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 .�سم هللا الرحمن الرحیم

 .وصلى هللا على نبینا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ،ینالحمد هلل رب العالم
 :-رحمه هللا-قال اإلمام القرطبي  
{َأْرَســْلَنا  ] َأْي: َوَأْرَســْلَنا، َفُهــَو َمْعُطــوٌف َعَلــى٥٠[هــود: {َوِ�َلــى َعــاٍد َأَخــاُهْم ُهــوًدا}َقْوُلــُه َتَعــاَلى: " 

ــُه  ؛َأُخــوُهمْ  :َوِقیــَل َلــهُ  ،]٢٥[هــود: ُنوًحــا} َ�َمــا َتُقــوُل: َ�ــا َأَخــا  ،ِمــْنُهْم، َوَ�اَنــِت اْلَقِبیَلــُة َتْجَمُعُهــمْ ِألَنَّ
 ."آَدمَ  َ�َما َأنَُّهْم ِمْن َبِني ،ِألَنَُّه ِمْن َبِني آَدمَ  ؛َأُخوُهمْ  :َتِمیٍم. َوِقیَل: ِإنََّما ِقیَل َلهُ 

أن قصـة هـود فـي هـذه  لیكون اسًما لهذه السـورة مـع ؛أوًال: اختیار هود من بین سائر األنبیاء ،نعم
قصـة نـوح أطـول مـن قصـة  ،فقصة نـوح أطـول منهـا علـى مـا تقـدم ،السورة لیست �أطول القصص

وقــد اشــتملت علــى عــدد مــن  ،واختیــر لهــا اســم هــود مــن بــین ســائر األنبیــاء ،هــود فــي هــذه الســورة
-ة قـال النبـي فـإذا نزلـت اآل�ـ ،وتسمیتها بال شـك أنهـا توقیفیـه ،وما جرى لهم مع أقوامهم ،األنبیاء

مـــع الحـــدیث الســـابق  ،للَكتبـــة: اجعلوهـــا فـــي الســـورة التـــي ُیـــذ�ر فیهـــا �ـــذا -صـــلى هللا علیـــه وســـلم
ونــوح لــه ســورة  علــى مــا قیــل فیــه مــن �ــالم مــن االضــطراب أو انتفائــِه. ،»شــیبتني هــود وأخواتهــا«

ا مما ُ�میزها لكن اشتمال السورة على الشيء ولو �ان �سیرً  ،مستقلة اشتملت على شيء من أخبارهِ 
 ،فُسمیت بها وهي آ�ات �سـیرة ،قصة البقرة ال توجد في غیر سورة البقرة ،�ه عن غیره �البقرة مثًال 

 فالسورة ُتسمى �ما ُ�میزها عن غیرها. ،والسورة طو�لة �ما تعلمون  ،قصتها آ�ات �سیرة
دون غیـرِه مــن لكـن هنـا فــي تخصـیص هــود بهـذا اسـم الســورة  ،وال �خلـو االختیـار مــن حكمـة وعلــة

 ؟ائً شیهذا  فيحد یذ�ر هل أمن یذ�ر في هذا الشيء؟  ،األنبیاء
 .شیخ طالب:

 نعم
ز بر أسن هللا إلیك �ـأن ُتسـمى السـورة �ـو�نما تقولون: أح ،لیس في هذا ،أحسن هللا إلیكطالب: 

�ا شیخ ُمالحظ أن قصـة نـوح علـى سـبیل  ،أنت ضر�ت لسورة البقرة ،�البقرة ،ما فیها من قصة
 هذه السورة.مثال لم ترد �التفصیل الكثیر مثل ما وردت في ال

 .نعم
 مثًال سورة نوح؟ لماذا مثًال لم ُتسم طالب:

فلـیس ألحـٍد أن �عتـرض وأن ُ�سـمي السـور مـن تلقـاء  ،األسـماء توقیفیـة ،عرفنا أن األسـماء توقیفیـة
نزلــت علیــه اآل�ــة أو  أنــه إذا -صــلى هللا علیــه وســلم-لمــا عرفنــا مــن طر�قتــه  ؛لــیس لــه ذلــك ،نفســه

وأ�ًضــا الصــحا�ة تتــا�عوا علــى هــذه  ،فــي الســورة التــي ُیــذ�ر فیهــا �ــذا ،اآل�ــات قــال: اجعلــوا فــي �ــذا
�جعلها خاصـة  ضهم �كره أن تضاف السورة إلى شيءو�ع ،التسمیات التي أنزلت علیه سورة البقرة

وال  ،ل: ال تقولـوا سـورة البقـرةالحجـاج مـثًال �ـان ینهـى عـن ذلـك �قـو  ،�ه �سـورة البقـرة مـثًال أو هـود
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ورد ، وهكـذاوالسورة التي ُیذ�ر فیها آل عمران  ،و�نما السورة التي ُیذ�ر بها البقرة ،سورة آل عمران
وابـن مسـعود فـي الجمـرات عنـد الرمـي قـال: هـذا المكـان الـذي ُأنزلـت علیـه  ،بـن عمـر وغیـرهاعلیه 

للـرد علـى مـا �قولـه الحجـاج وغیـره ممـن  ؛بقـرةومـن هنـا رمـى مـن أنزلـت علیـه سـورة ال ،سورة البقـرة
 أو إلى جزء من أجزائها. ،�كره إضافة السورة إلى شيء

ظـاهر ُسـمیت �ـه �سـورة الفیـل وسـورة  �ـارزو�ذا وجـد شـيء  ،على �ل حال لیس ألحٍد أن �عتـرض
 سـمى السـورة �شـيء مـن هـذهثـم تُ  ،لكن حینما تشتمل السورة علـى أشـیاء ،فهذا واضح ،قر�ش مثًال 

�ما ُ�سمى اإلنسان �محمـد  ،و�كون علًما علیها ،المقصود ما ُ�میز هذه السورة عن غیرها، األشیاء
و�ن �ان مشتمًال على صـفاٍت  ،هذا اسم علم ُ�میزه عن غیره ،أو ما أشبه ذلك ،أو أحمد أو صالح

 ،ین المسـمىم هـو الـذي ُ�عـألن العَلـ ؛وقد �كوُن مشتمًال على صفاٍت مناقضـة لهـذه التسـمیة ،كثیرة
 .تسمیات السور من هذا الباب، التسمیة ال ُبد منه

 :وجـاء فـي الخبـر ،وقد میزتها هذه األسماء ،ولیس ألحد أن �عترض ،على �ل حال هي توقیفیةو  
البقـرة ثـم النسـاء ثـم آل عمـران علـى  -صـلى هللا علیـه وسـلم-وقرأ النبـي  ،»شیبتني هود وأخواتها«

