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 2 (001)السجدة  -تفسري القرطيب

 .سالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
 .نعم

وصلى هللا وسلم علىى بيياىا محمىد، وعلىى  لىه  ،الحمد هلل رب العالمين ،بسم هللا الرحمن الرحيم
 .وصحبه

ة  " :سىرر  السىةد تفسير  :  -رحمه هللا تعالى-طيي  قال اإلمام القر   َي َم ِّييى  ا   َوهىي اَل ي  اىَ َر َىَ ، َغيىر
يَاةي   َبَزَلت َمدي ُلُه َتَعاَلى  ؛بيالر َي َقرر ًاا َكمىَ :  َوهي مي ًقانر كىَ }َأَفَمنر َكاَن ُمؤر اَل ي   [18]السىةد :{اَن َفاسي اُم َىَ َتمىَ
ا    هُ  ، اىىَ ي   َقالىىَ يىىي َ لر ، .َوُمَقاتىىي    الر ا   َا  اىىَ ا:  يَ  َسمىىر ُرُهمىىَ اَل َغير اَلى َوقىىَ هي َتعىىَ لىىي نر َقرر اَفى } :مىىي َتَتةىىَ

} ى [ 16]السىةد :ُجُارُبُهمر ه يلىَ لىي هي  :َقرر ُتمر بىي ييك ُكاىر ُبرَن{ }الىى  يَ  [.20]السىىةد :ُتَ يِّي ة .  َوهىي رَن  اىىَ ََاَلَىُ
يحي  :َوقيي َ  حي ُروَن. َوفيي الص  شر ع  َوعي هي َوَسل مَ  َأن  » ابرني َعب اس   َعني  تيسر ُ َعَلير رَ كىَ  الا ييي  َصل ى َّللا  ُأ اَن َاقىر

اَل  ي صىىىَ ةي  فىىىي َم الرُةُمعىىىَ رر ري يىىىَ {ىىىُ { الرَفةىىىر دَ  }الىىىم َتازي ةر َن و َ .السىىى  ين  مىىىي اني حىىىي بسىىىَ ى اإلي ى َعلىىىَ }هىىىَ ر َأتىىىَ
هرري  يثَ [ 1]اإلبسان:{الد  اري  َوَسر جَ  .«الرَحدي هي َعنر   َأُبر ُمَحم د  ميي  الد  َادي ي  فيي ُمسر دي َّللا  ني َعيىر ابيري بىر الَ  جىَ  :قىَ

هي   َصل ى  ييي  َكاَن الا  » ُ َعَلير َرأَ   َّللا  ى َاقىر اُم َحتى  ل َم ََ َياىَ َد َ  {َتازي{ى ُ  }الىم :َوسىَ ةر هي وَ  .السى  دي ييك بييىَ ََ الى  اَر }َتبىَ
ُملركُ   .«[1]الملك:{الر

اريميي   َقالَ   َيَرَبا :الد  يىَر ي  َوَأسر ُمغي َََاا َأُبر الر د  اَل حىَ دَ  قىَ َدانَ  نر عىَ   ُ َعيىر ني َمعىر دي بىر الَ  َسالىي وا :قىَ َرُُ َة، اقىر يىَ ةي ُمار  الر
ً ا َفإيب هُ  ،{َتازي{ ُ  }المَوهيَي  ير َرُأ ئىَ ا َاقىر ا، مىَ َرُُهىَ اَن َاقر ا َبَلَغايي َأن  َرُجاًل كىَ َيااىَ ََ اَن َكيييىَر الر ا، َوكىَ َرهىَ  ،َغير

فيرر  : َربِّي اغر هي َوَقاَلتر تيي إيب هُ َلُه فَ  َفَاَشَر ر َجَااَحَها َعَلير َُ ييُر مينر قيَرا ب  فييهي َوَقالَ  ،َكاَن ُا ر َعَها الر   :َفَشف 
ُتُيرا يَ ة  َحَسَاةً  اكر َفُعرا َلُه  ،َلُه بيُك ي َسيي  ."َدَرَجةَوارر
 ؟جخر  م

 .....................طالب:  
 ماذا يقول؟

 ضعيف، بي سليمليث بن أفيه  ،جابر مي والحاكم من حديثر اك والدترميسرجه الأ  :قال  :طالب
م  لىىَ :قىال جىىابر  أسىمعته مىن :بىي الزبيىىرلىُت أوق :أبىي الزبيىر، قىىالبىىن اورواه  :قىال الترمىيك
 الىيهيي وسىكت ،وذكىر الحىاكم ميى  هىيا  ،ابىن صىفران  وأ بما سمعته مىن صىفران    ،أسمعه ماه
 .عن الحديث

 ؟ميكالم الدار  الذي بعدهلكن  ،حديث جابر ضعيف ،هذا حديث جابر
 .سالد بن معدان: اليك قيله طالب
 .بعده يذ ال معدان لد بنخا

 .داودر أب وأسرجه اأول صحيح أسرجه مسلم  :طالب
والثاني  ،وخبر جابر ،خبر لهن: االدارمي عنده خبر  لكن  ،فكان يقرأ هذا معروفانتهينا من األول  

 مخرج؟ ،اْلُمْنِجَيةَ  اْقَرُءوا معدان قال:خالد بن 
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 3 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

 ...............طالب: ......
 ؟ هل مع أحد طبعة الرشد؟أين

 طالب: .....................
 نعم.

 . بسم هللا الرحمن الرحيم
َب فييهي َتازي{ُ  الر يَتا  }الم   ى:قرله تعال"  َعاَلميينَ بي َ َر{ر ُلُه َتَعاَلىقَ   [.2-1]السةد :  { مينر َربِّي الر : رر

} زي{ُ  الر يَتابي َماُع َعَلى َرفرعي    ،}الم َتار جر زي }اإلري َدري َلَةازَ  َوَلرر َكانَ   ،{ {ُ  الر يَتابي َتار ُصرًبا َعَلى الرَمصر   ، َمار
َسلييَن َعَلى صي }  :َكَما َقَرَأ الرُ رفيي رنَ  يم   يب َك َلميَن الرُمرر َتقي زي{ ُ   َراط  ُمسر يم  َتار زي{ ُ }وَ   .{الرَعزي{زي الر حي ُرفيَع    {َتار
َيرُ  ََ َوالر ُي  تيَدا بر في }  ،بياَي َب  َر{ر َتَدأ   {.يهي ََ  ُمير َماري  َعَلى  يضر َسَير   َهَيا    ،َأور  زي{ ُ }َأكر  ُلر     ،{َتار َمتر الر َأوي 

زي{ ُ }    ."{َتار
المصدرية على  يحتا  ،ظاهر  النصب  الرفع  تأويللكن  إلى  أن  مإ  ،ج  مرفوع  ا   ،باالبتداء  ايكون 

  ، وهذا أظهر  ، خبرالهو    {ينَ اْلَعاَلمِ   ِمْن َرب ِ }و  ،حال  }اَل َرْيَب ِفيِه{أو يكون    ،}اَل َرْيَب ِفيِه{وخبره  
 نعم. 

هي الرُحُروفُ " زي{ُ { َأور َهيي . َوَ{ُةرُز َأنر َاُ رَن  َعَلى م{ال} :َوَدل تر   .}َتار ري الرُحُروفي كر َب فييهي ََ } ذي  فيي { َر{ر
، وَ  عي الرَحالي ميَن الر يَتابي ضي َعاَلميينَ  مينر َربِّي }َمرر َيَر. {الر ََ سَ َقاَل َم ِّيي   الر  . "ُاَها: َوُهَر َأحر

 ابن أبي طالب طالب: 
   مطبوع. ينمجلد  عراب له كتاب في ال ، القيسي نعمطالب مكي بن أبي 

َعاَلمي ََ َر{رَب فييهي مي } َوَمعرَاى " ي ََ َئَك في  {ينَ نر َربِّي الر دي َّللا  ار عرر  َوََ    ،يهي َأب ُه مينر عي ر  َوََ ئي حر َفَليرَا بيسي
ليي َو  يري اأر    .نَكَهاَبة  َوََ َأَساطي

َتَعاَلىلُ َقرر  َتَراهُ }:  ُه  افر َاُقرُلرَن  هي    {َأمر  َوَألي   {َأمر }َهيي بيَي ر  ُر  ُتَقد  ال تيي  َعُة  َقيي ُمار َهاميالر تيفر سر اَي َب ر   ،في  َأكر 
يث  َأَاُقرُلرنَ  يث   يَلى َحدي زي{ -َعز  َوَج   -َفإيب ُه  ،. َوهيَي َتُدل  َعَلى ُسُروج  مينر َحدي َيَت َأب ُه َتار َر    مينر َربِّي  َأ

َوَأن   َعاَلمييَن،  فييهي   الر َب  َر{ر  ََ ميم ا  قَ َذليَك  َذليَك  يَلى  َعنر  َرَب  َأضر َُم   ليهي:  ،  َتَراهُ }رر افر َاُقرُلرَن  َأكي    {َأمر 
َتَلَقُه.   َتَعَلُه َواسر  افر

ُي   تيَرا فر َرى اَي َر قَ }َب ر ُهَر الرَحق  مينر َربِّيَك َكي َبُهمر فيي َدعر يي ًماليُتار ًشا، َكاُبرا ُأم ًة    {رر َقاَل َقَتاَدُ : َاعرايي ُقَر{ر
َقير  مينر  ير   َبيي مر  َاأرتيهي َلمر  ي ًة  ُمَحم د   ُأمِّي َوَسل مَ - ي  َعَليرهي   ُ وَ -َصل ى َّللا  رَ }.  يي َفاَل    {ليُتار َلَها  َقير بيَما  ُمَتَعلِّيق  

ُيوف  ُيرَقُف َعَلى مينر َربِّيَك. َوَ{ُةرُز َأنر َيَتَعل قَ  َزَلُه    ، بيَمحر يُر: َأبر دي ًما}الت قر َر َقرر يي ُف    ،{ليُتار َفَيُةرُز الرَرقر
ليهي  {َما}. وَ َعَلى مينر َربِّيكَ  ي   {َما َأَتاُهمر }فيي َقرر ير  } .َبفر َلة   {مينر َبيي  ". وبيير في مح  الرفع.  صي

  ة القرآن نكن صيا ل  ،زائدة  أنها  هاوقصدهم ب  ،يعني يقصد من، من صلة يتلطفون في التعبيرصلة  
اللفظ متعينعن     ال إ  ؛الكالم  تأثرذفت ما  عراب بحيث لو حُ من حيث ال  ةيعني زائد   ، مثل هذا 
اْفَتَراهُ }  :هفي قول  {َأمْ }و  ، من حيث المعني مؤكدة للنفي  هاأن   ( أم المنقطعة)هذه    :قال  {َأْم َيُقوُلوَن 



 

 

 
4 

 4 (001)السجدة  -تفسري القرطيب

}َوَسَواٌء ها بعد همزة التسوية  ألن أم العاطفة إنما يعطف ب  (؛أم العاطفة)وليست    ،در ببلق  التي تُ 
ُتنِذْرُهْم{ َلْم  َأْم  َأَأنَذْرَتُهْم  يتقدمها همزة تسويةإذ و   ،[10]يس:َعَلْيِهْم  قدر  تُ   ،فإنها تكون منقطعة  ،ا لم 

 . ببل
 عن لفظ أي مغنية أو همزة             التسوية عطف إثر همزا ها وأم ب 
َأَتاُهمْ }و  َنِذير    َما  َأَتاُهمْ }عل أتى  افن  و يكير  ن من هذه الصلة فنذ إ  :لناإذا ق{  ِمْن  َنِذير    َما  { ِمْن 
 .التقدير على

ير  }وَ " مَ في   {َبيي ،  ي  فرعي الر  َوقيي َ َح ِّي  رُف.  َِّي ُم الر ُمَعلِّيُم  الر يَسى  َوُهَر  عي َن  َبير َفترَر ي  الر َأهرُ   مي  بيالرَقرر ُمَراُد  الر  :
اَلمُ -َوُمَحم د    َما الس  هي ُن َعب اس    ،-َعَلير ي    َقاَلُه ابر ُة ََابيَتًة ّلِلي    -َج   عز و   –َوُمَقاتي  . َوقييَ : َكاَبتي الرُحة 

مر َعلَ  هي سُ ير َم ميَن الر  َياري َمنر َتَقد  ا َرُسرًَ  بيإيبر َمعرَاىوَ   ، ي َوإينر َلمر َيَرور َم َهَيا الر  ."َقدر َتَقد 
بلغهم ما    هأنعلى  ليل  د   «ن أبي وأباك في النارِ إ»  :قال  -عليه الصالة والسالم-بدليل أن النبي  

 . تقوم به الحجة عليهم
ِبيَن َحت ى نَ َوَما ُكن ا ُمعَ }وعلى كل حال    الحجة هذا ال    ه، الذي لم تبلغ[15]السراء:{ْبَعَث َرُسوال  ذِ 
أو    ،الفترة  أهلكان من  ه الحجة سواء  وأما الذي بلغت  ،ن على القول الصحيحمتحَ يُ   وإنما  ،ب عذ  يُ 

 . ب عذ  فإن هذا يُ  ممن غيره
ُلُه َتَعاَلى" َماَوا ي }:  َقرر ُ ال ييك َسَلَق الس  َرر   َّللا  ت ةي َأا ام  َض َومَ َواأر َاُهَما فيي سي َفُهمر    [،4]السةد :{ا َبير َعر 

َعَدمي   َكَمالَ  الر َبعرَد  َجَد  َوَأور َدَع  َأبر َسَلَق  َوَمعرَاى:  َوَ{َتَأم ُلرُه.  الرُقرر َن  َمُعرا  ليَيسر َرتيهي  َتُ نر بَ وَ   ،ُقدر َلمر  َأنر  عرَد 
ً ا  . َئير

َأا ام  } ت ةي  ا  {فيي سي مي  َيرر ََحدي  يَلى مينر  الرُةُمَعةي   أر مي  َيرر ري  َيا  سي بر الد  َأا امي  الرَحَسُن: مينر  َقاَل  َوَقالَ .  ُن   .  ابر
مَ َعب اس   ُ فييَها الس  ت ةي ال تيي َسَلَق َّللا  َا امي السِّي َم ميَن اأر َيرر َداُرُه َألرَف َسَاة  مينر :  ين  الر قر َض مي َرر  اَوا ي َواأر
ايي َياا  سي بر َُ   .لد  ا ح  في َسَاة  َوَقاَل الض  ت ةي  ََ َر ي.    ،: فيي سي سي َأا امي اْلر َأا ام  مينر  ت ةي  ُمد  ي سي َُم  }َأكر فيي 

َتَرى َعَلى شي   اسر َبَقَر ي َوَغير   {الرَعرر َرافي َوالر َعر َم فيي اأر ُعَلَماَتَقد  َبا َما ليلر َما، َوَذَكرر ًفى فيي  ريهي َترر ُي فيي َذليَك ُمسر
َاى فيي َئرر ) َسر َاىالر يَتابي اأر ي الرُحسر ُي َّللا  َما  ."(حي َأسر
كما   ،بائن من خلقه  ،على عرشه  مستو    -وعال  جل–من اآليات السبع الدالة على أن هللا  هذه  و 

