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 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
لعالمين، وصلى هللا وسلم علىى بيياىا محمىد، وعلىى  لى  بسم هللا الرحمن الرحيم، الحمد هلل رب ا

 وصحب .
، : "سورة-رحم  هللا تعالى-قال اإلمام القرطيي  ا   َي َم ِّييىٌ ب بيجيَممىَ اَبوَ   يس، َوهىي َث ب َوََمىَ َي َىَ َوهىي

اَلى َ  َتعىَ َ : "ِيٌ  َقَولىَ ِيَرقىَ ، َقالىَ ٌدَموا َو َوَب َ }:  يىَ ،، ِيٌا ٌََ   ا قىَ َُ مىَ اَرَهمَ تىَ ي  [12]يس:{َىَ ي َناىىي َ  ِىي َبَزلىَ
ولي  دي الٌرسىَ َواري َمسىَ ي ى مىي وا ِيلىَ َياَرَهَم، َوَيَاَتقيلىَ يَن َََراَدوا َََ  َيَتَرَكوا دي ٌلى ٌهَ -َسليَمَ  ميَن اَْلََبَصاري حي صىَ

 .َعَلى َما َيَأتيي -َعَلَي ي َوَسٌلمَ 
ي   -رضي هللا عا -َنني َيَسار     َوِيي كيَتابي ََنيي َداَوَد: َعَن َمَعقيلي   اَل الٌايىي اَل: قىَ ٌلى ٌهَ َعَليىَ ي -قىَ صىَ

يثي رَ َوَذكَ  .«اَقَرَءوا يس َعَلى َمَوَتاَكمَ » :-َوَسٌلم : ميَن َحدي ٌلى ٌهَ -َعني الٌايييِّي ََمِّي الٌدَرَداءي  اَْلَمرِّيي  صىَ
:  .َلَي ي«عَ َما ميَن َميِّي   َيَقَرََ َعَلَي ي َسوَرَة يس ِيٌا َهٌوَ  ٌهَ »  :َقالَ   -َوَسٌلمَ َعَلَي ي   َوِيي َمَسَادي الىٌداريمييِّي
وَرَة »: -َصٌلى ٌهَ َعَلَي ي َوَسٌلمَ -َقاَل: َقاَل َرَسوَل ٌهي  -رضي هللا عا -ََنيي َهَرَيَرَة  َعَن   َرََ سىَ َن قىَ مىَ

َي الٌلَيلىَ ي«.  ي تيلىَ َ  ِىي َر لىَ ََِىي اَء َومىَ ي ٌهي  ِيي َلَيلىَ   اَنتيَىَ ا. َوَرَو  يس  ََ َََي ى، ِي ا َيم  اَلحىَ و َبيىَ َ  ََنىَ َخٌرمىَ
وَل ٌهي    َعَن َََبس    :التِّيَرميذيي   ٌلمَ -َقاَل: َقاَل َرسىَ ٌلى ٌهَ َعَليىَ ي َوسىَ َُ »: -صىَ ا، َوَقلىَ َيء  َقَلبى، لِّي َىَ ِيٌ  لي ىَ
َر  ي  ٌرا    اَلقىىَ َر مىىَ َر  ي َع ىىَ َراَءَة اَلقىىَ ا قىىي َ  بيقيَراَءتيَىىَ َُ ٌهَ لىىَ َرََ يىىس َكتىىَ َن قىىَ يثب  «يىىس، َومىىَ دي َذا حىىَ اَل: هىىَ قىىَ

ولب  ََ َيخب َمَ  ََ هي َهاَروَ  َََنو َمَحٌمد   ، َوِيي ِيَسَاادي ُب ريي ي ي  ،َِ دِّي رضىي - َوِيي اَلَبابي َعَن ََنيي َبَ ر  الصىِّي
.صي ، َوَا يَ -هللا عا  يفب ، َوإيَسَااَدَه َضيي هي يَث ََنيي َبَ ر  ميَن قيَيلي ِيَسَاادي  ح  َحدي

الَ  -َصٌلى ٌهَ َعَلَي ي َوَسٌلمَ -ٌََ  َرَسوَل ٌهي  :-رضي هللا عاَا-َوَعَن َعائيَ َ    َر  ي »: قىَ ي اَلقىَ ِيٌ  ِىي
عَ   ائَا".ر لق َلَسوَرة، َتَ ََ

 لقارئها.
 لقارئَا؟طالُ:  

 نعم.
ا، ََ ري اليقَ  " ََ َر ليَمَسَتميعي ََ ََ ا َوَي ََ ِيي الٌتَوَراةي ئي  المعمم ".َا َوهيَي َسوَرَة يس، َتَدَعى 

 المعمة.
ََِع َعاىَ َ " َد َبَيا، َوتىَ ري الىد  ا بيَايىَ ََ َي احي م  صىَ اَل: َتعىَ َ ؟ قىَ ا اَلَمعيمىٌ وَل ٌهي َومىَ ا َرسىَ ٌم ي. قييَل: يىَ َََهاوييىَل  اَلَمعي

رَ  وَل اَْلخي َيَ ، قييَل: َيا َرسىَ ِيَعَ  َواَلَقاضي ٌل ةي، َوَتَدَعى الٌدا ا كىَ ََ يي احي َن صىَ ََِع عىَ َد اَل: تىَ َي؟ قىَ َف َذلىي ٌهي َوَكيىَ
َأَل ي  َ  كىَ َ  لىَ ا َكابىَ ََ َع مي َن سىَ رييَن َح ىٌ ،، َومىَ َ  عي ىَ ي َلَ  َكٌل َحاَم  ، َوَمَن َقَرَََها َعَدَلَ  لىَ ، َوَتَق ي  َسوء 
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ياَ  ا َوَىَ دي َن َكَتَيَىَ يييلي ٌهي، َومىَ ِيي سىَ ا  ََ َ  ار  َتَصٌدَق ني ور  َوََلىَ َ  بىَ َ  َدَواء  َوََلىَ َ  ََلىَ َ  َمَوِىَ ا َََدَخلىَ ََ ريَب
لِّ   ل  َداء  َوِىي َ  كىَ زيَ  َعاىَ د، ، َوبىَ َ  هىَ َ  َرََِىَ   َوََلىَ َ  َرَحمىَ   َوََلىَ َن  .«َيقيين  َوََلىَ ي  مىي َرَه الٌََّعَليىي يثي َذكىَ دي حىَ

ي ي َوالتِّيَرميذيي  اَلَح ييَم ، -رضي هللا عاَا-  َعائيَ  َ  دِّي ر  الصىِّي يثي ََنيي َب ىَ ري اَْلََصولي ميَن َحدي -ِيي َبَوادي
َي ٌهَ َعَا َ  ا. -َرضي  َمَسَاد،

: عَ َوِيي َمَسَادي ا  ُ  َن لٌداريمييِّي ََ ري َنني َحَو ََ مىا-َقاَل اَنَن َعٌباس  : َقالَ ََ ََ َي ٌهَ َعَا َرََ  :-َرضي َن قىَ "مىَ
يَن َيَصبيحَ " يس"  َعطى". حي

 أعطي.
ى َيمَ   " َي َيَسَر َيَومي ي َحتىٌ َدري لَ َََعطي ي صىَ ا ِىي َن َقَرََهىَ َي، َومىَ َر َلَيَلتىي ي َحتىٌ سىي َي َيسىَ بيَح"َيَلتىي ي َََعطىي  .ى َيصىَ

َر  ي  َُ اَلقىَ ، َوَقلىَ ُب َيء  َقلىَ لِّي َىَ اَل: "لي ىَ ى قىَ ي َلَيلىَ ني ََنىي َن "يىس"َوَذَكَر الٌاٌحاَس َعَن َعَيدي الٌرَحَمني نىَ ، مىَ
َيَي َهٌمَ ، َومَ  ار،ا َك ََ َيَر َذَبَبَ ".َقَرَََها َب َِ ُ  َوَقاَل  َن َقَرَََها َلَيث،  ََ َر َنَن َحَو ََ  "طىَ ": "َيَقَرََ َََهَل اَلَ اىٌ ي ََ

 ََِقَط". "يس" وَ 
    َََ هي اَْلََخَباَر الٌََّث اس  َِ اَلَماَوَرديي   َرََِع َهذي ني َعبىٌ ني انىَ مىا- َقاَل: "َرَو  الٌ ٌحاَك عىَ ََ َي ٌهَ َعَا  -َرضىي

َن » :-َصٌلى ٌهَ َعَلَي ي َوَسٌلمَ -َقاَل: َقاَل َرَسوَل ٌهي  َر  ي يىس، َومىَ َُ اَلقىَ َيءب َقَلب،ا، َوإيٌ  َقلىَ ََ ِيٌ  ليَ لِّي 
َي َيَسرَ  ِيي َيَوم  َََعطي َي َيَسَر تيَلَي الٌلَيَل ي، َوَمَن َقَرَََها  ِيي َلَيَل   َََعطي  َذليَي اَلَيَومي، َوإيٌ  َََهَل اَلَ ٌا ي َقَرَََها 

َم اَلَقَر  َ  ََ َيئ،ا ِيٌا َطَ  َويسََِث  ،َيَرََِع َعَا ََ  .« َيَقَرَءوَ  
ََايي ٌََ  َمنَ َيَحَيى َنَن ََنيي َكَّيير    َوَقالَ  ِيي ََِرح  َحٌتى َيَصبيَح، َوَمَن  "يس" َقَرََ َسوَرَة : "َنَل َلَيث، َلَم َيَزَل 

ا"َقرَ  َن َمٌرَبَىىَ ََايي مىىَ ٌد َد حىَ َي، َوقىىَ ى َيَمسىي َرح  َحتىىٌ ي ِىىَ َزَل ِىي َم يىىَ بيَح لىىَ يَن َيصىَ ا حىىي َن  ،ََهىَ ي  َوانىىَ َرَه الٌََّعَليىىي َذكىَ
ٌيَ : ٌيَ ، َقاَل اَنَن َعطي قَ  َعطي  َ ريَبَ ".َذليَي التٌ  "َوَيَصدِّي

ري اَْلََصولي التِّيَرميذيي  اَلَح ييَم َوَذَكَر    َن  ِيي َبَوادي ، عىَ َل ي َن الصىٌ َد نىَ َََاا َمَحمىٌ ٌد اَل: حىَ ى قىَ دي اَْلََعلىَ َعَن َعيىَ
، عَ   ور مع اَل:    َن َمَحٌمدي َنني َنني ََاني   ر  قىَ ي َقَلبىي "َمَرَواَ ، َعَن ََنيي َمَعََ َد ِىي َن َومىَ َُ مىَ َلَيَ تىَ اَوة، َِ  ي َقسىَ
َرا   ٌََم َيَ َرَب َ  "يس" ََايي ََنيي ،ِيي َمام  نيَزَعََ َمَ  ٌهَ  :-َحٌد َن  -َرحي ، عىَ  ُ ََ َََاا َََصَرَم َنَن َحَو َقاَل: َحٌد

ٌيَ  َنني اَلوَ  يِّ  َبقي ني َعلىي دي نىَ َن َمَحمىٌ ، عىَ ََ َر ، َعني اَلَمَعَتميري َنني َََىَ اَل: قىَ لييدي وَل ٌهي  قىَ ٌلى ٌهَ -اَل َرسىَ صىَ
َر  ي »  :-َعَلَي ي َوَسٌلمَ  َل اَلقىَ َيء  َدوَ  ٌهي، َوَِ ىَ لِّي َىَ َن كىَ ََِ َل مىي لي  اَلَقَر َ  ََ َثمي َكََ ىَ ائيري اَل ىَ ى سىَ َعلىَ

َوقِّيري ٌهَ  َم يىَ َر َ  لىَ ََِقَد َوٌقَر ٌهَ، َوَمَن َلَم َيَوقِّيري اَلقىَ ََِمَن َوٌقَر اَلَقَر َ   َ  اٌهي َعَلى َخَلقي ي،  َر  ي ، َوَحَرمىَ َلقىَ
هي  دي ى َولىَ دي َعلىَ َاَد ٌهي َكَحَرمىَ ي اَلَوالىي ِي  ،عي ا َر َ  َىَ َر َ  اَلقىَ َ  اَلقىَ َع لىَ ََ َن َىَ ، َِمىَ ٌدقب لب َمصىَ عب، َوَماحىي ٌَ عب َم ىَ

َن َمَعلىَ  ى اَلَ اىٌ ي، َومىَ اَدَه ِيلىَ َ  قىَ َ  َََمامىَ َن َمَعلىَ َق، َومىَ َِّيَع، َوَمَن َمَحَل بي ي اَلَقَر َ  َصدِّي اَقَ  ََ َ  سىَ َ  َخَلَىَ
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و َ  وِىَ َم اَلَمَحََ َر  ي هىَ َ  اَلقىَ ، َوَحَملىَ اري َثَم ٌهي، ِيَلى الاىٌ وَ  كىَ وَر ٌهي، اَلَمَعٌلمىَ وَ  بىَ  بيَحَرمىَ ي ٌهي، اَلَمَلَبسىَ
ََِقَد َواَلى ٌهَ، َوَمَن َعاَداَهَم ََِقَد َعاَد  ٌهَ، َيَقوَل ٌهَ  يَيوا َمَن َواَاَهَم   َتَعاَلى: َيا َحَمَلَ  اَلَقَر  ي اَسَت ي

