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 2 (002ص ) -تفسري القرطيب

 . السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
على نبينا محمد وعلى آله   وسلم  هللا  ىمن الرحيم، الحمد هلل رب العالمين وصل بسم هللا الرح

 . وصحبه
َكذََّبْت َقْبَلُهْم َقْوُم ُنوٍح َوَعاٌد َوِفْرَعْوُن ُذو  } :ْوُلُه َتَعاَلىق"  :-رحمه هللا تعالى-قال اإلمام القرطبي  

ُسَل َفَحقَّ ِعَقاِب   .ُأوَلِئَك اْْلَْحَزابُ   ةِ َوَثُموُد َوَقْوُم ُلوٍط َوَأْصَحاُب اْْلَْيكَ   .اْْلَْوَتادِ    .{ِإْن ُكلٌّ ِإَّلَّ َكذََّب الرُّ
َتَعاَلى َقْوُم ُنوحٍ }  :َقْوُلُه  َقْبَلُهْم  ِللنَِّبيِ   َذكَ   {َكذََّبْت  َتْعِزَيًة  َوَسلَّمَ َص -َرَها  َعَلْيِه   ُ َلهُ   -لَّى َّللاَّ   ، َوَتْسِلَيًة 

يَ   :َأيْ  َقْوِمَك  ِمْن  َأْنِبَياِئِهمْ ا  َهُؤََّلِء  َعَلى  َتَحزَُّبوا  الَِّذيَن  ِميَن  اْلُمَتَقدِ  اْْلَْحَزاِب  ِمَن  ُجْنٌد  َوَقْد    ،ُمَحمَُّد 
ُ َتَعاَلى اْلَقْوَم ِبَلْفِظ التَّْأِنيثِ   .َكاُنوا َأْقَوى ِمْن َهُؤََّلِء َفُأْهِلُكوا َواْخَتَلَف َأْهُل اْلَعَرِبيَِّة ِفي َذِلَك   ،َوَذَكَر َّللاَّ

َقْوَلْينِ عَ  َوالتَّْأِنيثُ   :َأَحُدُهَما  :َلى  التَّْذِكيُر  ِفيِه  َيُجوُز  َقْد  َيُجوُز    :الثَّاِني  .َأنَُّه  ََّل  اللَّْفِظ  ُمَذكَُّر  َأنَُّه 
اْلُمْضَمِر َتْنِبيًها    ىِفي اللَّْفِظ ُحْكُم اْلَمْعنَ   َفَيْغِلبُ   ،َرِة َواْلَقِبيَلةِ ِإَّلَّ َأْن َيَقَع اْلَمْعَنى َعَلى اْلَعِشي  ،َتْأِنيُثهُ 
ِْلَنَُّه َلمَّا َكاَن اْلُمْضَمُر ِفيِه    ؛َوَلْم َيُقْل َذَكَرَها  {َكَّلَّ ِإنََّها َتْذِكَرٌة َفَمْن َشاَء َذَكَرهُ }  :َكَقْوِلِه َتَعاَلى  ،َعَلْيهِ 

 . "َوِإْن َكاَن اللَّْفُظ ُمْقَتِضًيا ِللتَّْأِنيثِ  ،ُمَذكًَّرا َذكََّرهُ 
ا ي  ي  ا أحيانمم  نعممم  عمماا علممظ المعفممظً ونممل يكممذك اللحممن نمم كر ا والمعفممظ عمماا اليممملر علممظ اللحممنً وأحيانمم 

اً و ممل يكممذك ،ممالعكمً ونفممه نمما َ تَّ   }عفمملنا. وممل  ذلممه   نؤنثمم  ذ   كممَّ م  نمم  ذ  لَّم م   ممَّ ل  ذكممر ذلممز تع  ممة  { ممَّ
أو أنمه  ً-سملمصملظ هللا عليمه و -هم  هم ا تع  مة للفلمل  ،وتسملية لمه  -صلظ هللا عليه وسملم  -للفلل

ألك التع  مة تنتيمل نجرا خلر عن األنم السا،نةً وومل حكممه نمن يمبتل ،عملهم و سملز نسمل مم  
أك يكذك  -عليه الصالة والسالم-نن  للهً يعفل ه  المحلب للفلل  صلب أك اإلنساك يفشط إذا أ  

والمحيم  ب لليمه أو المحلم ً ذم نذ  وعماا وورعمذك أك يكذنمذا أوماتذا أنليماوهم وواونمذهم ولمم يعم تذا
 نعفظ التع  ة والتسلية   نالليه أك يكذنذا كنذنه  

ا كم تذو ورنمذو ،األوصمات التمل لمما اعما   -عليه الصمالة والسمالم-الفلل   شمز  ال تللم  ،مهً والر شم 
{:ال م  أنممه تممبمر ،مثمم  همم ا   زَّ سممَّ َف نَّح  اخن زَّ ،ممَّ لممَ لَّعَّ نممن أومم  ت مم يلمم وعمملم  يعفممل  اتمم  نحسممز ً[6}وَّ

ونمن تنملم  ًأك يكمذك  مذم نمذ  وعماا وورعمذك  -عليمه الصمالة والسمالم-ب إليمه هم  المحلمً  هلايتمم
ولم يحص  تبع ا ل لز  ًنن األنم أك يكذنذا أواتذا أنلياوهم ولم يحص  نا حص  لمم نن الت  يب 

نا حص  نن الع اب أو يكذك المحلمب لليمه أك يكذنمذا نثم   ذنمه كم تذا ومبهل ذا  تمال شمز األو ً 
نما  أم  يخحم    علمظ المفحمً خحم  شمز أنمه شملو ن لم   يسملظ ،مه الك الشملو اع  مة  ألنما نعفمظ ت

 -عليمه الصمالة والسمالم-  علظ نحسمه    ال   يسلظ ،ه يخح  علظ الفحمً وم  ال   يخح ن يخح ن 
الم   يسمليه و ع  مه أنمممم اسمتجاتذا ألنليماعمم ونتعمذا وممل أو  ًت    ن  مذك األنمم السما،نة كم ت  وعمم  أك ت

 كتب التحسلر كلما تنذ  ه ا. -عليه الصالة والسالم-للفلل  كثلر تع  ةاآلخرة  ألك هفاك اللنيا و 
 له ذلك...  -عز وجل -ب من الرسل فذكر هللا  ذ ِ يقال حتى َّل يظن أنه وحده كُ  قدطالب: 
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لذ أك طالب ا اختلر ورسب ول ،عض المذااً رسب ول ،عض المذااً مم   ً نثا  وا علنثا  وا عل
و رسذبمم أم نجاحمم  ه ا األص  أك يحب ألخيه  اً ه  يسر  هؤالو أوذا نفز رسلذ   ظران  ل  له   

ا. أنا  نعفظ خحل ول    فيه   تع  ة للفلل  نعفظ  ناه ا األص ً ل ن    ًوبم ا يتع ى   ًنا يحب لفحسه
 . اأ ذ  ول نث  ه ا ال الم نعفظ خحل ول  

 :..... طالب
  ا نا وول إال شخص  ونظر ول سذق المليفة    ًمشك ً ل ن لما تخل ،   ليمل ن نا وولً االمفاك  

 ،الفحاق اعتصرو األلم ول  لبه.  عليه انغمذص  
 ربما كان أسوة. و لو كان وجد : هذا يدل أنه طالب

التمفل أنر  لللً الحر  أنر  لللً والغم   نعمً   ا  للي    انازال  المسبلةً نازال ً التمفل أليم أنر  
ت لم إذا  آمارو  تترتب عليه  الحسل   أنر  لللً  الخالت ول  الحسل ي  ًأو وع ً علظ  إذا وول  عفل 

عانة أه  العلم علظ أنه يبمم  يعفل إذا وول ول النلب اوك وع ً    ًوتمفل زوا  الفعمة عن الغلر
م ا نن حليث واام نا ت لم    وعليه ترا الفصذصً واتن الجذز  وبعض أه  العلم ينذ   نا  ً،ه

يف علظ الفحم والحر   ألك التع  ة يل م نفما التخف   ؛لتع  ةك نث  ه و السلذى واإ   ولذ  لفا  الفحم.
أعظم نن   شبنمم  لألنلياو  ،الفسبة  األولظ  أنه خالت  إال  الفحم  كاك نن حليث  ولذ  ه اً  ،مث  

وذا،ه  المحسروك كلمم  اإلشكا  ول نث  ه ا أو ال   غلرهم. يعفل نا أار  ه  استطع  أك أتلن  
ذام ينذ   المذت نَ ً ،عض الفاس نن أنثلة الع-ة والسالمعليه الصال-ينذلذك ه و تع  ة للفلل  

رحمةً   اعا  الفاس  نمن  ي  اعفا  أك  الفاس  ،مثلهً  علظ  ال  صاتذا  نحرم  صفيعه  أنه  واضح  ه ا 
  ًمعفاو أنه تمفظ زوا  الفعمة التل يتمتَ تما غلرووألك ه ا ت لمً ل ن لذ تمفظ ول نحسهً    ؛يجذز

 ب ألنمً وك  ه و ا ذصً لذ لم يرا نث  ه و األخبار عن  وه ا هذ الحسل ال   واوت فيه الفص
 وم  يكذك األنر عليه أشل  ًح   ذنه الع اب استو ً -عليه الصالة والسالم -الفلل  
هي نوع من التثبيت حتى ذكر هللا أنه يقص   ،: كأن التعزية ما يلزم منه أن يكون في فرحطالب

 عليه من أنباء ما سبق ليثبت..
 ما ول إشكا .وتثلل    إشكا ً لذ  ا   هما فيو لذ  ا  تثلل  للثل  
فرح  طالب فيه  يكون  أن  والتسلية  التعزية  من  يلزم  وهل  القوم؟:  من   في  نوع  هو  ربما 

 التخفيف..
ا التخفيف نن المصلبةً التخفيف نن المصلبة ول حل    ًهل تشم  األنر ن التثلل   وتشم  أيي 
ال  ك ه ا المذضَ نن المياي  التل ال يكتم  لما إإ    ً اللمم إال إذا  لفاذاته يذرث شلئ ا نن الحر 

والسالم-الفلل   الصالة  ال   ؛-عليه  لغلرو  ،الفسبة  ي    ألنه  أك  له ال  تل  وبالفسبة  ه اً  ،مث   صاب 
ونَ ذلز ال ينذ    ًيمكن نث  نا صفَ ول المصلبةً لما نات اتفه إتراهيمً ح ك وانع  علفه
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علظ النلرً ل ن ه    العتراض  لبه أانظ نسبة نن ا   وال يمكن أك يذول ول  ًإال نا يرضل الرب 
 ا نث  ه و األنذر.ه ا إك وول ومذ ناارً ل ن فيه صعذبة ول    نعم  يذول لغلرو ه ا 

 :..... طالب
عليه  -نعفظ تع  ة للفلل    نال ن    ًهذ نكتذب وحص ً طات  المكتذبً الذا َ طات  المكتذب 

 صاب.ً التع  ة ولما تخفيف نن الم-الصالة والسالم
 موت عمه أبو طالب يكون فيه تعزية.  :طالب

 . ح  اإلشكا ً سذاو كاك نذت عمه أو ت  يب  ذنه ال   يشتركذك فيه نَ األنم السا،نةه ا نا 
يقالطالب ما  أمتهتفضَّ   -عز وجل-ن هللا  إ  ::  يهلك  ما  بأنه  نبيه  كذبوا   ،ل على  لما  وهؤَّلء 

  -صلى هللا عليه وسلم-مد  ، فإنه رحمة بأمة مح هلكوا، فمن هذا الباب التعزية يعني إهَّلكهمأُ 
ُ لِ }وَ ما أهلكهم،  َبُهْم َوَأْنَت ِفيِهمْ َما َكاَن َّللاَّ  . [33{]اْلنفال: ُيَعذِ 

ا نحم الشلو.   أيي 
 : يفرح ْلمته الفرح يدخل فيه.طالب

فسبة  شز أنه ،ال  ه ه ا نا في  أال يتمفظ لمم و حر  لذ واونذا أنلياوهم وصل ذهم    من سل  وناذا ع
ا والسالم-لفلل  لغلر  الصالة  ال  -عليه  ه ا  نفه  يذول  له   ل  ،الفسبة  ل ن  استشكلفاً  عليه  -   

نن نياي  األنظار ورات ولما الفصذص التل ال يمكن    كالمذاطن التل هل  -الصالة والسالم
شز أنه يتبَ الينلنً الينلن واروة الرسذخ ول اإليماكً يذول نن    التخلص نن ،عيماً وه ا ال

لغالب    أملج  الفاس    أم  ًاسلفاس نن تستذ  عفلو المصلبة وعلنماً ل ن ه ا يذول لجميَ الفا
ً  ألك نسبلة ح ك النلب ال يمكن أك يذول نعه االستذاوً لذ وول االستذاو لما ح ك النلب    الفاس

 وأرباب السلذك العلماو ال ين يعتفذك ،باواو النلذب يت لمذك علظ ه و المذاضَ و روك التخلص 
الفاس   نن  ل ثلر  ،الفسبة  يذصذ نفما  ول ا  النتااً  خرط  أوال  اونه  يكذك    ك  وأك  النلبً  ،إصال  

