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 .نعم
 آله وعلى محمد نبینا لىع وسلم هللا لىصو  ،العالمین رب هلل الحمد ،الرحیم الرحمن هللا �سم

 .أجمعین وصحبه
 :-تعالى هللا رحمه- القرطبي اإلمام قال

 َقْومُ  ُهمْ  َوَمْدَینُ  َمْدَیَن، ِإَلى َوَأْرَسْلَنا َأيْ  ]٨٥ [األعراف: }ُشَعْیًبا َأَخاُهمْ  َمْدَینَ  َوِ�َلى{ َتَعاَلى: َقْوُلهُ " 
 َبُنو َواْلُمَرادُ  َمْدَینُ  :َفِقیلَ  ،ِإْبَراِهیمَ  ْبنِ  َمْدَینَ  َبُنو َأنَُّهمْ  َأَحُدُهَما: :َقْوَالنِ  ِبَذِلكَ  َتْسِمَیِتِهمْ  َوِفي. ُشَعْیٍب 
 َقالَ . ِإَلْیَها َفُنِسُبوا ،َمِدیَنِتِهمْ  اْسمُ  َأنَّهُ  :الثَّاِنيو . ُمَضرَ  َبُنو َواْلُمَرادُ  ُمَضرُ  :ُ�َقالُ  َ�َما. َمْدَینَ 

اُس  مَ  َوَقدْ ، َمِدیَنةٍ  اْسمُ  ِألَنَّهُ  ؛َینُ َمدْ  َیْنَصِرفُ  َال : النَّحَّ  َ�ا َقالَ {.َوِزَ�اَدةٌ  اْلَمْعَنى َهَذا "اْألَْعَراِف" ِفي َتَقدَّ
مَ  ]٨٥ [األعراف: }َغْیُرهُ  ِإَلهٍ  ِمنْ  َلُكمْ  َما للااََّ  اْعُبُدوا َقْومِ   [هود: }َواْلِمیَزانَ  اْلِمْكَیالَ  َتنُقُصوا َوال{ َتَقدَّ
 ،َزاِئدٍ  ِ�َكْیلٍ  َأَخُذوا َعامِ ِ�الطَّ  اْلَباِئعُ  َجاَءُهمُ  ِإَذا َ�اُنوا، َوَتْطِفیفٍ  َ�ْخسٍ  َأْهلَ  ِهمْ ُ�ْفرِ  َمعَ  َ�اُنوا ]٨٥

وا ،َناِقصٍ  ِ�َكْیلٍ  َ�اُعوهُ  َعاِمِللطَّ  ُمْشَترٍ  َجاَءُهمْ  َوِ�نْ ، َوَظَلُموا َعَلْیهِ  َ�ْقِدُرونَ  َما ِ�َغاَ�ةِ  َواْسَتْوَفْوا  َوَشحُّ
� َفُأِمُروا، َ�ْقِدُرونَ  َما ِ�َغاَ�ةِ  َلهُ  ْركِ  َعنِ  ِإْقَالًعا َمانِ ِ�اإلِْ  َأَراُكمْ  ِإنِّي. التَّْطِفیفِ  َعنِ  َنْهًیا َوِ�اْلَوَفاءِ  ،الشِّ

ْزقِ  ِمنَ  َسَعةٍ  ِفي َأيْ  ِ�َخْیرٍ   ."َرِخیًصا ِسْعُرُهمْ  َ�انَ : اْلَحَسنُ  َوَقالَ . النَِّعمِ  ِمنَ  َوَ�ْثَرةٍ  ،الرِّ
 عامــة قــال ،-هللا رحمــه– المؤلــف ذ�ــر مــا مثــل ]٨٥ [األعــراف: ُشــَعْیًبا} َأَخــاُهمْ  َمــْدَینَ  َوِ�َلــى{ ینمــد

 إنمـا المدینـة بهـم، سـمیت إنمـا والمدینـة مـدینتهم، نسـبةٍ  أو مـدین، بنوا أنهم �مدین المراد المفسر�ن:
 العلــم أهــل بــین مــن اءجــ والخــالف المتقــدمین، مــن والرســل األنبیــاء أحــد شــعیًبا أخــاهم بهــم، ســمیت

ـا موسى. غیره أو سىمو  صاحب �ونه في ـةً  َعَلْیـهِ  َوَجـدَ  َمـْدَینَ  َمـاءَ  َوَردَ  {َوَلمَّ  }َ�ْسـُقونَ  النَّـاسِ  ِمـنَ  ُأمَّ
 هـو هـل المـرأتین هـاتین أبـو ،تـزودان امـرأتین دونهـم مـن وجـد مـدین ماء ورد لما ،]٢٣ [القصص:

 علیـه- موسـى زوج الـذي موسـى صـهر ال؟ أو یبشـع اسـمه وهـل غیـره؟ أو معنا، المذ�ور شعیب
  سمه؟ا ما -السالم

 طالب:.........
 َقــْومُ  َوَمــا{ �قــول: الــذي ،القصــة فــي معنــا الــذي مــدین صــاحب شــعیب هــو هــل لكــن شــعیب، :قیــل 

 حیــث مــن اوزمفــ بیــنهم ،زو امفــ -الســالم علیــه- وموســى لــوط بــین ؟]٨٩ [هــود: }ِبَبِعیــدٍ  ِمــْنُكمْ  ُلــوطٍ 
 �مكـن أعمـارهم لطـول والمتقـدمون  ،هـو أنـه یـرى  مـن ومـنهم غیره، أنه العلم أكثر یرى  ذاول التار�خ،

 موسـى صهر هو الذي ن،مدی صاحب غیر اشعیبً  أن على األكثر لكن المتقدم، المتأخر یدرك أن
 .-السالم علیه-
 اشـتهر وهنـا علیهـا، وغلبـت المعاصـي، مـن �معصـیة �فرهـا عمـ اشتهرت األمم من أمة مدین قوم 

 العقو�ـة، هـذه اسـتحق الوصـف هـذا فـي كهمرَ َشـ نفمَ  المواز�ن، و�خس �الكیل، �التطفیف مدین قوم
 �أخـذ ممـا اإلنسـان، �ـه التـزم �مـا الوفـاء عـدم التطفیف صور من وذ�روا حذر، على المسلم فلیكن
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 فـف،مط القدر بهذا یوفي الو  الزمان من قدر على �املة األجرة �أخذ الذي فالموظف األجر، علیه
 .التطفیف من العلم طلبة والسیما تعالى، هللا و�تقي اإلنسان فلیخَش  الصور، من هذا ذ�روا

 أمرهــاف المســتحبات أمــا ،الواجبــة حقــوقهم فــي �عنــي إلیــه، النــاس أقــرب وعلــى بیتــه، فــي �طفــف قــد 
 هـــمألن ؛اإلنســان �ـــال علــى تكــون  وأن عنا�ـــة، مز�ــد إلـــى تحتــاج المســألة هـــذه أن المقصــود. ســهل

 . تطفیفهمب نبیهم، وتكذیبهم ،-وتعالى سبحانه- �اهلل �فرهم إلى إضافة العقو�ة هذه واستحقا
 طالب:.........

 نعم. 
 طالب:.........

  نعم �مكن أن �كون لزوجته علیه شيء وال یوفیها إ�اه، و�ذا ألوالده وال یوفیهم.
 عئشـا وهـذا زائـد، �كیـل أخـذوا �الطعـام �ـائع جـاءهم إذا �ـانوا وتطفیـف، �خـس أهـل �فـرهم مـع كانوا
 َ�ـاُلوُهمْ  َوِ�َذا{ �ـاع و�ذا الكیـل، فـي وزاد المیـزان، فـي رجـح لـه غلاشـت إذا تجـد المسـلمین، أسـواق في
 إذا رجلـه، �أصبع �أصبعه، المیزان �فة �طر ی جزار وجد و�ذا ،]٣ [المطففین: }ُ�ْخِسُرونَ  َوَزُنوُهمْ  َأوْ 

 عطیـهفی الز�ـون، �غـش أن �كفیـه مـا �عنـي تفنن، فرجحت، الحبل هذا سحب اللحم من قطعة وضع
 هللا نسـأل المسـلمین، واقأسـ فـي وظـاهر موجـود الشـدید لألسف وهذا و�بخس، �طفف ،ال ،الرديء
 . المستعان �هللا السوي، المنهج عن لبعدهم وهذا العافیة،
 أمـروا �مـا ،]٥٩ [األعـراف: }َغْیـُرهُ  ِإَلـهٍ  ِمـنْ  َلُكـمْ  َمـا للااََّ  اْعُبـُدوا{ الشـرك، عن إقالًعا �اإل�مان فأمروا
 . النقص عن فنهوا والمیزان، المكیال تنقص التطفیف، عن نهًیا والشراء البیع في والتمام �الوفاء

َحاَطـةِ  اْلَیـْومَ  َوَصـفَ  ]٨٤ [هـود: }ُمِحـیطٍ  َیـْومٍ  َعـَذابَ  َعَلـْیُكمْ  َأَخـافُ  َوِ�نِّي{"  َذِلـكَ  َوْصـفَ  َوَأَرادَ  ،ِ�اإلِْ
 ."ِبِهمْ  اْلَعَذابُ  َأَحاطَ  َقدْ فَ  ِبِهمْ  َأَحاطَ  ِإَذا اْلَعَذاِب  َیْومَ  َفِإنَّ ، ِبِهمْ  َحاَطةِ ِ�اْإلِ  َیْومِ الْ 

 ظــرف الوقــت ظــرف، الوقــت وقتــه، جــاء شــيء �ــل مجیئــه، حــان فقــد وقتــه جــاء شــيء �ــل �عنــي
 فمعنــاه عرفــة یــوم جــاء إذا فیــه، �مــا جــاء الظــرف هــذا جــاء ذافــإ شــر، أو خیــر مــن فیــه مــا والمــراد

 األر�عفــــ و�ال العبــــادات، مــــن فیــــه �فعــــل مــــا أ�ًضــــا للمقــــیم �النســــبة فیــــه، فعــــل�ُ  مــــا للحــــاج �النســــبة
 مـا المقصود إنما فرق، هفی ما ثانٍ  یومفي  ساعة ن و وعشر  األر�ع هي عرفة، یوم ساعة ن و والعشر 
 . وهكذا الیوم، هذا في �فعل
 ِفـي النَّـارِ  َعـَذابُ  ُهـوَ  َفِقیـَل:، اْلَعـَذاِب  َذِلـكَ  ِفـي اْخُتِلـفَ وَ . َحـرُّهُ  َشـِدیدٌ  َأيْ ، َشـِدیدٌ  َیـْومٌ  :َ�َقْوِلـكَ  َوُهوَ 

ْنَیا ِفـي اِالْسِتْئَصالِ  َعَذابُ  :َوِقیلَ . اْآلِخَرةِ  ـْعرِ  َغـَالءُ  :َوِقیـلَ . الـدُّ . َعبَّـاسٍ  اْبـنِ  َعـنِ  َمْعَنـاهُ  ُرِويَ ، السِّ
 َواْلِمیـَزانِ  اْلِمْكَیـالِ  ِفـي اْلـَبْخَس  َقـْومٌ  َأْظَهـرَ  َمـا« -:َوَسلَّمَ  َعَلْیهِ  للااَُّ  َصلَّى- النَِّبيِّ  َعنِ  اْلَحِدیثِ  َوِفي
مَ  َوَقدْ . »َواْلَغَالءِ  ِ�اْلَقْحطِ  للااَُّ  اْبَتَالُهمُ  ِإالَّ   .َتَقدَّ
 صحیح، معناه أ�ًضا مناسب وهو حسن، وهو وغیره، هماج بنال السیاق هذا من لأطو  حدیثٍ  في
 أظهـر مـا« أو قـوم، ظهـرأ مـا الر�ـا، ظهـر ومـا قـول، في الفاحشة ظهرت ما :�عضهم �ه قدح �نو 
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 قصـدهم، بنقـیض لهـم معاملـة ،»والغـالء �ـالقحط هللا ابـتالهم إال والمیـزان، المكیـال فـي بخسال قوم
 �ــــالقحط -وتعـــالى ســـبحانه- هللا فیبتلـــیهم المـــال، تــــوفیر والمیـــزان المكیـــال فـــي الـــبخس مـــن أرادوا

 ومــا بهــا، -وتعــالى ســبحانه- هللا عصــوا التــي ،علیهــا و�قضــي األمــوال، هــذه �ســحق ذيالــ والغــالء
 �سـخط تطلبوه أن على الرزق  لاستعجا �حملنكم وال الخبر، في جاء �ما سخطه،� ینال ال هللا عند
 . �سخط ینال ال هللا عند ما فإن ،هللا

 طالب:.........
 ماذا؟ 

 طالب:.........
لكـن إذا ؤذن �خطـر عظـیم أ��ـا �انـت هـذه المعاصـي، محار�ـة هلل علًنـا، اإلعالن عن المعاصـي مـ 

كــان الــذنب خفیــة خصــص صــاحبه �العقو�ــة، فــإذا أعلــن عنهــا مــن غیــر نكیــر ابتلــي النــاس �لهــم 
ـا{ :، وفـي آ�ـة األعـراف خاصـة} منكم ظلموا الذین تصیب ال فتنة {واتقوا�العقو�ـة؛   َمـا َنُسـوا َفَلمَّ

وءِ  َعنِ  َیْنَهْونَ  الَِّذینَ  َجْیَناَأنْ  ِ�هِ  ُذكُِّروا  }َ�ْفُسـُقونَ  َ�ـاُنوا ِ�َمـا َبِئـیسٍ  ِ�َعـَذاٍب  َظَلُمـوا الَِّذینَ  َوَأَخْذَنا السُّ
]؛ ألنهم انقسموا فرًقا، منهم العصاة الذین ظلموا ومنهم الذین ینهونهم عن السوء، ١٦٥[األعراف: 

ذین ظلمـوا أخـذوا �عـذاب بئـیس، والـذین نهـوهم ومنهم قوم سكتوا، قال قوم: سكتوا فسكت عنهم، فالـ
عن السوء نجوا، �قي الذین یرونهم على المعصیة و�سكتون، قیل سكت عنهم، والقول اآلخر وهـو 
ـــم، فاســـتحقوا  ـــالمعروف والنهـــي عـــن المنكـــر ظل ـــرك األمـــر � ـــذین ظلمـــوا؛ ألن ت ـــه أنهـــم مـــن ال وجی

 دل على ذلك.العذاب، �المزاول للمعصیة، فیعمهم العقاب، والشواهد ت
 فالمعصیة إذا فعلت من غیر نكیر عمت العقو�ة الصالح والطالح، �هللا المستعان.

