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 2 (005)سورة هود  -تفسري القرطيب

 
 .نعم
اِر؛ َقاَله ُ  َواْخَتَلَف اْلُعَلَماُء ِفي َتْأِويلِ " ُُ  َواْخَتهاَرهُ  َهِذِه اْْلَيِة؛ َفِقيَل: َنَزَلْت ِفي اْلُكفَّ ا هََّّ هاُ   الضَّ ؛ النَََّّّ

ههْْل ِفههي اْْلِخههَ ِ  ِ َّّ } ِبههَلِليِل اْْلَيههِة الَِّتههي َهْعههَلَها ُِ َُ َل ََ َلههْي ههارُ  ُأوَلِئههَ  الَّههِذل َْ َأَتهه  [ 16]ههه: : {النَّ َأْي َمهه
ْْل ِهِصَلِة َرِحٍْل أَ  ُِ َْ َّ َحَسَنَة َلُ  ِمْن ْزِق  َلِك ِة اْلِجْسِْل  َوَكْثَ ِ  ال ِ  ْنَيا  ِهِصََّّ ا ِفي اللُّ َِ ْو َصَلَقٍة ُنَكاِفُئُ  ِب

َم َهَذا اْلَمْعَن  ِفي "َبَ اَءٌ " ُمْسَتْ:ًف   ."ِفي اْْلِخَ ِ . َوَقْل َتَقلَّ
 عليه. طاعة، بل عمل الكافر حابط مردود ألنه في اآلخرة ال ينفع مع الكفر

َل َلُ  الثَّهَ:اُب َوَلهْلْ " ْنَيا ُعجِ  َْ َأَراَ  ِهَعَمِلِ  َثَ:اَب اللُّ هْيًئا  َوِقيَل: اْلُمَ اُ  ِهاْْلَيِة اْلُمْؤِمُن:َن؛ َأْي َم ََ  ْْ ُلهْنَق
ْنَيا  َوَلُ  ِفي اْْلِخَ ِ  اْلَعَذابُ  ْنَيا  َوَههَذا كَ  ؛ِفي اللُّ َ  َقْصهَلُه ِ َله  الهلُّ ُ َعَلْيهِ  -َمها َقهاَ  ِِلَنَُّ  َج َّ َصهلَّ  هَّ

َفاْلَعْبُل ِ نََّما ُيْعَط  َعَل  َوْجِ  َقْصِلِه  َوِبَُّْكِْل َضِمي ِِه؛ َوَههَذا َأْمهٌ    «ِ نََّما اِْلَْعَماُ  ِهالنِ يَّاتِ » :-َوَسلَّْلَ 
ََ ُكلِ  ُأْمَة.  ".وقيل ه: ُمتََّفٌق َعَلْيِ  ِفي اِْلَُمِْل َبْي

 .ةبين كل مل
هه ُ َبههيْ " َيههاِء؛ َوِفههي اْلَ َبههِ  َأنَّ َيههاِء: ََ ُكههلِ  ِملَّههة. َوِقيههَل: ُهههَ: ِِلَْهههِل ال ِ  ُصههْمُتْْل َوَصههلَّْيُتْْل » ُيَقههاُ  ِِلَْهههِل ال ِ 

ْقُتْْل َوَجاَهههْلُتْْل َوقهه ْأُتْلْ  ءِ   َفَقههْل ِقيههَل َلِلهه َ   ِلُيَقههاَ  َلِلهه َ  ؛َوَتَصههلَّ َْ ُتَسهه ُثههْلَّ َقههاَ : ِ نَّ َهههُؤَّ ُ  َمهه ههُْل َأوَّ ِِ عَُّ  ِب
هِللًلا َوَقهاَ : َصهَلَق َرُسه:ُ  هَِّ  َأُب: ُهَ ْيَ َ   َرَواهُ . «النَّارُ  ََ ُ َعَلْيهِ  َوَسهلَّْلَ -ُثْلَّ َهَكه  ُهَكهاًء  -َصهلَّ  هَّ

ههههههها}قههههههها  : تعهههههههال :    َِ ْنَيا َوِزيَنَت َْ َكهههههههاَن ُلِ يهههههههُل اْلَََّيهههههههاَ  الهههههههلُّ َوَقهههههههَ َأ   [15]هههههههه: : {َمههههههه
 َِ  ."َأْيًضا َوالتِ ْ ِمِذيُّ  ِهَمْعَناهُ  ِفي َصَِّيَِّ ِ  ُمْسِلْلٌ  َج ُ َخ َّ  اْْلَلَتْي

حديث حديث أبي هريرة في صحيح مسلم في أول من يقضى بينهم يوم القيامةة، ومةا يقضةى فةيهم 
يةةة اى ». ثالثةةةةل الدةةةهيد، والعةةةالم، وال ةةةواديةةةوم القيامةةةة، وأول مةةةن اسةةةعر بهةةةم النةةةا  يةةةوم القيامةةةة ال

فيقةةال لةةهل كةةمب  انمةةا قاالةة  ، قةةالل قاالةة  فةةي حةة يلو حتةةى ق والةة مةةا ا فعلةة    فيقةةال لةةهل بالدةةهيد
 العةالمومثلةه  ،نسةلل   العافيةة «ثم ي مر به فيسحب على وجه فةي النةا  ،ش اع، وقد قيل لليقال
 ال ةةوادو ، «عةةالم لكةةمب ، ومنمةةا اعلمةة  وعلمةة  ليقةةال لل لةةهااعلمةة  العلةةم، وعلمتةةه النةةا  ثةةم يقةة»

 لوجوه مةن وجةوه ال ةر اال واتةدق  فيةه أو بةمل  فيةه فيقةالل انمةا فعلة   لةو ليقةال ما من»يقولل 
   .«جواد وقد قيل

والظةاهر مةن حةال  ،وعلى كةل حةال هةما الحةديث ومةا جةاا مةا جةاا فةي معنةاه مضية   ألنةه و ةع
ليريةد  مةن اعلةم العلةم الةمت ي تهةى بةه وجةه   ال يتعلمةه ال ،كثيٍر من النا  هما. نسلل   العافية

ةة فالت عةةة  ،لةةم يةةرئ  ااحةةة ال نةةة، وم ا كةةال هةةما فةةي المةةتعلم ،نسةةلل   العافيةةة ،مةةن الةةدنيا ابةةه ضر  
  على المعلم ا ا كال قتد من باب أولى.

وم ا  ،"ال ةةواد" الةةمت ينفةةر ويظهةةر للنةةا  أنةةه يتتةةدي، وي ةةمل فةةي حةة يل   عليةةه أل يراجةةع نفسةةه
لنةةا  أع،ةةى، ومل انتةةرس النةةا  ااتةةل بال نةةو يح ةة  وجةةد مةةن األضنيةةاا مةةن ا ا كةةال بحضةةرة ا
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 3 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

ش  اع،  لظاهر أمره الد اع يقدم نفسه ليقتل من أجل أل يقال ،مثل هما نسلل   العافية ،الديو
بعض النا  يقولل هما شضص محتسب ومضلص الدليل، الدليل أنه ما يلخم  ،فال نهتر بالمظاهر

ال،  ئ ا،وال يلخةةم مةةنهم شةةي ،، يعلةةم النةةا  العلةةمئ اشةةي مةةن النةةا  يرقةةي النةةا ، وال يلخةةم مةةنهم ئ اشةةي
نةةهل جةةواد، يكفيةةه أل يقةةالل شةة اع يكفيةةه، أل يقةةالل عةةالم أو معلةةم، كمةةا يكفيةةه أل ايكفيةةه أل يقةةال 

يكفةي ا ا كةال اسنسةال يقةدم نفسةه ليقتةل  «مَ يشهفي مهَ النها   ن : يشفي عل  للي »يقالل 
تنازل عن أمو  الدنيا، هما م،لب عظيم عند أكثةر النفةو  فمن باب أولى أل ي ،من أجل أل يقال

ْلْ }الدنيئة أل يقالل يكفي فلنكن على حم  من هةما  ِِ ها ُنهَ: ِ  ِ َلهْي َِ ْنَيا َوِزيَنَت َْ َكاَن ُلِ يُل اْلَََّياَ  الهلُّ  َم
ها ّ ُلْبَ ُسه:نَ  َِ ها َوُههْْل ِفي َِ ْْل ِفي ُِ َُ أُ }هةم فيهةا  ئ اال ينقتةول شةي ،[15]هةودل {َأْعَماَل ََ َلهْي ْوَلِئهَ  الَّهِذل

ههارُ  ههْْل ِفههي اْلِخههَ ِ  ِ َّّ النَّ ُِ هةة الا لةةيم لهةةم مةةن أعمةةالهم شةةيا، ا ا ، نسةةلل   العافيةةة ،[16]هةةودل {َل
يعنةي ا ا كةال العمةل مةن أعمةال الةدنيا  ،كال العمل مما ي تهى به وجه   فهما وبال على صاح ه

 .لمثل هما أمره أخ  ،أمرها أخ  ،، ا ا ةن ا ة ،وما أش ه  لو ،هندحة، ز اعة، طبمن 
وصةةا  فةةي  ،وقتةةد بةةملو وجةةه  ، والةةدا  اآلخةةرة، ونفةةع المسةةلمين أجةةر ،نعةةم لةةو أحسةةن القتةةد 

بضسا ة ا ا قتةد بةملو الةدنيا مثةل خسةا ة مةن ي،لةب العلةم الدةرعي ويريةد بةملو  ليس لكن  ،ع ادة
مهَ »لما لما جاا في حةديث عمةر  ،ضة مملةالفري ك ير  ألل العلم الدرعي ع ادٌة مح ،ال ،الدنيا

