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 2 (003سورة النجم )-تفسري القرطيب

 ورحمة هللا وبركاته السالم عليكم
 الرحمن الرحيم بسم هللا

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

 ِباهِ  َلُهامْ  َوَماا (27) اْْلُْنَثى َتْسِمَيةَ  اْلَمََلِئَكةَ  َلُيَسمُّونَ  ِباْْلِخَرةِ  ُيْؤِمُنونَ  َل  ال ِذينَ  ِإن  }  :ىَقْوُلُه َتَعالَ "
ا اْلَحا  ِ  ِمانَ  ُيْغِناي َل  الظ ن   َوِإن   الظ ن   ِإل   َيت ِبُعونَ  ِإنْ  ِعْلم   ِمنْ   َتاَول ى َمانْ  َعانْ  َفاََْعِرْ  ( 28) َشاْيًا
ْنَيا اْلَحَياةَ  ِإل   ُيِردْ  َوَلمْ  ِذْكِرَنا َعنْ   َعنْ  َضل   ِبَمنْ  َأْعَلمُ  ُهوَ  َرب كَ  ِإن   اْلِعْلمِ  ِمنَ  َمْبَلُغُهمْ  َذِلكَ ( 29)  الدُّ
   [29-27 النجم: سورة] {اْهَتَدى ِبَمنِ  َأْعَلمُ  َوُهوَ  َسِبيِلهِ 

اُر ال ِذيَن َقاُلوا : اْلَمََلِئَكُة [ 27النجم: سورة ] {ِباْْلِخَرةِ  ُيْؤِمُنونَ  َل  ال ِذينَ  ِإن  } :َقْوُلُه َتَعاَلى ُهُم اْلُكف 
ِ َواْْلَْصااَنا  ِ ِ ِ َبَناااُ   َأْي [ 27الاانجم: سااورة ] {اْْلُْنَثااى َتْسااِمَيةَ  اْلَمََلِئَكااةَ  َلُيَساامُّونَ } . ُم َبَناااُ  
ِ ِ َكَتْسِمَيِة اْْلُْنَثى ساورة ] { ِعْلام   ِمانْ  ِبهِ  َلُهمْ  َوَما} .، َأْي َيْعَتِقُدوَن َأن  اْلَمََلِئَكَة ِإَناٌث َوَأن ُهْم َبَناُ  

ِ َصاَأْي ِإن   [28النجم:   ِ ُ ُهْم َلْم ُيَشاِهُدوا َخْلَقُه اْلَمََلِئَكَة ، َوَلْم َيْسَمُعوا َما َقاُلوُه ِمْن َرُسوِل   ِ ل ى 
 {الظ ان   ِإل  } َأْي َماا َيت ِبُعاونَ  [28]ساورة الانجم:  {َيت ِبُعاونَ  ِإنْ } ، َوَلاْم َياَرْوُه ِفاي ِكَتااب  َعَلْياِه َوَسال مَ 
ا اْلَحا  ِ  ِمانَ  ُيْغِناي َل  الظ ان   َوِإن  } ِفاي َأن  اْلَمََلِئَكاَة ِإَنااثٌ  [28 النجم: ]سورة ]ساورة الانجم:  {َشاْيًا
28]".  

بينا محمد وعلى آله وصحبه على عبده ورسوله ن وبارك الحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا وسلم
]سورة النجم:  {ِباْْلِخر ةِ  ُيْؤِمُنون   ل   ال ِذين   ِإن  } -رحمه هللا تعالى–فيقول المؤلف  :أجمعين أما بعد

عموم الذي يراد به الخصوص، وليس كل من ل يؤمن باْلخرة يسمي المالئكة ال، هذا من [27
هم الكفار  :ولذا قال، هللا بناتإن المالئكة إنما هم نوع وقسم من الكفار قالوا و بتسمية األنثى، 

ل يؤمنون  ، جميع الكفار[27]سورة النجم:  {ِباْْلِخر ةِ  ُيْؤِمُنون   ل   ال ِذين   ِإن  }الذين قالوا، واألصل 
مُّون  } بنات هللا واألصنام بنات هللا المراد منهم من قال إن المالئكة باْلخرة لكن ِئك ة   ل ُيس   اْلم ال 

وب على نثى، أو كتسمية األنثى، فهو منص، يعني بتسمية األ[27]سورة النجم:  {اأْلُْنث ى ت ْسِمي ة  
هل  من أين جاءتهم هذه الشبهة؟ ئكة إناث وأنهم بنات هللا.يعتقدون أن المال نزع الخافض، أي

ل على ذلك، ول ل نقل يد قل، أو إلى لغتهم أسعفتهم في ذلك؟استندوا في ذلك إلى نقل أو إلى ع
تاء تأنيث، فهل  تاء تأنيث، التاء إن لغتهم تقول المالئكة هذه :قد يقول قائل عقل يرشد إلى ذلك.

رأوهم؟ يصوغ لهم أن يعتمدوا على مثل هذا في تسمية شيء لم يرد به نص؟ مسألة غيبية، هل 
ول شيء يقول ذلك أبًدا  هل سمعوا من يحتج بقوله ويعتمد عليه ويعول عليه هل حضروا خلقهم؟

هناك ما  .عكثير من الجمو  غيره، فهي تلحق كون التاء لحقت جمع ملك فهي تلحق اأم .من ذلك
فالن يسمى عندهم في استعمالهم التاء التي تلحق صيغة المبالغة، مثل نسابة فالن نسابة، و 

 على أن كل ما اتصلت هل يقال إن النسابة أو الرواية مؤنث؟ ل، ليس في لغتهم ما يدل راوية.
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لة، ومعاوية، ثابما تلحقه التاء، كطلحة، وو  اذكور  ، بل إن العرب سموا رجالبه التاء يكون مؤنًثا
م ا ل ُهْم ِبِه } بالتأنيث، فال مستمسك لهم في ذلككثير هذا، كثير عندهم، هذه التاء ل تتمحض  و 

يشاهدوا خلق المالئكة، لم يشاهدوا خلق المالئكة، والذي ل  ، أي أنهم لم[28]النجم:  {ِمْن ِعْلم  
وسبق في تفسير سورة النمل  كم.يحيز بين الجنسين ليس له أن يالقطعية على التم يشاهد الدلئل

وإن كان مما يضاف إلى بني إسرائيل ويروى عنهم، أن بلقيس أرسلت جواري وغلمان، جواري 
يفرق بين الجواري فسوف  ًدا، وقالت: إن كان سليمان نبياوغلمان، وألبست الجميع لباًسا واح

قد  وللمرأة عالمات ظاهرة.مع أن التفرقة في الظاهر ظاهرة، للرجل عالمات ظاهرة، والغلمان 
 نار عصيسلك مسالك، ويدخل تعديالت على أحد الجنسين ليكون قريًبا من اْلخر لسيما في 

مرأة تسعى جاهدة ألن فعله بيده، والب والمبادئ، تجد الرجل يشبه المرأة الذي ضاعت فيه األهداف 
عهم من مكارم األخالق تمنو  المروءةا لكن ل يوجد في السابقين، وجد هذا بعصرن تكون كالرجل.

وجد من ينتسب للنساء، ول عجب أن  قد سف أنهلكن عندنا مع األ ذلك ولو كانوا غير مسلمين
الرجال ترجلت، ولكن تأنيث الرجال عجيب، أن يكون اإلنسان يتطلع إلى األعلى امرأة تود أن 

 المرأة التي ةملعونبل في شريعتنا،  اكان محرمهذا وإن يفضل جنس على جنس،  هتكون رجل ألن
لما أرسلت  .ال والغريب في كون اإلنسان ينزلمن النساء، لكن اإلشك ةتشبه بالرجال، والرجل

الغلمان والجواري على هيئة واحدة ذكروا أشياء للتفريق بين الرجل والمرأة، لكن مما يذكر، يعني 
صل له، قالت: قال سليمان بر ل أليس فيها دليل، مما يدل على أن الخ مما نذكره أشياء حقيقةً 

الكف للمرفق فهو ذكر، ب، فانظروا كيف يغسلون أيديهم، فمن بدأ يتوضؤون ماء  منظروا، أعطوها
في هذا دليل على  رجال، ليسأول ما يبدأ من المرفق هم كثير من الناس ومن عكس فهو أنثى، 

اُء }سورة  أن هناك عالمات يستدل بها وهي ظاهرة، والقرطبي في المقصود .التفريق ُب ِلم ْن ي ش  ي ه 
} اُء الذُُّكور  ْن ي ش  ُب ِلم  ي ه  الشورى ، تقدم ذكر قصة أن معهم زميل يحضر  [49]الشورى: ِإن اًثا و 

كون  يعني معهم الدروس، وهو أطلس ل لحية له، وله صدر، ثم تبين أنه خنثى، فالتفريق
المالئكة بأنهم بنات هللا، رموا لء الذين اإلنسان يفرق بعالمات ظاهرة هذا ل إشكال فيه، لكن هؤ 

ْلق ُهمْ أ  }هل عندهم دليل؟ ل دليل لهم،  ِهُدوا خ  م ا ل ُهْم ِبِه ِمْن ِعْلم  } [19]الزخرف:  {ش  ]النجم:  {و 
-صلى هللا عليه وسلم–من رسول هللا يسمعوا ما قالوه هدوا خلق المالئكة ول اشي أنهم لم أي[ 28

من توقيف، وتسمى سمعيات لبد أن يسمع فيها خبر ملزم، ولم يروه  يهاات لبد في، ألن الغيب
خلقه، إذن ما عمدتهم وما في كتاب، يعني ما نقوله عن كتاب ول سمعوه من رسول، ول شهدوا 

الظن في أن [ 28]النجم:  {ِإل  الظ ن  }يعني ما يتبعون، [ 28]النجم:  {ِإْن ي ت ِبُعون  } ؟لهممعو 
ص الجنسين، الذين ص لهم، التنقص لهم، فيلحقون بأنقا هذا، وهذا من باب التنققعو و المالئكة يت

قِ   ِإْن ي ت ِبُعون  ِإل  الظ ن  و ِإن  الظ ن  } والزدراءهم اإلناث، وهذا من باب التنقص  ل ُيْغِني ِمن  اْلح 
ْيًئا الحديث إلى  كذبيبدأ من أالظن له مراتب  ، الظن ل يغني من الحق شيئا.[ 28]النجم: {ش 
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ْيًئال}كونه  قِ  ش  ، إلى ما يراد في الشك، إلى ما يكون غالًبا يعني هو [ 28]النجم: { ُيْغِني ِمن  اْلح 
الحتمال الراجح وهذا هو الصطالح، الذي استقر عليه الصطالح هذا، إلى أن يصل إلى حد 

فالذي يرد على من يقول مثاًل إن خبر  [46]البقرة:  {بِ ِهمْ ال ِذين  ي ُظنُّون  أ ن ُهْم ُمالُقوا ر  }القطع، 
الحديث، ولكن  ل يغني من الحق شيئا، والظن أكذبالواحد ل يفيد إل الظن، يقول إن الظن 

استقر عليه الصطالح  نه الحتمال الراجح، وهذا هو الذيوأماذا عن معاني الظن األخرى، 
خر مرجوح، عني احتمال راجح، ألن في احتمال آالظن، ي يفيد خبر الواحدالوهو المراد، من قوله 

