالق األزواج فرد ،إن كان اإلنسان ال يعيش الذكر بدون أنثى،
جل وعال -هو الواحد األحد الفرد الصمد ،فال يقدر في صفته
واألنثى ال تعيش بدون ذكر فاهلل ّ -
حركة وال سكون هذا الكالم ليس بصحيح ،فمن الصفات ما يدل على أنه ينزل في آخر كل ليلة،
جل وعال -جاء في أوصافه أنه يجيء ويأتي ،وقوله :أنه ال يقدر في
حديث متواتر ،وهللاّ -
صفته حركة وال سكون هذا كالم ال يدل عليه أي دليل على نفيه وال على إثباته ،نعم ليس كمثله
شيء وهو السميع البصير ،لكن ال نثبت وال ننفي شيئا إال بنص.
جل وعال -في جهة العلو ،عال على خلقه ،بائن منهم ،مستو على عرشه،
يعني كون هللا ّ -

ومع ذلك ينزل في كل ليلة ،القدر الزائد على ذلك فيما يبحث في كتب العقائد ،أنه هل يخلو منه
العرش ،ويتخلى عن صفة االستواء إذا تلبس بصفة النزول أو العكس؟ كل هذا ال داع لبحثه؛
ألنه ال يوجد ما يدل عليه ،فنؤمن بما سمعنا ،سمعنا وأطعنا ،ونعلم أن لهذه الصفات معاني ،مع
أننا نجهل الكيفيات؛ ألننا لم نوقف عليها ،قد أحسن من انتهى إلى ما سمع ،وهذا غاية ما
سمعنا.
جل وعال -هو
وال ضياء وال ظالم وال قعود وال قيام وال ابتداء وال انتهاء الذي هو ...نعم هللا ّ -

وجل -ليس كمثله شيء{ ،ل ْيس
األول فليس قبله شيء ،واآلخر فليس بعده شيء ،هو هللا -عز ّ

كم ْثله شيء} حيث يرّد على المشبهة ،وعلى من يثبت هلل ما لم يثبته لنفسه ،وهو السميع
ْ
طلة الذين ينفون ما أثبته هللا لنفسه ،أو يتؤولونه ويحرفونه على حسب
البصير ،نرّد بها على المع ّ
أهوائهم وأمزجتهم من غير دليل.

"قوُله َتعاَلىَ { :ف ِفُّروا ِإَلى َّ ِ
ى ِ
ِ ِ
ُم ِم ِه ْم
َّللا ِإ ِني َل ُك ْم ِمْن ُه َن ِذ ٌير ُم ِب ٌ
ْ ُ َ
ين} َل َّما َتَقَّد َم َما َجَر م ْن َت ْكذيب أ َ
ِ ِ
ِألَ ْن ِبي ِائ ِهم وإ ْ ِ
ِِ
ِ َّ
َّ
َي
َ ْ َ
َّللا َعَل ْيه َو َسل َمُ :-ق ْل َل ُه ْم َيا ُم َح َّم ُد ،أ ْ
َّللا َت َعاَلى لَن ِب ِيه َ -صلى َّ ُ
ِه َال ك ِه ْم ،ل َذل َك َقا َل َّ ُ
اص ِ
ِ ِ
ُقل لَِقو ِمكَ { :ف ِفُّروا ِإَلى َّ ِ ِ
ين} أَي ِفُّروا ِم ْن مع ِ
اع ِت ِهَ .وَقا َل ْاب ُن
يه ِإَلى َ
ْ ْ َ
ط َ
ََ
َّللا ِإني َل ُك ْم مْن ُه َنذ ٌير ُم ِب ٌ ْ
ِ
اسِ :فُّروا ِإَلى َّ ِ
ِ ِ
َّللا ِب َّ ِ ِ
اع ِت ِه".
اع َمُلوا ِب َ
َعَّب ٍ
الت ْوَبة م ْن ُذُنوب ُِك ْمَ .و َعْن ُه :فُّروا مْن ُه ِإَل ْيهَ ،و ْ
ط َ
ال منجى لإلنسان من هللا إال إليه فيفر إلى هللا ومن قدر هللا إلى قدره.
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َّللا ب ِن عم ِرو ب ِن ع ْثمان ب ِن ع َّفانَ :ف ِفُّروا ِإَلى َّ ِ
ِ ِ
ال
َّللا ْ
ال ُم َح َّم ُد ْب ُن َع ْبد َّ ْ َ ْ ْ ُ َ َ ْ َ َ
اخُر ُجوا ِإَلى َم َّك َةَ .وَق َ
" َوَق َ
اْلحسين بن اْل َف ْض ِل :اح َت ِرُزوا ِمن ُك ِل َشي ٍء ُدو َن َّ ِ
ِ ِ
ِ
ال أَُبو
ْ
ْ
َُُْ ُْ
َّللا َف َم ْن َفَّر ِإَلى َغ ْي ِره َل ْم َي ْم َتن ْع مْن ُهَ .وَق َ
ْ
ال اْل ُجَن ْي ُدَّ :
طِ
اع ِة َّ
اع ِإَلى
اع ِة َّ
الش ْي َ
ان ِإَلى َ
الش ْي َ
اقِ :فُّروا ِم ْن َ
ان َد ٍ
طُ
ط َ
ط َ
َب ْك ٍر اْل َوَّر ُ
الر ْح َم ِنَ .وَق َ
اط ِل َف ِفُّروا ِإَلى َّ ِ
اْلب ِ
َّللا َي ْمَن ُع ُك ْم ِمْنه".
َ

يجركم ويمنعكم من هذا الشيطان الذي
أي اعتصموا بكتابه وسنة نبيه – عليه الصالة والسالم – ْ