كانههت هج تهه   لهه  : ورسهه:ل  فِج تهه   لهه  : ورسهه:ل   ومههَ كانههت هج تهه  لههلنيا نصههيبِا أو 
هةاجر مةن أجةل يعنةي ا ا  «فِج ت   له  مها ههاج   ليه   فِج ت   ل  ما هاج   لي  ام أ  لنكَِّا

ليه ا ا لةم يظهةر أنةه مهةاجر ك، لكةن ال يتيب من همه الدنيا، وال ا عة ع ،الدنيا، من أجل الدنيا
ن أهل الدمال أو ال نةوب قةالوا خ،ب امرأة م ،أو المرأة  ،وقتده بملو الدنيا ،أظهر أنه مهاجر ك

أحةكن عنةدكم، ثةم يدةيع بةين أخوانةه وأقرانةه أنةه  اقةالل أجةي ،بعيةدة  علينةا ،و  أنة  بالريةا  لله
قعةد مةا أالدمال و  ما وئ أا وج بهألكن لو قالل ، ال ،نوبوي هى الدمال وال  به، وينفع   يمهب،
لكةن ال أظهةر أنةه انمةا  ،نعةم ،مةا فيةه شةيا ،اجلةم معهةا لرطوا عليةهتواش ،اي اال هناكأمر القي  

 هنا يلاي الوعيد، و  المستعال. ،همه المدكلةفهاجر ك و حوله 
َْ َلْنهِ:ي ِهعَ " ؛ َوِقيَل: اْْلَيُة َعامٌَّة ِفي ُكلِ  َم َْ ِ َتَعهاَل   َكهاَن َمَعهُ  َأْصهُل ِ يَمهاٍن َأْو َلهْْل َيُكه ْيهَ  هَّ ََ َمِلهِ  

ههَ انَ  ُمَجاِهههلٌ  َقاَلهه ُ  ِْ َُ ِم ُ َتَعههاَل - ُمَعاِوَيههةُ  َلَههه َ    َوِإَلْيهه ِ َوَمْيُمهه:ُن ْبهه َُ  َوَقهها َ . -َرِحَمههُ  هَّ َمْيُمهه:ُن ْبهه
َ اَن: ِْ َُ َأَحٌل َيْعَمُل َحَسَنًة ِ َّّ  ِم ْنَيا َواْْلِخهَ ِ   َلْي ا؛ َفِإْن َكاَن ُمْسِلًما ُمْ ِلًصا ُوفِ هَي ِفهي الهلُّ َِ  ُوفِ َي َثَ:اَب

ْنَيا ِهَاههْزِوِه َمههَ  النَِّبههيِ   َوِإْن َكههاَن َكههاِفً ا ُوفِ ههيَ  َْ َكههاَن ُلِ يههُل الههلُّ ْنَيا. َوِقيههَل: َمهه ُ َعَلْيههِ  -ِفههي الههلُّ َصههلَّ  هَّ
ا  َأيْ  -َوَسلَّْلَ  َِ َِّيُح اْلُعُم:مُ  ُوفِ َي ا؛ َوَهَذا ُخُص:ٌص َوالصَّ َِ ْْ ِمْن   ."ُوفِ َي َأْجَ  اْلُاَزاِ  َوَلْْل ُلْنَق

يدمل كل أحد  ألل من صيغ العموم من كال يريةد بعمةل الحيةاة الةدنيا، مةا ية ضم شةيا مةن هةمه 
 الدنيا.
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ههههَ مُ -ُ  اْْلَيههههِة َقْ:ُلههههالثَّاِنَيههههُة: َقههههاَ  َهْعههههُا اْلُعَلَمههههاِء: َمْعَنهههه  َهههههِذِه " َمهههها اِْلَْعَمههههاُ  » :-َعَلْيههههِ  السَّ ِ نَّ
َْ َرَمَضهانَ  َوَتُللَُّ  َهِذِه اْْلَيُة َعَل  َأنَّ   «ِهالنِ يَّاتِ  َْ َرَمَضهاَن َّ َيَقهُ  َعه َْ َصاَم ِفي َرَمَضهاَن َّ َعه   َم

ِ  َوالتََّنظُّفِ  َأنَّ َوَتُل ُّ َعَل   َأ ِللتََّب ُّ َْ َتَ:ضَّ هَ ِ   َوَهَكهَذا ُكهلُّ َمها َكهاَن ِفهي  ْ َبهةً َّ َيَقُ  قُ  َم هِة الصَّ َِ َْ ِج َعه
  ."َمْعَناهُ 

 ل بالنيات، المت ال ينوت القربة بلعماله ال يحتل عليها.و ألل األعمال بالنيات انما اك
ه:َر  الثَّاِلَثُة: َلَهَ  َأْكَثُ  اْلُعَلَماِء ِ َل  َأنَّ َهِذِه اْْلَيَة ُمْطَلَقٌة؛ َوَكَذِلَ  اْْليَ " َْ َكهاَن }ُة الَِّتي ِفهي" الشُّ َمه

ها َِ ْنَيا ُنْؤِتهِ  ِمْن َْ َكاَن ُلِ يُل َحْ َث اللُّ اْْلَيهَة.  [20]الشه:ر : {ُلِ يُل َحْ َث اْْلِخَ ِ  َنِزْ  َلُ  ِفي َحْ ِثِ  َوَم
هههها} َوَكههههَذِل َ  َِ ْنَيا ُنْؤِتههههِ  ِمْن َْ ُلههههِ ْ  َثههههَ:اَب الههههلُّ ههههَلهَ  [145]آ  عمهههه ان: {َوَمهههه ههههَ َها الَِّتههههي ِفههههي َقيَّ ا َوَفسَّ
َْ ُنِ يهلُ } ُسْبََّانَ  ها َمها َنَشهاُء ِلَمه َِ ْلَنها َلهُ  ِفي َْ َكهاَن ُلِ يهُل اْلَعاجلهَة َعجَّ ِ َله  َقْ:ِلهِ :  [18]اإلسه اء: {َمه

ُ ُسهههههههْبََّاَنُ  َيَُّْكهههههههُْل َمههههههها ُلِ يههههههه ُل  َمَُّْظههههههه:ًرا َفهههههههَأْخَبَ  ُسهههههههْبََّاَنُ  َأنَّ اْلَعْبهههههههَل َلْنهههههههِ:ي َوُيِ يهههههههُل َ هَّ
ُُ  َوَرَو   ا هههََّّ َِ  الضَّ َِ َعبَّههها ٍ  َعههه َمههها- اْبههه ُِ ُ َعْن َْ َكهههاَن ُلِ يهههُل اْلَََّيهههاَ  } :ِفهههي َقْ:ِلههه ِ  -َرِضهههَي هَّ َمههه
ْنَيا ا َمْنُسه:َخٌة ِهَقْ:ِله  [15]ه: : {اللُّ َِ َْ َكهاَن ُلِ يهُل العاجلهة} :َأنَّ هَِّيُح َمها  .[18]اإلسه اء: {َمه َوالصَّ

 َْ ْطَ ِق َوالتَّْقِييِل؛ َوِمْثُلُ  َقْ:ُل ُ  َلَكْ َناُه؛ َوَأنَُّ  ِم َوِإَلا َسَأَلَ  ِعَباِ ي َعنِ ي َفِإنِ ي َقِ يهٌ  ُأِجيهُ  } :َهاِب اإلِْ
اِع ِ َلا َ َعانِ  َْ ِ َجاَههِة ُكهلِ  َ اٍع َ اِمًمها َعَله  ُكهلِ  َحهاٍ    [186]البق  : {َ ْعَ:َ  اللَّ َذا َظاِهُ ُه َخَبٌ  َع َِ َف

َُ َكَذلِ  اءَ } َ ؛ ِلَقْ:ِلِ  َتَعاَلَ :َوَلْي ََ َوالنَّْسُخ ِفي اِْلَْخَبهاِر  [41]اِلنعام: {َفَيْكِشُف َما َتْلُع:َن ِ َلْيِ  ِ ْن 
ْسِتََّاَلِة اْلَكِذِب َعَل  هَِّ  ؛َّ َيُج:زُ  ِ  اْلَ:اِجَباِت اْلَعْقِليَِّة  َوِّ ْسِتََّاَلِة َتَبلُّ ها اِْلَْخَبهارُ   َتَعهاَل  ِّ َِ  َفَأمَّ َعه

ا َعَل  ِخَ ٍ  ِفيِ   َعَله  َمها ُههَ: َمهْذُك:ٌر ِفهي اِْلُُصه: ِ  َِ ْ ِعيَِّة َفَيُج:ُز َنْسُ  َوَيهْأِتي ِفهي   اِْلَْحَكاِم الشَّ
ُ َتَعاَل  اَء هَّ ََ   .""النََِّّْل" َبَياُنُ  ِ ْن 

ي والتقييةد أو مةن يعني هل هي من باب اسطةال ،ية اسحراا، وفيها التقييد بالمديئةآهمه اآلية مع 
بةالعموم، وأل كةل مةن يريةد الحيةاة الةدنيا وزينتهةا يةوف ى  نةه أ خ ةر أوال  يعنةي أباب الناحة  والمنسةو   

أجلنةا لةه فيهةا مةا ندةاا لمةن نريةد، وأل  ،اليه عمله، ثم بعد  لو أ خ ر باسحراا بلنه ال يوف ى العمةل
 شةو أنةه ال يقةع فةي ملةو   مةا ال يريةده ومةا هما أمٌر قاصٌر على مةا أ اده   حة حانه واعةالى ال

العامةل عملةه، ا ا  ةال يدله ، كل شيا مربوط بةر ادة   حة حانه واعةالى ومدةيئته، ومةن  لكةم اوفية
َوِمَ ا َحَلَلَو ِعَ اِدت َعنِ ي َفِرنِ ي َقِريةٌب أ ِجيةب  َدَعةَوَة الموانع ومثله }احتوفى األح اب والدروط، وانتف  

