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 (8) سورة النور-تفسري القرطيب

 بسم هللا الرحمن الرحيم
 

 آله وصحبه. الحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا وسلم على نبينا محمد وعلى
 :-رحمه هللا تعالى-قال اإلمام القرطبي 

َكاٍة ِفيهَ قوله تعالى: " ِض َمَثُل ُنوِرِه َكِمشأ َرأ َماَواِت َواْلأ ُ ُنوُر السه َباُح ِفي زُ َباٌح اا ِمصأ }َّللاه َجاَجٍة الزَُّجاَجُة َكَأنهَها لأِمصأ
تُ  َباَرَكٍة َزيأ َكٌب ُدرِ يٌّ ُيوَقُد ِمن َشَجَرٍة مُّ ِقيهٍة َوََّل َكوأ ُتهَ  ِبيهةٍ  َغرأ وِنٍة َّله َشرأ ُه نَ َيَكاُد َزيأ َسسأ اٌر نُّوٌر َعَلى ا ُيِضيُء َوَلوأ َلمأ َتمأ

َثاَل ِللنهاِس  َمأ ُ اْلأ ِرُب َّللاه ُ ِلُنورِِه َمن َيَشاء َوَيضأ ِدي َّللاه ٍء َعِليمٌ  ِبكُ َّللاهُ وَ ُنوٍر َيهأ  .[( سورة النــور35)] {لِ  َشيأ
ضِ  تعالى:قوله   َرأ َماَواِت َواْلأ ُ ُنوُر السه َواءُ  َعَرِب:لنُّوُر ِفي َكََلِم الأ ، ااآلية {}َّللاه َضأ َركَ  اْلأ ُمدأ ُتعأِمَل الأ َبَصِر. َواسأ ُة ِبالأ

َمَعاِني َوََّلحَ  ُه: َكََلٌم َلُه ُنوٌر. ،َمَجاًزا ِفيَما َصحه ِمَن الأ ُه: ا َفُيَقاُل ِمنأ ُمنِ لأ َوِمنأ اِعِر:يرُ ِكَتاُب الأ ُل الشه ُه َقوأ  ، َوِمنأ
َحا  ِس الضُّ ِه ِمنأ َشمأ َباِح َعُمو  ..َنَسٌب َكَأنه َعَليأ  َداُنوًرا َوِمنأ َفَلِق الصه

ُس العصر وقمره. وقال: َبَلِد، َوَشمأ  َوالنهاُس َيُقوُلوَن: ُفََلٌن ُنوُر الأ
 فإنك شمس والملوك كواكب

 َوَقاَل آَخُر:
َت ِمنَ  ِصٍد  َهَله َخَصصأ ِبََلِد ِبَمقأ َن َيِزيدَ  ..الأ َقَباِئِل َخاِلَد بأ  َقَمَر الأ

 َوَقاَل آَخُر:
َلًة  َو َليأ ُد َّللاهِ ِمنأ َمرأ َها ُنوُرَها َوَجَمالُ  ..ِإَذا َساَر َعبأ   َهاَفَقدأ َساَر ِمنأ

حِ  َفَيُجوُز َأنأ ُيَقال ِ َتَعاَلى ُنوٌر ِمنأ ِجَهِة الأَمدأ َجـَد اْلأَ ِْلَنهـُه أَ  ؛ّلِلِه ـَياءَ وأ ِتـَداُ هَ َوُنـوُر َجِميـ ِ  ،شأ ـُه ابأ ـَياِء ِمنأ َشأ ـُه  ،ا اْلأ َوَعنأ
َرَكِة َجله َوَتَعاَلى عَ  ،ُصُدوُرَها ُمدأ َواِء الأ َضأ َس ِمَن اْلأ َحاَنُه َليأ َشـاٌم ُعُلـواا َكِبيـًرا. َوَقـدأ َقـاَل هِ  وُل الظهـاِلُمونَ مها َيقُ َوُهَو ُسبأ
ُجــَوالِ  ــمٌ ِقيُّ وَ يالأ َواِر، َوِجسأ َنأ ــَمِة: ُهــَو ُنــوٌر ََّل َكــاْلأ َســاِم. َوَهــ َ ََّل َكاْلأَ  َطاِئَفــٌة ِمــَن الأُمَجسِ  َعــاَلى ا ُكلُّــُه ُمَحــاٌل َعَلــى َّللاهِ تَ جأ

َكََلِم. ُثمه ِإنه َقـ ِم الأ ِضِعِه ِمنأ ِعلأ ًَل َعَلى َما ُيعأَرُف ِفي َموأ ًَل َوَنقأ َلُهمأ َعقأ ، َفـإِ  وأ ٌٌ َلُهمأ نه ُمَتَنـاِق ـٌم َأوأ ُنـورٌ  : َقـوأ ـٌم  ِجسأ ُحكأ
ــٌي  َســاِم َنفأ َجأ َواِر َوََّل َكاْلأ َنأ ُلُهمأ ََّل َكــاْلأ ــِه ِبَحِقيَقــِة َذِلــَك، َوَقــوأ ــوِر، َوَذِلــَك مُ َبُتــوُه ِمــَن الأجِ َمــا َأثأ لِ َعَليأ ــِميهِة َوالنُّ ، سأ ٌٌ ــاِق َتَن

َقعَ  َكََلِم. َوالهِ ي َأوأ ِم الأ ِقيُقُه ِفي ِعلأ ـ- هوقول َها َهِ ِه اآلية،وَها ِمنأ ُهمأ ِفي َذِلَك َظَواِهُر اتهَبعُ َوَتحأ ـََلمُ َعَليأ اَم ِإَذا َقـ -ِه السه
دُ  ِل َيَتَهجه يـت هـل رأ :د سـئلوقـ -عليـه السـَلم-وقـال  «اللهـم لـك الحمـد أنـت نـور السـموات واْلرض» :ِمَن اللهيأ

 ".إلى غير ذلك من اْلحاديث «ارأيت نورً » :فقال ؟ربك
.  ماا لحمد هلل رب العاالمين، وصالى هللا وسالم وكاارى علاى عبادل ورسانله نبيناا محماد وعلاى آلاه وصاحبه   معاينا

  بعد:
فلماا همام علاى قلباه وتصانر  ناه ن نانر هن هاها النانر، باالننر المببال للب،ار، تفسير هاهل ايةا  فقد ابتد  المؤلف 

ومنزل عن م،اابة  المللانقين، كماا هان م بةام وشا نةم  ،ءليس كمبله شي - ل وعال-وهللا  ،وعلى ر ةه هها األمر
عان م،اابة   - ال وعاال-ستصحبنن تنزياه هللا ةةلص الب،ر منةا، ثم في  ميع الصفات، يةمم على قلنكةم ما 

مانةم  اظن ا -علياه الصاالو والساالم-المللنقين، ليس كمبله شايء، ثام ينفانن ماا  ثبتاه هللا لنفساه، و ثبتاه لاه رسانله 
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 ثبال لنفساه  - ال وعاال-وهللا  ،هاهل عاامتةم ،ثام عللانا ومبلماا ماا ةعرفانن، ف،ابةنا  وًن ما يليق بالب،ر،  مبل نه 
اَ   اله نفسً و ثبل  نه  نه ننر،  اي َوَن  َْعَلام  َماا ف اي َنْفس   لكان هال هاهل الانفس ،[( سانرو المادادو116)] }َتْعَلام  َماا ف اي َنْفس 

 هل هي مبل نفنس المللنقين؟
  ن ةكنن سمعه وكصرل مبال سامع المللانقين وكصارهم؟هها اإلثبات  ، هل يلزم منا،  ثبل له سمعً اه بصرً  ثبل ل 

ن هااها تناااقذ، هااها لاايس بتناااقذ، هاام ههنااا: وكااهل  الناانر، ن يلاازم منااه  ن ةكاانن مباال ناانر المللاانقين، وقنلااه 
 ناه ثبتانا  فاا ا  –علاى ر ةاه–ةكانن كااألننار  ن كااألننار، فاا ا  ثبتانا  ناه نانر ن باد  ن نه نانر ةقنلنن  نةم يببتنن 

ي هااهل فاا، كمااا  اااء ا ثبتاانا  ن لااه ناانرً ، اثاام نفاانا  ن لااه  ساامً  اناانر ثاام نفاانا  نااه ناانر هااها تناااقذ،  ثبتاانا  ن لااه  ساامً 
 على هاؤنء ، ومن هنا مخلألنه ن ةعرف من الننر هن األننار الم،اهدو ؛ثم قالنا: ن كاألننار فنفنااية  وغيرها، 

هن مااا يتصاانرون عاان  - اال وعااال-ممااا يتعلااق بااالرب ممااا  اااء فااي النصاان  ن يتصاانرون المبتدعاا  الاادخل، 
  .ن يتصنرون هن ههاالمللنق، 

لا  تنقلاه  سمع المللنق الهي ةلرقه الكالم بناسل  األ ن، ثم بعاد كهن  انا ما نعرف سمعً ، قالافا ا  ثبتنا له سمعً 
ل عاان منااز   - اال وعااال-وهللا  ،هااها، وكااهل  الساامع والبصاار، مااا نتصاانر هن هااها األ ن هلااى كااها، مااا نتصاانر هن

 اال -فااي كتاااب هللا ر، ماان هااهل المببتااات، مااا ةلصااه ماان هااهل األماان لللااالق ومااا علماانا  ن م،ااابة  المللاانقين، 
هاهل  ماا ةلصاه، ه ا كاان المللانق يتفااوت، تتفااوتوللمللانق  -علياه الصاالو والساالم-وعلاى لساانه نبياه  -وعال

 .ن مللنق ة،به غيرلالصفات فيه وه
 ن و اه زياد مبال و اه عمارو؟ وهاها مللانق وهاها مللانق،  :هل نقنل ،له و هوعمرو  ،زيد له و ه زيد وعمرو، 

 ن عاان  فضاااًل مااا ةلصااه، وهااها لااه مااا ةلصااه، ةلصااه، هاال ساامع زيااد مباال ساامع عماارو؟ ن، هااها لااه  لااه مااا كاال  
لةاا  والحماار لاه و اه، والكلا  لاه و اه، والقارم لاه و اه، والنملا  ،ساان لاه و اهننتقل هلى المللنقاات األخار ، فاإلن

ر لتفااوت الكبياومع  ل  هاها امللنقات، ت،ترى، قاسمةا الم،ترى  نةا كلةا مللنق  ومردي  ومتصنرو،  وهيو ه، 
 ؟.بين ههل المللنقات، فكيف بالتفاوت بين اللالق والمللنق 

َس  قولــه تعـالى:ل مـا يكــون بنــاًء علـى فهــمور َّل كــاْلنوار، هــم أثبتــوا أن هللا تعـالى نــ :طالـب ِلــِه َشــكَ }َلــيأ ٌء{ِمثأ  يأ
  ؟[( سورة الشورى 11)]

ماا  - ل وعاال-ةعني هلل ننر ن كاألننار صحيح، سمع ن كاألسماع، بصر ن كاألبصار، هها اإلثبات صحيح، 
 يليق به.

 : يعني ليس هناك مح ور في ه ا؟طالب
 هها الهي فيه كالم.   المسمهشكال، مس ل هما في
 ."ونقًَل  وه ا كله محال على هللا تعالى عقًَل : ْلنه قال يا شيخ: "طالب

ن تصانروا  ناه  -علياه الصاالو والساالم-نروا فيما ورم عن هللا في كتابه ولسان النبي دهم لما تصهها عندهم، عن
نر مبل نانر المللانق، مبال نانر ال،امس، ومبال نه نهلما ةعرف عن المللنق، فةها محال، ه ا قلنا بد  ن ةكنن مب

فةام ماا تصانروا فاي النانر  ،لايس كمبلاه شايء - ال وعاال-ألن هللا  مر، ومبال نانر الكةركااء، هاها محاال؛ننر الق
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صاار مبال سامع المللانق،  اسمعه مبل سامع الب،ار، ه ا  ثبتناا لاه سامعً  :وقل مبل هها في السمع، قالناغير هها، 
ماان هااهل الناحياا ، فةاام شاابةنا علاايةم مخاال الاادخل علاايةم لاايس كمبلااه شاايء، ف - اال وعااال- فااال بااد  ن ننفيااه، وهللا

 تصنروا الم،ابة ، ثم انتقلنا منةا هلى التعليل الهي هن على حد زعمةم التنزيه.،  وًن 
 :م، يقـولهـو نـور َّل كـاْلنوار وجسـم َّل كاْلجسـا :الـ ي يقـول قييالجـوالهشام م كَل ينتقدالمؤلف  اآلنطالب: 

 ؟...أليست ه ه هللا على وه ا كله محال
 ،  ثبل  نه كاألننار.-عندهم–ير   ن هها تناقذ، ما مام  ثبل  نه ننر، ن بد  ن ةكنن كاألننار ألنه  ؛ن

 ه ا كَلم من؟ : طالب
  ين؟

 من؟ تاب  لكَلم .".ه ا كله مخالفطالب: "

هنااا حااق، ناانر لاايس ةاام م،اابة ، لكاان كالمااه ممساام  معااروف  نقي ومممنعاا  يه،ااام الماانالهااها كااالم القرطبااي، 
 ن كاألسماع، بصر ن كاألبصار، ن ة،به المللنقين.كاألننار، سمع 

 هنا. يفَّل يوجد فيه ن -يا شيخ- َّل كاْلنوار :طالب
 -وعاال  ال-وهللا  ،« ناى  رال ننر » هشكال هما فينفى الم،ابة ،  هللا لنفسه، ن كاألننارهن ننر،  ثبل كما  ثبل 

 .«النار»ة : وفي روا «حمابه الننر» اء في الحديث الصحيح كما 
 ؟النفي من كَلم القرطبيهل يفهم طالب: 

  امو عندهم، هن  شعري. لهه، انعم ينفي قلعً 
 ...أنه المدح هلل تعالى نور من جهةقوله  يفهم من :طالب

 ألنه مننر الكنن. ؛فقط ننر معنني 
ُعَلَماُء ِفي َتأأِوي" َتَلَف الأ َيِة، َفِقيَل: الأَمعأَنى َأيأ ِبهِ َواخأ َرتِ  َوبِ ِل َهِ ِه اآلأ َتَقاَمتأ ُأُموُرهَ ِه َأَناَرتأ َأضأ ُقدأ ا، َوَقاَمتأ َواُ َها، َواسأ