ََِع ليَربِّيَ َم نيَتَوقييري كيتَ  َد َبَيا، َويىَ َو  الىد  ََِع َعَن َمَسَتميعي اَلَقَر  ي َنلىَ ، َيَد هي َبادي ابي ي َيزيَدَكَم َحبًّا َوَيَحيِّيَبَ َم ِيَلى عي
َرةي، َوَمني اَستَ  َر ي َعَن َتاليي اَلَقَر  ي َنَلَو  اَْلخي َ  اَلعىَ ا َتحىَ َل ميمىٌ َِ ىَ ََ  َ اَ  لىَ ابي ٌهي كىَ َن كيتىَ َمَع  يىَ ، مىي

َيامىىَ ِي  َوَم اَلقي رييَف يىىَ ا ال ىىٌ ََ َي احي َدَعى صىىَ يىىَزَة، َويىىَ َدَعى اَلَعزي وَرة، تىىَ ابي ٌهي َلسىىَ تىىَ ي كي ومي، َوإيٌ  ِىىي ى الت اىىَ  ي، لىىَ
يي  احي َع ليصىىىىىىىىىىَ ََ َن َربييعىىىىىىىىىىَ َ َت ىىىىىىىىىىَ ري مىىىىىىىىىىي ي َََكَّىىىىىىىىىىَ ا ِىىىىىىىىىىي وَرَة يىىىىىىىىىىس ََ َي سىىىىىىىىىىَ َر، َوهىىىىىىىىىىي  .«َوَم ىىىىىىىىىىَ
َن   ي  عىَ َرَة  َوَذَكَر الٌََّعَليىي ي َهَريىَ َي ٌهَ َعاىَ َ -ََنىي وَل ٌهي  -َرضىي ٌلمَ -ٌََ  َرسىَ ٌلى ٌهَ َعَليىَ ي َوسىَ اَل: -صىَ  قىَ

َ «وَرَة يىس َليَ َمَن َقَرََ سَ » ور،ا لىَ َََىَ َبَح َم َ  اَلَ َمعىَ ي ََصىَ س   ،لىَ َن ََبىَ يَ -َوعىَ وَل  -ٌهَ َعاىَ َ  َرضىي ٌََ  َرسىَ
ٌلمَ  -ٌهي  اَل: -َصٌلى ٌهَ َعَلَي ي َوسىَ ، » قىَ ذ  َم َيَوَمئىي ََ َا َ  ٌهَ عىَ وَرَة يىس َخهىٌ َرََ سىَ انيَر َِقىَ َل اَلَمقىَ َن َدخىَ مىَ

« َوَكاَ  َل َ  ا َحَسَاا ب ََ  ."بيَعَددي َحَروِي
ى عباد  ورساله نبي اا دحماد وعلاى صلاه وصاح ه الحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا وسلم وباار  علا

 ،أدا بعد  أجمعين.
فقااد حكاام جماال داان الحلاااص أنااه لاام اداا  داان ذااا  ادحا اااي ذاايا، ذااا  ادحا اااي ال ااي  كرذااا  

ن حاااداي المؤلااال كلهاااا  اااميلة  اااا  د هاااا داااا ذااا  د  ااا  ، و  ساااث رنا وا اااا » بعضاااهم حن ى  اقاااء لااان عن
تناك مء  سث ه بطرقه، ودرا   دن الحداي  أنها تقرأ على المح ضر  ،«دن ء وعلل ا ال دننء دات باللع ،  ،حن

يا،، وداا   اهاا علاى المهء سان وي   ،  خارو  الارو بعض روااات الحداي، أنهاا تساه      لك كما جاا في
ل تلا   علاى ا  لك دما  كرذا المؤلل كله  اعا؛  اا  د هاا داا ذا  د  ا  ، وعالداات ال  ادن عن 

 .بعضها
وفضااله ، ن، دان أنهاا كاالم هللاصوعلاى كا  حااي لاي  فيهاا فضا ب خاان اهاا انمااا فيهاا داا فاي القار  

فلاه بكا  رأذاا على سائر الكالم كلض  هللا على خلقه   لك أن له بك  حر؛ عشر حس ات، دننء ق
كاار فااي ال اااب داان تهديدااها اهااا  فضاا ب عماايم، لكاان دااا     تهااافااي قرااحاار؛ عشاار حساا ات، 

 ادحا اي فال اثب، د ها ذيا.
 .طالُ:....

 نعم.
 طالُ: ........
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ر بن قل اه   نء أ ذاء ر ؛ن عان السا ة، وداا على ك  حاي دان ين حلاث حا  الباد  صا  ، الباد  فاي قلا  اال د حا 
ر بن قل ااه دثاا  ذاااا  ر ؛ن عاان ال رغياا   ،ال رغياا  الااا  لاام اثباا، د ااه بقاادرذا داان الساا ة، فااب ا أ ذااء صاا 

 .وجاات به بعض اآلثار ،ب جر  الدحي ، ذاا د  
 .طالُ:....

ا الااى  فااي نلاا  ادداار ال اع ااي اال جربااة ال تكلااي، وكاا ن الكااالم صااحيح   يأنااه اداا  درف عاا   -ال ثباا 
؟ تحلاال ال أمتساا طيل أن تحلاال أن ال احااد نداال االث ااين، صاا    اع ااي -عليااه الدااالل والسااالم

وذاا أدر دجمل عليه، لكن ال تسا طيل أن ترفعاه  ،وذاا ذ  ال اقل  ،وال تجد دننء اهاللك  ،على ذاا
 ؟-عليه الدالل والسالم- ال ثب يالى 

ووقاال كمااا أخباار  اا ا كااان ادداار د ي اا   ،نعاام ،، باا  ثء فعااه، ال جربااة ال ت  لااي  كاا  دااا اداا  اداا  ر  
ي ، فااي  لااك، باا  ثء  عض أذاا  العلاام ا  فاال،    ااع  اساا ا ولاا  كااان فااي ،-عليااه الدااالل والسااالم -ال ثبا 
ووقاال  ،ا ا كااان داان ادداا ر الم ي اة، جاااا فااي خباار  اميآ انااه اكاا ن فااي صخار ال دااان كاااا اع اي

هاا  قري ااة فه الضااميآ حلمااه، يااوق عااه ااادي علااى أنث راو نث ااقاا ي  بالداا رل المشااروحة، بعضااهم 
ي على ادسانيد ب  على ث  .ي على ادسانيد ، المع  ته، ودل  لك الم عن ث

 .طالُ:....
ب رن به في خبر دا لهااا الهبار، و ن كاان  ادناه وقال دطابقا     اهب  ثء  عض أذا  العلام ا  ف ،ا ا وقل دا أ خء

فيدي علاى  ،دنه قد اض طه  ميآ  اع ي أن ك  دا اق له ار   في اس ا    عل، والضميآ ال
الهبار، و ن كاان يث علاى أناه  ا ط ذااا  ن  دان الاروال   الهبار، كماا أناه لا  وافقاه غيار أنه   ط ذاا 

 ان ص . ا، اهب  ثء  ميل ا، ذاا د هج ل عض أذ  العلم ا  
اَلى: " َ  َتعىىَ َر  ي اَلَح ىىي  ،يىىس}َقَولىىَ ليينَ  ،يميَواَلقىىَ َن اَلَمَرسىىَ َي َلمىىي يم   ،ِيبىىٌ َتقي ُ  َمسىىَ َرا ى صىىي يىىَل اَلَعزييىىزي  ،َعلىىَ َتَازي

يمي  .[5-1]يس:{الٌرحي
اَلى:   َ  َتعىىَ ياىىَ ي، ََ  {يىىس}ِىىي  [.1]يىىس:{يس}َقَولىىَ َل اَلَمدي َرََ ََهىىَ : قىىَ َراَءا ي َن اَلقىىي ائيي  َومىىَ ب مىىي  :َواَل يسىىَ
ِيي اَلَواوي  {َواَلَقَر  ي اَلَح ييمي ،يس} امي الا و ي  َِ َد و،  بيجي  ."َوَحَمَزةَ ، َواَْلََعَمَش َوَقَرََ َََنو َعَمر 

 .دنها ن ن ساك ة وقل بعدذا ال او
و، ََ ََنَ َوَقرَ " نَ "َوَحَمَزَة: ، َواَْلََعَمَش و َعَمر  يَسى َنَن َعَمرَ  "َيسي . َوَقَرََ عي اري الا و ي ََ نَ ": بيجيَظ ُي  "َيسي نيَاصىَ

اس   َن َعبىىٌ َرََ انىىَ . َوقىىَ و ي ََ -الاىى  َي ٌهَ َعَا َحاَق،  -مىىاَرضىىي ي ِيسىىَ َن ََنىىي م  َوانىىَ َن َعاصىىي َر نىىَ ني " :َوَبصىىَ " َيسىىي
َمَيَقعي  َن السىٌ . َوَقَرََ َهاَروَ  اَْلََعَوَر، َوَمَحٌمَد نىَ نَ " :بياَلَ َسري و ي  "َيسىي مِّي الاى  هي َخمىَ  ،بي ىَ ذي .  َس ََِىَ َراَءا   قىي
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ِيي اَلَعَربيٌي ي   َُ امي َعَلى َما َي ي َِ َد و َ   ؛اَلقيَراَءَة اَْلَوَلى: بياإلَي َواوي  ْليٌَ  الاى  ي الىَ َم ِىي َِ َد اَل:  ،تىَ ٌيَن قىَ َن نىَ َومىَ
ا ََ َ اءي َََ  َيوَقَف َعَلَي َي َي اَل  ."َسيييَل َحَرو

فااي الكااالم العااا   ا ا وقاال ناا ن  ع ااين؟ اصلكاان ذاا  ام غااام واجاا  فااي العربيااة أو واجاا  فااي القاار 
ن امنساان ن؟ اع ي ل  أصذاا خان بأحكام القر  أم أن ،دغمت    ساك ة وبعدذا واو في الكالم العا  

 ؟دهطئ أمعليه أحكام ال ج يد ددي  ، اقرأ في صحي  ال هار  اطبق اقرأ حداث  
 طالُ: ماطئ.

على دا "ن، قاي  صوادحكام ذا  خاصة بالقر ه كالم المهل ق بكالم الهالق،     شن دن ذاا ا    دهطئ 
 .ذاا دا اج   في العربية، "اج   في العربية

َر َوَمَن َنٌيَن َقاَل: َسيييلَ " . َوَذكىَ َدَراذي ي اإلَي اَم ِىي َدِىَ وَ  اإلَي ا َي ىَ ا، َوإيٌبمىَ َف َعَلَيَىَ َ اءي َََ  َيوقىَ َي َي اَل  َحَرو
يَيَوَي ي  وسىىي َداَهَما: َََ  َي ىىَ : ِيحىىَ َيني تىىَ ََ َن مي َ  مىىي َُ َوَمَعلىىَ َِ َ الٌاصىىَ ري وا، َوَا َيصىىَ عىىَ مب  ؛َ  َمََ َدَه اسىىَ اىىَ َ  عي َبىىٌ ْلي

يَر: اَذَكرَ  نَ يَ " َََعَ مييٌّ بيَمَازيَل ي "َهانييَل"، َوالٌتَقدي يَيَوَي ي . َوَمَعَلَ  "سي وَرةي. َوَقَولىَ سي م،ا ليلسى  َر: َََ  اسىَ َ  اَْلخىَ
َََّل "َكَيفَ  َتحي مي ٌراَء ٌََبَ  َمَ ٌب ب بيَقوَ   ،َيَ وَ  َمَياييًّا َعَلى اَلََ ََِزَعَم اَلََ ري َوَََيَن". َوٌََما اَلَ َسَر  : َميىَ َربي لي اَلعىَ

َعلَ  َِ  ."ََِعَلى َهَذا َا ََ
 .يقطادالو  يحاادالدن ذاا دب ي على الكسر، دث   

ني }َ وَ  ََِعَلى َهَذا يَ " اس   {َيسي مىا-َقَسم،ا. َوَقاَلَ  اَنَن َعبىٌ ََ َي ٌهَ َعَا ،  َوقييىَل: .-َرضىي َأَمسي ٌب ب: بىي َم ىَ
، َوَرَقاَ . وَ  ط  َوَحَذاَم، َوَهَؤَاءي ََِمَ ٌب ب: بيَمَاَذ، َوَحَيَث، َوقىَ ا ٌََما الٌ م   َ : يىَ َردي ِيَذا َقلىَ اَد  اَلَمَىَ ، َوبياَلَماىَ