فخيبوا ظنه بالكتاب والسنة.
حرص على إذاللكم وأقسم على ذلكّ ،
ِيَ :ف ِفُّروا ِم َن اْل َج ْه ِل ِإَلى اْل ِعْلمَِ ،و ِم َن اْل ُك ْف ِر ِإَلى ُّ
ال ُذو ُّ
ال َع ْمُرو ْب ُن
النو ِن اْل ِم ْصرُّ
الش ْك ِرَ .وَق َ
" َوَق َ
ِكم .وَقال أَي ًضاِ :فُّروا ِإَلى ما سبق َل ُكم ِمن َّ ِ
ِ ِ
ِ
َّللا َوَال َت ْع َت ِم ُدوا َعَلى
َ ََ َ ْ َ
ُع ْث َم َ
ان :فُّروا م ْن أَْن ُفس ُك ْم ِإَلى َرب ُ ْ َ َ ْ
َّللا ِإَلى َّ ِ
َّللاِ :فُّروا ِم َّما ِسوى َّ ِ
حرَك ِات ُكم .وَقال سهل بن عب ِد َّ ِ
َي
َّللاِ{ .إ ِني َل ُك ْم ِمْن ُه َن ِذ ٌير ُم ِب ٌ
ََ ْ َ َ َ ْ ُ ْ ُ َْ
َ
ين} أ ْ
أُْن ِذُرُك ْم ِعَق َاب ُه َعَلى اْل ُك ْف ِر َواْل َم ْع ِصَي ِة".

طالب........:

نعم ،هذا تخصيص من غير مخصص ،قوله :فروا إلى هللا أي اخرجوا إلى مكة تخصيص بغير
مخصص وبال دليل يدل عليه إال أن الفرار إلى مكة بنية التعبد والمضاعفات ،هذا مقصد
شرعي ،لكن كونه هو المقصود باآلية ال يعني ذلك.

ِ
"قوله تعالى{ :وَال َتجعُلوا مع َّ ِ
َّ
ول َه َذا
َّللا ِإَل ًها َ
َّللا َعَل ْيه َو َسَّل َم أ ْ
َ َْ ََ
َن َيُق َ
َمَر ُم َح َّمًدا َصلى َّ ُ
آخَر} أ َ
طاب ِمن َّ ِ
اس وهو َّ ِ
َّللا لِْل َخْل ِ ِ
ِ
ِ
َي ِم ْن ُم َح َّم ٍد َو ُسُيوِف ِه
يلُ :ه َو ِخ َ ٌ َ
ل َّلن ِ َ ُ َ
قِ{ ،إني َل ُك ْم مْن ُه} أ ْ
النذ ُيرَ .وِق َ
َن ِذير أ ِ
اس".
َشَرْك ُت ْم ِبيَ ،قاَل ُه ا ْب ُن َعَّب ٍ
ْس ُه َو َسْي َف ُه ِإ ْن أ ْ
َي أُْنذُرُك ْم َبأ َ
ٌ ْ
إني لكم منه ،إذا كان الخطاب ال تجعلوا مع هللا إلها آخر ،من النبي -عليه الصالة والسالم-
جل وعال -نذير ،ينذركم بأسه ،كما أنه بشير-
ينهى قومه عن الشرك ،إني لكم منه أي من هللا ّ -

عليه الصالة والسالم -لمن أطاعه واتبعه واستجاب له ،هو نذير أيضا لمن خالفه ،ينذرهم بأس

هللا وشدته وشدة سطوته.

ِ
ول ِإَّال َقاُلوا س ِ
احٌر أ َْو َم ْجُنو ٌن} َه َذا َت ْسلَِي ٌة
ين ِم ْن َقْبلِ ِه ْم ِم ْن َر ُس ٍ
" َق ْوُل ُه َت َعالِىَ { :ك َذلِ َك َما أ ََتى َّالذ َ
َ
َّللا عَلي ِه وسَّلم ،-أَي َكما َك َّذب َك َقوم َك وَقاُلوا س ِ
َّ
ِ ِ
احٌر أ َْو َم ْجُنو ٌنَ ،ك َّذ َب َم ْن َقْبَل ُه ْم
ْ َ َ ُْ َ
َ
ل َّلنب ِي َ -صلى َّ ُ َ ْ َ َ َ
َن َت ُكو َن َن ْصًبا َعَلى َت ْق ِد ِ
ير :أُْن ِذُرُك ْم ِإْن َذاًار َكِإْن َذ ِار
اف ِم ْن " َك َذلِ َك " َي ُج ُ
وز أ ْ
َوَقاُلوا ِم ْث َل َق ْولِ ِه ْمَ .واْل َك ُ

ِ
ِ
ين أَْن َذُروا َق ْو َم ُه ْم ،أَ ْو َرْف ًعا َعَلى َت ْق ِد ِ
َي َك ْاأل ََّو ِل.
َّم ِني ِم َن ُّ
الر ُس ِل َّالذ َ
يرْ :األ َْمُر َك َذل َك ،أ ْ
َم ْن َتَقد َ
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ِ
ِِ
ِ ِ
يف لِم ْن عص ِ
ين ،و َّ
ينَ .و َّ
ام َعَلى
الث ِاني لِ َم ْن أ ْ
َشَر َك ِبه م َن اْل ُمْل ِحد َ
َو ْاأل ََّو ُل َت ْخ ِو ٌ َ َ َ ُ
اه م َن اْل ُم َوحد َ َ
الت َم ُ
ِ ِ
وب َو َغ ْي ِرِه.
َق ْولِهَ :ك َذل َك َع ْن َي ْعُق َ
َقوُل ُه َتعاَلى{ :أ ََتواصوا ِب ِه} أَي أَوصى أ ََّوُلهم ِ
الت ْك ِذ ِ
آخَرُه ْم ِب َّ
طُئوا َعَل ْي ِه ".
يبَ .وَت َوا َ
َ َْ
ْ
َ
ْ ْ َ
ُْ