�َفاءِ  َأَمرَ  ]٨٥ [هود: }ِ�اْلِقْسطِ  َواْلِمیَزانَ  اْلِمْكَیالَ  َأْوُفوا َقْومِ  َوَ�ا{ :َتَعاَلى َقْوُلهُ   َعنِ  َنَهى َأنْ  َ�ْعدَ  ِ�اإلِْ
�فَ . َتْأِكیًدا التَّْطِفیفِ  ْتَمامُ  اءُ َواإلِْ  َنِصیٍب  ِذي لُّ �ُ  َ�ِصلَ  َأنْ  َواْلَمْقُصودُ  ،َواْلَحقِّ  ِ�اْلَعْدلِ  َأيْ  طِ ِ�اْلِقسْ . اإلِْ

 َأَرادَ  َبـلْ  ،َوِ�ـاْلِمیَزانِ  ِ�اْلِمْكَیـالِ  َأْوُفوا َ�ُقْل: َلمْ  ِألَنَّهُ  َواْلَمْوُزونِ  اْلِمْكَیالِ  ِإ�َفاءَ  ُیِر�دُ  َوَلْیَس ، َنِصیِبهِ  ِإَلى
َنَجاتِ  َوَ�َذا ،اْلَمْعُهودِ  َعنِ  اْلِمْكَیالِ  َحْجمَ  ُتْنِقُصوا َأالَّ   .الصَّ

 المطلــوب، القــدر عــن والــوزن  الكیــل فــي ز�ــدوای أن ]٨٥ [هــود: }اْلِمْكَیــالَ  َأْوُفــوا{ �ــاألمر المــراد لــیس
ـــه �ســـتحق فضـــل فهـــو زاد مـــن نعـــم تظلمـــون، وال ن تظلمـــو  ال والقســـط، العـــدل المقصـــود إنمـــا  علی

 فهـو و�ـالمیزان، �المكیـال أوفـوا قـال: مـا ]٨٥ [هـود: اْلِمْكَیاَل} {َأْوُفوا �الز�ادة، یؤمر ال لكنه ،األجر
 المكیـــال حجـــم یـــنقص ال أن بـــذلك و�ـــراد. صـــاحبه إلـــى الحـــق لیصـــل �العـــدل أمـــرٌ و  �القســـط أمـــرٌ 

 صـنع لـو نلكـ جـرام، ألـف مـثالً  الكیلـو ألن؛ المیـزان فـي یوضـع الـذي المعهود العیار وال المعهود،
 و�ذا منـه، أقـل وضـع امعینً  اقدرً  �أخذ أن من بدًال  اصاعً  وضع أو جرام، تسعمائة �یلو روزوَّ  واحد

. �خفیــة و�ــاخس �ــاخس، اخس،�ــ لكنــه ،الكیــل فــي یز�ــد ،الكیلــو و�ز�ــد المیــزان فــي یــرجح النــاس رآه 
ـــدنانیر هما الـــدر  فـــي یتصـــرف الـــذي مثـــل  الصـــاع �صـــنع الـــذي �ســـتحق فهـــل ســـیأتي، مـــا علـــى وال
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 هــل أشــیاء، وســطه فــي لكــن ،العــادي الصــاع مثــل حجمــه الخــارج مــن ،وافٍ  أنــه و�ــزعم الصــغیر،
  �ستحق؟ ال أو �خفیة، المال �سرق  أنه �اعتبار القطع، هذا مثل �ستحق

 عمـر عـن فیـه القطـع جـاء هـذا مثـل منهـا �قـص ،�سـرقها الذي -سیأتي ما على- والدنانیر دراهمال
 حكـــم فـــي أنـــه شـــك ال ألـــف مـــن بـــدًال  جـــرام تســـعمائة �یلـــو یـــزور الـــذيف ،ســـیأتي مـــا علـــى وغیـــره،
 إلـى نصـف أو ر�ع وز�ادة جرامین�یلو  الصاع �كون  أن من بدالً ف الصاع زور و�ذا خائن، ،السارق 
 �شـكك، وال ،الز�ـون  خـاطر كسـبلی ؛اأ�ًضـ ز�ـدی ثـم ،جرامین إال�یلـو  جعلـه �عضـهم، قـال�ما  ثالثة

 هـذا خیانـة، هـذه أن شـك ال ، اجراًمـ ثالثـین ،اجراًمـ عشـر�ن و�ز�ـده مجـرا تسـعمائة الكیلو �جعل أو
 الز�ــون، لــه انتبــه مالــه، �أخــذ مــا ثــم النــاس، صــاع الصــاع �كــون  أن یلــزم مــا �عینــه، التطفیــف هــو

 �مكــن ال التــي الخیانــة شــكالاإل لكــن الز�ــون، لهــا ینتبــه مكشــوفة، فهــي خیانــة ةهــذ ت�انــ إذا �عنــي
 . مثالً  ةالنهب عقو�ة من أشد ،الخفیة المال أخذ وهي ،السرقة ةعقو� �انت ولذا كشفها،

 طالب:.........
 نعم؟ 

 طالب:.........
أن هــؤالء العمــال مســموح لهــم مــن قبــل أر�ــاب  الــورع تــرك هــذه الز�ــادة ال شــك، لكــن النــاس تعــارفوا

 المال، لكن الورع تر�ه أو سؤالهم: هل �سمح رب المال؟
ـا ُتْنِقُصـوُهمْ  َال  َأيْ  ]٨٥ [هود: }َأْشَیاَءُهمْ  اَس النَّ  َتْبَخُسوا َوَال {"  وهُ  ِممَّ  ِفـي َتْعَثـْوا َوَال {.َشـْیًئا اْسـَتَحقُّ

ــِدینَ  اْألَْرضِ  ــیَّنَ  ]٨٥ [هــود: }ُمْفِس ــةَ  َأنَّ  َب ــي اْلِخَیاَن ــالِ  ِف ــَزانِ  اْلِمْكَی ــ َواْلِمی ــي ةٌ ُمَباَلَغ ــادِ  ِف ــي اْلَفَس  ِف
 [هود: }َلُكمْ  َخْیرٌ  للااَِّ  َ�ِقیَّةُ { :َتَعاَلى َقْوُلهُ  هللَِِّ  َواْلَحْمدُ  ،ِلَهَذا ِزَ�اَدةٌ  "ْألَْعَرافِ "ا ِفي َمَضى َوَقدْ  ،اْألَْرضِ 

 ."َلُكمْ  للااَُّ  ُیْبِقیهِ  َما َأيْ  ]٨٦
 فــي فســاد األعــراض فــي خیانــةال المعاصــي، ســائر فــي الخیانــة والمیــزان المكیــال فــي الخیانــة مثــل

ــ صــورة أي فــي مــوالاأل فــي الخیانــة األرض،  العاصــي مفســد، والعاصــي األرض، فــي فســاد ت�ان
 األرض. في هفساد حجم أ�ًضا �كون  وجرمه معصیته و�قدر األرض، في مفسد عموًما

 اْلِقْسـطِ �ِ  اْلُحُقـوقِ  ِإ�َفـاءِ  َ�ْعـدَ  َلُكـمْ  للااَُّ  ُیْبِقیـهِ  َمـا َأيْ  ]٨٦ [هـود: }َلُكمْ  َخْیرٌ  للااَِّ  َ�ِقیَّةُ { َتَعاَلى: َقْوُلهُ "
ــا َعاِقَبــةً  َوَأْحَمــدُ  ،َبَرَكــةً  َأْكَثــرُ   َقــالَ ، َوالظُّْلــمِ  ِ�ــالتََّجبُّرِ  یــفِ التَّْطفِ  َفْضــلِ  ِمــنْ  ِألَْنُفِســُكمْ  َأْنــُتمْ  ُتْبُقوَنــهُ  ِممَّ
، َمْعَناهُ   . "َوَغْیُرهُ  الطََّبِريُّ

 الكثیـر الـر�ح مـن �كثیـر أفضـل مبارً�ـا �ـان إذا الیسـیر الـر�ح ،]٨٦ [هـود: }َلُكمْ  َخْیرٌ  للااَِّ  َ�ِقیَّةُ { نعم
 �فنـى، أن یلبث ال أنه شك ال مبارك، غیر �ان إذا �ثرته �انت مهما المال ألن ؛بر�ته حقتم إذا

 الشــواهدو  االنتفــاع وجــوه �افــة علــى صــاحبه، �ــه و�نتفــع ،لصــاحبه یبقــى المبــارك القلیــل المــال بینمــا
 �بیـرة، عائلتـه �انـت و�ن طیبـة، عیشـة �عـیش لصـغیرا الموظف تجد ،بذلك �شهد والواقع واألحوال
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 محتـاج، دائًمـا لـه، یبـارك لـن هذا مثل الناس مع تعامله وفي دوامه، في �طفف �بیر موظف بینما
 .هذا من �ثیر في و�دینه، علیه قسط� المدیر، �قرض الفراش الحكومیة الدوائر �عض في و�وجد

 العلـــم أهـــل مـــن -تعـــالى هللا رحمـــه- تـــوفي شخًصـــا وأعـــرف ،صـــور لهـــا صـــور، تـــأتي والعقو�ـــات 
 ســنة �ــل نیو�ســتد ،اجــد�  صــغیرة عائلتــه ،عوائــل �كفــي �عنــي �بیــر، مرتــب ولد�ــه والفضــل، والخیــر

 البر�ـة ومثـل ،ا�ثیـرً  هاب�سـب القلیـل الشـيء �كـون  وحلـت نزلت إذا البر�ة :�قول ألف، خمسمائة قدر
 �قـول: یـوم، �ـل القـرآن �خـتم فـالن :قیـل إذا ر�سـتنك الناس من �ثیر العمر، في البر�ة ،العمل في
 وتقــول: غیــر تحاســب، مــا بــدل ،فــاضٍ  هــذا �ــالیوم، ر�عــة مائــة �صــلي فــالن صــحیح،� هــو مــا أبــًدا

 .جرب ما يذال هذا �قول لكن تجد، جر�هف تجد، تحسبه صحیح
 مـا هـو ة،الزمـ لهـا مـا المبالغـات طلبـة العلـم" مـن واحـد �قـول ر�عـة، ثمائـةثال صـلي� أحمد اإلمام 

 القــرآن �قــرأ أنــه عنــه ثبــت -عنــه هللا رضــي- عثمــان ر�عــة، ثالثمائــة �صــلي أحمــد اإلمــام جــرب،
 ثقیـل شـيء �ـل جـرب مـا يذالـ كـنل عثمـان، عـن ثابـت �عني أحد، فیه �شك ما هذا بر�عة، ،بلیلة
 �ـان ذاإ �عنـي والـالزم، المتعدي والفضل الخیر من حرج، وال حدثف فیه هللا �ارك إذا العمر ،علیه
 ،دروس وعنـــده المقـــابر، و�ـــزور ،المستشـــفیات و�ـــزور القـــرآن، �خـــتم مـــن الیـــوم النـــاس بـــین یوجـــد

 هـذا :�قـول النـاس مـن �ثیـر ؟هـذا مثـل نتصـور المطلوب، الوجه على عمله و�ؤدي رحمه، و�صل
 أو الســـتراحةل یـــذهب نـــینثا الســـاعة إال یـــدخل وال العصـــر، �صـــلى أن اعتـــاد ألنـــه ؛معقـــول غیـــر
 �ــم ،فبهــا ونعمــت الفــرائض ىصــل إذا نســاناإل منثــور، هبــاء هــذا وقتــه �ــل ،ائً شــی عمــل امــ ،شــيء

 ؟فائدة هناك لكن ،الیوم نصف أضاع ساعة، من هذا مضىأ
 جلـسا ،تجـد جـربو  �جـدون، وأوقـاتهم أنفسـهم �ضـبطون  الـذین لكـن فخفیـف، شيء وجد إن �عني 
 المستعان. �هللا ؟البر�ة نیأ :�قول جالس� سلی واحد أما ،البر�ة تجد ا�تا�ً  فتحا أو القرآن فتحاو 
ــالَ " ــدٌ  َوَق ــةُ { :ُمَجاِه ــرٌ  للااَِّ  َ�ِقیَّ ــدُ  ]٨٦ [هــود:}َلُكمْ  َخْی ــهُ  ُیِر� ــالَ . َطاَعَت ــعُ  َوَق ِ�ی ــیَّةُ  :الرَّ ــالَ . للااَِّ  َوِص  َوَق

. َلُكـمْ  َخْیـرٌ  َر�ُِّكـمْ  ِمـنْ  َحظُُّكـمْ  :َواْلَحَسـنُ  َقَتـاَدةُ  وقـال .للااَِّ  َرْحَمـةُ  :َزْ�ـدٍ  اْبـنُ  وقـال .للااَِّ  ُمَراَقَبةُ : اْلَفرَّاءُ 
ــاسٍ  اْبــنُ  َوَقــالَ   ِإنََّمــا ِألَنَُّهــمْ  ؛َهــَذا َشــَرطَ  ]٨٦ [هــود: }ُمــْؤِمِنینَ  ُ�ْنــُتمْ  ِإنْ { .َلُكــمْ  َخْیــرٌ  للااَِّ  ِرْزقُ  :َعبَّ

