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 2 (002سورة الزمر) -تفسري القرطيب

 
  .سالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 .نعم
ع لى بييالا محملد وع لى  لل    وسل م  هللا  ىوصل   ،رب العالمين  هللالحمد    ،بسم هللا الرحمن الرحيم

 .وصحب 
َاِم  َصْدَرهُ   ّللَاُ   َشَرحَ   نْ َأَفمَ { :َقْوُلُ  َتَعاَلى"  :-رحم  هللا-قال اإلمام القرطيي    وَ  ِلْْلِسلْ ى َفهلُ ور   َع لَ  بلُ
  .{ُمِيين   َضَال   ِفي ُأوَلِئكَ  ّللَاِ  ِذْكرِ  ِمنْ  ُقُ وُبُهمْ  ِلْ َقاِسَيةِ  َفَوْيل   َربِ  ِ  ِمنْ 

ْدَرُه  :اْبُن َعَباس   . َقالَ ، َوَوَسعَ َفَتحَ   {َشَرحَ } {ِلْْلِْسَاِم  َصْدَرهُ   ّللَاُ   َشَرحَ   َفَمنْ أَ }  :ىَقْوُلُ  َتَعالَ  َوَسَع صلَ
  ."ِلْْلِْسَاِم َحَتى َثَيَت ِفي ِ 

 ،ثييم  اداهتييه ،ثييم  لاتيياي عليييه ،حييرحه   بو ييه ،بو ييهووسييعه    ،فتحييه صييهري نع ييافييا ولوش حيير   
 .ورسوخه

يُّ  َوَقالَ " دِ  ْسَاِم ِلْ َفَرِح ِب ِ  :السُّ وُز َأْن َيُكوَن َهَذا ََل َيجُ  ، َفَعَ ى َهَذاَوالطَُّمْأِبيَاِة ِإَلْي ِ  ،َوَسَع َصْدَرُه ِباإلِْ
ْسَاِم  ."الَشْرُح ِإََل َبْعَد اإلِْ

 .وبعهي وعلى ولوش نكون قبله 
َاِم" سللللْ َل اإلِْ ْرُح َقيللللْ وَن الشللللَ وُز َأْن َيكللللُ ِ  اْيََوِل َيجللللُ ى اْلَو للللْ ْن َربللللِ  }. َوَع للللَ ور  مللللِ ى بللللُ َو َع للللَ  {َفهللللُ

ِ ، [22]الزملر: ْن َربلِ  د م ملِ ى هلُ ى َقْ بلِ ِ  َأْي َع لَ َع َع لَ ْن َطبلَ اُه،َكملَ ُذوِ   ، َوَأْقسلَ َذا اْلَمحللْ ى هلَ َوَدَل َع لَ
 ".{َفَوْيل  ِلْ َقاِسَيِة ُقُ وُبُهمْ }: َقْوُل ُ 
ي قسيا  ذ و ،أو م ابله، [22}َأَفَمْن َحَرَ  َّللاهُ َصْهَرُي ِ إِلْسالِم{]و امر:بين و فرد ين     تتم و مفاضلة  ،نعم
 .-ش هللا و عافيةأسن- قلته
دُ  َقالَ " ا ،، َوَكَذِلَك َعَتا: َقَسا اْلَقْ ُب ِإَذا َصُ بَ ُيَقالُ  :اْلُمَيرِ  اس  َأيْ َوَعَسا ُمَقاِرَبة  َلهلَ ب  قلَ ْ ب  ، َوَق لْ : صلُ

ُرونَ َكرَ َواْلُمَراُد ِبَمْن َشَرَح ّللَاُ َصْدَرُه َهاُهَاا ِفيَما ذَ   ،َوََل َيِ ينُ   ،ََل َيِرقُّ  َز ُ  ،َعِ ي    اْلُمَفسِ  َي - َوَحملْ َرضلِ
اِب  َأَب ُ  الَاَقاُش  َوَحَكى ،-ّللَاُ َعْاُهَما ُن اْلَططلَ ُر بلْ َي ّللَاُ َعالْ ُ - ُعملَ الَ  ،-َرضلِ ل   َوقلَ ارُ  :ُمَقاتلِ نُ  َعملَ  بلْ

ا ،اِسر  يَ  َ مَ -َرُسوُل ّللَاِ   :َواْلَكْ ِيي ِ  ،َوَعْاُ  َأْيض  ِ  َوسلَ َرَح ّللَاُ  ،-َصَ ى ّللَاُ َعَ يلْ يَمْن شلَ ة  فلِ ُة َعاملَ َواْْليلَ
يَماِن ِفي ِ   ."َصْدَرُه ِبَطْ ِق اإلِْ

 ، لعميي ؛ لن ع ييههم و  ييهرت ج توالييه رج م ارنيية أحييعري  تعبيييرك كمييا هييو معلييوم هييذو ،خلييا ومنمييان
  .و  هرت ع ههم ج تواله رج م ارنة  لعم 
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نِ "  َرُ  عللَ ُعود   َوَرَوم مللُ ِن َمسللْ الَ  ابللْ ا:« :قللَ ا ُقْ اللَ ولَ  يللَ اَلى َقْولللَ ُ  ّللَاِ  َرسللُ ْدَرُه { :َتعللَ َرَح ّللَاُ صللَ ْن شللَ َأَفمللَ
، َواْبَفَتَح : ِإَذا َدَخَل الاُّوُر اْلَقْ َب اْبَشَرحَ  اْبَشَرَح َصْدُرُه؟ َقالَ فَ َكيْ   {ِلْْلِْسَاِم َفُهَو َعَ ى ُبور  ِمْن َربِ  ِ 

ا وَل ّللَاِ ُقْ اللَ ا َرسللُ كَ  : يللَ ُة َذلللِ ا َعَامللَ الَ ؟ َومللَ ودِ : اإْلِ قللَ ى َداِر اْلُط للُ ُة ِإلللَ ُرورِ ، َوالَبابللَ ْن َداِر اْلوللُ اِفي عللَ  َتجللَ
: اْبِن ُعَمرَ  ِفي َبَواِدِر اْيُُصوِل ِمْن َحِديثِ  اْلَحِكيمُ   التِ ْرِمِذيُّ  َوَخَرَ  ُ ،  »وِل ِ زُ َواَِلْسِتْعَداُد ِلْ َمْوِت َقْيَل بُ 

الَ « ا  قللَ وَل َأَن َر للُ ا َرسللُ الَ : يللَ َيُق؟ قللَ ْمِمِايَن َأكللْ ر ا: ّللَاِ، َأيُّ اْلمللُ ْوِت ِذكللْ ُرُهْم ِلْ مللَ ُ  ، وَ َأْكثللَ ُاُهْم لللَ َأْحسللَ
ا ِب اْبَفسلَ اْسِتْعَداد  اُلواحَ ، َوِإَذا َدَخَل الاُّوُر ِفي اْلَق لْ َع. قلَ ا  ، َواْسَتْوسلَ َي ّللَاِ : َفملَ ا َبيلِ َك يلَ ُة َذللِ الَ يلَ  :؟ قلَ
ُة  َبابلللللَ ودِ اإلِْ ى َداِر اْلُط لللللُ ُرورِ ، َوالِإللللللَ ْن َداِر اْلولللللُ اِفي علللللَ ُزوِل َتجلللللَ َل بلللللُ ْوِت َقيلللللْ ِتْعَداُد ِلْ ملللللَ ، َواَِلسلللللْ
  ."َل  َثَاَثة  اِخَص  -َوَسَ مَ  ،َصَ ى ّللَاُ َعَ ْي ِ  -َفَذَكرَ  ،»اْلَمْوتِ 

 ؟الهخره 
 .طالب:.........

 .ولوش هما حهياان
 ....طالب:.....

 .حهيث وبن عمر ،بن عمروحهيث وو اانا  ،وبن مسعوه  ولوش حهيث  ،نعم
 .....طالب:....

 طيب.
 طالب: الثابي قال حديث من؟

 عادما خرج ....... حديث ابن مسعود.  طالب:
 ن وش؟ ماذو

 ،عملللرو بلللن ملللر  يرويللل  :فلللي الع لللل يقطادار اللللقلللال  اد  لللد  بعيللليث دوهلللو حللل، قلللالطاللللب: 
   ........واخُت ف

 عمرو يروده.
 طالب: وذكر عد  طرق.
 طالب: بعم يا شيخ.

 مرت. عنعمرو 
 واخُت ف. ،  عمرو بن مر طالب: يروي

 عن وبن مسعوه. مرت و طيب معروف أبو هلن ؛عن أبيه ،نع ا
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 .........عييد    عن أبيأضا  ،طالب: أحسن هللا إليكم
 .ومرت ضعيف ،م  طعهو و  ،عن أبا عبيهت عن وبن مسعوه 

أيطلرح ع لى اإليملان هلذه الجملل  إيملانل بط قل  سل  فملن شلالا هللا  ،ما قولل   ..........  طالب:
 المط وق؟

 كيف؟
 قسم اإليمان  زلا مط وق، و زلا غير مط وق.طالب: شيخ اإلسام ابن تيمية 

 مخلوق.عم  و عبه 
 بعم.طالب:  

 .[96}َوَّللاهُ َخَلَ ُكْم َوَما َتْعَمُلوَن{]و صافاي:
  . ا حكم ع يهما...... لطالب:  

تعبييرهم وهيذو  .نشير  با فعي و عبه ج نستطيع قبي  أن  ،ع ههم وجستطاعة م رونة با فع   ،ج  ج ج
 .نعم

 طالب:.............
 .تمر 

 ..............مر بعم  طالب:
 .حروحي  ت بنمر 

 ...طالب:  
 نعم.
 ...... وحسن ،ذكر شرحينطالب:  

 و ما ن ب  و تحسين.وو اانا ضعيف اله   ، كن ووحه ووي   ينبا طرد  ؛نع ا
 .بالتحسين ما ذكر  .............طالب:  

 ج ج با طرد ين ما ن ب  و تحسين.
 .وبرواية تفسيره  ............طالب:

    .ن ب  و تحسين ه و ضعف أنهكالهما حهي وره من طرد ين ورذ  نهأ نع ا  كن ج  ،معروف
َ مَ َصَ ى ّللَاُ َعَ ْي ِ -َر  َفَذكَ " ة   -، َوسلَ اَل  َثَاثلَ الُ  ، َوََل ِخصلَ ِذِه اْلِطصلَ ْت ِفيلِ  هلَ ْن َكابلَ َك َأَن ملَ َو شلَ ، َفهلُ

يَمانِ  َباَبَة إِ اْلَكاِمُل اإلِْ  ."ُ ودِ ِيََن َداَر اْلطُ  ؛َما ِهَي َأْعَماُل اْلِير ِ بَ ، َفِإَن اإلِْ
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 .ومقتاش، ومقتاش على هللا بالعماش و صا حة ومنابة، ومنابة ها
ي َتْازِ ْت َ َزالا  ِيَْعَماِل اْلِير ِ ِإَبَما ُوِضعَ  ِيََن َداَر اْلُطُ ود" َع فلِ ي َمَواضلِ َرُه ّللَاُ فلِ ، ي لِ ِ ، َأََل َتَرم َكْيَف َذكلَ

كَ  ِب َذلللِ اَل ِبَعقللِ َم قللَ ا}: ثللُ َزالا  ِبمللَ اُبوا َيعْ   للَ الِ فَ   ،[14َمُ وَن{]ايحقللا :كللَ َزالُا اْيَْعمللَ ُة  للَ ِإَذا اْلَجاللَ ، فللَ
 ."اْبَكَمَش اْلَعْيُد ِفي َأْعَمالِ 

هخ  و   ييية ،هكم عمليييه و   يييةهخ  أحييي ييين ييييُ  برحمييية أرحيييم و يييروحمين هيييذو و يييهخوش  وُت ييياش ،رنميييا تيييُ
رج  ،وج أنيا :قياش وج أنت نا رسوش هللا :قا وو أه  و علم  ذ ك  ركما قره   ،و م ازش بالعماشو   ،ولصلا

  .أن يتغمهنا هللا برحمته
  ." َفُهَو ِإَباَبُتُ  ِإَلى َداِر اْلُطُ ودِ ،ِ اْلِير   َأْعَمالِ  َفِإَذا اْبَكَمَش اْلَعْيُد ِفي"
 قصر نفسه عليها. نكمش نع او
ْبَيا، َوَلَها َعْن َطَ ِيَهاَخَمَد حِ َوِإَذا  " اأَ ، وَ ْرُصُ  َعِن الدُّ عَ  ْقَيَل َعَ ى َما ُيْوِايِ  ِمْاهلَ ِ  َوَقالَ اْكَتَفى بلِ ْد فلَ ، َفقلَ

ر  فَ  ،ِإَذا َأْحَكَم ُأُموَرُه ِبالَتْقَوم وَ  ،َتَجاَفى َعْن َداِر اْلُوُرور لِ  َأملْ ي كلُ اِرر ا فلِ اَن بلَ ا ُمَتثَ كلَ بل  ا ُمَتَأدِ  ا ، َواِقفل  يِ تل 
ى  اَحِذر ا َيَتَوَرُع َعَما َيِريُبُ  ِإللَ َتعَ ََل َيِريبلُ ُ  ملَ ِد اسلْ ْوِت،، َفقلَ ذِ  َد ِلْ ملَ اِهِر،َفهلَ ي الالَ ُتُهْم فلِ ا  ِه َعَاملَ َوِإَبملَ

ْبَيا، َوُرْؤَيِة َص َر َهَكَذا ِلُرْؤَيِة اْلَمْوتِ َصا ْبَيا َأبَ ْرِ  اْْلِخَرِ  َعِن الدُّ ا َدارُ ، َوُرْؤَيِة اللدُّ ُرورِ هلَ ا  ، اْلولُ َوِإَبملَ
ْؤَيةُ َصاَرْت َلُ  هَ   . ِبالاُّوِر اَلِذي َوَلَج اْلَقْ بَ ِذِه الرُّ

وُبُهمْ { :َوَقْوُلُ  َتَعاَلى  َيِة ُق لُ ِر ّللَاِ نْ ملِ  {َفَوْيل  ِلْ َقاسلِ َرادُ ِقيللَ   ِذكلْ ب   : اْلملُ و َلهلَ ى ،َأبلُ ُدُه، َوَمْعالَ ْن  َوَوللَ ملِ
 ."َقْسَو   ِمْن َسَماِع ِذْكرِهِ  َأَن ُقُ وَبُهْم َتْزَدادُ  ِذْكِر ّللَاِ 

بهيذو و وصيف ر يى  فوتصي كي  مين وهيذو نشيم  رج أن  فظهيا عيام، وو يهي و و نا ت فيا أبيا  هيب 
 .قيام و ساعة

ارُ   ْت َعْن َقُيوِل ِذْكِر ّللَاِ،، َواْلَمْعَاى َقسَ ْعَاى َعنْ : ِإَن ِمْن ِبمَ َوِقيلَ "  َذا اْخِتيلَ ِري ِ  َوهلَ نْ  ،الَطيلَ ي َوعلَ  َأبلِ
َن  ا: َقاَل ّللَاُ َتَعاَلى: اْطُ ُيو َقالَ   -َوَسَ مَ   ،َصَ ى ّللَاُ َعَ ْي ِ -َأَن َرُسوَل ّللَاِ  « اْلُطْدِري ِ   َسِعيد   اْلَحَواِئَج ملِ

َمَحالاِ  ُت السللُّ ِإبِ ي َ َع للْ يِهْم رَ ؛ فللَ يفللِ َيِة ْحَمتللِ َن اْلَقاسللِ ا مللِ وُبُهمْ ، َوََل َتْطُ ُيوهللَ يِهْم ُق للُ ُت فللِ ِإبِ ي َ َع للْ ؛ فللَ
َوِ   :َماِلُك ْبُن ِديَاار   َوَقالَ  ،»َسَطِطي ْن َقسلْ َم ملِ ة  َأْعالَ ب  الَما ُضِرَب َعْيد  ِبُعُقوبلَ َب ّللَاُ ، َوملَ َق لْ ا َغضلِ

   ".َة ِمْن ُقُ وِبِهمْ َعَ ى َقْوم  ِإََل َبَزَع الَرْحمَ 
 ؟ن وشماذو  ؟و حووئج ووطلبو خرجم

ا  ن طريق العقيلالموضوعات مجوزي في الباطل أخر   بن    :طالب: قال عن أبي سعيد مقطوعل 
 . َل ُيتابع ع ي :يقال العقي  ،مجهولدي عيد الرحمن السُ  ،ب  قال: َل يصح
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 .نغم
 .طالب:.........

