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السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
بسم هللا الرحمن الرحيم
الحمد هلل رب العالمين ،وصلي هللا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه .قال األمام
القرطبي -رحمه هللا تعالى:-
يع".
ورُة اْل ُم ْؤ ِمُنو َن َم ِكَّي ٌة ُكُّل َها ِفي َق ْو ِل اْل َج ِم ِ
" ُس َ
ِبس ِم َّ ِ
الر ْح ِ
الر ِحي ِم
من َّ
َّللا َّ
ْ
خاشعو َن( ِ َّ 2
ِ
ِ
ِ
الت ِهم ِ
ين ُهم َع ِن َّ
ضو َن
الل ْغ ِو ُم ْع ِر ُ
{ َق ْد أَ ْفَل َح اْل ُم ْؤ ِمُنو َن (َّ )1الذ َ
َ
ُ
)والذ َ ْ
ين ُه ْم في َص ْ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
وج ِهم ِ
ظو َن(ِ )5إالَّ َعلى أ َْزو ِ
ِ ِ
اج ِه ْم أ َْو َما
حاف ُ
ين ُه ْم ل َّلزكاة فاعُلو َن (َ )4و َّالذ َ
(َ )3و َّالذ َ
ين ُه ْم ل ُفُر ْ
ِ
ذلك َفأ ِ
ين ُه ْم
ُولئ َك ُه ُم ُ
اء ِ َ
العادو َن (َ )7و َّالذ َ
َمَل َكت أَْيماُن ُه ْم َفِإَّن ُه ْم َغْيُر َمُلو ِم َ
ين (َ )6ف َم ِن ْاب َتغى َور َ
ظو َن( )9أ ِ
ِأل ِ
َمانات ِهم وعه ِد ِهم راعو َن ( )8و َّال ِذين هم على صَلو ِات ِهم ي ِ
ُولئ َك ُه ُم اْلو ِارُثو َن
حاف ُ
َ َ ُْ َ
ْ َ َْ ْ ُ
ْ ُ
َ
(َّ )10ال ِذين ي ِرُثو َن اْل ِفرَدوس ُهم ِفيها ِ
خال ُدو َن(.})11
َ َ
ْ ْ َ ْ
ِف ِ
يه ِت ْس ُع َم َس ِائ َل:
ْاألُوَلىَ :قوُله َتعاَلىَ { :ق ْد أَ ْفَلح اْلم ْؤ ِمُنو َن} روى اْلبيه ِقي ِمن ح ِد ِ
س َع ِن َّ
َّللا
الن ِب ِي َ -صَّلى َّ
يث أََن ٍ
َ ْ َ ُّ ْ َ
ََ
ْ ُ َ
َ ُ
ِ ِِ
َّ
ال َل َهاَ :ت َكَّل ِمي َفَقاَل ْت:
س أْ
َّللا َجَّن َة َع ْد ٍن َو َغَر َ
َش َج َارَها بَيده َق َ
الَ« :ل َّما َخَل َق َّ ُ
عليه َو َسل َم -أََّن ُه َق َ
النس ِائي عن عب ِد َّ ِ
الس ِائ ِب َقال".
َّللا ْب ِن َّ
َق ْد أَ ْفَل َح اْل ُم ْؤ ِمُنو َن» َوَرَوى َّ َ ُّ َ ْ َ ْ
طالب :قال ضعيف جدا ،أخرجه الحاكم والبيهقي في األسماء والصفات عن ابن أنس وإسناده
ضعيف...ابن عاصم الوسطي ذكره الذهبي في الميزان في هذا الحديث ،وفي حديث آخر وقال:
هذان باطالن ،والحديث صححه الحاكم في المستدرك وتعقبه الذهبي وقال :بل ضعيف".
نعم.
َّللا بن َّ ِ
"وروى َّ ِ
َّللا عليه َو َسَّل َمَ -ي ْوم
َّللا َ -صَّلى َّ
الَ :ح َضْرت َر ُسول َّ
الن َسائي َع ْن َعْبد َّ ْ
ََ َ
السائب َق َ
ِ
ِ ِ
ينَ ،فَل َّما
ورة اْل ُم ْؤ ِمن َ
اْل َف ْتح َف َصَّلى في قَبل اْل َك ْعَبةَ ،ف َخَل َع َنعليه َف َو َض َع ُه َما َع ْن َي َساره َفا ْف َت َت َح ُس َ
ج ِ
ِ
ِ
اهَ .وِفي
يسى -عليه َما َّ
الس َالم -أ َ
َخ َذ ْت ُه َس ْعَلة َفَرَك َعَ .خَّر َج ُه ُم ْسلم ِب َم ْعَن ُ
وسى أ َْو ع َ
اء ذ ْكر ُم َ
َ َ
2
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ِ
التْرِم ِذي َع ْن ُعمر ْبن اْل َخ َّ
ان َّ
َّللا عليه َو َسَّل َمِ -إ َذا
الن ِبي َ -صَّلى َّ
طاب َ-ر ِض َي َّ
ال َك َ
َّللا َعْن ُهَ -ق َ
َ
أُْن ِز َل عليه اْل َو ْحي ُس ِم َع ِعْند َو ْجهه كدوى َّ
ِي َعْن ُه
الن ْحلَ ،وأُْن ِز َل عليه َي ْو ًما َف َم َك ْثَنا َس َ
اعة َف ُسرَ
َفاس َت ْقَبل اْل ِقْبَلة َفَرَف َع َي َدْي ِه وَقالَّ « :
ال -أُْن ِز َل
الل ُه َّم ِزْدَنا َوَال َتْنُقصَنا َوأَْر ِضَنا َو ْار َ
ض َعَّنا ُ -ث َّم َق َ
َ َ
ْ َ

آيات;
ام ُه َّن َد َخ َل اْل َجَّنة ُ -ث َّم َقَأَر َ -ق ْد أَ ْفَل َح اْل ُم ْؤ ِمُنو َن» َح َّتى َخ َت َم َع ْشر َ
على َع ْشر َ
آيات َم ْن أَ َق َ
َّح ُه ابن اْل َعَربِي".
َصح َ
طالب :قال ضعيف أخرجه الترمذي والنسائي في الكبرى والحاكم من حديث عمر ،صححه
الحاكم وتعقبه الذهبي فقالُ :سئل عبد الرزاق عن شيخه ذاك ،أي يونس بن سليم فقال" ال

أظنه شيًئا .انتهي كالمه .وقال عنه الحافظ في التقريب :مجهول .وقال الذهبي في الميزان:
حدث عنه عبد الرزاق وتكلم فيه ،ولم يعتمده في الرواية وقال العقيلي :ال ُيتابع على حديثه،

وال يعرف إال به ،ثم ذكر الذهبي هذا الحديث وقال :حديث منكر .انتهي كالمه .ومع ذلك نقل
القرطبي عن ابن العربي تصحيحه لهذا الحديث ،والصواب أنه غير قوي ،بل هو إلى الضعف
أكثر ،وهللا علم .والحديث ضعفه األلباني.
طالب ....:وأعطنا وال تحرمنا وآثرنا وال ُتؤثر علينا ،ما بين المعُقوفتين مستدرك من الترمذي
والنسائي.
نعم أدخله الكتاب ،ما هو في القرطبي من األصل ،أضافه من مصدر التخريج ،لكن حتى ختم
عشر آيات ،اآليات تمامها إحدى عشرة ،ونظير ذلك ما جاء في قيامه -عليه الصالة والسالم-
من الليل وقراءته آخر آل عمران حتى ختم عشر آيات ،وهن إحدى عشرة من قوله{ :إن في
خلق السموات واألرض} إلى اآلخر إحدى عشرة ،وهنا إحدى عشرة ،وفي الموضعين قال :عشر
آيات
طالب......:
فما مرد هذا؟
طالب....:
نعم يعني حذف الكسر واإلبقاء على عشرات .....ما يقال إن هناك آيات ُعدت أية في الحقيقة
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االختالف فيها في القراءات ،يعني بعض اآليات تُعد آيتين ،وبعضها آية ،واختالف عدد اآليات
من المكي عند البصريين وعند كذا.
طالب.........:
طالب.........:
ِ
الموضعين هنا وفي آخر آل عمران.
إلى هنا لم يظهر إال في هذين
طالب.....:
ماذا فيها؟ عشر آيات؟
طالب.....:
العشر األولي ما تنتهي بمقطع ،المقصود أنهم ال يعنون بأعدادهم بدقة ،إنما يحذفون الكسور،
جرت عادتهم بحذف الكسور ..وغير ذلك الخالف في سنه -عليه الصالة والسالم -حينما توفي
جاء في الحديث الصحيح أنه توفي عن ستين سنة ،حذف الكسر ،وجاء ثالث وستين ،وهذا هو
الواقع ،وجاء خمس وستين ،فعد سنة الوالدة كاملة وسنة الوفاة كاملة..
النحَّاس :م ْعَنى {م ْن أَ َقام ُه َّن} م ْن أَ َقام عليه َّن َوَل ْم ُي َخالِف ما ِف ِ
ال َّ
يه َّن; َك َما َتُقولُ :ف َال ن
" َوَق َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
طْل َحة ْبن ُم َص ِرف
ضوء َواْل َحج َف َد َخ َل َم َع ُه َّنَ .وَقَأَر َ
َيُقوم ِب َع َم ِل ِهُ .ث َّم َن َز َل َب ْعد َه ِذ ِه ْاْلَيات َفْرض اْل ُو ُ

{ َق ْد أُْف ِل َح اْلم ْؤ ِمُنو َن} ِب َض ِم ْاأل َِلف َعَلى اْل ِف ْعل اْلم ْجهول أَي أُْبُقوا ِفي َّ
الث َواب َواْل َخْيرَ ،وَق ْد َم َضى
َ ُ
ْ
ُ
ِفي أ ََّول اْلبَقرة معَنى اْل َف َالح ُل َغة ومعَنى ،واْلحمد َِّ ِ
ّلِل َو ْحده".
َ َْ
َ َ َْ
َ َْ
يعني خالصة ما قيل :إن هذه الكلمة من أجمع الكلمات أنه ال يوجد ما ُيعبر به عنها بكلمة
واحدة نظير ما قالوا في النصيحة أنه ال يوجد كلمة تعبر عن هذه الكلمة أو تقوم مقامها ،والفالح
الجمع بين خير الدنيا واآلخرة –نسأل هللا من فضله–.

{خ ِ
اش ُعو َن} َرَوى اْل ُم ْع َت ِمر َع ْن َخ ِالد َع ْن ُم َح َّمد ْبن ِس ِ
ان
" الثانية قوله تعالىَ :
الَ :ك َ
ير َ
ين َق َ
َّ
َّللا َ -عَّز َو َج َّلَ -ه ِذ ِه ْاْلَية
الص َالة; َفأَْن َز َل َّ
الن ِبيَ -صَّلى َّ
الس َماء ِفي َّ
َّللا عليه َو َسَّل َمَ -يْن ُ
ظر ِإَلى َّ
َّ ِ
ين ُهم ِفي ص َال تهم َخ ِ
ظر َحْي ُث َي ْس ُجد.
َّللا َ -صَّلى َّ
اش ُعو َن} َف َج َع َل َر ُسول َّ
َّللا عليه َو َسَّل َمَ -يْن ُ
َ
ْ
{الذ َ ْ
َّللا َت َعاَلىَ { :ق ْد أَ ْفَل َح
ظُرو َن َح َّتى أَْن َز َل َّ
ان اْل ُم ْس ِل ُمو َن َيْل َت ِف ُتو َن ِفي َّ
الص َالة َوَيْن ُ
َوِفي ِرَو َاية ُه َشْيمَ :ك َ
4

معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

ِ
ِ
ِ
امهم.
تهم َو َج َعُلوا َيْن ُ
اْل ُم ْؤ ِمُنو َن َّالذ َ
َم ْ
تهم َخاش ُعو َن}َ ،فأَ ْقَبُلوا َعَلى َص َال ْ
ين ُه ْم في َص َال ْ
ظُرو َن أ َ
وَق ْد َتَقَّدم ما ِلْلعَلم ِ
ظر ِفي " اْلَبَقَرة " ِعْند َق ْولهَ { :ف َو ِل َو ْجهك
اء ِفي ُح ْكم اْل ُم َص ِلي ِإَلى َحْي ُث َيْن ُ
َ
َ َ ُ َ
ِ
َش ْطر اْل َم ْس ِجد اْل َحَرام} [اْلَبَقَرةَ .]144 :وَتَقَّد َم أَْي ًضا َم ْعَنى اْل ُخ ُشوع ُل َغة َو َم ْعًنى في اْلَبَقَرة أَْي ًضا".
خالصة ما ذكره في هذه المسألة أن اإلمام مالك يرى أنه َينظر إلى جهة القبلة أثناء صالته،
والجمهور على أنه ينظر إلى موضع سجوده.
طالب....:
هذا منسوخ؛ هذا موجود هنا.
طالب....:
نعم منسوخ.
طالب......:
فيه ماذا؟
طالب......:
نعم ،على تضعيف الحديث ،لكن عليه عامة أهل العلم والجمهور وهو أحفظ للصالة.
"وَتَقَّدم أَي ًضا معَنى اْل ُخ ُشوع ُل َغة ومعًنى ِفي اْلبَقرة ً ِ
{وإَِّن َها َل َك ِب َيرة ِإَّال َعَلى
َ َ ْ
َ َْ
َْ
ََ
أيضا عْند َق ْوله َت َعاَلىَ :
اْل َخ ِ ِ
ين} [اْلَبَقَرةَ .]45 :واْل ُخ ُشوع َم َحله اْلَقْلب".
اشع َ
ويظهر أثره على الجوارح.
" َفِإ َذا َخ َشع َخ َشعت اْلجو ِارح ُكلها ِل ُخ ُش ِ ِ
ِ
اه أ ََّول اْلَبَقَرة".
َ
كهاَ ،ح ْسَب َما َبَّيَّن ُ
وعه; ِإ ْذ ُه َو َمل َ
َ
َ ْ ََ
يفرقون بين الخشوع والخضوع يقولون :الخضوع للبدن والخشوع في القلب ،مع أنه جاء الخضوع
من اللسان {وال تخضعن بالقول} ،هذا َيرد على كالمهم.
ِ
ِ
َن َي ُمد َب َصره ِإَلى َشيء،
ام إليها َي َهاب َّ
ان َّ
ام َّ
الر ْح َم َن أ ْ
" َوَك َ
الص َالة َوَق َ
الر ُجل م ْن اْل ُعَل َماء إ َذا أَ َق َ
ْ
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َن ُي َح ِدث َن ْفسه ِب َشي ٍء ِم ْن ُّ
الص َالة.
طاءُ :ه َو أََّال َي ْعَبث ِب َش ْي ٍء ِم ْن َج َسده ِفي َّ
ال َع َ
َوأ ْ
الدْنَياَ .وَق َ
ْ
َوأَْب َصَر َّ
الَ« :ل ْو َخ َش َع َقْلب َه َذا
الن ِب ُّي َ -صَّلى َّ
َّللا عليه َو َسَّل َمَ -ر ُج ًال َي ْعَبث ِب ِل ْحَي ِت ِه ِفي َّ
الص َالة َفَق َ
َل َخ َش َع ْت َج َو ِارحه»".
ال يصح عن النبي -عليه الصالة والسالم -المعروف عن عمر -رضي هللا عنه -ماذا يقول في
تخريجه؟
طالب :يقول :ضعيف ذكره الحكيم الحميدي في نوادر األصول من حديث أبي هريرة وقال
العراقي في اإلحياء :إسناده ضعيف ،ورواه ابن أبي شيبة عن ابن المسيب من قوله.
من قول سعيد؟ ما يحفظ من قول عمر؟ ما فيه تخريج ٍ
ثان؟ ...في الجامع الصغير عزاه إلى
عمر-رضي هللا عنه.-
ال
ال أَُبو َذر َق َ
َ"وَق َ
ُت َو ِ
هه َف َال ُي َح ِرَك َّن
اج ُ

