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 .السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
وموا قلققيوإ إال  :وما ذاك إال بذنوب العباد يقوول ،الموسم نحباس المطر هذاال يخفى ا :ذا يقوله 

وحمايووول الة عوول نووور دموووول برنووامل االسووو مطا  بالر وووا   ،بووالن ع نووور المروووو  الووو يإ ل   ووواد 
 .مرحق ه الرابعلب
َر موعَ } -ون   جل-  مطر ال يس طيع إن اله إال هللاال  :قوالً   ذتَ ََْوت اَ  الوي َرَقْت ممم التموَ َر  َقَقنوت ممت  َقفوَ وُم موت َقنَ لت مموم

رم التممي تلموعَ  عت َق ت َنحووت مووا  ن الووه موور الموو عت الخ ئووك وق ووم نقووى إ ولووو اج معوو   ،[69-68]الوالعوول{التمووم ت
وون م ْ طاولوع    ،وهللا المس عاع  ،-جل ون -هللا   مر السحاب هو  بالن الهَ ْ فرد  فالذ   ،اس طانوا

 ،لكووور الكووو   نقوووى هووول يم وووي م ذلووو  ،الُولووووموووا  ،قنقيوووُوموووا  نقوووى مهووول هوووذُ ا موووو  ليسووو  بووو ول
  ؟و قد وع نقيه

 :وهو الذَ يقول لقسحاب  ،هو الذَ يمصرف السحاب  ،-جل ون -هذا قمر ال يقد  نقيه إال هللا 
مع ،ودع م واع ووذا ،وقمطور فوإ م واع ووذا  ،إلوى ووذا  إاذهة وموا جوا   "حديقول فو ع اسوك" ،ولود سوم

َر موعَ فووَ قَ }عوول: ولووذا فووإ ايوول الوال ،بووذل  ا  وور ذتَ ََْووت اَ  الووي رم  َرَقْت ممم التمووَ عت َق ت َنحووت َر التمووم ت وُم مووت َقَقنووت ممت َقنَ لت ممووم
ُم لَ     التممي تلموعَ  ا م َجَعقتَيا ََ وال  ، نوه ال يسو طيع قحود  ؟لجعقيواُ لمواذا  :موا لوال  [70-69-68]الوالعول{وت َن

ا م لَ } ْوودنإ ذلوو  قحوود بخوو ف الحوور   وت َنَووَ الووَ قنووا  : نووه لوود يقووول لائوول ؛[65]الوالعوول:ًما{اُم حمطَ َجَعقتيووَ
 لكييووا  ، ووذل ا سووباب و  نووه سوعى  ؛قنووا الوذَ قنةوو   :وموور  وم يقووول ،وقنووا الوذَ حر وو   ،الوذَ ر نوو  

ولود يقوول  ،يسو طيع ا البَورا سوباب  ،والحور   ،بخو ف الو  ع  ح ى ا سباب ال يس طيع ا البَر
، ولوود ْ طوواول موور ْ طوواول ،وحر وو   ،ر نوو   َذ وقنووا الوو ،عقوو  وقنووا الووذَ ف ،قنووا الووذَ فعقوو   :لائوول

وال  ،فقوي   حود  ،قموا باليسوبل لقسوحاب والمطور ، نه بذل ش ًعا مور السوة    ذَ قنة ؛قنا ال  :قوليف
وهوذا هوو  ،هوذا هوو االسو مطا  الحييقوإ ،هوذا السوة  بو  شو  ،-جل ون -السة  إال بدنا  هللا 

 .س عاعملوهللا ا ، ف ندا ذل  ماو  ،مقدو  البَرَ فإ الذ 
 ...........  طالب:

 ؟ماذا
 .............هذا نإ :طالب: قد يقولون 

 السة  هو الدنا  فقط. ،هما لي  بسة   ،ال
 تكثيف السحب.  لكن يساعدون على  طالب:
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ل الو  ع موا يقود وع لرجو وول ا وال ي ات  ،ميإمرا  اع لو يساندوع   ،بصحيح  لي   ،بصحيح  لي 
  .ْرجعوع 

 .نعم
، وعلممى وصمملى هللا وممملم علممى مح دمما  حمممد ،والحمممد ر را اللممالم ن ،يمحر بسممم هللا الممرحمن المم

 .بهآله، وصح
ا{ : َقْوُلُه َتَلاَلى" :-تلالى رحمه هللا-قال اإل ام القرطحي    ََ حمن َن َ ْوتنامَ ُ َيَتَوفهى اْْلَْمفمُ ي  ،َّللاه َوالهتمن

َاا ُك الهتني َقَضى َعَلْ اَ   ،َلْم َتُمْت فني َ َدا ن ي   ،ا اْلَمْوتَ َفُيْمسن منى إننه فمن ُس ُ سمَ ى ٍََمَ َرإ إنلمَ مْ ُُ اْْلُْ َوُيْرممن
َُ هن فني .}كهُرونَ َذلنَك ََلَياتس لنَقْومس َيَتفَ   ."ََْرَبُع َ َسائن

قع ْووول اليواس إلوى  ، طاول نقى هوذُ ا موو  قع ْووول اليواس إلوى قسوباب ملقكهر ما يمخَى مر ا
 . عاعوهللا المس  ا،نونْدي   إقسباب م ال

" َُ ا} :َقْوُلُه َتَلاَلى :: اْْلُوَلىفنيهن ََْرَبُع َ َسائن ََ حن َن َ ْوتنامَ ُ َيَتَوفهى اْْلَْمُف ا ن  {َّللاه َد َفدمَ دمْ َاا عن ََْي َيْقبنضمُ
النَاا ٍَ َاا}  ،آ ُتلنَف فنيهن  {َوالهتني َلْم َتُمْت فني َ َدا ن ْْ َُ  ،ا ا : َيْقبنُضَاا َعنن التهَصرُّفن َ َع بَ َفقن  امَ َقا ن ََْرَواحن

َها اان سممَ ٍْ ي ََ ى َعَل ْ } ،فممن ي َقضممَ ُك الهتممن ْوَت وَ َفُيْمسممن ا اْلمممَ ممْ اممَ ُُ اْْلُْ منىُيْرمممن ُس ُ سممَ ى ٍََممَ َي  ،{َرإ إنلممَ َوهممن
ُن    ،الدهائنَمةُ  ى ٍََمَ رُّفن إنلمَ اَفُيْطلنُقَاا بنالتهصمَ ى ه، َقالمَ َ ْوتنامَ يسمَ ِن ُن  الَ  ،ابمْ رها ُ  َوقمَ ى :اْلفمَ ُُ  ،اْلَمْلدمَ بن َوَيقمْ

 ٍَ ْدَد اْمقنَضا ن ََ َاا عن يُر َعَلى  َيُكوُن َتَوف ن َاا َمْوَ َااَقدْ َقاَل: وَ   ،لنَااالهتني َلْم َتُمْت فني َ َدا ن ، َفَيُكوُن التهْقدن
 ."َوالهتني َلْم َتُمْت َوَفاُتَاا َمْوُ َاا، َهَذا

َ  حوت رَ }ال قدْر فإ اآليول   َنتفوم ا{َّللايم َْ َوَوفيى ا ت ْت وَ هوذُ وفواال ال  جعول ف  وا إال بعود البعوو، و  ووفى   َموت
 ،وهووذُ وفوواال وةوور   ،و  وووفى نفوو  اليووائم ،ْ وووفى موور وم ةوو  نق  ووا الوفوواال ،ال ووإ لووم ْموو  فووإ ميام ووا

إلوى   قل إلى قع ْمردم قم   مفا لل  و لكر باليسبل ل ،وفإ ول مي م مفا لل لقروح  ،وهذُ وفاال  غر  
َ  حوت َر ََْ َوفي َّللايم }ك هما وفاال ف ،إليه باالس يقاظ  إلى قع ْرجع  يس رال  والهانيل مفا لل  ،الجسد  َنتفوم ى ا ت
ْتَ ا{ وقموا  ،ل فوإ لةوُر، و عود البعوو س ْفا ق الروح الجسد مفا لل  و قل إلى قع ْمرد إليه ح يما يم  َموت

ا ال ووإ لووم ْموو  فووإ ميام ووا ،ال ووإ لووم ْموو  فووإ ميام ووا الجسوود مفا لوول ف فووا ق الووروح  ،و  وووفإ قياووً
 الحييقوإ الويف  ال وإ لماوإ نق  وا المووت   ،اوى نق  وا المووت ال إ ل  فيمس   ،ؤل ل ح ى يس يقظم
ق  إلوووى الجسووود إلوووى قجووول و  ،هوووذُ يممسووو  طو قووولالمفا لووول الب إذا حووواع اسووو يقاظ الووويف  ا مووور  قم سوووت
 .لال الطو ققو يح ر ول  الوفا ،ي ْإ ح ىسمى مم 

 طالب:.............
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 نعم.
 والجسد.........طالب:...

لكي وا مفا لول بو   ،اليعويم وقوه لقوروح قنوه المقصوود  كورل ،وووذا ،و  ويعموحوه ْورد إليوه     ،ْرجع إليوه 
 .ش 

 ....ترا.  طالب:
 ونيد. ،نيد الحاجل نيد سؤال ا د ْر 

 واللذاا.  ،الدعيم  الطالب:....
  .نقى الروح ال نقى الجسد  لقةررخوالعذاب باليسبل  ،اليعيم

بهاسس ُن ابْ  َوَقالَ " رنيَن: إننه ََْروَ َوَغْ ُرُه  نَن   ،َِ اَرُف َفَتَتلَ  ،َواْْلَْ َواتن َتْلَتقني فني اْلَمَدامن ،اَح اْْلَْحَيا ن اْلُمَفس ن
ا ْداممَ ُ  ن اَ  َّللاه ا امممَ َذا َََرااَ  ممَ َن َواتن عن  ، فمممَ ُ ََْرَواَح اْْلَ مممْ َك َّللاه اان ََْ سممَ سمممَ ٍْ ى اْْلَ وَل إنلممَ ٍمممُ ا الرُّ يُلاممَ من َدهُ ٍَ  ،دمممْ

بها َوَقالَ  َِ اَرُف َفَتَتلمَ  ،َواْْلَْ َواتن َتْلَتقني فني اْلَمَدامن  ،اْْلَْحَيا ن   رنيَن: إننه ََْرَواحَ َوَغْ ُرُه  نَن اْلُمَفس ن  ،سس اْبُن 
ْدَاا ُ  ن َذا َََرااَ َ ا َااَ  َّللاه ُ  ، َفَن َساان ََْ َسَك َّللاه ٍْ وَل إنَلى اْْلَ ٍُ يُلَاا الرُّ من َدهُ َواحَ ََرْ ٍَ دمْ َُ ،  اْْلَْ َواتن عن َوََْرممَ

َهاََْرَواَح اْْلَحْ  اان سممَ ٍْ ى ََ ا ن إنلممَ الَ  ،يممَ رس  َوقممَ َح ممْ ٍُ ُن  لن ُد بممْ ُُ ََْروَ  :مممَ بن اُتواإننه َّللاهَ َيقممْ َواتن إنَذا  ممَ ، اَح اْْلَ ممْ
ُ ََْن َتتَ  ، َفَتَتَلاَرُف َ اْحَيا ن إنَذا َماُ واَوََْرَواَح اْْلَ  اَ  َّللاه اَرفَ امَ ي قَ لمَ ُك الهتمن ْوتَ ، َفُيْمسمن ا اْلممَ ى َعَلْ امَ  ،ضمَ

َرإ ََيْ ُيرْ وَ  ممْ ُُ اْْلُْ الَ  .: ُيلن ممُدَهامممن ي   قممَ هُ - َعلممن ُ َعدممْ َي َّللاه ائنمن«: -َرضممن َُ الدممه ُه َمفممْ ا َرََتممْ ي  ،َفمممَ َي فممن َوهممن
َها َسدن ٍَ َُ إنْرَمالنَاا إنَلى  َما ن َقْح قَ  ،السه اان ْؤَيا الصمه َي الرُّ َد إنرْ ةُ َفان ُه َبلمْ ا َرََتمْ النَاا، َو مَ تنْقرَ  ،ممَ َُ اممْ ارنَها َوَقحمْ

َسدن  ٍَ َُ َياطن نُ َها ُتْلقن َاا الشه فني  ُُ إنَلْ َاا اْْلََباطن  َبةُ   ،، َوُتَخ  ن ْؤَيا اْلَكاذن َي الرُّ دس  َوَقالَ  ،»َفان ْوُم   :اْبُن َزيمْ الدمه
له -َوَعنن الدهحني ن « ،َوَفاة  َواْلَمْوُت ، َوَفاة   ُ َعَلْيهن َوممَ الَ  -مَ َصلهى َّللاه ا ُ  : قمَ ا َتدمَ ونَ  ،ونَ َكممَ َذلنَك َتُموتمُ ، َفكمَ

 ."»َفَكَذلنَك ُتْبَلُثونَ  ،َوَكَما ُتوَقُظونَ 
 مرجه؟

 طالب:.......
 يقول؟ ماذا

تلت عدممه والحممدي  ،ٍممده بلممدَ ملمم ق:محقممال :قممال طالممب: ال مللممم لممه  :قممالوااللجدممة الدائمممة، ف مممُ
والحمدي  يمذكر  .مماعدةبمن  َقمما ُيروإ  ن كالم إ -صلى هللا عليه، وملم  -لدحيعن ا  َصاًل 

 ......................في كتب الس رة 
 .مرفوعب لي  هلكي
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  رفول. غ رطالب:  
 لي  بمرفوع. ال

 مرفول.بطالب: هو ليَ 
    نعم، نعم.

و اْلَمْوتن   :ُعَمرُ  َوَقالَ " ُْ ابنرن  ي ن  نْن َحدن َوُرونَي َ ْرُفوًعا   ،الدهْوُم ََ ن  َعْحدن  ْبنن   ٍَ ن  َّللاه :« :َّللاه َُ ولَ  َيا قن   َرممُ
ن، ُُ  َََيَدامُ  َّللاه و الدهْومُ  اَل، َقاَل: اْلَجدهةن؟ ََْه ُْ ََ ، هُ  »فن َاا َ ْوتَ  اَل  َواْلَجدهةُ  اْلَمْوتن ٍَ ره اَرُقطْ  َْ    ."دنيُّ الده
 ؟نيه لال ماذا

ه الحزار    :قال  طالب: مال  :فمي المجممعالا ثمي قال    ،في الللُجوزي  بن الواٍَْر مال الحمزار ٍر ٍر
صملى -.... عمن الدحمي َمه    الصحيح  :قال  ه َبو الحاتمعلَو  ......  وزي بن الجاوقال    الصحيح،
 .... -وملم هللا عليه

     .يعيإ ممرسل
الَ "  اسس  َوقمَ بممه َِ ُن  نن  :ابممْ ي ابممْ َ   آَامَ  فممن لَ  ،َمفممْ ُُ اممُ ثممْ ا  ن َن  الن َوُروح  َبْ َدُامممَ ْم ا الشممه ي بناممَ َُ الهتممن الدهْف ، فممَ

 ُُ يَوالتهْم ن ممزُ  ،اْلَلقممْ وُح الهتممن َُ  ، َوالممرُّ ا الممدهَف هُ َوالتهْحرنيممكُ  ،بناممَ ُ َمْفسممَ َُ َّللاه َب ُد  ممَ اَم اْلَلحممْ َذا مممَ َن ْم  ،، فممَ َولممَ
 ُْ ذَ  ،ُروَحهُ  َيْقبن ارني ن  ْولُ ا قمَ َوهمَ نن اْْلَْمبمَ ا ن  ،ابمْ الَ  ،َوالزهٍمه و ْ رنيُّ ُقشمَ الْ  قمَ ر ََبمُ د   ٍس :َمصمْ َذا ُبلمْ ي همَ ، إنذن َوفمن

ََ اْلَمْقُحوضممَ  ةن ََنه الممدهْف َن اَْليممَ وُم  ممن الاْلَمْفاممُ ي اْلحممَ الَ  ن َة فممن َذا قممَ ، َولناممَ د  ْي   َواحممن ي }: اممَ ُك الهتممن َفُيْمسممن
ُس ُ َسمنى ٍَ َرإ إنَلى ََ ْْ ُُ اْْلُ   ."{َقَضى َعَلْ َاا اْلَمْوَت َوُيْرمن

والووروح موو ف  ،فووإ الكوو   فووإ الوويف  واالس رسووال ،لووروحعقووم نقووى قع الوويف  هووإ اقهوول الوناموول 
َ لم }:  -جل ون -لوله   ال وجيه اإلل إ فإ وحت لم   وَنَ  َنرت َوَ ست رت َ   تإ{الرُّ وحم مترت َقمت  [85]اإلسرا :لت الرُّ

نسواع ال وإ عف اإلنقوى  وب وا سو دل و م  ،هذُ قمو  ال ْود و ا العقول  ،ُمهل هذ   لقبحو   لي  مجاالً 
إذا فقدها فقد ول  ، إليهال يعرف قلرب شإ    ، إذا واعو  ا حياْه  ،جيةيهال يعرف  وحه ال إ ب ر  

ولووم  ،فالنووه نمووا سووواها ممووا ال ْوود ك بالعقوول ،الووروح هووذُ إذا لووم يعوورف ،ذُ الوودنياباليسووبل ل ووشووإ   
 .ْولف نقيه ب يصيص مر الَرع مر باب قولى

 جيةوووإوهوووإ بووو ر  ،وقع الوووروح ،مر ووولال د  إمووور القوانووود ال وووإ ذورهوووا فوووشووويإل اإلسووو   ذوووور الوووروح  
فكووذل  ال يعوورف  ،يق  ووالووم ْولووف نقووى حي نووه  ؛وقلوورب شووإ  إليووه ال يسوو طيع معرف  ووا ،اإلنسوواع

 ،ْولف نقيه اإلنساع فيما لم اس رسلذا فال ، نه لم ْولف نقيه  ؛-جل ون -كيفيل ما ْ عقك باهلل  
وال نقول  ،وسووف يو ْإ بموا ال ْؤ ودُ نقول ،فوإ ج واالت و    و الت فإ  فالنه ال ش  قنه سوف ْ يه  
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سقسوقوا  ،و ا  نقوول م اس رسقواناس ولد حصل مر قم   ،نر العق    فا ً   ،ما يماح  المجان رم ْو
 ؛  ن وومجووا وا بماووح ات مور قذويووا   ،وولووع هووذا موور وبووا  ؟فكيووب برمرهوا ،فوإ قمووو   حمسووم قول ووا

 ك د ا مور ا موو  السومعيل ال وإ ال يم ور قع ْوم ال إ لوم ْولوف نق  و ما و ا  هذُ ا مو اس رسقوا في
  .بالعقول

 طالب:.......
 نعم.

