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 2 (006)ص  -القرطيب تفسري

 . السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
 . نعم

آله  بسم للا  نبينا محمد وعلى  العالمين، وصلى للا وسلم على  الحمد هلل رب  الرحيم،  الرحم   
 . وصحبه

َتَعاَلى:  "  -رحمه للا تعالى-قال اإلمام القرطبي    ُكْرِسيِ ِه  }َقْوُلُه  َوَأْلَقْيَنا َعَلى  ُسَلْيَماَن  َفَتنَّا  َوَلَقْد 
َوهَ  ِلي  اْغِفْر  َربِ   َقاَل  َأَناَب  ُثمَّ  اْلَوهَّاُب   بْ َجَسًدا  َأْنَت  ِإنََّك  َبْعِدي  ِمْن  ِِلََحٍد  َيْنَبِغي  ََل  ُمْلًكا  ِلي 

َبنَّاٍء َوَغوَّاٍص َوآَخِريَن ُمقَ  َياِطيَن ُكلَّ  ِبَأْمرِِه ُرَخاًء َحْيُث َأَصاَب َوالشَّ يَح َتْجِري  ْرَنا َلُه الرِ  ِنيَن  َفَسخَّ رَّ
 . {ْو َأْمِسْك ِبَغْيِر ِحَساٍب َوِإنَّ َلُه ِعْنَدَنا َلُزْلَفى َوُحْسَن َمآٍب  أَ ِفي اِْلَْصَفاِد َهَذا َعَطاُؤَنا َفاْمُننْ 

ِقيَل: ُفِتَن ُسَلْيَماُن َبْعَد َما َمَلَك ِعْشِريَن َسَنًة، َوَمَلَك َبْعَد اْلِفْتَنِة    {َوَلَقْد َفَتنَّا ُسَلْيَمانَ }َقْوُلُه َتَعاَلى:  
. َو"َفَتنَّا"َمخْ ِعْشِريَن َسَنًة، َذَكَرُه الزَّ  َأِي: اْبَتَلْيَنا َوَعاَقْبَنا. َوَسَبُب َذِلَك َما َرَواُه َسِعيُد ْبُن ُجَبْيٍر   ؛َشِريُّ
ََلمُ -اْخَتَصَم ِإَلى ُسَلْيَمانَ »َعِن اْبِن َعبَّاٍس َقاَل:   َفِريَقاِن َأَحُدُهَما ِمْن َأْهِل َجَراَدَة اْمَرَأِة    -َعَلْيِه السَّ

، َفَأَصاَبُه الَِّذي َأَصاَبُه    ي َن ُيِحبَُّها َفَهوَ اَوكَ ُسَلْيَماَن،   َأْن َيَقَع اْلَقَضاُء َلُهْم، ُثمَّ َقَضى َبْيَنُهَما ِباْلَحقِ 
 .«ُعُقوَبًة ِلَذِلَك اْلَهَوى 

ََلمُ -َوَقاَل َسِعيُد ْبُن اْلُمَسيِ ِب: ِإنَّ ُسَلْيَماَن    َة َأيَّاٍم ََل َيْقِضي  ََلثَ اْحَتَجَب َعِن النَّاِس ثَ   -َعَلْيِه السَّ
ُ َتَعاَلى ِإَلْيِه: "ِإنِ ي َلْم َأْسَتْخِلْفَك ِلَتحْ  َتِجَب َعْن َبْيَن َأَحٍد، َوََل ُيْنِصُف َمْظُلوًما ِمْن َظاِلٍم، َفَأْوَحى َّللاَّ

 َوُتْنِصَف َمْظُلوَمُهْم".  ،َوَلِكْن ِلَتْقِضَي َبْيَنُهمْ  ،ِعَباِدي
ُمَنبِ ٍه: ِإنَّ ُسَلْيَمانَ َحْوَشٍب   َوَقاَل َشْهُر ْبنُ   ْبُن  ََلمُ - َوَوْهُب  ِبْنَت َمِلٍك َغَزاُه ِفي   -َعَلْيِه السَّ َسَبى 

ِصيُدوَن. َفُأْلِقَيْت َعَلْيِه َمَحبَُّتَها، َوِهَي ُتْعِرُض َعْنُه،    :اْلَبْحِر، ِفي َجِزيَرٍة ِمْن َجَزاِئِر اْلَبْحِر ُيَقاُل َلَها
َتْنُظُر إِ  َأِبيَها، َوَكاَنْت ِفي  َلْيِه إِ ََل  َنْزًرا، َوَكاَن ََل ُيْرَقُأ َلَها َدْمٌع ُحْزًنا َعَلى  َلَّ َشْزًرا، َوََل ُتَكلِ ُمُه ِإَلَّ 

َر ، َفَأمَ هِ َغاَيٍة ِمَن اْلَجَمال، ُثمَّ ِإنََّها َسَأَلْتُه َأْن َيْصَنَع َلَها ِتْمَثاًَل َعَلى ُصوَرِة َأِبيَها َحتَّى َتْنُظَر ِإَليْ 
َفَعظََّمْتُه َوَسَجَدْت َلُه، َوَسَجَدْت َمَعَها َجَواِريَها، َوَصاَر َصَنًما َمْعُبوًدا ِفي َدارِِه َوُهَو ََل    ،َفُصِنَع َلَها

َحَرَقُه ُثمَّ َسَرُه، وَ َيْعَلُم، َحتَّى َمَضْت َأْرَبُعوَن َلْيَلًة، َوَفَشا َخَبُرُه ِفي َبِني ِإْسَراِئيَل َوَعِلَم ِبِه ُسَلْيَماُن َفكَ 
 َذرَّاُه ِفي اْلَبْحِر. 

ُأْعِجَب ،  ِفيَما َذَكَر الزََّمْخَشِريُّ   ، ِصيُدوَن َواْسُمَها َجَراَدةُ َوِقيَل: ِإنَّ ُسَلْيَماَن َلمَّا َأَصاَب اْبَنَة َمِلكِ  
اقْ  َفَقاَلِت:  َفَها  َفَخوَّ َفَأَبْت،  ْسََلَم  اإلِْ َعَلْيَها  َفَعَرَض  َوََل ِبَها،  ُمْشِرَكةٌ ُتْلِني  َوِهَي  َجَها  َفَتَزوَّ ُأْسِلُم،   ،  

َفُعو  َأْسَلَمْت،  َأْن  ِإَلى  ُسَلْيَماَن  ُخْفَيٍة ِمْن  َيْوًما ِفي  َأْرَبِعيَن  َياُقوٍت  َلَها ِمْن  َتْعُبُد َصَنًما  ِقَب  َفَكاَنْت 
 ُسَلْيَماُن ِبَزَواِل ُمْلِكِه َأْرَبِعيَن َيْوًما. 
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ِإنَُّه َلمَّا َظَلَم اْلَخْيَل ِباْلَقْتِل ُسِلَب ُمْلَكُه. َوَقاَل اْلَحَسُن: ِإنَُّه َقاَرَب َبْعَض ِنَساِئِه    اِْلَْحَباِر:َوَقاَل َكْعُب  
ًة  وََّج اْمَرأَ َتزَ ِفي َشْيٍء ِمْن َحْيٍض َأْو َغْيرِِه. َوِقيَل: ِإنَُّه ُأِمَر َأَلَّ َيَتَزوََّج اْمَرَأًة ِإَلَّ ِمْن َبِني ِإْسَراِئيَل، فَ 

ُ َأْعَلمُ     ."ِمْن َغْيِرِهْم، َفُعوِقَب َعَلى َذِلَك، َوَّللاَّ
وعلى آله وصحبه  ،الحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد 

 أجمعين، أما بعد، 
المؤلف   ذكره  تعالى -فما  هللا  بها؛    -رحمه  مقطوع  الفتنة  سليمان،  فتنة  سبب  جاء  من  ألنها 

االبتالء واالختبار، لكن ما سبب هذه   معناها  والفتنة  ،-جّل وعال -في كتاب هللا    يص عليهاالتنص 
 الفتنة؟  

ما ذكره المؤلف من هذه األسباب ال يثبت منها شيء، وهي متلقاٌة عن بني إسرائيل، الذين ال  
بما عندنا، وإن    اخرً وآبرة أواًل  يصدقون وال يكذبون، فإن كان ما عندهم يوافق ما عندنا قبلناه، والع

حدثوا  »كان يخالف ما عندنا رددناه، وإن كان ال يوافق وال يخالف فهذا الذي يجوز التحدث به،  
ُيبنى عليه حكم؛ ألن شرعنا  « عن بني إسرائيل وال حرج أنه ال  فيه، إال  الحديث  ، ال حرج من 

 .ناسخ لما تقدم
القول  ذكر من  امر   ما  يحب  أنه كان  وأنه  األول  أهلها، وآخرون من إ  ختصماأته،  قوم من  ليه 

يكون   أن  القاضي  يلزم  مما  أنه  تقدم  ما  مثل  هذا  الحق ألهلها،  يكون  أن  وأحب  فهوي  غيرهم، 
إليه بميٍل  الخصمين  أي  يلمس وال يحس  الخصوم، وال  بين  إلى    ،عاداًل في جميع تصرفاته  أو 

نفس   نفسه مجرد حديث  أسر في  وإذا  دون اآلخر،  اغيره  تكون  أن  يحب  لفالن على  أنه  لغلبة 
فالن، فهذه المحبة إما أن يكون سببها حبه الجبلي ألحد الخصمين، كقومه مثاًل، أو عشيرته، أو  

المحبة  ه، أو ما أشبه ذلك، هذا له حكم،  عشيرة زوج وإن كانت محبته ألحد الخصمين بسبب 
 . ية فهذه أيًضا لها حكمالدينية الشرع

خير وأهل الفضل والدين، واآلخر بضد ذلك، ال هما من أهل الن أحد شخصا   ختصمايعني لو   
يجوز أن يحكم بغير ما أنزل هللا، وال يجوز أن يحكم ألحٍد بغير ما يستحقه، لكن كونه يتمنى أن  
يكون الحق لهذا الرجل الصالح؛ ألنه لو أخذ ما ترتب على هذا الحكم استعان به على طاعة  

هذا أيًضا له حكم،    -جّل وعال-ما ال يرضي هللا  تعان به فيو أخذه اسواآلخر ل  ،-جّل وعال  -هللا
لقوم هؤالء انتصار  فيه  هذا  أن  هذا  لهذا على  لو حكم  أنه  القاضي  يلحظ  قد  قوٌم    ،وأيًضا  وهم 

أأ أشداء   على    دادضلداء  يؤثر  أن  يجوز  هذا ال  لكن كل  بمقاصدها،  األمور  هذه  فمثل  للحق، 
الميل في  الكالم  لكن  أ   الحكم،  من  واإلحسانالقلبي، رجل  والفضل  الخير  ما    ،هل  منه  وحصل 

له بضده من أجل أن ال يفرح األعداء على هذا العبد الصالح مثاًل،    حصل، واختصم مع خصم
قلبي ميل  الحكم  ،هذا  في  يؤثر  أن  يجوز  هذا  ،ال  إلى  يميل  القاضي  كون   ،لصالحه  ؛لكن 

ناس يتصيدون على  عض اآلثار؛ ألن بعض الولفضله، ولما يترتب على الحكم من ب  ،ولديانته
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 وليست جديدة، ليست   ،نظروا إلى أهل الخير، والمسألة قديمةاكم عليه، قيل:  أهل الخير فإذا حُ 
  .وليده اليوم

 تهم القراء كلهم بسببه، حتى قال القائل:  احوشب بسرقة خريطة، تهم شهر بن الما 
 عدك يا شهر" القراء ب فمن يأمن         "لقد باع شهٌر دينه بخريطةً 

إلى المتدينين    وانظر ال:  اال يقئم القاضي، يود أن يكون الحكم لهذا العبد الصالح؛ ليعني لو حك 
شك أنه ال يجوز أن يؤثر في القضية،   كيف يفعلون، كيف يصنعون، كيف. هذا الميل القلبي ال

إنما أبًدا،  الميل  الصالح لمجرد هذا  العبد  لهذا  المدعي،  يُ   وال يجوز أن يحكم  "بالبينة على  حكم 
أو غير مسلم ِمن ْمن يجوز بقائه في ديار    ان على من أنكر"، سواء أن كان الخصم مسلمً واليمي

 المسلمين، من ذمي، أو معاهد. 
المقصود أن هذا متفق على أنه ال يجوز أن يؤثر في الحكم، لكن الميل القلبي قد يؤجر عليه  

ألنه    ؛لحق يكون مع فالنسليًما، وأما كونه يهوى ويميل إلى أن اأحياًنا إذا كان القصد صحيًحا  
هذا ال يجوز على ما تقدم في جعل داود فمن قرابة زوجته،    ،من عشيرته، من قرابته  ،من قبيلته

