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 2 (002)السجدة  -تفسري القرطيب

 .السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
 ة.سورة السجد 

 طالب: ...........
 .نعم

محمد، م على نبينا سالالو   ةصالالالعالمين و   ربالحمد هلل    ،بسم هللا الرحمن الرحيم
 .اكثيرً  وسلم تسليًما وعلى آله وصحبه

اَلى:  قاااا هللا" :-هللا رحمااه- مؤلاا قاااا اامااام ال  ِذؤَن ِإَ ا }َتعااَ ا الااَّ اِتنااَ ُؤِمِن ِبتَِ ا ؤااِ ِإنَّمااَ
ًدا َوَسبَّحِ  وا ِسجَّ ُم َ  َِ ِ كِ ِروا ِبَها َخرُّ ُم َوُاِ ِذِِ   .[15]الساجدة:{ِبِرونَ ُسَتكُ وا ِبَحُمِد َربِ هاِ ُاَ

ِ َعَلُيِه َوَسلَّمَ   -َتُسِلَيٌة ِللنَِّبي ِ  وَن باِ َ   -َصلَّى َّللاَّ َر َ  ِؤُؤِمناِ ِم اُلِكِاُ ِِهاِ ُل ُم ِاِ ا  ،َأُي َأنَّهاِ ِإنَّماَ
ُِِم الَِّذؤَن إِ ِؤُؤِمِن ِبَ  َوِباُلِقُرآِن اُلِمَتَدبِ ِروَن َلِه َواُلمِ  ُرآِن َ ا قاِ تَِّعِظوَن ِبِه، َو ُيِهِم اُلقاِ ِرَئ َعلاَ

ِكوَع  َُِب َمُن َؤَرى الرُّ ََُذا َعَلى َمُذ : َو ًدا َقاَا اُبِن َعبَّاٍس: ِركًَّعا. َقاَا اُلَمُهَدِويُّ وا ِسجَّ َخرُّ
ُجَدةِ  اَرَو َوَتعاَ   ،ِعُنَد ِقَراَءِة السَّ ِه َتباَ َتَداَّ ِبَقُولاِ ابَ }اَلى:  َواساُ ا َوَأناَ رَّ َراِكعاً . [24: ]ص{َوخاَ

ِجوِد،   ".َوَعَلُيِه َأُكَثِر اُلِعَلَماءِ َوِقيَل: اُلِمَراِد ِبِه السُّ
بقولوو  موو    وو  عتوود ن  موو  م  حوود  ال نعوو ع  وو  إووهي نع وو  قوووا   القوووا الووشا  إووهر  ل وو 

 ،ركوو  حود  نسوم   وشآل اتنوها  نوها  مه مو  لك   ، ال مه يك     اب  عبهس  ،العلم
 جو –نمكو     نقوها فو  قولو   وو  ،وفو وإنمه     نها السجود، سجداا القو    مع  

نع و  القهلو  ي  ود  ،السوجود ال العكو  الم اد بهل كو    وه{  َوَخ َّ َراِكًعه َوَ َنهبَ }:  -و ال
هووه ، و  وو  العلووم نجعلون"ص"ب ووهً   لووا  نووها  ،هجم ووآ  نووها السووجود ركو ووً     نجعوو 

 بوووآ ر  و ة  نووو   شووو    سوووه  مووو  تأو ووو  خمووو وتأو ووو   نووو   ،ص"" حتوووا  نوووها  اسوووجودً 
القهلوو   لووا  ووشا القوووا  و قهلوو   ووشا القوووا ي  وود    نجعوو   نووها السووجود  ، نوو  ة شوو  

 ،، مآ    تأو    نو  وحمو  ال كوو   لوا السوجود "ص "م   ج   ن   ؛كلهه  نها ركو 
م   درك »وف  روان  و ،«م   درك ركع »مه جه  ف  الصح ح تفسي  الصحهب  وك

و السوووجدة  نموووه  ووو  ال كعووو ،   ، كعووو  و ال ،والسوووجدة  نموووه  ووو  ال كعووو  :قوووها «سوووجدة
  مووعوو ع  و نوو  ال ن   ،لكوو   واًل ل وودرة القهلوو  بهووشا القوووا ،في وووب  حوود مه  وو  ا خوو 

 .   صحت  وال  درا  ،     اب  عبهسشكَ ل   ال مه ي  عتد بقو ن  
ه  لوووا السوووجود  سوووه  مووو   كوووو  فيهووووحمووو  ال ،   تأو ووو   نووو  واحووودة :ا مووو  اليوووهن  

 هه  لا ال كو . سجود فيتأو    ربآ  ش ة  ن  وحم  ال
م عظَّ    و   ،إأن   ظ م -و ال  ج –نع   ال كو  هلل   ، لا    السجود  بلغ ف  التعظ م

فهووو  بلووغ فووو   ،لكووو  السووجود  قوو ب موووه نكووو  العووود مووو  ربوو  و ووو سوووهجد  ،ف وو  الوو ب 
      .التعظ م
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 3 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

رَ " جِ َوِقيااَل: اُلمااِ ِه السااُّ اءِ  وِد،اِد بااِ ِر اُلِعَلمااَ ِه َأُكثااَ ى َأُي خااَ  ،َوَعَليااُ اَلى َعلااَ ِ َتعااَ ًدا هَّ جَّ وا سااِ رُّ
وا  ُم َأُي َخَلطاِ ِد َربِ هاِ بَِّحوا ِبَحماُ اِتِه َوَخُوًفا ِمُن َسُطَوِتِه َوَعَذاِبِه. َوساَ ِهُم َتُعِظيًما ِِلَِ ِوِجوُِ

دِ  ِبيَ  ِباُلَحمااُ ااِ  ،التَّسااُ ِدو َأُي َنزَُّ ُبَحاَن  ،ِِ وِِ َوَحمااِ ُم: سااِ ُِ ِجوِد ي سااِ اِلوا فااِ ،  َّللاَِّ َفقااَ ِدِِ َوِبَحمااُ
ِدِِ  ى َوِبَحمااُ َُعلااَ َي اُْ ُبَحاَن َربااِ  اَا  ،سااِ ِرِكيَن. َوقااَ ُوِا اُلِمَااُ ُن قااَ اَلى عااَ ِ َتعااَ ا هَّ َأُي َتُنِزيهااً

 ."بِ ِهمُ ِسُفَياِن: َوَسبَِّحوا ِبَحُمِد َربِ ِهُم َأُي َصلَُّوا َحُمًدا ِلرَ 
بح ال   الصوالة نللوول  ليهوه  ؛نعوم بح ال ليهوه ة نللوول    الصوال ؛سوو  مووه  كييوً ا، سوو 

     هه بهلتسو ح.عوَّ نأت  الصالة ن  
ُسَتُكِبِروَن َعُن ِعَباَدِتهِ " ُُِم َ  َِ ا  ،َو َتُكِبِروَن َكماَ اِ : َ  َِساُ ٍم. النَّقاَّ الَّ ِن ساَ ُحَيى باُ َقاَلِه َِ

ُُلِ  ِجودِ  اُسَتُكَبَر َأ  ."َمكََّة َعِن السُّ
َتكت نع   ال قهش قوها:   و َ اَل َنسوت َوَ   َ وت   َمكوَّ َ   ِو   َتكت ه اسوت  ،القووانحوشع  ،قوها ال قوهش ،َكموَ

 .ج ا  هدت  بحشع القوا
  ".ِحيى بن النقا  هقال"

 .قها نحيا ب  سالم انتها
ِل مَ قاا " ُُ ُسَتُكِبِروَن َكَما اُسَتُكَبَر َأ اِ : َ  َِ ِجوِد.النَّقَّ  كََّة َعِن السُّ

اَلى ِه َتعااَ اَفى ِجنااِ }: َقُولااِ ا  وِبِهمُ َتَتجااَ ا َوِممااَّ ا َوَطَمعااً ُم َخُوفااً ُدِعوَن َربَّهااِ َِ ؤااَ اِج ِن اُلَماااَ عااَ
ِِِقونَ  ُُِم ِؤُن ِن اُلَمااَ }: َقُوِلِه َتَعاَلى ،[16]السجدة:{َرَزُقَنا وِبِهُم عاَ َِ َتَتَجاَفى ِجناِ َأُي  {اِج

َِ َوَتُنبااِ  ِطَجاعِ  وَتُرَتِااِ َِ اِ عااُ ُن َمَواعااِ يعااَ َو فااِ ٍب  . َوُااِ َِ َنصااُ ى  َمُوعااِ ااِ َعلااَ َأُي  ،اُلحااَ
ٍَ  . ِجِنوِبِهمُ ِمَتَجاِفَيةً  َِ َمُاَج َِ َجُم   ".َواُلَمَااِج

هَفا} موو  بعوود والج ، ووو مع فو و  وا كو ِ جووه ا لو وه   ياوو  الووشي   يا ي   :  ووشآل الجملو {َتَتجوَ
واسوم  ،بي و   ياتو  اسوم موصووا الوشي   يا يكو وا هوه ن لك  به تبوهر  ،المعهرع  حواا

قوها جموآ مو    و   ولوشا ،توه   لوا وصو نحمك      الموصوا م  ص غ العموم، فو 
 نهه صف .  :العلم

" ٍَ َج َِ َماااُ َِ َجمااُ اِج ُوِم ،َواُلَماااَ َِ النااَّ َي َمَواعااِ ِطَجاِع، . َوَيُحتَ َوُااِ ِض اِ عااُ ُن َوقااُ ِل عااَ مااِ
ِ ُبِن َرَواَحةَ . َوِمُنِه َقُواِ ِقيَقِة َأُوَلىَوَلِكنَِّه َمَجاٌز، َواُلحَ   :  َعُبِد َّللاَّ

اوَ  و  ِفيناااااااااَ ِ َؤُتلاااااااااِ وِا َّللاَّ َرساااااااااِ
هِ   ِكَتابااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااَ

  

َن  ِروٌ  مااااااااااااااِ مَّ َمعاااااااااااااُ ِإَ ا اُنَاااااااااااااَ
 َِ اِط ُبِ  ساااااااااااااااااااااااااااااااَ  الصاااااااااااااااااااااااااااااااُّ

   
ِه  اِفي َجُنباااااااااااَ َؤِبياااااااااااِض ِِجاااااااااااَ
هِ  ُن ِفَرا اااااااااااااااااااااااااااِ  عاااااااااااااااااااااااااااَ

  

ِرِكيَن  َتُثَقَلُض ِباُلِمَااااااااااااااااااُ ِإَ ا اسااااااااااااااااااُ
 َِ اِج  "اُلَماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااَ
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هِجآ    ضوووجه ، و لووواآ مفعووو ، نللووول  لوووا مكوووه  االآ، ومضوووجَ جموووآ مضوووجَ  :التَمضوووَ
 لك   بهلمكه   لصل.  زمهن ،

مَّاِنيُّ َقا" اِج َوالرُّ ي ِإَلى ِجَهٍة َفُوقَ : التََّجاِفي َا الزَّجَّ ِن التََّنحِ  ِ  عاَ ُِ َُِو ِفي الصاَّ . َوَكَذِلَ  
. َواُلِجناااِ ا ِوِِ بٍ  َوَنحاااُ ي ساااَ ِف فاااِ ٍب ُلِمُخطاااِ َِ َجناااُ ِن وِب َجماااُ وِبِهُم عاااَ اَفى ِجناااِ ا َتَتجاااَ . َوِفيماااَ
اجِ الُ  َِْ َماااَ اَلىَِ  ِ َتعااَ ِذُكِر َّللاَّ َُِما: لااِ ِد ُوَ ِن: َأحااَ ِه قااَ اَل ُجلااِ ي صااَ ا فااِ ِر ، ِإمااَّ ي َريااُ ا فااِ ٍة َوِإمااَّ

اِو.  َقاَلِه اُبِن عَ  ،َصاَلةٍ  حَّ  بَّاٍس َوالاَّ
اَلةِ  اَل الثَّاِني: ِللصَّ َِْ ِة الَِّتي َتتَ . َوِفي الصَّ  : ُجِلَها َأُرَبَعِة َأُقَوااٍ َجاَفى ِجِنوِبِهُم 

ِل ِباللَُّيلِ َأَحدِ  ِري  ،َُا: التََّنُِّ سِ  ذِ َوَعَلُيِه َأُكَثِر النَّاسِ   ،نَ َقاَلِه اُلِجُمِهوِر ِمَن اُلِمَِ َُِو الاَّ ي ، َو
  ".ِفيِه اُلَمُدحِ 

ى  ، قودر  زالود  لوا موه افتو ع المسولمزالود  لوا موه افتو ع ى  لوا    ن  قودر    ؛نعم
ب  لوا اسسوالم، نصولا العشوه  فو   تسومو  يكو        الفو ال  يدديهوه  ؛ لا المسولم

جمه وو ، نصوول  الصووبح فوو  جمه وو   ووشا  ووو ا صوو  فوو  المسوولم، لكوو  القوودر ال الوود 
مجه وودة  هووشا الووشا نحصوو  ف وو ف لووا يلووي السوو مه بعوود اسخووالد  لووا ال احوو  وال وووم، 

 حمد اسنسه .مدح و     م   جلهه ن  ال ف  الت
َوُ " ٍد َواُْ ُِ َُِو َقُوِا ِمَجا ِن وَ َزاِعي ِ َو ِة  َوَماِلِ  ُبِن َأَنٍس َواُلَحَسِن ُبِن َأِبي اُلَحساَ ي اُلَعاِلياَ َأباِ

مُ  دِ َوَرُيِرُِ اَلى. َوياَ ِه َتعاَ ِه َقُولاِ رَّ }:  اُّ َعَلياُ ُن قاِ ُم ماِ َي َلهاِ ا ِأُخِاِ ٌس ماَ ِم َنِاُ اَل َتُعلاَ ِينٍ فاَ  ؛{ِة َأعاُ
ُوا بِ  َنَِّهُم ِجوِزوا َعَلى َما َأُخَِ ِِيَ ِْ  . " َأُعَلِم. َوَسَيُأِتي َبَياِنهِ . َوَّللاَِّ َما َخ

الج ا  مو  جو   العمو  نع و  الصوالة موآ الجمه و   وشا لو   بوأم   خفو ، وإنموه  وو 
ومجهفووهة الج ووب موو   جلهووه،  ووشآل  ، ووشا ظووه  ، لكوو  الصووالة فوو  جوووع الليوو  ،ظووه  

   لا ج ا  خف ؛    الج ا  م  ج   العم . نحتهجو  ور خف    م
ِل َأَحاِدؤاِ  َكِثياَرةٌ اللَّ   اِمَوِفي ِقيَ " لٍ   ،ياُ ِن َجباَ اِ  باُ ِدؤِ  ِمعاَ ا حاَ يَّ  ،ِمُنهاَ لَّى َّللاَِّ -َأنَّ النَّباِ  صاَ

وُ َأَ  َأدِ »  :َقاَا َلهِ   -َعَلُيِه َوَسلَّمَ  ِر: الصاَّ َواِب اُلَخياُ ى َأباُ َ  َعلاَ ةٌ لاُّ ِف ِم ِجناَّ َدَقِة ِتُطِاِ ، َوالصاَّ
َة كَ  ِف اُلمااَ اُلَخِطيئااَ ا ُِِطِااِ اَلِة اِء النااَّ مااَ لِ اَر، َوصااَ ُوِ  اللَّيااُ ُن جااَ ِل مااِ جااِ اَل  الرَّ مَّ تااَ اَا: مااِ  :قااَ

