
 
 

 تفسري القرطبي

 هودسورة 
=

=
áÈk‘Ñÿ^=ÅÎêÿ^=Ïÿ_≈‹=

4ò¶^=!^=Ñgƒ=‚f=fiÍà’ÿ^=Ñgƒ=
Ú_›Ÿ≈ÿ^=á_g‘=ÔÙÎ‰=Èòƒ=

Ú_kÃˇ^Ë=ÔÎ›Ÿ≈ÿ^=qÈwgŸÿ=Ô›Û^Ñÿ^=Ô·sŸÿ^=ÈòƒË=
                           

  املكان: هـ١٨/١١/١٤٣١ اتريخ احملاضرة:

 
 



 
 

 
 

:ùà—ÿ^=4åÕjJ=F=ÉÈ‰=ÓáÈã۰۰۷E ٢ 

شـترط علـى نفسـه فـي المقدمـة ووفـى و� ،سرائیلیةالمؤلف على نفسه أن ال یذ�ر األخبار اإلاشترط 
ــا بــل  ،و�ن �ــان نقــل �عــض األخبــار التــي هــي ممــا ُأثــر عــن بنــي إســرائیل ممــا ال �صــح ،�ــه غالًب

وهـي ُمتلقـاة مـن بنـي  ،مما ال ُ�عقل على مـا سـیأتي؛ ذ�ـر أشـیاء ال حاجـة لطالـب العلـم بهـا �عضه
 ا. وقد سكت عنها شرُعنا؛ لعدم حاجتنا إلیه ،إسرائیل

حدثوا عن بني إسـرائیل «: -صلى هللا علیه وسلم-والتفاسیر تذ�ر مثل هذه األشیاء من �اب قوله 
لكــن �حیــث ال تســیر علــى حســاب  ،»فــإن فــیهم األعاجیــب«وفــي روا�ــة عنــد أبــي بــزار  ،»وال حــرج
بهـا  أخبار هاوالتعلق بها واالفتتان بها معروف عن الناس؛ ألن ،خر مما ال یهم طالب العلمآشيء 

 ،مـا هـو أهـم منـهلئال �صد ع ؛و�ال األصل أن �الم هللا ُینزه عن مثل هذا الكالم ،شيء من الغرا�ة
وقـد  ،هـو ُمقـل فـي هـذا البـاب ،من أقل من �تب في التفسیر فـي هـذا البـاب -رحمه هللا-والمؤلف 

 ،األشـیاءال أنـه غفـل عـن شـرطه فـأورد �عـض إ ا،ئً اشترط في المقدمة لكتا�ه أال یذ�ر من ذلـك شـی
 . المستعانهللا�

 ،-رحمـــه هللا-بـــن �ثیـــر مـــا ســـلم وا ،�ـــالثعلبي ،اإلســـرائیلیات ،مـــن التفاســـیر مـــا هـــو مشـــحون بهـــا 
تفاســـیر  ا،المقصـــود أن هنـــاك تفاســـیر ذ�ـــرت �ثیـــًرا منهـــ ،والخـــازن والبغـــوي ذ�ـــر �عـــض األشـــیاء
 ،موضـــوعةالطلـــة و باالخبـــار �األتفاســـیر ُحشـــیت مـــع ذلـــك  ،اشـــتملت علـــى أشـــیاء ال ُ�صـــدقها عقـــل

 -بـن �ثیـرالسـالمة هـو تفسـیر الحـافظ لوأقرب مـا یوجـد  ،وجد تفسیر سالم من �ل وجهیو�ندر أن 
المقصــود أن مثــل هــذه   ،ر عنــدهیوالبغــوي علــى شــيء مــن التأو�ــل الیســ ،وابــن جر�ــر ،-رحمــه هللا

 ،طالــب العلــم وُ�تــرك مــا اشــتملت علیــه ممــا ال �حتاجــه ،التفاســیر ُ�ســتفاد منهــا علــى قــدر اإلمكــان
 �هللا المستعان. 

 ... طالب:

لكـن ال �عتمـده  ،شاري معتمد عند الصوفیةوالتفسیر اإل ،شاري في �ل آ�ة یذ�ر التفسیر اإل ،كذلك
  ،�ما هو معروف ،لمعلیه عند أهل الع

 .�ا شیخ نعم

لــى آلــه وع ،وصــلى هللا وســلم علــى نبینــا محمــد ،الحمــد هلل رب العــالمین ،�ســم هللا الــرحمن الــرحیم 
 وصحبه.

ــال ا  ــاَلى:  :-رحمــه هللا تعــالى-إلمــام القرطبــي ق ــُه َتَع ــَقْوُل ــوا ِفیَه ــاَل اْرَكُب ــٌر  ]٤١[هــود: }ا{َوَق َأْم
ُكوِب   ".ِلَقْوِمهِ  ُنوحٍ  َوَ�ْحَتِمُل َأْن َ�ُكوَن ِمنْ  ،َوَ�ْحَتِمُل َأْن َ�ُكوَن ِمَن للااَِّ َتَعاَلى ،ِ�الرُّ
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ســبحانه -وا فعــل أمــر مــن الر�ــوب. واآلمــر �حتمــل أن �كــون هللا ر�بــا ،نعــم هــذا األمــر �ــالر�وب 
ي: أن �كــون نــوح قــال قــال: ار�بــوا فیهــا. واالحتمــال الثــان -ســبحانه وتعــالى-ن هللا أ ، أي-وتعــالى
ســبحانه -المقصــود أن األمــر صــدر �ــالر�وب فهــو إمــا عــن هللا  ،وقــال ار�بــوا فیهــا ،ار�بــوا :لقومــه

 .-علیه السالم-نبیه ورسوله نوح أو بواسطة  ،مباشرة -وتعالى

 ...طالب:
 .هما فینعم، 

ْیُن. َوِفي اْلَكَالِم َحْذفٌ " ْيِء. َوُ�َقاُل: َرِكَبُه الدَّ ُكوُب اْلُعُلوُّ َعَلى َظْهِر الشَّ  ".َوالرُّ
ال علــى ظهــره �الســفینة  ،وقــد �كــون فــي جوفــه ،الر�ــوب العلــو علــى ظهــر الشــيء ،الر�ــوب نســبي

ممــا اضــطره إلــى أن ینــزل  ،عــاله�ــاب أنــه ه ذلــك. وأمــا ر�بــه الــدین فهــو مــن ومــا أشــب ،والســیارة
 .حسي فكأنه علوٌّ  ،رأسه ئو�طأط

ـِفیَنِة. َوقِ " {ِإْن ُ�ْنـُتْم َ�َقْوِلـِه َتَعـاَلى:  ،"ِفـي" ِللتَّْأِكیـدِ یـَل: اْلَمْعَنـى اْرَكُبوَهـا. وَ َأِي اْرَكُبوا اْلَمـاَء ِفـي السَّ
ْؤَ�ا َتْعُبُروَن}  .َوَفاِئَدُة "ِفي"] ٤٣[یوسف: ِللرُّ

{إن �نـتم للرؤ�ـا ؛ �مـا أن عبـر �عبـُر متعـدٍّ  ،وُعدي ب "فـي" للتأكیـد ،بنفسه الفعل (ر�ب) متعدٍّ ألن 
 .إن �نتم تعبرون الرؤ�ا األصل تعبرون}

َعَلْیـِه -ُنـوٌح  ْكِرَمـُة: َرِكـبَ عِ  َأنَُّهْم ُأِمُروا َأْن َ�ُكوُنـوا ِفـي َجْوِفَهـا َال َعَلـى َظْهِرَهـا. َقـالَ  َوَفاِئَدُة "ِفي" "
ــَالمُ  مِ  اْلُجــوِديِّ  ِفــي اْلُفْلــِك ِلَعْشــٍر َخَلــْوَن ِمــْن َرَجــٍب، َواْســَتَوْت َعَلــى -السَّ  ،ِلَعْشــٍر َخَلــْوَن ِمــَن اْلُمَحــرَّ

اَن َمَعـُه: َمـْن َ�ـاَن َصـاِئًما َفَقـاَل ِلَمـْن َ�ـ ،َوَزاَد َوُهـَو َیـْوُم َعاُشـوَراءَ  َقَتـاَدةُ  َوَقاَلـهُ  ،َفَذِلَك ِستَُّة َأْشـُهرٍ 
ُ -ِفي َهـَذا َحـِدیًثا َعـِن النَِّبـيِّ  الطََّبِريُّ  َفْلُیِتمَّ َصْوَمُه، َوَمْن َلْم َ�ُكْن َصاِئًما َفْلَیُصْمُه. َوَذَكرَ  َصـلَّى للااَّ

َل َیـْوٍم ِمـْن َرَجـٍب، وَ  ُنوًحا َأنَّ  -َعَلْیِه َوَسلَّمَ  ـِفیَنِة َأوَّ ـْهَر َأْجَمـَع، َوَجـَرْت ِبِهـُم َرِكـَب ِفـي السَّ َصـاَم الشَّ
ِفیَنُة ِإَلى َیْوِم َعاُشوَراَء، َفِفیِه َأْرَسْت َعَلى ، َفَصاَمهُ  السَّ  ."َوَمْن َمَعهُ  ُنوحٌ  اْلُجوِديِّ

 -صـلى هللا علیـه وسـلم-الثابت �األحادیث الصـحیحة أن النبـي  ،أما صیام یوم عاشوراء فمعروف
ولو �ان یـوم  ،فقد نجا هللا فیه موسى وقومه ،-علیه السالم-ًء �موسى صامه وأمر �صیامه؛ اقتدا
 .-صلى هللا علیه وسلم-ذ�ره النبي النجاة لنوح في هذا الیوم ل

ْت ِ�ا اْبــِن ِإْســَحاقَ  َعــنِ  الطََّبــِريُّ  َوَذَكــرَ " ــَنِة ، َوَمــرَّ ــُه َأَقــاَم َعَلــى اْلَمــاِء َنْحــَو السَّ ْلَبْیــِت َمــا َ�ْقَتِضــي َأنَّ
 ."َطاَفْت ِ�ِه َسْبًعافَ 

�ـل هـذا  ،وصـلت خلـف المقـام ر�عتـین ،جاء في خبٍر موضوع أن سـفینة نـوح طافـت �البیـت سـبًعا
 .من الموضوعات

 .... طالب:
 .صلت �قولون: نعم
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ُ َعِن اْلَغَرقِ " َفاْسـَتَوْت  اْلُجـوِديِّ  اْلـَیَمنِ َوَرَجَعـْت ِإَلـى َفَلْم َیَنْلُه َغَرٌق، ُثـمَّ َمَضـْت ِإَلـى ،َوَقْد َرَفَعُه للااَّ
 .َعَلْیهِ 

ِ�َضــمِّ  اْلَبْصــَرةِ  َوَأْهــلِ  اْلَحــَرَمْینِ  َأْهــلِ  ِقــَراَءةُ  ]٤١[هــود: {ِ�ْســِم للااَِّ َمْجَراَهــا َوُمْرَســاَها}َقْوُلــُه َتَعــاَلى:  
َفُمْجَراَهـا َوُمْرَسـاَها ِفـي َمْوِضـِع  ،ااْلِمیِم ِفیِهَما ِإالَّ َمْن َشذَّ، َعَلـى َمْعَنـى ِ�ْسـِم للااَِّ ِإْجَراُؤَهـا َوِ�ْرَسـاُؤهَ 

 ." ِ�اِالْبِتَداءِ َرْفعٍ 
 .متقدمالمجرور الجار و الو�كون خبره 

ُأِقیَم َوَ�ُجوُز َأْن َتُكوَن ِفي َمْوِضِع َنْصٍب، َوَ�ُكوُن التَّْقِدیُر: ِ�ْسِم للااَِّ َوْقَت ِإْجَراِئَها ُثمَّ َحَذَف َوْقَت، وَ "
"ُمْرَسـاَها" ِ�َضـمِّ ْجِر�َهـا" ِ�َفـْتِح اْلِمـیِم وَ ِ�ْسـِم للااَِّ مَ : "َواْلِكَسـاِئيُّ  َوَحْمَزةُ  اْألَْعَمُش  ُه. َوَقَرأَ َمْجَراَها َمَقامَ 
َ�ْحَیـى ْبـِن َوثَّـاٍب "ِ�ْسـِم للااَِّ َمْجَراَهـا َوَمْرَسـاَها"  اْألَْعَمـِش َعـنْ  َعـنِ  َ�ْحَیى ْبـُن ِعیَسـى اْلِمیِم. َوَرَوى 

 . "َثَبَتْت  َعَلى اْلَمْصَدِر ِمْن َجَرْت َتْجِري َجْرً�ا َوَمْجًرى، َوَرَسْت ُرُسو�ا َوَمْرًسى ِإَذاا ِمیِم ِفیِهمَ ِ�َفْتِح الْ 
 .لمدخل والمخرج �ما هو معروف مصدرنعم مجرى ومرسى �ا

ــَرأَ " ــُدٍب  ُمَجاِهــدٌ  َوَق ــُن ُجْن ِ�ْســِم للااَِّ ُمْجِر�َهــا : " اْلُعَطــاِرِديُّ َوَأُبــو َرَجــاءٍ  َوَعاِصــٌم اْلَجْحــَدِريُّ  َوُســَلْیَماُن ْب
 ِ . َوَ�ُجوُز َأْن َ�ُكوَن ِفـي َمْوِضـِع َرْفـ -َعزَّ َوَجلَّ -َوُمْرِسیَها" َنْعٌت هللَِّ ٍع َعَلـى ِإْضـَماِر ِفي َمْوِضِع َجرٍّ

 ."ُمْبَتَدأٍ 
لـة مجـرور ولفـظ الجال ،-سـبحانه وتعـالى-ألنهمـا منعوتـان هلل  ؛نعم في موضـع جـر؛ ألنهـا نعـوت

 .الرحیم في البسملة�عني �ما هو الشأن في الرحمن  ،�اإلضافة
 َوَ�ُجوُز َأْن َ�ُكوَن ِفي َمْوِضِع َرْفٍع َعَلى ِإْضَماِر ُمْبَتَدٍأ؛ َأْي ُهَو ُمْجِر�َها َوُمْرِسیَها. َوَ�ُجـوُز النَّْصـبُ "

اُك: َ�انَ  َعَلى اْلَحاِل. َوَقالَ  حَّ  :ِ�ْسِم للااَِّ َمْجَراَها َجَرْت، َوِ�َذا َقـالَ  :ِإَذا َقالَ  -َالمُ َعَلْیِه السَّ -ُنوٌح  الضَّ
 ."ِ�ْسِم للااَِّ ُمْرَساَها َرَسْت 

 ؟حال السفینة ،هذا نصب على الحال طالب:
 عندك؟ماذا 

 .�قول: نصب على الحال طالب:
 .الكلمة الكلمة

 ي یوصف حاله؟ذحال ماذا؟ أین الموصوف �عني ال طالب:
 هذا؟ وصف 

 حال من ماذا؟ ،�قول: الحال؛ على أنها حال طالب:
 ُ�سمى؟ماذا ُتسمیه؟ ماذا  ،تسمیها أنت؟ الذي ُتر�د أن تبین هیئتهماذا  

 .یبین الحال موصوفال طالب:
 ُ�سمى صاحب الحال. أو فاعًال  نعم صاحب الحال؛ الذي الحال ُیبیَّن هیئته سواء �ان مفعوًال 

  أین هو؟ السفینة؟ طالب:
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 خوان؟ من صاحب الحال؟ صاحب الحال من هو؟ إو �ا أین ه
 طالب:.........

 ؟السفینة يءتج
 ....طالب:

 ها.یسم هللا حال �ونها ُمجر�ها وُمرس؛ �مجراها حال �ونه ،صحب الحال نعم
 ...... طالب:

 لفظ الجاللة إعرا�ه؟
 .مضاف إلیه طالب:

 �جوز أن �كون صاحب الحال مضاف إلیه؟ ،مضاف إلیه
 .-سبحانه وتعالى-على أنها نعت هلل  اقبل قلیل إما أن �كون مجرورً  قال طالب:

ســبحانه -ه حــال �ونــ ،صــاحب الحــال هــو لفــظ الجاللــة :قلنــا ،انتهینــا مــن النعــت ،علــى أنهــا حــال
 هل �جوز أن �أتي الحال من الصاحب المجرور �اإلضافة؟ ،هایُمجر�ها وُمرس -وتعالى
 ....طالب:
 كیف؟
 .... طالب:
 .ورصث في ثال
 ؟�جوز طالب:
 �جوز. 

 عندنا أحد؟ .. أینور؟ صمن یذ�ر ال
  ..... طالب:
 : -رحمه هللا-مالك  ابن �قول

 ه إال إذا اقتضى المضاف عملهل          من المضاف وال تجز حاًال 
 أو مثل جزئه فال تحیفأضیف          أو �ان جزء ما له  

 إذا اقتضى المضاف عمله إال ......................              
 أو مثل جزئه فال تحیف أضیف          أو �ان جزء ما له  
 .ز�ٍد قائًما ید ُقطعت ،اتبع ملة إبراهیم حنیفً  

 .... طالب:
 ماذا؟

 طالب:.........
  .و�ده جزء من المضاف إلیه. ملة إبراهیم مثل الجزء منه ،لكن المضاف إلیه ز�دنعم، 
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 یه؟إبراهیم مضاف إل طالب:
 .حال من المضاف إلیه ،نعم

 ألنه حال؟ طالب:
 .ألنه مثل الجزء؛ الملة مثل الجزء من الشخص

 ..نفس الشيء ُقطعت ید ز�دو  طالب:
 وهنا؟ ،هؤ ه؛ قطعت یده جز ؤ هذا جز 
 .... طالب:

 ور؟صمن أي ال
 عمل المضاف إلیه؟ من طالب:

 .ور الثالثصهذه الاف إلیه �حاجة أن �كون من والمض ،هو مضاف إلیه ،سبحان هللا
 حال من المضاف إلیه؟ :طالب

 عمله؟ ما معنى ،ال
�ـأن  ،إال إذا اقتضـى المضـاف عملـه؛ �عنـي فـي المضـاف إلیـه ،المضاف �عمل في المضاف إلیـه

فالنعــت هنــا أقــرب مــن  ،إلــى فاعلــه أو إلــى مفعولــه إذا �ــان اســم مفعــول ا�كــون اســم فاعــل ُمضــافً 
 .الحالیة

ِ ْبـِن َ�ِر�ـزٍ  َعـنْ  ُن َسـاِلمٍ َمْرَواُن بْ  َوَرَوى " -َعـِن النَِّبـيِّ  اْلُحَسـْیِن ْبـِن َعِلـيٍّ  َعـنِ  َطْلَحـَة ْبـِن َعْبـِد للااَّ
ُ َعَلْیــِه َوَســلَّمَ  ْحَمِن  :َأَمــاٌن ِألُمَِّتــي ِمــَن اْلَغــَرِق ِإَذا َرِكُبــوا ِفــي اْلُفْلــكِ «َقــاَل:  -َصــلَّى للااَّ ِ�ْســِم للااَِّ الــرَّ

ِحیمِ  ـَماَواُت َمْطِو�َّـاٌت ِبَیِمیِنـِه  {َوَما الرَّ َقَدُروا للااََّ َحقَّ َقْدرِِه َواْألَْرُض َجِمیًعا َقْبَضُتُه َیـْوَم اْلِقَیاَمـِة َوالسَّ
 "»]٦٧[الزمر: ُسْبَحاَنُه َوَتَعاَلى َعمَّا ُ�ْشِرُ�وَن}

 ؟الحدیث؟ خرجوا اخرج هذ
 طالب:.........

