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اﻟسﻼم ﻋﻠیكم ورﺤمﺔ ﷲ و�ر�ﺎﺘﻪ.
�سم ﷲ اﻟرﺤمن اﻟرﺤیم.

اﻟحمد ﻪﻠﻟ رب اﻟﻌﺎﻟمین ،وﺼﻠﻰ ﷲ وﺴﻠم ﻋﻠﻰ ﻨبینﺎ ﻤحمد وﻋﻠﻰ آﻟﻪ وﺼحبﻪ ،ﻗﺎل اﻹﻤﺎم
اﻟﻘرطبﻲ -رﺤمﻪ ﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ:-

" ﻗوﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ876543210/.-,+*)('& [ :
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اﻟمدﺜر .٥٣ – ٤٩ :ﻗوﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ)('&[ :

اﻟمدﺜر ٤٩ :أي ﻓمﺎ ﻷﻫﻞ ﻤكﺔ ﻗد أﻋرﻀوا ووﻟوا ﻋمﺎ ﺠئتم �ﻪ ،وﻓﻲ ﺘﻔسیر ﻤﻘﺎﺘﻞ:

اﻹﻋراض ﻋن اﻟﻘرآن ﻤن وﺠﻬین" .

ﺠئتﻬم ،ﻤﺎذا ﻋند�م ﺠئتﻬم أم ﺠئتم؟ ﺠئتﻬم أم ﺠئتم؟
طﺎﻟب............. :

ﻫین اﻟجیم ﻤكسورة ﻋﻠﻰ اﻟوﺠﻬین ،ﻟكن ﻫﻞ ﻓیﻪ ﻫﺎء أم ﻤﺎ ﻓیﻪ ﻫﺎء؟

طﺎﻟب............. :

ﻤﺎ ﻫو اﻟخطﺎب ﻟﻠنبﻲ -ﻋﻠیﻪ اﻟصﻼة واﻟسﻼم-؟

طﺎﻟب............. :

ﻻ ﻻ ،ﺠئتم �ﻪ ﻤﻌﺎﺸر اﻷﻨبیﺎء أو ﺠئتﻬم �ﻪ �ﺎ ﻤحمد.
طﺎﻟب............. :

ﺠئتم؟

طﺎﻟب............. :

ﻤﺎ ﻓیﻪ ﻨسﺦ ﻤحﻘﻘﺔ أو ﺸﻲء؟ طبﻌﺎت ﺠدﯿدة..

" وﻓﻲ ﺘﻔسیر ﻤﻘﺎﺘﻞ :اﻹﻋراض ﻋن اﻟﻘرآن ﻤن وﺠﻬین أﺤدﻫمﺎ :اﻟجحود واﻹﻨكﺎر ،واﻟوﺠﻪ
اﻵﺨر :ﺘرك اﻟﻌمﻞ �مﺎ ﻓیﻪ ،وﻤﻌرﻀین ﻨصب ﻋﻠﻰ اﻟحﺎل ﻤن اﻟﻬﺎء واﻟمیم ﻓﻲ ﻟﻬم وﻓﻲ اﻟﻼم
ﻤﻌنﻰ اﻟﻔﻌﻞ ﻓﺎﻨتصﺎب اﻟحﺎل ﻋﻠﻰ ﻤﻌنﻰ اﻟﻔﻌﻞZ,[ .

ﻓرارﻫم ﻤن ﻤحمد -ﺼﻠﻰ ﷲ ﻋﻠیﻪ وﺴﻠمZ.-[ -

اﻟﻣدﺛر ٥۰ :أي �ﺄن ﻫؤﻻء اﻟكﻔﺎر ﻓﻲ
اﻟﻣدﺛر ٥۰ :ﻗﺎل اﺒن ﻋبﺎس :أراد اﻟحمر

اﻟوﺤشیﺔ ،وﻗ أر ﻨﺎﻓﻊ واﺒن ﻋﺎﻤر �ﻔتﺢ اﻟﻔﺎء أي ﻤن ّﻔرة ﻤذﻋورة ،واﺨتﺎرﻩ أﺒو ﻋبید وأﺒو ﺤﺎﺘم،

واﻟبﺎﻗون �ﺎﻟكسر أي ﻨﺎﻓرة �ﻘﺎل :ﻨﻔرت واﺴتنﻔرت �مﻌنﻰ ﻤثﻞ ﻋجبت واﺴتﻌجبت وﺴخرت

واﺴتسخرت ،وأﻨشد اﻟﻔراء:

أﻤس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك ﺤم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎرك إﻨﻬ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم ﻤس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتنﻔر

ﻗوﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ Z0[ :اﻟﻣدﺛر ٥۱ :أي ﻨﻔرت وﻫر�ت" .