َمِلكُ  ِريِب ِلل ِ هأِن، َكَما ُيَقاُل: الأ َكََلُم َعَلى التهقأ ُنوَعاُتَها. َفالأ َبَلِد، َأيأ   َأهألِ ُنورُ  َمصأ ِرَها َوَصََلُح جُ ِه ِقَواُم أَ بِ الأ َلِتَهامأ  ؛مأ
َداِد. َفُهَو في الملك َضةٌ  حَ َفِة َّللاهِ َمَجاٌز، َوُهَو ِفي ِص  ِلَجَرَياِن ُأُمورِِه َعَلى َسَنِن السه َدَع  ؛ِقيَقٌة َمحأ ِإذأ ُهَو الهِ ي َأبأ

َل ُنوًرا َهاِدًيا َعقأ ُجوَداِت َوَخَلَق الأ ُجودِ  ؛الأَموأ وأءِ حَ  َكَما َصلَ حَ ِبِه  ِْلَنه ُظُهوَر الأَموأ َصَراِت، َتَباَركَ  َصَل ِبالضه ُمبأ  ُظُهوُر الأ
ُرُه. َقاَل َمعأَناُه ُمَجاِهٌد َوالزُّهأِريُّ وغيرهما. قال  ِض. وَ نور السموات َواْلأَ فة: أي مبن عر اَوَتَعاَلى ََّل َربه َغيأ َكَ ا َقاَل رأ

اُك َوالأق حه . َكَما َيُقوُلوَن: فُ الضه ِدي َزاِديََلنٌ ََلٌن ِغَياُثَنا، َأيأ ُمِغيُثَنا. َوفُ َرِظيُّ  . َقاَل َجِريٌر:، َأيأ ُمَزوِ 
َمٌة  ٌث َوِعصأ َت َلَنا ُنوٌر َوَغيأ ُجو َنَداَك َوِريقُ  ...َوَأنأ ٌت ِلَمنأ َيرأ  َوَنبأ

ِض.  ذو ورق. وقال مجاهد: مدبر اْلَأيأ  َرأ ُن َكعأٍب وقال مور في السموات َواْلأ َعاِلَيةِ َسُن وَ َوالأحَ  ُأَبيُّ بأ : مزين َأُبو الأ
ِبَياِء  َنأ ِض ِباْلأ َرأ َقَمِر َوالنُُّجوِم، َوُمَزيِ ُن اْلأ ِس َوالأ مأ ِمِنينَ  َلَماءِ الأعُ وَ السموات ِبالشه ُن َعبهاٍس َوَأَنٌس:َوالأُمؤأ  . َوَقاَل ابأ

ُل َأعَ  َوه ِض. َواْلأ َرأ ُ هادي أهل السموات َواْلأ َمَعاِني وَ الأَمعأَنى َّللاه  .لتهأأِويلِ ا َمَ  َأَصحُّ مُّ ِللأ
 ،اوالدَّلئل تسمى نورً  ،أي صفة دَّلئله التي يق فها في قلب المؤمن [( سورة النــور35)] }َمَثُل ُنورِِه{ :قوله تعالى

ُكمأ ُنوًرا مُِّبيًنا{ :فقال ،اوقد سمى هللا تعالى كتابه نورً  َنا ِإَليأ  :فقال ،اوسمى نبيه نورً  ،[ء( سورة النسا174)] }َوَأنَزلأ
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ِبيٌن{ ُسوُل.  ؛[( سورة المائدة15)] }َقدأ َجاءُكم مِ َن َّللا ِ ُنوٌر َوِكَتاٌب مُّ ِدي َوُيَبيِ ُن، َوَكَ ِلَك الره ِكَتاَب َيهأ َوَهَ ا ِْلَنه الأ
ََّلَلِة َوُمَبي ِ  َضاَفِة ِإَلى َّللاهِ َتَعاَلى َأنهُه ُمثأِبُت الده ُه اإلِأ  ُنَها َوَواِضُعَها. َوَوجأ

ِمَثاِل بِ  َس ِفيِه ُمَقاَبَلُة ُجزأٍء ِمَن الأ َيُة َمعأًنى آَخَر َليأ َتِمُل اآلأ ُمَمثهِل ِبِه،اٍء ِمَن ُجزأ َوَتحأ ِبيُه ِفيِه جُ  َبلأ َوَق َ  لأ َلًة التهشأ مأ
َلٍة، َوَذِلَك َأنأ ُيِريَد َمَثَل ُنوِر َّللاهِ الهِ ي ُهَو ُهَداُه وَ  َعَة َص ُه ِإتأَقانُ ِبُجمأ ُلوٍق وَ كُ نأ اِطَعُة َعَلى الأ لِ  َمخأ َلِة، َبَراِهيُنُه السه ُجمأ

ُتمأ َعَلى َهِ ِه الصِ   َلِة ِمَن النُّوِر الهِ ي َتتهِخُ وَنُه َأنأ َلُغ ِص  الهِتي ِهيَ  َفِة،َكَهِ ِه الأُجمأ َن َأيأ َأبأ ِدي َفاِت النُّوِر الهِ ي َبيأ
َتَهاُكمأ أَ النهاِس، َفَمَثُل   ُر. الأَبشَ  يَُّهاُنوِر َّللاهِ ِفي الأُوُضوِح َكَهَ ا الهِ ي ُهَو ُمنأ

ِرينَ  ُمَفسِ  ُهوُر الأ ٍر َوُجمأ ُن ُجَبيأ ِء، َي َأجأ ، َوهِ والمشكاة: الكوة في الحائط غير الناف ة، قال ابأ وأ َباُح وَ َمُ  ِللضه الأِمصأ
ُه ِفي َغيأ  َثُر ِإَناَرًة ِمنأ َعُل ِفيهِ ِفيَها َأكأ ُلَها الأِوَعاُء ُيجأ ُء. وَ الشه  ِرَها، َوَأصأ َكاُة ِوعَ يأ لأِو ُيَبره الأِمشأ ُد ِفيَها اٌء ِمنأ َأَدٍم َكالده

اعِ  َفاِة. َقاَل الشه َراِة َوالأِمصأ ِمقأ َعَلٍة َكالأ ِن ِمفأ َماُء، َوُهَو َعَلى َوزأ  :رُ الأ
 

َكاَتاِن  ِه ِمشأ َنيأ َمَناِقيرِ  ...َحَجٍر  منَكَأنه َعيأ ِتَياًضا بأطراف الأ   ِقيَضا اقأ
َفِتيَلُة. َوَقاَل ُمَجاِهٌد: ِديِل الهِ ي ِفيِه الأ ِقنأ َكاُة َعُموُد الأ ِقنأ  َوِقيَل: الأِمشأ   .ِديلُ ِهَي الأ

 :والمصـباح والمصباح فيه أنور منه في غير الزجـا  ،ْلنه جسم شفاف [( سورة النــور35)] }ِفي ُزَجاَجٍة{ :وقال
 .لفتيل بنارها

} َكـــٌب ُدرِ يٌّ ِء. َوَذِلـــ [( ســـورة النـــــور35)] }َكَأنهَهـــا َكوأ ـــوأ َنـــاَرِة َوالضه ِن: َأيأ ِفـــي اإلِأ َنَيـــيأ َتِمـــُل َمعأ ـــا َأنأ ُيِريـــدَ إِ َك َيحأ َأنهَهـــا  مه
ِسـَها ِلَصـَفاِئَها َوَجـوأ  َباِح َكَ ِلَك، َوِإمها َأنأ ُيِريَد َأنهَها ِفـي َنفأ َلـُغ ِفـي اوَ َهِرَهـا َكـَ ِلَك. َجوأ َدِة ِبالأِمصأ لتهَعـاُوِن َهـَ ا التهأأِويـُل َأبأ

رِ يُّ ُهَو الزهرة َكُب الدُّ اُك: الأَكوأ حه  .َعَلى النُّوِر. َقاَل الضه
َباَرَكةٍ  :قوله تعالى ُتونُ َنمهاةُ الأمُ  ةكأي من زيت شجرة، فح ف المضاف. والمبار  {}ُيوَقُد ِمن َشَجَرٍة مُّ يأ نأ مِ  ، َوالزه

مهاُن ك لك. والعيان َظِم الثِ َماِر َنَماًء، َوالرُّ ُل أَ  َأعأ َتِضي َذِلَك. َوَقوأ ِثي ُمَساِفَر اِلٍب يَ ِبي طَ َيقأ ِن ُأَميهَة بأ رأ ِرو بأ َن َأِبي َعمأ
ِد شمس: ِن َعبأ  بأ

ُزونُ  ...ليت شعري مسافر بن أبى عم  ٌت َيُقوُلَها الأَمحأ  رو َوَليأ
َغِريُب َكَما ُبو  ُبوِرَك الأَميأتُ  ُتونُ  ...الأ يأ مهاِن َوالزه ُ  الرُّ  "ِرَك َنبأ

 ما ا؟
صـل اْلبعـٌ نسـخ فـي  ه ه الكلمـةوردتها  قال في الحاشية: هك اعسان( م)وال -يا شيخ- ه ه اللفظة :طالب

 وفي بعضها والمعنيان يقتضي، ولعلها: والمعنى يقتضي.
 ة،ةد بهل .والعيان ةقتضي  ل ، ةعني الم،اهدو، الناقع 

ُن َعبهاٍس: ِفـي الزه " ََلَها. َوَقاَل ابأ َفِلَها ِإَلى َأعأ َصاَنُهَما ُتوِرُق ِمنأ َأسأ ـَرُ  َوِقيَل: ِمنأ َبَرَكِتِهَما َأنه َأغأ ُتوَنـِة َمَنـاِفُ ، ُيسأ يأ
ِت، َوُهَو ِإَداٌم َوِدَهاٌن َوِدَباٌغ، َوَوُقوٌد يوقد بحطبه وتفله، وليس فيه شي  يأ َمـاُد ُيغأَسـُل ِبالزه َفَعٌة، َحتهى الره ِإَّله َوِفيِه َمنأ

ــ ُب ــاِن، َوَتنأ ــَد الطُّوَف ُل َشــَجَرٍة َنَبَتــتأ َبعأ َيا، َوَأوه نأ ُل َشــَجَرٍة َنَبَتــتأ ِفــي الــدُّ ِريَســُم. َوِهــَي َأوه بأ ــاِء ِبــِه اإلِأ ِبَي َنأ ــاِزِل اْلأ ُت ِفــي َمَن
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َسِة، َوَدَعا َلَها سَ  ُمَقده ِض الأ َرأ ـٍد َواْلأ ُهمأ ُمَحمه ـَراِهيُم، َوِمـنأ ُهمأ ِإبأ َبَرَكـِة، ِمـنأ ُعوَن َنِبياا ِبالأ ـِه َوَسـلهمَ -بأ ُ َعَليأ َفِإنهـُه  -َصـلهى َّللاه
 .قاله مرتين «اللهم بارك في الزيت والزيتون » َقاَل:

  ملرج؟
 .النوررة سو . ..في وتقدم في الزيتون والزيت أحاديث كثيرة  ،لم أجده به ا اللفظ :: قالطالب
قصانم ولكان هال الم، - ال وعاال-مبل ننرل: الننر نانر الارب  }َمَبل  ن نر ل   :- ل وعال-في تفسير قنل هللا  :قنله

ر ةفسار مبال هاها التفساير، مبال تفساي األن ابن القيم  ةًضا  و المتصل به؟ ضاف  المنفصل عنهفي مبل ههل اإل به
ويكانن هاها  ،نانر هللا الاهي ةقهفاه فاي قلا  عبادل الماؤمنةعناي  ،فاي قلا  عبادل الماؤمن مبال نانرل :لالقرطبي، ةقان 

او، الت،اابيه بالم،ااكحااه ير    وهااها واإلخااال  ةكاانن الناانر فااي قلاا  العبااد،  تباااعوكانتاااب والساان ، بالاادندل ماان الك
 هافالت وياال علااى هاا، - اال وعااال-والقلاا  وعاااء فيااه هااها الناانر الااهي ةقهفااه هللا فيةااا هااها الناانر، فالم،ااكاو وعاااء 

  . ينقد من شمرٍو مبارك }الزيتنن ن ش   نه مبارى،  ص  وخ  مستقيم، 
فاي المناام ةقانل لاه: شافا ى  ر   ر ااًل  فاي تاريلاه ر ال ماريذ -رحماه هللا-وقد ر   كما  كر الحافظ ابن كبيار 

ن هللا أل ه الزيتانن؛، فنصاف لافا ى فاي ن ونشا }ن  َشاْرق ي ٍ  َوَن َغْرك ي اٍ   قاال: الزيتانن فون، فهه  هلاى عاابر في ن 
 قاايم كاااهل  ةكااانن هاااها الت وياال الاااهي  كاارل المؤلاااف وابااان الهااال ةعنااي  ،}ن  َشاااْرق ي ٍ  َوَن َغْرك ي اااٍ  ةقاانل:  - اال وعاااال-

هللا،  ، بيته، مابا ننرل مباًل  - ل وعال-؟ ةعني الهي ةضاف هلى هللا - ل وعال-لما تقدم مما يليق باهلل  امعارًض 
ن لااه حكاام، والناانر ةحتماال  فماان األ سااام  اوإن كااان  ساامً  ،حكااملااه فماان المعاااني  بياال، فااا ا كااان معًنااىالداباا ، ال

لننر ع المن،ئ، هها االمبدَ فمبل ننرل مبل بيته، الننر المنفصل مبل بيل المللنق ، او ن ةكنن  سمً  ،ةكنن معنى
 - ال وعاال- وهللا ،}َمَبل  ن نر ل  يه الهي فيه: ألنه اقترن بالت،ب ؛في قل  عبدل المؤمن - ل وعال-الهي ةقهفه هللا 
ْبل ه  َشْيٌء  قال عن نفسه: يء فاي شالايس كمبلاه صافاته،  وماا ةقاال فاي  اتاه ةقاال فاي [( سنرو ال،انر  11)] }َلْيَس َكم 

 اال -ألن هللا  ؛- اال وعااال-ال بااد  ن ةكاانن غياار المتصااف بااه فاا اتااه ون فااي صاافاته، ومااا مام ثباال هااها التمبياال 
 ليس كمبله شيء. -وعال

ِبيهٍة{ :قوله تعالى" ِقيهٍة َوََّل َغرأ ِقيه }َّله شَ  :اختلف العلماء في قوله تعالى }َّله َشرأ ِبيهةٍ ٍة َوََّل رأ ُن َعبهاٍس َفقَ  { َغرأ اَل ابأ
ُس إِ  مأ ِقيهُة الهِتي ُتِصيُبَها الشه رأ : الشه ُرُهمأ ِرَمُة َوَقَتاَدُة َوَغيأ ا. والغربية َذا َغَرَبتأ ِْلَنه َلَها ِستأرً  ُتِصيُبَها إِ ََّل وَ  َرَقتأ َذا شَ َوِعكأ

ِض َّل يواريها عن ا يعكسها، أ َرأ َكَشٍف ِمَن اْلأ َراَء َوُمنأ تِ  ي َوُهوَ شلشمس َأنهَها َشَجَرٌة ِفي َصحأ َوُد ِلَزيأ  ".َهاَأجأ
فانةاا شارقي  لمادار الرركاي بحاهاء اومان  مياع المةاات،  ماا ه ا كانال  ،ةعني تصيبةا ال،مس من ال،ارق والرارب

تصااايبةا ال،ااامس مااان  ةااا  ال،ااارق فقاااط، وإ ا كانااال بحاااهاء المااادار ال،ااارقي صاااارت غركيااا ، تصااايبةا ال،ااامس ه ا 
 تصيبةا ال،مس في طلنعةا ومرركةا.و ما ههل التي  شير هليةا فانةا وهكها، غركل، 

 ؟: يا شيخ الجدار الشرقيطالب
وزرعناهاا هناا، تضاركةا ال،امس ال،امس،  نا  ن هاها مك،انف، تضاركهرضاتفايتانن و ز بناا اين لان    دار شارقي؟ 

  ه ا طلعل؟
  طالب: َّل.
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وقاال مباال هااها لاان زرعناهااا هناااى عناادى الماادار ألنةااا تضااركةا ال،اامس ه ا غركاال،  هااي غركياا  وليساال شاارقي ؛ اه ً 
 الباني،  ي  داٍر كان.

