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 .السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته

 الرحمن الرحیم �سم هللا

 الحمد هلل رب العالمین، وصلى هللا وسلم على نبینا محمد، وعلى آله وصحبه. 

 : -رحمه هللا تعالى–قال اإلمام القرطبي  

َأنَّ َرُسوَل للااَِّ  اْبُن َعبَّاسٍ  َرَوى  .، َوِهَي َأْرَ�ٌع َوِعْشُروَن آَ�ةً َدِنیٌَّة ِفي َقْوِل اْلَجِمیعِ مَ سورة الحشر، "

ــِه َوَســلََّم َقــالَصــلَّ  ُ َعَلْی ــَرأَ « :ى للااَّ ــاِر َواْلَعــْرِش  ُســوَرَة اْلَحْشــرِ  َمــْن َق ــِة َوالنَّ ــْم َیْبــَق َشــْيٌء ِمــَن اْلَجنَّ َل

َجِر َواْلِجَبـ َوابِّ َوالشَّ َحاِب َوالطَّْیِر َوالدَّ �ِح َوالسَّ َمَواِت َواْألَْرِض َواْلَهَواِم َوالرِّ ـْمِس اِل وَ َواْلُكْرِسيِّ َوالسَّ الشَّ

 »َشــِهیًداِه َمــاَت . َفــِإْن َمــاَت ِمــْن َیْوِمــِه َأْو َلْیَلِتــا َعَلْیــِه َواْســَتْغَفُروا َلــهُ َصــلَّوْ َقَمــِر َواْلَمَالِئَكــِة ِإالَّ َوالْ 

َجهُ     ".الثَّْعَلِبيّ  َخرَّ

 مخرج؟ ماذا قال عنه؟

 طالب:............

�ــذ�ره ن لكنــه موضــوع، و آیــع صــور القــر نــتظم جما، وقــد فضــائل الصــور فــي حــدیث ُأَبــي معــروف

فالموضـوع ال  .قـارئ الوتغر�ـر �نه تضـلیل ال شك أوهذا لى وضعه، �عض المفسر�ن، وال �شیرون إ

علیـه  الرسـول لـىوب عذمكـمخـتلط، مصـنوع،  ،نـه موضـوعإال مـع بیـان حكمـه وهـو أ روایتهجوز ت

 ال شـك وهـذا مـن المفسـر�ن، ثیـرٌ ، و�ـذ�ره �الزمخشـري  �ـذ�رُه و ، یـذ�ره البیضـاوي  .الصالة والسـالم

لكـــن مـــع ذلـــك ال ،  أنهـــل الشـــلیســـوا مـــن أ نهـــم أل ؛م علیـــهحكمهـــ نـــه تغر�ـــر �الســـامع، وقـــد �خفـــىأ

 �عذرون.

 طالب:............

سـأل . نین علیـه َتِبَعتُـهُ ال یبـ والـذى، األمـر سـهال نه موضوع �انأ�كتب لبیان وضعه، لو بینوا  هو

َث « هللا العافیـــــــة.  ـــــــِذٌب َفُهـــــــَو َأَحـــــــدُ َمـــــــْن َحـــــــدَّ ـــــــُه َ� ـــــــَرى َأنَّ ـــــــي ِ�َحـــــــِدیٍث ُی ـــــــاِذبی َعنِّ  .»ناْلَك

َقاِشيِّ  َعنْ  الثََّعاِلِبيُّ  َوَخرَّجَ " ُ َعَلْیِه َوَسلََّم َأنَّ َرُسولَ  َأَنسٍ  َعنْ  َیِز�َد الرَّ  َقـَرأَ  َمـنْ  « :لَ َقـا للااَِّ َصلَّى للااَّ

   ".»اَت َشِهیًداْن َلْیَلِتِه مَ آِخِرَها َفَماَت مِ  ِإَلى }ا اْلُقْرآَن َعَلى َجَبلٍ َلْو َأْنَزْلَنا َهذَ { :اْلَحْشرِ  ُسوَرةِ  آِخرَ 

 .ِه فهو ضعیففومتفٌق على َضع، یز�د الرقاشي ا�ًض الحدیث فیه أ

ُ َعَلْیِه َوَسلَّ   :َقالَ  َمْعِقِل ْبِن َ�َسارٍ  َعنْ  التِّْرِمِذيُّ  َوَرَوى "  َمْن َقاَل ِحـیَن « :مَقاَل َرُسوُل للااَِّ َصلَّى للااَّ

ِجیِم َوَقــَرَأ َثــَالَث آَ�ــاٍت ِمــْن  ــْیَطاِن الــرَّ ــِمیِع اْلَعِلــیِم ِمــَن الشَّ آِخــِر ُ�ْصــِبُح َثــَالَث َمــرَّاٍت: َأُعــوُذ ِ�ــاهللَِّ السَّ



 
 

 
 
 

٣  
 

4ò¶^=fiÍà’ÿ^=Ñgƒ=ÅÎêÿ^=Ïÿ_≈‹=٣ 

ُ ِ�ِه َسْبِعیَن اْلَف َمَلٍك ُ�َصلُّوَن َعَلْیِه َحتَّى ُ�ْمِسَي، َو�ِ  َل للااَّ ْن َمـاَت ِفـي َیْوِمـِه َمـاَت ُسوَرِة اْلَحْشِر َو�َّ

 ".َقاَل: َحِدیٌث َحَسٌن َغِر�بٌ . »َشِهیًدا، َوَمْن َقَرَأَها ِحیَن ُ�ْمِسي َفَكَذِلكَ 

 ضعیف. ا �ساِ�ِقهِ �ًض أهذا 

 طالب:............

  .وضعیف حادیث �لها بین موضوعٍ األن المقصود أ ...ن �حسنهیر�د أ

 طالب:............

ون لدو�سـت عمـال، فـالجمهور �حتجـون �الضـعیف،مسئلة الفضائل، فضـائل األ مثل هذا ُ�شار إلیه،

ه أال �عتقــد عنــد العمــل �ــو ، ضــعُفُه شــدیًداأال �كــون  :شــروط المعروفــة عنــدهم�ال�ــه علــى الفضــائل، 

ن، القــرآ قــراءةصــل العــام حــث علــى أن األن مثــل هــذا یــرون أ .، وأن ینــدرج تحــت أصــٍل عــامهُثُبوتُــ

 .تیـاطح�االنمـا إلـى المتـروك، وال �عتقـد ُثُبُوتُـه ان لیس �شدیٍد، �حیُث یوصـله إفه �وهذا منه، وضع

حكــام، وال فــى ، ال فــى األه ال �حــتج �الضــعیف مطلًقــانــأ المــرجحوالصــواب  هــذا عنــد الجمهــور، 

 .بواب الدینال فى التفسیر، وال فى غیرها من أ، وال فى الترغیب، و فى الفضائل العقائد، وال

َماَواِت َوَما ِفي اْألَْرِض َوُهَو اْلَعِز�ُز اْلَحِكیمُ {  :َعاَلىَقْوُلُه تَ " ِ َما ِفي السَّ مَ  }َسبََّح هللَِّ  َقْوُلُه َتَعاَلى .َتَقدَّ

ِل اْلَحْشـِر َمــا َظَنْنـُتْم َأْن َ�خْ {: ُجــوا رُ ُهـَو الَّـِذي َأْخــَرَج الَّـِذیَن َ�َفــُروا ِمـْن َأْهــِل اْلِكَتـاِب ِمـْن ِدَ�ــاِرِهْم ِألَوَّ

ُ ِمْن َحْیُث َلْم َ�ْحَتِسُبوا َوَقَذَف ِفـي ُقُلـ ِ َفَأَتاُهُم للااَّ وِ�ِهُم الرُّْعـَب َوَظنُّوا َأنَُّهْم َماِنَعُتُهْم ُحُصوُنُهْم ِمَن للااَّ

َقْوُلــُه  ].٢شــر:[الح }ُ�ْخِرُ�ــوَن ُبُیــوَتُهْم ِ�َأْیــِدیِهْم َوَأْیــِدي اْلُمــْؤِمِنیَن َفــاْعَتِبُروا َ�ــا ُأوِلــي اْألَْ�َصــارِ 

ِل اْلَحْشـرِ { :َتَعاَلى  ِفیـهِ  ]٢[الحشـر: }ُهَو الَِّذي َأْخَرَج الَِّذیَن َ�َفُروا ِمْن َأْهِل اْلِكَتاِب ِمـْن ِدَ�ـاِرِهْم ِألَوَّ

  :َثَالُث َمَساِئلَ 

ــُه َتَعــاَلى اْألُوَلــى ــْن أَ {  :َقْوُل ــُروا ِم ــِذیَن َ�َف ــِذي َأْخــَرَج الَّ ــُهــَو الَّ  ]٢[الحشــر:}اِرِهمْ اِب ِمــْن ِد�َ ْهــِل اْلِكَت

ــالَ  ــُن ُجَبْیــر َق ــتُ  :َســِعیُد ْب ــنِ  ُقْل ــاس ِالْب ــالَ   :ٍ َعبَّ ــْل ُســوَرةُ ُســوَرُة اْلَحْشــِر؟ َق  َوُهــْم َرْهــطٌ  ر؛النَِّضــی : ُق

ـــــــنَ  ـــــــةِ  اْلَیُهـــــــودِ  ِم َّ� ـــــــْن ُذرِّ ـــــــَالمُ  َهـــــــاُرونَ  ِم ـــــــِه السَّ ـــــــواَعَلْی ـــــــةَ اْلَمِدی ، َنَزُل ـــــــَتنِ  َن ـــــــي ِف ـــــــي  ِف َبِن

ُ َعَلْیِه َوَسلَّ  ِلُمَحمَّدٍ  اْنِتَظاًرا اِئیلَ ِإْسرَ   .ِ َعَلْیه ْن َأْمِرِهْم َما َنصَّ للااَُّ مِ  ، َوَ�انَ مَ َصلَّى للااَّ

