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 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
م علمممل نايمممما عحمممم  وعلمممل  لمممه رب العمممالميي و ممملل هللا و مممل الحمممم  ه .بسمممم هللا المممرحمي المممرحيم

 .و حاه
اَبَ  اْلُؤاَداُم َماا َرَ  } :َقْوُلاُه َتَعااَل " :قال اإلمام القرطبي رحمه هللا تعاال  ََا  َماا  َماا ََ ََ َ َفُتَماُروَناُه 

ْنَد ِسْدَرِة اْلُمْنَتَه  َوَلَقْد َرآُه َنْزَلًة ُ ْخَر   َيَر   ا َِ ن  ََ ََا  ْناَد َْْو  َِ اْدَرَة َماا َيْغَشا  ُة اْلَما َماا  ِإْذ َيْغَشا  ال ِّ
ِه اْلُكْبَر   َزاَغ اْلَبَصُر َوَما َطَغ  اَبَ  اْلُؤاَداُم َماا َرَ  } :َقْوُلاُه َتَعااَل  .{َلَقْد َرَ   ِمْن آَياِت َربِِّ َ ْي  {َماا ََ

اا ُ  ااد   َلااْ  َيْكااِبْ  َقَْ ْهااِه  ُمَحم  ََ ََ  ُ  ُ ااَة اْلِمْعااَرا ِ َوَسااَ َ  َلهْ َصااَ    ََ َهَصااَرُه ِفااي  ؛ََ َعاا ََ َ َتَعاااَل    ُ َوَذِلااَ  َ    
 ُ ُ  ََ َع ََ َ  ُرْؤَيةً ُفَداِمِه َحت   َرَ   َرب ُه َتَعاَل  َو ََ  ِتَْ اَنْت . َوِقه ُل َماْرِوي  ُرْؤَيًة َحِقهَقًة ِهاْلَبَصارِ  : ََ . َواْْلَو 

ب اس   ََنِ  ََ ِباهِ  ناه  َِ   ُمْ ا َوِفاي َصاِحه ِ  .اْبِن  َُاَو َقاْولُ َرآُه ِهَقَْ اة  ِما َ ِباي َذرِّ   . َو ََ َما ََ اَحاَهةِ َو . َن الص 
ااة   َ َناا    َوالث اااِني َقااْولُ  ََ َما ََ اانِ  . َوُرِويَ َو ب اااس   ََ ََ  : َ َتْعَجُبااوَ  َ ْ  َتُكااوَ  اْلُةَ ااةُ َقااالَ  نااه َ ْيًضااا  اْبااِن 

هَ ، َواْلَكََلمُ  َِ ْبَرا ََْهاِه َوَساَ  َ  ِلُمَحم اد   ْؤَياةُ ِلُموَسا ، َوالر   إلِ ََ  ُ  ُ انِ  َوُرِويَ  .َصاَ    ب ااس   ََ ََ َ ْيًضاا  اْباِن 
ََاِش    : َ م ا َنْحنُ َقالَ  نه  اًدا َفَنُقاوُل ِإ    َبِني  َتْهنِ  ُمَحم  ََاَبا ِفاي َوَقاْد  .َرَ   َرب اُه َمار  َمَضا  اْلَقاْوُل ِفاي 

ْنَد َقْوِله"اْْلَْنَعامِ  َِ ََُو ُيْدِرُك اْْلَْهَصارَ }َل  :ِ "  ُه اْْلَْهَصاُر َو ْعا    َوَرَو   .{ ُتْدِرَُ َناا َياا  :َقاالَ  ُمَحم ُد ْبُن ََ ُقَْ
 ََََ  ُ  ُ ِ َصَ     ُ َتْهنِ »؟ َقاَل: َرب  َ  ، َرَ ْيتَ ْه َ َرُسوَل  اَبَ  اْلُؤاَداُم َماا   :ُثا   َقاَر َ  «َرَ ْيُتُه ِهُؤَداِمي َمر  }َماا ََ

َظَمَتهُ  نه َوَقْوٌل َثاِلٌث  َرَ  { ََ ََلَلُه َو ََ ِ  :َقاالَ  َ ُبو اْلَعاِلَهةِ  َوَرَو   .اْلَحَ نُ  َقاَلهُ  ؛َرَ     ُ ََ َرُساوُل  ُساِِ
ََْهِه َوَساَ  َ َص  ََ  ُ  ُ َْ َرَ ْياَت َرب اَ  ؟ َقاالَ َ    ََا ْياُت َوَراَا َرَ ْياُت َنَهاًرا َوَرَ ْياُت َوَراَا الن َهاِر ِحَجاًهاا َوَر َ »: : 

انْ  ُمْ اَِ    َوِفاي َصاِحه ِ  «اْلِحَجاِ  ُنوًرا َلْ  َ َر َغْهَر َذِل َ  ِ َصاَ   » : َقاالَ  َ ِباي َذرِّ   ََ  ُ َْْلُت َرُساوَل  َسا
ََْهِه َوَسَ  َ  ََ  ُ َْ َرَ ْيَت َرب َ ؟ َقالَ ُ  ََ َُا»:   َهَرِناي ِمْناُه َماا ْلَمْعَنا  َغَََبِناي ِماَن الن اوِر َوبَ  «اُنوٌر َ ن   َ َرا

َواَيُة اْْلُْخَر   َََبا الرِِّ   ََ ََ  ".«َرَ ْيُت ُنوًرا» َمَنَعِني ِمْن ُرْؤَيِتِه . َوَمل  
 نايمما عحمم  وعلمل  لمه و محاه عام   ور مهله علمل وبمار  مالحم  ه رب العالميي و لل هللا و ل

لربمه ليلمة ار مراذ  مه   -لسمالمعليمه الالمالو وا-ر  مة المام  ة فهمه  عسمةلة الر  م أجمعيي أعما بعم  
جماذ عما يم ل علمل عسةلة خالفيمة والالمالف فيهما مم ام كما  لميي الالمحابة فمممهم عمي يةام  الر  مة و 

عممي حيممص األ مم  ألنهمما ناللممة ل ممي  مم  كانمم   الر  مماال يم ممل   . والممهي يم مم ذلممو وعمممهم عممي يم مم
ممَ ا د َعمما َرَأ   }الر  ممة بالاالممر أو بممال  ا   ه و ممها  ممه ر   بقلاممأنممه جمماذ عمما يمم ل علممل و  َعمما َكممَهَب اَل د
وجمماذ فمم   .اعمممل فمم   ممه  المم نيا (ال ت ركممه األبالممار)لممم يممر  لاالممر  أنممه المممرجع عممم  أ مم  العلممم 

وفمل رواامة  «حجابه الممهر»ح يص  حيع وف   .ا لاعا  ؟اعمل كيف أرا   «ندهٌر َأنَّل َأَرا د »الح يص 
لمي يمر  و »فالر  ة ف  ال نيا علعمهرو  «إليه بالر المار له كش ه ألحرم   احات وجهه عا انلهل »

ف  الجممة  مه  نالم  لهما األ لمة  مربه  عمييور  ة الم .اعمل ف  الجمة «أحٌ  عم م ربه حلل امهت
 مها  :وال غيمر  ل مي ر   ب م ا   ،  عحمم لم ير  .ح أف  ال نيا ال يرا  الالحيحة الملهاترو القطعية ل ي 

عمي أنمه و  ،  كا  بعضه ير  أ  الر  ة حقيقية بالاالرإو  ،   العلمليمه وبيي عا مرر  أ  ضال تعار 
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ةامهت أعمام  مه  األنمهار اللم  جع  فيه عي القهو عا احلم  الأنه و  -عليه الالالو والسالم- هخها 
م -جم  وعمال-المرب  .تحمر    ةلمما للما الر  مم -عليمه السمالم-ا وعه ممل لممما تجلم  للجام  جعلمه  ك 

}َوَلمَّا َجاَذ عدهَ ل ِلِميَقاِتَما َوَكلََّمهد َربُّمهد َمماَل َربِ  َأِرِنم    -ج  وعال-له مال هللا  -ج  وعال-عي هللا 
مما َتَجلَّممل َربُّممهد ةنممه َأنظدممَر ِإَلَيممَو َممماَل َلممَي َتَراِنمم  َوَلِ ممِي انظدممَر ِإَلممل اَلَجَاممِ  َفممِ ِ  اَ ممَلَقرَّ َع َ  َفَسممَهَف َتَراِنمم  َفَلمَّ

 .[143]األعراف   َوَخرَّ عدهَ ل َ ِعق ا ِلَلَجَاِ  َجَعَلهد َ كًّا
الما  عليمه الالمالو والسمالم لمم االمعق و معق عه مل يم ل علمل أ  عحمم  عليمه الالمالو والسمالم 

جماذ فم  الحم يص الالمحيع أنمه ه  األعمهر أدم  عمما كما  لمه مل عم  فيه عي القهو واللحم  لمةم   م
َل َعمم أنمما»  أاضمما أ  المامم  عليممه الالممالو والسممالم مممال   اقممهل «َي َتَمَشممقُّ َعَمممهد اأَلََرضد َيممَهَم اَلِقَياَعممةِ َأوَّ

ممِ ي باَلممعَقِة الطُّممهرِ »  «فمم ذا أنمما بمه ممل  ِخممٌه بقاقمممةم عممي مممهاِقِم العممرِق ، فممال أ ري أفمما  َمالمم  أم جد
عليمه -حم  االحلمماليي المهيي أور  مم المام  أفم    ها الح يص :.الم الة الل  فيها االعق الماس كله

إنمممما جمممهقي بالمممعقة و لمممم االمممعق الطمممهر  -عليمممه الالمممالو والسمممالم-أ  الماممم   -مالالمممالو والسمممال
دممرف الاللممق أأفضم  الاللممق و  -ليمه الالممالو والسممالمع-أنممه وعلممل كمم  حمال ال خممالف فمم   الطمهر،

ا عليمه وا  لمم اكمي فم   مه  وأكرعهم علل هللا ل ي مم  اكمه  لريمر  عمي الالم ات عما ال اجعلمه عقم ع  
 مام  عحمم  -عليمه السمالم-كمما فيمه أول عمي اكسمل يمهم القياعمة إلمرا يم الال ة أم ي عمه كمما  مما و 

فمماقق عممي جميمم  أنممه     كممه  ارنسمما  فمماقق بالمم ة ال اعمممأفضمم  عممي عحممم  ألأنممه  ممها   وال اعممم
ربممه بعمميي رأ ممه وإنممما ر   ب مم ا   وأفالممع عممي ذلممو  لممم يممر -عليممه الالممالو والسممالم-فممالما   .الهجممه 
ممهد اأَلَباَلممارد } ا مملاعا  أ  يممرا  وحجابممه المممهر «ا د ندممهٌر َأنَّممل َأرَ »  بقهلمه   اعممم .[103]األنعممام   ال تدَ ِركد

عما اسمه  فيهما الالمالف ال  األ لمة  و  علل ك  حال  ه  عسةلة خالفية  .ف  ال نيا وال تحيط به
 لم ير  ف  ال نيا.أنه عحلملة ل ي المرجع عم  أ   السمة والجماعة 

ََ  :َمْ ُعوم   اْبن َوَقالَ " ْبِري َِ َتْهنِ  َرَ    ََ  ُصوَرِتِه َمر  َشاامٌ  َوَقَر َ  .ََ انِ  َِ ااِمر   ََ ََ َِ  اْباِن  ا َْ اام َوَ  َماا  "الش 
ب َ  َقَْ ُ َكب  َ  َقهُ  ُمَحم د   " ِهالت ْشِديِد َ ْي َما ََ َْ َصد  َ  الَ ْهَََة َب   ".َما َرَ   ِهَعْهِنِه ِتَْ

 هب.الاالر عا قا  وكهلو القلا عا كمقيقة عا ف  األعر كالقلا نا  وارتاط الجةق ورأ  بالقلا ح
 عي مهو للحم   ه  األعهر. -عليه الالالو والسالم-و ها ي ل علل عا جا  عليه الما  

ر  " َمْؤعُ َف "َما" ًما ِهَغْهِر َحْرف  َيَتَعد  نه ِْل  ؛وُلُه ِهَغْهِر َحْرف  ُمَقد   ْعَنا " ِهمَ َوَيُجوُز َ ْ  َتُكوَ  "َماا .  ُمَشد 
َِ َمْصااَدًرا. ، َوَيُجااوُز َ ْ  يَ ال ااِبي َواْلَعاِدااُد َمْحااُبوفٌ  ًؤاااَوَقااَرَ  ُكااوَ  َمااَل اْلِؤْعاا ااَبَ   ؛اْلَباااُقوَ  ُمَةؤ  َ ْي َمااا ََ

