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 مغ أخصاء السفدخيغ
 

 رفيق يػنذ السرخي 

 

 ىػٔٗٗٔشعباف  ٔٓ

 ـٕٕٓٓآذار  ٕ٘

*** 

 آخخ تعجيل:

 ىػٕٗٗٔربيع األوؿ  ٜٕ

 ـٕٕٓٓتذخيغ الثاني  ٗٔ
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 إني جاعل في األرض خميفة

  .ٖٓسػرة البقخة 

 قاؿ الذيخ عبج الخحسغ حبشكة السيجاني، ولو تفديخ:

 هللا. ال يجػز أف يقاؿ: إف اإلنداف خميفة عغ

 وكّفخ مغ قاؿ بيحا القػؿ!

، مثل: مرصفى كساؿ وصفي، ذخ إلييعوسبقو إلى ىحا بعس الكاتبيغ الحيغ لع يُ 
 جعفخ شيخ إدريذ.و 

والرػاب أف في السدألة قػليغ، ومغ ثع ال يجػز رفس القػؿ اآلخخ، وال تكفيخ 
 أصحابو.

*** 

 فإّما يأتيّشكع مّشي ىجى
( البقخة عمييع وال ىع يحدنػف  تبع ىجاي فال خػؼ  كع مشي ىجى فسغ ا يأتيشّ فإمّ )

ٖٛ. 
 ا = إْف + ما.إمّ 

 إْف: شخشية.
 ما: لتػكيج الذخط.

*** 
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عمساء المغة وعمساء التفديخ ييتسػف بشػف التػكيج الثقيمة متى تجخل ومتى ال 
 تجخل؟ وال ييتسػف إذا دخمت ماذا تفعل؟ ما وضيفتيا؟! 

 كع( و)إما يأتيّشكع(؟ ما الفخؽ في السعشى بيغ )إّما يأتِ 
 لع أعثخ عشج أىل المغة وال أىل التفديخ عمى شيء في ىحا السقاـ! 

ىشاؾ حاجة ماسة إلى كالـ واضح ومخترخ، يشرب عمى السػضػع، وال يجردش 
 . مغ بعيج حػلو

 وال يميق بالسفدخ أف يشقل ويسزي!
 وهللا أعمع.

*** 
 آيات أخخى:

ػَف عميكع آياتي فَسغ اتَّقى وأصمَح فال يا َبشي آدـَ إمَّا يأتيشَّكع ) ُرُسل  مشكع َيُقرُّ
 .ٖ٘( األعخاؼ خػؼ  عمييع وال ىع َيحدنػفَ 

 .ٕٓٓ)وإّما يشدغّشظ مغ الذيصاف ندغ فاستِعْح باهلل( األعخاؼ 
 .ٕٙ)فإّما تَخِيّغ مغ البذخ أحًجا فقػلي إني نحرُت لمخحسغ صػًما( مخيع 

 .ٔٗمشتقسػف( الدخخؼ حىبّغ بظ فإّنا مشيع )فإّما نَ 
*** 

 الدبت:
 ىػٔٗٗٔذو القعجة  ٗٔ
 ـٕٕٓٓتسػز  ٗٓ

 

 طمسػف طمسػف وال تُ ال تَ 

  طمسػف()فمكع رؤوُس أمػالكع ال َتطمسػف وال تُ 
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 .ٜٕٚسػرة البقخة 

 أي فمكع رأس ماؿ القخض مغ دوف زيادة.

 طمسػف: السقتخض بالديادة عمى رأس ماؿ القخض.ال تَ 

 بالثػاب.أنتع طمسػف: وال تُ 

*** 

 اؿ القخض!قاؿ السفدخوف: وال ُتطمسػف بالشقراف مغ رأس م

 وىحا غيخ صحيح، ألف الشقراف فيو ثػاب لمسقخض.

 فإذا نقز السقخض مغ مبمغ القخض فإف هللا يثيبو.

 لو ثػاب. ، والشقراف لو ثػاب، والتشازؿ عغ القخضفالقخض لو ثػاب

ف القخض عقج معاوضة، والحق أنو مغ طمسػف بالشقراف ضشػا أالحيغ قالػا: ال تُ 
 عقػد اإلرفاؽ )اإلحداف(.

فإف السقخض يكػف مطمػًما لػال ثػاب  ٓٓٔورّد السقتخض  ٓٓٔ ح السقخضفإذا مش
 مؤخخة أو مؤجمة. ٓٓٔمعجمة أكبخ في القيسة مغ  ٓٓٔهللا لو، ألف 

 السعجل خيخ مغ السؤجل، إذا تداويا في السبمغ.

