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لى هللا وسلم على نبینا محمد وعلى آله صو  ،نالحمد هلل رب العالمی ،�سم هللا الرحمن الرحیم
 .وصحبه

 :-رحمه هللا تعالى-قال اإلمام القرطبي 
ةُ  ]٦٩ [هود: }ِ�اْلُبْشَرى  ِإْبَراِهیمَ  ُرُسُلَنا َجاَءْت  َوَلَقدْ { :قوله تعالى"  ـَالمُ - ُلوطٍ  َهِذِه ِقصَّ -َعَلْیِه السَّ
ـــــــ- ِإْبـــــــَراِهیمَ  َوُهـــــــَو اْبـــــــُن َعـــــــمِّ  ، ـــــــا، َوَ�اَنـــــــْت ُقـــــــَرى  -َالمُ َعَلْیـــــــِه السَّ ِبَنـــــــَواِحي  ُلـــــــوطٍ  َلح�

ــاِم، ُ اْلَمَالِئَكــَة ِ�َعــَذاِب َقــْومِ  ِبــِبَالدِ  َوِ�ْبــَراِهیمَ  الشَّ ــا َأْنــَزَل للااَّ وا ُلــوطٍ  ِفَلْســِطیَن، َفَلمَّ َوَنَزُلــوا  ِ�ــِإْبَراِهیمَ  َمــرُّ
 ".ِعْنَدُه، َوَ�اَن ُ�لُّ َمْن َنَزَل ِعْنَدُه ُ�ْحِسُن ِقَراهُ 

 �حسن إبراهیم، نعم. 
وا ِبِبَشاَرةِ " ـَالمُ - َوِ�ْسَراِفیلُ  َوِمیَكاِئیلُ  ِجْبِر�لُ  (َوُهمْ  ،ِإْبَراِهیم، َفَظنَُّهْم َأْضَیاًفا َوَ�اُنوا َمرُّ  ،)-َعَلـْیِهُم السَّ

اُك:وقـال  .اْبـُن َعبَّـاسٍ  َقاَلـهُ  ـحَّ يُّ  .ِتْسـَعةً َكـاُنوا  الضَّ ـدِّ ًكـا َعَلـى ُصـوَرِة اْلِغْلَمــاِن َأَحـَد َعَشـَر َملَ   :السُّ
 اْلِحَساِن اْلُوُجوِه، ُذو َوَضاَءٍة َوَجَماٍل َ�اِرٍع.

ـُروُه ِ�ـَأنَُّهْم ُرُسـُل للااَِّ   .ُلـوطٍ  َقـْومِ  ِقیَل: ِ�اْلَوَلِد. َوِقیـَل: ِ�ـِإْهَالكِ  }ِ�اْلُبْشَرى {   -َعـزَّ َوَجـلَّ -َوِقیـَل: َ�شَّ
  .َوَأنَُّه َال َخْوَف َعَلْیهِ 

ــــ{ ــــَالًما اُلواَق ــــهِ  ]٦٩ [هــــود: }َس ــــِل َعَلْی ــــوِع اْلِفْع ــــَب ِبُوُق ــــَذا  ،ُنِص ــــًرا. َوَه ــــاُلوا َخْی ــــوُل: َق ــــا َتُق َ�َم
. "َقـْوٍل َمُقـولٍ  َفالثََّالَثُة اْسـٌم َغْیـر ،]٢٢الكهف: [ {َسَیُقوُلوَن َثالَثٌة}  :َوَأمَّا َقْوُلهُ   .الطََّبِريِّ  اْخِتَیارُ 

 َغْیَر َقْول َمُقول. 
َجـاَز ِفـي  ]٦٩ [هود: }َسَالمٌ  َقالَ  َسَالًما َقاُلوا{ َوَلْو ُرِفَعا َجِمیًعا َأْو ُنِصَبا َجِمیًعاْیَر َقْوٍل َمُقوٍل. غَ "

 . "اْلَعَرِ�یَّةِ 
ألنـه  ؛سـالًما قـال سـالًما، جـاز فـي العر�یـة :سالٌم وقال سالٌم أو نصب جمیًعا قالوا :�عني لو قالوا

ــذا �قــول أهــل العر�یــةانائــب عــن فعلــه، و�ذا رفــع فهــو إذا انتصــب فإنــه نائــب مصــدر  إن  :ســم، ول
وذاك منصـوب فهـو سـم، األنـه مرفـوع فهـو  ؛أبلـغ مـن سـالم المالئكـة -علیه السـالم-سالم إبراهیم 

خـالف الفعـل، ولـذا جـاء سـالم إبـراهیم �سم إنما هـو للثبـوت والـدوام واالسـتمرار نائب عن فعل، واال
 ،مع أنه �جوز من حیث العر�یة النصب في الموضوعینم المالئكة، أبلغ من سال -یه السالمعل-

 .نصب الثانيرفع األول و بوالرفع في الموضوعین، والعكس 
ــدایتها علــى �ــل حــال هــذه   ،، فأحســن قــراهم-علیــه الســالم-عنــدما مــروا �ــإبراهیم  ،قصــة لــوط و�
ثــة أو �ــانوا م هــل �ــانوا ثال�شــروه �أنــه ســیولد لــه علــى مــا ســیأتي �التفســیر، وأمــا �النســبة لعــددهو 

رسل، الرسل جمع من الثالثة فما  ،فائدة، ولذا أبهم العدد تسعة، أو �انوا أحد عشر، فال یتعلق �ه
جمـع اللكـن األكثـر علـى أن أقـل ثنـان، اجمـع الأقـل  ألن ؛ثنـیناوز عند �عضهم أن �كون ج�فوق، 
 .ثالثة
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ا �عني نسـًبا ، لح� -ینا أفضل الصالة والسالمعلیه وعلى نب-ابن عم إلبراهیم  -علیه السالم-لوط  
ابن عم �عید، إنما هو مباشر، وقرى لوط �ما قال أهل العلم بنـواحي �مباشًرا، نسًبا مباشًرا له لیس 

الشـــام، و�بـــراهیم �طـــرف الشـــام الغر�ـــي �فلســـطین، �انـــت تلـــك الجهـــات �لهـــا �طلـــق علیهـــا الشـــام، 
ا مــن أرض ، وشــمال المملكــة أ�ًضــا شــام، تبــوك أ�ًضــفلســطین، ســور�ا، األردن، لبنــان، �لهــا شــام

 الشام، هذا من حیث األصل.  
 . "ُحوُه ِ�َصَواٍب ِمَن اْلَقْولِ َأْي َفاتَ ] ٦٩[هود:  }َقاُلوا َسَالًما{ : ِقیَل: اْنَتَصَب َعَلى اْلَمْصَدِر. َوِقیلَ "

َوِ�َذا {قوًال صائًبا، �ما في قوله تعـالى:  �عني قالوا] ٦٩[هود:  }َقاُلوا َسَالًما{�عني قالوا قوًال صائًبا، 
ــا}  وا ِ�َراًم ــرُّ ــاللَّْغِو َم وا ِ� ــًرا لهــؤالء �عنــي صــواً�ا مــن القــوم، � ]٧٢[الفرقــان:َمــرُّ  �عنــيمــا أن �قــول خی
 وهذه صفة عباد الرحمن.  ،هم لما هو أنفع منه، وهم �قولون صواً�او د�كفوهم عن اللغو، أو یرش

َفَسَالًما َمْعَنـى َقـْوِلِهْم  ،َأْي َصَواً�ا ]٦٣[الفرقان:َخاَطَبُهُم اْلَجاِهُلوَن َقاُلوا َسالًما}  {َوِ�َذا  :َكَما َقالَ "
  ".َال َلْفُظهُ 
�عـض،  مـع�عضهم  ن شاجرو تناس یلغو �عضهم على �عض، ی ،إذا مر اإلنسان �اللغو لیس�عني 

أو  ،واً�ا، �كفـــونهم عـــن هـــذا اللغـــوإنمـــا �قولـــون قـــوًال صـــ ؟هـــذهســـالًما  مـــاذال ،تر�ـــوهماالًما قـــالوا ســـ
 . ]٦٩[هود:  َقاُلوا َسَالًما}{إلى ما هو أنفع منه،  شدونهیر 

 طالب:.........
  قالوا سالًما.

ـا َأَراَد ِذْ�ـَر اللَّْفـِظ َقاَلـُه ِ�عَ َواْخَتاَرهُ  اْلَعَرِ�يِّ  اْبنُ  َمْعَناهُ َقاَل " َ َتَعـاَلى َلمَّ ْیِنـِه َفَقـاَل . َقـاَل: َأَال َتـَرى َأنَّ للااَّ
] ٧٣[الزمـر:  }{َسالٌم َعَلْیُكْم ِطْبُتمْ   ]٢٤[الرعد: }َصَبْرُتمْ  ِ�َما َعَلْیُكمْ  َسَالمٌ { : ُمْخِبًرا َعِن اْلَمَالِئَكةِ 

  :ِفي َرْفِعِه َوْجَهانِ ] ٦٩[هود:  }{َقاَل َسالمٌ  َواْلَمْعَنى َسِلْمَت َسَالًما ،َوِقیَل: َدَعْوا َلهُ 
َواْآلَخـُر: ِ�َمْعَنـى َسـَالٌم َعَلـْیُكْم ِإَذا ُجِعـَل  ،َعَلى ِإْضَماِر ُمْبَتَدٍأ َأْي ُهَو َسـَالٌم، َوَأْمـِري َسـَالمٌ َأَحُدُهَما: 

  ."ِلَكْثَرِة اْسِتْعَماِلهِ  ؛ِكیرِ َفُأْضِمَر اْلَخَبُر. َوَجاَز َسَالٌم َعَلى التَّنْ  ،ِ�َمْعَنى التَِّحیَّةِ 
 :حیـوه بهـذه التحیـة، ورد علـیهم �قولـه، �عنـي قـالوا سـالًما ضـع �ـأنهمهو األصل في اآل�ة عند المو 

األصــل أن یــؤتى �التحیــة و ى �ــه التحیــة، أقــل مــا تتــأدى �ــه التحیــة، أقــل مــا تتــأد ســالٌم، وهــذا اللفــظ
بــین  ولــذا �قــول الفقهـاء: و�خیــر ،كثــرة االسـتعماللســالٌم علـیكم ورحمــة هللا و�ر�اتــه، ونكـروا  :كاملـة

 :الســالم علــیكم ورحمــة هللا، أو قلــت :عنــى الحــي إذا قلــت�ره فــي ســالٍم علــى الحــي، �فــه وتنكیــتعر 
ال ینكــر، و�نمــا  ا علــى التخیــر، لكــن �النســبة للمیــتســالم علــیكم ورحمــة هللا و�ر�اتــه، ســیان، فهمــ

 إلى آخره.  ،المؤمنینقوم السالم علیكم دار  ،یؤتى �ه معرًفا على لفظ الخبر
ُم َ�َما ُحـِذَفْت ِمـْن َالُهـمَّ ِفـي َقْوِلـكِ  ؛التَّْنِكیرِ َوَجاَز َسَالٌم َعَلى "  :ِلَكْثَرِة اْسِتْعَماِلِه، َفُحِذَف اْألَِلُف َوالالَّ

َالُم ِ�َمْعًنى  :اْلَفرَّاءُ  اللَُّهمَّ. َوُقِرَئ "ِسْلٌم" َقالَ  ْلُم َوالسَّ َث َفَما َلِبـ{ َقْوُلُه َتَعاَلى: ِمْثُل اْلِحلِّ َواْلَحَاللِ  ،السِّ
 . َعْشَرَة َمْسَأَلةً  ِفیِه َأْرَ�عُ ] ٦٩[هود:  }َأْن َجاَء ِ�ِعْجٍل َحِنیذٍ 
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 . مبني على فتح الجزأین.ِفیِه َأْرَ�َع َعْشَرَة َمْسَأَلةً 
َبـَراُء َأْن ِ�َمْعَنـى َحتَّـى، َقاَلـُه �ُ  ]٦٩[هـود:  }َفَمـا َلِبـَث َأْن َجـاءَ { اْألُوَلى: :ِفیِه َأْرَ�َع َعْشَرَة َمْسَأَلةً  "

. هُ َحَكا ،النَّْحِو�ِّینَ  التَّْقِدیُر: َفَما َلِبَث َحتَّى َجاَء. َوِقیَل: َأْن ِفي َمْوِضِع َنْصـٍب ِ�ُسـُقوِط و   اْبُن اْلَعَرِ�يِّ
ـا ُحـذِ  ،َأْي َمـا َأْ�َطـَأ َعـْن َمِجیِئـِه ِ�ِعْجـلٍ  ،التَّْقِدیُر: َفَما َلِبـَث َعـْن َأْن َجـاءَ  ،َحْرِف اْلَجرِّ  َف َحـْرُف َفَلمَّ

 . "اْلَجرِّ َ�ِقَي َأْن ِفي َمَحلِّ النَّْصِب 
 أن ومــا دخلــت علیــه فــي تأو�ــل مصــدر فــي محــل جــر أصــله، و�ن �ــان �عــد النــزع نــزع الخــافض

 علــى نــزع�مــا هــو معــروف، فلمــا حــذف حــرف الجــر �قــي أن فــي محــل النصــب، �عنــي  ینتصــب،
  الخافض.