 ".ِفهَما َرَ   ُمَحم د   ُفَدامُ 
  اق عا ع  عا بع  ا رأ  ال ع  رأ  فل ه  المال ر الر  ة. إنه اجهقف  ر  له إذا ملما   ماع
َؤةِ " ا ُ  . َقالَ َفَْْسَقَط َحْرَف الصِّ ْنهُ  َح   ََ  ُ  ُ ْثِتِني :َرِضَي  ْنِت َصاِمَقَة ال ِبي َحد   ..."َلْو َُ

 به حرف الجر. را وحرف الال ة الم
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َشاامِ  َلَنَجْوِت َمْنَج  " َِ ْثِتِني اْلَحااِرِِ ْباِن  . َِ َمْصاَدًراُكاوَ  َماَل اْلِؤْعا. َوَيُجاوُز َ ْ  يَ َ ْي ِفاي ال اِبي َحاد 
َبَ  ُفَدامُ  ؛َ ْ  َيُكوَ  ِهَمْعَن  ال ِبي َوَيُجوزُ  ََْهِه َوَسَ َ  ال ِبي َرَ  . ُمَحم د   َ ْي َما ََ ََ  ُ  ُ  "َصَ   

 .واأل   الهي ر    ،ا علل عا تق مو كه  العاق  عحهوف  
ََ  َما َيَر  }: َقْوُلُه َتَعاَل " ََ َ َفَتْمُروَنُه " ِهَؤْتِ  الت ااِا ِماْن َغْهاِر َ ِلا    َواْلِكَ اِدي   َزةُ َحمْ  َقَر َ  }َ َفُتَماُروَنُه 

ََ  َمْعَن  َ َفَتْجَحُدوَنهُ  َبْهد   . َواْخَتاَرهُ ََ َُ َحاُدوُه . ُيَقاالُ  : َلْ  ُيَمااُروهُ َقالَ نه ِْل  ؛َ ُبو  ََ اُه َوِإن َماا  : َماَراُه َحق 
َحاَدُه َوَمَرْيُتاُه َ َناا َ  ََ رُ َقااَل  ؛ْي  َِ ااا َََجااْرَت َ َخاا ِصاْدم  َوَمْكُرَماة   : الش  اااَ   َلاِِْن  َلَقااْد َمَرْياَت َ ًخاا َماا ََ

َحْدَتهُ  َيْمِريَكا ََ مُ  . َوَقالَ َ ْي  ِه ِإَذا َمَنَعُه مِ  :اْلُمَبرِِّ ََ  َحقِِّ ََ ِه َو ْن َحقِِّ ََ ْناُه. َقاالَ ُيَقاُل َمَراُه  ََ : ْنُه َوَمَفَعُه 
ااا " ِهَمْعَنااا  ََ ََ " َُ اااْن" َقاااْولُ  َوِمْثااا ََ ْعاااِ  ْباااِن َرِبهَعاااةَ  " ََ  َبِناااي ََ  ُ  ُ ْهااا َ َرِضاااَي  ْناااَ .  ؛ََ ََ َ ْي َرِضاااَي 

َر ُ  َوَقَر َ  َْ د اْْلَ َِ ُكوَنهُ  ؛ َغْهِر َ ِل   ِمْن َ ْمَرْيتُ " ِهَض ِِّ الت اِا ِمنْ َ َفُتْمُروَنهُ  "َوُمَجا  ".َ ْي ُتِريُبوَنُه َوُتَشكِِّ
 عممم  لممم  كعمما لممي ربيعممة  ال ممر  ليمهممما  ممما (رضمم  هللا عمممو)و (رضمم  هللا عليممو)ال ممر  لمميي 
وحيمئمه  مها عمي  ،رضم  هللا عليمو اعممل عممو .والعكم  (علمل)بمعمل  (عي)  فلةت ،المعمل واح 

دمم ذ عممي العلممه فيجعمم   الرضممالحممرف ععممما  ال االللممف اضممم عممي والممهي اقممهل ا .تقممارض الحممروف
 اال مم    مممها عمممه فيكممه  إلمممل  ممهايمممم ل  -جمم  وعممال-عمممي هللا  اوالرضمم ،ارشمما  عمممي فممه   االرضمم

 عارت ممواال ،ععمممل دمم ذ عممي العلممه اه فيكممه  عليممه عجلمم  لممه فيضمممي الرضممعممم  الماللممه  المرضمم
 إ  الحمرفهرو إعا أ  اقمال الالعلم ف  عة   ه  الو ما عه اا  أل    .عمه  بالمساة لهها المرض

 خمر يلعم   لهما  ي ال عم  فعمال  يمهب عماب الحرف اآلخمر أو اقمال الحمرف بما  علمل ععمما  و ضمم
ياقمل كم  حمرف علمل ععمما  ل مي إذا اخللمف   والةان   ه الهي يمرجع دميا ار مالم اقمهل ،الحرف

 الحرف عي ا لعماله األ ل  نظرنا ف  ال ع .
 ؛َواْلَمْعَنَهااِ  ُمَتاَداِخََل ِ  ؛ُ َ َرَ    ناه ، َ ْي َ ُتَجاِمُلوَناُه َوُتَداِفُعوَناُه ِفاي  " َ َفُتَماُروَنُه " ِهاَِْل   اْلَباُقو َ و "

ُحومٌ  َُ ََ . َوقِ ِْلَ   ُمَجاَمَلَتُهْ   اَ  َماِدًما مِ ه ِديدٌ : ِإ   اْلُجُحوَم ََ ََ َداٌل  َِ َََبا  َبْهاَت  : ِصاْ  َلَنااَقاُلوا ؛ْنُهْ  َو
 "اْلَمْقِدِس.

لهمم  با لل له ح .أن سهم جاح و   وي ياحص عي الحق إال أنهم ف  مرار   جا لها ج ال عإو  ؛اعمل
الالالمممم و  ،الحمممق عممما تاعمممه  ل مممي عمممي بممماب عممما اسممممل فممم  لرمممة العالمممر بمممالحهار احممماورو  الالالمممم

اظهمر أنمه عالر علمل رأامه و نه ألوله با  له الحق  ،ال اسلجيا لهأنه ن سه  ومرار ف  أنه وف ععر 
 .ير   الحقأنه للماس 

ااْن  َبْهااَت اْلَمْقااِدسِ  : ِصااْ  َلَناااَقاااُلوا" ََ هِرَنااا ال ِتااي ِفااي َطِرياا ِ َوَ ْخِبْرَنااا  ااامِ  َِ مَ  . الش  ََاا  َمااا َتَقااد  ََ. 
: َوَلَقاْد َرآُه َنااِزًل َقاالَ ْناه ْوِضاِل اْلَحااِل ََ َنْزَلاًة " َمْصاَدٌر ِفاي مَ } "َوَلَقاْد َرآُه َنْزَلاًة ُ ْخاَر  }: َقْوُلُه َتَعااَل 
  ".َنْزَلًة ُ ْخَر  

 .للهيئة ةللمرو وال عل فلع ةفعل وا م عر  ةوال عان  أ  اكه   ما ن ل
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ب ااس   َقالَ " ََ ََْهاِه َوَساَ َ  َرب اهُ  ُمَحم ادٌ  َرَ   :اْبُن  ََ  ُ  ُ ِباهِ  َصاَ    انْ  ُمْ اَِ ٌ  َرَو   .َمار ًة ُ ْخاَر  ِهَقَْ  َ ِباي ََ
ْنُه َقالَ  اْلَعاِلَهةِ  َبَ  اْلُؤَداُم َما َرَ  }: ََ َتْهنِ  َقاالَ  {َوَلَقْد َرآُه َنْزَلاًة ُ ْخاَر   َما ََ : َفَقْوُلاهُ  ؛: َرآُه ِهُؤاَداِمِه َمار 

ََْهِه َوَسَ  َ  -ُمَحم د   َيُعوُم ِإَل  {َنْزَلًة ُ ْخَر  } ََ  ُ  ُ اَ  َلاُه ُصاُعوٌم َوُناُزوٌل ِماَراًرا ِهَحَ اِ  ْنه فَ  -َصَ    ََ
دَ  َْ َََواِت اْلَمْؤُروَضةِ َ  ة  َنْزَلٌة.اِم الص  ََ ْر ََ  َِّ  "، َفَُِك

عليمه -حمال نماقال   مه الر مهل  ةئه اكه   احا الحال إذا ملمما ن لمقعه الم ول؛ وحيمي الالعروج ع
ا لللال يمف يراجم  ربمه للا م -عليه الالالو والسالم-، فالهي يم ل و الع  الر هل -الالالو والسالم

وال يممهكر إال حممال  ،قمم م أكةممر عممي واحمم يلأحيان مما   ه، كممما جمماذ فمم  الحمم يص الالممحيع اعمممعلممل أعلمم
 .والمالهص األخر   ،ا له أكةر عي واح  فيح    السيا االلع أ  اكه   احا   الهي وواح 
ذكر حاال  و احاا   ها اح    السيا ، وم  اسل ا  عي المالهص األخمر  الممرجع كمما  إذا ل ي

الحممال " عممي  مماحا اا عمحمم ر  ا عالممع   و مماحايي "رأيمم  ق مم    ،الجملممة حمماليي فمم  ذكممر إذا  ممما ل ممي
ا اعمممماألول والةمممان ؟ ع ا  ممم   مممه ق ممم  و مممه لمممال  ا وحمممال كهنمممه عمحممم ر  حمممال كهنمممه عالمممع     المممع  

والةان  ناقل؟ الةان  وحيمئه اكه  علل عا مع   أ   العلمم أول الحماليي  ،واح  عمهما لال  أو ناقل
 ونان  الحاليي ألول اال ميي. ،لةان  اال ميي

ة  َنْزَلٌة." ََ ْر ََ  َِّ  "َفَُِك
إذا  و. عممقاال    ممه ل مم  علممل المممرا  عمما نحلمماج إلممل عةمممممرا  فمما   ل ال ممها عمما لممم يمم ل الل مم  علممل ال

نمم  ،علميم نمه عما نحلماج إلمل  مه  القاعم و أل ا عمحم روعالمع    أوا ل "لقيم   مم " " عمحم رو عالمع   ما
 ذكر المهكر والم نص الم نص. 

ََااَبا َقْوُلااُه َتَعاااَل " ََاا   ََ ْنااَد ِسااْدَرِة اْلُمْنَتَهاا } :َو اا َ يْ  {َِ ْنااَد ِسااْدَرِة  دٌ َوُمَحم  َِ ْهااِه َوَسااَ َ   ََ ََ  ُ  ُ َصااَ   
َ  الن َزَلتِ  ََُرْياَرةَ  َمْ اُعوم  اْباُن  َوَقالَ  . اْلُمْنَتَه  َوِفي َهْعِض ِتَْ َوَلَقاْد  {:ِفاي َتْؤِ اهِر َقْوِلاِه َتَعااَل  َوَ ُباو 

َُ  نه  {َرآُه َنْزَلًة ُ ْخَر   ْبِري ََاَبا َ ْيًضاا ِفاي َصاحِ  .َِ َقااَل الن ِباي   : اْباُن َمْ اُعوم   َوَقاالَ  . ُمْ اَِ    ه ِ َثَبَت 
ََْهاِه َوَساَ  َ  ََ  ُ  ُ ََ  َرَ ْياتُ »  :َصَ    ْبِريا ر   َِ َناات  َيَتَنااَثُر ِماْن ِريِشاِه الاد  ََ ََا  َلاُه ِسات ِماَدِة  َْ ِهااْْلُُفِ  اْْلَ

ْنَد ِسْدَرِة اْلُمْنَتَه } :َقْوُلُه َتَعاَل  . اْلَمْهَدِوي   َذَكَرهُ  «َواْلَهاُقوتُ  ْنَد " ِمْن ِصََِة " َرآهُ  {َِ َِ." 
المقالمه  عمي مهلمه عمم  عمي  ملة ر   أ  الظمرف  .ر   عم   م رو المملهمل  الظرف علعلق لر   اعم

 علعلق بال ع  ر  .
ْنَد ِسْدَرِة اْلُمْنَتَه } :َقْوُلُه َتَعاَل " ْنَد " ِمْن ِصََِة " {َِ ََ  َما َرآهُ َِ ََ اَبه ن ا"  ْدُر َشَجُر الن ِباِ  َوَِ َي . َوال ِّ

اِمَسةِ  َماِا ال   اِهَعةِ ِفي ال   َماِا ال   اَا ِفي ال   ََ  ". ، َو
وفروعهما فم   ،  أ ملها فم  السا  مةةوجمم  ليمهمما بم ،وعما يم ل علمل  مها ،جاذ عما يم ل علمل  مها

