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 .نبينا محمد، وعلى آله وصحبهالحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا وسلم على 

نْ  ُمَعق َِّبات   َلهُ }َقْوُلُه َتَعاَلى: ": -رحمه هللا تعالى-قال اإلمام القرطبي   نْ  َيَدْيهِّ  َبْينِّ  مِّ  َخْلفِّهِّ  َومِّ
نْ  َيْحَفُظوَنهُ  مْ  َما ُيَغي ُِّروا َحَتى بَِّقْوم   َما ُيَغي ِّرُ  َل  ّللَاَ  إِّنَ  ّللَاِّ  َأْمرِّ  مِّ هِّ  ُسوًءا بَِّقْوم   ّللَاُ  َأَرادَ  إَِّذاوَ  بَِّأْنُفسِّ

نْ  َلُهمْ  َوَما َلهُ  َمَردَ  َفَل  { مِّنْ  ُدونِّهِّ  مِّ  .َوال 
ِّ َمَلئَِّكة  َيَتَعاَقُبوَن بِّالَلْيلِّ َوالَنَهارِّ  {ُمَعق َِّبات   َلهُ }َقْوُلُه َتَعاَلى:   َفإَِّذا َصعَِّدْت َمَلئَِّكُة الَلْيلِّ  ،َأْي ّلِلَِّ

. َوَقاَل: ُمَعق َِّبات  َواْلَمَلئَِّكُة ُذْكَران  ِلََِّنُه َجْمُع ُمَعق َِّبة  َمَل  َأْعَقَبْتَها ،  ،ئَِّكُة الَنَهارِّ ُيَقاُل: َمَلك  ُمَعق ِّب 
. َوَقَرَأ َبْعُضُهمْ  ْن َبْينِّ َيَدْيهِّ وَ  :َوَمَلئَِّكة  ُمَعق َِّبة ، ُثَم ُمَعق َِّبات  َجْمُع اْلَجْمعِّ ".  مِّنْ "َلُه َمَعاقِّيُب مِّ َخْلفِّهِّ

ْنُهمْ  :َوقِّيلَ  ،َوَمَعاقِّيُب َجْمُع ُمْعقِّب   َث لَِّكْثَرةِّ َذلَِّك مِّ َنْحُو  ،لِّْلَمَلئَِّكةِّ ُمَعق َِّبة  َعَلى َلْفظِّ اْلَمَلئَِّكةِّ َوقِّيَل: أُن ِّ
 ".َنَساَبة  َوَعَلَمة  َوَراوَِّية  

ث، ن   وإن أريد الجماعة أ   ،رذ ك    الجمعد ريفإن أ   ،ند إليه بالتذكير وبالتأنيثنعم، جمع التكسير يس
راوية فالن هذا  :قالما ي  ، والمبالغة، كهذه للكثرة ن )التاء(إ لمالئكة جمع تكسير، قال بعضهم:وا

 ابة إلى غير ذلك، نعم.نس  وعالمة و 
ُب اْلَعْوُد َبْعَد اْلَبْدءِّ  اْلَجْوَهرِّي   َقاَلهُ " َأْي َلْم  ُيَعق ِّْب{ َوَلمْ  ُمْدبًِّرا }َوَلى: ىلَ  َتَعاَقاَل ّللَاُ  ،َوَغْيُرُه. َوالَتَعق 

عْ  يث ،َيْرجِّ ُلُهنَ » :َوفِّي اْلَحدِّ يُب َقائُِّلُهَن  َأْو  َفاعِّ يَد َوالَتْكبِّيرَ َفَذَكَر الَتْسبِّيحَ  «ُمَعق َِّبات  َل َيخِّ .  َوالَتْحمِّ
 .""ُمَعق َِّبات  َن يُسم ِّ  :َأُبو اْلَهْيَثمِّ َ َقال

م     م     ،ين  س   ين  س 
 "" يَن "ُمَعق َِّبات   ".َعاَدْت َمَرًة َبْعَد َمَرة   ِلََِّنُهنَ  ُسم ِّ

 يهوهكذا، ف ،ألن بعض الجمل يعقب بعًضا، فالتسبيح يعقب التحميد، والتكبير يعقب التسبيح
 .من هذه الحيثية؛ ألن بعضها يعقب بعًضا تاعقبم
َل َعَمًل ُثمَ " بِّلِّ ْد َعَقبَ قَ َلْيهِّ فَ  َعاَد إِّ فِّْعُل َمْن َعمِّ ْنَد َأْعَجازِّ اإْلِّ بِّلِّ الَلَواتِّي َيُقْمَن عِّ َن اإْلِّ . َواْلُمَعق َِّباُت مِّ
 ".ْلُمْعَترَِّكاتِّ َعَلى اْلَحْوضِّ ا

 .قبهن، فالتي عند عجز األخرى جاءت بعدها وعقبهاابمعنى أنهن يأتين ع
نْ  }َقْوُلُه: وَ . َرى خْ أُ  َفإَِّذا اْنَصَرَفْت َناَقة  َدَخَلْت َمَكاَنَها" { َبْينِّ  مِّ َأيِّ اْلُمْسَتْخفِّي بِّالَلْيلِّ َوالَسارِّبِّ  َيَدْيهِّ

نْ  َيْحَفُظوَنهُ }.بِّالَنَهار ْفظِّ  {ّللَاِّ  َأْمرِّ  مِّ يُل اْلَمَلئَِّكةِّ َفقِّيلَ  ،اْخُتلَِّف فِّي َهَذا اْلحِّ ُل َأْن َيُكوَن َتْوكِّ : َيْحَتمِّ
َن اْلُوحُ  ْم مِّ هِّ ْفظِّ ْم لِّحِّ ْنُه بِّهِّ َهَوام ِّ َواِْلَْشَياءِّ اْلمُ وشِّ َوالْ بِّهِّ َرةِّ، ُلْطًفا مِّ ُر َخَلْوا َبْيَنهُ ، َفإَِّذا َجاَء اْلَقدَ ضِّ

 ".َوَبْيَنهُ 
 .يعني بأمر هللا {ّللا    أ ْمر   م نْ  ي ْحف ظ ون ه  }، (الباءبمعنى ) (من)تكون وعلى هذا 

َي ّللَاُ َعْنُهَما -الِّب  َوَعلِّي  ْبُن َأبِّي طَ  اْبُن َعَباس   َقاَلهُ " ْجَلز   . َقالَ -َرضِّ َجاَء َرُجل   :َأُبو مِّ
نْ  نْ َفَقالَ  َعلِّي ِّ  إَِّلى ُمَراد   مِّ يُدوَن َقْتَلكَ  ُمَراد   : اْحَترِّْس َفإَِّن َناًسا مِّ : إَِّن َمَع ُكل ِّ َرُجل  َمَلَكْينِّ َفَقالَ  ،ُيرِّ
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هِّ َما َلْم ُيَقَدْر يَ  يَنة  َدُر َخَلَيا َبْيَنُه َوَبْيَن َقَدرِّ ّللَاِّ اْلقَ  ، َفإَِّذا َجاءَ ْحَفَظانِّ ْصن  َحصِّ َوَعَلى  ،، َوإَِّن اِْلََجَل حِّ
 ".َهَذا

ن شخًصا يحافظ على األوراد، يصلي إ له، فقول قائل وقد قيل: ال شك أنه إذا جاء القدر فال راد  
المساء، وبعد أن الصباح و وهو محافظ على األوراد واألذكار التي تقال في  ،الفجر في جماعة

له حادث، صدمته سيارة فمات،  صلالشمس، خرج من المجلس وح أشرقت أن إلى هجلس بمجلس
ال راد له، وليس معنى هذا أن الذي فإذا جاء القدر  ؟!نقول: كيف وهو في ذمة هللا حتى يمسي

 ت!يصلي الصبح في جماعة، ويصلي العشاء في جماعة أنه في ذمة هللا يعني ما يمو 
 .لب: غير صحيحطا

، القدر ال راد له، نعم األوراد واألذكار وصالة س معنى أنهم يحفظونه حتى من القدرنعم، لي
 ،راد لقضائه، وال معقب لحكمه وال ،هلل بإذن تحفظ ،ح وصالة العشاء مع الجماعة أسبابالصب

أقوى،  ض  معار اب لمن كان، فهي أسباب قد تتخلف هذه األسب فإذا جاء القدر نفذ على أي كائن  
 .وقد تتخلف لوجود مانع، وهكذا

 طالب:...........
 .نعم

 طالب: .......
إما أن يجاب، الدعاء إما أن يجاب إلى مطلوبه، وإما أن ي دخر له يوم القيامة أعظم منه، وإما  هو

أن ي صرف عنه من الشر والبالء ما هو أعظم منه، ما يلزم أن يجاب بعين، اإلجابة حاصلة، 
ْب  اْدع ون ي} ين   إ ن   ك مْ ل   أ ْست ج  ون   ال ذ  ت ي ع نْ  ي ْست ْكب ر  ب اد  ل ون   ع  ي ْدخ  ن م   س  ه  اخ ر ين   ج  ، [60]غافر:{د 

أو ي دخر له السيما ما هو أعظم منه، أو ي دفع  ،اإلجابة البد منها، لكن هل يجاب إلى ما طلب
 ؟عنه من الشر ما هو أشد منه

 طالب:.......
 كيف؟

 ...:..............لبطا
صلة  ،الصلة أنمثلما جاء في الحديث الصحيح ر إن لم يفعل هذا السبب، د   ر موقوًتا، ق  هو ق د   

، لكن هذه أسباب يوقف عليها جل والرزق مقدران، وتزيد في الرزق، واأللالرحم تزيد في األج
 .يتغيرعند هللا ال  اندفع األجل بأمر هللا، وما فإذا وجدت هذه األسباب ،القدر واألجل
الحالت الثلثة التي ذكرتها........ ِلنه قد ل يستجاب له أصًل بوجود مانع، طالب: هذه 

 .حالت اإلجابة: إما أن يستجاب له في الحال، أو يدفع عنه
  .هذه كلها الحاالت الثالثة كلها إجابة
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وُغذي من » :الحديث ا ورد فيلوجود مانع كم طالب: نقول فيه حالة ثانية: عدم اإلجابة أصًل 
 .«فأنى يستجاب له ،مطعمه حرام، ومشربه حرام، وُغذي بالحرام»، «فأنى يستجاب له ،حرام

 ؟أو لمعارض أقوى من هذا السبب نه قد ال يستجاب لوجود مانعإ :قلنا ما أشرنا لهذا؟ ما
نْ  َيْحَفُظوَنهُ }، َوَعَلى َهَذا"  هِّ ّللَاِّ  بَِّأْمرِّ َأيْ  {ّللَاِّ  َأْمرِّ  مِّ َوُحُروُف  ،بَِّمْعَنى اْلَباءِّ " "مِّنْ َف  ،َوبِّإِّْذنِّ

َفاتِّ يَ  ْن بَِّمْعَنى َعنْ : َوقِّيلَ . ُقوُم َبْعُضَها َمَقاَم َبْعض  الص ِّ َوَهَذا َقرِّيب  ، َفُظوَنُه َعْن َأْمرِّ ّللَاِّ َأْي َيحْ  ،مِّ
َن اِْلََولِّ  ْن عِّ  ،مِّ ْفُظُهْم َعْن َأْمرِّ ّللَاِّ َل مِّ مْ ْندِّ أَ َأْي حِّ هِّ ُتُه َعْن : َكَسوْ َتُقولُ  ،اْلَحَسنِّ  َوَهَذا َقْولُ  ،ْنُفسِّ

ْن ُعْري   ْنُه َقْوُلُه  ،ُعْري  َومِّ نْ  َأْطَعَمُهمْ } :-َعَز َوَجلَ  -َومِّ  ."َأْي َعْن ُجوع   [4]قريش:{ُجوع   مِّ
م    اآلن مقتضى كالمه أن الحرف "من" فظ ضمن الح، لماذا ال ي  (عن)أو معنى  )الباء( نىمعن ض 

ي ضمن الحفظ، ؟ ( عنن معنى فعل آخر يتعدى بالباء أو بـ )معنى فعل آخر يحفظونه، ي ضم
-تعرفون شيخ اإلسالم يتعدى بالباء يقوم مقام يحفظون،  نأتي بفعل   ،{ّللَاِّ  َأْمرِّ  مِّنْ  َيْحَفُظوَنهُ }

 ؟{ه  ي ْحف ظ ون  }يرجح تضمين الفعل ال تضمين الحرف، فيكون معنى  -رحمه هللا
 طالب:...................