 طالب: شیخ.
 نعم.

 ، �عني في أحكام القرآن؟طالب: إذا قال: ابن العر�ي
 . في الغالب.نعم

َأْي  ،َفَمـا َلِبـَث َمِجیُئـهُ   :اْلَفـرَّاءُ  َوَقـالَ   .ِسـیَبَوْ�هِ  َقاَلـهُ  ،َوَما َناِفَیةٌ   .ِإْبَراِهیمَ   َوِفي َلِبَث َضِمیُر اْسمِ "
 ".ْفٍع، َوَال َضِمیَر ِفي َلِبثَ َفَأْن ِفي َمْوِضِع رَ  ،َما َأْ�َطَأ َمِجیُئهُ 

وما دخلت علیه في موضع رفـع فاعـل لبـث، فاعـل لبـث، �قـول: فمـا لبـث مجیئـه، فمـا لبـث أن  نأ
علـى  ،للبـث ما دخلت علیـه فـي تأو�ـل مصـدر فاعـلالمصدر�ة و  أن جاء أي مجیئه، وحینئٍذ �كون 

 .-علیه السالم -فاعل لبث إبراهیم األولالقول 
" "َخَبـُر" َمـا َو "َأْن َجـاءَ  ِإْبـَراِهیمَ  ْعَنى الَِّذي، َوِفي َلِبَث َضـِمیرُ َوَ�ِصحُّ َأْن َتُكوَن َما ِ�مَ  ،َو "َما" َناِفَیةٌ "

 . "ُهَو َمِجیُئُه ِ�ِعْجٍل َحِنیذٍ  ِإْبَراِهیمُ  َأْي َفالَِّذي َلِبثَ 
هي أقصـر مـا �مكـن  ولبث مدةً  ،�عني الذي أخره هو المجيء بهذا العجل، �عني تأخر عنهم قلیالً 

  .ه النزل، وهذا القرا  من أجل أن �جهز لهم هذا
ُه النَّاُر. ُ�َقاُل: َحَنْذتُ " . َوِقیَل: ُهَو اْلَمْشِويُّ ِ�َحرِّ اْلِحَجاَرِة ِمْن َغْیِر َأْن َتَمسَّ ـاَة  َو "َحِنیٍذ" َمْشِويٍّ الشَّ

َي َحِنیــٌذ. َوَحَنــْذُت اْلَفــَرَس َأْحِنــُذَها َحْنــًذا َأْي َشــَوْ�ُتَها، َوَجَعْلــُت َفْوَقَهــا ِحَجــاَرًة ُمْحَمــاًة ِلُتْنِضــَجَها َفِهــ
  ".َأْحِنُذُه َحْنًذا، َوُهَو َأْن ُتْحِضَرُه َشْوًطا َأْو َشْوَطْینِ 

 حضر الفرس �عني محل جر�ه. ،أو شوطین، تحضره اتجر�ه شوطً 
ــْمِس ِلَیْعــَرَق، َفُهــَو َمْحُنــوٌذ َوَحِنیــذٌ "   .ِقیــَل: َ�َبــا ْم َ�ْعــَرقْ َفــِإْن َلــ ،ُثــمَّ ُتَظــاِهُر َعَلْیــِه اْلِجــَالَل ِفــي الشَّ

ِمیطُ   .اْلَمِدیَنةِ  َمْوِضٌع َقِر�ٌب ِمنَ  َوَحَنذٌ   ".َوَغْیُرهُ  اْبُن َعبَّاسٍ  قاله،  َوِقیَل: اْلَحِنیُذ السَّ
 طالب: شیخ.

 .نعم



 
 

 
 
 

٥  
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و�ـذا، �قـول: إن إبـراهیم جـاءه ثالثـة أو  طالب: �حـتج �عضـهم، تقـول فـي التبـذیر فـي الضـیافة
، وهو حجته لما �أتیه واحد أو اثنان �أتي له بذبیحة �املة، ومعروف أن تسعة فجاء لهم �عجل

الواحد أو االثنین أو العشرة ما �أكلون ذبیحة �املـة. فهـل لهـم فـذ هـذا حجـة حتـى لـو �انـت ال 
 تؤ�ل؟

 لكن هل �مكن إلبراهیم أن �أتي �أقل من ذلك؟ إذا �ان ما عنده �قر، فماذا �قدم لهم؟
 طالب: �شتري �ا شیخ؟

 من أین �شتري؟ ما عنده إال �قرته أو فرسه أو �ذا.
 طالب: �عني هل لهم في ذلك حجة؟

 �جزئ أقل من ذلك، فاإلسراف محرم.ال لیس لهم، إن 
 .نعم

 طالب: هو �قول: إذا ذ�حت أقل من ذلك أعیر بین قومي.
 على �لٍّ قد �مر معنا ذلك.

  .َوِ�نََّما َجاَء ِ�ِعْجٍل ِألَنَّ اْلَبَقَر َ�اَنْت َأْكَثَر َأْمَواِلهِ  ،َنى َمْحُنوذٍ َحِنیٌذ َنِضیٌج. َوَحِنیٌذ ِ�َمعْ " 
ـْیفِ  ِمـنْ الثَّاِنَیُة: ِفي َهِذِه اْآلَ�ـِة  ـَر ِفـي اْلَحـاِل، ُثـمَّ  َأَدِب الضَّ ُم اْلَمْوُجـوَد اْلُمَیسَّ ـَل ِقـَراُه، َفُیَقـدِّ َأْن ُ�َعجِّ

ـَیاَفُة ِمـْن َمَكـاِرِم اْألَْخـَالقِ  .ِ�ـهِ  ٌة، َوَال َیَتَكلَُّف َما َ�ُضرُّ ُیْتِبُعُه ِ�َغْیرِِه ِإْن َ�اَن َلُه ِجدَ  ، َوِمـْن آَداِب َوالضِّ
اِلِحینَ  ْسَالِم، َوِمْن ُخُلِق النَِّبیِّیَن َوالصَّ ُل َمـْن َأَضـاَف َعَلـى َمـ َوِ�ْبـَراِهیمُ   .اإلِْ َم ِفـي " اْلَبَقـَرِة َأوَّ  ،ا َتَقـدَّ

 ".ِعْنَد َعامَِّة َأْهِل اْلِعْلمِ  َوَلْیَسْت ِبَواِجَبةٍ 
 لثبوت األمر بها. ؛واجبة و�نما مستحبة، وأوجبها جمع من أهل التحقیقبنعم عند الجمهور لیست 

 طالب:.........
 .-علیه السالم-تقدم �حث المسألة، �عني ما ثبتت الضیافة قبل إبراهیم 

 طالب:.........
 د �أتي في األوائل أول من فعل �ذا.النصوص الصحیحة هي التي �عول علیها، وق

ُ َعَلْیِه َوَسلَّمَ -ِلَقْوِلِه " َیاَفُة َثَالَثُة َأ�َّـامٍ « - َصلَّى للااَّ َفَمـا َ�ـاَن َوَراَء َذِلـَك  ،َوَجاِئَزُتـُه َیـْوٌم َوَلْیَلـةٌ  ،الضِّ
َلُة الَِّتي َأْصُلَها َعلَ  .»َفُهَو َصَدَقةٌ    .ى النَّْدِب َواْلَجاِئَزُة اْلَعِطیَُّة َوالصِّ

ُ َعَلْیـِه َوَسـلَّمَ -َوَقـاَل  ، َوَمـْن َ�ـاَن  اْآلِخـِر َفْلُیْكـِرْم َجـاَرهُ َمـْن َ�ـاَن ُیـْؤِمُن ِ�ـاهللَِّ َواْلَیـْومِ «  :-َصـلَّى للااَّ
  ."»ُیْؤِمُن ِ�اهللَِّ َواْلَیْوِم اْآلِخِر َفْلُیْكِرْم َضْیَفهُ 

، وال �عني و�كرام الضیف واجب هذا فإكرام الجار الم األمر هنا الوجوب، وعلى ،األصل في الالم
�شـيء مـن طعامـك أو شـرا�ك، إنمـا اإلكـرام �مـا �قابـل  لـه ثنك تكرم جارك �ل یـوم تـدفع لـه، تبعـأ

جـــار محرمـــة فإكرامـــه واجـــب، و�كـــرام �ـــل شـــخص �حســـبه، فالضـــیف ال إهانـــة اإلهانـــة، فـــإذا �انـــت
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 �الحســنى، وتواســیه إن �نــت أهــًال  تعاملــهأن ر إكرامــه أن تقــدم لــه مــا تســتطیع، هــذا إكرامــه، والجــا
 ه، �ل هذا على الوجوب.ئایذتسبب في إال ال تهینه،  ،إكرامههذا حلت �ه نازله، و مواساة لل
  ."َلْیَس ِبَواِجٍب ِإْجَماًعا َوِ�ْكَراُم اْلَجارِ "

ت لیسـت حاجتـه السـیما إذا �انـ ،المراد �اإلكرام أن تبعث له �طعام، هذا لیس بواجـب :نعم إذا قلنا
ـــى حـــد  ـــه إل ـــى الطعـــام وصـــلت � ـــه إل ـــى حـــد الضـــرورة، أمـــا إذا �انـــت حاجت ـــى الطعـــام تصـــل إل إل

 لو ترك أثم جمیع من �علم �حاله. ،�لها، فرض �فا�ةالضرورة، فإطعامه واجب على األمة 
ُ َأْعَلمُ " َیاَفُة ِمْثُلُه. َ�للااَّ  . "َفالضِّ

 ن داللة االقتران ضعیفة.أهل العلم ران، ومعروف عند أ تقاستدالًال بداللة اال
ًكا ِ�َقْوِلِه  اللَّْیثُ  َوَذَهبَ " ُ َعَلْیِه َوَسلَّمَ -ِإَلى ُوُجوِ�َها َتَمسُّ ْیِف َحقٌّ « :-َصلَّى للااَّ ِإَلى َغْیـِر  »َلْیَلُة الضَّ

ُ اْلُمَوفِّ   ُق ِلْلِهَداَ�ِة.َذِلَك ِمَن اْألََحاِدیِث. َوِفیَما َأَشْرَنا ِإَلْیِه ِ�َفاَ�ٌة، َ�للااَّ
ــَیاَفةِ  َوَقــْد َقــاَل َقــْوٌم: ِإنَّ   :اْبــُن اْلَعَرِ�ــيِّ  َقــالَ   ْســَالِم ُثــمَّ ُنِســَخ، َوَهــَذا  ُوُجــوَب الضِّ َكــاَن ِفــي َصــْدِر اإلِْ

َجـُه اْألَِئمَّـةُ  ،َأِبي َسِعیٍد اْلُخْدِريِّ  َحِدیثَ َوَذَكَر  ،، َوالنَّاِسُخ َلْم َیِردْ َفِإنَّ اْلُوُجوَب َلْم َیْثُبْت  ،َضِعیفٌ  ، َخرَّ
ُد َذِلَك اْلَحيِّ « :َوِفیهِ  ُفوَنا َفُلِدَغ َسیِّ اْلَحِدیَث. َوَقاَل: َهَذا َظـاِهٌر ِفـي َأنَّ  »َفاْسَتَضْفَناُهْم َفَأَبْوا َأْن ُ�َضیِّ

ا َلَالَم النَِّبيُّ  َیاَفَة َلْو َ�اَنْت َحق� ُ َعَلْیِه َوَسلَّمَ -الضِّ    ."، َوَلَبیََّن َلُهْم َذِلكَ َقْوَم الَِّذیَن َأَبْواالْ  -َصلَّى للااَّ
�عــض الروا�ــات مــا یبــین إن هــؤالء القــوم لیســوا �مســلمین، الــذین لــدغ ســیدهم لیســوا �مســلمین، و�ذا 

�متثلـون أوامـر ال هـؤالء  مـا دام ،-علیه الصـالة والسـالم-كانوا بهذه الصفة ال یتوجه لهم لوم منه 
�ضیفوهم، فلـدغ سـید ذلـك أن �قول لهم سعید، فأبوا  ،همانفاستضفمحله، الم فلومهم في غیر اإلس