فمم  السا  ممة عممارو بالسممابعة أ  أ مملها  ،لالسممابعة و مميةت  أ  عممما خيمم  فمم   مماا تسممميلها المملهمم
و مها ال مالم احلماج  ،ولهلو  مي  المملهل تملهم  إلمل  مها الحم  ،وتمله  عم  أعما  حملة العرق

 إلل  لي .
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ُل َما َرَواهُ  ؛ُمْ َِ    َواْلَحِديُث ِبَهَبا ِفي َصِحه ِ " نْ  ُمر ةُ  اْْلَو  ََ  ِ ُ ْبِد  ُ ِ » : َقاالَ  ََ اا ُ ْساِرَي ِبَرُساوِل   َلم 
ََْهِه َوَسَ َ  اْنُتِهَي هِ  ََ  ُ  ُ َمااِ ِه ِإَل  ِسْدَرِة اْلُمْنَتَه َصَ    َي ِفي ال   اِمَساةِ  ، َوَِ َيْنَتِهاي َماا  ، ِإَلْهَهااال  

}ِإْذ  :، َقاالَ ِمْنَهااْن َفْوِقَها َفُهْقَبُض ، َوِإَلْهَها َيْنَتِهي َما ُيْهَبُط ِهِه مِ َن اْْلَْرِض َفُهْقَبُض ِمْنَهاُيْعَرُ  ِهِه مِ 
ْدَرَة َما َيْغَش {  ".«َيْغَش  ال ِّ

 -جممم  وعمممال-أ  الاللمممق ال يلجاوقونمممه عهمممما للرممم  عمممماقلهم ال يلجاوقونمممه فالمممماقل عمممي هللا   اعمممم
 والالاع  يمله  عم  ا فلهلو  مي    رو المملهل عملهل ك  د ذ.  ،يمله  عم  ا

اْدَرَة َماا َيغْ : َقالَ " ََا   َقاالَ  {َشا }ِإْذ َيْغَشا  ال ِّ ٌٌ ِماْن َذ ُ : َفاَرا  ُ ِ َصاَ     ُ ِيَي َرُساوُل  َْ ُْ ، َقااَل : َفا
ََْهِه   ..".َوَسَ َ  َثََلًثاََ

ارشمما ا عممي اللهاو مم  كممما جمماذ فمم  بعممت المالممهص اللمم  تهيمم  العقمم  حيممص ال يلالممهر  عاللممه  
مَ َرَو }امال ارشا ا عي فراق اله ا وجرا  اله ا و رشا ا عي أدمياذ ال تالطمر علمل ال ِإَذ َاَرَشمل السِ 

   َعا َاَرَشل
اََوَ »" ِياَي الص  َْ ِيايَ اِت اْلَةْماَ  ُ  َْ ِتاِه َخاَواِتهَ  ُساوَرِة اْلَبَقاَرةِ  ، َوُ  ِ ِماْن ُ م   ِ ، َوُغِؤاَر ِلَماْن َلاْ  ُيْشاِرْك ِهاا

ا اْلُمْقِحَمات  "«َشْهًِ
 .المار رحم الراحميي ألمحمله ف أ ةالهنهب العظاقم الل  لهال رحم 
نْ  َقَتاَمةُ  اْلَحِديُث الث اِني َرَواهُ " ََْهِه َوَسَ َ  َقالَ  َ َن    ََ ََ  ُ  ُ َلم ا ُرِفْعُت ِإَلا  ِساْدَرِة »  :َ    الن ِبي  َصَ   

اِهَعِة  َماِا ال   َََجرَ اْلُمْنَتَه  ِفي ال   َُ ِقََلِل  َُ آَذاِ  اْلؤِ ، َوَورَ َنِبُقَها ِمْث َسااِقَها  ، َيْةاُرُ  ِمانْ َهََاةِ ُقَها ِمْث
ُت َيا َراِ  َوَنَهَراِ  َهاِطَناِ  ُقَْ َِ َُ  َنَهَراِ  َظا ْبِري َراِ   َِ َِ اا الظ اا َََبا َقاَل َ م ا اْلَباِطَنااِ  َفِؤاي اْلَجن اِة َوَ م  َما 

َُ َواْلُؤَراتُ  ه اَرُقْيِنيِِّ  َلْؤظُ  َبا «َفالنِِّ   " .الد 
ل ي    الممرا   ،نهار الجمةأوال رات و يحا  وجيحا  عي  ،  المي جاذ ف  األحا يص الالحيحة أ

نهممار الجمممة حقيقممة وعمماذا أ  األنهممار المهجممه و المحسه ممة عممي أو أ ،نهممار الجمممة لهممه  األ ممماذأأ  
 ةفمما ال مر  ليممه وبميي  جلم ؟نهمار الجممةأالجمة أو ال رات عمي  أنهار نهر عي إ  المي ا ي  إذا ملما 

وال ن عم   ،خارنما بمهأنقمف عمم  عما  . ع  إال عا أعرنما بمهوال ن ،نال   لهه  األخاار عليما أ  ؟عةال
أو  ،أو نرلسمم  ،عمما أعرنمما بةنممما إذا عررنمما بةنهممار الجمممة نشممرب .فمم   ممه  األنهممار إال عمما أعرنمما بممه

 ،وعمي أفرا  مما حلمق الممهكر ،أو دم ذ عممي ذلمو ل ممي أعرنما إذا عررنمما لر ماض الجممة أ  نرتمم  ،نلامر 
وبيلممه كلهمما عممي ر مماض  ،-عليممه الالممالو والسممالم-فرا  مما عمما لمميي المماممر والايمم  عماممر المامم  وعممي أ

أعمما  «إذا عممررتم لر مماض الجمممة فممارتعها»  لقهلممه عليممه الالممالو والسممالم الجمممة فعليممه أ  نرتمم  اعلةمماال  
 الار.وال تاركها فمقف عم  تال يق ال ،وال اغلسلها ،فال مال ادربها  األنهار عا جاذنا لها د ذ

اَرُقْيِنيِِّ  َلْؤااظُ  ََاابا" ِبااُ  ِهَكْ ااِر اْلَباااِا : َثَماارُ  .الااد  ااْدِر اْلَواِحااُد َنِبَقااٌة. َوُيَقااالُ َوالن  : َنْبااٌ  ِهَؤااْتِ  الن ااوِ   ال ِّ
ْصََلتِ  ؛وِ  اْلَبااِ َوُسكُ   ".َذَكَرََُما َيْعُقوُ  ِفي اإلِْ

 وعل اول.  ،ي السكي  عطاهعليعقهب ل "إ الح الممطق"وكلابه ا مه  ،اعقهب لي السكي 
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َي ُلَغةُ  ْصََلِت َوَِ اِن الن ِبايِّ  اْلِمْصِريِِّهنَ  َذَكَرََُما َيْعُقوُ  ِفي اإلِْ ََ َي ال ِتي َثَبَتاْت  -، َواْْلُوَل  َ ْفَصُ  َوَِ
ََْهِه َوَسَ  َ  ََ  ُ  ُ  " .-َصَ   

حلمل نمه ألا كي و طه خف ج   ع  ل ي م  تال ف ال لمة وتسكي وإذا الةالن  إذا  علل قنة ف ؛أي
نالنمم  إذا  و ممه ،لممه كمما  غيممر عالممروف النالممرف لممه كما  عممما ال يمالممرف فمم ذا  ممكي و ممطهأنمه 

ليمم   ممم  تةنيممص عممممهع عممي الالممرف ل مممه لممما  ممكي  .حيمئممه اعممربةنممه كمما  نالنمم   مماكي و ممط ف
 مه  الال مة أعا إذا كا  الةالث فه  تقماوم  علليي.إذا كا  المان  له عي الالرف   ه  .و طه خف
 ،م الممةالث فيالممرفو عمممهم عممي اقممهل تقمما .عحمم  خممالف لمميي أ مم  العلممم ؟أو ال تقمماوم ،نممالث العلمم 

 الممهيف علمم  و اقممل انملمما  عةمم   حمممم عممممهع عممي الالممرف لممةالث و،وعمممهم عممي اقممهل تقمماوم واحمم 
نالن   اكي اله ط خ يف عةم   مم  االمرف وعممهم عمي اقمهل ال كمه  نمالث اقماوم واحم  أنه اقهل 

 . قل عللا و ا
نْ  التِّْرِمِبي   َوَرَو  " ْنُهَماا َقاَلاْت  َ ْسَماَا ِبْنِت َ ِباي َهْكار   ََ ََ  ُ  ُ ُ ُ  :َرِضاَي  ِ َصاَ     ُ  َساِمْعُت َرُساوَل 

ََْهِه َوَسَ َ  َيُقوُل  َِّ اْلغُ  َيِ هرُ  »َقاَل:  -ِكَر َلُه ِسْدَرُة اْلُمْنَتَه َوَقْد ذُ -ََ ْصِن ِمْنَهاا ِماَداَة الر اِكُ  ِفي ِظ
َ  ِهِظََِِّها  اَْ   َثَمَرََاا اْلِقاََللُ  -َش   َيْحَه -ِماَدَة َراِك   َسَنة  َ ْو َيْ َتِظ ََ  ََِ ٌُ الاب  َ ُباو  َقاالَ  «ِفهَها َفَرا

هَ    ".َََبا َحِديٌث َحَ نٌ  :َِ
، "العالميمة عمي ؟ليمهما  ر  ال عا  ر اِعاَل  اَ ِاطدها}نالن   اكي اله ط  }الَِّهي اَدَلَرا د ِعَي ِعاَلرَ }  مال

 أو تمه ي إعراب. ،اعمل أي عالر رتمه ي تمكي " وعالراعالر
َبا َلْؤظُ  :ُقَْتُ " انْ  َثاِبت   ِمْن َحِديثِ  ُمْ َِ    َوََ اَ  ِباي ِإَلا  ِساْدَرِة اْلُمْنَتَها  َوِإَذا َوَرُقَهاا » َ َنا    ََ َِ ُثا   ُذ

ز  َكآَذاِ  اْلِؤَهََِة َوِإَذا َثَمُرََ  ََ  ِ  ُ اْلِقََلِل َفََم ا َغِشَهَها ِمْن َ ْمِر  َ  َما َغِشَي َتَغه َرْت َفَما َ َحاد  ِماْن  ا ََ ََ َو
ِ َيْ َتِيهُل َ ْ  َيْنَعَتَها ِمْن ُحْ ِنَها  ُ   ِ ََا  َ ْقاَوال  ِتْ اَعة ؛  ِلَ  ُسمَِّهْت ِساْدَرُة اْلُمْنَتَها  َواْخُتَِ َ  .«َخَْ ََ

لُ  انِ اْْلَو  ََ َم  َ  َماا َيْهاِبُط َماْن َفوْ  ناه  اْباِن َمْ اُعوم   : َما َتَقد  ا . ِقَهاا َوَيْصاَعُد َماْن َتْحِتَهااَيْنَتِهاي ِإَلْهَهاا َُ
ُ  اْْلَْنِبَهاِا ِإَلْهَها َوَيْعزُ  نه : الث اِني َْ َِ ََااَيْنَتِهي  اا َوَراَا م  ََ ُمُهْ   َْ َِ ب ااس   َقاَلاهُ  ؛ُ   ََ َ    : الث اِلاثُ  .اْباُن 

َماااَل َتْنَتِهاا َْ اكُ  َقاَلااهُ  ؛ي ِإَلْهَهااا َوُتْقااَبُض ِمْنَهااااْْلَ ااح  ْنِتَهاااِا اْلَمََلِدَكااِة َواْْلَْنِبَهاااِا ِإَلْهَهااا  .الض  الر اِهااُل : ِل
ْندَ  َِ اَهَدااِ ُسمَِّهْت ِسْدَرُة اْلُمْنَتَه  ِْلَن َها َيْنَتِهي إِ  :اْلَةاِمُ  . َكْع ٌ  َقاَلهُ  ؛ََاَوُوُقوِفِهْ    ؛َلْهَها َ ْرَواُت الش 

ِبهاُل ْباُن َ َنا    ُ َقاَله ااِمُس  .الر  ااِهُل: ِْل  .َقَتااَمةُ  َقاَلاهُ  ؛ْهَهاا َ ْرَواُت اْلُماْدِمِنهنَ َتْنَتِهاي ِإلَ ناه : ِْل ال   ناه ال  
ََ  ُسن ةِ  ََ اَ   َ  َمْن ََ ََْهِه َوَساَ   ُمَحم د   َيْنَتِهي ِإَلْهَها َُ ََ  ُ  ُ اهِ َصَ    َِ َِاي   َقاَلاهُ  ؛َ  َوِمْنَها ََ  ُ  ُ َرِضاَي 

