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 .�سم هللا الرحمن الرحیم

 .ى نبینا محمد وآله، وصحبه أجمعینوصلى هللا وسلم عل ،ینالحمد هلل رب العالم
 :-رحمه هللا-قال اإلمام القرطبي  
ْنَسانُ {َقْوُلُه َتَعاَلى: "  ْنَساَن اإلِْ "اإلنساُن" اْسـٌم َشـاِئٌع ِلْلِجـْنِس ِفـي َجِمیـِع  ]٩[هود: }َوَلِئْن َأَذْقَنا اإلِْ

ْنَساَن هُ  اِر. َوُ�َقاُل: ِإنَّ اإلِْ ِ ْبـِن أَ اْلُكفَّ ِبـي ُأَمیَّـَة َنا اْلَوِلیُد ْبُن اْلُمِغیَرِة َوِفیـِه َنَزَلـْت. َوِقیـَل: ِفـي َعْبـِد للااَّ
ــُه {، َأْي َســَلْبَناُه ِإ�َّاَهــا ]٩[هــود: }ُثــمَّ َنَزْعَناَهـا ِمْنــهُ {، َأْي ِنْعَمــةً   ]٩[هــود: }َرْحَمــةً { .اْلَمْخُزوِمـيِّ  ِإنَّ

ْحَمــةِ ِمــنَ  َأْي َ�ــاِئٌس  ]٩[هــود: }َلَیُئــوٌس  َ�ُفــوٍر ِللــنَِّعِم َجاِحــٌد َلَهــا؛ َقاَلــُه اْبــُن  ]٩[هــود: }َكُفــورٌ {،  الرَّ
 ."اْألَْعَراِبيِّ 

 .بن األعرابيِّ ا
 ".قالُه ابن األعرَابِي النحاس"

 .ن قول مستأنفیالنحاس قال �عني مرت . ابن األعرابي ،ال
اُس  .َقاَلُه اْبُن اْألَْعَراِبيِّ "  ".النَّحَّ
فیقـول: ابـن  ،اا، فـي حـذف القـول أحیاًنـجرت عـادة المؤلـف فـي حـذف القـول أحیاًنـ ،لمؤلفعادة ا 

 لیئوس من �أس ییأس، والمقصود قال النحاس. :ابن األعرابي �ذا النحاس ،األعرابي مثًال 
ـــا اِإلْنَســـاَن ِمنَّـــا َرْحَمـــةً { :ل�قـــو   ـــِئْن َأَذْقَن أل" هنـــا " "فاإلنســـان" اســـٌم شـــائع للجـــنس؛ ألن] ٩[هـــود: }َوَل

أل" االســـتغراقیه تقتضـــي العمـــوم، ولـــذا قـــال: شـــائٌع للجـــنس �عنـــي اســـٌم شـــائٌع فـــي "ف، لالســـتغراق
ل إنسـان أذقنـاه منـا رحمـة... إلـى �ـل النـاس أو "كـ "لـتو�جوز أن �حل محلها "كل"، فإذا قجنسه، 

إال مـــن اســـتثني،  �عنـــي ة،] "أل" جنســـی٢: ١[العصـــر: }َواْلَعْصـــِر إن اِإلْنَســـاَن َلِفـــي ُخْســـرٍ { ،خـــره"آ
نـُه إ{واستثني هنا "الذین صـبروا" علـى مـا سـیأتي اسـٌم شـائع للجـنس فـي جمیـع الكفـار بـدلیل قولـه: 

]، و�ال �مكن أن یتصف بهذه الصفة من المسـلمین مـن قـلَّ صـبره فـإذا أذیـق ٩[هود: }َلَیُئوٌس َ�ُفورٌ 
أذیـق النعمـة �عـد الضـراء  الرحمة ثـم نزعـت منـه �ـأس، وهـذا یوجـد فـي �عـض المسـلمین، ومثلـه إذا

وهو شامل لجمیع الكفار �ما هو األصـل، و�ن �ـان السـبب  ،�قول ما �قول، لكنه في الكفار أظهر
ن اإلنســان هنــا الولیــد بــن إنــزل فــي شــخٍص خــاص علــى مــا �قولــه أهــل العلــم، ولــذا قــال: و�قــال: 

لعبـــرة �عمـــوم اللفـــظ ال ولكـــن ا ،المغیـــرة وفیـــه نزلـــت، وقیـــل: فـــي عبـــد هللا بـــن أبـــي أمیـــة المخزومـــي
 .ن وغیرهاآفي األصول، وعلوم القر  �خصوص السبب �ما هو مقرر

بـل نقلـوا علیهـا االتفـاق، و�ن �ـان  ،العبرة �عموم اللفظ ال �خصوص السبب، هـذه قاعـدة �طلقونهـا 
 .للمالكیة قول �العكس، وهنا العبرة �خصوص السبب ال �عموم اللفظ
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، لكنهـــا لیســـت ةغلبیـــأ نعـــم هـــي  ،التفـــاق فلیســـت مضـــطردةوعلـــى �ـــل حـــال مـــع أنـــه نقـــل علیـــه ا 
ض العموم �ما هو أخـص منـه، فُیلجـأ حینئـٍذ إلـى ر و قد ُیلجأ إلى خصوص السبب إذا عُ  ،مضطردة

 .خصوص السبب
صـالة القاعـد علـى النصـف مـن أجـر «: -علیه الصالة والسالم-فمن أمثلة ذلك العموم في قوله  

افلـة، والفر�ضـة مـن �ـل قاعـد، و�شـمل �ـل صـالة فیشـمل النهـذا عمومـه �شـمل �ـل  »صالة القـائم
فعموم الخبر �قتضي أن �ل من  »صالة القاعد على النصف من أجر صالة القائم« اقاعدً  مصلٍّ 

فـإن  ،اقائًمـ صـلِّ «ا، مع قوله في حدیث عمران: ، له من األجر نصف من صلى قائمً اصلى قاعدً 
ن مـن أر�ـان "الصـالة" ال �صـح إال �ـه. �یـف نوفـق بـین ، فالقیـام مـع القـدرة ر�ـ»الم تسـتطع فقاعـدً 

  الحدیثین؟
 -الفر�ضــة -صــلِّ «العلمـاء حملــوا حــدیث عمـران علــى الفــرض حملـوا حــدیث عمــران علـى الفــرض 

: مــن أر�ــان "الصــالة" القیــام فــي الفــرض مــع القــدرة، وأمــا ، ولــذا قــالوا»افــإن لــم تســتطع فقاعــدً  اقائًمــ
، ونزلــــوا علیــــه الحــــدیث القیــــام ایــــنقص أجرهــــا إذا �ــــان مســــتطیعً لكنــــه  ،النافلــــة فتصــــح مــــن قعــــود

ورجعــوا فــي ذلــك إلــى ســبب الــورود؛  ،»صــالة القاعــد علــى النصــف مــن أجــر صــالة القــائم«خــراآل
�عنـي فیهـا  ،دخـل المسـجد والمدینـة ُمحمَّـة -علیه الصـالة والسـالم-وسبب ورود الحدیث أن النبي 

ـــاس �صـــلون مـــن قعـــود ـــه" فوجـــد الن ـــال  ،"ُحمَّ ـــه الصـــالة والســـالم-فق ـــى «: -علی صـــالة القاعـــد عل
قــاموا لمــا ســمعوا مثــل هــذا الكــالم،  »افتجشــم النــاس الصــالة قیاًمــ ،النصــف مــن أجــر صــالة القــائم

ألنــه دخــل علــیهم وهــم �صــلون، وهــم ال �صــلون قبلــه  ؛فــدل علــى أن الحــدیث الثــاني فــي "النافلــة"
لـى القیـام بـدلیل أنهـم لمـا تجشـموا القیـام قـاموا فـدل في القـادر ع اإنما �صلون نافلة، وأ�ًض  ،فر�ضة

صــالة القاعــد علــى النصــف مــن أجــر صــالة القــائم فــي « :-علیــه الصــالة والســالم-علــى أن قولــه 
لجأنـا إلـى الرجـوع إلـى سـبب والـذي أ ،إلـى السـبب سـبب الـورود ارجوًعـ »النافلة لمن �ستطیع القیـام

 .ن حصینبمعارضة بین الحدیث وحدیث عمران ال الورود
دل علـى أن الصـالة ال تصـح  »ن لـم تسـتطعإفـ اقائمً  صلِّ «حدیث عمران بن حصین ال ُثنیا فیه  

ــَل علــى ســببه، ولــم  مــن قعــود للمســتطیع، وللتوفیــق بــین هــذه األحادیــث رجــع إلــى ســبب الــورود فُحمِّ
، ولیسـت نعـم هـي قاعـدة أغلبیـة ،�قولوا: العبرة �عمـوم اللفـظ ال �خصـوص السـبب �مـا هـي القاعـدة