ِقيهًة َوََّل " ِق َفُتَسمهى َشرأ رأ َستأ َخاِلَصًة ِللشه بِ َفَليأ ِب َفُتَسمهى َغرأ ـِن ِبيهـٌة. َوَقـاَل الطهَبـِريُّ َعـَغرأ  ةلأ ِهَي شرقييهًة، بَ  ِللأَغرأ ِن ابأ
َكِشَفةٍ  ُر ُمنأ َحٍة َقدأ َأَحاَطتأ ِبَها، َفِهَي َغيأ ِق َوََّل ِمنأ ِجهَ  َعبهاٍس: ِإنهَها َشَجَرٌة ِفي َدوأ رأ ِب. َقاَل ابأ ِة الشه ُن  ِمنأ ِجَهِة الأَغرأ

ِن َعبهاسٍ َعطِ  ٌل ََّل َيِصحُّ َعِن ابأ ُسُد َهِ ِه الِْلَنه الثهَمَرَة الهِتي بِ  ؛يهَة: َوَهَ ا َقوأ َفِة َيفأ  ،ودالوجـ َناَها َوَذِلَك ُمَشاَهٌد ِفيجَ صِ 
َيا، َوِإنهَما ُهَو مَ  نأ َجَرُة ِمنأ َشَجِر الدُّ َستأ َهِ ِه الشه َيا  َلى ِلُنـورِِه، َوَلـوأ َكاَنـتأ ِفـي َتَعـاَبُه َّللاهُ َثٌل َضـرَ َوَقاَل الأَحَسُن: َليأ نأ الـدُّ

ِبيهًة.  ِقيهًة َوِإمها َغرأ  َلَكاَنتأ ِإمها َشرأ
َياقال  نأ ُقرأآُن ِبَأنهَها ِمنأ َشَجِر الدُّ : َوَقدأ َأفأَصَح الأ َلِبيُّ ـَجَرةِ  ا َبَدلٌ ِْلَنههَ  ؛الثهعأ ُتوِنـةٍ  :فقـال ،ِمَن الشه  :زيـدوقـال ابـن  .{}َزيأ

وهــي اْلرض  ،هــو أفضــل الشــجر الشــاموشــجر  ،َّل شــرقي وَّل غربــي الشــامفــإن شــجر  ،الشــامإنهــا مــن شــجر 
ُتوِنةٍ  ـوشرقية نعت ل ،المباركة بِ و ،ليست تحول بين النعت والمنعوت {َّل}و ،{}َزيأ  ."ليهععطف  {يهةٍ }َوََّل َغرأ

س فااي شارقةا ون فااي غركةااا، ليساال ماان شاامر فااي وسااط األر  لااي ال،ااام، فال،اام مرنةااا ماان شااه :ه ا قلنااا :ةعناي
وهااي مااا  شاابه  لاا ، فةااي فااي وسااط األر ، و  ،المراارب، وليساال ماان شاامر الم،اارق كالةنااد والصااين وكاكسااتان

ن  علااى القاانل البااانيو  نةااا فااي  ي بلااٍد كااان مباركاا ، األر  المباركاا  علااى هااها التقاادير، و مااا علااى القاانل األول 
بةا  نةااا الرركياا  التااي تصااين شاارقي  ون غركياا ، وعلااى القاانل األول  طا فااي النسااألنةاا ؛ال،ااامبركاا  هن فااي زيتاانن 

وال،اارقي  تصاايبةا ال،اامس ه ا شاارقل، وال،اامرو المباركاا  ليساال كااهل ، فتكاانن فااي  ي  رٍ   ،ه ا غركاالال،اامس 
  .زرعل مبارك 

ْ،اَكاٍو  :- ال وعاال-قد ةقانل قادال: لماا ا ن نقانل فاي قنلاه   ممارم التقريا هان لوهاها الت،ابيه هنماا  ؟}َمَبال  ن انر ل  َكم 
صاابعه علااى عينااه، واألخاار  علااى هوضااع ، ابصاايرً  امبلمااا  اااء فااي الحااديث: كااان هللا ساامعيً  الحقيقاا ، ةعنااي ولبيااان

وسااامع المللااانق كماااا  ن بصااار المللااانق  ،سااامعه، وهاااها ن ةقتضاااي الت،ااابيه، وإنماااا ليااادل  ن الكاااالم علاااى حقيقتاااه
 وإنما انشتراى في  صل الحقيق .  ،ون ةقتضي هها الم،ابةحقيق ، 

ُه َنارٌ  :قوله تعالى" َسسأ ُتَها ُيِضيُء َوَلوأ َلمأ َتمأ  .ائه وجودتهفي حسنه وصف مبالغةً  {}َيَكاُد َزيأ
ِء الزُّ  {}نُّوٌر َعَلى ُنورٍ  َباِح ِإَلى َضوأ ُء الأِمصأ َكاِة َضوأ َتَمَ  ِفي الأِمشأ ِء الزه وَ َجاَجِة َأِي اجأ َفَصاَر ِلـَ ِلَك ُنـوٌر  ،تِ يأ ِإَلى َضوأ

َوِر َمـا  َكاِة َفَصاَرتأ َكَأنأ َواُر ِفي الأِمشأ َنأ ُتِقَلتأ َهِ ِه اْلأ ِ َتَعـاَلى َواِضـَحٌة، وَ َكـَ ِلَك َبـَراهِ ُكـوُن، فَ يَ َعَلى ُنوٍر. َواعأ ِهـَي يُن َّللاه
َساِلِه ال ِبيٍه، َكِإرأ ِبيٌه َبعأَد َتنأ زَ ُبرأَهاٌن َبعأَد ُبرأَهاٍن، َوَتنأ ُسَل َوِإنأ ُر ِفيَها ِلَمنأ َلهُ ُكُتَب، َوَمَواعِ اِلِه الأ رُّ َتِبـٌر. ُثـمه  ُظ َتَتَكره ٌل ُمعأ َعقأ

ــلَ  ــَعَد ِمــنأ ِعَبــاِدِه، َوَذَكــَر َتَفضُّ ِب ُه ِللأعِ َذَكــَر َتَعــاَلى ُهــَداُه ِلُنــورِِه َمــنأ َشــاَء َوَأسأ َثــالِ  َبــاِد ِفــي َضــرأ َمأ ــرَ ِلَتَقــَ  َلُهــُم الأ  ؛اْلأ ُة ِعبأ
يَماِن. ي ِإَلى اإلِأ ُمَؤدِ   َوالنهَظُر الأ

 ،بفــتح النــور والــواو المشــددة {روه هللا َنــ} :وقــرأ عبــد هللا بــن عيــا  بــن أبــي ربيعــة وأبــو عبــد الــرحمن الســلمي
ـٍر:  {}ُنورِهِ واختلف المتأولون في عود الضمير في  ـُن ُجَبيأ َبـاِر َوابأ َحأ ُهـَو َعاِئـٌد علـى َعَلى َمنأ َيُعوُد، َفَقاَل َكعأـُب اْلأ

ُ ُنــوُر  :قــال ابــن اْلنبــاري  ،-صــلى هللا عليــه وســلم-أي مثــل نــور محمــد  -صــلى هللا عليــه وســلم- محمــد }َّللاه
ضِ  َرأ َماَواِت َواْلأ َباحٌ } تبتدئوقف حسن ثم  {السه َكاٍة ِفيَها ِمصأ صـلى هللا -على معنى نـور محمـد  {َمَثُل ُنورِِه َكِمشأ
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:" َمَثـُل أكعب وابن جبير وقال أبي بن  ،-عليه وسلم ِمِنيَن. َوِفـي ِقـَراَءِة ُأَبـيٍ  ُمـؤأ اُك: ُهَو َعاِئـٌد َعَلـى الأ حه ًضا َوالضه يأ
ــهِ  ِمِنيَن". َوُرِوَي َأنه ِفــي ِقَراَءِت ُمــؤأ ِمنِ  }"ُنــوِر الأ ُمــؤأ ــُل ُنــوِر الأ ــاَل ". {َمَث ــِه". َوَق ــوِر َمــنأ آَمــَن ِب ــُل ُن َوُرِوَي َأنه ِفيَهــا" َمَث

يَماِن. َقـاَل مُن: ُهَو َعاِئٌد َعَلى الأ الأَحسَ  لِ كـيُقرأآِن َواإلِأ ـَواِل ُيوَقـُف َعَلـى َقـوأ َقأ ضِ } :: َوَعَلـى َهـِ ِه اْلأ َرأ قـال ابـن  ،{َواْلأ
 ".وفيها مقابلة جزء من المثال ،ذكر وه ه اْلقوال فيها عود الضمير على من لم يجر له :عطية

 لد  الملاط . اةحصل لبس، ه ا كان معلنمً لم له  كر ه ا  رون مانع  ن ةعنم الضمير على ما لم ةم
ُمَمثهِل، َفَعَلى َمنأ َقالَ  " ِمَثاِل ِبُجزأٍء ِمَن الأ ُمَمثه ِفيَها ُمَقاَبَلُة ُجزأٍء ِمَن الأ ـِه َوَسـله -ٌد ُل ِبِه ُمَحمه  الأ ُ َعَليأ ، َوُهـَو -مَ َصلهى َّللاه

ُل َكعأٍب الأح رِ َقوأ  ".-ى هللا عليه وسلمصل-فرسول هللا  ،بأ
بار، واحاد األحباار، نعم،  هل اللر  ةكسرون  لننةاا: والمحادثنن ةفتحننةاا فيقن الحاء، قانل  كبار اللرانيين ةقنلانن: ح 
 َحبر، واحد األحبار َحبر.

ُبـوالمصباح هو النبوة وما يتصل بها من عمله  ،هو المشكاة أو صدره ـُهـَداُه، َوالزَُّجاَجـُة َقلأ ُمَبارَ َجَرةُ ُه، َوالشه َكـُة  الأ
ُمتهِصـُل ِبـِه، وَ  ـِه َوَسـَبُبُه الأ ِ ِإَليأ َمََلِئَكُة ُرُسُل َّللاه ُي، َوالأ ـتُ ِهَي الأَوحأ يأ َيـاُت الهِتـيُهـَو الأُحَجـُ  وَ  الزه َبـَراِهيُن َواآلأ َتَضـمهَنَها  الأ

ُي. ُل ُأَبـي ٍ  الأَوحأ ِمُن، َوُهـَو َقـوأ ُمـؤأ ُمَمثهـُل ِبـِه الأ ـكَ َوَمنأ َقاَل: الأ رُ ، َفالأِمشأ ـَبااُة َصـدأ ـُم، َوالزُّ ُه، َوالأِمصأ ِعلأ يَمـاُن َوالأ َجاَجـُة ُح اإلِأ
: فَ  َمُة الهِتي َتَضمهَنَها. َقـاَل ُأَبـيٌّ ُتَها ُهَو الأُحَجُ  َوالأِحكأ ُبُه، َوَزيأ َحـُهـَو َعَلـَقلأ َسـِن الأ ُجـى َأحأ ِشـي ِفـي النهـاِس َكالره ِل اِل َيمأ

ِشي ِفي  ُمَمثهـَل ِبـِه ُهـَو الأ الأَحيِ  َيمأ َواِت. َوَمنأ َقـاَل: ِإنه الأ َمأ يَمـاُن، َفتَ ُقـرأآُن وَ ُقُبوِر اْلأ َكـََلِم: َمَثـُل ُنـورِهِ اإلِأ ـِديُر الأ الهـِ ي  قأ
ــ َل ــِ ِه الأُجمأ ــَكاٍة، َأيأ َكَه ــِه َكِمشأ ِب ــي َقلأ ِمِن ِف ُمــؤأ ِر الأ ــاُن ِفــي َصــدأ يَم ــ َ ُهــَو اإلِأ ــيأ ِة. َوَه ُل َل ــوأ َق ــِبيِه َس ا الأ ــِة التهشأ ِفــي ُمَقاَبَل

نِ  َليأ َوه يَماَن.  ؛َكاْلأ َستأ ُتَقاِبُل اإلِأ َكاَة َليأ  ِْلَنه الأِمشأ
ــِميرُ  مــاوردي لثعلبــي والاوهــ ا قــول ابــن عبــاس فيمــا ذكــر  ،عائــد علــى هللا تعــالى {}ُنورِهِ َوَقاَلــتأ َطاِئَفــٌة: الضه

ضِ علـى  وَّل يوقـف علـى هـ ا القـول ،وقد تقدم معناه ،والمهدوي  َرأ  -عـز وجـل-الهـاء هلل  :قـال المهـدوي  ،{}اْلأ
كَ هللا هادي أهل السموات واْلرض  :والتقدير ِمِنيَن َكِمشأ ـِن َعبهـاٍس. َي َذِلَك َعِن ااٍة، َوُروِ َمَثُل ُهَداُه ِفي ُقُلوِب الأُمؤأ بأ