ار ما في هذا مما تواطأ عليه المفسرون من قولهم :هذا تسلية للنبي –عليه الصالة
تقدم مر ا

والسالم ،-وقلنا :هل النبي –عليه الصالة والسالم–يسليه ما حصل لألنبياء من التكذيب ،وما
حصل ألقوامهم من الهالك لمن كذب منهم ،أو أن هذا جبلة طبيعية؟ يعني أن اإلنسان إذا رأى
من يشبهه فيما يحصل له أسهل عليه من أن يحل به األمر بمفرده ،لذلك نسمع من بعض
العامة أن الموت مع الجماعة رحمة ،هو موت ،لكن إذا كانت المصيبة عامة هانت عليهم،
وتسلوا بذلك.
ال شك أن اإلنسان عليه أن ينظر إلى من دونه ،ممن أصيب بأكثر مما أصيب به وحصل له
من الفاقة أشد مما حصل له ،هذا أحرى أن يشكر نعمة هللا عليه ،لكن هل يتسلى النبي -عليه
الصالة والسالم -بذكر القصص المتضمنة لتكذيب األمم لرسلهم؟ هذا يذكره المفسرون ،وأشرنا
إليه في أكثر من مناسبة ،يقولون :تسلية للنبي -عليه الصالة والسالم -أي كما كذبك قومك
وقالوا :ساحر مجنون كذب من قبلهم وقالوا مثل قولهم.
النبي -عليه الصالة والسالم  -حريص على هداية الناس من أمته ومن غيرهم ،حريص على أن
يؤجر إخوانه من األنبياء والرسل بقدر ما يهدى من أمم على أيديهم ،فسلوته بأن يطيع الناس
جل وعال ،-وأن يمتثلوا أوامره ،ويتبعوا رسله ،وهنا قال :هذا تسلية للنبي -صلى هللا عليه
الرب ّ -

وسلم ،-كذبك قومك كما كذبوا األنبياء من قبلك ،نعم الناس مجبولة على مثل هذا ،فإذا كانت
تسلم باعتبار الجبلة وقعت على هذا ،وأما باعتبار النظر الشرعي فال ،مهما حصل لك ال تتمنى
وال تتسلى وال تفرح بأن يصاب غيرك بمثل ما حصل لك.

يعني على المسلم وقد جاء في الحديث« :ال يؤمن أحدكم حتى يحب ألخيه ما يحب لنفسه»
األصل أن يحب النبي -عليه الصالة والسالم -لألنبياء من قبله ما يحبه لنفسه ،وأن نتبعه ،وأال
يخالفه أحد.
طالب...............:
نعم.
طالب.............. :
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طالب.............. :
لقد أوذي موسى بأكثر من هذا وصبر ،هذا األذى كله نال موسى{ ،ال تكونوا كالذين آذوا
موسى} حصل له األذى ،ونيل منه ،واتهم في بدنه ،وحصلت براءته عيانا ،لما ذهب الحجر
بثوبه .قالوا :إنه رجل آدر.
طالب.............. :
مسألة تسلى جبلة يتسلى ،لكن هل يسره أن يؤذى موسى؟ ما يسره.
طالب......:
على كل حال جبلة كل إنسان يشعر بخفة المصيبة بقدر المصائب؛ يعني كون الناس كلهم
أصابهم هذا األمر أسهل من كونه يصاب بمفرده ،لكن ال يعني أنه لو أصيب بمفرده أن يتمنى
للناس أن يصابوا بمثله ،مثل واحد لما دخل المسجد الحرام ورأى الكعبة رفع يديه ،دكتور
جامعي ،يقول :اللهم اشفني من مرض كذا وإال فأصب الناس به كلهم ،نسأل هللا العافية ،هو
مريض بمرض معين ،يقول :تشفيني منه وإال كل الناس يصيروا مثلي ،مثل هذا الذي يتسلى
وجل.-
حقيقة ،بأن يصاب الناس ،لكن األنبياء تسليتهم ،بالطاعة بما يرضي هللا -عز ّ

ِ
" َقوُل ُه َتعاَلى{ :أ ََتواصوا ِب ِه} أَي أَوصى أَ َّوُلهم ِ
آخَرُهم ِبا َّلت ْك ِذ ِ
ف لِ َّلت ْوبِي ِخ
يبَ .وَت َوا َ
طُئوا َعَل ْيهَ ،و ْاألَلِ ُ
َ َْ
ْ
َ
ْ ْ َ
ْ
ُْ
الت َعج ِ
َو َّ
ُّب".
يعني االستفهام للتوبيخ.