و�ال قــد �قــول قائــل: قصــة نــوح هنــا أطــول مــن  ،ات لیســت اجتهاد�ــةفالتســمی ،التســمیات الموجــودة
  فلماذا اختیر هود دون نوح؟ ،قصة هود

 �حیــث تلتــبس ةوهــود لــیس الســمه ســورة أخــر  ،أوًال: نــوح ُســمي �اســمه ســورة تتمیــز بهــا عــن غیرهــا 
 .بهذه السورة �یوسف و�ونس وغیرها

 .ت �سورةصخما  -السالمعلیه - قصة موسى طالب:
 �اسمه. وما سمیت سورة ،ألن أكثر ما ورد في قصص القرآن قصة موسى مع قومه ؛نعم

 السیما األعراف. طالب:
 .وال آدم ،وال آدم أ�ًضا

 ....طالب:
 كم تكرر؟

 .هات من عندك ،عبد هللاأ�ا ال هات من حفظك �ا 
 ... طالب:

  .نوح �م؟ أكثر �مكن
 ..طالب:

 ؟الح مثالً لماذا ُسمیت سورة ص
 .طالب: ...

 .�قف الرأي دونه ،�قف الرأي دونه على �ل حال مثل هذا ،نعم
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{ِإنََّمـا اْلُمْؤِمُنـوَن إنـه أٌخ لهـم؟ والحصـر جـاء  :فلمـاذا قیـل ،أخاهم هوًدا قد �قول قائل: أكثرهم �فـار 
وهو أٌخ لهم من  ،وهم من نفس القبیلة ،ُتطلق األخوة وُ�راد بها أخوة النسب ،]١٠[الحجرات:ِإْخَوٌة} 

وعلـى هـذا األلفـاظ التـي ُتطلـق األخـوة فـي اإلنسـانیة مـثًال؛ األخـوة فـي اإلنسـانیة هـذه  ،ه الحیثیـةهذ
 ما ترد؟أم ترد 

 ترد طالب:
وهــذا  ،وهــذا شــقیق ،أخــوة فــي العرو�ــة. أخــوة فــي المواطنــة :نعــم. وقــد تكــون أخــص مــن ذلــك فُیقــال

 صدیق.
وهنــا  ،وال را�ــط فــوق را�طــة الــدین ،لــدینفــال أخــوة فــوق أخــوة ا ،كــل هــذا مــع عــدم الــدین ال قیمــة لــه

قبیلة تجمعهم. وقیـل: إنمـا قیـل وال ،من نسبهم ،]؛ ألنه منهم٥٠[هود: {َوِ�َلى َعاٍد َأَخاُهْم ُهوًدا}قال: 
 ألنهم من بني آدم �ما أنه بني أدم. لكن إذا �ان من قبیلتهم فهذا أخص. ؛أخوهم :لهم

قبلنــا؟ شــرع مــن قبلنــا ُ�طلــق الفــرد مــن العشــیرة أو  أال �مكــن أن ُ�قــال: إن هــذا �ــان فــي شــرع مــن
 ولو مع عدم الدین. ،أو أخوة النسب تبقى وال تنتفي ،و�ن لم �كن على دینه بهذه اآل�ة ،القبیلة أخ

. فهــو أخ. واألب أب و�ن �ــان �ــافًرا. واألم أم ا�ســى الحلــة أًخــا لــه �ــافرً  -رضــي هللا عنــه-وعمــر 
المقصـود أنـه إذا �ـان المـراد  ،قدمت علي أمـي وهـي راغبـة :ماء�ما في قصة أس ،و�ن �انت �افرة

لكــن إذا لــم  ،أنــه أخ ،لــه فــي النســب ا�ــه أخــوة النســب فــال �ــأس أن ُ�طلــق علــى الكــافر إذا �ــان أًخــ
ال نسـب  ،فـال را�ـط هنـاك ،�كن أًخا له فـي النسـب فـال �جـوز أن ُ�طلـق علیـه أخ؛ النتفـاء الوصـف

 وال دین.
 طالب:.........

 .نعم
 .... طالب:

ألنهــم �جمعهــم أٌب واحــد.  ؛إذا �ــان مــن قبیلــة واحــدة فهــم أخــوة ،إذا �ــان مــن قبیلــة واحــدة فــال �ــأس
 .نعم

 .... طالب:
 موهــي أخــوة النســب بــال شــك �النســبة لمــن لــ ،غا�ــة مــا هنالــك أنــه أثبــت األخــوة لــه ،علــى �ــل حــال

 .من �ه فهي أخوة الدینآوأما من  ،یؤمن �ه
ــ" َم ــهُ َوِقیــَل: ِإنَّ ــْن َبِنــي ؛َأُخــوُهمْ  :ا ِقیــَل َل ــْم ِم ــا َأنَُّه ــي آَدَم َ�َم ــْن َبِن ــُه ِم ــي  ،آَدمَ  ِألَنَّ ــَذا ِف َم َه ــدَّ ــْد َتَق َوَق

ــَراِف" ــاَداِن، ،"اْألَْع ــْم َع ــَل: ُه ــاِن. َوِقی ــَدَة اْألَْوَث ــاُنوا َعَب ــى َوَ� ــاٌد اْألُوَل ــُم  َع ــُؤَالِء ُه ــَرى، َفَه ــاٌد اْألُْخ َوَع
ــــ ،اْألُوَلــــى ادٌ  ا اْألُْخــــَرى َفُهــــوَ َوَأمَّ {ِإَرَم َذاِت اْلِعَمــــاِد} ى: اْلَمــــْذُكوَراِن ِفــــي َقْوِلــــِه َتَعــــالَ  َوُلْقَمــــانُ  َشــــدَّ
َ َمـا َلُكـْم ، ُثمَّ اْسَتَمرَّ َعَلى َقـْوٍم اْنَتَسـُبوا ِإَلْیـهٍ  ،اْسُم َرُجلٍ  َوَعادٌ  ،]٧[الفجر: {َقـاَل َ�ـا َقـْوِم اْعُبـُدوا للااَّ
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ــٍه َغْیــرِ  ــَرُه " ٥٠[هــود: ِه}ِمــْن ِإَل ْفِع َعَلــى اْلَمْوِضــِع ، َو "َغْی ــالرَّ ــُرُه" ِ� ــاْلَخْفِض َعَلــى اللَّْفــِظ، َو "َغْی �ِ [
 ."ِ�النَّْصِب َعَلى اِالْسِتْثَناءِ 