ــةُ   ــاَلى :الثَّاِنَی ــُه َتَع ــرِ { :َقْوُل ِل اْلَحْش ــعُ ]٢[الحشــر: }ِألَوَّ ــُر اْلَجْم ــِة َأْوُجــهٍ وَ  ؛؛ اْلَحْش ــى َأْرَ�َع ــَو َعَل : ُه

نْ َحْشَراِن ِفي ال ْنَیا َفَقْوُلُه َتَعـالَ  ؛َیا َوَحْشَراِن ِفي اْآلِخَرةِ دُّ ُهـَو الَّـِذي َأْخـَرَج الَّـِذیَن { ى:َأمَّا الَِّذي ِفي الدُّ

ِل اْلَحْشرِ  َســْبٍط َلــْم  َكــاُنوا ِمــنْ   :الزُّْهــِريُّ  َقــالَ  ]٢[الحشــر:}َكَفــُروا ِمــْن َأْهــِل اْلِكَتــاِب ِمــْن ِدَ�ــاِرِهْم ِألَوَّ

ُ َعزَّ َوَجلَّ قَ َجَالءٌ  ُ�ِصْبُهمْ  ْنَیاَفَلْوَال َذلِ  ؛ْد َ�َتَب َعَلْیِهُم اْلَجَالءَ ، َوَ�اَن للااَّ َل َك َلَعذََّبُهْم ِفي الدُّ ، َوَ�اَن َأوَّ
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ْنَیا ِإَلـى ـام َحْشٍر ُحِشُروا ِفي الـدُّ ـ .الشَّ اِم َقـاَل اْبـُن َعبَّـاٍس َوِعْكِرَمـُة: َمـْن َشـكَّ َأنَّ اْلَمْحَشـَر ِفـي الشَّ

ُ َعَلْیِه َوَسلََّم َقاَل َلُهُم: اْآلَ�ةَ َفْلَیْقَرْأ َهِذِه  َقاُلوا: ِإَلـى َأْیـَن؟ َقـاَل:  ِإَلـى  ااْخُرُجو «، َوَأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى للااَّ

 "».َأْرِض اْلَمْحَشرِ 

 مخرج؟

ــ ــِه االشــام بــال شــك، لكــن هــذا الحشــر الــذي مــن أرب الســاعة، هــذا فــى الحشــر الــذى ُق ؟ واخرجــجِل

ــ اخرجــوا   إلــى -رضــي هللا عنــه-عمــر  أخــرجهم، ثــم علیــه الصــالة والســالم هِ عهــد خیبــر، فــيى إل

 .ضعف هظاهر فالخبر ، ء وأر�حاتیما

ُل اْلَمْحَشر  :َقاَل َقَتاَدةُ " َج ِمـْن ُل َمْن ُحِشَر ِمْن َأْهِل اْلِكَتـاِب َوُأْخـرِ ُهْم َأوَّ   :اْبُن َعبَّاسٍ  َقالَ  ،ِ َهَذا َأوَّ

ـــارِ  ـــَر، َوَأنَّ  ِإنَُّهـــْم ُأْخِرُجـــوا ِإَلـــى  :َوِقیـــلَ   ،ِ هِدَ� ـــى ألَِ َخْیَب ِل اْلَحْشـــرِ  َمْعَن ُصـــوِنِهْم حُ ِإْخـــَراُجُهْم ِمـــْن  :وَّ

ُ َعْنُه ِإ�َّاُهْم ِمنْ  ُعَمرَ  َخْیَبر، َوآِخُرُه ِإْخَراجُ  ِإَلى  ".َعاتٍ َوَأْذرِ  َنْجدٍ  ِإَلى َخْیَبرَ  َرِضَي للااَّ

 .ر�حامن تیماء وأ أخرجهم .من نجد أخرجهمما  ،ر�حاتیماء وأ إلى

 ".َوَأِر�َحا َتْیَماءُ  َوِقیلَ "

 .وابالص هذا نعم

َنـاٌر  َتْأِتي : َقَتاَدةُ  َقالَ  .ْشُرُهْم ُقْرَب اْلِقَیاَمةَفحَ   :َوَأمَّا اْلَحْشُر الثَّاِني .َوَذِلَك ِ�ُكْفِرِهْم َوَنْقِض َعْهِدِهمْ "

 ، َوَتْأُكـلُ ْم َحْیـُث َقـاُلواِقیُل َمَعهُ تَ ، وَ اُتوا�َ َتِبیُت َمَعُهْم َحْیُث َمْشِرِق ِإَلى اْلَمْغِرِب، َتْحُشُر النَّاَس ِمَن الْ 

ـِحیحِ   ،ِمْنُهْم َمـْن َتَخلَّـفَ  اْبـُن  َرَوى  َوَنْحـَوهُ  ،)ةِ ي (ِكَتـاِب التَّـْذِكرَ اُه ِفـ، َوَقـْد َذَكْرَنـَوَهـَذا َثاِبـٌت ِفـي الصَّ

ــٍب  ــكٍ  َعــنْ  َوْه ــالَ  َماِل ــكٍ  ُقْلــت  :َق ــ ِلَماِل ــاِرِهمْ ُه ــْن ِدَ� ــْم ِم ــيفَ  ؟ َو َجَالُؤُه ــاَل ِل ــْوَم اَق ــِة : اْلَحْشــُر َی ْلِقَیاَم

ُ َعَلْیـِه وَ َقـالَ  ،ِ اْلَیُهـود َحْشرُ  ُلوا َعـِن ِحـیَن ُسـئِ  َخْیَبـرَ  ِإَلـى اْلَیُهـودَ  َسـلَّمَ : َوَأْجَلـى َرُسـوُل للااَِّ َصـلَّى للااَّ

ٌل َوَوَسـٌط َوآِخـرِللْ  اْلَعَرِ�ـيِّ  اْبـنُ  َقالَ   .َفاْسَتَحلَُّهْم ِبَذِلكَ  ؛اْلَماِل َفَكَتُموهُ  ُل ِإْجـَال  ؛َحْشـِر َأوَّ َبِنـي  ءُ َفـاْألَوَّ

ــــُط  ــــَالءُ النَِّضــــیر، َواْألَْوَس ــــَر، َواْآل  ِإْج ــــْوِم اْلِقَیاَخْیَب ــــُر َی ــــُر َحْش ــــةِ ِخ ــــنِ َم ــــن . َوَع ــــمْ : اْلَحَس ــــو  ُه َبُن

ِر�َن َوَقاُلوا َوَخاَلَفهُ   ،َ ُقَرْ�َظة    ".الثَّْعَلِبيّ  . َحَكاهُ ُحِشُروا َوَلِكنَُّهْم ُقِتُلواَما  َبُنو ُقَرْ�َظةَ : َ�ِقیَُّة اْلُمَفسِّ

ــَم فــیهم ســعًدا، ثــم نظــر مــن أ .�القتــل علیــه الصــالة والســالم النبــيعلــیهم  محكــ ه، نبــت منــه فقتلــَحكَّ

 . وسبیت النساء والذراري 

: َوُمَصــاَلَحُة َأْهـِل اْلَحــْرِب َعَلـى اْلَجـَالِء ِمــْن ِدَ�ـاِرِهْم ِمــْن َغْیـِر َشــْيٍء َال ِكَیــا الطََّبـِريُّ َقـاَل الْ : الثَّاِلَثـةُ "

ْســَالِم ُثــمَّ ُنِســخَ ، َوِ�نََّمــا َ�ــاَن َذِلــَك ِفــي أَ َ�ُجــوُز اْآلنَ  ِل اإلِْ  . َواْآلَن َفــَال ُبــدَّ ِمــْن ِقَتــاِلِهْم َأْو َســْبِیِهْم َأوْ وَّ

ــْیِهمْ َضــْرِب الْ  ــِة َعَل ــاَلى. ِجْزَ� ــُه َتَع ــُتْم َأْن َ�ْخُرُجــوا{: َقْوُل ــا َظَنْن ــِتِهْم  }َم ــوِد َوَمَنَع ــِر اْلَیُه ــِم َأْم ــُد ِلِعَظ ُیِر�
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تِ  ــوا َأنَُّهــْم َمــاِنَعُتُهْم ُحُصــوُنُهمْ {. ِهْم ِفــي ُصــُدوِر اْلُمْســِلِمیَن، َواْجِتَمــاِع َ�ِلَمــِتِهمْ َوُقــوَّ : ِهــَي ِقیــلَ  }َوَظنُّ

َالِلُم َواْلَكِتیَبةُ ِطیُح َوالنََّطاةُ اْلوَ   -َأْي ِسـَالٍح َ�ِثیـرٍ -. َوَ�اُنوا َأْهـَل َحْلَقـٍة َأْي ِمْن َأْمرِهِ  }ِمَن للااَِّ {.  َوالسُّ

 }ْم َ�ْحَتِسـُبواِمْن َحْیُث لَ {. َأْمُرُه َوَعَذاُ�هُ  َأيْ  }َفَأَتاُهُم للااَُّ {. ْم َ�ْمَنْعُهْم َشْيٌء ِمْنَهاَفلَ  ؛َوُحُصوٍن َمِنیَعةٍ 

 ؛: ِمْن َحْیُث َلـْم َ�ْحَتِسـُبوا ِ�َقْتـِل َ�ْعـِب ْبـِن اْألَْشـَرِف َوِقیلَ . ِمْن َحْیُث َلْم َ�ْعَلُموا: َوِقیلَ . َأْي َلْم َ�ُظنُّوا

يُّ َوَأُبو َصاِلحٍ َقاَلُه اْبُن ُجَرْ�جٍ  دِّ ِدِهْم َ�ْعـِب ِ�َقْتـِل َسـیِّ  }بَ َوَقَذَف ِفي ُقُلوِ�ِهُم الرُّعْ {: ُه َتَعاَلى. َقْولُ  َوالسُّ

