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السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته .سم.

بسم هللا الرحمن الرحيم.

الحمد هلل رب العالمين ،صلى هللا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

قال اإلمام القرطبي -رحمه هللا تعالى :-
ِّ
آية ،م ِّكَّية ٌة ِِّةي َق ْةو ِّل اْل َحس ِّةن َو ِّع ْك ِّرمة َة َو َر ِّ
ِّ
ِّ ن
ةاَ طر َو َع َ ةا ط .
َ
َ
"سورة الواقعة َمكَّيةٌَ ،وه َي َس ْب ٌع َوت ْس ُعو َ َ َ
آية ِّم ْن َها َنَزَل ْت ِّباْل َمِّديَن ِّة َوِّهي َق ْولُ ُه َت َعالىَ { :وَت ْج َعلُو َن ِّرْزَق ُك ْةم َََّن ُك ْةم
ال ْاَ ُن عباس و َق َت َاد َةِّ :إََّّل َ
َوَق َ
َ
ُت َكِّذَو َن}[الواقعةة .]82:وَقةةال اْل َكْل ِّبةةي :م ِّكَّي ة ٌة ِّإََّّل ََربةةع آي ط ِّ
آي َتة ِّ
ةان { َ َِ ِّب َه ة َذا اْل َحة ِّةدي ِّ َ ْنة ُةت ْم
ةاْ ،م ْن َهةةا َ
َْ َ َ
ُ
َ َ
َ
ِّ
ِّ
ِّ
ةه
ُم ْده ُنو َن َوَت ْج َعُلو َن ِّرْزَق ُك ْم َََّن ُك ْم ُت َكةذ َُو َن} [الواقعةةَ .]82- 81:نَزَل َتةا ِةي َسةَِ ِِّّرإ ِّإَلةى َم َّكةةََ ،وَق ْوُل ُ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ال
ين َوُثَّل ٌة م َن اآلخ ِّر َ
َت َعاَلىُ { :ثَّل ٌة م َن األ ََّولِّ َ
ين} [الواقعةَ ]40:39نَزَل َتا ِي َسَِ ِّرإ إَلى اْل َمديَنةَ .وَق َ
ِّ
َن يعَلم َنبةَ ْاأل ََّولِّةين و ْ َ ِّ
َه ِّةْ َّ
َه ِّةْ
َم ْسُرو ٌ
النةا ِّرَ ،وَنَبةَ َ ْ
َه ِّةْ اْل َجَّنةةَ ،وَنَبةَ َ ْ
ينَ ،وَنَبةَ َ ْ
اآلخ ِّةر َ
قَ :م ْن َََرَاد َ ْ َ ْ َ َ
َ َ
ِّ ِّ
ع َمةَر َْ ُةن َع ْب ِّةد اْلَب ِّةر ِِّةي َّ
َّالت ْم ِّهِّي ةدي)
َه ِّةْ ْاآل ِّخ َةرِّةَِْ ،لَيْق َ َْ
الةد ْنَياَ ،وَنَبةَ َ ْ
ةورَة اْل َواق َعةةَ .وَذ َك َةر َ ََُةو ُ
ةر ُس َ
ِّ ِّ ِّ
ود يع ِّ
َّ ِّ
يق) و َّ
ةاْ ِِّية ِّه
الث ْعَل ِّبي َيضاَّ َ :
ود ُإ ِةي َمَرِةه َّالةذي َم َ
ان َد َخ َْ َعَلى ْاَ ِّن َم ْس ُع ط َ ُ ُ
ع ْث َم َ
َن ُ
وَّالت ْعل ِّ َ
ةَ َط ِّبيبةا؟
عو َل َ
ةالَ َِ َ :ةال َن ْةد ُ
الَ :ر ْح َم َة َربِّةيَ .ق َ
الَ َِ :ما َت ْش َت ِّهي؟ َق َ
الُ :ذ ُنوبِّيَ .ق َ
الَ :ما تشتكى؟ َق َ
ََِق َ
َقال :ال َّ ِّبيب ََمر َِ ِّنيَ .قةالَ َِ َ :ةال َنةَْمر َلةَ ِّبع َائةَ؟ َقةالََّ :ل حارة َة لِّةي ِِّ ِّ
يةهَ ،حَب ْس َةت ُه َع ِّنةي ِِّةي
َ َ
ُ َْ
ُُ َ َ
َ
َ
َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ةالََ َ :ت ْخ َشةى َعَلةى َََنةاتي اْلَِا َقة َة
الَ :ي ُكو ُن لَبَنات ََ م ْن َب ْعةد َََ .ق َ
َحَياتيَ ،وَت ْد َِ ُع ُه لي ع ْنَد َم َماتي؟ َق َ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ ِِّّ
ِّ
َّ
َمْرُت ُه َّن َ ْ
َن َيْقَ َْر َن ُس َ
ةول َّ َ -صةلى َّ ُ
ورَة َّاْل َواق َعة) ُك َّْ َلْيَلة طةَِ ،ةنني َسةم ْع ُت َر ُس َ
م ْن َب ْعدي؟ إني َ َ
عَلي ِّه وسَّلم  -يُقول« :من َقرَ سورَة َّاْلو ِّ
اق َع ِّة) ُك َّْ َلْيَل طة َل ْم تُ ِّص ْب ُه َِا َق ٌة ََََدا»".
َ ْ َ َ َ َ ُ َْ َ ُ َ
َ
هذا الحديث حديث ابن مسعود ألهل العلم فيه اله طويهل ،والخ صه أنه عهعي  ،عهعي
تقو ب حج  ،والجمهور الذين يهوو العمهل بضليهعي

فهف الليهضول يهوو أنه صهضلل للعمهل فهف

مثل هذا البضب ،أيش قضل عن ؟

طالب..............:
الشيخ :إي.

طالب............:
الشيخ :سوي.

طالب...........:
الشيخ :طيب .

طالب...........:

الشيخ :الخ ص أ الحديث ععي

فف غضي اليع  ،و يصلل العمل ب  .نعم.
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الرِّحيمِّ
الر ْح َم ِّن َّ
" ِّب ْسمِّ َّ ِّ َّ
ِّ
ِّ
الن ِْ َخ ُة ْاأل ِّ
ِّ
َي َقام ِّت اْل ِّقَيامةَُ ،واْلمَر ُاد َّ
َخ َيرُةَ .و ُس ِّةمَي ْت
ُ
َ
َق ْوُل ُه َت َعاَلى{ :إ َذا َوَق َعت اْل َواق َع ُة}[الواقعةَ ْ َ ]1:
ِّ
ِّ
اقع ٌة ِّأل ََّنها َتَقع ع ْن ُقرطب .وِّق ِّ
يها ِّم َن َّ
الشَد ِّائِّد".
يْ :ل َك ْثَرِّة َما َيَق ُع ِ َ
َو َ
َ ُ َ ْ َ َ
يعنف تحقق ،لتحقق وقوعهض ،لتحقق وقوعههض .سهمي

نعم.

واقعه لتحقهق وقوعههض ،فههف واقعه

محضله .

ِّ
"و ِّق ِّ
يها ِّم َن َّ
الشَد ِّائِّد"...
يْ :ل َك ْثَرِّة َما َيَق ُع ِ َ
َ َ
فضلمستقبل المجزو ب ُينزل منزل المضعف ،وهف واقع فف المستقبل ،لكن لتحقق وقوعهض ،والجز

بهههض ،والق ههق به ه قيههل واقعه ه الم ههن وقههق بضللع ههل الم ههض فههف قوله ه -ج ههل وع ه { :-أ ََت ههَ أَم ه ُهو ال َفه ه
َتس َتعجُلوهُ} [النحل ]1:األصل أن يأتف ،لكن للق ق بمجيئ ُعبو عن بضلمضعف الذي وقق بضللعهل.
نعم.

"وِِّ ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
َي َوَق َع ِّت اْل َوا ِّق َع ُة".
يه ِّإ ِْ َم ٌارِّ َ ،
َ
ال اْل ُجْر َراني" :إ َذا" صَلةٌْ َ ،
َي :ا ْذ ُكُروا إ َذا َوَق َعت اْل َواق َعةَُ .وَق َ
"صل "؛ يعنف محل لهض من اإلعواب ،ويستقيم الك بدونهض ،ويعبوو بضلصهل عهن ال ازوهد تأدبهض
هو الههذي تكلههل ف بحلن ه مههن الزيههضد والنقصههض  .وبعيهههم يقههول :ازوههد  ،فههضلمعنَ وقع ه
مههق القه آ

الواقعه  ،و شههأ أ هههذا فههف مثههل هههذا التعبيههو

ينضس ه

القههوآ المحلههوم مههن الزيههضد والنقصههض .

نعم.

ِّ
الص ْةو ُم
ةالَ :ق ْةد َرةا َ َّ
" َكَق ْولِّ ِّه{ :ا ْق َتَرَب ِّت َّ
الس َ
َمُر َّ }[النحَْ ]1:و ُه َو َك َمةا ُيَق ُ
اع ُة}[القمر ]1:و{َ ََتى َ ْ
َي َدَنا َوا ْق َتَر َب".
َْ
لكهن مههن حيههث المعنهَ "إذا" ظههول لمههض يسههتقبل مهن الزمههض  ،و"الواقع ه " التههف ههف القيضم ه تقههق فههف
المسهتقبل مهن الزمهض  ،فمعنضههض صهحيل وموقعههض صهحيل ،لكهن حينمهض يقولهو  :أنههض صهل ؛ ليوفقهوا

بين "إ َذا" التف هف لمهض يسهتقبل مهن الزمهض  ،وبهين "الواقعه " الحضصهل

محضله التهف مقتيهَ ذلهأ

أ تكو فيمض ميَ ولو علَ سبيل التقديو .المقصود أنهم يوو أ بين "إذا" و"الواقع " تنضفو

بد من دفع  ،يوو أنهض واقع بضللعل مجزو بوقعهض ومق وٍع به لكنههض مهق الجهز بوقوعههض ههف لهم

تقق .هف تقق فيمض يستقبل من الزمض فنضس أ يدخل عليهض "إذا" .نعم.
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
اب اْل َم ْي َمَن ِّة}[الواقعةة.]8:
َص َ
اب اْل َم ْي َمَنة َمةا َ ْ
اب َق ْوُل ُهْ ََِ { :
ةح ُ
َص َح ُ
" َو َعَلى ْاأل ََّول ِّ"إ َذا" لْل َو ْقتَ ،واْل َج َو ُ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ةْ
{َلة ْةي َ ل َو ْق َعت َهةةا َكاذَب ٌة}[الواقعةةة .]2:اْل َكاذَب ة ُة َم ْصة َةدٌر ِّب َم ْعَنةةى اْل َكةةذ ِّبَ ،واْل َعةَةر ُب َقة ْةد َت َضة ُ
ةع اْلَِاعة َ
ِّ
ِّ
ةةه َتعةةةاَلىَّ{ :ل َتسة ِّ
ِّ
َي َل ْغةةةوا،
ةةول َم ْوِة َ
ةةم ُع ِ َ
ةةع اْل َم ْصة َةةد ِّرَ ،كَق ْولِّة َ
يهةةةا َّل َية}[الغاشةةةيةْ َ ]11:
َواْل َم ِْ ُعة َ
ْ َ
ةائي .و ِّم ْنةه َقةول اْلع َّ ِّ
ِّ ِّ ِّ
واْلمعَنى ََّل يسمع َلهةا َك ِّةذب َقاَلةه اْل ِّكس ِّ
َي َم َعةا َذ َّ َِّ ،وقُ ْةم
ٌ
ُْ َ ُ َ
َ َْ
َ ُ ْ ُ َ
امةةَ :عائةذا بةا َّ َ ْ
ُ َ
ِّ ِّ
َق ِّائما ََي قُم ِّقياما .ولِّبع ِّ ِّ ِّ
ص ْاََن َها:
َ َْ
ْ ْ َ
ض ن َسا اْل َعَرب تَُرق ُ
ِّ
ِّ
ِّ
ةةةةةةةةةةةب َت َع ْبةةةةةةةةةةةةدا َنائ َمةةةةةةةةةةةةا
ةةةةةةةةةم َقائ َمةةةةةةةةةا
َصة ْ
ََ
ةةةةةةةةم َقائمةةةةةةةةةا ُق ْ
ُقة ْ
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ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ ِّ
ِّ
َي ُك ْ
وف َم ْح ُذ ٌ
ص ُ
َي َل ْي َ ل َو ْق َعت َها َح ٌ
يْ :اْل َكاذَب ُة صَِ ٌة َواْل َم ْو ُ
ال َكاذَبةٌَْ َ ،و َن ِْ ٌ َكاذَبةٌْ َ ،
وفْ َ ،
َوق َ
ِّ
ِّ
ال َّ
اج"...
الز َّر ُ
َم ْن ُي ْخ ِّبُر َع ْن َو ْق َعت َها َصاد ٌ
قَ .وَق َ