 ِ َهـاَء ّلِلِه َلَم، َوالأَحَسُن: ِإنه الأ ُن َأسأ ُد بأ ُل ُنـورِِه ِفـي نهـا" َمَثـآسـعود يقر بـى وابـن مأ. وكـان -عـز وجـل-َوَكَ ِلَك َقاَل َزيأ
ِمِ يُّ  ُن َعِليٍ  التِ رأ َكاٍة". َقاَل ُمَحمهُد بأ ِمِن َكِمشأ  ":َقلأِب الأُمؤأ

 الحكيم، صاح  ننامر األصنل.
ِزيِل َهَكَ ا، َوَقدأ َواَفَقُهَما ِفي َرأأَها ِفي التهنأ ُرُهَما َفَلمأ َيقأ ـِديُقُه ِفـي آَيـ ن ذلك نوره َقلأِب أتأويل ال َفَأمها َغيأ ِمِن، َوَتصأ ُمـؤأ ٍة الأ

َرى  ـ :يقول ُأخأ بِ  ـن ره ـََلِم َفُهـَو َعَلـى ُنـوٍر مِ  ِسأ ِأ َرُه ِل ُ َصـدأ ُلـوَن ِبـَأنأ و  ،[( سـورة الزمـر22)] ِه{}َأَفَمن َشـَرَح َّللاه َوه َتـله اْلأ اعأ
لكسـائي فيمـا روى اوأمـال  ،رهلنـو  َّل حـده  -عـز وجـل-ْلن هللا  ؛-عـز وجـل- َقاُلوا: ََّل َيُجوُز َأنأ َيُكوَن الأَهاُء ّلِلِهِ 

َكاةٍ الدوري اْللف من  وعنه أبو عمر    .وكسر الكاف التي قبلها {َ}ِمشأ
ٌْ َعـنأ َعاِصـٍم:"  {جاجةالزَ }و ،بفتح الزاي {جاجةزَ } :عاصمو وقرأ نصر  ـ ـُن َعـاِمٍر َوَحفأ َكَ ِلَك، َوِهـَي ُلَغـٌة. َوَقـَرَأ ابأ

ر ِ دُ  َكُب ِإَلى الـدُّ َسَب الأَكوأ َهاِن: ِإمها َأنأ ُينأ ِقَراَءِة َوجأ َياِء، َوِلَهِ ِه الأ اِل َوَشدِ  الأ " ِبَضمِ  الده ـا َأنأ  ؛رِ يٌّ ِلَبَياِضـِه َوَصـَفاِئِه، َوِإمه
ــ َفــِت الأَهمأ ُ ، َوُخفِ  فأ رأِء َوُهــَو الــده ُمــوٌز، ُفعِ يــٌل ِمــَن الــده ــَرُف َيُكــوَن أصــله درئ َمهأ ِعَظــاِم الهِتــي ََّل ُتعأ َزُة. َوُيَقــاُل ِللنُُّجــوِم الأ

زٍ  ِر َهمأ ، ِبَغيأ َراِريُّ َماُ َها: الده ُ . َوقَ  ،َأسأ فأ رأِء الهِ ي ُهَو الده ُل ِمَن الده َصأ َزَة، َواْلأ ُفوا الأَهمأ َرَأ حمزة وأبو بكر عـن َفَلَعلهُهمأ َخفه
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،يءعاصم:" در  ِز َوالأَمدِ  ِكَساِئيُّ َوَأُبو عمـرو:"  " ِبالأَهمأ َفُ  َبعأُضَها َبعأًضا. َوَقَرَأ الأ رأِء، ِبَمعأَنى َأنهَها َيدأ َوُهَو ُفعِ يٌل ِمَن الده
يِق.يءدر  يِر َوالأِفسِ  كِ  ُل السِ  ِ ، ِمثأ فأ رأِء َوالده ِز ِمَن الده اِل َوالأَهمأ ِر الده  "" ِبَكسأ

 ةكنن للمبالر ، التضعيف هها للمبالر .
ــ " ِئِه َبعأًضــا ِمــنأ َلَمَعاِنــِه. َقــاَل النهحه ٌُ َضــوأ ــ َفُ  َبعأ ِه: َأيأ َيــدأ َف َأُبــو ُعبَ اُس: َوَضــَقــاَل ِســيَبَويأ ــٍرو عه ــٍد ِقــَراَءَة َأِبــي َعمأ يأ

ــِعيًفا َشــِديًدا ِكَســاِئيِ  َتضأ ــُت،  ؛َوالأ َلَهــا ِمــنأ َدَرأأُت َأيأ َدَفعأ ــُه َتَأوه َكــأَ ِْلَنه ــِري ِمــيأ َكوأ ُُفــِق. َوِإَذاَن اٌب َيجأ ُُفــِق ِإَلــى اْلأ َكــاَن  ْلأ
َكََلِم َفاِئَدٌة، َوََّل َكـاَن ِلَهـ َلُه َلمأ َيُكنأ ِفي الأ َكـِب َمِزيهـٌة َ ا الأكَ التهأأِويُل َعَلى َما َتَأوه َكَواِكـِب، َأََّل عَ وأ َثـِر الأ َرى َأنهـُه ََّل َتـَلـى َأكأ

َساٌن ِمنأ َبِني آَدمَ  :ُيَقالُ  ِل أَ َجاَءِني ِإنأ َل ِلِمثأ َبِغي َأنأ ُيَتَأوه ـ. َوََّل َينأ ِكَسـاِئي ِ ِبـي َعمأ ِمِهَمـا َوَجََلَلِتِهَمـٍرو َوالأ ا َهـَ ا  َمـَ  ِعلأ
َبِعيُد، َوَلِكنه التهأأِويَل َلُهَما َعَلى َما ُرِوَي َعنأ ُمَحمهِد بأ  َكـٌب مُ َد َأنه َمعأَناهُ ِن َيِزيالتهأأِويُل الأ ـَدِف ٌ َما ِفي َذِلَك: َكوأ  ِبـالنُّوِر، نأ

َدَرَأ الأَحِريقُ  َدَفَ . َوَهَ ا َتأأِويٌل َصِحيٌح ِلَهِ هِ  أي َكَما ُيَقاُل: انأ ِقَرا ِإِن انأ َعَدَة َأنهُه ُيَقاَءِة. َوَحَكى َسعِ الأ ُن َمسأ  ."لُ يُد بأ
 ط.المبرم، والباني سعيد بن مسعدو المماشعي، األخفش األوسباألول محمد بن يزيد المعروف 

ِئِه ِإَذا  َكُب ِبَضوأ َعَدَة َأنهُه ُيَقاُل: َدَرَأ الأَكوأ ُن َمسأ َتده اَوَحَكى َسِعيُد بأ َحاِح:ُه َوَعََل. َوقَ  َضوأءُ مأ َهِريُّ ِفي الصِ  َوَدَرَأ  اَل الأَجوأ
َكٌب در  ُه َكوأ َرُأ ُدُروًءا َأيأ َطَلَ  ُمَفاَجَأًة. َوِمنأ َنا ُفََلٌن َيدأ يرٍ عِ يلٍ فِ  َلى، عَ يءَعَليأ ُل ِسكِ  يرٍ ، ِمثأ ِة َتَوقُِّدهِ  ؛ َوِخمِ   ِلِشده

َعََلِء َسَألأُت َرُجًَل مِ  ُن الأ ِرو بأ ٍر ِمنأ َأهأ عأِد بأنِ نأ سَ وتأللئه. وقد درأ الكوكب دروءا. وقال َأُبو َعمأ ٍق  َبكأ ِل َذاِت ِعرأ
ُم َما ُتَسمُّوَنُه؟ َقاَل: الد خأ َكُب الضه  اِس. ِح النه فأَص ، َوَكاَن ِمنأ أَ ءري َفُقلأُت: َهَ ا الأَكوأ

َزَة َفَأهأُل اللَُّغِة َجِميًعا َقاُلوا: هِ  اُس: َفَأمها ِقَراَءُة َحمأ ٌن ََّل َي لَ َقاَل النهحه َعَرِب اِْلَنه  ؛ َتُجوزُ حأ َس ِفي َكََلِم الأ ٌم َعَلى ُه َليأ سأ
تَ  ٍد ِفي َهَ ا َفاحأ َتَرَض َأُبو ُعَبيأ َزَة َفَقاَل: لَ ِفعِ يٍل. َوَقِد اعأ َس  ه ِلَحمأ ُل ُسبُّوٍح، ُأبأ هُ َوِإنهَما  ،يلٌ َو ُفع ِ هُ يأ َن ِدَل مِ َو ُفعُّوٌل، ِمثأ

َواِو َياء اُس: َوَهَ ا اَّلِ الأ . َقاَل َأُبو َجعأَفٍر النهحه ِترَ ، َكَما َقاُلوا: ُعِتيٌّ ِتَجاُ  ِمنأ اُض َواعأ َغَلطِ  َِّلحأ َظِم الأ هِ  َأعأ نه ْلَِ  ؛َوَأَشدِ 
َبتهَة، َوَلوأ َجاَز َما َقاَل َلِقيَل ِفي ُسبُّوٍح  ُسبِ يٌح،  َس ُعِتيٌّ ِمنأ َهَ ا، َوالأفَ ُقوُلُه َأَحٌد، وَ ا ََّل يَ َه َ وَ َهَ ا ََّل َيُجوُز الأ ُق َليأ رأ

َنُهَما َواِضٌح َبيِ نٌ  نِ  ؛َبيأ َدى ِجَهَتيأ ُلو ُعِتيٌّ ِمنأ ِإحأ َس َيخأ َ  عَ  نأ ا أَ : ِإمه ِْلَنهُه َليأ َبَدُل ِفيِه ََّل َيُكوَن َجمأ  ؛ِزًمااٍت َفَيُكوَن الأ
َماِء وَ  َسأ َواُو ََّل َتُكوُن َطَرًفا ِفي اْلأ ِييٍر، َوالأ َ  َباُب َتغأ لَ ِْلَنه الأَجمأ لَ ٌة، َفَلمها كَ َها َضمه َقبأ َل َهِ ِه َساِكٌن َوَقبأ اِكِن  اَن َقبأ السه

َس ِبَحاجِ  ،َضمهةٌ  اِكُن َليأ َرٌة َفقُ َوالسه مهِة َكسأ ِدَل ِمَن الضه َواِلَبِت ٍز َحِصيٍن ُأبأ اِو اَن ُعِتيٌّ َواِحًدا َكاَن ِبالأوَ كَ ُو َياًء. َوِإنأ  الأ
َستأ َطَرفً  َواُو ِفي ُفعُّوٍل َليأ ُبَها ِْلَنهَها َطَرٌف، َوالأ َلى، َوَجاَز َقلأ ُبَها. َيُجو ا َفََل َأوأ  ُز َقلأ

: قَ   َهِريُّ دٍ َقاَل الأَجوأ ،  :اَل َأُبو ُعَبيأ اَل ُقلأَت ُدرِ يٌّ َت الده سُ ُكونُ يَ ِإنأ َضَممأ ر ِ  َمنأ ِمزأ وًبا ِإَلى الدُّ ِليٍ  َوَلمأ َتهأ ِْلَنهُه  ؛هُ ، َعَلى ُفعأ
ُقرهاِء َفِإنهَما أَ  َعَرِب ُفعِ يٌل. َوَمنأ َهَمَزُه ِمَن الأ َس ِفي َكََلِم الأ َل ُسبُّوحٍ ُفعُّوًَّل  َرادَ َليأ ُتثأِقَل لكثرة الضمات َفُرده  ِمثأ  َبعأُضُه  َفاسأ

َفُش َعنأ بعضهم:" در  َخأ ِر. َوَحَكى اْلأ ِل. َقاَل: َلى َفعِ يٍل َمفأ َلَها عَ َجعَ وَ " ِمنأ َدَرأأُتُه، َوَهَمَزَها يءِإَلى الأَكسأ َوه ُتوَحَة اْلأ
 َوَذِلَك ِمنأ َتأَلأُلِئِه. 

: وقرا سعيد بن الم َلِبيُّ ُمو يءسيب وأبو رجاء:" در َقاَل الثهعأ اِل َمهأ ِْلَنهُه  ؛َخَطأٌ  و َحاِتٍم: َهَ ااَل َأبُ قَ ًزا. " ِبَفتأِح الده
ٌة.  ُهَما َفُهَما ُحجه َكََلِم َفعِ يٌل، َفِإنأ َصحه َعنأ َس ِفي الأ  "َليأ

 .ألنه لم ةللع على هها ؛في كالم العرب، ونفي  بي حاتم افةما حم ، ةكنن من نمً  ماعنةهن صح 
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ُن َعاِمٍر َوَأهأُل ا {}ُيوَقدُ " ٌم َوابأ َبُة َوَناِفٌ  َوَأيُّوُب َوَسَله امِ َقَرَأ َشيأ :" ُيوَقُد" ِبيَ  َوَحفأ لشه ِفيِف الأقَ ٌْ ُموَمٍة َوَتخأ اِف اٍء َمضأ
ِرو  َلِميُّ َوَأُبو َجعأَفٍر َوَأُبو َعمأ اِل. َوَقَرَأ الأَحَسُن َوالسُّ :"  لأَعََلءِ ُن ابأ َوَضمِ  الده ِريُّ ُتوَحَة الأُحُروِف كُ تَ الأَبصأ لِ َها َوقهَد" َمفأ

اُس  ٍد. َقاَل النهحه َتاَرَها َأُبو َحاِتٍم َوَأُبو ُعَبيأ َدَة الأَقاِف، َواخأ ِقَراَءَتاِن مُ ااَتاِن : َوهَ ُمَشده ًعا َتَقاِرَبَتاِن، ِْلَنهُهَما َجِميلأ
َباحِ   ".ِللأِمصأ

  اختالف بينةما.فالوإ ا  وقد المصباح تنق د، 
ِف، ِْلَنهُه الهِ ي ُيِنيُر َوُيِضيُء، َوِإنهَما ا" َبُه ِبَهَ ا الأَوصأ من توقد  فعل ماضٍ  {دتوق}و، َعاٌء َلهُ اَجُة وِ لزُّجَ َوُهَو َأشأ

ُل َعَلى ِقرَ  {توقد} :وقرأ نصر بن عاصم ،ويوقد فعل مستقبل من أوقد يوقد ،يتوقد َصأ دَ دُ َتَتَوقه  اَءِتهِ َواْلأ ُف ِإحأ ى  َح أ
َها. َوَقَرَأ الأُكوِفيُّونَ  ؛التهاَءيأنِ  َرى َتُدلُّ َعَليأ ُخأ ءتان على تأنيث تان القرافها ،جاجةعنون الز تاء يبال {توقد} ِْلَنه اْلأ
ِبيهةٍ  .الزجاجة ِقيهٍة َوََّل َغرأ ُتوِنٍة َّله َشرأ َباَرَكٍة َزيأ  ".قول فيهدم التق {}ِمن َشَجَرٍة مُّ

