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 :-تعالى هللا رحمه- القرطبي اإلمام قال

 ]١١٦[هود:ِفیِه} ُأْتِرُفوا َما{ َوَعَصْوا َأْشَرُكوا َأيْ  ]١١٦[هود:َظَلُموا} الَِّذینَ  َبعَ َواتَّ { تعالى: قوله
  .]١١٦[هود: }ُمْجِرِمینَ  َوَ�اُنوا{ ،اْآلِخَرةِ  َعَلى َذِلكَ  َوِ�یَثارِ  ،َواللَّذَّاتِ  ِ�اْلَمالِ  َغالِ اِالْشتِ  ِمنَ  َأيْ 

 ،َوُ�ْفرٍ  ِ�ِشْركٍ  َأيْ  ِ�ُظْلمٍ  ،اْلُقَرى  َأْهلَ  َأيْ  ]١١٧[هود: }اْلُقَرى  ِلُیْهِلكَ  َر�ُّكَ  َ�انَ  َوَما{ : َتَعاَلى َقْوُلهُ 
 ِ�اْلُكْفرِ  ِلُیْهِلَكُهمْ  َ�ُكنْ  َلمْ  َأيْ  ،اْلُحُقوقِ  َتَعاِطي من َنُهمْ َبیْ  ِفیَما َأيْ  ]١١٧[هود:}ُمْصِلُحونَ  َوَأْهُلَها{

 ."حتى ینضاف إلیه الفساد َوْحَدهُ 
 �العقو�ة لهم �عجل فال �فاًرا، �انوا و�ن العیش، رغد من شيء في وتستمر، تعیش دق األمم ألن
 على والتعدي الظلم، هو العقو�ة �عجل الذي ألن ؛غیرهم �ظلموا أو �عًضا �عضهم �ظلم لم ما

 الدنیا في لكن ،وأنكى أشد اآلخرة في عقو�ته أن شك ال هذاف والشرك الكفر مجرد أما اآلخر�ن،
 للظالمین. العقو�ة عجلت إنما
  .ِ�اللَِّواِط" ُلوطٍ  َوَقْومَ  ،َواْلِمیَزانِ  اْلِمْكَیالِ  ْخسِ ِببَ  ُشَعْیٍب  َقْومَ  َأْهَلكَ  "َكَما
 .نعم الشرك. هو الذي أعظم هو ما والذنوب المعاصي من عندهم �ان و�ن ،المعاصي بهذه ،نعم

ْنَیا ِفي اِالْسِتْئَصالِ  َعَذاِب  ِإَلى َأْقَربُ  اْلَمَعاِصيَ  َأنَّ  َعَلى َهَذا "َوَدلَّ  ْرِك، ِمنَ  الدُّ  َعَذابُ  َ�انَ  َوِ�نْ  الشِّ
ْركِ  یقِ  َ�ْكرٍ  َأِبي َحِدیثِ  ِمنْ  التِّْرِمِذيِّ  َصِحیحِ  َوِفي َأْصَعَب. اْآلِخَرةِ  ِفي الشِّ دِّ  -َعْنهُ  للااَُّ  َرِضيَ  - الصِّ

 َ�ْأُخُذوا َفَلمْ  الظَّاِلمَ  َرَأُوا ِإَذا النَّاَس  ِإنَّ « :َ�ُقولُ  – َوَسلَّمَ  َلْیهِ عَ  للااَُّ  َصلَّى - للااَِّ  َرُسولَ  َسِمْعتُ  : َقالَ 
مَ  َوَقدْ  .»ِعْنِدهِ  ِمنْ  ِ�ِعَقاٍب  للااَُّ  َ�ُعمَُّهمُ  َأنْ  َأْوَشكَ  َیَدْ�هِ  َعَلى  .َتَقدَّ
 ؛الحیثیة هذه من للعقاب مستحقون  فهم والعدوان، الظلم على معه تعاون  الظالم عن سكوتهم ألن
 ظلمه. على معه معاونة عنهم مسكوته ألن