َِ َتَتَجافَ } اِج ِن اُلَمااَ ى  {ى ِجِنوِبِهُم عاَ ونَ }َبَلغَ   َحتاَّ ُعَملاِ يُّ   «{َِ و َداِوَد الطََّياِلساِ ِه َأباِ َأُخَرجاَ
ِدؤٌ  الت ِ  ىِن ِإُسَحاَق َوَأِبو ِعيسَ ِفي ِمُسَنِدِِ َواُلَقاِعي ِإُسَماِعيِل بُ  ، َوَقاَا ِفياِه: حاَ ُرِمِذيُّ

 َحَسٌن َصِحيٌ . 
ةِ الثَّاِني ا اُلَعَتماَ اِا َلهاَ ي ِِقاَ اِء الَّتاِ ََ اءٌ   ،: َصاَلِة اُلِع ِن َوَعطاَ ِه اُلَحساَ ِذيِ  َقالاَ ي التِ ُرماِ . َوفاِ

َة  َعُن َأَنِس ُبنِ  َُِذِِ اُِلَِ َِ َتَتَجاَفى ِجِنوِبِهُم َعِن اُلَمَاا} َماِلٍ  َأنَّ  َنَزَلُض ِفي اُنِتَظاِر  {ِج
اَلِة الَّ  ََُذا َحِدؤٌ  َحَسٌن َرِريبٌ الصَّ  ."ِتي ِتُدَعى اُلَعَتَمَة َقاَا: 



 

 

 

 

 

5  
5 

 5 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

نحته   لوا جهوهد، السو مه موآ العمو  والجهود فو   وصالة العشه  انتظهر ه ال إي  ن 
ميوو   ووشا ال إووي    موو  ي تظوو  صووالة  ،والكوود  ،والجوود  ، هووهر محوو  العموو ال ،ال هووهر

ب الشووم ، و  تظوو  الصووالة، سوو ؛  نوو  بعوود    يتوو ك العموو  ب وو و جه وود نفالعشووه  ن
ه ال إوووي  نووو  نوووو  مووو    وووشا ،الصوووالة ف جه ووود ه  لوووا    يوووددا ،ت لبووو   ي ووو  و ح هنوووً
   .لي م الق ه ب ف   شآل المسأل     الم اد    المتج لك ،الجههد 

ِل َما  الثَّاِل ِ " اءِ : التََّنُِّ ََ ةِ َلِه  اقَ   ،َبُيَن اُلَمُغِرِب َواُلِع اَدِة َوِعُكِرماَ ُن َقتاَ و َداِوَد عاَ . َوَرَوى َأباِ
َة  ِذِِ اُِلِاَ ٍ  َأنَّ ُاَ ا }َأَنِس ُبِن َمالاِ ُم َخُوفاً ُدِعوَن َربَّهاِ َِ ؤاَ اِج ِن اُلَمااَ وِبِهُم عاَ اَفى ِجناِ َتَتجاَ

ِِِقونَ َوَطَمًعا وَ  ُُِم ِؤُن ِلوَن َقااَ  {ِممَّا َرَزُقَنا اءِ اُلَمغُ َبُيَن ما : َكاِنوا َؤَتَنَِّ ََ   .ِرِب َواُلِع
 َِ اوِ الرَّاِب حَّ  ".: َقاَا الاَّ

صلا  ،صلا س  ركعها  ،ورد ف   حهديث ضع ف     م  صلا اث ت   ش ة ركع 
الف  ضوو    لووا  هف ضوو نمووه اليهبوو  فيهووه  ، حهديووث ال تيووو   هووهفي ، كلهووهثمووه  ركعووها 

مووو   يووو   -و وووال جووو –لووو   جووو آل   ووود ى  ،ومه ووودا يلوووي فهوووو نفووو   مللووول ، واتوووب ال
 .تحديد 

" َِ  ".الرَّاِب
 طالب:.............  

 شوو ة ركعوو  بووي   لكوو  موو  صوولا اث توو  ، ي  ووه ،مووه نفصوو   وو  صووالة التسووهب ح ،ال
 ا. شا ضع ف جد   ،الم  ب والعشه  كه  ل  كشا

" َِ حَّ : َقاَا الرَّاِب  .": َتَجاِفي اُلَجُنِب اوِ الاَّ
هو  وقو   فلو  الة الظوق   فلو  موياًل،  و بعود صوم آ    نكو   شا الوق  مه ن  لك   

نصول  نعمود اسنسوه   لوا      ،ومدارسوهم  ،ووظوهلفهم  ،ف    مهلهم  ، ال هسم  ال هس
فهووشا وقوو   فلوو   ،ا  وقووها ال فووالالسوو مه    ل وو   جوو   ظوو م دجَ يوو   ،مووه كتووب ى لوو 

، لك  م   ي  تحديد لألج  وم   يو  تحديود لقودر الصوالة؛     وشا لوم دج   ل  ي  
 ب  خو   ثهب .   د ي
َِ الرَّ " ِب ابااِ اِفي اُلَجنااُ اِو: َتجااَ حَّ اَا الاااَّ ِل اُلعِ  : قااَ جااِ لِ َي الرَّ َو َأُن ِِصااَ ي ُااِ ُبَ  فااِ اَء َوالصااُّ َااَ

ُرَداِء َوِعَباَدةِ  . َوَقاَلهِ َجَماَعةٍ   . َأِبو الدَّ
َُذَ ضِ ِقلُ  َُِو َِجُ ا َقُوٌا َحَسنٌ : َو اُلَمُعَنى، َو َواَا باِ َقاُ َِ اُْ َ  َأنَّ ِمنُ ماَ َر  . َوَ لاِ ى َتظاِ اِء ِإلاَ اُلِعَاَ

اَلةٍ  ي صااَ لِ َيَها فااِ ِ  َأُن ِِصااَ ٍر هَّ زَّ -َوِ كااُ لَّ َوعااَ يُّ  ،-جااَ اَا النَّبااِ ا قااَ ِه صااَ -َكمااَ ِ َعَليااُ لَّى َّللاَّ
اَلةَ ِل ِفي َص َ  َؤَزاِا الرَّجِ »: -َوَسلَّمَ   ."«اَلٍة َما اُنَتَظَر الصَّ

تقودم  لوا  و جلو  بعود  يا   و نع ،صالةف  ن  ال إي   ، شا  يا كه  ي تظ  الصالة
صووالة الم وو ب ي تظوو  العشووه ،  ووشا ال بووه  كمووه جووه  فوو  الحووديث الصووح ح، لكوو  ال 
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 لعموووم نللوول القوووا بووأ  الموو اد بوو  صووالة العشووه  فوو  جمه وو ، والصووبح فوو  جمه وو 
  .الشي  ال نحض و   لا الصالة  ال مآ اسقهم ،  و بعد ال دا  ال هس

ِة اُنِتَظارِ   دِ ِمَرا: الُ َوَقاَا َأَنٌس   " اِء اُِلِخَرةِ ِباُِلَِ ََ ِ  ؛ َصاَلِة اُلِع وَا َّللاَّ َنَّ َرساِ ِْ- ِ لَّى َّللاَّ صاَ
ِرُاَ   -َعَلُيِه َوَسلَّمَ  اَن ِؤَؤخِ  لِ كاَ ِ  اللَّياُ ِو ِملاِ ى َنحاُ ةَ ا ِإلاَ ِن َعِطياَّ اَا اباُ ِة . قاَ ِلياَّ ُِ ِض اُلَجا : َوَكاناَ

ِا اُلِغِروِب  ُنَسانِ أَ ِمُن وَ  ،َؤَناِموَن ِمُن َأوَّ  ."يِ  َوُقٍض َ اَء ااُِ
   إووه  نووهم  وا ال هووهر،    إووه  نووهم  ،لوو     وود م إوو   ي ظمووو  بوو   وقووهتهم   نوو

، همي ظموو  بو   وقوهتل     ود م إو    ،ف   خ آل ، ل،    إه  نهم ف   ث ه وا اللي 
المسوولمي  الووشي    وود م  ووشآل الصوولواا الخموو   عبخووال بهووشا تضوو آ ا وقووها  وودًرا،

م  وقوووها  وووشآل تووو ظ ِ  ،ال ووووم فووو   وقهتهوووه لهوووم وال نجووووز ،لووويهم حضوووور ه  نجوووب  التووو
 قوود نسووه  ، ، وموو   ا وقوو   إووهكووه  المشوو كو  ي ووهمو   يا   بوو  الشووم  ،المسوولم

 .في هم سه   ثم ي تب ، و كشا ، وقد نضل ب نوم ، قد ي هم م   وا الليو  ،اللي 
واسفووهدة موو  وقتوو ، لمسوولم، المقصووود    الصووالة موو  فوالوود ه العظ موو  ت تيووب وقوو  ا 

ولشلي الموا يد الم تظم      ،ي تظم  صالة؛ فإن  حي اش   بوق   ه يا كه  العم  م بوطً 
، صالة الظه   شآل م بوط  بصالة الم  ب، صالة العشه  ،بعد الصلواا  ت  بطالت   

و ضوو آ موو   ،صووالة فإنهووه فوو  ال هلووب ال ت ووتظم بط ب مووه الموا يوود التوو  ال توو   ،ظمت ووت
 ةإوو  هعالتووأتي   السووه    :لشووخ   لووو قلوو   ؛ نع وو ق  العموو مووه نسووتحالوقوو   كيوو  م

 ،و ضو آ  ل و  ، ود ونصو  ي تظو   وشا المو  سوه   آل  ود  ةإو  هعالوقوو  السوه     مياًل،
بوي  صوالة الم و ب  :لكو  لوو قلو   ،را متا ي تهو  الوقو  يد  مه ةإ  هعالوبعد السه    

وتقضوووو  الحهجووو  بي كموووه المتفووول  ،معوووي الم ووو ب  صووولا انتهوووا اسإوووكها،والعشوووه  
 ،لعشه  انتها الوق ، و شا وق  محدد ومضووو  وموتق ل   ي ِ  يا    بعد يلي  ثم    ،هه لي

 .بخالع الض ه  الشا نع ش   ي  المسلمي 
 ،م  وقوهتهم  كيو   وقوهتهم تضو آ  ودًراآ وجوود  وشا المو ظ  مآ ا س     المسلمي  مو 

م ا وقوها نضوبلو  والكفهر  لا  نهم ال يوجود   ود م ميو   وشآل الصولواا التو  تو ظ ِ 
نع وو  طبووهلآ ال ووهس المسوولمو  جوو   وقووتهم  ،و ووشا راجووآ  لووا ال ووهس  نفسووهم .قووهتهم و 

  لوووا  مووووور لاووووي ح صوووواو و  ،العصوووور المتوووأخ ة فووو  السوووو مه ، فلووو و  هوووولو   ه ضووو
ه صووو     المسووولم  وووو الوووشا نضوووبط وقتووو  بخوووالع وإال ف ،فضوووبلوا وقوووتهم ،دن وووه م
 .  الكهف 

َة: َوَكانااَ " ِن َعِطيااَّ اَا ابااُ اَء ِض اُلجَ قااَ ٍض  ااَ ُن َأيِ  َوقااُ ِروِب َومااِ ِا اُلغااِ ُن َأوَّ اِموَن مااِ ِة َؤنااَ ِليااَّ ُِ ا
اِن، ُنسااَ اِر َوقااُ  ااُِ اَء اُنِتظااَ اِء َرِريبااً َفجااَ اق اِض اُلِعَااَ ل ِ ا  ااَ ٍة . َوِمصااَ ي َجَماعااَ ُبِ  فااِ ي الصااُّ

ِا اُلَوُقضِ  اَل الصالة و َعَلُيِه  -َكَما َكانَ  ،َ ِسيََّما ِفي َأوَّ  ."لِ يَهاَص ِِ  -مِ السَّ
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 ي ص ع الواحد ال نع ع جل س  بمه جل . ه ب ل ،نعم كه  نصليه
اَلِة ِفي أَ " َُِذِِ الصَّ لِ ي َواُلَعاَدِة َأنَّ َمُن َحاَفَظ َعَلى  ِأ َوِيصاَ َحًرا َؤَتَوعاَّ وِم ساَ قاِ ِا اُلَوُقِض َِ وَّ

ََ اُلَِ   -َعزَّ َوَجلَّ -ِكِر َّللاََّ  َوَيذُ  ُطِل افَ   ،ُجرِ ِإَلى َأُن َِ َل التَّجاَ َرَِ َقُد َحصاَ ِل َوآخاِ َا اللَّياُ . ِفي َأوَّ
اَن َقااَ  ِِ ِمُسِلٌم ِمُن َحِدؤِ  ِعُثَماَن ُبِن َعَِّ ََُذا َما َرَوا ِ  :َؤِزيِد  َصلَّى -َسِمُعِض َرِسوَا َّللاَّ

واِ   - َعَلُيِه َوَسلَّمَ َّللاَِّ  قاِ ٍة َفكَ »: َِ ي َجَماعاَ اَء فاِ لَّى اُلِعَاَ ُن صاَ ا قاَ َأنَّ ماَ لِ اماَ َ  اللَّياُ ، َم ِنصاُ
ُبَ  ِفي َجَماَعٍة َفَكَأنََّما َقاَم اللَُّيَل ِكلَّهِ  ِظ التِ ُرِمِذيِ  َوَأبِ  ،«َوَمُن َصلَّى الصُّ ُِ ي  اِودَ ي دَ َوَل فاِ

اَء ِفي َجَماَعٍة َكا»:  ََُذا اُلَحِدؤ ِ  ََ ةٍ َمُن َ ِهَد اُلِع ِ  َلُيلاَ اِم ِنصاُ ِه ِقياَ لَّى َن لاَ ُن صاَ ، َوماَ
اءَ الُ  ََ ُجَر ِفي َجَماَعٍة َكاَن َلِه َكِقَياِم لَ ِع  . «ُيَلةٍ  َواُلَِ

ََ َرَكعاَ ( َعُن َكُعٍب ِفيَمُن َصلَّى َبُعَد َوَقُد َمَاى ِفي ِسوَرِة )النُّورِ  َرِة َأُرباَ اِء اُِلخاِ ََ اٍت اُلِع
 . "ِبَمُنِزَلِة َلُيَلِة اُلَقُدرِ ِكنَّ َلِه 
 مخ  ؟

 نية انتظار الصالة؟ هل حسبُل تِ طالب: من ِصلي المغرب ويحار الدرس 
 نعم.

 طالب: ...........
 ك ف؟

 طالب: ...........
  لوو لوم نكو  لو، و الودرسفو   وشا نوتظم   :قوها يا  نع      ،م   وا  م آل  هه يا استصحو

 .ب ل  استصحهب ال    العهم سِ  ال انتظهر الصالة ح   م  يلي
 ؟احسب أًِاا رباطً طالب: ويِ 

   .، فض  ى واسآهربهطً  حسب ن   
 طالب:..........