أنا    ً مم ،عل ذلز تتخلص المساع  وتتيح.-عليه الصالة والسالم -المذى تبع ا لما واو ،ه الفلل  
تلنياو يتعل   كلماوونسكفه    ًوناله  ًتذللو تعل   و   ًأك  الخلرات  تحصل   يعذق عن    ينذ   .م ا 

للفلل  ذك يا نحمل وفل نن وتسلية لهً أ  ه  -عليه الصالة والسالم-رها تع  ة  ؤالو نن  ذنز 
هللا تعالظ النذ  وذكر    .و ل كانذا أ ذى نن هؤالو وبهل ذا  ًأح اب نتنلنلن يتح بذا علظ أنلياعمم

   .تلحن التبنلث إلظ آخروً نظر ا إلظ أك النذم
 : العشيرة. طالب

والنلللة نعمً  الحع .  .العشلرة  له  يؤنث  ه ا  والتبنلث  و   ونث   الت كلر  فيه  يجذز  له نا  يؤنث  أك 
 .ألنه ليم ،مؤنث حقينل ؛الحع  و  كر

 :... طالب
 شز أك األنلياو كلمم أحلذا أك يؤنن  ذنمم.  هنا في
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 ؟ دعوا على أقوامهم : ولمَ طالب
في هم تعج   أنه لن يؤنن إال نن  ل آننً نا  أيسذا وو نذا  لما  كان  نرتبة    ً ول لزاحتما   هلذا 
 أكم . -عليه الصالة والسالم -الفلل  
 :... طالب
نن ومة كما يحص  ،ه تع  ة المصابً   ال ن نحاا التع  ة نحاا التع  ة أنما تنتيل تثللت    نعمً

شز   هما يكذك وضعه  نا فيوونا واو أحل يع  ه    ًوور  لذ أك إنسان ا نات له أع  الفاس إليه
 عفه المصاب.      وكلما كثر عليه المع وك خ َ ل ن إذا ع   صاب ،الغم والممًأنه ي  

ِفْرَعوْ " اْْلَْوَتادِ َوَوَصَف  ُذو  ِبَأنَُّه  َذِلكَ   .َن  َتْأِويِل  ِفي  اْخُتِلَف  َعبَّاسٍ   ،َوَقِد  اْبُن  ُذو    :َفَقاَل  اْلَمْعَنى 
اكُ   .اْلِبَناِء اْلُمْحَكِم حَّ َوَعِن اْبِن َعبَّاٍس َأْيًضا   .ْلُبْنَياُن ُيَسمَّى َأْوَتاًدااوَ   ،َكاَن َكِثيَر اْلُبْنَيانِ   :َوَقاَل الضَّ

ُيْلَعُب َلُه َعَلْيَها  :َدَة َوَعَطاءٍ َوَقَتا اِك َأْيًضا  .َأنَُّه َكاَنْت َلُه َأْوَتاٌد َوَأْرَساٌن َوَمََّلِعُب  حَّ ُذو    :َوَعِن الضَّ
ُه َوَكاَن ِإَذا َغِضَب َعَلى أَ   ،َكاَن ُيَعذِ ُب النَّاَس ِباْْلَْوَتادِ   :َوَقاَل اْلَكْلِبيُّ َوُمَقاِتلٌ   .اْلُقوَِّة َواْلَبْطشِ  َحٍد َمدَّ

 . "َكانَ  :ى َيُموَت. َوِقيلَ َوُيْرِسُل َعَلْيِه اْلَعَقاِرَب َواْلَحيَّاِت َحتَّ  ،ُمْسَتْلِقًيا َبْيَن َأْرَبَعِة َأْوَتاٍد ِفي اْْلَْرضِ 
 يشبح. 

 . "َن َأْرَبعِ اْلُمَعذََّب َبيْ  حُ َشبَ يَ "
 .  سذار 

 : َوِقيلَ   .ْضُروٌب ِفيِه َوِتٌد ِمْن َحِديٍد َوَيْتُرُكُه َحتَّى َيُموتَ ُكلُّ َطَرٍف ِمْن َأْطَراِفِه ِإَلى َساِرَيٍة مَ   ،َوارٍ سَ "
َأيْ  اْْلَْوَتاِد  اْلَكِثيَرةِ   :ُذو  اْلُجُنوِد  َأْوَتاًدافَ   ،ُذو  اْلُجُنوُد  َيِت  ُيَقوُّ   ؛ُسمِ  َكَماِْلَنَُّهْم  َأْمَرُه  اْلَوِتُد    وَن  ُيَقوِ ي 

َوَأْصُل َهَذا   .ُيِريُدوَن َداِئًما َشِديًدا   ،ُهْم ِفي ِعزٍ  َثاِبِت اْْلَْوَتادِ   :َعَرُب َتُقولُ الْ   :َوَقاَل اْبُن ُقَتْيَبةَ   .اْلَبْيتَ 
ْعِر ِإنََّما َيْثُبُت َوَيُقوُم ِباْْلَْوَتا   :َوَقاَل اْْلَْسَوُد ْبُن َيْعُفرَ  .دِ َأنَّ اْلَبْيَت ِمْن ُبُيوِت الشَّ

َأْنَعَم ِعي ا بََََََِ ْوا ِفيهَََََََ ْد َغنَََََََ ةٍ َوَلقَََََََ  شَََََََ

ادِ    َََ ِت اْْلَْوتََََََ ََِ ٍك َثابََََََ ََْ لِ  ُملََََََ ََِ ي لََََََ ََِ  فََََََ

   
ِباْلَكْسرِ  َوِتٌد  اْْلَْوَتاِد  ُلَغةٌ   ، َوَواِحُد  اْْلَْصَمِعيُّ   .َوِباْلَفْتِح  ُيَقالُ   :ُيَقالُ   :َوَقاَل  َكَما  َواِتٌد  ٌل غْ شُ   :َوِتٌد 

اِعرِ  َوَأْنَشدَ  .َشاِغلٌ     :َأِبي ُمَحمٍَّد اْلَفْقَعِسي ِ  ِللشَّ
 َََ َداََّلقََََ ََِ َذْيًَّل َواتََََ ََُ اِء جََََ َََ ى اْلمََََ َََ  ْت َعلََََ

َدا   ََِ ا اْلَمَواعََََََََ َََ ْن ُيْخِلُفهََََََََ ََُ ْم َيكََََََََ َََ  َولََََََََ

   
ُجَل ِباْلِجْذلِ  :َقالَ   ."َغْيَضةُ َأِي الْ  {َوَثُموُد َوَقْوُم ُلوٍط َوَأْصَحاُب اْْلَْيَكةِ } .َشبََّه الرَّ

أرا نن  يتل  أك  األوتاا  ذو  ،بنه  ول وصحه  السلب  ،بك  المحسر ن  نن  ول  األكثر  يثل   تع يبهً  ا 
أوتاا  أربعة  الذتل   ًاألرض  تم ا  أطراوه  ،ما شاو  ًو ربط ك  طرت نن  يع ،ه  يستطيَ    ؛مم  لئال 

 اللواع عن نحسه أو الحركةً نسب  هللا العحذ والعافية. 
 :... طالب

  م أك يكذك أو . ال أو أكثر نا يل
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َعَراءِ َوَقْد َمَضى ِذْكُرَها ِفي    ،َضةُ َأِي اْلَغيْ   {َوَثُموُد َوَقْوُم ُلوٍط َوَأْصَحاُب اْْلَْيَكةِ }" َوَقَرَأ َناِفٌع َواْبُن    .الشُّ
ِم َوالتَّاِء ِمْن َغْيِر َهْمزٍ   :َكِثيٍر َواْبُن َعاِمرٍ  َوَقْد   .اءَ وَن َوَكَسُروا التَّ َوَهَمَز اْلَباقُ   ." َلْيَكَة " ِبَفْتِح الَّلَّ

َم َهَذا   .َتَقدَّ
ُجلُ  :َكَقْوِلكَ  ،ُهُم اْلَمْوُصوُفوَن ِباْلُقوَِّة َواْلَكْثَرةِ ُأوَلِئَك اْْلَْحَزاُب َأْي    ."ُفََّلٌن ُهَو الرَّ
إعراتما    نستنلة      إذا  لفااألح اب  الجملة  {:ص إك  األَّح  َّاب  لَّئنزَّ  ،الجملة    ً[13}أ و  وصحمم 

أساللب    الج أينالمعروة   نن  أسلذب  ه ا  الرو ً  هذ  والك  إذا  ل    النذة  ينتيل  ال    هذ 
{الحصر والنصرً   لَّئنزَّ األَّح  َّاب  ً اوخلر    يعفل ال غلرهمً والجملة حلفئ   ت ذك نلتلأ    ً[13:ص   }أ و 

المعروة اختل  األنرً وعلظ ك  حا   يكذك  واألح اب تل  أو تياكً    ًإك أولئز إشارة   وإذا  لفا
لَّئنزَّ مً  ،عل أولئز األ ذا  ه ا هذ األص   والعيش  اًأو تيان    إشارة ت ذك تلال  إذا واوت ،عل اسم   }أ و 

{:ص  للحصرً يعفل لما نتحلث عن   الج أيننمم وصحذا ،جملة نعروة  إ   وإذا  لفا   ً[13األَّح  َّاب 
ر نن شلتمم علظ  ةً ون كالمليف  -صلظ هللا عليه وسلم-بذا علظ رسذ  هللا  األح اب ال ين تح َ 

والسالم-الفلل   الصالة  ينذ   اع      -عليه  األَّح  َّ وأصحا،هً  ل  لَّئنزَّ  {:ص }أ و  ال    [13اب  يعفل 
ألك تعر ف و عل الجملة يحلل الحصرً نَ أنه حص    ؛هؤالوً وأك هؤالو ،الفسبة ألولئز ال شلو

تم المحت   الظرت  نن  أولئز  أ    منن  ،حلث  لمم  الفلل  المنارك  والسالم-صلب  الصالة   -عليه 
أ   ،ما  ال رام  وغموصحاتته  هم  نن  عفم  ًصللذا  ورج  ذلز  ونَ  الحفاورً  النلذب  ل ن  وبلغ   مً 

{:ص }ننصذا  أك األسلذب حصر    لَّئنزَّ األَّح  َّاب  {:ص }ً  [13أ و  لَّئنزَّ األَّح  َّاب   ا   هم    [13أ و 
وحساك ونا أشبه ذلزً تعر ف    المذصذوذك ،النذة وال ثرة كنذلز  والك هذ الرو ً والشاعر ز لً

حذك تم و  صذ ي  ،اعتبار أنمم  ذ المفاسب للسياقو عل الجملة ه ا أسلذب حصر . وال شز أنه ه
ً تح َ النذة ،حلث ت ذك  ذة غلرهم ال شلوً وإذا  ل  نثال   تح َ  ب   ب  أنم ال حر علظ العراق نثال 

ي   المسلم  يجع   نا  وصحمم  نن  والصو  كر  ال عر  نن  ،شلو  والخذتً  اب  لَّئنزَّ    ينذ  ملَ  }أ و 
{:ص  ،شلو ،الفسبة لمم.   ذم نذ  عااً ورعذكً أولئز األح ابً وأنا هؤالو وليسذا    [13األَّح  َّاب 

 ه ا فيه تسلية لفا.  ًوه ا فيه تسلية لفا
ُكلٌّ " َما  ِبَمْعَنى  ُكلٌّ  ِعَقاِب }  .ِإْن  َفَحقَّ  ُسَل  الرُّ َكذََّب  ِبِهمُ   :َأيْ   { ِإَّلَّ  ِلذَ   َفَنَزَل  التَّْكِذيِب اْلَعَذاُب    . ِلَك 

يَ  وَ َوَأْثَبَت  "َعَذاِبي"  ِفي  اْلَياَء  اْلَحا"ِعَقاِبيْعُقوُب  ِفي  اْلَحاَلْينِ   ،َلْينِ "  ِفي  اْلَباُقوَن  َوَنِظيُر    .َوَحَذَفَها 
َعَلْيُكْم ِمْثَل َيْوِم اْْلَْحَزاِب ِمْثَل  َوَقاَل الَِّذي آَمَن َيا َقْوِم ِإنِ ي َأَخاُف  }  :-َعزَّ َوَجلَّ   -َهِذِه اْْلَيِة َقْوُلُه  

  .َمَم َأْحَزاًباَفَسمَّى َهِذِه اْْلُ   {ِب َقْوِم ُنوٍح َوَعاٍد َوَثُمودَ َدأْ 
َتَعاَلى َواِحَدةً }  :َقْوُلُه  َصْيَحًة  ِإَّلَّ  َهُؤََّلِء  َيْنُظُر  َيْنَتِظرُ   {َوَما  ِبَمْعَنى  َتَعاَلى  ،َيْنُظُر  َقْوُلُه   :َوِمْنُه 

اَر َمكَّةَ   {ُظُروَنا َنْقَتِبْس ِمْن ُنوِرُكمْ نْ ا}   :َأيْ   .َنْفَخُة اْلِقَياَمةِ   :ِإَّلَّ َصْيَحًة َواِحَدًة َأيْ   .َهُؤََّلِء َيْعِني ُكفَّ
ْيَحَة َما َيْنَتِظُر َأْحَياُؤُهُم اْْلنَ   :َوِقيلَ   .َما َيْنَتِظُروَن َبْعَد َما ُأِصيُبوا ِبَبْدٍر ِإَّلَّ َصْيَحَة اْلِقَياَمةِ   ِإَّلَّ الصَّ

ا ِهَي  َورِ الَِّتي  الصُّ ِفي  َتَعاَلى  ،لنَّْفَخُة  َقاَل  ِإَّلَّ }  : َكَما  َيْنُظُروَن  َوُهَو  َما  َتْأُخُذُهْم  َواِحَدًة  َصْيَحًة   
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ُموَن َفََّل َيْسَتِطيُعوَن َتْوِصَيةً  َما َيْنَتِظُر   :َأيْ   :َوِقيلَ   .َوَهَذا ِإْخَباٌر َعْن ُقْرِب اْلِقَياَمِة َواْلَمْوتِ   ،{َيِخصِ 
َصْيَحةً  ِإَّلَّ  ُأوَلِئَك  ِبِديِن  اْلُمَتَديِ ِنيَن  اْْلُمَِّة  َهِذِه  آِخِر  اُر  النَّْفَخةُ ُكفَّ َوِهَي  َواِحَدًة  ْبُن   .   ِ َعْبُد َّللاَّ َوَقاَل 

 ."َعْمٍرو
الفلل   ك تذا  ال ين  أو  ال ناكً  آخر  ول  يبتل  نن  تمم  المراا  ال ناك  آخر  الص-كحار  الة عليه 

 ألنه ينذ   أ  نا يفتظر كحار آخر ه و األنة. ؛ً ن   النرآك ول و   ت  يلمم-موالسال
 :... طالب

  -عليه الصالة والسالم-من وول ول عصرو  نه ول آخر ه و األنةً ل ن ناذا عالذاضح كالنه أ
يفتظرهم يفتظرونه ا  نا  ًنا  والسالم-والفلل    ل    الصالة  كماتلنعن ،    -عليه  الساعة  نَ  لذ  ث   .