ةَ  َ�ْعِرُفونَ   . "ُمْؤِمِنینَ  َ�اُنوا ِإنْ  َهَذا ِصحَّ
 لكـن �فیـد، مـا ؟!لك خیر هللا �قیة له: تقول أن تستطیع �اهلل یؤمن ال لذيا مؤمن،� لیس الذي لكن

 . تذ�ر الكالم هذا �مثل رذ�ِّ  إذا -وتعالى سبحانه- �اهلل الحق المؤمن
 [هـود: }ِ�َحِفـیظٍ  ْیُكمْ َعلَ  َأَنا َوَما{ ِبَهَذا َفَخاَطَبُهمْ  َخاِلُقُهمْ  للااََّ  ِ�َأنَّ  َ�ْعَتِرُفونَ  َ�اُنوا َأنَُّهمْ  َ�ْحَتِملُ  َوِقیَل:"

 َحتَّــى ِمـْنُكمْ  َتْصـُدرُ  ُمَعاَمَلـةٍ  ُ�ـلِّ  ُشـُهودُ  ُ�ْمِكُنِنــي َال  َأيْ ، َوَوْزِنُكـمْ  َ�ـْیِلُكمْ  ِعْنـدَ  َأْرُقـُبُكمْ  َرِقیـٍب  َأيْ  ]٨٦
 .ِ�َمَعاِصیُكمْ  َعَلْیُكمْ  للااَِّ  ِنَعمِ  ةِ ِإَزالَ  ِمنْ  َأْحَفَظُكمْ  َأنْ  ِلي َیَتَهیَّأُ  َال  َأيْ  َوِقیَل:. اْلَحقِّ  ِ�ِإ�َفاءِ  ُأَؤاِخُذُكمْ 
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 َتـْأُمُركَ {. َجْمـعٍ  َغْیـرِ  ِمـنْ  ،}َأَصـَالُتكَ { :َوُقـِرئَ  ]٨٧ [هود: }ُتكَ واَأَصلَ  ُشَعْیبُ  َ�ا َقاُلوا{ :َتَعاَلى َقْوُلهُ 
 َعَلـى َخْفـٌض  َمْوِضُعَها: ِئيُّ اْلِكَسا َقالَ ، َنْصٍب  َمْوِضعِ  ِفي َأنْ  ]٨٧ [هود: }آَ�اُؤَنا َ�ْعُبدُ  َما َنْتُركَ  َأنْ 

 . "اْلَباءِ  ِإْضَمارِ 
 نترك. �أن تأمرك نترك، �أن تأمرك أي
َالمُ  َعَلْیهِ  -ُشَعْیًبا َأنَّ  َوُرِويَ " َالةِ  َ�ِثیرَ  َ�انَ  -السَّ  َوَ�ُقـوُل: َوَنْفِلَها َفْرِضَها اْلِعَباَدةِ  َعَلى ُمَواِظًبا ،الصَّ

َالةُ   َ�ْثـَرةِ  ِمـنْ  َلْیـهِ عَ  َ�ْسـَتِمرُّ  َرَأْوهُ  ِ�َمـا َعیَّـُروهُ  َوَنَهـاُهمْ  َأَمَرُهمْ  َفَلمَّا، َواْلُمْنَكرِ  َشاءِ اْلَفحْ  َعنِ  َتْنَهى الصَّ
ــَالةِ  ــَال  ِإنَّ  َوِقیــَل:. َعــْنُهمْ  للااَُّ  َأْخَبــرَ  َمــا َفَقــاُلوا ِ�ــهِ  َواْســَتْهَزُءوا ،الصَّ  َقاَلــهُ ، اْلِقــَراَءةِ  ِ�َمْعَنــى ُهَنــا ةَ الصَّ

ــاًرا َ�ــاُنوا َأنَُّهــمْ  َعَلــى ِبَهــَذا َوَدلَّ ، َتــْأُمُركَ  َءُتــكَ ِقَرا َأيْ  اْألَْعَمــِش، َعــنِ  َیانُ ُســفْ   َلــمْ : اْلَحَســنُ  َوَقــالَ . ُ�فَّ
َالةَ  َعَلْیهِ  َفَرَض  ِإالَّ  َنِبی�ا للااَُّ  َیْبَعثِ   ."َوالزََّكاةَ  الصَّ

 الصـالة قسـمت« الصـالة الصـحیح لحـدیثا في الفاتحة بتسمیة جاء �ما ،القرأة  �معنى هنا الصالة
 فرضـــها العبــادة، علــى مواظًبــا -الســالم علیــه- �ــان الفاتحــة، المــراد »نصــفین يعبــد و�ــین بینــي

ــــي هــــو ونفلهــــا، ــــولو  ب،ر �ســــتغ مــــا رســــول، نب ــــالةَ { لهــــم: �ق ــــى الصَّ ــــنِ  َتْنَه ــــاءِ  َع ــــرِ  اْلَفْحَش  }َواْلُمْنَك
 �صـلون  �لهـم النـاس :قائـل �قـول قـد لكن. لكذ على یدل ما شرعنا في جاء نعم ،]٤٥ [العنكبوت:

ـالةَ  ِإنَّ { أشـدها، على والمنكرات والفواحش �صلون، �لهم ،هلل الحمدو  اآلن  اْلَفْحَشـاءِ  َعـنِ  َتْنَهـى الصَّ
ــرِ   المشــروع، الوجــه علــى ىدتــؤ  التــي الصــالة �الصــالة، المــراد مــا لكــن ،]٤٥ [العنكبــوت: }َواْلُمْنَك

 المشـروع الوجـه علـى أدیـت فـإذا ،-وجـل عـز– هلل خالصـةً  وأدبهـا، هاوسـنن وأر�انها شروطها �عني
 .والمنكر الفحشاء عن فنهت ثارها،آ علیها ترتبت

 والجمعــة الخمــس، الصــلوات« :حــدیث فــي قائــل �قــول قــد ،-هللا رحمــه –اإلســالم شــیخ �قــول ولــذا 
 للجمعــة؟ بقــىی مــاذاف الخمــس الصــلوات فــرت�ُ  إذا ،»مكفــرات رمضــان إلــى ورمضــان الجمعــة، إلــى

 وال رمضــان، و�صــوم الجمعــة، و�صــلي الخمــس، الصــلوات �صــليأن  �مكــن لرمضــان؟ یبقــىمــاذا 
 كفـرتُ  التـي والجمعـة كفـر،�ُ  الـذي ورمضـان كفـر،تُ  التـي �الصـالة المراد ألن ؛شيء ذنو�ه من كفر�ُ 

 المســقطة الصـالة �ـه المقصــود ولـیس أجرهـا، وثبــت ثارهـا،آ علیهـا ترتبــت التـي المقبولـة، الصـلوات
 عشـرها، إال لـه لیس صالته من ینصرف الذي فالشخص �عادتها، احبهاص یؤمر ال الذي للطلب،

  ؟ائً شی ذنو�ه من تكفر هذه
 الحسـنات ثـارآ علیهـا ترتـبی �ونهـا عـن فضـالً  ،ةنعمـف الطلـب أسقطت إن بر�ة،ف نفسها �فرت إن

 .الماحیة
 یوجــد وارث، قـومٍ  ولكــل �ـه، واســتهزءوا ،ةالصـال �ثـرة علــى �سـتمر أنــه� وهر یـع ونهــاهم أمـرهم فلمـا 

 وهـذا المنكـر، عـن والنهـي �ـالمعروف �ـاألمر �عیـر من �الصالة، �عیر من المسلمین بین من اآلن
 یوجـد نـهأ المؤسـف مـن المسـلمین، أبناء بین موجود هذا صلوا، شر�ة صلوا، قوم واقع، هذا ،كثیر
 .یوجد عجائز من عجائز، من یوجد قد السن، �بار من
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 أهـل مـن وجنبنـا أخـذنا هنـاك، الحـائر عنـد يذالـ هـذا الر�ـاض منتجع ،منتجع من طالعین�نا  ةمر  
 قــوم �ــا ،العجــائز بــدأ مــا وأول ،مههنــبیواحــد  راح أ�ــش، أدري  ومــا وأغــانٍ  وطبــول عجــائز مــن البلــد

ــا ،صــلوا ــاا صــلوا، اتشــر� � ــ هــذا �عنــي �عنــي، خطیــر أمــر ن،و طــالع حــنن تر�ون  هــذا قــول� يذال
 هـل ؟�صـلي یـنأ ؟المسـلم واقـع هـذا علـى يتال الصالة ما لكن صلي،� هأن نجزم صلي،� ما مالكال
  والمنكر؟ الفحشاء عن تنهي أو ،ذنوبال تكفر الصالة هذه مثل
 ومـع تز�ـد، والـذنوب مكفـارات الصـالة �ـون  والمنكر، الفحشاء عن تنهى الصالة �ون  �ستشكل فال
 . المستعان �هللا دینه، عن �خرجه ما یرتكب لم إن الخیر له ىیرج والمسلم واسع، هللا فضل ذلك

 طالب:.........
 هذا هو االستهزاء �عینه، إن لم ترجع فهي على خطر عظیم.

 ِفـي َنْفَعـلَ  َأنْ  َتْنَهاَنـا َأوْ  التَّْقـِدیَر: َأنَّ  اْلَفـرَّاءُ  َزَعـمَ  ]٨٧ [هـود: }َنَشاءُ  َما َأْمَواِلَنا ِفي َنْفَعلَ  َأنْ  َأوْ {"
َلِميُّ  َوَقَرأَ . َنَشاءُ  َما ْمَواِلَناأَ  اكُ  السُّ حَّ  ِفـي ِ�التَّـاءِ  َتَشـاُء" َما َأْمَواِلَنا ِفي َتْفَعلَ  َأنْ  َأوْ  " َقْیسٍ  ْبنُ  َوالضَّ

ـاُس  َوَقـالَ . ُشـَعْیبُ  َ�ـا َأْنـتَ  َتَشـاءُ  َما َواْلَمْعَنى: ،اْلِفْعَلْینِ   َمْعُطوَفـةٌ  ةِ اْلِقـَراءَ  َهـِذهِ  َعَلـى َأْن" َأوْ  ":النَّحَّ
َراِهمِ  َحـْذفُ  َعْنـهُ  َنَهـاُهمْ  ِممَّا َ�انَ  َقاَل: َأنَّهُ  َأْسَلمَ  ْبنِ  َزْ�دِ  َعنْ  َوُرِويَ . اْألُوَلى "َأْن" َعَلى  َوِقیـَل:. الـدَّ
 َتْمَنَعَنـا َفِلمَ  ْخسِ اْلبَ �ِ  َبْیَنَنا ِفیَما َتَراَضْیَنا ِإَذا ]٨٧ [هود: }َنَشاءُ  َما َأْمَواِلَنا ِفي َنْفَعلَ  َأنْ  َأوْ {. َمْعَنى
 ".! ؟ِمْنهُ 
 أموالنـا فـي فعـلن نأ أو مطـابق �ـالم حـر، أنـا �قـول: ،المنكـر عـن تنهـاه حر، أنا �قول: يذال مثل
 أم شــئت ،�حــر تســول ،عبــد أنــت �حــر، تســل ،ال �أنفســنا، أحــرار �أموالنــا، أحــرار حــنن نشــاء، مــا

 والجـن، اإلنـس اطینولشـی للشـهوة یرسـوأ نواهیـه، تواجتنبـ أوامـره وأمتثلت أطعته إن هلل عبد أبیت،
 النـاس �عـض منه؟ تمنعنا فلمَ  �البخس بیننا فیما تراضینا إذا :ول�ق أبًدا، العبود�ة من مفر ال �عني

 یرضــون  �ــالغش، یرضــون  �ــالظلم، یرضــون  خــالص، رضــوا إذا األحكــام، ســید الرضــا أبــًدا، �قــول:
 . الشروط �ل هو لیس لكن ،العقد حةلص شرط الرضا مبرر، هو ما �عني �الر�ا،

ِشیدُ  اْلَحِلیمُ  َألَْنتَ  ِإنَّكَ {" : َجْهـلٍ  َأِبـي ِصـَفةِ  ِفـي َوِمْثُلـهُ . ِبَزْعِمـكَ  َنْفِسـكَ  ِعْنـدَ  َ�ْعُنـونَ  ]٨٧ [هود:}الرَّ
 ."]٤٩ [الدخان: }اْلَكِر�مُ  اْلَعِز�زُ  َأْنتَ  ِإنَّكَ  ُذقْ {

 ُذقْ { :لـه قیـل فـإذا �سـخر، ،ئ سـتهز � موا،قز ت لقومه: �قول �طعام له جيء ،له تبكیت تبكیت، �عني
ـــكَ  ـــتَ  ِإنَّ ـــِر�مُ  اْلَعِز�ـــزُ  َأْن  الغطـــاء، ینكشـــف هنـــاك تبكیـــت، ، أســـلوبومقـــز ال هـــذا ،]٤٩ [الـــدخان: }اْلَك

ــمــا  و�عــرف ــ ه،تحتــ يذال  بهــذا یــؤمن ال هــو �ــالم، المســألة والواقــع، الحقیقــة یــرى  ،احمــارً أم  افرًس
 . المستعان �هللا �شاء، ما �قول الكالم