 او�ن �ــان مرفوًعــ ،نعــم �جــوز فیــه األوجــه الثالثــة: �ــالخفض إتباًعــا لإللــه؛ ألن إلــه مجــرور لفًظــا
فهــي تعمــل ظــاهًرا و�ن �ــان مدخولــه فــي حقیقــة األمــر  ،لتأكیــد النفــي ،؛ ألن مــن زائــدة للتأكیــدمحــال� 
 .ولذا جاز الرفع على موضعه ،امرفوعً 
  .الرفع �ا شیخ طالب:
  .إله ما �جوز ،ال غیره
 ما الرافع له؟ ،مرفوع محًال  ،ن إله مجرور لفًظاإ :�ا شیخ أنتم قلتم لكن طالب:

 .أصله هذا مكانه ،غیرهلیس لكم إله  ،لكم من إله غیره هذا أصل ما
 ومن زائدة؟ طالب:

وغیـره  ،تأكیـد النفـي ،زائدة لفائدة؛ زائدة للتأكیـد ،ال ،عدمها وجودها مثل ،زائدة :زائدة. لكن ال نقول
 .وغیره �النصب على االستثناء ،�الرفع على الموضع

 الموضع إلى؟ طالب:
 ین؟أ ،ال

 لى؟موضع إ�غیره مرفوع برفع على موضع المقصود  طالب:
وغیر �النصب على االستثناء �أنه قال: قال �ا قوِم اعبدوا هللا مـا  ،ه الرفعمحلو  هموضعنعم؛ ألن 

 . إ�اه إال لكم من إله إال هو أو
 َعــزَّ -ُه ِإالَّ َ�ــاِذُبوَن َعَلْیــِه َأْي َمــا َأْنــُتْم ِفــي اتَِّخــاِذُ�ْم ِإَلًهــا َغْیــرَ ] ٥٠[هــود: {ِإْن َأْنــُتْم ِإالَّ ُمْفَتــُروَن}"
] ٥١[هـود: {َ�ـا َقـْوِم َال َأْسـَأُلُكْم َعَلْیـِه َأْجـًرا ِإْن َأْجـِرَي ِإالَّ َعَلـى الَّـِذي َفَطَرِنـي}ى: َقْوُلُه َتَعـالَ  -َجلَّ وَ 

َم َمْعَناُه. َواْلِفْطَرُة اْبِتَداُء اْلَخْلقِ   ."َتَقدَّ
ـَمَواِت َواَألرْ  ،خلقني مبتدًأ خلقـي ،فطرني �عني خلقني ] �عنـي خـالقهم ١٠١[یوسـف: ِض}{َفـاِطَر السَّ

أنـا  ،ما �عرف معنى فطـر فجـاء األعرابـي �قـول: هـي بئـري  -رضي هللا عنهما-. ابن عباس مبتدأً 
 �عني ابتدأتها وأنشأتها. ،فطرتها

ُسلَ  ُنوحٍ  َما َجَرى َعَلى َقْومِ ] ٥١[هود: {َأَفَال َتْعِقُلوَن}"  ."َلمَّا َ�ذَُّبوا الرُّ
إن �انـت القصـص  ،والتـدبر ،والتعقـل ،ص فـي الكتـاب والسـنة؛ لالعتبـارهذه هي فائدة القص ،نعم

مـــآل �و�ن �انـــت لمـــن عصـــى فاالزدجـــار واالعتبـــار واالتعـــاظ  ،لمـــن أطـــاع هللا فاالقتـــداء واالقتفـــاء
 ومصیرهم. مأولئك

ـوَرةِ تَ ] ٥٢[هـود: {َوَ�ا َقْوِم اْسَتْغِفُروا َر�َُّكـْم ُثـمَّ ُتوُ�ـوا ِإَلْیـِه}َقْوُلُه َتَعاَلى: " ِل السُّ َم ِفـي َأوَّ {ُیْرِسـِل ، َقـدَّ
َماَء}  ".مَ جز ] ٥٢[هود: السَّ

 ُجِزَم.
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 ."ِألَنَُّه َجَواٌب َوِفیِه َمْعَنى اْلُمَجاَزاةِ  "ُجِزَم؛
اســتغفروا ثــم تو�ــوا یرســل. ومــنهم مــن   ،جــواب الطلــب ،ُجــزم ألنــه جــواب الطلــب ،اســتغفروا ُیرســل

فهـو مجـزوم علـى  ،إن تسـتغفروا یرسـل ،األمـر اسـتغفروا نه جواب شرٍط محذوف یدل علیهإ�قول: 
 .كل حال

ـَماَء ِ�ـاْلَمَطِر  ،ُنِصـَب َعَلـى اْلَحـاِل، َوِفیـِه َمْعَنـى التَّْكِثیـرِ ] ٥٢[هـود: ا}{َعَلْیُكْم ِمْدَرارً " َأْي ُیْرِسـِل السَّ
َوَأْكَثـُر َمـا َ�ـْأِتي ِمْفَعـاٌل  ،ْفَعـاٍل َعَلـى النََّسـِب ِفـي مِ  َواْلَعَرُب َتْحِذُف اْلَهاءَ  ،ُمَتَتاِ�ًعا َیْتُلو َ�ْعُضُه َ�ْعًضا

َماُء َتِدرُّ َوَتُدرُّ َفِهَي ِمْدَراٌر. َوَ�اَن َقْوُم ُهـوٍد  ،ِمْن َأْفَعَل، َوَقْد َجاَء َهاُهَنا ِمْن َفَعلَ  ِت السَّ ِألَنَُّه ِمْن َدرَّ
امِ  َوَ�اَنْت َمَساِكُنُهُم الرَِّماَل الَِّتي َبْینَ  َأْهَل َ�َساِتیَن َوُزُروٍع َوِعَماَرٍة، -َأْعِني َعاًدا- َكَمـا  َواْلـَیَمنِ  الشَّ

َم ِفي "اْألَْعَرافِ   ".َتَقدَّ
 كون مساكنهم؟ تن یأ ،بین الشام والیمن
 طالب:.........