-َوَ�اَن الَِّذي َقَتَلُه ُهَو ُمَحمَُّد ْبـُن َمْسـَلَمَة َوَأُبـو َناِئَلـَة ِسـْلَكاُن ْبـُن َسـَالَمَة ْبـِن َوْقـٍش  ؛ْبِن اْألَْشَرفِ 

َواْلَحـاِرُث ْبـُن َأْوِس ْبـِن َوَعبَّـاُد ْبـُن ِ�ْشـِر ْبـِن َوْقـٍش ،  -َضـاَعةِ َوَ�اَن َأَخا َ�ْعِب ْبِن اْألَْشـَرِف ِمـَن الرَّ 

یَرةِ . َوَخَبُرُه ٍذ ، َوَأُبو َعْبِس ْبُن َجْبرٍ ُمَعا ـِحیِح َأنَّ النَِّبـيَّ َصـلَّى للااَُّ َمْشُهوٌر ِفي السِّ  َعَلْیـِه . َوِفي الصَّ

ِ�ِه َمِسیَرَة ِمیٍل ِمـَن اْلَمِدیَنـِة  َفَكْیَف َال ُیْنَصرُ  »َبْیَن َیَدْي َمِسیَرِة َشْهرٍ  ُنِصْرُت ِ�الرُّْعِب « َوَسلََّم َقاَل: 

ُ َعَلْیِه َوَسلََّم ُدوَن َغْیرِهِ َلى َمَحلَِّة َبِني النَِّضیرِ إِ  یَصى ِلُمَحمٍَّد َصلَّى للااَّ  ".. َوَهِذِه ِخصِّ

ُجمـع  .�عـض الروا�ـات شـهر�ن مسـیرة شـهر وفـي نـه ُنِصـَر �الرعـبأوا حدیث الخصائص، ذ�ر  في

علیـــه الصـــالة  النبـــيمســـیرة شـــهر ینصـــر  إنالمقصـــود  .لإل�ـــابوشـــهر  شـــهر للـــذهاب إنبینهمـــا 

 مــن �عــده اثــهو�ــذلك ور  .وُ�رهــب مــن مســیرة الشــهر و�رعــب ،یــذعرفهــو عــدوه �ــه، علــم  إذاوالســالم 

القلـــوب، �هللا  فـــي ولهـــم هیبـــة، ولهـــم رهبـــةمـــن علـــٍم، وعمـــل،  ُثـــهرِ وَ  �قـــدر مـــا اإلرثلهـــم مـــن هـــذا 

ا، �هللا �عیـد لهـا مجـده أنل وعـال جـل هللا �كاملها، نسـأ األمة في اثر أ بینما ال نجُد لهذا، المستعان

 المستعان.

 طالب:............

 .صوره هذا منه، صورًة من

ـ }ُ�ْخِرُ�وَن ُبُیوَتُهمْ {: َقْوُلُه َتَعاَلى" ـَلمِ ْهـِدُمونَ یَ َأْي  ؛ْخـَربَ أَ یِف ِمـْن ِة ِ�ـالتَّْخفِ ِقـَراَءُة اْلَعامَّ  يُّ . َوَقـَرَأ السُّ

اَل َقـ. تَّْشِدیِد ِمَن التَّْخِر�ِب ال�ِ  )رُِّ�ونَ ُ�خَ ( ٍروِة َوَقَتاَدُة َوَأُبو َعمْ َواْلَحَسُن َوَنْصُر ْبُن َعاِصٍم َوَأُبو اْلَعاِلیَ 

ـَأُبو َعْمٍرو ْخَراَب َتـْرُك الشَّ َلـْم  رِ یُنـو النَّْضـِر َسـاِكٍن ، َو�َ َراً�ـا ِ�َغْیـْيِء خَ : ِإنََّما اْخَتْرُت التَّْشِدیَد ِألَنَّ اإلِْ

ُ�وَها ِ�اْلَهْدمِ َیْتُرُكوَها َخَراً�ا َو�ِ  : اَل آَخـُرونَ َوَقـ }َوَأْیِدي اْلُمْؤِمِنینَ  مْ ِ�َأْیِدیهِ { :َتَعاَلى ُیَؤ�ُِّدُه َقْوُلهُ . نََّما َخرَّ

ْخَراُب ِ�َمْعًنى َواِحدٍ   ".التَّْخِر�ُب َواإلِْ

ــ واإلنــزالكالتنز�ــل  ــزَّ نــزَ ن مُ فــالقرآ .واحــد ى�معن ــارَ  {  .لل وُمَن َل اَتَب ــِذي َنــزَّ ــانَ َك الَّ ، ]١الفرقــان:[ }ْلُفْرَق

 حد.�معنى وا  خرابواإل والتخر�ب نزال،  واإل  ،  فالتنز�ل]٩٢[األنعام:} ِكَتاٌب َأنَزْلَناهُ {

 ".ْلُت َیَتَعاَقَبانِ ْلُت َوَأْفعَ َأنَّ َمْعَنى َفعَّ : ِسیَبَوْ�هِ  . َوَحَكىْشِدیُد ِ�َمْعَنى التَّْكِثیرِ َوالتَّ "
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 تى �محل هذا.�عني �معنى واحد، �أتى هذا �محل هذا، وهذا �أ

ــــ" ْ�ُت ــــُه َوَخرَّ ــــهُ َنْحــــَو َأْخَرْ�ُت ْحُت ــــُه َوَفرَّ ــــارَ ُه َوَأْفَرْحُت ــــدٍ  . َواْخَت ــــو ُعَبْی ــــو َحــــاِتمٍ  َأُب ــــى َوَأُب   .اْألُوَل

اكُ  َقَتاَدةُ  َقالَ   حَّ  ".ِمْن َخاِرٍج ِلَیْدُخُلوا ُ�ونَ َكاَن اْلُمْؤِمُنوَن ُ�َخرِّ  :َوالضَّ

ید ُه، أو ال �سـتفخصـمُ  زهـد بهـایالـداخل لكـي من �أیدیهم  }ُ�ْخِرُ�وَن ُبُیوَتُهْم ِ�َأْیِدیِهْم َوَأْیِدي اْلُمْؤِمِنینَ {

 ن �قتحموها.ستولى علیها، ومن الخارج �أیدي المؤمنین �خر�ونها من أجل أامنها إذا 

ُهـْم َصـاَلُحوا َرُسـوَل للااَِّ َصـلَّى َفُرِوَي َأنَّ  ِهمْ ِمْن َداِخٍل ِلَیْبُنوا ِ�ِه َما َخِرَب ِمْن ِحْصنِ  ُ�َخرُِّ�ونَ  َواْلَیُهودُ "

ُ َعَلْیِه َوَسلََّم َعَلى َأالَّ َ�ُكوُنوا َعَلْیِه  : ُهـَو النَِّبـيُّ الَّـِذي ُنِعـَت ِفـي اُلواَقـ َبْدرٍ  ْومَ َظَهَر یَ  َفَلمَّا ؛َوَال َلهُ للااَّ

ِفـي  اْألَْشـَرفِ َكْعُب ْبُن  ، َفَخَرجَ ْرَتاُبوا َوَنَكُثواا ُأُحدٍ  َفَلمَّا ُهِزَم اْلُمْسِلُموَن َیْومَ  ، َفَال ُتَردُّ َلُه َراَ�ةٌ تَّْوَراةِ ال

ـَال اْلكَ  ِعْنـدَ  ُقَرْ�ًشـا َمكَّـَة، َفَحـاَلُفوا َعَلْیـهِ  َأْرَ�ِعیَن َراِكًبا ِإَلى ـَد ْبـنَ  مُ ْعَبـِة، َفـَأمََّر َعَلْیـِه السَّ  َمْسـَلَمَة ُمَحمَّ

 : اْلَمـْوتُ اُلواَفَقـ اْلَمِدیَنـة : اْخُرُجـوا ِمـنَ اَل َلُهـمُ َفقَ  ؛مَّ َصبََّحُهْم ِ�اْلَكَتاِئِب ، ثُ ِغیَلةً  َكْعًبا َفَقَتلَ  اْألَْنَصاِريَّ 

ُ َعَلْیـِه َوَسـلََّم عَ   َصلَّى للااَِّ َرُسولَ  : اْسَتْمَهُلواَوِقیلَ َفَتَناَدْوا ِ�اْلَحْرِب  ؛َأَحبُّ ِإَلْیَنا ِمْن َذِلكَ  اٍم َشـَرَة َأ�َّـللااَّ

ُزوا ِلْلُخُروجِ  ، َفـِإْن ُجـوا ِمـَن اْلِحْصـنِ َوَأْصَحاُ�ُه: َال َتْخرُ  ُمَناِفقُ َعْبُد للااَِّ ْبُن ُأَبيٍّ الْ  ، َفَدسَّ ِإَلْیِهمْ ِلَیَتَجهَّ

ُنوهَ ُ�وا َعَلى اْألَِزقَِّة َوحَ . َفُدرِّ َعُكمْ َجنَّ مَ ِرْجُتْم َلَنْخرُ ِئْن ُأخْ ، َولَ ْحُن َمَعُكْم َال َنْخُذُلُكمْ َقاَتُلوُ�ْم َفنَ  ا ِإْحَدى صَّ

ُ ِفي ُقُلوِ�ِهُم الرُّْعَب َوَأ�ِ َوِعْشِر�َن َلْیَلةً  ـْلحَ ُمَنـَنْصـِر الْ  ُسوا ِمنْ ، َفَلمَّا َقَذَف للااَّ ى َأبَ َفـ ؛اِفِقیَن َطَلُبـوا الصُّ

مَّـا َصـاَلَحُهُم لَ   :ِ الزَُّ�ْیـر ْبـنُ  َوُعـْرَوةُ  َواْبـُن َزْ�ـدٍ  الزُّْهِريُّ  . َوَقالَ َعَلى َما َ�ْأِتي َبَیاُنهُ  ؛َجَالءَ َعَلْیِهْم ِإالَّ الْ 