 ؟{ّللا    أ ْمر   م نْ }
 ما األول الكالم، ويستقيم ،(من) ـب يتعدى فعل معنى يحفظون  نونضم    ،من نبقي أن نريد ال، 

 تضمين من أولى األفعال تضمين بأن يقول: أن -هللا رحمه- اإلسالم شيخ حمل الذي ما الداعي،
 ؟الحروف

 فيه أول وا بمثال يأت ي فمن نفيه، يريدون  ما للنفي ويلالتأ باب من دخلوا مبتدعةال أن شك ال
  ؟مرادهم إلى فيه ووصلوا حرفب حرف المبتدعة

 طالب:........................
 .حرف مكان حرف نيتضم حرف،ب احرفً  أريد ال،

 طالب:............
  قالوا: النقد، من جزء عليها

 .[30]القصص:{الَشَجَرةِّ  مِّنَ  ةِّ اْلُمَباَركَ  ْقَعةِّ اْلبُ } طالب:
 .نعم

 طالب:.............
 .نعم

 طالب:...............
 ؟قالوا ماذا

 طالب:...........
  إيش؟ بمعنى إلى 
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 طالب: .......
  هذا؟ ممكن 

 مواضع وفي التفسير مقدمة في صاغها المسألة هذه في -هللا رحمه- اإلسالم شيخ كالم تعرفون 
 الحرف، تضمين على جرى  سرالمف وهنا الحرف، تضمين من أولى علالف نتضمي ،كتبه من أخرى 

 مناب بعضها ينوبو  تتقارب الحروف بأن وحكموا اللغة، أئمة عليه جرى  لحروفا وتضمين
ل  ب ن ك ْم ف ي ج ذ وع  } الحرف، تضمين من مفر فال الفعل نضمن أن نستطع لم إذا لكن بعض، و أل  ص 
 أن الظرف ومقتضى ظرفية، (في) ألن ؟(في) ـب ليتعدى التصليب تضمن كيف ،[71]طه:{الن ْخل  
م اء  } به، محيًطا للمظروف، حاوًيا يكون  نت ْم م ْن ف ي الس  نت ْم } هنا: يقول لماذا ،[16]الملك:{أ أ م  أ أ م 

م اء    ؟{م ْن ف ي الس 
 طالب:..............

ل  ب ن ك مْ }بمعنى على،  (في) ذ و  و أل  ص   مثل في نستطيع هل النخل، جذوع على يعني {ل  ع  الن خْ ف ي ج 
 نضمن أن البد يمكن، ما يمكن، ما نعم، الحرف؟ نضمن وال الحرف، نضمن أن الصورة هذه

 إطالقه، على الباب فتح إلى يجر أنه شك ال حرف مكان حرف تضمين الباب فتح لكن الحرف،
 في ويدخلهم النخل جذوع ينحت نأ ديري النخل؟ جذوع في يصلبهم كيف يمكن، لم إذا لكن

  !أجوافها؟
 .مستحيل

 طالب:........................
 شيء. فيه ما هذا

 طالب:................
 المذهب. بهذا يقول من عند يمشي هذا

 طالب:...................
 .شيء فيه ما أبًدا أبًدا

 طالب:............
 أبًدا. شيء وال

 .........طالب:........
 ء؟يجي ما أم ءيجي

 طالب: .......
  ممكن؟ 

هللا، يتضمن حفظه على الوقاية، فيحفظونه من  من أمر {ّللا    أ ْمر   م نْ  ي ْحف ظ ون ه  } عندنا الذي اآلن
حتاج إلى تضمين، فال نيحفظونه من قدر هللا الذي يضره؟  المعنى المانع أن يكون  وماأمر هللا، 
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ه ما تحتاج إلى هعلى وج (من)فتكون بالنسبة له   الضارهللا تب عليهم من قدرنعم، مما ك  
 .وال نحتاج أيًضا إلى تضمين الفعل ،تضمين

  طالب:......................
 ؟ماذا

 طالب:....................
 .نعم

 طالب:................
 ؟يعني ماذا ،هللا أمر من إيش؟ من يحفظونه ،المحفوظ تقدير من البد هو

 ...............طالب:.
  شيء؟ أي من هللا بأمر يحفظونه المحفوظ، تقدير من البد

 طالب:.............
 .منه البد التقدير ن،نضم    لم أو ناضم   سواء التقدير، من البد

 طالب:...............
 .الصواعق في القيم ابن كالم راجع ،عنها أجاب

 طالب:...............
 .الناظر روضة على مذكراته في قيطيالشن كالم راجع

 طالب:......................
 .نعم

 طالب:.............
 ضمني أن ويمكن ،الفعل ضمني أن يمكن أنه ويبقى ،مشكاًل  يبقى المواضع بعض أن شك ال

      .الحرف تضمين من أولى فهو الفعل تضمين أمكن إن لكن الحرف،
ْن َمَلئَِّكةِّ نَ : َيْحَفُظو َوقِّيلَ " َل بِّهِّ ُعُقوَبة  ، حَ اْلَعَذابِّ  ُه مِّ َن الن ِّْعَمةِّ  ؛َتى َل َتحِّ ِلََِّن ّللَاَ َل ُيَغي ُِّر َما بَِّقْوم  مِّ

ْصَرارِّ َعَلى اْلُكفْ  ْم بِّاإْلِّ هِّ وا َحاَن اِْلََجُل اْلَمْضرُ رِّ َواْلَعافَِّيةِّ َحَتى ُيَغي ُِّروا َما بَِّأْنُفسِّ  َوَنَزَلْت وبُ ، َفإِّْن َأَصر 
مُ   . ُم اْلَحَفَظُة اْلُمَعق َِّباتُ ، َوَتُزوُل َعْنهُ الن ِّْقَمةُ  بِّهِّ

ن   َن اْلجِّ ُكْم  :َكْعب   َقالَ  ، َوقِّيَل : َيْحَفُظوَنُه مِّ َلْوَل َأَن ّللَاَ َوَكَل بُِّكْم َمَلئَِّكًة َيُذب وَن َعْنُكْم فِّي َمْطَعمِّ
ْن َأْمرِّ ّللَاِّ  ن  َوَمَلئَِّكةُ َخَطَفْتُكُم اْلجِّ َوَمْشَربُِّكْم َوَعْوَراتُِّكْم َلتَ   َأْمرِّ  مِّنْ }: َوَخَصُهْم بَِّأْن َقالَ  ،اْلَعَذابِّ مِّ

وحُ  ُقلِّ }: َكَما َقالَ  ،ِلََِّنُهْم َغْيُر ُمَعاَينِّينَ  ؛{ّللَاِّ  نْ  الر  ُدوَنُه أَْنُتمْ  َأْي َلْيَس  {َرب ِّي َأْمرِّ  مِّ َما ُتَشاهِّ . مِّ
يُرهُ مِّ تَ ْلَكَل فِّي ا :َراءُ اْلفَ  َ َوَقال ، َتْقدِّ ير  يم  َوَتْأخِّ ْن َبْينِّ َيَدْيهِّ ْقدِّ ْن َأْمرِّ ّللَاِّ مِّ ْن َخْلفِّهِّ ، َلُه ُمَعق َِّبات  مِّ  َومِّ

د   َعنْ  َمْروِّي   َيْحَفُظوَنُه، َوُهو ْن َأْمرِّ َأَن َمَلئَِّكَة اْلَعَذابِّ َواْلجِّ  َوَعَلى ،َوالَنَخعِّي ِّ  َواْبنِّ ُجَرْيج   ُمَجاهِّ ن ِّ مِّ
يرَ  َل ّللَاِّ  يَم فِّيهِّ َوَل َتْأخِّ  . َتْقدِّ
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َواَلُه َيْكُتُبوَن َأقْ  :َقَتاَدةُ  . َوَقالَ َفَحَذَف اْلُمَضافَ  ،ى َيْحَفُظوَن َعَلْيهِّ َعَمَلهُ إَِّن اْلَمْعنَ  :اْبُن ُجَرْيج   َوَقالَ 
ِّ كُ َمَلئَِّكَة َأْن تَ . َوَيُجوُز إَِّذا َكاَنتِّ اْلُمَعق َِّباُت الْ َوَأْفَعاَلهُ   ،َكَما َذَكْرَنا -َعَز َوَجلَ -وَن اْلَهاُء فِّي َلُه ّلِلَِّ

نْ  ُمَعق َِّبات   َلهُ  }: . َوقِّيلَ ُز َأْن َتُكوَن لِّْلُمْسَتْخفِّي، َفَهَذا َقْولُ َوَيُجو نْ  َيَدْيهِّ  َبْينِّ  مِّ َيْعنِّي بِّهِّ  {َخْلفِّهِّ  َومِّ
ْن َأْعَدائِّهِّ َلئِّكَ َن اْلمَ َأْي أَ  -َوَسَلمَ َلى ّللَاُ َعَلْيهِّ َص -الَنبَِّي  ْكُر الَرُسولِّ فِّي َوَقْد َجرَ  ،َة َتْحَفُظُه مِّ ى ذِّ

لَ  َلْوَل }: َقْولِّه ر   َأْنتَ  إَِّنَما َرب ِّهِّ  مِّنْ  آَية   َعَلْيهِّ  أُْنزِّ ْنُكْم َمْن َأَسَر اْلَقْولَ  {ُمْنذِّ  ".َأْي َسَواء  مِّ
ّللا   ي ْعص  } أخرى  وهذا القول يدل عليه آية  .[67]المائدة:{اس  م ك  م ن  الن  و 

ْنُكْم َمْن َأَسَر اْلَقْوَل "   -َلى ّللَاُ َعَلْيهِّ َوَسَلمَ َص -َنُه َل َيُضر  الَنبَِّي َوَمْن َجَهَر بِّهِّ فِّي أَ َأْي َسَواء  مِّ
َع هَ َوَيجُ  ،-َعَلْيهِّ الَسَلمُ -ُه ُمَعق َِّبات  َيْحَفُظوَنُه َبْل لَ  ُسلِّ َذا إَِّلى َجمِّيعِّ اوُز َأْن َيْرجِّ : ِلََِّنُه َقْد َقالَ  ؛لر 

ْن     {َهاد َقْوم   َولُِّكل ِّ } َي مِّ . َأْي َيْحَفُظوَن اْلَهادِّ ْن َخْلفِّهِّ  َبْينِّ َيَدْيهِّ َومِّ
يَن َلُهْم َوَقْول  َرابِّع   يُن َواِْلَُمَراُء اَلذِّ ْن َبْينِّ : َأَن اْلُمَراَد بِّاْْلَيةِّ الَسَلطِّ ْم َومِّْن َقْوم  مِّ يهِّ ْم َخلْ َأْيدِّ فِّهِّ
ْكرَِّمةُ  اْبُن َعَباس   َقاَلهُ  ،ا َعْنُهْم مَِّن ّللَاِّ َشْيًئاَأْمُر ّللَاِّ َلْم ُيْغُنو   َفإَِّذا َجاءَ  ،َيْحَفُظوَنُهمْ  َوَكَذلَِّك  ،َوعِّ

ْلَطاُن الْ  :الَضَحاكُ  َقالَ  ْن َأْمرِّ ّللَاِّ ُهَو الس  : إَِّن فِّي اْلَكَلمِّ َعَلى َهَذا َوَقْد قِّيلَ ، اْلُمْشرُِّك. ُمَتَحر ُِّس مِّ
يُرهُ الَتْأوِّيلِّ َنْفًيا َمْحُذوًفا ْن َأْمرِّ ّللَاِّ َتَعاَلىَل َيْحَفُظونَ  :، َتْقدِّ ي   َذَكَرهُ  ،ُه مِّ  .اْلَماَوْردِّ

ْن َأْمرِّ : َيْحَفُظوَنهُ َنىق َِّباتِّ اْلَحَرَس َفاْلَمعْ َوَمْن َجَعَل اْلُمعَ  :اْلَمْهَدوِّي   َقالَ   هِّ. ّللَاِّ  مِّ  َعَلى َظن ِّهِّ َوَزْعمِّ
ُلوَنُه َعَلى : َسَواء  َمْن َأَسَر اْلَقْوَل َوَمْن َجَهَر بِّهِّ َفَلُه ُحَراس  َوَأْعَوان  َيَتَعاَقُبوَن َعَلْيهِّ فَ َوقِّيلَ  َيْحمِّ

ي ْن َأْن َيْنَجَع فِّيهِّ َوعْ ، َوَيْحَفُظوَنُه اْلَمَعاصِّ ْمَهالِّ  :ْيرِّي  اْلُقشَ  َقالَ  ،ظ  مِّ َن اإْلِّ  إَِّلى َوَهَذا َل َيْمَنُع الَرَب مِّ
َق اْلَعَذابَ  ْصَرارِّ  ،َأْن ُيحِّ هِّ بُِّطولِّ اإْلِّ ي َما بَِّنْفسِّ ي ،َوُهَو إَِّذا َغَيَر َهَذا اْلَعاصِّ  ،ُر َذلَِّك َسَبًبا لِّْلُعُقوَبةِّ َفَيصِّ

