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السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
بسم هللا الرحمن الرحيم
الحمد هلل رب العالمين ،وصلي هللا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه .قال اإلمام القرطبي
رحمه هللا تعالى:-طوِنها وَل ُكم ِفيها م ِ
ناف ُع َك ِث َيرٌة َو ِمْنها
" َق ْوُل ُه َت َعاَلىَ { :وإ َّ
يك ْم ِم َّما ِفي ُب ُ
ِن َل ُك ْم ِفي ْاْلَ ْنعا ِم َل ِعْبَرًة ُن ْس ِق ُ
َ ْ
َ
ْكُلو َنَ .و َعَلْيها َو َعَلى اْلُفْل ِك ُت ْحمُلو َن} َتَقَّدم اْلَق ْو ُل ِف ِ
يه َما ِفي" َّ
ود ِق َّص ُة
الن ْح ِلَ ،واْل َح ْم ُد َِّلِلَ ،وِفي ُه ٍ
َتأ ُ
َ
َ
َّ ِ ِ
وب اْلَب ْح ِر في غير موضع.
السفيَنة َوُن ٍ
وحَ ،وُرُك ُ
قوله تعالىَ { َ:عَلْيها} أي وعلى اْلنعام في البر َ.و{ َعَلى اْلُفْل ِك} في البحر .ي ْح َمُلو َن َوإَِّن َما ُي ْح َم ُل
ِفي اْلَب ِر َعَلى ِْ
َن َر ُج ًًل َرِك َب َبَقَرًة ِفي
ِي أ َّ
اإل ِب ِلَ ،فَي ُج ُ
وز أن ترجع الكناية إلى بعض النعامَ .وُرو َ
الزم ِ
َّللا َت َعاَلى َم َع ُه َفَقاَل ْتِ :إَّنا َل ْم ُن ْخَل ْق ِل َه َذا! َوإَِّن َما ُخ ِل ْق ُت ِلْل َحْر ِث".
ان ْاْل ََّو ِلَ ،فأَْن َ
طَق َها َّ ُ
َّ َ

رجال من بني إسرائيل ركب البقرة ،فالتفتت إليه وقالت :إنا لم
الخبر في صحيح البخاري وغيره أن ً

نخلق لهذا ،وإنما خلقنا للحرث ،وأنطقها هللا -عز وجل -الذي أنطق كل شيء ،والقدرة اإللهية

صالحة لهذا وما هو أعظم من هذا ،ولما جاء النقاش والحديث في الصحيحين خشية من أن يتردد
متردد قال النبي –صلي هللا عليه وسلم -الحديث« :آمنت بهذا أنا وأبو بكر وعمر» ،واإلنسان
تسول له نفسه أن يقول هذا الكالم من أخبار بني إسرائيل التي ال يصدقها العقل إذا جاء الخبر
الصحيح عن المعصوم بشيء ال مجال وال مدخل للعقل فيه.
" َق ْوُل ُه َت َعاَلىَ { :ما َل ُك ْم ِم ْن ِإل ٍه َغْيُرُه}" قرئ بالخفض ًّ
ردا على اللفظ".
ِ
ظا كما أنه قرئ بالرفع ردا على محله،
غيره ،ما لكم من إله غيره ردا على إله الذي هو مجرور لف ً

فوعا؛ ألن
على محل إله ،محله الرفع ،ومن شغلة اللفظ ألنها حرف جر ،فإن كان باألصل مر ً
ائدا ،صلة زائد؛ لتأكيد النفي من حيث معناه ،فائدته تأكيد
حرف الجر هذا من حيث المعنى يكون ز ً

النفي .ما لكم إذا قلت :ما جاء أحد نفيت مجيء أي أحد ،لكن إذا قلت :ما جاء من أحد ،أكدت
أبدا،
هذا النفي ،ومعني قولهم :إنها زائدة ال يعني أن القرآن مشتمل على زيادة شيء ليس منه ً

القرآن مصون من الزيادة والنقصان ومحفوظ ،تكفل هللا تعالى بحفظه ،لكنهم ُمرادهم بذلك أنها لو
ُحذفت الستقام المعنى ،استقام المعنى ،والنفي حاصل ،لكن تأكيد النفي إنما يتم بوجودها.
ض رًّدا عَلى َّ ِ
ِالرْف ِع رًّدا عَلى اْلمعَنى .وَق ْد م َضى ِفي " ْاْلَعر ِ
اف.
" ُقر َ
الل ْفظَ ،وب َّ َ َ
ِئ ِباْل َخ ْف ِ َ َ
َْ
َْ
َ َ
َن
َي َي ُس َ
" َق ْوُل ُه َت َعاَلىَ { :ما َه َذا ِإََّّل َب َشٌر ِم ْثُل ُك ْم ُي ِر ُ
ف َعَلْي ُك ْم ِبأ ْ
يد أ ْ
ود ُك ْم َوُي َشَّر َ
َن َي َت َف َّض َل َعَلْي ُك ْم} أ ْ
وعا َوَن ْح ُن َل ُه َتَب ٌع".
َي ُكو َن َم ْتُب ً
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ملكا لكان له
يريد أن يسودكم ،يتفضل عليكم ،ويستعلي عليكم ويترأسكم وهو بشر مثلكم ،فلو كان ً

وجه ،يعني دعوة لها وجه ،هذا على حد قول المشركين ،ولذا قال هللا –جل وعال{ :-ولو شاء هللا
ألنزل مالئكة}.

" َق ْوُل ُه َت َعاَلىَ { :ما َه َذا
وعا َوَن ْح ُن َل ُه
َي ُكو َن َم ْتُب ً

َن
َي َي ُس َ
ِإََّّل َب َشٌر ِم ْثُل ُك ْم ُي ِر ُ
ف َعَلْي ُك ْم ِبأ ْ
يد أ ْ
ود ُك ْم َوُي َشَّر َ
َن َي َت َف َّض َل َعَلْي ُك ْم} أ ْ
ِ
ِ
اه
َّللا أَّل يعبد شيء س َو ُ
َّللا َْلَ ْن َز َل َمًلئ َك ًة} أ ْ
اء َّ ُ
َي َل ْو َش َ
شاء َّ ُ
َتَب ٌعَ { .وَل ْو َ

َل َج َع َل َر ُسوَل ُه َمَل ًكا".
ولكن اإلرادة اإللهية جعلت الخلق فريقين فريًقا في الجنة وفريًقا في السعير ،ولو شاء هللا –جل
جميعا ،لكن مشيئته النافذة وقدره الذي ال مرد له قسم الخلق إلى
وعال -آلمن في األرض كلهم
ً
فريقين -نسأل هللا السالمة والعافية.-
"{ما س ِمعنا ِبهذا} أَي ِب ِم ْث ِل دعوِت ِه .وِقيل :ما س ِمعَنا ِب ِم ْث ِل ِه بشرا ،أتى ِب ِرساَل ِة رب ِ
(في ِ
ِهِ .
آبائَنا
َ َ َ َ ْ
َ َ ْ
َ َ
ً
َ َْ
ْ
ِ
ْاْل ََّوِلين} أَي ِفي ْاْلُم ِم اْلم ِ
اسَ .واْلَب ِ ِ
َي َما َس ِم ْعَنا َه َذا َك ِائًنا
اضَي ِةَ ،قاَل ُه ْاب ُن َعَّب ٍ
اء في" بهذا" َزائ َد ٌة ،أ ْ
َ ْ
ُ
َ َ
وحا {ِإََّّل َر ُج ٌل ِب ِه ِجَّن ٌة}
ض ُه ْم َعَلى َب ْع ٍ
ف َب ْع ُ
ينُ ،ث َّم َع َط َ
في ءابآئنا ْاْل ََّوِل َ
ض َفَقاُلواِ{ :إ ْن ُه َو} َي ْعُنو َن ُن ً
ول".
أْ
َي ُجُنو ٌن ََّل َي ْدرِي َما َيُق ُ
ألن عقولهم بمجردها ال تتخيل ما دعاهم إليه بمجردها قبل أن ُيكلف نوح من ِقبل ربه لدعوتهم
وإخبارهم بما هلل –جل وعال -ال تتخيل ما قالوا هو رجل مجنون ال يتكلم بكالم العقالء كما رمي
تارة بيد هذا وعلى رأسهم نبينا –عليه أفضل الصالة والسالم.-
ِ
ِ
ين ُجُنوُن ُه".
ين} أ ِ
صوا ِب ِه َح َّتى ِح ٍ
يلَ :ح َّتى َي ْس َت ِب َ
" { َف َتَرَّب ُ
َي اْن َتظُروا َم ْوَت ُهَ .وق َ
يقولون انتظروا حتى يتبين أمره أو يموت أو ُيطبق جنونه بحيث ال يكون هناك رجال لتصديقه
واتباعه.

ِ
ِ
ِ ِِ ِ
س ُيَر ُاد ِباْل ِح ِ
ين
ال ِح َ
اء َ :لْي َ
ين ها هنا َوْق ٌت ب َعْينه ،إَّن َما ُه َو َكَق ْوِلهَ :د ْع ُه إَلى َي ْو ٍم َماَ .فَق َ
ال اْل َفَّر ُ
" َوَق َ
َي اْن َت ِق ْم ِم َّم ْن َل ْم ُي ِط ْع ِني َوَل ْم َي ْس َم ْع ِر َساَل ِتي".
صْرِني ِبما َك َّذُبو ِن} أ ِ
َت َم َاد ْوا َعَلى ُك ْف ِرِه ْمَ{ :ر ِب اْن ُ
السم ِ
ِ
اء {أ ِ
اصَن ِع اْلُفْل َك} َعَلى َما َتَقَّد َم َبَياُن ُهَ .ق ْوُل ُه
َن ْ
{ َفأ َْو َحْينا إليه} أ ْ
َي أَْر َسْلَنا إليه ُر ُس ًًل م َن َّ َ
َتعاَلىَ { :فاسُلك ِفيها} أَي أَد ِخل ِفيها واجعل ِفيها ،يَقال :سَل ْك ُته ِفي َك َذا وأَسَل ْك ُته ِف ِ
يه ِإ َذا أ َْد َخْل ُت ُه.
ْ ْ
َ ْ ُ
ْ ْ ْ َ َ َْْ َ ُ ُ َ ُ
َ
ِ
ِ
ال َعْب ُد َمَناف ْب ُن َرْب ٍع اْل ُه َذلي:
َق َ
ِ
وه ْم ِفي ُق َت ِائ َد ٍةَ ...ش ًًّل َك َما َت ْطُرُد اْل َج َّماَل ُة الشُرَدا "
َسَل ُك ُ
َح َّتى إ َذا أ َ

الجمالة من يسوس الجمال ،والشرد جمع شرود ،اإلبل ذات النفرة التي تشرد من ألبابها جماالتها

يطردونها ويلمون بعضها إلى بعض.
ِ
ين ،واْلَبا ُقو َن ِب ِْ
التْن ِو ِ
صِ ":م ْن ُك ٍل " ِب َّ
اإل َضا َف ِةَ ،وَق ْد ُذ ِكَر.
"{م ْن ُك ٍل َزْو َجْي ِن ا ْثَنْي ِن} َقَأَر َح ْف ٌ
ذكر هذا في سورة هود.
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ال
َوَق َ
َشْيًئا
هلل.

