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َراُط ِفي اللَُّغِة اْلِمْنَهاُج اْلَواِضحُ  َقالَ ] ٥٦د:[هو  {ِإنَّ َر�ِّي َعَلى ِصَراٍط ُمْسَتِقیٍم}" اُس: الصِّ  ،النَّحَّ
. َوِقیَل:  -َجلَّ َثَناُؤهُ  -َواْلَمْعَنى َأنَّ للااََّ  َوِ�ْن َ�اَن َ�ْقِدُر َعَلى ُ�لِّ َشْيٍء َفِإنَُّه َال َ�ْأُخُذُهْم ِإالَّ ِ�اْلَحقِّ

 .َال َتَفاُوَت ِفي َخْلِقِه ُسْبَحاَنهُ َمْعَناُه َال َخَلَل ِفي َتْدِبیرِِه، وَ 
َفِلَذِلَك ُحِذَفْت ِمْنُه النُّوُن، َواْألَْصُل َتَتَولَّْوا،  ،ِفي َمْوِضِع َجْزمٍ ] ٥٧[هود: ٌ {َفِإْن َتَولَّْوا}َقْوُلُه َتَعاَلى:  

 ."ِالْجِتَماِع َتاَءْینِ  ؛َفُحِذَفِت التَّاءُ 
وهنـا  ،او�حتمـل أن �كـون مضـارعً  ،ا] �حتمـل أن �كـون ماضـیً ٥٧هـود:[ ٌ {َفـِإْن َتَولَّـْوا}ألن هنا الفعل 

 .على أنه فعل الشرط ،وهو مجزوم �إن ،تولوا �عني تتولوا ،المراد �ه المضارع
 طالب:.........

 والمضارع؟  ،الفعل تولى ماضٍ  
ل فلمــا ُحــذفت إحــدى التــاءین مــن أو  ،یتــولى. و�ذا ُأســند إلــى المخاطــب صــار تتــولى نعــم ،یتــولى

فیحتمــل أن �كــون المعنــى فــإن  ،فطــابق الماضــي ،المضــارع أشــبه الماضــي. وحــذفت النــون للجــازم
 ،و�ن تتولــوا �عنــي فــي المســتقبل فقــد أبلغــتكم ،وهــذا لــیس هــو المــراد ،تولــوا فیمــا مضــى فقــد أبلغــتكم

 وحینئٍذ تكون التبعة علیكم. ،و�ینت لكم ما أرسلت �ه ،أقمت علیكم الحجة
ــ" ــْد َأْبَلْغ ــْیُكْم}{َفَق ــِه ِإَل ــا ُأْرِســْلُت ِ� ــمْ ] ٥٧[هــود: ُتُكْم َم ــُت َلُك ــْد َبیَّْن ــى َق ــا  ،ِ�َمْعَن ــي َقْوًم {َوَ�ْســَتْخِلُف َر�ِّ

ُدوَنـُه َوَ�ْعُبُدوَنـُه. "َوَ�ْسـَتْخِلُف" ] ٥٧[هود: َغْیَرُكْم} َأْي ُیْهِلُكُكْم َوَ�ْخُلـُق َمـْن ُهـَو َأْطـَوُع َلـُه ِمـْنُكْم ُیَوحِّ
 {َفَقْد َأْبَلْغـُتُكْم}مَّا َقْبَلُه َفِلَذِلَك اْرَتَفَع؛ َأْو َمْعُطوٌف َعَلى َما َ�ِجُب ِفیَما َ�ْعَد اْلَفاِء ِمْن َقْوِلِه: َمْقُطوٌع مِ 

ِ�ــاْلَجْزِم َحْمــًال َعَلــى َمْوِضــِع اْلَفــاِء َوَمــا  {َوَ�ْســَتْخِلْف}َعاِصــٍم  َعــنْ  َحْفــصٍ  َوُرِوَي َعــنْ  ،]٥٧[هــود:
 ."]١٨٦[األعراف: }ُهْم ِفي ُطْغَیاِنِهْم َ�ْعَمُهونَ َوَ�َذر {: لُ ِمثْ  ،َ�ْعَدَها

 یذرهم �الجزم.
 ."]١٨٦[األعراف: }ُهْم ِفي ُطْغَیاِنِهْم َ�ْعَمُهونَ َوَ�َذر {: ِمْثلُ "

 على إ�ش؟ أبلغتكم؟  ة�عني �ستخلف معطوف
 ... طالب:

{َفـِإْن َتَولَّـْوا َفَقـْد َأْبَلْغـُتُكْم َمـا لـة وتكـون الجم ،ف؟ الواو استئنافیة ولیست عاطفـةئناأو است ،و�ستخلف
]. �عنــي ٥٧[هــود: {َوَ�ْســَتْخِلُف َر�ِّــي َقْوًمــا َغْیــَرُكْم}ثــم ُ�ســتأنف فقــال:  ،]٥٧} [هــود:ُأْرِســْلُت ِ�ــِه ِإَلــْیُكمْ 

 هناك ارتباط بین التولي واالستخالف؟
 ... طالب:
 تقدیره؟
�عنـي  ،یكم و�هلكـم هللا ثـم �سـتخلف قوًمـا غیـر�مفإن تولـوا فقـد أبلغـتكم مـا أرسـلت �ـه إلـ طالب:

 .�قوٍم �حبهم -سبحانه وتعالى-و�أتي هللا  ،تولیكم �كون سبب إهالككم
 .منكم أطوع له�عني 
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 .نعم طالب:
 �ا شیخ؟ الرفعأم وعلى هذا المتجه الجزم 

 .إلى هنا أقف �ا شیخ طالب:
 الرفع على إ�ش؟ والجزم على إ�ش؟

 .العطفالرفع �مكن على  طالب:
 على عطف إ�ش؟

 عطف على الجملة نفسها. طالب:
و�كـــون  ،لیســـت عاطفیـــة ،فتكـــون الـــواو اســـتئنافیة ،الرفـــع علـــى االســـتئناف ،الرفــع علـــى االســـتئناف

أو �كـــون معطـــوف علـــى مـــا �جـــب فیمـــا �عـــد الفـــاء فقـــد  ،وحینئـــٍذ یرتفـــع ،ممـــا قبلـــه االفعـــل مقطوًعـــ
 أبلغتكم.

 ؟جواب الشرط
 طالب:.........

 جواب الشرط؟ أین  
 طالب:.........

 ،الشـرط لفًظـا هال یـؤثر فیـ ،ال یؤثر فیـه الجـازم لفًظـا ،ًیاماض مدخول الفاء. و�اعتبار الجواب فعًال 
 . لكن ما ُ�عطف علیه

 ... طالب:
 ؟على لفظهأم نعم ُ�عطف على محله 

 .على محله طالب:
فقــد  :�عــد الفــاء مــن قولــهونقــول: أو معطــوف علــى مــا �جــب فیمــا  ،إن ُعطــف علــى محلــه تجزمــه

؛ او�ســتخلف �ــالجزم حمــًال علــى موضــع الفــاء ومــا �عــده :وروي عــن حفــص عــن عاصــم ،أبلغــتكم
 ،هــذا األصــل فیــه ،واألصــل فــي جــواب الشــرط أنــه مجــزوم ،ألن الفــاء ومــا �عــدها جــواب الشــرط

 فیكون جزمه حمًال على موضع جواب الشرط.
 .... طالب:
 ؟فیها ذامانعم. 

 ..طالب:.......
 .غیر معروفة ،غیر معروفة

 .... طالب:
 غیر مشهورة نعم.
 طالب:.........
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 تقول �ا أ�ا عبد هللا؟ماذا 
 طالب:.........

لكــن مــن  ،حفــص عــن عاصــم ال. نعــم �مكــن مــن غیــر طر�ــق ؟الجــزم ؟هــذه هــي القــراءة المعروفــة
 طر�ق غیر المشهور. 

وَنُه َشـْیًئا}َقْوُلُه َتَعاَلى: " {ِإنَّ َر�ِّـي َعَلـى ُ�ـلِّ َشـْيٍء َأْي ِبَتـَولِّیُكْم َوِ�ْعَراِضـُكْم. ] ٥٧[هـود: {َوَال َتُضـرُّ
ِم ] ٥٧[هــود:َحِفــیٌظ}  َفُهــَو َ�ْحَفُظِنــي ِمــْن َأْن َتَنــاُلوِني  ،َأْي ِلُكــلِّ َشــْيٍء َحــاِفٌظ. "َعَلــى" ِ�َمْعَنــى الــالَّ

 .ُسوءٍ �ِ 
ْیَنا ُهوًدا َوالَِّذیَن آَمُنوا َمَعُه  َعادٍ  َأْي َعَذاُبَنا ِبَهَالكِ ] ٥٨:[هود {َوَلمَّا َجاَء َأْمُرَنا}َقْوُلُه َتَعاَلى:   {َنجَّ

ِ َتَعـاَلى، َوِ�ْن َ�اَنـْت َلـُه َأْعَمـاٌل َصـاِلَحٌة.  ؛]٥٨[هود: ِبَرْحَمٍة ِمنَّا} ِألَنَّ َأَحًدا َال َیْنُجـو ِإالَّ ِبَرْحَمـِة للااَّ
ُ َعَلْیِه َوَسلَّمَ -َوَغْیِرِهَما َعِن النَِّبيِّ  َواْلُبَخاِريِّ  ُمْسِلمٍ  َوِفي َصِحیحِ  َي َأَحًدا ِمْنُكْم « :-َصلَّى للااَّ َلْن ُیَنجِّ

ُ ِبَرْحَمٍة ِمْنهُ  َوِقیـَل: َمْعَنـى  ».َعَمُلُه. َقاُلوا: َوَال َأْنَت َ�ا َرُسوُل للااَِّ؟! َقاَل: َوَال َأَنا ِإالَّ َأْن َیَتَغمََّدِني للااَّ
 ".ِ�َأْن َبیَّنَّا َلُهُم اْلُهَدى الَِّذي ُهَو َرْحَمٌة. َوَ�اُنوا َأْرَ�َعَة آَالٍف. َوِقیَل: َثَالَثُة آَالفٍ  ،ِمنَّاِبَرْحَمٍة 

  ثالثة آالف أو أر�عة آالف. من الجمع الغفیر هؤالء الذین آمنوا  
ْیَناُهْم ِمْن َعـَذاٍب َغِلـیٍظ}" �ُح اْلَعِقـیُم َ�َمـا َأْي َعـَذاِب َیـْوِم الْ ] ٥٨[هـود: {َوَنجَّ ِقَیاَمـِة. َوِقیـَل: ُهـَو الـرِّ

ُ ِفي "الذَّاِرَ�اِت" َوَغْیِرَها َوَسَیْأِتي. َقالَ  ـُد ِ�ـِه النَِّبـيَّ  َذَكَر للااَّ اْلُقَشْیِريُّ َأُبـو َنْصـٍر: َواْلَعـَذاُب الَّـِذي َیَتَوعَّ
ــُه النَِّبــيَّ وَ  ُ ِمْن ــي للااَّ ــُه ِإَذا َحَضــَر ُیَنجِّ ُت ــا َوَقْوَمــُه  ،اْلُمــْؤِمِنیَن َمَعــهُ ُأمَّ ُ َنِبی� َنَعــْم! َال َیْبُعــُد َأْن َیْبَتِلــَي للااَّ