 . يليق بجالله وعظمته
تييبي لي َوَليرَستر َُم  "  . "ب َما هيَي بيَمعرَاى الرَراوي ؛ َوإي لت رر

إن    (ثم)هذا محل النظر في    ؟بعده  و أقبل خلق السموات واألرض    تواءيعني هل كان االس 
السموات   بابها كان خلق  ثم على  العرشبينهما  وما  واألرض  كانت  أن يستوي على  لكن   ،قبل 

 .[7]هود:{َكاَن َعْرُشُه َعَلى اْلَماءِ }  ،على العرش قبل الخلق استوى على أنه  دل الدليل
يع    نر َولييِّ  ُدوبيهي مي   َما َلُ مر مينر }" َاعُ   ؛{َوََ َئفي َ افيري{َن مينر َولييِّ  َامر يع    َأكر َما ليلر مر َوََ َئفي .  مينر َعَيابيهي

عي َوَ{ةُ  ضي فرُع َعَلى الرَمرر  . " رُز الر 
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ما لكم من دونه  "فيكون التقدير    ،لة كسابقتهاصالومن هذه    ،الموضع موضع ولي موضعها الرفع
   .على موضع ولي اوف  يكون معط ف ،"وال شفيعٌ  وليٌ 

َرتي  {َتَتَيك ُرونَ  َأَفاَل }" ُلرَقاتيهي فيي ُقدر َر    .هي َوَم
ُلُه َتَعاَلى:   ضي }َقرر َرر ُي  يَلى اأر َما َر ميَن الس  َمر ُل الرقَ   {ُيَدبِّيُر اأر زي : ُيار ُن َعب اس  َقَدَر. َوقييَ : َقاَل ابر َُ َوالر َضا

ري{َ . َورَ  ير َي َمَع جي ُل الرَرحر زي َمني برني َسابيط  َقاَل:ُيار دي الر حر ُن ُمر َ  َعنر َعير ُرو بر َيا    َوى َعمر بر َر الد  ُيَدبِّيُر َأمر
َرافيي ُ  َوإيسر  ، الرَمرر ي َوَمَلُك  يَكائييُ ،  َومي ري{ُ ،  ير جي َبَعة :  ي   ، َأرر َّللا  ري{ُ     َصَلَراُ   ير جي َفَأم ا  َمعييَن.  َأجر مر  َعَليرهي

وَ  بيالرِّيَ{احي  .  َفُمرَك    ُي َما َوالر بيالرَقيرري  َفُمرَك    يَكائييُ   مي َوَأم ا   . بيَقبرضي  الرُةُاردي َفُمرَك    الرَمرر ي  َمَلُك  َوَأم ا 
. مر هي ري َعَلير َمر ُل بياأر زي َرافييُ  َفُهَر َيار . َوَأم ا  يسر َواحي َرر   اأر

بييري  ُع الت در ضي َش َمرر ي ي ا ُدوَن الرعَ َكَما َأن  مَ   ،َوَقدر قييَ :  ين  الرَعرر صي ُع الت فر ضي شي َمرر ُ َتَعاَلى:   ،رر َقاَل َّللا 
ُاَفصِّي ُ } َر  اَأمر ُيَدبِّيُر  ُمَسمًّى  أيََج    ريك  َاةر ُك ٌّ  َقَمَر  َوالر َا  مر الش  َر   َ َوَس شي  الرَعرر َعَلى  َتَرى  اسر   َُم  

} ري{َوَما ُدوَن الس    [.2]الرعد:اْلَاا ي ُع الت صر ضي ُ َتَعاَلى:    َقالَ ؛  في َماَوا ي َمرر َااُه َبير َّللا  فر   َاُهمر }َوَلَقدر َصر 
 . "[50الفرقان:]{ليَيي ك ُروا
 العرش مرضع التدبير  طالب: 
فوق من ر يدب ِ وهو الذي  ،بائن من خلقه ، على عرشه  وهو مستو   ،رهو الذي يدب ِ  -وعال جل-هللا 
يستدل    ،-وعال   جل–عرشه   التي  اآليات  الذي  وعلى كل حال هذه  المطلوب  تدل على  بها ال 
 ،ذكر أن العرش للتدبير كما ،يختص به واختصاص كل مكان من هذه األماكن بشيء   ،هرمى إلي

للتفصيل لما تحته    -وعال  جل–فالتدبير من هللا    ، وما دون السماء للتصريف  ،وما دون العرش 
يدبر   في الذي ال يخرج منه شيء  يفصِ  هملكه  التفصيل  بأمره ووحيه ما    -ال وع  جل–ل  ، وكذلك 

 ، وتكليف، وغير ذلك.شريعوقدر، وت ،يريده من قضاء
ُلُه َتَعاَلى" هي }  :َقرر َما[،  5]السةد :{  َُم  َاعرُرُج  يَلير َعُد  يَلى الس  ري{ُ  َاصر ير م : ُهَر جي ُن َسال  َيى بر ُي َقاَل َاحر
.  بَ  يي ُبُزوليهي بيالرَرحر اُش وقال  عرَد  َمَلكُ الا ق  ُيَدبِّي   : ُهَر الر َر  ال ييك  َمر ضي ُر اأر َرر ُي  يَلى اأر َما . َوقييَ :  ميَن الس 

َماَلئيَ ةي  هي َمَع َحَمَلتيَها ميَن الر َعُد  يَلير ضي َتصر َرر َباُر َأهر ي اأر ُن َئَةَر َ  ، يب َها َأسر  . َقاَلُه ابر
َداُرُه    م  َكانَ فيي َيرر } قر ونَ مي هي } :  ي َ َوقي  .{َألرَف َسَاة  ميم ا َتُعد  بييُر    { َُم  َاعرُرُج  يَلير ُر َوالت در َمر ُع َذليَك اأر جي َأكر َيرر

َيا بر الد  ُي  قيَضا ابر َبعرَد  هي  َداُرهُ }   يَلير قر مي َكاَن  م   َيرر َياَمةي   {َسَاة    َألرفَ   فيي  الرقي ُم  َيرر َوَعَلى  َوُهَر  َقرَرالي .  اأر
َاعرُرُج كي  َفالر يَااَاُة فيي  َمةي  ُمَتَقدِّي ر  الر كر ري َلُه ذي ، َوَلمر َاةر َمَلكي َمعرَاىأيَ   ؛َااَاة  َعني الر ُهرم  ميَن الر در ، َوقَ ب ُه َمفر

َُ َصري{ًحا فيي ُلهُ   َجا هي }َتعرُرُج الرَمالئي :  َسَأَل َسائي   َقرر وُح  يَلير يُر فيي  يَليرهي  . وَ [4]المعارج:{َ ُة َوالر  مي الض 
ُي  َما مَ  َأور  َيكِّيُرَهاةي َمنر يُ َعَلى ُلغَ  َاُعرُد َعَلى الس   ."َلكي َعَلى َمَ اني الر

وكون    ،-وعال  جل-عود إلى الرب  ضمير ياليعرج إليه    -وعال   جل-لى الرب  يعني إ  {َيْعُرُج ِإَلْيهِ }
إذا كان العروج   :يعرج بما ُأمر بتدبيره فقد يقول قائل  ،{َسَنة    َأْلفَ   ِفي َيْوم  َكاَن ِمْقَداُرهُ }  يعرج  الملك
ِفي    ُثم  َيْعُرُج ِإَلْيهِ }ا يعرج به؟  ممكم يحمل  ؟  مرةمن  في مدته    يعني   فكم يعرج  ،اره ألف سنةمقد 
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ألف   مقدار هذا اليوم بالنسبة لغير الملك في عددكم  يعني  {؛َتُعدُّونَ   ِمم ا  َسَنة    َأْلفَ   َيْوم  َكاَن ِمْقَداُرهُ 
يجعله  ما  قدره  ال  أعطى الملك من  -الوع  جل-  هللاألن    ؛واحد   لكن بالنسبة للملك في يوم  ،سنة

 ،يختصر هذه المدة في يوم واحد، لكن هو في تقديركم المسافة التي يقطعها الملك في يوم واحد 
 .ال تقطع إال بألف سنة

 طالب: .....................
   نعم 

 .. اة المعارج سمسينفي : طالب
ا تفاوت ت  وهذهوخمسين   . أيض 

 .. : .........بطال
 مالئكة تعرج بأقل.  و مالئكة تعرج بهذه السرعة  ،اقفال هي مو على كل ح

هي َعَلى َمَ اني الرمَ   َأور " ُع  يَلير جي ي َتَعاَلى، أَ َلكي ال ييك َيرر مي َّللا  ُمَراُد  يَلى الرمَ   ،ور َعَلى اسر عي ال ييك َأَقر ُه َوالر ضي رر
ي فييهي  ُي َقدر َرَجَعتر  يلَ  فَ ، َوإيَذا َرَجَعتر  يَلى َّللا  َما َتَهى، أَ ى الس  ُمار َر ي الر در َتفيُع َما    ،كر  يَلى سي َها َيرر َفإيب ُه  يَلير

َبُط بيهي  يلَ  ُل َما ُيهر زي َها َيار ضي َوميار َرر َعُد بيهي ميَن اأر َهاُاصر ليم  َََيَت َمعر  ،ير يحي ُمسر  . "َاى َذليَك فيي َصحي
  -وعال   جل–كما قال هللا  فوإال    ،لجهةهروب من إثبات ا  ،ت الجهةهروب من إثبا  الكالم هذا كله

اْلَعْرشِ } َعَلى  اْسَتَوى  على    [54]األعراف:{ُثم   مستو  هو  سبع    ، عليه  عرشه  فوق  خلقه  من  بائن 
 مثل هذا الكالم.  ما محتاجوات اسم
ُُ فيي  " َها َداريهي } َوالر قر بييري   {مي َعة   يَلى الت در َمعراَ   ،َراجي َداُر َذليَك اَوالر قر بييري َألر ى: َكاَن مي ايي  لت در َف َسَاة  مينر سي

َيا بر ُ  أيَلرفي َسَاة  فيي يَ   ،الد  َر ُك ِّي َئير ي َأمر ضي د  َأكر َاقر م  َواحي َُم  رر يهي  يَلى َماَلئيَ تيهي ،  ، َفإيَذا َمَضتر  ُيلرقي
َكَيلي  َُم   َرى،  ُأسر َسَاة   أيَلرفي  َأَبًداَقَضى  ُمَةاهيد  َقالَ   ،َك  الر   .ُه  ليلرُعرُ َوقييَ :   ُُ َأب ُه َوقيي َ   .وجي َها َمعرَاى  الر  :

َيا  يَلى َأنر َتُقرَم   بر َر الد  اَعةُ ُيَدبِّيُر َأمر م   الس  ُ ُم فييهي فيي َيرر ُر َفَيحر َمر َُم  َاعرُرُج  يَليرهي َذليَك اأر َداُرُه ،  قر َكاَن مي
 َألرَف َسَاة .  

َمعرَاى يُ َوقيي َ  مراي  : الر َر الش  َها َوُغُروبيهَ َدبِّيُر َأمر َها  ي فيي ُطُلرعي َها ميَن الي ُلرعي ا َوُرُجرعي عي ضي ، فيي َلى َمرر
َداُرهُ  قر مي َكاَن  م   َعب اس    َيرر ُن  ابر َوَقاَل  َسَاة .  َألرَف  َمَساَفةي  الر َساَرهُ فيي  َلرر  َداُرُه  قر مي َكاَن  َمعرَاى  الر ُر   :  َغير
َساَ  َألرَف  َمَلكي  سَ   ؛ة  الر الا ُزوَل  ُسمياأيَن   ُسمياَئة    ،َئة  مر َسمر ُعرَد  ميَن  َوالص  َجَماَعة   َعنر  َذليَك  َوُرويَك   .

ري  ُمَفسِّي تيَياُر الي َيريكِّي   ،{نَ الر َدويك    ،َوُهَر اسر لي . َوهُ َذَكَرُه الرَمهر َو  لي اأر ري{َ  ليُسررَعةي َر َمعرَاى الرَقرر ير . َأكر َأن  جي
اَ  ريهي  سَ َسير َألرفي  يَرَ   َمسي َيُع  ُكمر اَ قر َأا امي مينر  م   َيرر فيي  َشريك    ،ة   َر الز َم ابرني  َذَكَرُه  َعني  ديك   َماَورر الر َوَذَكَر   .

َعُد فيي َمَلَك َاصر َي َأن  الر ا ح  يَرَ  َألرفي َسَاة    َعب اس  َوالض  م  َمسي ُل َوَ{صر   ،َوَعنر َقَتاَد َ .  َيرر زي َمَلَك َيار َعُد  َأن  الر
َدارُ فيي يَ  م  ميقر َدارُ   ،ة  ُه َألرُف َساَ رر قر هي َسمرسمياَئة  َعَلى ُبُزوليهي َسمرسمياَئةي َسَاة  َفَيُ رُن مي َداُر ُصُعردي قر  ، َومي

دِّيكِّي  لي َقَتاَدَ  َوالس  ُعرُد َألرفُ . َوَعَلى َقرر َقرر : الا ُزوُل َألرُف َسَاة ، َوالص  َي ا ح   . " َسَاة  لي ابرني َعب اس  َوالض 
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من    العروج فقط ألف سنة  ،{َسَنة    َأْلفَ   ِفي َيْوم  َكاَن ِمْقَداُرهُ   ُثم  َيْعُرُج ِإَلْيهِ }  جكور العرو ألن المذ   ؛نعم
 ض للنزول. غير تعرُّ 

ونَ " سُ   "ميم ا َتُعد  َياَأكر ميم ا َتحر بر َباَر   َعنر َزَمان   ُيرَن مينر َأا امي الد  ُم عي َيرر ُر بيَألر . َوَهَيا الر  مينر  َاة  في سَ َيَتَقد 
َعاَلمي الر ايي  َتررعي سي م  َاسر بيَيرر َوَليرَا  َلَتيرني ،  َلير َن  َبير َبَهاًرا  ي أيَن    ؛ُب  َد َّللا  ار َليرَا عي َذليَك  ُتَعيِّيُر    َقدر  َعَرُب  . َوالر

ميَعنر  َيرر ري بيالر رُ َكَما َقاَل الش   ، ُمد  ي الرَعصر  : اعي
ُم مُ  رر اني يىىىىىىىىىَ مىىىىىىىىىَ ة  َيرر اىىىىىىىىىَ دي ا   َوَأبر  َقامىىىىىىىىىَ

ُي َتأروي{ىىىىىىبُ    َدا َعىىىىىىر ى اأر ر   يلىىىىىىَ ير ُم سىىىىىىَ رر  َو{ىىىىىىَ