  .نعم
 .... طالب:

 لحدیث؟طبعة مخرج فیه ا هفی
 .... طالب:
 �قول؟ماذا 

 .... طالب:
 .نعم

 .... طالب:
 .أنا ما تیسر لي المراجعة
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ِذْ�ـِر  َوِفي َهِذِه اْآلَ�ـِة َدِلیـٌل، َعَلـى]. ٤١[هود: {ِ�ْسِم للااَِّ َمْجَراَها َوُمْرَساَها ِإنَّ َر�ِّي َلَغُفوٌر َرِحیٌم}و"
ــاُه ِفــي اْلَبْســَمَلةِ اْلَبْســَمَلِة ِعْنــَد اْبِتــَداِء ُ�ــلِّ ِفْعــٍل؛ �َ   }{ِإنَّ َر�ِّــي َلَغُفــوٌر َرِحــیمٌ  .َواْلَحْمــُد هللَِِّ  ،َمــا َبیَّنَّ

ِفیَنةِ ] ٤١[هود:  ."َأْي ِألَْهِل السَّ
والتقــدیر: �ســم هللا  ،]٤١[هــود: }ِ�ْســِم للااَِّ  اَوَقــاَل اْرَكُبــوا ِفیَهــ{دلیــٌل علــى ذ�ــر البســملة؛ وقــال هنــا: 

 ،�ســـم هللا أقـــرأ ،وعنـــد القـــراءة �ســـم هللا ،كـــلآ�عنـــي �ســـم هللا  ،ســـم هللاوعنـــد األكـــل تقـــول: � ،أر�ـــب
كـل أمـر ذي �ـال ال ُیبـدأ فیـه �سـم هللا « ،عنـد أهـل العلـم فضـعی وهـوهكذا. وجـاء فـي ذلـك خبـر و 

لكـــن العمـــل علـــى االبتـــداء �البســـملة؛  ،ن حكمـــه الضـــعفأمعـــروف  ،»الـــرحمن الـــرحیم فهـــو أبتـــر
 .رب وغیرها والقراءة وما أشبهكاالبتداء بها في األكل والش

ُ ِإَلـى اْبِن َعبَّاسٍ  َعنِ  َوُرِويَ " ـا َ�ُثـَرِت اْألَْرَواُث َواْألَْقـَذاُر َأْوَحـى للااَّ اْغِمـْز َذَنـَب اْلِفیـِل،  ُنـوحٍ  َقـاَل: َلمَّ
ْوثِ  ْزُت َذَنـَب َهـَذا اْلِخْنِز�ـِر! َفَفَعـَل، ُنـوٌح: َلـْو َغَمـ َفَقـالَ  ،َفَوَقَع ِمْنُه ِخْنِز�ٌر َوِخْنِز�ـَرٌة َفـَأْقَبَال َعَلـى الـرَّ

ـِفیَنِة َوِحَباِلَهـا َتْقِرُضـَها، َوَتْقـِرُض اْألَْمتِ  ـا َوَقَعـا َأْقـَبَال َعَلـى السَّ َعـَة َواْألَْزَواَد َفَخَرَج ِمْنُه َفَأٌر َوَفْأَرٌة َفَلمَّ
ــِفیَنةِ  ُ ِإَلــى ،َحتَّــى َخــاُفوا َعَلــى ِحَبــاِل السَّ َأِن اْمَســْح َجْبَهــَة اْألََســِد َفَمَســَحَها، َفَخــَرَج  وحٍ ُنــ َفــَأْوَحى للااَّ

ــِفیَنِة َقــاَل: َ�ــا َربِّ ِمــْن َأْیــَن ُأْطِعُمــهُ  ــا َحَمــَل اْألََســَد ِفــي السَّ ؟ َقــاَل: ِمْنَهــا ِســنَّْوَراِن َفــَأَكَال اْلَفــْأَرَة. َوَلمَّ
ْهَر مَ  ،َفَأَخَذْتُه اْلُحمَّى ،َسْوَف ُأْشِغُلهُ   ."ْحُمومٌ َفُهَو الدَّ

�مـا تقـدم  ،ممـا أخـذ المؤلـف علـى نفسـه أن ال ُیـرد مثلهـا ،هذا �لـه مـن اإلسـرائیلیات التـي ال تثبـت
فـأورد منهـا مثـل مـا  ،وقد غفل عن شرطه ،رد شیًئا من اإلسرائیلیاتو قر�ًبا؛ المؤلف اشترط أن ال یُ 

 بل أثبت ما ال �قبله عقل. ،ذ�رنا آنًفا ما لم یثبت
ـ َقـالَ " ُل َمـا َحَمـلَ اْبـُن َعبَّ َوزََّة، َوآِخـُر َمـا َحَمـَل َحَمـَل  ُنـوحٌ  اٍس: َوَأوَّ ِمـَن اْلَبَهـاِئِم ِفـي اْلُفْلـِك َحَمـَل اإلِْ

ــا ،اْلِحَمــارَ  ــْد َدَخَلَت ــَداُه َق ــَق ِإْبِلــیُس ِبَذَنِبــِه، َوَ� ــِفیَنِة، َوِرْجــَالُه َخاِرَجــٌة َ�ْعــُد َفَجَعــَل  َقــاَل: َوَتَعلَّ ِفــي السَّ
َفَقــاَل:  ،اْدُخــْل َوْ�َلــَك َفَجَعــَل َ�ْضــَطِربُ : ُنــوحٌ  َوَال َ�ْســَتِطیُع َأْن َیــْدُخَل، َفَصــاَح ِ�ــهِ  ،َ�ْضــَطِربُ  اْلِحَمــارُ 

ـْیَطاُن َفـَدَخلَ  ْیَطاُن، َ�ِلَمٌة َزلَّـْت َعَلـى ِلَسـاِنِه، َفـَدَخَل َوَوَثـَب الشَّ . ُثـمَّ اْدُخْل َوْ�َلَك! َوِ�ْن َ�اَن َمَعَك الشَّ
ِفیَنِة، َفَقاَل َلُه: َ�ا َلِعـیُن َمـا َأْدَخَلـَك َبْیِتـي؟! َقـاَل: َأْنـَت َأِذْنـَت ِلـي اُنوحً  ِإنَّ  َفـَذَكَر  ،َرآُه ُ�َغنِّي ِفي السَّ
َفَقـاَل َلـُه: ُقـْم َفـاْخُرْج. َقـاَل: َمـا َلـَك ُبـدٌّ ِفـي َأْن َتْحِمَلِنـي َمَعـَك، َفَكـاَن ِفیَمـا َیْزُعُمـوَن ِفـي َظْهـِر  ،َلهُ 

َالمُ -ُنوٍح  ِك. َوَ�اَن َمعَ اْلُفلْ  ـْمِس، َواْألُْخـَرى َمَكـاَن  -َعَلْیِه السَّ َخَرَزَتاِن ُمِضیَئَتاِن، َواِحـَدٌة َمَكـاَن الشَّ
َفَكـاَن  ،اْبـُن َعبَّـاٍس: ِإْحـَداُهَما َبْیَضـاُء َ�َبَیـاِض النََّهـاِر، َواْألُْخـَرى َسـْوَداُء َ�َسـَواِد اللَّْیـلِ  قـال اْلَقَمِر.
َالةِ َ�ْعِرفُ  َبَیـاُض  َفِإَذا َأْمَسْوا َغَلَب َسَواُد َهـِذِه َبَیـاِض َهـِذِه، َوِ�َذا َأْصـَبُحوا َغَلـبَ  ، ِبِهَما َمَواِقیَت الصَّ

اَعاتِ  ،َهِذِه َسَواِد َهِذهِ   ."َعَلى َقْدِر السَّ
اولــه فلــو لــم یر�ــب معهــم مــا تن ،الشــیطان إبلــیس أبــو الشــیاطین قــد ُحكــم لــه �ــالخلودو  ه،ســا�ق� وهــذا

�ثیـٌر مـنهم علـى  ،والشـیاطین معـروف ،على الماء أو �طفو ،و�إمكانه أن یر�ب على هذه ،الموت
لكـي ُنخـرج إبلـیس مـن �ونـه  ؛وال یلـزم أن نـورد مثـل هـذه القصـص ،وجه الماء ال �ضرهم مثل هذا
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 ،ا �لــهمــا یلــزم هــذ ،�هللا حكــم لــه �ــالخلود إلــى یــوم ُیبعثــون  ،أو الشــیطان مــن �ونــه ال ُبــد أن �غــرق 
 -ســبحانه وتعــالى-؛ ألمــٍر ُیر�ــده هللا ومــا �قیــت وظیفتــه فهــو �ــاقٍ  ،مــا �قــي النــاس وهــو خالــٌد �ــاقٍ 
لـم إن وال یلـزم أننـا ، -سـبحانه وتعـالى-جٍه ُیر�ـده هللا ه على أي و ؤ و�قا ،واختبارهم ،المتحان الناس

لمـاذا؟ �ـل هـذا ال داعـي  نثبت مثل هذه األخبار أننا نقـول: إًذا إبلـیس �یـف �قـي؟ لمـاذا لـم �غـرق؟
-أو علــى لســان رســوله  ،فــي �تا�ــه -ســبحانه وتعــالى-لــه. ولــو �ــان ممــا لنــا �ــه حاجــة لبیَّنــه هللا 

-وسـكت عنـه الرسـول  ،ولهذا سكت هللا عنـه ،لكن ال حاجة لنا �مثل هذا ،-صلى هللا علیه وسلم
 ُ�تب التفسیر. ا ُحشیت وملئت بها . في نظائر لذلك �ثیرة جد� -ه وسلمصلى هللا علی

 .ب �ا شیخیط طالب:
 .نعم

 الخنز�ر والخنز�رة؟�النسبة للحدیث األول حدیث  ،أحسن هللا إلیك طالب:
 .تحتاج إلى نقل صحیح ،تحتاج إلى نقل ،هذه �لها من نفس الشيء

 .لكن طالب:
 ..لكن أنت تحتاج أنت

 لكن هل نوح حمل معه الدواب الُمفسدة؟ ،حتاجأما  ،ال طالب:
 .زوجین اثنینمن �ل 
 هذه الدواب؟  آذتهمما  طالب:

 .لنا احمل فیها من �ل زوجین اثنینق ،حملا ،حدثماذا هللا أعلم. 
َوِهَي َما اْرَتَفـَع  ،اْلَمْوُج َجْمُع َمْوَجةٍ  ،]٤٢[هود: {َوِهَي َتْجِري ِبِهْم ِفي َمْوٍج َ�اْلِجَباِل}َقْوُلُه َتَعاَلى: "

ــاِء اْلكَ  ــِة اْلَم ــٍت ِمــْن ُجْمَل ــِض َنْع ــي َمْوِضــِع َخْف ــاُف ِللتَّْشــِبیِه، َوِهــَي ِف �ِح. َواْلَك ــَد اْشــِتَداِد الــرِّ ِثیــِر ِعْن
 ."ِلْلَمْوِج. َوَجاَء ِفي التَّْفِسیِر َأنَّ اْلَماَء َجاَوَز ُ�لَّ َشْيٍء ِ�َخْمَسَة َعَشَر ِذَراًعا

لـیس  ،ة عشـر ذراًعـا�عنـي جـاوز أعلـى مـا علـى األرض �خمسـ ن �عني جاوز الجمیـع �خمسـة عشـر 
 .ال ،ا من الطو�ل والقصیرعشر ذراعً  معناه أنه جاوز �ل شيء �حسبه خمسة

 .... طالب:
 .نعم نعم
 .... طالب:

 والمقصود من جنس التفسیر.  ،�عني جاء ما روي من التفاسیر ؟ینأ
ـــاَدى ُنـــوٌح اْبَنـــُه}" ـــاٌم. َوَ�ُجـــوُز َعَلـــى : ِقیـــلَ َكْنَعـــاُن. وَ  ِقیـــَل: َ�ـــاَن َ�ـــاِفًرا َواْســـُمهُ ] ٤٢[هـــود: {َوَن �َ

 :اْبَنُه ِ�َحْذِف اْلَواِو ِمَن اْبِنِه ِفي اللَّْفِظ، َوَأْنَشدَ  ُنوحٌ  ِسیَبَوْ�ِه: َوَناَدى َقْولِ 
 َلُه َزَجٌل َ�َأنَُّه َصْوُت َحادٍ 
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ــا " ــٌة َعــنْ  "َوَنــاَدى ُنــوٌح اْبَنَهــا َوَ�ــانَ َفَأمَّ ُ - ِلــيِّ ْبــِن َأِبــي َطاِلــٍب عَ  َفِقــَراَءٌة َشــاذٌَّة، َوِهــَي َمْرِو�َّ َم للااَّ َكــرَّ
  "َوُعْرَوَة ْبِن الزَُّ�ْیرِ  -َوْجَههُ 

 .]٤٢[هود: {َوَناَدى ُنوٌح اْبَنُه َوَ�اَن}نصب الضمیر إتباًعا للواو 
 .... طالب:

 .قراءة شاذةلكنها  ،بنصب الضمیر إتباًعا للواو التي �عدها ،نعم
 ."َفَتْحِذُف اْلَواوَ  ،َتُجوُز َعَلى َأنَُّه ُیِر�ُد "اْبَنَها" َفَحَذَف اْألَِلَف َ�َما َتُقوُل: "اْبَنُه"َأُبو َحاِتٍم َأنََّها  َوَزَعمَ "

على الضـم. وزعـم أبـو حـاتم مـن  يمن إشباع الضمة؛ ألن الضمیر مبن والمقصود �الواو الحاصلة
 هو؟

 .السجستاني طالب:
 .السجستاني �ما مر بنا مراًرا ،نعم

اُس ا َوَقالَ " ِألَنَّ اْألَِلـَف َخِفیَفـٌة َفـَال  ؛َال َ�ُجـوُز َعَلـى َمـْذَهِب ِسـیَبَوْ�هِ  َأُبو َحـاِتمٍ  َوَهَذا الَِّذي َقاَلهُ : لنَّحَّ
َأْي ِمْن ِدیِن َأِبیِه. َوِقیـَل: ] ٤٢[هود: {َوَ�اَن ِفي َمْعِزٍل}، َ�ُجوُز َحْذُفَها، َواْلَواَو َثِقیَلٌة َ�ُجوُز َحْذُفَها

ِفیَنِة. َوِقیَل: ِإنَّ َعِن ال َوِلـَذِلَك َقـاَل َلـُه:  ،َلْم َ�ْعَلْم َأنَّ اْبَنـُه َ�ـاَن َ�ـاِفًرا، َوَأنَّـُه َظـنَّ َأنَّـُه ُمـْؤِمنٌ  ُنوًحا سَّ
 . "َوَسَیْأِتي ،]٤٢[هود: {َوَال َتُكْن َمَع اْلَكاِفِر�َن}

إن �ـان قصـده ال  ،وز حـذفهاوالـواو ثقیلـة �جـ ،أما الحذف �قول: ألن األلف خفیفة ال �جوز حـذفها
أمـــا حـــذفها فـــي النطـــق ال ســـیما إذا ُأضـــیفت الكلمـــة فهـــو  ،�جـــوز حـــذفها فـــي الكتا�ـــة فهـــذا شـــيء

أللــف علــى خفتهــا وهــذه ا ،وهــذا مثنــي ،ال یلــزم أن تقــول دعــوا هللا ،دعــو هللا ،�لتــا الجنــة ،األصــل
 .ُتحذف في مثل هذا

ِل َمـا َفـاَر  ،ْسَتْیِقَن اْلَقْوُم اْلَغَرقَ َوَ�اَن َهَذا النَِّداُء ِمْن َقْبِل َأْن �َ " َوَقْبَل ُرْؤَ�ِة اْلَیْأِس، َبْل َ�ـاَن ِفـي َأوَّ
 .""َ�ا ُبَنيَّ اْرَكْب َمَعَنا" ِ�َفْتِح اْلَیاِء، َواْلَباُقوَن ِ�َكْسِرَها: َعاِصمٌ  َوَقَرأَ . ِلُنوحٍ  التَّنُّوُر، َوَظَهَرِت اْلَعَالَمةُ 

 �ا ُبنّي على األصل. 
َضـاَفةِ  ،َوَأْصُل َ�ا ُبَنيَّ َأْن َتُكوَن ِبَثَالِث َ�اَءاتٍ " َفُأْدِغَمـْت َ�ـاُء  ،َ�اُء التَّْصِغیِر، َوَ�ـاُء اْلِفْعـِل، َوَ�ـاُء اإلِْ

َضاَفةِ التَّْصِغیِر ِفي َالِم اْلِفْعِل، َوُ�ِسَرْت َالُم اْلِفْعِل ِمْن َأْجِل َ�ا َضـافَ ِء اإلِْ ِة ِلُوُقوِعَهـا ، َوُحِذَفْت َ�ـاُء اإلِْ
ـــِو�ِن، َأْو ِلُســـُكوِنَها َوُســـُكوِن الـــرَّاِء ِفـــي َهـــَذا اْلَمْوِضـــعِ  ـــَع التَّْن ـــَراَءِة َمـــْن َ�َســـَر  ،َمْوِق َهـــَذا َأْصـــُل ِق

ِة اْألَِلِف، ثُ  ؛َوُهَو َأْ�ًضا َأْصُل ِقَراَءِة َمْن َفَتحَ  اْلَیاَء، َضاَفِة َأِلًفا ِلِخفَّ  ؛مَّ َحَذَف اْألَِلفَ ِألَنَُّه َقَلَب َ�اَء اإلِْ
 ِلَكْوِنَها ِعَوًضا ِمْن َحْرٍف ُ�ْحَذُف، َأْو ِلُسُكوِنَها َوُسُكوِن الرَّاِء. 