دَف ا ، وموو  إووهد حتووا فلوو  قيوو  صوولا  لووا ج ووهزة »نع وو  ميوو  موو   ،كال مووه فلوو   توو 
 و ميها  شا.   مه االث ه  ،«قي ا 

اِموَ " اِء َوِقياَ ََ اَلِة َبُيَن اُلَمُغِرِب َواُلِع لِ َجاَءُت آَماٌر ِحَساٌن ِفي َفُاِل الصَّ ِن .  اللَّياُ َر اباُ َ كاَ
ااَ  اَرِو قااَ َمِني ِمَحمااَّ اُلِمبااَ دَّ اَا حااَ وَب قااَ ِن َأؤااُّ ى بااُ ُحيااَ ا َِ ي ِد بااُ : َأُخَبَرنااَ ِن َأبااِ اِج َأِو ابااُ ِن اُلَحجااَّ

ََ عَ  اِج َأنَِّه َسِم ِ  اُلَحجَّ وَا َّللاَّ ُِ َأنَّ َرساِ دِ  لَّمَ -ُبَد اُلَكِريِم ِِحاَ ِه َوساَ ِ َعَلياُ لَّى َّللاَّ : ااَ قاَ  -صاَ
اِء ِبِنَي َلِه َقُصٌر ِفي اُلَجنَِّة فَ » ََ َر َرَكَعاٍت َبُيَن اُلَمُغِرِب َواُلِع َُ ََ َع ِر َا َقاَمُن َرَك َلِه ِعماَ

اِب  ِن اُلَخطااَّ وِرَنا وَ بااُ ِر ِقصااِ وَا َّللاَِّ وتِ ِبيِ : ِإً ا َتُكثااِ ا َرسااِ ا ِااَ ِ نااَ لَّى َّللاَّ وِا َّللاَِّ صااَ اَا َرسااِ ؟ َفقااَ
ِ َأُكَبِر َوَأُفَاِل َعَلُيِه َوَسلَّ   ."«َأُطَيبِ  -َأُو َقااَ -َم: َّللاَّ

 لك  الخو  ف   جً ا. نع    كي  ثوًبه و  ظم ،ف  روان   كي ، وى  كي 
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 طالب:..........
 .نعم
ِ بااُ " ِد َّللاَّ ُن َعبااُ ااَ َوعااَ ي قااَ ِن اُلَعاصااِ ِرو بااُ ُيَن »: ِن َعمااُ ي بااَ َوِة الَّتااِ يَن اُلَخلااُ َوَّابااِ اَلِة اُْ صااَ

اِء َحتَّى تَ  ََ اَلةِ اُلَمُغِرِب َواُلِع ِ ُبِن َمُسِعوٍد ِِ «ِثوَب النَّاِس ِإَلى الصَّ لِ ي. َوَكاَن َعُبِد َّللاَّ  صاَ
اَعِة َوَيِقواِ  َلِة َبيُ َص »: ِفي ِتُلَ  السَّ اءِ َن اُلَمُغِرِب َواُلعِ اَلِة اُلَغُِ ََ»." 

مضوو  الفصووها؛     ر  يا   المعو وع نع وو  مووه  ووو  قوووأ موو   ووشا    صووالة ا وابووي
 ح ارة الشم .  المتأخ  اإتدا الضحا صالة 

ِرِب  َص »َوَيِقوِا:  " ُيَن اُلَمغاُ ِة باَ لاَ اءِ َواُلعِ اَلِة اُلَغُِ اَروِ   ،«َاَ ِن اُلِمباَ َرِِ اباُ ِِ الثَُّعلَ َ كاَ يُّ . َوَرَوا باِ
لَّمَ -: َقاَا النَِّبيُّ  ِفوًعا َعِن اُبِن ِعَمَر َقااَ َمرُ  ِ َعَلُيِه َوساَ ِِ »: -َصلَّى َّللاَّ ا ُض َجُنباَ ُن َجِاَ ماَ

َرانِ  ِه َقصااُ َي لااَ اِء ِبنااِ ِرِب َواُلِعَااَ ُيَن اُلَمغااُ ا بااَ َِ مااَ اِج ِن اُلَماااَ ي الُ  عااَ امٍ فااِ يَرَة عااَ ِة َمسااِ ، َجنااَّ
َجِر َما ََّ رِ  َوِفيِهَما ِمَن ال َُ ِل اُلَم ُُ َُوَسَعُتِهُم َفاِكَهةً ِق َواُلَمغُ َلُو َنَزَلَها َأ  ."ِرِب َْ

 طالب:...........
َوَّ " اَلِة اُْ َي صااَ اِفِلينَ َوُااِ ِة اُلغااَ لااَ يَن َوَرُِ ذِ ابااِ َتَجاِب الااَّ َعاِء اُلِمسااُ َن الاادُّ َردُّ ي َ  ؤااِ . َوِإنَّ مااِ

َعاِء   اءِ الدُّ ََ  . «َبُيَن اُلَمُغِرِب َواُلِع
 :ِفي َفُاِل التََّجاِفي :َفُصلٌ 

ادٍ : ِإَ ا َكاَن َؤُوِم الُ اَرِو َعِن اُبِن َعبَّاٍس َقااَ َ َكَر اُبِن اُلِمبَ   َتُعَلِموَن ِقَياَمِة َناَدى ِمناَ : ساَ
َرِمالُ  َحاِب اُلكاَ ُن َأصاُ ُوَم ماَ َيِقِم اُلَحا ،ياَ ااٍ  ِدونَ مااِ لاِ لِ  حاَ ى كاِ ِ َعلاَ وَن هَّ رَّ ، َفَيِقوماِ ِحوَن َفِيسااَ
َرِم: َسَتُعَلِموَن الُ َلى اُلَجنَِّة. ِممَّ ِؤَناِدي َماِنَيةً إِ  َحاِب اُلكاَ ُن َأصاُ ُوَم ماَ ُض  ،ياَ ِذؤَن َكاناَ َيِقِم الاَّ لاِ

  َِ ونَ َومِ   َطَمًعاَؤُدِعوَن َربَِّهُم َخُوًفا وَ }ِجِنوِبِهُم َتَتَجاَفى َعِن اُلَمَااِج ِِقاِ ُُِم ِؤُن . {مَّا َرَزُقَنا
و: َفيَ َقااَ  ةً َن  ِقوماِ اِدي َماِلثاَ مَّ ِؤناَ اَا: ماِ ِة. قاَ ى اُلَجناَّ ِحوَن ِإلاَ رَّ َتُعَلِموَن الُ َفِيساَ ُن : ساَ ُوَم ماَ ياَ

َرِم َحاِب اُلكااَ اِنوا  ،َأصااُ ِذؤَن كااَ َيِقِم الااَّ ُن ِ كااُ }لااِ ٌَ عااَ اَرٌة َوَ  َبيااُ يِهُم ِتجااَ اِم ِر َّللاَِّ َ  ِتُلهااِ  َوِإقااَ
اِة َِ  اِء الزَّكااَ اَلِة َوِإؤتااَ ِب الصااَّ ا َتَتَقلااَّ اِفوَن َؤُومااً ارِ خااَ َُبصاااَ وِب َواُْ ، [37]النور:{ِفيااِه اُلِقلااِ

ِحونَ   . ِإَلى اُلَجنَّةِ َفَيِقوِموَن َفِيَسرَّ
يُّ   اَا النَّباِ ِض َؤِزياَد قاَ َماَء ِبناُ ُن َأساُ لَّمَ لَّ صاَ - َ َكَرِِ الثَُّعَلِبيُّ َمُرِفوًعا عاَ ِه َوساَ ِ َعَلياُ : -ى َّللاَّ
ََ َّللاَِّ » لااِ ِإَ ا َجمااَ َوَّ َمِعِه  اُْ ُوٍت َتسااُ اَدى ِبصااَ اٍد َفنااَ اَء ِمنااَ ِة جااَ ُوَم اُلِقَيامااَ ِريَن ؤااَ يَن َواُِلخااِ
َِ الُ اَلِئِم ِكلُِّهمُ اُلخَ  ِل اُلَجُم ُُ ِذؤَن  َيُوَم َمُن َأُوَلى ِباُلَكَرِم: َسَيُعَلِم َأ ُض ، ِلَيِقِم الاَّ اَفى   َكاناَ َتَتجاَ

ُُِم َقِليلٌ َيقِ فَ   ،َِ ِجِنوِبِهُم َعِن اُلَمَااجِ  ُن وِموَن َو ُوَم ماَ َتُعَلِموَن اُلياَ َة ساَ ، ِممَّ ِؤَناِدي الثَّاِنياَ
ٌَ عَ ِمَأُوَلى ِباُلَكرَ  ونَ ، ِلَيِقِم الَِّذؤَن َ  ِتُلِهيِهُم ِتَجاَرٌة َوَ  َبُي ِ َفَيِقوماِ ِر َّللاَّ مَّ ؤِ ُن ِ كاُ اِدي ، ماِ ناَ

 ."ِلَيِقِم اُلَحاِمِدوَن هَِّ  ،ِمُوَلى ِباُلَكرَ َيُوَم َمُن أَ الثَّاِلَثَة َسَتُعَلِموَن الُ 
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 .تقه  السهك ي لال ؛كسورةم هكلهل قم 
" ِ ِدوَن هَّ َيِقِم اُلَحاماااِ ُم َقِلياااٌل لاااِ وَن َوُاااِ رَّاِء َفَيِقوماااِ رَّاِء َوالااااَّ ي الساااَّ اٍا فاااِ لِ  حاااَ ى كاااِ َعلاااَ

 ."«اِئِر النَّاسِ مَّ َِِحاَسِب سَ ، مِ يًعا ِإَلى اُلَجنَّةِ َجمِ َن ِحوَفِيَسرَّ 
 واضح ضعف . 

 طالب: ...........
 . حظل

 طالب:...........
ااَ " ِن الَاِ   :َوَ َكَر اُبِن اُلِمَباَرِو قاَ اَلِء باُ ي اُلعاَ ُن َأباِ ٍل عاَ ُن َرجاِ ٌر عاَ ا َمُعماَ ُن َأُخَبَرناَ يِر عاَ خِ 

رِ َلُيهِ  إِ َماَلَمٌة َُِاَحِ  َّللاَِّ »:  َأِبي َ رٍ  َقااَ  َِ ِ ِبِهمُ   ُم َوَيُسَتُب لِ َّللاَّ َن اللَّياُ َرَو : َرِجٌل َقاَم ماِ  َوتاَ
َأ َفَأُحَسَن اُلِوِعوءَ ِفَراَ ِه َوِدُفَأِِ  اَلةِ ، ِممَّ َتَوعَّ ِه: فَ  ،، ِممَّ َقاَم ِإَلى الصاَّ ِ ِلَماَلِئَكتاِ وِا َّللاَّ َيقاِ

( ََ َن ا صاَ ى ماَ ِدي َعلااَ َل َعباُ ا َحماَ ونَ ؟ماَ مِ ناَ َربَّ : ( َفَيِقولااِ َض َأُعلاَ اا َأناُ ِه ِمناَّ وِا: ) ، بااِ ا َفَيقاِ َأنااَ
ي(  ،َلِم ِبهِ َأعُ  ُن َأُخِبِروناِ ونَ  ،َوَلكاِ ُيًئا فَ َفَيِقولاِ ِه  اَ ُيتاَ وِا: : َرجَّ ِه. َفَيقاِ ِه َفَخافاَ ُفتاَ ِِ َوَخوَّ ا َرجاَ
ِِ( قَ ِأُ ِهِدِكُم َأنِ ي َقُد َأمَُّنِتِه ِممَّا َخاَ  َوَأوُ ) ِريَّةٍ َرِجٌل َكاَن : وَ ااَ َجُبِض َلِه َما َرَجا ي ساَ  ،فاِ

َل أَ  ى ُِِقتاَ َو َحتاَّ َض ُاِ َحاِبِه َوَمباَ اُنَهَزَم َأصاُ ُيِهمُ َفَلِقَي اُلَعِدوَّ فاَ ِ َعلاَ َتَ  َّللاَّ ِاُ ِ  ،ُو َِ وِا َّللاَّ َفَيقاِ
ةِ ِلَماَلئِ  َُِذِِ اُلِقصَّ ي آخاِ َكِتِه ِمُثَل  اَن فاِ ى ِإَ ا كاَ ٍة َحتاَّ َزاَ ِر اللَّ . َوَرِجٌل َسَرى ِفي َلُيلاَ ِل ناَ  ياُ

حَ  َو َوَأصاااُ اَم أَ اِبهِ ُاااِ لِ ي، َفناااَ َو ِِصاااَ اَم ُاااِ َحاِبِه َوقاااَ ِ ِلَماَلئِ  ،صاااُ وِا َّللاَّ َر َفَيقاااِ ِه.. َوَ كاااَ َكتاااِ
ةَ   . "«اُلِقصَّ

 طالب:...........
 .الخو  ل  حكم ال فآ شا  بد    نخ   مي  ال ،حكم ال فآ  شا ل  ،م فو 

 طالب:..........
 فآ.  ن  ل  حكم ال  

مُ }َعاَلى:  َقُوِلِه تَ " ُدِعوَن َربَّهاِ ااِ   {ؤاَ ى اُلحاَ ٍب َعلاَ َِ َنصاُ ي َمُوعاِ ينَ  ،فاِ ِل َأُي َداعاِ . َوِيُحَتماَ
ةً َأنُ  ًة ِمُسَتُأَنَِ ُدِعوَن َربَّ   ، َتِكوَن ِصَِ اٍا ؤاَ ًاا ِفي ِكلِ  حاَ ُُِم َأُِ ُم َأُي َتَتَجاَفى ِجِنوِبِهُم َو هاِ

اَرُُِم. وَ  ُيَلِهُم َوَنهااَ واٌ  {اَخُوفااً }لااَ عااِ ُن َأجُ  َمُِ هِ مااِ َدًرا. وَ . وَ لااِ وَن َمصااُ كااِ وِز َأُن َِ ا}َيجااِ  {َطَمعااً
 . َوَطَمًعا ِفي الثََّواِب ، َذاِب َأُي َخُوًفا ِمَن اُلعَ  ،ِمُثِلهِ 
ِِِقونَ َوِممَّا َرَزُقنَ } ُُِم ِؤُن َوُجهَ َنى الَِّذي َوَتِكوِن َمُصَدًرا( ِبَمعُ َتِكوِن )َما  {ا ُيِن ، َوِفي ِكاَل الاُ
ِصَلًة ِمُن )ِمُن(تَ  نُ ِجِب أَ َِ  ِِِقونَ }وَ  ،ِكوَن ِمُنَِ  ."{ِؤُن

ه  مت }فوو  ال سووم متصوول  بهووه  هووهلك  ه َرَزقت ووَ  و موو  رزقهووم الووشا  ،موو  الووشا رزق ووه م {ِممووَّ
كتوب م فصول  و لا  شا ي ب و     ت   ، و مصدر   ،سوا  كهن  موصول   نهآلرزق ه م  

  ال  م فصل .ماس هه ف  ولك ،متصل  نهه ف  ال سم كتو  فإوإال  ،م 
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ِِِقونَ }وَ " ِروَعِة. َوِقيَل: النََّواِفلِ : َمعُ ِقيلَ  {ِؤُن ِِ الزََّكاِة اُلَمُِ ََُذا اُلَقُوِا َأُمَدحِ  ،َنا  ."َو
 ،ال إووي  نوو  بهلواجووب  جووود فوو   الووشا نجووود بهل وافوو  والصوودقها  يوو  الواجبوو  نعووم؛ 

  نكو   مدح. وحي هه
اَلى" ِه َتعاااَ مِ اَل تَ فاااَ }: َقُولاااِ ٌس  ُعلاااَ ِيٍن جاااَ َنِاااُ رَِّة َأعاااُ ُن قاااِ ُم ماااِ َي َلهاااِ ا ِأُخِاااِ اِنوا  ماااَ ا كاااَ َزاًء ِبماااَ

ُعَمِلونَ   . [17]السجدة:{َِ
ِِيَقَرَأ َحُمَزِة: ) اِقونَ  َما ِأُخ ِد . وَ َلِهُم( ِبِإُسَكاِن اُلَياِء. َوَفَتَحَها اُلباَ َراَءِة َعباُ ي قاِ ِ فاِ ا "َّللاَّ ماَ

ِِي  ."ِموَمةً ِبالنُّوِن َمُا  "ِنُخ
مت }ع ه ووه بم و وو  َ  َلهوو  فووِ ه   خت م  َنفووت   مووَ لووَ اَل َتعت  ووو الووشا  -و ووال جوو -  ووشا كووالم ى {فووَ
ِف َ } :نقوا َلم  َنفت   َمه   خت ِف }ق ا ة  همه الشا  خف   لهم. نعم تد د  {َفاَل َتعت  .{َمه ن خت

َُعَمِش  َوَرَوى  " ِل َعِن اُْ ى َلِهمُ }اُلِمَِاَّ اءِ ِمومَ ُلَمااُ ا  اءِ ُليَ ِبا  {َما ُِِخَِ ُتِ  اُلِاَ َرَأ ِة َوفاَ . َوقاَ
َُِرُيَرَة:  اُبِن َمسُ  ي}َأُسَكَن اُلَياَء ِمُن َقُوِلِه: . َفَمُن  {ِمُن ِقرَّاِت َأُعِينٍ }ِعوٍد َوَأِبو   {َما ِأُخِاِ

 ".َفِهَو ِمُسَتُقَبلٌ 
 مستقو   خف  فع  مضهر . 