*** 

 ا مزاعفة أضعافً ال تأكمػا الخبا 
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 .ٖٓٔسػرة آؿ عسخاف 

 ا مزاعفة. لعل الرحيح: ال تأكمػا الخبا في البيع اآلجل أضعافً 

 مػه مخة واحجة، وال تأكمػه مختيغ.كُ 

 الخبا السذخوط عشج العقج )في البيع اآلجل( جائد عشج جسيػر الفقياء.

 الثسغ السؤجل أعمى مغ الثسغ السعجل.

.ىحا وليذ   مغ الخبا السحـخ

*** 

 األنثييغ  حظّ  لمحكخ مثلُ يػصيكع هللا في أوالدكع 

 .ٔٔسػرة الشداء 

 ىػ(:ٗٚٚ-قاؿ ابغ كثيخ )

ِخ ِمْثُل َحظِّ َأْوَلٰػِجُكْع ِلمحَّكَ  يُيػِصيُكُع ٱهللَُّ فِ )قج استشبط بعس األذكياء مغ قػلو تعالى 
أنو تعالى أرحع بخمقو مغ الػالجة بػلجىا، حيث أوصى الػالجيغ بأوالدىع،  (ٱألُْنَثَيْيغِ 

 .مشيع، كسا جاء في الحجيث الرحيح فعمع أنو أرحع بيع

 أقػؿ: 

 ىحه ليدت وصية باألوالد. 

  لع يقل: يػصيكع بأوالدكع.
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 الرػاب: 

 أنيا وصية في شأف ميخاث األوالد بأف يكػف لمحكخ مثل حظ األنثييغ.

*** 

  امػف عمى الشداء الخجاؿ قػّ 

 ل هللا بعزيع عمى بعس وبسا أنفقػا مغ أمػاليع بسا فّز 

 .ٖٗالشداء سػرة 

ذكخ السفدخوف القجامى في معشى اآلية أف جشذ الخجاؿ مفزل عمى جشذ 
 الشداء.

 وىحا غيخ صحيح.

 ميع هللا عمييّغ.لػ كاف صحيًحا لقاؿ: بسا فّز 

*** 

 إلييا :لع يقلفتياجخوا فييا: 
إفَّ الحيَغ تػفَّاىُع السالئكُة ضالسي أنفِديع قالػا فيَع كشتع قالػا كشا ُمدتزعفيَغ في )

األرِض قالػا ألْع تكْغ أرُض هللِا واسعًة فتياجخوا فييا فأولئَظ مأواىع جيشَُّع وساءْت 
 .ٜٚ( سػرة الشداء َمريًخا

 
 لعل التقجيخ:

 فتياجخوا فييا مغ مكاف إلى آخخ.
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 ذلظ عشج السفدخيغ. لع أجج 
 

 مالحطة:
 تػسعت في كتب التفديخ: 

أي تياجخوا مغ  قاؿ: ىػ( مغ الذيعةٔٓٗٔ-فػججت أف الصبصبائي ) -
 . وىػ صحيح.بعزيا إلى بعزيا

-ىػ(، وابغ أبي زمشيغ )ٖٓٙ-ىػ(، والصبخاني )ٓ٘ٔ-ووججت أف مقاتل ) -
وىػ ىػ( ٖمغ القخف  -ىػ(، واليػاري )ٜٚ٘-ىػ(، وابغ الجػزي )ٜٜٖ

 إباضي، قالػا: تياجخوا فييا: أي إلييا، وىػ خصأ.
 وهللا أعمع.

 
*** 

 الجسعة:
 ىػٔٗٗٔشػاؿ  ٙٓ
 ـٕٕٓٓأيار  ٜٕ

*** 

 غ؟لساذا ىحا التجاىل مغ السفدخي
 .ٛٙ( األنعاـ وإمَّا ُيشديشََّظ الذيصاُف فال تقعْج بعَج الحكخى مَع القػـِ الطالسيغَ )
 

 و)يشديّشظ( بشػف التػكيج الثقيمة؟ما الفخؽ بيغ )ُيشديظ( 
 لألسف تجاىل ذلظ السفدخوف، وشغمػا أنفديع عشو بأشياء أخخى!

*** 
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 محاولة لإلجابة:
 نػف التػكيج تفيج التػكيج، وىحا واضح مغ اسسيا.