اُس: َأمَّا ِقَراَءةُ  َقالَ  ـاُس:  ،َأُبو َحـاِتٍم: ُیِر�ـُد َ�ـا ُبَنیَّـاُه ُثـمَّ ُ�ْحـَذفُ  َقالَ  ،َفُمْشِكَلةٌ  َعاِصمٍ  النَّحَّ َقـالَ النَّحَّ
ـاُس  ِألَنَّ اْألَِلَف َخِفیَفٌة. َقـالَ  ؛َیْذَهُب ِإَلى َأنَّ َهَذا َال َ�ُجوزُ  ْبَن ُسَلْیَمانَ  َعِليَّ  َرَأْیتُ  : َأُبـو َجْعَفـٍر النَّحَّ

َز اْلَكـَالَم ِفـي َهـَذا ِإالَّ  ْن َأَ�ـا ِإْسـَحاَق؛ َفِإنَّـُه َزَعـَم َأنَّ اْلَفـْتَح ِمـ َما َعِلْمُت َأنَّ َأَحـًدا ِمـَن النَّْحـِو�ِّیَن َجـوَّ
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ُ  ،َفاْلَفْتُح َعَلى َأنَُّه ُیْبَدُل ِمَن اْلَیاِء َأِلًفـا ،ِجَهَتْیِن، َواْلَكْسَر ِمْن ِجَهَتْینِ  ِإْخَبـاًرا:  -َعـزَّ َوَجـلَّ -َقـاَل للااَّ
 اعُر:َوَ�َما َقاَل الشَّ  }َ�ا َوْ�َلَتا{

 َفَیا َعَجًبا ِمْن َرْحِلَها اْلُمَتَحمَّلِ 
ــ ــا، ُث ــا ُبَنیَّ ــاِكَنْیِن، َ�َمــا َتُقــوُل: َجــاَءِني َعْبــَدا للااَِّ ِفــي التَّْثِنَیــِة.  ،مَّ َحــَذَف اْألَِلــفَ َفُیِر�ــُد َ� ْلِتَقــاِء السَّ ِال

ــفَ  ــِذَف اْألَِل ــَرى َأْن َتْح ــُة اْألُْخ ــاُء  ؛َواْلِجَه ــَذَف اْلَی ــى َأْن ُتْح ــُر َعَل ــْذٍف. َواْلَكْس ــُع َح ــَداَء َمْوِض ِألَنَّ النِّ
اِكَنْینِ  ؛ُة اْألُْخَرى َعَلى َأْن َتْحِذَفَهاِللنَِّداِء. َواْلِجهَ  ْلِتَقاِء السَّ  ."ِال

 �م �جوز فیه من وجه؟ ،ُمضاف إلى �اء المتكلم إذا نودي ،المضاف إلى �اء المتكلم إذا نودي
 .... طالب:

 .نعم. خمسة أوجه
 طالب:.........

 ؟ماذا
 .... طالب:
 طیب ،طیب

 .�ا ُبنيَّ  ،في عبدي
 لك؟ بطأضالبیت  هات

 .... طالب:
 .نعم

 ...... طالب:
 .كمل �ا هشام

 .... طالب:
 .نعم

 طالب:.........
 �جوز ذلك. ،�جوز �ا عبدُ  ،خر شيءآعبُد  

 .... طالب:
 ..�عني إذا
 .... طالب:

مسـة أوجـه �جـوز فـي المضـاف إلـى �ـاء المـتكلم خ ،نه �جوز فیه خمسة أوجهأالمهم  ،ال ال طلعت
 .وهذا منه

َأْي: ] ٤٣[هـود: {ِإَلـى َجَبـٍل َ�ْعِصـُمِني}َأْي: َأْرِجُع َوَأْنَضـمُّ. ] ٤٣[هود: {َقاَل َسآِوي}ى: الَ َقْوُلُه َتعَ "
 ".] َأْي َال َماِنعَ ٤٣[هود: {َقاَل َال َعاِصَم اْلَیْوَم ِمْن َأْمِر للااَِّ} .َفَال َأْغَرقُ  ِمَن اْلَماءِ  َ�ْمَنُعِني
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 ،صــح؟ أو ال توضــح ،ض المســائل التــي ُتثــار ال ُتكمــلقــد �قــول أو ُیالحــظ �عــض اإلخــوان أن �عــ
 ،و�كملــوا هــم ،ألخــوة أن َیرجعــوا �أنفســهم لمــا ُفــتح لهــم البــاب فیلجــوا �أنفســهملوهــذا فیــه شــحذ ِهمــم 

 .ولیس من الضروري أن الطالب �أخذ �ل شيء في الدرس
 ،والفهـم ،للمراجعـة ن مؤهلـو  -وهلل الحمـد -له الباب و�لج هو بنفسه؛ ألنكم �لكم المقصود أن �فتح 

أما أن ُیبـین �ـل شـيء وُ�وضـح �ـل شـيء أمـام  ،األمر سهل �عنيفو�ذا أشكل �عد المراجعة شيء 
 .مجرد آلة ما �ستفید وال ینفعفیصبح الطالب 

 طالب:.........
 ،إن سـمع طـرف الخبـر و�حاجـة إلـى مثـل هـذا الخبـر یبحـث عـن �اقیـهلكـن  ،نعم یبرد عـن البحـث
أحیاًنـا  ،هدونهاو�هذه الطر�قة �ستطیع أن یواصل تعلیمـه. وهـذا قـد تشـ ،ة بنفسهفیصل إلى المعلوم

وعرفــوا  ،وقــد ُفــتح لهــم البــاب ،ن األخــوة إذا أشــكل علــیهمأاعتبــار � ،نــأتي �الشــيء وُنمــره �مــا جــاء
�قـول: مـا أنـا عـارف إن أشـرف  ،یبحثون عنهـا �أنفسـهم ،وعرفوا مظنتها من الكتب ،طرف المسألة

 .�ل شيء یوضح أن ما یلزم ،نعم الخمسة أوجه ما یلزم ،لغاتال وضحت الخمس
 .قد.. المسائل النحو�ة �ا شیخ طالب:
أنـت عرفـت أن هـذه المسـألة و  ،و�ل شيء ،والحمد هلل ،وتثبت في ذهنك ،ترجع إلیها بنفسك ،ال ال

یـره وغیـره وغ ،�استفاضـة علیهـا تكلمومـ ،ةالمـتكلم معروفـ اء�ـى أوجـه المضـاف إلـو  ،في �اب النداء
 ،التي ذ�رنها فیما �جوز في مجيء الحال مـن المضـاف إلیـهالثالثة ور صال ورود�عني  ،مما تقدم

 .وتثبت عندك ،ترجع إلیها
 جزاك هللا خیًرا. طالب:

 نعم.
ــُه َیــْوٌم َحــقَّ ِفیــِه ا ،] َأْي َال َمــاِنعَ ٤٣[هــود: {َقــاَل َال َعاِصــَم اْلَیــْوَم ِمــْن َأْمــِر للااَِّ}" ْلَعــَذاُب َعَلــى َفِإنَّ

اِر. َواْنَتَصَب "َعاِصَم" َعَلى التَّْبِرَئةِ   ."اْلُكفَّ
 معنى على التبرئة؟  ما

 فتح؟ أم ان�قول: انتصب  ،ي علیه عالمة إعرابذأوًال: عاصم اآلن ال
فـتح؟ وانتصـب عاصـم ان�قـول: أن واألصـل  ،�یـف �قـول: انتصـب ،انتصب من عالمات اإلعـراب

 .على التبرئة
لفـتح فـي محـل نصـب. امبنـي علـى  ،النافیـة للجـنس مبنـي المـدخول الفتحة فتحة بناء؛ ألن أوًال:  

 معنى على التبرئة؟  ماعلى التبرئة؛ 
 .... طالب:

 نعم.
 طالب:.........
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 األصل في الكلمة أنها منصو�ة؟
 .... طالب:
 كیف؟

  ،إن �ان �قصد هذا ،هذا شيءف مل األصلیةدخول العوا إذا �انت تقصد البراءة األصلیة قبل ،ال
 ؟األصل في الكلمات ،منصو�ةالكلمة ست یول

 .... طالب:
إن �ـان  ،قبل دخـول العوامـل، األصل قبل دخول العوامل على األسماء وعلى األفعال ا�ش؟ الرفع

علــى بــراءة الكلمــة األصــلیة مــن  ،ولــیس �قصــد علــى األصــل ،�قصــد هــذا فــال محــل لــه وال وجــه لــه
ــد الُنحــاة المتــأخر�ن وتســمیات لــبعض ال. ومــ ،دخــول العوامــل ر وســیمر اصــطالحات ال توجــد عن

هــو  ،لكــن ال ُبــد مــن مراجعــة ُ�تــب المتقــدمین فــي مثــل هــذا ،األبــواب ال توجــد فــي �تــب المتــأخر�ن
فـإذا ، �ستعمل مثـل هـذا الكـالم ،ن التمیز�ستعمل التفسیر مكا ،�ستعمل مثل هذه األلفاظ في �تا�ه

 ،�كثـرةفیـه النحـو وموجـود  ،نحـو مـا ُ�فهـمالتفسیر الطبـري أكثـر في  ،الكالمأردنا أن نفهم مثل هذا 
نــه منصــوب علــى التبرئــة صــار عنــدنا طــرف إفــإذا قلنــا:  ،ألنــه �المســمیات القد�مــة ؛لكــن مــا ُ�فهــم
دخـــول  ،والنافیـــة للجـــنس تنفـــي جـــنس العامـــل ،اســـم ال النافیـــة للجـــنس ألنـــه ؛فـــتحان مـــاخبـــر علـــى 

 العامل.
 .... طالب:

  .عمن
  ..ال حول ،ال عاصم ،تنفي جنس العاصم

 .تنفي العصمة طالب:
 فرق بین نفي الجنس ونفي الوحدة.

 .... طالب:
 ،ا؛ تنفــي �ــل عاصــم إال مــا اســتثنيفهــذه تنفــي نفًیــا �ات�ــ ،فــرق بــین نفــي الجــنس ونفــي الوحــدة ،نعــم

عاصم �عنـي ال معصـوم  ال د �ه المعصوم؟وهل المراد �العاصم على حقیقته اسم الفاعل؟ أو المرا
 ؟�جوز دخول االستثناء �عد ال النافیة للجنس ،من أمر هللا؟ ال معصوم من أمر هللا إال من رحم

 .... طالب:
 نعم 

 ..... طالب:
 .�لمة التوحید ،كلمة التوحید

ِفــي َمْوِضــِع َنْصــِب ] ٤٣[هــود: {ِإالَّ َمــْن َرِحــَم} َوَ�ُجــوُز "َال َعاِصــَم اْلَیــْوَم" َتُكــوُن َال ِ�َمْعَنــى َلــْیَس."
لِ  ُ َفُهَو َ�ْعِصُمُه، َقاَلهُ  ،اْسِتْثَناٍء َلْیَس ِمَن اْألَوَّ اجُ  َأْي َلِكْن َمْن َرِحَمُه للااَّ  ."الزَّجَّ
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أو ال تـام وال  ،ء اآلن االستثناء تام موجب لكـي ُینصـب المسـتثنى،ستثنااال على في موضع نصب
 أو تام لكنه لیس �موجب؟، موجب

 نعم.
 .... لب:طا

 :إذا ُقلنــــا ،ن االســـتثناء متصـــلإ :هــــذا إذا قلنـــا ،�عنـــي ُذكـــر المســـتثنى منــــه. ُذكـــر المســـتثنى منـــه
 ،لكـن إذا �ـان المسـتثنى مـن غیـر جـنس المسـتثنى منـه ،االستثناء متصـل ُقلنـا ُذكـر المسـتثنى منـه

 منقطع. اءستثناالقلنا 
 .... طالب:

 .محل نصب �كون في
فـإذا  ،ا�عنـي ُمنقطًعـ ،ال هنـا فـي موضـع نصـب اسـتثناء لـیس مـن األولألنه ق ؛�جوز فیه الوجهان

سـت یل أمهم مـن ،و�ذا قلت: قـام القـوم إال فاطمـة ،فالحمار لیس من القوم ،ُقلت: قام القوم إال حماًرا
 هم؟ منمنهم؟ 
 .... طالب:
 كیف؟
 ... طالب:

 ؟ما یدخلأم  لیدخ
 .... طالب:

 ال �سخر قوٌم من قوٍم وال
 .ء من نساءنسا طالب:

 .�عد العام الخاص ،عطف هذا من �اب التخصیصمن �اب ال
 طالب:.........

 ؟ماذا ،نعم
 .... طالب:

 ال؟أم �عني هل النساء من القوم 
 من جنس.... طالب:
 هم؟ إًذا من

 طالب:.........
 نعم هات.

 .... طالب:
 كیف؟
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 .... طالب:
 یؤ�د. ،هذا یؤ�د اآل�ة

فعلـى هـذا إذا صـحت �لمـة لكـن بـدل إال  ،القوم خاص �الرجال ،لقومعندهم أن النساء لیست من ا
 أو لكن القائم حمار. ،قام القوم إال حماًرا �عني قام حمارٌ  ،فهو ُمنقطع

 ،ولـذا قـال: لـیس مـن األول ،فعلـى هـذا االسـتثناء منقطـع ،فهو �عصـمه -رحمه هللا-أي: لكن من 
 .منه ى�عني أن المستثنى لیس من جنس المستثن

 {َمـــاٌء َداِفـــٌق}ِمْثـــُل:  ،َوَ�ُجـــوُز َأْن َ�ُكـــوَن ِفـــي َمْوِضـــِع َرْفـــٍع، َعَلـــى َأنَّ َعاِصـــًما ِ�َمْعَنـــى َمْعُصـــومٍ " 
  ".َفاِالْسِتْثَناُء َعَلى َهَذا ُمتَِّصلٌ  ،] َأْي َمْدُفوقٌ ٦[الطارق:

هنـا اسـم فاعـل  ،عـل�ما أنه �جيء اسم المفعول وُ�راد �ه اسم الفا ،�عني: مرضیة {ِعیَشٍة َراِضَیٍة}
 .] �عني ساتًرا٤٥[اإلسراء: {ِحَجاً�ا َمْسُتوًرا} ،العكس ،ُیراد �ه اسم مفعول

اِعرُ "  :َقاَل الشَّ
  َأْمَسى ُفَؤاِدي ِ�ِه َفاِتَنا                    َ�ِطيُء اْلِقَیاِم َرِخیُم اْلَكَالمِ              

 
 :َخرُ اآلوًنا. َوَقاَل َأْي َمْفتُ 
 َواْقُعْد َفِإنََّك َأْنَت الطَّاِعُم اْلَكاِسي                 َدِع اْلَمَكاِرَم َال َتْنَهْض ِلُبْغَیِتَها          

 
. َقالَ  اُس: َوِمْن َأْحَسِن َما ِقیَل ِفیِه َأْن َتُكوَن "َمْن" ِفي َمْوِضِع َرْفعٍ  َأِي اْلَمْطُعوُم اْلَمْكُسوُّ  ،النَّحَّ

ُ. َوَهَذا اْخِتَیارُ  ،ِصُم اْلَیْوَم ِمْن َأْمِر للااَِّ ِإالَّ الرَّاِحمُ ِ�َمْعَنى َال َ�عْ  ُن َهَذا َأنََّك  َأْي ِإالَّ للااَّ . َوُ�َحسِّ الطََّبِريِّ
" ِ�َمْعَنى "َلكِ   .ن"َلْم َتْجَعْل َعاِصًما ِ�َمْعَنى َمْعُصوٍم َفُتْخِرُجُه ِمْن َ�اِ�ِه، َوَال " ِإالَّ

إال مـــن رحـــم �عنـــي  ،ال عاصـــم مـــن أمـــر هللا إال هللا ،اختیـــار الطبـــري  ،ختیـــار�عنـــي �قـــوي هـــذا اال
و�ال  ،ولیس المراد �ه المرحوم. �قول: �قوي هذا اختیـار أنـك أجر�ـت اسـم الفاعـل علـى �ا�ـه ،الراحم

وال تحتـاج إلـى  ،فتكـون عاصـم علـى �ابهـا ،ال عاصـم إال الـراحم ،فیكـون عاصـم ،على �ابها أ�ًضـا
 .ل بــ "لكن"و و�ال أ�ًضا على �ابها وال تحتاج أن تؤ  ،المفعولل �اسم و أن تؤ 

ِقیـَل: ] ٤٣[هـود: {َفَكـاَن ِمـَن اْلُمْغـَرِقیَن}َواْبِنـِه.  ُنوحٍ  َ�ْعِني َبْینَ ] ٤٣[هود: }{َوَحاَل َبْیَنُهَما اْلَمْوجُ "
ـا َرَأى اْلَمـاَء َجـاَء َقـاَل: َ�ـا َأَبـِت َفـاَر  ،ِإنَُّه َ�اَن َراِكًبا َعَلى َفـَرٍس َقـْد َ�ِطـَر ِبَنْفِسـِه، َوُأْعِجـَب ِبَهـا َفَلمَّ

ــورُ  ــالَ  ،التَّنُّ ــا َفَق ــْب َمَعَن ــيَّ اْرَك ــا ُبَن ــوُه: َ� ــُه َأُب ــٌة  ،َل ــى َجــاَءْت َمْوَجــٌة َعِظیَم ــَة َحتَّ ــا اْســَتَتمَّ اْلُمَراَجَع َفَم
ــهُ  ــَل َبْیَن ــَو َوَفَرُســُه، َوِحَی ــُه ُه ــْینَ  َفاْلَتَقَمْت ــوحٍ  َوَ� ــرِ  ُن ــاٍج َفَغ ــْن ُزَج ــا ِم ــَذ ِلَنْفِســِه َبْیًت ــُه اتََّخ ــَل: ِإنَّ َق. َوِقی

ُن ِفیِه ِمَن اْلَماِء، َفَلمَّا َفاَر التَّنُّوُر َدَخَل َوَأْقَفَلُه َعَلْیِه ِمْن َداِخٍل، َفَلْم َیَزْل َیَتَغوَّ  ُط ِفیـِه َوَ�ُبـوُل َیَتَحصَّ
 ".الَِّذي َأَوى ِإَلْیِه "ُطوُر َسْیَناءَ  َحتَّى َغِرَق ِبَذِلَك. َوِقیَل: ِإنَّ اْلَجَبلَ 
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 ،أنـه حصـل �المـاء ،واألصل أن الغرق حصـل �المـاء ،�ان من جملة المغرقین ،كان من المغرقین
�قول: قیل على ما تقدم من نقل عن أهل الكتاب أنه اتخذ بیت من زجاج صار ال �سـتطیع  ،ونقل

 مثل هذا خالف األصل. ،رق فیهفیأكل فیه و�قضي حاجته فیه إلى أن غ ،الخروج منه
 ... طالب:

 والغرق إنما حصل �الماء. ]٤٣[هود: {َوَحاَل َبْیَنُهَما اْلَمْوُج َفَكاَن ِمَن اْلُمْغَرِقیَن}
 بیت من زجاج. طالب:
 ؟من الغرق �عصم 

 شيء؟  أوالبحار بزجاج  ن ینزلو  أال 
 طالب:.........