اِع  اِع ِاَ ا َدَعالِ [، }186{ ]ال قرةلِاَ ا َدَعالِ الد   .[186{ ]ال قرةلأ ِجيب  َدَعَوَة الد 
اال أجيةةب برحةةد   ايةة  مةةا مةةن داٍع يةةدعو   اال »وي يةةده حةةديث  ،مقتضةةاه أل كةةل داٍع ي  ةةاب  

، «أو يةةدخر لةةه يةةوم القيامةةة ،أو يتةةرس عنةةه مةةن السةةوا بقةةد ه ،ثةةال ل امةةا أل ي  ةةاب الةةى مةةا يريةةد
ومةةن  ،وانتفةةاا الموانةةع ،الةةدعاا كهيةةره مةةن األحةة اب، ال بةةد مةةن اةةوافر األحةة اب األخةةر   لةةى كةةل ٍ ع

ومل أحةةةدكم ليعمةةةل بعمةةةل أهةةةل ال نةةةة حتةةةى مةةةا يكةةةول بينةةةه وبينهةةةا اال ز اع، فيسةةة ر عليةةةه » ل لكةةةم
ليعمةل بعمةل أهةل ال نةة  ومل أحةدكم»مةع الحةديث األخةر  ،«الكتاب فيعمل بعمل أهل النا  فدخلها
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 ، فهةما القيةد«خةرهآالةى ول بينةه وبينهةا اال ز اع... حتةى يكة ،للنا ، فيس ر عليةه الكتةاب ا ي دوفيم
هةةمه النتي ةةة محتملةةة، ومل كةةال  ال كةةال عملةةه فيمةةا ي ةةدو للنةةا  ويظهةةر للنةةا  أو ألوأنةةه  ،معت ةةر
 في عمله مقتضى القواعد التقييد.  امضلت  
حانه واعالى وأنةه فةي اآلخةرة، وال شةو أل الفةوااح أل كال عمله فيما ي دوه للنا  ك ح  النعم انه 

الضةةواام، لكةةن السةةل  وحةةالهم وخةةوفهم مةةن حةةوا العاق ةةة وحةةوا الضاامةةة يةةدل علةةى عةةدم التقييةةد، بةةل 
بةن مسةعود، ويضةافول مةن حةوا العاق ةة، وأل اسنسةال قةد يفةتن ايحملول الض ةر علةى ظةاهره حةديث 

ةةآفةةي  ةة اخةةر عمةةره، ومل كةةال م،يع  بةةل فةةي ضال ةةه، وعلةةى اسنسةةال مةةا دامةة   ،فةةي أولةةه اك مضلت 
 و  المستعال. ،لربه امن  ن ه  اجي   اخااف   ا اجي   ا وحه في جسده أل يكول خااف  

ههارُ } َقْ:ُلههُ  َتَعههاَلَ :" ههْْل ِفههي اْْلِخههَ ِ  ِ َّّ النَّ ُِ َُ َل ََ َلههْي ههاَرٌ  ِ َلهه  التَّْ ِليههِل   [16]ههه: : {ُأوَلِئههَ  الَّههِذل ََ  ِ
َُ َّ ُيَ لَّههههُل َواْلُمهههه َُ ِهههههِ  َوَيْاِفههههُ  َمهههها ُ وَن َلِلهههه َ } ِلَقْ:ِلههههِ  َتَعههههاَل : ؛ْؤِم َ َّ َيْاِفههههُ  َأْن ُيْشههههَ   {ِ نَّ هَّ

ههَ: َمَُّْمهه:ٌ  َعَلهه  َمهها َلههْ: َكاَنههْت ُمَ:اَفههاُ  َهههَذا اْلُمَ اِمههي َعَلهه  اْلُكْفههِ . َوِقيههَل:  [48]النسههاء: ُِ اْْلَيههَة. َف
َُ لَ  َفاَعِة  َوِإمَّا ِهاْلَقْبَضةِ اْلَمْعَن  َلْي ْْل ِ َّّ النَّاُر ِفي َأيَّاٍم َمْعُل:َمٍة ُثْلَّ ُيْ َ ُج؛ ِ مَّا ِهالشَّ ُِ". 

ألنةه ال يحة ط العمةل اال الكفةر،   [16{ ]هةودلَوَحةِ َط َمةا َصةَنع وا ِفيَهةا} ليرجح األول قولهلكن المت 
ةَم ِفةي اآلِخةَرِة ِاال  } لل قولةهنسلل   العافيةة، والمةوت عليهةا دل علةى أ ،والردة أ َوَلِئةَو ال ةِميَن َلةَيَم َله 
وب،ةةةل مةةةا كةةةانوا  ،فيهةةةا  ألنهةةةم حةةة ط مةةةا صةةةنعوا فيهةةةا [ يعنةةةي "الكفةةةا " حةةةيضلدول 16{ ]هةةةودلالن ةةةا   

أو ألنهةةم ال يتةةح مةةع كفةةرهم عمةةل، وال  ، ط مةةا صةةنعوا وب،ةةل عملهةةم  ألنهةةم ا اةةدواحةةيعملةةول، 
 ينفعهم  لو.

َيهاَء  ِ ْل ُههَ: َواْْلَيُة " هًة ال ِ  يَماِن؛ َوِفي اْلََِّللِث اْلَماِضي ُلِ يهُل اْلُكْفهَ  َوَخاصَّ َتْقَتِضي اْلَ:ِعيَل ِهَسْلِ  اإلِْ
هههههههههف" ِْ َسهههههههههاِء" َوَيهههههههههْأِتي ِفهههههههههي آِخهههههههههِ  "اْلَك َم َبَياُنهههههههههُ  ِفهههههههههي "النِ  ٌُ َعَلههههههههه  َمههههههههها َتَقهههههههههلَّ هههههههههْ  َِ. 

اءَ  :َأُب: َحاِتْلٍ  اْبِتَلاٌء َوَخَبٌ   َقا َ  [139]اِلع ا : {َوَباِطٌل َما َكاُن:ا َيْعَمُل:نَ } َِ  ."َوَحَذَ  اْل
 "أبو حاام" هما من هو  

 طال :............
 ما ا 

 طال :............
  .أبو حاام

 طال :............
 من هو 

 طال :...........
 .بن ح ال همه صنعتهاوال  ،ال الرازت هما صنعته 

  .ل  تفسي طال : 
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هةةةاا"، يع،ةةة  عليهةةةا النحةةةا  ن يقولةةةوال أبةةةو حةةةاام الةةةرازت حةةةمس "الهةةةاا" وفعةةةل "باللةةةه افسةةةير، لكةةة
 .وجماعته

 طال :...........
 .ح نا هماابعد ص ليملكن أبو حيال  ،ال ال

 طال :...........
الكثير بدرئ الحديث الس ستاني أبةو فب أبو حاام لهوت معروس مدهو  من أامة اللهة مر علينا 

 حاام الس ستاني.
 ؟حاتْل ال ازي م:ج:  يال : تفسي  أبط

  .حاام اأب وليمبن أبي حاام اافسير 
اُ : َهَذا َّ َيََّْتاُج ِ َل  َحْذٍ ؛ ِِلَنَُّ  ِهَمْعَن  اْلَمْصَلِر؛ َأْي َوَباِطٌل َعَمُل ُ  َقا َ "  ."النَََّّّ
ألل جملةةة   الموصةةولنعةةم العااةةد علةةى  ،يعملةةول العااةةد علةةى ،يقةةولل حةةمس "الهةةاا"  المحةةموس مةةا

 {َوَباِطههههههههٌل َمهههههههها َكههههههههاُن:ا َيْعَمُلهههههههه:نَ } التةةةةةةةةلة ال بةةةةةةةةد لهةةةةةةةةا مةةةةةةةةن عااةةةةةةةةد، ال بةةةةةةةةد لهةةةةةةةةا مةةةةةةةةن عااةةةةةةةةد
المتةةةد   ألنةةةه باطةةةٌل بمعنةةةى والنحةةةا  يقةةةولل هةةةما ال يحتةةةاج الةةةى حةةةمس  ألنةةةه  [139]األعةةةراسل

 عملهم.
َوَتُكهه:ُن "َمهها" َزاِمههَلً ؛ َأْي  [139 :]اِلعهه ا {َوَباِطههٌل َمهها َكههاُن:ا َيْعَمُلهه:نَ } َوَعْبههِل هَّ  ُأَبههي ٍ  َوِفههي َحههْ  ِ "

 َوَكاُن:ا َيْعَمُل:َن َهاِطً .