 .كلیة
] "اإلنســان" اســٌم شــائٌع للجــنس مــن صــیغ العمــوم ٩[هــود: }َوَلــِئْن َأَذْقَنــا اِإلْنَســاَن ِمنَّــا َرْحَمــةً {وهنــا  

 اقتران إ�ش؟ 
  طالب:.........
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: -رحمـه هللا-وهي هنـا "أل" للجـنس، ولـذا قـال المؤلـف  ،اقتران االسم "�ال" الجنسیة، �ال الجنسیة
ن �ــان �للجــنس فــي جمیــع الكفــار فجمیــع الكفــار هــذه حــالهم وهــذا وضــعهم، و اإلنســان اســٌم شــائٌع 
 .�الولید بن المغیرة أو عبد هللا بن أبي أمیة اسبب الورود خاص� 

ـــاهُ {]، ٩[هـــود: }َرْحَمـــةً {  ـــِئْن َأَذْقَن ـــِئْن َأَذْقَنـــا اِإلْنَســـاَن ِمنَّـــا َرْحَمـــةً {]، ١٠[هـــود: }َوَل ] �عنـــي ٩[هـــود: }َوَل
] أي: �ـائٌس مـن ٩[هـود: }إنـُه َلَیُئـوٌس {] �عني سلبت منه هذه النعمة، ٩[هود: }َنَزْعَناَها ُثمَّ { "،ة"نعم

یقـین، وقلـة الرحمة، وهذا مع األسف یوجد في �ثیٍر من المسلمین مـع ضـعف اإل�مـان، وضـعف ال
و�فـر النعمـة �مـا هـو معـروف ال �خـرج عـن  ،جاحٌد لها ،�فوٌر للنعم، الصبر، وضعف االحتساب

، ولــذا �مكــن أن �قــال: اإلنســان هنــا اســٌم شــائع لجمیــع مــن ینطلــق علیــه أو جمیــع مــن �طلــق الملــة
 .إال من استثني ،علیه من مسلٍم و�افر إال من استثني

�كفرن نعمـة العشـیر،  ،�كفرن النعمة ،أنهن أكثر أهل النار �كفرهن، �كفرن العشیر جاء في النساء
 علیه. ادً و�ن �ان متوع ،ولیس �كفٍر مخرج عن الملة

: انتهــى ا] أي �ــائٌس مــن الرحمــة �فــور للــنعم جاحــٌد لهــا، قالــه ٩[هــود: }إنــُه َلَیُئــوٌس {  بــن األعرابــيِّ
مــن یــئس ییــأس، وحكــى "ســیبو�ه"  "َلَیُئــوٌس"أو وقــال النحــاس  ،قــال النحــاس :الكــالم، النحــاس �عنــي

 .على فعل �فعل یئس ییئُس 
لَیُئوٌس" ِمـْن َیـِئَس َیْیـَأُس، َوَحَكـى ِسـیَبَوْ�ِه َیـِئَس َیْیـِئُس َعَلـى َفِعـَل َ�ْفِعـُل، َوَنِظیـُرُه َحِسـَب َ�ْحِسـُب  "َ

 َهــِذِه َوَنِعــَم َیــْنِعُم، َوَ�ــِئَس َیْبــِئُس؛ َوَ�ْعُضــُهْم َ�ُقــوُل: َیــِئَس َیْیــِئُس؛ َوَال ُ�ْعــَرُف ِفــي اْلَكــَالِم اْلَعَرِ�ــيِّ ِإالَّ 
ــاِلِم  ــَة اْألَْحــُرَف ِمــَن السَّ ــِئَس، اْألَْرَ�َع ــِتَالٌف. َوُهــَو َی ــٍد ِمْنَهــا اْخ ــُل؛ َوِفــي َواِح ــَل َ�ْفِع ــى َفِع َجــاَءْت. َعَل

 ."و"َیُئوٌس" َعَلى التَّْكِثیرِ 
 .اجدیدً  ا�عني �ستأنف �المً  ،وفي واحٌد منها اختالف وهو یئٌس  
 . "ُخوٍر ِلْلُمَباَلَغةِ َوِفي َواِحٍد ِمْنَها اْخِتَالٌف. َوُهَو َیِئَس، و"َیُئوٌس" َعَلى التَّْكِثیِر َ�فَ "

�قول: نظیر یئس ییـئُس �الكسـر حسـب �حسـُب، ونِعـَم یـنِعُم �قـول فـي �تا�ـه: و�ـئس ییـئس مـا جـاء 
لكـن لعـل صـواب العبـارة  ،یـئس، وحسـب، ونعـم ،ثالثـة هـي ؟فهي �یف تكون أر�عة أحرف ،�جدید

 ،راد �ـاألحرف الكلمـاتلتكـون األحـرف أر�عـة، والمـ ،یـبس ییـبُس، یـبس ییـبس �مـا قالـه المعلـق هنـا
هــذه أحــرف �عنـي �لمــات، �مــا  ،�طلـق الحــرف علــى حـرف المبنــى �مــا �طلـق علــى حــرف المعنـى

ولــذا حصــل ، ى حــروف الهجـاء، و�طلــق علــى الكلمـةأنـه �طلــق الحــرف و�ـراد �ــه حــرف المبنـى علــ
ال » ا�كل حرٍف حسـنة، والحسـنة �عشـر أمثالهـ«: -علیه الصالة والسالم-الخالف في المراد قوله 

. هــل المــراد حــروف ولكــن ألــٌف حــرف، والٌم حــرف، ومــیٌم حــرف ،"ألــف، الم، مــیم" حــرف :أقــول
 المبنى، حروف البناء، حروف الهجاء أو المراد حروف المعاني؟ �عني الكلمات.

 من الحدیث ماذا یترجح؟ 
  ؟حروف معانٍ أم "ألف، الم، میم" ثالثة حروف. هي حروف بناء،  
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 طالب:..........
 حرف مبنى؟ ا" أیهمأو أوضح منها "الٌم"، و"ال ،"ألف"فرق بین  هفی ،ٌف، الٌم، میمأل
 .ل مكسورةأم مضمومة،  لأم مفتوحة،  "، ل"لأم "الٌم"  

 طالب:............
فـــرق بـــین "ألـــم"،  هفیـــ �عنـــيالمفـــردة إذّا "الٌم" ثالثـــة مـــن حـــروف المبـــاني مـــن حـــروف الهجـــاء،  ل 

 ؟میم ثالثة حروف �النص، و"ألم"م ألف ال، "و"ألف الم میم
 طالب:............

 ؟تدخل في النص 
  طالب:.........

علـى  " علـى هـذا مـن �قـرأ القـران �ـامًال "، ولیسـت حـروف "معـانٍ حروف "مبانٍ  ثالثة حروف لكنها 
القــول �ــأن المــراد �ــالحروف حــروف البنــاء، حــروف الهجــاء �ســتحق (ثالثــة مالیــین) حســنة، والــذي 

راد حـــروف المعـــاني، والقـــران (ســـبعون) ألـــف أو یز�ـــد �ســـتحق (ســـبعمائة) ألـــف "الر�ـــع" �قـــول: المـــ
 لنــا: "ألــف الم مــیم" ثالثــة حــروف،الكلمــات أر�عــة حــروف، �عنــي إذا ق �ســتحق الر�ــع؛ ألن متوســط

 حرف واحد أو حرفان؟ أم حروف،  ألم ثالثة"ألم تر �یف" 
 طالب:............. 

ال ینطـق بهـا أو ینطـق بهـا وال تكتـب محـل خـالٍف طو�ـل بـین أهـل  نعم ثم �عد ذلك الحروف التـي
 العلم، ولكن األمل في هللا سبحانه وتعالى ُیرجُح �أن المراد �الحروف حروف البناء.

ـــاني شـــیخ �ـــفضـــل هللا ســـبحانه وتعـــالى ال �حـــد وال نعمـــه ال تعـــد، و�ن �ـــان ممـــن �قـــول   القول الث
 .-اإلسالم رحمه هللا

 طالب:......... 
 .عمن

 طالب:.............
 .فرق  ؟ثالثة) مالیینب(أم  ،ن (�سبعمائة) ألف حسنةآ�عني تختم القر  ،فرق �بیر 

 طالب:.............
الكــالم العــرب إال هــذه األر�عــة أحــرف �عنــي هــذه الكلمــات، وهــي یــئس،  مــن هنــا �قــول: وال �عــرف 

 ونعم، وحسب و�بس
 طالب:.............

 ؟ ماذا
 ...طالب:.........