َّ
ِ
َّ
الر ْح َمة
الص َالة َفِإ َّن َّ
الن ِبي َ -صَّلى َّ
دك ْم ِإَلى َّ
َح ُ
ام أ َ
َّللا عليه َو َسل َم« :-إ َذا َق َ
اْلحصى» رو ِ ِ ِ
الش ِ
ال َّ
اعر:
ََ ُ
ََ
اه التْرمذيَ .وَق َ

َج َمع
أََال ِفي َّ
الص َالة اْل َخْير َواْل َف ْضل أ ْ

َن ِبها اْلداب َِّ ِ
ِ
ّلِل َت ْخ َضع
أل َّ َ

ِ
يعة ِدينَنا
َوأ ََّول َفْرض م ْن َش ِر َ

آخر ما يبَقى ِإ َذا ِ
وِ
الدين ُيْرَفع
َ َْ
َ

ام ِل َّلت ْك ِب ِ
ير َال َق ْت ُه َر ْح َمة
َف َم ْن َق َ

اب َم ْوَال ُه َي ْقَرع
َوَك َ
ان َك َعْب ٍد َب َ

َو َص َار ِلَر ِب اْل َعْرش ِحين َص َال ته

ان َي ْخ َشع
َن ِجيا َفَيا ُ
اه َل ْو َك َ
طَ
وب ُ

ِ
ال
َوَرَوى أَُبو ُع َمر أ َّ
َن اْل ُج ْوني َق َ
الجوني.
َ
َن اْلجوِني َقالِ :ق ِ ِ
َّللا عليه َو َسَّل َم-؟
َّللا َ -صَّلى َّ
ان ُخُلق َر ُسول َّ
يل ل َعائ َش َةَ :ما َك َ
َوَرَوى أَُبو ُع َمر أ َّ َ ْ
َ َ
ِ
ِ
ِ
ِئ عليها { َق ْد أَ ْفَل َح اْل ُم ْؤ ِمُنون}
يلَ :ن َع ْمَ .قاَل ْت :ا ْقَرؤوا; َفُقر َ
ورة اْل ُم ْؤ ِمن َ
َقاَل ْت :أ ََت ْقَرؤو َن ُس َ
ين؟ ق َ
ح َّتى بَل َغ {يح ِ
ظو َن}َ .وَرَوى َّ
َّللا
ان َر ُسول َّ
الن َس ِائي َع ْن ابن َعَّباس َ-ر ِض َي َّ
اف ُ
الَ :ك َ
َ َ َُ
َّللا َعْن ُه َماَ -ق َ
ظ ْهره".
 َصَّلى ََّّللا عليه َو َسَّل َمَ -يْل َحظ ِفي َص َال ته َي ِميًنا َو ِش َم ًاالَ ،وَال َيْلوِي ُعُنقه َخْلف َ
الحديث هذا مصحح؟ الحديث هذا؟
6
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طالب :قال :أخرجه أحمد والترمذي والنسائي ،وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم ووافقه
الذهبي ،كلهم من حديث ابن عباس ،وهو على شرطهم ،لكن له علة ،وهو أن الترمذي أخرجه

مرسال ،والحديث غير قوي ،ولعله كان في
وكذا أحمد من وجه آخر عن بعض أصحاب عكرمة
ً

أول اإلسالم؛ فإن هناك حديث أصح منه....
صححه األلباني؟

ِ ِ ِ
َّ
ُص ِلي َق ِر ًيبا ِمْن ُه َ-ي ْع ِني ِم ْن َّ
َّللا عليه
الن ِبي َ -صَّلى َّ
ال َك ْعب ْبن َمالك في َحديثه الط ِويلُ :ث َّم أ َ
َ"وَق َ
ِ
َّ
قه َّ
ض َع ِني...
ظرَ ،فِإ َذا أَ ْقَبْلت َعَلى َص َال ِتي َن َ
الن َ
َعَر َ
ُس ِار ُ
ظَر إليَ ،وِإ َذا اْل َت َفت َن ْحوه أ ْ
َو َسل َمَ -وأ َ
ِ
ْمرُه ِبِإ َع َادةٍ".
اْل َحديث; َوَل ْم َيأ ُ
فضال عن مجرد اللحظ بالعين ،إنما إذا
مجرد االلتفات ال يبطل الصالة ،وال يلزم منه إعادتها،
َ
ترك القبلة واستقبل إلى غيرها بصدرها بطلت صالته ،أما مجرد لي العنق فال يبطل الصالة،
عامة أهل العلم على كراهته ،وذكروا من مناقب أبي بكر أنه كان ال يلتفت في صالته ،على كل
حال أنه إذا قام اإلنسان يناجي ربه المفترض أال يلتفت إلى غيره.
طالب........:
هو على الحكاية المؤمنون ،الحكاية المؤمنون؛ ألن فيها قد أفلح المؤمنون ،فإذا أعربت إعرًبا

على الجادة فهي مضاف إليه.

ِ
ِ
ِ
ف َّ
لها َعَلى َق ْوَلْي ِن.
الناس ِفي اْل ُخ ُشوعَ ،ه ْل ُه َو ِم ْن َفَرِائض َّ
"الثالثة :ا ْخَتَل َ
الص َالة أ َْو م ْن َف َضائ َ
الص ِحيح ْاأل ََّولَ ،و َم َحله اْلَقْلب".
َو َّ
والصحيح األول الذي هو من فرائض الصالة ،يعني واجب من واجبات الصالة ،والجمهور على
خالفه ،الجمهور على أنه سنة ،الخشوع القدر الزائد على الواجبات واألركان سنة ،وانتصر
للوجوب ابن رجب -رحمه هللا -وألف فيه رسالة وكذلك الغزالي في اإلحياء ،وشدد في مسألة
الخشوع ،وال شك أن الخشوع لب الصالة ،والذي ال يخشع في صالته ال يظهر أثره عليه ،وال
تحقق الهدف من مشروعيتها ،لكن مسألة التأثيم تحتاج إلى نص يصمد ،لذلك جماهير أهل العلم
على أنه سنة.
امت ،رواه ِ
الص ِ
" َو ُه َو أ ََّول ِعْلم ُيْرَفع ِم ْن َّ
التْرِم ِذي ِم ْن َح ِديث ُجَبْير ْبن
الناسَ ،قاَل ُه ُعَب َادة ْبن َّ
ََ ُ
الَ :ه َذا َح ِديث َح َسن َغ ِريبَ .وَق ْد َخَّر َج ُه َّ
ُن َفْير َع ْن أَِبي َّ
الن َس ِائي ِم ْن َح ِديث ُجَبْير ْبن
الدْرَداءَ ،وَق َ
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َش َج ِعي ِم ْن
ُن َفْير أَْي ًضا َع ْن َع ْوف ْبن َم ِالك ْاأل ْ
ِ
َح ًدا َت َكَّل َم
َص ِالح ِثَقة ِعْند أ ْ
َهل اْل َحديثَ ،وَال َن ْعَلم أ َ

ِ
ِ
يسىَ :وم َع ِ
اوَية ْبن
طرق َصح َ
ال أَُبو ع َ
يحةَ .ق َ
ُ
ِف ِ
يه َغْير ي ْحيى ْبن س ِعيد اْلَق َّ
طان.
َ َ
َ

اوية بن ص ِالح أَبو عمرو ويَقال :أَبو عمر اْلح ْضرِمي اْل ِحم ِصي َق ِ
اضي ْاألَ ْن َدُلسُ ،س ِئ َل
ُ َ ْ َُ
َ َ
ُقْلتُ :م َع ِ َ ْ َ
ْ
ُ َُ
اخُت ِلف ِف ِ
ِ
ِ
ِ
يه َق ْول َي ْحَيى
َعْن ُه أَُبو َح ِاتم َّ
الَ :ص ِالح اْل َحديثُ ،ي ْك َتب َحديثه َوَال ُي ْح َتج ِبهَ .و ْ َ
الرازِي َفَق َ
ِ
اح َت َّج ِب ِه ُم ْس ِلم
َح َمد ْبن َحْنَبل َوأَُبو ُزْر َعة َّ
ْبن َم ِعينَ ،وَوَّثَق ُه َعْبد َّ
الرازِيَ ،و ْ
الر ْح َمن ْبن َم ْهدي َوأ ْ
ِفي َص ِحيحه".
أما من تكلم فيه فهو ممن ُعرف بالتعنت في الجرح كيحيى بن سعيد وأبي حاتم ،أما من عداهم
من األئمة المعتدلين كلهم وثقوه ،وخرج عنه األمام مسلم في صحيحه ،فالمعتمد أنه ثقة.
"وَتَقَّدم ِفي " اْلَبَقَرة " م ْعَنى َّ
الزَكاةَ ،ف َال م ْعَنى ِل ْ ِ
الل ْغو َو َّ
ْل َع َاد ِة ".
َ َ
َ
َ
وقال قولهم من طريق صحيحة ،طريق يذكر ويؤنث كما هو معروف ،والقرآن جاء بالتذكير
يبسا}.
{طريًقا في البحر ً
اصي ُكلهاَ .فه َذا َقول ج ِ
الشرك .وَقال اْلحسنِ :إَّنه اْلمع ِ
ِ
ِ َّ
ال َّ
امع َي ْد ُخل
َ َ ْ َ
ُ ََ
الضحَّاك :إ َّن الل ْغو ُهَنا ْ َ َ َ َ
" َوَق َ
ِ ِ
ِ
ال ُه َو اْل ِغَناءَ ،ك َما َرَوى َم ِالك ْبن أََنس َع ْن ُم َح َّمد ْبن
الُ :ه َو الشْركَ ،وَق ْول َم ْن َق َ
فيه َق ْول َم ْن َق َ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
يحةَ ،وَق ْد
َي ُم َؤُّدو َن; َو ِهي َفص َ
اْل ُمْن َكدرَ ،عَلى َما َيأْتي في " ُل ْق َمان " َبَيانهَ .و َم ْعَنى " َفاعُلو َن " أ ْ
ِ
الصْلت :اْلم ْط ِعمو َن َّ
السَنة
ُمَّية ابن أَِبي َّ
الط َعام ِفي َّ
اء ْت في َك َالم اْل َعَربَ .ق َ
َج َ
ُ ُ
ال أ َ

َزمة".
ْاأل ْ

َ

فاعلون فصيحة ،يقول فاعلون فصيحة ال يقصد فصاحة اللفظ؛ ألنه جاء في أفصح الكالم ،لكن
فصاحة المعنى ،وأن المراد به فاعلون يعني مؤدون من حيث معناه فصيح بهذا التفسير ،أما

فصاحة اللفظ فال يمكن أن يقال مثل هذا الكالم؛ ألنه جاء في أفصح الكالم.
اعُلو َن ِل َّلزَكو ِ
السَنة ْاأل َْزمة واْل َف ِ
الصْلت :اْلم ْط ِعمو َن َّ
ات.
ُمَّية ابن أَِبي َّ
الط َعام ِفي َّ
َ
َ َ
" َق َ
ُ ُ
ال أ َ
ِ
وج ِهم ح ِ
ِ
َن َه ِذ ِه
ال ابن اْل َعَربِيِ " :م ْن َغ ِريب اْلُقْرآن أ َّ
اف ُ
قوله تعالىَ { :و َّالذ َ
ين ُه ْم ل ُفُر ِ ْ َ
ظو َن } َق َ
الرجال و ِ
ْاْليات اْلع ْشر ع َّ ِ
امة
الن َساءَ ،ك َس ِائ ِر أَْل َفاظ اْلُقْرآن َّال ِتي ِه َي ُم ْح َت ِمَلة َل ُه ْم َفِإَّن َها َع َّ
َ
َ
امة في ِ َ َ
َ
ِ
وج ِهم ح ِ
ِ
ِف ِ
اصة ُدون َّ
ط َب ِب َها ِ
الزْو َجات،
الر َجال َخ َّ
ظو َن} َفِإَّن َما َخا َ
اف ُ
يه ْمِ ،إَّال َق ْولهَ { :واََّلذ َ
ين ُه ْم ل ُفُر ِ ْ َ
ُخر َكآي ِ
{ِإَّال عَلى أ َْزواجهم أَو ما مَل َك ْت أَيمانهم} ،وإَِّنما ع ِر َ ِ
ات
جها ِم ْن أ َِدَّلة أ َ
َْ ْ َ َ ُ
َ
َ
ف ح ْفظ اْل َمْ أرَة َفْر َ
َ ْ ْ َ َ
ِ
وصا َو َغْير َذ ِل َك ِم ْن ْاأل َِدَّلة".
ص ً
وما َو ُخ ُ
ْاإل ْح َصان ُع ُم ً
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يعني لو اقتصر األمر على {إال على أزواجهم} دخل في الخطاب النساء ،لكن لما قال{ :أو ما
ملكت أيمانهم} {إال على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم} هذا المرأة ال نصيب لها في هذا؛ ألنه ال
يجوز لرقيقها أن يطأها.
ِ
" ُقْلتَ :و َعَلى َه َذا َّ
اعا ِم ْن اْل ُعَل َماء;
َن َي َ
التأ ِْويل ِفي ْاْلَية َف َال َي ِحل ال ْمَأَر ٍة أ ْ
ط َ
أها َم ْن َت ْم ِل ُ
كه ِإ ْج َم ً
ِ
ِ
ِأل ََّنها َغير َد ِ ِ
جها َك َما َي ُجوز
كها َل ُه َج َاز َل ُه أ ْ
اخَلة في ْاْلَيةَ ،وَلكَّن َها َل ْو أ ْ
َ ْ
َن َي َت َزَّو َ
َع َتَق ْت ُه َب ْعد مْل َ
ِ
ِ
الش ْع ِبي َو َّ
َّللا ْبن ُع ْتَبة َو َّ
الن َخ ِعي أََّن َها َل ْو
َّللا ْبن َعْبد َّ
ِي َع ْن ُعَبْيد َّ
ل َغْي ِرِه عْند اْل ُج ْم ُهورَ .وُرو َ
ِ
ِ
َحد ِم ْن ُفَق َهاء ْاأل َْم َصار;
أْ
ال أَُبو ُع َمرَ :وَال َيُقول َه َذا أ َ
احهماَ .ق َ
َع َتَق ْت ُه حين َمَل َك ْت ُه َكاَنا َعَلى ن َك َ
ِ ِ
ِ
اح; َوأََّن َها َل ْو
ِأل َّ
ط َال ٍقَ ،وإَِّن َما ُه َو َف ْسخ ِل ِلن َك ِ
س َذ ِل َك ِب َ
َن َت َمُّل َ
نهماَ ،وَلْي َ
كها عْن ْ
دهم ُيْبطل الن َكاح َبْي َ
ِ
ِ
كها َل ُه َلم ُيَر ِ
اح َج ِديد َوَل ْو َكاَن ْت ِفي ِعَّدة ِمْن ُه.
أْ
عها ِإَّال ِبن َك ٍ
اج َ
َع َتَق ْت ُه َب ْعد مْل َ
ْ
معروف أنه ال يطأها بسبب ملك اليمين؛ ألنها هي المالك ،يعني تزوجته هي ،يجوز للرجل أن
عبدا يجوز أم ما يجوز؟
يتزوج األمة ،لو أن حرة تزوجت ً
طالب.......:
يجوز مغيث وبريرة بعدما عتقت خيرها النبي –صلي هللا عليه وسلم ،-وأشار عليها أن تبقي
تعارضا في القوامة الذي هو
تعارضا في القوامة،
ملكا لها هذا ال شك أن فيه
معه ،لكن كونه ً
ً
ً
لكا لها صارت هي
مقصد شرعي ،ال بد أن تكون القوامة في يد الرجل ،فإذا كانت القوامة م ً

القيمة عليه.

