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بسم هللا الرحمن الرحيم.
والحمد هلل رب العالمين ،والصالة والسالم على نبينا محمد ،وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين وللمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آمين يا رب
العالمين.
يد أَْل ِقَيا ِفي
ال َق ِريُن ُه َه َذا َما َل َد َّي َع ِت ٌ
قال اإلمام القرطبي -رحمه هللا تعالىَ " :-ق ْوُل ُه َت َعاَلىَ :
{وَق َ
يب َّال ِذي جعل مع َّ ِ
ِ
ِ
اه ِفي اْل َع َذ ِ
اب
اع لِْل َخ ْي ِر ُم ْع َت ٍد ُم ِر ٍ
َّللا ِإَل ًها َ
َج َهَّن َم ُك َّل َك َّف ٍار َعني ٍد َمَّن ٍ
َََ َ َ
آخَر َفأَْلقَي ُ
الش ِد ِ
ِ
يد َقال َق ِريُن ُه رَّبَنا ما أَ ْط َغي ُت ُه وَل ِك ْن َك ِ
َّ
ال ََل َت ْخ َت ِص ُموا َل َد َّي َوَق ْد َقَّد ْم ُت
َ
ْ َ
ان في َض ََل ٍل َبعي ٍد َق َ
َ
َ َ
ظ ََّلم لِْلع ِب ِ
ِ
يد} [ق]23-29:
ِإَل ْي ُك ْم ِباْل َو ِعيد َما ُيَبَّد ُل اْلَق ْو ُل َل َد َّي َو َما أََنا ِب َ ٍ َ
َي ْع ِني الملك اْل ُم َوَّكل ِب ِه ِفي
ال َق ِريُن ُه} [ق،]23:
" َق ْوُل ُه َت َعاَلىَ :
{وَق َ
الضح ِ
َق ْو ِل اْل َح َس ِن َوَق َت َاد َة َو َّ
َّاك.
ظ.
َيَ :ه َذا َما ِع ْن ِدي ِم ْن ِك َت َاب ِة َع َملِ ِه ُم َعٌّد َم ْح ُفو ٌ
{ه َذا َما َل َد َّي َع ِت ٌ
َ
يد} [ق ]23:أ ْ
ِِ
ِ
ِ
ِ
يل:
ول َه َذا َّال ِذي َوَّكْل َت ِني ِبه ِم ْن َب ِني َ
َح َضْرُت ُه َوأ ْ
آد َم َق ْد أ ْ
يو َ
َح َضْر ُت د َ
ان َع َملهَ .وِق َ
ال ُم َجاهٌدَ :يُق ُ
َوَق َ

اضر .وعن مج ِ
ِ
اْلم ْعَنىَ :ه َذا ما ِعْن ِدي ِم َن اْل َع َذ ِ
ض َل ُه ِم َن
اه ٍد أ َْي ًضاَ :ق ِريُن ُه َّال ِذي ُق ِي َ
اب َح ٌ َ َ ْ ُ َ
َ
َ
الشي ِ
اْل ْن ِ
ال ْاب ُن َزْي ٍد ِفي ِرَو َاي ِة ْاب ِن َو ْه ٍب َعْنهُ :أََّنهُ َق ِريُنهُ ِمن ِْ
اط ِ
َّللا َت َعاَلى
َّ َ
ول َّ ُ
سَ ،فَيُق ُ
ين ،وَق َ
لَِق ِر ِ
ين ِه :أَْل ِقَيا ِفي َج َهَّن َم".
القرين والمقارن ،ألقيا على االثنين ،نسأل هللا العافية.

ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ولَ " :وْيَل َك
يل َو ْاْل ْ
َخ َف ُ
يح ،أ ْ
شَ :ه َذا َك ََل ُم اْل َعَر ِب اْل َفص ُ
َن ُت َخاط َب اْل َواح َد ِبَل ْفظ اَل ْثَن ْي ِن َف َتُق ُ
ال اْل َخل ُ
" َق َ
اها".
ْار َح ََل َها َو ْاز ُجَر َ

هو واحد ،لكن على ما ساقه من رواية ابن زيد قال :إنه قرينه من اإلنس ،قرينه من اإلنس

يقتضي أن الخطاب موجه إلى المالئكة بإلقاء االثنين في جهنم ،نسأل هللا العافية ،القرين
والمقارن فهما اثنان.

اح ِدَ .قال اْل َفَّراءَ :تُق ِ ِ ِ
"و ُخ َذاه وأَ ْطلَِقاه " لِْلو ِ
َص ُل َذلِ َك
وما َعَّناَ ،وأ ْ
ُ َ
َ ُ َ
ُ
ُ
َ
ول لْل َواحدُ :ق َ
الرج ِل عَلى ص ِ
ِفي ِإ ِبلِ ِه َو َغَن ِم ِه َوُرْفَق ِت ِه ِفي َس َف ِرِه ا ْثَن ِ
احَب ْي ِه،
ان َف َجَرى َك ََل ُم َّ ُ َ
َ
ِ
ِ
امُرُؤ اْل َق ْيس
ولَ :يا َص َ
ال ْ
احَ .ق َ
الش ْع ِرَ :خليَل َّيُ ،ث َّم َيُق ُ
ض ُلباَن ِ
ات اْل ُف َؤ ِاد اْل ُم َع َّذب
َخلِيَل َّي ُمَّار ِبي َعَلى أُمِ ُجْن َد َب
ُنَق ِ َ
ال أ َْي ًضا
َوَق َ

َع َو ِ
الر ُج ِل
أ َّ
ان َّ
َن أ َْدَنى أ ْ
و ِمْن ُه َقوُلهم لِْلو ِ
اح ِد ِفي
ْ ُْ َ
َ
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يب َو َمْن ِزل
ِق َفا َن ْب ِك ِم ْن ِذ ْكَرى َح ِب ٍ

آخُر
ال َ
َوَق َ
ِ
ان أَْن َزِجر
َفِإ ْن َت ْز ُجَراني َيا ْب َن َع َّف َ

3

الد ُخ ِ
ِب َس ْق ِط اللِ َوى َب ْي َن َّ
ول َف َح ْو َم ِل

3

ِ
َح ِم ِعْر ًضا ُم َمَّن َعا
َوإ ْ
ِن َت َد َعاني أ ْ

البيت الثالث واضح ،في كون المتحدث عنه واحدا ،وإن كان بصيغة التثنية ،أما الثاني والثالث
فما فيه ما يدل على ذلك إال أن العادة جرت بذلك ،وشراح المعلقات كلهم أطلقوا على أنه خطاب
لواحد ،وأن هذا أسلوب معروف عند العرب ،أما بالنسبة للبيت األخير :فإن تزجراني يا ابن
عفان ،ما قال :يا ابني عفان ،قال :يا ابن عفان ،وهو يخاطب واحدا ،وإن وجهه الثنين في
اللفظ.

َن اْلَق ِرين يَقع لِْلجم ِ ِ
ال اْل َم ِازِنيَ :ق ْوُل ُه " :أَْل ِقَيا".
اء َك َذلِ َك؛ ِْل َّ
َ َ ُ ََ َ
اعة َواَل ْثَن ْي ِنَ .وَق َ
يلَ :ج َ
َ"وِق َ
أصله من القران والقرن ،فال ُيقرن بعير واحد ،هل يمكن أن يقرن بعير واحد؟ إنما ُيقرن بأخيه،
بالثاني.

ق أَْل ِ
َ"ي ُدل َعَلى أَْل ِ
ق".

هو من باب التأكيد ،يكون ألقيا من باب التأكيد في أمر الواحد ،كأنه قال :ألق ألق ،فأمراني بهذا

اللفظ ينتج عنهما ألقياني.
طالب...:
نعم ،لبيك وسعديك ،لكن ال يخاطب اثنين ،إنما من لبى بالمكان أي أقام فيه ،فهي تلبية بعد
تلبية ،إجابة بعد إجابة ،فهما إجابتان ،ومنهم من يقول :إنها إجابة واحدة مؤكدة ،كما في ألقيا
ألق ألق.

التوِك ِ
ِ
ِ
ِ
اب َّ
ق أَْل ِ
يد ،اْل َم ْعَنى أَْل ِ
َن
الت ْكَر ِارَ .وَي ُج ُ
وز أ ْ
ال اْل ُمَب ِرُد :ه َي َت ْثنَي ٌة َعَلى َّ ْ
اب أَْلقَيا َمَن َ
قَ ،فَن َ
َ"وَق َ
َّللا َتعاَلى ي َخ ِ
ِ
ِ ِ ِ
ط ِ
اط ُب ِب ِه اْل َمَل َك ْين".
َي ُكو َن "أَْل ِقَيا " َت ْث ِنَي ًة َعَلى ِخ َ
اب اْل َحق َيقة م ْن َق ْو ِل َّ َ ُ
وهذا أظهر وأوضح.
ِِ
لس ِائ ِ
ين ".
يلُ :ه َو ُم َخا َ
طَب ٌة لِ َّ
َص َل أَْل ِق ْ
يلِ :إ َّن ْاْل ْ
ق َواْل َحافظَ .وِق َ
َ"وِق َ
ألقين بنون التوكيد الخفيفة ،وهو خطاب لواحد.
" ِبالنو ِن اْل َخ ِفي َف ِة ُتْقَلب ِفي اْلوْق ِ
ف أَلِ ًفا َف ُح ِم َل
َ
ُ
ِ
ين " ِبالنو ِن اْل َخ ِفي َف ِة َن ْح َو
َوَقَأَر اْل َح َس ُن " أَْلق َ
َوَق ْوُل ُهَ{ :لَن ْس َف ًعا} [العلق. ]15:

اْلوصل عَلى اْلوْق ِ
ف.
َ ْ ُ َ
َ
َقولِ ِه{ :وَلي ُكوًنا ِمن َّ ِ
ين } [يوسف،]32 :
الصاغ ِر َ
َ
ْ
ََ
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ِ4
ِ
ُ َّ
ِ ِ
ض َع ِن
ال َب ْع ُ
يد اْل ُم ْع ِر ُ
ض ُه ْم :اْل َع ِن ُ
َيُ :م َعان ٍد ; َقاَل ُه ُم َجاهٌد َوع ْك ِرَم ُةَ .وَق َ
{ك َّل َكف ٍار َعنيد} [ق ]24:أ ْ
اْل َح ِ
يد َو َع ِانٌد،
ف َوَرَّد اْل َح َّ
ق َو ُه َو َي ْع ِرُف ُه َف ُه َو َع ِن ٌ
الَ :عَن َد َي ْع ِن ُد ِباْل َك ْس ِر ُعُن ً
َيَ :خاَل َ
ودا أ ْ
ق ; ُيَق ُ
وجمع اْلع ِن ِ
ف.
يد ُعُنٌد ِم ْث ُل َرِغ ٍ
يف َوُر ُغ ٌ
ََُْ َ
ق َو ِ
اع لِْل َخ ْي ِر} [قَ ]25:ي ْعِني َّ
اج ٍب.
الزَكا َة اْل َم ْفُر َ
وض َة َوُك َّل َح ٍ
{مَّن ٍ
َ

ِِ
ِِِ
ِ
ظالِ ٌم".
َم ِرِه ؛ َ
{م ْع َتدٍ} [ق ]25:في َمْنطقه َو ِس َيرته َوأ ْ
ُ
طلب منه ،مناع للخير يمنع ما وجب هللا عليه ،ومعتد على مال
يعني ما يكفيه أن يمنع ما ُ
طلب منه ،حتى يعتدي على غيره ،فيأخذ من ماله ،نسأل هللا
غيره ،فال يكفيه أن يمنع ما ُ

العافية.
اك ِفي َّ ِ ِ
يب ِإ َذا
يب} [قَ ]25:ش ٍ
اب َّ
"{ ُم ِر ٍ
الر ُج ُل َف ُه َو ُم ِر ٌ
ال :أََر َ
الت ْوحيد َقاَل ُه اْل َح َس ُن َوَق َت َاد ُةُ .يَق ُ
اء ِب ِ
الر َيب ِةَ .و ُه َو اْل ُم ْش ِر ُك".
َج َ
ومنه قول هللا -جل وعل{ :-ذلك الكتاب ال ريب فيه} [البقرة ]2:يعني ال شك فيه.

َ"ي ُدل َعَل ْي ِه َق ْوُل ُه َت َعاَلىَّ :
{ال ِذي َج َع َل َم َع
ِ
ِ
ان
:وأََرَاد ِبَق ْولِه َمَّن ٍ
اع لِْل َخ ْي ِر أََّن ُه َك َ
اْل ُمغ َيرِةَ .

آخر} [ق ]26:وِقيلَ :ن َزَل ْت ِفي اْلوِل ِ
َّ ِ
يد ْب ِن
َّللا ِإَل ًها َ َ
َ
َ َ
َخ ِ
يمَنع بِني أ ِ
يه ِم َن ِْ
اْل ْس ََلمِ ".
َْ ُ َ

الخير أعم ما يكون في المال أو في الدين ،فيشمل كل هذا.

الش ِد ِ
ِ
اه ِفي اْل َع َذ ِ
اب َّ
يد لِ ْْل َْم ِر ْاْل ََّو ِل.
يد} [قَ ]26:تأ ِْك ٌ
"{ َفأَْلقَي ُ
اف ِر اْلع ِن ِ
ِ
ض لِه َذا اْل َك ِ
ال َق ِريُن ُه َرَّبَنا َما أَ ْط َغ ْي ُت ُه} [قَ ]27:ي ْع ِني َّ
يد َتَبَّأَر ِمْن ُه
الش ْي َ
طَ
ان َّالذي ُق ِي َ َ
َ
{ َق َ
َوَك َّذَب ُه.
اغياِ :ب ْ ِ
ق وَكان َ ِ
ِ
{وَل ِك ْن َك ِ
اب
ان في َض ََل ٍل َبعيدٍ} [قَ ]27:ع ِن اْل َح ِ َ َ
َ
ط ً
َ
اس َت َج َ
اختَي ِارِه َوإَِّن َما َد َع ْوُت ُه َف ْ
اخ ِت ََلف".
لِيَ .وَق ِريُن ُه ُهَنا ُه َو َش ْي َ
طاُن ُه ِب َغ ْي ِر ْ
بخالف القرين األول الذي هو الملك الموكل به.

اه اْلم ْه َدوِي .و َح َكى َّ
اس َو ُمَق ِات ٌلَ :ق ِريُن ُه اْل َمَل ُك
الث ْعَل ِبي َقال ْاب ُن َعَّب ٍ
َ
َ
"ح َك ُ َ
اْلم ِغيرِة يُقول لِْلمَل ِك َّال ِذي َكان ي ْك ُتب سِيَئ ِات ِه :ر ِب ِإَّنه أ ِ
ول اْل َمَل ُكَ :رَّبَنا َما
ُ ْ
َ
َ َ ُ َ
َع َجَلنيَ ،فَيُق ُ
ُ َ َ ُ َ
يد بن جبي ٍر :يُقول اْل َك ِ
ِ
افُرَ :ر ِب ِإَّن ُه َزَاد َعَل َّي ِفي اْل ِك َت َاب ِة،
َيَ :ما أ ْ
ال َسع ُ ْ ُ ُ َ ْ َ ُ
َع َجْل ُت ُهَ .و َق َ
أَ ْط َغ ْي ُت ُه أ ْ
ِ ِ ِ ِ
ِ ِ
َّللا َت َعاَلىَ{ :لَ
ول َّ ُ
َيَ :ما ِزْد ُت َعَل ْيه في اْلك َت َابةَ ،فحيَنئ ٍذ َيُق ُ
ول اْل َمَل ُكَ :رَّبَنا َما أَ ْط َغ ْي ُت ُه أ ْ
َفَيُق ُ
َت ْخ َت ِص ُموا َل َد َّي } [ق.]28:
ومنه طغى الماء يعني زاد ،ما أطغيته يعني ما زدت عليه في كتابة ما لم يصنع ،وما لم يفعل.
يد ْب َن
َوَذِل َك أ َّ
َن اْل َوِل َ
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الشي ِ
ِ
ِ
ِ
ين َّ
اط ِ
ان ".
ال اْلُق َش ْيرِيَ :و َه َذا َي ُدل َعَلى أ َّ
الش ْي َ
طُ
َن اْلَق ِر َ
َ"ي ْعني اْل َكاف ِر َ
اء ُه ْم م َن َّ َ
ينَ .ق َ
ين َوُقَرَن َ

وفي البداية قال :قرينه هنا هو شيطانه بغير اختالف ،ثم ساق عن ابن عباس قرينه الملك ،كأنه
لم يعتد بحكاية الثعلبي عن ابن عباس ،ولذلك نقل االتفاق على أنه الشيطان.