 بیوت زجاجیة ومصاعد زجاجیة �البحار؟  هما فی
  .... طالب:

 لكن أنت ما جر�ت. ،موجودة هذا
 ... طالب:

 .نعم
 ؟�حملهالفیضان ما  ،�طلع لك بیت من زجاجلما �كون فیضان  طالب:

 ؟ما �متنع الماء من دخولها إذا ُأحكم أغلقها القارورةیدخل علیك الماء؟ �عني  قارورة مالما تدخل 
  .اءهو  هاما �كون فی ،من الهوا رغتف لكن ،ممكن طالب:

ؤلف عدم ذ�ره في مثل هذا الكالم هو ما أشرنا إلیه سا�ًقا مما اشترط الم واتر�ه، ههذا �الم تسمع
 كتا�ه وقد ذ�ره.

 ."ِألَنََّها َمَواتٌ  ؛َهَذا َمَجازٌ ] ٤٤[هود:{َوِقیَل َ�ا َأْرُض اْبَلِعي َماَءِك َوَ�ا َسَماُء َأْقِلِعي} َقْوُلُه َتَعاَلى: "
�یــف ُتنــادى واألصــل فــي النــداء أنــه لمــن �عقــل؛ لكــي  ،هــي مــوات؟! ال تعقــل�عنــي �یــف ُتنــادى و 

لكن مـا الـذي �منـع أنهـا تسـمع وُتطیـع  ،]٤٤[هود:{َ�ا َأْرُض اْبَلِعي َماَءِك َوَ�ا َسَماُء َأْقِلِعي}  ،ُ�جیب
ق. القــدرة اإللهیــة تجعــل مثــل هــذه الجمــادات تنطــ ،وتمتثــل؟ وجــاء عنهمــا أنهمــا قالتــا: أتینــا طــائعین

ــ ،وســوف تنطــق الجــوارح والشــمس تســجد تحــت ، وال مــانع مــن ذلــك ،ي حكــم الجمــاداتوالجــوارح ف
وال �قــول قائــل: �یــف؟  ،تســجد تحــت العــرش وهــي فــي مســارها ،وال مــانع �منعهــا مــن ذلــك ،العــرش

الــذي جــاء فــي  ،اآلن هــي هبطــت ونزلــت و�یــف تســجد تحــت العــرش؟ الحــدیث صــحیح فــي ذلــك
�مـا جـاء فـي القـول الصـحیح عنـد أهـل  ،فعلینـا الرضـا والتسـلیم ،العقـول وهـذا فـوق مـا تدر�ـه ،ذلك
والـذي قـرره شـیخ اإلسـالم وغیـره  ،ینزل �ل لیلة إلى السـماء الـدنیا -سبحانه وتعالى-أن هللا  :العلم

والقــدرة  ،�ستشــكلفــي �ــل شــيء یــدخل ذهنــه وعقلــه القاصــر لكــن الــذي  ،أن العــرش ال �خلــو منــه
 .اإللهیة فوق هذا �له
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ُز ِ�ِه. َوالَِّذي َقاَل ِإنَُّه َمَجـاٌز َقـاَل: َلـْو ُفـتَِّش َ�ـَالُم اْلَعـَرِب َواْلَعَجـِم " َمـا ُوِجـَد َوِقیَل: ُجِعَل ِفیَها َما ُتَمیِّ
َثـِر: ِإنَّ ِفیِه ِمْثَل َهِذِه اْآلَ�ِة َعَلى ُحْسِن َنْظِمَها، َوَ�َالَغِة َرْصِفَها، َواْشـِتَماِل اْلَمَعـاِني ِفیَهـا. َوِفـي اْألَ 

َ َتَعاَلى َماِء َماٌء َقطُّ ِإالَّ ِ�ِحْفِظ  للااَّ َال ُ�ْخِلي اْألَْرَض ِمْن َمَطٍر َعاًما َأْو َعاَمْیِن، َوَأنَُّه َما َنَزَل ِمَن السَّ
ـٍل ِ�ــِه ِإالَّ َمـا َ�ـانَ  ُه اْلَمَلــُك. َوَذِلـَك َقْوُلــُه َفِإنَّـُه َخـَرَج ِمْنــُه َمـا َال َ�ْحَفُظـ ،ِمــْن َمـاِء الطُّوَفــانِ  َمَلـٍك ُمَو�َّ

ــا َطَغــى اْلَمــاُء َحَمْلَنــاُكْم ِفــي اْلَجاِرَ�ــِة} َتَعــاَلى:  ــا َلمَّ ــِفیَنُة ِإَلــى َأْن ] ١١[الحاقــة:{ِإنَّ َفَجــَرْت ِبِهــُم السَّ
ْمَساِك، َوَأَمرَ  ،َتَناَهى اْألَْمرُ  َماِء ِ�اإلِْ ُ اْلَماَء اْلُمْنَهِمَر ِمَن السَّ ُ اْألَْرَض  َفَأَمَر للااَّ ِ�اِالْبِتَالِع. َوُ�َقـاُل:  للااَّ

 ".َبَلَع اْلَماَء َیْبَلُعهُ 
 ع.بلع یبلَ 

َواْلَفـرَّاُء َواْلَباُلوَعـُة اْلَمْوِضـُع  اْلِكَسـاِئيُّ  ُلَغَتاِن َحَكاُهَما ،ْبَلُع ِمْثُل َحِمَد َوَ�ْحَمدُ ِمْثُل َمَنَع َ�ْمَنُع َوَ�ِلَع یَ " 
اْلَتَقى اْلَماَءاِن َعَلـى َأْمـٍر َقـْد ُقـِدَر، َمـا َ�ـاَن ِفـي اْألَْرِض َوَمـا : اْبُن اْلَعَرِ�يِّ  َء. َقالَ الَِّذي َ�ْشَرُب اْلَما
َماءِ  ْقَالِع، َفَلـْم َتْمـَتصَّ اْألَْرُض ِمْنـُه َقْطـَرًة، َوَأَمـَر  ،َنَزَل ِمَن السَّ ـَماِء ِ�ـاإلِْ ُ َمـا َنـَزَل ِمـَن السَّ َفـَأَمَر للااَّ

{َوِقیـَل َ�ـا َأْرُض اْبَلِعـي َمـاَءِك َوَ�ـا َسـَماُء َوَذِلـَك َقْوُلـُه َتَعـاَلى:  ،اْبِتَالٍع َما َخَرَج ِمْنَهـا َفَقـطْ اْألَْرَض �ِ 
ُ َبْیَن اْلَماَءْیِن، َفَمـا َ�ـاَن ِمـْن َمـاِء اْألَْرِض َأَمَرَهـا  ،]٤٤[هود: َأْقِلِعي َوِغیَض اْلَماُء} َوِقیَل: َمیََّز للااَّ

َماِء ِ�َحارً َفَبَلَعْتهُ   ا.، َوَصاَر َماُء السَّ
 ."َأْي َنَقَص ] ٤٤[هود: {َوِغیَض اْلَماُء}َقْوُلُه َتَعاَلى: 

والمـاء النـازل مـن السـماء لـیس مـن  ،هـاءفابتلعـت ما ،]٤٤:[هود {َ�ا َأْرُض اْبَلِعي َماَءِك}قال: ألنه 
 أین ذهب؟ ،ماء األرض

 .... طالب:
 نعم 

 .....طالب:
 نعم

 ....طالب:
 .]٤٤[هود: {َ�ا َأْرُض اْبَلِعي َماَءِك َوَ�ا َسَماُء َأْقِلِعي}بلعي ماءك؛ ا

 ....طالب:
ومـنهم مـن �قـول:  ،مـنهم مـن یـرى ذلـك ،ن البحار موجودة من مـاء الطوفـان فقـطإمنهم من �قول: 

 .ن البحار موجودة مع خلق األرضإ
هــا ء�ــون األرض ابتلعــت ماو  ،مــاء الســماء لــم تبتلعــه األرضأن علــى �ــل حــال اآل�ــة ظــاهرة فــي 
 ،فوجــدت منــه البحــار أو جــنس البحــار أو شــيء منهــا دون شــيء ،و�قــي مــاء الســماء علــى األرض

خر ما هو معـروف فـي هـذا آوال �متنع أن �كون تبخر جزء منه إلى  ،قبل او�ن �ان �عضه موجودً 
 .الباب
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ْيُء َوِغْضُتُه َأَنا"  َقَص ِبَنْفِسِه َوَنَقَصُه َغْیُرُه، َوَ�ُجـوُز "ُغـِیَض" ِ�َضـمِّ َ�َما ُ�َقاُل: نَ  ،ُ�َقاُل: َغاَض الشَّ
َعَلـى َتَمـاٍم َوِ�ْحَكـاٍم.  ُنـوحٍ  َ�ْعِنـي ُأْهِلـَك َقـْومُ  ،َأْي ُأْحِكَم َوُفِرَغ ِمْنهُ ] ٤٤[هود: {َوُقِضَي اْألَْمُر} اْلَغْینِ 

َ َتَعاَلى َأْعَقَم َأْرَحاَمُهْم َأْي أَ  ْرَحاَم ِنَساِئِهْم َقْبَل اْلَغـَرِق ِ�ـَأْرَ�ِعیَن َسـَنٍة، َفَلـْم َ�ُكـْن ِفـیَمْن َوُ�َقاُل: ِإنَّ للااَّ
ـَباُع. َوَلـْم َ�ُكـنِ  ِحیُح َأنَُّه َأْهَلَك اْلِوْلَداَن ِ�الطُّوَفاِن، َ�َما َهَلَكِت الطَّْیُر َوالسِّ  اْلَغـَرُق َهَلَك َصِغیٌر. َوالصَّ

ْبَیاِن َواْلَبَهاِئمِ   ."َوالطَّْیِر، َبْل َماُتوا ِ�آَجاِلِهمْ  ُعُقوَ�ًة ِللصِّ
 ،مشـــیئته و�رادتـــه نافـــذة فـــي الكبیـــر والصـــغیرو  ،ولـــیس فـــي هـــذا ظلـــم ألحـــد؛ ألن الخلـــق خلـــق هللا

ثـم مثـل هـؤالء مـن �ـان سـبًبا فـي إتحمـل  ،العقو�ـات إذا جـاءت عمَّـت ،والعقو�ات إذا جاءت عمَّت
ضــانات وغیرهــا التــي تحــدث مــن الكــوارث العامــة فــالحروب والفی ،وأمــا هــم فبــأجلهم مــاتوا ،العقو�ــة

لكـن التبعـة  ،بـین رفیـٍع وحقیـر ،إذا جاءت ال ُتفرق بـین صـغیر و�بیـر ،�أسباب الذنوب والمعاصي
فالــــذي یتحمــــل هــــذه  ،]٣٠[الشــــورى: {َفِبَمــــا َ�َســــَبْت َأْیــــِد�ُكْم َوَ�ْعُفــــوا َعــــْن َ�ِثیــــٍر} ،علــــى المتســــبب

 .ولیات المتسببؤ المس
َكِك َخِشَیْت ُأمُّ َصـِبيٍّ َعَلْیـِه؛ َوَ�اَنـْت ُتِحبُّـُه ُحب�ـا َشـِدیًدا، َفَخَرَجـْت َوُحِكَي أَ " نَُّه َلمَّا َ�ُثَر اْلَماُء ِفي السِّ

ـا َبلَ  ـا َبَلَغَهـا اْلَمـاُء َخَرَجـْت َحتَّـى َبَلَغـْت ُثُلَثْیـِه، َفَلمَّ اْلَمـاُء َغَهـا ِ�ِه ِإَلى اْلَجَبـِل، َحتَّـى َبَلَغـْت ُثُلَثـُه، َفَلمَّ
َفَلـْو َرِحـَم  ،َفَلمَّا َبَلَغ اْلَماُء َرَقَبَتَهـا َرَفَعـْت َیـَدْیَها ِ�اْبِنَهـا َحتَّـى َذَهـَب ِبَهـا اْلَمـاءُ  ،اْسَتَوْت َعَلى اْلَجَبلِ 

ِبيِّ  ُ ِمْنُهْم َأَحًدا َلَرِحَم ُأمَّ الصَّ  ."للااَّ
 ؟ما جاء في هذا الحدیث طالب:

 نعم.
 .... طالب:

 دك؟معلق علیه عن
ألنــه ُأِمــر �إر�ــاب مــن �ــل  ،لــو آمنــت بنــوح لر�بــت معــه هــامــا حصــل �ــان �جنایتهــا؛ ألن علــى �ــلٍّ 

 .فجنت على نفسها وعلى ولدها ،لكنها لم تؤمن ،زوجین اثنین ومن آمن
 َهَالًكـا َلُهْمـا. َأيْ ] ٤٤[هـود: {َواْسـَتَوْت َعَلـى اْلُجـوِديِّ َوِقیـَل ُ�ْعـًدا ِلْلَقـْوِم الظَّـاِلِمیَن}َقْوُلُه َتَعـاَلى: "

ــــْرِب  اْلُجــــوِديُّ  ــــٌل ِ�ُق ــــْوَم َعاُشــــوَراءَ  ،اْلَمْوِصــــلِ  َجَب ِم َی ــــَن اْلُمَحــــرَّ ــــي اْلَعاِشــــِر ِم ــــِه ِف  ،اْســــَتَوْت َعَلْی
َوابِّ َوَغْیَرَهـا َفَصـاُموُه، ُشـ ُنوحٌ  َفَصاَمهُ  ِ َوَأَمَر َجِمیَع َمْن َمَعُه ِمَن النَّاِس َواْلَوْحِش َوالطَّْیِر َوالدَّ ْكًرا هللَِّ

َ َتَعاَلى َأْوَحى َم َهَذا اْلَمْعَنى. َوِقیَل: َ�اَن َذِلَك َیْوَم اْلُجْمَعِة. َوُرِوَي َأنَّ للااَّ ِإَلى اْلِجَباِل  َتَعاَلى َوَقْد َتَقدَّ
ــِفیَنَة ُتْرَســى َعَلــى َواِحــٍد ِمْنَهــا َفَتَطاَوَلــْت، َوَ�ِقــيَ  ، َفاْســَتَوِت ْل َتَواُضــًعا هللَِِّ َیَتَطــاوَ  َلــمْ  اْلُجــوِديُّ  َأنَّ السَّ

ِفیَنُة َعَلْیِه: َوَ�ِقَیْت َعَلْیِه َأْعَواُدَها. َوِفي اْلَحِدیِث َأنَّ النَِّبيَّ  ُ َعَلْیِه َوَسلَّمَ -السَّ َلَقْد «َقاَل:  -َصلَّى للااَّ
 .  "»َ�ِقَي ِمْنَها َشْيٌء َأْدَرَكُه َأَواِئُل َهِذِه اْألُمَّةِ 

 دیث؟تخر�ج الح عندك
  ..... طالب:
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لقـد �قـي  قـال: -صـلى هللا علیـه وسـلم-ألن النبـي  ؛ن قائل هذا الكـالم مـن المتـأخر�نال ُبد أن �كو 
صــلى هللا علیــه -قبــل الرســول ، قبلــه مــن هــذه األمــة أحــد هفیــ ،منهــا شــيٌء أدر�ــه أوائــل هــذه األمــة

 .�قول: أدر�ته ؟ �ان-وسلم
َفَعــَال اْلَمــاُء َفْوَقَهــا َخْمَســَة َعَشــَر  ،َوَقــاَل ُمَجاِهــٌد: َتَشــاَمَخِت اْلِجَبــاُل َوَتَطاَوَلــْت ِلــَئالَّ َیَناُلَهــا اْلَغــَرقُ "

ـِفیَنُة َعَلْیـِه. َوَقـ ِذَراًعا، َوَتَطاَمنَ  ِ َتَعـاَلى َفَلـْم َ�ْغـَرْق، َوَرَسـِت السَّ ، َوَتَواَضَع ِألَْمـِر للااَّ ْد ِقیـَل: اْلُجوِديُّ
 .َزْ�ِد ْبِن َعْمِرو ْبِن ُنَفْیلٍ  اْسٌم ِلُكلِّ َجَبٍل، َوِمْنُه َقْولُ  اْلُجوِديَّ  ِإنَّ 

  َوَقْبَلَنا َسبََّح اْلُجوِديُّ َواْلَجَمدُ            ُسْبَحاَنُه ُثمَّ ُسْبَحاًنا َ�ُعوُد َلهُ               
 

ُ َثَالَثَة ِجَباٍل ِبَثَالَثِة  ،اْلَجنَّةِ ِمْن ِجَباِل  اْلُجوِديَّ  َوُ�َقاُل: ِإنَّ  َفِلَهَذا اْسَتَوْت َعَلْیِه. َوُ�َقاُل: َأْكَرَم للااَّ
 -َصَلَواُت للااَِّ َوَسَالُمُه َعَلْیِهمْ -ِ�ُمَحمٍَّد  َوِحَراءَ  ،ِ�ُموَسى َوُطوَر َسْیَناءَ  ،ِبُنوحٍ  َنَفٍر: اْلُجوِديَّ 