أل وقوعهض هو الم ضبق للواقق؛ ألنهض جهضت فهف خبهو الصهضدا ،جهضت بخبهو ف -جهل وعه ،-
وخبو نبي عن رب -علي الص والس  -الق عف ،فم ضبقتهض للواقق مق وٍع بهض {َل ْةي َ لِّ َو ْق َع ِّت َهةا
َك ِّاذَب ٌة} [الواقع  ]2:مخضلل للواقق ، .إنمض م ضبقتهض للواقق مجزو ب .
ةال َّ
ةاجَ{ :لة ْةي َ لِّ َو ْق َع ِّت َهةةا َك ِّاذَب ة ٌة} [الواقعةةةْ َ .]2:ي ََّل َيُرد َهةةا َشةةي ٌ َ .وَن ْحة ُةوُإ َقة ْةو ُل اْل َح َسة ِّةن
الز َّرة ُ
" َوَقة َ
ْ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ ِّ
وَق َت َادةُ .وَقال َّ
َي
الث ْورِّيَ :ل ْي َ ل َو ْق َعت َها َ َ
ال اْلك َسائي َيضاَ :ل ْي َ َل َهةا َت ْكةذ ٌ
َ
يبْ َ ،
َحٌد ُي َكذ ُب َهاَ .وَق َ
َ َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
َحٌدَ .وِّق ِّ
ام َها َرٌّد ََّل َه ْز َل ِيه".
َي ْنَبغي ََََّّل ُي َكذ َب َِّ َها َ َ
َ
يْ :إ َّن قَي َ
فوج هد مههن ي ههذب بقيههض السههضع مههن
قههول الثههوري :لههيت لوقعتهههض أحههد ي ههذب بهههض فههم قبههل مجيئهههض ُ
المشوالين ،أمض إذا وقع المض هو مقتيَ السيضا فإنهأ لهن تجهد أحهدا ي هذب بههضَ{ ،ل ْةي َ لِّ َو ْق َع ِّت َهةا
ي ههذب بهههض أحههد ،هههذا األصههل؛
َك ِّاذَب ة ٌة} [الواقع ه  ]2:إذا وقع ه  .أمههض قبههل أ تقههق فههضلملتوض أ
ألنهض جضت

بضلخ بو المق وع بصدق هذا هو الملتوض .وأمض الون يوجد من ي هذب بقيهض السهضع ،

ومن ي ذب بضلبعث فهذا موجود ،لكن يوجد أييض فف طواو

الكلو من يصدا بقيض السهضع  ،ون

لم يسمهض "السضع " أو "الواقع " أو "الحضق " ،إنمض قد يسمونهض "خواب العضلم" يعبوو بهذا ،يسهمونهض

"خواب العضلم" ويويدو بذلأ قيض السضع  .نعم.

" َق ْولُ ُه َت َعاَلى"...
يعنهف فههف علهومهم مههض يهدل علههَ ذلهأ ،يعنههف عنهدهم أدل ه وبهواهين علههَ ذلهأ ،ون لههم يأخهذوه مههن

شوع ،لكن عندهم فف علومهم التف قد ي و فف بعض أطواره أطوار علمهم مهن تهأفو بهضلمنزل فهف

الديضنض

وتوارفوه عن ذلأ ،ون فهم معوول أ المشوالين ينكوو مض جضت ب الق آو  ،ومض جضت به

النبف -علي الص

والس  -عن رب  ،منهم من ينكو جه من  ،ومنهم من ينكهو جحهدا بلسهضن

ون استيقن ذلأ بقلب لكن اإلنكضر موجود ،والتكذي
"{ َخ ِّ
اِ َضة} [الواقعة".]3:

موجود .نعم.

لحن !

طالب.............:
الشيخ :هذا تعبيو غيو شوعف .هذا التعبيو غيو شوعف ،يعنف "قيض السضع " وهف "الواقع " ،وهف
"الحضق " ،وهف "ال ضم " ،وهف "الصضخ " وههف لههض أسهمضت الثيهو ،ههذه أسهمضت شهوعي  .أمهض مهض يقهضل

من "خواب العضلم" أو "نهضي التهضري"" أو "فسهضد الكهو " أو مهض أشهب ذلهأ ههذا الله تعبيه او مهن يلهو
من اإلقوار بمض جضت ب ف ورسول -علي الص والس  .-نعم.
ِّ
ِّ
ال ِّع ْك ِّرَم ُة َو ُمَق ِّات ٌْ"...
" َق ْوُل ُه َت َعاَلىَ { :خاِ َض ٌة َراِ َع ٌة} [الواقعةَ ]3:ق َ
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يعن ههف ه ههف عل ههو  ،عل ههو ميه ه وب وال ههل عل ههم غيب ههف متلق ههف عه هن غي ههو ال ههوحف فمىله ه إل ههَ الزيه ه

واليه ل .الهل عله ٍم غيبهف
الذي يعلم الغي

يدراله عقهل ،ولهيت ل ه ننيهو يقهض

عليه  ،فهم

يهخهذ مهن مصههضدره

هو ف -جل وعه  ،-فهإذا جهضت عهن ف وعهن رسهول المبله عنه الهذي

عن الهوى فعلَ العين وال أو  ،يعنف من ال واو

ين هق

التف يم ن أ يتندر بهض بل هف محل تندر بل

محل اع و ٍ
اب البيو أ ممهن يهزعم المعوفه والخبهو بعلهم الللهأ مهن يقهول :أ خهواب العهضلم ي هو
بعد افنين ونصه

تويليهو سهن  .ومهنهم مهن يقهول وههو مشههود له بهضلخبو :أ خهواب العهضلم سهن

أللين وافنض عشهو ،الهم بيهنهم؟ مهد يسهيو الخه ل يسهيو؟ الخ ه

سههل بيهنهم؟  ،افنهين ونصه

تويليههو سههن بقههف علههَ خ ه اوب العههضلم ،والثههضنف يقههول :سههن أللههين وافنههف عشههو ،يعنههف بعههد سههنتين

وقليل .اللضهم عيبض تنضقض قولهم ،هل هذا علم؟ هل هذا يم ن أ يسند يستند علي بشفت؟ مم ن
أ يعول علي بشفت؟ عندنض التهضب ف وسهن نبيه -عليه الصه

والسه  -فه نحتهضأل ألحهد،

نحتضأل ألحد ،و ظنو عندنض و تخوصض  ،علومنض ميبوط ومتقنه الهذي تبلغه عقولنهض ونلهمه
عن ف -جل وع  -نصدا ب ونههمن به  ،والهذي

نعلمه نكهل علمه إلهَ عضلمه إلهَ ف -جهل

وع  .-نعم.
ِّ
َس َةم َع ِّت
ال ِّع ْك ِّرَم ُة َو ُمَق ِّات ٌْ َوالسِّديَ :خَِ َض ِّت َّ
َس َم َع ْت َم ْن َدَنا َوَرَِ َع ْت َم ْن َنََىَ ،ي ْعني َ ْ
الص ْو َْ ََِ ْ
" َق َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ال َق َت َاد ُة"...
ين َوَرَِ َعت اْل ُم ْس َت ْض َعِ َ
ال السديَ :خَِ َضت اْل ُم َت َك ِّب ِّر َ
اْلَق ِّر َ
ينَ .وَق َ
يب َواْلَبع َيدَ .وَق َ
نعم توجق الموازين إلَ حقيقتهض ،تنتهف الل ا عتبض ار ال تف تخيق لهض الموازين فف الهدنيض ،يعنهف
تجد شخصض

شفت يوفق فف الدنيض فوا منزلت بمواحل ،وآخو يعدل ملت األرض مثل األول و
إلي ه  .هههذه م هوازين الههدنيض التههف اختل ه  ،يعنههف لمههض الضن ه

هب ه ل ه و يلتل ه
ُي َ
ميههبوط  ،يبقههَ أن ه ي ههو فههف ت بيههق هههذه الم هوازين شههفت يم ههن

األصل أ الشوع هو المي از  .تسضهل النض
األهوات ،وبحس

وقع ه

عملأ ،وبحس

ي هو دقيق هض ،لكههن يبقههَ أ

فف الموازين الشوعي فحصهل الخلهض والوفهق بحسه

القوب والبعد من أصحضب القوار المتنلذين ،وبحسه

الواقع ه } [الواقع ه  ]1:انته ه

الم هوازين شههوعي هههف

إعجهضبهم وعدمه  ،لكهن {إذا

هضر  ،تبقههَ م هوازين شههوعي  .مي ازنههأ بحسه ه
الههل ه ههذه ا عتبه ا

صدقأ مق ربأ ،وبحس

علمأ .أمض ا عتبهض ار األخهوى اللههض تهزول« .مهن ب هأ

ي َراف َع }
ب عمل لم يسوع ب نسب » ينتهف الل شفت غيو مض يقوره الشوع ،ويعتبوه الشوع { َخضف َ
[الواقع ه  ]3:تجههد هههذا الشههخع موفوع هض بههين النههض إلههَ عنههض السههمضت ب ه شههفت هههذا {إذا وقع ه
الواقعه } [الواقع ه  ]1:انخلهض نههزل إلهَ موقع ه ال بيعههف ،وذلهأ الشههخع المغمهور الههذي

ُي َلتل ه

إلي يوتلق ،والمي از الشوعف «إ ف يوفهق بههذا القهوآ أقوامهض وييهق به أخهويين»َ { ،و َمهن ُيههن الُ
َف َمههض َل ه ُ مههن ُمكههوٍ} [الح ه  ،]18:ينتهههف ون رفعههوه ،ينتهههف ،هههذا الل ه ينتهههف ارتلههق بجضه ه  ،ارتلههق
بمضل  ،المعول علَ العمل الصضلل .نعم.
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اب َّ ِّ ،ورَِع ْت َ ْقواما ِّإَلى َط ِّ ِّ
عمُر َْ ُن اْل َخ َّ ِّ
"وَقال َق َت َادةَُ :خَِ َض ْت َ ْقواما ِِّي َع َذ ِّ
اب
َ
َ
ََ َ
َ
اعة َّ َ .وَق َ
َ َ
ال ُ َ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
َعَدا َ َّ ِّ ِِّي َّ
ةال ُم َح َّم ُةد َْ ُةن
َرِ َي َّ ُ َع ْن ُه َ :-خَِ َض ْت َ ْالن ِّارَ ،وَرَِ َع ْت َ َْولَِّيةا َ َّ ِةي اْل َجَّنةةَ .وَق َ
ِّ
ِّ
َك ْع طبَ :خَِ َض ْت َ ْق َواما َكا ُنوا ِِّي الد ْنَيا مْرُِ ِّ
ةال
ينَ ،وَرَِ َع ْت َ ْق َواما َكا ُنوا ِي الد ْنَيا َم ْخ ُِوِ َ
وع َ
ينَ .و َق َ
َ
ِّ
ةع ُي ْس َةت ْع َمَال ِّن ع ْنة َةد
ةض َو َّ
ْاَ ُةن َع َ ةا ط َ :خَِ َضة ْت َ ْق َوامةةا ِّباْل َع ْةد ِّلَ ،وَرَِ َع ْةت َ
ين ِّباْلَِ ْضة ِّةَْ .واْل َخ ِْ ُ
آخ ِّةر َ
الرِْ ُ
اْل َعَرِّب ِِّي اْلم َك ِّ
ان َواْل َم َكاَن ِّةَ ،واْل ِّع ِّز َواْل َم َهاَن ِّة".
َ
يعنف من الحسف ومن المعنوي .مو رجل بضلنبف -علي الص والس  -فسهأل عنه فقهضلوا :ههذا

ف

 ،وأخذوا يثنهو عليه ويمدحونه  ،وأنه حهوي إ شهلق أ يشهلق ،ون خ ه

آخو فسئل عن النبف -علي الص

اسهتأذ لههن ُيههَذ ل ه  ،ون خ ه
بههضلمي از الشههوعف ،أمههض الههو النههض

أ يهزوأل ،فهم مهو

والس  -فكأنهم قللوا من شأن  ،وأن إ شلق لن يشهلق ،ون

هو مههن مهلت األرض مههن ذا » فههضلعبو
يههزوأل ،فقهضل« :هههذا خي ا
أو الههو مههن بيههده الق هوار يوفههق ويخلههض هههذا

قيم ه ل ه  .نعههم

يعيش فهف الهدنيض وقهد ييهوه مهض والهل إليه ممهض يسهتحق  ،قهد يتيهور به  ،قهد ُيوَفهق اإلنسهض فهوا
منزلت  ،وينضل بسب ذلأ من الشول والمضل مض ي و قضت ل فهف الحقيقه  ،وقهد يمنهق الكه ت مهن
موقع ومن م ضن وم ضنت في و رفع ل فف الدنيض واآلخو .نعم.