َْ َربِ  ِ } َقْ:ُلُ  َتَعاَل :  َنٍة ِم َْ َكاَن َعَل  َبيِ  َْ َكهاَن  [17]ه: : {َأَفَم اْبِتهَلاٌء َواْلَ َبهُ  َمَّْهُذوٌ ؛ َأْي َأَفَمه
هِ  ِفهي  تِ َبهاِع النَِّبهيِ   َْ َربِ  َنهٍة ِمه ُ َعَلْيهِ  َوَسهلَّْلَ َصه-َعَل  َبيِ  َُ ِههِ    -لَّ  هَّ ََ اْلَفْضهِل َمها َلَتَبهيَّ َوَمَعهُ  ِمه

 َْ ا؟! َع َِ ْنَيا َوِزيَنَت َْ ُلِ يُل اْلَََّياَ  اللُّ َِ  َكَاْي ِِه ِممَّ َِ َعِليِ  ْب َِ  اْلََُّسْي َِ َأِبهي اْلَََّسه َِ ْبه َوَكهَذِلَ   .َواْلَََّس
َُ َزْيلٍ  َقا َ  َِ اتََّبهَ  النَِّبهيَّ ِ نَّ الَِّذي َعلَ  :اْب َنهٍة ُههَ: َمه ُ َعَلْيهِ  َوَسهلَّْلَ -  َبيِ  هاِهٌل }  -َصهلَّ  هَّ ََ َوَيْتُله:ُه 
ُ َعَلْيِ  َوَسلَّْلَ -َوُهَ: النَِّبيُّ   مَ : [17]ه: : {ِمْن ُ  َْ َكهاَن } :اْلُمهَ اُ  ِهَقْ:ِله ِ  :. َوِقيلَ -َصلَّ  هَّ َأَفَمه

 َْ َنههههٍة ِمهههه هههه َعَلهههه  َبيِ  ِبههههيُّ   [17]ههههه: : { ِ َربِ  ُ َعَلْيههههِ  َوَسههههلَّْلَ -النَّ َواْلَكههههَ ُم َراِجههههٌ  ِ َلهههه   -َصههههلَّ  هَّ
َُ  َوَضاِمٌق ِه ِ } َقْ:ِل : ََ هَِّ  َوُمْعِجَزٌ  َكاْلُقْ آِن  َوَمَعُ   [؛12]ه: : {َصْلُر َْ َكاَن َمَعُ  َبَياٌن ِم َأْي َأَفَم
اِهلٌ  ْبَ ِو  َوُههَ: َيْعَلهُْل  -َعَل  َما َيْأِتي-َكِجْبِ يَل  ََ هاِلَفُة َيِضهيُق َصهْلُرُه ِههاإلِْ َ ْت ِهِ  اْلُكُتُ  السَّ َوَقْل َهشَّ

اُء ِفي َِ َ َّ ُيْسِلُمُ . َواْل ِ " َتُع: ُ  َأنَّ هَّ  َعَلْيِ . "َربِ 
هههاِهٌل ِمْنههه ُ }وق:لههه :   ََ َِ  ِعْكِ َمهههةُ  َوَرَو   [17]هههه: : {َوَيْتُلههه:ُه  َِ َعبَّههها ٍ  َعههه ههه ُ أَ  اْبههه َوُههههَ:  ؛ِجْبِ يهههلُ  نَّ

ََ هَِّ  :َوالنََّ ِعيُّ  ُمَجاِهلٌ  َقْ: ُ  هاِهٌل ِمه ََ اُء ِفي "ِمْنُ " ّلِلَِّ َعزَّ َوَجلَّ؛ َأْي َوَيْتُل: اْلَبَياَن َواْلُبْ َهاَن  َِ -َواْل
 . -َعزَّ َوَجلَّ 
ََ هَِّ  ُمَجاِههههههٌل: َوَقههههها َ  هههههاِهُل َمَلهههههٌ  ِمههههه ُ ُه. َيَّْفَ  -َعهههههزَّ َوَجهههههلَّ -الشَّ َُ  َوَقههههها َ ُظهههههُ  َوُيَسهههههلِ  اْلَََّسههههه

ههاِهُل ِلَسههاُن َرُسهه:ِ  هَِّ  :َوَقَتههاَ  ُ  اْلَبْصههِ يُّ  ُ َعَلْيههِ  َوَسههلَّْلَ -الشَّ َُ َعِلههي ٍ  . َقهها َ -َصههلَّ  هَّ ههُل ْبهه َُ  ُمََّمَّ اْبهه
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اِهُل؟ َفَقاَ : َوِ ْ ُت َأْن َأُك:َن َأنَ  :ُقْلُت ِِلَِبي :اْلَََّنِفيَّةِ  َصهلَّ  -َوَلِكنَُّ  ِلَساُن َرُس:ِ  هَِّ   ا ُه:َ َأْنَت الشَّ
ُ َعَلْيِ  َوَسلَّْلَ  َُ َأِبي َطاِلٍ   ُه:َ  . َوِقيَل:-هَّ َِ و   َعِليُّ ْب َِ َعبَّا ٍ  ُرِوَي َع َُ  َأنَّهُ  َقهاَ : ُهه:َ  اْب َعِلهيُّ ْبه

َْ   َأِبي َطاِلٍ   َْ َرُجٍل مِ  َعِلي ٍ  َوُرِوَي َع   ِ َّّ َوَقْل ُأْنِزَلْت ِفيهِ  اْْلَيهُة َواْْلَلَتهانِ  ُقَ ْيشٍ  َْ َأنَُّ  َقاَ : )َما ِم
ْيٍء َنَزَ  ِفي َ  ََ : َفَقاَ  َلُ  َرُجٌل: َأيُّ  اِهلٌ } ؟ َفَقاَ  َعِليٌّ ََ  .[17]ه: : {ِمْن ُ  َوَيْتُل:ُه 

ههاِهُل ُصه:َرُ  َرُسهه:ِ  هَِّ   ُ َعَلْيههِ  َوَسهلَّْلَ -َوِقيهَل: الشَّ َْ َكهاَن َلههُ  َووَ  -َصهلَّ  هَّ ههُ  َوَمَ اِمُلهُ ؛ ِِلَنَّ َمهه ُِ ْج
ُ َعَلْيههِ  َوَسههلَّْلَ -َفْضههٌل َوَعْقههٌل َفَنَظههَ  ِ َلهه  النَِّبههيِ   ههُ  َرُسهه:ُ  هَِّ  -َصههلَّ  هَّ ُ َعَلْيههِ  -َعِلههَْل َأنَّ َصههلَّ  هَّ

اُء َعَل  َهَذا َتْ ِجُ  ِ َل  النَِّبيِ  -َوَسلَّْلَ  َِ ْي ِهِ  َعَل  َقْ: ِ  - َعَلْيِ  َوَسلَّْلَ َصلَّ  هَُّ -؛ َفاْل ََ َِ َزْيٍل َو  ."اْب
هةما ضيةر مت ةه، ولةما نفةى لمةا حةلله  -  ةي   عنةه-كول الداهد علي بن أبي طالةب  على كل ٍ 

ابنةةه محمةةد بةةن علةةي المعةةروس بةةابن الحنفيةةة، "حنفيةةة" أمةةه، و"علةةٌي" أبةةوه، وعلةةى هةةما ابةةن الثانيةةة 
بوصةٍ  لعلةي، ومنمةا هةي   ألنهةا ليسة  ابةن الحنفيةة، وال اقةولل بةنِ  علةي باسل ، اقولل محمد بن

كما اقولل ع د   بن أ بةي ابةن حةلول، ع ةد   بةن مالةو ابةن ب حينةة، "ب حينةة" أمةه ، وصٌ  لمحمد
ي اسعةراب، واكةول وات ةع االحةم األول ال الثةاني فة ،ساألوه، وهكما فتكتب ابن الثانيةة بةو"مالو" أب

فقةالل وددت أل أكةول أنةا ، أنة  الدةاهد - ةي   عنةه  - الة  ألبةيل يعنةي علي ةق، ٍم مرفوعةةئحين
هةو الدةاهد، وعلةى كةل حةال مةن  -  ةي   عنةه-لكن ليم ليم أنةا، ينفةي أل يكةول علةي هو، 

، ومن نظر فةي حةيراه افي حيااه ج م بلنه  حول   حق   -عليه التالة والسالم-نظر الى وجهه 
فةةال يتمةةا   أحةةد فةةي أنةةه صةةادٌي  ،اجةة م بلنةةه مرحةةل مةةن   حةة حانه واعةةالى حق ةةوهديةةه بعةةد وفااةةه 

  متدي.
 .بن مسعودل حدثنا التادي المتدوي ايقول 

 وأبةةةةةةةةةةةةيض يستسةةةةةةةةةةةةقى الهمةةةةةةةةةةةةام بوجهةةةةةةةةةةةةه
 

 ثمال اليتامى عتمة لأل امل 
 اليتامى عتمة لأل امل 

 
 

ه، وحيراه شواهد على أنةه وفي هديه وحمت -عليه التالة والسالم- افال شو أل في وجهه شاهد   
 مرحٌل من   ح حانه واعالى.

ِتِ   َواْلَمَعاِني اْلَكِثيَ ُ  ِمْنهُ  ِفهي اللَّْفهِا اْلَ:اِحهِل  " ََ اِهُل اْلُقْ آُن ِفي َنْظِمِ  َوَبَ  َُ  َقاَله ُ َوِقيَل: الشَّ اْلََُّسهْي
َُ اْلَفْضلِ  اُء ِفي "ِمْنُ " ِلْلُقْ آنِ   ْب َِ  ."َفاْل
 .ةنس  ثاني هما في ،مفضلبن الأم الحسين بن فضل، ابن الفضل  فضل، قالل

اُء ِفي "ِمْنُ " ِلْلُقهْ آِن. َوَقها َ " َِ ْلْ  اْلَفه َّاءُ  َفاْل ُِ هاِهٌل ِمْنه ُ }  :َقهاَ  َهْعُضه ََ ْنِجيهُل   [17]هه: : {َوَيْتُله:ُه  اإلِْ
َ: َلْتُل: اْلُقْ آَن ِفي التَّْصِللِق؛ َوا ُِ اُء ِفي "ِمْنُ " ّلِلَِّ َوِإْن َكاَن َقْبَلُ  َف َِ  .-َعزَّ َوَجلَّ -ْل

ههاِهُل الَّههِذي َلْتُلهه:ُه اْلَعْقههُل الَّههذِ   هها اْلُقُلهه:ُب  َوالشَّ َِ ههَ َقْت َل َْ َنههُة َمْعِ َفههُة هَِّ الَِّتههي َأ ههَ  ِفههي َوِقيههَل: اْلَبيِ  ي ُركِ 
 ِ َِ َ َق َصْلُرُه ِبُن:رِهِ   ِ َما َْ  .َوَأ

َْ َقْبِل ِ }  ْنِجيلِ  [17]ه: : {َوِم َْ َقْبِل اإلِْ  ."َأْي ِم
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وه العقل الةمت  كةب لتالتحيح، ا ا قالل الداهد المت ي يعني أل العقل السليم التريح يدهد للنقل
فةةي دماضةةه أل اسنسةةال ا ا نظةةر بعةةين ال تةةيرة والعقةةل الم ةةرد عةةن الدةة هات، والهةةواا ال شةةو أنةةه 

   باسخ ا  عنه أنه حر.صح -عليه التالة والسالم-يدهد بلل ما جاا به الن ي 
ا اْلُقُل:بُ طال : مع فة :  َِ َ َقْت َل َْ  .الَِّتي َأ
مةنهم  ويسةتفيد ،الع ا ة من ع ةا ااهم، ع ةا ة مةن ع ةا ااهم ،َأَشَرَقَ  َلَها اَلق ل وب  الَِّتي ال ينة معرفة   

 وينقل منهم. ،اكثير  
 طال :..........

