
 
 

 تفسري القرطبي

  هود سورة
 
 

 معالي الشيخ الدكتور
4ò¶^=!^=Ñgƒ=‚f=fiÍà’ÿ^=Ñgƒ=

Ú_›Ÿ≈ÿ^=á_g‘=ÔÙÎ‰=Èòƒ=
Ú_kÃˇ^Ë=ÔÎ›Ÿ≈ÿ^=qÈwgŸÿ=Ô›Û^Ñÿ^=Ô·sŸÿ^=ÈòƒË=

  

  : املكان هـ١٨/١١/١٤٣١ : اتريخ احملاضرة

 



 
 

 
 

:ùà—ÿ^=4åÕjJ=ÓáÈãÉÈ‰=F۰۱۳E ٢ 

 
َقاَمِة اْلُحجَّ "  ِ�اْلُمْعِجَزاِت. : ِة، َوِ�َزاَحِة ُ�لِّ ِعلٍَّة ِ�آَ�اِتَنا َأْي ِ�التَّْوَراِة. َوِقیلَ َبیََّن َأنَُّه َأْتَبَع النَِّبيَّ النَِّبيَّ ِإلِ

ــْلَطاِن  َنــٍة؛ َ�ْعِنــي اْلَعَصــا. َوَقــْد َمَضــى ِفــي "آِل ِعْمــَراَن" َمْعَنــى السُّ ــٍة َبیِّ "َوُســْلَطاٍن ُمِبــیٍن" َأْي ُحجَّ
 ."]٩٧: }[هودِإَلى ِفْرَعْوَن َوَمَلِئهِ َواْشِتَقاُقُه َفَال َمْعَنى ِلْإلَِعاَدِة. {

 َوَلَقْد َأْرَسـْلَنا ُموَسـى{ ؟ القصة السا�قة قصة شعیبافهل موسى ُأتبع شعیبً  ،اآلن أتبع النبي �النبي
  ؟ نعمافهل أتبع موسى ُشعیبً  ،نه أتبع النبي النبي إلقامة الحجةإ: �قول، ]٩٦: [هود }ِ�آَ�اِتَنا
 ............: طالب
 ؟النبي السابق شعیب قصة شعیب مع قومهألیس 
 .............: طالب
وال تقتضــي  ،هـذه "الــواو" لمطلــق الجمــع: أو نقــول ]٩٦: [هــود }َوَلَقــْد َأْرَســْلَنا ُموَســى ِ�آَ�اِتَنــا{ ،نعـم
 حد؟أما بینهم  أم؟ �عني بین موسى وشعیب أحد ا، وال تعقیبً اترتیبً 

مـــن المتقـــدمین، ولـــیس هـــو  األن شـــعیبً  اوز �ثیـــرة؛مفـــ األكثـــر علـــى أن موســـى بینـــه و�ـــین شـــعیب
 على ما تقرر في الدرس الماضي. ،صاحب موسى

ــْونَ {" ــَر ِفْرَع ــاتََّبُعوا َأْم ــِه َف ــْوَن َوَمَلِئ ــى ِفْرَع ــا، ٩٧: [هــود }ِإَل ــُذوُه ِإَلًه ــى اتََّخ ــُه، َحتَّ ــْأَنُه َوَحاَل ] َأْي َش
 َوَخاَلُفوا َأْمَر للااَِّ َتَعاَلى.

ي ِإَلـى َصـَواٍب ٩٧: [هود }ْمُر ِفْرَعْوَن ِبَرِشیدٍ َوَما أَ {  "ِبَرِشـیٍد" َأْي ِ�ُمْرِشـٍد : َوِقیـلَ : ] َأْي ِ�َسِدیٍد ُیـَؤدِّ
 . "ِإَلى َخْیرٍ 

مـن یـدعو  أن"أمره" إذا �ان أمره لـیس برشـید، فمـن �ـاب أولـى أن �كـون لـیس برشـیٍد هـو، وال شـك 
 بعد عن الرشد.�عید �ل ال ،الناس إلى عبادته في غا�ة السفه

ُمُهْم ِإَلى النَّاِر ِإذْ ٩٨: [هود }َ�ْقُدُم َقْوَمُه َیْوَم اْلِقَیاَمةِ {: َقْوُلُه َتَعاَلى" ُهـَو َرِئیُسـُهْم.  ] َ�ْعِني َأنَُّه َیَتَقدَّ
 "؟ُهمْ َقدم: ُ�َقالُ 

 .َمُهمَقدَ 
ــدَ " َمُهْم. مَ ْق ــدَّ ــُدوًما ِإَذا َتَق ــْدًما َوُق ــ{ُهْم َق ــَأْوَرَدُهُم النَّ ــِظ ٩٨: [هــود }ارَ َف ــَر ِبَلْف ــا. ُذِك ــْم ِفیَه ] َأْي َأْدَخَلُه

ــُر َعــِن اْلُمْســَتْقَبِل  ،اْلَماِضــي ــُه َ�ــاِئٌن؛ َفِلَهــَذا ُ�َعبَّ ــَق ُوُجــوُدُه َفَكَأنَّ ــار، َوَمــا َتَحقَّ َواْلَمْعَنــى َفُیــوِرُدُهُم النَّ
 ."ِ�اْلَماِضي

ــال {: �مــا فــي قولــه تعــالى ،المســتقبل إذا �ــان متحقــق الوقــوع �عبــر عنــه �الماضــي ــُر للااَِّ َف ــى َأْم َأَت
 لتحقــــق وقوعــــه عبــــر عنــــه اســــیأتي، لكــــن نظــــرً  ، لكــــن�عــــدتــــى أهــــو مــــا  ]١: [النحــــل }َتْســــَتْعِجُلوهُ 
 �الماضي.
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ــْدُخولُ  ــْدَخُل اْلَم ــْئَس اْلَم ــْوُروُد" َأْي ِب ــِوْرُد اْلَم ــْئَس اْل ــلْ  ،َوِ� ــْم َ�ُق ــْت : َوَل ــَالَم یَ  ؛ِبْئَس ــى ِألَنَّ اْلَك ــُع ِإَل ْرِج
ِنْعَم اْلَمْنـِزُل َداُرَك، َوِنْعَمـِت اْلَمْنـِزُل َداُرَك. َواْلَمـْوُروُد اْلَمـاُء الَّـِذي ُیـوَرُد، : اْلَمْوُروِد، َوُهَو َ�َما َتُقولُ 

 َوُهَو ِ�َمْعَنى اْلَمْفُعوِل. ،َواْلَمْوِضُع الَِّذي ُیوَردُ 
نســأل هللا العافیــة، والــورد  ،مــاء هــؤالء یــوردون النــار"المــورد" المكــان الــذي یــورد، �مــا تــورد اإلبــل ال

 نسأل هللا العافیة. ،وهنا یوردون النار لیعذبوا ب،معروف یرد الماء لیشر 
ألنـه أراد المـورود "المـورود" مـذ�ر : مـذ�ر؟ قـالأم بـئس لمـاذا؟ الـورد مؤنـث : بئسـت قـال: ولم �قل

ــلفــظ المــورود مــذ�ر، و�نــك �ــان المــراد  ،هــو اللفــظ الــذي  ،نســأل هللا العافیــة ،وهــو "النــار" ا�ــه مؤنًث
 للفظ. ار إتباعً فذ�َّ 

ْنَیا. "َوَ�ـْوَم اْلِقَیاَمـِة" َأْي َوَلْعَنـًة َیـْوَم ٩٩: [هـود }َوُأْتِبُعوا ِفي َهـِذِه َلْعَنـةً {: َقْوُلُه َتَعاَلى" ] َأْي ِفـي الـدُّ
َم َهــَذا اْلَمْعَنــى. ِبــْئَس الرِّ  َرَفْدُتــُه َأْرِفــُدُه : ْفــُد اْلَمْرُفــوُد" َحَكــى اْلِكَســاِئيُّ َوَأُبــو ُعَبْیــَدةَ اْلِقَیاَمــِة، َوَقــْد َتَقــدَّ

َعاَنُة.  ،َرْفًدا؛ َأْي َأَعْنُتُه َوَأْعَطْیُتُه. َواْسُم اْلَعِطیَِّة الرِّْفدُ   َأْي ِبْئَس اْلَعَطاُء َواإلِْ
ــال ،اللفــظ لهــذا المعنــى مســتعمل ،ومــازال المعنــى مســتعمًال  ــ ىســمت ةعطی الــذي یــذهب �ســأل  ًدا،رف

�طلــب  يذهــب فــالن �ســترفد أ: �قــالالنــاس لحاجتــه، إمــا �ســبب د�ــٍة أو جائحــة أو مــا أشــبه ذلــك، 
 وهو العطیة واإلعانة. ،"الرفد"

ْخمُ َوالرِّْفُد َأْ�ًضا اْلَقَدُح ال ، َوالتَّْقِدیرُ  ،ضَّ : َذَكـَر اْلَمـاَوْرِديُّ ِبـْئَس الرِّْفـُد ِرْفـُد اْلَمْرُفـوِد. وَ : َقاَلُه اْلَجْوَهِريُّ
ـَراِب  ْفَد ِ�َفْتِح الرَّاِء اْلَقَدُح، َوالرِّْفِد ِ�َكْسِرَها َما ِفي اْلَقَدِح ِمـَن الشَّ  ،ُحِكـَي َذِلـَك َعـِن اْألَْصـَمِعيِّ  ،َأنَّ الرَّ

َ�ادَ : َفَكَأنَُّه َذمَّ ِبَذِلَك َما َ�ْسُقوَنُه ِفي النَّاِر. َوِقیلَ  َأْي ِبْئَس َما َیْرِفُدوَن ِ�ِه َ�ْعـَد اْلَغـَرِق  ،ةُ ِإنَّ الرِّْفَد الزِّ
. ،النَّارُ   َقاَلُه اْلَكْلِبيُّ

هـذا فیـه قر�ـب ممـا �سـتعمل إذا �ـان الطعـام  ا"، وأ�ًضـا�سمى ما في القـدح مـن طعـاٍم وشـراب "رفـدً 
ة ا �ـان الغـد إذافـیرفـده، ف�المعتـاد  مـا أكـل أكـًال  ،خذ هذه الحاجة ارفـد بهـا طعامـك: �قال مثًال  قلیًال 
 نسأل هللا العافیة. ،�ستعملون هذا ،لصار العصر �المكسرات ترفده مثًال  اخفیفً 

فــد  ،هــذا العــذاب، وهــذه النــار لهــم رفــدف  ــُدو�ا { ،هللا العافیــة نســأل ،ادهم النــارإیــر إذا �ــان هــذا الرِّ ُغ
 .نسأل هللا السالمة والعافیة ؟فكیف �طعامهم األصلي ،]٤٦: [غافر }َوَعِشی�ا

ُه َعَلْیـكَ {: َقْوُلُه َتَعاَلى" ] "َذِلـَك" ُرِفـَع َعَلـى ِإْضـَماِر ُمْبَتـَدٍأ، ١٠٠: [هـود }َذِلَك ِمْن َأْنَباِء اْلُقَرى َنُقصُّ
ُم ِمْن َأْنَباِء اْلُقَرى َنقُ : َأِي اْألَْمُر َذِلَك. َوِ�ْن ِشْئَت ِ�اِالْبِتَداِء؛ َواْلَمْعَنى ُه َعَلْیَك. َذِلَك النََّبُأ اْلُمَتَقدِّ  صُّ

 "..َقَتاَدةُ  ه] َقالَ ١٠٠: [هود }ِمْنَها َقاِئٌم َوَحِصیدٌ {
 .قال قتادة

 .".اْلَقاِئمُ : اْلَقاِئُم َما َ�اَن َخاِوً�ا َعَلى ُعُروِشِه، َواْلَحِصیُد َما َال َأَثَر َلُه. َوِقیلَ : َقَتاَدةُ  َقالَ " 
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لكـن هجـرت  ،بیوت قائمـة مـا تهـدمتالما هو قائم إذا مررتم على القرى المهجورة منها  ،قائم ،قائم
الطــین إذا تتــا�ع علیــه  ،ا، ومنهــا مــا هــو حصــیدهــجدیــدة، وخرجــوا وتر�و  اعمــل النــاس بیوًتــ ،تر�ــت

 �أنه نبات محصود ال وجود له. االمطر وهجر �سقط، ثم �صیر حصیدً 
َخاِوَ�ـٌة أو َقـاِئم َقـاِئٌم : َوَقـاَل ُمَجاِهـدٌ : ْبـُن َعبَّـاسٍ َقاَلـُه ا ،اْلَعـاِمُر، َواْلَحِصـیُد اْلَخـَرابُ اْلَقـاِئُم : َوِقیلَ " 

اِعرُ  ،َعَلى ُعُروِشَها، َوَحِصیٌد ُمْسَتْأَصلٌ  ْرِع ِإَذا ُحِصَد؛ َقاَل الشَّ  ".َ�ْعِني َمْحُصوًدا َ�الزَّ
و�أنهـا مـا  تمـرون �ـالبراري والقفـار ،ال أثـر لهـا: �عني "ساقطة"، وحصـید هعلى عروش ً�ا�عني خاو 

فهذه حصـید مستأصـلة ال أثـر للعمـارة فیهـا، و�عـض البقـاع العمـارة لهـا أثـر، و�ن  ،سكنت قبل ذلك
 كانت لیست قائمة.

اِعرُ "   : َقاَل الشَّ
ـــــــِة َبْیـــــــَنُهمْ  ــــــاُس ِفـــــــي َقْســـــــِم اْلَمِنیَّ  َوالنَّ

 
ْرِع ِمْنُه َقاِئٌم َوَحِصیدُ     َكالزَّ

 
 

 : َوَقاَل آَخرُ 
ـــــــــــ ـــــــــــُل َخاَم ـــــــــــُن ِمْث ـــــــــــا َنْح َم   ِة َزْرعٍ ِإنَّ

 
  "َفَمَتى َ�ْأِن َ�ْأِت ُمْحَتِصُدهْ  

 
 

 
ـــمعـــروف خامـــة الـــزرع، وقـــد مُ   مصـــائبالل بهـــا المـــؤمن �الحـــدیث، المـــؤمن لكثـــرة مـــا ینتا�ـــه مـــن ثِّ

 ،وهكــذا ،األمــراض مثــل خامــة الــزرع تكفكفــه الر�ــاح فــي یــوٍم مــر�ض، و�ــوٍم مصــاب، و�ــوٍم ســلیمو 
رحمـه  -مفـردة فـي شـرٍح طیـب رسـالةفـي رح هذا الحدیث ش -رحمه هللا تعالى-بن رجب اوالحافظ 

 �عادته. -هللا
 "َحِصیٌد َأْي َمْحُصودٌ : َقاَل اْألَْخَفُش َسِعیدٌ "

المجاشـعي األوسـط،  ةاألخفش إذا أطلق فالمراد �ه سعید، سعید بن مسـعد ؟سعید: �حتاج أن �قول
المراد فهم، لكن هو إذا أطلق و�ن �ان األخافش (ثالثة عشر) أو أكثر من ذلك على ما قاله �عض

 �ه األوسط.
ــَل َمْرَضــى َوِمــَراٍض؛ َقــالَ "  ــِل َقِتیــِل : َوَجْمُعــُه َحْصــَدى َوِحَصــاٌد ِمْث ــیَمْن َ�ْعِقــُل َحْصــَدى، ِمْث َ�ُكــوُن ِف

 َوَقْتَلى. 
ـْيِء ِفـي َغْیـِر ١٠١: [هود }َوَما َظَلْمَناُهمْ { َم ] َأْصُل الظُّْلِم ِفي اللَُّغـِة َوْضـُع الشَّ َمْوِضـِعِه، َوَقـْد َتَقـدَّ

 . "ِفي "اْلَبَقَرِة" ُمْسَتْوًفى
مٍ { ،هللا سبحانه وتعالى ال �ظلم �ـا عبـادي إنـي حرمـت الظلـم علـى « ]٤٦: [فصـلت }َوَما َر�َُّك ِ�َظالَّ

فمـا �فعلـه فـي عبـده مـن خیـٍر أو  ،لـه ا، فالظلم ال �قع منه سبحانه وتعـالى، و�ن �ـان مقـدورً »نفسي
م؛ ألن حقیقة الظلم التصرف في ملك الغیر، وجمیع األشیاء ملك هلل سبحانه وتعالى شر لیس �ظل

: مـنهم مـن �قـولو  ة غیـره.ر �جر�ـ اشـاء، ومـع ذلكـم هـو ال �ظلـم، ال یؤاخـذ أحـدً �یتصرف فیها حیُث 
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لــه، وهــذا �ــالم إذا �ــان الشــيء غیــر مقــدور فــال  إذ لــیس �مقــدور ،المتناعــه ؛ن الظلــم حــرم علیــهإ
ــا َ�ُقوُلــوَن  تعــالى هللا{ ه،فــال �مــدح هللا ســبحانه وتعــالى �عــدم الظلــم؛ ألنــه ال �ســتطیعمــدح فیــه،  َعمَّ
منــه،  الكـن حــرم الظلـم علـى نفسـه، وأوجــب العـدل تكرًمـ ،هــو �سـتطیع ،]٤٣: [اإلسـراء }ُعُلـو�ا َ�ِبیـًرا

هللا ال �جـــب علـــى  ،ال ،�جـــب علیـــه فعـــل األصـــلح بـــل: وال �جـــب علیـــه شـــيء �مـــا تقولـــه المعتزلـــة
 إال ما حرمه على نفسه. يءش هسبحانه وتعالى إال ما أوجبه على نفسه، وال �حرم علی

َفَما {َظَلَم ِإ�َّاُه : ] ِ�اْلُكْفِر َواْلَمَعاِصي. َوَحَكى ِسیَبَوْ�ِه َأنَُّه ُ�َقالُ ١٠١: [هود }َوَلِكْن َظَلُموا َأْنُفَسُهمْ {"
 ] َأْي َدَفَعْت. ١٠١: [هود}َأْغَنْت 

] ِفـي اْلَكـَالِم َحـْذٌف، َأِي الَِّتـي ١٠١: [هـود }ْم آِلَهُتُهُم الَِّتي َیْدُعوَن ِمْن ُدوِن للااَِّ ِمـْن َشـْيءٍ َعْنهُ {
 َأْي َیْدُعوَن. ،َكاُنوا َ�ْعُبُدونَ 

ــكَ  {  ــُر َر�ِّ ــا َجــاَء َأْم ــَر َتْتِبیــٍب  َلمَّ ــْم َغْی ــا َزاُدوُه ــَر َتْخِســیرٍ ١٠١: [هــود }َوَم ــهُ  ،] َأْي َغْی ــٌد َقاَل  ُمَجاِه
 : َوَقَتاَدُة. َوَقاَل َلِبَیدٌ 

ةٍ    "ِلِبًلى َ�ُعوُد َوَذاُكُم التَّْتِبیبُ    َفَلَقْد َبِلیُت َوُ�لُّ َصاِحِب ِجدَّ
ــ  ــ اكــل جدیــد ســوف �عــود خلًق ــدنیا : اإال اللیــل والنهــار، ولــذا �قــال لهًم "الجدیــدان" مــن وجــود هــذه ال

نهـار �ضـیائه همـا الجدیـدان، اللیـل �ظالمـه، والنهـار هـو اللكن اللیـل هـو ان، واللیل والنهار موجود
 �هللا المستعان. ،هما یبلى و�خلقا دوما ع

 
َأْي َوالتََّباُب اْلَهَالُك َواْلُخْسَراُن؛ َوِفیـِه ِإْضـَماٌر؛ َأْي َمـا َزاَدْتُهـْم ِعَبـاَدُة اْألَْصـَناِم، َفُحـِذَف اْلُمَضـاُف؛ "

َرْتُهْم َثَواَب اْآلِخَرِة. َكاَنْت ِعَباَدُتُهْم ِإ�َّاَها   َقْد َخسَّ
] َأْي َ�َمـا َأَخـَذ َهـِذِه اْلُقـَرى الَِّتـي َ�اَنـْت ١٠٢: [هود }َوَ�َذِلَك َأْخُذ َر�َِّك ِإَذا َأَخَذ اْلُقَرى {: َقْوُلُه َتَعاَلى

َجْحـَدِريُّ َوَطْلَحـُة ْبـُن ُمَصـرٍِّف "َوَ�ـَذِلَك ِلُنوٍح َوَعاٍد َوَثُموَد َ�ْأُخُذ َجِمیَع اْلُقَرى الظَّاِلَمِة. َوَقَرَأ َعاِصـٌم الْ 
"ِإْذ  ،] َ�اْلَجَماَعـةِ ١٠٢: [هـود }َوَ�ـَذِلَك َأْخـُذ َر�ِّـكَ {: َأَخَذ َر�َُّك ِإْذ َأَخَذ اْلُقـَرى" َوَعـِن اْلَجْحـَدِريِّ َأْ�ًضـا

 .""َوَ�َذِلكَ : َمْن َقَرأ: َأَخَذ اْلُقَرى". َقاَل اْلَمْهَدِويُّ 
 ،"قـراءة الجماعـة "إذا أخـذ ،خذ رُ�ك �عني فیمـا مضـى؛ ألن "إذا" للمسـتقبلأإذا  } َأْخُذ َر�ِّكَ َوَ�َذِلكَ { 

" ر�ـك ذَ َخـطلحـة بـن مصـرف "كـذلك أَ و ، وهـذه القـراءة مـن عاصـم {َوَ�َذِلَك َأْخُذ َر�َِّك ِإَذا َأَخَذ اْلُقـَرى}
: [هـــود }َ�ـــَذِلَك َأْخـــُذ َر�ِّـــكَ وَ {الجحـــدري �قـــرأ  ،إذ أخـــذ القـــرى فیمـــا مضـــى ،التــي ســـبق الحـــدیث عنهـــا

مـن "إذا" أي  قراءتـه، و�ـین قـراءة الجماعـة بـدًال  هذا الفرق بین ،مثل قراءة الجماعة، إذ أخذ ]١٠٢
واألخـذ �النسـبة لمـا ذ�ـر فـي  "إذا" للمستقبل، و "إذ" للماضـي. رق بین "إذا" و "إذ"، أن"إذ"؛ ألن الف

"إذ"، لكـن مـا الـذي �منـع أن تسـتعمل إذا السـیما  فالمناسـب ،هذه الصـورة ال شـك أنـه فـي الماضـي
وهـو أن هللا سـبحانه وتعـالى �مـا ُأخـذ األمـم السـا�قة المتقدمـة فیمـا مضـى  ؟إذا ُأر�د بذلك التخو�ـف
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حــدیث ال ،ن إذا أخــذهم فــي المســتقبلالقــرى وأهلهــا الالحقــهــو قــادٌر ســبحانه وتعــالى علــى أن �أخــذ 
مضى القـوم ولـم یـرد " ،عن األمم السا�قة إال لیعتبر الالحقون  عن األمم السا�قة، وال فائدة للحدیث

 .]١١١: [یوسف }َما َ�اَن َحِدیًثا ُ�ْفَتَرى َوَلِكْن...{: خر سورة یوسفآوفي  "�ه سوانا
 .........: طالب

 .نعم
 ...........: طالب

، ال الماضــینأحــو  مــن، و�ــد�ر، و�ــتعظ اإلفــادة واالســتفادة، �ســتفید اإلنســان و�عتبــر: المقصــود �ــه
فقـراءة الجماعـة فــي "إذا" وهـي لالسـتقبال ُ�ســتفاُد منهـا التهدیــد لمـن �سـلك مســالك المتقـدمین �كــذب 

 نه سوف یؤخذ في المستقبل.أن مصیره مصیرهم، و أالرسل 
 
ـا َجـاَءْت ِ�ـِه اْلَعـاَدةُ  }َأْخُذ َر�َِّك ِإْذ َأَخذَ من قرأ {و�ذلك : قال المهدوي "   ِفـي ِإْهـَالِك َفُهـَو ِإْخَبـاٌر َعمَّ