وفــي قصــة موســى مــع الخضــر  ،الفاتحــة فبــرأ، وأخــذوا مــنهم الجعــلســعید، رقــاه �حــي، فرقــاه أبــو ال
َقـاَل َلـْو ِشـْئَت التََّخـْذَت {ًرا یر�ـد أن یـنقض فأقامـه، افوجـد الخضـر جـد ،دخلوا القر�ـة، ولـم �ضـیفوهم

ألن هــؤالء القــوم لــم �ضــیفوهم، فاســتحقوا أن �عــاملوا �العــدل ال �ــالعفو،  ؛]٧٧[الكهــف:  }ًراَعَلْیــِه َأْجــ
  د أكمل أو فعل الخضر؟سعی يكما صنع أبو سعید، وهل فعل أب

 ضـر�وامـن هـذا الجعـل  اقسـمً  -علیه الصـالة والسـالم-أوًال فعل أبو سعید جائز اتفاًقا، وأخذ النبي 
، وهــو جــائز مثــل صــنیعه، لكــن هــل »أتخــذتم علیــه أجــًرا �تــاب هللا إن أحــق مــا«لــه �ســهم، وقــال: 

ین الحـــالتین إن بـــ :أو نقــول خضـــر؟ �عنــي هـــل الفضـــل هنــا أو العـــدل؟صــنیعه أكمـــل أو صــنیع ال
  ؟ااختالفً 

هم أمـر دی، ولـیس لـممین یتیمین لیس بیدهم شـيء لیضـیفوهالذي لدغ سید القوم، والجدار �ان لغال
مثا�ة سید القوم لعملوا �العدل، وهذا قد �ستحسن إذا �ـان مـن �ـاب التأدیـب �ان � وال نهي، و�ال لو

هـذه الحالـة فـي حـال  لكـن إذا �ـان فـي مثـل علـى أن العفـو أقـرب للتقـوى دائًمـا.والتر�یة للشـخص، 
هـؤالء القـوم لـه وجـه، أبوا أن �ضیفوهم استضافناهم فأبوا أن �ضیفونا، فتأدیـب مثـل  أبي سعید قوم
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 ؛ا�ونــه لــم �أخــذ أجــرً  ،]٧٧[الكهــف:  }َلــْو ِشــْئَت التََّخــْذَت َعَلْیــِه َأْجــًرا{م �أخــذ أجــر و�ــون الخضــر لــ
 لیتیمین. ألن الجدار �ان

ال مــانع فــ�ضــیفوهم، أن أبوا فــوهم لــف، ومثــل هــذا عنــدهم ســیدهم استضــافالمقصــود أن الحالــة تخت 
    أن �عامل مثل هؤالء �العدل تأدیًبا لهم.

 طالب: شیخ.
 نعم

 : قلت: إن هؤالء القوم قیل: إنهم غیر مسلمین، فهنا یرد سؤال.طالب
 .نعم

 طالب: سید القوم الذي لدغ �ان غیر مسلم، فهل تنفع الرقیة الشرعیة معه؟
 تنفع نعم غیر المسلم.

 طالب: طیب �الم اإلمام أحمد أن الفاتحة هي الفاتحة والراقي غیر الراقي.
 هذا في الراقي.

 ي أن �عتقد اعتقاًدا جازًما في الرقیة؟طالب: ما یلزم للمرق
 طیب افترض أنه غیر أهل لالعتقاد، صبي صغیر، یلزم؟

 طالب: هو غیر مكلف بها.
 هذا في حكمه.ف
ــاِفِعيُّ  َفــَذَهبَ  ، ِفــیَمْن ُ�َخاِطــُب ِبَهــا اْلُعَلَمــاءُ : اْخَتَلــَف الثَّاِلَثــةُ " ــدُ  الشَّ ِإَلــى َأنَّ  ْبــُن َعْبــِد اْلَحَكــمِ  َ�ُمَحمَّ

  :ُسْحُنونٌ  َلْیَس َعَلى َأْهِل اْلَحَضِر ِضَیاَفٌة. َقالَ   :َماِلكٌ  اْلُمَخاَطَب ِبَها َأْهُل اْلَحَضِر َواْلَباِدَ�ِة. َوَقالَ 
َیاَفُة َعَلى َأْهِل اْلُقَرى، َوَأمَّا ِإنََّما  َصـاِحبُ َفاْلُفْنـُدُق َیْنـِزُل ِفیـِه اْلُمَسـاِفُر، َحَكـى اللَُّغَتـْیِن  اْلَحَضـرُ  الضِّ

 . "اْلَعْیِن َوَغْیُرهُ 
 حكى اللغتین، أین اللغتان؟ 

 طالب:.........
 .قوالن

ــ هــل؟ حكــى اللغتــین صــاحب العــین، اهمــ یــنأ ــ ؟ایــذ�ر خالًف  احكًمــ ،مســألةالفــي حكــم  ایــذ�ر خالًف
 ا.شرعی� 

 طالب:.........
صـاحب العـین حكـى اللغتـین  ؟أحكـام شـرعیة هفیـ�تـاب العـین  ؟�تـاب العـین �یـفصاحب العـین  

، اشــك أن فیــه قصــورً  �عنــي المــراد �ــاللغتین فــي ضــبط الفنــدق، لكنــه مــا تقــدمت اللغتــان، ال وغیــره.
ألن هــذه ز�ــادة مــن �عــض النســخ، حكــى اللغتــین صــاحب العــین وغیــره، فلعلهــا مــأخوذة مــن تعلیــق 
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فقــص �عــض الكــالم دون �عــض،  ،ج مــن خــرج الكتــاب�أو تخــر  ،مــن أصــله تیســعلــى الكتــاب، ول
 ة.أو أرض ةفة أو أكلآلها  تمجلد أو غیرها، أو تعرض من
بط الفنـدق، ضـ، اللغتین في ضبط الفندق، هـو مـا المقصود أنه �قول حكى اللغتین صاحب العین 

، �عني فـي ضـبطه، والفنـدق العین وما حصل في الفندق ینزل فیه المسافر، حكى اللغتین صاحب
 �ي.إشكال عر  هما فی همعروف عندهم معروف، إطالق

 طالب: �فتح الدال؟
 .نعم

وا ِ�َحِدیثِ " ُ َعَلْیـِه َوَسـلَّمَ -َقاَل: َقاَل َرُسوُل للااَِّ  اْبِن ُعَمرَ  َواْحَتجُّ ـَیاَفُة َعَلـى َأْهـِل «  :-َصلَّى للااَّ الضِّ
زَّاقِ َوِ�ْبـَراِهیُم اْبـُن أَ  ،َوَهـَذا َحـِدیٌث َال َ�ِصـحُّ   .»اْلَوَ�ِر َوَلْیَسْت َعَلى َأْهِل اْلَمـَدرِ  َمْتـُروُك  ِخـي َعْبـِد الـرَّ

 عمرو". َأُبو هَقالَ  ،َوُنِسَب ِإَلى َوْضِعهِ  ،َمْنُسوٌب ِإَلى اْلَكِذِب، َوَهَذا ِممَّا اْنَفَرَد ِ�هِ  ،ِدیثِ اْلحَ 
 عمر.
   ."ُعَمَر ْبُن َعْبِد اْلَبرِّ  "أبو

فــي الباد�ــة، ولــیس عنــده الوافــد  بــت، لكــن إذا �ــانة للخبــر ال یثب�النســ ،الضــیافة علــى أهــل الــو�ر
محل �شتري منه ما �أكله، تعین علیهم أن �ضیفوه، لكن في الحضر واألسـواق مشـرعة، واألمـاكن 
مفتوحة، فال �حتاج إلى غیره، فاألمر فیه أسهل، في حكم أهل الو�ر حكـم البـوادي، إذا �ـان الوافـد 

 لیس معه ما �شتري �ه، یلزم الناس أن �ضیفوه.
َیاَفُة  :َرِ�يِّ اْبُن اْلعَ  َقالَ " ، َوِمَن النَّـاِس َمـْن َقـاَل: ِإنََّهـا َواِجَبـٌة ِفـي َفْرٌض َعَلى اْلِكَفاَ�ةِ  -َحِقیَقةً -الضِّ

 َشـكَّ َأنَّ َوَال  ، ِ�اْلَمـْأَواِة َواْألَْقـَواتِ ، ِ�ِخـَالِف اْلَحَواِضـِر َفِإنََّهـا َمْشـُحوَنةٌ ْیُث َال َطَعاَم َوَال َمْأَوى اْلُقَرى حَ 
َیاَفَة َ�َراَمةٌ الضَّ   .َفِإْن َ�اَن َغِر�ًبا َفِهَي َفِر�َضةٌ  ،ْیَف َ�ِر�ٌم، َوالضِّ

َها اْلَحِبیـُب ِمـَن َقِلیَلـًة َفَشـَكرَ  ِإْبـَراِهیمَ  ُعَلَماِئَنـا: َ�اَنـْت ِضـَیاَفةُ  َقـاَل َ�ْعـُض  :اْبُن اْلَعَرِ�يِّ  َقالَ الرَّاِ�َعُة:  
ــُه  ِمــْن َأْیــَن ُعِلــمَ  ،ِقَیــاِس ِفــي َمْوِضــِع النَّْقــلِ ، َوِ�الْ ي َمْوِضــِع اْلَقْطــعِ الظَّنِّ ِفــ، َوَهــَذا ُحْكــٌم ِ�ــاْلَحِبیــِب  َأنَّ

 ؟!"َقِلیلٌ 
 .، عكس ما تذ�رههذا عكس ما تقول
 طالب:.........

نزل الناس منازلهم، فالضیوف مالئكة، ومن غرائب االستدالل عنـد أمرنا أن نمن الضیوف؟  لكن 
أنهـــم فـــي الغالـــب �كرهـــون لحـــم البقـــر، غالًبـــا عامـــة النـــاس  ةامـــمعـــروف عنـــد الع�عـــض العـــوام، 

 .موجود �كرهونه، هذا
 طالب:.........

مـا وجـدت  :فقدم �عضهم من العامة لحم عجل، فقال �عض الحاضـر�ن نعم عندنا �الم في بلدنا. 
  .-علیه السالم- للمالئكة قدمه إبراهیم ،ما وجدت أفضل منه :إال هذا تقدمه لضیوفك، قال
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ما أكلـوا، نعـم لـو أكلـوا صـار  إنهم لم �أكلوا لما رأوا عجًال  :خر قالاالستدالل طیب، فرد علیه اآل 
فــي النصــوص  ، هــذا یــدل علــى الســرعة فــي البدیهــة، لكــندلیــل، لكــن مــا أكلــوا لمــا رأوا عجــًال  هفیــ

   المالئكة ال �أكلون �ما هو معروف.
ـُروَن َأنَّ اْلمَ " ُ َعَلـْیِهْم - َوِ�ْسـَراِفیلُ  َوِمیَكاِئیـلُ  ِجْبِر�ـلُ  ؛َالِئَكـَة َ�ـاُنوا َثَالَثـةً َبْل َقـْد َنَقـَل اْلُمَفسِّ َصـلَّى للااَّ

ِ ِ�ـالرَّْأيِ َفَمـا َهـَذا التَّْفِسـیرُ  ،َوِعْجـٌل ِلَثَالَثـٍة َعِظـیمٌ  -َوَسلَّمَ  ! َهـَذا ِ�َأَماَنـِة للااَِّ ُهـَو التَّْفِسـیُر  ِلِكَتـاِب للااَّ
  ."ِنُبوُه َفَقْد َعِلْمُتُموهُ اْلَمْذُموُم َفاْجتَ 

 طالب:.........
 هو الظاهر.