حكيم علييه بهيذو بيه مين أن نُ  الفيو وو ايانا ضيعيف اليه   ،طرديا عمير ،اووهيي   طردياو مياهوم  هو  .نعم
 نعم.
َن اْلحلَ { :َقْوُلُ  َتَعاَلى" َزَل َأْحسلَ ا مَ ّللَاُ بلَ اِبه  ا ُمَتشلَ ْوَن ِديِث ِكَتابل  ِذيَن َيْطشلَ وُد اللَ ُ  ُ  لُ ِعرُّ ِمالْ اِبَي َتْقشلَ ثلَ

 ُيْضِ ِل ّللَاُ َوَمنْ  ،َوُقُ وُبُهْم ِإَلى ِذْكِر ّللَاِ َذِلَك ُهَدم ّللَاِ َيْهِدي ِبِ  َمْن َيَشالاُ   ،ُثَم َتِ يُن ُ ُ وُدُهمْ   ،َرَبُهمْ 
 .{َفَما َلُ  ِمْن َهاد  

 : ُث َمَساِئلَ ِفيِ  َثَا  
َبَيَن َأَن  {َفَيَتِبُعوَن َأْحَسَا ُ }:  الَ َلَما قَ   .َيْعِاي اْلُقْر نَ  {َأْحَسَن اْلَحِديثِ   ّللَاُ َبَزلَ { :َقْوُلُ  َتَعاَلى :اْيُوَلى

وِل  َوَقاص   ،َأِبي ْبنُ  َسْعدُ  َقالَ و  ، َوُهَو اْلُقْر ُن،َأْحَسَن َما ُيْسَمُع َما َأْبَزَلُ  ّللَاُ    -ّللَاِ َقاَل َأْصَحاُب َرسلُ
ِديثِ   َل َأْحَسنَ ّللَاُ َبزَ { :-َعَز َوَ لَ –: َلْو َحَدْثَتَاا، َفَأْبَزَل ّللَاُ  - َوَسَ مَ ،ِ َ ى ّللَاُ َعَ ْي َص  اُلوا ،{اْلحلَ : َفقلَ

ُن َبقلُ }:  َلْو َقَصْصَت َعَ ْيَاا، َفَاَزلَ  َن اْلَقَصصِ َبحلْ َك َأْحسلَ ا  ،[3{]يوسلف:صُّ َعَ يلْ ْو َذَكْرَتالَ اُلوا: للَ ، َفقلَ
َي - اْبِن َمْسُعود َوَعنِ  ،[16ُقُ وُبُهْم ِلِذْكِر ّللَاِ{]الحديد:}َأَلْم َيْأِن ِلَ ِذيَن  َمُاوا َأْن َتْطَشَع  :  َفَاَزلَ  َرضلِ
ْثَاا، َفَقاُلوا للَ ُ َم ُّوا َمَ ة   -َوَسَ مَ  ،َصَ ى ّللَاُ َعَ ْي ِ -َن َأْصَحاَب َرُسوِل ّللَاِ أَ   -ّللَاُ َعْا ُ  دِ  ْت،: حلَ  ، َفَاَزللَ
ُث ِبِ  اْلُمَحد ِ  َواْلَحِديثُ   ."َوُسمِ َي اْلُقْر ُن َحِديث ا ُث،َما ُيَحدِ 

أحسييين  وهللا نييياش ،المييييع ميييا ُيتحيييه  بيييه ،نشيييم  المييييع ميييا ُيتحيييه  بيييه هوميييمع ،نشيييم ث حيييهيو 
حييير  -وو سيييالم علييييه و صيييالت- ولحاهييييث نع يييا و مكتيييوي عييين و  بيييا، وو موضيييو  حييير و حيييهيث 

و حييهيث حييه  بييه و  ،وُدتحييه  بييه ،و  يير ن تحييه  هللا بييه وهييذو ميين بيياي و تسييمية و عاميية ،ولحاهيييث 
ا حيهيث مين  ،وحيهثوو بيه ،وكالم و  يا  تكلميوو بيه ،-مسالوو   عليه و صالت،-و  با   وو مكتيوي أنضي 

 و موضييو  حيير ولحاهيييث  ،أن و موضييو  حيير ولحاهيييث ه ييا يييُره علييى ميين وسييت كر م ا يية و خطييابا 
 .ه حهيث سع ،لنه ُيتحه  به، أو على حه زعم ووضعيه حهيث  ؛ا مع ى ولعمب

 طالب:........
 ؟هيث سعه بن أبا وقاص ح فيه حاء عن ج،نخر  أحه  هوفي ،أحه نحي  هفي

 طالب:........
 .بن مسعوه وذي يليه و  يب ط 

 طالب:.......
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        نعم.
ِديث ا " ْر ُن حللَ مِ َي اْلقللُ وَل ّللَاِ  ؛َوسللُ َ مَ  ،َ ى ّللَاُ َعَ يللْ ِ صللَ -ِيََن َرسللُ ثُ  -َوسللَ دِ  اَن ُيحللَ َحاَب ُ كللَ ِ  َأصللْ ،  بللِ

َدُه ُيْمِمُاوَن{]المرسلات:{ :، َوُهَو َكَقْوِل ِ َوَقْوَم ُ  ِديث  َبعلْ ِديِث { : ِ َوَقْوللِ  ،[50َفِبَأيِ  حلَ َذا اْلحلَ ْن هلَ َأَفملِ
وَن{]الاجم: ا{]الكهف:}: َوَقْولللِ ِ  ،[59َتْعَجيللُ ف  ِديِث َأسللَ َذا اْلحللَ وا ِبهللَ ْم ُيْمِماللُ ْن { :َوَقْولللِ ِ  ،[6ِإْن لللَ َومللَ

َن ّللَاِ َحِديث ا{]الاسللللللللللالا: َدُق مللللللللللِ َذا }: َوَقْولللللللللللِ ِ  ،[87َأصللللللللللْ ذِ ُب ِبهللللللللللَ ْن ُيكللللللللللَ َذْرِبي َومللللللللللَ فللللللللللَ
ِديِث{] ال [44الق م:اْلحللَ ْيِريُّ  َ قللَ ْوم  أَ  :اْلُقشللَ َوَهَم قللَ ُدوثِ َوتللَ َن اْلحللُ ِديَث مللِ ُ  َن اْلحللَ ى َأَن َكَامللَ ُدَل َع للَ ، َفيللَ
ا  ؛، َوُهَو َوْهم  ُمْحَدث   ى ملَ ي َقْوللِ ِ  ِيََبُ  ََل ُيِريُد َلْفَظ اْلَحِديِث َع لَ ْم   :فلِ ْن َربِ هلِ ر  ملِ ْن ِذكلْ ْأِتيِهْم ملِ ا يلَ }ملَ
{]ايبييالا:ُمْحدَ  اُلوا[،  2ث  ى اللت ِ َوَقْد قلَ ُع ِإللَ ُدوَث َيْر لِ و ِ : ِإَن اْلحلُ ى اْلَمْت لُ وَ َاَوِ  ََل ِإللَ َع  ، َوهلُ ْكِر ملَ َكاللذِ 

 ."اْلَمْذُكوِر ِإَذا َذَكْرَبا َأْسَمالَا الَربِ  َتَعاَلى
اليي ، -؛ لن هللا   ييو قييهنم و ،وهييو قييهنم ،غييير مخلييوق كمييا نعت ييه أهيي  و سيي ةش و  يير ن كييالم هللا ُم ييا 

ييتكلم متيى نشياء  -الي  وعيال–وهيو  ،ه مت يهه وححيا  ه،حياه  وححيا  ،وو  يهم  تكليم فيا ولزش  -وعال
 ؛حيياه  ُمحييه  بيي طالق :وج ن يياش ،قييهنم بيي طالق :فييال ن يياش ،متييى نشيياء رذو نشيياء ،نشيياء يييتكلم رذو

ا وهيذي و صيفة  ،ولزش تكلم فا -ال  وعال–هللا  ،نو  صفة و كالم قهنم  ،المرنما نوعه نو  و ك أنضي 
 ،حسيب ميا ت تضييه و وقيائعبييتكلم متيى نشياء رذو نشياء   -ال  وعيال–مت ههت باعتتار أنه    ،مت ههت

 .ءوو حووه  ُي اش فيها ما نشا
 .......يصح تسريب حدوث من َحَدَث من َحَدثَ   ........طالب:

 . َ هَ ف حَ مخف  َ هَ حَ 
 طالب: من الحدوث.

  نعم.   َ هَ وو مصهر حَ  ،ُ  حهوث اهُ حْ َحَهَ  نَ  على و  هت وك  ماهت تهش على و ت هه 
ُ ،َوَيْحَتِمُل َأنْ ، {َأْحَسَن اْلَحِديثِ }َبْصب  َعَ ى اْلَيَدِل ِمْن   ِكَتاب ا{}" اَل  ِمالْ ا}  َيُكوَن حلَ اِبه  ِبُ   {ُمَتشلَ ُيشلْ

ي ا فللِ ُ  َبْعضلل  نِ  َبْعضللُ ةِ  ،اْلُحسللْ ُ  َبعْ َواْلِحْكمللَ ُق َبْعضللُ دِ  ا، َوُيصللَ اُق   ضلل  ْيَق ِفيللِ  َتاللَ ِتَا    ،، لللَ  ،َوََل اخللْ
ا ِفي اْْليِ  :َقَتاَد ُ  َوَقالَ  ، ُمَاَزَلَة َعَ ى َأْبِيَياِئ ِ : ُيْشِبُ  ُكُتَب ّللَاِ الْ َوِقيلَ   ،َواْلُحُرو ِ   ،ُيْشِبُ  َبْعُضُ  َبْعض 

َماُ  ا َيَتضللَ ر  ِلمللَ ْن َأمللْ ي   ،ُ  مللِ مَ وَ ، ، َوَتْرِهيللب  َوَتْرِغيللب   ،َوَبهللْ اَن َأعللَ زَ  ،ِإْن كللَ َف ُ  ،َوَأْعجللَ َم َوصللَ الَ ثللُ : ، َفقللَ
لُّ، ،، َوُثاِ َي ِل تِ َاَو ِ َواْيَْحَكامُ  ،َواْلَمَواِعظُ   ،ُتَثَاى ِفيِ  اْلَقَصُص   {َمَثاِبيَ } َا ُيملَ ِعرُّ } فلَ َطِربُ   {َتْقشلَ  ،َتضلْ

 ."َرُك ِباْلَطْو ِ َوَتَتحَ 
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و يذي ج يتضيح  :و ووضح و بين، وو متشيابه :و محكم ،ه و متشابه ر ن م ه و ُمحكم، وم ج حك أن و 
اييانا ملن و تشييابه ه ييا فييا م ابيي  و  و يييا و مييروه ه ييا ،ر ييى هللامع يياي، ج يتضييح مع يياي، فيييُره أمييري 

ا تيين و مختلفتيين وأوصياف و فئ ،شيابهةفأوصاف و فئية و ووحيهت مت  ،و متشابه و ذي نشته بعضه بعض 
رري فييا مووضييع كايييرت ،ابه كايييرو  يير ن فيييه تشيي اييانام  كيين  مييا  ،وهييذي متشييابهة ،قصيية موسييى كييُ

 ميا  ،وميا قياش فرعيون هيذو مين و مايانا ،وميا قا يه موسيى  ،ودذكر قصة فرعيون   ،يذكر قصة موسى
 ،تاي تسييميته مايياناهييذو ميين أسييفثييم يييذكر حيياش و سييعهوء  ،حيياش ولحيي ياء وأ ،يييذكر حيياش و سييعهوء

    نعم.  
ِر }  ِمَما ِفيِ  ِمَن اْلَوِعيِد،  َوَتَتَحَرُك ِباْلَطْو ِ   ،َطِربُ َتْض   {}َتْقَشِعرُّ " ى ِذكلْ وُبُهْم ِإللَ وُدُهْم َوُق لُ يُن ُ  لُ ُثَم َت لِ
 ؛ِاي: ِإَلى ِذْكِر ّللَاِ َيعْ يِق ِبِ ، َوِقيلَ ، َوالَتْصدِ : ِإَلى اْلَعَمِل ِبِكَتاِب ّللَاِ َد  َيِة الَرْحَمِة، َوِقيلَ َأْي ِعاْ   {ّللَاِ 

ْسَامَ   .اإلِْ
يقِ   َبْكر    َأِبي  ِبْاتِ   َأْسَمالاَ  َعنْ  ،الَثاِبَيةُ   دِ  -ِييِ   َأْصَحاُب الاَ   َكانَ «:  اَلْت قَ   -َرِضَي ّللَاُ َعْاُهَما - الصِ 

ُاهُ   ،ْر ُن َكَما َبَعَتُهُم ّللَاُ ، ِإَذا ُقِرَئ َعَ ْيِهُم اْلقُ -َوَسَ مَ   َصَ ى ّللَاُ َعَ ْي ِ  وُدُهْم. مْ َتْدَمُع َأْعيلُ ِعرُّ ُ  لُ ، َوَتْقشلَ
ا اْلَيْوَم ِإَذا ُقِرَئ َعَ ْيِهُم اْلُقْر ُن َخَر َأَحُدُهْم َمْوِشي  ِقيَل َلَها ِ ، َفَقاَلْت ا َعَ ْي ِ : َفِإَن ُأَباس  َِ ا وَذ بلِ َن : َأعلُ ملِ