ُه َناٌر نُّوٌر َعَلى ُنورٍ }َيَكا َسسأ ُتَها ُيِضيُء َوَلوأ َلمأ َتمأ ٍد َأنهُه ََّل َيعأِرُف ِإَّله  . َوَزَعَم َأُبوالنهارِ  ِنيِث َعَلى َتأأ  {ُد َزيأ  َهِ ِه ُعَبيأ
يه َرَوى َعنأ َأِبي َماِلٍك َعِن ا دِ  ِقَراَءَة. َوَحَكى َأُبو َحاِتٍم َأنه السُّ ِن الأ ُه نارٌ َولَ }نهُه َقَرَأ:أَ بهاٍس عَ بأ َسسأ َيا {وأ َلمأ َتمأ ِء. ِبالأ

، ُر َحِقيِقيٍ  ِكيُر َعَلى َأنهُه َتأأِنيٌث َغيأ ُن َيِزيَد: الته أ  "ُل المؤنث عنده.يَوَكَ ا َسبِ  َقاَل ُمَحمهُد بأ
 طلعل ال،مس، وطلع ال،مس. :، تقنلهل وت نيبتهكير  زن مه ا كان غير حقيقي، ة

 ما هو؟في الت كير والتأنيث : الضابط طالب
 ما له فرج حقيقي، وما ن فرج له ليس بحقيقي، مماز ةسمننه. :ةقنل

ـبَ  ،-صلى هللا عليه وسـلم-المشكاة جوف محمد  :وقال ابن عمر" ُبـُه، َوالأِمصأ ُه ُر الهـِ ي َجَعَلـاُح النُّـو َوالزَُّجاَجـُة َقلأ
ِبِه ُيوَقُد َشَجَرٍة  ُ َتَعاَلى ِفي َقلأ َلُه ِمنأ ِإبأ َّللاه َقـَد  ُهـَو َشـَجَرُتُه،َراِهيَم وَ ُمَباَرَكٍة، َأيأ َأنه َأصأ ـٍد  َتَعـاَلى ِفـي قَ َّللاهُ َفَأوأ ـِب ُمَحمه لأ

ة المشـكا :وقـال محمـد بـن كعـب ،-عليـه السـَلم-النـور كمـا جعلـه فـي قلـب إبـراهيم  -صلى هللا عليـه وسـلم-
كمـا  اسـماه هللا تعـالى مصـباحً  ،-ات هللا علـيهم أجمعـينصـلو -والمصـباح محمـد  ،والزجاجـة إسـماعيل ،إبراهيم

ِنِه َوِسَراًجا مُِّنيًرا{ :فقال ،اسماه سراجً  ِ ِبِإذأ  ُيوَقُد ِمـنأ َشـَجَرٍة ُمَباَرَكـٍة َوِهـَي آَدمُ  [ْلحزاب( سورة ا46)] }َوَداِعًيا ِإَلى َّللاه
ـََلمُ - ِه السه ـُه -َعَليأ ـِلِه َوَكُثـَر ِمنأ ِلَيـا، ُبـوِرَك ِفـي َنسأ َوأ ِبَيـاُء َواْلأ َنأ ـَراهِ ُء. َوِقيـلَ اْلأ سـماه هللا  -عليـه السـَلم-يمُ : ِهـَي ِإبأ

 ".ْلن أكثر اْلنبياء كانوا من صلبه ؛اتعالى مباركً 
ِبيهةٍ  ِقيهٍة َوََّل َغرأ َراِنياا َوإِ  {}َّله َشرأ َيُهـوَد تصـلى ِإنهَما َقاَل َذِلـَك ْلَِ ِلًما. وَ اَن َحِنيًفا ُمسأ نهَما كَ َأيأ َلمأ َيُكنأ َيُهوِدياا َوََّل َنصأ نه الأ

 قبل المغرب والنصارى تصلى فبل المشرق 
ُتَها ُيِضـيءُ  لى ى هللا تعـانـاس قبـل أن أوحـتظهـر لل -صـلى هللا عليـه وسـلم-أي يكـاد محاسـن محمـد  {}َيَكاُد َزيأ

  .إليه
ـحه  {}نُّوٌر َعَلى ُنـورٍ  . َوَقـاَل الضه ـِل َنِبـيٍ  ـَد الأ َنِبـيٌّ ِمـنأ َنسأ ـَكاِة َوعَ بِ ُمطهِلـِب اُك: َشـبهَه َعبأ ـَد َّللاهِ ِبالزَُّجاَجـِة َوالنه الأِمشأ ِبـيه بأ

ِبِهَما، َفَوِرَث النُُّبوه  َباِح َكاَن ِفي َقلأ ِه َوَسلهَم ِبالأِمصأ ُ َعَليأ َراِهيَم. َة ِمنأ َصلهى َّللاه  "ِإبأ
ه معاني شبةل معاني، والم،ب حمد بن كع ، ةعني ههل  منرعن موالهي قبله هها الكالم ن  صل له، سناًء هها 

 بةا   سام.
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يَماِن شَ  {}ِمن َشَجَرةٍ " َواِن َوَعِشيَرِة الأُهَدى َواإلِأ ضأ َصـانُ  َوَفرأُعَهـا ُلَها ُنُبـوهٌة،َجَرٌة َأصأ يأ َشَجَرِة التَُّقى َوالرِ  َها ُمـُروَءٌة، َوَأغأ
ِزيٌل، َوَوَرُقَها َتأأِويٌل، َوخَ  َقاِضي أَ َتنأ ِريُل َوِميَكاِئيُل. َقاَل الأ رِ َدُمَها ِجبأ َعَرِبي ِ ُبو َبكأ ـِر َأنه  ابن الأ َمأ ٌَ بَ : َوِمـنأ َغِريـِب اْلأ ـ عأ

ـَراِهيَم َوُمَحمهـدٍ  بأ ُ َتَعـاَلى إلِ ُفَقَهاِء َقاَل ِإنه َهَ ا َمَثٌل َضـَرَبُه َّللاه ـالأ ـِد َّللاهِ وَ ِد الأُمطهِلـِب  َوِلَعبأ ِنـِه َعبأ ـابأ ُكـوهُة ، َفالأِمشأ َكاُة ِهـَي الأ
ِديُل وَ  ِقنأ َكاِة ِفيَها الأ ُد الأُمطهِلِب ِبالأِمشأ َه َعبأ َحَبَشِة، َفُشبِ  ـِديِل وَ َجاَجـُة، َوُشـب ِ ُهَو الزُّ ِبُلَغِة الأ ِقنأ ـُد َّللاهِ ِبالأ ُهـَو الزَُّجاَجـُة، َه َعبأ

ََلِبِهمَ  َباِح َيعأِني ِمنأ َأصأ َكٌب ُدرِ يٌّ َوهُ َوُمَحمهٌد َكالأِمصأ َتِري َو الأمُ ا، َوَكَأنهُه َكوأ  ".شأ
َباَرَكـةٍ  ي حنيفيـة َّل مباركـة يعنـهـو الشـجرة ال -عليـه السـَلم-يعنـي إرث النبـوة مـن إبـراهيم  {}ُيوَقُد ِمن َشَجَرٍة مُّ

 .َّل يهودية وَّل نصرانية ،شرقية وَّل غربية
ُه  َسسأ ُتَها ُيِضيُء َوَلوأ َلمأ َتمأ َراِهيُم َيَتكَ  يقول {َنارٌ }َيَكاُد َزيأ ِي ِمنأ َقبأ لهُم ِبالأ َيَكاُد ِإبأ هِ َوحأ  ِل َأنأ ُيوَحى ِإَليأ

َقاِضي: َوَهَ ا ُكلُّ  ،-صلى هللا عليه وسلم-إبراهيم ثم محمد  {}نُّوٌر َعَلى ُنورٍ  َس ِن الظهـاِهِر، وَ َعـُه ُعُدوٌل َقاَل الأ َلـيأ
ِثيِل أن يتوس  الم َتِنُ  ِفي التهمأ  "رء فيه.َيمأ

ةمكاان  ن  أل هااان السااامعين فااي هااها التمبياالةعنااي تقرياا  ةعنااي ةكاانن ماان باااب التقرياا ، ن ماان باااب التلبيااق، 
  ما تلبيق المبال على ما  كر فال.يتنسع به، 

َيِة َما َعَدا  " ِتَباِطِه ِباآلأ َقأَواِل ِلَعَدِم ارأ َل ااُقلأُت: َوَكَ ِلَك ِفي َجِميِ  اْلأ َقوأ لَ لأ َوه ُ تَ  ، َوَأنه ْلأ َعـاَلى ِلُنـورِِه، َهَ ا َمَثٌل َضـَرَبُه َّللاه
ِقــِه ِإَّله  ِبيًهــا ِلَخلأ ُمَعظهــِم َمــَثًَل َتنأ ــَرَب ِلُنــورِِه الأ ِكــُن َأنأ ُيضأ ٌِ خَ ِبــَوََّل ُيمأ ِقــهِ َبعأ هَ ِْلَنه ا ؛لأ ــَق ِلُقُصــوِرِهمأ ََّل َيفأ َخلأ ُمــوَن ِإَّله لأ

ُفِسِهمأ  ُفِسِهمأ َوِمنأ َأنأ ُ وَ ِبَأنأ َ ِإَّله َّللاه َدُه، قَ ، َوَلوأََّل َذِلَك َما َعَرَف َّللاه ـُن الأعَ حأ ـُن َعبهـاٍس: َهـاَلُه ابأ . َقـاَل ابأ َ ا َمَثـُل ُنـوِر َرِبـيِ 
ِمِن َكَما يكاد الزيت الصافي يضـ ـ يءَّللاهِ َوُهَداُه ِفي َقلأِب الأُمؤأ ـَل َأنأ َتَمسه ـتأ ُه النهـاَقبأ ُءُه، ُه النهـُر، َفـِإنأ َمسه اُر، َزاَد َضـوأ

ـُم، ِعلأ ـَل َأنأ َيأأِتَيـُه الأ ُهـَدى َقبأ ِمِن َيَكـاُد َيعأَمـُل ِبالأ ُمـؤأ ـمُ ءَ َفـِإَذا َجـا َكَ ِلَك َقلأُب الأ ِعلأ ا َعَلـى َزاَدُه ُهـًدى َعَلـى ُهـًدى َوُنـورً  ُه الأ
 ."ُنورٍ 

: -عااز و اال-مبلمااا قااال هللا ماادها ، تاي  ات األقيااام المرتفعاا   ااد  فااي بعااذ المحااالت البريااات هااهل اللاا ت،اااهدون 
ظةاار لةااا  لاانان و شااكال و ناانار، وماان  ةاا   خاار   ةعنااي هن   تةااا ماان  ةاا  ، تكااام تضاايء ولاان لاام ةمسسااةا نااار}

 مبال تقريبي. اكهل ، ومن  ة  ثالب  كهل ، ثم ه ا  شعلل فيةا األننار زامت  ننارها، وهها  ةًض 
فلمـا  ،اأن لـه رباـ من قبل أن يخبره أحد [( سورة اْلنعـام76)] ا َربِ ي{}َه َ  :كقول إبراهيم من قبل أن تجيئه المعرفة

ـِلمأ َقـاَل أَ  :فقال له ربـه ،أخبره هللا أنه ربه زاد هدى َعـاَلِمينَ }َأسأ ُت ِلـَربِ  الأ ـَلمأ َوَمـنأ َقـاَل ِإنه  [ورة البقـرة( سـ131)] {سأ
ِمِن َقاَل: كَ  ُقرأآِن ِفي َقلأِب الأُمؤأ َباَح ُيسأ َهَ ا َمَثٌل ِللأ ُْ بِ َتَضاُء َما َأنه َهَ ا الأِمصأ ُق ُقرأآُن ِه َوََّل َينأ ََّل وَ ِبـِه  ىيهتـد َفَكَ ِلَك الأ

َكاُة لِ  ِمِن، َوالأِمشأ ُقرأآُن، َوالزَُّجاَجُة َقلأُب الأُمؤأ َباُح الأ ، َفالأِمصأ ُْ ُق ُمُه، َوالشه َساُنُه وَ َينأ ُمَباَرَكُة َشَجَرُة َفهأ  .حيالو َجَرُة الأ
ُه َنارٌ }يَ  َسسأ ُتَها ُيِضيُء َوَلوأ َلمأ َتمأ ُقـرأآَن  {}نُّوٌر َعَلى ُنـورٍ تكاد حج  القرآن تتضح ولو لم يقرأ  {َكاُد َزيأ َيعأِنـي َأنه الأ

َل ُنُزوِل الأُقرأآنِ  ََلِم َقبأ عأ ََّلِئِل َواإلِأ ِقِه، َمَ  َما َأَقاَم َلُهمأ ِمَن الده َداُدوا ِبَ ِلَك ُنوًرا علـى نـور. ُنوٌر ِمَن َّللاهِ َتَعاَلى ِلَخلأ ، َفازأ
ُ ُهــَداُه َفَقــا ــُه ََّل َيَناُلــُه ِإَّله َمــنأ َأَراَد َّللاه ُكوَر َعِزيــٌز، َوَأنه َمــ أ ــوَر الأ َبــَر َأنه َهــَ ا النُّ ُ ِلُنــورِِه َمــن َيَشــاء  :لُثــمه َأخأ ــِدي َّللاه }َيهأ

َثاَل ِللنهاِس{  َمأ ُ اْلأ ِرُب َّللاه ٍء َعِليمٌ } .إلى اْلفهام ااْلشباه تقريبً ن أي يبي  َوَيضأ ُ ِبُكلِ  َشيأ  ،أي بالمهـدي والضـال {َوَّللاه
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فضـرب هللا  ؟كيـف يخلـْ نـور هللا تعـالى مـن دون السـماء ،يـا محمـد :وروي عن ابن عباس أن اليهـود قـالوا
 .لنوره تعالى ذلك مثًَل 

َفـَ  َوُيـ أ :قوله تعالى ُ َأن ُترأ ـُمُه ُيَسـبِ ُح َلـ}ِفي ُبُيوٍت َأِذَن َّللاه ُغـُدوِ  وَ ُه ِفيَهـَكَر ِفيَهـا اسأ َصـالِ ا ِبالأ ِهـيهِ *  اآلأ مأ ِرَجـاٌل َّله ُتلأ
ََلِة َوِإيَتاء الزهَكاِة{ ِر َّللاهِ َوِإَقاِم الصه ٌ  َعن ِذكأ   [( سورة النــور37-36)] ِتَجاَرٌة َوََّل َبيأ