ِه َأِلِ  اُلِمَتَكلِ ِم. وَ وَ " ِِ َِ نَ ِفي َموُ   {َما}َأِل ِِيَ }اُصٍب بِ ِع َهامٌ   {ِأُخ ُِ َي اُسِت ي َوُِ ، َواُلِجُمَلِة فاِ
َِ َنُصٍب ِلِوِقو  ِعوَلُينِ َمُوِع ََ اُلَمُِ ِميِر اُلَعاِئِد َعَلى ،  ِعَها َمُوِق ِذو ٌ  {َما}َوالاَّ ُن َمحاُ . َوماَ
ِعواِ َفَتَ  اُلَياَء َفِهَو ِفُعلٌ   . " َماٍض َمُبِنيٌّ ِلُلَمُِ

فِ }نعم    .{ َ   خت
َداءِ ِفي    {َما}وَ " ٍَ ِباِ ُبتاِ َِ َرُف ا َبعاُ َمُوِع َي َوماَ ِر ِأُخِاِ ِميرِ َدِِ ، َواُلَخباَ ي    ، َوالااَّ يَ }فاِ  {ِأُخِاِ

اِج: َوِيُقَرِأ   مُ }َعاِئٌد َعَلى َما. َقاَا الزَّجَّ ى َلهاِ ا َأُخِاَ مُ ِبَمعُ   {ماَ ِ َلهاِ ى َّللاَّ ا َأُخِاَ ى ماَ َي  ،ناَ َوُاِ
ٍب.  {اماَ }ٍب، وَ ِن َكعاُ ِقَراَءِة ِمَحمَِّد باُ  َِ َنصاُ ي َمُوعاِ َرأَ قااا فاِ ُن قاَ : َوماَ َدِويُّ رَّاِت قاِ }: اُلَمهاُ

َِ ِقرَّةٍ   {َأُعِينٍ  َِ فِ َفِهَو َجُم ٍَ ، َوَحِسَن اُلَجُم َعاَفِتِه ِإَلى َجُم َدٌر، ، وَ يِه ِاِ ِه َمصاُ َناَّ ُفَراِد ِْ ااُِ
َُِو اُسٌم ِلُلِجُنسِ   ."َو

  .فال نض   ف ادآل ،لجمه  ث ي  وااحد واالنعم. المصدر نللل  لا الو 
َُنَباِريُّ َوَقا" َُذَ َا َأِبو َبُكٍر اُْ ى   ؛ا َرُيِر ِمَخاِلٍ  ِلُلِمُصَح ِ : َو اًء َعلاَ ِب تاَ َنَّ َتاَء ِقرٍَّة ِتُكتاَ ِْ

 ."ِبالتَّاءِ  "َرُحَمَض َّللاَِّ "َكَما َكَتِبوا  ،َعَلى اُلَوُقفِ ُجِري اُلَوُصَل ِلَغِة َمُن ِِ 
 واجمعو    يا نو ؛هلتوه  ميو  رحمو  لصوهرا القو ا ة بوهلجمآة قو ا  بكتو  ق     يا    عن

 ال ا لوو ، نكووو  مووه  وحي اووش   ،م لقوو  ميوو  الهووه  ول سوو  تووه ً  ،ا فهوو  تووه  مفتوحوو اقوو  
حووشع موو   سوومه ي ، موو  اسمووال  القوودنم ت   فوو  وا لوو  حووشفهه فوو  ال سووم كييوو  وحتووا

 .ل حشع ا م  كيي  م  الكلمها ت   ،الحهرث، م   ي  ه
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تَ " ُن َوَ  ِِسااُ ِ  مااِ َلااِ ِقوِ  اُْ رَّاتِ }ُنَكِر سااِ ي اُلخااَ  ِ  {قااِ ظِ  فااِ ي اللَِّااُ وٌد فااِ َو َمُوجااِ ُم  ،َوُااِ ا لااَ َكمااَ
اِن َوالنُّ  ي اللِ سااَ ٌة فااِ َي َماِبتااَ َماَواِت َوُااِ َن السااَّ ِ  مااِ َلااِ ِقوِ  اُْ َتُنَكُر سااِ ى ِِسااُ ِم. َواُلَمُعنااَ طااُ

ِه نَ ِبَما   َعاَلىَبَر تَ : َأنَِّه َأخُ اُلِمَرادِ  ُم َتُعَلماُ ٌ . َلِهُم ِمَن النَِّعيِم الَِّذي لاَ ٌر َوَ  َملاَ ٌس َوَ  َبَاَ ِاُ
ةِ  َُِذِِ اُِلَِ لَّمَ َص -: َقاَا النَِّبيُّ َوِفي َمُعَنى  ِ َعَلُيِه َوساَ ِ »: -لَّى َّللاَّ اَا َّللاَّ لَّ -قاَ زَّ َوجاَ  -عاَ

ا  اِلِحيَن مااَ اِدي الصااَّ َدُدِت ِلِعبااَ يُ َأعااُ ِمَعُض  ،َأُت ٌن رَ َ  عااَ ِب وَ  ،َوَ  ِأِ ٌن سااَ ى َقلااُ َر َعلااَ َ  َخطااَ
رٍ  ََ َُِذِِ اُِلَِةَ   -َب اِنوا }بِ  -ِإَلى َقُوِلهِ -  {َِ َتَتَجاَفى ِجِنوِبِهُم َعِن اُلَمَااجِ }  -ِممَّ َقَرَأ  َما كاَ

ُعَمِلونَ  ِحيِ  ِمُن َحِدؤِ  سَ   ،«{َِ َجِه الصَّ اِعدِ َخرَّ . وَ ُهِل ُبِن َسُعٍد السَّ  اُبِن َمُسِعوٍد: ااَ قَ يِ 
ُيٌن َرَأُت ِفي التَُّوَراِة َمُكِتوبٌ  ا َ  عاَ َِ ماَ ِ ِللَِّذؤَن َتَتَجاَفى ِجِنوِبِهُم َعِن اُلَمَااِج  ،: َعَلى َّللاَّ
اسٍ وَ  ،َوَ  ِأِ ٌن َسِمَعُض  ِن َعباَّ اَا اباُ ٍر. َوقاَ ِب َبَاَ ى َقلاُ لُّ َ  َخَطَر َعلاَ َذا َأجاَ ي ُاَ ِر فاِ َماُ : اُْ

ِسيِرِِ  َأُعَظمِ وَ  ُِ  . "ِمُن َأُن ُِِعَرَ  َت
 ،فيهووه نخوو  نع وو  ،"ا سوومه مووه فوو  الوودن ه  ال ملوو   فوو  الج وو  " :وثووو    وو   نوو  قووها

لكوو  لوو   فيهووه  ،كوو ا فوو  الج وو ي   ،فيهووه كييوو  موو   نوووا  الفهكهوو  ،فيهووه   ووب  ،ورمووه 
وال  ،شةلولافو   وال ،وال فو  اللعوم ،ال تشوهب  ال فو  الحجوم  ،ممه ف  الدن ه  ال ا سمه 

ح  ووشآل موو  يوضووِ   ولووشا نخلوو  ،اتخوو ة مووآ مووه فوو ، بي مووه  ووو فوو  الوودن ه فوو  االنتفووه 
 لوا  سوب  نهه مهمه بلغ وبهلغ ف  رسم  ل  نص   لا إو   مموه ي   ؛ا مور بهل سوم

 ف  اتخ ة. وى المستعه .مه 
م أحسن هللا إلي   طالب: ؟ ذافيها كاُل عن الجنة: ، فيه بعض المدلسين إ ا سألُو
 من اْ ياء التي ... كذا؟ قالوا: فيها، أليس ِستطيَ فيها 

وفيهوه  ،يهوه رموه فو  ،  وب فيهوه  ،نعم فيهوه ؟   فيهه رمه  ؟نقوا    فيهه   ب ،  نعم
يووي  لهوم  وشا،  هوشا.كوال ال خو   ،وال ال مه  كهل مه  ،لك  ل   الع ب كهلع ب   ،نخ 
 نعم.

   طالب:...........
فيهوه  :موياًل قوها    الوشر لو   ن .ثبهت  ثبهت ، ال نجوز  ز جو ن  مه  ،مه ثو  الشا    ،ال

َتِه ِ  اَ نفووو    } :لووو  قوووها ،موووالآل   ه َتشوووت ه موووَ  يووودتا [71]سوووورة ال خووو ع:{وتلوووش ا  ي  ِفيهوووَ
فيهووه موو   مووه لووا  ب المال وو  الموجووودة ات حنستصوو  نوو  ؛نعووم :ها صوووص ال نقووب

 .خلهرا فيهه  نًضه  ضه  تو  ،مخهلفها وم ك اا 
 ؟الجنة والنارو  مةؤوم القيا ما رأِ  فيمن ؤتصور....  طالب:

 نمووه  ووو نووهتأ  وو  تأموو   ، لووا كوو  حووها  يا كووه  يتخيوو ،  و يتأموو  فوو  ال صوووص 
 موً ا  آلو تصوور  ،  نموه يتخيو ر مه ف  اتخ ة ب ظي آل ف  الدن هلك  ال نصو ِ   ،ال صوص 

 مهيا نقوا؟  ،-رض  ى     -عبهسمي  مه قها اب   ، ظ ًمه ال نح ط ب 
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 طالب: ...........
 عبهس.نعم. اب  
 ...........  طالب:

 .تقدم
عووو ع تفسووي آل، ا مووو   جووو  و  ظوووم مووو     ن  عووو ع ن    جووو  و  ظوووم مووو     ا مووو  قووها:

ه بعوو  اسخوووة موو    وو  الحوو ص  لووا نفووآ ال ووهس .تفسووي آل   نخلوو  موو تجوودآل  ح هنووً
 ،فوو  الوودن هيوجوود حووو مووه   فوو  اتخوو ة  لووا نكووِ ممووه ي   هي سووم رسووومً  ،ال نشووع يووث ح

 ووشا تهووو   موو  إووأ   ، ووشا ال نجوووزو  ،و لصووقهه فوو  المسووهجد  ، لووا ال ووهس هووه و وز ِ 
 اتخ ة،  شا تهو   م  إأ  اتخ ة. 

  طالب:............  
 توو مال و  ودآل ، تخيو ، ال إي  ن  صهحب تخيو   لك   ، مه ق  ت  سوهحالمكتهب وى  

 ؛افول  ل و وَ وبعضوهه ال ي   ،ل  لوا بعضوههوافوَ ي   ،آل مو  الكتوب فيهوه تخويالا  ي    آل  د و 
 . تبه  ال ابتدا ا   المسأل  مسأل  

َعُ ِقُلضِ " َي ِْ ُِ َُِذِِ اُلَكَراَمِة ِإنََّما  ِز ً : َو ِة َمناُ ِل اُلَجناَّ ِحيِ    ،َلى َأُاُ ي صاَ ا فاِ اَء ِمَبيَّناً ا جاَ َكماَ
عُ   ِغيَرةِ ُلمِ َعِن ا  ِمُسِلمٍ  ِه ِإلاَ َبَة َؤُرفَ ُبِن  اِ وِا  عاِ لَّى َّللاَِّ -َّللاَِّ  ى َرساِ لَّمَ صاَ ِه َوساَ اَا:  - َعَلياُ قاَ

اَلمِ َعلَ -َسَأَا ِموَسى  » ااَ   -ُيِه السَّ ةً َربَِّه َفقاَ ِة َمُنِزلاَ ِل اُلَجناَّ ى َأُاُ ا َأُدناَ ا َربِ  ماَ ااَ : ِاَ : ؟ قاَ
ُأِتي َبُعَدَما َؤُدخِ  ِل ِل أَ َُِو َرِجٌل َِ َة، فَ ِة اُلجَ ُلَجناَّ اُُ هِ ناَّ اِا لاَ ِل اِيقاَ وِا: َأُي : اُدخاِ َة، َفَيقاِ ُلَجناَّ

ازِ َربِ   اِس َمناَ َزَا الناَّ هِ ، َكُيَف َوَقُد ناَ اِا لاَ َذاِتِهُم؟ َفِيقاَ ِذوا َأخاَ وَن َلِهُم َوَأخاَ كاِ ى َأُن َِ : َأَتُرعاَ
ِل ِملاُ ِ  َ  ِمثااُ واِ  لاَ ُنَيا؟ َفَيقااِ وِو الادُّ ُن ِملااِ ٍ  ماِ ، َفيَ َيِض رَ : َرعاِ َملااِ واِ بِ  َ  قااِ َ  َ لااِ ِه : لاَ َوِمُثلااِ

، َفِيَقااِ ُثِلِه وَ َومِ  ََُذا َل َ ِمُثِلِه َوِمُثِلِه َوِمُثِلِه، َفَقاَا ِفي اُلَخاِمَسِة: َرِعَيِض َربِ  َرِة  ،:  ََ َوَع
هِ  َتهَ  ،َأُمَثالاااِ ا ا اااُ َ  ماااَ ساااِ َ َولاااَ َيِض رَ  ،ُض َنُِ وِا: َرعاااِ َ ، َفَيقاااِ ذَُّت َعُيناااِ ، قاااَ َولاااَ بِ  رَ  :ااَ بِ 

ُِ َفأَ  ُم  ،َوَخَتُمِض َعَلُيَها  ،: ِأوَلِئَ  الَِّذؤَن َأَرُدِت َرَرُسِض َكَراَمَتِهُم ِبَيِدياَ َلًة؟ َقاُم َمُنزِ ُعاَل َفلاَ
َُ ِأِ نٌ   ،َتَر َعُينٌ  رٍ َوَلُم َِ  ،َوَلُم َتُسَم ِب َبَاَ ى َقلاُ ُر َعلاَ ااَ  -ُخطاِ ُن كِ  -قاَ َداِقِه ماِ اِب َوِمصاُ تاَ
ِ َقوُ  ِه َّللاَّ الَ لااِ اَل }: ىَتعااَ ِم نَ  تَ فااَ ا ُعلااَ ٌس مااَ زَ ِااُ ِيٍن جااَ رَِّة َأعااُ ُن قااِ ُم مااِ َي َلهااِ اِنوا ِأُخِااِ ا كااَ اًء ِبمااَ
ُعَمِلونَ  َِ}»" .  