ﻓـ ـ ـ ـ ـ ــﻲ إﺜـ ـ ـ ـ ـ ــر أﺤم ـ ـ ـ ـ ـ ـرة ﻋمـ ـ ـ ـ ـ ــدن ﻟﻐـ ـ ـ ـ ـ ــرب
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اﻟحمر ﺠمﻊ ﺤمﺎر ،واﻟواﻀﺢ أﻨﻪ أراد اﻟحمر اﻟوﺤشیﺔ �مﺎ ﻗﺎل اﺒن ﻋبﺎس؛ ﻷن اﻟحمر اﻷﻫﻠیﺔ ﻫﻲ
ﻨﻔورا ،ﻓمﺎ �مكن أن �ضرب ﺒﻬﺎ اﻟمثﻞ ،اﻟحمر اﻷﻫﻠیﺔ ﯿندر أن ﺘنﻔر ﻤن ﺸﻲء؛ ﻟمﺎ
أﻗﻞ اﻟحیواﻨﺎت ً
ﺠبﻠت ﻋﻠیﻪ ﻤن ﺸﻲء ﻤن اﻟبﻼدة ،ﻓﺎﻟمراد ﺒﻬﺎ ﺤمر اﻟوﺤش �مﺎ ﻗﺎل اﺒن ﻋبﺎسُ .ﺤ ُمر �ضم اﻟمیم

اﺤدا
�خﻼف ُﺤ ْمر ﺠمﻊ أﺤمر وﺤمراء ،و�خطﺊ �ﻌض ﻤن ﯿنطق ﺒـ»ﻷن ﯿﻬدي ﷲ �ك ً
رﺠﻼ و ً
ِ
ِ
اﻟنﻌم( ﺠمﻊ ﻨﻌمﺔ ،واﻟمراد
ﺤمر ّ
)ﺤمر( ﺠمﻊ ﺤمﺎر )و ّ
ﺨیر ﻟك« �ﻘول )ﻤن ُ
اﻟنﻌم( ﻫذا �ﻠﻪ ﺨطﺄ ُ
ﺤمر« ﺠمﻊ أﺤمر وﺤمراء» ،اﻟﱠنﻌم« واﺤدة اﻷﻨﻌﺎم ،واﻟمراد ﺒﻬﺎ اﻹﺒﻞ ،وﻫذا اﻟﻠون ﻤنﻬﺎ أﻨﻔس
» ْ
ِ
ﻤستنﻔرة اﻹﺴنﺎد �كون ﻟﻠشﻲء ﺤﻘیﻘﺔ ،وﻗد �كون
ﻤستنﻔرة أو
أﻨواﻋﻬﺎ وأﻟواﻨﻬﺎ ﻋند اﻟﻌرب ،و�وﻨﻬﺎ
َ

ِ
أ�ضﺎ ،واﻟرﺠﻞ �مﺎ �ﻘﺎل ﻟﻪ رﺠﻞ
ﻤستنﻔر ،و�ﻘﺎل ﻟﻪ:
اﻹﺴنﺎد إﻟﻰ اﻟسبب ،ﻓﺎﻟنﺎﻓر �ﻘﺎل ﻟﻪ
َ
ﻤستنﻔر ً
ِ
ﻓﺄﺤیﺎﻨﺎ �سند إﻟﻰ ﻏیرﻩ ﻤن
ﻤحصن،
أ�ضﺎ
ﻤحصن [Z9876
ً
اﻟنسﺎء� ٢٤ :ﻘﺎل ﻟﻪ ً
َ
�ﺎب اﻟحﻘیﻘﺔ ،وأﺤیﺎﻨﺎ �كون ﻤن �ﺎب اﻟتسبب ﻤثﻞ اﻟوﻓﺎة ،ﷲ [  Z 9 8اﻟزﻤر ٤٢ :اﻟمتوِّﻓﻲ