ْنااهُ  ِبهااُل ْبااُن َ َناا    ََ ااُ  َ ْيًضااا. الث اااِمنُ  َوالر  َْ َِ ٌِ ِإَلْهَهااا َيْنَتِهااي  ااِة اْلَعااْر ََاا  ُرُاوِس َحَمََ ََ ااَي َشااَجَرٌة  َِ  :
ْع ٌ  َقاَلهُ  ؛اْلَةََلِدِ   ُت: ُيِريُد . َ ْيًضا ََ ََ ُ -ُقَْ َْ  َ ُ  ُ ااَوَزْت َ     -َو ََ ااِلَي َ ْغَصااِنَها َقاْد  ََ َهاا َوَ  ََ  اْرِتَؤا
ٌِ ُرُاوَس َحمَ  اَماِا َوَمِلهَُُه  ؛ََِة اْلَعْر ََاا ِفاي ال   ََل َْ اِمَساِة َوَ  اَماِا ال   َم ِمْن َ    َ ْصاَََها ِفاي ال   َما َتَقد 

ََاْت َفاْوَم َذِلاَ  َحت ا ََ ااِهَعِة ، ُثا    ااَوَزْت ُرُاوَس حَ   ال   ٌِ َمََاةِ ََ ََا  اْلَعاْر َْ  َ ُ  ُ : ُسامَِّهْت الت اِسالُ  .. َو
ََنْ . َقِد اْنَتَه  ِفي اْلَكَراَمةِ ِبَبِلَ  ِْلَ   َمْن ُرِفَل ِإَلْهَها فَ  ََُرْيَرةَ  َو ُ  :َ ِبي   ُ ِ َصاَ     ُ َلم ا ُ ْسِرَي ِبَرُسوِل 
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ََْهِه َوَسَ َ  اْنُتِهَ  ِهِه ِإَل  ِسدْ  ََ َلهُ َرِة ََ َ  َ َحاد  َخاََل اْلُمْنَتَه  َفِقه ا ََِبِه ِسْدَرُة اْلُمْنَتَه  َيْنَتِهاي ِإَلْهَهاا َُ  : 
ََ  ُسن ِت َ  ََ َي َشاَجَرٌة َيْةاُرُ  ِماْن َ ْصاََِها َ ْنَهااٌر ِماْن َمااا  َغْهاِر آِسان  َوَ ْنَهاار  ِماْن  ؛ِمْن ُ م ِتَ   َِ َفِإَذا 

ااِرِبهنَ ، َوَ ْنَهاٌر ِمنْ َتَغه ْر َطْعُمهُ َلَبن  َلْ  يَ  َ  ُمَصاؤ  ، وَ  َخْمر  َلب ة  ِلَش  َ ا ََ اَي َشاَجَرٌة َ ْنَهااٌر ِماْن  َِ ، َوِإَذا 
اااام  َل َيْقَيُعَهاااااْلُمْ اااِرُف ِفاااي ِظََِِّهااا َيِ اااهُر الر اِكااا ُ  ََ َ َهااااا ِماَداااَة  اااَة َُ  ؛، َواْلَوَرَقاااُة ِمْنَهاااا ُتَغيِّاااي اْْلُم 

 ".الث ْعََِبيِّ  َذَكَرهُ 
تق م أ  الهرمة عة   ذا  ال يلة... مها احلماج إلل...ت مر  بمه الةعلا ...ألمه جع مر المراقي عمي رواتمه 

 ضعيف كما  ه ععروف.
ن ُة اْلَمَْْو {: َقْوُلُه َتَعاَل  " ََ ََا  ْنَد َِ ْناَد ِساْدَرةِ  [15]النج : } َِ َْْو  َوَ ن َهاا  ن اِة اْلَما ََ ٌٌ ِهَمْوِضاِل   َتْعِريا

َِي   َوَقَر َ  .اْلُمْنَتَه  ََُرْياَرةَ  ََ ِ ْباُن الز َبْهارِ  َوَ ُباو َساْبَرَة اْلُجَهِناي   َوَ َناٌ   َوَ ُبو   ُ ْباُد  ََ ادٌ  َو َِ ََا ) َوُمَجا ْناَد َِ
ن   ن   (اْلَمَْْو   هََ ََ ادٌ  . َقاالَ هتِ اْلَمبِ  هَيْعِني  َِ ن اهُ  :ُمَجا ََ ََََ . َواْلَهااُا ِلَن ِبايِّ َصاُيِرياُد َ   ُ  ُ . ْهاِه َوَساَ  َ َ   

ااُه الَ  َ ْمَرَكااهُ  :اْْلَْخَؤااُ   َوَقااالَ  ن  ََ َمااا َتُقااوُل  َُ َ ْي َسااَتَرُه َوَ ْمَرَكااهُ ، ََ ااةِ ْهاا َْْو   . َوِقااَراَاُة اْلَعام  ااُة اْلَماا ن  ََ {{ 
اااَي ال ِتاااي َيِصاااهُر ِإَلْهَهاااا اْلُمت ُقاااو َ  :اْلَحَ ااانُ  َقاااالَ  َِ.  ََ اااُة ال ِتاااي يَ َوِقهااا َ ْرَواُت ِصاااهُر ِإَلْهَهاااا : ِإن َهاااا اْلَجن 

َهَدااِ  ب اس   َقاَلهُ  ؛الش  ََ ٌِ  .اْبُن  ْن َيِمهِن اْلَعْر ََ َي  ََ َوَِ َي اْلَجن اُة ال ِتاي آَو  ِإَلْهَهاا. َوِقه َِ ََْهاِه  آَممُ  :  ََ
اِهَعةِ  َماِا ال   َي ِفي ال   ََلُم ِإَل  َ ْ  ُ ْخِرَ  ِمْنَها َوَِ ََلُة َوال    " .الص 

  أو جمممة فمم   مم   مم  جمممة الاللمم . م مامم  إن الممه عمهمما  خلهمما أالمشممههر فمم  الجمممة اللمم  الالممالف 
ف بة لله ف    ر كلابه العظيم فال   ها الالال -رحمه هللا-القيم  ؟ اليعكا  عرت   عي األرض

  "."ع لاح  ار السعا و
" ََ ن ةِ َوِقه ََ َُِِّهْ  ِفي  ََ َلَها. َوِإن َما قِ اْلَمَْْو   : ِإ   َ ْرَواَت اْلُمْدِمِنهَن َُ ِْْوي ِإَلْهَهاا ه َْْو  ِْلَن َهاا َتا ن ُة اْلَما ََ  :

اااامُ  ٌِ َفَهَتَنع ُماااوَ  ِبَنِعهِمَهاااا َوَيَتَن   اااَي َتْحاااَت اْلَعااااْر ََ َ ْرَواُت اْلُماااْدِمِنهَن َوَِ : وَ  ِهِيهاااِ  ِريِحَهاااا. َوِقهاااا
ََ  ِْلَ    ْبِري َِ  ََ ََلُم َيْْ  َوِمهَكاِده ََْهِهَما ال   ََ ُ ْهَهاِوَياِ  ِإلَ ََ َْ  َ ُ  ُ   ".، َو
 المعروف أ  الجمة الل   ق ها عرق الرحمي    ال ر وس. .تح  العرق و  
اْدَرَة َماا َيْغَشا } :َقْوُلُه َتَعاَل " ب ااس   َقاالَ  {ِإْذ َيْغَشا  ال ِّ ََ اكُ  اْباُن  اح  : َوَ ْصاَحاُههُ  َواْباُن َمْ اُعوم   َوالض 

   ََ ٌٌ ِمْن َذ اوَ  .َفَرا ًَ ب اس   َمْ ُعوم  اْبُن  َرَواُه َمْرُفو ََ ََْهاِه َوَساَ َ  . َوَقاْد  ِإَل  َواْبُن  ََ  ُ  ُ الن ِبايِّ َصاَ   
َم ِفاااي َصاااِحه ِ  ااانِ  ُمْ اااَِ    َتَقاااد  ِمهَن َغِشاااَهَها ُناااوُر َر ِّ اْلَعاااالَ  :اْلَحَ ااانُ  . َوَقاااالَ َقْوَلاااهُ  اْباااِن َمْ اااُعوم   ََ

ِ  :َشْهِري  اْلقُ  . َقالَ َفاْسَتَناَرْت   ُ ََ َرُساوُل  ََ -َوُساِِ  ُ  ُ ٌٌ »َماا َغِشاَهَها؟ َقااَل:  -ََْهاِه َوَساَ  َ َصاَ    َفاَرا
ََاااا    ِ َحت اااا  َمااااا َيْ ااااَتِيهُل َ َحااااٌد َ ْ  َيْنُظااااَر َوِفااااي َخَباااار  آَخاااارَ . «ِمااااْن َذ  ُ : َغِشااااَهَها ُنااااوٌر ِمااااَن 

ِبهااُل ْبااُن َ َناا    َوَقااالَ  .ِإَلْهَهااا َمااا َيَقاالُ غَ  :الر  ََْهَهااا ََ ََ ََاا   ِشااَهَها ُنااوُر الاار  ِّ َواْلَمََلِدَكااُة َتَقااُل  ََ اْلِغْرَباااُ  
ااَجَرةِ  ااِن الن ِباايِّ الش  ََ ْهااِه َوَسااَ  َ -. َو ََ ََ  ُ  ُ ََاا    » :َقااالَ  -َصااَ    ٌٌ ِمااْن َذ ََا َفااَرا ااْدَرَة َيْغَشااا َرَ ْيااُت ال ِّ

َِّ َوَرَقاة  َمًََكاا َُ  ََ ََ َ َتَعااَل  َوَذِلاَ  َقْوُلاهُ  َوَرَ ْيُت   ُ اْدَرَة َماا َيْغَشا }: َقاِدًماا ُيَ ابُِِّ    ؛«{ِإْذ َيْغَشا  ال ِّ
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ااْدَرَة َمااا َيْغَشاا } : َ َنااُ  ْبااُن َماِلاا    َوَقااالَ  .َوالث ْعََِبااي   اْلَمْهااَدِوي   َذَكااَرهُ  ااَراٌم ِمااْن َقااالَ  {ِإْذ َيْغَشاا  ال ِّ ََ  :
   ََ اَوَقْد َرَواُه َمْرفُ  َذ ًَ د . َوَقالَ و َِ   ".َرْفَرٌف َ ْخَضرُ  نه  :ٌ ُمَجا

 اعمل بساط وفراق أخضر.
اََلمُ " ََْهاِه ال   ََ ْنُه  ََ ََا َرْفاَرٌف ِماْن َطْهار  ُخْضار   :َو انِ  .َيْغَشاا ََ ب ااس   َو ََ ََا  :اْباِن  َ ْي  ؛َر   اْلِعاز ةِ َيْغَشاا

َما ِفي َصِحه ِ  َ ْمُرهُ   .."ُمْ َِ  . ََ
كممةنهم اشمماهه  بممال راق وبالاسمماط ألنهممم يرفرفممه  بممةجمحلهم حهلهمما وكممةنهم رفممرف عممي ليممر خضممر 

 مطعة واح و عللالقيي عي كةرتهم.
نِ  " ََ ب اس   َو ََ ََا َر   اْلِعز ةِ  :اْبِن  َما ِفي َصِحه ِ  َ ْي َ ْمُرهُ  ؛َيْغَشا اا ُمْ اَِ    ََ ًَ اا َغِشاَهَها ِماْن  :َمْرُفو َفََم 

ِ َما َغِشيَ   ُ ََ َوقِ  َ ْمِر  ََُو َتْعِظهُ  ه ُ َقالَ ْنه ََ  ؛اْْلَْمرِ :   ُ   َََ َْ ْدَرَة َما َ  َِ : ِإْذ َيْغَش  ال ِّ ِدا ِهاِه ِماْن َمَل
َََكاَبا َقْوُلاُه َتَعااَل :َمََُكوِتهِ  ْباِدِه َماا َ ْوَحا } . َو ََ اَو   َفاَْْوَح  ِإَلا   َْ ا { َواْلُمْدَتِؤَكاَة َ  ََا َماا َغش  اا  َفَغش 
  "{.اْلَحاق ُة َما اْلَحاق ةُ } َوِمْثَُهُ 

 .اعمل اللعظيم واللهه    ها الل رار ي ل علل تعظيم  ها األعر المكرر
ََ ِفي َمَعانِ  اْلَماَوْرِمي   َوَقالَ " اْدَرُة ِلَهاَبا اْْلَْماِر ُموَ  غَ ي اْلُقْرآِ  َلُه: َفِإْ  ِقها ْهِرََاا ِماَن : ِلاَ  اْخِتهاَرِت ال ِّ