   نو ؛مه نم   شا الكالم بودو  محهسوب  للو ف فم  ح هة  لو كهن  القلوب فيهه إ  
د يتلوو إ  لووا وآل، وقووالمكوو   والكووالم ،والكووالم المبووهح ،نمضوو  الوقوو  فوو  القيوو  والقووها

 .و شا الو د م  الشا ال نخل  الم عهد  ، ي  فهلدةم  قها ا و هدر ، وت  المح م
 قود  ال وهس موآ ا سو   نو  بعو   تجود   نع    ،ه ظ مً   هتً ا تفهو ش    وال هس يتفهوتو  ف  

 :وإيا قيو  ،نمضو  وقتو  كلو  فو  القيو  والقوها ،طلوب العلوم لوا  و    ،العلم   لاي تسب  
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 ، وشا  لوا    نسوتيق  ا خ وهرآل وجو َّ  ،وو  ل    ثق  م  ججد  شا ا م  ت  ،نستفيد      قن
َداِة : نقووووووووا -جووووووو  و وووووووال-وى  مت ِبهلت وووووووَ دت  وَ  َربَّهووووووو  ِشيَ  يوووووووَ َآ الوووووووَّ َي موووووووَ سوووووووَ ِو ت َنفت }َواصوووووووت

 ،وقتوو  فوو  الووشك سووت   الووو    اسنسووه   :اسنسووه   يا قيوو  لوو  ،[28]الكه :{َوالتَعشووِ  ِ 
نجلووو     ل ووو  ه نسوووه   وإنمووو  مووو ،مووو   وووشا ثقووو   ل ووو  ا،  و فووو  إووو    و القووو ا ة

وى  ،مه نع يهم ومه ال نع يهم ،سه ها مآ  صحهب  و حبهب  يتكلمو  ف  ك  إ  ال
  .المستعه 

م  حووو ص  لوووا اكتسوووهب كهنووو  فووو سووووا   ،نع ووو  جوووه  فووو   وووشا البوووهب  موووور مهولووو 
فهووشا لوو  الو وود  ،-و ووال جوو -م ى    ضووه  ا وقووها ف مووه حوو َّ بهل سووب  لمووو  ،الخيوو اا 
 .السالم  والعهف   ى نسأا ،الو يد   ياك  ل و  ،العظ م

ه و وووشآل ا موووور نجووو     وتلوووا ثوووم ي   ،تجووود اسنسوووه  نست سووو  فووو  المبوووهح ،بعضوووهه بعضوووً
 ثوم نجو   ،موه  وو مو  قويو  المكو وآلم ،وال نفآ ف و ف  ، بهرتكهب الكالم الشا ال خي  

  .  نسأا ى السالم  والعهف ، لا المح م
 . "َمُوِقوًفا َقُوِلهِ  ةِ ُلِمِغيرَ ا َوَقُد ِرِوَي َعنِ "

هالخو  السوهبل ر   ه قولو ر   ،و  ا صو م فو  وو ،وا  و  الم يو ة موقوفوً لكو   ،وا موقوفوً
  لا ك  حها. فهو م فو  ،  وم  ك س لِ وَ نمك     نقوا  شا م  قِ  مه
ِلٌم أَُِ " رََّج ِمسااُ ااَ َوخااَ َرَة قااَ َُِريااُ ي  ُن َأبااِ ا عااَ ااااً وِا َّللاَِّ صااَ : قااَ لََّم: َعلَ  لَّى َّللاَِّ َا َرسااِ ِه َوسااَ يااُ
و» قاااِ اَلىَِ اَرَو َوَتعاااَ ِ َتباااَ ُيٌن َرَأُت ِا َّللاَّ ا َ  عاااَ اِلِحيَن ماااَ اِدي الصاااَّ َدُدِت ِلِعباااَ َوَ  ِأِ ٌن  ،: َأعاااُ

رٍ   ،َسِمَعُض  ََ ًرا بَ   ،َوَ  َخَطَر َعَلى َقُلِب َب هِ ِ خاُ ُم َعَلياُ ا َأُطَلَعكاِ َه ماَ مَّ    -لاُ َرأَ ماِ ِم }  -قاَ اَل َتُعلاَ فاَ
ٌس   ."«{َي َلِهُم ِمُن ِقرَِّة َأُعِينٍ ِِ ِأخُ   َماَنُِ
ومع ه وه د   ، لوا الفوتح ميو  ك وفمو     و  بل  م   سمه  ا فعها   :ل نقواالمعل ِ 

 يكو آل وموه جوه  ، ل و  طلعوتم وو   ظوم مموه ا  موه  نع و    وهك  ،  كم موه  طلعكوم  ل و 
 م  .   ظم  و   هك مه ف  ال صوص 

 :.........طالب
 ؟نعم

  أم بلَه؟هُ بلطالب:  
 . مو   مي  ك ف بل َ 
ِ َتَعاَلى: اُلِمَراِد ِبِه ااُبِن ِسيِرينَ  َقااَ وَ "  ."لنََّظِر ِإَلى َّللاَّ

 .-و ال ج - ظم نع م التلشي بهل ظ   لا ىو شا   ظم نع م     الج  ،   
نِ " اَا اُلَحساااَ ا ً َوقاااَ ُوِم َأُعماااَ ى اُلقاااَ ُم ماااَ  ،: َأُخِاااَ ِ َلهاااِ َأُخَِى َّللاَّ يُ ا َ  فاااَ ٌن َرَأُت َوَ  ِأِ ٌن  عاااَ

 ."َعُض َسمِ 
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 والج ا  م  ج   العم .  ،ج اً  وفهًقه
ًقا  }:  َقُوِلِه َتَعاَلى" اَن َفاساِ ُن كاَ ا َكماَ اَن ِمُؤِمناً ُن كاَ ُسَتِوونَ َأَفماَ ِفياِه [، 18]الساجدة:{َ  َِ

ُِ َمَساِئلَ    : َماَل
اَلى ِه َتعااَ ى: َقُولااِ ِولااَ اَن ِمُؤمِ }: اُْ ُن كااَ اَأَفمااَ ًقا َ  َِسااُ  نااً اَن َفاسااِ ُن كااَ ُيَس َأُي  {ونَ َتوِ َكمااَ لااَ
مِ  اسااِ ُؤِمِن َكاُلَِ ِؤَ ِء اُلمااِ  ،اُلمااِ ا ُااَ َذا آَتُينااَ يمَ َفِلهااَ َواَب اُلَعظااِ ِن ُؤِمِنيَن الثااَّ اَا ابااُ اٍس . قااَ َعبااَّ
َسارٍ  ٍب َواُلَوِلياِد  َوَعَطاِء ُبِن َِ ي َطالاِ ِن َأباِ يِ  باُ ي َعلاِ ِة فاِ ِض اُِلِاَ نِ : َنَزلاَ ي عِ  باُ ِن َأباِ َة باُ ُقباَ

 ."َأنَِّهَما َتاَلَحَياِلَ  َو َ  ،ِمَعُي ٍ 
 نع   تخهصمه. 

ي  -َردُّ ِلُلَكِتيَبةِ َوأَ  ،َوَأَحدُّ ِسَناًنا ،: َأَنا َأُبَسِ  ِمُنَ  ِلَساًناَفَقاَا َلِه اُلَوِليدِ " َأِ فاِ َوِرِوَي: َوَأماُ
ةِ ِض اَفَنَزلَ  ،! َفِإنََّ  َفاِسمٌ ُسِكُض : اَعِليٌّ  . َفَقاَا َلهِ َجَسًدا -اُلَكِتيَبةِ   ."ُِلَِ

ل  }  نووووووو  الحجووووووو اا الوووووووشا ن لوووووو  ف ووووووو   وووووووو و  ،نوووووووي فهسووووووول  :قووووووها هَ ك مت َفهسوووووووِ ِ  ت جوووووووَ
  .[6]الحج اا:{ِبَ َبإ  
اِس َأنََّها َنَزَلُض ِفي َعِلي ٍ " اِج َوالنَّحَّ  ."َوِعُقَبَة ُبِن َأِبي ِمَعُي ٍ  َوَ َكَر الزَّجَّ

 طالب: ........
 عم؟ن

 طالب: ........
 نعم الوليد ب   قب  ب   ب  مع ط.

ََُذا َؤُلَزِم أَ َقاَا اُبِن َعِطيَّةَ " ِة َمكِ يَّةً وَن اَتكِ   نُ : َوَعَلى  ِكُن ِبا ؛ُِلَِ َنَّ ِعُقَبَة َلُم َِ ةِ ِْ ، ُلَمِدؤناَ
  ِ وِا َّللاَّ َرَ  َرساِ َة ِمُنصاَ لَّى َّللاَِّ -َوِإنََّما ِقِتَل ِفي َطِرياِم َمكاَّ لَّمَ  صاَ ِه َوساَ ُدرٍ  -َعَلياُ ُن باَ  .ماِ

 ض".عترِ ويَ 
 ع.  عتَ و   
ُِِسِم َعَلى الُ َوِيُعَتَرِض اُلَقُوِا اُِلَخِر ِبِإُطاَل " ِكوَن ِفي يِد. وَ َولِ ِق اُسِم اُل ُحَتِمِل َأُن َِ َ ِلَ  َِ

ِسِه، َأُو ِلَما ِرِوَي ِمُن َنقُ  ُِ ُيٍء َكاَن ِفي َن ََ ي اُلِمُصَطِلِم ِلِه َعُن َبنِ َصُدِر ِإُساَلِم اُلَوِليِد ِل
 ."َما َلُم َِِكنُ 

كوووه  بي ووو   ،بصووودقهتهم ،تهمبعيووو     نوووأت  ب كوووه - ل ووو  الصوووالة والسوووالم-ال وووو     
نهوم رفضووا      :- ل   الصالة والسوالم-فقها لل و   ،هم ثم رجآفخهف  ،إ    وبي هم

    -   الصالة والسالم ل-  م هم، فأراد ال و  فه بت  ،وكهدوا نقتلون   ،يدفعوا ال كهة
ولووم نصوو   ،  كشبوو  بهووشا، و نوو  خووهفهمفتووويَّ  ،ن وو و م، ثووم جووه وا وقووهلوا: مووه جه نووه  حوود 

 .{أ  َفَتَويَّ  واِبَ بَ  ِسل  ِ  ت َجهَ ك مت َفه}  ل  اتن  ف ، ليهم
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ُأتِ  {ِإُن َجاَءِكُم َفاِسٌم ِبَنَبٍأ َفَتَبيَِّنوا}:  َحتَّى َنَزَلُض ِفيهِ " هِ َعَلى َما َِ َراِت َبَياناِ ي اُلِحجاِ . ي فاِ
ِريَعِة َ ِلَ  َعَلُيهِ َوَيُحَتِمِل َأُن ِتُطلِ  ََّ َنَِّه كَ   ؛َم ال ياَن عَ ِْ ا َؤُبغاِ َرٍ  ِمماَّ وَ . وَ َلى طاَ ذِ  ُاِ ي الاَّ

ِ َعُنهِ   -ِعُثَمانَ َ ِرَب اُلَخُمَر ِفي َزَمِن   ُبَ  ِبا-َرِعَي َّللاَّ لَّى الصاُّ َض ، َوصاَ مَّ اُلَتِاَ اِس ماِ لناَّ
 . "ِممَّا َِِطوِا ِ ُكِرِِ   ل  ، َوَنُحوَ ُن َأِزيَدِكمُ : َأِتِريِدوَن أَ َوَقااَ 

 ،تسوه  ع ال    ،القومص هر وم   ي آل م  بع   مع وع م  التسه   ال إي    
 نسأا ى العهف  . ،ب  م  كبهل  الشنوب  ،وإ ب الخم  ال إي  ن  فسل

 ؟ استد  ً م عليه فاسمً طلَ ِِ     ........  طالب:
  ك ف؟
 ، وليس أنه كان ... كان ؤوجه العبارة، أنه كان َِرب الخمر ُوطالب:  

وإيا ارتكوب  ،فهسول  سوب ال  وا دخولو  فو  ال وهزا قلعو  ،سوب ن وا اتن    شا  ،ال
 .أموربنع   قد نفسل  ،فهسلل  ل   للَ ن   نًضه  ً هثهن هقً مفس ِ 

 .....طالب:......
  ن  كهيب.  ؛نعم بال إي

ةِ الثَّ ا" ِقيَن الااَّ ِنيااَ اساااِ ُؤِمِنيَن َواُلَِ اَلى اُلماااِ ِ َتعااَ َم َّللاَّ ا َقساااَّ رِ : َلماااَّ اُلِكُِ َقِهُم باااِ َنَّ  ؛-ِذؤَن َفساااَّ ِْ
ي  ِذؤَب فااِ ي َ لااِ َ التَّكااُ ُقَتاااِ ِة َِ ِر اُِلِااَ اَواِة  -آخااِ َي اُلِمسااَ َ  َنِااُ ى َ لااِ ُؤِمِن اُقَتاااَ ُيَن اُلمااِ بااَ

ََ    ،اُلَكاِفرِ وَ  اَواِة باَ   ؛َبُيَنِهَما  َصاِص اُلقِ َوِلَهَذا ِمِن اِص اُلِمساَ وِب اُلِقصاَ ُيَن ِإُ  ِمُن َ ُرِ  ِوجاِ
ِلَم بِ اُلَقاِتِل َواُلَمُقِتواِ  ِه اُلِمساُ ي َقُتلاِ َة فاِ ي َحِنيِاَ ى َأباِ ا َعلاَ . . َوِبَذِلَ  اُحَتجَّ ِعَلَماِؤناَ الاذِ مِ يِ 

ااَ  يَ َوقااَ ي اُِل  : َأَراَد َنِااُ ا فااِ ُِنااَ َُا اَواِة  َواِب َرِة فااِ خااِ اُلِمسااَ ةِ وَ  ،ي الثااَّ ي اُلَعَدالااَ ُنَيا فااِ ي الاادُّ . فااِ
َُِو َأَص ُّ َوَنحُ  ِِ َعَلى ِعِموِمِه، َو هِ  ؛ِن َحَمُلَنا  . "َقاَلِه اُبِن اُلَعَرِبي ِ  ،ِإُ  َ  َدِليَل َِِخصُّ

َتو و َ } :نقوووا -و ووال جوو -نع وو  ى   ،  الكووهف  الووشم  نسووهوا   :فك ووف نقووها ،{اَل َنسووت
 :   نقولووا وللح ف و  مويالً  ،نفوا االسوتوا  -و وال جو -  بو  وى قتوَ م ف   مسوللا  و كهف 

م فوووإيا ك وووت ، و مسووولًمه  هصوووً ه ،نكوووو  كوووهفً ا  وووم    والفهسووول  ،   وووشا فووو  الفهسووول 
فلكووم    تحتجوووا  لوووا    بهلمسوولم الصووهلح التقوو   قتووَ   المسوولم العهصوو  ال ن    :تقولووو  
ال  نمووه  ،نقولووو   ووشا ال ؟بووهلتق هسوول   الفقتووَ ال ن   :كوو   وو  الجمهووور نقوووال ،الح ف وو 

و وووشا  وووو  «،ال نقتووو  مسووولم بكوووهف و » ،وجوووه  الووو   بوووهلح ع ،  المسووولم بهلكوووهف قتوووَ ن  
والفهسووول  ،   اتنووو  تشوووم  الفهسووول بكفووو آل ؛ا  ل ووو  فووو   وووشآل المسوووأل  ال اتنووو و  عوووالم

 بمعصيت . 
ةِ " هِ الثَّاِلثااَ اَلى:  : َقُولاااِ َتِوونَ }َتعاااَ االزَّ اَا ، قاااَ {َ  َِساااُ نُ ِج َورَ جاااَّ ِرِِ: )ماااَ ِد ياااُ ِلِ  ِلُلَواحاااِ ( َِصاااُ

 َِ ي َعِن اُلَجَماَعةِ قاا . َواُلَجُم ِظ )َمُن( ِؤَؤدِ  ُِ اِس: َل   ."النَّحَّ
َتو و َ } :ولشا قها  . نعم{اَل َنست
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ُسَتِوونَ }َفِلَهَذا َقاَا: " َِ  َ}. 
مِ َ فَ } نستوو  وجمه   م  الفسهإ ال ،نع   جمه   م  المدم ي   سووا  {ً هَم ت َكهَ  م دت

ال  :نظو   لوا لفظهوه لقيو  ولوو ،ال نسوتوو   :ولوشا قوها ، و جمه   نصولح  ،اكه  واحدً 
 نستو ه . 