اﻷﻨﻌﺎم ٦١ :ﻷﻨﻬم وﺴﺎﺌط ﻓﻲ ﻫذا ،و�ﻘﺎل:
ﻓﻲ اﻟحﻘیﻘﺔ ﻫو ﷲ ،وﻓﻲ اﻵ�ﺔ اﻷﺨرى [ZGF
ِ
ﻤستنﻔرة
ﻤﺎت ﻓﻼن ﻓﺄُﺴند إﻟیﻪ ،ﻓﺎﻹﺴنﺎد �حصﻞ ﻟمثﻞ ﻫذﻩ اﻟمﻼ�سﺎت ،وﻻ اﺨتﻼف ﺒین اﻟﻘراءﺘین
ﻤستنﻔرة ،ﻫﻲ ﻨﺎﻓرة ﻋﻠﻰ �ﻞ ﺤﺎل ،ﻟكن ﻨﻔرت �سبب ﻤن ﻨّﻔرﻫﺎ.
أو
َ
طﺎﻟب.............. :
اﻟﻼم [&'()* Z+اﻟمدﺜر ٤٩ :ﻤتﻌﻠﻘﻬﺎ أﯿن ﻫو؟ ﻟﻬﺎ ﻤتﻌﻠق؟ ﺘﻘدﯿرﻩ؟
طﺎﻟب :ﻓﺄي ﺸﻲء ﻟﻬم.
ﻨﻌم.

طﺎﻟب :ﻓﺄي ﺸﻲء ﻟﻬم.

ﱠ
اﻟمتﻌﻠق ﻫو ﻗﺎل وﻓﻲ اﻟﻼم ﻤﻌنﻰ اﻟﻔﻌﻞ ،ﻓﺎﻨتصﺎب اﻟحﺎل ﻋﻠﻰ ﻤﻌنﻰ اﻟﻔﻌﻞ
أي ﺸﻲء ﻟﻬم ،ﻟكن
ﻟمﺎ ﻗﺎل اﻟﻼم ﻓﻲ ﻤﻌنﻰ اﻟﻔﻌﻞ ﻟیبین أﻨﻪ ﻻ أﻨﻬﺎ ﻻ ﺘحتﺎج إﻟﻰ ﱠ
ﻤتﻌﻠق ﻤن اﻟﻔﻌﻞ ﻫﻲ اﻟﻌﺎﻤﻞ ﻓﻲ
اﻟحﺎل ﻤﻌرﻀین ،واﻟحﺎل ﻤﻌرﻀین ﻨصب ﻋﻠﻰ اﻟحﺎل ﻤن اﻟﻬﺎء واﻟمیم ﻓﻲ ﻟﻬم ،وﻓﻲ اﻟﻼم ﻤﻌنﻰ
اﻟﻔﻌﻞ ﻓﺎﻨتصﺎب اﻟحﺎل ﻋﻠﻰ ﻤﻌنﻰ اﻟﻔﻌﻞ و�ﻻ ﻓكیﻒ �ﻘدر ﻤتﻌﻠق اﻟجﺎر واﻟمجرور؟ طیب أي
ﺘﻔسر )ﻤﺎ( �ﺄي ﺸﻲء )ﻤﺎ ﻟﻬم( وﻤﺎ
ﺸﻲء �ﺎﺌن ﻟﻬم؟ �ﻌنﻲ ﻤﺎ �كﻔﻲ ﺘﻘدﯿر �ﺎﺌن أو ﻤستﻘر ،ﺤتﻰ ﱠ

أﺤیﺎﻨﺎ �كون اﻟكﻠمﺔ ﻤر�بﺔ ﻤن ﺸیئین �مكن اﻨﻔصﺎﻟﻬمﺎ[ ،ﮯZ
ﻟﻬم ﻤﺎ ﻟز�د ً
ﻫﻲ �ﻠمﺔ واﺤدة ،و�كﺄن أو �ﻠمتین وي �ﻠمﺔ و�ﺄن �ﻠمﺔ أو و�ك �ﻠمﺔ ،وأن �ﻠمﺔ ﻤثﻞ ﻫذﻩ اﻷﻤور

اﻟﻘصص ٨٢ :ﻫﻞ

�بیرا ،وﻟكﻞ ﺤﺎل �مﺎ
ﺘحتﺎج إﻟﻰ دﻗﺔ ﻓﻲ اﻟتﺄﻤﻞ ،وﺘجد اﻟمﻔسر�ن �ختﻠﻔون ﻓﻲ ﻫذا اﺨتﻼًﻓﺎ ً
�ختﻠﻔون ﻓﻲ )ﻤن( ﻫﻞ ﻫﻲ ﺒیﺎﻨیﺔ أو ﺘبﻌیضیﺔ أو ﻓیﻬﺎ ﺒیﺎن ،ﻓیﻪ ﺸوب اﻟتبﻌیض أو اﻟﻌكس إذا