 ََ َجِر؟ ِقه ْدَرَة َتْةَتص  : ْلَِ الش  َفَشااَبَهِت  ؛َ  َمِديٌد، َوَطْعٌ  َلِبيٌب، َوَراِدَحٌة َذِكه ةٌ : ظِ ِبَثََلَثِة َ ْوَصاف      ال ِّ
يَماَ  ال ِبي َيْجمَ  َمًَل َوِنه ةً اإلِْ ََ يَماِ  ِهَمنْ  ؛ُل َقْوًل َو َِ ِلَتَجااُوزِهِ َفِظَ َها ِمَن اإلِْ ْنِزَلاِة ، َوَطْعُمَهاا ِهمَ ِزَلِة اْلَعَما

ه ِة ِلُكُموِنهِ  َثَنا َ ُباو َماُومَ  َوَرَو   .، َوَراِدَحُتَها ِهَمْنِزَلِة اْلَقاْوِل ِلُظُهاورِهِ النِِّ َنْصاُر ْباُن  ِفاي ُساَنِنِه َقااَل: َحاد 
َِيِّ   َثَنا ََ نِ  َ ُبو ُ َساَمةَ  َقاَل َحد  َرْيج   ََ َُ نْ  اْبِن  ْثَماَ  ْبِن َ ِبي ُسََْهَما َ  ََ نْ  َُ اِد ْباِن سَ  ََ ِعهِد ْباِن ُمَحم 

َبْهِر ْبِن ُمْيِع    نْ  َُ ِ ْباِن َحَبِشايِّ   ََ  ُ ْباِد  ِ ، َقاالَ ََ  ُ ََْهاِه َوَساَ  َ -: َقااَل َرُساوُل  ََ  ُ  ُ َماْن  »:-َصاَ   
ُ َرْ َسُه ِفي الن ار  ُ   َ  ".ِ«َقَيَل ِسْدَرًة َصو 

يهما  ل ممه عحممهل علمل السم رو اللم  اضمطر المماس مها  أله الحسي لي القطا  ف  ليا  اله م وار
  سمممملظله  بظلهمممما.والممممماس احلمممماجه  أ  اممممةوو  إليهمممما و إليهمممما كممممة  ت ممممه  فمممم  عكمممما  ال  مممم  فيممممه 

" ََ ْن َمْعَنا َ ُبو َماُومَ  َوُسِِ ََاَبا اْلَحاِديِث َفَقاالَ ََ ََاَبا اْلَحاِديُث ُمْةَتَصاٌر َيْعِناي َماْن َقَياَل ِساْدَرًة ِفاي     :
ُ َرْ َساهُ َفََلة  يَ   ُ   َ ًما ِهَغْهِر َحا ِّ  َيُكاوُ  َلاُه ِفهَهاا َصاو  َبًثا َوُظَْ ََ َِ َواْلَبَهاِدُ   ِبه َ  ِبَها اْبُن ال    ِفاي ْ َتِظ
 ".الن ارِ 

 اعم الشجر ل ي الس ر أ هر...الس ر أكةر ور  وأكةر   ...ملما إ  الساا  ها.
  الممماس احلاجهنممه، والقضمماذ عليممه مضمماذ عمما وإذا ملممما إ  أ مم  السمم ر ال اجممهق اللعممرض لممه أل

احلاجممه الممماس اخمملم بممه، بالممالف الشممجر الضممار الممهي اآل  اسممعل فمم  كمم  اله مماق  أ  يمم رع 
الالمم ر عممي كةيممر عممي الممماس، فمم  و مامم  فمم  دممهارع المسمملميي و ممه ضممار لهممم، و سمماا حسا ممية 

 وهللا المسلعا 
 طال :.....
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 م نا. الهي عم   حسا ية ف  الال ر يلةنر كةيرا.دجر ي رع ف  الشهارع الار هب . كةير ع
 طال :.....

  ها أكةر أ   العلم علل تضعي ه، ل ي ملما إنه مها  أله الحسي لي القطا .
 طال :.....

ال، ال، ال ي ري...الم لف...عم   بضاعة ف   ها الاماب...وله فم  الاالماري اقمهل ميم ، ولمه خامر 
  .عهضهع مال  مال ر هل هللا...عا عم 

ال، عم   ضعف ف   ها الجانا، وال يلل م ا مطالح المحم نيي فم  المجم وم بمه أنمه  محيع، وعما 
 اسا  باليرة اللمر ت أ  به ضع ا.

ب اااس   َقااالَ  َمااا َزاَغ اْلَبَصااُر َوَمااا َطَغاا {}: َقْوُلااُه َتَعاااَل " ََ ااَدَل َيِمهًنااا َوَل ِشااَماًل  َ ْي َمااا :اْبااُن  ، َوَل ََ
ََ  . ال ِبي َرَ  َتَجاَوَز اْلَحد   ََ َوِقه ََ : َما  َغْهاِر َماا َرَ   ِماَن : َلاْ  َيُماد  َهَصاَرُه ِإَلا  اَوَز َماا ُ ِماَر ِهاِه. َوِقها

ْهااِه اْْلَياااتِ  ََ ََ  ُ  ُ ََااَبا َوْصااُ  َ َم   ِلَن ِباايِّ َصااَ    َتِؤااْت َيِمهًنااا َوَل  ؛َوَسااَ َ  ِفااي َذِلااَ  اْلَمَقااامِ . َو ِإْذ َلااْ  َيَْ
 " .اًل ِشمَ 

فماعت المماس بالمر  ال  وال دمماال اعي أ ب ال  ارو أ  ارنسا  إذا قار إنسما  لمه ال يلل م  ال اميمم
وأعممام وممم  يلل مم  خلممف  ممها لممي  عممي األ ب أعمما األ ب أ   ودممماال ااقممر علممل جهممة يلل مم  اميممم

 الاي . ل ي كةرو االلل ات تهم  ر اة ف  ن    احا  ها أعر نان  ةإال لحاج اجل  وال يلل  
اااااِه اْلُكْباااااَر   {:َقْوُلاااااُه َتَعااااااَل " ااااااس   َقاااااالَ  {َلَقاااااْد َرَ   ِماااااْن آَيااااااِت َربِِّ ب  ََ َرَ   َرْفَرًفاااااا َساااااد   :اْباااااُن 

نْ  اْلَبْهَهِقي   َوَذَكرَ  .اْْلُُف َ  ََ  ِ ُ ْبِد  ِه اْلُكْبَر  } :َقالَ  ََ ب ااس   َقاالَ } َرَ   ِمْن آَياِت َربِِّ ََ  َرَ   َرْفَرًفاا :اْباُن 
اَمااِ  َ  ْناُه َقاالَ ْخَضَر َسد  ُ ُفَ  ال   ََ ََْهاِه َوَساَ  َ . َو ََ  ُ  ُ ِ َصاَ     ُ ََ  : َرَ   َرُساوُل  ْبِريا اََلمُ  َِ ََْهاِه ال   ََ 

اَماِا َواْْلَْرضِ ِفي ُحَ ِة َرْفَرف  َ ْخَضرَ  ِديِث َرَ   َقْوُلاُه ِفاي اْلَحا : اْلَبْهَهِقاي   َقاالَ .  ، َقْد َمََلَ َماا َباْهَن ال  
ََ  َرْفَرًفا ُيِريدُ  ْبِري ََل  َِ ََْهِه ال   ْفاَرُف اُم ِفاي ُصاوَرِتِه ِفاي َرْفاَرف  ََ . َوُيَقاالُ ، َوالر  ٌٌ ُُ. َوُيَقااُل: ِفاَرا : ْلِبَ اا

 َْ ااَ  ِلَباًساا َلاهُ َب اتُ  .َرآُه ِفاي ُحَ اِة َرْفاَرف   ناه َفَقاْد ُرِوَي  ؛ََُو َثاْوٌ  ََ اهُ ُقَْ ََ انْ  ِبي  التِّْرِما : َخر  ْباِد  ََ ََ
َبَ  اْلُؤَداُم َما َرَ  } :َقالَ  ُ ِ  ََْهِه َوَسَ  َ َقالَ { َما ََ ََ  ُ  ُ ِ َصَ     ُ ََ  : َرَ   َرُسوُل  ْبِريا اََلُم  َِ ََْهاِه ال   ََ

َماِا َواْْلَْرضِفي ُحَ ة  ِمْن َرْفَرف  َقْد َمََلَ مَ  َََبا َقالَ  ،ا َبْهَن ال   اتُ َحاِديٌث حَ :  : َوَقاْد َ اٌن َصاِحهٌ  . ُقَْ
نِ  ُرِويَ  ب اس   ََ ََ ِْْخهرََ  نه  {َمَنا َفَتَدل  : {ِفي َقْوِلِه َتَعاَل  اْبِن   ".ََ  الت ْقِديِ  َوالت 

أو واحمم  فممال عممان  عممي  ،اإذا كمما  ععمممل ال علمميي علقاربممةنممه و مماق القممهل ب ،  المم نه  ممااه اللمم ل أل
  تق ام أح  ما علل اآلخر.

ِْْخهرِ ََ   نه" ْفَرفُ  ؛ََ  الت ْقِديِ  َوالت  ََْهاِه َوَساَ َ  َلْهََاَة اْلِمْعاَراِ  َفَجََاَ   ِلُمَحم اد   َ ْي َتَدل   الر  ََ  ُ  ُ َصاَ   
ااهِ  ْهااِه ُثاا   ُرِفااَل َفااَدَنا ِمااْن َربِِّ ََ ااي اْْلَْصااَواُت َوَسااِمْعُت  : َفاااَرَقِنيَقااالَ . ََ نِِّ ََ َُ َواْنَقَيَعااْت  ْبِرياا اايَِ ااََلَم َربِِّ ََ. 

 ََ ْفَرُف َما ُيْقَعُد َوُيْجََُ   َََبا الر  ُِ َوَغْهارِهِ َفَعََ   اْلِبَ ا لِ ََْهِه ََ َُاَو ِهااْلَمْعَن  اْْلَو  َُ  . َو ْبِريا ْباُد  َقاالَ  . َِ ََ
ْحَمِن ْبُن َزْيد   َُ ْباُن َحه اا َ  الر  ََ  َرَ   : َوُمَقاِتا ْبِريا اََلُم ِفاي ُصاوَرِتهِ  َِ ََْهاِه ال    ال ِتاي َيُكاوُ  ِفهَهاا ِفاي ََ
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اَماَواتِ  اَبا ِفاي َصاِحه ِ  ؛ ال   انْ  ُمْ اَِ    َوََ ََ  ِ ُ ْباِد  اِه اْلُكْباَر  } :َقاالَ  ََ : َقاالَ  {َلَقاْد َرَ   ِماْن آَيااِت َربِِّ
ْبِريَ َرَ   َنات   َِ ََ َََبا َ ْ  َيُكوَ  ِفي حُ . ِفي ُصوَرِتِه َلُه ِست ِماَدِة  ََ  َرْفاَرف  َ  َوَل َيْبُعُد َمَل  ََ  ِة َرْفَرف  َو

ََاا ُ  َْ  َ ُ  ُ اكُ  َ َوَقااال .َو ااح  اانِ َرَ   ِسااْدَرَة اْلُمْنَتَهاا  :الض  ََ اا :اْبااِن َمْ ااُعوم   . َو ْدَرَة ِمااْن َرَ   َمااا َغِشااَي ال ِّ
  ََِ ٌِ الب  ََ  .اْلَماَوْرِمي   َحَكاهُ  ؛َفَرا ََ َوِقه ََُو َما َرَ   : َرَ   اْلِمْعَراَ . َوِقه َ  الَ ْهََاَة ِفاي مَ :  ْ اَراُه ِفاي ِتَْ
ْوِمِه َوَبْدِدهِ  ََُو َ ْحَ نُ  ؛ََ ُكاوُ  ، َوتَ وُز َ ْ  َتُكاوَ  ِلَت ْبِعاهضِ " َيُجاَو"ِمانْ  {ِلُنِرَياُه ِماْن آَياِتَناا}: َمِلهَُاهُ  ؛َو

 ". " َرَ  اْلُكْبَر  َمْؤُعوَلًة لِ 
 ذا فمه  اآلاات كار  أ    أ   اة واح ور  فيكه    ال  اآلاة ال ار  بعت عي  ه  اآلاات الل  رأ

 عي جم  اآلاات ال ار .  ةرأ  ديأنه ملما لايا  الجم  
اَدْت ِلاُرُاوِس اْْلَيااتِ ُكْبَر  َمْؤُعوَلًة ِل "َرَ  َوَتُكوُ  الْ " َِ ِصاَؤُة اْْلَيااِت َوُوحِّ َي ِفاي اْْلَْصا َوَ ْيًضاا   ." َوَِ