   
ُصرَصيرني َوَليرَا يُ  َر َميرني َم َأَراَد َأن  زَ ري{ُد َيرر ُم َئيرَر{رني ، َوإيب َما  َقسي َيار د  ميَن َماَبُهمر  َفَعي َر َعنر ُك ِّ  َواحي  ،

يرَر{رني بييَ  م . الش   رر
ُن َأبيي   َلةَ َوَقَرَأ ابر . َوُقري الر   َلىعَ   : ُاعرَرجُ َعير ُعرلي َمفر ُي ليلر ونَ )  :ئ ييَاا ُلُه َتَعاَلى  (َاُعد  . َفَأم ا َقرر ُي َيا فيي  }  :بيالر

يَن َألرَف َسَاة   َداُرُه َسمرسي قر م  َكاَن مي َاةي   {َيرر هي اْلر كي   َمَع َهيي َلمي َفُمشر ير ُروَز الد  ُن َفير ُد َّللا َ بر ي   . َوَقدر َسَأَل َعير
ي بر  َد َّللا  ليهي َن َعب اس  َعنر  َعير َاةي َوَعنر َقرر هي اْلر ينَ }:  َهيي َداُرُه َسمرسي قر م  َكاَن مي َفَقاَل:    {َألرَف َسَاة    فيي َيرر

َحاَبهُ  ريك َما هييَ َأا ام  َسم اَها ُسبر َلمُ ، َوَما َأدر َرُه َأنر َأُقرَل فييَها َما ََ َأعر  ."  َفَأكر
أحد طالب    ها ولو سئل عن  ،ثل هذالقرآن توقف في ماألمة ترجمان ا  حبرهذا ابن عباس    يعني
الطرائف    ،اليوم ألجاب   العلم آية،ومن  معنى  ُسئل عن  أحدهم  فيها   ،بجواب  فأجاب    أن  واآلية 

وال  ولكن    ،ال بأس  قلنا:عشرة  المن    ايعني لو أصاب واحد    .وليس منها ما ذكره  ،العشرةأقوال تبلغ  
   .وهللا المستعان واحد منها،
 ...................طالب: ..
   .هذا جرأة على كالم هللا   يعني

َها سَ " ُمَسي بي َفَقالَ َُم  ُس يَ  َعار ُن الر ريك عييُد بر لي ابرني َعب اس  َفَقالَ : ََ َأدر ُتُه بيَقرر َيرر ُمَسي بي    . َفَأسر ُن الر ابر
ائي ي  ُن َعب اس  ات َقى َأنر َاُقرَل فييَها َوُهَر  ليلس  اِّي : َهَيا ابر َلُم مي َُم   يَأعر ُُ فيي َذليَك َفقيي َ َتَ ل َم  .  ُعَلَما :  ين  الر

َمعرَاى َاَة َسَأَل َسائي   ُهَر  يئَ  َاةي. َوالر هي اْلر اَلفي َهيي َي َياَمةي، بي مي الرقي : َأن  َّللا َ َتَعاَلى َجَعَلُه فيي اَر    يَلى َيرر
يَن أَ  مرسي ََ ُروهي بيالي رلي ُن َعب اس  َقاَلُه ابر   ،ة  لرفي َساَ ُصُعرَبتيهي َعَلى الرُ ف اري َك َم ر ُف َأا اَم الر َعَرُب َتصي . َوالر

. َقالَ وَ  ُروري بيالرقيَصري  : َأا اَم الس 
هُ  َر ُطرلىىىىىىَ مرحي َقصىىىىىى  م  َكاىىىىىىي ِّي الىىىىىىر  رر  َو{ىىىىىىَ

ري    َمَزاهىىىىىىىي َفاَُّ الر يي ا َواصىىىىىىىر َِّّي َعاىىىىىىى   "َدُم الىىىىىىىزِّي

   
أ   ،عليهم  اير  قصيصير  ف  ا وسماع    اصار شرب    تكاليف ال شك  هذهلكن    ، عليهم  يصير طويال    ن 

 وهللا المستعان كما يقول الشاعر:  
 أياااااااااااام إمبالاااااااااااه كااااااااااااليوم فاااااااااااي قصااااااااااار

 وياااااااااوم إدبااااااااااره فاااااااااي الطاااااااااول كاااااااااالحج   

   
، هذه تمر  صات وعدم المنغ    ،رات د  وعدم المك  ،والغنى  ،والصحة  ،الرخاءكأنها سنين، وال شك أن  

 فإنها تكون طويلة.  ام الشدة بخالف أي  ،يامها بسرعةأ
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يَ قيي َ وَ " َم الرقي ُه َما ميقر   ،اَمةي فييهي َأا ام  :  ين  َيرر َداُرُه َألرُف َسَاة  َوميار قر ُه َما مي ار ُسرَن َألرَف َسَاة .  َفمي َداُرُه َسمر
َتليَفة  : َأور َوقيي َ  َر َياَمةي ُم ارا  َقاُ  الرقي َ افيُر بيةي َُم  َيار َف َسَاة  َيابي َألر  ميَن الرعَ ، َفُيَعي ُب الر ارا  ،  َتقيُ   يَلى جي

مُ  َوقيي َ  َسَر  َسَاة .  َألرَف  ُسرَن  َسمر ُتُه  اد  َمَراقيُف  قيًفا:  َمرر ُسرَن  َسمر َياَمةي  َسَاة .    ،لرقي َألرَف  قيف   َمرر ُك   
َداُرُه َألر َفَمعرَاى قر م  َكاَن مي قيف  مي َداُر َوقرت  َف َسَاة  َأكر ميقر : َاعرُرُج  يَليرهي فيي َيرر مي الرقي ، َأور َمرر َياَمةي.  نر َيرر

اُس  ُم في َوَقاَل الا ح  َيرر َمعرَاى  ،ي الل َغةي بيَمعرَاى الرَرقرتي : الر هي فيي َوقرت   َفالر وُح  يَلير َماَلئيَ ُة َوالر  َكاَن : َتعرُرُج الر
َداُرُه َألرَف َسَاة   قر يَن َألرَف َسَاة  ُه  َدارُ ، َوفيي َوقرت   َسَر َكاَن ميقر مي ُن ُمَابِّيه  َعنر َوهر . وَ َسمرسي م   }:  بي بر فيي َيرر

َسَاة   َألرَف  يَن  َسمرسي َداُرُه  قر مي َأسر َقالَ   {َكاَن  َن  َبير َما  شي :  الرَعرر ضي  يَلى  َرر اأر َعنر  َف ي  َلييي   الي عر َوَذَكَر   .
َوال َوَقَتاَدَ   َتَعاَلىُمَةاهيد   ليهي  َقرر فيي   ََ ا ح  َوالر  }:  ض  َماَلئيَ ُة  الر َداُرُه َتعرُرُج  قر مي َكاَن  م   َيرر فيي  هي  وُح  يَلير
َسَاة   َألرَف  يَن  ُمار   { َسمرسي الر َر ي  در ضي  يَلى سي َرر ميَن اأر َتَعاَلىَأَراَد  َاُقرُل  ري{ُ .  ير فييَها جي ال تيي  يُر  َتَهى  َاسي  :

َأهر ي  مينر  َمَعُه  يَن  ال يي َماَلئيَ ُة  َوالر ري{ُ   ير ينَ جي َسمرسي يَرَ   َمسي َمَقاميهي  م  وَ     َيرر فيي  َسَاة   َأا امي َألرَف  مينر  د   احي
َيا. بر ُلُه:  الد  َمَ اني  { يَليرهي }َوَقرر  ". َاعرايي  يَلى الر

عن  والميل  الحيد  من  هذا  الجهة  وكل  المالئكة    -وعال  جل-هلل    العلوجهة    ،إثبات  تعرج  وإال 
و إلى جبريل وجبريل يعرج  أ  ،سدرة المنتهى  : إلىلو قي،  ل إليهتعرج المالئكة وجبري  إليه،  والروح
   .-وعال جل-عروجهم من هللا نعم   وجبريل. الروح هممع
ُلُه:  " هي }َوَقرر يمَ   { يَلير َراهي لي  يبر هي. َوَهَيا َكَقرر ُ َتَعاَلى َأنر َاعرُرُجرا  يَلير َمَ اني ال ييك َأَمَرُهُم َّللا  -  َاعرايي  يَلى الر

هي  اَلمُ  الص  َعَلير { }:  -اَلُ  َوالس  يني دي امي. َوَقاَل   ،[99]الصافا : يبِّيي َذاهيب   يَلى َربِّيي َسَيهر َض الش  َأَراَد َأرر
ي }َتَعاَلى:   ًرا  يَلى َّللا  تيهي ُمَهاجي ُرجر مينر َبير َر َرَ :   [100]الاساُ: {َوَمنر َا يَاةي. َوَقاَل َأُبر ُهَر{ر َمدي َأكر  يَلى الر

الا  » َعَلير -ييي   َقاَل   ُ َوَسل مَ َصل ى َّللا  َربِّيي  -هي  َمَلك  مينر  َأَتابيي  َوَج   -:  َلُه    -َعز   ريجر َرَفَع  َُم   بيريَساَلة  
َفعرَها َبعردُ  ضي َلمر َيرر َرر َرى َعَلى اأر ُسر ُي َواأر َما ََّ الس   ."«َفَرَضَعَها َفرر

 ؟ خرج هذام
 :.......... طالب
 يقول؟ ماذا 

   .................طالب: ....
 بر. ت الخو ثب على كالماللكن  ،فوق ذلك كله  لهيةعلى كل حال القدرة ال

َتَعاَلى" ُلُه  َهاَد ي }  :َقرر َوالش  الرَغيربي  َعاليُم  َوَما[؛  6]السةد :{َذليَك  لرقي  ََ الر َعني  َغاَب  َما  َعليَم   َأكر 
وَ َحَضَرُهمر  َأَبا  {َذليكَ }.  َتَقد  بيَمعرَاى  َبَما  َحسر بَ .  َبَقَر ي َم  الر لي  َأو  فيي  مَ َياُبُه  الرَ اَلمي  َوفيي  يدي .  دي الت هر عرَاى 
يدي  َعاَلُ مر َوَأقرَراَل ُ  ،َوالرَرعي ليُصرا َأفر َهاَأكر َأسر  ."مر َفإيبِّيي ُأَجازيك َعَلير
 ألنها ال تخفى عليه.   ؛-وعال  جل–هلل  بد أن تكون خالصة  ال ما ظهر منها وما بطن  ،نعم

 ........ :..طالب
 . نعم
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 طالب: .....................
 . أو القيامة العظمى أكيد أن الساعة 

   :.........طالب
 . نعم

   .....................طالب:  
؛ بمعنى أنه لم يترك لهم  هم الذين يحتجون بهذا  ، ول مثل هذا الكالم هم الكفارالغالب أن من يق

عشية أو   هم يقولون: ،[37]فاطر:{َذك ُر ِفيِه َمن َتَذك رَ ْرُكم م ا َيتَ َأَوَلْم ُنَعم ِ  }، ينظروا ويتدبروالفرصة 
ال  ك  هاكل  آلخرةبالنسبة إلى ا كل حال الدنيا بطولها  وعلى    . نتأمل ونتفكر  ما استطعنا أنضحاها،  
  .شيء

ُلُه َتَعاَلى" ُ  }:  َقرر َسَن ُك   َئير ُن َكيي   [7السةد :]{َسَلَقهُ   ال ييك َأحر ُن َعامير  ير   َقَرَأ ابر و َوابر ر    : َوَأُبر َعمر
َباُقرنَ   {َقهُ َسلر } مي. َوَفَتَحَها الر َكاني الال  د  َوَأُبربيإيسر َتاَرُه َأُبر ُعَيير . َوُهَر فيعر    َهاَحاتيم  َطَلًبا ليُسُهرَلتي   . َواسر

َبعرتَماض   َسفرضي  عي  ضي َمرر فيي  ُ  }ىلي     َعَلى{َئير َمعرَاى  َوالر َعني   .  ُرويَك  َعب اس  َما  ابرني  ُك     :  َ َم  َأحر
ُ  َسَلَقهُ  َُ بيهي َعَلى َما َأَرادَ ، أَ َئير  .    يَراَدتيهي ، َلمر َيَتَغي رر َعنر كر َجا
ل   َسرُ  ُ  سَ :  ين  َوَقرر يرليهي   ؛َلَقُه َحَسن   ُك   َئير ُر َأَحد  َأنر َاأرتيَي بيمي دي َب ُه ََ َاقر هي.  َوُهَر َدالٌّ َعَلى َساليقي   ،أي

مَ  َكَن الال  هي   َوَمنر َأسر يَيَر{ر َد سي ار َدر  عي َلهُ   ؛َفُهَر َمصر ُ  }أَ   :أيَن  َقرر َسَن ُك   َئير َيُدل  َعَلى: َسَلَق   {َسَلَقهُ   حر
ًقا َسلر   ُ َئير ير ُ   ،ُك    مي ي َفُهَر  َع َّللا  ُصار وَ :  ُ مر   َعَلير ي  الر كيَتاَب َّللا  َعَلى  َمارُصرب   ريهي  َغير َد  ار َوعي مينر  .  َيَدلي 

ُ  َأكي ال يي   ،{ُك   } َق ُك ِّي َئير َسَن َسلر ََان  عي ك َأحر ُعرل   ري{ِّييَن، َعَلى َأنر َاُ رَن . َوُهَر َمفر دي َبعرضي الا حر ار
َسَن أَ  َلمَ َمعرَاى: َأحر َهَم َوَأعر ُعرَليرني فَ   ،فر ُ  َسَلَقُه. َوقيي َ   ، َأكر َيَتَعد ى  يَلى َمفر َهَم ُك   َئير َر َمارُصرب   هُ   : َأفر
يري  سي ًقا ،َعَلى الت فر ُ  َسلر َسَن ُك   َئير َمعرَاى: َأحر  . "َوالر
وهو تمييز محول    ،أخرينز عند المتيهو التمي   التفسير عند األولين عند المتقدمينو يعني التمييز،  
 . عن المفعول

َمعرَاى: ُهَر َمارصُ َوقيي َ " ، َوالر في الرَةرِّي َقاطي َحرر ُ  فيي َسلرقيهي : َأحر رب  بيإيسر َااُه َعني َسَن ُك   َئير . َوُرويَك َمعر
َوأَ  َ مَ ابرني َعب اس   َوَأحر َأترَقَن  َسَن َأكر  َسنَ }أَ َفُهَر    ،حر ُهَر    {حر َما  َهةي  ُأري{َد لَ مينر جي ال تيي  هي  دي . َهاليَمَقاصي

َمعرَاى قَ  ريَمةُ َومينر َهَيا الر كر ُن َعب اس  َوعي دي بيَحَسَاة  ُت الرقي َستي اسر : َلير اَل ابر َ َمة  ، َولَ رر  ." يا َها ُمترَقَاة  ُمحر
 .  نها محكمة ومتقنةلك ،يعني من حيث الجمال ليست جميلة