ﺨﺎﺘمﺎ ﻤن ﺤدﯿد« ،ﻫذﻩ ﻤن ﺘبﻌیضیﺔ �ﺎﻋتبﺎر أن اﻟخﺎﺘم �ﻌض
ﻗﻠت :ﺨﺎﺘم ﻤن ﺤدﯿد »اﻟتمس وﻟو ً
ﻤن اﻟحدﯿد ،و�یﺎﻨیﺔ �ﺎﻋتبﺎر أن اﻟبیﺎن ﻤﻌدن اﻟخﺎﺘم ،وأﻨﻪ ﺤصﻞ ﻤن ﻫذا اﻟجنس اﻟذي ﻫو اﻟحدﯿد.
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" ﻗوﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰZ0[ :

اﻟمدﺜر ٥١ :أي ﻨﻔرت وﻫر�ت [Z321

اﻟمدﺜر ٥١ :أي ﻤن رﻤﺎة

ﯿرﻤوﻨﻬﺎ وﻗﺎل �ﻌض أﻫﻞ اﻟﻠﻐﺔ :إن اﻟﻘسورة اﻟراﻤﻲ وﺠمﻌﻪ اﻟﻘسورة ،و�ذا ﻗﺎل ﺴﻌید ﺒن ﺠبیر

وﻋكرﻤﺔ وﻤجﺎﻫد وﻗتﺎدة واﻟضحﺎك واﺒن �یسﺎن :اﻟﻘسورة ﻫم اﻟرﻤﺎة واﻟصیﺎدون ،ورواﻩ ﻋطﺎء
ﻋن اﺒن ﻋبﺎس وأﺒو ظبیﺎن ﻋن أﺒﻲ ﻤوﺴﻰ اﻷﺸﻌري وﻗیﻞ :إﻨﻪ اﻷﺴد ،ﻗﺎﻟﻪ أﺒو ﻫر�رة واﺒن

أ�ضﺎ ﻗﺎل اﺒن ﻋرﻓﺔ :ﻤن اﻟﻘسر �مﻌنﻰ اﻟﻘﻬر أي إﻨﻪ �ﻘﻬر اﻟسبﺎع واﻟحمر اﻟوﺤشیﺔ
ﻋبﺎس ً

ﺘﻬرب ﻤن اﻟسبﺎع .وروى أﺒو ﺠمرة ﻋن اﺒن ﻋبﺎس ﻗﺎل :ﻤﺎ أﻋﻠم اﻟﻘسورة اﻷﺴد ﻓﻲ ﻟﻐﺔ أﺤد
ﻤن اﻟﻌرب ،وﻟكنﻬﺎ ﻋصب اﻟرﺠﺎل ﻗﺎل :ﻓﺎﻟﻘسورة ﺠمﻊ اﻟرﺠﺎل ،وأﻨشد:
ﻟخی ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرة
�ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎ ﺒنـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت �ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوﻨﻲ ﺨی ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرة ِّ

أﺨواﻟﻬ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎ اﻟج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن وأﻫ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻞ اﻟﻘس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــورة

أ�ضﺎ :ﻓرت ﻤن ﻗسورة أي ﻤن ﺤبﺎل اﻟصیﺎدﯿن،
وﻋنﻪ :ر�ز اﻟنﺎس أي ﺤسﻬم وأﺼواﺘﻬم ،وﻋنﻪ ً
أ�ضﺎ :اﻟﻘسورة ﺒﻠسﺎن اﻟﻌرب اﻷﺴد ،و�ﻠسﺎن اﻟحبشﺔ اﻟرﻤﺎة ،و�ﻠسﺎن ﻓﺎرس ﺸیر ،و�ﻠسﺎن
وﻋنﻪ ً
اﻟنبط أر�ﺎ ،وﻗﺎل اﺒن اﻷﻋراﺒﻲ :اﻟﻘسورة أول اﻟﻠیﻞ" ..