رَ  َمرَ « :اْلُجَمِحيُّ َسِعيُد ْبُن َعْيِد الَرْحَمِن   َوَقالَ   ،»َرِ يِمالَشْيَطاِن ال ُن ُعملَ ِل الْ  ابلْ ْن َأهلْ ل  ملِ ْر ِن ِبَر لُ قلُ
اُلوا َذا؟ قللَ اُل هللَ ا بللَ اَل: مللَ ، َفقللَ اِق،  ِ  الْ سللَ ِرَئ َعَ يللْ ُ  ِإَذا قللُ ْر نُ : ِإبللَ َقَ،،قللُ َر ّللَاِ سللَ ِمَع ِذكللْ ُن  الَ قللَ فَ  ، َوسللَ ابللْ

الَ ِإَبا َلَاْطَشى ّللَاَ  :ُعَمرَ  َم قلَ ِدهِ ، َوَما َبْسُقُ،، ثلُ ْوِ  َأحلَ ي  لَ ْدُخُل فلِ ْيَطاَن يلَ َذا مْ : ِإَن الشلَ اَن هلَ ا كلَ ، ملَ
 .»-َوَسَ مَ  ،َصَ ى ّللَاُ َعَ ْي ِ - ُمَحَمد   َأْصَحاِب  َصِايع
ِد اْلَعِزيلزِ  الَ َوقلَ   ُن َعيلْ ُر بلْ رَ «  :ُعملَ يِرينَ  دَ  ِعالْ ُذكلِ ِن سلِ ْر نُ  ابلْ ْيِهُم اْلقلُ ِرَئ َع لَ َرُعوَن ِإَذا قلُ ِذيَن ُيصلْ ، اللَ
ْر نُ ْهِر َبْيت  َباِسط ا ِرْ َ ْي ِ َوَبْيَاُهْم َأْن َيْقُعَد َأَحُدُهْم َعَ ى رَ   : َبْيَاَااَفَقالَ  ِ  اْلقلُ َرُأ َعَ يلْ ِ  ، ُثَم ُيقلْ ْن َأَوللِ  ملِ

 .»َفُهَو َصاِدق   ،ى ِبَاْفِس ِ َفِإْن َرمَ  ،ِإَلى  ِخرِهِ 
الَ   ْوِبيُّ  َوقلَ َراَن اْلجلَ و ِعملْ ظَ  :َأبلُ ى َوعلَ َامُ - ُموسلَ ِ  السلَ َراِئيلَ  -َعَ يلْ ي ِإسلْ ْوم   َبالِ ُل َذاَت يلَ َق َر لُ ، َفشلَ

ىَقِميصلللَ ُ  َأْوَحى ّللَاُ ِإللللَ ى ، فلللَ اِحِب ا  :ُموسلللَ ْل ِلصلللَ قُّ َقِميصلللَ ُ قلللُ يِص ََل َيشلللُ ِإب ِ ْلَقملللِ بُّ ََل ي ؛ فلللَ ُأحلللِ
 ."، َيْشَرُح ِلي َعْن َقْ ِب ِ اْلُمَيذِ ِرينَ 

ومن قرأ و  ر ن مين و غشيا هيذي ُعرفيت فيا  ،وها مسأ ة ما نحص   من سمع و  ر ن  ،هذي و مسأ ة
 التعليييه و صيي–وج حصييلت ميين و  بييا  ،عييرف فييا عصيير و صييحابةو ييم تُ  ،وميين بعييههم ،و تييابعين
 ،من ذ يك على من حص  م ه حاءو  كير  شهه ن ،ذ كمما الع  بعض أه  و علم ي كر   -وو سالم
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وأنيه قيه نحصي  ماي   ،من أه  و علم من يرى أنه ج ميانع مين ذ يك ،ر يه انه  و كان خير و  ست ونأو 
كييان   با ا ي -الي  وعييال–هللا وصييفه  وو ا ييي  و يذي ،وهييو كيالم هللا ،هيذو وستشيعار و  عظميية و مسيمو 

اء مين ذ يك ع يه ُنصياي بشي ،وحاشياء مين ذ يك ع يه و يُنصياي ب -وو سيالم  عليه و صالت–و  با  
 ييه   وحصيي ،و ييوحا ف يياءي ،تييه و طيييب به فييا الُ  متضييم  ا و ُمحييرم و ييذي أحييرم حييهيث و ييوحا كمييا فييا 

 .من ذ ك ءك حا
ن ف ييه ميي ءأو قييرأ و  يير ن فييا عصيير و صييحابة ج ُنعييرف ميي هم حييا ،و م صييوه أن ميين سييمع و  يير ن

وستشيييعار و  عظمييية هيييذو  ؛وكاييير ،ذ يييك ف يييه حصييي  فييييهم ،وأميييا با  سيييتة  مييين بعيييههم ،وو غشيييا و ع ييي 
 ،و ييذي نيياش عليييه و  يير ن وصييحابته و كييروم كانييت قلييوبهم تحتميي  هييذو و  ييوش و ا ييي  ، مييع أنو  ييازش

 ف يييه  ميييا مييين بعيييههمأو  ،لن قليييوبهم قودييية ؛ كييي هم ج نضيييعفون أماميييه ،يتيييأثرون  ،فيحصييي  و تكييياف 
 ؛صيمو  وو  ير ن مي ثر حتيى فيا و  تياش ،م تحتمي قلوبهم ضيعيفة فلي  مع أن  ، عظمةوستشعروو هذي و

ع ا{]و حشر: ا ُمَتَصهِ   .[21}َ ْو َأْنَاْ َ ا َهَذو وْ ُ ْر َن َعَلى اَلَب   َ َرَأْيَتُه َخاِحع 
كالم   ون ؤ ن ر ومع ذ ك كأنهم    ،و  ر ن  ون ؤ ن ر ذين  و   ، كن ومحكاش فيمن خلف بعههم من و خلوف 

عيين كيون أحييههم  فضيال   ،وج ،ونكسياروج  ،وج خشييو  ،تيأثرفيال نحصي   هييم  ، ثر فيييهمج يي و  يا 
 .نف ه ع له، أو نف ه حياته، ودموي 

ا َمَااِنَا َتْ َشِعرُّ ِمْ ُه اُلليُوُه  وعلى ك  حاش و مسأ ة مسأ ة تأثر }َّللاهُ َناهَش َأْحَسَن وْ َحِهيِث ِكَتاب ا ُمَتَشاِبه 
ووستشيعر  ، كين رذو ضيعف و  ليب عين ذ يك ،هذو ولص   ،[23{]و امر:ُهْم ُثمه َتِلينُ َربه و هِذيَن َنْخَشْوَن  

 كين و كيالم  ، يا صفة كماش ،وإن كان ضعفه صفة ن ص  ،فيحمه على هذو وجستشعار  ،و عظمة
نخليييف خليييوف ُن يييرأ علييييهم و  ييير ن،  ميييا أن، أوقائييي  هيييذو و كيييالم ،فيييا وستشيييعار عظمييية هيييذو و كيييالم

و ما أحته ، أ رأ و  روئه دو  ،كأنه ن رأ ولختار أو  ،وج نسمع  ،ودشتري   ،عيا سوق يبنسان كأنه فووم
 .قسوت و  لوي  نشكور ى هللا  ،كذ ك كما هو حا  ا  ذ ك
عللدوا  سللمع  ياتلل  :-رضللي هللا عالل -فيمللا ورد عللن عمللرو بللن.....يللا شلليخ  ..........طالب:

 .ثاثة أيام في الييت
 .ما نف ه ع له ،غشى عليهنُ   كن ما ،نمرض  ،نمرض 
 ....يشككرين يسبن ن ااك  :طالب
يييه عل ووؤ قيير وو ما ييه و ييهور،  علييى سييطح أو ،ي علييى الييهورو ضييع وش:ن يي ي كيير هييذو ،نعييم ي كيير ،ي كيير

 .كأنه يتهمهم با تماي  نمالون   همنظ صحيح كان فهو كالمه ،رن س طو  ر ن 
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ةُ " الَ الَثاِلثللَ دُ  : قللَ نُ  َزيللْ َ مَ  بللْ َرأَ  :َأسللْ ب   قللَ ُن َكعللْ يُّ بللْ يِ   ُأبللَ َد الَايللِ َ مَ -ِعاللْ ِ  َوسللَ َ ى ّللَاُ َعَ يللْ ُ   ،-صللَ َوَمعللَ
َحاُب ُ  واَأصللْ يُّ ، َفَرقللُّ اَل الَايللِ َ مَ َ ى ّللَاُ َعَ يللْ ِ صللَ -، َفقللَ ةِ «: - َوسللَ قللَ َد الرِ  َعالَا ِعاللْ وا الللدُّ ا إِ فَ  ،اْغَتِامللُ َبهللَ
  ".»َرْحَمة  
 ُخرج؟
ضللفيف  . اباللر:ايلبللابي  فضللعو  ل فللردوس قللال عللزاه السلليوطي فللي الجللامع الصللويرطالللب: 
 .ةوالضفيف ،الجامع

  .فهو ضعيف ،مالو هي رجرووي  ما ووضح ماهوم
ةِ َعَر ِ  ْ ِإَذا اْقشَ «  :-َوَسَ مَ   َصَ ى ّللَاُ َعَ ْي ِ -َأَن َرُسوَل ّللَاِ   اْلَفَباسِ  َوَعنِ "  ّللَاِ  ُد اْلُمْمِمِن ِمْن َمَطافلَ

  ."»َتَحاَتْت َعْاُ  َخَطاَياُه َكَما َيَتَحاتُّ َعِن الَشَجَرِ  اْلَباِلَيِة َوَرُقَها
 و؟هذ 

أم  فيلل  :جمللعلمحللديث الفبللاس قللال فللي ا مللن فللي تفسلليره، واليللزارالبوللوي أخر لل   :طالللب: قللال
ملن طريلق هلارون بلن  ىيع لوأخر ل  أبلو  ،ثقلات ر الل  قيةوب ،ولم أعرفها  ،ك ثوم بات الفباس
قلوا ع لى لم أعر  هارون هلذا، وبقيلة ر الل  ُوث ِ  :في المجمع قال  ،عن الفباس ب   أبي الجوزالا

 .انبق  ابن حِ ووثَ  ،الرومي بن عمر ضفف  في محمد
 .أنه ضعيفيت ى 
َيةِ « :َقالَ   -َسَ مَ َعَ ْيِ  وَ   َ ى ّللَاُ َص -َأَن َرُسوَل ّللَاِ   َباس  اْبِن عَ  َوَعنِ " ْن َخشلْ د  ملِ ُد َعيلْ  َما اْقَشَعَر ِ  لْ

ارِ  ى الالَ نْ ، »ّللَاِ ِإََل َحَرَمُ  ّللَاُ َع لَ ْهرِ  َوعلَ نِ  شلَ ب   بلْ نْ  َحْوشلَ ْت  اللَدْرَدالاِ  ُأمِ  علَ ي «: َقاللَ ُل فلِ ا اْلَو لَ ِإَبملَ
َد ْدُع ّللَاَ َشْعِريَر  ؟ ُقْ ُت: َبَ ى، َقاَلْت: َفاَما َتِجُد ِإََل قَ ، أَ ُ ِل َكاْحِتَراِق الَسَعَفةِ َقْ ِب الرَ  َعالَا ِعالْ ؛ َفِإَن الدُّ
َان   َقالَ « َقاَل: اْلُيَااِبي ِ َثاِبت   َوَعنْ  ،»َك ُمْسَتَجاب  َذلِ  يفلُ َتَجاُب للِ ى ُيسلْ ُم َمتلَ ي َيَْع لَ اُلوا : ِإبلِ  ْن قلَ : َوملِ

ي؟ قَ َأْيَن َتْعَ ُم َذِلكَ  ْت عَ ، وَ اَل: ِإَذا اْقَشَعَر ِ ْ ِدي، َوَوِ َل َقْ يلِ ايَ َفاضلَ َذِلكَ ْيالَ ي ، فلَ َتَجاُب للِ يَن ُيسلْ  حلِ
ِعر    ،: اْقَشَعَر ِ ْ ُد الَرُ ِل اْقِشْعَرار االُ ُيقَ » اِعرُ َفُهَو ُمْقشلَ ُع َقشلَ يمُ ، َواْلَجملْ َذُ  اْلملِ َد   ، َفُتحلْ ا َزائلِ ، ؛ ِيََبهلَ

 .اْمُرُؤ اْلَقْيقِ  . َقالَ ْعِريَر   ُيَقاُل َأَخَذْتُ  ُقشَ 
ُد فَ  تُّ ُأَكابللللللللللللللللِ ايللللللللللللللللِ َل الَتمللللللللللللللللَ  ِمَليللللللللللللللللْ
 

َية   ْن َخشلللللللللللللْ ُب ملللللللللللللِ ِعرُّ  َواْلَق لللللللللللللْ  ُمْقشلللللللللللللَ
   

ةِ َوِقيلللَ  ِة اْلَجَزالللَ ي َغايللَ اَن فللِ ا كللَ ْر َن َلمللَ ةِ َواْليَ  ،: ِإَن اْلقللُ اُبوا ِإَذا َرَأوْ َاغللَ ِت ِ ، َفكللَ ْن ُمَعاَرضللَ َزُهْم عللَ ، ا َعجللْ
َعَرِت الْ  ا لللَ ُ اْقشللَ ُ  ِإْعَااملل  وُد ِماللْ بلل  ُج للُ يِع ِ ، َوَتَعجُّ ِن َتْرصللِ ْن ُحسللْ ا ِلمللَ ا مللِ ِ  ا ِفيلل ِ ، َوَتَهيُّبلل  َو َكَقْولللِ ، َوهللُ
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َيِة ّللَاِ َعَ ى َ َيل  َلَرَأْيَتُ  َخاِشع ا ُمَتَصد ِ   َلْو َأْبَزْلَاا َهَذا اْلُقْر نَ { :َتَعاَلى ْن َخشلْ دُّ  {،ع ا ملِ ُع َقِريلب  َفالَتصلَ
يِن  ،{َوُقُ وُبُهْم ِإَلى ِذْكِر ّللَاِ  ،َتِ يُن ُ ُ وُدُهمْ   ُثمَ { :، َواْلُطُشوُع َقِريب  ِمْن َقْوِل ِ ِمَن اَِلْقِشْعَرارِ  ى للِ َوَمْعالَ
َدم ّللَاِ { َوُسُكوُب ُ  ،َوُطَمْأِبيَاُت ُ  ،اْلَقْ ِب ِرَقُت ُ  َك هلُ َدم ّللَاِ  {َذللِ ْر ُن هلُ ُ  َأيِ : َوِقيللَ  ،َأِي اْلقلُ بلَ ََ ِذي َو : اللَ