ِ
ود َفَل ْم َي ْح ِم ْل
وح ِفي َّ
يضَ ،فأ َّ
الس ِفيَن ِة ِإََّّل َما َي ِل ُد َوَي ِب ُ
اب َوالد ُ
اْل َح َس ُنَ :ل ْم َي ْحم ْل ُن ٌ
َما اْلَبق َوالذَب ُ
ين .وَقد م َضى اْلَقول ِفي َّ ِ ِ
ِمْنها ،وإَِّنما َخرج ِمن ِ
ِ
الط ِ
يها ُم ْس َت ْوًفىَ ،واْل َح ْم ُد
َ َ َ ََ َ
السفيَنة َواْل َك ًَل ُم ف َ
ْ ُ
َ ْ َ

ِ ِ
ين.
َي َعَل ْو َت{ .أَْن َت َو َم ْن َم َع َك َعَلى اْلُفْلك} َراك ِب َ
َق ْوُل ُه َت َعاَلىَ { :فِإ َذا ْ
اس َت َوْي َت} أ ْ
{ َفُق ِل اْلحمد َِّ ِ
َّللا عَلى َت ْخ ِل ِ
يص ِه إياكم".
لِل} أ ِ
َ ُْ
َي ْ
اح َم ُدوا َّ َ َ

من هؤالء الظلمة ،وخلصهم من الغرق ومن كل ما يخافون.
اك ٍر َِّ ِ
الظ ِال ِمين} و ِمن اْل َغر ِق .واْلحمد َِّ ِ
لِلَ ،ك ِلم ُة ُك ِل َش ِ
"{ ِم َن اْلَق ْو ِم َّ
لِلَ .وَق ْد َم َضى ِفي الفاتحة بيانه.
َ َ ُْ
َ َ َ َ
َ
ِ
ِ
ام ِةُ ":مْن ًَزَّل" ِب َض ِم اْل ِمي ِم َوَف ْت ِح َّ
ايَ ،عَلى
الز ِ
اء ُة اْل َع َّ
َق ْوُل ُه َت َعاَلىَ { :وُق ْل َر ِب أَْن ِزْلني ُمْن ًَزَّل ُم َ
بارًكا} قَر َ
ش وأبو بكر ع ْن ع ِ
اْلم ْص َد ِر َّال ِذي ُه َو ِْ
اص ٍم
َي أَْن ِزْل ِني ِإْن َزًاَّل ُمَب َارًكاَ .وَقَأَر ِزر ْب ُن ُحَبْي ٍ
َ َ
ال ،أ ْ
اإل ْن َز ُ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
َواْل ُم َف َّض ِلَ ":مْن ًِزَّل" ِب َف ْت ِح اْلمي ِم َوَك ْس ِر َّ
َي أَْن ِزْلني َم ْوض ًعا ُمَب َارًكا .قال اْل َج ْو َهرِي:
الز ِ
اي َعَلى اْل َم ْوض ِع ،أ ْ
اْل َمْن َز ُل { ِب َف ْت ِح اْل ِمي ِم َو َّ
ولَ :ن َزْل ُت ُن ُزوًَّل َو َمْن ًَزَّل.
الز ِ
ولَ ،تُق ُ
ول َو ُه َو اْل ُحُل ُ
اي} الن ُز ُ

ال:
َوَق َ

َن ذكرتك الدار منزلها جمل .. .بكيت فدم اْل َعْي ِن ُمْن َح ِدٌر َس ْج ُل
أأ ْ
ِ
ِ
اس َتْن َزَل ُه ِب َم ْعًنى".
ُنص َب "اْل َمْن َزل" ْل ََّن ُه َم ْص َدٌرَ .وأَْن َزَل ُه َغْيُرُه َو ْ
صار مفعوًال ثانًيا للفعل ذكر ،المفعول األول الكاف والثاني ُمنزالً.
ِ
يل أَْي ًضا َّ
يًلَ ،و َّ
الس ِفيَن ِةِ ،م ْث ُل
ين َخَر َج ِم َن َّ
" َوَنَّزَل ُه َتْن ِز ً
ال ْاب ُن َعَّب ٍ
اس َو ُم َجاهٌدَ :ه َذا ِح َ
التْرِت ُ
يبَ .ق َ
التْن ِز ُ
ِ
كات عَليك وعلى أ ِ
اه ِب ْط ِبس ٍ ِ
ِ
ين َد َخَل َها،
َق ْوِله َت َعاَلىْ { ":
يلِ :ح َ
ًلم مَّنا َوَبَر ٍ َ ْ َ َ َ
َ
ُم ٍم م َّم ْن َم َع َك} [هودَ ،]4 :وق َ
َ
َفعَلى ه َذا يكون َقوُله ":مباركا "يع ِني ِب َّ ِ
النج ِ
اة.
الس ًَل َمة َو َّ َ
َ َ َُ ُ ْ ُ ُ ًَ َْ
ِِ
ُقْلت :وبِاْلجمَل ِة َف ْاْلي ُة َتع ِليم ِمن َّ ِ
َن َيُقوُلوا َه َذاَ ،ب ْل َوِإ َذا
َّللا َ -عَّز َو َج َّلِ -ل ِعَباده ِإ َذا َرِكُبوا َوِإ َذا َن َزُلوا أ ْ
َ ْ ٌ َ
ُ َ ُْ
ِ
ِ
ِ
َّللا َعْن ُه -أََّن ُه َك َ ِ
ال:
َد َخُلوا ُبُي َ
وت ُه ْم َو َسَّل ُموا َقاُلواَ .وُرو َ
ان إ َذا َد َخ َل اْل َم ْسج َد َق َ
ِي َع ْن َعل ٍي َ-رض َي َّ ُ
َّ
الل ُه َّم أَْن ِزْل ِني ُمْن ًَزَّل ُمَب َارًكا وأنت خير المنزلين.
ِ
الس ِفيَن ِة وإ ْ ِ
يات} [هود ]30 :أ ِ
َقوُل ُه َتعاَلىِ{ :إ َّن ِفي ِ
يات"
ينَْ ".ل ٍ
ذل َك َْل ٍ
وح َو َّ
ِه ًَل ك اْل َكاف ِر َ
َم ِر ُن ٍ
َ
ْ َ
َي في أ ْ
ْ
ال ُق ْدرِة َّ ِ
ِ
ِ
ِ
َي
اء ُه ْمَ { .وإ ْ
اء ُه َوُي ْهل ُك أ ْ
ِن ُكَّنا َل ُمْبَتل َ
َي َدََّلََّل ٍت َعَلى َك َم ِ َ
َّللا َت َعاَلىَ ،وأََّن ُه َيْن ُ
ين} أ ْ
أْ
َع َد َ
صُر أَْنبَي َ
ال الرس ِل إليهم ِلي ْظهر اْلم ِطيع واْلع ِ
ِ
ين َل ُهم ِبِإْرس ِ
ِ
اصي،
َما ُكَّنا ِإََّّل ُمْبَتل َ
ْ َ ََ ُ ُ َ َ
ُ
َي ُم ْخ َتب ِر َ ْ َ
ُم َم َقْبَل ُك ْم ،أ ْ
ين ْاْل َ
َفي َتبَّين ِلْلم ًَل ِئ َك ِة حاُلهمََّ ،ل أَن يس َت ِجَّد َّ ِ
ِ
ِ
ين.
امَل َة اْل ُم ْخ َت ِب ِر َ
ْ َْ
َ ُْ
يل :أ ْ
الرب عْل ًماَ .وق َ
َي ُن َعامُل ُه ْم ُم َع َ
ََ َ َ

ألن هللا تعالى يعلم ما كان وما يكون ،يعلم ما كان الماضي ،ويعلم ما يكون في المستقبل ،فال

ُيستجد له علم وما ُيذكر من مثل هذا إنما هو إلخراج األمر من حال الغيب إلى حال الشهادة،
يعلم ما كان وما يكون ولم يكن لو كان كيف يكون ،األمر الذي ُق ِدر ال يكون يعلمه لو كان ،ولو

ُردوا لعادوا ،هم ال يردون ،لكن لو ُردوا يعلم هللا –جل وعال -أنهم يردون فيعلم ما لم يكن لو كان
كيف يكون.
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ِ
ِ
ينَ .وَق ْد َتَقَّد َم َه َذا اْل َم ْعَنى في" البقرة “وغيرها .وقيلِ ":إ ْن ُكَّنا"
امَل َة اْل ُم ْخ َت ِب ِر َ
يل :أ ْ
" َوق َ
َي ُن َعامُل ُه ْم ُم َع َ
أي وقد كنا .

ِ
آخ ِر ِ
ِ
َقوُله َتعاَلىُ { :ث َّم أَْن َشأْنا ِم ْن بع ِد ِهم} أ ِ
يلُ :ه ْم َق ْو ُم َع ٍاد
وحَ { .قْرًنا َ َ
َي م ْن َب ْعد َه ًَل ك َق ْو ِم ُن ٍ
ْ ُ َ
َْ ْ ْ
ين} ق َ
ِ
{ َفأَْر َسْلنا ِف ِ
وح ِإََّّل َع ٌاد .
ودا؛ ِْل ََّن ُه َما َكاَن ْت أ َّ
يه ْم َر ُسوًَّل ِمْن ُه ْم} َي ْع ِني ُه ً
ُم ٌة أُْنشئ ْت في ِإ ْث ِر َق ْو ِم ُن ٍ
ِ
ِ
الد ِليل عَلي ِه َقوُل ُه َتعاَلى ِ
ِ
ود" َفأَْر َسْلنا ِف ِ
آخَر
يلُ :ه ْم َق ْو ُم َث ُم َ
يه ْم َر ُسوًَّل" َي ْعني َصال ًحاَ .قاُلواَ :و َّ ُ َ ْ ْ
َ
َوق َ
الصيح ُة} [المؤمنون ،]41 :نظيرها{ :وأ َ ِ
الصْي َح ُة} [هود.]67 :
ظَل ُموا َّ
ين َ
اْليةَ { :فأ َ
َخ َذ َّالذ َ
َخ َذ ْت ُه ُم َّ ْ َ
َ
ُخ َذ ِب َّ ِ
ُقْل ُت :و ِم َّم ْن أ ِ
َعَل ُم".
اب َم ْدَي َن َق ْو ُم ُش َعْي ٍبَ ،ف ًَل َيْب ُع ُد أ ْ
َّللا أ ْ
الصْي َحة أَْي ًضا أ ْ
َ
َص َح ُ
َن َي ُكوُنوا ُه ْمَ ،و َّ ُ

فأرسلنا ثم أنشأنا من بعدهم قرًنا أخرين هؤالء لقوم اختلف فيهم ،لكن قوله –جل وعال{ :-فأخذتهم
الصيحة } يدل على أنهم قوم صالح أو قوم شعيب؛ ألنهم هم الذين أخذتهم الصيحة ،وأما قوم عاد
فإنما أخذوا بالريح ،واآلية تدل على أنه إما أنهم قوم صالح أو قوم شعيب ،ويكون حينئذ الترتيب
مباشرا؛ ألن يكون هؤالء القوم هما الذين جاءوا بعد قوم نوح مباشرة ،وإنما جاءوا بعدهم بالفعل،
ليس
ً
لكن بينهم فاصل بقوم هود ،عاد قوم هود ،بينهم عاد.
طالب ....:الجيل جيل كامل جيل من الناس.

نعم.

طالب...........:

هم جيل من الناس ،والمقصود بالقرن اختلف فيه العلماء ،وإن كان االستقرار على أنه مائة سنة،

وحقيقة القرن الجيل المتقاربون والمتشابهون في السن والوصف ،وعلى هذا في حديث التشديد

«يبعث على رأس كل مائة سنة» أي هذا قرن في القران األول ُعمر بن عبد العزيز والثاني والثالث

إلى آخره ،وخيركم قرني «خير الناس قرني ثم الذين يلونه ثم الذين يلونهم» ثالثة قرون تنتهي

على ما قال أهل العلم سنة مائتين وعشرين لم يتغير الحال بعد سنة مائتين وعشرين بعد المحنة
والفتنة على يد المأمون ،تغير الناس وما قبلها كانوا على سواء ،وإن كان دخلهم بعض البدع وما
البدع! لكنها ليست عامة وليست ملزمة ،ما أُلزم الناس بها إال في عهد المأمون في حدود مائتين

وعشرين على ما قرر أهل العلم ،فعلى هذا يكون القرن سبعين سنة ،ومنهم من قال :إن القرن

أربعين سنة؛ ألنه ما بين طرفي األربعين يمكن أن يكون هناك أنس سواء متفاهمون ،لكن ما بين
مائة لم يمكن أن يكون على رأس المائة يتوافق مع من هم على رأسها الثاني ،وإن كان مائة سنة

حتى وال سبعين سنة.

ضمن عمره عشرون أو بينهم سبعون هذا إما يتوافقون
نعم الذي عمره مثالً ثمانون أو تسعون ما ُ
هذا مع هذا ،لكن إذا قلنا :أربعون يمكن أن يتوافق ،يعني ستين مع عشرين يتوافقون .وعلى كل

هذه المسألة خالفية بين أهل العلم.
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ِ
َي ِم ْن َع ِش َيرِت ِه ْمَ ،ي ْع ِرُفو َن مولده ومنشأه؛ ليكون سكونهم إلى قوله أكثر".
" مْن ُه ْم" أ ْ
إال أن ارتفاع وصف الجهالة يولد القرب من الشخص ،فكونه مجهوالً عندهم ينفرون منه ،وال يقبلون
كالمه حتى ُيتحقق من حاله ،فالنبي –عليه الصالة والسالم -لما ُب ِعث في قريش وهو منهم يعرفون
سيرته ،وأنه الصادق األمين عندهم ،فقبول قوله أدعى ،أما لو بعث في غيرهم ُيتصور النبي لو
ُبعث في مصر أو في فارس والحجاز كان القبول أقل؛ ألنهم يجهلون حاله؛ ألنهم ليس عندهم ما
يدفعه إلى قبول قوله.