ل  اْلُعُقوبَ َفَكَأَنُه اَلذِّي  هِّ ُيحِّ نْ  َيْحَفُظوَنهُ  }: ْوُلهُ قَ فَ  ،َة بَِّنْفسِّ َن اْمتَِّثالِّ َأْمرِّ ّللَاِّ  َأيْ   {ّللَاِّ  َأْمرِّ  مِّ . مِّ
ْن َأْمرِّ ّللَاِّ َتعَ  :َعْبُد الَرْحَمنِّ ْبُن َزْيد   َوَقالَ  هِّ اْلُمَعق َِّباُت َما َيَتَعاَقُب مِّ َبادِّ  ،اَلى َوَقَضائِّهِّ فِّي عِّ
ي   َقالَ  نْ  َيْحَفُظوَنهُ  }: َتْأوِّيلِّ َقْولِّهِّ  ا اْلَقْولِّ َففِّيَمْن َقاَل بَِّهذَ وَ  :اْلَماَوْردِّ :   {ّللَاِّ  َأْمرِّ  مِّ َوْجَهانِّ

َن اَأَحُدُهَما  .الَضَحاكُ  َقاَلهُ  ،ْلَمْوتِّ َما َلْم َيْأتِّ َأَجل  : َيْحَفُظوَنُه مِّ
َن اْلجِّ الَثانِّي  َيةِّ : َيْحَفُظوَنُه مِّ َوَكْعُب  َأُبو ُأَماَمةَ  َقاَلهُ  ،ر  تِّ َقدَ ْم َيأْ ، َما لَ ن ِّ َواْلَهَوام ِّ اْلُمْؤذِّ

 .َء اْلَمْقُدوُر َخَلْوا َعْنهُ َفإَِّذا َجا ،اِْلَْحَبارِّ 
يُح َأنَ   د   اْلَحَسنُ  ، َوبِّهِّ َقالَ اْلُمَعق َِّباتِّ اْلَمَلئَِّكةُ  َوالَصحِّ اْبنِّ  َوُروَِّي َعنِّ  ،َواْبُن ُجَرْيج   َوَقَتاَدةُ  َوُمَجاهِّ

، َواْختَ عَ  َيَتَعاَقُبوَن فِّيُكْم َمَلئَِّكة  »: - َصَلى ّللَاُ َعَلْيهِّ َوَسَلمَ -اْحَتَج بَِّقْولِّ الَنبِّي ِّ ، وَ الَنَحاس اَرهُ َباس 
يثَ  بِّالَلْيلِّ َوَمَلئَِّكة  بِّالَنَهارِّ  و . َوَرَوى اِْلَئَِّمُة َعنْ اِْلَئَِّمةُ ، َرَواُه «اْلَحدِّ  :َقَرأَ   َعَباس  اْبنِّ  َعنِّ  َعْمر 

ْن َخْلفِّهِّ مِّ " ْن َبْينِّ َيَدْيهِّ َوُرَقَباُء مِّ  ."َفَهَذا َقْد َبَيَن اْلَمْعَنى" ْن َأْمرِّ ّللَاِّ َيْحَفُظوَنهُ ُمَعق َِّبات  مِّ
نعم، يتعاقبون فيكم مالئكٌة بالليل، ومالئكة بالنهار، هذا يستشهد به أهل النحو على اللغة القليلة،  

، أما فاعل يتعاقبون  ري إذا قلنا: مالئكةٌ جتشهاد إنما يمالئكة، واالس يتعاقبون فيكم لغة البراغيث،
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الجمهور. لكن إذا قلنا: الفاعل بهذا يقول  ...إذا قلنا: فاعل يتعاقبون الواو، ومالئكة بدل من الواو
 .مالئكة صار فيه دليل لهذه اللغة

  .لغةبوليست  ،وعلى كل حال هي لغية 
 ...ئكة : على لغة الجمهور المل طالب

 من الواو. اًل تصير بد
 طالب: وعلى لغة البراغيث 

 نعم. ...
 :كَِّناَنُة اْلَعَدوِّي   َوَقالَ 

 طالب:.............
 .كلها، نعم

 .وقال
َي ّللَاُ َعْنهُ - ُعْثَمان َدَخلَ  :كَِّناَنُة اْلَعَدوِّي   َوَقالَ " َفَقاَل:  - َعَلْيهِّ َوَسَلمَ َصَلى ّللَاُ -بِّي ِّ َعَلى النَ  -َرضِّ

؟ َقالَ ! َأْخبِّْرنِّي َعنِّ الْ َيا َرُسوَل ّللَاِّ  ْن َمَلك  ينَِّك َيْكُتُب اْلَحَسَناتِّ : َمَلك  َعْن َعْبدِّ َكْم َمَعُه مِّ ، َوآَخُر َيمِّ
َمالِّ َيْكُتُب الَسي َِّئاتِّ َعنِّ ال ينِّ َأمِّ ش ِّ ي َعَلى اْلَيمِّ َمالِّ ير  َعَلى ، َواَلذِّ ي َعَلى الش ِّ ْلَت َحَسَنًة ا َعمِّ ، َفإِّذَ اَلذِّ

َمالِّ لِّلَ ُكتَِّبْت َعْشًرا ي َعَلى الش ِّ ْلَت َسي َِّئًة َقاَل اَلذِّ ي َعَلى اْلَيمِّينِّ ، َوإَِّذا َعمِّ َلَعَلُه  ؛َأَأْكُتُب؟ َقاَل َل  :ذِّ
ًثاا َقا، َفإِّذَ َتَعاَلى َأْو َيُتوُب إَِّلْيهِّ  َيْسَتْغفُِّر ّللَاَ  ْنُه َفبِّْئَس َأَراَحنَ اْكُتْب  ،َنَعمِّ :، َقالَ َل َثَل ا ّللَاُ َتَعاَلى مِّ
ِّ َما  ،اْلَقرِّيُن ُهوَ  َنا -َعَز َوَجلَ -َأَقَل ُمَراَقَبَتُه ّلِلَِّ نْ  َيْلفِّظُ  َما}: ، َيُقوُل ّللَاُ َتَعاَلىَوَأَقَل اْستِّْحَياَءُه مِّ  مِّ

ْن َبيْ  ،[18]ق:{َعتِّيد   يب  َرقِّ  َلَدْيهِّ  إِّلَ  َقْول   ْن َوَمَلَكانِّ مِّ  َلهُ  }: َخْلفَِّك َيُقوُل ّللَاُ َتَعاَلىنِّ َيَدْيَك َومِّ
نْ  ُمَعق َِّبات   نْ  َيَدْيهِّ  َبْينِّ  مِّ نْ  َيْحَفُظوَنهُ  َخْلفِّهِّ  َومِّ َيتِّكَ  {ّللَاِّ  َأْمرِّ  مِّ َفإَِّذا  ،َوَمَلك  َقابِّض  َعَلى َناصِّ

ِّ َرَفَعكَ  ، َوَمَلَكانِّ َعَلى َشَفَتْيَك َوَلْيَس َيْحَفَظانِّ َعَلْيَك إَِّل َصَمكَ َبْرَت َعَلى ّللَاِّ قَ  َوإَِّذا َتجَ َتَواَضْعَت ّلِلَِّ
، َوَمَلَكانِّ َعَلى  َتْدُخَل اْلَحَيُة فِّي فِّيكَ ، َوَمَلك  َقائِّم  َعَلى فِّيَك َل َيَدُع َأنْ َوآلِّهِّ  ُمَحَمد   الَصَلَة َعَلى

ِلََِّن  ؛َعَلى َمَلئَِّكةِّ الَنَهارِّ  ، َمَلئَِّكُة الَلْيلِّ ي   َيَتَداَوُلونَ  آَدمِّ ى ُكل ِّ ُؤَلءِّ َعْشَرُة َأْمَلك  َعلَ َعْيَنْيَك َفهَ 
ْشُروْيُسوا بَِّمَلئَِّكةِّ الَنَهارِّ َمَلئَِّكَة الَلْيلِّ لَ  آَدَم  ، َوإِّْبلِّيُس َمَع اْبنِّ َن َمَلًكا َعَلى ُكل ِّ آَدمِّي   ، َفَهُؤَلءِّ عِّ

 ."الَثْعَلبِّي   َذَكَرهُ  .ْيلِّ بِّالَنَهارِّ َوَوَلُدُه بِّاللَ 
 ، خرجه عندك؟منكر، اللفظ منكر

 طالب:.........
 يقول؟ ماذاخرج عندك؟  ،النكارة منكر، منكر، ظاهر، ظاهر، ظاهر

 طالب:.......................
 معروف، معروف، نعم.

 طالب:...................
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الخالف بين أهل العلم فيما ال  أو ال يكتب؟ وال إثم؛ هل ي كتب ف فيما ال أجر فيهما ذكر، الخال
لك اليمين يكتب الحسنات، وملك الشمال يكتب السيئات، وما ال أجر فيه وال إثم، يعني هل م  

ب ير ةً }حسنة فيه وال سيئة ال يكتب، أو يكتب كل شيء؟  ير ًة و ال ك  غ  ر  ص   .[49]الكهف:{ال ي غ اد 
 ئات؟في السي أميكتب في الحسنات لكن الب: ط

 .فإذا جاء الحساب ي حاسب، وما ال ثواب فيه وال عقاب ي لغى ،يكتب، يكتب المهم
بقية ينبغي على اإلنسان أن يحفظ لسانه، ويحفظ  وعلى كل حال الخالف ما له أثر إال أنه 

نفعه في اآلخرة فليكمل، جوارحه، فإذا أراد أن يتكلم، ويعمل عماًل يحسب حسابه، إن كان مما ي
، «فمن حسن إسالم المرء تركه ما ال يعنيه»خير فيه  مما يضره فليحجم، وإن كان مما الوإن كان 

   نعم.

ْنَد َصَلةِّ اْلَفْجرِّ  :اْلَحَسنُ  َقالَ "  ُعوَن عِّ َباتِّ َأَن اْلُمَعق ِّ  :الَطَبرِّي ِّ  َواْختَِّيارُ . اْلُمَعق َِّباُت َأْرَبَعُة َأْمَلك  َيْجَتمِّ
ي اِْلَُمَراءِّ اْلَمَواكُِّب َبْيَن َأيْ  رِّْضَواُن  -ءُ . َوَقاَل اْلُعَلَماَعَلى َما َتَقَدمَ  ،َواْلَهاُء فِّي "َلُه" َلُهنَ  ،َوَخْلَفُهمْ دِّ

مْ  : َأَحُدُهَما: إَِّن ّللَاَ ُسْبَحاَنُه َجعَ -ّللَاِّ َعَلْيهِّ َرُه َعَلى َوْجَهْينِّ بِّهِّ ُلوَلُه : َقَضى حُ َل َأَوامِّ  ،َوُوُقوَعُه بَِّصاحِّ
يَئُه َولَ َفُعُه َأَحد  َوَل ُيَغي ُِّرُه. َواْْلَخرُ  َل َيدْ لِّكَ َفذَ  ، َبْل َقَضى َصْرَفُه ْم َيْقضِّ ُحُلوَلُه َوُوُقوَعهُ : َقَضى َمجِّ

ْفظِّ  َعاءِّ َوالَصَدَقةِّ َواْلحِّ   .بِّالَتْوَبةِّ َوالد 
هِّ  َما َغي ُِّروايُ  َحَتى بَِّقْوم   َما ي ِّرُ ُيغَ  َل  ّللَاَ  إِّنَ } :َقْوُلُه َتَعاَلى هِّ اْْلَيةِّ َأنَ  {مْ بَِّأْنُفسِّ هُ َأْخَبَر ّللَاُ َتَعاَلى فِّي َهذِّ

ْنُهْم َتْغيِّير  َل ُيَغي ُِّر َما بَِّقْوم  حَ  رِّ َلُهْم،َتى َيَقَع مِّ َن الَناظِّ ْنُهْم َأْو مِّ ْنُهْم بَِّسَبب   َأوْ  ، إَِّما مِّ َمْن ُهَو مِّ  ،مِّ
يَن َيْومَ َما َغَيَر ّللَاُ بِّاْلمُ كَ  مْ بَِّسَببِّ َتغْ  ُأُحد   ْنَهزِّمِّ هِّ َماةِّ بَِّأْنُفسِّ ْن َأْمثَِّلةِّ الَشرِّيَعةِّ ، إَِّلى َغْيرِّ َهذَ يِّيرِّ الر   ،ا مِّ

ُل بَِّأَحد  ُعُقوَبة  إَِّل بِّ  ْنُه َذْنب  َفَلْيَس َمْعَنى اْْلَيةِّ َأَنُه َلْيَس َيْنزِّ ُل اْلمَ َأْن َيَتَقَدَم مِّ َصائُِّب ، َبْل َقْد َتْنزِّ
: َنَعْم إَِّذا َنْهلُِّك َوفِّيَنا الَصالُِّحوَن؟ َقالَ ُسئَِّل أَ  َوَقدْ »: -َلى ّللَاُ َعَلْيهِّ َوَسَلمَ َص -َكَما َقاَل  ،رِّ بُِّذُنوبِّ اْلَغيْ 
 .َوّللَاُ َأْعَلمُ  .«َكُثَر اْلَخَبثُ 