 :فيه تس  عشرة مسألة
َف َ }ِفي ُبُيوٍت  :قوله تعالى :اْلولى ُ َأن ُترأ َباُء ِفي" ُبُيوٍت" ُتَض  {َأِذَن َّللاه َفـاِء ُر، َوَقـدأ َتَقـده مُّ َوُتكأسَ الأ ُتِلـَف ِفـي الأ َم. َواخأ

ِلِه: قـال  {يمعلـ}يوقـف علـى  فعلى ه ا التأويل {ُيَسبِ ُح َلهُ } ـب :وقيل ،{مصباح}ـهي متعلقة ب :فقيل {في} ِمنأ َقوأ
َباِح َوالزَُّجاَجةِ  :َعبهاِس َيُقولُ َسِمعأُت َأَبا الأ  :ابن اْلنباري  َوِهَي ِفي ُبُيـوٍت. َوَقـاَل  :الَ َكِب، َكَأنهُه قَ َوالأَكوأ  ُهَو َحاٌل ِللأِمصأ

ُن َعِلي ٍ  َحِكيُم ُمَحمهُد بأ ِمِ يُّ الأ جـاءت  وبـ لك ، أن ترفـ يوت أذن هللاهللا في ب :منفصل كأنه يقول {}ِفي ُبُيوتٍ  :التِ رأ
 ".جلس في المسجد فإنه يجالس ربه اْلخبار أنه من

 ما ا قال؟
 .ونحوه «أنا جليس من ذكرني»: قال: مراده حديث: طالب

 في المسمد. له، لكن هها ان، هها غير هها، ةعني لن  كرل في بيته صار  ليسً 
ِمَن ِإذَ  " ُمــؤأ َراِة )َأنه الأ َكــى َعــِن التهــوأ َخَبــِر ِفيَمــا ُيحأ ــِجِد َقــَمَشــى إِ ا َوَكــَ ا َمــا َجــاَء ِفــي الأ ــُمهُ َلــى الأَمسأ ُ َتَبــاَرَك اسأ  :اَل َّللاه

ِدي َزاَرِني َوَعَليه ِقَراهُ  َضى َلُه ِقًرى ُدوَن الأَجنهِة(. َقاَل ابأ  ،َعبأ : ِإنأ ُن اْلأَ َوَلنأ َأرأ َبـاِريِ  " ِفـي" ُمَتَعلِ َقـًة ِبـجُ نأ َسـبِ ُح" " يُ ـِعَلـتأ
َجاِل َحُسَن الأوَ  ِلهِ َأوأ َراِفَعًة ِللرِ  ُف َعَلى َقوأ ٍء َعِلـ} :قأ ُ ِبُكلِ  َشـيأ ـاِنيُّ َوَقـ {يمٌ َوَّللاه مه ـِه وَ : ِهـَي ُمَتَعلِ َقـٌة ِب" ُيوَقـُد" اَل الرُّ َعَليأ

ُبُيـوُت ُمَتعَ  ـُه ِإَذا َكـاَن الأ ـبَ " ُيوَقـُد" ِفـي تَ ِب لِ َقـًة َفََل ُيوَقُف َعَلى" َعِليٌم". َفـِإنأ ِقيـَل: َفَمـا الأَوجأ ِحيـِد الأِمصأ ـَكاوأ ِة اِح َوالأِمشأ
ـَكاًة َواِحـ ُبُيوِتَوََّل َيُكـوُن ِمشأ ِ  الأ ـٍت َواِحـٍد؟َوَجمأ ُمتَ اا ِمـَن ِقيـَل: َهـ َ  َدًة ِإَّله ِفـي َبيأ ـَتُح: ِبالتهوأ لأِخَطـاِب الأ ِن الهـِ ي ُيفأ ِحيـِد َلـوِ 

ِلِه َتَعاَلى ِ ، َكَقوأ َتُم ِبالأَجمأ ـُتُم ال}َيا َأيَُّهـا النهِبـيُّ ِإَذا َطله  :َوُيخأ َسـاء{قأ رجـ  إلـى كـل  :وه وقيـلونحـ [( سـورة الطـَلق1)] نِ 
َقَمَر ِفيِهنه ُنوًرا{ :هو كقوله تعالى :وقيل ،واحد من البيوت  .وإنما هو في واحدة منها [( سورة نوح16)] }َوَجَعَل الأ

َسِة َأقأَواٍل:  ُبُيوِت ُهَنا َعَلى َخمأ َتَلَف النهاُس ِفي الأ  َواخأ
لُ  َوه ِعَبــاَدِة، َوَأنه  :اْلأ ِ َتَعــاَلى ِبالأ ُصوَصــُة ّلِلِه َمَســاِجُد الأَمخأ ــَهــا ُتِضــيَأنهَهــا الأ ــِل السه ــِل َماِء َكَمــا ُتِضــيُء النُُّجــوُم ْلَِ ُء ِْلَهأ هأ

ُن َعبهاٍس َوُمَجاِهٌد َوالأَحَسُن. ِض، َقاَلُه ابأ َرأ  "اْلأ
 .ةادوهي الم منر برفعةا ةعني ببنا

ًضا. ِهَي بُ  :لثهاِنيا" ِدِس، َعِن الأَحَسِن َأيأ َمقأ ِت الأ  ُيوُت َبيأ
ًضا. :الثهاِلثُ  ِه َوَسلهَم، َعنأ ُمَجاِهٍد َأيأ ُ َعَليأ   ُبُيوُت النهِبيِ  َصلهى َّللاه
ُلهُ  :الرهاِب ُ  ِرَمـُة. َوَقوأ ُبُيوُت ُكلَُّها، َقاَلُه ِعكأ ُغـ}ُيَسـبِ ُح َلـُه ِفيَهـ:ِهَي الأ َصـاا ِبالأ يقـوي أنهـا  [( سـورة النـــور36)] {لِ ُدوِ  َواآلأ

 ".ساجدالم
 ،ببنادةاا المارام بةاا المساا د التاي  مار هللا ماانهعلى البراري والقفاار، نعم، و ما البينت كلةا فال فضل لةا ون مزي  

 بالصلنات واأل كار في الردو وايصال. - ل وعال-وتسبيح هللا 
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ُت مأ يَ لأنها المساجد اْلربعة التي  :وقول خامس" َكعأَبُة َوَبيأ : الأ ِنَها ِإَّله َنِبيٌّ َمِديِريَحا وَ أَ بأ ـِجُد الأ ـِجُد ُقَبـاَء، َمسأ َنـِة َوَمسأ
َم َذِلَك ِفي" َبَراَءٌة" َدَة. َوَقدأ َتَقده ُن ُبَريأ -سول هللا ر ه أنس بن مالك عن لما روا ؛لاْلظهر القول اْلو :قلت .َقاَلُه ابأ

ومـن أحـب  ،ومـن أحبنـي فليحـب أصـحابي ،فليحبنـي -عـز وجـل-حـب هللا مـن أ» :قال -صلى هللا عليه وسلم
رك وبـا ،فعهـاأذن هللا فـي ر  ،فإنهـا أفنيـة هللا أبنيتـه ،ومن أحب القرآن فليحـب المسـاجد ،أصحابي فليحب القرآن

ي هـم فـ ،فـي حـوائجهم -عز وجل-هم في صَلتهم وهللا  ،محفوظة محفوظ أهلها ،ميمونة ميمون أهلها ،فيها
 ".«وهللا من ورائهم ،هممساجد

 ما ا قال عنه؟
فـي وأعله بموسى بـن عبـد الـرحمن الثق ،من حديث ابن عباس: قال: باطل، أخرجه ابن عدي في الكامل طالب
جـال دهـو  :قـال ابـن حبـان اللسـانوفـي  هـ ه بواطيـل، ووافقـه الـ هبي فـي الميـزان :ر له أحاديث أخر وقالوذك

 .ذكره في التفسيرضعيف و 
 .وعزال ألنس ؟ نسلكن حديث 

 .أنس حديثطالب: هو ه ا 
 عند ابن عدي من حديث ابن عباس؟ ،من حديث ابن عباس  نل قلل:

 عدي في الكامل من حديث ابن عباس. أخرجه ابن طالب:
 ما ةستفيد، ما يرتقي. على كل حال لن روي من طريٍق آخر مبله ما ةستفيد، ما مام باطاًل 

َفــَ { }َأِذنَ  :قولــه تعــالى :الثانيــة" ُ َأن ُترأ َنــاُه أَ  }َأِذنَ  [( ســورة النــــور36)] َّللاه ِن اَمعأ ذأ ــُم َمــَر َوَقَضــى. َوَحِقيَقــُة اإلِأ ِعلأ لأ
ــَوى  َتــَرَن بــ لك أمــر وإنقــاذ َكــاَن َأقأ ِكــيُن ُدوَن َحظأــٍر، َفــِإِن اقأ َفــَ {}و َوالتهمأ اهــد قالــه مج ،بنــى وتعلــىمعنــاه ت :لقيــ ُترأ

ـِت{ :ومنه قوله تعـالى ،وعكرمة َبيأ َقَواِعـَد ِمـَن الأ ـَراِهيُم الأ َفـُ  ِإبأ صـلى هللا عليـه -وقـال  [( سـورة البقـرة127)] }َوِإذأ َيرأ
َمعأَنـى َأَحادِ  ،«فـي الجنـة امن ماله بنى هللا له بيتً  امن بنى مسجدً » :-وسلم ٌُّ َعَلـىيـُث َكِثيـرَ َوِفـي َهـَ ا الأ  ٌة َتُحـ

َمَساِجِد. َياِن الأ  "ُبنأ
ول من المتناترحتى عد  من المت   .ناتر، عد 

 مماااااااااااااااااااااا تاااااااااااااااااااااناتر حاااااااااااااااااااااديث مااااااااااااااااااااان كاااااااااااااااااااااهب
 

 واحتساااااااااااااااااااااااااا  اوماااااااااااااااااااااااااان بنااااااااااااااااااااااااااى هلل بيًتاااااااااااااااااااااااااا 
 ج

 ؟ويكتب عليه اسمه اال ي يبني مسجدً  :طالب
 .ةكفيه ،هن هها انسمليس له  :هها انسم، ةقنلهن ما له من األ ر ابن المنزي ةقنل 
 ستغفر لي.لي وي يدعو ه الناسشاهديقول حتى إذا  : بعضهم يكتب اسمهطالب

 .-هن شاء هللا-ويكفي ويدعى له  ،ثناب هللا من ير نعلى نفق  بني  ةقنل:يدعن لمن بنال، ن ةسمي نفسه، 
 ؟إن كان من مال الورثة: طالب

  ةملكه.نةها شيء فن ةظةر عمله، هن  ظةرل الناس باسم من؟ ورث  فالن؟ المقصنم  ن اإلنسان بهاته 
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رِ " َفَ  َشـأأ َوَقاَل الأَحَسُن الأَبصأ َفَ " ُتَعظهَم، َوُيرأ ُرُه: َمعأَنى" ُترأ ـَر ِمـَن اْلأَ ُنَها، وَ يُّ َوَغيأ ـَ اِر، َفِفـي اُتَطهه َقأ َجـاِس َواْلأ َحـِديثِ نأ  :لأ
 فـي سـننه عـن أبـي سـعيد ةوروى ابـن ماجـ ،«إن المسجد لينزوي مـن النجاسـة كمـا ينـزوي الجلـد مـن النـار»

ــ مــن أخــر  أذىً » :- عليــه وســلمصــلى هللا-قــال رســول هللا  :الخــدري قــال ي فــ امــن المســجد بنــى هللا لــه بيًت
ــا رســول هللا  :قالــت -رضــي هللا عنهــا-وروى عــن عائشــة  ،«الجنــة أن نتخــ   -صــلى هللا عليــه وســلم-أمرن

 ".بطيه ر وتُ طهه وأن تُ  ،المساجد في الدور
ور القبادال، خيار موالمارام بالادور ، تلةر وتليا و األمر باتلا  المسا د في الدور هها ثابل في الصحيح وغيرل، 

 ،المساا د فاي الادورولايس المارام باهل   ن تتلاه األنصار بني عباد األشاةل، وآل فاالن وآل فاالن، ةعناي قباادلةم، 
هن مان كان المرام بهل  للنساء، فالنساء لةن  ن يتلاهن هن وتعلل المسا د التي في األسناق وفي األحياء، اللةم 

 وينظفنةا ويليبنةا. ،مورهم  ماكن للصالو
 الحديث الهي قبله؟

 ؟((من المسجد من أخر  أذىً )): طالب
  (.هن المسمد لينزوي )

نتهـى . ا، وقـال: قـال القـاري: لـم يوجـدوني فـي كشـف الخفـاءجلـالعلـه فـي المرفـوع، ذكـره : قال: َّل أصـل طالب
 ....هريرة ابن أبي شيبه بسنده عن أبيالدور فقال: أخرجه كَلمه، وذكره السيوطي في 

 ؟هوالباني؟ حديث ابن ما 
سـلم مو في الزوائد: إسناده منقط ، صيري و ، قال البأبي سعيدضعيف أخرجه ابن ماجه من حديث  :: قالطالب

 وضعفه اْللباني. لين، ومحمد بن صالحبن يسار لم يسم  من أبي سعيد، 
  تنظيف المسا د و نةا مةنر الحنر العين.و اء في 

َقُش؟ إِ  :الثهاِلَثـةُ " َياُنَهــا َفَهــلأ ُتـَزيهُن َوُتــنأ ُمـَراَد ُبنأ َنــا: ِإنه الأ ُتِلـَف اَذا ُقلأ مٌ ي َذِلــَك، َفَكرِ ِفــخأ َفــَرَوى  َوَأَباَحـُه آَخــُروَن. ،َهـُه َقــوأ
ُن َسَلَمَة َعنأ َأيُّوَب َعنأ َأِبي ِقََلَبَة َعـنأ َأَنـٍس، َوَقَتـاَدَة َعـنأ أَ  ـِه َوَسـله -  َرُسـوَل َّللاهِ َنـٍس َأنه َحمهاُد بأ ُ َعَليأ  -مَ َصـلهى َّللاه

تبـاهون ي :وقـال أنـسوفـي البخـاري  ،أخرجـه أبـو داود «تباهى الناس في المساجديَّل تقوم الساعة حتى » َقالَ 
 ".بها ثم َّل يعمرونها إَّل قليًَل 