اء".
قال اْل َم َلُ} أ ِ
َي ْاْل ْ
َشَر ُ
اف َواْلَق َاد ُة َوالرَؤ َس ُ
" َق ْوُل ُه َت َعاَلىَ { :و َ
لكن الجهالة أفضل مما عرف بضد ذلك ،يأتي رجل مجهول ُيقبل كالمه أكثر مما عرف بضد
الصدق واألمانة ،والجهل مرتبة متوسطة بين الصدق والكذب ،من ُعرف بالصدق يقبل قوله ،ومن
هل يتردد فيه ويتوقف فيه.
ُعرف بالكذب ُيرد قوله ،ومن ُج َ
اء.
قال اْل َم َلُ} أ ِ
َي ْاْل ْ
َشَر ُ
اف َواْلَق َاد ُة َوالرَؤ َس ُ
" َق ْوُل ُه َت َعاَلىَ { :و َ
اب{ .وأَ ْترْفناهم ِفي اْلح ِ
{ ِم ْن َقو ِم ِه َّال ِذين َك َفروا وَك َّذبوا ِب ِل ِ
يد ِباْلَب ْع ِث َواْل ِحس ِ
ياة الدْنيا}
قاء ْاْل ِخَرِة} ُي ِر ُ
َ
ْ
َ ُ َ ُ
َ َ ُْ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َي َو َّس ْعَنا َعَلْي ِه ْم ن َع َم الدْنَيا َح َّتى َبطُروا َو َص ُاروا ُي ْؤَت ْو َن ِبالتْرَفةَ ،و ِهي م ْث ُل الت ْح َفة".
أْ
َ
وهذا نتيجة التوسعة التي عليها غالب الناس في الدنيا ،يأخذون منها أكثر مما يحتاجون ،ويصابون

بالترفه والتخمة ،فيستنكفون ويستنكرون.
ْكُلو َن ِمْن ُه َوَي ْشَر ُب ِم َّما َت ْشَرُبو َن} َف ًَل َف ْض َل َل ُه َعَلْي ُك ْم ِْل ََّن ُه
ْك ُل ِم َّما َتأ ُ
" { َما َه َذا ِإََّّل َب َشٌر ِم ْثُل ُك ْم َيأ ُ
َن معَنى ":وي ْشرب ِم َّما َت ْشربو َن" عَلى ح ْذ ِ
اج ِإَلى َّ
الط َعا ِم َو َّ ِ
ف ِم ْن،
ُم ْح َت ٌ
َ َ
اء أ َّ َ ْ
َُ
ََ َ ُ
الشَراب َكأَْن ُت ْمَ .وَز َع َم اْل َفَّر ُ
أَي ِم َّما َت ْشربو َن ِمْنه ،وه َذا ََّل يج ُ ِ
ان
ف اْلَب َّتةَِْ ،ل َّ
اج ِإَلى َح ْذ ٍ
ُ ََ
َن" َما" ِإ َذا َك َ
وز عْن َد اْلَب ْص ِرِي َ
ين َوََّل ُي ْح َت ُ
َُ
َُ
ْ
ِ
َم ْص َدًار َل ْم َي ْح َت ْج ِإَلى َعائ ٍد" ،

ويشرب من شربكم إذا كانت ما مصدرية فال تحتاج إلى عائد ،وإن كانت موصولة تحتاج إلى

عائد ،والشرب شربت الماء وشربت منه يتعدى بنفسه ويتعدى بالحرف ،ويكون عندئذ التقدير العائد

ويشرب من الماء الذي تشربونه أو يشرب من الماء الذي تشربون منه.
َّ ِ
ِ
ِ
ول َوَل ْم َي ْح َت ْج ِإَلى ِإ ْض َم ِار ِم ْن".
" َفإ ْن َج َعْل َت َها ب َم ْعَنى الذي َح َذ ْف َت اْل َم ْف ُع َ
ألن الفعل شرب يتعدى بنفسه كما أنه يتعدى بمن التبعيضية؛ ألن الماء ال يمكن أن ُيشرب كله؛
وإنما ُيشرب منه يعني بعضه.
آله َت ُكم و ِاتب ِ
ِ
ِ
طع ُتم ب َش ار ِم ْثَل ُكم ِإَّن ُكم ِإ ًذا َل ِ
اع ُك ْم إياه ِم ْن َغْي ِر
خاسُرو َن} ُي ِر ُ
يد َل َم ْغُبوُنو َن ِب َتْرِك ُك ْم َ ْ َ َ
{ َوَلئ ْن أَ َ ْ ْ َ ً
ْ ْ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
َي َمْب ُعوُثو َن ِم ْن
ظاما أََّن ُك ْم ُم ْخَر ُجو َن} أ ْ
َفضيَل ٍة َل ُه َعَلْي ُك ْم{ .أََيع ُد ُك ْم أََّن ُك ْم إذا مت ْم َوُكْن ُت ْم ُترًابا َوع ً
ورُكم .و" ِإ َّن" ْاْلُوَلى ِفي م ْو ِض ِع َنص ٍب ِبوُقوِع" ي ِع ُد ُكم" َعَلْيها ،و َّ
الث ِانَي ُة َب َد ٌل ِمْن َهاَ ،ه َذا َم ْذ َه ُب
ْ
َ َ
ُ
ُقُب ِ ْ َ
َ ْ
َ
ِسيبوي ِه .واْلمعَنى :أَي ِعد ُكم أََّن ُكم م ْخرجو َن ِإ َذا ِمتمَ .قال اْل َفَّراء :وِفي ِقراء ِة عب ِد َّ ِ
َّللا "أََي ِع ُد ُك ْم ِإ َذا ِمت ْم
َ ُ ْ ْ ُ َُ
َ َ َْ
ََْ َ َ ْ
ُ َ
ْ َ
ِ
ظاما أََّن ُكم م ْخَر ُجو َن"َ ،و ُه َو َكَق ْوِل َك :أَ ُ ِ
ِ
اء َواْل َجْرِمي
ظن إ ْن َخَر ْج َت أََّن َك َناد ٌم َ .وَذ َه َب اْل َفَّر ُ
ْ ُ
َوُكْن ُت ْم ُتَرًابا َوع َ ً
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الث ِاني ُة م َكَّررٌة ِل َّلتوِك ِ
اس اْلمب ِرُد ِإَلى ِإ َّن َّ
ال
يدَ ،ل َّما َ
ال اْل َك ًَل ُم َك َ
ْ
َوأَُبو اْل َعَّب ِ ُ َ
َ ُ َ
ان َت ْك ِر ُيرَها َح َسًناَ .وَق َ
ط َ
ف" أ َّن" َّ
الث ِانَي َة ِفي
ش :اْل َم ْعَنى أََي ِع ُد ُك ْم أََّن ُك ْم ِإ َذا ِمت ْم َوُكْن ُت ْم ُتَرًابا َو ِع َ
ْاْل ْ
َخ َف ُ
اج ُك ْمَ ،
اما َي ْح ُد ُث ِإ ْخَر ُ
ظً
ِ
ِ
ِِ
ِ
اق:
ال أَُبو ِإ ْس َح َ
الَ .وَق َ
الَ ،فاْل َم ْعَنى الي ْوَم َي ْح ُد ُث اْلق َت ُ
ول :الي ْوَم اْلق َت ُ
َم ْوض ِع َرْف ٍع بف ْع ٍل ُم ْض َم ٍرَ ،ك َما َتُق ُ
ِ ِ
ويج ُ ِ
ِ
َن معنى" أََي ِع ُد ُك ْم" أيقول إنكم".
ظاما إَّن ُك ْم ُم ْخَر ُجو َن"ِْ ،ل َّ
ََ ُ
وز "أََيع ُد ُك ْم أََّن ُك ْم إذا مت ْم َوُكْن ُت ْم ُترًابا َوع ً
فإذا قدرت القول كسرت الهمزة كما القاعدة هي المضطردة في إن بعد القول.
هات َهي َ ِ
يد َما
ال ْاب ُن َعَّب ٍ
اسِ :ه َي َك ِل َم ٌة ِلْلُب ْع ِدَ ،كأََّن ُه ْم َقاُلوا َب ِع ٌ
هات لما ُت َ
"قوله تعالىَ { :هْي َ ْ
وع ُدو َن} َق َ
ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ
َي َب ُع َد َما
َي أ َّ
ُت َ
ال أَُبو َعل ٍي :ه َي ب َمْن ِزَلة اْلف ْعل ،أ ْ
وع ُدو َن ،أ ْ
َن َه َذا ََّل َي ُكو ُن َما ُي ْذ َكُر م َن اْلَب ْعثَ .وَق َ
ات َلك ( ِب َف ْت ِح َّ ِ ِ ِ
ال ْاب ُن ْاْلَ ْنَبارِ
اء ُة
ات " َع ْشُر ُل َغ ٍ
ِيَ :وِفي" َهْي َه َ
اتَ :هْي َه َ َ
ُت َ
التاء) َوه َي قَر َ
وع ُدو َنَ .وَق َ
اْلجماع ِة .وهيه ِ
الت ِ
ات َل َك ( ِباْل َخ ْف ِ
ات َل َك ( ِب َخ ْف ِ
ض َّ
ض
اعَ " :و َهْي َه ٍ
اء)َ ،وُيْرَوى َع ْن أَِبي َج ْع َف ِر ْب ِن اْلَق ْعَق ِ
َ َ َ َ َْ َ
ِ
ات َلك} ِبرْف ِع َّ ِ
َّ
التْن ِو ِ
َو َّ
ِها َقَأَر َن ْصُر ْب ُن
التاء) ،الث ْعَل ِبيَ :وب َ
يسى ْب ِن ُع َمَرَ { .و َهْي َه ُ َ َ
ين) ُيْرَوى َع ْن ع َ
الش ِ
ع ِ
اميَ ،ذ َكره َّ
التْن ِو ِ
ِها َقَأَر أَُبو َحْي َوَة َّ
الرْف ِع َو َّ
الث ْعَل ِبي
ات َل َك ( ِب َّ
اص ٍم َوأَُبو العاليةَ .و َهْي َه ٌ
َ
َُ
ين)َ ،وب َ
التْن ِو ِ
أَْي ًضاَ .و َهْي َه ًاتا َل َك ( ِب َّ
الن ْص ِب َو َّ
ص:
ال ْاْل ْ
َح َو ُ
ين) َق َ
َت َذ َّكر ُت أََّياما م َضين ِمن ِ
وع َها
الصَباَ .. .و َهْي َه َ
ً َ َْ َ
ات َهْي َه ًاتا إلي َك ُر ُج ُ
ْ
ات"،
َوالل َغ ُة َّ
ات أَْي َه َ
السا ِب َعةُ :أَْي َه َ

بإبدال الهمزة من الهاء ،وهذا مضطرد ،أُريق عليها الماء وأُهريق وهريق مثل هيهات وأيهات.

اء:
" َوأَْن َش َد اْل َفَّر ُ
يق ُنو ِ
ِ
ات اْلع ِقيق وم ْن ِب ِه  ...وأَيه َ ِ
اصُل ُه
َفأَْي َه َ
َ َْ
ات خ ٌّل ِباْل َعق ِ َ
ات أَْي َه َ َ ُ َ َ
ِ
ِ
ال ْاب ُن ْاْلَ ْنَبارِ
ِيَ :و ِم َن اْل َعَر ِب َم ْن
هات َهْي َ
يسى اْل َه ْم َداني" َهْي َ
ال اْل َم ْه َدوِيَ :وَقَأَر ع َ
هات "بإسكانَ .ق َ
َق َ
ِ
َيُقول " :أَْي َه َ ِ ِ ِ
اء:
ول " :أَْي َها" ب ًَل ُنو ٍن َ .وأَْن َش َد اْل َفَّر ُ
ان" بالنونَ ،ومْن ُه ْم َم ْن َيُق ُ
ُ
ِ
َش َّت َوأَْب َع َدا
ان أَْي َها َما أ َ
َو ِم ْن ُدوِن َي ْاْل ْ
ان َواْلقْن ُع ُكل ُه َ .. .وِك ْت َم ُ
َعَي ُ
الت ِ
اء َج َعَل ُه ِم ْثل أَْي َن َوَكْي َ ِ
يلِْ :ل ََّن ُهما أ ََد َات ِ
هات" ِب َف ْت ِح َّ
ان
َف َه ِذ ِه َع ْشُر ُل َغ ٍ
الَ ":هْي َ
فَ .وق َ
َ
اتَ .ف َم ْن َق َ
َ
مرَّكب َت ِ ِ
ام ُهْرُم َز".
َُ َ
ان م ْث ُل َخ ْم َس َة َع َشَر َوَب ْعَلَب َّك َوَر َ