ِ
الر ُجل
الَ :سأَْلت َم ِال ًكا َع ْن َّ
ال ُم َح َّمد ْبن اْل َح َكمَ :سم ْعت َحْرَمَلة ْبن َعْبد اْل َع ِزيز َق َ
"الخامسةَ :ق َ
ِِ
ِ
وج ِهم ح ِ
ِ
ِ
ظو َن} ِإَلى َق ْوله{ :اْل َع ُادو َن}َ .و َه َذا ِأل ََّن ُه ْم
اف ُ
َي ْجلد ُع َمْيَرةَ ،ف َت َال َهذه ْاْلَية { َواََّلذ َ
ين ُه ْم ل ُفُر ِ ْ َ
الذ َكر ِبعميرَة; وِف ِ
الش ِ
ي َكُّنو َن َع ْن َّ
يه َيُقول َّ
اعر:
ُ
ُ َ َْ َ
ِإ َذا َحَلْلت ِب َوا ٍد َال أَِنيس ِب ِه

اج ِل ْد ُع َمْيَرة َال َداء َوَال َحَرج
َف ْ

اآلن األطباء يقررون أنها داء ،وأنها مضرة ،وأهل الشرع يقررون أن فيه الحرج وهو التحريم،
وهذا الشاعر يقول :ال داء وال حرج ،ما فيها مضرة وال فيه- .هللا المستعان.-
ذكر القرطبي في تفسير سورة المعارج ،ذكر قصة أناس عندهم جارية اسمها عميرة فضربتها

صاحبة المنزل حتى عال صوتها ،فجاء الجيران وطرقوا الباب ،ففتح الباب ولد مغفل عند هؤالء،
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فقالوا :ما الخبر؟ فقال :أمي تجلد عميرة ،ذكر القصة هناك.
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
"ويس ِميه أ ْ ِ
َح َمد ْبن َحْنَبل َعَلى َوَرعه ُي َج ِوزُه،
َهل اْلعَراق اال ْست ْمَناءَ ،و ُه َو ا ْست ْف َعال م ْن اْل َمنيَ .وأ ْ
َُ َ
ِ
ِ
ِ
امة اْل ُعَل َماء
امةَ .و َع َّ
َوي ْح َتج ِبأََّن ُه ِإ ْخَراج َف ْضَلة م ْن اْلَب َدنَ ،ف َج َاز عْند اْل َح َ
اجة ،أ ْ
َصله اْل َف ْصد َواْلح َج َ
َعَلى َت ْح ِريمه".
عامة أهل العلم الجمهور على أنه محرم لهذه اآلية وما جاء في معناها ،ولقوله -عليه الصالة
والسالم« :-يا معشر الشباب من استطاع منك الباءة فليتزوج ،ومن لم يستطع فعليه بالصوم».
أرشد إلى العالج الشرعي ولو كانت جائزة ألرشده إليها ،ومنهم من يري جوازها عند الحاجة،
وتبقي فيما عدا الحاجة محرمة ،ونص ال ازد يقول :ومن استمنى بيده بغير حاجة عذر ،يدل على
تحريمه عندهم.
"وَقال بعض اْلعَلماءِ :إَّنه َكاْل َف ِ
اع ِل ِبَن ْف ِس ِه".
ُ
َ َ َْ
ُ َ
لكن هذه الحاجة ال تكون إال بعد أن ُيعرض اإلنسان نفسه للفتنة وما ُيعرض اإلنسان نفسه للفتنة
ويحوجه إلى مثل هذا ،إذا اضطر إلى
واألماكن التي يكثُر فيها النساء وغيرهم أو يشاهد ما يفتنه ُ
وخِير الفعلة أو يقع في الفاحشة ،ارتكب أخف الضررين ُمقرر شرًعا
ذلك وكان من غير قصدُ ،
وتبقي محرمة لكن أيسر من الفاحشة.

ِ
ِ
ِ
َح َد َث َها َّ
طان".
الشْي َ
ال َب ْعض اْل ُعَل َماءِ :إَّن ُه َكاْل َفاع ِل ِبَن ْف ِسهَ ،و ِه َي َم ْعصَية أ ْ
" َوَق َ
جاء بعض األحاديث التي ال تثبت ،ضعيفة ،جاء لعن من نكح ،من عمل عمل قوم لوط ،من
نكح البهيمة ،والناكح يده .جاء ذلك.
ِ
اها َبْين َّ
َح َد َث َها َّ
الناس َح َّتى َص َار ْت َقْيَلةَ ،وَيا َلْي َت َها َل ْم ُتَق ْل".
الشْي َ
َجَر َ
طان َوأ ْ
" َو ِه َي َم ْعصَية أ ْ
يا ليتها لم تقل في كتب أهل العلم ،ما عرفها الناس ،لكن لما ذكرت وتداولها الناس من طالب
علم وغيرهم انتبه لها من لم ينتبه ،وهذه حجة من يقول :إن المنكرات ال ينبغي أن تذكر في
األماكن العامة؛ ألنه ينتبه لها من كان غافالً عنها ،وإذا ذكرت بتفصيلها ووسائل تحصيلها قد
يكون فتح باب لمن يريدها ،فيسلك هذا المسلك الذي يحصلها ،وعلى غرة ِممن يتحدث عن هذه
المنكرات ،وعلى كل حال يختلف ففي مجلس ال مانع من التفصيل ،وفي مجلس ينبغي أن
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يحترز من التفصيل فيه.
طالب.........:
ثم بعد ذلك طبقتِ ،
طبق ،مثلما يجري اآلن في وسائل اإلعالم أول ما يبدأ بتطبيقها األطفال ،ثم

ضا.
الم َميزون َأي ً
ُ

طالب.......:بالنسبة لما يجري بالمدارس الثانوية.........
وهللا لو غلب على هذا الظن أنها موجودة أو توجد ال مانع من أن ُيذكر ُحكمها؛ ألنه تعلق بها
أحكام ،بعضهم يفعلها في وقت الصيام ،وبعضهم ال يغتسل بعدها ،أحكام كبيرة ،البد من بيانها
ترتب عليها بطالن الصيام ،بطالن الصالة ،ال بد من التفصيل في األمر ،ومثل هذا ال ُيتصور

أنه يخفى اآلن على أحد مع وجود هذه الوسائل ووجود هذه المشكالت.

" وَلو َقام الدَّلِيل عَلى جوازها َل َكان ُذو اْلمروءة يع ِرض عْنها ِل َدَن ِ
ِ ِ
يلِ :إَّن َها َخْير ِم ْن
َ ََ َ
َ
ُُ َ ُ ْ
َ َ
اءت َهاَ .فإ ْن ق َ
َ
َ ْ َ
ِن َكاح ْاألَمة; ُقْلَناِ :ن َكاح ْاألَمة وَلو َكاَن ْت َك ِ
ان
افَرة َعَلى َم ْذ َهب َب ْعض اْل ُعَل َماء َخْير ِم ْن َه َذاَ ،وإ ْ
ِن َك َ
َ َ ْ
َ
ِ
ِ
الرج ِل َّ ِ
َق ْد َقال ِبه َق ِائل أَي ًضا ،وَل ِك ْن االس ِتمَناء َض ِعيف ِفي َّ ِ
الر ُج ِل
ف ِب َّ
الدنيء َف َكْي َ
الدليل َع ٍار ِب َّ ُ
ْ
َ
ْ ْ
َ
اْل َك ِبير".
السادسةِ{ :إَّال َعَلى أ َْزَو ِ
ين}.
اج ِه ْم أ َْو َما َمَل َك ْت أَْي َماُن ُه ْم َفِإَّن ُه ْم َغْيُر َمُلو ِم َ

َقال اْل َفَّراء :أَي ِمن أ َْزواجهم َّ ِ
َّللا َل ُه ْم َال ُي َج َاوُزو َن.
َح َّل َّ
الال تي أ َ
ْ ْ َ ْ
َ
اجهم".
ين} ِفي َم ْو ِضع َخ ْفض َم ْع ُ
{أ َْو َما َمَل َك ْت أَْي َماُن ُه ْم َفِإَّن ُه ْم َغْيُر َمُلو ِم َ
طوَفة َعَلى " أ َْزَو ْ
ألن العطف على نية تكرار العامل.

ِ
يم ِ
َن اْل ُم َت َم َّتع
اه ِم ْن ِاال ْس ِتْن َماء َوِن َكاح اْل ُم ْت َعة; ِأل َّ
الزَنى َو َما ُقْلَن ُ
"ما" َم ْص َد ِرَّيةَ .و َه َذا َي ْق َتضي َت ْح ِر َ
" َو َ
ِ
ِ ِ
ِب َها َال َت ْجرِي َم ْجَرى َّ
احها
ورثَ ،وَال َيْل َحق ِبه َوَل َ
دهاَ ،وَال ُي ْخَرج م ْن ن َك َ
الزْو َجاتَ ،ال َت ِرث َوَال ُت َ
ِ
ِ
ِ ِ
ْجَرِة .قال
ِب َ
ط َال ٍق ُي ْس َت ْأَنف َل َهاَ ،وإَِّن َما ُي ْخَرج ِباْنق َضاء اْل ُمَّدة َّالتي ُعق َد ْت عليها َو َص َار ْت َكاْل ُم ْس َتأ َ
ِ
ِ
َجل َيْن َط ِلق عليها ِا ْسم َّ
ِن
الزْو ِجَّيةَ .وإ ْ
ابن اْل َعَربِيِ :إ ْن ُقْلَنا ِإ َّن ن َكاح اْل ُم ْت َعة َجائز َف ِه َي َزْو َجة ِإَلى أ َ
ِ
ُمة ِم ْن َت ْح ِريم ِن َكاح اْل ُم ْت َعة َل َما َكاَن ْت َزْو َجةَ ،فَل ْم َت ْد ُخل ِفي
َج َم َع ْت عليه ْاأل َّ
ُقْلَنا ِباْل َح ِق َّالذي أ ْ
ْاْلَية.

الص ِريح ،أ َْو ُي ْد َفع اْل َحد ِل ُّ
ُقْلتَ :وَف ِائ َدة َه َذا اْل ِخ َالفَ :ه ْل َي ِجب اْل َحد َوَال َيْل َحق اْل َوَلد َك ِ
لشْب َه ِة
الزَنى َّ
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ِ
َص َحابنا".
َوُيْل َحق اْل َوَلدَ ،ق ْوَال ِن أل ْ
الشبهة السيما لمن عاش ببلد تكثر فيه ،قد تد أر الحد ،لكن جاء عن عمر -رضي هللا عنه -أنه

قال :ال أُتي برجل نكح المتعة إال جلدته الحد ،والتفريق بينهما واجب ،بال شك ،وهل ُيحد أو ال
ُيحد مسألة خالفية بين أهل العلم ،والشك إن نكاحهم باطل ،لكن مع بطالنه قد يعتريه في بعض
المجتمعات التي يكثر فيها ،وقد ُيزوال بعض الناس نكاح المتعة وهو ال يشعرُ ،متأوًال بأنه
النكاح بنية الطالق ،بعض الناس يسترسل في هذا حتى يقع في نكاح المتعة وهو ال يشعر،
األصل في النكاح بنية الطالق جمهور أهل العلم على جوازه ،لكن ليس معني هذا أن يتفق على
المدة في العقد ،ويعرفه الطرفان ،ال ،ال يعرفه إال الزوج فقط ،ويحدد مدة هو يحتاج النكاح فيها،
بالعرف أو ما
والطرف الثاني ال يعرف شيًئا ،أما إذا عرف بصريح القول أو بجريان العادة أو ُ
أشبه ذلك فهو المتعة ،ال يجوز بحال.
طالب......:
نقول :لو صار ُعرًفا ،عرف هذا الشخص ما يأتي إال لهذا الغرض صار متعة ،أو عرفت هذه
الجهة أنهم ما يأتون إال لهذا.
طالب....:
معروف أنه المتعة ،متعة ،هذه متعة.
طالب.......:
معروف ،إذا ُعرف.
طالب.......:
هم ،شف النتيجة بعضهم يعرف أن الطرف الثاني أنه سيطلق ويقول :هم سيكسبون ،يأتيه من
المبالغ من الزواج المزمع على إجرائه وإنفاذه ،يعني أفضل من قومهم يأتيه أكثر من هذا.
شهر يدفع أكثر مما يدفعه الزوج من أهل هذا البلد ،فهم
أسبوعا أو ًا
ُيتصور شخص يأتي
ً
كاسبون ،وإذا تركها تزوجت من آخر ،فهؤالء عندهم خبر أنه سيطلق ،لكن هناك أناس ما
أبدا .اللهم إال إذا عرفوا أنه
يدرون ،ولو عرفوا أنه يطلق ما زوجوا ،لكن ال يمنع هذا من جوازه ً

12

معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

سيطلق ،فما يجوز ،الحين يكون متعة.
طالب..............:
إذا عرف الطرف اآلخر بأي وسيلة سواء بالتصريح أو بالعادة وجرت بذلك ،وعرف عن شخص
بعينه ،كل هذا حكمه حكم المتعة ،هناك حوادث وقضايا حقيقة مؤسفة تحدث من بعض مما
فضال عن المتدينين ،مثل هذه ال يتردد في
ينتسب إلى الدين والعلم شوهت سمعة المسلمين،
ً

تحريمها.

طالب...............:
كيف
طالب...............:
ما يدري؟
طالب............:
بهذه النية جاء.
طالب......:
ِ ِ
الت ْح ِليل َو َّ
ان ِلْل ُم ْت َع ِة ِفي َّ
َّللا-
احة ُث َّم َحَّرَم َها َر ُسول َّ
الت ْح ِريم أ ْ
" َوَق ْد َك َ
َح َوال; َفم ْن َذل َك أََّن َها َكاَن ْت ُمَب َ
َّللا عليه َو َسَّل َمَ -زَمن َخْيَبرُ ،ث َّم َحَّلَل َها ِفي َغ َزاة اْل َف ْتح; ُث َّم َحَّرَم َها َب ْعدَ ،قاَل ُه ابن ُخ َوْيز
َصَّلى َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
يها
َص َحابنا َو َغْيره ،وإليه أ َ
َش َار ابن اْل َعَربِيَ .وَق ْد َم َضى في " الن َساء " اْلَق ْول ف َ
مندد م ْن أ ْ
ُم ْس َت ْوًفى.

السابعة :قوله تعالىَ { :ف َم ِن ْاب َت َغى َوَر َاء َذِل َك َفأُوَلِئ َك ُه ُم اْل َع ُادو َن}.