 َلُهمْ  ُظْلًما َذِلكَ  َ�ُكونُ  َفِإنَّهُ  ،ُمْسِلُمونَ  َوَأْهُلَها ُظْلمٍ �ِ  اْلُقَرى  ِلُیْهِلكَ  َرّ�كَ  َ�انَ  َوَما اْلَمْعَنى :َوِقیلَ  "
اجُ  َوَقالَ  .َوِ�ْنَذارٍ  ِإْعَذارٍ  َ�ْعدَ  ِإالَّ  َقْوًما َأْهَلكَ  َما َأيْ  ،َحقِِّهمْ  ِمنْ  َوَنْقًصا  َ�ُكونَ  َأنْ  َ�ُجوزُ  :الزَّجَّ
َالحِ  ِنَهاَ�ةِ  َعَلى انَ �َ  َوِ�نْ  َ�ْظِلُمهُ  َوُهوَ  َأَحًدا ِلُیْهِلكَ  َر�ُّكُ  َ�انَ  َما اْلَمْعَنى فٌ  ِألَنَّهُ  ؛الصَّ  ِفي َتَصرُّ
 ."ُمْلِكهِ 
 في ألنه ؛له ظالم �ان ما ناسال أعبد أهلك -وتعالى سبحانه- هللا أن لو حینئٍذ، �ظلم فلیس

 من نعم الظلمة، یهلك و�نما المصلحین، الصالحین یهلك ال أنه  سنته جرت لكن تصرفه،
 على ُصلي الیوم هذا في و�المناسبة الناس، أصلح من و�ان رحل، الدنیا هذه من أجله انتهى

 ،وأصلحهم ما نعلمفی الناس أزهد من وهو ،-هلل رحمه- عبید فهد الشیخ: البارحة؛ توفي شخص
 واسعة. رحمة هللا رحمه المستعان. �هللا

 ِلـُیْهِلَكُهمْ  للااَُّ  َ�ـانَ  َوَمـا اْلَمْعَنـى َوِقیـَل:  .]٤٤[یونس:َشـْیًئا} النَّـاَس  َ�ْظِلـمُ  َال  للااََّ  ِإنَّ { :َقْوُلـهُ  "َدِلیُلهُ 
�َماِن. ِفي ُمْخِلُصونَ  َأيْ  ،ُمْصِلُحونَ  َوُهمْ  ُذُنوِ�ِهمْ بِ   .َهَذا َعَلى اْلَمَعاِصي َفالظُّْلمُ  اإلِْ
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 َعَلـى :ُجَبْیـرٍ  ْبـنُ  َسـِعیدُ  َقـالَ  ]١١٨[هود:َواِحـَدًة} ُأمَّـةً  النَّـاَس  َلَجَعلَ  َر�ُّكَ  َشاءَ  َوَلوْ { :َتَعاَلى "َقْوُلهُ  
ْسـَالمِ  ِملَّـةِ  اكُ  َوَقـالَ  .َوْحـَدَها اإلِْ ـحَّ  َیَزاُلـونَ  َوَال { ،ُهـًدى َأْهـلُ  وْ أَ  َضـَالَلةٍ  َأْهـلُ  ،َواِحـدٍ  ِدیـنٍ  َأْهـلُ  : الضَّ

 ]١١٩[هود:}َر�ُّكَ  َرِحمَ  َمنْ  ِإالَّ { ،َوَقَتاَدةُ  ُمَجاِهدٌ  َقاَلهُ  ،َشتَّى َأْدَ�انٍ  َعَلى َأيْ  ]١١٨[هود:ُمْخَتِلِفیَن}
�َمـانِ  َر�ُّـكَ  َرِحـمَ  َمـنْ  َلِكنْ  َأيْ  ،ُمْنَقِطعٌ  اْسِتْثَناءٌ   ِفـي ُمْخَتِلِفـینَ  َوِقیـَل: .ْخَتِلـفْ �َ  َلـمْ  َفِإنَّـهُ  ُهـَدىَوالْ  ِ�اإلِْ
ْزِق،  َوِلـَذِلكَ { . اْلَحَسـنُ  َقاَلـهُ  ،ِ�اْلَقَناَعةِ  ]١١٩[هود: }َر�ُّكَ  َرِحمَ  َمنْ  ِإالَّ { ،َفِقیرٌ  َوَهَذا َغِنيٌّ  َفَهَذا الرِّ
َشــاَرةُ  :َوَ�َمــانٌ  َوَعَطــاءٌ  َوُمَقاِتــلٌ  اْلَحَســنُ  َقــالَ  ]١٢٠[هــود:}َخَلَقُهمْ   َوِلِالْخــِتَالفِ  َأيْ  ،ْخــِتَالفِ ِلِال  اإلِْ