 أن هذا الراوي وهم، أو أن هذا الطريق إليه فيه خلل.
 ........... طالب:

 هذا.هو ليس فيه دليل ل على هذا ول 
 ......... طالب:
 ؟ن يوصفون بالعقل أو ل يوصفو  هم هلسبق، أن أو أوردنا في درس   دليل مثل ما ذكرنا هما في
وفي كالم أنا أقول على  ،ألف أن المالئكة غير عقالء، ورد عليه وأوردنا الرد منتألف هل 

مسئول عن هذا، نعم كونهم يأتمرون ول يخالفون ول  إلنسان أن ينتهي إلى ما سمع، ول أنتا
قل عمعنى لل ل وإل، هذا هو العقل، -جل وعال-يعصون هللا ما أمرهم، وكونهم يدبرون بأمر هللا 

ينفي أن يكونوا إناث، وعلى اإلنسان أن يحفظ نفسه على الصفات،  إن لم يكن هذا، وكونهم أليق
 ها إل بدليل.ور غيبية ل يجوز اإلنسان يتحدث فييقول على هللا بغير علم، مثل هذه األم أن

 ..... طالب:
لمكاني، الكذب ا المكان الكذب في الغيبيات، هو إن كان كذب واضح قال رأى فالن موجود في

                    دعى أن هذا غيب، وأنه يعلمه وقع فيها.له حكمه، يبغي أنه محرم، لكن إن اله حكمه، فالكذب 
يَمااانَ يَ [ 29]سااورة الاانجم:  {ِذْكِرَناا َعاانْ  َتاَول ى َماانْ  َعاانْ  َفاََْعِرْ  } :َقْوُلاُه َتَعاااَلى" . ْعِناي اْلُقااْرآَن َواإلِْ

ْيفِ َوَهَذا َمْنُسوٌخ بِ  ْنَيا اْلَحَياةَ  ِإل   ُيِردْ  َوَلمْ } آَيِة الس    "[29]النجم:  {الدُّ
 ألنه لما هاجر إلى المدينة أمر بقتال الكفار.

ْنَيا اْلَحَياةَ  ِإل   ُيِردْ  َوَلمْ }"  ِمانَ  َماْبَلُغُهمْ  َذِلاكَ } ،اْلَوِليادِ  : ِفايَوِقيالَ  الن ْضارِ  َنَزَلْت ِفاي[ 29]النجم:  {الدُّ
 ." .َأْي ِإن َما ُيْبِصُروَن َأْمَر ُدْنَياُهْم َوَيْجَهُلوَن َأْمَر ِديِنِهمْ [ 30]النجم:  {ْلمِ اْلعِ 

وبصرهم بأمر ديناهم أم بصر ظاهر؟ فالظاهر يبصرون، وفي الظاهر يعلمون، فهم يعلمون 
لصناعات على ا -وعال جل–لون، هم أقدرهم هللا ما يزاو  االدنيا، ولو علموا باطن ا من حياةظاهر 

والختراعات، شيء يبهر العقول، فهم يعلمون ظواهر هذه األمور، ولو علموا بواطنها وخفاياها 
 عنهم. علم ثم نفاه، ولذلك أثبت لهم ال-وعال جل–لقادتهم إلى اإليمان باهلل 

َدَرى ِبِهاْم   :اْلَفار ا ُ  َقالَ " ْنَيا َعَلاى اَياُة ِعْلِمِهاْم َأْن آَرارُ َأْي َذِلاَك َقاْدُر ُعُقاوِلِهْم َوِنهَ  ؛َصاغ َرُهْم َواْْ وا الادُّ
ِ ِ اْْلِخااَرةِ   َعاانْ  َضاال   ِبَماانْ  َأْعَلاامُ  ُهااوَ  َرب ااكَ  ِإن  } ،. َوِقيااَل : َأْن َعَعُلااوا اْلَمََلِئَكااَة َواْْلَْصااَناَم َبَناااَ  
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َفُيَجاااِْي ُكااَل  [ 30]الاانجم:  {اْهَتااَدى ِبَماانِ  َأْعَلاامُ  َوُهااوَ } َأْي َحاااَد َعااْن ِديِنااهِ [ 30]الاانجم:  {َسااِبيِلهِ 
اَماَوا ِ  ِفي َما َولِلِ ِ } :َتَعاَلى َقْوُلهُ . ِبََْعَماِلِهمْ   َعِمُلاوا ِبَماا َأَسااُ وا ال اِذينَ  ِلَيْجاِزيَ  اْْلَْر ِ  ِفاي َوَماا الس 
ُم ُمَتَعلِ َقٌة ِباْلَمعْ [ 31]النجم:  {ِباْلُحْسَنى َأْحَسُنوا ال ِذينَ  َوَيْجِزيَ   ِفاي َماا َولِلِ ِ } َنى ال اِذي َدل  َعَلْياهِ الَل 
َماَوا ِ  : ُهَو َماِلُك َذِلَك َيْهاِدي َماْن َيَشااُ  َوُيِضالُّ َماْن َيَشااُ  ِلَيْجاِزَي َكََن ُه َقالَ  { اْْلَْر ِ  ِفي َوَما الس 
ِ َما ِفاي ال. َوِقيلَ ِنِه َواْلُمِسيَ  ِبِإَساَ ِتهِ ِبِإْحَسا اْلُمْحِسنَ  اَماَواِ  َوَماا ِفاي اْْلَ : لِلِ  ْرِ  ُمْعَتاِرٌ  ِفاي س 
[ 30]الانجم:  {اْهَتاَدى ِبَمانِ  َأْعَلمُ  َوُهوَ  َسِبيِلهِ  َعنْ  َضل   ِبَمنْ  َأْعَلمُ  ُهوَ  َرب كَ  ِإن  }  :َواْلَمْعَنى ؛اْلَكََلمِ 
ااَماوَ ، َأيْ : ِهااَي َلُم اْلَعاِقَبااةِ ِقياالَ . وَ ِلَيْجااِزيَ  ِ َمااا ِفااي الس  َأْي َوَعاِقَبااُة َأْمااِر  ؛ي اْْلَْر ِ اِ  َوَمااا ِفاا: َولِلِ 

وَأى َوِهَي َعَهن مُ َفِلْلُمِس  ؛ُمِسيٌ  َوُمْحِسنٌ  اْلَخْلِ  َأْن َيُكوَن ِفيِهمْ  ، َوِلْلُمْحِساِن اْلُحْساَنى َوِهاَي يِ  السُّ
  ."اْلَجن ةُ 

مالكهم ومدبرهم، كما أنه و فهو خالقهم ، خلقهم -جل وعال–أن هللا ، السيرورة أي لم العاقبة ولم
خالق السموات واألرض وما فيهن، ومدبر الجميع، خلق هذه األشياء لتكون العاقبة أن هؤلء 

 .وأ ىسباليجزون بالحسنى، وهؤلء يجزون 
ْرمِ  َكَباِئرَ  َيْجَتِنُبونَ  ال ِذينَ }  :َقْوُلُه َتَعاَلى"  :ِفيِه َرََلُث َمَساِئلَ [ 32]النجم:  {الل َممَ  ِإل   َواْلَفَواِحَش  اإلِْ
ْرااامِ  َكَبااااِئرَ  َيْجَتِنُباااونَ  ال اااِذينَ } :اْْلُوَلاااى: َقْوُلاااُه َتَعااااَلى  َهاااَذا َنْعاااٌت [ 32]الااانجم:  {َواْلَفاااَواِحَش  اإلِْ

ْركُ َأْي ُهْم َل َيْرَتِكُبوَن َكَبا ؛ِلْلُمْحِسِنينَ  ْرِم َوُهَو الشِ  َوَيْحَياى  اْْلَْعَماُش  َقاَرأَ وَ  ِْلَن اُه َأْكَباُر اْْلَرااِم. ؛ِئَر اإلِْ
اَرهُ  َكِبيرَ :  َواْلِكَساِئيُّ  َوَحْمَزةُ  ْبُن َور اب   اْركِ  اْباُن َعب اا    َعَلى الت ْوِحياِد َوَفس  َناىِبالشِ   . . َواْلَفاَواِحُش الزِ 
اااِر َواْلَفااَواِحُش ُكاالُّ  : ُمَقاِتاالٌ  َوَقااالَ  ْرااِم ُكاالُّ َذْنااب  ُخااِتَم ِبالن  َوَقااْد َمَضااى ِفااي   . َذْنااب  ِفيااِه اْلَحاادُّ َكَباااِئُر اإلِْ

َساِ   اْلَقْوُل ِفي َهَذا  ". النِ 
ألهل العلم فيه مسالك، لكن الذي عليه التفريق بين الكبائر والصغائر والفواحش واللمم، هذا 
جل –ه بالنار، أو بعدم دخول الجنة، أو بغضب من هللا ثر أن كل ذنب  فيه لعن، أو توعد لاألك

أو رتب عليه حد في الدنيا، هذه كبائر نسأل هللا العافية، وما لم يكن كذلك فهو من  ،-وعال
 الصغائر، وهل اللمم من الصغائر أو أن اللمم دون الصغائر، لعل المؤلف يشير إلى هذا.

 ............ طالب:
  من الكبائر، الفواحش من الكبائر نسأل هللا العافية.

َغاِئُر [ 32]النجم:  {الل َممَ  ِإل  } :َ : َفَقالاْلَمْسَََلُة الث اِنَيةُ  ا ا ُمْنَقِطعاا َوِهيَ ُرم  اْسَتْثَنى اْسِتْثنَ " َوِهَي الص 
ُ َوَحِفَظهُ   ِ  ."ال ِتي َل َيْسَلُم ِمَن اْلُوُقوِع ِفيَها ِإل  َمْن َعَصَمُه 

المستثنى اللمم، والمستثنى منه هنا أن المستثنى ليس من جنس المستثنى منه،  الستثناء المنقطع
الكبائر والفواحش، فاللمم ليست من الفواحش ول من الكبائر، اللهم إل إذا أتينا بمعنى يعم الجميع 

 . [32]النجم: { ِإل  الل م م  }بحيث يدخل فيه الفواحش والكبائر واللمم، ويجتنبون المعاصي، 
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ااااْعِبيُّ  َعب ااااا    َواْباااانُ  ُهَرْيااااَرةَ  َأُبااااو َفَقااااالَ  ؛َوَقااااِد اْخُتِلااااَف ِفااااي َمْعَناَهااااا"  الل َمااااُم ُكاااالُّ َمااااا ُدونَ   :َوالش 
َكااَن ؛ الت م اارَ  َنْبَهاانَ  َرُعال  َكااَن ُيَسام ى َأن  َهِذِه اْْلَيَة َنَزَلْت ِفي  :ُمَقاِتُل ْبُن ُسَلْيَمانَ  َوَذَكرَ   .الزِ َنى
ك اِن َماا ُهاَو َخْياٌر ي ِمْنُه َتْمراا َفَقاَل َلَهاْتُه اْمَرَأٌة َتْشَترِ ، َفَجا َ َحاُنوٌ  َيِبيُع ِفيِه َتْمراا َلهُ  : ِإن  َداِخَل الادُّ
ُ َعَلْياِه َوَسال مَ   ؛َنْبَهانُ  ، َفَلم ا َدَخَلْت َراَوَدَها َفَََبْت َواْنَصَرَفْت َفَنِدمَ ْن َهَذامِ   ِ ِ َصال ى   ِ  َفَََتى َرُسوَل 

ِ ِ َفَقاَل: َيا َرسُ  ُعاُل ِإل  َوَقاوَل  ْوَعَهاا »: َفَقاالَ  ؛ْد َفَعْلُتاُه ِإل  اْلِجَمااعَ ! َما ِمْن َشْي   َيْصَنُعُه الر  َلَعال  َْ
 ".ُهود   ، َوَقْد َمَضى ِفي آِخرِ َيةُ َفَنَزَلْت َهِذِه اْْل  «َغاْ

 .، ألنه سبقماذا قال؟ ما خرجه؟ .من هذا السياق وأكثر تفصيال أوضح وأفصل
 طالب: .......