ُ َعَلْیــِه َوَســلََّم َعَلــى َأنَّ  ــِت النَِّبــيُّ َصــلَّى للااَّ ِبــلا َلُهــْم َمــا َأَقلَّ وَد ْحِســُنوَن اْلَخَشــَبَة َواْلَعُمــاُنوا َ�ْستَ َ�ــ ؛إلِْ

اُنوا َ�ـ: َأْ�ًضـا اْبِن َزْ�ـدٍ  . َوَعنِ وَن َ�اِقیَهاُمْؤِمنُ رُِّب الْ َفَیْهِدُموَن ُبُیوَتُهْم َوَ�ْحِمُلوَن َذِلَك َعَلى ِإِبِلِهْم َوُ�خَ 

َلـى َداٍر ْلُمْسـِلُموَن عَ َ�اُنوا ُ�لََّما َظَهَر ا: بَّاسٍ اْبُن عَ  . َوَقالَ اْلُمْسِلُموَن َ�ْعَدُهمْ  ُ�َخرُِّ�وَنَها ِلَئالَّ َ�ْسُكَنَها

ــَدُموَها  ــْم َه ــْن ُدوِرِه ــالِ ِم ــَع َمْوِضــُع اْلِقَت ــوَن ِلَیتَِّس ــْم َیْنُقُب ــدُ ، َوُه ــْم ِم ــي �َ ْن َأْدَ�ارِ وَرُه ــى الَِّت ــا ِإَل ــَدَها َه ْع

ُنوا ِفیَها  ".، َوَ�ْرُموا ِ�الَِّتي َأْخَرُجوا ِمْنَها اْلُمْسِلِمینَ ِلَیَتَحصَّ

 خر�وها. خرجوا منها �التيأها، �التي ضنقاأها، یرُمونُهم �حجارتها و ضنقاأو  �عني حجارتها

وا ِبَها َأِزقََّتُهمْ َوِقیلَ "  ".: ِلَیُسدُّ

 ن ینُفذ.لیجعلها في الطر�ق، لیسدوا الطرق واألزقة، لئال �ستطیع من أراد الدخول علیهم أ

ِفـي  اْلُمْؤِمِنینَ  َأْیِديو�. الَّ َ�ْأُخَذُه اْلُمْسِلُمونَ َما ِفیَها ِلئَ ِ�َأْیِدیِهْم ِفي ِإْخَراِب َدَواِخِلَها وَ  :ِعْكِرَمةُ  َوَقالَ "

ْلُمْسـِلِمیَن َأْن َكاَنـْت َمَنـاِزُلُهْم ُمَزْخَرَفـًة َفَحَسـُدوا ا: ِعْكِرَمـةُ  . َقـالَ ِلَیِصـُلوا ِبـَذِلَك ِإَلـْیِهمْ  ِإْخَراِب َظاِهِرَهـا

ــْن َداِخــٍل وَ َ�ْســُكُنوَها ــا ِم ُ�وَه ــاِرجٍ ، َفَخرَّ ــْن َخ ــا اْلُمْســِلُموَن ِم َ�َه ــونَ   :َوِقیــلَ  .َخرَّ ــوَتُهمْ  ُ�ْخِرُ� ــَنْقضِ  ُبُی  ِب
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 }ِ�َأْیـِدیِهمْ { َأُبـو َعْمـِرو ْبـُن اْلَعـَالءِ  َوَقـالَ  .َأْ�ًضـا الزُّْهِريُّ  َقاَلهُ  ؛اْلُمْؤِمِنیَن ِ�اْلُمَقاَتَلةِ ، َوَأْیِدي اْلُمَواَعَدةِ 

 اْبـنُ  . َقـالَ ِفي ِإْجَالِئِهْم َعْنَهـا] ٢[الحشر:}ِ�َأْیِدیِهْم َوَأْیِدي اْلُمْؤِمِنینَ {. وَ ا] ِفي َتْرِكِهْم َلهَ ٢[الحشر:

 ".، َوِ�َذا َ�اَن ِبَنْقِض اْلَعْهِد َ�اَن َمَجاًزا َ�اَن َحِقیَقةً التََّناُوُل ِلْإلِْفَساِد ِإَذا َ�اَن ِ�اْلَیدِ   اْلَعَرِ�ّي:

و نقـض هـ السـبب، الـذي و�رادةلمسبب، ومن إطالق المسـبب ا و�رادةألنه سبب من إطالق السبب 

خـراب والتخر�ـب بـنقض العهـد، فـال �كـون لیس مباشر لإلخراب إنما هو سـبب لإلو العهد هو سبب 

 حقیقة على هذا.

 ".اْلَعَالء ْبنِ  ْمِروعَ  َأِبي ِفي اْلَمَجاِز َأْمَثُل ِمْن َقْولِ  الزُّْهِريِّ  ِإالَّ َأنَّ َقْولَ  "

ــْولِ  لَ ال َقــوْ إ ــُل ِمــْن َق �قــول  اْلَعــَالءِ  ْبــنِ  َعْمــِرو أبــوو  ،ءاْلَعــَال  ْبــنِ  َعْمــِرو َأِبــي الزُّْهــِريِّ ِفــي اْلَمَجــاِز َأْمَث

یـه ي علبهـا النبـ وعـدوا �نقض المواعدة التيو ، ةبنقض المواعد تر�هم لها، وقول الزهري في �أیدیهم 

 أمـا قـول أبـي عمـرو ًبا لتخر�ـب بیـوِتهم، عهـِد صـار سـب، فـنقض الا، وعاهـدوه علیهـالصالة والسالم

لـیس ، �لـه لـیس علـى الحقیقـة ن خرجوا وتر�وهـا هـذا �لـه مجـازتر�هم لها �أفي بن العالء �أیدیهم 

قــرب المقصــود �ــأن �ــالم الزهــري أ .ُر والتــرُك  مئالــه إلــى الخــرابالهجــن �ــان و�هــذا هــو التخر�ــب، 

�ـان  التخر�ب نقض البیوت وهدم البیوت سواءً  نأدة، و�ن �ان األصل هو الحقیقة، و نقض المواعب

 یدى المؤمنین.خارجها �أمن و بداخلها �أیدیهم، أ

 طالب:............

حــدى وعشــر�ن ، وحصــونها إزقــة الضــیقةاأل مــن خــالل العصــا�اتحــرب  وا علــى األزقــة، �عنــيُ�ــرِ دُ 

 لیلة. 

اِب ُظـوا َ�ـا َأْصـَحاَب اْلُعُقـوِل َواْألَْلَبـَأِي اتَّعِ  ]٢لحشـر:[ا} اْألَْ�صـارِ  َفـاْعَتِبُروا َ�ـا ُأوِلـي{ :َقْوُلُه َتَعاَلى"

َنــا َأنَُّهــُم اْعَتَصــُموا هُ ِالْعِتَبــاِر ْمَلــِة اَوِمــْن جُ  َفُهــَو َجْمــٌع ِلْلَبَصــرِ  ؛رِهِ : َ�ــا َمــْن َعــاَیَن َذِلــَك ِبَبَصــَوِقیــلَ 

ُ ِمْنَهــا ــَأْنَزَلُهُم للااَّ ِ َف ــُوُجوِهــهِ َوِمــْن  ِ�اْلُحُصــوِن ِمــَن للااَّ ــْیِهمْ ُه َســلَّ : َأنَّ ــاَن َیْنُصــرُ  َط َعَل  َوِمــنْ  ُهْم.َمــْن َ�

ْألَْمَثـاِل َوِفـي ا. ْعُتِبـَر ِفـي َنْفِسـهِ اَغْیـرِِه ْر �ِ َ�ْعَتبِ  : َأنَُّهْم َهَدُموا َأْمَواَلُهْم ِ�َأْیِدیِهْم  َوَمْن َلمْ ُوُجوِهِه َأْ�ًضا

ِحیَحةِ  ِعیُد َمْن ُوِعَظ ِ�غَ : "الصَّ  ". "ْیرِهِ السَّ

لة ما مثال یتعظ وال �عتبر، وغیرها من األل هللا العافیة، والشقي �ما هو حال �ثیٌر من الناس، نسأ

 ل هللا العافیة.لغیره، نسأ ةفال �عتبر وال یتعظ حتى �كون عبر هو شبیهم �حالِه ووضعِه، 

ُ َعَلــْیِهُم اْلَجــَال { :َقْوُلــُه َتَعــاَلى" ــُه َســُیْجِلیِهْم َعــْن َداِرِهــْم } ءَ َوَلــْوَال َأْن َ�َتــَب للااَّ ــُه َقَضــى َأنَّ َأْي َلــْوَال َأنَّ

ًة َفُیْؤِمُن َ�ْعُضُهْم َوُ�وَلـُد َلُهـْم َمـْن ُیـْؤِمنُ  ْنَیا{ .َوَأنَُّهْم َیْبَقْوَن ُمدَّ ـْبِي  }َلَعـذََّبُهْم ِفـي الـدُّ َأْي ِ�اْلَقْتـِل َوالسَّ
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. ُه ِإْجـَالءً ، َوَأْجـَالُه َغْیـرُ ُ�َقـاُل: َجـَال ِبَنْفِسـِه َجـَالءً  . ُمَفاَرَقـُة اْلـَوَطنِ ءُ َواْلَجـَال   .ِبَبِني ُقَرْ�َظـةَ  َكَما َفَعلَ 

ْ�َعــاِد َواِحــًدا ِمــْن َوْجَهــْین ْخــَراِج َوِ�ْن َ�ــاَن َمْعَناُهَمــا ِفــي اإلِْ ــْیَن اْلَجــَالِء َواإلِْ : َأنَّ َأَحــُدُهَما  :َواْلَفــْرُق َب