َم ِمَن اْألَُممِ  َوَ�ـَذِلَك َأْخـُذ َر�ِّـَك َمـْن َأَخـَذُه ِمـَن اْألَُمـِم اْلُمْهَلَكـِة ِإْذ َأَخـَذُهْم. َوِقـَراَءُة : َواْلَمْعَنـى ،َمْن َتَقدَّ
 ،َفـِإْذ ِلَمـا َمَضـى ،ُه َمَتـى َأَخـَذهُ َ�َذِلَك َأْخُذ َر�َِّك َمْن َأَراَد ِإْهَالكَ : َواْلَمْعَنى ،اَعِة َعَلى َأنَُّه َمْصَدرٌ اْلَجمَ 

َفُحـِذَف  ،] َأْي َوَأْهُلَهـا َظـاِلُمونَ ١٠٢: [هـود }َوِهـَي َظاِلَمـةٌ { ،َوِ�َذا ِلْلُمْسـَتْقَبلِ  ،َأْي ِحیَن َأَخـَذ اْلُقـَرى 
 . "َواْسَأِل اْلَقْرَ�ةَ : اْلُمَضاُف ِمْثلُ 

م أهلهـا، لكـن مـا المـانع أن ظلـالمـراد  ،جمـع قر�ـة"القـرى"  ؟] القر�ة تظلـم١٠٢: [هود }َوِهَي َظاِلَمةٌ {
أخــذ  ،وهنــا �ســتقیم الكــالم ؟االجمــادات، والحیوانــات، والنــاس أ�ًضــ ة علــى مــن فیهــا مــنتطلــق القر�ــ

فیهـا،  نجمیـع مـ: المـراد بــ"القر�ة" اسأل القر�ـة. ،مثل واسأل القر�ة ،القر�ة �ما فیها من عاقل وغیره
نبئك �مقاله، وما �ان من غیر عاقل فسوف یـرد علیـك بلسـان فما �ان من عاقل فسوف �خبرك و�

أهـل القبـور، وأخبـرهم �مـا حصـل �عـدهم  -رضـي هللا عنـه–حاله، �ما خاطب علي بن أبي طالـب 
هــذا مــا عنــدنا فمــا : قــال ،ومــا أشــبه ذلــك ،وأن أمــوالهم قســمت، وأن زوجــاتهم تزوجــت ،فــي أهلــیهم

فإنـه ُأجیـب  ،هـذه الحالـة، و�ن لـم �كـن بلسـان المقـال ، والجواب �كون و�قع في مثـلمسأله� ؟عند�م
 ، وذ�ر الجواب لمن حوله بلسان الحال.-رضي هللا عنه–
ــیٌم َشــِدیدٌ {" ــَذُه َأِل ــٌة. َوِفــي َصــِحیِح ١٠٢: [هــود }ِإنَّ َأْخ ــٌة َغِلیَظ ــْرِك ُموِجَع ــِل الشِّ ــُه ِألَْه ] َأْي ُعُقوَ�َت

ُ َعَلْیـِه َوَسـلَّمَ -َأنَّ َرُسـوَل للااَِّ  ،ِبـي ُموَسـىُمْسِلٍم َوالتِّْرِمـِذيِّ ِمـْن َحـِدیِث أَ  ِإنَّ للااََّ «: َقـالَ  -َصـلَّى للااَّ
: [هـود }َوَ�ـَذِلَك َأْخـُذ َر�ِّـَك ِإَذا َأَخـَذ اْلُقـَرى {: ُثـمَّ َقـَرأَ  ،»َتَعاَلى ُ�ْمِلي ِللظَّاِلِم َحتَّـى ِإَذا َأَخـَذُه َلـْم ُ�ْفِلْتـهُ 

 ."َهَذا َحِدیٌث َحَسٌن َصِحیٌح َغِر�بٌ : و ِعیَسىاْآلَ�َة. َقاَل َأبُ  ]١٠٢
 .في مسلمهو نعم و 

ِلَمــْن َخــاَف َعــَذاَب اْآلِخــَرِة {، ] َأْي َلِعْبــَرًة َوَمْوِعَظــةً ١٠٣: [هــود }ِإنَّ ِفــي َذِلــَك َآلَ�ــةً {: َقْوُلــُه َتَعــاَلى"
 اْبِتَداٌء َوَخَبٌر.  ]١٠٣: [هود }َذِلَك َیْومٌ 



 
 

 
 
 

٧  
 

4ò¶^=fiÍà’ÿ^=Ñgƒ=ÅÎêÿ^=Ïÿ_≈‹=٧ 

 . "هِ ِمْن َنْعتِ  "َمْجُموعٌ 
 من نعته الیوم. ،من نعته

 "."َلُه النَّاُس" اْسُم َما َلْم ُ�َسمَّ َفاِعُلهُ 
 سببي؟أم نعت حقیقي 

 .سببي: طالب
 المجموع الناس؟أم نعم، الیوم مجموع،  

 .الناس: طالب
 نعت لیس �إ�ش؟ال اإذً 

 .حقیقيّ : طالب
جـاء : مـا قـام، لكـن لـو قلـت ؟د قـائمز�ـ ،جـاء ز�ـٌد القـائم أبـوه: وتقـول ،و�نما هو نعت سـببي ،حقیقيّ 

 .اسببی�  اجاء ز�ٌد القائم أبوه صار نعتً : ز�ُد القائم خالص النعت له، لكن لما تقول
ْرَت اْرِتَفاَع النَّاِس ِ�اِالْبِتـَداِء، ،"َلُه النَّاُس" اْسُم َما َلْم ُ�َسمَّ َفاِعُلهُ   َوِلَهَذا َلْم َ�ُقْل َمْجُموُعوَن، َفِإْن َقدَّ

 ."ْلَخَبرَ َوا
 ؟أین العامل في "الناس" ه،فاعل سماسٌم لما لم �ُ 

 .مجهول: طالب
 .نعم

 .مجهول: طالب
 ؟، والمصدر �عمل عملا، واسم الفاعل أ�ًض اسم المفعول

 .فعله: طالب
اســم الفاعــل �عمــل عمــل الفعــل المبنــي للمعلــوم، واســم المفعــول �عمــل عمــل الفعــل المبنــي  ،فعلــه

 للمجهول.
ـــدَّ "  ـــِإْن َق ـــَر َف ـــَداِء، َواْلَخَب ـــاِس ِ�اِالْبِت ـــاَع النَّ ـــهُ {ْرَت اْرِتَف ـــوٌع َل ـــلْ  ]١٠٣: [هـــود }َمْجُم ـــْم َ�ُق ـــا َل َم : َفِإنَّ

 ."َمْجُموُعوَن َعَلى َهَذا التَّْقِدیِر؛ ِألَنَّ "َلُه" َ�ُقوُم َمَقاَم اْلَفاِعلِ 
ناس ال عامـل فیـه إال و�بقى ال ،السم المفعوللمجرور متعلق �محذوف نائب فاعل، �عني الجار وا

 االبتداء.
َأْي َ�ْشـَهُدُه اْلَبـرُّ  ]١٠٣: [هـود }َوَذِلـَك َیـْوٌم َمْشـُهودٌ { ُ�ْحَشُروَن ِلَذِلَك اْلَیـْومِ َواْلَجْمُع اْلَحْشُر، َأْي " 

ـَماِء. َوَقـْد َذَكْرَنـا َهـَذْیَن اِالْسـَمْیِن َمـَع َغْیِرِهَمـا ،َواْلَفاِجرُ  ِمـْن َأْسـَماِء اْلِقَیاَمـِة ِفـي  َوَ�ْشَهُدُه َأْهـُل السَّ
 ."َواْلَحْمُد هللَِِّ  ،َوَ�یَّنَّاُهَما ،ِكَتاِب التَّْذِكَرةِ 

  .في أحوال اآلخرة موضوع متداول للقرطبي ةتذ�ر ال
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ــُه َتَعــاَلى" ُرهُ {: َقْوُل ــَؤخِّ ــْومَ ١٠٤: [هــود }َوَمــا ُن ــَك اْلَی ُر َذِل ــَؤخِّ : [هــود }ِإالَّ ِألََجــٍل َمْعــُدودٍ { ،] َأْي َمــا ُن
 . "] َأْي ِألََجٍل َسَبَق ِ�ِه َقَضاُؤَنا، َوُهَو َمْعُدوٌد ِعْنَدَنا١٠٤

 أجله محدد. ،نعم محسوب ال یتقدم، وال یتأخر
 ،َال َأْدرِ : ِألَنَّ اْلَیاَء ُتْحَذُف ِإَذا َ�اَن َقْبَلَها َ�ْسـَرٌة؛ َتُقـولُ  ؛]١٠٥: [هود }َیْوَم َ�ْأتِ {َیْوَم َ�ْأِتي َوُقِرَئ "

 .  َذَكَرُه اْلُقَشْیِريُّ
ــاُس  ْدَراجِ : َقــاَل النَّحَّ َوَحــْذِفَها ِفــي  ،َقــَرَأُه َأْهــُل اْلَمِدیَنــِة َوَأُبــو َعْمــٍرو َواْلِكَســاِئيُّ ِ�ِإْثَبــاِت اْلَیــاِء ِفــي اإلِْ

ْقـِف َواْلَوْصـِل. َوَقـَرَأ اْألَْعَمـُش اْلَوْقـِف، َوُرِوَي َأنَّ ُأَبی�ـا َواْبـَن َمْسـُعوٍد َقـَرآ "َیـْوَم َ�ـْأِتي" ِ�اْلَیـاِء ِفـي اْلوَ 
ــاُس  اْلَوْجــُه ِفــي َهــَذا َأالَّ : َوَحْمــَزُة "َیــْوَم َ�ــْأِت" ِ�َغْیــِر َ�ــاٍء ِفــي اْلَوْقــِف َواْلَوْصــِل، َقــاَل َأُبــو َجْعَفــٍر النَّحَّ

ــ ــِو�ِّیَن َق ــَن النَّْح ــًة ِم ــاِء؛ ِألَنَّ َجَماَع ــِه، َوَأْن ُیوَصــَل ِ�اْلَی ــَف َعَلْی ــَزُم : اُلواُیوَق ــاُء، َوَال ُ�ْج ــَذُف اْلَی َال ُتْح
ـْيُء ِ�َغْیــِر َجــاِزمٍ  ــا اْلَوْقــُف ِ�َغْیــِر َ�ــاٍء َفِفیـِه َقــْوٌل ِلْلِكَســاِئيِّ  ،الشَّ ــاِلَم ُیوَقــُف : َقــالَ  ،َفَأمَّ ِألَنَّ اْلِفْعــَل السَّ

مَُّة. َوأَ  مَّا ِقَراَءُة َحْمَزَة َفَقـِد اْحـَتجَّ َأُبـو ُعَبْیـٍد ِلَحـْذِف َعَلْیِه َ�اْلَمْجُزوِم، َفَحَذَف اْلَیاَء، َ�َما ُتْحَذُف الضَّ
َتْینِ   : اْلَیاِء ِفي اْلَوْصِل َواْلَوْقِف ِ�ُحجَّ

َماِم الَِّذي ُ�َقاُل َلُه ِإنَُّه ُمْصَحُف ُعْثَماَن  َأنَُّه َزَعَم َأنَُّه َرآهُ : ِإْحَداُهَما  ُ َعْنـهُ -ِفي اإلِْ ِ�َغْیـِر  -َرِضَي للااَّ
 َ�اٍء. 

ُة اْألُْخَرى  ـاُس  ،َمـا َأْدرِ : َتُقـولُ  ،َأنَّـُه َحَكـى َأنََّهـا ُلَغـُة ُهـَذْیلٍ : َواْلُحجَّ ُتـُه ِ�ُمْصـَحِف : َقـاَل النَّحَّ َأمَّـا ُحجَّ
ُ َعْنـهُ -ُعْثَماَن  ُه َعَلْیـِه َأْكَثـُر اْلُعَلَمـاِء؛ َقـاَل َماِلـُك ْبـُن َأَنـٍس  -َرِضـَي للااَّ : -َمـُه للااَُّ َرحِ -َفَشـْيٌء َیـُردُّ

ُ َعْنهُ -َسَأْلُت َعْن ُمْصَحِف ُعْثَماَن  ُتُه ِ�َقـْوِلِهمْ  ،َذَهبَ : َفِقیَل ِلي -َرِضَي للااَّ "َمـا َأْدِر" َفـَال : َوَأمَّا ُحجَّ
ــ ــوَن اْلُقــَدَماُء، َوَذَكــُروا ِعلََّتــُه، َوَأنَّ ــَة ِفیــِه؛ ِألَنَّ َهــَذا اْلَحــْذَف َقــْد َحَكــاُه النَّْحِو�ُّ ُه َال ُ�َقــاُس َعَلْیــِه. ُحجَّ

 َوَأْنَشَد اْلَفرَّاُء ِفي َحْذِف اْلَیاِء. 
ـــــــــا ـــــــــُق ِدْرَهًم ـــــــــا ُتِلی ـــــــــفٌّ َم ـــــــــاَك َ�   َكفَّ

 
َما   ْیِف الدَّ  ُجوًدا َوُأْخَرى ُتْعِط ِ�السَّ

 
 

 َأْي ُتْعِطي. 
 ".َوَقْد َحَكى ِسیَبَوْ�ِه َواْلَخِلیُل َأنَّ اْلَعَرَب َتُقولُ 

الجـزم  مـا الـداعي لهـا؟ ضرورة الشعر، لكن فـي النثـر ،حذف الیاء هنا للضرورة نإ: �قالا ذه لكن
 .�غیر جازم

َال َأْدِر، َفَتْحــِذُف اْلَیــاَء َوَتْجَتــِزُئ ِ�اْلَكْســَرِة، ِإالَّ َأنَُّهــْم : َوَقــْد َحَكــى ِســیَبَوْ�ِه َواْلَخِلیــُل َأنَّ اْلَعــَرَب َتُقــولُ "
اجُ َیْزُعُموَن َأنَّ َذِلَك ِلَكْثَرةِ  َوالَّـِذي َأَراُه : َقـالَ  ،َواْألَْجَوُد ِفي النَّْحِو ِإْثَبـاُت اْلَیـاءِ :  اِالْسِتْعَماِل. َقاَل الزَّجَّ

 َوَقْد َجاَء ِمْثُلُه ِفي َ�َالِم اْلَعَرِب.  ،اتَِّباَع اْلُمْصَحِف َوِ�ْجَماَع اْلُقرَّاِء؛ ِألَنَّ اْلِقَراَءَة ُسنَّةٌ 
ُحــِذَفْت ِإْحــَدى التَّــاَءْیِن َتْخِفیًفــا. َوِفیــِه  ،] اْألَْصــُل َتــَتَكلَّمُ ١٠٥: [هــود }ِإالَّ ِ�ِإْذِنــهِ َال َتَكلَّــُم َنْفــٌس {

 .".َأْي َال َتَتَكلَّمُ  ،ِإْضَمارٌ 



 
 

 
 
 

٩  
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 ا؟تر�ت سطرً  ،وفیه ال ال،
 ............ : طالب
 .سطر
 نعم.: طالب
 .وفیه

 "..ِن اْلَكَالِم؛ ِألَنَُّهْم ُمْلَجُئونَ ِفیِه َنْفٌس ِإالَّ ِ�اْلَمْأُذوِن ِفیِه ِمْن ُحسْ "
 ُمْلَجُئونَ 

ٍة َوَال َشَفاَعٍة ِإالَّ ِ�ِإْذِنِه. : َلى َتْرِك اْلَقِبیِح. َوِقیلَ ِألَنَُّهْم ُمْلَجُئوَن ِ "   اْلَمْعَنى َال َتَكلَُّم ِ�ُحجَّ
ٍة َوَال َشَفاَعٍة ِإالَّ ِ�إِ : َوِقیلَ " ِإنَّ َلُهْم ِفي اْلَمْوِقِف َوْقًتـا ُ�ْمَنُعـوَن ِفیـِه : ْذِنِه. َوِقیلَ اْلَمْعَنى َال َتَكلَُّم ِ�ُحجَّ

یِن َفَیُقولُ َهِذِه اْآلَ�ُة َأْكَثُر َما �ُ ِمَن اْلَكَالِم ِإالَّ ِ�ِإْذِنِه. وَ  ْلَحاِد ِفي الدِّ   ".ِلَم َقالَ : ْسَأُل َعْنَها َأْهُل اإلِْ
 .َ�سَأل

یِن َفَیُقولُ سْ َهِذِه اْآلَ�ُة َأْكَثُر َما �َ وَ " ْلَحاِد ِفي الدِّ  }َال َتَكلَُّم َنْفـٌس ِإالَّ ِ�ِإْذِنـهِ {: ِلَم َقالَ : َأُل َعْنَها َأْهُل اإلِْ
]. َوَقاَل ِفـي ٣٦-٣٥: [المرسالت }َهَذا َیْوُم َال َیْنِطُقوَن َوَال ُیْؤَذُن َلُهْم َفَیْعَتِذُرونَ {] و١٠٥: [هود

َیـْوَم {: ]. َوَقـالَ ٢٧: [الصـافات }َوَأْقَبَل َ�ْعُضُهْم َعَلـى َ�ْعـٍض َیَتَسـاَءُلونَ {: َمْوِضٍع ِمْن ِذْ�ِر اْلِقَیاَمةِ 
: [الصـافات }َوِقُفوُهْم ِإنَُّهـْم َمْسـُئوُلونَ {: ]. َوَقالَ ١١١: [النحل }َتْأِتي ُ�لُّ َنْفٍس ُتَجاِدُل َعْن َنْفِسَها

 ؟]٣٩: [الرحمن} ِإْنٌس َوَال َجانٌّ َفَیْوَمِئٍذ َال ُ�ْسَأُل َعْن َذْنِبهِ {: ]. َوَقالَ ٢٤
ْقَراِر ِبـ  ـٍة َتِجـُب َلُهـْم َوِ�نََّمـا َیَتَكلَُّمـوَن ِ�ـاإلِْ ُذُنوِ�ِهْم، َوَلـْوِم َواْلَجَواُب َما َذَكْرَناُه، َوَأنَُّهـْم َال َیْنِطُقـوَن ِ�ُحجَّ

ٍة َلُهْم َفـَال َ�ْعِضِهْم َ�ْعًضا، َوَطْرِح َ�ْعِضِهُم الذُُّنوَب َعَلى َ�ْعٍض؛ َفَأمَّ  َوَهـَذا َ�َمـا  ،ا التََّكلُُّم َوالنُّْطُق ِ�ُحجَّ
ــةِ  َمــا َتَكلَّْمــَت ِ�َشــْيٍء، َوَمــا َنَطْقــَت ِ�َشــْيٍء، : َتُقــوُل ِللَّــِذي ُ�َخاِطُبــَك َ�ِثیــًرا، َوِخَطاُ�ــُه َفــاِرٌغ َعــِن اْلُحجَّ

ٍة ِفیِه َلُه َغْیَر ُمَتكَ  َي َمْن َیَتَكلَُّم ِبَال ُحجَّ َذِلَك اْلَیْوُم َطِو�ٌل، َوَلـُه َمـَواِطُن َوَمَواِقـُف : لٍِّم. َوَقاَل َقْومٌ َفُسمِّ
 ."ِفي َ�ْعِضَها

ال یتكلمون في �عض الموقف، و�تكلمون فـي مـواطن  ،ومواقف مواطن ،بن عباساهذا جواب  نعم
 أخرى.

 َفَهَذا َیُدلُّ َعَلى َأنَُّه َال َتَتَكلَُّم َنْفٌس ِإالَّ ِ�ِإْذِنِه.  ،ُ�ْمَنُعوَن ِمَن اْلَكَالِم، َوِفي َ�ْعِضَها ُ�ْطَلُق َلُهُم اْلَكَالمُ " 
َیـْوٌم {: َوَقْد َذَكَرُهْم ِفي َقْوِلـهِ  ،] َأْي ِمَن اْألَْنُفِس، َأْو ِمَن النَّاسِ ١٠٥: [هود }َفِمْنُهْم َشِقيٌّ َوَسِعیدٌ {

ِقيُّ الَِّذي١٠٣: [هود }َمْجُموٌع َلُه النَّاُس  ِعیُد الَّـِذي ُ�ِتَبـْت َعَلْیـِه  ]. َوالشَّ َقاَوُة. َوالسَّ ُ�ِتَبْت َعَلْیِه الشَّ
َعاَدُة؛ َقاَل َلِبَیدٌ   : السَّ

 
  َفِمـــــــــــْنُهْم َســـــــــــِعیٌد آِخـــــــــــٌذ ِبَنِصـــــــــــیِبهِ 

 
 َوِمْنُهْم َشِقيٌّ ِ�اْلَمِعیَشِة َقاِنُع  
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ـا َنَزَلـْت َهـِذِه اْآلَ�ـةُ : اِب َقـالَ َعـْن ُعَمـَر ْبـِن اْلَخطَّـ ،َوَرَوى التِّْرِمِذيُّ َعِن اْبِن ُعَمرَ  َفِمـْنُهْم َشـِقيٌّ { َلمَّ

ُ َعَلْیِه َوَسلَّمَ -َسَأْلُت َرُسوَل للااَِّ  ]١٠٥: [هود }َوَسِعیدٌ  َ�ا َنِبيَّ للااَِّ َفَعَالَم َنْعَمـُل؟ : َفُقْلتُ  -َصلَّى للااَّ
َبْل َعَلى َشْيٍء َقْد ُفِرَغ ِمْنـُه َوَجـَرْت «: ْفَرْغ ِمْنُه؟ َفَقالَ َعَلى َشْيٍء َقْد ُفِرَغ ِمْنُه، َأْو َعَلى َشْيٍء َلْم �ُ 

ٌر ِلَما ُخِلَق َلهُ  ،ُعَمرُ ِ�ِه اْألَْقَالُم َ�ا  َهَذا َحِدیٌث َحَسٌن َغِر�ٌب ِمـْن َهـَذا اْلَوْجـِه : َقالَ . »َوَلِكْن ُ�لٌّ ُمَیسَّ
َم ِفي "اْألَْعَراِف". ، ُعَمرَ َال َنْعِرُفُه ِإالَّ ِمْن َحِدیِث َعْبِد للااَِّ ْبنِ   َوَقْد َتَقدَّ

 
عنـد نفـخ  أر�ـع�كتـب  �ـل شـيء مقـدر ومكتـوب، والملـك یـؤمر ،الصـحا�ة استشـكلوا ،حدیث ثابـتال

 نعـم شـيء: قـال ؟اآلن العمل في شيٍء قد فرغ منه: قالوا، �أنه شقي أو سعید ةالروح، ومنها الكتا�
قبـل  ترصـدالنتـائج  أن �عنـي لـو قـدر ،انتهـى ،تهـى؟ نعـملمـاذا نعمـل مـا دام ان طیـب، ،قد فـرغ منـه
تبـت فهـم ظنـوا األمـر �ـذلك، وهنـا مـن �ُ  ،دةئـلمـاذا �ختبـر النـاس؟ االمتحـان مـا لـه فاف ،االمتحانات

تبـت علیـه �ُ  ، ومـن»اعملوا فكٌل میسر لمـا خلـق لـه«فسوف ییسر ألمر أهل السعادة علیه السعادة 
علـى عملـه سـواء �ـان  نـه مجبـورإ: ه أهـل الشـقاء، وال �قـالو�یسر علیه عملـ الشقاوة فسوف �سهل

 .سعادة أو شقاءً 
َق ِ�اْلُحْسـَنى٥أَْعَطـى َواتََّقـى(فأمـا مـن { ،له إرادة، وله مشـیئة تا�عـة إلرادة هللا ومشـیئته ،ال   }) َوَصـدَّ

ُرُه ِلْلُیْسَرى {والنتیجة  ،عنده ا] هذا �قدم م٦-٥[اللیل ي قـادر علـى أن �عطـي، ] �عن٧: [اللیل }َفَسُنَیسِّ
من الحر�ة لكـن  ًئافاهلل جعل له شی، �ه قدرة، و�مكانیة أن �كذب و�بخل�ما أنه لد ،و�تقي، و�صدق

لیســت حر�ــة مطلقــة، ولیســت إرادة تامــة، و�نمــا هــي حر�ــة مقیــدة، و�رادة ومشــیئة تا�عــة لمشــیئة هللا 
 .سبحانه وتعالى و�رادته

لكـن علـى ، ار الكبار من أهل العلـمأنظقت �ه ضا ،رظانق األیوال شك أن هذا الموطن من مضا 
و�ن أحــد�م « ،�عمــل وال �ضــمن النتیجــة ،وال �ضــمن النتــائج، ق، و�عمــلاإلنســان أن یــؤمن، و�صــدِّ 

لیعمل �عمل أهل الجنة حتى ما �كون بینه و�ینها إال زراع، فیسبق علیـه الكتـاب فیعمـل �عمـل أهـل 
مـا یـدري  ،لحظـة خـرآحتـى  اضمن، بـل ال بـد أن �كـون خائًفـال � مع �ونه عامًال  ،»النار فیدخلها

وأشــد مــا �خافــه الســلف الــذین جمعــوا مــع حســن العمــل ، ل �ــالخواتیماألعمــا ،لــه خــتم�ُ  ءشــي�ــأي 
فهــؤالء جمعــوا بــین  ،مــن ســوء العاقبــة، و�ــم مــن شــخص فــتن عنــد موتــه ن الخــوف أكثــر مــا �خــافو 

غیـــرهم �جمـــع بـــین اإلســـاءة،  بینمـــا ،عـــالىحســـن العمـــل، مـــع الخـــوف مـــن هللا ســـبحانه وت ،الحســـن
 �هللا المستعان.  ،األمن من مكر هللا ،واألمن
 ؟-عز وجل–كون الثقة �اهلل تمتى  ،الخوف عند الموت افي �الم السلف �ثیرً : طالب
 هــذا، مــن أجــل ه،لقــاءحــب هللا أعنــد االحتضــار إذا وثــق، وأحــب لقــاء هللا  ،عنــد االحتضــارنعــم، 

ا احتضر �حسن الظن �اهلل سبحانه وتعـالى، ولـذا �ثیـٌر مـنهم یـذ�ر �أنـه عامـل، إذ إنه: �عني أقول
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یـذ�ر  ،من أجل أن �حسـُن الظـن بـر�هم، ومـنهم مـن یـذ�ر لغیـره ؛خر لحظة من حیاتهآوعامل في 
�حســن الظــن �ــاهلل ســبحانه هــو مــن �ــاب االغتــرار، ولكــن مــن أجــل أن �مــوت و  ولــیس هــذاألوالده 
اة فال بد من الخوف، فـال بـد مـن الخـوف مـع الرجـاء لمـا عنـد هلل سـبحانه وأما طیلت الحی ،وتعالى

 وتعالى.
 �ا شیخ: طالب

 نعم 
 .............: طالب

جانب الخوف؛ ألنـه �حثـه علـى  بالصحة �غلالسعة جمع من العلم في حال  في حال الحیاة �قول
 العمل. 

