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 مغ إضافاتي في تفديخ القخآف
 

 رفيق يػنذ السرخؼ 

 

 قٔٗٗٔشعباف  ٛ

 ـٕٕٓٓنيداف  ٔ

*** 

 :تعجيلخخ آ

 ىػٕٗٗٔربيع األكؿ  ٜٕ

 ـٕٕٓٓتذخيغ الثاني  ٗٔ
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 سػرة البقخة

 كادعػا شيجاءكع مغ دكف هللا: ٖٕسػرة البقخة 

 ِمغ ُشيجاَءكع كادُعػا ِمثِموِ  ِمغ ِبُدػرة   فأُتػا عبِجنا عمى نّدلشا مّسا َريب   في كشتع كإف)
   .ٖٕ البقخة (صادقيغَ  كشُتع إف هللاِ  ُدكفِ 

 يقل: لع
 صادقيغ. كشتع إف مثمو مغ بدػرة فأتػا
  كتأخيخ. تقجيع

 الشكتة:
 شيجاءكع. -

 هللا. دكف  مغ -

 بسا فكيف تأمل، مػضع يبقى فّدخكه ما حتى لكغ كثيخكف، فدخه القخآف أف صحيح
 يفّدخكه؟! لع

 جية كمغ كالديادة، التعجيل إمكاف جية مغ جيتيغ: مغ تأمل مػضع يبقى
 إذا سيسا ال بيشيا، القارغ  ضاع كثخت إذا األقػاؿ فإف األقػاؿ، بيغ التخجيح

 اختمفت!
 السعشى: لعل
 هللا! دكف  مغ أصشامكع كاعبجكا ريبكع(، في صادقيغ كشتع )إف مثمو مغ بدػرة فأتػا

 تعبجكني! كال فاعبجكىع قريخة، كلػ كاحجة، بدػرة تأتػا أف استصعتع إف
 ؼ!التحجّ  في غاية

 السفدخكف. تػّىع كسا )لمذيادة(، نادكا بسعشى: كليدت اعبجكا، بسعشى: ىشا ادعػا:
 لمذيادة؟! ىؤالء يرمح كىل
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 الُجّياؿ! عشج لمعبادة يرمحػف  إنيع
 .ٛٗ مخيع (هللا ُدكفِ  ِمغ تْجعػفَ  كما كأعتدُلكع)
 .ٙ٘ األنعاـ (هللا دكفِ  ِمغ تْجعػفَ  الحيغ أعُبجَ  أف ُنييتُ  إني قل)

 هللا. دكف  مغ كقػلو: دعا، الفعل: فييا كرد كثيخة أخخػ  كآيات
 األثخ. اقتراص القخآف: عمساء عشج يدسى ما ىحا
 جبيات: ثبلث مغ بو قستُ  لقج
 (.ادُعػا) األكلى: الجبية -

 (.شيجاءكع) الثانية: الجبية -

 (.هللا دكف  مغ) الثالثة: الجبية -

 السعشى! كُفتح الحرار، تعّ  كبيحا
 الَعجدة؟ ىؤالء أـ الُسعجد القخآف ىحا صاحب العبادة؟ يدتحقّ  مغ انطخكا
 شخيًكا! هللا مع أفّ  يذيجكف  ألنيع شيجاء سّساىع

 .ٜٔ األنعاـ (أخخػ  آليةً  هللاِ  مع أفّ  لتذيجكف  أئّشكع)
 ما عشيع كضلّ  .شييج ِمغ ِمّشا ما آذّناؾَ  قالػا شخكائي أيغ ُيشادييع كيػـَ )

 .ٛٗ-ٚٗ ُفّرمْت  (قبلُ  ِمغ يْجُعػفَ  كانػا
 الكمستيغ: ىاتيغ تفديخ يحاكلػف  كىع السفدخكف  ُأنيظ

 شيجاءكع. األكلى: الكمسة -

 هللا. دكف  مغ الثانية: الكمسة -

 إليو. ارجعْ  !الخازؼ  ىػ كجيًجا محاكلة أكثخىع كلعل
 يقل: لع
 ُسَػره. مثلِ  ِمغ بدػرة   -
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  القخآف. ِمثل ِمغ بدػرة   -

 .ٖٛ يػنذ (مثِموِ  بدػرة   فأُتػا ُقلْ )
  قريخة. سػرة كلػ

 عبِجنا:
  محّسج.
 ادُعػا:
 اعُبجكا.

 كشتع إف لكع فميدتجيبػا فادُعػىع أمثاُلكع عباد   هللاِ  ُدكفِ  ِمغ تجعػفَ  الحيغ إفّ )
 .ٜٗٔ األعخاؼ (صادقيغَ 

 هللا(. إلى )االلتجاء كالشجاء العبادة بيغ صمة كىشاؾ
  )التخمحؼ(. العبادة مخّ  الجعاء
 هللا: دكف  مغ ءكعشيجا

 شخيًكا! هللا مع أف يذيجكف  الحيغ شخكاءكع -

   هللا. دكف  مغ تعبجكنيا التي أصشامكع -

 صادقيغ:
 َريبكع. في

***  
 ـٕٗٔٓ/ٕٔ/ٜٔ الجسعة

 

 فاقتمػا أنفدكع: ٗ٘سػرة البقخة 
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 بارئكع إلى فُتػبػا العجلَ  باتخاذكعُ  أنفَدكع ضمسُتع إنكع قـػ يا لقػموِ  ُمػَسى قاؿَ  كإذ)
 البقخة (الخحيعُ  التّػابُ  ىػ إّنوُ  عميكع فتابَ  بارئكع عشجَ  لكع خيخ   ذلكع أنفَدكع فاقتُمػا

٘ٗ.   

 التقجيخ:

 بعزكع يشكخ كلع نفَدو، مشكع كل   كضمع بعًزا، بعُزكع فطمع األصشاـ، عبجتع
 بعُزكع كقتل بعس، عمى بعَزكع هللا سّمط كإال بارئكع، إلى فتػبػا بعس، عمى

 بالرػاب. أعمع وهللا نفَدو! كقتل غيَخه قتل فقج ذلظ فعل كَمغ بعًزا،

 اعتخاضية. جسمة بيشيسا كما أنفَدكع، فاقتمػا أنفَدكع ضمستع التقجيخ: يكػف  كربسا

 .بارئكع إلى تػبػا التػبة: أؼ :ذلكع

 العجل: باتخاذكع

 تعبجكنو. اإليً  العجل باتخاذكع

 العجل. بعبادتكع

 عجا مغ كل إلخ. ... حجخ عجل، شخز، صشع: أؼ بادةع عمى يشصبق كىحا
  هللا.

 بارئكع:

 خالقكع.

  خمقكع؟! مغ تعبجكف  كال العجل تعبجكف  كيف ليع: يقاؿ لكي االسع ىحا اختيخ
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 أنفدكع: فاقتمػا

 نفدو. كاحج كل فميقتل -

 نفدو. العجل عبج مغ كل فميقتل -

 عبجه. َمغ العجل يعبج لع مغ فميقتل -

  بعًزا. بعُزكع فميقتل -

 أنفدكع: فاقتمػا

 بالقتل. ليع شخعي أمخ -

 يقتل فدػؼ تتػبػا لع إف بعًزا. بعزكع فميقتلْ  أؼ: بالتدميط. كػني أمخ -
 .٘ٛ البقخة (أنفَدكع تقتمػف  ىؤالء أنتع ثع) نفَدو! مشكع كل   كيقتل بعًزا، بعُزكع

  .ٜٕ الشداء (رحيًسا بكع كافَ  هللاَ  إفّ  أنفَدكع تقتمػا كال)

 عميكع: فتاب

 تقجيخه: ححؼ

 عميكع. فتاب تبتع أؼ:

 

 كأندلشا عميكع السّغ كالدمػػ : ٚ٘سػرة البقخة 

كىشاؾ تفريل في  ىسا مغ السػارد الصبيعية الحخة، في مرصمح عمع االقتراد.
 مػاضع أخخػ.
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 قج نخػ تقمَُّب كجِيَظ في الدساءِ : ٗٗٔسػرة البقخة 

 نخػ.التقجيخ: قج رأيشا كال زلشا 

 :آيات أخخػ 

 ٖٖ( األنعاـ قج نعمع إنو َليحدُنظ الحؼ يقػلػف )

 ٜٚ( الحجخ كلقج نعمع أنظ َيزيق صجُرؾ بسا يقػلػف )

 ٖٓٔ( الشحل كلقج نعمع أنيع يقػلػف إنسا يعّمسو بذخ  )

 ٖٙ( الشػر قج يعمع هللا الحيغ يتدّممػف مشكع ِلػاًذا)

 ٗٙ( الشػر قج يعمع ما أنتع عميو)

 ٛٔ( األحداب هللُا السعّػقيغ مشكعقج يعمع )

 

 وهللُا يعمُع كأنتع ال تعمسػَف : ٕٙٔسػرة البقخة 

عمسكع محجكد كعمع هللا غيخ محجكد، كندبة السحجكد إلى غيخ السحجكد ىي 
 الرفخ.

 هللا: ال تعمسػف.عمسكع صفخ بالشدبة لعمع 

 الرفخ لع يخد في القخآف.
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 الكخيسة.شبقت ىحا عمى العجيج مغ اآليات 

 :الرفخ لع يخد في القخآفتحت عشػاف كتبت 

 قاؿ تعالى:

. ٙٙ، كآؿ عسخاف ٕٖٕ، كالبقخة ٕٙٔ( البقخة وهللا يعمع كأنتع ال تعمسػف ) -
عمع هللا غيخ محجكد كعمع البذخ محجكد، كندبة السحجكد إلى غيخ السحجكد 

أكتيتع مغ كما ىي الرفخ. فعمُع البذخ بالشدبة لعمع هللا صفخ. كحلظ قػلو: )
دب عمسكع إلى عمع هللا لكاف صفًخا. . أؼ لػ نُ ٘ٛ( اإلسخاء العمع إال قميبلً 

 قػلو: )قميبًل( لمتقخيب إلى األذىاف.

. دخػؿ ٖٗ( األعخاؼ أكرثتسػىا بسا كشتع تعسمػف  الجشةُ  كنػدكا أف تمكعُ ) -
الجشة يكػف بعسل السؤمغ كبخحسة هللا. كرحسة هللا أضعاؼ عسل السؤمغ. 

أؼ مزاِعف لمخحسة  ع يكغ ىشاؾ عسل، أؼ كاف العسل صفًخا، فإفّ إذا ل
خب في الرفخ كاف حاصل الزخب صفًخا. العسل ميسا كاف كبيًخا إذا ُض 

محجكد كالخحسة )الثػاب( غيخ محجكدة، فالعسل بالشدبة لمخحسة )الثػاب( 
صفخ. ىل يجخل السؤمغ الجشة بعسمو أـ بخحسة هللا؟ ال بج لو مغ العسل، 

عشجما يجخل الجشة فإف عسمو يداكؼ الرفخ بالشدبة لخحسة هللا.  كلكغ
 الكعشجئح كأنو دخل الجشة بخحسة هللا كليذ بعسمو. قػلو في الحجيث: "

 ( تقجيخه: بعسمو فقط.متفق عميو" )يجخل الجشة أحج بعسمو
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، أؼ: في الجنيا. فالجنيا محجكدة كاآلخخة ٗٔٔ( السؤمشػف إف لبثتع إال قميبلً ) -
حجكدة )مغ حيث الدمغ كالكع كالشػع(. كندبة السحجكد إلى غيخ غيخ م

 السحجكد ىي الرفخ. فالجنيا بالشدبة لآلخخة صفخ.

 .ٓٗ( الشػر لو نػًرا فسا لو مغ نػر هللاُ  كمغ لع يجعلِ ) -

إذا نطخت إلى )ما لو مغ نػر( كاف السعشى أف نػره، نػر اإلنداف، صفخ، أك كل 
قارنت بيغ )نػر هللا( ك)نػر اإلنداف(، ككاف لشػر نػر غيخ نػر هللا صفخ. كإذا 

اإلنداف ؾيسة مػجبة فخًضا، فإف نػر اإلنداف أًيا كانت ؾيستو بالشدبة لشػر هللا 
 صفخ. ذلظ ألف نػر هللا غيخ محجكد، كنػر اإلنداف محجكد.

. الداعة ٘٘( الخـك ساعة جخمػف ما لبثػا غيخَ الداعة ُيْقدع السُ  تقػـُ  كيػـَ ) -
األكلى: الؿيامة. الداعة الثانية: لحطة مغ الدماف، كليدت بسعشاىا 

 : دؾيقة. اآلخخة غيخ محجكدة كالجنيا محجكدة، كندبة  ٓٙاالصصبلحي اليـػ
 الجنيا إلى اآلخخة ىي الرفخ، فالجنيا بالشدبة لآلخخة صفخ.

. كالشفذ الػاحجة ال ٕٛ( لقساف كاحجة كع إال كشفذ  كع كال بعثُ ما خمقُ ) -
. حتى ىحه ُكْغ ؼيكػف غخؽ خمقيا أك إعادة خمقيا إال صفًخا مغ الدمغ: يدت

يع جسيًعا ال يدتغخؽ مغ الشاس جسيًعا كبعثُ  الكمسة ىي لمتقخيب. كحلظ خمقُ 
هللا إال صفًخا مغ الدمغ. ذلظ ألف أؼ عجد )مغ الشاس( ُيزخب في الرفخ 

 سيكػف حاصل ضخبو الرفخ.

. ٖ٘( األحقاؼ ثػا إال ساعة مغ نياركأنيع يـػ يخكف ما يػعجكف لع يمب) -
 : دؾيقة.  ٓٙالداعة بسعشى: المحطة، كليدت بسعشاىا االصصبلحي اليـػ
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السعشى: كأنيع في اآلخخة سيذعخكف بأنيع لع يمبثػا في الجنيا إال صفًخا مغ 
الدمغ. ذلظ ألف الجنيا محجكدة كاآلخخة غيخ محجكدة، أك زمغ الجنيا محجكد 

كد )خمػد(، كندبة السحجكد إلى غيخ السحجكد ىي كزمغ اآلخخة غيخ محج
 الرفخ. فالجنيا بالشدبة لآلخخة صفخ.

شيء  إنا كلّ ، )ٚٚ( الشحل الداعة إال كمسح البرخ أك ىػ أقخبُ  كما أمخُ ) -
، أؼ: إال ٓ٘-ٜٗ( القسخ بالبرخ كمسح   نا إال كاحجة  خمقشاه بقجر. كما أمخُ 
( يذ شيًئا فإنسا يقػؿ لو ُكْغ ؼيكػف  ه إذا أرادإنسا أمخُ كمسة كاحجة )ُكْغ(. )

. كىحا يعشي أقرى سخعة، بل صفخ مغ الدمغ. المسح بالبرخ، كُكْغ، ٕٛ
لمتقخيب مغ مفيـػ الدمغ صفخ. البذخ يحتاجػف إلى الدمغ في أفعاليع، أما 
هللا فيػ غشي عشو. كىحا يفيج العمساء )أحسج زكيل كفخيقو( الحيغ يتحجثػف 

صفًخا،  ٘ٔة، كىي ثانية مقدسة عمى كاحج كإلى يسيشو اليـػ عغ الؽيستػثاني
أؼ ىي جدء مغ مميػف مميار جدء مغ الثانية، أؼ ندبة الؽيستػثانية إلى 

الحؼ  هللاُ مميػف سشة. كقػلو تعالى: ) ٕٖالثانية كالشدبة بيغ الثانية إلى 
، ال يتعارض مع ٗ( الدججة كما بيشيسا في ستة أياـ كاألرَض  خمق الدسػاتِ 

ا، ألف كل شيء أراد خمقو في ىحه األياـ كاف بدخعة ال متشاـية، أؼ ىح
 بدمغ قجره صفخ.

، كلفع )سخيع( ىشا لمتقخيب. فحداب هللا ٕٕٓ( البقخة الحداب سخيعُ  وهللاُ ) -
 أال لو الحكعُ  الحقّ  ثع ُرّدكا إلى هللا مػالىعُ يجخؼ في زمغ مقجاره صفخ. )



11 
 

)أسخع( لمتقخيب أيًزا، فبل مجاؿ  ، كلفعٕٙ( األنعاـ الحاسبيغ كىػ أسخعُ 
 لمسقارنة. 

. متاع الجنيا محجكد )كْىع(، ٕٓ( الحجيج خكرالغُ  الجنيا إال متاعُ  كما الحياةُ ) -
كنعيع اآلخخة غيخ محجكد، كندبة السحجكد إلى غيخ السحجكد ىي الرفخ، 

 فستاع الجنيا بالشدبة لشعيع اآلخخة صفخ.

. أؼ كأنيع ٙٗ( الشازعات حاىاأك ُض  ذيةً يخكنيا لع يمبثػا إال ع كأنيع يػـَ ) -
في اآلخخة يذعخكف أنيع لع يمبثػا في الجنيا إال صفًخا مغ الدمغ. عذية أك 
ضحاىا لمتقخيب. زمغ الجنيا محجكد كزمغ اآلخخة غيخ محجكد )خمػد(. 

 فدمغ الجنيا بالشدبة لآلخخة صفخ.

*** 

 لساذا لع يخد لفع الرفخ في القخآف؟

عمى قجر عقػليع، فقج كانػا أّمة أمية ال تقخأ كال تحدب. كربسا خاشب هللا العخب 
خاشب الشاس بمغة سيمة يفيسػنيا، كال تفتشيع، فالقخآف ال يتػجو إلى عمساء 
الحداب كالخياضيات الحيغ يعخفػف الرفخ كالسحجكد كغيخ السحجكد. فمػ قمت لي 

: أنت ال تمبث في الجنيا إال صفًخا، ربسا أُ  قػلظ، ألنشي أشعخ في  نكخ عميظاليـػ
شػيبًل! كال أدرؾ أف السدألة ليدت مدألة دنيا، بل ىي مدألة  الجنيا بأني مكثتُ 

و، ألني في ندبة الجنيا إلى اآلخخة. نعع ربسا لػ قيل لي ذلظ في اآلخخة لفيستُ 
صاب شيء فييا كًسا كنػًعا. غيخ أف الخِ  اآلخخة سأندى الجنيا بدمانيا كمتاعيا ككلّ 



12 
 

ىػ في الجنيا، كلػ خاشبيع هللا في الجنيا كسا يخاشبيع في اآلخخة لسا القخآني 
 تشػا عغ العمع كعغ اليجاية.فيسػا، كلخبسا فُ 

 

لػ قاؿ لي: عمسي صفخ، أك عمع البذخ صفخ، لخبسا أنكخ ذلظ، أما لػ قاؿ لي: 
عمسظ قميل فإني أميل إلى ترجيقو. كال ريب أف عمسي أك عمسظ أك عمع البذخ 

كلكغ السدألة ليدت ىي  كؾيسة بالشدبة لذخز آخخ. لو ؾيسة في ذاتو،جسيًعا 
الشطخ إلى ىحا العمع مشفخًدا، بل ىي في الشطخ إلى ىحا العمع مشدػًبا إلى عمع غيخ 
محجكد. قميمػف الحيغ يفيسػف أف عمسيع يربح صفًخا في ىحه الشدبة، كال يكادكف 

لبلمحجكد، كتتيو في السصمق، كتتيو يرّجقػف. فحتى العقػؿ الكبيخة ربسا تتيو في ا
 في ندبة ما ىػ نيائي إلى ما ال نياية لو.

 

كحلظ لػ قاؿ لي: عسمي صفخ، سأنكخ عميو، ألني أرػ أف لي عسبًل، كليذ ىحا 
العسل صفًخا. نعع ىحا صحيح في ذاتو، كلكغ ليدت السدألة ىي الشطخ إليو في 

ثػاب هللا. نعع سأدرؾ ىحا في ذاتو، بل السدألة ىي الشطخ إليو مشدػًبا إلى 
اآلخخة، كلكغ قج يكػف مغ الرعب، أك مغ الرعب كثيًخا، أف أدركو اآلف، ال 

 سيسا إذا لع أكغ أتستع بعقل رياضي كبيخ.

*** 

 ججة في:
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 ىػٕٖٗٔ/ٔٓ/ٔٔ

 ـٕٓٔٓ/ٕٔ/ٚٔ

 خكءرغ بأنفديغ ثبلثة قُ يتخبّ  كالسصمقاتُ : ٕٕٛسػرة البقخة 

 .ٖٕٗراجع سػرة البقخة 

 السػلػد لو: ٖٖٕسػرة البقخة 

 السػلػدِ  كعمى الخضاعةَ  ُيتعّ  أف أراد ِلسغ كامميغِ  َحػليغِ  أكالدىغّ  ُيخضعغَ  كالػالجاتُ )
 بػلِجىا كالجة   زار  تُ  ال ُكسَعيا إال نفذ   ُتكّمفُ  ال بالسعخكؼِ  كِكدػتيغّ  رزُقيغّ  لو
 .ٖٖٕ البقخة (بػلجه لو مػلػد   كال

  

 الشكتة:

 .كالػالجاتُ  قاؿ:

 .كالجة   كقاؿ:

 الػالج. يقل: كلع

 .لو مػلػد ،لو السػلػد قاؿ: بل

  

 الشكتة: جػاب

 درجة يحّجدكا كلع بائدة، محاكالت مجخد ىػ بل مشاسًبا، أراه  ال السفدخكف  قالو ما
 بيا! ثقتيع

 عّمة أك الشفقة، كجػب عّمة عغ السشار صاحب قالو ما ىػ األقخب الجػاب كلعل
 .لؤلب الشفقة تحسيل
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 السخأة. نفقة ىشا: بالشفقة يقرج السشار صاحب كلكغ

 كقػلو: السخأة، نفقة في أنو كاضح (ككدػتيغّ  رزقيغّ ) قػلو: أفّ  السدألة في أراه  ما
 أف كحلظ يعشي بل السفدخكف، قاؿ كسا فقط، لمػالج الػلج ندبة يعشي ال (لو السػلػد)

 .أحج عشج أججه لع تفديخال كىحا أيًزا، الػلج نفقة يتحسل الػالج

 الحجيث عمى الػلج نفقة في اعتسجكا أنيع يبجك كلكغ فقياء، السفدخيغ بعس
 نفقة كجػب يفيج (لو السػلػد) تعالى: قػلو أف كأرػ  القخآف. عمى كليذ الشبػؼ،

 الػالج. عمى الػلج

***  

 

 اأربعة أشيخ كعذخً  :ٖٕٗ سػرة البقخة

( البقخة أزكاًجا َيتخّبْرَغ بأنُفِديّغ أربعة أشيخ  كعذًخا كالحيغ ُيتػف ػَف مشكع كَيَحركفَ )
ٕٖٗ . 

 ياة الحامل الستػفى عشيا زكجُ عجّ 

 مقجمة:
 حاالتيا بعس يدتذكمػف  كالعمساء العّجة، حيث مغ ذاتيا في ميسة السدألة

 مغ أيًزا ميسة كالسدألة ميحبة! بعبارة مفيػمة غيخ أؼ: تعّبجية، بأنيا كيرفػنيا
 العمسية. الخصانة مغ مسكغ قجر أكبخ عغ بحًثا كاألصػلية، السشيجية الشاحية

  

                                                  السخأة: عّجة

 (.ٕٕٛ البقخة )سػرة قخكء ٖ      -
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 (.ٗ الصبلؽ )سػرة أشيخ ٖ      -

 (.ٖٕٗ البقخة )سػرة ٓٔ ك أشيخ ٗ      -

 (.ٗ الصبلؽ )سػرة الحسل كضع      -

***  

 الحسل: كضع عجة

 فعشج البعيج. في عشجؼ كأىسيتيا القخيب، في العمساء بعس عشج أىسيتيا بجت
 الدكج، كفاة مغ لحطة بعج كلػ قخيب، مػعج في كضعت إذا العمساء جسيػر
 السخأة  أف فمػ البعيج، في أىسية أكثخ ىػ الحسل كضع أف غيخ العجة! عشيا سقصت
 الػضع! انتطار عمييا كجب تزع، كلع ذلظ مغ كأكثخ ٔٓك أشيخ أربعة أمزت

***  

 العّجة: مغ الغخض

 الخحع. بخاءة      -

 الدكج. عمى الحجاد      -

***  

 مقتخح: محىب

 لبخاءة أشيخ ثبلثة جدأيغ: إلى كعذخ أشيخ أربعة العّجة تجدئة عمى يقـػ      -
 حالة أف األكلى الجاللة بجاللتيغ: ثابًتا ىحا لي كيبجك لمػفاة. يػًما ٓٗك الخحع،

 يتعمق الثاني كاألمخ بالخحع، يتعمق األكؿ األمخ أمخاف: فييا زكجيا عشيا الستػفى
 ىػ كسا قخكء ٖ أك أشيخ ٖ ىي بالخحع الستعمقة العّجة أف الثانية كالجاللة بالػفاة.
،  خأشي ثبلثة يػًما، ٓٗ + أشيخ ٖ مغ مخّكبة ىحه حالتشا فإف ثع كمغ معمـػ
 لمػفاة. يػًما ٓٗك لمخحع،
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 الخحع، بخاءة عجة عشيا سقصت أشيخ ثبلثة خبلؿ الػفاة بعج حسميا كضعْت  إذا      -
 يػًما. ٓٗ الػفاة عّجة كتدتقبل أقل. أك أشيخ ثبلثة ىشا كىي

 عّجة عشيا سقصت كعذخ أشيخ أربعة كمزْت  الػفاة بعج حسميا كضعْت  إذا      -
 .الػفاة كعّجة الخحع بخاءة

 بػضع إال عّجتيا تشتو لع كعذخ أشيخ أربعة كمزْت  حسميا تزع لع إذا      -
 مًعا. العّجتاف انتيت كضعت فإذا الحسل.

 إلى السشرػصة العّجة تقديع كيخاعي الػفاة، عّجة يخاعي أنو السحىب ىحا فائجة      -
 )الِحجاد(. بالػفاة يتعمق آخخ كجدء الخحع، ببخاءة يتعمق جدء جدأيغ:

***  

 السحاىب:

 مغ دؾيقة بعج كلػ الحسل بػضع العّجة بانتياء القػؿ عمى الفقياء جسيػر      -
 ببعس. يابعَز  الِعجد يزخب الػفاة! عّجة يزخب أنو السحىب ىحا مذكمة الػفاة.

 خالًرا! تعّبجًيا محـًبا كاف السحىب ىحا صح كإذا

 أَجل عشيسا(: هللا رضي اسعب كابغ )عميّ  األجميغ بأبعج القػؿ عمى محىب      -
 الػفاة عّجة يخاعي أنو السحىب ىحا فائجة كعذخ. أشيخ أربعة كأَجل الحسل، كضع

 ييسميا. كال

***  

 السقتخح: كالسحىب الثاني السحىب بيغ الفخؽ 

 تجدئة. دكف  مغ كعذخ أشيخ أربعة عمى قائع الثاني السحىب      -

 األبعج. األجل ىػ الحسل كضع كاف إذا السحىبيغ بيغ فخؽ  ال      -
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 فإذا فخؽ. ىشاؾ يكػف  كعذخ أشيخ أربعة ىػ األبعج األجل كاف إذا لكغ      -
 تشتطخ أف الثاني السحىب في عمييا كاف أشيخ ثبلثة مغ أقل في حسميا كضعت

 كضعت فمػ فقط. يػًما أربعيغ تشتطخ السقتخح السحىب كفي يػًما، أربعيغ مغ أكثخ
 السقتخح السحىب في أما كعذًخا، أشيخ أربعة تشتطخ أف عمييا فلكا فػًرا الػفاة بعج

 فقط. يػًما أربعيغ تشتطخ فإنيا

 بالرػاب. أعمع وهللا ىحا

***  

 مبلحطة:
 .ٗ الصبلؽ سػرة في الخأؼ ىحا نقحت

 
     ـٕٗٔٓ/ٙ/ٕٔ الدبت

 

 الشاس شفق مالو رئاءَ كالحؼ يُ : ٕٗٙسػرة البقخة 

 الشاسِ  رئاءَ  ماَلو ُيشفقُ  كالحؼ كاألذػ بالَسغّ  صجقاِتكع ُتْبِصمػا ال آمُشػا الحيغَ  أّييا يا)
 فتخكوُ  كابل   فأصابوُ  تخاب   عميوِ  َصفػاف   كَسثلِ  فسثُمو اآلِخخِ  كاليـػ باللِ  ُيؤمغُ  كال

  .ٕٗٙ البقخة (صمًجا
  

 الشكتة:
 محيغل خصاب (كاألذػ بالسغّ  صجقاِتكع ُتبصمػا ال آمُشػا الحيغ أّييا يا) قػلو: -

 آمشػا.

 كفخكا. بالحيغ يتعمق (... يؤمغُ  كال الشاسِ  رئاءَ  ماَلو ُيشِفقُ  كالحؼ) قػلو: -
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 كفخكا؟! كالحيغ آمشػا الحيغ يكػف  كيف

 مغ الخياء أف السقرػد كأف كفخكا. كالحيغ تكػنػا ال آمشػا الحيغ أييا يا السقرػد:
 السؤمشيغ. صفة مغ ال الكفار صفة

  :السعشى لعل

 كشتع ذلظ فعمتع إذا فإنكع كاألذػ، بالسغّ  صجقاِتكع ُتبصمػا ال آمُشػا الحيغ أييا يا
 الثػاب يشتطخكف  كال باآلخخة، ُيؤمشػف  ال كىع الخياء، ألجل ُيشفقػف  الحيغ كالكفار

 أغشاكع فالل هللا، مغ الثػاب كتشتطخكف  باآلخخة تؤمشػف  فإنكع أنتع أما هللا، مغ
 !مثميع؟ تفعمػف  فمساذا بثػابو،

 أحج. عشج التفديخ ىحا أجج لع

 وهللا اإلعخاب، كتب في جاء كسا عصف، كاك كليدت حالية، الػاك (:يؤمغ كال)
 أعمع.