ً نا فيه وص  يخص كحار  أولظ  نا يفتظر كحار ه و األنةً كحار ه و األنة  ح و  آخر ل اك
 ملحن.،   ليم ه ا ً إال إك كاك نرااو لنربمم نن الساعةً ل نأولماآخر ه و األنة عن كحار 

 .يعني ما ماتوا قبلها كانوا أحياء عندما تقوم الساعة ن وقت النفخةو: الموجودطالب
ث هذ والساعة  عن ألنه ،    ؛-عليه الصالة والسالم-ز الخذت نن الساعة نن عملو  نَ ذلل ن    نعمً

ول رااوومكماتلن  يجر  خرج  الشمم  كسح   خذت    ا  علظ  الساعة  نن  وهذ  الساعةً  أنما  يظن 
 .-عليه الصالة والسالم-ووو  ،استمرار  

ِ ْبُن َعْمٍرو"    ."َلْم َتُكْن َصْيَحةٌ  :َوَقاَل َعْبُد َّللاَّ
 . صيحةف 

ِ    .َلْم َتُكْن َصْيَحةٌ " َماِء ِإَّلَّ ِبَغَضٍب ِمَن َّللاَّ َلَها ِمْن َما    .َعَلى َأْهِل اْْلَْرضِ   -َعزَّ َوَجلَّ    -ِفي السَّ
َتْرَدادٍ  ِمْن  َأْي  َعبَّاسٍ   ،َفَواٍق  اْبِن  ُرُجوعٌ   :ُمَجاِهدٌ   وقال  .َعِن  َلَها  ِمْن    :َقَتاَدةُ   وقال  .َما  َلَها  َما 

 . "َمْثَنِويَّةٍ 
 يعفل نتصلةً صيحة واحلة نملواة.   ًيعفل نا لما نن تنطيَ

يُّ وقال  " دِ  اْلَباُقوَن   ." ِبَضمِ  اْلَفاءِ "َما َلَها ِمْن ُفَواقٍ   : َواْلِكَساِئيُّ َوَقَرَأ َحْمَزُة    .َما َلَها ِمْن ِإَفاَقةٍ   :السُّ
َبْيَن    :اْلَجْوَهِريُّ   .ِباْلَفْتحِ  َما  َواْلُفَواُق  اْلَوْقتِ َواْلَفَواُق  ِمَن  ُسَوْيَعًة    ؛اْلَحْلَبَتْيِن  ُتْتَرُك  ُثمَّ  ُتْحَلُب  ِْلَنََّها 

اْلَفِصيلُ  تُ   ؛َيْرَضُعَها  ُثمَّ  َفَواًقا  :ُيَقالُ   .ْحَلبُ ِلُتِدرَّ  ِإَّلَّ  ِعْنَدُه  َأَقاَم  اْلَحِديثِ   ،َما  َقْدُر  »  :َوِفي  اْلِعَياَدُة 
 .  «َفَواِق النَّاَقةِ 

مِ  َأيْ   {َما َلَها ِمْن َفَواقٍ }  :َوَقْوُلُه َتَعاَلى ُة  َواْلِفيقَ   .َما َلَها ِمْن َنْظَرٍة َوَراَحٍة َوِإَفاَقةٍ   :ُيْقَرُأ ِباْلَفْتِح َوالضَّ
َشى َقاَل اْْلَعْ   ،ِلَكْسِر َما َقْبَلَها  ؛َصاَرِت اْلَواُو َياءً   :ِباْلَكْسِر اْسُم اللََّبِن الَِّذي َيْجَتِمُع َبْيَن اْلَحْلَبَتْينِ 

   :َرةً َيِصُف َبقَ 
ْت  َََ ْرِعَها اْجَتَمعَ َََ ي ضَ ََِ ٌة فَ َََ ى ِإَذا ِفيقَ َََّ  َحتَ

 
َعا  َجاَءْت ِلُتْرِضَع ِشقَّ النَّْفِس َلْو َرضََ

 
ُلوِليُّ  .ُثمَّ َأَفاِويقُ   ،ِشَبٌر َوَأْشَبارٌ  : ِمْثلَ  ،اْلَجْمُع ِفَيٌق ُثمَّ َأْفَواقٌ وَ    :َقاَل اْبُن َهمَّاٍم السَّ
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ا ا َََ وا َلنَََ ََُّ ْم َوَذمَََ ََُ ْنَيا َوهَََ ََدُّ ُعوَنَهالَََ َََ  َيْرضَََ
 

لُ  ََْ ا ُثعَََ َََ ِدرُّ َلهَََ ََُ ا يَََ َََ ى مَََ اِويَق َحتََََََّ َََ  "َأفَََ
 
الذعاظً والع ال ين  يعفل ،عض نن يخال   ذله عمله نن  الفاس  تعل  لماو  ،اللنياً يفصحذك  نمم 

 لونمم ول اللنيا وهم يرضعذنما. و  ه ن 
 الحديث في العيادة قدر فواق؟  :طالب

 ناذا ينذ   
 عيادة؟ الث حدي طالب:
 نخرج  

رجه البيهقي  ....، والحديث أخه مسنًدا، ولعله  : قال: ذكره ابن اْلثير في النهاية، ولم أرَ طالب
شع وأخرجفي  اإليمان،  والب  المرضى  في  الدنيا  أبي  ابن  الديلميه  وأخرجه    وقال   ،كفارات، 

أنس  مرض عن  كتاب الي  أخرجه ابن أبي الدنيا ف  :اءيحالحافظ العراقي في تخريج أحاديث اإل
 . اْللبانيضعفه الحديث و  جهالة، د فيهاسنإب

 نعمً ضعيف. 
 .لسيوطي بالصحةتخريج الكتاب يقول: رمز له ا في :طالب

السلذ  أك  ،عض اإلشكا   ول  ،عيما  يلتبم  رنذزو  ول  ي    ؛طل  الصحيح  ،صاا ألك  له   ًرن  
 رن  له ،يااً وللتبم ه ا تم ا.واليعيف ي  

 ..ضعفه أحمدالكوفي أبو عبد هللا العنزي  ليمندل بن ع هإسناد في :...طالب
 نعم.   ضعيف ضعيف.

َحاِب ِمْن َماءٍ َواْْلََفاِويُق  " َوَأَفاَقِت النَّاَقُة    .َفُهَو ُيْمِطُر َساَعًة َبْعَد َساَعةٍ   ،َأْيًضا َما اْجَتَمَع ِفي السَّ
 .َواْلَجْمُع َمَفاِويقُ   -َعْن َأِبي َعْمٍرو -ُمِفيَقٌة  وَ َفِهَي ُمِفيٌق    ،اْجَتَمَعِت اْلِفيَقُة ِفي َضْرِعَها  :ِإَفاَقًة َأيِ 

اْلَفرَّاءُ  َوَغْيُرُهَماَوَقاَل  ُعَبْيَدَة  َوَأُبو  َأيْ   :  اْلَفاِء  ِبَفْتِح  َفَواٍق  ِفيَها  :ِمْن  ُيِفيُقوَن  ََّل  ُيِفيُق    ،َراَحٌة  َكَما 
َم َأنَُّهَما ِبَمْعًنى َوُهَو َما    .ِمَن اْنِتَظارٍ   :ْلَفاءِ " ِبَضمِ  اَو "ِمْن ُفَواقٍ   .اْلَمِريُض َواْلَمْغِشيُّ َعَلْيهِ  َوَقْد َتَقدَّ

 .َبْيَن اْلَحْلَبَتْينِ 
ِفيَها  :ُقْلتُ   َتْقِطيَع  ََّل  ٌة  ُمْمَتدَّ َأنََّها  اْلُمَراُد  َقالَ   .َواْلَمْعَنى  ُهَرْيَرَة  َأُبو  ِ    :َوَرَوى  َّللاَّ َرُسوُل  َثَنا    -َحدَّ

ُ َعَليْ  ُ » :هِ َوِفي .اْلَحِديثَ  ...اِبهِ َوَنْحُن ِفي َطاِئَفٍة ِمْن َأْصحَ  -ِه َوَسلََّم َصلَّى َّللاَّ َعزَّ َوَجلَّ  -َيْأُمُر َّللاَّ
َفَيُقولُ  اْْلُوَلى  ِبالنَّْفَخِة  اْلَفَزعِ   :ِإْسَراِفيَل  َنْفَخَة  َمْن    ،اْنُفْخ  ِإَّلَّ  اْْلَْرِض  َوَأْهُل  َماَواِت  السَّ َأْهُل  َفَيْفَزُع 

ُلَها  ،َء َّللاَُّ َشا َها َوُيِديُمَها َوُيَطوِ  َما َيْنُظُر َهُؤََّلِء ِإَّلَّ َصْيَحًة  }   :-َعزَّ َوَجلَّ -  َيُقوُل َّللاَُّ   .َوَيْأُمُرُه َفَيُمدُّ
َفَواقٍ  ِمْن  َلَها  َما  اْلَحِديثَ   « {َواِحَدًة  َذَكْرَناهُ   ،َوَذَكَر  َكَما  َوَغْيُرُه  َمْعَبٍد  ْبُن  َعِليُّ  َجُه  ِكَتاِب    َخرَّ ِفي 

   ."التَّْذِكَرةِ 
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اك أم مالثً نفمم نن يحرا نحخة الح ع  خالت تلن أه  العلم ول علا الفحخاتً ه  هل امفتعلظ  
ونفمم نن يجع  نحخة الح ع والصع  واحلةً   ًعن نحخة الصع ً ونحخة البعثً فيجعلما مالم ا

 ا نحخة البعث ومعرووة.و صعنذك ول آخرهاً وأن ً،بك تمل الفحخة فيح ع الفاس ول أولما
 : والراجح يا شيخ؟طالب

عن َّ }ً  { نعَّ وَّحَّ }التسميات الثالث واوت ول الفصذص    رَّى }ً  {وَّصَّ ً علظ  [86:ال نر {م َم ن حنخَّ فنيهن أ خ 
 .االة تحتم  أك ت ذك مالم  واأل ًالخالت نعروت عفل أه  العلمك  حا  

لْ }  :َقْوُلُه َتَعاَلى"   :َقَتاَدةُ   َوَكَذا َقالَ   .َناَعَذابَ   :َقاَل ُمَجاِهدٌ   {ِم اْلِحَساِب َلَنا ِقطََّنا َقْبَل َيوْ   َوَقاُلوا َربََّنا َعجِ 
اْلَعَذاِب  ِمَن  ْنَيا  :اْلَحَسنُ   .َنِصيَبَنا  الدُّ ِفي  ِبِه  ِلَنَتَنعََّم  اْلَجنَِّة  ِمَن  ُجَبْيرٍ   هَوَقالَ   .َنِصيَبَنا  ْبُن  . َسِعيُد 

ُيَقاَل ِللنَِّصيِب ِقطٌّ َوَمْعُروٌف ِفي اللَُّغِة أَ  اْلِقطُّ ِفي    : اْلَفرَّاءُ َقالَ   .َوِلْلِكَتاِب اْلَمْكُتوِب ِباْلَجاِئَزِة ِقطٌّ   ،ْن 
اْلَعَرِب  َوالنَِّصيبُ   :َكََّلِم  ك ِ   .اْلَحظُّ  ِللصَّ ِقيَل  َواْلِكَساِئيُّ   . ِقطٌّ   :َوِمْنُه  ُعَبْيَدَة  َأُبو  اْلِكَتاُب    :َوَقاَل  اْلِقطُّ 

   :َقاَل اْْلَْعَشى ،َواْلَجْمُع اْلُقُطوطُ  ،َواِئزِ ِباْلجَ 
ْومَ  َََ اُن يََََََ َََ ُك النُّْعمََََََ ََِ هُ َوََّل اْلَملََََََ ََُ   َلِقيتََََََ

ْأِفقُ    وَط َويََََََََ ي اْلُقطَََََََُ ِه ُيْعطَََََََِ  "ِبِغْبَطتَََََََِ

   
 ،غبطته. 