ا َرَمَل،   اَْلََوَلى نيَىَ يريَها: َيا َرَمَل، ِىَ سي ِيي َتََ َ  َعَلَي ي. َقاَل اَنَن الٌسَمَيَقعي َوَهاَروَ : "َوَقَد َماَء  ليَمَن َيقي
 ."َبَبارييِّي َن اَْلَ َقاَل انَ   الٌ م "

 .و ن كان في دح  ند   ،  على الضمؤ ة الم ا ى الملر ، والم ا ى الملر  ا ا  لدنها بم
وَرةي. َوَمَن َقاَل:َوَقفب َحَسنب  {يس}": اَنَن اَْلََبَبارييِّي َقاَل " تيَتاحب ليلس  َِ َيا  {يس}َمَعَاى  ، ليَمَن َقاَل: َهَو ا

َ  َعَلَي ي  اَه: ني َمَسَعود  َوانَ . َوَرويَي َعني اَنني َعٌباس   "َرَمَل َلَم َيقي َما ٌََ  َمَعاىَ َيريهي َِ اَلوا "َو اَ ، َوقىَ ا ِيَبسىَ يىَ
ينَ ِي َسثمب َعَلى } ِيي َقَولي ي َتَعاَلى:  ."[130]الصاِا :{َل َياسي

 ل ال ي دشى عليها المؤلل.اار الق على دش  ا
ِيي َقَولي ي َتَعاَلى:" ينَ  َوَقاَلوا  ".َََي: َعَلى  لي مَ  {}َسثمب َعَلى  َل َياسي : "َهَو  َحٌمد  يَد َنَن َمَيَير  َوَقاَل َسعي

د   َماءي َمَحمىٌ َن ََسىَ ٌلمَ -اَسمب مىي ٌلى ٌهَ َعَليىَ ي َوسىَ َ : ،-صىَ ليينَ ِي } َوَدلييلىَ َن اَلَمَرسىَ َي َلمىي اَل  .[3]يس:{بىٌ قىَ
           : َمَيريي   الٌسيِّيَد اَلحي
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َدة،  حي َماهىىي ي بيالا صىىَ َس َا َتَمَح ىىي ا َبَىىَ  يىىَ

وَ    ى اَلمىىىىىىىىىىىىَ ينَ ٌدةي ِيٌا َعلىىىىىىىىىىىىَ   َل َياسىىىىىىىىىىىىي

   
 ."َوَقاَل َََنو َبَ ر  اَلَوٌراقَ 

ا ننلااء " -عليااه الدااالل والسااالم- علااى صي دحمااد  اع ااي د ااا ى دضااا؛ الااى ااااا الماا كلم،  " ذااا    ااان
 ."انا ننلء ن " "انا ننلء   " "اا ننلء   "، تق ي  اج ز فيه دا اج ز في نمرائه دن الل ات الهم 

َماءي ٌهيا َقالىَ ر  اَلَوٌراَق: َوَقاَل َََنو َب َ " َن ََسىَ مب مىي َ  اسىَ ". َوقييَل: ِيبىٌ يب:مَ   "َمَعَااَه َيا َسيِّيَد اَلَبَ ري َرَو   الىي
َُ َقاَل: ََ ََ د  َََ  َيتَ  َعَاَ  ََ ي ْليَحىَ ا ََ "َسَأَلَتَ : َهَل َيَاَبَىي اَل: مىَ يَن؟ قىَ ٌمى نيَياسىي َولي ٌهي:سىَ ي؛ ليقىَ  َراَه َيَاَبَىي

 ".{}يس، َيَقوَل: َهَذا اَسميي [1،2]يس:{َواَلَقَر  ي اَلَح ييمي ،يس}
ينن   ق له تعاالى ودا ا عن   لانى صيء اناس  المب عن م ين باه؟ [130]الداافات {}سان ، ويقا ي  ال اجا ز ذااا سا 

علاى  ا، دك  با  اة به على ذااا القا ي باع  اار  حرفا  يدنه دن أسماا هللا، ال اج ز ال سم   ة بهيال سم
ايااا، ثام ألال، ثام ساين، ثام  الس رل، أدا ا ا ك    ن علاى نطقاهدث  دا في صدر ذا    س رل الحر؛،

مثى به رن    ااا، ثم ن ن، ا سن  -  له د ضمن ل صٍل اه ص باهللى دا المرا  به، فلعدنه حر؛ دا ا دء
م ين به وذا  حار؛  ،-ج ث وعال قاد اقال  فبناه حي ذااٍ  ، وال اعار؛ دع اا ؛ المقطعاةو حار دان ال فب ا س 

داا  حارو؛ المقطعاةفي ال سمية بما اه ص هللا به، كاللظ الجاللة، أن، دا تدر  ذاا حر؛ دان ال
  أن هللا أعلاام بااالمر  اهااا، حاارو؛ المقطعااةالعلاام فااي ال دن داااذ  كثياار داان أذاا   دع ااا  داااتاادر  

  فاي صادر  ان كء جا ز أن ت  ها  افااا، ألل، سين، اااا، نا ن،  رسم ه على نطقه "ااسين"و  ا قل،  
المب ، فااب ا ك ب ااه علااى دااا ت طااق بااه جاااز ال ساامية بااه، ولااا قاااي   رل؟ دااا امكاانداااهااا  ال الساا رل }ساان

ينن  ى صيء اناس  لاان ينن ا  }ل ادخاارى  علااى ذااا  القااراال، القااراا  اع ااي [130]الدااافات {عن ااارا  بااه  {يء اناساا 
 حي ذٍا  الياس، وت ا  الياا وال  ن لل أكيد.

يعب، َوَذليَي ٌََ  اَلعَ : "اَنَن اَلَعَربييِّي َقاَل  " مي اَهَذا َكَثمب َندي ٌمى بياسىَ َ  َََ  َيَتسىَ وَُ لىَ اَ  يييى ي َيَد َي ىَ لىٌربِّي ِيَذا كىَ
َا َ  رب  َكَقَولي ي: ؛َمَعا،ى مي ى َعاليمب، َوَقادي َي ي نىي مي َن الٌتسىَ يب مىي ، َوَمَتَ لِّيمب. َوإيٌبَما َمَاَع َمالىي َ   ؛{يىس}، َوَمرييدب َبىٌ ْلي

ريَد بىي ي الىٌرب    ،هَ اَسمب ميَن َََسَماءي ٌهي َا َيَدَر  َمَعَاا اَه َيَاَىَ اَ  َمَعاىَ ا كىَ َم َعَليىَ ي  ،ََِرٌبمىَ دي وَُ َََ  َيقىَ َث َي ىَ ِىَ
 اَلَعَيَد.

َقَد َقاَل ٌهَ َتَعاَلى: َِجيَ  قيي  ينَ  َسثمب َعَلى }َل: َِ  ؟[130]الصاِا :{َل َياسي
َيَ  بىي  َقَلَاا:  مي وَُ الٌتسىَ َ اء  ََِت ىَ َي ََ ىٌ  ي، وَ َذليَي َمَ َتوبب ني َيَس بيَمَت ذيي لىَ َذا الىٌ يب هىَ َم َمالىي ذيي َتَ لىٌ َو الىٌ ى هىَ

، َوٌهَ  َعَلَي ي  َكالي ََ   َََعَلَم".ليَما ييي ي ميَن اإلَي
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 }ااا {  لادجاار المرتاا  علااى قااراا، و فااي صاادر ذااا  الساا رل }ااا { لكاان ادجاار المرتاا  علااى قااراال
ى  ن" فقاااط، وذاااا  دك  باااة ، وساااي"اااااا  حااارفينبدك  باااة  }اااا {، {}صي المساااب قة  ااااا لااان المب عن يء ص}سااان

ينن  رتاا  ادجاار المذاا   فااي صاادر الساا رل }ااا {  فهاا  ادجاار المرتاا  علااى، خمسااة حاارو؛ {اناساا 
ينن }ص   على ينن ص}  "اااا، وساين" فقاط، وناك اا هاا حرفا }ا { دن؟ {يء اناس  ينن } ،{يء اناسا  خمساة  {اناسا 

 .ااا، ألل، سين، ااا، ن ن   حرو؛

 ......طالُ: ..
أو حاار؛ المب ااى؟  ،حاار؛ المع ااىالماارا  بااه ، ذاا  ذاااا الهااال؛ فااي الماارا  بااالحر؛  اع ااي ،نعاام 

يمب  "الام" ي  الن أنقا  »اقا ي     -الساالمالداالل و عليه  -  يب  ال ث  دا  رء؛، ون مب حان رء؛، ونالن ن أنلا لب حان رء؛، لنكا  حان
رء؛ ثاام بعااد  لااك  "داايم" ثالثااة  ،، الم، فااااأداال أنهااا ا طااق اهااا، ا ا قلاا،  "أ" ثالثااة حاارو؛   «حاان

علياااه – يبااا  ال ث ، و أن تكااا ن  تساااعين حسااا ة اا ذااا" كاااالك  تساااعة حااارو؛، ودق ضاااى م"الحااارو؛، و
لب حاان »اقاا ي   -السااالمالدااالل و  ؛أنلاا  رء يمب حاان داا  رء؛، ون مب حاان ثالثااة حاارو؛، اثالثااين  اع ااي ،«رء؛، ونالن

 أجرذا دث   "ألم" أو أعمم؟ }الم{ ذ   اع يحس ة، 

رن    .ضاا  اد ذااا  دثاا  دااا تل الماارا  بااه  ذاا  ، الهااال؛ فااي الحاار؛  وسااب ه ود شااذه  لااك اع ااي داان
 حر؛ المب ى أو حر؛ المع ى؟ 

ن أكثااار دااان ثالثمائاااة ألااال حااار؛، فيكااا ن فاااي صالقااار   ادجااار ااااال ذاااك، و از  حااار؛ المب اااى  ا ا قل اااا
 ،لاال كلمااةن فيااه ساا ع ن أصالقر فاا ،حاار؛ المع ااى  دالاااين حساا ة، و  ا قل ااا ةثالثااداان اله مااة أكثاار 

اميا   -رحماه هللا-أو أقا  دان الربال، ذايس امساالم   فيك ن أجر  س عمائة ألل حسا ة، علاى الربال
، وفااي ل ااة العاارب ادداار دحاا مال    امودااا  الااى أن الماارا   حاار؛ المع ااى، وعلااى ذاااا اقاا  ادجاار،

 أن اكااا ن المااارا   حااار؛ -جااا ث وعاااال-بلضااا  هللا  قالالئفااا اطلاااق الحااار؛ علاااى ذااااا وعلاااى ذااااا،
 .-وعالج ث -ئق بكرم هللا الوذ  ال ،الك أعمم في ادج رفالمب ى، 

ودل  ، وِيَمىىا م مىىع الايىىىر،"باليىىاء والسىىين"اِتىىتح هللا هىىذه السىىورة " وقىىال بعىىع العلمىىاء:"
َميىىر علىىى سىىائر السىىور،  }يىىس{المَتىىتح علىىى َبىى  قلىىُ، والقلىىُ َميىىر علىىى ال سىىد، وكىىذلي 

 ."م تمل على مميع القر  
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رءصن  ااا دااا ور  فااي أن   لااىا  ذاااا داار   لااء   الءقاا  عاار؛ بأنهااا قلاا  داان دجاار  ذااا  ال ك نهااا ت   و  ،«»قن
 رل دان أنهاا قلا  دا ادي على  لك، لكن القائ  دس داح  داا جااا فاي ذاا  السا هالحرو؛، دا في

 .ذيا ادي عليه هدا في هدن    دا ان  ه الى دث  ذاا الكالمر  ن، ول  لم ان صالقر 
هىو " :ال ىعييوقىال  ".الحب ى هىو نلَى  " :سىعيد نىن مييىر وعكرمى ا، ِقال  ، َم اختلَوا يي  َي"

ِصىار هىو بالسىريابي  ِت لمى  بى  العىرب " :ال لييوقال  ."كلُنلَ  " :الحسنوقال  ."ءطينلَ  
 ."من لَتَم
ن ا  علاى أللااص أعجمياة، وقل اا دارار ا نصدن الهال؛ اين أذ  العلم فاي اذا ماي القار   ؛ن ر  على دا ع  

لااام اشااا م  علاااى  نصأعجماااي، والقااار  أعاااالم أعجمياااة بامجماااا ، ااااارا يم ن دشااا م  علاااى أسااامااصالقااار 
ماان  أعجميااة، كلمااات أعجميااة غياار ادعااالم المه لاال  اذااا  ،تراكياا  أعجميااة بامجمااا ، دااا فيااه ج 

ان ذاااا دمااا   الااان قاارروا أن فيااه بعاض ادللاااص ادعجميااة، قاال ا ود هااا ذاا  الكلمااات، لكاان ،فيهاا
ن فياه ذايا صا  لي كا ن القار  الل ات، اع ي تكلم به العرب، كما تكلم به غيرذم، وبهاا يهف  ت ر  ات  