 -عليه الصالة والسالم-قصة من باشر مع المرأة هذه المقدمات، أن النبي نعم، معروف من 
، والصلوات الخمس كفارة لما بينهما، وليس في هذا ما يعين هؤلء ماكتفى بكونه صلى معه

نادًما  هذه زلة وهفوة حصلت مرة واحدة، وجاء ء، ويزاولون معهم.الفساق الذين يتحرشون بالنسا
أو اللتصاق بهن في مواضع  ،ء، ل يعني هذا أن التحرش بالنسا-جل وعال–تائًبا إلى هللا 

دون الجماع أمر سهل لمم، ل هذا مع سبق اإلصرار والتكرار يلحقه وما أشبه ذلك  الزحام
واه الشيطان وضعفت نفسه، ثم ندم على ذلك والندم توبة، لة، أغبالكبائر، لكن لو حصل مرة ز 

 مثل هذا الكالم.له  يطلب ما يطهره مما فعل، مثل هذا يقال اوجاء تائب
 معنى المراودة؟طالب: 

واضح، السياق هو واضح هنا، المروادة مجرد الطلب يعني، هذا السياق ما هو ل السياق ما 
  بهوت. الواضح

 طالب: .......
أمر عظيم ألن امرأة الغازي  لعله غاز  فأنت وقعت في أمر  عظيم، بعيد هذا السبب، أوما هو ب
    تجب صيانتها وحقها على الناس كلهم.يعني هللا  في سبيل

ِِْ  ِماَن  : َوَمْساُرو ٌ  َوُحَذْيَفاةُ   اْلُخاْدِري   َساِعيد   َوَأُباو اْباُن َمْساُعود   َقاالَ  َوَكاَذا" ِإن  الل َماَم َماا ُدوَن اْلاَو
: َِْناى اْلَعْيَناْيِن َقااَل  َمْساُعود   ْبانِ  ِ ِ  َعْبادِ  َعنْ  َمْسُرو ٌ  َوَرَوى  .َضاَعَعةِ اْلُقْبَلِة َواْلَغْمَزِة َوالن ْظَرِة َواْلمُ 

ْعَلْيِن اْلَمْشاايُ ، الن َظااُر، َوَِْنااى اْلَيااَدْيِن اْلااَبْطُش  ُبااُه اْلَفااْر ُ َوَِْنااى الاارِ  ُ  َذِلااَك َأْو ُيَكذِ  َفااِإْن  ؛، َوِإن َمااا ُيَصاادِ 
َم َكاَن ِْناى َوإِ  اَتَقد  َر َكاَن َلَمما  َرَأْيتُ  َما : َقالَ  َعب ا    اْبنِ  َعنِ  َوُمْسِلم   اْلُبَخاِري ِ  َوِفي َصِحيحِ   .ْن َتََخ 

ا  َعَلاى َكَتابَ  ِ َ  ِإن  » َقااَل: َوَسال مَ  َعَلْياهِ  ِ ُ  َصال ى الن ِباي   َأن   :ُهَرْياَرةَ  َأُبو َقالَ  ِمم ا ِبالل َممِ  َأْشَبهَ  َشْيًا
نَ  ِمنَ  َحظ هُ  آَدمَ  اْبنِ   َوالان ْفُ   النُّْطا ُ  اللِ َساانِ  َوَِْناى الن َظارُ  اْلَعْيَناْينِ  َفِزَنى ،َمَحاَلةَ  َل  َذِلكَ  َأْدَركَ  ىالزِ 
ُبااه َأوْ  َذِلااكَ  ُيَصاادِ  ُ  َواْلَفااْر ُ  َوَتْشااَتِهي َتَتَمن ااى َنااى الت ااام  : َأن  اْلَفاِحَشااَة اْلَعِظيَمااَة وَ َواْلَمْعَنااى ، «ُيَكذِ  الزِ 

ْنَيا َواْلُعُقوَبِة ِفي اْْلِخَرِة ُهَو ِفي اْلَفْرِ  َوَغْيُرُه لَ  ْرمِ اْلُموِعَب ِلْلَحدِ  ِفي الدُّ ُ َأْعَلمُ ُه َحظٌّ ِمَن اإلِْ  ِ   .. َو
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ُ َعَلْيِه  ُهَرْيَرةَ  َأِبي َعنْ  َأِبي َصاِلح   َوِفي ِرَواَيةِ   ِ  آَدمَ  اْبانِ  َعَلاى ِتبَ كُ » :َوَسل َم َقالَ َعِن الن ِبيِ  َصل ى 
 َِْنااهُ  َواللِ َساانُ  اِلْساِتَماعُ  َِْناُهَما َواْْلُُذَنانِ  الن َظرُ  َِْناُهَما َفاْلَعْيَنانِ  َمَحاَلةَ  َل  ُمْدِركٌ  الزِ َنى ِمنَ  َنِصيُبهُ 
ْعاالُ  اْلااَبْطُش  َِْناَهااا َواْلَياادُ  اْلَكااََلمُ   اْلَفااْر ُ  َذِلااكَ  َوُيَصاادِ  ُ  َوَيَتَمن ااى َيْهااَوى  َواْلَقْلاابُ  اْلُخَطااى َِْناَهااا َوالرِ 
ُبهُ  َعهُ  .«َوُيَكذِ   ". ُمْسِلمٌ  َخر 

نته رقة، وليس ممن يحتاط لنفسه، فيعرضها لشيء  من انه قد يسمع هذا الكالم من في ديأل
إرسال نظره في  نالفتن، ثم ل يلبس أن يقع في الفواحش والكبائر، تجد في أول األمر ل يتورع م

ظر هذا على طبيعتهن وخلقتهن، أو من خالل الوسائل، تجد يقول هذا لمم، الن النساء، سواء كن
ويكذبه، لكن ما الذي يحفظك ويحميك إل أن تقطع الطريق على  دون الزنى، الفرج يصدق ذلك

ولذلك أمر الرجال  حشة، نسأل هللا السالمة والعافية،الشيطان، وتسد الذرائع الموصلة إلى هذه الفا
كل هذا حياطة وصيانة  أمر النساء أن يغضضن من أبصارهن. أن يغضوا من أبصارهم، كما

ألعراض المسلمين، ومن عدم الوقوع في هذه الفاحشة التي قرر جمع من أهل العلم أنها هي 
ن، نسأل أعظم الذنوب بعد الشرك، والترتيب يدل على أنها بعد القتل والشرك كما في سورة الفرقا

 هللا العافية.
 طالب: .........

إذا ترتب عليه الكفارات بعضها ل إثم فيه البتة، بعضها ل إثم فيه، وبعضها يأثم فيه  ،ل يقع
زور، والزور معروف أن وضعه أنه يعني مثل الظهار منكر من القول و  ،وتكفر الكفارة، وبعضها

منها، ثم كفر هذا ليس رأى أن غيرها خيًرا  من الكبائر بال إشكال، منها اليمين إذا حلف، ثم
 يقتضي ذلك. على، ليس ما

ْعالَ َفاَذَكَر ِفياِه  اْباِن َعب اا    َعانِ  َطااُو    َحاِدي َ  الث ْعَلِبايُّ  َوَقْد َذَكارَ  " ، َوَْاَد ِفياِه َبْعاَد اْْلُُذَن َواْلَياَد َوالرِ 
اَفَتْيِن اْلُقبْ  :اْلَعْيَناْيِن َواللِ َساانِ  اا اْباُن َعب اا    َوَقاالَ   .َفَهاَذا َقاْولٌ  .َلاةُ َوَِْناى الش  ُعاُل ُيِلامُّ َأْيضا  : ُهاَو الر 

ُ َعَلْياِه َوَسال َم َكااَن َيُقاولُ ِبَذْنب  ُرام  َيُتاوُب. َقاالَ   ِ ُ َيْغِفاْر » : : َأَلاْم َتْساَمِع الن ِباي  َصال ى   ِ  ِإْن َيْغِفاِر 
اااااااا ااااااا َوَأيُّ  َعم   اْبااااااانِ  َعااااااانِ  َعَطاااااااا    َعااااااانْ  ِديَناااااااار   ْبااااااانُ  َعْماااااااُرو َرَواهُ . «اَعْباااااااد  َلاااااااَك َل َأَلم 

ااااااااااا    اااااااااااُ   َقااااااااااالَ   .َعب  ا  :الن ح   .َهااااااااااَذا َأَصااااااااااحُّ َمااااااااااا ِقيااااااااااَل ِفيااااااااااِه َوَأَعلَُّهااااااااااا ِإْسااااااااااَنادا
ِ َعز  َوَعل   اْبِن َعب ا    َعنِ  ُمَجاِهد   َعنْ  َمْنُصور   َعنْ  ُشْعَبةُ  َوَرَوى   ِ ]الانجم:  {َمامَ الل   ِإل  } ِفي َقْوِل 
اِعرُ  ؛الذ ْنِب ُرم  َل ُيَعاِوُدهُ َقاَل : ُهَو َأْن ُيِلم  اْلَعْبُد بِ  [32  :َقاَل الش 

 َوَأيُّ َعْبد  َلَك َل َأَلم ا                ِإْن َتْغِفِر الل ُهم  َتْغِفْر َعم ا               
َِْتي ُهوَ   :َواْلَحَسنُ  ُمَجاِهدٌ  َوَكَذا َقالَ   ، َقاَل : الل َماُم  َعنِ  ، َوَنْحُوهُ الذ ْنَب ُرم  َل ُيَعاِوُدهُ  ال ِذي َي الزُّْهِريِ 

َِْوياِل  . ، َوَأْن َيْسِرَ  َأْو َيْشَرَب اْلَخْمَر ُرم  َيُتوَب َفََل َيُعودُ َي ُرم  َيُتوَب َفََل َيُعودُ َأْن َيْزنِ  َوَدِليُل َهاَذا الت 
َ َفاْسااَتْغَفُروا ِلااُذُنوِبِهْم{ : :ىَقْوُلااُه َتَعااالَ   ِ ]آل  }َوال ااِذيَن ِإَذا َفَعُلااوا َفاِحَشااةا َأْو َوَلُمااوا َأْنُفَسااُهْم َذَكااُروا 
  ".اْْلَيةَ [ 135عمران: 
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 ة؟فكيف يكون هو فعل الفاحش الفواحش،المنصوص عليه في اْلية ذكر في مقابل  لكن اللمم
ها تهدمها وتجبها، لكن هل نقول إن هذه الفاحشة التي تاب من يعني فعل الفاحشة التوبة بالشك

