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السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
بسم هللا الرحمن الرحيم.

الحمد هلل رب العالمين ،وصلى هللا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

قال اإلمام القرطبي -رحمه هللا تعالى:-
"سورة الشعراء ِهي م ِكَّية ِفي ق ْو ِل اْل ُج ْم ُه ِ
ور .وقال ُمق ِاتلِ :مْنها مدِن ٌّيْ ،اْلي ُة َّال ِتي ُي ْذكُر ِفيها
ُّ
ماء ب ِني ِإ ْسرِائيل} .وقال ْاب ُن عَّباس وقتاد ُة:
اء ،وق ْوُل ُه{ :أول ْم ي ُك ْن ل ُه ْم آية أ ْن ي ْعلم ُه ُعل ُ
الشعر ُ
م ِكَّية ِإَّّل أربع آيات ِمْنها نزل ْت ِباْلم ِدين ِة ِم ْن قولِ ِه {:وال ُّشعراء ي َّت ِبعهم اْلغاوون} ِإلى ِ
آخ ِرها .و ِهي
ْ
ْ
ُ ُُُ ُ
َّ
ان وسْبع و ِع ْشُرون آية .وِفي ِروايةِ :س ٌّت و ِع ْشُرون .وع ِن ْاب ُن عَّباس قال َّ ِ
ِمائت ِ
ّللا
النب ُّي -صلى َّ ُ
الذ ْك ِر ْاْل َّو ِل ،وأ ِ
السورة َّال ِتي ُت ْذكر ِفيها اْلبقرُة ِمن ِ
علي ِه وسَّلم« :-أ ِ
يت طه وطسم ِم ْن
يت ُّ
ُعط ُ
ُعط ُ
ْ
ْ
ْ
ُ
ش ،وأ ِ
اح موسى ،وأ ِ
آن وخو ِاتيم ُسورِة اْلبقرِة ِم ْن ت ْح ِت اْلعْر ِ
يت فو ِاتح اْلُقْر ِ
يت اْل ُمف َّصل
ُعط ُ
ُعط ُ
ْ
ْ
أْلو ِ ُ
نِ
َّ
افلة» .وع ِن اْلبر ِاء ْب ِن ع ِازب أ َّن َّ ِ
السْبع
ّللا علْي ِه وسَّلم -قالِ« :إ َّن َّ
ّللا أ ْعط ِاني َّ
النب َّي -صلى َّ ُ
التور ِ
ِ
الطو ِ
يل ،وأ ْعط ِاني َّ
اإل ْن ِج ِ
اة ،وأ ْعط ِاني اْلمئين مكان ِْ
الزُب ِ
اسين مكان َّ
ور ،وف َّضل ِني
الطوال مكان َّ ْ
بالحواميم والمفصل ما قرأهن نبي قبلي».
قوله تعالى{ :طسم} [سورة الشعراء"]1:

األحاديث مخرجة هذه؟

طالب......:
األول.

طالب...... :
ما هذه الطبعة؟

طالب......:

ما فيه غيره؟ هذا الذي يخرجه أفضل من هذا.

طالب....:
ما فيها؟

طالب.....:
موجودة اآلن مع اإلخوان أم ال؟

طالب.....:
...........

طالب.....:
األلباني ما قصد الكتاب.

طالب......:
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طالب......:

" بسم هللا الرحمن الرحيم

ِ
ين ( )2لعَّلك ِ
آيات اْل ِك ِ
تاب اْلم ِب ِ
باخع ن ْفسك أّلَّ ي ُكوُنوا ُم ْؤ ِم ِنين ()3
قوله تعالى{ :طسم ( )1تْلك ُ
ُ
ماء آية فظَّل ْت أعنا ُقهم لها ِ
الس ِ
خاض ِعين ( )4وما يأ ِْت ِ
يه ْم ِم ْن ِذ ْكر ِمن
ِإ ْن نش ْأ ُنن ِز ْل علْي ِه ْم ِمن َّ
ْ ُْ
من م ْحدث ِإّلَّ كاُنوا عْن ُه م ْع ِر ِضين ( )5فق ْد ك َّذُبوا فسيأ ِْت ِ
َّ ِ
بؤا ما كاُنوا ِب ِه ي ْست ْه ِزُؤن ()6
يه ْم أْن ُ
ُ
الر ْح ُ
أول ْم ير ْوا ِإلى ْاْلْر ِ
ض ك ْم أْنب ْتنا ِفيها ِم ْن ُك ِل ز ْوج ك ِريم (ِ )7إ َّن ِفي ذلِك ْلية وما كان أ ْكثُرُه ْم
يز َّ ِ
يم ([ })9سورة الشعراء]9-1:
ُم ْؤ ِم ِنين ( )8وإ َّ
ِن رَّبك ل ُهو اْلع ِز ُ
الرح ُ
ش وي ْحيى وأُبو ب ْكر واْلمف َّ
ض ُل وح ْمزُة واْل ِكس ِائ ُّي
ق ْوُل ُه تعالى{ :طسم} [سورة الشعراء ]1:ق أر ْاْل ْعم ُ
ُ
ُختيها .وق أر ن ِ
الط ِ
وخلف ِبِإمال ِة َّ
ِي
افع وأُبو ج ْعفر وشْيب ُة و ُّ
الزْهرُّ
اء ُم ْشبعا ِفي ه ِذ ِه ُّ
السورِة وِفي أ ْ ْ
اختاره أبو ُعبْيد وأبو ح ِاتم .وق أر اْلبا ُقون ِباْلف ْت ِح م ْشبعا .قال َّ
بْين َّ
الث ْعل ِب ُّي :و ِهي ُكُّلها
ُ
الل ْفظْي ِن ،و ْ ُ ُ
ُ
النح ِ
َّاس ِفي هذا .قال َّ
ُلغات ف ِصيحة .وق ْد مضى ِفي (طه) ق ْو ُل َّ
َّاس :وق أر اْلمدِنُّيون وأُبو
النح ُ
النو ِن ِفي اْل ِميمِ ،واْلفَّراء يُقول ِبِإ ْخف ِ
عمرو وع ِ
اء ُّ
اصم واْل ِكس ِائ ُّي{ :طسم} ِبِإ ْدغامِ ُّ
النو ِن .وق أر
ُ
ُ
ْ
ِ
ِ
التْن ِو ِ
النو ِن .قال َّ
ش :وح ْمزُة ":طسين ميم" ِبِإ ْظه ِار ُّ
الساكنة و َّ
ين أْربع ُة أ ْقسام
َّاس :للنون َّ
ْاْل ْعم ُ
النح ُ
او واْلي ِ
ان ِعْند حر ِ
الر ِاء و َّ
الَّلمِ واْل ِميمِ واْلو ِ
اء ،وُيْقلب ِ
وف اْلحْل ِق ،وُي ْدغم ِ
ِعْند ِسيبوْي ِهُ :يبَّين ِ
ان
ان ِعْند َّ
ُُ
ِميما ِعْند اْلب ِ
ان ِمن اْلخي ِ
اشيمِ ،أ ْي ّل ُيبَّين ِ
اء وي ُكون ِ
ان ،فعلى ه ِذ ِه ْاْلْربع ِة ْاْل ْقسامِ َّال ِتي ن َّصها
ِ
وز ه ِذ ِه اْل ِقراء ُة؛ ِْل َّنه ليس هاهنا حرف ِم ْن حر ِ
وف اْلحْل ِق ف ُتبَّي ُن ُّ
النو ُن ِعْند ُه"
ِسيبوْيه ّل ت ُج ُ
ُ ْ
ُ ْ
ُُ
يعني تُظهر ،يعني تُظهر ،ليس هذا من مواطن اإلظهار.
" ول ِك ْن ِفي ذلِك ُوجْيه :و ُهو أ َّن ُحُروف اْل ُم ْعجمِ ُح ْك ُمها أ ْن ُيوقف علْيها ،فِإذا ُوِقف علْيها تبَّين ِت
َّ ِ
ِ
اخ ِتي ُار أ ِبي ُعبْيد وأ ِبي ح ِاتم ِقياسا على ُك ِل اْلُقْر ِ
ُّ
آن ،وإَِّنما أ ْظهرها
ام ْ
النو ُن .قال الث ْعلب ُّيْ :اإل ْدغ ُ
ين ،وأ ْدغمها ه ُؤّل ِء لِمجاورِتها ُحُروف اْلفمِ .قال َّ
الت ْم ِك ِ
أُول ِئك لِ َّلتْبِي ِ
ين و َّ
َّاس :وحكى أُبو ِإ ْسحاق
النح ُ
ُ
ِ
ميم" ِبف ْت ِح ُّ
النو ِن وضمِ اْل ِميمِ،
ِفي ِكتا ِبه" ِفيما ي ْجرى وِفيما ّل ي ْجرى" أَّن ُه ي ُج ُ
وز أ ْن ُيقال ":طسين ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
يم"ْ .اب ُن عَّباس{ :طسم} قسم،
كما ُيق ُ
ال هذا م ْعدي ك ِر ُب .وقال أُبو حاتم :ق أر خالد ":طسين م ُ
اء َّ ِ
الس ِ
وهو اسم ِم ْن أسم ِ
ماء آية} [سورة
ّللا تعالى ،واْل ُم ْقس ُم علْي ِه {ِإ ْن نش ْأ ُنن ِز ْل علْي ِه ْم ِمن َّ
ْ
ُ ْ

الشعراء".]4:

كسائر الحروف المقطعة ،هي عند ابن عباس قسم.
آن أ ْقسم َّ ِ
ِ
" وقال قتاد ُة :اسم ِم ْن أسم ِ
اء اْلُقْر ِ
السورِة ،وُيح ِس ُن ا ْف ِتتاح
اس ُم ُّ
ّللا ِبه .وقال ُمجاهدُ :هو ْ
ْ
ْ
ُ
الربِيعِ :حساب مَّد ِة قوم .وِقيل :ق ِارعة تح ُّل ِبقوم ".طسم" و" طس" و ِ
احد .قال:
ُّ
ُ
السورِة .وقال َّ ُ
ْ
ُ ُ ْ
الرب ِع أ ْشجاه ط ِ
ِبأ ْن ُت ْس ِعدا و َّ
الد ْم ُع أشقاه ساجمه
اس ُم ْه
وف ُاؤُكما ك َّ ْ
ُ
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ِ
ّللا ِبط ْولِ ِه وسن ِائ ِه و ُمْل ِك ِه".
وقال اْلُقرظ ُّي :أ ْقسم َّ ُ
قالوا :معنى الطاسم الدارس ،طاسم الدارس ،وسبب هذا االندراس هو القارعة التي تحل بالقوم،

التي أشار إليها المفسر.
ِ
ّللا ِبطولِ ِه وسن ِائ ِه ومْل ِك ِه .وقال عبد َّ ِ
ِ
ِ
َّ
ور
اء ُ
ُْ
"وقال اْلُقرظ ُّي :أ ْقسم َّ ُ ْ
ط ُ
ّللا ْب ُن ُمح َّمد ْب ِن عقيل :الط ُ
ُ
ِ
ِ
ِ
سيناء ،و ِ
َّ
الس ِ ِ
طوبى،
اء شجرُة ُ
ْ
يم م َّك ُة .وقال ج ْعفُر ْب ُن ُمح َّمد ْب ِن علي :الط ُ
ين إ ْسكْند ِرَّي ُة ،واْلم ُ
الط ِ
ِ
اه ِر و ِ
الس ُ ِ
و ِ
الطاء ِمن َّ
ّللا علْي ِه وسَّلم .-وِقيلَّ :
َّ
ين
الس ُ
ُ
يم ُمح َّمد -صلى َّ ُ
ين س ْدرُة اْل ُمْنتهى ،واْلم ُ
السَّلمِ ،واْل ِميم ِمن اْلم ِج ِ
ِمن اْلُقُّد ِ
الر ِحيمِ .وِقيل:
الس ِم ِ
يد .وِقيلِ :من َّ
يع ،وِقيلِ :من َّ
وس ،وِقيلِ :من َّ
ُ
ِ
ِِ
ِ
الطو ِ
َّ ِ
اسيم و َّ
ِ
ِ
ِ
ين ُسور اْلُقْر ِ
آن
اس ُ
من اْلملك .وق ْد مضى هذا اْلم ْعنى في أ َّول ُسورة (اْلبقرة) .والطو ُ
ُج ِمع ْت على غْي ِر ِقياس".
سور في ،سور في القرآن.
الطو ِ
َّ ِ
اسيم و َّ
ين ُسور في اْلُقْر ِ
آن ُج ِمع ْت على غْي ِر ِقياس".
اس ُ
" والطو ُ
كالحواميم.
" وأْنشد أُبو ُعبْيدة:
ِالطو ِ
وب َّ
اسيمِ َّال ِتي ق ْد ُثلِث ْت

وبِاْلحو ِ
اميمِ َّال ِتي ق ْد ُس ِبع ْت
يعني الطواسيم التي هي ثالث سور فقط ،والحواميم التي هي سبع.
ِ
ِ
ات حم.
" قال اْلج ْوهرُّ
ات طسم وذو ُ
ال :ذو ُ
ِي :والصواب أن تجمع بذوات وُتضاف إلى واحد ،فُيق ُ
ِ
آيات اْل ِك ِ
تاب اْلم ِب ِ
ين} [سورة الشعراء ]2:رفع على إضمار مبتدأ أي هذه { ِتْلك
ق ْوُل ُه تعالى{ :تْلك ُ
ُ
التور ِ
ِ
تاب اْلم ِب ِ ِ
ِ
يل ِبِإْنز ِ
اإل ْن ِج ِ
آيات اْل ِك ِ
اة و ِْ
ال اْلُقْر ِ
آن.
ُ
ين} َّالتي ُكْن ُت ْم ُو ِع ْد ُت ْم ِبها؛ ْل َّن ُه ْم ق ْد ُو ِعُدوا في َّ ْ
ُ
وِقيلِ { :تْلك} ِبمعنى ه ِذ ِه{ .لعَّلك ِ
باخع ن ْفسك} [سورة الشعراء ]3:أ ْي ق ِاتل ن ْفسك و ُم ْهلِ ُكها .وق ْد
ْ
مضى ِفي (اْلكه ِ
ف) بياُن ُه".
ْ
ِ ِ
ِ ِ
اب} [سورة البقرة ]2:في سورة (البقرة) ،فاإلشارة إليه التذكير
{تْلك} مثل قوله -جل وعالَ {:-ذل َك اْلكتَ ُ
والتأنيث جائز باعتبار أنه آياتُ ،يشار إليه بالتأنيث ،وباعتباره القرآن ُيشار إليه بالتذكير .واإلشارة

للبعيد (تلك) ،و(ذلك) ُبعد مكانته ،وعلو منزلته ورفعته.
"{أَّّل ي ُكوُنوا م ْؤ ِم ِنين} [سورة الشعراء ]3:أ ْي ِلتْرِك ِهم ِْ
اء( :أ ْن) ِفي م ْو ِض ِع ن ْصب؛
اإليمان .قال اْلفَّر ُ
ُ
ُ
ِ
ِ
ِْل َّنها جزاء .قال َّ
ف .واْلق ْو ُل في هذا
الِ :بِإ ْن م ْك ُسورة؛ ْل َّنها جزاء ،كذا اْل ُمتعار ُ
النح ُ
َّاس :وإَِّنما ُيق ُ
ما قال ُه أُبو ِإ ْسحاق ِفي ِكتا ِب ِه ِفي اْلُقْر ِ
آن ،قال( :أ َّن) ِفي م ْو ِض ِع ن ْص ِب م ْف ُعول ِم ْن أ ْجلِ ِه ،واْلم ْعنى
الس ِ
لعَّلك ق ِاتل ن ْفسك لِتْرِك ِهم ِْ
ماء آية} [سورة الشعراء ]4:أي
اإليمانِ{ .إ ْن نش ْأ ُنن ِز ْل علْي ِه ْم ِمن َّ
ُ
اهرة وُق ْدرة ب ِ
مع ِجزة ظ ِ
ِ
اهرة فت ِص ُير مع ِارُف ُه ْم ضُر ِ
ف
اء ِبأ ْن ت ُكون اْلمع ِار ُ
ُْ
ورَّية ،ولك ْن سبق اْلقض ُ
ِ
ِ
السم ِ
نظ ِرَّية وقال أبو حمزة ُّ
اء ِفي
الثم ِال ُّي ِفي ه ِذه ْاْلية :بلغني َّ
أن لهذه اْلية صوتا ُي ْسم ُع ِمن َّ
ُ
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ض .وهذا فيه ُب ْعد؛ ْل َّن
ق من اْلُبُيوت وتض ُّج ل ُه ْاْلْر ُ
الن ْصف م ْن ش ْه ِر رمضان ،ت ْخُر ُج ِبه اْلعوات ُ
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خاض ِعين} قال مج ِ
اْلمراد قريش ّل غيرهم{ .فظَّل ْت أعنا ُقهم} أي فتظ ُّل أعنا ُقهم {لها ِ
اهد :أ ْعنا ُق ُه ْم
ْ ُْ
ْ ُْ ْ
ُ
ُ
ِ
ِ ُّ
الن ِ
ال :جاءِني ُعُنق ِمن َّ
ُكبر ُاؤ ُه ْم ،وقال َّ
اء منهم.
النح ُ
اس أ ْي ُرؤس ُ
َّاس :وم ْعُروف في اللغةُ ،يق ُ
وقال أبو زيد واْلخفش":

ألن العنق أرفع ما في اإلنسان ،والحيوان ،وغيرها .وما ذكره من أن هذه اآلية لها صوت ُيسمع

من السماء ال أصل له ،ليس بصحيح.