 .ليحكم بين الناس بالحق ؛خليفة
الناس، هذا لم يرد به نص    -عليه السالم-احتجاب سليمان    أيام ال يحكم بين  يح،  صحثالثة 

لمرض، ويختلف في تقدير هذا المرض، هل    وقد يحتجب القاضي لظرف من الظروف، والحاكم
 يجوز معه أن يحتجب، أو ال يجوز، وهذه مسألٌة في غاية األهمية، لجميع من له  يصل إلى حدٍّ 

 .كسٌب من بيت المال، أو أجير أو غير ذلك
ن يترك العمل؟ إن هذا أمٌر مقلق قد يمرض قد يصاب بوعكة، لكن ما الحد الذي يجوز معه أ 

ولو نصحه األطباء    ،اس، فتجد صاحب التحري ال يحتجب ولو تضرر بالمرض عند كثير من الن
النوع هذا  من  ويوجد  سبب،    ،بالراحة،  ألدنى  يترخص  سبب،  ألدنى  يترخص  بعضهم  وتجد 

ثاًل، أو ترك  لق الترخص فيها على األمراض، كالفطر مويستوي في ذلك األمور الشرعية التي عُ 
اس ألدنى سبب، يقول: وهللا أنا مريض وال، يختلفون  ر ذلك بعض النالصالة في المسجد، أو غي

في تقدير هذه األمور، فبغضهم يترخص ألدنى سبب، وبعضهم يتضرر لعدم الترخص ومع ذلك 
 .ال يترخص 

يحتمل، يتأخر    استعمال الماء بالنسبة للمريض، بعضهم يقول: أنا أحتمل، وهو في الحقيقة ال 
 .يترخص، ومنهم ألدنى سبب يترخص، وهكذاويزيد مرضه، لكنه لشدة تحريه ال   ،برؤه

لم   :حتجب عن الناس ثالثة أيام ال يقضي بينهم، أوالً ا  هأن  -عليه السالم-لما قيل عن سليمان   
قُ  لو  لكن  ملزم،  بسند  بنص،  هذا  مدِّ يثبت  هذا  أن  قّدر  يكون  أن   يمكن  ثبوته  يسوغ  ر  له  ما 

أن هذا، ويمكن أن يكون بالنسبة لغيرة  جاب بسببه، وهو في الحقيقة ال يسوغ إال باعتبار  االحت
األمر سهل  فمسوغ، وبالنسبة له غير مسوغ؛ ألن الناس منازل؛ يعني بعض الناس لو ترخص،  
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يعني فرٌق أن يكون شخص    ،ال يعاتب على ذلك، وبعض الناس إذا ترخص ُيالم على الترخص 
إليه مريض، لكن  ل: وهللا مريض، وهو ينظر  خص لسبب من األسباب، وإذا سئل قاعادي يتر 

لكن إذا جاءت الساعة    ،يخرج إلى محله إلى تجارته، إلى وظيفته، ما يصلي الفجر مع الجماعة
لكن   المرض،  آثار  عليه  نعم  الوظيفة،  إلى  خرج  ه  ماذاالسابعة  وال  يعني  هنا  تترخص  أنك  ذا 

   تترخص هناك؟
بالنسبة لخيار الناس ال  في مثل هذه الحالة، باعتبار أنه من أوساط الناس، لكن  ه عذره  نقبل من 

قبل منهم مثل هذا الكالم، كما جاء عن لسان أهل العلم الذين قالوا: "حسنات األبرار، سيئات  يُ 
ركعة،   فوت  للجماعة  يحضر  يعني  حسنه،  الشخص،  لهذا  بالنسبة  األبرار،  حسنات  المقربين"، 

بالنسبة له، لكن لو نظر إلى رجل من أهل العلم والفضل  ركعتين، فهذا األمر ليس   هذا طيب 
كان   وإن  يترخص،  أن  لهذا  وليس  يترخص،  أن  فلهذا  الرخصة  في  بالسهل،  العموم  في  الجملة 

لكن ليست ألدنى سبب، فالناس يختلفون في تقديرها، فلعل    ،-جّل وعال-حكٌم شرعي، يحبها هللا  
 إن صح.   هذا من هذا النوع

ِقْبل امرأته  -عليه السالم-عبادة الصنم في بيت سليمان   المشركة وهو ال يدري وال يشعر    من 
بسببه،    يححتجب الو او   ،وِجَد في بيته الكلب، وهو ال يدري   -عليه الصالة والسالم-بذلك، النبي  

يصل إلى حد  فالذي ال يعلم به اإلنسان، نعم عليه أن يتحرى، وعليه أن يدقق بأموره بحيث ال  
ن بعض األمور التي يمكن أن ُيتغافل  الظنة والتهم، لكن عليه أن ال يكون مغفاًل، قد يتغافل ع

عنها، لكن ما ال يجوز السكوت عليه ال يجوز أن يغفل عنه، فإذا حصل شيٌء لم يشعر به ال  
 يكلف، إال إذا علم به.

 طالب:...... 
نه  إتمنع من دخول المالئكة، قال كعب األحبار:    نعم، نعم، والصورة وغيرها كلها موجودة، التي

ل ُسِلَب ُملكه، سلب الُملك لما ظلم الخيل، إذ تقدم في آية سبقت أنه طفق  لما ظلم الخيل بالقت
يقول:   من  ومنهم  األكثر،  هو  وهذا  قتل،  يقول:  من  ومنهم  واألعناق،  بالسوق  مجرد إمسًحا  نه 

،  -جّل وعال -قتل، وحصل بسببها تضييع لحق هللا  نه  ر أدِّ مسح باليد من غير قتٍل، لكن إذا قُ 
يقتل السبب، إذا كان مما ال يترتب عليه إضاعة مال، يعني مما يؤكل  فمن كفارة ما حصل أن  

شتغل بتجارته عن الصالة حتى سمع اإلقامة، وصلى الناس وهو في تجارته، فتصدق بما  امثاًل،  
هذا أمٌر شرعي ما  ف، أو أشغلته عن الصالة،  تقتضيه هذه الصفقة التي صدته عن الصالة مثالً 

 فيه إشكال. 
وبخاصة أنها َل تليق بخيار الناس وهم  ،.............تذا كله من اإلسرائيليان هإ  :طالب: يقال

 اِلنبياء. 
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  أنها ال شيء يثبت منها، وتفسير هذه األسباب في الجملة، ال ألنها   الكن، أوال مثل ما ذكرنا سابقً 
الثاني،  جه الخصوص، تكللسليمان على و  منا عليها إجمااًل، ال ألنها ثابتة عن سليمان، األمر 

 منهن غالًما، يقاتل  يطوف على مائة امرأة تلد كل    أنه وإن جاء في الصحيحين أنه أقسم هلل أنه 
في سبيل هللا ولم يستثني؛ لم يقل إن شاء هللا، فم تلد واحدٌة منهن إال شق إنسان، لكن هذا الشق  

 الذي ألقي على كرسيه، نعم، كيف ألقي على كرسيه؟ هو 
 طالب:........ 

 ؟ رجحن حتىلقي على كرسيه، أ كيف، لكن نعم
   طالب:........ 
َتَعاَلى:  قَ " َجَسًدا}ْوُلُه  ُكْرِسيِ ِه  َعَلى  ُ    {َوَأْلَقْيَنا  َأْلَقى َّللاَّ التَّْفِسيِر،  َأْهِل  َأْكَثَر  َقْوِل  ِفي  َشْيَطاٌن  ِقيَل: 

ُسَلْيَمانُ َشبَ  ََلمُ   -َه  السَّ َدل     -َعَلْيِه  الَِّذي  َوُهَو  اْلَبْحِر،  َصاِحُب  ُعَمْيٍر  ْبُن  َصْخُر  َواْسُمُه  َعَلْيِه، 
ُصِنَعْت سُ  َلمَّا  اْلِحَجاَرُة  َتِت  َفَصوَّ اْلَمْقِدِس،  َبْيِت  ِبِبَناِء  ُسَلْيَماُن  َأَمَر  ِحيَن  اْلَماِس  َعَلى  َلْيَماَن 

فَ  اْبُن  ِباْلَحِديِد،  َقاَل  ُت.  ُتَصوِ  َوََل  َوَغْيَرَها  َواْلُفُصوَص  اْلِحَجاَرَة  ِبِه  َيْقَطُعوَن  َفَجَعُلوا  اْلَماَس  َأَخُذوا 
َياِطيِن، َوَلْم َيَزْل َيْحَتاُل َحتَّى َظِفَر ِبَخاَتِم ُسَلْيَماَن بْ َعبَّا ِن  ٍس: َكاَن َماِرًدا ََل َيْقَوى َعَلْيِه َجِميُع الشَّ

  َوَكاَن ُسَلْيَماُن ََل َيْدُخُل اْلَكِنيَف ِبَخاَتِمِه، َفَجاَء َصْخٌر ِفي ُصوَرِة ُسَلْيَماَن َحتَّى َأَخَذ اْلَخاَتمَ َداُوَد،  
َوَقاَل اْبُن َعبَّاٍس    ،اِْلَِميَنُة، َقاَلُه َشْهٌر َوَوْهبٌ   : ِمِن اْمَرَأٍة ِمْن ِنَساِء ُسَلْيَماَن ُأمِ  َوَلٍد َلُه ُيَقاُل َلَها

اْسمُ  ُجَبْيٍر:  َحتَّىَواْبُن  َهاِرٌب،  َوُسَلْيَماُن  ُسَلْيَماَن  ُمْلِك  َعَلى  َيْوًما  َأْرَبِعيَن  َفَقاَم  َجَراَدُة.  ُ    َها  َردَّ َّللاَّ
 َعَلْيِه اْلَخاَتَم َواْلُمْلَك.  

ْيَطاُن ِمْن َتْحِتِه. َوَقاَل َسِعيُد ْبُن اْلُمَسيِ ِب: َكاَن ُسَلْيَماُن َقْد َوَضَع َخاَتَمُه َتْحَت ِفَرا ِشِه، َفَأَخَذُه الشَّ
ْيَطاُن مِ  َأَخَذُه الشَّ َيِد ُسَلْيَمانَ َوَقاَل ُمَجاِهٌد:  ْيَطاَن َوَكاَن اْسُمُه آِصَف:  ِِلَنَّ ُسلَ   ؛ْن  ْيَماَن َسَأَل الشَّ

ْيَطاُن: َأْعِطِني َخاَتَمَك َحتَّى أُ  ْخِبَرَك. َفَأْعَطاُه َخاَتَمُه، َفَلمَّا َأَخَذ َكْيَف ُتِضلُّوَن النَّاَس؟ َفَقاَل َلُه الشَّ
ْيَطاُن اْلَخاَتَم َجَلَس َعَلى ُكْرِسيِ  ُسَلْيَماَن، ُمَتَشبِ ًها ِبُصوَرِتِه، َداِخًَل َعَلى ِنَساِئِه، َيْقِضي ِبَغْيِر    الشَّ

َواِب. َواْخُتِلَف ِفي ِإَصاَبِتِه ِلِنَساءِ  ، َوَيْأُمُر ِبَغْيِر الصَّ  ُسَلْيَماَن، َفُحِكَي َعِن اْبِن َعبَّاٍس َوَوْهِب  اْلَحقِ 
َوَقاَل    . َحْيِضِهنَّ ِفي  َيْأِتيِهنَّ  َكاَن  َأنَُّه  ُمَنبِ ٍه:  ُسَلْيَماَن  ْبِن  َعْن  َوَزاَل   ، ِإْتَياِنِهنَّ ِمْن  ُمِنَع  ُمَجاِهٌد: 

النَّاَس  َيَتَضيَُّف  اْلَبْحِر  َساِحِل  ِإَلى  َهاِرًبا  َفَخَرَج  َوِإَذا  ُمْلُكُه،  ِباِْلَْجِر،  يَّاِديَن  الصَّ ُسُموَك  َوَيْحِمُل   ،
 َأْخَبَر النَّاَس َأنَُّه ُسَلْيَماُن َأْكَذُبوُه.  