اد  { َوَرَ الِا َثَواِبِ  ُهَدم ّللَاِ   ،ّللَاُ ِلَهُمََللِا ِمْن َخْشَيِة ِعَقاِب ِ  ْن هلَ ُ  ملِ ا للَ ِ ِل ّللَاُ َفملَ ْن ُيضلْ ْن  {َوملَ َأْي ملَ
 ."َوَغْيِرِهمْ  ،اْلَقَدِرَيةِ  َوُهَو َيُردُّ َعَ ى ، َفَا ُمْرِشَد َلُ ،َخَذَل ُ 
هيم م يو   ،-ش هللا و عافيةأسن-نفسه ي ههونة وأن بيه  ،و ذين ياعمون أن و عبه نخلا فعله  دةو  هر 
ن يييابلهم  ،و  بردييية مود يييابله ،-الييي  وعيييال- ميييع هللا ايابتيييون خا  ييي   ولمييية و يييذين هيييذي م يييو  ،ةولمييي

 هب أهيي ذ مييو  ،وج وختيييار ،وأنييه ج حرديية  ييه ،علييى أفعا ييهذين يييرون أن و عبييه م بييور و يي ،و  برديية
 ك هيا  ،وو  يهرت و ه حاءك مين ومروهت ،وجختيار من يرون أن و عبه  ه حاءك   ،بين هذين  سطو   و س ة

  .ومشيئته روهت هللاتابعة م
ع  " ِر َمْوضللِ ي َغيللْ َتْوف ى فللِ ِ  ُمسللْ َذا ُك للِ  ى هللَ ى َمْعاللَ ْد َمضللَ َِِِ  ،َوقللَ ُد  فَ  ،َواْلَحمللْ ُن َكِثيللر   َوَوقللَ ُن  ،ابللْ َوابللْ
 .اْلَباُقوَن ِبَوْيِر َيالا  و ، ْلَيالاِ ِفي اْلَمْوِضَعْيِن ِبا {َهاد}: َعَ ى َقْوِل ِ  ِصن  ُمَحيْ 

اَلى  ُ  َتعللَ َذاِب ْن يَ َأَفمللَ { :َقْولللُ ولَا اْلعللَ ِ  سللُ ي ِبَوْ هللِ الَ  [24]الزمر:{َتقللِ الا   قللَ د   ،َعطللَ ُن َزيللْ ِ  ُيْرمللَ  :َوابللْ ى بللِ
ارِ  ي الاللَ ا فللِ قُّ ِماللْ ُ َمْكُتوفلل  ْيلا  َتمللَ َأَوُل شللَ ُ ، ، فللَ اُر َوْ هللَ الَ  الاللَ د َوقللَ ي  طللري :ُمَجاهللِ ِ  فللِ ى َوْ هللِ َع للَ

دَ َكاِفَر ُيْرَمى ِبِ  ِفي الَااِر َموْ ُهَو َأَن الْ  :ُمَقاِتل   َوَقالَ  ،الَاارِ  ى ُعاُ ُ وَلة  يلَ ْطَر   قلِ ِ اُه ِإللَ ِ  صلَ ي ُعُاقلِ ، َوفلِ
رِ  ي اْلَحجلَ اُر فلِ َتِعُل الالَ َن اْلِكْيِريلِت، َفَتشلْ ي ُعُاقلِ ِ  ،َعِايَمة  َكاْلَجَيِل اْلَعِايِم ملِ ق  فلِ َو ُمَع لَ اَوهلُ ، ، َفَحرُّهلَ

ى َوْ هلللِ ِ  ا َع لللَ ِل اْيَ ، ََل َوَوَهُجهلللَ ْن َأ لللْ ِ  ملللِ ْن َوْ هلللِ ا علللَ َالِ  ُيِطيلللُق َدْفَعهلللَ ُذو    ،غلللْ ُر َمحلللْ  ،َواْلَطيلللَ
ولَا اْلعلَ َأيْ  :اْيَْخَفُش  َقالَ  ِ  سلُ لُ : َأَفَمْن َيَتِقي ِبَوْ هلِ ِعدَ  ،َذاِب َأْفضلَ ْن سلُ لَ َأْم ملَ ي ، ِمثلْ ى فلِ ْن ُيْ قلَ : َأَفملَ

اِفِرينَ ، َأيْ  {ِل َااِلِمينَ َوِقيَل } ؟ْوَم اْلِقَياَمةِ َأْم َمْن َيْأِتي  ِما ا يَ  ،الَااِر َخْير   ُة ِلْ كلَ وا { َوَتُقوُل اْلَطَزبلَ ُذوقلُ
ُتْم { َوِمْثُ  ُ   ،الَا َكْسِبُكْم ِمَن اْلَمَعاِصيَأْي َ زَ  {َما ُكْاُتْم َتْكِسُيونَ  َهَذا َما َكَاْزُتْم ِيَْبُفِسُكْم َفُذوُقوا َما ُكالْ

   ."[35]التوبة:{َتْكِاُزونَ 
كييذ ك  ،كمييا هييو معييروف سييانفا مييأكوش ذوقييه با ل ،ذوق كيي  حيياء  بحسييته ،ذوق كيي  حيياء  بحسييته

ا وو م رو   ،قه ع ه و سامع معروفوو مسمو  تذوُّ   ، مشروي و ا قه ع ه و  يار  ذوُّ تَ ء أنض  ، وو مي  م أنضي 
  . بهن و معذي كما ه ا، فذوق ك  حاء بحستهيذوقه بهن 

ُعُرونَ   ،َكَذَب اَلِذيَن ِمْن َقْيِ ِهمْ { :َقْوُلُ  َتَعاَلى" ُث ََل َيشلْ ْن َحيلْ َذاُب ملِ اُهُم اْلعلَ ْزَي  ،َفَأتلَ َأَذاَقُهُم ّللَاُ اْلطلِ فلَ
ْبَيا اِ  الللدُّ ي اْلَحيللَ اهُ  [26-52]الزمر:{فللِ َدَم َمْعاللَ الَ  ،َتقللَ ر ِ  َوقللَ اَل اْلَجارِ  :دُ اْلُميللَ ا بللَ لِ  مللَ اُل ِلكللُ ْن ُيقللَ َة مللِ حللَ
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ْزُي ملِ الَ . قلَ اَرُ  ِإَلى الَذاِئِق َلُهَماَواْلَمرَ  ،: َوَصَل ِإَلْيَها َكَما َتِصُل اْلَحَاَو ُ ، َأيْ ْد َذاَقْت ُ َشْيلا  قَ  َن : َواْلطلِ
ْبَيا{َرِ  َأْكَيرُ َوَلَعَذاُب اْْلخِ }  ،، َواْلَطَزاَيُة ِمَن اَِلْسِتْحَيالاِ اْلَمْكُروهِ  ي اللدُّ اَبُهْم فلِ ا َأصلَ اُبواْو للَ }  : َأْي ِمملَ  كلَ
 .[26الزمر:َيْعَ ُموَن{]

ل ِ وَ { :َقْوُلُ  َتَعاَلى  ْن كلُ ْر ِن ملِ َذا اْلقلُ ي هلَ اِس فلِ َرْبَاا ِل الَ ْد ضلَ {َلقلَ ل  ل ِ  [27]الزملر:  َمثلَ ْن كلُ ل  َأْي ملِ  َمثلَ
 ."[38{]ايبعام:َاا ِفي اْلِكَتاِب ِمْن َشْيلا  َما َفَرطْ { :، ِمْثَل َقْوِلِ  َتَعاَلىَيْحَتاُ وَن ِإَلْي ِ 

باعتتيييار أن  ،رديييه بيييه و خصيييوص و يييذي أُ ، أو مييين و عيييام و مخصيييوص  ،مييين و عيييام و مخصيييوص  هيييو
ْن كييُ ِ  } ،عمومييه غييير مييروه  {مييِ {}ممييا ُنحتيياج،  َماييَ   ْن كييُ ِ  َماييَ   ا { ،حتيياج ر يييهممييا نُ  مييِ ا فييِ ْط ييَ ا َفره مييَ

{]ولنعام: ْاء  ْن حيييَ اِي ميييِ ومميييا نحتييياج ر ييييه مييين  ،هيييمكالهر  مييين مميييا يتعليييا بيييالمم و سييياب ة [38وْ ِكتيييَ
 .وو  ووعه و عامة ،أو بالصوش ،ءبامنما أو ،با ت صيص  ت ولحكام سووء كان

لن ومنسان قه يتحث عين  ؛على عمومه ي اباق  يا ،على عمومه ياوم ه ا  أن و عم  :و م صوه  
ا عليها  ،هللامسأ ة فا كتاي   ا { :-وعيالال  –أين قوش هللا  :في وش ،ثم ج ن هها م صوص  ا َفرهْط يَ ميَ

{]ولنعام: ْاء  ْن حيَ و  وأميا عليى أن و ميروه بيه و ليي ، مييروه بيه و  ير نأن و ذو عليىهي ؟[38فيِا وْ ِكتَياِي ميِ
 .فيت ى على عموم ،و محفوظ

نْ َوِقيللَل: َأيْ " اُه مللِ ا َذَكْربللَ ا : مللَ ِم السللَ َاِك اْيُمللَ ُمََللاِ  بقةِإهللْ ل  ِلهللَ َذَكُرونَ { .َمثللَ ْم َيتللَ  [27{]الزمر:َلَعَ هللُ
ي  :-َوَعزَ  َ لَ –ُ  ِيََن َقْولَ  :اْيَْخَفُش  َقالَ  ،ى اْلَحالِ َبْصب  َع َ   [28]الزمر:ُقْر ب ا َعَرِبي ا{}  َيَتِعُاوَن، فلِ

الِ   بَ صلِ بُ   {َعَرِبي ا} :َعِ يُّ ْبُن ُسَ ْيَمانَ  َوَقالَ   ،َهَذا اْلُقْر ِن َمْعِرَفة   ى اْلحلَ ا}وَ   ،َع لَ اِل،   {ُقْر بل  ة  ِلْ حلَ َتْوِطئلَ
ولُ  ا َتقلللُ رَ َكملللَ ا: ملللَ اِلح  ا  صلللَ د  َر لللُ وبُ ، فَ ْرُت ِبَزيلللْ َو اْلَمْاصلللُ ا هلللُ اِلح  َك صلللَ ى الْ  َقْوللللُ الِ َع لللَ الَ   ،حلللَ  َوقلللَ
 ."َمْاُصوب  َعَ ى اْلَحالِ  {َعَرِبي ا{ :الَزَ اجُ 

ارالال     لن  هيئية  افليم نسيتفه مين قو يه راليال  بياني   ،زديه متمييا  ا،زديه متميي  ،م اط باديه راليال  صيا ح 
غييير  ،نسييمى رالييال   أنم ميين نسييتحا هييو معلييو  وو راليي  كمييا ،و لهييم رج رذو  حظ ييا مع ييى راليي  ،زدييه 
فهو  ،هذو و مع ى وعلى هذو رذو وستشعرنا ،رال  ه كن ج ن ام بأن  ،ذكر  وم أن زده   ا ن  نع ا  ،ذكر

ا ،وإذو  ييم نستشييعر ماي  هييذو ،فيكييون حياج   ،مبيين  هيئتييه لنييه هييو و يذي يبييين هيئيية  ؛فا حيياش صيا ح 
 أميا  يو كيان وجسيم ،م نخيتص با رالياشلن وجسي ؛ب فسه متميافوولنوثة   ،وأما با  ستة  لذكورت  ،زده 

 .هذي حاش أن ثم قلت رالال  عرف ا ،أو لناى ، رال  نحتم  أن نكون 
ال" اج َوقلللللَ ا} :الَز للللللَ وب   {َعَرِبيللللل  الِ َمْاصللللللُ ى اْلحلللللَ ا}وَ  ،َع للللللَ َوج}، َتْوِكيلللللد   {ُقْر بلللللل  َر ِذي عللللللِ  {َغيللللللْ

 ."الَاَحاُس  قال [28]الزمر:
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وولصيي  فييا و تييابع أن نكييون بعييه و متبييو  أن نكييون بعييه  ،بييعميين و توو، و توكيييه تييابع و توكيييه تييابع
      .و متبو 
وْ  :لَاَحاُس ا قال"  ا ِقيلَل ِفيلِ  قلَ َحاِك،   لُ َأْحَسُن ملَ الَ الضلَ ف  قلَ ُر ُمْطَت لِ ْولُ   ،: َغيلْ َو قلَ ،  َوهلُ اس  ِن َعبلَ ابلْ

َرهُ  يُّ  َذكلللَ نِ  ،الَثْعَ يلللِ اس   َوعلللَ ِن َعبلللَ ا ابلللْ وق  : َأْيضللل  ُر َمْط لللُ َرهُ  ؛َغيلللْ َدِويُّ  َذكلللَ يُّ  َوَقاللللَ ُ  ،اْلَمهلللْ دِ  ا  السلللُّ ِفيملللَ
ْبق   :ُمَجاِهد   َوَقالَ   ،َغْيُر ُمَتَضاد    :ُعْثَماُن ْبُن َعَفانَ  َوَقالَ  ،الَثْعَ ِييُّ  َذَكَرهُ  الَ   ،َغْيُر ِذي للَ رُ  َوقلَ نُ  َبكلْ  بلْ
يُّ  َقالَ  ،: َغْيُر ِذي َشك   َوِقيلَ  ،َغْيُر ِذي َلْحن  : ِبيُّ اْلُمزَ  ّللَاِ  َعْيدِ  دِ    :القَ  .يُّ اْلَماَوْردِ  ِفيَما َذَكَرهُ  السُّ

َوج   ُر ِذي عللللللِ ين  َغيللللللْ اَك َيقللللللِ ْد َأتللللللَ  َوقللللللَ

ُذوِب    ُر َمكللللللْ ْول  َغيللللللْ ِ  َوقللللللَ لللللللَ َن اإلِْ  مللللللِ

   
 ."اْلُكْفر {َلَعَ ُهْم َيَتُقونَ }

 ،ا و مييي ولصيي  فييا هييذي و ميياهت أنهييا فيي ،وو عهو يية وجسييت امة هييو و مييي  ن ابلييه ؛و عييوج فييا ولصيي 
 .و مست يم با  ر نر به ُفسر و صروط ُفس ِ  وقه  ،يممست و وهو صروطه  ،فا  ر ن مست يم

 .الم ة العو الا  ........  طالب:
 ؟هفيماذو 

 طالب:........
 .ما ت عن س ن و مشركين و عوالاء و تا 

 .َواْلَكِذبَ  ،اْلُكْفرَ  {َلَعَ ُهْم َيَتُقونَ }"
ونَ }:  َقْوُلُ  َتَعاَلى  َرَكالُا ُمَتَشاِكسلُ ا  ِفيلِ  شلُ َثا  َر لُ الَ  {َضَرَب ّللَاُ ملَ اِئيُّ  قلَ ا   :اْلِكسلَ َب َر لُ ُ   ؛ُبصلِ ِيَبلَ

ازُهُ   تَ ، َوِإْن ِشئْ ْفِسير  َل ُ َوتَ   ،ة  ِلْ َمَثلِ َتْرَ مَ  اِفِ ، َمجلَ ْزِع اْلطلَ ل  ِفيل ِ َبَصْيَتُ  ِبالَ َثا  ِبَر لُ َرَب ّللَاُ ملَ  : ضلَ
ونَ  َرَكالُا ُمَتَشاِكسلللُ الَ  ،شلللُ َرالاُ  قلللَ ونَ َأيْ  اْلفلللَ الَ   ،: ُمْطَتِ فلللُ د َوقلللَ رِ  ُرونَ : َأيْ  :اْلُميلللَ كُ  ُمَتَعاسلللِ ْن شلللَ  َق ملللِ
ا ِبَوْزِن   ."َفُهَو َشِكق   ،ُقْفل  َيْشُكُق ُشْكس 

احُ   بوزن ُقْف . ُحْكَسا ْكس 
، َفُهَو َشِكق  ِمْن َشكُ " ا ِبَوْزِن ُقْفل   ."َق َيْشُكُق ُشْكس 

 نعم.
 طالب: َشَكَق.