 رياءُ  رياءاف: الخياء أف اآلية ضاىخ الكفخ؟ في صاحبو جخليُ  الخياء ىل ثع -
، . كرياءُ  مؤمغ   كافخ 

 فالَسغّ  السفدخكف. يبّيشيا لع ك)الخياء( كاألذػ( )السغّ  بيغ صمة ىشاؾ تكػف  قج -
  أعمع. وهللا كأذػ، َمغّ  ؼيو كالخياء الخياء، يعشياف كاألذػ

 يقل: لع
  صجقاتكع. أجػر ُتبصمػا ال

 يشفق: كالحؼ
  مشيسا؟ أؼّ  في يجخل ال أـ األذػ في أـ السغّ  في يجخل ىحا ىل

 السّغ:
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  كالتعجيج. كالتخديج بالحكخ عميو ترّجؽَ  مغ عمى التفاخخ
 األذػ:
  فعل. أك بقػؿ عميو التصاكؿ أك إليو اإلساءة
 الخئاء:

 الخياء. ىػ
 رياء. :قخاءة كفي
 كتعطيسو! عميو الثشاء بقرج الشاس! يخاه  لكي بل هللا، لػجو ال الخيخ يعسل أف كىػ

***  
 مشاقذة:
 البغػؼ:

 ُمعمغ الكافخ ألف لمسشافقيغ، كىحا السؤمشيغ، فعل مغ الخياء مع الشفقة تكػف  كال»
 «.ُمخاء غيخ بكفخه
***  

 حياف: أبػ
 «.بكفخه ُمجاىخ لمجيغ، ُمشاصب ألنو رياء؛ عشجه فميذ الكافخ أما»

 حياف: كأبي البغػؼ  عمى تعميًقا أقػؿ
 كالكافخ. السؤمغ مغ يرجر قج الخياء

 الشفاؽ. ككحلظ
 أعمع. وهللا األعساؿ، في يكػف  كقج اإليساف، في يكػف  قج فالشفاؽ
***  
  ـٕ٘ٔٓ شباط ٕٕ األحج
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 ـ الخباهللا البيع كحخّ  كأحلّ : ٕ٘ٚسػرة البقخة 

 ال يفيج أف كل بيع حبلؿ.هللا البيع:  كأحلّ 

 ا حخاـ.ال يفيج أف كل ربً ـ الخبا: كحخّ 

 الخبا ربػاف: ربا حخاـ، كربا حبلؿ.

 اء.عس الرحابة كالتابعيغ، كبعس الفقيذكخ ذلظ ب

 في الثسغ مقابل األجل. دادمغ الخبا الحبلؿ: البيع اآلجل حيث يُ 

 لمدمغ حرة مغ الثسغ.

 

 ال َتطمسػف كال ُتطمسػف : ٜٕٚسػرة البقخة 

  ( فمكع رؤكُس أمػالكع ال َتطمسػف كال ُتطمسػف )

 خصأ السفدخيغ خصأ ششيع

 ٜٕٚسػرة البقخة 

 ـ كربسا قبل ذلظٖٕٓٓعاـ  ختيافي ذكخػ أكؿ آية فدّ 

 قمت فييا:

 ال َتطمسػف كال ُتطمسػف!أييا السدمسػف! ىحا ىػ معشى: 

 لعل ىحا الخصأ ىػ الحؼ شجعشي عمى الجخػؿ في تفديخ القخآف.
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 قاؿ السفدخكف:

ال َتطمسػف السقتخض بالديادة عمى رأس ماؿ القخض، كال ُتطمسػف مغ السقتخض 
 بالشقراف مغ رأس ماؿ القخض.

 ال َتطمسػف: بالديادة: ىحا صحيح.

 ال ُتطمسػف: بالشقراف: ىحا غيخ صحيح. 

 الرحيح: ال ُتطمسػف بالثػاب.

يكػف مطمػًما لػال الثػاب، أؼ حتى كلػ لع  ٓٓٔكاستخّد  ٓٓٔالسقخض إذا أقخض 
 يكغ ىشاؾ نقراف.

كلػ استخّد السقخض رأس مالو بالشقراف لغ يكػف مطمػًما، ألف هللا يعػضو كيثيبو 
 عغ ىحا الشقراف.

 ٓٓٔاليـػ تداكؼ  ٓٓٔالسفدخكف الحيغ قالػا: ال ُتطمسػف بالشقراف يفتخضػف أف 
 !  بعج اليـػ

 كىحا غيخ صحيح، حتى عشج الفقياء، كليذ عشج االقترادييغ فقط.

. ٓٓٔاليـػ أكبخ في الؿيسة مغ  ٓٓٔ  بعج اليـػ

 السعجل خيخ مغ السؤجل إذا تداكيا في السقجار.

 ـّ:يقػؿ اإلماـ الذافعي في األ



22 
 

الصعاـ الحؼ إلى األجل القخيب أكثخ ؾيسًة مغ الصعاـ الحؼ إلى األجل  -
 البعيج.

 مئُة صاع أقخب أجبًل مغ مئة صاع أبعج أجبًل مشيا أكثُخ في الؿيسة. -

 كيقػؿ ابغ الؿيع في الجػاب الكافي:

 إذا تداكػ الشقج كالشديئة فالشقج خيخ.

 خيخ: أعمى ؾيسة.

*** 

إلسبلـ ىػ مغ عقػد اإلرفاؽ )اإلحداف(، كىحا مرّخح مغ السعمـػ أف القخض في ا
 بو عشج الفقياء، فكيف فاتيع عشج التفديخ؟!

 لػ كاف القخض مغ عقػد السعاكضة لكاف كبلـ السفدخيغ صحيًحا.

 القخض معاكضة ناقرة، بخبلؼ البيع. 

*** 

 ىحا الخصأ الكبيخ ال يداؿ معذًذا في بعس األذىاف، حتى مغ السذايخ!

 بعج سشة ىػ مغ العجؿ، كليذ مغ اإلحداف! ٓٓٔاليـػ مقابل  ٓٓٔ يطشػف أف

 لػال اإلحداف ما كاف لمقخض ثػاب.

 كفاء القخض بالشقراف مدتحب، كلو ثػاب، مثل القخض.
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*** 

 عجيب أمخ ىؤالء السفدخيغ:

 مشيع فقياء، كمشيع مغ صّخح في مػاضع أخخػ بؿيسة الدمغ.

 تفديخ كتاب هللا!كلكشو لع يصبقيا في ىحا السػضع مغ 

 لعل الدبب أنيا كانت ضامخة في األذىاف.

 كلعل الدبب أيًزا استدياؿ التفديخ، مغ حيث إف الشقراف عكذ الديادة!

كبالخغع مغ العجد الكبيخ لمسفدخيغ، كبالخغع مغ العجد الكبيخ لمدشيغ التي مّخت، لع 
 يشتبو أحج إلى ىحا الخصأ!

التقميج كالشقل كاالنتحاؿ عشج السفدخيغ، كقمة االىتساـ تخػ ىل يعػد ىحا إلى ضاىخة 
 ٖٓبالتجقيق كالتحقيق، رغبة مشيع في إنجاز تفديخ كبيخ بأقرى سخعة في 

 مجمًجا، قبل السػت!

*** 

 أقػاؿ السفدخيغ:

 مفدًخا ٕ٘

 ىػ(:ٛٙ-)ابغ عباس 

 كال ُتطمسػف: كال ُتشقرػف بجيػنكع. 
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*** 

 ىػ(:ٓ٘ٔ-مقاتل )

شقرػف مغ رءكس فتُ  كال ُتطمسػف: ا إذا لع تددادكا عمى أمػالكع،أحجً  ال تطمسػف:
 .أمػالكع

*** 

 ىػ( في معاني القخآف )معتدلي(:ٕ٘ٔ-)األخفر 

في أف يتسدظ بذيء مغ رءكس أمػالكع  :طمسػف كال تُ  ،في أخح الخبا :طمسػف ال تَ 
 .فتحىب أمػالكع

*** 

 ىػ( في معاني القخآف:ٖٔٔ-)لدجاج ا

طمسػف في أف يتسدظ بذيء مغ رءكس أمػالكع كال تُ  ،الخبا طمسػف في أخحال تَ 
  .فتحىب أمػالكع

*** 

 ىػ(:ٖٓٔ-) الصبخؼ 

 .شقرػف مغ أمػالكعال تُ )...(،  شقرػف فتُ  :كال ُتطمسػف 

*** 
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 ىػ(:ٕٖٚ-)ابغ أبي حاتع 

 ال تطمسػف: ال تأخحكا غيخ رؤكس أمػالكع. كال تطمسػف: فتشقرػف.

*** 

 ىػ(:ٖٓٙ-)الصبخاني 

 .بحبِذ رأس الساؿ عشكعكال ُتطمسػف: بصمب الديادة عمى رأِس الساؿ،  َتطمسػف:ال 

*** 

 ىػ(:ٖٓٚ-) الجراص

  .شقراف مغ رأس الساؿطمسػف بالكال تُ  ،طمسػف بأخح الديادةال تَ 

*** 

 ىػ(:ٖ٘ٚ-)الدسخقشجؼ 

شتقز طمع السصمػب فيُ كال يُ  ،طمع بصمب الديادة كيخضى بخأس الساؿالصالب ال يَ 
  .رأس الساؿعغ 

*** 

 ىػ(:ٜٜٖ-)ابغ أبي زمشيغ 

 .امغ رءكس أمػالكع شيئً  كال ُتطمسػف: ،فتأخحكف الفزل ال َتطمسػف:

*** 
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 ىػ(:ٕٚٗ-) الثعمبي

 .الشقراف عغ رأس الساؿب ُتطمسػف:كال  ،بصمب الديادة َتطمسػف: ال

*** 

 ىػ(:ٖٚٗ-)مكي بغ أبي شالب 

 .شقرػف مغ رؤكس أمػالكعفتُ  :ُتطمسػف ع، كال فتأخحكف ما ليذ لك ال َتطمسػف:

*** 

 ىػ(:ٓ٘ٗ-) الساكردؼ

سشعػا بأف تُ  كال ُتطمسػف:أخحكا الديادة عمى رؤكس أمػالكع، بأف ت ال َتطمسػف:
 .رؤكس أمػالكع

*** 

 ىػ(:ٓٙٗ-)الصػسي 

 .طمسػف بالشقرافكال تُ  ،طمسػف بأخح الديادة عمى رأس الساؿال تَ 

*** 

 ىػ(:ٙٔ٘-) البغػؼ 

 .بالشقراف عغ رأس الساؿ ، كال ُتطمسػف:بصمب الديادة َتطمسػف: ال

*** 
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 ىػ(: معتدليٖٛ٘-) الدمخذخؼ 

 .بالشقراف مشيا كال ُتطمسػف:

*** 

 ىػ(:ٙٗ٘-)ابغ عصية 

تسدظ بذيء مغ رؤكس أمػالكع، في أف يُ  :كال ُتطمسػف  ،في أخح الخبا :ال َتطمسػف 
 .فتحىب أمػالكع

*** 

 ىػ(: ٛٗ٘-) :الصبخسي

 اؿ.بالشقراف مغ رأس الس :طمسػف كال تُ  ،بأخح الديادة عمى رأس الساؿ :طمسػف تَ ال 

*** 

 ىػ(:ٜٚ٘-)ابغ الجػزؼ 

 .شقرػف مشيافتُ  :سػف فتأخحكف أكثخ مشيا، كال ُتطم :ال َتطمسػف 

*** 

 ىػ(:ٙٓٙ-) الخازؼ 

أؼ بشقراف رأس  :طمسػف الغخيع بصمب الديادة عمى رأس الساؿ، كال تُ  :طمسػف ال تَ 
 .الساؿ
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*** 

 ىػ(:ٓٙٙ-)العد بغ عبج الدبلـ 

 .بشقز رأس الساؿ ، كال ُتطمسػف:بأخح زيادة عمى رأس الساؿ َتطمسػف:ال 

*** 

 ىػ(:ٔٚٙ-) القخشبي

في أف ُيَتسّدظ بذيء مغ رؤكس أمػالكع  كال ُتطمسػف: ،في أخح الخبا َتطمسػف  ال
 .فتحىب أمػالكع

*** 

 ىػ(:ٓٔٚ-)الشدفي 

 .بالشقراف مشيا كال ُتطمسػف: ،السجيػنيغ بصمب الديادة عميياال َتطمسػف: 

*** 

 ىػ(:ٕ٘ٚ-) الخازف 

طمسػف أنتع بشقراف كال تُ  ،الغخيع بصمب زيادة عمى رأس الساؿأنتع  :طمسػف ال تَ 
 .رأس الساؿ

*** 

 ىػ(:ٕٛٚ-) الشيدابػرؼ 
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أنتع بشقراف رأس  :طمسػف كال تُ  ،صمب زيادة عمى رأس الساؿبالغخيع  :طمسػف ال تَ 
 .الساؿ

*** 

 ىػ(:ٔٗٚ-)دؼ ابغ جُ 

 .طمسػف بالشقز مشياطمسػف بأخح زيادة عمى رؤكس أمػالكع، كال تُ تَ  ال

*** 

 ىػ(:ٔ٘ٚ-)ابغ الؿيع 

طمسكع شقرػف مشيا ؼيَ كال تُ  ،طمسػف اآلخحال تددادكف عمييا فتَ  لكع رؤكس أمػالكع
  .غ أخحىامَ 

*** 

 ىػ(:ٗ٘ٚ-)أبػ حياف 

أنتع بشقراف رأس  :طمسػف الغخيع بصمب زيادة عمى رأس الساؿ، كال تُ  :طمسػف تَ ال 
 .الساؿ

*** 

 ىػ(:ٙ٘ٚ-)الدسيغ الحمبي 
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بزياع رؤكِس  اأنتع أيًز  :مسػف ، كال ُتطمشو الديادة بأخحكعكع غيخ  َتطمسػف:ال 
 .أمػاِلكع

*** 

 ىػ(:ٗٚٚ-)ابغ كثيخ 

 .لكع ما بحلتع مغ غيخ زيادة عميو، كال نقز مشو

*** 

 ىػ(:٘ٚٛ-) الثعالبي

ظ بذيء مغ رءكس  في أفْ  ُتطمسػف:في أخِح الداِئِج، كال  َتطمسػف:ال  يتسد 
  .أمػالُكعْ 

*** 

 ىػ(:ٓٛٛ-)ابغ عادؿ 

أؼ: بشقراف رأس  كال ُتطمسػف: ،غخيع بصمب الديادة عمى رأس الساؿال :طمسػف ال تَ 
 .الساؿ

*** 

 ىػ(:٘ٛٛ-) البقاعي

 .بشقز مغ رأس الساؿ :طمسػف كال تُ 
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*** 

 ىػ(:ٜٔٔ-) الديػشي

 .شقرػف فتُ  :طمسػف كال تُ  ،خبػف فتُ  :طمسػف ال تَ  

*** 

 ىػ(:ٜٔ٘-)أبػ الدعػد 

 .ال ُتطَمسػف أنتع مغ ِقَبميع بالَسْصل كالشقز

*** 

 ىػ(:ٜٚٚ-)الخصيب الذخبيشي 

 طمسػف بالشقراف مغ رأس الساؿ. طمسػف بصمب الديادة، كال تُ ال تَ 

*** 

  ىػ(:ٕٓ٘ٔ-) الذػكاني

 .أنتع مغ قبميع بالسصل، كالشقز كال ُتطمسػف:

*** 

 ىػ(:ٕٓٚٔ-)األلػسي 

تع مغ قبميع بالشقز مغ رأس أن كال ُتطمسػف: ،غخماءكع بأخح الديادة ال َتطمسػف:
 .الساؿ
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*** 

 ىػ(:ٕٖٖٔ-) القاسسي

بل لكع ما بحلتع مغ  ،بالشقز كالسصل كال ُتطمسػف: ،بصمب الديادة ال َتطمسػف:
 .كال نقز ؼيو ،غيخ زيادة عميو

*** 

 ىػ(: أباضئٕٖٖ-) اشؽير

ُتطمسػف كال  ،أخح الدائج عمى رءكس أمػالكعبمغ لكع عميو الخبا  َتطمسػف:ال 
 .بالشقز عغ رءكس أمػالكع

*** 

 ىػ(:ٖٗ٘ٔ-)السشار دمحم رشيج رضا 

بل  ،بشقز شيء مغ رأس الساؿ ، كال ُتطمسػف:أخح الديادةغخماءكع ب ال َتطمسػف:
 .تأخحكنو كامبلً 

*** 

 ىػ(:ٖٔٚٔ-)السخاغي 

لكع رؤكس األمػاؿ ال تأخحكف عمييا شيئا مغ الغخماء، كال تشقرػف مشيا شيئا، بل 
 تأخحكنيا كاممة.
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*** 

 (:ىػٖٙٚٔ-)الدعجؼ 

 .ببخدكع رءكس أمػالكع كال ُتطمسػف: ،الشاس بأخح الخبا ال َتطمسػف:

*** 

 ىػ(:ٖٜٖٔ-)ابغ عاشػر 

 .كال يأخح غيخكع أمػالكع ،ال تأخحكف ماؿ الغيخ: طمسػف كال تُ  َتطمسػف ال 

*** 

 ـ(:ٜٙٙٔ-)سيج قصب 

طمسػف في أف يتسدظ بذيء مغ رءكس أمػالكع كال تُ  ،طمسػف في أخح الخباال تَ 
 .فتحىب أمػالكع

*** 

 ىػ(:ٖٔٗٔ-)سيج ششصاكؼ 

عميو بجكف إنقاص ، كمغ دفع ما كمتفزبلً  اكاف مقدصً  مغ أخح رأس مالو بجكف 
 .معاممتو يا فمشو كاف صادقً 

*** 

 ـ(:ٕٔٔٓ-)أسعج حػمج 
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 .شيء مغ رأس الساؿ بػضع كال ُتطمسػف: ال َتطمسػف: بأخح زيادة،

*** 

 ـ(:ٕ٘ٔٓ-) الدحيمي

 .بشقز شيء مغ أمػالكع :طمسػف ا بأخح الّخبا، كال تُ أحجً  :طمسػف ال تَ 

*** 

 القخآف: السشتخب في تفديخ

 .تأخحكنيا ضمع لغيخكع، كسا أف تخؾ جدء مغ رءكس األمػاؿ ضمع لكع يالديادة الت

*** 

 التفديخ الػسيط مجسع البحػث األزىخ:

 طمسػف بالشقراف عغ رأس الساؿ.طمسػف: بصمب الديادة، كال تُ ال تَ 

*** 

 التفديخ السيدخ نخبة مغ العمساء:

َتْطمسػف أحًجا بأخح ما زاد عمى رؤكس أمػالكع، كال يطمسكع أحج بشقز ما  ال
 .أقخضتع

*** 

 الرابػني في صفػة التفاسيخ:
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 .فمكع أصل الساؿ الحؼ دفعتسػه مغ غيخ زيادة كال نقراف

*** 

 الدبت:

 ىػٔٗٗٔشعباف  ٛٔ

 ـٕٕٓٓنيداف  ٔٔ

 

  سػرة آؿ عسخاف

 كُأَخُخ متذابيات: ٚسػرة آؿ عسخاف 

  (ٚ عسخاف )آؿ متذابو؟ الستذابو حجّ  ىل
ُـّ  ىغّ  ُمحَكسات   آيات   مشوُ  الكتابَ  عميظَ  َأندؿَ  الحؼ ىػ)   ُمتذابيات   كُأَخخُ  الكتابِ  أ

 كما تأكيموِ  كابتغاءَ  الفتشةِ  ابتغاءَ  مشوُ  تذابوَ  ما فيّتبعػفَ  َزْيغ   قمػِبيع في الحيغَ  فأّما
 يّحّكخُ  كما رّبشا عشجِ  ِمغ كل   بوِ  آمّشا يقػلػفَ  العمع في كالخاسخػفَ  هللاُ  إال تأكيَموُ  َيعمع
 .ٚ عسخاف آؿ (األلبابِ  أكلػ إال
  

ه، أك تعخيُفو الستذابو في السذكمة  في كتػسعشا التفػيس، بسحىب أخحنا فإذا حجُّ
 ؼيو، كتػسعشا التأكيل، بسحىب أخحنا كإذا شيء! أؼ تفديخ مغ نتسكغ لع الستذابو،

 بعمسو! هللا يدتأثخ شيء ثسة يعج لع
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 التباس ؼيو أك خبلؼ ؼيو يكػف  أف إال شيء بحث في يجخل ال الباحث أك فالعاِلع
 عارًفا كال باحًثا كال عالًسا يكغ لع بجىي بحث في دخل فإذا تذابو. أك غسػض أك

 العمسي. البحث بسشاىج
 عمشي كاحج كل ككأف مبحػث، ىػ ما يبحثػف  اإلسبلمية الجراسات أىل مغ كثيخ
 أف يجب زف!يُ  لع أك إليو أضاؼ غيُخه، بحثو بحث كل في يبحث أف يجب
 أك قّمت ججيجة، نتائج إلى الػصػؿ إلى الدعي كيجب أكاًل، مذكمة ىشاؾ يكػف 
 ىحا في يػقعشا كمسا الفارغ. كالكبلـ الحذػ في كقتو الباحث أضاع كإال ،كثخْت 

 إنجاز نؿيذ كبحػثيع ككتبيع ءالعمسا يخلدِ  كالفاحريغ السحّكسيغ نحغ أنشا السصبّ 
 البحث عشاء أنفدشا نجّذع كال بإضافاتو، نؿيدو كال عشاكيشو، بعجد الباحث أك العاِلع
 عشيا!

 كتاًبا، خسديغ كحققتُ  كتاب، مئة كألفتُ  كتاب، ألف قخأتُ  تقػؿ: أف يكفي ال
 ٓٓٔ في كشاركتُ  فبلف، كالػزيخ فبلف، األستاذ كتمسيحؼ فبلف، العبلمة كشيخي
 عجدىا بمغ عمسية كمجالذ كفكخؼ  أدبي كصالػف  عمع حمقات لي ككاف مؤتسخ،

 كقخأت قخأتو، إال الفغ أك العمع ىحا في كتاًبا أَدعْ  كلع سشة، خسديغ كاستسّخت كحا،
 ... األئسة لكبار

 كالسعخفة؟ العمع إلى أضفتَ  ماذا تقػؿ: أف مغ بج ال
 الرفات بآيات مثبلً  يختز ال ًماعا القخآف في جاء (الستذابيات) لفع أف السذكمة
 مغ الستذابو حجّ  صار حتى كبيًخا اختبلًفا الستذابو حجّ  في اختمفػا كالعمساء كحجىا،

 الستذابو!
 ىشاؾ أف فالحؿيقة السفدخيغ، عشج كالتجخبة الػاقع، ضػء في اآلية نفيع أف يسكغ
 السفدخيغ أف الحعكأ هللا. إال أحج يعمسو ال ما الستذابو مغ فييا اآليات مغ نػًعا
 ُعخفيع! في عيب   الكمسة ىحه ككأف أدرؼ! ال يقػلػف: قّمسا
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 الستذابو بأف قمشا فإذا كدقتو. عسقو حدب آلخخ، عالع مغ حّجه يختمف كالستذابو
 غامس، الغسػض حجّ  ألف آلخخ، عالع مغ يختمف فيحا التبذ، أك غسس ما ىػ

 كندبّي.
 اإلنداف(، كمذيئة هللا، )مذيئة لسذيئةا كآيات الرفات، آيات بأف القػؿ كيسكغ
 تجخل ذلظ(، إلى كما كالشار كالجشة )الؿيامة الغيب كآيات كالقجر، القزاء كآيات

 هللا. إال معشاىا يعمع ال التي اآليات في
 مثل: تجخل، ال الستذابو ضخكب مغ ذلظ عجا كما
 اآليات. بيغ التخابط -

 الدػر. أكائل السقصعة الحخكؼ -

 كغيخىا. كالػاك الدائجة، الحخكؼ -

 القخآف. ُمْذكل -

 اآلخخة؟ في أـ الجنيا في السعشى ىل -

 كالخرػص. العسـػ -

 السذتخكة(. )األلفاظ كالشطائخ الػجػه -

 كالسجاز. الحؿيقة -

 كالتأخيخ. التقجيع -

 كالتشكيخ. التعخيف -

 كالتحكيخ. التأنيث -

 كالجسع. اإلفخاد -
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 كالححؼ. اإلثبات -

 التكخار. -

 كالتخاكيب. األلفاظ غخائب -

 القخآف. مذكل إعخاب -

 القخآف. تخاكيب -

 كالسشدػخ. الشاسخ -

 )السدتحب(. كالسشجكب الػاجب -

 الفتشة، كرائو مغ يخيج متذابو أؼّ  التقاط كمحاكلة الديغ، يجتشب أف السفدخ كعمى
 مختبة مغ االقتخاب أمكغ ما يحاكؿ أف كعميو تفديخه. خبلؿ مغ بالقخآف كالتبلعب

 كنداىة برفاء القخآف كيفّدخ الُسحَكع، إلى الستذابو يخدّ  بأف الخاسخيغ، العمع أىل
 فإذا القخآني. الشز حجكد في كلكغ استصاع، ما عقمو ُيعسل كأف نية، كحدغ
 الفتغ. كإشاعة كالتبلعب بالديغ عميو حكسشا تجاكزه

 بالرػاب. أعمع وهللا ىحا
***  

   ـٕٔٓ٘/ٔ/ٕٗ الدبت
 
 

 كما يعمع تأكيمو إال هللا: ٚسػرة آؿ عسخاف 

  إعخاب
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ُـّ  ىغّ  ُمحَكسات   آيات   مشوُ  الكتابَ  عميظَ  َأندؿَ  الحؼ ىػ) تعالى: قاؿ  كُأَخخُ  الكتابِ  أ
 كابتغاءَ  الفتشةِ  ابتغاءَ  مشوُ  تذابوَ  ما فيّتبعػفَ  َزْيغ   قمػِبيع في الحيغَ  فأّما ُمتذابيات  

 رّبشا عشجِ  ِمغ كل   بوِ  آمّشا يقػلػفَ  العمع في كالخاسخػفَ  هللاُ  إال تأكيَموُ  َيعمع كما تأكيموِ 
 .ٚ عسخاف آؿ (األلبابِ  أكلػ إال يّحّكخُ  كما

 هللا: إال تأكيمو يعمع كما 

 .نطخؼ  في اعتخاضية، جسمة

 أحج. مغ ذلظ أنقل لع

 التقجيخ:

 كما) تأكيموِ  كابتغاءَ  الفتشةِ  ابتغاءَ  مشوُ  تذابوَ  ما فيّتبعػفَ  َزْيغ   قمػِبيع في الحيغَ  فأّما
 بِو. آمّشا يقػلػفَ  العمع في كالخاسخػفَ  (هللاُ  إال تأكيَموُ  َيعمع

 كالخاسخػف:

 قالو ما مع أتفق ىشا كإلى .عاشفة ىي بل استئشاؼية، ليدت نطخؼ  في الػاك:
 العمساء. بعس

 الجبللة اسع عمى (ػف الخاسخ) عصف ليذ ىشا العصف بأف بالقػؿ عشيع أختمفك 
 كسا اعتخاضية، جسمة نطخؼ  في ىي (هللاُ  إال تأكيَمو يعمعُ  كما) جسمة: ألف (،هللا)

 (.زيغ   قمػبيع في الحيغَ  فأّما) جسمة: عمى (الخاسخػف ) تعصف كالػاك قمت،

 التقجيخ:

 بو. آمّشا ؼيقػلػف  العمع في الخاسخػف  كأما
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 الخاسخػف  كأما ... مشو تذابو ما فيتبعػف  زيغ قمػبيع في الحيغ فأما اآلية: تقجيخ
 بو. آمّشا ؼيقػلػف  العمع في

 أعمع. وهللا

 كجػه  يداحع ججيًجا كجًيا األقل عمى أراه  فإني الرػاب ىػ الػجو ىحا يكغ لع إف
 كاإلعخاب! التفديخ

 تداءلػا: الدابقػف  العمساء

 استئشاؼية؟ أـ عاشفة ىي ىل الػاك:

 عصف باب مغ أـ السفخدات عصف باب مغ شاى العصف ىل عاشفة، كانت إذا
 الجسل؟

 أقػؿ:

 تكّمف فقج (هللا) الجبللة: اسع عمى معصػؼ (كالخاسخػف ) قػلو: أفّ  زعع غمَ 
 يقػلػف! تأكيمو يعمسػف  العمع في كالخاسخػف  التقجيخ:

 جسمة:  رأيي حدب كانت )أك استئشاؼية جسمة (كالخاسخػف ) جسمة: كانت إذا أما
 تحتاج ال ألنيا التكّمف، ىحا عغ ُتغشيشا فإنيا (اعتخاضية جسمة "تأكيمو يعمع كما"

 تقجيخ. أؼّ  إلى

 بقرػر يعتخفػف  متػاضعػف  أنيع إال عمسيع رسػخ مغ الخغع عمى أنيع السعشىك 
 كمػقفيع عمًسا! إال يديجىع ال االعتخاؼ كىحا الستذابو. مغ ضخكب أماـ العمع ىحا



41 
 

 الدَمف مػقف العمساء: بعس يقػؿ أف السقبػؿ مغ كليذ ،كأسمع ليع أعمع ىحا
 أعمع! الخَمف كمػقف أسمع،

 العمساء: دّكخت عػيرة مذكمة مغ نشتيي كبيحا

 كال مشو، تذابو ما يّتبعػف  الخاسخيغ( )غيخ العمساء مغ زيغ قمػبيع في فالحيغ
 عغ سالشا يفتشػا لكي ذلظ كيفعمػف  إليو، الستذابو ليخّدكا مشو الُسْحكع إلى يمتفتػف 

 عغ عاجدكف  كىع الخبيث، الغخض ليحا تأكيمو في كيخػضػف  الرحيح، الجيغ
 هللا. إال يعمسو ال الحؼ تأكيمو

 بل الستذابو، في يخػضػف  كال الدائغػف، يفعمو ما يفعمػف  ال العمع في كالخاسخػف 
 كيعتقجكف  الستذابو، ُيشكخكف  كال هللا، إلى أمخىع ؼيو كيفّػضػف  بعجدىع، يعتخفػف 

 هللا. مغ كالستذابو لسحكعا أف

 إال يديجىع ال التػاضع ىحا فإف العكذ عمى بل الخاسخيغ، عمع في ىحا يصعغ كال
 هللا! عشج كرفعة عمًسا

 آف العمع في رسػخيع مغ كاف قالت: عشيا هللا رضي عائذة عغ ركؼ  ما ىحا يؤيج
 .الصبخؼ( )تفديخ كُمتذابيو بُسحكسو آمشػا

 :القخشبي كقاؿ

 صحة كلػال (.بو آمّشا يقػلػف ) بأنيع: العمع في الخاسخيغ عمى كجل عد هللا أثشى»
 «.عميو الثشاء يدتحقػا لع مشيع اإليساف

 أيًزا: كقاؿ
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 أنيع كزعع قبمو، ما عمى (الخاسخػف ) (َعَصف) َنَدق أنو مجاىج عغ ركؼ  كإنسا»
 يعمسػنو العمع في كالخاسخػف  معشاه: فقاؿ: المغة أىل بعس لو كاحتجّ  يعمسػنو!