 هذا القول ضعيف. ،ل لمم واللمم في مقابل الفواحش؟
 

ِهامْ  ِمانْ  َمْغِفاَرةٌ  َعاَزاُُُهمْ  ُأوَلًِاكَ } : ُرام  َقاالَ "  َكَماا َقااَل  ؛َفَضاِمَن َلُهاُم اْلَمْغِفاَرةَ [ 136]آل عماران:  {َربِ 
َِْويِل َيُكونُ [ 32]النجم:   { َرب َك َواِسُع اْلَمْغِفَرةِ ِإن  } :َعِقيَب الل َممِ  ]الانجم:  {الل َممَ  ِإل  } َفَعَلى َهَذا الت 

 " .اْسِتْثَنا ا ُمت ِصَلا [ 32
 .ألنه من الفواحش

اْركِ    :اْلَعاصِ  ْبنِ  َعْمِرو ْبنُ  ِ ِ  َعْبدُ  َقالَ " ْيِن الل َما  :َوِقيالَ   .الل َمُم َماا ُدوَن الشِ  ُم الاذ ْنُب َباْيَن اْلَحاد 
نْ  َِْ  َعَلْيِه َحدٌّ ِفي الدُّ اَد َعَلْياهِ َياَوُهَو َما َلْم َي اَلَواُ  اْلَخْماُ ؛ِفاي اْْلِخاَرِة ُتكَ  ِبَعاَذاب   ، َوَل ُتُوعِ  اُرُه الص   فِ 

ْيااااد   اْباااانُ  َقاَلااااهُ  اكُ  َوِعْكِرَمااااةُ  َْ ااااح   اْباااانِ  َعاااانِ  ُعَتْيَبااااةَ  ْباااانُ  َواْلَحَكاااامُ  اْلَعااااْوِفيُّ  َوَرَواهُ   .َوَقَتاااااَدةُ  َوالض 
ْنيَ الل َمُم َعَلى َوْعَهْينِ   :اْلَكْلِبيُّ  َ َوَقال َعب ا    ا ِفي الدُّ ُ َعَلْيِه َحد   ِ ا َوَل َعَذاباا ِفي : ُكلُّ َذْنب  َلْم َيْذُكِر 
اَلَواُ  اْلَخْماُ  َماا َلا ؛اْْلِخَرةِ  اُرُه الص  : ُهاَو ، َواْلَوْعاُه اْْلَخارُ اْلَكَبااِئَر َواْلَفاَواِحَش  ْم َيْبُلا ِ َفَذِلَك ال ِذي ُتَكفِ 

ْنَساااُن اْلَماار َة َبْعااَد اْلَماار ِة َفَيُتااوُب ِمْنااهُ  ااا اْبااِن َعب ااا    َوَعاانِ  .الااذ ْنُب اْلَعِظاايُم ُيِلاامُّ ِبااِه اإلِْ  َوَأِبااي َأْيضا
ْيادِ  ُهَرْيَرةَ  ِرِكيَن َقااُلوا . َوَذِلاَك َأن  اْلُمْشاي اِة َفاََل ُيَؤاِخاُذُهْم ِباهِ اْلَجاِهلِ ُهاَو َماا َساَلَف ِفاي   :َراِبات   ْبانِ  َوَْ

ْياادُ  ، َوَقاَلااهُ َمَعَنااا َفَنَزَلااْت  : ِإن َمااا ُكْنااُتْم ِباااْْلَْمِ  َتْعَمُلااونَ ِلْلُمْسااِلِمينَ  َوُهااَو َكَقْوِلااِه  ؛َواْبُنااهُ  َأْسااَلمَ  ْباانُ  َْ
َِْتَي َوِقيالَ [ 23]النساا :   {َساَلفَ  َقادْ  َماا ِإل   اْْلُْخَتاْينِ  َباْينَ  َتْجَمُعوا َوَأنْ }  :َتَعاَلى : الل َماُم ُهاَو َأْن َيا
اا : َواْلَعَرُب َتُقولُ َقالَ . ِنْفَطَوْيهِ  َقاَلهُ  ؛ْنب  َلْم َيُكْن َلُه ِبَعاَدة  ِبذَ  َِْتيَناا ِإل  ِلَماما ْلِحايِن َبْعاَد َأْي ِفاي ا ؛َما َي

ْنَسااُن َل ِإَذا ، ِْلَن  اْلَعاَرَب َل َتُقاولُ وُن َأْن ُيِلم  َوَل َيْفَعلَ َيكُ : َوَل اْلِحيِن. َقالَ  : َأَلام  ِبَناا ِإل  ِإَذا َفَعاَل اإلِْ
اَحا ِ َهم  َوَلامْ  ُعاُل ِماَن الل َما َيْفَعْلاُه. َوِفاي الصِ  ُة : ُهاَو ُمَقاَرَبا، َوُيَقاالُ ِم َوُهاَو َصاَغاِئُر الاذُُّنوِب : َوَأَلام  الر 
  :اْلَجْوَهِريُّ  . َوَأْنَشَد َغْيرُ ِصَيِة ِمْن َغْيِر ُمَواَقَعة  اْلَمعْ 

ْكبُ             َوُقْل ِإْن َتَملِ يَنا َفَما َمل ِك اْلَقْلبُ        ِبَزْيَنَب َأْلِمْم َقْبَل َأْن َيْرَحَل الر 
   .: اْقَربْ َأيِ 
ُهاَو    :اْلُمَسي ِب  ْبنُ  َسِعيدُ  َوَقالَ . ْفِ  اْلِحيَن َبْعَد اْلِحينِ  َعاَدُة الن  الل َممُ   :َعَطاُ  ْبُن َأِبي َرَبا    َوَقالَ 
ُكلُّ َما َهَمْمَت ِبِه ِمْن َخْيار  َأْو َشار   َفُهاَو   :اْلَحَنِفي ةِ  اْبنُ  ُمَحم دُ  َوَقالَ  .َأْي َخَطرَ  ؛َأَلم  َعَلى اْلَقْلِب َما 
اََلمَوَدِليُل َهَذا الت َْ  .َلَممٌ  اََلُة َوالس  اْيَطانِ  ِإن  »ُ: ِويِل َقْوُلُه َعَلْياِه الص  . اْلَحاِدي َ  «َلم اةا  َوِلْلَمَلاكِ  َلم اةا  ِللش 

اْيَطانُ } :َوَقْد َمَضاى ِفاي " اْلَبَقاَرِة " ِعْناَد َقْوِلاِه َتَعااَلى  َأُباو َوَقاالَ [ 268البقارة: ]  {اْلَفْقارَ  َيِعاُدُكمُ  الش 
ا ُ  ِإْسَحا َ  ْنَساُن اْلَمر َة َبْعَد اْلَمار ِة َوَل َيَتَعم اُ  ِفياِه َوَل ُيِقايمُ   :الز ع  ْلَماِم َما َيْعَمُلُه اإلِْ  َأْصُل الل َمِم َواإلِْ
ْرُتُه َواْنَصَرْفُت َعْناُيَقالُ ؛ َعَلْيهِ  اا: َماا َفَعْلُتا، َوُيَقاالُ هُ : َأْلَمْمُت ِبِه ِإَذا ُْ اا َوِإْلَماما َأِي: اْلِحايَن  ؛ُه ِإل  َلَمما
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َياَرُتاااااااااَك ِإْلَمااااااااااٌم، َوِمْناااااااااُه ِإْلَمااااااااااُم اْلَخَياااااااااالِ . وَ َبْعاااااااااَد اْلِحاااااااااينِ  َماااااااااا ِْ   :اْْلَْعَشاااااااااى َ َقاااااااااال ؛ِإن 
 

َما           َأَلم  َخَياٌل ِمْن ُقَتْيَلَة َبْعَدَما   َوَهى َحْبُلَها ِمْن َحْبِلَنا َفَتَصر 
: . َوِقيلَ ْن ِصَغاِر الذُُّنوِب : اْلَمْعَنى ِإل  اْلُمَتَقاِرَب مِ َوَقالَ  اْلَفر ا ُ  ْنَكَر َهَذا. َوأَ : ِإل  ِبَمْعَنى اْلَواوِ َوِقيلَ 

  .الل َمُم الن ْظَرُة ال ِتي َتُكوُن َفْجََةا 
، ِمْن َغْيِر َقْصد  َواْخِتَيار  ِْلَن ُه َيَقُع  ؛ْبِتَدا ا َغْيُر ُمَؤاَخذ  ِبهِ : َهَذا ِفيِه ُبْعٌد ِإْذ ُهَو َمْعُفوٌّ َعْنُه اُقْلتُ 
ا َطَرٌف ِمَن اْلُجُنونِ  . َوالل َممُ " َبَياُنهُ َضى ِفي "النُّورِ َوَقْد مَ  . َوُيَقاُل ُعٌل َمْلُموٌم َأْي ِبِه َلَممٌ ، َورَ َأْيضا

ا : َأَصاَبْت ُفََلناا َلم ٌة ِمَن اْلِجنِ  َوِهَي  ْيُ  اْلَقِليلُ َأْيضا اِعرُ قَ  ؛اْلَم ُّ َوالش     :اَل الش 
 ".ِإل  َكَلم ِة َحاِلم  ِبَخَيالِ  َفِإَذا َوَذِلَك َيا ُكَبْيَشَة َلْم َيُكنْ 

القول األول يعني تذكر لالستيعاب، وإل فالمتعين والمتجه هو القول هذه األقوال التي ذكرت بعد  
، ل توعد، وليس فيها لعن عقوبة، و ب عليها حد، ولتر ا، وأنها صغائر الذنوب التي ل ياألول منه

إنما من الذنوب التي هي أشبه ما و ول جاء التنصيص عليها بأنها من الكبائر، ول من الفواحش، 
 تكون بالمقدمات التي يلم بها من غير إصرار.

 طالب: ......
ف بجناب يكرره ويعاوده متى شاء، هذا مستخالذي يعرف أن هذا األمر محرم ثم  .ألنه مستخف

 ، والستخفاف من عظائم األمور.-ل وعالج–هللا 
 طالب: ..... 

 تحول كبيرة عند أهل العلم.
 .....  طالب:

 من قواعدهم. عند أهل العلم، و  موجودهذا 
 ؛اَب ِماْن َذْنِباِه َواْساَتْغَفرَ ِلَماْن َتا[ 32]الانجم: {  اْلَمْغِفاَرةِ  َواِساعُ  َرب اكَ  ِإن  } : َقْوُلاُه َتَعااَلى : الث اِلَثاةُ "

اْباااِن  َوَكااااَن ِماااْن َأَفاِضاااِل َأْصاااَحاِب  َأُباااو َمْيَساااَرَة َعْماااُرو ْباااُن ُشاااَرْحِبيلَ  َوَقاااالَ  . اْباااُن َعب اااا    َقاَلاااهُ 
ِلاِذي  : ؟ َفَقاُلواِلَمْن َهِذهِ : َة َفِإَذا ِقَباٌب َمْضُروَبٌة، َفُقْلتُ َرَأْيُت ِفي اْلَمَناِم َكََنِ ي َدَخْلُت اْلَجن   : َمْسُعود  
، َوَكاَنااا مِ  ََلعِ اْلَكاا ااا، َفُقْلااتُ َوَحْوَشااب  ااْن َقَتااَل َبْعُضااُهْم َبْعضا َ ؟ َفَقاااُلواَوَكْيااَف َذِلااكَ : م   ِ : ِإن ُهَمااا َلِقَيااا 

 " .َأْعَتَ  اْرَنْي َعَشَر َأْلَف ِبْنت   َذا اْلَكََلعِ  َبَلَغِني َأن    :َأُبو َخاِلد   َفَقالَ  . َفَوَعَداُه َواِسَع اْلَمْغِفَرةِ 
 قتل الثاني ثم تاب فقاتل حتى قتل. واحدال ا، يعنيتل بعضهم بعًض وكان ممن ق
 طالب: ......