 ؟أم دقیق التحدید 
  .... طالب:

 �یف؟ ،نعم
 .عالقة بین الشام والیمین هما فی طالب:

 ما في بینهم شيء!
  .�عیدة �عیدة الب:ط

المتقـــدمین �قولـــك مـــثًال: حائـــل بـــین مكـــة و�تـــب  ه الطر�قـــة،هـــذه �تـــب ومعـــاجم البلـــدان علـــى هـــذ
 .والبصرة
 .صحیح طالب:

ألنهــا طر�ــق الحــاج ُیــؤدي  ؛مكــة�ألنهــا أمــور �حــددون غالًبــا  ؛ومــثًال الیمامــة بــین مكــة وهجــر ،نعــم
ج البصــرة �مــرون بهــذه البلــدة ذاهبــین وآیبــین فــإذا قــالوا: مــا بــین مكــة والبصــرة فحجــا ،إلــى مــا ذ�ــر

نعـم  ،و�ال مـا ُ�سـتفاد مـن هـذا التحدیـد ،لكـن اآلن ال ُبـد أن تحـدد بدقـة ،غالًبا. فهي معروفة عنـدهم
أو تلـك القر�ـة مـن خـالل تحدیـد  ،ي یذهب إلى هـذا البلـدذلكن ال ،ُ�ستفاد منها الجهات �كون هناك

بین مكـة والبصـرة؟ ألـوف مـن �م  ،ألن بین مكة والبصرة ؛ائً شی �كسبمعجم البلدان ما في �اقوت 
أمــور  ،تحدیــد دقیــق مــا عنــدهم ،هــذه طــر�قتهم ،واآلن الجز�ــرة �لهــا بــین الــیمن والشــام ،اتمتر الكیلــو 
 ،سـیما وأن مثـل هـذه األشـیاء مـا یترتـب علیهـا شـيءال ،مسـامحة�ل أمـورهم مبنیـة علـى ال ،یةتقر�ب

دان المعـذبین إال لالعتبـار؛ أنت منهي عـن دخـول بلـ ؟وتدخلهامساكنهم  لترى  تذهبنك أشأن هذا 
 .اا متباكیً �اكیً 
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وتتلفهــا  ،إنــك تــروح تشــوف وتتفــرج ،و�رســمون خــرائط ،والــذین �عتنــون �اآلثــار اآلن �حــددون بدقــة
غـافلین أو متغـافلین عـن النهـي  ،مصـدر دخـل عنـدهم ،ُشلت �مینك خلها؛ ألنهم �جنون من ورائها

 .�هللا المستعان. نعم ،والنهي عن قر�ان مواضع الخسف ،لدان المعذ�ةعن دخول هذه الب
 �ا شیخ. طالب:

 نعم
لمكـان صـاحب معجـم ا�حـدد  ،ُ�تب ُمعینة لتحدید هذه األماكن بدقـة هفی ،أحسن هللا إلیك طالب:

 �كتب و�حدد بدقة؟البلدان �ستطیع أن 
 .دان بدقةجغرافیا �ل بلد �عینها تحدد لك البل ،كتب الجغرافیا اآلن

 ؟�تاب هلكن ما فی طالب:
 شامل للدنیا �لها؟

 .�عني مثالً  طالب:
 .لكن �ل بلد اعتنت �جغرافیة بلدها وحدت األماكن بدقة ال، ،شامل للبلدان �لها ،ال

 .... طالب:
 ؟ون الجز�رةؤ نهم �ملأوتتصور 

 .ال طالب:
 اثنـا عشـربیلـة ذ�ـر فـي عـددهم �ـل ق ،ف قبیلـةلأ اثنتا عشرةُذكر في عدهم أنهم  ،لكن ما هم قلیل

علـى �ـل حـال المتقـدمون مـا �عتنـون ، بـین الشـام والـیمن علـى هـذا إن صـح ون ؤ فرد. فهم �مل ألف
 .ما األماكن التي ال ُ�حتاج إلیهاال سی ،بتحدید األماكن بدقة

ِتُكْم}، ] َعْطٌف َعَلى ُیْرِسلْ ٥٢[هود: {َوَ�ِزْدُكْم}" ٌة َعَلـى  : ُمَجاِهـدٌ  الَ َقـ] ٥٢[هـود: {ُقوًَّة ِإَلـى ُقـوَّ ِشـدَّ
ِتُكْم. اُك. ِخْصــًبا ِإَلــى ِخْصــِبُكمْ  وقــال ِشــدَّ ــحَّ وقــال َعِلــيُّ ْبــُن ِعیَســى: ِعــز�ا َعَلــى ِعــزُِّكْم. وقــال  الضَّ
َ َحَبَس َعْنُهُم اْلَمَطَر َوَأْعَقـَم اْألَْرَحـاَم َثـَال : ِعْكِرَمةُ  َث ِسـِنیَن َفَلـْم ُیوَلـْد َوَلًدا ِإَلى َوَلِدُ�ْم. َوِقیَل: ِإنَّ للااَّ

ـــدٌ  ـــْم َوَل ـــاَل وَ  ،َلُه ـــُم اْلَم ـــْم َوَرَزَقُك ُ ِبَالَدُك ـــا للااَّ ـــُتْم َأْحَی ـــوٌد: ِإْن آَمْن ـــْم ُه ـــاَل َلُه ـــدَ َفَق ـــوَّةُ  ،اْلَوَل ـــَك اْلُق ، َفِتْل
اجُ  َوَقالَ  َأْي َال ُتْعِرُضـوا َعمَّـا ] ٥٢[هـود: یَن}{َوَال َتَتَولَّـْوا ُمْجـِرمِ ، اْلَمْعَنى َیِزْدُكْم ُقوًَّة ِفي النَِّعمِ : الزَّجَّ

 ."َأْدُعوُ�ْم ِإَلْیِه، َوُتِقیُموا َعَلى اْلُكْفرِ 
ِتُكْم}ما ُذكر في تأو�ل قوله تعالى:  ولـیس  ،وال تنـافر ا] ال تنـافي بینهـ٥٢[هـود: {َوَ�ِزْدُكْم ُقوًَّة ِإَلى ُقـوَّ

خصـًبا إلـى  ،ى شـدتكم هـذه هـي القـوةشـدًة علـ ،و�نما هـو مـن اخـتالف التنـوع ،من اختالف التضاد
ولــًدا إلــى ولــد�م أ�ًضــا هــذا عــون  ،ا علــى عــز�م أ�ًضــا هــذا مصــدر قــوةعــز�  ،خصـبكم هــذا ســبب قــوة

 .فلیس بین أقوالهم تنافر وال تضاد ،خرهآعلى القوة إلى 
ــاَلى: " ــُه َتَع ــٍة}َقْوُل َن ــا ِبَبیِّ ــا ِجْئَتَن ــوُد َم ــا ُه ــاُلوا َ� ــةٍ ] ٥٣[هــود: {َق ــَك ، َواِضــَحةٍ  َأْي ُحجَّ ــُن َل ــا َنْح {َوَم

 .َراًرا ِمْنُهْم َعَلى اْلُكْفرِ ِإْص ] ٥٣[هود: ِ�ُمْؤِمِنیَن}
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ــُه َتَعــالَ   َأْي ] ٥٤[هــود: {َ�ْعــُض آِلَهِتَنــا}، َأْي َأَصــاَ�كَ ] ٥٤[هــود: {ِإْن َنُقــوُل ِإالَّ اْعَتــَراَك}ى: َقْوُل
ُ�َقـاُل: َعـَراُه اْألَْمـُر  َوَغْیرِهِ  اْبِن َعبَّاسٍ  ُجُنوٍن ِلَسبَِّك ِإ�َّاَها، َعنِ ] َأْي: �ِ ٥٤[هود: {ِ�ُسوٍء}، َأْصَناِمَنا