فيبنى على فتح الجزأين.
َّ ِ ِ ِ
ِ
اءَ :ن ْصُب َها َكَن ْص ِب
" َوَتق ُ
ولَ :خ ْم َ
ال اْل َفَّر ُ
س َع ْشَرَة َو َسْب َع َع ْشَرَة َ .وَق َ
ف َعَلى الثاني باْل َهاءَ ،ك َما َتُق ُ
َن ي ُكو َن اْل َف ْتح ِإ ْتباعا ِل ْل َِل ِ
ف َواْل َف ْت َح ِة َّال ِتي َقْبَل َها".
َث َّم ْت َوُرَّب ْتَ ،وَي ُج ُ
ُ َ ً
وز أ ْ َ
إتباعا لأللف أي ألف كان يقصد الهم ازت أيهات وإال فاأللف التي قبل التاء ساكنة فال إتباع.
لكن ً
ِ
ِ
َم ِ
ال:
" َو َم ْن َك َسَرُه َج َعَل ُه م ْث َل أ ْ
س َو َه ُؤََّلءَ .ق َ
ِ ِ
ال اْل ِك َس ِائيَ :و َم ْن َك َسَر َّ
اه.
ات َهْي َه َ
َو َهْي َه َ
اء َوَق َ
ات إلي َك ُر ُج ُ
ول َهْي َه ْ
ف َعَلْي َها باْل َهاءَ ،فَيُق ُ
الت َ
وع َها َق َ
ِن َشاء ِباْله ِ
الت ِ
ف ِب َّ
اء".
اء َوإ ْ
َو َم ْن َن َصَب َها َوَق َ
َ َ
7
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تقدم شطر البيت على غير هذه الصورة هيهات هيهاتًا.
ِن َشاء ِباْله ِ
التْن ِو ِ
ات" ِب َّ
ين َف ُه َو
" َوإ ْ
اءَ ،و َم ْن َض َّم َها َف َعَلى ِم ْث ِل ُمْن ُذ َوَقط َو َحْي ُث َ .و َم ْن َقَأرََ ":هْي َه َ
َ َ
ض وُن ِو َن َت ْش ِبيها ِب ْاْلَصو ِ
ِ
ِ
التْن ِك ِ
َج ْم ٌع َذ َه َب ِب ِه ِإَلى َّ
ات ِبَق ْوِل ِه ْم:
ً
َْ
يلُ :خف َ َ
ال ُب ْع ًدا ُب ْع ًداَ .وق َ
يرَ ،كأََّن ُه َق َ
ِ ِ
اع ًة َف َت ُكو َن َّ
اء
اق َو َ
ال ْاْل ْ
شَ :ي ُج ُ
َخ َف ُ
هات" أ ْ
وز ِفي" َهْي َ
َن َت ُكو َن َج َم َ
اء َّالتي ف َ
ط َ
َغ َ
يها َت َ
الت ُ
اق َ .وَق َ
َخَلصها اسما معربا ِف ِ
ِ ِ
اْلج ِم ِ ِ
يه َم ْعَنى اْلُب ْع ِدَ ،وَل ْم
هات" َج َاز أ ْ
يع َّالتي لِ َّلتأْنيثَ .و َم ْن َقَأرََ ":هْي َ
َ
َن َي ُكو َن أ ْ َ َ ْ ً ُ ْ َ ً
التاء ِب َت ِ
َي ْج َعْل ُه ْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
فات}
اء اْل َج ْم ِعَ ،كَق ْوِل ِه َت َعاَلىَ { :فِإذا أَ َف ْض ُت ْم ِم ْن َعَر ٍ
يلَ :شَّب َه َّ َ
اس ًما لْلف ْعل َفَيْبنيهَ .وق َ
ِ
الت ِ
ض َّ
ف َعَلى َّ
اء
اءِْ ،ل َّ
َن ِم َن اْل َعَر ِب َم ْن َي ْخ ِف ُ
َس َت ِحب اْل َوْق َ
اءَ :وَكأَني أ ْ
الت َ
ال اْل َفَّر ُ
[البقرة َ ] 198ق َ
ِ
ِ ِ
يسى ْب ُن ُع َمَر َوأَُبو
ات َو َمَل ُك ٍ
الَ ،ف َكأََّن َها ِم ْث ُل َعَرَف ٍ
َعَلى ُك ِل َح ٍ
وت َو َما أ ْ
َشَب َه َذل َك َ .وَك َ
ان ُم َجاهٌد َوع َ
ِ
عم ِرو بن اْلع ًَل ِء واْل ِكس ِائي وابن َك ِث ٍ ِ
ِي َع ْن أَِبي َع ْم ٍرو
َُْ
ير َيق ُفو َن َعَلْي َها" َهْي َه ْ
اه " ِباْل َهاءَ .وَق ْد ُرو َ
َْ ُْ َ َ َ
ِ
الت ِ
أَي ًضا أََّنه َك ِ
ات" ِب َّ
ف.
اءَ ،و َعَلْيه َب ِقَّي ُة اْلُقَّر ِاء؛ ِْل ََّن َها َحْر ٌ
ف َعَلى" َهْي َه َ
ان َيق ُ
ُ َ
ْ
الث ِاني ِباْله ِ
ِ
ِ
ف َعَلى َّ
ال ْاب ُن ْاْلَ ْنَبارِ
اء
َح ُد ُه َما م َن ْاْل َخ ِرَ ،وَق َ
ِيَ :م ْن َج َعَل ُه َما َحْرًفا َواح ًدا ََّل ُي ْفَرُد أ َ
َ
َق َ
ِ
ِ
س َع ْشَرَةَ ،عَلى ما َتَقَّد َمَ .وم ْن َن َوى
ولَ :هْي َه َ
ول َخ ْم َ
ات هيهاتَ ،ك َما َيُق ُ
َوَل ْم َيق ْف َعَلى ْاْل ََّولَ ،فَيُق ُ
َ
َ
ِإ ْفراد أ ِ ِ
الت ِ
يهما ج ِميعا ِباْله ِ
ِ
ِ
اء َو َّ
َن أصل الهاء تاء.
اءِْ ،ل َّ
َحده َما م َن ْاْل َخ ِر َوَق َ
ََ َ
َ
ف فَِ َ ً
تركيبا
نعم التاء يوقف عليها بالهاء هذا إن قلنا إن كل لفظ منهما على ِحدة ،وأما إن قلنا إنه مركب
ً
مزجيا لم نقف إال على الثاني.

طالب......:

في الموضع األول والثاني.
طالب....:

عد.
هي اسم فعل بمعنى ُب َ

طالب.....:

هم ينونون بعضها للتنكير ،يعني هيهات ُلبعد شيء معين وهيهاتًا ُلبعد شيء غير معين كما
يقولون :إهي لالستزادة من حديث معين ،وإهي لالستزادة من أي حديث كان إن تكلم بأي موضوع،
ِ
وصه بالتنوين اسكت عن كل كالم ،وصه هذه اسكت عن حديثك الذي تتحدث فيه و لو
إهي،
ِ
تكلمت بغيره.

ياتَنا الدْنيا} " ِهي " ِكَناي ٌة ع ِن الدْنيا ،أَي ما اْلحيا ُة ِإََّّل ما َنحن ِف ِ
يه ََّل
" َق ْوُل ُه َت َعاَلىِ{ :إ ْن ِه َي ِإََّّل َح ُ
َ ُْ
َ َ
َ ْ َ ََ
َ
اْل َحَيا ُة ْاْل ِخَرُة َّال ِتي َت ِع ُدَنا َب ْع َد اْلَب ْع ِث".
ألن هذه محسوسة لهم ،ونفعها ملموس باليد ،وأما ما ُيوعدون به في األخرة فهو غيب وهو لم
أيضا كيف ُيباع الحاضر بالنسيئة؟ اللذة العاجلة حاضرة،
يؤمنوا به وقال قائلهم :إنه لو كان حقيقيا ً

وما ُيوعدون به في اآلخرة نسيئة قال به بعضهم ،النسبة بين الحاضر والنسيئة هذا ُيقدم عليها في
8

معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

أمور الدنيا فال على أمور اآلخرة ،يعني الناس يتداينون بربح عشرة بالمائة لمدة سنة ،لكن عشرة
أضعاف على أقل تقدير بعض الناس يدفع هذا المال ولو غلب على ظنه أنه ال يرجع.

دينا بمائة ريال ،قال خذه .وال يكتب ،فهذا ُج َّن أم
لو معك كتاب قيمته عشرة رياالت قال أعطنيه ً
بكيفه؟ هذا إن كان عشرة أضعاف ،فكيف إذا كان إلى سبعمائة ضعف ،إلى أضعاف كثيرة إلى

ألفي ضعف؟ الحسنة تضاعف إلى ألفي ضعف ،إلى ألفي ألفي ضعف ،إلى مليوني حسنة ،كما
جاء في المسند وفيه كالم ،لكن مثل هذا يعطي وال يتأخر ،يعني أي عاقل يتأخر في أمور الدنيا
وهو يالحظ تجارته؟ ما يالحظ مصلحة تجارته.
فكيف إذا كانت هذه أضعاف مضاعفة والذي وعد ما ُيخلف الميعاد ،وفي نعيم أبدي سرمدي ال
تعتدي عليه العوادي كما في أمور الدنيا؟
ِ ِ
ِ
َن
َج ِوَبةٌِ ،مْن َها أ ْ
ف َقاُلوا َن ُم ُ
"{َن ُم ُ
الَ :كْي َ
وت َوَن ْحَيا َو ُه ْم ََّل ُيقرو َن ِباْلَب ْعث؟ َففي َه َذا أ ْ
وت َوَن ْحيا} ُيَق ُ
ط ًفا ُث َّم َنحيا ِفي الدْنيا .وِق ِ ِ ِ
ِ
َي ِإ ْن ِهي ِإََّّل
َي ُن َ
َْ
يل :فيه َت ْقد ٌ
يم َوَتأْخ ٌير ،أ ْ
َي ُكو َن اْل َم ْعَنىَ :ن ُكو ُن َم َو ًاتا ،أ ْ
َ َ َ
َ
حي ُاتَنا الدْنيا َنحيا ِفيها ونموت ،كما قال{ :و ِ
ِ
ِ
ِ
اءَ "،وَن ْحيا"
يلَ ":ن ُم ُ
ََ
َ َْ َ
َ ْ
وت" َي ْعني ْاْلَب َ
اس ُجدي َو ْارَكعي}َ .وق َ
ِ
َي ْعني ْاْل َْوََّل َد".
والواو ال تدل على الترتيب ،الواو ال تدل على الترتيب ،إنما يحصل لهم هذا وهذا ،يحصل لهم

حياة وموت.

ِ
ِ
ِ
ين} أي بعد الموت َق ْوُل ُه
يلَ ":ن ُم ُ
اءَ "،وَن ْحيا" َي ْعني ْاْل َْوََّل َد { َوما َن ْح ُن ِب َمْب ُعوِث َ
وت" َي ْعني ْاْلَب َ
" َوق َ
اخَتَلق{ .عَلى َّ ِ
َّللا َك ِذًبا َوما َن ْح ُن
َت َعالىِ{ :إ ْن ُه َو ِإََّّل َر ُج ٌل} يعنون الرسول .إَّل رجل {ا ْف َترى} أ ِ
َي ْ َ َ
ِ
ين  .قال َر ِب اْن ِ ِ َّ ِ
َي َع ْن قليًلَ ،و" َما" َزِائ َد ٌة
قال َع َّما َق ِل ٍ
َل ُه ِب ُم ْؤ ِمن َ
ُ
يل} أ ْ
صْرني بما َكذُبون} َتَقَّد َمَ { .
َ
الًلم ََّلم اْلَقسمِ ،أَي و َّ ِ
ِِ
َّ
ِ
الصْي َح ُة}
َخ َذ ْت ُه ُم َّ
َّللا َلُي ْص ِب ُح َّن{َ .أ َ
ُم َؤَّك َد ٌةَ{ .لُي ْص ِب ُح َّن نادم َ
ْ َ
ين} َعَلى ُك ْف ِره ْمَ ،و ُ ُ َ
ِ
الس ًَلم -صيح ًة و ِ
الت َف ِ
ير َ :ص َ ِ ِ
اح َد ًة َم َع ِ
اس ِ
ِفي َّ
َّللا َت َعاَلى
الر ِ
يح َّال ِتي أ ْ
يل َ -عَلْيه َّ ُ َ ْ َ َ
َهَل َك ُه ُم َّ ُ
اح ب ِه ْم جْب ِر ُ
ام ِدين َك ُغ َث ِ
ِ
ِبها َفم ُاتوا ع ْن ِ
السْي ِلَ ،و ُه َو َما َي ْح ِمُل ُه ِم ْن
اء َّ
آخ ِرِه ْمَ { .ف َج َعْل ُ
َي َهْل َكى َه َ
َ
ثاء} أ ْ
ناه ْم ُغ ً
َ َ
يش واْلَقص ِب ِم َّما ي ِبس وَت َف َّت َتَ { .فبع ًدا ِلْلَقو ِم َّ ِ ِ
ِ
ِ
َبالى َّ
َي َه ًَل ًكا َل ُه ْم.
الظالم َ
ْ
ُْ
َ َ َ
الش َج ِر م َن اْل َحش ِ َ َ
ين} أ ْ
وِقيل :بعدا َلهم ِمن رحم ِة َّ ِ
عيا".
ص ٌ
وب َعَلى اْل َم ْص َد ِرَ .و ِم ْثُل ُه َس ْقًيا له ور ً
َّللاَ ،و ُه َو َمْن ُ
َ َ ُ ًْ ُ ْ ْ َ ْ َ
ومثله ُسحًقا سحقا.
ِ
ِ
ِ
" َقوُله َتعالىُ { :ث َّم أَْن َشأْنا ِم ْن بع ِد ِهم} أ ِ
ال
ُم ًماَ { .
آخ ِر َ
ْ ُ َ
َي م ْن َب ْعد َه ًَل ك َه ُؤََّلءُ { .قُروًنا} أ ْ
َْ ْ ْ
ين} َق َ
َي أ َ
اس :ي ِر ُ ِ ِ ِ
َّ
ِ
ق ِم ْن
يلَ ،وِفي اْل َك ًَل ِم َح ْذ ٌ
اء ُه ْم َفأ ْ
َهَل ْكَن ُ
ْاب ُن َعَّب ٍ ُ
اه ْمَ { " .ما َت ْس ِب ُ
ف َ :ف َكذُبوا أَْنبَي َ
يد َبني إ ْسَرائ َ
ِ ِ
ُم ٌة اْل َوْق َت اْلم َؤَّق َت َل َها َوََّل َت َتأ َّ
َخُرُهِ ،م ْث ُل َق ْوُل ُه َت َعاَلىَ { :فِإذا
ق أ َّ
أ َّ
ُم ٍة أ َ
َي َما َت ْس ِب ُ
َجَلها} " م ْن" صَلةٌ ،أ ْ
ُ
ِ
ساع ًة َوَّل َي ْس َت ْق ِد ُمون}".
َجُل ُه ْم ََّل َي ْس َتأْخُرو َن َ
جاء أ َ
َ
يعني هذا األصل أنه إذا جاء األجل ال يستقدمون وال يستأخرون ،ال يتقدم األجل وال يتأخر ،لكن
ال فإنه حينئذ يتأخر ،وال تعارض بين هذه
إذ لم يحضر واإلنسان قدم السبب لتأجيله كالصلة مث ً
9
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وينسأ له
اآلية وما جاء قبله من قوله –عليه الصالة والسالم« :-من سره أن ُيبسط له في رزقه ُ
في أجله فليصل رحمه»؛ ألن هذا األجل ما جاء بعد ،ف ُينسأ له قبل مجيئه ،وأما إذا جاء فال

يستأخر وال يستقدم ،ومنهم من يقول :إن النسأ والتأخير في األجل ليس من العمر وطوله ،وإنما

هو معنوي وليس بحقيقي ،يعني األيام والسنوات ال تزيد ،لكن هذه السنوات وإن كانت قليلة فهي
بمنزلة السنوات الطويلة الكثيرة ،وكم من شخص عاش خمسين منه وأنتج فيه ما لم ينتجه غيره في
مائة سنة؛ بسبب البر.

