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 2 (006سورة الصافات ) -تفسري القرطيب

 
 .سالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 . نعم 
عىل  بييالا محملد وعىل   لل    سم هللا الرحمن الرحيم. الحمد هلل رب العالمين، وصلى  هللا وللىمب

 .وصحب 
ا َوِإن  }قوللل  اعللال : ": -رحملل  هللا اعللال -قللاا اامللاق الير يلل    نَ  ُلو لل  ِىينَ  َلمللِ ا ُ  ِإذْ  اْلُمْرلللَ ْياللَ  َبج 

ةُ  َن{اْلَغاِبِري ِف  َعُجوز ا ِإّل   َأْجَمِعينَ  َوَأْهَى ُ  َق ِقص    .ُلوط   َاَيد 
ِبِحيَن{َأْي ِباْلُعُيوَبِة.  }ُثم  َدم ْرَبا اآلَخِريَن{ ْم ُمصلْ ِِ ْي وَن َعىلَ وَن  }َوِإب ُكْم َلَتُمرُّ رُّ َرَب: َأْي: َاملُ ََ اْلعلَ َخا لَ

ْم َو َثاِرِهْم.  ِِ َباِح  ُمْصِبِحيَن{}َعَى  َمَااِزِل اوَن عَ َاُمرُّ  {}َوِبالى ْيلِ َوْقَت الص  ْم َأْيضل  ِِ َمقُ  ،َىْي م  اْلكلَ ثلم . َوالَ
 .َأْي َاْعَتِيُروَن َوَاَتَدب ُرونَ  َأَفم َاْعِيُىوَن{} قاا:

اَل :   ُ  َاعلللَ َن }َقْوللللُ اَن ملللِ اَهَم َفكلللَ ُحوِن َفسلللَ ِس اْلَمفلللْ ىلللْ َف ِإللللَ  اْلُُ ِىيَن ِإْذ َأبلللَ َن اْلُمْرللللَ وُبَل َلملللِ َوِإن  يلللُ
يَن َفاْلَتيَ  وُ  اْلُمْدَحضللِ ُ  اْلحللُ ْوق  مللَ ِ  ِإلللَ  يللَ اللِ ٍْ َإ فللِ  َب بِثِحيَن َلَىيللِ َن اْلُمسللَ اَن مللِ ُ  نللَ ْوَّل َأبلل  يمل َفىللَ َو ُمىللِ َوهللُ

 .{ُيْبَعُثونَ 
 ِفيِ  َثَماُن َمَساِئَل:  

ُن َمتل  ، َوهلُ  ْبنُ ُهَو ُذو الاُّوِن، َوُهَو ا ُيوُبُل  َوِإن  ُيوُبَل َلِمَن اْلُمْرَلِىيَن{}  َقْوُلُ  َاَعاَل : اْْلُوَل : َو ابلْ
ا َِ ر   اْلَعُجوِز ال ِت  َبَزَا َعَىْي ُِ ت َة َأ لْ ِ  للِ ْن َقْوملِ َدَها ملِ َُ  ِعالْ ْْ َت وُبُل  ِإْلَياُس، َفاللْ ُ،،  َويلُ ِي   َيْرَلَ صلَ

دِ  ُيوُبَل  َوَناَبْت ُأقُّ  ة  َايلْ ِخُر َعْاُ  َنَراملَ ا َوُاَؤاِبُسُ ، َوَّل َاد  َِ ِس ُْ ُدُمُ  ِبَا ْْ م  َا ا. ثلُ اَس ُر َعَىْيِلَ َِِم   ِإن  ِإْليلَ للَ
يَف اْلُيُيوِ  َفَىِحَف ِباْلِجَباِا، َوَماَ  اْبُن اْلَمْرَأةِ  رِ  َِ َرَجْت ِف  َأثلَ َْ اَس  ُيوُبُل، َف ُ  فلِ   ِإْليلَ ََ ُُ َوَرا و َاٍلُ

ُ  ُيحْ  ا َلَعىل  ُ َلِلَ دَ اْلِجَباِا َحت   َوَجَدْاُ ، َفَسَأَلْتُ  َأْن َيْدُعَو َّللا  ا َوللَ ََ يلِ  َلِلَ ا اُس  َها، َفجلَ ِي ِث  ِإْليلَ ِإللَ  الصل 
ا َّللا ُ  َ َفَأْحيللَ ا َّللا  ى   َوَدعللَ َأ َوصللَ ِ ، َفَتَوَلل  ْن َمْواللِ ا مللِ َر َيْوملل  َة َعفللَ َد َأْرَبعللَ َن َمتلل   َبعللْ وُبَل بللْ َدْعَوِة  يللُ بللِ

َمقُ - ِإْلَياَس   . "-َعَىْيِ  الس 
ُو  ،ن اإلسنرائيليا، اتيني تكىكنال ُو تك ن  إلسنرائيليا،، هنذه منمن أخبار بني إسرائيل، هذه منن ا

 .  صىيحتككذب حيال يرد بها نص  
ْن َأْر ِ  ُيوُبَل  َوَأْرَلَل َّللا ُ " َو  ملِ لِ  ِإَل  َأْهِل ِبيالَ َبَما  اْلَمْوصلِ اُبوا، َحسلْ م  الَ َااَق ثلُ ُدوَن اْْلَصلْ اُبوا َيْعيلُ َونلَ

َق َبَياُبُ  ِف  ُلوَرِة   ةُ َوَمَض   ،[ُيوُبَل ]َاَيد  [ ِقص  َِ َ   ُيوُبَل    ِف  ]اْْلَْبِيَيا ب ا. َواْخُتىلِ ِ  ُمَغاَلِ ِف  ُخُروجلِ
 . "ِرَلاَلِتِ  َهْل َناَبْت َقْيَل اْلِتَياِق اْلُحوِ  ِإي ا ُ  ِف 

 .....   الَ:
 نعم.  ،بكسر اتنون 
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 3 لكريم اخلضريي الشيخ عبد امعال

َ  فللِ " اِق اْلحللُ  َواْخُتىللِ َل اْلِتيللَ ْت َقيللْ ْل َنابللَ اَلِتِ  هللَ اُ  َأْو ِرلللَ َد ُ وِ  ِإيلل  ااَ . َبعللْ ِريُّ  قللَ ٍ يللَ نْ  ال ِن  عللَ ِر بللْ ِْ  للَ
  :  َ َمقُ -  ِجْيِريلَ  ِإن  َحْوَ  اَب  ُيوُبَل  َأَا   -َعَىْيِ  الس  َْ ْرُهْم َأن  اْلعلَ ِْ َو  َفَأبلْ ِل ِبيالَ ٍَِىْف ِإَل  َأهلْ َفَياَا: اْب

اَا: اْْلَ  ة . قللَ َتِمُل َدابلل  اَا: َألللْ َرُهْم. قللَ ْد َحضللَ نْ قللَ ُل مللِ ُر َأْعجللَ ُر  مللْ اَا: اْْلَمللْ . قللَ  َ ا َْ َتِمُل حللِ اَا: َألللْ َس. قللَ َذلللِ
، فَ  ََ ُِيَاِة َفَرِك ٍََىَف ِإَل  الس  ََ َفاْب ُِيَاَة اْحتُ َأْعَجُل ِمْن َذِلَس. َقاَا: َفَغِض ََ الس  ُِيَاُة َّل بَىم ا َرِك َسِت الس 

ُر. َقاَا: َفَتَساَهمُ  ُق َوَّل َاَتَأخ  ِِ َاَتَيد  ََ اْلُحو ُ وا، َقاَا: َفُس  . "َم، َفَجا
ا منن اتكنال ُك َدابنًةا.  َ  م اتنذ  ُ يلينب بن ني منن اان ينا ،هذا أيضنا َيمس تنسَ . ينَأتنت َِ نت  لك منس َنَ رك أَعت َمنت َل: اات

. َ تننس َِ نت  لك مننس َننَ رك أَعت َمننت اَ:: اات َذا ا.  ننَ ُك حننس َيمس اَ:: َأتننت و أعَننل معننرومُّ ِمفهننا رنني اتتننر ، واتينن ني هنن  ننَ
 . يه وإبا ه بس ب مخاتفة  ومه، وع م اسيَابيهم تهااصل، تكن مغاض 

ا" وُ : َأيللَ وِدَي اْلحللُ ِ ، َفاللُ َببللِ َْ َُ ِب ِب وُ  ُيَبصللْ ََ اْلحللُ ا سَ  َفجللَ ْل لللَ ْم َبْجعللَ ا لللَ وُ إ ِإبلل  وُبَل  حللُ ا  يللُ ا، ِإب مللَ ِرْزقلل 
ُ  اْلحللُ  اَا: َفاْلَتَيمللَ ا. قللَ ِجد  ْرز ا َوَمسللْ ُ  حللِ اَ  لللَ سَ َجَعْىاللَ ْن َذلللِ ِ  ِإلللَ وُ  مللِ ر  بللِ اِن َحتلل   مللَ م    اْلَمكللَ ِة، ثللُ اْْلُُبىلل 

ٍََىَف ِبِ  َحت   َمر  ِبِ  َعَى  ٍََىفَ  اْب  . "َبيَاَو   َحت   َأْلَياُ  ِف  ِدْجَىَة، ُثم  اْب
 نسيَنَوى، نسيَنَوى، بكسر اتنون. 

 . ِبيَاَو   ِف "
َثَاا اِر ُ  َحد  ااَ  اْلحلَ َثاَ   :قلَ د  نُ  احلَ ااَ  اْلَحسلَ َثَاا  :قلَ د  َما   حلَ و هلِ ااَ  َأبلُ َثَاا :قلَ د  َ   حلَ ُن َحْو لَ ُر بلْ ِْ نِ   لَ ِن  علَ ابلْ
وُ ، َقاَا: ِإب َما َناَبْت ِرَلاَلةُ  َعب اس   ُ  اْلحلُ َْ ا َبيلَ ُرُ   ُيوُبَل َبْعَد ملَ وَا َّل َيْلْ للُ َأن  الر  َِ بلِ ُؤَّل َتَدا  هلَ َواللْ

ب ا ِلَربِثِ ، َفكَ  َِ  . "ُ  َقْيَل الاُُّيو ِة. َوَقاَا  َخُروَن: َناَن َذِلسَ اَن َما َجَر  ِماْ ُمَغا
ا كان بع  ما  ،أو يزي ون  ،ترتيب اآليا، ري هذه اتسورة ي : علال أن إرساته إتال اتمائة أتف  وأيضا

 . اح ل ته، تكن اتعطف باتواو ُ يقيضي ترتيبا 
ُلوَا َّل " َِ ِبَأن  الر  َِ   َواْلَتَدا  َهُؤَّل ُرُ  ُمَغا ْْ ب ا ِلَربِثِ ، َفَكاَن َما َجَر  ِمْاُ  َقْيَل الاُُّيو ِة. َوَقاَا  َخُروَن: َي

مْ  ِِ  . "َكاَن َذِلَس ِمْاُ  َبْعَد ُدَعاِئِ  َمْن ُأْرِلَل ِإَلْي
َب يعنني   نل اتن نوة مناِا يكطلنب مننه تيكغاضنب منننهو تنيُ تنه وةنه، اتمغاضنبة تيسن  بسن ب منا  ك  لننس

 . إنما بس ب ما ح ل من  ومهو  ،-ةل وعال-هللا  منه من   ل
ِ ، َوَاْيِىيغلِ ِ " ْم ِإَليلْ ِِ ُدَعاِئ ُ بلِ َرُ  َّللا  ا َأملَ ْم ِإللَ  ملَ ِِ اَلَة َكاَن َذِلَس ِمْاُ  َبْعَد ُدَعاِئِ  َمْن ُأْرِلَل ِإَلْي اُهْم ِرللَ  ِإيل 

َرُهْم   ْ واِمْن َبْأِس َّللا ِ َربِثِ ، َوَلِكا ُ  َوَعَدُهْم ُبُزوَا َما َناَن َح ْم َيُتوبلُ ْم ِإْذ للَ ُِ اَرَق ْم، َفُلَ ُِ  ، ِف  َوْقت  َوق َتُ  َل
مْ  ُِ اُب َوَغِفَي َْ ِ، َفَىم ا َأَظل  اْلَيْوَق اْلَع ُ َاَعاَل  ِف  َاْاِزيِى ِ  ،َوَلْم ُيَراِجُعوا َ اَعَة َّللا  َااُبوا ِإَل   ،َنَما َقاَا َّللا 

ِ، َفَرَفَ، َّللا ُ  اَب َعاْ َّللا  َْ ْم، َوَبَىغَ  اْلَع َدُهُمو ُ  ُيوُبَل  ُِ اَن َوعلَ ي نلَ ِْ اِب الل  َْ اُع اْلعلَ ْم َواْرِاَُ ُِ ََ  ،َلَمَمُت َفَغضلِ
ب ا َربل  ُ  ََ ُمَغاَلِ َه َْ ََْب َوْعِدي. َف ا َفَك ْم َوْعد  ُِ وا  ،ِمْن َذِلَس َوَقاَا: َوَعْدُا بلُ ْد َجر  ْم، َوقلَ ِِ ْي وَع ِإللَ رَِ  الرُّجلُ َونلَ