} َواْعَتَراُه ِإَذا َأَلمَّ ِ�ِه. َوِمْنهُ   ."]٣٦[الحج: {َوَأْطِعُموا اْلَقاِنَع َواْلُمْعَترَّ
علیـه - ادهم أن اآللهـة ضـرت هـودً �عني قصـ ،�سوء ]٥٤[هود: {ِإْن َنُقوُل ِإالَّ اْعَتَراَك َ�ْعُض آِلَهِتَنا}

عیــه ُعبــاد  ،تعرضــت لــه �ســوء فأصــیب �الخبــل والجنــون �ســببها ،المــا ســبه -الســالم ونظیــره مــا یدَّ
 :قـالوا لـك ،الشـرك األكبـرهـو وأن هـذا  ،أن هـذا شـرك تو�ینـ ،مهسـفهت صـنیعهم ونهیـت إذاالقبور 
وقـد یوجـد  ،مثـل هـذا الكـالمو�زعمـون أنـه �ضـر مـن �قـول  ،�عنـي صـاحب القبـر ،ك الشیخ� �شور
أو ضــره  ،ه الشــیخ�ــ شــور :فُیقــال ،طــأة لهــذا الضــرر فتــزداد بــذلك الفتنــةا�عنــي مــن غیــر مو  ،اتفاًقــا
فمــا ُوجــد مــن شــرك  ،-نســأل هللا الســالمة والعافیــة-وهــذا ز�ــادة فــي الفتنــة  ،ومــا أشــبه ذلــك ،الشــیخ

ِإْن َنُقــوُل {، ولكــل قــوٍم وارث ،خــر�نألولــین موجــود أ�ًضــا فــي اآلاوعنــاد  ،وتصــور األولــین ،األولــین
هــذا �ــالٌم ال  ،] �عنــي لمــا ذ�ــرتهم �ســوء أصــابوك �الســوء٥٤[هــود: }ِ�ُســوءٍ ا َ�ْعــُض آِلَهِتَنــ ِإالَّ اْعَتــَراكَ 

 .�هللا المستعان ،ذ�رنا اما �قوله ُعباد القبور مم ومثل ،قیمة لهُ 
ي ُأْشِهُد للااََّ}" َال َأنَُّهـْم  ،] َأْي َوُأْشـِهُدُكمْ ٥٤[هـود:{َواْشـَهُدوا} ، َنْفِسـي َأْي َعَلى] ٥٤[هود: {َقاَل ِإنِّ

ـا ُتْشـِرُ�وَن}، َأْي ِلَتْعِرُفـوا ،َوَلِكنَُّه ِنَهاَ�ٌة ِللتَّْقِر�ـر ،َكاُنوا َأْهَل َشَهاَدةٍ  ـي َبـِريٌء ِممَّ َأْي ] ٥٤[هـود: {َأنِّ
َأْي َأْنـُتْم َوَأْوَثـاَنُكْم ِفـي َعـَداَوِتي ] ٥٥[هـود: یـُدوِني َجِمیًعـا}{َفكِ ، ِمْن ِعَباَدِة اْألَْصَناِم الَِّتي َتْعُبُدوَنَها

 .َوُضرِّي 
ُروِن. َوَهَذا اْلَقْوُل َمَع َ�ْثَرِة اْألَْعَداِء َیُدلُّ َعَلى َ�َمـاِل الثَِّقـِة ] ٥٥[هود: {ُثمَّ َال ُتْنِظُروِن}  َأْي َال ُتَؤخِّ

ُسوُل َوْحَدُه َ�ُقوُل ِلَقْوِمِه: ِبَنْصِر للااَِّ َتَعاَلى. َوُهَو ِمْن أَ   {َفِكیُدوِني َجِمیًعا}ْعَالِم النُُّبوَِّة، َأْن َ�ُكوَن الرَّ
ُ َعَلْیــِه َوَســلَّمَ -]. َوَ�ــَذِلَك َقــاَل النَِّبــيُّ ٥٥[هــود: ُ َعَلْیــِه  -ُنــوحٌ  ِلُقــَرْ�ٍش. َوَقــالَ  -َصــلَّى للااَّ َصــلَّى للااَّ
 ."اْآلَ�ةَ ] ٧١[یونس: ْم َوُشَرَكاَءُكْم}{َفَأْجِمُعوا َأْمَركُ  -َوَسلَّمَ 
وُ�شـهد الحاضـر�ن و�ن لـم �كونـوا أهـًال  ،علـى براءتـه مـن الشـرك -سـبحانه وتعـالى-�شهد هللا  ،نعم

وتترتـب  ،ُینتفع بهـافللشهادة؛ ألن هذه الشهادة لیس المقصود منها أن تؤدى في وقٍت من األوقات 
 ،ولـیس المـراد �الشـهادِة هنـا مـا ُیـراد منهـا فـي الحقـوق ، لك�أنه یتحداهم بـذ ،ةعلى أداء هذه الشهاد

 ،وهــؤالء غیــر مرضــین ،ولــو �انــت ممــا یتوقــف علیهــا اســتیفاء الحــق لُطلبــت مــن الشــاهد المرضــي
مــن عبــادة األصــنام التــي  واعلمــوا أننــي بــريء ،واشــهدوا ،هللا �شــهد �عنــي لكــن المقصــود �ــه تحــدیهم

 .تعبدونها
هو و  ،-عز وجل-وهذا من تمام ثقته بر�ه  ،وهو واحد ،من الكثرة �مكانوهم  ،قول ذلك یتحداهم� 

أن �خــرج الشــخص إلــى هــؤالء الجمــع الغفیــر و�تحــداهم مــع  عــالم نبوتــه ومعجــزةأ أ�ًضــا علــم مــن 
صـلى هللا -�مـا حصـل منـه  ،یتحـداهم شـخص واحـد ،توافرهم وقوتهم وشدتهم وصالبتهم في دیـنهم

 ،من أتباع الرسـل شـيٌء قر�ـب مـن هـذا ،�حصل من أتباعهمو  ،�ما حصل من نوحو  ،-علیه وسلم
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 ،إذ یتحـداهم وهـو واحـد ؛مـن �یـد الكفـار -سـبحانه وتعـالى-فیكون من �ـاب الكرامـة إذا حفظـه هللا 
ــ ،مــنهم -ســبحانه وتعــالى-فیحرســه هللا   ،لدرجتــه فیقتلونــه اوقــد �ســلطهم علیــه ابــتالًء واختبــاًرا ورفًع