ـْخِرَ�ةِ  اِالْسـِتْهَزاءِ  َوْجـهِ  َعَلـى َقـاُلوهُ  َوِقیـَل:. ِبَزْعِمكَ  َنْفِسكَ  ِعْندَ  َأيْ "  َقـْوُلُهمْ  َوِمْنـهُ . َقَتـاَدةُ  َقاَلـهُ  ،َوالسُّ
 ."اْلَجْونِ  َأُبو َوِلْألَْبَیضِ  ،اْلَبْیَضاءِ  َأُبو :ِلْلَحَبِشيِّ 
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 أ�ــا �ــا هــات البیضــاء، اأ�ــ�ــا  خــذ :لألســود �قولــون  زاء،االســته �ــاب مــن �عنــي ،ءالســودا أبــو �عنــي
 المقبـول هـو األبیض أن نظن وال ،ءالسودا اأ� �عني ،ن الجو  اأ� ولألبیض لسخر�ة،ا هذه البیضاء،

 صـحیح، ،�ـالجون  عیـروه عیـروه، ،الجهـات �عـض فـي األبـیض عیـروا سـكن، �ـل وفـي بلـد �ل في
 المستعان. هللا الذوق، یریتس في دور اله وشاهدوه ألفوه وما وأعرافهم الناس عادات

 ُسـْفَیانُ  َوَقـالَ . ]٤٩ [الـدخان: }اْلَكـِر�مُ  اْلَعِز�ـزُ  َأْنـتَ  ِإنَّـكَ  ُذقْ { :َجْهـلٍ  ِألَِبي َجَهنَّمَ  َخَزَنةِ  َقْولُ  َوِمْنهُ "
ـْيءَ  َتِصفُ  اْلَعَربُ  :ُعَیْیَنةَ  ْبنُ  . َمَفـاَزةٌ  َوِلْلَفـَالةِ  ،َسـِلیمٌ  ِللَّـِد�غِ  یـلَ قِ  َ�َمـا، َوالتََّفـاُؤلِ  ِللتََّطیُّـرِ  هِ ِ�ِضـدِّ  الشَّ

بَّ  ِ�هِ  َأَراُدوا َتْعِر�ٌض  ُهوَ  َوِقیَل: ِتهِ  َعَلـى َقْبَلـهُ  َمـا َوَ�ـُدلُّ  ،ُ�لِّـهِ  َهـَذا نْ ِمـ َوَأْحَسـنُ ، السَّ  ِإنَّـكَ  َأيْ ، ِصـحَّ
ِشیدُ  اْلَحِلیمُ  تَ َأنْ  ا الرَّ   ".َحق�

ــیم هــو ،هأوصــاف هــذه تكــون  نعــم ــ رشــید حل  أمــین، -والســالم الصــالة علیــه- الرســول أن �مــا ا،حق�
ــ الرشــید الحلــیم �أنــه شــعیبل و�شــهدون  ،لــذلك �شــهدون  األعــداء عنــد حتــى �ــر�م،و  ،حلــیم  لكــن ا،حق�

 ؟األوامر هذه تأمر أنتو  رشدك أین ؟حلمك أین �قولون:
 }آَ�اُؤَنـا َ�ْعُبـدُ  َمـا َنْتـُركَ  َأنْ  َتـْأُمُركَ  {َأَصـالُتكَ . َلْیـهِ عَ  َوَ�ـُدلُّ  !آَ�اُؤَنـا َ�ْعُبـدُ  َمـا َنْتـُركَ  َأنْ  َتْأُمُرَنـا َفَكْیفَ "

 َمـا ِبَتْركِ  َ�ْأُمُرُهمْ  َ�ُكونَ  ِ�َأنْ  َرِشیدٌ  َحِلیمٌ  َوَأنَّهُ  َوِعَباَدِتِه، َصَالِتهِ  َ�ْثَرةِ  ِمنْ  َرَأْوا َلمَّا َأْنَكُروا ]٨٧ [هود:
 .َعَلْیهِ  َیُدلُّ  َما اَأْ�ًض  َوَ�ْعَدهُ  ،آَ�اُؤُهمْ  َ�ْعُبدُ  َكانَ 

َنـةٍ  َعَلـى ُ�ْنـتُ  ِإنْ  َأَرَأْیـُتمْ  َقْومِ  َ�ا َقالَ {  َال َأَفـ َأيْ  ]٨٨ [هـود: }َحَسـًنا ِرْزًقـا ِمْنـهُ  َوَرَزَقِنـي َر�ِّـي ِمـنْ  َبیِّ
َالِل؟ َعنِ  َأْنَهاُكمْ  . ِفیـهِ  اْعِتَقـاُدُهمْ  َوَأنَّـهُ  ،ةِ اْلَحِقیَقـ َوْجـهِ  َعَلـى :َقـاُلوهُ  َأنَُّهـمْ  َعَلـى َیُدلُّ  ُ�لُّهُ  َوَهَذا !الضَّ
 َلُهـْم: َقـالَ  ِحـینَ  -َوَسـلَّمَ  َعَلْیـهِ  للااَُّ  َصـلَّى- ِللنَِّبـيِّ  ُقَرْ�َظـةَ  َبِنـي ِمنْ  اْلَیُهودُ  َقْولُ  اْلَمْعَنى َهَذا َوُ�ْشِبهُ 

 ."!َجُهوًال  َعِلْمَناكَ  َما ٨ُمَحمَّدُ  َ�ا َفَقاُلوا: اْلِقَرَدِة) ِإْخَوةَ  (َ�ا
 الجــزء تقـدم، مـا علـى لهــم، المسـلمین قـول مـن هــو و�نمـا ،-والسـالم الصـالة علیــه- قولـه مـن سلـی

 مــن لیســت �ألفــاظ تلفــظ اشخًصــ تســمع لــو �عنــي جهــوًال، علمانــك مــا محمــد �ــا �قولــون: الســادس،
ــ نفســها فــي �انــت و�ن ألفاظــه،  فهــي الكــالم، هــذا مثــل منــه �ســمعوا أن النــاس اعتــاد مــا لكــن ،احق�
 والعقــل العلــم فــي دونــه مــن فیــه �خــوض مــا �عــض فــي خــاض إذا ،جهــًال  �ســمى جهــل، لــه �النســبة
 ،جهًال  الرجل لهذا �النسبة �كون  هذا مثل لكن ،اصدقً  حقهم في �انت و�ن مبتذلة و�لمات والرشد،

 ركوأد الصـالة حضر إذا بر�ة الناس �عض �عني المقر�ین، سیئات األبرار حسنات :�قال ما على
إال التشــهد، و�عــض النــاس إذا فاتــه ر�عــة تلومــه، و�عــض النــاس لــو  أدرك مــا لــو ك،أدر  مــا منهــا

 . ون متفاوت فهم ،تجده في طرف الصف تلومه
ـا َ�ـانَ  التَّْفِسیِر: َأْهلُ  َقالَ  َمْسَأَلٌة:" ُبوا ،َعْنـهُ  َیْنَهـاُهمْ  ِممَّ َناِنیرِ  عُ َقْطـ ِألَْجِلـهِ  َوُعـذِّ َراِهمِ  الـدَّ  َ�ـاُنوا، َوالـدَّ

َحاحِ  َأْطَرافِ  ِمنْ  ِرُضونَ َ�قْ  ـَحاحِ  َعَلـى َمُلونَ َیَتَعا َوَ�اُنوا ،اْلِقَراَضةُ  َلُهمُ  ِلَتْفُضلَ  الصِّ ا الصِّ  َوَعَلـى ،َعـد�
  ".َوْزًنا اْلَمْقُروَضةِ 

 ا.عد�  ه�أخذون والصحیح ناقصة، ألنها ا؛وزنً  إال �أخذون  ما
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َناِنیرَ  نَ َ�ْكِسُرو َ�اُنوا :َماِلكٌ  َقالَ  :َوْهٍب  نُ ابْ  َوَقالَ . اْلَوْزنِ  ِفي َیْبَخُسونَ  َوَ�اُنوا" َراِهمَ  الدَّ  َوَ�ـَذِلكَ  ،َوالدَّ
ِر�نَ  ِمنَ  َجَماَعةٌ  َقالَ  ِمینَ  اْلُمَفسِّ  َوَ�ْسـُرُهَما، َوَغْیِرِهَمـا ،َأْسـَلمَ  ْبـنِ  َوَزْ�ـدِ  ،اْلُمَسـیِِّب  ْبنِ  َ�َسِعیدِ  ؛اْلُمَتَقدِّ

- للااَِّ  َرُســولُ  َنَهـى« :َقـالَ  َأِبیـهِ  َعـنْ  للااَِّ  َعْبـدِ  ْبـنِ  َعْلَقَمـةَ  َعـنْ  َداُودَ  ِبـيأَ  ِ�َتـاِب  َوِفـي. َعِظـیمٌ  َذْنـبٌ 
ةُ  ُتْكَسرَ  َأنْ  -َوَسلَّمَ  َعَلْیهِ  للااَُّ  َصلَّى  ."»َ�ْأسٍ  ِمنْ  ِإالَّ  َبْیَنُهمْ  اْلَجاِئَزةُ  اْلُمْسِلِمینَ  َسكَّ
 مقـل شـخص إسـناده فـي ضـعیف، إسـناده ،ضـعیف لكنـه ،هماج وابن داود أبو نسنفي  مخرج هذا
 أن المقصــود هــو، مــن ى یــدر  ال مجهــول، أ�ًضــا فضــاء وأبــوه فضــاء، بــن محمــد ســمها الروا�ــة، مــن

 ضعیف. السند
  ".َفاِئَدُتَها َوَظَهَرْت ، َمْعَناَها َقامَ  ِصَحاًحا اَنْت �َ  ِإَذا َفِإنََّها"

 الخبر. نها�ة هذه �أس من إال
 ُحرم". َوِلَذِلكَ ، ِ�النَّاسِ  َذِلكَ  َفَأَضرَّ ، اْلَفاِئَدةُ  ِمْنَها َوَ�َطَلْت  ،ِسْلَعةً  ْت َصارَ  ُ�ِسَرْت  َوِ�َذا"

 َحُرَم.
 . "َحُرمَ  "ولذلك
 �أس. ال حرم أو حراًما صار �عني

 َوال َألْرضِ ا ِفـــي ُ�ْفِســـُدونَ  َرْهـــطٍ  ِتْســـَعةُ  اْلَمِدیَنـــةِ  ِفـــي َوَ�ـــانَ { :َتَعـــاَلى َقْوِلـــهِ  َتْأِو�ـــلِ  ِفـــي ِقیـــلَ  َوَقـــدْ "
َراِهمَ  َ�ْكِسُرونَ  اُنوا�َ  َأنَُّهمْ  ]٤٨ [النمل: }ُ�ْصِلُحونَ   . "َأْسَلمَ  ْبنُ  َزْ�دُ  َقاَلهُ ، الدَّ

 �سـبب الـذي هـذا أشـد، تزو�رهـا بتزو�رهـا، فكیـف ،المثا�ـة بهـذه منهـا والـبخس الدراهم �سر �ان إذا
 قـیم، ألنهـا ؛وجـود لهـا �عنـي والدنانیر هما ر والد �عمالتهم، الثقة وعدم لناس،ا أسواق في االضطراب

 مثــل لكــن �ضــیع، مــا انكســر إذا والــدینار الــدرهم �عنــي مصــكو�ة، غیــر أو كو�ةصــم �انــت ســواء
 الخمســمائة �عنـي إطالًقـا، لهـا قیمـة ال إطالًقـا، قیمــة لهـا مـاف زورت أو لـتختخل إذا القـراطیس هـذه
 شــيء منــه انكســر إذا الــدینار إنمــا خمســین،و  وثالثمائــة ،أر�عمائــة ي و اتســ ال مــزورة نهــاأ عــرف إذا

 وأخـرى  زرقـاء ورقـة �عنـي الحیـاة، وهـذه الدنیا، هذه قیمة یبین وهذا. �سیر الشيء تهقیم من ینقص
 ال ،هبـاء �لهـا الـدنیا أن لـك یبـین لها، قیمة ال وهذه ،قیمة لها هذه وجه، �ل من لها مطا�قة مثلها

 والتقــاطع، اءوالبغضــ الحــزازاتو  نحــاإل بینهمــا توجــد اقاألور  هــذه النــاس تســیر يتــال ،ائً شــی تســتحق
 .شيء ال الحقیقة في هي التي هذه أجل من بینهم یوجد القتل بل
 بیــد مــا إلــى االحتیــاج مــن البــد دونهــا، مــن تســیر ال فالحیــاة الحیــاة، هــذه یریلتســ وجــدت إنمــا نعــم 

 هانـت الحـال حقیقـة عرفنـا إذا لكـن �ه، إال الحیاة تقوم فال بهذه، إال إلیه الوصول �مكن وال الغیر،
 �عنـي �أكـل، ما األكل، عن حجوب وهو الملیارات، �ملك الذي الكبیر فالتاجر �أسرها، الدنیا علینا
ــ یــوم �ــل أكــل� لــو ملیــارات عنــده  قــرش، قیمتهــا خبــزة نصــف إال �أكــل مــا وتجــده نتهــت،ا مــا املیوًن

 قیمـة فمـا ،هـي یـنأ یـدري  وال شـافها مـاو  ت�مـو أن  �مكن أرصده وله ذلك، مثل حافة جبنة وقطعة
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 ومنـع حبسـها إن الصـالح، للرجـل الصـالح المـال فـنعم هللا طاعـة فـي اسـتعملها إن لكـن ؟الدنیا هذه
 المستعان. �هللا و�له، و�ا ،ئسهبُ  فیا وجهها غیر من �سبها و�ن له، الو�لف فیها الواجب

 طالب:.........
 .نعم 

 طالب:.........
 .نعم 

 ........طالب:.
 هللا المستعان. على هذا الدرس؟ �الم على الناس �الباطل.

