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قل ال >فعله >بد� ?ال تقل ال >فعله قط
�ما  �الستمر��،  �يد7 على  للمستقبل  ]ما�  (�بد�) ظر� 
 Bستغر�� يفيد  مطلقا  متصر�   Nغ ]ما�  فظر�  (قط) 
�لزمن �ملاضي كله منفيا، فنقو7: ال �فعله �بد�، �ما فعلته 

قط.
قا7 �هللا تعا�: ﴿َقاُلو� َيا ُموَسى �ِنَّا َلْن َنْدُخَلَها َ>َبًد� َما َ:�ُمو� 

(٢٥ :gملائد�) ﴾ِفيَها
�قا7 تعا�: ﴿َخاِلِديَن ِفيَها َ>َبًد�﴾...

اِ\  �	 صلح �حلديبية جا� ما يلي: ...َفَجاَ� ُعَمُر ْبُن �ْلَخطَّ
َفَقا7َ َيا َ�ُسو7َ �هللا �َلْسَنا َعَلى �ْلَحقِّ َ�ُهْم َعَلى �ْلَباِطِل َفَقا7َ 
َبَلى َفَقا7َ �َلَْيَس َقْتَالَنا ِفي �ْلَجنَِّة َ�َقْتَالُهْم ِفي �لنَّاِ� َقا7َ َبَلى 
ا َيْحُكِم �هللا َبْيَنَنا  ِنيََّة ِفي ِ:يِنَنا �ََنْرِجُع َ�َلمَّ َقا7َ َفَعَالَ� ُنْعِطي �لدَّ
اِ\ �ِنِّي َ�ُسو7ُ �هللاَِّ َ�َلْن ُيَضيَِّعِني  َ�َبْيَنُهْم َفَقا7َ َيا �ْبَن �ْلَخطَّ

�هللا َ>َبًد� . (صحيح �لبخا�6، كتا\ �جلزية)
 قا7 �ملسيح �ملوعو: �:

فيا  �لعذ�\،  من  نفحة  مّسْته  فقد  صا:قا   �عا: ”�من 
ُيعا:6  منكم  �حد  كا�   ��� �ملستعجلني!  على   gحسر
�لصا:B فَأِعُظه �ّال يعو: ملثله >بًد� �� كا� من �ملتوّ�عني.“ 

(سر �خلالفة)

قل معصو' من �خلطأ ?ال تقل معصو' عن �خلطأ
يقو7 �هللا تعا�: ﴿َقا7َ َال َعاِصَم �ْلَيْوَ� ِمْن َ�ْمِر �هللا ِ�الَّ َمْن 

َ�ِحَم ﴾ (هو:: ٤٤) 
�يقو7 تعا� : ﴿َيا �َيَُّها �لرَُّسو7ُ َبلِّْغ َما �ُْنِز7َ �ِلَْيَك ِمْن َ�بَِّك 
َ�ِ�ْ� َلْم َتْفَعْل َفَما َبلَّْغَت ِ�َسالََتُه َ��هللا َيْعِصُمَك ِمَن �لنَّاِ�﴾ 

(٦٨ :gملائد�)
�قد �ستخد� 	 �لقر[� �لكر�� �ملضا�Z ��سم �لفاعل من 
(ِمْن)  �جلر  بعدها حر�  جا�  �قد   Mمر� (َعَصَم) Üس 

حصر�.

﴿��هللا  �ْآلَيَة   eَِهِذ َنَزَلْت  َحتَّى  ُيْحَرُ�   � �لنَِّبيُّ  ”َكاَ� 
َيْعِصُمَك ِمْن �لنَّاِ�﴾ َفَأْخَر³َ َ�ُسو7ُ �هللا � َ�ْ�َسُه ِمْن �ْلُقبَِّة 
َفَقا7َ َلُهْم َيا �َيَُّها �لنَّاُ� �ْنَصِرُفو� َفَقْد َعَصَمِني �هللا“ (سنن 

�لترمذ6، كتا\ تفسN �لقر[� عن �سو7 �هللا)
يقو7 �ملسيح �ملوعو: �: ”يستْقر�� عيسى 	 �ألحيا�، 
�ِحلق   Mما قد  �نه  �يعلمو�  �لسما�،  من  �ُينـّزلونه 
 g:شها فبأ6ّ  �لفرقا�،   	 موجو:  موته  �خُ%   ،Mألمو��
مّس  من  �ملعصو'  هو  �نه  �يقولو�  �لقر[�؟  بعد  يؤمنو� 
�لشيطا�، �نسو� ما قا7 �بنا: (ِ��َّ ِعَباِ:6 لَْيَس َلَك َعَلْيِهْم 
ُسْلَطاٌ�). ال نعلم ما هذe �لدنا�g، �هذe �لغفلة؟ �ليس سّيُد 
�لرسل من �ملعصومني؟ بلى، ��� لعنة �هللا على �لكا�بني.“ 
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