الن ِ
ال :جاءِني ُعُنق ِمن َّ
اس أ ْي جماعة .وِقيل:
"وقال أبو زيد واْلخفش{ :أ ْعنا ُق ُه ْم} جماعاتهمُ ،يق ُ
ِإَّنما أراد أ ْصحاب ْاْل ْعن ِ
اق ،فحذف اْل ُمضاف وأقام اْل ُمضاف ِإلْي ِه مقام ُه .قال قتاد ُة :اْلم ْعنى ل ْو
شاء ْل ْنزل آية ي ِذُّلون ِبها ،فَّل يْلوِي أحد ِمْن ُه ْم ُعُنق ُه ِإلى م ْع ِصية .قال ْاب ُن عَّباس :نزل ْت ِفينا
الد ْول ُة فت ِذ ُّل لنا أ ْعنا ُق ُه ْم ب ْعد مع ِ
وِفي ب ِني أُمَّية ست ُكو ُن لنا علْي ِه ُم َّ
اوية ،ذكره الثعلبي والغزنوي،
ُ
اض ِعين وخ ِ
فاهلل أعلم .وخ ِ
اضعة"
لكنه في وقت ابن عباس هذا غيب ،في وقت ابن عباس هذا غيب إال إن كان فيه شيء ،خبر

عن النبي -عليه الصالة والسالم -يستدل به ،وإال فهذا غيب.
اض ِعين وخ ِ
"وخ ِ
اختارُه اْل ُمب ِرُد .واْلم ْعنىِ :إَّن ُه ْم ِإذا ذَّل ْت
اضعة ُهنا سواء ،قال ُه ِعيسى ْب ُن ُعمر و ْ
الرق ِ
ِرق ُاب ُه ْم ذُّلوا ،ف ِْ
اإل ْخب ُار ع ِن ِ
غ ِفي كَّلمِ اْلعر ِب أ ْن ت ْتُرك اْلخبر
اب ِإ ْخبار ع ْن أ ْصحا ِبها .وي ُسو ُ
ع ِن ْاْل َّو ِل وُت ْخ ِبر ع ِن َّ
الر ِ
اج ُز:
الث ِاني ،قال َّ
طول َّ
الليالِي أ ْسرع ْت ِفي ن ْق ِضي
ُ ُ
الليالِي وترك ُّ
فأ ْخبر ع ِن َّ
الطول .وقال ج ِرير:
أرى مَّر ِ
الس ِن ِ
ين أخ ْذن ِم ِني

طولِي وطوْين عْر ِضي
طوْين ُ

كما أخذ ِ
السرُار ِمن اْل ِهَّل ِل
ِ
اه ،فكذلِك رَّد اْل ِف ْعل ِإلى اْل ِكناي ِة
وإَِّنما جاز ذلك؛ ْلنه لو أسقط مر وطول من اْلكَّلمِ ل ْم ي ْفس ْد م ْعن ُ
ِفي ق ْولِ ِه{ :فظَّل ْت أ ْعنا ُق ُه ْم}؛ ِْل َّن ُه ل ْو أ ْسقط ْاْل ْعناق لما فسد اْلكَّل ُم ،وْلدَّى ما ب ِقي ِمن اْلكَّلمِ
ِِ
اء وأُبو ُعبْيدة .واْل ِكس ِائ ُّي ي ْذه ُب ِإلى
عْن ُه ح َّتى يُقول :فظُّلوا لها خاضعين .وعلى هذا ْ
اعتمد اْلفَّر ُ
اض ِعيها هم ،وهذا خطأ ِعْند اْلبص ِريِين واْلفَّر ِاء .و ِم ْثل هذا اْلح ْذ ِ
أ َّن اْلمعنى خ ِ
ف ّل يق ُع ِفي شي ِمن
ْ
ْ
ُْ
ُ
اْلكَّلمِ ،قال ُه َّ
َّاس.
النح ُ
ق ْوُل ُه تعالى{ :وما يأ ِْت ِ
الر ْح ِ
من ُم ْحدث إَِّّل كاُنوا عْن ُه ُم ْع ِر ِضين} [سورة الشعراء]5:
يه ْم ِم ْن ِذ ْكر ِمن َّ
تقَّدم ِفي ( ْاْل ْن ِبي ِ
اء)".
اإلخبار عن الطول أو الليالي أو مر أو السنين معروف أنه إذا كان الصدر مركبا من مضاف
ومضاف إليه جاز اإلخبار عن المضاف ،وترك اإلخبار عن المضاف إليه ،وجاز اإلخبار عن

المضاف إليه ،واإلخبار عن المضاف .المقصود أن السياق والقرائن هي التي تدل على المراد ،لو

قلت :غالم زيد كريم ،فالخبر عن الغالم ،لكن لو أردت أن تخبر أو تصف زيد المضاف إليه
لقلت :غالم زيد الكريم ،ويجوز هذا وهذا ،لكن القرائن هي التي تدل على المراد.
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"ق ْوُل ُه تعالى{ :وما يأ ِْت ِ
الر ْح ِ
من ُم ْحدث إَِّّل كاُنوا عْن ُه ُم ْع ِر ِضين} [سورة الشعراء]5:
يه ْم ِم ْن ِذ ْكر ِمن َّ
تقَّدم ِفي ( ْاْل ْن ِبي ِ
اء){ .فق ْد ك َّذُبوا} [سورة الشعراء ]6:أي أعرضوا ومن أعرض عن شي ولم يقبله
ِِ
ِ
يهم ع ِ
ِ
فهو تكذيب له{ .فسيأ ِْت ِ
اقب ُة ما
يه ْم أْن ُ
بؤا ما كاُنوا به ي ْست ْه ِزُؤن} وعيد ل ُه ْم ،أ ْي فس ْوف يأْت ِ ْ
َّ ِ
َّ
است ْهزُءوا ِب ِه.
كذُبوا والذي ْ
ق ْوُل ُه تعالى{ :أول ْم ير ْوا ِإلى ْاْلْر ِ
ض ك ْم أْنب ْتنا ِفيها ِم ْن ُك ِل ز ْوج ك ِريم} [سورة الشعراء ]7:نَّبه على
عظم ِت ِه وُق ْدرِت ِه وأَّن ُه ْم ل ْو أر ْوا ِبُقُلوب ِ
ق أ ْن ُي ْعبدِ ،إ ْذ ُهو
ِه ْم ونظُروا ِببص ِائ ِرِه ْم لعلِ ُموا أَّن ُه َّال ِذي ي ْست ِح ُّ
القادر على كل شي .والزوج هو اللون ،قاله الفراء .و{ك ِريم} حسن شريف ،وأصل اْلكرمِ ِفي

ُّ
اللغ ِة َّ
ف واْلف ْض ُل"
الشر ُ
ِ
اج ُه ْم} [سورة الصافات ]22 :يعني أشباههم.
ين َ
اح ُش ُروا الذ َ
يعني الزوج الشبيهْ { ،
ظَل ُموا َوأ َْزَو َ
"وأصل اْلكرمِ ِفي ُّ ِ
الشرف واْلف ْضل ،فن ْخلة ك ِريمة أي ف ِ
اضلة ك ِثيرُة َّ
الثم ِر ،ور ُجل ك ِريم ش ِريف،
اللغة َّ ُ
ْ
ُ
ف ِ
ض وأْنبت ْت ِبم ْعنى .وق ْد تقدم في سور (البقرة) وهللا سبحانه اْل ُم ْخ ِر ُج
اضل ص ُفوح .ونبت ِت ْاْلْر ُ

واْل ُمْن ِب ُت ل ُه".
النبات واإلنبات بمعنى واحد ،إال أن المصدر هو اإلنبات ،المصدر أنبت إنباتا ،واسم المصدر
نباتا{ ،وّللاُ أ َْن َبتَ ُكم ِم َن ْاأل َْر ِ
ض َن َباتا} [سورة نوح ]17:ما جاء بالمصدر جاء باالسم ،فيجوز هذا
ْ
َ
وهذا.
الناس ِمن نب ِ
ات ْاْلْر ِ
" وُروِي ع ْن َّ
ض ،فم ْن صار ِمْن ُه ْم ِإلى اْلجَّن ِة ف ُهو ك ِريم،
الش ْع ِب ِي أَّن ُه قالْ ُ َّ :
اإل ْنب ِ
الن ِار ف ُهو ل ِئيمِ{ .إ َّن ِفي ذلِك ْلية} [سورة الشعراء ]8:أ ْي ِفيما ُذ ِكر ِمن ِْ
وم ْن صار ِإلى َّ
ات
ِفي ْاْلْر ِ
ّللا ق ِادرّ ،ل يعجزه شيء{ .وما كان أ ْكثُرُه ْم ُم ْؤ ِم ِنين} [سورة
ض؛ ِلدّل ل ِت ِه على أ َّن َّ
الشعراء ]8:أ ْي مص ِد ِقين لِما سبق ِم ْن ِعْل ِمي ِف ِ
يه ْم .و (كان) ُهنا ِصلة ِفي ق ْو ِل ِسيبوْي ِه ،ت ْق ِد ُيرُه:
ُ
ِ
يد المنيع المنتقم من
وما أ ْكثُرُه ْم ُم ْؤ ِم ِنين {وإ َّ
يز َّ
ِن رَّبك ل ُهو اْلع ِز ُ
يم} [سورة الشعراءُ ]9:ي ِر ُ
الرح ُ
أعدائه ،الرحيم بأوليائه.
ق ْوُل ُه تعالى{ :وِإ ْذ نادى رُّبك ُموسى} [سورة الشعراءِ( ]10:إذ) ِفي م ْو ِض ِع ن ْصب ،اْلم ْعنى :وا ْت ُل
أن بعده{ .وا ْتل علي ِهم نبأ ِإبر ِ
اهيم} [سورة
ْ
علْي ِه ْم {ِإ ْذ نادى رُّبك ُموسى } ويدل على هذا َّ ْ ُ
ُ ْ ْ
الشعراء ]69:ذكرُه َّ
َّاس .وقيل :المعنى ،واذكر إذا نادى كما صَّرح ِب ِه ِفي ق ْولِ ِه{ :وا ْذ ُكْر أخا
النح ُ
عاد} [سورة اْلحقاف ،]21 :وقولِ ِه{ :وا ْذ ُكر ِعبادنا ِإبر ِ
اهيم} [سورة ص ،]45:وق ْولِ ِه { :وا ْذ ُكْر ِفي
ْ
ْ
ْ
اْل ِك ِ
تاب مْريم} [سورة مريم .]16:وِقيل :اْلم ْعنى { وِإ ْذ نادى رُّبك ُموسى} [سورة الشعراء ]10:كان
ِ
اء والدعاء"
كذا وكذا .والند ُ
والنداء الدعاء.
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ِ
النداء الدعاء بـ (يا ُفَّل ُن) ،أي قال رُّبك يا موسى{ :أ ِن ْائ ِت اْلق ْوم َّ
الظالِ ِمين} [سورة الشعراء]10:
ْ
"و ُ
ُ
ُث َّم أ ْخبر م ْن ُه ْم فقال{ :ق ْوم ِفْرع ْون أّل ي َّتُقون} [سورة الشعراء ]11:فـ {ق ْوم} بدل ،وم ْعنى{ أّل
ي َّتُقون} أّل يخا ُفون ِعقاب َّ ِ
اإليم ِ
ّللا؟ وِقيل :هذا ِمن ِْ
اء ِإلى َّ
الشي ِء؛ ِْل َّن ُه أمرُه أ ْن يأ ِْتي اْلق ْوم
ْ
َّ
الظالِ ِمين ،ود َّل ق ْوُل ُه {:ي َّتُقون} على أَّن ُه ْم ّل ي َّتُقون ،وعلى أَّن ُه أمرُه ْم ِب َّ
الت ْقوى .وِقيل :اْلم ْعنىُ ،ق ْل
لهم" أّل ت َّتُقون" وجاء ِباْلي ِ
اء؛ ِْل َّن ُهم ُغَّيب وْقت اْل ِخط ِ
اب ،ولو جاء بالتاء لجاز".
ْ
ُْ
يعني على الحكاية ،على حكاية ما مضى ،يأتي بـ (التاء) على حكاية ما مضى ،وبـ (الياء) على

أنهم ُغيب وقت الخطاب ليسوا بموجودين.
اء واْلي ِ
الت ِ
" و ِم ْثُل ُه{ ُق ْل ِلَّل ِذين كفُروا س ُت ْغلُبون} [سورة آل عمرانِ ]12:ب َّ
اء .وق ْد ق أر ُعبْيُد ْب ُن ُعمْير
وأُبو ح ِازم" أّل ت َّتُقون" ِبتاءْي ِن أ ْي ُق ْل ل ُه ْم" أّل ت َّتُقون"{ .قال ر ِب} [سورة الشعراء ]12:أ ْي قال
ِ
ِ
الرسال ِة و ُّ
خاف أ ْن ُيك ِذُبو ِن} [سورة الشعراء ]12:أ ْي ِفي ِ
يق
ُموسى{ :ر ِب ِإني أ ُ
النُب َّوِة{ .ويض ُ
صدرِي} [سورة الشعراء ]13:لِت ْك ِذي ِب ِهم ِإَّياي .وِقراء ُة اْلع َّ ِ
ِ
ِ
الرْف ِع على
ق} ِب َّ
ْ
يق}{ ،وّل يْنطل ُ
امة{ ويض ُ
ْ
ِاّلس ِتْئن ِ
الن ْص ِب ِف ِ
اف .وق أر يعقوب وعيسى بن عمر وأبو حْيوة ":وي ِضيق -وّل يْنطلِق" ِب َّ
يهما ردًّا
ْ
ِ
ِ
على ق ْولِه {:أ ْن ُيكذُبو ِن} [سورة الشعراء"]12:

يعني عطفا عليه.
الرْفعِ ،يع ِني ِفي{ ي ِضيق ص ْدرِي  ..وّل يْنطلِق ِل ِ
ساني} [سورة
" قال اْل ِكس ِائ ُّي :اْل ِقراء ُة ِب َّ
ْ
ُ
ُ
الشعراء]13:من وجهين أحدهما اّلبتداء ،واْلخر بمعنى وإني يضيق صدري وّل ينطلق لساني،
ِ
اء :وُي ْق أُر ِب َّ
الن ْص ِب .حكي ذلك عن
يعني نسقا على { ِإني أ ُ
خاف} [سورة الشعراء .]12:قال اْلفَّر ُ
َّاس :اْلو ْج ُه الرفع؛ ِْل َّن َّ
اْلعرج وطلحة وعيسى بن ُعمر ،وِكَّل ُهما ل ُه و ْجه .قال َّ
الن ْصب ع ْطف
النح ُ
ِ
ِ
ِ
احُل ْل ُع ْقدة
على { ُيكذُبو ِن} [سورة الشعراء ]12:وهذا بعيد يُد ُّل على ذلك ق ْوُل ُه -ع َّز وج َّل{ :-و ْ
ساني ي ْفقهوا قولِي} [سورة طه ]27:فهذا يد ُّل على أن هذه كذا .ومعنى {وّل يْنطلِق لِ ِ
ِمن لِ ِ
ساني}
ُ
ْ
ُ ْ
ُ
[سورة الشعراءِ ]13:في اْلمحاج ِ
َّة على ما أ ِ
ُح ُّب ،وكان ِفي لِس ِان ِه ُع ْقدة على ما تقَّدم ِفي (طه).
ُ
ِ
اجعْل ُه ر ُسوّل م ِعي"..
هارون} [سورة الشعراء ]13:أْرِس ْل ِإلْيه ِجْب ِريل ِباْلو ْح ِي ،و ْ
{فأْرِس ْل ِإلى ُ
يعني كما جاء في الخبر أنه أخذ جمرة بدل التمرة ووضعها في فيه فحصل له ما حصل بلسانه.
ِ
اجعْل ُه ر ُسوّل م ِعي ِلُيؤ ِازرِني
هارون} [سورة الشعراء ]13:أْرِس ْل ِإلْيه ِجْب ِريل ِباْلو ْح ِي ،و ْ
"{فأْرِس ْل ِإلى ُ
ويظ ِ
اهرِني وُيع ِ
اون ِني .ول ْم ي ْذ ُكْر ُهنا لُِي ِعين ِنيِْ ،ل َّن اْلم ْعنى كان م ْعُلوما ،وق ْد صَّرح ِب ِه ِفي ُسورِة
ُ
اجع ْل لِي و ِزي ار} [سورة طه ]29:وِفي اْلقص ِ
ص {:فأْرِسْل ُه م ِعي ِرْدءا ُيص ِد ُق ِني} [سورة
(طه) { :و ْ
ِ
القصص ]34:وكأ َّن موسى أ ُِذن ل ُه ِفي هذا ُّ ِ
اس ِت ْعفاء ِمن ِ
الرسال ِة ،ب ْل طلب
السؤال ،ول ْم ي ُك ْن ذلك ْ
ُ
ِ
ِ
ِ
اف ِم ْن ن ْف ِس ِه ت ْق ِصيرا ،أ ْن ي ْأ ُخذ م ْن
م ْن ُيعيُن ُه .ففي هذا دلِيل على أ َّن م ْن ّل ي ْستق ُّل ِبأ ْمر ،ويخ ُ
ِ
ين ِب ِه علْي ِه ،وّل يْلحُق ُه ِفي ذلِك ل ْوم".
ي ْستع ُ
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نعم ،ال ُيالم إذا غلب على ظنه أنه ال يطيق العمل بمفرده ،ال ُيالم وقد أجيبت دعوته ،وأجيب
طلبه في نبوة هارون أخيه ،فكان كما يقول أهل العلم :أنفع أخ ألخيه على اإلطالق ،حيث سأل
له النبوءة فحصلت.

ِ ِ
َّ
ِ
ور
" {ول ُه ْم عل َّي ذْنب فأ ُ
اس ُم ُه فا ُث ُ
خاف أ ْن ي ْقُتُلون} [سورة الشعراء ]14:الذْن ُب ُهنا ق ْت ُل اْلقْبط ِي ،و ْ
ِ
ِ
على ما يأ ِْتي ِفي (اْلقص ِ
وه ِب ِه ،ود َّل
ص) بياُن ُه ،وق ْد مضى في (طه) ذ ْكُرُه .وخاف ُموسى أ ْن ي ْقُتُل ُ
ِ
اّلل وأن ّل ف ِ
ِ
اعل ِإَّّل ُهو،
على أ َّن اْلخ ْوف ق ْد ي ْصح ُب ْاْل ْن ِبياء واْل ُفضَّلء و ْاْل ْولِياء مع م ْع ِرفت ِه ْم ِب َّ ْ
ط م ْن شاء على م ْن شاء".
ِإ ْذ ق ْد ُيسلِ ُ
ِ
ِ
الجبلي
الجبلي ،ال خوف التعظيم الذي هو خاص باهلل -جل وعال ،-فالخوف
نعم ،هذا الخوف
يشترك فيه الناس كلهم .أما خوف التعظيم فال يكون إال مع هللا -جل وعال ،-وهو من أنواع العبادة

التي ال يجوز صرفها إال هلل.

الظ ِن ،وأمر ِب ِ
" {قال ك ََّّل} [سورة الشعراء ]15:أي ك ََّّل ل ْن ي ْقُتُلوك .فهو رْدع وز ْجر ع ْن هذا َّ
الثق ِة
ُ
ْ
ْ
ِ
اّلل تعالى ،أي ِثق ِب َّ ِ
ِب َّ ِ
اّلل واْنزِجْر ع ْن خ ْوِفك منهم ،فإنهم ّل يقدرون على قتلك ،وّل ي ْقو ْون علْيه.
ْ ْ
{فا ْذهبا} [سورة الشعراء ]15:أي أْنت وأ ُخوك فق ْد جعْل ُته رسوّل معكِ { .ب ِ
آياتنا} [سورة الشعراء]15:
ُ ُ
ْ
ِ
ِِ
يد ن ْفس ُهُ -سْبحان ُه
أ ْي ِببراهيننا وبالمعجزات .وقيل :آياتناِ{ .إَّنا مع ُك ْم} [سورة الشعراءُ ]15:ي ِر ُ
وتعالى{ .-مست ِمعون} [سورة الشعراء ]15:أي س ِ
ام ُعون ما يُقوُلون وما ُيج ِ
اوُبون .وإَِّنما أراد
ُْ ُ
ْ
ظ ُهما".
ِبذلِك ت ْق ِوية قْلبْي ِهما وأَّن ُه ُي ِعيُن ُهما وي ْحف ُ
نعم ،فالمعية هنا معية النصر والتأييد والحفظ.
ِ ِ
ِ
اع ِإَّنما ي ُكو ُن ِب ِْ
ف اْلبارِي ُسْبحان ُه ِبذِلك .وق ْد وصف ُسْبحان ُه ن ْفس ُه
" واّل ْستم ُ
اإل ْصغاء ،وّل ُيوص ُ
ِبأَّنه َّ ِ
يع اْلب ِص ُير .وقال ِفي (طه) { :أ ْسم ُع وأرى} [سورة طه ]46:وقال{ :مع ُك ْم} [سورة
ُ
السم ُ
وز أ ْن ي ُكون ل ُهما وِلم ْن أُْرِسَّل
اهما م ْجرى اْلج ْمعِ؛ ِْل َّن ِاّل ْثنْي ِن جماعة .وي ُج ُ
الشعراء ]15:فأ ْجر ُ
ِ
يع ب ِني إسرائيل".
وز أ ْن ي ُكون لِج ِم ِ
ِإلْيه .وي ُج ُ
على كل حال صفة السمع ثابتة هلل -جل وعال -على ما يليق بجالله وعظمته ،ثابتة في الكتاب
ف اْل َب ِاري ُس ْب َح َان ُه ِب َذلِ َك) مسألة اإلصغاء التي
و ُّ
وص ُ
السنة وإجماع سلف هذه األُمة ،أما قولهَ ( :وَال ُي َ
السنة فال محيد
لم يرد بها الدليل يتوقف فيها ،وأما أصل السمع واالستماع فثابت بنصوص الكتاب و ُّ
عن إثباته على ما يليق بجالل هللا وعظمته.
ِ ِ
ِ
ول ر ِب
" ق ْوُل ُه تعالى{ :فأْتيا فْرع ْون فُقوّل إَّنا ر ُس ُ
ول ِبم ْعنى ِرسال ُة و َّ
الت ْق ِد ُير على هذاِ :إَّنا ذ ُوو
ر ُس ُ
الر ُسو
ألِ ْك ِني ِإلْيها وخْيُر َّ
ِِ
اه أْرِسْل ِني .وقال آخُر:
أل ْكني ِإلْيها م ْعن ُ
اشون ما ُب ْح ُت ِعْند ُه ْم
لق ْد كذب اْلو ُ

اْلعال ِمين} [سورة الشعراء ،]16:قال أُبو ُعبْيدة:
ِرسال ِة ر ِب اْلعال ِمين .قال الهذلي:
ِل أ ْعلمهم ِبنو ِ
احي اْلخب ِر
ُُْ
ِب ِسر وّل أرسلتهم برسول

معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري
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وقال آخُر:
ِبأِني ع ْن ُفتاح ِت ُك ْم غ ِن ٌّي
أّل أْبلِ ْغ ب ِني ع ْمرو ر ُسوّل
اس ْب ُن ِمْرداس:
وقال اْلعَّب ُ
ر ُسوّل بْي ُت أ ْهلِك ُمْنتهاها
أّل م ْن ُمْبلِغ ع ِني ُخفافا
الفتاح هي الحكم ،الفتاح الحاكم ،تعالى أفاتحك يعني أحاكمك ،أما قوله :الرسول بمعنى الرسالة
ُ
فليس بظاهر ،فالرسول على وجهه وهو المرسل من ِقبل غيره ،وإفراده وإن كان المبتدأ جمع إال
أنه؛ ألن المعنى واحد ،بأن رسالة االثنين واحدة ،فكانا في حكم الواحد.
ول ِفي م ْعنى ِاّل ْثنْي ِن واْلج ْمعِ،
وز أ ْن ي ُكون َّ
"ي ْع ِني ِرسالة فلِذلِك أَّنثها .قال أُبو ُعبْيد :وي ُج ُ
الر ُس ُ
ول اْلعر ُب :هذا ر ُسولِي ووِكيلِي ،وهذ ِ
ان ر ُسولِي ووِكيلِي ،وه ُؤّل ِء ر ُسولِي ووِكيلِي".
فتُق ُ
ال سيما إذا أرسل لشيء واحد ،واتفقا على هذا المرسل به ولم ينفصل أحدهما عن األخر ،فهما

في حكم الرسول الواحد.

ِ ِ
" و ِمْن ُه ق ْوُل ُه تعالى{ :فِإَّن ُهم عُد ٌّو لِي} [سورة الشعراء ]77:وِقيل :م ْعن ُ ِ
ول
ْ
اه إ َّن ُك َّل واحد مَّنا ر ُس ُ
ِ
ِ
ر ِب اْلعال ِمين{ .أ ْن أْرِس ْل معنا بني ِإ ْسرائيل} [سورة الشعراء ]17:أ ْي أ ْطلِ ْق ُه ْم وخ ِل س ِبيل ُه ْم ح َّتى
ي ِس ُيروا معنا ِإلى ِفل ْس ِطين وّل ت ْست ْع ِب ْد ُه ْم"..،
اإلرسال بمعنى اإلطالق؛ لذا لما جاء عمر -رضي هللا تعالى عنه -إلى النبي -عليه الصالة
والسالم -بمن سمعه يق أر على غير ما أقرأه النبي -عليه الصالة والسالم -قال له ":أرسله" يعني

أطلقه.

ِ
است ْعبد ُه ْم أْربع ِمائ ِة سنة ،وكاُنوا ِفي ذلِك اْلوْق ِت ِس َّت ِمائ ِة أْلف وثَّل ِثين أْلفا .فاْنطلقا
" وكان فْرع ْو ُن ْ
ِ
ِإلى ِفْرع ْون فلم ُي ْؤذ ْن ل ُهما سنة ِفي ُّ ِ
اب على فرعون فقال :ها هنا ِإْنسان
الد ُخول علْيه ،فدخل اْلب َّو ُ
ْ
ِ
ِ
ِ
َّ
ول ر ِب اْلعالمين .فقال فرعون :ائذن ل ُه لعلنا ن ْضح ُك مْن ُه ،فدخَّل علْيه وأَّديا ِ
الرسالة.
ي ْز ُع ُم أَّن ُه ر ُس ُ
ِ
ِ
ِ
ُسد وُن ُمور وُف ُهود
وروى و ْهب وغْيُرُه :أَّن ُهما ل َّما دخَّل على فْرع ْون وجد ُ
اه وق ْد أ ْخرج سباعا م ْن أ ْ
اسها أن تبطش بموسى وهارون ،فأسرعوا إليها ،وأسرعت السباع إلى
يتفَّر ُج علْيها ،فخاف ُس َّو ُ
ِ
ق ُخُدودها ِبف ِخذْي ِهما،
ص ِإلْي ِهما ِبأ ْذنا ِبها ،وُتْلص ُ
س أ ْقدام ُهما ،وُتب ْص ِب ُ
موسى وهارون ،فأ ْقبل ْت تْلح ُ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ول ر ِب اْلعال ِمين} [سورة الشعراء]16 :
فعجب فْرع ْو ُن م ْن ذلك فقال :ما أنتما؟ قاّل { :إَّنا ر ُس ُ
فعرف ُموسى؛ ِْل َّن ُه نشأ في بيته ،ف {قال أل ْم ُنربِك ِفينا وِليدا} [سورة الشعراء ]18:على ِجه ِة
ير ول ْم ن ْقُتْلك ِفي ُج ْمل ِة م ْن قتْلنا{ ،ول ِب ْثت ِفينا ِم ْن ُع ُم ِرك
اْلم ِن علْي ِه و ِاّل ْح ِتق ِار .أ ْي رَّبْيناك ص ِغ ا
ِس ِنين} فمتى كان هذا َّال ِذي تدعيه .ثم قرره بقتل القبطي بقوله{ :وفعْلت ف ْعلتك َّال ِتي فعْلت}
لشع ِبيِ ( :فعلتك) ِبكس ِر اْلف ِ
ِ
ِ
ِ
اء،
[سورة الشعراء ]19:واْلف ْعل ُة ِبف ْت ِح اْلفاء اْلمَّرُة من اْلف ْع ِل .وق أر ا َّ ْ ُّ
ْ
ْ
ِ
واْلف ْتح أولى؛ ِْل َّنها اْلمَّرُة اْلو ِ
احد ُة ،واْلكسُر ِبم ْعنى اْلهْيئ ِة واْلح ِ
ف ،فكْيف
ال ،أ ْي ف ْعلتك َّالتي ت ْع ِر ُ
ُ ْ
ْ
الش ِ
ّللا أْرسلك .وقال َّ
اعُر:
تَّد ِعي مع ِعْل ِمنا أ ْحوالك ِبأ َّن َّ
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السحاب ِة ّل رْيث وّل عج ُل
كأ َّن ِم ْشيتها ِم ْن بْي ِت جارِتها
مُّر َّ
الرَّد ِة{ .وأْنت ِمن اْل ِ
ال :كان ذلِك أَّيام ِ
كاف ِرين} [سورة الشعراء"]19:
الرَّد ِة و َّ
وُيق ُ
طالب :وجه اّلستشهاد بالبيت؟
نعم؟

طالب :اّلستشهاد بالبيت.
االستشهاد ،مشية.

طالب :مشية ،والفعلة.