ُينِ ََُذا َقُوِا َكِثيٍر ِمَن النَُّحِويِ ينَ قاا:  " ُسَتِووَن ِ ُمناَ ُيِن   ،. َوَقاَا َبُعِاِهُم: َ  َِ َنَّ اِ ُمناَ ِْ
 ٌَ ِه َِْ  ،َجمااُ دٌ نااَّ َر. َوقَ َواحااِ ََ آخااَ ََ مااَ اِه الزَّ الااَ  ِجمااِ اِج َأُِاااً ِدؤ ِ جااَّ َذا . َواُلحااَ ى ُااَ ِداُّ َعلااَ  ؤااَ
َنَِّه َعِن    ؛اُلَقُواِ  ااُبِن َعبَّاٍس َوَرُيِرِِ َقااَ ِْ ِن َأباِ  ،: َنَزَلُض َأَفَمُن َكاَن ِمُؤِمناً يِ  باُ ي َعلاِ ي فاِ
ِ َعُنهِ  -َطاِلٍب  ِبي ِمَعُيٍ . َوَقاَا ِن أَ َة بُ ِن ِعُقبَ ِفي اُلَوِليِد بُ  ًقا، َكَمُن َكاَن َفاِس -َرِعَي َّللاَّ

اِعرِ  ََّ  :  ال
 ِإَ ا َماِتوا َوَصاِروا ِفي اُلِقِبورِ             َأَلُيَس اُلَمُوِت َبُيَنِهَما َسَواًء 

اِت اُلماَ }: َقُوِلِه َتَعاَلى ُم َجناَّ اِلَحاِت َفَلهاِ زِ َأمَّا الَِّذؤَن آَمِنوا َوَعِمِلوا الصَّ اِنوا ُأَوى ناِ ا كاَ ً  ِبماَ
ُعَمِلونَ  ا َوأَ   َِ ا ماَّ ا ِأِعياِدوا ِفيهاَ وا ِمُنهاَ ُخِرجاِ ا َأَراِدوا َأُن َِ اِر ِكلَّماَ ُِِم الناَّ ُأَوا ِقوا َفماَ ِذؤَن َفساَ الاَّ

 .[20-19]السجدة:{ِذي ِكُنِتُم ِبِه ِتَكذِ ِبونَ َوِقيَل َلِهُم ِ وِقوا َعَذاَب النَّاِر الَّ 
وا َوَعِملاِ َأمَّ }:  اَلىَقُوِلِه َتعَ   ِذؤَن آَمناِ الِ وا اا الاَّ ُأَوى لصاَّ اِت اُلماَ ُم َجناَّ َر عاَ   {َحاِت َفَلهاِ ُن َأُخباَ

ًدا ِريَقُيِن رااَ رِ  اُلِااَ ُأَوى َفِللُ  ،َمقااَ اِت اُلمااَ ُؤِمِنيَن َجنااَّ اتِ ، َأيُ مااِ ى اُلَجنااَّ ُأِووَن ِإلااَ ا ، ِااَ َ  َفَأعااَ
َنَّ َ لِ اُلَجنَّاِت ِإَلى اُلَمُأَوى  اٍت. ُلَموُ َ  ا؛ ِْ مَِّن َجناَّ ََ َؤَتااَ ِزاِ َأيُ  {ِز ً ناِ }ِع َياَفًة. َوالناُّ :  عاِ

ُيِف. َوَقُد َمَاى ِفي آِخرِ َما ؤِ  َب ، ()آِا ِعُمَرانَ  َهيَِّأ ِللنَّاِزِا َوالاَّ َُِو ِنصاِ اِا َو ى اُلحاَ َعلاَ
ةً أَ  ،ِمَن اُلَجنَّاتِ  ِعو ِز َأُن َِكِ ، َوَيِجو ُي َلِهِم اُلَجنَّاِت ِمَعدَّ  ."ً  َلهِ وَن َمُِ

 .مفعوا  جل . نعم
ُِِم اا الااَّ مااَّ َوأَ " ُأَوا ِر َفمااَ ى اُلِكِااُ اِن ِإلااَ ِمااَ ِن ااُِ وا عااَ ِقوا َأُي َخَرجااِ اِمِهُم ِذؤَن َفسااَ اِر َأُي ِمقااَ لنااَّ

ُخِرِجوا ِمُنَها ِأِعيِدوا ِفيَها َأُي ِإَ ا َدَفَعِهُم َلَهِب النَّ ِفيَها ى أَ . ِكلََّما َأَراِدوا َأُن َِ ا اِر ِإلاَ ُعاَلُاَ
عِ رِ  ى َمُوعااِ وا ِإلااَ ُم َِطُ ا ِفيهااَ ِهمُ دُّ َنَّهااِ ي ؛ ِْ َذا فااِ ى ُااَ ُد َماااَ ا. َوقااَ ِروِج ِمُنهااَ ي اُلخااِ وَن فااِ َمعااِ

نَّمَ   ،{َوِقيَل َلِهمُ }  (.)اُلَحج ِ  ِقوِا َلِهُم َخَزَنِة َجهاَ مُ َأُي َِ ِ َلهاِ وِا َّللاَّ قاِ َذاَب }: . َأُو َِ وا عاَ ِ وقاِ
َُِذِِ . َوَقُد َمَاى ِل َمُحِسوًسا َوَمُعًنىَتُعمَ سُ ِِ َوالذَُّوِق    {ِه ِتَكذِ ِبونَ ِذي ِكُنِتُم بِ النَّاِر الَّ  ِفي 

وَرِة َبَياِنهِ   ."السُّ
 خ  الدرس المهض . ف    هنع   مضا ق  بً 

اَلى" ِه َتعاااااَ َذاِب اَُْ }: َقُولاااااِ ى ِدوَن اُلعاااااَ َُدناااااَ َذاِب اُْ َن اُلعاااااَ ِذَِقنَِّهُم ماااااِ مُ كُ َوَلناااااِ ِر َلَعلَّهاااااِ  باااااَ
  . [21]السجدة:{َؤُرِجِعونَ 
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هِ َقوُ  ى}: اَلى َتعااَ لااِ َُدنااَ َذاِب اُْ َن اُلعااَ ِذَِقنَِّهُم مااِ اِو  {َوَلنااِ حَّ ِة َوالاااَّ و اُلَعاِليااَ ِن َوَأبااِ اَا اُلَحسااَ قااَ
ُنَياٍب َوِإُبَراِهيِم النََّخِعيُّ َوِأَبيُّ ُبِن َكعُ  َُدَنى َمَصاِئِب الدُّ َقاِمَها مِ   : اُلَعَذاِب اُْ ى َوَأساُ ا ِؤُبَتلاَ ماَّ

 ."َوَقاَلِه اُبِن َعبَّاسٍ  ،ِتوِبواى ؤَ َحتَّ  ِه اُلَعِبيدِ بِ 
 لوا     وشا العوشاب ا دنوا قوو   فودا  . {لعلهم ي جعوو  } :مع ا قول  و يتوبوا  حتا  
 .  شاب القو  ا:  ن و ق، خالع م     ننع   مآ  مكه  ال جو   ،الموا 

ًاا َأنَّهِ َوعَ " ُِ وَ ِليٍ   عَ ِن َمُسِعوٍد َواُلِحَسُيِن ُبنِ . َوَقاَا ابُ  اُلِحِدودِ ُنِه َأُِ ِ ُبِن اُلَحاِر : َعُبِد َّللاَّ
ُيِف ؤااَ  ِل ِبالسااَّ َو اُلَقتااُ لٌ ُااِ اَا ِمَقاتااِ ُدٍر. َوقااَ ِنيَن ِبمَ ُوَم بااَ ََ سااِ ُب وِع سااَ وا : اُلجااِ ى َأَكلااِ َة َحتااَّ كااَّ

ِه َأُِااً َوَقالَ   ،اُلِجَيفَ  ٌد. َوَعناُ ُِ َذااِه ِمَجا ى: اُلعاَ َُدناَ رِ   ِب اُْ َذاِب اُلَقباُ ِه    ،عاَ ِن   َراءِ باَ الُ َوَقالاَ باُ
َُكبَ َعاِزٍب. َقاِلوا : َوِقيالَ : َواُْ ُيِريُّ ََ ِر. َوِفياِه   :ِر َعَذاِب َؤُوِم اُلِقَياَمِة. َقاَا اُلِق َذاِب اُلَقباُ عاَ

رٌ  ااَ  ؛َنظااَ وَن. قااَ ُم َؤُرِجعااِ ِه: َلَعلَّهااِ َل ِلَقُولااِ ُن َحمااَ لِ ا: َومااَ ى اُلَقتااُ َذاَب َعلااَ اَا:  ُلعااَ ُم }قااَ َلَعلَّهااِ
َِ َمُن َبِقَي ِمنُ َأُي    ،{نَ َؤُرِجِعو نَّمَ . َوَ  ِخاَلَ  َأنَّ اُلَعَذابَ ِهمُ َؤُرِج َذاِب َجهاَ َر عاَ َُكباَ ِإ َّ  ، اُْ

ِر ُبِن ِمَحمٍَّد َأنَِّه ِخِروِج  ُيفِ َما ِرِوَي َعُن َجُعَِ َدُ  .اُلَمُهِديِ  ِبالسَّ ُعرِ َواُْ  ."َنى َراَلِء السِ 
 .ا بعيد. نعم ش 
ونَ }: َقُوِلهِ ُعَنى   مَ َوَقُد ِقيَل: ِإنَّ " ُم َؤُرِجعاِ َراءِ . َعلاَ {َلَعلَّهاِ ٍد َواُلباَ ُوِا ِمَجاُاِ ُم ى قاَ : َأُي َلَعلَّهاِ

جااِ  هِ ِؤِريااِدوَن الرُّ ِه َكَقُولااِ اِلًحا} :وَع َوَيُطِلِبونااَ ُل صااَ ا َنُعمااَ َيُض {َفاُرِجُعنااَ مِ  وِع . َوسااِ جااِ ِإَراَدِة الرُّ
ا َيُض ِإَراَدِة الُ  ِرِجوعاااااً مِ  ا ساااااِ ِه تَ اِم قِ ِقياااااَ َكماااااَ ي َقُولاااااِ ا فاااااِ اَلىَياماااااً ى }: عاااااَ ِتُم ِإلاااااَ ِإَ ا ِقماااااُ
اَلةِ  ِداُّ [6]المائدة:{الصَّ َرَأ:    . َوياَ ُن قاَ َراَءِة ماَ ِه قاِ ونَ }َعَلياُ واِ   {َؤُرِجعاِ عاِ اِء ِلُلَمُِ ى اُلِبناَ  ،َعلاَ

ِريُّ  ََ  ."َ َكَرِِ الزََّمُخ
 للول و و اد و  ،صو ا  ل و  اد ب  الفو ا  م و  كموه  ووللَ    الفع  الس مه المهض  ن  

اَلةِ رادة الفعوو  ل و وو اد بوو   للووَ بوو  الشوو و  ف وو ، و    ا الصووَّ ت مت ِ لووَ   ردتوومنع وو   يا  ِ َيا ق مووت
 ، وإيا ق  ا الق     يا  ردا الق ا ة،  يا دخ   حدكم الخال   يا  راد الدخوا.الق هم
 العذاب المذكور مخصوص بقريش؟  لب:طا
َشاِب َوَل وو  }م؛ مووه فوو  حكمهووو  َ  التعووَ اا تَ ِشنَق َّه مت مووِ نووَ وووَ ِ  دت َكت َشاِب ا ت  همي ووهل ع وو ن ؛{د وَ  التعووَ

 مشهك .و مصهلب،  ،م  العشاب م   ج     ي اجعوا  نفسهم  إ 
ِه ماِ قوله تعالى:  " اِت َرباِ  ِرِميَن }َوَمُن َأُظَلِم ِممَُّن ِ كِ َر ِبتَِ َن اُلِمجاُ ا ماِ ا ِإناَّ َرَض َعُنهاَ مَّ َأعاُ
 .[22]السجدة:نَتِقِموَن{مِ 

الَ ِه تَ َقُولااِ  مِ }: ىعااَ ُن َأُظلااَ م {َومااَ َد َأُظلااَ هِ  َأُي َ  َأحااَ سااِ هِ }. ِلَنُِ اِت َربااِ  َر ِبتِااَ ُن ِ كااِ  َأُي  {ِممااَّ
ونَ ِإنَّا ِمَن اُلِمُجِرِمي}. ِبَتُرِو اُلَقِبواِ  َها{َعنُ  ِممَّ َأُعَرَض }ِبِحَجِجِه َوَعاَلَماِتِه.   {َن ِمُنَتِقماِ
 .ِلَتُكِذؤِبِهُم َوِإُعَراِعِهمُ 
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[ 23]السجدة:ِموَسى اُلِكَتاَب َفاَل َتِكُن ِفي ِمُرَيٍة ِمُن ِلَقاِئِه{  ُيَنا آتَ }َوَلَقدُ َقُوِلِه َتَعاَلى:   
ى اِء ِموساَ ُن ِلقاَ ا ِمَحمَِّد ِفي  اَ ٍ  ماِ ُد  ،َأُي َفاَل َتِكُن َِ اٍس. َوقاَ ِن َعباَّ ِه اباُ َة َقالاَ ِه َلُيلاَ َلِقياَ

ُسَراِء. قاا َقَتاَدِة: الُ  ى  َأنَّ ِمنُ  َمُعَنى َفاَل َتِكُن ِفي َ   ٍ ااُِ َراِء. َواُلَمُعناَ ساُ َة ااُِ ِه َلُيلاَ َ  َلِقيتاَ
ى َواِحٌد. َوِقيَل: َفاَل َتِكُن ِفي َ  ٍ  ِمُن ِلَقاءِ  فاي القياماة، وساتلقاِ فيهاا، وقيال:  ِموساَ

اُلَقِبواِ  موسااىفاال تكان فااي  اكل ماان لقااء  اَب بااِ اجِ َقالاَ  ،اُلِكتاَ ٌد َوالزَّجاَّ ِن ِه ِمَجاُااِ . َوعااَ
ى: وَ ِن َأنَِّه َقاَا ِفي َمُعَناِِ اُلَحسَ  ِأو   ،ابَ اُلِكتاَ   َلَقُد آَتُيَنا ِموساَ ذِ بَ فاَ ي ِ َي َوكاِ ُن فاِ اَل َتكاِ ، فاَ

ا َلِقياَ  َيُلَقاَو ماَ ِه ساَ ُن َأناَّ ََ ىَ  ٍ  ماِ ِذؤِب َواُْ َن التَّكاُ ِذوٍ ،  ،ِه ماِ ى َمخاُ َدٌة َعلاَ اِء َعائاِ َفاُلهاَ
ىَوالُ  ا َ قااَ اِء مااَ ُن ِلقااَ ى مااِ ُوٌا رَ النَّ قاااا . َمُعنااَ َذا قااَ اِس: َوُااَ ُن ِرياابٌ حااَّ ِه مااِ ِة َواِااَ رِ ، ِإ َّ َأنااَّ
دٍ عَ  ِن ِعَبيااُ ِرو بااُ دِ  :. َوِقياالَ مااُ اَلِم َتقااُ ي اُلكااَ ُأِخيرٌ فااِ ى ،ٌِم َوتااَ اِكُم َملااَ َواُلَمُعنااَ ُل َؤَتَوفااَّ ِ  : قااِ