َعنر  " يح   َبةي َأبيي  ُن  ابر سَ َوَرَوى  َأحر َأترَقَاهُ ُمَةاهيد   َقاَل:  َسَلَقُه    ُ َئير ُك    لي َن  َقرر مييرُ   َوُهَر   .  ََ َتَباَر هي 
َسلال  }:  َوَتَعاَلى   ُ َئير ُك    َيى  َأعر بر   ؛{َقهُ ييك  اإلري ُلقي  َر َا َلمر  يَمةي َأكر  َيهي الر َسلرقي  َعَلى  َسَلَق  َساَن  َوََ   ،

َيهي  َساني الر بر فرعي يَمَة َعَلى َسلرقي اإلري ُقُه بيالر  ُقُه. َوقيي َ   ،. َوَ{ُةرُز: َسلر يري َذليَك َسلر دي : ُهَر ُعُمرم  فيي  َعَلى َتقر
ظي ُسُصر  َمعرَاى  ،الرَمعرَاىص  فيي  الل فر .  : َحس  َوالر ُ  َحَسن  ظي َوقيي َ َن َسلرَق ُك ِّي َئير : ُهَر ُعُمرم  فيي الل فر

َمعرَاى ُ  َسلَ ، َأكر َجَع َ َوالر َ لرَب فيي َسلرقيهي َحَسًاا َقُه َحَسًاا ُك   َئير  ".َحت ى َجَعَ  الر
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العموم العموما  ،ءكل شيالذي أحسن كل شيء خلقه    ،ال شك أن أصل  إذا    ،ألصل هذا  لكن 
ومنها ما هو    ،ا هو أحسننهم و   ،ما هو حسن  -وعال  جل–خلق هللا    الواقع وجدنا من  رنا إلىنظ
قبيح  ،دون  قالوا  ،ومنها ما هو  القبيح  است في    :كما  الشيء  فيها  لمثله في    ،القرد  بالنسبة  لكنه 

يتفاوت، لكن إذا  ال شك أفة  نسبي  مسألةٌ   أنهو   ،إذا نظرناهنعم الحسن والقبح  ،  موضعه حسن نه 
إلى   الخلق    ،على حدة  كل شيء  نظرنا  هذا  أن  يُ   -وعال   جل-هللا  من  وجدنا  أن  يمكن    ؤتى ال 

 . وبين جنسه ،بأحسن منه في موضعه
ظي : َوقيي َ " َمعرَاىُهَر ُعُمرم  فيي الل فر ُ  َسَلَقُه َحَسًاا، َأكر َجَع َ َوالر َ لر  ُك   َئير َب فيي َسلرقيهي  ، َحت ى َجَعَ  الر

. َوَقاَل َقَتاَد ُ  ،اَحَساً  ُن َعب اس  دي َحَسَاة   َقاَلُه ابر تي الرقيرر  ."فيي اسر
  األمر ما ذكرنا من  هذا يرجع إلى  و   ،وابن عباس وعكرمة ليست بحسنة  ،وهناك قتادة يقول: حسنة

أن  إ النسبيما  الحكم  المطلقأو    ،يطلق عليه  إليه  ،الحكم  نظرنا  ليست  فإلى غيره  بالنسبة    فإذا 
  .فردها وبين قومها فهي حسنة  متقنةنظرنا إليها بم  ، وإذابحسنة

ُلُه َتَعاَلى:  " ين  }َقرر بَساني مينر طي َلُه مينر ُسالَلة   ايي  َدَم.  َاعر   [؛7]السةد :{َوَبَدَأ َسلرَق اإلي }َُم  َجَعَ  َبسر
} ين  َمهي   ُ َما فيي    [8]السةد :مينر  َم  ُار)َتَقد  مي ريَها.    (نَ الرُمؤر اجُ و َوَغير الز ج  { }مي   :َقاَل  ين  َمهي   ُ َما   نر 

يف   ُرهُ َضعي ين   . َوَقاَل َغير َد الا اسي : َمهي ار  ،هُ َأكر َسر ى َسلرقَ   ،َلى  َدمً َرَجَع  ي   {َُم  َسر اهُ }.  ََ َسَيَر َلُه عي
فييهي } هي   َوَبَفَخ  ُروحي رَ ،  [9]السةد :{مينر  ُذرِّي{ تيهي َُم   َفَقالَ َجَع  يَلى  َع  }:    مر الس  َلُ ُم  َصارَ َوَجَعَ   َبر  {. َواأر

َُ َوقيي َ  َما الر َذليَك  َجَعَ   َُم    :   ًَ ُمعرَتدي ًقا  َسلر يَن  وحَ الرَمهي َوَرك َب فييهي الر  تَ وَ   ،،  هي  سي َبفر ري{ًفاَأَضاَفُه  يَلى  . شر
َوَسلرقيهي  ليهي  فيعر مينر  َفإيب ُه  ًضا  َأَضافَ   ،َوَأار َعير َكَما  الر ليهي:  َد  يلَ   بيَقرر هي  ديك)ير خي (َعير بيالا فر ُه  َعار َوَعي َر   أيَن    ؛. 

اراي الرِّي{حي  وَح فيي جي ُي )در َمَضى َهَيا ُمَيي ًاا فيي  . َوقَ الر  ريَها.َوغَ   (الاِّيَسا ُكُرونَ } ير َُم   {َقليياًل َما َتشر ؛ َأكر 
ُفُرونَ  ُكُروَن َب ر َت ر ُتمر ََ َتشر  .َأبر

ُلُه    ضي }:  َتَعاَلىَقرر َرر َاا فيي اأر َبعرثي هَ   [،10]السةد :{َوَقاُلرا َأئيَيا َضَللر ُل ُمار يريك الر َاا   ،َيا َقرر   َأكر َهَل ر
ُتَراًبا َبا  رر َوصي َاا  ُلهُ وَ   .َوَبَيلر الرَعَربي َأصر لي  َقرر مينر  الرمَ   َض    َذَهبَ :  الل َيني  يَذا  فيي   ُُ َتُقرُل  .  ا َعَرُب  َوالر

ُي  ير   ".ليلش 
ناااوع  مااان وصاااار ،شااايء اخاااتلط باااالتراب  قباااره لااام يوجاااد فياااه بشمتطاولاااة إذا ناااُ ور بعاااد سااانين المقبااا

ا لَ } ،ضاااعت أجسااادنا فاااي التااراب  ،وضاااللنا يعنااي ضااعنا ،التااراب، ورجااع إلااى أصااله ق  َأِئناا  ي َخلاااْ فااِ
 كياافف ،عاارف بااهلنااا شاايء متميااز يمكاان أن يُ  لاام يبااقَ و  ،ضااللنا فااي التااراب إذا ضااعنا أي  ؛{َجِديااد  
 ، يساتبعدون ماا يكساوهاممان أناواع ماا تحوياه األرض  اونوعا   ،من أناواع التاراب   اصرنا نوع    ؟!عث نب

يبقى أن و  ،وال يفنى ،كما هو معروف ،ال تأكله األرض هذا    نب ذ معنى العجز عجز ال  ويستغربون 
 حاديث الفاي القادرة  الشااك كما فاي حاديث  ،بكلمة  ،تمعتجف  ألجزاء اجتمعيليقول    -وعال  جل-  هللا
اماعذ   اعاذاب   ُيعاذِ بنيلقادر هللُا علاي  ْن ل » :صاحيحال تُّ  فاإذا ،بااه أحاد  ثام ذروناي فااي  ،فاأحِرقوني ماِ

علاى  -وعاال جال-ك في قدرة هللا وهذا ش ،هللاذر الهواء ليتخلص من عذاب ي ارماد    صار  «الهواء
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فكااان معااه  ،ند ا جاااء فااي المسااكماا ،التوحيااد لاام يعماال عمااال  قااط غياار التوحيااد  معااه مااع أنااه ،جمعااه
أناه من أهل العلم  جمعلكنه كما قرر  ،ثابتة كفر بال شكصفة شك في الو   شك في القدرةوالتوحيد  
ذه فااي هاا ال يعقاال كأنااهيعنااي  ،وشاادة الخااوف مااا يرفااع عنااه التكليااف ،حااال  ماان الااذهولإلااى وصاال 
  وهللا المستعان. ،عذرولذلك   ،اللحظة

 طالب: .....................
 . نعم

   كلمة حسن اأص  استَدامها لإلتقان أم للحسن والرضاُ : طالب
 . تطلق على الحكام، وعلى الجمالهي ال على كل ح

 :............ طالب
 هذاف،  والقبح النسبي  ،والجمال النسبي  ،من ناحية الحسن النسبي  ،من ناحيتينإليه  هو إذا نظرنا  
اعتبار  ب   -وعال  جل-هللا  في أفعال  فظ القبيح حتى  لوجاء    ،نعم موجود بال شك  ،شكموجود بال  
 ؛تصرفه قبيحو   ،عرف أن الكلب قبيحمن خالل هذا ن  {مثل السوء  لناليس  }  :مثل  يعني   ،النسبة

ة  نظرنا إليه بالنسبإذا  هذا    ،مثل السوء  هذا  ،وما يفعله كله قبيح  ألن الصورة المجتمعة من الكلب 
على    -وعال  جل -  هللا  هأراد   أنه جنس  هنالكن إذا نظرنا إليه في جنسه وجد   ،لغيره من المخلوقات 

 فهو محكم متقن.   -وعال  جل-رادة هللا وخرج على إ ،هذه الصفة
لي الرَعَربي وَ " ُلُه مينر َقرر ُُ فيي الل َيني  يَذا َذَهبَ : َض   الرمَ َأصر ير .  ا َعَرُب َتُقرُل ليلش   غيره   هي َغَلَب َعَلير   ُي َوالر

ََُرهُ  َي ُ . َض    در قَ : َحت ى َسفيَي فييهي َأ َسر  :َقاَل اأر
َدرَ  ررجي َأكىىىىىىىىر ي مىىىىىىىىَ َيى فىىىىىىىىي قىىىىىىىىَ َت الر  ُكاىىىىىىىىر

 
َف اأرَ  ير د  قىىىَ بىىىي ًَ تىىىي ُمزر اَل هي َفضىىىَ   ضىىىَ  يِّي بىىىي

 
ضي : َمعرَاى َوَقاَل ُقيرُرب   َرر َاا فيي اأر ير َاا غي  .  "َضَللر

 اأتي   أمطالب: اأبي 
 . تياأل

 بالتاُ طالب: 
 تاء نعم. بال
 . الذي جاء بهعيل بمعنى فاعل، يعني األتي ي فأت ،فعيل بمعنى فاعل أتي

ضي : َمعرَاى َوَقاَل ُقيرُرب  " َرر َاا فيي اأر ير َاا غي َشَد َقرر . َضَللر َيابييِّي َوَأبر  : َل الا ابيَغةي الي بر
ة   يرن  َجلييىىىىىىىىىىى  ل رُه بيعىىىىىىىىىىىَ هَب ُمضىىىىىىىىىىىي  فىىىىىىىىىىىَ

ردي    م  َوَبائىىىىىىىىىي ُ َوغىىىىىىىىُ زر ني حىىىىىىىىىَ ََ الرَةرر  َر بىىىىىىىىىي

   
ُن ُمحَ   ُن َاعرُمَر:صي ير َوَقَرَأ ابر َيى بر َهريك    ن  َوَ{حر مي، َوهيَي ُلَغة . َقاَل الرَةرر ري الال  َاا( بيَكسر  لرتُ ل: َوَقدر َض )َضليلر

َتَعاَلى  ُ َقاَل َّللا  َبفر }:  َأضي    َعَلى  َأضي    َفإيب َما  َضَللرُت  يُق ر  ينر  د  [50]سبأ:{سي َبةر ُلَغُة  هي  َفَهيي َوهيَي    . 
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يَحةُ  َعاليَيةي َاُقرُلرنَ هر أَ . وَ الرَفصي مي-َضليلرُت(  : )ُ  الر ري الال  اَلَلُة  . َوُهَر َضالٌّ َتالٌّ َأَض     -بيَكسر ، َوهيَي الض 
 ."َوالت اَلَلةُ 

وإن لم تكن في معناها    ،تهاأخرى على زن  يتبعون اللفظة لفظة  ،اإتباع    يسمونه  اهذ   ،التال والتاللة
الوزن  لمجرد  بها  ذلك    ،عيفن   ضعيفُ   ،قةت  ثقةٌ   ،تاللةَ   ضاللةَ   ،تالٌ   ضالٌ   ؛يؤكدون  غير  إلى 

أفضل    كتاب نافع في بابه  ،التباعكتاب اسمه    ،الطيب الحلبي اللغوي   يبألكتاب    همعروف في
 .لفأ ما
َميِّيَت  يَذا ُدفيَن. َقالَ  ُأضي   :  َأَضاَعُه َوَأهرَلَ ُه. ُاَقالُ َوَأَضل ُه َأكر "  : الر

ل رهُ  هَب ُمضىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىي  فىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىَ

 
َيير    . تَ الر

كِّييتي قال   السِّي ُن  َللر ابر َأضر مياركَ :  َذَهَب  َبعييريك  يَذا  وَ ُت  ارَ .  َوالد  َد  ةي الرَمسر َتعرريَف :  ي َضَللرُت  َلمر  َذا 
َعُهَما ضي ُك   ئَ َمرر َوَكَيليَك  يُ .   ََ يم   ُمقي   ُ يثي ير الرَحدي َوفيي  َلُه.  َتَدى  َأضي   َّللا َ »  :هر َأضي   «َلَعلِّيي     ُيري{ُد 

ُه،   ليهي َتَعاَلىَعار هي، مينر َقرر َفى َعَلير ضي }:  َأكر َأسر َرر َاا فيي اأر ُ َفَض     {َأئيَيا َضَللر   ، َأكر َسفييَاا. َوَأَضل ُه َّللا 
اَتُقرلُ  ديك الض  ديك :  يب َك َتهر ُمَتَضال  ل  َوََ َتهر  . "الر

ويتغافل عنه    ، ل عنهاويتض  ،ف الطريقيريدها يعر   ال  لكن الذي   ،تهديهالضال الذي يريد الهداية  
 . ذا ال يمكن هدايتههف
   ؟خرجم  «َلَعلِّيي َأضي   َّللا َ »خبر  

 طالب: .....................
  .الذي شك في القدرة ومن ألفاظ حديث  ،من طرق حديث لعله 
ده ذكر ابن اأَير في الاهااة على: طالب   ...فإذا مت :أبه بعض حديث الرج  اليك قال أَو

 ؟ خرجه ،في القدرةالشك  من ألفاظ حديث 
 راه بهيا اللفظ في كتب الحديث.ج: أطالب
 شيء عندك؟  هفي  ،نعم

 طالب: .....................
ادي وَ " َاا( بيالص  َمُش َوالرَحَسُن: )َصَللر َعر َتا ا  ،َقَرَأ اأر ُ  َعلييِّي برني َأبيي َطاليب   َأكر َأبر َُ َي َّللا ُ -. َوهيَي قيَرا   َرضي

هُ  اُس قال  .  -َعار َااب: َوََ ُاعرَرُف فيي الل َغةي  الا ح  ُم َوَأَص     ،َصَللر َسم  َوَأَسم   يَذا ، وَ َوَل ينر ُاَقاُل: َص   الل حر
َتنَ  ُم َاصي    قال  .  َأبر : َص   الل حر َهريك  ري -الرَةرر َتَن، َميرُيرًسا كَ   -بيالرَ سر َأبر ، َأكر  َأور  ُصُلرًَ َقاَل  اَن  بييً ا. 