ثم يبعثون  ،ت عامةكار، أو ألن العقوبات إذا نزلاإلن ننعم، وهذا إما أن يكون بسبب سكوتهم ع
يهلكون،  ،ال شك أنهم يهلكون إذا قضى هللا الهالك ،على نياتهم ويحاسبون، ويجزون بأعمالهم

فيهم الصالح والطالح، إذا كان الغالب هو الخبث، إذا كثر الخبث وانتشرت يهلك  ،ن يهلكو 
فيهلك الصالح  ، وإلى حظيرة الدين،المعاصي وظهرت، فإنهم البد من قارعة تردهم إلى دين هللا

والكوارث والمصائب التي حلت باألمة شواهد، أحوال لهذه األخبار، التتار اجتاحوا األمة  والطالح،
قضوا على الطيب والخبيث، وذلكم لظهور  على الرطب واليابس، واصف القرن السابع، قضتفي من

ت فالمنكرا القارعة، ك أنها تنتظرشكثرتها، واألمة في هذه الظروف الوفشوا المعاصي و 
وهلل الحمد  ضعيف، اإلنكار ضعيف، يوجد ر والصغائر كلها منتشرة، والمقابلوالمعاصي والكبائ
 .لكنه ضعيف ،في بعض البلدان
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مجامع المسلمين وأسواقهم ومحافلهم فلكن نسأل هللا سبحانه وتعالى أن يلطف بالمسلمين وإال  
ن نسأل هللا سبحانه وتعالى نكرات ما بعدت، لكالعبادة توجد الم حتى في مواطن :ولو قيل ،وبيوتهم

 .أن يلطف بالمسلمين
، يجازى بعمله، وهللا المستعان أحد وكل ،والطالح، ثم يبعثون على نياتهم ،فيهلك فيهم الصالح 

  نعم.
ْم َبَلًء َوقِّيلَ  {َلهُ  دَ َمرَ  َفَل } .َأْي َهَلًكا َوَعَذاًبا {ُسوًءا بَِّقْوم   ّللَاُ  َأَرادَ  َوإَِّذا}: َقْوُلُه َتَعاَلى"  : إَِّذا َأَراَد بِّهِّ

ْن َأْمَراض  َوَأسْ   َحَتى َيْخَتاُروا َما : إَِّذا َأَراَد ّللَاُ بَِّقْوم  ُسوًءا َأْعَمى َأْبَصاَرُهمْ وقيل. َقام  َفَل َمَرَد لَِّبَلئِّهِّ مِّ
ْم بِّأَ َلى َهَل َفَيْمُشوَن إِّ  ،فِّيهِّ اْلَبَلُء َوَيْعَمُلوهُ  مْ كِّهِّ  ".ُدُهْم َعْن َحْتفِّهِّ بَِّكف ِّهِّ ، َحَتى َيْبَحَث َأحَ ْقَدامِّهِّ

فإذا أراد هللا البالء وال تغني النذر،  ،نعم، إذا مسخت القلوب، إذا مسخت القلوب، فال تفيد اآليات
يوجد  يوجد العقالء، يوجد الحكماء، فت الموانع التي ترد هذه العقوبة.هيأ األسباب وضع والعقوبة

، فطمس البصائر والقلوب إذا  ،لكن ال راد لقضاء هللا، يوجداء، العلم لكن ال تغني اآليات حينئذ 
ما جاء، وجاء في الخبر و جد فاألمر مشكل، فجاء في عقوبات آخر الزمان من الخسف والمسخ 

 ضي، يم؟!يرجع الثاني عن معصيتههل ، فاسخ أحدهما خنزيرً أن الرجلين يمشيان إلى معصية فيم
 .سوخصاحبه المم يرى ، هو تهعصيإلى م

لى بالدهم أسوأ مما قارعة حلت بهم، وعادوا إأمة من األمم ت خرج من بالدها بوالشاهد موجود،  
هل  ؟ومضى صاحبه في المعصية، يعني هل اتعظوا اسخ خنزيرً مثل الشخص الذي م  أ خذوا، 

شر مما كانوا عليه، روا أعاصي والمنكرات؟ ال، صان المازدجروا؟ هل رجعوا عما كانوا عليه م
ي  ر  م ا ب ق ْوم  : }ويأتي في قوله تعالى ي  ر   ال   ّللا    }إ ن   ، هو اآلن معنا،{إ ن  ّللا   ال ي غ  ت ى ب ق ْوم   م ا ي غ   ح 

وا ي  ر  ْم{ م ا ي غ  ه  ي  ر   ال   ّللا    }إ ن  ، ب أ ْنف س   تغيرت ال سيئة محاله كانت نفإ م،العمو  صيغ من ،ب ق ْوم { م ا ي غ 
 بالعكس. والعكس سن،ح   إلى بهم ما هللا فيغير سن،ح   إلى حالهم يغيروا حتى ،السيئة أوضاعهم

 أ،أسو  إلى وظروفهم وأوضاعهم أحوالهم تغيرت سيئة حالة   إلى واغير تف صالحة، حالهم كانت إذا
 .العافية هللا سألن
هِّ  ،هِّ ُهْم َعْن َحْتفِّهِّ بَِّكف ِّ َحَتى َيْبَحَث َأَحدُ "  مِّنْ  ُدونِّهِّ  مِّنْ  َلُهمْ  َوَما} .َوَيْسَعى بَِّقَدمِّهِّ إَِّلى إَِّراَقةِّ َدمِّ

  ".{َوال  
 دمه، إراقة إلى بقدمه يسعى اجتهاده، عليه يقضي ما فأول للفتى هللا من عونٌ  يكن لم إذا نعم

 يقوض الحال، سوء من حرج وال فحدث اإللهية العناية عنه تخلت إذا بكفه، حتفه عن ويبحث
 سبحانه هللا من العون  كان وإذا حتفه، عن يبحث حتى ،-العافية هللا نسأل- والتعاسة النفس،
 .المستعان وهللا والخيرات البركات من حرج وال ثفحد    بالمرء اإللهية والعناية وتعالى

 طالب:................
 والسنة. بالكتاب باالعتصام
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 .....................طالب:....
 .نعم

 حااًل، الناس أسوأ وهو ،األموال وفي المراكز وفي القصور، في الشخص تجد قد ،نسبي قضيال
 الناس أطيب هو ذلك ومع ،ديدالش الجوع في أو عدقالم الفقر في أو السجن في الشخص وتجد
 يقول ذاما سمعت ما طيبة، اةحي هللا يحييه أن صالًحا وعمل آمن من وعد هسبحان وهللا حااًل.
 الهواجر؟ وصيام الليل قيام يكابد من يقول ماذا سمعت ما نعم، جن؟الس في وهو الماإلس شيخ
 نعم.

 طالب:.................................
 المريح النوع من سيارتك تكون  أن باللذة هي ما اللذة، هذه مثل بأثرها كلها الدنيا له تقوم ال هذا 
 سالنا يكون  قد ينفع، ما االجتماعي، وضعك أو ال، منزلك، أو زوجتك، أو مركوبك، أو لفاخر،ا

 يزن  ال هللا؟ عند وضعه ماذا وهو !أحلمه ما !أعقله ما باألصابع: إليه ويشيرون  بشخص يحتفون 
 مدفوع أغبر أشعث رب األشخاص وبعض الناس، يزدري  هو بعوضة، جناح إيش؟ هللا عند

  ي.شرع فالمقياس ،ألبره هللا على أقسم لو باألبواب،
  البتلء؟ من نوع هذا يكون  هل يقدر، اإلنسان أن أقصد أنا :.....بطال
 الغني يشكر هل ؟ويحتسب الفقير يصبر هل ابتالء، الغنى ابتالء، الفقر أن شك فيه ما هو

 ويبذل؟
 هللا؟ من الغضب وبين لبتلء،ا بين -إليك هللا أحسن- الفارق  ما طالب:

 في وتكفير غضب نهأ شك ال فهو ؛عاص   ىعل وقع معصية، وافق قد االبتالء هذا كان إن هو
 عليها. مأسوف غير والثانية درجات، رفع فهو ؛معصية يوافق لم وإن نفسه، الوقت
 سبحانه .... وملخبطة ةضيق أمور مثًل  نتكلم ... راِلم وافق إذا شيخ يا هل يعني طالب:
 هذا هل أصًل، تفكيره في كانت ول يحلم، كان ما اأبوابً  عليه وفتح هللا وفقه به، واعتصم وتعالى
 أمره؟ له يسر أن باهلل اعتصامه نتائج ومن اعتصامه أسباب من إن يقول:

   .اآلخرة في له وي دخر الدنيا في أمره يتيسر وال والسنة بالكتاب يعتصم وقد شك، بال
نْ  َلُهمْ  }َوَما"   { مِّنْ  ُدونِّهِّ  مِّ ي ِّ  لُ َوُهَو َمْعَنى َقوْ  ،َأْي َمْلَجأ   َوال  د ِّ ْن َناصِّ َوقِّيلَ  .الس  ْن : مِّ ر  َيْمَنُعُهْم مِّ

رُ  ،َعَذابِّهِّ   :َوَقاَل الَشاعِّ
اااااااااْن َوال   اااااااااَوى الاااااااااَرْحَمُن مِّ  َماااااااااا فِّاااااااااي الَساااااااااَماءِّ سِّ

   
ير  َوَوال  َوَولِّي   كَ   ر  َوَقدِّ  . َقادِّ

ي }ُهوَ  َقْوُلُه َتَعاَلى: يُكمُ  اَلذِّ ئُ َويُ  َوَطَمًعا َخْوًفا اْلَبْرقَ  ُيرِّ . الَسَحاُب  الث َِّقاَل{ الَسَحابَ  ْنشِّ َأْي بِّاْلَمَطرِّ
َدُة َسَحاَبة   هِّ بِّ  الَرْعدُ  َوُيَسب ِّحُ } ا.، َوُسُحب  َوَسَحائُِّب فِّي اْلَجْمعِّ َأْيًض َجْمع ، َواْلَواحِّ نْ  َواْلَمَلئَِّكةُ  َحْمدِّ  مِّ
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يَفتِّهِّ  لُ  خِّ َق{ َوُيْرسِّ قِّ َفَل َمْعَنى " اْلَقْوُل فِّي الَرْعدِّ َواْلَبْرقِّ َوالَصَواعِّ َقْد َمَضى فِّي "اْلَبَقَرةِّ   الَصَواعِّ
يَر  ،َيةِّ َبَياُن َكَمالِّ ُقْدَرتِّهِّ َواْلُمَراُد بِّاْْل  ،لِّْْلَِّعاَدةِّ  َأْي ُيرِّيُكُم اْلَبْرَق  ،ةِّ َلْيَس َعْن َعْجز  اْلُعُقوبَ َوَأَن َتْأخِّ

َنهُ  ،لَسَماءِّ َخْوًفا لِّْلُمَسافِّرِّ فِّي ا َن اْلمَ  ؛َأَذاهُ   َيَخافُ َفإِّ قِّ لَِّما َيَناُلُه مِّ َقاَل ّللَاُ  ،َطرِّ َواْلَهْولِّ َوالَصَواعِّ
نْ  َأًذى}: َتَعاَلى رِّ َأْن يَ   ،{َمَطر   مِّ ْصب  ُكوَن َعقِّ َوَطَمًعا لِّْلَحاضِّ َقاَل  ،َبُه َمَطر  َوخِّ
د   َقَتاَدةُ  َمْعَناهُ  قِّ اْلَبْرقِّ خَ  :اْلَحَسنُ  . َوَقالَ َوَغْيُرُهَما َوُمَجاهِّ ْن َصَواعِّ ، َوَطَمًعا فِّي َغْيثِّهِّ اْلُمزِّيلِّ ْوًفا مِّ
 ."لِّْلَقْحطِّ 

وقد تنزل بالضرر، وحصل في األيام القريبة ما  ،أن الصواعق محدثة للخوف والرعب وال شك
 ؟ماذا حصل لهتليفونه الجوال  على آخريكلم حصل، صوت الرعد والصواعق، شخص 

 طالب: .......
 .ت وفي 

 لب:..................طا
ما أدري كم قالوا؟ كم؟  أو أحرقت من األعالفوقريًبا بين مكة وجدة نزلت صاعقة فأكلت  نعم،

 طالب: .......
خمسين ألف بالة، ربطة من األعالف بين جدة ومكة نزلت، وكله كان في الصحف، فهذه ذ كرت 

 .ف هللا بها عبادهفي الصحف، هذه ال شك أنها قوارع يخو   
 طالب:....................
 .هللا المستعان، هللا المستعان

ئُ }" د   َقالَ  {الث َِّقالَ  الَسَحابَ  َوُيْنشِّ هِّ  الَرْعدُ  َوُيَسب ِّحُ  } .َأْي بِّاْلَماءِّ  :ُمَجاهِّ إَِّن الَرْعَد  :َمْن َقالَ   {بَِّحْمدِّ
ُز َأْن ُيَسب َِّح الَرْعُد بِّ  َحةِّ َهَذا اْلَقْولِّ َقْوُلهُ  ، َخْلقِّ اْلَحَياةِّ فِّيهِّ َدلِّيلِّ َصْوُت الَسَحابِّ َفُيَجو ِّ : َوَدلِّيُل صِّ

نْ  َواْلَمَلئَِّكةُ } يَفتِّهِّ  مِّ  ."اْلَمَلئَِّكةِّ َفَلْو َكاَن الَرْعُد َمَلًكا َلَدَخَل فِّي ُجْمَلةِّ  {خِّ
ن عطف فيكون م ،السحاب يزجرلك وقد قيل، إنه م   ،ومع هذا ال ينفي هذا التركيب أن يكون ملًكا

وح  و اْلم الئ ك ة  ي ْوم  ي  }العام على الخاص،  د بحمده ، يسبح الرعتجري ، الروح [38]النبأ:{ق وم  الرُّ
والصواعق  ،فيكون من عطف العام على الخاص هذا على القول بأن الرعد ملك ،والمالئكة

 .مضى هذا في أوائل البقرة دالسحاب، وق يزجر صوته، وهو
 ..............طالب:................