  مااارو المعننيااة،اايدونةا ون ةعمرونةااا بالصااالو، ةعنااي تحصاال العمااارو الحسااي  مون الع ةعمرونةااا بالصااالو، ةعنااي
َد ّللا   َمْن آَمَن ب اّلل     الحسي  فيعمرها كل  حد. ا عمارتهم و  ةعني بالصالو، [( سنرو التنك 18)] }ه ن َما َةْعم ر  َمَسا  

 ".لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى  :وقال ابن عباس"
مخال المسامد  :ةقانلفاا ا باه متحاف، د مخال هاها المسام :ةقنل واحد من اإلخنانوهكها وقع، في مسمد في تركيا 

  لاس  :فقاال ،علاى هيا و حسان  وحنلاه طاالبعلاى كرساي  اد شاي  ن ياة  في الزخرف  والت،ييد، فاا ا باه به غفا ا 
، ون و اادوا ا فقااط، هنمااا ةصاانرون م،ااةدً هكالماا  ن ة،اارح، واللااالب ن ةسااتمعنن فااا ا ال،اايألسااتفيد، فلمااا  لساال 

  .وهللا المستعانمن هها المسمد،  شد  ماًن ةصنر به هها الم،ةد   امكانً 
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 ،ةاها  مار عاامي وطبيعايفلى  يدي  ناس من العاما ، ويحصال شايء مان الملالفاات ةعني كنن المسا د تعمر ع
ن ، و هاهل م،اكل لكن كنن المسا د يتننها من طالب العلم ثم بعد  ل  يزخرفننةا ويعرفنن ما  اء في هها الباب 

لم و ن المسا ، خبر  ن هها ةقاع مان بااب التقادير الكانني  ناه ن باد  ن ةقاع - عليه وسلمصلى هللا-ةعني  ن النبي 
 -الساالمو علياه الصاالو -ما  خبر النباي ه األوامر ال،رعي ، و ما يلهيتمه المسلم ، اعليه  ن ةساهم في هةقاعه؟  بدً 

 لكن ن ةكنن على يدة . ،فةها ن بد من وقنعه ا نه ةقع كننً 
 ؟في الزخرفةن يأخ ون أموال الوقف ويسرفون ال ي: طالب

 وماخل في المنةي عنه. ،ن ةمنز هها هسراف ،ن ةمنز، ن ةمنز استلدام  كبر من الحا  
 سَلمية؟اإلغير ان خاصة في الدول اختَلف المكب حكمما يختلف ال: طالب

، المسااا ل  شااارعي  ولااان كاااان فاااي فبيااانت هللا  ولاااى، لكااان ن كاااالم ألحااادالبيااانت ماااهه  الحنفيااا  عنااادهم ه ا زخرفااال 
  اللارج.
 ة أعظم وهي قضية تعظيم ه ا الدين؟طيب إذا كان هناك مصلح: طالب

 عظاام بكبياار ماان المظاااهر، الناااس ملاانا ، وقااد ةقاار فااي قلاانكةم ماان التعظاايم بسااب  انتباااع تباااعبانتعظاايم الاادين 
 له.ملبر فالمظةر ن قيم   هناىما تدل على شيء، ه ا لم ةكن ، المظاهر

ُُصوِل ِمنأ حَ  " ِد َّللاهِ ِفي َنَواِدِر اْلأ َحِكيُم َأُبو َعبأ ِمِ يُّ الأ َداِء قَ ِديِث َأبِ َوَرَوى التِ رأ رأ  صـلى هللا- َقـاَل َرُسـوُل َّللاهِ  :الَ ي الده
عظـيم احـت  مـن أبـاح ذلـك بـأن فيـه ت ،«إذا زخرفتم مساجدكم وحليتم مصاحفكم فالـدبار علـيكم» :-عليه وسلم

َف َ  :وهللا تعالى أمر بتعظيمها في قوله ،جدالمسا ُ َأن ُترأ  .عظمتيعني  {}ِفي ُبُيوٍت َأِذَن َّللاه
ـِجَد النهِبـيِ   ـِه َوَسـله -َوُرِوَي َعنأ ُعثأَماَن َأنهـُه َبَنـى َمسأ ُ َعَليأ ـ -مَ َصـلهى َّللاه ـَنهُ ِبالسه  . َقـاَل َأُبـو َحِنيَفـَة: ََّل َبـأأَس اِ  َوَحسه

ِش الأمَ  َعِزيِز َأنه ِبَنقأ ِد الأ ِن َعبأ ِبـُه َنَقَش َساِجِد ِبَماِء ال هَهِب. َوُرِوَي َعنأ ُعَمَر بأ ـِجَد النه  -صـلى هللا عليـه وسـلم-يِ   َمسأ
َل ِخََلَفتِ  ِييِنِه، َوَذِلَك ِفي َزَمِن ِوََّلَيِتِه َقبأ ِكرأ َعَليأ ِه، َوَلمأ َوَباَلَغ ِفي ِعَماَرِتِه َوَتزأ ـِد َك. َوُذِكَر َأنه اِه َأَحٌد َذلِ  ُينأ ـَن َعبأ َوِليَد بأ لأ

ـ ـَل َخـَراِ  الشه ِييِنـِه ِمثأ َق َوِفي َتزأ ِجِد ِدَمشأ َفَق ِفي ِعَماَرِة َمسأ َمِلِك َأنأ - ي أن سـليمان بـن داودَث َمـرهاٍت. ورو أأِم َثـََل الأ
 ".وبالغ في تزيينه ،بنى مسجد بيت المقدس -السَلمالصَلة عليهما 

،ااةم قرياا  ماان هااها، بياانتةم ألن عي ؛مباال هااهل األماانر دنن ر ةسااتممو الملاانى واألمااراء  نةاام ةعنااي هكااها  اارت عااا
 ينظروا هلى األماكن التي مونةا. نون  مزخرف ، فيريد

 لكن توض  كل الزخرفة في السجاد؟ ،تزخرفَّل اجد اآلن بعٌ المس: طالب
 كهل ، الحكم واحد.

  ي الصَلة.: والسجاد إشكاليته أكثر في قضية الخشوع فطالب
شاامال ماخلاا ، اين لاان نحظاال  ن  كباار الساامام   وةمااين   والمساا ل  واحاادو، الزخرفاا  سااناء كاناال فاانق  و تحاال 

اللاانن  حماار واللااط  صاافر، وعماار قااال: لمااا  تماادفااي المسااا د، هااها اللاانن كبياار الحماارو مااع الصاافرو، ةقصااد فيةااا 
وقضاا ل ن باد مناه، ن باد  ن  - ال وعاال-هللا ا  رامل الم،اي علاى ماقال: ن تصفروا ون تحمروا، فالمس ل  مس ل  
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وهللا المساتعان،  «لادخلتمنل لان مخلانا  حار ضا  ٍ حتاى  ،لتتبعن سنن من كاان قابلكم»ةقع، كما  اء في الحديث: 
 .-عليه الصالو والسالم-وحصل ما  خبر عنه النبي 

 يحمل النهي على الكراهة يا شيخ؟ :طالب
  ي نةي؟

 ؟طالب: نهي الزخرفة
 ن ن، تحريم، تحريم.

 : وعدم اإلنكار يا شيخ؟طالب
 تقصير.عدم اإلنكار 

ذلك ا نبينه و موغير ذلك على  ،واْلقوال السيئة ،ومما تصان عنه المساجد وتنزه عنه الروائح الكريهة :الرابعة"
قـال  -صـلى هللا عليـه وسـلم-أن رسـول هللا  -رضـي هللا عنهمـا-وقد صح من حديث ابن عمـر  ،من تعظيمها

د هللا وفي حديث جـابر بـن عبـ ،«فَل يأتين المساجد -يعني الثوم- من أكل من ه ه الشجرة» :في غزوة تبوك
الثـوم و مـن أكـل البصـل » :وقـال مـرة «من أكل من ه ه البقلـة الثـوم» :قال -صلى هللا عليه وسلم-عن النبي 

 .«نو آدمفإن المَلئكة تتأذى مما يتأذى منه ب ،والكراث فَل يقربن مسجدنا
ِن َوََّل أَ وَن َشجَ أأُكلُ ِفي ُخطأَبِتِه: ُثمه ِإنهُكمأ َأيَُّها النهاُس تَ  -رضي هللا عنه-وقال عمر بن الخطاب  َراُهَما ِإَّله َرَتيأ

ُت َرُسوَل َّللاهِ  َبَصُل َوالثُّوُم، َلَقدأ َرَأيأ ِن، َهَ ا الأ نأ َرُجٍل ِفي مِ َما َوَجَد ِريَحهُ  إذا -سلمليه و صلى هللا ع-َخِبيَثَتيأ
ُيِمتأُهمَ  َبِقيِ ، َفَمنأ َأَكَلُهَما َفلأ ِرَ  ِإَلى الأ ِجِد َأَمَر ِبِه َفُأخأ ًخا. خَ ا طَ الأَمسأ ِلمٌ بأ َجُه ُمسأ  ِفي َصِحيِحِه.  ره
ِجِد َأنه  َراِجِه ِمَن الأَمسأ ِعلهُة ِفي ِإخأ ُعَلَماُء: َوِإَذا َكاَنِت الأ ِقيَ ِبِه  َتَأذهىُه يُ َقاَل الأ  ِجيَراُنُه ِفي اِس َأنه ُكله َمنأ َتَأذهى ِبهِ َفِفي الأ

، َأوأ َكاَن َذا رَ  ِهمأ ِجِد ِبَأنأ َيُكوَن َذِرَب اللِ َساِن َسِفيًها َعَليأ ُسوِء ِصَناَعِتِه، أو عاهة لِ  ٍة ََّل َتِريُمهُ َقِبيحَ  َحةٍ ائِ الأَمسأ
ِهِه. َوُكلُّ َما َيَتَأذهى  ممؤذية كالج ا َل. فيه َحتهى َتُزو ة موجودةنت العلِبِه النهاُس َكاَن لهم إخراجه ما كاَوِشبأ

ِرَها َكَمجَ  ُث َكاَن ِلَصََلٍة َأوأ َغيأ َتَمَ  النهاِس َحيأ َتِنُب ُمجأ ِعلأ اِلسِ َوَكَ ِلَك َيجأ َوََّلِئمِ  الأ َبَهَهاِم َوالأ  ." َوَما َأشأ
ن األحاميث  اءت بةها، من كننه في المسمد، ومن كننه وكننه يؤ ي؛ أل ،من كننه في المسمد، ب مرك  العل  

فال »من المسمد؟  -عليه الصالو والسالم-نه ةحرم في غير المسمد، لما ا ةلر ه النبي ه :يؤ ي؛ ألنه لن قلنا
 له  ن ة كل من ههلففانختصا  بالمسمد ظاهر، فا ا صلى في بيته  و في بري   و في غيرها  «ةقركن مسمدنا

ن ال مانع من  ل ؛ ألنه ف وإ ا صلى في مسمٍد ليس فيه من يت    به ،كن ن ةصلي في المسمدال،مرو، ل
 ان يترت  علية ، وكننه يت    به، والعل  المركب امن كننه مسمدً يت    به  حد، فالعل  مركب  من األمرين، 

وليس  ،واحتاج هلى هرسال الريح ،بمفرمل في المسمد االحكم هن ه ا ا تمعل مركباتةا، وعلى هها لن  ن هنسانً 
   به، نعم عندل من يت    به،  هل العلم ةقنلنن: ون ب س بارساله للحا  ، لكن ن بد  ن ن ين د من يت 

ن بد  ن  : و  الس، نقنل ، شلص معتكف ونادم مباًل يعظم، لكن ه ا احتاج لهل و  المسمد ينبري  ن ةصان



 
 

17 

 ريضخلامعالي الشيخ عبد الكريم 

ن ب س به للحا  ، ه ا لم ين د من يت    به،  :المسمد؟ العلماء ةقنلنن  يدةم الملنس في تلرج من المسمد،  و
 فالعل  حين ٍه مركب .

 بالطبخ تزول الرائحة منه؟ البصل :طالب
 -هن هااهل ال،اامرو حاارام؛ ألن النبااي :ن ةقااالشاايء، ومااع  لاا  حتااى لاان  كاال  هفياامااا ، اينتةااي ينتةااي، ةمااات طبًلاا

لكان مان  كال  «ن  حارم ماا  حال هللا» حارام هاي؟ قاال:  :–صاحيح مسالم فاي-لما قيال لاه  -صلى هللا عليه وسلم
 لحا   فال ةصلي في المسمد مع الناس، ةصلي في بيته  و ينظر في مكان ليس فيه  حد.

 البصل؟ رائحة الدخان أشد من رائحة اأحيانً : طالب
  .مبله، الحكم واحد

 طالب: هل يجوز قط  الصَلة؟
 قلع من؟

 طالب: ال ي بجانبه؟
 ةقلع الصالو. ي بمانبه  و ن يدرى من صالته شيً ان ةستليع  ن ةصله ا كان ن ةليق بحيث 

 يا شيخ؟ إن كان يغثىطالب: 
 غبيان وشبةه؟ ه ا خ،ي  ل  وغل  على ظنه ةقلع الصالو.