َ ةُ   :الرُحَيير
ريهي  در ُيُل َذا قىىىىىىىىىىىىىىىىي ى َييىىىىىىىىىىىىىىىىر ََ َفتىىىىىىىىىىىىىىىىً  .َذا

  

ُلرلُ  هي الصىىىىىىىى  َم َلَداىىىىىىىىر ُد الل حىىىىىىىىر سىىىىىىىىي  ََ ُافر
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ُلهُ  ير   ".َوَأَص   مي
 . حتى يتغير وينتن  لسيبذله لغيره فال يج ،هد نع   يجلسألنه ال 

يد  }"  َلُق َبعردَ   {  يب ا َلفيي َسلرق  َجدي َر َرُأ: َأئيا ا.  َذليَك َسلر   َأكر ُب يًدا  َوُ{قر اُس: َوفيي َهَيا ُسَؤال   قال  ًقا َجدي الا ح 
َعَربيي ةي  َؤاُل فيي    ،َصعرب  ميَن الر َلَها. َوالس  ( ََ َاعرَمُ  َما َبعرَدَها فييَما َقير ُاَقاُل: َما الرَعاميُ  فيي ) يَذا(  َو) ين 

َأَئد   َهامي  تيفر سر َبعردَ يا  هأيَن     ؛اَي (َما  ) ين  مينر  َلُه  َقير فييَما  َاعرَمَ   َأَ   َدُر  َأجر َهامي  تيفر سر اَي َوَقدي    ،  َف  َكير
َتَمَعا     اجر

َأن   )َأئيا ا(  َقَرَأ:  َمنر  َُ ي  قيَرا َوَعَلى  َاا،  َضَللر   َ الرَعامي َأن   ) يب ا(  َقَرَأ:  َمنر  َُ ي  قيَرا َعَلى  َ  َفالرَةَراُب  الرَعامي  
َمر   يرُ ، َوالت قر ُمضر ترَاا.   :دي َعُث  يَذا مي  َأُببر

ُوَلى اأر َُ ي  الرقيَرا َعَلى  ) يَذا(  َجَراُب  َن  َأير ُاَقاُل:  ُسَؤال   َسُر،  ًضا  َأار طي    ؛َوفييهي  رر الش  َمعرَاى  فييَها  أيَن  
ُل فيي َذليَك أَ  ًياَفالرَقرر  .  َفليَيليَك َجاَز َهَيا ،ن  َبعرَدَها فيعراًل َماضي

مر َكافيُرونَ ُهمر بي   َب ر } ُي َربِّيهي َعادَ   {ليَقا ي َتَعاَلى َعني اإلري َر ي َّللا  ُهمر َاعرَتريُفرَن  أيَب    ؛ ي َأكر َليرَا َلُهمر ُجُحرُد ُقدر
َرتيهي  َتَقدُ بيُقدر مر ؛ َوَل يا ُهُم اعر هي َساَب َعَلير َن َّللا َ َتَعاَلى، َوَأب ُهمر وا َأنر ََ حي   .ََ َيلرَقرر

لُ  َجُعرنَ  ُق ر َيَتَرف اُكمر َمَلُك الرَمرر ي ال ييك ُوكِّيَ  بيُكمر َُم   يَلى َربِّيُ مر }اَلى : ُه َتعَ َقرر  .  [11]السةد :{ُترر
َأَلَتاني   : فييهي َمسر

َتَعاَلى ُلُه  َقرر ُوَلى:  الرَمرر ي }:  اأر َمَلُك  َيَتَرف اُكمر  ذَ   {ُق ر  َبعرثي  ليلر َعاَدُهمر  تيبر اسر َذَكَر  مر َترَ   َكرَ َلم ا  َوَأب ُه   ،فِّييهي
يُدُهمر  َُ  يَذا اُاعي ير َعَدَد َوالش  َفاُه َوَقَبَضُه َجمييًعا. ُاَقالُ . َيَتَرف اُكمر مينر َتَرف ى الر َترر  .": َتَرف اُه َّللا ُ سر

 .مبضه وافي ا .ه وافي ايعني مبض
الُ " اُه َّللا ُ ُاقىىَ هُ  : َتَرفىى  َفى ُروحىىَ َترر م  قَ  َأكي اسىىر هُ َىىُ اليَي مىىي َبضىىَ ُت مىىَ ُتهُ . َوَتَرف يىىر َفير َترر اَلن  َأكي اسىىر ُك نر فىىُ . َملىىَ

َرائي  زر ُمُه عي ي   ،يى ُ الرَمرر ي َواسر ُد َّللا  اُه َعيىر ي   ،َوَمعراىَ َم فىي د  ا َتقىَ َر ي()َكمىَ َبقىَ اَلى الر ي َتعىَ ري َّللا  َأمر ُه بىي ُفُه ُكلى  ر  . َوَتصىَ
تيَراعىىي  هي َواسر قىىي لر ََ يثي ي الر . َوُرويَك فىىي هي َوبي دي رر ي » :حىىَ كي الرمىىَ ا ُدوَن َملىىَ َواَحهىىَ ُ َأرر َرف ى َّللا  ا َيتىىَ ائيَم ُكل هىىَ َيهىىَ  َأن  الر
ُم َحَياَتَها ي ةَ  ،«َكَأب ُه ُاعردي ُن َعيي  ."َذَكَرُه ابر
 خبر؟ هيثبت في ما أم ،خبر هيثبت في ِعْزَراِئيلُ ب تسمية ملك الموت 

 .فيه سير : لم يييتطالب
 اليااومالقيامااة، وكتااب  ، وكتااب يااأتي فااي كتااب أشاارا  الساااعة .ثاباات ملاازم رخباا فيااهمااا يعاارف نعام. 
 لكن ما يثبت فيه خبر ملزم. اآلخر،
 ؟خرجه «َأن  اْلَبَهاِئَم ُكل َها َيَتَوف ى َّللا ُ َأْرَواَحَها ُدوَن َمَلِك اْلَمْوتِ »حديث 
 بعم.طالب:  
 يقول؟ماذا 
ا فىىي التىىيكره: طالىىب الىىم اةىىده او  ،ةعىىن ابىىن عييىى ذكىىره أاضىىً  ، فالاىىاهر أبىىه َبىىن عييىىه مَرجىىً

 اصح ولر صح..
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َوف ى اأَلْنُفَس }علاااى كااال حاااال التاااوفي  ْوتِ }، [42{]الزمااار:َّللا ُ َيتاااَ ُك اْلماااَ اُكْم َملاااَ ْل َيَتَوفااا   وال معارضاااة {قاااُ
هاا، وهاو اآلمار بقاب  افهو القااب  لاألرواح حقيقاة ، وهاو الاذي يتو  -وعال  جل-؛ ألن هللا  ابينهم
والملااك يباشاارون مااب  األرواح  ،نسااب لمباشااره، المالئكااةلآلماار بااه يُ  نسااب كمااا يُ واحهااا، والفعاال أر 
لْ }  {،فتاه رسالناتو }  ،{همنفيتو } اُكمْ   قاُ ْوتِ   َملاَكُ   َيَتَوفا  هاو الاذي  -وعاال جال-وهللا  ،ه؛ ألنهام باشارو {اْلماَ

 خره. وله األمر كله أوله وآ ،مر بقبضهاوالذي يأ ،يقب  األرواح
 ....................طالب: .
  نعم

 .:.......طالب
 ؟يقول ماذا

 ......:..طالب
لْ }إماا ملاك الماوت  اُكمْ  قااُ ْوتِ  َملاَكُ  َيَتَوفا  مْ } .نعاام {اْلماَ َل ِبكاُ ِذي ُوكاِ   املكاا   ولااو أراد أن لكال شاخص  ،{الا 

لكان  ،ل واحاد لاه ملاككا اأفاراد   قسامةالألنه تكون   ؛يقب  روحه لجمع المالئكة كما جمع المتوفين
 السياق يدل على أنه واحد. 

اَلفُ " اَلئيقي َحت  هُ ُقلرُت: َوَقدر ُرويَك سي ََ َواَح َجمييعي الر َبُعرَضةَ ، َوَأن  َمَلَك الرَمرر ي َيَتَرف ى َأرر ُيررُغرَ  َوالر . ى الر
ي  »:  ُن ُمَحم د  َعنر َأبييهي َقالَ َرَوى َجعرَفُر بر  هي َوَسل مَ َصل ى َّللا ُ -َبَاَر َرُسرُل َّللا   يَلى َمَلكي الرَمرر ي    - َعَلير

َد   ار رَ عي َصاري َرأرسي  َبر اأر ميَن  الا ييي   ُج    َلُه  َفَقاَل  َوَسل مَ -،  هي  َعَلير  ُ َّللا  َفإيب ُه  -َصل ى  ييي  بيَصاحي ُفقر  ارر  :
مين   الرَمرر ي    .ُمؤر َمَلُك  اَلمُ -َفَقاَل  الس  هي  ُمَحم دُ -َعَلير َاا  بَ :  بر  ًسا، طي ًاا  ،فر َعير مين   فَ   ،َوَقر   ُمؤر بيُك ي  إيبِّيي 
َلمر َرفييق   ُحُهمر   . َواعر ر   يَ  َوَأَبا َأَتَصف  م    َأن  َما مينر َأهر ي َبيرتي َمَدر  َوََ َئعرر  فيي َبرِّ  َوََ َبحر   فيي ُك ِّي َيرر

َا َمر ا    َرُف بيَصغييريهيمر َوَكيييريهيمر   ،َسمر مر   َحت ى َأََبا َأعر هي ُفسي ُهمر بيَأبر ار ي َاا ُمَحم دُ مي ُ   َلرر َأبِّيي َأَردر   ،. َوَّللا 
ُ  َعَلى بيَض ُروَح َبُعرَضة  َما َقَدرر َها  ُهرَ َحت ى َاُ رَن َّللا ُ  َذليكَ  َأنر َأقر ميُر بيَقبرضي  . "«اْلر

 رج؟ خم
 ردك معضاًل... و اا، ذكره المصاف تبًعا للم: هر ضعيف جدًّ طالب
 .ضحضعفه وا واضح

ُن َعلييِّ  َقاَل جَ " ُحُهمر عرَفُر بر ار  : َبَلَغايي َأب ُه َيَتَصف  َلَرا ي عي ديك   ،َد َمَراقييتي الص  َماَورر يُب َذَكَرُه الر يي ََ . َوَذَكَر الر
ُن َعلييِّي برني  َمُد بر ر  َأحر َبغرَداديك  َقالَ َأُبر َب ر ََايي َأُبر ُمَحم د  الرَحَسُن بر  ََابيت  الر الَ ُن ُمَحم  : َحد  ُل قىَ ال  ََ : د  الر
ي  ُد َّللا  د  َعيىر ر ُمَحمى  َََاا َأبىُ الَ َحد  اُر قىَ ف  اَن الصى  ُن ُعيرمىَ الَ   : بىر ريك  قىَ د  الرميصىر ر  َحامىي ر َب ىر َََاا َأبىُ د  َََاا  :حىَ د  حىَ

ُف َقالَ  ُن َأي رَب الرَعال  َيى بر ر  الر ياَل   :َاحر ُن ُمَهيىر َماُن بىر َلير َََاا سىُ د  الَ بىي حىَ ا  :  ي  قىَ َن َأبىَ َك بىر ُ  َمالىي رر -َحضىَ
هُ  ُ َعار َي َّللا  ي َفَأَتا  -َرضي َد َّللا  ا َعيىر َأَلُه: َأبىَ ُك ُه َرجىُ   َفسىَ يىُث َأَملىَ َيَراغي الَ ، الر ا  قىَ َواَحهىَ بيُض َأرر رر ي َاقىر : الرمىَ

َأطررَ  ا  فىَ فىىُ ا َأبر اَل: َأَلهىىَ م  قىىَ ري{اًل َىُ ك  طىىَ اَل: َبعىىَ ََّ َمالىىي ُك الَ قىىَ مر .   قىَ ا: َملىَ َواَحهىىَ بيُض َأرر رر ي َاقىىر ُ  ،الرمىىَ }َّللا 
فُ  تيَها{َيَتَرف ى اَأبر يَن َمرر  . [42]الزمر:َا حي
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يثَ  دي ريهي الرحىَ كىر َد ذي ي َة َبعىر ُن َعيي يَ  :َقاَل ابر ي  َدمَ َوكىَ ي َباىي ُر فىي َمىر ك  ليَك اأر ر في َملىَ ُرَف بيَتصىَ ررع  ئىَ ُه بىَ ،  يَ  َأبى 
مر عَ مَ   َوَماَلئيَ ة   هي َواحي ُ َتَعاَلى َمَلَك الرَمرر ي ُه فيي َقبرضي َأرر َلَق َّللا  ََ َواحي َوَسَلَق َعلَ  ،. َف َرر هي َقبرَض اأر ، ى َيَدار

تياَلَلَها ميَن اأرَ  َهاَواسر ار َراَجَها مي َسامي َوإيسر ًدا َاُ رُبرَن َمَعُه َاعرَمُلرَن َعَمَلُه بىي جر ُ َتَعاَلى ُجار  ،ريهي مر أَ . َوَسَلَق َّللا 
اَلى اَل َتعىىَ ُروا :َفقىىَ يَن َكفىىَ يي َرف ى الىى  َرى  يذر َيتىىَ رر تىىَ ُة{ }َولىىَ اَلى:  ،[50]اأبفال:الرَمالئي ىىَ اَل َتعىىَ ُه }َوقىىَ َتَرف تىىر

امي، َوقَ [61]اأبعام:{ُرُسلَاا عىَ َبر ي )اأر ى فىي َمعراىَ اليُق الر ىُ ِّي (در َمَضى َهَيا الر اريُئ سىَ بىَ ي. َوالر ُ  َحقي َفاعىي ةً ، الر  قىَ
اَلى ،لي ىىىىىُ ِّي فيعىىىىىر    ُ َتعىىىىىَ اَل َّللا  َا }: قىىىىىَ فىىىىىُ َبر َرف ى اأر ُ َيتىىىىىَ ي  َّللا  تر فىىىىىي مر َتمىىىىىُ ي لىىىىىَ ا َوال تىىىىىي تيهىىىىىَ يَن َمرر حىىىىىي