 طالب:.........
 ؟من أسمائه وألكن األمانة هل هي من أوصاف هللا 

 طالب:.........
 بیــت هللا :شــرفها، �مــا �قــالل هللا ك عنــه لــیس مــن أوصــافه، أن تضــاف إلــىفــإذن هــي شــيء من 

  وناقة هللا، فال �جوز القسم بها.
ُم ِإَلْیـِه ِ�اْألَْكـلِ  : َسـةُ اْلَخامِ " ـْیِف الطََّعـاُم َأْن ُیَبـاِدَر اْلُمَقـدَّ َم ِللضَّ ـنَُّة ِإَذا ُقـدِّ ـْیِف َفـِإنَّ َ�َراَمـَة ا ، السُّ لضَّ

ِألَنَُّهْم  ؛ِإْبَراِهیمُ  ُهمْ َفَلمَّا َقَبُضوا َأْیِدَیُهْم َنِكرَ  ،ِل اْلُمَباَدَرُة ِ�اْلَقُبولِ َوَ�َراَمُة َصاِحِب اْلَمْنزِ  ،َتْعِجیُل التَّْقِد�مِ 
نَّةَ َخَرُجوا  ، َوَخاَف َأْن َ�ُكوَن َوَراَءُهْم َمْكـُروٌه َ�ْقِصـُدوَنُه. َوُرِوَي َأنَُّهـْم َ�ـاُنوا َعِن اْلَعاَدِة، َوَخاَلُفوا السُّ

ـــمِ  ـــي اللَّْح ـــِدیِهْم ِف ـــي َأْی ـــْت ِف ـــَداٍح َ�اَن ـــوَن ِ�ِق ـــَوَال َتِصـــ ،َیْنُكُت ـــِدیِهْم ِإَل ـــمِ ُل َأْی ـــَك ى اللَّْح ـــا َرَأى َذِل ، َفَلمَّ
ُخولُ  ،َأْي َأْضــَمَر. َوِقیــَل: َأَحــسَّ ] ٧٠[هــود:  }َنِكــَرُهْم َوَأْوَجــَس ِمــْنُهْم ِخیَفــةً { ِمــْنُهمْ   ،َواْلُوُجــوُس الــدُّ

اِعرُ    :َقاَل الشَّ
 ِه َجَزًعاَفَأْوَجَس اْلَقْلُب ِمْن ِقْرَطاِس          َجاَء اْلَبِر�ُد ِ�ِقْرَطاٍس َ�ُخبُّ ِ�هِ 

ـْیَف َال َ�ْأُكـُل َظنُّـوا ِ�ـِه َشـر�ا ،ِخیَفًة َخْوًفا َال َتَخـْف { :َفَقاَلـِت اْلَمَالِئَكـةُ  ،َأْي َفَزًعا. َوَ�اُنوا ِإَذا َرَأُوا الضَّ
   ".]٧٠[هود: } ِإنَّا ُأْرِسْلَنا ِإَلى َقْوِم ُلوطٍ 

ن الضــیف لــیس وراءه أأكــل عرفــوا إذا  ،إذا وجــد ضــیف مــا أكــل ،انعــم ومــازال هــذا الخــوف موجــودً 
دخـل فـي القـوم، لكـن إذا لـم �أكـل  وهـفلح ن فـي عـرف العـرب واصـطالحهم إذا مـان اإلنساألشر، 

[هــود:  َنِكــَرُهْم َوَأْوَجــَس ِمــْنُهْم ِخیَفــًة}{خــاف مــنهم  -علیــه الســالم-، فــإبراهیم اشــر�  مبیــتشــك أنــه  الفــ
ــ ،خــوفلــو أكلــوا لــزال عنــه الو كلوا، لــم �ــأ ألنهــم ؛]٧٠ وا زال الخــوف وهكــذا، إذا قــدمت ذر فلمــا اعت

جــاءك فــي وقــت غیــر وقــت  ،مــن المطعــوم أو مــن المشــروب، فلــم �أكــل منــه شــیًئا ائً إلنســان شــی
 صـبأ، ب القهـوةخالص أنا ما أشر قال: لك قهوة  الوجبات مثًال، فقدمت له القهوة والشاي، أصب

القهـوة تـؤثر  �هللا :السبب وقـال نذا بیّ إلكن  ،شيء النفس صیب: ما أشرب الشاي، �شاي قال كل
شك أنه عـبء  إذا اعتذر �قبل عذره، لكن مثل هذا ال �عنيوالشاي �ذا و�ذا،  ،المعدة عندي على
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ي ذإال المـاء الـ ، مـا هـوهناسـبشـيء ی اقد ال �كون حاضرً  تفعل؟ماذا  ا،ئً على مضیفه، ما �أكل شی
 .ما �حجب عنه أحد

وهـذه جبلـة فـي النـاس  ،]٧٠[هـود:  َنِكَرُهْم َوَأْوَجـَس ِمـْنُهْم ِخیَفـًة}{�أكلوا  مل فعلیه السالم إبراهیم لما 
ذًرا مقبـوًال زال، زال هـذا عـ واأبـد لمـاعند المضیف، لكن ذعر إذا لم �أكل الضیف حصل  ،وطبیعة
 .الخوف

 طالب:.........
 كیف.

  طالب:.........
ــ مــایبــدأ المضــیف �األكــل  إذا وصــل الحــد إلــى أن �كــون هنــاك شــك وعــدم ثقــةنعــم    ؟ي �منــعذال

شـك أنـه مـن  أو شـيء مـن هـذا، وال تهمة السیما إذا �ان هناك قرائن تدل على أن المضیف محل
�ونـك تتـرك ضـیفك وحـده �أكـل وأنـت أمـا ، معـه ف معـه األكـلطـ�اب إكرام الضیف وتأنیسـه، والتل

ینفــع هــذا ال �أكــل و�ــأنس مــا  مــن الكــرم، مــن األدب، ولــیس هــذا لــیسفتقعــد تنتظــر وهــو جــالس، 
  ألن �ستعجل الضیف. ةن هذا مدعاأل ؛ضیفه

  طالب:.........
 غلط هذا.

 طالب:.........
 هــذا أنــه ینظــر فــي أكــل ضــیفه، و�حــدد لكــن لــیس معنــى ،نعــم علــى المضــیف أن �أكــل مــع ضــیفه

قـد ال ألن �عـض النـاس  ؛هذا لیس مـن األدب، هـذا مـن سـوء األدب ،و�م ترك، ال ،و�م أكل ،فیه
القصـــص  االنـــاس عـــادات وطبـــائع، وجـــاء فـــي �تـــب األدب مـــن هـــذ ،�ملـــك نفســـه، �عـــض النـــاس

وهـو ینظـر، المقصـود  قصـعتهع النـاس مـن یـرى النـاس �ـأكلون مـن من أجش :قال �عضهمالكثیرة، 
أنـه إذا �ــان مــن هــذا النــوع الــذي ال �ملــك نفسـه �حیــث یــرى النــاس �ــأكلون مــن طعامــه، وال �صــلح 

 هذا أفضل من جلوسه.وتر�هم فلو خرج شيء من هذا، 
اِدَســةُ " ــْیفِ   :السَّ َوَذِلــَك  ؟َضــْیِفِه َهــْل َ�ْأُكــُل َأْم َال َأْن َیْنُظــَر ِفــي  ِمــْن َأَدِب الطََّعــاِم َأنَّ ِلَصــاِحِب الضَّ

ــٍت َوُمَســاَرَقٍة َال ِبَتْحِدیــِد النََّظــِر. ُرِوَي َأنَّ َأْعَرابِ  ــا َأَكــَل َمــعَ َیْنَبِغــي َأْن َ�ُكــوَن ِبَتَلفُّ ُســَلْیَماَن ْبــِن َعْبــِد  ی�
ْعَرَة َعْن ُلْقَمِتكَ  ُسَلْیَمانُ  اْلَمِلِك، َفَرَأى ؟ َفَقـاَل َلـُه: َأَتْنُظـُر ِفي ُلْقَمِة اْألَْعَراِبيِّ َشْعَرًة َفَقاَل َلُه: َأِزِل الشَّ

ْعَرَة ِفي ُلْقَمِتي؟ِإَليَّ َنَظَر َمْن    ."َكْلُت َمَعكَ ! َ�للااَِّ َال أَ َیَرى الشَّ
 �حدد النظر فیه.�حدد النظر، 

ــعَ " ــْت َم ــا َ�اَن ــَة ِإنََّم ــِذِه اْلِحَكاَ� ــَر َأنَّ َه ــْد ُذِك ــُت: َوَق ــكِ  ُقْل ــِد اْلَمِل ــِن َعْب ــاِم ْب ــعَ  ِهَش ــَلْیَماَن، َوَأنَّ  َال َم ُس
  :اْألَْعَراِبيَّ َخَرَج ِمْن ِعْنِدِه َوُهَو َ�ُقولُ 

 ُیَالِحُظ َأْطَراَف اْألَِكیِل َعَلى َعْمدِ               َ�اَرِة َ�اِخلٍ َوَلْلَمْوُت َخْیٌر ِمْن زِ 
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ــاِ�َعةُ  ــا َرَأى َأْیــِدَیُهْم َال َتِصــُل ِإَلْیــِه َنِكــَرُهمْ { : َقْوُلــُه َتَعــاَلى : السَّ  ،: َأْنَكــَرُهمْ َ�ُقــولُ ] ٧٠[هــود:  }َفَلمَّ
 .هُ ِإَذا َوَجْدتَ  َتُقوُل: َنِكْرُتَك َوَأْنَكْرُتَك َواْسَتْنَكْرُتكَ 

 ه.وجدتَ 
اِعرُ  ،َعَلى َغْیِر َما َعِهْدَتهُ  إذا وجدَته   :َقاَل الشَّ

َلَعا             َوَأْنَكَرْتِني َوَما َ�اَن الَِّذي َنِكَرْت  ْیَب َوالصَّ  "ِمَن اْلَحَواِدِث ِإالَّ الشَّ
 هذا هو العیب عند النساء.

 . "َفَجَمَع َبْیَن اللَُّغَتْینِ "
 ونكر. أنكر

  .َوُ�َقاُل: َنِكْرُت ِلَما َتَراُه ِ�َعْیِنَك َوَأْنَكْرُت ِلَما َتَراُه ِ�َقْلِبكَ "
اْبِتَداٌء َوَخَبٌر، َأْي َقاِئَمٌة ِ�َحْیُث َتَرى اْلَمَالِئَكَة.  ]٧١[هود: } َواْمَرَأُتُه َقاِئَمةٌ { :َقْوُلُه َتَعاَلى  :الثَّاِمَنةُ 

ْتِر. َوِقیَل: َ�اَنْت َتْخُدُم اْلَمَالِئَكَة َوُهَو َجـاِلٌس. َوَقـالَ ِقیَل: َ�اَنْت ِمْن َوَراءِ  ـُد ْبـُن ِإْسـَحاقَ   السِّ   :ُمَحمَّ
ِ ْبــِن َمْســُعودٍ  َوِفــي ِقــَراَءةِ َقاِئَمــٌة ُتَصــلِّي.  التَّاِســَعُة: َقْوُلــُه   ."َواْمَرَأُتــُه َقاِئَمــٌة َوُهــَو َقاِعــدٌ  ":َعْبــِد للااَّ
  .َحاَضْت، َوَ�اَنْت آِ�َسةٌ   :َوِعْكِرَمة ُمَجاِهدٌ  ْت َقالَ َتَعاَلى: َفَضِحكَ 

الضـــیوف مـــع وجـــود  تخـــدمن المـــرأة أكانـــت تخـــدم المالئكـــة وهـــو جـــالس، �ـــان هـــذا فـــي شـــرعهم، 
ال شــيء مــن ذلــك، قــد وجــد منــه شــيء، ودلــت النصــوص فــ�عــد نــزول الحجــاب  شــرعناأمــا زوجهــا، 

قـد تقـدم  فـي ذلـك العـروس ن، �مـضـیفللرأة تقـدم المأن على وجود شيء منه قبل نزول الحجاب، 
وهـذا فـي أول اإلسـالم، وأمـٌر جـرى علیـه العـرب قـد�ًما، جـاء  ،ا مـن ذلـكلضیفانها لیلة عرسها شـیئً 

 علیه المسلمون في أول األمر، ثم لما نزل الحجاب حجب النساء فلم �ختلطن �الرجال.
  ."َتْحِقیًقا ِلْلِبَشاَرةِ  ،َوَ�اَنْت آِ�َسةٌ "

 .تسعین أو تسع وتسعین سنة من آ�سة عمرها أكثر
  :َوَأْنَشَد َعَلى َذِلَك اللَُّغِو�ُّونَ "

 َوَأْهُجُرَها َیْوًما ِإَذا َتُك َضاِحَكا           َوِ�نِّي َآلِتي اْلِعْرَس ِعْنَد ُطُهوِرَها
  :َوَقاَل آَخرُ 

َفا  "ِل َدِم اْلَجْوِف َیْوَم اللَِّقاَكِمثْ               َوِضْحُك اْألََراِنِب َفْوَق الصَّ
 . �عني حیض األرانب فوق الصفا

 تحیض األرنب؟ طالب:
 نعم تحیض.