 .الكالم على اللغة على �تب اللغة ،بئس یبئُس 
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 طالب:...........
 ؟بئسهل هي من فعل �فعل  

 طالب:........... 
 نعم

 طالب:............
مطبعـة التـي تولـت طباعـة الكتـاب المصـحح لغـوي، وال علـى �ـلٍّ  ،یبس ییبس نعـم ،أما "یبس" نعم 

فعنـایتهم �اللغـة، وهـو  ،ما عندهم قسـم شـرعي هع في القسم األدبي معروف من دار الكتب؛ ألنطب
 ،طهـور :"یئوس" من یتكرر منـه الیـأس صـیغة مبالغـة �شـكور، و�فـور، ومـن ذلكـم ،ٌس یئٌس، و�ئو 

 و�هذا احتج من قال �أن الماء المستعمل في الطهارة طهور؛ ألنه تكرر منه التطهیر.
ًة وَ ] ١٠د:[هو  }َوَلِئْن َأَذْقَناُه َنْعَماءَ {َقْوُلُه َتَعاَلى: " ْزقِ َأْي ِصـحَّ َ�ْعـَد َضـرَّاَء { ،َرَخـاًء َوَسـَعًة ِفـي الـرِّ

ــْتهُ  ةٍ َأْي �َ  ]١٠[هــود: }َمسَّ ــٍر َوِشــدَّ ــَد ُضــرٍّ َوَفْق ــي{ ،ْع َئاُت َعنِّ ــیِّ ــَب السَّ ــوَلنَّ َذَه َأِي ] ١٠[هــود: }َلَیُق
رِّ َواْلَفْقرِ اْلَخَطاَ�ا الَِّتي َتُسوُء َصاِحبَ  َأْي َ�ْفَرُح َوَ�ْفَخُر ِ�َما  ]١٠[هود: }ُه َلَفِرٌح َفُخورٌ ِإنَّ { َها ِمَن الضُّ

ــَعةِ  ــَن السَّ ــُه ِم ــاِخٌر ِإَذا اْفتَ  ،َناَل ــاُل: َرُجــٌل َف ــِه؛ ُ�َق ــةِ َوَ�ْنَســى ُشــْكَر للااَِّ َعَلْی ــاَل  ،َخــَر َوَفُخــوٌر ِلْلُمَباَلَغ َق
. َ�ْعُقوُب اْلَقاِرُئ: َوَقَرَأ َ�ْعُض َأْهِل اْلَمِدیَنِة (َلَفـ ُرٌح) ِ�َضـمِّ الـرَّاِء َ�َمـا ُ�َقـاُل: َرُجـٌل َفُطـنٌّ َوَحـُذٌر َوَنـُدسُّ

ْسَكانُ  مَِّة َواْلَكْسَرةِ  ؛َوَ�ُجوُز ِفي ِ�ْلَتا اللَُّغَتْیِن اإلِْ  . "ِلِثَقِل الضَّ
 .فرٌح على لغتین على لغة الضم وعلى لغة الكسر

 .نعم
من تقبـل فـی -رحمـه هللا-ولـذا فـي ألفیـة العراقـي فُعـل، س �لهـا علـى ر، ونـدُ ظ، وحذُ ن" ومثله �قُ "فطُ 
 معـدًال  اأجمـع جمهـور أئمـة األثـر والفقـه فـي قبـول ناقـل الخبـر �ـأن �كـون ضـا�طً  :مـن تـردو  تـهروای

  .خرهآإلى  ... ًال ا ولم �كن مغف" أي �قظً اظً أي "�قُ 
�ن أصــیب هــذه صــفة اإلنســان المــذ�ور أنــه إذا أصــیب �النعمــة ثــم نزعــت منــه "یــئس"، و  علــى �ــلٍّ 

نسـي أن هـذه النعمـة  ثـم رزق مـاًال  ا، �ان فقیرً يثم عوف اثم رفعت عنه فإن �ان مر�ًض  �النقمة أوًال 
ــي أنــُه َلَفــِرٌح َفُخــورٌ {مــن هللا ســبحانه وتعــالى، وقــال:  ــیَِّئاُت َعنِّ �فخــر  ]١٠[هــود: }َلَیُقــوَلنَّ َذَهــَب السَّ

نَمـا إ{ ]٧٨[القصـص: }وِتیتُـُه َعَلـى ِعْلـٍم ِعنـِدينَما أإ{ قال: و�فرح، وقد ینسب ذلك إلى نفسه وجهده
 .]٧٨[القصص: }أوِتیُتُه َعَلى ِعْلٍم ِعنِدي

 .نعم
اِلَحاتِ {َقْوُلُه َتَعاَلى: " ـْبِر ] ١١[هود: }ِإالَّ الَِّذیَن َصَبُروا َوَعِمُلوا الصَّ َ�ْعِنـي اْلُمـْؤِمِنیَن، َمـَدَحُهْم ِ�الصَّ

ــَداِئِد. َوُهــَو ِفــي  ِل؛ َأْي َلِكــنَّ َعَلــى الشَّ َمْوِضــِع َنْصــٍب. َقــاَل اْألَْخَفــُش: ُهــَو اْســِتْثَناٌء َلــْیَس ِمــَن اْألَوَّ
اِلَحاِت ِفي َحاَلَتِي النِّْعَمِة َواْلِمْحَنِة. َوَقاَل اْلَفرَّاُء: ُهَو اْسِتْثَناٌء مِ  َوَلـِئْن {ْن الَِّذیَن َصَبُروا َوَعِمُلوا الصَّ

ـــاهُ  ـــاِفَر  َأيْ  ]١١[هـــود: }َأَذْقَن ـــاُس َ�ْشـــَمُل اْلَك ـــاِس، َوالنَّ ـــى النَّ ْنَســـاَن ِ�َمْعَن ـــِإنَّ اإلِْ ْنَســـاِن، َف ـــَن اإلِْ ِم
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 اْبِتـــَداٌء َوَخَبـــٌر.] ١١[هـــود: }ُأوَلِئـــَك َلُهـــْم َمْغِفـــَرةٌ {، َواْلُمـــْؤِمَن؛ َفُهـــَو اْســـِتْثَناٌء ُمتَِّصـــٌل َوُهـــَو َحَســـنٌ 
 ."ِصَفةٌ ] ١١:[هود }َكِبیرٌ {، َمْعُطوفٌ  ]١١[هود:}َوَأْجرٌ {
اء معــروف أنــه مــن اإلنســان، فــإذا هــذا االســتثن ]١١[هــود: }إال الــذین صــبروا وعملــوا الصــالحات{
وتكــون "إال"  ،ا�مـا قـرره المؤلـف، حینئــٍذ �كـون االسـتثناُء منقطًعـ ،ن المـراد �اإلنسـان "الكفــار"إلنـا: ق

لــیس مــن جــنس المســتثنى منــه،  فالمســتثنى ،"ا�عنــي �مــا تقــول: "قــام القــوم إال ِحمــارً  ،�معنــى "لكــن"
اإلنسـان الـذي هـو الكـافر، و�ذا  لیسوا مـن جـنس ]١١[هود: }الذین صبروا وعملوا الصالحات{وهنا 

لنــا: �مكــن االســتثناء، وحینئــٍذ �كــون االســتثناء ن �شــمل المســلم �مــا �شــمل الكــافر قن اإلنســاإلنــا: ق
فهــو ، هــذا هــو الصــحیح ،والمــؤمنمل الكــافر فــإن اإلنســان �معنــى "النــاس"، والنــاس �شــ ،متصــًال 

 .وهو حسن ،استثناء متصل
 ؟"أولئك" مبتدأ، "ولهم"  ]١١[هود: }أولئك لهم مغفرة{ 

 طالب:..........
 .متعلق �محذوف

 طالب:...........
 ؟خبر مقدم، و"مغفرٌة مبتدأ مؤخر، والجملة من المبتدأ والخبر خبر "أولئك"  

 طالب:..........
جملـة واحـدة  ]١١[هـود: }أولئـك لهـم مغفـرة{ فعنـدنا ،"مغفرة"، و"كبیر" صـفة و"أجٌر" معطوف على 

 ن؟ اجملتأم 
 طالب: جملتین

 ."واإلشارة تعود إلى "الذین صبروا ،جملة الثانیة خبر المبتدأ األولوالن مبتدأ ثم مبتدأ خبر، اجملت
َأْي َفَلَعلَّـَك ِلَعِظـیِم َمـا َتـَراُه ِمـْنُهْم ِمـَن  ]١٢هود:[}َفَلَعلََّك َتاِرٌك َ�ْعَض َما ُیـوَحى ِإَلْیـكَ {قْوُلُه َتَعاَلى: "

َلْوَال ُأْنـِزَل {وا : اْلُكْفِر َوالتَّْكِذیِب َتَتَوهَُّم َأنَُّهْم ُیِز�ُلوَنَك َعْن َ�ْعِض َما َأْنَت َعَلْیِه. َوِقیَل : ِإنَُّهْم َلمَّا َقالُ 
َفَنَزَلـْت َهـِذِه اْآلَ�ـُة؛ َفـاْلَكَالُم  ،َهـمَّ َأْن َیـَدَع َسـبَّ آِلَهـِتِهمْ ] ١٢[هـود: }َعَلْیِه َ�ْنٌز َأْو َجـاَء َمَعـُه َمَلـكٌ 