ـا َتوَ  ـَدُهُم النَِّبـيُّ َفَیُعمُُّهْم ِبَبَالٍء َفَیُكوُن َذِلَك ُعُقوَ�ًة ِلْلَكـاِفِر�َن، َوَتْمِحیًصـا ِلْلُمـْؤِمِنیَن ِإَذا َلـْم َ�ُكـْن ِممَّ عَّ
 ."ِ�هِ 

 ،العــذاب ممــا توعــدهم النبــي �ــه. أمــا إذا توعــدهم النبــي �عــذاب فالعــذاب �خصــهمإذا لــم �كــن هــذا 
 فما میزته علیهم؟  ،معهم و�ال إذا عمه ،و�نجو منه النبي

 -بوحلـت بهـا عقو�ـة الـر  ،لكن قد �أتي العذاب �غتـة علـى أمـٍة اسـتحقت هـذا العـذاب ،إذا توعدهم
فـإذا نزلـت  ،ُیبعثـون علـى نیـاتهم ،على نیـاتهم ثم یبعثون  ،وحینئٍذ �عم الصالح والطالح ،-جل وعال

ــت ــت شــملت ،فــإن العقو�ــة تُعــمَّ  ،وضــعف اإلنكــار ،إذا �ثــر الخبــث ،العقو�ــة عمَّ مــع أنــه  ،فــإذا عمَّ
ســـأل هللا ن-و�أخـــذ الـــذین ظلمـــوا �عـــذاٍب بئـــیس  ،نـــص علـــى أنـــه ُینجـــي الـــذین ینهـــون عـــن الســـوء

 ،أن �مـــوت مــع قومـــه ثـــم ُیبعــث علـــى نیتـــهوقـــد �كـــون مــن مصـــلحة هـــذا اآلمــر النـــاهي  ،-العافیــة
 ،ومصــیره غیــر مصــیرهم. �مــا جــاء فــي حــدیث القــوم الــذین ُ�خســف بهــم وفــیهم ُأنــاس لــیس معهــم

 .قال: �عمهم ثم یبعثون على نیاتهموفیهم وفیهم  ة،وفیهم الباع
 ،قـد �مـوت �غـرق  ،ت �أجله ألي سـبب؛ قـد �مـوت بهـدمو م�قد  ،وعلى �ل حال قد �موت اإلنسان 

ــت النــاس فیمــوت معهــم وُ�بعــث علــى نیتــه ،ت �حــرق و �مــ قــد و�ن �ــان صــالًحا  ،�مــوت �عقو�ــة عمَّ
ثم �شـمله هـذا  -سبحانه وتعالى-لكن ال ُ�مكن أن یتواعدهم �عذاب من عند هللا �أمر هللا  ،ُمصلًحا
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 �قـع فـال ،و�قـع فیهـا ،في �ادئ األمـر �حـذرهم العقو�ـة ،العذاب؛ ألنه حینئٍذ ال �كون له میزة علیهم
�مــا دلــت القصــص؛ قصــص األنبیــاء أنهــم أنجــاهم هللا  ،مــا حــذرهم منــهال �قــع فی ،فیمــا حــذرهم منــه
 .-�هللا المستعان- ،وموسى وقومه وهكذا اوصالحً  اوهودً  ا�ما نجا نوحً  ،مما حل �أممهم

 .... طالب:
خبـر  منه ما عنده و�ونه یهدد �شيء ،الوحيعن لیس  ،وحي حین أخبرهمعن  لیسألنه  ؛ما یلزم

لـیس لـه أن  ،لـیس لـه ذلـك ،و�جزم �أن هؤالء �أتیهم نوع مـن عـذاب معـین ،إال نصوص عامة �عد
هـذا  ،هـذا تـوقیفي ،ال ،أنهـم ُ�حرقـون  ،لیس له أن �جزم أنهم ُ�غرقون  ،�جزم أن هؤالء سیخسف بهم

 ألنه خبر غیبي للمستقبل. ؛�حتاج إلى نص
 ..... طالب:

و�ن لـم �كـن فـي الحقیقـة ینطبـق  -صـلى هللا علیـه وسـلم-النبـي  أن �حذرهم �خبٍر صادق جاء عن
مـا یـنص علـى أنهـم هـم المقصـودون  ،لكن �العمومـات ،اإلنذار والتحذیر مطلوب على �لٍّ  ،علیهم
 .توقیفل �حتاج ،ال ،ال ینص على أنهم المرادون �النص ،بذلك

 ... طالب:
 .ال
َأنَّ ِمَن اْلَعَرِب َمـْن َال َ�ْصـِرُف  اْلِكَساِئيُّ  اْبِتَداٌء َوَخَبٌر. َوَحَكى] ٥٩[هود: {َوِتْلَك َعاٌد}ى: َقْوُلُه َتَعالَ "

 ،َأْي َ�ـذَُّبوا ِ�ـاْلُمْعِجَزاِت َوَأْنَكُروَهــا] ٥٩[هـود: {َجَحـُدوا ِ�آَ�ــاِت َر�ِِّهـْم} ،"َعـاًدا" َفَیْجَعُلـُه اْسـًما ِلْلَقِبیَلـةِ 
ُســِل ِســَواُه. َوَنِظیــُرُه  ؛َوْحــَدهُ  اُهــودً  َ�ْعِنــي] ٥٩[هــود: {َوَعَصــْوا ُرُســَلُه} ــُه َلــْم ُیْرِســْل ِإَلــْیِهْم ِمــَن الرُّ ِألَنَّ

َبـاِت}َقْوُلُه َتَعاَلى:  ُسـُل ُ�ُلـوا ِمـَن الطَّیِّ ُ َعَلْیـِه -] َ�ْعِنـي النَِّبـيَّ ٥١[المؤمنـون: {َ�ا َأیَُّهـا الرُّ َصـلَّى للااَّ
ــُه َلـْم َ�ُكـْن ِفــ ؛َوْحـَدهُ  -َوَسـلَّمَ  ِألَنَّ َمـْن َ�ـذََّب َرُســوًال  ؛َوِ�نََّمـا َجَمـَع َهاُهَنــا ،ي َعْصـرِِه َرُسـوٌل ِســَواهُ ِألَنَّ

ُسِل. َوِقیَل: َعَصْوا ُسَل َقْبَلُه، َوَ�اُنوا ِ�َحْیُث َلْو ُأْرِسَل ِإَلْیِهْم َأْلُف  َواِحًدا َفَقْد َ�َفَر ِ�َجِمیِع الرُّ ُهوًدا َوالرُّ
  ."َرُسوٍل َلَجَحُدوا اْلُكلَّ 

فقــد  افــإذا �ــذب واحــدً  ،األنبیــاء دیــنهم واحــد ،�جحــد الجمیــع؛ ألن دیــنهم واحــد األن مــن �جحــد واحــدً 
 .فقد عصى الجمیع او�ذا عصى واحدً  ،كذب الجمیع

اُطُهْم ُرَؤَساَءُهْم. َواْلَجبَّـاُر اْلُمَتَكبِّـ٥٩[هود: {َواتََّبُعوا َأْمَر ُ�لِّ َجبَّاٍر َعِنیٍد}" ُر. َواْلَعِنیـُد ] َأِي اتََّبَع ُسقَّ
َأُبــو ُعَبْیــٍد: اْلَعِنیــُد َواْلَعُنــوُد َواْلَعاِنــُد َواْلُمَعاِنــُد  الطَّــاِغي الَّــِذي َال َ�ْقَبــُل اْلَحــقَّ َوَال ُیــْذِعُن َلــُه. َقــالَ 

مِ   ."َعاِندٌ  :اْلُمَعاِرُض ِ�اْلِخَالِف، َوِمْنُه ِقیَل ِلْلِعْرِق الَِّذي َیْنَفِجُر ِ�الدَّ
ب یــ�ــذا. ط ،الحــق �ــذا �قــول: ال :تقــول ،�عنــي مجــرد عنــاد ،الخالف �عنــي بــال حجــةالمعــارض �ــ

 حجتك؟ ما عنده ال دلیل وال حجة وال برهن. هذا عند. ؟دلیلك
ي َ�ِبیٌر َال ُأِطیُق اْلُعنََّدا :َوَقاَل الرَّاِجزُ "   ِإنِّ
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ْنَیا َلْعَنًة َأيْ َقْوُلُه َتَعاَلى:  َأْي ] ٦٠[هود: {َوَ�ْوَم اْلِقَیاَمِة} ]٦٠[هود: ُأْلِحُقوَها} {َوُأْتِبُعوا ِفي َهِذِه الدُّ
ــكَ  ــَل َذِل ــِة ِمْث ــْوَم اْلِقَیاَم ــوا َی ــهِ  ،َوُأْتِبُع ــى َقْوِل ــاُم َعَل ــةِ : َفالتََّم ــْوَم اْلِقَیاَم ــْم} ،َوَ� ــُروا َر�َُّه ــاًدا َ�َف  {َأَال ِإنَّ َع

ــالَ ] ٦٠[هــود: ــَة َر�ِّ  َق ــُروا ِنْعَم ــرَّاًء: َأْي َ�َف ــمْ اْلَف ــهُ  ،ِه ــاُل َ�َفْرُت ــاَل: َوُ�َق ــَكْرُتهُ  ،َق ــُل َش ــِه، ِمْث ــْرُت ِ�  ،َوَ�َف
ــهُ  ــْوِم ُهــوٍد} ،َوَشــَكْرُت َل ــاٍد َق ــًدا ِلَع ــُد ] ٦٠[هــود: {َأَال ُ�ْع ــِة للااَِّ. َواْلُبْع ــِدیَن َعــْن َرْحَم ــوا ُمْبَع َأْي َال َزاُل

َر َوَتَباَعــَد. َوَ�ِعــَد َیْبَعــُد َ�َعــًدا ِإَذا اْلَهـَالُك، َواْلُبْعــُد التََّباُعــُد ِمــَن اْلَخْیــِر. ُ�َقــ اُل: َ�ُعــَد َیْبُعــُد ُ�ْعــًدا ِإَذا َتــَأخَّ
 َقاَل: ،َهَلكَ 

 ُسمُّ اْلُعَداِة َوآَفِة اْلُجْزرِ                   َال َیْبَعَدْن َقْوِمي الَِّذیَن ُهمُ             
 

 النَّاِ�َغُة: َوَقالَ 
  "َوُ�لُّ اْمِرٍئ َیْوًما ِ�ِه اْلَحاُل َزاِئلُ                      ِإنَّ اْلَمِنیََّة َمْنَهلٌ َفَال َتْبَعَدنْ          

 ؟قـال: �ُعــدت لمــاذا مـا ،�مـا �ِعــدت �ستشـكل النـاس مثــل هـذا اللفـظ ،]٩٥[هـود: {َكَمـا َ�ِعـَدْت َثُمــوُد}
تـأخر وتباعـد. البعـودة فـي مكانـه. د یبعـد �عـًدا إذا �ُعـ ،بـین �ِعـد و�ُعـد اال �عرف أن هنـاك فرًقـ ،�ِعد
ولـیس معنـاه أنهـا  ،] �عنـي �مـا هلكـت ثمـود٩٥[هـود: {َكَمـا َ�ِعـَدْت َثُمـوُد}د یبعُد �عـًدا إذا هلـك. �عِ و 

 نعم ففرق بین �َعد و�عد. نعم ،أ�عدت من مكانه انتقلت إلى مكان �عید
 الجزر ةاة وآفسم العد                           ال یبعدن قومي الذین هم       