ِ ِ ِ
َي :أَْر َسْل ُت الر ُس َل".
" َ
{وَق ْد َقَّد ْم ُت ِإَل ْي ُك ْم باْل َوعيد } [ق ]28:أ ْ

هللا -جل وعال -أرسل الرسل والكتب؛ ليقضي على العذر ،ويقطع الحجة ،فال يكون ألحد حجة
على هللا -جل وعال.-

ِِ
اء ِبَل ْف ِظ اْل َج ْم ِع.
يلَ :ه َذا ِخ َ
اب لِ ُك ِل َم ِن ْ
ط ٌ
يلُ :ه َو لَل ْثَن ْي ِن َو َج َ
اخ َت َص َمَ .وِق َ
َ"وِق َ
{ما يبدَّل اْلَقول َل َد َّي} [قِ ]29:قيل ُهو َقوُل ُه{ :م ْن جاء ِباْلحسَن ِة َفَل ُه ع ْشر أ ِ
اء
َ َ ْ
َ َ َ ََ
َم َثال َها َو َم ْن َج َ
َ ُ ْ
َ َُ ُ ْ ُ
السِيَئ ِة َف ََل ُي ْج َزى ِإََّل ِم ْثَل َها} [اْلنعام."]160:
ِب َّ
نعم بالنسبة لإليعاد والسيئات ال يبدل القول لديه ،وال يزاد فيها على أحد ،السيئة بمثلها ،وأما

بالنسبة للحسنات فهي تُزاد الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة.
اس أ ِ
َن َج َهَّن َم ِم َن اْل ِجَّن ِة َو َّ
اءَ :ما
{ْل َْم َْل َّ
يل ُه َو َق ْوُل ُهَ :
الن ِ ْ
َج َمع َ
ال اْل َفَّر ُ
ين} [السجدةَ ،]13:وَق َ
َ"وِق َ
ِ ِ
ِ
ص لِ ِعْل ِمي ِباْل َغ ْي ِب.
َيَ :ما ُي َزُاد في اْلَق ْو ِلَ ،وََل ُيْنَق ُ
ُي ْك َذ ُب عْندي أ ْ
{وما أََنا ِب َ َّ ِ ِ
اس ".
َيَ :ما أََنا ِب ُم َع ِذب َم ْن َل ْم ُي ْج ِرْمَ ،قاَلهُ ْاب ُن َعَّب ٍ
ظَلمٍ لْل َع ِبيد} [ق ]29:أ ْ
ََ

بخالف للمخلوقين الذين يعتمدون على الوكالء ،الوكالء قد يزورون وقد يزيدون وقد ينقصون،
لكن من وكل إلى هللا وكل إليهم ذلك األمر ،ال يمكن أن يزيد أو ينقص هللا -جل وعال -ال
يخفى عليه شيء.

ِ
اه ِفي "اْل َح ِج " َو َغ ْي ِرَها".
َ"وَق ْد َم َضى اْلَق ْو ُل في َم ْعَن ُ
وما أنا بظالم للعبيد ،ما أنا بظالم صيغة مبالغة فعال ،هل المبالغة هنا أبلغ أو غير المبالغة؟ لو
قال :ما أنا بظالم.
طالب.....:
المبالغة.
طالب.... :
وما هللا يريد ظلما ،أيها أبلغ؟
طالب :الثانية.
ماذا؟
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طالب.... :

6

نعم؛ ألن عدم إرادة الشيء أبلغ من عدم فعله ،وعدم فعله أبلغ من عدم المبالغة فيه؛ ألنه قد
يفعله ال على صيغة المبالغة؛ ألن ما أنا بظالم ال ينفي أن يكون ظالما ،مع أنه حرم الظلم على
نفسه ،لذا لم يرد إال صيغة المبالغة ،إذا قيل :فالن ليس بقتال ،دل على أنه قد يقتل ،لكن ليس
يمبالغ للقتل ،وكونه ال يريد القتل أبلغ من كونه ال يقتل.
طالب :شيخ مثل لعن هللا زوارات القبور.
نعم زوارات ،صيغة المبالغة ،قالوا :ال ينفي أن تكون زائرة ،لكن إذا ُمنع الجنس ،فهل يمكن أن
يباح أفراده؟ ال يمكن أن يباح أفراده ،صيغة اللعن.
طالب.....:
جاء النفي بجميع الصيغ ،جاء نفي إرادة الظلم.
ِ
" َقوُل ُه َتعاَلى{ :يوم َنُق ِ
ِ
ول
ْ
َ
ام َت َْلْت َوَتُق ُ
ول ل َج َهَّن َم َهل ْ
ُ
َْ َ
ِ
ار ِبَق ْولِ ِهََ { :ل َت ْخ َت ِص ُموا
اع ِتَب ًا
ول " ِباْلَياء ْ
َب ْك ٍرَ " :ي ْوَم َيُق ُ
َّللا َتعاَلى و ِهي ُنو ُن اْلع َ ِ
ِ
ط ِ ِ
ولَ ،و َع ِن ْاب ِن
اْل ِخ َ
َ
اب م َن َّ َ
ظ َمةَ .وَقَأَر اْل َح َس ُن " َي ْوَم أَ ُق ُ
َ َ
يلِ :ب ِف ْع ٍل
ال"َ ،واْن َت َص َب َي ْوٌم َعَلى َم ْعَنى َما ُيَبَّد ُل اْلَق ْو ُل َل َد َّي َي ْوَمَ .وِق َ
"َي ْوَم ُيَق ُ

َهل ِم ْن م ِزيدٍ} [قَ ،]30:ق أَر َن ِ
اف ٌع َوأَُبو
َ
ْ
َ
َل َد َّي } [ق ]28:ق أر اْلَبا ُقو َن ِبالنو ِن َعَلى

َم ْس ُعوٍد َو َغ ْي ِرِه:
اه:
ُمَقَّد ٍر َم ْعَن ُ

َوأَْن ِذْرُه ْم ".
المفسرون كثير يقدرون في مثل هذا الموضوع ،اذكر ،ألنها صالحة لكل ما جاء "يوم" منصوب،

اذكر "يوم".

ِِ
ِ
"يوم َنُق ِ
اها أََّن ُه َيمَل ُؤ َهاَ .و َه َذا ِاَل ْس ِت ْف َهام َعَلى س ِب ِ
ِ
يل
ام َت َْلْت لِ َما َسَب َق ِم ْن َو ْعده ِإَّي َ
َ
ْ
ول ل َج َهَّن َم َهل ْ
ُ
ُ
َْ َ
الت ْق ِري ِع ِْلَعد ِائ ِه ،و َّ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
يق لِ َو ْع ِد ِهَ ،و َّ
يق لِ َخَب ِرِهَ ،و َّ
َّ
الت ْح ِق ِ
الت ْص ِد ِ
ول َج َهَّن ُم َه ْل
َْ
َ
التْن ِبيه ل َجمي ِع عَبادهَ .وَتُق ُ

ِ
ِ
يل ِم ْن
َيَ :ما َب ِق َي ِف َّي َم ْو ِض ٌع لِ ِلزَي َاد ِة؛ َكَق ْولِ ِه َ -عَل ْي ِه َّ
الس ََل ُمَ :-ه ْل َتَر َك َلَنا َعق ٌ
م ْن َم ِزي ٍد أ ْ
َن ي ُكونَ ِ
ِ
اما ِب َم ْعَنى
َيَ :ما َتَر َك; َف َم ْعَنى اْل َك ََلمِ اْل َج ْح ُدَ .وَي ْح َتم ُل أ ْ َ
َ ْ
َرْب ٍع :أ َْو َمْن ِز ٍل أ ْ
است ْف َه ً
ِ ِ ِ
َيَ :ه ْل ِم ْن َم ِزي ٍد َفأ َْزَد ُاد؟"
اَل ْست َزَادة ;أ ْ
يعني هاتوا ،هاتوا زيادات ،فأنا استوعب كل ما يوضع ،نسأل هللا العافية السالمة ،وهذا هو

األظهر.

ِ
"وإَِّنما صَلح ه َذا لِْلوجهي ِن؛ ِْل َّ ِ ِ ِ
ِ
يل:
َ َ َ َ َ َ ْ َْ
َن في اَل ْست ْف َهامِ َضْرًبا م َن اْل َج ْحدَ .وِق َ
الن ِ
يق اْل ِم ْث ِل أ ِ ِ
يما َي ْظ َهُر ِم ْن َحالِ َها ِب َمْن ِزَل ِة َّ
ط ِر ِ
اطَق ِة ِب َذلِ َك
َعَلى َ
ْ
َي :إَّن َها ف َ

س َث َّم َق ْو ٌلَ ،وإَِّن َما ُه َو
َل ْي َ
الش ِ
ال َّ
اعُر:
َك َما َق َ

معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري
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ْت َب ْط ِني"
ال َق ْط ِني
ام َت َْلَ اْل َح ْو ُ
َم ْه ًَل ُرَوْي ًدا َق ْد َم َْل َ
ض َوَق َ
ْ
ط ْوعا أ َْو َك ْرها َقاَلتَا أَتَْي َنا
يعني هذا القول من جهنم ،هل هو بلسان الحال ،أو بلسان المقال؟ {ا ْئِتَيا َ
َ ِِ
ين} [فصلت ،]11:هل ذا بلسان المقال يتكلم بصوت أو حرف ُيسمع ،أو أن الحال دل على
طائع َ
ذلك؟ والحال دل على ذلك ،يعني مثلما ُيخاطب الجمادات وترد بلسان الحال ،ال بلسان المقال،
كما خاطب علي -رضي هللا عنه -القبور وأهل القبور وهم ال يردون ،فأجابت قال :إنها قالت
كذا وكذا ،يجزم بأنه بلسان الحال ال بلسان المقال.
طالب.....:
هذا األصل ،األصل أنه نطق حقيقي ،والقدرة اإللهية صالحة لذلك ،هذا األصل ،لكن من قال
إنه بلسان الحال باعتبار أن الجمادات ال تتكلم فله ذلك ،لكن األصل أنه بالنطق.

ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
َّللا َّ
الن َار َح َّتى
ام َت َْل ُ
يلُ :يْنط ُ
ق َّ ُ
ْتَ .وِق َ
َيَ :ه ْل ف َّي م ْن َم ْسَل ٍك َقد ْ
َ"و َه َذا َت ْفس ُير ُم َجاه ٍد َو َغْي ِره .أ ْ
ِ
ح ".
ق اْل َج َو ِار ُ
ول َه َذا َك َما َتْنط ُ
َتُق َ
يوم تشهد عليهم جوارحهم تنطق ،وإال فما معنى شهادتها إذا لم تنطق؟

ِي و ِ
"و َه َذا أَصح عَلى ما بَّيَّن ِ
ِ
ِ
التْرِم ِذ ِي َع ْن أََن ِ
س
َ َ َ َ ُ
اه في ُس َ
ورِة "اْل ُفْرَقان"َ ،وِفي َصحي ِح ُم ْسل ٍم َواْلُب َخارِ َ
َ
ِ
َّ
ْب ِن َمالِ ٍك َع ِن َّ
ولَ :ه ْل ِم ْن
َّللا َعَل ْي ِه َو َسَّل َم -قالَ :
ال َج َهَّن ُم ُيْلَقى ف َ
يها َوَتُق ُ
«َل َت َز ُ
الن ِب ِي َ -صلى َّ ُ
َم ِزي ٍدَ ،ح َّتى يضع".
يضع.
َ

ِ ِ
ِِ ِ
ال
ض َها ِإَلى َب ْع ٍ
يها َق َد َمهَُ ،فَيْن َزوِي َب ْع ُ
" َي َض َع َرب اْلعَّزِة ف َ
ولَ :ق ْط َق ْط بعَّزت َك َوَكَرِم َكَ ،وََل َي َز ُ
ض َوَتُق ُ
ِ
ِ
ِ
ظ ُم ْسلِ ٍم".
َّللا َل َها َخْلًقاَ ،فُي ْس ِكَن ُه ْم َف ْض َل اْل َجَّن ِة»َ ،ل ْف ُ
في اْل َجَّنة َف ْض ٌل َح َّتى ُيْنش َ
ئ َّ ُ
قد يعحب القارئ من تقديم المؤلف لصحيح مسلم على البخاري ،قال في صحيح مسلم والبخاري،
هذه طريقة المغاربة في تقديم مسلم على البخاري.

"وِفي ِرواي ٍة أ ْ ِ ِ ِ
ِ
َما َّ
َّللا َعَل ْي َها
«وأ َّ
ََ
ُخَرى م ْن َحديث أَِبي ُهَرْيَرَةَ :
َ
الن ُار َف ََل َت ْمَتل ُ
ئ َح َّتى َي َض َع َّ ُ
ِِ
ض َف ََل ي ْظلِم َّ ِ
ِ
ِ
َح ًدا،
ض َها ِإَلى َب ْع ٍ
ئ َوَيْن َزوِي َب ْع ُ
َّللا م ْن َخْلقه أ َ
َل َهاَ :ق ْط َق ْط َف ُهَنال َك َت ْمَتل ُ
َ ُ ُ
َفِإ َّن َّ ِ
ئ َل َها َخْلًقا» ".
َّللا ُيْنش ُ
َ

ول
ِر ْجَل ُه َيُق ُ
َما اْل َجَّن ُة
َوأ َّ

وفي هذا إثبات القدم والرجل هلل -جل وعال -على ما يليق بجالله وعظمته ،وأما نفاة الصفات

فهم ُيؤولون الرجل بالجماعة ،كما يقال :رجل جراد جماعة جراد.
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ِ
" َقال عَلم ُ ِ 8
َّللا ِإَلى َّ
الن ِارَ ،وَق ْد َسَب َق ِفي
َّللا :-أ َّ
َما َم ْعَنى اْلَق َدمِ ُهَنا َف ُه ْم َق ْوٌم ُيَقد ُم ُه ُم َّ ُ
اؤَناَ -رح َم ُه ُم َّ ُ
َ ُ َ
ِ
ِ
الن ِ
الر ْج ُل َو ُه َو اْل َع َد ُد اْل َك ِث ُير ِم َن َّ
َه ِل َّ
الن ِارَ .وَك َذلِ َك ِ
الَ :أرَْي ُت ِر ْج ًَل
ِعْل ِمه أََّن ُه ْم ِم ْن أ ْ
اس َو َغ ْي ِره ْمُ ،يَق ُ
الن ِ
ِم َن َّ
اس َو ِر ْج ًَل ِم ْن َجَاردٍ".

وهذا فرار من إثبات الصفة ،والمؤلف -رحمه هللا -على طريقة األشعرية في مثل هذا.