ال عظيمة وسيئات في مقابلها ، لكن إذا كان لإلنسان أعمغفرمظالم العباد من الديوان الذي ل ي
 يرضي المظلوم. -جل وعال–، فقد يقال أن هللا يسيرة
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[ 32]الانجم:   {اْْلَْر ِ  ِمانَ  َأْنَشاََُكمْ  ِإذْ } ِمْن َأْنُفِسُكمْ [ 32]النجم:  {ِبُكمْ  مُ َأْعلَ  ُهوَ } : َقْوُلُه َتَعاَلى"
  "...ِ ِ  َعْبدِ  َأُبو التِ ْرِمِذيُّ  ِمَن الطِ يِن َوَخَرَ  الل ْفُظ َعَلى اْلَجْمِع . َقالَ  آَدمَ  َيْعِني َأَباُكمْ 

 ي عيسى صاحب الجامع.هللا الحكيم صاحب نوادر األصول، غير أبعبد هو 
ْنَشاُ  َعَلى التُّْرَبِة ِعْنَدَناَوَلْيَ  ُهَو َكَذِلَك " ، َوُكن ا َعِميعاا ِفي ال ِتي ُرِفَعْت ِمَن اْْلَْر ِ ، َبْل َوَقَع اإلِْ

 َمَع َذْرِو النُُّفوِ  َعَلى ، ُرم  َخَرَعْت ِمَن الطِ يَنِة اْلِمَياُه ِإَلى اْْلَْصََلِب ْرَبِة َوِفي ِتْلَك الطِ يَنةِ ِتْلَك التُّ 
ِتَها ا ِ ، ُرم  اْسَتْخَرَعَها ِمْن ُصْلِبهَ اْخِتََلِف َهْيًَ رِ  َيَتََلَْْلُ مِ  ؛ا َعَلى اْخِتََلِف اْلَهْيًَ ، َوَبْعُضُهْم ْنُهْم َكالدُّ

ْنَشاُ  َواِقعاا  ؛ا ِمْن َبْعض  ْم َأَشدُّ َسَوادا ، َوَبْعُضهُ َكاْلُحَمَمةِ ، َوَبْعُضُهْم َأْسَوُد  ِمْن َبْعض  َأْنَورُ  َفَكاَن اإلِْ
 ."َعَلْيَنا َوَعَلْيهِ 

بالنصوص القطعية أن الذي خلق من  يعني علينا وعلى آدم، ل يخص هذا آدم، لكن المعروف
 الذي هو آدم، وأما البقية فمن ماء مهين.تراب األصل 

َرَنا" َرَنا: َقاالَ  ِعيَسى ْبُن َحم اد  اْلَعْسَقََلِنيُّ  َحد  ، َقاالَ  َحاد  َرَناِبْشاُر ْباُن َبْكار  ،  : َحاد  : َقااَل َقاالَ اْْلَْوَْاِعايُّ
ُ َعَلْيِه َوَسل مَ   ِ ِ َصل ى   ِ ُلوَن َواْْلِخُروَن َبْيَن َياَدْي ُحْجَرِتاي َهاِذِه الل ْيَلاةَ » :َرُسوُل   ُعِرَ  َعَلي  اْْلَو 

ِ، وَ  َقاِئلٌ َفَقالَ   ِ ْل َفَماْن ُدوَناُه َفَها آَدمُ  ، ُعاِرَ  َعَلاي  َعامْ نَ  :؟ َقاالَ َماْن َمَضاى ِماَن اْلَخْلا ِ : َيا َرُسوَل 
، ُمثِ ُلااوا ِفااي الطِ اايِن َنَعاامْ : ؟ َقااالَ َعاااِل َوُبُطااوِن اْْلُم َهااا ِ : َوَمااْن ِفااي َأْصااََلِب الر ِ َكاااَن ُخِلااَ  َأَحااٌد َقاااُلوا
 " .«ا ُكل هَ اْْلَْسَما َ  آَدمُ  َفَعَرْفُتُهْم َكَما ُعلِ مَ 

  مخرج؟
 طالب: ......

 به الحكيم. فرد، هذا مما يتجًدا  ضعيف
 طالب: .... 

 سقيم جًدا.رأي في الولء رأي  له يعني ،جًدا
ِل )اْْلَْنَعامِ َوَقْد َتَقد   -: ُقْلتُ "  .َأن  ُكل  ِإْنَساان  ُيْخَلاُ  ِماْن ِطايِن اْلُبْقَعاِة ال ِتاي ُياْدَفُن ِفيَهاا -( َم ِفي َأو 
اا ِلْعِتَناِناِه َوَلاُد َماا َداَم ِفاي اْلاَبْطنِ َعْماُع َعِناين  َوُهاَو الْ [ 32]الانجم:  {َأِعن ةٌ  َأْنُتمْ  َوِإذْ } َي َعِنينا ، ُسامِ 

 :َعْمُرو ْبُن ُكْلُثوم   َواْسِتَتارِِه . َقالَ 
 َجاِن الل ْوِن َلْم َتْقَرْأ َعِنيَناهِ 

عاا َسَقَط َوُكن ا ِفيَمْن َبِقيَ  ُكن ا َأِعن ةا ِفي ُبُطوِن ُأم َهاِتَنا َفَسَقَط ِمن ا َمنْ   :َمْكُحولٌ  َوَقالَ  ، ُرم  ِصْرَنا ُرض 
، َوُكن ا ِفيَمْن َبِقاَي ُرام  ِصاْرَنا َهَلَك ِمن ا َمْن َهَلكَ ةا فَ ، ُرم  ِصْرَنا َيَفعَ ْن َبِقيَ َفَهَلَك ِمن ا َمْن َهَلَك َوُكن ا ِفيمَ 

ا يَ َشَباباا َفَهَلَك ِمن ا َمْن َهَلَك َوُكن ا ِفيَمْن َبقِ    ؟َفَما َبْعَد َهَذا َنْنَتِظرُ  -!َل َأَبا َلكَ -، ُرم  ِصْرَنا ُشُيوخا
 َتُقاولُ  اْلَيُهاودُ  َكاَنتِ  : َقالَ  َراِبِت ْبِن اْلَحاِرِث اْْلَْنَصاِري ِ  نْ عَ  اْلَحاِرِث ْبِن َيِزيدَ  َعنِ  اْبُن َلِهيَعةَ  َوَرَوى 
ي ٌ  ُهاااوَ  : َصاااِغيرٌ  َصاااِبيٌّ  َلُهااامْ  َهَلاااكَ  ِإَذا ِباااي   َذِلاااكَ  َفَبَلااا َ  ؛ِصااادِ   :َفَقاااالَ  َوَسااال مَ  َعَلْياااهِ  ِ ُ  َصااال ى الن 
اهِ  َبْطانِ  ِفاي ِ ُ  َيْخُلُقَهاا َنَساَمة   ِمانْ  َما َيُهودُ  َكَذَبْت » ََْنَزلَ  «َساِعيدٌ  َأوْ  َشاِقيٌّ  َأن اهُ  ِإل   ُأمِ   ىَتَعاالَ  ِ ُ  َفا
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َوَنْحاُوُه  .ِإَلاى آِخِرَهاا[ 32]الانجم:  {اْْلَْر ِ  ِمانَ  َشاََُكمْ َأنْ  ِإذْ  ِبُكامْ  َأْعَلامُ  ُهاوَ }  :اْْلَياةَ  َهاِذهِ  َذِلكَ  ِعْندَ 
 ". "[32]النجم:  {َأْنُفَسُكمْ  ُتَزكُّوا َفََل } .، ِبِمْثِلهِ ودُ َكاَن اْلَيهُ   :َعاِئَشةَ  َعنْ 

الجنة، وأما بالنسبة ألطفال غيرهم في  منصوص تدل على أنهال المسلمين فالأما بالنسبة ألطف
منهم  «هللا أعلم بما كانوا عاملين» :-عليه الصالة والسالم-معروف، كما قال النبي  فالخالف

يمتحنون و يقول إنهم يختبرون  هم منل ذنب لهم، ومن ألنهم أيًضا من يقول وأطفال المشركين
 ترة.كأهل الف

َيااِ  َوَأْقاَرُب وَها َوَل ُتْثُنوا َعَلْيَهاَأْي َل َتْمَدحُ [ 32]النجم:   {َأْنُفَسُكمْ  ُتَزكُّوا َفََل }" ، َفِإن اُه َأْبَعاُد ِماَن الرِ 
ِ ِ َأْي َأْخَلاااَا اْلَعَمااا[ 32م: ]الااانج {ُهاااَو َأْعَلاااُم ِبَماااِن ات َقاااى}.  ِإَلاااى اْلُخُشاااوعِ   ؛َل َوات َقاااى ُعُقوَباااَة 

ُ ُسْبَحاَنُه  :اْلَحَسنُ  َقالَ   .َوَغْيرِهِ  اْلَحَسنِ  َعنِ   ِ ، ، َوَما ِهَي َصااِنَعةٌ ُكل  َنْف   َما ِهَي َعاِمَلةٌ َقْد َعل َم 
 َأَلامْ } :َتَعااَلى ََلُم ِفي َمْعَنى َهاِذِه اْْلَياِة ِعْناَد َقْوِلاهِ ( اْلكَ َوَقْد َمَضى ِفي )النِ َسا ِ  .َوِإَلى َما ِهَي َصاِئَرةٌ 

ْلُه ُهَناكَ [ 49]النسا :  {َأْنُفَسُهمْ  ُيَزكُّونَ  ال ِذينَ  ِإَلى َترَ  َما ِماْن َأَحاد  ِماْن   :  اْبُن َعب ا  َوَقالَ   .َفَتََم 
ِ َصل ى   ِ كِ يِه َغْيَر َرُسوِل  ُ َعَلْيِه َوَسل مَ َهِذِه اْْلُم ِة ُأَْ ُ َتَعاَلى َأْعَلمُ   .ِ   ِ  " .َو

من جميع العيوب هذا  اكون سالًما من جميع العيوب، سالميعني مقتضاها أن ي ألن التزكية
–أن مثل هذا مستحيل في حق عموم الناس حاشى من عصمه هللا  إلىاألصل، لكن إذا نظر 

هو فيكون نسبًة إلى أقرانه وأهل زمانه، وعصره يكون تكون التزكية نسبية،  ، فحينئذ  -جل وعال
 نسد الباب. فيستحق التزكية أكثر من غيره، من دونه يستحق تزكية مناسبة وهكذا، وإل ل مثلأ