 تفيج ىشا التػكيج عمى أف الذيصاف يؤكج عمى أف ُيشدي اإلنداف.
 قج جاءت مؤكجة بشػف التػكيج الثقيمة:ومغ السالحظ أف اآليات الستعمقة بالذيصاف 

 
)قاؿ رّب بسا أغػيتشي أُلزيشّغ ليع في األرض وأُلغػيّشيع أجسعيغ. إال عبادؾ -

 .ٓٗ-ٜٖمشيُع السخمريغ( الِحْجخ 
 .ٖٛ-ٕٛ)قاؿ فبعّدتظ أُلغػيّشيع أجسعيغ إال عبادؾ مشيُع السخمريغ( ص -
ع آلتيّشيع مغ بيغ أيجييع ومغ )قاؿ فبسا أغػيتشي ألقعجّف ليع صخاشظ السدتقيع ث-

 .ٚٔ-ٙٔخمفيع وعغ أيسانيع وعغ شسائميع( األعخاؼ 
 .ٕٙ)لئغ أّخختشي إلى يـػ القيامة ألحتشكّغ ذريتو إال قمياًل( اإلسخاء -
)وقاؿ ألتخحّف مغ عبادؾ نريًبا مفخوًضا وألضّمشيع وألمشيّشيع وآلمخّنيع َليبتكّغ -

 .ٜٔٔ-ٛٔٔخمَق هللا( الشداء آذاف األنعاـ وآلمخّنيع فمُيغيخّف 
*** 

 اإلثشيغ:
 ىػٔٗٗٔذو القعجة  ٜٓ
 ـٕٕٓٓحديخاف  ٜٕ

*** 
 

 عبارات السفدخيغ تتجاىل نػف التػكيج الثقيمة!

 .ٛٙ( األنعاـ وإمَّا ُيشديشََّظ الذيصاُف فال تقعْج بعَج الحكخى مَع القػـِ الطالسيغَ )
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 فدخىا السفدخوف وكأف ليذ ثسة نػف تػكيج!

 الصبخي:

 .إف نديت َفَحَكخت فال تجمذ معيع

*** 

 البغػي:

 .فقع مغ عشجىع بعجما تحّكخت اإذا جالدت معيع ناسيً 

*** 

 الدمخذخي:

  .وإف شغمظ بػسػستو حتى تشدى الشيي عغ مجالدتيع

*** 

 الخازي:

 .ومعشى اآلية: إف نديت وقعجت فال تقعج بعج الحكخى 

*** 

 القخشبي:

 .الذيصاف أف تقـػ عشيع فجالدتيع بعج الشَّْييالسعشى: يا دمحم إف أنداؾ  

*** 
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 أبػ حياف:

 .إف شغمظ بػسػستو حتى تشدى الشيي عغ مجالدتيع فال تقعج معيع بعج الحكخى 

*** 

 األلػسي:

 .بأف يذغمظ فتشدى األمخ باإلعخاض عشيع

*** 

 ابغ عاشػر:

 .عشيع فإف تحّكخَت فال تقعج معيع السعشى إف أنداؾ الذيصاف اإلعخاض

*** 

 اإلثشيغ:

 ىػٔٗٗٔذو القعجة  ٜٓ

 ـٕٕٓٓحديخاف  ٜٕ
 

 : فدخ الساء بعج الجيج بالساء!مغ سخافات التفديخ

ـَ ربَِّي الفػاحَر ما ضَيَخ مشيا وما بَصَغ واإلثَع والبغَي بغيِخ الحقِّ ) ( ُقْل إنَّسا حخَّ
 .ٖٖاألعخاؼ 
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 أمثمة:

 (:ىػٗٚٚ-)ابغ كثيخ 

 !الحقالبغي أف تبغي عمى الشاس بغيخ 

*** 

 ىػ(:ٚٔٛ-) الفيخوزأبادي

 !بال حق )بغيخ الحق(:

*** 

 ىػ(:ٕٓ٘ٔ-)الذػكاني 

 !قاؿ أف يبغي عمى الشاس بغيخ حق )والبغي(:

*** 

 األحج:

 ىػٔٗٗٔذو القعجة  ٘ٔ

 ـٕٕٓٓتسػز  ٘ٓ

 

 إذا أشمع هللا رسػلو عمى الغيب فيحا ال يعشي أف الخسػؿ صار عالًسا بالغيب
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 مغ الخيخ الستكثختُ ولػ كشت أعمع الغيب 

ُقْل ال أمِمُظ لشفدي نفًعا وال َضًخا إال ما شاَء هللُا ولػ كشُت أعمُع الغيَب الستكثخُت )
ِشَي الدػُء إْف أنا إال نحيخ  وبذيخ  لقػـٍ يؤمشػفَ  سػرة األعخاؼ  (ِمَغ الخيِخ وما َمدَّ

ٔٛٛ. 