 .ا الشيء الكثیرحصل من هذ ،اوهذا حاصل �ثیرً 
أنه قال: لـو �ـان عنـدي عشـرُة سـهام لرمیـت  ،في ترجمة شخص نسیته -رحمه هللا-ذ�ر الذهبي  

 ،فُنقلــت إلــى الحــاكم ،والیهــود �العاشــر ،الحــاكم �ــأمر هللا الُعبیــدي الخبیــث الفــاطمي ،الحــاكم بتســعة
و�نمـا قلـت:  ،ا خـافخـاف؟ مـ ،فجيء �ه؛ استدعي وجيء �ه. قال: ألم تقل �ذا؟ قال: �ذبوا علیك

 ،أأتـــوا �فـــالن الیهـــودي ا،تبعتـــه �العاشـــر. فطلـــب الحـــاكم الُعبیـــدي الخبیـــث یهود��ـــألرمیتـــه �التســـعة و 
فبـدأ �ـه مـن رأسـه إلـى  ،سلخ من غیـر قتـل ،�أنه جزار قال: اسلخه من رأسه إلى قدمیه ،جاءوا �ه

 ؛. هـذا �ـأمر �سـلخهوهو صابر محتسب فرحمه الیهودي فطعنه فـي قلبـه فمـات ،أن وصل الصدر
ومثلــه أ�ًضــا مــن �صــمد أمــام الــدجال فینشــره ، -رحمــه هللا-فثبــت  ،-هللا العافیــة نســأل-نكا�ــة لــه 
وفیهـا مـن صـمد وثبـت لإللقـاء فـي النـار  ،وهكذا تار�خ األمة مملـوء �مثـل هـذه القصـص ،�المنشار
 من هو؟ 

 من هو �ا شباب؟
  .مسلم وأب وأإبراهیم  :طالب

 من هذه األمة؟ 
إن نجـــى  ،�قـــف اإلنســـان یتحـــدى األقـــوام ،المقصـــود أن التـــار�خ شـــاهد بـــذلك ،أبـــو مســـلم الخـــوالني

وال ینظــر إلــى  ،فشــهادة. ولــیس معنــى هــذا أن اإلنســان ُیلقــي بید�ــه إلــى التهلكــة و�ن لــم یــنجُ  ،كرامــة
الـذي  والعمـل ،إلى التهلكـة یدالفالعمل الذي ال یترتب علیه مصلحة �كون من �اب إلقاء  ،العواقب

وفـي الرخصـة  ،�جر المصائب إلى غیره و�تعدى ضرره إلى غیره ال �جوز أن �قدم علیه الشـخص
وُ�ر�ـد أن �صـبر  ،لكن إن لم �كن هناك آثار مترتبـة علـى غیـره ،ةالتي رخص هللا �ه لعبادة مندوح

مــن المصــلحة  ال ســیما إن �ــان یرجــو ،-إن شــاء هللا-و�حتســب و�ســلك العز�مــة یــؤجر علــى ذلــك 
 .ى ذلك من المفسدةضعاف ما یترتب علأ
مـا اسـتطاعوا  ،ولذا في قصة الغـالم التـي سـیقت فـي شـرعنا مسـاق المـدح مـا اسـتطاعوا أن �قتلـوه 

لكـن مـا  ،ولم �قدروا علیه حتى دلهم على �یفیة قتلـه ،ما استطاعوا أن ُیردوه من الجبل ،أن ُ�غرقوه
 المصلحة المترتبة على فعله؟ آمن الناس �لهم. 

ــ و�ن وجــدت مفســدة �ســیرة  ،وانــدفعت المفاســد ،إذا وجــدت أو ترتبــت مثــل هــذه المصــالح العظیمــةف
ه وحــده ال نــیثبــت شــخص أمــام قــوة جبــارة �قتلو  ،لكــن إذا �انــت المفســدة أعظــم ،ال �ــأسفــمغمــورة 

�ــأتي شــخص إلــى بلــٍد آمــن فیزعــزع ، �لهــم مــثًال بــدون اســتثناء ،ه �لهــماءمــن ور  ن لكــن �قتلــو  ،�ــأس
إذا �ــان  ،هــو مقتــول مقتــول هــو وغیــره ،لكــن بلــد فوضــى مــن أصــله ،هــذا ال ،ي هــذه البلــداألمــن فــ

 .مع من أهل العلم. �هللا المستعانله ذلك عند جفوأراد العز�مة  ،ذلك نكا�ة في العدو
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ْلُت َعَلى للااَِّ َر�ِّي َوَر�ُِّكْم}َقْوُلُه َتَعاَلى: "  ي َتَو�َّ  ْكِمِه، َوَوِثْقُت ِبَنْصرِِه.] َأْي َرِضیُت ِ�حُ ٥٦[هود: {ِإنِّ
{ِإالَّ ُهـَو ، َوُهـَو ِفـي َمْوِضـِع َرْفـٍع ِ�اِالْبِتـَداءِ  ،َأْي َنْفٍس َتِدبُّ َعَلى اْألَْرضِ ] ٥٦[هود: {َما ِمْن َدا�ٍَّة}

ـا َ�َشـاءُ ] ٥٦[هـود: آِخٌذ ِبَناِصـَیِتَها} َال َتِصـُلوَن ِإَلـى َأْي َفـ ،َأْي ُ�َصـرُِّفَها َ�ْیـَف َ�َشـاُء، َوَ�ْمَنُعَهـا ِممَّ
َماِلُكَهـا، َواْلَقــاِدُر : اْلَفـرَّاءُ  َواْلَهـاُء ِلْلُمَباَلَغـِة. َوَقــالَ  ،َدابٌّ َوَدا�َّــةٌ  :ُضـرِّي. َوُ�ـلُّ َمـا ِفیــِه ُروٌح ُ�َقـاُل َلـهُ 

: َقاِهُرَهــا َعَلْیَهــا. َوَقــالَ  اُك: ُ�ْحِییَهــا ُثــمَّ  ُه. َوَقــالَ ِألَنَّ َمــْن َأَخــْذَت ِبَناِصــَیِتِه َفَقــْد َقَهْرَتــ ؛اْلُقَتِبــيُّ ــحَّ الضَّ
ِم الرَّْأسِ  ،ُ�ِمیُتَها ْعِر ِفي ُمَقدَّ  ."َواْلَمْعَنى ُمَتَقاِرٌب. َوالنَّاِصَیُة ُقَصاُص الشَّ