 طالب:.........
 هو الذي فعلها أوًال؟

 طالب:.........
  ، هللا المستعان.نعم

 َ�ْعدَ  َأْسَلمَ  ْبنِ  َزْ�دِ  ِمنْ  اْلُقْرآنِ  ِبَتْأِو�لِ  َأْعَلمَ  ِ�اْلَمِدیَنةِ  َ�ُكنْ  َلمْ  َأنَّهُ  َزَعُموا :ِ اْلَبرّ  َعْبدِ  ْبنُ  ُعَمرَ  َأُبو َقالَ "
 .اْلُقَرِظيِّ  َ�ْعٍب  ْبنِ  ُمَحمَّدِ 

ْحَمنِ  َعْبــدُ  َقــالَ  َأْصــَبغُ  َقــالَ  َمْســَأَلٌة:   اْلَحــاِرثِ  ْبــنِ  َزْ�ــدِ  َمــْوَلى ُجَنــاَدةَ  ْبــنِ  َخاِلــدِ  ْبــنِ  اْلَقاِســمِ  ْبــنُ  الــرَّ
 "..اْلُعَتِقيِّ 

 األولى مرفوعة والبقیة مجرورات.
 اْبـنُ  َقـالَ ، ُعـْذرٍ  ِ�َمْوِضـعِ  َهـَذا َلـْیَس وَ  ،ُ�ْعَذْر  َلمْ  ِ�اْلَجَهاَلةِ  رَ اْعَتذَ  َوِ�نِ  ،َشَهاَدُتهُ  َبلْ ُتقْ  َلمْ  َ�َسَرَها َمنْ "

ـغَ  ُدونَ  اْلَعَداَلـةَ  ُتْسِقطُ  َواْلَكَباِئرُ  ،َ�ِبیَرةً  َأَتى نَّهُ َفِألَ  َشَهاَدُتهُ  ُتْقَبلْ  َلمْ  َقْوُلُه: َأمَّا :اْلَعَرِ�يِّ  ـا، اِئرِ الصَّ  َوَأمَّ
 ِإَذا اْلُعـْذرُ  ُ�ْقَبـلُ  َوِ�نََّمـا ،َأَحـدٍ  َعَلـى َ�ْخَفـى َال  یِّنٌ َبـ َأْمـرٌ  َفِألَنَّـهُ  َهـَذا ِفي ِ�اْلَجَهاَلةِ  ُعْذُرهُ  ُ�ْقَبلُ  َال  َقْوُلُه:
ــْدقُ  َظَهــرَ  ــْدقِ  َوْجــهُ  َخِفــيَ  َأوْ  ،ِفیــهِ  الصِّ ــمَ  للااَُّ  َوَ�ــانَ  ،ِفیــهِ  الصِّ  .َماِلــكٌ  َقــالَ  َ�َمــا اْلَعْبــدِ  ِمــنَ  ِ�ــهِ  َأْعَل

ــانَ  ِإَذا َمْســَأَلٌة: ــَذا َ� ــَردُّ  َوَفَســاًدا َمْعِصــَیةً  َه ــهِ  ُت ــَهاَدةُ  ِ� ــ الشَّ ــبُ  هُ َفِإنَّ ــلَ  َمــنْ  ُ�َعاَق ــكَ  َفَع ــنُ  َوَمــرَّ  ،َذِل  اْب
َناِنیرَ  عُ َ�ْقطَ  َرُجٌل: َقالَ  ؟َهَذا َما :َفَقالَ  ُجِلدَ  َقدْ  ِبَرُجلٍ  اْلُمَسیِِّب  َراِهمَ  الـدَّ  َهـَذا: اْلُمَسـیِِّب  اْبـنُ  َقـالَ ، َوالـدَّ

 . ُسْفَیانَ  َعنْ  َوَنْحُوهُ ، َجْلَدهُ  ُیْنِكْر  َوَلمْ  ،اْألَْرضِ  ِفي اْلَفَسادِ  ِمنَ 
ْحَمنِ  َعْبدِ  َأُبو َوَقالَ   اْلَمِدیَنـةِ  رُ َأِمیـ َذاكَ  ِإذْ  َوُهـوَ  اْلَعِز�ـزِ  َعْبـدِ  ْبنِ  ُعَمرَ  ِعْندَ  َقاِعًدا ُ�ْنتُ  :ِجیِبيُّ نّ ال الرَّ
َراِهمَ  َ�ْقَطعُ  ِبَرُجلٍ  َفُأِتيَ   َهـَذا َ�ُقـوَل: َأنْ  َوَأَمـَرهُ  ،ِ�ـهِ  َفِطیـفَ  رَ َوأمـ َوَحَلَقـُه، َفَضـَرَ�هُ  َعَلْیهِ  ُشِهدَ  َوَقدْ  الدَّ
َراِهمَ  َ�ْقَطعُ  َمنْ  َجَزاءُ   َأُكـنْ  َلـمْ  َأنِّي ِإالَّ  َیَدكَ  َأْقَطعَ  َأنْ  ِنيَ�ْمَنعْ  َلمْ  ِإنَّهُ  َفَقاَل:، ِإَلْیهِ  ُیَردَّ  َأنْ  ُأِمرَ  ُثمَّ ، الدَّ
مْ  ْمتُ  َوَقدْ  ،اْلَیْومِ  َقْبلَ  َذِلكَ  ِفي تُ َتَقدَّ  . "َفْلَیْقَطعْ  َشاءَ  َفَمنْ  ،َذِلكَ  ِفي َتَقدَّ
 �ــه، ملــالع یلــزم ال فالحــد احــد�  اه ر یــ �ــان إن لكــن المســألة، هــذه حكــم عــن قبــل مــن أخبــرت مــا �عنــي
 جـاء لـو الحكـم، هـذا علـى المرتـب الحـد �عـرف أن یلزم وال محرم، هذا وأن م،الحك �عرف أن �كفي
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 لـو لكـن یـده، تقطـع �قـال: حـرام، السـرقة أن �عـرف حـرام؟ السـرقة أن تعرف سرقت، �قول: شخص
 ففـرق  �قطـع، مـاف الحكـم، هـذا همثلـ �جهـل أن یتصـور مكان في ،ةمحرم السرقة أن أعرف ما قال:
 . علیه المرتب والحد الحكم، على تبتر مال األثر ومعرفة الحكم، معرفة بین

 طالب:.........
 هاجتهـاد هـذا �عنـي ،الیـوم قبـل ذلك في تقدمت ما أني الإ یدك أقطع أن �منع ما �قول: ألنهنعم؛  

 حـرز،غیـر   مـن أو ،حـرز مـن �ونـه ،العار�ـة مـثالً  جحـد فـي وااختلف �ما ألنه ؛للقطع موجب �أنه
 .�ونه عالنیة ،ةخفی كونه

 طالب:.........
 أین؟

 طالب:.........
 العر�ي. ابن �الم انظر محرم، فعلأنه و  ثمآ هأن شك� ال نعم،

ْوطِ  َأَدُ�هُ  َأمَّا :اْلَعَرِ�يِّ  ْبنُ  َ�ْكرِ  َأُبو اْلَقاِضي َقالَ "  َوَقـدْ  ،ُعَمرُ  َفَعَلهُ  َفَقدْ  َحْلُقهُ  َوَأمَّا ،ِفیهِ  َ�َالمَ  َفَال  ِ�السَّ
 َعَلـى َلـهُ  َعْوًنـا َشـْعَرهُ  َیـَرى  ِ�َمـنْ  َذِلـكَ  َأْفَعـلُ  ُ�ْنـتُ  َوِ�نََّما ،َوَأْحِلقُ  َأْضِربُ  النَّاسِ  نَ َبیْ  اْلُحْكمِ  َأ�َّامَ  ُكْنتُ 

 ."اْلَفَسادِ  ِفي ِ�هِ  لتََّجمُّلِ ا ِإَلى َوَطِر�ًقا اْلَمْعِصَیِة،
 شـوهت أن المقصـود ،لةوسـی �ـأي أشـكالهم، تشـوه نأ ینبغـي النسـاء، �ضـا�قون  الـذین ءهـؤال مثـل نعم

 �ــانوا ولــذا ،هللا معاصــي فــي إ�ــاه هللا اهمتــآ الــذي الجمــال هــذا �ســتعملون  نهــمأ أجــل مــن ؛أشــكالهم
 . وهكذا �سودون، �انوا �حلقون،

 . "اْلَبَدنِ  ِفي ُمَؤثِّرٍ  َغْیرَ  َ�انَ  ِإَذا ُ�ْقَطعَ  َأنْ  ِلْلَمْعِصَیةِ  َطِر�قٍ  ُ�لِّ  ِفي اْلَواِجبُ  ُهوَ  َوَهَذا"
 ،الیـوم المظـاهر فتنـتهم النـاس ألن ؛مـثالً  الناس تفتن وجمیلة فارهة سیارة سیارة، معصیة �انت إذا
 فتنــة یر�ــب، مــن فیهــا �جــد �مكــن و�وقفهــا الفارهــة، الســیارة معــه لكــن ،أســرة وســواق عامــل جــاء لــو

 الســـیارة هـــذه �مصـــادرة إال عون دتـــیر  ال هـــؤالء مثـــل نأ األمـــر ولـــي اإلمـــام رأى إذافـــ الســـیارة، بهـــذه
 هــــذه فـــي تســـتعمل أن النعمـــة شـــكر مـــن ولــــیس هللا، طاعـــة فـــي اســـتعملت مـــا هـــذه ألن ؛فلیفعـــل

 . المستعان �هللا األبواب،
 �عنــي أبــًدا، كونها�مســ مــا ةشــرطحتــى ال ،�ســرعة تمشــي شــدیدة ةموجــود رع،تســ د�ا�ــات توجــد اآلن
 �عنـي العقو�ـات، أغلظ �ستحق �هللا عقو�ة؟ �ستحق هل اشتراها لو د�ا�ةال هذه یورد يذال هذا مثل
 علــى مائــة وأر�عــین �ســرعة �مشــي فالواحــد ؟التعــاون  معنــى مــا والعــدوان، ثــماإل علــى التعــاون  هــذا

 انقطــع لــوف إال القلیــل، الردمیــة و�ــین هبینــ مــا یرســو� ،فیــه الصــق �أنــه ثــانٍ  واحــد ء�جــي الــدائري،
  ، فماذا �صیر؟الناس قدام إطار السیارة

 طالب:.........



 
 

 
 
 

١
٣ 
 

 

4ò¶^=fiÍà’ÿ^=Ñgƒ=ÅÎêÿ^=Ïÿ_≈‹=١٣ 

 هـذا فسـاد، فـال الفسـاد وجـود أظهـر مـن هـذا �كـن لـم إن األرض، فـي اإلفسـاد هـو هذا أن شك ال 
 هــؤالء �أیـدي تسـتعمل األلـوف �مئـات يتـال السـیاراتف ه،وأبوا�ـ طالتفحـی همثلـو  منـین،اآل روعیـ يذالـ

�عنـي ترو�ـع اآلمنـین  الطر�ـق، قطـاع مثـلهـؤالء  غیرهم، وعلى أنفسهم على الجناة هؤالء السفهاء،
 وهـــم إال تشـــعر مـــا ،الیســـار مـــن وواحـــد ،الیمـــین مـــن واحـــد ، فیأتیـــكطر�ـــقال فـــي شـــيمت ،هـــذا هـــو
  منین؟اآل ترو�ع معنى ما منین،اآل رو�عت هذا ،بوجهك

 یــنأ لكــن حدیــد، ا مــنیــدً  �ســمونها القــوة، غا�ــة فــي بیــدٍ  �ضــرب أن األمــر ولــي علــى هــؤالء مثــل
ــــد ــــل �عجــــزهم وال المســــتعان، هللا ؟الحدی ــــ هــــذا مث ــــ أرادوه إذا �عجــــزهم مــــا ًدا،أب  �هللا ســــهل، األمرف

 المستعان.
ِرَقةِ  َفْصلِ  ِمنْ  ُعَمرُ  َذِلكَ  َأَخذَ  َفِإنََّما َیِدهِ  َقْطعُ  َوَأمَّا" َراِهمِ  َقْرَض  َأنَّ  َوَذِلكَ ، السَّ  َفـِإنَّ  ،َ�ْسـِرَها َغْیـرُ  الـدَّ

 ِقیـَل: َفـِإنْ ، اِالْخِتَفـاءِ  ِجَهـةِ  َعَلـى الٍ َمـ َأْخـذُ  َفُهـوَ  ،رِ ِلْلَقـدْ  َتْنِقـیٌص  ْرَض َواْلَقـ ،اْلَوْصـفِ  ِإْفَسادُ  اْلَكْسرَ 
  ؟اْلَقْطعِ  ِفي َأْصًال  اْلِحْرزُ  َأَلْیَس 
 َوِحـْرزُ  ،َلَهـا ِحـْرزٌ  ِدْرَهًما َأوْ  ًراِدیَنا اْلَخْلقِ  َبْینَ  ِلْلَفْصلِ  َتْهِیَئَتَها َأنَّ  َیَرى  ُعَمرُ  َ�ُكونَ  َأنْ  َ�ْحَتِملُ  ُقْلَنا:

َناِنیرِ  َقْطـعِ  ِفـي َرُجـلٍ  َیـدَ  َوَقَطـعَ  الزَُّ�ْیـِر، اْبـنُ  َذِلـكَ  َأْنَفـذَ  َوَقدْ ، َحاِلهِ  َقْدرِ  َعَلى َشْيءٍ  لِّ كُ  َراِهمِ  الـدَّ  َوالـدَّ
َناِنیرَ  ِإنَّ  اْلَماِلِكیَّـُة: ُعَلَماُؤَنـا َقـالَ  َوَقدْ  َراِهمَ  الـدَّ  َقـْولِ  َعَلـى ُقِطـعَ  َوَلـوْ ، اْسـُمهُ  َعَلْیَهـا للااَِّ  ِتیمُ َخـَوا َوالـدَّ
بَ  اْسـُمهُ  هِ َعَلْیـ ُسـْلَطانٍ  َخـاَتمَ  َ�َسـرَ  َمـنْ  َأوْ  ،ِلـَذِلكَ  َأْهـًال  َ�ـانَ  هللَِِّ  َخاَتًمـا َ�َسـرَ  َمـنْ  التَّْأِو�لِ  َأْهلِ   ،ُأدِّ

 ِفــي ُ�ْقَطــعَ  َأنْ  َوَأَرى  :ِ�ــيِّ اْلَعرَ  اْبــنُ  الَ َقــ. اْلُعُقوَ�ــةِ  ِفــي َ�ْســَتِوَ�انِ  َفــَال  اْلَحــَواِئجُ  ِ�ــهِ  ُتْقَضــى للااَِّ  َوَخــاَتمُ 
ـي ِإالَّ  ،اْلُحْكمَ  َتْوِلَیِتي َأ�َّامَ  َذِلكَ  َأْفَعلُ  ُ�ْنتُ  َوَقدْ  ،َ�ْسِرَها ُدونَ  َقْرِضَها ـا َمْحُفوًفـا ُ�ْنـتُ  َأنِّ  َفَلـمْ  ،لِ ِ�اْلُجهَّ
لِ  ِلْلَحَسَدةِ  اْلَمَقالِ  ِ�َسَبِب  َأْجُبنْ  ـالَّ  هللَِِّ  اْحِتَسـاً�ا َفْلَیْفَعْلـهُ  اْلَحـقِّ  َأْهـلِ  ِمـنْ  ْوًمـایَ  َعَلْیـهِ  َقـَدرَ  َفَمـنْ  ،الضُّ
 ."َتَعاَلى

 .أجبن لم الكالم؟ هذا معنى ما
 طالب:.........