، والضةالس هةل هةو ل العقةل فةي الةدما أل ه بنةو ه" صةد العقل المت  كب فةي دماضةه نعةم، "وأشةري 
دماضةةه،  العقةةل الةةمت  كةةب فةةي ، كلنةةه الدةةاهد الةةمت يتلةةوهيةةةفةةي القلةةب أو فةةي الةةدما   مسةةللة خالف

 .وأشري صد ه بنو ه
يتوحةط يقةولل لةه  أحمةدواسمةام  ،نةه فةي القلةبعلةى أي القلةب، العقةل األكثةر علةى أنةه فة على كل ٍ  

هها}ولةةما قةةالل  ،ه لةةيم محلةةه الةةدما ، ومنمةةا هةةو القلةةبألنةة  ااتةةال بالةةدما  َِ ههْْل ُقُلهه:ٌب َيْعِقُلهه:َن ِب ُِ  {َل
 ،وخ،ابات الدرع كلها مت هة الى القلةب، واألحكةام معلقةة بمةن يعقةل ،فهو في القلب ،[46]الحجل

 يعني أنه يتلثر ا ا الثر الدما . ،فدل على أل العقل محله القلب، وله ااتال بالدما 
َْ قَ  ْنِجيههههلِ "َوِمهههه َْ َقْبههههِل اإلِْ ْبِتههههَلاِء  َقهههها َ  [17]ههههه: : {ِكَتههههاُب ُم:َسهههه }. ْبِلههههِ " َأْي ِمهههه َأُبهههه:  ُرِفههههَ  ِهاِّ
ههاجُ  ِ ْسههََّاقَ  َْ َقْبِلههِ  ِكَتههابُ  :الزَّجَّ ُ َعَلْيههِ  َوَسههلَّْلَ -ِِلَنَّ النَِّبههيَّ  ُم:َسهه ؛ َواْلَمْعَنهه  َوَيْتُلهه:ُه ِمهه  -َصههلَّ  هَّ

ْنِجيهههههههلِ } ُم:َسههههههه  َمْ:ُصههههههه:ٌ  ِفهههههههي ِكَتهههههههاِب   {َيِجُلوَنهههههههُ  َمْكُت:ًبههههههها ِعْنهههههههَلُهْْل ِفهههههههي التَّهههههههْ:َراِ  َواإلِْ
ههههُ  َقههههَ أَ  َأُبهههه: َحههههاِتْلٍ  َوَحَكهههه   [157]اِلعهههه ا : ْْل َأنَّ ِِ َْ َهْعِضهههه َْ َقْبِلههههِ  ِكَتههههاَب ُم:َسهههه } َعهههه  {َوِمهههه

ههلَ  ِهالنَّْصههِ ؛ َوَحَكاَههها [17]ههه: : ِْ ههاِء ِفههي "َلْتُلهه:ُه"  َيُكهه:ُن َمْعُط:ًفهها ؛اْلَكْلِبههي ِ وي عههَ اْلَم َِ َعَلهه  اْل
ههَ مُ - ِجْبِ يههُل  ُم:َسهه  َواْلَمْعَنهه : َوَيْتُلهه: ِكَتههابَ  َُ َعبَّهها ٍ  ؛ َوَكههَذِلَ  َقهها َ -َعَلْيههِ  السَّ َرِضههَي هَُّ - اْبهه

َْ َقْبِلههِ  َتههَ   َمهها؛ اْلَمْعَنهه  ِمهه ُِ َُ  َكههَ هُ َوَيُجهه:ُز َعَلهه  َمهها لَ  .ُم:َسهه  َعَلهه  ُم:َسهه  ِكَتههابَ  ِجْبِ يههلُ  َعْن اْبهه
َْ َهَذا اْلَقْ:ِ  َأْن َلْ َفَ  "ِكَتاُب" َعبَّا ٍ   .َأْيًضا ِم

 .ي رفع ي رفع
َْ َقْبِلهههههههِ  ِكَتهههههههابُ " َكهههههههَذِلَ ؛ َأْي  ُم:َسههههههه  أْن ُلْ َفهههههههَ  "ِكَتهههههههاُب" َعَلههههههه  َأْن َيُكههههههه:َن اْلَمْعَنههههههه : َوِمههههههه

هههه َكَمهههها َتههههَ  اْلُقههههْ آَن َعَلهههه  ُم:َسهههه  َعَلهههه  ِجْبِ يههههلُ  َتههههَ هُ    .ِ َماًمهههها" َنْصههههٌ  َعَلهههه  اْلََّهههها "  لُمََّمَّ
اَرٌ  ِ َل  {ُأوَلِئَ  ُلْؤِمُن:َن ِه ِ } ."َوَرْحَمًة" َمْعُط:  ََ  ِ  ََ َبِني ِ ْسَ اِميَل  َأْي ُلْؤِمُن:َن ِهَما ِفهي التَّهْ:َراِ  ِمه

 ََ هُْل الَّهِذل ُِ ُ وَن َف ِء اْلُمَتَأخِ  هاُء  .اْلُقَشهْيِ يُّ   َمْ:ِعهُلُهُْل النَّهاُر؛ َحَكهاهُ اْلِبَشاَرِ  ِهَ ؛ َوِإنََّما َكَفَ  ِهَ  َهُؤَّ َِ َواْل
ُ َعَلْيِ  َوَسلَّْلَ –ِفي ِهِ  َيُج:ُز َأْن َتُك:َن ِلْلُقْ آِن  َوَيُج:ُز َأْن َتُك:َن ِللنَِّبيِ    ."-َصلَّ  هَّ

ةقةد بدةر بةه المسةيو ، -عليه التالة والسةالم-نعم في كتاب موحى والتو اة ال دا ة بالن ي  ، اح أيض 
َفَلمَّها }وبوصةفه، لكةن  -عليةه التةالة والسةالم-وكال أا اعهم من اليهود والنتا   ي منول بةالن ي 
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حةوس على المدركين،  ،[ كانوا يستفتحول على المين كفروا89]ال قرةل {َجاَءُهْْل َما َعَ ُف:ا َكَفُ وا ِه ِ 
 ل   العافية.فكفروا نسل هلكن لما جاا حسدو  ،يلاي ن ي همه صفته وهمه صفته

َْ َيْكُفْ  ِه ِ }" هَ مُ -َأْي ِهاْلُقْ آِن َأْو ِهالنَِّبيِ   {َوَم ََ اِْلَْحهَزاِب } .-َعَلْيهِ  السَّ ها؛  {ِمه َِ ََ اْلِمَلهِل ُكلِ  َيْعِنهي ِمه
 َْ َُ ُجَبْيهههه ٍ  َقهههها َ  َوَكههههَذا ؛َقَتههههاَ  َ  َعهههه هههها :َسههههِعيُل ْبهههه َِ ههههْْل ِِلَ  [18]ص: اِْلَْحههههَزاُب َأْهههههُل اِْلَْ َيههههاِن ُكلِ  ُِ نَّ

َْ َأْهِل النَّاِر؛ َوَأْنَشلَ {َفالنَّاُر َمْ:ِعُلهُ } ُحَلَفاُؤُهْْل.و  ُقَ ْيٌش  :َوِقيلَ  َلَتََّاَزُب:ن. انُ  َأْي ُهَ: ِم   :َحسَّ
  ُأوِرْ ُتُم:َهههههها ِحَيهههههاَت اْلَمهههههْ:ِت َضهههههاِحَيةً 

 
هههههههها  َِ ِقي ههههههههاُر َمْ:ِعههههههههُلَها َواْلَمههههههههْ:ُت َّ  َفالنَّ

َْ  ُمْسههِلْلٍ  َوِفههي َصههَِّيحِ   َُ   َحههِللثِ ِمهه َِ النَِّبههيِ   َأِبههي ُلهه:ُن ُ َعَلْيههِ  َوَسههلَّْلَ -َعهه َوالَّههِذي » :- َصههلَّ  هَّ
 ُُ  "… َنْف

 هو من حديث أبي يونم عن أبي هريرة.
"« ُُ ه:ِ يٌّ َوَّ َنْصهَ اِنيٌّ ُثهْلَّ يَ  ُمََّمَّلٍ  َوالَِّذي َنْف ُِ هِة َل َْ َههِذِه اِْلُمَّ ُمه:ُت َوَلهْْل ِبَيهِلِه َّ َيْسهَمُ  ِبهي َأَحهٌل ِمه