 .......ية الروحيةالترب  صطلح تلملواَن ام...........طالب:
مووا و ا   ،مووا و ا  المحسووس ،يعيوإ مووا و ا  الموادال ،موا و ا  المووادال :روحيوول يقصودوع ب وواال ر يول ال

وموع ذلو   ،يعيوإ المعيو وات  ،وما قشبه ذلو   ،والقق    ،باليف   ما ْ عقكوع بذل   د يقص  ،المحسوس
 .إ افل ا شيا  إلى الروح مهل.

 الروحي.طالب: اْلا 
لووي   ،ونيوود وووذا ،اقسووي والفم  ،ا جووي قو مهوول المَووروب الروحووإ نيوود الفم  ،يصووا   حووإ نيوود الا ب الرو 

 .مر ا ط ح المسقم ر
وإممه إذا  ،....... َن الروح تصملد إذا مام على وضو  .إذا عحد....إمه......صح  إذا  ...  طالب:

 ؟َم ْطأ صح ،ُ دلت مام على غ ر وضو 
 .هال قنرف ،هال قنرف

بن " ًذا َيقمْ ُ المرُّ َفَن ْومنُُ َّللاه ةن الدمه ي َحالمَ اَلْ نن فمن ي حمَ ْوتن   ،وَح فمن ةن اْلممَ ْومنَوَحالمَ الن الدمه ي حمَ ُه فمن ا َ َبضمَ  ،، َفممَ
ُه يَ  اُه ََمممه ا َيْحبن َفَمْلدممَ ُرُه بنمممَ رُّفن ْغمممُ نن التهصمممَ ُه عممَ و    ،سممُ ْي   َ ْقحممُ ُه اممَ اَفَكَأمممه ي حمممَ ُه فممن ا َ َبضممَ لن ، َو ممَ

ُكهُ َفُاَو يُ  ،اْلَمْوتن  َياَ ةن   ،ْمسن ُلُه إنَلى َيْومن اْلقن َرإ ََيْ َوَقْوُلهُ  ،َواَل ُيْرمن ْْ ُُ اْْلُ ُُ اْلحَ : َوُيْرمن ََ َعْدهُ : ُيزني  ، بن
 . "َكانَ  َفَيُلوُا َكَما

ح يمووا  -  ووإ هللا نيووه-فووإ لصوول نموور  ،يعيووإ ق ققووه هم قت ق سووت  ، وو قاإل ،اإل سووال ،يعيووإ يمطقق ووا
ولووال  ،قمسوو ه بمجووامع  و ووه -والسوو   نقيووه الصوو ال-ُ اليةووإ قلوورق  يقوورق نقووى م وور مووا القووا   سوومع 
 .يعيإ ق ققه دنه ح ى يقرق ،»ق سقه« :-والس   نقيه الص ال-اليةإ 

َن فن َفَتَوف ني ا" َ ن ْْلَْمُف َزاَلةن اْلحن ْلقن اْلَغْفَلةن  ،ي َحالن الدهْومن بنَن َْ ُ ن َواَْل  ،َو ْاَراكن َفةن فني َ َح   ". اإلْن
  هذا؟ معيى مامحل اإلد اك ، واآلفل بفقلالغمقك 

 طالب:..........
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 ،فعوولبعهووه هووذا ال عة وور مووا يع قوودُ ا شووعر ل موور نوود  االسوو طانل لةوول الَووروع فووإ ال مووايعيووإ و ن
  .ْمخقك في  هذُ القد ال ،ال يمقد  نق  ا ح ى ْمباشر فعق اا مو  

َ ن بناْلُكل نيهةن َوإنزَ   ،تن اْلَموْ  فني َحاَلةن اْلَمْوتن بنَخْلقن   َوَتَوف ن َاا" ْوَت  ،اَلةن اْلحن ا اْلممَ ى َعَلْ امَ ُك الهتني َقضمَ َفُيْمسن
ْاَراكَ بنَأاله َيْخلُ  َلقَ ، َكْيَف وَ ُق فن َاا اإلْن َْ ا اإلْن ا اْلَمْوتَ فن اَ  َقْد  َأْن ُيلن مَد إنَلْ امَ َرإ بمن مْ ُُ اْْلُْ اَس ؟ َوُيْرمن  .ْحسمَ
ةُ  فَ الثهامنيمممَ َتلمممَ ْْ دن ا ذن  : َوقمممَ ْن همممَ اُس  مممن ةن الدمممه يهن اَْليمممَ وحن  فمممن َن َوالمممرُّ د  المممدهْف ْي   َواحمممن ا امممَ ُْ ُهممممَ ََْو  ،، همممَ
د  ا َايْ مهُامَ َاُر ََ َواْْلَظْ  ،َعَلى َ ا َذَكْرَما َاْ َتانن  َحاُح َعلمَ    َواحن ا ى  مَ ، َوُهَو الهذني َتُدلُّ َعَلْيهن اَْلَثاُر الصم ن

ي ُ نْ  ن  ،َمْذُكُرُه فني َهَذا اْلَباان  ن « :َقاَلْت  َُم ن َمَلَمةَ   َذلنَك َحدن َُ َرُموُل َّللاه َْ لهمَ لهى َّللاهُ صمَ -َا هن َوممَ  - َعَليمْ

ى ي َعلممَ َلمَ  ََبممن قه وَ  ،ةمممَ ْد اممُ ُرهُ قممَ الَ  ، َبصممَ مه قممَ ُه، ثممُ ُه َفَأْغَمضممَ َُ َتبنلممَ بن وَح إنَذا  ممُ ر: إننه الممرُّ  ،»اْلَبصممَ

ي ُ  َرةَ   ََبني َوَحدن ن قمَ   :الَ قمَ  ُهَريمْ وُل َّللاه ُ عَ -اَل َرممُ لهى َّللاه لهمَ صمَ هن َوممَ اَت « :-َليمْ اَن إنَذا  مَ ْمسمَ َرُوا اإلْن ْم تمَ ََلمَ
ُاَماُه َمْفَسهُ َن َيْتَبُع َبَصرُ  َقاَل: َفَذلنَك حن  »َاَخَص َبَصُرهُ  ٍَ ره َْ ي ن  ،ُ ْسلنم   .  نن الدهحمن ُه عمَ ُ -َوَعدمْ لهى َّللاه صمَ

َذا كَ  ،ةُ ْلَماَلئنكَ َتْحُضُر ا« :َقالَ  -َعَلْيهن َوَملهمَ  ُُ َصالنًحا َقاُلواَفَن ٍُ ُة اَن الره َُ الطه  نبمَ ي ََيهُتَاا المدهْف ُرٍن ْْ : ا
ي َحمن دَ الطه  نبن ْلَجَسدن  اَمْت فني اكَ  ُرٍن ْْ رني بنَرْوحس ةً ، ا َبانَ  ،َوَرْيَحانس  ،، َوََْبشن اَل َوَرا س َرا س َغْ رن َغضمْ ، فمَ

ا َزاُل ُيقممَ َك يممَ ا َذلممن ُر َ ُل َلاممَ ى َتخممْ َما ن َحتممه ى السممه ا إنلممَ َرُ  بناممَ مه ُيلممْ ي َ  »، ثممُ دن َر اْلحممَ يح   ،َوَذكممَ حن َداُاُه صممَ . َوإنمممْ
هُ  ٍَ ره هْ  َْ ٍَ يحن  ،َوَقْد َذَكْرَماُه فني التهْذكنَرةن  ،اْبُن َ ا حن لنمس  َوفني صمَ نْ  ُ سمْ ي عمَ َرةَ  ََبمن الَ  ُهَريمْ ْت «: قمَ َرٍمَ َْ إنَذا 

اهَ  ي َ كَ َوذَ   «،ا َ َلَكانن َيْصَلَدانن بنَااُروُح اْلُمْؤ ننن َتَلقه َوااني بناَلل   َوَقالَ   ،َر اْلَحدن ي ن المْ دن َذ « :فني حمَ ََْمَ
ي َيا َرمُ  َْ بنَدْفسن ن الهذني ََ كَ وَل َّللاه ن    ،»َذ بنَدْفسن ُ َعَلْيهن َوَملهمَ َص -َوَقاَل َرُموُل َّللاه ُ َقابناًل َلُه فني  -لهى َّللاه

ي ن  َوااني ََْمَلمَ   ْبنن   َزْيدن  َحدن ي ن المْ دن اُس إن « :فني حمَ ا الدمه ا ََيُّامَ َُ ََْروَ نه َّللاهَ  يمَ َب ا مَ ا اَحدمَ همَ اَ  َراه ْو امَ ، َولمَ
   ".«اْ َدا فني حن نس َغْ رن َهذَ إنلَ 
 .نقى قع اليف  هإ الروح - حمه هللا–ْر د قع يس دل المؤلف  واحداللقصل او 

 طالب:..........
 نعم.

عمممن  وال ،.....عمممن المممدفَ يقمممال....................المممدفَ همممي الروح ًذا هممميطالمممب:..... إ
 ح.....الرو 
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 إال لو جا  فإ نوص   ا جا  فإ اليصوص  ه لممطابقال ْق      ، ط ح حاد  ا  ،ا ط ح حاد   
 ووم الووذْر ف ،ْميظوور موواذا ْر وودوع بووه احاد ووً  اط حً مووا دا  ا وو لكوور ،ع هووذا هووو هووذاإ :إ لقيووانشوور 
 روع ا ط ح م.يفس ت 

يدممممام ة يممممهممممذه اَل  ممممن امممممتثدى -صمممملى هللا عليممممه وممممملم-َن الدحممممي طالممممب:..............
 .قلبه.........

ُ فووإ هووذ  ،فووإ هووذُ القصوول نووا  لقبووه «وال ْيووا  لقبووه ،قنووه ْيووا  ن يوواُ» نعووم جووا  بالحوودْو الصووحيح
 واالح يووا  ،وال حوورَ  ،وفووإ هووذا ْسووقيل   ووحاب الحوورص  ،م ووها  ل كوووع شوورنً  ؛القصوول نووا  لقبووه

ا مووي فقووو  ،لقوودْر موور  ل ذلوو ، ولووم يحصووْطقووع الَووم نوور  وو ال الصووبح ح ووى نووا   مقع شخصووً
هوذا  ؟ا لمبو وان صوا  الققو  وا سوى،  ،اك مور الحسورالوم ي وع هي -والس   نقيه الص ال  -اليةإ

    إذا بوذلوقنوه ال ْوم  ،ف وذا حمكموه ،قع مور نوا  نور الصو ال ،ق َر علحصق  هذُ القصل   ،موجود 
 يقظ موور اسووو  ،وإذا ان بووه ،هووو الووذَ رووب   وحووه - جوول ونوو-وقع هللا  ،وان فوو  الموانووع ،ا سووباب 

إنموا ْيسوى  -والسو   نقيه الصو ال-واليةإ  ،-والس    النقيه الص -نومه يفعل مهقما فعل اليةإ  
ر  .ليسم

وه وقت   طالب:  َول  ا يقوم.الٍو
 .قول ما يقو  ،قول ما يقو  نعم

 ال يمكن تأْ رها.  طالب:
ا ال ل وا إال ذورها ال وف فقيصق ا إذا مر نا  نر   ال قو نس  ا»ُر ال يجور له ْ م  ،ال ْؤمُر  ،ال

لووو  ووق    اح  :لو قووو  ،نصووف سووانل ،ر ووع سووانلب يقظ لةوول الوودوا بعوو  اليوواس يسوو  يعيووإ «ذلوو 
مووادا   يعيوإ ،إشو ال هموا فيوو ، قوع ،والولوو   قوع ،ذلو  مووا قشوبه وق ،االم بوا  قو فوات  ،قول الودوا 

 .عقم  فوً ا هذا ممقر  نيد قهل اللاا  الفوائ وما باد ت، يج   ،ان  ى الول  
الَة{]الدسا : {:بقوله تلالىيستدل  طالب: ............... َذا اْطَمْأَمدُتْم َفَأ نيُموا الصه   ثاًل  [103َفَن

 للصالة. ةغ ر  ايأ تة حب يكون  دتبه  ن مو هول  ا يَ
اليووو ، والخوووف ْووؤدَ إلووى مقوول فووإ الخوووف م وور  ،الخوووف م وور اليووو  يعيووإ ،ذا م وورهوو ،ال ال ال

 .ْؤدَ إلى مقل ما ، واليو ص اللا
َذا } القتال ب: في حالطال  في حال الحرا. في حال القتال دُتْم{اْطَمْأمَ َفَن
 .فإ حال الخوف وف قنهمعر 
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يُح فنيهن ََمههُ الثهالنَثةُ " حن َسامن اْلَمْحُسومَ  : َوالصه ٍْ يف  ُ َشابنك  لنْْلَ ْسم  َلطن   ".َوُيْخَر ُ  ،، ُيْجَذاُ ةٍن
لت { ،قنقووم بووه هللا ،وال شووإ  ،وال معيووى ،جوووهر وال ،وال نوور   ،جسووم هال يقووال لوو قنووه والصووحيح لووم

رت َ   تإ{]اإلسووورا : رت َقموووت وحم موووت  اجوووا ت لوووه قو ووواف  وووح  ب ووو ،لكووور جوووا ت لوووه قو ووواف ،[85الووورُّ
  .اهلل قنقم ب اف ،وويف   ا ،ا  يوو ،االيصوص قما حييق  

فُّ  ،  َوُيْخَر ُ   ،ُيْجَذاُ " هن ُيلمَ ي ََْكَفاممن دْ وَ   ،َوفمن َرُ ، اَل ، وَ َر ُ يمُ َما ن ُيلمْ ى السمه هن إنلمَ وتُ  بمن ى ،َيممُ َو َواَل َيْفدمَ ، َوهمُ
لُ  ُه ََوه ا لممَ مممه ََ لممَ  ، ن ْي رُ َولممَ ْ نن ُه آْممن َو بنَلْ دممَ َدْينن  ،، َوهممُ ةس َويممَ ُه ُذو رنيممحس َط  نبممَ ةس  ،، َوََمممه حن ثممَ َْ اَو ي  ، َكمممَ فممن

ي ن  دن ي حممَ َرةَ  ََبممن َفُة اْْلَ ،  ُهَريممْ هن صممن ذن َرا ن َوهممَ َفُة اْْلَعممْ امن اَل صممن سممَ ْد َذَكْرمممَ ٍْ اَر ، َوقممَ بممَ ْْ ي ا اْْلَ هن فممن َذا ُكلمم ن بناممَ
َرةن  َوَُُ ورن   ،كنَتاان التهْذكنَرةن بنَأْحَوالن اْلَمْوَتى ْن ََ  َيْلدني {َفَلْواَل إنَذا َبَلَغتن اْلُحْلُقومَ  } :َوَقاَل َتَلاَلى  ،اَْل المدهْف

اَ  ُروٍن ُْ ْسمنإنَلى  َفُة اْلجن هن صن ، َوَهذن  .م ََْعلَ َوَّللاهُ  ،ا  نَن اْلَجَسدن
ةُ  ره َ : الرهابنلممَ ارنيُّ  ْممَ لنم   ،اْلُبخممَ ي ن  َوُ سممْ دن ْن حممَ ي  ممن َرةَ  ََبممن ن  ُهَريممْ وَل َّللاه لهمَ صممَ - ََنه َرمممُ هن َومممَ ُ َعَليممْ  -لهى َّللاه

هن إنَذا ََوَ « :َقالَ  َة إن  ،إ َََحُدُكْم إنَلى فنَراامن لمَ ْن ْذ َاا هُ  ،هن َزارن َفْلَيْأْمُ ا فنَراامَ ُْ بنامَ ْدُف م ن، َولن َفْل مَ ُه اَل  َّللاهَ ُيسمَ ممه ، َفَن
هُ  َلفممَ َْ ا  ُم  ممَ هن  َيْللمَ ى فنَرااممن َدُه َعلممَ عَ َبلمْ َطجن َذا َََراَا ََْن َيضممْ َن نن  ،، فمَ ق نهن اْْلَْيمممَ ى اممن ْع َعلمَ َطجن ُْ َولْ  ،َفْلَيضممْ : َيقممُ

ْدحني ٍَ يَفُلهُ رْ َوبنَك ََ   ،ُمْبَحاَمَك َرب ني َوَضْلُت  اْغفنرْ  ،، إنْن ََْ َسْكَت َمْفسمن ا فمَ الَ  ،»َلامَ ارنيُّ  َوقمَ نُ  ،اْلُبخمَ  َوابمْ
هْ  ذنيُّ ، َ اٍممَ َدلَ  :َوالت نْر ممن ا بممَ ا ،َفاْرَحْماممَ اْغفنْر َلاممَ ْلَتَاا ،فممَ ا َتْحفممَ  ،َوإنْن ََْرمممَ ا بنمممَ اَاَك َفاْحَفْظاممَ بممَ ِن هن  ُظ بممن