اْلَجَواِئزِ " ُكُتَب  ِبِغْبَطِتهِ   :َوُيْرَوى   .َيْعِني  َبَدَل  َوَحالِ   :َأيْ   ،ِبُأمَِّتِه  اْلَجِليَلةِ ِبِنْعَمِتِه   .ُيْصِلحُ   :َوَيْأِفقُ   ،ِه 
اُس   .ي اْلَقِليِل ُأُقٌط َوَأْقَطاطٌ َوفِ   ،ِفي َجْمِع ِقطٍ  َأْيًضا ِقَطَطةٌ   :َوُيَقالُ  يُّ   .َذَكَرُه النَّحَّ دِ  َسَأُلوا    :َوَقاَل السُّ

  :َوَقاَل ِإْسَماِعيُل ْبُن َأِبي َخاِلدٍ   .وَعُدوَن ِبهِ ِلَيْعَلُموا َحِقيَقَة َما يُ   ؛َأْن ُيَمثِ َل َلُهْم َمَناِزَلُهْم ِمَن اْلَجنَّةِ 
ْل َلَنا َأْرَزاقَ  ْل َلَنا َما َيْكِفيَنا   :َوِقيلَ   .َنااْلَمْعَنى َعجِ    : َوِقيلَ   .َيْكِفيِني  :َأيْ   ،َقْطِني  :ِمْن َقْوِلهِ   ،َمْعَناُه َعجِ 

َذِلكَ  َقاُلوا  الَِّتي    ؛ِإنَُّهْم  ِلُكُتِبِهُم  َوَشمَ اْسِتْعَجاًَّل  ِبَأْيَماِنِهْم  ُتِلياِئِلِهْم  ُيْعَطْوَنَها  ِبَذِلَك   ِحيَن  َعَلْيِهْم 
َتَعاَلى  ،اْلُقْرآنُ  َقْوُلُه  ِبَيِميِنهِ }  :َوُهَو  ِكَتاَبُه  ُأوِتَي  َمْن  َلْهرِهِ }  ،{َفَأمَّا  َوَراَء  ِكَتاَبُه  ُأوِتَي  َمْن   {َوَأمَّا 

اْلَقْطعُ  َوُهَو  اْلَقطُّ  اْلِقطِ   اْلَقَلمَ   ،َوَأْصُل  َقطَّ  وَ   ،َوِمْنُه  َكاْلَقْسِم  ْيِء  الشَّ ِمَن  ِلْلِقْطَعِة  اْسٌم  اْلِقْسِم َفاْلَقطُّ 
ْزقِ  اْسِتْعَماًَّل َوَأْقَوى   ِإَّلَّ َأنَُّه ِفي اْلِكَتاِب َأْكَثرَ  ،ِلَقْطِعِه َعْن َغْيرِهِ  ؛َفُأْطِلَق َعَلى النَِّصيِب َواْلِكَتاِب َوالرِ 

ْلتِ  ُأمَ َقالَ  .َحِقيَقةً    :يَُّة ْبُن َأِبي الصَّ
ا َراِق َومَََََََََ اَحُة اْلعَََََََِ ْم سََََََََ ْوٌم َلهَََََََُ  قََََََََ

ى ِإَليََََََََََََْ    مُ ُيْجبََََََََََََ طُّ َواْلَقلَََََََََََََ  ِه َواْلقَََََََََََِ

   
اْلِحَساِب } َيْوِم  ُمَحمَّدٌ   {َقْبَل  َيُقوُل  َكَما  اْْلَْمُر  َكاَن  ِإْن  ْنَيا  الدُّ ِفي  اْلِقَياَمِة  َيْوِم  َقْبَل  َهَذا    .َأْي  َوُكلُّ 

ِمْنهُ اسْ  َتَعاَلى  .مْ ِتْهَزاٌء  َعَلى  }  :َقْوُلُه  َيُقوُلونَ اْصِبْر  َنِبيَّهُ   {َما  َوَسلَّمَ َصلَّ -  َأَمَر  َعَلْيِه   ُ َّللاَّ   -ى 
ْبِر َلمَّا اْسَتْهَزُءوا ِبهِ  ْيفِ  .ِبالصَّ   . "َوَهِذِه َمْنُسوَخٌة ِبآَيِة السَّ

 . والجماا إنما شرع ،المليفة ًألك اآلية نكية
اِر َوِشَقاِقِهْم َوَتْقِريِعِهْم ِبِإْهََّلِك َلمَّا َذَكَر ِمْن َأْخَباِر اْلُكفَّ   {َواْذُكْر َعْبَدَنا َداُوَد َذا اْْلَْيدِ }  :َلى َتَعاَقْوُلهُ "

ْبِر َعَلى َأَذاُهمْ   -عليه الصَّلة والسَّلم-َأَمَر َنِبيَُّه    ،اْلُقُروِن ِمْن َقْبِلِهمْ  ُه ِبُكلِ  مَ   ، ِبالصَّ َم َوَسَّلَّ ا َتَقدَّ
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َوِلَيْعَلَم َأنَّ َلُه ِفي   ،ِبَصْبِر َمْن َصَبَر ِمْنُهمْ   ِلَيَتَسلَّى  ؛ُثمَّ َأَخَذ ِفي ِذْكِر َداُوَد َوَقَصِص اْْلَْنِبَياءِ   .ِذْكُرهُ 
َواْذُكْر َلُهْم   ،َلى َقْوِلِهمْ اْلَمْعَنى اْصِبْر عَ   :َوِقيلَ   .اْْلِخَرِة َأْضَعاَف َما ُأْعِطَيُه َداُوُد َوَغْيُرُه ِمَن اْْلَْنِبَياءِ 

اْْلَْنِبَياءِ  ِصحَّ   ؛َأَقاِصيَص  َعَلى  ُبْرَهاًنا  ِتكَ ِلَتُكوَن  ُنُبوَّ اْْلَْيدِ }  .ِة  اْلِعَباَدةِ   :{َذا  ِفي  اْلُقوَِّة  َوَكاَن   .َذا 
ْوِم َوَأْفَضُلهُ  ،َيُصوُم َيْوًما َوُيْفِطُر َيْوًما  ."َوَذِلَك َأَشدُّ الصَّ

عل الفحم نن  وه ا أش   اللهرظ  اللهرصيام  الفحم نن صيام  إذا    ؛ً أش  علظ  اإلنساك  ألك 
وال تفتظر األك     ًلفحما   يذول يذم يحطر فيه  لله وال ،علو تسلذوال  ًا نحسه عليه صام اللهر وعذَ 

،الفمارً تفحطم الفحمً وأنا إذا صام يذن ا وأوطر يذن ا ش  عليه ذلزً كلما تباعل الصيام ال   ال  
  يصعب عليه الصيامً كلما أكثر نن الصيام يسم  عليهً ل ن الشز أك أوي    إال  للال    يصذم 

 . -السالمعليه  -ا و الصيام صيام اا
 عبد هللا بن عمرو إليه؟  أرشد  لمَ فا كان هو أشد على النفس : إذطالب

 ك  شمر مالمة أيام.اتن عمرو نا رضل أك يصذم 
 : صيام الدهر أيسر له.طالب
 عفه.  ام األتلً ه ا نفملف صام نن صل ن ال  نعمً

ِ َتَعاَلىَوَكاَن َقِويًّا ِفي الدُّ  ،َقى اْلَعُدوَّ َوَكاَن ََّل َيِفرُّ ِإَذا ََّل  ،َوَكاَن ُيَصلِ ي ِنْصَف اللَّْيلِ "  ."َعاِء ِإَلى َّللاَّ
م  و نذم ملثه مم يفام سلسهً ه ا قيا ًيفام نص  اللل  أنه -عليه السالم-وا نعروت عن صالة اا

نفاسبة ه و الجملة واضحة أنه إذا أوطر  ًوالصالة واً وكاك ال يحر إذا ال ظً ونفاسلته للصياماا
ا وال يل م نن  للناو العلوً إذا أوطر يذن ا وصام يذن اً وك لز إذا نام نص  اللل  تنذَ ى  تنذَ  ى أيي 

 ذلز الحرار إذا ال ظ العلو. 
  :َقالَ  .اْلَعْيُب َواْلَعابُ  :اْْلَْيُد َواْْلدُّ َكَما َتُقولُ  :َضاَفِة َوُيَقالُ ِفِه ِبَهِذِه اإْلِ " ِإْلَهاًرا ِلَشرَ "َعْبَدَنا :َوَقْوُلهُ "

ْيُء َتَقوَّى  .َقِويٌّ  :َوِمْنُه َرُجٌل َأيِ ٌد َأيْ   َلْم َيُك َيْنآُد َفَأْمَسى اْنآَدا اِعرُ  ،َوَتَأيََّد الشَّ   :َقاَل الشَّ
ا ْوُس َوتََّرهَََََََََََََََََََ دٌ  ِإَذا اْلقَََََََََََََََََََ  َأيََََََََََََََََََِ 

ى َوالََََََََََذَُّوا   اَب اْلُكلَََََََََََ ى َفَأصَََََََََََ  "َرمَََََََََََ

   
 ...: وصف القوة في الدعاء، المراد بهطالب

 .  يعفل اللعذة إلظ هللاً ول اللعذة نعماللعاو إلظ هللا
ْحِم  :َيُقولُ " ِبِل َوَأْسَمَنَها ِبالشَّ َحاِب َرَمى ُكَلى اإلِْ ُ َوتََّر اْلَقْوَس الَِّتي ِفي السَّ َيْعِني ِمَن النََّباِت   .ِإَذا َّللاَّ

اكُ   "ابٌ ِإنَُّه َأوَّ "  .الَِّذي َيُكوُن ِمَن اْلَمَطرِ  حَّ َذَكَر َذْنَبُه َأْو    َأنَُّه ُكلََّما  :َوَعْن َغْيرِهِ   .َتوَّابٌ   : َأيْ   : َقاَل الضَّ
ُ َعَلْيهِ  -َكَما َقاَل النَِّبيُّ  ،َخَطَر َعَلى َباِلِه اْسَتْغَفَر ِمْنهُ     ".-لَّمَ  َوسَ َصلَّى َّللاَّ
 اللمم ص  وسلم علظ نحمل.

  :َكَما َقالَ  ،آَب َيُئوُب ِإَذا َرَجعَ  :َوُيَقالُ  .«اَئَة َمرَّةٍ ِإنِ ي َْلَْسَتْغِفُر َّللاََّ ِفي اْلَيْوِم َواللَّْيَلَة مِ »"
وبُ  ََُ ٍة َيئَََََََََََََََ َََ لُّ ِذي َغْيبَََََََََََََََ ََُ  َوكَََََََََََََََ

وبُ    ََُ ْوِت ََّل َيئَََََََََََََ َََ ُب اْلمَََََََََََََ ََِ  َوَغائَََََََََََََ
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ِ َوِرَضاُه ِفي ُكلِ  َأْمرٍ اًعا ِإَلى َطاَعِة َفَكاَن َداُوُد َرجَّ   . "َفُهَو َأْهٌل ِْلَْن ُيْقَتَدى ِبهِ   ،َّللاَّ
ال أنر  والسالم-فلل  و ل  الصالة  األنلياو   -عليه  نن  تنلنه  ،من  {   ،اال تلاو  ون  تَّلن ا   اه م     }وَّلنم لَّ

 .[90:األنعام 
 :... طالب

 ا  صيام ااوا  يعفل إذا صام األيام التل واو الحث عللما يعا
 :.... طالب

    ا إذا  لفام اللهرً ه ا نا يمكفه نجمذعم بنه صا وألنه إذا صام الثالمة أيام نن ك  شمر    ؛ال
  ً والس    ًة عفلك شمرفاً ول ك  سنه ينتصر علظ نا واو الفص عليه أنه يعاا  صيام ااو إ

أ الخميم صارت  إللما  أضح   إك  ك  شمرً  نن  أيام  ومالمة  الحجةً  ذ   نا  وتسَ  ل ن  كثرً 
 تص  إلظ نص  اللهر. 