 
وشـدة �أسـهم. وآفـة الجـزر �عنـي لكـرمهم.  ،�مدح قومـه. سـم العـداة �عنـي �قتلـون العـداة؛ لشـجاعتهم

 نعم.
َ َمـا َلُكـْم ِمـْن ِإَلـٍه َغْیـُرُه ُهـَو َأْنَشـَأُكْم َقْوُلُه َتَعاَلى: " {َوِ�َلى َثُموَد َأَخاُهْم َصاِلًحا َقاَل َ�ا َقْوِم اْعُبُدوا للااَّ

ِفیــِه  ]٦١[هــود: َفاْســَتْغِفُروُه ُثــمَّ ُتوُ�ــوا ِإَلْیــِه ِإنَّ َر�ِّــي َقِر�ــٌب ُمِجیــٌب} ْرِض َواْســَتْعَمَرُكْم ِفیَهــاِمــَن اْألَ 
  َخْمُس َمَساِئَل:

ــاَلى:  ــُه َتَع ــى: َقْوُل ــودَ اْألُوَل ــى َثُم ــى] ٦١[هــود: }{َوِ�َل ــْلَنا ِإَل ــودَ  َأْي َأْرَس ــِب  "َثُم ــي النََّس ــاُهْم" َأْي ِف  َأَخ
اْلَحَســِن.  َوَ�ــَذِلَك ُرِوَي َعــنِ  ،َوِ�َلــى َثُمــوٍد ِ�ــالتَّْنِو�ِن ِفــي ُ�ــلِّ اْلُقــْرآنِ  َ�ْحَیــى ْبــُن َوثَّــاٍب  َوَقــَرأَ  ،َصــاِلًحا

 َلـْوَال َأنَّـهُ  َأُبـو ُعَبْیـَدةَ  َواْخَتَلَف َساِئُر اْلُقرَّاِء ِفیِه َفَصَرُفوُه ِفي َمْوِضٍع َوَلْم َ�ْصِرُفوُه ِفي َمْوِضٍع. َوَزَعمَ 
َواِد َلَكانَ   ."ُمَخاَلَفُة السَّ

فــإذا ُأر�ــد بهــا  ،و�مكــن منعهــا ،القبائــل واألمــاكن ُ�مكــن صــرفها ،علــى �ــل حــال هــو قابــل للتأو�ــل
 ،و�ن أردت القبیلـة منعـت ،فـإن أردت الحـي صـرفت ،المذ�ر ُصرفت. و�ذا أر�د بها المؤنـث ُمنعـت

مـا لـم �ضـف إلـى ذلـك مـانٌع ثالـث  ،البقعـة منعـتو�ن أردت  ،إن أردت المكان في الُبلـدان صـرفت
 ،حمـص فیـه ثـالث علـل؛ حمـص ،مـثًال  حمـص اأعجمی�  امؤنثً  امن موانع الصرف �أن �كون علمً 

 .وأعجمي ،علم مؤنث
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  طالب:.........
وسـط الومثـل: هنـد �ونـه سـاكن  ،مثـل: مصـر مـثًال  ،�ونه ساكن الوسط نعـم ،�خفف ساكن الوسط

 ،فیــه العلمیــة والتأنیــث فقــط ثــم صــار ســاكن الوســط ُ�عــرب ا،لــو �ــان عر�ی�ــ هــذا ،�قتضــي أن ُ�عــرب
 ؟واحدةُ�قابل علة  وأ ،فسكون الوسط ُ�قابل العلل الثالثة ،لكن إذا �ان فیه ثالث علل

 ...طالب:
 .من الصرف اوتبقى علتان فیستمر ممنوعً 

 ... طالب:
 ؟صرفساكن الوسط �جعله خفیًفا على اللسان فیُ  يثالأو �ونه ث

 .... طالب:
 ساكن الوسط ُمقابل للعلل الثالث؟ اثالثی�  ا�عني هل �ونه خفیفً 

 .... طالب:
 و�بقى اثنتان؟ ،أو یرفع واحدة ،�قوى على رفع الثالثة

 ،مــا مشــكلة ،یرفــع واحــدة و�بقــى واحــدة ،مــن الصــرف لعلتــین فــاألمر ســهل ا�عنــي إذ �ــان ممنوًعــ 
ثـم خـف علـى اللسـان �ـأن �ـان  ،تضـي منعـه مـن الصـرفُ�صرف. لكن إذا �ان فیه ثـالث علـل تق

قــوى هــذا الســبب علــى رفــع العلــل الــثالث أو علــى رفــع ثنتــین أو واحــدة �ســاكن الوســط فهــل  اُثالثی�ــ
 فقط؟ 
 ... طالب:
 .عبد هللا اك �ا أ�و منتظر  نحن ،حدیث هرقل ،عبد هللا االعین �ا أ� انظر

 .نعم طالب:
 .�هء تجي إلى أنك و منتظر  نحن
 عبد هللا.  احدیث هرقل �ا أ� ،المجلد األول فوق  ،ولاأل

 .سم �ا شیخ
ْرفِ  َأُبو ُعَبْیَدةَ  َوَزَعمَ " َواِد َلَكاَن اْلَوْجُه َتْرَك الصَّ  ".َأنَُّه َلْوَال ُمَخاَلَفُة السَّ

والخالف �طول فـي �ثیـر مـن  ،�عني منعه من الصرف؛ األغلب منعه من الصرف ،ترك الصرف
�انـــت مـــن الحـــس أو  ،وأ�ـــان ،وحســـان ،فعفـــان ،نظـــًرا إلـــى أصـــله ؛رف وعدمـــهالكلمـــات فـــي الصـــ

وعلـى �ـل  ،�لهـا ممـا ُ�صـرف أو �منـع ،مـن اآل�ـاء وأمن اإل�انة  ،من العفة أو من العفن ،الحسن
اإلمـام المعـروف المشـهور �منـع  و�ن �ـان ابـن مالـك ،مـن منـع أ�ـان فهـو أتـان ،حال قالوا في أ�ـان

 .من الصرف
 .ا في تحقق هذه العلل وعدم تحققهال �ختلفون في مثل هذوعلى �ل حا 
 اإلعراب. ،طو�لالحدیث  ،أول الحدیث تجدهما أنت  ،عبد هللا أوله احدیث هرقل �ا أ� ،حمص 
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 ضعیف اإلسناد؟  
 طالب:.........

 ؟ ، اإلعرابال
 .من �عد اختالف الروا�ات

  طالب:.........
 تجده، اإلعراب.�عد الصرف  

 .....طالب:....
 .�لها هاحمص حمص تجاوز 

 طالب:.........
 .نعمحمص 

�قــول: حمــص مفتــوح �عنــي إلــى حمــَص فــي موضــع الجــر؛ ألنــه غیــر منصــف للعالمیــة والتأنیــث 
 وقال �عضهم: �عني من؟ ،والُعجمة

 طالب:.........
 ابن حجر.  

ا غـره فیمـا قالـه قلت: ال �حتمل أصًال؛ ألن هذا القائل أنمـ ،وقال �عضهم: �حتمل أن �جوز صرفه
وذلـك �قـاوم أحـد  ،سكون وسط حمص فإن ما ال ینصرف أذا ُسـكن أوسـطه �كـون فـي غا�ـة الخفـة

ولكـــن هـــذا فیمـــا إذا �مـــان االســـم فیـــه علتـــان  ،فیبقـــى االســـم �ســـبب واحـــد فیجـــوز صـــرفه ،الســـببین
ینصـرف فیه ثالث علل مثل مـاه وجـور فإنـه ال  توأما إذا �ان ،فبسكون األوسط یبقى �سبٍب واحد

وحمــص �مــا ذ�رنــا فیــه ثــالث علــل  ،؛ ألنــه �عــد مقاومــة ســكونه أحــد األســباب یبقــى ســببانةألبتــ
  .فافهم

 .... طالب:
 أر�عة وتسعین.

 .�ا شیخ إذا قال: �عضهم في سائر الكتاب طالب:
 .ورد علیه فهو ابن حجر :الغالب إن قال �عضهم

 الحق فیم؟ طالب:
 افصل بینهم.  ،نهمحاكم بی ،عندك المحاكمة ،هللا أعلم
 .... طالب:

 نعم.
اُس: الَّـِذي َقـالَ  ِإْذ َ�اَن اْألَْغَلُب َعَلْیِه التَّْأِنیُث. َقالَ " ِمـْن َأنَّ اْلَغاِلـَب  -َرِحَمـُه للااَُّ - َأُبـو ُعَبْیـَدةَ  النَّحَّ

 ".َلُه َقِبیَلةٌ  :َقالُ َو�ُ  ،َحيٌّ  :ِألَنَّ َثُموًدا ُ�َقاُل َلهُ  ؛َعَلْیِه التَّْأِنیُث َ�َالٌم َمْرُدودٌ 
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 ،و�نمــا هــو احتمــاالن ،تمــیم. المقصــود أن لــیس �ونــه مؤنًثــا �أغلــب مــن �ونــه مــذ�ًرا ،مثــل: قــر�ش
 نعم.

ِفیَمـا  ِسـیَبَوْ�هِ  ِسیَبَوْ�ِه. َواْألَْجَوُد ِعْنـدَ  َبِل اْألَْمُر َعَلى ِضدِّ َما َقاَل ِعْندَ  ،َوَلْیَس اْلَغاِلُب َعَلْیِه اْلَقِبیَلةَ "
 ".ْم َ�ُقْل ِفیهِ لَ 

 ُ�َقْل.
ـْرُف، َنْحـو :ْل ِفیهِ قَ ِفیَما َلْم �ُ "  ، َواْلِعلَّـُة َثُمـودُ  َوَمـا َأْشـَبَهُهَما، َوَ�ـَذِلكَ  َوَثِقیـفٍ  ُقـَرْ�شٍ  َبُنو ُفَالٍن الصَّ

ــا َ�ــاَن التَّــْذِكیُر اْألَْصــُل، َوَ�ــاَن َ�َقــُع َلــُه ُمــَذكٌَّر َوُمَؤنَّــثٌ  ــُه َلمَّ َ�ــاَن اْألَْصــُل اْألََخــفُّ َأْوَلــى.  ِفــي َذِلــَك َأنَّ
ٌد َ�اِلٌغ َحَسٌن. َوَأْنَشدَ   ِفي التَّْأِنیِث: ِسیَبَوْ�هِ  َوالتَّْأِنیُث َجیِّ

 ."اْلُمْعِضَالِت َوَساَدَها ُقَرْ�َش  َوَ�َفى                َسَماَحةً  اْلَوِلیدُ  َغَلَب اْلَمَساِمیحَ  
 منع قر�ش من الصرف. نعم.

ــُه َتَعــاَلى: الثَّاِنَیــةُ " َ َمــا َلُكــْم ِمــْن ِإَلــٍه َغْیــُرُه}: َقْوُل ــا َقــْوِم اْعُبــُدوا للااَّ َم. ] ٦١[هــود: {َقــاَل َ� {ُهــَو َتَقــدَّ
ــَن اْألَْرِض} ــَك َأنَّ ٦١[هــود: َأْنَشــَأُكْم ِم ــَن اْألَْرِض، َوَذِل ــْم ِم ــَدَأ َخْلقُك ــَن اْألَْرِض  آَدمَ  ] َأِي اْبَت ــَق ِم ُخِل

 ."َم ِفي "اْلَبَقَرِة" َو "اْألَْنَعاِم" َوُهْم ِمْنُه، َوِقیَل: َأْنَشَأُكْم ِفي اْألَْرضِ َعَلى َما َتَقدَّ 
قـــر�َش نعـــرف أن لغـــة ر�یعـــة حتـــى فـــي اإلعـــراب  ،لكـــن قولـــه: و�فـــى قـــر�ش المعضـــالت وســـادها

فـال  ،فإن �ان ر�عة من ر�یعـة فـال إشـكال ،�فتحون الكلمة من غیر تنو�ن ،�فتحون من غیر تنو�ن
 ،و�ال فاألصل سمعت أنًسا بن مالـك ،وعلیه قال: سمعُت أنس بن مالك ،تضي أن �كون ممنوًعا�ق

 ر�یعة ینصب بدون تنو�ن �ما هنا. فعلى لغة
 .... طالب:

 نعم.
 طالب:.........