 ..............: طالب
 .نعم

 ..............: طالب
مــا  ،�عضــه صــحیح: "فتنــي �ــا أحمــد" قــال: لمــا قــال لــه الشــیطان ،�غلبــون الخــوف، ال امــ هــم ،ال

 .ةمحل فتن فهي دامت الروح ما �عد طلعت،
 .............: طالب

�حســن الظــن بر�ــه، و�تــذ�ر مــا  ،علــى �ــل حــال فــي حــال االحتضــار ینبغــي أن �حســن الظــن بر�ــه
 ن الظن بر�ه. فعله في حال الحیاة من أجل أن تطلع روحه وهو محس

 .............: طالب
عمـل ینفعـه الخـوف مـن  هإال النطـق �الشـهادة، مـا فیـ هما فی ،في هذا الوقت لیس بوقت عمل هألن

 لكن ما �قي عمل، ولذا في الدعاء للمیت ماذا �قال؟ ،أجله؛ ألن الخوف فائدته الحث على العمل
ه علــى اإل�مــان" توفــف منــا عمــل "ومــن توفیتــهفیــه ال ألنفأحیــه علــى اإلســالم"  ایتــه منــی"اللهــم مــن أح

 مجرد تصدیق، و�ذعان، و�قرار من دون عمل. الذي هو
ـا الَّـِذیَن َشـُقوا{: َقْوُلُه َتَعاَلى" ] ِفـي َمْوِضـِع ١٠٦: [هـود }َفِفـي النَّـارِ {] اْبِتـَداٌء. ١٠٦: [هـود }َفَأمَّ

ــَذا  ــِر، َوَ� ــِهیقٌ {اْلَخَب ــٌر َوَش ــا َزِفی ــْم ِفیَه ــةِ ١٠٦ :[هــود }َلُه ــو اْلَعاِلَی ــاَل َأُب ــْدِر. : ] َق ــَن الصَّ ــُر ِم الزَِّفی
ِهیُق ِمَن اْلَحْلقِ  اجُ  ،َوالشَّ ـِهیُق ِمـَن : َوَعْنُه َأْ�ًضا ِضدُّ َذِلَك. َوَقاَل الزَّجَّ ِة اْألَِنیِن، َوالشَّ الزَِّفیُر ِمْن ِشدَّ
ا ِة ِمــَن اْلُكــوِفیِّیَن َواْلَبْصــِر�ِّیَن َأنَّ الزَِّفیــَر ِ�َمْنِزَلــِة اْبِتــَداِء َوَزَعــَم َأْهــُل اللَُّغــ: َقــالَ  .اْألَِنــیِن اْلُمْرَتِفــِع ِجــد�

ِهیَق ِ�َمْنِزَلِة آِخِر َصْوِت اْلِحَماِر ِفي النَِّهیِق. َوَقاَل اْبُن َعبَّـاٍس  -َصْوِت اْلَحِمیِر ِفي النَِّهیِق، َوالشَّ
ُ َعْنـــهُ  ـــِعیُف. َوَقـــاَل الزَِّفیـــرُ : َقـــالَ  ،َعْكَســـهُ  -َرِضـــَي للااَّ ـــْوُت الضَّ ـــِهیُق الصَّ ـــِدیِد، َوالشَّ ـــْوُت الشَّ  الصَّ
اُك َوُمَقاِتلٌ  حَّ ِهیُق ِمْثُل آِخرِِه ِحـیَن َفـَرَغ ِمـْن َصـْوِتِه؛ َقـاَل : الضَّ ِل َنِهیِق اْلِحَماِر، َوالشَّ الزَِّفیُر ِمْثُل َأوَّ

اِعرُ   : الشَّ
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ـــَهقْ  ـــِحیًال َأْو َش ـــْوِف َس ـــي اْلَج ـــَرَج ِف   َحْش
 

 َحتَّـــــى ُ�َقــــــاَل َنـــــاِهٌق َوَمــــــا َنَهــــــقْ  
ِهیُق َردُّ النََّفسِ : َوِقیلَ    .الزَِّفیُر ِإْخَراُج النََّفِس، َوُهَو َأْن َ�ْمَتِلَئ اْلَجْوُف َغم�ا َفَیْخُرُج ِ�النََّفِس، َوالشَّ

ِة اْلُحْزنِ : َوِقیلَ   ِتهِ  َمْأُخوٌذ ِمنَ  ،الزَِّفیُر َتْرِدیُد النََّفِس ِمْن ِشدَّ ، الزَّْفِر َوُهـَو اْلَحْمـُل َعَلـى الظَّْهـِر ِلِشـدَّ
ِهیُق النََّفُس الطَِّو�ُل اْلُمْمَتـدُّ  ـِهیُق : َمـْأُخوٌذ ِمـْن َقـْوِلِهمْ  ،َوالشَّ َجَبـٌل َشـاِهٌق؛ َأْي َطِو�ـٌل. َوالزَِّفیـُر َوالشَّ

 ِمْن َأْصَواِت اْلَمْحُزوِنیَن. 
علــى  ،عبــاد مــنهم شــقي وســعید، وهــذا علــى ســبیل اإلجمــالن الأخــر اآل�ــات الســا�قة آلمــا ذ�ــر فــي 

ـا الَّـِذیَن َشـُقوا َفِفـي النَّـارِ {: ثم جاء البسـط، والنشـر فیمـا یتلـو فقـال ،سبیل اللف  ]١٠٦: [هـود }َفَأمَّ
التفصــیل و هــو البســط  الــذيلف �األشــقیاء، و�ــدأ بهــم فــي النشــر الوهـذا مرتــب؛ ألنــه بــدأ �اإلجمــال �ــ

ـا الَّـِذیَن ُسـِعُدوا{: �السـعداء، و�عـد ذلـك قـال ىنثثم  ]١٠٦: [هود }َشُقوا َفِفي النَّارِ  َفَأمَّا الَِّذینَ {  }َوَأمَّ
 .امرتبً  اونشرً  الف� ، وهذا �سمونه ]١٠٨: [هود

ْت} وأمـــا مـــا تقـــدم فـــي آل عمـــران   ـــا الَّـــِذیَن اْســـَودَّ : [آل عمـــران{َیـــْوَم َتْبـــَیضُّ ُوُجـــوٌه َوَتْســـَودُّ ُوُجـــوٌه َفَأمَّ
 ىنـثـم ث] ١٠٦: [آل عمـران }َیْوَم َتْبَیضُّ ُوُجـوٌه َوَتْسـَودُّ ُوُجـوهٌ {: بیضت وجوههم قالا] بدأ �من ١٠٦

فهنـاك اللــف والنشــر المرتــب �مــا هنــا، وفــي آل  ،، ثــم بــدأ فــي التفصــیل �الثــاني دون األول�المسـود
ش مـا هـو مرتـب، كتب البالغة اللف والنشر المشـو �سمى � الذيعمران اللف والنشر غیر المرتب 
�مــا  ،وجــاء فــي صــحیح الكــالم ،فصــیح مــا�اله ،أو غیــر مرتــب او�الهمــا فصــیح ســوٌء �ــان مرتًبــ

 سمعتم.
 ............: طالب
 ؟ماذا

 ...........: طالب
 .هم �طلقون  ،بدمن �تب األهو �أنها 

  فیه انتقاص للكالم وو. لما �ان اللف: طالب
 .نعم ،أفصح الكالم فيفصیح، جاء  �الهما أو غیر مرتب انه سواء �ان مرتبً أإذا عرفنا  وهال 

 ...........: طالب
 .لإشكا هما فی

ـَماَواُت َواْألَْرُض {: َقْوُلـُه َتَعــاَلى" ] َمـا َداَمــْت ِفـي َمْوِضــِع ١٠٧: [هــود }َخاِلـِدیَن ِفیَهــا َمـا َداَمــِت السَّ
َماَواِت َواْألَرْ  ،َنْصٍب َعَلى الظَّْرفِ  َوْقـَت َذِلـَك. َواْخُتِلـَف ِفـي َتْأِو�ـِل َهـَذا؛ : ِض، َوالتَّْقـِدیرُ َأْي َدَواَم السَّ

اكُ  حَّ ـَماُء ُ�ـلُّ َمـا : َفَقاَلْت َطاِئَفٌة ِمْنُهُم الضَّ اْلَمْعَنى َما َداَمْت َسَماَواُت اْلَجنَِّة َوالنَّـاِر َوَأْرُضـُهَما، َوالسَّ
ــِة {: َوِفــي التَّْنِز�ــلِ  ،ْیــِه َقــَدُمكَ َعــَالَك َفَأَظلَّــَك، َواْألَْرُض َمــا اْســَتَقرَّ َعلَ  َوَأْوَرَثَنــا اْألَْرَض َنَتَبــوَُّأ ِمــَن اْلَجنَّ

 ].٧٤: [الزمر }َحْیُث َنَشاءُ 
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ْخَبـا: َوِقیلَ   ْنَیا َوَأْجَرى َذِلَك َعَلى َعاَدِة اْلَعـَرِب ِفـي اإلِْ َماَء َواْألَْرَض اْلَمْعُهوَدَتْیِن ِفي الدُّ ِر َأَراَد ِ�ِه السَّ
ــْيِء َوَتْأِبیــِدهِ َعــ اْخَتَلــَف اللَّْیــُل  َال آِتیــَك َمــا َجــنَّ َلْیــٌل، َأْو َســاَل َســْیٌل، َوَمــا: َ�َقــْوِلِهمْ  ،ْن َدَواِم الشَّ

َماَواُت َواْألَْرُض   ".َوالنََّهاُر، َوَما َناَح اْلَحَماُم، َوَما َداَمِت السَّ
 هذا تیئیس. ،تیئیس �جاٍء أبًدا، �عني ما هو

ُ َتْخِلیـَد اْلَكَفـَرِة ِبـَذِلَك. َوِ�ْن َ�ـاَن َقـْد  ، َهَذا ِممَّا ُیِر�ُدوَن ِ�ِه ُطوًال ِمْن َغْیِر ِنَهاَ�ةٍ َوَنْحوُ "  َفـَأْفَهَمُهُم للااَّ
َماَواِت َواْألَْرِض. َوَعـِن اْبـِن َعبَّـاٍس َأنَّ َجِمیـَع اْألَْشـَیاِء اْلَمْخُلوَقـِة َأْصـُلَها ِمـ ْن ُنـوِر َأْخَبَر ِبَزَواِل السَّ

َماَواِت وَ  ِن َأَبـًدا اِن ِإَلى النُّوِر الَِّذي ُأِخَذَتا ِمْنُه؛ َفُهَمـا َداِئَمَتـااْألَْرَض ِفي اْآلِخَرِة ُتَردّ اْلَعْرِش، َوَأنَّ السَّ
 ِفي ُنوِر اْلَعْرِش.

ِل؛ ]؛ ِألَنَّ ١٠٧: [هود }ِإالَّ َما َشاَء َر�َُّك ِفي َمْوِضِع َنْصٍب {: َقْوُلُه َتَعاَلى  ُه اْسِتْثَناٌء َلـْیَس ِمـَن اْألَوَّ
 ."َوَقِد اْخُتِلَف ِفیهِ 

 ن �معنى"لكن".و ، و"إال" هنا تكامنقطعً  لیس من األول �عني استثناءً 
] ١٠٦: [هـود }َفِفـي النَّـارِ {: َأنَّـُه اْسـِتْثَناٌء ِمـْن َقْوِلـهِ : اْألُوَلـى: َعَلى َأْقَواٍل َعَشَرةٍ  َوَقِد اْخُتِلَف ِفیهِ "
 ."ِمْن َتْأِخیِر َقْوٍم َعْن َذِلكَ  ]١٠٧: } [هودِإالَّ َما َشاَء َر�ُّكَ {: َأنَُّه َقالَ كَ 

  األول؟أم األولى 
 ..عشرة: طالب

 ة.هو عشر 
  ..عشر من: طالب

 .نعممن المذ�ر 
 .األول أو: طالب

 شك؛ ألن الذي یلیه الثاني.األول بال 
 ".َأنَُّه اْسِتْثَناءٌ : اْألُوَلى"

 ل من هذه األقوال.�عني األو 
: [هـود {ِإالَّ َمـا َشـاَء َر�ُّـَك}: ] َ�َأنَّـُه َقـالَ ١٠٦: [هـود }َفِفي النَّـارِ {: َأنَُّه اْسِتْثَناٌء ِمْن َقْوِلهِ : اْألول"

َرِضـَي - ِبرٍ َوَهَذا َقْوٌل َرَواُه َأُبو َنْضَرَة َعْن َأِبي َسِعیٍد اْلُخْدِريِّ َوَجا ،ِمْن َتْأِخیِر َقْوٍم َعْن َذِلكَ  ]١٠٧
ُ َعْنُهَمــا  }َمــا َطــاَب َلُكــمْ {: َ�َقْوِلــهِ  ،. َوِ�نََّمــا َلــْم َ�ُقــْل َمــْن َشــاَء؛ ِألَنَّ اْلُمــَراَد اْلَعــَدُد َال اْألَْشــَخاُص -للااَّ

ُ َعَلْیِه َوَسلَّمَ -]. َوَعْن َأِبي َنْضَرَة َعْن َرُسوِل للااَِّ ٣: [النساء َأالَّ ُیـْدِخَلُهْم  ِإالَّ َمْن َشاءَ « -َصلَّى للااَّ
 .»وا ِ�اْلَمْعِصَیةِ َوِ�ْن َشق

 َشُقوا.
 .»وا ِ�اْلَمْعِصَیةِ َأالَّ ُیْدِخَلُهْم َوِ�ْن َشق ِإالَّ َمْن َشاءَ « 
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ٍة ِمـَن النَّـارِ : الثَّاِني َوَعَلـى َهـَذا  ،َأنَّ اِالْسِتْثَناَء ِإنََّما ُهَو ِلْلُعَصاِة ِمَن اْلُمْؤِمِنیَن ِفي ِإْخَراِجِهْم َ�ْعَد ُمدَّ
 ]١٠٦: [هود}َفَأمَّا الَِّذیَن َشُقوا{: َ�ُكوُن َقْوُلهُ 
 .شقوا شقوا

ـا الَّـِذیَن َشـُقوا{  ـا ِفـي اْلَكَفـَرِة َواْلُعَصــاِة، َوَ�ُكـوُن اِالْسـِتْثَناُء ِمـْن "َخاِلــِدیَن" ]١٠٦: [هــود }َفَأمَّ  ،َعام�
اُك َوَأُبــو ِســَناٍن وَ  ــحَّ ــِحیِح ِمــْن َحــِدیِث َأَنــِس ْبــِن َماِلــٍك َقــالَ َقاَلــُه َقَتــاَدُة َوالضَّ َقــاَل : َغْیــُرُهْم. َوِفــي الصَّ

 ِ ُ َعَلْیِه َوَسلَّمَ -َرُسوُل للااَّ َیْدُخُل َناٌس َجَهنََّم َحتَّى ِإَذا َصـاُروا َ�اْلُحَمَمـِة ُأْخِرُجـوا ِمْنَهـا «: -َصلَّى للااَّ
َم َهـَذا اْلَمْعَنـى ِفـي "النَِّسـاِء" ،»َهنَِّمیُّونَ اْلجَ َهُؤَالِء : َوَدَخُلوا اْلَجنََّة َفُیَقالُ  : َوَغْیِرَهـا. الثَّاِلـثُ  ،َوَقْد َتَقـدَّ

ِهیقِ  َأْي َلُهْم ِفیَها َزِفیٌر َوَشِهیٌق ِإالَّ َما َشاَء َر�َُّك ِمْن َأْنَواِع اْلَعـَذاِب  ،َأنَّ اِالْسِتْثَناَء ِمَن الزَِّفیِر َوالشَّ
. الَِّذي َلْم َیْذُكْرهُ   ، َوَ�َذِلَك ِألَْهِل اْلَجنَِّة ِمَن النَِّعیِم َما ُذِكَر، َوَما َلْم ُیْذَكْر. َحَكاُه اْبُن اْألَْنَباِريِّ

ـَماَواُت َواْألَْرُض {: َقاَل اْبُن َمْسـُعودٍ : الرَّاِ�عُ  ] َال َ�ُموُتـوَن ١٠٧: [هـود }َخاِلـِدیَن ِفیَهـا َمـا َداَمـِت السَّ
َوُهَو َأْن َ�ْأُمَر النَّاَر َفَتْأُكُلُهْم َوُتْفِنـَیُهْم،  ،]١٠٧: [هود }ِإالَّ َما َشاَء َر�ُّكَ { ،َن ِمْنَهاِفیَها، َوَال ُ�ْخَرُجو
ُد َخْلَقُهْم.   ُثمَّ ُ�َجدِّ

 َوَهَذا اْلَقْوُل َخاصٌّ ِ�اْلَكاِفِر َواِالْسِتْثَناُء َلُه ِفي اْألَْكِل، َوَتْجِدیِد اْلَخْلِق.: ُقْلتُ 
 ".َأنَّ ِإالَّ ِ�َمْعَنى "ِسَوى" َ�َما َتُقوُل ِفي اْلَكَالمِ : ُس اْلَخامِ  
 الداعي إلى هذه األقوال العشرة؟  ما

 ما الذي دعاه إلى أن یذ�ر هذه العشرة األقوال؟
 .االستثناء: الطالب

 }ِفیَهـا َخاِلـِدینَ { ،نعم؛ ألنه یلزم علـى االسـتثناء القـول �فنـاء النـار، وأن الكفـار ال �خلـدون فـي النـار
االسـتثناء  ا] فیلزم علیه القول �فناء النار، و�ـأتي أ�ًضـ١٠٧: [هود }ِإالَّ َما َشاَء َر�ُّكَ {] ١٠٧: [هود

في الجنة، والقـول �فنـاء الجنـة والنـار قـول الجهنمیـة، القـول �فنـاء الجنـة والنـار هـو قـول الجهنمیـة، 
فمن �ان في نعـیم فهـو أبـدي، ومـن �ـان  ،أبد�ة ةدائم ةوالذي علیه أهل السنة أن الجنة النار دائم

ن فـي النـار، و فـي النـار �ـاق ، مـنن و �ـاق ،مـا �فنـون : العـالف �قـول وهـذیل .في عذاب فهـو سـرمدي
 .تفنى حر�اتهم ،لكن تفنى حر�اتهم ،ن في الجنةو في الجنة �اق ومن

، نـة �ـاقٍ نعـیم الج ،سـاقط، والنصـوص فـي الكتـاب والسـنة متضـافرة علـى أن النعـیم �ـاقٍ  وهذا قول 
یهــود، وأنــه ال �فنــى أبــد اآل�ــاد، و�ــذلك عــذاب أهــل النــار ممــن حكــم لــه �ــالخلود مــن الكفــار مــن ال

 .وغیرهم ،المشر�ینو والنصارى، 
أو مـن  ،االسـتثناء مـن خالـدین لالمقصود أن هذه األقوال من أجل وجود هذا االسـتثناء، �عنـي هـ 

فــي القــول  -رحمــه هللا-�مــا ذ�ــره المؤلــف  ،مــن االســتثناء اســت علــى �ابهــیأو معنــى إال ل ،غیــره
 ؟الخامس

 



 
 

 
 
 

١
٥ 
 

 

4ò¶^=fiÍà’ÿ^=Ñgƒ=ÅÎêÿ^=Ïÿ_≈‹=١٥ 

َما َمِعي َرُجٌل ِإالَّ َزْ�ٌد، َوِلي َعَلْیَك َأْلَفا ِدْرَهٍم : َأنَّ ِإالَّ ِ�َمْعَنى "ِسَوى" َ�َما َتُقوُل ِفي اْلَكَالمِ : اْلَخاِمُس "
ـَماَواُت َواْألَْرُض ِســَوى َمــا َشـاَء َر�ُّــَك ِمــَن َفـاْلَمْعَنى َمــا َداَمــِت : ِإالَّ اْألَْلـَف الَِّتــي ِلـي َعَلْیــَك. ِقیــلَ  السَّ

 اْلُخُلوِد. 
اِدُس  ْخَراِج، َوُهَو َال ُیِر�ُد َأْن ُ�ْخِرَجُهْم ِمْنَهـا. َ�َمـا َتُقـوُل ِفـي اْلَكـَالمِ : السَّ َأَرْدُت : َأنَُّه اْسِتْثَناٌء ِمَن اإلِْ

َشـاَء َأْن ُ�ْخـِرَجُهْم  َفـاْلَمْعَنى َأنَّـُه َلـوْ  ،َوَأْنَت ُمِقیٌم َعَلى َذِلَك اْلِفْعـلِ َأْن َأْفَعَل َذِلَك ِإالَّ َأْن َأَشاَء َغْیَرُه، 
اُج َعْن َأْهِل اللَُّغةِ َوَلِكنَُّه َقْد َأْعَلَمُهْم َأنَُّهْم َخاِلُدوَن ِفیَها، َذَكَر َهَذْیِن اْلَقْوَلْیِن ال ،َألَْخَرَجُهمْ  : َقـالَ  ،زَّجَّ

ـَماَواُت َواْألَْرُض ِإالَّ َمـا {: اِني َقـْوَالِن آَخـَراِن، َفَأَحـُد اْلَقـْوَلْینِ َوِألَْهِل اْلَمعَ  َخاِلـِدیَن ِفیَهـا َمـا َداَمـِت السَّ
] ِمـْن ِمْقـَداِر َمـْوِقِفِهْم َعَلـى َرْأِس ُقُبـوِرِهْم، َوِلْلُمَحاَسـَبِة، َوَقـْدِر ُمْكـِثِهْم ِفـي ١٠٧: [هـود }َشاَء َر�ُّكَ 