النحن  َتْيَقظَ وَ « :الت نْر نذنيُّ  . َزااَ  نَ الصه ُن  ،إنَذا اممْ ن َفْلَيقمُ ُد لنه دني، َوَراه : اْلَحممْ سمَ ٍَ ي  امني فمن ذني َعافمَ يه  المه  َعلمَ
ي َن لنيُروحن ْكرنهن  »، َوََذن ره   ،«بنذن َْ نْ  اْلُبَخارنيُّ   َ َو ةَ  عمَ الَ  ُحَذْيفمَ ن « :قمَ وُل َّللاه اَن َرممُ هن -كمَ ُ َعَليمْ لهى َّللاه  صمَ
َذ َ ْضَجَلُه  نَن الله ْ   -َوَملهمَ  َْ د ن إنَذا ََ َْ ولُ هن ُن َوَضَع َيَدُه َتْحَت  من ، ُثمه َيقمُ مه بناممْ وتُ : اللهامُ ا ،َك ََ مُ ، َوََْحيمَ

ن الهذني ََْحَياَما َبلْ  :لَ َقَظ َقاَوإنَذا اْمَتيْ      .»َوإنَلْيهن الدُُّشورُ  ،َد َ ا َََ اَتَدااْلَحْمُد لنه
وا إذا َوإ   طالب:   ؟يا ايخ، اللفظ للٍو

 ؟ماذا
هن إنَذا َََوإ َََحُدُكْم إنَلى فن «  طالب: َلَة إنَزارنهن  ،َراان ْن ْذ َاا ُْ  .......»َفْلَيْأ

 .اس حباب   ،ر إ شاد هذا قم  ،هذا قمر إ شاد  ،ال
َلَة إنَزارن « :طالب: قوله ْن  ...............حكم ف اا  لداه »هن َاا
 هْوجود فيو  علو ؛فورا نف  ال هيحصل بما قع  المقصود   رف إراُ  ،دامقل إراُ  قو ، يف  إراُ 

 .ْاُر هامل قو ،دابل
  .طالب: يلدي بأي اي  يحصُ
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 .نعم
اَلى" ُه َتلممَ ْوتَ } :َقْولممُ ا اْلمممَ ى َعَلْ اممَ ي َقضممَ ُك الهتممن مهى {َفُيْمسممن ُه ُ سممَ ى ََمممه ةن َعلممَ َراَ ُة اْلَلا ممه هن قممن ذن ُن  هممَ اْلَفاعممن
ُ َعَلْ َاا:  ، ََيْ َمْصًبا  {اْلَمْوتَ } تنَيارُ َقَضى َّللاه ْْ ،بن وَََ ، َحاتنمس ي ََبن  ، َوُهَو ا ةن  ي ُعَحْ دس لن اَْليمَ ي ََوه  :لنَقْولنهن فمن
ََ ا} َوفهى اْْلَْمفمممممممممُ ُ َيتمممممممممَ ي عَ  ،{له َو َيْقضمممممممممن اَفامممممممممُ رَََ  ،َلْ امممممممممَ ُ   َوقمممممممممَ ُن ، اْْلَْعممممممممممَ ى بمممممممممْ َوَيْح مممممممممَ

َي َعَلْ َاا اْلَمْوتُ  " َواْلكنَسائنيُّ  ،َوَحْمَزةُ  ،َوثهااس  هُ " عَ ُقضن لمُ مه َفاعن ْم ُيسمَ اُس الده  قمال  ،َلى َ ا لمَ ى ،  حمه َواْلَمْلدمَ
د   دْ  ؛، َوََْاَبُه بنَدَسقن اْلَكاَلمن، َغْ َر ََنه اْلقنَراَ َة اْْلُوَلى ََْبَ نُ َواحن ْم قمَ ى ْلنَمهامُ وا َعلمَ َملمُ ٍْ ََ { ُُ ْم ، {َوُيْرممن َولمَ

"ُُ ةن َتْدحنيمه  عَ   ،َيْقَرَُوا "َوُيْرممَ ي اَْليمَ هن َوفمن يمن ُقْدَرتمن ى َعظمن هن بن  ،لمَ َراان ةن اْْلُ َواْمفمن يمه هُ وَََ  ،ُلوهن ا ُ  ممه ا َيشمَ ُُ  مَ ، َيْفلمَ
َواهُ  ،َوُيْح ني ُر َعَلى َذلنَك من  ."َوُيمن ُت، اَل َيْقدن

فو  شو  قع  ،و مرسول الم ْو ر موي م فوإ ولو  واحود  ،ييب  الم ْ ر مر البَر فإ اع واحود   ،نعم
 .-جل ون -وقع مهل هذا لي  بمقدو  قحد سوُا  ،يلل ذا ْدل نقى نظيم القد ال اإله

  ا الذي مقصده بالفاعُ؟ الموت هو الفاعُ؟ ......يا ايخ!....طالب:  
تَ { ال وت ا التموووَ ى َنَق ت وووَ  وووذا بيووواً  نقوووى قع الفعووول مةيوووإ ف نقوووى القووورا ال ا مووور  موووا ق ،مفعوووول بوووه }َلاوووَ

تَ } لقمعقو  "" لقمج ول ا  الفعل يو  ،}َلَاى َنَق تَ ا التَموت تم َإ َنَق تَ ا التَموت  .فانلئ  نا لمات
 ائب فاعُ.طالب:..... م

 .نعم
 لكن لو  ا.....  طالب:
 ؟كيب
 ...على قرا ة اللا ة }َقَضى َعَلْ َاا اْلَمْوتَ { :طالب

تَ }لرا ال العامل   .{التَموت
 ؟ ا الذي مصب الفاعُ  طالب:

  .هفي ؟ ماماذا
 هللا.  طالب:

 .تَ وت مَ نق  ا الت  لاى هللا، نعم
 .طالب: قضى هللا

 .لهذا الفان، نعم
 .طالب: الفاعُ هو هللا
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     نعم.
ََ اْلَم  نتن " ن َمْف ُن َّللاه ََ الدهائنمن،  ، َوالدهائنمنإننه فني َذلنَك ََلَياتس َيْلدني فني َ ْب ََ َوإنْرَمالنهن َمْف هن َمْف ، َوَحْبسن

َملنيُّ  َوَقالَ   ،{لنَقْومس َيَتَفكهُرونَ }اْلَم  نتن   منْلتُ  :اْْلَصمْ ًرا  ممَ ولُ يَ  ُ ْلَتممن مْ قمُ ، سمَ : ُروُح اإلْن ْزلن ةن اْلغمَ ُُ ُكبمه ثمْ انن  ن
وحُ  ُُ الرُّ يَفُتْرَم ي  ،، َفَيْمضن مه َتْمضمن َوإ   ،ثمُ مه ُتطمْ ي ُ  ،ثمُ ُُ َفَتجمن ُْ ْد ةن  ،، َفتمَ ى اَْليمَ َن َفَمْلدمَ ُُ  من ُه ُيْرممَ : ََممه

الن ا ي حممَ ْي   فممن وحن اممَ ْومنالممرُّ ُ  بن  ،لدممه َدنن ُ تهصممن ي اْلحممَ ا فممن رُ َوُ ْلَظُماممَ ا َيخممْ امممَ ْداممَ االً  ُ   ن ا ات نصممَ يممن فن َذا  ،َْ َن فممَ
ْدَاا َفَلااَ  هن َ ا اْمَبَسَط  ن َذَا ُ ْلَظُم ُروحن ٍَ : َغْ ُر َهَذا ،اْمَتْيَقَظ اْلَمْرُ   َُ  ."َوقن 

لول، قو  جو     ، ومي وا موا ييوب  ميوهت ع الروح ْ ج ق مي ا ما ييوب  بالكقيول بوالمو إ  :إذا لقيا  يعيإ
جول -الوروح واحودال، وهللا  ،ذا الك   لوي  نقيوه دل ولر هلك  ،وندمه  ،راق باليو كهر بحس  االس غ

بول الغوو ل قموا وون وا مور  ،قو مور اليووائم ،مور الم و     وانو قمةور ب نوه ييوب  الوروح سوووا ً  -ونو  وم
بوووذل   ،ذ ميووه القق ووولومي ووا موووا ْؤمووو ، ووورمهوول مجمونووول الَووعر الوووذَ بال ووود مي ووا موووا ْؤموووذ ميووه الكه

هووذا  ،، و عاوو م يحوو  بمووا حولووهو عاوو م نمعوواس ،ليسووت عاوو م يسوو غرق، و عاوو م ْ فوواوت اليووو  ب
 .له بالروح كْعقُّ ك   ال 

 طالب:.............
 .نعم

 طالب:.......
     .ما يفعل ب ا إذا مات مهق ،ما يفعل ب ا إذا مات مهق

ُن َوفني  " رن }  التهْدزني ْن ََ مْ وُح  من ُن المرُّ وحن قمُ ي َوَيْسَأُلوَمَك َعنن المرُّ ُ،: اَل َيلْ ََيْ  {َربم ن ُه إناله َّللاه يَقتمَ ُم َحقن دْ  لمَ  َوقمَ
َم فني   ."ُمْبَحانَ َتَقده

 طالب:............
اسومه  فوإ هوذا البواب  فلو ت قم و اب مر قنفع موا  -مه هللا ْعالى ح–ييم البر ال  ،ف ف  ا و   ل  قالروح  

و لوم والح ايوات ال وإ لوذوور بعو  القصوص،  ،الروح، وإع وواع ال يخقوو مور ذوور بعو  المسوائل
وإع وواع بعاو م يَو ر  ،وهوو إموا  محقوك ،و ذورهوالكور موع ذلو  هو ،ْذورها ابر اليويم لكواع قولوى

ا  .اْهقوائوول مصوويف الك وواب موور هووذا إلووى قع ذووور موور قحوووال  - حمووه هللا–بوور  جوو  احووافظ الوقياووً
 .ْذورها لكاع قولى قشيا  لو لم قهوال القةو  هالروح فإ و اب
 طالب:......

 نعم.
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 طالب:......
 .نعم

 طالب......
 ؟فيه ماذا

 طالب:.....
 وإع ،لوالوووع، ف وووإ  وووادللإع  ابقووو  ا ،ذا مووور نووووع الووور   هووو ،ْ بوووع الووور    ،هوووذا ْ بوووع الووور   كووول 
 ف إ واذبل. ،ف  مال

 ؟اتسمى حلمً  َم ،تسمى رؤإ  !يا ايخ  طالب:.........
 ْسمى     نعم.

 ..و  َثدا  الدوم.........هُ........ على مقُ الوضطالب:............
 قْر؟

   طالب: ...........
موي م مور  ،يَوعرال  هووو  ،قوى الظور قنوه يحصول ميوه الويق   نوه يغقو  ن ؛ل  انوع اليو  إ  لالوا:
 ،لقويق   لومي م مور ْور  قنوه مظيو ،وما دل نقيه حدْو  فواع بر نسال ،ذاْهقنه نال  ب  ْر  

 ،موو م ر ،موور جووال  و فرلوووع بوو ر قحوووال اليووائم ،فيفرلوووع بوو ر لق قووه، ووه ووُر ،ولووي  بيووال  بذاْووه
 .إلى م ر ذل  ،ئومر م ك ،جعطومر ما
 ...ح فارقت الجسد والرو  يجب غسله ن الم تإ  :ا قلداطالب: إذ

 .معن
 باذا يمدع............ .... ،الجسد توالروح فارق  طالب:

 .ْعةد ا هو نمإ ،ال ْق   قع ي وع لمفا لل قو ْعةد؟ ،لكر هذا لمفا لل الروح الجسد 
 .التماسطالب:  

 .بد قع ْطرد   فمس يبطل  وان  نقً   لو ،هذا ي فإ ما ال ماس ،ال
اَلى" ُه َتلممَ َفَلا َ }: َقْولممُ ْن ُاونن َّللاهن اممُ ُذوا  ممن ي {ََمن اتهخممَ ُذوا َيْلدممن ُن اتهخممَ ا  ََْي بممَ اَلمن  ممَ ي اْلكممَ َداَم، َوفممن اْْلَصممْ

َتُاْم ، لنَك ََلَياتس لنَقْومس َيَتَفكهُروَن، َلْم َيَتَفكهُروافني ذَ  : إننه ، ََيْ مهُن َلمْ َيَتَض  ُذوا آلنامَ دهُاُم اتهخمَ َفَلا َ َوَلكمن  .امُ
ُْ َََوَلْو َكاُموا اَل َيْملنُكوَن َاْ ًتا َواَل َيْلقنُلونَ } ُْ َلُاْم َيا  :ََيْ  {ُق ُذوَمُاْم ُاَفَلا َ  :ُ َحمهدُ  ُق َوإنْن َكاُموا  ،َََتتهخن

ْ ًتا  ممممن اَل يَ  وَن اممممَ َفاَعةن ْملنكممممُ ونَ َواَل يَ } ،َن الشممممه ، ؛{ْلقنلممممُ اَاات  مممممَ ٍَ ا  َمهاممممَ تنْفَااُم إنمْ َوهممممَ  ْلن ارس َذا امممممْ  .كممممَ
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يًلا} من ٍَ َفاَعُة  ن الشه ُْ لنه ن َوْحَدهُ  َمص  فني ََنه  {ُق َفاَعَة لنه َدُه إناله } َقاَل:  َماكَ  الشه دمْ َفُع عن ذني َيشمْ َ ْن َذا المه
 .{َتَضىإناله لنَمنن ارْ  َواَل َيْشَفُلونَ } ،هن َفاَل َاافنَع إناله  نْن َاَفاَعتن  ،[255ْذمنهن{]البقرة:بنَن 
يًلا}  من ، َمْصب  َعَلى  {ٍَ َُ   اْلَحالن ْن قن  ْ نن َفَن ْثدمَ وُن لنالن ا َيكمُ ا إنمهممَ يلمً من ٍَ ًدا:  اعن َدة ،، َفصمَ َفاَعُة َواحمن  ، َوالشمه

اْلَجَوااُ  َدر   {َفاَعةَ شممه ال}ََنه  :فممَ ْثدممَ ْ َ صممْ نن االن َؤا ني عممَ َدُر يممُ يممعن  ،نن ، َواْلَمصممْ َمَواتن } ،َواْلَجمن ُك السممه ُه ُ لممْ لممَ
ُلوَن{]الز ر: ٍَ  .[44َواَْلْر ن ُثمه إنَلْيهن ُتْر

اَلى  ُه َتلممَ َر َّللاهُ وَ } :َقْولممُ َدهُ إنَذا ُذكممن دَ  { َوحممْ دممْ َدرن عن ى اْلَمصممْ ب  َعلممَ ُن  َمصممْ الن ْيهن  َحوَ َومممن  ،اْلَخلن مم ى اْلحممَ ، َوَعلممَ
ْددَ  ََ  عن   .ُيوُم

ولوذا لوال  ،رالبود قع ي ووع نكو ال والحوال ،عر وبُ ماواف إلوى الاوم ر اك سو  ميوه ال وحود  ،الحوال
هوو و وحدُ مصد  مؤود لفعل محذوف مر نوع هذُ الموادال  ،نمص  نقى المصد   :الخق لو   هس ةو 
ل هووي ومَ  ،وهووذا الووذَ نصووُر ابوور مالوو  ،حووال :موور ا ئموول يقووولهووو و  ،ونيوود ْووون  بوور حة وو   ،ال فوورد 

 : ه يقولبمهل هذا فإ قلف  
 ج  د دك اووح ىعي ْيك ُر م       ن قد ف لفًظا فا والحال إع نمر ت 

 ووحدك اج  د  ىْيك ُر معي        ن قد ال إع نمرف لفًظا فا والح
ل بحوال ؤو ْو ،لكي وا إ وافل لفظيول ،اك سو  ال عر وبو  اوإع وواع ماوافً  ،وحدك اج  ود يعيوإ ميفورًدا

موورت نق يووا فووإ  ،موور الغرائوو  يعيووإ موور  ووعف مسوو و  الطوو ب  وو ب العقووم فووإ العر يوول ،نكوورال
الوواو  ،الوواو نا فول :فإ مس و  م قود  فوإ الجامعول لوال واحد   لفقا  ،او قة  إنراب   ،الد س وحدُ

 نا فل.
   ..............َصُ الكلمة  طالب:

 . عف ما و ا ُ قظر ،اُ   عف م ي يعيإ ،شإ  ال يخطر نقى البال يعيإ 
َمَأزهت}" ر ناُ  الَ قمممَ  {اامممْ ْت  :اْلُمحمممَ ْولُ  ،اْمَقَبضمممَ َو قمممَ اسس  َوهمممُ بمممه َِ نن  دس  ،ابمممْ الَ وَ  ،َوُ َجاهمممن اَاةُ  قمممَ َرْت  :َقتمممَ  ،َمفمممَ

َتْكَحَرْت  َرْت  ،َواممممْ ْت،َوَكفمممَ الَ  ، َوَتَلصمممه َؤر ن ُ  َوقمممَ َرْت، :اْلممممُ ورُ  ََْمكمممَ ْتَزازن الدُّفمممُ من امممْ ُُ االن َراُر.  ،َوََصمممْ ْزون َواالن
   :ُثومس ُكلْ  َعْمُرو ْبنُ  َقالَ 

ُه الث نَقا  " بنَاا تُ إنَذا َع
   .اله تَقافم  ،اله تَقافم 

ُه "  "اُف بنَاا اْاَمَأزهْت  الث نقَ إنَذا َع
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ْمقووو  بووه الرموواح :يقووول وفووإ  ْهييووب القسوواع، ،  بووهوهووو مووا يمقوووي  ،وميووه ْهييووب القسوواع ،الهقوواف مووا 
    .   بهيعيإ ما يمقوي  "ْهييب القساع"ب ذا العيواع  ك اب 
َمَأزهْت إنذَ " ا ااممممممْ اُف بناممممممَ ُه الث نقممممممَ  ا عممممممَ

ْوَزَمًة َزبُ    ْتُاْم َعشممممممممممممممممَ اَوَولممممممممممممممممه  ومممممممممممممممممَ

   
َزلن   :ََُبو َزْيدس  َوَقالَ  َن اْلفمَ َر  من ُُ ُذعمن ٍُ ْذُعورُ  ،اْاَمَأزه الره َو اْلممَ َُ َلامُ  ،َوهمُ رنُكوَن إنَذا قن م اَن اْلُمشمْ  اَل }ْم َوكمَ

رُ   ،َمَفُروا  {إنَلَه إناله َّللاهُ  هن }  ،واَوَكفمَ ْن ُاوممن يَن  من ذن َر المه ي {َوإنَذا ُذكمن ي  َيْلدمن ْيَطاُن فمن ى الشمه اَن حمن َن ََْلقمَ اْْلَْوثمَ
ةن الده  ي ن ََْ دنيممه هن  -حممن ُ َعَليممْ لهى َّللاه لهمَ صممَ وَرَة ]المم -َومممَ هن مممُ َد قنَراَ تممن دممْ َك اْلَغَرامن مم[ دهْجمنعن ىتنلممْ  َوإننه  ،ُق اْلُللممَ

   ."َاَفاَعَتُاْم ُتْرَتَجى
وقع مر قهل العقم والحافظ بر  ،ْقد  الك   نق  ا ،و ال الحلسْقد  الك   نقى لصل الغران ك فإ 

فوإ السوو رال   - حمووه هللا-واإلمووا  المجودد  ،ْوودل نقوى قع ل ووا ق و ً  ا ووا  رلوً   قع لْور  حجور وم ووُر
 -والسو   نقيوه الصو ال-مهول هوذا نقوى لسوانه  ف وروع قع دموول م ورهم ، وقمالقد ابر حجر  نهك ف

هووذُ القصوول نسووًفا وا ، فيسووفوال حر ووب ،وال غ  وور ،موور لتةوول الَوويطاع يمعوور  مووا قمموور ب ةقيغووه لقوويق  
نفسووه فووإ سووو ال الحوول موور لووال ب اووعيف ا موور قئموول  المقووا فووإ  وذمكوور ،م وو مر رالموور الم قوودم ر، و 

 سوووالل اسوووم ا لنصووو  المجوووان ك ليسوووف  - حمووول هللا نقيوووه-انإ قَووويإل ا لبووولو  ،وال فسووو ر ،دْو الحووو
 .وم داولل ، سالل مطةونل (لصل الغران ك

 يا ايخ!........  طالب:
 نعم.