اكُ  َوَقَتـاَدةُ  َوُمَجاِهـدٌ  َعبَّـاسٍ  اْبـنُ  َوَقـالَ  .َلَقُهمْ خَ  ـحَّ  َوَلـمْ  ،َذِلكَ َوِلـ :َقـالَ  َوِ�نََّمـا ،َخَلَقُهـمْ  َوِلَرْحَمِتـهِ  :َوالضَّ
ْحَمةُ  ،َوِلِتْلكَ  :َ�ُقلْ   . "ٌ َمْصَدر ِألَنَّهُ  ؛ُمَؤنََّثةٌ  َوالرَّ

 اْلُمْحِسِنیَن} ِمنَ  َقِر�بٌ  للااَِّ  َرْحَمةَ  {ِإنَّ  �المذ�ر، عنه وُ�خبر �المذ�ر، هإلی ُ�شار المصدر
 األصل، فهذا لیرحمهم، خلقهم َخَلَقُهْم}، {ِلَذِلكَ  الرحمة، إلى تعود اإلشارة هذا فعلى ]٥٦[األعراف:

 َرِحمَ  َمنْ  {ِإالَّ  اء:االستثن .المستعان �هللا موتهم، �عد رحمته إلى فیؤولون  لیعبدوه خلقهم لیعبدوه،
االجتماع و  برحمة، لیس لذاته االختالف برحمة، لیس االختالف أن على دلف ]١٢٠[هود:َر�َُّك}

 الصالة علیه-قوله من علیه �ضاف ما وأما الرحمة، من لیست والفرقة ،الرحمة هو االئتالفو 
 اجتهاد عن الناتج االختالف أن شك ال لكن یثبت، ال هذاف »رحمة أمتي اختالف« :-والسالم

أهل  اجتهاد عن الناتج االختالف ،رحمةال من والثواب الثواب، علیه یترتب االجتهاد أهل
 و�قول شاء،� ما أ�هر ب �قول لٌّ � ،االجتهاد أهل من لیسوا من أو األهواء، أهلاالجتهاد، ولیس 

 .-العافیة هللا نسأل- ضالل هذا علم، �غیر
 واحد، قول على یتفقوا لم ولو االجتهاد. أهل اجتهاد عن نشأ ذاإ الخالف على المرتب الجر لكن 

 االجتهاد. أجر وهو ،واحد أجر فله أخطأ ومن أجران، فله منهم أصاب من مأجور؛ و�لهم
ْحَمةِ  َتْأِنیثَ  َفِإنَّ  "َوَأْ�ًضا َشاَرةُ  :َوِقیلَ  اْلَفْضِل. َمْعَنى َعَلى ِمَلْت َفحُ  ،َحِقیِقيٍّ  َغْیرُ  الرَّ  كَ َذلِ بِ  اإلِْ

ْحَمةِ  ِلِالْخِتَالفِ  ْینِ  َشْیَئْینِ  ِإَلى "َذِلكَ  " ـبِ  ُ�َشارُ  َوَقدْ  ،َوالرَّ  ِ�ْكرٌ  َوَال  َفاِرٌض  َال { :َتَعاَلى َ�َقْوِلهِ  ،ُمَتَضادَّ
 ."]٦٨البقرة:[}َذِلكَ  َبْینَ  َعَوانٌ 

 .والقصر الطول ذلك بین �عني ذلك، بین هو بل طو�ل وال �قصیر لیس فالن :قیل إذا
 َذِلكَ  َبْینَ  َوَ�انَ  َ�ْقُتُروا َوَلمْ  ُ�ْسِرُفوا َلمْ  َأْنَفُقوا ِإَذا َوالَِّذینَ  { :َوَقالَ  ،َتْیِنكَ  َوَال  َذْیِنكَ  َبْینَ  :َ�ُقلْ  "َوَلمْ 
 }یًال َسبِ  َذِلكَ  َبْینَ  َواْبَتغِ  ِبَها ُتَخاِفْت  َوَال  ِ�َصَالِتكَ  َتْجَهْر  َوَال { :َوَقالَ  ،]٦٧[الفرقان:}َقَواًما