ْرَنا اْلِجَباَل َمَعُه ُيَسبِ ْحَن ِبا} :َقْوُلُه َتَعاَلى" ْشَراقِ ِإنَّا َسخَّ    ِفيِه َأْرَبُع َمَساِئَل: {ْلَعِشيِ  َواإلِْ
َتَعاَلى  :اْْلُوَلى ُيَسبِ ْحنَ }  :َقْوُلُه  َمَعُه  اْلِجَباَل  ْرَنا  َموْ   {ِإنَّا َسخَّ الْ ُيَسبِ ْحَن ِفي  َعَلى  َنْصٍب   .َحالِ ِضِع 

َكاَن َداُوُد ِإَذا َذَكَر   :َقاَل ُمَقاِتلٌ   . اْلِجَباِل َمَعهُ َذَكَر َتَعاَلى َما آَتاُه ِمَن اْلُبْرَهاِن َواْلُمْعِجَزِة َوُهَو َتْسِبيحُ 
َوَعزَّ    -َّللاََّ   َمَعهُ   -َجلَّ  اْلِجَباُل  اْلِجَبالِ   ،َذَكَرِت  َتْسِبيَح  َيْفَقُه  َعبَّاسٍ   .َوَكاَن  اْبُن  ُيَسبِ ْحَن   :َوَقاَل 

ُأوِتَي َداُوُد ِمْن    :َوَقاَل ُمَحمَُّد ْبُن ِإْسَحاقَ   .َوِإنََّما َيُكوُن َهَذا ُمْعِجَزًة ِإَذا َرآُه النَّاُس َوَعَرُفوهُ   .ُيَصلِ ينَ 
اْلجِ  ِفي  َلُه  َيُكوُن  َما  ْوِت  الصَّ َحَسنٌ ُحْسِن  َدِويٌّ  َمَعهُ   ،َباِل  ُت  َوُتَصوِ  الطَّْيُر  ِلُحْسِنِه  ُتْصِغي    ، َوَما 

 . "ْسِبيُح اْلِجَباِل َوالطَّْيرِ َفَهَذا تَ 
وم ا الصذت  أوتل نن حسن  نا  أتل نذسظ  له  يشمل   أنا   آ   انلر  نأوتل ن نار ا نن     حليث 

 وا. اا
 يا شيخ أحسن هللا إليك؟ : أليس هذا تأويلً طالب
 أيه  

إسحاق:  البط بن  محمد  كَّلم  َحَسنٌ :  َدِويٌّ  اْلِجَباِل  ِفي  َلُه  َيُكوُن  لل  ؟َما  التسبيح  ، جبالنسب 
 فليس بتسبيح.

ي   النا  نا  إلظ  تسليحنع ي  فسب  هذ  ه   العلم  أه   فيه  يختل   ه ا    ً   حا    أو  ننا   ذكر  أو 
لمية ال شز أنما وذق  اإل  ة؛ ألك النلر نا يمفَ أك يكذك نناال    ه ً ل ن نا فينعروت عفل أه  العلم

 .ه ا كله
 :.. طالب

 ذ  نعروت عفل    ل فه  علظ حقينته.  ًتلوك شز أك ه ا علظ أصله  ك ا   نعمً وكالم الفم  وكالم
 .نعروت  أه  العلمً ه  هذ حا  أو ننا 
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ُ    :َوِقيلَ " َرَها َّللاَّ ِ َعْن ِش   الَّةٌ ِْلَنََّها دَ   ؛ِلَتِسيَر َمَعُه َفَذِلَك َتْسِبيُحَها  -َعزَّ َوَجلَّ -َسخَّ َبِه  َعَلى َتْنِزيِه َّللاَّ
ا  .اْلَمْخُلوِقينَ  َمَضى  ]َسبَ َوَقْد  ِفي  َهَذا  ِفي  ]ُسْبَحانَ ْلَقْوُل  َوِفي  َتَعاَلىٍأ[  َقْوِلِه  ِعْنَد  ِمْن }  :[  َوِإْن 

ِحيِح ِمَن  َوَأنَّ َذِلَك تَ   ،{َشْيٍء ِإَّلَّ ُيَسبِ ُح ِبَحْمِدِه َوَلِكْن ََّل َتْفَقُهوَن َتْسِبيَحُهمْ  ْسِبيُح َمَقاٍل َعَلى الصَّ
ُ َأْعَلمُ  .اْْلَْقَوالِ    .َوَّللاَّ

ْشَراقِ } َواإلِْ ُطُلوِعَهاا  { ِباْلَعِشيِ   َبْعَد  ْمِس  الشَّ اْبِيَضاُض  َأْيًضا  ْشَراُق  ِإَذا   :ُيَقالُ   .إلِْ ْمُس  الشَّ َشِرَقِت 
َأَضاَءْت   ،َطَلَعْت  ِإَذا  يُ   .َوَأْشَرَقْت  َداُوُد  َوِعْنَد ُغُروِبَهاَفَكاَن  ْمِس  ِعْنَد ُطُلوِع الشَّ ِإْثَر َصََّلِتِه   .َسبِ ُح 
ْشَراِق َوََّل َأْدِري َما ِهيَ  :ُكْنُت َأُمرُّ ِبَهِذِه اْْلَيةِ  :َعبَّاٍس َأنَُّه َقالَ ُرِوَي َعِن اْبِن  :الثَّاِنَيةُ   ،ِباْلَعِشيِ  َواإلِْ

ُأمُّ  َثْتِني  َحدَّ َرسُ َحتَّى  َأنَّ  َهاِنٍئ  َّللاَِّ   َوَسلَّمَ -  وَل  َعَلْيِه   ُ َّللاَّ َعَلْيَها  -َصلَّى  ِبَوُضوٍء    ،َدَخَل  َفَدَعا 
أَ  َحى ُثمَّ  ،َفَتَوضَّ ْشَراقِ  ،َيا ُأمَّ َهاِنئٍ » :َوَقالَ  ،َصلَّى َصََّلَة الضُّ  ."«َهِذِه َصََّلُة اإلِْ

ك ه و الصالة هل إ  يذم الحتح صلظ صالة اليحظ عفل أم هانئ ول يذم الحتحً ونفمم نن ينذ 
 . صالة الحتحً وليس  صالة اإلشراق وال صالة اليحظ

َحى َحتَّى َوَجْدُتَها ِفي اْلُقْرآِن   :سٍ َوَقاَل ِعْكِرَمُة َقاَل اْبُن َعبَّا  " َكاَن ِفي َنْفِسي َشْيٌء ِمْن َصََّلِة الضُّ
ْشَراقِ     ."ُيَسبِ ْحَن ِباْلَعِشيِ  َواإلِْ

أنه أوصظ ،ه ومع ا نن أصحا،هً و ا  ول ننات  الفعم    -السالمعليه الصالة و -الفلل    نَ أك
 .نن اليحظذلز ركعتاك تركعمما  ننو كحل   والمحاص  والسالنظ

 قال عكرمة..
 ؟أم على التقطع : على الديمومةطالب
 صالة اليحظ ااعمة. ااعمةً الليمذنةًعلظ 
 ؟.هل يصح تسميتها بناًء على هذا الحديث. ،: أحسن هللا إليكطالب

و   إذا  و تماً  أو   ول  أنما  ،اعتبار  اإلشراق  صالة  سمل   تسمظ  و تما  أو   ول  اليحظ  عل  
 اإلشراق. 

 :... طالب
مم يصلل ركعتلن له أور   ًذا لم يثل  الخلر ول أك نن ولم ول نصالو حتظ تطلَ الشممإ

ب علظ رتوإك صالها ،اعتبار رواو الثذاب الم  م يثل  ه ا الخلر واألنر فيه سعةًحجةً إذا ل
 ه ا الخلر ومذ أكم ً و صلل ركعتلن إذا رنلت الحصا .

 بثم؟  ي يعني ممكن يؤخر استدَّلَّلً عدم التوالالترتيب مع  : ثم في هذا الخبر ماذا تفيد؟طالب
 . علظ ك  حا  ول نصالو يعفل

َها    :َقاَل ِعْكِرَمةُ " َحى ُثمَّ َصَّلَّ َوُرِوَي َأنَّ َكْعَب اْْلَْحَباِر    .َبْعدُ َوَكاَن اْبُن َعبَّاٍس ََّل ُيَصلِ ي َصََّلَة الضُّ
ْمِس ِهَي َصََّلُة اْْلَوَّاِبينَ ِب َّللاَِّ اِإنِ ي َأِجدُّ ِفي كت  :َقاَل َِّلْبِن َعبَّاسٍ  َفَقاَل اْبُن    . َصََّلًة َبْعَد ُطُلوِع الشَّ

ِة َداُودَ  ،َوَأَنا ُأوِجُدَك ِفي اْلُقْرآنِ  :َعبَّاسٍ  ْشَراقِ ُيَسب ِ } :َذِلَك ِفي ِقصَّ  . "{ْحَن ِباْلَعِشيِ  َواإلِْ
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القيمً   اتن  القيم  نعمً  هللا -اتن  ال  -رحمه  المجرتلن  طر    ول  عليه  ذكر  يسلر  ال    لرنانج 
واألترار   األذاك    ا المنربذكً  نَ  الصبح  صالة  إلظ  يبتذك  األترار  اإلنام    ًإك  نن  و نربذك 
 ول نصالهمً مم إذا طلع  الشمم  و راوته نشمذاةً مم يجلسذك ي كروك هللا  ًو ستمعذك لنراوته

و صحتمم إال أنمم إذا طلع   هؤالو هم األترارً وأنا ،الفسبة للمنربلن وم    .صلذا ركعتلن وانصروذا
ذلز والسلب ول    ًنَ أك المنربلن أكم  نن األترار  ًانصروذا  شاوواوإك    ًصلذا  شاوواالشمم إك  

إلظ عبا المنربلن يفصروذك  اللنياً  واألترار يفصرو  ًت اا أك  إلظ أعمالمم نن أنذر  فصروذك  ي ذك 
لم إلظ نجلم آخر  يفصروذك نن ه ا المج  يحظيعذا صالة الوال يمكن أك يي  ًإلظ عبااات 

و فصروذك إلظ أعمالمم ول    ًي اولذك فيه عبااات أخرى. وأنا األترار ومم يصلذك هاتلن الركعتلن
 أنذر اللنيا. 

َحى َناِفلَ   :الثَّاِلَثةُ " ِبِإَزاِء اْلَعْصِر ِفي اْلَعِشي ِ   ،ٌة ُمْسَتَحبَّةٌ َصََّلُة الضُّ ََّل َيْنَبِغي َأْن    ،َوِهَي ِفي اْلَغَداِة 
ْمُس َطاِلَعةً ُتَصلَّ   ."َوُتْشِرُق ِبُنوِرَها ،َوَيْرَتِفُع َكَدُرَها ،ى َحتَّى َتْبَيضَّ الشَّ
ترتحًَ و كحل    حتظ ألك الفمل عن الصالة حتظ تطلَ الشمم ،ازغة    ؛ يفتمل و   الفمل  يعفل 

 . ول ذلز ربَ ساعة
ْمُس " ِت الشَّ   -يِح ُمْسِلٍم َعْن َزْيِد ْبِن َأْرَقَم َأنَّ َرُسوَل َّللاَِّ َوِفي َصحِ   .َكَما ََّل ُتَصلَّى اْلَعْصُر ِإَذا اْصَفرَّ

َوَسلَّمَ  َعَلْيِه   ُ اْلِفَصالُ »  :َقالَ   -َصلَّى َّللاَّ َتْرَمُض  َواْلِفْصََّلُن َجْمُع  ا   ،«َصََّلُة اْْلَوَّاِبيَن ِحيَن  ْلِفَصاُل 
ِبلِ   ،َفِصيلٍ  اإلِْ ِمَن  َضاَعِة  الرَّ ِمَن  ُيْفَطُم  الَِّذي  اْْلَْرضِ وَ   .َوُهَو  ِفي  اْلَحرِ   ُة  ِشدَّ ْمَضاُء  َوُخصَّ    .الرَّ

ِة اْلَحرِ  الَّ   ؛ اْلِفَصاُل ُهَنا ِبالذِ ْكرِ  ِتي َتْرَمُض ِبَها ُأمََّهاُتَها ِلِقلَِّة ِْلَنََّها ِهَي الَِّتي َتْرَمُض َقْبَل اْنِتَهاِء ِشدَّ
ِبقَ   ،َجَلِدَها َبْعَدُه  َأْو  َحى  الضُّ ِفي  َيُكوُن  ْمِس    ،ِليلٍ َوَذِلَك  الشَّ ُطُلوِع  َبْيَن  ُط  اْلُمَتَوسِ  اْلَوْقُت  َوُهَو 

ِْلَْجِل   ،ِدُر ِبَها َقْبَل َذِلَك اْسِتْعَجاَّلً َوِمَن النَّاِس َمْن ُيَبا  .َقاَلُه اْلَقاِضي َأُبو َبْكِر ْبُن اْلَعَرِبي ِ   ،َوَزَواِلَها
  ."ِفي اْلَوْقِت اْلَمْنِهيِ  َعْنُه َوَيْأِتي ِبَعَمٍل ُهَو َعَلْيِه ََّل َلهُ ِْلَنَُّه ُيَصلِ يَها  ؛ُشْغِلِه َفَيْخَسُر َعَمَلهُ 

ألور نن أك يلتمم ا  ا ول و   الفمل ه ا استعج ً وبلال  أ  يصللما ول و   الفملً يصللم
شراق ول وإذا رأوا اإل  ًيخشظ عليه نن اإلممً والفاس يفظروك إلظ التنذ م  -و  وعال -نن هللا  

  ل ت ً أو امفصلذاً وه ا و   الفملً يفتظر ،عل ذلز ربَ ساعةساعة س  ومالملن   ساعة ك ا نثال  
 تلفمما للرتحَ و   الفمل.  ً أوعشرة اقينة

 :... طالب
مفل عشر و   تللأ الشمم تحترً يعفل ت  ل ،حلث ال يطينما  وا  ايعفل ينسم تلن سبَ إال ربع  

 المترت والمفعم وصغار اللماعم وأشباو ذلز.
 :... طالب

 لحصا .ا ليمو األنمات  نض ول ه ا تر 
 :... طالب
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له أمر ول و تماً كما   علظ ك  حا  كذنما ننترنة ،الرنياو يعفل الفص يشلر إلظ أك شلة الحر
المساو ا ترانما ،طلذع الشمم وغروبما يل  علظ أنما كلما ارتبط   أك األذكار أذكار الصبا  و 
 تم ا الذص  ت ذك أوي .