ِ
ِ
َص َم ِعيَ :و َاتْر ُت ُك ُت ِبي َعَلْي ِه أَ ْتَب ْع ُت
"ومعنى { َت ْت ار} َت َت َو َاتُرَ ،وَي َّت ِب ُع َب ْع ُ
ال ْاْل ْ
ض ُه ْم َب ْع ًضا َتْرغ ًيبا َوَتْره ًيباَ .ق َ
ِ ِ
ال َغْيُرُه :اْل ُم َو َاتَرُة َّ
الت َت ُاب ُع ِب َغْي ِر ُم ْهَلةٍ.
َب ْع َض َها َب ْع ًضا ،إَّل أن بين ُكل َواح ٍد َوَبْي َن ْاْل َخ ِر ُم ْهَلةٌَ .وَق َ
ين عَلى أََّنه مصدر أُد ِخل ِف ِ
يه َّ
ير َوأَُبو َع ْم ٍرو "َ :ت ْتًرى" ِب َّ
الر ِاء،
ين َعَلى َف ْت ِح َّ
َوَقَأَر ْاب ُن َك ِث ٍ
التْن ِو ُ
التْن ِو ِ َ
ُ َ ْ ٌَ ْ َ
َكَقوِلك :حم ًدا و ُش ْكراَ ،فاْلوْقف عَلى ه َذا عَلى ْاْل َِل ِ
التْن ِو ِ
ف اْل ُم َع َّو َض ِة ِم َن َّ
َن َي ُكو َن ُمْل َحًقا
ينَ .وَي ُج ُ
وز أ ْ
َ ُ َ َ َ
ْ َ َْ َ ً
ال:
ِب َج ْع َف ٍرَ ،فَي ُكو ُن ِم ْث َل أَْر َ
طى َو َعْلَقىَ ،ك َما َق َ
َي ْس َتن ِفي َعْلًقى َوِفي ُم ُك ِ
ور
َن يْنوِي اْلوْقف عَلى ْاْل َِل ِ
ف َعَلى َه َذا اْل َو ْج ِه َج َاز ِت ِْ
ش
ف اْل ُمْل َحَق ِةَ .وَقَأَر َوْر ٌ
َفِإ َذا َوَق َ
اإل َماَلةَُ ،عَلى أ ْ َ َ َ َ َ
ِ
ِ
َبْي َن َّ
َصُل ُه َوْتَرى ِم َن اْل ُم َو َاتَرِة
الل ْف َ
َسَرىَ .وأ ْ
اس ُم َج ْم ٍع ،م ْث ُل َش َّتى َوأ ْ
ظ َتْي ِن ،م ْث ُل َس ْكَرى َو َغ ْضَبىَ ،و ُه َو ْ
ِ ِ
َو َّ
اء"،
الت َو ُات ِرَ ،فُقلَبت اْل َو ُاو َت ً
وكل أو توك َل ،والمادة أصلها
تاء ،والتكالن من َ
والتقوى أصلها من الفعل وقي يقي ،فقلبت الواو ً

ن
تاء ،وتجاه أصلها وجاه ،قامت طائفة تجاه العدو أي وجاهه في مواجهته
بدو تاء ،ثم قلبت الواو ً
ومقابلته.
" ِم ْث ُل َّ
اه ْم َفْرًدا
الت ْق َوى والتكًلن وتجاه ونحوها  .وقيل :هو من اْل َوْتُر َو ُه َو اْل َفْرُدَ ،فاْل َم ْعَنى أَْر َسْلَن ُ
الت ِ
َفْرًدا .قال َّ
وز " ِت ْتَرا" ِب َك ْس ِر َّ
اء ْاْلُوَلىَ ،و َم ْو ِض ُع َها َن ْص ٌب َعَلى اْل َم ْص َد ِر؛
َّاسَ :و َعَلى َه َذا َي ُج ُ
النح ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ينَ { .فأَ ْتَب ْعنا َب ْع َض ُه ْم
ِْل َّ
َن َم ْعَنى" ُث َّم أَْر َسْلنا" واترناَ .وَي ُج ُ
وز أ ْ
َي ُم َت َوات ِر َ
َن َي ُكو َن في َم ْوض ِع اْل َحال أ ْ
ِ
بع ًضا} أَي ِباْله ًَل ِك{ .وجعْلناهم أ ِ
َع ِ
يب َج ْم ُع
َحاد َ
يث} َج ْم ُع أ ْ
ُح ُدوَث ٍة َو ِه َي َما ُي َت َحَّد ُث ِبهَ ،كأ َ
َْ
َ
اج َ
َ َ َ ُْ
ْ
َّب ِمْن ُه.
أْ
ُع ُج َ
وبةٍَ ،و ِه َي َما ُي َت َعج ُ
يعني صاروا مادة للمجالس يتحدث الناس فيهم ،يعني مثلما يقع أي حدث من األحداث يصير
مادة للمجالس ووكاالت األنباء والقنوات والصحف ،صار مادة دسمة يتحدثون فيها ،ولذلك بعض

أرباب هذه الوسائل يتمنون بعض األخبار ولو كان فيه مضرة لبعض الناس؛ ألنها مادة تمشي

خبر بعد عين وصاروا بعد أن كانوا يأمرون وينهون صاروا حديثًا للناس
سلعته ،وهؤالء صاروا ًا
يتحدثون به.
ِ
يث" وََّل يَق ِ
َخ َف ُ ِ
ال َه َذا ِفي َّ
الَ :ص َار
ال ْاْل ْ
الش ِر" َج َعْل ُ
ال في اْل َخْي ِرَ ،ك َما ُيَق ُ
ناه ْم أَحاد َ َ ُ ُ
ش :إَّن َما ُيَق ُ
" َق َ
ُف ًَل ن ح ِدي ًثا أَي ِعبرًة وم َث ًًلَ ،كما َقال ِفي آي ٍة أخرىَ { :فجعْلناهم أ ِ
ناه ْم ُك َّل ُم َمَّز ٍق}
َحاد َ
يث َو َمَّزْق ُ
ٌ َ
َ
َ َ ُْ
َ َ
ْ َْ َ َ
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ان ُمَقَّي ًدا ِب ِذ ْك ِر َذ ِل َكَ ،و ِمْن ُه َق ْو ُل ْاب ِن ُدَرْي ٍد :
ال ُف ًَل ٌن َح ِد ٌ
يث َح َس ٌنِ ،إ َذا َك َ
[سبأُ .]19 :قْل ُتَ :وَق ْد ُيَق ُ
يث َب ْع َد ُهَ .. .ف ُك ْن َح ِدي ًثا حسنا لمن وعى
َوإَِّن َما اْل َمْرُء َح ِد ٌ
يعني ال تفعل إال األفعال الحسنة ُليتحدث عنك بحديث حسن فتكون أنت مادة حسنة ُيتحدث فيها
وليس مادة سيئة.
" َقوُله َتعاَلىُ { :ث َّم أَرسْلنا موسى وأَخاه هارو َن ِب ِ
ين} َتَقَّد َمَ .و َم ْعَنى {عالي َن}
طان ُم ِب ٍ
آياتنا َو ُسْل ٍ
َ ُ ُ
ْ ُ َ
َْ
ُ
م َت َك ِب ِرين َق ِ
اه ِر َ ِ ِ ِ
ال َت َعاَلىِ{ :إ َّن ِفْر َع ْو َن َعًل ِفي ْاْلَْر ِ
ض} [القصص]4 :
َ
ين ل َغْي ِره ْم بالظْلمَِ ،ك َما َق َ
ُ
ِ
ِ
ِِ
ِ ِ
َي ِباْل َغَر ِق ِفي اْلَب ْح ِر.
َّم أَْي ًضاَ .و َم ْعَنى {م َن اْل ُم ْهَلك َ
ين} أ ْ
{ َفقاُلوا أَُن ْؤم ُن لَب َشَرْي ِن م ْثلنا} ْاْلَيةََ ،تَقد َ
ص موسى ِب ِ
ِ
َن َّ
تاب} َي ْع ِني َّ
الت ْوَار َة أُْن ِزَل ْت
الذ ْك ِر؛ ِْل َّ
َق ْوُل ُه َت َعاَلىَ { :وَلَق ْد َ
وسى اْلك َ
الت ْوَار َةَ ،و ُخ َّ ُ َ
آتْينا ُم َ
ِِ
ِ ِ
َعَلْي ِه ِفي الط ِ
آتْينا
الَ " :وَلَق ْد َ
ال"َ :وَلَق ْد َ
آتْيَن ُ
اه َما" َج َاز َك َما َق َ
ورَ ،و َه ُارو ُن َخلي َف ٌة في َق ْومهَ .وَل ْو َق َ
قان".
هارو َن اْل ُفْر َ
ُموسى َو ُ
ألن هارون نبي مثل موسى -عليه السالم ،-التوراة أنزلت على موسى ،وشاركه في تبليغها هارون،

فهو نبي مثله بعد طلب موسى -عليه السالم ،-فلو أُضيف إليها ،وآتيناهما ،وآويناهما وآتيناهما
يعني موسي وهارون ،آتيناهما التوراة ،ال مانع من أن ُيقال هذا؛ ألنهما نبيان ،واإلنزال الحقيقي
عونا له فأجابه إلى
إنما هو على موسى ،ثم بعد ذلك طلب موسى –عليه السالم -من ربه أخاه ً
ذلك ،ولذا يقول أهل العلم :إن أبر الناس بأخيه موسى وأعظمهم منة على أخيه ،ال يوجد أخ نفع

أخاه بمثلما نفع موسى أخاه ،وال يوجد أ ًبدا على وجه من درج على األرض شخص نفع أخاه مثلما
فعل موسى مع أخيه ،طلب له النبوة فحصلت.
اء " اْلَقول ِف ِ
ُمه آي ًة} َتَقَّدم ِفي" ْاْلَ ْن ِبي ِ
يه.
َ
" َق ْوُل ُه َت َعاَلىَ { :و َج َعْلَنا ْاب َن َمْرَي َم َوأ َّ ُ َ
ْ ُ
َ
آية عالمة قوية ُيستدل بها المعتبر المتعظ على قدرة هللا –عز وجل ،-حيث أوجد هذا الشخص
الذي هو عيسى من امرة بال أب أمر خارق؛ ألن العادة جرت أن ُيولد مثله بين أبوين ،وهذا ولد
من أم بال أب ،فصار آية وعبرة وعظة ُيستدل بها اإلنسان على قدرة هللا -جل وعال -ومن قبل

ذلك أبوه آدم.