َب، رَ عَ  [.  اْبِن َعب اس   َعنِ  َلِعيُد ْبُن ُجَيْير   َوا ُ َىْيِ  اْلَكِْ َِ ا ِف  ]اْْلَْبِيَيا َْ ُُ  ،َوَقْد َمَض  َه ِحي َوُهَو الصل 
ُْ  ،َوَأْرَلْىَااُ  ِإَل  ِماَئِة َأْل   َأْو َيِزيلُدوَن{}َعَى  َما َيْأِا  ِعْاَد َقْوِلِ  َاَعاَل :  ِر ْم َيْاصلَ وُبُل  َوللَ ُ  ِْلَ  يلُ بل 
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َُ اْلمل َأْعجَ  ، َوَلْو َناَن َعَرِبيًّا َّلْبَصَر َُ   ،ِم   ِلِ  اْلَيا ُل"    َوِإْن َناَبْت ِف  َأو  علُ ُْ اِا "ُي ِْلَب ُ  َلْيَل فلِ  اْْلَْفعلَ
َر َلْم َاْصِرْف ُ  ر  َصَرْفَتُ ، َوِإْن َلم ْيَت ِبَيْعُُ   .َكَما َأب َس ِإَذا َلم ْيَت ِبُيْعُُ

َر َين ر، ومن اترباعي بضنم أوتنه، َضَرَب َيضرب، َنَ    ح أوته،ضار  من اتثالثي بفياتمنة  ان ز 
عن  اتعرب بفيح أوته، واتمانع من ات رم تالسم علال وزن اتفعنل إنمنا هنو   رما دام  زنة اتثالثي

َع منن ات نرم ُك تمكننس ، تو كان َيوَنُ أو ينَ َن َُ ؛ اننه مطابقيه ته ري اتوزن، رإِا كان يكونكُ من َأنس
َع منننن علنننال وزن رعنننل، منننا دام بضنننم اتينننا  رنننال يكمننننع منننن ات نننرم منننن أةنننل زننننة اتفعنننل، تكننننه مكننننس

مكننَع منن ات نرم وهنو عربني عن ك يزين : يزين   ُ انه علال وزن رعل، ،ية واتعكَمةات رم تلعلم
ونكُ رلننيُ مننن أةننل زنيننه تلفعننل، وإنمننا هننو ت عَميننة ن وتننو كننا ،تلعلميننة وهننو وزن اتفعننل، أمننا يننك

واتعلمينة، رنإِا ارتفنع علنة منن هنذه اتعلنل،  ،ووزن اتفعنل ،ثنال:: ااعَمينة  تعلل    ااو: تمكنسعَ   مفيوح
منص ممننو  منن ات نرم تمناِاو اهل يبقال م رورا رعلة من اتعلل اتثال:   منص، حس و يعني مثنل حس

 و بقعة وعلمية وت نيث 
  الَ: .....  

ة، ثنننال: علننل، تكننننه ثالثننني َمنننواتعك  ،واتي نيننث  ،، يقنننو: أهنننل اتعلننم: اتعلمينننةةممنننو  تعلنننل ثالثنن ،ُ
 اتوسننا يك ننَرم إِا كننان تيننه عليننان، ا سننا نسننا ن اتوسننا، واتممنننو  مننن ات ننرم إِا كننان ثالثينن  

رسم ،مثننل: هننن  علمننيي وت نيننث ااصننل أنننه ممنننو  مننن ات ننرم  ؛تكنننه ثالثنني سننا ن اتوسننا ر ننك
َرم، إِا كننان اتوسننا تيك نن ثنني سننا نتكنننه ثال ،وعكَمننة ةل مثننل هننذا رنني نننوح، نننوح علميننف  ننتخفيننه، 

سنا ن اتوسنا رني مقابنل علنة، أو رني مقابنل علنل ثنال:؛   اهناك عليان علمية وعَمة ركونه ثالثين  
انه ثالثي سا ن اتوسنا، وممننو   ؛ُ يخيلفون ري صرره، وهن  ُ يخيلفون ري صررها  اان نوحا 

ن هنذه إ :هنل نقنو:ر ،ا ن اتوسناوثالثني سن ،علنل تعليين، تكن إِا كنان مثنل حمنص ممننو  تنثال: 
ا علننال اتلسننان ؛إنهننا كفيلننة ب ننرره :أو نقننو: ،تزنننة رعننل رنني مقابننل علننة واحنن ةا  ،انننه صننار خايفننا

 وصرره سهلو 
اننه ثالثني سنا ن  ؛هنن  وحمنصو هنن  وحمنصو هنن  م نرورة باُتفنا   بنين يعني ما اتنذ  يفنر 

ل ممنو  من أةل علل ثال:، ره  اتوسا، وحمص ثالثي سا ن اتوسا، ويخيلفون ري صرره؛ انه
ا سا ن اتوسا يكقاوم اتعلل اتثال:، أو يكقاوم علة واح ة ريبقال ممنوعاا من ات رمو هذا  ونه ثالثي  

تنو كنان مفينوح ااو: صنار علنال  : ناتوا ،مىل خالم بين أهل اتعلنم، واتنذ  يهمننا رني هنذا ينكونكُ
وهنو  ،ااو:وزننة اتفعنل، ومنادام مضنموم  ،واتعَمة ،زنة اتفعل تيكون تيه من اتعلل ثال:: علمية

، زنة اتفعل اتعربي َُ اتثالثي رليُ من زنة اتفعل ري شي    . من َأنس
 . .. الَ: قالوا هو الصحيُ

 و ماِا
 هو الصحيُ ف  رواية لعيد بن جيير بعد البعثة.  : الَ: قالوا



 

 

 

 

 

5  
5 

 5 لكريم اخلضريي الشيخ عبد امعال

 هذا هو اتقو: اتثاني، اتقو: اتثاني أنه غضب بع  اتبعثة. 
 ب  يعا ؟ هللا نْ  الَ: أن
 و  يف
ََْب َوْعِديالَ:    ا َفَك ْم َوْعد  ُِ  . َوَعْدُا

َع عننهم اتعنذاب، وعن هم اتعنذاب بعن    ،ب مسن تة كنذ   تيس   يعنني تنم يكطنابب اتوا نع؛ تينب علنيهم وركرنس
ركرسَع عننهم اتعنذاب، منع أن مثنل تنوبيهم ُ تنفنع غينرهم، ُ تنفنع غينرهم، منا رثال:، ثم تابوا وآمنوا 

َُ ونكُ: ي مننن اتسنننة اإلتهيننة إُ  ننوم يننك اسننيكثن ونك َم يننك وت ًُ  ننَ ا إس ا إسيَمانكهننَ ةُّ آَمنننَ ت َرَنَفَعهننَ يننَ وتُ َكانننَ ت َ رت  }َرلننَ
رهم مثنل غينرهم؛ يعنني حينال تمنا ةنا ، عالمنا، اتعنذاب، وحنب  ،، ما اسيكثني إُ هم[98]يونُ:

- م، هنذه اتسننة اإلتهينة، تكنن هللاإنكم تن تنَنوا منن هنذا اتعنذاب وتنو ت ني  :عليهم، و ا: تهم يونُ
رظنننوا كذبننه، واتكنناِب عننن هم يكقيننل، رهننرب منننهم، ِهننب مكغاضننباا  ،ررننع عنننهم اتعننذاب  -ةننل وعننال
 تقومه. 

صار بعد رفل، العلْاب لليل عالدما أبلْرهم هلرب خلاُ  -أحسن هللا إليس  - الَ: يعا  الِروب
 من عْاب هللا؟ 

 . خام من إخالرهم تهذا اتموع   ،يعني خام من عذاب هللا أن يقع ريهمو ُ
دُ  َقااَ  {}ِإْذ َأَبفَ الث اِبَيُة: َقْوُلُ  َاَعاَل : " ا : اْلُمَيرِث ُرُ : ِإب ملَ اَا َغيلْ . َوقلَ فل َمقل  بلِ َأْصُل َأَبَف َاَباَعَد، َوِمْاُ  غلُ

ِ    َأَبفَ  ِلُيوُبَل  ِقيلَ  اِس. ِإللَ مُ  -َعز  َوَجل  -ِْلَب ُ  َخَرَ  ِبَغْيِر َأْمِر َّللا  َن الال  ُحوِن ْسَتِتر ا ملِ ِس اْلَمفلْ ىلْ   اْلُُ
َْك ُر َوُيَؤب إُ  ْىُس ُي ِة، َواْلُُ  . "َأِي اْلَمْمُىوََ

ل إتننال هننُ   اتقننوم،  ن اتغننالم ينن بب مننن سنني ه ويهننرب منننه،إِا كننا ريننكونكُ آبننب مننن سنني ه؛ انننه أكرسننس
 . رىكمه حكم اآلبب

ْىسُ   .  َواْلُُ
بعنض اتننا  علنال  ئ تننا  أو يكَنريس ا وسيرته مما يوةب عن  بعض ومن أةل ما ح ل ري   يه 
هس ةا  اتى يث ات ىيح:  َُ بتنس َمًيال»تنقف س لكونسي َعَلال يكونك من أةل ُ َيَيَنًق هك أح ، هذا « ُ تكَفضيس

 . وهو ن ي من اان يا  ،تكن غير موةب تلييَنقفص وغير مك يح تلًيَنقفص  ،اامر ح ل
ْىُس يُ " َق. َقااَ َؤب ُإ وَ َْك ُر َويُ َواْلُُ يُّ اْلَحِكيمُ  َيُكوُن َواِحدل َوَجْمع ا، َوَقْد َاَيد   . "التِثْرِمِْ

ا  . َوَيككونك َواحس ا
َق. َقااَ " ا َوَجْمع ا، َوَقْد َاَيد  يُّ اْلَحِكيُم:   َوَيُكوُن َواِحد  االتِثْرِمِْ ا ِْلَب ُ  َأَبَف َعِن اْلُعُيوِدي    َلم اُ   ِبي  ِة، َوِإب ملَ

ْ  َعَىيللْ اْلُعُيودِ  َتد  َدَما ا للْ َل ِعاللْ ُْ ُِْا الللا  ْم َييللْ ا لللَ ِ، َفَىملل  وِر َّللا  َد ُأمللُ ِل ِعاللْ ُْ ُا الللا  ْْ َو  َوبللَ ْرُ  اْلِللَ ُة اللَ ِ  يلل 
َواُ  َلِزملَ  َر هلَ [، َو ثلَ َِ ا َق َبَياُبُ  ِف  ]اْْلَْبِييلَ ِف، َوَنابلَ اْلَعْزَمُة ِمَن اْلَمَىِس َحْسَبَما َاَيد  ُم اآْلبلِ ُة ُ  اللْ ْت َعْزملَ
ِس ِ  ِ َّل ِبَحظِث َبُْ ِسِ ، َوِبَحظِث َحفِث َّللا  ُْ ِ َّل ِف  َأْمِر َب  . "اْلَمِىِس ِف  َأْمِر َّللا 

 َمَل ، َمَل .  
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ِ َّل " فِث َّللا  ظِث حللللَ ِ ، َوِبحللللَ سللللِ ِر َبُْ ِ َّل فللللِ  َأمللللْ ِر َّللا  ِس فللللِ  َأمللللْ ُة اْلَمىللللَ ْت َعْزمللللَ ِ ،  َوَنابللللَ سللللِ ظِث َبُْ ِبحللللَ
ا َوُمِىيم ا ُيوُبُل    َفَتَحر   ِ، َفَسم اُ   ِبي  ي ِعْاَد َّللا  َواَب ال ِْ َِ الص   .َفَىْم ُيِص

 . "الث اِلَثُة: َقْوُلُ  َاَعاَل  
ن أننه منن تلقنا  نفسنهو  يعني هل يكظن أن يكونكُ تما ةا ه اتمل  وعرض عليه ما عرض، هنل يظنك

اتمرسنل، إِا دتن  اتن ُئل علنال صن  ه رغاضبه وأببو اترسو: حكمه حكنم  ظن أنه من تلقا  نفسه
 .رع يانه ع يان تمرسله ،رىكمه حكم مرسله

ا علنال  ومنه، وشنفقة علنيهم، وتنذا   وعلال كل حا: كون يكونكُ يى ل منه ما ح ل إنما هنو خورنا
عُّ نَ من مثل هذا:   -عليه ات الة واتسالم-ةا  تىذير اتن ي   }َرَلَعلنًَ   [6]اتكهنف: َسَ  فت }َرَلَعًلَ  َباخس

َسَ   عُّ َنفت ، يعني  اتل نفس ، ويونُ ح ل مننه منا ح نل، وإن كنان ااصنل أن ي ن ر علنال َباخس
رخنننرغ مغاضننباا، وهننذا باتنسننبة تنننه  ، ومننه حيننال يسننيَي وا، أو يىننب علنننيهم اتعننذاب، ومننا اسننيَابوا

 ن ر علنيهم حينال يى نل تهنم  يخالم ااوتال، وخروةه مغاضباا إنما هو تقومه ُ تربه، كوننه ُ
 ،وا أسنبابه، وعالمنا، اتعنذاب تعنذاب، هنم حنب علنيهم اتعنذاب، ورأسنيَابة، أو يىنب علنيهم اإما اُ

َع عنننهم رلننم يكطننابب كالمننه  َع عنننهم، و نن  أنننذرهم اتعننذاب بعنن  ثننال:، رلمننا ركرننس تكنننهم تننابوا وآمنننوا رركرننس
 ،ينننل، واتكنناِب عنننن هم رنني شنننريعيهم يكقكنننذب اتوا ننع، واتكنننالم إِا تننم يكطنننابب اتوا ننع دخنننل رننني حنن  ات

وختنيةا علنال نفسنه، ُو شن  أن هنذا خنالم  ،تعن م اسنيَابيهم ؛رختي من ِت  رخرغ مكغاضباا تهم
يَم علنال ِتن    ،ااوتال باتنسبة ته يمُّ رلنس َو مكلنس و،ك َوهنك هك اتتىنك يعنني آ،  بمنا ينكالم علينه، آ،  بمنا  ،}َراتتَيَقمنَ

هو تيُ بملوم تماِاو انه عن  تكن ،يعني رعله يكالم عليه ملوم،ليم واتيه، ويفر ون بين اتمك يكالم عل
  .اةيهاد، وإن كان خالم ااوتال

  الَ: أحسن هللا إليس يا  يخ. 
 نعم. 