ا َ  َوالرَحَيا َ }. [42]الزمر:{َمَااميهىىَ رر َق الرمىىَ ييك َسلىىَ يىىتُ } ،[2]الملىىك:{الىى  ي َوُ{مي يىىي رر ي {ُاحر ُك الرمىىَ . َفَملىىَ
بيُض  َرانُ  ،َاقىىر َعىىر اَلى ُيزرهىىي  ،اليُةرنَ ُاعىىَ  َواأر ُ َتعىىَ وحَ َوَّللا  عُ ُق الىىر  َر الرَةمىىر َيا هىىُ يىىثي  بىىَ . َوهىىَ ََحادي كي َواأر َن اْلر  ،ير

هي  َرفِّيي  يَليىىر يَف التىى  َر ي ُأضىىي ُمَبائىىَ اَطةي َوالر َك بيالرَرسىىَ َرلِّيَي َذلىىي رر ي ُمتىىَ ُك الرمىىَ اَن َملىىَ ا كىىَ ُه َلمىى  يَف َكمىىَ  ،َل ياىى  ا ُأضىىي
لرُق ليلر  ََ َم فيي ) ،َمَلكي الر  . (الرَحجِّي َكَما َتَقد 

يَ قد  وَ  بر برسَ ُرويَك َعنر ُمَةاهيد  َأن  الد  َن َيَدكي اإلري تي َبير َن َيَدكر َمَلكي الرَمرر ي َكالي سر ُث ا َبير اني َاأرُسُي مينر َحيىر
 َُ  . َئا

اَوَقدر ُروي  ي )كيتىَ َباُه فىي ُفرًعا، َوَقدر َذَكرر َمعرَاى َمرر كي َك َهَيا الر ير ُه َر ي(بي التى  لىَ ا َوك  رر ي َلمى  َك الرمىَ . َوُرويَك َأن  َملىَ
ُ َتَعا َواحي َقالَ   َلىَّللا  َرر َكُر بي بيَقبرضي اأر ُه:   ،ُسرُ  : َربِّي َجَعلرتيايي ُأذر اَلى لىَ ُ َتعىَ اَل َّللا  ُتُمايي َبُار  َدَم. َفقىَ َوَ{شر

َباًبا) َلاًل َوَأسر َعُ  ليلرَمرر ي عي َمر    يبِّيي َأجر َهاميَن اأر َ   يَلير ُسُيرَن الرَمرر َقامي َيار َسر ََ أَ َفاَل يىَ  ،َراضي َواأر ُكُر د   يَ  ير حىَ
) ر  ير ََ َباهُ بي ًفى. َوَقدر َذَكرر َترر كيَر ي ُمسىر ير ي التى  َرر  ،- فىي ُعر اأر در ُه يىَ ا َأبى  بىَ در َذَكرر َهاَوقىَ بيضىُ ُه َوَ{قر ي ىُ م  َواَح َفَتةي ، َىُ

َمةي َأوي ى َماَلئيَ ةي اُاَسلِّيُمَها  يلَ  َعَيابي  لر حر ُ  ليَمنر  -الر َفا  ." َعَلى َذليكَ َأَراَد الرُرُقرفَ بيَما فييهي ئي
وكونه يأمر    ،-وعال   جل-بيد هللا    هي ومب  األرواح كلعلى كل حال ال إشكال في كون التوف

 ،وهو المأمور  ،ولكون الملك هو المباشر  ،عن كونه هو المتوفي  هال يخرج  ،الملك ليقب  الروح
لناس العادية أمثلة ا  هنسب إلى مباشره وإلى آمره والمختص به؛ يعني فيالفعل يُ ف،  نسب إليهيُ   قد 
لكنه أمر  ؟ابئر ا" يمكن أن األمير يحفر بئر   "فعل األمير"، "األمير حفر :"أمر األمير"، ويقال :يقال

فنُ  تُ بحفره  التي  األعمال  إليه، وجميع  يسبت  ما  للكبار  ينسب  إنما  بأنفسهم،  بها  باشرونها  أمرون 
 وهللا المستعان هذا ظاهر.  

هي الي ابيَيةُ " َتَدل  بيَهيي ُي َعَلى َجرَ  : اسر ُعَلَما َاةي َبعرُض الر َرَكاَلةي مي اْلر ليهي: ازي الر  ".{ُوكِّيَ  بيُكمر }نر َقرر
ها عليها؟ وكال بكام ب دللكن هل داللة اللفظ في اآلية هي داللة الوكالة التي استُ   ،من اللفظيعني  
 ،د فياهماادة موجاو الوكال علايكم؟ وهللا المساتعان. علاى كال حاال اللفاظ أصال  أم وكال بكام  هل هاو

 نظر.اللكن داللة اللفظ على المراد هو محل 
َواحي " َرر َعَربييِّي َأكر بيَقبرضي اأر ُن الر َي مي . َقاَل ابر هي ََ مينر َمعرَااهُ : َوَهَيا ُأسي اي  ".نر َلفر
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قاب  األرواح هال هاذه الوكالاة بمعناى ب وكل ملاك الماوت  ،لهحينما وك -وعال  جل-هللا    يعني هل
غنااٌي  -وعااال جاال-وهللا  ،حتاااج ماان يعينااه ويساااعدهإلااى الوكالااة إال إذا اوكالااة بنااي آدم ال يحتاااج 

 فليس هذه الوكالة من جنس وكالة بني آدم.  ،عن ذلك
َك " َرَد َذلىىىىي ري اطىىىى  لىىىىي َولىىىىَ ي َقرر ا فىىىىي اىىىىَ اَلىَلُقلر ا َأي  }: هي َتعىىىىَ اُس قىىىىُ ر اىىىىَ ا الاىىىى  رلُ  هىىىىَ ي َرسىىىىُ ي   يبىىىىِّي ُ مر  َّللا  ير   يلىىىىَ

يًعا ي  :  [159اأعراف:]{َجمي اَلى- يب َها بيَياَبة  َعني َّللا  ََ َوَتعىَ ي َتير   -َتَباَر ة  فىي اَلتيهي َوَوَكالىَ ِي ريسىَ ا لييى اىَ ، َوَلُقلر
ليهي  ًضا فيي َقرر ََ َوَتَعاَلى-َأار  ."اَلة   يب ُه َوكَ  {را الز َكا َ َو تُ }: -َتَباَر
ِذي } ؛ ألن مال الغني الذي بيده ليس لهلألغنياء -وعال جل-وكالة  من هللا  ِ الا  َوآُتوُهْم ِمْن َماِل َّللا 

اُكمْ  يتصاارف فااي هااذا المااال بالضااوابط الشاارعية.  -وعااال جاال-فهااو وكياال عاان هللا  [،33]النور:{آتااَ
 .نعم

ََّ ليُ  ِّي َداب  َفإين  َّللا َ َتَعاَلى  " زر َاةي  ،ة  َضميَن الرِّي يي َغر َُ بياأر ايَيا َغر مر بيَأن   ،َوَسص  اأر هي َعَز  يَلير ََّ الرفُ  َوَأور زر ُي ري َقَرا
َدُهمر  اىىر َداًرا  ،عي قىىر مر مي هي ير لييميهي  يلىىَ َر بيَتسىىر نر حُ َوَأمىىَ َيُه مىىي فىىَ هي، َوَأبر لرمىىي َرُه بيعي رم ، َدبىى  لىىُ ت  َمعر ي َوقىىر ا فىىي ُلرمىىً هي، َمعر مىىي  ر

َمتيهي  كر َرُه بيحي ريَد َعلىَ َوَقد  ِي  يَ  َأنر تىَ ا َلرفىَ َ اُم ََ َتَتَعل ُق بياأر َحر ليي ةي . َواأر َصىر رَعاتيَها اأر ضىُ َها ى َمرر دي ي َمَقاصىي فىي
صي الرَميرُلرَبةي  ري َمقر َها، َفإينر َظَهَر ر فيي َغير َها َلمر ُتَعل قر َعَلير َُ مَ . َأََ َتَرى َأن  الر دي َرا َع َوالشىِّي رُم الَييىر لىُ ظي عر ل فىر

اَلى اَل َتعىىىىَ در قىىىىَ ى، َوقىىىىَ َمعراىىىىَ نَ }: َوالر َتَرى مىىىىي ايينَ  ين  َّللا َ ائىىىىر مي ؤر َأن    الرمىىىىُ َراَلُهمر بىىىىي ُهمر َوَأمىىىىر ُفسىىىىَ مُ  َأبر  َلهىىىىُ
َاُة َدليي   َعَلى َجَرازي مُ   [،111]التربة:{الرَةا ةَ  هي اْلر هي َباَاَعةي اَوََ ُاَقاُل: َهيي دي يِّيدي ليَعيىر َديرني  الر أيَن   ،لسى  صىي َمقر

َتليَفاني  َر  ."ُم
لعباده الماؤمن إنماا هاو  -وعاال جال-الشراء مان هللا بيع منافع، و   ألن البيع بمثل هذه الصورة  نعم؛
  إزهاق الروح. نعم "الشهادة". هفي
َاَة َدليي   َعَلى :  ين  َعابيي َفُيَقالُ َأم ا  يب ُه  يَذا َلمر َاُ نر ُبدٌّ ميَن الرمَ " هي اْلر نر  َهيي َتاييَب مىَ ي َأنر َاسىر َأن  ليلرَقاضىي

ًرا ُدوَن َأنر َاأرُسُي الرَحق  ميم نر ُهَر عَ  هي َقسر َتبيطَ َاُ رَن َلُه فيي َذليَك فيعر    َلير َد َذليكَ  ، َأور َيرر  .بيهي ريًضا  يَذا ُوجي
ُلُه َتَعاَلى :   مر َوَلرر َتَرى  يذي الرُمةر }َقرر هي وسىي ر ُرُُ اىر  ريُمرَن َباكيسىُ مر  دَ عي ر   [،12]السىةد :{َربِّيهي ُ  َوَسيىَ َدا تىي . ابر

اجُ  اَطَبُة ليلا يييِّي : َوالر َقاَل الز ج  ََ هي َوَسل مَ -ُم ُ َعَلير  ".-َصل ى َّللا 
 .رءوسهم خبر وناكسو ،المجرمون مبتدأ

اَطَبُة ليلا يييِّي  " ََ ُم هي -َوالر ُ َعَلير ُم تي  -َوَسل مَ َصل ى َّللا  اَطَبة  أي ََ ىُم َمعراىَ ريك هي. َوالر ُد ُمار ىي ا ُمَحمى  َرى اىَ رر تىَ : َولىَ
مَ  َبعرَث َيرر َت الرَعَةبَ الر   الر َياَمةي َلَرَأير َهُب َأبيي الرَعب اسي قي دُ . َوَمير ا ُمَحمى  ى: اىَ َمعراىَ رَن الر َيا، َوَأنر َا ىُ ُر هىَ ، َغير

ريمي َوَلرر َتَرى  ي  ريُمرَن َباكيُسر ُرُُ ُق ر ليلرُمةر مر ذي الرُمةر هي  ."وسي
 الذي يظهر. وهأبو العباس القرطبي  هالعباس هو شيخ الذي يظهر أن أبا

َمعرَاى: َاا ُمَحم دُ " ريمي  َوَأنر َاُ رَن الر مر }، قىُ ر ليلرُمةىر هي وسىي ر ُرُُ رَن َباكيسىُ ريمىُ َرى  يذي الرُمةر رر تىَ مر  َولىَ َد َربِّيهىي اىر  {عي
َت َعلَ لَ  مر َك. َباكيُسر ُرُُ َادي ار مر ى َما َكاَن مي هي ني َوالي   ،وسي زركي َوالرُحزر َي  . "لِّي َوالرَغمِّيَأكر ميَن الا َدمي َوالر



 

 

 

 

 

17  
17 

 17 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

ر ك ِ يرى أن مثل هذا اللفظ ال يصلح أن يواجه به المستقيم، وإنما يواجه به المجرم الذي إذا ذُ كأنه  
ارتاادعبمصااير مثلااه ا جعاال  والااذي ،سااتقامتهاليثباات علااى  ؛يمذكر بااه المسااتقن يااُ أ ، وال مااانع أيضاا 

لشااخص أن مثاال هااذا الكااالم ال يمكاان أن يقااال  بااي ينحااو إلااى هااذا المنحااى عاان أبااى العباااسالقرط
؛ ألنه ليس بمجارم، وإنماا يساتفيد مان {ِإِذ اْلُمْجِرُموَن َناِكُسو ُرُءوِسِهمْ } يا محمد،{  َوَلْو َتَرى }مستقيم،  

ولئاك، فيرتادع ه باأال يكاون مصايرهم مثال مصاير المجارمين أيصير مصير   لئال  ؛هذا الكالم المجرم
والفاجر يستفيد  ،والصالح ،البرلكن ال يمنع أن يستفيد من مثل هذا األسلوب المسلم   ،عن إجرامه

 ،ء العامباااةويخشاااى مااان ساااو  ،مر علاااى صاااالحه وتقاااواه يساااتالتقاااي والصاااالح  ،مناااه المجااارم يرتااادع
 فيحرص على أسباب الثبات. 

َد َربِّي " اىىر مر عي َبةي رَ هىىي َد ُمَحاسىىَ اىىر . بِّي ؛ َأكر عي مر اليهي مىىَ ُي َأعر َزا مر َوجىىَ ا}هىىي ا.  ،{َرب اىىَ رَن َرب اىىَ َباَأبر }َأكر َاُقرلىىُ رر َأكر ، {صىىَ
بُ أَ  يِّي ا ُب ىَ َبا َما ُكاى  ميعرَاا}. وَ برَصرر ُر. َوقييى َ  {سىَ ا ُبار ىي ا ُكاى  بَ مىَ رر ََ : َأبرصىَ يىدي ََّ َوعي در يَق  .ا صىي دي ميعرَاا َتصىر َوسىَ

ُروا حىىي ليكَ ُرسىىُ  َفعُ . َأبرصىىَ ار رُ يَن ََ يىىَ ينَ ُهُم الرَبصىىَ ميُعرا حىىي عُ  ، َوسىىَ مر َفُعُهُم السىى  ار عر }. ََ يىىَ جي اَفارر ى {اىىَ ؛ َأكر  يلىىَ
َيا بر َبعرثي   {َبعرَم ر َصاليًحا  يب ا ُمرقيُارنَ }  .الد  ُقرَن بيالر اُش   ،َأكر ُمَصدِّي ُه الا قى  يي َوقييى َ .  َقالىَ ُقرَن بيالى  دِّي ك : ُمصىَ

د    َُ بيهي ُمَحمى  ل ى َّللا ُ -َجا ل مَ صىَ هي َوسىَ قٌّ   - َعَليىر ُه حىَ م   ،َأبى  ال  ُن سىَ ى بىر يىَ ُه َاحر ريك  . قىَ َقالىَ رر َياُن اليى  فر : اَل سىُ
ُ َتَعاَلى َيَبُهُم َّللا  ُه َوإيب ُهمر } :َفَقالَ  َفَأكر وا َلَعاُدوا ليَما ُبُهرا َعار ُبرنَ  َوَلرر ُرد   . "[28]اأبعام:{َلَ اذي

هاذا لان  ،ادوايعلم ما لم يكن، لو كان كياف يكاون، لاو ردوا لعا  -وعال  جل–وهذا يدل على أن هللا  
أنه يكون يعارف أنهام يعاودون ر ما وراء هذا الرد لو كان، لو قد   يعلم -وعال جل- يكون، لكن هللا
 لما كانوا عليه.