 ......القصة فسر اَلية إال باذهَن مُ  مستطيع ال...... تقول  َلفاظ  طالب:
 ؟ماذا

 تمدى الشيطان.كم  .......طالب:
 ؟نعم
 .إال باذه القصةاَلية ر هذه َن مفس ن ال مستطيع   ب:طال

 ؟إال ب ذُ القصل
 طالب: ...........

، ْفسو ر هوذُ اآليول نيود ا ئمول المحققو ر نرفو  لو  جعو  إلوى  ،لسيا بحاجل لمهل هذُ القصل قبًدا
   .نعم
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ْيَطااْْلَوْ   َيْلدني" له صمَ -ُن فني ََْ دنيهةن الدهحني ن  َثاَن حن َن ََْلَقى الشه هن َوممَ ُ َعَليمْ هن ممُ   -مَ لهى َّللاه َد قنَراَ تمن دمْ وَرَة عن
ى[ الممممدهْجمنو ] َك اْلَغَرامن ممممُق اْلُللممممَ ى َوإننه  ،تنلممممْ َفاَعَتُاْم ُتْرَتجممممَ رنينَ  اممممَ ُة اْلُمَفسمممم ن َماعممممَ ٍَ ُه  ْم } .َقالممممَ إنَذا هممممُ

ُرونَ  ُم اْلبنْشرُ  {َيْسَتْبشن وهنان ٍُ ُرورُ  ،ََْي َيْظَاُر فني ُو  .َوالسُّ
اَلى  ُه َتلممَ ُن ال}: َقْولممُ مه قممُ َماَواتن َواْْلَْر ن لهاممُ َر السممه اطن ب  مَ  { فممَ اف   ؛صممْ َدا   ُ ضممَ ُه مممن َمممه َذا ،ْلن النُم } َوكممَ عممَ

 ."{اْلَغْ بن 
رَ } ا ت ففووا ر بوودل موور  ،لوول يووا فووا ر السووماوات، وا     :مميوواد  ماوواف، ف ميصوو  و نووه لووال {فووَ

ف  يوا  اليودا  "يا هللا"وق ق ا   ،الق م ذت و ت  ،حم  الج لول بيوااسوم سوم الاهوذا   وراعلوا ،  ني وا المويمونوم
جوا  نقوى وجوه الَوذوذ الجموع بو ر  ،والمةودل ب ر الةودل الميم جمع  قيدا  مع لل ال إ هإ فإ ا  

 ،المةودلب إمواو  ،إموا بالةودل ،"الق وم" :قو يقوال "يوا هللا" :إموا قع يقوال قنه فا  ل وإال  ،الةدل والمةدل
 :لوله اجا  شاذ  

 لق م ا لق م ياا لول ياق         ملي قَ     ذا ما حد إ إنإو 
    .هذا مح و  نقيه بالَذوذ  
ْددَ ُز َواَل َيُجو  ،{اْلَغْ بن   َعالنم} َوَكَذا"  ."ََْن َيُكوَن َمْلًتا من َحَوْيهن  عن

َمَواتت }ك هما نقى  ر ك الةودل مور  َر السوي ا ت مي فوَ التَم التَغ وت ت {و ،}القي وم  ،قو بيواع ،بودل [46]ال مور:}نوَ
 .ذورها قهل العقم ف بياع إال فإ مسائل     ي وع نطيصقح قع  الً يصقح بد كل ما 

َك فني َ ا َكاُموا فنيهن َيْخَتلنُفونَ ََمْ }" َباان ِن يحن  ،{َت َتْحُكُم َبْ َن  دن  ْبنن  َمَلَمةَ  ََبني َعنْ  ُ ْسلنمس  َوفني َصحن  َعحمْ
ْحَمنن  َي َّللاهُ رَ  َعائنَشةَ  َمَأْلتُ « :َقالَ  َعْوفس  ْبنن  الره يُّ : بن ْدَاا عَ ضن هن -َأين َاْي س َكاَن الدهحمن ُ َعَليمْ لهى َّللاه  صمَ
لهمَ  َن ا -َوممَ اَم  ممن اَلَتُه إنَذا قمَ َتْفتنُح صمَ ُن َيسمْ ْت لله مْ نَ ؟ َقالمَ اَم  ممن اَن إنَذا قمَ ُن : كمَ اَلَتهُ  الله مْ َتَح صمَ مه لله ا : اْفتمَ اممُ

َُ  َراه  ي ْحرن َُ  ،ٍن يَكائن  َُ َوإنْمرَ  ،َو ن َماَواتن َواْْلَْر ن فَ }  افن  َر السه َااَاةن عَ  اطن ْ َن النَم اْلَغْ بن َوالشه ، ََْمَت َتْحُكُم بمَ
َك فني   َباان ُتلنفَ  {َ ا َكاُموا فنيهن َيْخَتلنُفونَ ِن ْْ مني لنَما ا ْذمنكَ  اْهدن ، إنمهَك َتْادني َ ْن َتَشاُ  فنيهن  نَن اْلَحق ن بنَن

يمس  َراطس ُ ْسَتقن بنيعَ  َبَلغَ ا َوَلمه  ،»إنَلى صن  ."م ثُْ  ْبنَ  الره
 .مهيم مهيم،

ا "  غَ َوَلمممه ُُ  الربيممع بممن ْ ممثم َبلممَ ي   َقتممْ نن َعلممن ْ نن بممْ ْدُامْ - اْلُحسممَ ُ عممَ َي َّللاه رَََ  -َرضممن َر } :قممَ اطن مه فممَ ُن اللهاممُ قممُ
َت َتحْ  َااَاةن ََمممممْ بن َوالشممممه النَم اْلَغ ممممْ َماَواتن َواْْلَْر ن عممممَ بممممَ السممممه ِن ْ َن  ُم بممممَ ا كممممكممممُ ي  ممممَ َك فممممن يممممهن اان اُموا فن

َحْ رس   َملن ُد ْبنُ  َوَقالَ  ،{َيْخَتلنُفونَ  طُّ   :ٍُ د  قمَ ا ََحمَ ا َقَرََهمَ َأَل َّللاهُ  ،إنم ني َْلَْعرنُف آَيًة  مَ اُه  امَ َفسمَ ْ ًتا إناله ََْعطمَ
 .إنيهاهُ 
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َماَواتن َواْْلَْر ن َعالن }: َقْوُلُه َتَلاَلى  َر السه ُن اللهُامه َفاطن بن ا مَ ُق َك  ،ْلَغ مْ اان بمَ ِن ْ َن  ُم بمَ َت َتْحكمُ َااَاةن ََممْ َوالشمه
 .{فني َ ا َكاُموا فنيهن َيْخَتلنُفونَ 

اَلى  ُه َتلممَ وا} :َقْولممُ يَن َظَلمممُ ذن ْو ََنه لنلممه ذهُبوا {َولممَ َرُكوا ،ََْي كممَ ُه َ لممَ } ،َوََاممْ ْثلممَ ا َو ن يلممً من ٍَ ي اْْلَْر ن  ا فممن ُه  ممَ
و ن  ْن مممُ هن  ممن َدْوا بممن َذاان اَلْفتممَ نْ  ؛ََيْ  { اْللممَ ْومن  ممن َك اْل ممَ َذاان َذلممن و ن عممَ ى هممَ  ،مممُ ْد َ ضممَ وَرةن ]آلن َوقممَ ي مممُ َذا فممن

َرانَ  مممْ دن ]وَ  ،[عن ُحونَ } .]الرهعممْ وا َيْحَتسممن ْم َيُكومممُ ا لممَ ن  ممَ َن َّللاه ْم  ممن َدا َلاممُ ا ممن  {َوبممَ ا ُرونَي فنيممهن  ممَ ُ ن  ممَ  ْن ٍََممَ
ور   َرَواهُ  نْ  َ ْدصمممُ دس  عمممَ الَ  ُ َجاهمممن وا :قمممَ لمممُ ا حَ  َعمن وا ََمهامممَ ااًل َتَوههممممُ َدات  ََْعممممَ َي ممممَ  نَتات   ،سمممَ َذا همممن َن  ،فمممَ
د نيُّ  َلهُ َوَقا   ."السُّ

 وم  ،يظي وا حسويات   نوه يعمول قنمواالً  ؛يل مخيفول يخواف مي وا مور فوإ لقبوه حيواالنعم ايل مخيفل، ا
مت } ،ْةوودو لووه سوو عات  ،ْةوودو لووه فيمووا بعوود  ا لووَ ت مووَ َر َّللاي مت مووت َدا َل ووم ةموعَ بووَ َ سووت وا َيحت يح سوو  قع  قبووه   { َيكمونووم

يموه لقيواس مموا و غقو  نقوى ظيوه قع ْعق ،يحسو   ،بوه مموا ْبعودُ مور هللافوالذا    ، وه إلوى هللاقعقم يقر ت ل
 ،وهوذا القصود  ،فعقوى اإلنسواع قع ْ فقود هوذُ الييول ،وهوو فوإ الحييقول مموا ْبعودُ ميوه  ، ه إلوى هللايقر ت 

  .وال شرول  حد  ،لوج ه ال   ا  فيه وقع ي وع نمقه مالًصا ،وقع يجعل
 " َُ َُ اْلمَ َوقن  ْدَاا َقْح ُلوا ََْعَمااًل َتَوههُموا ََمهُاْم َيُتوُبوَن  ن َُ ََْن َيُتوُبواَفَأْاَرَكُاُم  ،ْوتن : َعمن ْد اْلَمْوُت َقْح ، َوقمَ

 ."مهُاْم َيْدُجوَن بنالتهْوَبةن ََ  َكاُموا َظدُّوا
هووذُ  سوو م عوا بم ووعْر وودوع قع ي ،هووم شووباب  :، ولووالوامووع ال رامووإ ال و وول لوووا نقووىونوي  ،نعووم سوووفوا

لكوور موور الووذَ ياوومر ل ووم  ،لةق ووا   مووا وانوو وقنووابوا، وال و وول ْ وود  ،ْووابوا ر وو  الوفووااللوإذا  ،الوودنيا
 ؟نمموروا و و ر ال و ول ولوو مور قع يحوال ب وي مي م موا الوذَ ْوؤم ت و  ؟يووا مور ال و ولم ي العيش إلوى قع يم 

 ،اإلنسوواع نفسووه قو ،نسوواعر ال ووإ ْمميووإ ب ووا اإل  شوو  قنووه موور قنظووم المخوواال سووو ب المهوول هووذا 
 جوواورد لوو إذا بووه إذا نظوور إلووى والوودُ ،ممسوو ر ،رق  عوو  ،   وو ر ؛اليووا شووبابً مار  :بعوو  اليوواس يقووول

 :فيقوول ،رالل إليوه قنوه مور قسورال ممعموي خ وي يم  وه وذا ،لالمائوومالوه نواه   ،ونمه فواق الهموان ر  ،ال سع ر
 .الول  قماميا

ذهو   ،ولوم ْ و و  ،-العافيولو  السو مل نسو ل هللا-وهوو ال يصوقإ  ،وشخص بقغ الس  ر مر نمُر 
فإ نصر  ى بقد امر الذَ يس ر فيه هذا الَخص، وفإ مهل هذا الول  إلُ يه لر   له مر بقد إل

مور قجول   ول ت  ،بقغوه السو  ر المور   قنوذ  هللا ،السو  ر قنو  فوإ اآلع ، عيوا فو :، ولوال لوهالجمعل
و و  لعقو  قع ْمخقوف مور ْوذورك  ،قع يمخ م ل  بخ ور والوع لوه ب اسو دلفمماْو ،  ، و ودنو لو  بعود ْو

ووم  ،ونَورال العوم؟ لوال: مائول ووم نمور ،ع و ونَور  مائل :لال ؟ىوف ت ْو  ْم لد قلا  ه لال: وم نمر الوا



 

 

 

 

 

17  
17 

 17 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

لموا  جوع  :روع يقوولموي عَ قنوا مور قمنواس  يم  :لوال ،وم نمر وذا إلوى اموُر  ،وم نمر ا خ  ؟نمر الخال
ولد جا  مةُر  ت الجمعل ال إ ْق  ا إالفما دا   ،  ما نقيه مر واج  اليصيحلإلى بقدُ بعد قع قدي 

         .-نس ل هللا حمسر الخاْمل- نقى حال ه
ن َ ا لَ َحَدا َلُاْم  ننَ فَ  ،َلُاْم  نْن َغْ رن َتْوَبةس  رُ ْغفَ َيُكوُموا َتَوههُموا ََمهُه يُ َوَيُجوُز ََْن  " وا  َّللاه ُحوَن َيحْ ْم َيُكوممُ َتسمن

ولن الدهارن  ُْ  ." نْن ُا
ْيفووع هووو الووذَ ْبعووو نقووى  جووا  الووذَ ع الر  ؛لكيووه  جووا  ال ْيفووع ،،  جووا شوو  قنووه  جووا  ذا الهوو

جوول -سووعل  حموول هللا مووع الغفقوول نوور وونووه واالن موواد نقووى  ،والغوورو  ،قمووا مجوورد ا مووانإ ،العموول
 ،والقيووت مور  حمول هللا ،و قابقوه اليو س ،م ور هللامور  مور ق شو  قنوه الا  وذ ف  شدْد العقواب    -ون 

ا ال ْبعهووه نقووى العموولو خوواف  ، ومووع ذلوو  ال يمقوود  شوو ًعا ْيفعووه ،حسوورو   ،يجعوول لقبووه ْ قطووع ،موفووً
     .وهللا المس عاع

هن اَْليَ  الثهْورنيُّ   ُمْفَيانُ  َوَقالَ " ُن الر ن ةن فني َهذن َْه ُ  ْلن ا ن يْ ، وَ َيا ن : َوْي ُن الر نيمَ ُتاُ ُ  ْلنَهمْ هن آيمَ ذن ُتُامْ  ،مْ ، همَ  ،َوقنصمه
ْكرنَ ةُ  َوَقالَ  زنلَ  :َعمهارس   ْبنُ   عن رن  ٍَ يًداعن   ُ َحمهُد ْبُن اْلُمْدَكدن َزًعا َادن ٍَ َُ ، َفقن ْدَد َ ْوتنهن  ؟ : َ ا َهَذا اْلَجَزلُ  َلهُ  
اُف آَيةً َقالَ  َْ ن   : ََ ن  َوَبَدا َلُامْ }  نْن كنَتاان َّللاه ْم َيُكوممُ  نَن َّللاه ا لمَ ُحونَ  مَ ُدوَ  ،{وا َيْحَتسمن ى ََْن َيحمْ شمَ ْْ ا ََ  َفَأممَ

بُ لني َ ا َلْم ََُكْن ََْحتَ   ."سن
ال بوووو س  ،فووووإ حووووال القوووود ال نقووووى العموووول ،فووووإ حووووال اليَووووا  ،ح  هووووذا فووووإ حووووال الصووووحلس صووووي
  .بر ه يحسر ظيهفق ،ر   الوفاال، ولا ا جلنَ لكر إذا دَ  ،ح  مهل هذاس صي

رن   ََيْ  {َم  نَتاُت َ ا َكَسُحوا}  َلُامْ َظَاَر    َبَدا َلُاْم ََيْ وَ "  َن اْلُكفمْ ُحوا  من َقاُا َ ا َكسمَ ي ،عن ََ  ،َواْلَمَلاصمن ا َوحمَ
ْم ََْي ََحَ  مبنان   .{َ ا َكاُموا بنهن َيْسَتْازنُئونَ }  َوَمَزلَ ،ْ اَط بنان
َذا } :َقْوُلُه َتَلاَلى ْمَسانَ َفَن َه اإلْن  ."{ ُضر  َاَعاَماَ 

 نعم نعم.
 َْاف َايا ............  ن..........هَكثر  ا َمزلو  فسر الكث رطالب:  

 ذَ  الوالولوإ لكر االن ماد نقى سعل  حمول هللا فو ،ا شيا  ذُْخون م ه قع  ن م يخَوع   ؛مافوا
مر قحو  لقوا  هللا » ،-جل ون - ح  لقا  هللا   و ت ْم  ر اإلنساع فيه مر العمل ال ش  قنهكي ال يممَ 

   .السعلالخوف فإ حال  وجان   ،يغقةوع جان  الرجا نيد دنو ا جل ،«ح  هللا لقائهق
 .وتلالى مبحامه ن هللا  يأسب ن ال.......توازن اإلمسان  ..اْلحسن.......يا ايخ!  :طالب
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 ،موا موذمو والي س و ه و هما مطقوب، وا مر ، والرجا وفبد مر الخ  ال  ،بد مر ال وارع   هو ال
 نعم.