الال ِئط َع ٍاد ُقْرآًنا َوُل َغة؛ ِب َد ِل ِ
" َفس َّمى م ْن َن َك َح ما َال َي ِحل َع ِادًياَ ،وأ َْو َج َب عليه اْل َحد ِل ُع ْد َو ِان ِهَ ،و َّ
يل
َ
َ
َ
ِ
{ب ْل أَْن ُت ْم َق ْوم َع ُادو َن} ُّ
َن ُيَقام
َعَراف "; َف َو َج َب أ ْ
[الش َعَراءَ ]166 :وَك َما َتَقَّد َم في " ْاأل ْ
َق ْوله َت َعاَلىَ :
ظ ِ
اهر َال ُغَبار عليه.
اْل َحد عليه ْمَ ،و َه َذا َ
ِ
ِ
ان ِْ
َن َق ْوله َت َعاَلى:
اإل ْج َماع ُمْن َع ِق ًدا َعَلى أ َّ
ُقْلتِ :فيه َن َظرَ ،ما َل ْم َي ُك ْن َجاه ًال أ َْو ُم َتأ َِوًالَ ،وإ ْ
ِن َك َ
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ِ
وج ِهم ح ِ
ِ
اف ُ َِّ
ين} “
انهم َفِإَّن ُه ْم َغْير َمُلو ِم َ
{واََّلذ َ
ين ُه ْم ل ُفُر ِ ْ َ
َ
اجهم أ َْو َما َمَل َك ْت أَْي َم ْ
ظو َن إال َعَلى أ َْزَو ْ
يعني المتأول في مثل صور النكاح في بعض صور النكاح وال يعود إلى أقرب مسألة التي هي
اللواط ،اللواط ال يقبل فيها أدني تأول ،لكن من نكح أخت من يطأها بملك يمين ،فهذه مسألة
مختلف فيها ،نكح أختها ،أو نكح متعة ،وال يعرف الحكم ،المقصود أنه متأول فيما يقبل التأويل
جاهال أو متأوًال
أو نكاح الرجل الرجل ،فهذا ال يقبل التأويل بحال؛ ألن قوله فيه نظر ما لم يكن
ً
ال يعود إلى أقرب مسألة ،مثل هذا ال يقبل التأويل ألبتة.

ِ
ص ِب ِه ِ
ال:
" ُخ َّ
الر َجال ُدون الن َساء; َفَق ْد َرَوى َم ْع َمر َع ْن َق َت َادة َق َ
ِ
ِ ِ
اه َي ِحل ِلي
َذل َك ل ُع َمَر َف َسأََل َهاَ :ما َح َمَلك َعَلى َذل َك؟ َقاَل ْتُ :كْنت أََر ُ
اْل َمْ أرَة ِب ِمْل ِك اليمين".

ِ
مها; َف ُذ ِكَر
َت َسَّرَر ْت ا ْمَأرَة ُغ َال َ
ِب ِمْل ِك ي ِم ِ
يني َك َما َي ِحل ِل َّلر ُج ِل
َ

مثل هذا قد يقبل ،لكن لو أن رجالً وطئ غالمه وزعم بأنه ملك يمين ُيقبل أم ما ُيقبل؟ ما يقبل
ألبتة ،هذا ما يقبل التأويل.
ِ
َّللا
َّللا عليه َو َسَّل َمَ -فَقاُلواَ :تأ ََّوَل ْت ِك َتاب َّ
َّللا َ -صَّلى َّ
َص َحاب َر ُسول َّ
اس َت َش َار ُع َمر في َر ْج َ
مها أ ْ
" َف ْ
َّللا َال أ ِ
ُحلك ِل ُح ٍر َب ْعده أََب ًدا".
ال ُع َمرَ :ال َجَرم! َو ََّ
 َعَّز َو َج َّلَ -عَلى َغْير َتأ ِْويلهَ ،ال َر ْجم عليهاَ .فَق َيعني عذرها وعاقبها بمنعها من النكاح.
ِ
ِ ِ
اه
بهاَ .و َع ْن أَِبي َب ْكر ْبن َعْبد َّ
َّللا أََّن ُه َسم َع أََب ُ
َمَر اْل َعْبد أََّال َي ْقَر َ
" َعا َقَب َها ب َذل َكَ ،وَدَأَر اْل َحد َعْن َهاَ ،وأ َ
ِ
ِ
ِ
اس َت ْسَرْرُت ُه،
اء ْت ُه ا ْمَأرَة ِب ُغ َال ٍم َل َها َوضيء َفَقاَل ْتِ :إني ْ
َيُقول :أََنا َح َضْرت ُع َمر ْبن َعْبد اْل َع ِزيز َج َ
ط ُؤ َها; َفاْن َه َع ِني َب ِني
َف َمَن َع ِني َبُنو َع ِمي َع ْن َذ ِل َكَ ،وإَِّن َما أََنا ِب َمْن ِزَل ِة َّ
يدة َفَي َ
الر ُجل َت ُكون َل ُه اْل َوِل َ
ِ
َّللا َل ْوَال َمْن ِزَلتك ِم ْن اْل َج َهاَلة َلَر َج ْم ُتك
َما َو ََّ
ال ُع َمر :أ ََت َزَّو ْجت َقْبله؟ َقاَل ْتَ :ن َع ْمَ ,ق َ
َعميَ ،فَق َ
ال :أ َ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
دها.
وه ِإَلى َم ْن َي ْخُرج ِبه ِإَلى َغْير َبَل َ
يع ُ
ِباْلح َج َارِة; َوَلك ْن ا ْذ َهُبوا ِبه َف ِب ُ
ِ ِ
ِ
ِ
وكة
َي َم ْن َ
طَل َب ِس َوى ْاأل َْزَواج َواْل َوَال ِئد اْل َم ْمُل َ
" َوَراء " ب َم ْعَنى س َوىَ ،و ُه َو َم ْف ُعول ب " اْب َت َغى " أ ْ
ال َّ
ظْرف.
َي َف َم ْن ِاْب َت َغى َما َب ْعد َذ ِل َك َف َم ْف ُعول ِاالْب ِت َغاء َم ْح ُذوفَ ،و " َوَراء " َ
الزجَّاج :أ ْ
َل ُهَ .وَق َ
ِ
ِ
ِ
َي اْلم َج ِ
اوُزو َن
َو" َذل َك " ُي َشار ِبه ِإَلى ُكل َم ْذ ُكور ُم َؤَّن ًثا َك َ
ان أ َْو ُم َذ َّكًارَ { .فأُوَلئ َك ُه ْم اْل َع ُادو َن} أ ْ ُ
َي َج َاوَز اْل َحد َو َج َازُه.
اْل َحد; َم ْن َع َدا أ ْ
ِِ
"الثامنة :قوله تعالى{ :و َّال ِذين هم ِأل ِ
اعو َن}
َماَنات ِه ْم َو َع ْهده ْم َر ُ
َ َ ُْ َ
ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ
َقَأَر اْل ُج ْم ُهورِ " :أل ِ ِ
له
َماَنة َواْل َع ْهد َي ْج َمع ُكل َما َي ْحم ُ
َماَناته ْم " باْل َج ْم ِعَ .وابن َكثير ب ْاإل ْفَرادَ .و ْاأل َ
َ
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اإل ْنسان ِمن أ ِ
الناس واْلمو ِ
اشَرة َّ
اعيد َو َغْير َذ ِل َك; َو َغ َاية
اه َق ْوًال َوِف ْع ًالَ .و َه َذا َي ُعم ُم َع َ
َمر دينه َوُدْنَي ُ
َ ََ
ِْ َ
ْ ْ
َذ ِلك ِح ْفظه واْل ِقيام ِب ِه .و ْاألَماَنة أَعم ِمن اْلعهد ،وُكل عهد َفهو أَماَنة ِفيما َتَقَّدم ِف ِ
يه َق ْول أ َْو ِف ْعل
َ
َ َ
َ ْ َْ َ
َ
َ
َ ْ َُ َ
َ َ
أ َْو ُم ْع َتَقد".
متعاقدا عليه بين الخلق ،وبين العبد مع ربه ،فالوضوء أمانة،
األمانة أعم ،وهي تشمل ما كان
ً
والغسل من الجنابة أمانة ،وأما بالنسبة للعقد والعهد فهو أخص.

ِ ِ
اإل ْفَر ِاد; َو َه َذا ِْ
تهم " ِب ِْ
اإل ْفَراد ِا ْسم
اتهم " َو َح ْم َزة َواْلك َسائيَ " :ص َال ْ
"التاسعةَ :قَأَر اْل ُج ْم ُهورَ " :صَل َو ْ
ِجْنس َف ُه َو ِفي َم ْعَنى اْل َج ِمع".
كسابقه مثل أماناتهم وأمانتهم مفرد مضاف يعم ،وهو في معني الجمع.
ِ
ِ
ودهاَ .وَق ْد
ظة َعَلى َّ
َ"واْل ُم َحا َف َ
وعها َو ُس ُج َ
اتهاَ ،وِإ ْت َمام ُرُك َ
تها َواْل ُمَب َادَرة إليها أ ََوائل أ َْوَق َ
ام َ
الص َالة إ َق َ
َتَقَّد َم ِفي " اْلَبَقَرة " ُم ْس َت ْوًفى.
"ثم قال{ :أُوَل ِئ َك ُه ُم اْل َو ِارُثو َن}

ِِ
ِ ِ
ِ ِ
َهل َّ
النار ِم ْن اْل َجَّنة.
َي َي ِرُثو َن َمَن ِازل أ ْ
َي َم ْن َعم َل ب َما ُذكَر في َهذه ْاْلَيات َف ُه ْم اْل َو ِارُثو َن; أ ْ
أْ
َّللا َعْن ُه َع ْن َّ
َّللا َت َعاَلى
َّللا عليه َو َسَّل َمِ« -إ َّن َّ
الن ِبي َ -صَّلى َّ
َوِفي اْل َخَبر َع ْن أَِبي ُهَرْيَرة َر ِض َي َّ
لهم َوَي ِرُثو َن
َج َع َل ِل ُك ِل ِإْن َسان َم ْس َكًنا ِفي اْل َجَّنة َو َم ْس َكًنا ِفي َّ
النارَ ،فأ َّ
َما اْل ُم ْؤ ِمُنو َن َفَي ْأ ُخ ُذو َن َمَن ِاز ْ
َّ ِ
َّ
لهم ِفي َّ
اهَ .ع ْن أَِبي ُهَرْيَرة
النار» َخَّر َج ُه ابن َم َ
اج ْه ِب َم ْعَن ُ
َمَن ِازل اْل ُكفار َوَي ْج َعل اْل ُكفار في َمَن ِاز ْ
ِ
ِ
َحد ِإَّال َوَل ُه َمْن َِزال ِن َمْن ِزل ِفي
َّللا َ -صَّلى َّ
ال َر ُسول َّ
َّللا عليه َو َسَّل َمَ « :-ما مْن ُك ْم م ْن أ َ
الَ :ق َ
أَْي ًضا َق َ
ات َف َد َخ َل َّ
اْل َجَّنة َو َمْن ِزل ِفي َّ
َهل اْل َجَّنة َمْن ِزلهَ ،ف َذ ِل َك َق ْوله َت َعاَلى{ :أُوَل ِئ َك
النار َو ِر َث أ ْ
النارَ ،فِإ َذا َم َ
صول َعَلى اْل َجَّنة ِوَار َثة ِم ْن َحْي ُث
ُه ْم اْل َو ِارُثو َن}» ِإ ْسَناده َص ِحيحَ .وَي ْح َت ِمل أ ْ
َن ُي َس َّمى اْل ُح ُ
همَ ،ف ُه َو ِا ْسم ُم ْس َت َعار َعَلى اْل َو ْج َهْي ِن".
ص َ
ُح ُ
ولها ُدون َغْير ْ
نعم؛ ألن اإلرث يحصل لبعض الناس دون بعض حتى في أمور الدنيا اإلرث يحصل لبعض

الناس دون بعض ،وكذلك الجنة تحصل لبعض الناس دون بعض.

"واْل ِفرَدوس ربوة اْلجَّنة وأَوسطها وأَ ْف َضلهاَ .خَّرجه ِ
الرَبِيع ِبْنت َّ
الن ْضر أُم
التْرِم ِذي ِم ْن َح ِديث ُّ
َُ
َ ْ ْ
َ
َ ََْ َ َ
ََْ
وه اْل ِفْرَد ْوس َفِإَّن ُه
الَ :ح ِديث َح َسن َص ِحيحَ .وِفي صحيح ُم ْس ِلم « َفِإ َذا َسأَْل ُت ْم َّ
َّللا َف َسُل ُ
َح ِارَثةَ ،وَق َ
ِ
ال أَُبو َح ِاتم ُم َح َّمد ْبن ِحَّبانَ :ق ْوله-
أ َْو َسط اْل َجَّنة َوأ ْ
َعَلى اْل َجَّنة َومْن ُه َت َفجَّر أَْن َهار اْل َجَّنة»َ .ق َ
َن اْل ِفْرَد ْوس ِفي َو َسط اْل ِجَنان ِفي اْل َعْرض َو ُه َو
َّللا عليه َو َسَّل َمَ « :فِإَّن ُه أ َْو َسط اْل َجَّنة» ُي ِريد أ َّ
َصَّلى َّ
َعَلى اْل َجَّنةُ ،ي ِريد ِفي ِاالْرِت َفاعَ .و َه َذا ُكله ُي َص ِحح َق ْول أَِبي ُهَرْيَرةِ :إ َّن اْل ِفْرَد ْوس َجَبل اْل َجَّنة َّال ِتي
أْ
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الل ْف َ ِ
َت َت َفجَّر ِمْن ُه أَْن َهار اْل َجَّنة .و َّ
ال
َ
يما َق َ
ظة ف َ
ِ
ِن َثَب َت َذ ِل َك َف ُه َو ِوَفاق َبْين
يلَ :حَب ِشَّية; َوإ ْ
َوق َ

مج ِ
يلِ :هي َف ِارِسَّية ُع ِرَب ْت.
اهد :رو ِمية ع ِربت .وِق
َُ
ُ َّ ُ َ ْ َ َ َ
ُّ
الل َغات".