مْ  : الَ: قوا المؤل  ِِ ُجوَع ِإَلْي ب ا َرب ُ  َوَنرَِ  الرُّ َِ ََ ُمَغا َه َْ  ، قول  مردود يا  يخ؟ َف
  .انه ن ي مع وم أن يغاضب ربه ؛ر  يظهذ مكغاضب تقومه، هذا ات ُ،

  الَ: .....  
 . من أةله نعم، مكغاضباا  ومه من أةل ربه

دُ  َقااَ   {}َفَساَهمَ الث اِلَثُة: َقْوُلُ  َاَعاَل :  " اُا. : اْلُمَيرِث اِق ال تلِ  ُاجلَ َِ َن السلِث ُىُ  ملِ اَا: َوَأصلْ اَرَع، قلَ اَن }َفيلَ َفكلَ
ينَ  َن اْلُمْدَحضللِ اَا:  {مللِ ااَ َن اْلَمغْ مللِ قللَ وِبيَن. قللَ َن اْلُللَ  ىللُ ُىُ  مللِ ُ. َوَأصللْ ا َّللا  َِ ُ  َوَأْدَحضللَ تللُ ْت ُحج  : َدَحضللَ َُ ر ا

اِعُر:    الز َلِف، َقاَا الف 
ليس رننننننننننننَ ي   يَن بسكننننننننننننك َحضننننننننننننس ا اتتمك ت  َ َيلتنننننننننننننَ

ونك    ينننننننننننننننننك مك اتتعك يتلسهس ًر،ت بسقنننننننننننننننننَ  َرقنننننننننننننننننَ ت  نننننننننننننننننَ

   
 . "الر اِبَعةُ ، : اْلَمْغُىوِبينَ َأيِ 
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ن هننذا بسنن ب إ :اتفلنن ، أةننروا اتقرعننة؛ انننه  ننا: تهننم ي اتقرعننة تمننا تو فنن  تو ننفة هنننا هنناهماتمسنن
اتسننهام ونفعننل اتقرعننة بيننننا ومننن خننرغ سننهمه يكلقننال، يكلقننال رنني ب  نَنني :شننخص عليننه ِنننب، رقنناتوا

أننننا اتمننذنب رررضنننوا أن يلقننوه، ثنننم أعننادوا اتقرعنننة ثانينننة  هاتبىننر، رقنننا:: هننو اتمنننذنب،  ننا: تهنننم: إننن
 . ح ل ما ح ل ثة، ثموثات
ي  }َفاْلَتَيَمُ  اْلُحوُ  َوُهَو ُمِىيمل{  : َقْوُلُ  َاَعاَل :َعةُ الر ابِ " ِْ َو الل  َأْي َأَا  ِبَما ُيَمُق َعَىْيِ . َفَأم ا اْلَمُىوُق َفِلُ

ااُ  . ُييلَ َُ يُم اْلَمِعيل . َوِقيَل: اْلُمىلِ يْ َق َّل  :ُيَمُق، اْلَتَحف  َذِلَس َأْو َلْم َيْسَتِحف  َل  لَ َل ِإَذا َعملِ جلُ اَر الر  ا َفصلَ  ِ
ِلَس اْلَعَملِ  َْ ِق: اْلِكَساِئ ُّ  َقااَ  }َفَىْوَّل َأب ُ  َناَن ِمَن اْلُمَسبِثِحيَن{ ،َمِعيب ا ِب  . "َلْم ُاْكَسْر "َأْن" ِلُدُخوِا الم 

 َأًن.  ،َأنً 
ِق;: اْلِكَساِئ ُّ " " ِلُدُخوِا الم  اْلَِ  َلْم ُاْكَسْر "َأن  َِ َق َلْيَسْت َل  .  "ن  الم 

ا تقائم، ان من مقيضيا، كسر همزة إًن دخو: َث }   يقو:  ائنل تينه  اتالم ري خ رها: إن زي ا  َتَل نس
ائسيف :  نا: -رحمه هللا-ريها اتالم،  ا: اتم تف  رت همنزة،: اتتكسسنَ مت تككتسنَ رت ََأًنَ يعنني همزتهنا  تنَ مت تككتسنَ تنَ

:: ان اتالم تيس  تها، يعني تم تقنع رني خ نر أن و:  ائل: إن اتالم داخلة،  ايق       ،تس كخكو:س اتاًلمس 
 : َث ريلزم كسرها، إنما اتالم ري ةواب تُو يَن َتَل نس بيسىس َن اتتمكسنَ ، وخ نر أن ةملنة كنان }َرَلوتُ َأًنهك َكاَن منس

 . وما دخل  عليه، خ ر أن ةملة كان وما دخل  عليه
اُس " ْوَّل.  َواْْلَْمُر َنَما َقاَا، ِإب    :َقاَا الا ح  َواِب للَ ُق فلِ  جلَ ا اللم  بِثِحينَ }ملَ َن اْلُمسلَ اَن ملِ ُ  نلَ ْوَّل َأبل  َأْي:  {َفىلَ

ِاِ  ِإَل  َيْوِق ُيْبَعُثونَ } ِمَن اْلُمَصىِثينَ  ٍْ ُ   {َلَىِيَإ ِف  َب ر ا للَ وِ  َقيلْ ُن اْلحلُ وُن َبٍلْ ُ ، َأْي: َيكلُ ة  للَ َأْي ُعُيوبلَ
ااَ َيْوِق اْلِقَياَمِة. َواْخُتىِ   ِإَل  وِ . َفيلَ ِن اْلحلُ يُّ  َ  َنْم َأَقاَق فلِ  َبٍلْ دِث َىْيَماَن:  َواْلَكْىيلِ ُّ  السلُّ ُن للُ ُل بلْ َوُمَياالِ

ا ُ َأْرَبِعينَ  ح  اَا الضل  ا. َوقلَ َل :   َيْومل  ا اَا َعٍلَ ا. َوقلَ ِريَن َيْومل  ُن َحيل  :  ِعفلْ ُل بلْ اَا ُمَياالِ اق . َوقلَ ْبَعَة َأيل  : انَ للَ
ُ َأْعَىمُ َثَمَثَة َأي اق . َوقِ    ."يَل: َلاَعة  َواِحَدة . َوَّللا 

وكل هذه اار ام ُ دتيل عليها، ُ دتينل عليهنا، وتنو كنان رني تى ين ها رائن ة ت نكيين ِتن  رني اتقنرآن 
 . وصىيح اتسنة

ُة: َرَو  " اِمسللَ َْ ِريُّ  اْل ٍ يللَ ْن  ال ِديإِ مللِ َرةَ  حللَ ااَ  َأبللِ  ُهَريللْ ِ ااَ قللَ : قللَ وُا َّللا  ى   - َرلللُ ى مَ صللَ ِ  َولللَ ُ َعَىيللْ : -َّللا 
« ُ ا َأَراَد َّللا  ُر ُ -َلملل  اَل  ِذنللْ ْبَل  -َاعللَ وُبَل  حللَ ُ  َوَّل  يللُ ْْ وِ  َأْن خللُ ُ ِإلللَ  اْلحللُ وِ  َأْوحللَ  َّللا  ِن اْلحللُ فللِ  َبٍللْ

َو  بلِ ِ  ُ  ُثم  هلَ َْ ِدْش َلْحم ا، َوَّل َاْكِسْر َعْظم ا، َفَأَخ ْْ نَ للَ إِ   َا ِاِ  ملِ ََ ِ  ِإللَ  اْلَبحلْ    َمسلْ ا اْبَتِلَ  بلِ ِر، َفَىمل 
ِل اْلَبْحِر َلِم،َ  َو فلِ   ُيوُبُل  َأْلَُ ِ  َوهلُ اَل  ِإَليلْ اَرَ  َوَاعلَ ُ َابلَ َأْوَح  َّللا  ا؟ فلَ َْ ِسِ : َما هلَ ُْ ا َفَياَا ِف  َب ِحسًّ

ُُ َدَوابِث اْلَبْحِر(  ا َاْسِيي َْ ٍِْن اْلُحوِ : )ِإن  َه َو فلِ  بَ ااَ قَ َب َُ َوهلُ ب  ِمَعِت : )َفسلَ اَا: )َفسلَ وِ ( قلَ ِن اْلحلُ ٍلْ
َس  اَا: )َذلللللِ ة ( قللللَ َأْر   َغِريبللللَ ا بللللِ يُ  َِ ْوا ا َللللَ َمُ، صللللَ ا َبسللللْ ا ِإبلللل  ا َرب اللللَ اُلوا: يللللَ ِييَحُ  َفيللللَ ُة َاسللللْ اْلَمَمِئكللللَ

ٍِْن اْلُحوِ  ِف  اْلَبْحِر( ُيوُبُل  َعْيِدي ُُ اقَ   َعَصاِب  َفَحَبْسُتُ  ِف  َب اِل َعُد   ُلوا: اْلَعْيُد الص  ي َناَن َيصلْ ال ِْ
؟ َقااَ  ِإَلْيَس ِمْاُ  ِف  ُنلِث َيْوق  َوَلْيَىة  َعَملل  ُل ِ  فلِ   :َصاِل فلِ ْْ وَ  ِبَي َأَمَر اْلحلُ ُعوا َلُ  ِعْاَد َذِلَس فلَ َبَعْم. َفَفَُ

اِحِل، َنَما َقاَا َاَعاَل : َوُهَو َلِقيمل«. ُ بِ    ُ َوَناَن َلَيمُ  الس  ُ  َّللا  ي َوَصَُ اُ   -َاَعاَل  ِذْنُر ُ -ِ   ال ِْ ُ  َأْليلَ َأبل 
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مُ  َر الى حلْ ْد ُبفلِ وِس قلَ ِي ِث اْلَمْاُلُ اِحِل َنالص  َ،  اْلُحوُ  َعَى  الس  اَر ملَ وَ  للَ ْد ُرِوَي: َأن  اْلحلُ ُم. َوقلَ َواْلَعظلْ
ُل ِفيِ  َيَتَاُ   ُِيَاِة َراِفع ا َرْأَلُ  َيَتَاُ  وُبُل  ِفيل ِ   ُل الس  ُُ  يلُ بِث ، َوُيسلَ رِث ْوا ِإللَ  اْليلَ ْم َحتل   اْبَتِلَ ُِ اِرْق ْم ُيُلَ ، َوللَ

َل َفَأْلَىُموا،  َظُ  َلاِلم ا َلْم َيَتَغي ْر ِمْاُ  َ ْ  َفِريُّ  َذَكَر ُ َفَىَُ ْْ ِسيرِ ِ  الز َم ُْ  . "ِف  َا
 اتى يث اتسابب. 

  المجمل،: ار ملن حلديإ أبل  هريلرة. قلاا فلز   الَ: أحسلن هللا إليلس. قلاا: أخرجل  الٍيلري واليل
روا  اليز ار عن بعض أصحاب ، ولم يسم ، وفي  ابلن اللحاو وهلو ملدلل، ابتِل  نممل . وقلد 

عن عىت  فياا عن ابن الحاو عمن حدث  علن عيلد هللا بلن   -رحم  هللا اعال -كف  الٍيري  
رو  اقلراف، أبي : ففيخ ابن الحاو مجِوا ّل ُيعُر فالحديإ ََيف، و  ا اليلز ار: وّل بعىمل  يلُ

 عن ابن الحاو.  -صى  هللا عىي  ولىم-عن الاي  
 ضعيف.  نعم اتخ راتلهم صليس علال مىم ، 

:   َوَقااَ " ِإَماِق اْلَحَرَمْيِن َأِب  اْلَمَعاِل  َعْيِد اْلَمِىِس ْبِن  َواِحد  ِمْن َأْصَحاِبَاا َعنْ   َأْخَيَرِب  َغْيرُ اْبُن اْلَعَرِب ِث
ِ ْبِن ُيوُلَ  اْلجُ َعيْ  ة ؟ َفَياَا: َّل، ُهَو َيَتَعاَل  َعْن َذِلَس. ِقيَل :  َوْيِا ثِ ِد َّللا  َِ َأب ُ  ُلَِِل َعِن اْلَباِري ِف  ِج

ْوُا الا يللِ ِث  ِ  قللَ ِليُل َعَىيللْ اَا: الللد  ِ ؟ قللَ ِليُل َعَىيللْ ا الللد  ُ : مللَ ى مَ -لللَ ِ  َولللَ ُ َعَىيللْ ى   َّللا  ضللِث  :-صللَ ُىوِب  »َّل ُاَُ
ُِ    «ُيوُبَل ْبِن َمت    َعىَ  ْي َْ َلَ َيِر؟ َفَياَا: َّل َأُقوُلُ  َحتل   َيْأخلُ َْ ا اْل َْ ِليِل ِف  َه َفِييَل َلُ : َما َوْجُ  الد 