 دنه عربي.  دما لم ت طق به العرب 
َقىوال القاضي عياض وقد سرد    ،ال تاب مستوِى  مقدم وِي    }ط {وقد م ى هذا المعاى ِي  "

 ."ِحكى  }يس{المَسرين ِي معاى 
لن  فااي -السااالمالدااالل و عليااه - يباا  ال ث فااي أسااماا  }ااا { دنااه اح ااا  لاااكر بااال عريآ بحقاا ق  ا"الشاا  

 .-السالمالدالل و عليه -المدطلى" 
 ةَ رَ  ىَ ي عَ بىي رَ  دَ اىَ ي عي »لىي  :قىال -مصلى هللا علي  وسل- ييي الاٌ  َب  روي عنَنو محمد مكي ِحكى  "
 .اسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىما  لىىىىىىىىىىىىىىىىىىى  «سيىىىىىىىىىىىىىىىىىىىَ   وَ »طىىىىىىىىىىىىىىىىىىىَ  :، ذكىىىىىىىىىىىىىىىىىىىر َ  ماَىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا«اءمَ سىىىىىىىىىىىىىىىىىىىَ ََ 

صىلى هللا عليى  - قىال: سىمع  رسىول هللا -رضىي هللا عاى - عىن علىيالمىاوردي وذكىر قلى : 
س، يىَ  ، وَ طىَ ، وَ دَ مىَ حَ ََ ، وَ دَ مىَ حَ م :اءمَ سىَ ََ   َ عَ بَ    سىَ رَ قىَ ي الَ ي ِىي ابي مَ سىَ ى ََ الَ عىَ  تَ هللا  ٌ ِي » :يقىول -وسلم

معَىىر عىىن َنىىو عيىىد الىىرحمن السىىلمي قالىى  القاضىىي. وحكىىى  ،«هللا دَ يىىَ عَ ، وَ رَ َي دٌ مىىَ الَ ، وَ لَ مىىي زٌ مَ الَ وَ 
رضىي -عبىاس  انىنوعىن . -صلى هللا عليى  وسىلم-، مااطب  لايي  "يا سيد: "َب  َرادالصادق  
هىو قسىم وهىو مىن " :. وقىال-صلى هللا علي  وسلم-ا محمد، يا ِبسا ، َراد   }يس{:  -هللا عاَما

 . "َسماء هللا سبحاب 
: انىن الحاهيى ن وعى". وقيىل: يىا رمىل، وقيىل: يىا ِبسىا محمىد، يىا  :قيىل: معاىاه" :الزمىاذوقىال 
  ".محمديا  }يس{



 

 

 
10 

 10 (001يس ) -تفسري القرطيب

 محمىديا . قال: "قسم َقسم هللا ب  قيل َ  يال  السماء واْلرض بألَي عام،  }يس{  :كعُوعن  
  .[3]يس:{ينلي سَ رَ مَ الَ  نَ مي لَ  يَ بٌ ِ}

، وصح يي  -صلى هللا علي  وسلم-َب  من َسمائ   رَ دِّي ِج  قَ  [2]يس:{َواَلَقَر  ي اَلَح ييمي} :َم قال
كا  يي  من التعظيم ما تقدم، ويؤكد يي  القسىم عطى  القسىم اْلخىر عليى ، وإ  كىا    ،َب  قسم

 ."َدايت تحقي  رسالت  وال َادة نِقد ماء قسم  خر بعده ل بمعاى الاداء
انااك لماان  ،، اع ااي  "اااا دحمااد {ينل  ساان رء م  الء  نن ماا  لن  كن نااث ِ  ا} {ااا } والمااؤخراع ااي  ذاا  ذاام داان المقاادم 

يم  ونالءقاا  }"، ثاام بعااد  لااك  نالمرساالي كاا   ،قساام ااا {}، أو ذاا  داان تاا الي ادقسااام وج بهااا واحااد؟ {رءصن  الءحن
يم  } كاا  رءصن  الءحن ا   كالدااه، وأدااا دااا جاااا داان  {ينل  ساان رء م  الء  نن ماا  لن  كن نااث ا}، قساام {ونالءقاا  جاا اب القساامين؟ ذاااا د لاان

ا الءم  ثد     } خ  اا  اااا داان ادسااماا، نعاام ا، وغيرذمااااا  و ااهأساامائه   ا أنا هاان ا }، [1 ]الم داا {ااان ا أنا هاان ااان
ث  ر   ع     }  ،[1]المدثر {الءم دث بءد  َّللاث  اندء ذر، االح ، وأسمااثاا ةأسماا له ، و [19]الجن {...ونأننثه  لنمثا قنامن عن

اا  و اه،  ذا  دن أسامائه الثاا اة، وأداا دحمد، وأحمد،  -السالمالدالل و عليه  -حي، العاق   االم
بعضاها  راثاص، جااات بأخ اار و ا  أسماا ذاي دجار  أوصاا؛المه لل فيها، وذ   سمااها  دن ادف

الداااالل علياااه -   فاااي سااايرتهوعلاااى الك ااا ،ونااا، فاااي المدااا لات ،، و   بااا  ثء ثااااا،، وكثيااار د هاااا ال ان 
 با، الاى داا اقارب دان المائاة، وك   ، وصالد هاا ذايا كثيار ح اى   نن و      وأساماا  وذمائله،    -السالمو 

ا على جدار المسجد ال ب   القدام، وكثي  أوصا؛.ر د ها أاض 
ي ي ِىي ابي مَ سَ ى ََ الَ عَ هللا تَ   ٌ ِي »ا؟  َميصح  -َحسن هللا ِليكم، رضي هللا عا - علي طالُ: حديث

 .«  رَ قَ الَ 
 دا  كر  المارو  ؟

 .بعم:  طالُ
ن، صهاا  ثاا اة باالقر فدحماد، وأحماد، الم دا ، المادثر، عباد هللا،  تاه فياه نمار، أداا  على ك  حاي ثب

عااه فااي   لكاان الكااالم علااى وق ه لاال فيهااا، والهباار بملاار   ال اثباا،،مذااا  ذااي ال، و ااه، أدااا  ااا 
 .ن واقلصالقر 
َقسىم هللا ،  خىر بعىده لتحقيى  رسىالت  وال ىَادة نَدايتى   اء قسمِقد م  ؛وإ  كا  بمعاى الاداء"

، ب  لمن المرسلين نوحيى  ِلىى عبىاده، وعلىى صىراُ مسىتقيم مىن ِيمابى َوكتاب     ،تعالى باسم 
لىىم يقسىىم هللا تعىىالى ْلحىىد مىىن " :الاقىىا َي طريىى  ا اعومىىاذ ييىى  وا عىىدول عىىن الحىى . قىىال 
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 "يىا سىيد"ِبى   :ي  من تعظيم  وتم يده على تأويل من قىالَبييائ  بالرسال  ِي كتاب  ِا ل ، وي
 ."ابتَى كثم  "«م دَ  دي لَ د وَ يي ا سَ بَ َ» :-السثمالصثة و علي  - :ما يي ، وقد قال

 "سيد"، سين الحر؛ ادوي دن  "سيد"، فكأنه قاي  اا سيد، وقد أخبار ذا  ده درل دن  سين  اع ي
ولااي   ،نااداا  فيكاا ن علااى ذاااا ،  «مص ن  د  لاان د ون ي  ا ساان ناان أ»  عاان نلسااه -السااالمالدااالل و عليااه - يباا  ال ث 

 بقسم.
، ومىىا لسىى  مرسىىث، قىىريش قالىى  كَىىار : "-مىىارضىىي هللا عاَ- انىىن عبىىاسقىىال الق ىىيري وحكىىى "

 ".مىىىىىىىىىىن المرسىىىىىىىىىىلينا محمىىىىىىىىىىد، م َ   ىىىىىىىىىىَ حَ ِلياىىىىىىىىىىا، ِأقسىىىىىىىىىىم هللا بىىىىىىىىىىالقر   المَ  َرسىىىىىىىىىىلي هللا
 .[1]هود:{َح يَمَ   َياَت َ ََ }:  تعالى  كما قال  حتى ا يتعرض لبطث  وتااقع،م  َ حَ المَ : {اَلَح ييمي}و

 ،م ىي حَ حى  هللا بمعاىى المَ  ِىي الحكىيم وقد يكىو  ،  م ِي بظم  ومعابي  ِث يلحق  خللوكذلي َحك
 ."بمعاى المؤلم :بكسر ال اَ، كاْلليم

وثاااا، فااي أساامائه، فهااا   ،{الع ياا  الحكاايم}داان أسااماا هللا الحساا ى، الحكاايم،  اذاااا باع  ااار  اساام  
 جاا ث - لكاا  ذاايا مكاا  حء د  الااه، دحكادااه، دواداار ، ل  ا يااه، دفع ،ل داان ءعن  ه مكاا  حء د  اساام فاعاا   مكاا  حء الم  

رءصن  }ن صلقار ل وأدا بال سا ة باع  اار  وصال ا  -وعال يم  لء اونالءقا  كا  م دا قن دان ق بان   قائلاه، وذا  ف {حن كان ها  د حء
 .-وعال ج ث –هللا 

يم  } :قولىى  تعىىالى" َتقي ُ  َمسىىَ َرا ى صىىي  :الزمىىاذو اإلسىىثم. وقىىال هىىو ديىىن مسىىتقيم  :َي ،[4]يىىس:{َعلىىَ
ليينَ }، وقىىال: "علىى طريى  اْلبييىاء الىذين تقىدموك" َن اَلَمَرسىَ َي َلمىي ى }، و"ِ " خيىر [3]يس:{ِيبىٌ َعلىىَ

يم   ُ  َمَسَتقي َرا يم  } :، وإبي{ِيٌبَي َلميَن اَلَمَرَسليينَ }: ، َيخير َا    {صي ُ  َمَسَتقي َرا  ."{َعَلى صي
ل  }"  نث ا  "خبر   سن ل ينن }  ،{نن يلنم نن الءم رء سن وداا  خلا، عليهاا دان اسامها  "انث "جملة تادة دن   {ا نثكن لنم نن الءم رء

لنقة،ن بالوخبرذا، لكن خبرذا المق ر  م  ننها الم  نحء ل ينن } الم، ال ي ا سن سن  ذاا خبرذا. {لنم نن الءم رء
رَ }على استقام ، ييكو  قول :  {َلميَن اَلَمَرَسليينَ }  :وقيل: المعاى" ى صىي يم  ُ  اَعلىَ َتقي مىن صىل   { َمسىَ

َي بىىٌ إي وَ }: وا علىىى طريقىى  مسىىتقيم ، كقولىى  تعىىالىلَ سىىي رَ َي ِبىىي لمىىن المرسىىلين الىىذين ََ  المرسىىلين
يم  َلتَ  َتقي ُ  َمسىىىَ َرا ى صىىىي ديي ِيلىىىَ ُي ٌهي  ،َىىىَ َرا  .الصىىىراُ الىىىذي َمىىىر هللا بىىى  :َي [53-52]ال ىىىور :{صىىىي

يمي}  :قول  تعالى  ، وحمزة ،ويحيى ،عمشواْل ،وحَص ،عامر قَر انن .[5:سي]{َتازييَل اَلَعزييزي الٌرحي
. َوضىىاَ بىىزل هللا ذلىىي تاىىزيث،  :ناصىىُ الىىثم علىىى المصىىدر، َي {َتازييىىلَ } :وخلىى  ،وال سىىائي

 ."[4]محمد:{ََِ َرَب الرِّيَقابي }: المصدر ِصار معِر ، كقول 
 .ت  يال   ٍ  دحاو؛، أن له أو ن لهك د للعاع ي  دددر د ؤن 
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ابي }  :َي  [4]محمد:{ََِ َرَب الرِّيَقابي }:  كقول " ع علىى خيىر بىالِر {َتازييىلَ }:البىاقو  و . {ََِ َرَب الرِّيقىَ
يمي َتازييلَ }  :انتداء محذوَ، َي هو تازيل، َو الذي َبزل ِليي  "َتازييىلي " :وقىر   ؛هىذا {اَلَعزييىزي الىٌرحي

صىىلى هللا عليىى  -ي يىىي والتازيىىل يرمىىع ِلىىى القىىر  . وقيىىل: ِلىىى الاٌ  ،  القىىر  دل مىىنبىىال ر علىىى اليىى
يمي ازييىلَ تَ } :، وإبىي[3]يس:{ِيٌبَي َلميَن اَلَمَرَسليينَ }  :، َي-وسلم  :. ِالتازيىل علىى هىذا{اَلَعزييىزي الىٌرحي

 ".بمعاى اإلرسال
ل  ، كما ذ  ذأن القر  بمع ىال   .نصامن اي دن العل  الى الس 
ر،ا}  : تعالىقال هللا"  كىَ ا ي ٌهي   ،َقَد ََبَزَل ٌهَ ِيَلَيَ َم ذي َيَ َم  يىَ وا َعلىَ وا، َيَتلىَ ا    َرسىَ -10]الطىثق: {َمَييِّياىَ