ه  } ْمد  ب  ح  ب ح  ْيء  إ ال  ي س   ، [44]اإلسراء:{و إ ْن م ْن ش 
 دات؟طالب: حتى الجما

ووضعهما على  ،لنصفين -عليه الصالة والسالم-حتى الجمادات، حتى العصا الذي شقه النبي 
 هذا يسبح.ن الرطب إقالوا: ييبسا،  القبر، ومن خفف العذاب عن صاحبه ما لم

 ....................طالب:..
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 .نعم
 طالب:........................

  .تسبيح كل شيء بحسبهكل شيء يسبح، 
نْ َمْن َقاَل إَِّنُه َمَلك  َقاَل: َمْعَنىوَ " يَفةِّ ّللَاِّ  . مِّ يَفتِّهِّ مِّْن خِّ إَِّن  :اْبُن َعَباس   َقالَ  .َوَغْيُرهُ  الَطَبرِّي   َقاَلهُ  ،خِّ

َن ّللَاِّ اْلَمَلئَِّكَة َخائُِّفو ينِّهِّ َوَمْن َعَلى ُدُهْم َمْن َعَلى يَ َل َيْعرُِّف َواحِّ  ، َلْيَس َكَخْوفِّ اْبنِّ آَدمَ َن مِّ مِّ
َباَدةِّ ّللَاِّ َطَعام  َوَل َشَراب  َيَسارِّهِّ   ".، َل َيْشَغُلُهْم َعْن عِّ

وهو مع  نعم، خائفون من هللا ليس كخوف ابن آدم، تجد ابن آدم خائف، ومع ذلكم يلتفت يميًنا
حقيقي هو الذي يكف عن كاذب؟ الخوف ال أمهذا خوف حقيقي خوفه يزاول بعض المعاصي، 

 عث على العمل، ما يبعث على الكسل!المعاصي، ما فائدة الخوف والرجاء؟ الرجاء هو الذي يب
: خائفون من هللا، ليس هنا يقول، يؤدي إلى القنوطال و  ،والخوف هو الذي يبعث عن العمل

 .يد من على يمينه، ومن على يساره، هذا الخوف الحقيقآدم ال يعرف واح ابن كخوف
، َوإَِّنُه ُمَوَكل  بِّالَسَحابِّ اءِّ َلفِّي ُنْقَرةِّ إِّْبَهامِّهِّ ، َوإَِّن ُبَخاَر اْلمَ ْعُد َمَلك  َيُسوُق الَسَحابَ : الرَ َوَعْنُه َقالَ "

َرَفَع َصْوَتُه  َماءِّ إَِّل َفإَِّذا َسَبَح الَرْعُد َلْم َيْبَق َمَلك  فِّي السَ  ،َنُه ُيَسب ُِّح ّللَاَ أُيْؤَمُر، و  ُيَصر ُِّفُه َحْيثُ 
ُل اْلَقْطرُ  ،بِّالَتْسبِّيحِّ  ْنَدَها َيْنزِّ َع َصْوَت الَرْعدِّ َقالَ ، َوَعْنُه َأْيًضا َكاَن إِّذَ َفعِّ ي َسَبْحُت : ُسبْ ا َسمِّ َحاَن اَلذِّ

َع َصْوَت الَرْعدِّ َقالَ ا سَ َعْن َأبِّيهِّ َأَنُه َكاَن إِّذَ  رِّ ْبنِّ َعْبدِّ ّللَاِّ َعامِّ  َعنْ  َمالِّك   . َوَرَوى َلهُ  : ُسْبَحاَنهُ مِّ
هِّ  ي ُيَسب ُِّح الَرْعُد بَِّحْمدِّ ، ُثَم َيُقولُ اَلذِّ يَفتِّهِّ ْن خِّ يد  ِلَِّْهلِّ اِْلَْرضِّ َواْلَمَلئَِّكُة مِّ : إَِّن َهَذا َوعِّ

يد   ي   : إَِّنُه َملَ َوقِّيلَ  .َشدِّ ينِّهِّ َسْبُعوَن َأْلَف َمَلك  ، وَ  َبْيَن الَسَماءِّ َواِْلَْرضِّ ك  َجالِّس  َعَلى ُكْرسِّ َعْن َيمِّ
ْثُل َذلِّكَ  ينِّهِّ َوَسَبَح َسَبَح  َوَعْن َيَسارِّهِّ مِّ ْن َخْوفِّ ّللَاِّ َفإَِّذا َأْقَبَل َعَلى َيمِّ يُع مِّ ، َوإَِّذا َأْقَبَل َعَلى اْلَجمِّ

ْن َخْوفِّ ّللَاِّ َيَسارِّهِّ َوَسَبَح  يُع مِّ   .َسَبَح اْلَجمِّ
لُ } قَ الَصوَ  َوُيْرسِّ يبُ  اعِّ ي   َذَكرَ  {َيَشاءُ  َمنْ  بَِّها َفُيصِّ َوَعلِّي ِّ ْبنِّ َأبِّي  اْبنِّ َعَباس   َعنِّ  اْلَماَوْردِّ

د   َطالِّب   ي   َقاَل لِّلَنبِّي ِّ  َنَزَلْت فِّي :َوُمَجاهِّ ْن َأي ِّ َشْيء  َرب كَ : َأْخبِّ - َعَلْيهِّ َوَسَلمَ َصَلى ّللَاُ -َيُهودِّ  ،ْرنِّي مِّ
ْن َياُقوت  ْن ُلْؤُلؤ  أَ َأمِّ  َقة  َفَأْحَرَقْتهُ ْم مِّ  .؟ َفَجاَءْت َصاعِّ
يَت اْلَعَربِّ َبعَ  َكانَ  اْلَحَسن َقالَ   ،: َنَزَلْت فِّي َبْعضِّ ُكَفارِّ اْلَعَربِّ َوقِّيلَ   ْن َطَواغِّ -َث الَنبِّي  َرُجل  مِّ

ْسَلمِّهِّ َنَفًرا َيْدُعوَنُه إَِّلى ّللَاِّ َوَرُسولِّ  -َلْيهِّ َوَسَلمَ َلى ّللَاُ عَ َص  ي َعْن َرب ِّ : َأْخبُِّرونِّ َفَقاَل َلُهمْ  ، َواإْلِّ
َم ُهوَ ؟ُمَحَمد  َما ُهوَ  ْن فَِّضة   ؟، َومِّ يد  َأْم ُنَحاس   َأمِّ ْن َحدِّ يُب َفَقالَ  ،ْوُم َمَقاَلَتهُ ؟ َفاْسَتْعَظَم اْلقَ َأْم مِّ : ُأجِّ

َرا -َلى ّللَاُ َعَلْيهِّ َوَسَلمَ َص -ًدا إَِّلى َرب   َل َيْعرُِّفُه! َفَبَعَث الَنبِّي  ُمَحمَ  ْثَل َهَذاإَِّلْيهِّ مِّ  ،ًرا َوُهَو َيُقوُل مِّ
مْ َفَبْيَنا الَنَفُر ُيَنازُِّعوَنُه َوَيْدُعوَنُه إِّذِّ اْرَتَفَعْت َسَحابَ  هِّ َأْبَرَقْت َوَرَمْت ْت وَ ، َفَرَعدَ ة  َفَكاَنْت َفْوَق ُرُءوسِّ

َقة   َفاْسَتْقَبَلُهْم  -َلى ّللَاُ َعَلْيهِّ َوَسَلمَ َص -َفَرَجُعوا إَِّلى الَنبِّي ِّ  ،َوُهْم ُجُلوس   َقتِّ اْلَكافِّرَ ، َفَأْحرَ بَِّصاعِّ
بُ  -َعَلْيهِّ َوَسَلمَ  َصَلى ّللَاُ -ُض َأْصَحابِّ َرُسولِّ ّللَاِّ َبعْ  ْن َأْيَن َفَقاُلوا: اْحَتَرَق َصاحِّ ُكْم، َفَقاُلوا: مِّ
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لُ }. -َصَلى ّللَاُ َعَلْيهِّ َوَسَلمَ - إَِّلى الَنبِّي ِّ َحى ّللَاُ : َأوْ َعلِّْمُتْم؟ َقاُلوا قَ  َوُيْرسِّ يبُ  الَصَواعِّ  َمنْ  بَِّها َفُيصِّ
 ، َوَسَيْأتِّي.َأَنس   بَِّمْعَناُه َعنْ  َواْلُقَشْيرِّي ِّ  ،اْلَحَسنِّ  َعنِّ  الَثْعَلبِّي   َذَكَرهُ  .{َيَشاءُ 

 تخريجه؟ 
 طالب: .......

 ج؟خر   
 طالب:.......................

 ، عن أنس ما يصير مرساًل  رواه القشيري  ، لكننعم
 طالب:................

 ممكن، نعم.
 طالب:..................

 .مطبوعة كتبه القشيري  تعرفنعم، 
 طالب:..........................

 .عمن
 .............طالب:....

 ؟ماذا
 طالب:......................

  ؟الذي سيأتي وضع؟ نفس الموضعنفس الم
ي َأْرَبَد ْبنِّ َربِّيَعةَ  : َنَزَلتِّ اْْلَيُة فِّيَوقِّيلَ " رِّ ْبنِّ الط َفْيلِّ  َلبَِّيدِّ ْبنِّ َربِّيَعَة، َوفِّي َأخِّ اْبُن  َقالَ  ،َعامِّ

ُر ْبُن الط َفْيلِّ  َأْقَبلَ : َعَباس َيانِّ  َوَأْرَبُد ْبُن َربِّيَعةَ  َعامِّ رِّ يَدانِّ الَنبَِّي  اْلَعامِّ  -َلى ّللَاُ َعَلْيهِّ َوَسَلمَ َص  -ُيرِّ
دِّ َجالِّ  دَ َوُهَو فِّي اْلَمْسجِّ ، َفَدَخَل اْلَمْسجِّ ْن َأْصَحابِّهِّ  َعامِّر   َفاْسَتْشَرَف الَناُس لَِّجَمالِّ  ،س  فِّي َنَفر  مِّ

ْن أَ َفَقاَل َرجُ  ،لَناسِّ ْن َأْجَملِّ ا، َوَكاَن مِّ َوَكاَن َأْعَورَ  : َهَذا -َلى ّللَاُ َعَلْيهِّ َوَسَلمَ َص -ْصَحابِّ الَنبِّي ِّ ل  مِّ
ُر ْبُن الط َفْيلِّ  َيا َرُسوَل ّللَاِّ  هِّ » :َفَقالَ  ،َقْد َأْقَبَل َنْحَوكَ  َعامِّ َفَأْقَبَل  ،«َدْعُه َفإِّْن ُيرِّدِّ ّللَاُ بِّهِّ َخْيًرا َيْهدِّ

ينَ » :ْن َأْسَلْمُت؟ َفَقالَ َما لِّي إِّ  ،ُمَحَمدُ  َيا :ْيهِّ َفَقالَ َقاَم َعلَ َحَتى  َلْيَك َما َعَلى َوعَ  ،َلَك َما لِّْلُمْسلِّمِّ
ينَ  َك؟ َقالَ : َأَتْجعَ َقالَ . «اْلُمْسلِّمِّ ْن َبْعدِّ  إَِّنَما َذلَِّك إَِّلى ّللَاِّ َيْجَعُلهُ  ،َلْيَس َذاَك إَِّليَ »: ُل لَِّي اِْلَْمَر مِّ