ض ُهم َب ْع ًضاَ ،بل َجمع ُهم ُّ
َي َل ْم ُي ِ
انَ ،و ُه َو ُم َج َاوَزُة اْل َح ِد ِفي
"{َب ْل ُه ْم َق ْوٌم َ
الط ْغَي ُ
وص َب ْع ُ ْ
طا ُغو َن} أ ْ
ْ ََ ُ
اْل ُك ْف ِر".
يعني إضراب عن التواصي إلى بيان حقيقة األمر والواقع الذي يجمعهم وهو الطغيان.
ض عْنهم واص َفح عْنهمَ ،فما أَْنت ِبمُلوم ِعْنَد َّ ِ
َّللا؛ ِأل ََّن َك
َع ِر ْ َ ُ ْ َ ْ ْ َ ُ ْ َ َ َ ٍ
َي أ ْ
" َق ْوُل ُه َت َعاَلىَ { :ف َت َو َّل َعْن ُه ْم} أ ْ
ِ
أََّديت ما عَليك ِمن َتبلِي ِغ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ين}
الر َساَلة ،ثُ َّم ُن ِس َخ َه َذا ِبَق ْولِه َت َعاَلىَ { :وَذكْر َفِإ َّن الذ ْكَرى َتْن َف ُع اْل ُم ْؤ ِمن َ
َْ َ ََْ ْ ْ
وِقيلُ :ن ِس َخ ِب ِ
َّاك؛ ِأل ََّن ُه َق ْد أ ِ
الضح ِ
السي ِ
اإل ْقَب ِ
ُمَر ِب ِْ
فَ .و ْاأل ََّو ُل َق ْو ُل َّ
ظ ِة".
ال َعَل ْي ِه ْم ِباْل َم ْو ِع َ
آية َّ ْ
َ
َ َ
يعني في مقابل التولي واإلعراض عنهم.
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ير
َع ِر ْ
وم َك َرُّب َك َعَلى َت ْق ِص ٍ
ض َعْن ُه ْمَ ،ف َما أَْن َت ِب َمُل ٍ
ال ُم َجاهٌدَ :ف َت َو َّل َعْن ُه ْمَ :فأ ْ
َي َل ْي َ
وم ،أ ْ
" َوَق َ
س َيُل ُ
ِ
ِ
َك ِ
ينَ .ق َت َاد ُةَ :وَذ ِكْر ِباْلُقْر ِ
آن َفِإ َّن ا ِلذ ْكَرى ِب ِه َتْن َف ُع
ظ ِة َفِإ َّن اْل ِع َ
َي ِباْل ِع َ
ظ َة َتْن َف ُع اْل ُم ْؤ ِمن َ
َ
ان مْن َكَ ،وَذكْر أ ْ
ِ
ين".
اْل ُم ْؤ ِمن َ
عيد}.
كما تقدم في سورة ق {وذ ّكر باْلق ْرآ ْن م ْن يخاف و ْ
يلَ :ذ ِكْرُه ْم
" َوِق َ

وإن انتفع بها

ِباْلعُقوب ِة وأََّيامِ َّ ِ
ِ
ين؛ ِألَ َّن ُه ُم اْل ُمْن َت ِف ُعو َن ِب َها".
َّللاَ .و َخ َّ
ص اْل ُم ْؤ ِمن َ
ُ َ َ
غيرهم ممن أراد هللا له الهداية من غير المؤمنين ينتفع ،لكن األصل أن النفع

للمؤمنين الذين يؤمنون به ،ويقتنعون به ،ويقرءونه ويسمعونه بقصد االنتفاع.
طالب.......:
نعم.
طالب.............. :
هو منسوخ نسخا كليا أو جزئيا ،فإما أن يتولى عنهم في بعض األوقات ،ويقبل عليهم في بعضها
بالموعظة ،أو يكون
مأمور باإلعراض عنهم والتولي مطلقا ،ثم نسخ.
ا
ِ
س ِإَّال لَِي ْعُب ُدو ِن} ِق َ ِ
" َق ْوُل ُه َت َعاَلىَ { :و َما َخَل ْق ُت اْل ِج َّن َو ِْ
يم ْن َسَب َق ِفي ِعْلمِ
اإل ْن َ
يل :إ َّن َه َذا َخاص ف َ
َّ ِ
َّللا أََّنهُ َي ْعُب ُد ُه".

على كل حال هذا هو الهدف الشرعي من خلق اإلنس والجن تحقيق العبودية ،اإلنس والجن

كثير ممن خلق لهذا الهدف العظيم حياته أكثرها في اللهو
خلقوا لتحقيق العبودية ،مع األسف أن ا
وفيما يعود عليه بالضرر ال النفع ،غافال عما خلق من أجله ،إما لدنيا فانية يرتكب من سبيلها
الصعب والذلول والمباح والمكروه والمحظور ،أو في أمور ال تكسبه ال في دنيا وال في آخرة،
وتجد الناس كلهم مشغولين ،كل قال مشغول ،وكل الناس غاد من يعتق نفسه ،ومنهم من يوبقها،
كل يسعون ،لكن {إن س ْعيك ْم لشتى} وتجد الخمسة والعشرة من الناس ،أو المجموعة يكدحون،
الكثير من الناس يكدحون في أعمال متقاربة ،تجد هذا يعيش مائة سنة وذاك يعيش مائة سنة،
وذاك يعيش مائة سنة ،في نفر يسير ممن يجاوز السبعين تجد أعمالهم متباينة ،أعمالهم متباينة
جدا ،فهذا يسعى إلنقاذ نفسه وإعتاقها من نار هللا ،وهذا يسعى أن يوبقها ويقحمها النار ،ولكن
بطوعه واختياره ،وكل الناس يدخل الجنة إال من أبى ،قالوا :من يأبى؟ قال :من أطاعني
جل
ألخرجنه ومن عصاني فقد أبى ،والبيان حصل والحجة قامت ،وليس ألحد حجة على هللاّ -

وعال.-
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ِ
س ِإالَّ
اإل ْن ِ
الس َع َاد ِة ِم َن اْل ِج ِن َو ِْ
َه َل َّ
وصَ .واْل َم ْعَنىَ :و َما َخَل ْق ُت أ ْ
اء ِبَل ْفظ اْل ُع ُمو ِم َو َم ْعَن ُ
ص ُ
اه اْل ُخ ُ
" َف َج َ
لُِي َو ِح ُدو ِن".

هو باق على عمومه ،كل اإلنس وكل الجن خلقوا لعبادة هللا -جل وعال -هذه إرادة شرعية من

جل
جل وعال ،-لكن هل طابقتها اإلرادة الكونية؟ ما يلزم مطابقة اإلرادة الكونية ،هللاّ -
هللا ّ -
وقدر بعض الناس ممن ال يعبدونه.
ا
وعال -يريد شرعا من الناس أن يعبدوه ،لكن قد يريد كونا

ِ
الصبيان ما أ ِ
ِ
ِي :و ْاْلي ُة َد َخَلها َّ ِ
ُمُروا ِباْل ِعَب َاد ِة
يص َعَلى اْلَق ْط ِع؛ ألن اْل َم َجان َ
َ
ال اْلُق َش ْيرُّ َ َ
الت ْخص ُ
" َق َ
ين َو ْ َ َ َ
ِ
ِ
اإل ْن ِ
ير ِم َن اْل ِج ِن َو ِْ
س}
َّللا َت َعاَلىَ { :وَلَق ْد َذَ ْأرَنا لِ َج َهَّن َم َكِث ًا
ال َّ ُ
ال :أََرَاد مْن ُه ُم اْلعَب َاد َةَ ،وَق ْد َق َ
َح َّتى ُيَق َ
َو َم ْن ُخلِ َق لِ َج َهَّن َم َال َي ُكو ُن ِم َّم ْن ُخلِ َق لِْل ِعَب َاد ِة".