طالب...........:

الشيخ :أقومض  .انته ال ضع فف مقضبل العذاب فف فواب ف.
الرِْع لِّْل ِّقي ِّ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ ِّ ِّ
ةْ ِّإَلةى
" َوَن َس َب ُس ْب َح َان ُه اْل َخ ِْ َ
امة َت َوسعا َو َم َجازا َعَلى َع َادة اْل َعَرب ِي إ َِا َِت َها اْلِ ْع َ
ض َو َّ َ َ َ
ةائم وَنهةار ص ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
الت ْن ِّز ِّ
ِّ
الزم ِّ
ةائ ٌمَ .وِِّةي َّ
يةْ:
ان َو َ ْي ِّرِّه َما م َّما َل ْم َي ُك ْن م ْن ُه اْلِ ْع َُْ ،يُقولُو َنَ :لْي ٌْ َن ٌ َ َ ٌ َ
اْل َم َحْ َو َّ َ
ِّ ِّ
ض و َّ ِّ
ِّ
{َةةْ م ْكةةر َّ
اللْية ِّةْ َو َّ
ةع
ةع َعَلةةى اْل َحق َيق ةة ِّإَّن َمةةا ُهة َةو َّ ُ َو ْحة َةد ُإََِ ،رَِة َ
الراِة ُ
َ ْ َ ُ
الن َه ِّار}[سةةبََ ]33:واْل َخةةاِ ُ َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
َسَِ ِّْ َّ
َعَلى َّ
الدَرَكاَْ .وَقَ َر اْل َح َس ُن"...
الدَر َراَْ ،و َخَِ َ
ضَْ
َ َْولَِّيا َ ُإ ِي َ ْ
َعَدا َ ُإ ِي َ ْ

قد ينس

اللعل علَ سبيل التوسق إلَ السهب  ،فيقهضل :أنبه

الم هو ،فهضلم و سهب

فهف اإلنبهض ،

والمنب هو ف -جل وع  .-نعم.
اِ َض ةة ر ِّ
الثَق ِِّةةي { َخ ِّ
ةر اْل َحسة ُةنَ و ِّعيسةةى َّ
اِ َعةةة} [الواقعةةةِّ .]3:ب َّ
ةالرِْ ِّع َعَلةةى
الن ْصة ِّةب .واْلَبةةاقُو َن ِّبة َّ
َ
َ
" َوَقةَ َ َ
ال .وهو ِّع ْند اْلََِّ ار ِّ عَلى ِّإ ِْم ِّار ِِّع طْ ،واْلمعَنىِّ{ :إ َذا وَقع ِّ
ةت
ِّإ ِْ َم ِّار ُم ْب َتَدََ ،و َم ْن َن َص َب َِ َعَلى اْل َح ِّ َ ُ َ َ
َ
َ ْ َ َْ
َ َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
امة ُة ََّل
اْل َواق َع ُة َل ْي َ ل َو ْق َعت َها َكاذَب ٌة} [الواقعة َ ،]2- 1وَق َع ْت { َخاِ َضةة َراِ َعةة} [الواقعةةَ .]3:واْلقَي َ
َش ََّ ِِّي ُوقُ ِّ
وع َهاَ ،وَََّن َها َتْرَِ ُع"...
يعنهف العضمههل فهف الحههضل مقهدر ،العضمههل فهف الحههضل مقهدر يلس هوه اللعهل السههضبق؛ أل اللعهل السههضبق
اكتلهَ فه يسههلى علهَ الحهضل ،وقههد اكتلهَ بمعموله يقههول:

األولههَ {إذا وقع ه
تقديو .نعم.

مهضنق أ ي هو الحههضل معمهو لوقع ه

الواقع ه } [الواقع ه  ]1:حههضل الونهههض {خضفي ه رافع ه } [الواقع ه  ]3:ف ه نحتههضأل إلههَ
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" َواْل ِّقَيام ُة ََّل َش ََّ ِِّي ُوقُ ِّ
ةه َت َعةاَلىِّ{ :إ َذا
وع َهاَ ،وَََّن َها َتْرَِ ُع َ ْق َواما َوَت َض ُع َ
ةاإَ ،ق ْولُ ُ
آخ ِّر َ
ين َعَلى َما َََّيَّن ُ
َ
ِّ
َي
ُر َّر ِّت األَْر ُ
ةه َيُرر ُ
ةالَ :ر َّر ُ
ةه َر ًّرةا َ ْ
َي ُزْل ِّزَل ْت َو ُح ِّرَك ْت َع ْن ُم َجاهطد َو َ ْي ُةرُإُ ،يَق ُ
ض َر ًّرا} [الواقعةْ َ ]4:
ِّ
السَنامَِّ .وِِّي اْل َحِّدي ِّ "...
يم ُة َّ
َحَّرَك ُه َوَزْلَزَل ُهَ .وَنا َق ٌة َر َّرا ُ َ ْ
َي َعظ َ
يعنف السنض مض يتحو ويوت  .نعم.
ِّ ِّ
ِّ
ار ُه".
ين َيْرَتج ََِال ِّذ َّم َة َل ُه»َ ،ي ْع ِّني ِّإ َذا ْ
" َوِِّي اْل َحدي « َم ْن َرِّك َب اْلَب ْحَر ح َ
َم َو ُ
اِ ََرَب ْت َ ْ
نعهم؛ ألنه يغله علهَ النهن فيه الهه  ،ومثل ه الهذي يواله ال هضوو فهف أجهو ٍات سهيئ يغله علههَ

النن أنهض تتأفو بههض ،ههذا ُيلقهف بيهده إلهَ التهلكه  ،ههذا ُمخهضطو ،ههذا إذا غله
«من رال البحو.»...

علهَ النهن حهديث

طالب.............:
الشيخ :نعم.

اِ ََرَب ْت
ال اْل َكْل ِّبيَ :وَذلِّ ََ َ َّ
َن َّ َ َت َعاَلى ِّإ َذا َ َْو َحى ِّإَل ْي َها ْ
" َق َ
ض زلَازَل َههض(َ )1وأَخَوَجه
يعنف جضت فف سهور {إ َذا ُزل َزله األَر ُ

ََِرقا ِّم َن َّ ِّ َت َعاَلى".
ض أَفَقضَل َههض} [الزلزله  .]2-1:وههو
األَر ُ

المشضر إلي "بضلوأل" هنض هو الزلزل .
الص ِّبي ِِّي اْل َم ْهِّد َح َّتى َي ْن َهِّد َم ُكْ َما َعَل ْي َهاَ ،وَي ْن َك ِّسَر ُكْ َشةي ط
ال اْل ُمَِ ِّسُرو َنَ :تْرَتج َك َما َيْرَتج َّ
" َق َ
ْ
َعَل ْي َها ِّم َن اْل ِّجَب ِّ
ال َو َ ْي ِّرَها".
قد تحصل الزلزل قبل القيضم  ،وقد حصل

فف مواطن الثيو وفهف أزمهض متبضينه  ،الهل ههذا لي اوجهق

ض زلَازَل َهههض} [الزلزل ه  ]1:هههذا خبههو،
النههض أنلسهههم اسههتعدادا للزلزل ه الكبههوى؛ ألن ه {إ َذا ُزل َزل ه األَر ُ
نسهب ل ه
والزلزله التهف تحصهل فهف الهدنيض عيهض  ،فلنعتبهو بمههض يحصهل فهف ههذه الهدنيض ،ون الهض
بضلنسب للزلزل الكبوى؛ ألنه شهفت يسهيو

نسهب له  ،فلنعتبهو ونهتع ولنتهذالو بههذا الزلهزال ،وههذا

وهذه الوجض  ،وهذه ا هت از از بمض سيحصل مهن الزلزله الكبهوى .واإلشه ضل فهف اله او الهذي غ هَ
علَ القلوب حتَ ُفسو هذه الز زل بأنهض ظواهو طبيعيه  ،ظهواهو طبيعيه عضديه تويهد تزلهزل فهف
الثضني الذا ،وتنتهف فف الثضني الذا ،المهض قهضلوا فهف الكسهول وفهف غيهوه ،ظهواهو طبيعيه  ،لهيت مهن
وراوهض عبو و اتعضم ،و ادالضر ،وسول تعهود ولهن يحصهل شهفت ،مهض يهدروا أنههض فهف فهوا تتله
األلول المهلل من البشو ،وتتل

األموال والممتلكض  ،وتهلأ الزروع والثمضر في عهن أ يقهول

الشضعو الملتو -نسأل ف الس م والعضفي  -الموتزا اآلكل بلسضن :
كيد يراد َهةا
ما زلزلت مصر من ط
هذا يأكل بلسضن  ،وف المستعض  ،نعم.

طالب :سهال يض شي".
الشيخ :نعم

لكنها رقصت من عدلكم طربا
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طالب..................:

الشيخ :هو مض في شأ أن قد ي و له سهب

ملمهو

وظهضهو ،قهد ي هو له سهب  ،ولكهن مهض فيه

شأ أ مض يحصل علَ البشو مهن نق ٍ
هع فهف األنلهت والثمه او الهل ههذا بسهب
بسب

الهذنوب ،الهل ههذا

الذنوب ،و يعنف أ من حصل ل هو أسوت ممن لم يحصل ل ؛ يعنف مثل مض حصل قبل

أربق أو خمت سنوا
ههذا بسهب

فف شهوا آسهيض "تسهونضمف" اللهَ يسهمون  ،وأهلهأ مئهض

الههذنوب والمعضصهف والبعههد عهن ديههن ف ،لكهن

ش ههأ أ األوربي ههين واألموي ههض وال ههوو

األلهول مهن البشهو،

يعنههف أنههم أسههوت مهن غيههوهم ،ون

أس ههوت م ههنهم ب ثي ههو ،وغي ههوهم م ههن طواوه ه

المسلمين أييض ممن هو أشد منهم جومض،

يعنف أن إذا عوقه

بسهب

ذنه

الكل ههو ،وف ههف

أو معصهي أو بعهد

عن دين ف أن أسهوت مهن غيهوه ، ،عقوبه الهدنيض أسههل مهن عقوبه اآلخهو .قهد يهدخو ف لهبعض
العبضد من العقوبض

طالب............:

فف اآلخو أععضل أععضل مض يحصل ل فف الدنيض .نعم.

الشيخ :يقضل :ابت ت إذا الضن حضل النض مضفل ملتزمين بشوع ف نعم ون فضألصل {َفب َمض َال َس َهب
أَيدي ُ م} [الشورى ،]30:أمض إذا لم ي حه علهيهم شهفت سهوى مهض يحهدم مهن البشهو غيهو المعصهو

وأمههورهم وديههنهم ظههضهو وقيههضمهم بضلههدين واعههل فهههه ت يقههضل :رفههق درجههضتهم وابههت ت مههن ف -جههل
عضقه
وع  .-وقد يوجد من بين مهن ُي َ

علهَ سه بيل العمهو  ،قهد يوجهد أخيهضر يوجهد أنهض

صهضلحو

يأموو بضلمعوول وينهو عهن المنكهو ،ههم صهضلحو مصهلحو  ،ههذا رفعه درجه لههم ،ويبعثهو

عل ههَ ني ههضتهم؛ أل العقوب ههض

الخبث» فإذا جضت

إذا ج ههضت

العقوب عم

عمه ه  ،أنهل ههأ وفين ههض الص ههضلحو ؟! ق ههضل« :نع ههم إذا الث ههو

الصضلل وال ضلل ،لكن النتضو هنض  ،وف المستعض  .نعم.

طالب..........:
الشيخ :إي؟

طالب..........:
الشيخ :هذه هذه عقوبض

قضلوه

نعم؛ أل الونه معهوول متهَ يحصهل ومتهَ ينجلهف ،والونه ي هضبق مهض

يعنف أن ي ود؛ ألن قد تنكس

و تعهود ،قهد يصهضح

ههذا الكسهول أمهور أخهوى ،ز زل

وفييضنض  ،وحصل هذا ،خوجوا لوؤي الكسول مضذا حصل لهم فف تواليض ،وفهف بوي ضنيهض وغيوههض

قبل خمت أو س سنوا ؟ حصل الوارم .نعم.
الر َّر ُة اْل َحَرَك ُة َّ
الشِّد َيد ُة ُي ْس َم ُع َل َها َص ْو ٌَْ .و َم ْو ِِّ ٌع ِّ"إ َذا" َن ْص ٌب َعَلى اْلَبَد ِّل ِّم ْن
اسَّ :
" َو َع ِّن ْاَ ِّن َعَّب ط
ِّ
ِّ
َن َي ْن َت ِّصة ِّ
ةت َر ِّج
َي َت ْخ ِِّة ُ
ِّ"إ َذا َوقع ةت"َ .وَي ُجة ُ
ةع َو ْقة َ
ةوز َ ْ
ةض َوَتْرَِة ُ
َ
ةب ب { َخاِ َض ة ٌة َراِ َع ة ٌة} [الواقعةةةْ َ ]3:
ض وَب ِّ اْل ِّجَب ِّ
ِّ
َي
الِّ ،أل َّ
ض َما ُه َو ُمْرَت ِِّ ٌعَ ،وَيْرَت ِِّ ُع َما ُه َةو ُمة ْن َخ ِِّ ٌ
َن ِّع ْن َد َذِّل ََ َي ْن َخ ِِّ ُ
ْاألَْر ِّ َ
يةْْ َ :
ضَ .وق َ
َي :ا ْذ ُكةةر ِّإ َذا {ر َّرة ِّ
ِّ
اقع ة ُة ِّإ َذا ر َّرة ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ةه َّ
ض
ةِّْ َ :
ةت ْاألَْر ُ
ةت ْاألَْر ُ
ض َقاَلة ُ
ْ
الز َّرة ُ
ُ
ُ
َوَق َعةةت اْل َو َ
ةاج َواْل ُجْر َرةةانيَ .وقية َ
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ر ًّرةةا} [الواقعةةة ]4:مصةةدر وه ةو دلِّيةةْ عَلةةى تك ِّرية ِّةر َّ ِّ
ِّ ِّ
ةال َب ًّسةةا}
َ ْ ٌَ َ ُ َ َ ٌ َ َ ْ
الزْلَزَلةةةَ .ق ْولُة ُ
َ
ةه َت َعةةاَلىَ { :وُب َّسةةت اْلجَبة ُ
اس .مج ِّ
[الواقعةِّ َ .]5:
اهٌد"...
َي ُِت َت ْتَ ،ع ِّن ْاَ ِّن َعَّب ط ُ َ
ْ
يعنف بدليل مض بعهدهض {َف َك َضنه َهَبهضت ُمنَبثهض} [الواقعه  ،]6:ون جهضت مهض يهدل علهَ أ المهواد "بهضلبت"
هضل َتح َسه ُهب َهض َجضمه َهد َوهههف َت ُمه َهو َمههو السه َهحضب}[النمل،]88:
هههو السههيو ،والجبههضل تُ َس هيو { َوَته َهوى الجَبه َ
َ
والقآو يلسو بعي بعيض ،لكن "البت" هنض يعنفُ :فتح اليمن فذه النض يبسو  ،وُفتل الشض
ذه النض يبسو ؛ يعنف يسيوو إلَ تلأ األمضكن طلبض للمعيش والوزا فهف الحهديث الصهحيل،
بضقي تسيو علهَ مهض