 َوَهَذا ]٥٨[یونس: } َفْلَیْفَرُحوا َفِبَذِلكَ  َوِ�َرْحَمِتهِ  للااَِّ  ِ�َفْضلِ  ُقلْ  { : َقْوُلهُ  َوَ�َذِلكَ  ،]١١٠[اإلسراء:
 َرِحَمهُ  -كٌ َمالِ  َأَشارَ  َهَذا َوِ�َلى ،َخَلَقُهمْ  ُذِكرَ  َوِلَما َأيْ  ،َ�ُعمُّ  ِألَنَّهُ  }َتَعاَلى للااَُّ  َشاءَ  ِإنْ  الِ اْألَْقوَ  َأْحَسنُ 

  ..َماِلًكا" َسَأْلتُ  :َأْشَهبُ  َقالَ  ،َأْشَهبُ  َعْنهُ  َرَوى  ِفیَما -للااَُّ 
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 والشقاق والفرقة لالختالف ُخلق من منهم شتى؛ فجعلهم خلقهم والرحمة، االختالف من ُذكر لما
 هذه ىعل هو من منهم ذلك، بین جعلهم واالجتماع، والرحمة لالئتالف ُخلق من ومنهم والنزاع،
 سعید. ومنهم شقي منهم الصفة، هذه على هو من ومنهم الحال،
 َهِذهِ  َعنْ  َماِلًكا َسَأْلتُ  :َأْشَهبُ  َقالَ  ،َأْشَهبُ  َعْنهُ  َرَوى  ِفیَما -للااَُّ  َرِحَمهُ  - َماِلك َأَشارَ  َهَذا "َوِ�َلى
ِعیرِ  ِفي َوَفِر�قٌ  نَّةِ اْلجَ  ِفي َفِر�قٌ  ِلَیُكونَ  ؛َخَلَقُهمْ  َقاَل: اْآلَ�ةِ   اِالْخِتَالفِ  لَ َأهْ  َخَلقَ  َأيْ  ،السَّ

ْحَمةِ  َأْهلَ وَ  ،ِلِالْخِتَالفِ  ْحَمةِ  الرَّ  َفِر�ًقا َفِر�َقْیِن، َخَلَقُهمْ  َقاَل: َأْ�ًضا َعبَّاسٍ  اْبنِ  َعنِ  َوُرِويَ  .ِللرَّ
  َیْرَحُمُه. َال  َوَفِر�ًقا ،َیْرَحُمهُ 

 َمنْ  ِإالَّ  ُمْخَتِلِفینَ  َیَزاُلونَ  َوَال  :اْلَمْعَنى ،َوَتْأِخیرٌ  ِد�مٌ َتقْ  التَّْقِدیرِ  َهَذا َعَلى اْلَكَالمِ  َوِفي :اْلَمْهَدِويُّ  َقالَ و 
 ُهوَ  َوِقیَل: .َخَلَقُهمْ  َوِلَذِلكَ  ،َأْجَمِعینَ  نَّاسِ َوال اْلِجنَّةِ  ِمنَ  َجَهنَّمَ  َألَْمَألَنَّ  َر�ِّكَ  َ�ِلَمةُ  َوَتمَّْت  ،َر�ُّكَ  َرِحمَ 

 ودِ َوِلُشهُ  :َواْلَمْعَنى ،]١٠٣[هود: }َمْشُهودٌ  َیْومٌ  َوَذِلكَ  النَّاُس  َلهُ  َمْجُموعٌ  َیْومٌ  َذِلكَ { :ِ�َقْوِلهِ  ُمَتَعلِّقٌ 
َعاَدةِ  َأيْ  ]٥١٠[هود:}َوَسِعیدٌ  َشِقيٌّ  َفِمْنُهمْ  { :ِ�َقْوِلهِ  ُمَتَعلِّقٌ  ُهوَ  َوِقیَل: .َخَلَقُهمْ  اْلَیْومِ  َذِلكَ   ِللسَّ

َقاَوةِ    ".َخَلَقُهمْ  َوالشَّ
 الفصل. لطول �عید هذا لكن

رَ  َأْخَبرَ  َ�َما َذِلكَ  َثَبتَ  " َتمَّْت  " َمْعَنى]١١٩[هود: }َر�ِّكَ  َ�ِلَمةُ  َوَتمَّْت  { :َتَعاَلى "َقْوُلهُ   ،َأَزِلهِ  ِفي َوَقدَّ
 }َأْجَمِعینَ  َوالنَّاسِ  اْلِجنَّةِ  ِمنَ  َجَهنَّمَ  َألَْمَألَنَّ { ،ِدیلِ َوالتَّبْ  التَّْغِییرِ  َقُبولِ  َعنْ  اْمِتَناُعَها اْلَكِلَمةِ  َوَتَمامُ 