 .تنو�ن فیه هنا ما ،ال في النصب 
ْدَراِج.َوَال َ�ُجوُز ِإْدَغاُم اْلَهاِء ِمْن َغْیرِِه ِفي اْلَهاِء ِمْن "ُهوَ "  " ِإالَّ َعَلى ُلَغِة َمْن َحَذَف اْلَواَو ِفي اإلِْ

اَنَها. َقـــالَ ] ٦١[هـــود: {َواْســـَتْعَمَرُكْم ِفیَهـــا} ُكْم ُمَجاِهـــُد: َوَمْعَنـــى اْســـَتْعَمرَ  َأْي َجَعَلُكـــْم ُعمَّاَرَهـــا َوُســـكَّ
َوَعَلــى  ،َقَتـاَدُة: َأْسـَكَنُكْم ِفیَهـا ُه ُعْمـَرى. َوَقــالَ َفِهـَي َلـ ،: َأْعَمـَر ُفــَالٌن ُفَالًنـا َداَرهُ ِمـْن َقْوِلـهِ  ،َأْعَمـَرُكمْ 

اكُ  ِمْثــَل اْســَتَجاَب ِ�َمْعَنــى َأَجــاَب. َوَقــالَ  ،َهــَذْیَن اْلَقــْوَلْیِن َتُكــوُن اْســَتْفَعَل ِ�َمْعَنــى َأْفَعــلَ  ــحَّ َأَطــاَل : الضَّ
 ."ْلفٍ َأْعَماَرُكْم، َوَ�اَنْت َأْعَماُرُهْم ِمْن َثَالِثِماَئٍة ِإَلى أَ 

أعمــار أمــة محمــد مــن ســتین إلــى ســبعین. هــؤالء مــن ثالثمائــة إلــى ألــف. �هللا  مــن أن �عنــي بــدًال 
 المستعان. نعم. 

  ."َأَعاَشُكْم ِفیَها: اْبُن َعبَّاسٍ وقال  "
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ُ�فتـرض أن  ،إن لـم ُ�صـرف فـي طاعـة هللا ،�عني طول العمر لیس �میـزة ،وطول العمر لیس �میزة
ــ ائــة ســنة غــافًال عــاش أكثــر مــن م اشخًصــ  ،فــي معاصــي بــل ،ومــا اســتعمله فــي طاعــة هللا ا،والهًی

 ا،مر�ًضــ اأو عــاش فــي حیاتــه فقیــرً  ،»شــر�م مــن طــال عمــره وســاء عملــه« ،علیــه فمثــل هــذا و�ــال
إن لــم �صــحبه دیــن وصــبر  ،لــم �صــحبه دیــن وصــبر واحتســاب فالحیــاة و�ــال علیــهإن مثــل هــذا ف

منحــة ولیســت  ،هــذا الفقــر وهــذه األمــراض نعمــة ال صــارو� ،یرجــو ثــواب ذلــك عنــد ر�ــه ،واحتســاب
 محنة.

 ،و�ـوٌم �مضــي مـن غیـر فائـدة خســارة ،وقیمتـه فیمــا یوضـع فیـه ،علـى �ـل حـال العمــر ظـرف و�نـاء
قـد عرفنـا وعـرف غیرنـا مـن  ،وما ُیودع في هذه الخزائن ،والعبرُة �األعمال ،لیس من عمر اإلنسان

ــ ــدنیا ،رُعّم ــذ�ر وعبــر ولــم ،ومــر فــي هــذه ال ــالخیر ،ُی  ،ومــن عــاش المــدة القصــیرة الیســیرة وُذكــر �
مـات عـن  -رحمـه هللا-فـالنووي  ،]٨٤[الشـعراء:{َواْجَعـْل ِلـي ِلَسـاَن ِصـْدٍق}  ،والعبرُة �الـذ�ر الحسـن

فـــي �ـــل مســـجد مـــن مســـاجد المســـلمین علـــى مـــدى �ـــم؟  ،عاًمـــا ومـــأل الـــدنیا علًمـــا خمســـة وأر�عـــین
 طالب:.........

-قـال  ،-رحمـه هللا تعـالى-قـال  :فـي مسـاجد المسـلمین ُ�قـال فونصـ ة قـرون مـن سـبععلى أكثر 
أل هللا نسـ-وأسوأ منه من ُیذ�ر �شـر  ،وهناك من عاش أكثر من ذلك فما ُذكر �شيء ،-رحمه هللا

 .�هللا المستعان ،-العافیة
نة حسـ سـنة مـن فـي اإلسـالم« ،ووزر مـن اقتـدى �ـه علیـه ،وأسوأ من ذلك من تعـیش سـیئاته �عـده 

فمثــل  ،-ةنســأل هللا العافیــ-و�عكســه وضــده مــن ســن ســنة ســیئة  ،»فلــه أجرهــا وأجــر مــن عمــل بهــا
ــــه ــــال علی ــــه و� ــــل أعمــــارهم ،هــــذا حیات ــــا مث ــــت أعمارن ــــول: لی ــــال نق ــــ ،ف  ،و�ستأنســــون  ا،�عیشــــون ألًف

 ت فـي طاعـة هللا! إذا ما اسـتغلاء؟الدنیا إال الشق ءوراماذا  ،ینبسطون  ا أننهمأكیدً  لیس ،و�نبسطون 
 .-�هللا المستعان-
َأَمـَرُكْم ِ�ِعَمـاَرِة َمـا َتْحَتـاُجوَن ِإَلْیـِه ِفیَهـا ِمـْن ِبَنـاِء َمَسـاِكَن، َوَغـْرِس َأْشـَجاٍر. : وقال: َزْ�ُد ْبُن َأْسـَلمَ "

 ."َوِقیَل: اْلَمْعَنى َأْلَهَمُكْم ِعَماَرَتَها ِمَن اْلَحْرِث َواْلَغْرِس َوَحْفِر اْألَْنَهاِر َوَغْیِرَها
هــذا  ،عمــارة األرض ،اســتعمر�م أي: طلــب مــنكم عمارتهــا ،األصــل فــي الســین والتــاء أنهــا للطلــب

استسـهلت �ـذا  ،�مـا تـأتي فـي االعتقـاد ،وقد تأتي غیر ُمـراد بهـا حقیقتهـا ،األصل في السین والتاء
 وغیر ذلك. ،استصعبته �عني اعتقدته صعًبا ،�عني اعتقدته سهًال 

اِفِعیَِّة: اِالْسِتْعَماُر َطَلُب اْلِعَماَرةِ  :ُن اْلَعَرِ�يِّ ابْ  الثَّاِلَثُة: َقالَ "  ".َقاَل َ�ْعُض ُعَلَماِء الشَّ
 واالستسقاء طلب الُسقیة. وهكذا. ،كم أن االستشفاء طلب الشفاء

ي َ�ِلَمـُة اْسـَتْفَعَل ِفـي َتـْأتِ : اْلَقاِضـي َأُبـو َ�ْكـرٍ  َقـالَ و َوالطََّلُب اْلُمْطَلُق ِمَن للااَِّ َتَعاَلى َعَلـى اْلُوُجـوِب، "
 فقوله". اْسَتْفَعَل ِ�َمْعَنى َطَلِب اْلِفْعلِ  ،ِلَساِن اْلَعَرِب َعَلى َمَعاٍن: ِمْنَها

 .كقوله
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َوِ�َمْعَنــى اْعَتَقــَد، َ�َقــْوِلِهُم: اْسَتْســَهْلُت َهــَذا اْألَْمــَر  ،َكَقْوِلــِه: اْســَتْحَمْلُتُه َأْي َطَلْبــُت ِمْنــُه ُحْمَالًنــا" 
ــَتْفَعلْ اعْ  ــُه اْس ــُه، َوِمْن ــا َوَوَجْدُت ــُه َعِظیًم ــَتْعَظْمُتُه َأِي اْعَتَقْدُت ــْهًال، َواْس ــُه َس ــْهًال، َأْو َوَجْدُت ــُه َس ُت َتَقْدُت

ـًدا: َوِمْنَهـا ِ�َمْعَنـى َفَعـلَ  ،ِ�َمْعَنى َأَصْبتُ  َكـاِن َ�َقْوِلـِه: َقـرَّ ِفـي اْلمَ  ،َ�َقْوِلِهُم: اْسـَتَجْدُتُه َأْي َأَصـْبُتُه َجیِّ
 ".ِمْنهُ  {َ�ْسَتْسِخُروَن}وَ  {َ�ْسَتْهِزُئوَن}َوَقْوُلُه:  :َوَقاُلوا ،َواْسَتَقرَّ 

�ستســـخرون �عنـــي  ،�ســـتهزئون �عنـــي یهـــزؤون  ،مـــن هـــذا أي الســـین والتـــاء لـــیس معناهمـــا الطلـــب
 . �سخرون وهكذا

ــــاَلى: " ــــُه َتَع ــــا}َفَقْوُل ــــْم ِلِعمَ ٦١[هــــود: {اْســــَتْعَمَرُكْم ِفیَه ــــى اْســــَتَجْدُتُه ] َخَلَقُك ــــى َمْعَن ــــا، َال َعَل اَرِتَه
ــًدا َوَســْهًال  ،َواْسَتْســَهْلُتهُ  ــُه َخَلــقَ  ،َأْي َأَصــْبُتُه َجیِّ ــُه  ؛َوَهــَذا َ�ْســَتِحیُل ِفــي اْلَخــاِلِق، َفَیْرِجــُع ِإَلــى َأنَّ ِألَنَّ

ــاًزا ــِه َمَج ــْيِء ِ�َفاِئَدِت ــِن الشَّ ــُر َع ــْد ُ�َعبَّ ــَدُة، َوَق ــ ،اْلَفاِئ ــاَلى َوَال َ�ِص ِ َتَع ــَن للااَّ ــٌب ِم ــُه َطَل ــاَل: ِإنَّ حُّ َأْن ُ�َق
 ".ِلِعَماَرِتَها، َفِإنَّ َهَذا اللَّْفَظ َال َ�ُجوُز ِفي َحقِِّه، َأمَّا َأنَُّه َ�ِصحُّ َأْن ُ�َقالَ 

الــذي  ،�طلــب مــن الخلــق أن �عمروهــا -ســبحانه وتعــالى-�عنــي هللا  ،طلــٌب مــن هللا تعــالى لعمارتهــا
فــال وجــه  ،لكــن الســبب المباشــر لهــذه العمــارة هــم الخلــق ،-ســبحانه وتعــالى-هــو هللا  �عمــر الــد�ار