والمشية هي الهيئة ،والمقصود الفعلة التي هي المرة ،هو يسأله عن المرة { َوَف َعْل َت َف ْعَلتَ َك} ،وليست
ِ
الفعلة التي هي الهيئة.
ال :كان ذلِك أَّيام ِ
الرَّد ِة".
الرَّد ِة و َّ
"وُيق ُ
وِ
الردة الهيئة ،والردة المرة.
" {وأْنت ِمن اْل ِ
كاف ِرين} [سورة الشعراء ]19:قال َّ
َّاك :أ ْي ِفي ق ْتلِك اْل ِقْب ِط َّي؛ ِإ ْذ ُهو ن ْفس ّل
الضح ُ
التْربِي ِة و ِْ
اإل ْحس ِ
ي ِح ُّل ق ْتُل ُه .وِقيل :أ ْي ِب ِن ْعم ِتي َّال ِتي كان ْت لنا علْيك ِمن َّ
ان ِإلْيك ،قال ُه ْاب ُن زْيد .وقال
كاف ِرين} ِب َّ ِ
الس ِد ُّيِ {:من اْل ِ
اْلحسنِ { :من اْل ِ
اّلل؛ ِْل َّنك ُكْنت معنا على
كاف ِرين} ِفي أِني ِإل ُهك .قال ُّ
ُ
ِ
ِد ِ
السَّلمِ -حين قتل اْل ِقْب ِط َّي وبْين ُر ُج ِ
وع ِه
يننا هذا َّال ِذي ت ِع ُيب ُه .وكان بْين ُخُر ِ
وج ُموسى -علْيه َّ ُ
ن ِبًّيا أحد عشر عاما غْير أ ْش ُهر".
مهر لزوجته ،وهي عشر سنين؛ ألنه أتم العشر واالتفاق على الثمانية،
طلبت منه ا
لما أتم المدة التي ُ

فأتم أطول األجلين ،رجع فالمدة عشر سنين مؤكدة ،وما زاد على ذلك فبقدره ،ما ُيدرى كم المدة
التي بعد عشر.
ِ
يد ق ْتل اْل ِقْب ِط ِي{ .وأنا} ِإ ْذ ذاك
" ف {قال فعْل ُتها ِإذا} [سورة الشعراء ]20:أ ْي فعْلت تْلك اْلف ْعلةُ ،ي ِر ُ
الضالِين} أي ِمن اْلج ِ
{ ِمن َّ
اهلِين ،فنفى ع ْن ن ْف ِس ِه اْل ُك ْفر ،وأ ْخبر أَّن ُه فعل ذلِك على اْلج ْه ِل .وكذا
ْ
اهلِين .ابن زيدِ :من اْلج ِ
الضالِين} ِمن اْلج ِ
قال مج ِ
اهدِ { ،من َّ
اهلِين ِبأ َّن اْلوْكزة تْبُل ُغ اْلق ْتل .وِفي
ُْ ْ
ُ
ف عب ِد َّ ِ ِ
مصح ِ
ِِ
ال لِم ْن ج ِهل شْيئا ض َّل عْن ُه .وِقيل { :وأنا ِمن َّ
الض ِالين} ِمن
ْ
ُْ
ّللا" من اْلجاهلين" وُيق ُ
ِ
الن ِ
اسين ،قال ُه أُبو ُعبْيدة .وِقيل { :وأنا من َّ
َّ
الضالِين} ع ِن النبوة ولم يأتني عن هللا فيه شيء،
يهم ّل ُتن ِ
ِ
افي ُّ
فلْيس عل َّي ِفيما فعْل ُت ُه ِفي ِتْلك اْلحال ِة ت ْوبِيخ .وبَّين ِبهذا أ َّن َّ
النُب َّوة واْل ِحْلم
التْربِية ف ِ ْ
اس ،وأ َّن اْلق ْتل خطأ أو ِفي وْقت لم ي ُكن ِف ِ
يه شرع ّل ين ِ
الن ِ
افي ُّ
على َّ
النُب َّوة".
ْ ْ
ْ
ْ
ُ
يعني هو ما بلغه في حكمه شيء ،والحكم إنما يلزم منه بلوغه؛ وعلى هذا الكالم في عصمة
األنبياء قبل النبوة ،منهم من يرى أنهم معصومون قبل وبعد ،ومنهم من يرى أن العصمة إنما تكون
بعد النبوة ،وهذا هو المرجح لما حصل من األنبياء ،لما حصل من موسى قبل ذلك ،آدم أكل من

الشجرة ،ثم بعد ذلك اصطفاه هللا وجعله نبيا.
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" ق ْوُل ُه تعالى{ :ففرْر ُت ِمْن ُك ْم ل َّما ِخ ْف ُت ُك ْم} [سورة الشعراء ]21:أ ْي خر ْج ُت ِم ْن بْي ِن ُك ْم إِلى م ْدين كما
ِفي ُسورِة (اْلقص ِ
ص) { :فخرج ِمْنها خ ِائفا يترَّق ُب} [سورة القصص ]21:وذلِك ِحين اْلق ْت ِل{ .فوهب
التور ِ
ِ
لِي ربِي ُح ْكما} [سورة الشعراء ]21:ي ْع ِني ُّ
الس ِد ِي وغْي ِرِه .وقال َّ
اة
النُب َّوة ،ع ِن ُّ
الزج ُ
يم َّ ْ
َّاج :ت ْعل ُ
َّال ِتي ِفيها ح ْكم َّ ِ
ّللا .وِقيلِ :عْلما وف ْهما{ .وجعل ِني ِمن اْل ُمْرسلِين} [سورة الشعراء.]21:
ُ ُ
اختلف َّ
اس
ق ْوُل ُه تعالى{ :وِتْلك ِن ْعمة ت ُمُّنها عل َّي أ ْن عَّب ْدت ب ِني ِإ ْسرِائيل} [سورة الشعراءْ ]22:
الن ُ
الس ِد ُّي و َّ
السَّل ُم -على
الطبرُّ
اء :هذا اْلكَّل ُم ِم ْن ُموسى -علْي ِه َّ
ِفي م ْعنى هذا اْلكَّلمِ ،فقال ُّ
ِي واْلفَّر ُ
ِ ِ ِ
ِجه ِة ِْ
ول :نع ْم! وتْربِي ُتك ِن ْعمة عل َّي ِم ْن حْي ُث عَّب ْدت غْيرِي وترْكت ِني ،ول ِك ْن
اإل ْقر ِار بالن ْعمة ،كأَّن ُه يُق ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
السَّلم -على ِجه ِة ِْ
اإل ْنك ِار ،أ ْي أت ُم ُّن عل َّي
ّل ي ْدف ُع ذلك ِرسالتي .وقيلُ :هو م ْن ُموسى -علْيه َّ ُ
ِ
ِ
است ْعب ْدت ب ِني ِإ ْسرِائيل وقتْلت ُه ْم؟! أ ْي لْيس ْت ِب ِن ْعمة؟"
ِبأ ْن رَّبْيتني وِليدا وأْنت قد ْ
فيكون هذا من باب تأكيد الذنب بما ُيشبه المدح ،تأكيد الذنب بما ُيشبه المدح ،يعني تمن علي
بنعمتك أن عبدت بني إسرائيل وأنا واحد منهم ،يعني هذه المنة التي تمنها علينا ،جعلتهم عبيدا

لك.

" أي لْيس ْت ِب ِن ْعمة؟ ِْل َّن اْلو ِ
اجب كان أَّّل ت ْقُتل ُه ْم وّل ت ْست ْع ِبد ُه ْم فِإَّن ُه ْم ق ْو ِمي ،فكْيف ت ْذ ُكُر ِإ ْحسانك
ْ
ِ
ِ
ِ
ِإل َّي على اْل ُخ ُص ِ
اه قتاد ُة وغْيُرُه .وِقيل :فيه تقدير استفهام ،أي أو تلك ن ْعمة؟ قال ُه
وص؟! قال م ْعن ُ
َّاس وغْيُرُه .قال َّ
اء أْيضا ،وأْنكرُه َّ
وز؛ ِْل َّن ألِف ِاّل ْس ِت ْفهامِ
َّاس :وهذا ّل ي ُج ُ
ْاْل ْخف ُ
النح ُ
النح ُ
ش واْلفَّر ُ
الش ِ
ُت ْح ِد ُث م ْعنى ،وح ْذ ُفها محال ِإَّّل أ ْن ي ُكون ِفي اْلكَّلمِ أ ْم ،كما قال َّ
اعُر:
ُ
وح ِمن اْلح ِي أ ْم تْبت ِكُر
تُر ُ
النح ِوِيين ْ ِ ِ
َِّ
ف ِاّل ْس ِت ْفهامِ ِفي
اء .قال :ي ُج ُ
وز حذف ألِ ُ
وّل أ ْعل ُم بْين َّ ْ
اختَّلفا في هذا إّل شْيئا قال ُه اْلفَّر ُ
ِ
ال َّ ِ
ِ
أ ْفع ِ
ِ ِ
ول ِفي هذاِ :إَّنما
الشك ،و ُحكي ترى زْيدا ُمْنطلقا؟ بم ْعنى أترى .وكان عل ُّي ْب ُن ُسلْيمان يُق ُ
اظ اْلع َّ ِ
أخذه ِمن أْلف ِ
َّ ِ
اء وم ْن قالِ :إَّنها إنكار قال :معناه "أو تلك ِن ْعمة؟"
ُ ْ
امة .قال الث ْعلب ُّي :قال اْلفَّر ُ
على ط ِر ِ
يق ِاّل ْس ِت ْفهامِ ،كق ْولِ ِه{:هذا ربِي} [سورة اْلنعام{ ،]76:ف ُه ُم اْلخالُِدون} [سورة
الش ِ
اْلنبياء .]34:قال َّ
اع ِر:
رف ْوِني وقاُلوا يا ُخوْيلُِد ّل ُتر ْع
ِي ش ِ
اهدا على ترِك ْاْل لِ ِ
ف ق ْول ُه ْم:
وأْنشد اْلغ ْزنو ُّ
ْ
الر ِح ِ
وج ْفُنها ِم ْن ُدم ِ
ق
يل وْقفتها
ل ْم أْنس ي ْوم َّ
وعها ش ِر ُ
ُ
ِ
ِ
وق ْولها و ِ
ق
اب و ِاقفة
ترْكتني هكذا وتْنطل ُ
الرك ُ
ِ
ِ
النح ِ
ف ِاّل ْس ِت ْفهامِ مع عدمِ (أ ْم) ِخَّلف ق ْو ِل َّ
َّاس".
ُقْل ُت :ففي هذا ُحذف ألِ ُ
إذا وجد في الكالم ما يدل على االستفهام ،إذا وجد في الكالم ما يدل على إرادة االستفهام جاز
فُقْل ُت وأْنكْر ُت اْل ُو ُجوه ُه ُم ُه ُم

ذلك.
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التب ِكيت ي ُكو ُن ِب ِ
الضحَّاكِ :إ َّن اْلكَّلم خرج م ْخرج َّ ِ
اس ِت ْفهام،
التْب ِكيت ،و َّ ْ ُ
" وقال َّ ُ
است ْفهام وبِغْي ِر ْ
ْ
واْلم ْعنى :ل ْو ل ْم ت ْقُت ْل ب ِني ِإ ْسرِائيل لرَّب ِاني أبواي ،فأ ُّي ِن ْعمة لك عل َّي! فأْنت ت ُم ُّن عل َّي ِبما ّل ي ِج ُب
ِ
التربِي ِة وق ْد أهْنت قو ِمي؟ ومن أ ِ
ُهين ق ْو ُم ُه ذ َّل".
ْ
ْ
اه كْيف ت ُم ُّن ِب َّْ
أ ْن ت ُم َّن ِبه .وِقيل :م ْعن ُ
نعم ،فاإلهانة أشد من التربية ،أعظم من التربية ،أشد وقعا على النفس من التربية ،ولو تركه دون
تربية ودون إهانة لكان أكثر منة له عليه.
وز أ ْن ت ُكون ِفي
" و{أ ْن عَّب ْدت} [سورة الشعراءِ ]22:في م ْو ِض ِع رْفع على اْلبد ِل ِم ْن" ِن ْعمة" وي ُج ُ
اتخذتهم عبيدا".
م ْو ِض ِع ن ْصب ِبم ْعنىِْ :ل ْن عَّب ْدت ب ِني ِإ ْسرِائيل ،أ ِي
ُ

اتخذتَهم.
" ِْل ْن عَّب ْدت ب ِني ِإ ْسرِائيل ،أ ِي اتخذتهم عبيدا .يقال :عبدته وأعبدته بمعنى ،قاله الفراء وأنشد:
يهم أب ِ
ِ
اعُر ما شاءوا وعبدان
عَّلم ُي ْع ِبُدِني ق ْو ِمي وق ْد ك ُثر ْت
ف ِْ
قوُله تعالى{ :قال ِفرعو ُن وما ر ُّب اْلعال ِمين} [سورة الشعراء ]23:ل َّما غلب موسى ِفرعون ِباْلحج ِ
َّة
ْ ُ
ُ
ْ ْ
ْ ْ
ُ
ِ
ِ
يرِه على َّ ِ
ِ
ولم ي ِج ِد َّ ِ
ِ
ِ
ين ِم ْن ت ْق ِر ِ
ول
اللع ُ
ْ
التْربِية وغْي ِر ذلك ُحجَّة رجع إلى ُمعارضة ُموسى في ق ْولِه :ر ُس ُ
ر ِب اْلعال ِمين ،فاست ْفهمه اس ِت ْفهاما ع ْن مجهول ِمن ْاْل ْشي ِ
اء .قال م ِك ٌّي وغْيُرُه :كما ُي ْست ْفه ُم ع ِن
ُْ
ُ ْ
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْاْلجن ِ ِ ِ
است ْفهام ِبـ (م ْن) في م ْوضع آخر وُي ْش ِب ُه
ْ
است ْفهم ِبـ (ما) .قال مك ٌّي :وق ْد ورد ل ُه ْ
اس؛ فلذلك ْ
أَّنها مو ِ
اط ُن"..،
يعني مرة قال هذا ،ومرة قال هذا ،مرة تصوره على جهة النقص ال على أنه من من يعقل فقال:
ِ
ين} [سورة الشعراء ]23:التي ليست للعاقل ،ثم عرف عنه ما عرف ،وأنه الذي خلق
{ َوما َر ُّب اْلعاَلم َ
السماوات واألرض ،وجاء غير ذلك ،ما جاء في أوصافه فجاء االستفهام بلفظ من يعقل ،فهي
مواطن ،وعلى كل حال الكالم كله على لسان فرعون الذي ُينكر وجود هللا -جل وعال -في الظاهر

ِ
استَْيَق َن ْت َها أ َْنُف ُس ُه ْم} [سورة النمل.]14:
وإن اعترف به في الباطنَ {،و َج َحُدوا ب َها َو ْ
الد َّال ِة على َّ ِ
الصف ِ
" فأتى موسى ِب ِ
ات َّ
ّللا ِم ْن م ْخُلوق ِات ِه َّال ِتي ّل ُيش ِارُك ُه ِفيها م ْخُلوق ،وق ْد سأل
ُ
س وّل ِجْنس َِّ ِ
ِفْرع ْو ُن ع ِن اْل ِجْن ِ
ّلل تعالى؛ ِْل َّن ْاْل ْجناس ُم ْحدثة ،فعلِم ُموسى ج ْهل ُه فأ ْضرب ع ْن
سؤالِ ِه ،وأعلمه ِبع ِظيمِ ُق ْدرِة َّ ِ
لس ِ
ام ِع أَّن ُه ّل ُمشاركة ِل ِفْرع ْون ِفيها .فقال ِفْرع ْو ُن{ :أّل
ّللا َّال ِتي ُتبِي ُن ِل َّ
ْ ُ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
التعج ِ
ت ْستم ُعون} [سورة الشعراء ]25:على م ْعنى ِْ
اإل ْغراء و َّ
ُّب م ْن سفه اْلمقالة؛ ِإ ْذ كان ْت عقيد ُة
اْلقومِ أ َّن ِفرعون رُّبهم ومعبودهم ،واْلفر ِ
اعن ُة قْبل ُه كذلِك .فزاد موسى ِفي اْلبي ِ
ان ِبق ْوِل ِه{ :رُّب ُك ْم ور ُّب
ْ ْ
ْ
ُ ْ ُْ ُ ُ ْ
ُ
ِ
آبائ ُك ُم ْاْل َّولِين} [سورة الشعراء ]26:فجاء ِبدلِيل ي ْفه ُمون ُه عْن ُه؛ ِْل َّن ُه ْم ي ْعل ُمون أَّن ُه ق ْد كان ل ُه ْم
آباء ،وأَّن ُه ْم ق ْد فُنوا ،وأَّن ُه ّل ُبَّد ل ُه ْم ِم ْن ُمغِير ،وأَّن ُه ْم ق ْد كاُنوا ب ْعد أ ْن ل ْم ي ُكوُنوا ،وأَّن ُه ْم ّل ُبَّد ل ُه ْم
ِم ْن ُمك ِون .فقال ِفْرع ْو ُن ِحين ِئذ على ِجه ِة اّلستخفافِ{ :إ َّن ر ُسول ُك ُم َّال ِذي أُْرِسل ِإلْي ُك ْم لم ْجُنون}
السَّل ُم -ع ْن هذا ِبأ ْن
[سورة الشعراء ]27:أ ْي لْيس ُي ِج ُيب ِني ع َّما أ ْسأ ُل ،فأجاب ُه ُموسى -علْي ِه َّ
قال{ :ر ُّب اْلم ْش ِر ِق واْلم ْغ ِر ِب} [سورة الشعراء ]28:أ ْي لْيس ُمْل ُك ُه ك ُمْل ِككِْ ،ل َّنك ِإَّنما تملك بلد
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وِ
وت م ْن ّل ُت ِح ُّب أ ْن يموت ،و َّال ِذي أْرسل ِني ي ْملِ ُك اْلم ْش ِرق
احدا ّل ي ُج ُ
وز أ ْمُرك ِفي غْي ِرِه ،وي ُم ُ
ُ
السَّل ُم-
واْلم ْغ ِرب {وما بْين ُهما ِإ ْن ُكْن ُت ْم ت ْع ِقُلون} [سورة الشعراء .]28:وِقيل :علِم ُموسى -علْي ِه َّ
َّ
السؤ ِ
الر ِب اْلي ْومُ .ث َّم ل َّما
يق ِإلى م ْع ِرف ِة َّ
أ َّن ق ْصد ُه ِفي ُّ
ال م ْع ِرف ُة م ْن سأل عْن ُه ،فأجاب ِبما ُهو الط ِر ُ
اب اْلحج ِ
اْنقطع ِفرعو ُن -لعنه َّ ِ
َّة رجع ِإلى ِاّل ْس ِت ْعَّل ِء و َّ
الس ْج ِن،
التغُّل ِب فوعد ُموسى ِب َّ
ّللا -في ب ِ ُ
ْ ْ
ُ ُ
اإل له أرسلك؛ ِْل َّن ِف ِ
يه ِاّلع ِتراف ِبأ َّن ث َّم ِإلها غيره .وِفي توع ِ
ِ
ُّد ِه
ْ
ول ْم يُق ْل ما دليُلك على أ َّن هذا ِْ ْ
ُْ ُ
السج ِن ضعف .وكان ِفيما يروى أَّنه ي ْفز ُع ِمْنه فزعا ش ِديدا ح َّتى كان َّ ِ
ين ّل ُي ْم ِس ُك ب ْول ُه".
ُ
ُ
اللع ُ
ِب َّ ْ
ُْ
ْ
ال شك أن السجن ضعف؛ ألنه لو كان من منطلق قوة ،قوة حجة لناقش خصمه حتى يلزمه بالحجة