 طالب: ......
 أنت ما سألت عنه من قبل؟

 طالب: .....
ا، هو يهجم صود هذا الذي يخلو بمحارم هللا ويستتر بهخوان سأل عن هذا، المقثير من اإلك

والصالح، لكنه إذا خال  ،عليها إذا خال ويتظاهر بضدها إذا برز أمام الناس، يتظاهر بالتقى
يعترف بالذنب والتقصير وحصل  مجاهر، لكن لو قدر أن إنسان ذاك، واألخر هابمحارم هللا انتهك

هاجر من كما قلنا في حديث األعمال بالنيات، أن من يختلف حكمه،  له هفو واستتر بها هذا
أجل الدنيا ل يالم، من هاجر من أجل امرأة يتزوجها ل يالم، إل إذا أظهر للناس أنه هاجر من 

المرأة، يعني يختلف  وأومن أجل رسوله، وكان هدفه األول واألخير الدنيا  -جل وعال–أجل هللا 
،  قهوة وماءمر و معه طعام تو  وجاء ،إنساًنا في مثل هذا اليوم ما صام يعني لو أنهذا عن هذا، 

إشكال، لكن كونه  هحالل، أكل في المسجد ما في ر أذان المغرب، اْلن فعل حرام أووجلس ينتظ
ما صار  ؟صار يأكل في المسجد ماذاالمانع  ية، وإل مايوهم الناس أنه صائم يذم من هذه الحيث

وم كال، ول لأكل بعد صالة العصر، أو بعد صالة الظهر، هذا ما فيه إشلو شيء، بخالف ما 
 وإن فعل مباًحا يذم من هذه الحيثية. عليه، لكن كونه يظهر للناس شيئاً 
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  ....... طالب:
وفي مناسبة التزكية،  .قة التي تتضمن البراءة من كل عيبالتزكية المطل ،مطلقةالتزكية اللعلها 

ل الذي من أجله التزكية شهادة، شهادة لإلنسان بأنه يستحق هذه المرتبة، وأنه يستحق هذا العم
ذمته، ألنه قد يغش  به ها، عليه أن يفعل ما تبرأفيالتزكية، فعلى اإلنسان أن يتحرى طلب 

ة من هو أولى من هذا المزكى، المسلمين بشخص يكون ضرًرا عليهم، وقد يحرم بهذه التزكي
نسمع  كثيًرا ماو الناس يمزج ويذكر عبارات يجزم من قرأها أنها ل تليق بهذا الشخص،  وبعض

أشياء، يعني كل الناس يجزمون أنه على غير الصفة،  وايكتب عن بعض الناس لسيما إذا مات
على عكس من ذلك، نعم اذكروا  أنه، والناس كلها تشهد وكذا يمدح مثاًل بالكرم وحسن الخلق

ما ليس تذكر فيه  ركه، لكن أما، اتمحاسن موتاكم، ل نقول صفه بالبخل أو صفه بسوء الخلق
  ه، هذا هو الغش.في
اْْلَيااِ  . َلم اا [ 34-33}الانجم:  {َوَأْكاَدى َقِلايَلا  َوَأْعَطاى (33) َتاَول ى ال اِذي َأَفَرَأْيتَ } :َقْوُلُه َتَعاَلى"

اا ِبُساوِ  ِفْعِلاِه . َقاالَ  ا ِماْنُهْم ُمَعي نا َواْباُن  َجاِهادٌ مُ  َبي َن َعْهَل اْلُمْشِرِكيَن ِفي ِعَباَدِة اْْلَْصاَناِم َذَكاَر َواِحادا
ْيد   ُ َعَلْياِه َوَسال َم َعَلاى  َنَزَلْت ِفي  :َوُمَقاِتلٌ  َْ  ِ ِ َصال ى   ِ اْلَوِليِد ْبِن اْلُمِغيَرِة، َوَكااَن َقاِد ات َباَع َرُساوَل 

 "...َعي َرُه َبْعُض اْلُمْشِرِكينَ ِديِنِه فَ 
 شارك في هذه الصفة يدخل. وإن كانت نزلت بسبب شخص ألن العبرة بعموم هللا، كل من

 :؟ َقاالَ ََْعْماَت َأن ُهاْم ِفاي الن اارِ َوَقاَل : ِلَم َتَرْكَت ِديَن اْْلَْشَياِخ َوَضال ْلَتُهْم وَ  ،َعي َرُه َبْعُض اْلُمْشِرِكينَ فَ " 
 ِ ِ ا ِمْن َماِلِه َوَرعَ  ؛ِإنِ ي َخِشيُت َعَذاَب  َحم َل َعْنُه ِإَلى ِشْرِكِه َأْن َيتَ  عَ َفَضِمَن َلُه ِإْن ُهَو َأْعَطاُه َشْيًا

 ِ ِ ُ َتَعااَلى َهاِذِه َعَذاَب   ِ ََْنَزَل  ، َفََْعَطى ال ِذي َعاَتَباُه َبْعاَض َماا َكااَن َضاِمَن َلاُه ُرام  َبِخاَل َوَمَنَعاُه َفا
 ".اْْلَيةَ 

ء محذذرم، جميذذع الوعذذود التذذي ترتذذب علذذى فعذذل محذذرم، تجذذده يعذذد مذذن يريذذده إلذذى شذذي وهكذذذا شذذأن
وأدرك مذذا يريذذد اسذذتنكر عليذذه،  ،ويجعذذل لذذه الشذذمس بيمينذذه والقمذذر بشذذماله، ثذذم إذا فذذرغ مذذن مطلوبذذه

؟ هذو يريذد همذن النذاس، لمذاذا يعطيذ ا، ول شذكر -جذل وعذال–من هللا  اثوابذلك بوأنكره ألنه ل يرجو 
عذاد إلذى الشذرك، د إلذى شذركه، وإذا ة، أو إلذى هذذا العمذل كمذا هنذا، يعذو أن يتوصل إلى هذه الرذيلذ

وعملذذه نذذد النذذاس، لمذذاذا يفذذي بمذذا وعذذد، ، ول يمذذدح بذذه ع-جذذل وعذذال–المذذال ل يتقذذرب بذذه إلذذى هللا 
حذرم عليذه أن يفذي  ، لذو قذدر أنذه تذابوأيًضا الوفاء بما وعذدألة عدم الوفاء بما وعد، أعظم من مس

مقابذل محذرم، نذه فذي ل، ل يجذوز الوفذاء بذه، ألبما وعد، مثل حلوان الكذاهن، مثذل مهذر البغذي، مثذ
بعذد ذلذك حصذل لذه مذا حصذل، حتًمذا  مذن المذال، وعذدها بذه، ثذم الو قدر أنه ضرب لها مبلغذحتى 

علذى كذل لذو و مرة ثانيذة وغيذر ذلذك، بها أن تعود  بمال، إل إذا كان له مآرب أخرى، يرجو يفي لن
يفة لكن لما سذمعت أن شخًصا استدرج امرأة مضطرة لمال، ووعدها بمبلغ أغراها به، وكانت عفلو 

ضذذطرت أن تفعذذل الحاجذذة والحيذذاة، االمبلذذغ المغذذري اسذذتجابت، ضذذعفت نفسذذها ويقذذول مذذن ضذذغوط 
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ل يلذذزم؟ هذذي ل تسذذتحقه، هذذذا مهذذر البغذذي، ل تسذذتحقه،  ذيلذذة، هذذل يلذذزم بذذدفع المذذال لهذذا أوهذذذه الر 
خذذ منذه ول يعطذى لكن أيًضا بالنسبة له أخرجه بطوعه واختياره، يعني وعد به بطوعه واختيذاره فيؤ 

 لشاعت الفاحشة بهذه الطريقة.لو ترك األمر كذلك  وإلإياها، يصرف في مصارف أخرى، 

َأْي [ 34]الانجم:  {َقِلايَلا  َوَأْعَطاى} : َماَدَ  اْلُقاْرآَن ُرام  َأْمَساَك َعْناُه َفَناَزلَ  اْلَوِليدُ  َكانَ   :ُمَقاِتلٌ  َوَقالَ "
ِ  .َأْي َقَطَع َذِلَك َوَأْمَسَك َعْنهُ [ 34]النجم:  {ىَوَأْكدَ } ِمَن اْلَخْيِر ِبِلَساِنهِ   ِ َوَعْنُه َأن ُه َأْعَطى َرُساوَل 

يَمانِ  ُ َعَلْيِه َوَسل َم َعْقَد اإلِْ  ِ  ".َصل ى 
ى} فذذذرت األرض مذذذن أجذذذل اسذذذتنباط أمسذذذك ألنذذذه، ألن األصذذذل فذذذي الكديذذذة الصذذذخرة، فذذذ ذا حُ  ؛{أ ْكذذذد 

ديذة ينقطعذون، صذخرة ينقطعذون ألن أو خنذدق مذثاًل، فهذو فذي مقذام ك صذدلمقاالماء، أو لغيره مذن ا
، لكن الصخرة كيف يزال وكيف يكسر، يعني بوسائلهم القديمة، وإن كان النبي إزالتهالتراب ممكن 

ما ضرب الصخرة تفتت، لكن غيره صخرة كبيرة ة، لماالكر و  المعجزة من باب عليه الصالة والسالم
ذذى}هذذؤلء فذذي الغالذذب ينقطعذذون،  تحتذذاج إلذذى معذذدات قويذذة، ِلذذياًل  و أ ْعط  ى ق   [34-33الذذنجم: ] {و أ ْكذذد 

يذذذكر  الذذذي يعمذذل العمذذل اليسذذير ثذذم يقطعذذه.كديذذة فذذانقطع، والمكذذدي هذذو  جذذهكأنذذه وا ،نقطذذعيعنذذي ا
يقذذول: أنذذا المكذذدي وابذذن المكذذدي، وكذذذا كذذان أبذذي وجذذدي، يعنذذي عنذذدنا  كذذان عذذن شذذيس اإلسذذالم أنذذه

 ستمرة، هذا يقول من باب التواضع، رحمه هللا.غير م يسيرةأعمال 
يَمااِن " ُ َعَلْياِه َوَسال َم َعْقاَد اإلِْ  ِ ِ َصال ى   ِ  ال اِذي َأَفَرَأْياتَ } :ُرام  َتاَول ى َفَنَزَلاْت َوَعْنُه َأن ُه َأْعَطى َرُسوَل 

يُّ  اْبااُن َعب ااا    . َوَقااالَ اْْلَيااةَ [ 33]الاانجم:  {َتااَول ى اادِ  َنَزَلااْت  : َواْلُمَساايِ ُب ْبااُن َشااِريك   َواْلَكْلِباايُّ  َوالسُّ
اااانَ  ِفاااي ُ َعْناااُه َكااااَن َيَتَصااا ُعْثَمااااَن ْباااِن َعف   ِ ُ  َوُيْنِفاااُ  ِفاااي اْلَخْيااارِ َرِضاااَي  ، َفَقااااَل َلاااُه َأُخاااوُه ِماااَن د 