 .الستحالة ذلك
ِل نَّـُه َ�ِصـحُّ َأْن ُ�َقـاَل: ِإنَّـُه اْسـَتْدَعى ِعَماَرَتَهـا َفِإنَّـُه َجـاَء ِبَلْفـِظ اْسـَتْفَعَل، َوُهـَو اْسـِتْدَعاُء اْلِفْعـَأمَّا أَ "

 ."ةً ِ�اْلَقْوِل ِممَّْن ُهَو ُدوَنُه ِإَذا َ�اَن َأْمًرا، َوَطَلٌب ِلْلِفْعِل ِإَذا َ�اَن ِمَن اْألَْدَنى ِإَلى اْألَْعَلى َرْغبَ 
لكــن  ،هــذا األصــل فیــه أنــه فعــل أمــر ،�مــا تقــول: اللهــم اغفــر لــي؛ اغفــر لــي ،�عنــي ســؤال ودعــاء

 .ومن األعلى إلى األدنى طلب وأمر ،ومن القر�ن لقر�نه التماس ،الفعل من األدنى لألعلى دعاء
] ِ�َمْعَنـى َأْوَقـَد، َوَقـْد َذَكْرَنـاُه ١٧البقرة:[ }{اْسَتْوَقدَ ُقْلُت: َلْم ُیْذَكِر اْسَتْفَعَل ِ�َمْعَنى َأْفَعَل، ِمْثَل َقْوِلِه: "

ْســَكاِن َواْلُعْمــَرى  َوِهــَي: َوَقــْد َمَضــى اْلَقــْوُل ِفــي "اْلَبَقــَرِة " ِفــي  ،الرَّاِ�َعــُة: َوَ�ُكــوُن ِفیَهــا َدِلیــٌل َعَلــى اإلِْ
ْقَبى.  ْكَنى َوالرُّ  السُّ

ــا اْلُعْمــَرى َفــاْخَتَلَف اْلُعَلَمــاُء ِفیَهــا َقَبــِة َحَیــاَة  :َأَحــُدَها َعَلــى َثَالَثــِة َأْقــَواٍل: َوَأمَّ َأنََّهــا َتْمِلیــٌك ِلَمَنــاِفِع الرَّ
َة ُعْمرِهِ   ".اْلُمْعَمِر ُمدَّ

أســكنه البیــت وقــال: هــي لــك  ،حیــاة الُمعمــرِ؛ إذا أســكنه بیتــه وقــال: لــك عمــرك أو هــي لــك عمــرى 
أو إن قـال: لـك  ،لمقصود �ـه مـدة عمـرهفا، فإن قال: هي لك عمرى  ،عمرة أو الدا�ة وما أشبه ذلك

 ولعقبك عمرى فهي ال تعود للمعمر على خالف في ذلك بین أهل العلم.
 اْلَقاِسِم ْبِن ُمَحمَّدٍ  َهَذا َقْولُ  ،َفِإْن َلْم َیْذُكْر َعِقًبا َفَماَت اْلُمْعَمُر َرَجَعْت ِإَلى الَِّذي َأْعَطاَها َأْو ِلَوَرَثِتهِ "

اِفِعيِّ  َماِلٍك، َوَأَحُد َأْقَوالِ  ، َوُهَو َمْشُهوُر َمْذَهِب َواللَّْیِث ْبِن َسْعدٍ  ْیطٍ َوَ�ِز�َد ْبِن ُقسَ  َم ِفـي الشَّ ، َوَقـْد َتَقـدَّ
ُة َهَذا اْلَقْولِ "اْلبَ  َقَبـِة َوَمَناِفِعَهـا َوِهـَي ِهَبـٌة َمْبُتوَلـةٌ  َقَرِة" ُحجَّ َأِبـي  َوُهـَو َقـْولُ  ،الثَّـاِني: َأنََّهـا َتْمِلیـُك الرَّ

اِفِعيِّ  َحِنیَفةَ   ."َوالثَّْوِريِّ  َوَأْصَحاِبِهَما َوالشَّ
 .ةمبتولة �عني مستمرة ودائمة وثابت ،هبٌة مبتولة �عني مستمرة
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َتـُه َقـاُلوا: َمـْن َأْعَمـَر َرُجـًال َشـْیًئا َحَیا ،ِن ُشـْبُرَمَة َوَأِبـي ُعَبْیـدٍ َواْبـ َوَأْحَمَد ْبِن َحْنَبلٍ  َواْلَحَسِن ْبِن َحيِّ "
 ؛َوَ�ْعَد َوَفاِتِه ِلَوَرَثِتـِه؛ ِألَنَّـُه َقـْد َمَلـَك َرَقَبَتَهـا، َوَشـْرُط اْلُمْعِطـي اْلَحَیـاَة َواْلُعْمـَر َ�اِطـلٌ  ،َفُهَو َلُه َحَیاَتهُ 

ُ َعَلْیِه َوَسلَّمَ -ِألَنَّ َرُسوَل للااَِّ   ."ُوِهَبْت َلهُ َواْلُعْمَرى ِلَمْن  َقاَل: اْلُعْمَرى َجاِئَزةٌ  -َصلَّى للااَّ
 ،فعلى هذا لو قال: وهبت هـذا البیـت عمـرك �عنـي مـدة عمـرك تسـتمر ولـو مـات ولورثتـه مـن �عـده

 ولمن وهبت له. ،والعمرة جائزة ،ده �العمر الغٍ یفتقی
�سـتفید منهـا مـدة  ،هبـًة مؤقتـة ارض أنهـا تعـود �موتـه؟ وهبـه إ�اهـالكن هل فیهـا فـي الحـدیث مـا ُ�عـ

 هوالعمـرة لمـن وهبـت لـه مـدة الحیـاة مـا فیـ ،العمـرة جـائزة مـدة الحیـاة ،الحیاة وهي جائزة مدة ،حیاته
فــإذا مــات رجــع إلــى  ،المســلمون علــى شــروطهم. وهبــه أن ینتفــع بهــذا الكتــاب مــدة حیاتــه ،مــا �منــع

 {َمــا َعَلــى اْلُمْحِســِنیَن ِمــْن َســِبیٍل}نــه متفضــل إي �منــع؟ ذالــ مــا ،الواهــب أو إلــى ورثتــه إن �ــان مــات
 ].٩١و�ة:[الت

 ... طالب:
 كیف؟
 .... طالب:

 .فهو مالك للمنفعة فقط ،مردودة ،قتةمو  ،ما دام عطیة مؤقتة ،هو مالك للمنفعة
 .... طالب:
 :لكـن الـذي ُ�شـكل ،العـرف؟ العـرف �عرفـون إن مـت یرجـع مـا ،هذا البیت مـدة عمـرك :لك إذا قال

ــ مــا ،والعمــرة لمــن وهبــت لــه ،�عنــي نافــذة ،العمــرة جــائزة نهــا جــائزة لمــن وهبــت لــه فــي أ�منــع  يذال
 ه.النصوص على عمرة دائمة له ولعقب حیاته بهذا القید. أو ُتحمل هذه

 .... طالب:
 من إ�ش؟

 ...... طالب:
 .حدد ،حیاتك إذا قال: أنه معروف
 شيء؟ الموهوب علىإذا طرأ  طالب:

مــا و�ال  ،حیاتــه عمــره ةقیــنهــدم إذا أراد أن �ســتفید �وابیــت مــثًال  ، �عنــي هــوالموهــوب علــىإذا طــرأ 
إن أراد أن  ،وهبــه هــذا البیــت �عنــي مــدة انتفاعــه �ــه ،مــا یلــزم صــاحبه أن �عمــره لــه :نقــول ،�كمــل

 أنسب. دورت غیره�هللا  ،خالص :إلى صاحبه �قول هإن أراد أن �عید ،ال �أسف�ستفید منه عمره 
 ... طالب:

لـه مكانـه  ي إن اشـتر  ،�صطلحون علـى ذلـك ،ننعم أو ثمن مثًال لمصلحة عامة وُثم ،ن مثًال مِّ أو ثُ 
 .برة�سمونها الصُّ  ،أو شبه الدائمة �صطلحون مثل األجرة الدائمة ،ال �أسفبیت �سكنه مدة عمره 

 ....... طالب:
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ثـم تـأتي  ،مائـة سـنة ،عشـرة ،خمسـة ،بر�ـالین ،�ل سنة �ـان یـؤجر بر�ـال ،سنة مائةمدة  ایؤجر بیتً 
نعـم ال ُبـد أن  ،ُیـثمن �مبـالغ ،فیهدم هذا البیت ،من المرافق العامةمرفق  أوالمصلحة العامة شارع 

 .للعین المهدومة اأو �شترطوا من هذه القیمة ما �كون امتدادً  ،�صطلحوا على شيء
ِل، َوِ�ْن َقالَ  َقاَل ُعْمَرَك َوَلْم َیْذُكِر اْلَعِقبَ  الثَّاِلُث: ِإنْ "  ".َن َ�اْلَقْوِل الثَّاِنيِلَعِقِبَك َ�ا :َكاَن َ�اْلَقْوِل اْألَوَّ

 قول الثالث مر�ب من القولین. ال ،�عني مر�ب من القولین
ْحَمِن َواْبُن َأِبي ِذْئِب، َوَقْد ُرِوَي َعنْ  َوَأُبو َثْورٍ  َوِ�ِه َقاَل الزُّْهِريُّ " َماِلٍك؛ َوُهـَو  َوَأُبو َسَلَمَة ْبُن َعْبِد الرَّ

 ."اْلَمْعُروُف َعْنُه َوَعْن َأْصَحاِ�ِه َأنََّها َتْرِجُع ِإَلى اْلُمْعِمرِ َظاِهُر َقْوِلِه ِفي اْلُمَوطَِّأ. وَ 
 كالقول األول. نعم.

ِإْن َ�اَن اْلُمْعِمُر َحی�ا، َوِ�الَّ َفِإَلى َمْن َ�اَن َحی�ا ِمْن َوَرَثِتِه، َوَأْوَلى النَّـاِس  ،ِإَذا اْنَقَرَض َعِقَب اْلُمْعَمرِ "
َوَأْصَحاِ�ِه َرَقَبَة َشْيٍء ِمَن اْألَْشـَیاِء، َوِ�نََّمـا َ�ْمِلـُك  َماِلكٍ  َ�ْمِلُك اْلُمْعَمُر ِبَلْفِظ اْلُعْمَرى ِعْندَ ِ�ِمیَراِثِه. َوَال 

َقَبِة. َوَقْد َقالَ   "ِفي اْلَحْبِس َأْ�ًضا: َماِلكٌ  ِبَلْفِظ اْلُعْمَرى اْلَمْنَفَعَة ُدوَن الرَّ
 �عني الوقف. نعم.