ْيَطاِن َأَخَذ ُحوتَ َقاَل َقَتادَ   ِمْن َصيَّاٍد. ِقيَل: ةُ ُة: ُثمَّ ِإنَّ ُسَلْيَماَن َبْعَد َأِن اْسَتْنَكَر َبُنو ِإْسَراِئيَل ُحْكَم الشَّ
ا ُن َعبَّاٍس: َأَخَذَها ُأْجَرًة ِفي َحْمِل ُحوٍت. َوِقيَل: ِإنَّ ُسَلْيَماَن َصاَدَها، َفَلمَّ ُه اْسَتْطَعَمَها. َوَقاَل ابْ ِإنَّ 

ِتي ُعِبَد الَّ   َشقَّ َبْطَنَها َوَجَد َخاَتَمُه ِفيَها، َوَذِلَك َبْعَد َأْرَبِعيَن َيْوًما ِمْن َزَواِل ُمْلِكِه، َوِهَي َعَدُد اِْلَيَّاِم
اْلُحوتِ  َبْطِن  ِفي  اْلَخاَتَم  َوَجَد  َوِإنََّما  َدارِِه،  ِفي  َنُم  الصَّ أَ   ؛ِفيَها  الَِّذي  ْيَطاَن  الشَّ ِفي ِِلَنَّ  َأْلَقاُه  َخَذُه 
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ُ َعْنهُ -اْلَبْحِر. َوَقاَل َعِليُّ ْبُن َأِبي َطاِلٍب  ِر َوُهَو َيْعَبُث  : َبْيَنَما ُسَلْيَماُن َعَلى َشاِطِئ اْلَبحْ -َرِضَي َّللاَّ
 . "ِد َّللاَِّ ِبَخاَتِمِه، ِإْذ َسَقَط ِمْنُه ِفي اْلَبْحِر َوَكاَن ُمْلُكُه ِفي َخاَتِمِه. َوَقاَل َجاِبُر ْبُن َعبْ 

هذا أيًضا ما تقدم ذكره  من إلقاء الجسد بسبب هذه األمور التي ذكرها المفسر، هي كسابقتها من  
ما ذكر عن الحسن أنه قارف بعض  سب إلى سليمان فيونُ هم،  ي عنلقّ أخبار بني إسرائيل وما تُ 

ء الجسد وفي إلقا  ،-عليه السالم -نسب لمثل سليمان  نسائه في حال حيض، وهذا ال يجوز أن يُ 
أنه    :منبهيعني الشيطان، فحكي عن ابن عباس وابن    ،ختلف في إصابته لنساء سليماناُ قال:  

عتقد مثل هذا، وإن كان  ون مثل هذا، ال يجوز أن يُ كان يأتيهن في حيضهن، وهذا ال يمكن أن يك
و  العلم  أهل  النبي  هو  بعض  قول  أخذ من  ليس بصحيح،  والسالم-قوٌل  الصالة  لعائشة    -عليه 

ألنه لو لم يكن    ؛-عليه الصالة والسالم-أنه مما يجوز أن يقع من نسائه    «كنتي قارفتيإن  »
لى أن أعراض األنبياء مصانة، قد يوجد الكفر  جائًزا لما سألها عن ذلك، لكن عامة أهل العلم ع

األنبيا بعض  نساء  الزنا من  يوجد  أن  يمكن  ال  لكن  النبي    ؛ء،  عرض  هذا  الصالة  -ألن  عليه 
نبينا  -السالمو  كان  أن  سواء  والسالم-،  الصالة  م -عليه  أو  وأعراضهم    ن،  األنبياء،  من  قبله 

 . مصونة
نه اتهاٌم باطل، وهللا المستعان، فمثل هذا نعم حصل ما حصل من االتهام في قصة اإلفك، لك 
 . كالم ال يجوز نقله، فضاًل عن إقراره واعتقاده، إال على سبيل التنبيه على أنه باطلال
يأتينهن في حيضهني  أنه كان  النبي سليمان    ،عني  ، يخلف على  -عليه السالم -يعني عرض 

لى جهة البيان، إال على جهة بيان  نسائه، هذا الكالم باطل من كل وجه، وال يجوز تصديره إال ع
 بطالنه.  

قط  جلس يعبث بالخاتم فس   -رضي هللا عنه-كون الخاتم يرتبط به الُملك، هذا له أصل، فعثمان  
ث عنه ولم يوجد، حِ بُ من يديه، فحصلت الفتن من ذلك الوقت، حصلت الفتن من ذلك الوقت،  

عثمان   على  األمور  عنه -فاضطربت  هللا  أ -رضي  يمنع  وال  ألمٍر،،  جلس  سليمان  يكون    ن 
سير مقر  ألن العبث الي  ؛، يعبث بالخاتم فسقط من يده[42ِلَيْقِضَي َّللاهُ َأْمًرا َكاَن َمْفُعواًل{]األنفال: }

ود، ومثل هذا ال إشكال  بالع  ت كنقد ي  -عليه الصالة والسالم-النبي    ،في الشرائع، العبث اليسير
لذي يتسبب إلهدار األوقات وضياعها والصد عن ذكر فيه، العبث اليسير، لكن العبث الكثير ا

 .مثل هذا ال يجوزفشبه ذلك، أهللا وما 
 طالب:....... 

خصائصه   من  هذا  والسالم   عليه-يعني  محمد،-الصالة  خصائص  يتمثل  »  ،  ال  الشيطان  أن 
ما  يألنه لو تمثل بالنبي ألثر ف  ؛، لو أن جميع األنبياء في حكمه، باعتبار أن العلة موجودة«بي

النبي   إلى  والسالم-يوحى  الصالة  نبي  -عليه  النبي  كان  أن  ويأمر  ، سواء  به  يتمثل  أو غيره،  ا 
  ؟ -جّل وعال -من باطل، على أنه قرآن، أو أنه من عند هللا  وينهى ويتلو ما يلقى على لسانه  
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ألن    ؛-عليه الصالة والسالم-الذي يظهر أن صيانة األنبياء من تمثل الشيطان عاٌم له ولغيره  
 ما ُأمر بتبليغه.التمثل من ِقْبل الشيطان مؤثر في

 طالب:..... 
لكتاب، نعم، هذا إذا صح ما يخالف  ي من أهل ارف بالتلقِّ تفسير الصحابي، الصحابي الذي عُ 

اه من  شرعنا، أو ما ال مخالفة وال موافقة فإن هذا غير ملزم، باعتبار أنه يحتمل أن يكون مما تلقه 
رفوا الصحابة، عُ   المعروفتين، وجمع من  الزاملتين   بن عمرو بن العاص من  هللاعبد  أهل الكتاب ك

عُ  وغيره،  كعب  عن  وغيره،باألخذ  كعب  عن  باألخذ  يُ   رفوا  لم  من  بالتلقّ عرَ لكن  أهل  ف  عن  ي 
عليه الصالة   -درك إال من ِقْبل النبي الكتاب، ما عرف بذلك عن الصحابة، وهو أمر غيبي لم يُ 

 .أهل االتصال كما قال الحاكم وغيره  لىمحموٌل ع -والسالم
 طالب:...... 

الكلبي، السدي الصغير   من طريق  فأكثر المرويات عن ابن عباس  هذا إذا صح عن ابن عباس،
سلسةعنه  الكلبي  عن المقباس    ،  تنوير  باسمه،  المجموع  التفسير  ومنها  ابن  م واهية،  تفسير  ن 

روى  يُ   .كثير منها ال تثبت يشهد لها، و ه له ما  عباس، هذا كله ال يثبت، نعم قد توجد بعض أفراد 
نثر  الجراد  أن  بعضها  بأسانيد صحيحة  الصحابة، وجاء  بحري، ال    ةعن  فهو  هذا  حوت، وعلى 

روى عن جمع منهم أنه بري، كما هو مشاهد، توالد في البر،  ال في الحرم، ويُ فدى في اإلحرام و يُ 
 . ال يلزم قبولهوه عن أهل الكتاب، و تلقّ ما محوت، نقول: هذا  ة وثابت عن الصحابة أنه نثر 

ِ: َقاَل النَِّبيُّ "  ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -  َوَقاَل َجاِبُر ْبُن َعْبِد َّللاَّ ْقُش َخاَتِم ُسَلْيَماَن ْبِن َداُوَد  : َكاَن نَ -َصلَّى َّللاَّ
ُ ُمَحمٌَّد َرُسوُل َّللاَِّ   ."ََل ِإَلَه ِإَلَّ َّللاَّ

 ؟ جخره م
 نعم. طالب: 

 ؟ يقولماذا 
قال  قال    طالب: بالوضع،  متهم  خالد  أبي  ابن  شيخ  إسناده  وفي  عدي،  ابن  أخرجه  موضوع 

  غيره.و  ديثحال ومن أباطيله هذادجال، هو : الحاكم: روى أحاديث موضوعة، وقال الذهبي
 نعم. 

ْيَباِنيُّ َأنَّ ُسَلْيَماَن َوَجَد َخاَتَمُه بِ   ى ْبُن َأِبيَوَحَكى َيْحيَ " َعْسَقََلَن، َفَمَشى ِمْنَها ِإَلى َبْيِت َعْمٍرو الشَّ
ِ َتَعاَلى.  اْلمَ  ُ َعَلْيِه ُمْلَكُه، أَ و ْقِدِس َتَواُضًعا ّلِلَّ َخَذ َقاَل اْبُن َعبَّاٍس َوَغْيُرُه: ُثمَّ ِإنَّ ُسَلْيَماَن َلمَّا َردَّ َّللاَّ

َوَأْدَخَلهُ  َصْخَرًة  َلُه  َوَنَقَر  َخاَتَمُه،  َأَخَذ  الَِّذي  ِبُأْخَرى َصْخًرا  َعَلْيِه  َوَسدَّ  ِفيَها،  ِباْلَحِديِد َوَأْوَثقَ   ،  َها 
َصاِص، َوَخَتَم َعَلْيَها ِبَخاَتِمِه َوَأْلَقاَها ِفي اْلَبْحِر، َوَقاَل: َهَذا َمْحِبُسَك ِإَلى َيْوِم اْلِقيَ  اَمِة. َوَقاَل  َوالرَّ

ُ َعْنهُ   -َعِلي   َياِطيُن  : َلمَّا َأَخَذ ُسَلْيَمانُ -َرِضَي َّللاَّ ْنُس َوالطَّْيُر  وَ  اْلَخاَتَم، َأْقَبَلْت ِإَلْيِه الشَّ اْلِجنُّ َواإلِْ
اْلبَ  ِفي  َجِزيَرًة  َفَأَتى  َأْهِلِه،  ِفي  َخَلَف  الَِّذي  ْيَطاُن  الشَّ َوَهَرَب  يُح،  َوالرِ  ِإَلْيِه َواْلَوْحُش  َفَبَعَث  ْحِر، 
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َياِطيُن َفَقاُلوا: ََل َنْقِدُر َعَلْيِه، ُكلِ  َسْبَعِة َأيَّاٍم َيْوًما، َوََل َنْقِدُر َوَلِكنَُّه َيِرُد َعْيًنا ِفي اْلَجِزيَرِة ِفي    الشَّ
َخْمًرا،   ِفيَها  َوَجَعَل  َماَءَها  ُسَلْيَماُن  َفَنَزَح  َقاَل:  َيْسَكر!  َحتَّى  ُوُروِدهِ َعَلْيِه  َيْوَم  ُهَو   ،َفَجاَء  َفِإَذا 

ِ إِ  اْلَحِليَم، َوَتِزيِديَن اْلَجاِهَل َجْهًَل. ُثمَّ َعِطَش   ينَ نَِّك َلَشَراٌب َطيِ ٌب ِإَلَّ َأنَِّك ُتِطيِش ِباْلَخْمِر، َفَقاَل: َوَّللاَّ
َغَلَبْت َعَلى َعْقِلِه، َفَأَرْوُه اْلَخاَتَم َفَقاَل: َسْمًعا ُثمَّ َأَتاُه َفَقاَل ِمْثَل َمَقاَلِتِه، ُثمَّ َشِرَبَها فَ   ،َعَطًشا َشِديًدا

ُسَلْيَمانَ َوَطا ِبِه  َفَأَتْوا  َوَبعَ   ، َعًة.  ِإنَّ  َفَأْوَثَقُه  َفَقاُلوا:  َخاِن،  الدُّ َجَبُل  َأنَُّه  َفَذَكُروا  َجَبٍل،  ِإَلى  ِبِه  َث 
َخاَن الَِّذي َتَرْوَن ِمْن َنَفِسِه، َواْلَماُء الَّ  َذِلَك  ِذي َيْخُرُج ِمَن اْلَجَبِل ِمْن َبْوِلِه. َوَقاَل ُمَجاِهٌد: اْسُم  الدُّ

يُّ  دِ  ْيَطاِن آِصُف. َوَقاَل السُّ ُ َأْعَلمُ اْسمُ  :الشَّ  ."ُه َحْبِقيُق، َفاّلِلَّ
يُ  مما  المفسرون  يتداولها  وإنما  تثبت،  ال  التي  القصص  من  كسوابقها  أيًضا  أهل  وهذه  عن  نقل 