 :... طالب
 . تفظر إلظ ه ا الذ  ً ل ن انظر إليه ،عل شمر سبعة  الظمر اآلكً أن  ال  نَنا تشتل وال    ًال

 طالب: أنا أقصد بالصيف. 
تبخرت أشلً  ل ن    ًالحرارة شليلةالصيف  ، المفصل ن  كما  الحصا  اآلك  ذص عليه أك ترنض 

 األنمات.  وليم
 :.. طالب

ً وليم المنصذا  »صالة األواتلن حلن ترنض الحصا «هذ الذ   ال   يفطل  عليه الحليث   
 شلة الحر. 

 : يعني هو الضحى؟ طالب
 يحظ.الهذ 

 يستمر الوقت إلى؟: طالب
الشمم إلظ أك   و   ال وا ً إلظ و   الفملً يعفل نن خروج و   الفمل ،ارتحاع  نا  ل   إلظ

 . ه ا و   صالة اليحظينذم  اعم الظملرةً 
 : قبل الظهر بربع ساعة؟ طالب

 أكثر؛ ألك الشمم تن  ول كلل السماوً فيحتاط لما.  ًال
 : ربع ساعة أو ثلث قبل الظهر؟ طالب

يعفل يراها    ًألك الشمم تن  ول كلل السماو نلة  ؛ ل  أوي   عن الصالة   ل  الظمر لذ كف
 . وا حة ولتنلم الفاظر كبنما

 ..الجنائز في هذا الوقت  :طالب
وال تلون ول األو ات الميينة الثالث     ًصلظ عليهاألو ات الميينة الً ال ي    ول الثالث ساعات 

 وول الذ تلن المذسعلن ال ،بس.
 :... طالب

»مالث ساعات كاك رسذ  هللا يفمانا أك نصلل ولمن  ن عانر   مالث ساعات عقبة ت   ألنه ينذ 
 ومن ،اب أولظ صالة الجفازة.  نلر ولمن نذتانا«أو ن

 :... طالب
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يعفل ه  العلرة ،الحا  أو ،المآ ً الناعلة ه  العلرة ،الحا  أو ،المآ   والناعلة لما وروعً يعفل  
ا ول رنياك ه  عمرته رنيانية  وأااها كلمو   شخص أحرم ،العمرة  ل  إعالك الشمر رنياكً

 أو شعبانية   
ولذ   نن     لل   ،العمرة أحرم  شعبانيةً  لللة  آخر  شمم  رنياكً  لل  غروب  شمر  شمر  نماية 

 ً وأااها لللة العلل أو ول يذم العلل عمرته رنيانية والعلرة ،الحا .رنياك
 الصَّلة قبل الزوال يوم الجمعة هل ينكر على من يصلون؟ :طالب

أك الصحا،ة يصلذك  ال تسجر ولما الفارً وأنه ليم فيه و   نملً و علظ أك الجمعة  واو نا يل 
 حتظ يلخ  اإلنامً األنر فيه سعة إك شاو هللا.

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ َصلَّ   - َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َرَوى التِ ْرِمِذيُّ ِمْن َحِديِث َأَنِس ْبِن َماِلكٍ   :الرَّاِبَعةُ "   :-ى َّللاَّ
َّللاَُّ َمنْ » َبَنى  َرْكَعًة  َعْشَرَة  ِثْنَتْي  َحى  الضُّ َصلَّى  اْلَجنَّةِ   ِفي  َذَهٍب  ِمْن  َقْصًرا  َلُه  َحِديٌث   :َقالَ   «  

  ."َغِريبٌ 
 أخروه.

 : أخرجه الترمذي..طالب
 يختل  التخر ج عفلكم  

 وللحديث شواهد.. ،: أخرجه الترمذي من حديث أنسطالب
 ً أكثرها مماك علظ نا واو ول حليث أم هانئ.أكثر صالة اليحظ مماك  ول لز ينذلذك 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم    -يِح ُمْسِلٍم َعْن َأِبي َذرٍ  َعِن النَِّبيِ   َوِفي َصحِ " ُيْصِبُح َعَلى »  : َأنَُّه َقالَ   -َصلَّى َّللاَّ
َوَأْمٌر   ،َوُكلُّ َتْكِبيَرٍة َصَدَقةٌ   ، َصَدَقةٌ َوُكلُّ َتْهِليَلةٍ  ،َفُكلُّ َتْسِبيَحٍة َصَدَقةٌ   ،ُكلِ  ُسََّلَمى ِمْن َأَحِدُكْم َصَدَقةٌ 

َصَدَقةٌ  َصَدَقةٌ   ،ِباْلَمْعُروِف  اْلُمْنَكِر  َعِن  َحى  ،َوَنْهٌي  الضُّ ِمَن  َيْرَكُعُهَما  َرْكَعَتاِن  َذِلَك  ِمْن    . «َوُيْجِزي 
َقالَ  ُهَرْيَرَة  َأِبي  التِ ْرِمِذيِ  َعْن  ِ    :َوِفي  َوَسلَّمَ َّللاَُّ َصلَّى  -َقاَل َرُسوُل َّللاَّ َعَلْيِه  َمْن َحاَفَظ َعَلى  »   :- 

اْلَبْحرِ شُ  َزَبِد  ِمْثَل  َكاَنْت  َوِإْن  ُذُنوُبُه  َلُه  ُغِفَرْت  َحى  الضُّ َأِبي    .«ْفَعِة  َعْن  َوُمْسِلٌم  اْلُبَخاِريُّ  َوَرَوى 
َقالَ  بِ »  :ُهَرْيَرَة  َخِليِلي  َحتَّىَأْوَصاِني  َأَدُعُهنَّ  ََّل  َشْهرٍ   :َأُموتَ   َثََّلٍث  ُكلِ   ِمْن  َأيَّاٍم  َثََّلَثِة    ،َصْوِم 

َحىَوَصََّل   . "َلْفُظ اْلُبَخاِري ِ  «َوَنْوٍم َعَلى ِوْترٍ  ،ِة الضُّ
 . وأوصظ تما أتذ اللرااو

َحى»  :َوَقاَل ُمْسِلمٌ " َجُه اْلُبَخاِريُّ    .«َوَرْكَعَتِي الضُّ ْرَداِء َكَما َخرَّ َجُه ِمْن َحِديِث َأِبي الدَّ ِمْن َحِديِث  َوَخرَّ
ُهَرْيَرةَ  َيُدلُّ   .َأِبي  ُكلُُّه  َعْشَرةَ   َوَهَذا  ِثْنَتا  َوَأْكَثَرُه  َرْكَعَتاِن  َحى  الضُّ َأَقلَّ  َأنَّ  َأْعَلمُ   .َعَلى   ُ  َوَأْصلُ   .َوَّللاَّ

ينِ  ََّلَمى )ِبَضمِ  السِ   ." ( ِعَظاُم اْْلََصاِبِع َواْْلَُكفِ  َواْْلَْرُجلِ السُّ
عات ال ثلرةً  وأك نفمم نن يصلل الركم يستغلذك ه ا الذ   ول العبااةً  ورا عن أه  العلم أنم 

الغفل   الحاون علل  ال وا   في  أنه يصلل  -رحمه هللا-حتظ ذكر عن  إلظ  الشمم  ما تلن ارتحاع 
ركعةً وول الصيف يمكن إذا تصذرنا أك أ   نلة للركعة اقينة واحلةً    ةمالمماع ركعةً    ةمالمماع
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العم  نا    وعلظ ك  حا  علظ اإلنساك أك يكل  نن  ولما صعذبة.  ة المماعمل ن نث  ه و األيام  
يطل ً ونا يمكن أك يلاوم عليهً ل ن لذ أكثر أحيان ا و ل  أحيان ا واستغ  نشاطه فيما يفحعه ه ا 

 .هذ األص 
 :... طالب
ة  وكذك أص  المسبلة نتنرر   ًسمَ نما ورا ول صالة اليحظ نما ال يثل  عفلونا ي    نَ  يعفل
 مم يروح ،مث  ه ا. ًعفلو

 :.. طالب
 يناتلما صالة العصر.  نعمً يناتلما صالة العصر

 :.. طالب
 ل ن الفصذص صر حة وصحيحة ول المراا.  ًالخالت ولما  ذ   ً،اعتبار  ذة المخال 

ينِ   َوَأْصلُ " السِ  )ِبَضمِ   ََّلَمى  َواْْلَْرُجلِ السُّ َواْْلَُكفِ   اْْلََصاِبِع  ِعَظاُم  اْستُ .  (  ِعَظاِم ُثمَّ  َساِئِر  ِفي  ْعِمَل 
ُ  -ُرِوَي ِمْن َحِديِث َعاِئَشَة  وَ   .اْلَجَسِد َوَمَفاِصِلهِ  ِ    -َعْنَهاَرِضَي َّللاَّ ُ َعَلْيِه  َص -َأنَّ َرُسوَل َّللاَّ لَّى َّللاَّ

َمفْ »  :َقالَ   -َوَسلَّمَ  َوَثََّلِثِماَئِة  آَدَم َعَلى ِستِ يَن  َبِني  ِمْن  ِإْنَساٍن  ُخِلَق ُكلُّ  َكبََّر َّللاََّ   ،ِصلٍ ِإنَُّه   ، َفَمْن 
َأْو    ،َأْو َشْوَكةً   ،َوَعَزَل َحَجًرا َعْن َطِريِق النَّاسِ   ،َواْسَتْغَفَر َّللاََّ   ،َوَسبََّح َّللاََّ   ،َهلََّل َّللاََّ وَ   ،َوَحِمَد َّللاََّ 

النَّاسِ  َطِريِق  َعْن  ِبَمْعُروفٍ   ،َعْظًما  تِ   ، َوَأَمَر  َعَدَد  ُمْنَكٍر  َعْن  َنَهى  َوالثَََّّلِثِماَئِة  َأْو  تِ يَن  السِ  ْلَك 
  ."«ي َكَذاشمْ ي  :َوُربََّما َقالَ  :نَُّه َيْمِشي َيْوَمِئٍذ َوَقْد َزْحَزَح َنْفَسُه َعِن النَّاِر َقاَل َأُبو َتْوَبةَ َفإِ  ،ُسََّلَمى
 يمسظ    أميمشل 

ُمْسِلمٌ ُيمسي، كذا  " َجُه  َرْكعَ   :َوَقْوُلهُ   . َخرَّ َذِلَك  ِمْن  َأيْ َوُيْجِزي  َدَقاِت َعنْ   : َتاِن  َهِذِه الصَّ ِمْن   َيْكِفي 
َرْكَعَتانِ  اْْلَْعَضاِء  اْلَجَسدِ   .َهِذِه  َأْعَضاِء  ِبَجِميِع  َعَمٌل  ََّلَة  الصَّ َأنَّ  ُكلُّ    ،َوَذِلَك  َقاَم  َفَقْد  َصلَّى  َفِإَذا 

ُ َأْعَلمُ   . ُعْضٍو ِبَوِليَفِتِه الَِّتي َعَلْيِه ِفي اْْلَْصلِ  وٌف َعَلى  َمْعطُ   {َوالطَّْيَر َمْحُشوَرةً }:  اَلىْوُلُه َتعَ قَ   .َوَّللاَّ
 ."ِْلَنَُّه َلْم َيْظَهِر اْلِفْعلُ  ؛" َلَجازَ َوَلْو ُقِرَئ "َوالطَّْيُر َمْحُشوَرةٌ  :َقاَل اْلَفرَّاءُ  .اْلِجَبالِ 

 ك الذاو استئفافية. إ إذ 
َعبَّاسٍ " اْبُن  َداُوُد    :َقاَل  ََّلمُ -َكاَن  السَّ َواْجَتَمعَ   -َعَلْيِه  اْلِجَباُل  َجاَوَبْتُه  َسبََّح  الطَّْيُر ِإَذا  ِإَلْيِه  ْت 

ْرَنا الطَّْيَر َمْجُموَعًة ِإَلْيِه ِلُتَسبِ َح َّللاََّ َمَعهُ   :َفاْلَمْعَنى  .َفاْجِتَماُعَها ِإَلْيِه َحْشُرَها  .َفَسبََّحْت َمَعهُ    . َوَسخَّ
يَح ِلَتْحشُ  :َأيْ  :َوِقيلَ  ْرَنا الرِ  ُكلٌّ " َأَمْرَنا اْلَمََّلِئَكَة َتْحُشُر الطُُّيورَ  َأوْ  .َر الطُُّيوَر ِإَلْيِه ِلُتَسبِ َح َمَعهُ َوَسخَّ

ِ  :َوِقيلَ  .َتْأِتيِه َوُتَسبِ ُح َمَعهُ  :َأيْ  ،" َأْي ُمِطيعٌ ُه" َأْي ِلَداُوَد "َأوَّابٌ لَ    ."-َعزَّ َوَجلَّ -اْلَهاُء ّلِلَّ
 . -و  وعال-ة هلل ذبإذا  لفا يعفل رواع تذاب الت 