ْنَیا، َوالْ  ــدُّ ــرُ ال ــْوُل اْآلَخ ــوِف ِلْلِحَســاِب. َواْلَق ــْرَزِخ، َواْلُوُق ــیِم : َب ــى النَِّع ــاَدِة َعَل �َ ــي الزِّ ــِتْثَناِء ِف ــوُع اِالْس ُوُق
ـَماَواُت َواْألَْرُض ِإالَّ َمـا َشـاَء َر�ُّـكَ {: َواْلَعـَذاِب، َوَتْقـِدیُرهُ  ] ١٠٧: [هــود }َخاِلـِدیَن ِفیَهـا َمـا َداَمــِت السَّ

 لنَِّعیِم ِألَْهِل النَِّعیِم، َوِزَ�اَدِة اْلَعَذاِب ِألَْهِل اْلَجِحیِم.ِمْن ِزَ�اَدِة ا
نْ : ُقْلتُ   َماِء َواْألَْرِض اْلَمْعُهوَدَتْیِن ِفي الـدُّ ِة َ�ْوِن السَّ َ�اَدِة ِمَن اْلُخُلوِد َعَلى ُمدَّ َیا، َفاِالْسِتْثَناُء ِفي الزِّ

ــَماَواِت َواْخَتــاَرُه التِّْرِمــِذيُّ اْلَحِكــیُم َأُبــ ، َأْي َخاِلــِدیَن ِفیَهــا ِمْقــَداَر َدَواِم السَّ ــُد ْبــُن َعِلــيٍّ و َعْبــِد للااَِّ ُمَحمَّ
ُة اْلَعاَلمِ َواْألَرْ  َماِء َواْألَْرِض َوْقٌت َیَتَغیََّراِن ِفیِه، َوُهـَو َقْوُلـُه ُسـْبَحاَنهُ ِض، َوَذِلَك ُمدَّ ُل {: ، َوِللسَّ َیـْوَم ُتَبـدَّ

ـــیَن َوَعـــاَمَلُهْم، َواْشـــَتَرى ِمـــْنُهْم  ،]٤٨: [إبـــراهیم } اْألَْرضِ اْألَْرُض َغْیـــرَ  ُ ُســـْبَحاَنُه اْآلَدِمیِّ َفَخَلـــَق للااَّ
، َفَمْن َوفَّى ِبَذِلَك اْلَعْهِد َفَلُه اْلَجنَُّة، َوَمـْن َ�اَ�َعُهْم َیْوَم اْلِمیَثاقِ  َأْنُفَسَهْم َوَأْمَواَلَهْم ِ�اْلَجنَِّة، َوَعَلى َذِلكَ 

ـَماَواِت َواْألَْرضِ َذَهَب ِبَرَقَبِتِه َ�ْخُلُد ِفي النَّـاِر ِ�ِمْقـَداِر دَ  َوَ�ـَذِلَك َأْهـُل  ،َفِإنََّمـا َداَمَتـا ِلْلُمَعاَمَلـةِ  ،َواِم السَّ
ُ َفِإَذا َتمَّْت َهِذِه اْلُمَعاَمَلُة َوَقَع اْلَجِمیُع فِ  ،اْلَجنَِّة ُخُلوٌد ِفي اْلَجنَِّة ِ�ِمْقَداِر َذِلكَ  ي َمِشیَئِة للااَِّ؛ َقـاَل للااَّ

ــَماَواِت َواْألَْرَض َوَمــا َبْیَنُهَمــا َالِعِبــیَن َمــا َخَلْقَناُهَمــا ِإالَّ ِ�ــاْلَحقِّ {: َتَعــاَلى : [الــدخان }َوَمــا َخَلْقَنــا السَّ
ُ�وِ�یَّةِ  ،]٣٩-٣٨ اَرْ�ِن ِ�ِمْقَداِر َدَواِمِهَما، َوُهَو َحقُّ الرُّ ُثـمَّ  ، ِبَذِلَك اْلِمْقَداِر ِمَن اْلَعَظَمةِ َفَیْخُلُد َأْهُل الدَّ

اَرْ�ِن ِلَحـقِّ اْألََحِد�َّـةِ  ـًدا ِألََحِدیَِّتـِه َ�ِقـَي ِفـي َدارِِه َأَبـًدا،  ،َأْوَجَب َلُهُم اْألََبـَد ِفـي ِ�ْلَتـا الـدَّ َفَمـْن َلِقَیـُه ُمَوحِّ
ـْجِن َأَبـًداَوَمْن َلِقَیُه ُمْشِرً�ا ِ�َأَحِدیَِّتِه ِإَلًهـا َ�ِقـَي ِفـي ا ُ اْلِعَبـاَد ِمْقـَداَر اْلُخُلـوِد، ُثـمَّ َقـالَ  ،لسِّ : َفـَأْعَلَم للااَّ

ِة الَِّتي َتْعَجـُز اْلُقُلـوُب َعـْن ِإْدَراِكَهـا١٠٧: [هود }ِإالَّ َما َشاَء َر�ُّكَ { ِألَنَّـُه َال َغاَ�ـَة  ؛] ِمْن ِزَ�اَدِة اْلُمدَّ
اَرْ�ِن َأَبًدا.َفِباِالْعِتَقاِد َداَم ُخُلوُدهُ  ،َلَها  ْم ِفي الدَّ

َوَمـا َشـاَء : َواْلَمْعَنـى ،ِإنَّ ِإالَّ ِ�َمْعَنى اْلَواِو، َقاَلُه اْلَفرَّاُء َوَ�ْعـُض َأْهـِل النََّظـِر َوُهـَو الثَّـاِمنُ : َوَقْد ِقیلَ  
َماَواِت َواْألَْرضِ  ِة َدَواِم السَّ َ�اَدِة ِفي اْلُخُلوِد َعَلى ُمدَّ ْنَیا.  َر�َُّك ِمَن الزِّ  ِفي الدُّ

ـــِه َتَعـــاَلى ـــِذیَن َظَلُمـــوا{: َوَقـــْد ِقیـــَل ِفـــي َقْوِل ـــِذیَن َظَلُمـــوا. َوَقـــاَل ٤٦: [العنكبـــوت }ِإالَّ الَّ ] َأْي َوَال الَّ
اِعرُ   : الشَّ

  َوُ�ـــــــــــــــــــلُّ َأٍخ ُمَفاِرُقـــــــــــــــــــُه َأُخـــــــــــــــــــوهُ 
 

 َلَعْمُر َأِبیَك ِإالَّ اْلَفْرَقَداِن  
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 َأْي َواْلَفْرَقَداِن. 
َوَهَذا َقْوٌل َ�ِعیٌد ِعْنَد اْلَبْصِر�ِّیَن َأْن َتُكـوَن ِإالَّ ِ�َمْعَنـى اْلـَواِو، َوَقـْد َمَضـى ِفـي : اَل َأُبو ُمَحمٍَّد َمكِّيٌّ َوقَ 

ِمـَن النَِّسـاِء  َوَال َتْنِكُحـوا َمـا َنَكـَح آَ�ـاُؤُ�مْ {: َ�َقْوِلـِه َتَعـاَلى ،َمْعَناُه َ�َما َشاَء َر�ُّكَ : اْلَبَقَرِة َبَیاُنُه. َوِقیلَ 
 .التَّاِسعُ : ] َأْي َ�َما َقْد َسَلَف، َوُهوَ ٢٢: [النساء }ِإالَّ َما َقْد َسَلفَ 

] ِإنََّما َذِلـَك َعَلـى َطِر�ـِق اِالْسـِتْثَناِء ١٠٧: [هود }ِإالَّ َما َشاَء َر�ُّكَ {: َوُهَو َأنَّ َقْوَلُه َتَعاَلى: اْلَعاِشرُ  
ْرُع ِإلَ  َلَتْدُخُلنَّ اْلَمْسِجَد اْلَحَراَم {: َفُهَو َعَلى َحدِّ َقْوِلِه َتَعاَلى ،ى اْسِتْعَماِلِه ِفي ُ�لِّ َ�َالمٍ الَِّذي َنَدَب الشَّ
ــینَ  ُ آِمِن ــْرِط ٢٧: [الفــتح }ِإْن َشــاَء للااَّ ــِم الشَّ ] َفُهــَو اْســِتْثَناٌء ِفــي َواِجــٍب، َوَهــَذا اِالْســِتْثَناُء ِفــي ُحْك

�ـِه َقْوُلـُه َتَعـاَلى ،َفَلـْیَس ُیوَصـُف ِ�ُمتَِّصـٍل َوَال ُمْنَقِطـعٍ  ،ِإْن َشاَء َر�ُّكَ : َ�َأنَُّه َقالَ  ،َكَذِلكَ  : َوُ�َؤ�ِّـُدُه َوُ�َقوِّ
 ."َوَنْحُوُه َعْن َأِبي ُعَبْیدٍ  ،]١٠٨: [هود }َعَطاًء َغْیَر َمْجُذوذٍ {

ــَر َمْجــُذوذٍ {: �ونــهیــدل علــى عــدم انقطاعــه  الســتثناء علــى القــول ] دائــم، و�كــون ا١٠٨: [هــود }َغْی
مـن  ًئا] من �اب تعلـیم العبـاد أن �سـتثنوا إذا ذ�ـروا شـی١٠٨: [هود }ِإالَّ َما َشاَء َر�ُّكَ {: األخیر قوله

 �اب التحقیق، والتبرك �مشیئة هللا سبحانه وتعالى، و�ن لم �كن من �اب التعلیق �ما هنا.
ــالَ " ــٍد َق ــي ُعَبْی ــْن َأِب ــُوُه َع َمْت عَ : َوَنْح ــدَّ ــي َتَق ــِر�َقْیِن ِف ــوِد اْلَف ــي ُخُل ــاَلى ِف ِ َتَع ــَن للااَّ ــیَئِة ِم ــُة اْلَمِش ِز�َم

اَرْ�نِ  َمْت ِفي اْلُخُلودِ َفَوَقَع َلْفُظ اِالْسِتْثَناِء، َواْلَعِز�َمُة قَ  ،الدَّ  .ْد َتَقدَّ
ُ آِمِنینَ َلَتْدُخُلنَّ اْلَمْسِجَد اْلَحَراَم ِإْن شَ {: َوَهَذا ِمْثُل َقْوِلِه َتَعاَلى: َقالَ   ] َوَقْد َعِلَم ٢٧: [الفتح }اَء للااَّ

َمْت، ِ�اْلَعِز�َمـِة  ،َأنَُّهْم َیْدُخُلوَنُه َحْتًما َفَلْم ُیوِجِب اِالْسِتْثَناُء ِفي اْلَمْوِضَعْیِن ِخَیاًرا؛ ِإِذ اْلَمِشیَئُة َقْد َتَقدَّ
ُخوِل ِفي اْلَمْسِجِد الْ  اَرْ�ِن َوالدُّ  َحَراِم؛ َوَنْحُوُه َعِن اْلَفرَّاِء.ِفي اْلُخُلوِد ِفي الدَّ

ــْوٌل   ــرَ -َوَق ــاِدَي َعَش ــُرُهْم، : -َح ــِقَیاُء َال َغْی ــُم اْألَْش ــَعَداُء ُه ــَعَداُء، َوالسُّ ــُم السُّ ــِقَیاَء ُه ــَو َأنَّ اْألَْش َوُه
ُ  َوَ�َیاُنُه َأنَّ "َما" ِ�َمْعَنى ،َواِالْسِتْثَناُء ِفي اْلَمْوِضَعْیِن َراِجٌع ِإَلْیِهمْ  ِمَن  -َعزَّ َوَجلَّ -"َمْن"، اْسَتْثَنى للااَّ

ـٍد  اِخِلیَن ِفي النَّاِر اْلُمَخلَِّدیَن ِفیَها الَِّذیَن ُ�ْخَرُجوَن ِمْنَها ِمْن ُأمَِّة ُمَحمَّ ُ َعَلْیـِه َوَسـلَّمَ -الدَّ  -َصـلَّى للااَّ
اِخِلیَن ِفــي �َمــاِن، َواْســَتْثَنى ِمــَن الــدَّ ــاَر  ِ�َمـا َمَعُهــْم ِمــَن اإلِْ ــِة اْلُمَخلَّــِدیَن ِفیَهــا الَّــِذیَن َیــْدُخُلوَن النَّ اْلَجنَّ

. َوُهُم الَِّذیَن َوَقَع َعَلْیِهُم اِالْسِتْثَناُء الثَّـاِني؛ ُجوَن ِمْنَها ِإَلى اْلَجنَّةِ ِبُذُنوِ�ِهْم َقْبَل ُدُخوِل اْلَجنَِّة ُثمَّ ُ�ْخرَ 
ــا الَّــِذینَ {: َكَأنَّـُه َقــاَل َتَعــاَلى ــاِر َلُهـْم ِفیَهــا َزِفیــٌر َوَشــِهیٌق َخاِلــِدیَن ِفیَهــا َمــا َداَمــِت َفَأمَّ  َشــُقوا َفِفــي النَّ

َماَواُت َواْألَْرُض ِإالَّ َما َشاَء َر�ُّكَ  ] َأالَّ ُ�َخلِّـَدُه ِفیَهـا، َوُهـُم اْلَخـاِرُجوَن ِمْنَهـا ١٠٧-١٠٦: [هود }السَّ
ــٍد  ــِة ُمَحمَّ ُ َعَلْیــهِ -ِمــْن ُأمَّ ــٍد  -َوَســلَّمَ  َصــلَّى للااَّ ُ َعَلْیــِه َوَســلَّمَ -ِ�ِإ�َمــاِنِهْم َوِ�َشــَفاَعِة ُمَحمَّ  ،-َصــلَّى للااَّ

ــَعَداءَ  ــَة ُ�َســمَّْوَن السُّ ــاَر ُ�َســمَّْوَن اْألَْشــِقَیاَء، َوِ�ــُدُخوِلِهُم اْلَجنَّ اُك  ،َفُهــْم ِبــُدُخوِلِهُم النَّ ــحَّ َ�َمــا َرَوى الضَّ
ــارِ ا: َعــِن اْبــِن َعبَّــاٍس ِإْذ َقــالَ  ُثــمَّ َســِعُدوا ِ�ــاْلُخُروِج ِمْنَهــا َوُدُخــوِلِهُم  ،لَّــِذیَن َســِعُدوا َشــُقوا ِبــُدُخوِل النَّ

 ."اْلَجنَّةَ 
 ..........: طالب
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 معناه؟ ما
بــوا بــذنوب قو تــأخر دخــولهم إلــى الجنــة الــذین ع نن االســتثناء یبقــى علــى الــذیإ: �قــول: طالــب"

 هناك، وال خلود هنا؟  ثم دخول الجنة فال خلود تام لهم ،البصیرة
 �عني في الموضعین المراد بهم واحد.

 .االستثناء واحد: طالب
ــٌر َوَشــِهیٌق {االســتثناء فــي الموضــوعین  ،فــي الموضــعین ــا َزِفی ــْم ِفیَه ــي النَّــاِر َلُه ــُقوا َفِف ــِذیَن َش ــا الَّ َفَأمَّ

ــِدیَن ِفیَهــا  ون �خرجــثــم النــار  وا] �ــأن یــدخل١٠٧: [هــود }ِإالَّ َمــا َشــاَء َر�ُّــكَ {] ١٠٧-١٠٦[هــود  }َخاِل
 منها؛ ألنهم لیسوا من أهل الخلود، لكن من أهل المعاصي.

 }ِإالَّ َمـا َشـاَء َر�ُّـكَ {] ١٠٧: [هـود }َخاِلـِدیَن ِفیَهـا{ ا] أ�ًضـ١٠٨: [هود }َوَأمَّا الَِّذیَن ُسِعُدوا َفِفي اْلَجنَّةِ {
 خره؟آألمر أو من ]. من أول ا١٠٧: [هود }َخاِلِدیَن ِفیَها{] ١٠٧: [هود

 .خرهآمن : الطالب
 .�عید من السیاق ،فیكون االستثناء لما �ان قبل دخولهم الجنة، مع أن هذا یبعد ،نعم

 .سریي اختاره التفسیر المذهذا ال: طالب
 {َفِمـْنُهْم َشـِقيٌّ َوَسـِعیٌد}: �كـون قولـه ،اواحـدً  ائً السیاق �كون المراد �اآلیتین شی�عید عن  هالمقصود أن

 مـؤمن خـالص هـذا خالـد: فتكـون األنـواع ثالثـة ا،واحـدً  اوسعید نوعً  شقي ،اواحدً  انوعً  ]١٠٥: هود[
، خـرهآو�افٌر خالص هـذا مخلـد فـي النـار مـن أول الوقـت إلـى ، خرهآفي الجنة من أول الوقت إلى 

 ل، شـقي فـيآعتبـار الحـال، "سـعید" �اعتبـار المـوشخٌص ثالث شقٌي وسـعید فـي آٍن واحـد "شـقي" �ا
 ..وسعید ،وقت دخوله النار

 .�عد دخوله الجنة: طالب
ــِذیَن َشــُقوا{�عــد دخولــه الجنــة  ــا الَّ ــِذیَن ُســِعُدوا{]، ١٠٦: [هــود }َفَأمَّ ــا الَّ ] "أمــا" هــذه ١٠٨: [هــود }َوَأمَّ

 �ش؟إل
 .تفصیل: طالب

ــا { ،أمــا �ــذا، وأمــا �ــذا "تفصــیل" تــذ�ر لــذ�ر أنــواع، وال تــذ�ر لنــوٍع واحــد ،تفصــیل ــِذیَن َشــُقواَفَأمَّ  }الَّ
ثنـین نـوع واحـد، فهـم شـقوا اال �ـال ،] هـذا نـوع واحـد١٠٨: [هـود }َوَأمَّا الَّـِذیَن ُسـِعُدوا{]، ١٠٦: [هود

 دخلوا الجنة.أالنها�ة سعادتهم إذا أخرجوا من النار و ف ،لآ�اعتبار الحال، وسعدوا �اعتبار الم
شك أن االستثناء مشـكل، و�ذا احتـیج لمثـل فان من الناس، وال نص ااآلیتان فیه ،لكن هذا فیه �عد 

 .]٢٣: [النبأ }الِبِثیَن ِفیَها َأْحَقاً�ا{: هذا الكالم إضافًة على قوله تعالى
 طالب:.........

 .نعم 
 .............: طالب
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�عـد  هأنـ ىماذا �عـد هـذه األحقـاب؟ هـل معنـ لكن ،"األحقاب" مئات السنین، األحقاب مئات السنین
لــو لبثــوا  -رضــي هللا عــن–�ــالم عمــر ، ال؛ ألن هللا حكــم علــیهم �ــالخلود رجــون؟هــذه األحقــاب �خ

�عنــي لــو لبثــوا مــن الســنین �قــدر  ،ا �بیــر جــد� دٌ �ثیــر �ثیــر نفــو  ،َعــالجْ أهــل النــار، �قــدر رمــل : �عنــي
�خرجون فیه، هذا �ستدل �ه مـن �قـول �فنـاء النـار وأهـل النـار، لكـن لـیس  یوم لهم نالك َعالجْ رمل 
تیك ما آما  :لو قتوتقدم قوله �أنه قد �قال في الكالم على وجه التیئیس �ما �طول أمده،  ،یلفیه دل

 ؟ سیأتیه�قي اللیل والنهار. هل معنى هذا أنه لو انتهى اللیل والنهار 
 .ال: طالب

 لكـان لهـم لـو �ـان َعـالجْ �قـدر رمـل : -رضي هللا عنـه–في قول عمر  أ�ًضالیس مفهومه هذا،  ،ال
"لــو لبثــوا مقــدار  ،وانتهــى، لكــنهم مــا ر�طــوا برمــل عــالج َعــالجْ نتهــى رمــل ال َعــالجْ قــدر یــوم � امحــددً 

نكم تمكثون في النار �قـدر رمـل إ :لكنهم ما ر�طوا، ما قیل ،ن لهم یوم �خرجون فیه"ارمل عالج لك
ضـهم قـدار رمـل عـالج، و�ن فهـم �ع� اهم لیس مر�وطً ؤ فبقا ،الرمل مهما �ان عدده ینفدفعالج، و�ال 

 لكن لیس فیه دلیل. ،مادآأن هذا القول یدل على فناء النار، ولو �ان �عد 
"�فنــاء النــار"  المقصــود أن مثــل هــذه اآل�ــة، وآ�ــة النبــأ، ومــا یــروى عــن عمــر �ســتدل بهــا مــن �قــول

 دنــعمعتمــد الوهــو قــول الجهنمیــة �مــا هــو معــروف، و  ،�فنــاء الجنــة �ســتدل �اآل�ــة الثانیــة مــن �قــول
همـا  ابد اآل�اد مخلوقتان موجودتان فـي الـدنیا، وأ�ًضـأالجماعة أن الجنة والنار �اقیتان أهل السنة و 

مسـتمرتان إلـى مـا ال نها�ـة لتعــذیب أهـل النـار العـذاب األبـدي الســرمدي، ولنعـیم أهـل الجنـة النعــیم 
 الذي ال حد له.

 ؟�ا شیخ یرى الفناء ابن القیم: طالب
  .صر�ح شيء هفی ما ،ائً فناء وال شیالما یرى  ،ال ال
 ...........: طالب
 .هو ذ�ر األدلة، واستعرض األقوال من غیر ترجیح ،صر�ح شيء هما فی
 .........: طالب
 یق؟لأقال  �یف ،یقما فیه أل ،ال ال

 ؟�عني من حیث إن هذا عصى 
 .............: طالب

�یف �عـذب  ،مئة سنة عصى ان شخًص إ: أدلة الفر�قین، لكن نعلم منهم من �قول ،هو ذ�ر األدلة
 .�عذب مئة سنة ،عاش مئة سنة ،الف السنین، �عذب �قدر ما عصىآ

 ...........: طالب
أن �عــذب الــذي قــد �قــول �عضــهم هــذا وقــد قیــل، �عنــي مــن عــدل هللا ورحمتــه أن �عــذب الشــخص  

 ؟الف السنینآعصى مئة سنة �عذ�ه 
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 ...............: طالب
�عصـي �عصـي نـه أما في نیته في یـوم مـن األ�ـام  ،الكفر صحبتمس ،هذا صحبتومس ،هو بنیته

 ال. ،عشر سنین عشین سنة ثم یتوب
 ............: طالب
 ؟ماذا

 .........: طالب
 .خالص ما نفعإذا عاین �عني  ،ما ینفع ،ما ینفع
 ............: طالب

 .ادو الع واردلو  ا،لعادو  لو ردوا
 ؟القول �فناء النار فقط فیه شيء �بیر: طالب

 .میةل الجهو هو ق ،فیه أشیاء، نعم
 .فناء النار: طالب

 .نعم
 .أدلةفیه : طالب

  .نه موجود هنا وهناكأمثل هذا مثل فناء الجنة على أساس 
 ................: طالب

 ..ال ال ال
 ............: طالب

 .اأبدً  ،نعم صحیح ،نعم صحیح
 �ا شیخ.. ابن القیم: طالب

  .فقطقیم ذ�ر األقوال واستطرد بذ�رها وما رجح البن ا
 ................: الطالب

 .اقوته وانظراألدلة األخرى،  أقر اأنت  ،تفأنت استشف ،ما رجح ،ما رجح ،ال ال
 ............: طالب
جنـة  أمجنـة الخلـد هـل هـي دار السعادة لما ذ�ر الخالف في الجنـة التـي دخلهـا آدم  صاحبمثل 

ــدنیا غیرهــا؟   إنــه لكــن مــا نقــول ،مــا تطلــع بنتیجــة؛ ألن األدلــة متكافئــة عنــدهم فخــالالقــرأ تفــي ال
 رجح.