 المغة أىل كعامة الحاؿ! عمى نرب يقػلػف  مػضع أف كزعع آمّشا، قائميغ
 إال حاالً  تحكخ كال مًعا، كالسفعػؿ الفعل ُتزسخ ال العخب ألف كيدتبعجكنو؛ يشكخكنو

 )...(. حاؿ يكػف  فبل فعل يطيخ لع فإذا الفعل، ضيػر مع

 مغ أكلى لو، الشحػييغ محاىب مداعجة مع العمساء، عامة قػؿ فكاف
 )...(. كحجه مجاىج قػؿ

 ككحلظ غيخه. ؼيو يذاركو( )=ال َيذَخكو ال بعمسو سبحانو هللا استأثخ مسا كّمو ىحا فكاف
 قػلو: في الػاك كانت كلػ (.هللاُ  إال تأكيَمو يعمعُ  كما) كتعالى: تبارؾ قػلو

 وهللا فائجة، (رّبشا عشجِ  ِمغ كل  ) لقػلو: يكغ لع (لمعصف أؼ:) لمشَدق (كالخاسخػف )
 «.أعمع

 عشيسا: هللا رضي عباس ابغ قػؿ كيؤيجه

 كتفديخ فيسو، في أحج ُيعحر ال تفديخ أقداـ: أربعة عمى يجكر القخآف تفديخ"
 ابغ )تفديخ "هللا إال يعمسو ال تفديخك  العمساء، يعمسو كتفديخ بألدشتيا، العخب تعخفو

 .كغيخه( كثيخ

 :أخخييغ قخاءتيغ مغ الصبخؼ  ذكخه ما كيؤيجه

 يقخؤه. كاف أنو عباس ابغ عغ ذكخناه كسا العمع"، في الخاسخػف  "كيقػؿ ُأَبّي: قخاءة

 يقػلػف". العمع في كالخاسخػف  هللا، عشج إال يُموتأك  "إفْ  هللا: عبج كقخاءة

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=48&surano=3&ayano=7#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=48&surano=3&ayano=7#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=48&surano=3&ayano=7#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=48&surano=3&ayano=7#docu
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 عمى العمع في الخاسخيغ عصف أردكا الحيغ فالعمساء لآلية، المغػؼ  الشْطع كيؤيجه
 ىحا قّجركا  ثع أكاًل، التقجيخ إلى لجؤكا حيغ كتعّدفػا تكّمفػا قج (هللا) الجبللة: اسع

 ثانًيا: التقجيخ

 يقػلػف! تأكيمو يعمسػف  العمع في كالخاسخػف 

 اسع عمى معصػفيغ غيخ ألنيع الستذابو، يعمسػف  ال الخاسخيغ بأف قاؿ كمغ
 كغيخ الخاسخيغ بيغ العمع في التدػية إلى يؤّدؼ ذلظ بأف احتّجػا الجبللة،

ـّ! كبيغ بيشيع أك الخاسخيغ،  العػا

 ،إشخاؾ ؼيو كأخصخ، أعطع ىػ ما ؼيو (هللا) عمى )الخاسخيغ( عصف أف جػابي
 الستذابو! عمع في هللا كبيغ بيشيع ػيةتد ؼيو ألف

 يقػلػف: العمع"، في كالخاسخػف  "هللا يقاؿ: أف يقبمػف  ال العمساء مغ ككثيخ
 العمع! في الخاسخػف  ثع هللا الرػاب:

 كدقائقو القخآف نكت بعس أماـ عاجديغ يقفػف  ما كثيًخا فالسفدخكف  ،التجخبة كيؤيجه
 الخاسخيغ أف زعع كمغ كغيبياتو. آياتو تخابطك  كإعخابو كتخاكيبو كألفاضو كإشكاالتو

 حتى ادعائو في كبالغ كبيًخا، خصأ اخصأ فقج القخآف في شيء كل يعمسػف  العمع في
 أف يسكغ غيخىسا، كال مجاىج، كال عباس، ابغ فبل !الذاـ( أىل بمغة )ِمشفاًخا نّفاًجا صار
 العخيس! االدعاء ىحا يّجعػا

 يعمع كأنو ندلت،أُ  كؼيعَ  ندلت، متى آية كل معيع أنو مغ عباس ابغ عغ ركؼ  فسا
 غيخ فيػ ثبت كإف يثبت، لع الكبلـ ىحا أف إما كمو، القخآف يعمع أك الستذابو،
 كمشذػر مصبػع كىػ إليشا، كصل السؿباس" "تشػيخ عباس: ابغ كتفديخ صحيح.
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 إلى تفديخ أؼّ  يكػف  كلغ كاؼ، غيخ كلكشو أخخػ، تفاسيخ ىامر كعمى مدتقبلً 
 كاؼًيا! الؿيامة يـػ

 كتفديخ الستذابو، في عباس ابغ عغ ركؼ  مسا قخيب مجاىج عغ ركؼ  كحلظ
 جسيع في مبثػثة كمجاىج عباس ابغ كأقػاؿ كمشذػر. مصبػع أيًزا مجاىج

 كاؼية! غيخ كلكشيا التفاسيخ،

 :البغػؼ  قاؿ

 بغ ُأَبيّ  قػؿ الستذابو( يعمسػف  ال العمع في الخاسخيغ بأف القػؿ )أؼ: كىػ»
 عباس ابغ عغ شاككس كركاية عشيع، هللا رضي الدبيخ بغ كعخكة كعائذة كعب

 الكدائي كاختاره التابعيغ كأكثخ الحدغ قاؿ كبو سا،عشي هللا رضي
 لمقخآف يكػف  أف كيجػز .هللا إال الستذابو تأكيل يعمع ال كقالػا: كاألخفر، كالفّخاء
 الداعة، بعمع استأثخ كسا خمقو مغ أحًجا عميو ُيصمع لع بعمسو هللا استأثخ تأكيل
 الربلة عميو عيدى كندكؿ الججاؿ، كخخكج مغخبيا، مغ الذسذ شمػع ككقت

 باإليساف السحكع كفي بو، باإليساف الستذابو في متعّبجكف  كالخمق كنحػىا، كالدبلـ
 كالعسل. بو

 العمع في ػف كالخاسخ هللا، عشج إال تأكيُمو "إفْ  هللا: عبج قخاءة ذلظ يرّجؽ كمسا
 بو". آمّشا يقػلػف 

 بو. آمّشا العمع في الخاسخػف  كيقػؿ ُأَبّي: حخؼ كفي

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=25
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=25
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13674
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 بتأكيل العمع في الخاسخيغ عمع انتيى اآلية ىحه في :العديد عبج بغ عسخ كقاؿ 
 كأشبو العخبية في أؾيذ قػؿ كىحا (،ربشا عشج مغ كل   بو آمّشا) قالػا: أف إلى القخآف

 البغػؼ(. تفديخ )راجع «اآلية بطاىخ

 مثل: القػؿ، بيحا أخحكا السفدخيغ مغ ككثيخ

 الصبخؼ.      -

 البغػؼ.      -

 السعتدلة(. مغ الُجّبائي عمي أبي قػؿ ىحا )كقاؿ: الخازؼ       -

 القخشبي.      -

 كثيخ. ابغ      -

 الذػكاني.      -

 الذشؿيصي.      -

 هللا أف عمى تجؿّ  قخائغ اآلية في كألف نّرو: ما الشاضخ ركضة في قجامة ابغ قاؿ»
 تأكيمو يعمع ما) تعالى: قػلو عشج الرحيح الػقف كأف الستذابو، بعمع متفخد سبحانو

 كمعشى. لفًطا (هللا إال

 بالػاك. بو" آمشا "كيقػلػف  لقاؿ: الخاسخيغ عصف أراد لػ فؤلنو المفع أّما

 بتػيومُ  لكاف معمػًما لمخاسخيغ ذلظ كاف كلػ التأكيل، بتغيمُ  ذـّ  فؤلنو السعشى أّما
 لع لذيء كتدميع تفػيس نػع عمى يجؿّ  (بو آمّشا) قػليع: كألف محمػًما؛ ال مسجكًحا

 فحكُخىع (رّبشا عشجِ  ِمغ كل  ) بقػليع: تبعػه إذا سيسا( )ال سيسا معشاه، عمى يقفػا

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13439
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=64&ID=114&idfrom=161&idto=164&bookid=64&startno=2#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=64&ID=114&idfrom=161&idto=164&bookid=64&startno=2#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=64&ID=114&idfrom=161&idto=164&bookid=64&startno=2#docu
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 مغ جاء كسا عشجه، مغ صجر كأنو ألمخه، كالتدميع بو، الثقة يعصي ىاىشا ربيع
 قمػبيع في الحيغ) في ليا فحكُخه الُجسل، لتفريل (أّما) لفطة: كألف       ْحكع،السُ  عشجه
 آخخ قدع عمى يجؿّ  تأكيمو، كابتغاء الستذابو، عباتبا إياىع كصفو مع (،زيغ  

 يخالفػا لع تأكيمو يعمسػف  كانػا كلػ (.الخاسخػف ) كىع الرفة، ىحه في يخالفيع
 التأكيل. ابتغاء في األكؿ القدع

 اىػ ذكخنا. ما غيخ عمى حسمو يجػز فبل ألحج، التأكيل معمـػ غيخ أنو ثبت قج كإذ
 الذشؿيصي(. )تفديخ «بمفطو "الخكضة" مغ

 ألف نفدي ميل لجييع يكػف  قج ،الكبلـ عمساء سيسا ال العمساء، بعس فإف كأخيًخا
 فيع في هلل شخكاء أنيع يدعسػف  الحيغ مغ بل ،العمع في الخاسخيغ مغ يكػنػا

  آياتو! مغ الستذابو

 بالرػاب. أعمع وهللا ىحا

*** 

 ـٕ٘ٔٓ/ٔ/ٕٕ الخسيذ

 

 الذيػات غ لمشاس حبُّ يّ زُ : ٗٔسػرة آؿ عسخاف 

 عمع االقتراد. بمغةالذيػات ىشا تعشي )الحاجات( 

 السػارد محجكدة كالحاجات غيخ محجكدة.

 قاؿ الساكردؼ:

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=64&ID=114&idfrom=161&idto=164&bookid=64&startno=2#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=64&ID=114&idfrom=161&idto=164&bookid=64&startno=2#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=64&ID=114&idfrom=161&idto=164&bookid=64&startno=2#docu
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 ."شيػاتيا )أؼ الشفذ( غيخ متشاـية إفّ "

 كقاؿ الغدالي:

 إف األمػاؿ محجكدة )متشاـية(.

 كحاجات اإلنداف ال تشحرخ.

 

 تعاَلػا نجُع أبشاءنا كأبشاءكع فقلْ : ٔٙسػرة آؿ عسخاف 

 ىل يػجج فعل مداعج في المغة العخبية؟  ما ىحا الفعل تعاَلػا؟

 ليع بأف يأتػا؟ تعاَلػا: في مثل ىحا السػضع، ىل يعشي نجاءً 

، بسعشاه في المغة الفخندية، يداعج الفعل Verbe auxiliaireأـ ىحا فعل مداعج 
 األصمي: نجُع؟ ليربح الفعل مخكًبا مغ فعميغ: األكؿ أصمي، كاآلخخ مداعج.

 .Auxiliary Verbكحلظ في المغة اإلنكميدية: 

 .avoir، كفعل السمظ êtreاألفعاؿ السداعجة في المغة الفخندية: فعل الكػف 

، كفعل have، كفعل السمظ beاألفعاؿ السداعجة في المغة اإلنكميدية: فعل الكػف 
 .doالفعل 

 عخؼ بيحه العبارة.في المغة العخبية قج تكػف أكسع، كإف لع تُ 

 عبلكة عمى فعل: تعاؿ،
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 قج يكػف أيًزا مغ األفعاؿ السداعجة في المغة العخبية:

 أفعاؿ الذخكع: -

 شخع يفعل، أخح يفعل ... إلخ.       

 أفعاؿ السقاربة: -

 كاد يفعل.       

 األفعاؿ الشاقرة: كاف كأخػاتيا -

كاف يفعل، أصبح يفعل، أضحى يفعل، أمدى يفعل، بات يفعل، ما فتئ        
 يفعل، ما انفّظ يفعل، ما زاؿ يفعل، ما داـ يفعل ... إلخ.

*** 

 ألصل:في بعس السػاضع )تعاَلػا( فعل يأتي عمى ا

 .ٗٓٔ، كالسائجة ٔٙ( الشداء تعاَلػا إلى ما أندؿ هللا)

 األمخ يحتاج إلى دراسة.

*** 

 في مػضع آخخ:

يا أيُّيا الشبيُّ ُقْل ألزكاِجَظ إْف ُكْشُتغ  ُتِخْدَف الحياَة الجنيا كزيشَتيا فتعاَلْيَغ أمتِّْعُكغ  )
 .ٕٛ( األحداب كأسخِّْحُكغ  َسخاًحا جسيبلً 
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 مغ )تعاَليغ( أف يأتيغ إليو، بالسعشى األصمي لمفعل. ليذ السقرػد

 السقرػد: الفعل بسعشاه السداعج.

 ما معشى ىحا الفعل السداعج؟

 أنا جاىد، أك حاضخ. 

 كاألفعاؿ السداعجة مدتعسمة في الميجة العامية أيًزا.

 وهللا أعمع.

 

 ال تأكمػا الخبا أضعاًفا مزاعفة : ٖٓٔسػرة آؿ عسخاف 

 لعل الرحيح: ال تأكمػا الخبا في البيع اآلجل أضعاًفا مزاعفة. 

 ُكمػه مخة كاحجة، كال تأكمػه مختيغ.

في جسيع  الخبا السذخكط عشج العقج )في البيع اآلجل( جائد عشج جسيػر الفقياء
 .السحاىب

 الثسغ السؤجل أعمى مغ الثسغ السعجل.

.  كليذ ىحا مغ الخبا السحـخ

*** 

  سػرة الشداء
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 فإف آندتع مشيع ُرشًجا فادفعػا إلييع أمػاليع: ٙسػرة الشداء 

 فخض الخشج )الخشاد( في عمع االقتراد.

 اإلنداف االقترادؼ الخشيج.

 و: خبلؼ الخشج.الدفَ  .٘( الشداء أمػالكع ؤتػا الدفياءَ كال تُ )

 .ٛٚ( ىػد رجل رشيج)

 .ٜٕ( غافخ سبيل الخشاد)

 .ٙٗٔ( األعخاؼ سبيل الخشج)

 .ٜٚ( ىػد أمخ فخعػف بخشيجكما )

 الخشج عشج عمساء األصػؿ كالفقو: صبلح الساؿ.

 

 لمحكخ مثل حع األنثييغ: ٔٔسػرة الشداء 

 الحع: 

 يعشي الحرة. -
 كيعشي البخث )الشريب(. -

 كال يخمػ السيخاث مغ السعشى الثاني.

 الحع في اإلسبلـ
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قالػا عشو: حخاـ؟ ىشاؾ مدمسػف، بل عمساء كباحثػف مدمسػف، كمسا ُذكخ الحع 
 ىل ىحا صحيح؟

 

  الحع في القخآف:

 ٙٚٔ( آؿ عسخاف يخيُج هللُا أال َيجعَل ليع حًطا في اآلخخةِ ) -
 ٔٔ( الشداء ُيػصيكُع هللُا في أكالِدكع لمحكِخ ِمثُل حّع األنثَيْيغِ ) -
 ٖٔ( السائجة ُيحّخفػَف الَكِمَع عغ مػاضِعو كَنُدػا حًطا مسا ُذّكخكا بو) -
 ٜٚ( الَقرز لشا ِمثَل ما أكتي قاركُف إنو َلحك حع  عطيعيا ليَت ) -
 ٖ٘( ُفّرمت كما ُيمّقاىا إال ذك حع  عطيع) -

  
 الحع في الحجيث الشبػؼ:

 بالخجػع لمسعجع السفيخس أللفاظ الحجيث الشبػؼ:

 كرد الحع ؼيو بسعشاه الػارد في القخآف. -
 لع يخد ؼيو لفع الَبْخت. -

 

  الحع قج يدسى باسع آخخ:

 ر.ْخت أك القزاء كالقجَ كالبَ 
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 ىل الحع مغ القسار؟

عغ ابغ سيخيغ كمجاىج كعصاء أف السيدخ كل شيء ؼيو خصخ. كفي ركاية: ؼيو 
 حع.

الحؿيقة أف الخصخ )السخاشخة( خصخاف: حبلؿ كخصخ التجارة، كحخاـ كخصخ 
 القسار.

 كالحع حطاف: حبلؿ إذا كاف تابًعا، كحخاـ إذا كاف مدتقبًل.

 

 كالَغَخر:الحع 

مغ أمثمة الَغَخر: بيع ضخبة الغائز، كبيع رمية الرائج، كبيع الحيػاف الذارد. 
فيحا أشبو بالقسار كاليانريب. فالثسغ السجفػع في البيع قج يحىب ـباًء، أك يدداد 
بفعل تكاليف البحث عغ الحيػاف الذارد، كىي تكاليف قج تشقز كقج تدداد. 

َغَخًرا. كحلظ قج يجفع السذتخؼ ثسغ رمية الرائج  ؼيريخ الثسغ مجيػاًل، كالسبيع
 فيخمي فبل يطفخ بذيء، أك ال يطفخ إال بالقميل، كمثل ذلظ غػصة الغائز.

 

 الكدب بالحع:

 ال يجػز الكدب عغ شخيق اليانريب، ألنو كدب بالحع عمى كجو االستقبلؿ.
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 الحع كالقخعة:

الت أخخػ. فالخسػؿ صمى القخعة في اإلسبلـ مسشػعة في حاالت، كجائدة في حا
في أسفاره. جاء  أك بعزيغّ  هللا عميو كسمع أقخع بيغ زكجاتو الصصحاب إحجاىغّ 

كاف رسػؿ هللا صمى هللا عميو كسمع إذا أراد سفًخا أقخع بيغ ندائو، في الحجيث: 
 )صحيح البخارؼ(. َخخج سيُسيا َخخج بيا معو فأّيتيغّ 

 

اكؼ كالتذاّح كعجـ إمكاف القدسة. فإذا كقج ُشخعت القخعة في اإلسبلـ عشج التد
تداكػ متدابقاف في جائدة عمسية مثبًل ُقدست بيشيسا كلع ُيقخع بيشيسا. كإذا تقجـ 
اثشاف إلى مدابقة لمحرػؿ عمى كضيفة معيشة، ككاف السصمػب كاحًجا مشيسا فقط، 

قج، قخع بيشيسا، دفًعا لمتيسة كالسحاباة، كالزغيشة كالحكتداكيا في الجرجة، أُ 
 كتفػيًزا لقزاء هللا كقَجره. 

 

ال يجػز االقتخاع )كال الترػيت كال االستخارة كال االستذارة( عمى السحخمات 
كالػاجبات، كال عمى الخيخ كالذخ، كال عمى الحق كالباشل، كال عمى الرػاب 

ي، عمى أف يدخؽ أك ال رمّ ي أك ال يُ رمّ كالخصأ. فبل يجػز االقتخاع عمى أف يُ 
 يدخؽ ...
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  مدابقات السيارة كمدابقات الحع

رّشف السعاصخكف، مغ رجاؿ قانػف كغيخىع، األلعاب إلى نػعيغ: ألعاب ميارة  يُ 
essAddA'dAxu s  كألعاب حعdAxu sA duduss كقج ُعشي فقياؤنا بألعاب .

السيارة، كأجازكىا بِعَػض أك بجكف ِعَػض، مثل: ركػب الخيل، كالخمي، 
حسل األثقاؿ. كمغ األلعاب التي اختمفػا فييا: الذصخنج. كالسرارعة، كالدباحة، ك 

 كمغ ألعاب الحع التي مشعػىا بِعَػض كبغيخ ِعَػض: لعبة الشخد )الصاكلة(.

 

 الحع في السيخاث

كرد لفع الحع في آيات السػاريث السحكػرة أعبله. ىل الحع فييا بسعشى الحرة، 
حرة الػراث مغ َبْخت. قاؿ ابغ أـ بسعشى الَبْخت، أـ بالسعشييغ مًعا؟ ال تخمػ 

الؿيع: )الَعَربة تارة تحػز الساَؿ كمو، كتارة تحػز أكثَخه، كتارة تحػز أقّمو، كتارة 
َتخيب(. لكغ الحع في السيخاث ليذ مدتقبًل، بل ىػ مختبط بسعاييخ أخخػ، 
كالقخابة كالحاجة كالسدؤكلية السالية لمػارث. كالػارث يختمف حطو: ىل ىػ كلج 

أـ فقيخ، ىل ىشاؾ كارثػف آخخكف يداحسػنو في اإلرث؟ ىل ىع ذكػر أـ لثخؼ 
إناث؟ كقج تختمف مداحة الحع بيغ محىب كآخخ )راجع كتابي: عمع الفخائس 

 كالسػاريث(.

 

 الحع مغ عػامل اإلنتاج التابعة
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سبق أف صشفُت عػامل اإلنتاج إلى: مدتقمة كتابعة. السدتقمة: كالعسل كالساؿ، 
دمغ، كالسخاشخة، كالحع. فالحع ال يجػز أف يكدب مدتقبًل، لكغ كالتابعة كال

يجػز أف يكدب تابًعا. فالقاعجة الفقيية تقػؿ: قج يجػز في التابع ما ال يجػز في 
الستبػع )األصل(. فحسُل الذاة ال يجػز بيعو مدتقبًل ألنو مغ الَغَخر السسشػع، 

 كيجػز بيعو تابًعا لمذاة، ككحلظ الحميب في الزخع.

*** 

 ـ                    ٕٕٔٓ/ٕٔ/ٙالخسيذ 

 

 عالدمَ  عػا إليككألقَ : ٜٓسػرة الشداء 

َمعَ  إليكعُ  كأْلَقػا ُيقاتمػُكعْ  فمعْ  اعتدُلػُكعْ  فإفِ )  الشداء (َسبيبلً  عَمييع لُكع هللاُ  َجَعلَ  فسا الد 
ٜٓ.  

 اعتدلػكع:

  ىادنػكع.

 سبيبًل: عمييع لكع هللا جعل فسا

 قتاليع. إلى سبيبلً 

  تقاتمػىع. فبل أؼ:

 الدَمع: إليكع ألقػا

  استدمسػا.

 يقل: لع

  لكع. كاستدمسػا
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 التخكيب: أصل

 الدَمع. كشمبػا سبلَحيع ألقػا

 كاستدمسػا. ألقػا

 مقجر. ححؼ كؼيو ،لغػؼ  تخكيب فيػ

 الثانية. الجسمة مغ األكؿ كححؼ األكلى، الجسمة مغ الثاني ححؼ

 الكمسة. في ال بارةالع في كلكغ بالّشحت، شبيو

 ُنحت كمسات أربع أصمو التخكيب ىحا كىشا كمستيغ، مغ ُتشحت قج الػاحجة فالكمسة
 كمستيغ. في

 أعمع. وهللا

  المغة. أىل مغ كال التفديخ أىل مغ ال أحج، عشج أججه لع

 قخاءة: في

ْمع.      -  الد 

ْمع.      -   الدِّ

 ُيفّدخ: لع ما تفديخ

 عميو؟ زيادة ال استدمسػا، بسعشى: ىػ ىل :عالدمَ  إليكع ألقػا

 لغػؼ؟ تخكيب ىػ ىل

 التخكيب؟ ىحا أصل ما

 القخآف: في )ألقى( فعل

 .ٚٓٔ األعخاؼ (عراه فألَقى) األرض: عمى رمى بسعشى: يأتي تارة

 .ٖٚ ؽ (الدسعَ  ألقى) السعشى: ىحا ؼيو يكػف  ال تخكيب ضسغ يأتي كتارة

 .ٓ٘ٔ األعخاؼ (األلػاحَ  كألَقى) غزب: عغ اإللقاء يكػف  كتارة

 .ٙٛ القرز (الكتابُ  إليظَ  ُيمقى) محّبة: عغ يكػف  كتارة
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 .ٔ السستحشة (بالَسػّدة إلييع ُتمقػفَ ) لمسػّدة: يكػف  كتارة

 .ٗٙ السائجة (كالَبغزاءَ  العجاكةَ  بيَشيعُ  كألقيشا) لمعجاكة: يكػف  كتارة

 .ٗٗ عسخاف آؿ (أقبلَميع ُيمقػف ) ي:حدّ  لذيء اإللقاء يكػف  كتارة

 .٘ٔ الؿيامة (َمعاذيَخه ألقى) ي:حدّ  غيخ لذيء يكػف  كتارة

 .٘ٔ غافخ (أمِخه ِمغْ  الخكحَ  ُيمقي) هللا: ىػ الُسمقي يكػف  كتارة

 .ٕ٘ الحج (أمشّيِتو في الذيصافُ  ألقى) الذيصاف: ىػ الُسمقي يكػف  كتارة

  .ٜٚ الرافات (الَجحيع في فألُقػهُ ) الجحيع: في اإللقاء يكػف  كتارة

  الفعل! ىحا أمخ عجيب

 اليّع: في فألؿيو

 َتخافي كال اليعّ  في فألؿيوِ  عميو ِخْفتِ  فإذا أرِضِعيوِ  أفْ  ُمػَسى أـّ  إلى كأكَحيشا)  -
 .ٚ القرز (َتحدني كال

احلِ  اليعُّ  فمُيْمِقوِ  اليعّ  في فاقِحؼيوِ  الّتابػتِ  في اقِحؼيوِ )   -  .ٜٖ شو (بالد 

  

 إلقاء؟ دكف  مغ بمصف   اليعّ  في تغسدو أـ بعج؟ عغ تمؿيو ىل مػسى؟ أـ تفعل ماذا

 في أك التابػت، في أّمو تمؿيو أف أما البحخ! شأف ىحا الداحل إلى البحخ يمؿيو أف
 مػسى أـّ  فيسْت  كيف األـ! عمى شاؽ أمخ فيحا بالداحل، البحخ يمؿيو كسا البحخ

 األمخ؟

 تخػ! كسا دقيق   أمُخه فعل   )ألقى(

 أخخػ! بصخيقة كاألـّ  بصخيقة، البحخ يفيسو )ألقى( فعل

 إحالة! ببل الذشؿيصي كتبعو قميبًل، الخازؼ  إال السفدخكف، ليحا يتعخض لع

 :الخازؼ  قاؿ
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 قمػِبيعُ  في كَقَحؼَ ) تعالى: قػلو كمشو كالػضع، اإللقاء معشى في مدتعسل القحؼ
  .ٕٙ األحداب (الخُّعبَ 

 :الذشؿيصي كقاؿ

 األحداب (الخُّعبَ  قمػِبيعُ  في كَقَحؼَ ) تعالى: قػلو كمشو كالػضع. اإللقاء، القحؼ:»
 «.الرشجكؽ  في ضعيو أؼ: :الّتابػتِ  في اقِحؼيوِ  كمعشى: .ٕٙ

  

*** 

 المغة: معاجع في )ألقى( فعل

 .ٓٔ يػسف (الُجبّ  َغياَبةِ  في كألُقػه) شخحو: الذيَء: ألقى

 .ٔ السستحشة (بالَسػّدة إلييع ُتمقػفَ ) بالسػّدة: أك السػّدةَ  إليو ألقى

 األنفاؿ (الخُّعبَ  كفُخكا الحيغَ  قمػبِ  في سُألقي) قحفو: القمػب: في الذيءَ  هللاُ  ألقى
ٕٔ. 

 أندلو. القخآَف: ألقى

 كضعو. الجاّبة: عمى الستاعَ  ألقى

 أمبله. القػَؿ: عميو ألقى

 .ٙٛ الشحل (َلكاِذُبػفَ  إنكع القػؿَ  إلييعُ  فألَقػا) إياه: أبمغو كبالقػِؿ: القػؿَ  إليو ألقى

 إليو. كاستسع بو اكتخث بااًل: إليو ألقى

 ؽ (شييج   كىػ الدسعَ  ألقى) كأصغى: استسع الدسَع: فبلف   كإلى الدسَع، فبلف   ألقى
ٖٚ. 

 .ٜٖ شو (مّشي محّبةً  عميظَ  كألقيتُ ) عشجه: اصصشعو خيًخا: إليو ألقى

 .ٜٗ الشداء (الدبلـَ  إليكعُ  ألقى) بو: حّياه الدبلـ: إليو ألقى

 (.إضافتي مغ كاآليات الػسيط، السعجع مغ)

 محاضخًة. ألقى
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 كمسًة. ألقى

 قريجًة. ألقى

 األرض. عمى أشعتيا الذسذ ألقت
 

 لع يقل: عشيعمغ يكػف عمييع ككيبًل: : ٜٓٔسػرة الشداء 
أـ  ةِ ىا أنتع ىؤالِء جادلتع عشيع في الحياِة الجنيا فَسغ يجادُؿ هللَا عشيع يػـَ الؿيام)

 .ٜٓٔسػرة الشداء  (َمغ يكػُف عمييع ككيبلً 
 

 لع يقل:
 أـ مغ يكػف عشيع ككيبًل.

 )عشيع(: كردت مختيغ في اآلية. جادؿ عشيع.
 عمييع ككيبًل: أؼ ككيبًل عمييع.

 لعل التقجيخ: ككيبًل عمى مرالحيع.
 األصل: ككيبل عشيع )أك ليع( عمى مرالحيع.