رحمى  هللا َبزلَىا  -صلى هللا عليى  وسىلم- ومحمد .ويقال: َرسل هللا المطر َوبزل  بمعاى. [11
َن ا}مىىىن السىىىماء. ومىىىن بصىىىُ قىىىال:  َي َلمىىىي  .العزيىىىز الىىىرحيممىىىن  ِرسىىىاا،  [3]يس:{ليينَ َلَمَرسىىىَ ِيبىىىٌ

يمي}: الماتقم ممن خالَ ، {اَلَعزييزي }و  .": بأهل طاعت {الٌرحي
 الع يا  ال  اسا  ال الا   اع ي ،الع ي  الرحيم والجمل اين ذاان االسمين  ،مث  ذااال عقي  ب  اع ي

قاان  باا، الاارحيمالحكاايم، ال لاا ر   الاارحيمال لاا ر ذاادل،  هاااال ااي في الحكاايم لاا عض ادحكااام الع ي وي عن
قاان  اهااا فااي ادحكااام ال ااي فيهااا  اد  قماا   اع ياا   أنااه داال ك نااه  الع ياا  الاارحيم والجماال اااين سااه لة، ا عن

ا بالمقاااا  ، لااهدماان خال فااي دثاا  ذاااا  ا، كمااا جاااا الجماال اي همااا د اساا   بماان أ اعااه رحاايمب ذاا  أاضاا 
ئء } نماا جمال اي هماا دان بااب ، اساه لة يهاافوال   ،ذادل  فيهاا  ال  اأحكادا    لام ا عقا    دنه   الم  ل ننبا  

يم   اناب  ادنل يم  ،  ع  نا    أنن  ي أنننا الء نل  ر  الرثح  اناا ي ذ  ن الءعن ، والقرصن دثاني كله [50-49الحجر ]{ونأننث عن
 .على ذاا

ى: ْلبَىا بَىي، والمعاى ؛قتىادة  :ا موضع لَا مىن اإلعىراب عاىد َكَّىر َهىل التَسىير، مىاَم  {َما}"
لتاىذرهم مَّىل مىا "، ِىالمعاى:  "الىذي"  :. وقيىل: هىي بمعاىى"ا ما َتى  باءهم قيلي بذيرر قوم، لتاذ"

 ."انن عباسقال   ،"َبذر  باؤهم
الااان ا ل  اار ق دا  وباين ك نهاا د صا لة  " "،صبااؤذم  اار"لام ا  نافياة، اع اي{  دنا}  اين أن تك ن فرق  و 

"امنااار  ، بان ثء ا  ك ناه "، فارق ااين ذااا همئ  صبااار كبناا  ال  ار ق دا  " "، وبين ك نها دددريةصباؤذم  أنار
ي ال ث  دجااياقباا   هدناا  ى، ترتاا  عليااه حكاام أذاا  الل اارللاان  ء ا   "، وبااين ك نااههمئاباا  آل عليااه الدااالل -باا 

ين رنسا  ال  } اقا ي  -ج ث وعاال-هللا    -والسالم ا ينن حن اثى نن ءعان ا   ا د عان ا ك  اث دان أذا   ، دع اا [15]امساراا  {ون
 ذا  بمع ى الاا ، وأنهام علاى ار ٍ  "دا" و  ا قل ا  انعاا ن ح ى ارس  الرس ي بال ص، ا     رل الالل

ي، و ا  ا اعاااا ن  وخااالل ا وأذاارك ا ،سااابقة بااال  اترلأااايهم اااارا يم، ال اا هم الاادع ات ا ار   داان  - ال ثباا 
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أايه  سأله عن   أنهم اعاا ن، ح ى قاي لمن أثب، في كثير دن ادحا اي   -عليه الدالل والسالم
 ،  يث على أنهم اعاا ن دنهم ال  هم الدع ات السابقة بال  اتر.« ن ف ي ال ثاراا نن أنا ي ونأنبن »
وقتىادة ، وعكرمى  ،-مىارضي هللا عاَ-انن عباسقال  "، ل ما َبذر  باؤهملتاذرهم مَّ"ِالمعاى:  "

ي ىوُ َ  ت ىو  العىرب  . َم"َمائي ا ِبذار  بلتاذر قوم، "  :والَعل مصدر، َي  {َما}وقيل: ِ     ا.َي ، 
. وي ىوُ َ  يكىو  "لىم ياىذروا نرسىول مىن َبَسىَم: "قد نلَتَم بالتواتر َخبار اْلبيياء، ِالمعاى

ا لقىوم لىم يىيلََم خيىر وا. وي ىوُ َ  يكىو  هىذا خطابى، سىَ  ىن َِلىوا َوعرضىوا وبَ ول ،نلََم الاير
َن كَ } :تعىالى ي، وقد قىال هللايي بَ  اَهَم مىي ا  َتَياىَ ُ  َيَدرَ َومىَ ير  تىَ ذي َن بىَ َي مىي َم َقَيلىَ َي َي َلَاا ِيلىَ ا َََرسىَ ا َومىَ ََ وَب  {سىَ

 ."[44]سبأ:
لنكن د نء ننا  } اع ي مء قنبء لء نا ا لنيءه  سن ا أنرء  دن العرب. ،اه ص اهم، اع ي  د هم{ ارٍ دن

تَ }: وقال" ََ َم َي ََ ير  ميَن َقَيليَي َلَعٌل َر َقَوم،ا َما َََتاَهَم ميَن َبذي  ."ييي بَ  َي: لم يأتَم [3:]الس دة{َدو َ ليَتاذي
 -رحمه هللا-اان القيم  رفبن ذؤالا كما قرث   ،أو دن غيرذم  ،، س اا د هميب  نن  ع ل   أدا دننء لم تبل ه

 .الهجرتين"، ذؤالا ا مء نحن   ن ا م القيادة ي أواخر  " ريقف
ن ذلىي، متَىاِلو  عىَِىم معرضىو  اْل   :نلََىم خيىر اْلبييىاء، ِىالمعاى  :وعلى قىول مىن قىال"

ِيَلو َ }ِب  ِاِل عا . وقيل:  :ويقال للمعرض عن ال يء ا َِ َم  ََ  .عن عقاب هللا {َِ
َوَل عَ } :قول  تعالى  ٌ  اَلقىَ ريهيمَ َلَقَد حىَ ى َََكَّىَ َم ا } ،َي: ومىُ العىذاب علىى َكَّىرهم[، 7]يس:{لىَ ََِىَ

و َ  اىىَ ن سىىيُ تىىركَم َىىم نىىي ،كَىىره بجبىىذارك. وهىىذا يىىيمن سىىي  ِىىي علىىم هللا َبىى  يمىىو  علىىى {َيَؤمي
ثا، } :اإليمىىا  ِقىىال َِ َم ََ َي اقي ي َََعاىىَ ا ِىىي ا َمَعَلاىىَ َنىىي مَىىل نىىن ه ىىام قيىىل: بزلىى  ِىىي  [.8]يىىس:{ِيبىىٌ

يصلي ليرضان َرس  بح ىر، ا محمد، حل  لئن َر  َبا مَل َ   : "وذلي  ؛زوميينوصاحيي  الما
ع ح ر،   ، والتصى  الح ىر نيىده،يىده ِلىى عاقى أ ِلي  رمعى  مَ وَ ا ليرمي ، ِلما ََ ِلما ر ه ذهُ ِِر

يرهمىا، َِىو علىى هىذا تمَّيىل، َيوعكرمى   ،-مىارضي هللا عاَ-انن عباسقال    هىو بمازلى   ِو
وهىىو - اقىى ، ِلمىىا عىىاد ِلىىى َصىىحاب  َخيىىرهم بمىىا َر ، ِقىىال الرمىىل الَّىىابيه ِلىىى عدَ   يىىَ لىىٌ َِ مىىن 

 ر، ِىأعمى هللا ليرميى  بىالح َبا َرضخ َرس . ِأتاه وهو يصلي علىى حالتى   :-الوليد نن المَيرة
ِقىىال: وهللا مىىا ، ِ عىىل يسىمع صىىوت  وا يىراه، ِرمىىع ِلىىى َصىحاب  ِلىىم يىرهم حتىىى بىادوه ،بصىره

وابطلى  ِرمىع  ،َىم َخىذ الح ىر  ،َبىا َرسى   نٌ خَ دَ ََ ل الَّالث: وهللا َْلَ َريت  ولقد سمع  صوت . ِقا
 : مىا َىأبي؟ قىال: َىأبي عليى . ِقيىل لى اعلى قَاه مَ ي،   رٌ على عقيي  حتى خَ   َص  ي اَ   يَ رَ قَ ََ القَ 
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قىط َعظىم ماى ، حىال  نذبب ، ما َريى  ِحىث،   رَ طي اَ يَ   عظيم، َري  الرمل ِلما دبو  ما ، وإذا ِحلب 
  ".والعز  لو دبو  ما  ْلكلاي ِواا ، نياي وبيا 
ى اَْلَذقىىَ } تعىىالى: ِىىأبزل هللا َي ِيلىىَ ثا، ََِىىي َم ََِىىَ َي اقي ي َََعاىىَ ا ِىىي ا َمَعَلاىىَ َم مَ ِيبىىٌ و َ ا ي ََِىىَ انىىن وقىىَر  ،{َقَمحىىَ

ِبىىا معلاىىا ِىىي }: وقىىر  : الزمىىاذ. وقىىال {ِبىىا معلاىىا ِىىي َيمىىابَم} :-مىىارضىىي هللا عاَ-عبىىاس
 ."وهذه القراءة تَسير، وا يقَر بما خال  المصح " :الاحاس". قال {َيديَم

ا ا  لياه رفال الارأس،أن الء    انما اك ن بجمال اليادان الاى الع اق دماا ا رتا  ع باع  ار تلسير  ،نعم
 رأسه.   رافلب ا بالع ق ترت  عليه أن ارتلل الرأس، وذ  دقم  ن طن ب  ن تح، الع ق ور  اا اليد  ن عن    و  
َب " َِىي  ءة ال ماع ، التقدير: ِبا معلاا ِي َعااقَم وِي َيديَم َِىثا، على قرا  وِي ال ثم حذ

َرانييَل }: وبظيىرهتحذَ مَّل هىذا.   عن اْليدي ا عن اْلعااق، والعرب  ِلى اْلذقا ، َِي كااي ب  سىَ
يَكَم اَلَحرٌ  ى مىن قَ حر وَ ى من القَ ْل  ما وَ   ؛وتقديره: وسرانيل تقيكم اليرد، ِحذَ،  [81]الاحل:{َتقي

 ."اليرد
 ما ادي عليه دن المحاو؛.اع ي  دن باب االك لاا، اك ل ن بالكالم الماك ر ع

َم }: ركَم اإليما  ِقىالت َم نين سيُ طالُ: َيخ َحسن هللا ِليكم، قول : َي اقي ي َََعاىَ ا ِىي ا َمَعَلاىَ ِيبىٌ
ثا،  َِ ََ}. 
ي، انماا    ا  الء  اكا ن فعلاى ذااا ، دنهم ك ب ا دان أذا  الشاقاول، ذاا المك  ب عليهم  اع ي سا   لاي  ب ح 

 ذ  بالك اب السااق.
ََل"؟. "لٌ ََ الَ "ْل  :  طالُ  َو "ال

" ال  يجاة  ال ا  ط، و"ب" الاا  ذا  الار  ال ا  الىذي هىو ِعىل "   ال ان ،  "ال ن "" و ال   "و  " ال   "  لرق اينال
 الحاصلة بعد ، فه  د ل ي. 

 :-لمىىَ وَ  زٌ عىىَ -كىىو  ِىىي اليىىد، وا سىىيما وقىىد قىىال هللا ِذا كىىا  ِىىي العاىى  ِىىث نىىد َ  ي لٌ َىىَ ْل  الَ "
ا ي } ى اَْلَذقىىَ َي ِيلىىَ َم مَ }. ِقىىد علىىم َبىى  يىىراد بىى  اْليىىدي {ََِىىي و َ ََِىىَ َي: راِعىىو رءوسىىَم ا  {َقَمحىىَ

علىي َ  " :عيد هللا نن يحيىرو   .  يده ِلى ذقا  ارتَع َرس لٌ َِ  نَ ْل  مَ  ؛يستطيعو  اإلطراق
ىع َرسى   -  السثميعل-  نن َني طالُ . "َراهم اإلقماح، ِ عىل يديى  تحى  لحيتى  َولصىقَما وِر

  ي حىَ مَ قَ ََ  :يقىال: "قىال .اْلصىمعيه مىا روي ييى ، وهىو مىأخوذ ممىا حكىا ل  مىَ وهىذا ََ  :الاحىاسقىال 
ع َرسَاََ امَ  َ   لي نَ ذَ ِذا مَ  الداب َ   ."ا لتِر

 .ا، ان ا ا جن  ،  حء من قء أن ال ال، 
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 ."اب دال  َ حَ مَ قَ يقال ََ : "طالُ 
 ، عليها  مة؟الدابةن دن اااش؟ أنك  ن   
 .: اطالُ 

 عليها. لي  الدابة
 .ليس عليَا:  طالُ 
،  اهاان ادن جن ل   ا، ان ا ا جاان  دابااةن ال ،  حااء من قء أن "صاا   اد   ." دضاام دة ع اادناالدابااةدن "  "الدابااة  "، أو  "أ قءم حاان

 ." نَ ذي ِذا مَ : "طالُ
 ".اهن ادن جن ل   ا، ان ا ا جن  دابة  ال ،  حن من قء أن ص  اقاي  "ادو ،  بن ا  ج   ا ا"، اهن اد  جن ل   ، ان ا  ا ا ج  لكن دا اق ي  "

ىع ر َىَ امَ  َ   لي نَ ذَ ِذا مىَ   الداب َ    ي حَ مَ قَ ََ :  يقال" والقىاَ ميدلى  مىن ال ىاَ   :الاحىاسقىال    ."َسىَاا لتِر
َىا ابَ اَ ن  عي ذَ ، ِذا مىَ الدابى َ   َ حَ مَ كَ ََ  :يقال" :اْلصمعيلقربَا ماَا. كما يقال: قَرت  وكَرت . قال 

 :وما  قول ال اعر. "حتى ياتصُ َرسَا
   الردة وتماده  البي، لا  والَرس مكمح...