َضاااااَعةِ  ِ ْبااااُن َأِبااااي َسااااْر    الر   ِ .  َأل  َيْبَقااااى َلااااَك َشااااْي ٌ ِشااااكُ ؟ ُيو َمااااا َهااااَذا ال ااااِذي َتْصااااَنعُ  : َعْبااااُد 
ِ ِ ِإن  ِلي ُذُنوباا َوَخَطاَياا : ُعْثَمانُ  َفَقالَ  اي َأْطُلاُب ِبَماا َأْصاَنُع ِرَضاا  ! َفَقااَل  َتَعااَلى َوَأْرُعاو َعْفاَوهُ ، َوِإنِ 
ِ ِ  َلهُ  ، َوَأْمَساَك َفََْعَطااُه َوَأْشاَهَد َعَلْياهِ . ُكل َهاام ُل َعْنَك ُذُنوَباَك َأْعِطِني َناَقَتَك ِبَرْحِلَها َوَأَنا َأَتحَ  : َعْبُد 

ُ َتَعاَلى َعْن َبْعِض َما َكاَن َيْصَنُع ِمنَ   ِ َدَقِة َفََْنَزَل   َقِلايَلا  َوَأْعَطاى (33) َتَول ى ال ِذي َأَفَرَأْيتَ }  :الص 
 " . َوالث ْعَلِبيُّ  اْلَواِحِديُّ  ْعَمِله؛ َذَكَر َذِلكَ ِإَلى َأْحَسِن َذِلَك َوأَ  ُعْثَمانُ  َفَعادَ [ 34-33]النجم:  {َوَأْكَدى

 ظاهرة.  اعليه لكن عالمة الوضع
يُّ  َوَقالَ " دِ  ا : َنَزَلْت ِفي السُّ ، َوَذِلَك َأن ُه َكاَن ُرب َما ُيَواِفُ  الن ِباي  َصال ى  َأْيضا ْهِميِ  اْلَعاِص ْبِن َواِئل  الس 

ُ َعَلْيِه َوَسل َم  ِ َماا  َنَزَلْت ِفاي  :اْلُقَرِويُّ  َكْعب   ْبنُ  ُمَحم دُ  َوَقالَ . ِ   ِ َأِباي َعْهاِل ْباِن ِهَشاام ، َقااَل : َو
َُْمرُ  اادٌ  َياا   [.34]الاانجم:   {َوَأْكااَدى َقِلاايَلا  َوَأْعَطااى} :َفااَذِلَك َقْوُلااُه َتَعاااَلى ؛ِإل  ِبَمَكاااِرِم اْْلَْخااََل ِ  ُمَحم 
اكُ  َوَقالَ  ح   " .الن ْضرُ  ُهوَ   :الض 

، وهذذو شذذيء يسذذير ممذذا -عليذذه الصذذالة والسذذالم-مذذن الكذذالم شذذيء ممذذا يسذذتحقه النبذذي  يعنذذي بذذدل
 .عليه الصالة والسالميتصف به 
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اكُ  َوَقالَ " ح  يَن ِحايَن اْرَتاد  َأْعَطى َخْماَ  َقََلِئاَا ِلَفِقيار  ِماَن اْلُمَهااِعرِ  ْبُن اْلَحاِرثِ الن ْضُر  ُهوَ  : الض 
ََْرَم ُرُعوِعاهِ ، َوَضِمَن َلُه َأْن َيَتحَ  ِديِنهِ َعنْ  اَل َعْناُه َما ، ُيَقااُل ِلَماْن َحَفاَر " ِماَن اْلُكْدَياةِ ُل "َأْكاَدى. َوَأْصام 

َُ لَ  راا ُرم  َبَلَ  ِإَلى َحَجر  َل َيَتَهي  ، مْ ى َوَلاْم ُياَتم ِ ، ُرم  اْسَتْعَمَلْتُه اْلَعَرُب ِلَمْن َأْعطَ : َقْد َأْكَدىُه ِفيِه َحْفرٌ ِبًْ
ا َوَلْم َيْبُلْ  آِخَرهُ َوِلَمْن َطَلَب  ةُ  َ . َوَقالَشْيًا   :اْلُحَطْيًَ

 َوَمْن َيْبُذِل اْلَمْعُروَف ِفي الن اِ  ُيْحَمدُ  َفََْعَطى َقِليَلا ُرم  َأْكَدى َعَطاَ هُ 
. َفاََل ُيْمِكُناُه َأْن َيْحِفارَ  َلاَ  ِفاي َحْفارِِه ُكْدَياةا َأْو َعاَبَلا : َأْكَدى اْلَحااِفُر َوَأْعَباَل ِإَذا بَ َوَغْيُرهُ  اْلِكَساِئيُّ  َقالَ 

اْلِب  َوَحَفَر َفََْكَدى ِإَذا َبَلاَ  ِإَلاى : َكاِدَيْت َأَصااِبُعُه ِإَذا َكل اْت ِماَن اْلَحْفاِر . َوَكاِدَيْت َياُدُه ِإَذا . َوُيَقاالُ الصُّ
اَكل ْت فَ  َياٌة ِإَذا َكادِ  ، َوَكاَدِ  اْْلَْرُ  َتْكاُدو َكاْدواا َوُكاُدو ا َفِهايَ ِإَذا َقل  ِريُعهُ ْبُت . َوَأْكَدى الن  َلْم َتْعَمْل َشْيًا

ْيد   ، َعنْ َأْبَطََ َنَباُتَها ُعاَل َعا. َأَبى َْ اْيِ  َرَدْدُتاُه َعْناهُ َوَأْكاَدْيُت الر  ُعاُل إِ ِن الش  . َذا َقال  َخْياُرهُ . َوَأْكاَدى الر 
 اْلَغْيااِب  ِعْلامُ  َأِعْناَدهُ } :َقْوُلاُه َتَعااَلى .َأْي َقَطاَع اْلَقِليالَ [ 34]الانجم:  {َوَأْكاَدى َقِلايَلا  ىَوَأْعَطا} :َوَقْوُلاهُ 
َفُهاَو َياَرى َأْي  ؟ َعْنُه ِمْن َأْماِر اْلَعاَذاِب َأْي َأِعْنَد َهَذا اْلُمْكِدي ِعْلُم َما َغابَ [ 35]النجم:  {َيَرى  َفُهوَ 

، َحْماَل اْلَعاَذاِب َعاْن َغْيارِهِ ، َوَماا َيُكاوُن ِماْن َأْمارِِه َحت اى َيْضاَمَن ْن َأْماِر اْْلِخاَرةِ  َعْناُه ِماَيْعَلُم َما َغابَ 
َياُة ِإَلاى َمْفُعاوَلْينِ  َياُة ِهاَي اْلُمَتَعدِ  ُْ ا . َوَهِذِه الرُّ َكََن اُه  ؛َواْلَمْفُعاوَلِن َمْحاُذوَفانِ  َوَكَفى ِبَهَذا َعْهَلا َوُحْمقا

اَهاَدةِ َقااَل : َفُهاَو   (36) ُموَساى ُصاُحفِ  ِفاي ِبَماا ُيَنب اَْ  َلامْ  َأمْ }  :َقْوُلاُه َتَعااَلى .َياَرى اْلَغْياَب ِمْثاَل الش 
 ُصااُحفِ } (َأْي ُصااُحِف ِإْبااَراِهيَم ال ااِذي َوف ااى َكَمااا ِفااي ُسااوَرِة ) اْْلَْعَلااى[ 37-36]الاانجم:  {َوِإْبااَراِهيمَ 
َرةٌ  َتاِزرُ  َأَل } ، َكَماا َقاالَ ُذ َنْفٌ  َبَدلا َعْن ُأْخاَرى ْي َل ُتْؤخَ أَ [ 19]اْلعلى:  {َوُموَسى ِإْبَراِهيمَ  رَ  َواِْ  ِوْْ
ْكرِ  َوُموَسى ِإْبَراِهيمَ  ُصُحفَ  َخا  وَ [ 38]النجم:  {ُأْخَرى  ُيْؤَخُذ  َوِإْبَراِهيمَ  ُنو    ِْلَن ُه َكاَن َما َبْينَ  ؛ِبالذِ 

ُعُل ِبَجِريرَ   " .اْلُهَذْيُل ْبُن ُشَرْحِبيلَ  َقاَلهُ  ؛َوَأِبيهِ ِة َأِخيِه َواْبِنِه الر 
هذذذا ظلذذم،  وعمذذه وأبيذذه وبنيذذه وإل أخذذذ اإلنسذذان بجريذذرة أخيذذه ،لكذذن هذذذا يحتذذاج إلذذى نذذص  صذذحيح

 لسيما وأنه نسبه إلى الشرائع ما بين نوح وإبراهيم عليهما السالم. 
َفااُة ِمااَن الث ِقيَلااِة َوَمْوِضاا" َرْفااع  َعَلااى ( َأْو َيُكااوُن ِفااي َمْوِضااِع َها َعاارٌّ َبااَدلا ِمااْن )َماااعُ َوَأْن َهااِذِه اْلُمَخف 

 "" َخِفيَفةا َوَفى"  َوَقَتاَدةُ  َسِعيُد ْبُن ُعَبْير   َ . َوَقَرأ"ِإْضَماِر "ُهوَ 
 سمها ضمير يسمونه ضمير الشأن.وا
ى ِقاَراَ ِة اْلَجَماَعاِة " َوف اى " ِبالت ْشاِديِد َأْي ، َوِهاَي َراِعَعاٌة ِإَلاى َمْعَناَصَدَ  ِفي َقْوِلاِه َوَعَمِلاهِ  َوَمْعَناَها"

ا. َوَقاْد َمَضاى ِفاي )اْلَبَقاَرةِ َقاَم ِبَجِميِع َما ُفِرَ  َعَلْيِه َفَلاْم َيْخاِرْم ِمْنا  َوِإذِ } :( ِعْناَد َقْوِلاِه َتَعااَلىُه َشاْيًا
ْتَمامُ [ 124]البقرة:  {َفَََتم ُهن   ِبَكِلَما    َربُّهُ  ِإْبَراِهيمَ  اْبَتَلى َقااَم  : َأُباو َبْكار  اْلاَور ا ُ  . َوَقالَ َوالت ْوِفَيُة اإلِْ

َعى َ َتَعاَلى َقاَل َلهُ  ؛ِبَشْرِِ َما اد   ِ [ 131]البقارة:  {اْلَعااَلِمينَ  ِلاَربِ   َأْساَلْمتُ  َقاالَ  َأْساِلمْ } :َوَذِلَك َأن  
ِة َدْعااااَواهُ َفَطاَلَباااا ُ ِبِصااااح   ِ ااااا ِبااااذَ ، َفاااااْبَتََل ُه  َفااااَذِلَك  ؛ِلكَ ُه ِفااااي َماِلااااِه َوَوَلااااِدِه َوَنْفِسااااِه َفَوَعااااَدُه َواِفيا
َعى اإْلِ َأيِ [ 37]النجم:  {َوف ى ال ِذي َوِإْبَراِهيمَ } :َقْوُلهُ  َح َدْعَواُه. َوِقيلَ : اد  : َوف ى َعَمَلُه ْسََلَم ُرم  َصح 
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ُ َعَلْياِه  َأِباي ُأَماَماةَ  َعانْ  اْلَهْياَثمُ  َرَواهُ  ؛َهاارَرَكَعاا   ِفاي َصاْدِر الن  ُكل  َيْوم  ِبََْرَبِع   ِ َعاِن الن ِبايِ  َصال ى 
اِعِديُّ  َسْعد   ْبنُ  َسْهلُ  َوَرَوى َوَسل َم .   " ...َعْن َأِبيهِ  الس 

 ؟مخرج حديث أبي أمامة
 طالب: 

 .عندك الهيثم، ما عزاه  ، لكن ما عزاه إلىي أول النهارأربع ركعات ف
 : ........طالب

 الهيثم بن كليب
 طالب: ......