 َ�ْمَألُ  َأنَّهُ  َأْخَبرَ  َوَ�َما ،َتْأِكیدٌ  " َأْجَمِعینَ  " اِس.النَّ  َوِجْنسِ  اْلِجنَّةِ  ِجْنسِ  ِمنْ  َأيْ  ،اْلِجْنسِ  ِلَبَیانِ  " ِمنْ 
 َواِحَدةٍ  َوِلُكلِّ « :ِ�َقْوِلهِ  َجنََّتهُ  َ�ْمَألُ  َأنَّهُ  - َوَسلَّمَ  َعَلْیهِ  للااَُّ  َصلَّى - هِ َنِبیِّ  ِلَسانِ  َعَلى َأْخَبرَ   َ�َذِلكَ  َناَرهُ 

َجهُ  » ِمْلُؤَها ِمْنُكَما مَ  َوَقدْ  ،ُهَرْ�َرةَ  َأِبي َحِدیِث  ِمنْ  اْلُبَخاِريُّ  َخرَّ   ."َتَقدَّ
 إنما :قالت وتلك ،والمساكین ءالضعفا في :الجنة قالت حیث والنار، الجنة، في احتجت لما نعم
 وال ؤها،لم امنكم واحدة كللو  ،�ذا للنار وقال رحمتي أنتِ  :للجنة فقال والمتكبرون، الجبارون  في

 لن أنها إال أكثر �انوا و�ن �عثها والنار �ملؤها، ما لها و�خلق �ملؤها الجنة ا،أحدً  ر�ك �ظلم
 عظم فما واحد، ألف �ل من وأهلها واألرض السماوات عرضها جنةال �انت إذا بهم، تضیق
 منها. والسالمة العافیة هللا نسأل النار!

 َتْحَتاجُ  الَِّذي َوُ�لُّ  :َمْعَناهُ  "َنُقصُّ  " ِب  ُنِصبَ  ُ�ال�  .]١٢٠[هود:}َعَلْیكَ  َنُقصُّ  َوُ�ال�  {: َتَعاَلى َقْوُلهُ  "
ُسلُ  اءِ َأْنبَ  ِمنْ  ِإَلْیهِ  َمٌة، َحالٌ  " ُ�ال�  " :اْألَْخَفُش  َوَقالَ  .َعَلْیكَ  َنُقصُّ  الرُّ  َضَرْ�تُ  ُ�ال�  :َ�َقْوِلكَ  ُمَقدَّ

  ."اْلَقْومَ 
 جمیعهم. أي
ُسلِ  َأْنَباءِ  نْ م{  ُفَؤاَدَك} ِ�هِ  ُنَثبِّتُ  َما{ .َقْوِمِهمْ  َأَذى َعَلى َوَصْبِرِهمْ  َأْخَباِرِهمْ  ِمنْ  َأيْ  ]١٢٠[هود:}الرُّ

ْبرِ  ،َساَلةِ الرِّ  َأَداءِ  َعَلى َأيْ  ]١٢٠[هود:  ِ�هِ  ُدكَ َنِز� :َوِقیلَ  .اْألََذى ِمنَ  ِفیَها َیَناُلكَ  َما َعَلى َوالصَّ
  "ُجَرْ�جٍ  اْبنُ  َوَقالَ  .َقْلَبكَ  ِ�هِ  َنُشدُّ  َما :اسٍ َعبَّ  اْبنُ  َوَقالَ  .َوَ�ِقیًنا َتْثِبیًتا



 
 

 
 
 

٥  
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 قص لما ،-سلمو  علیه هللا صلى– لهتثبیت و  -وسلم علیه هللا صلى– لنبيل تسلیة هذا �ل في
 ورسلهم، أنبیائهم من السا�قة األمم ومواقف السا�قین، واألنبیاء الرسل الماضیة، األمم أخبار علیه
 .-والسالم الصالة علیهم -أزره من و�شد یثبتهممت  هذا كل