 .َحُكَا َنْشُكُا  ،مضع هنا با 
 ُقْفل.طالب:  
 .اس  كَ  شَ َق َيْشُكُق َشكِ   طالب:
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 طالب: َشُكَق..... بالام.
ا.ُتُح قُ َح َن ْ ما  َقتُ  َحُكَا  مضبا   ْتح 
 .ُقْفا  
 نعم.

ِكق  "  َو شللَ رَ َفهللُ َل َعسللُ ر ا ِمثللْ ُر ُعسللْ الُ  ،َيْعسللُ ، ُيقللَ ر  َو َعسللِ ِكق  َفهللُ ل  شللَ ِرس   ،: َر للُ ِرس   ،َوشللَ  ،َوضللَ
ِبق   الُ   ،َوضلللللَ ِبق  َوُيقلللللَ ل  ضلللللَ يِ  ،: َر لللللُ ِكق  َوضلللللَ ر  شلللللَ ِرس  َعسلللللِ ْوَهِريُّ  ، َقاللللللَ ُ يق  َأْي: شلللللَ  ،اْلجلللللَ
: قال َااُب ُ   ،: َتَشاَكَسْت َأْحَواُل ُ ؛ ُيَقالُ َوالَتَشاُخُق اَِلْخِتَا ُ   ،َوالَتَشاُكُق  الَزَمْطَشِري  ْت َأسلْ  ،َوَتَشاَخسلَ

ي  ،: َماَكَسِايَوُيَقاُل: َشاَكَسِاي ُفَان  َأيْ  ِكيِن رَ  :اْلَجْوَهِريُّ  َقالَ     ،َوَشاَحِاي ِفي َحقِ  ْكق  ِبالَتسلْ ل  شلَ  لُ
     :. َقاَل الَراِ زُ : َصْعُب اْلُطُ قِ َأيْ 

 ."َشْكق  َعُيوس  َعْاَبق  َعَذَورُ 
 ر، عذوُر.وه ذَ عَ 
ْدق  َشْكق  َعُيوس  َعْاَبق  َعَذَوُر  " ل  صلَ اُل َر لُ ْكق  ِمثلَ ْدق   ،َوَقْوم  شلُ ْوم  صلُ ِكَق ِباْلكَ  ،َوقلَ ْد شلَ ِر َوقلَ سلْ

، :اْلَفَرالا َوَحَكى ،َشَكاَسة     ."، َوَهَذا َمَثُل َمْن َعَيَد  ِلَهة  َكِثيَر   َوُهَو اْلِقَياُس  َرُ ل  َشْكق 
وماليه و عبيه رذو كيان  يه  ،رذو كيان  يه أكاير مين ر يه ،ج يهري مين يرضيا ،نعم ج يهري من يرضا

ف نييه نعيييش  ،سييياه هيي جء ول وأفكيياري علييى ،عييت أعما ييهوتوزه  ،كيي  سيييه  ييه مطا ييب  ،أكايير ميين سيييه 
وهذو  ،م هم وج يرضى ووحهك  ،ولسياه   كن هذو و كاير يتفتت بسبب كارت  ،يبذش كاير و ،عيشة و ش اء

وهيذو يتعاييه ر ييى الهيية  ،ذو يتعايه فييا كييذووهيي ،، وهييذو نحتاالييه فيا نفييا و وقييت نحتااليه فييا وقييت كيذو
حي اء بخيالف مين يراليع ر يى  -عافييةنسيأش هللا و -هذو حا ه    ،وهذو يتعاه ر ى الهة و شماش  ،و يمين

ذو وإ ،ودتحييهه  ،وج هييذو وجضيطروي  ،سييلم ا  رالي  ووحييه ج نحصي  ع يهي هييذي وجزهوواليية ،سييه ووحيه 
و غضب و اانا ن كن فا حاش و شركاء ر ،رضا ع ه أالاي طلته  .وهكذو ،أالاي ووحه 
 ..... المشاكسة...  طالب:

 .هذولنها ت هي ر ى هذو، ت هي ر ى ما   ؛و مخاصمةها 
ا ِلَسيِ د  َواِحد    َأيْ   {َوَرُ ا  َسَ م ا ِلَرُ ل  }" َدُه، ، َوُهَو َمَثلُ َخاِلص  َثا  } َمْن َيْعُيُد ّللَاَ َوحلْ َتِوَياِن ملَ ْل َيسلْ  {هلَ

ُدمُ  ِذي َيطللْ َذا الللَ ة هللَ ة   َ َماعللَ ْم ُمْطَتِ فللَ َرَكالَا َأْخَاُقهللُ ة  ، َوبِ شللُ اُتُهْم ُمَتَباِياللَ اُه َر للُ يللَ َرهُ  ل  ، ََل َيْ قللَ  ،ِإََل  للَ
ا ، َوالَتَعَب اْلَعِايمَ َوالَاَصبَ  ،، َفُهَو َيْ َقى ِمْاُهُم اْلَعَاالاَ َواْسَتْطَدَم ُ  د  ، َوُهَو َمَع َذِلَك ُك ِ ِ  ََل ُيْرِضي َواحلِ

ا ََل يُ  ِ َرِ  اْلُحُقوِق ِفي َرَقَيتِ ِمْاُهْم ِبِطْدَمِتِ  ِلَكثْ  د  َاازِ ، َواَلِذي َيْطُدُم َواِحد  ُ  ِفيلِ  َأحلَ َدُه ، ِإَذا َأَطاعلَ علُ ُ  َوحلْ
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َك للللَ ُ  َرَ  َذللللِ ْن َخَطئلللِ ِ ، َوِإنْ علللَ َفَح علللَ َأ صلللَ ا َأْخطلللَ لُّ َتَفبللل  ا َأقلللَ َتِقيم   ،، َفَأيُُّهملللَ د م ُمسلللْ ى هلللُ   ،َأْو َع لللَ
َ م ا{ :اْلَمِديَاةِ  َوَأْهلُ  ،اْلُكوَفةِ  َأْهلُ  َوَقَرأَ  ا  سلَ َرأَ ،  {َوَر لُ ا َوقلَ ُن َعبلَ د   ،س  ابلْ نُ  ،َوُمَجاهلِ م   ،َواْلَحسلَ َوَعاصلِ

و ،اْلَجْحَدِريُّ  اِلم ا"  :َوَيْعُقوبُ  ،َواْبُن َكِثير   ،َوَأُبو َعْمر  اَرهُ   ،"َوَرُ ا  سلَ د   َواْختلَ و ُعَييلْ يِر  َأبلُ َحِة الَتْفسلِ ِلصلِ
الَ  اِلمَ ِفيللِ . قللَ َتَركِ الْ  : ِيََن السللَ دُّ اْلُمشللْ اِلَص ضللِ دُّ طللَ َ َم ضللِ ْرِب ، َوالسللَ ا ، اْلحللَ ْرِب ُهاللَ َع ِلْ حللَ  َوََل َمْوضللِ
اِيََن اْلَحْرَ  ِإَذا َكاَن َلُ  َمْعَاَياِن َلْم ُيْحَمْل ِإََل   ؛َذا اَِلْحِتَجاُج ََل َيْ َزمُ َوهَ :  الَاَحاُس  قال ى َأْوََلُهملَ ، َع لَ

اَر  ،: َلَك ِفي َهَذا اْلَمْاِزِل ُشَرَكالاُ ، َكَما ُيَقالُ َفَ ُ  َمْوِضع   َخرُ  ،اْلَحْرِب َ ُم ِضَد َفَهَذا َوِإْن َكاَن السَ  َفصلَ
َك،سللِ  رَ  َ م ا لللَ َزَم َغيللْ ا َألللْ اِلم  مللَ ي سللَ ا فللِ ُ  َأْيضلل  اِلم  َأيْ  ؛هُ َوَيْ َزمللُ ْيلا  سللَ اُل: شللَ ُ  ُيقللَ َة بللِ ِ ِيَبللَ   ،: ََل َعاهللَ

ِذي َسَ م ا" َقالَ " اْلَمِديَاة َأْهلِ  َتاَر َأُبو َحاِتم  ِقَرالَا َ َواخْ  ،َسَاَتاِن َقَرَأ ِبِهَما اْيَِئَمةُ َواْلِقَرالَاَتاِن حَ  َذا اللَ : َوهلَ
ينِ " َوَبْصر  ، اْلَعاِلَيةِ  َوَأُبو ،َوِعْكِرَمةُ ، َسِعيُد ْبُن ُ َيْير َوَقَرأَ   ،ِ ََل َتَااُزَع ِفي  ُكوِن ِسْ م ا" ِبَكْسِر السلِ  ، َوسلُ
اُ ، ا ِسْ م  : َوَرُ ا  ذَ ، َوالَتْقِديرُ َوِسْ م ا َمْصَدَرانِ   ،َوَسَ م ا  الَاِم، ِذَ  اْلُمضلَ َثا  }وَ ، َفحلُ ى  {ملَ َفة  َع لَ صلِ
اِن َوِإَبَما اْقُتصلِ   ،َوَحاََلُهَما  ،ُهَمااَفتَاى َهْل َتْسَتِوي ِص ، َواْلَمعْ الَتْمِييزِ  ِد ِلَييلَ ى اْلَواحلِ ي الَتْمِييلِز َع لَ َر فلِ
 ."َيَتِبُعوَب ُ َحَق فَ الْ  }َيْعَ ُمونَ  ََل  َأْكَثُرُهمْ  َبلْ  َِِِ  اْلَحْمدُ { اْلِجْاقِ 

 ءفهمه مت ه  شا ،ون هذو و مشرك و ذي أحرك مع هللا غيري ج نعبه رج حيئ ا ووحه  ر  :قه ن وش قائ 
وَن{]و امر: و مايي  فييال ي طبييا ،ووحييه  َرَكاُء ُمَتَشاِكسييُ ال  ِفيييِه حييُ َاال  َرالييُ َرَي َّللاهُ مييَ رج  هومييا فييي ،[29}ضييَ
و  ،ووحه  رنميا  ووعتروفيه ،وإنما عبوهيته و  هردة ،وإن عبه هذو فا و ظاهر  ك ه ،ج نعبه رج حيئ ا ووحه 
ت ياز  فهيذو و  ،وهيم نشيركون معيه غييري ،هللا : ي يو ن و سأ تهم فا أسئلة كايرت   -ال  وعال-هلل  هو  

 يغيير  ر يىودصيرف عتاهتيه  ،هوأواليهي ورزقي ،وهو و يذي خل يه  ،-ال  وعال-كونه نعترف با  عم هلل  
 .-ال  وعال-ر ى هللا  وجت ايه ا عليه و ما  بخالف من وحه ود طب ،هذو حركة
 تعدد اْللهة عادهم.مو  ،تعدد ايصاام...... رهر حال  ممن هذا الحديث هل خا...طالب:

 .[29]و امر:}َوَراُلال  َسَلم ا{ج ن صه و م مو   ،عن ووحه  ،كالم عن ووحه و هو  ،ج
اَلىَقوْ " ُ  َتعللَ ونَ { :لللُ ْم َميِ تللُ ت  َوِإَبهللُ َك َميللِ  َرأَ  {ِإبللَ ن   َوقللَ ُن ُمَحْيصللِ نُ ، ابللْ ي َوابللْ ةَ  َأبللِ ُن  ،َعْي للَ ى بللْ َوِعيسللَ

َحاق ،ُعَمرَ  ي ِإسلْ كَ " َواْبُن َأبلِ اِئُتونَ   ِإبلَ ْم ملَ ت  َوِإَبهلُ َاة    ،"َمائلِ َرالَا   َحسلَ َي قلِ َرأَ  ،َوهلِ ا قلَ ُن  َوِبهلَ ُد ّللَاِ بلْ َعيلْ
ت  وَ  ،َواذ ِ  َهِذِه اْيَِلِف ُتْحَذُ  ِفي الشَ َوِمْثلُ  :الَاَحاس قالَ   الزَُّبْيرِ  َتْقَيلِ "َمائلِ ي اْلُمسلْ َاِم " فلِ ي كلَ  َكِثيلر  فلِ

َرِب  ا، َوِمْث للللللللللُ ُ اْلعللللللللللَ اَن َمِريضلللللللللل  ا كللللللللللَ ُ  َلمللللللللللَ  ،: مللللللللللَ اِمَوِإبللللللللللَ َذا الَطعللللللللللَ ْن هللللللللللَ  ،اِرض  مللللللللللِ
َرالاُ  ،اْلَحَسنُ  َوَقالَ  اِئيُّ  ،َواْلفلَ ِدي :َواْلِكسلَ ُت ِبالَتشلْ ْت اْلَميلِ  ْم َيملُ ْن للَ َيُموتُ   ،ِد ملَ الَتطْ َوسلَ ُت بلِ ِفيِف ، َواْلَميلْ

وحُ  ا،  َمْن َفاَرَقْتُ  الرُّ الَ َفِ َذِلَك َلْم ُتَطَفْف ُهالَ اَد  . قلَ يِ   :َقتلَ ى الَايلِ ْت ِإللَ َ مَ   َعَ يلْ ِ َ ى ّللَاُ صلَ -ُبِعيلَ  -َوسلَ
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ى :َثاِبت  اْلُيَااِبيُّ  َوَقالَ  ،ِعَيْت ِإَلْيُكْم َأْبُفُسُكمْ ، َوبُ َبْفُس ُ  ل  ِإللَ َ ةَ  َبَعى َر لُ نِ  صلِ َيمَ  بلْ ا للَ ُ  َأشلْ ُ   ،َأخل  َفَواَفقلَ
 ."ْاُذ ِحين  َي َأِخي مُ َفَقْد ُبِعَي ِإلَ  ،: اْدُن َفُكلْ لَ ، َفَقاَيْأُكلُ 

وَن{{ تركيييا م يييذ سيييمع هيييذي وحنييية ْم َميِ تيييُ َك }رِ  ،  لمسيييت ب :ن و يييون  ، وو تشيييهيه يموتون نع يييا سييي َوِإنههيييُ نيييه
} وقه  ،ن ميت الف ،وو تخفيف  من ماي با فع  ،نع ا سيموتون  َوِإنهُهْم َميِ ُتوَن{} ،نع ا ستموي  َميِ تك

 .فارقت روحه السهي ،ماي با فع 
  ييييييييييا مييييييييين مييييييييياي فاسيييييييييترو  بميييييييييييت  

 رنمييييييييييييييييا و مييييييييييييييييييت مييييييييييييييييييت ولحيييييييييييييييييياء  

   
 ج ن ري؟ أو هذو  ملى قو هن ري ع 

 من ماي فاسترو  بميت   يا 
 ييا و ميروه بيه ه يا  ييا مين  ، كن و موي ه يا ُحمي  عليى غيير والهيه  ري،ج ن  ،هو ماي با فع 

وإنما هو ييُذكر  ،ميت موت ا ج ُيذكر معهح ي ا بمفارقة و رو   لبهن  يا بماي و ُمابت ماي هو و 
 .موالوه بين ولحياءكأنه 

  ميت ميت ولحياء رنما و
 وهو موالوه بي هم. ،بين و  ا و ذي ج ُيذكر  

 تسكين.أول  الطالب:....
  يا من ماي فاسترو .