  ".اُلَمُوتِ 
نع و  روانو   مو و بو   ،  ه قووا    وب  ال  نو  مو  روانو   مو و بو   ويود   ستي ه اال

 ؟هدآل قوة  و ضعفً   ويد ت  
 ........  :طالب

  نعم. هدآل ضعفً  ت  
 نه ِقويه ِا  يخ؟لكن كأو   لب:طا

 م  روايت   و بمع ا  ن .  ه  ن لك  لع   ال  ن  كأنه ،س هإ تقو  الس هإ 
ُوِت    ،ِفي اُلَكاَلِم َتُقِدٌِم َوَتُأِخيرٌ   :لَ َوِقي" ِ  اُلماَ اِكُم َملاَ ُل َؤَتَوفاَّ ُم َواُلَمُعَنى: قاِ َل ِبكاِ ِذي ِوكاِ  الاَّ

ُيَن فَ  ،هِ ائِ ِمُن ِلقَ  َتِكُن ِفي ِمُرَيٍة َفاَل  ابَ }َجاَء ِمُعَتِرًعا باَ ى اُلِكتاَ ا ِموساَ ُد آَتُيناَ ُيَن  {َوَلقاَ َوباَ
ًُِدى ِلبَ }  ِِ ِميِر فِ {ِني ِإُسَراِئيلَ َوَجَعُلَنا َُِما  :ي. َوالاَّ ِد ِِ ِفيِه َوُجَهاِن: َأحاَ ا َوَجَعُلَنا : َجَعُلناَ

 َقاَلِه َقَتاَدِة.  ،ِموَسى
  ".. َوَجَعُلَنا ِمُنِهُم َأِئمَّةً ُلَحَسنِ َلِه اَقا  ،ثَّاِني: َجَعُلَنا اُلِكَتابَ ال
 -و وال جو -لهوهدا  وو ى وا ،فكال مه سووب الهدانو  ،كه  موسا  و الكتهب   سوا ً و 

 . -و ال ج -والههدا  و ى  ،وإني لتهدا ،    شا الكتهب يهدا
ةً }" ُدَوةً َأُي قاَ   {َوَجَعُلَنا ِمُنِهُم َأِئماَّ َدى بِ   اَدًة َوقاِ مُ ُِِقتاَ ي دِ   هاِ َرِءونَ   .ؤاِنِهمُ فاِ قاُ وَن َِ  :َواُلِكوِفياُّ
اِس قاا    {َأِئمَّةً } َُِو َلُحٌن ِعُنَد جَ النَّحَّ َِ النَّ : َو ِويِ ينَ ِميا َُماُ  ؛حاُ ُيَن  ٌَ باَ ِه َجماُ َناَّ ي ِْ َزَتُيِن فاِ

وِ  َُِو ِمُن َدِقيِم النَّحاُ ُرِحهِ . َكِلَمٍة َواِحَدٍة، َو ةٌ َو اَ َل )َأُأِمماَ َصاُ مَّ  ،(: َأنَّ اُْ ِة  ِألُ ماِ ُض َحَركاَ ِقياَ
ى الُ  يِم َعلااَ يمِ اُلمااِ ِض اُلمااِ َزِة َوِأُدِرمااَ َزةِ َهمااُ ِض اُلَهمااُ ِااَ ةِ  ، َوِخِِ  انِ  ؛الثَّاِنيااَ َُُمَزتااَ  َِ ُجَتمااِ َئالَّ َِ ، لااِ

َُمُ  َِ َبُيَن  ُرَفُيِن َبِعيادٌ َواُلَجُم ُرٍ  َوا ،َزَتُيِن ِفي حاَ ي حاَ ا فاِ وِز ِإ َّ َتخُ َفَأماَّ اَل َِجاِ ٍد فاَ  ِفيافِ حاِ
ِة الثَّ  ااِ اِنيااَ ِر. َوِيقااَ َ : آَدِم َوآخااَ َو َقُولااِ ذَ َنحااُ مُّ : ُااَ َذا َوَأِااَ ُن ُااَ ُد بااِ  ،ا َأَومُّ مااِ اِء. َوقااَ اُلَواِو َواُليااَ

ََُذا ِفي ) ِ َتَعاَلى َأُعَلمِ  ،(التوبةَمَاى   ."َوَّللاَّ
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 ؟ِف  )َبَ اَ ة ( ،  و نهه ف  التوب    دك
 مهيا   دك؟

 .التوبةطالب: عندي 
 قد مضا  شا؟

 طالب: في التوبة.
 مه ال سخ  الت  معط؟

 كتب العلمية.دار الطالب:  
  .لك  العو ة ف  ا ص  ،ب ا ة وب    الت    نفسهه

ا}  قوله:" ُدعِ   {َؤُهِدوَن ِبَأُمِرناَ اَأُي ؤاَ ى َطاَعِتناَ َم ِإلاَ َذِل َ . ِبَأُمرِ وَن اُلَخلاُ ُُِم باِ ا ا َأُي َأَمُرناَ . ناَ
َُمِرَناَوِقيلَ  َراِد اَُْ ِقيلَ  النَّاَس ِلِدؤِنَنا. ِممَّ َأُي َؤُهِدوَن    ،: ِبَأُمِرَنا َأُي ِْ ِهِم يُ َعلاَ  -اءِ ُنِبياَ : اُلماِ

اَلمِ  اَدِة. َوِقيالَ  ،-الساَّ ِه َقتاَ رَ َقالاَ اءِ : اُلماِ اِء َواُلِعَلماَ َقهاَ ِِ ا صاَ }. اِد اُل ِة  {َبِرواَلماَّ َراَءِة اُلَعاماَّ قاِ
ا ا)َلماااَّ يِم َوَفُتِحهاااَ ِدؤِد اُلماااِ ِم َوَتَاااُ ُتِ  الاااالَّ َبِروا ،( ِبِاااَ يَن صاااَ َرَأ َأُي حاااِ َزِة . َوقاااَ ى َوَحماااُ ُحياااَ َِ

ُعِقوَب:  ٌ َخلَ وَ  يُّ َواُلِكَسائِ  ُُِم َأِئمَّةً َأُي ِلَصبُ  {ِلَما َصَبِروا} َوِرَوُيٌس َعُن َِ ُم َجَعُلَنا  ."ِرُِ
وال نمك     تحص   مهم   ال بصو ، ال نمكو     تحصو   مهمو   ال بصوو ، صوو  

 تعه . ، وى المسثم صو   لا ال هنها ومه ي تأ   هه ، لا الوسهل 
و " اَرِِ َأبااِ دٍ ِعبَ َواُختااَ َراَءِة اا يااُ اًرا ِبقااِ َبِرواُعِتبااَ ا صااَ ِعوٍد )ِبمااَ ِن َمسااُ اءِ ( بااُ ُبِر ِباُلبااَ َذا الصااَّ . َوُااَ

ُنَياَصُبٌر عَ  ؤِن َوَعَلى اُلَباَلِء. َوِقيَل: َصَبِروا َعِن الدُّ  .َلى الدِ 
ُوَم }قوله:    َنِهُم ؤاَ ِل َبياُ صاِ ُِ َو َِ َ  ُاِ ةِ ِإنَّ َرباَّ ي َويَ  {اُلِقَياماَ ُؤِمِنيَن يُ باَ  مِ ُحكاِ َأُي َُِقااِ َن اُلماِ

ارِ  . َوِقيالَ ، َفِيَجاِزي ِكال  ِبَما  َواُلِكَِّ ُسَتِحمُّ ُيَن قاَ َِ اِء َوباَ َُنِبياَ ُيَن اُْ ي باَ ِِ  ،ُوِمِهمُ : َُِقااِ ا َحكاَ
اِ    ."النَّقَّ

مظلووووم بوووي  ال ،نحصووو  بوووي  المووودم ي  والكفوووهر ،والفصووو  نحصووو  بوووي   ووودال  و ووودال 
 وى المستعه .  كوم،محوال نحص  بي  الحهكم ،والظهلم

اِكِنِهُم }:  َقُوِلِه َتَعاَلى" وَن ِفي َمساَ َِ ُم َلُكَنا ِمُن َقُبِلِهُم ِمَن اُلِقِروِن َِ ُُ َأَوَلُم َؤُهِد َلِهُم َكُم َأ
اٍت َأَفاَل َِسُ   .[26]السجدة:{َمِعونَ ِإنَّ ِفي َ ِلَ  َِلَِ

اَدِة َأباِ َأ  َقرَ وَ   {َأَوَلُم َؤُهِد َلِهمُ }:  ىَقُوِلِه َتَعالَ   َلِميُّ َوَقتاَ ُحَمِن الساُّ ِد الارَّ ُن و َعباُ ٍد عاَ و َزياُ َوَأباِ
ُعِقوبَ  ٌة.    ،)َنُهِد َلِهُم( ِبالنُّونِ   :َِ َراَءٌة َبيِ ناَ ِذِِ قاِ َكااٌ قااا  َفهاَ ا ِإ اُ اِء ِفيهاَ اِس: َوِباُلياَ  ،النَّحاَّ

 ؟"()َؤُهدِ اِل لِ اعِ َِ َفاِعٍل، َفَأُؤَن الُ ِلو ِمُن ُِِعِل َ  َِخُ : الُ نَِّه َِِقااِ َِْ 
فه صو     يو شك   ،هج   لوا يكو آلحفال  ، يا كه  الفه   معلوًمه لدأ القهرئ والسهمآ

هِب{]ص:} ،نضوو  حشفوو  لكوو  ال َواَرات ِبهلتِحجووَ توووراا بهلحجووهب؟  ، مووه الووشا[32َحتووَّا تووَ
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مت  َ }لكو  السوهمآ نعو ع  نهوه الشوم    ،يكو   لهه  )الشم ( مه ج أ  ِد َلهو  مت َيهوت ع نعو   {َولوَ
 فال  إكها ف  مي   شا. ،-و ال ج -ى  هدا  واله   
َتكَ " َذافاَ ي ُااَ وَن فاِ ٍَ باِ  ،لََّم النَُّحِويااُّ َِ َرفااُ ي َمُوعاِ ُم فااِ رَّاِء: كاَ اَا اُلِااَ ٌض  ،()َؤُهدِ اَفقاَ َذا َنقااُ َوُااَ

ِِصواِ  َهاالنَُّحِويِ يَن ِفي َقُوِلِهمُ   ِْ ُِ ُعَمِل ِفيِه َما قَ : ِإنَّ اِ ُسِت هِ بُ َم َ  َِ هٍ  َوَ   لاَ ُم ِبَوجاُ ي كاَ  ،فاِ
َُِب َأِبي اُلَعبَّاِس َأنَّ َأُعِني َما َقُبَلَها ى أَ  ، َؤُهِد َؤِداُّ َعَلى اُلِهَدى. َوَمُذ ِد َواُلَمُعناَ ُم َؤهاُ َو لاَ

 ." َلِهمُ : اُلَمُعَنى َأَو َلُم َؤُهِد َّللاَِّ َلِهِم اُلِهَدى. َوِقيلَ 
 ،-و وال جو –و وو ى  ،االهوهد     ولفه وا ،الهدأ يدا  لا  هدا  حها  و لا ك 

 نعم.
مُ " ِ َلهااِ ِد َّللاَّ ُم َؤهااُ ى َأَو لااَ وِن َمُعنااَ  ،َوِقيااَل: اُلَمُعنااَ ًداَفَيكااِ وِن َواحااِ اِء َوالنااُّ ُم  ،ى اُليااَ َأُي َأَو لااَ

ِرو اَلَكَنا اُلقاِ ُُ ُبِلِهُم. َوقاَ ِنَبيِ ُن َلِهُم ِإ ُن قاَ اِفَرَة ماِ ُم َن اُلكاَ اِج: كاَ ي َموُ اَا الزَّجاَّ َِ فاِ ٍب  َنصاُ عاِ
َلُكَنا(ابِ  ُُ  .  )َأ

وَن ِفي َمَساِكِنِهمُ }قوله   َِ ُم ي  {َِ ى اُلَما اِ وَد َعلاَ عاِ وَن َأُن َِ ُمَاِ ي َِ ِميِر فاِ ُحَتِمِل الااَّ َن َِ
ينَ  اِكِن اُلِمُهَلكااِ ي َمسااَ ِؤَ ءِ  ،فااِ ِرونَ َأُي َوُااَ ُعَتبااِ وَن َوَ  َِ ُمَااِ ِل أَ  َِ ى . َوَيُحَتمااِ وَد َعلااَ عااِ ُن َِ

ينَ اُلمِ  ونِ فَ  ُهَلكااِ ا ً َيكااِ ى ، حااَ ي مَ َواُلَمُعنااَ يَن فااِ ُُِم َما ااِ ا َلُكنااَ ُُ اِكِنِهمُ : َأ َ  }. سااَ ي َ لااِ ِإنَّ فااِ
ُسَمِعونَ  اٍت َأَفاَل َِ  ." َوِعَظاِتِه َفَيتَِّعِظونَ آَِاِت َّللاَِّ  {َِلَِ

  موو -و ووال جوو -ى واالسووتدالا بهووه  لووا قوودرة  التفكوو  واال تبووهر فوو  مخلوقووها ى
 ك ؟ ي  المد    ي  لك ،ا   العبهدا فض

َُرِض اُلِجِرزِ }: َقُوِلِه َتَعاَلى" َأُي َأَوَلُم  [27]السجدة:{َأَوَلُم َؤَرُوا َأنَّا َنِسوِق اُلَماَء ِإَلى اُْ
ي َ   ِة الَّتاِ َُرِض اُلَياِبساَ ى اُْ ُعَلِموا َكَماَا ِقُدَرِتَنا ِبَسُوِقَنا اُلَماَء ِإلاَ ا لِ َِ اَت ِفيهاَ ا َنباَ . ِنُحِيَيهاَ

ِريُّ لزَّ اا  قا ََ ي  َمُخ َُرِض الَّتاِ ِرِز اُْ ََ : اُلجاِ ا، َأُي ِقطاِ ِرَز َنَباِتهاَ اءِ  ،جاِ َدِم اُلماَ ا ِلعاَ ا َوإِ  ،ِإماَّ ماَّ
َنَِّه ِرِعَي َوِأِزيلَ  ي َ  ِْ َبا ِ . َوَ  َِِقاِا ِللَّتاِ ِض َكالساِ  ِرزٌ   : ِتُنباِ دِ   ،جاِ ِه َقوُ َوياَ اَلىاُّ َعَلياُ ِه َتعاَ : لاِ

دٌ  {ُرًعازَ  ِنُخِرِج ِبهِ فَ } ُِ َي َأُرٌض ِباُلَيَمِن. َوَقاَا ِمَجا ُِ يَ َقاَا اُبِن َعبَّاٍس:  ُِ  ." َأُبَينِ : 
 .  بي  دالًمه تق   بعد  ) د   بي (

َُرِض اَوَقاَا ِعُكِرَمةِ "  َي اُْ ُِ اوِ :  حَّ َي الظَُّمَأى. َوَقاَا الاَّ ِة  : ُاِ َُرِض اُلَمُيتاَ ى. ُْ اُلَعُطَاَ
رَّاءِ َوَقااَ  ُِ  اُلَِ َمِعيُّ ُرِض الَِّتي َ  َنباَ َي اَُْ :  َصاُ اَا اُْ ا. َوقاَ َرُ اَت ِفيهاَ َي اُْ ي َ  : ُاِ ِض الَّتاِ