ُها  ب و وترمى  ب بعيَا   تمور 

 
اإلي من  مكمح وحذار،ا  والَرس   عاد 

 
ا: موحى، البعيىر قَ  حَ مىَ وقَ  .اْلصىمعيعىن  هذه وحدها نث َل   و َا، حتَ بَ َا وكَ حتَ ََ كَ َا وََ حتَ مَ كَ ويقال: ََ 

ىىع َرسىى  ع ح مٌ قَ تَ ح، يقىىال: َىىرب ِىىَ مىىي وقَ  حب امي قىىَ  الحىىوض وامتاىىع مىىن ال ىىرب، َِىىو بعيىىرب اىىد ِذا ِر
ع َرس  وترك ال رب ري  ،بمعاى ؛حمَ قَ وابَ   ."ايٌ ِذا ِر
ا، بحيااي  « من قن تن أن فاان  ب  رن ذااء أن »  -د ااه قاا ي أم زر  فااي حااداي أم زر  الط ياا و  ا ذااداد  اع ااي  أروى رياا 

 أ طر الى رفل رأسي.
عى  َرسىَا مىن داء يكىو  نَىا َو نىرد. وهىي ِنىلب ذا ور   ِنلىي: ِحىَ امَ وقد قَ "  د  ولىم ت ىرب، وِر
يصى   ب ىرب على ِير قياس، قىال   ؛احمَ قي :  ا، وال معَي ،   حب امي قَ مَ ح، وباق   امي قَ مَ    ، وبعيرب حَ امي قَ مَ 

 :سَيا 
 وبحىىىىىىىىىىن علىىىىىىىىىىى موابيَىىىىىىىىىىا قعىىىىىىىىىىودب 

 احمىىىىىىىىَ بَىىىىىىىىع الطىىىىىىىىَر كاإلنىىىىىىىىل القي   

   
ىىع البصىىر، يقىىامىىَ واإلقَ  ىىع الىىَرس ِو وعىى، ل  َىىَ   الَ حىىَ مَ قَ ل: ََ اح: ِر ا مىىن ضىىيق . ، ِذا تىىرك َرسىى  مِر
َر  نىل ِذا ورد   ذاهىا ْل  اإل :ا نىذلييَ مِّي اح: ََد ما يكو  من اليىرد، وهمىا ال ابوبىا ، سىَ مَ قي   اَو

ضىرب  هللا تعىالى لَىم ِىي  السىوي . وقيىل: هىو مَّىلب    َ حىَ مي قَ   :ح  رءوسىَا، وماى امَ قَ نرد الماء َِ 
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نىىو عييىىدة ،م  ٌث يحيىىى نىىن سىىَ مَلىىول، قالىى  ا  الامتاىاعَم مىىن الَىىد  كامتاىى  وكمىىا يقىىال: ِىىث ب  .َو
 :حمار، َي: ا يبصر الَد . وكما قال

ىىىىىىىىىىىىىىىد َِىىىىىىىىىىىىىىىثل َوقيىىىىىىىىىىىىىىىاد  لَىىىىىىىىىىىىىىىم عىىىىىىىىىىىىىىىن الَر

   
 :كا  يَو  امَرة ِي ال اهلي ، ِلما َسلم راودت  ِأنى َوب أ يقولَبا ذؤيُ َ  "وِي الاير: 

 ِلىىىىىىيس كعَىىىىىىد الىىىىىىدار يىىىىىىا َم مالىىىىىىي

 ب السثسىىىىىىلالرقىىىىىىاول ىىىىىىن َحاطىىىىىى  ب  

   
 وعىىىىىاد الَتىىىىىى كال َىىىىىل لىىىىىيس بقىىىىىا 

 "سىىىو  العىىىدل َىىىيئا ِاسىىىتراح العىىىواذل  
   

ه، ال اسااا طيل أن اااا اوي داااا كاااان ا اولاااه فاااي ال كااااليآ تم ااال صاااارت كالقياااد لااا ،بمع اااى ال كااااليآ
 جاذلي ه، دن ال كاليآ والحدو  تم ل.

 لوعىىىىىاد الَتىىىىىى كال َىىىىىل لىىىىىيس بقائىىىىى
 لعىىىواذلسىىىو  العىىىدل َىىىيئا ِاسىىىتراح ا  

   
اسا طيل أن اا اوي داا ا اولاه الشاا اب، الشاايس الكبيار الاا  ال جعلا، ذااا الل اى دثا   ذاا  ال كااليآ

اقا ي سا ى العادي، سا ى الكاالم الداحي   اسا طيل أن، وال   ال كااليآذاا الل ى دثله بسب  فدار  
  ام وال زداامودن غير خطا ،ن اق ي الكالم دن غير قيد ا، كفاس را  الع ا ي، الا  ال اعاق  عليه

، ثاام لمااا تادان واساا قام  د عاه ذاااا الاادان وذاا  االساا قادة دماا كااان ا اولااه، ويعال ناه وال ااس الم نااه
 ذيا،  ذ  الا  االم دن أجله.فدار ال االم على 

َي:  ؛هذا ضرب مَّل"ا: َي ،  ءالَرا. وقال "ماعاا بموابع اإلسثم عن تعاطي الزبى والَس  :َراد"
ى} :، وهىىىو كقولىىى  تعىىىالى"ِىىىي سىىىييل هللا حبسىىىااهم عىىىن اإلبَىىىاق َلولىىىَ ، ِيلىىىَ ََ َدَك َم َل يىىىَ  َوا َتَ عىىىَ

 لَ عي ء صاروا ِي ااست بار عن الح  كمن مَ وقيل: ِ  هؤا  ،ال حاك   وقال  [29]اإلسراء:{َعَاقييَ 
 َِ اضى، ِ مع  ِلى عاق ، يبقي راِع،   لٌّ ِي يده  ا بصىره ا يَتحى . والمت يىر ا َرسى  ا ياَ ى ، ِو
ُهىىري وقىىال  .تصىىاب العاىى بيوصىى  با عىى  اْلِىىثل " :اْل ِ  َيىىديَم لمىىا ِلىى  عاىىد َعاىىاقَم ِر

ع رءوسَا ،ادَ عَ َذقابَم ورءوسَم صَ   ."  ال َر ِي قلوب ال َارلَ اَ الماع بي . وهذا "كاإلنل تِر
و نما ذي دعه،  ،دث  ذاا ادسل ب  دنهم ارون أن االس طاعة ال تسبق العم  ذاا ع د ادذعرية

 االس طاعة دل العم . قلن هء و نما ت  
ا ِىد،  وعاد قوم بسليَم التوِي  عقوب  لَم على كَرهم. وقيل: اْلي  َِىارة ِلىى مىا يَعىل بىأقوام  "

َم } :وضع اْلِثل ِىي َعاىاقَم والسثسىل، كمىا قىال تعىالىِي الاار من   َي اقي ي َََعاىَ ثَل ِىي ىَ ِيذي اْلَِ
لَ   ."ا  نلََ الماضيَوخير ع ،[71]ِاِر:{َوالٌسثسي
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 .اللظ الما ياع ي  جعل ا، 
َم َمَقَمَحو َ }" ََ  ."و  عن كل خيرلٌ ََ مَ  :مقمحو  " :م اهدتقدم تَسيره. قال  {َِ
َرو َ } :قولىى  تعىىالى  َم ا َيَبصىىي َيَااَهَم ََِىىَ َِ ىىَ ا ََِأ دًّ َم سىىَ َيَىىي َن َخَل ا َومىىي دًّ َم سىىَ َي ي دي َيني ََيىىَ َن نىىَ ا مىىي  {َوَمَعَلاىىَ

 .[9]يس:
، -صىلى هللا عليى  وسىلم-ي يىي ِلىى َصىحاب ، ولىم يصىل ِلىى الاٌ َنىو مَىل لمىا عىاد "  :مقاتىلل  قا

َقتل  نَذا الح ىر. ِلمىا َبا وقال: ناي مازوم وسقط الح ر من يده، َخذ الح ر رمل  خر من 
 صىلى هللا عليى - ييىي طمىس هللا علىى بصىره ِلىم يىر الاٌ   -صىلى هللا عليى  وسىلم-  ييىي دبا من الاٌ 

محمد نىن ِسىحاق ، َِذا معاى اْلي . وقال "ِرمع ِلى َصحاب  ِلم يبصرهم حتى بادوه  ،-وسلم
يب  اناا ربيع ملس  "  :ِي روايت  صلى -ي يي و  الاٌ دَ صي ارَ ، يَ َومي  نن خل  ،َلَونو م،  عتب  َو

 وِىي {يىس} :وهو يقَر -السثمالصثة و علي  -لييلَوا من َذاه، ِارذ عليَم   -هللا علي  وسلم
َيَااَهَم َِ }  :وقىَر  ،اب ِرماهم ب يده تر  َِ ىَ ا ََِأ دًّ َم سىَ َيَىي َن َخَل ا َومىي دًّ َم سىَ َي ي دي َيني ََيىَ َن نىَ ا مىي َم اَوَمَعَلاىَ  َىَ

َرو َ   :. وقىىد م ىىى هىىذا ِىىي سىىورة"-السىىثمالصىىثة و عليىى  - علىىيَم رٌ ِىىأطرقوا حتىىى مىىَ  {َيَبصىىي
َر  َ } ،"سىىىبحا " َرَََ  اَلقىىىَ َتور،ا َوإيَذا قىىىَ ا َمسىىىَ َ ابىىى، َرةي حي اْلخي وَ  بىىىي اىىىَ يَن ا َيَؤمي ذي َيَن الىىىٌ َي َوبىىىَ ا َنَياىىىَ  {َمَعَلاىىىَ

لَ }: ال ىىثم ِىىي "ال َىى " وم ىىى ِىىي .[45]اإلسىىراء: ا  ََِىىَ َل َنَيَااىىَ ى َََ  َتَ عىىَ ا َعلىىَ َي َخَرمىى، َل لىىَ َبَ عىىَ
ا َم َسدًّ ََ ا}  -[94]ال َ :{َوَبَيَا َيَااَهمَ }   .لَتىاب م السين وِتحَا، وهما    {َسدًّ َِ ىَ ِطياىا   َي:  {ََِأ

ويحيىى  ،وعكرمى ، -مىارضىي هللا عاَ- انن عبىاسوقَر  ".البقرة: "َبصارهم، وقد م ى ِي َول
وهو ضي  بصرها حتى ا   ،بالعين ِير مع م ، من الع اء ِي العين  {ماهَ اَ يَ  َ عَ أَ َِ }  :نن يعمر

 :تبصر بالليل. قال
 متىىىىىىىىىىىىى تأتىىىىىىىىىىىى  تع ىىىىىىىىىىىىو ِلىىىىىىىىىىىىى ضىىىىىىىىىىىىوء بىىىىىىىىىىىىاره

   
َكري الٌرَحَمني َبقَ } :وقال تعالى  َو َلَ  َقريينب يِّيَع لَ َوَمَن َيَعَش َعَن ذي ََ َيَطاب،ا َِ ََ   َ}:  .[36]الزخَر

 :َعميااهم، كما قال :والمعاى متقارب، والمعاى
 ومىىىىىىن الحىىىىىىواد  ا َبىىىىىىا لىىىىىىي َباىىىىىىي

 باْلسىىىىىىىىىىداد   علىىىىىىىىىىي اْلرَض بَ ري ضىىىىىىىىىىَ   

   
  عىىىىىىىىَ لَ ا َهتىىىىىىىىدي ِيَىىىىىىىىا لموضىىىىىىىىع تَ 

 "ُ وبىىىىىىىين َرض مىىىىىىىراديَ ذَ نىىىىىىىين العىىىىىىىَ   
   

" بالمهملااة، وكاا  ذاااا فيااه  ااعل أعشااي اذممااة، و"" بالمعجشااي اذمغأ " اااين والمع ااى د قااارب قاااي  
" ال ىالعشا"" جعل ا على بدر  غشاول، غطي ا  بحيي ال اارى بالكلياة، وشي اغأ و  عا؛ لل در، "
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 أعمي ااذم،  والمع اى د قاارب، والمع اىقاد اارى لك هاا رؤياة  اميلة، وذ اا اقا ي    ال م د اه العماى،
تكاا ن دط قااة، وقااد تكاا ن غياار دط قااة، اع ااي  ا ا   شاااول قااد "، الشااي اذمغأ " دثاا  "أعشااي اذموجعاا  "

، دثاااا  دثاااا  العشااااىفيكاااا ن لك ااااه ااااارى رؤيااااة  ااااميلة،   ااااارى،العااااين بط قااااة دمااااا دااااثال   ، ياااان ط  غ  
"، ااارى لك هااا رؤيااة  ااميلة، وفااي وقاٍ،  ون وقاا،، أدااا ا ا غطيااة ت طيااة كادلااة  بحيااي أعشاي اذم"

 سل  ال در، فهاا ذ  العمى.
 طالُ:.....