ــحِ " ــوُل: َض ــَرُب َتُق ــْت َواْلَع ــُب ِإَذا َحاَض ــنِ  ،َكِت اْألَْرَن ــاسٍ  َوُرِوَي َع ــِن َعبَّ ــا- اْب ُ َعْنُهَم ــَي للااَّ  -َرِض
ْت  -الطَّْلَعةِ  َوِهَي ِقْشَرةُ - اْلَكاُفوَرُة َضِحَكتِ : ُأِخَذ ِمْن َقْوِلِهمْ  ، َوِعْكِرَمةَ   . َوَقـْد َأْنَكـَر َ�ْعـُض ِإَذا اْنَشـقَّ
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ـــِحُك اللَُّغـــِو�ِّیَن َأْن َ�ُكـــوَن ِفـــي َ�ـــَالِم اْلَعـــَرِب َضـــِحَكْت ِ�َمْعَنـــى َحاَضـــْت. َوَقـــاَل اْلُجْمُهـــورُ  : ُهـــَو الضَّ
ِب : ُهَو َضحِ َفِقیلَ  ،اْلَمْعُروُف، َواْخَتَلُفوا ِفیهِ    :َأُبو ُذَؤْ�ٍب  َقالَ  ،ُك التََّعجُّ

ْحُك ِإالَّ َأنَُّه َعَمُل النَّْحلِ              َفَجاَء ِ�َمْزٍج َلْم َیَر النَّاُس ِمْثَلهُ      "ُهَو الضَّ
لكــن ضــحكها لحالوتــه أشــبه عمــل النحــل، أشــبه  ،عمــل نحــل �عنــي العســل، إن ضــحكت متعجبــة

 العسل.
 ،ِفـي َحَشـِمِه َوَخَدِمـهِ  َوِ�ْبـَراِهیمُ  ،ْعَدِتِه ِمـْن َثَالَثـِة َنَفـرٍ ِإْبَراِهیَم، َورِ  َكْت ِمْن َخْوفِ َضحِ   :ُمَقاِتلٌ  َوَقالَ "

ِحُك اْلَحْیَض ِفي اللَُّغِة ِ�ُمْسَتِقیٍم. َوَأْنَكرَ . َقالَ َ�ُقوُم َوْحَدُه ِ�ِماَئِة َرُجلٍ  ِإْبَراِهیمُ  َوَ�انَ  َأُبـو  : َوَلْیَس الضَّ
َمَالِئَكـَة َمَسـَحِت َوِ�نََّما ُهَو ِ�َناَ�ـٌة. َوُرِوَي َأنَّ الْ  ،َلْم َأْسَمْعُه ِمْن ِثَقةٍ   :اْلَفرَّاءُ  َقالَ  ،َذِلكَ  اْلَفرَّاءُ وَ  ُعَبْیدٍ 

ــهِ ، َفَقــاَم ِمــنْ اْلِعْجــلَ  ــُروَها َســاَرةُ  ، َفَضــِحَكْت  َمْوِضــِعِه َفَلِحــَق ِ�ُأمِّ ــَد َذِلــَك َفَبشَّ اُل: َوُ�َقــ  .ِ�ِإْســَحاقَ  ِعْن
َالمُ - ِإْبَراِهیمُ  َكانَ  َواْمَرَأُتـُه { : ، َفـَذِلَك َقْوُلـهُ َتْخـُدُمُهمْ  َساَرةَ  ِإَذا َأَراَد َأْن ُ�ْكِرَم َأْضَیاَفُه َأَقامَ  -َعَلْیِه السَّ

: "َال ْت ِلَقــْوِلِهمْ َفَضــِحكَ  ِإْبــَراِهیمَ  َأْي َقاِئَمــٌة ِفــي ِخــْدَمِتِهْم. َوُ�َقــاُل: َقاِئَمــٌة ِلــَرْوعِ  ]٧١[هــود: } َقاِئَمــةٌ 
ْرَناَها ،ِفیِه َتْقِد�ٌم َوَتْأِخیرٌ  :اْلَفرَّاءُ  َوَقالَ  " ُسُروًرا ِ�اْألَْمِن.َتَخفْ   ، َأيْ َفَضـِحَكْت  ِ�ِإْسـَحاقَ  اْلَمْعَنى: َفَبشَّ

ُ َأْعَلُم َأيُّ َذِلَك َ�اَن. َضِحَكْت ُسُروًرا ِ�اْلَوَلِد، َوَقْد َهِرَمْت   ، َ�للااَّ
ــَواٌل: َأْحَســُنَها َقــاَل ال ــاُس ِفیــِه َأْق ــأْ  -نَّحَّ ــْم َ� ــا َل ــاُلوا َال َتَخــفْ  ،ُكُلوا َأْنَكــَرُهْم َوَخــاَفُهمْ َأنَُّهــْم َلمَّ ــا َق ، َفَلمَّ
َقاَلـْت َلـُه: ، َفَضـِحَكِت اْمَرَأُتـُه ُسـُروًرا ِ�َفَرِحـِه. َوِقیـَل: ِإنََّهـا َ�اَنـْت ُروُه َأنَُّهْم ُرُسُل للااَِّ، َفِرَح ِبَذِلكَ َوَأْخبَ 

ُسـُل ِ�َمـا قَ ِإَلْیـكَ  ُلوًطا مَّ ضَأْحَسُب َأنَّ َهُؤَالِء اْلَقْوَم َسَیْنِزُل ِبِهْم َعَذاٌب فَ  ـا َجـاَءِت الرُّ ْت ، َفَلمَّ اَلْتـُه ُسـرَّ
 ."ِ�ِه َفَضِحَكْت 

 �عني وافق توقعها.
اُس  َقالَ " ـِحُك اْنِكَشـاُف اْألَْسـَناِن. َوَ�ُجـوُز َأْن َ�ُكـونَ َوَهَذا ِإْن َصحَّ ِإْسَناُدُه َفُهَو َحَسٌن. َوا  :النَّحَّ  لضَّ

ِحُك ِإْشَراَق اْلَوْجهِ   ."الضَّ
 طالب: شیخ.

 .نعم
طالب: معروف أن األمم السا�قة �انت تعیش سبعمائة وثمانمائة، فهل �ان الشیب �صـل إلـیهم 

 في أعمارنا؟ �عني المرأة تحیض حتى الخمسین، والرجل یهرم في الثمانین؟
 �عیش هذه المئات وهو هرم؟ ال ما یهرم. �عني ال 

 طالب: نعم.
ال ال، الشـباب إلــى ثالثمائـة، بــدل ثالثــین ثالثمائـة. وقــد جـاء فــي �عــض األخبـار: أن امــرأة وجــدت 
تبكــي عنــد قبــر، فقیــل: مــا یبكیــك؟ قالــت: ابنــي تــوفي وهــو شــاب، قیــل: �ــم عمــره قالــت: ثالثمائــة، 

 ابهم غیر شبابنا.قیل: وأنت؟ قالت فوق األلف. فشب
 . "َأْي ُمْشِرَقةٍ  ،َتْیُت َعَلى َرْوَضٍة َتْضَحكُ َأْي ُمْشِرًقا. َوأَ  ،: َرَأْیُت ُفَالًنا َضاِحًكاَتُقولُ "
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 .أتاك الر�یع الطلق �ختال ضحًكا
ــِحكِ « َوِفــي اْلَحــِدیثِ " ــَحاَب َفَیْضــَحُك َأْحَســَن الضَّ َ ُســْبَحاَنُه َیْبَعــُث السَّ َالَءُه َعــِن َعــَل اْنِجــجَ  .»ِإنَّ للااَّ

 . "َوَهَذا َ�َالٌم ُمْسَتَعارٌ  ،اْلَبْرِق َضِحًكا
ففیــه  -ســبحانه وتعــالى-إلــى هللا  او�ذا �ــان الضــحك مســندً هــذا علــى أن الضــحك مــن الســحاب، 

علــى مــا یلیــق �جاللــة وعظمتــه، والمعــروف أن المؤلــف  -ســبحانه وتعــالى-إثبــات هــذه الصــفة، هلل 
  ل مثل هذه الصفة.و یؤ 
ـُد ْبـُن ِزَ�ـاٍد اْألَْعَراِبـيُّ  :ُ�َقاُل َلهُ  َمكَّةَ  َوُرِوَي َعْن َرُجٍل ِمْن ُقرَّاءِ " َقـاَل  ،" ِ�َفـْتِح اْلَحـاءِ َفَضـَحَكْت " ،ُمَحمَّ

ــُر َمْعــُروٍف. َوَضــِحَك َ�ْضــَحُك َضــْحًكا َوِضــْحًكا َوِضــِحًكا الحــاء  َوَفــْتحُ  :اْلَمْهــَدِويُّ  ِمــْن َفَضــِحَكْت َغْی
  :ُكَثیِّرٍ  ، َوِمْنُه َقْولُ ْحَكُة اْلَمرَُّة اْلَواِحَدةُ ا َأْرَ�ُع ُلَغاٍت. َوالضَّ َوَضِحكً 

 ."َغِلَقْت ِلَضْحَكِتِه ِرَقاُب اْلَمالِ 
 ةلــححكة، �مــا أن الرُ ضــحك منــه، و�ســخر منــه، ُضــحكة أو الضــحكة، �عنــي مــن �ُ ُضــ ،ةكوالضــح

 ، �ثیر الهمز واللمز.للمزة�الهمزة وار الضحك یرحل إلیه، وأما ضحك فكثإلى من یُ 
  . اْلَجْوَهِريُّ  َقاَلهُ 

ـاِعِديُّ  َدَعـا : َقالَ  َسْهِل ْبِن َسْعدٍ  َعنْ  ُمْسِلمٌ  اْلَعاِشَرُة: َرَوى  ُ -َرُسـوَل للااَِّ « َأُبـو ُأَسـْیٍد السَّ َصـلَّى للااَّ
  .»ِإ�َّـاهُ «  :َسـْهلٌ  َقـالَ  .»ْم َوِهـَي اْلَعـُروُس ، َفَكاَنـِت اْمَرَأُتـُه َیْومِئـٍذ َخـاِدُمهُ ِفـي ُعْرِسـهِ  -َعَلْیِه َوَسلَّمَ 

َلــُه "َ�ــاُب ِقَیــاِم اْلَمــْرَأِة َعَلــى الرَِّجــاِل ِفــي اْلُعــْرِس َوِخــْدَمِتِهْم ِ�ــالنَّْفِس". َقــاَل  َوَتــْرَجمَ  ُ اْلُبَخــاِريّ  َوَأْخَرَجــهُ 
  ."ُعَلَماُؤَنا

مسـلم، � تهصارت عنای الصحیحین نالب المواضع إذا أراد أن �خرج مأو في غ ،في مواضع �ثیرة
وأخرجـه  :رواه مسلم والبخاري، وهنا أثبت روا�ة مسلم، قال :بروا�ة البخاري، وأحیاًنا �قول یردفهثم 

الـب عموًمـا اعتنـوا �صـحیح مسـلم غال أن المإ، وفي البخاري مثل ما عنـد مسـلم، البخاري وترجم له
فادة ســتومعــروف أنــه �النســبة لســهولة اال ي،أكثــر مــن البخــاري، �عضــهم �فضــل مســلم علــى البخــار 

ري أعمــق ســتفادة مــن صــحیح البخــاري، والشــك أن صــحیح البخــامــن الكتــاب، مســلم أســهل فــي اال
  أكثر فائدة.، و اوأكثر فقهً 

َ�ــْأَس َأْن  َوِفیـِه َأنَّـُه َال   .ِخْدَمـِة اْلَعـُروِس َزْوَجَهــا َوَأْصـَحاَ�ُه ِفـي ُعْرِســَها ِفیـِه َجــَوازُ  َقـاَل ُعَلَماُؤَنـا:"
ُجــُل َأهْ  ، َوَ�ْســَتْخِدُمُهنَّ َلُهــْم. َوَ�ْحَتِمــُل َأْن َ�ُكــوَن َهــَذا َقْبــَل ُنــُزوِل َلــُه َعَلــى َصــاِلِح ِإْخَواِنــهِ َ�ْعــِرَض الرَّ

ُ َأْعَلمُ    ."اْلِحَجاِب. َ�للااَّ
 ء.ب اجتناب الرجال النساو هذا هو المتعین، قد دلت النصوص على لزوم الحجاب ووجو�ه، ووج

َالمُ - ِإْبَراِهیمَ  َأنَّ  الطََّبِريُّ  اْلَحاِدَ�َة َعْشَرَة: َذَكرَ " َم اْلِعْجَل َقاُلوا: َال نَ  -َعَلْیِه السَّ ْأُكـُل َطَعاًمـا ِإالَّ َلمَّا َقدَّ
ِلــهِ  ،ِبــَثَمنٍ  َ ِفــي َأوَّ ِألَْصــَحاِ�ِه:  ِجْبِر�ــلُ  َقــالَ فَ  ،َوَتْحَمــُدوُه ِفــي آِخــرِِه" ،َفَقــاَل َلُهــْم: "َثَمُنــُه َأْن َتــْذُكُروا للااَّ