نعم تخصيص المجانين والصبيان؛ ألنه ال يتجه إليهم األمر وال النهي؛ ألن القلم مرفوع عنهم

تخصيصه متجه ،مع أن دخولهم في النص ال يعني أنهم مكلفون بما كّلف به ،األصل دخولهم،
ثم رفع عنهم القلم لما اعتراهم من مانع ،أما غيرهم ممن خلق لجهنم فهذا مأمور بالعبادة ،وخلق
للعبادة ،ورّكبت فيه حرية االختيار والقدرة والمشيئة ،لكنها قدرة ومشيئة وحرية تابعة إلرادة هللا-
جل وعال ،-فليس بمجبور وليس بمستقل في اإلرادة والقدرة.
ّ

طالب.......:
نعم؟

طالب.............. :
ما فيه تفريق هنا.

ِ
ِ
" َف ْاْلي ُة محموَل ٌة عَلى اْلم ْؤ ِمِن ِ
يق
ين مْن ُه ْمَ ،و ُه َو َكَق ْوِله َت َعاَلىَ { :قاَلت ْاأل ْ
َ
َ
ال َف ِر ٌ
َعَر ُ
آمَّنا َوِإَّن َما َق َ
اب َ
ُ
َ َُْ
ِمْن ُه ْم}".

إطالق العموم وإرادة الخصوص جاءت فيه نصوص ،لكن المراد هنا أن الطلب اإللهي بتحقيق

العبودية هو للعموم ،وباق على عمومه ،والكل مطالب بالعبادة.

الضحَّاك واْل َكْل ِبي واْل َفَّراء واْلُق َت ِبي .وِفي ِق ارء ِة عب ِد َّ ِ
َّللاَ " :و َما َخَل ْق ُت اْل ِج َّن َو ِْ
س ِم َن
َ َ َْ
اإل ْن َ
ُّ َ
ُّ َ ُ َ
" َذ َكَرُه َّ ُ َ
ِ
ِ
اْلم ْؤ ِم ِن َ َّ ِ
ِ
َي َو َما َخَل ْق ُت اْل ِج َّن َو ِْ
س ِإَّال ِْل ُمَرُه ْم
اإل ْن َ
َّللا َعْن ُه :-أ ْ
ال َعلي َ-رض َي َّ ُ
ين ِإال لَي ْعُب ُدون"َ .وَق َ
ُ
ِباْل ِعب َاد ِة .واع َتم َد الَّزجَّاج عَلى َه َذا اْلَقو ِل ،وي ُد ُّل عَلي ِه َقوُل ُه َتعاَلى{ :وما أ ِ
ُمُروا ِإَّال ِلَي ْعُب ُدوا ِإَل ًها
ُ َ
ْ ََ َ ْ ْ
َ
َ
ََ
َ ْ َ
وِ
اح ًدا}.
َ
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ف
يلَ :ك ْي َ
َفإن ق َ
لَِق َض ِائ ِه َعَل ْي ِه ْم؛

َك َفُروا َوَق ْد َخَلَق ُه ْم لِ ْ ِ
َل ْقَر ِار
اء ُه َج ٍار َعَل ْي ِه ْم َال
ألن َق َض َ
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ِ ِِ ِ
ِبُرُبوبَِّي ِت ِهَ ،و َّ ُّ ِ ِ ِ
يلَ :ق ْد َت َذَّلُلوا
الت َذلل أل َْم ِره َو َمش َيئته؟ ق َ
َي ْق ِدُرو َن َعَلى ِاال ْم ِتَنا ِع ِمْن ُهَ ،وإَِّن َما َخاَل َف ُه ْم َم ْن َك َفَر

َما َّ
الت َذُّل ُل لَِق َض ِائ ِه َفِإَّن ُه َغ ْيُر ُم ْم َت ِن ٍع ِمْن ُه".
ِفي اْل َع َم ِل ِب َما أَ َمَرُه ِب ِهَ ،فأ َّ
يعني كل مخلوق فإنه معبد مذلل لخالقه شاء أم أبى ،وواقع تحت قدرته ومشيئته وتصرفه شاء

أم أبى.

َّ ِ
ِ
طْل َح َة َع ِن ْاب ِن
اه َعلِ ُّي ْب ُن أَِبي َ
َي ِإَّال لُِي ِقُّروا لِي ِباْل ِعَب َاد ِة َ
ط ْو ًعا أَ ْو َكْرًهاَ ،رَو ُ
يلِ :إال لَي ْعُب ُدون أ ْ
" َوِق َ
اسَ .فاْل َكْرُه َما ُيَرى ِف ِ
الصْن َع ِة".
يه ْم ِم ْن أَ َث ِر َّ
َعَّب ٍ