يعني ما اتفقت عليه هذه اللغات ،أما كون الفردوس أعلى الجنة فظاهر ،وكونه وسط الجنة فهو
بمعني الوسط الخيار ،خيارها.
ِ
ِ
ِ
ال َّ
يها َخ ِال ُدو َن "
الضحَّاكُ :ه َو َعَربِي َو ُه َو اْل َكْرمَ ،واْل َعَرب َتُقول لْل ُكُرو ِمَ :فَراديسُ " .ه ْم ف َ
" َوَق َ
َفأُِن َث َعَلى َم ْعَنى اْل َجَّنة".
ين
اه ُن ْط َف ًة ِفي َقَر ٍار َم ِك ٍ
ِط ٍ
ين(ُ )12ث َّم َج َعْلَن ُ
ظا َم َل ْح ًما
اما َف َك َس ْوَنا اْل ِع َ
َف َخَل ْقَنا اْل ُم ْض َغ َة ِع َ
ظً

قوله تعالىَ { :وَلَق ْد َخَل ْقَنا ِْ
ان ِم ْن ُس َال َل ٍة ِم ْن
اإل ْن َس َ
(ُ )13ث َّم َخَل ْقَنا ُّ
الن ْط َف َة َعَلَق ًة َف َخَل ْقَنا اْل َعَلَق َة ُم ْض َغ ًة
ِِ
ين (.})14
اه َخْلًقا َ
َّللا أ ْ
َح َس ُن اْل َخالق َ
ُث َّم أَْن َش ْأَن ُ
آخَر َف َتَب َار َك َّ ُ
الس َالمَ -قاَله َق َتادة و َغيره؛ ِألَ َّنه است َّل ِمن ِ
ِْ
الطينَ .وَي ِجيء
آدم -عليه َّ
الص َالة َو َّ
اإل ْن َسان ُهَنا َ
ْ
ُ َ َ ْ
ُ ْ
َّ ِ ِ
ان َل ْم ُي ْذ َكر ِل ُش ْهَرِة ْاأل َْمر; َفِإ َّن
اه " َع ِائ ًدا َعَلى ابن َ
آدمَ ،وإ ْ
ِن َك َ
الضمير في َق ْولهُ " :ث َّم َج َعْلَن ُ
{ت َو َار ْت ِباْل ِح َج ِ
اب} [ص“ .]32 :
اْل َم ْعَنى َال َي ْصُلح ِإَّال َل ُهَ .ن ِظير َذ ِل َك " َح َّتى َ
ولم يسبق لها ذكر ،المراد الشمس ولم ُيسبق لها ذكر فإذا كانت الكناية بالضمير ال توقع في
لبس فال مانع منها ولم ُيسبق لها ذكر.
" وِقيل :اْلمراد ِب ُّ ِ
الس َال َلة َعَلى َه َذا َص ْف َوة اْل َماءَ ،ي ْع ِني
آدم; َقاَل ُه ابن َعَّباس َو َغْيرهَ .و ُّ
الس َال َلة ابن َ
َ َ َُ
الشيء; ُيَقالَ :سَلْلت َّ
الشيء ِم ْن َّ
السل َو ُه َو ِا ْس ِت ْخَراج َّ
الش ْعر ِم ْن
الس َال َلة ُف َعاَلة ِم ْن َّ
اْل َم ِنيَ .و ُّ
ْ
ْ
السْيف ِم ْن اْل ِغ ْمد َفاْن َس َّل; َو ِمْن ُه َق ْوله:
اْل َع ِجينَ ،و َّ
َف ُس ِلي ِثَيا ِبي ِم ْن ِثَيابك َتْن ُسل
ِِ
الش ِ
ِ
ِ
َّ
ال َّ
َف ُّ
اعر:
الن ْط َفة ُس َال َلةَ ،واْل َوَلد َسليل َو ُس َال َلة; َعَنى به اْل َماء ُي َسل م ْن الظ ْهر َسالَ .ق َ
ان َغْير َح ِصين
اء ْت ِب ِه َع ْضب ْاأل َِديم َغ َضْن َفًار
ُس َال َلة َفْرج َك َ
َف َج َ
آخر:
ال َ
َوَق َ
َس ِليَلة أَ ْفَراس َت َجَّلَل َها َب ْغل
َو َما ِهْند ِإَّال ُم ْهَرة َعَربَِّية
ِ ِ
وقولهِ :
َما َوَلده َف ُه َو
َي أ َّ
َي ِم ْن ِطين َخ ِالص; َفأ َّ
{م ْن ِط ٍ
َصل َ
َن ْاأل ْ
آدم َو ُه َو م ْن طينُ .قْلت :أ ْ
ين} أ ْ
الس َال َلة ِ
ِم ْن ِطين وم ِني ،حسبما بَّيَّن ِ
الطين ِإ َذا َع َصْرته
ال اْل َكْل ِبيُّ :
َ ََْ َ ُ
اه في أ ََّول ُس َ
ورة ْاألَ ْن َعامَ .وَق َ
ََ
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ِ
ِ
الس َال َلة.
َصا ِبعك; َفاََّل ِذي َي ْخُرج ُه َو ُّ
اْن َس َّل م ْن َبْين أ َ
َّ
الث ِانَيةَُ :ق ْوُل ُه َت َعاَلىُ{ :ن ْط َف ًة} َق ْد َم َضى اْلَق ْو ُل ِفي ُّ
الن ْط َف ِة َواْل َعَلَق ِة َواْل ُم ْض َغ ِة َو َما ِفي َذ ِل َك ِم َن
ْاألَح َكا ِم ِفي أ ََّو ِل اْلح ِج ،واْلحمد َِّ ِ
ّلِل َعَلى َذ ِل َك .
َ َ َ ُْ
ْ
ِ
َّ ِ
ف َّ
اس
آخَر} ْ
ال ابن َعَّب ٍ
ْناه َخْلقاً َ
اخَتَل َ
الثال َث ُةَ :ق ْوُل ُه َت َعاَلىُ { :ث َّم أَْن َشأ ُ
الن ُ
اس في اْل َخْل ِق ْاْل َخ ِرَ ،فَق َ
الر ِ ِ
الش ْع ِب ُّي َوأَُبو العالية َو َّ
َو َّ
ان .جمادا .وعن ابن
َّاك َوابن َزْي ٍدُ :ه َو َن ْف ُخ ُّ
وح ِفيه َب ْع َد أ ْ
الضح ُ
َن َك َ
َسَن ِ
ات َش ْع ِرِهَّ .
عباس :خروجه ِإَلى ُّ
ات
ان َوَنَب ُ
ال َق َت َاد ُة َع ْن ِفْرَقةٍَ :نَب ُ
الضح ُ
َّاكُ :خُر ُ
وج ْاأل ْ
الدْنَياَ .وَق َ
الشع ِر .مج ِ
اهٌدَ :كمال َشبا ِب ِه ،وروِي ع ِن ابن عمر .و َّ ِ
ام ِفي َه َذا َوِفي َغْي ِرِه ِم َن
يح أََّن ُه َع ٌّ
الصح ُ
َُ َ َ
َّ ْ ُ َ
َ ُ َ
ُ ََ َ
ِ
اإل ْدر ِ
اك َو ُح ْس ِن اْلم َح َاوَل ِة َوَت ْح ِص ِ
ُّ
وت".
يل اْل َم ْعُقوَالت ِإَلى أ ْ
َن َي ُم َ
الن ْط ِق َو ِْ َ
ُ
نعم إذا تغير حاله صار آخر ،إذا تغير حاله من طور إلى طور صار آخر.
ِِ
َن ُعمر ْب َن اْل َخ َّ
ط ِ
اب َل َّما َس ِم َع َص ْدَر
" َّا
َّللا أ ْ
َح َس ُن اْلخالق َ
ين} ُيْرَوى أ َّ َ َ
الر ِب َع ُةَ :ق ْوُل ُه َت َعاَلىَ { :ف َت َ
بار َك َّ ُ
َّللا أَحسن اْل َخ ِال ِقينَ ،فَقال رسول َّ ِ
َّللا عليه
َّللا َ -صَّلى َّ
ْاْلَي ِة ِإَلى َق ْوِل ِهَ ":خْلًقا َ
َ
ال َف َتَب َار َك َّ ُ ْ َ ُ
َ َُ ُ
آخَر" َق َ
ِ َّ ِ ِ
َّ
{وَلَق ْد َخَل ْقَنا ِْ
سان ِم ْن ُسال َل ٍة ِم ْن
اإل ْن َ
َو َسل َمَ « :-ه َك َذا أُْن ِزَل ْت»َ .وِفي ُم ْسَند الطَيالس ِيَ :وَن َزَل ْت َ
ِِ
َح َس ُن
ِط ٍ
َّللا أ ْ
َّللا أ ْ
َح َس َن اْل َخالق َ
ينَ ،فَن َزَل ْتَ { :ف َت َ
بار َك َّ ُ
ين} ْاْلَيةََ ،فَل َّما َن َزَل ْت ُقْل ُت أََناَ :تَب َار َك َّ ُ
َن َق ِائل َذ ِلك عبد َّ ِ
اْلخالِ ِقين} .ويروى أ َّ ِ ِ
ِه َذا
ِي أ َّ َ َ َ ْ ُ
َّللا ْب ُن أَِبي َسْر ٍحَ ،وب َ
َن َقائ َل َذل َك ُم َعا ُذ ْب ُن َجَب ٍلَ .وُرو َ
َ َ ُْ َ
ِ
آتي ِب ِم ْث ِل ما يأ ِْتي مح َّمٌد ،وِفيه َن َزل {ومن أَ ْظَلم ِم َّم ِن ا ْف َترى عَلى َّ ِ
السب ِب ارَتَّد وَقالِ :
َّللا َك ِذباً أ َْو
َ ََْ
َ
َُ
َ َ
َ
َّ َ ْ َ َ
ُ
ِ
ِ
َّللا} [االنعام"]93 :
قال أُوح َي إلى َوَل ْم ُي َ
قال َسأُْن ِز ُل م ْث َل َما أَْن َز َل َّ ُ
وح إليه َش ْي ٌء َو َم ْن َ
َ
مثل هذه المواقف يحصل فيها شيء من الفتنة إذا قال اإلنسان قوالً أصاب فيه الحق وطابقه قد

يغتر ،قد ُيصاب بغرور وقد يتعالى على غيره ،ثم يجره ذلك إلى أن ينسلخ من الدين بالكلية كما
حصل لبعض األذكياء من أهل العلم من فرط ذكائهم توقعوا أشياء فوقعت ،وتحدثوا عن أشياء
العجب واالستكبار ورؤية النفس –نسأل
فصارت كما هي ،ثم بعد ذلك خرجوا من الدين وسببه ُ
هللا العافية.-
ِ
ِِ
ِ
ِ
ين}
اع َل م َن اْلَبَرَكة{ .أ ْ
َح َس ُن اْلخالق َ
بار َك} َت َف َ
" َعَلى َما َتَقَّد َم َبَياُن ُه في" ْاألَ ْن َعا ِم "َ .وَق ْوُل ُه َت َعاَلىَ { :ف َت َ
الش ِ
أَتَقن َّ ِ ِ
ال ِل َم ْن َصَن َع َشْيًئا َخَلَق ُه ،ومنه قول َّ
اعُر:
الصانع َ
ُ
ينُ .يَق ُ

ق ُث َّم َال َي ْفرِي
َوَألَ ْن َت َت ْفرِي َما َخَل ْق َت َوَب ْعُ .. .
ض اْلَق ْو ِم َي ْخُل ُ
اس ،وإَِّنما ي َضاف اْل َخْلق ِإَلى َّ ِ
اس ِإَلى َن ْف ِي َه ِذ ِه َّ
الن ِ
ظ ِة َع ِن َّ
ض َّ
ال
الل ْف َ
َوَذ َه َب َب ْع ُ
الن ِ َ َ ُ ُ
ُ
َّللا َت َعاَلىَ .وَق َ
ِ
ِ ِِ
ِِ
ِ
َن َي ْخُل َق،
يسى -عليه السالم -أ ْ
ال{ :أ ْ
َح َس ُن اْلخالق َ
ين}؛ أل ََّن ُه َت َعاَلى َق ْد أَذ َن لع َ
ابن جريح إَّن َما َق َ
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ض ُهم ِفي َذ ِل َك .وَال ُتْن َفى َّ
الصْن ِعَ ،وإَِّن َما ِهي َمْن ِفَّي ٌة
ظ ُة َع ِن اْلَب َش ِر ِفي َم ْعَنى ُّ
الل ْف َ
اض َ
َو ْ
َ
طَر َب َب ْع ُ ْ
َ
اع َو ِْ
يج ِاد ِم َن اْل َع َدمِ.
ِب َم ْعَنى ِاال ْخ ِتَر ِ
اإل َ
ِ
امسةُِ :م ْن َه ِذ ِه ْاْلي ِة َقال ابن عَّب ٍ ِ
الص َح َاب ِة َع ْن َلْيَل ِة اْلَق ْد ِر
َل َم ْشَي َخ َة َّ
اس ل ُع َمَر ِح َ
َ
َ
اْل َخ َ
ين َسأ َ
َ
ِ
ِ
ينِ ،إ َّن هللا تعالى
ول َيا ابن َعَّب ٍ
َّللا أ ْ
الَ :يا أَم َير اْل ُم ْؤ ِمن َ
اس؟ َفَق َ
ال ُع َمُرَ :ما َتُق ُ
َعَل ُمَ ،فَق َ
َفَقاُلواُ َّ :
ِ
آد َم ِم ْن سبع ،وجعل رزقه في سبع ،فأراها ِفي
ين َسْب ًعاَ ،و َخَل َق ابن َ
خلق السموات َسْب ًعا َو ْاألََرض َ
ِ
َن َتأ ُْتوا ِب ِم ْث ِل َما أ ََتى َه َذا اْل ُغ َال ُم
ال ُع َمُر َ-ر ِض َي هللا عنه -أعجزكم أ ْ
َلْيَلة َسْب ٍع َو ِع ْش ِر َ
ينَ .فَق َ
َّال ِذي َل ْم َت ْج َت ِم ْع ُشؤو ُن َ ْأر ِس ِه.
آد َم ِم ْن َسْب ٍع" ِب َه ِذ ِه
يث ِب ُ
َو َه َذا اْل َح ِد ُ
طوِل ِه ِفي ُم ْسَن ِد ابن أَِبي َشْيَبةََ .فأََرَاد ابن َعَّب ٍ
اس" ُخ ِل َق ابن َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يها َحباَ .و ِعَنًبا َوَق ْضًبا َ .وَزْي ُتوًنا َوَن ْخ ًال.
ْاْلَيةَ ،وبَِق ْوِلهَ :و ُجع َل ِرْزُق ُه في َسْب ٍع" َق ْوُل ُهَ { :فأَْنَب ْتَنا ف َ
ِ
َب ِل ْْلَ ْن َعا ِم .
آد َمَ ،و ْاأل ُّ
وحدائق غلبا .وفاكهة وأبا} [عبسْ ] 27- 31 :اْلَيةََّ .
السْب ُع ِمْن َها البن َ
ِ
ِ
ِ
ول؛ ِأل ََّن َها ُت ْق َض ُب،
َواْلَق ْض ُب َيأ ُ
ْكُل ُه ابن َ
يل :اْلَق ْض ُب اْلُبُق ُ
اءَ ،ه َذا َق ْو ٌلَ .وق َ
آد َم َوَي ْس َم ُن مْن ُه الن َس ُ
الس ُّت اْلب ِ ِ
َب ِل ْْلَ ْنعامِ ،و ِ
ِ
السا ِب َع ُة ِهي
يل :اْلَق ْض ُب َو ْاأل ُّ
آد َمَ ،و َّ
اقَي ُة البن َ
ق ابن َ
َف ِه َي ِرْز ُ
َ
َ َ
آد َمَ .وق َ
َ
ِ ِ
ِ
ظ ِم ِرْز ِق ابن آدم.
َع َ
ل ْْلَ ْن َعامِِ ،إ ْذ ه َي م ْن أ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ال ِفي َه َذا اْل َم ْعَنى
َق ْوُل ُه َت َعاَلىُ { :ث َّم إَّن ُك ْم َب ْع َد ذل َك َل َمي ُتو َن} أ ْ
َي َب ْع َد اْل َخْل ِق َواْل َحَياة .النحاسَ :وُيَق ُ
ِ
َلم ِائ ُتو َنُ .ث َّم أ ْ ِ ِ
ِ
ِ
يام ِة ُتْب َع ُثون}".
َخَبَر باْلَب ْعث َب ْع َد اْل َم ْوت َفَق َ
الُ { :ث َّم إَّن ُك ْم َي ْوَم اْلق َ
َ
الميت بالتخفيف من مات حقيق ًة لذا قال{ :ثم إنكم بعد ذلك لميتون}
الميت بالتشديد من سيموت ،و َ
يعني في المستقبل {إنك ميت وإنهم ميتون}.
طالب..............:
هذا األصل من قد مات.
ليس من مات فاستراح بميت

إنما الميت ميت األحياء

قد يراد هذه بمعنى هذا ،وذاك بمعنى ذاك.
"قوُله َتعاَلى{ :وَلَق ْد َخَل ْقنا َفوَق ُكم سبع َ ِ
َي سبع سمواتَ .و َح َكى َعْن ُه أََّن ُه
ْ ْ ََْ
َ
ْ ُ َ
ال أَُبو ُعَبْي َد َة :أ ْ
طرائ َق} َق َ
الشيء ،أَي جعلت بعضه فوق بعض ،فقيل للسمواتِ َ :
َن َب ْع َض َها َف ْو َق
ق؛ ِأل َّ
الَ :
طَرائ ُ
ط َارْق ُت َّ ْ َ ْ
ُيَق ُ