 ؟اطالب: في ه ه الحال يجوز له أن يض  لثامً 
 نى حا  .اللبام مكرول عند  هل العلم، وعندهم الكراه  تزول ب م

 لهم أن يصلوا في المسجد؟فهل  وأكلوا كلهم بصًَل  جماعة في مسجدلو كان  طالب:
 ألنةم ن يت  ون؟

 طالب: نعم.
 ن ش   ن هها يبقى فيه امتةان المسمد. ارتفع  زء العل ، لكن

 ؟..فإن المَلئكة تتأذىطالب: الحديث يقول: 
فااا ا و ااد ماان يتاا    ماان بنااي آمم تاا  ت  «  بااه بناان آممهن المالدكاا  تتاا    ممااا يتاا  » المالدكاا  فااي كاال مكااان

 المالدك ، وإن فال.
ِرَهـا َكَمَجـالِ " ُث َكاَن ِلَصـََلٍة َأوأ َغيأ َتَمَ  النهاِس َحيأ َتِنُب ُمجأ ـَوََّلئِ ِس الأعِ َوَكَ ِلَك َيجأ ـِم َوالأ ـِل لأ ـَبَهَها، ِمـنأ َأكأ لثُّـوِم اِم َوَمـا َأشأ

ِذي النهاَس. َوِلَ ِلَك َجَمَ  َوَما ِفي َمعأَناُه، ِممها لَ  َن الأ بَ ُه َراِئَحٌة َكِريَهٌة ُتؤأ َبـَر َأنه ذَ  َبَصـِل َوالثُّـومِ يأ ُكـرهاِث، َوَأخأ ـا َوالأ ِلـَك ِممه
َخَنا َأبَ  ُت َشيأ : َوَقدأ َشاَهدأ َبرِ  ِد الأ ُن َعبأ َن َعبأ أَ ا ُعَمَر ُيَتَأذهى ِبِه. َقاَل َأُبو ُعَمَر بأ َمَد بأ ِن ِهَشاٍم ِد الأمَ حأ  -َّللاهُ  َرِحَمهُ -ِلِك بأ
ِذيِهمأ ِفي الأمَ  ِه َأنهُه ُيؤأ َتى ِفي َرُجٍل َشَكاُه ِجيَراُنُه َواتهَفُقوا َعَليأ ِجِد بِ َأفأ َتى ِبِإخأ ِلَساِنِه َوَيِدهِ سأ َراِجـِه ِمـَن  َفُشـوِوَر ِفيـِه، َفـَأفأ

هُ  َعاِدِه َعنأ ِجِد َوِإبأ  ".الأَمسأ
 كاال فااي تاارى المساامد وتاارى المماعاا ، هنمااا هاان تعزياار، بعااذ الناااس قااد ةفاارح بمباال هااها، لااه  اولاايس هااها ترخيًصاا

لااه: ن تقاارب ةقااال لكااي  ؛فيااؤ ي الناااس ،  علةاام ةلرمونااي ماان المساامد، وفرصاا   نااي مااا  قصااد المساامد شاايً ا،
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 يم  هااهاوادح ليقااال لااه: ن تقاارب المساامد، هااهل كاناال تعااد لمااا كاناال الفلاار ساالالمساامد،  و ة كاال ماان  وات الاار 
ون ةمكان  ن  ،ايتا    باهل    ً  كبيارً  وطرم من المملس، ما ا ةكنن وضاعه؟ في وليم  ف قيم اتعزير، لن  ن هنسانً 

لكان  ؟- ال وعاال-فاي ضاياف  هللا  –بيال هللا–سامد فكياف بم ،ةحتمل، ةمكن  ن يترى البلد، يةا ر من هها البلاد
 .ةفرحنن بمبل هها لةنان العبامات على الناس و ماكن العبامات صاروا

ةعناي طارم مان شالص مان مسامد هلاى مسامد، معاملا  لنقال  هكتابات بعذ القضاو ممن تقدم  ن فيواطلعل في 
ل نقاةاد  ناه ن ةصالي فاي هاها المسامد؛ ألن فياه مان يتا    باه،  ن ي  خه علياه التع   و هلى مسمٍد آخر، هها المسمد 

 ! ههل ن تكام تن د.نقل م منم؟لكن ي    و ينقل مؤ ن مقبنل ؛ ألنةم يتبعنن مصالحةم،همام 
ـُه، َوَأَّله ُيَشـاِهَد َمَعُهـ " َعـاِدِه َعنأ ـِجِد َوِإبأ َراِجِه ِمـَن الأَمسأ َتى ِبِإخأ ـَفَأفأ ـِتَطالَ ِإذأ ََّل َسـ ؛ََلةَ ُم الصه ِتِه ِإَلـى ِبيَل َمـَ  ُجُنوِنـِه َواسأ

َرُه َوَطالَ  ًما َأمأ ُتُه َيوأ ُه، َفَ اَكرأ ََلَمِة ِمنأ ِليِل ِفيَمـا َأفأ السه ُتـُه ِبالـده ـتَ ِمـنأ َذِلـَك َورَ  َتـى ِبـهِ بأ َل، َفاسأ َقـوأ ُتـُه ِفيـِه الأ َدله ِبَحـِديِث اَجعأ
َن ُ  ِل الثُّوِم، َوَصاِحُبُه ُيمأ َثُر َأًذى ِمنأ َأكأ ِدي َأكأ ِجِد.  وِد الأَجَماَعةِ ِمنأ ُشهُ  الثُّوِم، َوَقاَل: ُهَو ِعنأ  ِفي الأَمسأ

َسَلِة"ُقلأُت: َوِفي اآلأ  خر  من عـرف على ه ا يف ،«أن الرجل ليك ب الك بة فيتباعد الملك من نتن ريحه» َثاِر الأُمرأ
 ."فإن ذلك يؤذي ،ل بالباطلمنه الك ب والتقو  

 ملر   ايثار؟
 ؟(أن الرجل ليك ب الك بة)أو  )يأتي يوم القيامة(؟طالب: 

 .«هن الر ل ليكهب الكهب »
روك متـ هـارون بـن  وفيـه عبـد الـرحيم ،ابن عمر يثدمن ح الديلميفي الصغير، و  أخرجه الطبراني :طالب: قال

 ،ا الوجـهجيد غريب َّل نعرفه إَّل من ه حسن ه ا حديث  :رم ي، وقال فيهالحديث أخرجه التو  ،كما في الميزان
عبـد و  ،ايـب: ضـعيف جـدا غر منكر، قال في ضـعيف الت :قال عنه يفة،الضع فيو  ،هارون بن تفرد به عبد الرحيم 

 الدارقطني.وك به  ،الحافظ في التقريب: ضعيف الرحيم ك به الدارقطني، وقال
 .ضعفهواضح واضح 

َمَساِجَد ُكلهَها َسَواٌء، ِلَحِديثِ  :الأَخاِمَسةُ  " ُعَلَماِء َعَلى َأنه الأ َثُر الأ ِن عُ َأكأ ـيُ َمَر. َوَقاَل بَ  ابأ : ِإنهَما َخَرَ  النههأ  َعَلـى عأُضُهمأ
ِجدِ  فـَل » :ولقولـه فـي حـديث جـابر ،ونزولـه فيـه -عليـه السـَلم-من أجل جبريـل  -صلى هللا عليه وسلم- َمسأ

ـِم َوِهـَي الأمَ  ،«يقربن مسجدنا ـَفَة ِفـي الأُحكأ ، ِْلَنهُه َذَكـَر الصِ  ُل َأَصحُّ َوه ـِجِديه َواْلأ ـسأ ـُر الصِ  ِليـٌل. ُة، َوِذكأ ـِم َتعأ َفِة ِفـي الأُحكأ
لَ  َناِدِه َعنأ َأَنٍس َوَقدأ َرَوى الثهعأ هُ -ِبيُّ ِبِإسأ ُ َعنأ يأتي هللا » :-ه وسلمصلى هللا علي-سول هللا قال ر  :َقالَ  -َرِضَي َّللاه

ا مــن وأعناقهــا مــن الزعفــران ور وســه ،قوائمهــا مــن العنبــر ،يــوم القيامــة بمســاجد الــدنيا كأنهــا نجائــب بــيٌ
ون رهـا متعلقـوعما ،وأئمتهـا يسـوقونها ،ن فيها يقودونهاالمؤذنووقوامها  ،تها من الزبرجد اْلخضروأزم ِ  ،المسك

 ،لون هـؤَّلء مَلئكـة مقربـون وأنبيـاء مرسـ :فيقـول أهـل الموقـف ،فتجوز عرصات القيامة كالبرق الخاطف ،بها
صـلى -د ولكنهم أهل المساجد والمحافظون على الصلوات مـن أمـة محمـ ،ما هؤَّلء بمَلئكة وَّل أنبياء :ىفيناد

 ."«-هللا عليه وسلم



 
 

19 

 ريضخلامعالي الشيخ عبد الكريم 

 .اتيرى الموضوعَّلئحة عليه، والثعلبي  ف عليه، وأمارة الوض لثعلبي ولم أقمصنف لعزاه ال :الطالب: ق
 واضح واضح.

-وقال النبـي  ، ا عام في كل مسجدوه [( سورة التوبة18)] }ِإنهَما َيعأُمُر َمَساِجَد َّللا ِ َمنأ آَمَن ِباّلِل ِ{ :وفي التنزيل"
ا َيعأُمـُر }ِإنهَمـ :ا رأيتم الرجل يعتاد المسـجد فاشـهدوا لـه باإليمـان إن هللا تعـالى يقـولإذ» :-صلى هللا عليه وسلم

ِم اآلِخِر{  ".وقد تقدم [( سورة التوبة18)] «َمَساِجَد َّللا ِ َمنأ آَمَن ِباّلِل ِ َوالأَيوأ
 .-عليه الصالو والسالم-عةد النبي  الحديث مضعف؛ ألن المنافقين ةعتامون المسمد في

َراِء َوَجِميِ  اَّلِ ا " ِ  َوالشِ  َبيأ ًضا َعِن الأ َمَساِجُد َأيأ اِدَسُة: َوُتَصاُن الأ ِتَغالِ لسه ِلِه  ؛شأ ـِه َوَسـلهمَ َصـله -ِلَقوأ ُ َعَليأ ُجـِل ِللره  -ى َّللاه
َمرِ  َحأ ث سـليمان يمسـلم مـن حـد أخرجـه «إنما بنيت المساجد لما بنيت له ،َّل وجدت» :الهِ ي َدَعا ِإَلى الأَجَمِل اْلأ
 ؟حمـرمـن دعـا إلـى الجمـل اْل :قـام رجـل فقـال ،لما صلى -صلى هللا عليه وسلم-بن بريدة عن أبيه أن النبي 

أن اْلصـل  وه ا يدل على ،«يت المساجد لما بنيت لهنِ إنما بُ  ،َّل وجدت» :-صلى هللا عليه وسلم-فقال النبي 
 ".أَّل يعمل في المسجد غير الصلوات واْلذكار وقراءة القرآن

ماان ةللا  لنفسااه  واحاد؟ و ا و اادها، الحكام ةلتلااف هاها بالنساب  لماان ةللا  ضااالته،  ماا ماان ين،اد ضااال  غيارل ه 
 ؟من  ضل كهافي المسمد ثم قال: الهي ين،د ضالته ةقال له: ن و دت، لكن الهي و د ضال  هها واضح، 

 يدخل في الحكم. طالب:
 ليس كالهي ةلل  لريرل، هاها محسان، ماا ةظةار  نةلل  لنفسه  الهي ا؛ ألنكبيرً  ا ن هناى فرقً ةظةر ما ةظةر، 

 الحكم واحد.
 ؟طيب من يسأل أموال الناس، عيقره  وهي له تهطالب: اآلن من يسأل عن ضال

ولام  ،، لكن من يتعر  برير سؤال، ب ن  لس مملس السادل ولام ةسا لمستحق لةاالهي ةس ل  منال الناس وهن 
 .-هن شاء هللا-ةها ن ب س ف  كارهم  ولم ةقلع عليةم ،الناس يؤ   

 يقومون بعد الصَلة ويتكلمون!ال ين اآلن طالب: 
مانن  ن مناسا  مان غيار نةاٍر لةام ة فة  هاؤنء ب سالنب ساكتنن، ة ،ويقلعانن علايةم   كاارهم ،ة،نشنن علاى النااس

 لهل . اهها ليس منضعً 
 طالب: ما هي علة النهي؟

 ؟ما افي 
 بادة!لع: أن المساجد بنيت لطالب

 من العبامو اإلحسان هلى ايخرين. هي بنيل للعبامو، لكن
 ؟قفون ما يجعلون يتمون كَلمهميو  هؤَّلءيعني مثل : طالب

 نمكاٍن مناس  لةام، ون ةقلعانن علاى النااس   كاارهم مان غيار نةار، ةعناي هلى  نان ينصرفم  شير هليةوهللا لن  
 نلرج من ملالف  ونقع في ملالف .
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 ما دام أنه يسأل لن أقول له؟، يعني اإطَلقً  {وأما السائل فَل تنهر}: قولهم يطالب: بعض
  ل ال تقع في النةي. ؛ن ةعدلةا شيءى فالسالم  هن ه ا و د من يتكلم غير 

ِجِد َم َ  " ُن ِفي الأَمسأ َنَما َنحأ ًرا ِمنأ َحِديِث َأَنٍس َقاَل: َبيأ إذ جـاء  -ليـه وسـلمصـلى هللا ع- َرُسـوِل َّللاهِ  َكَ ا َجاَء ُمَفسه
صـلى  -فقـال النبـي ،مـه مـهٍ  :-صلى هللا عليه وسلم-فقال أصحاب رسول هللا  ،أعرابي فقام يبول في المسجد

عـاه فقـال د -صـلى هللا عليـه وسـلم-ثم إن رسول هللا  ،فتركوه حتى بال «دعوه ،َّل تزرموه» :-هللا عليه وسلم
 أو «القـرآن إنما هي ل كر هللا والصَلة وقراءة ،وَّل الق رإن ه ه المساجد َّل تصلح لشيء من ه ا البول » :له

 خرجـه ،ليـهه عمـن مـاء فشـنه  من القوم فجاء بدلوٍ  فأمر رجًَل  :قال -صلى هللا عليه وسلم-كما قال رسول هللا 
ـُمُه{ :ومما يدل على ه ا من الكتاب قوله الحـق ،مسلم َكَر ِفيَهـا اسأ لى هللا صـ-وقولـه  ،[( سـورة النـــور36)] }َوُيـ أ

و إنمـا هـ ،إن هـ ه المسـاجد َّل يصـلح فيهـا شـيء مـن كـَلم النـاس» :لمعاوية بن الحكم السـلمي -عليه وسلم
 ."«التسبيح والتكبير وقراءة القرآن

 وهنا يقول: إن ه ه المساجد. ،إن ه ه الصَلة طالب: حديث معاوية
، والحااديث فااي ارج هااها الحااديث وهًماافاا م ألن الكااالم فااي المسااا د ؛هااها غلااط ماان المؤلااف نفسااهن، غلااط غلااط، 

 الصالو.
 !الحديث بطوله خرجه مسلم في صحيحه وحسبك -صلى هللا عليه وسلم-أو كما قال رسول هللا "

ِجِد َفَقاَل: َما َهَ ا ال -رضي هللا عنه-وسم  عمر بن الخطاب  َت َرُجٍل ِفي الأَمسأ تُ َصوأ وأ َن َأنأتَ ؟ َأَتدأ صه ! ِري َأيأ
ُن َأيُّوَب َجاِلًسا ِفي مسجده فأتاه غَلمه يسأله عن شيَوَكاَن َخَلُف  ِجِد َوَأَجابَ َن الأمَ َرَ  مِ َفَقاَم َوخَ  ءبأ ُه، َفِقيَل َلُه سأ

ُ  َكَ ا َيا ُمنأ نأ ِجِد ِبَكََلِم الدُّ ُت ِفي الأَمسأ   ."م اليومِرهأُت َأنأ أتكلَ ا، َفكَ َوكَ  ِفي َذِلَك َفَقاَل: َما َتَكلهمأ
  .ةكفي
 .و صحابه وعلى آله صل  على محمد اللةم