 اْلفضُ في حال الملاصي ....طالب:  
 .نعم

 طالب:...............
وع ،  وهللا وع   ،الياس ْ فواْو  نصووص الك واب  ،فوإ اليصووص ال رم و  وال ره و  جوا   ،اليواس ْ فواْو

وموي م  ،والمج معوات مور اليواس مور ْوؤ ر فيوه ال ره و    ، دوا  ا فراد   ن    ،  ن  ، وهإوالسيل
 موووع الرجووول يعيوووإ ح وووى ،هوووذا موجوووود فوووإ بووواب ال ر يووول العاديووول ،ً اونفوووو  ،اه ووو  ن وووو  مووور ْ  ووودُ ال ر 

ر ف ْموورد و ت مووم بعوو  ا والد  إذا بعوو  اليوواس ،وقوالدُ إذا  ،ا، و عاوو م الع وو شوور   ارداد ب ، وإذا  ووم
      .المس لل ن  ف ،الاد يحصل له   وإذا  مم ت  ،معانقلممع 

َه ا} :َقْوُلُه َتَلاَلى" َذا َ  انَ َفَن ر  َاعمَ اَن ضمُ ْمسمَ َُ قن  {إلْن ي م ْت فمن ا َمَزلمَ نن اْلُمغن مَرةن  : إنمهامَ َة بمْ مه إن }، ُحَذْيفمَ َذا ثمُ
دها َقاَل إنمهَما   ْلَداُه منْلَمًة  ن وه ْلمس َْ ْددني  :َقَتاَاةُ  َقالَ  {َُوتن ُتُه َعَلى عن ْلمس عن بن َعَلى عن وهن اْلَمَكاممن ٍُ ُه بنُو ، َوَعدمْ

ا ى عن } ََْيضمممً دني {مس لمممْ َعلمممَ دمممْ رس عن َْ مممْ ى  َُ  ،َعلمممَ مس }: َوقن ممم لمممْ ى عن ى عن ََيْ  {َعلمممَ لني: َعلمممَ ن بنَفضمممْ َن َّللاه مس  مممن  ،لمممْ
ْلمس }:  اْلَحَسنُ  َوَقالَ  ُ إنيهاهُ ََيْ  {َعَلى عن ْلمس َعلهَمدني َّللاه َُ َوقن  ،: بنلن الَ   ُه قمَ ي: اْلَمْلَدى ََممه ُت ََمم ن ْد َعلنممْ إنَذا  : قمَ

ن َُوتن ُت َهَذا فني ال ْدَد َّللاه ْمَيا ََنه لني عن ُْ هنَي فنْتَدة  }: ، َفَقاَل َّللاهُ َ ْدزنَلةً  دُّ ا  يْ ََ  {َب ي َُوتن َتامَ ُن المد نَلُم الهتمن بمَ
ا ُر بناممَ ة  ُتْخَتحممَ الَ  ،فنْتدممَ رها ُ  قممَ يَ " ََمممه َ  :اْلفممَ ةن  "هممن انَ لنَتْأمن مم ن اْلفنْتدممَ ْو كممَ وَ " ، َولممَ ُْ هممُ ة   بممَ ازَ  "فنْتدممَ  ، قممالَلجممَ

اُس  يرُ  :الدهحه ُْ ََْعطَ التهْقدن   ."ْ ُتُه فنْتَدةً : َب
 ف يل. هقمنط  م 

 ."تدةبُ َُعط ُت ف"
 .............قال مزلت في َبي ُحذيفة  طالب:

 ؟يقول حذيفل ما نيدك
 .........عدد َبي حذيفة  طالب:

 نيدوم؟ ماذا
 ..........طالب:

 قبإ حذيفل؟ قو ،ن ل  فإ حذيفل
 فة.طالب:.....في حذي
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 ؟ماذا
 .حذيفة َبي عحد هللا، واممه يعدد  طالب:

 ؟قبإ حذيفل
 .ةحذيفال  َبي عحد هللا،  طالب:

 ؟ما الطبعل ال إ مع 
 عحد هللا التركي. ...طالب:  

 ؟قو  وذا فإ نسإل إلى قنه وقشا 
  ..، ومقله.ل ون الب ...ُُمق ... الكالمو  ،مخطوطةال مقطت  نال   طالب:

 وم ر موجودال فإ و واب  ،وون ا موجودال فإ نسخل قما ،إ ال إ ْحلل راجم هنقى ول حال و   ا
  .  ب سف قصلال  اع إلى ْرجمل هذا، وهذا، وذمكرت ف يعيإ لو  ج ،ال ما ي فإ  ،ذاوو
اُس قال  " يرُ  :الدهحه ُْ ََْعَطْ ُتُه فنْتَدةً التهْقدن و {كننه ََْكَثَرُهْم اَل َيْلَلُمونَ َولَ }  ،: َب اَ ُهُم ََْي اَل َيْلَلممُ َن ََنه إنْعطمَ

تنَبار   ْْ  .اْلَماَل ا
 ."{َقْد َقاَلَاا}َقْوُلُه َتَلاَلى:  

  ، ونجاح د اساْه  ،وذوائه  ،ومةْره  ،ع نقيه نس  ذل  إلى معرف هس ت بع  الياس إذا وم   يعيإ
وإذا قمفك نس  ذل  إلى   ، حيحلسل واعيل م  نيل  و د س هذا المَروع د ال  ،هذا هو السة  
الد اسل بوالو   وال جر ل  ، عف  هإ  ا مو   هذُ  مهل  ب ع  يَ د  هللا  الع   ،-ون   جل- قدْر 

  ا قو وه رً   ،وا  الخا ق و قْيا قهل الذ   ،سوا هم قذوى الياسوشاهدنا وه ًرا مر قهل الهرا  الواسع لي
قتم     إتنيَما قموْت  مهم َنَقى}:  يقول    لع  ؛ح مل اإلل يلذُ الوقه مر قجل ْحق ك ه  ،سمي م مر قفقر اليا نت

يدتَ  .يعيإ وما لال لا وع  [78]القصص:{نت
الذوإ    ْجاْ ه  ُذوا  ْجد  فإ  نقص  الغال   فإ  قع    ؛وفإ  رله  ،هذا  يم ر  رق  إذا  م  نه 

الياس ق يا   و المقابل بع     ،نقيهفعد  ف ح الدنيا نقيه مر نعم هللا    ،ف  ار  ب ذا  ،يقول هذا
رال وهو  مخططات الكة المر    كة رالالالعرو     ْمباع،    فإ الم اعوهو ْيع  الكةر  ْ م  صفقات ال

ا سد   ،ْيع  مي ا حظ  الفيافإ  ،وله  يقطع  الذَ  السمسا   جد  ا ولات ْو و س غرق    باالْصال   ، 
وف ع شإ   ،بف ع  له  يحصل  ال  إل يل  ،لد  يلع   ؛حت م  اإلنساع   قموْت }  :قول  قتم   إتنيَما  نت َنَقى    مهم 

يدتَ  .{نت
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ا فجعقه فإ إنا  وة ر جد    ،ش ر  لمًحا وه ًرافا  ،ا دمل إلى بقد قنرابي  قع  و مذور مر القصص   
وة ر  يعيإ ذل ولما    ،وي   له  ْيسر  ما  الدابل  نقى  حمقه  الراحقل  ،ق اد  نقى  ْهة   ال   ،يعيإ 
  ؛ و ا  يمَإ  ،وهذا مر ج ل  ،يعيإ هذا مر ج ل  ،ع  ة  واآل  ،ه ب ي  امر بقدُ   م ً فعادل

الدابل ْكاد   ق ُ لما    فجا ُ مر جا  ،هذْر الكيس ر الكة ر رو  مع  ما ْح مل قع ْر    ع الدابل
  ،، وفإ مقابق ا مر الرملممس ر و قوو  ئلما  يعيإ ،مر الةر ل: مائل ورن يقولوع  حممل نق  ا ،ْ ق 

رو    ،ر الكيس ر يخف الحملالةر ب    السم  ،ل   قَ  يا قخ! نيدَ  :ولال  ،فقحك به مر لحك   ،ْو
ما نيدك مر    ؟لى المَ ر نادُا يا ف ع! يا ف ع! ما نيدك مالفقما و   ،       هذا  قَ  عإ  :قالف

 لال  ، دَبإ    العصا الذُ  هللا ما نيدَ إال هو  قبًدا  لال:  ؟؟ هل نيدك مر ا موال شإ ا موال
  ؛ ما لةل المَو ال  ،وما لةل المَو ال  ،نهالرمل إلى م ا  نمع د   ،وهلل الحمد   ،إبله: قنا نيدَ  نايا  ل

 .فرق  قع هذا الذوا  نقى حساب سعل الدنيا باليسبل له  ،وفطي ه  ،وذوائه  ،هققما ان فع بع  هذا  ع
لكر ما ْق   قع ي وع ول مر ي وع نيدُ  قَ    ،وسدْدال  ،و ائبل  ،ونقى ول حال المَو ال مقةولل

الياس  قع   ائ   قميإ  قنرفي وع  قو  قوالياس  ،  ب د   ،الذا،  و  ،  قمو   ون  -  هللا   هذُ    -جل 
ومر ال   ،يمعط  ا مر يح    -جل ون - ع هللا    ؛نيا م ر م سوف  نق  اوالد   ،يمعط  ا مر شا 

الغيى،يح   الياس مر ياُر  الفقر  ، ومر  الدْر  ،ومي م مر ياُر  المال  ُ  فالذا حار   ،لكر  قس 
 ل. عو فالدنيا وق ا ال ْ ع نيد هللا جياح ب ،اإلنساع
الدنيا     له جا ْ   :فقال  ،البر الخقيفل  ابي هجا  السف ر إلى سع د بر المس   يخط     مال 

يمقص لإ    ، فماذا ْر  إذا وان  الدنيا ال ْ ع نيد هللا جياح بعو ل  يا ف ع!  :فقال له  ،بحذاف رها
قر  فا الَخص  هذ   هكإذا واع ما يمق  ،ول الدنيا ما ْ ع نيد هللا جياح بعو ل  ؟!مر هذا الجياح

ْمذور مر ممقكه سوف يمعطيهْ   قكهر مر الياس   ،يمعطيه نعم  ،يارل نر ول ممقكه، وال نر شإ  
 . لكر  م ماذا؟ وهللا المس عاع

 وما ومند به إذا ،وقن ا ال شإ  باليسبل لما ممقك له اإلنساع ،هذُ اليظرال الحييييل ل ذُ الدنيا 
نتَيا{َْ   َوال}  :يقول  -جل ون  -ولذل  هللا    ،ك ما ممقك لهحقي   ع    ؛[77]القصص:يَ  َنصت َبَ  متَر الدُّ

قو    ،فيح اجوع إلى م رهم  ،ْيسوع هذا اليص   مر الدنياوقهل الحرص لد    ، حرَ بع  قهل ال
قتقوا مر قجقه  .ي وع ذل  نقى حساب ما مم

  ، ونقيه قع ي مذ نص به -جل ون -وجد ل حق ك العةوديل هلل وق  ،فالمقصود قع اإلنساع ممقك
                      .  ا مما يحقك به هذا ال دفمر الدني
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مْ }  ،َُم نَ  َعَلى َتْأمن  ن اْلَكلنَمةن   {َقْد َقاَلَاا}   َتَلاَلى:َقْوُلهُ "  يَن  نْن َقْحلنان اَر َقْحَلُاْم َكَقاُرونَ  َيْلدني {الهذن  اْلُكفه
ْددنيإنمهَما َُ  } :َحْ ُ  َقالَ   ،َوَغْ رنهن  ْلمس عن ُحونَ   ،وتن ُتُه َعَلى عن اُموا َيْكسمن دن  مَ  {َفَما ََْغَدى َعْدُاْم َ ا كمَ ا لنْلَجحمْ

نن ََيْ  ْم ُتغمممْ َواُلُامْ  : لممَ ْدُاْم ََ ممْ ْ ًتا ،عمممَ ن امممَ َذاان َّللاه ْن عممَ ْم  مممن : ََيْ  ،َواَل ََْواَلُاهمممُ َُ ى : َفمممَ َوقن ممم ذني ََْغدمممَ ا المممه
مْ  {َفَأَصاَبُاْم َم  نَتاُت َ ا َكَسُحوا }،اْمتنْفَاام    {َ ا}ََْ َواَلُاْم؟ َف   النان َزاُ  َم  نَتاتن ََْعممَ ٍَ مهى   ،ََْي  ْد ُيسمَ َوقمَ

َزاُ  السه  نَتةن َم  نَتةً  ٍَ".  
لجووانإ لوود لكوور معاربوول ا ،السوو عل ا ولووى ال ووإ هووإ الجيايوول سوو عل حييقوول ، سوو عل  مهق وواوجوو ا  سوو عل  

  .مر باب المَاكقل ،ى س علْسم
يَن َظَلُموا}" ْيفن  ،ََْي بناْلُجولن   {َتاُت َ ا َكَسُحواَمُيصن ُحُاْم َم  ن }   هةن ََْي ََْاَرُكوا  نْن َهُؤاَل ن اْْلُ  {َوالهذن  َوالسه
زنينَ } يهن  ،َفائنتن َن َّللاهَ  ؛ََيْ  {َوَ ا ُهْم بنُمْلجن مَ  ،َواَل َمابنقن  .َوَقْد َتَقده
الَ   ُه َتلممَ َك ََل } :ىَقْولممُ ي َذلممن ُر إننه فممن دن اُ  َوَيقممْ ْن َيشممَ ََ لنمممَ ْز ُط الممر ن وا ََنه َّللاهَ َيْبسممُ ْم َيْلَلمممُ ْومس َََولممَ اتس لنقممَ يممَ

ُدونَ  ْكرن   {ُيْؤ ن َمهُه ُهَو الهذني َيتَ  ؛َْصه اْلُمْؤ نَن بنالذ ن َن  ،َوَيْدَتفنُع بنَاا ،َدبهُر اَْلَياتن ْلن ْز َلَة المر ن َوَيْلَلُم ََنه ممَ
ا ،َقْد َيُكوُن َ ْكًرا ًٍ  .َوإنْعَظاً ا ، رنْفَلةً هُ ، َوَتْقتن رُ َواْمتنْدَرا

ن  }: َقْوُلُه َتَلاَلى  ةن َّللاه ْن َرْحممَ وا  من ْم اَل َتْقَدطمُ ان ى ََْمُفسمن َرُفوا َعلمَ يَن ََممْ ذن َي المه اان بمَ ِن ا  ُْ يمَ ْتَت ، {ُق َوإنْن امن
ُع َحْذفس   ؛َحَذْفَت اْلَيا َ  اُس  قال،  ْلنَنه الد نَداَ  َ ْوضن ُ ن  :الدهحه ٍَ ا َرَواهُ   َو نْن ََ ُن  َ ا ُرونَي فنيمهن  مَ ُد بمْ ُ َحممه

 ََ   ."اْبنن ُعَمرَ  َعنن  َمافنع َعنْ  إنْمَحا
 .، مصروف نافع  نافع  مصروف

ََ  َ ا َرَواهُ  َحا نْ  ُ َحمهُد ْبُن إنممْ افنعس   عمَ نن ممَ رَ  عمَ نن ُعممَ نْ  ابمْ رَ  عمَ الَ  ُعممَ اقمَ ى ا  : َلممه ا َعلمَ َتَمْلدمَ ٍْ َرةن ا جمْ ، ْلان
ُس  ْبنن  اْلَلاصن  ْبنُ  َوهنَشامُ  اتهَلْدُت َََما ْامنيُّ  َوائن ةَ وَ  ،السه يهاُش ْبُن ََبني َربنيَلَة ْبنن ُعْتبمَ اَِ ُد ، َفُقْلدمَ : اْلَمْوعمن

َفارس  َََضاةُ  ا فَ َدا، َوُقلْ َبدني غن دمه َر  ن ْه َأ ََ : َ ْن تمَ بن ْد حمُ ُبهُ  ،قمَ احن ُن صمَ َيْم ا ،َفلمْ َبْحُت ََممَ ُن  َفَأصمْ اُش بمْ يمه َِ َو
ََ َعدها ،ُعْتَبةَ  ولُ َفاْفُتتننَ   ،ا بنهن َقْد ُفتننَ هنَشام ، َوإنذَ  َوُحبن ةن  ، َفُكدها َمقمُ يدمَ ْد عَ  :بناْلَمدن ُؤاَل ن قمَ وا َّللاهَ همَ  -َرفمُ

ُه  زه َوٍممَ وا بنرَ ، -عممَ ولنهن َوآَ دممُ له -مممُ لهمَ صممَ هن َومممَ ُ َعَليممْ مه ا-ى َّللاه وا، ثممُ ْم  ؛ْفُتتندممُ َرإ َلاممُ ْم، اَل مممَ َقاممُ َحاَل س َلحن لممن
ةً  ا يَ َتْوبممَ ْم ََْيضممً اُموا هممُ ونَ ، َوكممَ مْ ُقولممُ ان ي ََْمُفسممن َذا فممن ُ  هممَ َأْمَزَل َّللاه ُه -، فممَ زه َوٍممَ هن  -عممَ َتابممن ي كن ا  }: فممن ُْ يممَ قممُ