أ�ضﺎ :اﻟﻘسورة ﺒﻠسﺎن اﻟﻌرب اﻷﺴد ،وﺴبق ﻋنﻪ ﻤن طر�ق أﺒﻲ ﺠمرة ﻨصر ﺒن ﻋمران
وﻋنﻪ ً
أ�ضﺎ اﻟﻘسورة ﺒﻠسﺎن
اﻟضبﻌﻲ ﻗﺎل :ﻤﺎ أﻋﻠم اﻟﻘسورة اﻷﺴد ﻓﻲ ﻟﻐﺔ أﺤد ﻤن اﻟﻌرب ،ﺜم ﻗﺎل :وﻋنﻪ ً

اﻟﻌرب اﻷﺴد ﻫمﺎ ﻗوﻻن ﻤتضﺎدان ،إﻤﺎ أن �كون اﻟنﻔﻲ ﻗبﻞ اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ �ﻌض ﻟﻐﺎت اﻟﻌرب،
ﻟكنﻪ ﻗﺎل :اﻟﻘسورة ﺒﻠسﺎن اﻟﻌرب واﻀﺢ أن ﻤن اﻟتﻌبیر أﻨﻪ ﺒﻠسﺎن اﻟﻌرب �ﻠﻬم.

أ�ضﺎ وﻗیﻞ :ﻫو
" وﻗﺎل اﺒن اﻷﻋراﺒﻲ :اﻟﻘسورة أول اﻟﻠیﻞ أي ﻓرت ﻤن ظﻠمﺔ اﻟﻠیﻞ ،وﻗﺎﻟﻪ ﻋكرﻤﺔ ً
أول ﺴواد اﻟﻠیﻞ ،وﻻ �ﻘﺎل ﻵﺨر ﺴواد اﻟﻠیﻞ ﻗسورة ،وﻗﺎل ز�د ﺒن أﺴﻠم :ﻤن رﺠﺎل أﻗو�ﺎء ،و�ﻞ
ﺸدﯿد ﻋند اﻟﻌرب ،ﻓﻬو ﻗسورة وﻗسور ،وﻗﺎل ﻟبید ﺒن ر�یﻌﺔ:
إذا ﻤ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎ ﻫتﻔن ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎ ﻫتﻔ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ ﻓ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻲ ﻨ ـ ـ ـ ـ ـ ــدﯿنﺎ

ـﺎور
أﺘﺎﻨـ ـ ـ ـ ـ ــﺎ اﻟرﺠـ ـ ـ ـ ـ ــﺎل اﻟﻌﺎﺌـ ـ ـ ـ ـ ــدون اﻟﻘسـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ

ﻗوﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰZ=<;:987654[ :

�تبﺎ ﻤﻔتوﺤﺔ ،وذﻟك
اﻟمدﺜر ٥٢ :أي �ﻌطﻰ ً

أن أ�ﺎ ﺠﻬﻞ وﺠمﺎﻋﺔ ﻤن ﻗر�ش ﻗﺎﻟوا� :ﺎ ﻤحمد اﺌتنﺎ �كتب ﻤن رب اﻟﻌﺎﻟمین ﻤكتوب ﻓیﻬﺎ إﻨﻲ ﻗد

ﻤحمدا -ﺼﻠﻰ ﷲ ﻋﻠیﻪ وﺴﻠم -ﻨظیرﻩ [}~ﮯ¡Z¦¥¤£¢
أرﺴﻠت إﻟیكم
ً
اﻹﺴراء ٩٣ :وﻗﺎل اﺒن ﻋبﺎس� :ﺎﻨوا �ﻘوﻟون :إن �ﺎن ﻤحمد ﺼﺎد ًﻗﺎ ﻓﻠیصبﺢ ﻋند �ﻞ رﺠﻞ ﻤنﺎ

ﺼحیﻔﺔ ﻓیﻬﺎ ﺒراءﺘﻪ وأﻤتﻪ ﻤن اﻟنﺎر" .

ﺒراءﺘﻪ وأﻤنﻪ.
وأﻤنﻪ؟

وأﻤنﻪ ﻤن اﻟنﺎر.

" ﻓیﻬﺎ ﺒراءﺘﻪ وأﻤنﻪ ﻤن اﻟنﺎر ﻗﺎل ﻤطر اﻟوراق :أرادوا أن �ﻌطوا �ﻐیر ﻋمﻞ .وﻗﺎل اﻟكﻠبﻲ :ﻗﺎل
ﻤكتو�ﺎ ذﻨبﻪ و�ﻔﺎرﺘﻪ ﻓﺎﺌتنﺎ
اﻟمشر�ون :ﺒﻠﻐنﺎ أن اﻟرﺠﻞ ﻤن ﺒنﻲ إﺴراﺌیﻞ �ﺎن �صبﺢ ﻋند رأﺴﻪ
ً
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�مثﻞ ذﻟك ،وﻗﺎل ﻤجﺎﻫد :أرادوا أن ﯿنزل ﻋﻠﻰ �ﻞ واﺤد ﻤنﻬم �تﺎب ﻓیﻪ ﻤن ﷲ -ﻋز وﺠﻞ -إﻟﻰ