ا  ُ، ِبِلَ اَا: َّل َيْتبلَ ا. َفيلَ َ  َعَىْيالَ اَّل: هلِ َمِن َفيلَ اَق َرجلُ ا َدْيا ا. َفيلَ َِ ا َأْلَ  ِديَاار  َيْيِض  ِب َْ ُ  َه ْيِن; ِْلَبل  اْثالَ
فُّ عَ  اَا: ِإن  َيفلُ . َفيلَ َ  َعىللَ   : هللِ دل اَا َواحلِ ِ . َفيللَ َن َمتل   َىيللْ وُبَل بللْ ُ   يللُ ِر َفاْلَتَيمللَ ِ  فلِ  اْلَبحللْ سللِ َرمللَ  ِبَاُْ

اَد  ، َوبلَ َم   ْبَحابَ  اْلُحوُ ، َفَصاَر ِف  َقْعِر اْلَبْحِر ِف  ُظُىَما   ثلَ َت للُ َ  ِإّل  َأبلْ َن }َّل ِإللَ ُت ملِ َس ِإبلِث  ُنالْ
ُ َعْاُ ، َوَلْم َيُكنْ  ِميَن{الظ الِ  ُ َعَىْيِ  َوَلى مَ -  ُمَحم دل  َكَما َأْخَيَر َّللا  ُِ  -َصى   َّللا  َر فلْ ِحيَن َجَىَل َعىلَ  الر 

ِريَف ا َمُ، ِفيلِ  صلَ ،  َيسلْ ِ  ِإللَ  َمْوَلِ َِ  بلِ ا، َحت   اْبَت اُ  َربلُّ ُ اْْلَْخَضِر َواْرَاَي  ِبِ  ُصُعد  َمِق، َوَباجلَ  ْْلَقلْ
ِ َاَعاَل  ِمنْ  ِة  ِبَما َباَجاُ  ِبِ ، َوَأْوَح  ِإَلْيِ  َما َأْوَح  ِبَأْقَرَب ِإَل  َّللا  وِ  فلِ  ُظْىملَ ِن اْلحلُ ُيوُبَل فلِ  َبٍلْ

  ."اْلَبْحرِ 
 -وتهيعني أوضح من هذا   ،وتيُ ب ىيح ،يعني أوضح من هذا بات ُتة وإن كان اتكالم با الا 

رَ : -علينه ات نالة واتسنالم اةس ُّ »َأ ننت َو سنَ نت َربنيسهس َوهننك ونك اتتَع ننت ك منس ا َيكنك يعنني أ ننرب مننه وهنو  ننائم، « بك منَ
ا منن اتقنائم؛  -ةنل وعنال-وتيُ معنال هذا أن اتقكرب  كرب مكنان، وأن هللا  أ نرب إتنال اتسناة  مكاننا

لويسه علال خلقه، وأنه  وأنه مسيو  علال  ،ري ةهة اتعلو -الةل وع-ان اادتة اتقطعية دت  علال عك
تكننن ختننية أن يكيننوهم أن اإلنسننان إِا سننَ  أبعنن  عننن ربننه؛ ان اإلنسننان  ،شننه بننائنُّ مننن خلقننهعر 

لَارية: ت -عليه ات الة واتسالم-ري ةهة اتعلو. تما  ا: اتن ي  -ةل وعال-مفطور علال أن هللا  
 ا نننز: إتنال اارض أبعن ،  يننل:أننه إِ هنذه رطنرة ختننية أن يكي نور  ، اتن : رني اتسننما  »أينن هللاو«

 .« تَربك َما َيككونك اتتَع ت ك مسنت َربيسهس َوهكَو َساةس ُّ »أَ 
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وعلننال كننل حننا: كالمننه تننيُ ب ننىيح؛ ان اادتننة اتقطعيننة ميننواترة مننن ن ننو  اتكينناب واتسنننة  
ه، انه  ا:  و ماِاما ات تيلو  ا:  :تردف

 .  "ُلَِِل َعِن اْلَباِري "
ئسَل َعنس اتتبنَ  َُ ارس  رنسي ةس سك اَ::  ة و َرقنَ تعلنو بإةمنا  منن يكعين  بقوتنه منن أئمنة اإلسنالم، ، ورني ةهنة اهنَ

وعلينه دُئنل اتكينناب واتسننة: وهننو علنال عرشننه بنائن مننن خلقنه، وهننذا كنالم تننيُ ب نىيح، و ننوتهم 
إن كننان   نن هم أن  يىيمننل اتىننب ويىيمننل اتبا ننل، ،ظ مَمننلرنني اتَهننة؛ واتَهننة ُ شنن  أنننه تفنن

 هم نفنني اتعلننو رنناتعلو ثابنن  تننه تعنناتال هللا عننن ِتنن ، وإن كننان   نن ه وهنني ظننرم تننهاتَهننة تىوينن
 . باتكياب وصىيح اتسنة

  الَ: .....  
أةرة، أةرة علال ةوابه علال هذه اتمس تة، أةرة، ضيفه هذا ةا  يخ ره أنه من ين بن تف ديننار تعلنه 

وي خننذ عليننه  ،ُ ب ننىيحيسنناع ه ر خننذ أةننرة علننال هننذه اتمسنن تة اتخا ئننة اتبا لننة رَوابننه هننذا تنني
 . تعاتيةأةرة، نس : هللا ا

اِدَلُة: َذَكرَ " ٍ َيِريُّ  الس  َمقُ - ُيوُبَل  َأن  :  ال ا َعاصلِ ل   -َعَىْيِ  الس  اَب َأْهَىِلَ ُِيَاِة َأصلَ ََ فلِ  السل  َلم ا َرِك
ِة َأَحِدُنْم. َفَياَا ُيوُبُل  يَِ ٍِ َْ ِ  ِب ، َفَياُلوا: َهِْ ُِ ي َُ  ِمَن الرِث : ب ُ  ُهَو  أَ   َوَعَر َِ ْب  ْ َُ ال تلِ  َصاِح يَِ ٍِ ِ  َخ َهِْ

ْم.  ِِ اِم َِ وا ِبِس َُ ْم َأَبْوا َعَىْيِ  َحت   َأَفا ُِ َفَياَا  َفَساَهَم َفَكاَن ِمَن اْلُمْدَحِضيَن{}َفَأْلُيوِب  ِف  اْلَبْحِر، َوَأب 
ْبِي . َوَأب   َْ ا اْْلَْمَر ِب َْ ْم: َقْد َأْخَيْرُاُكْم َأن  َه ُِ مْ َل مُ  َأَبْوا َعَىْيِ  َحت   َأفَ ُِ ِِ اِم َِ وا ِبِس َُ  .ا

مُ   :الث اِبَيةَ   ُِ اَم َِ اُدوا للِ ِر َحتل   َأعلَ وُ  فلِ  اْلَبحلْ ْوا َأْن ُيْىيلُ ْم َأبلَ يَن، َوَأب ِلُ َن اْلُمْدَحضلِ ةَ  ،َفَكاَن ملِ  :الث اِلثلَ
سلَ  َس َأْليلَ  َبُْ َت الى  ُ  فلِ  اَفَكاَن ِمَن اْلُمْدَحِضيَن. َفَىم ا َرَأ  َذللِ َس َاحلْ ِر، َوَذللِ وُ . ْلَبحلْ ُ  اْلحلُ ِل َفاْبَتَىعلَ يلْ

اَدِ  ال ُل نلَ ْم ِريل ُِ ْا ََ ُِيَاِة َاَيا َ، َوَرَقَد َفَساُروا َغْيَر َبِعيد  ِإْذ َجا ََ ِف  الس  ُِيَاُة َأْن َوُرِوَي َأب ُ  َلم ا َرِك سل 
ُِيَاِة َفَدعَ  ُجَل اْوا َفيَ َاْغَرَو، َفاْجَتَمَ، َأْهُل الس  َ، اُلوا: َأْيِيُظوا الر  ْم َفَرفلَ لا اِئَم َيْدُعو َمَعَاا، َفَدَعا َّللا َ َمَعِلُ
ٍََىفَ  . ُثم  اْب َُ ي ْم ِاْىَس الرِث ُِ ُ َعْا َرَو،  ُيوُبُل  َّللا  ُِيَاُة َأْن َاغلْ اَدِ  السل  ُل نلَ ْ  ِريل ََ ا َد، َفجلَ ِ  َفَرقلَ ِإللَ  َمَكابلِ

. َقاا َّللا َ َفَأْيَيُظوُ  َوَدَعوُ  ُُ ي َعِت الرِث ْم َأَراَد َأْن  َا: َفَيْيَاَما ُهمْ  َفاْرَاَُ ِِ ْي ُ  ِإللَ ِلَس ِإْذ َرَفَ، ُحو ل َعِظيمل َرْأللَ َْ َك
مْ  ُِ ُِيَاَة، َفَياَا َل ا ِمْن َأْجِى ، َفَىْو َ َرْحُتُموِب  ِف  اْلَبْحرِ : ُيوُبُل  َيْيَتِىَ، الس  َْ  ."َيا َقْوِق َه

تغنا،: ينا  نومك، وينا  نومس، وينا  نوَم، وينا خمنُ، خمنُ  يا  اتميكلم يَنوز تينهمضام إتال  يا  ومك: ات
 .  ومي، ويا  وميا 

اَهَم،  ،َفَىْو َ َرْحُتُموِب  ِف  اْلَبْحِر َلِسْرُامْ " َس َحتل   َبَتسلَ ٍَْرحلُ اُلوا: َّل َب ْوُع. قلَ ْاُكْم َواللر  ُُ علَ ي ََ اللرِث َه َْ َوَل
ْت َعَىيللْ ِ  ْن َوَقعللَ اَا: فَ َرَميْ  َفمللَ ِر. قللَ اُ  فللِ  اْلَبحللْ َ، َعىللَ اللَ اَهُموا َفَوقللَ ْوِق  َتسللَ ا قللَ ْم: يللَ اَا َلِللُ وُبَل، َفيللَ يللُ

 ،َ وا َفَوقللللَ َعىللللُ َر . َفَُ ر ة  ُأخللللْ اَهَم مللللَ ُل َحتلللل   َبَتسللللَ عللللَ ُْ اُلوا: َّل َب ْن َأْجىللللِ  ُأوِايللللُتْم، َفيللللَ وِب ، َفمللللِ اْ َرحللللُ
ْم: َيا قَ  .ُيوُبَل  َعَى  ُِ ِ أُ  اْ َرُحوِب ، َفِمْن َأْجِى ْوِق َفَياَا َل ِلَس َقْوُا َّللا  َْ  . "-َعز  َوَجل  -وِايُتْم، َف

 أكتييكم ب ون واو. 
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 ُأايُتم؟ 
 ةا  م ما ةا  م.  ؛أكعطييكم، وأكوتييكم ؛هذا ااصل؛ ان أكتييكم

 َفِمْن َأْجِى  ُأِايُتْم. "
 أما أكوتييكم باتواو أكعطييم، نعم، نعمو 

  َ؟ عٍيتم بف الَ: أُ 
 . هرمعروم اتفر  بينهما ظا نعم،

" ِ ِلَس َقْوُا َّللا  َْ ِ   }َفَساَهَم َفَكاَن ِمَن اْلُمْدَحِضيَن{ :-َعز  َوَجل  -َف ٍََىُيوا بلِ اْب ِ ، فلَ ُم َعَىيلْ ِْ َأْي: َوَقَ، الس 
ُِيَاةِ  ُل    ِإَل  َصْدِر الس  اِا ا ُ   ِلُيْىُيوُ  ِف  اْلَبْحِر، َفِإَذا اْلُحوُ  فلَ ِ  ِإللَ  َجافلَ وا بلِ َُ ا م  جلَ ُِيَاِة، ، ثلُ َِ السل  بلِ

ُل َفاُ ، َفَىم ا َرَأ  َذِلَس أَ  َِ اآْلَخِر، َفِإَذا ِباْلُحوِ  َفاِا ِ  َفِإَذا ِباْلُحوِ ، ُثم  َرَجُعوا ِبِ  ِإَل  اْلَجاِب سلِ ْلَي  ِبَاُْ
ُ َاَعاَل  ِإللَ  الْ  و ِ َفاْلَتَيَمُ  اْلُحوُ ، َفَأْوَح  َّللا  َس حلُ ُ  للَ ْم َأْجَعىلْ ُ  : ِإبلِث  للَ َس للَ ٍْالَ ُت َب ْن َجَعىلْ ا، َوَلكلِ ِرْزقل 
ٍِْن اْلُحوِ  َأْرَبِعيَن َلْيَىة   . َفَمَكَإ ِف  َب  َ ْبَحاَبَس ِإبلِث    َفَااَد  ِف  الظُُّىَما ِ }  ،ِوَعا َأْن َّل ِإَلَ  ِإّل  َأْبَت للُ

ْيَااُ  ِمَن اْلَغمِث َونَ َلُ  وَ ُكْاُت ِمَن الظ اِلِميَن . َفاْلَتَجْيَاا  ِلَس ُبْاِج  اْلُمْؤِمِايَن{َبج  قَ  ،َْ  َوَيْأِا . ،َوَقْد َاَيد 
ا ِف  َ ْرعِ  َِ ُِْيِ  َأن  اْلُيْرَعَة َناَبْت َمْعُموّل  ِب ا ِمَن اْل َْ ُِ  َه ا  َف ْرِعَاا َعىلَ  ملَ ْ  فلِ   لَ ََ ا َمْن َقْيَىَاا، َوجلَ