لكن البت هنض يلسوه مض بعده {َف َك َضن َهَبضت ُمنَبثض} [الواقع ]6:؛ يعنف لو الضن
كضن علي  ،وُفسو "البت" بضلسيو ،ول مض يهيده ،لكن مهض معنهضه {َف َك َضنه َهَبهضت ُمنَبثهض} [الواقعه .]6:
لو قضل :فم الضن  ،لقولنض :إ الونهض "هبضت منبثض" بعد البت ،لكن مع  .نعم.
الزي ِّ
َو َّ ِّ
َّ ِّ
"وقال مج ِّ
ِّ
يق َ ِّ
ةت
اهٌدَ :ك َما ُيَب
يق ُيَلت ِّب َّ
يس ُة َّ
الس ْةم ِّن َ َْو ِّب َّ ْ
َُ
الدق ُ
الس ِّو ُ
الدق ُ
َي ُيَلتَ .واْلَبس َ
يق َ ْ
الر ِّ
ار ُز:
ال َّ
ثُ َّم ُي ْؤَك ُْ َوََّل ُي ْ َب ُخ َوَق ْد ُي َّت َخ ُذ َزاداَ .ق َ
ةةةةةةيال ِّب ُمَنةةةةةةةا ط َح ْب َسةةةةةةةا"
ةةةةةز ُخ ْبةةةةةزا َوُب َّسةةةةةا َب ًّسةةةةةا
ََّل َت ْخ ِّب َا
َوََّل تُ ِّ ة َ
الشيخ :يعنف البسيس هذه ،أيش يسمونهض اآل ؟ هف البسبوس أو غيوهض؟

طالب...........:
الشيخ :مضذا؟

طالب...........:

الشيخ :لكنهض من الدقيق ،من الدقيق المخلوط بضلحلو وبضلس و ومض أشهب ذلهأ" ،البسيسه " السهويق

أو الهدقيق ُيل ه

بضلسهمن أو بضلزي ه

فهم يهالههل ،و ي ههب" .أحمهد أمههين فهف التههضب صهنل عههن حيضت ه

يقهول :أنه يخهوأل مهن بيته قبهل أ ذا اللجهو ويحتهضأل إلهَ أ يمشهف سهضعتين أو فه م ليهذه

إلههَ

األزهو وهو طضل  ،فهو فف طويق يأخذ ق عه مهن ههذه البسبوسه إ الهض معه ملهيم الضمهل ،الهض
علَ هذه البسبوس سن أل

وف فمضو وشوي ،يعنف أل

وف فمضو ونحدى عشو ،وافنض عشو ،أو

ف ف عشو ،يأخذ ق ع من البسبوس فوقهض شهفت مهن الم سه او إ الهض ملهيم الضمهل ون بهدو ،

بدو م س او  .هذا سن الم؟ هذا قبل مضو وعشوين سن  ،أو مضو وعشو سنوا .

فههذا يعنهف

يسهتغوب أ ههذا موجهود قبهل مضوه سهن  ،ههو موجهود فهف اله

العهوب مهن قبهل مهن

قبل .نعم.

طالب............:
الشيخ :كل شفت موجود ،الل شفت موجود ،في التضب لل ب" م بوع ببهو ا سهن أله
سبق وف فين النضهو ،التضب فف ال ب" ،وفي اليلي تحييو الجمبوي بضلمضيونيز.

طالب..........:

وف فمضوه
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الشيخ :موجود .شو؟

طالب :عوبف يض شي"؟

الشيخ :مض ندري عن أصل لكن موجود يعنف قبل الم؟ قبل تسعين سهن  .اإلنسهض الهذي مهض اعتهضد
هذه األمور يقول :أيش لو النض ؟

هف موجود  ،الل شفت ل أصل ،يعنف عندهم مض يسمون

بضلكوام" والجوارش اللهض مشهيض موجود اآل  ،موالبضتهض موجود هنض اآل  .نعم.
"وَذ َكر َََو عبيد َةَََّ :نه لِّ ٌّ ِّ
ِّ
ةه َع ِّجينةا.
ةَ ََِ َ
ةاف َ ْ
ةان َََرَاد َ ْ
َ َ ُ َُ ْ َ
َكَل ُ
ةْ َع ْةن َذل َ
َن َي ْخ ِّب َةز َِ َخ َ
ص م ْن َ َ َِ َ
ُ
َن ُي ْع َج َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
الد ِّق ِّ
َواْل َم ْعَنى َََّن َها ُخلِّ َ ْت َِ َص َار ْْ َك َّ
ال تَُرابا ََِي ْخ َةتلُُِّ
َي َتص ُير اْلجَب ُ
يق اْل َمْلتُوْ ب َش ْي ط م َن اْل َما ْ َ .
"بست" ُقلِّع ْت ِّم ْن ََصلِّها َِ َذهب ْتَ ،ن ِّظيرإ{ :ي ِّ
ض ِّباْلَب ْع ِّ
نسة ُِ َها َربِّةي َن ْسةِا}
اْلَب ْع ُ
ال اْل َح َس ُنَ :و ْ
ُُ َ
ََ
ْ َ
َ
ضَ .وَق َ
[طه .]105:وَقال َع ِّ َّيةُُ :ب ِّس َ ْت َك َّ ِّ
ق َ ِّ ِّ ِّ
ِّ ِّ
ةال
الَ .ق َ
َي س َيقت اْلجَب ُ
يْ :اْلَب  :السو ُ ْ
الر ْمْ َوالتَرابَ .وق َ
َ َ
ةت ِّْ ِّ
قَ ،وَق ْد َبس ْس ُت ِّْ ِّ
ةْ َ َُبس َةها ِّب َّ
ةْ
عَب ْي طةدَ :ب َس ْس َ
َ ََُو َزْيطد :اْلَب  :السو ُ
ةال َ ََُةو ُ
اإلَ َ
الضةمِّ َب ًّسةاَ .وَق َ
اإلَ َ
َ
َوَ َْب َس ْس َت  -لُ َغ َت ِّ
ان ِّ -إ َذا َز َرْرَت َها َوُقْل َت َل َهاِّ :ب ْ ِّب ْ َ .وِِّي اْل َحِّدي ِّ َ « :ي ْخُر ُج َق ْو ٌم ِّم َن اْل َمِّديَن ِّة ِّإَلةى
اْلة َةيم ِّن َو َّ
الشةةامِّ َواْل ِّعةَةر ِّ
ةه اْل َحة ِّةدي ُ ْاآل َخة ُةر:
اق َي ُبسةةو َن َواْل َمِّد َين ة ُة َخ ْيةٌةر َل ُهة ْةم َلة ْةو َكة ُ
ةانوا َي ْعَل ُمةةو َن» َو ِّم ْنة ُ
َ
َه ُْ اْلَي َم ِّن َي ُبسو َن ِّعَياَل ُه ْم»".
« َرا َ ُك ْم َ ْ
الشيخ :الثضنف من خوج ؟
طالب :أحسن ف إليأ.

الشيخ :األول فف الصحيل

طالب.............:

الشيخ :هذا ع س  ،هذا ع س  ،األول يخوجو من المدين  ،وهذا يقدمو  .نعم.
و يم ن حمل علَ وجه ٍ صهحيل إ أههل الهيمن يهأتو  ،وأههل المدينه يخوجهو َ « ،واْل َمِّد َينة ُة َخ ْي ٌةر
َل ُه ْم َل ْو َك ُانوا َي ْعَل ُمو َن» نعم.

طالب...........:

الشيخ :بضللل بضليب ين بضليب ين.

طالب :بت بضلنب ين.

الشيخ :بت بضلنب ين.

َبت وبت ،والقى يقضل ل الذلأ ،فف بعض الجهض
اللتل أوقق بحوٍأل عنيم ،القى .أيش تسمون أنتم؟

طالب..........:
الشيخ:

أنتم تلتحو البضت؟

طالب...........:

يلتحهو البهضت وبعيههم ي سهوونهض ،نعهم ،لكهن
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الشيخ :هذه مش ل  ،أنتم.

طالب..........:

الشيخ :إي نعم نجد ي سوونهض ،والجنوب بعيهم يلتحهض ،المقصود أن واحد من أهل ههذه الهب د
ذه

إلَ تلأ الجهض

ٍ
صديق ل  ،وقضل ل  :إنكم أنتم أُنض
فأللَ علَ ،نزل عيلض علَ

وبت ،يعنف مض مع شفت.
وتسوفو قضل :نويد رز َ
طالب...........:

تتكللو ،

الشيخ :يعنف ليت مع شفت ،يعنف مض ل داعف ذبضول؛ ألنه مهض ..لهو تقوله  :دجهضأل و شهفت مهض
يقدم لليي  .المقصود أنه قهد الهوز وعليه مهض ظنه اليهي

علَ شوطأ؛ ألننف تعب

أرنه

فأكهل ،فأكهل قهضل :وف ههذا

فف تحصيل  ،فم تبين ل أن الخ هأ فهف عهبى الكلمه ؛ يعنهف فهف فههم،

بد أ ي و اإلنسض علَ خبو بأعوال النض

وعضداتهم وعب هم للكلمهض

واخهت ل المعهضنف.

المعضنف لبعض الكلمض يوقق فف حوٍأل عنيم .نعم.
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
اه َما َ ََُو َزْيطد ِّباْل َك ْس ِّرَ َِ ،م ْعَنى ِّم ْن َح ِّس ََ ِّم ْةن َح ْية ُ
ول :رئ ِّبه م ْن َحس ََ َوَبس َََ .وَرَو ُ
" َواْل َعَر ُب َتُق ُ
ََحسس َته ،وب ِّسَ ِّمن حي ُ ََل َغه م ِّسيرَ .وَقال مج ِّ
اه ٌةدَ :سةاَل ْت َس ْةيال .وقةال ِّع ْك ِّرَمةةُُ :ه َّةد ْْ َه ًّةدا.
ْ َ ْ ُ ََ َ ْ َْ َ ُ َ ُ َ َ َ ُ َ
ِّ ِّ ِّ
ِّ
ال اْل َح َس ُن :قُ ِّ َع ْت َق ْ عا".
وقال ُم َح َّم ُد َْ ُن َك ْع طبُ :سَّيَر ْْ َس ْيراَ ،وم ْن ُه َق ْو ُل ْاألَ ْ َلب اْلع ْجل ِّيَ :وَق َ
يعنف مض ذالو .مض ذالو قول األغل يم ن بضلتتبق فف الت التلضسيو األخوى.