ن  ْم اَل َتْقَدُطوا  نْن َرْحَمةن َّللاه ان يَن ََْمَرُفوا َعَلى ََْمُفسن َي الهذن َباان اَلى {ِن هن َتلمَ ى َقْولمن دهَم } :إنلمَ امَ ٍَ ي  ََ فمن ْي ََلمَ
ام   الَ قَ  .هنَشامس  ُثمه َبَلْثُتَاا إنَلى  ،َفَكَتْحُتَاا بنَ دني  :ُعَمرُ  َقالَ  {َ ْثًوإ لنْلُمَتَكح نرنينَ  دن َ  :هنشمَ ا قمَ يه َفَلممه ْت َعلمَ
ُت بنَاا إنَلى ٍْ َر ْمدن َااَفُقْلتُ  ذني ُطًوإ  َْ اَفلَ  ،: اللهُامه َفا ن ْت فن دمَ ا َمَزلمَ تُ َرْفُت ََمهامَ لمْ ٍَ ى  ،، َفَر ُت َعلمَ َفَجَلسمْ

ن َفَلحن  ،َبلن رني  ُ َعَلْيهن َوَملهمَ -ْقُت بنَرُمولن َّللاه  .-َصلهى َّللاه
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َحْ رس  َوَعنْ   ٍُ بهاسس ا َعنن  َملن دن ْبنن  َِ ُروا، ، َوَزَمْوا َفَأْكثَ ْشرنكن َن َقَتُلوا َفَأْكَثُروا: َكاَن َقْوم   نَن اْلمُ َقالَ  ْبنن 
ُ َعَلْيهن َوَمله -َفَقاُلوا لنلدهحني ن   ن  : إننه ََْو َبَلُثوا إنَلْيهن   -مَ َصلهى َّللاه هن َلَحسمَ ا خْ تُ  ، ََوَ  َ ا َتْدُعو إنَليمْ ا ََنه َلدمَ حنُرممَ

ُ  َتْوَبةً  ُه -؟ َفَأْمَزَل َّللاه ٍَ هن اَْلَيةَ   -َعزه َو ْم{]الز ر:  :َهذن ان يَن ََْمَرُفوا َعَلى ََْمُفسن َي الهذن َباان ِن ُْ َيا   [53}ُق
رن  َوَقْد َ َضى فني ،َمْلَداهُ بن  اْلُبَخارنيُّ  َذَكَرهُ  ْن []اْلُفْرقَ  آ  . انن
بهاسس  َوَعنن  َِ ُن  ََْيًضا َمَزَلْت فني اْبنن  انَ  ُ َحمهد   : َيْزُعمُ َقاُلوا َ كهةَ  ََْه َد اْْلَْوثمَ ْن َعحمَ ََ  ،ََنه  مَ َُ المدهْف َوَقتمَ

هُ الهتني َحره  ُ َلْم ُيْغَفْر لمَ رُ َم َّللاه ٍن ا َف ُمامَ لنمُ َومُ  ،، َوَكيمْ ْدَما  مَ  ،سمْ ْد َعحمَ ن إنَلامً َوقمَ رَ َع َّللاه ا الما آْمَ ََ ، َوَقَتْلدمَ دهْف
َم َّللاهُ  هن اَْلَيةَ الهتني َحره ُ َهذن  .؟ َفَأْمَزَل َّللاه

  َُ َرُفواَوقن م لنمن َن ََمممْ َن اْلُمسممْ ْومس  ممن ي قمَ ْت فممن ا َمَزلممَ بممَ  : إنمهاممَ ي اْلعن ْم فممن ان ى ََْمُفسمن اُفوا ََاله اَاةن َعلممَ َُ  ُيتَ ، َوْممَ َقحممه
ْدُاْم لن  اسس  َوَقالَ  ،ُذُمواس َمَبَقْت َلُاْم فني اْلَجاهنلنيهةن  ن بمه َِ ا اْبُن  ا    ،ََْيضمً يَوَعطمَ ْت فمن ي س  : َمَزلمَ ُن  َوْحشمن  َقاتمن
َزةَ  اَلَ هُ  ؛َحمممْ ُُ إنمممْ نه ََنه َّللاهَ اَل َيْقحممَ ُه ظممَ َمممه نُ  َوَرَوإ  ،ْلن َرْي س  ابممْ نْ  ٍممُ ا س  عممَ نن  َعطممَ بممه  عممَ َِ نن  الَ  اسس ابممْ : قممَ

ي   َََتى ُ َعَلْيهن َوَملهمَ -إنَلى الدهحني ن   َوْحشن الَ -َصلهى َّللاه ا، َفقمَ دُ  : يمَ َتجن ًرا ُ َحممه َك ُ سمْ ى  ،َََتْ تمُ ْرمني َحتمه ٍن َأ فمَ
ن  اَلَم َّللاه ن   ،ََْمَمَع كمَ وُل َّللاه اَل َرممُ لهمَ صمَ -  َفقمَ هن َوممَ ُ َعَليمْ بُّ « :-لهى َّللاه ُت َُحمن ْد ُكدمْ رن ََ قمَ ى َغ مْ ْن َََراَك َعلمَ

َوارس  َوارني  ،، َفَأ ها إنْذ َََتْ َتدني ُ ْسَتجن ًراٍن ٍن ن َفَأْمَت فني  الَ َحتهى َتْسَمَع َكاَلَم َّللاه ن . قمَ اله َرْكُت بمن م ني ََامْ َن ، : فمَ
ََ اله َوقَ  ُت الممدهْف ي َتلمْ تُ تمن ُ، َوَزَم مْ َم َّللاه ره ُْ يَ حممَ ي تَ ، هممَ دمم ن ُ  ن ُُ َّللاه َمتَ ْقحمَ ًة؟ َفصممَ ن  ْوبمَ وُل َّللاه ُ صممَ -َرممُ لهى َّللاه

رَ }  َحتهى َمَزَلْت   »-َعَلْيهن َوَملهمَ  َْ ن إنَلًاا آ يَن اَل َيْدُعوَن َ َع َّللاه ُ  َوالهذن َم َّللاه ره ي حمَ ََ الهتمن وَن المدهْف َواَل َيْقُتلمُ
رن اَْلَيةن  {إناله بناْلَحق ن َواَل َيْزُمونَ  ْن النًحال ني اَل ََ َفَللَ  َاْرًطا َفَقاَل: َََرإ  َها َعَلْيهن َفَتاَل « ،إنَلى آ ُُ صمَ ا  ْعممَ ََممَ

َوارنَك  ٍن ن فني   . "»َحتهى ََْمَمَع َكاَلَم َّللاه
التًحا» رَ } :لولوووووهالميصووووووص نقيوووووه فوووووإ  يعيوووووإ « وووووَ اَب َواموووووَ رت ْوووووَ لَ  إتالي موووووَ ً   َوَنموووووت التًحا َنموووووَ  { وووووَ

 ،ف  وا شور  وذُ ف ،ةودل السو عات حسويات ا مور قجول قع ْم بد قع يعمل نمً   والحً   ال  [70]الفرلاع:
 نعم.

َوارنَك  " ٍن ن َََما فني  هن إننه َّللاهَ اَل َيْغفنُر ََ }: َفَدَزَلْت  ،َحتهى ََْمَمَع َكاَلَم َّللاه َك وَ  ،ْن ُيْشَرَك بمن ا ُاوَن َذلمن ُر  مَ َيْغفمن
اَلَم َلل ني  نمهْن اَل َيَشا ُ َفلَ  :، َقالَ َفَتاَل َعَلْيهن   ،َفَدَعا بنهن «، {لنَمْن َيَشا ُ  َمَع كمَ ى ََممْ َوارنَك َحتمه ي ٍمن ا فمن ، ََممَ

ن  }:  َفَدَزَلْت   ،»َّللاه  ةن َّللاه ْن َرْحممَ ْم اَل َتْقَدُطوا  من ان يَن ََْمَرُفوا َعَلى ََْمُفسن َي الهذن َباان ِن الَ ، {َيا  من اَْلَن َفقمَ : َملمَ
 ."ااُ َحمه  َوَرَوإ  ،»َفَأْمَلمَ   ،اَل َََرإ َاْرًطا

رن « :قممممال -وممممملمى هللا عليممممه صممممل-قولممممه الدحممممي  طالممممب: ى َغ ممممْ بُّ ََْن َََراَك َعلممممَ ُت َُحممممن ْد ُكدممممْ قممممَ
َوارس   .......»ٍن



 

 

 

 

 

23  
23 

 23 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

لو  ُا نقى م ر    .حر إ هو  يعيإ  ،وهو مَرك  ،ولد ل ل نمه حم ال  ،ُ نقى م ر جوا لو  ا 
مًما    ام م  ،ممه  -س  وال  ص النقيه ال-اليةإ    يعيإ  وقَ مسقم  ،ول ل مسقًما  ،وهو حر إ  ،جوا 
حال  ،لق ل نمه  شدًْدا ول  القصل   نقى  وا ح  وإال   إع  ة    اماع  ،فالمعيى  له  لي     ،وحر إ 

َوإتعت  }  -والس    نقيه الص ال-اليةإ    فقما  ق  الجوا  ام هل  ،مر المسقم ر  جوا  قحد  ولي  فإ  
ُم َح يى َيست  رت َ َجاَ َك َفَ جت رتوت َر است َت َر التمم ت  َمعَ َقَحد  مت قت َو َ  َّللاي هم َم تَمَيهم{  ممي َقبت  . [6]ال و ل:غت

بُّ ََْن َََراكَ « :قوله طالب: قال  ...........»َقْد ُكْدُت َُحن
، ومووا ووواع  نووه مَوورك ؛، و  مووذ ميووهلكووإ يقوو ص ميووه ؛يم وول إلووى قنووه ْوورُا إلووى م وور جوووا  يعيووإ

م ال ش  قن وهل هؤال  المفسدْر  ع م ؛ياع الما  فإ فم فرنوع  -نقيه الس  -ما ْقد  جةر ل و
 ،يعيووإ هووذُ جةقوول بَوور ل ،و م وول إلووى قنووه يموووت نقووى حووال   ،و حوو   ،ف  ميووى اإلنسوواع ،ق وورهم بووالغ

وا نقى ،لقياس قع ْ  دوا  ووع اإلنساع ْ ميى  يعيإ لكر   ،ومطقوب   ،اإلس   هذا قمر  شرنإ  و مْو
 .لبلام قيًاا الجةقل

   ؟من الثابت يا ايخ!ف »يعد ٍاكغ ب و « :الس رة َمه قالب ٍا قد   طالب:
ذور فوووإ السووت يرموومهووذا  ال شوو  قع اإلنسوواع لووود ال  اهيوواك قموووو ً  ع  ؛نقووى قال ْووور  لاْوول نمووه ا ْووم

      .يطيق ا
لهى َص -َممنَلتن الدهحنيه  « ََمهَاا ََْمَما َ  نْ عَ  َحْوَابس   ْبنن   َاْارن  َعنْ  َثابنتس  َعنْ  َحمهاُا ْبُن َمَلَمةَ  َوَرَوإ " 

ُ َعَلْيهن َوَملهمَ  َي الهذن }:  َيْقرََُ   -َّللاه َباان ِن ُْ َيا  َ ُق ن إننه َّللاه ةن َّللاه ْم اَل َتْقَدُطوا  نْن َرْحممَ ان يَن ََْمَرُفوا َعَلى ََْمُفسن
يًلا من ٍَ يمُ   ،{َيْغفنُر الذُُّموَا  إننه َّللاهَ َيْغفنُر "  ُلوانن َ سْ ابْ  َوفني ُ ْصَحفن  ،»َواَل ُيَبالني إنمهُه ُهَو اْلَغُفوُر الرهحن

يًلا لنَمْن َيَشا ُ الذُّ  من ٍَ ْلَفرس  ََُبو َقالَ  ،"ُموَا  اُس  ٍَ  ."قنَراَ َتانن َعَلى التهْفسن رن َوَهاَتانن الْ  :الدهحه
وإنما نقى ج ل   ،نقى قن ا مر القراع  -والس   نقيه الص ال-نر اليةإ    ا ال  اب لال نقى قن ا لر  
  . فس رال
ُ لنَمْن َيَشا ُ :  ََيْ " ُ    ،َيْغفنُر َّللاه َرَف َّللاه ْد عمَ ُه –َوقمَ زه َوٍمَ هُ   -عمَ َر لمَ اَ  ََْن َيْغفمن ْن امَ بُ  مَ َو التهائمن ََْو  ،، َوهمُ

َُ َصغن َرةً    ."حن َرة  َوَلْم َتُكْن َلُه كَ  ،َ ْن َعمن
اجت إتعت َْ }  فإ محو الصوغائرواف    اج ياب الكبائرو   اْقا   مجرد    ع هم نم َ يتةوموا َوبوَ َع َنيوت وت ا ْميت وَ رت ئتَر موَ َكفو ت

}  .الصغائر يعيإ [31]اليسا :َنيتكممت َس  تَعاْتكممت
 ................وقد عرف هللا  طالب:
 كيب؟
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ُ   طالب: ٍَ -َوَقْد َعَرَف َّللاه  .، َوُهَو التهائنبُ َ ْن َااَ  ََْن َيْغفنَر َلهُ  -ُه َعزه َو
فتَر َلهم، َنَرفَ  -َن ي َوَجلي - َوَلدت َنَرَف َّللايم   .َمرت َشاَ  َقعت َيغت

 .َوُهَو التهائنبُ   طالب:
قو  ،-جل ون -والخ ف ب ر قهل العقم هل ْمااف المعرفل إلى هللا   .َنَرفَ   ،َنَرفَ   ،َوهمَو ال يائت م 
 - جوول ونوو- فوو  ْماوواف إلووى هللا ،ع المعرفوول ْسوو ق   سووةك الج وولإ :مووي م موور يقووول ؟ال ْاوواف

جول -ف  ْمااف إلى هللا  ،المعرفل ْس ق   سةك الج ل ،الذَ ال يس ق   سةك الج ل  بخ ف العقم
  .ليفسه -جل ون -ف  افه هللا  ،له فقي  بمس ق     ،قما باليسبل لقعقمو  ،-ون 

يًلاور  َلُه ُذُموبُ َفالتهائنُب َ ْغفُ  ،{َوََمن ُحوا إنَلى َرب نُكمْ }  َعَلى ََمهُه ُيرنيُد التهائنَب َ ا َبْلَدهُ َوَاله " من ٍَ َيُدلُّ َعَلى  ُه 
بس   َعلنيُّ  َوَقالَ  ،َفَاَذا اَل إنْاَكاَل فنيهن  ،{َوإنم ني َلَغفهار  لنَمْن َتااَ }  َذلنكَ  ي َطالمن ُن ََبمن ة   :بمْ ْرآنن آيمَ ي اْلقمُ ا فمن  مَ

هن اَْل  يَن ََْمَرفُ }  :َيةن ََْوَمُع  نْن َهذن َي الهذن َباان ِن ُْ َيا  ن وا َعَلى ََمْ ُق ةن َّللاه ْن َرْحممَ وا  من ْم اَل َتْقَدطمُ ان ْد  ،{ُفسمن َوقمَ
 . "]] ُمْبَحانَ  َضى َهَذا فني َ 

قن وا بع  قهل العقوم  فمهل هذُ ْر   ،ممق دال بغ ر الَرك ،لال ش  قن ا ممق دال بال و لكر هذُ اآليل  
فوترم } ايل ق جى  عإ  :قولومي م مر ي  ،ايل  ق جى َركَ إتعي َّللايَ ال َيغت فوترم َقعت يمَوت هت َوَ غت رت  بوت ا دموَع َذلوتَ  لتموَ موَ
ا م{ ََ  هيإسووو م موووا ال لوووو وانووو  ب و ووو إذ  ؛دوع ْو ووولبووو ذُ ع هووو ؛وع الَوووركيعيوووإ موووا د  [48]اليسوووا :َي
   .الَرك

ن ْبُن ُعَمرَ  َوَقالَ " ى آَيةس فني اْلُقْرآنن   َعْحُد َّللاه هن ََْرٍَ مُ  ،َوَهذن به  َفَراه َعَلْ ان َِ ى آَيةس فني : ََ َوَقالَ ، اسس اْبُن  ْرٍَ
مْ َوإننه َربهَك َلُذو َ ْغفنَرةس لنلدهاسن َعَلى ظُ } :اْلُقْرآنن َقْوُلُه َتَلاَلى [ ،{ْلمنان  .َوَقْد َ َضى فني ]الرهْعدن

َاا ،َكْسرن الدُّونن َواَل َتْقدنُطوا بن  ،َوُقرنئَ   ْجرن َوَقْد  َ  ،َوَفْتحن  .[ َبَياُمهَضى فني ]اْلحن
ُر  ََنه . َلمها َب هَن ُلوا إنَلْيهن بنالطهاَعةن اْرٍن ََين  {َوََمن ُحوا إنَلى َرب نُكمْ }: ىَقْوُلُه َتَلالَ   ْركن ُيْغفمَ َن الشم ن َ ْن َتاَا  من

ةن   َََ رَ  َلهُ  هن   ،بنالتهْوبمَ ولن إنَليمْ ن َوالرٍُّمُ ى َّللاه وُل إنلمَ ُة الرٍُّمُ َمابمَ اَلصن ، َواإلْن ْْ اإلْن هُ } ، بمن لنُموا لمَ ُلوا  ََين  {َوََممْ ضمَ ْْ ا
يُلوا  ،َلهُ  ُن ََْن َيْأتنَيُكُم اْلَلَذااُ }  ،َوََطن ْمَيا { نْن َقْح هن  اَل ُتْمَدلُ ََيْ  {ُثمه اَل ُتْدَصُرونَ } فني الدُّ  ،وَن  نْن َعَذابمن