 ، وج  ذاا دثا  يا انماا ذاي بال دار، غيار  دان الجا ار ، والرؤ أ   غطي ا أبدارذملك قاي  نعم  لا 
 يا.عددها بال س ة للرؤ 

َم } َي َيء قَر هذه اْلي :طالُ: من الااس َمَن ِذا َخ ي  َيَىي َن َخَل ا َومىي دًّ َم سىَ َي ي َوَمَعَلَاا ميَن َنَيني َََيدي
رَ  َم ا َيَبصي ََ َ َيَااَهَم َِ َِ َأ ا َِ  .{و َ َسدًّ

يا  ا   ش  ، ذاا دث  دا جاا في الحداي  "باب داا جااا ا ا خاا؛   نء دن ا جد السد اي ه وبين     خن ين ش  خن
  "اقا ي ذاا  اآلااة"، ذااا كاالم د جا  ، أداا ا ا كاان الها ؛ ساب ه د هم دننء اقا ي  ؟ق د ا" دا ا اق ي

ا ا كاان لاك، لكان ا ا أقبا  علاى ظاالم املماه ب يار حاق اقا ي     ،له أن اق ي  لكف   حق  ظلمب ب ير
، ويمشي بمائ ين، فب ا قارب ن و ذ  دسر  بالسيارل سرعة زائدل، دقرر له دائة وعشر   -دثال  -بحق  

 دا ادل  ذ  دهطأ، عق ب ه بحق ليس، ظلم. ،على ال ل يش اق ي دث  ذاا
َرو َ }" َم ا َيَبصىىي حىىين  -صىىلى هللا عليىى  وسىىلم- امحمىىد،  :وقيىىل .قتىىادةالَىىد ، قالىى   :َي {ََِىىَ

اَوَمعَ }" :ال ىحاكال وقى .السىديقالى  قتلى ، مىروا علىى ائت دًّ َم سىَ َي ي دي َيني ََيىَ َن نىَ ا مىي َي: الىدبيا،  {َلاىَ
ا} َم َسدًّ َي َي  .يول ال رائع ِي الدبياوعموا عن ق ،، َي: عموا عن البعث"َي: اْلخرة {َوميَن َخَل
ََ }  :قال هللا تعالى  َم َوَما َخَلََ َي ي َم َما َنَيَن َََيدي ََ َزٌيَاوا َل َم َقَرَباَء َِ ََ َم اَلَقَوَل ِيي َم َوَح ٌ َوَقٌيَ َاا َل َي  َعَلَي

ريينَ  َم َكاَبوا َخاسي ََ بسي ِيٌب نِّي َواإلي َم ميَن اَل ي َي ُياوا لَىم الىدبيا  [25]ِصل :{َََمم  َقَد َخَلَ  ميَن َقَيلي َي: 
ا} :ودعوهم ِلى الت ذيُ باْلخرة. وقيل على هذا َم َسدًّ َي ي نَ } َي: ِرورا بالىدبيا، {ميَن َنَيني َََيدي  َومىي

َيَىىي  اَخَل دًّ مَ }ا بىىاْلخرة. وقيىىىل: َي: ت ىىىذيب،  {َم سىىَ َي ي دي َيني ََيىىىَ َن نىىَ مَ } ،اْلخىىرة {مىىي َيَىىي َن َخَل  الىىىدبيا. {َومىىىي
َرَهَم ا َيَؤميَاو َ وَ َوسَ } َم َََم َلَم َتاذي ََ َم ََََبَذَرَت َي رَ } "البقرة" :تقدم ِي .[10]يس:{اءب َعَلَي يَن َكَىَ ذي وا ِيٌ  الىٌ

َرَهَم ا َيَؤميَاو َ  َم َََم َلَم َتاذي ََ َم ََََبَذَرَت َي يرهمالقدري  على َردٌّ  :واْلي  ،[6]البقرة:{َسَواءب َعَلَي وعن  .ِو
 ."ِيث  القدري َح ر عمر نن عيد العزيز َ   " :انن ََاب
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سان }ذااا رن   علايهم   ،القدرية ال الل في نلاي القادر، وأن امنساان اهلاق فعلاه تنه مء أنمء  ن ون مء أنأنناانرء يءه  لان ااب عن
د    نن  رءذ مء ال ا ؤء غايالن و ن عباد الع يا  عمار اا اددر كله ايد هللا، والم اظرل ال ي جرت ااين .{لنمء ت  ا 

 ة ت    ذاا.القدريرأس 
نلَاىي َبىي ِىيث  ِقىال: يىا ، ِىيث  القىدري َح ىر عمر نن عيد العزيىز َ  "  :انن ََابوعن  

ِقال: يكذنو  علي يا َمير المىؤماين. َىم قىال: يىا َميىر المىؤماين ََريى  قىول هللا   تت لم بالقدر،
بَساَ  ميَن َبطَ }  :تعالى ير،اِيٌبا َخَلَقَاا اإلي ََِ َعَلَااَه َسمييع،ا َبصي ِيٌبا َهَدَيَااَه الٌسيييَل ِيٌما  ،ََ   َََمَ اذ  َبَيَتليي ي 

اكير،ا َوإيٌما َكََور،ا َن } :تعىالى ِقَر حتىى ابتَىى ِلىى قولى ِيث ،  قال: اقَر يا    .[2،3]اإلبسا :{ََ َِمىَ
ى َربىىىِّي ي َسيييث،  َذ ِيلىىىَ اَء اٌتاىىىَ اَء } :قىىىَر، ِقىىىالِقىىىال: ا [29]اإلبسىىىا :{َىىىَ اَءوَ  ِيٌا َََ  َي ىىىَ ا َت ىىىَ َومىىىَ

 ."[30]اإلبسا :{ٌهَ 
 .للقدريةبال س ة ذا  ذي الداد ة 

 ."َ  هذا ِي كتاب هللا قط، يا َمير المؤماين ِ  َعر ِقال: وهللا "
 .اع ي دا ذعرت  ،"ان" ذا  نافية

َرَهَم ا َوسَ } :ِقَر حتى نلغ "يس"ِقال ل : يا ِيث  اقَر َول سورة " َم َََم َلَم َتاىذي ََ َم ََََبَذَرَت َي َواءب َعَلَي
يىا َميىر  َىَداهىا قىط قيىل اليىوم، ماين ل ىأبي لىم َقَرؤ وهللا يىا َميىر المى :ِقال ِيث ، {َيَؤميَاو َ 

ا ِسىلط ا ِتىُ عليى  وَيتى ، وإ  كىا  كاذبى، اللَىم ِ  كىا  صىادق، :  قال عمرِالمؤماين َبي تائُ.  
عل   ي  للمؤماين، ِأخذه ه ام ِقطع يديى  ورمليى  وصىلب . وقىال انىن وام  علي  من ا يرحم ،

 ؟ ِقىال: َصىانتاي دعىوة ِقلاىا: مىا َىأبي يىا ِىيث . ا علىى بىاب دم ى ِأبا َريت  مصلوب، :  عو  
 ".الرمل الصالح عمر نن عيد العزيز

ة»الاااان جاااا فاايهم الهباار  ذااؤالا القدرياة ال لااال  ا   اد دااث عبااد اهلااق فعلااه، ن الا عماا ن أ «دنجا  س ذاان
جاا ث -داال هللا  ا، فااأثب  ا خالقاا  هلااق، وأن العبااد اهلااق فعلااهال ا داار؛ فااي ال -جاا ث وعااال-وأن هللا 

 رذم علماااااا اددااااة.وبهاااااا كلااااث  ،ن ادداااار كلااااه دساااا أنل، وأنكااااروا العلاااامأو  وأنااااه ال قاااادر، ،-وعااااال
َكرَ } :قول  تعالى" َر َمني اٌتَبَع الذِّي َي الىٌرَحَمَن } .ر  ، وعمىل بى الق :يعاي .[11]يس:{ِيٌبَما َتاذي َوَخ ىي

ُي  َََي  يا ىاه ِىي مَيبى  عىن َبصىار :وقيىل: َي .قتىادةَي: ما ِاب مىن عذابى  وبىاره، قالى   {بياَل
َيَرة  }الااس وابَراده ناَس .  ََ َرَه بيَم   .ال ا  :َي {َوَََمر  َكرييم  }لذبب ،  :َي {َيَب ِّي

يي } :قولى  تعىىالى َن َبحىىَ ا َبحىىَ َوَتى ِيبىٌ ام   اَلمىَ ي ِيمىىَ َيَااَه ِىىي َيء  ََحصىىَ ٌل َىَ اَرَهَم َوكىىَ ٌدَموا َو َىىَ ا قىَ َُ مىىَ َوَبَ تىىَ
  :يي  َربع مسائل .[12]يس:{َمييين  
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ا على ال َرة. وقىال دًّ َخيربا تعالى بجحيائ  الموتى رَ  {ِيٌبا َبَحَن َبَحيي اَلَمَوَتى} :ول  تعالىق :اْلولى
 َي: بحيىىىيَم بالبعىىىث ،. واْلول َظَىىىر"د ال َىىىلباإليمىىىا  بعىىى َي بحيىىىيَم: "والحسىىىن ،ال ىىىحاك

 ."لل زاء
، ماان بعاد الجها امحياا الحقيقي الحسي ذ  ادص ، اع ي  ذ  حقيقة الللظ، وأداا احيااؤذم باما

دع ااا  ، ولاااي  ذااا  حقيقاااة الللاااظ، و ن جااااز أن ا  اولاااه  هااااا كلاااه احيااااافأو باااالعلم بعاااد الجهااا ، 
 بعم ده.

الَّابي : وإحصاء كل َيء وكىل مىا يصىاع  اإلبسىا . قىال  :وهي اْلَار، َُ تَ كَ  َم توعدهم نذكره"
ُيىد. وقال  "معااه من عمل" :قتادة ٌدَمَ  عَ } :تعىالى قولى وبظيىره  .م اهد وانىن  ا قىَ سب مىَ َ  َبَىَ ليمىَ

ٌدَم َوٌََخرَ }:  ، وقولى [5]اابَطار:{َوٌََخَرَ   ا قىَ ذ  بيمىَ اَ  َيَوَمئىي بسىَ َأ اإلي  :تعىالى الوقى، [13القيامى :]{َيَابىٌ
ََد  } سب َما َقٌدَمَ  لي يَن  َمَاوا اٌتَقوا ٌهَ َوَلَتَاَظَر َبََ ا اٌلذي ََ  .[18الح ر:]{َيا ََي 
ُ  عليَىا، مىن ََىر حسىن،   ،ار المرء التىي تبقىى وتىذكر بعىد اإلبسىا  مىن خيىرِآَ  َو َىر ي ىا

وه، َو ناىىاء ناىىوه مىىن مسىى د، َو ربىىاُ، َو سىىَ بَ تَ احَ  يس  يىىي كعلىىم علمىىوه، َو كتىىاب صىىاَوه، َو حَ 
 ."قاطرة، َو بحو ذلي

ددثلاة، أو علاى داا  كار دان ا ركان دن خي ، س اا  صثارك  دا العله امنسان وي قى بعد  ذاا دن 
 على دا سيأتي. ،دن ذر

 ."على المسلمين ميٌث كوظيَ  وظََا بعع الظ   ؛ئَو سي"
نث قان ناا    صاا ل ا،ك اباا  ، أو  ون -نسااأي هللا العافيااة- مر بعااد  فيااه ظلاام للمساالمين واساا ااع ااي  ساان

هللا  نسااأي-، ذاااا داان صثااار   بااه داان بعااد   اال اااس بااه وعملاا نن     اا  ا نداار فيااه البااد  وذااهرذا، وافء ك اباا  
 .-العافية