 عشيع )أك ليع(.قج ُتححؼ: )عمى مرالحيع(: ككيبًل 
 قج ُتححؼ: )عشيع أك ليع(: ككيبًل عمييع، أؼ: عمى مرالحيع.

*** 
 قاؿ بعس السفدخيغ:  

 )عمييع(: ىشا بسعشى )عشيع( أك )ليع(.
 كإليظ عبارتيع:

 ىػ(:ٜٚ٘-)ابغ الجػزؼ 
 .ليع :بسعشى (عمييع)

*** 
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 ىػ(:ٔٙٙ-) الخسعشي
ـْ م غ َيُكػُف َعَمْيِيعْ (  ع. أؼ: لي ككيبًل( َأ

 ***  
 ىػ(:ٓٛٛ-)ابغ عادؿ 

 .ْغ يكػف ليع ككيبلً م كالسعشى: أـ ،ىشا بسعشى البلـ (عمى)
*** 

 تعميق عمى ىؤالء السفدخيغ:
 ال أرػ رأييع.

كلعل ىحا عشجىع مغ باب تبادؿ حخكؼ الجّخ، كىػ عشجؼ ضخب مغ ضخكب 
 الفػضى المغػية!

 وهللا أعمع بالرػاب.
*** 

 الدبت:
 ىػٔٗٗٔشػاؿ  ٚٓ
 ـٕٕٓٓ أيار ٖٓ

 

 ؟ٕٔك ٔٔلساذا تأخخت عغ اآليتيغ  :ٙٚٔسػرة الشداء 

 .ٕٔك ٔٔفي اآليتيغ كمو عمع السيخاث اجتسع 

 ىي فتػػ لحل نداع الرحابة في الكبللة. ٙٚٔاآلية 

 بياف إلرث اإلخػة األشقاء، كيسكغ استشباشو مغ إرث األكالد. ٙٚٔفي اآلية 
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 بيشيع.ىع أكالد بالشدبة لآلباء، كىع إخػة ؼيسا 

*** 

  سػرة السائجة

 اكمشياجً  خعةً لكل جعمشا مشكع شِ : ٛٗسػرة السائجة 

 لع يقل:

 لكل مشكع جعمشا ِشخعًة كمشياًجا. -

 جعمشا لكل مشكع ِشخعًة كمشياًجا. -

 لكل  جعمشا ِشخعًة كمشياًجا. -

 تجاىل ىحا جسيع السفدخيغ!

 كاف األكلى شخحو كلػ لع يعمع أحج  جػابو!

 كاأللػسي تفديخه، كلكغ ما قااله كنقبله ليذ بذيء!حاكؿ أبػ حياف 

 وهللا أعمع.

*** 

 ـٕٕٔٓ/ٔٔ/ٔالخسيذ 

 
 لكّل جعمشا مشكع ِشخعًة كمشياًجا : ٛٗسػرة السائجة 
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 لع يقل:

 لكّل مشكع جعمشا ِشخعًة كمشياًجا. -

 جعمشا لكّل مشكع ِشخعًة كمشياًجا. -

 لكّل جعمشا ِشخعًة كمشياًجا. -

*** 

 اآلية:شخيقة لتفديخ 

 لكّل مشكع. :)لكّل(

 )مشكع( ال عبلقة ليا بػ )لكّل(.

 معشى اآلية:

 لكّل جعمشا شخعة كمشياًجا مدتسّجيغ مشيع، أؼ: مشاسبيغ ليع، أك لكّل مشيع.

 لكّل جعمشا شخعًة مشيع كمشياًجا.

 (:مشكع)

 فييا التفات، مغ الغائب إلى السخاشب.

 السخاَشب: السدمسػف كغيخىع.

 األصل: مشيع.
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( مختيغ، فححؼ األكلى ألنيا مشكعلػ قيل: لكل مشكع جعمشا مشكع شخعة، لتكخرت )
.)  قابمة لمححؼ: يسكغ أف تقػؿ: )لكلّ  مشكع( أك )لكلّ 

ىحا التفديخ خصخ في بالي، فإف كاف صحيًحا فالحسج هلل، كإال كاف خصػة عمى 
 الصخيق الرحيح، وهللا أعمع.

*** 

 الثالثاء:

 ىػٓٗٗٔربيع اآلخخ  ٖٓ

 ـٕٛٔٓكانػف األكؿ  ٔٔ

 

 فمحػف كع تُ لعمّ : ٜٓسػرة السائجة 

 عسلِ  ِمغ ِرْجذ   كاألزالـُ  كاألنرابُ  كالَسيِدخُ  الخسخُ  إّنسا آمُشػا الحيغَ  أّييا يا)
 .ٜٓ السائجة سػرة (ُتفِمحػفَ  لعّمكع فاجتشبػهُ  الذيصافِ 

  
 يقل: لع

 ُتفمحػا. فاجتشبػه
  

 لعّل:
 تأكيبلت: ثبلثة العمساء عشج فييا
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 البذخ. مغ السكخكه( )تػقع كاإلشفاؽ السحبػب( )تػقع التخّجي مغ بابيا عمى  -ٔ
 قادـ. زكجي لعلّ  التخّجي: مثاؿ ُتفمحػا. أف مشكع الخجاء عمى ذلظ افعمػا التقجيخ:

 قادـ. العجك لعلّ  اإلشفاؽ: مثاؿ

 فسعشاىا هللا كبلـ في كقعت إذا ِلتفمحػا. كي: الـ بسعشى ،الذظ مغ مجخدة    -ٕ
 الذظ. عمى حسميا يجػز كال كاجبة، هللا مغ لعلّ  كالتحقيق. الػجػب

 ُتفمحػا. ألف متعّخضيغ ذلظ افعمػا لمذيء: التعّخض بسعشى    -ٖ

 مػضع مغ يختمف بل السػاضع، جسيع في معشاىا يّصخد ال )لعّل( أف كالخاجح
 أعمع. وهللا القخآف، في آلخخ

  
 ُتفمحػف: لعّمكع
 كالتفديخ. المغة عمساء قالو ما إلى آخخ معشى ضيفأ لعّمي

 ككاجبات. أخخػ  محخمات فيشاؾ ُتفمحػا. لكي ذلظ يكفي ال      -

 لكع اجتسع إذا أك الفبلح، مقّػمات مغ تفعمػنو ما آخخ ىحا كاف إذا ُتفمحػف  قج      -
 كتجريجًيا. جدئًيا ُتفمحػف  كقج الفبلح. لتحقيق يكفي ما السقّػمات مغ

 الفبلح. شخيق عمى يزعكع كأف بج ال الفبلح بأسباب التجريجي األخح لكغ      -

 كالتػقع التخّجي مغ بابيا عمى السػضع، ىحا في )لعّل(، تكػف: السعشى كبيحا
 أمكغ. كمسا بابيا عمى تبقى أف كيحدغ أعمع. وهللا كالصسػح،

***  
   ـٕٕٔٓ/ٕٔ/ٕٓ الخسيذ

 
 : ٜ٘سػرة السائجة 
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 لساذا لع يقل: ال تريجكا؟ :(الريج كأنتع حُخـال تقتمػا )

 لع يقل: 

 . كأنتع حُخـ جكايال تر

 لػ أف مفدًخا كاحًجا شخح ىحا الدؤاؿ! تسشيتُ 

 لعل السعشى: 

 أف الريج جائد في اإلحخاـ إذا لع يقتل.

 الريج السسشػع في اإلحخاـ ىػ الريج القاتل.

 الريج ال يقتزي القتل بالزخكرة.

 أرنب حّي، كلع يقتمو.كسغ ؾبس عمى 

 أفبل نزبط معاجع المغة؟

 كرد في كتاب الحخؼ كالرشاعات في القخآف الكخيع:

الريج في المغة ىػ األخح كاإلمداؾ )...( عبارة عغ إمداؾ الحيػاف )...( باليج 
أك بأؼ كسيمة )...(. كعخؼ اإلماـ مالظ الريج بأنو كل شيء نالو اإلنداف بيجه، 

 أك رمحو )...(.

 وهللا أعمع بالرػاب. ىحا

*** 
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 اإلثشيغ:

 ىػٔٗٗٔشػاؿ  ٕٓ

 ـٕٕٓٓأيار  ٕ٘

*** 

ْبيع فإن يع ِعباُدؾ كإْف تغِفْخ ليع فإن ظ أنَت العديُد  :ٛٔٔسػرة السائجة  إْف تعحِّ
 الحكيعُ 

 .فإنظ أنت الغفػر الخحيع :لع يقل

 لعل التقجيخ: 

 إف تعحبيع فإنيع عبادؾ كإف تغفخ ليع فإنيع عبادؾ. 

 إف تعحبيع فإنظ أنت العديد الحكيع، كإف تغفخ ليع فإنظ أنت الغفػر الخحيع. 

 وهللا أعمع.

 كتب التفديخ. قارفْ 

 ـ، في مقاؿ لي بعشػاف: حكاية األعخابي.ٕٗٔٓسبق أف أشخت إلى ىحا عاـ 

*** 

 األربعاء:

 ىػٔٗٗٔذك القعجة  ٗٓ



67 
 

 ـٕٕٓٓحديخاف  ٕٗ

 

  سػرة األنعاـ

 ػا كما كانػا ميتجيغضمّ قج : ٓٗٔسػرة األنعاـ 

 .(اليجاية) السشفعة أؼ تحسمػا تكمفة الزبلؿ، كتكمفة فػات

 نطخية السشافع كالتكاليف في عمع االقتراد.

 كقج يكػف السعشى: كما صاركا ميتجيغ.

 )كاف(: قج تأتي بسعشى: صار.

 

 كال تقخبػا ماؿ اليتيع إال بالتي ىي أحدغ: ٕ٘ٔسػرة األنعاـ 

 ىػ(، في باب ترخؼ الػصي بساؿ اليتيع:ٓ٘ٗ-)قاؿ الساكردؼ 

 "االجتياد في تػفيخ الثسغ حدب اإلمكاف".

 "أف يكػف البيع عشج انتياء الثسغ، ككساؿ الخبح".

 تعطيع الثسغ، كتعطيع الخبح، بمغة عمع االقتراد.

 كالتفريل في مػضع آخخ.
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*** 

  سػرة األعخاؼ

  قالت أخخاىع ألكالىع:  ٖٛسػرة األعخاؼ 

 أّمة   دخمْت  كّمسا الشار في كاإلنذ الجغّ  ِمغَ  قبِمكع ِمغ َخمْت  قج ُأمع في ادُخمػا قاؿَ )
 أضّمػنا ىؤالءِ  رّبشا أُلكالىع ُأخخاىع قالْت  جسيًعا فييا اّداركػا إذا حتى أخَتيا لعشْت 
 ُأكالىع قالْت ك  تعمسػَف. ال كلكغ ِضعف   لكلّ  قاؿَ  الشار ِمغَ  ِضعًفا عحاًبا فآِتيع
 األعخاؼ (تكِدبػفَ  كشُتع بسا العحابَ  فحكُقػا فزل   ِمغ عميشا لكع كافَ  فسا خاىعأُلخ
ٖٛ- ٖٜ.  

 اّداركػا:

 بعًزا. يعبعُز  أدرؾ

  اجتسعػا.

: لكلّ   ِضعف 

، ضاؿّ   كلُّ   إضبللو. عمى كآخخَ  ضبللو، عمى عحاًبا يدتحق ُمزل 

 حدب كاحج كل كيعاقبُ  يعمُسيا، وهللا متفاكتة، كاإلضبلؿ الزبلؿ كمدتػيات
 حالتو.

 بل كاحج، بسقجار السزاعفة تكػف  أف يذتخط كال السزاعفة، تعشي الزعف ككمسة
 آنًفا. قمت كسا الحالة، حدب تكػف 
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 الشكتة:

 أُلكالىع. ُأخخاىع قالت

  أُلخخاىع. ُأكالىع قالت

 السفّدخكف، زعع كسا تعالى، هللا مع كليذ (،أكالىع) مع الخصاب أف أرػ  أنا
 فقط. عمييع الجعاء أجل مغ ىػ هللا مع فالخصاب

 قاؿ كسا ألْجل، الـ كليدت كالثانية، األكلى الجسمة في بابيا عمى كالبلـ
 غيخه. كتبعو الدمخذخؼ 

 عميو بالجعاء هللا إلى فتػجيتَ  األشخاص، أحج مع تتخاصع كشت لػ كسا كىحا
 مشظ! يشتقع أف هللا أسأؿ تعشي: كأنت مشو، انتقعْ  الميع فقمت:

 أحج! عشج أججه لع تفديخ ىحا

 التفاسيخ. في ما لشدتعخْض 

 ألْجل! الـ ىشا: البلـ السفدخكف: قاؿ

 لؤلسف! إحالة، دكف  مغ ،الدمخذخؼ  عغ نقبلً  السفدخكف  ذكخىا

 كتسػه! كإال شتسػه، ذكخكه إذا

 عرخنا؟! مع الحاؿ فكيف الدمف، مغ كبار عمساء مع ىحا مثل يحجث كاف إذا

 

 ف كشتع تعسمػ  بسا: ٖٗسػرة األعخاؼ 
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 لغ ُيجخل أحًجا عسُمو الجّشة.

 قالػا: كال أنت يا رسػؿ هللا؟

 قاؿ: كال أنا، إال أف يتغّسجني هللا بفزل كرحسة.

 (.متفق عميو)

 
سأبجأ بتفديخؼ أكاًل، ألنو كاضح كمخترخ، كمختبط باآلية كالحجيث ارتباًشا جمًيا. 

 يكسل قخاءتو!ثع أذكخ تفديخ الذعخاكؼ، كأتػقع مغ القارغ أال 

*** 
 تفديخؼ:

 دخػؿ الجشة مختبط بعسل السؤمغ كبفزل هللا.

 العسل جاء ذكخه في اآلية.

 كالفزل جاء ذكخه في الحجيث )مع العسل(.

 وهللا يزاعف العسل بفزمو مزاعفة كاؼية لجخػؿ الجشة.

ال بج مغ العسل، ألف العسل إذا كاف صفًخا فإف أّؼ مزاعفة لو تبقى نتيجتيا 
 صفًخا!

لكغ إذا كجج العسل، أؼ كانت لو ؾيسة مػجبة كاؼية، فإف مزاعفتو مغ هللا تعصي 
 نتيجة مػجبة تدسح بجخػؿ الجشة!
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 الحجيث ال يشفي العسل، كلكشو يقػؿ: العسل ال يكفي!

 التقجيخ: ال يجخل الجشة بعسمو فقط.

 كالعسل محجكد، كالفزل غيخ محجكد.

 فزل هللا أكبخ مغ العسل بأضعاؼ مزاعفة!

 لػال الفزل ما دخل الجّشة أحج!

 كلػال العسل ما دخل الجّشة أحج!

 لكغ العسل ميسا كاف كبيًخا فإنو بإزاء الفزل ال شيء!

 وهللا أعمع.

*** 

 تفديخ الذعخاكؼ:

كأف الحق يػضح لشا كنحغ في دار التكميف أف ندتقبل السشيج عمى ىحا "
خبو مغ مشيج هللا أك بعجه األساس، كعمى كل كاحج أف يحجد مكانو مغ الجشة؛ بق

 عشو؛ ألف دخػؿ الجشة ىػ جداء العسل شبقًا لسشيج الحق.

ػدكا َأف كنُ كقالػا: كيف نػفق بيغ ىحه اآلية: ) -جداىع هللا خيًخا -ككقف العمساء ىشا
 ،ٖٗ( األعخاؼ ُأكِرْثُتُسػىا ِبَسا ُكشُتْع َتْعَسُمػفَ  ِتْمُكُع الجشةُ 

 عسمو الجشة. اعميو كسمع: لغ ُيجخل أحجً ى هللا كبيغ قػؿ الخسػؿ صم
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 قالػا: كال أنت يا رسػؿ هللا؟

 قاؿ: كال أنا إال أف يتغسجني هللا بفزل كرحسة.

أقػؿ: ليذ ىشاؾ تشاقس بيغ قػؿ هللا سبحانو كتعالى كقػؿ الرادؽ السرجكؽ ك 
صمى هللا عميو كسمع الحؼ بمغ عغ هللا سبحانو، بل بيشيسا تأييج؛ فالحق ساعة ما 
شخع أكضح أف مغ يعسل العسل الرالح سيجخل الجشة، كىحا التذخيع لع يجبخ 

مشو؛ فميذ ألحج حق عمى هللا؛ ألنو  أحج هللا عميو، بل ىػ الحؼ يعصيو لشا فزبلً 
ال يػجج عسل يعػد بفائجة عمى هللا، كاتباع السشيج إنسا يعػد عمى العبج بالسشفعة 

  فزل مغ هللا.بال االخيخ، فإف دخمت الجشة فيحا أيًز ك 

 
كأنو ال تعارض بيغ نز حجيثي كنز  ،كيشبيشا القخآف إلى الجسع بيغ ىحه اآليات

( ُقْل ِبَفْزِل هللا َكِبَخْحَسِتِو َفِبَحِلَظ َفْمَيْفَخُحػا ُىَػ َخْيخ  مسا َيْجَسُعػفَ قخآني. يقػؿ: )
  .ٛ٘يػنذ 

، فإف كانت مكافأتو عمى فعموفجداء كل عسل عائج عمى اإلنداف ألنو يأخح 
ُكلُّ امخغ ة أكبخ مغ جداء الفعل فيي مغ الفزل؛ ألف الحق ىػ القائل: )أفاالسك

 .ٕٔ( الصػر ِبَسا َكَدَب َرَىيغ  

 .ٜٖ( الشجع َكَأف لْيَذ ِلئِلنداِف ِإال  ما سعىىػ القائل: ) اكسبحانو أيًز 
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أنو  إف فيست المغة ككشت صاحب ممكة ناضجة نقػؿ: ىحه )البلـ( لمسمظ. كتفيج
لظ عمى هللا إال بدعيظ عمى كفق مشيج هللا، كأف ىحه اآلية قج حجدت العجؿ  الحقّ 

  .ٛ٘( يػنذ ُقْل ِبَفْزِل هللا َكِبَخْحَسِتِو َفِبَحِلَظ َفْمَيْفَخُحػاكلع تحجد الفزل: )

ي عمى السيت السدمع، كقج أمخنا التذخيع كالسثاؿ عمى ذلظ أنشا كسدمسيغ نرمّ 
ىحه الربلة إلى السيت  أف يتجاكز عغ سيئاتو. فيل تزيف بحلظ، كأف نجعػ هللا

ع بيا. فيي لسا أمخ التذخي ابلة تزيف شيئً عغ عسمو؟ لػ لع تكغ ص اشيئا زائجً 
كالحيغ آَمُشػا سبلمو مغ عسمو، كنجج الحق يقػؿ: )إصبلة عمى ميت مدمع، ك 

 .ٕٔ( الصػر كاتبعتيع ُذري ُتُيع ِبِإيَساف  

َأْلَحْقَشا في اإليساف كفي العسل، قػلو تعالى: ) ااء يذتخكػف معً أف اآلباء كاألبش أؼ
 .ٕٔ( الصػر ِبِيْع ُذري تُيعْ 

لكغ الحق يخفع مغ ىحا اإللحاؽ يفيج أف مشدلة الحرية كانت أقل مغ مشدلة اآلباء، 
جداء لآلباء؛  الحاؽ جداء لمحرية، كقج يكػف أيًز لآلباء. كىحا اإل امشدلتيع إكخامً 

ؼيحزخ ليع أكالدىع معيع ماداـ الكل قج اشتخكػا في اإليساف، ككاف اآلباء 
ػنيع إال عمى مشيج هللا. كقج يخػ األب كال يخبّ  ،كف الحبلؿ في إشعاـ األبشاءيتحخّ 

أبشاء جار لو يمبدػف السبلبذ الفاخخة كيأكمػف األكل الصيب، كيتحسل األبشاء 
حا األب السمتـد بالعسل الرالح كاألجخ الحبلؿ، كيعيذػف عير الكفاؼ مع ى

 كيشاؿ األبشاء الجشة مع األب ألنيع تحسمػا معو مذاؽ االلتداـ بالحبلؿ.

 اىػ كبلـ الذعخاكؼ. ."كىكحا نجج كل إنداف مؤمغ قج أخح نتيجة عسمو كزيادة

*** 
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  ٕ٘ٔٓآب  ٜٕالدبت 

 

و كالحؼ خُبث ال َيخخج إال َيخخج نباتو بإذف ربّ  الصيبُ  كالبمجُ : ٛ٘سػرة األعخاؼ 
  .نِكًجا

 الخيع التفاضمي بمغة عمع االقتراد.

 تعطيع الخيع في األكقاؼ.

 انطخ بعس التفريل في كتابي: اإلعجاز االقترادؼ.

 في كتابي: اإلعجاز االقترادؼ.ك 

*** 

 : ٓٚٔسػرة األعخاؼ 

 الساضي عمى السزارع؟يسدكػف بالكتاب كأقامػا الربلة: كيف عصف 

كػَف بالكتاِب كأقاُمػا الربلَة إنا ال ُنِزيُع أجَخ الُسرمحيغَ ) ( األعخاؼ كالحيَغ ُيَسدِّ
ٔٚٓ. 

 يتسّدكػف.كػف: يسدّ 

 كفي قخاءة:

 ُيْسدكػف.
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 كفي قخاءة:

 مّدكػا. -
 تسّدكػا.  -
 استسدكػا. -

 بيحه القخاءات الثبلثة يدكؿ اإلشكاؿ.

*** 

  الساضي عمى السزارع:لعل التقجيخ في قخاءة عصف 

 )كالحيغ مّدكػا كيسّدكػف بالكتاب، كأقامػا كيؿيسػف الربلة(.

كىػ ما يعخؼ باالحتباؾ: نزع في كل جسمة مغ الجسمتيغ ما يشقريا بجاللة 
 الجسمة األخخػ. نزع ىشا الساضي لمسزارع، كالسزارع لمساضي. 

 )قارْف كتب التفديخ(.

*** 

 :األلػسيقاؿ 

 ،السذيػر لمجاللة عمى أف التسدظ أمخ مدتسخ في جسيع األزمشة لعل التغييخ في"
 ".ة فإنيا مخترة باألكقات السخرػصةبخبلؼ اإلقام

 أقػؿ:
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 ىحا غيخ صحيح، فإف الربلة مدتسخة مثمو.

*** 

 كأقامػا الربلة:

قاؿ السفدخكف: مع أنيا داخمة في قػلو: )يسدكػف بالكتاب( أفخدت بالحكخ تعطيًسا 
 الجيغ.ليا: عساد 

*** 

 ال نزيع أجخ السرمحيغ:

 ال نزيع أجخىع ألنيع مرمحػف. -
 ىع مرمحػف ال نزيع أجخىع. -

*** 

 قاؿ مجاىج:

)كسا يفعل  !كلع يتخحكه مأكمة ،كلع يكتسػه ،فػهفمع يحخّ ىع الحيغ تسدكػا بالكتاب، 
 الكثيخ مغ السذايخ(.

*** 

 اإلثشيغ:

 ىػٔٗٗٔذك القعجة  ٙٔ
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 ـٕٕٓٓتسػز  ٙٓ

 

  التػبةسػرة 

 إنسا الرجقاُت لمفقخاء كالسداكيغ: ٓٙسػرة التػبة 

 الفقخاء كالسداكيغ: مرخؼ كاحج أـ مرخفاف؟

 الحجع. كمرخفاف مغ حيث مرخؼ كاحج مغ حيث السعشى، لعميسا

 كبيحا نشتيي مغ الخبلؼ بيغ الفقيخ كالسدكيغ.

 .كتابي: التفديخ االقترادؼكالتفريل في 

 

 لمفقخاء كالسداكيغ الرجقاتُ إنسا : ٓٙسػرة التػبة 

إنسا الرجقات لمفقخاء كالسداكيغ كالعامميغ عمييا كالسؤلفة قمػبيع كفي الخقاب )
 (.كالغارميغ كفي سبيل هللا كابغ الدبيل

 مرارؼ بػ )في(. ٗمرارؼ بالبلـ، ك  ٗالذائع أف في اآلية 

 مرارؼ بالبلـ، كمرخفاف بػ )في(. ٙكعشجؼ أف التقجيخ: 

 كتابي: التفديخ االقترادؼ، ككتابي: مغ نكت القخآف. كالتفريل في

*** 
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 : ٕٔٔسػرة التػبة 

 لساذا قّجـ الرغيخة؟ :كال يشفقػف نفقة صغيخة كال كبيخة

 تقجيع الرغيخة أك الكبيخة سػاء.

 بل قج تكػف الرغيخة أكبخ مغ الكبيخة في الثػاب.

 كتقجيع الرغيخة أكثخ لفًتا لمشطخ.

 الحجيث الشبػؼ.كأكثخ حفًدا الستحزار 

 !لػ قاؿ: )كال يشفقػف نفقة كلػ صغيخة( لكاف ؼيو إزراء بالرغيخة حياؿ الكبيخة

*** 

 مفتاح فيع ىحه الشقصة ىػ الحجيث التالي:

 سبق درىع مئة ألف درىع!

 قالػا: يا رسػؿ هللا! كيف؟

قاؿ: رجل لو ماؿ كثيخ، أخح مغ ُعخض )شخؼ( مالو مئة ألف درىع فترّجؽ بيا؛ 
ليذ لو إال درىساف، أخح أحجىسا فترّجؽ بو، فيحا ترّجؽ بشرف مالو! كرجل 

 )الشدائي كالسدتجرؾ(.

*** 

 أقػاؿ السفدخيغ:
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 ىػ(:ٙٗ٘-)ابغ عصية 

 !إذا كتبت الرغيخة فالكبيخة أحخػ  :أؼ ،ـ الرغيخة لبلىتساـقجّ 

 أقػؿ:

 ىحا يعشي كجػب تقجيع الكبيخة!

 كذكخ الرغيخة يغشي عغ ذكخ الكبيخة. 

 الرغيخة إذا قبمت فإف الكبيخة أحخػ بالقبػؿ!ألف 

*** 

 ىػ(:ٗ٘ٚ-)أبػ حياف 

الكيف  ة(ال يغادر صغيخة كال كبيخ ) :ـ صغيخة عمى سبيل االىتساـ كقػلوقجّ 
كإذا كتب أجخ الرغيخة فأحخػ  ،ٔٙيػنذ  )مغ ذلظ كال أكبخَ  كال أصغخَ  (ٜٗ

  .أجخ الكبيخة

*** 

 ىػ(:ٗ٘ٚ-)األنجلدي 

،  ٜٗالكيف (ةً ال ُيغاِدُر صغيخًة كال كِبيخ  (:سبيل االىتساـ كقػلوـ صغيخة عمى قجّ 
لرغيخة فأحخػ  اتب أجخً ، كإذا كٖ ، سبأٔٙيػنذ  (َأكبخَ  الَأْصَغَخ ِمغ ذلظ ك  الك )

 .أجخ الكبيخة



81 
 

*** 

 ىػ(:٘ٛٛ-) البقاعي

نفقة )في قػلو:  ايل قج يحتقخ، ابتجأ بو تخغيبً ا كاف القمكلسّ  (كال يشفقػف )قػلو: 
ا إعبلمً  (كال كبيخة)، قاؿ: ات متعشت فجعل ذكخىا قيجً ربسا تعشّ كلسا كاف  (،صغيخة

 .تخؾبو لئبل يُ  بأنو معتج  

*** 

 ىػ(: أباضئٕٖٖ-) أشؽير

ا بأف الرغيخة إذا كتبت فالكبيخة أحخػ، كبأف الرغيخة غيخ ـ الرغيخة إيحانً قجّ 
 .الشفقة، حتى إف أفقخ الفقخاء يسكشو اإلنفاؽ عمى قجر إمكانو يا فضائعة، كتخغيبً 

*** 

 ىػ(:ٕٓٚٔ-) األلػسي

 ،ف عمع مغ الثػاب عمى األكلى الثػاب عمى الثانيةإك  ،ذكخ الكبيخة بعج الرغيخة
فبل  ،ما اال يشفقػف شيئً ك  :إذ السعشى ،ألف السقرػد التعسيع ال خرػص السحكػر

  .يتػىع أف الطاىخ العكذ

 (ال)أف التختيب باعتبار كثخة الػقػع كقمتو، كتػسيط « رشاد العقل الدميعإ» :كفي
كسا في قػلو  ،ال لتأكيج الشفي ،ب كالجداءتْ لمتشريز عمى استبجاد كل مشيسا بالكَ 

 .) َيْقَصُعػفَ  الك (تعالى شأنو: 



81 
 

 أقػؿ:

 التختيب ليذ لو اعتبار كاحج!

*** 

 ىػ(:ٖٜٖٔ-)ابغ عاشػر 

و عمييا كعمى الشفقة الرغيخة ليعمع بحكخ أدخل في القرج، فمحلظ نبّ  كالشفقُة الكبيخة
 .ألف العمة في الكبيخة أضيخ ،الكبيخة حكع الشفقة الرغيخة

*** 

 األحج:

 ىػٔٗٗٔذك القعجة  ٕٕ

 ـٕٕٓٓتسػز  ٕٔ

 

 سػرة يػنذ

 كما تكػف في شأف : ٔٙسػرة يػنذ 

 عميكع كّشا إال عسل   ِمغ تعسمػفَ  كال قخآف   ِمغ مشوُ  تتمػا كما شأف   في تكػفُ  كما)
 .ٔٙ يػنذ (ؼيوِ  ُتؽيزػفَ  إذ شيػًدا

  
 يقل: لع
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 قخآف. مغ تتمػفَ  كما شأف في تكػنػفَ  كما

  

 يقل: لع

 قخآف. مغ ؼيو تتمػ كما

  

 يقل: لع

 عسل. مغ تعسمػف  كما      -

 قخآف. مغ مشو تتمػ كال شأف في تكػفُ  كال      -

  

 يقل: لع

 عميكع. شيػًدا

  

 يقل: لع

 عميكع كّشا إال عسل   ِمغ عسمتع كال قخآف   ِمغ مشو تمػتَ  كما شأف   في كشتَ  كما
 ؼيو. أفزُتع إذ شيػًدا

  

 تكػف: كما

 دمحم. يا

  

:  شأف 

 ُميّع. عسل  

 ُميّع. حاؿ  
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 قخآف: ِمغ مشو تتمػ كما

 قخآف. مغ القخآف مغ تتمػ كما      -

 قخآف. مغ هللا مغ تتمػ كما      -

 قخآف. مغ الذأف أجل مغ تتمػ كما      -

  

 ؼيو: ُتؽيزػفَ 

 صالحة(. أعساؿ )مغ ؼيو تشجفعػف 

 العسل. في :ؼيو

***  

 مقتخح: آخخ تفديخ

 عميكع كّشا إال عسل   ِمغ تعسمػفَ  كال قخآف   ِمغ مشوُ  تتمػا كما شأف   في تكػُنػا كما
 شيػًدا.