ـیِن. َوَقـاَل ١٠٨: [هـود }َوَأمَّا الَّـِذیَن ُسـِعُدوا{َوَقَرَأ اْألَْعَمُش َوَحْفٌص َوَحْمَزُة َواْلِكَساِئيُّ "  ] ِ�َضـمِّ السِّ
ِلیُل َعَلى: َأُبو َعْمٍرو َل َشُقوا َوَلْم َ�ُقلْ  َوالدَّ  ."ُأْشُقوا :َأنَُّه َسِعُدوا َأنَّ اْألَوَّ

 .شقوا أم: طالب
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 ؟ینأ
 .ل أشقواو�ق أمشقوا : �قول: طالب

 .وادُأشقوا مثل سع: ولم �قل
 .ل �قول شقوا بدون همزةهوجمللبناء لل�عني هي : طالب

 .ال ال ال
اُس "  ُب ِمْن ِقـَراَءِة اْلِكَسـاِئيِّ َوَرَأْیُت َعِليَّ ْبَن ُسلَ : َقاَل النَّحَّ ُسـِعُدوا َمـَع ِعْلِمـِه ِ�اْلَعَرِ�یَّـِة!  :ْیَماَن َیَتَعجَّ

ُ، َوَأْسَعدَ : ِإْذ َ�اَن َهَذا َلْحًنا َال َ�ُجوُز؛ ِألَنَُّه ِإنََّما ُ�َقالُ   ."َسِعَد ُفَالٌن َوَأْسَعَدُه للااَّ
 .وُأسعدَ 

ـَة َلـُه ِفیـِه؛ ِألَنَّـُه ُ�َقـالُ : اْحـَتجَّ اْلِكَسـاِئيُّ ِ�َقـْوِلِهمْ َوِ�نََّما  ،ِمْثُل َأْمَرَض َوَأْسَعَد " َمَكـاٌن : َمْسـُعوٌد َوَال ُحجَّ
ــاَل اْلَمْهــَدِويُّ  ــِه. َوَق ــمَّ ُ�ْحــَذُف ِفیــِه َوُ�َســمَّى ِ� ــیَن ِمــْن ُســِعُدوا َفُهــَو : َمْســُعوٌد ِفیــِه، ُث َوَمــْن َضــمَّ السِّ

ُ. : ِإنََّما ُ�َقالُ  ،َدُه للااَُّ َسعِ : ِألَنَُّه َال ُ�َقالُ  َوُهَو َشاذٌّ َقِلیٌل؛ ،ودٌ ْسعُ مَ : َمْحُموٌل َعَلى َقْوِلِهمْ   َأْسَعَدُه للااَّ
ــَعاَدةَ : َوَقــاَل الثَّْعَلِبــيُّ " ــیِن َأْي ُرِزُقــوا السَّ َوَقــَرَأ  ،َســِعَد َوَأْســَعَد ِ�َمْعًنــى َواِحــدٍ : ُ�َقــالُ  ،ُســِعُدوا ِ�َضــمِّ السِّ

یِن ِقَیاًسا َعَلى َشـُقوا َسِعُدوا"": اْلَباُقونَ  : َواْخَتـاَرُه َأُبـو ُعَبْیـٍد َوَأُبـو َحـاِتٍم. َوَقـاَل اْلَجـْوَهِريُّ  ،ِ�َفْتِح السِّ
ــَقاَوةِ  ــَعاَدُة ِخــَالُف الشَّ ُجــُل ِ�اْلَكْســِر َفُهــَو َســِعیٌد، ِمْثــُل َســِلَم َفُهــَو َســِلیٌم، : َتُقــولُ  ،َوالسَّ ِمْنــُه َســِعَد الرَّ

 ُمْسَعٌد، َ�َأنَُّهُم اْسَتْغَنْوا َعْنُه ِ�َمْسُعوٍد. : َفُهَو َمْسُعوٌد؛ َوَال ُ�َقاُل ِفیهِ  َوَسِعدَ 
ِحیمِ  ُ َفُهـَو ُمْسـَعدٌ : َوَقاَل اْلُقَشْیِريُّ َأُبو َنْصٍر َعْبُد الرَّ ُ َفُهـَو َمْسـُعوٌد، َوَأْسـَعَدُه للااَّ  ،َوَقْد َوَرَد َسـِعَدُه للااَّ

َشـِقَي ُفـَالٌن؛ ِألَنَّـُه ِممَّـا  :َسِعَد ُفَالٌن َ�َما َال ُ�َقـالُ  :َال ُ�َقالُ : ْوَل اْلُكوِفیِّیَن َوَقاَل ِسیَبَوْ�هِ َفَهَذا ُ�َقوِّي قَ 
ِمـْن َجـذَُّه َ�ُجـذُُّه َأْي َقَطَعـُه؛ َقـاَل  ،] َأْي َغْیـَر َمْقُطـوعٍ ١٠٨: [هود }َعَطاًء َغْیَر َمْجُذوذٍ {َال َیَتَعدَّى. 

  :النَّاِ�َغةُ 
ــــــُلوِقيَّ اْلُمَضــــــاَعَف َنْســــــُجهُ    َتُجــــــذُّ السَّ

 
اِح َناَر اْلُحَباِحِب   فَّ  َوُتوِقُد ِ�الصُّ

 
 

 . "] َجْزٌم ِ�النَّْهِي؛ َوُحِذَفِت النُّوُن ِلَكْثَرِة اِالْسِتْعَمالِ ١٠٩: [هود }َفَال َتكُ {: َقْوُلُه َتَعاَلى
 . �أي شيء؟ون، قام �قومكلها مجزومة؛ ألن الجزم إنما �كون �النسبة �ان �ك

  طالب:......... 
 ن.اتمع الساكنو�ج ،ع الساكنین، حذف حرف العلةاجتمال
. ١٠٩: [هود }ِفي ِمْرَ�ةٍ {" ] ِمَن اْآلِلَهـِة َأنََّهـا َ�اِطـٌل. ١٠٩: [هود }ِممَّا َ�ْعُبُد َهُؤَالءِ {] َأْي ِفي َشكٍّ

ـُد ِلُكـ: َوَأْحَسُن ِمْن َهَذا ـا َ�ْعُبـُد َهـُؤَالِء َأنَّ للااََّ َأْي ُقْل َ�ـا ُمَحمَّ َعـزَّ  -لِّ َمـْن َشـكَّ َال َتـُك ِفـي ِمْرَ�ـٍة ِممَّ
 َما َأَمَرُهْم ِ�ِه، َوِ�نََّما َ�ْعُبُدوَنَها َ�َما َ�اَن آَ�اُؤُهْم َ�ْفَعُلوَن َتْقِلیًدا َلُهْم. -َوَجلَّ 
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ــوُهْم َنِصــیَبُهْم َغْیــَر َمْنُقــوصٍ {  ــا َلُمَوفُّ َنِصــیُبُهْم ِمــَن : َأَحــُدَها: ] ِفیــِه َثَالَثــُة َأْقــَوالٍ ١٠٩ :[هــود }َوِ�نَّ
ْزقِ  َمـا ُوِعـُدوا ِ�ـِه ِمـْن : َقاَلُه اْبـُن َزْ�ـٍد. الثَّاِلـثُ  ،َنِصیُبُهْم ِمَن اْلَعَذاِب : َقاَلُه َأُبو اْلَعاِلَیِة. الثَّاِني ،الرِّ

، َقاَلُه اْبُن َعبَّاٍس  ُ عَ -َخْیٍر َأْو َشرٍّ   .-ْنُهَماَرِضَي للااَّ
َأنَّ : ْلَكِلَمـةُ ا ]١١٠: [هـود}َبیَنُهمْ  َلُقِضـيَ  َر�ِّكَ  ِمنْ  َسَبَقْت  َ�ِلَمةٌ  َوَلْوَال {: َقْوُلُه َتَعاَلى ]١١٠: [هود 

 َ َرُهْم ِإَلى َیْوِم اْلِقَیاَمةِ  -َعزَّ َوَجلَّ  -للااَّ ـَالحِ  ؛َحَكَم َأْن ُیَؤخِّ َلـْوَال َذِلـَك وَ  ،ِلَمـا َعِلـَم ِفـي َذِلـَك ِمـَن الصَّ
ـــاِفَر. ِقیـــلَ  َلَقَضـــى ـــَب اْلَك ـــْؤِمَن َوُ�َعاِق ـــَأْن ُیِثیـــَب اْلُم ـــْم ِ� ـــَنُهْم َأَجَلُه ـــي : َبْی ـــیَن ِف ـــْیَن اْلُمْخَتِلِف ـــَراُد َب اْلُم

ٍب  ،ُموَسى ِكَتاِب  ٍق ِ�ِه َوُمَكذِّ  ".َفِإنَُّهْم َ�اُنوا َبْیَن ُمَصدِّ
 َر�ِّــكَ  ِمــنْ  َســَبَقْت  َ�ِلَمــةٌ  َوَلــْوَال  ِفیــهِ  َفــاْخُتِلفَ  اْلِكَتــابَ  ُموَســى َنــاآَتیْ  َوَلَقــدْ {دل علیــه الســیاق، یــوهــذا  نعــم،

 ]١١٠: [هــــــــــــــــــــــــود }ُمِر�ــــــــــــــــــــــــبٍ  مِنــــــــــــــــــــــــهُ  َشــــــــــــــــــــــــكٍّ  َلِفــــــــــــــــــــــــي َوِ�نَُّهــــــــــــــــــــــــمْ  َبیــــــــــــــــــــــــَنُهمْ  َلُقِضــــــــــــــــــــــــيَ 
 .في الدنیا هؤالء الذین اختلفوا في �تاب موسى

ـ َبْیَن َهُؤَالِء اْلُمْخَتِلِفیَن ِفیَك َ�ا: َوِقیلَ "  ِبَتْعِجیـِل اْلِعَقـاِب، َوَلِكـْن َسـَبَق اْلُحْكـُم ِبَتـْأِخیِر اْلِعَقـاِب  دُ ُمَحمَّ
ــِة ِإَلــى َیــْوِم اْلِقَیاَمــةِ  ِإْن ُحِمَلــْت َعَلــى  ]١١٠: [هــود }ُمِر�ــٍب  ِمنــهُ  َشــكٍّ  َلِفــي َوِ�نَُّهــمْ { َعــْن َهــِذِه اْألُمَّ

  ."ي َشكٍّ ِمَن اْلُقْرآنِ َفُهْم فِ  ُموَسى َأْي َلِفي َشكٍّ ِمْن ِ�َتاِب  ؛ُموَسى َقْومِ 
ا أو رسـالة شك في الباقي، ومـن أنكـر نبی�ـ فقد ةالمنزل الكتب من شك في �تاب واحد من ألن ؛نعم

 .الحكم واحدفرسول فقد �فر �الباقین، 
ــا ُ�ــال�  َوِ�نَّ {: َقْوُلــُه َتَعــاَلى "  ــكَ  َلُیــَوفَِّینَُّهمْ  َلمَّ نَّ ُ�ــال� ِمــَن اْألَُمــِم الَِّتــي َأْي إِ  ]١١١: [هود}َأْعَمــاَلُهمْ  َر�ُّ

 ".ُمَحمَّدُ  َفَكَذِلَك َقْوُمَك َ�ا ،َیَرْوَن َجَزاَء َأْعَماِلِهمْ  َعَدْدَناُهمْ 
 ، یرونه في اآلخرة، المحسن والمسيء.نعم

َوَأُبـو  َواْبـُن َ�ِثیـرٍ  َنـاِفعٌ   -َفَقَرَأ َأْهُل اْلَحَرَميْ  ]١١١: [هود }َلمَّا ُ�ال�  َوِ�نَّ { َواْخَتَلَف اْلُقرَّاُء ِفي ِقَراَءةِ "
ــا"-َمَعُهــْم  َ�ْكــرٍ  ــالتَّْخِفیِف، َعَلــى َأنََّهــا "َوِ�ْن ُ�ــال� َلمَّ ــةً  "ِإْن" ِ� ــِة ُمْعَمَل ــِة ِمــَن الثَِّقیَل َف ــْد َذَكــَر  ،اْلُمَخفَّ َوَق
َثَنا َمْن َأِثُق ِ�ِه َأنَّـهُ  :ِسیَبَوْ�هِ  ، َقالَ َوِسیَبَوْ�ه اْلَخِلیلُ  َهَذا  ،ِإْن َزْ�ـًدا َلُمْنَطِلـقٌ : َسـِمَع اْلَعـَرَب َتُقـولُ  َحدَّ

اِعرِ    َوَأْنَشَد َقْوَل الشَّ
َلم  "َكَأْن َظْبَیًة َتْعُطو ِإَلى َواِرِق السَّ

ُخففـت إن �قـول ابـن مالـك: لكن إن وأخواتها إذا ُخففـت قـل العمـل، �قـل عملهـا، إن هـذا لسـاحران، 
 وعدم إعمالها أرجح. فقل العمل، �جوز إعمالها، ولكن إهمالها

ـــَف َوَنَصـــَب َمـــا َ�ْعـــَدَها َدَة َمـــَع  ،"َأَراَد َ�َأنََّهـــا َظْبَیـــٌة َفَخفَّ ُزوَن َتْخِفیـــَف ِإنَّ اْلُمَشـــدَّ َواْلَبْصـــِر�ُّوَن ُ�َجـــوِّ
ــُه  اْلَفـرَّاءُ  "! َوَزَعـمَ "َوِ�ْن ُ�ــال�  َمـا َأْدِري َعَلــى َأيِّ َشـْيٍء ُقـِرئَ : َوَقـالَ  اْلِكَســاِئيُّ  ِإْعَماِلَهـا؛ َوَأْنَكـَر َذِلـكَ  َأنَّ

ـــَف ِ�َقْوِلـــهِ  َوَأْنَكـــَر َذِلـــَك َجِمیـــُع  ،َلُیـــَوفَِّینَُّهْم َأْي َوِ�ْن َلُیـــَوفَِّینَُّهْم ُ�ـــال� : َنَصـــَب ُ�ـــال� ِفـــي ِقـــَراَءِة َمـــْن َخفَّ
َد اْلَبــاُقوَن ِإنَّ زَ : َال َ�ُجــوُز ِعْنــَد َأَحــدٍ  ،َهــَذا ِمــْن َ�ِبیــِر اْلَغَلــطِ : النَّْحــِو�ِّیَن، َوَقــاُلوا ْ�ــًدا َألَْضــِرَ�نَُّه. َوَشــدَّ

 َوَنَصُبوا ِبَها ُ�ال� َعَلى َأْصِلَها. 
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َفَهـا اْلَبـاُقوَن َعَلـى َمْعَنـى َواْبـُن َعـاِمرٍ  َوَحْمـَزةُ  َعاِصـمٌ  َوَقَرأَ  ـا ِ�التَّْشـِدیِد. َوَخفَّ َوِ�نَّ ُ�ـال� َلُیـَوفَِّینَُّهْم، : َلمَّ
َیاِن اْلَقَسَم، َوِ�َالُهَما َمْفُتوٌح َفُفِصـَل : . َوِقیلَ ِصَلةً  "َما" َجَعُلوا َمْیِن اللََّتْیِن َتَتَلقَّ َدَخَلْت ِلَتْفِصَل َبْیَن الالَّ

  "َما". َبْیَنُهَما ِب 
ــاجُ  َوَقــالَ  ــا" َالمُ : الزَّجَّ " َالمُ  "َلمَّ ــَدةٌ  َو"َمــا" "ِإنَّ ِلــٌق، َفــِإنَّ َتْقَتِضــي َأْن ِإنَّ َزْ�ــًدا َلُمْنطَ : َتُقــولُ  ،َزاِئــَدٌة ُمَؤ�ِّ

َ َلَغُفوٌر َرِحیٌم، َوَقْوُلهُ : َالٌم َ�َقْوِلكَ  َیْدُخَل َعَلى َخَبِرَها َأِو اْسِمَها ُم  َلـِذْ�َرى} َذِلكَ  ِفي ِإنَّ {: ِإنَّ للااَّ َوالـالَّ
ـــى ِبَهـــا اْلَقَســـُم، َوَتـــْدُخُل َعَلـــى الْ  َدُة َأِو ِفـــي َلُیـــَوفَِّینَُّهْم ِهـــَي الَِّتـــي ُیَتَلقَّ ـــوُن اْلُمَشـــدَّ ِفْعـــِل َوَ�ْلَزُمَهـــا النُّ

َفةُ   ."اْلُمَخفَّ
�عنــي نــون التو�یــد ســواء �انــت مخففــة أو مشــددة، والــالم الداخلــة علــى المتــأخر مــن اســم إن، أو 

 ا�ش؟ خبرها �سمونها
 طالب: المزحلقة.

 .المزحلقة، و�أتي بها للتو�ید، و�تعین معها �سر الهمزة 
َماِن ُفِصَل َبْیَنُهَما ِب َوَلمَّا اْجَتمَ " ـَدٌة، َوَقـاَل الفـراء َو"َمـا" "َمـا" َعِت الالَّ  "َمـْن" ِ�َمْعَنـى "َمـا" :َزاِئـَدٌة ُمَؤ�ِّ

َئنَّ  َلَمنْ  ِمْنُكمْ  َوِ�نَّ {: َكَقْوِلهِ  ُم ِفي"َلُیـَوفِّیَ  ]٧٢النساء: [ } َلُیَبطِّ  نَُّهْم"َأْي َوِ�نَّ ُ�ال� َلَمْن َلُیَوفَِّینَُّهْم، َوالـالَّ
ـاجِ  َوَهـَذا َیْرِجــُع َمْعَنـاُه ِإَلـى َقــْولِ  ،ِلْلَقَسـمِ  ـاجِ  ِعْنـدَ  "َمــا" َغْیـَر َأنَّ  ،الزَّجَّ اْســٌم  لفـراءا َزاِئــَدٌة وعنـد الزَّجَّ

"ِبَزاِئَدٍة، َبْل ِهَي اْسٌم َدَخَل َعَلْیَها َالُم التَّْأِكیِد، َوِهَي َخَبُر"إِ  َلْیَسْت : ِ�َمْعَنى"َمْن". َوِقیلَ   َو"َلُیـَوفَِّینَُّهْم" نَّ
: َ�َقْوِلــهِ  "َمــْن" ِ�َمْعَنــى "َمــا": َوِ�نَّ ُ�ــال� ُخِلــَق َلُیــَوفَِّینَُّهْم َر�ُّــَك َأْعَمــاَلُهْم. َوِقیــلَ : َجـَواُب اْلَقَســِم، التَّْقــِدیرُ 

ِ�َعْیِنـِه. َوَأمَّـا  اْلَفـرَّاءِ  ُهـَو َقـْولُ َوَهـَذا ُ�لُّـُه  ،َأْي َمنْ  ]٣: [النساء }النَِّساءِ  ِمنَ  َلُكمْ  َطابَ  َما َفاْنِكُحوا{
ـا َوَقـَرأَ  َد َلمَّ ـا ُ�ـال�  َوِ�نَّ  { َمـْن َشـدَّ  -َوَمـْن َواَفَقـهُ  َحْمـَزةُ  َوُهـوَ  -ِ�التَّْشـِدیِد ِفیِهَمـا  ]١١١: [هـود } َلمَّ

 ."َال َ�ُجوزُ  َأنَّ َهَذا ُمَحمَِّد ْبِن َزْ�دٍ  ُحِكَي َعنْ  ،ِإنَُّه َلْحنٌ : َفِقیلَ 
 من محمد بن یز�د؟ من �عرفه؟

 طالب:.........
 ؟العباس 

 طالب: المبرد.
 نعم.

 طالب:.........
 ؟ماذا

 طالب:.........
 نعم.
�هللا  ، منهم خلق هلل سـبحانه وتعـالى�عني �ال�  ُ�ال�  َوِ�نَّ خلق، لیوفینهم ر�ك)  (و�ن �ال�  َلمَّا ُ�ال�  َوِ�نَّ 

 لیوفیهن ر�ك.
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 ،ِإنَّـُه َلْحـنٌ : َفِقیلَ  -َوَمْن َواَفَقُه  َحْمَزةُ  َوُهوَ  -ِ�التَّْشِدیِد ِفیِهَما  َلمَّا ُ�ال�  َوِ�نَّ " وأما من شدد لما وقرأ
ــَي َعــنْ  ــدٍ  ُحِك ــِن َزْ� ــِد ْب ــَذا ُمَحمَّ ــالُ  َال َ�ُجــوُز. َأنَّ َه ــا َلَضــَرْ�ُتُه. : َوَال ُ�َق ــًدا ِإالَّ َألَْضــِرَ�نَُّه، َوَال َلمَّ ِإنَّ َزْ�

ُ َأْعَلــُم ِبَهــِذِه اْلِقــَراَءةِ : اْلِكَســاِئيُّ  َوَقــالَ  : اْلَفاِرِســيُّ  َعِلــيٍّ  َوَأُبــو ُهــوَ َوَمــا َأْعــِرُف َلَهــا َوْجًهــا. َوَقــاَل  ،للااَّ
لُ : َذِلـَك َأْقـَوالٌ  َوِللنَّْحـِو�ِّیَن ِفـي: َوَغْیـُرهُ  التَّْشِدیُد ِفیِهَما ُمْشـِكٌل. قـال النحـاس َمـْن لِ  َأنَّ َأْصـَلَها": اْألَوَّ

ــا َو"َمــا" َمــا" ــوُن ِمیًمــا، َواْجَتَمَعــْت َثــَالُث ِمیَمــاٍت َفُحــِذَفِت اْلُوْســَطى َفَصــاَرْت َلمَّ َعَلــى َهــَذا  َفُقِلَبــِت النُّ
 : َ�َقْوِلِهمْ  ،َوِ�نَّ ُ�ال� ِلَمِن الَِّذینَ : َتْقِدیُرهُ  اْلَقْوِل ِ�َمْعَنى"َمْن"

ي َلمَّا ُأْصِدُر اْألَْمَر َوجْ   ِبیِل َمَصاِدُرهُ              َههُ َوِ�نِّ   ِإَذا ُهَو َأْعَیا ِ�السَّ
اجُ  َوَز�َّفَ   "َمْن"اْسٌم َعَلى َحْرَفْیِن َفَال َ�ُجوُز َحْذُفُه.: َهَذا اْلَقْوِل، َوَقالَ  الزَّجَّ

َوِ�نَّ ُ�ـال� َلِمـْن : ِمیَماِت، َوالتَّْقـِدیرُ ِالْجِتَماِع الْ  ؛َلِمْن َما، َفُحِذَفِت اْلِمیُم اْلَمْكُسوَرةُ  َأنَّ اْألَْصلَ : الثَّاِني 
 .َمْصَدُر"َلمَّ" "َلمَّا": َخْلٍق َلُیَوفَِّینَُّهْم. َوِقیلَ 

 لّم.
 طالب:.........

 لم یلم لما.
 ".َوَجاَءْت ِ�َغْیِر َتْنِو�ٍن َحْمًال ِلْلَوْصِل َعَلى اْلَوْقفِ " 

 . }م�الَ  َأكًال  التَُّراثَ  َوَتْأُكُلونَ {، �قوله: نعم
ــا َأكــًال  التُّــَراثَ  َوَتــْأُكُلونَ {: َفِهــَي َعَلــى َهــَذا َ�َقْوِلــهِ "   ،َأْي َجاِمًعــا ِلْلَمــاِل اْلَمــْأُكولِ  ]١٩: [الفجــر }َلم�

ـا: َفالتَّْقِدیُر َعَلى َهَذا َمـاِلِهْم َجْمًعـا، َفُهـَو َأْي َجاِمَعـًة ِألَعْ  ،َوِ�نَّ ُ�ال� َلُیَوفَِّینَُّهْم َر�َُّك َأْعَماَلُهْم َتْوِفَیًة َلم�
. َوَقْد َقَرأَ : َكَقْوِلكَ   َلم�ا ِ�التَّْشِدیِد َوالتَّنِو�ِن َعَلى َهَذا اْلَمْعَنى. الزُّْهِريُّ  ِقَیاًما َألَُقوَمنَّ

" ِ�َمْعَنى "َلمَّا" َأنَّ : الثَّاِلثُ   ـا: َحَكى َأْهُل اللَُّغـةِ  "ِإالَّ َوِمْثُلـُه  ،ِ�َمْعَنـى ِإالَّ َفَعْلـتَ  ،َفَعْلـتَ  َسـَأْلُتَك ِ�ـاهللَِّ َلمَّ
َمـا ُ�ـلُّ : َفَمْعَنـى اْآلَ�ـةِ  ،َأْي ِإالَّ َعَلْیَهـا ]٤: [الطـارق  }َحـاِفظٌ  َعَلْیَها َلمَّا َنْفسٍ  ُ�لُّ  ِإنْ {: َقْوُلُه َتَعاَلى

ـاجُ  َوَز�َّـفَ : اْلُقَشْیِريُّ  َقالَ  ،َواِحٍد ِمْنُهْم ِإالَّ َلُیَوفَِّینَُّهمْ   ُ�ـال�  َوِ�نَّ {: َهـَذا اْلَقـْوَل ِ�َأنَّـُه َال َنفـَي ِلَقْوِلـهِ  الزَّجَّ
رَ  ]١١١: [هود }َلمَّا " َحتَّى ُتَقدَّ  َذَهَب النَّاُس َلمَّا َزْ�ٍد.: َوَال ُ�َقالُ  ،"ِإالَّ
 ، �قوله:ُثمَّ ُثقَِّلْت  "َلمَّا" اْألَْصُل َوِ�نَّ ُ�ال� َلَما ِبَتْخِفیفِ : الرَّاِ�عُ  
  ِفي َعاِمَنا َذا َ�ْعَدَما َأْخَصبَّا             ِشیُت َأْن َأَرى َجَد��اَلَقْد خَ  
 

اجُ  ِإسَحاقَ  َأُبو لوَوقَ   ".َهَذا َخَطأٌ  :الزَّجَّ
 قال.