ْخَراُج َقْد َ�ُكوُن َمَع َ�َقاِء اْألَْهِل َواْلوَ ْهِل َواْلَوَلدِ اَن َمَع اْألَ اْلَجَالَء َما �َ  َال  : َأنَّ اْلَجـَالءَ َلِد. الثَّـاِني، َواإلِْ

ْخـــَراَج َ�ُكـــوُن ِإالَّ ِلَجَماَعـــةٍ  ـــهُ  ؛َ�ُكـــوُن ِلَواِحـــٍد َوِلَجَماَعـــةٍ ، َواإلِْ ـــُه َتَعـــاَلى .اْلَمـــاَوْرِديّ  َقاَل ـــكَ { :َقْوُل  }َذِل

َقـَرَأ  }َوَمْن ُ�َشـاقِّ للااََّ { .َأْي َعاُدوُه َوَخاَلُفوا َأْمَرهُ   }ِ�َأنَُّهْم َشاقُّوا للااََّ { ؛ َأْي َذِلَك اْلَجَالءُ ]١٣[األنفال:

َمْیَقِع  ، "اْألَْنَفـاِل"ِفـي " ِ�ِإْظَهاِر التَّْضِعیِف َ�الَِّتي "َوَمْن ُ�َشاِقِق للااََّ َطْلَحُة ْبُن ُمَصرٍِّف َ�ُمَحمَُّد ْبُن السَّ

 ".َوَأْدَغَم اْلَباُقونَ 

 أمكـن ذااقق �التضعیف و�الفك، �الفك و�اإلدغام، �مـا جـاء فـي یرتـد و�رتـدد، علـى أنـه إ�شاق وُ�ش

 ابهمـ ك، وقـد جـاءَ فصـح مـن الفـاإلدغـام هـو أ .هل البالغة خالف الفصـاحةالتضعیف فالفك عند أ 

 هـذا، فـي القـرآن فـال �قـال هـذا وال اورد انمـا داَم األمـر ال �قـال أن هـذا أفصـح وذاَك أقـل، فـالتنز�ل 

جاءت على خالٍف من  ومن األمثلة التي :نقول .ذا صائغ وهذا صائغ على حٍد سواءنما �قال هو�

دام جــل، فیقــول هــذا مــا ، قــول الشــاعر الحمــد هلل العلــي األجللــي، مــع إمكــان اإلدغــام األالفصــاحة

 وأنـا أقـول مـا داَم جـاء األمـران فـي �تـاب هللا ةوخـالف الفصـاحوَلى أمكن اإلدغام فالفك خالف األ

 .الفصاحة على حد سواء رتد و�رتدد، �شاق و�شاقق، فهما في، یةلفاظ متفقجل وعال في أ

 }اِسـِقینَ ْخـِزَي اْلفَ ْذِن للااَِّ َوِلیُ وِلَها َفِبإِ َعَلى ُأصُ  َما َقَطْعُتْم ِمْن ِلیَنٍة َأْو َتَرْكُتُموَها َقاِئَمةً { :َقْوُلُه َتَعاَلى"

 : ِفیِه َخْمُس َمَساِئلَ 

َأيُّ َشـْيٍء : َأنَُّه َقالَ �َ  ؛"َطْعُتْم قَ ْصٍب ِب: "َما ِفي َمَحلِّ نَ  }َما َقَطْعُتْم ِمْن ِلیَنةٍ {: َقْوُلُه َتَعاَلى: اْألُوَلى

ُ َعَلْیِه َوَسلََّم َلمَّ َقَطْعُتمْ   -ْ�َرةُ َوِهَي اْلُبـوَ -ِني النَِّضیِر َلى ُحُصوِن بَ َزَل عَ نَ ا . َوَذِلَك َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى للااَّ

َعـَدِد  َواْخَتَلُفـوا ِفـي. ْحَراِقَهـاِخـیِلِهْم َو�ِ ْطِع نَ قَ ، َأَمَر �ِ ُقَرْ�ٍش َعَلْیِه َیْوَم ُأُحدٍ ِحیَن َنَقُضوا اْلَعْهَد ِ�َمُعوَنِة 

ــكَ  اكُ  ؛َذِل ــحَّ ــاَدُة َوالضَّ ــاَل َقَت ــْم قَ َفَق ــیِلِهْم وَ : ِإنَُّه ــْن َنِخ ــوا ِم ــو َطُع ــَال ا َأْحَرُق ــُن . وَ تٍ ِســتَّ َنَخ ــُد ْب ــاَل ُمَحمَّ َق

ُ َعَلْیهِ للااَِّ اِر َرُسوِل ْن ِإْقرَ . َوَ�اَن َذِلَك عَ َنْخَلًة َوَأْحَرُقوا َنْخَلةً  : ِإنَُّهْم َقَطُعواِإْسَحاقَ   ".َوَسلَّمَ   َصلَّى للااَّ

أو واحــدة،  واحــد �عنــي ]٥[ الحشــر: }ْن ِلیَنــٍة َأْو َتَرْكُتُموَهــاْعــُتْم ِمــَمــا َقطَ {، ةاللینــة مفــردن أ علــى بنــاءً 

فــظ و تر�تمــوه منــه، واللمــا قطعــتم مــن هــذا النــوع مــن النخــل أردنــا الجــنس قلنــا المجمــوع منــه، و�ذا أ

 محتمل.

ُ َعَلْیِه َوَسلَّ "  ".َأْمرِهِ َم َأْو �ِ َوَ�اَن َذِلَك َعْن ِإْقَراِر َرُسوِل للااَِّ َصلَّى للااَّ

 .بتداءً امرهم بذلك أ نه، أو أنكر علیهمیراهم وال أهو نهم فعلوا، و أمما 



 
 

 
 
 

٩  
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ْضَعاِفِهْم ِبَها"  ".َلْیِهمْ عَ  َذِلَك . َفَشقَّ ِلَسَعِة اْلَمَكاِن ِ�َقْطِعَها، َوِ�مَّا ِإمَّا ِإلِ

 لكـرتسـع المكـان للیـه لیحتـاج إلـى قطـع مثـَل هـذه االمـور، أو هـدم مـا ُ�حتـاج إنعـم قـد ُ�حتـاج، قـد �ُ 

  لیه فیكون من �اب النكا�ة بهم. والفر والقتال،  وقد ال �حتاج إ

َالحَ نَّ أَ ُمَحمَُّد، َأَلْسَت َتْزُعُم  : َ�اَأْهِل اْلِكَتاِب  َیُهودُ  َفَقاُلوا َوُهمْ " ـَال ، أَ َك َنِبيٌّ ُتِر�ُد الصَّ ُع ِح َقْطـَفِمـَن الصَّ

ــَجرِ  ُ َعَلْیــكَ ؟ َوَهــْل النَّْخــِل َوَحــْرُق الشَّ ؟ َفَشــقَّ َذِلــَك ي اْألَْرضِ اْلَفَســاِد ِفــ اَحــةَ ِإ�َ  َوَجــْدَت ِفیَمــا َأْنــَزَل للااَّ

ُ َعَلْیـِه َوَسـلَّمَ   : َال َفَقـاَل َ�ْعُضـُهمْ  ؛َتَلُفـواْم َحتَّـى اخْ َأْنُفِسـهِ  َوَوَجـَد اْلُمْؤِمُنـوَن ِفـي َعَلى النَِّبيِّ َصلَّى للااَّ

َمـْن َنَهـى  َنَزَلِت اْآلَ�ُة ِبَتْصِدیقِ . فَ  ِبَذِلكَ ِغیَظُهمْ ْقَطُعوا ِلنَ : ا َعَلْیَنا. َوَقاَل َ�ْعُضُهمُ مَّا َأَفاَء للااَُّ َتْقَطُعوا مِ 

ْثـمِ  َعِن اْلَقْطِع َوَتْحِلیِل َمنْ  َماٌك ِسـ . َوَقـاَل َشـاِعُرُهمْ للااَِّ  َكـُه ِ�ـِإْذنِ  َوَترْ هُ ، َوَأْخَبـَر َأنَّ َقْطَعـَقَطَع ِمـَن اإلِْ

  :ِفي َذِلكَ  َیُهوِديُّ الْ 

 ".ُموَسى َعَلى َعْهدِ  َأَلْسَنا َوِرْثَنا اْلِكَتاَب اْلَحِكیمَ 

 حـدٍ  على إنهما  } ِإْذِن للااَِّ وِلَها َفبِ َما َقَطْعُتْم ِمْن ِلیَنٍة َأْو َتَرْكُتُموَها َقاِئَمًة َعَلى ُأُص { لكن مفهوم اآل�ة:

، وأخبـر أن هى عن القطع، وتحلیل من قطع مـن األثـمبتصدیق من ن ة�نزلت اآلفوهنا قوله  سواء،

  القطع؟    من نهى عنین وجه التصدیق تصدیق أ؟ تدل علیه الذي �ة مااآل .قطعه وتر�ه �إذن هللا

 طالب:............

، نهـوانـاس و  وامـر نـاس أ :قـولینعلـى  �عنـي] ٥[ الحشـر: }ما قطْعتْم ِمْن ِلینٍة أْو ترْ�تموها قاِئمـًة { 

   ذن هللا.هذا �إذن هللا وهذا �إ .ذن هللا�إ ه�ل }ُأُصوِلَها َفِبِإْذِن للااَِّ  َعَلى{

 طالب:............

 ولى.إًذا �كون القطع أ ؟بها ماذا] ٥[ الحشر: }وِلیْخِزي اْلفاِسِقین{ 

 طالب:............

 ثم.األ من قطع�ة بتصدیق من نهى عن القطع، وتحلیل من فنزلت اآل :هو �قول

 :............طالب

 . ذن هللاما �األخر فقط، �له �إ ،ذن هللا للجمیعفبإن قوله ألعلى حٍد سواء،  هما .ذن هللا�إ هكل

 طالب:............