 ."َلى َرُجٍل َوَعِقِبِه َأنَُّه َال َیْرِجُع ِإَلْیهِ ِإَذا ُحِبَس عَ "
 خرج من یده.  ،هذا وقف ال یرجع إلیه

َوِفـي  َوِ�ْن ُحِبَس َعَلى َرُجٍل ِ�َعْیِنـِه َحَیاَتـُه َرَجـَع ِإَلْیـِه، َوَ�ـَذِلَك اْلُعْمـَرى ِقَیاًسـا، َوُهـَو َظـاِهُر اْلُمَوطَّـِأ."
ُ َعَلْیــِه َوَســلَّمَ -َأنَّ َرُســوَل للااَِّ  ،َعْبــِد للااَِّ  َجــاِبِر ْبــنِ  َعــنْ  ُمْســِلمٍ  َصــِحیحِ  َأ�َُّمــا «َقــاَل:  -َصــلَّى للااَّ

َفِإنََّهــا ِلَمــْن  َقــْد َأْعَطْیُتَكَهــا َوَعِقَبــَك َمــا َ�ِقــَي ِمــْنُكْم َأَحــدٌ  :َأْعَمــَر َرُجــًال ُعْمــَرى َلــُه َوِلَعِقِبــِه َفَقــالَ  َرُجــلٍ 
َوَعْنـُه . »َتْرِجـُع ِإَلـى َصـاِحِبَها ِمـْن َأْجـِل َأنَّـُه َأْعَطـى َعَطـاًء َوَقَعـْت ِفیـِه اْلَمَواِر�ـثُ َوَأنََّها َال  ،ُأْعِطَیَها

ُ َعَلْیِه َوَسلَّمَ -َقاَل: ِإنَّ اْلُعْمَرى الَِّتي َأَجاَز َرُسوُل للااَِّ  َأْن َ�ُقوَل: ِهـَي َلـَك َوِلَعِقِبـَك، َفَأمَّـا  -َصلَّى للااَّ
 .ُ�ْفِتي الزُّْهِريُّ  َوِ�َذِلَك َ�انَ : َمْعَمرٌ  َقالَ  ،َفِإنََّها َتْرِجُع ِإَلى َصاِحِبَها ،َي َلَك َما ِعْشتَ ِإَذا َقاَل: هِ 

َ ُسْبَحاَنُه َقاَل:  ؛ُقْلُت: َمْعَنى اْلُقْرآِن َ�ْجِري َمَع َأْهِل اْلَقْوِل الثَّاِني  ] ٦١[هـود: {َواْسَتْعَمَرُكْم}ِألَنَّ للااَّ
ــى  ــَرُكمْ ِ�َمْعَن ْكِر  ،َأْعَم ــذِّ ــِه ِ�ال ــَد َمْوِت ــاِلِح، َوَ�ْع ــِل الصَّ ــِه ِ�اْلَعَم َة َحَیاِت ــدَّ ــا ُم ــاِلَح ِفیَه ــَل الصَّ ُج ــَأْعَمَر الرَّ َف

ُجلُ  ،اْلَجِمیِل َوالثََّناِء اْلَحَسنِ  ْنَیا َظـْرٌف َلُهَمـا َحَیـاًة َوَمْوًتـا. َوَقـْد ُ�َقـالُ  ،اْلَفاِجرُ  َوِ�اْلَعْكِس الرَّ : ِإنَّ َفالدُّ
{َواْجَعــْل ِلــي ِلَســاَن ِصــْدٍق ِفــي اْآلِخــِر�َن} : الثََّنــاَء اْلَحَســَن َ�ْجــِري َمْجــَرى اْلَعِقــِب. َوِفــي التَّْنِز�ــلِ 

ُ َعَلْیِه َوَسلَّمَ -د ُمَحمَّ  َأْي َثَناًء َحَسًنا. َوِقیَل: ُهوَ  ،]٨٤[الشعراء: �ََّتـُه : . َقالَ -َصلَّى للااَّ {َوَجَعْلَنـا ُذرِّ
�َِّتِهَمـا ُمْحِسـٌن َوَظـاِلٌم َوَقـاَل: ]. ٧٧[الصافات:  اْلَباِقیَن}ُهمُ  {َوَ�اَرْكَنـا َعَلْیـِه َوَعَلـى ِإْسـَحاَق َوِمـْن ُذرِّ

 ."]١١٣[الصافات:ِلَنْفِسِه ُمِبیٌن} 
طلـب مـنكم عمارتهـا لتكـون  �عنـي] ٦١[هود: {َواْسَتْعَمَرُكْم ِفیَها}�عني داللة اآل�ة على القول الثاني 

لكــن هــل هــذه �معنــى مــا ُفــرع علیهــا؟ �عنــي مــن ســبق إلــى  ،كــم ولعقــبكم ولمــن شــاء هللا مــن �عــد�مل
ممــن هــو مملــوك  ،�خــالف مــن جــاءه مــن ملــك غیــره ،َملكــه لــه ولعقبــه صــار ملًكــا لــه ،ُمبــاح فــأمره
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ثــم أعطــاه إ�ــاه مــدة محــددة. لــو قــال:  ،وهــذا الغیــر لــه أن یتصــرف فــي هــذا الملــك �مــا شــاء ،لغیــره
نــه یرجــع �عـد هــذه المــدة. إذا أمفهومــه؟ مفهومـه  فمــا ،عشــر سـنین ،ســنتین ،هــذا البیــت سـنةتسـكن 

 .أنه �عود لصاحبه �عد وفاته همفهومقال: مدة عمرك 
اللهــم إال إن ارتــد  ،حیــث ال تعــود -ســبحانه وتعــالى-فــرق بــین أن تكــون الهبــة والعطیــة مــن هللا  

مالـك  ،مسـألة أخـرى. مالـك األرض ومالـك المالـك هـذه ،یؤخذ منه إلى بیت المـال ًئاوصار ماله فی
وحقـوق الخـالق المبنیـة علـى  ،فرٌق بین حقوق العباد المبنیة على المشاحة ،المعمور ومالك العامر

�ـون اآل�ـة تـدل علـى القـول الثـاني فیـه ُ�عـٌد شـدید؛ ، فتفر�ع هـذا علـى تلـك فیهـا مـا فیهـا ،المسامحة
ال  -سبحانه وتعالى-�هللا  ،]٦١[هود: {َواْسَتْعَمَرُكْم ِفیَها}قال:  ألن هللا تعالى ؛ألن العمرة ال ترجع

 .فیه سعٌة في الخطو ،هذا فیه ُ�عد :ال. نقول ،اهذا عمر إیرجع 
 .الثناء الحسن امتداد للعمر ،ن الثناء الحسن �جري ألجل مجرى العقبإوقد ُ�قال:  
  ُعمٌر ثانيوالذ�ر لإلنسانِ            عمر الفتى ذ�ره ال طول مدته 
هــذا مــا مــات فــي الحقیقــة؛ ألن معنــى  ،ه علــم ُینتفــع �ــهءالشــخص الــذي مــات وورا ،هــذا واضــح 

 ،و�ن �ـان فـي قبـره ،عملـه �جـري  ،وعملـه دائـم ،وهذه ُ�ستفاد منهـا ،الحیاة التي ُ�ستفاد منها :الحیاة
-یـذ�ر هللا  والـذي، میـت؟ هـذا میـت أمهـذا حـي  ،ألحیـاءلكن الـذي ال �جـري لـه عمـل وهـو بـین ا

و�ن �ـان �مشـي  ،�البیـت الخـرب ،والـذي ال یـذ�ر هللا هـو المیـت ،هـذا هـو الحـي -سبحانه وتعالى
 هذا ال دلیل على حیاته. نعم. ،وُ�مازح الناس ،و�طالب الناس ،و�زاحم الناس ،بین الناس

 ..... طالب:
 نعم

 ... طالب:
 ،: ال ترجـــع. والثالـــث مر�ـــب مـــن القـــولینالقـــول األول والثـــاني. القـــول األول: أنهـــا ترجـــع. والثـــاني

 .الثالث ُمر�ب من القولین
 .... طالب:

 .نعم
  طالب:.........

  .وال تنافي بینه و�ین الحدیثین ،هو الظاهري 
مَّ ُتوُ�ـوا {ُثـ َأْي َسُلوُه اْلَمْغِفَرَة ِمْن ِعَباَدِة اْألَْصـَنامِ ] ٦١[هود: {َفاْسَتْغِفُروُه}َقْوُلُه َتَعاَلى: : اْلَخاِمَسةُ "

َجاَ�ــِة ِلَمــْن ] ٦١[هــود: {ِإنَّ َر�ِّــي َقِر�ــُب}، َأِي اْرِجُعــوا ِإَلــى ِعَباَدِتــهِ ] ٦١[هــود: ِإَلْیــِه} َأْي َقِر�ــُب اإلِْ
اِعي}َدَعاُه. َوَقْد َمَضى ِفي "اْلَبَقَرِة" ِعْنَد َقْوِلِه:  ي َقِر�ٌب ُأِجیُب َدْعَوَة الـدَّ اْلَقـْوُل ] ١٨٦[البقـرة: {َفِإنِّ

 .ِفیهِ 
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] َأْي ُ�نَّـا َنْرُجـو َأْن َتُكـوَن ٦٢[هـود: {َقاُلوا َ�ا َصاِلُح َقْد ُ�ْنَت ِفیَنـا َمْرُجـو�ا َقْبـَل َهـَذا}َقْوُلُه َتَعاَلى:  
ًدا َقْبـَل َهـَذا ا، َوَ�ـاُنوا َأْي َقْبـَل َدْعَوِتـَك النُُّبـوََّة. َوِقیـَل: َ�ـاَن َصـاِلٌح َ�ِعیـُب آِلَهـَتُهْم َوَ�ْشـَنُؤهَ  ،ِفیَنا َسـیِّ

 ".َیْرُجوَن ُرُجوَعُه ِإَلى ِدیِنِهْم، َفَلمَّا َدَعاُهْم ِإَلى للااَِّ َقاُلوا
خابـت آمـالهم لمـا ُأرسـل مـن قبـل  -علـى حـد زعمهـم-ثـم  ،و�علقـون علیـه أمـاًال  ،ون في الرجـلل�أم
كــون فینــا أن ت �نــا نرجــو ،ا�صــیر ســیدً أن قبــل أن یــدعوهم �ــانوا یتوقعــون  ،-ســبحانه وتعــالى-هللا 
ثــم صــار علــى  ا،ئً �ــانوا یتوقعونــه شــی ،أي: قبــل دعوتـك للنبــوة ،هــذا انتكــاس الفطــر ،قبــل هــذا اسـیدً 

 هم الذین ال شيء في الحقیقة. ،في الحقیقة هم المفلسون  لكن ،حد زعمهم ال شيء
ِ َقــاُلوا: اْنَقَطــَع َرَجاُؤَنــا ِمْنــكَ " ــا َدَعــاُهْم ِإَلــى للااَّ ْنَكــارُ ٦٢[هــود: {َأَتْنَهاَنــا}، َفَلمَّ  .] اْســِتْفَهاٌم َمْعَنــاُه اإلِْ

َفَأْن ِفي َمَحلِّ َنْصـٍب ِ�ِإْسـَقاِط ] ٦٢[هود: }{َما َ�ْعُبُد آَ�اُؤَنا ] َأْي َعْن َأْن َنْعُبدَ ٦٢[هود: {َأْن َنْعُبَد}
} ،َحـْرِف اْلَجــرِّ  َنــا َلِفــي َشــكٍّ ــ] ٦٢[هــود: {َوِ�نَّ َنــاَوِفــي ُســوَرِة "ِإْبــَراِهیَم" َو"َوِ�نَّ َفاْســُتْثِقَل  ،ا" َواْألَْصــُل َوِ�نَّ

 ."َثَالُث ُنوَناٍت َفُأْسِقَط الثَّاِلَثةُ 
واقتصـر علـى  ،ثم النون الثالثة فأسقطت أحـدى هـذه النونـات ،ألن النون المشددة عبارة عن نونین

 .المشددة
ُسـلِ  ؛َتـْدُعوَنَنا یمَ ِإْبـَراهِ  َوِفـي ُسـوَرةِ  ،ِلَصـاِلح اْلِخَطـابُ ] ٦٢[هود: ِممَّا َتْدُعوَنا}{"  -ِألَنَّ اْلِخَطـاَب ِللرُّ