وضعف من هذه الحيثية وليس بيده إال القوة
والبرهان ،لكن إذا عرف أنه ليس له حجة وال برهان
ُ
توعده بالسجن.
" وُروِي أ َّن ِس ْجن ُه كان أشَّد ِمن اْلق ْت ِل ،وكان ِإذا سجن أحدا ل ْم ُي ْخ ِر ْج ُه ِم ْن س ْج ِن ِه ح َّتى ي ُموت،
ِ
السَّلمِ -من أم ِر َّ ِ
ِ
ّللا تعالى ما ّل ير ْع ُه توعَّد ِفْرع ْون
ْ ْ
فكان م ُخوفاُ .ث َّم ل َّما كان عْند ُموسى -علْيه َّ ُ
{قال} ل ُه"..

توعُد فرعون.
تو ُعُد ،ما ال ُيرعه ُ
ِ
السَّلمِ -من أم ِر َّ ِ
ِ
ّللا تعالى ما ّل يُر ْع ُه توعد ِفْرع ْون {قال} ل ُه
ْ ْ
" ُث َّم ل َّما كان عْند ُموسى -علْيه َّ ُ
"..
يعني مطمئن؛ ألن هللا وعده أن ينجيه من فرعون.

" {قال} له على جهة اللطف به والطمع في إيمانه{ :أول ْو ِجْئ ُتك ِبشيء ُم ِبين} [سورة الشعراء]30:
ْ
في َّت ِض ُح لك ِب ِه ِص ْد ِقي ،فل َّما س ِمع ِفْرع ْو ُن ذِلك ط ِمع ِفي أ ْن ي ِجد أ ْثناء ُه موضع معارضة {فقال}
له{ :فأ ِ
الص ِاد ِقين} [سورة الشعراء .]31:ول ْم ي ْحت ِج َّ
ط ِإلى جواب ِعْند
ْت ِب ِه ِإ ْن ُكْنت ِمن َّ
الشْر ُ
ُ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
صاه} [سورة الشعراءِ ]31:م ْن ي ِد ِه فكان ما
سيبوْيه؛ ْل َّن ما تقَّدم ي ْكفي مْن ُه{ .فأْلقى ُموسى ع ُ
ّللا ِم ْن ِق َّص ِت ِه .وق ْد تقَّدم بيان ذلِك وشرحه ِفي ( ْاْلعر ِ
اف) ِإلى ِ
السحرُة
آخ ِر اْل ِق َّص ِة .وقال َّ
ُُْ
ْ
ُ
أ ْخبر َّ ُ
لما توعدهم فرعون بقطع اْليدي واْلرجل {ّل ضْير} [سورة الشعراء ]50:أ ْي ّل ضرر علْينا ِفيما
يْلحُقنا ِم ْن عذ ِ
اب ُّ
ّللا ُم ْؤ ِم ِنين .وهذا يُد ُّل على
الدْنيا ،أ ْي ِإَّنما عذ ُابك ساعة فن ْص ِبُر لها وق ْد ل ِقينا َّ
ِ ِ
السَّل ُمِ -فْرع ْون أْرب ِعين سنة ِإلى
اس ِتْبص ِارِه ْم وُق َّوِة ِإيم ِان ِه ْم .قال مالِك :دعا ُموسى -علْي ِه َّ
شَّدة ْ
ِِ ِ
ِ
ِْ
الّ :ل ضْير وّل ض ْور وّل ضَّر وّل ضرر وّل
اإل ْسَّلمِ ،وأ َّن َّ
السحرة آمُنوا به في ي ْوم واحدُ .يق ُ
ِي .وأْنشد أُبو ُعبْيدة":
ضارورة بمعنى واحد ،قاله اْلهرو ُّ
بمعنى واحد.
"بمعنى واحد"

ألنك لو أضفت لقلت :بمعنى واحد ،صارت كلها معانيها واحدة ،بمعنى واحد كانت كلها بمعنى

شيء واحد.
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طالب.......:

يكون تفسير ال ضير واحدا ،ال ضير معناه واحد ،وال ضور معناه واحد ،وهكذا لكن لو قلت يكن
بمعنى واحد أي هذه األلفاظ المكررة معناها واحد .نعم.

ِي .وأْنشد أُبو
الّ :ل ضْير وّل ض ْور وّل ضَّر وّل ضرر وّل ضارورة بمعنى واحد ،قاله اْلهرو ُّ
" ُيق ُ
ُعبْيدة:
ُمك أ ْم ِحم ُار
ورك ب ْعد ح ْول
أظْبي كان أ َّ
فِإَّنك ّل ي ُض ُ
ِ ِ
ِ
ِ
ول:
وقال اْلج ْوهرُّ
ِي :ضارُه ي ُ
ض ُ
ورُه ويض ُيرُه ضْي ار وض ْو ار أ ْي ضَّرُه .قال اْلكسائ ُّي :سم ْع ُت ب ْعض ُه ْم يُق ُ
ِ
ِ ِ
الضورُة ِب َّ
الضْر ِب أ ِو اْل ُجوِع .و ُّ
التلوِي ِعْند َّ
اح و َّ
ورِني .و َّ
الضمِ:
التض ُّوُر :الصي ُ
ّل يْنف ُعني ذلك وّل ي ُض ُ
الشأ ِ
الص ِغ ُير َّ
يد نْنقلِ ُب ِإلى رب
َّ
الر ُج ُل اْلح ِق ُير َّ
ْنِ{ .إَّنا ِإلى ربِنا ُمْنقلُِبون} [سورة الشعراءُ ]50:ي ِر ُ
ك ِريم ر ِحيم {ِإَّنا ن ْطم ُع أ ْن ي ْغ ِفر لنا رُّبنا خطايانا أ ْن ُكَّنا أ َّول اْل ُم ْؤ ِم ِنين}[سورة الشعراء( .]51:أ ْن)
ِ
ِ
ِ
اء ك ْسرها على أ ْن ت ُكون ُمجازاة .وم ْعنى { أ َّول
في م ْوض ِع ن ْصب ،أ ْي ْل ْن ُكَّنا .وأجاز اْلفَّر ُ
ِِ ِ
ِ
ِ ِ
ظ ُه ِ
اء :أ َّو ُل ُم ْؤ ِم ِني زم ِاننا.
اْل ُم ْؤ ِم ِنين} أ ْي ِعْند ُ
ور ْاْلية م َّم ْن كان في جانب فْرع ْون .قال اْلفَّر ُ
الزجَّاج وقال :ق ْد روِي أَّن ُه آمن مع ُه ِس ُّت ِمائ ِة أْلف وسبعون أْلفا ،و ُهم ِ
الشْرِذم ُة اْلقِليُلون
وأْنكرُه َّ ُ
ُْ
ُ
ُ
هؤ ِ
َّال ِذين قال ِف ِ
ّلء ل ِشْرِذمة قلِيُلون} [سورة الشعراءُ ]54:روِي ذلِك ع ِن ْاب ِن
يه ْم ِفْرع ْو ُنِ {:إ َّن ُ
م ْس ُعود وغْي ِرِه".
ِ
َن تَ ُكو َن
اء َك ْس َرَها َعَلى أ ْ
يقول في قوله{ :أ ْ
َن ُكنا أَو َل اْل ُم ْؤ ِمن َ
ين} [سورة الشعراء( ]51 :أ َ
َج َاز اْلَفر ُ
ِ
ين} فإنا نطمع أن يغفر لنا ربنا ،فيكون ج ازؤه متقدما.
ُم َج َازاة ).يعني شرطية {أ ْ
َن ُكنا أَو َل اْل ُم ْؤ ِمن َ
طالب...........:

أي ،ما فيه؟

طالب..........:
نعم ،آذنهم بالحجة والبيان.

"قوُله تعالى{ :وأوحينا ِإلى موسى أن أس ِر ِب ِع ِ
بادي ِإَّن ُك ْم ُم َّتب ُعون} [سورة الشعراء ]52:ل َّما كان
ْ ُ
ْ ْ
ْ ْ
ُ
ِِ
ِ
ِ ِ ِِ ِ
اء اْل ُم ْؤ ِم ِنين اْل ُمص ِد ِقين ِم ْن أوليائه ،المعترفين ِب ِرسال ِة ُرُسلِ ِه
م ْن ُسَّنته تعالى في عباده إْنج ُ
ِِ
ِهَّل ك اْلك ِ
اف ِرين اْل ُمك ِذ ِبين ل ُه ْم ِم ْن أ ْعد ِائ ِه ،أمر ُموسى أ ْن ي ْخُرج ِبب ِني ِإ ْسرِائيل لْيَّل
وأْن ِبيائه ،وإ ْ ُ
ُّوك ْم .وِفي ِض ْم ِن هذا
اه ْم ِعباد ُه؛ ِْل َّن ُه ْم آمُنوا ِب ُموسى .وم ْعنى أ ْي ي َّت ِب ُع ُك ْم ِفْرع ْو ُن وق ْو ُم ُه لِيُرد ُ
وس َّم ُ
ّللا ُيْن ِج ِ
السَّل ُمِ -بب ِني ِإ ْسرِائيل سحرا ،فترك
اْلكَّلمِ ت ْع ِري ُف ُه ْم أ َّن َّ
يه ْم ِمْن ُه ْم ،فخرج ُموسى -علْي ِه َّ
ِ ِ ِ ِ
َّ
الط ِريق ِإلى َّ
ول ل ُه ِفي تْرِك
الشامِ على يس ِارِه وتوجَّه ن ْحو اْلب ْح ِر ،فكان َّ
الر ُج ُل م ْن بني إ ْسرائيل يُق ُ
يق فيُقول :هكذا أ ِ
َّ
الط ِر ِ
ُمْر ُت .فل َّما أ ْصبح ِفْرع ْو ُن وعلِم ِب ُسرى ُموسى ِبب ِني ِإ ْسرِائيل ،خرج ِفي أث ِرِه ْم،
ُ
اكر ،فروِي أَّنه ل ِحقه ومعه ِمائ ُة أْل ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ف أ ْدهم ِمن اْلخْي ِل ِسوى
ُ
ُ
ُ
وبعث ِإلى مدائ ِن م ْصر لتْلحق ُه اْلعس ُ ُ
ِ ِ ِ
ّللا أعلم ِب ِصح ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِي
س ِائ ِر ْاْل ْلو ِ
َّت ِه .وإَِّنما
ان .وُرو أ َّن بني إ ْسرائيل كاُنوا س َّتمائة أْلف وسْبعين أْلفا .و َّ ُ ْ ُ
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َّ
السَّل ُم -خرج ِبج ْمع ع ِظيم ِم ْن ب ِني ِإ ْسرِائيل،
الَّل ِزُم ِمن ْاْلي ِة َّال ِذي ُي ْقط ُع ِب ِه أ َّن ُموسى -علْي ِه َّ
ِ
ِ
ِ
ف جَّبار ُكُّل ُه ْم علْي ِه تاج،
وأ َّن فْرع ْون ت ِبع ُه ِبأ ْضعاف ذلِك .قال ْاب ُن عَّباس :كان مع فْرع ْون أْل ُ
ِ
ِ
ِيِ :
ُّ
ِ ِ
يل اْلم ْحتقُر ،واْلج ْم ُع َّ
الشْرِذم ُة
الشرِاذ ُم .قال اْلج ْوهرُّ
وُكل ُه ْم أم ُير خْيل .والشْرذم ُة :اْلج ْم ُع اْلقل ُ ُ
الشي ِء .وث ْوب شرِاذم أي ِقطع .وأْنشد َّ
َّ
الر ِ
الن ِ
اس واْل ِق ْطع ُة ِمن َّ
الط ِائف ُة ِمن َّ
اج ِز:
الث ْعل ِب ُّي ق ْول َّ
ُ ْ
ْ
ِ
اء وِثيا ِبي أ ْخَّل ْق  ...شرِاذ ُم ي ْضح ُك ِمْنها َّ
اق
الن َّو ْ
جاء الشت ُ
ض ْاْلُمور ويصلِحها ،قاله ِفي ِ
الرج ِ
َّ
اق ِمن ِ
اح".
الصح ِ
ال َّال ِذي ُير ِو ُ
ُ
ُْ ُ
الن َّو ُ
ُ
وال يبعد أن يكون المراد من النواق سائس النوق ،وراعيها ،والعادة أن مثله تكون ثيابه أسمال بالية.
طالب............:

هو االحتقار يكون لوصفهم ،أو لعددهم ،وال شك أن فرعون معه أكثر بكثير.
"و َّ
ير ما ت ْد ُخ ُل ِفي خب ِر ِإ َّنِ ،إَّّل أ َّن
الَّل ُم ِفي ق ْولِ ِه{:ل ِشْرِذمة} [سورة الشعراءّ ]54:ل ُم ت ْوِكيد وك ِث ا
اْل ُكوِفِيون"
الكوفيين .إال أن

يزون ِإ َّن زيدا لسوف يُقوم .و َّ ِ
ِ
يل على أَّن ُه ج ِائز ق ْوُل ُه تعالى{ :فلس ْوف
أن
"إّل َّ
الكوفيين ّل ُي ِج ُ
ْ
ْ
الدل ُ
ُ
ِِ
التوِك ِ
يد ِبعْي ِنها وق ْد دخل ْت على س ْوف ،قال ُه َّ
َّاس.
ت ْعل ُمون} [سورة الشعراء ]49:وهذه ّل ُم َّ ْ
النح ُ
{وإَِّنهم لنا ل ِ
ظون} [سورة الشعراء]55:أ ْي أ ْعداء لنا؛ لِ ُمخالف ِت ِه ْم ِديننا وذها ِب ِه ْم ِبأ ْموالِنا َّال ِتي
غائ ُ
ُْ
ِ
الليلة .وق ْد مضى هذا ِفي ( ْاْلعر ِ
اف) و(طه)
ْ
استع ُاروها على ما تقَّدم .ومات ْت أْبك ُارُه ْم تْلك َّْ
ْ
ظ اْلغض ُب ،و ِمْن ُه َّ
ظونا
ظ .أ ْي غا ُ
ظ و ِاّل ْغ ِتيا ُ
التغُّي ُ
ال :غاظ ِني كذا وأغاظ ِني .واْلغْي ُ
ُم ْست ْوفىُ .يق ُ
وج ِهم ِمن غي ِر ِإ ْذن{ .وإَِّنا لج ِميع ِ
حاذُرون} [سورة الشعراء ]56:أ ْي مجتمع مستعد أخ ُذنا
ِب ُخُر ِ ْ ْ ْ
حذرنا وأسلحتنا".
أخ ْذ َنا.
َ

"أخ ْذنا حذرنا وأسلحتنا ،وق أر"
{وإِنا َلج ِميع ِ
حاذ ُرو َن} [سورة الشعراء ]56:قراءته.
َ َ
" {وإَِّنا لج ِميع ِ
حاذُرون} [سورة الشعراء ]56:أ ْي مجتمع مستعد".