�ـــة نزلـــت اآلف :قولـــه .فـــرق مـــن حیـــُث الصـــیغ مـــا فـــيمـــع ذلـــك ذا �ـــان إ ؟ولـــىأالقطـــع عـــدم  �عنـــي

ه مثـل قولـ �عنـى �ـة،أشـوفه مـن اآل أنا مـاثم، األمن قطع من  تحلیلبتصدیق من نهى عن القطع و 

واْذكروا للاّا ِفي أّ�اٍم مْعدوداٍت  فمْن تعّجل ِفي یْومْیِن فال ِإْثـم علْیـِه ومـْن تـأّخر فـال ِإْثـم {جل وعال: 
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نـا ، أ}تقـىالمـن { :هِ قولـلفضل أ رخأأن التعلى �ة تدل أن اآل :�قول ]٢٠٣[ البقرة: }علْیِه ِلمِن اّتقىٰ 

 فیهـالـیس  .خرتقـى مـنهم، مـن تعجـل ومـن تـأالجمیع لمـن ثم عن ا، ورفع األتقى للجمیعالمن  قلت

خیر مـن فعلـِه علیـه الصـالة التـأعلـى فضـل الـدلیل  .خیرأو فضل التأخیر أستحباب التادلیل على 

ثـم فـال إ -جـل وعـال-تقى هللا اخر إذا منهم من تعجل ومن تأ �ل�ال و  ، نه ما تعجل فقطأ والسالم

 .مهأ �یوم ولدتهرجع من ذنو�ه  علیه

 طالب:............

 قراره.ما �أمره أو �إإ

 طالب:............

علیــه الصــالة مــر صــر�ح منــه أمــر صــر�ح، وذلــك إمــا أن �كــوَن �ــأمرِه أو �ــإقراره، ومــا فــي أ مــا فیــه

 هم فسكت. رأ  �أمرِه، أو �كونهِ إما ذنه إال �إن الصحا�ة ال یتصرفون ، لكن المعروف أوالسالم

  :ِفي َذِلك ِسَماٌك اْلَیُهوِديُّ  َشاِعُرُهمْ َوَقاَل "

 َوَأْنـــُتْم ِرَعـــاٌء ِلَشـــاٍء ِعَجـــافٍ     َوَلـــْم َنْصـــِدفِ  ُموَســـى َعَلـــى َعْهـــدِ  َأَلْســـَنا َوِرْثَنـــا اْلِكَتـــاَب اْلَحِكـــیمَ 

 

ـــــــــــــفِ  ِتَهاَمـــــــــــــةَ  ِ�َســـــــــــــْهلِ   َواْألَْخَی

 

ـــــ  ـــــَة َمْجـــــًدا َلُك ـــــَرْوَن الرَِّعاَ�   مْ َت

 

ــــــرٍ  ــــــلِّ َدْه ــــــَدى ُ� ــــــفِ  َل ــــــْم ُمْجِح  َلُك

     

ــــاِهُدوَن اْنتَ     واُهــــَفَیــــا َأیَُّهــــا الشَّ

 

ــــــِم َواْلَمْنِطــــــِق اْلُمؤْ  ــــــفِ َعــــــِن الظُّْل  ِن

 

ـــدُّ   ـــاِلي َوَصـــْرَف ال ـــلَّ اللََّی  وْر هُ َلَع

  

 ُیـــــــِدْلَن َمـــــــِن اْلَعـــــــاِدِل اْلُمْنِصـــــــفِ 

      

 اَوِ�ْجَالِئَهـــــــــ النَِّضـــــــــیرِ  ِ�َقْتـــــــــلِ  

  

ــــــــ ــــــــِل َوَل ــــــــِر النَِّخی  ْم ُتْقِطــــــــفِ َوَعْق

 

  

 
اُن ْبُن َثاِبت َفَأَجاَ�هُ       :َحسَّ



 
 

 
 
 

١
١ 
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ــــــــــــــٌر َنَصــــــــــــــُروا ــــــــــــــَد َمْعَش ــــــــــــــا َتَفاَق ــــــــــــــَدِتِهْم َنِصــــــــــــــی     ُقَرْ�ًش ــــــــــــــْم ِبَبْل ــــــــــــــْیَس َلُه   رُ َوَل

ــــــــــــاَب َفَضــــــــــــیَُّعوهُ  ــــــــــــوا اْلِكَت ــــــــــــوا ُأوُت ــــــــــــو      ُهُم ــــــــــــْوَراِة ُب ــــــــــــِن التَّ ــــــــــــٌي َع ــــــــــــْم ُعْم   رُ َوُه

 

ـــــــــــــْد َأبَ  ـــــــــــــاْلُقَراِن َوَق ـــــــــــــْرُتْم ِ� ـــــــــــــُتمْ َكَف  ْی

 

ـــــــــــــــِذیرُ   ـــــــــــــــاَل النَّ ـــــــــــــــِذي َق ـــــــــــــــِدیِق الَّ  ِبَتْص

 

ـــــــــى َســـــــــَراةِ  ـــــــــاَن َعَل ـــــــــَؤيٍّ  َوَه ـــــــــي ُل  َبِن

 

ــــــــــــــــــــــقٌ   ــــــــــــــــــــــاْلُبَوْ�َرةِ  َحِر� ــــــــــــــــــــــَتِطیرُ  ِ�  ُمْس

 

 

  :اْلُمطَِّلِب  َعْبدِ  ْبنِ  اْلَحاِرثِ  ْبنُ  ُسْفَیانَ  َأُبو َفَأَجاَ�هُ 

ُ َذِلــــــــــــَك ِمــــــــــــْن َصــــــــــــِنیعٍ   َأَداَم للااَّ

       

ـــــــــــي نَ   َق ِف ـــــــــــِعیرَوَحـــــــــــرَّ  َواِحیَهـــــــــــا السَّ

 

َنـــــــــــا ِمْنَهـــــــــــا ِبُنـــــــــــْزه   َســـــــــــَتْعَلُم َأیُّ

  

ـــــــــــــــــُم َأيَّ َأْرَضـــــــــــــــــْیَنا َتِصـــــــــــــــــیرُ    َوَتْعَل

  

 اَفَلــــــْو َ�ـــــــاَن النَِّخیـــــــُل ِبَهـــــــا ِرَ�اً�ـــــــ

     

 "َلَقـــــــــــاُلوا َال ُمَقـــــــــــاَم َلُكـــــــــــْم َفِســـــــــــیُروا 

  

 طالب:............

ر ن �ـان الضــمیا �إجا�ـُة حســان، و��ًضـیبــه أالـذي قبلـُه الیهــودي، �أنـه �ج جــابأأو جا�ـة حسـان، إ

 .مانع یهف لیس جابأو  جابأ لكنقرب مذ�ور �عود إلى أ

 طالب:............ 

السـیاق  ن �ـاَن مـنو� ،قرب مذ�ورأن �ان الضمیر �عود إلى و�درى، هذا ممكن �جیب حسان ما أ

 .على الیهودي یردنه ما یدل على أ

ــَنةِ : َ�ـاَن ُخــُروُج النَّ الثَّاِنَیـةُ " َل السَّ ِل َأوَّ ُ َعَلْیـِه َوَســلََّم ِإَلـْیِهْم ِفــي َرِ�یـٍع اْألَوَّ  الرَّاِ�َعـِة ِمــَن ِبـيِّ َصــلَّى للااَّ

ُنوا ِمْنـُه ِفـي اْلُحُصـونِ ، َوتَ اْلِهْجَرةِ  . ُم اْلَخْمـرِ ، َوِحیَنِئـٍذ َنـَزَل َتْحـِر�َقْطـِع النَّْخـِل َوِ�ْحَراِقَهـا، َوَأَمـَر �ِ َحصَّ

ــ َوَدسَّ  ِ ْبــُن ُأَبــيٍّ اْبــُن َســُلولَ َعْب ــا َبِنــي النَِّضــیرِ  َوَمــْن َمَعــُه ِمــَن اْلُمَنــاِفِقیَن ِإَلــى ُد للااَّ ، َوِ�ْن َمَعُكــمْ  ِإنَّ

ــمْ  ــا َمَعُك ــوِتْلُتْم َقاَتْلَن ــمْ ، َوِ�ْن ُق ــا َمَعُك ــِرْجُتْم َخَرْجَن ــَذِلكَ  ؛ُأْخ وا ِب ــاْغَترُّ ــَذُلوُهمْ َف ــُة َخ ــاَءِت اْلَحِقیَق ــا َج  . َفَلمَّ

ُ َعَلْیِه َوَسلََّم َأْن َ�ُكفَّ وُهْم َوَأْلَقْوا ِ�َأْیِدیِهمْ َوَأْسَلمُ   ؛َعْن ِدَماِئِهْم َوُ�ْجِلَیُهمْ ، َوَسَأُلوا َرُسوَل للااَِّ َصلَّى للااَّ
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ِبُل ِمْن َأْمَواِلِهْم ِإالَّ ا َالحَ َعَلى َأنَّ َلُهْم َما َحَمَلِت اإلِْ َخْیَبر، َوِمْنُهْم َمـْن َسـاَر  َلى، َفاْحَتَمُلوا َ�َذِلَك إِ لسِّ

ـــامِ  ِإَلـــى ـــْن َســـاَر ِمـــْنُهْم ِإَلـــى الشَّ ِم ْبـــِن َأِبـــي  َكُحَیـــيِّ ْبـــِن َأْخَطـــَب، ؛َأَكـــاِبُرُهمْ  َخْیَبـــرَ  َوَ�ـــاَن ِممَّ َوَســـالَّ

ِ�یعِ  اْلُحَقْیِق،  " .َخْیَبرُ  َفَداَنْت َلُهمْ  َوِ�َناَنَة ْبِن الرَّ

 م.وهُ عُ بِ دانوا لهو وتَ أُ�براء الیهود  فلما جاءهم الكبار خیبر یهود، سكاننهم یهود، أل