ُ َهـــَذا َخِلـــیًال. َقـــاَل ُعَلَماُؤَنـــا: َوَلـــْم َ�ـــْأُكُلوا ِألَنَّ اْلَمَالِئَكـــَة َال َتْأُكـــُل. َوَقـــْد َ�ـــاَن ِمـــَن  ؛ِ�َحـــقٍّ اتََّخـــَذ للااَّ
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ُلوا ِفــي ِصــَفِة اْآلَدِمــيِّ  اْلَجــاِئزِ  ُ ِلْلَمَالِئَكــِة َأْن َیَتَشــكَّ ــَر للااَّ ــَر َلُهــْم َأْكــَل َجَســًدا َوَهْیَئــًة َأْن ُییَ  َكَمــا َ�سَّ سِّ
ــُه ِفــي ،الطََّعــامِ  ــَالم- ِإْبــَراِهیمُ  َوَتَكلَّــفَ  ،َقــْوِل اْلُعَلَمــاِء َأْرَســَلُهْم ِفــي ِصــَفِة اْآلَدِمــيِّ  ِإالَّ َأنَّ  -َعَلْیــِه السَّ

َیاَفَة َحتَّى ِإَذا َرَأى التََّوقَُّف َوَخاَف َجاَءْتُه اْلُبْشَرى   . َفْجَأةً  الضِّ
ِل الطََّعـامِ التَّ  الثَّاِنَیَة َعْشَرَة: َوَدلَّ َهَذا َعَلـى َأنَّ  ، َواْلَحْمـَد ِفـي آِخـرِِه َمْشـُروٌع ِفـي اْألَُمـِم ْسـِمَیَة ِفـي َأوَّ

ْســَراِئیِلیَّاِت َأنَّ  ،َقْبَلَنــا ــَالمُ - ِإْبــَراِهیمَ  َوَقــْد َجــاَء ِفــي اإلِْ َفــِإَذا َحَضــَر  ،َوْحــَدهُ  َ�ــاَن َال َ�ْأُكــلُ  -َعَلْیــِه السَّ
ــاَفَلِقــَي َیْوًمــا َرُجــًال  ، َ�ْطُلــُب َمــْن َ�ْأُكــُل َمَعــهُ َطَعاُمــُه َأْرَســلَ  ، َقــاَل َجَلــَس َمَعــُه َعَلــى الطََّعــامِ  ، َفَلمَّ

ُجلُ َسمِّ للااََّ   :ِإْبَراِهیمُ  َلهُ  ـا َخـَرَج َنـَزَل َعـاِمي: َفـاْخُرْج َعـْن طَ ؟ َفَقاَل َلهُ َال َأْدِري َما للااَُّ  :، َقاَل الرَّ ، َفَلمَّ
ــُه َعَلــى ُ�ْفــرِِه َمــَدى ُعْمــرِهِ  ِجْبِر�ــلُ  ِإَلْیــهِ  ــُه َیْرُزُق ُ ِإنَّ ــُه: َ�ُقــوُل للااَّ ــاَل َل ــ ،َفَق ــِه ِبُلْقَمــةٍ َوَأْن ــَت َعَلْی  ،َت َ�ِخْل

ِنـي ِلَغْیـِر َمْعًنـى؟ ُع َحتَّى ُتْخِبَرِني ِلـ، َفَقاَل: َال َأْرجِ : اْرِجعْ ، َوَقالَ َفِزًعا َ�ُجرُّ ِرَداَءهُ  ِإْبَراِهیمُ  َفَخَرجَ  َم َتُردُّ
  ."َوَأَكَل ُمْؤِمًنا ،َوَدَخَل َوَسمَّى للااََّ  ،: َهَذا َربٌّ َ�ِر�ٌم، آَمْنتُ َفَقالَ  ،َفَأْخَبَرُه ِ�اْألَْمرِ 

ئـق �ـه علـى هـذا الخبـر، لكـن الال ه، بنـاءً لما قال له: ما أدري مـا هللا أخرجـ -علیه السالم-إبراهیم 
وأن یـدعوه إلـى هللا، �خبـره �ـالواقع و�بـین لـه  ،أن �خبـره -علیه وعلى نبینا أفضل الصالة والسالم-

ألنــه ال �عــرف هللا،  ،خــرج عــن طعــامياخــرج مــن طعــامي، اال، فــأمــا �خرجــه �ــذا حقیقــة معبــوده، 
ت، ن الفائــدة حصــلإ :لكــن قــد �قــول قائــل ،لــو صــح الخبــرذا ه، هــأخرجــ فــإن أصــر وعانــد ،أخبــره

لكــي �كــون أبلــغ فــي إ�مانــه، فلــو أن إبــراهیم أخبــره �ــالواقع،  ؛-علیــه الســالم-و�ــون إبــراهیم أخرجــه 
من وأسـلم، لـم �كـن إ�مانـه �ـالقوة فـي مثـل هـذه الصـورة التـي حصـلت، أخرجـه ثـم آأخبره عن ر�ه، فـ

روى خبــــر هــــو مناقشــــة، وعلــــى �ــــل حــــال  حصــــل �ــــذا و�ــــذا، ثــــم أســــلم �عــــد مــــا :اســــتدعاه فقــــال
  .ال یروى �إسناد ،یاترائیلساإل�
ـــــــــــْرَناَها ِ�ِإْســـــــــــَحاقَ {: َقْوُلـــــــــــُه َتَعـــــــــــاَلى: الثَّاِلَثـــــــــــَة َعْشـــــــــــَرةَ " ـــــــــــا ]٧١[هـــــــــــود:  }َفَبشَّ  َلمَّ

ْبَراِهیمَ  ُوِلدَ  َرْت ِبَولَ َأْن َ�ُكوَن َلَها اْبٌن، َوَأِ�َسْت ِلِكَبِر ِسنَِّها َساَرةُ  َتَمنَّْت  َهاَجرَ  ِمنْ  ِإْسَماِعیلُ  ِإلِ ٍد ، َفُبشِّ
 .، َفَكاَن َهَذا ِ�َشاَرًة َلَها ِ�َأْن َتَرى َوَلَد َوَلِدَهاوُن َنِبی�ا َوَ�ِلُد َنِبی�اَ�كُ 
 ."]٧١[هود:  }َوِمْن َوَراِء ِإْسَحاَق َ�ْعُقوبَ {  :َقْوُلُه َتَعاَلى :الرَّاِ�َعَة َعْشَرةَ  
جــرى النــاس علــى تخفیفهــا، لكــن  ،ةالتشــدید ســار �ید، األصــل النســبة لســارة ثبــت �ــالتخفیف والتشــد�
  سم الفاعل.ا�فتح الجیم، ومنه من �ضبطها �ضبط هاجر أ�ًضا فاعل  ،جیزوأ

 طالب:.........
 .�ضبطونها بهذا وهذا

ِ ْبـُن َعـاِمرٍ  َحْمـَزةُ  َقَرأَ  ]٧١[هود: } َوَراِء ِإْسَحاَق َ�ْعُقوبَ  َوِمنْ {  :َقْوُلُه َتَعاَلى" " َ�ْعُقـوبَ  " :َوَعْبـُد للااَّ
ْفِع َعَلى َمْعَنى: َوُ�ْحـِدُث َلَهـا ِمـْن َوَراءِ  ،. َوَرَفَع اْلَباُقونَ النَّْصِب �ِ  َوَ�ُجـوُز َأْن   .َ�ْعُقـوبُ  ِإْسـَحاقَ  َفالرَّ

َأْن  َوَ�ُجـوزُ   .َ�ْعُقـوبُ  ِإْسَحاقَ  َیْرَتِفَع ِ�اْلِفْعِل الَِّذي َ�ْعَمُل ِفي "ِمْن" َ�َأنَّ اْلَمْعَنى: َوَثَبَت َلَها ِمْن َوَراءِ 
ــُروَها ،َوَ�ُكــوُن ِفــي َمْوِضــِع اْلَحــالِ ، َیْرَتِفــَع ِ�اِالْبِتــَداءِ  ُمَقــاِبًال َلــُه َ�ْعُقــوُب. َوالنَّْصــُب  ِ�ِإْســَحاقَ  َأْي َ�شَّ
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َأْن َ�ُكـوَن  َوَأُبو َحـاِتمٍ  َواْألَْخَفُش  اْلِكَساِئيُّ  َوَأَجازَ  ،َ�ْعُقوبَ  ِإْسَحاقَ  َعَلى َمْعَنى: َوَوَهْبَنا َلَها ِمْن َوَراءِ 
ْرَناَها ِمْن َوَراءِ    .ِبَیْعُقوبَ  ِإْسَحاقَ  "َ�ْعُقوُب" ِفي َمْوِضِع َجرٍّ َعَلى َمْعَنى: َوَ�شَّ

َوَلـْو ُقْلـَت: َمـَرْرُت ِبَزْ�ـٍد  ِسیَبَوْ�هِ  َقالَ  ،ِإَعاَدِة اْلَحْرِف اْلَخاِفضِ َوَال َ�ُجوُز اْلَخْفُض ِإالَّ �ِ   :اْلَفرَّاءُ  َقالَ  
لَ  ْقَت َبْیَن اْلَمْجُروِر وَ  ؛َعْمٍرو َ�اَن َقِبیًحا َخِبیًثا ِمْن َأْمِس َوَأْمِس َأوَّ ، َوُهَو اْلـَواوُ  ،َما ُ�ْشِرُ�هُ ِألَنََّك َفرَّ

ْقَت   ." َوَ�ْیَن اْلَواوِ ، َوَال َبْیَنهُ َبْیَنُه َوَ�ْیَن اْلَمْجُرورِ  ِألَنَّ اْلَجارَّ َال ُ�ْفَصلُ  ؛َبْیَن اْلَجارِّ َواْلَمْجُرورِ َكَما َفرَّ
، �ــان وٍ �عنـي ومــررت أمـس �عمــر  ،وٍ أمـس، وأمــس عمــر  مــن مــررت بز�ـٍد أول :�عنــي لـو قلــت ،نعـم

 .قبیًحا
 .]١[النساء:  }الَِّذي َتَساَءُلوَن ِ�ِه َواَألْرَحامَ { :في قوله تعالى في أول سورة النساء 

 طالب:.........
 .نعم

 طالب:.........
 ماذا؟

 طالب:.........
علـى إعـادة الجـار،  ةمجـرور  هـانإ :هذا األصـل إذا قلنـا ،]١[النساء:  }ِ�هِ  َواتَُّقوا للااََّ الَِّذي َتَساَءُلونَ { 

َواتَُّقـوا للااََّ {و ،}َواتَُّقـوا للااََّ {ة الجـر، وعلـى النصـب أن تعید من غیـر أن تجـر، مـن غیـر إعـاد و�جوز
ــِذي َتَســاَءُلوَن ِ�ــِه َواَألْرَحــامَ  علــى  اعلــى لفــظ الجاللــة، وعلــى الجــر �كــون معطوًفــ معتــوق  ووهــ ،}الَّ

 .}َتَساَءُلوَن ِ�ِه َواَألْرَحامَ { ،المجرور
و�جـوز جـره عطًفـا علـى �البـاء  ،عطًفا على لفظ الجاللة بوالنص ،قراءة �الجر هعلى �ل حال فی 

ف علیــه والمعطــو  طولــه، وتفر�ــق بــین المعطــوفو عــد الفصــل مــن غیــر إعــادة للجــر، لكــن هنــا مــع �ُ 
 حرف العطف، �فاصل أ�ًضا، من أقبح.�فاصل، بین المعطوف و 

[هـود:  }َعِجیـبٌ  َلَشـْيءٌ  َهـَذا ِإنَّ  َشـْیًخا َ�ْعِلـي َوَهـَذا َعُجـوزٌ  َوَأَنـا َأَأِلـدُ  َوْ�َلَتـا َ�ـا َقاَلـْت { :َقْوُلُه َتَعاَلى"
ـاجُ  َقـالَ  }َ�ـا َوْ�َلَتـا{اْألُوَلـى:  :ِفیِه َمْسـَأَلَتانِ  ]٧٢  ،َفُأْبـِدَل ِمـَن اْلَیـاِء َأِلـفٌ  ،َأْصـُلَها َ�ـا َوْ�َلِتـي  :الزَّجَّ

َعاَء َعَلـى َنْفِسـَها ِ�اْلَوْ�ـلِ  ،فُّ ِمَن اْلَیـاِء َواْلَكْسـَرةِ ِألَنََّها َأخَ  َوَلِكنََّهـا َ�ِلَمـٌة َتِخـفُّ َعَلـى  ، َوَلـْم ُتـِرِد الـدُّ
ًخا ِلُخُروِجِه َشیْ  َوَعِجَبْت ِمْن ِوَالَدِتَها َوِمْن َ�ْوِن َ�ْعِلَها ،ْبَن ِمْنهُ َأْفَواِه النَِّساِء ِإَذا َطَرَأ َعَلْیِهنَّ َما ُ�ْعجَ 