اجُ  ِإسَحاقَ  َأُبو لاَوقَ " لُ  .َهَذا َخَطأٌ  :الزَّجَّ ُف اْلُمَثقَّ ُف.  ،ِإنََّما ُ�َخفَّ ُل اْلُمَخفَّ  َوَال ُیَثقَّ
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مٍ  بـنُ  اْلَقاِسـمُ  ُعَبیـدٍ  َأُبو َقالَ : ُس اْلَخامِ  ـْيَء : َأْن َ�ُكـوَن التَّْشـِدیُد ِمـْن َقـْوِلِهمْ  َ�ُجـوزُ  :َسـالَّ َلَمْمـُت الشَّ
 ".َأُلمُُّه َلم�ا ِإَذا َجَمْعُتهُ 

 إذا جمعَته.
ِ�َغیـِر َتنـِو�ٍن  ]٤٤: [المؤمنـون  }َتتـَرى  ُرُسـَلَنا َأْرَسْلَنا ُثمَّ { ُثمَّ ُبِنَي ِمنُه َفْعَلى، َ�َما ُقِرئَ  "إذا جمعَته،

َماَلـةِ  : َأُبـو ِإسـَحاقَ  َقـالَ  ،َوِ�َتْنِو�ٍن. َفاْألَِلُف َعَلى َهَذا ِللتَّْأِنیِث، َوُتَماُل َعَلى َهَذا اْلَقـْوِل ِألَْصـَحاِب اإلِْ
َفًة ِمَن الثَِّقیَلةِ   ُ�ـلُّ  ِإنْ {: ِمثلُ  "َما" ، َوَتُكوُن ِ�َمْعَنىاْلَقْوُل الَِّذي َال َ�ُجوُز َغْیُرُه ِعْنِدي َأْن َتُكوَن ُمَخفَّ

ــا َنفــسٍ  ــا َلمَّ ــاِفظٌ  َعَلْیَه ــى ،]٤: [الطــارق  }َح ــوُن ِ�َمْعَن ــى َأصــِلَها، َوَتُك ُد َعَل ــدَّ ــا ُتَش ــَذا َأْ�ًض ــا" َوَ�  "َم
"َحَكى َذِلكَ  "َلمَّا"ُ�ْسَتْعَمُل ِ�َمْعَنىَوأَ  ،َوَجِمیُع اْلَبْصِر�ِّینَ  َوِسیَبَوْ�هِ  اْلَخِلیلُ  َو"َلمَّا"ِ�َمْعَنى"ِإالَّ " نَّ  ."ِإالَّ

ــــتُ   ــــِذي اْرَتَضــــاهُ : ُقْل ــــْوُل الَّ ــــاجُ  َهــــَذا اْلَق ــــاُه َعنــــهُ  الزَّجَّ ــــاُس  َحَك ــــُه  ،َوَغیــــُرهُ  النَّحَّ َم ِمْثُل ــــدَّ ــــْد َتَق َوَق
اجِ  َوَتْضِعیفُ  َفـٌة ِمـَن الثَِّقیَلـِة َفاْفَتَرَقـا ِفیِه َناِفَیةٌ  "ِإْن" َلُه، ِإالَّ َأنَّ َذِلَك اْلَقْوَل َصَواُ�هُ  الزَّجَّ ، َوُهَنـا ُمَخفَّ

 .ِقَراَءَتانِ  َوَ�ِقَیْت 
}، والمخففـة و�ن من أهل الكتاب إال لیؤمنن �هالنافیة و�ین المخففة من الثقیلة، النافیة: { الفرق بین

 }.علم أن سیكون من الثقیلة: {
ـــالَ   ـــاِتمٍ  َق ـــو َح ـــْرفِ : َأُب ـــي َح ـــيٍّ  َوِف ـــ :ُأَب ـــَوفَِّینَُّهْم""َوِ�ْن ُ� ـــنِ  ،لٌّ ِإالَّ َلُی ـــشِ  َوُرِوَي َع ـــلٌّ ": اْألَْعَم َوِ�ْن ُ�

 َوِ�َتْشِدیِد"َلمَّا".  "ُكلٌّ" َوَرفعِ  َلمَّا"ِبَتْخِفیِف"ِإْن"
ــالَ  ــاُس  َق ــَواِد َتُكــوُن ِفیَها"ِإْن"ِ�َمْعَنى"َمــا"َال َغیــَر، َوتَ : النَّحَّ ــُة ِللسَّ ــَراَءاُت اْلُمَخاِلَف ــِذِه اْلِق ــى َوَه ُكــوُن َعَل

َواَد ِإالَّ َعَلى َهِذِه اْلِجَهةِ  ؛التَّفِسیرِ   .ِألَنَُّه َال َ�ُجوُز َأْن ُ�ْقَرَأ ِ�َما َخاَلَف السَّ
ــــــــــــــــــــهُ {  ــــــــــــــــــــا ِإنَّ ــــــــــــــــــــونَ  ِ�َم ــــــــــــــــــــٌد. ]١١١: [هــــــــــــــــــــودَخِبیٌر} َ�ْعَمُل ــــــــــــــــــــٌد َوَوِعی   َتْهِدی

ــاَلى ــُه َتَع ــَتِقمْ {: َقْوُل ــا َفاْس ــْرتَ  َ�َم ــاُب  ]١١٢: [هــود }ُأِم ــيِّ اْلِخَط ــلََّم  -ِللنَِّب ــِه َوَس ُ َعَلْی ــلَّى للااَّ  –َص
 .َوِلَغْیرِِه"

یـؤمر �االسـتقامة وهـو مسـتقیم؟ �یـف یـؤمر �طلـب  ففال یؤمر �االستقامة. �ی معصوم،ألنه 
ـــَراَط اْلُمْســـَتِقیمَ { ؟الهدا�ـــة وهـــو مهتـــدٍ  لمـــراد الـــدوام والثبـــوت علـــى هـــذه اإنمـــا  ]٦: }[الفاتحةاْهـــِدَنا الصِّ

فــإذا أمــر �االســتقامة یــؤمر بتحصــیل أعلــى  ،والهدا�ــة درجــات ،مــع أن االســتقامة درجــات ،الهدا�ــة
و�ن �ـــان علـــى شـــيء مـــن  و�ذا ُأمـــر �الهدا�ـــة یـــؤمر �ـــأعلى درجـــات هـــذه الهدا�ـــة، ،هـــذه الـــدرجات

ســتقامة �طلــب أعلــى مــن ذلــك، فــال اال�ــان علــى درجــة مــن إن  الهدا�ــة فیطلــب مــا هــو أعلــى منــه،
 من �ان. و�ؤمر �طلب الهدا�ة �ائن الستقامةأن یؤمر �امن مانع 

دي. ؛ َقاَلهُ َلُه َواْلُمَراُد ُأمَُّتهُ : َوِقیلَ "  یِن ِمـَن للااَِّ َواْسـَأْلُه  "اْسَتِقْم": َوِقیلَ  السُّ َقاَمـَة َعَلـى الـدِّ اْطُلـِب اإلِْ
ــَؤاِل، َ�َمــا َتُقــولُ  ــیُن ِســیَن السُّ  َأْطُلــُب اْلُغْفــَراَن ِمْنــُه. َواِالْســِتَقاَمُة َأْســَتْغِفُر للااََّ : َذِلــَك. َفَتُكــوُن السِّ

َماِل؛ َفاْسَتِقْم َعَلى اْمِتَثـاِل َأْمـ ِر للااَِّ. اِالْسِتْمَراُر ِفي ِجَهٍة َواِحَدٍة ِمْن َغْیِر َأْخٍذ ِفي ِجَهِة اْلَیِمیِن َوالشِّ
ْسـَالمِ  ِفـي ِلـي ُقـلْ  للااَِّ  َرُسـولَ  َ�ـا ُقْلـتُ : َقـالَ  يِّ ُسْفَیاَن ْبِن َعْبـِد للااَِّ الثََّقِفـ َعنْ  ُمْسِلمٍ  َوِفي َصِحیحِ   اإلِْ
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اِرِميُّ  َرَوى وَ  »اْسـَتِقمْ  ُثـمَّ  ِ�ـاهللَِّ  آَمْنـتُ  ُقـلْ « :َقالَ  ! َ�ْعَدكَ  َأَحًدا َعْنهُ  َأْسَألُ  َال  َقْوًال  ـدٍ  َأُبـو الـدَّ ِفـي  ُمَحمَّ
َنَعـْم ! : ! َفَقـالَ َفُقْلـُت َأْوِصـِني اْبـِن َعبَّـاسٍ  َدَخْلُت َعَلى: الَ قَ  َحاِضٍر اْألَْزِديِّ  ُعْثَماَن ْبنِ  َعنْ  ُمْسَنِدهِ 

 ."َعَلْیَك ِبَتْقَوى للااَِّ َواِالْسِتَقاَمِة، اتَِّبْع َوَال َتْبَتِدعْ 
ولـیس �مسـند، ولـذلك  ،ألنه سنن ؛عرفنا أن إدراج سنن الدارني في األسانید فیه ما فیه ،في مسنده

 قد.تانعده للدارني  :�قول
 
ـْرِك َوَمـْن  ،َأِي اْسـَتِقْم َأْنـَت َوُهـمْ  ]١١٢: [هود َمَعكَ  َتابَ  َوَمنْ " ُیِر�ـُد َأْصـَحاَ�ُه الَّـِذیَن َتـاُبوا ِمـَن الشِّ

ُ َعَلْیـِه َوَسـ -َمـا َنـَزَل َعَلـى َرُسـوِل للااَِّ  اْبُن َعبَّاسٍ  َ�ْعَدُه ِممَِّن اتََّبَعُه ِمْن ُأمَِّتِه. َقالَ   -لََّم َصـلَّى للااَّ
 ِإَلْیـكَ  َأْسـَرعَ  دْ َلَقـ :َلـهُ  َقـاُلوا ِحـینَ  ِألَْصَحاِ�هِ  َقالَ  كَ آَ�ٌة ِهَي َأَشدُّ َوَال َأَشقُّ ِمْن َهِذِه اْآلَ�ِة َعَلْیِه، َوِلَذلِ 

ْیبُ    ."»َوَأَخَواُتَها ُهودٌ  َشیََّبْتِني« :َفَقالَ  !الشَّ
: [هـود }ُأِمـْرتَ  َ�َما َفاْسَتِقمْ {هذه اآل�ة،  هي -صلى هللا عله وسلم–سبب شیبه  :منهم من قال ،نعم

ُتطلب منـه االسـتقامة فـدل علـى أن األمـر عظـیم،  -صلى هللا علیه وسلم–إذا �ان الرسول  ]١١٢
راد أمتــه فــغیــره مــن أ�ُتطلــب منــه االســتقامة وهــو مســتقیم، فكیــف  -صــلى هللا علیــه وســلم–الرســول 

شك أن مثـل هـذا أمـر مخـوف، فـإذا طلبـت منـه  وال ،یزاول �عض المنكرات و�عض المعاصي وهو
مـن تحصـیل االسـتقامة فغیـره مـن  -صلى هللا علیه وسـلم–مع ما هو فیه  -صلى هللا علیه وسلم–

 �اب أولى.
وَرِة. َوُرِوَي َعنْ  ِل السُّ َم ِفي َأوَّ ْحَمنِ  َعْبدِ  َأِبي "َوَقْد َتَقدَّ َلِميِّ  الرَّ رّ َأَ�ا َعِليٍّ  َسِمْعتُ  :َقالَ  السُّ  ".يَّ السَّ

. ِريَّ  السَّ
ِريَّ  ُ َعَلْیـِه َوَسـلَّمَ َص -َرَأْیُت النَِّبيَّ : َ�ُقولُ  سمعت أ�ا علي السَّ َ�ـا َرُسـوَل : ِم َفُقْلـتُ ِفـي اْلَمَنـا -لَّى للااَّ

؟ َقَصـُص یََّبَك ِمْنَهـاَمـا الَّـِذي َشـ: َفُقْلـُت َلـهُ  ،َنَعـمْ : َفَقـالَ  .َشـیََّبْتِني ُهـودٌ : ! ُرِوَي َعْنـَك َأنَّـَك ُقْلـتَ للااَِّ 
  ."َفاْسَتِقْم َ�َما ُأِمْرَت": َوَلِكْن َقْوُلهُ  ،َال : ! َفَقالَ ْنِبَیاِء َوَهَالُك اْألَُممِ اْألَ 
؛ َوِمْنــهُ  ]١١٢: [هــود }َتْطَغــْوا َوَال { ــا َنَهــى َعــِن الطُّْغَیــاِن، َوالطُّْغَیــاُن ُمَجــاَوَزُة اْلَحــدِّ ــا ِإنَّ  َطَغــى َلمَّ

 َأْي َال َتَتَجبَُّروا َعَلى َأَحٍد.: َوِقیلَ  .]١١٢: [هوداْلَماءُ 
ُكمُ  َظَلُموا الَِّذینَ  ِإَلى َتْرَكُنوا َوَال {: َقْوُلُه َتَعاَلى   َال  ُثـمَّ  َأْوِلَیـاءَ  ِمـنْ  للااَِّ  ُدونِ  ِمـنْ  َلُكـمْ  َوَمـا النَّـارُ  َفَتَمسَّ

 : ِفیِه َأْرَ�ُع َمَساِئلَ  .]١١٣: [هود }ُتْنَصُرونَ 
ْيِء َوالرَِّضا  }َتْرَكُنوا َوَال {: َقْوُلُه َتَعاَلى: وَلىاْألُ  ُكوُن ِإَلى الشَّ ُكوُن َحِقیَقٌة اِالْسِتَناُد َواِالْعِتَماُد َوالسُّ الرُّ

وُهْم َوَال : َقَتاَدةُ  ِ�ِه، َقالَ  َال َتْرَضـْوا : َعاِلَیـةِ َأُبو الْ  َتِمیُلوا ِإَلْیِهْم. َال : ُجَرْ�جٍ  اْبنُ  ُتِطیُعوُهْم.َمْعَناُه َال َتَودُّ
ْدَهانُ : اْبُن َزْ�دٍ  َوُ�لُُّه ُمَتَقاِرٌب. َوَقالَ  ،َأْعَماَلُهمْ  ُكوُن ُهَنا اإلِْ  ."َوَذِلَك َأالَّ ُیْنِكَر َعَلْیِهْم ُ�ْفَرُهمْ  ،الرُّ

ـُكمُ  َظَلُمـوا الَّـِذینَ  ِإَلـى َتْرَكُنـوا َوَال { ،و�ل هذا واقع، في واقع األمـة اآلن  ُدونِ  ِمـنْ  َلُكـمْ  َوَمـا النَّـارُ  َفَتَمسَّ
الر�ــون واقــع �جمیــع صــوره، االعتمــاد علــى الكفــار  .]١١٢: [هــود }ُتْنَصــُرونَ  َال  ُثــمَّ  َأْوِلَیــاءَ  ِمــنْ  للااَِّ 
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ومـرة إلـى الغـرب هـذا  ،والمودة والطاعة والتوجیهات حاصل، والمیل إلیهم مرة إلى الشـرق  ،حاصل
 ،�ثیـر مـن المسـلمین مـنلهم على حال المسـلمین هـذا واقـع هو الواقع، ورضا أعمالهم وتفضیل حا

 نسأل هللا العافیة.
تجد الكفـار یوفـدون إلـى بـالد المسـلمین مـا ُتقـدم لهـم �لمـة نصـیحة یـدعون فیهـا  ،االدهان :ر�ون ال

وال یـدعون إلـى هللا،  ،نكـر علـیهم شـيء مـن �فـرهمیوال  ،مداهنـة لهـمو  ادهانً اإلى هللا و�لى دین هللا، 
 هذا من الر�ون إلیهم، �هللا المستعان.و�ل 

َطْلَحُة ْبُن  َوَقَرأَ  .َأْهِل اْلِحَجازِ  ِهَي ُلَغةُ : َأُبو َعْمٍرو َقالَ  ،َتْرَكُنوا ِ�َفْتِح اْلَكافِ : َقَرَأ اْلُجْمُهورُ : الثَّاِنَیةُ "
َز َقـْوٌم  .َوَقـْیسٍ  َتِمـیمٍ  َوِهـَي ُلَغـةُ : رَّاءُ اْلَفـ َقـالَ  ،ِ�َضـمِّ اْلَكـافِ  "َتْرُكُنـوا": َوَغْیُرُهَمـا َوَقَتاَدةُ  ُمَصرِّفٍ  َوَجـوَّ

  َمَنَع َ�ْمَنُع. َیْرَكُن ِمْثل َرَكنَ 
ْرِك. َوِقیلَ : ِقیلَ  }َظَلُموا الَِّذینَ  ِإَلى{: َقْوُلُه َتَعاَلى: الثَّاِلَثةُ  َعامٌَّة ِفیِهْم َوِفي اْلُعَصاِة، َعَلـى : َأْهُل الشِّ

ِحیُح ِفـ }آَ�اِتَنا ِفي َ�ُخوُضونَ  الَِّذینَ  َرَأْیتَ  َوِ�َذا{: ىَنْحِو َقْوِلِه َتَعالَ  َم. َوَهَذا ُهَو الصَّ ي اْآلَ�َة. َوَقْد َتَقدَّ
 ْیِرِهْم؛ َفِإنَّ ُصـْحَبَتُهمْ َوَأنََّها َدالٌَّة َعَلى ِهْجَراِن َأْهِل اْلُكْفِر َواْلَمَعاِصي ِمْن َأْهِل اْلِبَدِع َوغَ  ،َمْعَنى اْآلَ�ةِ 

ةٍ كُ  ـْحَبُة َال َتُكـوُن ِإالَّ َعـْن َمـَودَّ َعـِن اْلَمـْرِء َال َتْسـَأْل َوَسـْل : َوَقـْد َقـاَل َحِكـیمٌ  ،ْفٌر َأْو َمْعِصَیٌة؛ ِإِذ الصُّ
 َفُكلُّ َقِر�ٍن ِ�اْلُمَقاِرِن َ�ْقَتِدي             َعْن َقِر�ِنهِ 

ــٍة فَ   ــْن َضــُروَرٍة َوَتِقیَّ ــْحَبُة َع ــِت الصُّ ــِإْن َ�اَن ــيَف ــا ِف ــْوُل ِفیَه ــْد َمَضــى اْلَق ــَراَن" َق ــَدِة".  "آِل ِعْم َو"اْلَماِئ
ُ َأْعَلُم"  .َوُصْحَبُة الظَّاِلِم َعَلى التَِّقیَِّة ُمْسَتْثَناٌة ِمَن النَّْهِي ِ�َحاِل اِالْضِطَراِر. َ�للااَّ

 نمــ، عةفیــه رخصــة، الشــأن فــي وقــت الســ هــذا منــه، اصــحبته ومدارتــه خوًفــ ه،نعــم مــع الخــوف منــ
 م،وأعجــب بهــ ،فــي وقــت الســاعة، و�ثیــر ممــن عــاش بیــنهم ورأى أحــوالهم وطبــاعهم مبحــث عــنهی

نسـأل هللا العافیـة، الصـحبة  ،�صل حال المسلمین إلى حالهم، هذا موجود بین المسـلمین نیتمنى أ
 الد الكفـار سـنینمساس قل اإلحساس، الذین �سكنون في بون إال عن مودة، ولذا إذا �ثر اإلال تك

، بـــل �عضـــهم یبـــرر �عـــض أعمـــال الكفـــار، �هللا ائً ال ینكـــرون مـــن أحـــوالهم شـــی طو�لـــة مثـــل هـــؤالء
 المستعان.

ــةُ "ا ــاَلى: لرَّاِ�َع ــُه َتَع ــُكمُ {: َقْوُل ــارُ  َفَتَمسَّ ــى  }النَّ ــاَألَِتِهْم َعَل ــاَحَبِتِهْم َوُمَم ــاَلَطِتِهْم َوُمَص ــِرَقُكْم ِ�ُمَخ َأْي ُتْح
  ِهْم ِفي ُأُموِرِهْم.ِإْعَراِضِهْم َوُمَواَفَقتِ 

َالةَ  َوَأِقمِ {: َقْوُلُه َتَعاَلى َئاتِ  ُیْذِهْبنَ  اْلَحَسَناتِ  ِإنَّ  اللَّْیلِ  ِمنَ  َوُزَلًفا النََّهارِ  َطَرَفيِ  الصَّ یِّ  ِذْ�ـَرى  َذِلـكَ  السَّ
 .]١١٤: [هود}ِللذَّاِكِر�نَ 

 : ِفیِه ِستُّ َمَساِئلَ 
َالةَ  مِ َوَأقِ {: َقْوُلُه َتَعاَلى: اْألُوَلى َلْم َ�ْخَتِلْف َأَحـٌد ِمـْن َأْهـِل التَّْأِو�ـِل  ]١١٤: [هود }النََّهارِ  َطَرَفيِ  الصَّ

ْكرِ  ــَها ِ�الــذِّ ــَلَواُت اْلَمْفُروَضــُة؛ َوَخصَّ ــَالَة ِفــي َهــِذِه اْآلَ�ــِة ُیــَراُد ِبَهــا الصَّ ِألَنََّهــا َثاِنَیــُة  ؛ِفــي َأنَّ الصَّ
�َمانِ   ."اإلِْ
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 أر�ان اإلسالم �عد الشهادتین. ةثانی الشهادتین، �عد �عني
 ِإَلــى َفــِزعَ  َأْمــرٌ  َحَزَ�ــهُ  ِإَذا - َوَســلَّمَ  َعَلْیــهِ  للااَُّ  َصــلَّى - النَِّبــيُّ  َوَ�ــانَ « ؛ِب "َوِ�َلْیَهــا ُ�ْفــَزُع ِفــي النََّواِئــ 

َالةِ    »الصَّ
وِفیَّةِ  ُشُیوخُ  َقالَ و     ."َراُق اْألَْوَقاِت ِ�اْلِعَباَدِة َفْرًضا َوَنْفًال ِإنَّ اْلُمَراَد ِبَهِذِه اْآلَ�ِة اْسِتغْ : الصُّ

أنك تصـلي الطـرف األول تصـلي والطـرف الثـاني وتتـرك الوسـط، أو ، هل معنى هذا طرفي النهار
للعبــادة مــن أول النهــار مــن طرفــه  اأن هــذا تنبیــه علــى اســتغراق جمیــع الوقــت، وأن تكــون مســتغرقً 

  .لواجب هو الفرائض وما عدا ذلك فهواألول إلى طرفه الثاني، على �ل حال ا
 

َمْعُلوَمـٌة،  َوَهَذا َضِعیٌف، َفِإنَّ اْألَْمَر َلْم َیَتَناَوْل َذِلَك ِإالَّ َواِجًبا َال َنْفًال، َفـِإنَّ اْألَْوَرادَ  :اْلَعَرِ�يِّ  اْبنُ  "َقالَ 
ــَب ِفیَهــا َمْحُصــوَرٌة، َوَمــا ِســَواهَ  ــْدُب َعَلــى َوَأْوَقــاَت النََّواِفــِل اْلُمَرغَّ ا ِمــَن اْألَْوَقــاِت ُ�ْسَتْرَســُل َعَلْیَهــا النَّ

 اْلَبــــــــــــــــــَدِل َال َعَلــــــــــــــــــى اْلُعُمــــــــــــــــــوِم، َوَلــــــــــــــــــْیَس َذِلــــــــــــــــــَك ِفــــــــــــــــــي ُقــــــــــــــــــوَِّة َ�َشــــــــــــــــــٍر"
 ".]١١٤: [هود ِ }النََّهار َطَرَفيِ {: َقْوُلُه َتَعاَلى: الثَّاِنَیةُ 

رضـي –ر ذلـك عـن علـي نعم ُیذ�ر عن �عـض المتقـدمین أنـه �صـلي فـي الیـوم ألـف ر�عـة، قـد ُذكـ
، لــو قــدرنا المقــدارلــیس �مقــدور، والزمــان ال یتســع لهــذا  :وشــیخ اإلســالم اســتنكر وقــال ،-هللا عنــه

ــا منــه النــوم واألكــل  نامنــه عشــر ســاعات إذا اســتثنی ون الوقــت �صــفإ :الر�عــة بدقیقــة واحــدة، وقلن
ســتوعب ال � : الوقــتلشــیخ اإلســالم �قــو  �عنــي �عنــي ســتمائة دقیقــة، ،والصــالة المفروضــةوالشــرب 

 .أبًدا
 طالب:.........