 َقَطـعَ  َوَسـلَّمَ  َعَلْیـهِ  للااَُّ  َصـلَّى للااَِّ  ُسـولَ رَ  َأنَّ  اْبـِن ُعَمـرَ  َوَغْیـرِِه َعـنِ  ُمْسِلمٍ  : َثَبَت ِفي َصِحیحِ الثَّاِلَثةُ "

قَ  النَِّضیرِ  َبِني َنْخلَ  انُ   َوَحرَّ  :َوَلَها َ�ُقوُل َحسَّ

  َوْ�َرِة ُمْسَتِطیرُ َحِر�ٌق ِ�اْلبُ               َبِني ُلَؤيٍّ  َوَهاَن َعَلى َسَراةِ                

ـ  .اْآلَ�ـةَ  }َمـا َقَطْعـُتْم ِمـْن ِلیَنـةٍ { :َوِفي َذِلَك َنَزَلت ِر�ِقَهـا َتْخِر�ـِب َداِر اْلَعـُدوِّ َوَتحْ  اُس ِفـيَواْخَتَلـَف النَّ

ُل: َأنَّ َذِلـَك َجـاِئزَعَلى قَ  َوَقْطِع ِثَماِرَها َنـِة.ِفـَقاَلـُه  ؛ْوَلْیِن: اْألَوَّ َعِلـَم اْلُمْسـِلُموَن  نْ : إِ الثَّـاِني ي اْلُمَدوَّ

 ".ِفي اْلَواِضَحةِ  َماِلكٌ  َقاَلهُ  ؛ َذِلَك َلُهْم َلْم َ�ْفَعُلوا، َوِ�ْن َیِئُسوا َفَعُلواَأنَّ 

لنهـي عـن ن اال شـك أ .لمصـلحة الراجحـة، �فعـل فـي ذلـك اةالراجحـالمصـلحة  فعـلُ على �ل حال �ُ 

ذا ترتــب علــى نصــوص �ثیــره جــًدا، لكــن إ فیــهجــاءت  .الشــر�عة فــي مــٌر مقطــوٌع �ــهإضــاعة المــال أ

 حة على مصلحة �قاء المال فال شك أنه شرعي، ألن الشرع جاء بتحصـیل أعلـىذلك مصلحة راج

مـوال لمصـلحة بتقر�ـب �عـض األامـام إذا رأى اإل .رتكاب أدنى المفسدتین ومنـه هـذااالمصلحتین، و 

صـٌل رتكبوا فله ذلك وله أارتكاب ما امن تسول له نفسه � وأهم، ئها، و�رتدع من وراصحابُ أ عدلیرت

مصـلحة ذ�رنـا ما  ذا ترتب علي ذلكال تجوز إضاعته إال إالمال محترم و  نأ صل، و�ال فاألرعيش

 راجحة. 

ـاِفِعيّ  َناِظُر َأْصَحابُ َوَعَلْیِه یُ ِفي اْلَواِضَحِة  َماِلكٌ  َقاَلهُ  " ـِحیُح اْألَوَّ  اْلَعَرِ�ـي: اْبـنُ  .قالالشَّ َوَقـْد  لُ َوالصَّ

ُ َعَلْیـِه َوَسـلََّم َأنَّ َنْخـلَ  َق ِلَیُكـ ؛َلـهُ  ِضـیرِ َبِنـي النَّ  َعِلَم َرُسوُل للااَِّ َصلَّى للااَّ وَن َذِلـَك َوَلِكنَّـُه َقَطـَع َوَحـرَّ

 ".,, ِلَصَالحِ ِض اْلَمالِ َوِ�ْتَالُف َ�عْ . اْم َحتَّى َ�ْخُرُجوا َعْنهَ یهِ ِنَكاَ�ًة َلُهْم َوَوْهًنا فِ 

ا بهــ ن و ، تجعلــوهم یتشــبثكثــرورهم أدُ ِبــ مــوال تجعلهــم یتشــبثونَ ن هــذه األأل مــد القتــال،لــئال �طــول أ

هـا، وخر�ـت هـذه البیـوت رخصـت علـیهم لیمـدعاة للر�ـون إ هـي ، فإذا قطعت هذه النخیل التيكثرأ

  تطل مدة القتال.جروها ولم وأ

  .ْقُصوَدٌة َعْقًال ، مَ  َجاِئَزٌة َشْرًعاَمْصَلَحةٌ  َوِ�ْتَالُف َ�ْعِض اْلَماِل ِلَصَالِح َ�اِقیهِ "
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َیـــا اْلكِ  . َوَقاَلـــهُ نَّ ُ�ـــلَّ ُمْجَتِهـــٍد ُمِصـــیبٌ أَ  ِإنَّ ِفـــي َهـــِذِه اْآلَ�ـــِة َدِلـــیًال َعَلـــى :اْلَمـــاَوْرِديّ  : َقـــالَ الرَّاِ�َعـــةُ 

ــِريُّ  ــالَ  الطََّب ــَق ــَع ُوُج ــِه َم ــي ِمْثِل ــُد ِف ــاُد َیْبُع ــاَن اِالْجِتَه ــ: َوِ�ْن َ� ــيِّ َص ُ عَ وِد النَِّب ــْیَن لَّى للااَّ ــلََّم َب ــِه َوَس َلْی

 ".َأْظُهِرِهمْ 

 الـذيتشـر�ع، و�قـراره تشـر�ع، ف ، وفعلـهألنه مؤ�ـد �ـالوحي علیه الصالة والسالمجتهاد فى عهدِه اال 

 فأصـابجتهـد الحـاكم ا إذاصـیب بـدلیل �مالراجح، ولیس �ل مجتهد  هو علیه الصالة والسالم�قره 

، »جـٌر واحـدفلـه أ خطـأأفجتهـد ا، و�ن أجـرانفلـه  فأصـابجتهـد ا إن«، خطـأفأجتهـد افله أجر، و�ن 

، فالمجتهـد واحـد هـو عمـرٌ  �صـیب ز�ـٌد و�خطـئو  ،أخـرى  على أنه �جتهـد فیصـیب مـرًة و�خطـأفدل 

 .-ل وعالج-عند ِهللا  الذي�صیب الحق  الذي

ُ َعَلْیــِه  َوَال َشــَك َأنَّ َرُســولَ " ــوُ  ؛َك َوَســَكتَ َوَســلََّم َرَأى َذِلــللااَِّ َصــلَّى للااَّ . ْن َتْقِر�ــرِِه َفَقــطْ ا اْلُحْكــَم ِمــَفَتَلقَّ

َال اْجِتَهـاَد َمـَع ، وَ َعُهـمْ اَن مَ َ�ـَلْیـِه َوَسـلََّم  عَ ِألَنَّ َرُسـوَل للااَِّ َصـلَّى للااَُّ  ؛َوَهـَذا َ�اِطـلٌ  :اْلَعَرِ�ـيِّ  اْبـنُ  َقالَ 

ُ َعَلْیــِه َوَسـلَّمَ ُحُضـوِر َرُسـوِل للااَِّ َصـ ِبــاْجتِ  َلـىعَ ، َوِ�نََّمـا َیــُدلُّ لَّى للااَّ ُ َعَلْیـِه وَ َهـاِد النَّ َســلََّم يِّ َصـلَّى للااَّ

ــارِ َأْخــًذا ِ�عُ  ِفیَمــا َلــْم َیْنــِزْل َعَلْیـــهِ  ـــِة َلْلُكفَّ ْذِن ِللْ  ُخــوًال ، َودُ ُمــوِم اْألَِذ�َّ ْم ِضــي َعَلـــْیهِ ُكـــلِّ ِلَمــا َ�قْ ِفــي اإلِْ

 ". ]٥ر:[ الحش} ینوِلیْخِزي اْلفاِسقِ {: َوَذِلَك َقْوُلُه َتَعاَلى ؛ِ�اِالْجِتَیاِح َواْلَبَوارِ 

یس لـ إنـهمـنهم مـن �قـول  .العلـم أهـلبین  مختلٌف فیه -علیه الصالة والسالم-له  جتهاد �النسبةِ اال

مــن �ــان  ءً اســو  متلــو بــوحي إمــامــن هللا جــل وعــال،  بــوحي و�شــرعه �قــررهو�ــل مــا  �جتهــد، أنلــه 

 يفــ هــذا قــول .مــن الســنة أون مــن القــرآ الــوحي ُ�ســال فُینــزل علیــهمــا  و�ِثیــًرا .الســنةمــن  أوالكتــاب 

ة علیـه الصـال �جتهـد إنـهومنهم من �قـول  .ما علیه األدلةمن وعلیه العلم  أهل لة وعلیه جمعٌ أالمس

علـى �ـل  .بـدر وفـاداهم فنـزل العتـاب أسـرى قصة  فيجتهد ا، �ما الخطأعلى   �قرلكنه ال والسالم

 .العلم أهللة معروفة عند أل المسحا

ـــا ِهـــيَ : اخْ اْلَخاِمَســـةُ " ـــِة َم ـــي اللِّیَن ـــَف ِف لُ  ؛ُتِل ـــَواٍل َعَشـــَرٍة: اْألَوَّ ـــى َأْق ـــُه ِإالَّ اْلَعْجـــَوةَ : النَّ َعَل  ؛ْخـــُل ُ�لُّ

َأنََّهـا  :َواْلَحَسـن َوُمَجاِهـدٍ  اْبـِن َعبَّـاسٍ  َوَعـنِ  .َواْلَخِلیـل َوِعْكِرَمةُ  ُجَبْیرٍ  ْبنُ  َوَسِعیدُ  اِلكٌ َومَ  الزُّْهِريُّ  َقاَلهُ 