َْ َأْصََّاِب النَّارِ  َْ ِهالَِّذي ُأْرِسْلُت ِهِ  ِ َّّ َكاَن ِم ََ  ٍ }َأْي  [17]ه: : {َفَ  َتُ  ِفي ِمْ َيةٍ } .«ُلْؤِم  ِفي 
ََ اْلُقهههْ آنِ  [17]هههه: : ِمْنهههُ { ههه َ } .َأْي ِمههه َْ َربِ  هههُ  اْلََّهههقُّ ِمههه ََ هَِّ   [17]هههه: : {ِ نَّ َأِي اْلُقهههْ آُن ِمههه
ههارِ  :اْلَكْلِبههيُّ  َوَقهها َ  .ُمَقاِتههلٌ  َقاَلهه ُ  ههُ  اْلََّههقُّ }. اْلَمْعَنهه  َفههَ  َتههُ  ِفههي ِمْ َيههٍة ِفههي َأنَّ اْلَكههاِفَ  ِفههي النَّ  {ِ نَّ

؛ َواْلِ َطههاُب ِللنَِّبههيِ   [17]ههه: : َُ ُ َعَلْيههِ  َوَسههلَّْلَ -َأِي اْلَقههْ:ُ  اْلََّههقُّ اْلَكههاِم َواْلُمههَ اُ  َجِميههُ   -َصههلَّ  هَّ
ََ اْلُمكَ   ."لَِّفي

بةل خالةٌد مضلةٌد  ،ال ي وز ألحٍد أل يمترت، ويدو، ويما ت، وي ادل في أل من كفر باك في النةا 
بدةريعة منسةوخة محرفةة كةاليهود والنتةا  ، ال ي ةوز  اأو متع ةد   اأصةلي   افيها، حواا كال كفةره كفةر  

وا ِمَن أَهَ  ال ِمينَ ِال  }أل يدو ويمترت أحد أنه في النا    .[6 ينةل]ال {ِل اَلِكَتابِ َكَفر 
  طال :

[ فالمدةرك 6{ ]ال ينةةلِمَن أََهِل اَلِكَتاِب َواَلم َدِرِكيَن ِفي َناِ  َجَهن َم َخاِلِديَن ِفيَها أ َوَلِئَو ه َم َشرُّ اَلَ ِري ةةِ } 
بيده ال يسمع بةي أحةٌد مةن هةمه  والمت نفسي» ،كلهم في النا  ،يستوت مع اليهودت ومع النتراني

يهةودت »يعنيل ممن بعثة  فةيهم، وأاةى بعةدت حةواٌا كةال مةن أمةة اسجابةة أو أمةة الةدعو   «األمة
هةما حةديث متفةر  ،«ثم يموت ولم ي من بالمت أ حل  به اال كال من أصةحاب النةا  ،وال نتراني

  حديث صحيح، وال اشكال. ،عليه
ديةةال أو االحتمةةال بةةلل اليهةةود فهنةةا الةةمين ي حثةةول مسةةللة اقةةا ب األديةةال أو التعةةاي  مةةع حةةاار األ

المسةةةاال اآلل ا حةةةث وهةةةي مسةةةاال  خةةةرآالةةةى  ..والنتةةةا   يمكةةةن أل اتةةةحح مللهةةةم، ويمكةةةن أل
ال ي ةةوز أل يدةةو فيهةةا، هةةي مسةةاال ق،عيةةة عنةةد أهةةل العلةةم اليهةةود والنتةةا   كفةةا ، وال  ،ق،عيةةة

 ،[48{]النسةةةاال َأَل ي َدةةةَرَك ِبهِ ِال  َّللا َ ال َيَهِفةةةر  }  ألل المدةةةرك خالةةةد مضلةةةد  يمكةةةن أل يةةةدخلوا ال نةةةة
 وهم في حكمهم. ،وه الا منهم
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ِ َكهههِذًها} َقْ:ُلهههُ  َتَعهههاَل : " َِ اْفَتهههَ   َعَلههه  هَّ ههه َْ َأْظَلهههُْل ِممَّ ْْل  [18]هههه: : {َوَمههه ُِ َأْي َّ َأَحهههَل َأْظَلهههُْل ِمهههْن
ْلْ  ِِ ِ َكهِذًها؛ َفَأَضهاُف:ا  ؛ِِلَْنُفِس ُْل اْفَتهَ ْوا َعَله  هَّ ُِ هِ يًكا َوَوَلهًلا  ِِلَنَّ ََ ْيه ِِه؛ َوَزَعُمه:ا َأنَّ َلهُ   ََ َكَ َمهُ  ِ َله  

َفَعاُؤَنا ِعْنَل هَّ  :َوَقاُل:ا ِلْْلَْصَنامِ  َُ ِء    ."َهُؤَّ
أو زعةم أل  ،فلشةرك معةه ضيةره ابةلل زعةم أل لةه شةريك   ،حواٌا كال بهما"من افتر  على   الكمب" 

ةة، كمةةا قالةة ل اليهةةود والنتةةا  الةةه ولةةد   ةةِن } ا  أو زعةةم أل هةةما حكمةةه فةةي هةةمه المسةةللة، وهةةو أيض  ِمم 
ِ َكةةِمب ا { َحةةَرامٌ  َوال َاق ول ةةوا ِلَمةةا َاِتةة   َأَلِسةةَنت ك م  اَلَكةةِمَب َهةةَما َحةةالٌل َوَهةةَما} ،[18]هةةودل {اَفَتةةَر  َعَلةةى َّللا 

ةة116]النحةةلل مةةا يعلمةةه فالةةمت يفتةةي النةةا  بهيةةر علةةم أو علةةى خةةالس  ،علةةى   ا[ هةةما كةةمب أيض 
ِ َكةِمب ا}من النتوص، هما  َوَيةَوَم اَلِقَياَمةِة َاةَر  } ،نسةلل   العافيةة ،[18]هةودل {ِمم ِن اَفَتةَر  َعَلةى َّللا 

ةٌ  َم م َسَود   نسلل   العافية. ،وه الا منهم ،[60{]ال مرلال ِميَن َكَمب وا َعَلى َّللا ِ و ج وه ه 
َوَأَل َاق ول وا َعَلى أل يقولل على   بهير علم، وهم من أعظم }فليحظر طالب العلم أل يسا ع الى  

ِ َما ال َاَعَلم ولَ   . العافية[ نسلل  169{]ال قرةلَّللا 
 طال :..........

 .ال ،ال يكفر ،يفتي بهير علم ال المت لاال ال ال 
 طال :.............

  [ هما متك ر على أل يقولل ال أد ت 60 مرل{ ]الِفي َجَهن َم َمَثو   ِلَلم َتَك ِ ِرينَ نعم }
 طال :...............

 .هكفر بحكم ي مالكن  ،نعم
ههْلْ }" ِِ ْلْ [ 18]ههه: : {ُأوَلِئههَ  ُيْعَ ُضهه:َن َعَلهه  َربِ  ِِ ْْل َعَلهه  َأْعَمههاِل ُِ ِء } َأْي ُيََّاِسههُب اُ  َهههُؤَّ َِ هه َْ َوَيُقهه:ُ  اِْلَ

هههههْلْ  ِِ ََ َكهههههَذُب:ا َعَلههههه  َربِ  َْ َيعْ [ 18]هههههه: : {الَّهههههِذل ْيههههه ِِه؛  ُمَجاِههههههلٍ  ِنهههههي اْلَمَ ِمَكهههههَة اْلَََّفَظهههههَة؛ َعههههه ََ َو
اِ  َفَقهاَ : اْلَمَ ِمَكهُة. اِْلَْعَمَش  َسَأْلتُ  :ُسْفَيانُ  َوَقا َ  َِ ه َْ َِ اِْلَ ُُ  َع ا هََّّ ُههُْل اِْلَْنِبَيهاُء َواْلُمْ َسهُل:َن؛  :الضَّ

ههههٍة }َ ِليُلههههُ  َقْ:ُلهههه :  َْ ُكههههلِ  ُأمَّ يًلاَفَكْيههههَف ِ َلا ِجْئَنهههها ِمهههه ِِ هههه ََ ِء  يٍل َوِجْئَنهههها ِهههههَ  َعَلهههه  َهههههُؤَّ ِِ  {ِهَشهههه
َسهه .[41]النسههاء: ََ َبلَُّاهه:ا ال ِ  ِت. َوَقههاَ  َقَتههاَ ُ : َعنههَوِقيههَل: اْلَمَ ِمَكههُة َواِْلَْنِبَيههاُء َواْلُعَلَمههاُء الَّههِذل   اَّ

َْ َحهِللثِ  ُمْسهِلْلٍ  اْلَ َ ِمِق َأْجَمَ . َوِفي َصَِّيحِ  َِ ُمَّْه ِمه َِ  ِ زٍ َصهْفَ:اَن ْبه َِ ُعَمه َ  َعه َِ النَِّبهيِ   اْبه -َعه
ُ َعَلْيِ  َوَسلَّْلَ  هْلْ »َوِفيهِ  َقهاَ :  -َصلَّ  هَّ ِِ هاُر َواْلُمَنهاِفُق:َن َفُيَنهاَ   ِب ها اْلُكفَّ  [َعَله  ُرُءو ِ 19]ص: َوَأمَّ

ََ َكَذُب:ا َعَل  هَِّ  ِء الَِّذل  .«اْلَ َ ِمِق َهُؤَّ
ََ َأَّ َلْعَنههُة هَِّ َعَلهه}  ََ [ 18]ههه: : {  الظَّههاِلِمي َْ َرْحَمِتههِ  َعَلهه  الَّههِذل َأْي ُهْعههُلُه َوَسههَ ُطُ  َوِإْهَعههاُ ُه ِمهه