 ما قالو الخازف واأللػسي:

 ىػ(:ٕ٘ٚ-) الخازف 

وقج جاءت أحاديث في  ،صمى هللا عميو وسمع عغ السغيبات فإف قمت: قج أخبخ
فكيف الجسع بيشو  ،وىػ مغ أعطع معجداتو صمى هللا عميو وسمع ،الرحيح بحلظ

 ؟ (مغ الخيخ ولػ كشت أعمع الغيب الستكثختُ ) :وبيغ قػلو

 قمت: 

والسعشى  ،يحتسل أف يكػف قالو صمى هللا عميو وسمع عمى سبيل التػاضع واألدب
 مع الغيب إال أف يصمعشي هللا عميو ويقجره لي. ال أع

فمسا أشمعو  ،ويحتسل أف يكػف قاؿ ذلظ قبل أف يصمعو هللا عد وجل عمى الغيب
إال  .اأحجً  وعمى غيب فال يطيخُ  عالُع الغيب) :هللا عد وجل أخبخ بو كسا قاؿ تعالى

  . ٕٚ-ٕٙالجغ  (غ رسػؿمِ  ارتزى غِ مَ 

ثع بعج ذلظ أضيخه هللا  ،الجػاب عغ سؤاليعأو يكػف خخج ىحا الكالـ مخخج 
 ،ليكػف ذلظ معجدة لو ،فأخبخ عشيا ،سبحانو وتعالى عغ أشياء مغ السغيبات

 .وداللة عمى صحة نبػتو صمى هللا عميو وسمع
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*** 

 ىػ(:ٕٓٚٔ-) األلػسي

ة واستذكمت ىحه اآلية مع ما صح أنو صمى هللا عميو وسمع أخبخ بالسغيبات الجسّ 
 )...(. ذلظ مغ أعطع معجداتو عميو الرالة والدالـ كسا أخبخ، وعجّ وكاف األمخ 

لمخازف في الجػاب عغ ذلظ أنو يحتسل أف يكػف ىحا القػؿ « لباب التأويل»وفي 
مشو عميو الرالة والدالـ عمى سبيل التػاضع واألدب، والسعشى ال أعمع الغيب أال 

  .أف يصمعشي هللا تعالى عميو ويقجره لي

فمسا أشمعو أخبخ  ،يكػف قاؿ ذلظ قبل أف يصمعو هللا تعالى عمى الغيبويحتسل أف 
 بو، 

أو يكػف خخج ىحا الكالـ مخخج الجػاب عغ سؤاليع ثع بعج ذلظ أضيخه هللا تعالى 
وداللة عمى صحة نبػتو صمى  ،ليكػف ذلظ معجدة لو ،عمى أشياء مغ السغيبات

 .حققيغ يذيخ إلى تخجيح األوؿهللا عميو وسمع انتيى، وفيو تأمل؛ وكالـ بعس الس

*** 

 تعميق عمى الخازف واأللػسي:

ال معشى لالستذكاؿ، وال معشى ليحه اإلجابات، ذلظ ألف هللا إذا أشمع رسػلو عمى 
 الغيب ال يعشي ىحا أف الخسػؿ صار عالًسا بالغيب! فعالع الغيب ىػ هللا.

*** 



14 
 

 األربعاء:

 ىػٔٗٗٔشعباف  ٕٕ

 ـٕٕٓٓنيداف  ٘ٔ

 

  بيغ تكفيخ الديئات والسغفخة؟ ما الفخؽ 
يا أيُّيا الحيَغ آمُشػا إْف تتَُّقػا هللَا َيجعْل لكع ُفخقاًنا وُيكفِّْخ عشكع سيئاِتكع وَيغِفْخ لكع )

 .ٜٕ( األنفاؿ وهللُا ذو الفزِل العطيعِ 
 

 أضغ أف السغفخة ىي الشتيجة.
 نتيجة الُسقاّصة بيغ الحدشات والديئات.