أخ ُذنا ،على هذا أخ ُذنا.

" أخ ُذنا حذرنا وأسلحتنا .وق أر "حذرون" ومعناه معنى { ِ
حاذُرون}"

إال أن حذر صيغة المبالغة ،وحاذر اسم الفاعل ،فحاذرون أبلغ.
حاذرون} و" ِ
ِ
ِ
ِ
حاذُرون"
"ومعناه {حاذُرون} أي فرقون خائفون .قال الجوهري :وق أر { وإَِّنا لجميع ُ
حاذرون} متأ ِهبون ،ومعنى { ِ
ِ
و" حاذرون" ِبضمِ َّ
الذ ِ
حاذُرون} خ ِائ ُفون.
اه ْاْل ْخف ُ
ُ ُ
ال حك ُ
ش ،وم ْعنى{ ُ
قال َّ
َّاس ":ح ِذُرون" ِقراء ُة اْلمدِنِيين وأ ِبي ع ْمرو ،وِقراء ُة أ ْه ِل اْل ُكوف ِة { :ح ِاذُرون} و ِهي م ْعُروفة
النح ُ
عن عب ِد َّ ِ
ّللا ْب ِن مس ُعود و ْاب ِن عَّباس ،و" ِادُرون" ِبالد ِ
َّال غْي ِر اْل ُم ْعجم ِة ِقراء ُة أ ِبي عَّباد ،وحكاها
ْ ْ
ْ
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ِي ع ِن ْاب ِن أ ِبي ع َّمار ،واْلماوْرِد ُّي و َّ
الث ْعل ِب ُّي ع ْن ُسمْي ِط ْب ِن ع ْجَّل ن .قال َّ
َّاس :أُبو ُعبْيدة
اْلم ْهدو ُّ
النح ُ
ي ْذهب ِإلى أ َّن معنى" ح ِذرون" و" ح ِاذرون" و ِ
احد .و ُهو ق ْو ُل ِسيبوْي ِه ،وأجازُ :هو ح ِذر زْيدا ،كما
ْ
ُ
ُ
ُ
ِ
ال :حاذْر زْيدا".
ُيق ُ
فهي تعمل عمل الفعل ،الصيغة ،صيغة المبالغة تعمل عمل الفعل كاسم الفاعل.
" وأْنشد:
ِ
ور ّل ت ِضير و ِ
آمن
ُم ا
ُ
حذر أ ُ
ُم ْن ِج َيه خبر ليس.

ما ليس ُمْن ِجِيه من اْلقدار

" ما ليس ُمْن ِجيه من اْلقدار.
وز هو ح ِذر زيدا على ح ْذ ِ
ف ( ِم ْن) .فأ َّما أ ْكثُر النحويين فيفرقون
وزعم أُبو ُعمر اْل ِجْرِم ُّي أَّن ُه ي ُج ُ ُ
ْ
ِ ِ
ِ
اء و ُمح َّمُد ْب ُن ي ِزيد ،في ْذهُبون ِإلى أ َّن م ْعنى ح ِذر ِفي ِخْلق ِت ِه
بين حذر وحاذر ،مْن ُه ُم اْلكسائ ُّي واْلفَّر ُ
اْلحذُر ،أ ْي ُمتي ِقظ ُمتن ِبه".
يعني باستمرار ،يكون هذا وصفه المستمر ،مبالغة.
الت ْف ِسير ع ِن اْلمتق ِد ِمين .قال عبد َّ ِ
ِ
ِ
ّللا
ُْ
"فِإذا كان هكذا ل ْم يتعدَّ ،وم ْعنى حاذر ُم ْستعٌّد ،وبِهذا جاء َّ ُ
ُ
ّللا -ع َّز وج َّل { :-وإَِّنا لج ِميع ِ
بن مسعود ِفي قو ِل َّ ِ
حاذُرون} [سورة الشعراء ]56:قال :م ْؤُدون
ْ
ُْ ْ ُ
ُ
ِفي ِ
اع ُم ْق ُوون ،فهذا ذاك ِبعْي ِن ِه .وق ْوُل ُهُ :م ْؤُدون معناه أداة .وق ْد ِقيلِ :إ َّن اْلم ْعنى:
السَّل ِح واْل ُكر ِ
ال ،فأ َّما" ح ِادُرون" ِبالد ِ
معنا ِسَّلح ولْيس مع ُهم ِسَّلح ُيح ِر ُض ُهم على اْل ِقت ِ
ق ِم ْن
َّال اْل ُم ْهمل ِة ف ُم ْشت ٌّ
ْ
ْ
ق ْولِ ِه ْم :عْين ح ْدرة أ ْي ُم ْمتلِئة ،أ ْي ن ْح ُن ُم ْمتلُِئون غْيظا علْي ِه ْم ،ومنه قول الشاعر:
ُشَّق ْت م ِ
آق ِ
يهما ِم ْن أُخْر
وعْين لها ح ْدرة ب ْدرة
اللغ ِة أَّن ُه ُيقال :ر ُجل ح ِادر ِإذا كان ممتلِئ َّ
وحكى أ ْهل ُّ
وز أ ْن ي ُكون اْلم ْعنى ِاّل ْم ِتَّل ُء
الل ْحمِ ،في ُج ُ
ُْ
ُ
ُ
ِ
ِ
ِمن ِ
ِي َّ
يد".
ِي :اْلحادُر اْلقو ُّ
السَّل ِح .قال اْلم ْهدو ُّ
الشد ُ
كالذي يمشي في المنحدر يمشي بقوة وشدة ،بخالف من يمشي في المرتقى فإنه بخالف ذلك.
ناه ْم ِم ْن جَّنات و ُعُيون} [سورة الشعراء ]57:ي ْع ِني ِم ْن أْر ِ
ض ِم ْصر .وع ْن
" ق ْوُل ُه تعالى{ :فأ ْخر ْج ُ
عب ِد َّ ِ
افت ِي ِ
ِ
ِ ِ
ات ِبح َّ
يل ِفي ُّ َّ
الن ِ
ُسوان ِإلى رِشيد،
ّللا ْب ِن ع ْمرو قال :كانت اْلجَّن ُ
ْ
الشقتْي ِن جميعا م ْن أ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يج ِْ
يج
يج د ْمياط ،وخل ُ
يج سخا ،وخل ُ
اإل ْسكْند ِرَّية ،وخل ُ
يل سْبع ُة خْلجان :خل ُ
وبْين اْلجَّنات ُزُروع .والن ُ
ِ
ِ
ِ
يج اْلمْنهى متصلة ّل ينقطع منها شيء عن شيء،
يج اْلفُّيومِ ،وخل ُ
يج مْنف ،وخل ُ
سْرُدوس ،وخل ُ
الزُرو ُع ما بْين اْل ِخْلج ِ
و ُّ
ض ِم ْصر ُكُّلها ُتْروى ِم ْن ِس َّتة عشر ِذراعا ِبما دَّبُروا
ان ُكِلها .وكان ْت أْر ُ
وقدَّروا ِمن قن ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اط ِرها و ُج ُس ِ
يل ِإذا غَّلق ِس َّتة ع ْشر ِذراعا ِنيل
ْ
ُ
ورها و ُخْلجانها ،ولِذلك ُسمي الن ُ
ِِ
ان ،وي ْخلع على اب ِن أ ِبي َّ ِ
ِ ِ
ِ ِ
السْلط ِ
ان؛
يل ُّ
ُّ
ْ
السْلط ِ ُ ُ
ال ُم ْستمَّرة إلى ْاْل ِن .وإَِّنما قيل :ن ُ
الردَّاد ،وهذه اْلح ُ
ِ ِ ِ
الن ِ
اج على َّ
اس".
ْل َّن ُه حينئذ ي ِج ُب اْلخر ُ

معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري
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ألنه يفيض بعد الستة عشر يمتلئ ،ستة عشر ذراعا ،ولهم عناية في هذا ،يعني في كل سنة من
تواريخهم يقولون :بلغ النيل كذا ،ستة عشر ذراعا ،خمسة عشرة ذراعا ،عشرة أذرع على حسب ما

يصل إليه.

ِ
ِ ِ ِ
ِ ِ
ِ
" وكان ْت أر ُ ِ
ِ ِ
يل
ْ
ض م ْصر جم ُ
يعها ُتْروى م ْن إ ْصبع واحدة م ْن سْبعة ع ْشر ذراعا ،وكان ْت إذا ُغلق الن ُ
اجها أْلف أْل ِ
ودي علي ِه ِإصبع و ِ
سْبعة عشر ِذراعا وُن ِ
احد ِم ْن ثم ِانية عشر ِذراعاْ ،ازداد ِفي خر ِ
ف
ُ
ْ ْ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِدينار .فِإذا خرج ع ْن ذلِك وُن ِ
اجها أْلف
ودي علْيه ِإ ْصبعا واحدا م ْن ت ْسعة عشر ذراعا نقص خر ُ
أْل ِ
ف ِدينار".
نعم؛ ألنه يفيض ،يحصل فيضان يتلف الزروع والثمار.
ف ِفي اْلمصالِ ِح واْل ِخْلج ِ
ان واْل ُج ُس ِ
ور و ِاّل ْه ِتمامِ ِب ِعمارِتها .فأ َّما ْاْلن فِإ َّن
" وسب ُب هذا ما كان يْنص ِر ُ
الص ِع ِ
أ ْكثرها ّل يروى ح َّتى ينادى ِإصبع ِم ْن ِتسعة عشر ِذراعا ِب ِم ْقي ِ ِ
يد
ال َّ
ُْ
ُ
ْ
ْ
اس م ْصر .وأ َّما أ ْعم ُ
الص ِع ِ
اء ِفي ِ
ول اْلم ِ
اع َّ
ْاْل ْعلى ،فِإ َّن ِبها ما ّل يتكامل رُّي ُه ِإَّّل ب ْعد ُد ُخ ِ
يد
الذر ِ
الث ِاني واْل ِع ْش ِرين ِب َّ
ُ
ْاْل ْعلى.

ِ
ُقْل ُت :أ َّما أر ُ ِ
يعها ْاْلن ِإَّّل ِم ْن ِع ْش ِرين ِذراعا وأصا ِبع ،لِ ُعُل ِو ْاْلْر ِ
ض وعدمِ
ْ
ض م ْصر فَّل ُتْروى جم ُ
ِ ِ
ِاّل ْه ِتمامِ ِب ِعمارِة ُج ُس ِ
ورها ،و ُهو ِم ْن عج ِائ ِب ُّ
اه ِفي ج ِمي ِع
الدْنيا ،وذِلك أَّن ُه ي ِز ُ
يد ِإذا اْنصَّبت اْلمي ُ
ض ِمصر ،وتبقى اْل ِبَّلُد ك ْاْلعَّلمِ ّل يوصل ِإليها ِإَّّل ِباْلمر ِ
ِ
ِ
ْاْلْر ِ
اك ِب
ْ
ُ ُ ْ
ْ
ض ح َّتى يسيح على جمي ِع أْر ِ ْ
ات .وروِي عن عب ِد َّ ِ
واْل ِقياس ِ
اص أَّنه قالِ :ن ِ
ِ
َّ
ّللا
ّللا ْب ِن ع ْم ِرو ْب ِن اْلع ِ ُ
ْ ْ
ُ
يل م ْصر سيُد ْاْل ْنه ِار ،سخر َّ ُ
ُ
َّ
ِ
ِ
ِ
ّللا أ ْن ي ْجرِي ِنيل ِم ْصر أمر ُك َّل
ّللا ل ُه ْاْل ْنهار ،فإذا أراد َّ ُ
ل ُه ُك َّل ن ْهر بْين اْلم ْش ِرق واْلم ْغ ِرب ،وذلل َّ ُ
ِ ِ
ِ
ِ
ّللا -ع َّز وج َّل-
ّللا ل ُه ُعُيونا ،فإذا اْنتهى إلى ما أراد َّ ُ
ن ْهر أ ْن ي ُمَّد ُه ،فأمَّد ْت ُه ْاْل ْنه ُار بمائها ،وفجَّر َّ ُ
ّللا -تبارك وتعالىِ -إلى ُك ِل ماء أ ْن يْرِجع ِإلى ُعْن ُص ِرِه.
 ،أ ْوحى َّ ُ
َّاج :ل َّما ا ْف ُت ِتح ْت ِم ْصُر أتى أ ْهُلها ِإلى ع ْم ِرو ْب ِن اْلع ِ
اص ِحين دخل بُئون ُة ِم ْن
س ْب ُن اْلحج ِ
وقال قْي ُ
أ ْش ُه ِر اْل ِقْب ِط فقاُلوا ل ُه :أُّيها ْاْل ِم ُير"
فئات من األشهر ،يعني اسمه من األشهر األفرنجية المعروفة اآلن.
طالب......:

قريبا لفظ ترى ،ترى حرفت وط أر عليها التغيير في لفظها وفي حروفها.
"فقاُلوا ل ُه :أُّيها ْاْل ِم ُير ِإ َّن لِ ِنيلِنا هذا ُسَّنة ّل ي ْجرِي ِإَّّل ِبها ،فقال ل ُه ْم :وما ذاك؟ فقاُلواِ :إذا كان
ِّل ْثنتي ع ْشرة لْيلة ت ْخُلو ِم ْن هذا َّ
الش ْه ِر عم ْدنا ِإلى ج ِارية ِب ْكر بْين أبوْيها ،أْرضْينا أبوْيها ،وحمْلنا
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
علْيها من اْل ُحل ِي والثياب أ ْفضل ما ي ُكو ُنُ ،ث َّم أْلقْيناها في هذا النيل ،فقال ل ُه ْم ع ْمرو :هذا ّل
ِن ِْ
ي ُكو ُن ِفي ِْ
اإل ْسَّلم لي ْه ِد ُم ما قْبل ُه".
اإل ْسَّلمِ ،وإ َّ
نعم ،هذا من الشرك -نسأل هللا السالمة ،-هذا من الشرك؛ ألنه ليس بسبب شرعي وال سبب
عادي ،يعني لو ألقيت هذه الفتاة ،أو هذه البنت في نهر ثان هل يحصل له ما يحصل؟ بينما هو
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من الشرك الذي ابتلوا به وفتنوا به ،فصار يحصل لهم ما يريدون من باب الفتنة -نسأل هللا السالمة
والعافية.-