من    ًئا ال يذكر شيمن هذا النوع،   ًئاالقرطبي في مقدمة التفسير أن ال يذكر شيشترط  االكتاب، وقد  
هذه القصص، كان في نصف التفسير األول ، ومع ذلك كأنه غفل عن شرطه في  ت اإلسرائيليا

يعني في النصف األول كان يستحضر الشرط، ثم إنه   ،ف من نصفه الثاني في هذه القصص ظأن
هذه القصص، ورأى أهل العلم يتداولونها، مع أنه ليس من أهل التمحيص،  نساق وراء  ا نسيه، أو  

 .      علينا شيء منهاومر  ،في األسانيد، قد يستدل ببعض األحاديث الموضوعةكالنظر 
ُثمَّ " اِْلَْنِبَياِء،  ِبُصوَرِة  ُر  َيَتَصوَّ ََل  ْيَطاَن  الشَّ ِإنَّ  َحْيُث  ِمْن  اْلَقْوُل  َهَذا  َف  ُضعِ  َأْن َوَقْد  اْلُمَحاِل  ِمَن   

، َوُهْم َمَع  نُّوا َأنَّهُ ْيَطاُن ِبُسَلْيَماَن َحتَّى َيظُ َيْلَتِبَس َعَلى َأْهِل َمْمَلَكِة ُسَلْيَماَن الشَّ  ْم َمَع َنِبيِ ِهْم ِفي َحقٍ 
ْيَطاِن ِفي َباِطٍل.   الشَّ

َياِطيُن، َوَقاَل َبْعُضُهْم ِلَبْعٍض: ِإْن  َوِقيَل: ِإنَّ اْلَجَسَد َوَلٌد ُوِلَد ِلُسَلْيَماَن، َوَأنَُّه لَ  مَّا ُوِلَد اْجَتَمَعِت الشَّ
فِ عَ  َنْحُن  ِممَّا  َنْنَفكَّ  َلْم  اْبٌن  َلُه  َفَعِلَم  اَش  َنْخِبْلُه.  َأْو  َوَلَدُه  َنْقُتْل  َفَتَعاَلْوا  ْخَرِة،  َوالسُّ اْلَبََلِء  ِمَن  يِه 

َحتَّ  يَح  الرِ  َفَأَمَر  ِبَذِلَك  ِمنْ ُسَلْيَماُن  َخْوًفا  َحاِب  السَّ ِفي  اْبُنُه  َوَغَدا  َحاِب،  السَّ ِإَلى  َحَمَلْتُه  َمَضرَِّة ى   
  ُ َّللاَّ َفَعاَقَبُه  َياِطيِن،  َقاَل  الشَّ َميِ ًتا.  ُكْرِسيِ ِه  َعَلى  َوَقَع  َوَقْد  ِإَلَّ  َيْشُعْر  َفَلْم  َياِطيِن،  الشَّ ِمَن  ِبَخْوِفِه 

. َفُهَو الْ  ْعِبيُّ ُ َتَعاَلى: َمْعَناُه الشَّ  . {َسًداَوَأْلَقْيَنا َعَلى ُكْرِسيِ ِه جَ }َجَسُد الَِّذي َقاَل َّللاَّ
اُش َوَغْيُرهُ  َأْكَثَر َما َوِطَئ ُسَلْيَماُن َجَواِرَيُه َطَلًبا ِلْلَوَلِد، َفُوِلَد َلُه ِنْصُف ِإْنَساٍن، َفُهَو   ِإنَّ   :َوَحَكى النَّقَّ

 ى ُكْرِسيِ ِه، َجاَءْت ِبِه اْلَقاِبَلُة َفَأْلَقْتُه ُهَناَك. َكاَن اْلَجَسَد اْلُمْلَقى َعلَ 
ِ  اِريِ  َوُمْسِلٍم َعْن َأِبي ُهَرْيرَ يِح اْلُبخَ َوِفي َصحِ  ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -َة َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَّ َقاَل  »:  -َصلَّى َّللاَّ

ِ،َِلَُطوَفنَّ اللَّْيَلَة َعَلى ِتْسِعيَن اْمَرأَ   :ُسَلْيَمانُ   َلُه َفَقالَ   ًة ، ُكلُُّهنَّ َتْأِتي ِبَفاِرٍس ُيَجاِهُد ِفي َسِبيِل َّللاَّ
ُ، َفَلمْ   :َصاِحُبُه: ُقلْ  ُ، َفَطاَف َعَلْيِهنَّ َجِميًعا َفَلْم َتْحِمْل ِمْنُهنَّ ِإَلَّ اْمَرَأٌة    ِإْن َشاَء َّللاَّ َيُقْل ِإْن َشاَء َّللاَّ

، َلَجاَهُدوا ِفي َسِبيِل  اْيُم الَِّذي َنْفُس ُمَحمٍَّد ِبَيِدِه َلْو َقاَل: ِإْن َشاَء َّللاَُّ َواِحَدٌة َجاَءْت ِبِشقِ  َرُجٍل، وَ 
ِ ُفْرَساًنا َأْجمَ   ."«ُعونَ َّللاَّ

النقاش  فيما   في قوله للولد   ئوغيره أن أكثر ما وط   حكاه عن  بهذا    ،سليمان جواريه طلًبا  يعني 
ي هدٍف واحد، له أهداف، فكون اإلنسان يحصر  القصد، يعني النكاح له أهداف، ال ينحصر ف



 

 

 
10 

 10 (006)ص  -القرطيب تفسري

األهداف   هذه  أو  واحد،  في  شيءالهدف  أُ   في  مما  الولد،  واحد  كطلب  فيه،  رغب  بل  له،  بيح 
من أجل أن يحقق    ؛والتكاثر، والتناسل، هذا أمر مطلوب شرًعا، فكون اإلنسان يكثر من النساء

أهداف أخرى، يحققها النكاح، وينبغي أن    ثاب عليه، نعم هناكهذا ال ُيالم عليه، بل يُ فهذا األمر  
 ، -عليه الصالة والسالم-ج، وال ينكر في ذلك أنه سنة النبي  تكون على ذكر من الناكح والمتزو 
منه، فليس  سنته  عن  رغب  أمته    فمن  بكثرة  المباهاة  تحقيق  أيًضا  ذلك  الصالة  -ومن  عليه 

وجود األلفة والمودة في أطراف ، وهذا أيًضا هدف شرعي، من ذلك إحصان الطرفين، و -والسالم
 . كل هذه أهداف شرعيهالمجتمع وأفراده، 

نظر إلى شيء سوى ذلك، نعم االستمتاع والتلذذ، ولم يلكن لو أن اإلنسان حصر الهدف في   
ن  إبل يؤجر عليه، وهنا يقول:    ،هذا ال ُيالم عليهفرزق الولد،  هذا الذي ُيالم، أما كونه يتزوج ليُ 

وط ما  ج  ئأكثر  طلبً سليمان  إنسان  اواريه  نصف  فولد  سليمان    .للولد،  غير  في  عليه  -يعني 
وبعضها غير   ،مقبول، وسلك مسالك بعضها  ايعني لو أن اإلنسان صار له هذا هدفً   ،-المالس

كلها من أجل الولد، المقصود أن مثل هذا قد ُيالم عليه، لكن يبقى أن طلب الولد هدٌف    ،مقبول
ليه، في القصة التي فيها أمره باالستثناء، قال له الملك:  فال ُيالم ع  ،شرعي من أهداف النكاح

من باب المعاندة، إنما ليس  إن شاء هللا، ولم يقل، على كل حال ليس من باب المعاندة، هذا  قل:
َأْمًرا َكاَن َمْفُعوالً }  ؛غفل عنه ، إال ةوإنه ال يلد منهن إال واحد   ،لتحقق هذه النتيجة  ؛{ِلَيْقِضَي َّللاهُ 

ِإاله   ٍء ِإنِّي َفاِعٌل َذِلَك َغًداَلنه ِلَشيْ }َوال َتُقو ليبين له ولغيره أهمية هذا االستثناء،    ؛إنسانواحده شق  
َّللاهُ  َيَشاَء  االستثناء    ،[23،24{]الكهف:َأْن  وإن  هذا  فشأنه معروف،  التبرك،  جهة  على  كان  إن 

هللا   بمشيئة  أيًضا  التعليق  جهة  على  وعال-كان  ا   -جّل  أنفع  من  هذا  فهو  مثل  في  ألمور 
   .االستثناء

 طالب:..... 
النِ َساِء  }ل،  التعدد هو األصال، هو األصل،   ِمَن  َلُكْم  َطاَب  َما  َوُرَباَع{ َفانِكُحوا  َوُثَلَث   َمْثَنى 

 . ةواحد ففإن لم تستطع،  [3]النساء:
 ."َوِقيَل: ِإنَّ اْلَجَسَد ُهَو آِصُف ْبُن َبْرِخَيا"

قائل يقول  تحقيقا  ن إ  :قد  يمكن  ال  التعدد،  لعدل  شرع  من  على  يخفى  ال  هذا  نقول:   َلنْ }وَ ه، 
َوَلْو   النَِّساِء  َبْيَن  َتْعِدُلوا  َأْن  لكن  ،[129َحَرْصُتْم{]النساء: َتْسَتِطيُعوا  التعدد،  شرع  ذلك  َفال  }  ومع 

 . اآلية {َتِميُلوا ُكله اْلَمْيل
يُق َكاِتُب ُسَلْيَماَن، َوَذِلَك " دِ  َأَعاَدُه  اَن ِفيِه ُمْلُكُه، فَ َخاَتُم ِمْن َيِدِه َوكَ َأنَّ ُسَلْيَماَن َلمَّا ُفِتَن َسَقَط الْ الصِ 

َأْيَقَن ِباْلِفْتَنِة، َفَقاَل َلُه آِصُف: ِإنََّك َمْفُتوٌن، َوِلَذِلَك ََل َيَتَماَسُك ِفي َيِدَك، َفِفرَّ ِإَلى ِإَلى َيِدِه َفَسَقَط فَ 
تَ  َتَعاَلى   ِ ِإلَ َّللاَّ َمَقاَمَك ِفي َعاَلِمَك  َأُقوُم  َوَأَنا  َذِلَك،  ِمْن  ِمْن ِحيِن اِئًبا  َوَلَك  َعَلْيَك،   ُ َيُتوَب َّللاَّ َأْن  ى 

َثَبَت، َت َأْرَبَعَة َعَشَر َيْوًما. َفَفرَّ ُسَلْيَماُن َهاِرًبا ِإَلى َربِ ِه، َوَأَخَذ آِصُف اْلَخاَتَم َفَوَضَعُه ِفي َيِدِه فَ ُفِتنْ 
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َعَمِلِه، َلْيَماَن َوِعَياِلِه، َيِسيُر ِبَسْيرِِه َوَيْعَمُل بِ َكاَن ِعْنَدُه ِعْلٌم ِمَن اْلِكَتاِب. َوَقاَم آِصُف ِفي ُمْلِك سُ وَ 
َفَأَقاَم   ُمْلَكُه،  َعَلْيِه   ُ َّللاَّ َوَردَّ  َتَعاَلى،   ِ َّللاَّ ِإَلى  َتاِئًبا  َمْنِزِلِه  ِإَلى  ُسَلْيَماُن  َرَجَع  َأْن  ِفي  ِإَلى  آِصُف 

اْلَخاتَ  َوَأَخَذ  ُكْرِسيِ ِه  َعَلى  َوَجَلَس  َنْفَسهُ َمْجِلِسِه،  ُسَلْيَماَن  َكاَن  اْلَجَسَد  ِإنَّ  َوِقيَل:  َأنَُّه  َم.  َوَذِلَك   ،
اْلُمْضَنى اْلَمِريُض  ِبِه  ُيوَصُف  َوَقْد  َجَسًدا.  َصاَر  َحتَّى  َشِديًدا  َمَرًضا  َكاْلَجَسِد   ،َمِرَض  َفُيَقاُل: 

 . "ْلَقىاْلمُ 
  المتعب. :اْلُمْضَنى

  ُمْلَقى.َوَقْد ُيوَصُف ِبِه اْلَمِريُض اْلُمْضَنى َفُيَقاُل: َكاْلَجَسِد الْ "
 ."ْرِسيِ  ُسَلْيَماَن َوُمْلِكِه: ُرِوَي َعِن اْبِن َعبَّاٍس َقالَ ِصَفُة كُ 

شك أن ما عند   ، وال-جّل وعال-وفر إلى هللا    ،يعني كالم آصف هذا لسليمان، قوله: إنك مفتون 
من ِقْبل سليمان، إن كان  إنما أعطيه    أنه أوتيه من ِقْبل سليمان،  تباع سليمان آصف إذا كان من أ

مشورة  ال آلصف هذا، وإن كان من باب ال  -عليه السالم -فالمرد فيه إلى سليمان    ا،أمًرا شرعي  
فعل كذا انك  أ إليهم، هذا إن كان من باب المشورة، و   ن فمن أصفياء األنبياء وحواريهم من يشيرو 

عليه  -نه أفضل وأحسن، ال على جهة الحكم الشرعي، وإنما من باب المشورة، والنبي  من باب أ 
 .[159عمران: ]آل َوَشاِوْرُهْم ِفي اَِلْمِر{} ستشار قومه، وجاء األمرا -مالصالة والسال

 طالب:..... 
 ره فيما بعد بأن سليمان نفسه ما مرض. ثم فسه 

 طالب:..... 
 لكنها تتشكل، تتشكل.