 نتيجة مػجبة.
 مػجب.رصيج 

 ُحكع مػجب.
 )قارْف ما نقمػه عغ ابغ القيع في بعس السػاقع(.

*** 
 قاؿ الخازي: 

ومغ السغفخة إزالتيا في  ،اعمع أف السخاد مغ تكفيخ الديئات ستخىا في الجنيا"
   ."لئال يمـد التكخار ،القيامة

 )ونقمو أبػ حياف واأللػسي وابغ عاشػر بال إحالة(.
*** 

 الثالثاء:
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 ىػٔٗٗٔالقعجة ذو  ٚٔ
 ـٕٕٓٓتسػز  ٚٓ

 
 ما وضيفة نػف التػكيج؟ :فإما تثقفشيع

ْد ِبيع َمغ خمَفيع لعمَّيع َيحَّكَّخوفَ )  .  ٚ٘( األنفاؿ فإمَّا تثقفشَّيع في الحخِب فذخِّ
 لع يبيغ أحج مغ السفدخيغ ما فعمتو نػف التػكيج!

 نقل بعزيع أف )إّما( ال تأتي إال ومعيا نػف التػكيج.
 اعتخض بأف مجيء نػف التػكيج ليذ الزًما!لكغ 

 )ابغ عاشػر(.
 إذا جاءت نػف التػكيج ماذا تعشي؟

 ال جػاب! 
 ىل دخػليا وعجمو سػاء؟

 ىل ىي مجخد مػسيقى جسيمة؟
*** 

 مشاقذة أقػاؿ السفدخيغ:
 ابغ عصية: 

التي ىي حخؼ انفراؿ  (إّما)"دخمت الشػف مع " إّما " تأكيًجا، ولتفخؽ بيشيا وبيغ 
 في قػلظ: جاءني إما زيج وإما عسخو". 

 أقػؿ:
 تأكيًجا ألي شيء؟!

 أما التفخيق فيػ واضح ال يحتاج إلى أي شيء!
*** 

 القخشبي: 
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ىحا قػؿ البرخييغ. وقاؿ  ،"شخط  وجػابو. ودخمت الشػف تػكيًجا لّسا دخمت )ما(
في السجازاة لمفخؽ بيغ السجازاة « إّما»الكػفيػف: تجخل الشػف الثقيمة والخفيفة مع 

 .والتخييخ"
 أقػؿ:

 السالحطة نفديا التي ذكخت عمى ابغ عصية.
*** 

 أبػ حياف:

 .أي: فإف تطفخ بيع في الحخب وتتسكغ مشيع

 أقػؿ:

 كأف نػف التػكيج لع تجخل!

*** 

 عاشػر:ابغ 

وبحلظ تشدمخ  ،إلفادة تأكيج وقػع الذخط (ما)مديجة بعجىا  (إفْ )جاء الذخط بحخؼ 
وزيج التأكيج باجتالب نػف التػكيج.  .ـ بػقػع الذخطد عغ اإلشعار بعجـ الج (إف)

إاّل بشػف  (إّما)ال يجيء  :، عغ بعس الشحاة«شخح الخضي عمى الحاجبية»وفي 
 . ٕٙمخيع  (ا تخيغّ فإمّ ): كقػلو تعالى ،التأكيج بعجه
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إمَّا لمتأكيج أو  (اإمّ )دخمت الشػف مع  (فإما تثقفشيع) :وقاؿ ابغ عصية في قػلو
جاءني إّما زيج وإّما  :التي ىي حخؼ انفراؿ في قػلظ (إّما)لمفخؽ بيشيا وبيغ 

 َعسخو. 

جِة ب (إفْ )دخػؿ نػف التػكيج بعج  :وقمت  ، غالب، وليذ بسّصخد، فقج(ماػ: )السؤكَّ
 :قاؿ األعذى

 حفى ونشتعلنإنَّا كحلظ ما  *** إمَّا تخْيَشا ُحفاة ال نعاؿ لشا
  

    

 .جخل عمى الفعل نػَف التػكيجفمع يُ 

*** 

 األربعاء:

 ىػٔٗٗٔذو القعجة  ٛٔ

 ـٕٕٓٓتسػز  ٛٓ

*** 

 سػرة التػبة 

 ىل يميق ىحا التفديخ بكتاب هللا تعالى؟!وال يشفقػف نفقة صغيخة وال كبيخة: 

 .ٕٔٔالتػبة 



18 
 

 ىػ(: ٓ٘ٔ-انطخ كيف فّدخىا مقاتل )

 قاؿ:

 يعشي: قمياًل وال كثيًخا.