الش ِ
ال َّ
اعُر:
" َق َ
اس َواْنَزَوى
الن ِ
َف َمَّر ِبَنا ِر ْج ٌل ِم َن َّ
َقَب ِائ ُل ِم ْن َل ْخ ٍم َو ُع ْك ٍل َو ِح ْمَير

ِ
ِ
ين أَْر ُج ُل
ِإَل ْي ِه ْم م َن اْل َح ِي اْلَي َمان َ
ِ
َحَفل
َعَلى ْابَن ْي ن َز ٍار ِباْل َع َد َاوِة أ ْ
الَ :ما ِفي َّ
الن ِار َب ْي ٌت َوََل ِسْل ِسَل ٌة َوََل ِم ْق َم ٌع َوََل
َوُيَبِي ُن َه َذا اْل َم ْعَنى َما ُرو َ
ِي َع ِن ْاب ِن َم ْس ُعوٍد أََّن ُه َق َ
ِ
اح ٍد ِم َن اْل َخ َزَن ِة يْن َت ِظر ص ِ
اح ِب ِهَ ،ف ُكل و ِ
وت ِإََّل وعَلي ِه اسم ص ِ
اس َم ُه
َت ُاب ٌ
احَب ُه َّالذي َق ْد َعَر َ
َ
ف ْ
َ ُ َ
ََْ ُْ َ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ال اْل َخ َزَن ُةَ :ق ْط
اس َت ْوَفى ُكل َواح ٍد مْن ُه ْم َما أُمَر ِبه َو َما َيْن َتظُرُه َوَل ْم َي ْب َق مْن ُه ْم أ َ
َوص َف َت ُهَ ،فِإ َذا ْ
َحٌد َق َ
ِ ِ
ِ
ق ِإ ْذ َل ْم َي ْب َق
َق ْطَ ،ح ْسُبَنا َح ْسُبَنا !أ ِ
يها َوَتْن َ
ط ِب ُ
َي :ا ْك َت َف ْيَنا ا ْك َت َف ْيَناَ ،وحيَنئ ٍذ َتْن َزوِي َج َهَّن ُم َعَلى َم ْن ف َ
التأ ِْو ِ
يل َق ْوُل ُه ِفي َن ْف ِ
ظُرَ .ف َعَّبَر َع ْن َذلِ َك اْل َج ْم ِع اْل ُمْن َت ِظ ِر ِب ِ
الر ْج ِل َواْلَق َدمَِ ،وَي ْش َه ُد لِ َه َذا َّ
س
َحٌد ُيْن َت َ
أَ
ِ
اْلح ِد ِ
يث :وََل ي َز ِ
ِ
َّللا َل َها َخْلًقا َفُي ْس ِكَن ُه ْم َف ْض َل اْل َجَّن ِةَ ،وَق ْد ِزْدَنا َه َذا
َ
ال في اْل َجَّنة َف ْض ٌل َح َّتى ُيْنش َ
ئ َّ ُ
َ َ ُ
اب ْاْلَسَنى ،واْلحم ُد َِّ ِ
الص َف ِ
اء و ِ
ِ
ات ِم َن اْل ِك َت ِ
اه ِفي ِك َت ِ
ّلِل ".
اْل َم ْعَنى َبَياًنا َو َم َّه ْدَن ُ
اب اْلَ ْس َم َ
ْ
َ َْ
على طريقتهم ،مهده وزاده وبينه ووضحه على طريق مخالف لما عليه سلف األمة وأمتها من
إثبات الصفات ،وهو ممن ُيؤول الصفات وال يثبتها على طريقة األشاعرة.

طالب......:

ما في النار بيت وال سلسلة وال مقمع؟
طالب :نعم
هو متلقى من اإلسرائيليات ،وهللا أعلم.
طالب......:
جوابهم هم؟
طالب......:
مخلوقاته وتُنسب إليه ،ناقة هللا وغيرها تُنسب إليه ،ما عندهم مشكلة ،اإلشكال في كلمه ربه ،هذا
الذي ال يستطيعون الجواب عليه.
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ِ
َيَ :م ْن
ِفي َم ْعَنى َق ْولِ ِه َ -عَل ْي ِه َّ
الس ََل ُمَ :-ح َّتى َي َض َع اْل َجَّب ُار ف َ
يها َق َد َم ُه أ ْ
َه ِل َّ
الن ِار.
أْ

ال َّ
الن ْضُر ْب ُن ُش َمْي ٍل
َ"وَق َ
َسَب َق ِفي ِعْل ِم ِه أََّن ُه ِم ْن
ِ
ِ
ِ
َيُ :ق ِرَب ْت ِمْن ُه ْم ".
َق ْوُل ُه َت َعاَلىَ { :وأ ُْزِل َفت اْل َجَّن ُة لِْل ُم َّتق َ
ين َغ ْيَر َبعي ٍد } [ق ]31:أ ْ
لو أَزلفت َقربت ،ولو أُزلفت ُق ِربت.

ول ِفي الدْنيا أَيُ :ق ِرب ْت ِم ْن ُقُلوب ِِهم ِحين ِقيل َلهم ِ
ِ
َ"وِقيلَ :ه َذا َقْبل الد ُخ ِ
يل:
ْ َ َ ُُ ْ
َ ْ َ
اج َتنُبوا اْل َم َعاص َيَ .وِق َ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
َب ْع َد الد ُخ ِ
يد".
َيِ :مْن ُه ْم َو َه َذا َتأ ِْك ٌ
ول ُق ِرَب ْت َل ُه ْم َم َواض ُع ُه ْم ف َ
يها َف ََل َت ْب ُع ُدَ .غ ْيَر َبعي ٍد أ ْ
والسياق يدل على أن هذا في اآلخرة ال في الدنيا.
ال َل ُه ْم
َ
"ه َذا َما ُت َ
َيَ :وُيَق ُ
وع ُدو َن أ ْ
اْلع َّ ِ
الت ِ
وع ُدو َن " ِب َّ
اء َعَلى
امةُ " :ت َ
َ

ِ
ين.
اْل ُم َّتق َ

ِ ِ
ه َذا اْلج َز َّ ِ
ِ
ِ
ِ
اء ُة
َ
اء الذي ُوع ْد ُت ْم في الدْنَيا َعَلى أَْلسَنة الر ُسلَ .وِقَر َ
َ ُ
ِ
ير ِباْلي ِ
ط ِ
اء َعَلى اْل َخَب ِر؛ ِْل ََّن ُه أ ََتى َب ْع َد ِذ ْك ِر
اْل ِخ َ
ابَ .وَقَأَر ْاب ُن َكث ٍ َ

ِ
َّللا ع ِن اْلمع ِ
اصي ،ثُ َّم َيْرِج ُع ُي ْذ ِن ُب ثُ َّم َيْرِج ُع ".
اب َح ِف ٍ
{لِ ُك ِل أ ََّو ٍ
َيَ :رج ٌ
َّاع ِإَلى َّ َ
يظ } [ق ]32:أ ََّو ٌ
ََ
اب أ ْ

أواب رجاع مثل تواب.

ِ
ِ ِ
ِ
"ه َك َذا َقاَل ُه َّ
ال أ َِوبِي
اس َو َع َ
ال ْاب ُن َعَّب ٍ
الضح ُ
َ
اءْ :اْل ََّو ُ
طٌ
اب اْل ُم َسب ُح م ْن َق ْوِلهَ { :يا جَب ُ
َّاك َو َغ ْيُرُهَ .وَق َ
اكر َِّ ِ
َّ ِ
ّلِل َت َعاَلى ِفي اْل َخْل َوِة.
ال اْل َح َك ُم ْب ُن ُع َت ْيَب َةُ :ه َو الذ ُ
َم َع ُه} [سبأَ ]10:وَق َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ال َّ
َّللا ِمْن َهاَ .و ُه َو َق ْو ُل ْاب ِن
الش ْع ِبي َو ُم َجاهٌدُ :ه َو َّالذي َي ْذ ُكُر ُذُن َ
وب ُه في اْل َخْل َوة َفَي ْس َت ْغفُر َّ َ
َوَق َ
َّللا َتعاَلى ِف ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يهَ .و َعْن ُه
س َم ْجل ًسا َح َّتى َي ْس َت ْغفَر َّ َ َ
ال ُعَبْي ُد ْب ُن ُع َمْي ٍرُ :ه َو َّالذي ََل َي ْجل ُ
َم ْس ُعوٍدَ .وَق َ
ظ َّال ِذي ِإ َذا َقام ِمن مجلِ ِس ِه َقال :سبحان َّ ِ
ِحم ِد ِهَّ ،
الل ُه َّم ِإ ِني
الُ :كَّنا ُن َحَّد ُث أ َّ
اب اْل َح ِفي َ
َ ْ َْ
َ َُْ َ
َن ْاْل ََّو َ
َّللا َوب َ ْ
َق َ
أَس َت ْغ ِفرك ِم َّما أَصب ُت ِفي مجِل ِسي ه َذا .وِفي اْلح ِد ِ
يث« :م ْن َق َ ِ
ام ِم ْن َم ْجِل ِس ِهُ :س ْب َحاَن َك
ْ َُ
َْ
َ
َْ
َ َ
ال إ َذا َق َ
َ
الله َّم وبِحم ِد َك ََل ِإَل َه ِإََّل أَْن َت أ ِ
َّ
ان ِفي َذلِ َك اْل َم ْجلِ ِ
س».
َّللا َل ُه َما َك َ
َس َت ْغفُر َك َوأ َُت ُ
ْ
وب ِإَل ْي َك َغ َفَر َّ ُ
ُ َ َْ
ِ
ض اْلعَلم ِ
اء :أََنا أ ِ
َّ
َّ
ان َّ
ول:
ُحب أ ْ
َو َه َك َذا َك َ
َن أَ ُق َ
ولَ .وَق َ
َّللا َعَل ْيه َو َسل َمَ -يُق ُ
الن ِبي َ -صلى َّ ُ
ال َب ْع ُ ُ َ
أ ِ
التوب َة ،وََل أ ِ
وب ِإَل ْي َك ِإََّل َعَلى َح ِق َيق ِت ِه ".
ُحب أ ْ
َسأَُل َك َّ ْ َ َ
ولَ :وأ َُت ُ
َس َت ْغفُر َك َوأ ْ
ْ
َن أَ ُق َ

قال بعض العلماء :أنا أحب أن أقول :أستغفرك وأسألك التوبة ،يعني أطلب منك التوبة ،وأطلب
منك المغفرة ،يقول :وال أحب أن أقول :وأتوب إليك؛ ألنه يخبر عن نفسه أنه يتوب ،أو يثبت
التوبة لنفسه بخبر ،بينما قوله :أستغفرك وأسألك التوبة إلى آخره ،يطلب من هللا -جل وعال -وال
يخبر عن نفسه بهذا ،هذا من حيث االستحسان اللفظي له وجه ،لكن العبرة بما ثبت عن

الرسول -عليه الصالة والسالم.-
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ِ ِ
اق:
ان َو ِاتَب ُ
اس ِت ْح َس ٌ
ال أَُبو َب ْك ٍر اْل َوَّر ُ
" ُقْل ُتَ :ه َذا ْ
اع اْل َحديث أ َْوَلىَ .وَق َ
اسم :هو َّال ِذي ََل ي ْش َت ِغل ِإََّل ِب َّ ِ
اء و َّ ِ
َّ ِ
ِ
اّلِل َ -ع َّز
ال اْلَق ُ ُ َ
السَّر َ
َ ُ
الضَّراءَ .وَق َ
وب ُه َح َّتى َيْرِج َع َعْن َها ".
اسُ :ه َو َّال ِذي َح ِف َ
َعَّب ٍ
ظ ُذُن َ

هو اْلم َتوِكل عَلى َّ ِ
َّللا ِفي
َُ ُ َ ُ َ
ال ْاب ُن
َو َج َّلَ " .-ح ِفي ٌ
ظ " َق َ

حفظ نفسه من مخالفة أمر هللا -جل وعال ،-حفظ جوارحه من تقترف المعاصي وتقارفها.

"وَقال َق َت َاد ُة :ح ِفي ٌ ِ
اس أ َْي ًضا:
َّللا ِم ْن َح ِق ِه َوِن ْع َمِت ِه َواْئ َت َمَن ُه َعَل ْي ِهَ .و َع ِن ْاب ِن َعَّب ٍ
َ
ظ ل َما ْ
اس َت ْوَد َع ُه َّ ُ
َ َ
افظُ لِح ِ ِ
َّللا .وقال مج ِ
افظُ ِْلَم ِر َّ ِ
َّللا َتعاَلى باَلعت ار ِ
اهٌدُ :هو اْلح ِ
ُهو اْلح ِ
ف َولِ ِن َع ِم ِه ِبالش ْك ِر ".
َ
َ َ
َُ
َ َ
ق َّ َ
ْ
كما يصلح أن يكون اسم فاعل ،حافظ لجوارحه ،ويصلح أن يكون اسم مفعول ،فهو محفوظ
بحفظ هللا -جل وعال -من هذه المعاصي والجرائم.

ظ لِو ِصَّي ِة َّ ِ
ِ
َّللا َت َعاَلى ِباْلَقُب ِ
ال
اْل َحاف ُ َ
ولَ .وَرَوى َم ْك ُح ٌ
الَ :ق َ
ول َع ْن أَِبي ُهَرْيَرَة َق َ
ِ َّ
ات ِم ْن أ ََّو ِل َّ
ان أ ََّو ًابا
ظ َعَلى أَْرَب ِع َرَك َع ٍ
«م ْن َحا َف َ
الن َه ِار َك َ
َّ ُ
َّللا َعَل ْيه َو َسل َمَ :-

ال َّ
َّاكُ :ه َو
الضح ُ
" َق َ
رسول َّ ِ
َّللا َ -صَّلى
َُ ُ
ظا» َذ َكَرُه اْل َم َاوْرِدي".
َح ِفي ً

لكن المعروف الحديث« :يا ابن آدم اركع أربع الركعات أول النهار أكفك آخره» ،هذا الحديث
ماذا قال عنه.
مقطوعا وهو منقطع،
طالب :قال :ذكره الماوردي في تفسيره عن مكحول عن أبي هريرة،
ً

مكحول لم يسمع أبي هريرة.

على كل حال هو ضعيف ،ما خرجه غير الماوري؟
طالب :ما الفرق بين اَلستغفار والتوبة؟
االستغفار باللسان ،االستغفار طلب المغفرة باللسان ،والتوبة بشروطها تستلزم عدم الرجوع إلى
الذنب ،واالستغفار ما يستلزم ذلك.
ِ ِ
ض َعَلى اْلَب َد ِل ِم ْن
{م ْن َخ ِش َي َّ
"م ْن " ِفي َم َح ِل َخ ْف ٍ
الر ْح َم َن باْل َغ ْيب } [قَ ]33:
" َق ْوُل ُه َت َعاَلىَ :
الرْفع عَلى ِاَلس ِتْئَن ِ
يظ أَو ِفي مو ِض ِع ِ
َقولِ ِه :لِ ُك ِل أ ََّو ٍ ِ
افَ ،واْل َخَبُر
الص َف ِة ِل" أ ََّو ٍ
اب"َ .وَي ُج ُ
وز َّ ُ َ
َْ
اب َحف ٍ ْ
ْ
ْ
الشر ِط و َّ ِ
ِ
ير ح ْذ ِ
ف َج َو ِ
َن
وهاَ .واْل َخ ْشَي ُة ِباْل َغ ْي ِب أ ْ
ال َل ُه ُمْ :اد ُخُل َ
" ْاد ُخُل َ
وها" َعَلى َت ْقد ِ َ
اب َّ ْ َ
الت ْقد ُير فيق ُ
ِ
ِ ِ
ال َّ
ال اْل َح َس ُنِ :إ َذا
الضح ُ
َّاك َوالسديَ :ي ْعني في اْل َخْل َوِة ِح َ
اه أ َ
ين ََل َيَر ُ
َحٌدَ .وَق َ
َت َخا َف ُه َوَل ْم َتَرُهَ .وَق َ
أَْر َخى
اء
َو َج َ

ِ
اب.
الس ْتَر َوأ ْ
َغَل َق اْلَب َ
ِ
يب م ْق ِب ٍل َعَلى َّ
ِ
اع ِة ".
الط َ
بَقْل ٍب ُمن ٍ ُ
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يعني ما يكفي أن يكون خاشيا هلل أمام الناس فقط ،بل ال بد أن يخشى هللا بالغيب ،وأن يتقي هللا
بالغيب ،وأن يبتعد عما يغضب بالغيب ،ال يكفي أن يكون ذلك في السر ،وإذا خال انتهك محارم
هللا ،نسأل هللا السالمة والعافية .وكذلك اإليمان ال يكون إال بالغيب ،الذين يؤمنون بالغيب ،أما
اإليمان بالشهادة فما له قيمة ،اإليمان بالشهادة إذا جاءت اآليات العظمى ،طلعت الشمس من
ِ
ض
{ي ْوَم َيأْتي َب ْع ُ
مغربها ،وخرج الدجال ،فما ينفع اإليمان في ذلك الوقت؛ ألنه صار شهادةَ ،
ِ
ِ
يم ُان َها} [األنعام ،]158:خالص صار شهادة ،ما صار غيبا ،واإليمان
َء َايات َرب َ
ِك َال َي َنف ُع َنْفسا إ َ
إنما ينفع إذا كان غيبا.
ِ
اقَ :ع ََلم ُة اْلم ِن ِ
َن َي ُكو َن َع ِارًفا لِ ُحْرَم ِت ِه َو ُم َوالًِيا َل ُه،
يب أ ْ
يلُ :م ْخل ٌ
ال أَُبو َب ْك ٍر اْل َوَّر ُ
صَ .وَق َ
َ"وِق َ
ُ
َ
م َتو ِ
اض ًعا لِ َج ََل لِ ِه َت ِارًكا لِ َه َوى َن ْف ِس ِه.
َُ

ُقْل ُت :وي ْح َت ِمل أَ ْن ي ُكو َن اْلَقْلب اْلم ِنيب اْلَقْلب َّ ِ
َّ
َّللا ِبَقْل ٍب
َ
َ
ُ ُ ُ
ال َت َعاَلىِ{ :إَل َم ْن أ ََتى َّ َ
يم ; َك َما َق َ
ََ ُ
السل َ
َعَل ُم.
يم} [الشعراءَ ]89:عَلى َما َتَقَّد َم َو َّ
َسلِ ٍ
َّللاُ أ ْ

الص َف ِ
َه ِل َه ِذ ِه ِ
ِ
ِ
اتْ :اد ُخُل َ ِ
َي بس ََل َم ٍة
ال ِْل ْ
{ ْاد ُخُل َ
وها ب َس ََل ٍم َذل َك َي ْو ُم اْل ُخُلود أ ْ
َيُ :يَق ُ
وها} [ق ]34:أ ْ
ِ ِِ
ِمن اْلع َذاب ،وِقيلِ :بس ََلم ِمن َّ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ال:
َ َ َ ٍ َ
َ َ
يل :ب َس ََل َم ٍة م ْن َزَوال الن َعمَِ .وَق َ
َّللا َو َم ََل ئ َكته َعَل ْي ِه ْمَ .وِق َ
َن َم ْن َت ُكو ُن ِب َم ْعَنى اْل َج ْم ِع.
وها" َوِفي أ ََّو ِل اْل َك ََلمِ َم ْن َخ ِشي ِْل َّ
" ْاد ُخُل َ
َ
ِ
ِ
ِ
َعُيُن ُه ْم ".
يها}[قَ ]35:ي ْعني َما َت ْش َت ِهيه أَْن ُف ُس ُه ْم َوَتَلذ أ ْ
اءو َن ف َ
َق ْوُل ُه َت َعاَلىَ { :ل ُه ْم َما َي َش ُ

قد ُيكتب على بعض المحالت :ادخلوها بسالم ،أخذا من هذه اآلية وغيرها ،ويراد بذلك غير

الجنة ،إما بيت وإما قصر ،أي مكان ولو مسجدا ،وإنما هو في الجنة فقط ،وكتابتها على غير
الجنة اعتداء ،تصرف في آيات هللا في غير موضعها ،ألنه يوجد مثل هذا الكالم ُيكتب.