 طالب:..... 
شك أنه يمكن وصفه بذلك،    في شكل إنسان أو على أي هيئٍة كانت ال   يئورُ لكن مادام تشكل  

 نعم. 
 .....  طالب:

وتفسيره الت  ،قراءته  واألخبار  القصص  هذه  مثل  في  يسترسل  ال  فقراءتها  يعني  تثبت،  لم  ي 
 . وتفسيرها

َقالَ " َعبَّاٍس  اْبِن  َعِن  ِس :  ُرِوَي  َلُه  ُيوَضُع  ُسَلْيَماُن  النَّاِس َكاَن  َأْشَراُف  َيِجيُء  ُثمَّ   ، ُكْرِسيٍ  تُِّماَئِة 
ْنَس َفَيْجِلُسوَن ِممَّا َيِليِه، ثُ  ، ُثمَّ َيْدُعو الطَّْيَر َفُتِظلُُّهْم، مَّ َيْأِتي َأْشَراُف اْلِجنِ  َفَيْجِلُسوَن ِممَّا َيِلي اإلِْ

يَح َفُتِقلُُّهْم، َوَتِسيُر ِباْلَغَداِة   .  اْلَواِحَدِة َمِسيَرَة َشْهرٍ ُثمَّ َيْدُعو الرِ 
ُسَلْيَمانَ  ِإنَّ  َوَغْيُرُهَما:  َوَكْعٌب  َوْهٌب  ََلمُ -َوَقاَل  السَّ ِباتِ خَ   -َعَلْيِه  َأَمَر  َأِبيِه،  َبْعَد  َمَلَك  ُكْرِسيٍ   َلمَّا  اِذ 

ِإذَ  ِبَحْيُث  َمُهوًَل  َبِديًعا  ُيْعَمَل  َأْن  َوَأَمَر  ِلْلَقَضاِء،  َعَلْيِه  اْرَتَدَع ِلَيْجِلَس  ُزوٍر  َشاِهُد  َأْو  ُمْبِطٌل  َرآُه  ا 
أَ  ِمْن  ُيْعَمَل  َأْن  َفَأَمَر  َوالزَّبَ َوَتَهيََّب،  َواْلَياُقوِت  رِ   ِبالدُّ َصٍة  ُمَفصَّ اْلِفَيَلِة  ِبَنِخيِل  ْنَياِب  ُيَحفَّ  َوَأْن  ْرَجِد، 
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ِبَأْرَبِع َنَخََلٍت ِمْن َذَهٍب، َشَماِريُخَها ا ُد اِْلَْخَضُر، َعَلى َرْأِس  الذََّهِب، َفُحفَّ  ْلَياُقوُت اِْلَْحَمُر َوالزُُّمرُّ
ِمْنُهَما طَ  ِنْسَراِن ِمْن  اوُ َنْخَلَتْيِن  َنْخَلَتْيِن  ِلَبْعٍض، َساِن ِمْن َذَهٍب، َوَعَلى َرْأِس  ُمَقاِبٌل  َبْعُضَها  َذَهٍب 

َعلَ  َذَهٍب،  ِمْن  َأَسَدْيِن  اْلُكْرِسيِ   َجْنَبِي  ِمْن  ِد  َوَجَعُلوا  الزُُّمرُّ ِمَن  َعُموٌد  ِمْنُهَما  َواِحٍد  ُكلِ   َرْأِس  ى 
َعَقُدو  َوَقْد  اِْلَْحَمِر،  اِْلَْخَضِر.  الذََّهِب  ِمَن  ُكُروٍم  َأْشَجاُر  النََّخََلِت  َعَلى  ِمَن ا  َعَناِقيَدَها  َواتََّخُذوا 

. َوَكاَن ُسَلْيَمانُ   اْلَياُقوِت اِْلَْحَمِر، ِبَحْيُث َأَظلَّ َعِريُش اْلُكُروِم النَّْخلَ  ََلمُ -  َواْلُكْرِسيَّ ِإَذا    -َعَلْيِه السَّ
َوَض  ُصُعوَدُه  اْلُكْرِس َأَراَد  َفَيْسَتِديُر  ْفَلى،  السُّ َرَجِة  الدَّ َعَلى  َقَدَمْيِه  َحى  َع  الرَّ َدَوَراُن  ِفيِه  ِبَما  ُكلُُّه  يُّ 

َأْجِنَحَتَها، َوَيْبُسُط اِْلََسَداِن َأْيِدَيُهَما، َوَيْضِرَباِن اِْلَْرَض   اْلُمْسِرَعِة، َوَتْنُشُر ِتْلَك النُُّسوُر َوالطََّواِويُس 
َماُن، َفِإَذا اْسَتَوى ِبَأْعََلُه َأَخَذ النِ ْسَراِن اللََّذاِن  اِبِهَما. َوَكَذِلَك ُيْفَعُل ِفي ُكلِ  َدَرَجٍة َيْصَعُدَها ُسَليْ ِبَأْذنَ 

ُسَلْيمَ  َتاَج  النَّْخَلَتْيِن  َوَيُدوُر  َعَلى  ِفيِه،  ِبَما  اْلُكْرِسيُّ  َيْسَتِديُر  ُثمَّ  َرْأِسِه،  َعَلى  َفَوَضَعاُه  َمَعُه  اَن 
َوالطَّاوُ  ِبرُ النِ ْسَراِن  َماِئََلِن  َواِْلََسَداِن  َأْجَواِفِهنَّ َساِن  ِمْن  َعَلْيِه  َوَيْنَضْحَن  ُسَلْيَماَن،  ِإَلى  ُءوِسِهَما 

َفْوَق اْلُكْرِسيِ     ُتَناِوُلُه َحَماَمٌة ِمْن َذَهٍب َقاِئَمٌة َعَلى َعُموٍد ِمْن َأْعِمَدِة اْلَجَواِهرِ اْلِمْسَك َواْلَعْنَبَر، ُثمَّ  
ُسَلْيَماُن   َفَيْفَتُحَها  ََلمُ َعَليْ -التَّْوَراَة،  السَّ النَّاسِ   -ِه  َعَلى  اْلَقَضاِء.    ،َوَيْقَرُأَها  َفْصِل  ِإَلى  َوَيْدُعوُهْم 

َصِة ِباْلَجَواِهرِ َقاُلوا: َوَيْجِلُس  ، َوِهَي َأْلُف ُكْرِسيٍ   ُعَظَماُء َبِني ِإْسَراِئيَل َعَلى َكَراِسيِ  الذََّهِب اْلُمَفصَّ
، ُثمَّ َتُحفُّ  َعْن َيِميِنِه، َوَيْجِلُس ُعَظَماُء اْلجِ  ِة َعْن َيَسارِِه، َوِهَي َأْلُف ُكْرِسيٍ  نِ  َعَلى َكَراِسيِ  اْلِفضَّ

هُ ِبِهُم الطَّيْ  َمِت الشُّ َتَقدَّ َفِإَذا  ُم النَّاُس ِلَفْصِل اْلَقَضاِء.  َوَيَتَقدَّ َهاَداِت، َداَر اْلُكْرِسيُّ  ُر ُتِظلُُّهْم،  وُد ِللشَّ
َدَورَ  َوَعَلْيِه  ِفيِه  ِبَأْذَنابِ ِبَما  اِْلَْرَض  َوَيْضِرَباِن  َأْيِدَيُهَما  اِْلََسَداِن  َوَيْبُسُط  اْلُمْسِرَعِة،  َحى  الرَّ ِهَما، اَن 

ُهوُد   .  "َفََل َيْشَهُدوَن ِإَلَّ ِباْلَحق ِ َوَيْنُشُر النِ ْسَراِن َوالطَّاُووَساِن َأْجِنَحَتُهَما، َفَتْفَزُع الشُّ
 نى. وسان، نون المثالنسران، والطا

ُهوُد َفََل َيْشَهُدونَ " . َوِقيَل: ِإنَّ الَِّذي    َوَيْنُشُر النِ ْسَراِن َوالطَّاُووَساِن َأْجِنَحَتُهَما، َفَتْفَزُع الشُّ ِإَلَّ ِباْلَحقِ 
ِتنِ يٌن   اْلُكْرِسيِ   ِبَذِلَك  َيُدوُر  َعمِ َكاَن  ِممَّا  َعْظٌم  َوُهَو  َعَلْيِه،  اْلُكْرِسيُّ  َذِلَك  َذَهٍب  َصْخٌر  ِمْن  َلُه  َلُه 

 ."اْلِجنِ يُّ 
 ؟ عظيم، عظيم. ماذاوهو 

َعظْ " اْلجِ يَوُهَو  َصْخٌر  َلُه  َعِمَلُه  ِممَّا  َوالطََّواِويُس ٌم  َواِْلُْسُد  النُُّسوُر  ِتْلَك  ِبَدَوَراِنِه  ْت  َأَحسَّ َفِإَذا   ، نِ يُّ
ا َوَقْفَن َوَقْفَن ُكلُُّهنَّ َعَلى َرْأِس ُسَلْيَماَن، َوُهَو  ِتي ِفي َأْسَفِل اْلُكْرِسيِ  ِإَلى َأْعََلُه ُدْرَن َمَعُه، َفِإذَ الَّ 

ْيَماُن َعَلى َرْأِسِه َما ِفي َأْجَواِفِهنَّ ِمَن اْلِمْسِك َواْلَعْنَبِر. َفَلمَّا ُتُوفِ َي ُسلَ   َجاِلٌس، ُثمَّ َيْنَضْحَن َجِميًعا
ِإلَ  َفَحَمَلُه  اْلُكْرِسيَّ  َفَأَخَذ  ُر  ُبْخُتَنصَّ َكْيَف َبَعَث  ِعْلٌم  َلُه  َيُكْن  َوَلْم  ِإَلْيِه  َيْصَعَد  َأْن  َفَأَراَد  َأْنَطاِكَيَة،  ى 

ا َصِعَد َوَضَع َقَدَمْيِه  ِه، َفَلمَّا َوَضَع َرُجَلُه َضَرَب اِْلََسُد ِرْجَلُه َفَكَسَرَها، َوَكاَن ُسَلْيَماُن ِإذَ َيْصَعُد ِإَليْ 
ُر َوُحِملَ   اْلُكْرِسيُّ ِإَلى َبْيِت اْلَمْقِدِس، َفَلْم َيْسَتِطْع َقطُّ َمِلٌك َأْن َيْجِلَس َعَلْيِه، َجِميًعا. َوَماَت ُبْخُتَنصَّ

 .  "َلِكْن َلْم َيْدِر َأَحٌد َعاِقَبَة َأْمرِِه، َوَلَعلَُّه ُرِفعَ وَ 
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اآلية   سليمان فأما  أن  والنبوة،   تثبت  الُملك  بين  له  هللا  جمع  بمن  الئق  كرسي  وأنه  كرسي،  له 
وإن تتابع على ذكرها المفسرون    ،حتاج إلى نص، وما ذكر من هذه التفاصيلتدة على ذلك  فالزيا

 . هذا ما يلزم قبوله -رحمه هللا -لحافظ الناقل ابن كثير بما فيهم اإلمام ا
وهو أعظم من سليمان مثل هذه   -الصالة والسالم  عليه -وقد يقول قائل: لماذا ال يكون لنبينا   

 ؟ -عليه السالم-على عظم ملك سليمان  األمور المفصلة التي تدل
ولم يختر الملك، فصار في   ،ختار أن يكون عبًدا رسوالً ا  -عليه الصالة والسالم-قلنا: النبي   

عنه   جاء  ما  على  والسالم-عيشته  الصالة  ي  -عليه  يجوع  وأنه  السنة،  صحيح  ويشبع  في  وًما 
خر له عمله كاماًل د ه، كل هذا ليُ يوًما، وينام على األرض، ينام على الحصير الذي يؤثر في جنب

القيامة،   بني  ، وأن ما ذكر عن كرسي سليما-عليه الصالة والسالم-يوم  أثر عن  ن، هو مما 
علماء على على أن فيه ما فيه من ذكر التماثيل، ذكر التصاوير المجسمة التي أجمع ال  ،إسرائيل

 .  تحريمها، إال أن هذا في شرعنا، وال ندري ما حكمها في شرعهم
 طالب:..... 