-ىػ(، وأبػ بكخ الجدائخي )ٗٚٚ-ىػ(، وابغ كثيخ )ٖ٘ٚ-وفعل مثمو الدسخقشجي )
 !ـ( في مخترخ ابغ كثيخٖٜٓٔوالرابػني )+ـ(، ٕٜٔٔ

*** 

 ىل يميق مثل ىحا التفديخ بكتاب هللا؟

 يفدخ:أما كاف مغ الالئق أف 

 لساذا قّجـ الرغيخة عمى الكبيخة؟ -
 أال تغشي الرغيخة عغ الكبيخة؟ -

 ىحا وهللا أعمع.

*** 

 األحج:

 ىػٔٗٗٔذو القعجة  ٕٕ

 ـٕٕٓٓتسػز  ٕٔ
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  ادخمػا الجشة بسا كشتع تعسمػف 

 ٕٖسػرة الشحل 

 وفي الحجيث:

 (متفق عميوال يجخل الجشة أحج بعسمو )

 غالية، فمػال مزاعفة هللا لمثػاب ما دخميا أحج!ال تعارض ألف سمعة هللا )الجشة( 

 ال يكفي العسل، بل ال بج مغ الفزل )فزل هللا(.

 التقجيخ: ال يجخل الجشة أحج بعسمو فقط.

 قارْف كتب التفديخ.

*** 

 وكاف اإلنداف عجػالً 
 ٔٔسػرة اإلسخاء 

 
 :القخشبي قاؿ

  «.يؤثخ العاجل وإف قّل عمى اآلجل وإف جلّ »
 

 عشج السفدخيغ، قبمو وال بعجه.لع أجج ىحا  -
 لع يتابعو أحج. -
 لكغ لع يشاقذو أحج! -
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لػ شبقشا ما نقمو القخشبي عمى الجنيا واآلخخة، كانت الشتيجة أف الجنيا  -
مفّزمة ولػ قّمت، عمى اآلخخة ولػ جّمت! وىحا خصأ كبيخ! فالسؤمغ يفّزل 

 اآلخخة التي ىي أفزل مغ الجنيا في الكع والشػع والدمغ.  
و أف السفدخيغ غيخ مصمعيغ عمى أقػاؿ الفقياء في ىحا الباب. وُيفتخض يبج -

في السفدخ أال يفدخ قبل أف يستمئ عمًسا بالفقو وسائخ العمـػ اإلسالمية 
والمغػية. ومع أف القخشبي فقيو، مغ فقياء السالكية، إال أف ما نقمو خصأ 

مسػف وال كبيخ! وليحا أخصأ السفدخوف في تفديخ قػلو تعالى: "ال َتط
كتاب لو في  ولع أجج في تخجسة القخشبي أيّ  (.ُٜٕٚتطمسػف" )سػرة البقخة 

 الفقو! ربسا دمج الفقو في تفديخه حتى شغى الفقو عميو!
 العبارة بميغة في الذكل، مخفػضة في السعشى. -
مغ يخيج السقارنة بيغ العاجل واآلجل عميو أف يثّبت الذخوط األخخى عجا  -

وليحا قاؿ الفقياء: العاجل خيخ مغ اآلجل إذا تداويا  شخط العاجل واآلجل.
 في السبمغ وسائخ الذخوط األخخى. ىحه ىي السقارنة العمسية الرحيحة.

لع يثّبت القخشبي مبمغ العاجل وال مبمغ اآلجل، بل أشمق األوؿ في اتجاه  -
الشقراف، وأشمق اآلخخ في اتجاه الديادة. ىحا في حيغ أف الفقياء في باب 

ة يقػلػف: خسدة نقًجا تداوي ستة مؤجمة )الُجػيشي(. وىحا التحجيج عمى الدكا
 سبيل السثاؿ.