فمـن  ،فالناصیة قصاص الشـعر فـي مقـدم الـرأس ،نعم ومن ُتراد إهانته تجز ناصیته من هذا الباب
-فـاهلل  ،]٥٦[هـود: {َما ِمْن َدا�َّـٍة ِإالَّ ُهـَو آِخـٌذ ِبَناِصـَیِتَها} ،دبٌر لهمُ  ،ُملكت ناصیته فمالكه قاهٌر له

 متصرف في هؤالء الخالئق. -سبحانه وتعالى
ُجَل َأْنُصوهُ "  ."هُ َنْصًوا َأْي َمَدْدُت َناِصَیت َوَنَصْوُت الرَّ

 .ناصَیَتهُ 
ِألَنَّ اْلَعـَرَب َتْسـَتْعِمُل َذِلـَك ِإَذا َوَصـَفْت  ؛صَّ النَّاِصـَیةَ ِإنََّمـا َخـ: اْبـُن ُجـَرْ�جٍ  َقـالَ  ،هُ َأْي َمَدْدُت َناِصَیتَ "

لَِّة َواْلُخُضوعِ  َأْي ِإنَُّه ُمِطیـٌع َلـُه ُ�َصـرُِّفُه َ�ْیـَف  ،َما َناِصَیُة ُفَالٍن ِإالَّ ِبَیِد ُفَالنٍ  :َفَیُقوُلونَ  ،ِإْنَساًنا ِ�الذِّ
وا َناِصَیَتهُ  َ�َشاُء. َوَ�اُنوا ِإَذا َأَسُروا َأِسیًرا  ،ِلُیْعَرُفوا ِبَذِلَك َفْخًرا َعَلْیـهِ  ؛َوَأَراُدوا ِإْطَالَقُه َواْلَمنَّ َعَلْیِه َجزُّ

 .ا َ�ْعِرُفوَنُه ِفي َ�َالِمِهمْ َفَخاَطَبُهْم ِ�مَ 
 } ِإالَّ ُهـَو آِخـٌذ ِبَناِصـَیِتَها{َمـا ِمـْن َدا�َّـةٍ َقْوُلـُه َتَعـاَلى:  :ِفي "َنـَواِدِر اْألُُصـوِل" التِّْرِمِذيُّ اْلَحِكیمُ  َوَقالَ  

َر َمَقاِدیَر َأْعَماِل اْلِعَباِد، ُثـمَّ َنَظـَر ِإَلْیَهـا، ُثـمَّ َخَلـَق َخْلَقـ] ٥٦[هود: َ َتَعاَلى َقدَّ ُه، َوْجُهُه ِعْنَدَنا َأنَّ للااَّ
ـا َخَلَقُهـْم َوَضـَع ُنـوُر ِتْلـَك َوَقْد َنَفَذ َ�َصُرُه ِفي َجِمیِع َما ُهْم ِفیـِه َعـاِمُلوَن ِمـْن َقْبـِل َأْن َ�خْ  ُلَقُهـْم، َفَلمَّ

ــي َنَواِصــیِهمْ  ــْوَم  ،النَّْظــَرِة ِف ــْیِهْم َی َرِة َعَل ــدَّ ــاِلِهُم اْلُمَق ــى َأْعَم ــِر�ِهْم ِإَل ــٌذ ِبَنَواِصــیِهْم، ُ�ْج ــوُر آِخ ــَذِلَك النُّ َف
ـ ُ اْلَمَقــاِدیَر َقْبــَل َأْن َ�ْخُلــَق السَّ َعْبــُد  َرَواهُ  ،َماَواِت َواْألَْرَض ِ�َخْمِســیَن َأْلــَف َســَنةٍ اْلَمَقـاِدیِر. َوَخَلــَق للااَّ

ِ ْبــُن َعْمــِرو ْبــِن اْلَعــاصِ  ُ َعَلْیــِه َوَســلَّمَ -َقــاَل: َســِمْعُت َرُســوَل للااَِّ  للااَّ ُ «َ�ُقــوُل:  -َصــلَّى للااَّ َر للااَّ َقــدَّ
ـَماَواِت َواْألَْرَض �ِ  ُسـلُ  ».َخْمِسـیَن َأْلـَف َسـَنةٍ اْلَمَقاِدیَر َقْبـَل َأْن َ�ْخُلـَق السَّ َوَصـاُروا  ،َوِلَهـَذا َقِوَ�ـِت الرُّ

ِألَنَُّهْم َالَحُظوا ُنوَر النََّواِصي، َوَأْ�َقُنوا َأنَّ َجِمیَع َخْلِقـِه ُمْنَقـاُدوَن ِبِتْلـَك اْألَْنـَواِر ِإَلـى  ؛ِمْن ُأوِلي اْلَعْزمِ 
ــ ــاِل، َف ــَن اْألَْعَم ــیِهْم ِم ــَذ َ�َصــُرُه ِف ــا َنَف ــا َم ــَذِلَك َم ــْزِم، َوِل ــي اْلَع ــَواُهْم ِف ــِة َأْق ــَن اْلُمَالَحَظ ــا ِم َأْوَفُرُهْم َحظ�

ُ َعَلْیِه َوَسلَّمَ -ُهوٌد النَِّبيُّ  َقِويَ  ـي ٥٥{َفِكیـُدوِني َجِمیًعـا ُثـمَّ َال ُتْنِظـُروِن (َحتَّى َقاَل:  -َصلَّى للااَّ ) ِإنِّ
ْلــُت َعَلــى للااَِّ َر�ِّــي َوَر�ُِّكــمْ  ــٍة ِإالَّ ُهــَو آِخــٌذ ِبَناِصــَیِتَها(َتَو�َّ َوِ�نََّمــا  ،]٥٦-٥٥[هــود: )}٥٦ َمــا ِمــْن َدا�َّ

َیْت َناِصَیةٌ  ْت َوَ�َرَزْت ِمْن َغْیِب اْلَغْیِب  ؛ُسمِّ َفَصاَرْت َمْنُصوَصًة ِفي اْلَمَقـاِدیِر،  ،ِألَنَّ اْألَْعَماَل َقْد ُنصَّ
َرَكاِت اْلَخْلِق ِ�ُقْدَرٍة، ُثمَّ ُوِضَعْت َحَرَكاُت ُ�لِّ َمْن َدبَّ َعَلـى اْألَْرِض َقْد َنَفَذ َ�َصُر اْلَخاِلِق ِفي َجِمیِع حَ 
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َي َذِلـَك اْلَمْوِضـُع ِمْنـُه َناِصـَیةً  ِألَنََّهـا َتـُنصُّ َحَرَكـاِت اْلِعَبـاِد ِ�َمـا  ؛َحی�ا ِفـي َجْبَهِتـِه َبـْیَن َعْیَنْیـِه، َفُسـمِّ
رَ  ُ َتَعاَلى ِإَلْیَها َقْبَل َأْن َ�ْخُلَقَهاَفالنَّاِصَیُة َمْأُخوَذةٌ  ،ُقدِّ  . " ِ�َمْنُصوِص اْلَحَرَكاِت الَِّتي َنَظَر للااَّ