؟ َقاَل:َوبَ : َأَفَتْجَعُلنِّي َعَلى الْ َقالَ . «َشاءُ َحْيُث يَ   :َتْجَعُل لِّي؟ َقالَ  : َفَماَقالَ  .«َل » رِّ َوَأْنَت َعَلى اْلَمَدرِّ
َنةِّ اْلَخْيلِّ َتْغُزو » َنُة اْلَخْيلِّ اْلَيْومَ َقالَ . «َعَلْيَها فِّي َسبِّيلِّ ّللَاِّ َأْجَعُل َلَك َأعِّ ؟ ُقْم َمعِّي : َأَوَلْيَس لِّي َأعِّ

إَِّذا َرَأْيَتنِّي ُأَكل ُِّمهُ   َأْرَبدَ  َأْوَمَأ إَِّلى َعامِّر   َوَكانَ  -َلى ّللَاُ َعَلْيهِّ َوَسَلمَ َص - َقاَم َمَعُه َرُسوُل ّللَاِّ ، فَ ُأَكل ِّْمكَ 
ْن خَ  ُم الَنبَِّي ، ْلفِّهِّ َواْضرِّْبُه بِّالَسْيفِّ َفُدْر مِّ ُعهُ  -َعَلْيهِّ َوَسَلمَ  ّللَاُ َصَلى -َفَجَعَل ُيَخاصِّ  َفاْخَتَرطَ  ،َوُيَراجِّ

ْن َسْيفِّهِّ  َأْرَبدُ  ْر َعَلى َسل ِّهِّ مِّ ْبًرا ُثَم َحَبَسُه ّللَاُ  َفَلْم َيْقدِّ َوَأْرَسَل ّللَاُ َعَلْيهِّ  ،َيبَِّسْت َيُدُه َعَلى َسْيفِّهِّ ، وَ شِّ
َقًة فِّي َيْوم    َدَعْوَت َرَبكَ  !ُمَحَمدُ  : َياَهارًِّبا َوَقالَ  َعامِّر   َوَوَلى ،َصائِّف  َصاح  َفَأْحَرَقْتهُ  َصاعِّ
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 :-َعَلْيهِّ الَسَلمُ -َفَقاَل  ،َنَها َعَلْيَك َخْيًل ُجْرًدا، َوفِّْتَياًنا ُمْرًداَوّللَاِّ َِلَْمَلَ  ،َحَتى َقَتْلَتهُ  َأْرَبدَ  َعَلى
 ."َأة  َسُلولَِّية  َبْيَت اْمرَ  َعامِّر   َفَنَزلَ  ، َواْلَخْزَرجَ  اِْلَْوَس  نِّيَيعْ  ،«َيْمَنُعَك ّللَاُ مِّْن َذلَِّك َوَأْبَناُء َقْيَلةَ »

ل ىما استفاد، ما استفاد من هذه المصيبة التي حلت بصاحبه،  ب ك  ع  ع ْوت  ر  ت ْلت ه   أ ْرب د   د  ت ى ق  ّللا    ،ح  و 
ْرًدا،  ْياًل ج  ل ْيك  خ  ا ع   علي. قال: تدعوما  وفتياًنا مرًدا.أل  ْمَل  ن ه 

 طالب:...........
 هللا المستعان، نعم.

ُبهُ  ُمَحَمد   : َوّللَاِّ َلئِّْن َأْصَحَر لِّيَرَأة  َسُلولَِّية  َوَأْصَبَح َوُهَو َيُقولُ َبْيَت امْ  َعامِّر   َفَنَزلَ " يُد َمَلَك  ،َوَصاحِّ ُيرِّ
ي ،اْلَمْوتِّ   ."َِلَْنَفْذُتُهَما بُِّرْمحِّ

 .برز إلى الصحراء يعني
هِّ َفَأْذَراُه فِّي الت    َفَأْرَسَل ّللَاُ َمَلًكا َفَلَطَمهُ " يَمة  فِّي اْلَوْقتِّ َوَخَرَجْت َعَلى ُرْكَبتِّهِّ  ،َرابِّ بَِّجَناحِّ  ،ُغَدة  َعظِّ

يرِّ الَسُلولَِّيةِّ َوُهَو َيُقولُ  َفَعاَد إَِّلى َبْيتِّ   ُثَم َركَِّب َعَلى ،ة  َمْوت  فِّي َبْيتِّ َسُلولِّيَ ، وَ : ُغَدة  َكُغَدةِّ اْلَبعِّ
هِّ َفَماَت َعَلى َظْهرِّ    :َ َفَقال َأْرَبدَ  َأَخاهُ  َن َربِّيَعةَ َلبَِّيُد بْ  َوَرَثى «َفَرسِّ

 َيااااااا َعااااااْيُن َهاااااااَل َبَكْيااااااتِّ َأْرَباااااااَد إِّْذ ُقْمَنااااااا َوَقاااااااَم اْلُخُصاااااااوُم فِّااااااي َكَبااااااادِّ 

   
ااااااا  َماكِّ َواِْلََسااااااادِّ َأْخَشاااااااى َعَلاااااااى َأْرَباااااااَد اْلُحُتاااااااوفِّ َوَل َأْرَهاااااااُب َناااااااْوَء الس ِّ

   
ُق بِّاْلَفاااااااااارِّسِّ َيااااااااا ااااااااادِّ َفَجَعنِّاااااااااي الَرْعاااااااااُد َوالَصاااااااااَواعِّ يَهاااااااااةِّ الَنجِّ  ْوَم اْلَكرِّ

   
 :َوفِّيهِّ َقالَ 

ْثُلَهااااااااااااااااااااا َيااااااااااااااااااااَة مِّ َيااااااااااااااااااااَة َل َرزِّ  إَِّن الَرزِّ

 فِّْقااااااااااااااَداُن ُكاااااااااااااال ِّ َأ   َكَضااااااااااااااْوءِّ اْلَكْوَكاااااااااااااابِّ   

   
 َياااااااااااا َأْرَباااااااااااَد اْلَخْيااااااااااارِّ اْلَكااااااااااارِّيمِّ ُجاااااااااااُدوُدهُ 

ااااااااااااااي بَِّقااااااااااااااْرن  َأْعَضاااااااااااااابِّ     َأْفَرْدَتنِّااااااااااااااي َأْمشِّ

   
 

َي ّللَاُ َعْنهُ -َذلَِّك  َبْعدَ  َلبَِّيد   َوَأْسَلمَ   . -َرضِّ
َقُة َل َتْأُخُذ » :-َصَلى ّللَاُ َعَلْيهِّ َوَسَلمَ -َقاَل: َقاَل َرُسوُل ّللَاِّ  َأَنس   َعنْ  َأَبانُ  : َرَوى َمْسَأَلة   الَصاعِّ

 ِّ  ."«-َز َوَجلَ عَ -َذاكًِّرا ّلِلَِّ
 خرج؟م

 طالب:.....................
 عندك؟ ماذافقط؟ 

 ................طالب:.......
 .وقال، نعم

َي ّللَاُ َعْنهُ  - ةُهَرْيرَ  َأُبو َوَقالَ " َع َصْوَت الَرْعدِّ إَِّذا  -َصَلى ّللَاُ َعَلْيهِّ َوَسَلَم  -َكاَن الَنبِّي   :-َرضِّ َسمِّ
 "«َحانَ ُسبْ »: َيُقولُ 
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 الشيخ : ..............
هِّ َواْلَمَلئَِّكةُ مُسْبَحاَن َ » يَفتِّهِّ  مِّنْ  ْن ُيَسب ُِّح الَرْعُد بَِّحْمدِّ ير   ،خِّ َفإِّْن َأَصاَبْتهُ  ،َوُهَو َعَلى ُكل ِّ َشْيء  َقدِّ

َيُتهُ  َقة  َفَعَلَي دِّ يبُ  َوَذَكرَ  .«َصاعِّ يثِّ  اْلَخطِّ ْن َحدِّ َعْن َأبِّيهِّ  نِّ َعْبدِّ ّللَاِّ ْبنِّ َعَباس  ُسَلْيَماَن ْبنِّ َعلِّي ِّ بْ  مِّ
هِّ َقالَ  يَن َيْسَمُع  َمنْ  :َكْعب   ، َفَقاَل َلَناَأَصاَبَنا َرْعد  َوَبْرد  ر  فَ فِّي َسفَ  ُعَمرَ  ُكَنا َمعَ  :َعْن َجد ِّ َقاَل حِّ

يفَ الَرْعدَ  ْن خِّ هِّ َواْلَمَلئَِّكُة مِّ مَ : ُسْبَحاَن َمْن ُيَسب ُِّح الَرْعُد بَِّحْمدِّ ًثا ُعوفَِّي مِّ ا َيُكوُن فِّي َذلَِّك تِّهِّ َثَل
َي ّللَاُ َعْنهُ - ُعَمَر ْبَن اْلَخَطاب ُثَم َلقِّيتُ  ،َفَفَعْلَنا َفُعوفِّيَنا ،الَرْعدِّ  اَبْت َأْنَفهُ َفإَِّذا َبَرَدة  َقْد َأَص  -رِّضِّ

، َفُقْلتُ  يَفَأَثَرْت بِّهِّ نِّيَن َما َهَذا: َيا َأمِّ ي َكْعًبا : إِّنَ  َأَصاَبْت َأْنفِّي َفَأَثَرْت، َفُقْلتُ َل َبَرَدة  ؟ َقاَر اْلُمْؤمِّ َن حِّ
َع الَرْعَد َقاَل لَ  هِّ َواْلَمَلئَِّكُة مِّْن َناَسمِّ ْن ُيَسب ُِّح الَرْعُد بَِّحْمدِّ يَن َيْسَمُع الَرْعَد ُسْبَحاَن مِّ : َمْن َقاَل حِّ

مَ  ًثا ُعوفَِّي مِّ يَفتِّهِّ َثَل ْلُتْم َلَنا َحَتى َأَفَل قُ  :ُعَمرُ  َفَقالَ  ،َفُعوفِّيَنا :َفُقْلَنا ،َك الَرْعدِّ ا َيُكوُن فِّي َذلِّ خِّ
 ".اْلَبَقَرةَقَدَم َهَذا اْلَمْعَنى فِّي "َقْد تَ وَ  ؟َنُقوَلَها

 طالب:.......................
ْوت  الر عْ  -عليه الصالة والسالم-ك ان  الن ب يُّ  حديث ،ال ال ع  ص  م  :إ ذ ا س  مرفوع  ،ال.. د  ي ق ول 

 ا موقوف على ابن الزبير، نعم.جد   ضعيف
 ..طالب:.......................

 ؟عندك ماذاالزبير، هو موقوف على 
 طالب:...................................

 .نعم
 طالب:..................................

 .كلها ضعيفة
 طالب:................

 .ت في التفسيرذكر  ،ال ال 
 طالب:.........................

 ر، نعم.لزبياعن  هو من قول الزبير صحيح، يثبت
 طالب:..................

 كيف؟
 طالب:.................

يعني إذا مررت  ؟في المناسبة ؟شرعي غيرأم ية في مناسبتها شرعي أنت تتلو اآلية، وتالوة اآل
رك ب  .يةاآلذه اآلية، تذكر ههذه بشيء ذك 

 طالب:...................
 ؟موطنيحتاج إلى أن الشرع قال ذلك في هذا ال أو
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 طالب:.................
الكالم مشى عليه، على أن الشيء ي ذكر في القرآن، فإذا جاء ذكر هذا الشيء تذكر اآلية من 

 أو ما تذكر اآلية في موطن خاص إال ولك به سلف؟ ،أجله
 .........طالب:.............

 واحد منهم وما قاله الباقي؟ أمكلهم 
 ....طالب:..................

ْن م ق ام  }هل ي شرع له أن يقول: ركعتي الطواف،  أتي مثل هذا عند من أراد أن يصليي ذ وا م  و ات خ 
ل ى يم  م ص  اْلم ْرو ة  } من صعد على الصفا قال: ؟[125]البقرة:{إ ْبر اه  ف ا و  ائ ر  إ ن  الص  ع  ْن ش  م 

يعني من ، لكن في المواطن األخرى، -السالمعليه الصالة و -هذا قاله النبي  ؟[158]البقرة:{ّللا   
 ..انصرف

 طالب:.......................
وا ّللا   }لى المزدلفة هل ي شرع أن يقول: من انصرف من عرفة إ ف ات  ف اْذك ر  { ف إ ذ ا أ ف ْضت ْم م ْن ع ر 

 ة؟ لكن هل يتلو اآلياألمر بالذكر مشروع،  دع، يقرأ اآلية، [198]البقرة:
 طالب:............................

 نعم.
 ا....امرأة ماتت وخرج ابنها منها حي   طالب:...........................