 ."هميرَ سي اَ َحدََا ِيَا تَ     كَ سي وَ "
رنبن لهم دن الدراذم دا اك ن ساب  ا له  ، راذم  اع ي  سكة نث قاان ن اق داا ا ا، ، أو سان رانهمسااع ي  ن

ا ذاا احاس  عليه. رصار فيه  ر   على ال اس، في أد الهم في تجاراتهم  أاض 
 ."ه  َث عن ذكر هللا من َلحا  ومَ َو َيء َحدَ  يي  صد "

ن فااي الاادان المساالمين، بعاض ال اااس اب ااي المساااجد و  ور العلاام والهياار، ويقاا م اشاااذد اآلدثا  دااا 
ا علىو  ور الرع  ،على   ور ال حفيظ عملاه  دا فيه خير، وي قاى ك  ااة لألا ام وغيرذم، ويق م أاض 

نء اق ااد  بااه الااى ااا م القيادااة، وبعااض ال اااس  دمااا حردااه  ا، ويقاا م علااى المالذااي وغيرذااالعكاا وداان



 

 

 

 

 

21  
21 

 21 شيخ عبد الكريم اخلضريمعالي ال

مااا  ن  -جااا ث وعاااال -هللا نء عن مث بعاااد  لاااك اسااا مر ال ااااس علياااه اق اااداا  باااه، فاعلياااه وزرذااام ووزر دااان ثااا 
 .-العافية نسأي هللا-بأعمالهم، 

نَا. وقيل: هي  َار الم ائين ِلى المسامد. وعلى هذا   نَ تَ سَ وكذلي كل سا  حسا ، َو سيئ  يَ "
 ."وسعيد نن ميير ،-مرضي هللا عاَ-وانن عباس ،اْلي  عمرالمعاى تأول 
 رل بعم م الللظ. م، ولك ها أعم دن  لك، العبدن عم اآلاةدا ت  اوله   فر  دن أفرا  صثار المشائين

اَرَهمَ }َ  معاىى    ،اَي ى،   -مىارضي هللا عاَ-وعن انن عباس  " قىال   ،: خطىاهم ِلىى المسىامد{َو َىَ
ْلبىى  قىىال: ِ  اْليىى  بزلىى  ِىىي ذلىىيا ْل  اْلبصىىار كابىى   ؛"قيىىل ييىى  وهىىذا َولىىى مىىا: "الاحىىاس

وعىى،  ُلَم بعيىىدة عىىن المسىى د. وِىىي الحىىديث مِر  :قىىال -مصىىلى هللا عليىى  وسىىل- ييىىي الاٌ  ا ِلىىىماىىا
 .«د ي سىىىَ مَ لىىىى الَ ِي  ذَ رَ ا خىىىَ ذَ ، ِي اعىىى، امي رَ ا وَ بىىى، اهي   ذَ ئَ يَ سىىىَ  ل  مىىىَ ري ني   اىىىَ عَ  طَ حىىىَ تَ  ، وَ اَ سىىىَ حَ  ل  مىىىَ ري   ني لىىىَ  َُ تىىى،  َ يَ »

  ِىي باحيى  مَ لي كابى  ناىو سىَ "قال:  -ضي هللا عا ر - َني سعيد الادري وِي الترمذي عن    :قل 
وَ }: ، ِازلى  هىذه اْليى   ِلى قرب المسى دلَ قَ المديا ، ِأرادوا الاَ  يي اَلمىَ َن َبحىَ ا َبحىَ ا ِيبىٌ َُ مىَ َتى َوَبَ تىَ

. قىال: "واِلىم ياتقلى «ُتىَ  َ م تَ كَ ارَ ََ    ٌ ِي » :-صلى هللا علي  وسلم-ِقال رسول هللا  {َقٌدَموا َو ََاَرَهمَ 
رضىي -مىانر نىن عيىد هللا عىن : وِي صحيح مسلم  .هذا حديث حسن ِريُ من حديث الَّوري 

لبقىا  خاليى ، قىال: ِيلىغ َ  يتحولوا ِلى قرب المس د، قال: وا  مَ لي سَ َراد ناو "قال:    -ماهللا عاَ
ُ تىَ  َ م تَ كَ ارَ يىَ دي م، كَ ارَ ُ  َىَ تىَ  َ م تَ كَ ارَ يىَ  ، دي مَ لي ي سىَ اىي ا نَ يىَ »  :ِقىال  -صىلى هللا عليى  وسىلم-ييىي لاٌ ذلي ا

 ."«مكَ ارَ  ََ 
دل ياا ااااركم بعدااا  اداا، و اع ااي  خطاااكم الااى الداال ات،  م«ك  ار    صثاان  اان كء »ت  و م«ك  ارن ااان »    ال داا ااع اي  

 ى تك ن كثيرل.هطالف المسجد عن 
 ."ا كاا تحولاابٌ ِقالوا: ما كا  يسربا ََ "

عان المساجد  االمساكن بعياد   ها دسك  ا، فه  ادفض  لاه أن اكا ن وعلى ذاا ل  أرا  امنسان أن ا 
  ؟اأو قري   

رن عليهاا، ولاالك داا اقا ي أتار  ذااا    أنااالمشقة ليس، دقد  ل لااتها، لكن ا ا تطلب ها الم ا ل أ جا 
فيهاا  هااال ذك أن اطال، اله   ،اطدن أج  أن تك   اله    جد ال عيد المسالقري  وأصلي في    المسجد 
ن ا اسكن امنساان فاي أحيا د عء ب وال   رء ، والملا لة اين الق  دشقة، والمشقة ليس، دطل بة لااتهازيا ل  

لكن قاد  ،المسجد اسكن في دكان ا بعيد تكثر خطا  الى ، أو دسكن قري  اعي ه على ا را  الدالل
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 ،لمسألة دسألة د ازناة، فابن وجاد دان نلساه الهماة والع يماة بحياي ال ال تاه ذاياتل ته الدالل، فا
 .اب را  الدالل أولى دن تكثير الهطو ال ف  دطل ب  اف كثير الهط

ِلىىى الصىىثة ِأسىىرع ،  -رضىىي هللا عاىى - مىىع َبىىس نىىن مالىىي  َ يَ  ىىَ مَ : "َانىى  الياىىابيوقىىال "
َوسىىرع   ،-صىىلى هللا عليىى  وسىىلم-ي يىىي ِحبسىىاي، ِلمىىا ابق ىى  الصىىثة قىىال: م ىىي  مىىع الاٌ 

وقىال  َِذا احت ىاذ باْليى .، «؟ُتَ  َ تَ  اْلَارَ   ٌ ََ   َ مَ لي ا عَ مَ ََ » :ِحبساي، ِلما ابق   الصثة قال
-    وحكى الَّعليي عن َبس ".ااْلَار ِي هذه اْلي  الاط: "والحسن  ،-اَي ، -  اهدوم   ،قتادة

 ."رب ََ ََ  :، ويقالرب ََ ََ  :وواحد اْلَار، "مع ِلى ال  ااْلَار هي الاط" :َب  قال -رضي هللا عا 
 ،أو الاى امصاال  ااين ال ااس ، رس العلام أو ،أو الداالل ،الاى الجمعاة  أعنم  دن أن تك ن   اآلثار

مث، اآلااة تشام  كا  داا اساعى فيااه  اآلثااارحا  خدا داتهم، و أو للقضااا ايا هم  ، علايم ال ااسأو ل أعان
 الى الهير.

لمَسىرة لمعاىى اْليى  دليىل علىى َ  البعىد مىن المسى د َِ ىل، ِلىو الَّالَّ : ِي هذه اْلحاديىث ا"
ُه ِلىى هللا رضىىي - ييى ، ِىىروي عىن َبىس  َ لىي تَ خَ اَ ى اْلبعىد؟ كىا  ب ىوار مسى د، َِىىل لى  َ  ي ىاو

ِلى القديم. وروي عىن ِيىره: اْلبعىد ِاْلبعىد مىن المسى د َعظىم    َ دَ حَ َب  كا  ي اوُ المَ   -عا 
 ا.َمر، 

دن ددالحة راجحاة فاي المساجد ادبعاد لى دسجد لمجر  ال عد اع ي االن قاي دن دسجد ا ، أدا ا ا وج 
 راجحة تك   اآلثار. ون اد نى، فلها  المدلحة ال

يره هذا، وق"  .". وهذا مذهُ مالي"  ويأتي ِيرهبَ رَ ا قَ مس د،   َ دَ ا يَ "ال: وكره الحسن ِو
، أو دن اداام المساجد، به المن اساال ار الددور دن الجماعة، أو اسيما ا ا ترت  على  لك اال

نث أن لمدلحة االج ماا  وامتاال؛، فاب ا تهطاى دساجدذ ، عن ر  ذ  انما دن الجماعة  م الاى غيار   ظا 
عان د  ل اه نث أنه ا ر  الدالل أو ا هلل عن الداالل، فاب ا ارتلعا، في نلسه ذيا عليهم، أو ظ  

 ى  لك ددلحة.ال سيما ا ا ترت  عل ،ذا  الم  ن، فال دانل ان ذاا هللا تعالى
 طالُ:.....

الماارا  ، و «ةدان خء ر   كن لاان  د  جا   أن ، الن  ء جا    أن اين م، قاان عان   نن اين داا؟ قاان ل ال ا   من ساء تن »سامل اد ان، ا ا كاان اساامل 
اد ان علااى أصااله و بيع اااه داان غياار أسااا اب وداان غياار د انااال، اع ااي  ااادون دكبااارات  ، انادباا
 مساااجد  ا لاااق ال رفاااة وال  افاااا ويشااا  بيااا، الا ادناااه قاااد اكااا ن سااااك     دكيلاااات و بااادون سااايارات و 
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ولاااي   ،اطيااق ال صااا ي الااى المساااجد  ا الجاااد   االمكيااآ، وال اسااامل اد ان وفاا ق، وقاااد اكاا ن بعياااد  
 .نذ ا  د انل ويسمل اد ا

فمااا  ونااه  كيلاا  د اارينالمقداا   أنااه ا ا ساامعه علااى  بيع ااه، ااادون دكباار وباادون د اناال، اع ااي   
 .اغال    ،اسمل

 -مىن حىديث َبىس نىن مالىي   انىن مامى  ذَ رٌ اْلعظم قوا . وخَ وِي تاطي مس ده ِلى المس د  "
ثة، صىَ   بي تىي يَ ي نَ ل ِىي مىَ الرٌ  ةَ َث َص » :-صلى هللا علي  وسلم-سول هللا قال: قال ر  -رضي هللا عا 

يىى  يي  عَ مىىٌ  َ ي يَ الىىذي  دي  ي سىىَ مَ ي الَ ِىىي   تَ َث صىىَ وَ ة، َث صىىَ  ينَ ري  ىىَ عي وَ  س  مىىَ اَ ل بي ائىىي بَ قَ الَ  دي  ي سىىَ ي مَ   ِىىي تَ َث صىىَ وَ 
 .«ةَث َص   ي ائَ مي سي مَ اَ بي 

ا بهماااٍ  وعشااارين أو بسااا ٍل وعشااارين، أداااا  نعااام، صاااالته دااال الجماعاااة أفضااا  دااان صاااالته د لااار  
 ها  للمة د كرل، اع ي  غير دحل ظة.ف، ذا  في الجادل ئةخمسما

 ."مرْلاعلى مواب ذلي  مزم «   ن كء ت  »، ولزموااب على اإلِراء، َي: ماصو  «مكَ ارَ يَ دي »الرابع : "
 اغاااراا أناااه   دعااارو؛ل دااا ااذااارق دقااادر،  جااا اب ، أو لااا    جااا اب دجااا وم علاااى أناااه  جااا اب  ،نعااام
 جااا اب دجااا وم علاااى أناااه  ددااارا جااا اب   « ااان كء »ت   ،دااا اال  أ   ، علاااى امغااارااد دااا ب  م«ك  ارن اااان »   

 . « ن كء »ت   ال د  ذرق دقدر، ان ت ج اب ، أو ددرا
 ."{ََحَصَيَااهَ }وكل بصُ بَعل م مر يدل علي  "
يء نا  {]ا  }ع ي  السر  الماك ر، أحدي ا ا دن ٍا أحء يء  . [12ك  ث ذن
َيء  ََحَصَيَااَه{}كأب  قال: َوحصياا  " ََ عى     .َكٌل  باانتىداء، ِا َ  بصىب  َولىى، ليعطى  وي وُ ِر

ام  } .وسييوي هو قول الاليل ما عمل يي  الَعل على ما عمل يي  الَعل. و  ِيي ِيمىَ الىى  {ََحَصَيَااَه 
ام  } ُيىىد ،وقتىىادة ،اهىىدم : ال تىىاب المقتىىد  بىى  الىىذي هىىو ح ىى . وقىىال {ِيمىىَ َراد اللىىوح " :وانىىن 

 .". وقال  ِرق : َراد صحائ  اْلعمال"المحَوظ
 .على عبد  ورس لك دحمد، وعلى صله وصح ه أجمعين صلى وسلماللهم 