ي ن  ابنرس  َوُرونَي  نْن َحدن ن  « ٍَ ُ َعَلْيهن َوَملهمَ َص -ََنه َرُموَل َّللاه الَ   -لهى َّللاه َن السمه  :قمَ ُ  من َُ َّللاه َلاَاةن ََْن ُيطن م
َماَبةَ  ،ُعُمَر اْلَمْر ن فني الطهاَعةن  َُ اْلَمْر ُ َوَيْرُزَقُه اإلْن َقاَوةن ََْن َيْلَم  ."»بنَلَملنهن  َوُيْلَجبُ  ،، َوإننه  نَن الشه

 مرجه؟
ممه قممال َحسممن هللا إليممك، طالممب:  ،ححهوصمم   ،اممطره اْلولعلممى  صممارس اقتب ....فممي  الحمماكم ٍَْر
ل فمي الم مزان قمال اقم  مداره علمى كث مر بمن زيمد  مع َن ،هترغ بفي  وابن المدذر  ،هحيذه الووافق
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 هحيَوعمده المذ ،قموي بولميَ  ،صمالح ي:وقال الممديد ،ىقه يح ووثه ، نل  صدوَ فيه  زرعة:َبو  
م ح   ذكره ،راته دك ن   ته.في تٍر

مموا ْودل نقوى  ،م بصوح هحواكم نقوى الح والووافوك  ،ميكراْوه مور وقع هوذا ، وهيعيإ ذوُر فوإ ْرجم
حر ر ْحر    م  د  ْح ا  إلى ،هةإ فإ المس د ك ْح ا  إلى نيايلقع قح ا  الذ   .ْو

ةً } :َقْوُلُه َتَلاَلى"  َذاُا َبْغتمَ ْأتنَيُكُم اْللمَ ُن ََْن يمَ ْن َقحمْ ْم  من ْن َرب نكمُ ْيُكْم  من َل إنلمَ ُتْم اَل  َواتهبنُلوا ََْحَسَن َ ا َُْمزن َوََممْ
ُلُرونَ  لَ ََ  َتشممْ زن ا َُمممْ َن  ممَ ْرآنُ  {ْحسممَ َو اْلقممُ ن   ،هممُ ُه َحسممَ الَ َوُكلممُّ ا قممَ ى  ممَ نُ  ، َواْلَمْلدممَ هُ  :اْلَحسممَ وا َطاَعتممَ ، اْلَتزن ممُ

َ تَ  وا َ ْلصممن َتدنحممُ ٍْ الَ  ،هُ َوا د نيُّ  َوقممَ هن  :السممُّ َتابممن ي كن هن فممن ُ بممن َر َّللاه ا ََ ممَ ُن  ممَ الَ  ،اْْلَْحسممَ دس  َوقممَ ُن َزيممْ ي   :ابممْ َيْلدممن
ْلمنهن اتن اْلُمْحَكمَ  ْلَم اْلُمَتَشابنهن إنَلى عن ُ ُكُتَب التهْوَراةن   :َوَقالَ   ،، َوكنُلوا عن ُن   ،ََْمَزَل َّللاه ْمجن م ورن   ،َواإلْن مه ، ثمُ َوالزهبمُ

هن   ،ْمَزَل اْلُقْرآنَ ََ  زُ   ،َفُاَو اْْلَْحَسنُ   ،َوَََ َر بنات نَباعن نُ ،  َوُهَو اْلُمْلجن َذا ََْحسمَ َُ : همَ ُه  ؛َوقن  َممه ا س ْلن خ  قمَ َماممن
منيعن اْلُكتُ  ٍَ يُع اْلُكُتبن  َ بن َعَلى  من ٍَ ة  ، َو َْ َُ   ،ْدُسو َْ هرَ ْلنَنه َّللاهَ  ؛: َيْلدني اْلَلْفوَ َوقن  ُه  َمحن  َتَلاَلى  هن -يمه َعَليمْ

اَلمُ  َُ  ،َواْلقنَصاصن  ،َبْ َن اْلَلْفون   -السه يه :  َ َوقن  ُ الدهحمن َم َّللاه اَلمُ -ا َعلمه هن السمه ْرآنس  ،-َعَليمْ ََ بنقمُ ْي َو َفامُ  ،َولمَ
 ."  نَن اْلُقْرآنن َفُاَو اْْلَْحَسنُ إنَلْيهن  ى، َوَ ا ََْوحَ َحَسن  

ه، و َمل قيًاا الحدْو لمعج  الم عةي االم قو    الوحإ يَمل القراع -الذَ ْيطك به اليةوإ د ب  ْو
ووه -والسوو   نقيووه الصوو ال ولسووم موور  ،وحووإ وهووو ،ولووي  بمعجوو  فووإ لفظووه ،ممووا لووم ْم عةوود ب  ْو

كم َنرت التَ َو  َما َْيت }  -والس    نقيه الص ال- نه  ؛  الوحإ إ  ْموَحىطت  ،[4-3 ]اليجم{إتعت همَو إتالي َوحت
 .راع قحسرر، والقحس فالحدْو 

" َُ َل إنَلْيُكْم  نْن َوقن  َية: ََْحَسَن َ ا َُْمزن َبارن اْْلَُ من اْلَماضن ْْ ََ. 
اَلى  ُه َتلممَ َرَتاْن تَ }ََ  :َقْولممُ ا َحسممْ َ  يممَ وَل َمفممْ ي َ وْ  {ََنْ } ،[56{]الز ر:قممُ بس ََيْ فممن عن َمصممْ َة ََْن ضممن : َكَراهممَ

ْددَ  ،َتُقولَ  ْددَ  ، َتُقولُ لنَتاله  اْلُكوفن  ن نَ  َوعن   ."َحَذَر ََْن َتُقولَ  اْلَبْصرني ن نَ  َوعن
 .مفعول  جقه ،المقصود قن ا فإ محل نص  مفعول  جقه

 .:.......طالب
 نعم.

  ؟-مومل صلى هللا عليه-عدد كالم الدحي  عجازإ هالب:  ا فيط
ووإ جوامووع -والسوو  نقيووه الصوو ال -قع اليةووإ   ووحيح  وام صوور لووه الحوودْو  ،كوو  ال ومووا لووال قْو

قو  ،اممعجو ً  ْو ول إلوى وونوه فو  يم ور قع ،بوالمعيى   وه واْ  لكر بان با  قنه مما يجور  ،اً ام صا
 لوانود العر يولال يمسو دل بوه نقوى  ،يول نيود جموع مور قهول العقوميمس دل بوه فوإ مسوائل العر   ال  ح ى
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 ،  مووور بقوووإ نقوووى نر   وووهقو وووو  ،قولوووى موووا يمسووو دل بوووه مووور وووو   الَوووعرا  قنوووه ع  ق  بعاووو موإ
شوورح  ،شووواهد الكافيوول م انوول ا دب شوورح ،ومقدموول الخ انوول ،سووائل، وف  ووا   المسوو لل هووذُ مبسووو لو 

حووو هووذُ مووا يق ييووه  الوو  العقووم فووإ شوورح الَووواهد ب  وورم موورقر ووإ يعيووإ فيوول لشووواهد شوورح الكا
   . فا  ف  اقو  ،المس لل فإ مقدمل الك اب 

صملى هللا -ا َبلمغ  من كمالم الدحمي كمالم اللمر   ......  َعظمم ما    :حي يقمولالد  لو كيف َن  طالب:
 ......كما ق ُ -عليه وملم

ى و مه مر اليققل ،-والس   نقيه الص ال-  الخقك  حصقف  ،ال موه هوذا و ع ب لو ج ميا  ،لكر ْْؤ
الروايول بوالمعيى وموا  ل جوو   ؛، لكور ال نجو   ب نوه و موهبحروفه لكاع قفصح الك   بعود وو   هللا

 .هو لول الجم و 
ومتممرك  ،حسممناْل يلدممي متبممع وا َحسممن......تبلممهممذا تفصمم ُ كومممه قممال: ا  لدممى يلدممي  طالممب:

 الحسن.
 ذا يم ور نيود ال عوا   هو  ،ذا نيود ال عوا  وهو ،رواْورك الحسو ،اْبوع ا حسور  ،يعيإ اْرك الحسر

       .هذايمحمل نقى 
: ََيْ " َُ ْن قَ َوقن مم َ  :  ممن وَل َمفممْ ُن ََْن َتقممُ ذَ  ؛حممْ َُ هممَ اَل قن مم ُه قممَ َمممه َذااُ }: اْلن ْأتنَيُكُم اْللممَ ُن ََْن يممَ ْن َقحممْ قممال  { ممن

ْن ُقْلتَ  :الزهَ ْخَشرني   َن : ْلنَنه اْلمُ ؟ ُقْلتُ : لنَم ُمك نَرْت َفَن ُُ اْْلَْمُف َُ الْ   ،َراَا بنَاا َبْل َي َمْف وُز ،  َكافنرن َوهن َوَيجمُ
َن  ََْن ُيرنيَد َمْفًسا ُ َتَم  نَزًة  ننَ  يدس إن ها بنَلَجا س فني اْلُكفْ  ،اْْلَْمُف  ."رن َادن

وَل َنفوووت    ،فوووإ الكفووور يعيوووإ إيغوووال وليسووو  وووول  ،فووو  ْعوووم ،ق اإل بوووات ايعيوووإ نكووورال فوووإ سوووي {}َقعت َْقوووم
وفوإ  ،المبالغ فوإ ظقموه لقخقوك ،فُرالمومل فإ وم  هو ْاُ لعل الذَ يقول هذايا حسر   :  ْقولا نف

 ،وحممق  نقى نموم وا باليسوبل ليووع م ور الميقواد  ،يمحمل هذا  قع  ومعاندْه لقخالك يم ر  ،ماادْه
 .شمق  م الكفا  مرو 

صلى هللا عليه -ل اي  الرمواحَو  ،الرمول ُ في مقلةيقال  ثُ  ا ق   يلديطالب:  ا المقصوا  
 ..... ، وقد امُتشاد باا عدداللرا بلُ قلت عنكذلك مقلة بلُ اْلبيات التي مُ  -وملم

    .اليهر وابط لي  ،بطه م يسرعر  ما يقال هذا؛  ع الَ ،ال
ا س فممن " ا بنَلجممَ يدس ي اْلُكفممْ إن ممه دن يمس رن اممَ ااس َعظممن قممَ َراَا التهْكثن ممُر كَ  ،، ََْو بنلن وُز ََْن يممُ الَ َوَيجممُ ا قممَ ى مممَ   :اْْلَْعشممَ

 
يمممممممممعس لمممممممممَ  و نهن َوُراه َبقن ُت بنجمممممممممَ َبا ْو َهَتفمممممممممْ ُُ الممممرهََْس ُ ْغضممممَ ْدُف رنيم  يممممَ امني كممممَ  ََتممممَ
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ا  نَن اْلكنَرامن َيْدُصُروَمُه اَل  ًٍ ًدا، َوَمظن ُرُه: ُراه َبَلدس َقَطْلتُ َكرنيمً  َوُهَو ُيرنيُد ََْفَوا تُ ا َواحن ُس َقاَرعمْ ، ، َوُراه َبَط

ُُ "َيا َحْسَرتني ُيْقَصُد إناله التهْكثن َر. َيا َحسْ اَل وَ  ف  " َرَتا َواْْلَْص ا ن ََلمن َن اْليمَ َل  من فُّ ْلنَ  ؛َفُأْبدن ا ََْمَ ُن  ،مهامَ َوََْ كمَ
د ن الصمممممممممه  تنَغاَثةن بنممممممممممَ ممممممممممْ ي االن ا َ ، َوُربه ْوتن فمممممممممن ا اْلامممممممممَ وا بنامممممممممَ ا ََْلَحقمممممممممُ دَ و ، ممممممممممَ رها ُ  ََْمشمممممممممَ   :اْلفمممممممممَ

َيهْ َيا َ ْرَحَباهُ  ٍن َمارس َما ْبتُ            بنحن امنَيهْ إنَذا َََتى َقره  ُه لنلسه
اَفةن  ؛بنَاا اْلَياَ  َبْلَد اْْلَلنفن َوُربهَما ََْلَحُقوا  ضمَ ى اإلْن َذلنَك َقَرََهمَ  ،لنَتُدله َعلمَ ر اَوكمَ ْلفمَ ٍَ و  َرَتايَ " :ََبمُ ا َحسمْ  ،"يمَ

ْطتُ } َواْلَحْسَرُة الدهَداَ ةُ " ن َعَلى َ ا َفره ْدبن َّللاه ٍَ ن  :َحَسنُ الْ  َقالَ  { فني  اكُ  َوَقالَ  ،فني َطاَعةن َّللاه حه : ََيْ  :الضه
ن  فن  ْكرن َّللاه ُه -ي ذن ٍَ هن  ،: َيْلدني اْلُقْرآنَ َقالَ  ،-َعزه َو َُ بمن الَ  ،َواْلَلَم َدةَ  َوقمَ و ُعَح مْ ن } :ََبمُ بن َّللاه دمْ ٍَ ي  : ََيْ  {فمن

ن  الُ  ،اْلَجْدُب اْلُقْراُ  :ا ُ اْلَفره  َوَقالَ  ،فني َثَواان َّللاه َواُر، ُيقمَ بن َواْلجن دمْ ٍَ ي  يُ  فمن اَلُن َيعمن اَلنس ََيْ  : فمُ ي : فمُ فمن
هُ َوارنهن ٍممن  دممْ بن } ، َو ن بن بناْلَجدممْ احن َوارنهن علممى : ََيْ  {َوالصممه بن ٍممن ي َطلممَ ُت فممن طممْ ا َفره هن  ، ممَ َو الْ  ،َوُقْربممن ةُ َوهممُ  ،َجدممه

ا ُ  َوَقالَ  ٍه اََيْ  :الزه هن فَ   : َعَلى  مَ امني إنَليمْ ذني َاعمَ ن المه َو َطرنيمُق َّللاه ذني همُ ي الطهرنيمقن المه ُت فمن طمْ َرُا  ،ره َواْللمَ
َحبَ  م ني السممه يْ  ،ُتسممَ ى الشممه يممَق إنلممَ دْ َوالطهرن ٍَ ولُ  ن  ا، َتقممُ ا، ََيْ : تَ بممً َك ُغَصصممً ْدبممن ٍَ ي  ُت فممن كَ َجرهعممْ لممن ٍْ َ  ،: ْلن

ُن َ ْرَضاتنكَ  ،َوَمَحبنكَ  ٍْ َ َُ  ،َوْلن ن } :َوقن  ْدبن َّللاه ٍَ ى رن ََيْ  {فني  َؤا ني إنلمَ ن : فني اْلَجامنبن الهذني يمُ ا َّللاه زه -ضمَ عمَ
ُه وَ  ْدًبارَ ، َواْللَ َوَثَوابنهن  -ٍَ ٍَ رَ ُا ُتَسم ني اْلَجامنَب  اعن   ":، َقاَل الشه
 .مست لم 

بُ " َذاَك اْلَقلممممممممممْ وًاا لممممممممممن َم َ ْجاممممممممممُ  ُقسممممممممممن

بُ    دممممممممممْ ٍَ ب  َواْْلَ ن ممممممممممُر  دممممممممممْ ٍَ اُس   الدممممممممممه

   
امنبس َيْلدن  ٍَ ،امن ٍَ   ننْ  َواْْلَ ن رُ  ،ي الدهاَس  نْن  ن : َتَركمْ ََيْ  :ةَ اْبُن َعَرفمَ  َوَقالَ  بس رن َّللاه ْن ََ مْ الُ ُت  من ا ، ُيقمَ :  مَ
تنيَفلَ  ٍَ ْدبن َحا ٍَ   :ُكَث  نر   ، َقالَ ْلُت َذلنَك فني 

بن  دممممممممممممممممْ ٍَ ي   ََاَل َتتهقممممممممممممممممن َن َّللاهَ فممممممممممممممممن

 
رهإ َعَليممممْ  د  حممممَ ُه َكحممممن قس لممممَ عُ كن َتقَ َعااممممن  طممممه

 
ن  ،ُ َجاهند   َوَكَذا َقالَ   . "ُيْرَوإ َعنن الدهحني ن وَ  ََْي: َضيهْلُت  نْن ََْ رن َّللاه

 .يات الصفات ليس  مر الوال وق ا اآليل ونقى هذُ ا 
ُ َعَلْيهن َوَملهمَ َص -َوُيْرَوإ َعنن الدهحني ن  " ُ  َ جْ « :ََمهُه َقالَ   -لهى َّللاه ٍُ ََ َر َل ٍَ ىَ ا  ، لنًسا، َواَل َ َشى َ ْمشمً

ًلا َلْم َيْذُكرن َّللاهَ َواَل اْضَطَجَع  ُ  ُه - ْضَطجن ٍَ ةن فنيهن إناله َكاَن َعَليْ  -َعزه َو َيا مَ ْوَم اْلقن َرًة يمَ َرةً : ََيْ  »هن تمن ، َحسمْ
هُ  رهٍمَ و َااُواَ  َْ اهُ  ََبمُ الَ  ،بنَمْلدمَ يُم التهيْ  َوقمَ َراهن يُّ إنبمْ َراتن  :ممن َن اْلَحسمَ ُه  من ُُ َ المَ ٍمُ َرإ الره ةن ََْن يمَ َيا مَ ْوَم اْلقن يمَ