 طالب: ميت.
 .بيت و  كسر ي

 طالب: بعم.
  كسر.ي و بيت 
 .المعاى يعاي يستقيم  طالب:

 .هما نستهركون بهذو على قو ه ،ج
الَ  َأِخي ُمْاُذ ِحين   َفَقْد ُبِعَي ِإَليَ  ،َفُكلْ  ،: اْدنُ َفَقالَ " ا أَ  ،فَ : َوَكيلْ قلَ اْلَطَيِر؛َوَأبلَ اَك بلِ ْن َأتلَ اَل ِإَن  َوُل ملَ قلَ

يَ  اُه ِإلللَ اَلى َبعللَ الَ  ،ّللَاَ َتعللَ َك َميلل ِ }: َفقللَ ونَ ِإبللَ ْم َميِ تللُ يِ   ،{ت  َوِإَبهللُ اب  ِل َايللِ َو ِخطللَ ِ  صللَ -َوهللُ َ ى ّللَاُ َعَ يللْ
 :، َفاْحَتَمَل َخْمَسَة َأْوُ    َوَمْوِتِهمْ  ،َيَرُه ِبَمْوِت ِ َأخْ  -َوَسَ مَ 

[ َأْن َيْذُكَرُه ]الَثاِلثُ  ،َعَ ى اْلَعَملِ [ َأْن َيْذُكَرُه َحث ا َثاِبي]ال ،َذِلَك َتْحِذير ا ِمَن اْْلِخَر ِ  [ َأْن َيُكونَ ]َأَحُدَها 
َرِضَي - ُعَمر ، َحَتى ِإنَ َتَ َفِت اْيَُمُم ِفي َغْيرِهِ [ ِلَئَا َيْطَتِ ُفوا ِفي َمْوِتِ  َكَما اخْ ]الَراِبعُ  ،َتْوِطَئة  ِلْ َمْوتِ 
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َر َمْوتللَ  -ّللَاُ َعاللْ ُ  ا َأْبكللَ َتجَ َلمللَ ر ُ  احللْ و َبكللْ َي - َأبللُ ةِ  -ّللَاُ َعاللْ ُ َرضللِ ِذِه اْْليللَ كَ  ،ِبهللَ اِمُق  ،َفَأْمسللَ [ ]اْلطللَ
ي غَ  ِ ِهْم فلِ َع َتَفاضلُ ِ  ملَ ْيَن َخْ قلِ رِهِ ِلُيْعِ َمُ  َأَن ّللَاَ َتَعاَلى َقْد َسَوم ِفيِ  بلَ ْ َو ُ يلْ َر ِفيلِ  السلَ َل  ،، ِلَتْكثلُ َوَتقلِ

 . "ِفيِ  اْلَحْسَر ُ 
كان كاير مين و  يا  نميوي مين و حسيرت كييف ُنعمير  ،ن و غبنذو تفاض  و  ا  فا هذو و تاي  كار

ا وميا هوميت و تسيودة مواليوهت  ،لن أغلى ما نملك ومنسان حياتيه  ؟وأنا أموي   ،فالن ْن َعَلْيهيَ }كيُ ُّ ميَ
{]و رحمن: رذ  ؛اوولحي ياء غمي   ،و وج ذ ك  ماي كايير مين و ف يروء ،{ِرنهَك َميِ تك َوِإنهُهْم َميِ ُتونَ }[  26َفان 
و  يا    كن و يذي نسيلا ،وهم ج أمووش  هم  ،دت لبون فيهاو   ،وولمووش  ،طون با  عمتخته يرون و  ا  ي

   .تسلية، ودموتون، فهذو فيه ج حك ت نسيرتمه  مكله ،موي نوهذو  ،نموي أن هذو 
وِم   ،َوالَااِلِم  ،َواْلُمْمِمنِ   ،َتَطاُصَم اْلَكاِفرِ   َيْعِاي {ِصُمونَ  اْلِقَياَمِة ِعْاَد َربِ ُكْم َتْطتَ ُثَم ِإَبُكْم َيْومَ { " َواْلَمْا لُ
اس    َقالَ  ُن َعبلَ ُرهُ  ،ابلْ ول    ،َوَغيلْ ر  ِفيلِ  طلُ ي َخيلَ اَج   :َوفلِ ى َأْن ُيحلَ ِة ِإللَ ْوَم اْلِقَياملَ ُ  يلَ وَمَة َتْي لُ ِإَن اْلُطصلُ
َرُر َع َ   ،: َيا َرُسوَل ّللَاِ َزَلْت َهِذِه اْْلَيُة ُقْ َااَلَما بَ « :الزَُّبْيرُ  َوَقالَ  ،وُح اْلَجَسدالرُّ  ا َأُيكلَ اَن َبْيَاالَ ا كلَ ا ملَ ْيالَ

ي الللدُّ  مْ بْ فللِ اَل: َبعللَ ِ الللذُُّبوِب؟ قللَ َواص  َع خللَ َمَدم ِإلللَ  ،َيا مللَ ى يللُ ْيُكْم َحتللَ َرَرَن َع للَ ُ ،َلُيكللَ ق   َحقللَ لِ  ِذي حللَ  ى كللُ
اَلَقْد ِعْشَاا ُبرْ  :اْبُن ُعَمر َوَقالَ  ،َوّللَاِ ِإَن اْيَْمَر َلَشِديد   :الزَُّبْيرُ  َفَقالَ  ْن َدْهِربلَ ذِ  ،َهة  ملِ َرم هلَ ُن بلَ ِه َوَبحلْ

 ."»َوِفي َأْهِل اْلِكَتاَبْينِ  ،اْْلَيَة َبَزَلْت ِفيَاا
رج أنها  وإن كانت فا و هنيا ،نع ا و خصومة بين مسلم وكافر ج تكون خصومة بين مسلم ومسلم

ين علا وأه  وحص  ب ،م ت  عامان، م ت  عمر ؛فلما وقعت و فتن ،هذو ظ هم ،باحخرت  ن تكون 
   .وهون بهذي و خصومةو شام عرفوو أنهم هم و م ص

د  َوَبِييُّ  ،ْطَتِصمُ : َوَكْيَف بَ َفُقْ َاا« {ْم َتْطَتِصُمونَ ُثَم ِإَبُكْم َيْوَم اْلِقَياَمِة ِعْاَد َربِ كُ {"  ، َاا َواِحد،  َوِديُاَاا َواحلِ
َاا َيضللْ  ُت َبْعضللَ ى َرَأيللْ ْيفِ َحتللَ وَه َبعللْ   ِبالسللَ ْت ِرُب ُو للُ ا َبَزلللَ ا ِفياللَ ُت َأَبهللَ الَ  ،»، َفَعَرفللْ ِعيد   َوقللَ و سللَ َأبللُ

ْدِريُّ  ولُ  :اْلطللُ ا َبقللُ ا : ُكاللَ د  َربُّاللَ ، ، َوِديَواحللِ د  ا َواحللِ اُااللَ وَمةُ  َوَبِييُّاللَ ِذِه اْلُطصللُ ا هللَ ، َفمللَ د  اَن َواحللِ ا كللَ ؟ َفَ مللَ
ينَ  َيْومُ  َاا عَ   ،ِصفِ  َد َبْعضلُ ا:َوشلَ ُيوِ  ُقْ الَ ى َبعلْ   ِبالسلُّ َذا  لَ َو هلَ ْم هلُ الَ ، َبعلَ يمُ  َوقلَ َِ َرا يُّ  ِإبلْ ا لَ  :الَاَطعلِ ملَ

انَ َيُقوُلو  -َ ى ّللَاُ َعَ ْيِ  َوَسَ مَ َص -َبَزَلْت َهِذِه اْْلَيُة َ َعَل َأْصَحاُب َرُسوِل ّللَاِ   وَمُتَاا َبْيَاالَ ا ُخصلُ ؟ : ملَ
وَمُتاَ َقاُلوا  -َرِضَي ّللَاُ َعْا ُ - ُعْثَمان َفَ َما ُقِتلَ  ِذِه ُخصلُ ا: هلَ َو َوِقيللَ  ،ا َبْيَاالَ ُمُهْم هلُ ا: َتَطاصلُ ُكُمُهْم َتحلَ

ْت للَ ُ لَااِلِم ِبَقْدِر َمْاِ َمِت ِ ا ، َفَيْسَتْوِفي ِمْن َحَسَااتِ ِإَلى ّللَاِ َتَعاَلى ْن َوَ يلَ َااِت ملَ ي َحسلَ ا فلِ هلَ  ،، َوَيُردُّ
َر َ   َأِبي َوَهَذا َعام  ِفي َ ِميِع اْلَمَااِلِم َكَما ِفي َحِديثِ  وَل ّللَاِ ، َأَن  ُهَريلْ َ مَ صلَ -َرسلُ ِ  َوسلَ  -َ ى ّللَاُ َعَ يلْ

 ."»: اْلُمْفِ ُق ِفيَاا َمْن ََل ِدْرَهَم َلُ  َوََل َمَتاعَ وَن َمِن اْلُمْفِ ِق؟ َقاُلواَأَتْدرُ « :َقالَ 
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ا ح ي ية حيرعية ،نع ا أالابوو با ح ي ة و عرفية و متهوو ة بي هم ا ح ي ية حيرعية مين يفلي ،وها أنض 
ن واله متاعيه م هوفي ،مفلاو هذو  ونه أكار من موالوهوتهوهو من كانت هي  ،وج متا   ،ج هرهم  ه

ت رديري يرديه  -وو سيالم علييه و صيالت- ه فيا هيذو و موضيع و يذي يرديه و  بيا ك ي ،ع ه رال  قيه أفليا
  . خر، وح ي ة حرعية أخرى  ىمع 
ذَ َقالَ "« َتَم هلَ ا، : ِإَن اْلُمْفِ َق ِمْن ُأَمِتي َمْن َيْأِتي َيْوَم اْلِقَياَمِة ِبَصَا  ، َوِصَيام ، َوَزَكا  ، َوَيْأِتي َقْد شلَ

َربَ  َذا، َوضلَ َفَك َدَم هلَ َذا، َوسلَ اَل هلَ َل ملَ َذا، َوَأكلَ َااِت ِ َوَقَذَ  هلَ ْن َحسلَ َذا ملِ ى هلَ َذا، َفُيْعطلَ ْن  هلَ َذا ملِ ، َوهلَ
مَ  ِ ، ثلُ ِرَح  َحَسَااِتِ ، َفِإْن َفِاَيْت َحَسَااُتُ  َقْيَل َأْن َيْقِضَي َما َعَ ْيِ  ُأِخَذ ِمْن َخَطاَياُهْم، َفُطِرَحْت َعَ يلْ طلُ

ْد مَ  ،ُمْسِ م   َخَرَ  ُ   K»الَاارِ ِفي   وَ َوقلَ ى ُمجلَ ى اْلَمْعالَ َرانَ ضلَ ي ] ِل ِعملْ ا فلِ ي ،[د  اِري ِ  َوفلِ نْ  اْلُبطلَ ي علَ  َأبلِ
ْن ِعْرضلِ ِ « :َقالَ  - َعَ ْيِ  َوَسَ مَ َ ى ّللَاُ َص -َأَن َرُسوَل ّللَاِ  ُهَرْيَر َ  د  ملِ ة  ِيَحلَ ُ  َمْاِ ملَ ْت للَ َأْو  ،َمْن َكابلَ
ْدِر ، ِإْن َكاَن َلُ  َعَمل  َصاِلح  ُأِخَذ ِمْاُ  ، َوََل ِدْرَهم  يَاار  ْاُ  اْلَيْوَم َقْيَل َأََل َيُكوَن دِ َفْ َيَتَحَ ْ ُ  مِ   ،َشْيلا   ِبقلَ
اِحِب ِ َمْاِ َمتلللِ ِ  يِ َئاِت صلللَ ْن سلللَ َذ ملللِ َاات  ُأخلللِ ُ  َحسلللَ ْن للللَ ْم َتكلللُ َل َعَ يلللْ ِ  ،، َوِإْن للللَ ِديِث  ،»َفُحملللِ ي اْلحلللَ َوفلللِ
بْ َأوَ « :اْلُمْسَادِ   .َوَقْد َذَكْرَبا َهَذا اْلَباَب ُكَ ُ  ِفي الَتْذِكَرِ  ُمْسَتْوف ى، »َياُل َما َتَقُع اْلُطُصوَماُت ِفي الدُّ

 فا و هماء؟ أم ،فا و هنيا؟ فا و هنيا أم  ،فا و هماء
 .طالب: في الدبيا

 ...طالب: ..... في الدبيا
 ؟ع هكمماذو 

 .الدبيا......طالب:.........
 ؟خراله
 ،فلي صلعيد واحلد إن هللا يجملع الالاس :ب فظ ............في رواية    مباركالأخر   ابن    طالب:

 ...... الطصومات في الدبيا من ييدلاون ثم يكون أول ما 
 ،ا يهماءب أأوش ميا ُيبيه   وق و مخليوقينتعلا بحنع ا فيما ي  ،و حهيث    فظفا و هماء هذو    ،فا و هماء

 نعم.
 ي؟هل يكف ضفي أمور العر  ....أبى تح ل ما  ف ذاإ  ،أحسن هللا إليكطالب:  

 .حتى يرضى ،يرضيهرذو أبى ج نكفا حتى  ،ج
اَلى" ُ  َتعللللَ مُ }: َقْولللللُ ْن َأْر للللَ مُ  {َفمللللَ َد َأْر للللَ َذبَ { َأْي ََل َأحللللَ ْن كللللَ ى ّللَاِ ِممللللَ ا { َع للللَ د  ُ  َولللللَ َزَعَم َأَن لللللَ  ،فللللَ

ا ِريك  َذبَ { ،َوشللللَ ْدقِ  َوكللللَ ي }ِبالصللللِ  ْر نَ  َيْعاللللِ ْيَق { ،اْلقللللُ ي َألللللَ َامَ  فللللِ ِتْفَهاُم َتْقِريللللر   }َ هللللَ و م { اسللللْ َمثللللْ
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َوالا  َجاِحِدينَ ُمَقام  ِل ْ   ؛َأيْ  {ِلْ َكاِفِرينَ  ُل  ،، َوُهَو ُمْشَتق  ِمْن َثَوم ِباْلَمَكاِن ِإَذا َأَقاَم ِبِ  َيْثِوي ثلَ ا ِمثلْ َوُثِويل 
الا   ى َمضللَ ي اَمضللَ اَن مللِ ، َوُمضللِ ْو كللَ و م ، َولللَ اَن ُمثللْ َوم َلكللَ ى َأَن ثللَ  ،ْن َأثللْ ُدلُّ َع للَ َذا يللَ ُة َوهللَ َي ال ُّوللَ َوم هللِ
 ."اْلَفِصيَحةُ 