 ن العجل، العجل الذي له خوار، ماذا؟ إقالوا: 
 طالب:.... 

 .يعني إن صح بها النقل، وإال فاألصل عدمها ،درك بالعقلعلى كل حال هناك أمور ال تُ 
َم. {؛ُثمَّ َأَنابَ }َقْوُلُه َتَعاَلى: " ِ َوَتاَب. َوَقْد َتَقدَّ  َأْي َرَجَع ِإَلى َّللاَّ
 {ٍد ِمْن َبْعِديَوَهْب ِلي ُمْلًكا ََل َيْنَبِغي ِِلَحَ }َأِي اْغِفْر ِلي َذْنِبي    ؛{َقاَل َربِ  اْغِفْر ِلي  }اَلى:َقْوُلُه َتعَ  

َذمِ هَ  َمَع  ْنَيا،  الدُّ َطَلِب  َعَلى  ُسَلْيَماُن  َأْقَدَم  َكْيَف  َوَحَقاَرِتَها ُيَقاُل:  َلَها،  َوُبْغِضِه  َتَعاَلى،   ِ َّللاَّ ِمَن  ا 
 ". َلَدْيِه؟

واع الحسد،  ن هذا فيه نوع من أنإ  {َوَهْب ِلي ُمْلًكا اَل َيْنَبِغي أِلََحٍد ِمْن َبْعِدي}لكن قد يقول قائل:  
ه  علي-متثل النبي  اه، و ءأجاب دعا  -جّل وعال-أنه خالص ملكه ال يمكن أن يحصل ألحد، هللا  

أراد أن يوثق الجني   أنه  »  ،ما تضمنته هذه الدعوة، كما في الحديث الصحيح  -الصالة والسالم
فتركه  سليمان  دعوة  تذكر  بالمدينة،  الناس  طلب  «ليراه  على  سليمان  أقدم  كيف  يقول:  الدنيا؟  . 

في قد يكون طلب الملك  ، هب لي ملًكا؛  }اَل َيْنَبِغي أِلََحٍد ِمْن َبْعِدي{، طلب دنيا،  }َوَهْب ِلي ُمْلًكا{
نه، لكنه مع العصمة يمكن التخلص منه،  ؛ ألنه مذلة قدم، ما كل أحد يتخلص مااألصل مذمومً 

المفاسد، وسليم إذا سمعت، ترتبت اآلثار وانتفت  الملك  نبي معصوم وإال فغيره ال  النبوة مع  ان 
تطلبوا اإلمارة، وجاء في ، ال  ةيليق به أن يطلب الملك؛ ألن الملك مذلة قدم، عبد الرحمن بن سمر 

طلبه لها من هذه الحيثية، لكن كونه ال ينبغي  وصفها أنها "نعمة المرضعة، وبئست الفاطمة"، ف
يكون ألحد من بعده، للعلماء فيه يريد أن يختص بهذا الملك العظيم الذي ال    ،ألحد من بعدي

 . وسيأتي ،كالم
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 طالب:..... 
ثم بعد ذلك رجع وتاب    ، وهذه عالمتها وداللتها  ،تنة، هذه فتنةويبقي تأويله وتفسيره، يبقى، هذه ف

 . -ّل وعال ج-إلى هللا 
 طالب:...... 

سيه، لكن  إال قصة وطأه للنساء، لكن إلقاء هذا الشخص، أو هذا الشق من الولد على كر   ه ما في
به،  ويرد في السنة ما يمكن أن يفسر   ،هل يتعين تفسير لهذه اآلية؟ ألنه قد يرد في الكتاب شيء

أن مراد هللا   نجزم  فهل  يمكن،  ف  -جّل وعال-ما  ما جاء  اآلية  يتعين  من هذه  السنة مما ال  ي 
 وقيع.تفسيره به، بل يمكن، فلو كان غير التعيين، بل نجزم بأنه هو المراد نحتاج إلى ت

 طالب:...... 
نقول نقولإ   ما  باآلية،  المراد  هو  أنه  في  شيء  أصح  في    :نه  ثابت  شك،  بال  صحيح  هذا 

و  بينهما،  والتوفيق  ثابت،  أيًضا  القرآن  بمنطوق  وهذا  وغيرهما،  هللا  الصحيحين  مراد  جّل  -أن 
 .هو ما ثبت في هذه القصة، هذا يحتاج إلى تنصيص  -وعال

 طالب:...... 
كثير   يقدم  أهله،  نعم  وخدمة  الدين  خدمة  أجل  من  واألعمال  الوظائف  على طلب  األخيار  من 

ن، األمور بمقاصدها، لكن ألزم ما على اإلنسان نفسه؛ ألنه مذلة قدم، وتخفيف الشر بقدر اإلمكا
 . ذلك تورع السلف عن هذه األعمالول
َأَدا" َعَلى  اْلُعَلَماِء  ِعْنَد  َمْحُموٌل  َذِلَك  َأنَّ  َوَتْرِتيِب  َفاْلَجَواُب:  ُمْلِكِه،  َوِسَياَسِة  َتَعاَلى   ِ َّللاَّ ُحُقوِق  ِء 

َعاِئرِِه، َوُظُهوِر ِعَباَدِتِه، َوُلُزوِم  َقاَمِة ُحُدوِدِه، َواْلُمَحاَفَظِة َعَلى ُرُسوِمِه، َوَتْعِظيِم شَ َمَناِزِل َخْلِقِه، َوإِ 
 ِمْنُه، َوَتْحِقيِق اْلُوُعوِد ِفي َأنَُّه َيْعَلُم َما ََل َيْعَلُم َأَحٌد ِمْن َطاَعِتِه، َوُنُظِم َقاُنوِن اْلُحْكِم النَّاِفِذ َعَلْيِهمْ 

َفَقاَل:  خَ  ِلَمََلِئَكِتِه  ِبَذِلَك  َما َصرََّح  َحَسَب  َتْعَلُمونَ   ِإنِ ي}ْلِقِه  ََل  َما  ُسَلْيَمانُ   {َأْعَلُم  َعَلْيِه  -  َوَحاَشا 
ََلمُ  ْنَيا  َأْن َيُكوَن ُسَؤاُلُه َطَلًبا  -السَّ ِ ِفيَها،  ؛ِلَنْفِس الدُّ َوِإنََّما َسَأَل    ِِلَنَُّه ُهَو َواِْلَْنِبَياُء َأْزَهُد َخْلِق َّللاَّ

ِ، َكَما َسَأَل ُنوٌح َدَمارَ  ِ، َفَكاَنا َمْحُموَدْيِن ُمَجاَبْيِن ِإَلى َذِلَك، َفُأِجيَب ُنوٌح  َمْمَلَكَتَها ّلِلَّ َها َوَهََلَكَها ّلِلَّ
َذِلَك َكانَ َفُأْهِلَك مَ  َوُأْعِطَي ُسَلْيَماُن اْلَمْمَلَكَة. َوَقْد ِقيَل: ِإنَّ  ِ    ْن َعَلْيَها،   -َجلَّ َوَعزَّ -ِبَأْمٍر ِمَن َّللاَّ

َفِة الَِّتي َعلِ  ُ َأنَُّه ََل َيْضِبُطُه ِإَلَّ ُهَو َوْحَدُه ُدوَن َساِئِر ِعَباِدِه، َأْو َأَراَد َأْن َيُقولَ َعَلى الصِ   ُمْلًكا َم َّللاَّ
ُل َأَصحُّ َوَهَذا ِفيِه َنَظرٌ  {ََل َيْنَبِغي ِِلََحٍد ِمْن َبْعِدي}َعِظيًما َفَقاَل:   . ". َواِْلَوَّ

، وكان مراده أن يقول: ملًكا عظيًما، يعني ولو  ِمْن َبْعِدي{  }اَل َيْنَبِغي أِلََحدٍ يعني سبق لسانه إلى  
الكالم فيه بعد، كالم ال يمكن حمل كالم هللا  أعطي غيره مثله، ولو أعطي غيري مثله، لكن هذا  

 . عليه
ِ َعَلْيِه   َقاَل اْلَحَسُن: َما  {َنا َفاْمُنْن َأْو َأْمِسْك ِبَغْيِر ِحَساٍب َهَذا َعَطاؤُ }ُثمَّ َقاَل َلُه:    " ِمْن َأَحٍد ِإَلَّ َوّلِلَّ

 َنا اْْلَيَة. ؤ َفِإنَُّه َقاَل: َهَذا َعَطا -ََلمُ َعَلْيِه السَّ -َتِبَعٌة ِفي ِنَعِمِه َغْيَر ُسَلْيَماَن ْبِن َداُوَد 
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رُ  َما  َيُردُّ  َوَهَذا  اْلَجنََّة  ُقْلُت:  ُدُخوًَل  اِْلَْنِبَياِء  آِخَر  ِإنَّ  اْلَخَبِر:  ِفي  َداُوَد  ِوَي  ْبُن  َعَلْيِه  -ُسَلْيَماُن 
ََلمُ  ْنَيا. َوِفي َبْعِض اِْلَْخَبارِ   -السَّ ِبَأْرَبِعيَن َخِريًفا، ِلَمَكاِن ُمْلِكِه ِفي الدُّ : َيْدُخُل اْلَجنََّة َبْعَد اِْلَْنِبَياِء 

 . "ُب اْلُقوِت، َوُهَو َحِديٌث ََل َأْصَل َلهُ َذَكَرُه َصاحِ 
ا لمكي، "قوت القلوب"، الذي هو أصل إحياء علوم الدين وغيره من  صاحب القوت، أبو طالب 

أو ما أشبه ذلك إذا كان فيه من التبعات    كتب التصوف. سؤال الوظيفة، أو اإلمارة، أو القضاء،
ص بالتحذير منه، هذا إذا كان القاضي أو  ما فيه مما جعل السلف يتورعون عنه وجاءت النصو 

يه مما يؤثر في العمل شيء من المخالفات؛ ألن األعمال كانت  الحاكم نيته صالحه وال مؤثر عل
وال نعقب عليه، وقد يحكم   ،شرع هللابيد المسلمين، يحكم منهم من يحكم بمقتضى    ةكلها صافي

له لهذا، لكن اآلن اختلطت األمور،    ملزماإلنسان بهوى، وقد يحكم برشوة، وإثمه عليه، وال أحد  
وفيه من    ،ى كثير من المنكرات، فتجد هذا العمل فيه من شرع هللاوكثيٌر من األعمال مشتملة عل

 .غيره
ن التي ال تحكم بشرع هللا، ويوجد فيها من المسلمين من  فاالشتراك مثاًل في البرلمانات، في البلدا 

 ؟ ال ويزاحم ويقلد الشر بقدر اإلمكان هل له ذلكيوجد، ويريد أن يدخل في هذه األعم
المسائل، وإذا عرفنا أن اإلنسان ألزم ما عليه نفسه، فعليه    ضلر من عال ليس له ذلك، هذه أمو  

ظ عليها،  تصدر قرارات مخالفه لشرع هللا، وإن تحفه   أن يجتنب هذه األعمال؛ ألنه يقحم في أمور
ذه مشكلة، وتشرع مثل هذه األعمال بوجود فالن، لكنه ُيوصل إلى بعض ما يراد من طريقه، ه

ا الشيخ  الفالني،  اليوم،  العالم  الساحات  في  موجودة  حقيقة  أمور  هذه  ذلك،  أشبه  وما  لفالني، 
هل يترك المجال لألشرار مائة بالمائة؟ أو يزاحمهم    ويسأل عنها باستمرار فهل تقبل أو ال تقبل؟ 

 األخيار فيخففوا من الشر؟  
حقيق  أمور  بعض  هذه  في  بالدخول  الناس  بعض  ينصحون  قد  العلم  وأهل  بالعناية،  جديرة  ة 

فيهااأل يدخل  ال  أن  ينصح  الناس  وبعض  يتأثر،  وال  التأثير  يستطيع  ألنه  أن    الحتمال  ؛ شياء؛ 
تزداد سوًء، الشيخ محمد رشيد رضا في فتاويه سئل من قبل بعض علماء يتأثر، وتتغير حاله و 

حي الهند،  ما الهند، بعض علماء  بغير  والحكم  لالنجليز،  تابعة  لبريطانيا،  تابعة  الهند  كانت  نما 
هللا معروف، فطلب قضاة، فقال بعض العلماء من المسلمين: هل ندخل في سلك القضاء   أنزل