طالب.....:

هذا في القرآن ما نقول شيئا ،مكتوب عندكم في المطار؟ هذا مطابق لآلية.
طالب.....:
هو مطابق لآلية ،لكن الظرف هو الطرف؟ الظرف ليس الظرف ،ألنه لما تُق أر هذه اآلية في
فيقتل اإلنسان أو ُينهب أو يتعرض لخوف وما أشبه ذلك ،فهذا
مطار القاهرة مثال ،ثم يدخل ُ
تكذيب لآلية ،تعريض لآلية للتكذيب ،ألن الظرف غير الظرف الذي ُذكرت فيه اآلية.

طالب......:
غلط.
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طالب........:
هذا يختلف باختالف األحوال ،قد تكون الحال مناقضة لما ُيستدل به عليه ،جئت على قدر يا

موسى ،اسمه موسى ،وجاء على الموعد ،يجوز أن يقال مثل هذا الكالم؟ ال يجوز أن يقال مثل
هذا الكالم ،ذكروا في كتب األدب امرأة ال تتكلم إال بالقرآن ،ذكروا لها مواقف كثيرة جدا كلها
مشتها بالقرآن ،هذا تالعب بالقرآن ،القرآن ما أُنزل لهذا ،وليست الحال التي عليها هذه العجوز
هي األحوال التي سيقت فيها اآليات.
طالب :اليوم ُتستخدم بعض اآليات في غير موضعها......
على كل حال ال يفهم هو أو يفهم المخاطب...
طالب......:
هذا مرفوع إلى النبي -صلى هللا عليه وسلم ،-ال أحد يقول شيئا ،هذا شرع.
طالب......:
أنت تقصد قد نقول ما قاله الرسول في موضع آخر؟
طالب.....:
أو أن الرسول استعمل ما استعمل من جزء اآلية؟
طالب :في سياق اآليات ،في قصص ،حاجة في نفس يعقوب.
استعمالها شيء من الخفة مرة أو شيء من هذا ،هذا وارد ،لكن التزامه في المناسبات وكذا ،ال،
ال أصل له ،ما سبق به أحد ممن ُيعتد بقولهم من أهل العلم.

طالب.....:

اقتباس جزء من آية أو جزء من حديث ،تضمين الشعر عندهم ،هذا اقتباس عندهم ،كان الذي
خفت أن يكون إنا إلى هللا راجعون ،هذا كثير عندهم ،لكن مع ذلك ال يجوز أن يكون الكالم كله
مطردا ومتسقا على االقتباس من القرآن؛ ألن هذا امتهان للقرآن ،وأيضا تنزيل األحوال التي ورد
فيها القرآن على غيرها من األحوال التي قد تكون مناقضة ،جئت على قدر يا موسى ،جئت
لتقابل الرب -جل وعال ،-وهذا يقابل مخلوقا ،وقد يكون الموعد بينهما على محرم الذي يقول هذا
الكالم.
طالب.......:
نعم؟
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طالب.... :
هل للمخلوق أن يقول :كلوا من طيبات ما رزقناكم؟ له أن يقول ذلك؟ ليس له ذلك.
طالب....:

على كل حال إذا قصده من أجل الشكر ،وأن هذه النعمة من هللا -جل وعال -فاألمور
بمقاصدها ،لكن ال ينبغي اإلكثار من مثل هذا.
طالب......:
يذكرون بسم هللا الرحمن الرحيم؟
طالب.....:
ابدأ بسم هللا مستعينا.
طالب.....:
البسملة ُيبدأ فيها الكالم سواء من كالم هللا أو من غيره.
ِ
ِ ِ ِ
ِ
يد َّ
ظُر
الن َ
{وَل َد ْيَنا َم ِز ٌ
س َو َجا ِبٌر :اْل َم ِز ُ
ال أََن ٌ
" َ
يد } [ق ]35:م َن الن َعمِ م َّما َل ْم َي ْخطْر َعَلى َبال ِه ْمَ .وَق َ
ِإَلى وج ِه َّ ِ
َّ
وع ٍة ِإَلى َّ
َّللا َعَل ْي ِه
َّللا َت َعاَلى ِب ََل َك ْي ٍ
فَ .وَق ْد َوَرَد َذلِ َك ِفي أ ْ
َْ
َخَب ٍار َمْرُف َ
الن ِب ِيَ -صلى َّ ُ
ِ
ِ
ِ
الزَي َادةُ َّ
الِ :
ظُر ِإَلى
الن َ
ين أ ْ
َو َسَّل َم -في َق ْولِه َت َعاَلى{ :لَِّلذ َ
َح َسُنوا اْل ُح ْسَنى َو ِزَي َادةٌ } [يونسَ ]26:ق َ
وج ِه َّ ِ
َخَبَرَنا اْلم ْس ُعوِدي َع ِن اْل ِمْن َه ِ
ال ْب ِن
َّللا اْل َك ِريمَِ .وَذ َكَر ْاب ُن اْل ُمَب َارِك َوَي ْحَيى ْب ُن َس ََّل ٍمَ ،ق َاَل :أ ْ
َْ
َ
ِ
عم ٍرو عن أَِبي عبي َد َة ب ِن عب ِد َّ ِ
َّللا
َْ
َُ ْ ْ َ ْ
الَ :ت َس َار ُعوا ِإَلى اْل ُج ُم َعة َفِإ َّن َّ َ
َّللا ْب ِن ُع ْتَب َة َع ِن ْاب ِن َم ْس ُعوٍد َق َ
َْ
ض َفَي ُكوُنو َن ِمْن ُه ِفي
َه ِل اْل َجَّن ِة ُك َّل َي ْو ِم ُج ُم َع ٍة ِفي َك ِث ٍ
يب ِم ْن َكا ُف ٍ
ور أ َْبَي َ
َتَب َار َك َوَت َعاَلى َي ْبُرُز ِْل ْ

ب".
اْلُقْر ِ

يعني على قدر قربهم من اإلمام في الجمعة ،لذلك جاء الخبر ،وإن كان فيه كالم ألهل العلم،

منهم من ضعفه ،ضعف الخبر ،يقول ابن القيم:
قرب بقرب والمباعد مثله

بعد ببعد حكمة الديان

ابن مسعود لما جاء إلى الجمعة سبقه ثالثة قال :رابع أربعة ليس ببعيد .على كل حال القرب
من اإلمام يوم الجمعة مطلوب ،وجاءت فيه أحاديث .الحديث هذا فيه كالم.

ِ ِ
ِ
ِ
ال َي ْحَيى ْب ُن َس ََّل ٍم :لِ ُم َس َار َع ِت ِه ْم
ال ْاب ُن اْل ُمَب َاركَ :عَلى َق ْد ِر َت َس ُارع ِه ْم ِإَلى اْل ُج ُم َعة في الدْنَياَ .وَق َ
" َق َ
ِ
ِ
ِ
ام ِة َش ْيًئا َل ْم َي ُكوُنوا َأر َْوُه َقْب َل ذلك،
ِإَلى اْل ُج َم ِع في الدْنَياَ ،وَزَادَ :فُي ْحد ُث َّ ُ
َّللا َل ُه ْم م َن اْل َكَر َ
َقال يحيى :وس ِمعت َغير اْلمسعوِد ِي ي ِزيد ِف ِ
يد.
يهَ ،ق ْوُل ُه َت َعاَلىَ :وَل َد ْيَنا َم ِز ٌ
َ ُ
َ َ ْ َ َ َ ْ ُ َْ َ ْ ُ
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ِ
َي َو ُه ْم
ُقْل ُتَ :ق ْوُل ُه ِفي َك ِث ٍ
يد أ ْ
يب ُي ِر ُ
َه َل اْل َجَّنة ،أ ْ
ِ
رسول َّ ِ
َّ
َه َل
َّللا َعَل ْيه َو َسَّل َمِ« :-إ َّن أ ْ
َّللا َ -صلى َّ ُ
اب " َّ ِ ِ
اه ِفي ِك َت ِ
يد َما ُي َزَّو ُجو َن ِب ِه
َك ِث ٍ
ور » ..اْل َح ِد َ
يب ِم ْن َكا ُف ٍ
يلِ :إ َّن اْل َم ِز َ
يثَ .وَق ْد َذ َكْرَن ُ
الت ْذكَرة "َ ،وِق َ
ِ
ِمن اْلح ِ ِ
وعا".
اه أَُبو َسعي ٍد اْل ُخ ْدرِي َمْرُف ً
َ ُ
ور اْلعي ِن َرَو ُ
ِِ
ين
وأهل السنة كلهم على أن هذه اآلية من آيات إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة{ ،للذ َ
ِ
ِ
ال
الَ :ق َ
َعَلى ُكثُ ٍب َك َما في ُمْر َسل اْل َح َس ِنَ ،ق َ
ظُرو َن َرَّب ُه ْم ِفي ُك ِل َي ْومِ ُج ُم َع ٍة َعَلى
اْل َجَّن ِة َيْن ُ

{وَل َد ْي َنا َم ِزيد } [ق ،]35:فجاء فيها نصوص قطعية
أْ
َح َس ُنوا اْل ُح ْس َنى َوِزَي َادة } [يونسَ ،]26:
صريحة صحيحة ،فهنيئا لمن تحصل له الرؤية ،رؤية الباري -جل وعال -التي هي أعظم نعيم
في الجنة ،أعظم ما يتنعم به أهل الجنة النظر إلى وجهه الكريم -جل وعال.-
طالب.......:
نعم؛ ألنه ورد وأتوب إليه.
طالب....:
تريد أن تلزمه بإعمال الحديث ،هو يقول :أنا ما أُنكر الحديث ،أؤمن بلفظه ،لكن أؤوله وال أنكره،
هذه طريقتهم ،حتى رؤيتهم التي يثبتونها هلل -جل وعال -غير ما نثبته للرؤية؛ ألنهم يثبتون
الرؤية ال في جهة ،ال في جهة علو وال في يمين وال شمال ،يعني في النهاية نفي ال رؤية.
َهَل ْكَنا َقبَلهم ِم ْن َقر ٍن ُهم أ َ ِ
َهَل ْكَنا
َي َك ْم أ ْ
{وَك ْم أ ْ
ْ
" َق ْوُل ُه َت َعاَلىَ :
ْ
ْ ُْ
َشد مْن ُه ْم َب ْط ًشا } [ق ،]36:أ ْ
َشد ِمْن ُه ْم َب ْط ًشا َوُق َّوًة.
َيا ُم َح َّم ُد َقْب َل َق ْو ِم َك ِم ْن أ َّ
ُم ٍة ُه ْم أ َ
يص}[ق ]36:أَي ساروا ِفيها َ ِ
ِ
يل :أ ََّثُروا ِفي اْل ِب ََل ِد
{ َفَنَّقُبوا ِفي اْل ِب ََل ِد َه ْل ِم ْن َم ِح ٍ
َ
ْ َ ُ
طَلًبا لْل َم ْهَربَ .وِق َ
اس.".
َقاَل ُه ْاب ُن َعَّب ٍ

نقبوا يعني بحثوا في البالد ونقروا فيها بدون مسالك وطرق يهربون بواسطتها ،لكن ال يجدون،

هل من محيص؟ هل من مفر؟ لكنهم ال يجدون ،والتنقيب البحث بشدة وبقوة ومثله التنقير.
طالب......:
وكم أهلكنا قبلهم من قرن ،كما أهلكنا يا محمد قبل قومك من أمة هي أشد منهم بطشا .ماذا فيه؟
طالب.....:
ألنه هو المخاطب بهذا الكالم.
طالب......:
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ال ،هو يفسر اآلية بسياقها ،فالمخاطب هو النبي -عليه الصالة والسالم ،-قبلهم قريش الذين
كذبوك فالمآل مآلهم.
"وَقال مج ِ
ال َّ
ج:
ال َق َت َاد ُةَ :
اهٌدَ :ضَرُبوا َو َ
ال اْل ُم َؤ ِر ُ
َ َ َُ
ط َّوُفواَ .وَق َ
الن ْضُر ْب ُن ُش َمْي ٍلَ :د َّوُرواَ .وَق َ
طا ُفواَ .وَق َ
اع ُدوا ،و ِمْن ُه َقول امر ِ
ِئ اْل َق ْي ِ
س:
َتَب َ
َ
ْ ُ ْ

ِ
ِ
ِ
اْلَي ِ
يم ِة ِب ِْ
َوَق ْد َنَّق ْب ُت ِفي ْاآل َف ِ
اب
اق َح َّتى
َرض ْي ُت م َن اْل َغن َ
اصي اْل ِب ََل ِد َ ِ ِ ِ
ِ
طا ُفوا ِفي أَ َق ِ
ِ
ِ ِ
ط َّوُفوا
يلَ :
يلَ :
طَلًبا للت َج َاراتَ ،و َه ْل َو َج ُدوا م َن اْل َم ْوت َمح ً
يصا ؟ َوِق َ
ثُ َّم ق َ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ال اْل َح ِار ُث ْب ُن ِحلِ َزَةَ :نَّقُبوا ِفي اْل ِب ََل ِد ِم ْن َح َذ ِر اْل َم ْو ِت
في اْل ِب ََلد َيْل َتم ُسو َن َمح ً
يصا م َن اْل َم ْوتَ .ق َ

ض ُك َّل م َج ِ
َو َجاُلوا ِفي ْاْل َْر ِ
ال
َ
اف وَت ْخ ِف ِ
وَق أَر اْلحسن وأَبو اْلعالِي ِةَ " :فَنَقبوا " ِب َف ْت ِح اْلَق ِ
يف َهاَ .و َّ
ول ِفي
الن ْق ُب ُه َو اْل َخْر ُ
ُ
َ َ
َ َ ََُ َُ
َ
ق َوالد ُخ ُ
َّ ِ
الن ْقب َّ
يق ِفي اْل َجَب ِلَ ،وَك َذلِ َك اْل َمْنَق ُب َواْل َمْن َقَبة ".
الط ِر ُ
يلُ َّ :
الش ْيءَ .وِق َ
يعني مما ُيذكر من اإلسرائيليات أن في مجلس سليمان -عليه السالم -مجموعة من الرجال،

فجاء ملك الموت فصار ينظر إلى واحد منهم ،فسأله سليمان لماذا ينظر في وجهه؟ قال :أعجب
أن هذا الرجل في هذا المكان ،وأنا مأمور بقبض روحه في الهند ،مسافات طويلة ،المقصود كأن
مأمور أن
ا
الرجل ما سمع كلمة الهند أو شيء من هذا ،أو ما بانت له ،فأمر سليمان ،كان الرجل

ملك الموت يقبض روحه ،فأراد أن يبعده عن هذا المكان الذي فيه ملك الموت ،يظن أنه إذا
أبعد سلم ،فطلب من سليمان أن يأمر الريح أن تنقله إلى الهند؛ لبعدها ،فلما وصل إلى الهند فإذا
بملك الموت أمامه ،هل من مفر؟ هل من محيص؟ ال مفر وال محيص ،يعني يعجبون من بعض
القضايا وهي ال تخرج عن هذا ،شخص حريص على السفر حرصا شديدا جدا ففاتته الطائرة،
فرجع مهموما إلى بيته ،ونام في فراشه ،ثم أُعلن عن سقوط الطائرة ،ووفاة جميع من على
ظهرها ،فجاءت أمه لتوقظه فتُبشره بذلك ،احمد ربك أنك ما رحت ،طاحت الطيارة وماتوا ،أيقظته
فإذا به ميت وهو في فراشه ،ال مفر وال محيص ،هللا المستعان.