  و االثية نعم.
 :اْيَْعَشى َأُبو ُعَيْيد  َأْثَوم، َوَأْبَشَد َقْولَ  َوَحَكى"

َزَوَدا ة  ِليلللللللللللُ َر َلْي لللللللللللَ َوم َوَقصلللللللللللَ  َأثلللللللللللْ

 
َدا َة َمْوعللللِ ْن ُقَتْي للللَ َف مللللِ ى َوَأْخ للللَ  "َوَمضللللَ

 
 كين  ،وقه تياوه و هميات  لتعهنية ،ح ة هذو ولص  ثالثا عشرتووء فا قردش بضع  ثولص   وعلى   

 . االثاهو وولص  
َدم  ،( َعَ ى اَِلْسِتْفَهاِمم : )َأَثوَ ، َوَيْرِوي اْلَيْيتَ ََل َيْعِرُ  ِإََل َثَوم  َواْيَْصَمِعيُّ " ِري َيَتعلَ ُت َغيلْ َوََل  ،َوَأْثَويلْ

  .َيَتَعَدم
اَلى ُ  َتعللللَ الَا بِ {: َقْولللللُ ِذي  للللَ ْدقِ َوالللللَ ُرهُ  {الصللللِ  َدالِا، َوَخيللللَ ع  ِباَِلْبتللللِ ِع َرفللللْ ي َمْوضللللِ مُ أُ { فللللِ َك هللللُ  وَلئللللِ
ْدقِ  ِفي اَلذِ َواْخُتِ فَ  ،{اْلُمَتُقونَ  الَا  : اَلِذي-َرِضَي ّللَاُ َعْا ُ - َعِ ي َفَقالَ  َوَصَدَق ِبِ ، ي َ الَا ِبالصِ   لَ

ْدِق الاَ  يُّ ِبالصلللللِ  َ مَ صلللللَ -يلللللِ ِ  َوسلللللَ َدَق بلللللِ ِ  ،-َ ى ّللَاُ َعَ يلللللْ ر َوصلللللَ و َبكلللللْ َي ّللَاُ - َأبلللللُ  َعالللللْ ُ َرضلللللِ
الَ   د   َوقللَ يُّ   :ُمَجاهللِ َامُ -الَايللِ ِ  السللَ ي  وَ ، -َعَ يللْ َي ّللَاُ َعاللْ - َع للِ يُّ وقللال ،  ُ َرضللِ دِ  الَا  :السللُّ ِذي  للَ الللَ

ْدقِ  َ مَ صلَ  - ِ ْيِريللُ  ِبالصلِ  ِ  َوسلَ َدَق بلِ ِ  ،-َ ى ّللَاُ َعَ يلْ ِذي صلَ د   َواللَ َ ى ّللَاُ َعَ يلْ - ُمَحملَ َ مَ صلَ -ِ  َوسلَ
ْدِق الَاِييُّ   :َوَقَتاَد ُ ،  َوُمَقاِتل  ،  اْبُن َزْيد   َوَقالَ   ِ  -َوَسَ مَ   ى ّللَاُ َعَ ْي ِ َص َ -اَلِذي َ الَا ِبالصِ  : َوَصَدَق بلِ

ونَ  َك ِبَقْوللللِ ِ  ،اْلُمْمِمالللُ ى َذللللِ َتَدلُّوا َع لللَ َك هلللُ { :َواسلللْ ونَ ُأوَلئلللِ الَ  {ُم اْلُمَتقلللُ ا قلللَ ينَ } :َكملللَ م ِلْ ُمَتقلللِ د   {هلللُ
  ."[2]البقر :

 .ا فيهم هخوج  أو ي او صهيودهخ   ، معو فيكون ج ُنصهق به  ،وو مت ون المع
ْدقِ اَلذِ  :َوُمَجاِهد    الَاَطِعي    َوَقالَ "  ْوَم  ،ي َ الَا ِبالصِ  اْلُقْر ِن يلَ وَن بلِ ِذيَن َيِجيئلُ وَن اللَ ِ  اْلُمْمِمالُ َدَق بلِ َوصلَ

 ."ي َعَ ى َهَذا ِبَمْعَاى َ ْمع  َفَيُكوُن اَلذِ  ،اَتَبْعَاا َما ِفي ِ  َهَذا اَلِذي َأْعَطْيُتُموَبا َقدِ  :ُقوُلونَ َفيَ  ،اْلِقَياَمةِ 
 بمع ى اَلْمع.
 بمعاى َ ْمع.

 م.نع
 " ،  ."َكَما َتُكوُن َمْن ِبَمْعَاى َ ْمع  َفَيُكوُن اَلِذي َعَ ى َهَذا ِبَمْعَاى َ ْمع 
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ُأفيِره  ،و لفيظ ُأفيِره  في ذو أُعييه عليى ،وولص  فيها أن  فظها مفيره  ، ضمير با  معفُيعاه عليها و  ،نعم
 . مع اُلِمعوإن أُعيه على و  ،و ضمير

 ."الاُّوُن ِلُطوِل اَِلْسِمْاُ  : َبْل ُحِذَفْت مِ َوِقيلَ  "
 .وإج فالص  و ذين

ْعِييُّ  َوَتَأَولللَ ُ " ى َأبللَ  الشللَ د   َع للَ الَ  ،َواحللِ ذِ َوقللَ ْدقِ : الللَ الَا ِبالصللِ  د ي  للَ َ مَ صللَ - ُمَحمللَ ِ  َوسللَ ، -َ ى ّللَاُ َعَ يللْ
َذا،، َوَزْيد  َفَعُ وا َكَذاَو َفَعُ وا: هُ َمْن ُيَعَامُ ، َكَما ُيَقاُل لِ َعَ ى َهَذا َخَيُرُه َ َماَعة    َفَيُكونُ  : ِإَن َوِقيللَ  ، َوكلَ

ى َتْوِحيللللِد ّللَاِ  ا ِإلللللَ ْن َدعللللَ لِ  مللللَ ي كللللُ ام  فللللِ َك عللللَ لَ – َذلللللِ َز َو للللَ اس   ، َقالللللَ ُ -عللللَ ُن َعبللللَ ُرهُ ، ابللللْ ، َوَغيللللْ
َدُقوا بلِ ِ َواَلِذي َ الُاوا بِ "،  اْبِن َمْسُعود   َوِفي ِقَرالَا ِ  ،الَطَيِريُّ  َواْخَتاَرهُ  ْدِق َوصلَ يَ   ،"الصلِ  ى   َوهلِ َرالَا   َع لَ قلِ
  ."الَتْفِسيرِ 

وفييا حيياش توكيييه  ،نفسييه تعظيييم ومنسييان فيييروه بييه و ووحييه فييا حيياش ،علييى أنييه قييه ُن مييع و ضييمير
رحميه - و تخياري  وو عيري ت كيه فعي  و ووحيه بضيمير و  ميع كميا قياش ،فا حاش توكييه و فعي   ،و فع 

    .هصحيحفا  -هللا
ْدقِ {  َأِبي َصاِلح  اْلُكوِفي ِ  َوِفي ِقَرالَا ِ " َدَق بلِ ِ   ،َواَلِذي َ الَا ِبالصِ  ى َمعْ   {َوصلَ ا َع لَ ىُمَطَففل  َدَق : َوصلَ الَ

ي ]-َعَز َوَ لَ -ي َطاَعِة ّللَاِ : َصَدَق فِ ، َأيْ ِبَمِجيِئِ  ِب ِ  ى فلِ َر ِ ، َوَقْد َمضلَ ي اْلَبقلَ َاُم فلِ ِذي}[ اْلكلَ  ،{اللَ
اَوأَ  د  ا ،َبُ  َيُكوُن َواحلِ وُن َ ْمعل  مْ { ،َوَيكلُ َد َربِ هلِ الُاوَن ِعالْ ا َيشلَ ْم ملَ ي اْلَجالَ  َأيْ  }هلُ يِم فلِ َن الَافلِ ا ةِ ملِ ، َكملَ

ِاينَ { ،: َيَااُلَك ِماِ ي َذِلكَ ، َأيْ َلَك ِإْكَرام  ِعْاِديُيَقاُل :   ْبَياالثَ  {َذِلَك َ َزالُا اْلُمْحسلِ ي اللدُّ الُا فلِ َواُب  ،الَ َوالثلَ
َر ّللَاُ َعْاُهمْ {:  َقْوُلُ  َتَعاَلى ِفي اْْلِخَر  ْاُهمْ { َصَدُقوا  ؛َأيْ  {ِلُيَكفِ  َر ّللَاُ علَ وا ِلُيَكفِ  ِذي َعِم لُ َوَأ اللَ  ؛َأيْ  {َأسلْ
َاِمَوََل ُيَماِخَذهُ   ،ُيْكِرَمُهمْ  سلْ َل اإلِْ َرُهمْ } ،ْم ِبَما َعِمُ وا َقيلْ ِزَيُهْم َأ لْ ي  {َوَيجلْ اِت فلِ ى الَطاعلَ َأْي ُيِثيلُيُهْم َع لَ
بْ   ."َوِهَي اْلَجَاةُ  ،{ِبَأْحَسِن اَلِذي َكاُبوا َيْعَمُ ونَ { َياالدُّ

 .أماا هاو حس ة بعشرت  ،نعم ن ادهم بأكار، وبأحسن من عملهم
{ِت اْلَيالُا ِمْن  ُحِذفَ  {َأَلْيَق ّللَاُ ِبَكا   َعْيَدهُ }:  َقْوُلُ  َتَعاَلى" ، ُكوِن الَتْاِويِن َبْعَدَهاسُ وَ  ،ِلُسُكوِبَها  }َكا  

يُ ْلَوْقِف ِلَزَواِل الَتْاِوينِ َوَكاَن اْيَْصُل َأََل ُتْحَذَ  ِفي ا ِذَفْت للِ ا حلُ لِ ْعَ َم ، ِإََل َأَبهلَ ي اْلَوصلْ َذِلَك فلِ ا كلَ  ،َأَبهلَ
ولُ   ،َوِمَن اْلَعَرِب َمْن ُيْثِيُتَها ِفي اْلَوْقِف َعَ ى اْيَْصلِ  اِفي،:  َفَيقلُ ِة  وَ   كلَ َرالَاُ  اْلَعاملَ َدُه{قلِ ِبالَتْوِحيلِد   }َعيلْ

ي د   َيْعاللللللللِ َ مَ صللللللللَ - ُمَحمللللللللَ ِ  َوسللللللللَ َدُهْم. َيْكِفيللللللللِ  ّللَاُ َوِعيللللللللَد الْ  -َ ى ّللَاُ َعَ يللللللللْ ِرِكيَن َوَكيللللللللْ ُمشللللللللْ
َرأَ  َز  َوقلللَ اِئيُّ َوا ،َحملللْ اَدهُ  "ْلِكسلللَ الاُ  ،"ِعبلللَ ُم اْيَْبِييلللَ مْ َوهلللُ وَن ِبهلللِ الُا َواْلُمْمِمالللُ ارَ  ،، َأِو اْيَْبِييلللَ و  َواْختلللَ َأبلللُ
ُفوَبَك ِباَلِذيَن ِمْن ُدوِب ِ { :َ  اْلَجَماَعِة ِلَقْوِلِ  َعِقيَب ُ ِقَرالاَ  ُعَيْيَد َ    ."{َوُيَطوِ 



 

 

 

 

 

21  
21 

 21 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

 .ه ومفرو نع ا
ْاقِ ُل َأْن َيكلللللُ َوَيْحَتملللللِ "  َظ اْلجلللللِ ُد َلفلللللْ ل  وَن اْلَعيلللللْ ْن َقائلللللِ َز ملللللِ ِ  علللللَ انَ ِإَن }: ، َكَقْوللللللِ ي اإِلبسلللللَ  َلفلللللِ

{]العصر:  . "ا َتُكوُن اْلِقَرالَاُ  اْيُوَلى َراِ َعة  ِإَلى الَثاِبَيةِ َوَعَ ى َهذَ ، [2ُخْسر 
 ج« :و صييحيحفييا و حييهيث  ي سييووء كمييا اليياءعتيياه و ا مروه و  ميييع، فعبييهي ، فييو  يي ا أردييه رذو  ،نعييم

 » ييييا عليييى :، فييا روونييية أخيييرى »نصييلا أحيييهكم فيييا و ايييوي و ووحيييه  يييا عليييى عات يييه م يييه حييياء
    .و اانا  و مع ى ر ىهُّ رَ ، فيُ ى و   او مفره محموش عل و عاتا ،«هعات ي
َااِموَ " رُّ اْيَصلللْ ُة شلللَ ْمِمِاينَ اْلِكَفايلللَ وَن اْلملللُ فلللُ اُبوا ُيَطوِ  ِإَبُهْم كلللَ َااِمبِ  ، فلللَ الَ اْيَصلللْ ى قلللَ يمُ  ، َحتلللَ َِ َرا ِ   ِإبلللْ َعَ يلللْ

َامُ  َرْكُتمْ } :السلللللللللللللَ ا َأشلللللللللللللْ اُ  ملللللللللللللَ َف َأخلللللللللللللَ اُفوَن أَ  ،َوَكيلللللللللللللْ َرْكُتْم َوََل َتطلللللللللللللَ ْم َأشلللللللللللللْ َبكلللللللللللللُ
 َِِ الَ  ،[81]ايبعللام:{ِبا اِبيُّ  َوقللَ َدُه الْ  :اْلُجْر للَ ا   َعيللْ َدُه اْلكللَ ِإَن ّللَاَ كللَ ْمِمَن، َوَعيللْ الَثَواِب  اِفرَ مللُ َذا بللِ  ،هللَ

اَلى َوَهَذا ِباْلِعَقاِب  ْن ُدوبلِ ِ { :َقْوُلُ  َتعلَ ِذيَن ملِ َك ِباللَ ُفوبلَ َي َوذَ  ،{َوُيَطوِ  وا الَايلِ ْم َخَوفلُ َك َأَبهلُ َ ى ّللَاُ صلَ -للِ
يَيَاَك  ،ِذْكِرَها َلُتَطيِ َ َاكَ  ؟ َلِئْن َلْم َتُكَف َعنْ اَأَتُسبُّ  ِلَهَتاَ : ، َفَقاُلواَمَضَرَ  اْيَْوَثانِ   -َعَ ْيِ  َوَسَ مَ  َأْو ُتصلِ
اِدُبَها َفَقالَ  ،ِإَلى اْلُعَزم ِلَيْكِسَرَها ِباْلَفْأسِ  دِ َخاِلُد ْبُن اْلَوِلي َمَشى :َقَتاَد ُ  َوَقالَ   ،ِبُسولا   ُرَكَها َلُ  سلَ ذِ  : ُأحلَ
ا دُ  يللَ ا شللِ ، َخالللِ ِإَن َلهللَ ْيلا  َد   ََل يَ فللَ ا شللَ وُم َلهللَ دَ قللُ د   ، َفَعمللَ َزم  َخالللِ ى اْلعللُ َرَها  ،ِإلللَ ى َكسللَ ا َحتللَ َم َأْبَفهللَ َفَهشللَ