 ُمَتَقاِرٌب. َواْلَمْعَنى ُنَطیُِّب، ي:اْلَمَعانِ  َأْهلُ  َوَقالَ  .َتْجَزعُ  َال  َحتَّى َقْلَبكَ  هِ �ِ  ُنَصبِّرُ   :ُجَرْ�جٍ  اْبنُ  َوَقالَ "
، ِمنْ  َبَدلٌ  َو"َما" ُسلِ  َأْنَباءِ  ِمنْ  َعَلْیكَ  َنُقصُّ  :اْلَمْعَنى ُ�ال�  َهِذهِ  ِفي َوَجاَءكَ { .ُفَؤاَدكَ  ِ�هِ  ُنَثبِّتُ  َما الرُّ
وَرةِ  َهِذهِ  ِفي َأيْ  ]١٢٠[هود:}اْلَحقُّ   َهِذهِ  َوَخصَّ  ،َوَغْیِرِهَما ُموَسى َوَأِبي َعبَّاسٍ  اْبنِ  َعنِ  ،السُّ

وَرةَ  َها :َوِقیلَ  ِر.َوالنَّا َواْلَجنَّةِ  اْألَْنِبَیاءِ  َأْخَبارَ  ِفیَها ِألَنَّ  ؛السُّ ْكرِ  َخصَّ  ِفي اْلَحقُّ  َ�انَ  َوِ�نْ  ،َتْأِكیًدا ِ�الذِّ
ْنَیا َهِذهِ  ِفي ْلَمْعَنىا :َواْلَحَسنُ  َقَتاَدةُ  َوَقالَ  .اْلُقْرآنِ  ُكلِّ   َوِذْ�َرى  َوَمْوِعَظةٌ { .النُُّبوَّةَ  ُیِر�دُ  ،الدُّ

 اْلَخاِلَیةِ  ونِ َواْلُقرُ  ،اْلَماِضَیةِ  اْألَُممِ  ْهَالكِ إِ  ِمنْ  ِ�هِ  ُیتََّعظُ  َما اْلَمْوِعَظةُ  ]١٢٠:[هود }ِلْلُمْؤِمِنینَ 
َ�ةِ  وَرةِ  ِلَهِذهِ  َتْشِر�فٌ  اَوَهذَ  ،اْلُمَكذِّ  َواْلَمْوِعَظةُ  اْلَحقُّ  ِفیَها َجاءَ  َقدْ  َورِ السُّ  ِمنَ  َغْیَرَها ِألَنَّ  ؛السُّ
ْكَرى   َأيْ  ]١٢٠[هود:}ِلْلُمْؤِمِنینَ  َوِذْ�َرى { ،التَّْخِصیصِ  َعَلى َهِذهِ  ِفي َقالَ  َ�َما ِفیَها َ�ُقلْ  َوَلمْ  ،َوالذِّ

 َقَصَص  َسِمُعوا ِإَذا اْلُمتَِّعُظونَ  ِألَنَُّهمُ  ؛اْلُمْؤِمِنینَ  َوَخصَّ  ،َفَیُتوُ�ونَ  َهَلكَ  ِ�َمنْ  َزلَ نَ  َما َیَتَذكَُّرونَ 
 ."اْألَْنِبَیاءِ 

 الذي وهو یتعظ الذي هو المؤمن ألن المؤمنین؛ تنفع الذ�رى  نفإ "وذ�ر تعالى: قوله في كما
 فیسلم و�زدجر بها فیتعظ �لمة الكافر �سمع وقد األصل، هو هذا �عتبر، الذي وهو ،یزدجر
 نواهیه. عن و�نتهي ،�أوامره و�زدجر ،�ه و�عتبر ر�ه الملك ینصت الذي هو المؤمن لكن �سببها،

 ِإنَّا{ .َوَوِعیدٌ  َتْهِدیدٌ  ]١٢١[هود:}َمَكاَنِتُكمْ  َعَلى اْعَمُلوا ُیْؤِمُنونَ  َال  ِللَِّذینَ  َوُقلْ  {: َتَعاَلى َقْوُلهُ  "
مَ  دْ َوقَ  ،آَخرُ  َتْهِدیدٌ  ]١٢٢[هود:}ُمْنَتِظُرونَ  ِإنَّا َواْنَتِظُروا َعاِمُلونَ    .َمْعَناهُ  َتَقدَّ

َماَواتِ  َغْیبُ  َوهللَِِّ  {: َتَعاَلى َقْوُلهُ   َفُحِذفَ  ،َوَشَهاَدُتُهَما َغْیُبُهَما يْ أَ  ]٣١٢[هود: }َواْألَْرضِ  السَّ
 ."اْلَمْعَنى ِلَدَالَلةِ 