ِِ ِ
الن ْقَب ِة َن ْق ٌب أ َْي ًضاَ ،و َج ْم ُع َّ
اس ُم ِتْل َك َّ
َي
َ
الن ْق ِب النُق ُ
"ع ِن ْاب ِن السكيتَ .وَنَق َب اْل ِج َد َار َن ْقًباَ ،و ْ
وب أ ْ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
يها َك َتأ ِْث ِ
يما َيْنُق ُبَ .وَقَأَر السَل ِمي َي ْحَيى
يل :أ ََّثُروا ف َ
َخَرُقوا اْل ِب ََل َد َو َس ُاروا في ُنُقوب َ
ِهاَ .وِق َ
ير اْل َحديد ف َ
ِ ِ
يد عَلى ْاْلَم ِر ِب َّ ِ ِ
اف و َّ ِ ِ
ِ
ِ
طوُفوا اْل ِب ََل َد َو ِس ُيروا
َي ُ
الت ْشد َ
ْب ُن َي ْع َمَرَ " :فَنقُبوا " ِب َك ْس ِر اْلَق َ
الت ْهديد َواْل َوعيد أ ْ
ْ
ِ
ِ
ِ ِ
ص َو َم ْهَر ٌب ".
يها َفاْنظُُروا َه ْل م َن اْل َم ْوت َمحي ٌ
ف َ
هو الموت ما منه مالذ ومهرب ،هللا المستعان.
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يف ;أَي أَ ْك َثروا َّ ِ
الت ْخ ِف ِ
 16وح َكى اْلُق َشيرِي " َفَن ِقبوا " ِب َكس ِر اْلَق ِ
" َذ َكرُه َّ
اف َم َع َّ
يها
الث ْعَل ِبيَ َ .
ْ
الس ْيَر ف َ
ُ
ُ
َ
ْ
ْ
َح َّتى َن ِقَب ْت َد َواب ُه ْم".
النقبة ضرب من السراويل كما قال األزهري في تهذيبه
ونقبت أقدامهم وأخفافهم ،تمزقت ،منها ُ

وابن سيده وغيره ،ضرب من السراويل ليست لها أكمام ،ليست لها أكمام يسمونها نقوبا من لباس

النساء ،كما يقول ابن عمر :فألبستني أمي ُنقبتها ،وهو صبي طفل ،هي أشبه ما تكون بما
يسمونه اآلن بالتنورة ،وهي نوع من السراويل ،ومن لباس النساء.

الر ُج ُلِ ،إ َذا َن ِق َب َب ِع ُيرُهَ ،وَن ِق َب اْل ُخف
َخ َفا ُف ُهَ ،وأَْنَق َب َّ
"اْل َج ْو َهرِيَ :وَن ِق َب اْلَب ِع ُير ِباْل َك ْس ِر ِإ َذا َرَّق ْت أ ْ
ِ
ِ
ِ
اصا
اص َعْن ُه َيح ُ
يص َم ْص َدُر َح َ
َي َت َخَّر َقَ .واْل َمح ُ
اْل َمْلُب ُ
يصا َو َم َح ً
وصا َو َمح ً
يص َح ْي ًصا َو ُحُي ً
وس أ ْ
ِ
ِ ِ
ِ
ال
َي َم ِح ٌ
الَ :ما َعْن ُه َمح ٌ
يد َو َم ْهَر ٌبَ .واَل ْنحَي ُ
اص م ْثُل ُه ُيَق ُ
يص أ ْ
َي َع َد َل َو َح َادُ .يَق ُ
َو َحَي َصاًنا ;أ ْ
اء :حاصوا ع ِن اْلع ُد ِو ولِ ْْلَع َد ِ
لِ ْْلَولِي ِ
اء اْن َه َزُموا ".
َ َ ْ
َ ُ َ
َْ
نعم ،وبطارقة هرقل لما قال لهم ،عرض عليهم اإلسالم ،حاصوا حيصة حمر الوحش ،حاصوا

يبحثون عن األبواب ،فإذا بها قد أُغلقت ،فخاف على نفسه منهم ،فقال مقالته المدونة في
الصحيح وغيره :إنه إنما قال ذلك؛ ليختبر صالبتهم في دينهم ،نسأل هللا العافية.

ِِ
" َقوُلهُ َتعاَلىِ { :إ َّن ِفي َذلِ َك َل ِذ ْكرى} [ق ]37:أَي ِفيما َذ َكرَن ِ
ورِة َت ْذ ِكَرةٌ
ْ
ْ ُ
اه في َهذه الس َ
َ
َ
ْ
َ
َي َعْق ٌل َي َت َدَّبُر ِب ِهَ ،ف َكَّنى ِباْلَقْل ِب َع ِن اْل َعْق ِل؛ ِْل ََّن ُه َم ْو ِض ُع ُه ".
َو َم ْو ِع َ
ظ ٌة لِ َم ْن َك َ
ان َل ُه َقْل ٌب أ ْ
نعم العقل هو مناط التكليف ،والقلب هو مورد الخطاب الشرعي ،الخطاب الشرعي كله موجه إلى
القلب ،والتكليف منوط بالعقل ،فدل على التالزم بينهما ،بعض أهل العلم يقولون :العقل محله
القلبَ{ ،ل ُه ْم ُقُلوب َال َي ْع ِقُلو َن ِب َها} [الحج ]46:يدل على أن العقل في القلب ،وإن كان األطباء
يشككون في هذا ،ويقولون :ال ارتباط بين العقل والقلب ،فقد ُيغير وقد يتعرض ألمراض والعقل
سليم ،وقد يتعرض الدماغ لضربة فيتأثر العقل ،والقلب سليم ،فال ارتباط بينهما.

لكن نقول :ما جاء في النص أبلغ مما قلتم ،وهذه أمور قد ال تدركونها ،وهل كل ما في بدن
اإلنسان يدركه األطباء؟ ال ،خفي عليهم أشياء كثيرة في بدن اإلنسان ،عجزوا عن درك حقيقتها
وكنهها ،وهذا منها .اإلمام أحمد يقول :العقل محله القلب ،وله اتصال بالدماغ ،فالتأثير يأتيه من
ُ
التأثر بالقلب ،ويأتيه أيضا التأثر إذا تأثر الدماغ.
طالب......:
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ما أثبتوا ،ونحن ما عندنا شك ،لكن ما دام اقتنعوا بذلك فالحمد هلل ،ألنهم يوردون مثل هذه الشبه
وتُؤثر على بعض الناس.
ِ
الن ْف ِ
س ُم َمِي َزٌةَ ،ف َعَّبَر َع ِن َّ
س اْل َحَّي ِة
يل :لِ َم ْن َك َ
ان َل ُه َحَيا ٌة َوَن ْف ٌ
ال َم ْعَن ُ
اه ُم َجاهٌد َو َغ ْيُرُهَ .وِق َ
" َق َ
ِ
ِ
امُرُؤ اْل َق ْي ِ
س:
ِباْلَقْل ِب؛ ِْل ََّن ُه َو َ
ال ْ
طُن َها َو َم ْعد ُن َحَيات َها ; َك َما َق َ
ِ
ْمرِي اْلَقْل َب َي ْف َع ِل
َن ُحَّب ِك َق ِاتلِي
أَ َغَّرِك ِم ِني أ َّ
َوأََّنك َم ْه َما َتأ ُ
ِ
التْن ِز ِ
ال َي ْحَيى ْب ُن ُم َعا ٍذ :اْلَقْل ُب َقْلَب ِ
َوِفي َّ
ش
انَ :قْل ٌب ُم ْح َت ٍ
يل{:لُِيْنذَر َم ْن َك َ
ان َحًّيا }[يسَ .]70:وَق َ
ِ
ال الدْنيا ح َّتى ِإ َذا ح َضر أ ِ
َه َو ِ
َش َغ ِ
ُم ِ
ال
ِبأ ْ
اح َت َشى ِبأ ْ
ور ْاآل ِخَرِة َل ْم َي ْد ِر َما َي ْصَن ُعَ ،وَقْل ٌب َقد ْ
َ َ
َ َ ْ
َمٌر م َن ْاْل ُ
ْاآل ِخرِة ح َّتى ِإ َذا ح َضر أ ِ
ور الدْنَيا َلم َي ْد ِر ما َي ْصَن ُع؛ لِ َذ َه ِ
ُم ِ
اب َقْل ِب ِه ِفي ْاآل ِخَرِة ".
َ َ
ْ
َ َ ْ
َ
َمٌر م ْن أ ُ
هو المطلوب أن ينتبه اإلنسان آلخرته ،ولتحقيق ما ُخلق من أجله ،الهدف الذي ُخلق من أجله،

وهو تحقيق العبودية هلل -جل وعال -هذا هو األصل ،لكن مع ذلك ال ينسى نصيبه من الدنيا؛
من أجل ما ُيحقق به الهدف ،وليست الدنيا هدفا ،وإنما هي وسيلة لتحقيق الهدف ،فالهدف ال
يتحقق إال إذا انتبه لشيء من دنياه يصل به إلى أخراه.

طالب.....:
ال.
طالب.....:
ستر يستره علينا ،كما أظهر الجميل ،وستر القبيح في الدنيا أن
هللا المستعان ،هللا ال يهتك لنا ا
يفعل ذلك في اآلخرة.
ول اْل َعَر ُب :أَْل ِ
اس َت ِم ْعَ .وَق ْد
ق ِإَل َّي َس ْم َع َك أ ِ
الس ْم َع} [ق ]37:أ ِ
"{أ َْو أَْلَقى َّ
اس َت َم َع اْلُقْر َ
َيْ :
َيْ :
آنَ .تُق ُ
َم َضى ِفي" طه" َك ْي ِفَّي ُة ِاَل ْس ِت َما ِع َوَث َمَرُت ُه.
َي
{و ُه َو َش ِه ٌ
َ
يد } [ق ]37:أ ْ
وَقال س ْفيان :أَي ََل ي ُكو ُن ح ِ
اضًار
َ
َ َ ُ َ ُ ْ َ

ِ
ِ ِ
ِ
ال َّ
يما َي ْس َم ُع.
الزج ُ
َّاج :أ ْ
َشاه ُد اْلَقْلب َق َ
َي َقْلُب ُه َحاضٌر ف َ
فيما يسمع".

ال.

ِ ِ
ان..
ال ُس ْف َي ُ
يما َي ْس َم ُعَ .وَق َ
أْ
َي َقْل ُب ُه َحاضر ف َ
"أَي ََل ي ُكو ُن ح ِ
اضًار فيما يسمع".
َ
ْ َ
َلَ ،وَقْلُب ُه َغ ِائ ٌب ".

أي ال يكون
حاضر وقلبه غائب.
ا
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طالب.....:
والحال؟
طالب.... :
جملة حالية.

اب َقاَله مج ِ
ِ
ِ
ِ
َه ِل اْل ِك َت ِ
اهٌد َوَق َت َاد ُة.
يلْ :اآلَي ُة ِْل ْ
ُ َُ
َي ََل َي ُكو ُن َحاضًار َوَقْلُب ُه َغائ ٌبُ .ث َّم ق َ
"أ ْ
اْل َح َس ُنِ :إَّن َها ِفي اْلَي ُهوِد َو َّ
ال ُم َح َّم ُد ْب ُن َك ْع ٍب َوأَُبو َصالِ ٍحِ :إَّن َها ِفي
الن َص َارى َخ َّ
اص ًةَ .وَق َ
اْلُقْر ِ
اص ًة.
آن َخ َّ
{وَلَق ْد
َق ْوُل ُه َت َعاَلىَ :
[قَ ،]38:تَقَّد َم ِفي
وبا".
ُل ُغ ً

ال
َوَق َ
َه ِل
أْ

ِ
السماو ِ
وب}
ام َو َما َم َّسَنا ِم ْن ُل ُغ ٍ
ات َو ْاْل َْر َ
ض َو َما َب ْيَن ُه َما ِفي ِس َّتة أََّي ٍ
َخَل ْقَنا َّ َ َ
ْاْل ِ
الت َع ُب َو ِْ
ول ِمْن ُهَ :ل َغ َب َيْل ُغ ُب ِب َّ
وب َّ
الضمِ
ْ
َعَراف َو َغ ْي ِرَهاَ ،والل ُغ ُ
اءَ ،تُق ُ
اْل ْعَي ُ

أركان االنتفاع بالقرآن -كما قرر ابن القيم -رحمه هللا -في أول الفوائد -أن يكون له قلب،
وليس أي قلب ،إنما القلب الحي ،ومع ذلك مع حياة قلبه ُيلقي السمع ،يبذل السبب ،يستمع لما

ُيلقى إليه ،فيحفظه قلبه ،وينتفع به ،وهو شهيد ،يعني حاضر ،شاهد القلب ليس بغافل ،وال
متغافل ،فإذا اجتمعت هذه األمور انتفع بما يسمع وبما يقرأ ،وإذا انتفت هذه األمور أو بعضها لم

ينتفع.

ِ ِ
ِ
ِ
ال َق َت َاد ُة َواْل َكْل ِبيَ :ه ِذ ِه
َ"وَلغ َب ِباْل َك ْس ِر َيْل َغ ُب ُل ُغ ً
َي أَْن َص ْب ُت ُهَ .ق َ
وبا ُل َغ ٌة َضعي َف ٌة فيهَ .وأَْل َغ ْب ُت ُه أََنا أ ْ
السماو ِ
ض ِفي ِس َّت ِة أََّيام ،أ ََّوُل َها
ْاآلَي ُة َن َزَل ْت ِفي َي ُهوِد اْل َم ِديَن ِةَ ،ز َع ُموا أ َّ
ات َو ْاْل َْر َ
َّللا َت َعاَلى َخَل َق َّ َ َ
َن َّ َ
آخرها يوم اْلجمع ِة ،واس َتراح يوم َّ ِ
يوم ْاْل ِ ِ
َّللا َت َعاَلى ِفي
وه َر َ
َْ ُ َ
الس ْبت ; َف َج َعُل ُ
اح ًةَ ،فأَ ْك َذَب ُه ُم َّ ُ
َحد َو ُ َ َ ْ ُ ُ ُ َ َ ْ َ َ َ ْ َ
َذلِ َك".