طالب...........:

الشيخ :وجده صضحب م .أيش يقول؟

طالب...........:

الشيخ :يعنف وجده صضحب م طي ؛ أن بيضض بضألصول موعق الشضهد "بيضض"؛ يعنف فف جميق

األصول يقول :ولم نعثو علي  ،والم تو األول لآلخو ،الم تو األول لآلخو .نعم.
ةه  :-اْل َهَبةا ُ المنبة
" َق ْولُ ُه َت َعةاَلىَ َِ { :كاَن ْةت َهَبةا ُم ْنَب ًّثةا} [الواقعةة .]6:قةال علِّةي -ر ِِّ
ةي َّ ُ َع ْن ُ
َ َ َ ٌّ َ َ
ِّ
الرهج َّالِّذي يس َع ِّمن حو ِّ
ِّ
اِ ِّر ا َّلدو ِّ
اب ثُ َّم َي ْذ َهبَ َِ ،ج َع َْ َّ ُ َ ْ
َّ ْ ُ
َ
َ ْ ُ ْ ََ
ةال ُم َجاه ٌةد :اْل َهَبةا ُ
َع َماَل ُه ْم َك َذل َََ .وَق َ
ِّ
ِّ
هو الشع َّ ِّ
ةه َ َْيضةاُ :ه َةو
ِّي َن ْح ُوُإ َع ِّن ْاَ ِّن َعَّب ط
َ ُ
اسَ .و َع ْن ُ
اع الذي َي ُكو ُن ِي اْل ُك َّوِّة َك َه ْيَئة اْلغَُب ِّارَ .وُرو َ
َُ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ما َت َ َايَر م َن َّ
ةه َع َّيةةَُ .وَق ْةد
الن ِّار ِّإ َذا ْ
ةع َل ْةم َي ُك ْةن َش ْةيئاَ .وَقاَل ُ
يةر م ْن َهةا َش َةرٌر َِ ِّةن َذا َوَق َ
اِة ََرَب ْت َي ُ
َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
م َضى ِي َّاْل ُِْرَق ِّ
ةاإ َهَبةا َم ْن ُثةورا}
{وَقةد ْمَنا ِّإَلةى َمةا َعمُلةوا م ْةن َع َم طةْ َِ َج َعْلَن ُ
ان) ع ْنَد َق ْولِّه َت َعةاَلىَ :
َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
َّ
َّ
ًّ
ِّ
يهةا م ْةن
[الِرقانَ .]23:وِّقَ ار َ ُة اْل َع َّ
َي ُم َتَِ ِّرقا م ْن َق ْوِّله َت َعةاَلىَ { :وَبة َّ ِ َ
امة ُم ْنَبثا بالثا اْل ُمَثل َثة َ ْ
التا ِّ اْلم َثَّن ِّ
ق َّ ِّ
ُك ِّْ َد َّاب طة} [لقمان ْ َ ]10:ق
"م ْنَب ًّتا" ِّب َّ
ةاة
ُ
َي ََِّر َ َوَن َشَرَ .وَقَ َر َم ْسُرو ٌ َوالن َخعي َوَ ََُو َح ْي َوَة" ُ
ِّ ِّ
اْ"...
َي َق َ َع ُهَ ،و ِّم ْن ُه اْلَب َت ُ
َي ُم ْنَق عا م ْن َق ْولِّ ِّه ْمَّ ََ :ت ُه َّ ُ َ ْ
َْ
الشيخ" :ومن المنب " الذي

طالب :أحسن ف إليأ ،المنب

ظهو أبقَ .نعم.
ا
أرعض ق ق و
أعمضلهم ون فكضن

فف الجبضل.
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الشيخ :كي ؟

طالةةةب :يقه ههول :فكضنه ه
[الواقع .]5:

{وُبس ه ه
أعمه ههضلهم { َهَب ههضت ُمنَبثه ههض} [الواقعه ه  ]6:واآلي ه ه تع ههود َ

هضل َبسه ههض}
الجَب ه ُ

الشيخ :فكضن يعنف الجبضل { َهَبضت ُمنَبثض} [الواقع .]6:
طالب :الملسو حملهض علَ األعمضل.

ضل} [الواقع " ]5:سهيو " علهَ المعنهَ األول ،وأ ههذه
{وُبس الجَب ُ
الشيخ :إي علَ أسض أ َ
ع ق بهض ببت الجبضل .علَ الل حضل المعنيهض ظهضه او لكهن الونههض ُفتته فههو أليهق بههذا المقهض ،
هضل َتح َس ُهب َهض َجضمه َهد َوهههف َت ُمه َهو َمهو السه َهحضب} [النمههل ]88:سههيو ؛ يعنههف
{وَته َهوى الجَبه َ
كونههض سههيو َ
َ
سضر ( )45:33والبت هو السهيو المهض جهضت فهف الحهديث لكهن إردافه بقوله َ{ :ف َك َضنه َهَبهضت ُمنَبثهض}
[الواقع  ]6:فضليميو يعود إلَ الجبضل "فضلبت" هنض :التلتي  .نعم.

ضل َالضلعهن ال َم ُنلوش} [القضرع .]5:
{وَت ُكو ُ الجَب ُ
طالبَ :
هضهض} [النضزعهض ،]32:
هضل أَرَس َ
{والجَب َ
الشيخ :نعم .علَ الل حضل هف أحوال ،أول األمو ههف ارسهي َ
فههم تُ َس هيو يحسههبهض النههض واقل ه { َوهههف َت ُمه َهو َمههو السه َهحضب} [النمههل ]88:تمشههف تسههيو فههم بعههد ذلههأ
َ
يحصل لهض مض يحصل .سم.
طالب :ولكن األعمضل هل لهض سضبق ذالو هنض؟
{وَقهدمَنض إَلهَ َمهض َعملُهوا} [اللوقهض ،]23:
الشيخ :مض لهض سهضبق ذالهو لكهن لههض ذالهو فهف موع ٍهق آخهو َ
نعم ،وعلَ هذا القول اآلي الثضني ليت لهض ارتبضط بضآلي األولَ .نعم.

طالب)46:33( :
الشيخ :هض؟

طالب............:

الشيخ )45:36( :نعم.

طالب............:

الشيخ :وف نحن مض عب نضهض بضليبى لكن يم ن جمعهض سهل ،وهذا التلسيو الموعهوعف الهذي

أن هض أشههيو علههَ اإلخ هوا ب ه  ،أنههأ تجمههق الههل مههض فههف الق هوآ مههن الجبههضل مههن ذالههو للجبههضل ،ويلسههو
بعيهض بعيض ،ومثله فهف األرض مثله فهف الهذا فهف األعيهض  ،وفهف األعيهض التهف ههف محسوسه ،

وفف المعضنف أييض .فهذا النوع من التلسيو يليد طضل العلهم فضوهد البيهو يحص ُهو له جميهق مهض فهف
يقهق فهف اعه واب المهض هنهض .إذا جمعنهض الهل مهض جهضت
القوآ من هذا ،وبعي يلسو بعيض؛ أل
فف الجبضل رأينض أنهض أحوال ،حضل تكو الذا وحضل تكو فم تنتقل إلَ الذا ،وطور تنتقهل إلهَ الهذا؛

وه ذا أل بعيهض ُفتت  ،هل معنهَ ُ"بسه " ُسهيو ؟ وبعيههض { َِ َك َان ْةت َهَبةا } [الواقعه  ]6:األولهَ
أ يلسو بمض قضل المهل أو أنهض ُفتت  .نعم.
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طالب..............:
الشيخ :إي.

طالب..............:
الشيخ:

هذا يستدلو به علهَ دو ار األرض ،يسهتدلو به و دليهل فيه نعهم؛ أل السهيضا يهدل

علَ إنهض بعد.

طالب..............:
الشيخ :مضذا؟

طالب..............:

الشيخ :إي أيش فف؟

طالب..............:
الشيخ:

السيضا يدل علَ أنهض فف اآلخو .نعم.

ف ي َش ِّ
ِّ
اك ُْ َما ُه َو ِّم ْن ُه:
َصَناِا َثَال َثة ُكْ ص ْن ط ُ
َي َ ْ
" َق ْولُ ُه َت َعاَلىَ { :وُك ْنتُ ْم َ َْزَوارا َثَال َثة} [الواقعةْ َ ]7:
ِّ
َكما ي َش ِّ
الز ْو ُج َّ
اك ُْ َّ
اب
َص َ
َص َ
اب اْل َم ْي َمَنةة} [الواقعةةَ ]8:و{َ ْ
ةالْ ََِ { :
َ ُ
ةح ُ
ةح ُ
الز ْو َرةَُ ،ث َّم ََ َّةي َن َم ْةن ُه ْةم ََِق َ
ِّ
ِّ
ِّ
السة ِّ
اْ
َمة}[الواقعةَ ]9:و َّ
ين ُي ْؤ َخ ة ُذ َِّ ِّهة ْةم َذ َ
اب اْل َم ْي َمَنةةة} [الواقعةةةُ ]8:هة ُةم َّالةةذ َ
َصة َ
ةابُقو َنْ ََِ { ،
ةح ُ
اْل َم ْش ةَ َ
ين ِّإَلى اْلجَّن ِّة{ ،وََصحاب اْلم ْشَ ِّ
ِّ
اْ ِّ
الشم ِّ
ال ِّإَلى َّ
اْلَي ِّم ِّ
الن ِّار
ين ُي ْؤ َخ ُذ َِّ ِّه ْم َذ َ
َمة} [الواقعةُ ]9:ه ُم َّالذ َ
َ
َ
ْ َ ُ َ َ
ِّ
ِّ
َّ
ال"...
ْمةُُ .يَق ُ
َم ُة اْل َم ْي َسَرُة َوَك َذل ََ الشَ َ
َقاَل ُه السديَ .واْل َم ْشَ َ
ضب ال َمش ه هأَ َم }
َ
ضب ال َمي َمَن ه ه } [الواقع ه ه  ]8:هه ههم اله ههذين يأخه ههذو الكته ههضب بأيمه ههضنهم{ ،وأَصه ه َهح ُ
{فأَصه ه َهح ُ
[الواقعه  ]9:ههو الهذين يأخهذ الكتهضب بشهمضل  ،ويبقهَ الهذي يأخهذ الكتهضب مهن ورات ظههوه ،أيهش قههضل

ل؟

طالب...............:

الشةةيخ :يعنههف مثههل مههن يأخههذه بشههمضل مههن ورات ظه هوه .أري ه

ال ه

بههن ح هز ولههم أره لغي هوه أن ه

العصههض مههن هههذه األم ه  .هههم الههذين يأخههذو الكتههضب مههن ورات ظهههوهم ،والنهههو واقههق بههين الشههمضل