ِة. ََ  .."َيُجوُز َنْعُت اْلَجَما
كلهمما  .مممالها عراعمماو لممر وس اآلي ؟ر  الهاحمم و واآلاممات جممم  ف يممف يه مم  الجممم  بممالم ر   ال اممأل

عم  و ع مر ج ذ به  عي  ها المهع عراعاو لر وس اآلياألخر  األنةل كلها    علل  ها ال ار  الع  
 جماعة ال باعلاار الجم . أنه لم ر  الم نص ال المهكر باعلاار أ  الجم  امكي أ  يه ف با

ِة ِبَنْعِت اْْلُْنَث ًضا َيُجوُز َنْعُت اَوَ يْ " ََ َقْوِلِه َتَعاَل  ؛ْلَجَما ََ } َوِلَي ِفهَها َمآِرُ  ُ ْخَر  }: ََ : اْلُكْباَر  َوِقه
ِه اْلُكْبَر . َ ْي َرَ   ؛َنْعٌت ِلَمْحُبوف    "ِمْن آَياِت َربِِّ

 .اات ربه اآلاة ال ار  رأ  عي   .نَع  لمَحهوفإذا ملما أنه  رأ  عي  اات ربه اآلاة ال ار .
ااِه اْلُكْبااَر   ؛َدةٌ " َزاِدااَوَيُجااوُز َ ْ  َتُكااوَ  "ِماانْ " ِْْخهرٌ  َ ْي َرَ   آَياااِت َربِِّ : ِفهااِه َتْقااِديٌ  َوَتاا ََ َ ْي َرَ    ؛َوِقهاا

  .اْلُكْبَر  ِمْن آَياِت َربِِّهِ 
َت َواْلُعاز   }: َقْوُلُه َتَعاَل  اا َذَكاَر اْلاَوْحَي ِإَلا  الن ِبايِّ َصا }َثاَة اْْلُْخاَر  َوَمَنااَة الث الِ  َ َفَرَ ْيُتُ  الاَل  ُ َلم   ُ    َ
ْهاااِه َوَساااَ  َ  ََ َباااُدوا َمااااْن آَثااااِر ُقْدَرِتاااِه َماااا َذَكااارَ ، َوَذَكاااَر ِماااََ ََ هَن ِإْذ  َُ َوَقاااالَ  ، َحاااا   اْلُمْشاااِرَِ : َل َيْعِقااا

َما ُ وِحَي ِإَل ََِبِه اْْلِلَهَة ال ِتي َتْعُبُدوَنَها  َ َفَرَ ْيُت ْ  ا ََ ؟ َ ْوَحْهَن ِإَلْهُكْ  َشْهًِ تُ  ُمَحم د  اَنِت الاَل  ِلَثِقهاَ ،  َوََ
َناَنَة، َوَمَناةُ  ِلُقَرْي    َواْلُعز    َِ ََلل   َوَبِني  َِ  " .ِلَبِني 

  وخ اعة.لههي   أنها  يةت  ل الم  احا الالحاح
َشامٌ  َوَقالَ  " َ   َفَكاَنْت َمَناةُ  : َِ ةَ وَ  ِلُهَبْي ََ ََْهِه َوَسَ  َ  ؛ُخَزا ََ  ُ  ُ ِ َصَ     ُ  "...َفَبَعَث َرُسوُل 

 ام   الل  ه  ال اعرف عم  عاعة الم رخيي وأ حاب السير.ل اأعا كهن
" ِ  ُ ََْهاِه َوَسااَ  َ -َفَبَعاَث َرُساوُل  ََ  ُ  ُ َِه اا -َصاَ    ااَم اْلَؤاتْ  ََ ََ ْناُه َفَهااَدَمَها  ََ  ُ  ُ ُثا   ات َةااُبوا   ِ َرِضاَي 

تَ  ُِ ِمْن َمَناةَ  ِهالي اِد ِ  الَل  َي َ ْحَد اَنْت َصْةَرًة ُمَرب َعةً  ، َوَِ اَ  َسَدَنُتَها ِمنْ ، َوََ ااُنوا َوََ َقاْد  َثِقهَ ، َوََ
ََْهَها ِبَنااً  ََ ِمهُل اْلَعَرِ  ُتَعظِِّ  ُقَرْيٌ   ، َفَكاَنْت َبَنْوا  ََ اَنِت اْلَعارَ ُمَهاَو ِت َوَتاْهَ  ُ  ُتَ امِّي زَ . َوِبَها ََ ْياَد الاَل 

تِ  اَنْت ِفي َمْوِضِل َمَناَرةِ الَل  اَبِلَ  ِإَلا  َ ْ  َ ْساَََمْت اْلُهْ اَر   َمْ ِجِد الي ااِد ِ  . َوََ َثِقهاُ ،  ، َفََاْ  َتاَزْل ََ
ََْهِه َوَسَ  َ  ََ  ُ  ُ ِ َصَ     ُ   . ُث   ات َةُبوا اْلُعاز  َدَمَها َوَحَرَقَها ِهالن ارِ َفهَ  اْلُمِغهَرَة ْبَن ُشْعَبةَ  َفَبَعَث َرُسوُل 
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تِ  ُِ ِمَن الَل  َي َ ْحَد ََاَوَِ اَناْت  ، ات َةاَب ااِمه ةِ  َظااِلُ  ْباُن َ ْساَعَد، َوََ اْرم  َفاْومَ  ِباَواِمي َنْةََاَة الش  َِ ، َذاِت 
ااااُنو  ََْهَهاااا َبْهًتاااا َوََ ََ اااْوتَ َفَبَناااْوا  َشاااام   َقاااالَ  .ا َيْ اااَمُعوَ  ِمْنَهاااا الص  َِ ااانْ  :اْباااُن  ََ َثِني َ ِباااي  َ ِباااي  َوَحاااد 

نِ  َصاِل    ب ااس   ََ ََ ِْْتي َثاََل  :َقاالَ  اْباِن  اا اْفَتاَتَ  َِ َساُمَرات  ِباَبْيِن َنْةََاةَ َكاَناِت اْلُعاز   َشاْهَياَنًة َتا ، َفََم 
ََْهِه َوَساَ  َ  ََ  ُ  ُ ِ َصَ     ُ ْناُه َفَقاالَ  َن اْلَوِلهادِ َخاِلاَد ْبا َمك اَة، َهَعاثَ  َرُسوُل  ََ  ُ  ُ َهْياَن  اياتِ  »: َرِضاَي 

ِضاِد اْْلُوَلا  َنْةََةَ  َْ َِ َساُمَرات  َفا ََ  « َفِإن َ  َتِجاُد َثاََل ََاا َفَعَضاَد َْ َرَ ْياَت َفََْتا ََا ااَا ِإَلْهاِه َقااَل:  ََ اا  ا َفََم 
ا؟ َقالَ  ََا . َقالَ : َل َشْهًِ ِضِد الث اِنَهَة َفََْتا َْ ََا.: َفا  "َفَعَضَد

  عمممي بممماب العمممم والمشمممركه   ،ال اقطممم   شمممه  اعممممال عضممم ال ا .اقطعهممما  اعمممم ضممم  اعا همممااقطع
جعلمها  -جم  وعمال-والضالل نسةل هللا العافية ادلقها آللهلهم عمي أ مماذ هللا  ،والم    ف  الطريا 

عممهم  .للسمميةعي الع    والمماو عي المما  و كها علل خمالف عمي  ماا ا   الالت عي ارله والع  
  الشمجرو اللم  عضم  ا خالم   والعم   ،و طعممه الحجماج ،  السه قيلكا  رج   إ  الالتعي اقهل 
 نسةل هللا العافية.  ةوتحلها تلو الشيطان ،لي الهلي 

"  ُ ُ ََْهِه َوَسَ َ  َفَقالَ ُث   َ َت  الن ِبي  َصَ    ََ َْ َرَ ْيَت   ََ ا؟ َقاَل: َل. َقاالَ :  ََاا : َشْهًِ ِضاِد الث اِلَثاَة َفََْتا َْ َفا
َُااَو هِ  اتِ َحَبِشااه ة  َناِفَشااًة َشااْعَرََاَفااِإَذا  ََ ََاا   ََ َْْنَهاِبَهااا، َواِضااَعًة َيااَدْيَها  ُف ِه َؤَهاااِقَهااا ُتَصاارِِّ ُمَبه ااُة  ، َوَخَْ
ََِمي    ..."ال  

 فيال ر الالهت. عا ععمل تالرف بةنيالها؟ تحو بعت األ ما  علل بعت
َؤَها" ََِمي   َوَخَْ اَ  َساِمَنَها َفَقالَ  ُمَبه ُة ال     :َوََ
ْؤَراَنِ  َل ُسْبَحاَن ِ   َُز  َُ ََاَن ِ  َيا  َ َقْد َ   ُ  ِإنِّي َرَ ْيُت 

َي ُحَمَمةٌ ُث   َضَرَبَها َفَؤَََ   َِ ََ َرْ َسَها َفِإَذا  اَجَرَة َوَقَتا َضاَد الش  ََ ااِمَ ، ُثا   َ َتا ، ُثا    -  الن ِباي  ُمَبه اَة ال  
ََْهِه َوَساَ  َ  ََ  ُ  ُ اَ  اْلُعاز   َوَلاْن ُتْعَباَد َ َباًداَْْخَبَرُه َفَقاالَ َفا -َصَ    َبْهار   َوَقاالَ  .: ِتَْ َُ َحَجاٌر اْلُعاز    :اْباُن 
اُنوا َيْعُبُدوَنهُ  ا َ  :َقَتاَمةُ  وقال .َ ْبَهُض ََ اةَ ِلةُ  : َصاَن ٌ َوَمَنااةُ  .ِبَبْيِن َنْةََةَ  َنْبٌت ََ ََ ََ  .َزا َت َوِقها : ِإ   الاَل 

ِريَن.  .."ِفهَما َذَكَر َهْعُض اْلُمَؤ ِّ
 هر عي كه  نا  اعا . فيها لي  ل ل نا  كه  لي  اعا  أ   بعت المسااعم
" ََ وَ  ِماْن َلْؤاظِ َوِقه اِريَن َ َخاَبُه اْلُمْشاِرَُ َت ِفهَما َذَكَر َهْعاُض اْلُمَؤ ِّ ِ، َواْلُعاز  : ِإ   الَل   ُ ،   ِماَن اْلَعِزيازِ  

َرهُ  ْيَا ِإَذا َقد  ُ الش   ُ  ..." َوَمَناُة ِمْن َمَن  
 .-ج  وعال-الحسمل  ذ هللاعي أ ما  عي المما  اعم وال عمام
ب اس   َوَقَر َ  " ََ اد َواْبُن الز َبْهارِ  اْبُن  َِ ت   " َصااِل    َوَ ُباو َوُحَمْهادٌ  ٌ َوُمَجا ااَ  " ِبَتْشاِديِد الت ااِا الاَل  َوَقااُلوا : ََ

َحا ِّ  ِويَ  ِلَْ ًَل َيَُت  ال   َُ نِ  اْلُبَةاِري   َذَكَرهُ  -َر ب اس   ََ ََ ََ  َقْبارِِه َفَعَباُدوهُ  -اْبِن  ََ َكُؤوا  ََ .  َفََم ا َماَت 
ب ااس  قال  ََ ْنادَ : اْبُن  َِ اْمَن  اِويَ  َوال   ََْهَهاا َكااَ  َيِبهاُل ال   ََ َُ ، َفََم اَصاْةَرة  َوَيُصاب ُه  ا َُ ا َمااَت َذِلاَ  الر 

َباااااَدْت  اااااِوي ِ  َثِقهااااا ُ  ََ َظاًماااااا ِلَصااااااِحِ  ال   َْ اااااْةَرَة ِإ اااااَ  الص  ااااااَ   :َ ُباااااو َصااااااِل    قاااااال .ِتَْ َماااااا ََ ِإن 
ًَل  َُ َباُدوهُ  ِهالي اِد ِ  َر ََ اا َمااَت  اِويَ  َفََم  ََا  آِلَهاِتِهْ  َوَيَُات  َلُهاُ  ال   ََ ادٌ  قاال .َفَكاَ  َيُقوُم  َِ اَ  َكا: ُمَجا
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ُْْخُب ِمْنَها اْْلَ  ْمَن َوَي َ  َلُه ُغَنْهَمٌة َيْ َِي ِمْنَها ال   َب ََ ٌَ ِفي َرْ ِس  َُ ، ُث   َيت ِةُب ِمْنَها ِقَط َوَيْجَمُل ِرْسَََهاَر
ااا َ َفااُهْيِعُ  اْلَحااا    َحْهً ااا ت   ِبااَبْيِن َنْةََااةَ  ، َوََ َُااَو الااَل  َبااُدوُه َو ََ ااا َماااَت  ِبااي  الْ  َوَقااالَ  .َفََم  ااًَل  َكَْ َُ َكاااَ  َر
 ِصْرَمةُ  ُيَقاُل َلهُ  َثِقه َ  ِمنْ 