فقال{ :ما مسنا من لغوب} [ق ،]38:ما مسنا تعب من أجل أن نستريح ،تعالى هللا عما يقولون
علوا كبيرا.
طالب.....:
أو ألقى السمع؟
طالب.... :
إما أن تكون بمعنى الواو وربما عاقبت الواو كما في األلفية ،تأتي بمعنى الواو ،أو تكون
للتقسيم ،بعض الناس يكون له قلب حي فيكفيه حياة هذا القلب بمجرد أن ينتبه أدنى انتباه،
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والنوع الثاني قلبه أقل في الوعي في الحفظ في كذا ،فال بد أن يلقي السمع ،هذا ال بد أن يهتم
بالسمع هذا ،وهذا مشاهد في الطالب.
بعضهم ذكي يفهم ويحفظ ،مثل هذا ما يلزم أن ينتبه كثيرا ،فيحفظ من العلم ويحصل من العلم
أكثر مما يحصله غيره ممن ينتبه ،الدارقطني -رحمه هللا تعالى -كان ينسخ كتبا وقت الدرس،
فقال له واحد من الحاضرين :أنت ما غير ضيقت علينا ،اذهب انسخ في بيتك ،أنت ما جئت
لتستفيد ،فقال له :كم أملى الشيخ من حديث؟ قال :ما أدري ،قال الدارقطني :أملى كذا وكذا وكذا
وسرد األحاديث كلها بأسانيدها ومتونها ،مثل هذا ال يحتاج أن يلقي السمع ،يلقي السمع بدقة
وحرص واستماع مثل ما يلقيها األقل في الذكاء والحفظ ،فهذا يعوض بمثلها ،فتكون أو للتقسيم
نوع كذا ونوع كذا.
شخصا يتوب ،سمع آية فألقى سمعه فانتفع...
طالب :يشهد له أن
ً

نعم ،الطالب عندك بعضهم يكتب وينتبه بحرص ودقة ،ويكتب كل شيء ،وفي النهاية تحصيله

ليس مثل تحصيل بعض الذين يتشاغلون وال ينتبهون ،أو ينعس مثال.
طالب....:
الحمد هلل ،هذا من فضل هللا -جل وعال.-
طالب.....:
ما فيه شك ،ولذلك قال في آخر السورةَ{ :ف َذ ِك ْر ِباْلُق ْر ِ
آن}[ق ،]45:تجد أن بعض القصاص
يعمدون إلى قصص ويعمدون إلى رؤى وما أشبه ذلك ،ويتركون ما في القرآن.

طالب......:
االعتبار بقصص العالم ،وما حصل لهم من األمم السابقة والالحقة هذا ليس باألصل ،لكنه
ينفع ،كما قال شيخ اإلسالم :هو تابع ورافد ،لكن من اقتصر على قصص القرآن والسنة يكفي،
لكن لو أراد أن ينشط الناس بمثل هذه القصص التي ليست مكذوبة فال يجوز أن يتعمد المكذوب
أو الذي ال تقبله العقول وما أشبه ذلك ،وجاء ما يخالف في شرعنا ،ولذلك« :حدثوا عن بني
إسرائيل ،فإن فيهم األعاجيب» ،نقول :ال نكتفي بالقرآن والسنة؟ األصل الكتاب والسنة ،والمعول
على الكتاب والسنة ،وإن ذكرنا شيئا من ذلك فال شيء.
طالب.....:
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ال ،ما يصلح تكثير القصص ،األصل الكتاب والسنة ،لكن اإلشكال أن بعضهم ال يورد إال هذه
القصص ،هنا يأتي الذم.
طالب.....:
االستماع غير السمع ،االستماع ال بد أن تقصد السماع ،وتهتم له ،وتلقي بسمعك إليه ،وال
تتغافل عنه ،وتشتغل عنه ولو سكت ،وسمعت دخل في سمعك ما لم تقصده ال يكفي.
ِ
س َوَقْبل اْل ُغُر ِ
الش ْم ِ
ِك َقْب َل طُُلوِع َّ
وب َو ِم َن ا َّللْي ِل
اص ِبْر ع َََلى َما َيُقوُلو َن َو َس ِب ْح ِب َح ْمد َرب َ
"{ َف ْ
َ
َف َس ِب ْح ُه َوأ َْدَب َار الس ُجوِد} [ق.]39-40:
ِ ِ
س َم َس ِائ َل:
فيه َخ ْم ُ

ط ِ
ِ
َّ
َّللا َعَل ْي ِه َو َسَّل َم-
اص ِبْر َعَلى َما َيُقوُلو َن } [ق ]39:خ َ ٌ
ْاْلُوَلىَ :ق ْوُل ُه َت َعاَلىَ { :ف ْ
اب ل َّلن ِب ِيَ -صلى َّ ُ
الص ْب ِر َعَلى ما َيُقوُل ُه اْلم ْش ِرُكو َن أَيَ :ه ِو ْن أَمَرُهم َعَل ْي َكَ .وَن َزَل ْت َقْبل ْاْلَم ِر ِباْل ِق َت ِ
ال َف ِهي
َمَرُه ِب َّ
ْ ْ
َ ْ
ْ
ُ
َ
أَ
َ
َّللا عَلي ِه وسَّلم -وأ َّ ِ ِ
ِ
اص ِبْر َعَلى َما
َمْن ُس َ
يل َم ْعَن ُ
اهَ :ف ْ
يلُ :ه َو َثا ِب ٌت ل َّلن ِب ِي َ -صَّلى َّ ُ َ ْ َ َ َ َ
ُمتهَ .وِق َ
وخ ٌةَ .وِق َ
يُقوُل ُه اْليه ُ ِ
الس ْب ِت".
اح َي ْوَم َّ
اس َتَر َ
َُ
َ
َّللا ْ
ود م ْن َق ْولِ ِه ْمِ :إ َّن َّ َ
هذا على القول بأنها منسوخة قبل األمر بقتالهم أُمر بالصبر على أذاهم ،هذا وارد ،لكن يبقى أن

الصبر أيضا له مجال ،بعد األمر بالجهاد ،اصبر على ما يقولون حتى لو سمعت ما سمعت مما
يؤذيك مما يهمك ويغمك في كالمهم في ربك أو في رسولك أو في دينك ،اصبر وال تأخذك
العصبية والحمية أن تبادر بما ال ُيحمد عقباه ،استعمل العقل والروية والتصبر والتثبت.
ِ
َّ ِ
ِ
ِ
الش ْم ِ
ِك َقْب َل طُُلوِع َّ
يلِ :إَّن ُه
"الثانَي ُةَ :ق ْوُل ُه َت َعاَلىَ { :و َس ِب ْح ِب َح ْمد َرب َ
س َوَقْب َل اْل ُغُروب } [ق ،]39:ق َ
أَرَاد ِب ِه َّ ِ
س َص ََل ُة الص ْب ِحَ ،وَقْبل اْل ُغُر ِ
الش ْم ِ
طُلوِع َّ
وب َص ََل ُة
ال أَُبو َص ِال ٍحَ :قْب َل ُ
َ
الصَل َوات اْل َخ ْم َ
َ
سَ .ق َ
اْلعص ِر .ورواه ج ِرير بن عب ِد َّ ِ
َّ
وسا ِعْن َد َّ
َّللا َعَل ْي ِه َو َسَّل َم-
َّللا َمْرُف ً
َ ْ َ َ َ ُ َ ُ ْ ُ َْ
الُ :كَّنا ُجُل ً
الن ِب ِيَ -صلى َّ ُ
وعا َق َ
َما ِإَّن ُك ْم َس َتَرْو َن َرَّب ُك ْم َك َما َتَرو َن َه َذا اْلَق َمَر
أَ
الش ْم ِ
طُلوِع َّ
س َوَقْب َل
َعَلى َص ََل ٍة َقْب َل ُ

امو َن ِفي
ََل ُت َض ُ
ِها َي ْع ِني
ُغُروب َ

ال:
ِإ ْذ َن َ
ظَر ِإَلى اْلَق َم ِر َلْيَل َة اْلَب ْد ِرَ ،فَق َ
ِِ
ط ْع ُت ْم أَََّل ُت ْغَلُبوا
اس َت َ
ُرْؤَيتهَ ،فِإ ِن ْ
ِ
الش ْم ِ
ِك َقْب َل طُُلوِع َّ
ق َعَل ْي ِه
اْل َع ْصَر َواْل َف ْجَر ،ثُ َّم َقَأَر َج ِر ٌير َو َس ِب ْح ِب َح ْمد َرب َ
ِهاُ ،م َّت َف ٌ
س و َقْب َل ُغُروب َ
َّ ِ ِ
اسَ :قْبل اْل ُغُر ِ
وب الظ ْه ِر َواْل َع ْص ِر ".
ال ْاب ُن َعَّب ٍ
َ
َوالل ْفظُ ل ُم ْسل ٍمَ .وَق َ
يعني جاء في حديث الرؤية أن هللا -جل وعالُ -يرى طرفي النهار ،في طرفي النهار ،إضافة

إلى الرؤية العامة يوم الجمعةُ ،يرى في طرفي النهار ،وهذه لمن حافظ على صالة قبل طلوع
الشمس وقبل غروبها ،كما جاء في الخبر.
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ال ،هو تضافر عليه العقل والنقل ،وإال فالنص عندهم في بقية ،كأنهم تأولوا مثلما تأولوا في
غيره.
طالب.....:
نعم شيخ اإلسالم يستدل بهذا على وقت األذكار ،وأن الذكر في طرف النهار األول قبل طلوع
الشمس ،وأن الذكر في آخر النهار قبل غروبها.
طالب :من بعد العصر؟
من بعد العصر نعم.
طالب....:
في ذكر الصلوات؛ لتكون اآلية والتي بعدها شاملة للصلوات الخمس.
ِ
ِ
َّ ِ ِ
يها َقْب َل
يل :اْل ُمَرُاد َت ْس ِب ُ
يح ُه ِباْلَق ْو ِل َتْن ِز ً
" َ
اء ْي ِنَ .وِق َ
{و ِم َن اللْيل َف َسب ْح ُه} [قَ ،]40:ي ْعني َص ََل َة اْلع َش َ
طاء اْل ُخر ِ
ض اْلعَلم ِ
ِ
َح َو ِ
الش ْم ِ
طُلوِع َّ
اء ِفي
ُ
اساني َوأَُبو ْاْل ْ
س َوَقْب َل اْل ُغُروب َقاَل ُه َع َ ٌ َ َ
صَ .وَق َ
ال َب ْع ُ ُ َ
س َقالَ :رْك َع َت ِي اْل َف ْج ِر َوَقْبل اْل ُغُر ِ
َق ْولِ ِهَ :قْبل طُُلوِع َّ
الرْك َع َت ْي ِن َقْب َل اْل َم ْغ ِر ِب".
وب َّ
َ
الش ْم ِ َ
وال يمكن أن تكون قبل الغروب ،مما يدل على ضعف هذا القول.

"وَقال ُثمام ُة بن عب ِد َّ ِ
َّ
اب ِم ْن أ ْ ِ
ان َذ ُوو ْاْلَ ْلَب ِ
َّللا َعَل ْي ِه
َّللا ْب ِن أََن ٍ
سَ :ك َ
َ َ َ َ ْ ُ َْ
َص َحاب ُم َح َّم ٍد َ -صلى َّ ُ
الرْك َع َت ْي ِن َقْب َل اْل َم ْغ ِر ِب ".
َو َسَّل َمُ -ي َصلو َن َّ
جاء األمر بهما «صلوا قبل المغرب ،صلوا قبل المغرب» ،ثم قال« :لمن شاء» ،دل على أنها

ليست من السنن الراتبة ،وإنما متروكة إلى المشيئة ،والصحابة يبتدرون السواري يصلون إذا أذن
المغرب.

ِ
َ"وِفي َص ِحي ِح ُم ْسلِ ٍم َع ْن أََن ِ
الُ :كَّنا ِباْل َم ِديَن ِة َفِإ َذا أ ََّذ َن اْل ُم َؤِذ ُن لِ َص ََل ِة اْل َم ْغ ِر ِب
س ْب ِن َمال ٍك َق َ
الص ََل َة َق ْد
يب َلَي ْد ُخ ُل اْل َم ْس ِج َد َفَي ْح َس ُب أ َّ
ِي َفَرَك ُعوا َرْك َع َتْي ِنَ ،ح َّتى ِإ َّن َّ
َن َّ
ْاب َت َدُروا َّ
الس َوارَ
الر ُج َل اْل َغ ِر َ

صلَِي ْت ِم ْن َك ْثَرِة َم ْن ُي َصلِ ِ
الرْك َع َت ْي ِن ِإََّل أََن ًسا َوأََبا َبْرَزَة
َح ًدا ُي َصلِي َّ
ال َق َت َاد ُةَ :ما أ َْدَرْك ُت أ َ
ُ
يه َماَ .وَق َ
َسَل ِم َّي".
ْاْل ْ

ذلك في عهده -عليه الصالة والسالم -كانوا يبتدرون السواري لما أمرهم بذلك ،فلما طال العهد،

كأنهم عملوا بقوله لمن شاء ،فخف عمل الناس بها فما أدرك إال أنسا وأبا برزة.
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اللي ِل َفس ِبحه وأَدبار السجوِد} [قِ ،]40:ف ِ
َّ ِ
الْ :اْل ََّو ُل:
يه أَْرَب َع ُة أَ ْق َو ٍ
ُ
"الثال َث ُةَ :ق ْوُل ُه َت َعاَلىَ { :و ِم َن َّ ْ َ ْ ُ َ ْ َ َ
هو َتس ِبيح َّ ِ
صَّ .
الث ِاني :أََّن َها ص ََل ُة َّ
َّللا َت َعاَلى ِفي َّ
َح َو ِ
اللْي ِل ُكِل ِه،
اللْي ِلَ ،قاَل ُه أَُبو ْاْل ْ
َُ ْ ُ
َ
َقاَله مج ِ
الر ِبع :أََّنها ص ََل ُة اْل ِع َش ِ
اهٌدَّ .
اء ْاآل ِخَرِة،
الثالِ ُث :أََّن َها َرْك َع َتا اْل َف ْج ِرَ ،قاَل ُه ْاب ُن َعَّب ٍ
ُ َُ
اسَّ .ا ُ َ َ
ض ُده َّ ِ
يح ِفي َّ
ال ِإَّن ُه َّ
يح ".
ال ْاب ُن اْل َعَرب ِ
الصح ُ
الت ْس ِب ُ
اللْي ِل َفَي ْع ُ ُ
ِيَ :م ْن َق َ
َقاَل ُه ْاب ُن َزْي ٍدَ .ق َ
فيعضده الصحيح يعني الصحيح الوارد في الصحيح.

ِ َّ ِ
َّ
يك َل ُهَ ،ل ُه اْل ُمْل ُك َوَل ُه اْل َح ْم ُد َو ُه َو َعَلى ُك ِل
َّللا َو ْح َد ُه ََل َش ِر َ
ال ََل ِإَل َه ِإَل َّ ُ
«م ْن َت َع َّار م َن اللْيل َفَق َ
" َ
َّللا أَ ْكبر وََل حول وََل ُق َّوَة ِإََّل ِب َّ ِ
ِِ
َشي ٍء َق ِدير ،سبحان َّ ِ
َّ
اّلِل اْل َعلِ ِي
ُْ َ َ
ٌ
َّللا َو َّ ُ َ ُ َ َ ْ َ َ
َّللا َواْل َح ْم ُد َّّلِل َوََل ِإَل َه ِإَل َّ َ
ْ
الص ََل َة ُتس َّمى َتس ِب ِ ِ
الص ََل ُة ِب َّ
يها ِم ْن َت ْس ِبي ِح
اللْي ِل َفِإ َّن َّ
الِ :إَّن َها َّ
اْل َع ِظيمِ»َ .وأ َّ
ْ ً
يحا ل َما ف َ
َ
َما َم ْن َق َ
َما م ْن َقال ِإَّنها ص ََل ُة اْل َفج ِر أ َِو اْل ِع َش ِ
اء َف ِْل ََّن ُهما ِم ْن ص ََل ِة َّ
َّ ِ ِ
اللْي ِل،
ْ
َ
َ َ َ
َ
َّللاَ ،ومْن ُه ُس ْب َح ُة الض َحىَ .وأ َّ َ
ِ
اء أ َْو َض ُح ُه.
َواْلع َش ُ

ِ
َّا ِ
ال ُع َمُر َو َعلِ ٌّي
الرب َع ُةَ :ق ْوُلهُ َت َعاَلىَ { :وأ َْدَب َار الس ُجود } [قَ ،]40:ق َ
الشع ِبي و ْاْلَوَز ِ
علِي واْلحسن اْلبصرِي و َّ ِ
اعي َوالزْهرِي :أ َْدَب َار
َ ْ
الن َخعي َو َّ ْ
َ ٍ َ ََُ َْ
َ
الرْك َع َت ِ
اسَ ،وَق ْد َرَف َع ُه ْاب ُن
اْل َم ْغ ِر ِبَ ،وأ َْدَب َار الن ُجومِ َّ
اه اْل َع ْوِفي َع ِن ْاب ِن َعَّب ٍ
ان َقْب َل اْل َف ْج ِرَ ،وَرَو ُ
اس َقالَ :قال َرسول َّ ِ َّ
َّللا َعَل ْي ِه َو َسَّل َمَ :رْك َع َت ِ
ان َب ْع َد اْل َم ْغ ِر ِب أ َْدَب ُار الس ُجوِد،
َّللا َصلى َّ ُ
َ ُ ُ
َعَّب ٍ َ
َذ َكرُه َّ
الث ْعَل ِبي ".
َ
َوأَُبو ُهَرْيَرَة َواْل َح َس ُن ْب ُن
الرْك َع َت ِ
ان َب ْع َد
الس ُجوِد َّ