يعني لو أن هذا الكافر الذي خلق على هيئة معينة قد تكون في أجمل صورة ،وقد تكون في أقبح
صورة ،هذا الكافر الذي خلق في أجمل صورة لو أراد أن يغير من خلقه شيئا خشية العين مثال
هل يستطيع؟ وهذا الذي خلق في أقبح صورة هل يستطيع أن يغير من صورته التي كدره الناس
من أجلها؟ خاضع ذليل معبد لخالقه ال يستطيع أن ينتزع بشيء إال وقد قدره هللا له.
ِ
"مج ِ
اهٌدِ :إَّال لَِي ْع ِرُفوِنيَّ .
ود ُه
ف ُو ُج ُ
الث ْعَل ِب ُّيَ :و َه َذا َق ْو ٌل َح َس ٌن؛ أل ََّن ُه َل ْو َل ْم َي ْخُل ْق ُه ْم َل َما ُع ِر َ
َُ
ِ
يد ُهَ .وَدلِيل َه َذا َّ ِ
َّللا} { َوَل ِئ ْن َسأَْل َت ُه ْم
َوَت ْو ِح ُ
التأ ِْويل َق ْوُل ُه َت َعاَلىَ { :وَلئ ْن َسأَْل َت ُه ْم َم ْن َخَلَق ُه ْم َلَيُقوُل َّن َّ ُ
ُ
َشبه ه َذا ِمن ْاْلي ِ
ِ
ض َليُقوُل َّن َخَلَقه َّن اْلع ِز ُ ِ
اتَ .و َع ْن
َم ْن َخَل َق َّ
يم} َو َما أ ْ َ ُ َ
َ َ
ُ
الس َما َوات َو ْاألَْر َ َ
َ
يز اْل َعل ُ
ِ
ِ
اهمَ .زي ُد ب ُن أَسَلمُ :هو ما ج ِبُلوا عَلي ِه ِم َن ِ
الس َع َاد ِةَ ،ف َخَل َق
الش ْق َوِة َو َّ
ُم َجاه ٍد أ َْي ًضاِ :إَّال ْل ُمَرُه ْم َوأَْن َه ُ ْ ْ ْ ْ َ َ َ ُ
َْ
س لِْل ِعب َاد ِة ،و َخَلق ْاأل ْ ِ
اء ِم َن اْل ِج ِن َو ِْ
اء ِمْن ُه ْم لِْل َم ْع ِصَي ِةَ .و َع ِن اْل َكْل ِب ِي أَْي ًضاِ :إَّال
َ َ
اإل ْن ِ َ
َشقَي َ
ال ُّس َع َد َ
ِ
الر َخ ِ
افر َفيو ِح ُده ِفي ا ِ
َما اْلم ْؤ ِم ُن َفيو ِح ُده ِفي ِ
ِ ِ ِ
لشَّد ِة َواْلَب َال ِء ُدو َن
الشَّد ِة َو َّ
اءَ ،وأ َّ
َما اْل َك ُ ُ َ ُ
َُ ُ
لُي َوح ُدونَ .فأ َّ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
الر َخ ِ
ُّ ِ
ين}
الن ْع َم ِة َو َّ
اءَ ،ي ُد ُّل َعَل ْيه َق ْوُل ُه َت َعاَلىَ { :وِإ َذا َغ ِشَي ُه ْم َم ْو ٌ
ين َل ُه الد َ
َّللا ُم ْخلِص َ
ج َكالظَلل َد َع ُوا َّ َ

ْاْلَي َة".

إنما هذه طريقة المشركين األوائل يشركون في الرخاء ،ويخلصون في الشدة ،وفي القاعدة الرابعة
من القواعد األربع من كالم الشيخ اإلمام المجدد -رحمه هللا ،-قال في القاعدة الرابعة أن مشركي
زماننا أعظم شركا من األولين؛ ألن األولين شركهم في الرخاء دون الشدة ،وشرك مشركي زماننا
دائم في الرخاء والشدة ،نسأل هللا العافية ،إذا حزبه أمر قال :يا علي ،يا حسين ،يا بدوي ،يا
كذا ،يا عبد القادر ،في أحلك الظروف وأشد الشدائد تجده يقول هذا الكالم ،وهو يدهس بين
األقدام أو تأكله النيران يقول :يا علي ،أو يقول :يا بدوي أو يا جيالني ،وهللا المستعان.
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اْلعا ِب َد وأ ِ
اقب اْلج ِ
اح َدَ .وِقيل :اْلم ْعَنى ِإالَّ
َ
َ َ
َ
ُع َ
َ
َ
ع
َص ُل اْل ُعُبوِدَّي ِة اْل ُخ ُ
ضو ُ
اْل ُعُب َ
ود َة َواْل ُعُبوِدَّي َةَ ،وأ ْ

"وَقال ِع ْك ِرم ُةِ :إَّال لِيعب ُدو ِن وي ِط ِ ِ
يب
َ ُْ
َُ ُ
يعون َفأُث َ
َ َ
َ
ِ
ولَ :ع ْبٌد َبِي ٌن
أل ْ
َس َت ْع ِب َد ُه ْمَ .واْل َم ْعَنى ُم َتَق ِار ٌبَ ،تُق ُ
يد َّ ِ
و ُّ
الذ ُّلَ .و َّ
طَرَف ُة ْب ُن اْل َع ْب ِد:
ال َ
الَ :
الت ْع ِب ُ
ط ِر ٌ
َ
يق ُم َعَّبٌدَ .ق َ
الت ْذلي ُلُ ،يَق ُ
َو ِظي ًفا َو ِظي ًفا َف ْو َق َم ْو ٍر ُم َعَّب ٍد

التع ِب ُ ِ
َن َي َّت ِخ َذ ُه َع ْب ًدا .وَك َذِل َك ِاال ْع ِتَب ُاد .واْل ِعَب َاد ُة َّ
الت َعُّب ُد َّ
اعةَُ ،و َّ
التَن ُّس ُك.
يد اال ْس ِت ْعَب ُاد َو ُه َو أ ْ
الط َ
َو َّ ْ
َ
َ
ِ
يد ِمْنهم ِم ْن ِرْز ٍ ِ
ِ
ِ ِ ِ ُّ
َي ِرْزًقاَ ،ب ْل أََنا
َف َم ْعَنى لَي ْعُب ُدون لَيذلوا َوَي ْخ َض ُعوا َوَي ْعُب ُدواَ .ما أ ُِر ُ ُ ْ
ق "م ْن" صَل ٌة أ ْ
اق َواْل ُم ْع ِطي".
َّ
الرَّز ُ