ََ  .ْبُن ُغْن    اِمُر ْبُن َظِر   اْلَعْدَواِني   نه : َوِقه رُ  .ََ َِ ا   :َقاَل الش 
َ ُمْهَُِكَها   ُ َت ِإ    ْهَ  َيْنُصُرُكْ  َمْن َلْهَ  َيْنَتِصرُ  َل َتْنُصُروا الَل   َوََ

ااَواْلِقاا تَ َراَاُة الص  َُااَو اْخِتَهااارُ ِحهَحُة "الااَل  ََْهَهااا ِهالت اااِا َو ََ  .اْلَؤاار ااِ  " ِهااالت ْةِؤهِ  اْسااُ  َصااَن   َواْلُوُقااوُف 
تِ  :َفَقاالَ  َ َها َفْقَعا   اْْلََساِدي   َسَْلَ  اْلِكَ اِدي   َوَقْد َرَ ْيتُ  :اْلَؤر ااُ  َقالَ  ْيُتُ  َ  "َ َفاَر َ ، َوَقارَ َذاْه ِلاَباِت َوَلْه ِلاَل 
هَ  َبا َقَر َ الَل  ْوِري   ، َوََ نِ  الد  نِ  َواْلَبزِِّي   اْلِكَ اِديِِّ  ََ ِثهر   ََ هَ " اْبِن ََ ، َوَماْن َقااَل: " ِهاْلَهااالاَل  ٌِ ا ِا ِفاي اْلَوْْ

تَ  ااِإ   "الااَل  ِ َوْْ  ُ ََ " ِمااَن  َُ َشاااة  َ ْصااََُها ٌٌ ِهاْلَهاااِا َ ْيًضااا. َوِقهاا ََااٌة ِمْثاا ااَي ِمااْن َشاا: َ ْصااََُها َل ٌََة َوَِ ا
ََْت َ يِ  رُ  ؛: اْخَتَؤْت َل َِ ا  :َقاَل الش 

ة    ََ ِرَفْت َيْوًما ِهَةاِر َُ ََْت َفَما  ََا َل ْت َحت   َرَ ْيَنا ََ  "َيا َلْهَتَها َخَر
 اخل   فلم تالرج إليهم بع  بع  اخل اقها و لممل أ  له خرج  ليرو ا.   اعم اَلَ َ  

َحاتِ " تُ َوِفي الصِّ ا َ : الَل  ا َ  ِلَثِقه َ   اْسُ  َصَن   ََ ََْهَهاا ِهالت ا ِهالي اِد ِ  َوََ ََ اِا، ، َوَبْعُض اْلَعَرِ  َيِقُ  
ْت َسِمْعَنا ِماَن اْلَعاَرِ  َما :اْْلَْخَؤُ   َقالَ  ؛َوَبْعُضُهْ  ِهاْلَهااِ  اَي "الاَل  َِ ِت َواْلُعاز  ، َوَيُقاوُل  " ْن َيُقاوُل الاَل 
تِ ي َفَهْجَعََُهااا َتاااًا ِفاا ااَي "الااَل  ااُكوِت َوَِ ََْ  ال   َْ َْ ْفاالِ  نااه " َفاا اار  ِفااي َمْوِضااِل الر  َُ " َ ْماا ِ  ؛َُ " َفَهااَبا ِمْثاا
 َِِّ َُ  ََ ََ َوُم ِمْنهُ َمْكُ وٌر  َْ ََُو َ  َم الَ َتْهِن. ؛ َحال  َو  "ِْلَ   اْْلَِلَ  َوالَل 

 رار.أع   ه عجرور با لمعه  .خم   ع  عجاق  عة  الةعالأعه ا رأي  عجا  
ِت َل َتْ ُقَيا ِ " َم الَ َتْهِن ِفي الَل  اَنَتا َزاِدَدَتْهنِ ِْلَ   اْْلَِلَ  َوالَل  َوَ م ا َما َسِمْعَنا ِماَن اْْلَْكَثاِر ِفاي  ؛ َوِإْ  ََ

َِ وَ  ََااٌا َفَصااَرْت َتااًا ِفاي اْلَوْصا ْه ِْلَن َها  ََْهَها َفالَل  ََ ُكوِت  ِت َواْلُعز   ِفي ال   اَ  الَ َغاِة الَل  اَي ِفاي ِتَْ َِ
َُ "َكا َ مِ  ْهَت وَ ْث ََْهَهاتِ " ِمَن اْْلَْمِر ََ َبِلَ  " ْهَت، َوََ َ َرََاََ ََْهَهاتَ  نه ِإل   ؛" ِفي ُلَغِة َمْن ََ " َيُجوُز ِفي" 

َما ََ ًة َوَل َيُجوُز َذِلَ  ِفي "َ ْ  َتُكوَ   تِ ََ اِة ِإل  ِْلَ   الت ااَا َل ُتاَزاُم ِفاي اْلجَ  ؛"الَل  ََ ، َوِإْ   َماَل اْْلَِلا ِ َما
ََ  َحْرف  َواِحد   ََ ِعََِت اْْلَِلُ  َوالت اُا َزاِدَدَتْهِن َهِقَي اِلْسُ   َُ."  

لهممهيي الحممرفيي ال اقمم يي  جمم ذ إنممماو يمطممق بممه  فكيمماقمم و ق لممف والممالم الممالم ملممما األإذا و ممه اللمماذ 
    ع  ال مالم وفمعة  االمطق لهو مكي  ،واح م  تاقل ال لمة علل حرف نه أللللمكي عي المطق 

إال أ  يله مم  لممهلو عممي  ؟ ال امكممي المطممق لهممامطممق لهممال ممي عةمم   ممه  كيممف يمكممي عبممما وعمم ت 
  .خالل الم    حرفيي

ِثهاااااااار   َقااااااااَر َ  [20]الاااااااانج : }َوَمَناااااااااَة الث اِلَثااااااااَة اُْلْخااااااااَر {: َتَعااااااااال  َقْوُلااااااااهُ "  َواْباااااااانُ  اْبااااااااُن ََ
دٌ  َوُحَمْهدٌ  ُمَحْهِصن   َِ ََِمي   َوُمَجا َش  َوال   َْ نْ  َواْْلَ  . َواْلَباُقوَ  ِبَتاْركِ " ِهاْلَمدِِّ َواْلَهْمزِ َوَمَناَاةَ  "َ ِبي َهْكر ََ

 ََ َماَا يَ  ؛ َ : ُسمَِّي ِباَبلِ اْلَهْمِز ُلَغَتاِ . َوِقه ْناَدُه الادِِّ َِ ااُنوا ُيِريُقاوَ   ُباوَ  ِباَبِلَ  ِإَلْهاهِ ِْلَن ُهاْ  ََ ِلَ  . َوِبابَ َتَقر 
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َمااِ  ُساامَِّهْت ِمًناا  ِلَكْثااَرِة َمااا ااا َ ُيااَراُم ِفهَهااا ِمااَن الاادِِّ ِثهاار   اْلِكَ اااِدي   . َوََ َيِقُؤااوَ   َواْبااُن ُمَحْهِصاان   َواْبااُن ََ
ََ  اْْلَ  ََ َِ ِهاْلَهاِا  اا ِلَةاطِّ اْلُمْصاَح ِ  اْلَبااُقوَ  ِهالت اااِ و . ْص ًَ اَحاِت : َوَمَنااُة اْساُ  َصااتَِّبا َن   . َوِفاي الصِّ

َ   َكااا َ  ااةَ  ِلُهااَبْي ََ ااَي ُلَغااٌة ،  َواْلَمِديَنااة َمك ااةَ  َبااْهنَ  َوُخَزا ََْهَهااا ِهالت اااِا َوَِ ََ ِْْنهااِث َوُيْ ااَكُت  ، َواْلَهاااُا ِلَت 
ْ َبُة ِإَلْهَها َمَنِوي   ْبُد َمَنااَة اْباُن ُ مِِّ ْباِن َطاِهَةاَة، .َوالنِِّ ََ  ؛ُيَماد  َوُيْقَصارُ  رِّ  َوَزْياُد َمَنااَة اْباُن َتِماهِ  ْباِن ُما َو

  ََْوَبُر اْلَحاِرِثي   َقالَ 
َْ َ َت   ََ ْبِد َمَناَاة   َ َل  ََ ْنِا ِفهَما َبْهَنَنا الت ْهُ  ْبُن  ََ  الشِّ  "اْبُن َتِمه    ََ

ا المهي االم  إلمل حم  اللعظميم وعا وا لالت وتيمها لهمما والللميم  مه الحما الشم ي  جم    و،ممالفعا وا 
 والالضهع.

ِهَها  ِلَث اِنَهِة،: اْْلُْخَر  اْلَعَرُ  َل َتُقوُل ِلَث اِلَثِة ُ ْخَر  َوِإن َما اْْلُْخَر  َنْعٌت ْوُلُه َتَعاَل قَ " َْ َواْخَتََُؤوا ِفي َو
َُ  َفَقاااالَ  َماااا َقااااَل  :اْلَةَِهااا َقْوِلاااهِ  ؛َذِلاااَ  ِلِوَفااااِم ُرُاوِس اْْليِ ِإن  َْ َوَلاااْ  يَ  َماااآِرُ  ُ ْخاااَر { {:ََ . ُ َخااارُ ُقااا
َِ  َوَقالَ  ِْْخهٌر َمَجاُزََااِفي اْْلَياِة تَ  :اْلُحَ ْهُن ْبُن اْلَؤْض َت َواْلُعاز   اْْلُْخاَر  َوَمَنااَة ْقاِديٌ  َوَتا : َ َفاَرَ ْيُتُ  الاَل 
 ..".الث اِلَثةَ 

أو ع نمص عما اقمال لم ل الةمان   ،إذا كا   ما  نالص  هاذ كما  عمهكرأنه ةانية ع  للاألخر     ه كفي
 خر دم ذ أنه و  هم عمه  ،  اآلخر ي ل علل اللةخرالةانية األخر  أل ل الوال اقال للةان   ،خراآل

عمما اقممال ربيمم  اآلخممر ل ممي اردممكال فمم  مهلممه جممما    ،ولممها اقممال ربيمم  الةممان  ، خممر عمما بعمم   دمم ذ
 ..وجما   اآلخرو. ،األولل

" ََ ِت   {}َوَمَناَة الث اِلَثَة اُْلْخرَ  :: ِإن َما َقالَ َوِقه هَن ِفي الت ْعِظهِ  َهْعَد الَل  ْنَد اْلُمْشِرَِ َِ اَنْت ُمَرت َبًة  ِْلَن َها ََ
ََاا  َنَ ااِقهِ َواْلُعاز   ََ اانِ   َفاااْلَكََلُم  ََ َشااام   . َوَقااْد َذَكْرَنااا  َِ اَنااْت َ و ًل ِفااي الت ْقااِديِ ، َفَِااَبِلَ  : اْباِن  َ    َمَناااَة ََ

مَ  َُ ْ َكاَنْت ُمَقد  ْنَد َِ ُ  ؛ ِفي الت ْعِظه ِ ًة   ُ ََ ُ َو َْ ََْهِه اْلَكََلُم َ  ََ ََاِبِه  ؛. َوِفي اْْلَيِة َحْبٌف َمل   َ ْي َ َفاَرَ ْيُتْ  
 ِ ِِ ْت َحت ا  َتُكاوَ  ُشاَرَكاَا  َْ َنَؤَعاْت َ ْو َضار  ََ َهاِة الت ْقِرياِل َوالت اْوِبه ِ  .اْْلِلَهَة  َِ ََا   ََ }َ َلُكاُ   :ُثا   َقااَل 

ُ ِ  [21]النج : َكُر َوَلُه اُْلنَث {الب   ِ، َواْْلَْصاَناُم َبَنااُت   ُ ََْهِهْ  َقْوَلُهْ : اْلَمََلِدَكاُة َبَنااُت  ََ ا  َقْوُلاُه  .َرم 
ََِبِه اْلِقْ َمُة ِقْ َمٌة ِضهَز . َ  ِإًذا َيْعِني   "َتَعاَل : ِتَْ