 .َأْجَمِعینَ 
ـا اْرَتَفـَع َغْیـُرُه َواْسـَتْعَلى َذلَّ، َوَهـِذِه ُسـنَُّة للااَِّ ِفـي  اْلُجـوِديُّ  َتَواَضـعَ َمْسَأَلٌة]: َلمَّـا [ ، َوَلمَّ َوَخَضـَع َعـزَّ

َع، َوَ�َضُع َمْن َتَرفَّعَ   :َوَلَقْد َأْحَسَن اْلَقاِئلُ  ،َخْلِقِه، َیْرَفُع َمْن َتَخشَّ
  ِمنَّا ِإَلْیَك َفِعزَُّها ِفي ُذلَِّها              ًعاَوِ�َذا َتَذلََّلِت الرَِّقاُب َتَخشُّ              

 
ُ َعَلْیـِه َوَسـلَّمَ -َقاَل: َ�اَنْت َناَقٌة ِللنَِّبيِّ  َأَنِس ْبِن َماِلكٍ  َعنْ  َوُمْسِلمٍ  اْلُبَخاِريِّ  َوِفي َصِحیحِ   -َصلَّى للااَّ

ــمَّى اْلَعْضــَباءَ  ــْت َال ُتْســَبقُ  ،ُتَس ــاَء َأْعرَ  ،َوَ�اَن ــَتدَّ َذِلــَك َعَلــى َفَج ــُه َفَســَبَقَها، َفاْش ــى َقُعــوٍد َل اِبــيٌّ َعَل
ُ َعَلْیـِه َوَسـلَّمَ -َوَقاُلوا: ُسـِبَقِت اْلَعْضـَباُء! َفَقـاَل َرُسـوُل للااَِّ  ،اْلُمْسِلِمینَ  ـا َعَلـى « :-َصـلَّى للااَّ ِإنَّ َحق�

ْنَیا ِإالَّ َوَضَعهُ   ."»للااَِّ َأالَّ َیْرَفَع َشْیًئا ِمَن الدُّ
إذا  ،حتى من أهل الفضل والخیر والصالح ممن لیس �معصـوم ،وهذا شيٌء مشاهد وُمالحظ ،نعم

ال ُبــد أن �قــع منــه مــا �كــون ســبًبا فــي عــدم فــ ،وفــي ُعــرفهم مــن الفضــل ،بلــغ الغا�ــة فــي رأي النــاس
صــار و�ال لــو اســتمر فــي علــوه وارتفاعــِه ل ،ال ُبــد أن �حصــل منــه شــيء ممــا ُیــنقم علیــه ،الغلــو فیــه
لمـا و  ،مـا ارتفـع شـيء إال وضـعه هللا هـذه سـنة إلهیـة وقـد َ�فتـتن بنفسـه ،تنة �عض الناسسبًبا في ف

 ؛-رضــي هللا عنــه-انتصــر خالــد بــن الولیــد فــي معار�ــه االنتصــارات البــاهرة الظــاهرة عزلــه عمــر 
الجبـل ال تجـدون اإلمـام الكبیـر العـالم  ،وهـذا شـواهد الحـال علیـه ظـاهره ،خشیة أن �فتتن �ـه النـاس

مثـل هـذا  ،ُبد أن �قـع منـه شـيء �جعـل النـاس یثقـون و�عتقـدون أنـه ال معصـوم إال مـن عصـمه هللا
و�ال لـو اسـتمر علـى علمـه وفضـله وخیـره وعباداتـه وعملـه الفتـتن  ،وتقـع منـه الهفـوة ،تقع منه الذلة

عمیهـا عمـا �حصـل لـه مـن ُیـرد هللا فتنتـه و�ُ  ،وقـد �فتـتن �ـه مـن ال ُیـرد هللا تعـالى هدایتـه ،�ه النـاس
والخیــر  لكــن مــن نظــر �عــین البصــیرة عــرف أن هــذا مهمــا بلــغ مــن العلــم والفضــل ،مــن األخطــاء

وهكذا نجد لكبار العلماء واألئمة من المتقـدمین والمتـأخر�ن نجـدهم  ،ألنه لیس �معصوم ؛والصالح
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رحمـًة  ؛ل منهم الهفوةإال أنهم �حص ،وهم أهل لذلك القتران العلم �العمل ،یرتفعون في أعین الناس
ـــدي بهـــم ،بهـــم ـــو وهـــذا الخیـــر والفضـــل  ،و�مـــن �قت ـــى هـــذا االرتفـــاع وهـــذا العل ـــو اســـتمروا عل و�ال ل

و�رجعــون  ،وهــذه الهفــوة َ�عرفــون فیهــا الحــق فیمــا �عــد ،والصــالح صــار خطــًرا علــیهم وعلــى غیــرهم
ون إذا بـــذلوا وهــم معـــذر  ،فتصـــیر مــن حســـناتهم. وهـــم أ�ًضــا إنمـــا وقعـــت مــنهم عـــن اجتهـــاد ،عنهــا

لكـن هـذه مـن حكمـة  ،و�ن �انـت فـي الواقـع خطـأً  ،-إن شـاء هللا-وهم مـأجورون  ،هدهموسعهم وج
صـلى هللا علیـه -ولـذا قـال  ،ومـن لطفـه �العلمـاء و�غیـرهم ممـن �قتـدي بهـم ،-سبحانه وتعالى-هللا 

ْنَیا« :-وسلم ا َعَلى للااَِّ َأالَّ َیْرَفَع َشْیًئا ِمَن الدُّ  .»ِإالَّ َوَضَعهُ  ِإنَّ َحق�
مــا یوجــد عنــد األمــم مــن رقــي وتقــدم تجــده �صــل إلــى  ،مثــل أ�ًضــا مــا هــو موجــود فــي الحضــارات 

ـ وهــذا معـروف فــي األزمنـة ،ثـم فجــاءًة یهـبط ،مبلـغ ا علــى هللا أن ال الغــابرة القد�مـة والحدیثــة أن حق�
ولــذا  ،ص مــالزم لهــذه الحیــاةوأن الــنق ،رةو�هــذا تبــین منزلــة اآلخــ ،مــن الــدنیا إال وضــعه ائً یرفــع شــی

ــد لهــا مــن نقصــان ،مــن الــدنیا ائً قــال: أن ال یرفــع شــی ولــو  ،أمــور الــدنیا مهمــا بلغــت وارتفعــت ال ُب
 ،تجـده أول مـا ولـد عر�ـان ،]٢١[الـذار�ات: {َوِفي َأنُفِسـُكْم َأَفـال ُتْبِصـُروَن}اعتبر اإلنسان في نفسِه 

ــثــم �عــد ذ ،طفــل ال �ســتطیع طــرد البعــوض عــن نفســه ثــم  ،الــك ینمــو و�شــب إلــى أن �صــیر غالًم
سـنة  ٣٣یبدأ في العد التنازلي؛ ألن هذا من أمور الدنیا. لكن في اآلخرة  ،ثم ینزل ،ثم �هًال  ،اشا�� 

  ،ما تز�د وال تنقص
ال �عـد ملیـون  ،غا�ـة ثالثـة وثالثـین هـي قـوة الشـبان           ثـین التـي هذا وسنهم ثـالث مـع ثال

  .هذا ثالثة والثالثین انتهى ،هقل ما فیسنة وال أكثر وال أ
 ألیس الشاب؟ ،ما الحكمة في ثالثة وثالثین طالب:

 ثالثة وثالثین مكتمل الشباب في خالص ،قوة الشبان
 وخمسة وعشر�ن؟ ،ألیس قوة الشباب صاحب ثالثة وعشر�ن طالب:
تمـل جمیـع القـوى؟ متـى تكتمـل؟ متـى تك ،انظـر إلـى جمیـع القـوى  ،أنت تنظر إلى قوة واحدة ،ال ال

 بثالثة وثالثین.
 ...... طالب:

 یبدأ فیه النقص. لكن ثالثة وثالثین هي الغا�ة. ،نعم
ُ َعَلْیـِه َوَسـلََّم -َأِبي ُهَرْ�َرَة َعْن َرُسوِل للااَِّ  َعنْ  ُمْسِلمٌ  َوَخرَّجَ " َمـا َنَقَصـْت َصـَدَقٌة «َقـاَل:  -َصلَّى للااَّ

ِ ِإالَّ َرَفَعـُه للااَُّ  ،َعْبـًدا ِ�َعْفـٍو ِإالَّ ِعـز�ا َوَمـا َزاَد للااَُّ  ،ِمْن َمـالٍ  ُ -َوَقـاَل ». َوَمـا َتَواَضـَع َأَحـٌد هللَِّ َصـلَّى للااَّ
َ َأْوَحى ِإَليَّ َأْن َتَواَضُعوا َحتَّى َال َیْبِغَي َأَحٌد َعَلى َأَحـدٍ «: -َعَلْیِه َوَسلَّمَ  َوَال َ�ْفَخـَر َأَحـٌد َعَلـى  ،ِإنَّ للااَّ

َجهُ  ».دٍ َأحَ  . َخرَّ  اْلُبَخاِريُّ
ةِ  ِفیَنِة ، َذَكَر اْلَحاِفظُ  ُنوحٍ  [َمْسَأَلٌة]: َنْذُكُر ِفیَها ِمْن ِقصَّ ِفي  اْبُن َعَساِكرَ  َمَع َقْوِمِه َوَ�ْعَض ِذْ�ِر السَّ

ُ ِإَلى َأْهِل اْألَ  ُنوًحا َأنَّ َن: اْلَحسَ  التَّاِر�ِخ َلُه َعنِ  ُل َرُسوٍل َ�َعَثُه للااَّ {َوَلَقـْد ى: َفَذِلَك َقْوُلُه َتَعالَ  ،ْرضِ َأوَّ
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َوَ�ـاَن َقـْد َ�ُثـَرْت  ،]١٤[العنكبوت:َأْرَسْلَنا ُنوًحا ِإَلى َقْوِمِه َفَلِبَث ِفیِهْم َأْلَف َسَنٍة ِإالَّ َخْمِسیَن َعاًما} 
َیْدُعوُهْم َلْیًال َوَنَهاًرا، ِسر�ا َوَعَالِنَیًة،  ُنوحٌ  نَ َوَعَتْوا ُعُتو�ا َ�ِبیًرا، َوَ�ا ،ِفیِهُم اْلَمَعاِصي، َوَ�ُثَرِت اْلَجَباِبَرةُ 

ــيَ  ــا َلِق ــدَّ ِممَّ ــاِء َأَش ــَن اْألَْنِبَی ــٌد ِم ــَق َأَح ــْم َیْل ــا، َوَل ــُبوًرا َحِلیًم ــاَن َص ــوٌح، َوَ� ــِه  ُن ــْدُخُلوَن َعَلْی ــاُنوا َی َفَك
 ".َفَیْخُنُقوَنُه َحتَّى ُیْتَرَك َوِقیًذا

 .ا�عني منتهیً  "وقیل ،ح الخبر�عني على حسب ظنهم إن ص
َبـْل َیـْدُعوُهْم َوَ�ُقـوُل: "َربِّ  ،ِ�ـهِ  َوَ�ْضِرُ�وَنُه ِفي اْلَمَجاِلِس َوُ�ْطـَرُد، َوَ�ـاَن َال َیـْدُعو َعَلـى َمـْن َ�ْصـَنعُ "

ُجـَل ِمـْنُهْم اْغِفْر ِلَقْوِمي َفِإنَُّهْم َال َ�ْعَلُمـوَن" َفَكـاَن َال َیِز�ـُدُهْم َذِلـَك ِإالَّ ِفـَراًرا ِمْنـهُ  ، َحتَّـى ِإنَّـُه َلـُیَكلُِّم الرَّ
ِلَكـْیَال َ�ْسـَمَع َشـْیًئا ِمـْن َ�َالِمـِه، َفـَذِلَك َقْوُلـُه َتَعـاَلى:  ؛َفَیُلفُّ َرْأَسُه ِبَثْوِ�ِه، َوَ�ْجَعُل ُأْصُبَعْیِه ِفي ُأُذَنْیـهِ 

ـــي ُ�لََّمـــا َدَعـــْوُتُهْم ِلَتْغِفـــَر َلُهـــْم َجَعُلـــوا َأَصـــا�ِ  ]. ٧[نـــوح:َعُهْم ِفـــي آَذاِنِهـــْم َواْسَتْغَشـــْوا ِثَیـــاَبُهْم} {َوِ�نِّ
ــالَ  ــُن ُعَمْیــرٍ  ُمَجاِهــدٌ  َوَق ــُد ْب ــْر : َوُعَبْی ــاَل: "َربِّ اْغِف ــاَق َق ــِإَذا َأَف ــِه َف ــى ُ�ْغَشــى َعَلْی َ�ــاُنوا َ�ْضــِرُ�وَنُه َحتَّ

 ِلَقْوِمي َفِإنَُّهْم َال َ�ْعَلُموَن".
َیَرْوَن َأنَّـُه َقـْد َمـاَت، ُثـمَّ  ،َكاَن ُ�ْضَرُب ُثمَّ ُیَلفُّ ِفي ِلَبٍد َفُیْلَقى ِفي َبْیِتهِ  ُنوًحا اْبُن َعبَّاٍس: ِإنَّ  َوَقالَ  

ـُأ َعَلـى َعًصـا ،َ�ْخُرُج َفَیْدُعوُهمْ   ،َحتَّى ِإَذا َیِئَس ِمْن ِإ�َمـاِن َقْوِمـِه َجـاَءُه َرُجـٌل َوَمَعـُه اْبُنـُه َوُهـَو َیَتَو�َّ
نََّك، َقاَل: َ�ا َأَبِت َأْمِكنِّيَفَقاَل: َ�ا ُبنَ  ْیَخ َال َ�ُغرَّ ِمَن اْلَعَصا، َفَأْمَكَنُه َفَأَخـَذ اْلَعَصـا ُثـمَّ  يَّ اْنُظْر َهَذا الشَّ

ًة ُموِضـَحًة ِفـي َرْأِسـِه،  ُه َشـجَّ َقاَل: َضْعِني ِفي اْألَْرِض َفَوَضَعُه، َفَمَشـى ِإَلْیـِه ِ�اْلَعَصـا َفَضـَرَ�ُه َفَشـجَّ
َماءُ َوَســالَ  ــٌة ، َرى َمــا َ�ْفَعــُل ِبــي ِعَبــاُدكَ ُنــوٌح: "َربِّ َقــْد َتــ َفَقــالَ  ،ِت الــدِّ َفــِإْن َ�ــُك َلــَك ِفــي ِعَبــاِدَك َخْیِر�َّ

ُ ِإَلْیـِه َوآَ�َسـ ،َوِ�ْن َ�ُك َغْیُر َذِلَك َفَصبِّْرِني ِإَلى َأْن َتْحُكَم َوَأْنَت َخْیـُر اْلَحـاِكِمیَن" ،َفاْهِدِهمْ  ُه َفـَأْوَحى للااَّ
ــْم َیْبــَق ِفــي َأْصــَالِب الرَِّجــاِل َوَال ِفــي َأْرَحــاِم النَِّســاِء ُمــْؤِمنٌ  ــُه َل َقــاَل:  .ِمــْن ِإ�َمــاِن َقْوِمــِه، َوَأْخَبــَرُه َأنَّ

ــو ــاُنوا َ�ْفَعُل ــا َ� ــِئْس ِ�َم ــَال َتْبَت ــَن َف ــْد آَم ــْن َق ــَك ِإالَّ َم ــْن َقْوِم ــْؤِمَن ِم ــْن ُی ــُه َل ــوٍح َأنَّ ــى ُن ــَي ِإَل  َن}{َوُأوِح
َوَأْیـَن  ،َقـاَل: َ�ـا َربِّ ] ٣٧[هـود: {َواْصَنِع اْلُفْلَك ِ�َأْعُیِنَنا َوَوْحِیَنـا} ،َأْي َال َتْحَزُن َعَلْیِهمْ ]؛ ٣٦[هود:

ـوا َعـِن  َعاِء، َوَ�فُّ اَج ِعْشِر�َن َسـَنًة، َوَ�ـفَّ َعـِن الـدُّ َجَر. َقاَل: َفَغَرَس السَّ اْلَخَشُب؟ َقاَل: اْغِرِس الشَّ
ــَجرَ  ،ْهَزاِء. َوَ�ــاُنوا َ�ْســَخُروَن ِمْنــهُ اِالْســتِ  ــا َأْدَرَك الشَّ َفَهــا: َفَقــاَل: َ�ــا َربِّ  ،َفَلمَّ ــُه َفَقَطَعَهــا َوَجفَّ َأَمــَرُه َر�ُّ

ــِة ُصــَورٍ  َكْیــَف َأتَِّخــُذ َهــَذا اْلَبْیــَت؟ ــُه َعَلــى َثَالَث ــاَل: اْجَعْل �ِك، َوُجْؤُجــُؤُه َ�ُجْؤُجــؤِ  ،َق  َرْأُســُه َ�ــَرْأِس الــدِّ
�كِ  َها ِبُدُسـٍر، َ�ْعِنـي  ،َواْجَعْلَها ُمْطَبَقـةً  ،الطَّْیِر، َوَذَنُبُه َ�َذَنِب الدِّ َواْجَعـْل َلَهـا َأْبَواً�ـا ِفـي َجْنِبَهـا، َوُشـدَّ
ِفیَنِة، َوَجَعَلْت َیُدُه َال ُتْخِطُئ.  ِجْبِر�لَ  َمَساِمیَر اْلَحِدیِد. َوَ�َعَث للااَُّ   َفَعلََّمُه َصْنَعَة السَّ

ـَالمُ -ُنـوٍح  اْبُن َعبَّاٍس: َ�اَنـْت َدارُ  َقالَ  َبـْیَن  ُلْبَنـانَ  ِدَمْشـَق، َوَأْنَشـَأ َسـِفیَنَتُه ِمـْن َخَشـِب  -َعَلْیـِه السَّ
ْكنِ  َزْمَزٍم َوَ�ْینَ  لِ  ،َواْلَمَقامِ  الرُّ َوابَّ ِفي اْلَباِب اْألَوَّ َباَع َوالدَّ  ."َفَلمَّا َ�ُمَلْت َحَمَل ِفیَها السِّ

ومعـروف أن  ،والصـناعة وقعـت فـي هـذا المكـان بـین زمـزم و�ـین الـر�ن والمقـام ،من لبنان الخشب
 هذا مما یرو�ه الحسن عن أهل الكتاب.
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 ..... طالب:
�انــت قلیلــة �النســبة لحجــم  و�ن ،كــل هــذا علــى مــا تقــدم ســا�ًقا مــن نقلــه واعتمــاده علــى اإلســرائیلیات

 .الكتاب
َأْرَ�ِعـیَن َرُجـًال َوَأْرَ�ِعـیَن  آَدمَ  َوَجَعـَل َأْوَالدَ  /ي اْلَباِب الثَّـاِني، َوَأْطَبـَق َعَلْیِهَمـاَوَجَعَل اْلَوْحَش َوالطَّْیَر فِ "

َتَطَأَهـا  ِلَضـْعِفَها َأالَّ  <اْمَرَأًة ِفي اْلَباِب اْألَْعَلـى َوَأْطَبـَق َعَلـْیِهْم، َوَجَعـَل الـذَّرَّ َمَعـُه ِفـي اْلَبـاِب اْألَْعَلـى
. َوابُّ  الدَّ

ــ  ــَباِع  ،َ�َعــَث ِر�ًحــا َفُحِمــَل ِإَلْیــِه ِمــْن ُ�ــلِّ َزْوَجــْیِن اْثَنــْینِ  -َعــزَّ َوَجــلَّ -ِإنَّ للااََّ : الزُّْهــِريُّ  الَ َق ِمــَن السِّ
 َوالطَّْیِر َواْلَوْحِش َواْلَبَهاِئِم. 