ُيًئا ِض  ااَ ِن َؤِزياادَ  .ِتُنبااِ ِد بااُ اَا ِمَحمااَّ اَوقااَ َُرٍض ِبَعُيِنهااَ وَن ِْ ِد َأُن َتكااِ ِ   : َؤُبعااِ َلااِ ِدِخوِا اُْ لااِ
ِم  ."َوالالَّ

  و المو د نعم.
 تدا  لا العموم. الت    س  جم الي  د ا ل  وال  ،ج س   هي  د 
اوِ ِإ َّ َأنَِّه " حَّ  ."َِِجوِز َعَلى َقُوِا َمُن َقاَا: اُلَعبَّاِس َوالاَّ
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وال   ل سو  ج سو   وال  هدنو ، نع و   وشآللمح الصوف  ا صول    ،فيهه للمح ا ص    ا
 تفيد لمح الصف  ا صل  .     ه  نمهتفيد تع  فً 

 ."يٌ  َ  َمُطَعَن ِفيهِ  َصحِ اسٍ ُسَناِد َعِن اُبِن َعبَّ َواُاِ "
التفسووي  بهلميووها، وموو   ميلوو  ا رع الجوو ز جوو ا  ووهدتهم  لووا  -السوول –  ال  نهووم

  .) رع ال م ( كمه قها اب  العبهس
َُِو َنُعٌض َوالنَُّعِض ِلُلَمُعِرَفةِ " ََُذا ِإنََّما  ِم  َو َِلِ  َوالاالَّ اُْ ِكوِن باِ َتمٌّ ماِ ُاِ وَ   ،َِ ُوِلِهمُ َو ِمَاُ : ُن قاَ
 :  َأَكَلِه. َقاَا الرَّاِجزِ َجِروٌز ِإَ ا َكاَن َ  ِؤُبِقي َ ُيًئا ِإ َّ ِجٌل رَ 

 ِخبٌّ َجِروٌز َوِإَ ا َجاَع َبَكى َوَيُأِكِل التَُّمَر َوَ  ِؤُلِقي النََّوى 
اضٍ  َقاطِ َأيُ   . َوَسُيٌف ِجَراٌز:َتِجِدِِ ٍء  : ِإَ ا َكاَنُض َتُأِكِل ِكلَّ َ يُ َوَكَذِلَ  َناَقٌة َجِروزٌ  . ٌَ ماَ

ُرعَ  َراِد الازَّ لِ : إِ َوَجَرَزِت اُلجاَ َكاُ َلُتِه ِباُْ رَّ َ ا اُسَتُأصاَ ى اُلِاَ ااِ . َوَحكاَ ِه ِِقاَ ِرِِ َأناَّ : َأُرٌض اِء َوَرياُ
  ".بٌ ُُ ٌب َورِ رُ َذِلَ  ِبُخٌل َورِ . َوكَ ُرٌز َوِجِرٌز َوَجُرٌز َوَجَرزٌ جِ 

 .تههزنكلهه  لا 
َُربَ " اتٍ َِ لِ َعِة َأُربَ ِفي اُْ ِذِِ غاَ ُد ِرِوَي َأنَّ ُاَ ا  . َوقاَ اَر ِفيهاَ َُرَض َ  َأُنهاَ َن ، اُْ َي َبِعياَدٌة ماِ َوُاِ

ُأِتيَها ِفي ِكلِ  َعاٍم ِوَدانٌ اُلَبُحرِ   ."، َوِإنََّما َِ
 نسي . نع   إ  

َُ َمرَّاٍت ِفي ِكلِ  عَ " ًااِمجَ اٍم. َوَعُن َفَيُزَرِعوَن َماَل ٍد َأُِ ُِ ِه . يلِ الن ِ  ُرِض : َأنََّها أَ ا َفِنُخِرِج باِ
اءِ  اِمهِ َأُي ِباُلمااَ ِه َأُنعااَ ِل ِمنااُ ا َتُأكااِ يشِ . َزُرعااً َأِ َواُلَحَااِ َن اُلكااَ َن اُلحااَ ُم مااِ ِهُم مااِ بِ  . َوَأُنِِسااِ

َواِكهِ  ِدرِ َأَفاَل ِؤُبِصِروَن    .َواُلِخَاِر َواُلَِ ا َنقاُ اَدِتِهمُ  عَ ََُذا َفَيُعَلِموَن َأناَّ ى ِإعاَ رِ . َو)َفنِ لاَ ِج( خاُ
هِ ( أَ ِكوِن َمُعِطوًفا َعَلى )َنِسوقِ َِ  ا َقُبلاَ ا ِمماَّ َِ ُو ِمُنَقِطعاً ي َمُوعاِ اِمِهُم فاِ ِه َأُنعاَ ِل ِمناُ . َتُأكاِ

 ."َنُصٍب َعَلى النَُّعِض 
 المعتو  والمتعظ الشا نستدا به إ ه   لا  إبه هه ونظهل  ه. ولشا  

اَلى" ِه َتعااَ َذا الُ } :َقُولااِ ى ُااَ وَن َمتااَ تُ َوَيِقولااِ َِ ِ  ِإنُ ِااَ ُتِ  َ  َؤُنِااَ ُوَم اُلِااَ ُل ؤااَ اِدِقيَن قااِ ِتُم صااَ  ِكنااُ
ُُِم ِؤنُ  ِروا ِإَِماِنِهُم َوَ    .[28]السجدة:{َظِرونَ الَِّذؤَن َكَِ

ادِ }:  َقُوِلِه َتَعاَلى  ِتُم صاَ ُتِ  ِإُن ِكناُ َذا اُلِاَ ي {ِقينَ َوَيِقوِلوَن َمَتى ُاَ ى فاِ ٍَ  َمتاَ َِ َرفاُ ، َمُوعاِ
َِ َنُصٍب َعَلى الظَُّر ِ ِفي ِكوَن  َِ َوَيِجوِز َأنُ   ."َمُوِع

و  وه جملو  )متوا  وشا( متوا  ،بد    نكو  جمل  ف  موضآ رفآ؛    مقوا القوا ال
 شا نع   متا نقآ  شا؟ نع   متا نقآ  شا فهشآل جملو ، ومتوا حوي   لوا  وشا فإنهوه 

 بد    نكو  جمل . قوا ال   مقوا ال ؛م فو  ؛  نهه موتد 
ُتِ  اُلَقَااءِ َدِة:  َتاَقاَا قَ " رَّاِء َواُلِقَتِبيُّ اُلَِ ُعِني َفُتَ  َمكَّةَ . َوَقاَا اُلَِ ا . َوَأُوَلى مِ : َِ َذا ماَ ُن ُاَ

دٌ  ُِ ُعِني َؤُوَم اُلِقَياَمةِ ، َقااَ َقاَلِه ِمَجا اِلوا. َوِيُروَ : َِ َيُحِكِم َّللاَِّ ى َأنَّ اُلِمُؤِمِنيَن قاَ زَّ - : ساَ عاَ
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لَّ  ا ؤااَ  -َوجااَ ِة َفِيِثيااِب الُ  اُلقِ ُومَ َبُيَننااَ يءَ َيامااَ ِب اُلِمسااِ َن َوِيَعاقااِ ااَ ِمُحسااِ ى  . َفقااَ اِر َعلااَ اُلِكِااَّ
احٌ  اِتٌ  َوَفتاَّ اِكِم: فاَ اِا ِلُلحاَ ََُذا اُلِحُكِم. َوِيقاَ ُتِ ؟ َأُي  َياَء  ،التََّهزِ ِئ. َمَتى َؤُوِم اُلَِ َ اُ َنَّ اُْ ِْ

تِ  ِه ِ  َتُنِااااَ ى َؤَدِااااُ ِل. وَ َعلااااَ صااااِ يَوَتُنَِ ا }: ُرآنِ اُلقااااِ  فااااِ ُيَن َقُوِمنااااَ ا َوبااااَ َتُ  َبُيَننااااَ ا افااااُ َربَّنااااَ
اُلَحم ِ  ا [،89]اْعرا :{بااِ ااَ َرِة( َوَرُيرُِ ي )اُلَبقااَ َذا فااِ ى ُااَ ُد َماااَ ُل ؤااَ َوقااَ ى . قااِ ُتِ  َعلااَ ُوَم اُلِااَ
ََ . الظَُّر ِ  ُف رَّاِء الرَّ  . "َوَأَجاَز اُلَِ

الجملوو  نكووو  و  ،  جملوو    نكووو بوود   فووآ ميوو  مووه قل ووه؛    مقوووا قوو  الا  ال جووهز الفوو  
نو   ل وه و تكو  جملو  مو  فعو  وفه و  وإيا قل وه بهوشا ق،  البتدا  لا اصدر ه م فوً ه  

 م فو   لا مه تقدم. 
ِرونَ }قولاااه: " ُم ِؤُنظاااَ اِنِهُم َوَ  ُاااِ ِروا ِإِماااَ ِذؤَن َكِاااَ َِ الاااَّ رِ  {َ  َؤُنِاااَ َؤخَّ وَن وَن َوِيمُ َأُي ؤاااِ َهلاااِ

ُتِ  ؤَ ُوِم  َن ؤَ ِإُن َكا  ،ِللتَُّوَبةِ  ِِي َبُدٍر ِقِتِلوااُلَِ وا ُوَم َبُدٍر َأُو َفُتَ  َمكََّة. َف ََُرباِ ُتِ   ُوَم اُلِاَ ، َوياَ
 .ِد ُبِن اُلَوِليِد َفَقَتَلِهمُ َفَلِحَقِهُم َخالِ 

 . [30]السجدة:{ِرونَ ُم ِمُنَتظِ َتِظُر ِإنَّهِ َفَأُعِرُض َعُنِهُم َوانُ }: َعاَلىَقُوِلِه تَ 
ِهِهمُ   {َفَأُعِرُض َعُنِهمُ }:  َلىَعاَقُوِلِه تَ  ِِ َفَأُعِرُض َعُن َسَِ ُرَت َوَ  ِتِجبُ   ،َمُعَنا ِهُم ِإ َّ ِبَما ِأماِ

ِ لاَ ُت ِ َأِي اُنَتِظُر َؤُوَم اُلِاَ   {َواُنَتِظُر ِإنَِّهُم ِمُنَتِظِرونَ }.  ِبهِ  ِم َّللاَّ ُحكاِ ُوَم َِ ُيِهُم.َ  عَ ، ؤاَ  قااا لاَ
ِرِكي ِقَرُيِش َمكَّةَ َأُي    ِهمُ : َفَأُعِرُض َعنُ ُبِن َعبَّاسٍ ا َُ َُ َعُن ِم ُيِف ، َوَأنَّ  َذا َمُنِسوٌ  ِبالساَّ

َُ ِفي )َبَراَءٌة( ِفي َقُوِلهِ  ُِمُ : َفاُقِتِلوا اُلِم  ."ِرِكيَن َحُيِ  َوَجُدِتِمو
  فيهووه موو  سووبعي   نوو  التوونهووه نسووخ   كيوو    :  وو نقوووا    ووشآل  نوو  السوو ف التوو ،نعووم

 آن  الس ف، وى المستعه .ب  خسِ ن   ،ع   اواس،  والمههودة ،المههدن 
ُدرٍ َواُنَتِظرُ " ُعِني َؤُوَم باَ ِرونَ }.   َأُي َمُوِعِدي َلَ . ِقيَل: َِ ُم ِمُنَتظاِ رِ   {ِإنَّهاِ ُم َأُي َؤُنَتظاِ وَن ِبكاِ

َُ الزََّمانِ  ِة َرُيِر َمنُ . َوِقيلَ َحَواِد ََ اَُْ ِإُ  قاَ  ؛ِسوَخةٍ : اُِلَِ َراِض ماَ عاُ َِ ااُِ قاَ اِا اُلقِ ِر بِ ماُ ُد َِ تاَ
ا ااااَ ِة َوَرُيرُِ ُنِهمُ َكاُلِهُدنااااَ ِرُض عااااَ ةَ  . َوِقيااااَل: َأعااااُ َض اُلِحجااااَّ َدَما َبلَّغااااُ ُم َوانُ }، َبعااااُ ُر ِإنَّهااااِ َتظااااِ

ُُِم َ  ِؤُؤِمنِ : َكُيَف َؤُنَتِظِروَن اُلقِ . ِإُن ِقيلَ {ِمُنَتِظِرونَ  َُذَ َياَمَة َو ِِي   ".ا َجَواَبانِ وَن؟ َف
 ي تظ و   الكي. همه  نكم ،منتظ   الكهانع   

َُِما" ِد ُوتَ َأحااَ ِروَن اُلمااَ ُم ِمُنَتظااِ ى َأنَّهااِ وَن اُلَمُعنااَ كااِ ةِ َوُااِ  ،: َأُن َِ َباِب اُلِقَيامااَ ُن َأسااُ  ،َو مااِ
ََُذا َمَجازًا. َواُِلَخِر: َأنَّ  يِهمُ َفَيِكوِن  ُن ََِاِ ُّ َوفاِ يِهُم ماَ ُؤِمِن فاِ ُن ؤاِ ةِ  ماَ وِن  ،ِباُلِقَياماَ َفَيكاِ

ُيِن. َواًباا جَ َُذَ  ُنَِ ِ َأُعَلمِ  ِلَهَذُؤِن الصِ   . "َوَّللاَّ
 نع   مجتمعي . 

اءِ " ُتِ  الظااَّ ِروَن( ِبِاااَ ُم ِمُنَتظااَ : )ِإنَّهااِ َِ َمُيَق ِن السااَّ َرَأ ابااُ نِ َوقااَ ٍد َواباااُ ُن ِمَجاُااِ ُض عااَ  . َوِرِويااَ
رَّ  َماٍر، مَ ِص ُّ : َ  َِ اءِ ِمَحُيِصٍن. َقاَا اُلَِ َذا ِإ َّ ِبِإعاُ ازِ  ُاَ اَا إِ   :ِِ جاَ ُم. قاَ ِروَن ِبهاِ ُم ِمُنَتظاَ نَّهاِ

ِحيِ  اُلَكُسرِ  َُاَلَكَ . َوَقُد ِقيلَ َأِي اُنَتِظُر َعَذاَبِهُم إِ   ،َأِبو َحاِتٍم: الصَّ : ِإنَّ نَِّهُم ِمُنَتِظِروَن 



 

 

 

 

 

23  
23 

 23 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

ُتِ  الظَّ ِقَراَءَة اُبِن ال َِ )ِبَِ َمُيَق َُاسَّ َُاَلَكِهمُ اِء( َمُعَنا اءِ ُم أَ نَّهِ َفإِ  ،: َواُنَتِظُر  َر ِحقَّ  ِبَأُن ِؤُنَتظاَ
مُ  ي ،َُاَلِكهااِ ُعنااِ ةَ : ِإنَّ َِ اِلِكوَن َ  َمَحالااَ ُم ُااَ ُر َ لااِ َ هااِ ةَ  ،، َواُنَتظااِ ِإنَّ اُلَماَلِئكااَ َماِء  فااَ ي السااَّ فااِ
ِريُّ  ،َؤُنَتِظِروَنهِ  ََ رَّ َُِو َمُعنَ . وَ َ َكَرِِ الزََّمُخ ِ َأُعَلمِ اِء. ى َقُوِا اُلَِ  ."َوَّللاَّ

  لا سيدنه محمد و لا  ل  وصحب  وسلم  وسلمص  ِ  اللهم