 ".ِمْن َأَرْ�ُتُه َفَأَنا ُأِر�ُبُه ِإَذا َفَعْلتُ ] ٦٢[هود: {ِإَلْیِه ُمِر�ٍب} .-َصَلَواُت للااَِّ َوَسَالُمُه َعَلْیِهمْ 
 .إذا فعلتَ 
�َبَة. َقالَ  "إذا فعلتَ   :اْلُهَذِليُّ  ِ�ِه ِفْعًال ُیوِجُب َلَدْ�ِه الرِّ

 يَ�ُشمُّ ِعْطِفي َوَ�ُبزُّ َثْو�ِ                            ُ�ْنُت ِإَذا َأَتْوُتُه ِمْن َغْیٍب          
 

 ."َكَأنََّما َأَرْ�ُتُه ِبَرْ�ٍب 
 .األفصح أن تكون الشین مفتوحة (�َشُم)

 شم.یفعل مضارع یلي لم � 
َنٍة ِمْن َر�ِّي َوآَتاِني ِمْنُه َرْحَمـةً {َقاَل َ�ا َقْوِم َأَرَأْیُتْم ِإْن َقْوُلُه َتَعاَلى: " َم ] ٦٣[هـود: }ُ�ْنُت َعَلى َبیِّ َتَقـدَّ

َأْي  ،] اْسـِتْفَهاٌم َمْعَنـاُه النَّْفـيُ ٦٣[هـود: َفَمْن َیْنُصُرِني ِمـَن للااَِّ ِإْن َعَصـْیُتُه}{ ،ُنوحٍ  َمْعَناُه ِفي َقْولِ 
 ".َأْي َتْضِلیل َوِ�ْ�َعاد] ٦٣[هود: }َما َتِز�ُدوَنِني َغْیَر َتْخِسیرٍ {فَ  ،َال َیْنُصُرِني ِمْنُه ِإْن َعَصْیُتُه َأَحدٌ 

  .َتْضِلیٍل َوِ�ْ�َعادٍ  
ُ َعَلْیِه َوَسلَّمَ -اْلَفرَّاُء. َوالتَّْخِسیُر َلُهْم َال َلُه  َقاَلهُ  ،ِمَن اْلَخْیرِ َتْضِلیٍل َوِ�ْ�َعاٍد " َ�َأنَّـُه َقـاَل:  ،-َصلَّى للااَّ

ــ ــَر َتْخِس ــیَرٍة َغْی ــَر َ�ِص ــاِئُكْم َغْی ــِدیِن آَ� ــاِجُكْم ِب ــُدوَنِني ِ�اْحِتَج ــا َتِز� ــى (َم ــَل: اْلَمْعَن ــي. َوِقی ــْم َال ِل یٍر َلُك
{َلُكـْم  اْبِتَداٌء َوَخَبـرٌ ] ٦٤[هود: }{َوَ�ا َقْوِم َهِذِه َناَقُة للااَِّ َقْوُلُه َتَعاَلى:  .اْبِن َعبَّاسٍ  َعنِ  ،ِ�َخَساَرِتُكْم)

 ."ُنِصَب َعَلى اْلَحالِ ] ٦٤:[هود }آَ�ةً 
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 .الآ�ة �عني حال �ونها آ�ة منصوب على الح ،هذه مبتدأ وناقة خبر
َشاَرِة َأِو التَّْنِبیِه ِفي َهِذِه. َوِ�نََّما ِقیَل: َناَقُة للااَِّ "  "ِألَنَُّه َأْخَرَجَها َلُهْم ِمْن َجَبلٍ  ،َواْلَعاِمُل َمْعَنى اإلِْ

ِ َلُكـــْم آَ�ـــةً لحـــال معنـــى اإلشـــارة �عنـــي صـــاحب ا العامـــل �عنـــي  ،]٦٤[هـــود: }{َوَ�ـــا َقـــْوِم َهـــِذِه َناَقـــُة للااَّ
 خبر؟ال أومبتدأ الكون صاحب الحال فیأو هذه ناقة هللا  ،صاحب الحال ناقة هللا آ�ةً 

 .... طالب:
ـــه ،نعـــم ـــر عن ـــدأ ُ�خب ـــدأ؛ ألن المبت ـــد أن �كـــون الصـــاحب المبت ـــه ،ال ب ـــین هیئت ـــر ارتباطـــه  ،وُتب الخب

 .هو تا�ع له ،عتماده على المبتدأا و 
َعَلـى َأنَُّهـْم ُیْؤِمُنـوَن. َوِقیـَل:  -َعَلـى َمـا َطَلُبـوا-ِألَنَُّه َأْخَرَجَها َلُهْم ِمْن َجَبٍل  ؛َوِ�نََّما ِقیَل: َناَقُة للااَِّ " 

َعَلـى -اْلَكاِثَبُة، َفَلمَّا َخَرَجِت النَّاَقُة  :ُ�َقاُل َلَها اْلِحْجرِ  َأْخَرَجَها ِمْن َصْخَرٍة َصمَّاَء ُمْنَفِرَدٍة ِفي َناِحَیةِ 
ِ َلُكــْم آَ�ــةً : َصــاِلحٌ  َقــاَل َلُهــْم َنِبــيُّ للااَِّ  -َمــا َطَلُبــوا  }{َفــَذُروَها َتْأُكــلْ  ،]٦٤[هــود:} {َهــِذِه َناَقــُة للااَّ

 ."َوُحِذَفِت النُّوُن ِمْن َفَذُروَها ،َأْمٌر َوَجَواُ�هُ ] ٦٤[هود:
أو هــو جــواب  ،�عنــي أن تــذروها تأكــل جــواب طلــب مقــدر ]٦٤[هــود: }ُروَها َتْأُكــلْ {َفــذَ مثــل مــا تقــدم 

 الشرط مجزوم.
 ".ِألَنَُّه َأْمٌر. َوَال ُ�َقاُل: َوَذَر َوَال َواِذَر ِإالَّ َشاذ�ا ؛َفَذُروَها"

لكــن وزر فــالن وازر �عنــي تــارك هــذا  ،األمــر والمضــارع مســتعملالفعــل �عنــي ذر و�ــذر مســتعمل 
لكــن ودع أمیــت؛  ،وودع المصــدر مســتعمل ،دع أمــر مســتعمل ،یــدُع مســتعمل ،ومثلــه ودعُأمیــت 

 ،فهـي قـراءة شـاذة ،مـا تر�ـك }مـا ودعـك ر�ـك{ :مثـل وذر وأمـا قـراءة ،اكتفـاء بتر�ـه ؛أمیت ماضـیه
هــذه  ،»لینتهــین أقــوام عــن ودعهــم الجمعــات« ،»مــن لــم یــدع قــول الــزور« ،»دع مــا یر�بــك« ،دع

 .فقد ُأمیت �ما هنا أما البعض ة،مستعمل
ـا َ�اَنـِت اْلـَواُو َثِقیَلـةً  َقالَ  ،َوِللنَّْحِو�ِّیَن ِفیِه َقْوَالنِ "  ،ِسیَبَوْ�ِه: اْسَتْغَنْوا َعْنُه ِب "َتـَرَك". َوَقـاَل َغْیـُرُه: َلمَّ

ـاجُ َأُبـو ِإْسـَحاَق ال َقـالَ  ،َوَ�اَن ِفي اْلَكَالِم ِفْعٌل ِ�َمْعَناُه َال َواَو ِفیِه َأْلَغْوهُ  َوَ�ُجـوُز َرْفـُع َتْأُكـُل َعَلـى : زَّجَّ
وَها}{ ،اْلَحاِل َواِالْسِتْئَنافُ  ، ِ�َعْقرٍ  اْلَفرَّاءُ  َقالَ  ،]٦٤[هود: {ِ�ُسوٍء} ،] َجْزٌم ِ�النَّْهيِ ٦٤[هود: َوَال َتَمسُّ

  َعْقِرَها.َأْي َقِر�ٌب ِمنْ ] ٦٤[هود: {َعَذاٌب َقِر�ٌب} .] َجَواُب النَّْهيِ ٦٤[هود: {َفَیْأُخَذُكْم}
ِفیِه َمْسَأَلَتاِن اْألُوَلـى: َقْوُلـُه ] ٦٥[هود: {َفَعَقُروَها َفَقاَل َتَمتَُّعوا ِفي َداِرُ�ْم َثَالَثَة َأ�َّاٍم}َقْوُلُه َتَعاَلى:  

 ."ِبِرَضا اْلَباِقینَ  ِألَنَُّه َ�انَ  ؛َوُأِضیَف ِإَلى اْلُكلِّ  ،] ِإنََّما َعَقَرَها َ�ْعُضُهمْ ٦٥[هود: {َفَعَقُروَها}َتَعاَلى: 
 ألنهم راضین �فعله فهم شر�اء له.  ؛فهم شر�اء لهذا األشقى، فهم شر�اء

ــْأِتي َأْ�ًضــا " ــَراِف". َوَ� ــي "اْألَْع ــا ِف ــي َعْقِرَه ــَالُم ِف َم اْلَك ــدَّ ــْد َتَق ــو َوَق ــاَل َتَمتَُّع ــاَل ] ٦٥[هــود: ا}{َفَق َأْي َق
َأْي ِفي َبَلـِدُ�ْم، ] ٦٥[هود: {ِفي َداِرُ�ْم}َقْبَل اْلَعَذاِب.  -َعزَّ َوَجلَّ - َأْي ِبِنَعِم للااَِّ  ،َتَمتَُّعوا َصاِلحٌ  َلُهمْ 

ــُع ُ�ــلُّ َواِحــٍد ِمــْنُكْم ِفــي َدارِِه َوَمْســَكِنهِ  َ�َقْوِلــِه:  ،َوَلــْو َأَراَد اْلَمْنــِزَل َلَقــاَل ِفــي ُدوِرُ�ــْم. َوِقیــَل: َأْي َیَتَمتَّ
 ،ِألَنَّ اْلَمیَِّت َال َیَتَلـذَّذُ  ؛َأْي ُ�لَّ َواِحٍد ِطْفًال. َوَعبََّر َعِن التََّمتُِّع ِ�اْلَحَیاةِ ]. ٦٧[غافر: {ُ�ْخِرُجُكْم ِطْفًال}
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ـْبِت َوَأَتـاُهُم اْلَعـَذاُب  ،َوَال َیَتَمتَُّع ِ�َشـْيءٍ  َفُعِقـَرْت َیـْوَم اْألَْرِ�َعـاِء، َفَأَقـاُموا َیـْوَم اْلَخِمـیِس َواْلُجْمَعـِة َوالسَّ
ْت  ،اْألََحِد. َوِ�نََّما َأَقاُموا َثَالَثَة َأ�َّامٍ  َیْومَ  َم ِفـي "اْألَْعـَراِف" َفاْصـَفرَّ ِألَنَّ اْلَفِصیَل َرَغا َثَالًثا َعَلى َمـا َتَقـدَّ

ْت ِفـي الثَّاِلـِث، َوَهَلُكـوا ِفـ ْت ِفـي الثَّـاِني، ُثـمَّ اْسـَودَّ ِل، ُثمَّ اْحَمـرَّ َوَقـْد  ،ي الرَّاِ�ـعِ َأْلَواُنُهْم ِفي اْلَیْوِم اْألَوَّ
َم ِفي "اْألَْعَراِف".  َتَقدَّ

و�جــــاهر  ،اعلًنــــ -ســــبحانه وتعــــالى-فلیعتبــــر ولیــــتعظ مــــن ُیبــــارز و�حــــارب هللا  ،نســــأل هللا العافیــــة
ول المعاصــي ســواء فــي الســر أو العلــن؛ ألن نهایتــه وعاقبتــه �عاقبــة اولیســتحي مــن یــز  ،�معصــیته

�هللا المســتعان.  ،ومــن عصــاه عذ�ــه ،مــا مــن أطاعــه أثا�ــهإن ،لــیس بــین هللا و�ــین أحــد نســب ،غیــره
 نعم.