ْمَيا َيْوَم الْ  ُ فني الدُّ َياَ ةن فني  ن َزانن الهذني آَتاُه َّللاه اْلَحق ن ، َقْد َورنثَ  َغْ رنهن قن َُ فنيهن بمن ُرهُ ُه َوَعمن ُه ٍََمْ اَن لمَ  ،، كمَ
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ْن  ْزُرهُ َوَعَلى اَْل ٍُ ، َو نَن اْلحَ رن ون ْمَيا ََْقَرَا َ ْدزن َسَراتن ََْن َيَرإ الره ُ إنيهاُه فني الدُّ َلُه َّللاه وه َْ َلًة ُُ َعْحَدُه الهذني 
ن   ُه – نَن َّللاه ٍَ ْوَم الْ ، ََْو -َعزه َو َر يمَ ْد ََْبصمَ ْمَيا قمَ ي المدُّ ى فمن ُه ََْعممَ اًل َيْلرنفمُ ٍُ ةن َيَرإ َر َيا مَ وَ  ،قن َي همُ ، َوَعممن

رنينَ َوإنْن ُكْدُت لَ } ْن ا   ."َوَ ا ُكْدُت إناله  نَن اْلُمْسَتْازنئن نَ   ََيْ  {منَن السه
-ودمل اليا     ، م فم تر ،دمل بسة  هداْ ه الجيل  بسةبههدُا هللا  ْر   ج ً   قع  :وقشد مر ذل  ،ال

 ع  ؛لود ي ووع هوذا ، وم بعود ذلو  ْودمل اليوا  ،ْدمل الياس بسةبه ،الحسرال ُهذ  -نس ل هللا العافيل
 ،فوإ اليوا فإ الذَ ي مر بالمعروف، و ي ى نر الميكور، و ومر    وما جا  ،لي  مخقًصا فيه  نمقه

ي انارنايا ف ع! قلم ْكر ْ م  :قال لهفيم  نسو ل هللا -وقفعول  ، وقن واكموال ققْمور موروما؟ لوال: نعوم ، ْو
     . -العافيل

رنينَ }" ْن ا َن السممه ُت َلممن َتْازنئن نَ  ؛ََيْ  {َوإنْن ُكدمْ َن اْلُمسممْ ُت إناله  من ا ُكدممْ اْلُقْرآنن  َو مَ ْمَيا ،بمن ي الممدُّ ولن فمن مممُ  ،َوبنالره
ن َتَلاَلى اَاةُ  َقالَ  ،َوبنَأْولنَيا ن َّللاه َر  من  :َقتمَ خن ى ممَ ن َحتمه َة َّللاه يهَع َطاعمَ هن ََْن ضمَ ْم َيْكفمن المَ ُُّ  ،ْن ََْهلنامَ "إنْن َوَ حمَ

، َكَأمهُه َقالَ عَ   " الدهْصبُ ُكْدتُ  ْطُت َوَََما ممَ َلى اْلَحالن ، ََيْ : َفره ر  ْن َيتنيا ْخرن الن ممُ ي حمَ ُت فمن طمْ َُ :  ،: َفره َوقن م
، ََيْ  ،َوَللنبس  ،رنَيةس َوَ ا ُكْدُت إناله فني ُمخْ  ُس َبااَ َوَباطن ِن ن َتَلاَلى: َ ا َكاَن َمْل ني إناله فني   .ةن َغْ رن َّللاه

اَلى:  ُه َتلممَ َُ  َقْولممُ هن الممدهْف ذن وَل هممَ ْو ََنه َّللاهَ هممَ  } ََْو َتقممُ هن ََْي ََ  {َدامنيلممَ يدممن ى ان َدمني إنلممَ َن } ،ْراممَ ُت  ممن َلُكدممْ
ْركَ  {ُمتهقن نَ الْ  ي ،ََين الش ن َس   َهَدامني اَلْهَتَدْيُت َقْولُ  َّللاهَ َوَهَذا اْلَقْوُل َلْو ََنه  ،َواْلَمَلاصن ْد َو َقرنيمب   ،صمن َوهمُ

اُّ  َحَر الره ْْ ُه وَ – نَن اْحتنَجا ن اْلُمْشرنكن َن فنيَما ََ هن  -َعزه ٍَ ْو ممَ }: َعْدُاْم فني َقْولمن َرُكوا لمَ يَن ََامْ ذن َيُقوُل المه
ُ َ ا ََْاَرْكَدا يَ    {َااَ  َّللاه ُ  َكلنمَ  َفان الَ ُة َحق س َُرنيَد بنَاا َباطن ا قمَ َي َّللاهُ - َعلمني ، َكممَ هُ َرضمن اَل  - َعدمْ ا قمَ َلممه

ُ   ننَ  ن اَل ُحْكَم إناله  :اْلَخَوارن ن  َقائن  ." لنه
جوول -لووو قع هللا  نقووى قنووه قوود اليسوو دلوع ب يعيووإ ،لمعاْوو  قوود  نقووى االسوو دالل باالعيووإ هووذا موور ي

إلوى هوذُ  وانقو  م لةول قع يخرجولكور هوذا م  ووب  ،وو   ل م السوعادال موا قشورووا  ،ق اد ل م  -ون 
 م   فو و وي  ،هداهم اليجدْر -جل ون -ولكر هللا  ،فيه نقى حد رنم م فقي  نق  م ْبعل  ا،الدني

 إنموا ْابعول لمَو عل هللا ،لكي وا ليسو  بمَو عل مسو ققل    ،ومَو عل  ،وجعل ل م إ ادات ،  م يا حر ل اال
 ،-جوول ونوو - نافووذال مسوو ققل نوور مَوو عل هللال ومَوو ع ،وال ام يووا  مطقووك ،فوو  جةوور ،-جوول ونوو -

 نعم.
هن الدهْفَ ََْو َتُقوَل َيْلدني" َلةً  ََيْ   { لني َكرهةً حن َن َتَرإ اْلَلَذاَا َلْو ََنه } ََنه َهذن ٍْ ْصب  َعَلى " مَ ُكونَ "َفأَ  ،َر

َواان التهَمد ني ْتَت َكاَن َ ْلُطوفً ، َوإنْن ٍَ رُ  ََكنره ْلنَنه َ ْلَداُه ََنْ  ؛"ا َعَلى "َكرهةس ان اعن  : ، َكَما َقاَل الشه
ي ره َعْ دممممممممممن اَ ةس َوَتقممممممممممَ بممممممممممَ َِ  َُ ْب  َولممممممممممُ

يه    بُّ إنلممممممَ فُ ََحممممممَ َن الشممممممُّ ْب ْن لممممممُ  "وفن   ممممممن

   



 

 

 

 

 

29  
29 

 29 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

  .هإ شانرال، وليس  بَانر
  :َفرها ُ الْ  َوََْمَشدَ "

 َوَتْسَأَل َعْن ُرْكَبامنَاا ََْيَن َيمهُموا
كْ َب َوَتسْ َص دَ فَ  عن الذ ن اَلمن ؛َرإ َأَل َعَلى َ ْوضن ْذُكرَ ْلنَنه َ ْلَدى اْلكمَ ا إناله ََْن تمَ ْدامَ َك  ن ا لمَ هُ ، : َفممَ دمْ َُ لَ  :َو ن ْب  لمُ

اَ ةس  بمممَ ره ، ََيْ ره َوَتقمممَ  َِ اَ ًة َوَتقمممَ بمممَ َِ  ََ َب الَ ، : َْلَْن ََلمممْ النحس  َوقمممَ و صمممَ ي: ََبمممُ النم  فمممن ُ  عمممَ اَن َرٍمممُ ي  كمممَ َبدمممن
 َُ َد ُرْقَلةً  إنْمَرائن  ٍَ ُُ الزهَ انُ اْلَلْحدَ   : إننه َو ن    َلَيْلَم َُ بنَطاَعةن َّللاه ُن   ،الطهوني ارن  َفُيْخَتُم َلُه َعَمُلُه بنَلَم ُن الدمه  ،ََهمْ

ُُ الدهارَ َف َ  ُْ ُُ المزه ْد َُ َلَيْلممَ ٍُ ن ، َوإننه الره َيةن َّللاه َُ بنَمْلصمن ْن   ،َ َن الطهونيم ُس  من ُن َرٍمُ ُه بنَلممَ ُه َعَملمُ َتُم لمَ مه ُيخمْ ثمُ
ُن ا ةن ََهممْ َة، ،ْلَجدممه ُُ اْلَجدممه ُْ ْد الَ  َف ممَ يَفقممَ ُب َمْفسممن ْي س َُْتلممن َرَك عَ  ،: َوْلنَين اممَ هُ َفتممَ ي  ،َملممَ َذ فممن َن َوََْممَ و  ،اْلُفسممُ

ي ُه إنْبلمن اَل لممَ َيةن، َوقممَ ُ  َُ َواْلَمْلصمن ر  َطونيمم َك ُعمممُ عْ  ،: لممَ ْمَيا َفَتَمتمه ي الممدُّ واُ  فممن مه َتتمُ َن ثممُ و ي اْلُفسممُ َذ فممن  ،، َفَأْممَ
ى } :فني َََلذ ن َ ا َكاَن، َفَقالَ  َ َلُك اْلَمْوتن  ، َفَأَتاهُ َفَق َ اَلُه فني اْلُفُجورن ََمْ وَ  ي  مَ َيا َحْسَرَتا َعلمَ ُت فمن طمْ ا َفره

ن  بن َّللاه دممْ َب عُ {ٍَ رني ، َذهممَ ْيَطانن  مممُ ةن الشممه ي َطاعممَ ُه الدممه فممن َم حممن َن اَل َيْدَفلممُ دن َرُه فممن َدمُ ، َفدممَ حممَ َْ  ُ َأْمَزَل َّللاه ي ، فممَ
ْرآنن  الَ  ،اْلقممُ اَاةُ  َوقممَ َداف   :َقتممَ ُؤاَل ن ََصممْ الَ هممَ ْدُاْم قممَ ْدف   ممن ا}: ، صممن طممْ  يممَ ا َفره ى  ممَ َرَتا َعلممَ يَحسممْ بن  ُت فممن دممْ ٍَ

ن  الَ  ،{َّللاه ْدُاْم قمَ ْدف   ن َن اْلُمتهقمن نَ  }:  َوصن ُت  من َدامني َلُكدمْ ْو ََنه َّللاهَ همَ اَل آْمَ  ،{لمَ ْو ََنه  }: رَوقمَ رهًة لمَ ي كمَ لمن
دن نَ  مْ ، {َفَأُكوَن  نَن اْلُمْحسن ا لنَكاَل نان ُ َتَلاَلى َران   ."َفَقاَل َّللاه

 هوإو  ،ولسوم  يقوول ،ولسوم  يقوول ،يقوول هيوا لق قسويم لسوم   (قو ْقوولل  (وقل  ،هيا لق قسيم  (قول  ،ع ف كو 
 ، وقب م لب( بلقو( مت س ت ح لَ قب رت  ت معان  ا ال قسيم مي  رم

 .إن ا ْ ْإ لق قسيم
اَل " اَلى-َفقمَ ُ َتلمَ مْ  -َّللاه ا لنَكاَل نامن اتني }: َران َك آيمَ اَ تمْ ٍَ ْد  ى قمَ الَ  ،{َبلممَ ا  قممَ ى" :الزهٍمه َوااُ  "َبلمَ ين  ٍمَ ، الدهفممْ

  ََ ا همَ  {َلْو ََنه َّللاهَ َهَدامني}  ، َوَلكننه َ ْلَدىفني اْلَكاَلمن َلْفُظ الدهْفين َوَلْي الَ ، وَ َدامني مَ َُ قمَ َذا اْلَقائمن َأنه همَ : كمَ
يتُ  َُ َ ا ُهدن ُْ َقْد ُب  نَن َلَك َطرنيُق الْ ، َفقن  ْؤ ننَ َفُكْدَت بنَحْ ُ  َلْو َََرْاَت ََْن ُتْؤ ن   ،ُاَدإ: َب َك ََْن تمُ ، َن ََْ َكدمَ

َُ  ،: اْلُقْرآنُ ََين  {يآَياتن }و َزاتن َوقن    .": َعَدى بناَْلَياتن اْلُمْلجن
د ك مووور نفسوووه حيوووال ا وامووورووووول إ وقنوووه يفعووول هوووذُ ا وامووور  ،قع لوووه قع يخ وووا  واليوووواهإ نسووواع ْوووم

ك موجووود نقووى مووا ق اد المَوو عل والك ابوول والقوود  السوواب ، ْوجوود مووا يميعووه مي وواوال ،بطونووه وام يوواُ 
؛  ع ودونوه ،حوال دونوهوال يم  ،مر بوهكر ول إنساع يس طيع قع يفعل ما قل  ، لدي و   -جل ون   -هللا

ا لديوه مور   ،ولي  بمجةو   ،ام يا ً ديه حر ل، وال يعيوإ  ،حر ول موا يجعقوه ْ ورك موا نم وإ نيوهالوقياوً
وهو جال  فإ  ،مر الص ال قم اإلما و س ،و قا  ل ا ،و ؤذع لقص ال ، ه فإ ب  انساًنا جالسً إقع  لو 
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و مَووإ مطوووات إلووى م وواع  ،قحوود يميعووه موور قع يقووف هيوو وول فف ، ووق    شووا  هللا لووو :ب  ووه يقووول
 يوهموا ف ؟و قوف بو ر ْودَ هللا فوإ الصوف ،مور  إلوى المسوجد و مَوإ مطووات ق  ،و  و    ،الو و 
م  ووب لو  موا ْفو ح دوانو  لوو  ل له مهل هوذا فوإ قمووُ  العاديول ال وإ يح وا  إل  وا لو لو   ،ما يميع

 ، وهللاالودواع يم ور يقوولإلوى  وقذهو   ،قشوغل السويا ال ،موا يميوع  هيوَ يميع؟ ما فذ ال  ما  :، لالال و 
 .، وهللا المس عاعك  قع يقول هذا ال ما يم ر ،ما قلد  ،ال و  م  وب لإ ما قف ح

" َُ َزاتن  : َعَدىَوقن    ."بناَْلَياتن اْلُمْلجن
 موووا قو ،يحصووول ْ وجووو  فس وووواع ممقووود  لووو  الولووود  وقنووو  إع ،ذا ْ ووو و لموووا :مهووول لوووو ل ووول لَوووخص 

    . هذا جيوع  :لامهل هذا الك   ل له يقاللو  ؟ْ وج  
ُُ : َوَضَح الده ََيْ " َتْكَحْرَت ََيْ ، َوَكذهْبَتهُ  ،َفَأْمَكْرَتهُ  ،لن  نن  ؛َواممْ ْرَت عمَ انن َتَكحمه يممَ افنرنينَ  ،اإلْن َن اْلكمَ َت  من  ،َوُكدمْ

َطاُا الذهَكرن  ،{َوُكْدتَ   ،اْمَتْكَحْرتَ }  :َوَقالَ  ْن ى المذهَكرن ْلنَنه ال ؛َوُهَو  ََ َتَقُع َعلمَ ى دهْف الُ ، َواْْلُْمثمَ ُة ُيقمَ : َثاَلثمَ
َس  َ  وَ َلَراُ َتُقوُل الْ : َوَقاَل اْلُمَحر ناُ ،  ََْمُف د  ََيْ : َمْف د  احمن ان  َواحمن نُ  َوَرَوإ  ،: إنْمسمَ بنيمُع بمْ َس  الره نْ  ََممَ م ن َُ  عمَ
ُ َعَلْيهن َوَملهمَ َص -  َعنن الدهحني ن « َمَلَمةَ  اتني فَ َقَرََ: "  -لهى َّللاه اَ ْتكن آيمَ ٍَ َتْكَحْرتن َقْد  ا َواممْ ذهْبتن بنامَ تن  كمَ َوُكدمْ

  ."« نَن اْلَكافنرنين
 .مخا بل لقيف 

اَ ْتُه آَياتني" :اْْلَْعَمُ   َوَقرَََ "  ٍَ ى ا،  "َبَلى َقْد  ُدلُّ َعلمَ َذا يمَ ْذكن رن َوهمَ نُ  بنيمعُ َوالره ، لتمه َس  بمْ قْ  ََممَ ْم َيْلحمَ َُمه  لمَ
ائنزَ إناله  َمَلَمةَ  ٍَ ََ َتَقُع لنْلُمَذكهرن   ؛ة   ََنه اْلقنَراَ َة  هن  ،َواْلُمَؤمه ن  ،ْلنَنه الدهْف  ."َوَقْد ََْمَكَر َهذن

 .ْ اهةو ي وع ْبًعا لإنما ولكر جوارها فإ القرا ال  ،المعيى مر ح و س ملجوارها 
هن َوَقْد ََ " ُب إنذَوَقالَ  ،اْلقنَراَ َة َبْلُضُامْ ْمَكَر َهذن  ."ا: َيجن

 .إًذا
رَ   يجب إًذا" اُس  َقالَ  ، ََْو  نَن اْلَكافنَراتن ،ن : َوُكْدتن  نَن اْلَكَوافنرالتهاُ  ََْن َتُقولَ   ُكسن ذَ  ،الدهحمه َزمُ َوهمَ ، ا اَل َيلمْ

َ  ََْن َتُقولَ } ََاَل َتَرإ ََنه َقْحَلهُ  رنينَ }: ُثمه َقالَ  ،{ َمْف ْن ا َن السمه ْم يَ  ،{َوإنْن ُكْدُت َلممن رن َولمَ ْن َوا َن السمه ُْ  من  ،قمُ
َراتن  ْن ا َن السمممه ي اْلَلرَ  ،َواَل  مممن يُر فمممن دن رن التمممه َوالتهقمممْ ى َكسمممْ ةن َعلمممَ َتْكَحْرتن ا ن "بنيمممه تن  َواممممْ عن َوُكدمممْ َن اْلَجممممْ "  مممن

رنينَ  ْن ا رنينَ الدهاسن السه ََْو  نَن   ،السه ْن رنينَ   ،ا ْن ا  ."ََْو  نَن اْلَقْومن السه
انت ت رَ { مر مفإ  -ون  جل-يعيإ وما لال   َر التقوَ  ،مور القوو  القوان  ر يعيوإ [12]ال حر م:{َوَواَن ت موت

  الق م  ل ت نقى محمد واله.
 ة الجمع.......صيغالب:  ط
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 نيدك ما ْهة ؟
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