ا. َِ ْيِ  َمْ:ِضِع ََ  َوَضُع:ا اْلِعَباَ َ  ِفي 

َْ َسههِبيِل هَِّ } َقْ:ُلههُ  َتَعههاَل : وَن َعهه ََ َيُصههلُّ ََ ِفههي َمْ:ِضهه[ 19]ههه: : {الَّههِذل ِ  َيُجهه:ُز َأْن َتُكهه:َن الَّههِذل
. َوِقيَل: ُه:َ  ََ ََ  َوَيُج:ُز َأْن َتُك:َن ِفي َمْ:ِضِ  َرْفٍ ؛ َأْي ُهُْل الَِّذل اْبِتَلاُء ِخَطهاٍب  َخْفٍا َنْعًتا ِللظَّاِلِمي
يَمهههاِن َوالطَّاَعهههةِ  َِ اإلِْ ْيهههَ ُهْْل َعههه ََ ْْل َو ُِ وَن َأْنُفَسههه ََ َيُصهههلُّ ِ َتَعهههاَل ؛ َأْي ُههههُْل الَّهههِذل ََ هَّ ههه} ِمههه َِ ا َوَيْبُا:َن
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.[ 19]ههههههههههه: : {ِعَ:ًجهههههههههها ههههههههههْ ُِ هههههههههها ِ َلهههههههههه  اْلَمَعاِصههههههههههي َوالشِ  َِ ههههههههههاِ  َعْن   َأْي َيْعههههههههههِلُل:َن ِهالنَّ
 .ا"َأَعاَ  َلْفَا ُهْْل َتْأِكيلً [ 19]ه: : {َوُهْْل ِهاْْلِخَ ِ  ُهْْل َكاِفُ ونَ }
ِ َعَلى الظ اِلِمينَ نعم }   ضيره فةيظلم نفسةه [ هو شامل لمن يظلم نفسه أو يظلم  18]هودل {َأاَل َلَعَنة  َّللا 

َم ِبظ َلةةٍم بع ةةادة ضيةةر   حةة حانه واعةةالى، والدةةرك هةةو أعظةةم الظلةةم } ةةوا ِايَمةةاَنه  ال ةةِميَن آَمن ةةوا َوَلةةَم َيَلِ س 
ةَرَك َلظ َلةٌم َعِظيمٌ [، جاا افسير "الظلةم"ل بالدةرك }82{]األنعاملأ َوَلِئَو َله م  اأَلَمن    ،[13{]لقمةاللِال  الدِ 
مةن "التةراط المسةتقيم" التةراط  الى ضيره فيتد ضيره عن حة يل  ، وي هةي بةدال  أو يتعد  ظلمه 

نسةةلل   العافيةةة،  ،فيتةةدول النةةا  عةةن حةة يل   الةةى حةة ل الدةةي،ال ،المعةةوج، وال يةة من بةةاآلخرة
 فه الا احل عليهم اللعنة يستحقول ال،رد، واسبعاد عن  حمة   ح حانه واعالى.

ََ ِفههي اِْلَْرتِ } َقْ:ُلههُ  َتَعههاَل :" َْ َعههَذاِب هَِّ.  [20]ههه: : {ُأوَلِئههَ  َلههْْل َيُك:ُنهه:ا ُمْعِجههِزي ََ ِمهه َأْي َفههاِمِتي
َُ َعبَّا ٍ  َوَقا َ  هْْل. :اْب ِِ َْ } َلْْل ُيْعِجُزوِني َأْن آُمَ  اِْلَْرَت َفَتْنَ ِسهَف ِب َْ ُ وِن هَِّ ِمه هْْل ِمه ُِ َوَمها َكهاَن َل
" َزاِمهَلٌ . َوِقيهَل: َمها ِهَمْعَنه  الَّهِذي َتْقهِللُ ُه: ُأوَلِئهَ  َلهْْل َيُك:ُنه:ا َيْعنِ  [20]ه: : {َأْوِلَياءَ  َْ ي َأْنَصاًرا  و"ِم

َْ ُ وِن هَِّ  َْ َأْوِلَياَء ِم ْْل ِم ُِ ََ َكاُن:ا َل ََ  َّ ُهْْل َوَّ الَِّذل  ."ُمْعِجِزي
 يعني لم يكونوا مع  ين ال هم، وال المين.

َْ ُ وِن هَِّ.ُأوَلِئَ  َلهْْل َيُك:ُنه" َْ َأْوِلَيهاَء ِمه هْْل ِمه ُِ ََ َكهاُن:ا َل ََ  َّ ُههْْل َوَّ الَّهِذل َِ  َوُههَ: َقهْ: ُ  :ا ُمْعِجهِزي اْبه
َمههها- َعبَّهههاٍ   ُِ ُ َعْن هههُْل اْلَعهههَذابُ } .-َرِضهههَي هَّ ُِ ُل َل َُ َأْي َعَلههه  َقهههْلِر ُكْفهههِ ِهْْل  [20]هههه: : {ُيَضههها

ْلْ  ِِ هْم َ َمها َكهاُن:ا َيْسههَتطِ } .َوَمَعاِصهي "َمهها" ِفهي َمْ:ِضهِ  َنْصههٍ  َعَله  َأْن َيُكهه:َن  [20]هه: : {يُع:َن السَّ
ْمَ .   ".َوَلْْل َيْسَتْعِمُل:ا َلِلَ ...[ 20]ه: : {َوَما َكاُن:ا ُلْبِصُ ونَ }اْلَمْعَن : ِهَما َكاُن:ا َيْسَتِطيُع:َن السَّ

تماع، لةم يسةتمعوا الحةر، ولةم لكنهم لم يستعملوا هةما االحة ،اوي ترول أيض   ،هم يست،يعول السمع
ل "مةا" نافيةه ا للكن وجةوده مثةل عدمةه، وم ا قيةل ،ي تروه في منوا به، يعني لهم حمع، ولهم بتر

 فهم ال يست،يعول السمع، هم ال ي ترول على ما اقر  في أواال ال قرة.
 طال :.............

،يعول اسبتةا ، لكةن هةما السةمع نهم يست،يعول السةمع ويسةتاٌا هما أو  اك يعني حواٌا قلنال حوا
وهةةما ال تةةر وجةةوده مثةةل عدمةةه، يعنةةي بسةة ب كةةونهم يسةةت،يعول السةةمع، وبسةة ب كةةونهم ي تةةرول 

يد في عقوبتهم  ألل   ح حانه واعالى أع،اهم همه النعم، ولم يستهلوها ويستفيدوا منها زِ  ،عوق وا
نهم ما كةانوا يسةت،يعول السةمع  ألل   والقول الثانيل أ، لق  له، ولم يدكروا خالقهم عليهافيما خ

 ل كان  موجودة.مح حانه واعالى لما قضى عليهم بما قضى حل هم المنافع لهمه األعضاا، و 
َوَلْْل َيْسَتْعِمُل:ا َلِلَ  ِفي اْسِتَماِع اْلََّهقِ  َوِإْهَصهارِِه. َواْلَعهَ ُب َتُقه:ُ : [ 20]ه: : {َوَما َكاُن:ا ُلْبِصُ ونَ }"

ا ُأْخَ    َما َفَعَل َوِبَما َفَعلَ  ُت ُ َجَزيْ  َِ   :ِسيَبَ:ْي ِ  َوَأْنَشلَ   َفَيَِّْذُف:َن اْلَباَء َم ًَّ  َوُيْثِبُت:َن
  َأَمْ ُتههههَ  اْلَ ْيههههَ  َفاْفَعههههْل َمهههها ُأِمههههْ َت ِههههه ِ 

 
 "َفَقهههههههههْل َتَ ْكُتهههههههههَ  َلا َمهههههههههاٍ  َوَلا َنَشهههههههههِ   
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لكةةن األمةةر ، ول حةةرس "أمراةةو الضيةةر"لةةى الضيةةر بةةدد  األمةةر اعةةنعةةم أمراةةو الضيةةر حةةمس "ال ةةاا" ف
واحةةد، و"لقةةد جنيت ةةو"  ىاألمةةر والنهةةي بمعنةة وفعةةل مةةا أمةةرت بةةه" هةةامفعولةةه "ال ةةاا"، "فالثةةانيل قةةرل ب

 لأقتد
 جنيهههههههههههت لههههههههههه  أكمهههههههههههؤا وعسهههههههههههاق 

 
 ولقههههههل نِيتهههههه  عههههههَ بنههههههات اِلوبهههههه ي  

 مثل هما بنفسه أو بالحرس.  المقتود أنه يمكن أل يعد 
ْمَ  َواْلَبَصهَ   َوَيُج:ُز َأْن َتُك:َن "" ُْل السَّ ِِ ْْل َأَبًلا  َأْي َوْقَت اْسِتَطاَعِت ُِ ُل َل َُ َما" َظْ ًفا  َواْلَمْعَن : ُيَضا

نََّْل ُمْسَتِطيِعي َلِلَ  َأَبهًلا. َوَيُجه:ُز َأْن َتُكه:َن َمها َناِفَيهًة َّ َمْ:ِضه َِ ْْل ِفي َج ُِ ُ ُسْبََّاَنُ  َيْجَعُل ها؛ َ هَّ َِ َ  َل
ا  َواْلَ:ْقُل َعَله  اْلَعهَذاِب َكها ٍ  ِ ِل اْلَكَ مُ  َِ ْنَيا َأْن   َقْل َتْلَّ َقْبَل َواْلَمْعَنه : َمها َكهاُن:ا َيْسهَتِطيُع:َن ِفهي الهلُّ

َتههلٍ  ِْ َمهها َكههاُن:ا َيْسههَتِطيُع:َن }: اْلَفهه َّاءُ  َقهها َ   َيْسههَمُع:ا َسههْمًعا َلْنَتِفُعهه:َن ِهههِ   َوَّ َأْن ُلْبِصههُ وا ِ ْهَصههاَر ُم
ْم َ  ِِ اْلَمَُّْفه:ِ.. َوَقها َ [20]ه: : {السَّ ْْل ِفي اللَّهْ: ُِ َ َأَضلَّ هاجُ  ؛ ِِلَنَّ هَّ ُْل النَِّبهيَّ  :الزَّجَّ ِِ َصهلَّ  -ِلُبْاِضه