 .تولیتي أ�ام ذلك أفعل �نت �قطع، هو ،ال 
  طالب:.........

 ،هموجــود مـع الفعــل هـذا �عنــي أجـبن لــمف ینتقدونـه، جهــال ینتقدونـه، �الجهــال، ًفـامحفو  �نــت ألنـي 
 .نظـر محـل فإنـه اتعـذیرً  �كن إن قیقةً ح القطع لكن ،ضالًال  حسدة �انوا و�ن مقالهم، إلى ألتفت ولم

 جدیــدة، صــناعة لیصــنعها ؛الــذهب مــن المكســرة المــادة �عطــى الــذي الــذهب صــائغ الصــائغ، مثــل
وال  م،جــرا مائــة الــذهب هــذا خــذ لــه: �قــالمــا  النها�ــة، فــي وال البدا�ــة فــي ال علیــه، یــوزن  ال �عطــى

 منهــا فیأخــذ مائــة، وزنــه نأ یثبــت مــا هفیــ مــا ألنــه ؛یــبخس قــد مــنهم �ثیــر صــاغه، إذا یــوزن علیــه
 .إ�اه تعطیه مما أكثر شكلها �عني ،تدري  ما صیغت و�ذا عشرة، عشر�ن،
  طالب:.........
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 والــدنانیر الــدارهم �فســد الــذي عامــة، مفســدة وذلــك خاصــة، مفســدته هــذا أن إال البــاب، هــذا مــن 
 . المستعان �هللا لید، ید من تتداول ألنها ؛عامة تهفسدم

 طالب:.........
 التزو�ر شأنه عظیم.

 طالب:.........
 سجن سنة.

 طالب:.........
 .نعم

 طالب:.........
 أمور المسلمین مضطر�ة اآلن.

 طالب:.........
 هللا المستعان. 

 طالب:.........
 ما تمشي. 

 طالب:.........
 ما یزور؟ 

 لب:.........طا
 الحرز معتبر. 

 طالب:.........
 ما یتصور الحرز في المزور. 

 طالب:.........
 من زور شهادة، وصار طبیًبا �عالج الناس �ما ال �ضرهم. 

 طالب:.........
 ما صار تعز�ًرا هذا.

 طالب:.........
 �عني �مكن المماثلة �الجلد.

 طالب:.........
 التعز�ر �القتل؟
 ...طالب:......

 ال ال.
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 طالب:.........
َنةٍ  َعَلى ُ�نتُ  ِإنْ  َأَرَأْیُتمْ  َقْومِ  َ�ا َقالَ { :َتَعاَلى َقْوُلهُ "  مَ  ]٢٨ [هـود: }َر�ِّـي ِمـنْ  َبیِّ  ِمْنـهُ  َوَرَزَقِنـي{. َتَقـدَّ

ـَالمُ  َعَلْیـهِ  -ُشـَعْیبٌ  َوَ�ـانَ  ،َحَالًال  َواِسًعا َأيْ  ]٨٨ [هود: }َحَسًنا ِرْزًقا  اْبـنُ  َقاَلـهُ  ،اْلَمـالِ  َ�ِثیـرَ  -السَّ
ــاسٍ  ــُرهُ  َعبَّ ــَل:. َوَغْی ــهِ  َأَرادَ  َوِقی ــمَ  یــقَ َوالتَّْوفِ  اْلُهــَدى ِ� ــَة، َواْلِعْل ــَالمِ  َوِفــي َواْلَمْعِرَف ــْذٌف، اْلَك ــوَ  َح ــا َوُه  َم
َاللِ  َعنِ  َأْنَهاُكمْ  َال َأفَ  َأيْ ، َذَكْرَناهُ  َنـةٍ  َعَلـى ُ�ْنـتُ  ِإنْ  َأَرَأْیُتمْ { اْلَمْعَنى َوِقیَل: !الضَّ  [هـود: }َر�ِّـي ِمـنْ  َبیِّ

لَ  َأتَِّبعُ  ]٨٨ الَّ  ؟الضُّ
ــى َوِقیــَل:  ــُتمْ { اْلَمْعَن ــتُ  ِإنْ  َأَرَأْی ــى ُ�ْن ــةٍ  َعَل َن ــنْ  َبیِّ ــْأُمُروَنِني ،]٨٨ [هــود: }َر�ِّــي ِم  ِفــي نِ ِ�اْلِعْصــَیا َأَت

 "."ُأِر�دُ  ِب  َنْصٍب  َمْوِضعِ  ِفي ُأَخاِلَفُكْم" َأنْ  �دُ ُأرِ  َوَما َعْنهُ  للااَُّ  َأْغَناِني َوَقدْ  ،َوالتَّْطِفیفِ  اْلَبْخسِ 
 التطفیــف، نعــ نهــاهم االمتثــال، ســببه الــرزق  أن علــى عملــي، برهــان -الســالم علیــه- شــعیب واقــع

 حتـى الـرزق، �جلـب الـذي هـو التطفیـف فلـیس حسـًنا، رزًقـا هللا رزقـه ذلـك ومـع ،النقص عن نهاهم
 ومـع ،احسـنً  ارزًقـ هللا رزقنـي أنـا بنفسـه، علـیهم �سـتدل أو هـم،ب �سـتدل ،هـم واقعهـم فـي الواقـع، في
 . المیزان وال المكیال أنقص وال أطفف ال ذلك

 َأَمـْرُتُكمْ  َمـا َأْتـُركُ  َال  َ�َمـا ،َوَأْرَتِكُبـهُ  َشـْيءٍ  َعـنْ  َأْنَهـاُكمْ  َلْیَس  َأيْ  ]٨٨ [هود: َعْنُه} َأْنَهاُكمْ  َما ِإَلى{"
 ."ِ�هِ 

 وال �شــيء النــاس �ــأمر مــا �ــه، �ــأمر مــا� ولیــأتمر عنــه، ینهــى مــاع فلینتــهِ  ه�ــ ىد�قتــ أن أراد مــن
 وعلـــیكم علمـــي، عنـــد�م :�قـــول وال �القـــدوة، والنهـــي األمـــر و�رتكبـــه، شـــيء عـــن ینهـــاهم أو �فعلـــه،
 �شـترط وال ،امعصـومً  �كـون  أن هياوالنـ مـراآل فـي المتصـور لـیس وأ المفتـرض، لـیس نعم العمل،

 �االجتنـاب، أ�ًضـا ومـأمور والنهـي، �ـاألمر مأمور هو ،ال اجتنب، إذا إال هيین وال �أمر ال أن فیه
 االجتنـــاب تـــرك و�ذا عصـــى، والنهـــي األمـــر تـــرك فـــإذا ،�جتنـــب أن وعلیـــه و�نهـــى، �ـــأمر أن فعلیـــه

 هـاو یرج التـي الثمـرة یر�ـد �ـان إذا �ـه، ىد�قت ال أنه �علم لكن معصیة، وتلك ،معصیة تلك عصى،
 فلــیكن خیــر، علــى دلهــم ألنــه ؛نهــاهم أو أمــرهم مــن أجــور مثــل لــه �كــون  أن ،یــهونه أمــره وراء مــن
 .عنه المنهي عن �كف من وأول أتمر،� من أول

 معنـى ولـیس المعاصـي، مـن �شـيء یتلـبس ال أن هياوالنـ مـراآل فـي �شـترط أنه هذا معنى ولیس 
 رفیــأم �المعصــیة ملتــبس وهــو و�نهــى �ــأمر أن فیطالــب البــاب، هــذا مثــل فــي یبــالغ أنــه أ�ًضــا هــذا

 .المعصیة ارتكا�ه حال و�نهى
 للثــاني واحــد یلتفــت ،لحیــة�ال �شــتغل والحــالق الحــالق، �رســي علــى اثنــین أن افترضــنا لــو �عنــي 

 :العلم أهل قال إذا �عني المعصیة، مزاولته حال ؟حرام اللحیة حلق ألن ؛اللحیة له تحلق ال �قول:
ــ مرتكــب هــو ممــن والنهــي األمــر �جــب قــدو  و�نهــي، �ــأمر وقــد مطلو�ــة، هــي مــا العصــمة  بعضل
 .المعصیة ولةامز  أثناء لیس لكن ت،المحرما

 طالب:.........



 
 

 
 

:ùà—ÿ^=4åÕjJF=ÉÈ‰=ÓáÈã۰۱۲E ١٦ 

 .نعم
  طالب:.........

 حلــق� شخًصــا أن معنــىفمــا  ال�و  زاد، والســخر�ة االســتخفاف والنهــي األمــر مــن فهــم إذا مقصــودال 
 وعنـدك أوامـر عنـدك �قولـون: الجهة، كاكانف في األشعر�ة مبالغة بالغن وال ؟هللا اتقِ  قول:�و  اللحیة

 األوامــر مـن شـئت مـا أفعـل أو أجـره، لـك منهـا شـئت مــا تـركا أجـر، لـك منهـا شـئت مـا فعـلا ،نـواهٍ 
 المزنـي عـن �صـره �غـض الزانـي �طـالبون  ولـذا منفكـة، جهـاتال هـذا، وزرو  هـذا أجر لكف والنواهي

 �غــض الثـاني لكـن ،الزنـا تر�ـت مــا أنـت لكـن الزنـا، بتـرك ومــأمور البصـر �غـض مـأمور أنـت بهـا،
 حــالق االســتهزاء، مــن �كــون  مــا أقــرب هــذاف االســتهزاء والنهــي األمــر مــن فهمنــا إذا �عنــي �صــره،
 َأنْ  ُأِر�ـدُ  َوَمـا{ ،المسـتعان هللا لسخر�ة،ا هذه ؟ه�الم معنى ما هللا اتقِ  :�قولوهو  لحیة �حلق شغال

 .]٨٨ [هود: }َعْنهُ  َأْنَهاُكمْ  َما ِإَلى ُأَخاِلَفُكمْ 
 طالب:.........

 األمـــر تـــرك فــي و�التقصـــیر المحـــرم، �ارتكــاب �التقصـــیر ،�التقصــیر �عتـــرف ذلـــك ومــع بــال شـــك،
 . وجه �ل من له أسلم وهذا ،�المعروف

 طالب:.........
 هـو مـن و�نهـى �ـأمر فقـد معصـوم، أنه فیه مفترضال لیس والناهي اآلمر أن �قرر أن یر�د هو ،ال

 وجاهـد �شـيء، بتلـيا نمـ نعـم ،وعلیـك وزره والنهـي، األمـر أجـر لـك شيء فهذا للمعصیة، مرتكب
 .أخي �ا أنت لكن قدرت، ما لكن ،حاولت أنا �هللا :مثالً  �قول �ستطع، ولم تر�ه على نفسه
 لكـن عجـزت، أنـا :قـال وأنـت؟ :قـال الـدخان، مـن الناس �حذر برنامج، في سمعته أنا شخص مثل

 اآلن الـدم :قـول� ،ادًمـ �كـح �ـح إذا ه،نفس عن یذ�ر ،�ح إذا �نت یدخن، ما نصیحتي یبغي يذال
 و�حــتج ،أقــدر مــا :�قــول ،الــدخان تــركا أنــت طــب الــدخان، مــن النــاس حــذرفأ الــنفس، مــع طبیعــي

 هـذا أن ظنیفـ �ه،شـر  إلـى مضـطرو  مكـره أنـه �جـد ثم ،رأسه �صدع أحیاًنا �حاول أن و�مكن بهذا،
 حینمـا أخـف، هأمـر  ذاهـ مثـل ذلـك مـع لكـن ،حقیقـة �عـذر فلـیس اسـتطاع، مـا نـهأ اعذرً  �كون  �عذر،
 نــهإ :لنقــو  مــا نصــیحته، فــي صــادق هــوو  الحــد، هــذا إلــى وصــل ،اســتطاع مــاو  حــاول هأنــ �قــول
 :نقولـه مـا النـاس، ینصـح القلـب اقأعمـ مـن �عنـي صـادق، أنـه علـى دلتـ األحـوال قـرائن ،ئ مستهز 