ض".
َب ْع ٍ

ومنه قوله :طارقت النعل ،يعني جعل بعض الصفائح على بعض جعلها طرائق.
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ِ ِ
ط ِر َيق ًة .وِقيلِ :أل ََّنها َ ِ
{وما ُكَّنا َع ِن اْل َخْل ِق
" َواْل َعَر ُب ُت َس ِمي كل شيء فوق شيء َ
طَرائ ُ
َ
ق اْل َم َال ئ َكةَ .
َ َ
غاف ِلين} قال بعض العلماء :أي ع ْن َخْل ِق َّ ِ
ِ
َي َع ِن اْل َخْل ِق ُك ِل ِه ْم
ال أَ ْك َثُر اْل ُم َف ِس ِر َ
َ
َ
ين :أ ْ
الس َماءَ .وَق َ
ِِ
َي
َن َت ْسُق َ
ط عليه ْم َف ُت ْه ِل َك ُه ْمُ .قْل ُتَ :وَي ْح َت ِم ُل أ ْ
ِم ْن أ ْ
َن َي ُكو َن اْل َم ْعَنى" َوما ُكَّنا َع ِن اْل َخْل ِق غافل َ
ين" أ ْ
ِ ِ
ومَ ،عَلى َما َتَقَّد َم.
في اْلقَيا ِم بمصالحهم وحفظهمَ ،و ُه َو َم ْعَنى اْل َح ُّي اْلَقُّي ُ

قادرو َن} ِف ِ
ض وإَِّنا على َذ ٍ ِ ِ
ماء ماء ِبَق َد ٍر َفأَس َكَّن ِ
الس ِ
يه أَْرَب ُع
{ َوأَْن َزْلنا ِم َن َّ
َ
ْ ُ
هاب ِبه َل ُ
اه في ْاألَْر ِ َ
َ ً
َم َس ِائ َل:
ِِ
ِ
ِ ِ
َّللا َتعاَلى عَلى َخْل ِق ِه و ِم َّما ام َت َّن ِب ِه عليهم ،و ِم ْن أَع َ ِ
اء
ْ
َ
ْ َ
َ
ْاألُوَلىَ :هذه ْاْلَي ُة م ْن ن َع ِم َّ َ
ْ
ظ ِم اْلمَن ِن اْل َم ُ
السم ِ
ِ
اء اْل َحَي َو ِ
َّال ِذي ُه َو َحَيا ُة ْاألََب َد ِ
اء َعَلى ِق ْس َمْي ِن َ :ه َذا َّال ِذي َذ َكَر
انَ .واْل َم ُ
ان َوَن َم ُ
اء اْل ُمَنَّز ُل م َن َّ َ
ِ
الن ِ
اس َت ْوَد َع ُه ِفي ْاألَْر ِ
يها ُم ْخ َت َزًنا ِل َس ْق ِي َّ
اس َي ِج ُدوَن ُه
َّللا ُسْب َحاَن ُه َوَت َعاَلى َوأ ْ
ضَ ،و َج َعَل ُه ف َ
َخَبَر ِبأََّن ُه ْ
َّ ُ
ِعْند اْلح ِ
ِ
اس
ِي َع ِن ابن َعَّب ٍ
َ َ َ
اء ْاألَ ْن َه ِار َواْل ُعُيو ِن َو َما ُي ْس َت ْخَر ُج م َن ْاْلَب ِارَ .وُرو َ
اجة .إليهَ ،و ُه َو َم ُ
ِ
وغيره أنه إنما أراد األنهار األربعة :سيحان َو َجْي َح َ ِ
س
يل ِم ْصَر َواْل ُفَر َ
ال ُم َجاهٌدَ :لْي َ
اتَ .وَق َ
ان َون َ
ِِ
ض ماء ِإَّال وهو ِمن َّ ِ
ِ
اج َثا ِب ٌت ِفي ْاألَْر ِ
ض،
َ َُ َ
ُج ُ
س َعَلى ِإ ْط َالقهَ ،وإَِّال َف ْاأل َ
الس َماءَ .و َه َذا َلْي َ
في ْاألَْر ِ َ ٌ
َن يَقَّي َد َقوُله ِباْلم ِ
ِ
َّللا َت َعاَلى َق ْد َج َع َل ِفي ْاألَْر ِ
اء َوأَْن َز َل ِم َن
اء اْل َع ْذ ِبَ ،وَال َم َحاَل َة أ َّ
َفُي ْمك ُن أ ْ ُ
ض َم ً
َن َّ َ
ْ ُ َ
َّ ِ
اء.
الس َماء َم ً
اء ماء} ِإ َشارٌة ِإَلى اْلم ِ
وَق ْد ِقيلِ :إ َّن َقوَله{ :وأَْن َزْلَنا ِمن َّ ِ
َصَل ُه ِم َن اْلَب ْح ِر،
اء اْل َع ْذ ِبَ ،وأ َّ
َ
َن أ ْ
َ
ْ ُ َ
َ
الس َم َ ً
َ
َ
التص ِع ِ
السم ِ
َّللا َتعاَلى ِبُل ْط ِف ِه وحس ِن َت ْق ِد ِِ ِ
ِ
يد،
اب ِب َذ ِل َك َّ
اءَ ،ح َّتى َ
الرْف ِع َو َّ ْ
َرَف َع ُه َّ ُ َ
َُْ
ط َ
يره م َن اْلَب ْح ِر إَلى َّ َ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ُث َّم أَْن َزَل ُه ِإَلى ْاألَر ِ ِ
وح ِت ِه.
ض لُيْن َت َف َع ِبهَ ،وَل ْو َك َ
ان ْاأل َْمُر ِإَلى َماء اْلَب ْح ِر َل َما اْن ُتف َع ِبه م ْن ُمُل َ
ْ
نعم هذا ما يقوله علماء الهيئة يقولون :إن األصل أن الشمس إذا سلطت أشعتها على البحر
تبخر ثم تصاعد إلى الجو ،تكثف ثم نزل ،ومن أهل العلم من المتشرعة من يرى أن الماء ينزل
من السماء حقيقة من غير أن يصعد إليها ،وأن ميكائيل يكيله وينزله بقدر ،ولو زاد عن القدر

المحدد له لغرقوا ،وهللا أعلم بحقيقة الحال.

ِ
َّ ِ
ِ
َهَل َكَ ،و ِمْن ُه َق ْوُل ُه َت َعاَلى":
َي َعَلى ِم ْق َد ٍار ُم ْص ِل ٍح؛ أل ََّن ُه َل ْو َك ُثَر أ ْ
الثانَيةَُ :ق ْوُل ُه َت َعاَلى{ :بَق َد ٍر} أ ْ
ِ
ِ
هاب
وم} " [الحجرَ { .]21 :وإَِّنا َعلى َذ ٍ
ِن ِم ْن َش ْي ٍء ِإَّال عْن َدنا َخزائُن ُه َوما ُنَن ِزُل ُه ِإَّال ِبَق َد ٍر َم ْعُل ٍ
{ َوإ ْ
ِِ ِ
ِ
َي ِفي ُق ْدَرِتَنا ِإ ْذ َه ُاب ُه َوَت ْغ ِو ُيرُهَ ،وَي ْه ِل ُك
يد َوَو ِع ٌ
اء اْل ُم ْخ َت ِز َنَ .و َه َذا َت ْه ِد ٌ
يد ،أ ْ
به َلقادُرو َن} َي ْعني اْل َم َ
ش وَته ِل ُك مو ِ
اش ِ
َّ
َي
يه ْمَ ،و َه َذا َكَق ْوِل ِه َت َعاَلىُ { :ق ْل أَأ
اس ِباْل َع َ
َصَب َح ُ
ط ِ َ ْ
َرَْي ُت ْم ِإ ْن أ ْ
ََ
الن ُ
ماؤُك ْم َغ ْو اًر} أ ْ
ماء َم ِعين}"
يك ْم ِب ٍ
َغ ِائًارَ { ،ف َم ْن َيأ ِْت ُ
ذكر المفسرون هذه اآلية آخر تبارك لما قال _جل وعال_{ :قل أرأيتم إن أصبح مائكم غو ار فمن
يأتيكم بماء معين} قال رجل :تأتي به الفؤوس والمعاول ،فغار ماء عينه -نسأل هللا العافية،-
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هذه نتيجة المحادة والمعاندة نسأل هللا العافية..
ِ
اهيم ب ِن يوُنس ع ْن ج ِ
" َّ
الث ِال َثةَُ :ذ َكَر َّ
ام ِع بن سوادة
َّاسُ :قر َ
اق ْب ِن ِإْبَر َ ْ ُ َ َ َ
وب ِإ ْس َح َ
النح ُ
ِئ َعَلى أَِبي َي ْعُق َ
ِ
الَ :حَّد َثَنا َم ْسَل َم ُة بن على عن مقاتل بن حيان َع ْن ِع ْك ِرَم َة َع ِن
قال َ :حَّد َثَنا َس ِع ُ
يد ْب ُن َساب ٍق َق َ
ِ
َّ
َّللا َعْن ُه َماَ -ع ِن َّ
َّللا َ -عَّز
الن ِب ِي َ -صَّلى َّ
ابن َعَّب ٍ
ال« :أَْن َز َل َّ ُ
َّللا عليه َو َسل َمَ -ق َ
اس َ-رض َي َّ ُ
َو َج َّلِ -م َن اْل َجَّن ِة ِإَلى ْاألَْر ِ
ض َخ ْم َس َة أَْن َه ٍار َسْي ُحو َن َو ُه َو َن ْهُر اْل ِهْن ِدَ ،و َجْي ُحو َن َو ُه َو َن ْهُر َبْل ٍخ،
ِ
ِ
َّللا َتعاَلى ِم ْن عي ٍن و ِ
ات َو ُه َما َن ْهَار اْل ِعَر ِ
اح َد ٍة ِم ْن
َوِد ْجَل َة َواْل ُفَر َ
َْ َ
يل َو ُه َو َن ْهُر م ْصَر ،أَْن َزَل َها َّ ُ َ
اقَ ،والن َ
ِ ِ
ِ
َسَف ِل َدَر َج ٍة ِم ْن َدَر َج ِات َها َعَلى َجَن َ ِ
اس َت ْوَد َع َها
يل -عليه السالمَ -ف ْ
ُعُيون اْل َجَّنة في أ ْ
اح ْي جْب ِر َ
اس ِفي أَصَن ِ
ض وجعل ِفيها مَن ِ
اْل ِجبال وأَجر ِ
اف َع ِل َّلن ِ
ِ
اؤُه":
اف َم َعا ِي ِش ِه ْم َوَذ ِل َك َق ْوُل ُه َج َّل َثَن ُ
َ َ َ َْ َ
ْ
اها في ْاألَْر َ َ َ َ َ َ
{وأَْن َزْلَنا ِمن َّ ِ
اه ِفي ْاألَْر ِ
وج أَْر َس َل
ان ِعْن َد ُخُر ِ
ض} َفِإ َذا َك َ
َ
ْج َ
وج َو َمأ ُ
ْج َ
وج َيأ ُ
َس َكَّن ُ
َ
اء ِبَق َد ٍر َفأ ْ
الس َماء َم ً
ِ
ِ
ِ
ِ
يل َفَرَف َع ِم َن ْاألَْر ِ
يع ْاألَ ْن َه ِار اْل َخ ْم َسة َفَيْرَف ُع َذ ِل َك ِإَلى
ض اْلُقْر َ
آن َواْلعْل َم َو َجم َ
َّللا َ -عَّز َو َج َّل -جْب ِر َ
َّ ُ
هاب ِب ِه َل ِ
السم ِ
اء ِم َن ْاألَْر ِ
ض
اءَ ،ف َذ ِل َك َق ْوُل ُه َت َعاَلىَ { :وإَِّنا َعلى َذ ٍ
قادُرو َن} َفِإ َذا ُرِف َع ْت َه ِذ ِه ْاأل ْ
َشَي ُ
َّ َ
َفَقد أَهُلها َخير ِ
الد ِ
ين َو ُّ
الدْنَيا»".
َ ْ َ َْ

األنهار السابقة بهذا اللفظ سيحان وجيحان والنيل والفرات جاء بها الحديث الصحيح ،وأنها من

أنهار الجنة ،أما ما ذكر في الخبر األخير سيحون وجيحون إما أن يكون
مصحفا أو لفظ آخر
ً

ينطق به النهران اآلخران ،والنيل والفرات معروفان ،لكن هل مقتضى كونهما من أنهار الجنة

يكون لهم خصيصة؟ وفي مائهما بركة مثالً؟ أو يندب الشرب منهما ،أو يندب االغتسال فيهما

وما شابه ذلك؟

ما الفائدة من كونهم من أنهار الجنة؟ يعني مثلما جاء في الروضة« :ما بين بيتي ومنبري
روضة من رياض الجنة» هل يقتضي هذا أن تختص بمزيد عبادة أو ما أشبه ذلك يصلي فيها

ويعتكف فيها؟ تكون أولى من غيرها؛ ألنها من الجنة روضة من
ويتعبد فيها ُ
ويتلى فيها القران ُ
رياض الجنة هل يقتضي هذا أم ال؟ ما الفائدة من تخصيص هذه األنهار من كونها من الجنة؟
طالب ...:ذكر فضلها.

ذكر فضلها مجرد خبر ٍ
عار من الفائدة لو جاء خبر آخر يدل على ما يشمل هذه األشياء وغيرها

وأُمر به مثل «إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا»« ،وما بين البيت والمنبر روضة من رياض
الجنة» فهل نرتع أم ما نرتع؟ هذا فرد من أفراد العام ،يعني كونه ُيفسر بحلق الذكر هذا فرد من
األفراد ،وال يقتضي التخصيص ،فكلما مررنا بروضة من رياض الجنة علينا أن نرتع امتثاالً
لألمر وهذه منه ،لكن األنهار هذه جاء ما يخصها أو ما يشملها بمجموعه؟ ما جاء شيء

فافترق.