ْيَناُه َحتَّى َثَبتَ   {ا ُمْلَكهُ َوَشَدْدنَ }  :َقْوُلُه َتَعاَلى"  . ِباْلَهْيَبِة َوِإْلَقاِء الرُّْعِب ِمْنُه ِفي اْلُقُلوِب   :ِقيلَ   .َأْي َقوَّ
َيْنَفُع اْلَجْيَش اْلَكِثيَر    .َرِبي ِ َوَهَذا اْخِتَياُر اْبِن اْلعَ   .ِبالتَّْأِييِد َوالنَّْصرِ   :َوِقيلَ   .ِبَكْثَرِة اْلُجُنودِ   :َوِقيلَ  َفََّل 

ُمَعانٍ  َوَغْيِر  َمْنُصوٍر  َغْيِر  َعَلى  عَ   .اْلِتَفاُفُه  اْبُن  َعْنهُ -بَّاٍس  َوَقاَل   ُ َّللاَّ َأَشدَّ    :-َرِضَي  َداُوُد  َكاَن 
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َنيِ ٌف َوَثََّل   .ُمُلوِك اْْلَْرِض ُسْلَطاًنا َلْيَلٍة  َيْحُرُس ِمْحَراَبُه ُكلَّ  َأْلَف َرُجلٍ َكاَن   :َفِإَذا َأْصَبَح ِقيلَ   ،ُثوَن 
ُجِل ُمْلكٌ   ،َواْلَمِلُك ِعَباَرٌة َعْن َكْثَرِة اْلُمْلكِ   .اْرِجُعوا َفَقْد َرِضَي َعْنُكْم َنِبيُّ َّللاَِّ  َوَلِكْن ََّل   ،َفَقْد َيُكوُن ِللرَّ

ُجُل َدا  ،َيُكوُن َمِلًكا َحتَّى َيْكُثَر َذِلكَ  ُكوَن َلُه َخاِدٌم َيْكِفيِه  ًرا َواْمَرَأًة َلْم َيُكْن َمِلًكا َحتَّى يَ َفَلْو َمَلَك الرَّ
ِف ِفي اْلَمَناِفِع الَِّتي َيْفَتِقُر ِإَلْيَها ِلَضُروَرِتِه اْْلَدِميَّةِ   . "ُمْؤَنَة التََّصرُّ

اً   نلذك  أك وعلمم  عللمم  ،ه  انتن هللا  نما  إسراعل   تفل  ول وص   واو  ن ل  يعفل  لَّ  م   عَّ ا}وَّوَّ  { ذك 
 . ً ه ا نلزاوخاان   اواار   ًحل زووةوالمنصذا أنه وع  ل   وا ً[20:الماعلة 

  .النَّْمِل[ ُمْسَتْوًفىَوَحِقيَقُة اْلُمْلِك ِفي ] ،َذا اْلَمْعَنى ِفي ] َبَراَءَة[َوَقْد َمَضى هَ "
   :َتانِ ِفيِه َمْسَألَ  {َوآَتْيَناُه اْلِحْكَمَة َوَفْصَل اْلِخَطاِب } :َقْوُلُه َتَعاَلى

َتَعاَلى  :اْْلُوَلى اْلِحْكَمةَ وَ }  :َقْوُلُه  النُُّبوَّةُ   {آَتْيَناُه  يُّ   ، َأِي  دِ  السُّ َأُبو  قال    .اْلَعْدلُ   :ُمَجاِهدٌ قال    .َقاَلُه 
ِ َتَعاَلى  :اْلَعاِلَيةِ  نَّةُ   :َقَتاَدةُ وقال    .اْلِعْلُم ِبِكَتاِب َّللاَّ "  "َوَفْصَل اْلِخَطاِب   .اْلِعْلُم َواْلِفْقهُ   :ُشَرْيحٌ وقال    .السُّ

َلِميُّ َوَقَتاَدةُ َقاَل َأُبو َعبْ  ْحَمِن السُّ َوُهَو َقْوُل اْبِن َمْسُعوٍد َواْلَحَسِن   .َيْعِني اْلَفْصَل ِفي اْلَقَضاءِ   :ِد الرَّ
َوُمَقاِتلٍ  َعبَّاسٍ   .َواْلَكْلِبيِ   اْبُن  اْلَكََّلِم  :َوَقاَل  َطاقال    . َبَياُن  َأِبي  ْبُن  َعَلى   :ِلٍب َعِليُّ  َنُة  اْلَبيِ  ُهَو 

ِعي ْعِبيُّ َوَقَتاَدُة َأْيًضا  .َواْلَيِميُن َعَلى َمْن َأْنَكرَ   اْلُمدَّ َوَقاَل َأُبو ُموَسى اْْلَْشَعِريُّ    .َوَقاَلُه ُشَرْيٌح َوالشَّ
ْعِبيُّ َأْيًضا ُل َمْن َتَكلََّم ِبَها ،ُهَو َقْوُلُه َأمَّا َبْعدُ  :َوالشَّ  . "َوُهَو َأوَّ

 رب األ ذا  الثمانيةً أ رب األ ذا  الثمانية ول أو  وا أ علظ خالت تلن أه  العلمً ل ن كذنه اا
   نن  ا   أنا ،علً ول  ذ  الفاظم

   
 وا.ممانيةً وأ ربما أنه اا

 :... طالب
 ومممممممرى الخلممممممم  أنممممممما ،عمممممممل نمممممممن كممممممماك ،ااعممممممما  

 تممممممممممممممممما عممممممممممممممممل  أ ممممممممممممممممذا  وااوا أ ممممممممممممممممرب   

   
 و عنممممممممممممممممممممممممممذب أيممممممممممممممممممممممممممذب الصمممممممممممممممممممممممممملذر وآام

 م وسممممممممممممحباك وكعممممممممممممب و عممممممممممممرب و مممممممممممم  

   
و   -ن نلز إال وذ ه نلز أو اونه نلزً أنذر نسليةً ونالز الملز هذ هللا  نا هذ نلز تامً نا ن 

ن لنمَّ }  -وعال مَّ لِلنَ     نعم.  .[16{:غاور نن ال م ل ز  ال لَّذ 
يَجاُز ِبَجْعِل اْلَمْعَنى ا  :لَ َوِقي   .َفْصَل اْلِخَطاِب اْلَبَياُن اْلَفاِصُل َبْيَن اْلَحقِ  َواْلَباِطلِ   :َوِقيلَ " ْلَكِثيِر  ُهَو اإلِْ

ُ َعْنهُ -َوَقْوُل َعِليٍ     .َواْلَمْعَنى ِفي َهِذِه اْْلَْقَواِل ُمَتَقاِربٌ   .ِفي اللَّْفِظ اْلَقِليلِ  ِْلَنَّ    ؛َيْجَمُعهُ   -َرِضَي َّللاَّ
   .وَسىَمَداَر اْلُحْكِم َعَلْيِه ِفي اْلَقَضاِء َما َعَدا َقْوَل َأِبي مُ 

َأُبو  :الثَّاِنَيةُ  اْلَقاِضي  اْلَعَرِبي ِ   َقاَل  ْبُن  اْلِعْلِم    :َبْكِر  ِمَن  َلَنْوٌع  ِإنَُّه  ِإَلِهَك  َفَلَعْمُر  اْلَقَضاِء  ِعْلُم  َفَأمَّا 
دٌ  دٌ  ،ُمَجرَّ  . "َغْيَر َمْعِرَفِة اْْلَْحَكاِم َواْلَبَصِر ِباْلَحََّلِل َواْلَحَراِم ،َوَفْصٌل ِمْنُه ُمَؤكَّ

ال  والحرامً ونَ ذلز إذا نصب نحسه للنياو نا  الح  نن أعلم الفاس ول نساع    العالم  ل يكذك  
يكذك  اضي   العكمً  ل  الفاس  انجحً  أترع  اس  ًنن  ومذ ومة ت  وإذا  أك يجلبً  استطاع  نا  حتل 
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نفح ة األص  أنه ،اب نن أتذاب العلمً ،اب نن أتذاب الحنه؛ ل فه ،الخلرة واللربةً نَ نا يؤتاو  
غلرو نن األتذاب. و ل يكذك العكمً  ل يكذك ول   و ل ال يفجح ول  ًنساك نن وطفة يفجح فيه اإل

ً التجربة ظاهرةً تجل نن و ل يكذك ول النياو  ًوأذكاهم  ًفاسترع الأكثلر نن أتذاب اللين نن  
ونا ذكروا ونجل نن اونمم نن ذكر إذا تذلظ النياوً ل ن إذا   ًأه  العلم البارز ن تذلظ النياو

 رانه وأنثالهً وعلظ ك  حا  المطلذب أك يمتم اإلنساك  استحتل نا تجل عفلو نا عفل نظراعه نن أ
 تحنه فيه ول وميَ أتذا،هً ليكذك نمن أراا هللا ،ه خلر ا.    ،اللينً و 

ُجُل َبِصيًرا    َوَقْد َيُكونُ   .«َأْقَضاُكْم َعِليٌّ َوَأْعَلُمُكْم ِباْلَحََّلِل َواْلَحَراِم ُمَعاُذ ْبُن َجَبلٍ »  :َفِفي اْلَحِديثِ " الرَّ
 -ُيْرَوى َأنَّ َعِليَّ ْبَن َأِبي َطاِلٍب   .َوََّل َيُقوُم ِبَفْصِل اْلَقَضاءِ   ،َعاِرًفا ِباْلَحََّلِل َواْلَحَراِم  ،اْْلَْفَعالِ   َأْحَكاِمبِ 

ُ َعْنهُ  ِ  َلمَّ »  :َقالَ   -َرِضَي َّللاَّ ُ َعَليْ -ا َبَعَثِني َرُسوُل َّللاَّ َر َقْوٌم ُزْبَيًة ِإَلى اْلَيَمِن َحفَ   -َسلَّمَ ِه وَ َصلَّى َّللاَّ
َوَتَعلََّق اْْلَخُر   ،َواْزَدَحَم النَّاُس َعَلى الزُّْبَيِة َفَوَقَع ِفيَها َرُجٌل َوَتَعلََّق ِبآَخرَ   ،َفَوَقَع ِفيَها اْْلََسدُ   ،ِلْْلََسدِ 

ََّلحَ َوَحَمَل اْلَقوْ   ،يَها َفَهَلُكواَفَجَرَحُهُم اْْلََسُد فِ   ،َحتَّى َصاُروا َأْرَبَعةً   ،رِبآخَ  َوَكاَد َيُكوُن َبْيَنُهْم    ،ُم السِ 
  ، َناٍس! َتَعاَلْوا َأْقِض َبْيَنُكْم ِبَقَضاءٍ أَأَتْقُتُلوَن ِماَئَتْي َرُجٍل ِمْن َأْجِل َأْرَبَعِة    :َقاَل َفَأَتْيُتُهْم َفُقْلتُ   ،ِقَتالٌ 

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ َص -  ْم َذِلَك ِإَلى َرُسوِل َّللاَِّ َوِإْن َأَبْيُتْم َرَفْعتُ   ،َنُكمْ َفِإْن َرِضيُتُموُه َفُهَو َقَضاٌء َبيْ    ، -لَّى َّللاَّ
َيةِ  .َفُهَو َأَحقُّ ِباْلَقَضاءِ  ِل ُرُبَع الدِ  َيةِ  ،َفَجَعَل ِلْْلَوَّ َيةِ  ،َوَجَعَل ِللثَّاِني ُثُلَث الدِ    ، َوَجَعَل ِللثَّاِلِث ِنْصَف الدِ 

َيةَ   َوَجَعلَ  الدِ  اْْلَْرَبَعةِ َوَجَعَل    ،ِللرَّاِبِع  َقَباِئِل  َعَلى  الزُّْبَيَة  َحَفَر  َمْن  َعَلى  َياِت  َبْعُضُهْم    ،الدِ  َفَسِخَط 
ِ  ُثمَّ قَ   ،َوَرِضَي َبْعُضُهمْ  ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ َص -ِدُموا َعَلى َرُسوِل َّللاَّ ةَ   -لَّى َّللاَّ وا َعَلْيِه اْلِقصَّ   :َفَقالَ   ،َفَقصُّ
  -َفَقاَل َرُسوُل َّللاَِّ   ،َفَأْخَبُروُه ِبَما َقَضى َعِليٌّ   .ِإنَّ َعِليًّا َقْد َقَضى َبْيَنَنا  : اَل َقاِئلٌ َفقَ   ،َأَنا َأْقِضي َبْيَنُكمْ 

َوَسلَّمَ َص  َعَلْيِه   ُ َّللاَّ َعِليٌّ   :-لَّى  َقَضى  َكَما  ِرَواَيةٍ   .اْلَقَضاُء  ِ    :ِفي  َّللاَّ َرُسوُل  ُ  َصلَّ -َفَأْمَضى  َّللاَّ ى 
 . «َضاَء َعِلي ٍ قَ   -مَ َعَلْيِه َوَسلَّ 

   نخرج نخرج 
وفي إسناده حنش بن المعتمر الكناني، قال    ،: أخرجه أحمد والبيهقي في السنن الكبرى طالب

 البخاري: يتكلمون في حديثه، وقال النسائي: ليس بالقوي، وقال ابن حبان: َّل يحتج به..
   كيف
 ال المحقق..  : أحسن هللا إليك، قطالب
 ولعله نذضذع و خروه ه ا. ! ينذ   لم أ   عليه لم ين  عليه و حررو كيف
 :.. طالب

   ين  ه ا تخر جز أن  أ
 طالب  ............ 