" فأقاموا أ ِبيب و ِم ْسرى ّل ي ْجرِي قلِيل وّل ك ِثير ،وه ُّموا ِباْلجَّل ِء .فل َّما أرى ذلِك ع ْمُرو ْب ُن اْلع ِ
اص
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
َّ
ّللا عْن ُهما ،-فأ ْعلم ُه ِباْلق َّصة ،فكتب ِإلْيه ُعمُر ْب ُن اْلخط ِ
ِ
ِ
اب:
كتب إلى ُعمر ْب ِن اْلخطاب -رضي َّ ُ
َّ ِ
اإلسَّلم يه ِدم ما قبل ُه وّل ي ُكو ُن هذا .وبعث ِإلي ِه ِب ِبطاقة ِفي د ِ
اخ ِل
ْ
ْ
ِإَّنك ق ْد أصْبت ِبالذي فعْلت ،وأ َّن ِْ ْ
ْ ُ
ِكتا ِب ِه .وكتب ِإلى عمروِ :إِني ق ْد بع ْث ُت ِإليك ِب ِبطاقة د ِ
اخل ِكتا ِبي ،فأْل ِقها ِفي النيل ِإذا أتاك ِكتا ِبي.
ْ
ْ
اص أخذ اْل ِبطاقة ففتحها فِإذا ِفيهاِ :من عب ِد َّ ِ
ِ ِ
اب ُعمر ِإلى ع ْم ِرو ْب ِن اْلع ِ
ّللا أ ِم ِ
ير
ْ ْ
فل َّما قدم كت ُ
اْلم ْؤ ِم ِنين ُعمر ِإلى ِن ِ
ّللا
يل ِم ْصر -أ َّما ب ْعُد -فِإ ْن ُكْنت ِإَّنما ت ْجرِي ِم ْن ِقبِلك فَّل ت ْج ِر ،وإ ْ
ِن كان َّ ُ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ّللا اْلواحد اْلق َّهار أ ْن ُي ْج ِريك .قال :فأْلقى اْل ِبطاقة في الني ِل
اْلواحُد اْلق َّه ُار ُهو َّالذي ُي ْج ِريك ،فن ْسأ ُل َّ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
قْبل َّ ِ ِ ِ
وم م ْصلح ُت ُه ْم ِفيها ِإَّّل
الصليب بي ْوم ،وق ْد تهَّيأ أ ْه ُل م ْصر لْلجَّلء واْل ُخُرو ِج مْنها؛ ْل َّن ُه ّل تُق ُ
يل .فل َّما أْلقى اْل ِبطاقة ِفي ِ
ِب ِ
ّللا ِفي ليلة و ِ
الن ِ
الن ِ
الصلِ ِ
احدة ِس َّتة عشر
يل ،أ ْصب ُحوا ي ْوم َّ
ْ
يب وق ْد أ ْجر ُ
اه َّ ُ
ِ
ّللا ِتْلك ِ
السن ِة.
السيرة ع ْن أ ْه ِل ِم ْصر ِم ْن ِتْلك َّ
ذراعا ،وقطع َّ ُ
ِ
يل واْل ُفر ِ
الدْنيا سيحان وجيحان و ِ
ِ
الن ِ
ّللا ِفي ُّ
ات،
ْ
ْ
قال ك ْع ُب ْاْل ْحب ِار :أْربع ُة أْنهار من اْلجَّنة وضعها َّ ُ
ِ
ِ
ِ
َّ ِ
ِ ِ
يل ن ْهُر اْلعس ِل ِفي اْلجَّن ِة،
ان ن ْهُر اْلماء في اْلجَّنة ،وجْيح ُ
فسْيح ُ
ان نهُر اللب ِن في اْلجَّنة ،والن ُ
واْل ُفرات نهر اْلخم ِر ِفي اْلجَّن ِة .وقال ابن ل ِهيعةِ :
الد ْجل ُة ن ْهر َّ
اللب ِن ِفي اْلجَّن ِة.
ُْ
ُ
ُ ُْ
ْ
يحين ِمن هذا ح ِد ِ
الص ِح ِ
يث أ ِبي ُهرْيرة"
ُقْل ُتَّ :ال ِذي ِفي َّ
ْ
في الصحيح ،يعني صحيح مسلم.
يث أ ِبي هريرة قال :قال رسول َّ ِ
يح ِمن هذا ح ِد ِ
َّ
ّللا علْي ِه وسَّلم-
" ُقْل ُتَّ :ال ِذي ِفي َّ
الص ِح ِ ْ
ُْ
ّللا -صلى َّ ُ
ُ ُ
ِ
ظ مسلِم ،وِفي ح ِد ِ
ِ
ِ
يث ِْ
اإل ْسر ِاء ِم ْن
يل واْل ُفر ُ
ان وجْيح ُ
« :سْيح ُ
ات ُك ٌّل م ْن أْنه ِار اْلجَّنة» هذا ل ْف ُ ُ ْ
ان والن ُ
س ب ِن مالِك عن مالِ ِك ب ِن صعصعة رجل ِمن قو ِم ِه قال « :وحَّدث ن ِبي َّ ِ
ِ ِ
َّ
ّللا
ْ
ُّ
ْ
حديث أن ِ ْ
ُ ْ ْ
ْ
ّللا -صلى َّ ُ
ان ب ِ
ان ظ ِ
ِ
اطن ِ
ان ون ْهر ِ
اهر ِ
علْي ِه وسَّلم -أَّن ُه أرى أْربعة أْنهار ي ْخُر ُج ِم ْن أ ْصلِها ن ْهر ِ
يل
ان فُقْل ُت :يا جْب ِر ُ
الظ ِ
ان اْلب ِ
اهر ِ ِ
ان ِفي اْلجَّن ِة ،وأ َّما َّ
ان فنهر ِ
اطن ِ
النهر ِ
ما ه ِذ ِه ْاْل ْنه ُار؟ قال :أ َّما َّ
ظ
ات» ل ْف ُ
يل واْل ُفر ُ
ان فالن ُ
السم ِ
الدْنيا ِبن ْهرْي ِن ي َّ
ط ِرد ِ
ِي ِم ْن ط ِر ِ
اء ُّ
ان فقال:
ُم ْسلِم .وقال اْلُبخارُّ
يق ش ِريك ع ْن أنس :فِإذا ُهو ِفي َّ
ِ
السم ِ
النهر ِ ِ
« ما هذان َّ
اء فِإذا ُهو
ات ُعْن ُصُرُهماُ ،ث َّم مضى ِفي َّ
يل واْل ُفر ُ
يل؟» قال :هذا الن ُ
ان يا جْب ِر ُ
ِبن ْهر آخر علْي ِه قصر ِمن ُّ
الل ْؤُل ِؤ و َّ
الزبْرج ِد ،فضرب ِبي ِد ِه ،فِإذا ُهو ِم ْسك أ ْذفُر فقال « :ما هذا يا
ْ
ِ
يل؟» فقال :هذا اْلك ْوثُر َّال ِذي خَّبأ لك رُّب ُك ".وذكر اْلح ِديث.
جْب ِر ُ
ِ
ِ
يد ب ُن ُجبير :اْلمرُاد ُعيو ُن َّ
الذه ِب .وِفي
ْ
ور على أ َّن اْل ُمراد ِباْل ُعُيو ِن ُعُيو ُن اْلماء .وقال سع ُ ْ
ُ
واْل ُج ْم ُه ُ
ُ
الدخ ِ
ُّ
ان{ :ك ْم ترُكوا ِم ْن جَّنات و ُعُيون( )25وُزُروع} [سورة الدخانِ .]26-25:قيلِ :إَّن ُه ْم كاُنوا
ي ْزرعون ما بين اْلجبلي ِن ِم ْن أ َّو ِل ِمصر ِإلى ِ
آخ ِرها .ولْيس في الدخان {وُكُنوز} [سورة
ُ
ْ
ْ
ْ
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الشعراء ]58:جمع كنز ،وقد مضى هذا في سورة (براءة) .والمراد بها ها هنا اْلخزِائ ُن .وِقيل:
الضحَّاكْ :اْل ْنهار ،وِف ِ
َّ ِ
يه نظر؛ ِْل َّن اْل ُعُيون ت ْشمُلها".
الدفائ ُن .وقال َّ ُ
ُ
نعم ،ما الذي نستفيده من كون النيل والفرات من أنهار الجنة؟ هل له ميزة عملية بمعنى أنه من

وصل إلى النيل أو الفرات إنه يغتسل بهذين النهرين؛ ألنهما من أنهار الجنة ،أو يشرب من هذين
النهرين ،أو أن هذا مجرد إخبار ويتضمن مدحا لهذين النهرين وإن لم تكن له فائدة عملية في
الدنيا.

طالب.........:

ما فيه شك أن هذا من أعالم النبوة ،لكن يبقى أن هل لكون النيل والفرات من أنهار الجنة أن له
ميزة ،الفرات له ميزة على دجلة؟ ميزة عملية بمعنى نشرب من هذا وال نشرب من هذا أفضل؟
ونغتسل من هذا وال نغتسل من هذا أفضل؟ أو أنه مجرد خبر ،وأن التفضيل يكون في األخرة؟

طالب.........:

تكون بيد المسلمين ،لكن اإلشكال كون هذا من ،لماذا نهر بردة مثال بالشام هل هو أفضل من

النيل أم ما هو بأفضل؟ يعني كونه من أنهار الجنة يعطيه فضال بمعنى أننا نجد فائدة عملية
نشرب ونغتسل؟

طالب..........:

نعم في الدنيا؛ ألنه لم يرد في ذلك شيء ،لم يرد فيه شيء بخالف «ما بين بيتي ومنبري روضة

من رياض الجنة» فقد ورد فيه العموم« ،إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا» فنرتع في هذه الروضة
من رياض الجنة؛ ألننا أمرنا بالرتع في رياض الجنة ،ولم نؤمر باالغتسال في أنهار الجنة في

الدنيا ،ففرق بين هذا وهذا.

ِ
يم اْلمنا ِبُر،
ام اْلك ِر ُ
" {ومقام ك ِريم} [سورة الشعراء ]58:قال ابن عمر وابن عَّباس و ُمجاهد :اْلمق ُ
ِ
الرؤس ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
اء و ْاْلُمر ِاء،
س ُّ
وكان ْت أْلف مْنبر ْل ْلف جَّبار ُيعظ ُمون علْيها فْرع ْون و ُمْلك ُه .وِقيل :مجال ُ
ِ
ِ
ان .وقال ْاب ُن ل ِهيعة:
اه ْاب ُن عيسى و ُهو ق ِريب ِمن ْاْل َّو ِل .وقال س ِع ُ
يد ْب ُن ُجبْير :اْلمساك ُن اْل ِحس ُ
حك ُ
ِ
ِ
السَّل ُم -ق ْد كتب على م ْجِلس ِم ْن
ف -علْي ِه َّ
وس ُ
وم .وقيل :كان ُي ُ
سم ْع ُت أ َّن اْلمقام اْلك ِريم اْلفُّي ُ
اهيم خلِيل َّ ِ
مجالِ ِس ِه (ّل ِإله ِإَّّل َّ ِ ِ
ط اْلخْي ِل؛ لِتفُّرِد
ّللا ك ِريمة ِبهذا .وِقيل :م ار ِب ُ
ّللا) فس َّماها َّ ُ
ُ
ُ
ّللا إْبر ُ
ُّ ِ ِ ِ ِ
امها أ ْكرم مْن ِزل ِبهذا ،ذكرُه اْلماوْرِد ُّي .و ْاْل ْظهُر أَّنها
الزعماء ب ْارتباطها ُعَّدة و ِزينة ،فصار مق ُ
ِ
ان كان ْت تكرم علْي ِهم .واْلمقام ِفي ُّ
اللغ ِة ي ُكو ُن اْلم ْو ِضع وي ُكو ُن م ْصد ار .قال َّ
َّاس:
اْلمساك ُن اْل ِحس ُ
النح ُ
ْ
ُ
ُ
اْلمقام ِفي ُّ
اللغ ِة اْلم ْو ِض ُع"..،
ُ
مصدر بمعنى أن يكون هو القيام نفسه ،ويأتي مثل هذا في المقام،
ا
يعني مكان القيام ،ويكون أيضا

مقام إبراهيم -عليه السالم -هل المراد به مكان القيام ،أو المراد به موضع القيام الذي هو الحجر،

أو القيام نفسه؟ القيام المصدر انتهى مع إبراهيم ،لكن هل المراد به الموضع الذي هو الحجر
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نفسه ،أو موضع الحجر؟ بمعنى أننا نتبع الحجر فنصلي خلفه ولو ُغِير مكانه ،ولو ُدفع في
الخلف ،لو وضع في المسعى مثال في األروقة ،نتبع هذا الحجر فنصلي وراءه؟ { َوات ِخ ُذوا ِم ْن َمَقا ِم
ِ ِ
صلى} [سورة البقرة ]125:على كل حال المسألة خالفية بالمناسبة ،وأصلها في غير
يم ُم َ
إ ْب َراه َ
الموضع.

النحَّاس :اْلمق ِ ُّ ِ
ِ
ِ
ات و ِ
ِ
احُدها مقامة ،كما
وم ،وكذا اْلمقام ُ
"قال َّ ُ
ام في اللغة اْلم ْوض ُع ،م ْن ق ْولك :قام يُق ُ
ُ
قال:
وِف ِ
وأْن ِدية يْنت ُابها اْلق ْو ُل واْل ِف ْع ُل
وه ُه ْم
يه ْم مقامات ِحسان ُو ُج ُ
ِ
ام ( ِب َّ
الضمِ) اْلم ْو ِض ُع ِم ْن أقام .واْلم ْصدُر أْيضا ِم ْن أقام
وم .واْل ُمق ُ
ام أْيضا اْلم ْصدُر م ْن قام يُق ُ
واْلمق ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ّللا
يم .ق ْوُل ُه تعالى{ :كذلِك وأ ْورْثناها بني ِإ ْسرائيل} [سورة الشعراءُ ]59:ي ِر ُ
يد أ َّن جميع ما ذكرُه َّ ُ
ُيق ُ
تعالى ِمن اْلجَّن ِ
ات واْل ُعُيو ِن واْل ُكُن ِ
ّللا ب ِني ِإ ْسرِائيل .قال اْلحس ُن وغْيُرُه :رجع
وز واْلمقامِ اْلك ِريمِ أ ْورث ُه َّ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
وه ِم ْن ُحلِ ِي ِ
آل
استع ُار ُ
بُنو ِإ ْسرائيل ِإلى م ْصر ب ْعد هَّل ك فْرع ْون وق ْو ِمه وِقيل :أراد ِباْل ِوراثة ُهنا ما ْ
ِفرعون ِبأم ِر َّ ِ
ّللا تعالى.
ْ ْ
ْ
ِ
ِ
وه ْم ُم ْش ِرِقين} [سورة الشعراء ]60:أ ْي فت ِبع
ُقْل ُت :وِكَّل ْاْل ْمرْي ِن حصل ل ُه ْم .واْلح ْمُد َّّلل{ .فأ ْتب ُع ُ
ِفْرع ْو ُن وق ْو ُم ُه"..
فحصل لهم ما ذكر هللا -جل وعال -من الجنات والعيون والكنوز ،وحصل لهم أيضا الحلي الذي
استعاروه منهم؛ لهالك أهله وأربابه آل إليهم.

الس ِد ُّيِ :حين
وه ْم ُم ْش ِرِقين} [سورة الشعراء ]60:أ ْي فت ِبع ِفْرع ْو ُن وق ْو ُم ُه ب ِني ِإ ْسرِائيل .قال ُّ
"{فأ ْتب ُع ُ
الضي ِ
ض ِب ِ
س ِب ُّ
أ ْشرق ِت َّ
اء .قال َّ
ال شرق ِت
الشع ِ
اع .وقال قتاد ُةِ :حين أ ْشرق ِت ْاْلْر ُ
الزج ُ
الش ْم ُ
َّاجُ :يق ُ
َّ
اخُتلِف ِفي تأ ُّخ ِر ِفْرع ْون وق ْو ِم ِه ع ْن ُموسى وب ِني
س ِإذا طلع ْت ،وأ ْشرق ْت ِإذا أضاء ْت .و ْ
الش ْم ُ
اللْيل ِة؛ ِْل َّن اْلوباء ِفي ِتْلك َّ
ِإسرِائيل على قولين :أحدهماِّ :ل ْش ِتغالِ ِهم ِبد ْف ِن أْبك ِارِهم ِفي ِتْلك َّ
اللْيل ِة
ْ
ْ
ْ
ِ
يهم ،فق ْوُل ُه{ :م ْش ِرِقين} حال لِق ْومِ ِفْرع ْونَّ .
ظْلمة فقاُلوا :ن ْح ُن
الث ِانيِ :إ َّن سحابة أظَّل ْت ُه ْم و ُ
وقع ف ِ ْ
ُ
وهم م ْش ِرِقين} ن ِ
ِ َّ ِ
َّ
احية
ب ْعُد في اللْيل فما تقشع ْت عْن ُه ْم ح َّتى أ ْصب ُحوا .وقال أُبو ُعبْيدة :م ْعنى { فأ ْتب ُع ُ ْ ُ
وه ْم ُم ْش ِرِقين}"
اْلم ْش ِر ِق .وق أر اْلحس ُن وع ْمُرو ْب ُن مْي ُمون { :ف َّاتب ُع ُ
ُم َش ِرِقين.
الت ْش ِد ِ
" (فاتبعوهم ُمش ِرِقين) ِب َّ
يد وألِف اْلو ْص ِل ،أ ْي ن ْحو اْلم ْش ِر ِق ،م ْأ ُخوذ ِم ْن ق ْولِ ِه ْم :شَّرق وغَّرب
ِإذا سار ن ْحو اْلم ْش ِر ِق واْلم ْغ ِر ِب .وم ْعنى اْلكَّلمِ قَّدْرنا أ ْن ي ِرثها بُنو ِإ ْسرِائيل ف َّاتبع ق ْوُم ِفْرع ْون ب ِني
ِإ ْسرِائيل ُمش ِرِقين فهل ُكوا ،وو ِرث بُنو ِإ ْسرِائيل ِبَّلد ُه ْم".
وال يمنع أن يكون السبب في تأخر فرعون وقومه إلى وقت اإلشراق احتقارهم لموسى ومن معه

أنهم مقدور عليهم في أي وقت لحقوهم به ،فتراخوا عن اتباعهم؛ ألنهم احتقروهم ،وقالوا :لن يفلتوا
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من أيدينا سواء تبعناهم اآلن أو في النهار ،ولو تأخرنا لحقنا بهم وهذا من احتقارهم؛ ألنهم عندهم

في نظرهم هم شرذمة.