ــهُ  ــُل ُ�لُّ ــاالنَّْخ ــَوًة َوَال َغْیَرَه ــَتْثُنوا َعْج ــْم َ�ْس ــنِ   .، َوَل ــاسٍ  َوَع ــِن َعبَّ ــا اْب ــِل. َأْ�ًض ــَن النَّْخ ــْوٌن ِم ــا َل : َأنََّه

.  :َأِبي ُعَبْیَدة َوَعنْ  .َأنََّها ِ�َراُم النَّْخلِ  :ِ يّ الثَّْورِ  َوَعنِ  َأنََّها َجِمیـُع َأْلـَواِن التَّْمـِر ِسـَوى اْلَعْجـَوِة َواْلَبْرِنـيِّ

ًة  :ٍ ُمَحمَّد ْبنُ  َجْعَفرُ  َوَقالَ  ـَالُم َعلَ  ُنـوحٍ  َوُذِكَر َأنَّ اْلَعِتیَق َواْلَعْجَوَة َ�اَنَتا َمعَ  ِإنََّها اْلَعْجَوُة َخاصَّ ْیـِه السَّ

ِفیَنةِ  َناِث ُ�لَِّها َفِلَذِلَك َشـقَّ َعَلـىَواْلَعِتیقُ  .ِفي السَّ  ؛َقْطُعَهـا اْلَیُهـودِ  : اْلَفْحُل  َوَ�اَنِت اْلَعْجَوُة َأْصَل اإلِْ
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َوُهـَو َشـِدیُد  ،لتَّْمـرِ ْجـَوُد ا، َتْمـُرُه أَ ُ�َقـاُل ِلَتْمـرِِه: اللَّـْونُ  : ِهَي َضْرٌب ِمَن النَّْخـلِ َوِقیلَ  .اْلَماَوْرِديُّ  َحَكاهُ 

ْفَرةِ  ْرُس ، ُیَرى َنَواُه ِمْن َخارِ الصُّ  ".النَّْخَلُة ِمْنَها َأَحبُّ ِإَلْیِهْم ِمْن َوِصیفٍ  ؛ِجِه َوَ�ِغیُب ِفیِه الضِّ

 .ار النوى ، من �بر التمر وصغرهبمن � �عني

  :اْألَْخَفش َوَأْنَشدَ  .ْرضِ �َبُة ِمَن اْألَ ُة اْلَقرِ : ِهَي النَّْخلَ لَ َوِقی  .نَّْخَلُة ِمْنَها َأَحبُّ ِإَلْیِهْم ِمْن َوِصیفٍ "ال

 ِب ِمْن َفْوٍق ِلیَنهْ ِ�ِفَراِق اْألَْحَبا         َقْد َشَجاِني اْلَحَماُم ِحیَن َتَغنَّى          

 ".ِألَنََّها َأْلَیُن ِمَن النَّْخَلةِ  ؛ِقیَل: ِإنَّ اللِّیَنَة اْلَفِسیَلةُ و 

قــرب مــن أ فهــي ،األرضالنخــل قر�بــٌة مــن  رأسالفســیلة الصــغیرة غــرس  ،األرضقر�بــة مــن  يوهــ

 قبله. الذي

اِعرِ "  :َوِمْنُه َقْوُل الشَّ

 ِخیَل ِ�اْآلَجامِ ُثمَّ َحفُّوا النَّ               َغَرُسوا ِلیَنَها ِ�َمْجَرى َمِعینٍ            

  :الرِّمَّةِ  ُذو َقالَ  ؛اْلَحَیاةِ لَُّها ِلِلیِنَها �ِ : ِإنَّ اللِّیَنَة اْألَْشَجاُر �ُ َوِقیلَ 

 �ِشِه َیَتَرْقَرقُ رِ َنَدى َلْیِلِه ِفي           ِطَراُق اْلَخَواِفي َواِقٌع َفْوَق ِلیَنةٍ        

َقلُ  َد َحتَّـى اِئـ: َال َتْنـَتِفُخ اْلَموَ ُلـونَ َ�ُقو  اْلَمِدیَنـةِ  لُ َوَأْهـ :َقـال .اْألَْصَمِعيُّ  َقاَلهُ  ؛َواْلَقْوُل اْلَعاِشُر: َأنََّها الدَّ

َقلَ  ؛ُتوَجــَد اْألَْلــَوانُ  ــِحی :اْلَعَرِ�ــيِّ  اْبــنُ  َقــالَ  .َ�ْعُنــوَن الــدَّ : ِلــَوْجَهْینِ  َوَماِلــكٌ  الزُّْهــِريُّ  ُح َمــا َقاَلــهُ َوالصَّ

 " .: َأنَُّهَما َأْعَرُف ِبَبَلِدِهَما َوَأْشَجاِرِهَماَأَحُدُهَما

العجــوى، قالــه الُزهــري ومالــك، وســبب التــرجحیح مــن  الإ والنخــل �لــهل التمــر �ــ ا...عــد ن�عنــي مــ

 .شجارهماأعرُف ببلدهما وأنهما قال أ العر�ي

ُحوَنهُ َأنَّ اِالْشـِتَقاَق َ�ْعُضـُدهُ  :الثَّـاِني" َلــى ، َواْعَتلَّـْت عَ  اللِّیَنـَة َوْزُنَهـا ُلوَنـةٌ ِإنَّ َفـ ،، َوَأْهـُل اللَُّغـِة ُ�َصـحِّ

ـْدِر (ِ�َفـْتِح اْلَبـاءِ َ�َبـْركِ  ؛ُلَهـاَر َأوَّ َلـِت اْلَهـاُء ُ�ِسـ، َفـِإَذا َدخَ ْت ِإَلـى ِلیَنـٍة َفِهـَي َلـْونٌ  َفآَلـُأُصوِلِهمْ  )  الصَّ

. َوَجْمُع َهاَ�اًء ِالْنِكَساِر َما َقْبلَ  َبِت اْلَواوُ ٌة َفُقلِ َوِ�ْرِكِه ( ِ�َكْسِرَها ) ِألَْجِل اْلَهاِء  َوِقیَل ِلیَنٌة َأْصُلَها ِلْونَ 

 :هِ َ�ِصُف ُعُنَق َفَرِس  اْمُرُؤ اْلَقْیسِ  َقالَ  ؛: ِلَیانٌ َوِقیلَ  اللِّیَنِة ِلینٌ 

ُعْر َأْضَرَم ِفیَها اْلغَ               َ�َسُحوِق اللَِّیانِ  َوَساِلَفة              "ِويُّ السُّ

 جل الواو.أمحذوفة، تحذف �ثیًرا من  ربسالفًة مجرور ب .بور سالفًة الواو هذه واو 

َیْت ِلیَنـًة اْشـِتَقاًقا ِمـَن اللَّـْوِن َال ِمـَن اللَّـْینِ  :اْألَْخَفش َوَقالَ " َواْخُتِلـَف ِفـي  :اْلَمْهـَدِويّ  . قـالِإنََّمـا ُسـمِّ

َمـا ( :َعْبـُد للااَِّ  أَ َوَقرَ  : َأْصُلَها ِلیَنٌة ِمْن َالَن َیِلینُ َوِقیلَ  : ِهَي ِمَن اللَّْوِن َوَأْصُلَها ُلوَنةٌ َفِقیلَ  ؛اْشِتَقاِقَها
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َمــا  (:اْألَْعَمــُش  . َوَقــَرأَ َأْي َقاِئَمــًة َعَلــى ُســوِقَها  )َقَطْعــُتْم ِمــْن ِلیَنــٍة َوَال َتــَرْكُتْم َقْوَمــاَء َعَلــى ُأُصــوِلَها

ًمــا َعَلــى ُأُصــوِلَها َقْوَمــاُء َعَلــى (  :ئَ ُقــرِ وَ   .اْلَمْعَنــى َلــْم َتْقَطُعوَهــا )َقَطْعــُتْم ِمــْن ِلیَنــٍة َأْو َتَرْكُتُموَهــا ُقوَّ

ـمَِّة َعـِن  : اْكُتِفـَي ِفیـهِ َ�َرْهٍن َوُرُهٍن. َوالثَّاِني ؛. َوِفیِه َوْجَهاِن: َأَحُدُهَما: َأنَُّه َجْمُع َأْصلٍ )ُأُصِلَها ِ�الضَّ

َأْي ] ٥[ الحشـر: } فِبـِإْذِن للاّاِ {  .)مـا( ِإَلـى َلْفـِظ  َذَهاً�ـا )َقاِئًمـا َعَلـى ُأُصـوِلهِ (: . َوُقـِرئَ [ اْلـَواِو ]

ـِه َوُ�ُتِبـهِ  اْلَیُهـودَ  ِلُیِذلَّ َأْي  ]٥الحشر: [ }وِلیْخِزي اْلفاِسِقین{  ِ�َأْمرِهِ  ـاَر ِ�ـِه َوِ�َنِبیِّ قولـه تعـالى:  .اْلُكفَّ

 "}...َوما َأفاَء للااَُّ {

 نقف على هذا. �الم طو�ل جدا. عشر صفحات...

 نهـاأثقـات  أطبـاءرقبتهـا وظهرهـا وقـرر  فـي عـددةمت�كسوٍر  وأصیبتحادث  أصابها امرأة :�قول

رمضـان  مـن بینهـا شـهر أشـهرالبد من تخدیرها تخدیًرا �امًال حتى تجبر عظامها وُخدرت ثالثُة 

 ال؟ أوالثالثة  األشهرهذه  فيفهل یلزمها قضاء الصلواِت والصوم 

اد ز  إذاا ملحق �الجنون ، غیبو�ة هذ-جل وعال-�فعل هللا  للوعي اقدفو  إغماءهذا التخدیر لو �ان 

ء هـا هـذا التخـدیر متـى شـایرفـع عن أن دمـياآلشـاء  و�ذا دمياآل�ان �فعل  إذا، لكن أ�امعن ثالثة 

 علیها القضاء �كل ما تقدم. و حكم النوم  فينه إف

  
 