واليمين ،ليت من أهل اليمين و من أهل الشمضل .نعم.
ِّ
اْ ِّ
الشةم ِّ
َص َ ِّ
ِّ ِّ
ال.
َي َذ َ
الَ :يا ُِ َةال ُن َشةائ ْم ِّبَ ْ
ْمة َ ْ
ةحاب ََْ َ ،
ْمةَ .وُيَق ُ
" ُيَق ُ
َ
َي ُخة ْذ َه ْةم َشةَ َ
الَ :ق َعَد َُِال ٌن َشَ َ
ِّ
ال الش ْؤمى ،ولِّْلج ِّان ِّب ِّ
واْلعرب َتُقول لِّْليِّد ِّ
الشم ِّ
الشم ِّ
ال لِّما َرا َ َع ِّةن اْلَي ِّم ِّ
ةين:
ال ْاأل ْ
َ َ َ
ُ َ
َ ََ ُ
َمَ .وَك َذل ََ ُيَق ُ َ
َشَ ُ
َ
َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ين
ال ْاَ ُن َعَّب ط
اب اْل َم ْي َمَنةة ُه ُةم َّالةذ َ
َص َ
ةاس َوالسةديْ َ :
ةح ُ
اْل ُي ْم ُن َ ،ولِّ َما َرا َ َع ِّن الش َمال :الش ْؤ ُمَ .وَق َ
ِّ
ُخ ِّرر ِّت الذ ِّرَّي ُة ِّمن ِّ ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ين ِّح ِّ
ةال
َك ُانوا َع ْن َي ِّم ط
ين َ ْ َ
ْ ُ
ال َّ ُ َل ُه ْةمَ :ه ُةؤََّل ِةي اْل َجَّنةة َوََّل ََُبةاليَ .وَق َ
صْلبه ََِق َ
ِّ
َزيد َن ََسَلمََ :صحاب اْلميمَن ِّة هم َّالِّذين َ ِّ ِّ
َم ِّة
ُخ ُذوا م ْن ِّش ِّق َ
َ
َص َ
آد َم ْاأل َْي َم ِّن َي ْو َمئ طةذَ ،وَ ْ
ةح ُ
اب اْل َم ْشةَ َ
ْ ُ ْ ُ ْ َ ْ َ ُ َْ َ ُ ُ
ِّ
َّالِّذين َ ِّ
اب اْلم ْيمَنةة م ْةن َ ِّ
ُخ ُذوا ِّم ْةن ِّش ِّ
ُوتةي
ةق َ
َ
َص َ
ةال َع َ ةا ٌ ََ ُم َح َّم ُةد َْ ُةن كعبةهْ َ ،
آد َم ْاأل َْي َس ِّةرَ .وَق َ
ةح ُ َ َ َ
َ
ين ِّه ،وََصحاب اْلم ْشَ ِّ
ِّ ِّ ِّ ِّ
ِّ ِّ
ِّك َتابه َِّي ِّم ِّ
اب اْل َم ْي َمَن ِّة ُه ْم
ال ْاَ ُن ُرَرْي طجْ َ :
َُ َ
َص َح ُ
َمة َم ْن َُوت َي ك َت َاب ُه بش َمالهَ .وَق َ
َ ْ َ ُ َ َ
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اْ ،وََصةحاب اْلم ْشةََم ِّة هةم ََهةْ َّ ِّ ِّ
ََهْ اْلحسةَن ِّ
اب اْل َم ْي َمَن ِّةة
ةال اْل َح َس ُةن َو َّ
َص َ
الرب ُ
ِّيةعْ َ :
ةح ُ
السةيَئاَْ .وَق َ
َ ْ َ ُ َ َ ُْ ْ ُ
ُْ ََ
ِّ
ِّ
ِّ
ال َّ ِّ
َص َحاب اْلم ْشََمة اْلم َش ِّائيم َعَلةى َ ْن ُِ ِّس ِّةهم ِّب ْاألَ ْعم ِّ
َعم ِّ
ِّ ِّ ِّ
ةال
اْل َمَيام ُ
ْ
َ
ُ
الصال َحةَ ،وَ ْ ُ َ َ َ
ين َعَلى َ ْن ُِسه ْم ب ْاأل ْ َ
ِّ
السِّيَئ ِّة اْلَق ِّب َ ِّ ِّ
اإل ْسَ ار ِّ َع ْن َ ََِّي َذ طر َع ِّن َّ
يح م ْسلِّ طم ِّم ْن َحِّدي ِّ ِّْ
الن ِّب ِّي َ -صَّلى َّ ُ َعَل ْي ِّةه
َّ
يحةَ .وِي َصح ِّ ُ
السما الد ْنيا َِِّن َذا ررْ عن ي ِّم ِّ
َّ
ين ِّه ََس ِّوَد ٌة و َع ْن َيس ِِّّ
ةال -
َ ُ ٌ َْ َ
َ
َ
ْ
ةارإ َ ْس ِّةوَد ٌة َ -ق َ
َ
الََِ « :ل َّما َعَل ْوَنا َّ َ َ
َو َسل َم َ -ق َ
ِّ ِّ ِّ ِّ
ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ
ِّ
ال مْر َحبا ِّب َّ
الصالِّ ِّح َو ِّاَّل َْ ِّن
الن ِّب ِّي َّ
َِن َذا َن َظَر قَب َْ َيمينه َِح ََ َوِّإ َذا َن َظَر قَب َْ ش َماله َب َكى َ -ق َ
ال ََِ -ق َ َ
ِّ
السَالم وهِّذِّإ اْألَس ِّودةُ َّال ِّتي عن ي ِّم ِّ
َّ ِّ
ِّ
ين ِّه
ْ َ
ال َه َذا َ
آد ُم َعَل ْيه َّ ُ َ َ
َْ َ
يْ َم ْن َه َذا َق َ
ال ُ -قْل ُتَ :يا ر ْب ِّر ُ
الصال ِّح َ -ق َ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ةْ َّ
ةْ اْلَي ِّم ِّ
النةار» َوَذ َك َةر
َس ِّةوَدةُ َّالتةي َع ْةن ِّش َةمالِّه َ ْ
ةين َ ْ
َو َع ْن ِّش َمالِّه َن َس ُةم ََنيةه ََِ ْ
ةْ اْل َجَّنةة َو ْاأل ْ
َه ُ
َه ُ
َه ُ
الشةَ ِّ
ِّ
ِّ
اب َّ
اب َّ
اب َّ
الت ةََخ ِّر.
َصة َ
َصة َ
َصة َ
َصة َ
ْمة َ ْ
التَقةدمَِّ ،وَ ْ
اب اْل َم ْي َمَنةة َ ْ
ةال اْل ُمَب ِّةرُدَ :وَ ْ
ةح ُ
ةح ُ
ةح ُ
ةح ُ
اْل َحةدي َ َ .وَقة َ
َ
ِّ ِّ
ِّ ِّ
واْلعرب َتُقول :ارعْل ِّني ِِّي ي ِّم ِّ
ين َوََّل َت ْج َعْلَنا
ين ََ َوََّل َت ْج َعْل ِّني ِِّي ِّش َمالِّ ََِّ َ ،
ار َعْلني م َن اْل ُم َتَقدم َ
َيْ :
َ
ُ َْ
َ ََ ُ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ينَ .و َّ
َم ِّة}
ةةن اْل ُم َتةةةََخ ِّر َ
مة َ
َصة َ
َصة َ
اب اْل َم ْي َمَنة}[الواقعةةةةَ { ]8:و َمةةةا َ ْ
الت ْك ِّرية ُةةر ِةةةي { َمةةةا َ ْ
ةةح ُ
ةةح ُ
اب اْل َم ْشةةةَ َ
ِّ ِّ
اق ة ُة َّ )1مةةا اْلح َّ
التع ِّجية ِّةبَ ،كَقولِّة ِّةه{ :اْلح َّ
اق ة ُة} [الحاقةةة،]2:1
َ َ
َ
ْ
[الواقعةةة[ ]9:ص ]181:ل َّلت ِْخةةيمِّ َو َّ ْ
ةالَ :زْي ٌةدَ ،مةا َزْي ٌةد َ ،وِِّةي َح ِّةدي ِّ َُمِّ َزْرطع َ-ر ِِّةي
{ َواْلَق ِّار َع ُةََّ )1ما اْلَق ِّار َع ُة} [القارعةَ ]2:1ك َمةا ُيَق ُ
َ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
َّ
ةح ِّ
الثةو ِّ
َص َ ِّ
اب
ص ُ
ةَ َو َمةا َم ِّال ٌ
َّ ُ َع ْن َها َ « :-م ِّال ٌ
َص َ
اب َوِّأل ْ
يةر َمةا أل ْ
ةود َت ْكث ُ
ةحاب اْل َم ْي َمَنةة م َةن َ
ةَ » َواْل َمْق ُ
ِّ ِّ ِّ
اْلم ْشَ ِّ ِّ
ِّ ِّ ِّ
اب اْل َم ْي َمَن ِّةة} [الواقعةة]8:
اب" ُرِِّ َع ِّباَّل َْتَدا َواْل َخَبُر { َما َ ْ
َص َح ٌ
يْْ َ" :
َص َح ُ
َمة م َن اْلعَقابَ .وق َ
َ َ
ِّ
ِّ
َن َت ُكةةو َن " مةةا"
اب اْل َم ْي َمَنةةة َمةةا ُه ْةم؟ ،اْل َم ْعَنةةىََ :ي ش
ةَْ :ي ُج ُ
ةوز َ ْ
َكَََّن ُ
َص َ
ةالْ ََِ :
ةح ُ
ةي ط ُهة ْةم؟َ .وقية َ
ةه َقة َ
َ ْ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
اب َّ
ةه َت َعةاَلى:
التَقدمِّ َو ُعلُ ِّو اْل َم ْن ِّزَلةةَ ،ق ْولُ ُ
َتَْكيداَ ،واْل َم ْعَنى َِ َّالذ َ
ين ُي ْع َ ْو َن ك َت َاَ ُه ْم ِّبَ َْي َمان ِّه ْم ُه ْم َ ْ
َص َح ُ
ِّ
الس ِّ
الس ِّ
ةةن َّ
ِّي َع ِّ
ةةال:
الن ِّب ِّ
ةةابُقو َن َّ
{ َو َّ
ةةي َ -ص َّةةلى َّ ُ َعَل ْيةةه َو َس َّةةل َم َََّ -ن ُ
ةةابُقو َن} [الواقعةةةُ ]10:رو َ
ةةه َق َ
الس ِّابُقو َن"...
َّ
َم َمهض
يعنف هذا علَ سبيل اإلجمضل َ
ضب ال َمي َمَنه (َ )8وأَص َهح ُ
ضب ال َمي َمَنه َمهض أَص َهح ُ
{فأَص َح ُ
ضب ال َمشهأ َ
َم (َ )9والسههضبُقو َ الس ههضبُقو َ } [الواقع ه  ]10-8:هههذا إجمههضل ف ههم بههدأ بضلتلصههيل ف ههف
أَصه َهح ُ
ضب ال َمش هأ َ
الثضلث .نعم.

أحوالهم ،بدأ بضلسضبقين لشوفهم وعلو منزلتهم فم بأصحضب اليمين فم الصن
ِّ
ِّ َّ
َّ
ِّي َع ِّن َّ ِّ
وإ َوِّإ َذا
الَّ « :
ين ِّإ َذا َ ْ
الس ِّابُقو َن َّالذ َ
ُع ُوا اْل َح َّق َق ِّبلُ ُ
"ُرو َ
النب ِّي َ -صلى َّ ُ َعَل ْيه َو َسل َم َََّ -ن ُه َق َ
ِّ
وإ َو َح َكموا لِّ َّلن ِّ
اس َك ُح ْك ِّم ِّه ْم ِّألَ ْن ُِ ِّس ِّه ْم» َذ َكَرُإ اْل َم ْهَدوِّي".
وإ ََ َذلُ ُ
ُسئلُ ُ
ُ
الشيخ :أيش قضل عن ؟

طالب...................:
الشيخ :سم.

" َوَقا َل ُم َح َّم ُد َْ ُن َك ْع طب اْلُقَرِّظيِّ :إَّن ُه ُم ْاألَ ْن ِّبَيا ُ  .وقال اْل َح َس ُن"...
شأ أ األنبيضت أسبق النض إلَ الدين واعتنضا الدين ،فههم األواوهل مهن الهل أمه  ،فههم سهضبقو ،
وأول من يهمن بهم ويصدا يصدا علي أن من السضبقين .نعم.
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"وقال اْل َحس ُن َوَق َت َادةُ ِّ َّ :ن ِّ
اإليم ِّ
ِّ
ُم طةَ .وَن ْح ُةوُإ َع ْةن ِّع ْك ِّرَمةةَ .وقةال ُم َح َّم ُةد َْ ُةن
ان ِّم ْن ُك ِّْ َ َّ
َ
السابُقو َ إَلى ْ َ
ِّ
ِّ
ِّ
الس ِّ
ةابُقو َن ْاأل ََّوُلةو َن ِّم َةن اْلم َه ِّ
ِّس ِّ
ين
ةه َت َعةاَلىَ { :و َّ
ةار ِّر َ
ين َصَّل ْوا ِّإَلى اْلقْبَل َت ْي ِّنَ ،دليُل ُه َق ْوُل ُ
ينُ :ه ُم َّالذ َ
ير َ
ُ
و ْاألَ ْنصار}[التوبة ]100:وَقال مج ِّ
الن ِّ
الس ِّابُقو َن ِّإَلى اْل ِّج َه ِّادَ ،وَ ََّو ُل َّ
اس َرَواحا ِّإَلى
اهٌد َو َ ْيُرُإُ :ه ُم َّ
َ َ َُ
َ َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
الصَل َواْ اْل َخ ْم ِّ  .وقال َّ
اَِّ :إَلى
الس ِّابُقو َن ِّإَلى َّ
َّ
ال َعل ٌّي َ-رِ َي َّ ُ َع ْن ُه ُ :-ه ُم َّ
الض َّح ُ
الصَالةَ .وَق َ
ِّ
ِّ
الت ْوَب ِّة َوَ ْ ِّ ِّ
يد َْ ُن ُرَب ْي طرِّ :إَلى َّ
عوا ِّإَلى َم ْغ َِِّرطة ِّم ْن
اْل ِّج َهاد .وقال َسع ُ
ال َّ ُ َت َعاَلىَ { :و َس ِّار ُ
َع َمال اْلب ِّرَ .ق َ
ِّ
ِّ
ِّ
اْ و ُهةم َل َهةا س ِّ
ةَ ُي َس ِّ
ةابُقو َن}
َرب ُ
ةالَُ{ :وَلئ َ
ةار ُ
َ
عو َن ِةي اْل َخ ْي َةر َ ْ
ِّك ْم} [عمران ]134:ثُ َّم َ ْثَنى َعَل ْةي ِّه ْم ََِق َ
ِّ
يِّْ :إَّن ُه ْم ََْرَب َعةٌِّ ،م ْن ُه ْم"...
[المائدةَ .]41:وق َ
السضبق السضبق يتصور فف الل عمل خيو وفف الل عبضد  ،فعلَ اإلنسض أ يبضدر إذا ُدعف لعمهل
خيو .إذا ُدعف يبضدر ي و من السضبقين إلي و يتواخَ ون امتثل فف النهضي  ،لكن يحوص علهَ
هضدر مسههضرعض مسههضبقض منضفس هض فههف الخي ه او ليههدخل فههف هههذه الزمههو ،إ تههأخو فضت ه هههذا
أ ي ههو مبه ا

الوص  ،فإ أتَ بضلواج

وتو المحو  ،ون لم ي ن من السضبقين فهو نضجف إ شضت ف تعضلَ.