مخرج؟

طالب :قال :إسناده ضعيف......
نعم.
الِ « :بت َلْيَل ًة ِعْن َد
ِي َع ِن ْاب ِن َعَّب ٍ
َ"وَل ْفظُ اْل َم َاوْرِد ِيَ :وُرو َ
اس َق َ
َفصَّلى رْكع َتي ِن َقبل اْل َفج ِر ،ثُ َّم َخرج ِإَلى َّ ِ
الَ :يا ْاب َن
َ َ َْ َْ ْ
ََ
الص ََلة َفَق َ
الن ُجومَِ ،وَرْك َع َت ِ
ان َب ْع َد اْل َم ْغ ِرِب أ َْدَب ُار الس ُجوِد»".
مخرج؟
طالب.... :

َّ
َّ
َّللا َعَل ْي ِه َو َسَّل َم-
الن ِب ِيَ -صلى َّ ُ
اس َرْك َع َت ِ
ان َقْب َل اْل َف ْج ِر أ َْدَب ُار
َعَّب ٍ

ِ
َّ
ال َّ
َن َي َت َكَّل َم
َّللا َعَل ْيه َو َسَّل َمَ -م ْن َصَّلى َرْك َع َت ْي ِن َب ْع َد اْل َم ْغ ِر ِب َقْب َل أ ْ
ال أََن ٌ
الن ِبي َ -صلى َّ ُ
سَ « :ق َ
" َوَق َ
ِ ِ
ِ
ين» ".
ُكتَب ْت َص ََل ُت ُه في علِِي َ
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ن
واألفضل أن تكون في البيت ،ركعتان بعد المغرب وبعد العشاء وقبل الفجر األفضل أن تكو في
البيت ،كما كان النبي -عليه الصالة والسالم -يواظب على ذلك.
طالب :والمؤذن؟
المؤذن يصلي بالمسجد.
طالب.....:
أين يصلي ركعتي الفجر؟
طالب....:
ال ،قبل الفجر ،والمؤذن يصلي في المسجد.
طالب.....:
حتى ركعتي الفجر في البيت.
طالب.....:
جاءت المبادرة أنها تُرفع مع الفريضة ،لكن األذكار ،األذكار قبلها بال شك ،األذكار بعد الصالة
وقبل النافلة.
طالب :حديث من تعارى.
في صحيح البخاري ،ماذا فيه؟
طالب.....:
ال ،من غير قصد ،تعارى من غير قصد ،كل ما انتبه فعل ذلك ،تعارى يعني تحرك أو اختلج أو
انتبه.
طالب.....:
الذي ال ينتبه ،واحد ُسمع يكثر الحمد والشكر هلل -جل وعال ،-فقيل له :رأيناك في هذه األيام
تكثر من الحمد والشكر ،فما النعمة التي حصلت لك؟ قال :إنه أُصيب بالسكري ،الذي يسبب له
ار في الليل لقضاء الحاجة البول ،يسبب له القيام ويتعارى ويتوضأ ويصلي ركعتين،
القيام مر ا
بعض الناس غريب ،هذه بلوى من هللا -جل وعالُ -يؤجر عليه ،لكن كون أن تُحدث له نعمة

فهذا ال شك أنه من تمام فضل هللا على الناس.
طالب.......:


24

تفسري القرطيب-سورة ق ()001

24
ال ،إذا كان يصنع مثل ما يصنع النبي -عليه الصالة والسالم -يصليها بعد طلوع الفجر مباشرة
قربت الصالة خرج للصالة فهذا أفضل بال شك.
ثم يضطجع فإذا ُ

طالب.....:

التقويم إلى اآلن مطابق ،والتقارير كلها تدل على أنه مطابق.
طالب.... :
ماذا فيه؟
طالب :وتر الليل ،ما المسافة بينه وبين صَلة الفجر؟
انتهى إلى السحر يعني إذا خشي الصبح ،صالة الليل مثنى مثنى ،فإذا خشيت الصبح صلى
واحدة توتر لك ما صليت.
طالب......:
يعني قبل طلوع الفجر ،تستغل هذا الوقت في االستغفار أو عشر أو ربع أو قبل األذان مباشرة
فاألمر واسع.
طالب :لو أذن وهو يصلي.
يكمل أكثر ،أقل ،القدر المطلوب ،إذا كان في الركعة األولى يسلم منها ،إذا كان في الثالثة يسلم
منها ،إذا كان في الثانية يتم ثالثة وهكذا.
طالب.....:
فيستغل ،هذه المسائل ،واالستغفار جاء مدح المستغفرين
يجمع بينهم ،ألنه وقت النزول اإللهي ُ

باألسحار.

طالب....:
ال ،ما يبادر خالص ،انتهى وتره إلى السحر ،انتهى وتره« ،فإذا خشيت الصبح صلى واحدة
توتر لك» ،إذا خشيت ،وليس إذا أصبحت ،الذي يفوته يصلي بعد أن ينتهي وقت النهي.
طالب......:
بعد ركعتي الفجر ،إذا صلى ركعتين يضطجع ،هذه سنة.

َّ ِ ِ
ِفي َّ ِ
ِ
َّللا
الرْك َعة ْاْلُوَلى ُق ْل َيا أَي َها اْل َكافُرو َن َ ،وِفي الثانَية ُق ْل ُه َو َّ ُ
َوَوْق ُت َها َما َل ْم َي ْغُر ِب َّ
َح َمُر ".
ق ْاْل ْ
الش َف ُ

سَ :فَقَأَر
ال أََن ٌ
" َق َ
ال ُمَق ِات ٌل:
أَ
َحٌد َق َ
بدخول وقت صالة العشاء ينتهي وقت المغرب براتبته.
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الصَلو ِ
اس أَي ًضاُ :هو اْلوْترَ .قال ابن َزي ٍدُ :هو َّ ِ
ان َب ْع َد ُكلِ
اتَ ،رْك َع َت ِ
َ ُْ ْ
َ"و َع ِن ْاب ِن َعَّب ٍ ْ
َ َُ
الن َواف ُل َب ْع َد َّ َ
َ
الظ ِ
النحَّاس :و َّ
يح
اهُر َي ُدل َعَلى َه َذا ِإََّل أ َّ
َن ْاْل َْوَلى ِاتَب ُ
اع ْاْلَ ْك َث ِر َو ُه َو َص ِح ٌ
َص ََل ٍة َم ْك ُت َ
ال َّ ُ َ
وب ٍةَ ،ق َ
ِ
ع ْن علِ ِي ب ِن أَِبي َ ِ
َح َو ِ
صُ :ه َو َّ
يح ِفي أ َْدَب ِار الس ُجوِد.
ال أَُبو ْاْل ْ
الت ْس ِب ُ
َ َ ْ
َّللا َعْن ُهَ .-وَق َ
طال ٍبَ -رض َي َّ ُ
ظ ِر .وِفي ص ِحي ِح اْلح ِد ِ
َّ
َن َّ
ِي َو ُه َو ْاْلَ ْق َوى ِفي َّ
َّللا َعَل ْي ِه
يث « :أ َّ
ال ْاب ُن اْل َعَرب ِ
َ
الن َ َ
َ
الن ِب َّيَ -صلى َّ ُ
َق َ

الص ََل ِة اْلم ْك ُت ِ
َّ
يك َل ُه َل ُه اْل ُمْل ُك َوَل ُه اْل َح ْم ُد
ول ِفي ُدُب ِر َّ
َّللا َو ْح َد ُه ََل َش ِر َ
َو َسَّل َمَ -ك َ
َ َ
وبة ََل ِإَل َه ِإَل َّ ُ
ان َيُق ُ
ِ
َو ُه َو َعَلى ُك ِل َشي ٍء َق ِد ٌيرَّ ،
ط ْي َتَ ،وََل ُم ْع ِطي لِ َما َمَن ْع َتَ ،وََل َيْن َف ُع َذا
َع َ
الل ُه َّم ََل َمان َع لِ َما أ ْ
ْ
َ
ِ ِ
خ ِباْل َفَرِائ ِ
اتَ ،نَق َل َذلِ َك
س َصَل َو ٍ
يلِ :إَّن ُه َمْن ُسو ٌ
ض َف ََل َي ِج ُب َعَلى أ َ
َح ٍد ِإََّل َخ ْم ُ
اْل َجد مْن َك اْل َجد»َ ،وِق َ
اع ُة.
اْل َج َم َ

امس ُةَ :ق أَر َن ِ
ِ
ير َو َح ْم َزُةَ " :وإ ِْدَب َار الس ُجوِد " ِب َك ْس ِر اْل َه ْم َزِة َعَلى اْل َم ْص َد ِر ِم ْن أ َْدَبَر
اف ٌع َو ْاب ُن َك ِث ٍ
َ
اْل َخ َ
ِ ِ
ِ ِ
َّ
َّ
اسَ ،و ِم َثاُل َها طُُن ٌب
الشي ُء ِإ ْدَب ًا
اء ُة َعلِ ٍي َو ْاب ِن َعَّب ٍ
ار ِإ َذا َولى .اْلَبا ُقو َن ب َف ْتح َها َج ْم ُع ُدُب ٍرَ .وه َي قَر َ
ْ
ِ
الص ََل ِة َوِفي أ َْدَب ِار
ظْرًفا َن ْح َو ِجْئ ُت َك ِفي ُدُب ِر َّ
وه َ
اب ،أ َْو ُد ْبٌر َكُقْف ٍل َوأَ ْق َف ٍ
اس َت ْع َمُل ُ
َوأَ ْطَن ٌ
ال .وَقد ْ
َّ ِ
ف ِفي ِ
آخ ِر " َوالط ِ
{وإ ِْدَب َار الن ُجومِ} [الطور ]49:أََّن ُه ِباْل َك ْس ِر َم ْص َدٌرَ ،و ُه َو
الص ََلةَ .وََل ِخ ََل َ
ور َ
َّ ِ
اض اْلمْن َشق ِم ْن س َو ِاد َّ
اللْي ِل.
اب َض ْوِئ َها ِإ َذا َ
َذ َه ُ
َ
طَل َع اْل َف ْجُرالثانيَ ،و ُه َو اْلَبَي ُ ُ
ول ِاَل ْس ِت َما ِع َم ْح ُذوف
ان َق ِر ٍ
اس َت ِم ْع َي ْوَم ُيَن ِادي اْل ُمَن ِاد ِم ْن َم َك ٍ
َق ْوُل ُه َت َعاَلىَ :
{و ْ
يب } [قَ ]41:م ْف ُع ُ

ِ ِ
ِ
ِ
امة".
أِ
الص ْو َت أ َِو َّ
اء َو َّ
َيْ :
اس َتم ِع الن َد َ
الص ْي َح َة َوه َي َص ْي َح ُة اْلقَي َ
الفرق بين أدبار السجود وإدبار النجوم ،األدبار ما يقع بعد الشيء في آخره أو بعده ،من قال دبر
كل صالة ،واإلدبار هو الذهاب ،أدبر فالن يعني ذهب.
َّ ِ
ِ
ِ ِ
َ"و ِهي َّ
يل".
يلِ :إ ْسَراف ُ
يلَ .وِق َ
الن ْف َخ ُة الثانَي ُةَ ،واْل ُمَنادي ج ْب ِر ُ
َ
ال شك أن الذي ينفخ في الصور هو إسرافيل .والذي ينادي هل هو إسرافيل بالنفخة أو أن نداء
من جبريل أو غيره من المالئكة ،يا أيتها العظام البالية ،واألجسام المتقطعة وما أشبه ذلك ،هل
هو نداء مقال يقع بعد النفخ ،أو نداء واستمع يوم ينادي المنادي ،على ما ذكره أهل العلم.

ِ
ِ
َّ
يل ُيَن ِاديَ ،فُيَن ِادي ِباْل َح ْش ِر
يل َيْن ُفخ َوج ْب ِر ُ
يل ِإ ْسَراف ُ
"الزَم ْخ َشرِيَ :وِق َ
الن َداء عَلى ه َذا ِفي اْلمح َش ِر .وِقيل :و ِ ِ
ِ
اء اْل ُك َّف ِار ِباْل َوْي ِل
َ
َْ
َف ُ َ
َ َ َ ْ
اس َتم ْع ن َد َ
ِ ِ ِ
ِ
ال ِع ْك ِرَم ُةُ :يَن ِادي
يع َف ََل َي ْب ُع ُد أ َ
َي ْس َم ُع اْل َجم ُ
َحٌد َع ْن َذل َك الن َداءَ .ق َ
ِ
ِ
يب َص ْخَرةُ َب ْي ِت اْل َم ْق ِد ِ
س ".
يل :اْل َم َك ُ
ان اْلَق ِر ُ
في آ َذان ِه ْمَ .وِق َ

َوَيُقولَ :هُلموا ِإَلى اْل ِحس ِ
اب
َ
ُ
َوالثُب ِ
َي
ان َق ِر ٍ
ور ِم ْن َم َك ٍ
يب ،أ ْ
الر ْح َم ِن َف َكأََّن َما ُيَن ِادي
ُمَن ِادي َّ
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يقال :إنها أقرب بقعة في األرض إلى السماء ،تقرب باثني عشر ميال وثمانية عشرة ميال إلى
السماء فهي أقرب من غيرها ،وهذا يحتاج إلى نص ملزم ،لم يثبت فيه شيء عن النبي -عليه
وجل ما جاء في ذلك من اإلسرائيليات.
الصالة والسالمُ ،-
السم ِ
ض وأَ ْقرب ْاْلَر ِ ِ
ال َك ْع ٌبِ :ب َث َم ِانَي َة
اء ِبا ْثَن ْي َع َشَر ِم ً
الِ :إَّن َها َو َسطُ ْاْل َْر ِ َ َ ُ ْ
يَلَ .وَق َ
َ"وُيَق ُ
ض م َن َّ َ
ِ
الزم ْخ َشرِي ،و َّ
الث ِاني اْلم َاوْرِديَ .فَي ِق ُ ِ
ِي
يل َعَلى
َع َشَر ِم ً
َ
يل أ َْو ِإ ْسَراف ُ
ف ج ْب ِر ُ
َ
يَلَ ،ذ َكَر ْاْل ََّو َل اْلُق َش ْير َو َّ َ
ِ
ال اْل ُم َتَق ِط َع ُةَ ،وَيا
َّ
الص ْخَرِة َفُيَن ِادي ِباْل َح ْش ِر :أََّي ُت َها اْل ِع َ
ام اْلَبالَي ُةَ ،و ْاْل َْو َص ُ
ظُ
ِ
ِ
ِ
وبا َخ ِ
وموا
َفانَي ًةَ ،وَيا ُقُل ً
اوَي ًةَ ،وَيا أ َْب َداًنا َفاس َد ًةَ ،وَيا ُعُيوًنا َسائَل ًةُ ،ق ُ
ِ
افيل ص ِ
اح ُب الص ِ
ور.
ال َق َت َاد ُةُ :ه َو ِإ ْسَر ُ َ
َق َ

اما َن ِخَرًةَ ،وَيا أَ ْك َفاًنا
ِع َ
ظً
ِ
لِ َعْر ِ
ين.
ض َرِب اْل َعاَلم َ

الص ْي َح َة ِباْل َح ِ
اع ِإَلى
{ي ْوَم َي ْس َم ُعو َن َّ
ق } [قَ ]42:ي ْع ِني َص ْي َح َة اْلَب ْع ِثَ .و َم ْعَنى اْل ُخُرو ِج ِاَل ْج ِت َم ُ
َ
اْل ِحس ِ
اب.
َ

ِ
َي َي ْو ُم اْل ُخُرو ِج ِم َن اْلُقُب ِ
ور ".
{ َذل َك َي ْو ُم اْل ُخُرو ِج } [ق ]42:أ ْ
وأول من تنشق عنه األرض يوم القيامة محمد -عليه الصالة والسالم ،-لذا يقول« :أنا أول من
تنشق عنه األرض يوم القيامة ،فأجد موسى آخذا بقائمة العرش ،فال أدري أُبعث قبلي ،أم ُجوزي
بصعقة الطور».