وتـــأثره �اصـــطالحاتهم  ،ومعـــروف اتجاهـــه أنـــه متصـــوف وُمغـــرق  ،نعـــم هـــذا �ـــالم الترمـــذي الحكـــیم
 ،ق علیـهولـه رأي فـي الوال�ـة لـم یوافـ ،وهذا أ�ًضا من تـأمالتهم ودقیـق علمهـم فیمـا یزعمـون  ،ظاهر

ثـم خلـق  ،ثـم نظـر إلیهـا ،�قول: وجهه عندنا أن هللا قدر مقـادیر العبـاد، أن الولي �أخذ من المعدن
فلمــا خلقهــم جعــل نــور تلــك  ،خلقــه وقــد نفــذ �صــره فــي جمیــع مــا هــم فیــه عــاملون قبــل أن �خلقهــم

ا ِمْن َدا�َّـٍة ِإالَّ ُهـَو {مَ لقول تعالى:  اإنما قاله تفسیرً  ،فذلك النور أخٌذ بنواصیهم ،النظرة في نواصیهم
ـــــٌذ ِبَناِصـــــَیِتَها}  ـــــذي �أخـــــذ �الناصـــــیة؟ هللا  ،]٥٦[هـــــود:آِخ ـــــور؟  -ســـــبحانه وتعـــــالى-فمـــــن ال أو الن
  طالب:.........

 .نعم
 طالب:.........

ِ َر�ِّــي َوَر�ُِّكـْم َمـا -علیـه الســالم-�قـول: عــن هـود  -سـبحانه وتعـالى-هللا  ْلـُت َعَلـى للااَّ ـي َتَو�َّ ِمــْن  {ِإنِّ
وهنـا �قـول: النـور هـو الـذي.  ،خـذ بناصـیتهاآ -سبحانه وتعالى-] �عني هللا ٥٦[هود: َدا�ٍَّة ِإالَّ ُهَو}

صي؟ أو النور یوجـد النور �أخذ �النوا ،خٌذ بنواصیهمآخٌذ بنواصیهم؛ فذلك النور آنعم. فذلك النور 
والغـرة التـي تكـون  ،یتهه الـذي �ظهـر علـى وجهـه ومالمحـه وناصـؤ �هـاو  المـؤمن نورفي النواصي؟ 

 النور هو الذي �أخذ أو أنه ُیوجد في ناصیة المسلم والمؤمن؟ ،في وجه المسلم في دنیاه وأخراه 
 .یوجد طالب:

 فكالمه متعقب. ،نعم
 تأو�ل هذا �ا شیخ؟ طالب:

وراء العقـول إلـى أن �صـلوا إلـى على طر�قـة المتصـوفة وتـأمالتهم التـي �سـتطردون  ،على طر�قتهم
 د ُینافر المفسر.ق حدٍّ 

 نوادر األصول في ماذا؟�ا شیخ  طالب:
وهو مصدر  ،الثالثالقرن أحادیث مسندة �إسناده هو؛ ألنه متقدم من  ،في السلوك وفي األحادیث

مـا تفـرد �ـه فهـو ضـعیف. مـن  ،لكن ما تفرد �ه فهو ضـعیف عنـد أهـل العلـم ،من مصادر الحدیث
 حد �حفظ طلعة األنوار؟  ه؟ ما فیما ُنميي �جمع الُكتب الضعیفة؟ و �حفظ البیت الذ

 �ا أشرف؟ 
 ... المجلس طالب:

 ؟أم وتخجل أنت 
 .مثلهم فاألولى بي أن ال أحفظ ،هم ما حفظوا ،ما أخجل طالب:

 وما نمي لعد وعق وخط و�ر ومسند الفردوس ضعفه ُشهر
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لمقصود أن هذه مظنـة وغیره. ا . نعم. التار�خ تار�خ نیسابوراادر األصول وغیرهو نو إلى أن قال:  
 الحدیث الضعیف.

] ُ�ْخِبــُر َأنَّ النََّواِصــَي ِفیَهــا ١٦[العلـق: {َناِصــَیٍة َ�اِذَ�ــٍة َخاِطَئــٍة}َفَقـاَل:  َأِبــي َجْهــلٍ  َوَوَصـَف َناِصــَیةَ 
ُلوُه َ�ْسـَتِحیُل َأْن َتُكـوَن النَّاِصــَیُة َمْنُسـوَ�ةً  ،َكاِذَ�ـٌة َخاِطَئـةٌ  ِإَلـى اْلَكـِذِب َواْلَخَطــِأ.  َفَعَلـى َسـِبیِل َمــا َتـَأوَّ

ُ َأْعَلمُ   .َ�للااَّ
�سـتحیل أن تكـون الناصـیة منسـو�ة  ،ومـن �قـول �قولـه ،على سبیل ما تأولـه فـي �ـالم الحكـیم ،نعم

ــٍة}وحینئــٍذ �كــون تفســیره وتأو�لــه معارًضــا لقولــه تعــالى:  ،إلــى الخطــأ والكــذب ــٍة َخاِطَئ  {َناِصــَیٍة َ�اِذَ�
 ،وهــام�األفهــام أشــبه مــا تكــون أ ،األوهــام وراءو  ،اإلفهــام اءاالسترســال ور وهــذا ســببه  ،]١٦[العلــق:

وأخبـارهم فـي  ،وقـد حصـل ،فتقـودهم هـذه األنظـار إلـى الشـطحات ،�سترسلون �النظر في الغیبیـات
 .و األصفیاء الُكتب مملوءة من هذاما �عرفون �األولیاء أو تراجم الصوفیة  ،ُكتب التراجم

حتـى قـال قـائلهم: أال بـذ�ر هللا تـزداد  ،ما �قودهم إلى مصادمة النصوص فمن إغراقهم في التأمل 
علـى  هر قبـُ�طـاف � ،مـن المؤسـف أن هـذا ُ�عبـد مـن دون هللاو  ،وتنطمس البصـائر والقلـوب ،الذنوب

 ولي من أولیاء هللا. هأن
 من هو؟ طالب:

 هذا ابن عر�ي.
 ... طالب:

 �الم المفسر.  نعم وصف الناصیة �الجهل هذا
  ب:.........طال

النــوادر المطبــوع لــیس هــو األصــل؛ ألن هــذا مجــرد عــن األســانید. واألصــل أن الكتــاب  علــى �ــلٍّ 
 مسند وله نسخ.
 طالب:.........

 .نعم
 
 
 