عان} [سورة الشعراء ]61:أ ْي تقابَّل اْلج ْمع ِ
" ق ْوُل ُه تعالى{ :فل َّما تراءا اْلج ْم ِ
ان ِبحْي ُث يرى ُك ُّل ف ِريق
احبه ،وهو تفاعل ِمن ُّ ِ
حاب ُموسى ِإَّنا ل ُم ْدرُكون} [سورة الشعراء ،]61:أ ْي
ص ِ ُ ُ
ُ
الر ْؤية{ .قال أ ْص ُ
الت ْخ ِف ِ
قُرب ِمَّنا اْلعُد ُّو وّل طاقة لنا ِب ِه .وِقراء ُة اْلجماع ِة{ :ل ُم ْدرُكون} ِب َّ
يف ِم ْن أ ْدرك .و ِمْن ُه { :ح َّتى
ق} .وق أر ُعبْيُد ْب ُن ُعمْير و ْاْل ْعر ُج و ُّ
ِي ":ل ُمَّدرُكون"
الزْهرُّ
ِإذا أ ْدرك ُه اْلغر ُ
"َل ُمد ِركون".
"(لمَّد ِركون) ِبت ْش ِد ِ
َّال ِم ْن َّادرك .قال الفراء :حفر واحتفر ِبمعنى و ِ
يد الد ِ
احد ،وكذلِك" ل ُم ْدرُكون" و"
ْ
ُ
ِ
ِ
َّ
اق ،إنما يقولون :مدركون
ول َّ
لمَّد ِرُكون" ِبم ْعنى واحد .قال َّ
الن ْح ِوُّيون اْل ُحذ ُ
النح ُ
َّاس :ولْيس كذلك ،يُق ُ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ملحقون ،ومد ِ
ال :كسْب ُت بم ْعنى أصْب ُت وظفْر ُت ،وا ْكتسْب ُت بم ْعنى
َّركون ُم ْجتهد في لحاق ِه ْم ،كما ُيق ُ
اجته ْد ُت وطلْب ُت ،وهذا م ْعنى ق ْو ِل ِسيبوْي ِه".
ْ
ال شك أن التشديد يدل على التكثير.
" ق ْوُل ُه تعالى{ :قال ك ََّّل ِإ َّن م ِعي ربِي سي ْه ِد ِ
ين} [سورة الشعراء ]62:ل َّما ل ِحق ِفْرع ْو ُن ِبج ْم ِع ِه ج ْمع
ظُنوُن ُه ْم ،وقاُلوا لِ ُموسى
ُموسى وقُرب ِمْن ُه ْم ،و أر ْت بُنو ِإ ْسرِائيل اْلعُد َّو اْلقو َّ
ِي واْلب ْحر أمام ُه ْم ساء ْت ُ
ِيخ واْلجف ِ
على ِجه ِة َّ
اءِ { :إَّنا ل ُم ْدرُكون} [سورة الشعراء ]61:فرَّد علْي ِه ْم ق ْول ُه ْم وزجرُه ْم وذ َّكرُه ْم
الت ْوب ِ
ِ
ّللا سْبحان ُه ل ُه ِباْل ِهداي ِة و َّ
وك ْم { ِإ َّن م ِعي ربِي} أ ْي ِب َّ
الن ْص ِر على
الظف ِر { ك ََّّل} أ ْي ل ْم ُي ْد ِرُك ُ
و ْعد َّ ُ
النج ِ
يق َّ
اْلعُد ِو { .سي ْه ِد ِ
ين} [سورة الشعراء ]61:أ ْي سيُدُّل ِني على ط ِر ِ
ظم اْلبَّل ُء على
اة ،فل َّما ع ُ
ِ
ب ِني ِإ ْسرِائيل ،و أر ْوا ِمن اْل ُجُي ِ
ّللا تعالى ُموسى أ ْن ي ْض ِرب البحر
وش ما ّل طاقة ل ُه ْم بها ،أمر َّ ُ
بعصاه ،وذلك أنه -ع َّز وج َّل -أراد أ ْن ت ُكون ْاْلي ُة ُم َّت ِصلة ِب ُموسى و ُمتعلِقة ِب ِف ْعل ي ْفعُل ُه ،وإَِّّل
فضْر ُب اْلعصا لْيس ِبف ِارق لِْلب ْح ِر"..،
يعني الكل بأمر هللا -جل وعال -لكن أراد أن يكون من العبد فعل للسبب ،وإال فاهلل -جل وعال-

قادر أن يفلق البحر من غير ضرب.
"وإَِّّل فضرب اْلعصا ليس ِبف ِارق لِْلبح ِر ،وّل م ِعين على ذلِك ِبذ ِات ِه ِإَّّل ِبما ا ْقترن ِب ِه ِمن ُق ْدرِة َّ ِ
ّللا
ْ
ْ
ْ
ُْ
ُ
ِ
ِ
ِ
ص ُة هذا اْلب ْح ِر .ول َّما اْنفلق صار ِفيه ا ْثنا عشر ط ِريقا
اخ ِتراعه .وق ْد مضى ِفي( اْلبقرِة) ِق َّ
تعالى و ْ
على عد ِد أسب ِ
الط ْوِد اْلع ِظيمِ ،أ ِي اْلجب ِل اْلع ِظيمِ .و َّ
اط ب ِني ِإسرِائيل ،ووقف اْلماء بْينها ك َّ
الط ْوُد
ْ
ْ
ُ
اْلجبل ،و ِمْن ُه قول امر ِ
ِئ اْلقْي ِ
س:
ْ ُ ْ
ُ
فبينا اْلمرء ِفي ْاْلحي ِ
اه َّ
اس ع ْن كثب فماّل
اء ط ْود
ْ
ْ
رم ُ
الن ُ
ُْ
وقال ْاْل ْسوُد ْب ُن ي ْع ُفر:
ُّ ِ ِ ِ
يل علْي ِه ْم
حلوا بأْنقرة يس ُ

ماء اْل ُفر ِ
ات يجئ ِم ْن أ ْطو ِاد
ُ
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يعني :يجيء من أطواد ،ج ْم ُع ط ْود أ ْي جبل .فصار لِ ُموسى وأ ْصحا ِب ِه ط ِريقا ِفي اْلب ْح ِر يبسا ،فل َّما
خرج أصحاب موسى وتكامل ِ
آخُر أ ْصح ِ
اب ِفْرع ْون ،على ما تقَّدم ِفي( ُيوُنس) اْنص َّب علْي ِه ْم
ْ ُ ُ
ِ
ِ
ض أ ْصح ِ
اب ُموسى :ما غ ِرق فْرع ْو ُن ،فُن ِبذ على ساح ِل اْلب ْح ِر ح َّتى نظُروا
وغ ِرق ِفْرع ْو ُن ،فقال ب ْع ُ
ِإلْي ِه".
نعم؛ لشدة بطشه وجبروته ما صدقوا أنه غرِق ،وهكذا يكون حال اإلنسان فيما يضايقه وتشتد

المضايقة ال يكاد يصدق عينيه فيما يرى؛ ألنه مضى من أفعاله وتواريخه ما يجعله يستحوذ على

مشاعره فال يصدق بما يحصل له.
"وروى اب ُن اْلق ِ
التج ِ
السَّل ُم -ر ُجَّل ِن ِمن ُّ
َّار ِإلى اْلب ْح ِر
اسمِ ع ْن مالِك قال :خرج مع ُموسى -علْي ِه َّ
ْ
ِ ِ
ِِ
ِ
ِ
ِ
ق ،فقاّل ل ُه:
ّللا؟ قال :أُمْر ُت أ ْن أ ْض ِرب اْلب ْحر ِبعصاي هذه فيْنفل ُ
فل َّما أت ْوا إلْيه قاّل ل ُه :بم أمرك َّ ُ
ّللا فل ْن ُي ْخلِفكُ ،ث َّم أْلقيا أْن ُفس ُهما ِفي اْلب ْح ِر ت ْص ِديقا ل ُه ،فما زال كذلِك اْلب ْحُر ح َّتى
ا ْفع ْل ما أمرك َّ ُ
دخل ِفْرع ْو ُن وم ْن مع ُهُ ،ث َّم ْارتَّد كما كان .وق ْد مضى هذا اْلم ْعنى ِفي ُسورِة (اْلبقرِة).
اه ْم ِإلى اْلب ْح ِر ،ي ْع ِني ِفْرع ْون
ق ْوُل ُه تعالى{ :وأ ْزل ْفنا ث َّم ْاْلخ ِرين} [سورة الشعراء ]64:أ ْي قَّرْبن ُ
الش ِ
وق ْوم ُه .قال ُه ْاب ُن عَّباس وغْيُرُه ،قال َّ
اعُر:
وس ِإلى ْاْلج ِ
ِفيها ُّ
ف
وُك ُّل ي ْوم مضى أ ْو لْيلة سلف ْت
ال ت ْزدلِ ُ
الن ُف ُ
قال أبو عبيدة{ :أ ْزل ْفنا} جمعنا و ِمْنه ِقيل لَِّليل ِة اْلم ْزدلِف ِة ليل ُة جمع .وق أر أبو عب ِد َّ ِ
ّللا ْب ُن اْلح ِر ِث
ُ
ُ ْ
ْ
ْ
ُ ُْ
ْ
ْ
ُ
ِ
اه ْمِ ،م ْن ق ْولِ ِه :أزلق ِت الَّناق ُة وأ ْزلق ِت
وأُب ُّي ْب ُن ك ْعب و ْاب ُن عَّباس ":وأ ْزل ْقنا" ِباْلقاف على م ْعنى أ ْهل ْكن ُ
س ف ِهي ُم ْزلِق ِإذا أزلق ْت ولدها".
اْلفر ُ
ومثله {لُي ْزلُِقونك ِبأْبص ِارِه ْم} [سورة القلم ]51:يعني يميتونك بأعينهم يعني بالعين التي قد تصل
باإلنسان إلى حد الموت« ،والعين حق».
" {وأْنجْينا ُموسى وم ْن مع ُه أ ْجم ِعين (ُ )65ث َّم أ ْغرْقنا ْاْلخ ِرين) [سورة الشعراء ]66-65:ي ْع ِني
ِفْرع ْون وق ْو ِم ُه".

وقومه.
َ
"يع ِني ِفرعون وقومهِ{ .إ َّن ِفي ذلِك ْلية} [سورة الشعراء ]67:أي عَّلمة على ُق ْدرِة َّ ِ
ّللا تعالى.
ْ ُ
ْ ْ
ْ
ْ
ِ
ِ
{وما كان أ ْكثُرُهم م ْؤ ِمنين} [سورة الشعراء]67:؛ ْل َّن ُه لم ُي ْؤ ِم ْن ِم ْن ق ْومِ ِفْرع ْون ِإَّّل م ْؤ ِم ُن ِ
آل
ْ
ُ
ْ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
وز َّالتي دَّل ْت على
ام أر ُة فْرع ْون ،ومْري ُم ِبْن ُت ذا ُموسى اْلع ُج ُ
فْرع ْون و ْ
يل و ْابن ُت ُه آسي ُة ْ
اس ُم ُه ح ْزق ُ
قب ِر يوسف ِ
الص ِد ِ
السَّل ُم -ل َّما خرج ِبب ِني ِإ ْسرِائيل
السَّل ُم .-وذلِك أ َّن ُموسى -علْي ِه َّ
يق -علْي ِه َّ
ْ ُ ُ
ِ ِِ
ِ ِ
ِ
السَّل ُم -ل َّما
وسف -علْي ِه َّ
م ْن م ْصر أ ْظلم علْي ِه ُم اْلقمُر فقال لق ْومه :ما هذا؟ فقال ُعلم ُاؤ ُه ْم :إ َّن ُي ُ
حضره اْلموت أخذ علينا موِثقا ِمن َّ ِ
ّللا أَّّل ن ْخُرج ِم ْن ِم ْصر ح َّتى نْنُقل ِعظام ُه معنا .قال ُموسى:
ُ ُْ
ْ ْ
فأُّي ُكم ي ْدرِي قبره؟ قال :ما يعلمه ِإَّّل عجوز ِلب ِني ِإسرِائيل ،فأرسل ِإليها ،فقال :دلِ ِ
يني على قْب ِر
ُ
ْ ُُ
ُ
ْ
ْ
ُْ
ْ
ْ
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يوسف ،قال ْتّ :ل و َّ ِ
ّللا ّل أ ْفع ُل ح َّتى ُت ْع ِطي ِني ُح ْك ِمي ،قال :وما ُح ْكم ِك؟ قال ْتُ :ح ْك ِمي أ ْن أ ُكون
ُ ُ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
است ْخر ُجوا ِعظام ُه،
معك في اْلجَّنة ،فثُقل علْيه ،فقيل ل ُه :أ ْعطها ُح ْكمها ،فدَّل ْت ُه ْم علْيه ،ف ْ
احتفُر ُ
وه و ْ
النه ِ ِ
َّ
يق ِم ْث ُل ض ْوِء َّ
ّللا ِإلْي ِه أ ْن أ ْع ِطها ففعل ،فأت ْت
فل َّما أقُّلوها ،فِإذا الط ِر ُ
ار ،في ِرواية :فأ ْوحى َّ ُ
ِ
ِ
السَّل ُم،-
وسف -علْي ِه َّ
ِب ِه ْم ِإلى ُبحْيرة ،فقال ْت :أْنضُبوا هذا اْلماء فأْنضُب ُ
وه و ْ
است ْخر ُجوا عظام ُي ُ
ِ
َّ
يق ِم ْثل ض ْوِء َّ
وسف) .وروى أُبو ُبْردة ع ْن أ ِبي ُموسى
فتبَّين ْت ل ُه ُم الط ِر ُ
النه ِار .وق ْد مضى في( ُي ُ
ّللا علي ِه وسَّلم -نزل ِبأع ارِبي فأ ْكرمه ،فقال رسول َّ ِ
أ َّن رسول َّ ِ
َّ
ّللا علْي ِه
ُ
ْ
ّللا -صَّلى َّ ُ ْ
ُ
ّللا -صلى َّ ُ
ُ ُ
ِ
وسَّلم « :-حاجتك» قال :ناقة أُر ِحُلها وأعُن از أحبلها ،فقال رسول َّ ِ
َّ
ّللا علْيه وسَّلم:-
ْ
ّللا -صلى َّ ُ
ُ ُ
« فلِم عج ْزت أ ْن ت ُكون ِم ْثل ع ُج ِ
وز ب ِني ِإ ْسرِائيل؟ فذكر
وز ب ِني ِإ ْسرِائيل» فقال أ ْصح ُاب ُه :وما ع ُج ُ
ل ُه ْم حال ه ِذ ِه اْلع ُج ِ
وز َّالِتي ْاحتكم ْت على ُموسى أ ْن ت ُكون مع ُه ِفي اْلجَّن ِة".
نعم؛ ألن هذا طلب ناقة وأعنز ،ما طلب مرافقة الجنة كما طلبت العجوز ،الخبر مخرج؟
طالب..........:

وعلى كل حال ولو وقف هذا ال يدرك بالرأي ،فإما أن يكون مرفوعا إلى المعصوم -عليه الصالة

والسالم ،-أو يكون من أخبار بني إسرائيل ،مما ُيتلقى عن بني إسرائيل ،وهللا أعلم ،وصلى هللا
على محمد.