" {وآويناهما ِإلى ربوٍة ِ
ان اْلمْرَت ِف ُع ِم َن ْاْلَْر ِ
ضَ ،وَق ْد تقدم في البقرة".
ين} َّ
ذات َقر ٍار َو َم ِع ٍ
َ َْ ُ
ََْ
الرْب َوُة اْل َم َك ُ ُ
ِ ِ
ِ
َّ
ِ
َّللا
ينَ .و َعْن ُه أَْي ًضا َّ
والمراد بها ها هنا في َق ْو ِل أَِبي ُهَرْيَرَة فَل ْسط ُ
الرْمَل ُةَ ،وُرو َ
ِي َع ِن ا َّلنب ِيَ -صلى َّ ُ
ِ
ِ
َّ
ال َك ْع ٌب َوَق َت َاد ُةَ :بْي ُت
ال ْاب ُن َعَّب ٍ
اس َو ْاب ُن اْل ُم َسَّي ِب َو ْاب ُن َس ًَل ٍم :د َم ْش ُ
قَ .وَق َ
َعَلْيه َو َسل َمَ .-وَق َ
السم ِ
ِ
ِ ِ
اْلم ْق ِد ِ
ال:
اء ِب َث َم ِانَي ِة َع َشَر ِم ً
يًلَ .ق َ
سَ .ق َ
ال َك ْع ٌبَ :وه َي أَ ْقَر ُب ْاْلَْرض إَلى َّ َ
َ
يدا َت ْح َت رمس بربوة ...تعاورني ريح جنوب وشمأل.
َف ُكْن ُت َه ِم ً
ِِ
آوْي ُ ِ
الَّ :
الن َش ُز
ال ْاب ُن َزْي ٍدِ :م ْصُرَ .وَرَوى َس ِال ٌم ْاْلَ ْف َ
س َع ْن َسعيد ْب ِن ُجَبْي ٍرَ { :و َ
طُ
ناهما إلى َرْب َوٍة} َق َ
َوَق َ
ِم َن ْاْلَْر ِ
ض.
أي مكان ُمرتفع من األرض يقال له :ربوة.
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ِ
ذات َقر ٍار} أَي مس َت ِوي ٍة يس َتَقر عَليها  .وِقيلَ :ذ ِ
"{ ِ
الس ِ
ِ ِ
اكُنو َن.
يها َّ
َ َْ َ َ ُ
ات ث َم ٍارَ ،وِْل ْ
َج ِل الث َم ِار َي ْس َتقر ف َ
ْ ُْ َ ُْ
ألن الساكن ال يستقر في أرض محل وال جدب ،ال يمكن أن يعيش فيها ،بينما يستقر في األرض
التي فيها ما ُيقتات منها.
اء َج ٍار َ ِ ِ ِ
فَ ،قاَل ُه َع ِلي ْب ُن
ين} َم ٍ
"{ َو َم ِع ٍ
يف َوُر ُغ ٌ
الَ :رِغ ٌ
ال َ :م ِع ٌ
ين َو ُم ُع ٌنَ ،ك َما ُيَق ُ
ظاه ٍر لْل ُعُيونُ .يَق ُ
ِ
ِ ِ
ِ
ِي ِ
ِ
ال َّ
يع،
يم َعَلى َه َذا َزائ َد ٌة َك ِزَي َادت َها في َم ِب ٍ
ُسَلْي َم َ
الزج ُ
َّاجُ :ه َو اْل َم ُ
انَ .وَق َ
اء اْل َجار في اْل ُعُيونَ ،فاْلم ُ
وَك َذ ِلك اْل ِميم َزِائد ٌة ِفي َقو ِل من َقال ِإَّنه اْلم َّ ِ
ِ
ِ
ِ
ول .
يل ِب َم ْعَنى َم ْف ُع ٍ
ُ َ
َ َ
يلِ :إَّن ُه َفع ٌ
اء الذي ُيَرى باْل َعْي ِنَ .وق َ
ْ َْ َ ُ َ ُ
ِ
ين َو َم ْعُيو ٌن .قال ْاب ُن ْاْلَ ْعَارِب ِيَ :م َع َن
اء ِإ َذا َجَرى َف ُه َو َم ِع ٌ
ال َعلي ْب ُن ُسَلْي َم َ
ال َم َع َن اْل َم ُ
انُ :يَق ُ
َق َ
ِ
ان".
اه ُم ْعَن ٌ
َم َعْن ُت ُهَ ،و ِمَي ٌ
َم َع َن أَْي ًضا َوأ ْ
اء َي ْم َع ُن ُم ُعوًنا إ َذا َجَرى َو َس ُه َلَ ،وأ ْ
اْل َم ُ
طالب.......:
يعني جارية سهلة ما تحتاج إلى آالت وال شيء.
طالب....:

العين هذه ما يلزم أن تكون جارية ،والمعين ال يحتاج إلى آالت.
"قوله تعالى{ :يا أَيها الرسل ُكُلوا ِمن َّ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
يم }
الطِيبات َو ْ
َ
َ َ
اع َمُلوا صال ًحا ِإني بما َت ْع َمُلو َن َعل ٌ
ُ ُ
ِف ِ
يه َث ًَل ُث َم َس ِائ َل:
الص ِحيح عن أَِبي هريرَة َقالَ :قال رسول َّ ِ
َّ
َّللا َعَلْي ِه َو َسَّل َم« :-أَي َها
ْاْلُوَلىَ :رَوى َّ ُ َ ْ
َُ ْ َ
َّللا َ -صلى َّ ُ
َ َُ ُ
َ
ِ
ِ
َّللا أَمَر اْلم ْؤ ِم ِن َ ِ
الن ُ ِ
َّ
الَ { :يا
طِيًباَ ،وإ َّ
طِي ٌب ََّل َي ْقَب ُل ِإََّّل َ
َّللا َ
َمَر ِبه اْل ُمْر َسل َ
ين َفَق َ
اس ،إ َّن َّ َ
ين ب َما أ َ
ِن َّ َ َ ُ
ِ
أَيها الرسل ُكُلوا ِمن َّ ِ
ِ
ِ ِ ِ
ين
الطِيبات َو ْ
ال َت َعاَلىَ{ :يا أَي َها َّالذ َ
َ
َ
اع َمُلوا صال ًحا ِإني بما َت ْع َمُلو َن َعل ٌ
يم}َ ،وَق َ
ُ ُ
ِ
طِي ِ
َش َع َث
ناك ْم }" [البقرة ُ : [172]-ث َّم َذ َكَر َّ -
آمُنوا ُكُلوا ِم ْن َ
يل َّ
الس َفَر أ ْ
بات َما َرَزْق ُ
الر ُج َل ُيط ُ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
امَ ،و ُغذ َي
أَ ْغَبَر َي ُمد َي َدْيه ِإَلى َّ
امَ ،و َم ْشَرُب ُه َحَرامٌَ ،و َمْلَب ُس ُه َحَر ٌ
الس َماءَ :يا َرب َيا َربَ ،و َم ْط َع ُم ُه َحَر ٌ
اب ِل َذ ِل َك!»".
ِباْل َحَار ِمَ ،فأََّنى ُي ْس َت َج ُ
استبعاد أن ُيستجاب لمثل هذا مما مأكله حرام ،ومطعمه حرام ،ومشربه حرام ،وملبسه حرام،

ويتصرف ويتقلب في الحرام ،مثل هذا ُيستبعد أن ُيستجاب لدعوته ،فليحرص اإلنسان أن يكون
طيبا« ،وأطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة» ،يستغرب
طيبا؛ ألن هللا طيب ال يقبل إال ً
مطعمه ً

الناس أنهم يدعون ويدعون وال يستجاب لهم ،ويستسقون ثم يستسقون وال ُيرى لذلك أثر ،سببه مما
سمعت في الحديث.
ط ِ ِِ
َّ ِ
ِ
ِ
ِ َّ
َّ
ِ ِ ِ
ام ُه
ال َب ْع ُ
ض اْل ُعَل َماءَ :واْلخ َ ُ
اب في َهذه ْاْلَية ل َّلنب ِي َ -صلى َّ ُ
"الثانَي ُةَ :ق َ
َّللا َعَلْيه َو َسلم ََ ،-وأََّن ُه أَ َق َ
ِ
ِ
قال َل ُه ُم َّ
اس} [آل عمران ]173 :يعنى :نعيم بن مسعود .وقال
ال{ :اَّلذ َ
الن ُ
ين َ
ام الر ُسلَ ،ك َما َق َ
َمَق َ
َّ
َّاج"..
الزج ُ
من العام الذي أريد به الخصوص.
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َّ
َّاجَ :ه ِذ ِه م َخا َ ِ ِ
" وقال َّ
َن الر ُس َل ُكَّل ُه ْم
َّللا َعَلْي ِه َو َسَّل َمَ ،-وَد َّل اْل َج ْم ُع َعَلى أ َّ
الزج ُ
طَب ٌة ل َّلنب ِي َ -صلى َّ ُ
ُ
ط ِِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ِ
ان
يسى َ -عَلْي ِه َّ
ِي أََّن ُه َك َ
الس ًَل ُمُ ،-رو َ
ال الطَبرِي :اْلخ َ ُ
اب لع َ
َك َذا أُمُروا ،أ ْ
َي ُكُلوا م َن اْل َح ًَل لَ .وَق َ
ِِ
ْكل ِم ْن بْق ِل اْلب ِرَّي ِة .ووجه ِخ َ ِ ِ ِ ِ
يأ ُ ِ
اه
ََ ْ ُ
ور َعْن ُه أََّن ُه َك َ
َ
َ
َ
يسى َما َذ َكْرَن ُ
ْك ُل م ْن َغ ْز ِل أُمهَ .واْل َم ْش ُه ُ
طابه لع َ
ان َيأ ُ ُ
ِم ْن َت ْق ِد ِِ ِ
َّ
َّللا َعَلْي ِه َو َسَّل َمَ -ت ْش ِري ًفا َل ُه.
يره ل ُم َح َّم ٍد َ -صلى َّ ُ
وِقيلِ :إ َّن ه ِذ ِه اْلمَقاَل َة ُخ ِ
ط ِر َيق ُت ُه ُم َّال ِتي َيْنَب ِغي َل ُه ُم اْل َك ْو ُن َعَلْي َها.
وط َب ِب َها ُكل َن ِب ٍي؛ ِْل َّ
َن َه ِذ ِه َ
َ
َ َ
َ
الطِيب ِ
َفي ُكو ُن اْلم ْعَنى :وُقْلَنا يا أَيها الرسل ُكُلوا ِم َن َّ
اتَ ،كما َتُقول ِل َت ِ
َن َت ْج َت ِنُبوا
َّار َيْنَب ِغي أ ْ
َ
َ
َ َ َ
اج ٍرَ :يا تج ُ
ُ
ُ ُ
َ
َ
الرباَ ،فأَْنت ُت َخ ِ
طُبوا
اطُب ُه ِباْل َم ْعَنىَ .وَق ِد ا ْق َتَر َن ِب َذ ِل َك أ َّ
َن َه ِذ ِه اْل َمَقاَل َة َت ْصُل ُح ِل َج ِم ِ
يع ِصْن ِف ِهَ ،فَل ْم ُي َخا َ
َ
َِ
ِ
َّللا عَلي ِهم -أ ِ
ِِ
ين".
ينَ -صَل َو ُ
ات َّ َ ْ ْ ْ
َج َمع َ
َقط ُم ْج َتمع َ
ألنهم لم يجمعهم زمن واحد ،لم يجمعهم زمن واحد ،وإنما ُخوطب كل واحد منهم على ِحدة في

جميعا وإن ُخو ِط َب كل واحد على ِحدة.
زمنه ووقت بعثته ،فصح أن يخاطبوا
ً
ِ
اح ٍد ِفي عص ِرِه َ .قال اْل َفَّراءُ :هو َكما َتُقول ِل َّلرج ِل اْلو ِ
وطب ُكل و ِ
اك ْم.
اح ِدُ :كفوا َعَّنا أَ َذ ُ
َْ
ُ ُ َ
َ
" َوإَِّن َما ُخ َ
َ
ُ َ َ
ِ
َّ ِ
اب ِب ُو ُج ِ
ط ِ
َّللا َت َعاَلى َبْي َن َّ
وب أَ ْك ِل اْل َح ًَل ِل َوَت َجن ِب اْل َحَارمِ،
ين ِفي اْل ِخ َ
ين َواْل ُم ْؤ ِمن َ
الن ِبِي َ
الثال َث ُةَ :س َّوى َّ ُ
ِ َّ ِ
ِ
ِ
َّ
ِ ِ
َّللا َعَلى
ُث َّم َش َم َل اْل ُك َّل في اْل َو ِعيد الذي َت َض َّمَن ُه َق ْوُل ُه َت َعاَلىِ{ :إني بما َت ْع َمُلو َن َعل ٌ
يم} َ -صلى َّ ُ
ِِ
ِِ
الطِيب ِ
اس ِبأَْن ُف ِس ِهم .وَق ْد م َضى اْلَق ْول ِفي َّ
الن ِ
ظن ُكل َّ
ات
ان َه َذا َم َع ُه ْمَ ،ف َما َ
ُر ُسله َوأَْن ِبَيائهَ .-وِإ َذا َك َ
َ
ُ
ْ َ َ
الرْز ِق ِفي َغي ِر مو ِضع ،واْلحمد َِّ ِ
َو ِ
لِل.
ْ َْ ٍ َ َ ُْ
وعَّي ِة م ِد الي َدي ِن ِعْن َد الدع ِ
ِ ِ
يل َعَلى م ْشُر ِ
اء ِإَلى
َوِفي َق ْوِل ِه َ -عَلْي ِه َّ
َ
ْ
الس ًَل ُمَ« :-ي ُمد َي َدْيه» َدل ٌ
َ
َ
السم ِ
اء".
َّ َ
يعني رفع اليدين إلى السماء عند الدعاء ،وجاء في المسألة أحاديث كثيرة جدا ،وهللا –جل وعال-

صفر ،فرفع اليدين في الدعاء ال شك في استحبابه.
يستحي من عبده إذا مد يديه أن يردهما ًا
وأما مسح الوجه بهما بعد الدعاء فلم يثبت فيه خبر ،جاء في حديثين ضعيفين ،وما جاء في رفع
فيقتصر فيها على النص كاالستسقاء
اليدين فهذا ثابت ،هذا خارج العبادات ،أما داخل العبادات ُ
مثالً.
طالب :في جميع المواطن يا شيخ؟

في االستسقاء.

طالب :رفع اليدين في جميع المواطن.