 لهذا. شغوًال �أمور األمور ما �جد وقًتاحتى لو لم �كن م
 .لكن ألف ،�عني ممكن تصیر معقولة هذه ،�عني یذ�ر عن اإلمام أحمد ثالثمائة ر�عة

 طالب:.........
ر معــروف، صــالة فیهــا نقــفدقیقــة ر�عــة  :شــيء �عنــي الثالثمائــة إذا قلــت ،المقصــود أنــه مهمــا نقــل

فیها الخشوع المطلـوب، ثالثمائـة تحتـاج إلـى خمـس سـاعات علـى األقـل، و�ـروى عـن الحـافظ عبـد 
المقصود من ارتفـاع الشـمس إلـى الـزوال،  . أنه �صلي الضحى ثالثمائة ر�عة،-رحمه هللا-الغني 

 .أكثر من خمس ساعات الثانب انتهاء وقت النهي إلى دخول وقت النهي
ـْبِح، َوالطَّـَرُف الثَّـاِني َصـَالُة : ُمَجاِهدٌ  َقالَ  ]١١٤: [هود }َهارِ النَّ  َطَرَفيِ {" ُل، َصَالُة الصُّ الطََّرُف اْألَوَّ

ـــــِر َواْلَعْصـــــر ـــــاَرهُ  ،الظُّْه ـــــةَ  َواْخَت ـــــُن َعِطیَّ ـــــلَ  .اْب ـــــِربُ : َوِقی ـــــْبُح َواْلَمْغ ـــــاِن الصُّ ـــــهُ  ،الطََّرَف ـــــُن  َقاَل اْب
اكُ  َقَتـاَدةُ  َوَقاَلـهُ  ،َأْ�ًضا الطََّرُف الثَّاِني اْلَعْصُر َوْحَدهُ  نِ اْلَحسَ  َوَعنِ  .َواْلَحَسنُ  َعبَّاسٍ  ـحَّ : َوِقیـلَ  .َوالضَّ

ْبحِ  . َ�َأنَّ َهَذا اْلَقاِئـَل َراَعـى َجْهـَر اْلِقـَراَءةِ  ،الطََّرَفاِن الظُّْهُر َواْلَعْصُر. َوالزَُّلُف اْلَمْغِرُب َواْلِعَشاُء َوالصُّ
ْبِح ِ�اتَِّفاقٍ  َأنَّ  اْلَماَوْرِديُّ  َوَحَكى َل َصَالُة الصُّ  ." الطََّرَف اْألَوَّ
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 ال ینبغي أن ُ�خالف فیه، صالة الصبح نهار�ة لیست لیلیة.
 ."َوَهَذا اِالتَِّفاُق َیْنُقُصُه اْلَقْوُل الَِّذي َقْبَلهُ : "ُقْلتُ 

 ینقضه.
 ."اْلَقْوُل الَِّذي َقْبَلهُ ینقضه 

 هر والعصر.ظ�عني الطرفین ال
حَ  ْبُح َواْلَمْغِرُب، َوَأنَُّه َظاِهرٌ  الطََّبِريُّ  "َوَرجَّ َوُردَّ َعَلْیِه ِ�َأنَّ اْلَمْغِرَب : اْبُن َعِطیَّةَ  َقالَ  ،َأنَّ الطََّرَفْیِن الصُّ

 ِألَنََّها ِمْن َصَالِة اللَّْیِل.  ؛َال َتْدُخُل ِفیهِ 
ـْبُح َواْلَمْغـ يِّ الطََّبـرِ  َواْلَعَجُب ِمـنَ  :اْلَعَرِ�يِّ  اْبنُ  الَ قَ  ِرُب، َوُهَمـا َطَرَفـا الَّـِذي َیـَرى َأنَّ َطَرَفـِي النََّهـاِر الصُّ

ِلیُل َعَلْیـِه ِإْجَمـاِع اْلَجِمیـِع : الطََّبـِريُّ  َقـالَ  ،! َفَقَلَب اْلَقْوَس ِرْ�َوًة، َوَحاَد َعِن اْلُبْرَجاِس َغْلَوةً اللَّْیلِ  َوالـدَّ
ـْبُح، َفـَدلَّ َعَلـى َأنَّ الطَّـَرَف اْآلَخـَر اْلَمْغـِرُب، َوَلـْم ُ�ْجِمـْع َمَعـُه َعَلـى َذِلـَك  َعَلى َأنَّ َأَحَد الطََّرَفْینِ  الصُّ

 َأَحٌد. 
ــتُ  ــٌل ِمــنَ : ُقْل ــَذا َتَحاُم ــنِ  َه ــيِّ  اْب دِّ  اْلَعَرِ� ــَك َأَحــدٌ  ،ِفــي الــرَّ ــى َذِل ــُه َعَل ــْع َمَع ــْم ُ�ْجِم ــُه َل ــا  ،َوَأنَّ ــْد َذَكْرَن َوَق
ـْبحِ أَ  ُمَجاِهدٍ  َعنْ  َل َصـَالُة الصُّ َمـْن َأَكـَل َأْو  ِ�ـَأنَّ  -ِإالَّ َمـْن َشـذَّ -، َوَقـْد َوَقـَع اِالتَِّفـاُق نَّ الطَّـَرَف اْألَوَّ

ًدا اَرُة، َوَما َذِلَك ِإالَّ  َأنَّ َیْوَمهُ  َجاَمَع َ�ْعَد ُطُلوِع اْلَفْجِر ُمَتَعمِّ   َوَماَذِلَك َیْوُم ِفْطٍر، َوَعَلْیِه اْلَقَضاُء َواْلَكفَّ
ِة َما َقاَلـهُ  ـْبِح، َوَتْبَقـى َعَلْیـِه اْلَمْغـِرُب  الطََّبـِريُّ  َ�ْعَد ُطُلوِع اْلَفْجِر ِمَن النََّهاِر؛ َفَدلَّ َعَلى ِصحَّ ِفـي الصُّ

ُ َأْعَلمُ  َم. َ�للااَّ دُّ َعَلْیِه ِفیِه َما َتَقدَّ  ".َوالرَّ
 

قرت صالة السفر وز�د فـي الحضـر، في حدیث عائشة في القصر وما فرضت الصالة ر�عتین، فأُ 
إال الصــبح فإنهــا تطــول فیهــا القــراءة، و�ال المغــرب فإنهــا وتــر النهــار، والصــبح فــي طــرف النهــار 
األول والمغرب و�ن وقعت فـي الجـزء األول مـن اللیـل إال أنهـا تعـد فـي الطـرف الثـاني مـن النهـار، 

إلى النهار ولو �انت في اللیـل �اعتبـار جاء في الحدیث والمغرب فإنها وتر النهار، فأضیفت  ولذا
 ، فلعل میل الطبري إلى شيء من هذا.أنها مالصقة آلخر جزء من النهار

ـاَعاُت  ]١١٤: [هود}اللَّْیـلِ  ِمـنَ  َوُزَلًفا{: َقْوُلُه َتَعاَلى: "الثَّاِلَثةُ  َلـُف السَّ َأْي ِفـي ُزَلـٍف ِمـَن اللَّْیـِل، َوالزُّ
َیِت اْلُمْزَدِلَفـُة؛ ِألَنََّهـا َمْنـِزٌل َ�ْعـدَ اْلَقِر�َبُة َ�ْعُضَها ِمْن  اْبـُن  َوَقـَرأَ  .َمكَّـةَ  عرفـة �قـرب َ�ْعٍض؛ َوِمْنُه ُسمِّ

ِم َجْمُع َزِلیٍف؛ ِألَنَُّه َقـْد َنَطـَق ِبَزِلیـٍف، َوَ�ُجـوُز  "َوُزُلًفا" َوَغْیُرُهَما َواْبُن َأِبي ِإْسَحاقَ  اْلَقْعَقاعِ  ِ�َضمِّ الالَّ
ـــیَن. َوَقــَرأَ  "ُزْلَفــًة" َواِحـــُدهُ  َأْن َ�ُكــونَ  : اْبـــُن ُمَحْیِصـــنٍ  ُلَغـــًة؛ َ�ُبْســـَرٍة َوُ�ُســٍر، ِفـــي ُلَغـــِة َمــْن َضـــمَّ السِّ

مِ " َواْلَواِحَدُة ُزْلَفٌة ُتْجَمُع َجْمَع اْألَْجَناِس الَِّتي ِهـَي َأْشـَخاٌص َ�ـُدرٍَّة َوُدرٍّ  ،َوُزْلًفا"ِمَن اللَّْیِل ِ�ِإْسَكاِن الالَّ
. َوَقَرأَ َو�ُ  ِم َ�ُغْرَفـٍة  َواْبُن ُمَحْیِصنٍ  ُمَجاِهدٌ  رٍَّة َوُ�رٍّ َأْ�ًضا"ُزْلَفى"ِمْثَل ُقْرَ�ى. َوَقَرَأ اْلَباُقوَن َوُزَلًفا ِ�َفـْتِح الـالَّ

 َوُغَرٍف. 
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ـاَعاُت، َواِحـُدَها ُزْلَفـٌة. َوَقـاَل َقـْومٌ : اْبُن اْألَْعَراِبيِّ  َقالَ  ْلَفـةُ : الزَُّلُف السَّ ُل َسـاَعٍة ِمـَن اللَّْیـِل َ�ْعـَد  الزُّ َأوَّ
ــــــْمسِ  اْبــــــُن  َقاَلــــــهُ  ،َفَعَلــــــى َهــــــَذا َ�ُكــــــوُن اْلُمــــــَراُد ِبُزَلــــــِف اللَّْیــــــِل َصــــــَالَة اْلَعَتَمــــــةِ  ،َمِغیــــــِب الشَّ

ــــاسٍ  ــــْبحُ : اْلَمْغــــِرُب َواْلِعَشــــاُء. َوِقیــــلَ : اْلَحَســــنُ  َوَقــــالَ  .َعبَّ َم. َوَقــــْد تَ  ،اْلَمْغــــِرُب َواْلِعَشــــاُء َوالصُّ َقــــدَّ
ْن": اْألَْخَفُش  َوَقالَ   .َ�ْعِني َصَالَة اللَّْیِل َوَلْم ُ�َعیِّ

ه تقــع هــذه الصــالة، ولــذا یــرى �عــض أهــل العلــم أن ئــأي جــزء مــن أجزا فــي زلًفــا مــن اللیــل �عنــي
مـا شـئت  تصـلي المغـرب، مـن صـالة المغـرب صـلِّ  أن ، �عـدالصالة بین العشاءین من قیـام اللیـل

ام اللیل، األفضل في صالة القیـام الثلـث األخیـر، لكـن مـن صـلى �عـد المغـرب و�كون أ�ًضا من قی
 صلى في اللیل هذا من قیام اللیل. ألنهقام من اللیل، من صلى عد العشاء قام من اللیل، 

 طالب:.........
 العصر، الظاهر.

َئا ُیْذِهْبنَ  اْلَحَسَناتِ  ِإنَّ {: َقْوُلُه َتَعاَلى: "الرَّاِ�َعةُ  یِّ ِلیَن ِمـنَ  ]١١٤: [هود}تِ السَّ  َذَهـَب ُجْمُهـوُر اْلُمَتـَأوِّ
َحاَ�ِة َوالتَّاِ�ِعیَن  ُ َعْنُهْم َأْجَمِعیَن -الصَّ َلَواتُ  -َرِضَي للااَّ اْلَخْمـُس،  ِإَلى َأنَّ اْلَحَسَناِت َهاُهَنا ِهَي الصَّ

ُجِل ُسْبَحاَن للااَِّ، َوا: ُمَجاِهدٌ  َوَقالَ  ُ َأْكَبـُر، َقـالَ اْلَحَسَناُت َقْوُل الرَّ ُ، َ�للااَّ ِ، َوَال ِإَلـَه ِإالَّ للااَّ اْبـُن  ْلَحْمُد هللَِّ
َوَهَذا َعَلى ِجَهِة اْلِمَثاِل ِفـي اْلَحَسـَناِت، َوالَّـِذي َ�ْظَهـُر َأنَّ اللَّْفـَظ َعـامٌّ ِفـي اْلَحَسـَناِت َخـاصٌّ : َعِطیَّةَ 

َئاِت؛ ِلَقْوِلِه  یِّ ُ َعلَ  -ِفي السَّ   "»َما اْجُتِنَبِت اْلَكَباِئرُ «: -ْیِه َوَسلََّم َصلَّى للااَّ
تبــــع الســــیئة الحســــنة تمحهــــا، فــــإذا عمــــل أفیشــــمل جمیــــع الحســــنات،  ،ل هــــذه جنســــیةاالحســــنات، 

ثـم أتبعهـا �حسـنة محتهـا، والصـلوات الخمـس ورمضـان إلـى رمضـان والجمعـة إلـى  ،الشخص سیئة
ــ ،الجمعــة �فــارات، مــا اجتنبــت الكبــائر وأمــا الكبــائر  ،رة هــي الصــغائرفــذنوب المكفــدل علــى أن ال

 ،قـد �خفـف مـن الكبـائرفعنـده الصـغائر قلیلـة �ـان ن إ :فإنها ال ُتكفر إال �التو�ة، و�ن قال �عضـهم
 .�قول جمع من أهل العلم�ما  �عضها وقد �كفر

 ؟لرمضــان ومــاذا �قــي ؟مــاذا �قــي للجمعــةفإذا �انــت الصــلوات الخمــس �فــارات،  :وقــد �قــول قائــل 
ما دامت الصلوات الخمس  ؟كفر عنكمنذا �قي الجتناب الكبائر، اجتنبوا �بائر من تنهون عنه وما

 ؟عن الباقي فماذاتكفر 
ومـا  ؟ما المراد �الصلوات الخمس التي تكفر الذنوب؟ وما المراد �الجمعـة التـي تكفـر الـذنوب ولكن

 ؟المقصود برمضان الذي �كفر الذنوب
 طالب:.........

لمقبولـــة، الصـــیام المقبـــول، الجمعـــة المقبولـــة التـــي ترتبـــت علیهـــا آثارهـــا، وثبـــت لـــه الصـــلوات ا نعـــم
هــذه إن �فــرت  ه مــاذا تكفــر لــه؟أجرهــا، أمــا الصــالة التــي ال �خــرج المصــلي منهــا إال �عشــرها، هــذ

 نفسها فبر�ة.
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 وأسـقط الطلـب، إذا أجـزأ اهـذ ؟رمضان الـذي ُ�صـام علـى وجـه نـاقص مـا الـذي �كفـر مـن الـذنوب 
�خـــل �الصــالة و�تـــرك  ائً ال یــؤمر اإلنســـان �إعادتــه، وال �إعـــادة الصــالة مـــا لــم یرتكـــب شــی مــة،فنع

-وهذا ما �قرره شیخ اإلسـالم  ،�عض الشروط واألر�ان، ولكن اآلثار مما تترتب على عمل �امل
�فـرت �الصـالة، خالص أنـا ذنـو�ي �لهـا  :شخص غافل �قول ءفي مواضع �ثر، �جي -رحمه هللا

: ال یـؤمر �إعادتهـا ولـذا �قـول تعـالى و، نعم هـفیها نظر، إن �فرت نفسها ففیها بر�ةأنت صالتك 
 .]٢٧: }[المائدةِإنََّما َیَتَقبَُّل للااَُّ ِمَن اْلُمتَِّقینَ {

ألن هللا ال یتقبــل إال مــن  ؛أعــد صــالتك :هــل معنــى هــذا أن الفاســق إذا ســلم مــن الصــالة �قــول لــه
 المتقین؟ 

لكن القبول الذي هـو معنـى اآلثـار المترتبـة علـى هـذه العبـادة  ،ةئة مجز مسقطة للطلب صحیح ،ال
 ال یوجد إال لمن اتقى هللا في عمله.

ُد َقْوَل اْلُجْمُهوِر؛ َنَزَلْت ِفي َرُجٍل ِمنَ : "ُقْلتُ  َأُبـو اْلُیْسـِر ْبـُن  ُهـوَ : ِقیلَ  ،اْألَْنَصارِ  َسَبُب النُُّزوِل ُ�َعضِّ
َلَها َوَتَلذََّذ ِبَها ِفیَما ُدوَن اْلَفْرِج. َرَوى  ؛َعبَّادٌ  اْسُمهُ : َوِقیلَ  .َعْمٍرو َعْبـِد  َعنْ  التِّْرِمِذيُّ  َخَال ِ�اْمَرَأٍة َفَقبَّ

ـــالَ  للااَِّ  ـــاءَ : َق ـــى َرُجـــلٌ  َج ـــيِّ  ِإَل ِب ـــهِ  للااَُّ  َصـــلَّى - النَّ ـــالَ  - َوَســـلَّمَ  َعَلْی ـــي :َفَق ـــَرَأةً  َعاَلْجـــتُ  ِإنِّ ـــي اْم  ِف
ــي ةِ اْلَمِدیَنــ َأْقَصــى ــا ِمْنَهــا َأَصــْبتُ  َوِ�نِّ ــَها َأنْ  ُدونَ  َم ــَذا َوَأَنــا َأَمسَّ ــا ِفــيَّ  َفــاْقضِ  َه  َفَقــالَ  ِشــْئَت. َم

 َعَلْیــهِ  للااَُّ  َصــلَّى - للااَِّ  َرُسـولُ  َعَلْیــهِ  َیـُردَّ  َفَلــمْ  َنْفِسـَك؛ َعَلــى َســَتْرتَ  َلـوْ  ! للااَُّ  َســَتَركَ  َلَقـدْ  :ُعَمــرُ  َلـهُ 
ُجــلُ  َفــاْنَطَلقَ  اَشــْیئً  - َوَســلَّمَ   َفــَتَال  َفــَدَعاُه، َرُجــًال  - َوَســلَّمَ  َعَلْیــهِ  للااَُّ  َصــلَّى - للااَِّ  َرُســولُ  َفَأْتَبَعــهُ  الرَّ
ــهِ  ــمِ { :َعَلْی ــَالةَ  َوَأِق ــا النََّهــارِ  َطَرَفــيِ  الصَّ ــلِ  ِمــنَ  َوُزَلًف ــْذِهْبنَ  اْلَحَســَناتِ  ِإنَّ  اللَّْی َئاتِ  ُی ــیِّ ــكَ  السَّ  ِذْ�ــَرى  َذِل

ـــْومِ  }لـــذَّاِكِر�نَ لِ  ـــَن اْلَق ـــاَل َرُجـــٌل ِم ـــِة؛ َفَق ـــى آِخـــِر اْآلَ� ـــالَ : ِإَل ـــًة ؟ َق ـــُه َخاصَّ ـــلْ « :َهـــَذا َل ـــاِس  َال َب ِللنَّ
 ِمــنَ  َأَصــابَ  َرُجــًال  َأنَّ  اْبــِن َمْســُعودٍ  َحــِدیٌث َحَســٌن َصــِحیٌح. َوَخــرََّج َأْ�ًضــا َعــنِ : التِّْرِمــِذيُّ  َقــالَ  .َكافَّــةً 
اَرِتَهـا َعـنْ  َفَسـَأَلهُ  - َوَسلَّمَ  َعَلْیهِ  للااَُّ  َصلَّى - النَِّبيَّ  َفَأَتى َحَرامٍ  ُقْبَلةَ  اْمَرَأةٍ  ـَالةَ  َوَأِقـمِ { َفَنَزَلـت َ�فَّ  الصَّ
َئاتِ  ُیْذِهْبنَ  اْلَحَسَناتِ  ِإنَّ  اللَّْیلِ  ِمنَ  َوُزَلًفا النََّهارِ  َطَرَفيِ  یِّ ُجلُ  ]١١٤: [هودالسَّ ِه َ�ا َأِلَي َهذِ : َفَقاَل الرَّ

 َهَذا َحِدیٌث َحَسٌن َصِحیٌح. : التِّْرِمِذيُّ  َقالَ  .»َلَك َوِلَمْن َعِمَل ِبَها ِمْن ُأمَِّتي« :َرُسوَل للااَِّ ؟ َفَقالَ 
 َهـَذا، ِمـنْ  َأْطَیـبُ  َتْمـًرا اْلَبْیـتِ  ِفـي ِإنَّ  :َفُقْلـتُ  َتْمـًرا َتْبَتـاعُ  اْمـَرَأةٌ  َأَتْتِنـي: َقـالَ  .رِ َأِبي اْلیس َوُرِوَي َعنْ 

ْلُتَهـا، ِإَلْیَها َفَأْهَوْ�تُ  اْلَبْیتِ  ِفي َمِعي َفَدَخَلْت   َعَلـى اْسـُتْر  :َفَقـالَ  َلـهُ  َذِلـكَ  َفـَذَكْرتُ  َ�ْكـرٍ  َأَ�ـا َفَأَتْیـتُ  َفَقبَّ
 ،َوُتبْ  َنْفِسكَ  َعَلى ْسُتْر ا :َفَقالَ  َلهُ  َذِلكَ  َفَذَكْرتُ  ُعَمرَ  َفَأَتْیتُ  َأْصِبْر، َفَلمْ  َأَحًدا ُتْخِبْر  َوَال  ،َوُتبْ  َنْفِسكَ 

 :َفَقــالَ  َلــهُ  َذِلــكَ  َفــَذَكْرتُ  - َوَســلَّمَ  َعَلْیــهِ  للااَُّ  َصــلَّى - للااَِّ  َرُســولَ  َفَأَتْیــتُ  َأْصــِبْر، َفَلــمْ  َأَحــًدا ُتْخِبــْر  َوَال 
ــتَ « ــا َأَخَلْف ــي َغاِزً� ــِبیلِ  ِف ــي للااَِّ  َس ــهِ  ِف ــلِ  َأْهِل ــَذا ِ�ِمْث ــى ؟» َه ــى َحتَّ ــهُ أَ  َتَمنَّ ــمْ  نَّ ــنْ  َل ــَلمَ  َ�ُك ــكَ  ِإالَّ  َأْس  ِتْل

اَعَة،   النَّاِر. َأْهلِ  ِمنْ  َأنَّهُ  َظنَّ  َحتَّى السَّ
ــَالةَ  َوَأِقــمِ { ِإَلْیــهِ  للااَُّ  َأْوَحــى َحتَّــى - َوَســلَّمَ  َعَلْیــهِ  للااَُّ  َصــلَّى - للااَِّ  َرُســولُ  َوَأْطــَرقَ  :َقــالَ   َطَرَفــيِ  الصَّ