طالب......:
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يعني المياه ما ورد فيها.
طالب......:
يعني ما في شك لها وجه اختصاص ،يعني كوننا نتعبد باالغتسال فيها والشرب منها يحتاج إلى

نص ولو عام مثل «إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا» ،يعني يقتضي أننا إذا مررنا بهذه الروضة

من رياض الجنة فإننا نخصها بشيء من العبادة امتثاالً للفظ العام.
ط ِ
الر ِبعةُُ :ك ُّل ما َن َزل ِمن َّ ِ
ط َّهٌرُ ،ي ْغ َت َس ُل ِب ِه
اهٌر ُم َ
ان أ َْو َغْيَر ُم ْخ َت َز ٍن َف ُه َو َ
الس َماء ُم ْخ َت َزًنا َك َ
َ َ
" َّا َ
َ
َوُي َت َو َّضأُ ِمْن ُهَ ،عَلى َما يأتي في "الفرقان بيانه.
ِ ِ
ناب َل ُكم ِفيها َفو ِ
يه م ْسأََل َت ِ
ان:
{ َفأَْن َشأْنا َل ُك ْم ِب ِه َجَّن ٍ
ات ِم ْن َن ِخ ٍ
اك ُه َك ِث َيرٌة َو ِمْنها َتأ ُ
يل َوأ ْ
َع ٍ ْ
ْكُلو َن} ف َ
ات ،وأَوجدَن ِ
النب ِ
ِ
اهَ .وَذ َكَر َت َعاَلى
َي َج َعْلَنا َذل َك َسَب َب َّ َ
اه ِبه َو َخَل ْقَن ُ
َ ْ َْ ُ
ْاألُوَلىَ :ق ْوُل ُه َت َعاَلىَ { :فأَْن َشأْنا} أ ْ
ِ
ِ َّ ِ ِ
ِ
َّ ِ
ف واْلم ِديَن ِة و َغْي ِرِهماَ ،قاَل ُه َّ
ِيَ .وِأل ََّن َها أَْي ًضا
الطَبرُّ
يل َو ْاأل ْ
َ
َعَن َ
النخ َ
َ
اب؛ أل ََّن َها َث َمَرُة اْلح َج ِاز بالطائ َ َ
الثم ِارَ ،ف َذ َكرها َت ْش ِري ًفا َلها وَتْن ِبيها عليهاَ{ .ل ُكم ِفيها} أي ِفي اْلجَّن ِ
َشر ِ
اتَ { .فو ِ
اك ُه} ِم ْن َغْي ِر
ََ
أ َْ ُ
َ
َ َ ً
ْ
ْ
ف َ
ِ
الن ِخ ِ
َعَن ِ
ود َعَلى َّ
اعَ ،و ْاأل ََّو ُل
ُّ
اب َخ َّ
الر َ
يها َمَرِات ُب َوأَْن َو ُ
َن َي ُع َ
ط ِب َواْل ِعَن ِبَ .وَي ْح َت ِم ُل أ ْ
يل َو ْاأل ْ
اص ًة؛ ِإ ْذ ف َ
الثمر ِ
أ َ ِ ِ َّ
ات".
َع ُّم ل َسائ ِر َ َ

نعم التمر والعنب على اختالف المراحل في مرحلة من المراحل فاكهة ،ومرحلة من المراحل

غذاء.
" َّ ِ
الرواي ِة ِعْن َدَنا يحَن ُث ِباْلب ِ
َشَب َه َها.
اق َال ِء اْل َخ ْضَر ِاء َو َما أ ْ
الثانَي ُةَ :م ْن َحَل َ
َْ
َ
ف أََّال يأكل فاكهة ،ففي ِ َ َ
اء والخيار والجزر؛ ألنها من القبول َال ِمن اْل َف ِ
وَقال أَبو ح ِني َفةََ ،ال يحَن ُث ِبأَ ْك ِل اْل ِق َّث ِ
اك َه ِةَ .وَك َذ ِل َك
َْ
َ
َ َ ُ َ
اللوُز واْل ُفس ُتق؛ ِأل َّ ِ ِ
َشياء َال ُتعُّد ِمن اْل َف ِ
اك َه ِة".
َ َ
اْل َج ْوُز َو َّ ْ َ ْ ُ
َن َهذه ْاأل ْ َ َ
لكن هل يحنث بها كالتمر ،أو ال يحنث؟ على قول األكثر أن مرد األيمان والنذور إلى األعراف
العرف ،ما يدخل التمر في الفاكهة ،ما يدخل التمر في الفاكهة ،وإذا نظرنا إلى اآلية وقلنا :إن
ُ
الضمير يعود على تقدم {لكم فيها} قلنا يحنث؛ ألنه فاكهة.
ِ
ِ ِ
اء
َّاصا َي ْحَن ُثَ .وَك َذ ِل َك اْل ِب ِطي ُخ؛ ِأل َّ
َن َه ِذ ِه ْاأل ْ
ِن أ َ
" َوإ ْ
َك َل ُت َّف ً
احا أ َْو َخ ْو ًخا أ َْو م ْشم ًشا أ َْو تيًنا أ َْو ِإج ً
َشَي َ
ُكَّلها ُت ْؤَكل عَلى ِجه ِة َّ ِ
الطعا ِم وبع َدهَ ،ف َكاَن ْت َف ِ
َّ
اك َهةً".
ُ َ
الت َف ُّكه َقْب َل َ َ َ ْ ُ
َ
َ

لكن ما أحد يقول :إنه لو حنث أال يقرب الفاكهة ثم أوقد النار في الشتاء والشاعر يقول :النار

فاكهة الشتاء يحنث أم ما يحنث؟ ال يحنث قوًال واحد ،وسميت فاكهة.
ِِ
َشي ِ
ِ
َن َذ ِل َك َال ُي ْؤَك ُل ِإَّال ِفي َب ْع ِ
ض اْلُبْل َد ِ
انَ .وَال
يخ اليابس؛ ِأل َّ
اء ِإَّال اْل ِب ِط َ
س َهذه ْاأل ْ َ
" َوَك َذل َك َيا ِب ُ
يخ اْل ِهْن ِد ِي؛ ِأل ََّنه َال يعُّد ِمن اْل َفو ِ ِ
طًبا َال َي ْحَن ُث.
َي ْحَن ُث ِبأَ ْك ِل اْل ِب ِط ِ
َك َل ِعَنًبا أ َْو ُرَّماًنا أ َْو ُر َ
ِن أ َ
اكهَ .وإ ْ
ُ َُ َ َ
احباه َفَق َاال يحَن ُث؛ ِأل َّ ِ ِ
َشياء ِم ْن أَع ِز اْل َفو ِ
ِ
اك ِهَ ،وُت ْؤَك ُل َعَلى َو ْج ِه َّ
التَن ُّعمِ.
َْ
َ
َو َخاَل َف ُه َص َ ُ
َ
َن َهذه ْاأل ْ َ َ
يص ِجب ِريل و ِم َ ِ
ِ
ِ
اإل ْفَر ُاد َل َها بالذكر في كتاب هللا -عز َج َّل-؛ ِل َكم ِ
َو ِْ
يل ِم َن
ال َم َعان َ
يهاَ ،ك َت ْخص ِ ْ َ َ
يكائ َ
َ
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اْل َم َال ِئ َك ِة" .
يعني من عطف الخاص على العام ،االهتمام بشأن الخاص والعناية به.
ِ
يهما ِ
اكه ِة مَّرًة َفَقالِ :
ِ
{ف ِ
فاك َه ٌة َوَن ْخ ٌل
الَ :ع َ
ف َه ِذ ِه ْاأل ْ
اح َت َّج أَُبو َحني َف َة ِبأ ْ
طَ
" َو ْ
َ
َشَي َ
َن َق َ
اء َعَلى اْل َف َ َ
ان} [الرحمن."]68 :
َوُرَّم ٌ

والعطف في األصل يقتضي المغايرة.
ِِ
اء َفَقال{ :و ِ
َشي ِ
ِ
وف َغْيُر
فاك َه ًة َوأَبا} " [عبسَ ]31 :واْل َم ْع ُ
" { َو َمَّرًة َع َ
ط ُ
طَ
ف اْل َفاك َه َة َعَلى َهذه ْاأل ْ َ
َ َ
اْلمع ُ ِ
ِ
الشي ِء اْلو ِ
يق ِباْل ِح ْك َم ِة ِذ ْكُر َّ
ظْي ِن ُم ْخَت ِل َفْي ِن ِفي َم ْو ِض ِع اْل ِمَّن ِة.
اح ِد ِبَل ْف َ
َْ
طوف عليهَ ،وَال َيل ُ
َ
ْ
َن ما َكان َف ِ
ِ
ان ُي ْك َت َفى ِب ِهما ِفي َب ْع ِ
ض اْلُبْل َد ِ
اك َه ًة َال َفْر َق َبْي َن
َواْل ِعَن ُب َو ُّ
ان َف َال َي ُكو ُن َفاك َهةًَ ،وِأل َّ َ َ
الرَّم ُ
َ
ِ ِ
ِ
ِِ
اء َال يعُّد َف ِ
َشي ِ
اك َه ًةَ ،ف َك َذ ِل َك َر ْطُب َها.
س َهذه ْاأل ْ َ
َُ
َر ْط ِبه َوَيا ِبسهَ ،وَيا ِب ُ
الده ِن و ِصبغ ِل ْْل ِك ِلين} ِف ِ
ط ِ
يه ِس ُّت َم َس ِائ َل:
قوله تعالىَ { :و َش َجَرًة َت ْخُر ُج ِم ْن ُ
ناء َتْنُب ُت ِب ُّ ْ َ ْ ٍ
َ
ور َسْي َ
ِ
الرْف َع؛ ِأل ََّن ُه َل ْم َي ْظ َه ِر
ف َعَلى َجَّن ٍ
اء َّ
(و َش َجَرًة) َش َجَرًة ُعط َ
اتَ .وأ َ
ْاألُوَلىَ :ق ْوُل ُه َت َعاَلىَ :
َج َاز اْل َفَّر ُ
الزي ُتو ِن .وأَ ْفردها ِب ِ
الذ ْك ِر؛ ِلع ِظي ِم مَن ِ
اف ِع َها ِفي أَْر ِ
ض
اْل ِف ْع ُلِ ،ب َم ْعَنى َوَث َّم َش َجَرًةَ ،وُي ِر ُ
َ ََ َ
يد ِب َها َش َجَرَة َّ ْ
َ
َ
ِ
الس ْق ِي واْلح ْف ِر و َغي ِر َذ ِلك ِمن اْلمراع ِ
ِ
ِ
َّ
اة ِفي
اه ِد َها ِب َّ
الشا ِم َواْل ِح َج ِاز َو َغْي ِرِه َما م َن اْل ِب َالدَ ،وِقَّلة َت َع ُ
َ َ َُ َ
َ َ َ ْ
َش َج ِار.
َس ِائ ِر ْاأل ْ
ور سيناء} أَي أَْنب َتها َّ ِ
{ َت ْخرج} ِفي مو ِض ِع ِ
َص ِل ِم ْن َه َذا اْل َجَب ِل َّال ِذي
الص َف ِةِ { .م ْن ُ
ُُ
َْ
َّللا في ْاأل ْ
ط ِ َْ َ ْ َ َ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
َّ
اء م ْن أَْر ِ
ض َّ
وسى -عليه
َّللا فيهَ .و ُ
َّللا عليه ُم َ
الشا ِم َو ُه َو اْل َجَب ُل الذي َكل َم َّ ُ
طور َسْيَن َ
َب َار َك َّ ُ
اس و َغيره ،وَق ْد َتَقَّدم ِفي اْلبَقرِة و ْاأل ِ
ُّ
ور اْل َجَب ُل ِفي َك َال ِم اْل َعَر ِب.
ََ َ ْ
َعَرافَ .والط ُ
السالمَ ،-قاَل ُه ابن َعَّب ٍ َ ْ ُ ُ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ال ابن زيد :هو جبل َبْي ِت اْلم ْق ِد ِ
ود ِم ْن ِم ْصَر
س َم ْم ُد ٌ
يلُ :ه َو م َّما ُع ِر َب م ْن َك َال ِم اْل َع َجمَِ .وَق َ
َوق َ
َ
اخُت ِل ِ
التأ ِْو ِ
َن ُيَن َّو َن
اه اْل َح َس ُنَ ،وَيْل َزُم َعَلى َه َذا َّ
يل أ ْ
ِإَلى أَْيَلةََ .و ْ َ
ال َق َت َاد ُةَ :م ْعَن ُ
اءَ ،فَق َ
ف في َسْيَن َ
ِ
الطور عَلى َّ ِ
ِ
اه َش َجٌرَ ،وَيْل َزُم ُه ْم
ُّ ُ َ
ال َم ْع َمٌر َع ْن فْرَق ٍة َ :م ْعَن ُ
ال ُم َجاهٌدَ :م ْعَن ُ
اه ُمَب َار ٌكَ .وَق َ
الن ْعتَ .وَق َ
الطور .وَقال اْلجمهور :هو اسم اْلجب ِلَ ،كما َتُقول جبل أُح ٍد .وعن مج ِ
َن يَن ِوُنوا ُّ
اه ٍد أَْي ًضا:
ُ ََ ُ ُ َ َ ْ ُ َ
َ َ َ ُ ْ ُ ُ َُ ْ ُ َ َ
أْ ُ
َ
ِِ ِ
يف اْل َجَبل إليه؛ ِل ُو ُج ِ
ود ِه ِعْن َد ُه.
اء َح َجٌر ِب َعْينه أُض َ
ُ
َسْيَن ُ
ِ ِ
ِ
الثمار َفهو سيَناء ،أَي حس ٌن .وَق أَر اْل ُكوِفُّيو َن ِب َف ْت ِح ِ
الس ِ
ين َعَلى
َ َ
ال ُمَقات ٌلُ :ك ُّل َجَب ٍل َي ْحم ُل َ َ ُ َ َ ْ ُ ْ َ َ
َوَق َ
ِ
الصر ِ
ِ
ِ
َن ِفي ِ
ف ِفي اْل َم ْع ِرَف ِة َو َّ
آخ ِرَها
الن ِكَرِة؛ ِأل َّ
َو ْز ِن َف ْع َال َءَ ،وَف ْع َال ُء في َك َال ِم اْل َعَر ِب َكث ٌيرُ ،ي ْمَن ُع م َن َّ ْ
ِ ِ ِ ِ
يث ،وأ َِلف َّ ِ ِ
التأِْن ِ
ِ
يه ،وَلي ِ
ِ
ف َّ
اء
َ ُ
أ َِل َ
التأْنيث ُم َال ِزَم ٌة ل َما ه َي ف َ ْ َ
س في اْل َك َال ِم َف ْع َال ُءَ ،وَلك ْن َم ْن َقَأَر سيَن َ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
اءَ ،وَل ْم ُي ْصَر ْف ِفي َه ِذ ِه ْاْلَي ِة؛ ِأل ََّن ُه ُج ِع َل
ب َك ْس ِر السين جعله فعال الَ ،فاْل َه ْم َزُة فيه َك َه ْم َزة حْرَب َ
َع َج ِم ٌّي".
اس َم ُب ْق َعةٍَ .وَز َع َم ْاأل ْ
َخ َف ُ
اس ٌم أ ْ
ش أََّن ُه ْ
ْ
إن الزيتون وما جاء في مدحه شيء كثير في نصوص الكتاب والسنة ومن كالم أهل العلم،