   -رحمه هللا -كان الشيخ محمد رشيد    ؟هللا، والحاكم كافر؟ أو ال ندخلوالحكم حكم بغير ما أنزل  
 . بقدر اإلمكاندخلوا وخففوا الشر اقال: 

ضطر هذا في بعض القنوات يعني قد يوصى بها بعض الناس، وي  ،شك أن هذه وجهة نظر   وال 
الشرائح إال  مثاًل، قد يقول قائل: أنا عندي من العلم ما ال أستطيع تبليغه لبعض الناس وبعض  

القنوات، كيف ِقْبل هذه  الشه  ؟من  الفجور،  تنشر  الشر،  تنشر  السموم،  تنشر  القنوات  وات،  هذه 
لحق الذي معي إلى ُأناس ال  بهذه األمور، إنما أريد أن أوصل ا  دخلالشبهات، يقول: أنا ما لي  
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فتجد من أهل    وال ينظرون إلى القنوات التي أحسن منها،  ،يأتون إلى المساجد وال إلى الدروس
رفنا ونوصل الخير، لكن إذا ع ،العلم من يتساهل في مثل هذه األمور، ويقول: ندخل نخفف الشر

ف يسعي  وأن  قبل غيره،  نفسه  يدفع عن  أن  يلزمه  اإلنسان  أن  األصل  قبل  أن  نفسه  ي خالص 
ما  ألنه    ؛غيره، عليه أن يسعى في خالص نفسه قبل غيره، وحين عليه أن ينكف عن هذه األمور

الذي يضمن أن يفتن؟ ما الذي يضمن أن يفتن؟ وتتدرج هذه األمور إلى أن تصل إلى مسألة  
وا التأالعزلة  ُيخشى عليه من  واألعيان، مما  والوجهاء  األمراء  والدخول على  أو عدم  لخلطة  ثير 

 . الدخول عليهم
ن المرجح عند  هذه مسائل ال شك أن السلف كانوا يتحرجون منها كثيًرا، وقبل سبعمائة سنة كا 

ن يترك يعني هذا في وقتهم، لكن لم   ،أهل العلم العزلة، قالوا: لعدم خلو المحافل عن المنكرات 
ثر بحال من األحوال عليه  ستطاع التأثير بحيث ال يتأ اوالتفصيل هو الصحيح؛ يعني من    ؟األمر

خالط، وأما بالنسبة  أن يخالط، والذي ال يستطيع التأثير وُيخشى عليه من التأثر ال يجوز له أن ي 
وال يمكن أن  ا ال يمكن أن أشارك فيها،  للقنوات واآلالت والمستحدثات، فأنا بالنسبة لي شخصي  

أحدً  ال  اأفتي  ويوجد من  ُيفتيه،  يوجد من  وقد  فيها،  يشارك  يشارك أن  يقتحمها، وال  كبار من ال 
لكن مثل ما ذكرنا    .لمستعانلكنه ال يمنع من المشاركة فيها من باب تخفيف الشر، وهللا ا  ،فيها

يريد أن يفعله  سابًقا كررناه مراًرا أن اإلنسان عليه أن يسعى في خالص نفسه، وأن يحسب لما  
 .ن ينظر في اآلثار المترتبة على ذلكأألف حساب، و 

القنوات اآلن قناة المجد، من أهل ايعني ع  علم من قال لي:  للى سبيل المثال، يعني من أسلم 
ن خروجك في الدروس إومنهم من قال لي:    ؟ألنه يشاهدها الماليين من الناس   ؛جلماذا ال تخر 

ا، ومع ذلك  ، ووجهات النظر متباينة جد  من أجلكالمجد    ن شترو الصوتية فتنة لكثير من الناس، ي
أن ينظر إلى نفسه وفي ترتيبه، وعليه أن يسعى في خالصه، وما كنا نرى مثل  على اإلنسان  

ا ال  المحدثات  غيرهاهذه  وال  الناس  .لمكبرات  توسع  يصورون    ،اآلن    ة علمي  ادروسً وصاروا 
نهم  إت في عمق الدين واألمور الشرعية، حتى  يعني دخلت هذه المحدثا  ،وحلقات تحفيظ وغيرها

أمامه، بواسطة البروجتور    ةجوال، والقراءة في الصالة تكون معروضاآلن يحاولون في الخطبة بال 
أدري   ما  إحد إأو  هذا  يعني هذه عبادات محضة، هذه عبادات محضة ال  يش،  الدين،  اث في 

 . يجوز اإلحداث فيها بحال، وهللا المستعان
صي  في أق  مذه الكيفية غير مرضي أصاًل، وإن كانت وجهات النظر تتباين، بعضه فالتوسع به 

 . في أقصى الشمال، لكن الخير في الوسط، وهللا المستعان ماليمين، وبعضه
يِق اْلِمنَِّة، َفَكْيَف  ِِلَنَُّه ِمْن َطرِ  ؛ُه ََل َتِبَعَة ِفيهِ ؤ ِِلَنَُّه ُسْبَحاَنُه ِإَذا َكاَن َعَطا ؛ ََل َأْصَل َلهُ َوُهَو َحِديثٌ "

ِفي  وَ   ؟{ َوِإنَّ َلُه ِعْنَدَنا َلُزْلَفى َوُحْسَن َمآٍب } َجنََّة، َوُهَو ُسْبَحاَنُه َيُقوُل:  َيُكوُن آِخَر اِْلَْنِبَياِء ُدُخوًَل الْ 
ِحيحِ   . "الصَّ
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ئة  الفقراء يدخلون قبل األغنياء بخمسما »يعني نظر إلى ما جاء في أن    ،الخبركأن من ذكر هذا  
عامً »،  «عام  وعشرين  عاًما»  ،«ابمائة  عاًما »   ،«بسبعين  وصنف  «بأربعين  عليه -،  سليمان 

كين، نعم، من  يحشر في زمرة المسا  من األغنياء من هذه الفئة وغيرهم من األنبياء من  -السالم
وأنه بناًء على ما جاء في دخول األغنياء والفقراء مما يشمل األنبياء    ،يحشر في زمرة المساكين

يدخل بعد األنبياء    غيرهم، كأن هذا هو السبب الذي جعل هذا يقول مثل هذا الكالم، أن سليمانو 
تأخر دخوله الجنة عن  وعنده من أبهات الملك، وسخر له كل شيء، أنه ي  ا،وملكً   اباعتباره غني  

 . غيره من األنبياء ممن هم في عداد المساكين
المعصوم، ومثل هذا ال يثبت    -ة والسالمعليه الصال-على كل حال العبرة بما يثبت عن النبي   

 . ال أصل فيه
 طالب:...... 

ر المال إليك، ؛ يعني أم{َفاْمُنْن َأْو َأْمِسكْ }   عطي العطاء قيل له:هو يتميز سليمان؛ ألنه لما أُ   ،ال
 . ما شئت، أعطي من شئت وأحرم من شئت، من هذه الحيثيةتصرف فيه كيف

ِحيِح:    " الصَّ َدَعوْ ِلُكل ِ »َوِفي  َنِبيٍ   ُكلُّ  َل  َفَتَعجَّ ُمْسَتَجاَبٌة،  َدْعَوٌة  َنِبيٍ   َم    :«...َتهُ   َتَقدَّ َوَقْد  اْلَحِديُث. 
َمقْ  َحاَجًة  َؤاِل  السُّ َقْبِل  ِمْن  َلُه  َقْوِلِه:  َفَجَعَل  َوَمْعَنى  َتِبَعٌة.  َعَلْيِه  َتُكْن  َلْم  َفِلَذِلَك  َيْنَبِغي  }ِضيًَّة،  ََل 

َؤالِ   {ْعِديِِلََحٍد ِمْن بَ  َبْعَدُه، َحتَّى ََل َيَتَعلََّق ِبِه َأَمُل َأَحٍد، َوَلْم    َأْي: َأْن َيْسَأَلُه. َفَكَأنَُّه َسَأَل َمْنَع السُّ
َجابَ   ِة.  َيْسَأْل َمْنَع اإلِْ

َبْعِدهِ  ِمْن  ِِلََحٍد  َيْنَبِغي  ََل  ُمْلًكا  ُسَؤاَلُه  ِإنَّ  َوَكَرا  ؛َوِقيَل:  َمَحلُُّه  َخْلِق  ِلَيُكوَن  ِفي  َظاِهًرا   ِ ِمَن َّللاَّ َمُتُه 
َماَواِت َواِْلَْرِض،   ََلمُ   -َفِإنَّ اِْلَْنِبَياءَ السَّ ، َفُكل  ُيِحبُّ َأْن  َلُهْم َتَناُفٌس ِفي اْلَمَحلِ  ِعْنَدهُ   -َعَلْيِهُم السَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -مَّا َأَخَذ النَِّبيُّ  َتُكوَن َلُه ُخُصوِصيٌَّة ُيْسَتَدلُّ ِبَها َعَلى َمَحلِ ِه ِعْنَدُه، َوِلَهَذا لَ    -َصلَّى َّللاَّ
ِمْنُه،  اْلِعفْ   ُ َّللاَّ َوَأْمَكَنُه  َصََلَتُه  َعَلْيِه  َيْقَطَع  َأْن  َأَراَد  الَِّذي  َأِخيِه  ِريَت  َقْوَل  َتَذكََّر  ُثمَّ  َرْبَطُه  َأَراَد 

ُه َخاِسًئا. َفَلْو ُأْعِطَي    {ْنَبِغي ِِلََحٍد ِمْن َبْعِديَربِ  اْغِفْر ِلي َوَهْب ِلي ُمْلًكا ََل يَ }ُسَلْيَماَن:   َأَحٌد َفَردَّ
َكرَِه   َفَكَأنَُّه  اْلُخُصوِصيَُّة،  َذَهَبِت  ِمْثَلُه  َّللاَُّ -َبْعَدُه  َوَسلَّمَ َصلَّى  َعَلْيِه  ِتْلَك    -  ِفي  ُيَزاِحَمُه  َأْن 

َياِطيِن، َوَأنَُّه ُأِجيَب    اْلُخُصوِصيَِّة، َبْعَد َأْن َعِلَم َأنَُّه َشْيٌء ُهوَ  ِإَلى َأَلَّ الَِّذي ُخصَّ ِبِه ِمْن ُسْخَرِة الشَّ
ُ َأْعَلمُ   ." َيُكوَن ِِلََحٍد َبْعَدُه. َوَّللاَّ

يُ  أنه الوبهذا  بالجن بحال من األحوال، ال بطرق شرعية وال غير   ستدل على  يجوز االستعانة 
ننا إذا رقينا من به  إويقال:    ،ؤال عن هذاستعان بهم في شيء، ويكثر الس شرعية، ال يجوز أن يُ 

األشياء الضارة كالمخدرات وغيرها فيخبرنا، نقول: ال يجوز    سألناه عن بعض   ، وتكلم الجني  ،مس
أل  بحال؛  منهم  سليمان  االستفادة  خواص  من  هي  إنما  الشياطين  هؤالء  من  اإلفادة  عليه  -ن 

يطان يعين بغير مقدمات، ومن غير  ، وأيًضا سد الذريعة الموصلة للشرك، قد يكون الش-السالم
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امل معهم، ثم رفضوا التعاون معه إال بما يقدم لهم مما  ط وصار يتع تقديم، لكن اإلنسان إذا توره 
 .نه يصعب عليه الرجوعفإأنه إذا وصل إلى منتصف الطريق  -جّل وعال -يشرك به مع هللا 

اطين، وأنه مشى على يديه  يقول: أنه أحترق على يديه سبعون مملكة من الشي  ةامن الرق  راقٍ  
لكن هؤالء لو انسحبوا من إفادته من    ،تفيد منهمأكثر من مائة مقاتل، وأنه كذا، وكذا، وأنه يس

الطريق،   يُ يُ   هوفلب منه ما طلب؛  معهم ولو طُ   بد أن يستمر  الفمنتصف  ستدرج شيًئا  ستدرج، 
 . فشيًئا حتى يصل إلى حد الشرك، وقد وقع في مثل هذا وغيره

الباب ال المقص  هذا  أن  ك  ود  من  يدرى صادقهم  ال  عالم مجهول،  وهم  إيصاده،  من  اذبهم،  بد 
 . "وإذا وجد الجهالة فال عدالة" ،واألصل أنهم مجاهيل

   يستطيع أن يتحكم فيه؟لسحرة وكذا ما يسمونه خاتم سليمان، فهل : يصير عند اطالب
 . هؤالء ةلاجدج ،كذبوا، كذبوا، كذبوا 

 : لكن هل من أصل الخاتم أنه يتحكم به؟ طالب
بط بهذا الخاتم، هذا الملك لسليمان، الملك لسليمان، قد يكون انتظامه أو عدم انتظامه مرت  ،ال، ال

 .، لكنه بوجود سليمانشيء ثانٍ 
 طالب:..... 