ﻤجﺎز وﻗﺎﻟوا:
ًا
ﻓجﻌﻠت اﻟصحﻒ ﻤوﻀﻊ اﻟذ�ر
ﻓﻼن ﺒن ﻓﻼن ،وﻗیﻞ :اﻟمﻌنﻰ أن ﯿذ�ر ﺒذ�ر ﺠمیﻞ ُ
إن �ﺎﻨت ذﻨوب اﻹﻨسﺎن ﺘكتب ﻋﻠیﻪ ،ﻓمﺎ �ﺎﻟنﺎ ﻻ ﻨرى ذﻟك" .

ﻻ ﺸك أن ﻫذا �ﻠﻪ ﻤن ﺘﻌنتﻬم ﻤن ﺘﻌنت ﻗر�ش و�رادﺘﻬم واﻟتﻌجیز ﻟﻠنبﻲ -ﻋﻠیﻪ اﻟصﻼة واﻟسﻼم،-
وﻟﻪ أﻤثﻠﺔ وﻨظﺎﺌر ﻓﻲ اﻟﻘرآن وﻗبﻠﻬم �ﺎن ﻟﻸﻤم اﻟسﺎ�ﻘﺔ ﻻﺴیمﺎ اﻟیﻬود ﺸﻲء �ثیر ﻤن ﻫذا طﺎﻟبوا

أﺤیﺎﻨﺎ ،ﻓینزل
اﻷﻨبیﺎء �ﺄﻨواع� ..ظنون أﻨﻬم �ﻌجزوﻨﻬم �ﻪ وﻻ ﺸك أن ﷲ -ﺠﻞ وﻋﻼ -ﻗد �ستجیب
ً
أﺤیﺎﻨﺎ ﻤطﺎﻟبﻬم ﻻ ﺘستحق ﻤثﻞ ﻫذﻩ اﻷﻤور وﻫذﻩ
ﻤن اﻟمﻌجزات ﻤﺎ �جیب ﻋﻠﻰ �ﻌض أﺴئﻠتﻬم و ً
اﻻﻗتراﺤﺎت �مﺎ اﻗترﺤوا أن �كون اﻟمرﺴﻞ إﻟیﻬم أﺤد رﺠﻠین ﻤن اﻟﻘر�تین إﻤﺎ أﺒو ﺠﻬﻞ و�ﻤﺎ ﻋروة

اﺒن ﻤسﻌود اﻟثﻘﻔﻲ ﻤن اﻟطﺎﺌﻒ [ZÈÇÆÅÄÃ

اﻷﻨﻌﺎم ،١٢٤ :واﻷﻤر �ﻠﻪ ﻪﻠﻟ ،أﻻ

ﻋﺎدا وﺜمود وﻏیرﻫﺎ ﻤن اﻷﻤم ،اﻗترﺤوا أﺸیﺎء ﻓجﺎءﻫم ﻤﺎ �ظنوﻨﻪ
�خشون أن �صیبﻬم ﻤﺎ أﺼﺎب ً
ﻨﻔس ﻤﺎ اﻗترﺤوا ،ﻓﺈذا �ﻪ اﻟﻌذاب اﻟر�ﺢ وﻏیرﻫﺎ ﻤن ﺼنوف اﻟﻌذاب اﻟذي ُﻋ ِّذﺒت �ﻪ اﻷﻤم اﻟسﺎ�ﻘﺔ.
" [>? Zاﻟمدﺜر ٥٣ :أي ﻟیس �كون ذﻟك وﻗیﻞ :ﺤ�ﻘﺎ ،واﻷول أﺠود؛ ﻷﻨﻪ رد ﻟﻘوﻟﻬمBA@[ :
ZDC