ـٍد. َ�َعـَث للااَُّ  َوَقالَ  ْوَجْیِن َفَتَقـُع َیـُدُه َفَحَشـَرُهْم، َفَجَعـَل َ�ْضـ ِجْبِر�ـلَ  َجْعَفُر ْبُن ُمَحمَّ ِرُب ِبَیَدْ�ـِه َعَلـى الـزَّ
ــى الــذََّكرِ  ــِفیَنةَ  ،اْلُیْمَنــى َعَل ــُه السَّ ــى، َفُیْدِخُل ــى اْألُْنَث ــالَ  َواْلُیْســَرى َعَل ــٍت: اْسُتْصــِعَبْت  َوَق ــُن َثاِب ــُد ْب َزْ�

ِفیَنَة، َفَدَفَعَها ِبَیِدِه فِ  ُنوحٍ  َعَلى َفِمْن َثمَّ اْنَكَسَر َذَنُبَها َفَصاَر َمْعُقوًفـا  ،ي َذَنِبَهااْلَماِعَزُة َأْن َتْدُخَل السَّ
ِإْسـَحاُق: َأْخَبَرَنـا  َقـالَ  .النَّْعَجُة َحتَّى َدَخَلْت َفَمَسَح َعَلى َذَنِبَها َفُسـِتَر َحَیاُؤَهـا َوَ�َدا َحَیاُؤَها. َوَمَضتِ 

ـ ُنوًحا َرُجٌل ِمْن َأْهِل اْلِعْلِم َأنَّ  ِفیَنِة، َوَجَعـَل ِفیَهـا ِمـْن ُ�ـلِّ َزْوَجـْیِن اْثَنـْیِن، َوَحَمـَل ِمـَن َحَمَل َأْهـَل السَّ
ِفیَنِة َقْبـَل َأْن َتْظَهـَر اْألَْرُض. َفَحَمَلَهـا اْلُهْدُهـُد َفَطـ اَف ِبَهـا اْلُهْدُهِد َزْوَجْیِن، َفَماَتِت اْلُهْدُهَدُة ِفي السَّ

ْنَیا ِلُیِصیَب َلَها َمَكاًنا، َفَلْم َ�جِ  َفَحَفَر َلَها ِفي َقَفاُه َقْبًرا َفَدَفَنَها ِفیِه،  ،ْد ِطیًنا َوَال ُتَراً�ا، َفَرِحَمُه َر�ُّهُ الدُّ
�ُش النَّاِتُئ ِفي َقَفا اْلُهْدُهِد َمْوِضُع اْلَقْبرِ   اْلَهَداِهِد.  َفِلَذِلَك َنَتَأْت َأْقِفَیةُ  ،َفَذِلَك الرِّ

ـَجِر  ُنـوحٍ  َ�ـاَن َحْمـلُ : - َعَلْیـِه َوَسـلَّمَ ى للااَُّ َصلَّ -َوَقاَل َرُسوُل للااَِّ  ـِفیَنِة ِمـْن َجِمیـِع الشَّ َمَعـُه ِفـي السَّ
ـِفیَنةِ  ُنوحٍ  َوَ�اَنِت اْلَعْجَوُة ِمَن اْلَجنَِّة َمعَ   -اُنوًحـ َوَغْیـُرُه: َأنَّ  َصـاِحُب ِ�َتـاِب اْلَعـُروسِ  . َوَذَكـرَ ِفي السَّ

َالمُ  ـا َأَراَد أَ  -َعَلْیِه السَّ َجاُج: َأَنـاَلمَّ َفَأَخـَذَها َوَخـَتَم َعَلـى  ،ْن َیْبَعـَث َمـْن َ�ْأِتیـِه ِ�َخَبـِر اْألَْرِض َقـاَل الـدَّ
 ".َجَناِحَها

�ــل هــذه األخبــار ال قیمــة  علــى �ــلٍّ  ،نعــم. العــروس ،األنبیــاءالعــرائس ممكــن العــرائس فــي قصــص 
 من المؤسف أن �سود الورق �مثلها. ،لها

 ...... طالب:
 نعم ،نعم
 ...... ب:طال
 ال أصل. ،ال

 ...طالب:
 ؟ماذانعم 

 .عندك الحدیث المرفوع ،ارفع صوتك
 عندك؟ -صلى هللا علیه وسلم-قال رسول هللا 
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 .... طالب:
 �قول؟ ماذا 

 .... طالب:
 ك؟ تحقیق من هذا؟ل من قال ،ظاهرة ،ظاهر علیها النكارة

 ..... طالب:
 .نبیاءعرا�س المجالس ثم قصص األ ،العراس الثعلبي ،نعم

ــ" ِك َفَأَخــَذَها َوَخــَتَم َعَلــى َجَناِحَهــا َوَقــاَل َلَهــا: َأْنــِت َمْخُتوَمــٌة ِ�َخــاَتِمي َال َتِطیــِري َأَبــًدا، َأْنــِت َیْنَتِفــُع ِ�
ِتـــــي َفَبَعـــــَث اْلُغـــــَراَب َفَأَصـــــاَب ِجیَفـــــًة َفَوَقـــــَع َعَلْیَهـــــا َفـــــاْحَتَبَس َفَلَعَنـــــُه، َوِلـــــَذِلَك ُ�ْقَتـــــُل ِفـــــي  ،ُأمَّ

َفِلَذِلَك َال َ�ْأَلُف اْلُبُیوَت. َوَ�َعَث اْلَحَماَمـَة َفَلـْم َتِجـْد َقـَراًرا َفَوَقَعـْت  ،َوَدَعا َعَلْیِه ِ�اْلَخْوفِ  ،َواْلَحَرمِ  لِّ اْلحِ 
َتْمِكْن ِمــَن َفَعِلــَم َأنََّهــا َلــْم َتْســ ُنــوحٍ  َفَحَمَلــْت َوَرَقــَة َزْ�ُتوَنــٍة، َوَرَجَعــْت ِإَلــى َســْیَناءَ  َعَلــى َشــَجَرٍة ِ�ــَأْرضِ 

اْلَحـَرِم، َفـِإَذا اْلَمـاُء َقـْد َنَضـَب ِمـْن َمَواِضـِع  اْألَْرِض، ُثمَّ َ�َعَثَها َ�ْعَد َذِلَك َفَطـاَرْت َحتَّـى َوَقَعـْت ِبـَواِدي
ـ- ُنـوحٍ  اْلَكْعَبِة، َوَ�اَنْت ِطیَنُتَها َحْمَراَء، َفاْخَتَضَبْت ِرْجَالَهـا، ُثـمَّ َجـاَءْت ِإَلـى َفَقاَلـْت:  -َالمُ َعَلْیـِه السَّ

َفَمَســَح َیــَدُه ؛ اْلَحـَرمَ  ِفـي ِرْجِلــي، َوَأْســُكنُ  ْوَق ِفـي ُعُنِقــي، َواْلِخَضــابُ�ْشـَراَي ِمْنــَك َأْن َتَهـَب ِلــَي الطَّــ
�َِّتَها ِ�اْلَبَركَ  َقَها، َوَوَهَب َلَها اْلُحْمَرُة ِفي ِرْجَلْیَها، َوَدَعا َلَها َوِلُذرِّ  ِة. َعَلى ُعُنِقَها َوَطوَّ

ــُه َ�َعــَث َ�ْعــَد اْلُغــَراِب التُّــْدُرجَ  الثَّْعَلِبــيُّ  َوَذَكــرَ  َجاجِ  ،َأنَّ ــاَك َأْن َتْعَتــِذَر،  ،َوَ�ــاَن ِمــْن ِجــْنِس الــدَّ َوَقــاَل: ِإ�َّ
 ."ةِ َفَأَصاَب اْلُخْضَرَة َواْلُفْرَجَة َفَلْم َیْرِجْع، َوَأَخَذ َأْوَالَدُه ِعْنَدُه َرْهًنا ِإَلى َیْوِم اْلِقَیامَ 

  .نعم
 ....  طالب:

 والحمام السالم.  ،ینسبون السالم إلى الحمام ،نعم
  ... طالب:

 ،لعله جاء من بنـي إسـرائیل مـن الیهـود والنصـارى  ،لعله منهم جاء ،استناًدا لمثل هذه اإلسرائیلیات
 .وال یبعد أن �كون من تصرفاتهم

ــُه َفَقــاَل َربِّ ِإنَّ َقْوُلــُه: "  اْبِنــي ِمــْن َأْهِلــي َوِ�نَّ َوْعــَدَك اْلَحــقُّ َوَأْنــَت َأْحَكــُم اْلَحــاِكِمیَن {َوَنــاَدى ُنــوٌح َر�َّ
ـي ) َقاَل َ�ا ُنوُح ِإنَُّه َلْیَس ِمْن َأْهِلَك ِإنَُّه َعَمٌل َغْیُر َصاِلٍح َفَال َتْسَأْلِني َما َلْیَس َلَك ِ�ـِه ِعْلـٌم إِ ٤٥( نِّ

ي َأُعوُذ ِ�َك َأْن َأْسـَأَلَك َمـا َلـْیَس ِلـي ِ�ـِه ِعْلـٌم َوِ�الَّ ٤٦َأِعُظَك َأْن َتُكوَن ِمَن اْلَجاِهِلیَن ( ) َقاَل َرِب ِإنِّ
 .]٤٧-٤٥[هود:  )}٤٧َتْغِفْر ِلي َوَتْرَحْمِني َأُكْن ِمَن اْلَخاِسِر�َن(

 ِفیِه َخْمُس َمَساِئَل:  
ــُه}َقْوُلــُه َتَعــاَلى: ى: اْألُوَلــ  {َفَقــاَل َربِّ ِإنَّ اْبِنــي ِمــْن َأْهِلــي} .َعــاهُ ] َأْي دَ ٤٥[هــود: {َوَنــاَدى ُنــوٌح َر�َّ

َیُهْم ِمـَن اْلَغـَرقِ ٤٥[هود: {َوِ�نَّ َوْعـَدَك  .َفِفـي اْلَكـَالِم َحـْذفٌ  ،] َأْي ِمْن َأْهِلي الَِّذیَن َوَعْدُتُهْم َأْن ُتَنجِّ
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{ ْدَق. َوَقاَل ُعَلَماُؤَنا: َوِ�نََّما َسَألَ ] ٤٥[هود: اْلَحقُّ َر�َّـُه اْبَنـُه ِلَقْوِلـِه: "َوَأْهَلـَك" َوَتـَرَك  وحٌ ُنـ َ�ْعِني الصِّ
 ."] َفَلمَّا َ�اَن ِعْنَدُه ِمْن َأْهِلهِ ٤٠[هود: {ِإالَّ َمْن َسَبَق َعَلْیِه اْلَقْوُل}َقْوَلُه: 

لكـن هـو  ،أهلـه فهـو مـن ،فكـان فـي ظنـه أنـه لـم �سـبق علیـه القـول ،وظن أنه لن �سبق علیه القول
  .مما سبق علیه القول

ـــَك َقْوُلـــُه: ] ٤٥[هـــود: {َربِّ ِإنَّ اْبِنـــي ِمـــْن َأْهِلـــي}َقـــاَل: "  {َوَال َتُكـــْن َمـــَع اْلَكـــاِفِر�َن}َیـــُدلُّ َعَلـــى َذِل
ــْن َلْســَت ِمــْنُهمْ ] ٤٢[هــود: ــِه، َوَلــْم َ�ــكُ  ؛َأْي َال َتُكــْن ِممَّ ــُه َ�ــاَن ِعْنــَدُه ُمْؤِمًنــا ِفــي َظنِّ ُنــوٌح َ�ُقــوُل  ِألَنَّ
ـارِ  ،ِإالَّ َوَذِلَك ِعْنَدُه َ�َذِلكَ ] ٤٥[هود: نَّ اْبِني ِمْن َأْهِلي}{إِ ِلَر�ِِّه:  ُثـمَّ  ،ِإْذ ُمَحاٌل َأْن َ�ْسَأَل َهَالَك اْلُكفَّ

�َمانَ  ،َوَ�اَن اْبُنُه ُ�ِسرُّ اْلُكْفرَ  ،َ�ْسَأُل ِفي ِإْنَجاِء َ�ْعِضِهمْ  ُ َتَعاَلى ،َوُ�ْظِهُر اإلِْ ا ُهـَو ِ�َمـ ُنوًحـا َفَأْخَبَر للااَّ
َ�ــاَن : اْلَحَســنُ  َأْي َعِلْمــُت ِمــْن َحــاِل اْبِنــَك َمــا َلــْم َتْعَلْمــُه َأْنــَت. َوَقــالَ  ،ُمْنَفــِرٌد ِ�ــِه ِمــْن ِعْلــِم اْلُغُیــوِب 

 َأْن ُیَناِدَ�ُه. ُنوحٌ  َوِلَذِلَك اْسَتَحلَّ  ،ُمَناِفًقا
 {َوَأْنـَت َأْحَكـُم اْلَحـاِكِمیَن} ا"."َوَنـاَدى ُنـوٌح اْبَنَهـ :َعِلـيٍّ  َدِلیُلـُه ِقـَراَءةُ  ،َوَعْنُه َأْ�ًضا: َ�ـاَن اْبـُن اْمَرَأِتـهِ  

  .اْبِتَداٌء َوَخَبٌر. َأْي َحَكْمَت َعَلى َقْوٍم ِ�النََّجاِة، َوَعَلى َقْوٍم ِ�اْلَغَرقِ ] ٤٥[هود:
ــُة:  ــَك}الثَّاِنَی ــْن َأْهِل ــْیَس ِم ــُه َل ــاُنوُح ِإنَّ ــاَل َ� ــْن ] ٤٦[هــود: {َق ــْیَس ِم ــْدُتُهْم َأْن َأْي َل ــِذیَن َوَع ــَك الَّ َأْهِل

َیُهمْ  َفُهـَو َعَلـى َحـْذِف  ،َسِعیُد ْبُن ُجَبْیٍر. َوَقاَل اْلُجْمُهوُر: َلْیَس ِمْن َأْهـِل ِدیِنـَك َوَال ِوَالَیِتـكَ  َقاَلهُ  ،ُأَنجِّ
یِن َأْقَوى ِمْن حُ  ،ُمَضافٍ   ."بْكِم النَّسَ َوَهَذا َیُدلُّ َعَلى َأنَّ ُحْكَم اِالتَِّفاِق ِفي الدِّ

�عنـي الـدین بـال نسـب  ،العالقة في الدین والقـوة فـي الـدین أقـوى مـن قـوة النسـب إذا لـم یوجـد الـدین
 لكن إذا اجتمع النسب مع الدین فهما قوتان. ،أقوى من النسب بال دین

ــُه َعَمــٌل َغْیــُر َصــاِلحٍ "{ ــاسٍ  َقــَرأَ  }،ِإنَّ ــُه َعِمــَل َغْیــَر  :َواْلِكَســاِئيُّ  وبُ َوَ�ْعُقــ َوِعْكِرَمــةُ  َوُعــْرَوةُ  اْبــُن َعبَّ "ِإنَّ
"َعَمـٌل" َأِي اْبُنـَك ُذو َعَمـٍل َغْیـِر  :َأُبو ُعَبْیٍد. َوَقَرَأ اْلَبـاُقونَ  َواْخَتاَرهُ  ،َصاِلٍح" َأْي ِمَن اْلُكْفِر َوالتَّْكِذیِب 

اجُ  َقاَلهُ  ،َفُحِذَف اْلُمَضافُ  ،َصاِلحٍ   َوَغْیُرُه.  الزَّجَّ
 : َقالَ 
َكْرَت  َتُع َما َرَتْعَت َحتَّى ِإَذاَترْ   َفِإنََّما ِهَي ِإْقَباٌل َوِ�ْدَ�ارٌ          ادَّ
 َأْي: َذاُت ِإْقَباٍل َوِ�ْدَ�اٍر.  