َق ِف  ] ِا ِعْمَرا :    َقااَ َن[  َاَيد  ُن اْلَعَربِل ِث دْ ابلْ َواِ نَ وَ  َوقلَ ِة ملَ ْرِع فلِ  َثَمثلَ ُة فلِ  الفل  ُا: . َرَدِ  اْلُيْرعلَ اْْلَو 
ُ َعَىْيِ  َوَلى مَ -»َكاَن الا ِي ُّ  َرَ   -َصى   َّللا  ا خلَ َِ ُم ِْ َرَ  للَ ن  خلَ ُِ َأي ُت اِئِ ، فلَ ر ا َأْقَرَع َبْيَن ِبسلَ ِإَذا َأَراَد َلَُ

ا َِ ى مَ -الث اِب : َأن  الا ِي      َمَعُ «.  ِب ِ  َوللَ ُ َعَىيلْ ى   َّللا  د  َّل  -صلَ ت َة َأْعيلُ َف للِ م  َأْعتلَ ِ  َأن  َرجلُ َ، ِإَليلْ »ُرفلِ
ْم، َفَأْعَتَف اْثَاْيِن َوَأَرو  َأْرَبَعة «.  ُِ  َماَا َلُ  َغْيَرُهْم، َفَأْقَرَع َبْيَا

  إِا تنم يكنن منا ييمينز اتثكلنكث، واتقرعنة هني اتىنل اتوحينأن يي نرم بانهم اتثكلكث، تنه   ؛أعيب اثنين
علينه -رهنو اتثابن  عنن اتن ني  ابه من هو أوتال بناتعيب منن غينره، أمنا باتنسنبة تلقرعنة إِا أراد سنفرا 

وهذا تيما إِا تم ييىقب اتع :، تكن تنو أن إنسناناا تنه أسنفار مرتبنة؛ يعنني يكسنارر   -ات الة واتسالم
مثل هنذا يسنيعمل اتقرعنة، أو مين، هل نقو: معروم يكسارر من كل شهر يو  ،من كل شهر يومين

ما يكلَ  إتيها إِا تم يمكنن اتوصنو:  ل مرة يذهب بواح ةو إِا تىقب اتع : رهو ااصل، واتقرعة إن
-يكسارر تلغنزو، يكسنارر تلىن  واتعمنرة؛ تنه أسنفار   -عليه ات الة واتسالم-إتال اتىب بيقين، اتن ي  
ظمنة ميفقنة ااينام، أمنا إِا كانن  مرتبنة رتبنة وغينر منيتكنها أسفار غينر م  ،-عليه ات الة واتسالم

 . ريها اتع : رهو ااصل وأمكن
  الَ: .....  

 . خل، ااصل أنها ت خلت  
اَا: : َأن  الث اِلإُ " ْت َفيلَ ْد َدَرللَ مَ   َرُجَىْيِن اْخَتَصَما ِإَلْيِ  ِف  َمَواِريلَإ قلَ ِِ َت ، َواللْ ف  ا اْلحلَ يلَ ا َوَاَوخ  ا، »اْذَهبلَ

اِحَبُ «َوْلُيْحىلللِ  ا صلللَ د  ِمْاُكملللَ ل  َواحلللِ ُم فلللِ  ،ْل نلللُ َ  اْلَيسلللْ َواِ َن، َوهلللِ ُة ملللَ ِ  َثَمثلللَ ِْ ِف،  َفِلللَ اِح، َواْلِعتلللْ الاِثكلللَ
  َ ِِث . َواْخَتىلَ َِ الت فلَ ِم َدا اِا َوَحسلْ ََ ِ، ااِْ لْ ا ِلَرفلْ َِ ا فلِ َواْلِيْسَمِة، َوَجَرَياُن اْلُيْرَعِة ِفي ِة الْ  ُعَىَماُؤبلَ ُيْرعلَ
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ْوَجاِ  ِف  اْلَغْزوِ َبيْ  ْقَراُع، َوِب ِ  َن الز  َما ااِْ ُِ ُُ ِمْا ِحي َُ اْْلَْمَصاِر. َوَذِلَس َأن   َعَى  َقْوَلْيِن، الص  ا َِ َقاَا ُفَي
ن  َّل ُيْمِكُن، َواْخِتَيارُ ا ِِ َر ِبَجِميِع َُ ، َفَىْم َيْيَف ِإّل  اْليُ  لس  ن  ِإيَثارل ُِ  . "ْرَعةُ َواِحَدة  ِمْا

ون صناح يه إِا كنان تنه أسنفار منيظمنة، ومكَخينًر رني ااينام، مكَخينًر رني ااينام، ويرغنب أن تكنتكنن 
يعنني  ،منثالا  ري  يَعل اتسفر ري أيام ات راسةرمن أةل أن ييىقب ته ما يك   ي اتسفر واح ة بعينها،ر

د ي رسننن اهمرالننننة ورالننننة عنننن   ان ،يخلنننيهم اتسننن   وااحننن   ،ن منننن كنننل شنننهراأسنننفاره يومننن  ،ون أُو
د ي رسنون  ِا   ن  رييعنين هنذه ُ بنك  أن يكسنارر بهنا، رنإ ،يرتاح منهم، تبقنال هنذه اتيني تنيُ تهنا أُو

يننن ثم بهنننذا، ُو يكاينننه أن يكعنننَذر رننني  ،أن تكننون ااينننام منننن أةنننل حرمنننان بعنننض اتزوةنننا، رهننو آثنننم
ةنل كنان سنفره منن أاتظاهر ُسيما إِا كنان اتعمنل منن أةنل سنفر ُ ييطلنب أينام بعينهنا، تكنن تنو 

تن  ااوتنال هنذا معنذور، رنإِا  ارإدراك دوائر شرعية ُ ييسنال ته اتذهاب إتيها إُ ري أيام ات راسنة 
د  ًن أُو نكوا ته أن يكسارر باترابعة وَخًيَرهكم  ،واتثانية وتهك تروح هللا يىييها    ير ي تيتاواتثاتثة ي رسون وَأِس
ا ي رسننون، هننو معننذور رنني هننذا، تكننن عياتننن ىنننن ،وحوهللا مننا نقنن ر نننر  :اتثالثننة تمتنني معنننا،  ننا:

يفعلهنا اإلنسنان  ن  خيينار، وهنذه منن اتن  ائب اإلشكا: إِا كان ت يه أ ثر من خيار يكيسيح تلَميع اُ
و  نن ه اتظنناهر إصننالح، وهننو رنني اتبننا ن تيننه شنني  مننن اتميننل واتَننور، رعلننال اإلنسننان أن ييقنني 

أتزوغ امرأة تيُ  :بعض اتنا  يقو:ي  ته ضريبة. تيما أؤتمن عليه، نعم كل ش -ةل وعال  -هللا
د تكون مثل اتىقيبة معي ري ااسفار واتروحا،   ىيح، هي كغيرها، زوةة كغيرها ب تيُ تها أُو

 . من اتزوةا، 
  الَ: اليرعة بدا اّللتْارة يا  يخ؟ 

  يفو 
  الَ: بدا اّللتْارة؟ 

ر أو ُ يكسنناررو رننإِا  ننرر اتسننفر تسننفر هننل يكسننارُسننيخارة بهننذاو اُسننيخارة مننن أةننل ااعال ننة مننا 
 . هئوانيهال وعن ه أ ثر من زوةة يكقر  بين نسا

 . الميل اليىي  أحياب ا يَون ألاليًّ  الَ:  يْاا ا
-تكن ُ ييرتب عليه أثر عملي، ُ ييرتب عليه أثر عملي، اتقلب ما يملكه إُ هللا   ،اتميل اتقل ي
 . -ةل وعال

   الَ: .....  
ا، منا يلنزم، يعنني إِا كنان اتمينل اتقل ني ييرتنب علينه تخاينُ بك  تيُ  ،ُُ   ف  ، ُ ما هو ُ بك  أب ا

هنذا بقل نني دا و بعننض اتنننا  تَنن ه يَلننُ رنني  :شننبه ِتنن  يقننو:و تخايننف در ، أو مننا أاتقنرا ة، أ
  يقرأ ن ف ساعة، هل هنو من ةور علنال اتزينادة أو آثنمو منا اتو ن  ااتمسَ  يوماا يقرأ ساعة، ويوما 

ًقهك يننوم اتميامننة مائننل ئعنن : ُ بنن  منننه، واتننذ  ُ يعنن : بننين نسنناتاُ يملكننه،  نسنن : هللا -ه ينن تي وشننس
، تكنن اتعن : يعنني مائنة باتمائنة وب  نة، وبىينث ُ تزين  واحن ة عنن ااخنرى منن كنل وةنه -تيةاتعا
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يكمت هذا  تكوا َبيتَن اتنيسَسا س َوَتوت َحَرصت يعكوا َأنت َتعت س َيطس ، تكن علال اإلنسان أن يهيم [129]اتنسا :   }َوَتنت َتست
 . ةانباا ُ بهذا اتباب، بعض اإلخوان يسيمس  بهذه اآلية، ويكنكب عن اتع :

 إبسان ُمعدد فما لىزوجة من التساوي؟  الَ:  
 ُ ب  من اتيساو . 

  ... الَ: إذا نان واحدة عادها أوّلد، وواحدة ما عادها أوّلد.
د تهننم اتزوةننا، باتيسنناو ،  إن اتزوةننا،  :تكننن بعننض اتنننا  يقننو:ن نني هم  نن ر زائنن  علننال، وااُو
مالبُ ااوتال ما تكلفنه، اتتمناسبة من اتمناسبا،،   يىياةون إتال مالبُ  :تيفاو، مطات هن، يقو:

هنل نقنو: إِا اشنيرى ت وتنال ثنوب أو  ،ما تكلفه مثل ما تكلف مالبنُ ات نغيرة، اتوا نع يتنه  بهنذا
تلثانية بخمسمائةو ان هذه ُ يكناس ها ما يكناسب تل ، اتعن : إنمنا   : ته أن يتير   ماش بمائة ريا

ُا نييىقب باتما:، هم يىياةون يعطو   . يي ررون تيه امقطوعا  هم ما
ِلسَ " َْ   . "َوَن
مسننائل اتعننالغ، مسننائل اا ننل واتتننرب، هننذه حاةننا،  مننا يمكننن ضننبطها، اشننكا: أن هننناك أمننورا رإ

ال عالغ ضغا، وهذه تىياغ إتال ما أدر  إيش، متنكلة، هذه تىياغ إت  أصلية ُ يلزم ريها اتع :،
وتىيناغ إتنال مراعناة، يعنني هنذه أمنور أصنلية منا  ،وتىيناغ إتنال عنالغ ،وهذه امرأة ك ينرة ريهنا سنكر

أو ت  لنه هنذه، هنذه  ،ُ ي خلها، كمنا أننه ُ يكنظنر إتنال مقن ار منا ت  لنه هنذه ،يكنظر ريها إتال اتع :
 . أمور ما يكمكن ضبطها

لِ " َْ وَ َوَن ، َوهلُ إل ا ُثىلُ ملَ ُِ ْيِن ِمْا ل  اْثالَ ِإن  نلُ ت ِة، فلَ ِد السلِث َأَلِة اْْلَْعيلُ ُ  ِفيلِ    َس فلِ  َمسلْ وُز للَ ي َيجلُ ِْ ْدُر الل  اْليلَ
َف ِإّل  اْلُيْرعللللَ  ْم َييللللْ ْرع ا، َفىللللَ وُز  للللَ ِِث  َّل َيجللللُ ا ِبالت فللللَ مللللَ ُِ ْوِ ، َوَاْعِييُا َرِ  اْلمللللَ ُف فللللِ  مللللَ ُة. اْلِعتللللْ

ِلسَ  َْ يِن الت َفاُجُر ِإَذا َوَقَ، ِف  َأْعَياِن اْلَمَواِريِإ َلْم ُيَميِثِز اْلَحف  ِإّل  اْليُ  َوَن ْرَعُة، َفَصاَرْ  َأْصم  فلِ  َاْعيلِ
َيُن َلِلَ  ِلَس َأبلْ َْ ، فلَ َِل  لِث ُمفلْ َل. َقاَا: َواْلَحفُّ ِعْاِدي َأْن ُاْجَر  ِف  نلُ َو  اْلُمْسَتَحفِث ِإَذا َأْ ََ ِل ا َوَأقلْ ِلَُصلْ

ا: ِإن   ِلَس ُقْىاللللَ َْ ا، َولللللِ اِا َعْاِللللَ ََ ِ، ااِْ للللْ ا، َوَأْجىللللَ  ِلَرفللللْ ِم ِفيِللللَ اِ  فللللِ   اْلُحكللللْ ْوجللللَ ْيَن الز  َة بللللَ اْلُيْرعللللَ
ٍ َموِ  َِ ِف  اْلِعْتفِ  ال َما   ."َكاْلُيْرَعِة َبْيَن ااِْ

منا، يقنع اتطنال  علنال تب يكقنر  بينهإح ى اتزوةا،  نا :ري اتطال  إِا  لب زوةة ُ بعينها،  ا:
 . من تقع ته اتقرعة
  الَ: وإن بو ؟ 
 اتنية تكى د، نعم. 