ار �ﺎﻟدﻨیﺎ ،وﻗ أر
اﻟمدﺜر ٥٣ :أي ﻻ أﻋطیﻬم ﻤﺎ ﯿتمنون؛ ﻷﻨﻬم ﻻ �خﺎﻓون اﻵﺨرة؛ اﻏترًا

ﺼح ًﻔﺎ ﻤْنشرة �سكون اﻟحﺎء واﻟنون ،ﻓﺄﻤﺎ ﺘسكین اﻟحﺎء ﻓتخﻔیﻒ ،وأﻤﺎ اﻟنون
ﺴﻌید ﺒن ﺠبیر ْ
ﻓشﺎذ ،إﻨمﺎ �ﻘﺎل :ﻨشرت اﻟثوب وﺸبﻬﻪ ،وﻻ �ﻘﺎل :أﻨشرت ،و�جوز أن �كون ﺸبﻪ اﻟصحیﻔﺔ
�ﺎﻟمیت �ﺄﻨﻬﺎ ﻤیتﺔ �طیﻬﺎ ،ﻓﺈذا ﻨشرت ﺤییت ،ﻓجﺎء ﻋﻠﻰ أﻨشر ﷲ اﻟمیت �مﺎ ﺸبﻪ إﺤیﺎء اﻟمیت

اﻟمیت ،ﻓﻬﻲ ﻟﻐﺔ ﻓیﻪ" .
ﺒنشر اﻟثوب ﻓﻘیﻞ :ﻓیﻪ ﻨشر ﷲ ّ
اﻟمنشر و ﱠ
اﻟمنشر ﻟﻬمﺎ ﻤﻌنیﺎن ﻤختﻠﻔﺎن
�ﻌنﻲ ﻫﻞ ﻨشر وأﻨشر ﻤن اﻟثﻼﺜﻲ واﻟر�ﺎﻋﻲ �مﻌنﻰ واﺤد أو
َ
ﻤیتﺔ �طیﻬﺎ ،ﻓﺈذا ﻨشرت ﻤن أﻨشر
ﺸبﻪ اﻟصحیﻔﺔ
�ﺎﻟمیت �ﺄﻨﻬﺎ ﻤیتﺔ أو ِّ
ّ
ﻓﻘﺎل :و�جوز أن �كون ّ

اﻟر�ﺎﻋﻲ ﺤییت ،ﻓجﺎء ﻋﻠﻰ أﻨشر ﷲ اﻟمیت �مﺎ ﺸبﻪ إﺤیﺎء اﻟمیت ﺒنشر اﻟثوب ﻓﻘیﻞ :ﻨشر ﷲ

اﻟمیت ﻓﻌﻠﻰ ﻫذا ﻫمﺎ ﻟﻐتﺎن �مﻌنﻰ واﺤد ﻤن اﻟثﻼﺜﻲ واﻟر�ﺎﻋﻲ.
" ﻗوﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰZHGFE[ :

اﻟمدﺜر ٥٤ :أي ﺤ�ﻘﺎ إن اﻟﻘرآن ﻋظﺔ ،ﻓمن ﺸﺎء ذ�رﻩ أي

اﺘﻌظ وﻤﺎ ﯿذ�رن أي وﻤﺎ ﯿتﻌظون إﻻ أن �شﺎء ﷲ أي ﻟیس �ﻘدرون ﻋﻠﻰ اﻻﺘﻌﺎظ واﻟتذ�ر إﻻ

�مشیئﺔ ﷲ ذﻟك ﻟﻬم" .

ﻟمن أراد ﷲ ﻟﻪ اﻟﻬدا�ﺔ [=>?@ZBA

اﻟذار�ﺎت ٥٥ :ﻫذا اﻷﺼﻞ؛ ﻷﻨﻪ ﻫو

اﻟذي ﯿﻠﻘﻲ اﻟسمﻊ ﻟمﺎ �ﺄﺘیﻪ ﻤن ﻗبﻞ ﷲ -ﺠﻞ وﻋﻼ -ﻋﻠﻰ ﻟسﺎن ﻨبیﻪ -ﻋﻠیﻪ اﻟصﻼة واﻟسﻼم،-
ﺨیر ﻓتﺢ ﻟﻪ ﻫذا اﻟبﺎب.
و�ذا أراد ﷲ �ﻌبد ًا
" وﻗراءة اﻟﻌﺎﻤﺔ :ﯿذ�رون �ﺎﻟیﺎء واﺨتﺎرﻩ أﺒو ﻋبید؛ ﻟﻘوﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰZDCBA@?> [ :
اﻟمدﺜر ٥٣ :وﻗ أر ﻨﺎﻓﻊ و�ﻌﻘوب �ﺎﻟتﺎء ،واﺨتﺎرﻩ أﺒو ﺤﺎﺘم؛ ﻷﻨﻪ أﻋم واﺘﻔﻘوا ﻋﻠﻰ ﺘخﻔیﻔﻬﺎ [UT
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 ZYXWVاﻟمدﺜر ٥٦ :ﻓﻲ اﻟترﻤذي وﺴنن اﺒن ﻤﺎﺠﻪ ﻋن أﻨس ﺒن ﻤﺎﻟك ﻋن رﺴول
ﷲ -ﺼﻠﻰ ﷲ ﻋﻠیﻪ وﺴﻠم -أﻨﻪ ﻗﺎل ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻵ�ﺔ:

[  ZYXWVUTاﻟمدﺜر٥٦ :

إﻟﻬﺎ ،ﻓﺄﻨﺎ أﻫﻞ أن أﻏﻔر
ﻗﺎل ﷲ -ﺘبﺎرك وﺘﻌﺎﻟﻰ :-أﻨﺎ أﻫﻞ أن أُﺘﻘﻰ ،ﻓمن اﺘﻘﺎﻨﻲ ﻓﻠم �جﻌﻞ ﻤﻌﻲ ً
ﻟﻪ ،ﻫذا ﻟﻔظ اﻟترﻤذي ،وﻗﺎل :ﻓیﻪ ﺤدﯿث ﺤسن ﻏر�ب ،وﻓﻲ �ﻌض اﻟتﻔسیر :ﻫو أﻫﻞ اﻟمﻐﻔرة

أ�ضﺎ ﻟﻠذﻨوب اﻟصﻐﺎر �ﺎﺠتنﺎب اﻟذﻨوب اﻟكبﺎر
ﻟمن ﺘﺎب إﻟیﻪ ﻤن اﻟذﻨوب اﻟكبﺎر وأﻫﻞ اﻟمﻐﻔرة ً
ﻼ أن أﻏﻔر ﻟﻪ وأرﺤمﻪ
وﻗﺎل ﻤحمد ﺒن ﻨصر :أﻨﺎ أﻫﻞ أن ﯿتﻘینﻲ ﻋبدي ،ﻓﺈن ﻟم �ﻔﻌﻞ �نت أﻫ ً
وأﻨﺎ اﻟﻐﻔور اﻟرﺤیم" .

اﻟذﻨوب اﻟكبﺎر واﻟكبﺎﺌر ﻻ ﺒد ﻟﻬﺎ ﻤن ﺘو�ﺔ ،وأﻤﺎ اﻟصﻐﺎﺌر ﻓتكﻔرﻫﺎ اﻟصﻠوات واﻟجمﻌﺔ ورﻤضﺎن
واﻟﻌمرة إﻟﻰ اﻟﻌمرة واﺠتنﺎب اﻟكبﺎﺌر [Zjihgfedcb

اﻟنسﺎء:

.٣١

ﻤخرج؟ ﺤدﯿث اﻟترﻤذي.
واﻟحدﯿث ّ
طﺎﻟب........... :

ﺸیئﺎ ﻤن اﻟضﻌﻒ ،وﻻ ﺸك أن إﺴنﺎدﻩ ﻓیﻪ ﻤن
ﺤكم اﻟترﻤذي ﻋﻠیﻪ �ﺎﻟحسن واﻟﻐرا�ﺔ ﺘﻌطﻲ أن ﻓیﻪ ً
ﺘُكﻠم ﻓیﻪ ،ﻟكنﻪ ﻓﻲ ﻫذا اﻟبﺎب ﻓﻲ �ﺎب اﻟتﻔسیر ﺠمﺎﻫیر أﻫﻞ اﻟﻌﻠم ﯿتسﺎﻤحون ﻓﻲ ﻤثﻞ ﻫذا و�تﻠﻘوﻨﻪ
و�ﻘبﻠوﻨﻪ ،و�ن �ﺎن اﻟﻘول اﻟمحﻘق أن اﻟضﻌیﻒ ﻻ �حتﺞ �ﻪ ﻤطﻠًﻘﺎ ﺤتﻰ ﻓﻲ اﻟتﻔسیر اﻹﻤﺎم أﺤمد
�ثیرا.
ﻓﻲ اﻟتﻔسیر واﻟمﻐﺎزي ﯿتسﺎﻤﺢ ﻓﻲ ﻫذا ً
ﺒر�ﺔ �كﻔﻲ ﺤسبك.

اﻟﻠﻬم ﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻤحمد وﻋﻠﻰ آﻟﻪ...