ى َوقييىى َ " رنَ }: َمعراىىَ ا ُمرقياىىُ در زَ  { يبىى  تر عَ َأكر قىىَ نَ الىىَ َُ اْلر ُكر ا الشىى  اُبرا ،اىى  َمُعر َوكىىَ ي َاسىىر ُروَن فىىي َن َوُ{برصىىي
َيا بر ُر وَ ب ُرونَ  َلمر َاُ رُبرا َيَتدَ ؛ َوَل ينر الد  َمعُ ، َوَكاُبرا َكَمنر ََ ُيبرصي اُروا ََ َاسر َر ي صىَ سىي ي اْلر ، َفَلم ا َتَاي ُهرا فىي

يَا يي  كَ  َصُروا. َوقي حي ةُ َأب ُهمر َسميُعرا َوَأبر َلَك َوعَ يَ : َأكر َرب َاا َلَك الرُحة  َبا ُرسىُ رر در َأبرصىَ ي ، َفقىَ َك فىي َب َسلرقىي َةائىي
َيا بر َة َلاَ ، َوَسمي الد  َاا َكاَلَمُهمر َفاَل ُحة  ُهمر عر ار تيَراف  مي و ا. َفَهَيا اعر ُارا، َُم  َطَلُيرا َأنر ُيَرد  مي َيا ليُيؤر بر  .ا  يَلى الد 

َتَعاَلى ُلُه  بَ }:  َقرر َاا ُك    َْلَتير َاا  َأَمرأَلن  َجَها َم مينَ َوَلرر ئي ر اِّيي  ُل مي الرَقرر َوَل ينر َحق   ُهَداَها  ا ةي فرا    الرةي
َمعييَن{ َأجر ُمحَ   .[13]السةد :َوالا اسي  َقاُلراَقاَل  َلم ا   : ي  الرُقَرظي َكعرب   ُن  بر َوَسميعرَاا  }:  م ُد  َبا  َأبرَصرر َرب َاا 

عر  جي ليهي   {ُارنَ َاا َبعرَم ر َصاليًحا  يب ا ُمرقي َفارر مر بيَقرر هي َاا ُك   َبفر } : َرَد َعَلير َاا َْلَتير  ."{ا  ُهَداَهاَوَلرر ئي ر
األول لان يشااء لكام فالاذي لان يشااء لكام الهداياة فاي  -وعال جل-بمشيئة هللا  امر مربوط  األمادام  

 خر.الهداية في اآل
دَ َاُقرلُ "  ُت َلهىَ َتلىي : َلرر ئي ر َر مر َا ا َفلىَ يعىً اَس َجمي ُت الاى  د  ير ُهمر َأحىَ ار نر }فر مىي يَوَل ىي اىِّي ُل مي رر ق  الرقىَ ةَ  {حىَ اىَ  ،اْلر
يث  َطري{    َكَرهُ ذَ  ُمَباَرَي فيي )َرَقائيقيهي( فيي َحدي ُن الر  ."ابر

يُض  ما  سلوك  على  يجبرهم  رك    ،رهمولم  حرية  لكنه  من  فيهم  يختارو   ختياراالب  يجعلهم    ن ما 
الجائر عن    أو  ،ا الصر  المائل  الالطريق  الخلق    -وعال  جل–هللا    ىفهد   ،مستقيمالطريق  جميع 



 

 

 
18 

 18 (001)السجدة  -تفسري القرطيب

ما يجعله   ،هم حرية االختيار، وجعل فيطريق الحق وطريق الضالل  [،10لد:]الب}َوَهَدْيَناُه الن ْجَدْيِن{
ا نعم  ، ما أجبر أحوفريٌق في السعير  ،فريٌق في الجنة  ،أو طريق الضالل  ،يختار طريق الهدى د 
فيهم ما يقيم عليهم الحجة  لكن    ،-وعال  جل –لمشيئة هللا    تابع  واختيارهم  ،تهموحري   ،مشيئة الخلق
ا على الكفر، وإنما طلب اليمان من كل أحد، وبين    -وعال  جل–فاهلل   ،تيارمن االخ  لم يجبر أحد 
صرا  افه عن اللية انحر فيتحمل مسئو   ،الطريق  غير هذا  ثم اختار  ،ووضح له الطريق  ،له السبيل
 . المستقيم
ابعة  ت  نهاأو   ، جماعة" أن العبد له حرية واختيارالسنة والأهل    "قول  وسط في هذا هو  والقول ال 

  .وإرادته -وعال جل–لمشيئة هللا 
يقولون   "القدرية"خالف   الذين  فعلهإ  :النفاة  يخلق  العبد  هلل  ،ن  عالقة  وعال–  وال  بأفعال    -جل 
لحرية التامة التي ال ترتبط بإرادة  يعني العبد له ا ،خالق ا آخر -وعال جل-فأثبتوا مع هللا  ،مخلوميه
حريته  و ألن مشيئته  ؛وقد يريد منه الكفر فيؤمن ،ان ويكفرفقد يريد هللا منه اليم  ،-وعال جل-هللا 
 ،وحركة الشجر  ،ال فرق بين حركة النسان :يقولون الطرف الثاني   "الجبرية"بخالف قول   .مستقلة
السليموال ف المرتعش ويد  يد  بين  المر   ؛رق  الحرية والرادةألن  وكذلك    ،تعش من مرض مسلوب 

 ؟ ن هل يمكن أن يمشي مثل هذا الكالم على عقل لك ،السليم مسلوب الحرية والرادة
الماذا يعال  هذا المرتعش مادامت حركته كلها ال إرادية سواء    أحد هفيهل ؟ و كان سليم ا أو مريض 

أن يقوم مع أن لديه القدرة على القيام فلم  أو حاول    ، أن يرمي حجر ا فلم يستطع  من الناس حاول 
يعني من حيث الصحة هو    ؟ مسجد نه للرجليه ال تحمال وجد  ليقوم للصالة فجاهد نفسه    ؟ يستطع
إرادة   :ذهب إلى المسجد قالا  :قيل لهثم بعد ذلك إذا    ،لو أراد أي مكان ذهب إليه  ،سليم يقوم
اذهب  ؟نه ما شاءيدريك أماذا  ،ب أنت كذا ني أصلي.أ  -وعال جل–ما شاء هللا   -وعال  جل –هللا

 ؟ يعني تحكم على شيء قبل وقوعه ف إذا شاء أو ما شاء،وش ،إلى المسجد وصل ِ 
وأن   وأن األمر أنف،  ،القدر  مذهب القدرية الذين يبالغون في نفيأعني  وعلى كل حال المذهبان   
األش  -وعال  جل –هللا   يعلم  تكون ياء  ال  له  ،حتى  اختيار  أوال  ،  وال حرية  ،وال  في   فعالتصرف 

  عظيم   قول   ،ل في غاية الضاللفهذا قو ويخلقونها،    يستقلون بأفعالهم  بل المخلوقون   ،المخلوقين
ما تقبل منه حتى يؤمن  َذَهب ا   ُأُحد   ِمْثلَ  أنَفق أَحَدهم أن   لوقال:  وابن عمر لما ُذكر له هذا القول  

  .اليمانيمان بالقدر ركن من أركان فال ،بالقدر
في قبل  كتب عليه معنى أنه يُ  ليس ،العبد مجبور على كل تصرفاته :الجبرية الذين يقولون بلهم يقا 

سيفعله ما  عليه  يكتب  يخلق  ذلك    ،أن  بعد  مجبورٌ ثم  وهو  عليه  ال  يعذب  نقول:    ليس   ،عليه 
ومع    ،-وعال  جل–ة هللا  ئ يبل تابع لمش   ،ه ال يستقل بهاومشيئت   ،حرية كاملة  حر   ب وليس    بمختار 

 َرَمْيَت  َوَما َرَمْيَت ِإذْ }  -وعال   جل-هللا    في إطار ما أراده  ،ويفعل ما يريد   ،تصرفذلك له حرية ي
لكنها تابعة    ،إرادة و وأثبت له الرمي بحرية    ،نفى عنه الرمي استقالال    [، 17]االنفال:{َوَلِكن  َّللا َ َرَمى
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لو   ،أصاب  الذيهو  -وعال جل– ولكن هللا ،فتذ إذ ح أصبت  والمعنى ما -وعال جل-لرادة هللا 
ا   هذه  شاء له    -وعال   جل–  أو على هدف إن أصابه فاهلل  ،يرميه على غرض أخذ حجر ا لأن أحد 
لم يصيبه    الصابة، الرمي  ،قد رمىفوإن  له  أنه يرمي  ، والواقعأثبت  لكن الصابة هي    ،يثبت 
 . -وعال جل–التي بيد هللا 

كيَر ي(.  " )الت ير فيي  َباُه  َذَكرر اُس الا  قال  َوَقدر  ُهَداَها}:  ح  َبفرا   ُك    َاا  َْلَتير َاا  ئي ر َمعرَااهُ   {َوَلرر    فيي 
ني  ََ َسرُ َقرر َيا. َواْلر بر َياََّ الرَ اَلمي َيُدل  : َأَحُدُهَما: َأب ُه فيي الد  َر ي : َأن  سي سي َاا  َأكر َلرر ئي   ، َعَلى َأب ُه فيي اْلر  ر

َيا َوالرميحر  بر َباُهمر  يَلى الد  أَلن  َجَها  }   ،َاةي َكَما َسَأُلراَلَرَددر اِّيي َأَمر ُل مي ا ةي َوالا اسي  َوَل ينر َحق  الرَقرر َم ميَن الرةي
َمعييَن{ َبن     [،13]السةد :َأجر َأَُعيِّي اِّيي  ُل مي الرَقرر بيَااري َجَها مَ َأكر َحق   ََ  . َوعَ َمنر َعَصابيي  َتَباَر  ُ ليَم َّللا 
أَ  َلرر  َوَتَعاَلى  َلَعاُدواب ُه  ُهمر  َتَعاَلى  ،َرد  َقاَل  َلَعادُ }:  َكَما  وا  ُرد  ليمَ َوَلرر  هُ وا  َعار ُبُهرا  َداَاُة  .  {ا  الرهي هي  َوَهيي
َااَها َسلر  ُمعرَتزيَلةي َمعر . َوَتأروي{ُ  الر َقلربي َمعرريَفةي فيي الر َاا َأَ ُق الر َدااَ : َوَلرر ئي ر َااُهمر َعَلى الرهي َرهر  ".ةي كر
 قباال هوأناا ،ون االسااتطاعة مقارنااة للفعااللااعجشاااعر الااذين يبالقلااب هااذا ماان تعبياار األ خلااق المعرفااة

   .ون عإرادة الفعل ال يستطي
ُمعرَتزيَلةي " َداَاةي َوَتأروي{ُ  الر َااُهمر َعَلى الرهي َرهر َاا َأَكر ا ي الرهَ بيإي  : َوَلرر ئي ر اىَ ةي ظرَهاري اْلر ُه ، َل ىي ائيلىَ اىر ُن مي سىُ نر ََ َاحر

ُلهُ  هي أيَ   ؛فيعر لييفي  يَليىر الت  ر َرى بىي َرَض الرُمةىر ُقُض الرغىَ ار َر اليى    ،ب ُه يىَ َعلىُ َوهىُ ا َافر َتَحق   يَ  بيمىَ ييك ََ ُاسىر ُه َراُب الى 
تيَياريهي  ُمَ ل ُف بياسر  . الر

ي ُة فيي َتأروي{ليَهاَوَقاَلتي ا َمامي ى َطري{ىقي الرةَ :  يب  إلري َداَها  يلىَ رُز َأنر ُيري{ىَد هىُ ي اْلر ُه َاةىُ ةي فىي بر اى  مر ُاَعاقىي َر ي َولىَ سىي
ُل مي َأَحًدا ا مَ ، َل ينر َحق  الرَقرر أَلُ َجهىَ ُه َامىر ُه َأبى  َدااىَ اىر َدَبا هي اىر اَلى عي ي َتعىَ ى َّللا  ُب َعلىَ اَل َاةىي ا، فىَ هىَ  ،ُة الر ىُ ِّي  يَلير
َدا: َب ي الرَراجي َقاُلرا  ".َاُة الرَمعرُصرميينَ ُب هي

 ثنى عشر. هداية المعصومين من أئمتهم اال جب يعني من أئمتهم، الوا
َداَيُتُه  يَلى الا  َفَأم ا َمنر َلُه َذبرب  َفةَ " ع  ائيز  هي َعاليهي. َوفيي َجَرازي َذليَك َماىر ًُ َعَلى َأفر ى  ؛اري َجَزا مر َعلىَ ليَقيرعيهىي

اني اَد ُهَداهَ َأن  الرُمرَ  امىَ ُُ  ا  يَلى اإلري ا ُعَلمىَ َم الر در َتَ لى  ا فييىهي . َوقىَ أروي{َليرني بيمىَ َييرني التى  ي هىَ مر فىي هي ير ي  َعلىَ ة  فىي َفااىَ كي
يني ُأُصر  . لي الدِّي

برحَ مر فيي الرَةَرابي َأنر ُاَقالَ َوَأقرَرُب َما َلهُ  ُ سىُ َيُهُم َّللا  دي َدُكمر َأنر َيهىر ار َدَبا َوعي ار ى َطري{ىقي : َفَقدر َبَيَ  عي اَبُه َعلىَ
َباري  جر ُي َواإلري لرَةا َراهي َوااإلري كر ري{ ةي ، َفَصاَر ُيَؤدِّيك َذليكَ إلري َهبي الرَةير ، ، َوهُ   يَلى َمير َدُكمر ار َدَبا َوعي ار ل  عي َهب  َرذر َر َمير

 ُ اييَن  يب َما َهَداُهُم َّللا  مي يَن ميَن الرُمؤر َتدي َق  يَ  َأن  الرُمهر ى َطري{ىقي َفَلمر َيير ةي َعلىَ اني َوالي اعىَ امىَ ى اإلري اَلى  يلىَ  َتعىَ
لييفُ  ح  الت  ر تيَياري َحت ى َاصي سر َُ  َمَن وَ  ،اَي ًرا َأَطاعَ َفَمنر َئا تيَياًرا ََ َجير  ".اسر

يوافقاون المعتزلاة  يعناي ،عن المامية الشيعة الرافضة المامية االثنى عشارية أنهام قدرياةمعروف  
 ،لنبوياة فاي رد مان هادي السانة ا -رحماه هللا– بن تيمياةاورد عليهم شيخ السالم على نفي القدر،  

 أو في نقل كالم الشيعة القدرية. 
 :..........طالب
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 ؟ماذا
 :.............بطال