 بالجسع. كجسمة بالسفخد جسمتيغ مغ بجالً  بالجسع، كمو الخصاب ؼيريخ

 كاحجة. آية في (ال) ك (ما) بيغ الجسع في التفشغ مغ مديج ىشاؾ كيكػف 

 فعميغ. تجـد شخشية ىشا ما:

لكغ ليذ  الشصق. حدب كتبت تكػُف، ما السرحف: في كردْت  تكػنػا. ما       
 فييا قخاءة: كما تكػنػا.

 تتمػا. ما :ىي كسا السرحف في كردْت  تتمػا. ما       

 تعسمػف. ال       

 الشػف. بححؼ مجدكًما فييا الفعل فجاء جازمة، شخشية تأتي (:ما)
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 الشػف. بثبػت فييا الفعل فجاء تأتي، ال (:ال)

 .ٜٚٔ البقخة (هللاُ  َيعمْسوُ  خيخ   ِمغ َتفعُمػا كما)

 بالرػاب. أعمع وهللا كالتفديخ، المغة عمساء عمى أعخضو ما ىحا

***  

 ـٖٕٔٓ/ٔ/٘ األحج
*** 

 سػرة ىػد

 مْت ّر آياتو ثع فُ  حكسْت أُ : ٔ سػرة ىػد

. حكيع لُجفْ  ِمغ ُفّرمْت  ثعّ  آياُتوُ  ُأحِكَسْت  كتاب  ) -ٔ ىػد (هللاَ  إال َتعُبجكا أال َخبيخ 
ٕ. 
  

 كتاب:
 كتاب. ىحا

  

 ُأحِكَسْت:

 (.هللاَ  إال َتعُبجكا أال) عغ: بسعدؿ كال (،ُفَرمْت ) عغ: بسعدؿ تفديخىا يسكغ ال

 مشدػخة. غيخ محكسة: آية

 متذابية. غيخ محكسة: آية

 اآلية. في آخخ معشى لو يكػف  كقج ىحا، مغ أعع اإلحكاـ

 كاإلتقاف. اإلصبلح اإلحكاـ:
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 مغ معجدة آيات فيي ثع كمغ كمعشى. مبشى ُأحكسْت  القخآف آيات أف ذلظ مغ
 نػاحييا. جسيع

  

 :مْت ّر فُ  ثع ... حكسْت أُ 

 فذيًئا. شيًئا ُنّدلْت  ثع )بإحكاـ( ُجسعْت       -

 .ُنّدلْت  ثع السحفػظ المػح في ُجسعْت       -

 لمتجبخ. أك الحاجة، حدب آية آية ندلْت  ثع جسمة ُأحكسْت       -

 مشيا. متفخعة آيات مشيا رمْت فُ  ثع الكمية آياتو حكستأُ       -

 معشى. كُفَرمْت  لفًطا، ُأحكسْت       -

 خت.ُفدّ  ثع ُأجسمت      -

 آية. آية سػرة، سػرة فرػاًل: ُجعمْت  ثع ُأجسمْت       -

 شعاـ أكمت تقػؿ: لمغالب. التعبيخ في كالعبخة قميل، مشيا كالسشدػخ تشدخ، لع      -
 شعامو. بعس أؼ زيج:

 الحق. بكتاب ُتشدخ لع      -

 الُسحكع. إلى ُيخدّ  كىػ القميل، إال الستذابو مغ فييا ليذ      -

 فداد. كال تشاقس كال باشل كال فييا خمل ال      -

 كالثػاب كالػعيج، كالػعج كالحخاـ، بالحبلؿ مْت ّر فُ  ثع كالشيي، باألمخ حكسْت أُ       -
 كالعقاب.
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 .حكيع اآلية: في قػلو انطخ اإلحكاـ. مغ كليذ الحكسة، مغ :حكسْت أُ       -
 («.ُفّرمْت ) :لػ مقابل كخبيخ (،ُأحكسْت ) :لػ مقابل حكيع» :عاشػر ابغ قاؿ

 لجف: مغ

 عشج. مغ

كإف كاف غائًبا عغ مجمدظ. كال تقػؿ: لجّؼ : عشجؼ ماؿ، تقػؿىشاؾ فخؽ بيشيسا: 
  ماؿ، إال إذا كاف الساؿ حاضًخا بيغ يجيظ.

 ثّع:

  :حياف أبػ قاؿ

 أحدغ ُمحكسة ىي تقػؿ: كسا الحاؿ، في كلكغ الػقت في التخاخي معشاىا ليذ»
 انتيى. الفعل، كخيع ثع األصل كخيع كفبلف التفريل، أحدغ ُمفّرمة ثع اإلحكاـ
 «.الدماف في الػقػع لتختيب ال اإلخبار، لتختيب جاءت (ثعّ ) أف يعشي:

  

 :عاشػر ابغ كقاؿ

 مغ التفريل في ِلسا الجسل، عصف في شأنيا ىػ كسا الختبة، في لمتخاخي :ثعّ »
  ».زاحكاإلي البياف إلى تختاح العقػؿ ألف الشفػس، لجػ االىتساـ

  

 أقػؿ:

 حدب مشيسا كبلً  مًعا، قبػليسا كيسكغ حياف، أبي لكبلـ مخالف عاشػر ابغ كبلـ
 أحجىسا. إال قبمشا ما كاحًجا التفديخ كاف كلػ السعتسج. التفديخ

  

 مقتخح: آخخ تفديخ

، حكيع لجف ِمغ ،ُفَرمْت  ثع آياُتوُ  ُأحكسْت   هللَا: إال تعُبجكا أال خبيخ 

 هللا. إال تعبجكا أال مْت ُفّر  ثع ُأحكسْت 
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 ُفّرمْت(، ثع )ُأحكسْت  تفاصيل: في لمجخػؿ حاجة ىشاؾ تكػف  ال قج ثع كمغ
 بو جاء ما ىػ كحجه هللا عبادة أف السخاد ألف ذلظ البلحقة، اآلية عغ بسعدؿ
 ىػ عجاه  ما ككل ،هللا إال تعبجكا ال عمى: إجسالو قاـ كتفريبًل! إجساالً  الكتاب
 أعمع. وهللا اإلجساؿ، بيحا التفاصيل جسيع ربط بيج ثع كمغ لو، تفريل

  

 العمسي: البحث في اآلية فػائج مغ

 لبحثو مػضػًعا اختار ما إذا لمباحث، بج فبل العمسي، البحث في تفيجنا اآلية ىحه
 كجسيع الفخعية العشاكيغ جسيع متشو، كفي بحثو، خصة في يخبط أف كعشػاًنا،

 متخابط غيخ مذػًشا حذًػا الكبلـ جاء كإال شػاف،الع كبيحا السػضػع بيحا التفاصيل
 رأسو في استحكسْت  فَسغ تفريميا. قبل الفكخة إحكاـ مغ بج ال (.َفّرلْ  ثع َأحِكعْ )

 بحثو في حكيًسا يكغ كلع يشجح، لع كإال عخضيا، في بعجُ  ِمغ نجح كاضحة فكخة
 بالرػاب. أعمع وهللا خبيًخا، كال

***  

      ـٕٗٔٓ/ٔ/ٔٔ الدبت

 

 ني مغ هللا غ يشرخُ مَ : ٖٓسػرة ىػد 

  .ٖٓ ىػد (شخدُتيع إفْ  هللاِ  ِمغَ  َيشُرُخني َمغ قـػ كيا)
  

 شخدُتيع:

 الدابقتيغ: اآليتيغ في قػلو مغ الصخد ُيفيع

 .ٕٚ ىػد (أراذُلشا ُىعْ  الحيغَ  إال اّتبعظَ  َنخاؾَ  كما)      -



88 
 

 .ٜٕ ىػد (آمُشػا الحيغَ  ِبصاردِ  أنا كما)      -

  

 هللِا: ِمغَ  َيشُرُخني غمَ 

 السفدخيغ. قػؿ ىحا هللا. عحاب مغ يسشعشي مغ      -

 أضيفو. ما ىحا هللا. مغ الشرخ لي يجمب مغ      -

  

 الحجيث: في

 أحسج(. )مدشج ِبُزعفائكع كُتخزقػف  ُتشرخكف  إنسا

 البخارؼ(. )صحيح ؟بُزعفائكع إال كُتخزقػف  ُتشرخكف  ىل

  

 اآلية. تفديخ في الحجيث ىحا ذكخ مغ السفدخيغ مغ أجج لع

 السحكػر. الحجيث لتأييج اآليات أقخب اآلية ىحه لكانت (هللاِ  ِمغَ ) عبارة لػال

 هللا. يشرخني فمغ شخدتيع إف السعشى: ؼيكػف 

 أنا إف هللا مغ الشرخ لي يجمب مغ السعشى: يكػف  قج العبارة، كجػد كمع
 أعمع. وهللا شخدتيع؟!

  

 الفخؽ: ىػ ىحا

 كإثخاء الزعيف، كإضعاؼ القػؼ  تقػية عمى تقـػ التي البذخية كالشطع الجيغ بيغ
 الفقيخ! كإفقار الثخؼ 

***  

     ـٕٗٔٓ/ٔ/٘ٔ األربعاء
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 أكفػا الكيل كالسيداف : ٘ٛسػرة ىػد 

 لقػمو. الدبلـ عميو شعيب قالو ما ىحا
 كالسيداَف. الِسكياؿَ  تشُقرػا كال :ٗٛ الدابقة اآلية في قاؿ أف بعج

 بزّجه! أمخَ  ثع الذيء عغ نَيى

 باإليفاء. أمخَ  ثع الشقز عغ نَيى

 بالػاجب. أمخَ  ثع الحخاـ عغ نَيى

 تعالى: كقػلو

 ىجاىع. كما أؼ: ،ٜٚ شو (َىَجػ كما قػَموُ  ِفخَعػفُ  كأضلّ )      -

 .ٓٗٔ األنعاـ (ُميتجيغَ  كاُنػا كما ضمُّػا قج)      -

  

 كقػلظ:

 تقصعيع. كال قخابتظ ِصلْ 

 التكخار؟ مغ ىحا ىل

*** 

 سػرة يػسف

  التي ىػ في بيتيا : ٖٕسػرة يػسف 

 يػسف (لظَ  َىْيتَ  كقالْت  األبػابَ  كغّمقتِ  نفِدوِ  عغ َبيِتيا في ىػ التي كراكدْتوُ ) 
ٕٖ. 

  

 يقل: لع
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 نفدو. عغ العديد مخأة ا كراكدتو -

 كراكدتو امخأة العديد عغ نفدو في بيتيا. -
  

 لظ: ىيتَ 

 تعاَؿ.

 كتدّيشُت. تيّيأتُ  أؼ: لَظ، ِىئتُ  :قخاءة في

  

 ؟بيتيا في ىػ التي قاؿ: لساذا

 كلع يقل: امخأة العديد في بيتيا.
 

 إني حؽيع عميع اجعمشي عمى خدائغ األرض: ٘٘سػرة يػسف 

كقاَؿ السِمُظ ائُتػني بو أستخمْرُو لشفدي فمّسا كّمسو قاَؿ إّنَظ اليػـَ لجيشا َمِكيغ  )
. قاَؿ اجعْمشي عمى   .٘٘-ٗ٘( يػسف خدائِغ األرِض إّني حؽيع  عميع  أِميغ 

كيف َشمب يػسُف الػاليَة لشفدو؟ مع قػؿ الشبي صمى هللا عميو كسمع لعبج -ٔ
عصيَتيا عغ مدألة  ُكِكْمَت إلييا، كإْف الخحسغ بغ َسُسخة: ال َتدأِؿ اإلمارَة، فإّنَظ إْف أُ 

لكثخة آفاتيا، كلرعػبة عصيَتيا عغ غيِخ مدألة  أِعْشَت عمييا )صحيح مدمع(! أُ 
 .الخخكج مشيا، كسا ىػ مذاىج في كل عرخ كمرخ

 .ٕٖ( سػرة الشجع فبل تدّكػا أنفدكعككيف زّكى نفَدو كمَجحيا؟ وهللا يقػؿ: )-ٕ

*** 
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 أقػؿ:

ائُتػني بو ) ىػ الحؼ شمبو: الحؿيقة أف يػسف لع يصمب الػالية، بل السمظ
 (.أستخمْرُو لشفدي

 يػسف شمب نػع الػالية.

 خضت عميو عجة كاليات، فاختار كاحجة مشيا.عُ 

*** 

 قػلو: )حؽيع عميع(: أؼ: إف شاء هللا.

 سأكػف حؽيًطا عميًسا بإذف هللا.

 وهللا أعمع بالرػاب.

 

 متفخقة كاحج كادخمػا مغ أبػاب   ال تجخمػا مغ باب  : ٚٙسػرة يػسف 

 تػزيع السخاشخ.

 عشكع أُغشي كما ُمتفخقة   أبػاب   ِمغ كادُخمػا كاحج   باب   ِمغ َتجُخمػا ال َبشيّ  يا كقاؿَ )
 كلّسا الُسؤمشػَف. فْميتػّكلِ  كعميوِ  َتػّكمتُ  عميوِ  هللِ  إال الحكعُ  إفِ  شيء   ِمغ هللاِ  ِمغَ 

 في حاجةً  إال شيء   ِمغ هللاِ  ِمغَ  عشيع ُيغشي كافَ  ما أبػُىعْ  أمَخُىعْ  حيثُ  ِمغ دخُمػا
 يػسف (َيعمُسػفَ  ال الّشاسِ  أكثخَ  كلكغّ  عّمسشاهُ  ِلَسا عمع َلُحك كإّنوُ  قَزاىا يعقػبَ  نفذِ 
ٙٚ-ٙٛ.  
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 الشكتة:

 لكغ (.عشكع أُغشي كما) ضاىخًيا: يعارضو قج (كاحج   باب   مغ تجخمػا ال) قػلو:
 البذخية. كالسذيئة اإلليية السذيئة إلى تخجع قج ىشا السدألة

 تجخمػا ال) ػلو:ق أف يفيج قج (قزاىا يعقػبَ  نفذِ  في حاجةً  إال) قػلو: لكغ
 العسمية! الشاحية مغ مشو فائجة ال (كاحج   باب   ِمغ

  ججيج! ضاىخؼ  تشاقس ؼيو يكػف  قج (عّمسشاهُ  ِلسا عمع َلُحك كإّنوُ ) قاؿ: كلسا

 األمخ: خبلصة

 األسباب، ىحه تأثيخ مغ نفدو الػقت في يتبخأ كأف األسباب، يتخح أف السؤمغ عمى
 بخبلفيا! األمخ كيقع األسباب كل تتخح فقج هللا؛ يخيجه ما إال يقع فبل

 هللا. عمى تػّكمػا بل الشتائج، كقػع في عمييا عّػلػا(تُ  )كال تتػكمػا كال األسباب اتخحكا

  

: باب   ِمغ تجخمػا ال  كاحج 

 السخاشخ. تقديع أجل مغ

 كالذػكاني حياف كأبػ كالبغػؼ  )الصبخؼ  بالَعيغ اإلصابة خذية السفدخكف: كقاؿ
 كغيخه(.

 

 ربي لصيف  إفّ : ٓٓٔسػرة يػسف 
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 كقج حًقا رّبي َجعَميا قج قبلُ  ِمغ ُرؤياؼَ  تأكيلُ  ىحا أَبتِ  يا كقاؿَ  ُسّجًجا لو كَخّخكا)
 الذيصافُ  َندغَ  أفْ  بعجِ  ِمغ البجكِ  ِمغَ  بكع كجاءَ  الدجغِ  ِمغَ  أخخَجشي إذ بي أحدغَ 

  .ٓٓٔ يػسف (الحكيعُ  عميعُ ال ىػ إّنوُ  َيذاءُ  ِلَسا لصيف   رّبي إف   إخػتي كبيغَ  بيشي

 الشكتة:

 ضاىخ. السعشى :بعباده لصيف        -

 بجقة. عشو البحث يجب دقيق، لصيف السعشى :يذاء ِلَسا لصيف        -

 .ٜٔ الذػرػ  (بعباده لصيف  ) بو. رَفق بو: لَصف

 جسعيا: لصيفة .ٓٓٔ يػسف (يذاء ِلَسا لصيف  ) خفي. دّؽ، رّؽ، الذيء: لُصف
 دقائق. خفايا، لصائف:

 معاف: ثبلثة ؼيو المصيف

 (.بعباده لصيف  ) الخفيق بعباده، يخفق الحؼ      -

 كخؽّياتيا. األشياء دقائق يعخؼ كدّؽ. عمُسو لُصف الحؼ      -

 خمقو. مغ أحج بو يحيط أف عغ لُصف الحؼ      -

 الخاشجكف(. )مػقع:

 أقػؿ:

 تفّكخ كأنت بالستعة تذعخ دؾيًقا. فيًسا اإلنداف يفيسو أف مغ ألصف معشاه المصيف:
 كدقائقو. السعشى أغػار إلى الػصػؿ مغ محخكًما تبقى قج كلكشظ المصيف، في
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 بو؟! حاطيُ  ال كالمصيفُ  بالمصيِف، تحيط كيف

 لمدػرة. مشاسًبا )المصيف( إلى آخخ معشى سأضيف

  

 القخآف: تفديخ

 معشاىا. نعمع ال بعمسو، فييا هللا استأثخ نجيميا مػاضع ىشاؾ      -

 كعسق. دقة مغ نخيج ما فييا نبمغ ال كلكغ نعمسيا، مػاضع كىشاؾ      -

 تخجيحيا. ندتصيع كال كتددحع، السعاني فييا تتعجد مػاضع كىشاؾ      -

 صحيحة. تكػف  ال قج كلكغ دقة، لمسفدخيغ فييا يكػف  قج مػاضع كىشاؾ      -

  

 سجًجا: خّخكا

 ليػسف. عبادة سجػد ليذ

 شكخ. سجػد -

 تحية. سجػد -

 عادة. سجػد -

 كاف فالدجػد ساججيغ. ألْجمي رأيتيع العمساء: بعس فّدخىا (ساججيغَ  لي رأيُتيع)
 هلل.
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 رؤياؼ: تأكيل

 لي رأيُتيع كالقسخَ  كالذسَذ  كػكًبا عذخَ  أحجَ  رأيتُ  إّني أَبتِ  يا ألبيوِ  ُيػُسفُ  قاؿَ  إذ)
 .ٗ اآلية (ساجِجيغَ 

 كىػ كاقعة؟ حؿيقة تربح أف قبل الخؤيا ىحه تفديخ يعمع يػسف كاف ىل ُتخػ 
 السفدخكف. لو يتعّخض كلع القخآف يحكخه لع األحبلـ؟ بتفديخ العاِلع

  

 بي: أحدغَ 

 القرز (إليظَ  هللاُ  أحَدغَ  كسا كأحِدغْ ) كالباء: بالبلـ يتعّجػ الفعل إلّي. أحدغ      -
 .ٖٕ كاإلسخاء ،ٖٛ البقخة (إحداًنا كبالػالَجيغِ ) ،ٚٚ

 لَصف. معشى: )أحدغ( تزسيغ بي. لَصف      -

  

    الدجغ: مغ أخخجشي

 )البئخ(. الُجبّ  يحكخ لع

 .عميكع تثخيبَ  ال كقاؿ: عشيع عفا أف بعج بو، فعمػه بسا إخػتو يحّكخ ال لكي ربسا

 لمُجّب. شامبلً  الدجغ يكػف  أف كيسكغ :أقػؿ

  

 البجك:
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 البادية. سكاف

 ُرّحل. بجك

  

  :الػاحجؼ قاؿ

 يبجك بجا مغ: كأصمو بعيج، مغ الذخز ؼيو يطيخ األرض مغ بديط البجك»
 كُبُجًكا. «.َبْجًكا

  

 الذيصاف: ندغ

 أفدج.

 أغػػ.

  

 الذيصاف: ندغ أف بعج مغ

 يقل: لع

 الذيصاف. ندغ أف بعج

  

 يذاء: لسا لصيف
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 البغػؼ:

  يذاء. بسغ معشاه كقيل: (.يذاءُ  ِلَسا) لصف ذك أؼ: (لصيف   رّبي إفّ )« 
 «.بالخفق غيخه إلى اإلحداف يػصل الحؼ المصيف: كحؿيقة

 الحدشى؟ كأسسائو هللا صفات مغ نتعمع ىل

 كُيعصي ،الخفق ُيحبّ  رفيق هللا إف عائذة! يا كسمع: عميو هللا صمى هللا رسػؿ قاؿ
 مدمع(. )صحيح العشف عمى ُيعصي ال ما الخفق عمى

 مدمع(. )صحيح زانو إال شيء في الخفق كاف ما أيًزا: كقاؿ

 شانو! إال شيء في العشف كاف كما القػؿ: كيسكغ

 كالعشف. المصف بيغ الفخؽ  ىػ ىحا

 هللا! عمى يعتسج مغ كبيغ نفدو عمى يعتسج مغ بيغ الفخؽ  ىػ كىحا

*** 

 ـٕٗٔٓ/ٔ/ٕٗ الجسعة

  ـٕٗٔٓ/ٔ/ٕٙ األحج :تحجيث

*** 

   سػرة الخعج

 في األُكل يا عمى بعس  ُيدقى بساء كاحج كنفّزل بعَز : ٗسػرة الخعج 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=51&surano=12&ayano=100#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=51&surano=12&ayano=100#docu
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 فخض بقاء األشياء األخخػ عمى حاليا

 قاؿ تعالى: 

كفي األرِض ِقَصع  ُمتجاكرات  كجّشات  ِمغ أعشاب  كزرع  كنخيل  ِصشػاف  كغيُخ )
عمى بعس  في اأُلُكِل إّف في ذلظ آليات  ِصشػاف  ُيدقى بساء  كاحج  كنفّزُل بعَزيا 

 .ٗ( الخعج لقـػ َيعِقمػف 

قاؿ سعيج بغ جبيخ: "بعزيا أكثُخ حسبًل ِمغ بعس، كبعزو أفزل ِمغ بعس" 
 (.ٜٚ/ٖٔ)تفديخ الصبخؼ 

أقػؿ: إذا كاف الساء كاحًجا، كالشاتج )الغّمة( متفاكتػًا، فيحا يعػد إلى تأثيخ عامل 
 لخرػبة، كال يعػد إلى الساء، ألنو عامل ثابت.متغّيخ، ىػ اختبلؼ درجة ا

*** 

إف العػامل السؤثخة، في متغيخ  ما، قج تكػف متعجدة كمتذابكة كمتفاكتة. فالتغّيخ 
يكػف نتيجة لسجسػع ىحه العػامل. كقج نفتخض أّف أحج العػامل مؤثخ، كىػ ليذ 

ا في كحلظ. كقج ال نخغب في معخفة تأثيخه مغ عجمو فحدب، بل نخغب أيًز 
معخفة مجػ ىحا التأثيخ، كىل ىػ مػجب أك سالب )عبلقة شخدية أك عكدية(. 
فإذا ما أردنا معخفة تأثيخ أحج العػامل، كجب عميشا أف نثبت العػامل األخخػ، لكي 

 ال يكػف ىشاؾ تجاخل.

فالعػامل التي تؤثخ في الكسية السصمػبة، مغ سمعة ما، كثيخة: سعخ الدمعة، 
مة، كعجد السدتيمكيغ، كدخػليع، كأذكاقيع، خػ البجيمة كالسكسّ كأسعار الدمع األخ
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كتػقعاتيع. فإذا كشا نخغب في معخفة تأثيخ أّؼ عامل مغ ىحه العػامل بسفخده، كاف 
 مغ البلـز عدؿ العػامل األخخػ عغ التأثيخ. 

*** 

ىحا الفخض ميع جًجا في التحميل العمسي، ألنو قج ُيج عى أف ىحا العامل غيخ 
، نتيجة تأثيخ معاكذ مغ جانب العػامل األخخػ، أك ُيّجعى أنو مؤثخ، مؤثخ

كيكػف ذلظ نتيجة تأثيخ العػامل األخخػ، أك ُيّجعى أف تأثيخه شجيج أك ضعيف، 
 نتيجة اشتخاؾ عػامل أخخػ معو تديج في تأثيخه أك تشقز.

*** 

إف تجاىل ىحا الفخض، أك الجيل بو، أك إغفالو، ال بج كأف يؤدؼ إلى أخصاء في 
 . التحميل كاالستشتاج. كىػ فخض معخكؼ في عمع االقتراد كفي غيخه مغ العمـػ
كقج عخفو فقياؤنا القجامى، فقج كانػا َيصخحػف بعس السدائل الفقيية، ككثيًخا ما 

األخخػ، معّبخيغ عغ ىحا بقػليع: "كالسدألة يغّيخكف فييا عامبًل، كيثّبتػف العػامل 
بحاليا"، أك بقػليع: "إذا استػت )أك تداكت( األمػر األخخػ". ثع َيحمػُّػف ىحه 

 السدائل، كيتػصمػف إلى أثخ ىحا العامل في نتيجة الحّل.

*** 

 ٕٙٓٓتسػز  ٖٔ
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  سػرة الشحل

 ادخمػا الجشة بسا كشتع تعسمػف  : ٕٖسػرة الشحل 

 كفي الحجيث:

 !(متفق عميوبعسمو ) ال يجخل الجشة أحج  

 كيف يخالف الشبي القخآف؟!

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

 ال بج مغ العسل.

 ألف هللا يزاعفو، فإذا كاف صفًخا كانت نتيجة السزاعفة صفًخا.

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

 !أكبخ بكثيخ مغ )العسل( ك)الفزل(

 التقجيخ في الحجيث:

 : ال يجخل الجشة أحج بعسمو فقط.األدبي التقجيخ

مغ دكف كمسة:  التقجيخ الخياضي: ال يجخل الجشة أحج بعسمو )كسا ركاه رسػؿ هللا
 (.فقط

 التقجيخ في القخآف:

 بسا كشتع تعسمػف، كبسا نزاعف بو عسمكع.
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 بالعسل كالفزل.

 ا بالخياضيات.كأف الشبي كاف عالسً  ىحا الحجيث معجد!

 كيجؿ عمى أىسية الدّشة.

العسل محجكد، كالفزل غيخ محجكد )ثسغ الجشة غيخ محجكد(، كندبة السحجكد إلى 
 غيخ السحجكد ىي الرفخ!

 عمى ثبات أىل الشقل )الدشج( في مػاجية أىل العقل!أيًزا كىحا الحجيث يجؿ 

أعقل مغ السعتدلة، خبلًفا لسا يذاع. كىحا الحجيث يجؿ عمى أف أىل الدشة 
فالسعتدلة كقفػا عشج ضاىخ الحجيث، كأىل الدشة تعسقػا، كإف عانػا في التػفيق بيغ 

 القخآف كالحجيث.

 لزاع ىحا الحجيث السعجد! مػ لع يثبت أىل الدشةف

 الشقل: مرجره الػحي. كيثبت بالدشج، كال يثبت بالعقل.

 العقل: مرجره البذخ. أّؼ عقل؟

 ، كآراء العمساء.قارْف كتب التفديخ

 مػقع بياف اإلسبلـ: دعػػ تعارض()انطخ عمى سبيل السثاؿ: 

 .ٖٗاألعخاؼ سػرة أيًزا راجع 
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 لباس الجػع كالخػؼ :ٕٔٔسػرة الشحل 

 فَكَفَخْت  َمكاف   كلّ  ِمغ َرَغًجا رزُقيا يأتييا ُمصسِئّشةً  آمشةً  كانْت  َقخيةً  َمثبلً  هللاُ  كَضَخبَ )
  .ٕٔٔ الشحل (َيرَشُعػفَ  كاُنػا بسا كالخػؼِ  الُجػعِ  لباَس  هللاُ  فأذاَقيا هللاِ  ِبأنُعع

  

 إعخاب:

 ثاف. مفعػؿ :مثبلً 

 أكؿ. مفعػؿ :قخية

 أك:

 مفعػؿ. :مثبلً 

 بجؿ. :قخية

 :الذشؿيصي قاؿ

 اإلعخاب. مغ كجياف ،قخية الكخيسة: اآلية ىحه في قػلو في»

 
 .مثبلً  قػلو: مغ بجؿ أنو :أحجىسا

 :مثبلً  ك: األكؿ، السفعػؿ ىي قخية كأف: "جعل"، معشى مزّسغ "ضخب" أف :الثاني
 في السحكػرة صفاتيا كبيغ بيشيا الفرل يقع لئبل قخية أخخت كإنسا الثاني. السفعػؿ

  «.إلخ ... آمشة كانت : قػلو

  

 قخية:

 مجيشة.

 أّمة.