ــَد َعَلْیــِه اْألَْمــ ُر ِفــي َمْعَنــاُه اِالْســِتْفَهاُم؛ َأْي َهــْل َأْنــَت َتــاِرٌك َمــا ِفیــِه َســبُّ آِلَهــِتِهْم َ�َمــا َســَأُلوَك؟ َوَتَأكَّ
ْبَالِغ؛ َ�َقْوِلِه:  ُسوُل َبلِّْغ َما ُأْنِزَل ِإَلْیَك ِمْن َر�ِّكَ َ�ا َأیَُّها ال{اإلِْ . َوِقیـَل: َمْعَنـى اْلَكـَالِم ]٦٧[المائدة: }رَّ

] اْسـِتْبَعاٍد؛ َأْي َال َ�ُكـوُن ِمْنـَك َذِلـَك، َبـْل ُتـَبلُِّغُهْم ُ�ـلَّ َمـا ُأْنـِزَل ِإَلْیـَك؛ َوَذِلـَك َأنَّ ١٣ص:النَّْفُي َمـَع [
ــاُلوا ِللنَّ  ــَة َق ــِرِ�ي َمكَّ ــيِّ ُمْش ــلَّمَ -ِب ــِه َوَس ُ َعَلْی ــا -َصــلَّى للااَّ ــِه َســبُّ آِلَهِتَن ــْیَس ِفی ــاٍب َل ــا ِ�ِكَت ــْو َأَتْیَتَن : َل
ُ َعَلْیِه َوَسلَّمَ -َالتََّبْعَناَك، َفَهمَّ النَِّبيُّ   . "َفَنَزَلْت  َأْن َیَدَع َسبَّ آِلَهِتِهْم؛ -َصلَّى للااَّ

 يءطلبـوا منـه أن ینـزل علیـه �نـز أو �جـ �عنـي ]١٢[هـود: }َلْیـهِ َلـْوال أنـِزَل عَ {نعم الطلـب أن �قولـوا: 
رتب على �الم المصنف على هـذا الكـالم المتـأخر الكـالم المتقـدم، ولـذا قـال فـي قولـه و معه ملك، 

] أي فلعلــك لعظــیم مــا تــراه مــنهم مــن الكفــر ١٢[هــود: }َفَلَعلَّــَك َتــاِرٌك َ�ْعــَض َمــا ُیــوَحى ِإَلْیــكَ {تعــالى: 
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وقیـل:  .توهم أنهم یز�لونك عـن �عـض مـا أنـت علیـه، یز�لونـك عـن �عـض مـا أنـت علیـهوالتكذیب ت
ــكٌ {" لــوال أنــزل علیــه ملــكنهــم لمــا قــالوا: "إ ــُه َمَل ــِه َ�نــٌز أو َجــاَء َمَع ــْوال أنــِزَل َعَلْی ] �عنــي ١٢[هــود: }َل

 ] هـمَّ ١٢[هود:}اَء َمَعـُه َمَلـكٌ َلـْوال أنـِزَل َعَلْیـِه َ�نـٌز أو َجـ{: فكـأنهم قـالوا لـه أوًال  ،الكالم الذي یلي هـذا
] �عنـي فـي اآل�ـة مـا هـو مـن المقـدم ١٢[هـود: }َفَلَعلََّك َتاِركٌ {أن یدع سب ألهتهم فنزل قوله تعالى: 

 .والمؤخر
: قــالوا لــه أوًال  ،وأســلوب التقــد�م والتــأخیر موجــود فــي �عــض اآل�ــات، فعلــى �ــالم المؤلــف هــذا منــه 
�سـبب مقـولتهم أن  -علیه الصالة والسـالم- ] همَّ ١٢[هود: }َجاَء َمَعُه َمَلكٌ  َلْوال أنِزَل َعَلْیِه َ�نٌز أو{

 .]١٢[هود: }َفَلَعلََّك َتاِركٌ {فنزلت هذه اآل�ة  ،یدع سب ألهتهم
َفَلَعلََّك َتاِرٌك َ�ْعَض َما ُیـوَحى ِإَلْیـَك {فیكون قوله تعالى:  ،و�ذا قلنا: اآل�ة على نسقها، وعلى ترتیبها 

ــِه َصــْدُركَ َوَضــاِئٌق  خشــیة أن �قولــوا:  ،فتكــون الجملــة الثانیــة علَّــة ،خشــیة أن �قولــوا ؛]١٢[هــود: }ِ�
] ١٢[هـود: }َتاِرٌك َ�ْعَض َما ُیوَحى ِإَلْیكَ {فكأنك  ،]١٢[هود: }َلْوال أنِزَل َعَلْیِه َ�نٌز أو َجاَء َمَعُه َمَلكٌ {

َل َعَلْیـِه َ�نـٌز أو َجـاَء َمَعـُه َمَلـٌك أنَمـا أنـَت َلـْوال أنـزِ {أن �قولـوا:  ة�عني مجامٌل لهـم، مـداهٌن لهـم خشـی
ــــِذیٌر َ�للااَُّ َعَلــــى ُ�ــــلِّ َشــــْيٍء َوِ�یــــلٌ {]، ١٢[هــــود: }َنــــِذیٌر َ�للااَُّ َعَلــــى ُ�ــــلِّ َشــــْيٍء َوِ�یــــلٌ   }أنَمــــا أنــــَت َن

] �عنــي ال تلتفــت إلــى قــولهم مهمــا قــالوا، ال تلتفــت إلــى مــا یثیرونــه مــن الشــبهات، ومــا ١٢[هــود:
 إن علیك إال البالغ. ،بلغ ما أنزل إلیك ،]١٢[هود: }أنَما أنَت َنِذیرٌ {ونه �طلب

ــْدِهُنونَ { ؛مــن طبعــه "المداهنــة" -علیــه الصــالة والســالم-ولــیس   ــْدِهُن َفُی ــْو ُت وا َل نعــم  ،]٩[القلــم: }َودُّ
الســكوت  المداهنــة التــي تقتضــي ،" قــد �حتــاج إلیهــا فــي �عــض األوقــات، أمــا "المداهنــة" فــالة "الُمــدارا 

 هذه "مداهنة". ،عن بیان الحق في وقته، والحاجة إلیه أو إقرار المنكر مع شدة الحاجة إلى إنكاره
بــئس « : فیــه نبســط لرجــل مــع قولــها -علیــه الصــالة والســالم-فــالنبي  ،" قــد تحصــلة لكــن "الُمــدارا  

 ".ة فهذا نوٌع من "المدارا  ،�سط معه في الكالم ،»أخو العشیرة
�قــول: فلعلــك لعظــیم مــا تــراه مــن الكفــر والتكــذیب تتــوهم أنهــم یز�لونــك،  ،المؤلــف نعــود إلــى �ــالم 

َلـْوال أنـِزَل َعَلْیـِه َ�نـٌز أو {نهـم لمـا قـالوا: إلونك عن �عض ما أنـت علیـه، وقیـل: �عني تتوقع أنهم یز�
ر، �قــول: أن یــدع، وهــذا علــى مــا تقــدم مــن أســلوب التقــد�م والتــأخی ] هــمَّ ١٢[هــود: }َجــاَء َمَعــُه َمَلــكٌ 

 .فالكالم معناه االستفهام
 ،ألنهـم قـالوا ؛] �عني هل تترك �عض ما یوحى إلیك١٢[هود: }َفَلَعلََّك َتاِرٌك َ�ْعَض َما ُیوَحى ِإَلْیكَ { 

أي هــل أنــت تــارٌك مــا فیــه ســب ألهــتهم �مــا ســألوك، وتأكــد  ،علــى االحتمــالین ،أو خشــیة أن �قولــوا
ُسـوُل َبلِّـْغ َمـا أنـِزَل ِإَلْیـَك ِمـْن َر�ِّـكَ َ�ـا { :علیه األمر في اإلبالغ �قوله  :وقیـل ،]٦٧[المائـدة: }َأیَُّهـا الرَّ

لســت بتــارٍك �عــض مــا یــوحى إلیــك،  أي] ١٢[هود:}َفَلَعلَّــَك َتــاِركٌ {، معنــى الكــالم النفــي مــع اســتبعاد
، �قـول: أنـزل إلیـك بـل تـبلغهم �ـل مـا ،اأي ال �كـون ذلـك منـك أبـدً  ،فهذا معناه النفي مع االسـتبعاد



 
 

 
 
 

٩  
 

¶^=fiÍà’ÿ^=Ñgƒ=ÅÎêÿ^=Ïÿ_≈‹4ò=٩ 

لهتنـا آلـو أتیتنـا �كتـاب لـیس فیـه سـب  :-صلى هللا علیه وسلم-مكة قالوا: للنبي  وذلك أن مشر�ي
 .أن یدع سب ألهتهم -صلى هللا علیه وسلم-النبي  فهمَّ  ،لتبعناك