يجااب هدايااة أحااد إال يعنااي مااا  ،لكنااه فااي أصااله باطاالكاال وجااه باطاال،  هااو كالمهاام مااا هااو ماان
 ؟أو عدم هدايتهم ،تهمأما البامية فيجوز هدايو  ،المعصومين

َن وَ " َُ  مىىَ ا نر ئىىَ ًراَأطىىَ َفمىىَ اًرا ََ َجيىىر تييىىَ اَلى ،اَع اسر ُ َتعىىَ اَل َّللا  ار ُ }: قىىَ َُ مىىي ا نر ئىىَ يمَ ليمىىَ َتقي الَ {مر َأنر َاسىىر : ، َوقىىَ
ييياًل } هي سىَ َي  يَلى َربىِّي ََ َُ ات  هي {َفَمنر َئا لىي يرني بيَقرر َيتىَ اَتيرني اْلر َب هىَ م  َعقى  اَلى. َىُ وَن  يَ  َأنر } : َتعىَ ُُ ا ا َتشىَ َومىَ

َُ َّللا ُ  انُ {َاَشا مر   . َفَرَقَع  يامىَ يَ تيهي اييَن بيَمشىي مي ؤر ُُ الرمىُ ا ى َأنر َاشىَ َُ َّللا ُ ، َوَبفىَ ا تي  ،وا  يَ  َأنر َاشىَ طىَ َيا َفر  َوليهىَ
ا  الرُمةر  اَماني ييَرُ  َلم ا َرَأور َداَيَتُهمر  يَلى اإلري يَ ةي  مقروبة  َأن  هي ي َتَعاَلىبيَمشي  ". َّللا 
 .ذوق عمذوقة أو عاألصول فيها ميعني 

ا " ا َرَأور اني َلمىى  امىىَ ى اإلري َداَيَتُهمر  يلىىَ اَلى،بيمَ  مقروبىىة  َأن  هىىي ي َتعىىَ يَ ةي َّللا  اُلرا شىىي يىىُ َفقىىَ ُق َمةر لىىر ََ ي : الر رُروَن فىىي
هي  لىىي ى َقرر ا  يلىىَ تيَفاتىىً ا، الر مر ُكلِّيهىىَ اَعتيهي ُُ طىىَ ا ا َتشىىَ َُ َّللا ُ وَن  يَ  : َومىىَ ا {ىى   َأنر َاشىىَ َقَدري تي الر طىىَ ا َأن  . َوَفر  ا َرَأور ةي َلمىى 

اَماني  َداَيَتُهمر  يَلى اإلري َبادي بيَمشي  مقرون هي  ".يَ ةي الرعي
  .أجريت على لفظهالو 
  َّ عيوم

 . نعممعذوق 
اَماني  " َداَيَتُهمر  يَلى اإلري ا َأن  هي َقَدري{ ةي َلم ا َرَأور َطتي الر ،  معيوَّ َوَفر  َبادي يَ ةي الرعي لرُق َساليُقرَن ََ : الر َفَقاُلرا  بيَمشي

مُ  َعاليهي َفر تيَفاًتا مي أي ليهي تَ ، الر ُهمر  يَلى َقرر يَم{:  َعاَلىار َتقي ُ مر َأنر َاسر ار َُ مي َهُيَاا ُهَر [28]الت ر{ر:}ليَمنر َئا . َوَمير
تيَقادي  عر قرتيَصاُد فيي اَي َن مَ  ،اَي َهب  َبير َهَييي َوُهَر َمير َقَدري{ ةي  ير ييَر ي َوالر  ".الرُمةر

 فالدين في جميع أبوابه بين الغالي والجافي.  ي ال إفرا  وال تفريطيعن
َقَدري{ ةي َوُهرَ " ييَر ي َوالر َهَييي الرُمةر َن َمير َبير َهب   َساُطَهاوَ   ،  َمير ُُمرري َأور ُر اأر َقاُلرا. َوَذليكَ َسير :   َأن  َأهرَ  الرَحقِّي 

نُ  َبا  يلَ   َبحر رر ُيري َما اضر َن  َبير  َُّ هي ُبَفرِّي َباهُ   ير َترر َما اسر َن  َن َحرَ َوَبير َبير ريَقًة  َتفر  َُ ري ُبدر َأب ا  َوُهَر  تيَعاشي  ،  رر اَي َكةي 
ري ُمَحاَوَلتيهي َوإيَراَدتيهي  َساني بيَغير بر َراقيَعةي فيي َيدي اإلري َرتيهي   الر ُروَبًة بيُقدر َن َحَرَكةي َوََ َمقر ََ    ، َوَبير تيَياري  يَذا َحر  سر اَي

َحَرَكةً  ُمَماَيَدُه  تيَعاشي   رر اَي ليَحَرَكةي  الرحَ   ،َيَلًة  َن  َبير  َُّ ُاَفرِّي  ََ تي َرَكَتيرني َوَمنر  رر اَي َحَرَكةي  َوَحَرَكةي :  َعاشي 
تيَياري  سر هي بيُمَشاهَ اَي ُسرَسَتاني فيي َيدي ُجرَدَتاني فيي َذاتيهي َوَمحر تيهي َدتيهي  ، َوُهَما َمرر َي َحاس  َرا َفُهَر َمعرُتره     -َوإيدر

هي ي عَ في  سِّي َت ٌّ فيي حي َر ليهي َوُم ُي ، َوسَ قر ُعَقاَل زربي الر ُمييينُ َوَهيَ .  اريج  مينر حي َن  ا ُهَر الرَحق  الر ، َوُهَر َطري{ق  َبير
ري{طي َطري{قَ  فرَراطي َوالت فر  . يي اإلري

يُم َوََ  رري َذمىىىىىىي ُمىىىىىىُ دي اأر ير َقصىىىىىىر اَل َطَرفىىىىىىَ ي  كىىىىىىي ُ  فىىىىىىي َتغىىىىىىر
ري َواقرَتصىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىَ  َمىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىر َن اأر ُ  مىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىي ير  دَ ئىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىَ

   
ُعَلَما َتاَر َأهرُ  الا َاري ميَن الر تيَباري اسر عر ًباَوبيَهَيا اَي زيَلَتيرني َكسر َمار َن الر زيَلَة َبير َمار هي الر ا َهيي  ".ُي َأنر َسم رر



 

 

 

 

 

21  
21 

 21 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

 أنها موافقة لقول المعتزلة يعني وال ؛وبين الجبار منزلة بين المنزلتين ،يعني بين منزلة النفي قدر
جمياع أباواب الادين ال شاك أناه  لكان التوساط فاي،  كبيرة في منزلة باين المنازلتينفي كون مرتكب ال

 . ين منزلتي الغلو الفرا  والتفريطب
َحاَبُه: " بر ُه سىىُ لىىُ َر َقرر ، َوهىىُ ي الرَعزي{ىىزي ابي َّللا  تىىَ نر كي َيَة مىىي مي هي الت سىىر يي ُيوا هىىَ ا كَ }َوَأسىىَ ا مىىَ ا َلهىىَ ا مىىَ هىىَ َيتر َوَعَلير سىىَ

َتَسَيتر    .[286قر :]الب{اكر
ُلُه َتَعاَلى ميكُ } :َقرر َُ َيرر يُتمر ليَقا ني  [14]السةد :{مر َهَياَفُيوُقرا بيَما َبسي ََ  :فييهي َقرر

َر  َأَحُدُهَما  كر َياني ال ييك ََ ذي هُ : َأب ُه ميَن الاِّيسر مي  ،َمعىَ رر يىَ َيا الر را ليهىَ مر َاعرَملىُ اُبرا بيَمار  َأكر لىَ يَن. َف ىَ ةي الا اسىي زيلىَ
رُ َواْلر  يَااُكمر : أَ سىىَ ا َبسىىي َيا  يبىى  ، َوكىىَ ُتمر َركر ا تىىَ يُتمر بيمىىَ ُد بىىر . وَ ن  َبسىىي َتج  ُمَحمىى  اَلىاحىىر هي َتعىىَ لىىي {ىىَد بيَقرر در }: ُن َيزي َوَلقىىَ

َبا  يَلى  َدَم مينر قَ  در يَ َعهي ُ  َفَاسىي الَ   ،{ير ُه  قىَ ى َأبى  لييُ  َعلىَ ََ َأن  َّللا َ : َوالىد  َر ى تىَ ز  َوجىَ -بيَمعراىَ يىَ  -   عىَ َر َأسر
لييَا َأب ُه َقالَ  ًيا : َما َبَهاُكَما َرب ُ َما عىَ َعنر  يبر اَن  َدُم َباسىي رر كىَ يرني َفلىَ ا َمَل ىَ َةَر ي  يَ  َأنر َتُ ربىَ هي الشى  يي نر هىَ

َيابي لَ  َشَد ]الا ابيَغُة الي بر [َ اَن َقدر َذك َرُه. َوَأبر  :ي 
حَ  فر بي صىىىىىىَ نر َجاىىىىىىر اريج  مىىىىىىي ُه سىىىىىىَ  تيهي َكَأبىىىىىى 

َأدي    تىىىىىىَ َد ُمفر اىىىىىىر رُه عي ب  َبسىىىىىىُ رر ف رُد ئىىىىىىَ  سىىىىىىَ

   
َياني . وَ َأكر َتَرُكرهُ   ".َلرر َكاَن ميَن الاِّيسر

 ،ماا ذكار باهيعمال فال  يتركه ناسي امر به أُ ما ذكره ليعمل ما  ،ره إبليسلو كان من النسيان لما ذك  
 .لكنه من الترك

َياني كر َتَرُكرهُ أَ " ح  اَن َقدر َعميُلرا بيهي َمر  ً َل َ   . َوَلرر َكاَن ميَن الاِّيسر َُ . َقاَل الضى  يُتمر َأكر : بَ ا ريك. سىي ُتمر َأمىر َركر تىَ
م   ال  ُن سىىَ ى بىىر يىىَ اَن َاحر امىىَ ُتُم اإلري َركر مي: َأكر تىىَ رر يىىَ َيا الر ي هىىَ ثي فىىي َبعىىر يَااكُ بيالر ََ . َبسىىي َن الر اُكمر مىىي اىىَ ري مر َتَركر ُه  ،يىىر َقالىىَ

  . دِّيك  : َتَركر وقال الس  َعَيابي ُمَةاهيد   . َااُكمر فيي الر
َاافي  تي ر ليهي   َوفيي اسر يَااكُ }:  َقرر ا َبسىي ى ) ين    {مر  يبى  ُي الرفيعىر ي َعلىَ ا دي َوبياىَ َها َتشىر مي . ( َواسىر ُهمر ار امي مىي تيقىَ بر ي اَي يد  فىي

َمعرَاى: َفُيوُقرا َهَيا ُتمر   ،َوالر زركي َوالرغىَ   َأكر َما َأبر وسي َوالرَىي ُُ اي الىر  نر َب ىر ي  ؛مِّيفييىهي مىي َياني َّللا  َيبي بيسىر . َأور بيسىَ
ل دَ ذُ  ََ ُم َعَياَب الر ي ، وَ وُقرا الر ُه فىي اَع لىَ قييىَ ييك ََ ابر ائيُم الى  ا مَ ُهَر الد  اعاىي فىي  {بمىا كاىتم تعملىرن } .َجهىَ

َّي عَ الدبيا من المعاصي،   ى الىا فراي َوَقدر ُاَعي ُر بيالي ور ام ا َايرَرُأ َعلىَ نر َميرُعرمىً مر َا ىُ َها  ؛ َوإينر لىَ َساسىي حر إليي
هَ بيهي َكإيحر  َّي الرَميرُعرميَساسي ُن َأبيي َربييَعةَ . َقاَل ُعمَ ا بيَيور  :ُر بر

رَ  ُيَّر َهةر افىىىىىَ زرُعُم َأب هىىىىىَ َت تىىىىىَ ا  ينر ُكاىىىىىر  هىىىىىَ

مُ    َيَب الىىىىىىىز عر ا كىىىىىىىَ ا ُرب مىىىىىىىَ اد  َأََ اىىىىىىىَ  َفسىىىىىىىَ

   
َد ُفاَلن  قال   ار : َوُذقرَت َما عي َهريك  َتهُ   ،الرَةرر َس  يَذا َجَيبرتَ َأكر َسَيرر د   . َوُذقرَت الرَقرر ا ئىي ُاَر مىَ . ُتَهاَوَتَرَها ليَتار
ري َوَأذَ  ُ َوَباَل َأمر . َقاَل ُطَفير   اَقُه َّللا   : هي

ر   َداَ  ُمَحةىىىىىىِّي ا غىىىىىىَ اىىىىىىَ ا ُذقر ُيوُقرا َكمىىىىىىَ  فىىىىىىَ

بَ    ي َأكر يرظي فىىىىىي َن الرِىىىىىَ بي مىىىىىي ر  ا َوالت حىىىىىَ بىىىىىَ  ادي

   
قرَتُه َأكر  ُ   َوَتَيو  ً ا َبعرَد َئير َتُه َئير تَ ُذقر ر  ُمسر ب  مَ . َوَأمر رُ َياَّ  َأكر ُمَةر  اعي ُلرم . َقاَل الش   :عر

ا ي  َغابييىىىىىىىىىىَ ُد الر يرن   َوَعهىىىىىىىىىىر دي قىىىىىىىىىىَ  َكَعهىىىىىىىىىىر

َتَياَّي    ُ  ُمسىىىىىىىىىر ُه الرَةَعائىىىىىىىىىي تر َعاىىىىىىىىىر  َوبىىىىىىىىَ
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 22 (001)السجدة  -تفسري القرطيب

َمُلرلُ   ."َوالي و اَُّ: الر
 .خر، ومنه الذواق الذي يتزوج ويطلقينتقل من شيء  إلى آ ،الذي ال يصبر على حال

ُذوُقوا }: في قوله  يَناُكمْ فاَ ا َنساِ َذا ِإنا  ْوِمُكْم هاَ اَء ياَ يُتْم ِلقاَ ا َنساِ وغيااب شايء  ،عناى الاذهولالنسايان بم {ِبماَ
َك وَ }ألنااااه نفاااااه عاااان نفسااااه  ؛-وعااااال جاااال-طالقااااه علااااى هللا يمكاااان إال  ،عاااان البااااال اَن َربااااُّ ا كااااَ مااااَ
ي{ا{ جاال –مااا تركااوا أواماار هللا حين ،والمجانسااة فااي التعبياار ،لكنااه ماان باااب المشاااكلة ،[64]مريم:َنسااِ
 ،أو غاابوا عان بالاه ،أناه غفال عانهم ،اكمننسايهم نسايأناه   وليس معناى  ،تركهم في العذاب   ،-وعال

اوعزبوا عن ذ   .َكاَن َربَُّك َنِسي{ا{ َوَما} .هنه. ال أبد 
 . أعلموهللا 
 .وصلى هللا على محمد وعلى آله وصحبه وسلم 
  
 
 
 
 
  