الق الاللمممق تعمممالل هللا عمممما وهللا خممم ،نممماثجممماقرو و الممممة تممم عه  أ  ل مممم المممهكهر وهللا لمممه ار  اعمممم
المالق ة لممات هللا فمسماها   وضاللهم اقهله   ،د و فجهر مو ا ل ي عي ع    عملهم ا كاير  عله    اقهله 

 .}َأَل دمد الهََّكرد َوَلهد األدنَةل إليه ارناث ولهم الهكهر
ِن اْلَعْدلِ " ََ اِدَرٌة  ََ اَ ْي  َواِ ، َماِدََ ِن الص  ََ ٌة  ََ اِن اْلَحا ِِّ ، َخاِر ََ اارُيَقاالُ  .ٌة  ََ ، : َضااَز ِفاي اْلُحْكاِ  َ ْي 

ُه َيِضهُزُه َضْهًزاَوَض  ُه َيْضاَُْزُه َ ْي َنَقَصُه َوَبَةَ ُه. َقااَل: َوَقاْد ُيْهَماُز َفُهَقااُل َضاَْزَ  اْْلَْخَؤ ِ  ََنِ - اَز َحق 
  :َضًْْزا َوَ ْنَشد

ااااااااااااا َنْنَتِقْصااااااااااااَ  َوِإْ  ُتِقاااااااااااا  ن  ََ   َفِقْ ااااااااااااُمَ  َمْضااااااااااااُِوٌز َوَ ْنُؤااااااااااااَ  َراِغاااااااااااا ُ   ْ َفااااااااااااِإْ  َتْنااااااااااااَْ 
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ًْْزا ِإَذا َظََااَ  ضااوزا  ُيَقاااُل: َضاااَز َيِضااهُز َضااْهًزا، َوَضاااَز َيُضااوزُ  : اْلِكَ اااِدي   َوَقااالَ  ، َوَضااََْز َيْضااَُْز َضاا
ُر: ؛َوَتَعد   َوَبَةَ  َواْنَتَقَص  َِ ا  َقاَل الش 

الااااااااااااااااااب َنِ  ِإْذ َيجْ  اَزْت َبُنااااااااااااااااااو َ َسااااااااااااااااااد  ِهُحْكِمااااااااااااااااااهِ َضاااااااااااااااااا    "َعَُااااااااااااااااااوَ  الاااااااااااااااااار ْ َس ََ
 

 ممها ال  ،والممرأس عةمم  الممهنا ،وعليممة القممهم بة نيمماقهم ،أدممراف الممماس بسمم للهم   جممهر  ممها أ  اسممه 
 اكه  ل مه الهه .

ااَ  ِإًذا ِقْ ااَمٌة ِضااهَز {: َقْوُلااُه َتَعاااَل " َُ ُطااوَب  َوُحْبََاا  [22]الاانج : }ِتَْ ااَي ُفْعََاا  ِمْثاا اااِدَرٌة، َوَِ ََ  ؛َ ْي 
اَم ِلَتْ َََ  اْلَهااُ وَ  َ ُروا الض  َُاَو ِماْن ِبَنااِا اْْلَْساَماِا  ِفي اْلَكََلِم ِفْعََا  ِصاَؤةً َلْهَ  نه ِْل  ؛ِإن َما ََ ، َوِإن َماا 

ْفََ . َقاااالَ  اااْعَر  َوالااادِِّ َز  ِهااااْلَهْمزِ  :اْلَؤااار ااُ  َكالشِّ َ ُباااو  َوَحَكااا  .َوَبْعاااُض اْلَعاااَرِ  َتُقاااوُل ُضاااوَز  َوِضاااِْ
نْ     َحاتِ  ِثهار   : َوِبَها َقَر َ َل اْلَعَرَ  َتْهِمُز )ِضهَز (. َقاَل َغْهُرهُ َسمِ  نه  :َ ِبي َزْيد   ََ َعََاُه َمْصاَدًرا  ؛اْبُن ََ ََ
َر  َوَلْهَ  ِهِصاَؤة  ِمثْ  َْ اَؤاِت ِفْعََا  َوَل َيُكاوُ  َ ْصاََُها ُفْعََا  ؛ََ ِذ ِإْذ َلاْهَ  ِفهَهاا َماا  ؛ِإْذ َلاْهَ  ِفاي الصِّ
َي ِمْن َقْوِلِه ْ ُيو  َ ، َوَِ ُ  اْلَقَْ ََُما ُلَغَتااِ   :َِ  ََ َضَْْزُتُه َ ْي َظََْمُتُه. َفاْلَمْعَن  ِقْ َمٌة َذاُت ُظَْ  . َوَقْد ِقه

َْْز  َوُضاوَز  َوُضاْدَز . َوَقاالَ  ََُما َضاْهَز  َوَضا ِرَُاوا َضا    :اْلُماَدرِِّ ُ  ِهَمْعًن . َوُحِكَي ِفهَها َ ْيًضا ِساَوا ََ
َي ِمْن َبَناِت اْلَواوُ ال اِم ِفي ِضهَز ، َوَخاُفوا اْنِقََلَ  اْلَهاِا َواًوا َوَِ اَم ِلَهِبِه اْلِعَ ِة. ؛ض   .."َفَكَ ُروا الض 

 بمما اة الياذ وله كان  واو لما كسرو ا.
َُ ُبوٌض " ْمِل َ ْبَهَض ِبهٌض، َواْْلَْص ََ َُ ُحْمر  َوُصْؤر  َوخُ  ؛َكَما َقاُلوا ِفي  . َفَْم ا َماْن َقااَل: َضااَز ِمْث ْضر 

َُ ُشوَر     .َيُضوُز َفاِلْسُ  ِمْنُه ُضوَز  ِمْث
 طال :....

ن مم  األنهنممة عمممهم، االممع ن مميهم بالممهكهرو،  ممها مالمم  ؟ ال لمم  عممي اللهمممف ألنممه عمما جمماذ و مم هم 
 بش ذ، واله ف بالهكهرو اقلضل أ   ما  مسم إناث.

اااَي ِإل  : َقْوُلاااُه َتَعااااَل " َِ ْهُتُموََا}ِإْ   ََاااِبِه اْْلَْوَثاااا َ  { َ ْساااَماٌا َسااام  اااَي َيْعِناااي  َِ َ ْساااَماٌا ِإل   } َ ْي َماااا 
ََا ْهُتُمو ْهُتُموََا آِلَهةً  {َسم  َُْ  ِفاي َذِلا َ  {َ ْنُتْ  َوآَهااُؤَُ ْ } َيْعِني َنَحت ُموََا َوَسم  ُ } َ ْي َقَ اْدُتُمو  ُ َماا َ ناَزَل 

َيا    ااة  َوَل ُبْرََااا    {ِبَهااا ِمااْن ُسااَْ ُ ِبَهااا ِمااْن ُحج   ُ اااَم ِمااَن  {ِإْ  َيت ِبُعااوَ  ِإل  الظ اان  } َ ْي َمااا َ ْنااَزَل  ََ
ََُدَلِا ِإل  الظ ن     ".اْلِةَياِ  ِإَل  اْلَةَبِر َ ْي َما َيت ِبُل 

مما جماذ كمهب الحم يص كأأ  اكمه  الظمي إلمل ا مم  االم  عمي الحمق دميئ    الظي ف  األ م  ال ارمم
و سملم و  إليمه ليرممل حكمهمم إلمل أ   ،و م الذ لمي  عمم  م عما اسمل له  بمه ،ف  الح يص الالمحيع

 ا. عي الحق ديئ    وتالميي ال ارم ،إنما  ه عجر   يو للمظر  اكه  عحال  
ْنُؤااااُ  }" ااااِة َيت ِبُعااااوَ  ِهاْلَهاااااِا.  {َوَمااااا َتْهااااَو  اَْل َُ ِإَلْهااااِه. َوِقااااَراَاُة اْلَعام  هَ اااا  ْبااااُن  َوَقااااَر َ َ ْي َتِمهاااا َِ

َمهْ  َوَ ي و ُ  ََُمرَ  َي ِقَراَاةُ َتت ِبُعو َ  " لِ قَواْبُن ال   ََ  اْلِةَياِ . َوَِ ََ ب ااس   َمْ اُعوم  اْباِن  " ِهالت اِا  ََ  َواْباِن 
ِهااااُ  اْلُهااااَد {} َُْ  ِمااااْن َربِِّ اااااَا ََ ُسااااوِل َ ن َهااااا َلْهَ ااااْت َ يِ  َوَلَقااااْد  َهااااِة الر  َِ  . ِهآِلَهااااة  : اْلَبَهاااااُ  ِمااااْن 
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ََ َ ِي: اْشَتَه  َ ْي َلْهَ  َذِلَ  َلُه.  }َ ْم ِلإِلنَ اِ  َما َتَمن  {  ؛ِماَن اْلَبِناهنَ  }َ ْم ِلإِلنَ ااِ  َماا َتَمن ا { َوِقه
ََ  َيُكوُ  َلُه ُموَ  اْلَبَناتِ َ يْ  َزاا   }َ ْم ِلإِلنَ اِ  َما َتَمن  {: . َوِقه ََ َبِل َ  ! َلْهَ  اْْلَْمرُ ِمْن َغْهِر  ََ. " 

تام  أوالعماج  عمي » ، مها  مه العجم   أعا عا تممما  عجمر  أعمان   و  عمم  يلمممل علمل هللا األعمان
وعحممم   ،يلمممممل أ  اكمممه  عمممي الممممماقل العليممما عمممي الممم نيا «وتمممممل علمممل هللا األعمممان  ،ن سمممه و ها ممما

 واآلخرو وعا عم  لهلو و عل له. ،العمااة والرفعة والشرف ف  ال نيا
" ََ ََ  }َ ْم ِلإِلنَ اِ  َما َتَمن  { :َوِقه  }َ ْم ِلإِلنَ اِ  َما َتَمن  { :ِمَن الن ُبو ِة َ ْ  َتُكوَ  ِفهِه ُموَ  َغْهرِِه. َوِقه

ِة اْْلَْصَنامِ  ََ ِِ  َنَزَلْت ِفي ؛ِمْن َشَؤا : ِفي .الن ْضِر ْبِن اْلَحاِر ََ : ِفي َسا .اْلَوِلهِد ْبِن اْلُمِغهَرةِ  َوِقه ََ ِدِر َوِقه
ارِ    ".اْلُكؤ 

 أنها تقربهم إلل هللا قل ل وتش   لهم. ي عمه   همكل
  .ُيْعِيي َمْن َيَشاُا َوَيْمَنُل َمْن َيَشاُا َل َما َتَمن   َ َحدٌ  }َفََِ ِه اْلِخَرُة َواُْلوَل {"

ُتُهْ  َشا: َقْوُلُه َتَعاَل  ََ اَمَواِت ل ُتْغِناي َشاَؤا ْ  ِمْن َمََ   ِفي ال   ُ ِلَماْن }َوََ  ُ َْْذَ   ا ِإل  ِماْن َهْعاِد َ ْ  َيا ْهًِ
َبدَ  َيَشاُا َوَيْرَض { ََ ِ َتَعاَل  ِلَمْن   ُ اَ  َ    َذِلاَ  ُيقَ  اْلَمََلِدَكاَة َواْْلَْصاَنامَ َََبا َتْوِبهٌ  ِمَن  ُباُه ِإَلا  ، َوَزََ رِِّ

ِ َتَعاااَل   ُ    َ  َََ َْ َْ ْثاا ، َفاا ِ َل َتْشااَؤُل ِإل  ِلَمااْن َ ِذَ  َ ْ  اْلَمََلِدَكااَة َمااَل ََ  ُ ََاا   ََ ااَراَمِتِهْ   َباَمِتَهااا َوََ َِ َرِة 
 "ُيْشَؤَل َلُه.

 عم ياقمل فهم   ؟ م عمما اعام  عمي  و  هللاا وإذا كا   ها بالمساة للمالق ة المقمربيي ف يمف بممي عما 
 إال لمي أذ  له هللا. أو د اعة أدجار ع  أ  المالق ة ال اش عه   ، ها أع  ف  د اعة أحجار

ْملٌ  :اْْلَْخَؤُ   َقالَ " ََ َقْوِلِه َتَعااَل  ؛اْلَمََُ  َواِحٌد َوَمْعَناُه  ََُو ََ ِزينَ  {:َو َِ ْناُه َحاا ََ  {َفَماا ِماْنُكْ  ِماْن َ َحاد  
 ََ ََ  اْلَجْملِ ن َما َذَكَر َمًََكا َواِحًدا: إِ َوِقه ََ ْ  َتُدل    " .، ِْلَ   ََ

  .كةير عي المالق ة   ةير، كم عي علو اعمت ل علل الل   كمأل