 فيِا الاية؟  الَ: يعا  يدُخل 
ه إتينه، ئ، تكن اتمس تة دياننة؛ يعنني تنو خرةن  اتقرعنة علنال أحنب نسناهذا إِا تم ينوس   ، يفو ُ ُ
 ما نوي  هذه، ديانة.  ،ُ :ثم  ا:

 َ  عى  ألاس بيت ؟ ا  يخ أن ُييا الَ: لكن ُيىزق ي
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 . نةا راتمس تة دياااصل يكطاتب بلفظه، ااصل تفظه، تكن إن ادعال شيئاا خاي   ،ُ
رِ " َِ اآْلَدمللِ ِث فللِ  اْلَبحللْ ا َراُع َعىللَ  ِإْليللَ اِبَعُة: اِّلْقتللِ َس فللِ  السلل  اَن َذلللِ ا نللَ وُز. َوِإب مللَ وُبَل  َّل َيجللُ ِ   يللُ َوَزَمابللِ

َمة    ِ   ،لَ َّل َيُجوُز ِلَمْن َناَن َعاِصي ا َأْن ُيْيتَ  ْرَهاِبِ ، َوِزَياَدة  ِف  ِإيَماِبِ ، َفِإب  ُ ِلَتْحِييِف بُ ُمَيدِث َوَّل ُيْرَم  بلِ
 . "ِف  الا اِر َأِو اْلَبْحِر، َوِإب َما ُاْجَر  َعَىْيِ  اْلُحُدوُد َوالت ْعِزيُر َعَى  ِمْيَداِر ِجَااَيِت ِ 

ا آِى أهلنه، آِى وات ينه،  ل من اتخضر حيعني مثل ما ح ينما  يل اتغالم، تو ارينرض أن غالمنا
ه إُ ؤ ل يَوز  يلهو ُ يَوز  يله بىا:، وكذت  اتمنا: ُ يَنوز إتقناهرا موته، يوَشًب عليهما، وَتَمنً 

ا إِا ترتب علال إتقائه نَاة ما هو أهم مننه كاإلنسنان، وإُ تنو أن إنسناناا من يناا بم لنض ثنم وضنع هنذ 
َح عليننه اإلسننرائيلي،عننا ، وبعثننه رنني اتبىننر إتننال صنناحبه اتنن  اتم لننض رنني و  إُ أنننه رنني  ائن، وإن مننك س

ان  ؛تلما:، مهما بلض اإلنسان من اتيوكل، مهما بلض من اتيوكل  اان تيه تضييعا   ؛شرعنا ُ يَوز
َح منننن أةلهنننا ،هننذا رننني شنننرعنا ممننننو ، اتق نننة رننني ات نننىيح َح عليهنننا اإلسنننرائيلي، ومنننك س تقنننوة  ؛ومنننك س

 . كن اتذ  ري شرعنا ُ يَوز إضاعة اتما:، وتعريضه تمثل هذا إضاعةتوكله، ت
 ُاَْر  عىي  العمىيا  الُدائيا ؟   ، الَ: أحسن هللا إليس

 يعنيو  ماِا
  الَ: العمىيا  الُدائيا  ُاَْر  عى  مثل هْا؟ 

 وةه اتتبهو  ما
  الَ: فدا  أصحاب السُياة باُس . 

ُا تنيُ هنذا منن شنرعنا  ينة بنفسه، ُر اه أصىاب اتسف وتنو ازدحمن   ،ُ مىنا: رار نة، ُ رنر ، أو
مننا يَننوز، مننا يَننوز رتخننف  حيننال ،ثالثننة ،نامَموعننة منننهم اثننن وا يضننال اامننر أن يكلقننال ،اتسننفينة
ً َلَع علال اتعوا ب، من أك لنسَع علنال اتعوا نب تنه ِتن ، كمنا رعنل اتخضنر رني خنر  أ، نعم من  بىا:
رس   نننون، تكنننن اتعا بنننة هنننو يعنننرم اتعا بنننة أن أهلهنننا يغر  واتظننناهر ،اتسنننفينة نت َأمنننت هك عنننَ ا َرَعلتينننك  }َومنننَ
 . [82]اتكهف:

 ..   الَ: ...
 . معروم أن هذا يكوحال إتيه  ،معروم

ٍََربوا" َْ  . "َوَقْد َظن  َبْعُض الا اِس َأن  اْلَبْحَر ِإَذا َهاَا َعَى  اْلَيْوِق ا
وا طكرف  . َراضت

َر ِإَذاَأن  الْ " َرُب عَ  َبحلللْ َة ُاضلللْ ُِيَاِة َأن  اْلُيْرعلللَ ِةيلللِف السللل  ْْ وا ِإللللَ  َا ٍُرُّ ْوِق َفاَلللْ اَا َعىلللَ  اْليلللَ ْم، هلللَ ِِ ْي ىلللَ
ٍَْرحُ  َوااِ  َفُي َس فلِ  اْْلَملْ ا َذللِ اِا، َوِإب ملَ جلَ ِْ ُّ ِبَرْمِ  َبْعِض الرِث ا َّل َا َِ ، َفِإب  ا َفاِلدل َْ ا، َوَه ِةيُ  ْْ ْم َا ُِ ، َبْعُض

ْم وَ  ُِ ِ َلِكا  َِ َّللا   .-َعز  َوَجل  -َيْصِيُروَن َعَى  َقَضا
 . "الث اِمَاةُ 

 ا التٍويل يا  يخ ما ذنر المؤل  فعل المدحضين ف  الىغة؟ م، هْ  ، الَ: أحسن هللا إليس
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 و نعم
ملللا ذنلللر فيللل  فعلللل  ، اللللَ: المؤلللل  ملللا ذنلللر معاللل  المدحضلللين مللل، هلللْا التٍويلللل إلللل  اآلن

 المدحضين؟ 
و   ُو

 دحضين.  الَ: فعل الم
يَن  َحضس َن اتتمك ت  شو  ا:و  [141]ات ارا،: }َرَساَهَم َرَكاَن مس
باتتعر، يمكنأن  حضر،و أ  من اتمغ اتثاتثة نعم، واسيته  عليها  اتثاتثة،  نَاوب    أن  لوبين 

 .   تَي  عن ما
  الَ: ..... 

 ن تكخفف.  أ يعني 
 اما اْلمواا ّل؟ بي ،أبِم ياجون ن بعض الرجاا ُيظن أ، لكن إذ ا في   يِة بعم الَ: 

س  بق ر اإلمكان، اتمفا أن اتتر  ةا  بيىقيب اتم اتح ودر ررو  هذه اتمس تة ُ تنيهي، ُو ش  
يعني تو أن زنيها تىمل أتف كيلو رركب ريها عترون رةالا زنيهم أتف ومائيين مثالا، هل نقو:  

ب : ما نكلقي ثالثة نكلقي    ::أوزانهمو نقو   يكلقال اثنان أو ثالثة من أةل أن تيىملو وهل نوازن بين
 نو ُ ررو  اتمس تة ما تنيهي.  ينياثنين سم 

 ا  هل ُيىي  الماا أو ُيىي  الرجاا؟  الَ: أقصد يا  يخ يع
 يكلقال اتما: بال ش . 

 .  اوياجو  ايسبحو أن لكن فيِا  يِة أن الرجاا لو ُأليوا ممَن  بعم، الَ: 
قرعة علال شخص ع م اتقو: بَوازها، فاضلة و ع  اتيعني تو صار، اتم  ،هذه مس تة ثانية  ،ُ

من يكىسنها، هذه مسائل ما تنيهي،    و ع  اتقرعة علال شخص ُ يكىسن اتسباحة، وري اتسفينة
 نعم.  

"  ُ ََ بَ  ُيوُبَل  َأن    -َعز  َوَجل  -الث اِمَاُة: َأْخَيَر َّللا  َجاِاِ ،  َكاَن ِمَن اْلُمَسبِثِحيَن، َوَأن  َاْسِييَحُ  َناَن َلَي
ِقيَل:  َولِ  ِلَس  َعَثرَ  ِإن  َْ ِإَذا  َصاِحَبُ   َيْرَفُ،   َُ اِل الص  َعب اس   َقااَ .  اْلَعَمَل  اْلُمَسبِثِحيَن{:  اْبُن  ِمَن   }ِمَن 

ِ  :  َقَتاَدةُ  َقااَ .  اْلُمَصىِثينَ  َّللا  ِظ  ِلِحُْ َذِلَس  َقْيَل  ُيَصىِث   َوَجل  -َناَن  ا ُ   -َعز   َفَاج  بْ  َوَقااَ .  َلُ   ِبيُ،  ُن  الر 
ُل  :َأَبل   ِاِ  ِإَل  َيْوِق ُيْبَعُثوَن{}َلَىِيَإ فِ  َلْوَّل َأب ُ  َناَن َلُ  َقْيَل َذِلَس َعَملل َصاِل ٍْ  .  "  َب

 .  يعني كان ممن تعرم علال هللا ري اترخا  رعكرسم ري هذه اتت ة
" َُ اِل َمِة ِإن  اْلَعَمَل الص  َْ  }ِمَن اْلُمَسبِثِحيَن{ :ُمَياِالل  َوَقااَ .  ب ُ  ِإَذا َعَثرَ  َيْرَفُ، رَ َقاَا: َوَمْكُتوبل ِف  اْلِح

يِعيَن َقْيَل اْلَمْعِصَيةِ ِمَن اْلُمَصىِثيَن الْ  ٍِ َل  َوَقااَ .  ُم َما َناَن َلُ  َصَمةل :  اْلَحَسنُ  ِمَن اْلَعاِبِديَن. َوَقااَ :  َوْه
َعَمم   َق  َقد  َوَلِكا ُ   اْلُحوِ ،  ٍِْن  َب ِف   ِف   ا  َوِإن     َصاِلح   ، َِ اْلَيَم َحاِا  ِف   ِبِ    ُ َكَرُ  َّللا  َْ َف  َِ َخا الر  َحاِا 

َُ َلَيْرَفُ، َصاِحَبُ ، َوِإَذا َعَثَر َوَجَد ُمت َكأ  اْلَعَمَل ا اِل   .لص 
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 15 لكريم اخلضريي الشيخ عبد امعال

  .مكًيَك ا 
  .ُمت َكأ  "

ا اْلَمْعَا  َقْوُلُ    َْ ُ َعَىْيِ  َولَ -ُقْىُت: َوِمْن َه ٍَاَع ِمْاُكْم َأْن َاُكوَن َلُ  َخِييَِةل    »َمنِ :  -ى مَ َصى   َّللا  اْلَت
َعلْ  ُْ ُ  َفْىَي ا َبْيَاُ    ِمْن َعَمل  َصاِل َِ َُ ِفي ِى ْْ ُِ َعَمِىِ ، ُي ُد اْلَعْيُد، َوَيْحِرُص َعَى  َخْصَىة  ِمْن َصاِل ِِ َفَيْجَت

َوَفْيرِِ ، َفاَقِتِ   ِلَيْوِق  ِخُرَها  َوَيد  َربِثِ ،  َِ   َوَبْيَن  ُِ يِث َْ ا  َوُي َِ ُع ُْ َب ِإَلْيِ   َيِصُل  َخْىِيِ ،  َعْن  َوَيْسُتُرَها  ِدِ ،  ِْ ِبَج ا 
 . "َناَن ِإَلْيِ « َأْحَوَ  َما
َيَطا َ اتى يث:   .  «»َمنس است

 الَ: أحسن هللا إليس. قاا: أخرج  الٍيري من حديإ ابن عمر، وورد من حديإ الزبير بن 
الجوزي   وابن  الٍْيَ،  أخرج   عالعواق.  َو العىل،  صوب  ف   أب   الدارُقٍا ث  عن  وبيل   ، ُ

 الصحيُ. الوقف، ابتِ  نمم . وم، ذلس فيد ذنر  اْللباب  ف  
 .  وتعل اتمو وم أةود 

اِريُّ  َوَقْد َخر  َ " َْ ِ   اْبِن ُعَمرَ  ِمْن َحِديإِ  َوُمْسِىمل  اْلُب ُ َعَىْيِ  َوَلى مَ -َعْن َرُلوِا َّللا  ُ  َقاَا: َأب    -َصى   َّللا 
ر  بَ » ٍَُر َفَأَوْوا ِإَل  َغار  ِف  َجَيل   َيَتَماَ ْوَن َأخَ  -ِف  ِرَواَية : ِمم ْن َناَن َقْيَىُكمْ -ْيَاَما َثَمَثُة َبَُ ُهُم اْلَم َْ

ْم ِلَبعْ  ُِ ْم، َفَياَا َبْعُض ِِ ٍََبَيْت َعَىْي َرةل ِمَن اْلَجَيِل َفاْب ْْ ٍ ْت َعَى  َفِم اْلَغاِر َص : اْبُظُرواَفاْبَح َأْعَماّل    ض 
رثِ  ا َلَعى ُ  ُيَُ َِ َ ِب ِ َفاْدُعوا َّللا  ا َعْاُكْم«َعِمْىُتُموَها َصاِلَحة  ّلِلِ  َِ َرُاُ    ُج ِْ  ُ ، ورل ُِ َماِلِ ، َوُهَو َمْف ََ اْلَحِديَإ ِب

ٍِْن اْلُحو ِ  :َلِعيُد ْبُن ُجَيْير   َأْغَاْت َعْن َاَماِمِ . َوَقااَ  ِإّل  َأْبَت ُلْبَحاَبَس ِإبِث     َّل ِإَل َ }:  َلم ا َقاَا ِف  َب
َفُ  اْلُحو ُ   ُكْاُت ِمَن الظ اِلِميَن{ َْ ٍِْن اْلُحو ِ َوقِ . َق   ."يَل: ِمَن اْلُمَسبِثِحيَن ِمَن اْلُمَصىِثيَن ِف  َب

بىة،  اتوا :وات الة  اتوا ،وات الة بىة ُسيما اتنارلة :تها سك  .  تها سك
ُر َأب ُ  ُقْىُت: َواْْلَظْ " ُُ الىِثَساِن اْلُمَواِفُف ِلْىَجَاانِ َِ  .  "َاْسِيي