لهذلأ يحصهل ا متثهضل مهن افنهين وبينهمهض بهو شضسههق .ههذا يسهضرع الهل مهض ُدعهف إلهَ عمهل خيههو،
وذا يلع ههل الخيه ههو لكن ه ه يتويه ههث و يس ههتعجل .فه ههوا به ههين مه ههن أُمه هو به ههذبل ابن ه ه { َوَتل ه ه ُ لل َجبه ههين}

هضدوا َيل َعُلههو َ }
وهض َو َمههض َاله ُ
[الصههضفض  ]103:ابن ه مههض عنههده غي هوه ،وبههين أم ه ت ههمو بههذبل بقههو {َف ه َذَب ُح َ
[البقهو ]71:فههوا بهين امتثههضل وامتثهضل .مههن سهل هههذه األمه مههن م هث سههنين يههذ لص ه إ

وهو فف المسجد .ويذالو عن بعيهم أن الض يقول :إ الذي

يأتف للص

حتَ يدعَ لهض إن

رجل سوت .في ول العهد ويستمو األمد إلَ أ نلوح بمن يصلف ،ولو لم يدر مهن الصه

شهيئض،

وف المستعض  .وقيل...
ةاَق َ َّ ِّ ِّ
ُم ِّة موسى وهو ِّح ْزِّقيْ م ْؤ ِّمن ِّ ِّ
ِّ
ِّ
يسةى
ُ ُ ُ
آل ِْر َع ْو َنَ ،و َس ِّ ُ
يِّْ :إَّن ُه ْم ََْرَب َعةٌ ،م ْن ُه ْم َس ِّاَ ُ
ق َ َّ ُ َ َ ُ َ
ُمةة ع َ
" َوق َ
احب َ ْن َ ِّ
ِّ
اكَيةََ ،و َس ِّابَق ِّ
يب َّ
ُم ِّة ُم َح َّمطد َ -صَّلى َّ ُ َعَل ْي ِّه َو َسَّل َم َ -و ُه َما َ ََُةو
ان ِِّي َ َّ
الن َّج ِّار َص ُ
َو ُه َو َح ِّب ُ
اس"...
ع َمُر َ-ر ِِّ َي َّ ُ َع ْن ُه َما َ -قاَل ُه ْاَ ُن َعَّب ط
َب ْك طر َو ُ
لكن أبو ب و نعم سضبق ،وهو أول من آمن بضلنبف –علي الص والس  -من الوجهضل لكهن عمهو
تأخو إس م تأخو إس م  ،وبهذا ا عتبضر نعم هو أفيل األم بعد نبيههض وبعهد أبهف ب هو ،وههذا
إش ضل في  ،وهو من السهضبقين األولهين الهذين صهلوا إلهَ القبلتهين ،و إشه ضل فهف ههذا ،وبه أعهز

ف الدين وأظهو الدين علَ يدي  ،لكهن السه بق إذا الهض المقصهود به السهبق الم لهق فلهم يهذالو مهن
السضبقين بل السضبق أبو ب و مهن الوجهضل ،ومهن النسهضت خديجه  ،ومهن العبيهد به ل ،ومهن الصهبيض

علف إلَ آخوه .وتأخو إس
الليضول ول من المنضق

عمو –رعف ف عن وأرعضه -تأخو عهن السهبق الم لهق ،وله مهن

مض يجعل بهذه المنزله التهف ذالوههض النبهف -عليه الصه

والسه  -وأنه

فههضنف صههحضبت  ،وفههضنف الخللههضت ،وفههضنف المبش هوين بضلجن ه فقول ه  :أبههو ب ههو وعمههو مخ هوأل؟ م هض علههق

علي  .نعم.
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طالب.............:

الشيخ :إي ،لكن هضرو مض هو معتبو نبف هضرو فهو يذالو من األتبضع.

طالب.............

الشيخ :مض يصيو .يصيو السبق نسبف ،مض هو بسبق م لق .إذا الض يقصد السبق الم لق فعمو

مسهبوا بجمهق مهن الصهحضب  ،ون الهض السهبق نسههبف بعهد أ أسهلم صهضر مهن أسهوع النهض

مبههضدر

فهذا صحيل .نعم.

طالب.............:
الشيخ :من هو؟

طالب.............:

الشيخ :السبق نسبف.

طالب.............:

الشيخ :إي ،السبق النسبف معوول .نعم.

ِّ
ُ َْ ُن اْل َع ْج َةال ِّنَّ :
ةْ ْاَ َت َك َةر لِّْل َخ ْي ِّةر
ال ُش َم ْي ُ
" َقاَل ُه ْاَ ُن َعَّب ط
اس َح َك ُ
ةاس َثَال َثةةٌََِ ،ر ُر ٌ
الن ُ
اإ اْل َم َاوْرديَ .وَق َ
الس ِّ
ع ْم َةرُإ
ِِّي َحَدا َث ِّة ِّس ِّن ِّه َد َاو َم َعَل ْي ِّه َح َّتى َخَر َج ِّم َةن الةد ْنَيا َِ َهة َذا ُه َةو َّ
ةْ ْاَ َت َك َةر ُ
ةاَ ُ
ق اْل ُمَق َّةر ُبَ ،وَر ُر ٌ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
َص َح ِّ
وب ثُ َّم طُ ِّ
ِّبالذ ُن ِّ
اب اْلَي ِّم ِّ
ينَ ،وَر ُر ٌْ ْاَ َت َكَر
ول اْل َغَِْلة ثُ َّم َر َر َع َِّ َت ْوَبته َح َّتى ُخت َم َل ُه َِّ َها َِ َه َذا م ْن َ ْ
عمَرُإ ِّبالذ ُن ِّ
وب ثُ َّم َلم َيَز ْل َعَل ْي َها َح َّتى ُخ ِّتم َل ُه َِّ َها َِ َه َذا ِّم ْن َ ْ ِّ ِّ ِّ ِّ
يُْ :ه ْةم ُكةْ َم ْةن
َص َحاب الش َمالَ .وق َ
ْ
ُْ
َ
الث ِّ
ِّ
الس ِّابُقو َن رِِّ َع ِّب ِّاَّل َْ ِّت َةدا ِّ و َّ
ةه َواْل َخَب ُةر
َشَيا ِّ َّ
يَّْ :
َسَب َق ِّإَلى َش ْي ط ِّم ْن َ ْ
ةاني َت ْو ِّك ٌ
يةد َل ُ
ُ
َ
الصَال ِّح .ثُ َّم ق َ
ِّ
الس ِّابُقو َن رِِّ َع ِّب ِّاَّل َْ ِّتَدا ِّ و َّ
ال َّ
الث ِّاني َخَب ُةرُإَ ،واْل َم ْعَنةى:
اجَّ :
الز َّر ُ
ُ
َ
{َُوَلئ ََ اْل ُمَقَّرُبو َن} [الواقعةَ ]11:وَق َ
ِّ
ِّ ِّ
السة ِّ
السة ِّ
ةَ اْل ُمَقَّرُبةةو َن} [الواقعةةةِّ ]11:مة ْةن
اعة ِّةة َّ ِّ ُهة ُةم َّ
َّ
ةابُقو َن ِّإَلةةى َر ْح َمةةة َّ {َُوَلئة َ
ةابُقو َن ِّإَلةةى َط َ
ِّ
ِّ ِّ
الس ِّاب ِّقين اْلمَقَّرب ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ةه
ةه َِ ْةوٌ َي ْع ِّرُِ ُ
ةان َل ُ
ِّين م ْن َم ْن ِّزلِّه ِةي اْل َجَّنةة َك َ
يِّْ :إ َذا َخَر َج َر ُر ٌْ م َن َّ َ ُ َ
صَِت ِّه ْمَ .وق َ
ِّ ِّ
ونةهَ .قولُةه َتعةاَلىُ { :ثَّلة ٌة ِّمةن ْاأل ََّوِّلةين} [الواقعةةََ ]13:ي رماعة ٌة ِّمةن ْاألُمةمِّ اْلم ِّ
اِ َةي ِّة.
َ
َ
ْ ََ َ
به َم ْن ُد َ ُ ْ ُ َ
َ َ َ
ِّ
{وَقلِّيةةْ ِّمةةن ْاآل ِّخ ِّةةرين} [الواقعةةةِّ َ ]14:
َّ
َّ
ةةن آم َ ِّ
ةةال
َ
َ ٌ َ
ةةن ب ُم َح َّم طةةد َ -صةةلى َّ ُ َعَل ْيةةه َو َسةةل َم َ .-ق َ
ْ
َي م َّم ْ َ
ِّ ِّ
ُم ِّة ،وَقلِّ ِّ
َّ ِّ
َص َح ِّ
اب ُم َح َّمطد َ -صَّلى َّ ُ َعَل ْي ِّه َو َسَّل َم ،-
يْ م ْن َ ْ
اْل َح َس ُنُ :ثل ٌة م َّم ْن َق ْد َم َضى َقْب َْ َهذإ ْاأل َّ َ ٌ
ِّ
ِّ ِّ
َّ
ار َعْلَنا ِّم ْن ُه ْم ِّب َكَرِّم َََ .و ُسةموا َقِّلةيال ِّب ِّْ
ين
ةان َق ْةبَل ُه ْم ِّأل َّ
َن ْاألَ ْن ِّبَيةا َ اْل ُم َتَقةدم َ
اإل َِةا َِة ِّإَلةى َم ْةن َك َ
الل ُه َّم ْ
َك ُثُروا َِ َك ُثَر َّ ِّ ن ِّ
اإليم ِّ
ِّ
الت ْصِّد ِّ
ان ِّم ْن ُه ْمََِ ،ز ُادوا َعَلى َعَدِّد َم ْن َسَب َق ِّإَلى َّ
ُم ِّتَنا".
يق ِّم ْن َ َّ
السابُقو َ إَلى ْ َ
يم ن أ يدرال أحهد؟ نعهم؟ لمهض

قول  :الل ُهم اج َعلَنض من ُهم ب َ َوم َأ؛ منهم أو معهم؛ أل هذا الوص
يههأتف ذالههو الصههحضب والثنههضت علههي هم تقههول :اللهههم اجعلنههض مههنهم أو اجعلنههض معهههم؟ مههض يم ههن تصههيو
منهم .يم ن؟

طالب................:
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مهن الصهحضب  ،وههل أنه

-رحم ف -يقول :اللهم اجعلنهض مهنهم؛ يعنهف ههذا الوصه

1

7
17

مهن السهضبقين؟ أل المهله

يتعهدى إلهَ غيهوهم أو بضإللحهضا تكهو

معهم فف المنزل  ،ولو لم تكن منهم .إذا الض المقصود بضلسبق السبق النسبف فههذا يدراله  ،ويم هن

دعف إلَ أي بضب مهن أبهواب الخيهو بهضدر
أ يتص ب الل موفق ،ولو الض فف آخو الزمض  ،إذا ُ
وسهضرع صهضر مهن السهضبقين ،لكن ه لهيت المهواد به السه بق الم لههق الهذي نضله مهن اسهتجضب فههف أول
األمو واستمو علَ ذلأ .نعم.

طالب.............:

الشيخ :يعنف بضإللحضا.

طالب.............:

الشيخ :نعم ،بضإللحضا ليت فف وصلهم.
ِّ
ِّ ِّ
" َو ُسموا َقلِّيال ِّب ِّْ
السة ِّابُقو َن ِّإَلةى
ةان َق ْةبَل ُه ْم ِّأل َّ
ين َكثُ ُةروا َِ َكثُ َةر َّ
َن ْاألَ ْن ِّبَيةا َ اْل ُم َتَقةدم َ
اإل َِا َِة ِّإَلى َم ْةن َك َ
يق ِّمن َ َّ ِّ
ان ِّم ْنهمََِ ،زادوا عَلى عدِّد من سبق ِّإَلى َّ ِّ
ِّ
ِّ
يَْ :ل َّما َنَز َل َه َذا َش َّق َعَلى
الت ْصد ِّ ْ
ُ َ ََ َ ْ َ َ َ
ُمتَناَ ،وق َ
يم ِّ ُ ْ
ْاإل َ
ِّ
ِّ
ِّ
اب رس ِّ ِّ
ِّ
َ ْ ِّ
ين}
ةينََّ )13وُثَّلة ٌة م َةن ْاآلخ ِّةر َ
ول َّ َ -صَّلى َّ ُ َعَل ْيه َو َسَّل َم ََِ -نَزَل ْتُ { :ثَّل ٌة م َن ْاأل ََّولِّ َ
َص َح َ ُ
ِّ
ِّ
ال َّ
َه ِّةْ اْل َجَّن ِّةة
َن َت ُك ُ
ةع َ ْ
الن ِّبي َ -صَّلى َّ ُ َعَل ْيه َو َسَّل َم ِّ« :-إني َألَْر ُرو َ ْ
ونةوا ُرُب َ
[الواقعةََِ ]14:13ق َ
َْ ُثلُ َ ََه ِّْ اْلجَّن ِّة َْ ِّنصف َ ِّ َّ ِّ
اسم َ ِّ ِّ ِّ َّ ِّ
ِّ
اإ َ ََُو ُهَرْيَرَة َذ َك َةرُإ
ْ َ َْ ْ َ ْ
ون ُه ْم ِي الن ْصف الثاني» َرَو ُ
َْ
َهْ اْل َجنة َوُتَق ُ
اإ َث ِّاَ ٌت"...
اْل َم َاوْرِّدي َو َ ْيُرُإَ .و َم ْعَن ُ
الشيخ :مخوأل؟

طالب............:
الشيخ :نعم.