ا ِيََبُ  اَلِذي َوَ  َ  ؛-َصَ ى ّللَاُ َعَ ْيِ  َوَسَ مَ -َتْطِويف  ِل َاِييِ    ِلَطاِلد   َوَتْطِويُفُهمْ  ،ِباْلَفْأسِ  َوَيْدُخُل ، َخاِلد 
  ."ِبَكْثَرِ  َ ْمِعِهْم َوُقَوِتِهمْ  -َوَسَ مَ  َ ى ّللَاُ َعَ ْي ِ َص - الَاِيَي يُفُهمُ ِفي اْْلَيِة َتْطوِ 

 ،ر يييى و  بيييور وج ت ييياءوأن و يييذي ن لييي  مييين حيييأن  ،نميييازوش ولمييير عليييى ذ يييك ر يييى وح ،هيييو ميييازوش
نفعي  بيك  أو ،فون ه جء بأن هيذو و يو ا سيوف نضيركو نخ ،ا سهنة نخوفونهف  ،وو طووف فا و  بور

        .قوم وور   و ك  ،كذو، أو كذو، أو كذو مازوش ولمر على ذ ك
َدمَ  {ِل ّللَاُ َفَما َلُ  ِمْن َهادَوَمْن ُيْض ِ { ،[44]القمر:{ِميع  ُمْاَتِصروُلوَن َبْحُن  َ َأْم َيقُ }:  َكَما َقالَ " . َتقلَ
ام  فَ   ،َوَمْن َيْهِد ّللَاُ { ْيَق ّللَاُ ِبَعِزيلز  ِذي اْبِتقلَ ل   َأللَ ْن ُمضلِ ُ  ملِ اَداهُ  [37]الزملر:{َما للَ ْن علَ َأْو  ،َأْي ِمملَ

 .  ُ َعاَدم ُرُس َ 
ا ؛َأيْ  }َوَلِئْن َسَأْلَتُهمْ { :اَلىَقْوُلُ  َتعَ  دُ  َوَلِئْن َسَأْلَتُهْم يلَ َما{ ُمَحملَ َق السلَ ْن َخ لَ وُلَن  ،َواتِ ملَ َواْيَْرَض َلَيقلُ
وَن  {ّللَاُ  َفَكْيَف  ،، َوِإَذا َكاَن ّللَاُ ُهَو اْلَطاِلقُ َق ُهَو ّللَاُ ِبَأَن اْلَطالِ َبَيَن َأَبُهْم َمَع ِعَباَدِتِهُم اْيَْوَثاَن ُمِقرُّ

ُفوَبَك ِبآِلَهِتِهُم اَلِتي هِ  اَلىُيَطوِ  ِ َتعلَ َِِ ة   ا،  َي َمْطُ وقلَ ِذي َخَ َقهلَ وُل ّللَاِ اللَ َت َرسلُ قَ  ،َوَأبلْ َماَواِت  َوَخ لَ السلَ
َرَأْيُتمْ } ؟َواْيَْرَض  ْل َأفلللَ ْل لَ  ؛َأيْ  }قلللُ اقلللُ ْم يلللَ دُ  هلللُ َراِفِهمْ  ُمَحملللَ َد اْعتلللِ َذا َبعلللْ َرَأْيُتمْ ِبهلللَ َي ّللَاُ إِ { : َأفلللَ  ْن َأَراَدبلللِ
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ر   َد    {ِبضلُ ر ِهِ { َالا  َوبلَ  ِبشلِ َفاُت ضلُ َن َكاشلِ ْل هلُ ي }هلَ َاامَ  ؛َيْعالِ ِذِه اْيَصلْ ي ِبَرحْ َأْو { ،هلَ ة  بِ   }ة  ملَ َأَراَدبلِ ْعملَ
 ."َوَرَخالا  
 .خبرناأخبرونا، أفرأيت أأفرأيتم  ،ُنطلب به ومختار  ولسلوي وهذو 

َ مَ  َصَ ى ّللَاُ َعَ يلْ ِ -َفَسَأَلُهُم الَاِييُّ » :ُمَقاِتل   َقالَ  {اُت َرْحَمِت ِ َهْل ُهَن ُمْمِسكَ {"  َكُتوا -َوسلَ اَل  َفسلَ َوقلَ
ِة لِ َوَتَرَك اْلَجَواَب  ،{ُقْل َحْسِيَي ّللَاُ { . َفَاَزَلْت »َوَلِكَاَها َتْشَفعُ  َفُع َشْيئ ا َقَدَرُه ّللَاُ دْ : ََل تَ َغْيُرُه: َقاُلوا َدََلللَ
تَ ُقْل فَ  ،، َوََل ُتْمِسكُ : ََل َتْكِشفُ ي، أَ : ََل َيُقوُلونَ َفسَ   ؛َيْعِاي  اْلَكَاِم َعَ ْي ِ  ِ   {ِيَي ّللَاُ َحسلْ { َأبلْ َأْي: َعَ يلْ
ُ ونَ {وَ   ،: اْعَتَمْدتُ َتَوَكْ ُت َأيِ  ي الَتَوكلُّ ،  اْلُمْعَتِمُدونَ   َيْعَتِمدُ  {َعَ ْيِ  َيَتَوَكُل اْلُمَتَوكِ  َاُم فلِ  لِ َوَقْد َتَقَدَم اْلكلَ
 . "َواْلُكوِفيُّونَ  َواْبُن َكِثير،   ،َباِفع   َوَقَرأَ 

ا فا  ش عمرون قوش َوِنْعَم وْ َوِكيُ {] ش عمرون:{  :ت هم أنض   ي فع فا أوقاي   [ 173َحْسُبَ ا َّللاهُ 
حي ما قي     -وو سالم   عليه و صالت-وقا ها محمه    و  ار،  ا فا  حي ما أُ   ربروهيمقه قا ها    ،و شهوئه 

َفا}  : ه َ ُكْم  اَلَمُعوو  َقْه  و  هاَ   عمرون:ْخَشْوُهْم{ِرنه  ن وش  [173] ش  بها  ُأمر  و ذي   :قه  هللا  حسبا 
 . نكفي ا حر ولحرور

و َوَقَرأَ  ،ِبَوْيِر َتْاِوين   {َكاِشَفاُت ُضر ِهِ { :َعاِصم ا َما َعَدا َواْلُكوِفيُّونَ  ،  َواْبُن َكِثير ،َباِفع   َوَقَرأَ " ، َأُبو َعْمر 
 ."ُمْمِسَكاُت َرْحَمِت ِ  َهْل ُهَن َكاِشَفاُت ُضر ِهِ " َوَعاِصم   ،اْلَحَسنِ  َوِهَي اْلَمْعُروَفُة ِمْن ِقَرالَا ِ  ،َوَشْيَبةُ 

ومضييافة تحسيين رذو كييان و مع ييى فييا  رج أن ،وو  طييع الييائا ،الييائات ونع ييا ومضييافة فييا مايي  هييذ 
 قاتي ُ أنيا  :ق بين أن ن وش و شيخص فر  :ود و ون  ،وقطعها رذو كان فا و مست ب  ،قه مضى  و ُمضا

، و  أنا قات ك   :وبين أن ن وش  زده  نعترف فيما مضيى  ،نخبر عن نفسه وزده   أنا قات ُ  :فا ذي ن وش  ،زده 
و يههه  :وو ذي ن وش ،هأنه قتل      .يرده أن ن تله فا و مست ب  ،أنا قات ك زده 
ِتْقَبالِ ِيََبُ  اْسُم َفاعِ  ؛َوَأِبي َحاِتم   ،َأِبي ُعَيْيد   َوُهَو اْخِتَيارُ  ،ِبالَتْاِويِن َعَ ى اْيَْصلِ " ، ل  ِفي َمْعَاى اَِلسلْ

 :اِعرُ . َقاَل الشَ َك َكاَن الَتْاِويُن َأْ َودَ َوِإَذا َكاَن َكَذلِ 
وِتِهمْ  ْن ُبيللللللللُ ر ا عللللللللَ اِرُبوَن ُعَميللللللللْ  الضللللللللَ

اِدي   اِلم  عللللللَ ر  رللللللَ ْوَم ُعَميللللللْ ِل يللللللَ  ِبالَ يللللللْ

   
َق الَتْاِويِن َعَ ى الَتْحِقيقِ ، َوَحْذُ  الَتْاِوينُ َلْم َيُجْز ِفيِ   َوَلْو َكاَن َماِضي ا ْم َييلْ ِويَن للَ ، َفِإَذا َحَذْفَت الَتالْ
َمْينِ  اِ ز َبْيَن اَِلسلْ ضلَ ،  حلَ اِبي ِباإلِْ َت الثلَ َا  اَفِة، َفَطَفضلْ ي كلَ ِويِن َكِثيلر  فلِ ْذُ  الَتالْ ود  َوحلَ َرِب َمْو لُ ِم اْلعلَ
ن   اَلىَحسلللللللَ اَل ّللَاُ َتعلللللللَ اِلَ  اْلَكْفَبةِ { :، قلللللللَ ْدي ا بلللللللَ الَ  ،[95]المائلللللللد :{هلللللللَ ُ وا إِ { :َوقلللللللَ ا ُمْرسلللللللِ بلللللللَ
 .[1َغْيَر ُمِح ِ ي الَصْيد{]المائد :} َوِمْثُل َذِلك :ِسيَيَوْي  َقالَ  [27]القمر:{الَااَقةِ 
 : ِ ِسيَيَويْ  َوَأْبَشدَ 
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ا ار  ِلَحاَ ِتاللللللَ ُث ِدياللللللَ َت َباعللللللِ ْل َأبللللللْ  هللللللَ

 
َراقِ  ِن ِمطللللْ ْوِن بللللْ ا عللللَ ِد َرب   َأخللللَ  َأْو َعيللللْ

 
 قال الاابوة:و ، ِن ِمْطَراقِ َرب   َأَخا َعْوِن بْ دِ 

َرْت  يِ  ِإْذ َبالللللللَ اِ  اْلحلللللللَ ِم َفتلللللللَ ْم َكُحكلللللللْ  اْحكلللللللُ
  

ِد  َراع  َواِرِد الَثملللللللللللللَ ام  شلللللللللللللَ ى َحملللللللللللللَ  ِإللللللللللللللَ
   

  .{َكاِشَفاُت ُضر ِهِ { ، ِمْثلَ د  الَثَمَد، َفُحِذَ  الَتْاِوينُ َمْعَااُه َوارِ 
ي َأْي َعَ ى َمَكاَبِتي َأيْ  {اَقْوِم اْعَمُ وا َعَ ى َمَكاَبِتُكْم ِإبِ ي َعاِمل  ُقْل يَ { :َقْوُلُ  َتَعاَلى ي اَلتلِ ى ِ َهتلِ : َع لَ

َمْن } .]اْيَْبَعاِم[، َوَقْد َمَضى ِفي ""َمَكاَباِتُكمْ ِباْلَجْمِع  َأُبو َبْكر   َوَقَرأَ    {َتْعَ ُمونَ   َفَسْو َ }َتَمَكَاْت ِعْاِدي 
َذا ُ  َأيْ  {ب  ُيْطِزيلل ِ َيْأِتيللِ  عللَ ُ  َوُيِذلللُّ ْبَياَأْي ُيِهياللُ ي الللدُّ اْلُجوعِ  ،: فللِ َك بللِ ْيفِ  ،َوَذلللِ لُّ َعَ يللْ ِ { ،َوالسللَ  َوَيحللِ
  .{َعَذاب  ُمِقيم  
دَ   ،ِإَبا َأْبَزْلَاا َعَ ْيَك اْلِكَتاَب ِل َااِس ِباْلَحق ِ }  :َقْوُلُ  َتَعاَلى لُّ َفَمِن اْهتلَ ا َيضلِ َل َفِإَبملَ ْن ضلَ ِ  َوملَ م َفِ َاْفسلِ

 ."ُمْسَتْوف ى ِفي َغْيِر َمْوِضع   َتَقَدَم اْلَكَاُم ِفي َهِذِه اْْلَيةِ  {َعَ ْيَها َوَما َأْبَت َعَ ْيِهْم ِبَوِكيل  
ونَ {و عاقيي  و ييذي يردييه ن ييات نفسييه  ،أن نختييار   فسييه  إلنسيياننع ييا  ْوَف َتْعَلمييُ ْن َنْأتِ  َفسييَ َذويك مييَ يييِه عييَ

َذويك ُمِ يمك{]و امير: ِه عيَ فيهيا و  ،ييهخ  و   ية ام عمي   افيا م ابليه و يذي نيأتا  م ي   [40ُنْخِادِه َوَدِح ُّ َعَلييْ
ودتيييرك هيييذو و سيييبي   ،عاقييي  و طرديييا و اييياناثر فكييييف يييي   ،وو سييي ة ،وص و كتييياي ميييا ُذكييير فيييا نصييي

وَن{{ ،-اليي  وعييال–و ُمرضييا هلل  ْوَف َتْعَلمييُ ا مييا نع ييا سيي ؟[39]و امر:َفسييَ ُذكيير وف نظهيير  كييم عيانيي 
 .[40]و امر:َوَدِح ُّ َعَلْيِه َعَذويك ُمِ يمك{ ،}َمْن َنْأِتيِه َعَذويك ُنْخِادهِ   و كم خبر  
و   ية تبيين و غيبن ذ يك ييوم  ،  و   يةوهخي  أهي  يار و  يار، وهخي  أهي  و ،و ُواليهي و معاي يةنع يا رذ 
 .و تغابن

     و لهم ص  على محمه وعلى و  ه وصحته. 
 لب:..........طا 

 .على حسب و مهتم به فا موضعه ،نع ا على حسب و مهتم به فا موضعه، نعم
 المهتم بالقر ن يعاي.  طالب:.........

 .نعم
 .تقدم الااس  لب:......طا

 .ياهالر ودتتععلى ك  حاش  
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 .عقلابوهلذا بال ،وعيلده الكلافر هلذا بلالثواب  ،إن هللا كا   عيلده الملممن  :قال الجر ابيو طالب:  
 ؟كيف نع ا و كافر

 نكفيه، نكفيه.
 ؟طالب: من الكفاية
  يا من و كفانة. 
 باستافار اإلحسان............ طالب: الكفاية

 .عذوي  ومن ،حا نكفيه، ودعطيه كفايته مما نستح ه من نعيمنكفيه مما نست يوفيه ما نع ا
 طالب:.............

 .بعيه  ،بعيه 
 اللهم صل ِّ على محمد.

 