ـَؤالِ  َلَك ُسـَؤا َأْي ِإنَّ  ،َوَهَذا اْلَقْوُل َوالَِّذي َقْبَلـُه َیْرِجـُع ِإَلـى َمْعًنـى َواِحـٍد. َوَ�ُجـوُز َأْن َتُكـوَن اْلَهـاُء ِللسُّ
َیُه َعَمٌل َغْیـُر َصـاِلٍح؛ َقـالَ  َمْعَنـى "َعَمـٌل َغْیـُر َصـاِلٍح" َأنَّـُه ُوِلـَد : اْلَحَسـنُ  َقَتـاَدُة. َوَقـالَ  ِإ�َّاَي َأْن ُأَنجِّ

َعْنـُه  اْلَحَسـنَ  َسـَأْلتُ  َقَتـاَدةُ  ُمَجاِهٌد. َقالَ  َعَلى ِفَراِشِه َوَلْم َ�ُكِن اْبَنُه. َوَ�اَن ِلَغْیِر ِرْشَدٍة، َوَقاَلُه َأْ�ًضا
َ َأْخَبَر َعنْ  :ُقْلتُ  ،َفَقاَل: َ�للااَِّ َما َ�اَن اْبَنهُ   ،]٤٥[هـود: {ِإنَّ اْبِني ِمْن َأْهِلـي}َأنَُّه َقاَل:  ُنوحٍ  ِإنَّ للااَّ

َ َحَكـى  ،َفَقاَل: َلْم َ�ُقْل ِمنِّي، َوَهِذِه ِإَشاَرٌة ِإَلى َأنَُّه َ�ـاَن اْبـَن اْمَرَأِتـِه ِمـْن َزْوٍج آَخـرَ  َفُقْلـُت َلـُه: ِإنَّ للااَّ
َوَال َ�ْخَتِلـُف َأْهـُل  ،]٤٢[هـود: {َوَناَدى ُنـوٌح اْبَنـُه} ،]٤٥[هود: {ِإنَّ اْبِني ِمْن َأْهِلي}َعْنُه َأنَُّه َقاَل: 



 
 

 
 

:ùà—ÿ^=4åÕjJ=F=ÉÈ‰=ÓáÈã۰۰۷E ٢٤ 

ـــُه اْبُنـــهُ  ُهـــْم َ�ْكـــِذُبوَن. َوَقـــَرَأ: َأْهـــِل اْلِكَتـــاِب! ِإنَّ  اْلَحَســـُن: َوَمـــْن َ�ْأُخـــُذ ِدیَنـــُه َعـــنْ  َفَقـــالَ  ،اْلِكَتـــاَبْیِن َأنَّ
َناَداُه َوُهَو َ�ْحَسُب َأنَُّه اْبُنُه، َوَ�اَن ُوِلَد َعَلـى ِفَراِشـِه، َوَ�اَنـِت اْمَرَأُتـُه : اْبُن ُجَرْ�جٍ  "َفَخاَنَتاُهَما". َوَقالَ 

َوَأنَّـُه َ�ـاَن اْبُنـُه  ،اْمـَرَأُة َنِبـيٍّ َقـطُّ َ�َغـِت  َمـااْبـُن َعبَّـاٍس:  َخاَنْتُه ِفیـِه، َوِلَهـَذا َقـاَل: "َفَخاَنَتاُهَمـا" َوَقـالَ 
 ."ِلُصْلِبهِ 

 ،]٤٢[هـود: {َوَنـاَدى ُنـوٌح اْبَنـُه} ،]٤٥[هـود: {ِإنَّ اْبِنـي}ولـذا قـال:  ،هذا هو الصحیح �ـان ابنـه ،نعم
] �عنــي فــي ١٠[التحــر�م: {َفَخاَنَتاُهَمــا}وأمــا قولــه تعــالى:  ،وهــذا األصــل فــي البنــوة إذا �انــت للصــلب

مـا یـروى م�رامـة لهـم. وأمـا مـا تقـدم  ،وما زنت امرأة نبٍي قط؛ صیانة لعرض األنبیاء ،ر الفراشغی
�ـل هـذا  ،وابـن امرأتـه ،وأنه ولد على فراشه ،وأنه ابن زنا ،رشدةوأنه �ان لغیر  ،عن الحسن وغیره
 .یمة لهال أصل له وال ق

 ... طالب:
بــي نفســه. الكفــر والشــرك إلــى الن ،إلــى غیــرهمفعلــن مــا یتعلــق بهــن ال مــا یتعــدى ضــرره  ،لكــن الزنــا

 .نضرره علیه
 .... طالب:

إلــى الــزوج فــي  فالضــرر متعــدٍّ  ،انتهــاك األعــراض -نســأل هللا العافیــة-�خــالف  ،نعــم ضــرره علیهــا
 و�لى أقار�ها.  ،و�لى أقار�ه ،الدرجة األولى

 .أن مثل هذا ال �قع من امرأة نبي المقصود
ــحَّ  َوَ�ــَذِلَك َقــالَ " ــُه َ�ــاَن اْبُنــُه  ،َوَمْیُمــوُن ْبــُن ِمْهــَرانَ  َوَســِعیُد ْبــُن ُجَبْیــرٍ  َوِعْكِرَمــةُ  اكُ الضَّ َوَغْیــُرُهْم، َوَأنَّ

َأَكـاَن ِمـْن َأْهِلـِه؟  ،]٤٥[هـود: {إنَّ اْبِنـي ِمـْن َأْهِلـي}ُنـوٌح:  َ�ُقـولُ  :ِلَسـِعیِد ْبـِن ُجَبْیـرٍ  ِلُصْلِبِه. َوِقیلَ 
ُث للااَُّ  َطِو�ًال ُثمَّ َقـاَل: للااََّ  َأَكاَن اْبَنُه؟ َفَسبَّحَ  ُ! ُ�َحـدِّ ـًدا  َال ِإَلـَه ِإالَّ للااَّ ُ َعَلْیـِه َوَسـلَّمَ -ُمَحمَّ  -َصـلَّى للااَّ

ینِ  ،َأنَُّه اْبُنُه، َوَتُقوُل ِإنَُّه َلْیَس اْبُنُه! َنَعْم َ�اَن اْبَنهُ  ، َوِلَهـَذا َوَلِكْن َ�اَن ُمَخاِلًفا ِفي النِّیَِّة َواْلَعَمِل َوالدِّ
ُ َتَعــاَلى:  ــُه َلــْیَس ِمــْن َأْهِلــَك}َقــاَل للااَّ ــِحیُح ِفــي اْلَبــاِب ِإْن َشــاَء للااَُّ ٤٦[هــود: {ِإنَّ ]؛ َوَهــَذا ُهــَو الصَّ

ـا َیْنِفـي َعْنـ٤٦[هود: {ِإنَُّه َلْیَس ِمْن َأْهِلَك}َتَعاَلى ِلَجَالَلِة َمْن َقاَل ِ�ِه، َوِ�نَّ َقْوَلُه:  ُه َأنَّـُه ] َلـْیَس ِممَّ
 اْبُنُه. 

ینِ {َفَخاَنَتاُهَما} َوَقْوُلــُه: ــُه  ،َ�ْعِنــي ِفــي الــدِّ ــاَس َأنَّ َال ِفــي اْلِفــَراِش، َوَذِلــَك َأنَّ َهــِذِه َ�اَنــْت ُتْخِبــُر النَّ
ــَك؟ َفَقــاَل َلَهــا: َنَعــْم. َقاَلــْت: َفَمَتــى ــُه: َأَمــا َیْنُصــُرَك َر�ُّ ــَك َأنََّهــا َقاَلــْت َل ؟ َقــاَل: ِإَذا َفــاَر َمْجُنــوٌن، َوَذِل

ِ ِإنَّـُه َلَمْجُنـوٌن، َیـْزُعُم َأنَّـُه َال َیْنُصـُرُه َر�ُّـُه ِإالَّ َأْن َ�ُفـوَر  ،َفَخَرَجْت َتُقوُل ِلَقْوِمَها: َ�ا َقـْومُ  ،التَّنُّورُ  َ�للااَّ
 َعَلـى اْألَْضـَیاِف َعَلـى َمـا َسـَیْأِتي ِإْن َهَذا التَّنُّوُر، َفَهـِذِه ِخَیاَنُتَهـا. َوِخَیاَنـُة اْألُْخـَرى َأنََّهـا َ�اَنـْت َتـُدلُّ 

ُ َأْعَلُم. ُ. َ�للااَّ  َشاَء للااَّ
 ،»َأْوَالدُ�ــْم ِمــْن َ�ْســِبُكمْ « :َ�َمــا ُ�َســمَّى َ�ْســًبا، َ�َمــا ِفــي اْلَخَبــرِ  ،َوِقیــَل: اْلَوَلــُد َقــْد ُ�َســمَّى َعَمــًال  

 .اْلُقَشْیِريُّ  َذَكَرهُ 
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 ."َوِ�ْن َ�اُنوا َصاِلِحینَ  ،َ�ِة َتْسِلَیٌة ِلْلَخْلِق ِفي َفَساِد َأْبَناِئِهمْ الثَّاِلَثُة: ِفي َهِذِه اْآل 
ثم خرجت النتائج علـى عكـس مـا ُیر�ـد  ،ألن الرجل الصالح إذا حرص و�ذل جهده في تر�یة أوالده

ــ ،یتســلى �مثلهــا صــلى هللا علیــه -الرســول  ،ألــف ســنة إال خمســین ومــا اســتفاد ابنــه ،رنــوح مــا قصَّ
أنـت  ،-سـبحانه وتعـالى-النتـائج بیـد هللا  ،ن ر�ع قرن وما اسـتفاد �عـض أعمامـهما �قرب م -وسلم

وأمــا  ،والنتــائج مــا علیــك إال الــبالغ فقــط ،وتوجــه ،وتنهــى ،تــأمر ،مــأمور �ــأن تبــذل جهــدك وتســعى
 وال األنبیـــاء. ولهـــذا مـــا ،ال �ملكهـــا أحـــد -ســـبحانه وتعـــالى-هـــذه بیـــد هللا فهدا�ـــة التوفیـــق والقبـــول 

ولهــذا قــال: فــي اآل�ــة تســلیة للخلــق فــي فســاد أبنــائهم ، أقــرب النــاس إلیــه ،زوجتــه وال ولــدهأســلمت 
بـدًأ مـن اختیـار الزوجـة  ،لكـن علـى الشـخص أن یبـذل األسـباب م،و�ذلك زوجاته ،و�ذلك زوجاتهم

عي ختــار الشــيء الثابــت الــذي یــدَّ أالتــي ُتعینــه فــي إصــالحه و�صــالح بیتهــا وولــدها. وال �قــول: أنــا 
و�ــأتي  ،و�ــأتي �القــدوة ،دعوةوالــدین �ــأتي �الــ ،�ختــار الشــيء الثابــت وهــو الجمــال ،كثیــر مــن النــاس

 ؟ ءلكن الجمال متى �جي ة�الم �ثیر من الناس �قول هذا الكالم؛ إذا أخذت َدیَّن ،�المه، �كذا
ي أن یــدر  ال وهــ ،�المعاملــة ء�جــي ،�القــدوة ء�جــي ،�الصــبر ء�جــي ،�الــدعوة ءالــدین �جــي ،أنــت

 -ســبحانه وتعــالى-زعًمــا منــه أنــه �أخــذ األجــر مــن هللا  ،عمــران بــن حطــان أخــذ الخارجیــة لجمالهــا
 .-نسأل هللا العافیة-عاة الخوارج فما لبث أن صار من د ،بدعوتها

وأمـا  ،�ثیر مـن النـاس �قـول: نعتنـي �ـاألمر الـذي ال ُیـدرك ،�ثیر من الناس �قول: أنا ،وهذه دعوة
 ،والمـرأة تبـع لزوجهـا؛ المـرأة تبـع لزوجهـا ،هـذه ةسـهلفوالـدعوة والقـدوة وغیـر ذلـك  ما �أتي �ه الوقت

العكــس �ثیــٌر مــن  علــى ،ال ،تر�ــدعلــى مــا  تشــكلهاالمــرأة خــام  ،كثیــر مــن النــاس �قــول هــذا الكــالم
أو أمكـن منـه  ،وهـي أقـوى منـه فـي الشخصـیة ،ال سیما إذا �ان من منطلـق الضـعف ،الرجال وقع
 :-صـلى هللا علیـه وسـلم-ولذا جاء فـي الحـدیث عنـه  ،الناس ال �حسب العواقب�عض  ،في الباب

نعـم  ،»فـاظفر بـذات الـدین تر�ـت یـداك ،ُتنكح المرأة ألر�عة لمالها ولجمالهـا ولحسـابها ولـدینها«
 .ل هو الدیناألص ،لكن األصل هو الدین ،خر ال �أسآإن وجد مع الدین شيء 

َأنَُّه َقْد َفِهَمـُه  َنَزَل ِمْن َفْوٍق َوَمَعُه َحَماٌم َقْد َغطَّاُه، َقاَل: َفَعِلَم َماِلكٌ  ِن َأَنسٍ اْبَن َماِلِك بْ  َوُرِوَي َأنَّ "
ــاُس  َهــاِت، َواْلَخْیــِر َخْیــُر للااَِّ َال َخْیــَر اْآلَ�ــاِء  َفَقــالَ  ،النَّ َماِلــٌك: اْألََدُب َأَدُب للااَِّ َال َأَدَب اْآلَ�ــاِء َواْألُمَّ
 ."َأنَّ اِالْبنَ  اِت. َوِفیَها َأْ�ًضا َدِلیٌل َعَلىَواْألُمَّهَ 

والعكـس یوجـد فـي بیـوت الُفسـاق  ،بیوت أهل العلم والفضل من هو أفسق النـاس ،یوجد في البیوت
 ،لكـن النتـائج بیـد هللا ،ال ُبـد أن ُتبـذل ،نعـم الوسـائل ال ُبـد أن ُتبـذل ،بنین و�نـات مـن أصـلح النـاس
قلــوب  ،-ســبحانه وتعــالى-ولــیس عنــده مــن یــدعوه؟ الهــادي هــو هللا  قــال: �یــف یهتــدي هــذا الولــد

 . عباد بین أصعبین من أصا�ع الرحمنال
ى ِألَْهِلِه َدَخـَل  ،َأنَّ اِالْبَن ِمَن اْألَْهِل ُلَغًة َوَشْرًعا، َوِمْن َأْهِل اْلَبْیتِ  َوِفیَها َأْ�ًضا َدِلیٌل َعَلى" َفَمْن َوصَّ

{َوَلَقـْد َناَداَنـا ُنـوٌح ى:  َتَضمََّنُه َمْنِزُلُه، َوُهَو ِفي ِعَیاِلِه. َوَقاَل َتَعاَلى ِفي آَ�ٍة ُأْخرَ ِفي َذِلَك اْبُنُه، َوَمنْ 
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ــوَن ( ــِنْعَم اْلُمِجیُب ــیِم(٧٥َفَل ــْرِب اْلَعِظ ــَن اْلَك ــُه ِم ــاُه َوَأْهَل ْیَن َفَســمَّى ] ٧٦-٧٥[الصــافات:)} ٧٦) َوَنجَّ
 ."ْن َأْهِلهِ َجِمیَع َمْن َضمَُّه َمْنِزُلُه مِ 

ـاَعُة َأْدِخُلـوا آَل  ،كما أن الشخص یدخل في األهل و�دخل في اآلل؛ الشخص نفسه {َوَ�ـْوَم َتُقـوُم السَّ
وجـاء فـي آ�ـة األكـل مـن بیـوت  ،والمقصـود �ـه فرعـون �الدرجـة األولـى وأهلـه ،]٤٦[غـافر: ِفْرَعْوَن}

 ما ذ�ر األبناء لماذا؟ ،]٦١[النور:  آَ�اِئُكْم}{ِمْن ُبُیوِتُكْم َأْو ُبُیوتِ  ألقارب فبدأ �النفس فقال:ا
 طالب:.........

 .نعم 
 طالب:.........

لكـن مـن  ،وال �حتـاج إلـى تنصـیص ،في بیوته؛ بیت االبن بیتك فال �حتاج إلى ذ�ر ةألنها داخل  
لكـن بیـت االبـن  ،بیـت �ـذا وال جنـاح فـي األكـل منـه ،بیـت األخ ،عداه �حتاج إلى ذ�ر؛ بیت األب

 .ألنه بیٌت للشخص نفسه ؛اج إلى ذ�ر �حتال
َمـا  ُنـوحٌ  اْلَوَلـَد ِلْلِفـَراِش؛ َوِلـَذِلَك َقـالَ  َوَغْیِرِهَمـا: َأنَّ  َوُمَجاِهدٍ  اْلَحَسنِ  الرَّاِ�َعُة: َوَدلَِّت اْآلَ�ُة َعَلى َقْولِ "

ُعَبْیـَد ْبـَن  َسـِمعَ  َأنَّـهُ  َعْمـِرو ْبـِن ِدیَنـارٍ  ُسْفَیاُن ْبُن ُعَیْیَنـَة َعـنْ  َقاَل آِخًذا ِ�َظاِهِر اْلِفَراِش. َوَقْد َرَوى 
ــَرى َرُســوَل للااَِّ  ــوُل: َن ــٍر َ�ُق ــلَّمَ -ُعَمْی ــِه َوَس ــَراشِ  -َصــلَّى هللا َعَلْی ــِد ِلْلِف ــا َقَضــى ِ�اْلَوَل ــِل  ؛ِإنََّم ــْن َأْج ِم

َالمُ -ُنوٍح  اْبنِ   ".وَأُبو ُعَمر  َذَكَرهُ  ،-َعَلْیِه السَّ
 أبو عمر.