ُ َعَلْيههههههِ  َوَسههههههلَّْلَ  هههههه:ا َعْنههههههُ .  -هَّ ُِ ْْل َلههههههُ  َّ َيْسههههههَتِطيُع:َن َأْن َيْسههههههَمُع:ا ِمْنههههههُ  َوَّ َيْفَق ِِ َوَعههههههَلاَوِت
اُ   َقا َ  ُيَقاُ : ُفَ ٌن َّ َيْسَتِطيُ  َأْن َلْنُظهَ  ِ َله  ُفهَ ٍن ِ َلا َكهاَن   َوَهَذا َمْعُ وٌ  ِفي َكَ ِم اْلَعَ ِب  :النَََّّّ

 ."َلِلَ  َثِقيً  َعَلْي ِ 
حةواا كةال بنفسةه أو بتةلثير فرنةه ال يسةت،يع  ،ألمٍر ما افي الواقع أل من أبهض انسان   هنعم وشاهد

لةم يسةت،يعوا  - حمةه  -دعةوة الدةي   ،ا احتفاد، ولةما أعةداا الةدعوةأل يسمع كالمه، ومل حمع م
لِ ةَم   ولم ا،اوعهم أنفسهم أل يقرؤوا في كتب الدي  ليت ين الحر، اال من أ اد   له الضير حتى د 

بةةل حةةمف  أوااةةل بعةةض الكتةةب، وم قةة  أضلف تهةةا  ،فنسةةب الةةى جةةده ه،  كت ةةاةةفةةي احةةم الدةةي ، وقر 
مةةا  ،منةه أنهةةا لهيةر الدةي  اظن ة ،فةلقر بهةةا واعتةرس ،لمةن يقرأهةةا مةن المضةالفين ع،ية وعناوينهةا، وأ  

خلةةوا النةةا   ،  مةةن أولةةهامنةةه و قتةةين ثةةال   ا فةةعنهةةا للدةةي  لمةةا يقةةرأ، لكةةن كتةةاب "التوحيةةد" أعةةرس 
ع ةةةد بةةةن لكةةن لمةةةا اقةةةولل هةةةما كتةةةاب محمةةةد ، كلةةةه قةةةال  ، وقةةةال الرحةةةول ،عظةةةيم ول، كتةةةابٌ ؤ يقةةر 

 نسلل   العافية. ،، ومنه همااما يقرؤول أبد   ،ما يقرؤول  ،نيوهابيشي  ال ،الوهاب
ْلْ } : َقْ:ُلهههههههههُ  َتَعهههههههههالَ " ُِ ََ َخِسهههههههههُ وا َأْنُفَسههههههههه   .اْبِتهههههههههَلاٌء َوَخَبههههههههه  [21]هههههههههه: : {ُأوَلِئهههههههههَ  الَّهههههههههِذل
ْْل َمهههههها َكهههههههاُن:ا َيْفَتههههههُ ونَ } ُِ ُْل اْفِتههههههَ اُؤُهْْل َوَتِلهههههههَف. [21]هههههههه: : {َوَضههههههلَّ َعهههههههْن ُِ  َأْي َضههههههاَع َعهههههههْن

ههها [ 22]هههه: : {َّ َجهههَ مَ }: َقْ:ُلهههُ  َتَعههها َ  َِ  {َّ َجهههَ مَ } :َوِسهههيَبَ:ْي ِ  اْلَ ِليهههلُ  َأْقهههَ:اٌ ؛ َفَقههها َ ِلْلُعَلَمهههاِء ِفي
" ِعْنههَلُهَما ِفهي َمْ:ِضههِ  َرْفهه ٍ [ 22]هه: : " و"َجههَ َم" ِعْنهَلُهَما َكِلَمههٌة َواِحهَلٌ   و"َأنَّ   ِهَمْعَنهه  َحهقٍ   َ  "َّ

َِ َلِزيلَ  َف َّاءِ الْ  َوَهَذا َقْ: ُ  اُ   َحَكاهُ   َ ُمََّمَِّل ْب  ."النَََّّّ
 من محمد بن ي يد  

 طال :.........
  أبو الع ا 
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 طال :.........
 م رد نعم.ال 
هههَلِويُّ  َقههها َ " ِْ َِ  :اْلَم   ااْلَفههه َّاِء َأْيًضههه َّ ُبهههلَّ َوَّ َمََّاَلهههَة  َوُههههَ: َقهههْ: ُ  :َأْيًضههها َأنَّ َمْعَناَهههها اْلَ ِليهههلِ  َوَعههه

اجُ  َوَقا َ  .الثَّْعَلِبيُّ  َلَكَ هُ  " َهاُهَنا َنْفيٌ  :الزَّجَّ ْْل  َكَأنَّ اْلَمْعَن  َّ   "َّ ُِ ْْل: ِ نَّ اِْلَْصَناَم َتْنَفُع ِِ َوُهَ: َر ٌّ ِلَقْ:ِل
ْْل َلِلههَ   َوَجههَ َم ِهَمْعَنهه  َكَسهه َ  ُِ ههُْل اْلُ ْسههَ اَن  وَ   َلههْنَفُع ُِ َفاِعههُل َكَسههَ  ُمْضههَمٌ   َأْي َكَسههَ  َلِلههَ  اْلِفْعههُل َل

 ."..و"َأن
 .وأل  
 نعْل؟
 .وأل  
َُ َزْيه َمْنُص:َبٌة ِبه "َجَ َم" "وأنَّ  " َمْنُص:َبٌة ِبه "َجَ َم"  َكَمها َتُقه:ُ : َكَسهَ  َجَفهاُؤ َضهَبُ  َعَلْيهَ  أو و"أنَّ ََ ًلا 

 ."َضب 
 .نعم
َضَبُ  َعَلْي َ " ََ َُ َزْيًلا    ".َكَسَ  َجَفاُؤ

 .ضض ه  
َضَب ُ " اِع ُ   َعَلْي َ  ََ  :َوَقاَ  الشَّ

  َنَصههههههههْبَنا َرْأَسههههههههُ  ِفههههههههي ِجههههههههْذِع َنْ ههههههههلٍ 
 

 ِهَمهههههههها َجَ َمههههههههْت َلههههههههَلاُه َوَمهههههههها اْعَتههههههههَلْلَنا 
هْْل. َوِقيهَل: اْلَمْعَنه  َّ َقَطهُ   :اْلِكَساِميُّ  َأْي ِهَما َكَسَبْت. َوَقا َ   ُِ َْ َأنَّ َمْعَن  "َّ َجَ َم" َّ َصلَّ َوَّ َمْنَ  َعه

  ".َقاِط 
 اَل َقَ،َع َقاِطعٌ 

ََ َكُثَ  اْسِتْعَماُل ُ "  ".َوَقْل َجَ َم النََّّْل  َواْلَجْ ُم اْلَقْط ُ   َّ َقَطَ  َقاِطٌ   َفَُِّذَ  اْلَفاِعُل ِحي
 الن َضَل الن َضَل.

ٌم َوُجهه َّامٌ " ههَ: َجههاِرم  َوَقههْ:ٌم ُجهه َّ ُِ َُ اْلَجههَ اِم َواْلِجههَ اِم    َوَقههْل َجههَ َم النَّْ ههَل َواْجَتَ َمههُ  َأْي َصههَ َمُ  َف َوَهههَذا َزَمهه
اِ  َأْي َجَزْزُتُ   َوَقْل َجَ ْمت ِمْن ُ   ".َوَجَ ْمُت ُص:َ  الشَّ

 .َجَرَم   
ها " َِ هْيَء َجْلًمها َأْي َقَطْعهُت  َوَجَلْمهُت اْلَجهُزوَر أجلُم َوَقْل َجَ ْمُت ِمْنُ  َأْي َأَخْذُت ِمْنُ ؛ ِمْثهُل َجَلْمهُت الشَّ

هْيَء ِهِجْلَمِتهِ  َجْلًما  ِ  ََ اللََّّْهِْل  َوَأَخهْذُت الشَّ ا ِم َِ مِ -َلا َأَخْذُت َما َعَل  ِعَظاِم ِ َلا َأَخْذُتهُ   -َسهاِكَنُة اله َّ
ها َأْجَمه ُ  -ِهالتََِّّْ ي ِ -َأْجَمَ   َوَهِذِه َجَلَمُة اْلَجُزوِر  َِ هاُ   َقها َ  :اْلَجهْ:َهِ يُّ  َقاَله ُ   َأْي َلَُّْم َوَزَعهَْل  :النَََّّّ

َْ َفههَزاَرَ   ْلِكَسههاِميُّ ا َْ َلا َجههَ َم؛ َوَّ َأْن َلا َجههَ َم  َقههاَ : َوَنههاٌ  ِمهه هها َأْرَبههَ  ُلَاههاٍت: َّ َجههَ َم  َوَّ َعهه َِ َأنَّ ِفي
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ْْل ِهَاْيِ  ِمهيٍْل. َوَحَكه  ُِ َِ َقهاَ : اْلَفه َّاءُ  َيُق:ُل:َن: َّ َجَ  َأنَّ َِ ُأْخهَ َيْي :َن َّ َلا َيُق:ُله َبُنه: َعهاِم ٍ  ِفيهِ  ُلَاَتهْي
ََ اْلَعَ ِب. َيُق:ُل:َن: َّ ُجْ َم ِهَضْلِ  الميْل هضْل اْلِجيْلِ    ."َجَ َم  َقاَ : َوَناٌ  ِم

 .وحلم وبا ك على  حولو العظيم وعلى آله وصح ه أجمعين، اللهم صل ِ على محمد  اللهم صل ِ 