ةوخ ٌة
ةت ِِّةةي َصة ِّةح ِّ
يح ُم ْسةةلِّ طم ِّمة ْةن َحة ِّةدي ِّ َع ْبة ِّةد َّ ِّ َْة ِّةن َم ْسة ُةع ط
ةه َََرَاد َََّن َهةةا َم ْن ُسة َ
ةاإ َث ِّاَة ٌ
ودَ .وَكَََّنة ُ
" َو َم ْعَنة ُ
َشَب ُه َََّن َها ُم ْح َك َم ٌة ِّأل ََّن َها َخَبٌر"...
َو ْاأل ْ
والنس" يدخل األخبضر .نعم.
"وِّأل َّ ِّ ِّ
ةابُقو م ْةن م َضةى َ َْك َث ُةر ِّم ْةن س ِّ
اع َت ْي ِّن م ْخَتلَِِّ َت ْةي ِّنَ .قةال اْل َحس ُةن :س ِّ
ةاب ِّق َيناَ ،ولِّة َذلِّ ََ
َن َذل ََ ِي َر َمة َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ َ
ُ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
الس ِّ
ةح ِّ
اب اْلَيم ِّ
ينُ { :ثَّلة ٌة
ةين َو ُه ْةم ِّس َةوى َّ
ةابق َ
يْ م َن ْاآلخ ِّر َ
َص َ
ال ِةي َ ْ
الَ { :وَقل ٌ
ين} [الواقعةَ ]14:وَق َ
َق َ
الن ِّبةةي -صة َّةلى َّ عَلي ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ةةال َّ
ةةه
ةينََّ )39وُثَّل ة ٌة مةة َن ْاآلخ ِّر َ
مة َةن ْاأل ََّوِّلة َ
ُ َْ
َ
ين}[الواقع ةةَ ]40- 39ولِّ ة َذل ََ َق َ
ِّ
ِّ
وسَّلم ِّ« :-إِّني َألَررو ََن َت ُكو َن َ َّ ِّ
ةين
ُمتي َش َْر َ ْ
ُْ ْ
ةه َت َعةاَلىُ { :ثَّلة ٌة م َةن ْاأل ََّولِّ َ
َه ِّةْ اْل َجَّنةة» ثُ َّةم َت َةال َق ْوَل ُ
ََ َ
اهد :ك ٌّْ ِّمن ه ِّةذِّإ ْاأل َّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ةان
ان َع ْةن َََب ط
ُمةةَ .وَرَوى ُس ْةَِي ُ
ال ُم َج ٌ ُ ْ َ
َوُثَّل ٌة م َن ْاآلخ ِّر َ
ين} [الواقعةَ ]40- 39ق َ
ةي َ -ص َّةلى َّ ُ َعَل ْي ِّةه َو َس َّةلم « :-الثَّل َت ِّ
اس َع ِّن َّ
ةان َر ِّميعةا ِّم ْةن
الن ِّب ِّ
َع ْن َس ِّع ِّيد َْ ِّن ُرَب ْي طر َع ِّن ْاَ ِّن َعَّب ط
َ
ُم ِّتي» يع ِّني { ُثَّل ٌة ِّمن ْاأل ََّولِّينَّ )13وُثَّل ٌة ِّمن ْاآل ِّخ ِّرين} .وروِّي ه َذا اْلَقول عن َ ََِّي ب ْك طر ِّ
الصِّد ِّ
يق
َ َّ
ْ ُ َْ
َ َُ َ َ
َ
َ
َ
َ
َْ
َ
ِّ
ُم ِّة ُم َح َّمطد َ -صَّلى َّ ُ َعَل ْي ِّه
ال َ ََُو َب ْك طر َ-ر ِِّ َي َّ ُ َع ْن ُه ِّ :-كَال الثَّل َت ْي ِّن ِّم ْن َ َّ
َ-رِ َي َّ ُ َع ْن ُه َ .-ق َ
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ِّ
ِّ
ُم ِّت ِّه ،و ِّم ْنهم م ْن هو ِِّي ِّ
َّ
ِّ
آخ ِّرَهاَ ،و ُه َو ِّم ْث ُْ َق ْولِّ ِّه َت َعاَلىِّ َِ { :م ْن ُه ْم
َو َسل َم َِ -م ْن ُه ْم َم ْن ُه َو ِي َ ََّول َ َّ َ ُ ْ َ ُ َ
ِّ
ِّ
ةةاَ ٌ ِّ
ِّ
ِّ ِّ ِّ
َظةةالِّم لَِّن ِْ ِّسة ِّةه َو ِّم ة ْن ُهم مْق َت ِّصة ٌةد َو ِّم ة ْن ُهم س ِّ
ةةن
ةْ { ُثَّل ة ٌة م َ
ق بةةاْل َخ ْيَراْ بةةن ْذ ِّن َّ } [ِةةاطرَ ]32:وقية َ
ْ َ
ٌ
ْ ُ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ع ِي
َي م ْن َ ََّو ِّل َهذإ ْاأل َّ
ين} [الواقعةُ ]14:ي َس ِّار ُ
يْ م َن ْاآلخ ِّر َ
ْاأل ََّولِّ َ
ُمةَ { .وَقل ٌ
ين} [الواقعةْ َ ]13:
ال َّ ِّ
الس َةال ُم َ « :-خ ْي ُةرُك ْم َقْرِّنةي» ُث َّةم
ةال َ -عَل ْي ِّةه َّ
الص َةال ُة َو َّ
ةق َدَر َرة َة ْاأل ََّولِّ َ
َ
اعاْ َح َّتى َيْل َح َ
ةينَ ،ولِّ َهة َذا َق َ
ِّ
ِّ
َص َح ِّ
ينَ .والثَّل ُة ِّم ْن َثَلْل ُت َّ
اب اْل َي ِّم ِّ
َي َق َ ْع ُت ُهَ َِ ،م ْعَنى ُثَّل طة
ين َو ْاآلخ ِّر َ
ين ََ ْي َن ْاأل ََّولِّ َ
َس َّوى ِي َ ْ
الش ْي َ َ ْ
َك َم ْعَنى ِِّْرَق طة َقاَل ُه َّ
الس ِّابُقو َن ِِّي
ِوَن طة} [الواقعةِّ َ ]15:
َيَّ :
اجَ ،ق ْولُ ُه َت َعاَلىَ { :عَلى ُسُرطر َم ْو ُ
الز َّر ُ
ِّ
ِّ
ةال ْاَة ُةن
ةع َسة ِّةر ط
يرَ { ،م ْو ُ
َي َم َجال ُسة ُةه ْم َعَلةى ُسةُةرطر َر ْمة ُ
ِةوَن طة} [الواقعةةةَ ]15:قة َ
اْل َجَّنةة َعَل ةى ُسةُةرطرْ َ ،
ةاس :م ْنسةةور ٌة ِّبالة َّةذه ِّب .وَقةةال ِّع ْك ِّرم ةةُ :م َشة َّةب َك ٌة ِّبالةةد ِّر واْليةةا ُق ِّ
ةاس َيضةةا:
وَْ .و َعة ِّةن ْاَة ِّةن َعَّبة ط
َعَّبة ط َ ُ َ
َ َ
َ َ َ
ُ
َ
ِّ
ِةةةوَن طة} [الواقعةةةة ]15:مصةةة ُِوَِ طة َ ،كمةةةا َقة ِّ
آخة َةةرَ { :عَلةةةى ُسة ُةةرطر َم ْصةةة ُِوَِ طة}
ةةع َ
{ َم ْو ُ
ةةال ِةةةي َم ْوِة ط
َْ
َ
َ
ِّ
التَِ ِّ
ةةةد :مرموَلةةة ٌة ِّب َّ
اس ِّ
الةةةذ َه ِّبَ .وِِّةةةي َّ
ِةةةةوَن طة}
ةةةيرَ { :م ْو ُ
ةةةه َيضةةةا َو َع ْ
[ال ةةةورَ .]20:و َع ْن ُ
ةةةن ُم َجاهة ط َ ْ ُ
الذه ِّب م َش َّةب َك ٌة ِّبالةد ِّر واْليةاقُ ِّ
ِّ َّ
[الواقعةََ ]15:ي م ْنس َ ِّ
الزَبْر َر ِّةد َ -واْل َو ِْ ُةن َّ
وْ َو َّ
ةج
الن ْس ُ
َ َ
ْ َ ُ
ور ٌة بُق ْضَبان َ ُ
ف َو َّ
ع
ةه َِ ْةو َق َب ْع ط
ةض َِ ُه َةو َم ْو ُ
ِةو ٌنَ ،وِّدْر ٌ
الَ :و َِ َن َُِال ٌن اْل َح َجَر َو ْاآل ُر َّةر َب ْع َض ُ
اع ُ
اْل ُم َض َ
الن ْض ُدُ ،يَق ُ
ِّ
َي م ْح َكم ٌة ِِّي َّ
َع َشى:
ِ َ
َم ْو ُ
ال ْاأل ْ
الن ْس ِّج م ْث ُْ َم ْص ُِوَِ طةَ ،ق َ
ون ٌة َ ْ ُ َ

َو ِّم ْن َن ْس ِّج داود"...
وف ٍ }
إذا الضن ه بعيهههض فههوا بعههض فهههف مصههلوف المههض جههضت فههف اآلي ه الملسههو { َعَلههَ ُسه ُهوٍر َمصه ُهل َ
[ال ههور ]20:وأولههَ مههض يلسههو مههن الق هوآ الق هوآ  .قههد يههأتف اللل ه مجم ه فههف موعههع فيبههين فههف
موع ٍق آ خهو ،ومثهل مهض قلنهض أنه

يتبهين إ إذا جمعنهض المواعهق اللههض فهف موع ٍهق واحهد ،وننونهض

السيضا أييض لكن جمق األللهضم فهف موع ٍهق واحهد التهف تتعلهق بموعهوٍع واحهد ههذا يحهل إشه ض
كبيو جدا.

َع َشى:
ال ْاأل ْ
" َق َ
ةةةةون ٌة
ةةةةن َن ْسة ِّ
ِة َ
اوَد َم ْو ُ
َو ِّمة ْ
ةةةةج َد ُ

ةةي ِّعيةةةرا َِ ِّعية َةةرا
ةةع اْل َحة ِّ
ةةاق َمة َ
ُت َسة ُ

ال َيضا:
َوَق َ
َوَب ْي َضةةةةةا ُ َكة َّ
ةةةةون ٌة
ِة َ
ةةةةالن ْه ِّي َم ْو ُ

َل َهةةا َقة ْةوَن ٌ َِة ْةو َق َر ْية ِّةب اْلَبة َةد ْن

ِّ
ةج
ِةةو ُنَّ :الة ِّةذي َس ة ْ ُح ُه ِّب َم ْن ِّزَلة ِّةة اْل َم ْن ُسة ِّ
َو َّ
ةان ِّمة ْةن ُسة ُةي ط
الس ِّةر ُير اْل َم ْو ُ
ةينِّ :ب َ ة ٌ
ةه اْل َوِة ُ
ةوجَ ،و ِّم ْن ُ
ور ُي ْن َسة ُ
ين َها.
ض ُه ِِّي َب ْع ط
ضَ ،و ِّم ْن ُه َق ْولُ ُهِّ :إَل ْي ََ َت ْع ُدو َقلِّقا َو ِِّ ُ
ََِي ْد ُخ ُْ َب ْع ُ
ِّ ِّ
ِّ
ض ُه ْم َقَِا
َي ََّل َيَرى َب ْع ُ
َي َعَلى السُرِّر { ُم َتَق ِّاَل َ
{ ُم َّتكئ َ
ين} [الواقعةْ َ ]16:
ين َعَل ْي َها} [الواقعةْ َ ]16:
ِّ ِّ
ِّ
َهلِّة ِّةهََ ،ي ي َّت ِّك ُئةةو َن م َتَقة ِّ ِّ
ينَ .قاَل ةه
َب ْعة ط
ور َِّ ِّهة ُةم ْاأل َِّسةَّةرُةَ ،و َه ة َذا ِةةي اْل ُمة ْةؤ ِّم ِّن َوَز ْو َرتةةه َوَ ْ
ةاَل َ
ْ َ
ةضََ ،ة ْةْ َتة ُةد ُ
ُ
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ِّ ِّ ِّ
ِّ
ِّ
َن َي ْجلِّ ة َ َعَل ْي َهةةا
ةول ُكة ِّةْ َس ِّةر ط
اعَِ ،ةِّةن َذا َََرَاد اْل َع ْب ُةد َ ْ
ير َثَال ثُم َائةةة ذَر ط
ةال اْل َكْلبةي :طُة ُ
ُم َجاه ٌةد َو َ ْيةُةرُإَ .وَقة َ
اِ َع ْت َِِّن َذا َرَل َ َعَل ْي َها ْارَتَِ َع ْت".
َت َو َ
يعنف طولههض فهف ا رتلهضع ارتلضعههض ف فمضوه ذراع ارتلهضع السهويو ،وأههل الجنه طهولهم سهتو ذراعهض

فكي

ي و السويو ف فمضوه ذراع وطهول مهن يجلهت عليه سهتو ذراعهض؟ يقهول :فهإذا أراد العبهد أ

يجلت علي تواعع ؛ أي انخلي

فإذا جلت عليهض ارتلع .

اللهم صل علَ محمد وعلَ آل وصحب أجمعين.

طالب............:

الشيخ :السبق هو الوص
أ يتص

يم ن أ ي و نسبف ويم ن أ ي و م لق ،فيحوص اإلنسض علهَ

ب فف الل بضب من أبواب الدين.