 العافیــة، هللا نســأل هــذا، مثــل ،ةنصــیح هخبــر  وســمع مشــاهدته مجــرد العكــس ولكــن ینصــح، ال ،ال
 المستعان. �هللا وحال، حال بین فرق 

ْصَالحَ  ِإالَّ  ُأِر�دُ  ِإنْ {" ـَالحِ  ِفْعـلَ  ِإالَّ  ِر�ـدُ أُ  َمـا َأيْ  ]٨٨ [هـود: }اْسـَتَطْعتُ  َما اإلِْ  ِلُحواُتْصـ َأنْ  َأيْ ، الصَّ
 ُدونَ  اْلِفْعـلِ  ُشـُروطِ  ِمـنْ  اِالْسـِتَطاَعةَ  ِألَنَّ  ؛اْسـَتَطْعُت" "َمـا اَل:َوَقـ ،ِ�اْلِعَبـاَدةِ  َتُكمْ َوآِخرَ  ،ِ�اْلَعْدلِ  ُدْنَیاُكمْ 
َراَدةِ  ْصــَالحَ  ِإالَّ  ُأِر�ــدَ  ِإنْ  َأيْ ، َمْصــَدِر�َّةٌ  َوَمــا. اإلِْ  ،ُرْشــِدي َأيْ  "َتــْوِفیِقي َوَمــا ،َواْســِتَطاَعِتي َجْهــِدي اإلِْ

ْشدُ  َوالتَّْوِفیقُ  ْلـُت" هِ َعَلْیـ ِ�اهللَِّ  ِإالَّ " الرُّ  ِمـنْ  ِبـي َیْنـِزلُ  ِفیَمـا َأْرِجـعُ  َأيْ  ُأِنیـُب" َوِ�َلْیـهِ " ،اْعَتَمـْدتُ  َأيِ  َتَو�َّ
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ــهِ  َوِقیــَل:. النََّواِئــِب  َجِمیــعِ  ــةَ  ِإنَّ  َوِقیــَل:. اْآلِخــَرةِ  ِفــي َأْرِجــعُ  ِإَلْی َناَ� ــاهُ  ،َعاءُ الــدُّ  اإلِْ ــهُ  َوَمْعَن  ".َأْدُعــو َوَل
 طالب:.........

 .نعم
 ......طالب:...

لكـن هـل المـراد االسـتطاعة المقارنـة للفعـل أم المتقدمـة ما فیه شك أن االستطاعة شرط لكل فعـل، 
 علیه؟

الـــذي عنـــد أهـــل الســـنة أن االســـتطاعة تكـــون متقدمـــة علـــى الفعـــل ولیســـت مقارنـــة للفعـــل، أمـــا مـــن 
 �شترط االستطاعة أثناء الفعل ماذا یلزم علیه؟

 طالب:.........
 ا أثناء العمل؛ ألنك ال تدري أتستطیع الفعل أو ال، هذا الفرق.أنك ما تفعل شیئً 

 ِفـي "ِشـَقاقي". ْجـِرَمنَُّكْم"نُ  ": ٍ َوثَّـاب ْبنُ  َ�ْحَیى َوَقَرأَ  ]٨٩ [هود: }َ�ْجِرَمنَُّكمْ  َال  َقْومِ  َوَ�ا{ :َتَعاَلى َقْوُلهُ "
ـــنَُّكمْ  َال  َأيْ  ،َنْصـــٍب  َمْوِضـــعِ  ِفـــي "ُ�ِصـــیَبُكمْ  "َأنْ . َرْفـــعٍ  َمْوِضـــعِ  �َمـــانِ  َتـــْركِ  َعَلـــى ُمَعـــاَداِتي َ�ْحِمَل  اإلِْ

ــیَبُكمْ  ــا َفُیِص ــارَ  َأَصــابَ  َم ــْبَلُكمْ  اْلُكفَّ ــهُ  ،َق ــنُ  َقاَل ــاَدةُ  اْلَحَس ــَل:. َوَقَت ــَبنَُّكمْ  َال  َوِقی ــ ُ�ْكِس ــاَبَتُكمُ  َقاِقيِش  ِإَص
اجُ  َقاَلهُ  ،َقْبَلُكمْ  َ�انَ  َمنْ  َأَصابَ  اَ�مَ  ،اْلَعَذابَ  مَ  َوَقدْ  .الزَّجَّ  . "(اْلَماِئَدِة) ِفي ِ�ْجِرَمنَُّكمْ  َمْعَنى َتَقدَّ

ـــْومٍ  َشـــَنآنُ  َ�ْجـــِرَمنَُّكمْ  َوال{  العـــدل، عـــدم علـــى القـــوم هـــؤالء �غـــض حملـــنكم� ال �عنـــي ]٢ [المائـــدة: }َق
 المبغض. ومع الحبیب مع المخالف، ومع الموافق مع مطلوب فالعدل

َقاُق"" يُّ  َقاَلهُ  ،اْلَعَداَوةِ  ِ�َمْعَنى َناهُ  وَ َوهُ  البقرة، في َو"الشِّ دِّ  :اْألَْخَطلِ  َقْولُ  َوِمْنهُ  ،السُّ
َقاقِ  َطْعمَ  َوَجْدُتمْ  َفَكْیفَ               َرُسوًال  َعنِّي ُمْبِلغٍ  َمنْ  َأَال   ؟"الشِّ

 .اثارهآو  اطعمه وجدتم یف� العداوة، طعم
 ."ِفَراِقي: َقَتاَدةُ  الَ َوقَ . ِإْضَراِري   :اْلَبْصِريُّ  اْلَحَسنُ  َوَقالَ "

  إضراري؟ معنى ما
 طالب: إلحاق ضرر.

 مـن أن شـك ال العـذاب، �صـیبكم أن هـذا �حملنكم ال بي، الضرر إلحاقكم �عني بي، ضرر إلحاق
ــ قتــل مــن عــذاً�ا النــاس أشــد لعــذاب،ل مســتحق النبــي یــؤذي  عــن یــذ�ر مــا لكــن نبــي، قتلــه أو ا،نبی�
 الســمع بــین المفاضــلة فــي یذ�رونــه وهــذا البصــر، أعمــى مــى،أع �ــان أنــه -الســالم علیــه- شــعیب

 هـل أصـم، هـو مـن فـیهم ولـیس ،أعمى هو من األنبیاء في قالوا: البصر، من أهم السمع والبصر،
  الحسن؟ قول في هذا مثل �أتي أن �مكن

 طالب:.........
 ماذا؟

 طالب:.........
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 هكــذا لكــنر المنقولــة فــي شــرعنا، مــا هــو مــن األمــو  العلــم، أهــل مــن جمــع قــولأعمــى البصــر فــي 
 . والبصر السمع بین المفاضلة مسألة في و�ذ�رونها یذ�رون،

 طالب:.........
 نعم؟

 طالب:.........
 ما له معنى. 

 . "ُلوطٍ  َقْومِ  ِبَهَالكِ  َعْهدٍ  َحِدیِثي َ�اُنوا َأنَُّهمْ  َوَذِلكَ  ]٨٩ [هود: }ِبَبِعیدٍ  ِمْنُكمْ  ُلوطٍ  َقْومُ  َوَما{"
 -موسـى صـهر هـو يذالـ مـدین صـاحب غیـر هنـا مـدین صاحب اشعیبً  �أن �قول من �ستدل ابهذ

 و�ذا قر�ــب، ممــنه عهـد�م �عنــي ]٨٩ [هــود: }ِبَبِعیـدٍ  ِمــْنُكمْ  ُلــوطٍ  َقـْومُ  َوَمــا{ قــال: ألنـه ؛-الســالم علیـه
 . لوط قوم عن �عید فموسى الزمان حیث من العهد بها المراد كان

 وحد". َفِلَذِلكَ  ،َ�ِعیدٍ  ِ�َمَكانٍ  َأيْ ، ِبَبِعیدٍ  ِمْنُكمْ  ُلوطٍ  َقْومِ  ِدَ�ارُ  َوَما َوِقیَل:"
د.  وحَّ

دَ  "فلذلك  ."ُدوِرُ�مْ  ِفي ُدوُرُهمْ  َأيْ : اْلِكَساِئيُّ  َقالَ . اْلَبِعیدَ  َوحَّ
 وحـد مـا هنـا ؟مـراده هـذا ؟مـثالً  ببعیـدین مـراده هـذا ببعیـد، مـنكم لـوط قـوم القـوم نفس المراد �ان لو

 وحــد ولــذا أنفســهم، القــوم المــراد ولــیس ببعیــد، مكــانهم لــیس �عیــد، مكــانهم ،هد�ــار  المــراد ألن ؛�عیــد
 وهكـــذا، �عیـــد الز�ـــدون  �عیـــد، الز�ـــدان ،�عیـــد هنـــد البعیـــد، زي  ،اواحـــدً  حـــاًال  تلـــزم فعیـــل لكـــن �عیـــد،

 علــى طو�ــل �ــالم هلــ -هللا رحمــه– القــیم ابــن قر�بــٌة، قــال مــا ،]٥٦ [األعــراف: }َقِر�ــبٌ  للااَِّ  َرْحَمــةَ {و
 . القرآن بدائع في اآل�ة

مَ  ]٥٢ [هــود: }ِإَلْیــهِ  ُتوُ�ــوا ُثــمَّ  َر�َُّكــمْ  اْســَتْغِفُروا َقــْومِ  َوَ�ــا{ :َتَعــاَلى َقْوُلــهُ "  }َوُدودٌ  َرِحــیمٌ  َر�ِّــي ِإنَّ { َتَقــدَّ
 اْألَْســَماءِ  َشــْرحِ  ِفــي "اْألَْســَنى ِ�َتــاِب  ِفــي َبیَّنَّاُهَمــا َوَقــدْ  ،ُســْبَحاَنهُ  َأْســَماِئهِ  ِمــنْ  نِ اْســَما ]٩٠ [هــود:

ُجلَ  َوِدْدتُ  :اْلَجْوَهِريُّ  َقالَ . اْلُحْسَنى" هُ  الرَّ ا َأُودُّ  إلذا أحببُته". ُود�
 إذا أحببَته.

ةُ  َواْلـُودُّ  َواْلـِودُّ  َواْلـَودُّ  ،اْلُمِحـبُّ  َواْلـَوُدودُ  ْحَبْبُتُه،أَ  ِإَذا"  للااَُّ  َصـلَّى- النَِّبـيِّ  َعـنِ  َوُرِويَ . اْلَمَحبَّـةُ  َواْلَمـَودَّ
 ."»اْألَْنِبَیاءِ  َخِطیبُ  َذاكَ « َقاَل: ُشَعْیًبا َذَكرَ  ِإَذا َ�انَ  َأنَّهُ  -َوَسلَّمَ  َعَلْیهِ 
حــدیث ابــن  ،ضــعیف هلكنــ ،-والســالم الصــالة علیــه- للنبــي امرفوًعــ عبــاس ابــن عــن یــروى  هــذا
 ومقاتل. وغیره رب�و ج

ـا َ�ِثیـًرا َنْفَقـهُ  َمـا َعْیبُ ُشـ َ�ا َقاُلوا{: َتَعاَلى َقْوُلهُ   َتْحِمُلَنـا ِألَنَّـكَ  ؛َنْفَهـمُ  َمـا َأيْ  ]٩١ [هـود: }َتُقـولُ  ِممَّ
 ِإْعَراًضـا ِلـكَ ذَ  َقـاُلوا َوِقیـَل:. ِ�ِمْثِلـهِ  َلَنـا َعْهـدَ  َال  ِ�َمـا َوَتِعُظَنـا ،َوالنُُّشورِ  اْلَبْعثِ  ِمنَ  َغاِئَبةٍ  ُأُمورٍ  َعَلى
 َوِفْقًهـا َفَقًهـا َفُقـهَ : اْلِكَسـاِئيُّ  َوَحَكـى، ِفْقًهـا َفِهـمَ  ِإَذا َ�ْفَقهُ  َفِقهَ  ُ�َقاُل:، ِلَكَالِمهِ  اًراَواْحِتقَ  َسَماِعِه، َعنْ 
 .َفِقیًها َصارَ  ِإَذا
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. َوَقَتـاَدةُ  ُجَبْیـرٍ  ْبـنُ  َسِعیدُ  َقاَلهُ ، ِبَبَصرِهِ  ُمَصاً�ا َ�انَ  نَّهُ إِ  ِقیَل: ]٩١ [هود: َضِعیًفا} ِفیَنا َلَنَراكَ  {َوِ�نَّا 
، َقاَلهُ ، اْلَبَصرِ  َضِعیفَ  َ�انَ  :َوِقیلَ  اُس  َعْنهُ  َوَحَكى الثَّْوِريُّ  ،َوَقَتـاَدةَ  ُجَبْیـرٍ  ْبـنِ  َسـِعیدِ  َقـْولِ  ِمْثلَ  النَّحَّ
اُس  َقالَ  ، َ�َصـرِهِ  َهاِب ِبـذَ  َضـُعفَ  َقـدْ  َأيْ ، َضـِعیًفا :ِلْألَْعَمـى َتُقـولُ  ِحْمَیـرَ  َأنَّ  اللَُّغـةِ  َأْهلُ  َوَحَكى: النَّحَّ
 النََّظـرِ  َعـنِ  ُ�ـفَّ  َقـدْ  َأيْ ، َمْكُفـوفٌ  :َلـهُ  ُ�َقـالُ  َ�َمـا، َ�َصـرِهِ  ِبَذَهاِب  ُضرَّ  َقدْ  َأيْ ، َضِر�رٌ  :َلهُ  ُ�َقالُ  َكَما