والمرفوع ضعيف  ،وعلى كل حال هو عن الزبير ثابت ،أنت تتعبدتتعبد،  أنت حينما تسبح، أنت
 ا.جد  

 طالب:.......................
 ذكرنا الرعد بالتسبيح فنسبح. اجتهد مثلما تذكرون، كأن ألنه لعله ما يأخذ الحكم؛ ،ال

 طالب:........................
 ما ت ذكر إال إذا ثبت فيها عن الشارع شيء.

 طالب:..........................
ي أدنى مناسبة تأتي بآية، ومثل تالوة اآليات التي تمر ف كانت تتكلمامرأة هذه مثل ما يذكرون عن 

وفي الموضوع يأتي  ،يتحدث عن موضوع الجمعة خطيب ،في الخطبة، خطبة الجمعةمناسبتها 
، لكن هل يقرأها في هفي هل يقرأ اآليات في الصالة؟ كونه يقرأها في الخطبة ال إشكالفبآيات، 
 الصالة؟

 ............طالب:..........................
إشكال، لكن اإلشكال على اعتياده ما فيه  ،يعني كون الشيء ي قرأ أحياًنا أو ي ذكر أحياًنا ال بأس

 وربطه بهذا السبب، ربطه بهذا السبب.
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 طالب:.........................
 كيف؟

 ؟طالب: ما اإلشكال
  .وقت عبادة لم يوقتها الشارع

 ...فعل أئمة الحرممثل ما يطالب:......
 هذا دليل؟

 ..هطالب: ل أنا أسأل عن
 يستدل به أو يستدل له؟

آيات و... و  يوم كذا ر من اِلئمة يقرءون مثًل آيات آل عمران فيكثي ...يستدل له  طالب:
 اْليات.. ربط الحج في أيام الحج، من باب

لكن كونه  ،تهادهذا اج ،فرعون  وهالك من وفي هذه المناسبة أيام عاشوراء يقرءون قصة موسى
 وعادة يحتاج إلى دليل. اي عتمد ويصير ديدنً 

 ...؟اءت مناسبتهج إذاوع الموضالخطابة عن نفس ما رأيكم في قضية الخطبة أو  طالب:..
علت للمناسبات، وتذكير الناس كل ما يحتاجونه  ،هذه مناسبات  وقت.في الوالخطب ج 

 .طالب: هذه ل إشكال فيها
 .ما فيه إشكال
 .....................طالب:.......

 باستمرار؟
 طالب: .......

 ات؟يعني باستمرار كل خطبة يقرأ في الصالة ما يناسبها من اآلي 
 .طالب: غالبها

 نعم. تحتاج إلى توقيف
 طالب:............................

 ..، ما فيه شيءًئافيه شي ى ما أر  ،بمثله
 طالب:...........................

 كيف؟
 .........................طالب:

 .نعم
 طالب:.....................
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ما يمنع، وال  في مناسبة  (اقتربت)و (ق) ، ال ال صل   بـغالًبا ... في البنفس الصالة  ،ال ،ال 
 ...تالزم بينهم؛ ألنه قرأها على 

ُلونَ  َوُهمْ } :َقْوُلُه َتَعاَلى" َداَل اْليَ  {ّللَاِّ  فِّي ُيَجادِّ يَيْعنِّي جِّ ي ِّ حِّ نْ َن َسَأَل َعنِّ ّللَاِّ َتَعاَلىُهودِّ   َأي  : مِّ
د   ؟ َقاَلهُ َشْيء  ُهوَ   . ُمَجاهِّ

َداُل َأْرَبَد فِّيَما َهمَ  :ُجَرْيج   اْبنُ  َوَقالَ  ْن َقْتلِّ الَنبِّي ِّ جِّ . َوَيُجوُز َأْن -َلى ّللَاُ َعَلْيهِّ َوَسَلمَ َص - بِّهِّ مِّ
ُلونَ  َوُهمْ  } َيُكونَ  ًعا.َويَ ، َحاًل  {ّللَاِّ  فِّي ُيَجادِّ َلى َص -َأَن َرُسوَل ّللَاِّ  َأَنس   َرَوى وَ  ُجوُز َأْن َيُكوَن ُمْنَقطِّ

َن اْلُمْشرِّ  -ّللَاُ َعَلْيهِّ َوَسَلمَ  يم  مِّ َفَقاَل لَِّرُسولِّ ّللَاِّ:  -َعَز َوَجلَ -كِّيَن َيْدُعوُه إَِّلى ّللَاِّ َبَعَث إَِّلى َعظِّ
َك َهَذاَأْخبِّْرنِّي َعْن إِّلَ  ْن فَِّضة  هِّ  ".؟ َأُهَو مِّ

ل   } "ااًل يجوز أن يكون ح" :قوله ي ْرس  ق   و  و اع  يب   الص  ا ف ي ص  اء   م نْ  ب ه  ، حال كونهم يجادلون وهم   {ي ش 
ل ون   و ه مْ  }هذا قول يجوز أن يكون قوله:  اد  فتكون  ،حال، ويجوز أن يكون قولهم منقطًعا {ي ج 

 .الحال (واو)استئنافية وليست  (الواو)
َك َهَذا؟ أَ " ْن فَِّضة  َأْخبِّْرنِّي َعْن إَِّلهِّ ْن ُنَحاس  َأمْ ُهَو مِّ ْن َذَهب  َأْم مِّ َفَرَجَع إَِّلْيهِّ  ،؟ َفاْسَتْعَظَم َذلِّكَ  مِّ

ْع إَِّلْيهِّ َفاْدُعُه َفَرَجَع إَِّليْ َفَقالَ  ،َفَأْعَلُمهُ  َقة  : اْرجِّ َلى ّللَاُ َص - ّللَاِّ ُسولِّ ، َوَعاَد إَِّلى رَ هِّ َوَقْد َأَصاَبْتُه َصاعِّ
ُلوَن فِّي ّللَاِّ } :َوَقْد َنَزلَ  -َعَلْيهِّ َوَسَلمَ  َحالِّ  َوُهْم ُيَجادِّ يُد اْلمِّ اْلمَِّحاُل  : اِْلَْعَرابِّي ِّ اْبنُ  َقالَ  {َوُهَو َشدِّ
َن ّللَاِّ اْلَمْكُر، َوالْ  َن ّللَاِّ إِّيَصاُل اْلَمْكُروهِّ  :الَنَحاُس  . قالالَتْدبِّيُر بِّاْلَحق   -َعَز َوَجلَ -َمْكُر مِّ اْلَمْكُر مِّ

هُ  ق  ْن َحْيُث َل َيْشُعرُ  إَِّلى َمْن َيْسَتحِّ  ."مِّ
له على ما يليق بجال -عز وجل–هل السنة والجماعة هلل المكر والكيد من الصفات التي يثبتها أ 

بالحق،  التدبير ن المراد بالمكر هوإ :لتأويلها وال لتفسيرها، ما نقول وعظمته من غير أن نتعرض
 .والمكر هو إيصال المكروه وما أشبه ذلك، الكيفية مجهولة

 ..أنها في البشر صفة ذم...طالب:............................
ْنه ْم س  } ر  ّللا   م  مْ ّللا   }، [79]التوبة:{خ   .[15]البقرة:{ ي ْست ْهز ئ  ب ه 

  طالب: .......
 بالنسبة للمخلوق  العكس، والعكس، فالع قمو  ا،مدحً ، وفي الخالق اذم   قد تكون الصفة في المخلوق 

ل ْم ي ول دْ }ذم، وهللا سبحانه وتعالى  تالزم بين صفات الخالق  ، مدح، فال[3]اإلخالص:{ل ْم ي ل ْد و 
مكر الخالق تأويله، ل نتعرضوال  ،ه يلزمنا إثباتهوصفات المخلوق، ما جاءنا عن هللا وعن رسول

 .ليس مثل مكر المخلوق 
 طالب: .......

 .نعم 
 طالب:................................
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{}يعني مقابلة،  ال  ح  يد  اْلم  د  ي ْمك  }شديد المكر، شديد المكر،  ش  ي ْمك ر  ّللا  {و  ون  و  [، هذا 30]األنفال:ر 
لكن ما المانع أن تثبت على إطالقها، ت إال في باب المقابلة، قلنا: في المقابلة، ما تثب عندما

 ؟وعلى ما يليق باهلل سبحانه وتعالى وعظمته
 طالب:...............................

 .نعم
 طالب:..............................

 ؟عةخد  
 طالب: .......

 .ال بأس نعم 
ي ِّ  َوَرَوى " َحالِّ } َأبِّي َزْيد   َعنْ  اْبُن اْلَيزِّيدِّ يُد اْلمِّ َحا :اِْلَْزَهرِّي   . َوَقالَ َأيِّ الن ِّْقَمةِّ  {َوُهَو َشدِّ ُل َأيِّ اْلمِّ

َدةُ  َدُة. َواْلَمْحُل: الش ِّ يُم َأْصلَِّية   ،اْلُقَوُة َوالش ِّ ًنا ، َوَمااْلمِّ َنا َحاًل َأْي َقاَوْيُتُه َحتَ مِّ َحْلُت ُفَل ى َيَتَبَيَن َأي 
َدالُ   :اْبُن َعَرَفةَ  . َوَقالَ اُل اْلُعُقوَبُة َواْلَمْكُروهُ اْلمِّحَ  :ُعَبْيد  َأُبو  . َوَقالَ َأَشد   َحاُل اْلجِّ َحَل : َماُيَقالُ  ،اْلمِّ

يُد  :اْلُقَتْيبِّي   . َوَقالَ َعْن َأْمرِّهِّ َأْي َجاَدلَ  يَلةِّ  ،دِّ اْلَكيْ َأْي َشدِّ يُمُه َكمِّيمِّ الْ َوَأْصُلُه مَِّن اْلحِّ َل مِّ  ،َمَكانِّ ، ُجعِّ
، ُثَم ُيَقاُل: َتَمَكْنتُ وَ  َن اْلَكْونِّ  . َأْصُلُه مِّ

يَم فِّيهِّ َزائَِّدة   ُقَتْيَبةَ  اْبنُ  َغلِّطَ   اِْلَْزَهرِّي   َوَقالَ  َي َأْصلَِّية   ،َأَن اْلمِّ َثالِّ رْ ، َوإَِّذا َرَأْيَت اْلحَ َبْل هِّ َف َعَلى مِّ
يم  مَ  َي َأْصلَِّية  فَِّعال  َأَوُلُه مِّ ثْ  ،ْكُسوَرة  َفهِّ َراس    لُ مِّ َلك  َومِّ َن اْلُحُروفِّ ، مَِّهاد  َومِّ . َومِّْفَعل  َوَغْيُر َذلَِّك مِّ

يُء بِّإِّْظَهارِّ اْلَواوِّ  َنُه َيجِّ ْن َبَناتِّ الَثَلَثةِّ َفإِّ ْثلَ إَِّذا َكاَنْت مِّ َن حْ مِّْزَود  َومِّ  : مِّ ، َوَغْيُرَها مِّ َول  َومِّْحَور 
" بَِّفْتحِّ اْلمِّيمِّ" اِْلَْعَرج : َوَقَرأَ َوَقالَ  ،اْلُحُروفِّ  يُد اْلَمَحالِّ هِّ اْلقَِّراَءةِّ  ،َوُهَو َشدِّ يُرُه َعَلى َهذِّ َوَجاَء َتْفسِّ

 .اْبنِّ اِْلَْعَرابِّي ِّ  ، إَِّل َما َذَكْرَناُه َأَوًل َعنِّ َأُبو ُعَبْيد  اْلَهَروِّي   ، َذَكَر َهَذا ُكَلهُ َأَنُه اْلَحْولُ  اْبنِّ َعَباس   َعنِّ 
يَن بَِّمْعَناَهاَصَحابَ َوَأَقاوِّيُل ال   َية   ،ةِّ َوالَتابِّعِّ َي َثَمانِّ  :َوهِّ
يُد اْلَعَداَوةِّ َأوَ   يُد اْلَحْولِّ  اْبُن َعَباس ، َقاَلهُ ُلَها: َشدِّ يَها: َشدِّ . َوَثالُِّثَها: ًضاَأيْ  اْبُن َعَباس   ، َقاَلهُ َوَثانِّ

يُد اِْلَْخذِّ   .َعلِّي  ْبُن َأبِّي َطالِّب   ، َقاَلهُ َشدِّ
ْقدِّ َوَرابِّ   يُد اْلحِّ يُد اْلُقَوةِّ . اْبُن َعَباس   ، َقاَلهُ ُعَها: َشدِّ ُسَها: َشدِّ د   ، َقاَلهُ َوَخامِّ يُد   ُمَجاهِّ ُسَها: َشدِّ َوَسادِّ

 .ُمَنب ِّه   ْبنُ  َوْهبُ  ، َقاَلهُ اْلَغَضبِّ 
يُد اْلَهَلكِّ بِّاْلَمْحلِّ  :ابُِّعهَ َوَسا  يَلةِّ َأْيًض  اْلَحَسنُ  َقاَلهُ  ،اْلَقْحطُ  ، َوُهوَ َشدِّ يُد اْلحِّ ُنَها: َشدِّ  ،ا. َوَثامِّ