َئاتِ  ُیْذِهْبنَ  اْلَحَسَناتِ  ِإنَّ  اللَّْیلِ  ِمنَ  َوُزَلًفا النََّهارِ  یِّ  َأُبـو َقـالَ  ]١١٤: [هود}ِللـذَّاِكِر�نَ  ِذْ�ـَرى  َذِلـكَ  السَّ
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ُ َعَلْیـِه َوَسـلََّم  -َفَأَتْیُتُه َفَقَرَأَها َعَليَّ َرُسـوُل للااَِّ : اْلُیْسرِ  ! َ�ـا َرُسـوَل للااَِّ : َأْصـَحاُ�هُ َفَقـاَل  -َصـلَّى للااَّ
ـًة ؟ َفَقـالَ َأِلَهذَ  ًة َأْم ِللنَّاِس َعامَّ َهـَذا َحـِدیٌث َحَسـٌن : َأُبـو ِعیَسـى َقـالَ  .»َبـْل ِللنَّـاِس َعامَّـةً « :ا َخاصَّ

ِ�یــعِ  ْبــنُ  َوَقــْیُس  َغِر�ــٌب، ُ َعَلْیــِه َوَســلَّمَ َصــ -َوَغْیــُرُه؛ َوَقــْد ُرِوَي َأنَّ النَِّبــيَّ  َوِ�یــعٌ  َضــعََّفهُ  الرَّ  -لَّى للااَّ
ـا َفـَرَغ ِمْنَهـا َنـَزلَ َأْعَرَض  ـَالمُ  - ِجْبِر�ـلُ  َعْنُه، َوُأِقیَمـْت َصـَالُة اْلَعْصـِر َفَلمَّ َعَلْیـِه ِ�اْآلَ�ـِة  -َعَلْیـِه السَّ

َالَة ؟ َقالَ «: َفَدَعاُه َفَقاَل َلهُ  ـاَرٌة ِلَمـا َفَعْلـتَ : َقـالَ  ،َنَعـمْ  :َأَشِهْدَت َمَعَنا الصَّ  َوُرِويَ . »اْذَهـْب َفِإنََّهـا َ�فَّ
ُ َعَلْیــِه  -َأنَّ النَِّبــيَّ  ــا َتــَال َعَلْیــِه َهــِذِه اْآلَ�ــَة َقــاَل َلــهُ  -َوَســلَّمَ َصــلَّى للااَّ ُقــْم َفَصــلِّ َأْرَ�ــَع َرَكَعــاٍت. : َلمَّ

 َأْعَلُم.  َ�للااَُّ 
ــیمُ  التِّْرِمــِذيُّ  َوَخــرَّجَ  ــ اْلَحِك ــاسٍ  َواِدِر اْألُُصــوِل"ِمْن َحــِدیثِ ِفي"َن ــِن َعبَّ ُ  -وِل للااَِّ َعــْن َرُســ اْب َصــلَّى للااَّ

ـــِه َوَســـلََّم  ـــالَ  -َعَلْی ـــمْ «: َق ـــْیًئا َأرَ  َل ـــا َأْحَســـنَ  َش ـــا َأْســـَرعَ  َوَال  َطَلًب ـــنْ  ِإْدَراًك ـــَنةٍ  ِم ـــةٍ  َحَس ـــَذْنٍب  َحِدیَث  ِل
َئاتِ  ُیْذِهْبنَ  اْلَحَسَناتِ  ِإنَّ { ،»َقِد�مٍ  یِّ   .]١١٤: [هود}ِللذَّاِكِر�نَ  ِذْ�َرى  َذِلكَ  السَّ

وعمـر  ،ل هذه القصة، قصة هذا الرجل، لمـا أتـى ألبـي �كـر، فـأمره �السـتر علـى نفسـهفي مث
 ،كذلك، �النسبة للستر على العصاة والمجرمین، فرق أن �أتي تائًبـا مقـدًما نفسـه لینفـذ فیـه حكـم هللا

هللا ســـبحانه  ،ال ،ثـــم یـــؤمر �الســـتر علیـــه ،و�تـــا�ع و�الحـــق ،و�ـــین مـــن یرتكـــب حكـــم الفجـــور مـــراًرا
ـــْوِم اآلِخـــِر َوْلَیْشـــَهْد : لى �قـــولوتعـــا ِ َواْلَی ـــوَن ِ�ـــاهللَّ ِ ِإْن ُ�نـــُتْم ُتْؤِمُن ـــٌة ِفـــي ِدیـــِن للااَّ {َوال َتْأُخـــْذُكْم ِبِهَمـــا َرْأَف

 .]٢: [النورَعَذاَبُهَما َطاِئَفٌة ِمَن اْلُمْؤِمِنیَن}
أمـــر النـــاس  ؟بنـــین و�نـــات هزوجـــو  متـــى ینتبـــه الغافـــل المهمـــل ألهلـــه ؟العاصـــي ي ألنـــه متـــى یرعـــو 

ال، ال بد من تنفیذ شرع هللا على هؤالء العصـاة، ال بـد مـن أطـرهم  ،�الستر المطلق وغیر المحدود
  .�شرائع اإلسالم على الحق، ال بد من إلزامهم

ا سـتره هللا متـى تقـوم الشـرائع، متـى تقـام الحـدود؟ مـن سـتر مسـلمً ولیس �ل من مسك �سـتر علیـه، 
�ستر علیـه وال �فضـح،  اجاء تائبً و ن مسلم حصلت منه هفوة أو ذلة لك ،في الدنیا واآلخرة، صحیح

مثـل هـذا  ،امروًجـ ایوًمـ ا،شـار�ً  او�وًمـ ،حـدث او�ومً  ،امرأة  ایومً  تهسیار �لكن شخص �ل یوم �مسك 
 ! مثل هذا �جب أن �كون عبرة لغیره.؟ستر علیه! �عیث في األرض فساًدا و�؟�ستر علیه
جلـد أر�عـین وأبـو  -صلى هللا علیـه وسـلم–الحد على عهد النبي �ان  -رضي هللا عنه-ولذا عمر 

�كــر جلــد أر�عــین وجــاء وقــت عمــر، زاد النــاس فــي الشــر استشــار النــاس فاقتضــى رأیهــم أن �كــون 
 الناس. عالحد ثمانین، ز�د الحد من أجل رد

إذا « :لتنكیــل، جــاء الحــدیثلعلــیهم  ة، فحســبها ثالًثــاعمــر فــي مســألة الطــالق �انــت الــثالث واحــد
إذا �ـان الحـد مـا ». فـاقتلوه -فـي الخامسـة أو قال:-الرا�عة  يثم إذا شرب ف ،شرب الخمر فاجلدوه

أما أن تظهـر أصـوات تطالـب �السـتر  ،زاد فیه، وعلى اإلمام أن �جتهد في مثل هذه األمورییردع 
ات نسـتر غیر المحدود لمجرمین یزاولون المعاصي لیل نهار إذا أمسك في الشهر الواحد عشر مر 

 .�صحیح لیسهذا  ؟علیه
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 ؟بذمـة مـن هـذه الجـرائمف ،ثـم نسـتر علیهـا س،نا متى ترتدع المرأة إذا �انت تخرج الیوم وتر�ب مع
ُ�ســـتر علـــى المـــرأة وتتـــرك ال أبـــًدا، هـــذا دعـــوة إلـــى إشـــاعة  :إذا قیـــل ؟متـــى �ســـتیقظالـــزوج الغافـــل 

نــاس، ال بــد مــن أطــرهم علــى الحــق، حــد للة إلــى إشــاعة الفاحشــة، ال بــد مــن الفاحشــة، دعــوة مغلفــ
 �هللا المستعان.

اْلُقْبَلـَة اْلَحـَراَم َواللَّْمـَس اْلَحـَراَم َال َ�ِجـُب ِفیِهَمـا  َأنَّ  َمـَع َهـِذِه اْألََحاِدیـِث َعَلـىَدلَّـِت اْآلَ�ـُة : اْلَخاِمَسةُ "
 ."َوَقْد ُ�ْسَتَدلُّ ِ�هِ  ،اْلَحدُّ 

، مــا لــم �صــر علیهــا، ةالكبــائر الحتاجــت إلــى التو�ــمــن �انــت ألنهــا لــو  ؛وأنهـا أ�ًضــا مــن الصــغائر
مـــع  ؟صـــغائر �یـــفصـــغائر، : �قـــول قبـــل، داخـــالت طالعـــات حـــارس مدرســـة والبنـــات نقـــول هـــذا

 .صحیح أم غیرصحیح  ،اإلصرار ما تصیر صغائر
 طالب: صحیح.

ال اإلصـرار علـى هـذه الصـغائر تصـیر �بـائر بـ�لكن مرة في العمر صغیرة، تكفرها الصالة، لكن  
 شك.

 طالب:.........
اإلصرار معناه التكرار، مما یـدل علـى عـدم االكتـراث، �عنـي ال ُینظـر إلـى حجـم المعصـیة لـذاتها، 

 ُینظر إلى قدر من عصى وهو هللا سبحانه وتعالى.
 طالب:.........

 تصیر �بائر.
 طالب:.........

 م.المحقرات هذه هي التي تهلك الناس. �ستهینزن بها حتى تقصم ظهوره
ُجلا "َعَلى َأْن َال َحدَّ َوَال َأَدَب َعَلى   ".لرَّ

معتبــرة، و�حصــل  ةو�ینــ مــا لــم یثبــت الزنــا �الشــهادة�عنــي الــرجم ال یثبــت حــد �عنــي ال حــد زنــا، ال 
 االعتراف أو الحبل.

ُجِل َواْلَمْرَأِة َوِ�ْن ُوِجَدا ِفـي َثـْوٍب  "َعَلى َأْن َال َحدَّ َوَال َأَدَب َعَلى  ؛اْبـِن اْلُمْنـِذرِ  َوُهـَو اْخِتَیـارُ  ،ِحـدٍ َوا الرَّ
ْیِهَمـا َلمَّا ُذِكَر اْخِتَالُف اْلُعَلَماِء ِفي َهِذِه اْلَمْسَأَلِة ُذِكَر َهَذا اْلَحِدیُث ُمِشیًرا ِإَلى َأنَّـُه َال َ�ِجـُب َعلَ  ِألَنَّهُ 

 ."َشْيءٌ 
ـــــــــــــوِر"ِإْن َشـــــــــــــ ـــــــــــــَیْأِتي َمـــــــــــــا ِلْلُعَلَمـــــــــــــاِء ِفـــــــــــــي َهـــــــــــــَذا ِفي"النُّ ُ َتَعـــــــــــــاَلى"َوَس   ."اَء للااَّ

وأمـا  ،محصنین ا�انإذا  رجموال  ،�كر�ن ا�ان إذا ال �جب علیهما شيء من الحدود المقدرة، ال جلد
 ،عثــر علیــهإنمــا �ــر ال ســیما إذا �ــان الشــخص ز رك فــال بــد مــن التعز حــدود غیــر المقــدرة التــي تعــال
 �ان ممن ُعرف بهذا األمر.و 
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اِدَســةُ  ُ ُســ: السَّ ــَالَة ِبُرُكوِعَهــا َوُســُجوِدَها َوِقَیاِمَهــا َوِقَراَءِتَهــا َوَأْســَماِئَها َذَكــَر للااَّ ْبَحاَنُه ِفــي ِ�َتاِ�ــِه الصَّ
ـــالَ  ـــمِ {: َفَق َالةَ  َأِق ـــالَ  ]٧٨: [اإلســـراء}الصَّ ـــَة. َوَق ـــمِ {: اْآلَ� ـــَالةَ  َأِق ـــُدُلوكِ  الصَّ ـــْمسِ  ِل : [اإلســـراء }الشَّ
ـَماَواتِ  ِفـي اْلَحْمدُ  َوَلهُ  ُتْصِبُحونَ  َوِحینَ  ُتْمُسونَ  ِحینَ  للااَِّ  َفُسْبَحانَ {: اْآلَ�َة. َوَقالَ ]٧٨  َواْألَْرضِ  السَّ

ــینَ  َوَعِشــی�ا ــُرونَ  َوِح ــالَ  . ]١٧: [الــروم }ُتْظِه ــدِ  َوَســبِّحْ {: َوَق ــكَ  ِ�َحْم ــلَ  َر�ِّ ــوعِ  َقْب ــْمسِ  ُطُل ــلَ  الشَّ  َوَقْب
: [الحج}َقـاِنِتینَ  هللَِِّ  َوُقوُمـوا{: َوَقـالَ  ]٧٧: [الحـج .} َواْسـُجُدوا اْرَكُعوا{: َوَقالَ  ،]٣٩: [ق }ُغُروِ�َها

َم. َوَقــالَ  ]٢٠٤: [األعــراف }َوَأْنِصــُتوا َلــهُ  َفاْســَتِمُعوا اْلُقــْرآنُ  ُقــِرئَ  َوِ�َذا{: َوَقــالَ  ،]٧٧ : َعَلــى َمــا َتَقــدَّ
َوَهـَذا ُ�لُّـُه ُمْجَمـٌل َأْجَمَلـُه ِفـي  ،ِتـكَ َأْي ِ�ِقَراءَ ]١١٠: [اإلسـراء} ِبَهـا ُتَخاِفـْت  َوَال  ِ�َصـَالِتكَ  َتْجَهْر  َوَال {

ــِه ِفــي َبَیاِنــهِ  ْكرَ  ِإَلْیــكَ  َوَأْنَزْلَنــا{: َفَقــاَل َجــلَّ ِذْ�ــَرهُ  ،ِكَتاِ�ــِه، َوَأَحــاَل َعَلــى َنِبیِّ لَ  َمــا ِللنَّــاسِ  ِلُتَبــیِّنَ  الــذِّ  ُنــزِّ
ُ َعَلْیــــِه َوَســــَصــــ -َفَبــــیََّن  ،]٤٤: [النحــــل }ِإَلــــْیِهمْ  َكَعــــاِت  -لَّمَ لَّى للااَّ ــــَالِة، َوَعــــَدَد الرَّ َمَواِقیــــَت الصَّ

ـَالُة ِإالَّ ِ�ـِه ِمـَن اْلَفـَرائِ  ـَلَواِت َفْرِضـَها َوُسـَنِنَها، َوَمـا َال َتِصـحُّ الصَّ َجَداِت، َوِصـَفَة َجِمیـِع الصَّ ِض َوالسَّ
ــَنِن َواْلَفَضــاِئلِ  ــَن السُّ ــا ُ�ْســَتَحبُّ ِفیَهــا ِم ــاَل ِفــ ،َوَم ــاِريِّ  ي َصــِحیحِ َفَق  َرَأْیُتُمــوِني َ�َمــا َصــلُّوا« :اْلُبَخ

  .»ُأَصلِّي
ُ َعَلْیِه َوَسـلَّمَ َص -وٌم، َوَلْم َ�ُمِت النَِّبيُّ َوَنَقَل َذِلَك َعْنُه اْلَكافَُّة َعِن اْلَكافَِّة، َعَلى َما ُهَو َمْعلُ    -لَّى للااَّ

ـِبیلَ  َحتَّى َبیََّن َجِمیَع َما ِ�النَّاِس اْلَحاَجـَة ِإَلْیـِه؛ یَن، َوَأْوَضـَح السَّ ـَل الـدِّ ُ َتَعـاَلى ،َفَكمَّ  اْلَیـْومَ {: َقـاَل للااَّ
ْسَالمَ  َلُكمُ  َوَرِضیتُ  ِنْعَمِتي َعَلْیُكمْ  َوَأْتَمْمتُ  ِدیَنُكمْ  َلُكمْ  َأْكَمْلتُ   .]٣: [المائدة}ِدیًنا اإلِْ

ِي اْلُقــْرآُن َمْوِعَظــٌة َوَتْوَ�ــٌة ِلَمــِن اتََّعــَظ َوَتــَذكََّر؛ أَ  ]١١٤: [هود}ِللــذَّاِكِر�نَ  ِذْ�ــَرى  َذِلــكَ {: َقْوُلــُه َتَعــاَلى 
ْكَرى  ْكَرى. َوالذِّ ْكِر ِألَنَُّهُم اْلُمْنَتِفُعوَن ِ�الذِّ   ."َمْصَدٌر َجاَء ِ�َأِلِف التَّْأِنیثِ  َوَخصَّ الذَّاِكِر�َن ِ�الذِّ

نقــًال قــد ال  ا نقلــت عــن النبــي واجباتهــا وأر�انهــا وســننها وأعــدادها، وأعــداد ر�عاتهــو بیــان الصــالة 
عــن عــدد  دواو�ــن الســنة فــيتــواتر هــو الــذي �فیــد القطــع، �عنــي لــو �حثــت م�حصــل �ــه التــواتر، ال

لكـن  ،ألسـانید الصـحیحة�ار�عات صـالة المغـرب أو عـدد ر�عـات صـالة الظهـر، نعـم هـي منقولـة 
بـدل ثـالث أو  امغرب أر�ًعـصلي الن :�معنى أنه لو قال ،هي منقولة �التواتر الذي �صلح �ه القطع

نقـول: هـي ، امتـواترً  وال بـد أن تنقـل نقـًال  ،البـال هـذه أمـور تعـم بهـاو  ،شـيء متـواتر ا. مـا فیهـثنتـینا
عـن الكافـة، بهـذه الكیفیـة، تـواتر  الكافـة والتوارث، وهذا نقلـه هناك ما �سمى بتواتر العملمتواترة، و 

الصـــلوات مـــا فیهـــا  ر�عـــاتإن عـــدد  ل:قبـــل �ـــم ســـنة مـــن �قـــو  قـــد وجـــدو عملــي، فـــال �حـــتج محـــتج 
أعـدد  هواألوامـر فـي الكتـاب والسـنة مطلقـة، مـا فیـ ،إال الظن حاد ما تفیداآل من أخبارمتواتر. نعم 

التصـدیق �ـه،  مفیـد للعلـم الضـروري الـذي �جـد اإلنسـان نفسـه مضـطًرا إلـى التواتر نقول: ال، بینة،
صــالة المغــرب  لــو قــال:، رنســیان فإنــه �كفــ خطــأ وال ال عــنفمــن زاد أو نقــص معتقــًدا جــواز ذلــك 

 .رن �كفاثنتأو أر�ع 



 
 

 
 

:ùà—ÿ^=4åÕjJ=ÓáÈãÉÈ‰=F۰۱۳E ٣٤ 

ــاَلى ــُه َتَع ــَالةِ : َقْوُل ــى الصَّ ــهِ  ،َواْصــِبْر َأْي َعَل ــْر { :َ�َقْوِل ــكَ  َوْأُم ــَالةِ  َأْهَل ــا َواْصــَطِبْر  ِ�الصَّ : [طــه }َعَلْیَه
ــدُ  اْلَمْعَنــى َواْصــِبْر َ�ــا: َوِقیــلَ  ،]١٣٢  َأْجــرَ  ُ�ِضــیعُ  َال  للااََّ  َفــِإنَّ { ْألََذى.َعَلــى َمــا َتْلَقــى ِمــَن ا ُمَحمَّ

  َ�ْعِني اْلُمَصلِّیَن. ]١٢٠: [التو�ة }اْلُمْحِسِنینَ 
َأْي  ]١١٦: [هـود} َقـْبِلُكمْ  ِمـنْ  اْلُقُرونِ  ِمنَ { َأْي َفَهالَّ َ�انَ  ]١١٦: [هود }َ�انَ  َفَلْوَال {: َقْوُلُه َتَعاَلى

َیْنَهـْوَن  َأْي َأْصـَحاُب َطاَعـٍة َوِدیـٍن َوَعْقـٍل َوَ�َصـرٍ  ]١١٦: [هود}َ�ِقیَّـةٍ  وُأوُلـ{ ِمَن اْألَُمـِم الَِّتـي َقـْبَلُكمْ 
ُ َتَعاَلى ِمَن اْلُعُقوِل َوَأَراُهْم ِمَن اْآلَ�اتِ  َقْوَمُهمْ  َوَهـَذا َتـْوِ�یٌخ  ،َعِن اْلَفَساِد ِفي اْألَْرِض ِلَما َأْعَطاُهُم للااَّ

اِر. َوِقیلَ  َأْي َمـا  }آَمَنـْت  َقْرَ�ـةٌ  َ�اَنـْت  َفَلـْوَال { :َ�َقْوِلهِ  ،َأْي َما َ�اَن ِمْن َقْبِلُكمْ  ،ُهَنا ِللنَّْفيِ َلْوَال َها: ِلْلُكفَّ
ــْت. ــعٌ  َكاَن ــِتْثَناٌء ُمْنَقِط ــیًال اْس ــیًال  ،ِإالَّ َقِل ــْن َقِل ــنْ { .َأْي َلِك ــا ِممَّ ــْنُهمْ  َأْنَجْیَن ــي  }ِم ــاِد ِف ــِن اْلَفَس ــْوا َع َنَه

ُهـْم َأْتَبـاُع اْألَْنِبَیـاِء : َوِقیـلَ  ]٩٨: [یـونس }ُیـوُنَس  َقـْومَ  ِإالَّ {: ُهْم َقْوُم ُیـوُنَس؛ ِلَقْوِلـهِ  :اْألَْرِض. ِقیلَ 
.  ." َأْي َأْشَرُكوا َوَعَصْوا ]١١٦: [هود }َظَلُموا الَِّذینَ  َواتََّبعَ  { َوَأْهُل اْلَحقِّ

العـذاب،  ؤي نفـع اإل�مـان إذا ر وال ی العذاب، ى هللا حقت علیه �لمةصالسنة اإللهیة أن من ع
َوَمـا ِهـَي ِمـَن الظَّـاِلِمیَن {مـن ذلـك إال قـوم یـونس، لمـا رأوا العـذاب آمنـوا فصـرف عـنهم،  �سـتثن مول

رات، وتعلنهـا علـى المـأل ، ما تطبق األمة على مزاولة هـذه المعاصـي وهـذه المنكـ]٨٣: [هودِبَبِعیٍد}
 ما زلنا �خیر. :یر، و�قولون كمن غیر ن

 لنسـوا الكـوارث والمصـائب التـي تحـ سنة اإللهیة ماضیة، وفي �ل یوم و�ل شهر و�ل سنة،ال ،ال
ــاِلِمیَن ِبَبِعیــٍد}: �المســلمین، �هللا �قــول أیــن مــن ؟ لكــن أیــن مــن �عتبــر، ]٨٣: [هود{َوَمــا ِهــَي ِمــَن الظَّ

المســلمون  �ه،؟ فــي مثــل هــذه الحالــة هللا إذا أراد شــیًئا �ســر لــه أســبااآل�ــات والنــذرمــا تغنــي یــتعظ؟ 
جر�ـوا فـي حـال  و�ال فقـد ؛همععلى خوف وعلى وجل شدید من أن تحل بهم �ارثة تعیدهم إلى شـر 

 �د�ار.و  ، وفیه إعراضُطلب منهم شكر النعم ،وفي حال الغنى اءالثر 
بل منهم من ابتلي وامتحن وعاد من �عد االمتحان أسوأ ممـا �ـان علیـه قبـل أن �مـتحن، هـذا دلیـل 

 �ذا �ـان مـرض القلـوبو ب، علـى مسـخ القلـوب الـذي هـو أشـد مـن مسـخ األبـدان، على مـوت القلـو 
فجـاءت األدلـة واألخبـار  ،مثل هذه األوقات وهـو موجـود وحاصـلفي موتها ومسخها غیر مؤثر، و 

أنه سوف �كون في آخر الزمان مسـخ لألبـدان، ولـیس الخبـر هكـذا، ومـع ذلكـم ذ�ـر أهـل العلـم أن 
 معصیة.الو�ستمر اآلخر إلى  ا،أو خنز�رً  اة فیمسخ أحدهما قردً �خرجان إلى المعصی نالرجال

  ، ماذا استفدنا منها؟]٨٣: [هود{َوَما ِهَي ِمَن الظَّاِلِمیَن ِبَبِعیٍد}الكوارث التي حلت من حولنا 
 