 أولى. �اب من ظهر فما فیهما، غاب وما الغیب، له �ان و�ذا
َماَواتِ  نُ َخَزائِ  :َعبَّاسٍ  اْبنُ  َوَقالَ " اكُ  َوَقالَ  . َواْألَْرضِ  السَّ حَّ  َما.ِفیهِ  اْلِعَبادِ  َعنِ  َغابَ  َما َجِمیعُ  :الضَّ

َماَواتِ  َغْیبُ  :اْلَباُقونَ  َوَقالَ  َماءِ  ِمنَ  اْلَعَذاِب  ُنُزولُ  َواْألَْرضِ  السَّ  َأُبو َوَقالَ  .اْألَْرضِ  ِمنَ  َوُطُلوُعهُ  السَّ
َماَواتِ  َغْیبُ  َوهللَِِّ  { :اْلَفاِرِسيّ  َعِليٍّ   َأَضافَ  ،ِفیِهَما َغابَ  َما َعِلمَ  َأيْ  ]٣١٢[هود: }َواْألَْرضِ  السَّ

ًعا اْلَمْفُعولِ  ِإَلى ُمَضافٌ  َوُهوَ  اْلَغْیبُ   ،اْألَْرضِ  ِفي ِغْبتُ  :َتُقولُ  ، اْلَجرِّ  َحْرفَ  َذفَ حَ  ِألَنَّهُ  ؛َتَوسُّ
 ِإالَّ  َأْمرٌ  ِلَمْخُلوقٍ  َلْیَس  ِإذْ  ،اْلِقَیاَمةِ  َیْومَ  َأيْ  ]٣١٢[هود: }ُ�لُّهُ  اْألَْمرُ  ُیْرَجعُ  َوِ�َلْیهِ { .َ�َذا ِبَبَلدِ  َوِغْبتُ 

  .ُ ُیَردّ  َأيْ  ،اْلِجیمِ  َوِ�َفْتحِ  اْلَیاءِ  ِ�َضمِّ  ُیْرَجعُ  َوَحْفٌص  َناِفعٌ  َوَقَرأَ  .ِنهِ ِ�ِإذْ 
لْ  َفاْعُبْدهُ {  َعمَّا ِ�َغاِفلٍ  َر�ُّكَ  َوَما{ .ِ�هِ  َوِثقْ  هِ ِإَلیْ  اْلَجأْ  َأيِ  ]٣١٢[هود:َعَلْیِه} َوَتَو�َّ

امِ  اْلَمِدیَنةِ  َأْهلُ  َوَقَرأَ  ِ�َعَمِلِه. ُ�ال�  ُ�َجاِزي  يْ أَ  ]٣١٢[هود:َتْعَمُلوَن}  َعَلى ِ�التَّاءِ  َوَحْفٌص  َوالشَّ
 ".اْألَْخَفُش  َقالَ  . اْلَخَبرِ  َعَلى ِبَیاءٍ  اْلَباُقونَ و  .اْلُمَخاَطَبةِ 
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 األوسط، سعید بن مسعدة.سعید، �عني 
 : َوَقالَ  َ�ْعُضُهمْ  :َقالَ  ،َمَعُهمْ  - َوَسلَّمَ  َعَلْیهِ  للااَُّ  َصلَّى- النَِّبيَّ  ُ�َخاِطِب  َلمْ  َذاإِ  "َ�ْعَمُلونَ  " َسِعیدٌ " 

 ِ�َغاِفلٍ  َر�ُّكَ  َوَما { َلُهمْ  ُقلْ  : َوَقالَ  - َوَسلَّمَ  َعَلْیهِ  للااَُّ  َصلَّى - النَِّبيَّ  َخاَطبَ  ِألَنَّهُ  ؛ِ�التَّاءِ  َتْعَمُلونَ 
 َوهللَِِّ  { :َقْوِلهِ  ِمنْ  ""ُهودٍ  َخاِتَمةُ  التَّْوَراةِ  ِتَمةُ َخا :اْألَْحَبارِ  َ�ْعبُ  َوَقالَ   .]٣١٢[هود: }َتْعَمُلونَ  َعمَّا
َماَواتِ  َغْیبُ    .]١٢٣[هود:}َواْألَْرضِ  السَّ

وَرِة. آِخرِ  ِإَلى َالم َعَلْیهِ  - ُیوُسفَ  ُسوَرةُ  َوَ�ْتُلوَها ،ُهودٍ  ُسوَرةُ  َتمَّْت  السُّ  ."-السَّ