رفع اليدين في الدعاء المطلق في جميع المواطن ،هذا األصل فيه.
طالب :مسح الوجه....؟

جاء فيه حديث ضعيف ،جاء فيه حديثان ضعيفان ،فعلى قول جمهور العلماء الذين يعملون
بالضعيف في الفضائل ما عندهم إشكال ،يمسحون بعد الدعاء ،والذي يري أن الضعيف ال ُيحتج

به مطلًقا ال في الفضائل وال في غيرها يتجه قوله :إنه بدعة على تأصيله وتقعيده.
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طالب........:
يحتاط للعبادة ما ال ُيحتاط لغيرها خارج الصالة ،خارج العبادات أمره سهل ،يعني ما يمكن إذا دعا

الخطيب ترفع يديك؛ ألن هذه العبادة مطلوب فيها السكون ،وأما ما عدا ذلك من األمور التي ال
يطلب فيها مثل هذا ،األصل رفع اليدين.
طالب......:

ال بأس؛ ألنه خارج العبادة.

طالب....:

أبدا ،العموميات تشمل هذه وغيره.
ما يمنع ً
طالب...:
هذا عبادة ما يرفع إال في وقت الرفع.

طالب ......حديث مسلم ثم ذكر الرجل يطيل السفر ،وهللا ذكر في القرآن أن المشركين دعوا

ستجيب لهم.
فا ُ

هو ال يمنع أن يستجاب دعوتهم ،لكن هذا مانع ،وقد يعارض هذا المانع سبب قوي ،والمسألة

مسألة توافر أسباب وانتفاء موانع ،فإذا كان المانع أقوى من السبب غلبه فلم تُجب الدعوة ،إذا كان
السبب أقوى من المانع ُيستجاب له ،وقد ال ُيستجاب له مع توافر األسباب وانتفاء الموانع يستجاب
باطنا قد يدخر له في القيامة ما هو أعظم منه ،قد ُيدفع من الشر ما
ًا
له
ظاهر ،وإن استُجيب له ً
هو أكبر منه ،فمثل هذه األمور األصل {ادعوني أستجب لكم} ،واالستجابة قد تكون بما طلب،
وقد تكون بغيره ،وقد تكون بما هو أعظم منه ،وقد تكون عاجلة ،وقد تكون آجلة ،قد يوجد ما يمنع
من قبولها ،كل هذا موجود.

طالب....:

النبي-صلى هللا عليه وسلم -دعا بدعوة استُجيب له في بعضها ولم ُيستجب له في بعضها– عليه

الصالة والسالم.-

ِ ِ ِ
ِ ِ
السم ِ
ِ ِ
ِ ِ
اء،
" َوِفي َق ْوِل ِه َ -عَلْي ِه َّ
الس ًَل ُمَ« :-ي ُمد َي َدْيه» َدل ٌ
يل َعَلى َم ْشُروعَّية َمد الي َدْين عْن َد الد َعاء إَلى َّ َ
ِ
يه ،واْلحمد َِّ ِ
لِل.
ف ِفي َه َذا َواْل َك ًَل ُم ِف َ َ ْ ُ
َوَق ْد َم َضى اْل ِخ ًَل ُ
اب ِل َذ ِل َك» َعَلى ِج َه ِة ِاَّل ْس ِتْب َع ِاد".
َوَق ْوُل ُه َ -عَلْي ِه َّ
الس ًَل ُمَ « -فأََّنى ُي ْس َت َج ُ

افعا يديه قال له :ثكلتك أمك ،ما تتناول بهما؟ ولعل
جاء عن بعض السلف أنه أرى من يدعو ر ً
هذا محمول على المبالغة في رفع اليدين ،وإال فقد جاء في أحاديث كثيرة جدا ال يمكن أن تخفى

رفعا
على هذا التابعي الجليل المعروف بالراوية ،الذي أنكر على من رفع يديه ،فلعله رفع يديه ً

أكثر من الالزم ،أو بما يشق عليه ،مثل هذا ُيقال ماذا تتناول؟
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طالب....:

جاء في االستسقاء حتى ُيري بياض إبطيه ،لكن ما هو بدائم ،ما عرف عنه بدائم.
ِ
ِ ِ ِ ِ ِ
الس ًَلمَ « :-فأََّنى يس َتج ِ ِ
َه ًًل ِِإل َج َاب ِة
س أْ
َي أََّن ُه َلْي َ
ُْ َ ُ
اب ل َذل َك» َعَلى ج َهة اَّل ْستْب َعاد ،أ ْ
" َوَق ْوُل ُه َ -عَلْيه َّ ُ
وكرما".
ُد َع ِائ ِهَ ،ل ِك ْن َي ُج ُ
وز أ ْ
َن َي ْس َت ِج َ
يب َّ ُ
َّللا َل ُه َت َفض ًًل َوُل ْط ًفا ً
ِن ِ
ِ
َّ
ِ
َمَرُه ْم َبْيَن ُه ْم ُزُبًار ُكل
قوله تعالىَ { :وإ َّ
ُم ُت ُك ْم أ َّ
هذ ِه أ َّ
ُم ًة واح َد ًة َوأََنا َرب ُك ْم َف َّاتُقون (َ )52ف َتَقط ُعوا أ ْ
ين (.})54
ِح ْز ٍب ِبما َل َدْي ِه ْم َف ِر ُحو َن (َ )53ف َذْرُه ْم ِفي َغ ْمَرِت ِه ْم َح َّتى ِح ٍ
ِف ِ
يه أَْرَب ُع َم َس ِائ َل:
ِن ِ
ُم ًة و ِ
اح َد ًة} اْل َم ْعَنىَ :ه َذا َّال ِذي َتَقَّد َم ِذ ْكُرُه ُه َو ِديُن ُك ْم َو ِمَّل ُت ُك ْم
ْاْلُوَلىَ :ق ْوُل ُه َت َعاَلىَ { :وإ َّ
ُم ُت ُك ْم أ َّ
هذ ِه أ َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُمةٍ}
آباءنا َعلى أ َّ
وهَ .و ْاْل َّ
ُم ُة ُهَنا الد ُ
َفاْل َت ِزُم ُ
ينَ ،وَق ْد َتَقَّد َم َم َحامُل ُهَ ،ومْن ُه َق ْوُل ُه َت َعاَلى{ :إَّنا َو َج ْدنا َ
ال َّ
النا ِب َغ ُة:
َي َعَلى ِد ٍ
[الزخرف ]22 :أ ْ
ينَ .وَق َ
ط ِائ ُع
ُم ٍة َو ُه َو َ
َحَل ْف ُت َفَل ْم أَ ْتُر ْك ِلَن ْف ِس َك ِر َيب ًةَ .. .و َه ْل َي ْأ َث َم َن ُذو أ َّ
هذ ِه" ِب َكس ِر" ِإ َّن" عَلى اْلَق ْط ِع ،وبَِف ْت ِحها وَت ْش ِد ِ
ِن ِ
َّ ِ
يلِ :هي ِفي
يد النو ِن .قال الخ ِل
ِئ " َوإ َّ
الثانَي ُةُ :قر َ
َ
َ َ
َ
ْ
َ َ َْ ُ َ
ِ ِِ
َّ ِ
ِ
مو ِض ِع َنص ٍب َل َّما َزال اْل َخ ِ
ال
َي أََنا َع ِال ٌم ِبأ َّ
اف ُ
َمْرُت ُك ْم أ ْ
َْ
ْ
ض ،أ ْ
َن ُت ْؤمُنوا بهَ .وَق َ
َ
َن َه َذا ديُن ُك ُم الذي أ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُم ُت ُك ْمَ .و ِهي عْن َد ِس َيب َوْيه ُم َت َعلَق ٌة
اعَل ُموا أ َّ
اء " :أ َّ
َن َهذه أ َّ
َن " ُم َت َعلَق ٌة ِبف ْع ٍل ُم ْض َم ٍر َت ْقد ُيرُهَ :و ْ
اْل َفَّر ُ
َ
ساجد َِّ ِ
ُم َت ُكم و ِ
ِبَق ْوِل ِه " َف َّاتُقو ِن"َ ،و َّ
لِل َفًل
اح َد ٌة َ .و َه َذا َكَق ْوِل ِه َت َعاَلىَ { :وأ َّ
الت ْق ِد ُير َف َّاتُقو ِن ِْل َّ
َن اْل َم ِ َ
َن أ َّ ْ َ
اجد َِّ ِ
َت ْدعوا مع َّ ِ
{إل ِ
لِل َف ًَل َت ْد ُعوا م َع ُه غيره .وكقولهِِ :
يًلف
َي ِْل َّ
َن اْل َم َس ِ َ
َّللا أ َ
ُ ََ
َح ًدا} [الجن ،]18 :أ ْ
َ
يًل ِ
ش.
َي َفْلَي ْعُب ُدوا َر َّب َه َذا اْلَبْي ِت ِِإل َ
ف ُقَرْي ٍ
ش} [ ُقَرْي ٍ
ُقَرْي ٍ
ش ،]1 :أ ْ
العبادة تؤلف بينهم ،والذين يرون الربط بين السور والمناسبات بينها يقول :المناسبة بين هذه السورة
{إل ِ
والتي قبلها أن هللا –عز وجل-أهلك أصحاب الفيل ِِ
يالف ُق َرْيش}؛ لكي تتفق كلمة قريش ،ولو
انتصر أرباب الفيل لتفرقت قريش والنتشرت في البلدان ولم يأتلفوا.
طب ٌة ِلج ِم ِ
" َّ
يع ِه ْمَ ،وأََّن ُه
الث ِال َثةَُ :و َه ِذ ِه ْاْلَي ُة ُتَقوِي أ َّ
َن َق ْوَل ُه َت َعاَلىَ{ :يا أَي َها الر ُس ُل} ِإَّن َما ُه َو ُم َخا َ َ َ
ِ
ورِهم .وِإ َذا ُق ِدر ْت " يا أَيها الرسل" م َخا َ ِ
ِ َّ
َّ
ِب َت ْق ِد ِ
ال
ير ُح ُ
َ َ
َ
ض ِ ْ َ
َّللا َعَلْيه َو َسل َم -قلق ات َص َ
طَب ًة ل ُم َح َّم ٍد َ -صلى َّ ُ
ُ ُ ُ
ِن َكان ِق ِ ِ ِ
َه ِذ ِه ْاْلي ِة و ِاتصال َق ْوِل ِه "َ :ف َتَق َّ
ِ
ُم ُم ُه ْم
َما أ َّ
ط ُعوا" .أ َّ
َن َق ْوَل ُهَ { :وأََنا َرب ُك ْم َف َّاتُقون} َوإ ْ َ َ
َ َ َ َ
يل ل ْلَ ْنبَياء َفأ َ
اخُلو َن ِف ِ
ِ
ِ
َد ِ
يه ِباْلم ْعَنىَ ،في ْحس ُن ب ْع َد َذ ِل َك ِاتصال { َف َتَق َّ
َي َج َعُلوا ديَن ُه ْم
ط ُعوا} أ ِ
َ ُ َ
ُم َم ،أ ْ
َ ُ
َي ا ْف َتَرُقواَ ،ي ْعني ْاْل َ
َ
أ َْدَياًنا َب ْع َد َما أمروا باَّلجتماع".
يعني إذا كان الخطاب في قوله{ :يأيها الرسل} الرسل جمع إذا كان هذا خطاًبا لمحمد– عليه
الصالة والسالم-ال شك أن الفعال التي بعد هذا الخطاب وفيها ضمائر جمع ال شك أن في التركيب

قلًقا ،ما هو متسق الترتيب ،لكن إذا كان الخطاب لجميع الرسل مع أممهم استقام الكالم.
"ثم ذكر تعالى ن ُك ًًّل ِمْن ُه ْم ُم ْع َج ٌب ِبَ ْأر ِي ِه َو َض ًَل َل ِت ِه َو َه َذا َغ َاي ُة َّ
الض ًَل ِل.
كل حزب بما لديهم فرحون ،كل طائفة فرحة بما عندها من العلم.
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ِ
ِ
َّ
َه ِل اْل ِك َت ِ
الر ِب َعةَ :ه ِذ ِه ْاْلَي ُة َتْن ُ ِ
اب
" َّا
َّللا َعَلْيه َو َسَّل َم« :-أَََّل ِإ َّن َم ْن َقْبَل ُك ْم ِم ْن أ ْ
ظُر إَلى َق ْوِله َ -صلى َّ ُ
ِ
ِ
ق َعَلى َث ًَل ٍث َو َسْب ِعينَِ ،ثْن َت ِ
ان َو َسْب ُعو َن ِفي
ين ِمَّل ًة َوإ َّ
ِن َه ِذ ِه ْاْل َّ
ُم َة َس َت ْف َت ِر ُ
ا ْف َتَرُقوا َعَلى ثْن َتْي ِن َو َسْبع َ
ِ
يث َخَّرجه أَبو داود ،ورواه ِ
ِ ِ
َّ
التْرِم ِذي َوَزَادَ :قاُلوا َو َم ْن
اع ُة» اْل َح ِد ُ
الن ِار َوَواح َد ٌة في اْل َجَّنة َو ِه َي اْل َج َم َ
َُ ُ
يث عب ِد َّ ِ
ِهي يا رسول َّ ِ
َّللا؟ َقال «ما أََنا عَلي ِه وأَصحا ِبي» َخَّرجه ِمن ح ِد ِ
َّللا ْب ِن َع ْم ِرو.
َُ ْ َ
َْ َ ْ َ
َْ
َ َ َُ َ
َ َ
يث ِإَّنما هو ِفي أُص ِ ِ
ين وَقو ِ
َن ِاَّل ْف ِتراق اْلمح َّذر ِمْنه ِفي ْاْلي ِة واْلح ِد ِ
اع ِد ِه؛ ِْل ََّن ُه
َو َه َذا ُيَبِي ُن أ َّ
َ َ َُ َ ُ
َ َ َ
ول الد ِ َ َ
َ َُ
ُ
وج ٌب ِل ُد ُخ ِ
التمس َك ِب َشي ٍء ِم ْن ِتْل َك اْل ِمَل ِل م ِ
ول َّ
الن ِارَ .و ِم ْث ُل َه َذا ََّل
َخَبَر أ َّ
َق ْد أَ ْطَل َق َعَلْي َها ِمَل ًًلَ ،وأ ْ
ُ
َن َّ َ
ْ
يَق ِ
َّللا َتعاَلىِ :
وجب َت ْع ِد َ ِ ِ
اب َّ
{ل ُك ٍل َج َعْلنا ِمْن ُك ْم
ال َّ ُ َ
يد اْلمَلل َوََّل َع َذ َ
ال في اْل ُفُروِعَ ،فِإَّن ُه ََّل ُي ِ ُ
الن ِارَ ،ق َ
ُ ُ
ِ
هاجا} [المائدة".]48 :
شْر َع ًة َو ِمْن ً
فاألنبياء كما جاء في الحديث الصحيح أوالد عالت دينهم واحد وشرائعهم مختلفة ،وكذلك الصحابة-
رضوان هللا عليهم -وجد فيه االختالف في الشرائع والفروع ولم يوجد فيهم االختالف في األصل،