اْلُمَسـاِفَر ِإَذا َلـْم  َثَالَثـَة َأ�َّـاٍم َعَلـى َأنَّ  َصـاِلحٍ  الثَّاِنَیُة: اْسَتَدلَّ ُعَلَماُؤَنا ِ�ِإْرَجاِء للااَِّ اْلَعَذاَب َعـْن َقـْومِ "
َم ِفــي ُ�ْجِمــْع َعَلــى ِإَقاَمــِة َأْرَ�ــِع َلَیــاٍل َقَصــَر؛ ِألَنَّ  َقاَمــِة َوَقــْد َتَقــدَّ ــاَم َخاِرَجــٌة َعــْن ُحْكــِم اإلِْ  الثََّالَثــَة اْألَ�َّ

 .""النَِّساِء" َما ِلْلُعَلَماِء ِفي َهَذا
قـــالوا: ألن الـــثالث لیســـت  ،�اســـتدالل غیـــرهم بنهـــي المهـــاجر عـــن اإلقامـــة �مكـــة فـــوق ثـــالث ،نعـــم

وعقــد النیــة علــى البقــاء فــي بلــد أر�عــة أ�ــام مــع ز فمــن أ ،فــدل علــى أن مــا فــوق الــثالث إقامــة ،إقامــة
 .س له أن یترخص عند جمهور العلماءفلی

 .... طالب:
 القول الثاني مطلق ما ینتهي �شيء. ،هذا أضبط للناس وأحوط

َقْوُلـُه  ] َأْي َغْیُر َ�ِذٍب. َوِقیَل: َغْیـُر َمْكـُذوٍب ِفیـِه.٦٥[هود: {َذِلَك َوْعٌد َغْیُر َمْكُذوٍب}َقْوُلُه َتَعاَلى: "
ْیَنـا َصـاِلًحا َوالَّـِذیَن آَمُنـوا َمَعـُه ِبَرْحَمـٍة ِمنَّـا} َأْي َعـَذاُبَنا.] ٦٦[هـود: {َفَلمَّا َجاَء َأْمُرَنا}ى: َتَعالَ   {َنجَّ

َم. ] ٦٦[هود: ْیَناُهْم ِمْن ِخْزِي َیْوِمِئذٍ ٦٦[هود: {َوِمْن ِخْزِي َیْوِمِئٍذ}َتَقدَّ یَحِتِه َأْي ِمْن َفِض  ،] َأْي َوَنجَّ
ْیَنـــاُهْم ِمـــْن ِخـــْزِي َیْوِمِئـــٍذ. َوَال  ،َوِذلَِّتـــِه. َوِقیـــَل: اْلـــَواُو َزاِئـــَدةٌ   ،ِســـیَبَوْ�هِ  َ�ُجـــوُز ِزَ�اَدُتَهـــا ِعْنـــدَ  َأْي َنجَّ

یَن َ�ُجــوزُ  َوَأْهــلِ  ــا" وَ اْلَبْصــَرِة. َوِعْنــَد اْلُكــوِفیِّ ــ "َحتَّــى" َال َغْیــَر. َوَقــَرأَ  ِزَ�اَدُتَهــا َمــَع "َلمَّ  :اِفٌع َواْلِكَســاِئيُّ َن
َثَنا َوَقـــالَ  ،ِ�النَّْصـــِب. واْلَبـــاُقوَن ِ�اْلَكْســـِر َعَلـــى ِإَضـــاَفِة َیـــْوٍم ِإَلـــى ِإذْ  ،َیْوَمِئـــذٍ  َأُبـــو  َأُبـــو َحـــاِتٍم: َحـــدَّ

ــُه َقــَرأَ  َأِبــي َعْمــٍرو َعــنْ  َزْ�ــدٍ  ، َوَأَضــاَف، َأْدَغــَم اْلَیــاَء ِفــي اْلَیــاءِ  ،]٦٦[هــود: }{َوِمــْن ِخــْزِي َیْوِمِئــذٍ  َأنَّ
اُس  َوَ�َسَر اْلِمیَم ِفي َیْوِمِئٍذ. َقالَ  َأِبـي  َوَمـْن َقاَرَ�ـُه َعـنْ  ِسـیَبَوْ�هِ  الَِّذي َیْرِو�ِه النَّْحِو�ُّوَن: ِمْثـلُ : النَّحَّ

ْخَفــاءُ  َعْمــٍرو ْدَغــاُم َفــَال َ�ُجــوزُ  ،ِفــي ِمْثــِل َهــَذا: اإلِْ ــا اإلِْ ــُه َیْلَتِقــي َســاِكَناِن، ،َفَأمَّ َوَال َ�ُجــوُز َ�ْســُر  ِألَنَّ
 ."الزَّايِ 

 قال أبو حاتم: من أبو حاتم؟ 
 جستاني.الس طالب:

 وأبو ز�د من هو؟  ،هذه قراءة. حدثنا أبو ز�د عن أبي عمرو
 ..... طالب:
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 .ز�د عن أبي عمرو يحاتم عن أب وكلهم �الكنى أب
 .....  طالب:

  ؟ن القراءأنعم �ا أخوان؟ 
 ..... طالب:

 ؟ وو عمر ما في القراء أب
 ...طالب:

 .وأبو ز�د
 ... طالب:

فـأبو ز�ـد  ،و�عتني اللغو�ون �ـالقراءات أكثـر مـن غیـرهم ،ألن المسألة فیها تداخل بین القراءة واللغة
 نعم. ،وذاك یروي عن ذاك ،وهذا یروي عن هذا ،جستانيوأبو حاتم الس ،هو األنصاري 

ـْیَحةُ {َوَأَخـَذ الَّـِذیَن َظَلُمـوا اَقْوُلُه َتَعـاَلى: "  ،َأْي ِفـي اْلَیـْوِم الرَّاِ�ـِع ِصـیَح ِبِهـْم َفَمـاُتوا] ٦٧[هـود: }لصَّ
َیاَح َواِحٌد. ِقیَل: َصْیَحةُ  ؛رَ َوُذكِّ  ْیَحَة َوالصِّ ـَماِء ِفیَهـا َصـْوُت  ِألَنَّ الصَّ ِجْبِر�َل. َوِقیَل: َصْیَحٌة ِمـَن السَّ

{َوَأَخــَذ الَّــِذیَن َفَتَقطََّعــْت ُقُلــوُ�ُهْم َوَمــاُتوا. َوَقــاَل ُهَنــا:  َوَصــْوُت ُ�ــلِّ َشــْيٍء ِفــي اْألَْرِض، ،ُكــلِّ َصــاِعَقةٍ 
ـْیَحة} ْجَفـةُ  :َوَقـاَل ِفـي اْألَْعـَرافِ  ،]٦٧[هـود: َظَلُموا الصَّ َم  ،]٧٨[األعـراف: }{َفَأَخـَذْتُهُم الرَّ َوَقـْد َتَقـدَّ

 ."َبَیاُنُه ُهَناكَ 
یتكلم �ـالجوال واحد  هناك رعد شدید وصواعق �انل نز لما ُیذ�ر في واحد قبل ثالثة أ�ام أو أر�عة 

 فأصیب.
 ... طالب:

�هللا المسـتعان. فمـا أهـون الخلـق علـى هللا عنـد أدنـى  ،واآلن هـو فـي العنا�ـة المر�ـزة ،أصیب ،نعم
 عجیب.  ،سبب

 .... طالب:
 ،ةالمتكبر المتجبر المتغرطس إذا سمع مثل هذه األصوات عـرف الحقیقـ ،ما أهون الخلق على هللا

 �هللا المستعان.
ْمـُر َ�ْغَتـًة؟! َوِفي التَّْفِسیِر: َأنَُّهْم َلمَّا َأْ�َقُنوا ِ�اْلَعَذاِب َقـاَل َ�ْعُضـهْم ِلـَبْعٍض َمـا َمَقـاُمُكْم َأْن َ�ـْأِتَیُكُم اْألَ "

َقـاُل اْثَنـْي َعَشـَر َأْلـَف َقِبیَلـٍة، َقاُلوا: َفَما َنْصَنُع؟ َفَأَخُذوا ُسُیوَفُهْم َوِرَماَحُهْم َوِعـَدَدُهْم، َوَ�ـاُنوا ِفیَمـا �ُ 
َفـَأْوَحى  ،ِفي ُ�لِّ َقِبیَلٍة اْثَنا َعَشَر َأْلَف ُمَقاِتٍل، َفَوَقُفوا َعَلى الطُُّرِق َواْلِفَجاِج، َزَعُموا ُیَالُقوَن اْلَعَذابَ 

َبُهْم ِ�َحرِّ  ْمِس َأْن ُ�َعذِّ ِل ِ�الشَّ ُ َتَعاَلى ِإَلى اْلَمَلِك اْلُمَو�َّ َفَأْدَناَهـا ِمـْن ُرُءوِسـِهْم َفاْشـَتَوْت َأْیـِدیِهْم،  ،َهاللااَّ
َمـاُء َوَتَدلَّْت َأْلِسَنُتُهْم َعَلى ُصُدوِرِهْم ِمَن اْلَعَطِش، َوَمـاَت ُ�ـلُّ َمـا َ�ـاَن َمَعُهـْم ِمـَن اْلَبَهـاِئِم. َوَجَعـَل الْ 

ُر ِمْن ِتْلَك اْلُعُیوِن ِمْن َغَلَیاِنِه َحتَّى َیبْ  ِة َیَتَفوَّ ـَماَء، َال َ�ْسـُقُط َعَلـى َشـْيٍء ِإالَّ َأْهَلَكـُه ِمـْن ِشـدَّ ُلـَغ السَّ
ُ ِإَلى َمَلـِك اْلَمـْوِت َأالَّ َ�ْقـِبَض َأْرَواَحُهـْم َتْعـِذیًبا َلُهـْم ِإَلـى َأْن َغَرَ�ـِت  َحّرِِه، َفَما َزاُلوا َكَذِلَك، َوَأْوَحى للااَّ
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ــْمُس  ــُأْهِلُكو  ،الشَّ ــْم َف ــاِرِهْم َجــاِثِمیَن} ا.َفِصــیَح ِبِه ــى ] ٦٧[هــود: {َفَأْصــَبُحوا ِفــي ِدَ� َأْي َســاِقِطیَن َعَل
 }{َأَال ِإنَّ َثُمـــوَد َ�َفـــُروا َر�َُّهـــْم َأَال ُ�ْعـــًدا ِلَثُمـــودَ  .ُوُجـــوِهِهْم، َقـــْد َلِصـــُقوا ِ�ـــالتَُّراِب َ�ـــالطَّْیِر ِإَذا َجَثَمـــْت 

َم َمْعَناهُ ] ٦٨[هود:  ."َتَقدَّ
 .وعلى آلهاللهم صلى على محمد 