 و اك هللا خلر ا.لم أ   عليهً مم ،عل ذلز  ل َّ    وص ؛ ألنه  او اك هللا خلر اً ا
 :... طالب
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عحه ظاهر  علظ ك  حا  ض  ًل وللً  وللً هل نثلما التخر ج عفل أحمل والللمن  نعمانتمظ كالنهً 
 صحيحً يبتل تذولمه.  الحكمنن خال  نتفه الف ارة ظاهرةً ل ن 

 : عند أهل القضاء مستفيض حديث الزبير. طالب
 نعروت نعم. 

 َوَكانَ -ِبي َلْيَلى  ِإنَّ اْبَن أَ   :َوَكَذِلَك ُيْرَوى ِفي اْلَمْعِرَفِة ِباْلَقَضاِء َأنَّ َأَبا َحِنيَفَة َجاَء ِإَلْيِه َرُجٌل َفَقالَ "
 . "َجَلَد اْمَرَأًة َمْجُنوَنةً  -َقاِضًيا ِباْلُكوَفةِ 

نحمل تن علل الرحمن تن أتل لللظ نن الحنماو ال بار المعروولن المشمذر نً كاك  اضي ا ،ال ذوة  
 إلظ آخرو. 

ِباْلُكوَفةِ " َقاِضًيا  ْيِن ِفي اْلَمْسِجِد َوِهَي  اْبَن الزَّاِنَيْينِ َيا    :َقاَلْت ِلَرُجلٍ .  َجَلَد اْمَرَأًة َمْجُنوَنةً   َوَكاَن   َحدَّ
 ."َأْخَطَأ ِمْن ِستَِّة َأْوُجهٍ  :َفَقالَ  .َقاِئَمةٌ 

 . ا  أتذ حفيحة  يعفل أخطب نحمل تن علل الرحمن تن أتل لللظ ول الحكم نن ستة أووه
اْلَعَرِبي ِ " اْبُن  ِباْلبَ   :َقاَل  َحِنيَفَة  َأُبو  َقاَلُه  الَِّذي  ُيدْ َوَهَذا  ََّل  اْلُعَلَماءُ ِديَهِة  ِإَّلَّ  ْؤَيِة  ِبالرُّ َأَحٌد  َفَأمَّا   .ِرُكُه 

اِدي الشَّ ُيْدِرُكَها  َفََّل  َعِليٍ   اْلُمَتَماِدي  ،َقِضيَُّة  اْلَعاِكُف  ِإَّلَّ  اْْلَْحَكاِم  ِفي  ِن  التََّمرُّ َبْعَد  َيْلَحُقَها    . َوََّل 
ا اْْلَْرَبَعَة  َهُؤََّلِء  َأنَّ  خَ َوَتْحِقيُقَها  َعَلْيَهاْلَمْقُتوِليَن  اْلَحاِضِريَن  ِمَن  اْلُحْفَرِة  َعَلى  ِبالتََّداُفِع  َفَلُهُم   ،َطًأ 

َياُت َعَلى َمْن َحَضَر َعَلى َوْجِه اْلَخَطأِ  َل َمْقُتوٌل ِباْلُمَداَفَعةِ   ،الدِ   ،َقاِتُل َثََّلَثٍة ِباْلُمَجاَذَبةِ   ،َبْيَد َأنَّ اْْلَوَّ
ِبمَ  َيُة  الدِ  ُقِتلَ َفَلُه  َقَتَلُهمْ َوَعَليْ   ،ا  الَِّذيَن  ِبالثَََّّلَثِة  َيِة  الدِ  َأْرَباِع  َثََّلَثُة  َيِة   .ِه  الدِ  ُثُلُث  َفَلُه  الثَّاِني  َوَأمَّا 

ِباْلُمَجاَذَبةِ  َقَتَلُهَما  اللََّذْيِن  ِباَِّلْثَنْيِن  الثُُّلَثاِن  َيِة    .َوَعَلْيِه  الدِ  ِنْصُف  َفَلُه  الثَّاِلُث  النِ ْص َوَأمَّا   ؛ فُ َوَعَلْيِه 
ُة َوَغِرَمِت اْلَعَواِقُل َهَذا التَّْقِديَر َبْعَد اْلِقَصاِص اْلَجاِري    ،ِْلَنَُّه َقَتَل َواِحًدا ِباْلُمَجاَذَبةِ  َفَوَقَعِت اْلُمَحاصَّ

اَِّلْسِتْنَباطِ   . ِفيهِ  َبِديِع  ِمْن  ا  .َوَهَذا  ِإَلى  َنَظَر  َفِإنَُّه  َحِنيَفَة  َأُبو  اْلُمتَ َوَأمَّا  ِستَّةً ْلَمَعاِني  َفَرآَها    : َعلِ َقِة 
َعَلْيهِ  َحدَّ  ََّل  اْلَمْجُنوَن  َأنَّ  ُل  التَّْكِليفَ   ؛اْْلَوَّ ُيْسِقُط  اْلُجُنوَن  َحاَلِة   .ِْلَنَّ  ِفي  اْلَقْذُف  َكاَن  ِإَذا  َوَهَذا 

َقْوُلَها    :َوالثَّاِني  .ِف ِفي َحاَلِة ِإَفاَقِتهِ ُيَحدُّ ِباْلَقذْ   َوَأمَّا ِإَذا َكاَن ُيَجنُّ َمرًَّة َوُيِفيُق ُأْخَرى َفِإنَّهُ   ،اْلُجُنونِ 
الزَّاِنَيْينِ  اْبَن  ْينِ   ،َيا  َحدَّ َحدٌّ   ،َفَجَلَدَها  َأٍب  َحدَّ   ، ِلُكلِ   َأنَّ  ِفي  َمْذَهِبِه  َعَلى  َحِنيَفَة  َأُبو  َخطََّأُه  َفِإنََّما 
ِ َتَعاَلى ِْلَنَُّه ِعْنَدُه َحقٌّ  ؛اْلَقْذِف َيَتَداَخلُ   ."َكَحدِ  اْلَخْمِر َوالزِ َنىّلِلَّ

عن الجميَ     اواحل    اأو وماعة ه  يحل ،علاهم  أو يحل حل    ًأو وئة  ًالللل   أه   لذ   تيعفل  
 نعم. 

أَ " َيَرَياِن  َفِإنَُّهَما  َوَماِلٌك  اِفِعيُّ  الشَّ َحقٌّ َوَأمَّا  ِباْلَقْذِف  اْلَحدَّ  بِ   ، ِلْْلَدِمي ِ   نَّ  ُد  اْلمَ َفَيَتَعدَّ ِد   . ْقُذوفِ َتَعدُّ
 . "َأنَُّه َجَلَد ِبَغْيِر ُمَطاَلَبِة اْلَمْقُذوفِ  :الثَّاِلثُ 

ا ،بلحاظً إذا كاك تلحن واحل وحل واحلً وإذا   يعفل ورق أنه ين ت ومع ا تلحن واحلً أو ين ت ومع 
 . ،اعتبار أنه ح  نخلذق وإنه يحل ،سلبهكاك ،بلحاظ و   نن طالب ،حنه 

 :... طالب
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فاس عشرةً  ا   والك زانلً ووالك زانلً ووالك زانلً ووالك زانلً ه ا ذا   ت وماعة نن الإ
وال تتلاخ  ،اعتبار أنما حنذق المخلذ لنً أنا إذا  ا  أه  الللل الحالنل زناةً   ًك  واحل له نصلبه

ا  مؤالو يجلل حل  ونعم  أو نث  نا يعلروك اآلك ،األلحاظ النليحة الشفيعة  النلللة الحالنية ك اً  نعم  
ا نن أولمم وميع ا.   واحل 

 :... طالب
 نعم. 

ِ   : َوََّل َتُجوُز ِإَقاَمُة َحدِ  اْلَقْذِف ِبِإْجَماٍع ِمَن اْْلُمَِّة ِإَّلَّ َبْعَد اْلُمَطاَلَبِة ِبِإَقاَمِتِه ِممَّْن َيُقولُ " ِإنَُّه َحقٌّ ّلِلَّ
ِإْذ    ؛ْعَنى َوَقَع اَِّلْحِتَجاُج ِلَمْن َيَرى َأنَُّه َحقٌّ ِلْْلَدِمي ِ َوِبَهَذا اْلمَ   .ِمي ِ ِإنَُّه َحقُّ اْْلدَ   :َوَمْن َيُقولُ   ،َتَعاَلى

َنى ِ َلَما َتَوقََّف َعَلى اْلُمَطاَلَبِة َكَحدِ  الزِ  ا ّلِلَّ    .َلْو َكاَن َحقًّ
ْينِ   :الرَّاِبعُ  اِن    ،َأنَُّه َواَلى َبْيَن اْلَحدَّ َبْل ُيَحدُّ ِْلََحِدِهَما ُثمَّ ُيْتَرُك    ،َماَلْم ُيَواَل َبْيَنهُ َوَمْن َوَجَب َعَلْيِه َحدَّ

ْربُ  َها َقاِئَمةً   :اْلَخاِمُس   .ْسَتَبَل اْلَمْضُروُب ُثمَّ ُيَقاُم َعَلْيِه اْلَحدُّ اْْلَخرُ َأْو يَ   ،َحتَّى َيْنَدِمَل الضَّ   ، َأنَُّه َحدَّ
 . "وَرةً َوََّل ُتَحدُّ اْلَمْرَأُة ِإَّلَّ َجاِلَسًة َمْستُ 

الجمفيةً وشلت عللما ،  -عليه الصالة والسالم-تشل عللما مياتما كما أنر الفلل    يعفل ،عل أك
 مياتما. 

النَّاسِ "  َبْعُض  ِزْنِبيلٍ   :َقاَل  اِدُس   .ِفي  اْلَمْسِجدِ   :السَّ ِفي  اْلَحدَّ  َأَقاَم  ِفيِه    ،َأنَُّه  اْلُحُدوُد  ُتَقاُم  َوََّل 
َفَهَذا ُهَو َفْصُل اْلِخَطاِب    :َقاَل اْلَقاِضي  .لتَّْعِزيِر ِفيِه ِخََّلفٌ ي اْلَمْسِجِد َواَوِفي اْلَقَضاِء فِ   .ِإْجَماًعا

َشاَرُة ِإَلْيِه َعَلى َأَحِد التَّْأِويََّلِت ِفي اْلَحِديِث اْلَمْرِوي ِ   ،َوِعْلُم اْلَقَضاءِ   .َأْقَضاُكْم َعِليٌّ   :الَِّذي َوَقَعِت اإلِْ
َقالَ  َمْن  فَ ِإنَّ   :َوَأمَّا  يَجاُز  اإلِْ اْلَعَجِمُه  ُدوَن  ِلْلَعَرِب  َوَسلَّمَ َص -  َوِلُمَحمَّدٍ   ، َذِلَك  َعَلْيِه   ُ َّللاَّ ُدوَن   -لَّى 

ِبَقْوِلهِ   ،اْلَعَرِب  َهَذا  َبيََّن  اْلَكِلِم»  :َوَقْد  َجَواِمَع  َقالَ   .«َوُأوِتيُت  َمْن  َقْوُلهُ   :َوَأمَّا  َبْعدُ   :ِإنَُّه  َفَكاَن    ،َأمَّا 
  ."َأمَّا َبْعدُ  :َيُقوُل ِفي ُخْطَبِتهِ  - َعَلْيِه َوَسلََّم َصلَّى َّللاَُّ  يُّ بِ النَّ 

 . انن طر   مالملن صحاتي   -عليه الصالة والسالم-يعفل ملت  عفه  
 ... :..طالب
 . له أمر ول نذت نن تح ً المنصذا أنه صار لمم أمر صار الرا،َ

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ َص -  ِبيُّ  النَّ َفَكانَ   ،َأمَّا َبْعدُ   :هُ ِإنَُّه َقْولُ   :َوَأمَّا َمْن َقالَ " َأمَّا    :َيُقوُل ِفي ُخْطَبِتهِ   -لَّى َّللاَّ
َل َمْن َقاَلَها ِفي اْلَجاِهِليَِّة َسْحَباُن ْبُن َواِئلٍ   .َبْعدُ  ُل َمْن آَمَن ِباْلَبْعثِ   ،َوُيْرَوى َأنَّ َأوَّ ُل   ،َوُهَو َأوَّ َوَأوَّ

َتَوكَّ  َوَثَماِنيَن َسَنةً   َوُعمِ رَ   ،َأ َعَلى َعًصاَمْن  ََّلمُ -َوَلْو َصحَّ َأنَّ َداُوَد    .ِماَئًة  َلْم   ،َقاَلَها  -َعَلْيِه السَّ
ُ َأْعَلمُ  .َوِإنََّما َكاَن ِبِلَساِنهِ  ،َيُكْن َذِلَك ِمْنُه ِباْلَعَرِبيَِّة َعَلى َهَذا النَّْظِم  ."َوَّللاَّ

  وسالم علظ نحمل  اللمم ص  ن 
 :... طالب
 نعم. 
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 ... طالب: ... 
 هذ ير ل نن أه  الحترة. هذ نن أه  الحترة.يعفل  

 