إذا شبقشا ما نقمو القخشبي عمى اإلنداف الكافخ باآلخخة، قج يبجو ذلظ  -
صحيًحا، وما ىػ برحيح، ألف السقارنة ال تشعقج بيغ عاجل معمـػ وآجل 

!  معجـو
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في السقجار، لكغ إذا زيج اآلجل اإلنداف يفّزل العاجل إذا كاف اآلجل مثمو  -
زيادة كافية فإف تفزيل اإلنداف يشقمب مغ العاجل إلى اآلجل، كسا في 

 حالة الجنيا واآلخخة.
فالبائع إذا باع سمعتو باألجل فإنو يديج في الثسغ السؤجل، وإال فّزل بيعيا  -

معجمة. والديادة السذخوشة في الثسغ السؤجل جائدة في جسيع السحاىب، عشج 
جسيػر الفقياء. ويبجو أف القخشبي ال يعمع ذلظ، ومثمو سائخ السفدخيغ، 

 بخالؼ الفقياء الحيغ تعخضػا ليحه السدألة في جسيع السحاىب.
: "إذا تداوى الشقج والشديئة فالشقج خيخ" أي: خيخ مغ ابغ القّيعمغ ذلظ قػؿ  -

 الشديئة. 
فقياء. والرػاب الخالصة أف ما نقمو القخشبي ىػ خصأ، ومخالف ألقػاؿ ال -

ل العاجل عمى اآلجل إذا تداويا في السقجار. ويشقمب أف اإلنداف يفّز 
 تفزيمو إذا زيج في اآلجل مقجار يخاه كافًيا، وهللا أعمع بالرػاب. 

*** 

 األحج:

 ىػٔٗٗٔشعباف  ٕٙ

 ـٕٕٓٓنيداف  ٜٔ

 
 وَمغ يذكْخ فإنسا يذكُخ لشفدو وَمغ كفخ فإّف هللا غشّي حسيج 

 .ٕٔسػرة لقساف 
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 يذكخ: بالسزارع. 
 كفخ: بالساضي.

 : الخازي قاؿ 
 "ألف الذكخ يشبغي أف يتكخر، والكفخ يشبغي أف يشقصع".

بريغة السزارع  (يذكخ)جيء في فعل وتبعو ابغ عاشػر بال إحالة قائاًل: "
 ".لإليساء إلى ججارة الذكخ بالتججيج

*** 
 بل ربسا فيو خخط. ىحا الحي قالو الخازي، وتبعو فيو ابغ عاشػر، فيو نطخ،

ذلظ ألنو لػ قاؿ في المغة: )ومغ شكخ فإنسا يذكخ لشفدو ومغ يكفخ فإف هللا غشي 
 حسيج( ال يتغيخ السعشى بيغ الساضي والسزارع في ىحا السقاـ.

 أضف إلى ذلظ أف الكفخ يتججد في الػاقع كسا يتججد الذكخ وأكثخ مشو.
ة معجوؿ بيا عغ الػاقع إلى أما القػؿ فإف الكفخ يشبغي أف يشقصع فيحه صيغ

السثاؿ بتكمف. فالكفخ ليذ مدمًسا أنو يشبغي أف يشقصع، فالذكخ والكفخ واقعاف 
 تحت إرادة هللا، فمػ أراد هللا قصع الكفخ لقصعو فػًرا!

 ثع أال تخى في مػاضع أخخى قػلو تعالى:
 .ٓٗ)ومغ شكخ فإنسا يذكخ لشفدو ومغ كفخ فإف ربي غشّي كخيع( الشسل 

 تخى ىشا كيف صار الذكخ بريغة الساضي؟!أال 
 .ٕٔٔ)ومغ يكفخ بو فأولئظ ىع الخاسخوف( البقخة 

 .ٜٔ)ومغ يكفخ بآيات هللا فإّف هللا سخيع الحداب( آؿ عسخاف 
 .ٖٙٔ)ومغ يكفخ باهلل ومالئكتو ... فقج ضّل ضالاًل بعيًجا( الشداء 

 .٘)ومغ يكفخ باإليساف فقج حبط عسمو( السائجة 
 في ىحه اآليات كيف جاء الكفخ بريغة السزارع؟!أال تخى 

*** 
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 زي إال الكفػر اجوىل نُ 

 ٚٔسػرة سبأ 

 في تفديخه السشيخ: وهبة الدحيميقاؿ 

 ال يعاقب هللا إال السبالغ في كفخاف الشعع"."

 وىحا خصأ.

 والرػاب أف هللا يعاقب الكافخ والكفػر.

 معشى اآلية:

 الكفػر؟وىل نجازي بسثل ىحا الجداء إال 

*** 

 وقع في الخصأ نفدو الذيخ الذعخاوي.