ِحیِح َعِن النَِّبـيِّ عمر  "ذ�ره أبو  ُ َعَلْیـِه َوَسـلَّمَ -ِفي ِ�َتاِب "التَّْمِهیِد". َوِفي اْلَحِدیِث الصَّ  -َصـلَّى للااَّ
ْجُم ِ�اْلِحَجاَرةِ  »َوِلْلَعاِهِر اْلَحَجرُ  ِلْلِفَراشِ اْلَوَلدُ « َأنَُّه َقاَل:  ."ُیِر�ُد اْلَخْیَبُة. َوِقیَل: الرَّ

وللعــاهر الحجــر �عنــي  ،فــال �ســتحق الحجــارة ،ن العــاهر غیــر محصــنالخیبــة أقــوى؛ ألنــه قــد �كــو 
 .والرجم إنما هو للمحصن ،ولیس له شيء مما ُینتجه هذا السفاح؛ ألن له الخیبة ،الخیبة

َمـِة َعْنـُه،  ُعْرَوُة ْبُن الزَُّ�ْیِر. َوَناَدى ُنوٌح اْبَنَهـا" ُیِر�ـُد اْبـَن اْمَرَأِتـِه، َوِهـَي َتْفِسـیُر اْلِقـَراَءةِ  َوَقَرأَ " اْلُمَتَقدِّ
ُ َعْنهُ -َعِليٍّ  َوَعنْ  ةٌ  -َرِضَي للااَّ َوُمَجاِهٍد؛ ِإالَّ َأنََّها ِقَراَءٌة َشاذٌَّة، َفَال َنْتُرُك اْلُمتََّفـَق  ِلْلَحَسنِ  َوِهَي ُحجَّ

ُ َأْعَلمُ   .َعَلْیَها َلَها. َ�للااَّ
ــي َأِعُظــَك اْلَخاِمَسـُة: َقْوُلــُه َتَعــاَلى:   َأْي َأْنَهــاَك َعــْن َهــَذا ] ٤٦[هــود: َأْن َتُكــوَن ِمـَن اْلَجــاِهِلیَن}{ِإنِّ

ُرَك ِلَئالَّ َتُكوَن، َأْو َ�َراِهَیَة َأْن َتُكوَن ِمَن اْلَجاِهِلینَ  َؤاِل، َوُأَحذِّ َأِي اْآلِثِمـیَن. َوِمْنـُه َقْوُلـُه َتَعـاَلى:  ،السُّ
ُ َأْن َتُعوُدوا ِلِمْثِلِه أَ  ُ َوَ�ْنَهاُكْم. َوِقیَل: اْلَمْعَنى َأْرَفُعـَك َأْن ] ١٧[النور: َبًدا}{َ�ِعُظُكُم للااَّ ُرُكُم للااَّ َأْي ُ�َحذِّ

َعـْن َمَقـاِم  ُنوًحـا َوَهـِذِه ِزَ�ـاَدٌة ِمـَن للااَِّ َوَمْوِعَظـٌة َیْرَفـُع ِبَهـا: اْبـُن اْلَعَرِ�ـيِّ  َتُكوَن ِمـَن اْلَجـاِهِلیَن. َقـالَ 
ـي َأُعـوُذ ِ�ـَك َأْن َأْسـَأَلَك ُنوٌح: " َف "َقالَ  ،ِبَها ِإَلى َمَقاِم اْلُعَلَماِء َواْلَعاِرِفینَ  اْلَجاِهِلیَن، َوُ�ْعِلیهِ  {َربِّ ِإنِّ

ـَالمُ -] اْآلَ�ـَة، َوَهـِذِه ُذُنـوُب اْألَْنِبَیـاِء ٤٧[هـود:َما َلْیَس ِلي ِ�ِه ِعْلٌم}  ُ  -َعَلـْیِهُم السَّ َفُشـْكُر للااَِّ َتـَذهللُُّ
َؤالِ ]: ٤٧[هود: {َوِ�الَّ َتْغِفْر ِلي} َوَتَواُضُعهُ   .َما َفَرَط ِمَن السُّ
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{َ�ـا ُنـوُح : َأْي َأْعَمـاًال. َفَقـالَ ] ٤٧[هـود: {َأُكْن ِمَن اْلَخاِسِر�َن} ] َأْي ِ�التَّْوَ�ةِ ٤٧[هود: {َوَتْرَحْمِني}
ْي َقاَلـْت أَ ] ٤٨[هـود: ِبْط ِ�َسـَالٍم ِمنَّـا}{ِقیَل َ�ـا ُنـوُح اْهـَقْوُلُه َتَعاَلى:  .]٤٨[هود: اْهِبْط ِ�َسَالٍم ِمنَّا}

 ."َلُه اْلَمَالِئَكةُ 
أو خشـیة أن تكـون مـن الجـاهلین؛  ،لـئال تكـون  ؛في اآل�ة السا�قة إني أعظك عن مثـل هـذه المقالـة

و�ال  ،ال شـك أنـه جاهـل ،وأخبر عن مغبته �التفصـیل ،ألن من ُ�عید الطلب في شيٍء قد ُنهي عنه
هـذا  ،حـذًرا مـن مغبتـه هـذا قـد أحسـن مـن ینتهـي إلـى مـا سـمع ؛نهـى عنـه و�نتهـيفالذي ُیدرك مـا یُ 

 .قاق اسم الوصف �الجهل أقرب وأولىلكن إن عاد ال شك أنه �استح ،انتهى
 َتَعـاَلى َأْي َقاَلْت َلُه اْلَمَالِئَكـُة، َأْو َقـاَل للااَُّ ] ٤٨[هود: {ِقیَل َ�ا ُنوُح اْهِبْط ِ�َسَالٍم ِمنَّا}َقْوُلُه َتَعاَلى: "

ِفیَنِة ِإَلى اْألَْرِض، َأْو ِمَن اْلَجَبِل ِإَلى اْألَْرضِ  ـْت  ،َلُه: اْهِبْط ِمَن السَّ {ِ�َسـَالٍم َفَقِد اْبَتَلَعـِت اْلَمـاَء َوَجفَّ
ــا} ــةٍ ] ٤٨[هــود: ِمنَّ  ،َثاِبَتــةٍ  َأْي ِنَعــمٍ ] ٤٨[هــود: {َوَ�َرَكــاٍت َعَلْیــَك} َأْي ِ�َســَالَمٍة َوَأْمــٍن. َوِقیــَل: ِبَتِحیَّ

-س اْبـُن َعبَّـا َقـالَ ُة ِلُثُبوِت اْلَماِء ِفیَهـا. ُمْشَتقٌّ ِمْن ُبُروِك اْلَجَمِل َوُهَو ُثُبوُتُه َوِ�َقاَمُتُه. َوِمْنُه اْلِبْركَ 
ُ َعْنُهَمــ ــَي للااَّ ــْم َ�ُكــنْ آَدُم اْألَْصــَغرُ  ُنــوحٌ : -اَرِض ــُع اْلَخَالِئــِق اْآلَن ِمــْن َنْســِلِه، َوَل َمَعــُه ِفــي  ، َفَجِمی

�َِّتـهِ  ِفیَنِة ِمـَن الرَِّجـاِل َوالنَِّسـاِء ِإالَّ َمـْن َ�ـاَن ِمـْن ُذرِّ مَ  َقَتـاَدةَ  َعَلـى َقـْولِ  ،السَّ  ،َوَغْیـرِِه، َحَسـَب َمـا َتَقـدَّ
�ََّتـُه ُهـُم اْلَبـاِقیَن}َوِفي التَّْنِز�ِل:  ] ٤٨[هـود: }{َوَعَلـى ُأَمـٍم ِممَّـْن َمَعـكَ  ،]٧٧[الصـافات: {َوَجَعْلَنا ُذرِّ

ـُهْم ِمنَّـا  : َدَخَل ِفي َهَذا ُ�لِّ ُمْؤِمٍن ِإَلى َیْوِم اْلِقَیاَمِة. َوَدَخَل ِفي َقْوِلـِه:ِقیلَ  {َوُأَمـٌم َسـُنَمتُِّعُهْم ُثـمَّ َ�َمسُّ
َوالتَّْقِدیُر َعَلى   ،ٍب ُمَحمَِّد ْبِن َ�عْ  ُرِوَي َذِلَك َعنْ  ،ُ�لُّ َ�اِفٍر ِإَلى َیْوِم اْلِقَیاَمةِ ] ٤٨[هود: َعَذاٌب َأِلیٌم}

ـــونُ  ـــیِض، َوَتُك ـــْن" ِللتَّْبِع ـــٍم َســـُنَمتُِّعُهْم. َوِقیـــَل: "ِم ـــِة ُأَم َّ� ـــَك، َوُذرِّ ـــْن َمَع ـــٍم ِممَّ ـــِة ُأَم َّ� ـــى ُذرِّ  َهـــَذا: َوَعَل
اْألَْخَفـُش  ُأَمـٌم. َقـالَ "ُأَمٌم" َعَلى َمْعَنى َوَتُكـوُن اْرَتَفَع وَ ] ٤٨[هود: {َوُأَمٌم َسُنَمتُِّعُهْم}اْلِجْنِس".  ِلَبَیانِ 
 ."َكَما َتُقوُل: َ�لَّْمُت َزْ�ًدا َوَعْمٌرو َجاِلٌس  َسِعیدٌ 

األخفـــش ســـعید مـــا �حتـــاج أن نقـــول: ســـعید؛ ألن األخفـــش إذا ُأطلـــق المـــراد �ـــه ســـعید بـــن مســـعدة 
عدة وأما إذا ُأطلق فینطلق إلى األوسط؛ سعید بن مس ،دو�ذ ُأر�د غیره ُقیِّ  ،األوسط �ما هو معروف

فـإذا ُأطلـق وهـو المـراد  ،لكن أشـهرهم هـذا ،ثالثة عشر ،و�ن �ان األخافش ثالثة عشر ،المجاشعي
 .لبیان واإل�ضاح قال: األخفش سعیدهنا لز�ادة ا

ــُع ُأَمًمــا. َوُأِعیــَدْت "َعَلــى" َمــَع "أُ  اْلَفــرَّاءُ  َوَأَجــازَ " ــُه  ؛َمــٌم"ِفــي َغْیــِر اْلِقــَراَءِة َوُأَمًمــا، َوَتْقــِدیُرُه: َوُنَمتِّ ِألَنَّ
َمْعُطــوٌف َعَلــى اْلَكــاِف ِمــْن "َعَلْیــَك" َوِهــَي َضــِمیُر اْلَمْجــُروِر، َوَال ُ�ْعَطــُف َعَلــى َضــِمیِر اْلَمْجــُروِر ِإالَّ 

َم ِفــي "النَِّســاِء" َبَیــاُن َهــَذا ُمْســَتْوًفى ِفــ ِ�ِإَعــاَدِة اْلَجــاِر َعَلــى َقــْولِ  ي َقْوِلــِه ِســیَبَوْ�ِه َوَغْیــرِِه. َوَقــْد َتَقــدَّ
َ الَِّذي َتَساَءُلوَن ِ�ِه َواْألَْرَحاَم}َتَعاَلى:   ."ِ�اْلَخْفضِ ]. ١[النساء: {َواتَُّقوا للااَّ

إال مـع  ،عنـد سـیبو�ه ال �جـوز العطـف علـى مجـرور ،رافعطف علـى مجـرور مـن غیـر إعـادة الجـ
علـى القـراءة  ،هـذا األصـلتسـألون �ـه و�األرحـام  ،ل: هللا الذي تسألون �ه واألرحـامتقو  ،إعادة الجر
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فالمنصـــوب �جـــوز  ،األخـــرى واتقـــوا هللا الـــذي تســـألون �ـــه واألرحـــاَم �عنـــي: اتقـــوا هللا واتقـــوا األرحـــام
 .�خالف المجرور ال ُبد من إعادة الخافض ،العطف علیه �غیر إعادة الناصب

َأِي اْهـِبْط ُمَسـلًَّما َعَلْیـَك.  ،ا ِفـي َمْوِضـِع اْلَحـالِ ِألَنََّهـ ،َواْلَباُء ِفي َقْوِلـِه: "ِ�َسـَالٍم" ُمَتَعلَِّقـٌة ِ�َمْحـُذوفٍ "
ُمَتَعلِّـٌق ِ�َمـا  ]٤٨[هـود: {َوَعَلى ُأَمـٍم}ِألَنَُّه َنْعٌت ِلْلَبَرَكات.  ،َو"ِمنَّا" ِفي َمْوِضِع َجرٍّ ُمَتَعلٍِّق ِ�َمْحُذوفٍ 

 {ِممَّـْن َمَعـَك}ِف َعَلـى اْلَكـاِف. َو "ِمـْن" ِفـي َقْوِلـِه: ِألَنَّـُه ُأِعیـَد ِمـْن َأْجـِل اْلَمْعُطـو  ،َتَعلََّق ِ�ِه "َعَلْیـَك"
 ؛ِألَنَّـُه ِفـي َمْوِضـِع َجـرِّ َنْعـٍت ِلْألَُمـِم. َو"َمَعـَك" ُمَتَعلِّـٌق ِ�ِفْعـٍل َمْحـُذوفٍ  ؛ُمَتَعلٍِّق ِ�َمْحـُذوفٍ ] ٤٨[هود:

  ".َعَك، َأْو َرِكَب َمَعكَ ِألَنَُّه ِصَلٌة ِل "َمْن" َأْي ِممَِّن اْسَتَقرَّ َمَعَك، َأْو آَمَن مَ 
فهـي حـرف جـر تحتـاج إلـى أما "ِمن" التي دخلت علـى "َمـن"  ،ألن "َمن" موصول تحتاج إلى صلة

 متعلق. 
ْر {ِتْلَك ِمْن َأْنَباِء اْلَغْیِب ُنوِحیَها ِإَلْیَك َما ُ�ْنَت َتْعَلُمَها َأْنَت َوَال َقْوُمَك ِمْن َقْبِل َهَذا َفاْصبِ َقْوُلُه:  نعم"

َأْي ِتْلـَك اْألَْنَبـاُء ] ٤٩[هـود:{ِتْلَك ِمْن َأْنَباِء اْلَغْیـِب} َقْوُلُه َتَعاَلى: ] ٤٩[هود: ِإنَّ اْلَعاِقَبَة ِلْلُمتَِّقیَن}
َبـُأ َواْلَقَصـُص ِمـْن َأْنَبـاِء َمـا َغـاَب َعْنـَك.   {ُنوِحیَهـا ِإَلْیـَك}، َوِفي َمْوِضـٍع آَخـَر " َذِلـَك " َأْي َذِلـَك النَّ

َأْي َ�ـاُنوا ] ٤٩[هـود: {َما ُ�ْنَت َتْعَلُمَها َأْنـَت َوَال َقْوُمـَك ِمـْن َقْبـِل َهـَذا} َأْي ِلَتِقَف َعَلْیَها] ٤٩[هود:
 ."، َواْلَمُجوُس اْآلَن ُیْنِكُروَنهُ َعاِرِفیَن ِ�َأْمِر الطُّوَفانِ َغْیَر 
{ِتْلَك ِمـْن َأْنَبـاِء اْلَغْیـِب َمـا ُ�ْنـَت  ،فهم ینكرونه ،وال بلغهم عن معصوم ،ألنهم ال یتدینون بدین ؛نعم

ال �قـرأ  -علیه الصالة والسالم-للداللة على نبوته  ،]٤٩[هود:َتْعَلُمَها َأْنَت َوَال َقْوُمَك ِمْن َقْبِل َهَذا} 
من أیـن جاءتـه؟ إذا �ـان  ،ومع ذلك جاء بهذه األخبار ،الكتاب وال یتلقها عن غیره من أهل الُكتب

 -ســبحانه وتعــالى-هللا  فــدل علــى أن ،مصــدر �مكــن أن �ســتقي منــه هــذه المعلومــاتال یوجــد لــه 
 .أوحى إلیه

] َعَلــى ٤٩[هــود: {َفاْصــِبْر} .] َخَبــٌر َأْي َمْجُهوَلــٌة ِعْنــَدَك َوِعْنــَد َقْوِمــكِ ٤٩[هــود: {ِمــْن َقْبــِل َهــَذا}"
ـِة اْبـنِ ُنوٌح. وَ  َمَشاقَّ الرَِّساَلِة َوِ�َذاَ�ِة اْلَقْوِم َ�َما َصَبرَ  ُنـوٍح َوِ�ْن َسـِمُعوا َأْمـَر  ِقیـَل: َأَراَد َجْهَلُهـْم ِ�ِقصَّ
 .الطُّوَفاِن َفِإنَُّه َعَلى اْلُجْمَلِة . "َفاْصِبْر"

مجملـة ال علـى مثـل هـذا  افإنمـا سـمعوا أخبـارً  ،�عني و�ن سمع قومه خبر الطوفان عن أهل الكتاب
 التفصیل الذي جاء �ه القرآن.

ــدُ  اْصــِبْر َ�ــا "َفاْصــِبْر" َأيِ  َعَلــى اْلِقَیــاِم ِ�ــَأْمِر للااَِّ َوَتْبِلیــِغ ِرَســاَلِتِه، َوَمــا َتْلَقــى ِمــْن َأَذى اْلَعــَرِب  ُمَحمَّ
اِر، َ�َما َصَبرَ  ْنَیا ِ�ـالظََّفِر، َوِفـي اْآلِخـَرِة ] ٤٩[هـود: {ِإنَّ اْلَعاِقَبـَة} َعَلى َأَذى َقْوِمهِ  ُنوحٌ  اْلُكفَّ ِفـي الـدُّ

ْرِك َواْلَمَعاِص ٤٩[هود: {ِلْلُمتَِّقیَن} ِ�اْلَفْوزِ   ."ي] َعِن الشِّ
وال یوجــد لـه نظیـر فــي  ،ضـرب أروع األمثلــة فـي الصـبر والتحمـل ،ال شـك أن فـي نـوح قــدوة وأسـوة

 ،مثــل هــذا الصــبر ألــف ســنة �صــبر علــى أذى قومــه ،طــول المــدة ال مــن األنبیــاء وال مــن غیــرهم
ذلـك فـي النها�ـة یـدعو علـیهم �عـد ثـم  ،األذى ما حصـل ومع ذلك حصل له من ،و�دعوهم إلى هللا
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صــلى هللا علیــه -ونبینــا  ،فقــد دعــا علــیهم ، فائــدة مــن �قــائهموأنــه ال ،لمــا ُأخبــر �أنــه لــن یــؤمن أحــد
وتأخر وقتـه وعصـره إال أنـه السـابق یـوم  ،مدته تو�ن قصر  ،تحمل األذى في سبیل الدعوة -وسلم

جـاءوا فـي الـزمن  ،�عنـي یـوم القیامـة ،»اآلخـرون السـا�قون نحن « ،وهذا وصف هذه األمة ،القیامة
علــى هــذه  -ســبحانه وتعــالى-و�نمــا �فضــل هللا  ،لــم �ســبقوهم �كثــرة عمــل ،وســبقوا النــاس ،المتــأخر

 .�هللا أعلم ،-سبحانه وتعالى-وتشر�فها بهذا النبي الذي هو أكرم مخلوٍق على هللا  ،األمة
 .ى آله وصحبه أجمعینبینا محمد وعلوصلى هللا وسلم على ن 
 درس. هالذي یلیه فی ،درس هما فی -إن شاء هللا-موجود  غیرأنا  ،األسبوع القادم 
 