ـــِذیَن { ،خشـــیة أن �ســـب هللا ســـبحانه وتعـــالى ؛جـــاء النهـــي عـــن ســـب آلهـــة المشـــر�ین  َوال َتُســـبُّوا الَّ
ِ َفَیُســبُّوا للااََّ َعــْدًواَیــْدُعوَن ِمــ ] فــإذا أدت المصــلحة إلــى مفســدة أعظــم منهــا ١٠٨[األنعــام: }ْن ُدوِن للااَّ

لمنكــر إلــى مفســدٍة ذا أدى األمــر �ــالمعروف إلــى مفســدٍة أعظــم أو النهــي عــن اإتتــرك، وعلــى هــذا 
أن  -علیـه الصـالة والسـالم-النبـي  لكن هنا ما یترتب علیه مفسـدة، ولـذا لمـا هـمَّ ، نه یتركإأعظم ف

الشـأن فیـك أنـك  ،]١٢[هود: }َفَلَعلََّك َتاِرٌك َ�ْعَض َما ُیوَحى ِإَلْیكَ { یدع سب ألهتهم نزل قوله تعالى:
 .وحى إلیك من أجل طلبهم واقتراحهمال تترك �عض ما ی ،نبٌي مرسل

 طالب:.........
 .نعم

 ؟الضا�ط ما طالب:
غــــي أن �كــــون علــــى جانــــٍب مــــن تقــــدیر المصــــالح والمفاســــد، وســــمعنا مــــر والنــــاهي ینبا�ط اآلضـــال

 .المصلحة والمفسدة تدور على مصلحته الخاصةو  ،المصالح والمفاسد
 طالب:...........

 ،فصـل مـن وظیفـة ،�خشـى أن یترتـب علیـه مفسـدة ة،ترقی هاإلسراع فی �عني ،ترتب علیه مصلحة 
 .الحق ما یدور علیه ،ال ال هذا ما یهم

 ...........طالب:
�قول: أنا أرُ�د أن أبین الحق، لكن أخشـي  الو ُقدر أن شخًص  ا،�عني شخًص  ،المصالح العامة نعم

 نعم له أن یترخص.  ،له أن یترخص إذا �ان یتضرر في نفسه أو ماله أو ولدهف ،أن ُأفصل
 طالب:..........

تتعــداه  إذا �انــت المفســدة ،إذا �انــت المفســدة خاصــة �ــه، هــذه لهــا حكــم ،خــرآلكــن العز�مــة شــيٍء  
ن علیه بیان الحق في مجمـع مـن المجـامع، وفـي تعیَّ  الو قدر أن شخًص  ،له حكم الغیره، هذا أ�ًض 

إذا سـكت العـالم  ؟متـى یبـین الحـق فال�و  ،ن علیـهعلیـه أن یبـین مـا دام تعـیَّ فمجلس مـن المجـالس 
 ؟من یتكلم

والمصــالح العامــة مقدمــة علــى المفاســد وعلــى �ــل حــال ال بــد مــن مالحظــة المصــالح والمفاســد،  
مــن أهــل األمــر والنهــي قــد یترتــب علــى إنكــاره هــذا المنكــر الخــاص  ار أن شخًصــإذا قــدِّ  ،الخاصــة

 ،�قیــد الجهــاز �أكملــه ،�صــدر نظــام، �صــدر قــرار، �قیــد األمــر �ــالمعروف �لــه مــثالً  ،مفســدة عامــة
الــدعوى  ولكــن مصــلحة ،ن، و�نكــر �قــوةمــن الــدعاة أراد أن یتعجــل و�بــیِّ  داعٍ  ،نقــول: �ــا أخــي تر�ــث

 .تقتضي الحكمة في مثل هذا
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السـیما فیمـا  ،مـر والنـاهي علـى قـدٍر �بیـر مـن العلـموعلى �ل حال ینبغـي أن �كـون الداعیـة، واآل 
 �هللا المستعان. ،�أمر �ه، وفیما یدعو إلیه �كون على جانب �بیر من الدرا�ة �المصالح والمفاسد

 طالب:............
 ف؟كی

 طالب:............
إلـى مصـلحة الـدین وأهلـه  اوهو إن اجتهد وقرر أن هـذه مصـلحة نظـرً  ،األمور �مقاصدها على ُ�لٍّ 

و�ـــل مـــا �خشـــى أن تكـــون مصـــلحته الخاصـــة  ،فهـــو مـــأجور علـــى �ـــل حـــال، لكـــن الـــذي �خشـــى
ة فـي هذا �خشـى منـه، إال إذا اجتهـد وقـرر أن المصـلح ،مصلحته الخاصة أو المفسدة الخاصة �ه

فــإن  ،خطــأ فــي تقــدیر المصــلحةأفــي ذلــك هلل ســبحانه وتعــالى فهــو مــأجور أصــاب أو  اكــذا متجــردً 
 .هذه مسألة یدخلها االجتهاد

 طالب:.........
 .نعم

 طالب:............
 ماذا؟

 طالب:...........
ــأ«فــي حــدیث "علــي" الــذي رواه أبــو الهیــاج األســدي  -علیــه الصــالة والســالم-الرســول   ك ال أ�عُث

 ؟ماذا» أن ال تدع... -صلى هللا علیه وسلم-على ما �عثني �ه رسول هللا 
 طالب:..........

 ؟ماذا
 طالب:..........

ــدال »إال ســو�ته اُمشــرفً  اوال قبــرً «  ــادة، قبــر "مشــرف" لكــن �ُ  ،صــورة مــا تعب خشــى أن تجــر إلــى العب
 من �اب أولى. ،ىخشى أن �غلى فیه و�عبد من دون هللا، ال شك أن هذا من �اب أول�ُ 
 ".]١٢[هود: }َوَضاِئٌق ِ�ِه َصْدُركَ {َقْوُلُه َتَعاَلى: "

ر أن مــن ینتسـب إلـى عبــادة هـذا الصــنم، نعـم أجمــع وجـزم، وغلــب دِّ نعـم فـي تقــدیر المصـلحة لــو ُقـ
نعـم  ،هنـا نقـرر المصـلحة ،اإلسـالم مـن بالدهـم یـدهم، و�محـوذا یر�ـد أن یبهـعلى الظن أنه �عمله 

، مقاومـة هـذا االعتـداء علـى معبـودهممـن أجـل  ؛نهـم �جلبـون �جیوشـهم �لهـاألظـن إذا غلب على ا
 ،ســالم مــن تلــك الــبالد�معنــى أن یبــاد المســلمون وأن تمحــى آثــار اإل ،و�ترتــب علیــه مفســدة �بــرى 

 .نقرر المصلحة
 طالب:.............

 ..دمتد إلیها یلم تثار، واألمة تتا�عت على رؤ�ة اآلثار و آهذه  :ما أن نقولأ
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 طالب:............
 یهدم اآلثار قال: �خاطب رُجًال  -شوقيأظنه - مثلما �قول ،اأبدً  ال، ال 

 ...لمعتبٍر أو زائرٍ          أتتلفها ُشلت �مینك خلها
 .على حساب الدیننسأل هللا العافیة،  ا،مهوحطا ى �جلبون من ورائه الدنیاذلاهذا  

 �عض البالد ولم یهدموها.طالب: �عضهم �حتج أن الصحا�ة رأوها في 
 .؟.أموقدروا على هدمها 
 طالب: ملكوا البالد.

 ؟هدمها �یف ؟هدمها �یفاألهرامات  ،عجزواأم لكن قدروا 
 طالب:...........

 .اقدر هدمه�  الدینامیت ، والأنت سمك الجدار ي تدر  
 ؟الطالب: التماثیل الموجودة �ا شیخ

 ؟ینأ
 ؟على سبیل المثال الطالب: التماثیل الموجودة في مصر

 .طلعوها ،هذه مطمورة في األرض ي؟ه ینأ
 .معابد �ا شیخ معابد قد�مة هالطالب: فی

 ؟ینأ
 ..الطالب: �انت قبل عمرو بن العاص ودخلوا

ن لنـا: إحـن قن، هؤالءینقبون  استخرجها منى �األقصر وغیرها هذه �انت مطمورة في األرض، تلا
َوُقــْل َجــاَء اْلَحــقُّ {إلــى الجهــات �لهــا، و�ســر األصــنام بیــده �عــث  -علیــه الصــالة والســالم-الرســول 

 هللا المستعان. ؟متشا�هالنترك المحكم، ونذهب إلى  ؟معنى هذا ما] ٨١[اإلسراء: }َوَزَهَق اْلَباِطلُ 
 ".ِه، َواْلَهاءُ و"َصْدُرَك" َمْرُفوٌع �ِ  ،َعْطٌف َعَلى "َتاِرٌك" ]١٢[هود: }َوَضاِئٌق ِ�ِه َصْدُركَ {َقْوُلُه َتَعاَلى: "

 ." مرفوع �هعطف على " تارك " و"صدرك ]١٢[هود:}َوَضاِئٌق ِ�ِه َصْدُركَ { :قوله تعالى
 ما الذي رفع صدرك �ا أشرف؟ ،�عني صدرك فاعل السم الفاعل، نعم فاعل السم الفاعل

 طالب: نعم.
 ین اسم الفاعل؟أ ؟]١٢[هود: }وضائق �ه صدرك{ ما الذي رفعه 

 طالب: "ضائق".
 ؟..ضائق" عمل اسم الفاعل �عمل عمل"

 طالب: الفاعل.
 عمل فعله.