"من" صلة بحيث لو حذفت استقام المعنى ،وال يعني أنها لم تفد الكالم قوة؛ ألنها في سياق

النفي تدل على تأكيد النفي ،فلها من المعنى الزائد ما يجعلها تقوي هذا النفي ،ما أريد منهم من
رزق ،ما في البيت من أحد ،لكن لو حذفت استقام الكالم وفهم على وجهه ،إال أن القوة في نفي
ما أراد نفيه تخف.
ِ
يل :اْل َم ْعَنى
ال ْاب ُن َعَّب ٍ
َي َما أ ُِر ُ
يد أ ْ
َن َيْرُزُقوا أَْن ُف َس ُه ْم َوَال أَ ْن ُي ْط ِع ُم َ
وهاَ .وِق َ
اس َوأَُبو اْل َج ْوَزاء :أ ْ
" َوَق َ
ِ
ِ
اقَ ،وَقَأَر ْاب ُن ُم َح ْي ِص ٍن َو َغ ْيُرُه"
َّللا ُه َو َّ
َما أ ُِر ُ
َن َيْرُزُقوا ِعَباد َي َوَال أ ْ
يد أ ْ
الرَّز ُ
َن ُي ْطع ُمو ُه ْمِ .إ َّن َّ َ
ق".
َّ
الر ِاز ُ
ِ
َيَّ :
ش َوَي ْحَيى
ين أ ِ
يد اْلَقو ُّ
َع َم ُ
الش ِد ُ
ِيَ .وَقَأَر ْاأل ْ
ُذو اْلُق َّوِة اْل َمت ُ
الرْف ِع َعَلى َّ
َعَلى َّ
اق
الن ْع ِت ِل " َّ
الن ْع ِت لِْلُق َّوِة .اْلَبا ُقو َن ِب َّ
الرَّز ُ

وف ،أ َْو
اء َم ْح ُذ ٍ
َي ُكو ُن َخَبَر ْاب ِت َد ٍ
ان َحُّق ُه اْل َم ِتيَن ُة َف َذ َكَرُه
اءَ :ك َ
اْل َفَّر ُ
اء:
َم ِت ٌ
ينَ .وأَْن َش َد اْل َفَّر ُ

َي ُكو ُن َن ْع ًتا
ِأل ََّن ُه َذ َه َب

الن َخ ِع ُّي " اْل َمِت ِ
اب َو َّ
ين " ِباْل َج ِر
ْب ُن َوَّث ٍ
" أ َْو " ُذو" ِم ْن َق ْولِ ِهُ { :ذو اْلُق َّوِة} أ َْو

ِ
ِ
ال
ال ْسمِ "ِإ َّن" َعَلى اْل َم ْوض ِع ،أ َْو َخَبًار َب ْعَد َخَب ٍرَ .ق َ
ِبها ِإَلى َّ ِ
ِ
الَ :حْب ٌل
َ
الش ْيء اْل ُم ْبَرمِ اْل ُم ْح َكمِ اْل َف ْتلُ ،يَق ُ

لِ ُكِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ ِ ِل َد ْهِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ ِ ٍر َقِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ ِ ْد َل ِب ْسِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ ِ ُت أَ ْث ُوَبِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ ِا

ِر ِ
َشِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ َِيَبا
اعِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِا أ ْ
س قَن ً
َح َّتِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِى ا ْك َت َسِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِى الَِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِّ ْأ ُ
طِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ ِ ٍة َواْلُي ْمَنِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ ِ ِة اْل ُم َع َّصِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ َِبا
ِمِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ ِ ْن َرْي َ
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ف ِمن ِ
ِ
الثَي ِ
ابَ ،و ِم ْن َه َذا
َف َذ َكَر اْل ُم َع َّص َب؛ ألن اْل ُي ْمَن َة صْن ٌ َ
ظ .وأ َ ِ ِ
ِ
اح
الص ْي َح ُة أ ِ
ظَل ُموا َّ
ين َ
َم ْو ِع َ
َخ َذت َّالذ َ
َي :الصَي ُ
َي َو ْع ٌ َ
ظةٌ} أ ْ

ِ
اء ُه
اْلَباب َق ْوُل ُه َت َعاَلىَ { :ف َم ْن َج َ
الص ْو ُت".
َو َّ

المتين والمتين فالرفع بناء على أنه نعت للمضاف ،والجر بناء على أنه نعت للمضاف إليه،