 قاؿ: 

جاء بالكفػر وىي صيغة مبالغة، ولع يقل سبحانو: الكافخ، وىحا مغ رحستو "
أي: الُسِرّخ عمى الكفخ  ،سبحانو بعباده، فيػ سبحانو ال يجازي مشيع إالَّ الكفػر

 !الستسادي فيو

*** 
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 ـ لمعبيج وما ربظ بطالّ 

 .ٙٗ مْت ّر فُ سػرة 

 .ٜٕ، وؽ ٓٔ، والحج ٔ٘، واألنفاؿ ٕٛٔوانطخ آؿ عسخاف 

 ـ: صيغة مبالغة.ضالّ 

 ىل يعشي أف هللا ضالع؟

 نعع، ىػ ضالع عمى سبيل السذاكمة )الجداء(.

 يطمع مغ ضمع.

 ما قالو السفدخوف في ىحا ليذ برحيح، ويسكشظ السخاجعة والسقارنة.

*** 

 غغيخ آسِ  غ ماءٍ مِ  فييا أنيار  

 آسغ(   غيخِ  مغ ماءٍ  عج الستقػف فييا أنيار  الجشة التي وُ  )مثلُ 

 .٘ٔسػرة دمحم 

 قاؿ السفدخوف: غيخ آسغ: غيخ مشتغ.

 وىحا غيخ الئق.

ا، ولػ كاف مغ شعخ بأف ماء الجنيماء الجشة  لعل السعشى أف السؤمغ إذا شخب
 عخض عشو، وال يذخبو!يُ أجػد األصشاؼ، ماء آسغ، ف
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 وهللا أعمع.

*** 

  الستكبخ

 ٖٕسػرة الحذخ 

 الستكبخ مغ صفات هللا الحدشى، ومعشاه الستكبخ عمى مغ يتكبخ.

 فيػ عمى سبيل السذاكمة )الجداء(.

 مثل: الطالع يطمع مغ ضمع.

 قارف كتب التفديخ.

*** 

 والتيغ والديتػف 

 ٔسػرة التيغ 

لسا أقدع بو قدع بسا شاء مغ مخمػقاتو، وقج ال يكػف يسكغ أف يقاؿ ىشا بأف هللا يُ 
قدع بو، أو بعبارة أخخى قج ال يكػف ىشاؾ فزل لسا ورد في فزل عمى ما لع يُ 
 خد. القخآف عمى ما لع يَ 

ويسكغ أف يقاؿ بأف هللا عشجما اختار أف يقدع بالتيغ فسا ذلظ إال لفزل فيو عمى 
غيخه. لكغ ما ىي ىحه السفاضمة؟ ىل السقرػد السفاضمة بيغ التيغ وغيخه مغ 

و والثسار؟ قج يتػصل العمع إلى السشافع السػجػدة في التيغ وغيخه مغ الثسار. الفػاك
ولكشو قج ال يتػصل إال إلى بعزيا، وال يسكشو اإلحاشة بجسيعيا. وما ىػ أصعب 
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مغ ذلظ: كيف يسكغ السفاضمة بيغ مشافع ىحه الثسخة ومشافع تمظ الثسخة؟ وىل 
خه مغ الثسار في القخآف فقط دوف يسكغ لإلنداف االقترار عمى تشاوؿ ما ورد ذك

قزية اإلعجاز  غيخىا مغ الثسار؟ أـ عميو أف يكثخ مشيا أكثخ مغ غيخىا؟ )قارفْ 
 (.ٕٗٔالعمسي ص 

كحلظ األمخ في الديتػف. ىل لمديتػف أفزمية؟ وعمى أي شيء تكػف أفزميتو؟ 
ا اختار أىل اإلعجاز العمسي أفزمية زيت الديتػف عمى غيخه مغ الديػت، وكتبػ 

قدع إف هللا أقدع بالديتػف، ولع يُ  :في ذلظ كتًبا ومقاالت كثيخة. ولكغ يسكغ أف يقاؿ
بالديت؟ ال شظ أف ميسة رجاؿ اإلعجاز العمسي ميسة عديخة إذا ما أرادوا تػخي 

 تو(. وانطخ ما قمٖٕٔعج )قارف قزية اإلعجاز العمسي ص عج عغ البُ الجقة، والبُ 
 اف.لخمّ في الشخل وا ٛٙفي سػرة الخحسغ 

*** 
 ىحا وهللا أعمع بالرػاب.

*** 

 األربعاء:

 ىػٔٗٗٔشعباف  ٔٓ

 ـٕٕٓٓآذار  ٕ٘

 رفيق يػنذ السرخي 