 ، نعم.   ا كله من الدجلهذ 
 طالب:..... 

 .  ، بناًء على هذه الخرافات نعم مقصود  هذاهذا شرك، هذا شرك أكبر،  
يَح َتْجِري ِبَأْمرِِه ُرَخاءً }َقْوُلُه َتَعاَلى:  " ْرَنا َلُه الرِ  ِتَها َحتَّى ََل َتُضرَّ  َأْي َلي ِ   ؛{َفَسخَّ ِتَها َوِشدَّ َنًة َمَع ُقوَّ

ْحِمَلُه ِبَعْسَكرِِه َوُجُنوِدِه َوَمْوِكِبِه. َوَكاَن َمْوِكُبُه ِفيَما ُرِوَي َفْرَسًخا ِفي َفْرَسٍخ، ِماَئَة َدَرَجٍة  َحٍد، َوتَ ِبأَ 
َوُهوَ  النَّاِس،  ِمَن  ِصْنٌف  َدَرَجٍة  ُكلُّ  َبْعٍض،  َفْوَق  َوَحَشِمِه  َبْعُضَها  َجَواِريِه  َمَع  َدَرَجٍة  َأْعَلى  ِفي   

ِ َوَسََلُمُه َعَلْيِه. ِه، َصَلوَ َوَخَدمِ   اُت َّللاَّ
َثَنا َأْحَمُد ْبُن َجْعَفٍر، َقالَ  ِ ْبُن َأْحَمَد ْبِن َحْنَبٍل، َقالَ  : َوَذَكَر َأُبو ُنَعْيٍم اْلَحاِفُظ َقاَل: َحدَّ َثَنا َعْبُد َّللاَّ   : َحدَّ

َثَنا ثَ   :َأْحَمُد ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َأيُّوَب، َقالَ   َحدَّ ِر ْبُن َعيَّاٍش َعْن ِإْدِريَس ْبِن َوْهِب ْبِن ُمَنبِ ٍه،  َنا َأُبو َبكْ َحدَّ
َثِني َأِبي َقاَل: َكاَن ِلُسَلْيَماَن ْبِن َداُوَد    :َقالَ  ََلمُ -َحدَّ ُلُه  َوَأْسفَ   ،َأْلُف َبْيٍت، َأْعََلُه َقَواِريرُ   -َعَلْيِه السَّ

ِبحَ  َفَمرَّ  َيْوًما  يَح  َفَرِكَب الرِ  َفَنَظرَ َحِديٌد،  ُمْلًكا َعِظيًما،   رَّاٍث  َداُوَد  ُأوِتَي آُل  َلَقْد  َفَقاَل:  اْلَحرَّاُث  ِإَلْيِه 
َفَقالَ  اْلَحرَّاَث  َأَتى  َحتَّى  َفَنَزَل  َقاَل  ُسَلْيَماَن،  ُأُذِن  ِفي  َفَأْلَقْتُه  َكََلَمُه  يُح  الرِ  َسِمْعُت َفَحَمَلِت  ِإنِ ي   :

ُ ِمْنَك َلَخْيٌر ِممَّا  َلْيَك ِلَئَلَّ إِ  ؛َقْوَلَك، َوِإنََّما َمَشْيتُ  َتَتَمنَّى َما ََل َتْقِدُر َعَلْيِه، َلَتْسِبيَحٌة َواِحَدٌة َيْقَبُلَها َّللاَّ
ُ َهمََّك َكَما َأْذَهْبَت   َهمِ ي.ُأوِتَي آُل َداُوَد. َفَقاَل اْلَحرَّاُث: َأْذَهَب َّللاَّ

َتَعاَلى:    َأَصابَ }َقْوُلُه  مُ َأْي    {َحْيُث  َقاَلُه  َوابَ َأَراَد،  الصَّ َأَصاَب  َتُقوُل:  َواْلَعَرُب  َوَأْخَطَأ   ،َجاِهٌد. 
 . َواَب َوَأْخَطَأ اْلَجَواَب، َقاَلُه اْبُن اِْلَْعَراِبيِ   اْلَجَواَب. َأْي: َأَراَد الصَّ
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اِعُر:   َوَقاَل الشَّ
 فأخطا الجواب لدى المفصل          ستطع أصاب الكَلم فلم ي

 
ْمَيَر. َوَقاَل َقَتاَدُة: ُهَو ِبِلَساِن َهَجَر. َوِقيَل: َحْيُث َأَصاَب: ِحيَنَما َقَصَد،  َل: َأَصاَب َأَراَد ِبُلَغِة حِ َوِقي 

ْهِم اْلَغَرَض اْلَمْقُصوَد.   َوُهَو َمْأُخوٌذ ِمْن ِإَصاَبِة السَّ
َبنَّاءٍ  ُكلَّ  َياِطيَن  َوَغوَّاٍص{}َوالشَّ َلهُ   ،  ْرَنا  َوَسخَّ َرْت َأْي  َوَما ُسخِ  َياِطيَن،  الشَّ َبنَّاء"   "ُكلَّ  َقْبَلُه.  ِِلََحٍد   

َياِطيِن، َأْي: ُكلَّ َبنَّاٍء ِمْنُهْم، َفُهْم َيْبُنوَن َلُه َما َيَشاُء. َقالَ   : النَّاِبَغُة الذُّْبَياِنيُّ  َبَدٌل ِمَن الشَّ
َلْيَمانَ  هُ  ِإَلَّ سُُُُُُُُُُ ُه لَُُُُُُُُُ لَُُُُُُُُُ اَل اإلِْ  ِإْذ قَُُُُُُُُُ

 
ي الْ  ْم فُُُُِ نِ قُُُُُ ُدْدَها عَُُُُ ِة َفاحُُُُْ دِ  َبِريَُُُُّ  اْلَفنَُُُُ

 
مْ  ُُُ ُت َلهُُ ُُْ ْد َأِذنُُ َُُ ي قُُ  ُُِ نَّ ِإنُُ ُُِ يِ ِس اْلجُُ َُُ  َوخُُ

 
دِ  اِح َواْلُعمُُُُُُُُُ فَّ ْدُمَر ِبالصُُُُُُُُُّ وَن تَُُُُُُُُ  َيْبنُُُُُُُُُ

 
. َفُسَلْيَماُن أَ  رَّ ُل َمِن اْسُتْخِرَج َلُه اللُّْؤُلؤ  "َوَغوَّاٍص" َيْعِني ِفي اْلَبْحِر َيْسَتْخِرُجوَن َلُه الدُّ ِمَن اْلَبْحِر. وَّ

ِنيَن ِفي اِْلَْصَفادِ   َوآَخِرينَ } َقَرَنُهْم ِفي َسََلِسِل اْلَحِديِد   {ُمَقرَّ َياِطيِن َحتَّى  َمَرَدَة الشَّ ْرَنا َلُه  َأْي َوَسخَّ
: اِْلَغْ َوَقَاَل َوُقُيوِد اْلَحِديِد، َقاَل َقَتاَدُة.  يُّ دِ  اِعِر:  ََلُل. اْبُن َعبَّاٍس: ِفي َوَثاٍق. َومِ السُّ  ْنُه َقْوُل الشَّ

َباَيافَُُُُُُُُُُُُُُُ  َُُّ اِب َوِبالسُُُُُُُُُُُُُ  آَبْوا ِبالنِ هَُُُُُُُُُُُُُُُ

ِديَنا   فَّ َُُ اْلُمُلوِك ُمصُُُُُُُُُُُُُ ا بُُُُُُُُُُُُُُُِ  "َوُأْبنَُُُُُُُُُُُُُُُ

   
 .يعني رجعوا ،فآبوا

اِرِهْم، َفِإَذا آ" ٍم: َوَلْم َيُكْن َيْفَعُل َذِلَك ِإَلَّ ِبُكفَّ ْرهُ َقاَل َيْحَيى ْبُن َسَلَّ  ْم.َمُنوا َأْطَلَقُهْم َوَلْم ُيَسخِ 
َشاَرُة ِبَهَذا ِإَلى اْلُمْلِك، َأْي: َهَذا اْلُمْلُك َعَطاُءَنا َفَأْعِط َمْن ِشْئَت َأِو    { َعَطاُؤَنا  َهَذا}َقْوُلُه َتَعاَلى:    اإلِْ

اِك َوَغْيرِ  حَّ ُ َعَلى ِهَما. َقاَل اْلَحَسُن: َما َأْنَعَم  اْمَنْع َمْن ِشْئَت ََل ِحَساَب َعَلْيَك، َعِن اْلَحَسِن َوالضَّ َّللاَّ
ِنْعَمًة   َيُقوُل:  َأَحٍد  َتَعاَلى  َّللاََّ  َفِإنَّ  ََلُم،  السَّ َعَلْيِه  ُسَلْيَماَن  ِإَلَّ  َتِبَعٌة  ِفيَها  َعَلْيِه  َعَطاُؤَنا } ِإَلَّ  َهَذا 

 . {َفاْمُنْن َأْو َأْمِسْك ِبَغْيِر ِحَساٍب 
ُه ِمَن اْلُقوَِّة َعَلى اْلِجَماِع، َوَكاَنْت  ا َعَطاُؤَنا ِإَلى َما ُأْعِطيَ َشاَرُة ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى: َهذَ َوَقاَل َقَتاَدُة: اإْلِ 

َماء َظْهرِِه  ِفي  َوَكاَن  يٍَّة،  ُسرِ  َوَسْبُعِماَئِة  اْمَرَأٍة  َثََلُثِماَئِة  اْبِن   َلُه  َعِن  ِعْكِرَمُة  َرَواُه  َرُجٍل،  ِماَئِة 
 . "َوَمْعَناُه ِفي اْلُبَخاِري ِ َعبَّاٍس. 

 .وما سخر له الضمير إلى المذكور، وهو الملك، رجوع
 ." ، ُيَقاُل: َأْمَنى ُيْمِني َوَمَنى َيْمِني ُلَغَتاِن، َفِإَذا َأَمْرَت َمنْ َفاْمُنْن ِمَن اْلَمِني ِ َوَعَلَى َهَذا؛ "

 ِمْن، فإذا أمرت يعني من الفعل أمنى.
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ْمِر: اْمِن، َفِإَذا ِجْئَت ِبُنوِن اْلِفْعِل : ِمْن َمَنى َيْمِني ِفي اِْلَ ْن َأْمَنى ُقْلَت: َأْمِن، َوُيَقالُ  مِ َفِإَذا َأَمْرتَ   "
اِْلَ  َمْخَرَج  َأْخَرَجُه  َفِإَذا  َعَلْيِه،  َمنَّ  َقاَل:  اْلِمنَِّة  ِإَلى  ِبِه  َذَهَب  َوَمْن  اْمُنْن.  ُقْلَت:  اْلَخِفيَفِة  ْمِر  ُنوِن 

 ًفا َفَقاَل اْمُنْن. ِِلَنَُّه َكاَن ُمَضاعَ  ؛ النُّوَنْينِ َأْبَرزَ 
َشاَء  َفُيْروَ  َوَمْن  َوالتَّْخِلَيِة،  ِباْلِعْتِق  َعَلْيِه  َمنَّ  َشاَء  َفَمْن  َياِطيَن،  الشَّ َلُه  َر  َسخَّ َأنَُّه  اْلَخَبِر  ِفي  ى 

. َوَعَلى َما َرَوى ِعْكرِ  يُّ دِ  ْع َمْن ِشْئَت ِمْن  َمُة َعِن اْبِن َعبَّاٍس: َأْي: َجامِ َأْمَسَكُه، َقاَل َقَتاَدُة َوالسُّ
َأْي   ؛{َوِإنَّ َلُه ِعْنَدَنا َلُزْلَفى َوُحْسَن َمآبٍ }، َواْتُرْك ِجَماَع َمْن ِشْئَت ِمْنُهنَّ ََل ِحَساَب َعَلْيَك.  ِنَساِئكَ 

ْنَيا َفَلُه ِعْنَدَنا ِفي اْْلِخرَ   ."ِة ُقْرَبٌة َوُحْسُن َمْرِجعٍ ِإْن َأْنَعْمَنا َعَلْيِه ِفي الدُّ
 . ه وثوابه باآلخرةئساب جزا في الدنيا على ح هما صار ما أعطي يعني 

 . وهللا أعلم 
 وصلى هللا على نبيه وعلى آله وصحبه أجمعين.  

 طالب:..... 
 ؟ ث الجنخيِّ 

 طالب: ..... 
 لهم.ل، نعم ذلِّ أي ذلِّ  
 