 أقػاؿ: فييا
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 مكة.      -

 السجيشة.      -

 الدابقة. األمع قخػ  مغ قخية      -

 الػصف. عمييا يشصبق أّمة كل      -

  

 رغًجا:

 شيًبا. كافًخا

  

 مكاف: كل مغ

 فييا. مكاف كل مغ      -

 غيخىا. مغ أك مشيا مكاف كل مغ      -

 كثيخة. أمكشة مغ      -

  

 يقل: لع

 ترشع. كانت بسا

  

 يقل: لع

 هللا. فأذاقيع

  

 يقل: لع
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 هللا بأنعع فكفخكا مكاف كل مغ رغًجا رزقيع يأتييع مصسئشيغ آمشيغ أىميا كاف قخية
 يرشعػف. كانػا بسا كالخػؼ الجػع لباس هللا فأذاقيع

  

 أنعع:

 نعسة. جسع      -

 نعيع. جسع      -

 نعساء. جسع      -

  

 كالخػؼ: الجػع لباس

 ىػ: السقرػد السعشى كلعل السعخكؼ، القخيب بسعشاه "المباس" السفدخكف  فدخ
 الخميط. أك السديج،

 أعمع. وهللا كالخػؼ، الجػع مغ خميًصا أك مديًجا هللا أذاقيا :التقجيخ

 كالخػؼ. الجػع اجتساعَ  هللا أذاقيا أك:

 كاحج. بجف عمى كاإلزار القسيز يجتسع كسا

 كاحج. بمج عمى كخيييغ أمخيغ اجتساع بسعشى كالخػؼ، الجػع ثشائي   هللا أذاقيا أك:

 ؼيقاؿ: كاإلذاقة! المباس بيغ كاالرتباط المباس، أمخ في مختبكيغ يغالسفدخ  أرػ 
 الذيء. لباس أذاقو يقاؿ: كال الذيء، شعع أذاقو

  

 قخاءة: في

 :حياف أبػ قاؿ

 ىحا إف أقػلو: كالحؼ "لباس". يحكخ: كال كالجػع، الخػؼ هللا فأذاقيا هللا: عبج قخأ»
 «.السرحف سػاد في ما مثل مدتؽيًزا عشو السشقػؿ ألف قخاءة، ال السعشى تفديخ
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*** 

  سػرة اإلسخاء

 مشاه تفريبلً شيء فّر  ككلّ : ٕٔسػرة اإلسخاء 

ـّ. باب مغ      -  العا

 السخرػص. العاـّ  باب مغ      -

 الشطخ أمعغ كإذا كقخآنو، كػنو عغ يدتغشي ال اإلنداف فإف السعشى، كاف ما ًياكأ
 .الشفذ فقو بأنو يػصف بفقو كحطي ممكة، لو كصارت عالًسا، صار

 

 شيء: كلّ 

 اآلية. سياؽ حدب األرجح كىػ الكػف، في      -

 القخآف. في      -

 مًعا. فييسا      -

 السقتخح: التفديخ

 السشاسب. القجّ  عمى جعمشاه أؼ: :فّرمشاهك  بالقخآف، تتعمق كال بالكػف، تتعمق اآلية

 يتعمق السعشى كال بالقخآف، يتعمق األمخ فبل بّيشاه، السفدخكف: قاؿ كسا كليذ
  بالبياف!



116 
 

 أعمع. وهللا

 

 كال تبّحر تبحيًخا : ٕٙسػرة اإلسخاء 

 تبحيًخا: مفعػؿ مصمق.

 تبحيخ. السعشى: أؼّ 

 التقجيخ: ال تبّحر تبحيًخا أّؼ تبحيخ.

 (ٔٗٔاألنعاـ )كال تدخفػا في قػلو: 

 إسخاؼ. ا أؼّ تدخفػا إسخافً التقجيخ: كال 

 وهللا أعمع.

 

 كأكفػا الكيل إذا كمتع : ٖ٘سػرة اإلسخاء 

 اإلسخاء (تأكيبلً  كأحدغُ  خيخ   ذلظَ  الُسدتؿيع بالِقدصاسِ  كِزُنػا ِكْمُتعْ  إذا الَكْيلَ  كأكُفػا)
ٖ٘. 

  
 نكتتاف:

 كمتع. إذا      -

 تأكيبًل. كأحدغُ       -
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 يقل: لع 
 كزنتع. إذا السدتؿيع بالقدصاس كِزُنػا

 
 القدصاس:

 السيداف.      -

 )القدط(. العجؿ      -

  
 تأكيبًل: أحدغُ 
 مآاًل. أحدغُ 

  
 تأكيبًل: كأحدغُ  خيخ  
 مآاًل. لكع كأحدغُ  حاالً  لكع خيخ  
 اآلخخة. في لكع كأحدغُ  الجنيا في لكع خيخ   أؼ:

  
 ِكمتع: إذا

 تفديخىا: إلى أضيف
 اإليفاء ىػ ىشا كالحكع )الكيل(، عسمكع أحكاـ فتعّمسػا يكيمػف  مسغ كشتع إذا      -

 يكيمػف(. مسغ كشتع إذا الكيل إيفاء )تعّمسػا

 في تعمستسػه ما الػاقع في )شبقػا عسمًيا فصّبقػه نطخًيا الحكع تعّمستع إذا      -
 يعسمػف. كال يعمسػف  كثيخكف  مًعا. كالعسل العمع تعّمسػا الشطخية(.

 عمى كيتختب الكيل. في لؤلمشاء الكيل دعػا أنتع، تكيمػا فبل الكيل ػاتػف لع كإذا      -
 مشو. بجالً  أميغ آخخ كتعييغ يػفو، لع إذا كعدلو الكيل، يتػلى مغ مخاؾبة ىحا
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 بسخاده. أعمع وهللا      -

 

 فبل َيسمكػَف َكْذَف الزّخ عشكع كال َتحػيبلً : ٙ٘سػرة اإلسخاء 
 .ٙ٘ اإلسخاء (َتحػيبلً  كال عشكع الزخّ  َكذفَ  َيسمكػفَ  فبل)

     تحػيَمو. كال أصميا:
  ألًفا. الفتحة كأشمقت الياء، ُححفت

 التالية: اآليات عمى أيًزا شبقُتيا التفديخية األداة  ىحه
 اإلسخاء ٚٔ (َسبيبلً  الَعْخشِ  ذؼ إلى البتَغػا إًذا يقػلػفَ  كسا آلية   معوُ  كافَ  لػ ُقلْ )

ٕٗ. 
 سبيمو. أصميا:

 .ٕٛ مخيع ٜٔ (َبػًيا أّمظِ  انْت ك كما)
 بػّيًة. أصميا:

 .ٖٓٔ شو ٕٓ (عذخا إال لبثتع إف)
 عذخة. أصميا:

  .ٕٚ الفخقاف ٕ٘ (سبيبلً  الخسػؿِ  مع اّتخحتُ  ليتشي يا)
 سبيمو. أصميا:

 .ٚ٘ الفخقاف ٕ٘ (سبيبلً  رّبو إلى يّتخحَ  أف شاءَ  َمغ إال)
 سبيمو. أصميا:

 .ٖٙ األحداب ٖٖ (قخيًبا تكػفُ  الداعةَ  لعلّ )
 قخيبة. أصميا:

 .ٜٖ فاشخ ٖ٘ (َخداًرا إال كفُخىع الكافخيغَ  يديجُ  كال)
 خدارة. أصميا:
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   .٘ الصبلؽ ٘ٙ (أجًخا لوُ  كُيعِطعْ )
 أجخه. أصميا:

 .ٔٔ الصبلؽ ٘ٙ (رزقاً  لوُ  هللاُ  أحدغَ  قج)
 رزقو. أصميا:

 .ٓٔ السعارج ٓٚ (حسيًسا حسيع   َيدأؿُ  كال)
 حسيسو. أصميا:

 .ٖٔ نػح ٔٚ (َكقاًرا هللِ  َتخجػفَ  ال لكع ما)
  كقاره. أصميا:

 .ٕٔ نػح ٔٚ (َخداًرا إال ككُلجه ماُلو َيِدْده لع َمغ كاّتبعػا)
 خدارة. أصميا:

 .ٜٔالسدمل  ٖٚ( فسغ شاء اتخح إلى ربو سبيبلً )
 أصميا: سبيمو.

 .٘ٔ الُسّجثخ ٗٚ (أزيجَ  أف يصسعُ  ثعّ )
 أزيجه. أصميا:

 .ٜٕ اإلنداف ٙٚ (َسبيبلً  رّبوِ  إلى اّتخحَ  شاءَ  فَسغ تحِكخة   ىحه إفّ )
 سبيمو. أصميا:

 .ٕٖ-ٖٔ( الشبأ حجائَق كأعشاًبا .إّف لمستقيغ مفاًزا)
 )كيشّجي هللا الحيغ اتقػا بَسفازتيع ال يسّديع الدػء كال ىع يحدنػف(أصميا: مفازة. 

 .ٔٙسػرة الدمخ 

-ٕٔ الفجخ ٜٛ (صًفا صًفا كالسبلئكةُ  ربُّظَ  كجاءَ  َدًكا. َدًكا األرُض  ُدّكتِ  إذا كبّل )
ٕٕ. 
 َدّكًة. َدّكةً  األصل: يكػف  ربسا
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*** 
    ٕ٘ٔٓ آب ٖٔ الخسيذ

*** 
  سػرة الكيف

 كليتمصْف : ٜٔسػرة الكيف 

 اإلعخاب في إضافة

 مشوُ  ِبخزؽ   فْميأِتكع شعاًما أزَكى أيُّيا فْمَيْشُطْخ  السجيشةِ  إلى ىحهِ  ِبػِرقكع أحَجكع فاْبعثػا) 
 .ٜٔ الكيف (أحًجا بكع ُيذِعَخفّ  كال كْليتمّصْف 

  

 يقل: لع

 فْميتمّصْف.

 بالفاء. عصف (:فْميأِتكع) (فْميشُطْخ ) قاؿ:

 أصبًل. العصف كاك الػاك تكػف  ال كربسا بالػاك. عصف (:كْليتمّصْف ) قاؿ:

  

 يقل: لع

 أي يا.

 يقل: لع 
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 مشو. بذيء   فميأِتكع

 إعخاب:

 مبتجأ. ياـاستف :أيُّيا

 خبخه. :أزَكى

 سيبػيو محىب عمى (،يشطخ) :لػ مفعػالً  مبشًيا، مػصػالً  (أيُّيا) يكػف  أف كيجػز
 حياف(. أبي )تفديخ

 مشرػب. تسييد :شعاًما

  

 إعخاب:

 قػلو: في الػاك إعخاب

 :كْليتمّصْف 

 العصف. كاك الػاك: اإلعخاب: أىل قاؿ

 لمفاء خبلًفا ىشا الػاك جاءت لساذا اإلشكاؿ: يدكؿ كبيحا ،الحاؿ كاك الػاك: :قمت
 (.فْميأِتكع) (فْميشُطخْ ) الجسمتيغ: في

 كمو. ذلظ في كْليتمّصْف  :التقجيخ

 أحًجا. بكع ُمذعخ   كغيخَ  متمّصًفا

 المغة. كال التفديخ أىل مغ أحج عشج أججه لع ججيج ىحا
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 اإلتقاف: في الديػشي قارف 

 شعاًما أزَكى أيُّيا فْميشُطْخ  السجيشةِ  إلى ىحهِ  ِبػرِقكع أحَجكع فابعثػا) تعالى: قػلو»
 بالفاء، األكلى ةالجسم عمى عصف ٜٔ الكيف  (كْليتمّصْف  مشوُ  بخزؽ   فْميأِتكع

 اإلتياف عمى مخّتب غيخ التمصف ألف التختب؛ نطاـ انقصع لسا بالػاك، كاألخيخة
 عمى متختًبا ؼيو كالشطخ ؼيو، الشطخ عمى متختًبا بو اإلتياف كاف كسا بالصعاـ،

 مجة عغ السدألة في الججاؿ قصع عمى متختًبا شمبو في كالتػجو شمبو، في التػجو
مغ شبعة مجسع السمظ فيج لصباعة  ٗٓٓٔ)ص « ىتعال لو العمع كتدميع المبث،

 السرحف الذخيف(.

 أقػؿ:

 يحكخه! لع مرجر مغ كنقمو صحيح، كغيخ كمذػش غامس كبلـ

 الكتب. مغ الشقل في عادتو غالب عمى يشاقذو كلع لمدركذي، البخىاف مغ نقمو

 عصف! كاك ليدت ىشا: الػاك

 !الحاؿ كاك ىي

 كرقكع: 

 الفزية. الشقػد (:قخاءتاف) كفتحيا الخاء بكدخ الػرؽ:

  

 أيُّيا:

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=129&idto=129&bk_no=68&ID=130#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=129&idto=129&bk_no=68&ID=130#docu
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      شعاًما. أزكى السشذآتِ  أؼُّ  -

 السجيشة. أىل أؼُّ  -

 السجيشة. مغ مكاف أؼُّ  -

 أزكى. األشعسة أؼُّ  -

  

 أزكى:

 مغرػب. كغيخ هلل محبػًحا كأشيخ. ذبيحةً  أحلّ 

 كأنفع. أشيب

  

 رزؽ:

 قػت.

 شيء أشبو كاف ليع بالشدبة الصعاـ عمى الحرػؿ بأف ُتذعخ )الخزؽ( كمسة كلعل
 إليو محتاجيغ ككانػا ؼيو، شعاـ ال بعيج، مكاف في كانػا الدساء! مغ هللا بخزؽ 
 ماّسة! حاجة

 السصخ. معانيو: مغ كالخزؽ 

 الحدشى. هللا أسساء مغ كالخّزاؽ: كالخازؽ 

 أعمع. وهللا ىحا
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***  

    ـٕٗٔٓ/ٜ/ٕٔ األحج

 

 الدفيشة خخقيا حتى إذا ركبا في: ٔٚسػرة الكيف 

، ة فكانػػت لسدػػاكيغ يعسمػػػف فػػي البحػػخ، فػػأردت أف أعيبيػػاأمػػا الدػػفيشقػػاؿ تعػػالى: )
 . ٜٖ( الكيف يأخح كل سفيشة غرًبا ككاف كراءىع ممظ

 
لػػو: ، كيػػجع كػػل معيبػػة، بقخيشػػة قػ ظ أنػػو يأخػػح كػػل سػػفيشة صػػحيحة غرػػًبامعشػػى ذلػػ

ككػػاف كراءىػػع ممػػظ يأخػػح ابػػغ عبػػاس كابػػغ جبيػػخ: ). كفػػي قػػخاءة )فػػأردت أف أعيبيػػا(
غرػػًبا(، كفػػي قػػخاءة عثسػػاف بػػغ عفػػاف: )صػػالحة(. فػػإذا مػػخت  كػػل سػػفيشة صػػحيحة

 .(ٕٔ/ٙٔ، كابغ عاشػر ٖٗ/ٔٔ، كالقخشبي ٕ/ٙٔأصمحػىا )تفديخ الصبخؼ 
 

لػػػ لػػع يعػب تمػػظ الدػػفيشة  ( عمػػع أنػو)الخزػػخ : إف ذلػػظ العػالعٜ٘ٔ/ٕٔقػاؿ الػػخازؼ 
ع التعارض ، فػقمشافعيا عغ مبلكيا بالكمية فاتت، كللغربيا ذلظ السمظ، بالتخخيق

كبيغ أف ال يخخقيػا ؼيغرػبيا ، بيغ أف يخخقيا كيعيبيا، فتبقى مع ذلظ عمى مبلكيا
، فػجػب كؿ أقػل. كال شظ أف الزػخر األتفػت مشافعيا بالكمية عمى مبلكيا، فالسمظ

 . فع الزخر الثاني الحؼ ىػ أعطسيساتحسمو لج
 

ال تبصػػل بػػو تمػػظ الدػػفيشة  يكػػػف كاقًعػػا عمػػى كجػػو عمػػى أف ىػػحا التخخيػػق يجػػب أف
خر ، إذ لػػػ كػػاف كػػحلظ لػػع يكػػغ الزػػخر الحاصػػل مػػغ غرػػبيا أبمػػغ مػػغ الزػػبالكميػػة

 .ف تخخيقيا مفيًجا، كحيشئح ال يكػ الحاصل مغ تخخيقيا
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، خدػػارتيغ: خدػػارة العيػػب، كخدػػارة الدػػفيشةكعمػػى ىػػحا فػػإف الخزػػخ قػػج كازف بػػيغ 

قػاؿ لع الخشيج، خدارة العيب، ألنيػا األقػل. قػاؿ تعػالى: )العبج الرالح، العافاختار 
 .ٙٙ( الكيف عظ عمى أف تعمسشي مسا عمست رشًجا: ىل أتبلو مػسى

 
، إال أف ضػػػعاف مدػػػتػياف فػػػي كػػػل شػػػيءإف ىػػػحه اآليػػػة تفيػػػج أنػػػو إذا كػػػاف ىشػػػاؾ ك 

ا تتدػػبب عشػػو خدػػائخ أكثػػخ مػػغ اآلخػػخ، كتعػػيغ اختيػػار أحػػجىسا، كلػػع يسكػػغ أحػػجىس
. كىػحا مػا يعػخؼ فػي الفقػو ب اختيػار الػضػع ذؼ الخدػارة األقػل، كجػمًعا اجتشابيسا

، كفي القػاعج الفقييػة الكميػة بقاعػجة لدبلمة باؾيوبسبجأ إصبلح الساؿ بإفداد بعزو 
، كىػ ما يعخؼ في عمـػ االقتراد كاإلدارة بسبػجأ أخف الزخريغ، أك أىػف الذخيغ

 .إلى أدنى مدتػػ مسكغتقميل الخدائخ 
 

)الكيف كاف الخِزخ يعمع سبب خخؽ الدفيشة فمساذا أّخخه عغ مػسى؟!  ۞ إذا
ٚٔ) 

فانصمقا حتى إذا رِكبا في الدفيشِة خَخقيا قاؿ أخخقَتيا ِلُتغخؽ أىَميا لقج جئَت شيًئا )
 .ٔٚ( الكيف إْمًخا

أما الدفيشُة فكانْت ِلسداكيَغ يعسمػَف في البحخ فأردُت أف أعيَبيا ككاف كراءىع )
. لع يقل: فأراد هللا أف أعيبيا. ىحا مع أنو ٜٚ( الكيف يأخُح كل سفيشة  غرًباممظ  

 قاؿ: كما فعمُتو عغ أمخؼ!

*** 

 قاؿ لي:
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لساذا عامل الخزُخ مػسى بيحه الصخيقة؟ لساذا لع ُيخبخه عغ سبب خخؽ الدفيشة 
في كقتو؟ لساذا أخفاه عشو؟ لػ فعل ذلظ ما كاف لسػسى أّؼ اعتخاض! كما كاف في 
القرة عجب  مغ أصميا، ألنو إذا ُعخؼ الدبب بصل العجب؟ بل ما كاف لمخزخ 
فزل في العمع عمى مػسى! بل إف البذخ العادؼ يترخؼ مثل الخزخ إذا عمع 

 سفيشة صالحة )صحيحة(! جعمػه كلًيا! جعمػه نبًيا!  أف السمظ سيغرب كلّ 

ىحه األقػاؿ كاألفعاؿ أك لعالع أف يفعل ىحا مع أتباعو؟ أليدت  ثع ىل يجػز لشبيّ 
ُمػىسة، تػقع الشاس في الذظ كالحخج؟ لساذا شمب الخزخ أال يدألو مػسى عغ 
شيء؟ لساذا شمب مشو الربخ ؼيسا ال حاجة لمربخ ؼيو؟ لساذا شمب مشو أال 
يعتخض عميو، كنبيشا الكخيع كاف سعج بغ عبادة كغيخه يعتخضػف عميو، فيبيغ ليع 

 تو؟كال يشكخ عمييع! ككحلظ زكجا

لساذا أرسمو هللا إليو أصبًل، كىػ ليذ بأعمع مشو؟ إنسا جاء عمسو مغ اإلخفاء أك 
 تأخيخ البياف! ال مغ الذفاؼية كاإلضيار!

كقج ال يكػف في الخزخ إال أف هللا فرل الػحي عغ مػسى في ىحا، ككصمو 
بالخزخ! يخيج أف يقػؿ لو: عمُسظ مغ الػحي، مشي أنا، ال مشظ أنت، فبل تغتّخ 

)متفق بعمسظ، كلػ كشَت نبًيا رسػاًل، كال تقْل: أنا أعمع! مغ دكف أف تخّد العمع إلى هللا 

 .عميو(

ىل يجػز في شخعشا تأخيخ البياف؟ ىل يجػز ىحا في السشصق؟ َمغ الحؼ يجب أف 
 يفارؽ اآلخخ: الخزخ أـ مػسى؟ كيف رضي مػسى بيحا؟!

 قمت:
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، كلع يأِت ذكخ اسسو في القخآف.  جاء اسع الخزخ مرخًحا بو في الحجيث الشبػؼ 
كضاىخ األمخ أف الخزخ نفدو كاف يترخؼ مغ دكف أف يعمع ىػ نفدو سبب 
ترخفو كقت ترخفو! فمػ عمع بو ألخبخ مػسى، كلسا أّخخ البياف عغ كقت 

 الحاجة!

 .ٕٛ( الكيف كما فعمُتو عغ أمخؼ قاؿ: )

خ كالقَجر كمستاف كلعل في ىحه اآليات فائجة لمبذخ في مدألة القَجر، كالخز
متقاربتاف، أؼ إذا كقع شيء ليع كأنكخكه، ربسا يتكذف ليع بعج حيغ أف إنكارىع 
كاف في غيخ محّمو، ألّف عمسيع كاف محجػًبا عغ معخفة الحؿيقة بكامل أبعادىا 

 كقت اإلنكار، وهللا يعمع ما ال يعمسػف! 

ا كىػ شخ  لكع وهللا كعدى أف تكخىػا شيًئا كىػ خيخ  لكع كعدى أف ُتحّبػا شيئً )
 .ٕٙٔ( البقخة يعمُع كأنتع ال تعمسػف 

كربسا ىشاؾ مغ يقػؿ بأف الخزخ ليذ نبًيا كال كلًيا، بل ال كجػد لو أصبًل! ما ىػ 
 إال رمد لمقَجر!

ىحا يعشي أف القرة سيقت ليحا الغخض، كليذ ألحج مغ البذخ أف يّجعي عمع 
شيًخا، صػؼًيا أك غيخ صػفي،   الخزخ، كال أف يفعل ما فعمو الخزخ! فمػ أف

ارتكب مشكًخا مغ السشكخات، أك كبيخة مغ الكبائخ، كسألو الشاس، كلع ُيجبيع، كلع 
يبيغ ليع، كاف فعمو مشكًخا، وهللا أعمع. فميذ لو أف يسشع الشاس مغ الدؤاؿ، كال أف 
يسشعيع مغ االعتخاض، كال أف يصمب مشيع شاعة عسياء! فالخسػؿ نفدو قاؿ: ىحه 

، لع يقبل أف يجخؼ الذيصاف في عخكؽ أتباعو! كأبػ )متفق عميو(ؽّية زكجتي! ص
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بكخ نفدو قاؿ: "إْف أحدشُت فأعيشػني كإْف أسأُت فقّػمػني! )سيخة ابغ ىذاـ(، كال 
 .)متفق عميو(شاعة لسخمػؽ في معرية الخالق 

 ىحا وهللا أعمع بالحق كالرػاب.

*** 

 ٕٙٔٓكانػف األكؿ  ٔٔاألحج 

   سػرة شو

 ىاركف كمػسى: ٓٚسػرة شو 

 .ٓٚ شو (كُمػَسى ىاركفَ  ِبخبّ  آمّشا قالػا ُسّجًجا الدَحخةُ  فُألقيَ )

 (؟مػسى) عمى (ىاركف ) قّجـ لساذا 

 ذىػؿ! مغ أصابيع ما نتيجة الدَحخة، شخؼ مغ جاء التقجيع ىحا

 كالتأخيخ. التقجيع ىحا مغ أعطع ىػ ما ؼيو جاء نبػًيا حجيًثا أذكخ الفكخة، لتقخيب

 كسمع: عميو هللا صمى هللا رسػؿ قاؿ

 بأرض راحمتو عمى كاف أحجكع مغ إليو، يتػبُ  حيغ عبجه، بتػبة فخًحا أشجّ  هللُ 
 في فاضصجع شجخة فأتى مشيا، فأيَذ  كشخاُبو، شعاُمو كعمييا مشو، فانفمتت فبلة،

 فأخح عشجه، قائسة بيا ىػ إذا كحلظ ىػ فبيشسا راحمتو! مغ أيذ قج ضميا،
 مغ أخصأ ربظ، كأنا عبجؼ أنتَ  الميعّ  الفخح: شّجة مغ قاؿ ثع (،)بِدماميا بِخصاميا

  الفخح! شّجة
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 مدمع(. )صحيح

 القخآف في مخاعاتيا ألفّ  ركعيت، كإف الفاصمة، بخعاية القػؿ صحة أرػ  ال أنا
 بذخ! كبلـ كالذعخ هللا، كبلـ فالقخآف الذعخ. في القاؼية كسخاعاة ليدت

 الفاصمة، رعاية األكؿ: العامل الباب: ىحا في عامميغ ىشاؾ بأف ىشا ػؿالق يسكغ
 ىػ السؤثخ العامل السؤثخ، العامل معخفة مغ بج ال الدحخة. ذىػؿ الثاني: كالعامل
 تبع! الفاصمة كرعاية الحىػؿ،

 المغة! في صحتيا مع التختيب، تفيج ال العصف كاك بأف القػؿ صحة أرػ  ال كسا
 سخّ  عغ فييا العمساء كبحث العصف، كاك فييا جاءت آلياتا مغ كثيخ فيشاؾ
 السديج. أراد لسغ العصف، لػاك كرقة أفخدتُ  كقج كالتأخيخ، التقجيع

 كأمثاليا فيحه مػسى! مغ سًشا أكبخ ىاركف  أف ىػ الدبب بأف القػؿ صحة أرػ  الك 
 الفخكؽ  عغ بحث دكف  فخكؽ، أؼ شخدية، بفخكؽ  يقػلػف  عمساء عغ ترجر
 مغ ذلظ بعج بجّ  ال لكغ شخدية، كلػ أكاًل، الفخكؽ  باستحزار بأس ال !السؤثخة

 كالتقديع. الدبخ شخيقة عمى بعزيا، أك أحجىا، كاختيار غخبمتيا

 ،ٕٕٔ  ك)األعخاؼ (،ٓٚ )شو اآليتيغ: بيغ الخبلؼ سبب يكػف  أف كيحتسل
 القػؿ صجكر عغ بل مختمَفيغ، قائَميغ عغ القػؿ صجكر ىػ ليذ (،ٛٗ كالذعخاء

 وهللا الحىػؿ، لػال قالػه، لسا ترػيب كؼيو أرَجح، كىحا مختمفَتيغ، مشاسبَتيغ في
 أعمع.

*** 

  سػرة الفخقاف

 سبيبلً  غ أضلُّ مَ : ٕٗسػرة الفخقاف 
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 معشياف ججيجاف

كإذا رأكَؾ إف يّتخحكنَظ إال ُىُدًكا أىحا الحؼ بعَث هللُا رسػاًل. إف كاد لُيزّمشا عغ )
( صَبخنا عمييا كسػَؼ َيعمسػَف حيَغ يَخكَف العحاَب َمغ أضّل َسبيبلً آليتشا لػال أف 

 .ٕٗ-ٔٗالفخقاف 

 :إف يّتخحكنظَ 

 .ما يتخحكنظ

 :َبَعثَ 

 .بعثو

 أىحا الحؼ بعَث هللُا رسػاًل؟

 .استفياـ إنكارؼ عمى سبيل االستيداء كاالزدراء. أؼ ليذ أىبًل لحلظ، ال يدتحق -

ىشاؾ فعل مححكؼ تقجيخه: )يقػلػف( أك )قالػا(. إذا رأكؾ قالػا. ك)إف يتخحكنظ(  -
 .جسمة اعتخاضية

 .)رسػاًل(: حاؿ -

 :إف كاد

 .إّنو كاد

 :لػال أف َصبخنا
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 .لػال أّنا )أنشا( َصبخنا

يفيع مغ ضاىخ اآلية أف ىشاؾ فخيقيغ: فخيًقا ضااًل، كفخيًقا أضّل! كيف ُيػصف 
 الخسػؿ بحلظ؟

  السفدخكف:قاؿ 

ق(: )َمغ أخصأ شخيًقا(! أخصأ: أفعل التفزيل )أكثُخ خصأ(، ٙٔ٘-) البغػؼ  -
 .كليدت فعبلً 

 !زّل كَمغ الزاّؿ(ق(: )سيطيخ ليع َمغ السُ ٙٓٙ-) الخازؼ  -

 !ِديًشا: أُىع أـ دمحم( ق(: )يخيج: َمغ أضلُّ ٔٚٙ-) القخشبي -

 !الزاّؿ(زّل كَمغ ق(: )سيطيخ ليع َمغ السُ ٘ٗٚ-)أبػ حياف  -

ق(: )َمغ ىػ أبعُج شخيًقا عغ الحق كاليجػ: أُىْع أـ ٕٓ٘ٔ-) الذػكاني -
 السؤمشػف(؟

ق(: )عمى سبيل السجاراة كإرخاء العشاف لمسخصئ إلى أف ٖٜٖٔ-)ابغ عاشػر  -
  .يقف عمى خصئو(

تفديخ ابغ عاشػر أفزل مغ تفديخ اآلخخيغ، بل تفديخىع مخفػض. كلعل ىشاؾ 
 .يخ ابغ عاشػر أيًزاما ىػ أفزل مغ تفد

 

 :أنا أرػ أف السعشى 
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إف ُىع إال كاألنعاـ بل َمغ أضّل سبيبًل ُىع أـ األنعاـ؟ ُىع أضّل ِمَغ األنعاـ: ) -
  .ٗٗ( اآلية ُىع أضَل سبيبلً 

 !َمغ أضّل سبيبلً مشيع؟ أؼ: ال أحَج أضّل مشيع -

 .وهللا أعمع

 :لع يقل

 . َمغ ىػ أضّل سبيبلً 

 :لع يقل

 .َمغ أضّل مشيسا )ِمَغ الفخيقيِغ( سبيبلً  -

 .َمغ مشيسا )ِمَغ الفخيقيِغ( أضّل سبيبلً  -

 :لع يقل

(: ىشا فعل، كليذ أفعل أضلّ َمغ أضَل سبيبًل. أؼ: َمغ أضّل مشيسا سبيبًل. ) -
 .التفزيل

(: ىشا فعل، كليذ أفعل أضلَمغ أضَل سبيمو. أؼ: َمغ أضّل مشيسا سبيَمو. ) -
 .التفزيل

 :كرد في الدػرةما 

 .ٖٗ( اآلية أكلئظ شخ  مكاًنا كأضّل سبيبلً ) -
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 .ٗٗ( اآلية إف ُىع إال كاألنعاـ بل ُىع أضّل سبيبلً ) -

 :آيات أخخػ 

 .ٗٛ( اإلسخاء فخّبُكع أعمُع بَسغ ىػ أىَجػ سبيبلً )

*** 

 ـ ٕٕٔٓ/ٗ/ٕٓالجسعة 

 

  سػرة الدمخ

 أف تقػؿ نفذ  يا حدختا: ٙ٘سػرة الدمخ 

 نفذ  يا حدختا عمى ما فخشُت في جشب هللا(.)أف تقػؿ 

 الحدخة: الشجـ.