ـباْسـ }َأَأِلـدُ {وَ  .، َوَمـا َخـَرَج َعـِن اْلَعـاَدِة ُمْسـَتْغَرٌب َوُمْسـَتْنَكرٌ َعـِن اْلَعـاَدةِ  َوَأَنـا {. ِتْفَهاٌم َمْعَنـاُه التََّعجُّ
ـَزْت َتْعِجیـًزا َزْت َتْعِجـزُ َأْي َشْیَخٌة. َوَلَقْد َعجَ  }َعُجوزٌ  . َوَقـْد ُ�َقـاُل:  ،َعْجـًزا َوَعجَّ ـنِّ َأْي َطَعَنـْت ِفـي السِّ

َعُظَمـْت َعِجیَزُتَهـا ُعْجـًزا َوَعَجـًزا ِ�َضـمِّ اْلَعـْیِن َوَفْتِحَهـا.  ، اْلَمْرَأُة ِ�َكْسِر اْلِجـیمِ َعُجوَزٌة َأْ�ًضا. َوَعِجَزتِ 
َ�اَنْت ِبْنـَت ِتْسـِعیَن َسـَنًة. َوِقیـَل   :اْبُن ِإْسَحاقَ  ِتْسٍع َوِتْسِعیَن َسَنًة. َوَقالَ َ�اَنْت ِبْنَت   :ُمَجاِهدٌ  َقالَ 

  ."َغْیُر َهَذا
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�هللا  -ابن مائة، والذي �ظهر -علیه السالم-�براهیم و هي بنت تسع وتسعین على ما روي، �عني 
علیـه  -ثمـانون، اختـتن إبـراهیمألنـه إذا �ـان الختـان وعمـره  ؛العمر أكثـر مـن ذلـك �كثیـر أن -أعلم

 فالذي �ظهر أن العمر أكثر من ذلك �كثیر.وعمره ثمانون،  -السالم
ُنِصـَب َعَلـى ] ٧٢[هـود:  }َشـْیًخا{َأْي َزْوِجـي. ] ٧٢[هـود: َوَهـَذا َ�ْعِلـي} {الثَّاِنَیُة: َقْوُلـُه َتَعـاَلى: " 

َشاَرةُ  ، َواْلَعاِملاْلَحالِ  اْبـِن  َوِفي ِقـَراَءةِ   :اْألَْخَفُش  َ . َوَهَذا َ�ْعِلي اْبِتَداٌء َوَخَبٌر. َوَقالِفیِه التَّْنِبیُه َأِو اإلِْ
ــاُس  َوَهــَذا َ�ْعِلــي َشــْیٌخ" َقــالَ " َوُأَبــيِّ  َمْســُعودٍ   ،َفَزْ�ــٌد َبــَدٌل ِمــْن َهــَذا ،َهــَذا َزْ�ــٌد َقــاِئمٌ  :ا َتُقــولُ َ�َمــ  :النَّحَّ

 ."نِ "َوَزْ�ٌد َقاِئٌم" َخَبَر�ْ  ْن َ�ُكوَن " َهَذا " ُمْبَتَدأً أَ َوَ�ُجوُز َوَقاِئٌم َخَبُر اِالْبِتَداِء. 
هـذا ، وشیخ خبـر ثـانٍ  ،، �عل خبر أول]٧٢[هود:  َشْیًخا} َوَهَذا َ�ْعِلي{الخبر، �عني هذا على تعدد 

، و�ذا صــیف مقیــد مشــتٍّ م، و�جــوز تعــدد الخبــر، وقــائم خبــر ثــانٍ  ،وز�ــد خبــر ،هــذا مبتــدأ ،ز�ــد قــائم
 ، وشیٌخ خبر المبتدأ الثاني، والجملة خبر المبتدأ األول. و�علي مبتدأ ثانٍ  ،مبتدأ هذا :قلنا

اْبُن ِماَئٍة َوِعْشِر�َن َسَنٍة. َوِقیـَل: اْبـُن ِماَئـٍة  ِإْبَراِهیمُ  َهَذا ُحْلٌو َحاِمٌض. َوِقیَل: َ�انَ  :ِسیَبَوْ�هِ  َوَحَكى"
َضـْت ِ�َقْوِلَهـا: َوَهـَذا َ�ْعِلـي َشـْیًخا َأْي َعـْن  ُمَجاِهـدٍ  َفَكاَن َیِز�ُد َعَلْیَها ِفي َقْولِ  َسـَنًة. َوِقیـَل: ِإنََّهـا َعرَّ

َوَساَرُة َهِذِه اْمَرَأُة ِإْبَراِهیَم ِبْنُت َهاَراَن ْبِن َناُحوَر ْبِن َشاُروَع ْبِن َأْرُغو ْبـِن َفـاِلَغ،   .َتْرِك ِغْشَیاِنِه َلَها
ــُت َعــمِّ  ــَراِهیمَ  َوِهــَي ِبْن ــِه َلَشــْيٌء  ]٧٢[هــود:  }َعِجیــبٌ  َلَشــْيءٌ  َهــَذا ِإنَّ { .ِإْب ــْرُتُموِني ِ� ــِذي َ�شَّ َأِي الَّ

  ."َعِجیبٌ 
�ما قالت امرأة عبـد ما تصرح أنه ال �طأها، أو ال �عاشرها،  هيالتعر�ض في مثل هذا �ستحسن، 

نمــا هــي تطالــب تذمــه �العبــادة، و� الیــؤوي إلــى الفــراش، هــي ال أنــه قیــام، و الصــیام و �ال هللا تمدحــه
إذا �ـان  هألنـ ؛، هي تعـرض �حقوقهـاالوذمه أنه رجل صالح،  ،ذم العبادة�حقوقها، ولیس قصدها 

لیس لها منه نصیب، فهـي تطالـب �حقوقهـا،  معنى هذا؟ أنها مافال ینام، و طر، و�قوم �فوال �صوم 
ــفعرضــت �عباد ــتــه ال ذم� ــادة، وهنــا لــیس ذم� لهــم أنــه لــیس أهــًال للشــیخوخة، و�نمــا هــي تبــین  اا للعب

 بل هو �بیر السن شیٌخ �بیر. ،للغشیان، لغشیانها
 }َمِجیـدٌ  َحِمیـدٌ  ِإنَّـهُ  اْلَبْیـتِ  َأْهلَ  َعَلْیُكمْ  َوَ�َرَكاُتهُ  للااَِّ  َرْحَمةُ  للااَِّ  َأْمرِ  ِمنْ  َأَتْعَجِبینَ  َقاُلوا{  :َقْوُلُه َتَعاَلى"

  :ِفیِه َأْرَ�ُع َمَساِئلَ  ]٧٣[هود: 
ـا َقاَلـْت  ]٧٣[هـود: }  للااَِّ  َأْمـرِ  ِمـنْ  َأَتْعَجِبـینَ  َقـاُلوا{ :ى: َقْوُلُه َتَعـاَلىاْألُولَ   َوَهـَذا َعُجـوزٌ  َوَأَنـا{ : َلمَّ
َبْت  ]٧٢ [هود: }َشْیًخا َ�ْعِلي َبَها ِمْن َأْمـِر للااَِّ ، َأْنَكَرِت اْلَمَالِئَكُة َعَلْیَها تَ َوَتَعجَّ ، َأْي ِمـْن َقَضـاِئِه. َعجُّ
ــ ــاَدرِهِ َوَق ــدَ  ، َأْي َال َعَجــَب ِمــْن َأْن َیْرُزَقُكَم ُ اْلَوَل ــِة اْســَتَدلَّ َ�ِثیــٌر ِمــَن   .ِإْســَحاقُ  ، َوُهــوَ للااَّ ــِذِه اْآلَ� َوِ�َه

َرْت ِ�َأنَّ  ؛ِإْسَحاقَ  ِإْسَماِعیُل، َوَأنَُّه َأَسنُّ ِمنْ  اْلُعَلَماِء َعَلى َأنَّ الذَِّبیحَ  ِعـیُش َحتَّـى �َ  ِإْسَحاقَ  ِألَنََّها ُ�شِّ
ُ َتَعاَلى ،َسَیْأِتي اْلَكَالُم ِفي َهَذاوَ   .َ�ْعُقوبُ  ُیوَلَد َلهُ  افَّاِت" ِإْن َشاَء للااَّ   ."َوَ�َیاُنُه ِفي "الصَّ
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ســـر�ن مـــن المف اإســـحاق، علـــى أن جمًعـــ وأن الـــذبیح إســـماعیل أو  ،نعـــم مـــع الخـــالف فـــي المســـألة
، �میلون إلـى أنـه إسـحاق، وجمهـور أهـل العلـم علـى اوغیرهم السیما الكبار منهم الطبري والقرطبي

 على ما سیأتي إن شاء هللا تعالى.  ،أنه إسماعیل، واألدلة متضافرة على أنه إسماعیل
ْم ِ�َكْسـِر ْیكِ َعَلـ ِسـیَبَوْ�هِ  َوَحَكـى، َواْلَخَبـُر "َعَلـْیُكْم". أٌ الثَّاِنَیُة: َقْوُلُه َتَعـاَلى: "َرْحَمـُة للااَِّ َوَ�َرَكاُتـُه" ُمْبَتـدَ "

ِألَنَّ َذِلَك َ�ْقَتِضي ُحُصوَل  ؛َوَ�ْوُنُه ِإْخَباًرا َأْشَرفُ  ؟َوَهْل ُهَو َخَبٌر َأْو ُدَعاءٌ ِلُمَجاَوَرِتَها اْلَیاَء.  ؛اْلَكافِ 
ــمُ ا ــِة َلُه ــِة َواْلَبَرَك ْحَم ــلرَّ ــَل اْلَبْی ــِه َأْه ــُه َوَ�َرَكاِت ــْم َرْحَمَت ُ َلُك ــى: َأْوَصــَل للااَّ ــا ، اْلَمْعَن ــُه ُدَعــاًء ِإنََّم ِت. َوَ�ْوُن

ْل َ�ْعدُ  ى َوَلْم َیَتَحصَّ  . "َ�ْقَتِضي َأنَُّه َأْمٌر ُیَتَرجَّ
وقـد  ،ألن الـدعاء قـد یتحقـق ؛نعم الخبر ما فیه شك أنه أقوى وأدل علـى المقصـود مـن �ونـه دعـاء

 یدل على أنه أمٌر واقع مفروغ منه.  اال یتحقق، و�ونه خبرً 
 طالب:.........

 م.نع
 طالب:.........

 قطًعا دعاء، وال �حتمل الخبر�ة.
 طالب:.........

 أین؟
 طالب:.........

ال، ال �حتمل أن �كون خبًرا؛ ألن الذي �خبر ال یدري عن الواقـع، ال یـدري عمـا مضـى وال یـدري 
  عن المستقبل من �اب أولى.

 طالب:.........
 ما یتصور أن �كون خبًرا.

  .": َعَلى النَِّداءِ َوِقیلَ  .ِسیَبَوْ�ه َمْذَهبُ َوَهَذا  ،َعَلى اِالْخِتَصاصِ ْیِت" ُنِصَب "َأْهَل اْلبَ "
 :ألن أهـل البیـت مخصصـون بهـذا، إذا قلـت ؛علـى أختصـاص ظـاهر هونصب ،�عني �ا أهل البیت
 خص الموقعین هنا.أختصاص، �عني االنصبه على ف ،نحن الموقعین أدناه

ُجِل ِمْن َأْهِل اْلبَ  الثَّاِلَثُة: َهِذِه اْآلَ�ةُ " َفَدلَّ َهـَذا َعَلـى َأنَّ َأْزَواَج اْألَْنِبَیـاِء ِمـْن  ،ْیتِ ُتْعِطي َأنَّ َزْوَجَة الرَّ
ُ َعْنَهـا  - َفَعاِئَشةُ  ، اْلَبْیتِ َأْهِل  ُ َعَلْیـِه -َوَغْیُرَهـا ِمـْن ُجْمَلـِة َأْهـِل َبْیـِت النَِّبـيِّ  -َرِضَي للااَّ َصـلَّى للااَّ
ُ ِفیِهمْ  ،-َوَسلَّمَ  َرُكمْ { : ِممَّْن َقاَل للااَّ   ."َیْأِتيَوسَ  ]٣٣ [األحزاب: }َتْطِهیًرا َوُ�َطهِّ

 نعم بهذا یرد على من �قدح فیها و�تولى أهل البیت، هي من أهل البیت من خواص أهل البیت.
ـــَالِم َوَ�رَ " ـــى السَّ ـــى َأنَّ ُمْنَتَه ـــا َعَل ـــُة َأْ�ًض ـــِت اْآلَ� ـــُة: َوَدلَّ ـــاِلِحي الرَّاِ�َع ـــْن َص ُ َع ـــَر للااَّ ـــا َأْخَب ـــِه َ�َم َكاِت