ما يوجد االختالف في المعتقدات ،ولكن الخالف في المسائل العملية والفقهية موجود ،ومثل هذا
االختالف في المسائل الفرعية التي يسع فيها االختالف ال يخرج عن الطائفة التي على مثل ما
عليه وأصحابه ،وإنما الذي يخرج عن ذلك هو االختالف في أصول الدين.

طالب.......:

الراجح من مجموع طرقه أنه صحيح.
ِ
ِ
يلِ :إَّن ُه ْم َفَّرُقوا اْل ُك ُت َب
وها َو َض ًَلََّل ٍت أ َِل ُف َ
" َق ْوُل ُه َت َعاَلىُ { :زُبًار} َي ْعني ُك ُتًبا َو َض ُع َ
وهاَ ،قاَل ُه ْاب ُن َزْي ٍدَ .وق َ
ِ
ورَ ،وِفْرَق ٌة ِْ ِ
الت ْوَار َةَ ،وِفْرَق ٌة َّ
فَ ،وِفْرَق ٌة َّ
ف اْل ُكل َوبد َلَ ،قاَل ُه
يلُ ،ث َّم حر َ
َف َّاتَب َع ْت فْرَق ٌة الص ُح َ
الزُب َ
اإل ْنج َ
ِ
ِ
َخ َذ ُكل َف ِر ٍ ِ
ِ
ِ
اه.
يل :أ َ
آم َن ِبه َوَك َفَر ِب َما س َو ُ
َق َت َاد ُةَ .وق َ
يق مْن ُه ْم ك َت ًابا َ
ف عْنه" ُزبرا" ِب َف ْت ِح اْلب ِ
اء ِقراء ُة َن ِ
ِ
ِ
ِ
اء،
اف ٍعَ ،ج ْم ُع َزُب ٍ
َع َم ُ
ور َ .و ْاْل ْ
َ
ش َوأَُبو َع ْم ٍرو ِبخ ًَل ٍ َ ُ َ ً
َو{ ُزُبًار} ب َض ِم اْلَب َ َ
آتوِني ُزبر اْلح ِد ِ
ط ِع اْلح ِد ِ
أَي ِق َ ِ
يد} [الكهف".]96 :
يدَ ،كَق ْوِل ِه َت َعاَلىُ { :
ََ َ
ط ًعا َكق َ َ
ْ
كالزَمر جمع زمرة.
وجمع ُزبرة ُزب ْرُ ،
يق و ِمَّلةٍِ { .بما َلدي ِهم} أَي ِعْندهم ِمن ِ
ِ
الد ِ
َي ُم ْع َجُبو َن ِب ِهَ .و َه ِذ ِه
َْ ْ ْ َ ُْ َ
َي َف ِر ٍ َ
ينَ { .ف ِر ُحو َن} أ ْ
" { ُكل ح ْز ٍب} أ ْ
ِ
َّ
َّللا َعَلْي ِه َو َسَّل َمِ -في َشأِْن ِه ْم ُم َّت ِص ًًل ِبَق ْولِ ِهَ ":ف َذْرُه ْم ِفي
ش َخا َ
ال ِلُقَرْي ٍ
ْاْلَي ُة م َث ٌ
ط َب ُم َح َّم ًدا َ -صلى َّ ُ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
يق صدرك بتأخير العذاب عنهم ،فلكل
َي َف َذْر َه ُؤََّلء َّالذ َ
ين ُه ْم ِب َمْن ِزَلة َم ْن َتَقَّد َمَ ،وََّل َيض ُ
َغ ْمَرت ِه ْم" أ ْ
ِ
ِ
َصُل ُه الس ْتُرَ ،و ِمْن ُه اْل ِغ ْمُر اْل ِح ْقدُ؛ ِْل ََّن ُه ُي َغ ِطي
شيء َوْق ٌتَ .واْل َغ ْمَرُة في الل َغة َما َي ْغ ُمُر َك َوَي ْعُل َ
وكَ ،وأ ْ
اْلَقْل َب.
ولذا ال تُقبل شهادة ذي الغمر على غمره أي ذو الحقد على من يحقد عليه ال تُقبل شهادته.
ض .و َغمر ِ ِ َّ ِ
ِ
ِ ِ
الناس ِباْلع َ ِ
ال:
اء اْل َكث ُير؛ ْل ََّن ُه ُي َغطي ْاْلَْر َ َ ْ ُ
َ
الرَداء الذي َي ْش َم ُل َّ َ
طاءَ ،ق َ
" َواْل َغ ْمُر اْل َم ُ
الرَد ِاء ِإ َذا َتب َّسم َض ِ
اح ًكاَ ...غ ِلَق ْت ِل َض ْح َك ِت ِه ِرَقاب اْلم ِ
َغ ْمُر ِ
ال
َ َ
ُ َ
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الن ِ
الض ًَل َلةَُ .وَد َخ َل ُف ًَل ٌن ِفي ِغ َم ِار َّ
واْل ُمَر ُاد ُهَنا اْل َحْيَرُة َواْل َغْفَل ُة َو َّ
َي ِفي زحمتهم .وقوله َت َعاَلى:
اس ،أ ْ
ين} َقال مج ِ
الَ :سَيأ ِْتي لك يوم.
{ َح َّتى ِح ٍ
اهٌدَ :ح َّتى اْل َم ْو ِتَ ،ف ُه َو َت ْه ِد ٌ
يد ََّل َت ْوِق ٌ
َ َُ
يتَ ،ك َما ُيَق ُ
َّ ِ
َقوُله َتعاَلى{ :أَيحسبو َن أََّنما ُن ِمدهم ِب ِه ِمن ٍ ِ
ِ
َي أََي ْح َسُبو َن َيا ُم َح َّم ُد
ْ
َْ َُ
ْ ُ َ
ُْ
مال َوَبنين} " َما" ب َم ْعَنى الذي ،أ ْ
ال و ْاْلَوََّل ِد هو َثواب َلهمِ ،إَّنما هو ِ
ِ
َن َّال ِذي ُنع ِط ِ ِ
س
أ َّ
است ْدَر ٌ
يه ْم في الدْنَيا م َن اْل َم ِ َ ْ
ْ
ِم ًَل ٌءَ ،لْي َ
َُ َ ٌ ُ ْ َ َُ ْ
اج َوإ ْ
ِإسراعا ِفي اْل َخير ِ
ات.
َْ ً
َْ
ع َلهم ِب ِه ِفي اْل َخير ِ
ال َّ
ات،
َوِفي َخَب ِر" أ َّن" َث ًَل َث ُة أَ ْق َو ٍ
الِ ،مْن َها أََّن ُه َم ْح ُذ ٌ
الزج ُ
َْ
َّاج :اْل َم ْعَنى ُن َس ِار ُ ُ ْ
وفَ .وَق َ
ِ
وح ِذ َف ْت ِب ِه .وَق ِ
ِ
ام َّ
ع َل ُه ْم
اتَ ،ف َص َار اْل َم ْعَنىُ :ن َس ِار ُ
ال ":أََّنما" ه َي اْل َخْيَر ُ
َُ
ال ه َش ٌ
الض ِر ُير َق ْوًَّل َدق ًيقاَ ،ق َ
َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِفيهُ ،ث َّم أَ ْظهر َفَق ِ
الت ْقد ِ
ف ِفيه َعَلى َه َذا َّ
َن" إَّنما"
يرَ .و َم ْذ َه ُب اْل ِك َس ِائ ِي أ َّ
ال" في اْل َخْيرات"َ ،وََّل َح ْذ َ
ََ
َ
ِ
ِ
حر ٌ ِ
اج ِإَلى َت ْقد ِ
ين".
ير َح ْذ ٍ
فَ ،وَي ُج ُ
وز اْل َوْق ُ
ف على قولهَ ":وَبن َ
ف َواحٌد َف ًَل َي ْح َت ُ
َْ

وما كافة ومكفوفة لكفها عن العمل.
ِ
ِ
ال ":أََّنما" َحْرَف ِ
ف َعَلى "
اسمِ" أ َّ
ان َف ًَل ُبَّد ِم ْن َض ِم ٍ
َن" َوَل ْم َيت َّم اْل َوْق ُ
ير َيْرِج ُع م َن اْل َخَب ِر ِإَلى ْ
َو َم ْن َق َ
ِ
وب ِنين" .وَقال ِ ِ ِ
َن" َي ْح َسُبو َن يحتاج إلى مفعولين،
ين"؛ ِْل َّ
الس ْختَيانيََّ :ل َي ْح ُس ُن اْل َوْق ُ
ف َعَلى " َوَبن َ
ََ َ َ َ
ِ
ِ ِ
ِ
ال ْاب ُن ْاْلَ ْنَبارِ
َن َو َخَب ِرَها،
اس ِم أ َّ
طأٌِْ ،ل َّ
ِيَ :و َه َذا َخ َ
َن "أ َّن" َكافَي ٌة م َن ْ
فتمام المفعولين "في اْل َخْيرات"َ .ق َ
الر ْح َم ِن ْب ُن أَِبي
الر ْح َم ِن السَل ِمي َو َعْب ُد َّ
انَ .وَقَأَر أَُبو َعْب ِد َّ
َن ُي ْؤَتى َب ْع َد" أ َّن" ِب َم ْف ُع ٍ
ول َث ٍ
َوََّل َي ُج ُ
وز أ ْ
اء ،عَلى أَن ي ُكو َن َف ِ
ب ْكرَة " :يس ِار ُع " ِبالي ِ
َي
َن َي ُكو َن َعَلى َغْي ِر َح ْذ ٍ
اعُل ُه ِإ ْم َد ُادَناَ .و َه َذا َي ُج ُ
وز أ ْ
َ
ْ َ
َ َ
َُ
ف ،أ ْ
ع َل ُه ُم ِْ
اإل ْم َد ُاد .
ُي َس ِار ُ
ِ
ع َلهم ِفي اْل َخير ِ
ات"
َوَي ُج ُ
َن َي ُكو َن ِفيه َح ْذ ٌ
وز أ ْ
َْ
فَ ،وَي ُكو ُن المعنى :يسارع هللا لهم  .وقرئ " ُي َس َار ُ ُ ْ
وِف ِ
يه َث ًَل َث ُة أَوج ٍه :أَح ُدها عَلى ح ْذ ِ
ع ِْ
َن َي ُكو َن "َل ُه ْم"
اإل ْم َد ُادَ .وَي ُج ُ
ف ِب ِهَ .وَي ُج ُ
َن َي ُكو َن ُي َس َار ُ
وز أ ْ
وز أ ْ
َ َ َ َ
ُْ
َ
ِ
ِ
ال اْل َم ْه َدوِيَ :وَقَأَر اْل ُحر َّ
اس ُم َما َل ْم ُي َس َّم َفاعُل ُهَ ،ذ َكَرُه َّ
ع َل ُه ْم ِفي اْل َخْيَرات"
الن ْحوِيُ" :ن ْس ِر ُ
النح ُ
ْ
َّاسَ .ق َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اعةَ .قال َّ
امة؛ لَق ْوِلهُ ":نمد ُه ْم"َ{ .ب ْل ََّل َي ْش ُعُرو َن}
الث ْعَل ِبيَ :و َّ
اء ُة اْل َع َّ
اءة اْل َج َم َ
الص َو ُ
اب قَر َ
َ
َو ُه َو َم ْعَنى قَر َ
أن ذلك فتنة لهم واستدراج.
يكفي.

اللهم صل على محمد.
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