  .َقَتاَدةُ  َقاَلهُ 
 ".ُل َواْلُمَماَحَلةُ اْلمِّحَ  :َوَمْعَمر   َأُبو ُعَبْيَدةَ  َوَقالَ 

ال    ح   .اْلم 
َحالُ  :َوَمْعَمر   َأُبو ُعَبْيَدةَ  َوَقالَ   :لِّْلَْعَشى َوَأْنَشدَ  ،اْلُمَماَكَرُة َواْلُمَغاَلَبةُ  َواْلُمَماَحَلةُ  اْلمِّ
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 اْلَماااااااجْ  ُغْصااااااانِّ  فِّاااااااي َيْهَتاااااااز   َنْباااااااع   ْرعُ َفااااااا

يدُ  الَنااااااااااااَدى َكثِّياااااااااااارُ  دِّ    َحااااااااااااالِّ  َشاااااااااااادِّ  اْلمِّ

   
 :َوَقاَل آَخرُ   

 َوَلااااااااااااااااَبَس َبااااااااااااااااْيَن َأْقااااااااااااااااَوام  َفُكاااااااااااااااال  
  

َحااااااااااااااَل َأَعاااااااااااااَد َلاااااااااااااُه الَشاااااااااااااَغازَِّب َوا  ْلمِّ
   

 :َعْبُد اْلُمَطلِّبِّ  َقالَ وَ 

 َلُهاااااااااااااااااااااااااَم إَِّن اْلَماااااااااااااااااااااااااْرَء َيااااااااااااااااااااااااامْ 

َلَلاااااااااااااااكَ َناااااااااااااااُع َرْحَلااااااااااااااا    ُه َفااااااااااااااااْمَنْع حِّ

   
َحااااااااااااااااااااا  َل َيْغلِّاااااااااااااااااااَبَن َصااااااااااااااااااالِّيُبُهْم َومِّ

َحاَلاااااااااااااااااااااااااكَ     ُلُهاااااااااااااااااااااااااْم َعاااااااااااااااااااااااااْدًوا مِّ

   
ْدقِّ   {َلُه َدْعَوُة اْلَحق ِّ } :َقْوُلُه َتَعاَلى ِّ َدْعَوُة الص ِّ َوَغْيُرُهَما: َل إَِّلَه إَِّل  َوَقَتاَدةُ  ْبُن َعَباس  ا . َقالَ َأْي ّلِلَِّ

، َفُدَعاُؤُه َدْعَوُة اْلَحق   :ْلَحَسنُ ا َوَقالَ  .ّللَاُ  َعاءِّ ُهَو  .إَِّن ّللَاَ ُهَو اْلَحق  ْخَلَص فِّي الد  َوقِّيَل: إَِّن اإْلِّ
 .َدْعَوُة اْلَحق ِّ 

رِّيَن.   ْنَد اْلَخْوفِّ َوقِّيَل: دَ َقاَل َبْعُض اْلُمَتَأخ ِّ  إَِّياُه. َكَما َفإَِّنُه َل ُيْدَعى فِّيهِّ إَِّل  ،ْعَوُة اْلَحق ِّ ُدَعاُؤُه عِّ
ي   َقالَ   {َضَل َمْن َتْدُعوَن إَِّل إَِّياهُ }: َقالَ  َياقِّ اْْلَيةِّ  :اْلَماَوْردِّ يَن }: ِلََِّنُه َقالَ  ؛َوُهَو َأْشَبُه بِّسِّ َواَلذِّ

نْ    ".{ُدونِّهِّ  َيْدُعوَن مِّ
-ل، فاهلل قد ض -سبحانه وتعالى-فإذا كان من ي دعى سوى هللا  ؟ألنه ماذا بعد الحق إال الضالل

 .هو الحق -سبحانه وتعالى
هِّ }: ِلََِّنُه َقالَ " ْن ُدونِّ يَن َيْدُعوَن مِّ يُبوَن َلُهْم بَِّشْيء  } .َيْعنِّي اِْلَْصَناَم َواِْلَْوَثانَ  {َواَلذِّ ْي َل أَ  {َل َيْسَتجِّ

يُبوَن َلُهْم ُدَعاًء، َوَل َيْسَمُعوَن َلُهْم نَِّداءً َيسْ  طِّ } .َتجِّ  َكَفْيهِّ إَِّلى اْلَماءِّ لَِّيْبُلَغ َفاُه َوَما ُهَو إَِّل َكَباسِّ
هِّ  مْ  -َعَز َوَجلَ -َضَرَب ّللَاُ { بَِّبالِّغِّ َجاَبةِّ لُِّدَعائِّهِّ َن اإْلِّ ْم مِّ هِّ َتْضرُِّب لَِّمْن   اْلَعَربَ ِلَِّنَ  ،اْلَماَء َمَثًل لَِّيْأسِّ

 :َقالَ  ،اْلَيدِّ َسَعى فِّيَما َل ُيْدرُِّكُه َمَثًل بِّاْلَقابِّضِّ اْلَماَء بِّ 
 َفَأْصاااااااَبْحُت فِّيَماااااااا َكااااااااَن َبْينِّاااااااي َوَبْيَنَهاااااااا

ْثاااااَل اْلَقاااااابِّضِّ اْلَمااااااَء بِّاْلَيااااادِّ    اااااَن اْلاااااُود ِّ مِّ  مِّ

   
َثُة َأْوُجه   ي َيْدُعو َأَن اَلذِّ  أحدها: :َوفِّي َمْعَنى َهَذا اْلَمَثلِّ َثَل ي َيْدُعو إَِّلًها مِّْن ُدونِّ ّللَاِّ َكالَظْمآنِّ اَلذِّ

يد  اْلَماَء إِّ  ْن َبعِّ هِّ َفَل َيْأتِّيهِّ َأَبًدا َلى فِّيهِّ مِّ يُر إَِّلْيهِّ بَِّيدِّ ، َوُيشِّ هِّ ُر َعَلْيهِّ بِّلَِّسانِّ ِلََِّن  ؛ُيرِّيُد َتَناُوَلُه َوَل َيْقدِّ
يُب، َوَما اْلمَ اْلَماَء َل َيْستَ  د   َقاَلهُ  ،اُء بَِّبالِّغ  إَِّلْيهِّ جِّ   .ُمَجاهِّ

، َأَنُه َكالَظْمآنِّ اَلذِّ الثاني:  هِّ ي َيَرى َخَياَلُه فِّي اْلَماءِّ َوَقْد َبَسَط َكَفُه فِّيهِّ لَِّيْبُلَغ َفاُه َوَما ُهَو بَِّبالِّغِّ
، َوَفَسادِّ َتَوه مِّهِّ  بِّ َظن ِّهِّ   .اس  اْبُن َعبَ  َقاَلهُ  ،لَِّكذِّ

طِّ َكف ِّهِّ إَِّلى اْلَماءِّ لَِّيْقبَِّض َعَلْيهِّ َفَل َيجْ الَثالُِّث: أَ  ْنهُ ُمُد فِّ َنُه َكَباسِّ َأَن  اْلَفَراءُ  . َوَزَعمَ ي َكف ِّهِّ َشْيء  مِّ
ن  لِّْلَماءِّ  ؛ بِّاْلَماءِّ َهاُهَنا اْلبِّْئرُ اْلُمَرادَ   ،بَِّغْيرِّ رَِّشاء  َلى اْلبِّْئرِّ َدُه إِّ ، َوَأَن اْلَمَثَل َكَمْن َمَد يَ ِلََِّنَها َمْعدِّ

رِّ  ُدُه َقْوُل الَشاعِّ  :َوَشاهِّ
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ي َفاااااااإَِّن اْلَماااااااااَء َمااااااااُء َأبِّااااااااي  َوَجااااااااد ِّ

 ""َوبِّْئاااااااااارِّي ُذو َحَفااااااااااْرُت َوُذو َطَوْيااااااااااتُ   

   
 .بمعنى الذي، ذو بمعنى الذي (ذو)
َي ّللَاُ َعْنهُ -  َعلِّي   الَ قَ " ، َفَل : ُهَو َكاْلَعْطَشانِّ َعَلى َشفَ -َرضِّ ، َوَل اْلَماُء ةِّ اْلبِّْئرِّ  َيْبُلُغ َقْعَر اْلبِّْئرِّ

، َوَمْعَنى  ط  إِّ }َيْرَتفُِّع إَِّلْيهِّ طِّ َكَفْيهِّ إَِّلى اْلَماءِّ  {َل َكَباسِّ َفاْلَمْصَدُر ُمَضاف  إَِّلى  ،إَِّل َكاْستَِّجاَبةِّ َباسِّ
، ُثَم َحَذَف اْلُمَضافَ  طِّ ُل اْلَمْصَدرِّ  ،اْلَباسِّ َواْلَمْعَنى: إَِّل  ،ي اْلَمْعَنى َوُهَو اْلَماءُ ُمَراد  فِّ  اْلُمَضافِّ َوَفاعِّ

طِّ َكفَ  :  ،ْيهِّ إَِّلى اْلَماءِّ َكإَِّجاَبةِّ َباسِّ ، َوَقْوَله {لَِّيْبُلَغ َفاهُ }َوالَلُم فِّي َقْولِّهِّ  ُهوَ  َوَما}: ُمَتَعل َِّقة  بِّاْلَبْسطِّ
هِّ   ".كَِّناَية  َعنِّ اْلَماءِّ  {بَِّبالِّغِّ
 .ر يعود إلى الماءالضمي

 َوَما} .َأْي َما اْلَفُم بَِّبالِّغ  اْلَماءَ  ،َعنِّ اْلَفمَِّأْي َوَما اْلَماُء بَِّبالِّغ  َفاُه. َوَيُجوُز َأْن َيُكوَن ُهَو كَِّناَيًة "
يَن اِْلَْصَناَم إَِّل فِّي  {َضَلل   فِّي إَِّل  اْلَكافِّرِّينَ  ُدَعاءُ  َباَدُة اْلَكافِّرِّ ْرك ، ِلََِّنهَ  ؛َضَلل  َأْي َلْيَسْت عِّ ا شِّ

َعاءُ  ل  َعْنُهْم َذلَِّك الد  ْنُه َسبِّيًل  ،َوقِّيَل: إَِّل فِّي َضَلل  َأْي َيضِّ ُدوَن مِّ  ُكْنُتمْ  َما َأْينَ  }: َكَما َقالَ  ،َفَل َيجِّ
نْ  َتْدُعونَ  ْحُجوَبة  َعنِّ ّللَاِّ ُت اْلَكافِّرِّيَن مَ َأْي َأْصَوا :اْبُن َعَباس   َوَقالَ   ،{َعَنا َضل وا َقاُلوا ّللَاِّ  ُدونِّ  مِّ

 ."َفَل َيْسَمُع ُدَعاَءُهمْ 
، ل أن الدرس غًدا ويوم االثنين بعد صالة العصر إن شاء هللا تعالىإخوان تنبيهات: األو  ايهنا 

، غًدا ويوم االثنين بعد صالة العصر إن شاء هللا تعالىغًدا ويوم االثنين من أجل الصيام، 
 فيه شيء.والمغرب ما 
 .و ذكرتم بفضل صيام عاشوراء وأنه يوم اِلحدهذا يقول: ل

ث على وحصامه  -عليه الصالة والسالم-نبي وال ،سنةر   ال شك أن صيام العاشر يكف       
فال يفوتنكم هذا الفضل  ،يعني مع العاشر ،«ن بقيت إلى قابل ألصومن التاسعئل»صيامه، وقال: 

 .العظيم
قطع شوًطا  دِلني رأيت بعض اإلخوان ق ؛الغيبةتذكير اإلخوان بحكم  وهنا يقول: نرجو منكم

  .آخره إلى ...بغيبة أحد اإلخوان مع العلم طويًل 
وهذا مثل المفلس الذي يأتي بالحسنات واألعمال  ،وهي تأكل الحسنات ،الغيبة أمرها عظيم :أقول

ير مرغوب فيه بالنسبة الكثيرة، ثم يوزعها على غيره، وفي الغالب أن الشخص المغتاب غ
فال  ،فيحرص اإلنسان على حفظ ما جناه وما كسبه من أجر بسبب األعمال الصالحة للمغتاب،

ا على من ال يحبه وال يريده، فإذا كان ال يعطي أمه وال أباه وال حسنة واحدة عند الحاجة يوزعه
 ؟إليها، فكيف يعطي بطوعه واختياره من هم أبعد الناس وأبغض الناس إليه

 وهللا المستعان. ،الغيبة معروفة عندكم ردة في تحريموالنصوص الوا .وهللا المستعان 
  مد وعلى آله وصحبه أجمعين.وصلى هللا وسلم على نبينا مح