 في جشب هللا: في حق هللا. 

 القخاءات:

 يا حدختا. )األلف بجؿ الياء: يا حدختي(. -

 يا حدختاه. )الياء ساكشة: ىاء الدكت(. -

 يا حدختي. -
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 يا حدختاؼ )حدختاف كليدت حدخة كاحجة(. -

 قاؿ األلػسي:

أف تكػف التثشية عمى ضاىخىا « المػامح»في كتابو جّػز أبػ الفزل الخازؼ أيًزا 
عمى تمظ المغة، كالسخاد حدخة فػت الجشة كحدخة دخػؿ الشار، كاعتبار التكثيخ 

  .أكلى لكثخة حدخاتيع يـػ الؿيامة

 )كانطخ تفديخ أبي حياف: فػت الجشة لجخػؿ الشار(.

عميو، ألف مغ السعمـػ أف كل  قػؿ األلػسي: "كاعتبار التكثيخ أكلى" ال أكافقو
 حدخة مغ الحدختيغ تعشي حدخات كثيخة!

 الحدختاف:

 حدخة فػات الجشة، كحدخة دخػؿ الشار.

 كبمغة عمع االقتراد )تكمفة الخيار، أك تكمفة الفخصة البجيمة(:

 ىسا تكمفتاف: 

 تكمفة فػات الجشة، كتكمفة دخػؿ الشار.

*** 

 

  تأمخكّني أعبُج أّييا الجاىمػف قْل أفغيَخ هللا: ٗٙخ مَ سػرة الدُّ 
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  قاؿ اإلماـ الذافعي:

 "تبايعاه قبَل يسمُكو"

 )األـ، كتاب البيػع، باب في بيع العخكض(

 كىحا صحيح مثل: قبل أف يسمَكو.

 كضشو بعس الكاتبيغ أنو خصأ فرححػه!

 مشيع يػسف القخضاكؼ في السخابحة.

*** 

  مْت ّر سػرة فُ 

 أقػاتيار فييا كقجّ : ٓٔ مْت ّر سػرة فُ 

 ر في كل بمجة ما لع يجعمو في األخخػ.قجّ 

 نطخية السدايا الشدبية في عمع االقتراد.

 كىشاؾ مدايا ندبية بيغ األشخاص.

 كمدايا ندبية بيغ الجشديغ )الحكخ كاألنثى(.

  :كقجر فييا أقػاتيا
رػػػػاب السحػػػػجكد بػػػػالشػع أك بالكسيػػػػة : الشجعػػػػل قػػػػْجًرا، أؼ مقػػػػجاًرا. كالسقػػػػجار: ر()قػػػػج  

 (. ٖٕٗ/ ٕٗتفديخ ابغ عاشػر )



126 
 

 
، فقػاؿ اختمف أىػل التأكيػل فػي ذلػظ: ٜ٘/ٕٗ. قاؿ الصبخؼ )فييا(: أؼ في األرض

بل معشػى  . كقاؿ آخخكف:قجر فييا أقػات أىميا، بسعشى أرزاقيع كمعايذيعبعزيع: 
، لسعػاش بعزػيع مػغ بعػس، : قجر في كل بمجة مشيا ما لع يجعمو في األخػخػ ذلظ

: البمػج يكػػف ؼيػو القػػت أك الذػيء ال يكػػف إلى بمجة. قػاؿ عكخمػةبالتجارة مغ بمجة 
 لغيخه. 

 
، كذلػظ بػأف هللا بيػا : أؼ قػجر األقػػات التػي يخػتز حػجكثيإٓٔ/ٕٚكقػاؿ الػخازؼ 

، حتػػى إف أىػػل البمػػجة ا لشػػػع آخػػخ مػػغ األشػػياء السصمػبػػةتعػػالى جعػػل كػػل بمػػجة معجنػػػً 
. فرػار ىػحا السعشػى سػبًبا كبػالعكذ األشياء الستػلػجة فػي تمػظ البمػجة، يحتاجػف إلى

 .األمػاؿ لخغبة الشاس في التجارات مغ اكتداب
 

، كمػػػا يرػػػمح : "عػػػغ عكخمػػػة كالزػػػحاؾ: أؼ أرزاؽ أىميػػػإٖٗ/٘ٔكنقػػػل القخشبػػػي 
ي كػػل بمػػجة مػػا لػػع يجعمػػو فػػي . كجعػػل فػػع مػػغ التجػػارات كاألشػػجار كالسشػػافعلسعايذػػي

 .سفار مغ بمج إلى بمج"جارة مغ كاأل، بالتاألخخػ، ليعير بعزيع مغ بعس
 

رػػػيا التػػػي : أؼ خرائعػػػغ عكخمػػػة كالزػػػحاؾ كمجاىػػػج ٕٚٛ/ٜكنقػػػل أبػػػػ حيػػػاف 
، فػي التسػػف ، ؼيحتاج بعزيا إلى بعس ، مسا خز بو كل إقميعقدسيا في الببلد

 .(ٕٗٗ/ٚكانطخ ابغ الجػزؼ " )مغ السبلبذ كالسصاعع كالشبات
 

،  يػجػػج فػػي غيخىػػاعػػس الػػببلد بذػػيء ال: خػػز بٓ٘ٔ/ٚٔكقػػاؿ فػػي نطػػع الػػجرر 
. فكػاف جسيػع مػا تقػجـ مػغ عسارة األرض كميا، باحتيػاج بعزػيع إلػى بعػس لتشتطع

ال يػشقز عػغ حاجػة السحتػاجيغ أصػبًل، ، مػا ذكػخ مػغ متاعيػا دفعػة كاحػجة إيػجاعيا
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، كفػػػي كإنسػػا يػػػشقز تػصػػػميع، أك تػصػػل بعزػػػيع إليػػػو. فػػبل يجػػػج حيشئػػػح  مػػا يكؽيػػػو
 األرض أضعاؼ أضعاؼ كفايتو.

 
كجػل خػز  لػػال أف هللا عػد: "ٕٔ٘رخ كتػاب البمػجاف ص اليسحاني في مختكقاؿ 

بمصفػػو كػػل بمػػج مػػغ البمػػجاف، كأعصػػى كػػل إقمػػيع مػػغ األقػػاليع، بذػػيء مشعػػو غيػػخىع، 
كلتخكػػػا ، كال سػػافخ رجػػل، لبصمػػت التجػػارات، كذىبػػت الرػػشاعات، كلسػػا تغػػخب أحػػج

ال أف هللا عػػد كجػػل ، إكاألخػػح كاإلعصػػاء ( كالبيػػع،التيػػادؼ، كذىػػب الذػػخػ )الذػػخاء
، ليدػػافخ ىػػحا لخيػػخات، كمشػػع اآلخػػخيغ، نػًعػػا مػػغ اقع، فػػي كػػل حػػيغأعصػػى كػػل صػػ

، ليعتجؿ الَقْدع، كيشتطع التػجبيخ. قػاؿ هللا عػد  ، كيدتستع قـػ بأمتعةلى بمج ىحاإ قـػ
بيػػشيع معيذػػتيع فػػي الحيػػاة الػػجنيا، كرفعشػػا بعزػػيع فػػػؽ بعػػس  نحػػغ قدػػسشا): كجػػل

  ."ٕٖ( الدخخؼ سخخًيا بعًزا، ليتخح بعزيع درجات
 

ادية الحجيثػة ، تعػّجاف أساًسػا لمشطخيػة االقترػٕٖ، كآيػة الدخػخؼ ٓٔإف آية فرػمت 
 .خية السدايا الشدبية أك السقارنة: نطفي التجارة الجكلية

*** 
 ـٖٕٓٓ/ٓٔ/ٕٛ

 

 كما ربظ بطبّلـ لمعبيج : ٙٗسػرة فرمت 

 .ٜٕ، كؽ ٓٔ، كالحج ٔ٘، كاألنفاؿ ٕٛٔكانطخ آؿ عسخاف 

 ضبّلـ: صيغة مبالغة.

 ىل يعشي أف هللا ضالع؟
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 نعع، ىػ ضالع عمى سبيل السذاكمة )الجداء(.

 يطمع مغ ضمع.

*** 

  سػرة الدخخؼ

  مشيا تأكمػف  لكع فييا فاكية كثيخة: ٖٚسػرة الدخخؼ 

 . إلى األذىاف كثيخة: ىشا غيخ محجكدة. كثيخة: لمتقخيب
 الرفخ.البلنياية لع تخد في القخآف، مثل 

 
تأكمػف مشيا، كيبقى الكثيخ عمى شجخه، فبل تخمػ شجخة مغ ثسخىا لحطة، ككأف 

  !جميسا أكمتع مشيا ال تشف !خمف عمى الفػركل ما يؤكل مشو يُ 
*** 

 في مػضع آخخ: 
 "كفاكية  كثيخة ال مقصػعة كال مسشػعة" 

 (. ٖٖ-ٕٖ)الػاقعة 
*** 

مػاردىا  أف مػارد الجشة غيخ محجكدة، بخبلؼ الجنيا بمغة عمع االقتراد كىحا يعشي
  !د الجشة، فيي أكفخ مغ كل استيبلؾ. فبل تداحع عمى مػار محجكدة

*** 
 آيات أخخػ:

 .ٗٔ)كادعػا ثبػًرا كثيًخا( الفخقاف  -
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 .ٕ٘ٗ)ؼيزاعفو لو أضعاًفا كثيخة( البقخة  -
 .ٜٗ)فعشج هللا مغانُع كثيخة( الشداء  -
 .ٜٔكمشيا تأكمػف( السؤمشػف  )لكع فييا فػاكُو كثيخة   -
 .ٔ٘)يجعػف فييا بفاكية كثيخة( ص  -
يع  -  .ٛٔ، كالشحل ٖٗ)كإف تعّجكا نعسة هللا ال تحرػىا( إبخـا

 ِنعُع هللا كثيخة غيخ محجكدة، غيخ قابمة لمعّج كاإلحراء.
*** 

 فحرىع يخػضػا كيمعبػا حتى يبلقػا يػميع الحؼ يػعجكف : ٖٛسػرة الدخخؼ 

 ا في سعيظ لآلخخة فأنت مغ البلعبيغ ما لع تكغ فييا جادً الحياة الجنيا 
 قاؿ تعالى:

، ٖٛ( سػرة الدخخؼ ُيبلقػا يػَميُع الحؼ ُيػعجكفَ  فحْرُىْع َيخػُضػا كَيمعُبػا حتى)
 .ٕٗكسػرة السعارج 

 ىحا تيجيج.
 كليذ دعػة لميػ كالمعب في الجنيا. 

 بل ىي عمى العكذ دعػة لعبادة هللا، كتخؾ ما عجاىا.
 الجنيا يسكغ أف تكػف لعبة، اآلخخة ال يسكغ!

حتى لػ كاف مغ في الحياة الجنيا،  في الجنيا لآلخخة فيػ غيخ جادّ  مغ ال يدتعجّ 
، أك مغ كبار رجاؿ األمػاؿ كاألعساؿ، أك مغ كبار السفكخيغ أك  كبار القـػ

 السبتكخيغ!
 الجنيا،مغ ال يدتعّج في الجنيا لآلخخة فيػ غيخ جاّد في الحياة 

  ليمعب فييا! في الجنيا بل ىػ كسغ ُخمق
 كأنو لع ُيخمق لعبادة هللا فييا.
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 كىحا المعب ليذ مغ األلعاب السحسػدة، بل ىػ مغ األلعاب السحمػمة.
اآلخخة جّج، يجب حسميا في الجنيا عمى محسل الجّج، فبل مجاؿ لبلستخفاؼ بالجيغ  

 ك باليـػ اآلخخ، كما إلى ذلظ. كاالستيداء بو، أك بالقخآف، أك بالربلة، أ
ليذ ىشاؾ مػقف حيادؼ مغ الجيغ، فإما أف تكػف مع الجيغ، أك تكػف ضج الجيغ، 

 إما الحق كإما الباشل، إما الجشة كإما الجحيع. 
*** 

 آيات أخخػ:
 .ٕٖ( األنعاـ كليػ   الجنيا إال لعب   )كما الحياةُ 

 .ٗٙالعشكبػت ( كلعب   الجنيا إال ليػ   )كما ىحه الحياةُ 
 .ٖٙ( دمحم كليػ   الجنيا لعب   )إنسا الحياة  

في األمػاؿ  بيشكع كتكاثخ   كتفاخخ   كزيشة   كليػ   الجنيا لعب   )اعمسػا أنسا الحياةُ 
 .ٕٓكاألكالد( الحجيج 

 .٘ٙ)إنسا كشا نخػض كنمعب( التػبة 
 .ٕإال استسعػه كىع يمعبػف( األنبياء  حجث  )ما يأتييع مغ ذكخ مغ ربيع مُ 

*** 
 اإلثشيغ:

 ىػٔٗٗٔشعباف  ٙٓ

 ـٕٕٓٓآذار  ٖٓ

 

 سػرة دمحم
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 : ىل ىحا مغ باب السذاكمة؟إف تشرخكا هللا يشرخكع: ٚسػرة دمحم 

 .ٚسػرة دمحم 

 هللا يشرخ الشاس، كالشاس ال يشرخكنو إال عمى سبيل السذاكمة.

 فشحغ السحتاجػف إليو، كىػ غيخ محتاج إليشا.

 مححكفة: إف تشرخكا ديغ هللا، أك نبي  هللا.ذىب السفدخكف إلى تقجيخ كمسة 

 كيسكغ االستغشاء عغ تقجيخ الححؼ بالسذاكمة.

 إف هللا يشرخكع إذا نرختسػه. 

 وهللا أعمع.

*** 

 في السذاكمة السعيػدة يػصف هللا تعالى برفة غيخ مشاسبة.

 .ٖٓ( سػرة األنفاؿ يسكخكف كيسكخ هللا)

 مشاسبة. في ىحه السذاكمة يػصف الشاس برفة غيخ

*** 

 في السذاكمة السعيػدة يػصف هللا تعالى برفة سمبية.

في ىحه السذاكمة يػصف الشاس برفة إيجابية، كلكشيا ليدت مغ شأنيع كال مغ 
 قجرتيع.
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*** 

 آية أخخػ:

 .ٓٗ(  الحج كَليشرخّف هللُا مغ يشرخه)

*** 

 األحج:

 ىػٔٗٗٔشعباف  ٕٔ

 ـٕٕٓٓنيداف  ٘ٓ

 

 ىل الفاء حالية؟إف يدألكسػىا ؼُيحفكع تبخمػا: : ٖٚسػرة دمحم 

 لػ قاؿ: )إف يدألكسػىا تبخمػا( لع يكغ لجيشا مذكمة.

 قاؿ: )إف يدألكسػىا ؼُيحفكع تبخمػا(. السعشى مختمف.

 يبجك لي أف التقجيخ:

 إف يدألكسػىا سؤاَؿ إحفاء  تبخمػا. 

 مفعػؿ مصمق.

*** 

 أك التقجيخ:
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 إف يدألكسػىا ُمحؽًيا تبخمػا.

 ُمحؽًيا: حاؿ.

 الػاك تأتي حالية.

 ىل الفاء تأتي حالية؟

 كأنيا ىشا كحلظ!

 الفاء أخت الػاك!

*** 

 أىل اإلعخاب أعخبػا الفاء عاشفة كمزػا!

 أىل التفديخ لع يأتػا عمى ذكخ ىحه السدألة!

لكغ يبجك أف الخازؼ ربسا ُسئل مثل ىحا الدؤاؿ في عرخه، فمّف كدار قائبًل ببل 
 ججكػ:

ا لذح األنفذ، لئلشارة إلى أف اإلحفاء يتبع الدؤاؿ بيانً  (َؼُيْحِفُكعْ ) :الفاء في قػلو"
كبالفاء ال يكػف إال لمستعاقبيغ أك  ،كذلظ ألف العصف بالػاك قج يكػف لمسثميغ

ألف  ،فكأنو تعالى بّيغ أف اإلحفاء يقع عقيب الدؤاؿ ،متعمقيغ أحجىسا باآلخخ
 "!اي شيئً اإلنداف بسجخد الدؤاؿ ال يعص

*** 
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 في القخآف كشػز!

 جعمػا نحػىع حاكًسا عمى القخآف!

 كلع يجعمػا القخآف حاكًسا عمى الشحػ!

 لساذا ال تشيمػا الشحػ مغ القخآف؟!

*** 

 اإلثشيغ:

 ىػٔٗٗٔشعباف  ٖٔ

 ـٕٕٓٓنيداف  ٙٓ

 

 : مشاقذة أقػاؿ السفدخيغكمغ يبخل فإنسا يبخل عغ نفدو: ٖٛسػرة دمحم 

 يبخل عغ نفدو: ىل )عغ( بسعشى )عمى(؟كمغ يبخل فإنسا 

 مشاقذة أقػاؿ السفدخيغ.

 ذكخ السفدخكف معشييغ:

 األكؿ: )عغ( بسعشى: )عمى(.

 الثاني: عغ بخل نفدو.

*** 
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لػ كاف معمػًما عشج العخب أّف: )بخل عغ نفدو( بسعشى: )بخل عمى نفدو(، لسا 
 كانت ىشاؾ حاجة إلى أؼ تفديخ آخخ.

السفدخيغ لع يأخحكا ىحا عغ العخب، بل أخحكه مغ القخآف نفدو، ىشاؾ احتساؿ أف 
 كندبػه إلى العخب! إذ لع يحكخكا أّؼ نز مغ شعخ كال نثخ!

 ثع أال تخػ أنيع قج تكمفػا البحث عغ كمسة أخخػ )أمدظ( ليرححػا رأييع؟ 

*** 

كمغ قاؿ بالسعشى الثاني: كمغ يبخل فإنسا يبخل عغ بخل نفدو، كأنو لع يقل 
 ا! كأنو قاؿ: كمغ يبخل فإنو يبخل!شيئً 

*** 

أما ما قالو أبػ حياف مغ أف )صميت عميو( ك)صميت عشو( ىسا بسعشى كاحج، 
 فيحا غيخ صحيح.

 وهللا أعمع.

*** 

 أقػاؿ السفدخيغ

 الصبخؼ:

كمغ يبخل بالشفقة في سبيل هللا، فإنسا يبخل عغ بخل نفدو، ألف نفدو لػ كانت 
 .سبيل هللا، كلكغ كانت تجػد بيا ا لع تبخل بالشفقة فيجػادً 



136 
 

*** 

 ابغ عصية:

  :يحتسل معشييغ (عغ نفدو)قػلو: 

  .أحجىسا: فإنسا يبخل عغ شح نفدو

، ألنظ تقػؿ: بخمت عميظ كبخمت عشظ، بسعشى: (عمى) :كاآلخخ أف يكػف بسشدلة
 .أمدكت عشظ

*** 

 الدمخذخؼ:

 .بخمت عميو كعشو، ككحلظ ضششت عميو كعشو :يقاؿ

*** 

 الخازؼ:

 و.فإف مغ يبخل بأجخة الصبيب كثسغ الجكاء كىػ مخيس فبل يبخل إال عمى نفد

*** 

 القخشبي:

 .يسشعيا األجخ كالثػاب :أؼ ،أؼ عمى نفدو :َيْبَخُل َعغ ن ْفِدِو  

*** 
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 أبػ حياف:

 . (عغػ: )كب (عمىػ: )يتعجػ ب :بخل

شا ضسّ  (عغػ: )يا بككأنيسا إذا عجّ  ،يقاؿ: بخمت عميو كعشو، كصميت عميو كعشو
 .معشى اإلمداؾ، كأنو قيل: أمدكت عشو بالبخل

*** 

 األلػسي:

ألف البخل ؼيو معشى السشع كمعشى التزييق عمى  ،يقاؿ: بخمت عميو كبخمت عشو
 (عمىػ: )لؤلكؿ كب (عغػ: )ػ بفشاسب أف يعجّ  ،مغ مشع عشو السعخكؼ كاإلضخار

فبل فخؽ بيغ  ،كضاىخ أف مغ مشع السعخكؼ عغ نفدو فإضخاره عمييا .لمثاني
  .المفطيغ في الحاصل

يرجر البخل عغ  :يبخل عغ نفدو عمى معشى :كقاؿ الصيبػي: يسكغ أف يقاؿ
  الحذخ  (َكَمغ ُيػَؽ ُشح  َنْفِدو ): كقػلو تعالى ،ألنيا مكاف البخل كمشبعو ،نفدو

 .كىػ كسا تخػ  ،ٜ

*** 

 ابغ عاشػر:

لسا  (عمى) :كيتعجػ بػػ .لسا ؼيو مغ معشى اإلمداؾ(، عغ) :فعل بخل يتعجػ بػػ
  (.عغ)ؼ ىشا بحخؼ ؼيو مغ معشى التزييق عمى السبخػؿ عميو. كقج عجّ 
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*** 

 الثبلثاء:

 ىػٔٗٗٔشعباف  ٗٔ

 ـٕٕٓٓنيداف  ٚٓ

 

   سػرة الفتح

 تقاتمػنيع أك يدمسػف  :ٙٔسػرة الفتح 

 المغة: في أسمع

 مشيا: عجيجة، معاني يحتسل مذتخؾ لفع

 اإلسبلـ. ديغ في دخل      -

 السبيع. كيؤجل الثسغ ؼيو ُيعّجل الحؼ البيع كىػ الدَمع. بيع في مذتخًيا دخل      -

 انقاد. استدمع،      -

   

 السفدخيغ: عشج اآلية معشى

 اإلسبلـ. ديغ في يجخمػا كي قاتمػىع

  

 مقتخح: معشى
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 إسبلميع، اقبمػا تؿّيًة، أسمستع ليع: تقػلػا كال تقتمػىع كال قتاليع عغ فكّفػا أسمسػا إذا
 أعمع. وهللا هللا، إلى إيسانيع أمخَ  كِكمػا

 الدَمعَ  إليكعُ  ألَقى ِلَسغ تقػلػا كال فتبّيشػا هللاِ  سبيلِ  في ضخبتع إذا آمشػا الحيغَ  أّييا يا)
 .ٜٗ الشداء (كثيخة   مغانعُ  هللاِ  فعشجَ  الجنيا الحياةِ  َعَخَض  تبتغػفَ  ُمؤمًشا لدتَ 

  

 كسمع: عميو هللا صمى هللا رسػؿ قاؿ

 هللا، رسػؿ محسًجا كأف هللا، إال إلو ال أف يذيجكا حتى الشاس أقاتل أف أِمختُ 
 إال كأمػاليع، دماءىع مشي عرسػا ذلظ فعمػا فإذا الدكاة. كيؤتػا الربلة، كيؿيسػا

 عميو(. )متفق تعالى هللا عمى كحدابيع اإلسبلـ، بحق
 

 أقاتميع فبل أسمسػا إذا السعشى بل ُيدمسػا، لكي الشاس أقاتل أف الحجيث معشى ليذ
 هللا. إلى سخائخىع كأتخؾ ضاىخىع آخح بالتؿّية، أتيسيع كال أقتميع، كال
 

 الػليج بغ كخالج زيج بغ أسامة عمى كسمع عميو هللا صمى هللا رسػؿ أنكخ كقج
 قتمو مغ خػًفا قاليا أنو بادعاء هللا، إال إلو ال اؿ:ق مذخؾ قتل عشيسا هللا رضي

 بيا! مؤمغ غيخ

 الجيغ: في إكخاه  ال

 في حًخا كاف إذا إال مكمًفا السخء يكػف  كال بحخية، السخء يختاره اختيارؼ، أمخ فالجيغ
 بعزيع الشاس يحاسب أف ُيعقل كال اختياره، عغ يحاسبو الؿيامة يـػ وهللا اختياره،

 معيغ! ديغ عمى لئلكخاه  الجنيا في بعًزا بعزيع يقتل ثع كمغ الجيغ، عغ بعًزا
 البخؼء السختج كقتل السشافقيغ، تكثيخ إلى يؤدؼ جيغال في الجخػؿ عمى فاإلكخاه 

 مغ الجيغ، في لمجخػؿ ال مشاسب غيخ فاإلكخاه  الجيغ. في الجخػؿ عغ الشاس يثبط
 السختج(، )قتل القتل شخيق مغ الجيغ، مغ الخخكج مغ السشع في كال القتاؿ، شخيق
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 يقتزي باإلكخاه  كالجخػؿ كالقتل، القتاؿ خذية مشافقيغ كسيبقػف  مشافقيغ فديجخمػف 
 الخخكج يقتزي قج بالخضا الجخػؿ فإف العكذ كعمى باإلكخاه، الخخكج مشع

 أعمع. وهللا بالخضا،
 

 الكتاب أىل يكػف  بحيث كالسذخكيغ، الكتاب أىل بيغ التسييد أستذكل أني كسا
 اإلسبلـ بشطخ الفخيقيغ أف مع مثميع، السذخكػف  يكػف  كال ديشيع، اختيار في أحخاًرا

 السذخكػف  دفع فمػ األمػر. بعس في بيشيسا فخؽ  ثسة كاف كإف بالل، ف مذخكػ 
 أعمع. وهللا اإلسبلـ، عمى إكخاىيع مغ أفزل لكاف الكتاب، كأىل الجدية،

 
 :القخشبي قاؿ

 أك جاحج أك نار أك كثغ عابج كل مغ الجدية تؤخح :األكزاعي قاؿ»
 أجشاس جسيع مغ تؤخح الجدية رأػ فإنو ،مالظ محىب ككحلظ مكّحب.
 «.كاف مغ كائًشا قخشًيا، أك تغمبًيا عجسًيا، أك عخبًيا كالجحج، الذخؾ

 لمجراسة. اقتخاح

***  

   ـٕٗٔٓ/٘/ٕٗ الدبت
*** 

 خاتجُ سػرة الحُ 

 إف بعس الطغ إثع: ٕٔخات جُ سػرة الحُ 

مغ ىحه اآلية كغيخىا مغ آيات القخآف في الطغ، قج يتػىع كثيخ مغ الشاس، كمشيع 
 الطغ كمو إثع.مذايخ، أف 
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 كىحا غيخ صحيح.

 كفي الحجيث: إياكع كالطغ )متفق عميو(.

 الطغ في العقائج غيخ مقبػؿ.

 الطغ عشجما يتعارض مع اليقيغ غيخ مقبػؿ.

 لكغ الطغ في العمـػ كاألعساؿ ال يدتغشى عشو.

 :حدب السرصمح االقترادؼ وعدم التأكد ىػ( في الطغّ ٘ٓ٘-يقػؿ الغدالي )

)األفزل: عمى ” )تكاليفو( عمى يقيغ، كفي ربحو عمى شظّ  التاجخ في تعبو“
 .(ضغّ 

االعتساد في جمب مرالح الجاريغ كدرء “ىػ(: ٓٙٙ-كيقػؿ العد بغ عبج الدبلـ )
كتحريل معطع ىحه )…(. مفاسجىسا ُيبشى في األغمب عمى ما يطيخ في الطشػف 

 .السرالح بتعاشي أسبابيا مطشػف غيخ مقصػع بو

ة ال يقصعػف بحدغ الخاتسة، كإنسا َيعسمػف بشاًء عمى ُحدغ فإّف عّساؿ اآلخخ 
ككحلظ أىل )…(. الطشػف، كىع مع ذلظ َيخافػف أف ال ُيقبل مشيع ما َيعسمػف 

الجنيا إنسا َيترّخفػف بشاًء عمى ُحدغ الطشػف، كإنسا اعُتسج عمييا ألّف الغالب 
يع َيدمسػف كَيخبحػف. صجقيا عشج ؾياـ أسبابيا. فإّف التجار ُيدافخكف عمى ضّغ أن

كالرّشاع َيخخجػف مغ مشازليع عمى ضّغ أنيع ُيدتعسمػف بسا بو َيختفقػف. كاألّكاركف 
 .(…) َيحخثػف كَيدرعػف بشاًء عمى أنيع َيدتغّمػف 
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كالسمػؾ ُيجّشجكف األجشاد، كُيحّرشػف الببلد بشاًء عمى أنيع بحلظ ُيشَرخكف. ككحلظ 
 )...(. ى ضّغ أنيع َيغمبػف كَيدمسػف يأخح األجشاد الححر كاألسمحة عم

كالعمساء َيذتغمػف بالعمـػ عمى ضّغ أنيع َيشجحػف كَيتسيدكف. ككحلظ الشاضخكف في 
األدلة كالسجتيجكف في تعّخؼ األحكاـ يعتسجكف في األكثخ عمى ضغ أنيع َيطفخكف 

 .بسا َيصمبػف 

صادؽ مػافق، كالسخضى َيتجاككف لعميع ُيْذَفػف كَيبخؤكف. كمعطع ىحه الطشػف 
غيخ ُمخالف كال كاذب، فبل يجػز تعصيل ىحه السرالح الغالبة الػقػع خػًفا مغ 

 .”نجكر )نجرة( كحب الطشػف، كال يفعُل ذلظ إال الجاىمػف 

*** 

 سػرة الػاقعة

 فبل أقدع: ٘ٚسػرة الػاقعة 

 .٘ٚ الػاقعة (الشُُّجػـِ  ِبَسػاِقعِ  ُأْقِدعُ  َفبل)

 كانطخ: 

 .ٔالبمج ،ٙٔ االنذقاؽ ،٘ٔ التكػيخ ،ٕ ك ٔ الؿيامة ،ٓٗ السعارج ،ٖٛ الحاقة

 قخاءة: فيشاؾ ججيجة، إضافة فييا رأيتُ  كلكشي اآلية، ليحه تعخضتُ  أف سبق 
 التي القخاءات مغ كىي كالذػكاني، حياف كأبػ كالقخشبي البغػؼ  نقميا )ألْقِدُع(،

 اإلشكاالت! تخفع
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 نحػ زائًجا، )العثساني( القخآني الخسع في يأتي قج األلف حخؼ أف القخاءة ىحه يؤّيج
 فقج األلف زيادة تخد قج ككسا ألْذَبَحّشو. األصل: .ٕٔ الشسل (الأْذَبَحّشوُ ) تعالى: قػلو
 األصل: .ٚٚ الكيف (أْجًخا عميوِ  َلّتَخْحتَ ) تعالى: كقػلو ححفيا، العكذ: يخد

 الّتَخْحَت.