 ،ِعیَسـى نُ ْبـ َعِلـيُّ  َحَكـاهُ ، َبـَدنِ الْ  َضـِعیفُ  اْلَمْعَنـى َوِقیَل:. َمِهینٌ  َمْعَناهُ : اْلَحَسنُ  َقالَ . َ�َصرِهِ  ِبَذَهاِب 
يُّ  َوَقالَ  دِّ  ِ�َمَصـاِلحِ  اْلَمْعِرَفةِ  َقِلیلُ  َوِقیَل:. ُمَخاَلَفِتَنا َعَلى ِبَها َتْقِدرُ  َوَأْعَوانٌ  ُجْندٌ  َلكَ  َلْیَس  َوِحیًدا :السُّ
ْنَیا  ."اْلَحالِ  َعَلى ُنِصبَ  "َضِعیًفا" وَ  ،َأْهِلَها َوِسَیاَسةِ  الدُّ

 ممـا لعصـمة،ل نـافٍ  الوصـف هـذا ألن ؛ضـر�ًرا -السـالم یـهعل- الرسول شعیب لیس �قول: المعلق
 . سنة ائةثالثم و�ینهما ،بنبي ولیس موسى، صاحب هو الضر�ر شعیب و�نما �قدح،

  طالب:.........
 العمى ینافي العصمة؟

 طالب:.........
 اآلن الخلیفة �مكن أن �كون أعمى؟

 طالب:.........
استخلف ابـن  -علیه السالم-طراف الحواس، والرسول لكن الجمهور �شترطون أن �كون سلیم األ 

�ـأن األعمـى فـي �ثیـر مـن الحـاالت  �شـهد واقـعوال ،نقص العمى في فلیسأم مكتوم على المدینة، 
  المبصر؟ إمامة أم األعمى إمامة ا أفضل:أیهم في �ختلفون  ولذا ،أكثر من غیره

 طالب: المبصر إذا استو�ا.
ا�ط لصــالته، ومــا ینشــغل �شــيء، وهــذا وجــه مــن رجحــه و�ن �ــان نعــم، ولكــن إذا قلنــا األعمــى ضــ

 األكثر على ترجیح المبصر.
ُجــلِ  َوَرْهــطُ  ،ِ�اِالْبِتــَداءِ  ُرِفــعَ  "َرْهُطــكَ  َوَلــْوَال "  َوِمْنــهُ ، ِبِهــمْ  َوَ�َتَقــوَّى  ِإَلــْیِهمْ  َ�ْســَتِندُ  الَّــِذي َعِشــیَرُتهُ  الرَّ

 . "َوَلَدهُ  ِفیهِ  َوَ�ْخَبأُ  ِ�هِ  َیَتَوثَّقُ  هُ ِألَنَّ  ؛اْلَیْرُ�وعِ  ِلُجْحرِ  الرَّاِهَطاءُ 
 واضــح، واحــد لــه و�كــون  و�خــرج، منهــا ینفــق التــي ةنافقــال ومنــه ،ةفتحــ مــن أكثــر لــه جحــره ر�ــوعالج

 �ســمونها طــوارئ، مخــرج �انــت ااحتاجهــ فــإذا التــراب، مــن رقیقــة طبقــة علیهــا وأخــرى  ظــاهرة فتحــة
 أحد. بها یدري  ما مغطاة هي ،ةالنافق

ْجمِ  َلَقَتْلَناكَ  َناكَ َلَرَجمْ  َمْعَنىوَ "  َأْهـلِ  ِمـنْ  َرْهُطـهُ  َوَ�ـانَ  ،ِ�اْلِحَجـاَرةِ  َرَجُمـوهُ  َسـاًناِإنْ  َقَتُلوا ِإَذا َوَ�اُنوا ،ِ�الرَّ
 :اْلَجْعِديِّ  َقْول َوِمْنهُ ، َناكَ َلَشَتمْ  َلَرَجْمَناكَ  َمْعَنى َوِقیَل:. ِملَِّتِهمْ 

 ِرَهانِ  َفَرَسا َ�َأنََّنا َنِصیرَ             َحتَّى لِ اْلَقوْ  ِ�ُمرِّ  َتَراَجْمَنا
ْجمُ  ــْیَطانُ  َوِمْنــهُ ، اللَّْعــنُ  َأْ�ًضــا َوالــرَّ ِجیمُ  الشَّ  َأْنــتَ  َمــا َأيْ  ]٩١ [هــود: }ِ�َعِز�ــزٍ  َعَلْیَنــا َأْنــتَ  َوَمــا{ .الــرَّ
 .ُمْمَتِنعٍ  َوَال  َقاِهرٍ  َوَال  ِ�َغاِلٍب  َعَلْیَنا
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 ُقُلوِ�ُكمْ  ِفي َأَرْهِطي َواْلَمْعَنى، ِ�اِالْبِتَداءِ  ُرِفعَ  َرْهِطيأَ  ]٩٢ [هود: }َأَرْهِطي َقْومِ  َ�ا َقالَ { :َتَعاَلى َقْوُلهُ  
 [هـود: }ِظْهِر��ـا َوَراَءُكـمْ  َواتََّخـْذُتُموهُ { ،َ�ْمِلُكُكـمْ  َوُهـوَ  َوَأَجـلُّ  َوَأْعَظمُ  ]٩٢ [هود:}للااَِّ  ِمنَ  َعَلْیُكمْ  َأَعزُّ {

 َقْتِلي ِمنْ  َواْمَتَنْعُتمْ  ،ُظُهوِرُ�مْ  َوَراءَ  َعْلُتُموهُ جَ  َأيْ ، ِظْهِر��ا للااَِّ  َأْمرِ  ِمنْ  ِ�هِ  ِجْئُتُكمْ  َما تََّخْذُتمْ ا َأيِ  ]٩٢
ْرتُ  ِإَذا ِ�َظْهرٍ  َأْمَرهُ  َجَعْلتُ  ُ�َقاُل: َقْوِمي َمَخاَفةَ   .""اْلَبَقَرة ِفي َمَضى َوَقدْ  ،ِفیهِ  َقصَّ

. َحِفـیظٌ  َوِقیـَل:. َعِلـیمٌ  َأيْ  ُمِحـیٌط". َواْلَمْعِصـَیةِ  اْلُكْفـرِ  ِمـنَ  َأيْ  ]٩٢ [هـود: }َتْعَمُلونَ  ِ�َما َر�ِّي ِإنَّ { 
ــهُ  ــاَلى َقْوُل ــا{ :َتَع ــْومِ  َوَ� ــوا َق ــى اْعَمُل ــاَنِتُكمْ  َعَل ــي َمَك ــلٌ  ِإنِّ ــْوفَ  َعاِم ــونَ  َس ــدٌ  ]٩٣ [هــود: }َتْعَلُم  َتْهِدی

مَ  َوَقــدْ ، َوَوِعیــدٌ   ِفــي ""َمــنْ وَ . ُیْهِلُكــهُ  َأيْ  ]٩٣ [هــود: }ُ�ْخِز�ــهِ  َعــَذابٌ  َ�ْأِتیــهِ  َمــنْ { ،""اْألَْنَعــامِ  ِفــي َتَقــدَّ
 َوَسـْوفَ  َأيْ  َوِقیَل:. َعَلْیَها َعْطفٌ  َ�اِذٌب" ُهوَ  َوَمنْ " اْلُمْصِلحِ  ِمنَ  اْلُمْفِسدَ  "َ�ْعَلمُ  ِمْثلَ  ،َنْصٍب  َمْوِضعِ 
 َتْقـِدیُرهُ  َوِقیـَل:. َ�ـاِذبٌ  ُهـوَ  َمـنْ  َوُ�ْخـِزي  َتْقـِدیُرُه:، َرْفـعٍ  َمَحـلِّ  ِفـي :َوِقیـلَ . ِمنَّا َ�اِذبٌ  ُهوَ  َمنْ  َتْعَلُمونَ 

 "َمنْ  وَ  ِفي "ُهَو" ـبِ  َجاُءوا ِإنََّما َأنَُّهمْ  اْلَفرَّاءُ  َوَزَعمَ . َأْمرِهِ  َوَ�الَ  َوَ�ُذوقُ  َ�ِذَ�ُه، َفَسُیْعَلمُ  َ�اِذبٌ  ُهوَ  َوَمنْ 
 َفـَزاُدوا، اْلَقـاِئمُ  َوَمـنِ  ،َ�ُقـومُ  َوَمـنْ  َقـاَم، َمـنْ  :َ�ُقوُلـونَ  ِإنََّمـا، َقاِئمٌ  َمنْ  :َ�ُقوُلونَ  َال  مْ هُ ِألَنَّ  ؛َ�اِذٌب" ُهوَ 
اُس  َقالَ . َوَ�ْفَعلُ  َفَعلَ  َمَقامَ  َتُقومُ  ُجْمَلةً  ِلَیُكونَ  ُهوَ   :َقْوُلهُ  َهَذا ِخَالفِ  َعَلى َوَ�ُدلُّ : النَّحَّ

 َواْلِكَتاِب  ِبَهْجِرَها َذْرًعا ِضْقتُ             ِ�َأنِّي َرَ�االثُّ  ِإَلى َرُسوِلي َمنْ 
ــوا{ ــي َواْرَتِقُب ــمْ  ِإنِّ ــبٌ  َمَعُك ــُروااْنتَ  َأيِ  ]٩٣ [هــود: }َرِقی ــَذابَ  ِظ ــْخَطةَ  اْلَع ــِإنِّي، َوالسَّ ــرٌ  َف ــرَ  ُمْنَتِظ  النَّْص

ْحَمةَ   . َوالرَّ
 ،َأْجَسـاِدِهمْ  ِمـنْ  َأْرَواُحُهـمْ  َفَخَرَجـْت  َصـْیَحةً  ِجْبِر�ـلُ  ِبِهـمْ  َصـاحَ  َل:ِقی }َأْمُرَنا َجاءَ  َوَلمَّا{ َتَعاَلى: َقْوُلهُ 

ــا{ ْیَن ــَعْیًبا َنجَّ ــِذینَ  ُش ــوا َوالَّ ــهُ  آَمُن ــةٍ  َمَع ــا ِبَرْحَم ــَذتِ  ِمنَّ ــِذینَ  َوَأَخ ــوا الَّ ــْیَحةُ  َظَلُم  َأيْ  ]٩٤ [هــود: }الصَّ
ــْیَحةِ  ظِ َلْفــ َعَلــى ِفْعــلَ الْ  َوَأنَّــثَ . ِجْبِر�ــلَ  َصــْیَحةُ  ــةِ  ِفــي َوَقــالَ  ،الصَّ  َظَلُمــوا الَّــِذینَ  َوَأَخــَذتِ { :َصــاِلحٍ  ِقصَّ

ْیَحةُ   ."فُذِكر ]٩٤ [هود: }الصَّ
ر.   فذ�َّ
َیاحِ  َمْعَنى َعَلى َفَذكَّرَ "  َوَقـْومَ  َصاِلحٍ  َقْومَ  ِإالَّ  َواِحدٍ  ِ�َعَذاٍب  ُأمََّتْینِ  للااَُّ  َأْهَلكَ  َما: َعبَّاسٍ  اْبنُ  َقالَ . الصِّ

ــْیَحةِ  للااَُّ  َلَكُهــمُ َأهْ  ُشــَعْیٍب، ــْیَحةُ  مُ َأَخــَذْتهُ  َصــاِلحٍ  َقــْومَ  َأنَّ  َغْیــرَ ، ِ�الصَّ  ُشــَعْیٍب  َوَقــْومَ  ،َتْحــِتِهمْ  ِمــنْ  الصَّ
ــْیَحةُ  َأَخــَذْتُهمُ   }َثُمــودُ  ْت َ�ِعــدَ  َ�َمــا ِلَمــْدَینَ  ُ�ْعــًدا َأَال  َجــاِثِمینَ  ِدَ�ــاِرِهمْ  ِفــي َفَأْصــَبُحوا{. َفــْوِقِهمْ  ِمــنْ  الصَّ
مَ  ]٩٥ ٩٤ [هود: ْحَمنَ  َعْبدِ  َأَ�ا َأنَّ  اْلِكَساِئيُّ  َوَحَكى ،َمْعَناهُ  َتَقدَّ ـَلِميَّ  الرَّ  َثُمـوُد" َ�ُعـَدْت  "َكَمـا َقـَرأَ  السُّ
ـاُس  َقـالَ . اْلَعـْینِ  ِ�َضـمِّ   َوَقــالَ . َهَلـكَ  ِإَذا ًداَوُ�ْعـ َ�َعـًدا َیْبَعـدُ  َ�ِعـدَ  ُ�َقـالُ  ِإنََّمــا اللَُّغـةِ  ِفـي اْلَمْعـُروفُ : النَّحَّ

، اْلَخْیــرِ  ِفــي ْعَملُ ُتْســتَ  ُلَغــةٌ  َفِهــيَ  "َ�ُعــَدْت" ِمــنْ  اْلَعــْینَ  َضــمَّ  َمــنْ : اْلَمْهــَدِويُّ  ــرِّ ، اْلُبْعــدُ  َوَمْصــَدُرَها َوالشَّ
ــرِّ  ِفــي َتْعَملُ ُتْســ َوَ�ِعــَدْت  ــةً  الشَّ  ِ�َمْعَنــى اْلَجَماَعــةِ  ِقــَراَءةِ  َعَلــى َفاْلَبَعــدُ ، َ�َعــًدا َیْبَعــدُ  َ�ِعــدَ  :ُ�َقــالُ ، َخاصَّ
ــا َفَیُكــونُ ، اْلَمْعَنــى ِفــي ِلَتَقاُرِ�ِهَمــا اللَُّغَتــْینِ  َمْعَنــى َ�ْجَتِمــعُ  َوَقــدْ  ،اللَّْعَنــةِ   َغْیــرِ  َعَلــى َمْصــَدُرهُ  َجــاءَ  ِممَّ
 ."اْلَمَعاِني ِلَتَقاُرِب  ؛َلْفِظهِ 