 .  سبىان هللا :ن اتيس يح  و:وهذا هو ااصل ري اتكلمة، هذا هو ااصل أ
ُكورُ  َأِب  ُهَرْيَرةَ  َحِديإُ َوَعَىْيِ  َيُداُّ  " ْْ ي َذَكَر ُ   اْلَم ٍ َيِريُّ  َقْيَل ال ِْ ٍِْن .  ال َُ ِف  َب َا: اْلُحوِ . َقاَقاَا: َفَسب 

ْوا ا  اَن" َفَسِمَعِت اْلَمَمِئَكُة َاْسِييَحُ ، َفَياُلوا: َيا َرب َاا ِإب ا َبْسَمُ، صلَ وُن "كلَ ة . َوَاكلُ َأْر   َغِريبلَ ا بلِ يُ  َِ َلَ
اِب  بِثِحيَن. َوفللِ  ِنتللَ َن اْلُمسللَ ُ  مللِ ْوَّل َأبلل  َدة ، َأْي: َفىللَ ْوِا َزائللِ ا اْليللَ َْ نْ  َأبللِ  َداُودَ  َعىللَ  هللَ ْعدِ  عللَ ِن َأبللِ   لللَ بللْ

ُ َعَىْيِ  َوَلى مَ -  َعِن الا ِي ثِ  َوق اص   اَا:    –َصى   َّللا  َُ ذِ قلَ ا و ِ »ُدعلَ ِن اْلحلُ وِن فلِ  َبٍلْ َ  ِإّل   ي الالُّ }َّل ِإللَ
َ  َقطُّ  َأْبَت ُلْبَحاَبَس ِإبِث  ُنْاُت ِمَن الظ اِلِميَن{ ََ َلُ «ِإّل  اْلتُ  َلْم َيْدُع ِبِ  َرُجلل ُمْسِىمل ِف  َ ْ  َوَقْد  ،ِجي

اَ[ وَرِة ]اْْلَْبِييللَ ا فللِ  لللُ َْ وُبُل  َمضللَ  هللَ َمقُ - َفيللُ ِ  السلل  ِن  -َعَىيللْ ا، َوفللِ  َبٍللْ بِثح  ىِثي ا ُمسللَ ُل ُمصللَ اَن َقيللْ نللَ
لْ  ْم َبْجعلَ ا للَ وُ : ِإبل  َيِر: َفُاوِدَي اْلحلُ َْ ِلَس. َوِف  اْل َْ وُبَل  اْلُحوِ  َن ا، ِإب   يلُ َس ِرْزقل  ا َجَعْىالَ للَ ْرز ا ملَ ُ  حلِ اَ  للَ

قَ  د  ْد َايلللَ ا. َوقلللَ ِجد  اَل : ، َوَمسلللْ ُ  َاعلللَ اْلَعرَ َقْوللللُ َباُ  بلللِ ْْ ْن }َفَايلللَ َجَرة  ملللِ ِ   لللَ ا َعَىيلللْ ِقيمل َوَأْبَيْتالللَ َو للللَ َِ َوهلللُ ا
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} ين  نَ  َيْيٍللِ ة  مللِ اِحِل َقْريللَ ُ  ِبسللَ فللَ َْ وَ  َق لِ  ُرِوَي َأن  اْلحللُ ااَ . اْلَمْوصللِ ُن ُقسللَ  َوقللَ نْ  ْيط  ابللْ َرَة: أَ  عللَ بللِ  ُهَريللْ
َِ  ُيوُبُل  ُ ِرحَ   . "ِباْلَعَرا

 شما: اتعرا  تيهو    اتموصل حوتها بىرو اتموصل حوتها بىرو ،اتموصل
  الَ: الُرا .  
 يقو:و بساحلو   ماِاتكن  ،اتنهر موةود 

  الَ: بساحل قرية الموصل. 
 إشكا:، نعم.   هما تي

  الَ: قرية من الموصل. 
 . نهرنعم يعني اتمق ود ات

ُقَسْيط   َقااَ وَ " ُهَرْيَرَة:   َعنْ  اْبُن  َّللا ُ  ُيوُبُل  ُ ِرحَ َأِب   َوَأْبَيَت   َِ َياِباْلَعَرا َفُيْىَاا:  يَاة ،  ٍِ َيْي َعَىْيِ   َأَبا    
ُ َلُ  ُأْرِوي ة  َوْحِفي ة  اَ  ُهَرْيَرةَ  ، َهي َأ َّللا  َِ ب ا يَاُة؟ َقاَا: َ َجَرُة الدُّ ٍِ َفاِش اْْلَْرِ  َأْو ْأُكُل ِمْن خَ َوَما اْلَيْي

 . "َهَفاِش اْْلَْر ِ 
دة، ر ار، ترضعه مع اانثال من اتوعو:، اانثال و   :نعم، ااروية  اتوا ريها ت ن ح يثة عه  بُو

 . ما عن ه من اتيقطين اتذ  هو اتقر  وات بة علال اتقو: ات ىيح
نُ " ا  َِ َلَيِا ِمْن  َفَتْرِويِ   َعَىْيِ   ِفُج  ُْ َعِفي ة  َفَت َبَيتَ   ل   َحت    ُجَيْير   َوَقااَ .  َوُبْكَرة   ْبُن  اْبِن  َعنِ  َلِعيُد 

بِ  َعب اس   َخَرَ   اْلُحو َ -ِ   َقاَا:  ِي ِث    -َيْعِا   الص  ِمْثَل  ٍََرَحُ   َف اْلَبْحِر،  َلاِحِل  ِف   َظُ   َلَُ َحت   
َل  َْ ِمْن َخْىِيِ  َ ْ  م ا َأْلَياُ  اْلُحوُ  َعَى  َلاِحِل اْلَبْحِر َأْبَيَت  لَ  ُيوُبَل  ن  َوِقيَل: إِ .  اْلَمْاُُوِس َلْم َيْاُي

ُ َعَىْيِ  َ َجَرة  ِمْن َييْ  ٍ ُر َعَىْيِ  ِمَن الى َيِن َحت   َرَجَعْت ِإَلْيِ  َّللا  ، َوِهَ  ِفيَما ُذِكَر َ َجَرُة اْلَيْرِع َاَتَي ين  ٍِ
ِإَل  َيْوق   َذاَ   َرَجَ،  ُثم   ُاُ .  َجَرِة    ُقو  َلُ :  الف  َفِييَل   ، ََ َفُعوِا ا  َِ َعَىْي َوَبَك   َفَحِزَن  َيِبَسْت،  َفَوَجَدَها 

َعَى   َ  ِمنْ َأَحِزْبَت  َوِزَياَدة   َأْل    ِماَئِة  َعَى   َاْحَزْن  َوَلْم  ا،  َِ َعَىْي َوَبَكْيَت  ِمْن   َجَرة   ِإْلَراِئيَل،  َبِا  
ْم َجِميع ا  َأْيِدي الْ َخِىيِى ، َأْلَر  فِ  ِإْبَراِهيمَ  َأْوَّلدِ  ُِ ، َوَأَرْدُ  ِإْهَمَك  . "َعُدوِث

  .،َ  َوَأَردت
ْم َجِميع  " ُِ  . "اَوَأَرْدَ  ِإْهَمَك

ِك سر كل  نعم هذه ااروية اتيي ت  ل من هتاش اارض أو ختاشها، ثم ت تي ريرو  من ت نها ما 
 عتية وبككرة، هل اتمق ود أنها ترو  يونُ، أو ترو  اتتَرةو  

 ت  بيت. يوبل، فياا ح  الَ:
 ؟  الَ  خر: يوبل اروي 

ن     ؛نعم تيقطر عليه  ،انه حيال  اتتَرة،  اتل ن  إتيه    وتيقطر عليه من  اتل ن حيال رةع   من 
 .  وته

  الَ: .....  
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 نعم ك نه منفو  نعم.  
ا،  " َِ ِبَوَرِق    ٍ َاَغ اْلَمْوِز  َ َجَرُة  َوِقيَل:  التِثيِن.  َ َجَرُة  ِهَ   َعَى  َواْلَتَظل   َوِقيَل:  ٍََر  َوَأْف ا،  َِ ِبَأْغَصاِب

ينِ  ٍِ ا َ َجَرُة اْلَيْي َِ  ." َعَى  َما َيْأِا ِثَماِرَها. َواْْلَْكَثُر َعَى  َأب 
  الَ: باَ الكتاب يا  يخ؟ 

 نعمو 
  الَ: الييٍين؟ 

 وماِا
الكتاب   ف   الييٍين  أبِا  جرة  اْلظِر  مِ  الَ:  َ َجَرة   َعَىْيِ   ين  }َوَأْبَيْتَاا  ٍِ َيْي   { ْن 

   ؟ [146]الصافا :
 نعم من و  عليها ري اتيفسير من و  عليها.  

َ َاَباَرَ  وَ "  . "َاَعاَل  اْجَتَبا ُ ُثم  ِإن  َّللا 
 .  ، هو اتراةح أن اتيقطين هو ات بة  يىياغذ تكن تفسيرها بات بة هو ات

َ َاَباَرَ  َوَاَعاَل  اْجَتَباُ  فَ " اِلِحينَ  َجَعَىُ  ِمنَ ُثم  ِإن  َّللا   .  "الص 
ن من  انه مفسر من، ا  ؛هو يىياغ إتال تفسير اتيقطين، ُ تفسير اتتَرة ب نها من يقطين  ،ُ

 .  بيانه هذه
ِيَرُهْم َأن  َّللا َ َاَعاَل  َقدْ " ْْ ْم َحت   ُثم  َأَمَرُ  َأْن َيْأِاَ  َقْوَمُ  َوُي ِِ ْم، َفَعَمَد ِإَلْي ِِ ي ا َفَسَأَلُ   َلِيَ  َراعِ   َااَب َعَىْي

َقْوِق ،   ُيوُبَل  َعْن  ْير  َْ ِب ْم  ُِ َأب  َفَأْخَيَرُ   ُهْم،  َوَنْيَف  ْم  ِِ َحاِل ْم َوَعْن  ِِ ِإَلْي َيْرِجَ،  َأْن    َ َرَجا َعَى   ْم  ُِ َوَأب 
مْ  ُِ  .  "َرُلوُل

ف عنهم اتعذاب. مادام تابوا هم بىاةة إتال رسوتهم، تمنو    ا رةوعه، نعم.انهم تابوا، وآمنوا، وككتس
يُ، إّل  ِبَفاهِ َفَيااَ   .ُيوُبَل  َأبِث  َقْد َلِييتُ  : َفَأْخِيْرُهمْ َفَياَا َل ُ " ٍِ  . "دْ : َّل َأْلَت

 .  ان ةزا ه اتقيل عن هم ؛انه يختال أن يكذبوه تيقيلونه
ُد َلَس َأب َس َلِييلتَ  َفَسم   َلُ  َعْن َزقث  َغَاِمِ  َفَياَا: َهِْ ِ " َِ وُبَل  َاْف ااَ . يلُ ُة قلَ ِ  اْلُبْيعلَ ِْ اَا: َوهلَ اَذا؟ قلَ : َوملَ

َس َلِييللتَ  َس َأبلل  ُد لللَ َِ ا َافللْ َت ِفيِللَ وُبَل، ال تللِ  َأبللْ َس  يللُ َس َأبلل  ُد لللَ َِ َجَرُة َافللْ ِ  الفلل  ِْ اَا: َوهللَ اَذا؟ قللَ اَا: َومللَ قللَ
ُبوُ  َوَهمُّوا ِبِ  َ رًّا، َفَياَا: َّل  َأب ُ  َلِي َ ُيوُبَل. َوَأب ُ  َرَجَ، الر اِع  ِإَل  َقْوِمِ  َفَأْخَيَرُهْم  َلِييتَ   ْ ُيوُبَل َفَك

، َفَىمل   َُ ِب اَاْعَجُىوا َعَى   َحت   ُأصلْ َ  ِفيِلَ ِة ال تلِ  َليلِ ْم ِإللَ  اْلُبْيعلَ َدا ِبِلِ َُ غلَ َب ا  ا َأصلْ َِ ٍََي َتْا وُبَل، َفاللْ يلُ
وُبَل، َ  يللللُ ُ  َليللللِ ْم َأبلللل  ُِ َأْخَيَرْا ٍَ  فللللَ َتْا اَة َوالللللْ ُ  َليللللِ َ َف الفلللل  اُهْم َأبلللل  َجَرَة َفَأْخَيَراللللَ م   َوالفلللل  وُبَل، ثللللُ يللللُ

ا َقْيىلَ ُ َأَااُهْم َبْعَد َذِلَس.  ُيوُبَل  ِإن   َر َوملَ يلَ َْ ا اْل َْ ِريُّ  َذَكَر هلَ ٍ يلَ اُ . َوِقيلَل:  ال َباُ : َ َرْحالَ ْْ ُ. َفَايلَ ُ  َّللا  َرِحملَ
حْ  : ِبالصلل  َِ اْلَعَرا اُ . بللِ ، َقالللَ ُ َاَرْكاللَ َِ ُن اْْلَْعَرابللِ ثِ  َرا اَا ابللْ ُ  . َوقللَ َدةَ : اْْلَْخُللَ و ُعَييللْ اَا َأبللُ . َوقللَ َِ ا ضللَ : ِباْلَُ