ويأتي بسورة النور في آية النور شيء من فضائله بتفصيلها .مرض شخص فرأى في المنام من
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يقول له :شفاؤك في ال وال ،فذهب إلى العابر فقال له الزيتون{ :ال شرقية وال غربية}.
اء و َض ِم اْلب ِ
الد ْه ِن} َق أَر اْلجمهور" َتْنب ُت" ِب َف ْت ِح َّ ِ
" َّ
اءَ ،و َّ
الث ِانَيةَُ :ق ْوُل ُه َت َعاَلىَ { :تْنُب ُت ِب ُّ
الت ْق ِد ُير:
َ
َ ُُْ ُ ُ
الت َ
الت ِ
ير وأبو عمرو بضم َّ
َتْنُب ُت َو َم َع َها ُّ
اء َوَك ْس ِر
ولَ :خَر َج َزْيٌد ِب ِس َال ِح ِهَ .وَقَأَر ابن َك ِث ٍ
الد ْه ُنَ ،ك َما َتُق ُ
ير عَلى ه ِذ ِه اْل ِقراء ِةَ ،فَقال أَبو علي اْل َف ِارِسيِ َّ :
اخُت ِلف ِفي َّ ِ
ِ
اها َو َم َع ُه
ُّ
الت ْقد ُير ُتْن ِب ُت َجَن َ
الت ْقد ِ َ َ
اْلَباءَ .و ْ َ
َ ُ
ََ
الد ْه ُنَ ،فاْلم ْف ُعول م ْح ُذ ٌ ِ
يك ْم ِإَلى َّ
ُّ
الت ْهُل َك ِة} [البقرة:
اء َزِائ َد ٌةِ ،م ْث ُلَ { :وال ُتْلُقوا ِبأَْي ِد ُ
يل :اْلَب ُ
وفَ .وق َ
َ ُ َ
الش ِ
ِ
ال َّ
اعُر:
َ ،]195و َه َذا َم ْذ َه ُب أَبي ُعَبْي َد َةَ .وَق َ
السي ِ
ف َوَنْر ُجو ِباْل َفَر ِج
َن ْض ِر ُب ِب َّ ْ
آخُر:
ال َ
َوَق َ
ِ
ات أ ْ ِ
ود اْلم َح ِ
اج ِر َال َي ْقَ ْأر َن بالسور
ُه َّن اْل َحَرائُر َال َرَّب ُ
َخمَرة .. .ى ُس ُ َ
ِ
يلَ :نَب َت َوأَْنَب َت ِب َم ْعًنىَ ،فَي ُكو ُن اْل َم ْعَنى َك َما َم َضى
َّمَ .وق َ
ونحو هذا قال أَُبو علي أَْي ًضاَ ،وَق ْد َتَقد َ
ِ
ِ ِ
اء ِة اْل ُج ْم ُه ِ
اقَ ،و ِمْن ُه َق ْو ُل ُزَهْي ٍرَ :ح َّتى ِإ َذا أَْنَب َت اْلَبْقل".
ورَ ،و ُه َو َم ْذ َه ُب اْل َفَّراء َوأَِبي ِإ ْس َح َ
في قَر َ
واالتحاد معنى الثالثي والرباعي جاء قوله -جل وعال{ :-أنبتكم من األرض نباتا} ولو عاد إلى
العقل نفسه لقال إنباتًا ،فدل على أن معنى الثالثي والرباعي واحد.
ِ ِ
يها:
َص َم ِع ُّي ُيْن ِكُر أَْنَب َتَ ،وَي َّت ِه ُم َق ِص َ
يد َة ُزَهْي ٍر َّالتي ف َ
" َو ْاأل ْ
أرَيت َذوِي اْلحاج ِ
ات َح ْو َل ُبُيوِت ِه ْمَ .. .ق ِطيًنا ِب َها َح َّتى ِإ َذا أَْنَب َت اْلَبْق ُل
َُْ
َ َ
اء وَنص ِب اْلب ِ
الد ْه ِن" ِبرْف ِع َّ ِ
َي َنَب َتَ .وَقَأَر ُّ
َعَر ُجُ ":تْنَب ُت ِب ُّ
اءَ .قا َل ابن ِج ِني
الزْهرُّ
ِي َواْل َح َس ُن َو ْاأل ْ
َ
الت َ ْ
َ
أْ
ِ
ِ ِ
ِ
َو َّ
ودَ ":ت ْخُر ُج ِب ُّ
الد ْه ِن" َو ِهي
اء ِة ابن َم ْس ُع ٍ
الزج ُ
اء اْل َحال ،أ ْ
َي َتْنُب ُت َو َم َع َها ُد ْهُن َهاَ .وفي قَر َ
َّاج :ه َي َب ُ
َ
اإل ْنب ِ
ِ
الد ْه ُن اْلماء َّ
َباء اْل َح ِ
ال .وقال ابن َدَر ْس ُت َوْي ِهُّ :
ش":
اتَ .وَقَأَر ِزُّر ْب ُن ُحَبْي ٍ
اللِي ُنُ ،تْن ِب ُت م َن ِْ َ
َ ُ
ُ
ِ
ِ
ِ
اء وَكس ِر اْلب ِ
ُتْن ِب ُتِ -ب َض ِم َّ ِ
ان ْب ُن َعْب ِد اْل َم ِل ِك
اء -الد ْ
ُّه ُن" ِب َح ْذف اْلَباء َوَن ْص ِبهَ .وَقَأَر ُسَلْي َم ُ
َ
الت َ ْ
ِ ِ
َشهب "ِ :ب ِ
ان ِ
الزْي ِت َعَلى ِْ
انَ ،و ِهي ِم ْن أَْرَك ِ
اإل ْن َس ِ
الد َه ِ
يد ِن ْع َم ِة َّ
الن َع ُم
ان"َ .واْل ُمَر ُاد ِم َن ْاْلَية َت ْعد ُ
َو ْاأل ْ َ ُ
َ
الصح ِ
َّال ِتي َال ِغَنى ِب ِ
الزْي ُتو ِن َش َجُر َّ
َّة َعْن َهاَ .وَي ْد ُخ ُل ِفي َم ْعَنى َّ
اخ ِت َال ِف ِه ِب َح َس ِب
الزْي ِت ُكُّل ُه َعَلى ْ
ط ِار.
ْاألَ ْق َ
ور .وَق أر ْ ِ
ِ
ِ
ِ ِِ
َّ ِ
غ" ِباْل َج ْم ِعَ .وَقَأَر
َصَبا ٌ
الثال َث ُةَ :ق ْوُل ُه َت َعاَلىَ { :وصْب ٍغ ل ْْلكل َ
َت فْرَقةٌَ ":وأ ْ
اء ُة اْل ُج ْم ُه ِ َ َ
ين} قَر َ
الزيت َّال ِذي يص َ ِ ِ
ِ
عِ
غ،
الِ :صْب ٌغ َو ِصَبا ٌ
امُر ْب ُن َعْب ِد َقْي ٍ
سَ ":و َمتاعاً"َ ،وُيَر ُاد ِبه َّ ْ ُ
َ
ُْ
طَب ُغ به ْاألَ ْك ُلُ ،يَق ُ
ِ
ِ ِ
ِ
َص ُل
اه اْل َهَرو ُّ
س َوِلَب ٍ
اغَ ،وِلْب ٍ
اسَ .وُك ُّل ِإ َد ٍ
م ْث َل دْب ٍغ َوِدَب ٍ
ام ُي ْؤَت َد ُم ِبه َف ُه َو صْب ٌغَ ،ح َك ُ
ِي َو َغْيُرُهَ .وأ ْ
الصب ِغ ِإ َذا ُغ ِمس ِف ِ
ِ
ِ
الصْب ِغ ما يَل َّو ُن ِب ِه َّ
الث ْو ُبَ ،و ُش ِب َه ِْ
يه".
ام ِب ِه؛ ِأل َّ
َن اْل ُخْب َز ُيَل َّو ُن ِب ْ
َ ُ
َ
اإل َد ُ
وعلى هذا يكون صبغ الفعل بمعني المفعول ،صبغ يعني مصبوغ ،طعام مصبوغ بالدهن
لآلكلين.

َّللا َت َعاَلى ِفي َه ِذ ِه َّ
الد ْه ُن َّ
ال ُمَق ِات ٌلْ :األ ُْد ُم َّ
الزْي ُتو ُنَ ،و ُّ
الش َجَرِة أ ُْد ًما َوُد ْهًنا،
الزْي ُتَ .وَق ْد َج َع َل َّ ُ
" َوَق َ
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َف ِ
الصْب ُغ َعَلى َه َذا َّ
الزْي ُتو ُن.
طب ُغ ِف ِ
يه ِمن اْلم ِائع ِ
ات َك َّ
الر ِب َواْل َخ ِل
َّا
ف أ َّ
الس ْم ِن َواْل َع َس ِل َو ُّ
الزْي ِت َو َّ
الر ِب َع ُةَ :ال ِخ َال َ
َن ُك َّل َما ُي ْص َ َ
َ َ َ
َو َغْي ِر َذ ِل َك ِم َن ْاأل َْمَر ِ
ام".
اق أََّن ُه ِإ َد ٌ
الزيت والعسل والسمن والعسل هذه معروفة ،الرب ما هو؟
طالب....:

دبس التمر الذي يوضع مع السمن المقصود أنه مما يستخلص من التمر يوضع مع السمن

معروف عند البداية.
ص رسول َّ ِ
َّ
ِ
الِ« :ن ْع َم ِْ
اه ِت ْس َع ٌة
َّللا َ -صَّلى َّ
ام اْل َخ ُّل» َرَو ُ
َّللا عليه َو َسل َمَ -عَلى اْل َخل َفَق َ
" َوَق ْد َن َّ َ ُ ُ
اإل َد ُ
امَأر ََت ِ
يح َجا ِبٌر َو َع ِائ َش ُة َو َخ ِار َج ُة َو ُع َمُر
الص ِح ِ
اه ِفي َّ
ِم َن َّ
الص َح َاب ِةَ ،سْب َع ُة ِر َج ٍ
انَ .و ِم َّم ْن َرَو ُ
ال َو ْ
وابنه عبيد َّ ِ
س َوأ ُُّم َه ِان ٍئ.
َّللا َوابن َعَّب ٍ
َ ُ َُ ْ ُ
اس وأبو هريرة وسمرة ابن ُجْن ُد ٍب َوأََن ٌ
ِِ
ِ ِ
اخُت ِلف ِفيما َكان ج ِ
ِ
ام ًدا َك َّ
الت ْم ِر َو َّ
الل ْح ِم َو َّ
ور
اْل َخام َسةَُ :و ْ َ َ َ َ
الزْي ُتو ِن َو َغْي ِر َذل َك م َن اْل َج َوامدَ ،فاْل ُج ْم ُه ُ
ِ
أ َّ ِ َّ
ف أََّال َيأ ُ ِ
ال أَُبو َح ِني َفةََ :ال
اما َفأ َ
امَ ،ف َم ْن َحَل َ
َن َذل َك ُكل ُه ِإ َد ٌ
َك َل َل ْح ًما أ َْو ُجْبًنا َحن َثَ .وَق َ
ْك َل إ َد ً
ِ
اه".
َي ْحَن ُثَ ،و َخاَل َف ُه َصاحَب ُ
إدام الخبز تأدمه بلحمه فاللحم إدام ،إدام الخبز تأدمه بلحم فذاك أمانة هللا ،الثريد ما ُيأتدم به

ويوضع في الخبز ليسيغه فهو إدام أيا كان.
ِ
" وَق ْد روِي ع ْن أَِبي يوسف ِم ْثل َقو ِل أَِبي ح ِني َفةَ .واْلبْقل َليس ِبِإ َد ٍ ِ
يعاَ .و َع ِن
ُ ُ َ
َ
َ ُ َ َ
ُ ْ
ام في َق ْوِل ِه ْم َجم ً
َ َ ُ َْ
ان ،واْلم ْشهور أََّنه َليس ِبِإد ِ ِ
الش ِ
ِ
َّ
اف ِع ِي ِفي َّ
الص ِحي ُح
يل َي ْحَن ُثَ ،و َّ
الت ْم ِر َو ْج َه ِ َ َ ُ ُ ُ ْ َ َ ٍ
ام؛ لَق ْوِله في التنبيه َوق َ
َّ
الَ :أرَْي ُت َّ
الن ِب َّي َ -صَّلى
أ َّ
وس َ
َن َه َذا ُكل ُه ِإ َد ٌ
امَ .وَق ْد َرَوى أَُبو َد ُاوَد َع ْن ُي ُ
ف ْب ِن عبد هللا بن َس َال ٍم َق َ
ير َفو َضع عليها َتمرًة َفَقال« :ه َذا ِإد ِ ِ
ِ
ِ
َّللا عليه وسَّلم -أ َ ِ
ال-
َّ
َخ َذ ك ْسَرًة م ْن ُخْب ِز َشع ٍ َ َ
َْ
ام َهذه» َوَق َ
َ
َ َ ُ
ََ َ
الدْنَيا و ْاْل ِخَرِة َّ
َّ
اب
الل ْح ُم» َذ َكَرُه أَُبو ُع َمَرَ .وَتْر َج َم اْلُب َخارُّ
َصَّلى َّ
َّللا عليه َو َسل َمَ « :-سِي ُد ِإ َدا ِم ُّ َ
ِي َب َ
َن ِْ
ِْ
اء
يث َع ِائ َش َة؛ َوِأل َّ
اق َح ِد َ
ام َم ْأ ُخوٌذ ِم َن اْل ُم َؤ َاد َم ِة َو ِه َي اْل ُم َوا َفَقةَُ ،و َه ِذ ِه ْاأل ْ
اإل َدا ِم َو َس َ
َشَي ُ
اإل َد َ
ِ
ق اْل ُخْب َز َف َك َ ِ
اما.
ُت َواف ُ
ان إ َد ً
وِفي اْلح ِد ِ
يث عْنه -عليه السالمْ « :-ائ َت ِدموا وَلو ِباْلم ِ
َن َح ِق َيق َة ِْ
اإل َدامِ
اء» َوِألَِبي َح ِني َف َة أ َّ
َ ُ
َ
ُ َ ْ
َ
َ
اع َعَلى َو ْج ٍه َال َي ْقَب ُل اْل َف ْص َلَ ،كاْل َخ ِل َو َّ
الزْي ِت َوَن ْح ِو ِه َما".
اْل ُم َوا َفَق ُة ِفي ِاال ْج ِت َم ِ
يعني ما يخالط وما يؤتدم به.
التم ِر واْل ِعَن ِب .واْلح ِ
ِ
َما َّ
ق اْل ُخْب َز َب ْل ُي َج ِ
َن
اص ُل :أ َّ
اوُزُه َكاْل ِب ِط ِ
َوأ َّ
الل ْح ُم َواْلَبْي ُ
َ َ
ض َو َغْيُرُه َما ف َال ُي َواف ُ
يخ َو َّ ْ َ
اج ِفي ْاألَ ْك ِل ِإَلى م َوا َفَق ِة اْل ُخْب ِز َك َ ِ
اج َوُي ْؤَك ُل َعَلى ِح َد ٍة َال
اماَ ،وُك ُّل َما َال ُي ْح َت ُ
ُك َّل َما ُي ْح َت ُ
ان إ َد ً
ُ
ِ
َعَل ُم .
َّللا أ ْ
اماَ ،و َّ ُ
َي ُكو ُن إ َد ً
َّللا عْنهَ -قالَ :قال رسول َّ ِ
َّ ِ
الترِم ِذ ُّي ِمن ح ِد ِ
ِ
ِ
يث ُعمر ْب ِن اْل َخ َّ
ط ِ
َّللا-
اب َ-رض َي َّ ُ َ ُ
ْ َ
الساد َس ُةَ :رَوى ْ
ََ
َ َ َُ ُ
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َّللا عليه َو َسَّل َمُ « :-كُلوا َّ
الزْي َت َو َّاد ِهُنوا ِب ِه َفِإَّن ُه ِم ْن
َصَّلى َّ
ط ِرب ِف ِ
ِإَّال ِمن ح ِد ِ
الرَّز ِ
يهَ ،فُرَّب َما ُي ْذ َكُر
يث َعْب ِد َّ
اقَ ،وَك َ
ْ َ
ان َي ْض َ ُ
عليه وسَّلم ،-ورَّبما رواه عَلى َّ ِ
َح َسُب ُه َع ْن ُع َمَر َع ِن َّ
َّللا
الن ِب ِي َ -صَّلى َّ
ال :أ ْ
َ َ َ َُ َ َ َ ُ َ
الشك َفَق َ
ِ
ِ
َّ
َسَل َم َع ْن أَِبيه َع ِن َّ
َّللا عليه َو َسَّل َم.-
الن ِب ِي َ -صَّلى َّ
الَ :ع ْن َزْيد ْب ِن أ ْ
َو َسل َمَ ،-وُرَّب َما َق َ
الطور ِب َّ ِ ِ
ِ
ص ُّ
َن أ ََّول َّ ِ
ِ
يلِ :إ َّن َّ
الزْي ُتو َن أ ََّو ُل َش َجَرٍة
ُمَق ِات ٌلُ :خ َّ
ُ
الزْي ُتون َنَب َت مْن َهاَ .وق َ
الزْي ُتون؛ أل َّ َ
ِفي ُّ
الدْنَيا َب ْع َد الطوفان .وهللا أعلم.
الحديث األخير.

ف
َش َجَرٍة ُمَب َارَك ٍة» َه َذا َح ِد ٌ
يث َال ُي ْعَر ُ
ِف ِ
يه َع ْن ُع َمَر َع ِن َّ
َّللا
الن ِب ِي َ -صَّلى َّ

طالب..................:

أصال.
المقصد أنه بشواهده يدل على أن له ً

عليه

ال
َوَق َ
َنَب َت ْت