طالب......:
بعد النفخ في الصور تنشق.
طالب.....:
لقوله :واستمع؟
طالب :واستمع يوم يناد المنادي.
لكن هل المراد استمع النداء السابق ،أو استمع ما ُيذكر لك في هذا المجال اآلن؟
اء َوُن ْحِيي اْل َم ْوَتى ،أَ ْثَب َت ُهَنا
يت َوِإَل ْيَنا اْل َم ِص ُير} [قُ ،]43:ن ِم ُ
"{ِإَّنا َن ْح ُن ُن ْحِيي َوُن ِم ُ
يت ْاْل ْ
َحَي َ
ض عْنهم ِسراعا}[قِ ]44:إَلى اْلمَن ِادي ص ِ
اح ِب الص ِ
ور ِإَلى َب ْي ِت
ق ْاْلَْر ُ َ ُ ْ َ ً
{ي ْوَم َت َشَّق ُ
الحقيقة َ
َ
ُ
اْل َم ْق ِدس.
{ َذلِ َك ح ْشر عَليَنا ي ِسير } [ق ،]44:أَي َهِي ٌن سهل .وَق أَر اْل ُكوِفيو َن " َت َشَّقق " ِب َت ْخ ِف ِ
يف ِ
الش ِ
ين
َ ٌ َْ َ ٌ
ُ
ٌَْ َ َ
ْ
الت ِ
الت ِ
عَلى ح ْذ ِ
اء ِفي ِ
الش ِ
اء ْاْلُوَلى .اْلَبا ُقو َن ِبِإ ْد َغامِ َّ
ف َّ
ينَ .وأَ ْثَب َت ْاب ُن ُم َح ْي ِص ٍن َو ْاب ُن
َ
َ
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ير ويعُقوب ياء" اْلمَن ِاد" ِفي اْلحاَلي ِن عَلى ْاْلَص ِل ،وأَ ْثب َتها َن ِ
ِ
اف ٌع َوأَُبو َع ْم ٍرو ِفي اْل َو ْصل ََل
َ ْ َ
َ َ َ
ْ
َكث ٍ َ َ ْ ُ َ َ ُ
ف اْلَبا ُقو َن ِفي اْل َحاَل ْي ِن.
َغ ْيَرَ ،و َح َذ َ

ُقْل ُت :وَق ْد َزَاد ِت السَّن ُة ه ِذ ِه ْاآلي َة بياًناَ ،فروى ِ
التْرِم ِذي َع ْن ُم َع ِ
اوَي َة ْب ِن َحْي َد َة َع ِن َّ
الن ِب ِيَ -صَّلى
َ
َ ََ
ََ
َ
الشامِ َفَقالِ :
َش َار ِبَي ِد ِه ِإَلى َّ
اهَنا
َّللا َعَل ْي ِه َو َسَّل َمِ -في َح ِد ٍ
الَ :وأ َ
اهَنا ِإَلى َه ُ
«م ْن َه ُ
َ
يث َذ َكَرُه َق َ
َّ ُ
ُتح َشرو َن رْكباًنا وم َشا ًة وُتجرو َن عَلى وجو ِه ُكم يوم اْل ِقي ِ
ِ
ِ
ِ
ين
امة َعَلى أَ ْف َواه ُك ُم اْلف َدامِ ُتوُفو َن َس ْبع َ
َ َ
ْ ُ
َ ُ ُ ْ َْ َ َ َ
ُ َ َُ

ُم ًة أَْن ُتم َخيرهم وأَ ْكرمهم عَلى َّ ِ
ُخَرى:
َّللا َوإ َّ
َح ِد ُك ْم َف ِخ ُذ ُه » ِفي ِرَو َاي ٍة أ ْ
أ َّ
ِن أ ََّو َل َما ُي ْع ِر ُب َع ْن أ َ
ْ ُْ ُ ْ َ َ ُ ُ ْ َ
َّ
« َف ِخ ُذ ُه َوَكف ُه» َو َخَّر َج َعلِي ْب ُن َم ْعَب ٍد َع ْن أَِبي ُهَرْيَرَة َع ِن َّ
َّللا َعَل ْي ِه َو َسَّل َمِ -في
الن ِب ِي َ -صلى َّ ُ
ِ
ِ
ِ ِ
اح
َح ِد ٍ
ج ْاْلَْرَو ُ
يل« :اْن ُف ْخ َن ْف َخ َة اْلَب ْعث َفَيْن ُف ُخ َف َت ْخُر ُ
َّللا َت َعاَلىِْ -ل ْسَراف َ
ولَ -ي ْعني َّ َ
يث َذ َكَرُهُ :ث َّم َيُق ُ
السم ِ
َكأَم َث ِ
اء َو ْاْل َْر ِ
ال َّ
ض".
الن ْح ِل َق ْد َم َْل ْ
ْ
َت َما َب ْي َن َّ َ
كأنهم جراد منتشر ،ال إله إال هللا.

ِِ
ِ
اح ِفي ْاْل َْر ِ
ض
وح ِإَلى َج َسده َف َت ْد ُخ ُل ْاْلَْرَو ُ
َّللا َ -عَّز َو َج َّلَ :-و ِع َّزِتي َو َج ََل لي َلَيْرِج َع َّن ُكل ُر ٍ
ول َّ ُ
" َفَيُق ُ
َجس ِاد ُث َّم َت ْد ُخل ِفي اْل َخي ِ
َجس ِاد م ْشي السمِ ِفي َّ
ض
اشيمِ َف َت ْم ِشي ِفي اْل
الل ِدي ِغ ُث َّم َتْن َشق ْاْل َْر ُ
َ
ِإَلى ْاْل ْ َ
ُ
ْ َْ َ َ
ِ
ِ
ان
َعْن ُك ْم َوأََنا أ ََّو ُل َم ْن َتْن َشق َعْن ُه ْاْلَْر ُ
ين َواللِ َس ُ
اء َث ََل ٍث َوَث ََل ث َ
ض َف َت ْخُر ُجو َن مْن َها َشَب ًابا ُكل ُك ْم أ َْبَن َ

ِ
يع َه َذا َو َغ ْيَرُه ِفي " َّ
الت ْذ ِكَرِة " ُم ْس َت ْوًفى َواْل َح ْم ُد
َي ْو َم ِئ ٍذ ِبالسْرَي ِانَّية»َ ،وَذ َكَر اْل َح ِد َ
يثَ ،وَق ْد َذ َكْرَنا َجم َ
َِّ ِ
ّلِل.
واللسان يومئذ بالسريانية ،ماذا يقول؟
طالب :قال تقدم تخريجه وانظر في التذكرة ،وهو حديث ضعيف.
نعم.
طالب :ما معنى الفدام؟
السابق؟
طالب.... :
لعله ما ُيغطى به الفم.

" َق ْوُل ُه َت َعاَلىَ{ :ن ْح ُن أ ْ ِ
َي ِم ْن َت ْك ِذي ِب َك َو َش ْت ِم َك.
َعَل ُم ب َما َيُقوُلو َن} [ق ]45:أ ْ
ِ
َي ِب ُم َسَّل ٍط ُت ْج ِبُرُه ْم َعَلى ِْ
وخ ًة
اْل ْس ََلمَِ ،ف َت ُكو ُن ْاآلَي ُة َمْن ُس َ
َ
{و َما أَْن َت َعَل ْي ِه ْم ب َجَّب ٍار} [ق ،]45:أ ْ
ال .واْلجَّبار ِمن اْلجب ِرَّي ِة و َّ ِ
ِ
ِ
اج
الَ :خَّر ٌ
ِب ْاْل َْم ِر ِباْلق َت ِ َ َ ُ َ َ ْ
َ
ال َجَّب ٌار ب َم ْعَنى ُم ْج ِب ٍرَ ،ك َما ََل ُيَق ُ
الت َسلط ِإ ْذ ََل ُيَق ُ
اه اْلُق َش ْيرِيَّ .
طأٌ ِْل ََّن ُه ََل
يل َم ْعَنى " َجَّب ٍار" َل ْس َت ُت ْج ِبُرُه ْمَ ،و ُه َو َخ َ
ِب َم ْعَنى ُم ْخ ِر ٍجَ ،ح َك ُ
النح ُ
َّاسَ :وِق َ
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َي ُكو ُن َف َّعالِ28م ْن أَ َفعل .و َح َكى َّ
ال ِب َم ْعَنى ُم ْف ِع ٍل َو ِهي
ف َف َّع
َحُر
اء ْت أ
ال َث ْعَل ٌب َق ْد َج
الث ْعَل ِبيَ :وَق
ٍ
ُ
ْ
ََ َ
ٌ
َ
َ
َ
َش َّ
اذ ٌةَ ،جَّب ٌار ِب َم ْعَنى ُم ْجِب ٍر ".
َعَل ْي ِهم
الرسول -عليه الصالة والسالم -ال يلزم ،بل عليه البالغَ{ ،ل ْس َت
ِبم ِ
{و َما أ َْن َت َعَل ْي ِه ْم ِب َجبار} [ق ]45:أن تلزمهم وتجبرهم بما أرسلت به
ص ْيطر}[الغاشيةَ ،]22:
َُ
إليهم ،ما عليك إال البالغ ،والقبول من هللا -جل وعال.-

طالب :إذا أحد نصح إنساًنا ،هذا اْلنسان قريب منه يشفق عليه ،فأبى هذا اْلنسان......
األجر ثبت ،والهداية بيد هللا.
طالب :يصبر على هذا الرجل.
يصبر ويتابع النصح والتوجيه واإلرشاد لعل هللا يهديه على يده« ،ألن يهدي هللا بك رجال واحدا
خير لك من حمر النعم» ،ومع ذلك إذا بذلت السبب فاألجر ثابت ،وإن لم يترتب عليه المسبب.
طالب :قول المصلين بعد صَلة الفجر والمغرب "َل إله إَل هللا وحده َل شريك له." ..
عشر مرات.
طالب......:
عشر مرات سنة هذه.
طالب :بيده الخير.
ال .يحي ويميت وهو على كل شيء قدير.
طالب....:
نعم له أصل ،هي من أذكار المساء وثبتت بعد صالة الفجر والمغرب ،وإذا قالها بعد الصالتين
أجزأت عن أذكار الصباح والمساء.
طالب.....:
ثالثا ثالثا.
طالب.....:
نعم ،هذه من أذكار المساء ،ذكرتها على أنها من أذكار المساء ال أنها من أذكار صالة
المغرب.
طالب :إذا جئت وصليت المغرب أقولها ثَلث مرات.
تقولها ثالث مرات.
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طالب.....:
موجود.
طالب......:
ماذا فيها؟
طالب......:

تُجزئ عن الذكر أذكار المساء؛ ألن األذكار تتداخل ،فإذا قاله بعد صالة الصبح أجزأه من أن
يقولها ثانية ألذكار الصباح ،وإذا قالها بعد المغرب ثبت أنه قالها في المساء.
ِئ:
اك ِب َم ْعَنى ُم ْد ِرٍكَ ،و َسَّر ٌ
َ"وَدَّر ٌ
َّاء ِب َم ْعَنى ُم ْع ٍدَ .وَق ْد ُقر َ
اء ِب َم ْعَنى ُم ْب ٍكَ ،و َعد ٌ
اع ِب َم ْعَنى ُم ْس ِر ٍعَ ،وَب َّك ٌ
ِ
الر َّش ِاد " ِب َت ْش ِد ِ
يد ِ
الش ِ ِ
َه ِد ُ َّ
َّللا".
يل َّ
َ"و َما أ ْ
ين ب َم ْعَنى اْل ُمْرِشد َو ُه َو ُم َ
يلُ :ه َو َّ ُ
وسىَ .وِق َ
يك ْم ِإَل َس ِب َ
فعال صيغة مبالغة.
َ"وَك َذِل َك

اْل َعَر ُب:

ِ
ِ
ِ
ِ
َما َّ ِ
ِ
ول
ِئ " :أ َّ
ُقر َ
ين "َي ْعني ُم ْم ِسك َ
السفيَن ُة َف َكاَن ْت لِ َم َّساك َ
ال أَُبو َحام ٍد اْل َخ ْارَزْنجيَ :تُق ُ
ينَ .وَق َ
ف سَّقاطٌ ِبمعَنى مس ِق ٍط .وِقيلِ :بجَّب ٍار ِبمسي ِط ٍر َكما ِفي اْل َغ ِ
اشَي ِة َل ْس َت َعَل ْي ِه ْم
َ َ َ
َُْ
َْ
ُْ
َس ْي ٌ َ
َ

ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َي َق َهَرُهَ ،فاْل َجَّب ُار ِم ْن
ولَ :جَبَرُه َعَلى ْاْل َْم ِر أ ْ
اءَ :سم ْعت م َن اْل َعَرب َم ْن َيُق ُ
ب ُم َص ْيط ٍرَ .وَقا َل اْل َفَّر ُ
ِ
ِِ
ِ
َجَبْرُتهُ َو ِهي ُل َغ ٌة
َهذه الل َغة ِب َم ْعَنى اْلَق ْه ِر َص ِح ٌ
َي أ ْ
يل :اْل َجَّب ُار م ْن َق ْولِ ِه ْم َجَبْرُتهُ َعَلى ْاْل َْم ِر أ ْ
يح .وِق َ
َ
ِ
ِكَن ِانَّي ٌةَ ،و ُه َما ُل َغ َت ِ
َجَبْرُت ُه أ َْي ًضا َن َس ْب ُت ُه ِإَلى
َجَبْرُت ُه َعَلى ْاْل َْم ِر أَ ْكَرْه ُت ُه َعَل ْيهَ ،وأ ْ
ان .اْل َج ْو َهرِيَ :وأ ْ

ول :أَ ْك َفْر ِإ َذا َن َس ْب َت ُه ِإَلى اْل ُك ْف ِر.
اْل َج ْب ِرَ ،ك َما َتُق ُ
ِ ِ
{ َف َذ ِكْر ِباْلُقْر ِ
اسَ :قاُلوا
ال ْاب ُن َعَّب ٍ
آن َم ْن َي َخ ُ
اف َوعيد } [قَ ]45:ق َ
ِ ِ
َفَن َزَل ْتَ { :ف َذ ِكْر ِباْلُقْر ِ
َع َد ْد ُت ُه
آن َم ْن َي َخ ُ
َي َما أ ْ
اف َوعيد } [ق ]ِ45:أ ْ

يا رسول َّ ِ
َّللاَ ،ل ْو َخ َّوْف َتَنا
َ َُ َ
لِم ْن َع َص ِاني ِم َن اْل َع َذ ِ
اب
َ

الش ِ
َّ
ال َّ
اعُر:
َفاْل َو ِع ُ
اب َواْل َو ْع ُد الث َو ُ
يد اْل َع َذ ُ
ابَ ،ق َ
يع ِادي َو ُمْن ِج ُز َم ْو ِع ِدي
ِن أ َْو َع ْد ُت ُه أ َْو َو َع ْد ُت ُه
َوإ ِِني َوإ ْ
َل ُم ْخلِ ُ
ف ِإ َ
يدك ويرجو مو ِع َدك .وأَ ْثبت اْلياء ِفي "و ِع ِ
ان َق َت َاد ُة َيُقولَّ :
اج َعْلَنا ِم َّم ْن َي َخ ُ ِ
يدي"
الل ُه َّم ْ
َوَك َ
َ
اف َوع َ َ َ َ ْ ُ َ ْ َ َ َ َ َ َ
ُ
ِ
ش ِفي اْلوص ِل ُدو َن اْلوْق ِ
َّللا
وب" ِفي اْل َحاَل ْي ِنَ ،وأَ ْثَب َت َها َوْر ٌ
فَ ،و َح َذ َ
َ ْ
َ
َي ْعُق ُ
ف اْلَبا ُقو َن في اْل َحاَل ْي ِنَ .و َّ ُ
َعَل ُم".
أْ

اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك.
طالب :الوعد واْليعاد.
الخالف من أجل الوفاء واإلخالف؟
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طالبَ :ل ،الوعد...
الوعد بالخير ،والوعيد بالشر ،هذا األصل.
طالب :النار وعدها هللا....
ليس بكلي ،أغلبي.
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