َُ  اْلَواِلُ، ِمنَ  ر ا اِل : اْْلَْرِ . َوَقاَا اْلَُ َْ : اْلَمَكاُن اْل َُ  ."اْلَعَرا
 .  واتعرا  ري اتغاتب يكطلب علال اتمكان اتمكتوم غير اتمغطال أو اتمسقوم
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َُ َوْجُ  اْْلَْرِ ، َوَأْبَفَد ِلَرُجل  ِمْن ُخَزاَعَة: : ُبو ُعَيْيَدةَ أَ  َا: َوَقااَ َقا"  اْلَعَرا
الا َُ  َثاَرَهاَوَرَرعت ك رسةت  َوَنَ ذت،ك بساتتَ َل س اتتَعَرا س ثسَيابسي   َأَخامك عس

ُ   َوَحكللَ  ْيَم فللِ  َقْولللِ ِ  اْْلَْخُللَ ِقيم  لللَ ُ، لللَ ِقيمل : َجمللْ َو لللَ َياَم  وَ  : َوهللُ َياقل َولللَ ِ  لللِ ِْ اَا فللِ  هللَ . َوقللَ
وَرِة:   {}السُّ َِ َباُ  ِباْلَعَرا ْْ ْوَّل  :َواْلَيَىِم"َوَقاَا ِف  "ن   َفَاَي َو }للَ َِ َوهلُ اْلَعَرا َْ بلِ ِ  َلُايلِ ْن َربلِث ةل ملِ ُ  ِبْعملَ  َأْن َاَداَركلَ
ُموقل{ ْْ  . "َم

ا}نعننم تيننه شنني  مننن اتيعننارض، بينمننا عننن نا  َناهك بننس ذت وتَُ َأنت َننزم، ورنني سننورة َن واتقلننمَ ات تتَعَرا س َرَن ننَ }تننَ
َمةُّ مسنت َربيسهس َتنك سَذ بساتتَعَرا س  ذ، رن : علنال  رم امينا  توةنود،، وتُو حَتَ اَرَ هك نسعت تنُو اتنعمنة موةنودة تنك نس

رني سنورة َنَ أنه تم يكنَ ذ، راتعرا  اتن ذ باتعرا  اتمكث   هو مع خلوه من اتذم، واتن ذ بناتعرا  اتمنفني 
ل تي ارك اتنعمة إنما هو اتمقرون باتذما  . تذ  تم يى ك
ُموق  َخي َر  -َعز  َوَجل  -َواْلَجَواُب: َأن  َّللا َ " ْْ َِ َوُهَو َغْيُر ملَ ُ  ِباْلَعَرا َْ ِ  ،َهاُهَاا َأب ُ  َبَي ُة َّللا  ْوَّل َرْحملَ -َوللَ

َِ َوُهَو  -َعز  َوَجل   َْ ِباْلَعَرا ُموقل، قَ َلُاِي ْْ اُس  اَل ُ َم   .الا ح 
 : ُ {}َوَقْولللُ ين  ْن َيْيٍللِ َجَرة  مللِ ِ   للَ ا َعَىيللْ ِ  َأْي: ِعاللْ  َوَأْبَيْتاللَ اَل : َيْعاللِ  َعَىيللْ ِ  َاعللَ ْم َعىللَ   }َدُ ، َنَيْولللِ َوَلِللُ
} َل ٍِ  َذْب ين  اْلَيْي ٍِ  . "ينُ َأْي: ِعْاِدي. َوِقيَل: َعَىْيِ  ِبَمْعَا  َلُ . َ َجَرة  ِمْن َيْي
 . رالن عليه دين تفالن يعني عن ه دين :يكقا:مثل ما 

َر ُ " ا، َذكللَ : َوِقيللَل َغْيُرهللَ َِ ب ا َجُر الللدُّ يُن:  للَ ُن اْْلَْعَرابللِ ثِ  اْلَيْيٍللِ َن . ابللْ يُخ مللِ َُ َواْلِبٍللِث ب ا ِر: )الللدُّ يللَ َْ َوفللِ  اْل
ِكَرِة. َوقَ  ْْ ا : دُ اَا اْلُمَيرثِ اْلَجا ِة( َوَقْد َذَكْرَباُ  ِف  ِنَتاِب الت  ِرُش َوَرُقِلَ تلَ ُْ ا َلاول َي َِ ُيَياُا ِلُكلِث َ َجَرة  َلْيَل َل

يَاةل، َبْحَو الدُّ  ٍِ ْط، َعَى  اْْلَْرِ  َيْي َجَرةل َفيلَ َ   لَ ا َفِلِ ا َلاول ُيِيىُِّلَ َِ ٍِثيِخ َواْلَحْاَظِل، َفِإْن َناَن َل َِ َواْلِب ب ا
َترِ َوِإْن َناَبْت َقاِئَمة  َأْي: ِبُعرُ  ُْ ِِ َ وو  َا ا ُبُجمل  ُش َف َِ  ."َبْجَمةل َوَجْمُع

مُّ.  َت مُّ َن َت  َن
ُ َاَعاَل : " ا َبْجمل. َقاَا َّللا  َِ َجُر َيْسُجَداِن{}َوالا  َوَجْمُع  . "ْجُم َوالف 

 . راتنَم ما ُ سا  ته، واتتَر ته سا 
 َبْيت  َيْمَتدُّ َوُيْبَسُط َعَى  اْْلَْرِ  َوَّل َيْبَي  َقاُلوا: ُنلُّ   .َوُمَياِال   َواْلَحَسنِ  اْبِن َعب اس   َوُرِوَي َبْحُوُ  َعنِ "

َ  َوَلْيَل َلُ  َلاول َبْحُو اْليِ  ااَ َعَى  اْلِتَوا . َوقلَ ينل َو َيْيٍلِ ِل َفِلُ ْرِع َواْلَحْاظلَ يِخ َواْليلَ َِ َواْلِبٍلِث ُن  ث ا ِعيُد بلْ للَ
َ  َيْاُيُت ُثم  َيمُ : ُجَيْير   ا اْلَمْوزُ وُ  ِمْن َعامِ ُهَو ُنلُّ َ ْ  َْ   .ِ ، َفَيْدُخُل ِف  َه

  ."ُقْىُت: َوُهَو ِمم ا َلُ  َلاول 
 . يعني اتموز ته سا  رهو شَر

ا ُ :  ْلَجْوَهِريُّ َقاَا ا" يُن َما َّل َلاَو َلُ  َنَفَجِر اْلَيْرِع َوَبْحِوِ . َقاَا الز جل  ٍِ ْن : َواْلَيْي يِن ملِ ِتَياُو اْلَيْيٍلِ ا لْ
 . "اِن ِإَذا َأَقاَق ِب ِ ٍََن ِباْلَمكَ قَ 

رَ }:  -ةل ش نه-كما  ا: هللا    ،تكن وإن تم يكن ته سا ، وإن امي  علال اارض إُ أنه شَر ََ ةا  َش
ين   يعني تفريب أهل اتعلم بين اتنَم واتتَر أن اتنَم ما ُ سا  ته،    ،[ 146]ات ارا،:مسنت َيقتطس
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-يمي  علال اارض، ومع ِت   ا: هللا  سا  ته؛ انه  اتيقطين مقطو  ب نه ُ    ، واتتَر ته سا 
ين   :-ةل وعال َرةا مسنت َيقتطس ََ  .  [146]ات ارا،: }َوَأنتَ يتَنا َعَليتهس َش

ا ُ َقا" الز ج  اْلمل :  َا  ُهَو  َوِقيَل:  ِعيلل.  ُْ َي َو  ُِ َف ِبِ ،  َأَقاَق  ِإَذا  ِباْلَمَكاِن  ٍََن  َق ِمْن  يِن  ٍِ اْلَيْي اْ ِتَياُو 
. َوقِ َأعْ  . َوِقيَل: َما َناَن َثم  َييْ َجِم   ْكِر، ِْلَب ُ  َّل َيْاِزُا َعَىْيِ  ُذَبابل ِْث يُن ِبال ٍِ َ  اْلَيْي ينل يَل: ِإب َما ُخ ٍِ

ُ ِف  اْلَحا ا ِلَيكُ :  َقاَا اْلُيَفْيِريُّ    .اَفَأْبَيَتُ  َّللا  ُرو   .  وَن َلُ  ِظل  َوِف  اآْلَيِة َما َيُداُّ َعَى  َأب ُ  َناَن َمُْ
ا َفَأْعَجَيْت ُ : َقاَا الث ْعَىِي ُّ  َِ  . "َناَبْت ُاِظىُُّ  َفَرَأ  ُخْضَرَا
ا  او   أممفروشا  معروشا

  الَ: معروش. 
إِا ر  اانه إن كان مفروشا  اتعنب صار ته ظل،    اكان معروشا   ليُ ته ظل،  تيمثل  نسخة    هما 

ا مثل ته ظل، تكن إ  ثانيةو إِا كان ُ سا  ته وهو مفروش علال اارض ما تيُ ن كان معروشا
شي  من اتنسخ نبه    هرر  بين مفروش ومعروش، تكن ما تي  هاتعنب صار ته ظل، واتلفظ ما تي

، اتمفروش علال اارض ته ظلو ُ، تكن  اوش يعني ما ته ظل، إِا كان مفروشا علال هذاو مفر 
 اتذ  ته ظل هو اتمعروش اتذ  يوضع علال عرش كاتعنب. 

  و.  الَ: قد يَون ل  لا
 ا ، اتيقطين ما ته سا . ما يَر  س

  الَ: .....  
 ُ ُ إِا كان مثل اتيقطين ما تظل، اتيقطين مفروش ما يظل. 

ُ  .   يا لكن الَ:    يخ بعضِم ُيعرِث
 انيهال اإلشكا:.  اإِا كان معروشا 

  الَ: يعا  ما يصير نيير فيجعىوا ل  عريفة.  
   فروشوم  أمتكن هل هو معروش ، نعممعروم مثل اتعنب، 

  . اَا الث ْعَىِي ُّ قَ 
  الَ: أحسن هللا إليس.  

 نعمو 
لُّ  اللَ: وجل  الللتدرا  الير يل  عىل  قللوا للعيد بللن جييلر:  َو نللُ ْن هلُ وُ  مللِ م  َيملُ ُت ثللُ َ  َيْايلُ  ْ   لَ

ا اْلَمْوزُ  َْ  ُقىت وهو نل ما ل  لاو، فِل هْا التدرا  ف  محى ؟  .َعاِمِ ، َفَيْدُخُل ِف  َه
 نعم سعي  بن ة ير يرى أن اتيقطينو  اتموز ته سا ؛إِا كان 
َ  َيْاُيُت ُثم  َيُموُ  ِمْن َعاِمِ .  الَ:    ُنلُّ َ ْ 
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نو  اتذ  س ب تيُ ته سا  تيمو، من عامه؛ يعنني هنذا اتَمنع بنين اا نوا:، ثنم تكنه من ات،  نعم
 نننه يك رسك عليننه ببعنن  ِتنن  هننو مننا تننه سننا ، إن كننان   نن  سننعي  بننن ةك يننر مننن اتكننالم اتسننابب واسنن

 يمو،، اسي رك علال من تق م راتموز ته سا . 
؟  َِ ب ا   الَ: هل هو ميٍوع أن الييٍين الدُّ

 ةماهير أهل اتعلم نعم. هذا  و: اتَماهير؛ 
اَا الث ْعَىيللِ ُّ " ُن َعَىيْ : قللَ ز  َل َيَتحللَ ْت َفَجعللَ ُ ، َفَيِبسللَ ا َفَأْعَجَيتللْ َِ َرَا َرَأ  ُخضللْ ُ  فللَ ْت ُاِظىللُّ ا، َفِييللَل َنابللَ ُ : ِللَ لللَ
ُىْف َوَلْم َاْسِف َوَلْم ُاْاِيْت َاْحَزُن َعَى  ُ َجْيَرة ، فَ  ُيوُبُل  َيا ْْ ي َلْم َا ِْ ي َخَىْيُت ِماَئَة َأللْ   َأْبَت ال  َأَبا ال ِْ

ْد الَ  ْم ِف  َلاَعة  َواِحَدة ، َوقلَ ُِ تُ ِمَن الا اِس َأْو َيِزيُدوَن ُاِريُد ِماِث  َأْن َأْلَتْأِصَى َأْيَن اُبوا َوُايلْ ْم، فلَ ِِ ْي  َعىلَ
ُ َعَىْيِ  َوَلى مَ َصى  -َوُرِوَي َعِن الا ِي ِث  الر اِحِميَن.  ُيوُبُل؟ َأَبا َأْرَحُم   َرْحَمِت  َيا ُل  -  َّللا  اَن َيْأكلُ »َأب ُ  نلَ

ا   َِ َُّ اْلَيْرَع َوَيُيوُا: ِإب  : َوَقااَ  ُيوُبَل«  َ َجَرُة َأخِ الث ِريَد ِبالى ْحِم َواْلَيْرِع، َوَناَن ُيِح لل َق ِلىا يلِ ِث  َأبلَ دِث »قلُ
ُ َعَىْيِ  َوَلى مَ - َل   -َصى   َّللا  َعِة«  َمَرول ِفيِ  ُدب ا َواَلِ  اْلَيصلْ ََ حلَ ب ا ُ، اللدُّ َل َيْتبلَ ااَ َوَقِديدل َفَجعلَ :  . قلَ لل َأبلَ

.  ْ ََ ِمْن َيْوِمِِ ب ا َُّ الدُّ   ."ةُ ُ  اْْلَِئم  َأْخَرجَ  َفَىْم َأَزْا ُأِح
 .عليه  ف علال هذا، اتكالم  ويل

 اتلهم صليس وسلم علال ع  ك ورسوت  مىم .  
 

 

 

 

 

 