 طالب: عمل فعله.
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 فیرفع الفاعل و�نصب ،عمل فعله 
 .طالب: المفعول �ه

 بدون شرط؟أم المفعول �شرط 
 طالب: �شرط.

 ؟ اأو تو�ل هشامً  ؟ا الشرطذه وما
 مو موجود؟ أمطالب: موجود 

 موجود. 
 هشام. الب: ما استطیع أن أتكلم في وجودط

  أم..؟هشام  �ا عجیب هذه حیلة هنا شرط
  .ن �شرطوطالب: بدون شرط، البصر�

 ن �شرط إ�ش؟ و بدون شرط. البصر�
 طالب:..........

 .أن �عتمد على شيء نعم ،أن �عتمد
یِب. َوَقـاَل: "َضـاِئٌق" َواْلَهاُء ِفي "ِ�ِه" َتُعوُد َعَلى "َما" َأْو َعَلـى "َ�ْعـَض"، َأْو َعَلـى التَّْبِلیـِغ، َأِو التَّْكـذِ "

 ".ِلُیَشاِكَل "َتاِرٌك" الَِّذي َقْبَلهُ  ؛َضیِّقٌ  :َوَلْم َ�ُقلْ 
 ، �له على وزن فاعل.الیكون البناء واحدً  ؛نعم

َق َأْلَزُم ِمْنهُ "  یِّ اِئَق َعاِرٌض، َوالضَّ   . "َوِألَنَّ الضَّ
ملـك، هیئـة، راسـخة فیـك �عنـي لیسـت �صـفة الزمـة،  ]١٢[هـود: }وضـائق �ـه صـدرك{أن الضائق 

 هو ضائق ولیس �ضیق. ،الضیق، و�نما هو شيء عارض
ُیَبـیُِّن {ِفي َمْوِضِع َنْصـٍب؛ َأْي َ�َراِهَیـَة َأْن َ�ُقوُلـوا، َأْو ِلـَئالَّ َ�ُقوُلـوا َ�َقْوِلـِه:  ]١٢[هود: }َأْن َ�ُقوُلوا{"

ُ َلُكْم َأْن َتِضلُّوا  . "وا. َأْو ِألَْن َ�ُقوُلواَأْي ِلَئالَّ َتِضلُّ ]١٧٦[النساء: }للااَّ
 �عني خشیة أن �قولوا. ،المعنى �له واحد، المعنى في هذا �له واحد

ــوا. " ــْوَال {َأْو ِألَْن َ�ُقوُل .  ]١٢[هــود: }َل ــالَّ ــكٌ {َأْي َه ــُه َمَل ــاَء َمَع ــٌز َأْو َج ــِه َ�ْن ــِزَل َعَلْی  ]١٢[هــود: }ُأْن
ُقُه، َقاَلُه َعْبُد للااَِّ ْبُن َأِبي ؛ ُ�َصدِّ ـُد  ُأَمیََّة ْبِن اْلُمِغیَرِة اْلَمْخُزوِميُّ ُ َتَعاَلى: َ�ـا ُمَحمَّ ِإنََّمـا َأْنـَت {َفَقاَل للااَّ

 . "ِإنََّما َعَلْیَك َأْن ُتْنِذَرُهْم، َال ِ�َأْن َتْأِتَیُهْم ِ�َما َ�ْقَتِرُحوَنُه ِمَن اْآلَ�اتِ  ]١٢[هود: }َنِذیرٌ 
 إضافي؟أم والقصر حقیقي  ،هذا حصر ]١٢[هود: }ِإنََّما َأْنَت َنِذیرٌ {

 طالب:...........
 نعم 

 طالب: حقیقي. 
  إضافي؟أم القصر حقیقي 
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 طالب: حقیقي.
 ؟الحقیقي ما له غیر صفة "النذارة"

 طالب: إضافي.
 البشر �لها. اتهو نذیر، وهو �شیر، وله أوصاف أخرى صف ،ألنه له صفات أخرى  :إضافي

ُ َعَلى ُ�ـلِّ َشـيْ {" َأْم َ�ُقوُلـوَن اْفَتـَراُه ُقـْل َفـْأُتوا ِ�َعْشـِر {َأْي َحـاِفٌظ َوَشـِهیٌد.  ]١٢[هـود: }ٍء َوِ�یـلٌ َ�للااَّ
ــَتُهْم  ]١٣[هــود: }ُســَوٍر ِمْثِلــِه ُمْفَتَرَ�ــاتٍ  َم ِفــي "ُیــوُنَس" َأْي َقــْد َأَزْحــَت ِعلَّ "َأْم" ِ�َمْعَنــى َبــْل، َوَقــْد َتَقــدَّ

ِتَك ِبهَ   ."َفِإْن َقاُلوا: اْفَتَرْ�َتُه َأِي اْخَتَلْقَتهُ  َذا اْلُقْرآِن، َوَحَجْجَتُهْم ِ�ِه؛َوِ�ْشَكاَلُهْم ِفي ُنُبوَّ
 .هه افتر�تَ افتر�تَ 

 }َواْدُعـــوا َمـــِن اْســــَتَطْعُتمْ {َفْلَیـــْأُتوا ِ�ِمْثِلـــِه ُمْفَتـــًرى ِبــــَزْعِمِهْم.  ،ِي اْخَتَلْقَتــــهُ أَ َفـــِإْن َقـــاُلوا: اْفَتَرْ�َتـــُه "
 ."للااَِّ َأْي ِمَن اْلَكَهَنِة َواْألَْعَوانِ  ِمْن ُدونِ ]١٣[هود:

] �عشـر سـور، ١٣[هـود: }َأْم َ�ُقوُلوَن اْفَتَراُه ُقـْل َفـْأُتوا ِ�َعْشـِر ُسـَوٍر ِمْثِلـهِ { هنا وقع التحدي �عشر سور
مـا جـاء التحـدي  ،�ـة؟ الآلكـن هـل جـاء التحـدي � ،ن �لـهآوجاء التحدي �سورة، وجاء التحدي �ـالقر 

 ؟ �ة. لماذاآ�
أن �أتي �كلمـة، نعـم قـد �عجـز أن �ـأتي �كلمـٍة  عن أحدألن اآل�ة قد تكون �لمة، والكلمة ال �عجز 

فـي سـیاقها، لكـن �مفردهـا واآل�ـة قـد تكـون �لمـة، ال �قـع التحـدي  ،مثلها أو قر�ـب منهـا فـي سـیاقها
ور أو إنمــا وقــع التحــدي �ســورة، والســورة أقــل مــا تكــون مــن اآل�ــات ثــالث آ�ــات أو �عشــر ســ ،�ــه

] مـا دام هـذا ١٣[هـود: }ُقْل َفـْأُتوا ِ�َعْشـِر ُسـَوٍر ِمْثِلـِه ُمْفَتَرَ�ـاتٍ { .ن �له، وهذا تدر�ج في التحديآ�القر 
 ور، ال أطـالبكم �ـأن تـأتوا (�مائـةقـل لهـم �ـا محمـد: ائتـوا �عشـر سـفن مفترى، افتر�تـه �ـا محمـد آالقر 

] �عنـي اسـتطعتم أن تـأتوا �مثلـه ١٣[هـود: }َتَطْعُتمْ َواْدُعوا َمِن اْسـ{ ،هاتوا عشرة،وأر�عة عشر) سورة 
]، ١٣[هـود: }ِإْن ُ�نـُتْم َصـاِدِقینَ {في اإلعجاز حینئٍذ یتثنى لكم أن تدعوا من اسـتطعتم مـن دون هللا 

ن علــى مــا هــم علیــه مــن الفصــاحة، آلهــم ذلــك، "وعجــزوا" أعلنــوا العجــز عــن معارضــة القــر ى وأنــ
بل  ،فلم �ستطیعوا ،�هللا سبحانه وتعالى خلى بینهم و�ین ذلك ،والبالغة، ومحلهم من هذا معروف

ثـار أهـذا، و  ] تحـداهم أسـلوب تحـدٍّ ٨٨[اإلسراء: }ُقْل َلِئِن اْجَتَمَعِت اِإلنُس َواْلِجنُّ {تحداهم، واستثارهم 
ال �ما �قولـه.  ،ذلك نه منعهم منإ :حفیظتهم فلم �ستطیعوا، مع أنه خلى بینهم و�ین ذلك وال نقول

 ولذا اإلعجاز عندهم إ�ش؟  المعتزلة من؟
 .طالب: �الصرفة

ن ففضـح نفسـه، ومـا آصرفهم عن ذلك، حاول �عض السفهاء أن �عـارض القـر �عني  ،�الصرفة نعم
ممــا �ســخر منــه، مثلــه مــا یــذ�ر عــن "المعــري" لــه  ،یــروى عــن "مســیلمة" مــن ذلــك مــن المضــحكات

 كتاب اسمه إ�ش؟
 طالب:........... 
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 ماذا؟
 ........طالب:...