*** 

 سػرة السجادلة

 بيغ يجؼ نجػاكع صجقةمػا فقجّ : ٕٔسػرة السجادلة 

 الػضيفة االقترادية لمثسغ.

 َصَجقًة، َنجػاُكع يَجؼ بيغ فقّجمػا الخسػؿَ  ناجيُتعُ  إذا آمُشػا الحيغَ  أّييا يا) تعالى: قاؿ
 بيغَ  تقّجُمػا أف ءأشفقُتع رحيع . غفػر   هللاَ  فإفّ  تججكا لع فإف كأشيُخ، لكع خيخ   ذلظَ 
؟ َنجػاُكع يَجؼ  الدكاةَ  كآُتػا الربلَة، فأؾيُسػا عميُكع، هللاُ  كتابَ  تفعمػا، لع فإذْ  َصَجقات 
  .ٖٔ-ٕٔ السجادلة (...

  
 الشجػػ:

 بعيًجا بو، كاالنفخاد آخخ، شخز مع )الُسدار ة( سًخا الكبلـ السشاجاة: أك التشاجي، أك
 (.ٕٗٙ/ٜٕ الخازؼ  )تفديخ الغيخ استساع عغ

  
 ناجيتع: إذا
 السشاجاة. أردتع إذا أؼ
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 نجػاكع: يجؼ بيغ
 بقميل. نجػاكع قبل أؼ

  
 مدتحبة؟ أـ كاجبة

 قػالف: اآلية في
 .كاجبة كانت الرجقة ىحه بأف قػؿ  -
 كابغ ،ٕٔٚ/ٜٕ الخازؼ  تفديخ انطخ )مدتحبة(، مشجكبة كانت بأنيا آخخ كقػؿ  -

 .ٗٗ/ٕٛ عاشػر
  

 اقترادية(: )آية الشدكؿ أسباب
 أحفػه حتى كسمع، عميو هللا صمى هللا، رسػؿ سألػا الشاس أف السفّدخكف  ركػ 

 حتى أكقاتو، كشغمػا ،الجمػس عشجه كأشالػا ،السدائل عميو أكثخكا أؼ بالسدألة،
 ذلظ الشجػػ. قبل صجقة، بإخخاج فأمخىع نبيو، عغ يخّفف أف هللا فأراد عميو. شقّ 
 عميو. ىاف سيػلة ؼيو كجج كإذا استعطسو، مذقة الذيء في كجج إذا اإلنداف ألف
 كأما األغشياء، ؼبخل السدألة. عغ فكّفػا الشاس، مغ كثيخ شحّ  اآلية ىحه ندلت فمسا

 (.ٖٔٓ/ٚٔ كالقخشبي ،ٕٔٚ/ٜٕ الخازؼ  )تفديخ  أصبلً  ليع شاقة فبل الفقخاء
  

     الشجػػ: دكافع
 ،مشدلتيع لتطيخ إال لذيء ال يشاجػنو، كانػا قػًما أف ٕٛٔ/ٓٔ حياف أبػ ذكخ

 ىحا عرخنا في نذاىج نداؿ كال أحًجا. يخدّ  ال سسًحا، كسمع عميو هللا صمى ككاف
 الجاه، كذكؼ  العطساء مجالذ عمى يحخصػف  السذايخ، حتى الشاس، مغ كثيًخا

 ليع الحيغ الشاس استغبلؿ إلى ذلظ بيع أدػ كربسا جاىيع! مغ جاًىا ليدتسّجكا
 لية!ما مبالغ مقابل في الدمصاف، عشج ليع يقزػنيا أنيع يدعسػف  حػائج،
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 مشدػخة:

 قاؿ: أنو عشو، هللا رضي ،عمي عغ ركؼ  فقج الدكاة. ندختيا الرجقة ىحه أف ذكخ
 ديشار، عشجؼ كاف فقج .بعجؼ أحج بيا يعسل كلغ ،قبمي أحج بيا يعسل لع اآلية ىحه

 ترجقتُ  كسمع، عميو هللا صمى الشبي، إلى جئتُ  إذا فكشتُ  دراىع، بعذخة صخفتو
 نطخ. الشدخ في يكػف  كقج (.ٜٔ/ٕٛ الصبخؼ  )تفديخ نػُِدخْت  ثع بجرىع،

  
 ثسغ: ال صجقة
 يحىب بل كسمع، عميو هللا صمى الشبي، إلى يحىب ال السجفػع الساؿ أف ىشا يبلحع
 نبيشا لداف عمى الكخيع، القخآف في تخّدد ما كىحا كالسداكيغ. الفقخاء إلى صجقة
 سػرة (هللا عمى إال أجخؼ  إف) مشيع: كل يقػؿ كاف فقج قبمو، مغ األنبياء كسائخ
 ٜٓٔ كالذعخاء ،ٔ٘ ىػد في: ذلظ مغ كقخيب ،ٚٗ كسبأ ،ٜٕ كىػد ،ٕٚ يػنذ

 .ٓٛٔك ٗٙٔك ٘ٗٔك ٕٚٔك
  

 كالتبميغ: الجعػة عمى األجخ
 ال كربسا الجعػة. عمى أجًخا يأخح أف لو يجػز ال هللا إلى الجاعية فإف ىحا عمى بشاءً 

 كالجسعيات الفقخاء إلى ليحىب ماالً  عػايجف بأف الشاس يصالب أف أيًزا يجػز
 ُندخت، قج اآلية ىحه بأف القػؿ عمى سيسا ال مجالدو، حزػر أجل مغ الخيخية،

 ال كالفقخاء يحزخكف، األغشياء فإف مثبًل، رياالً  ٓ٘ مبمغ فخض إذا كألنو
 الحزػر. يدتصيعػف 

  
 السساشمة: غخامات
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 لرالح مالية، غخامة السساشل غالسجي عمى يفخض لسغ حجة اآلية ىحه ترمح ربسا
 )انطخ التأخيخ فػائج قبيل مغ الغخامة ىحه تكػف  ال كي الجائغ، لرالح ال الفقخاء
 عمى يعتسج الخأؼ كىحا (.ٙٚٔ ص لمحصاب، االلتداـ مدائل في الكبلـ تحخيخ
 اآلية. ندخ بعجـ القػؿ

 االقتراد: عمع في الثسغ كضيفة
 كاف فإذا االقتراد. عمع في األجخ، أك الثسغ يدسى بسا قخيبة صمة اآلية ليحه

 مغ أكثخ لمحزػر الستػقع العجد ككاف محفل، أك ممعب، أك مدخح، ىشاؾ
 كبتحجيج الحزػر. عجد مغ لمحجّ  الساؿ مغ مبمغ فخض إلى المجػء أمكغ استيعابو،

 بجكف  كمو، السكاف ىحا ملء يسكغ معيغ، مدتػػ  عشج مشاسًبا تحجيًجا السبمغ ىحا
 نقراف. كال زيادة
***  

  ـٖٕٔٓ/ٗ/ٙ الدبت
  

***  

  سػرة الحذخ

 الستكبخ: ٖٕسػرة الحذخ 

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

 فيػ عمى سبيل السذاكمة )الجداء(.

 مثل: الطالع يطمع مغ ضمع.

 (. ٙٗ ـ لمعبيج )ُفّرمتراجع: كما ربظ بطبلّ 
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*** 

  سػرة الصبلؽ

 أف يزعغ حسميغّ  أجميغّ : ٗسػرة الصبلؽ 

كالبلئي يئدَغ مغ الَسحيس مغ ندائكع إف ارتبتع فِعّجتيغ ثبلثُة أشيخ قاؿ تعالى: )
كالبلئي لع يحزَغ كأكالُت األحساؿ أجُميّغ أف يزعَغ َحْسَمُيّغ كمغ يّتِق هللا يجعْل 

  .ٗ( الصبلؽ لو مغ أمخه ُيْدًخا

 .بسعشى كاحجالبلئي كالبلتي كالمػاتي:  

 .: الحيسالسحيس

 .: أؼ ِعّجتيغ كحلظ، أك ِمْثُل ذلظكالبلئي لع يحزغ

 .يقاؿ: أكلػ الِعمع. أكالُت الِعمع : محّكخىا: أكلػ.أكالت

 .: الشداء الحػاملأكالُت األحساؿ

 اآلية

يا أّييا الشبي إذا شّمقتع في السصمقات، فالدػرة سػرة الصبلؽ، كمصمع الدػرة: )
 .ٔ( الصبلؽ فصّمقػىّغ لِعّجتيّغ كأحرػا الِعّجة كاتقػا هللَا ربكعالشداَء 

 :ذكخت اآلية 

 .البلئي يئدغ مغ السحيس       -
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 .البلئي لع يحزغ       -

 .أكالت األحساؿ       -

 :يجسعيغّ  

 .عجـ الحيس: لِكَبخ، أك ِصَغخ، أك َحْسل

 حكع أكالت األحساؿ )تفديخ ججيج( 

األحساِؿ أجُميّغ أف يزعَغ حسميّغ، إذا لع يتع ذلظ خبلؿ ىحه : أكالُت التقجيخ
أشيخ. ذلظ أف أكالت األحساؿ يذتخكَغ، في عجـ الحيس، مع البلئي  ٖالسّجة: 

أشيخ ِعّجة في حالة الصبلؽ، فإذا كضعَغ  ٖيئدَغ كالبلئي لع يحزَغ، فعمييغ 
ثة، كإذا مّخت األشيخ حسميّغ خبلؿ ىحه السّجة انتيت ِعّجتيّغ بانتياء األشيخ الثبل

الثبلثة كلع يزعَغ حسميّغ، فعمييّغ االنتطار في الِعّجة حتى كضع الحسل. فالحسل 
يقف مانًعا مغ انتياء ِعّجة األشيخ الثبلثة إذا مّخت ىحه السّجة كلع تزع الحامل 

 .وهللا أعمع ،حسميا. ىحا ىػ التأكيل الججيج لآلية

 رأؼ العمساء:

يّغ أف يزعَغ حسميّغ، كلػ كضعَغ بعج ساعة مغ شبلقيّغ! أكالُت األحساؿ أَجمُ 
 !كالداعة قج تعشي لحطة

 السأخح عمى ىحا الخأؼ: 
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ال مجاؿ لخجعة الدكج في الصبلؽ الخجعي، إذا تع كضع الحسل سخيًعا بعج ساعة 
 .أشيخ( ٖمثبًل )أك بعج مجة غيخ كاؼية تقل عغ 

 متى يسكغ تصبيق ىحا الخأؼ؟ 

الخأؼ في حالة الصبلؽ غيخ الخجعي، ألف رجعة الدكج غيخ يسكغ تصبيق ىحا 
مسكشة في ىحه الحالة. كربسا يسكغ تصبيق ىحا الخأؼ أيًزا في حالة الصبلؽ غيخ 
الخجعي، ال بالشطخ إلى الدكج الدابق، بل بالشطخ إلى الدكج الججيج، فبل يكػف 

 .أشيخ ٖىشاؾ زكاج ججيج إال بعج مخكر 

 الخبلصة

أشيخ كاجبة التصبيق في الصبلؽ الخجعي كغيخ الخجعي. في  ٖعجة قج تكػف ىحه ال
الخجعي بالشطخ إلى الدكجيغ: الدابق كالبلحق، كفي غيخ الخجعي بالشطخ إلى 

 .الدكج البلحق

أشيخ، فبل تشتيي عجتيا إال  ٖكإذا كضعت السصمقة الحامل حسميا قبل مخكر  
الثبلثة كلع تزع حسميا كاف عمييا بانتياء األشيخ الثبلثة. كإذا مّخت األشيخ 

 .االنتطار إلى كضع الحسل

 حكع السصمقة الحامل باخترار: 

 وهللا أعمع.  ،أشيخ أك كضع الحسل. ىحا ما أراه  ٖأبعج األجميغ: 

كلعمي أرػ اآلف الحكع نفدو في حالة الحامل الستػفى عشيا زكجيا، مع اختبلؼ 
 أك كضع الحسل.  ٓٔأشيخ ك ٗالسجة: 
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في مقالة: )عجة الحامل الستػفى عشيا زكجيا(، تشؿيح لخأيي الدابق ا ففي ىح
فالخأؼ الدابق كإف كاف لو كجو بيغ اآلراء، إال أف رأؼ مغ قاؿ بأبعج األجميغ ىػ 
األقػػ، كقج استفجُت في ىحا الخأؼ مغ مقالتي الحالية، إذ استعشُت بيحا عمى ذاؾ. 

 .مشقحة إف شاء هللا تعالى كسػؼ أستبجؿ بالسقالة الدابقة مقالة أخخػ 

 مقاصج الِعّجة

 :السقاصج السأثػرة ثبلثة، سأضيف إلييا مقرًجا رابًعا

بخاءة الخحع في الصبلؽ كفي الػفاة، كذلظ لسقرجيغ: األكؿ: حفع  -ٔ
األنداب أؼ معخفة ىحا الػلج ىل ىػ مغ الدكج الدابق أـ مغ الدكج 

ىحا يحجث إذا جامعيا البلحق؟ كالسقرج الثاني: مشع اختبلط الساءيغ، ك 
الدكج الججيج كىي حامل مغ الدكج الدابق. ككضع الحسل يحقق ىحيغ 
السقرجيغ مًعا. كبخاءة الخحع يسكغ أف تحرل ِبُقخء كاحج، أك شيخ 
كاحج، ما يعشي أف القخكء الثبلثة أك األشيخ الثبلثة ليدت مخررة 

ة الدكج أيًزا، لبخاءة الخحع فقط، أك لمتأكج مغ البخاءة، بل الحتساؿ رجع
 .كإال لكانت الِعّجة حيزة كاحجة كسا في الُخْمع

احتساؿ رجعة الدكج في حاؿ الصبلؽ الخجعي. كيشتفي ىحا االحتساؿ   -ٕ
 .في حالة كفاة الدكج، كفي حالة الُخْمع

زكاج السصمقة الحامل مغ زكج ججيج، فبل يجػز ليا ذلظ إال بعج كضع  -ٖ
ك غيخ رجعي، فالصبلؽ الحسل، سػاء كاف ذلظ في شبلؽ رجعي أ

الخجعي ُيشطخ ؼيو إلى الدكج الحالي لعّمو يخجع، كالصبلؽ غيخ الخجعي 
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ُيشطخ ؼيو إلى الدكج الججيج، فبل يجػز لو الدكاج إال بعج كضع الحسل 
 .أك مخكر السجة أييسا أبعج، كي ال يختمط الساءاف

 .الِحجاد عمى الدكج في حاؿ الػفاة -ٗ
 مبلحطة:  

كصفػا مدألة الِعّجة بأنيا تعبجية ألنيع لع يفيسػىا، كلػ قالػا: لع بعس العمساء 
 .نفيسيا، لكاف أفزل، إذ ربسا يفيع بعزشا ما لع يفيسو البعس اآلخخ، وهللا أعمع

*** 

 ـٕٕٔٓ/ٔ/ٖٔالثبلثاء  

*** 

 سػرة الُسمظ

 ُقْل أرأيتع إْف أصبَح ماؤكع َغػًرا فَسغ يأتيكع بساء  َمعيغ  : ٖٓسػرة السمظ 

 بعج أف كاف ضاىًخا. غائًخا غػًرا: 

ًبا في أعساؽ األرض.   غائًخا، ذـا

 (. لمعيغ، تخاه العيػف )عيغ: ضاىخ مَ 

 الَسعيغ: عكذ الَغػر )الغائخ(.

 السعاني األخخػ غيخ مشاسبة )شاىخ، جار، عحب(. 
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*** 

 لع يقل: 

 .)فسغ يأتيكع بساء( -

 .)بساء غيخه( -

 )بالساء(.  -

 لع يتعخض لو السفدخكف! 

*** 

 التقجيخ: 

 غػًرا، فسغ يأتيكع بساء َمعيغ غيخه؟  إف أصبح ماؤكع الَسعيغُ 

 فسغ يأتيكع بالطاىخ بجؿ الغائخ؟

*** 

 اإلثشيغ:

 ىػٔٗٗٔشعباف  ٕٚ

 ـٕٕٓٓنيداف  ٕٓ
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 سػرة اإلنداف

 ا ثؿيبلً ركف كراءىع يػمً ػف العاجمة كيحَ حبّ يُ : ٕٚسػرة اإلنداف 

 مػف الجنيا عمى اآلخخة.يفّز 

 الجنيا نقج كاآلخخة نديئة.

 ل.ل خيخ مغ السؤجّ السعجّ 

 مةصاع مؤجّ  ٓٓٔمة أعمى مغ الؿيسة الحالية لػ صاع معجّ  ٓٓٔالؿيسة الحالية لػ 

 )اإلماـ الذافعي(.

 كالشػع كالدمغ. حة بالكعّ لكغ اآلخخة مخجّ 

 التفزيل الدمشي:

 تفزيل الحاضخ عمى السدتقبل.

 السدتقبل، فيشقمب التفزيل.ما لع تكغ ىشاؾ زيادة كاؼية في 

 .ٚٔ-ٙٔ، كاألعمى ٕٔ-ٕٓكانطخ سػرة الؿيامة 

*** 

 سػرة عبذ
 لكلِّ امخغ  مشيع يػَمئح  شأف  ُيغشيِو  :ٖٚسػرة عبذ 

 ىكحا األمخ في األمخ العريب: كل كاحج مذغػؿ بشفدو. 
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 (، يـػ الؿيامة. ٖٖة )اآلية يػمئح: يـػ الراخّ 
غشيو شأف عغ شأف، بخبلؼ البذخ. كىػ ما يعخؼ في عمع هللا تعالى ال يُ 

 االقتراد بتكمفة الخيار. 
ال تدتصيع أف تفعل كل شيء، تختار شيًئا ؼيفػتظ شيء آخخ، فأحدغ االختيار، 

ما ىػ أصمح  عتَ كأحدْغ تختيب األكلػيات. فإذا اختخت شيًئا صالًحا ربسا ضيّ 
تحّسمت تكمفتيغ: تكمفة كقػع الديئ، مشو، كخدخت الفخؽ. كإذا اختخت شيًئا سيًئا 

 غ. كتكمفة فػات الحدَ 
 .ٕٗٔانطخ مبحث تكمفة الخيار في كتابي: أصػؿ االقتراد اإلسبلمي، ص 

 
 سػرة الفجخ
 كبل إذا ُدك ِت األرُض َدكًّا َدكًّا : ٕٔسػرة الفجخ 

 دًكا دًكا: ليدت الثانية تػكيج لؤلكلى، ىسا مًعا حاؿ. 
السعشى: دًكا بعج دّؾ. كسا أف ىشاؾ إعخاب مفخدات، كىشاؾ إعخاب جسل، فإف 

 ىشاؾ إعخاب مفخدتيغ )كمستيغ( فأكثخ. 
 

 كجاء ربَُّظ كالسَمُظ َصفًّا َصفًّا  : ٕٕسػرة الفجخ 
صفػًفا صًفا إثخ صّف. إعخاب صًفا صًفا مثل إعخاب دًكا دًكا. كبلىسا حاؿ، وهللا 

 أعمع. 
*** 

 اا صفً كجاء ربظ كالسبلئكة صفً : ٕٕسػرة الفجخ 
 إعخاب عقائجؼ 

  



155 
 

 يػَمئح   كِجيء َصًفا. َصًفا كالسبلئكة رّبظَ  كجاءَ  دًكا. َدًكا األرُض  ُدّكتِ  إذا َكبّل )
 .ٕٕ الفجخ (ِبَجيّشعَ 

  

 اإلعخاب: أىل

 معيشة حاالت في - يكػنػا أف يجب بل كالشحػ، المغة أىل مغ يكػنػا أف يكفي ال
 أعمع. وهللا صحيًحا، إعخابيع يأتي حتى أيًزا، العقائج أىل مغ -

  

 كالسبلئكة:

 عاشفة. كليدت حالية الػاك

 ربظ. أمخ جاء أؼ: ربظ: جاء الدبب:

 العقيجة. إلى االلتفات فاتو عاشفة أعخبيا مغ

 السبلئكة. مع جاء تعالى بأنو يقاؿ أف يجػز ال

 ىشا. العصف يجػز فبل السبلئكة، مجيء غيخ الخب مجيء

 أعمع. وهللا شخؾ، ؼيو لكاف عصف، كاك قيل: كلػ

 الرفات. آيات مغ اآلية كأف العقيجة، مدألة إلى يشتبو لع عصف، كاك أعخبيا مغ

 مبتجأ. السبلئكة:

 صًفا. صًفا مرفػفػف  تقجيخه: مححكؼ الخبخ:

 
 أعمع. وهللا

  

 ىػٖ٘ٗٔ عخفات كقفة الجسعة

                       ـٕٗٔٓ/ٓٔ/ٖ
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 سػرة قخير
 إليبلِؼ قخير  إيبلفيع رحمة الذتاء كالريف: ٕ-ٔسػرة قخير 

  
(، ٓٛ٘تكخار "إيبلؼ" معشاه أف الثاني بجؿ مغ األكؿ، أك أنو لمتأكيج )أنسػذج ص 

أك أنو عصف بياف، كىػ مغ أسمػب اإلجساؿ فالتفريل، لمعشاية بالخبخ ليتسكغ 
 في ذىغ الدامع. 

 (. ٖٙكمشو قػلو تعالى: "لعمي أبمغ األسباَب أسباَب الدسػات" )غافخ 
 

ػ قػلو: )إيبلفيع( ىػ تكخار قخيب، بعج كمسة كاحجة ىحا ما قالو السفدخكف، كأنا أر 
اء، كإما فقط، ىي كمسة قخير، كإيبلفيع إما مفعػؿ مصمق مشرػب، كسا قاؿ الفخّ 

 بجؿ مجخكر ؼيو معشى السفعػؿ السصمق، وهللا أعمع.
*** 

 الفيخس
 سػرة البقخة

 : كادعػا شيجاءكع مغ دكف هللاٖٕاآلية 
 : فاقتمػا أنفدكعٗ٘اآلية 
 : كأندلشا عميكع السغ كالدمػػ ٚ٘اآلية 
 : قج نخػ تقمب كجيظ في الدساءٗٗٔاآلية 
 : وهللا يعمع كأنتع ال تعمسػف )الرفخ لع يخد في القخآف(ٕٙٔاآلية 
  كالسصمقات يتخبرغ بأنفديغ ثبلثة قخكء: ٕٕٛاآلية 
 : السػلػد لوٖٖٕاآلية 
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)عجة الحامل الستػفى عشيا  أربعة أشيخ كعذًخايتخبرغ بأنفديغ : ٖٕٗاآلية 
 زكجيا(

 : كالحؼ يشفق مالو رئاء الشاسٕٗٙاآلية 
 : كأحل هللا البيع كحـخ الخبا )الخبا ربػاف(ٕ٘ٚاآلية 
 : ال َتطمسػف كال ُتطمسػف ٜٕٚاآلية 

 
 سػرة آؿ عسخاف

 : كأخخ متذابيات )ىل حّج الستذابو متذابو؟(ٚاآلية 
 إعخاب(: كما يعمع تأكيمو إال هللا )ٚاآلية 
 الحاجات بمغة عمع االقتراد(ىي : زيغ لمشاس حب الذيػات )ٗٔاآلية 
 : فقل تعالػا نجع أبشاءنا كأبشاءكع )األفعاؿ السداعجة(ٔٙاآلية 
 : ال تأكمػا الخبا أضعافا مزاعفة )في البيع اآلجل(ٖٓٔاآلية 

 
 سػرة الشداء

 : فإف آندتع مشيع رشًجاٙاآلية 
 األنثييغ )الحع(: لمحكخ مثل حع ٔٔاآلية 
 : كألقػا إليكع الدمعٜٓاآلية 
 ؟ٕٔك ٔٔ: لساذا تأخخت عغ اآليتيغ ٙٚٔاآلية 

 
 سػرة السائجة

 : لكل جعمشا مشكع شخعة كمشياًجاٛٗاآلية 
 : لكل جعمشا مشكع شخعة كمشياًجاٛٗاآلية 
 : لعمكع تفمحػف ٜٓاآلية 
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 سػرة األنعاـ

 )نطخية السشافع كالتكاليف(: قج ضمػا كما كانػا ميتجيغ ٓٗٔاآلية 
 : كال تقخبػا ماؿ اليتيع إال بالتي ىي أحدغ )تعطيع الخبح(ٕ٘ٔاآلية 

 
 سػرة األعخاؼ

 : قالت أخخاىع ألكالىعٖٛاآلية 
 : بسا كشتع تعسمػف )ىل يجخل الجشة بعسمو أـ بخحسة هللا؟(ٖٗاآلية 
 التفاضمي(: كالبمج الصيب يخخج نباتو بإذف ربو )الخيع ٛ٘اآلية 

 
 سػرة التػبة

 : إنسا الرجقات لمفقخاء كالسداكيغ )مرخؼ كاحج أـ مرخفاف؟(ٓٙاآلية 
 : إنسا الرجقات لمفقخاء كالسداكيغ )مرارؼ بالبلـ، كمرارؼ بػ: في(ٓٙاآلية 

 
 سػرة يػنذ 

 : كما تكػف في شأفٙٔاآلية 
 

 سػرة ىػد
 : أحكست آياتو ثع فرمتٔاآلية 
 مغ هللا: مغ يشرخني ٖٓاآلية 
 : أكفػا الكيل كالسيداف٘ٛاآلية 

 
 سػرة يػسف
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 : التي ىػ في بيتياٖٕاآلية 
 قاَؿ اجعْمشي عمى خدائِغ األرِض إّني حؽيع  عميع  : ٘٘اآلية 
 : ال تجخمػا مغ باب كاحج )تػزيع السخاشخ(ٚٙاآلية 
 : إف ربي لصيفٓٓٔاآلية 

 
 سػرة الخعج

 األشياء األخخػ عمى حاليا(: يدقى بساء كاحج )فخض بقاء ٗاآلية 
 

 سػرة الشحل
 : ادخمػا الجشة بسا كشتع تعسمػف ٕٖاآلية 
 : لباس الجػع كالخػؼٕٔٔاآلية 

 
 سػرة اإلسخاء

 : ككل شيء فرمشاه تفريبلً ٕٔاآلية 
 : كال تبحر تبحيًخا )السفعػؿ السصمق(ٕٙاآلية 
 : كأكفػا الكيل إذا كمتعٖ٘اآلية 
 زخ عشكع كال تحػيبل: فبل يسمكػف كذف الٙ٘اآلية 

 
 سػرة الكيف

 : كليتمصْف )إعخاب(ٜٔاآلية 
 : حتى إذا ركبا في الدفيشة خخقيا )تقميل الخدائخ(ٔٚاآلية 
: أما الدفيشة فكانت لغبلـ )إذا كاف الخزخ يعمع سبب خخؽ الدفيشة ٜٚاآلية 

 فمساذا أخخه عغ مػسى؟(
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 سػرة شو

 : ىاركف كمػسىٓٚاآلية 
 

 سػرة الفخقاف
 : مغ أضل سبيبلً ٕٗ اآلية

 
 سػرة الدمخ 

 : أف تقػؿ نفذ يا حدختاٙ٘اآلية 
 : قل أفغيخ هللا تأمخكني أعبج أييا الجاىمػف ٗٙاآلية 

 
 سػرة ُفّرمْت 

 : كقجر فييا أقػاتيا )السدايا الشدبية(ٓٔاآلية 
 : كما ربظ بطبلـ لمعبيجٙٗاآلية 

 
 سػرة الدخخؼ

 تأكمػف : لكع فييا فاكية كثيخة مشيا ٖٚاآلية 
 : فحرىع يخػضػا كيمعبػا حتى يبلقػا يػميع الحؼ يػعجكف ٖٛاآلية 

 
 سػرة دمحم

 : إف تشرخكا هللا يشرخكع: ىل ىحا مغ باب السذاكمة؟ٚاآلية 
 : إف يدألكسػىا ؼيحفكع تبخمػاٖٚاآلية 
 : كمغ يبخل فإنسا يبخل عغ نفدو: مشاقذة أقػاؿ السفدخيغٖٛاآلية 
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 سػرة الفتح

 تقاتمػنيع أك يدمسػف : ٙٔاآلية 
 

 سػرة الحجخات
 : إف بعس الطغ إثعٜٗاآلية 

 
 سػرة الػاقعة

 : فبل أقدع٘ٚاآلية 
 

 سػرة السجادلة
 : فقجمػا بيغ يجؼ نجػاكع صجقةٕٔاآلية 

 
 سػرة الحذخ

 : الستكبخٖٕاآلية 
 

 سػرة الصبلؽ
 : أجميغ أف يزعغ حسميغٗاآلية 

 
 مظسػرة السُ 

 أصبح ماؤكع غػًرا فسغ يأتيكع بساء معيغ: قل أرأيتع إف ٖٓاآلية 
 

 سػرة اإلنداف
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 : يحبػف العاجمة كيحركف كراءىع يػًما ثؿيبًل )التفزيل الدمشي(ٕٚاآلية 
 

 سػرة عبذ
 : لكل امخغ مشيع يػمئح شأف يغشيو )تكمفة الخيار(ٖٚاآلية 

 سػرة الفجخ
 : كبل إذا دكت األرض دًكا دًكا )إعخاب(ٕٔاآلية 
 : كجاء ربظ كالسبلئكة صًفا صًفا )إعخاب(ٕٕاآلية 
 (عقائجؼ ا )إعخابا صفً كجاء ربظ كالسبلئكة صفً : ٕٕاآلية 

 
 سػرة قخير

 : إليبلؼ قخير إيبلفيعٕ-ٔاآلية 
 

 تع بحسج هللا
 
 

 

 

 