َ�ـاَدةُ َواْلَبرَ   .]٧٣ [هـود: }اْلَبْیـتِ  َأْهـلَ  َعَلـْیُكمْ  َوَ�َرَكاُتهُ  للااَِّ  َرْحَمةُ { :ِعَباِدهِ  ِمـْن ِتْلـَك وَ  ،َكـُة النُُّمـوُّ َوالزِّ
 ْبــنِ  َوْهــِب  َعــنْ  َماِلــكٌ  َوَرَوى  َوَســاَرةَ  ِإْبــَراِهیمَ  َوَلــدِ  ِء َواْلُمْرَســِلیَن َ�ــاُنوا ِفــياْلَبَرَكــاِت َأنَّ َجِمیــَع اْألَْنِبَیــا
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ـــي َكْیَســـانَ  ـــْیمٍ  َأِب ـــاءٍ  َعـــنْ  ُنَع ـــِن َعَط ـــِرو ْب ـــِن َعْم ـــِد ْب ـــُت  ُمَحمَّ ـــاَل: ُ�ْن ـــدَ َق ـــدِ  َجاِلًســـا ِعْن ـــنِ  للااَِّ  َعْب  ْب
َالُم عَ  :َفَقالَ  اْلَیَمنِ  َعَلْیِه َرُجٌل ِمْن َأْهلِ  َفَدَخلَ  َعبَّاسٍ  ُثمَّ َزاَد َشـْیًئا َمـَع  ،َلْیَك َوَرْحَمُة للااَِّ َوَ�َرَكاُتهُ السَّ

اْلَیَمـاِنيُّ الَّـِذي َ�ْغَشـاَك،  :؟ َفَقـاُلواَمـْن َهـَذا:  -َذَهَب َ�َصـُرهُ  َوُهَو َیْومِئٍذ َقدْ - اْبُن َعبَّاسٍ  َفَقالَ  ،َذِلكَ 
ُفوُه ِإ�َّاهُ  َالَم اْنَتَهى إِ َفَعرَّ ُ َعْنهُ - َعِليٍّ  َوُرِوَي َعنْ  ).َلى اْلَبَرَكةِ ، َفَقاَل: (ِإنَّ السَّ  :َأنَُّه َقـالَ  -َرِضَي للااَّ

َالمُ  َفُقْلُت: ،َأْصَحاِ�هِ  ِمنْ  ُعْصَبةٍ  ِفي -َوَسلَّمَ  َعَلْیهِ  للااَُّ  َصلَّى- ِ�النَِّبيِّ  َأَنا َفِإَذا اْلَمْسِجدَ  َدَخْلتُ «  السَّ
َال  َوَعَلْیكَ   :َفَقالَ  ،َعَلْیُكمْ   َفُقْلـُت: ،الثَّاِنَیـةَ  َوَدَخْلـتُ  َقـاَل: َلـَك. َوَعَشـَرةٌ  ِلـي ِعْشُرونَ  للااَِّ  َوَرْحَمةُ  مُ السَّ
َالمُ  ـَالمُ  (َوَعَلْیكَ  َفَقاَل: للااَِّ  َوَرْحَمةُ  َعَلْیُكمْ  السَّ  َلـَك). َوِعْشـُرونَ  ِلـي َثَالُثـونَ  َوَ�َرَكاُتـهُ  للااَِّ  َوَرْحَمـةُ  السَّ
َالمُ  َفُقْلُت: َثةَ الثَّالِ  َفَدَخْلتُ  َالمُ  َوَعَلْیكَ  َفَقاَل: َوَ�َرَكاُتُه: للااَِّ  َوَرْحَمةُ  َعَلْیُكمْ  السَّ  َوَ�َرَكاُتهُ  للااَِّ  َوَرْحَمةُ  السَّ
َالمِ  ِفي َوَأْنتَ  َأَنا َلكَ  َوَثَالُثونَ  ِلي َثَالُثونَ    ".» َسَواءٌ  السَّ

 :عشـر، الثـاني قـال :السـالم علـیكم فقـال :وقـالاألول دخـل  ،الـذین دخلـوا ،نعـم محفـوظ أنهـم ثالثـة
علــیكم ورحمــة هللا و�ر�اتــه، قــال: الســالم علــیكم ورحمــة هللا، قــال: عشــرون، الثالــث قــال: الســالم 

صـححها  ةهـذه اللفظـومغفرته، ومغفرته  :، و�ن جاء في �عض األخبارثالثون، وال ز�ادة على ذلك
 م ببر�اته.�عضهم، لكن المعروف عند األكثر انتهاء السال

 ."َأْي َمْحُموٌد َماِجٌد. َوَقْد َبیَّنَّاُهَما ِفي "اْألَْسَماِء اْلُحْسَنى] ٧٣[هود: } َمِجیدٌ  َحِمیدٌ  ِإنَّهُ {"
نقــل منــه فــي التفســیر  ،نعــم لــه �تــاب فــي شــرح األســماء الحســنى، �تــاٌب مبســوط فیــه فوائــد غز�ــرة

لــه �تــاب فــي األســماء  ؟تــدرون �ــا أخــوان مــا ، طبــع؟مــا طبــع أوا طبــع أخیــرً  هــلكثیــًرا، مــا أدري 
 الحسنى.

ْوعُ {  :َقْوُلُه َتَعاَلى" اْرَتـاَع ِمـْن َ�ـَذا ِإَذا ُ�َقـاُل:  ،َأِي اْلَخـْوفُ  ]٧٤[هود: } َفَلمَّا َذَهَب َعْن ِإْبَراِهیَم الرَّ
   :النَّاِ�َغةُ  َقالَ  ،َخافَ 

ٍب َفَباَت َلهُ  َواِمِت ِمْن َخْوٍف َوِمْن َصَردِ                َفاْرَتاَع ِمْن َصْوِت َ�الَّ  َطْوَع الشَّ
  ."َوَ�ْعُقوبَ  ِ�ِإْسَحاقَ  َوَجاَءْتُه اْلُبْشَرى َأيْ 

بــات لــه طــوع الشــوامت، طائًعــا خائًفــا وجــًال مــن فالــذي یزجــر الكــالب،  ،وارتــاع مــن صــوت �ــالب
 من البرد الشدید. ،من الخوف من الصرد اعتراه شدة ما 

ُروُه ِ�َأنَُّهْم ِإنََّما َأَتْوا ِ�اْلَعَذاِب  : َقَتاَدةُ  َوَقالَ "  . ُلوٍط، َوَأنَُّه َال َ�َخافُ  ِإَلى َقْومِ  َ�شَّ
ُحَمْیـُد  ِألَنَُّهـْم َنَزُلـوا ِ�ـَأْمرِِه. َوَهـِذِه اْلُمَجاَدَلـُة َرَواَهـا ،ا، َوَأَضاَفُه ِإَلى َنْفِسهِ َأْي ُ�َجاِدُل ُرُسَلنَ  ُ�َجاِدُلَنا" "

 [العنكبـوت: }ِإنَّا ُمْهِلُكو َأْهِل َهـِذِه اْلَقْرَ�ـةِ { :َوَذِلَك َأنَُّهْم َلمَّا َقاُلوا ؛ُحَذْ�َفةَ  َعنْ  ُجْنُدٍب  َعنْ  ْبُن ِهَاللٍ 
 ؟: َفـَأْرَ�ُعونَ ؟ َقـاُلوا: َال. َقـالَ ْلُمْسِلِمیَن َأُتْهِلُكوَنُهمْ َقاَل َلُهْم: َأَرَأْیُتْم ِإْن َ�اَن ِفیَها َخْمُسوَن ِمَن ا ]٣١

َأْو  -؟ َقـاُلوا: َال. َقـاَل: َفـِإْن َ�ـاَن ِفیَهـا َعَشـَرٌة : َفِعْشـُرونَ ؟ َقـاُلوا: َال. َقـالَ : َفَثَالُثـونَ َقاُلوا: َال. َقـالَ 
ْم َقـْوٌم َلـْیَس ِفـیهِ  : ِإْبـَراِهیمَ  َقـاَل َفَقـاَل َ�ْعِنـي ،َنْحـًوا ِمْنـهُ  : َقَتـاَدةُ  َقاُلوا: َال. َقـالَ " ُحَمْیدٌ  َخْمَسٌة "َشكَّ 

ُجــٌل ُمْســِلٌم َقــاَل: َأَرَأْیــُتْم ِإْن َ�ــاَن ِفیَهــا رَ  ِإْبــَراِهیمَ  َعَشــَرٌة ِمــَن اْلُمْســِلِمیَن َال َخْیــَر ِفــیِهْم. َوِقیــَل ِإنَّ 
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َینَّـُه ِإنَّ ِفیَها ُلوًطا َقاُلوا َنْحـُن َأْعَلـُم ِ�َمـْن فِ {  :ِعْنَد َذِلكَ  ِإْبَراِهیمُ  ؟ َقاُلوا: َال. َفَقالَ َأُتْهِلُكوَنَها یَهـا َلُنَنجِّ
ْحَمِن ْبــُن َســُمَرةَ  َوَقــالَ  ].٣٢[العنكبــوت:   }َوَأْهَلــُه ِإالَّ اْمَرَأَتــُه َ�اَنــْت ِمــَن اْلَغــاِبِر�نَ  َ�ــاُنوا  : َعْبــُد الــرَّ

َأْرَ�َعـــــــُة آَالِف َأْلـــــــٍف.  ُلـــــــوطٍ  َوَ�ـــــــاَن ِفـــــــي ُقـــــــَرى َقـــــــْومِ   .اْبـــــــُن ُجـــــــَرْ�جٍ . َأْرَ�َعِماَئـــــــِة َأْلـــــــفٍ 
ـاُس  . َقـالَ "َجاَدَلَنـا" ِفـي َمْوِضـعِ  َأْن ُ�َجاِدَلَنـا" " َواْلِكَسـاِئيِّ  اْألَْخَفشِ  َوَمْذَهبُ  ـا َ�ـانَ  : النَّحَّ  َجـَواب ،َلمَّ

ـْرَط َ�ِجـُب َأْن َ�ُكـوَن ِ�اْلُمْسـَتْقَبِل  ،ِعـَل اْلُمْسـَتْقَبُل َمَكاَنـهُ َلمَّا َ�ِجْب َأْن َ�ُكوَن ِ�اْلَماِضـي جُ  َ�َمـا َأنَّ الشَّ
 ."ِعَل اْلَماِضي َمَكاَنهُ َفجُ 

، واألصـل أن فعـل الشـرط مضـارع، مسـتقبل، ثـم ب، لما شـرطیة، ذهـب فعـل الشـرط مـاضٍ ذهفلما 
والجـــواب  ا�عـــد ذلـــك �جادلنـــا، جـــواب الشـــرط مضـــارع علـــى األصـــل، لكـــن إذا �ـــان الشـــرط ماضـــیً 

، والماضــي افــي الغالــب الجــواب تــا�ع للشــرط، فلمــا جــاء الشــرط ماضــیً  ألن ؛مضــارع فإنــه ال �جــزم
 معروف أنه ال �جزم بل یبنى على الفتح رفع المضارع ولم �جزم.

ِإنَّ {. اْلَفرَّاءِ  َوَهَذا َقْولُ  ،َأْي َأْقَبَل ُ�َجاِدُلَنا ،" ِفي َمْوِضِع اْلَحالِ َوِفیِه َجَواٌب آَخُر: َأْن َ�ُكوَن "ُ�َجاِدُلَنا"
ُ�َقـاُل: َأَنـاَب ِإَذا  ،" َواْلُمِنیـُب الرَّاِجـعُ َم ِفـي "َبـَراَءٌة" َمْعَنـى "َألَوَّاٌه َحِلـیمٌ َتَقـدَّ  }ِإْبَراِهیَم َلَحِلـیٌم َأوَّاٌه ُمِنیـبٌ 

ُ َعَلْیِه َوَسلَّمَ  -َوِ�ْبَراِهیمُ  . َرَجعَ  َ�اَن َراِجًعا ِإَلى للااَِّ َتَعاَلى ِفـي ُأُمـورِِه ُ�لَِّهـا. َوِقیـَل: اْألَوَّاُه  -َصلَّى للااَّ
�َمانِ  ُلوطٍ  َسًفا َعَلى َما َقْد َفاَت َقْومَ اْلُمَتَأوُِّه أَ   ". ِمَن اإلِْ

، و�ن �ــان هللا، و�تــأفف مــن �ثــرة ذنو�ــه ومعاصــیه وتقصــیره فــي جنــب الــذي یتــأوهف ،نعــم هــذا األواه 
 . ا، ومسارعً اسا�قً ، ماهو في الحقیقة محسنً 

 