 .ال ال 
 طالب:............ 

فــي معارضــة  -فیمــا �قولــون -أصــل الكتــاب  ،مطبــوع طبــع �اســم �ــذا إ�ــش؟ فــي مــواعظ البر�ــات 
 .موجود الكتاب ،اآل�ات مطبوع اسمه إ�ش؟ غاب عني اسمه

 طالب:...........
إنـه  وا:قـال هلـ�تاب مطبوع في مجلد، والذین ترجمـوا  ،هو مطبوع، �تاب في مواعظ البر�ات ،ال ال

ن آالمقصــود أن مــن تعــرض للقــر  ت، إنمــا حكــم علیــه �حكــم غیــر االســماســمه فــي معارضــة اآل�ــا
مـا اسـتطاعوا، وهـذا خبـٌر  افتضح؛ ألنه ال �مكن أن لو اجتمعت اإلنس والجن على أن �ـأتوا �مثلـه

قلمــه وأنــه ال یوجــد �ــالم ســالم مــن الــنقض، وأن  أ�عــض األد�ــاء المعاصــر�ن قــال: تجــر  ال �خلــف
 .سوف �عمله في أي �الم

وعلـــى �ـــل حـــال هـــم مـــع جـــرأتهم علـــى هللا ســـبحانه وتعـــالى فضـــحهم هللا ســـبحانه وتعـــالى، و�ـــیَّن  
 خزاهم في دنیاهم قبل ُأخراهم. أعوارهم، و 

 طالب:..........
 و�یل؟ لماذا ،و�یل

 طالب:
 .نعم نعم

 طالب:...........
 .اوشهیدً  اتوقع �عني حافظً 

�عنـي و"كیـل"  ،تأو�ـل لظـاهر المعنـى همـا فیـ ،تأو�ـل للمعنـى هیر لهـذا مـا فیـطالب: تفسـیر تفسـ
 .مرادفها

 ....حافظ لها تختلف عن  طالب:  
ـــهإذا قلـــیس بتأو�ـــل؟ أم  �عتبـــر تـــأو�ًال  ه�عنـــي تفســـیر الشـــيء بالزمـــ علیـــه الصـــالة  -لـــت: فـــي قول

فـي تصـرفه، مـا  روحـك ،الكـالم صـحیح ،لـت: روحـي فـي تصـرفهق »والذي نفسي بیده«: -والسالم
 أحد ینكر أن األرواح �لها في تصرف هللا.

 هل نقول: إنك فررت من إثبات الید؟  
 ..معروف بتأو�له في الصفات من هو هذه الكینونة في تصرفه أطلقت تطالب: إذا �ان

 .نعم
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المطلـق لهـا  ، أمـا إن �ـاناءهـاور ما هذه الكلمة وراء طالب: �خشى علیه أو �خشى أن �كون  
 ما فیها شيء.ف�اإلثبات، لكنه یر�د أن یوضح المعنى معروف 

إثبـــات الیـــد هلل ســـبحانه وتعـــالى، وال شـــك أن  ،هـــذا القســـم إثبـــات الیـــد هلل ســـبحانه وتعـــالىفـــي لكـــن 
] أي ١٢[هــود: }َ�للااَُّ َعَلــى ُ�ــلِّ َشــْيٍء َوِ�یــلٌ { :ن قولــهإاألرواح �لهــا فــي تصــرف هللا. فهــل نقــول: 

 �یل؟ الو  ما معنىحافظ وشهید. 
 طالب:..........

 الو�یل؟ ما معنى 
 طالب:.........

 .الو�الة من الزمها الرعا�ة والحفظ
 طالب:.........

نعلــم أن  ،شــهید ا�ــة والحفــظ، �هللا و�یــل هــل �ســمى هللا ســبحانه وتعــالى �الو�یــل؟ وهــو أ�ًضــاعالر  
 :تطیع أن نقــولدائــرة التســمیة أضــیق مــن دائــرة الوصــف، والوصــف أضــیق مــن اإلخبــار. فهــل نســ

 عبد الو�یل وعبد الشهید؟
 : منتشر في �عض البالد..طالب
 ماذا؟

 منتشر.. طالب:
 طالب:.........

حـــدیث الترمـــذي وابـــن حبـــان مـــدرج، ،مـــن المرفـــوع  ومـــا هـــ ،تســـعین مـــدرجالالتســـع و  حـــدیث لكـــن 
 .ألحادیث لیس فیها أسماءوا

وال �منع أن �كون معنى الو�یل الحافظ  ،لفي اآل�ة خبر عن هللا سبحانه وتعالى أنه و�ی على �لٍّ 
 .والشهید

 �انـت مـن رجـل إذا �عنـي ... ألیس مثلـه ،الحافظ والشهید�ب: إذا قلنا �جواز تفسیر الو�یل طال
   لم �عرف �التأو�ل..؟

ال �قصـد  ،ال �ـأسفـثم ذ�ر أن من الزم هـذا �ـذا  ،هو إذا عرف منهج الرجل أنه ال �قصد تأو�ًال  
جـاءت فـي لغـة  ة،نعمـال�عنـي  له علیك أ�ادٍ  ،�قول: الید النعمة ، �عني حینماالصفة منه الفرار من

وصــف هللا ســبحانه وتعــالى العــرب بهــذا المعنــى، لكــن إذا عــرف أنــه ســوف �فــر بهــذا الكــالم مــن 
ولذا في ، »والذي نفسي بیده«ومنهج السلف ومذهبهم خالف ذلك، مثل  ،هذا تأو�ل :لنا له�الید، ق

روحــي فــي تصــرفه، فــإذا عرفنــا مــن مــنهج  ،وح الحــدیث �قولــون: روحــي فــي تصــرفهكثیــر مــن شــر 
الـروح  ،الشخص أنه یثبـت الیـد هلل سـبحانه وتعـالى علـى مـا یلیـق �جاللـه وعظمتـه فـالكالم صـحیح
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لنا: هذا ابتداع، وهذا هـروب إذا عرفنا أنه ال یثبت الصفات ق في تصرف هللا سبحانه وتعالى، لكن
 نه وتعالى �الید، وصفه ثابت �الكتاب والسنة و�جماع سلف األمة.من وصف هللا سبحا

ــْأ َلُهــْم َفَقــْد َقاَمــْت  ]١٤[هــود: }َفــِإْن َلــْم َ�ْسـَتِجیُبوا َلُكــمْ {َقْوُلـُه َتَعــاَلى: " َأْي ِفــي اْلُمَعاَرَضــِة َوَلـْم َتَتَهیَّ
ُة؛ ِإْذ ُهُم اللُّْسُن اْلُبَلَغاُء، َوَأْصَحابُ   }َأنََّمـا ُأْنـِزَل ِ�ِعْلـِم للااَِّ  َفاْعَلُموا{ اْألَْلُسِن اْلُفَصَحاُء. َعَلْیِهُم اْلُحجَّ

ــٍد  ]١٤[هــود: ُ َعَلْیــِه َوَســلَّمَ -َواْعَلُمــوا ِصــْدَق ُمَحمَّ َأْن َال ِإَلــَه ِإالَّ ُهــَو َفَهــْل {"و" اْعَلُمــوا  -َصــلَّى للااَّ
َم اْلَقــْوُل ِفــي َمْعَنــى َهــِذِه اْآلَ�ــِة، َوَأنَّ اْســِتْفَهاٌم َمْعَنــاُه ا ]١٤[هــود: }َأْنــُتْم ُمْســِلُمونَ  ْألَْمــُر، َوَقــْد َتَقــدَّ

َمِة اْلِكَتاِب. َواْلَحْمُد هللَِِّ   . "اْلُقْرآَن ُمْعِجٌز ِفي ُمَقدِّ
سـلموا ألـه إال هـو فإال  هاعلمـوا أنـ ،سـلموا"أمعنـاه " ،�قول: اسـتفهام معنـاه األمـر ؟فهل أنتم مسلمون 

 }َفَهـــْل َأْنـــُتْم ُمنَتُهـــونَ {، فیهـــا تحـــر�م الخمـــر ]٩١[المائـــدة:}َفَهـــْل َأْنـــُتْم ُمنَتُهونَ { :كمـــا فـــي قولـــه تعـــالى
أســلمنا أســلمنا؛  :انتهینــا، و�نبغــي أن �كــون الجــواب هنــا ،ولــذا جــاء الجــواب انتهینــا، ]٩١[المائــدة:

بـل أعلـم بهـم  ،لهمألنه اسـتفهام ال یـراد �ـه حقیقـة االسـتفهام هللا سـبحانه وتعـالى ال �سـتفهم، وال �سـأ
مــن أنفســهم إنهــم هــل هــم مســلمون؟ �عنــي �عــد هــذا الكــالم هــل هــم مســلمون؟ و�نمــا �طلــب مــنهم 

 اإلسالم.
َفِقیـَل:  ،َوَلـْم َ�ُقـْل: "َلـَك" ]١٤[هـود: }َفِإْن َلْم َ�ْسَتِجیُبوا َلُكـمْ {َوَ�ْعَدُه.  ]١٣[هود: }ُقْل َفْأُتوا{َوَقاَل: "

ْفـَراِد ِإَلـى اْلَجْمـعِ ُهَو َعَلـى َتْحِو�ـِل اْلُمخَ  ِئیُس ِ�َمـا  ،َتْعِظیًمـا َوَتْفِخیًمـا ؛اَطَبـِة ِمـَن اإلِْ َوَقـْد ُ�َخاَطـُب الـرَّ
ـِمیُر ِفـي "َلُكـْم" َوِفـي "َفـاْعَلُموا" ِلْلَجِمیـِع، َأْي َفْلـَیْعَلِم اْلَجِمیـُع أَ  نََّمـا ُ�َخاَطُب ِ�ِه اْلَجَماَعُة. َوِقیَل: الضَّ

ــِمیُر ِفــي "َلُكــْم" َوِفــي "َفــاْعَلُموا" ِلْلُمْشــِرِ�یَن؛ [ص:  ،ُأْنــِزَل ِ�ِعْلــِم للااَِّ  ] ١٤َقاَلــُه ُمَجاِهــٌد. َوِقیــَل: الضَّ
َفـاْعَلُموا َأنََّمـا {َوَال َتَهیََّأْت َلُكُم اْلُمَعاَرَضُة  ،َواْلَمْعَنى: َفِإْن َلْم َ�ْسَتِجْب َلُكْم َمْن َتْدُعوَنُه ِإَلى اْلُمَعاَوَنةِ 

ِمیُر ِفي "َلُكْم" ِللنَِّبيِّ ]١٤[هود: }ِ�ِعْلِم للااَِّ  ُأْنِزلَ  ُ َعَلْیِه َوَسـلَّمَ -. َوِقیَل: الضَّ َوِلْلُمـْؤِمِنیَن،  -َصلَّى للااَّ
 ."َوِفي "َفاْعَلُموا" ِلْلُمْشِرِ�ینَ 

عه من �عده، وألتبا ]١٤[هود: }َفِإْن َلْم َ�ْسَتِجیُبوا َلُكمْ { -علیه الصالة والسالم-نعم الخطاب لمحمد 
 ،ولـــذا جـــاء �ضـــمیر الجمـــع، وقـــد �كـــون الضـــمیر لـــه علـــى ســـبیل االســـتقالل، وفـــي حكمـــه أتباعـــه

، وتؤ�د فعل الواحد �ضـمیر تخاطب الواحد �ضمیر الجمع ،والعرب تخاطب الواحد �ضمیر الجمع
ــاهُ { :الجمــع �مــا فــي تفســیر قولــه تعــالى ــا َأنَزْلَن والعــرب قــال:  ،] فــي صــحیح البخــاري ٢[یوســف: }ِإنَّ

] �عنـي �ـا محمـد أنـت ومـن تبعـك ١٤[هـود: }َفِإن لَّـْم َ�ْسـَتِجیُبوا َلُكـمْ {یؤ�د فعل الواحد �ضمیر الجمع
ـــِم للااَِّ {إذا طلبـــتم مـــنهم ذلـــك "فـــاعلموا"،  ـــاْعَلُموا َأنََّمـــا ُأنـــِزَل ِ�ِعْل ـــْم َ�ْســـَتِجیُبوا َلُكـــْم َف ـــِإن لَّ ] ١٤[هـــود: }َف

] أیها الكفار إن لـم ١٤[هود: }َفِإن لَّْم َ�ْسَتِجیُبوا َلُكمْ {�القول الثاني علموا أیها المشر�ون، و�ذا قیل اف
�ستجیبوا لكم من تطلبون منهم المدد والعون، تطلبـون مـنهم المظـاهرة علـى معارضـة القـران إن لـم 

زعمــوا، واعترفــوا، ] �عنــي ا١٤ود:[هــ }َفــاْعَلُموا َأنََّمــا ُأنــِزَل ِ�ِعْلــِم للااَِّ {بــل أعلنــوا العجــز  ،�ســتجیبوا لكــم
 سلموا.أو 
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ــاَلى: " ــُه َتَع ــا َال {َقْوُل ــْم ِفیَه ــا َوُه ــاَلُهْم ِفیَه ــْیِهْم َأْعَم ــَوفِّ ِإَل ــا ُن ْنَیا َوِز�َنَتَه ــدُّ ــاَة ال ــُد اْلَحَی ــاَن ُیِر� ــْن َ� َم
  ِفیِه َثَالُث َمَساِئَل:  ]١٥[هود: }ُیْبَخُسونَ 

 ]١٥[هـود: }ُنـَوفِّ ِإَلـْیِهمْ {َزاِئـَدٌة، َوِلَهـَذا َجـَزَم ِ�ـاْلَجَواِب َفَقـاَل:  اْألُوَلى: َقْوُلُه َتَعاَلى: "َمْن َ�ـاَن" َ�ـانَ 
ـْرطِ  اُج: "َمْن َ�اَن" ِفي َمْوِضِع َجـْزٍم ِ�الشَّ   ]١٥[هـود: }ُنـَوفِّ ِإَلـْیِهمْ {، َوَجَواُ�ـُه َقاَلُه اْلَفرَّاُء. َوَقاَل الزَّجَّ

ُل ِفي ا ،َأْي َمْن َ�ُكْن ُیِر�دُ   َوالثَّاِني ُمْسَتْقَبٌل، َ�َما َقاَل ُزَهْیٌر:  ،للَّْفِظ َماضٍ َواْألَوَّ
ــــــا ــــــِة َیْلَقَه ــــــَباَب اْلَمِنیَّ ــــــاَب َأْس ــــــْن َه  َوَم

 
َماِء ِ�ُسلَّمِ    َوَلْو َراَم َأْسَباَب السَّ

 
 

  .."َواْخَتَلَف اْلُعَلَماءُ 
ائـدة مـن �ـل وجـه �معنـى أنـه ن ز و نعم �قول: "كان" هنا زائدة �معني أنها زائـدة لتأكیـد اللفـظ، وال تكـ

ابیـة، و�ال فاألصـل الجملـة ال، و�ر�ـد أن یبـین أنهـا زائـدة مـن الناحیـة اإلعر  ،�مكن أن نستغني عنها
م الجــواب فقــال: قــال: ولهــذا جــز ، إلــیهم" فكــان علــى �المــه هنــا زائــدةد الحیــاة الــدنیا نــوف �ــ"مــن یر 

ضـي، والجـواب مضـارع أو العكـس فمـا جملة الشرط إذا �ان فعل الشـرط ما على �لٍّ و  ،نوف إلیهم
 الحكم؟ 

  طالب:.........
ْنَیا َوِز�َنَتَها ُنَوفِّ { وجوا�ـه  اإذا �ان فعـل الشـرط ماضـیً  ،] �ا هشام١٥[هود: }َمْن َ�اَن ُیِر�ُد اْلَحَیاَة الدُّ

 ؟أو العكس امضارعً 
 طالب:.............

ألن فعــل  ؛�قــرر أنــه إنمــا جــزم الجــواب؟ مــن �ــان و�ر�ــد أن ا�عمــل الشــرط ولــو �ــان الفعــل ماضــیً  
  ا.الشرط مضارعً 

 طالب:............
خـره آلیقرر أن فعل الشرط مضارع �جوا�ه وجزائه، ولـذا جـزم فـي  ؛"كان" زائدة :یر�د من قوله وه 

 َمْن َ�ـاَن ُیـرد"ما قال:  ُیِر�ُد؟ لماذا لم �عمل الشرط في فعله وهوف ،"، ما دام �قول: زائدةقال: "نوفِّ 
" :�ما قال في جوا�ه ]١٥[هود: "اْلَحَیاةَ  ـاُج: مـن �ـان ، وهـذا �ضـعف �ونهـا زائـدة ،"ُنـَوفِّ وقـال الزَّجَّ

، وجوا�ـه و�ن جزمـت محـًال  ،اال یتطـرق إلیهـا الجـزم لفًظـالجملة الماضیة  ،في موضع جزم �الشرط
ــْیِهمْ  ، والثــاني قیقتــه مســتقبًال و�ن �ــان فــي ح ،ن �كــن یر�ــد، واألول فــي اللفــظ مــاضٍ " أي مــ"ُنــَوفِّ ِإَل

   مستقبل في لفظه وحقیقته.
 ."اْآلَ�ةِ ِفي َتْأِو�ِل َهِذِه  َواْخَتَلَف اْلُعَلَماءُ "
 
 
 