وهذا إنما يدل له السياق ولم ترد به قاعدة ،إذا تعقب الوصف متضايفين هذا يكون للمضاف
والمضاف إليه ،إنما يدل له السياق ،مررت بغالم زيد الفاضل ،اآلن ما تدري هل هو وصف
للغالم أو وصف لزيد ،وكالهما مجرور؟ وهذا األمر أشكل ،يعني لو تغير به لو جر خالص
كالهما مجرور ،أما عندنا فيتبين باإلعراب وإن كان ال يتبين باإلعراب بحركات حتى تضبط،
فهذا أمره أسهل من مررت بغالم زيد الفاضل ،أنك حتى لو ضبطته ال يتبين المراد ،وأوضح
اسم رّبك ذي اْلجالل}
منهما قولهّ -
جل وعال{ :-وي ْبقى و ْجه رّبك ذو اْلجالل واإل ْكرام} { .تبارك ْ
اإلعراب بحروف واضحة لم يحتج ،ما فيه إشكال ،لكن اإلشكال إذا كان اإلعراب بالحركات
وأهمل ،الوصف بالحركة يقع اإلشكال ،وأشكل منه إذا كان المضاف والمضاف إليه كالهما
مجرور ،ما تدري مررت بغالم زيد الفاضل ،ما تدري الفاضل هو زيد أم الغالم ،اللهم إال إذا
عرف بغير السياق ،أو دلت القرائن على إرادة المضاف والمضاف إليه ،هنا ذو القوة المتين نعت
للمضاف إليه وهي قراءة األكثر ،والمتين نعت ل"ذو".
طالب.......:
نعم؟
طالب.............. :
بلى.
طالب.............. :
الدليل على الرفع ،الدليل على رجحان الرفع أنه قال المتين وهو مذكر ،فينبغي أن يكون نعتا
للمذكر ،ولو أراد نعت القوة لقال :متينة ،على ما أشار إليه المفسر.
ِ
وبا ِم ْثل َذُن ِ
َي َن ِص ًيبا
ين َ
ظَل ُموا} أَ ْي َك َفُروا ِم ْن أ ْ
" َق ْوُل ُه َت َعاَلىَ { :فِإ َّن لَِّلذ َ
َه ِل َم َّك َة َذُن ً
وب أ ْ
َص َحا ِب ِه ْم أ ْ
َ
يب اْل ُك َّف ِار ِمن ْاألُممِ َّ ِ ِ
اب ِم ْثل َن ِص ِ
ِم َن اْل َع َذ ِ
يل
َي َ
ال ْاب ُن ْاأل ْ
ال َي ْوٌم َذُن ٌ
ط ِو ُ
وب أ ْ
َعَارِب ِيُ :يَق ُ
السال َفةَ .وَق َ
َ
َ َ
ِ
الش ِر َال يْنَق ِضي .وأَصل َّ
الذُن ِ
َّ
وب ِفي ا ُّلل َغ ِة َّ
اء َفَيْق ِس ُمو َن َذِل َك
َ
يم ُةَ ،وَكاُنوا َي ْس َتُقو َن اْل َم َ
َ ْ ُ
الدْل ُو اْل َعظ َ
ِ
لذُن ِ ِ
عَلى ْاألَ ْن ِصب ِ
اء َف ِقيل لِ َّ
الر ِ
اج ُز:
ال َّ
َ
وبَ :نص ٌ
َ
يب ،م ْن َه َذاَ ،ق َ
َ
وب
وب َوَل ُك ْم َذُن ٌ
َلَنا َذُن ٌ

ِ
يب"
َفِإ ْن أََب ْي ُت ْم َفَلَنا اْلَقل ُ
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ن
يعني في حال االستقاء من البئر القليب ،القسمة لنا دلو ولكم دلو ،فإن أبيتم إال أن يكو لكم
أكثر ولنا أقل ،فلنا القليب ،ما لكم شيء.
ال َعْلَق َم ُة:
" َوَق َ
َوِفي ُك ِل َي ْو ٍم َق ْد َخَب ْط َت ِب ِن ْع َم ٍة
آخُر:
َوَقا َل َ

وب
َف ُح َّ
ق لِ َشأ ٍ
ْس ِم ْن َن َد َ
اك َذُن ُ
لِ ُك ِل ب ِني أ ٍ ِ
وب
َ
َب مْن َها َذُن ُ
َّ ِ
َّ
َّ
وب
َسَف َل اْل َم ْت ِنَ ،والذُن ُ
وب َل ْح ٌم أ ْ
يبَ ،والذُن ُ
النص ُ
ِ ِ
َق ِر ِ
ال َل َها
ٌ
يب م َن اْلم ْلء ُي َؤَّن ُث َوُي َذ َّكُرَ ،وَال ُيَق ُ

ات
َل َع ْمُر َك َواْل َمَن َايا َ
ط ِارَق ٌ
َّ
الط ِو َّ
ِي :و َّ
الذُنوب اْل َفَرس َّ
وب
ُ
اْل َج ْو َهرُّ َ
يل الذَن ِبَ ،والذُن ُ
ُ
ُ
ِِ ِ ِ
َّ
اء
ال ْاب ُن السكيت :ف َ
يها َم ٌ
اءَ .وَق َ
الدْل ُو اْل َم ْْلَى َم ً
ِ
ِ
وبَ ،واْل َج ْم ُع ِفي أ َْدَنى اْل َع َد ِد أَ ْذ ِنَب ٌة َواْل َكِث ِ
وص
ير َذَنائ ٌب ،م ْث ُل َقُل ٌ
َو ِه َي َف ِار َغ ٌة َذُن ٌ
َي ْس َت ْع ِجُلو ِن أَي َف َال َي ْس َت ْع ِجُلو ِن ُن ُزول اْل َع َذ ِ
اب ِب ِه ْمِ ،أل ََّن ُه ْم َقاُلواَ :يا ُم َح َّم ُد َفأ ِْتَنا ِب َما
َ
ْ

ِ
صَ .ف َال
َوَق َال ئ ُ
َت ِع ُدَنا ِإ ْن ُكْن َت

ِ
ِمن َّ ِ ِ
ين َفَن َز َل ِب ِه ْم َي ْوم َب ْد ٍر ما َحَّق َق ِب ِه َو ْع َد ُه َو َعج َ ِ
امهُ ،ثُ َّم َل ُه ْم ِفي ْاْل ِخَرِة
الصادق َ
َ
َ
َّل ب ِه ُم اْنتَق َ
َ
اب َّ
آب َاد".
الد ِائ ُمَ ،واْل ِخ ْزُي اْلَق ِائ ُمَّ ،ال ِذي َال اْن ِق َ
ط َ
اع َل ُه َوَال َن َف َادَ ،وَال َغ َاي َة َوَال َ
اْل َع َذ ُ
الحمد هلل ،اللهم لك الحمد.
اللهم صل على عبدك ورسولك.

تم تْفسير سورة " الذاريات " واْلح ْمد هلل.