عزاه إلى الهيذثم بذن كليذب سذببه بعضهم يرى أنه حسن، يرى أنه حسن، لكن هذا كونه ما  معروف
عتمذذذاد أسذذذماء غيذذذر معتمذذذدة عنذذذد أهذذذل العلذذذم، يعنذذذي مسذذذند الهيذذذثم بذذذن كليذذذب كلهذذذم يقولذذذون مسذذذند ا 

ي، علذى كعذب الجلذد مسذند الشاشذ الشاشي، مسند الشاشي، وخرجه الشاشي قال الشاشي، ويكتبون 
شخص يدخل إلى معرض دولذي يبحذث عذن تفسذير بذن  ، يعنيوهم ما يعرف عندهم متقدمين بهذا

تفسذذير  تقولذذه عنذذدكبذذن كثيذذر، اكثيذذر مذذا يجذذد، وفيذذه ألذذوف نسذذس يبحذذث عذذن تفسذذير القرشذذي، هذذو 
القرشذي، هذو  تفسذير وجذدالقرشي، يدخل المعرض وينتهي مذا  يقول وهللا ما عندي تفسير ؟القرشي

إل كذذون النذذاس يعتمذذدون غيذذر مذذا اعتمذذده أهذذل العلذذم هذذذا يذذوقعهم فذذي مثذذل هذذذا، و  .تفسذذير بذذن كثيذذر
م معروف عند أهلهم بهذذا، كذون أنذه اعتمذد غيذر مذا حديث مخرج من مسند الهيثم بن كليب، وهفال

فاعتمذاد م وأبذوه، الذرازاي هذذا؟ مذن أبذي حذات كره الرازي في الجرح والتعديل، من، ذاعتمده أهل العلم
 ول ،ذكره الجعفذي فذي التذاريس مذن هذذا فذي تذاريس البخذاري  قال غير ما اعتمده أهل العلم، يعني لو

فذاإلغراب يعذد اعتمذاد مذا لذم يعتمذده أهذل العلذم يوقذع فذي صحيح مسلم،  وهذكره صحيح القشيري، 
العلمذذذذذاء، بهذذذذذذا بدقذذذذذة، ويعذذذذذرف اصذذذذذطالحات  يعنذذذذذيمثذذذذذل هذذذذذذه اإلشذذذذذكالت، فعلذذذذذى اإلنسذذذذذان أن 

 ما يقع في مثل هذه األمور. العلماء، ومواقع استعمالهم لكي واستعمالت
ااِعِديُّ  َسْعد   ْبنُ  َسْهلُ  َوَرَوى " ُ َتَعااَلى َخِليَلاهُ أ» َعاْن َأِبياهِ  الس   ِ ال اِذي  ِإْباَراِهيمَ  َل ُأْخِباُرُكْم ِلاَم َسام ى 

 ".«َح َوَأْمَسىُكل َما َأْصبَ  ؛ ِْلَن ُه َكاَن َيُقولُ َوف ى
ار، يعنذذي هذذل جذذرت عذذادة المتقذذدمين مذذن يظذذن أن التسذذمية مذذن تسذذمية البذذزار، البحذذر الزخذذ يعنذذي

عذذادة المتقذذدمين، مسذذند البذذزار  ، ليسذذت هذذذا مذذن؟ارفذذي البحذذر الزخذذيسذذمون بهذذذه التسذذمية، خرجذذه 
 ار. نده وهكذا، ويطبع باسم البحر الزخار من مسأخرجه البز 

]الاروم:  {ُتْصاِبُحونَ  َوِحاينَ  ُتْمُساونَ  ِحاينَ  ِ ِ  َفُساْبَحانَ } «ُكل َماا َأْصاَبَح َوَأْمَساى ُقاولُ ِْلَن ُه َكااَن يَ »"
ُ َعَلْيِه َوَسل َم. َأَن    َعنْ  َسْهُل ْبُن ُمَعاذ   َوَرَواهُ ". اْْلَيةَ [ 17  ِ   " َعْن َأِبيِه َعِن الن ِبيِ  َصل ى 

 ؟خرجه
 ...........طالب:
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 السهل بن معاذ. ثيدحإنه معروف من ل هو يقو 
 ....... طالب:
  دخل أنس هنا؟أ عن سهل بن معاذ عن أنس عن أبيه، لماذايعني 
  طالب:
  رواه سهل بن معاذ عن أنس عن أبيه.و قال: 
 ......... طالب:

 .إليه أن يكون الحديث سهل بن سعد، هو ما عزي  المقصود أنه نفى عندنا عن أنس...
 طالب:
 ..........طالب: 

 ل. عندنا: ورواه سهل بن معاذ عن أنس عن أبيه.
راوي الذذي الذهو  راويهعن أبيه،  عد الساعدي، نعم وروى سهل بن سعدسهل بن س الذي قبله، أي

  بعده، سهل بن معاذ.
َرةٌ  َتااِزرُ  َأَل }  :، َوُهااَو َقْوُلااهُ ى َأْي َوف ااى َمااا ُأْرِسااَل ِبااهِ َوِقيااَل : َوف اا" رَ  َواِْ [ 38]الاانجم:  {ُأْخااَرى  ِوْْ
َُْخاذُ  ِإْباَراِهيمَ  َكااُنوا َقْبالَ   :اْباُن َعب اا    َقالَ  اََلُم َي ُعاَل ِباَذْنِب َغْيارِهِ َعَلْياِه الس  َُْخاُذوَن اْلاَوِلي  وَن الر  ، َوَي

 ". ِفي اْلَقْتِل َواْلِجَراَحةِ ِباْلَوِلي ِ 
ن خ أو البن، من أجل أن يحذر، ألة الغير كونه يؤخذ األب أو األر بجري يعني هل من هذا األخذ

المفقذذود هذذذا المطلذذوب، يعنذذي األسذذرة تجتمذذع وتبحذذث جذذادة  هذذذا يفعذذل، يفعذذل مذذن أجذذل أن يحذذذر
يذن أجذواب وتحقيذق و سذؤال و  المسذألة يعنذي هذذا مذن األخذذ بجريذرة الغيذر؟لتخلص الثاني، كذالرهن، 

بقى أنه كونه يؤذى، أو يسجن، ين جاء، ثم ل يتعرض له بشيء، هذا ما فيه إشكال، لكن يأراح و 
 ليه، المسألة تحتاج إلى إعادة نظر.ويضيق ع
 ........... طالب:

 هذا يحتاج إلى إعادة نظر.
 ........ طالب:

 ة الغير ل ليس بشرعيهو األخذ بجرير هذا 
 ......... طالب:

  ب بشيء.بطال ماوالتكافل، هذا من باب التكافل، ولذلك المعسر منهم  ون هذا من باب التعا
 ......... طالب:

 سوى الزكاة، من هذا الباب. احقلهذا إن في المال  ،ل
" َْ ااِه َوَقِريِبااِه َو ااِه َوَخاِلااِه َواْبااِن َعمِ  ُعااُل ِبََِبيااِه َواْبِنااِه َوَأِخيااِه َوَعمِ  ْوِعَهااا َوَعْبااِدهِ َفُيْقَتااُل الر  ، ْوَعِتااِه َوَْ

ااااََل  ِإْبااااَراِهيمُ  َفااااَبل َغُهمْ  ِ َتَعاااااَلىَعَلْيااااِه الس   ِ َرةٌ  َتااااِزرُ  َأَل } :ُم َعااااِن  رَ  َواِْ [ 38]الاااانجم:  {ُأْخااااَرى  ِوْْ
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َعِماَل ِبَماا ُأِماَر ِباِه   [37]الانجم:  {َوف اى} ِفاي َقْوِلاِه َتَعااَلى ُعَبْيار   ْبانُ  َوَساِعيدُ  َوَقَتاَدةُ  اْلَحَسنُ  َوَقالَ 
َأُباو  . َوَقاالَ َماا ُفاِرَ  َعَلْياهِ َوف اى بِ   :ُمَجاِهادٌ  . َوَكَذا َقاالَ ُه َعامٌّ ِْلَن   ؛َوَهَذا َأْحَسنُ   َوَبل َ  ِرَساَلِ  َربِ هِ 
َرةٌ  َتِزرُ  َأَل }ي: َقْوُلُه َتَعالَ : َماِلك  اْلِغَفاِريُّ  رَ  َواِْ  َربِ اكَ  آَل ِ  َفِباََيِ } :ِإَلى َقْوِلهِ [ 38]النجم:  {ُأْخَرى  ِوْْ

 َوَل } ( اْلَقاْوُل ِفايَمَضى ِفي آِخِر )اْْلَْنَعاامِ  َوَقدْ  .َوُموَسى َراِهيمَ ِإبْ  ِفي ُصُحفِ [ 55]النجم:  {َتَتَماَرى 
َرةٌ  َتاااِزرُ  رَ  َواِْ ْنَساااانِ  َلاااْيَ   َوَأنْ } :َقْوُلاااُه َتَعااااَلى  .ُمْساااَتْوفاى[ 38]الااانجم:  {ُأْخاااَرى  ِوْْ  َماااا ِإل   ِلْْلِ
 " .وَخةٌ َأن َها َمْنسُ  اْبِن َعب ا    ُرِوَي َعنِ [ 39]النجم:  {َسَعى

هذذه يقذول  :لذى ضذعف خبذر إن الميذت ليعذذب ببكذاءاسذتدلت باْليذة ع -رضذي هللا عنهذا–عائشذة 
غيذذره لكذذن الحذذديث محمذذول عنذذد أهذذل العلذذم علذذى محامذذل منهذذا مذذا إذا عذذرف مذذن  بذذوزرمؤاخذذذة، 

هم عذن ذلذك، فضذاًل عذن كونذه يذأمرهم بذذلك، كمذا هذي عذادة تهم أنهم ينوحون، ويبكون ولم ينهعاد
 لية، فهذا من فعله.الجاه
ْنَساااانِ  َلاااْيَ   َوَأنْ } :َقْوُلاااُه َتَعااااَلى"  َأن َهاااا  اْباااِن َعب اااا    ُرِوَي َعااانِ [ 39]الااانجم:  {َساااَعى َماااا ِإل   ِلْْلِ

ي ُتُهمْ  َوات َبَعْتُهمْ  آَمُنوا َوال ِذينَ } :ِبَقْوِلِه َتَعاَلى َمْنُسوَخةٌ  [ 21]الطاور:  {ي اَتُهمْ ُذر ِ  ِبِهمْ  َأْلَحْقَنا ِبِإيَمان   ُذرِ 
ُ َتَعاَلى اْْلَباَ  ِفي اْْلَْبَناِ  َواْْلَْبَناَ  ِفي ِقَياَمِة ِفي ِميَزاِن َأِبيهِ َفَيْحُصُل اْلَوَلُد الطِ ْفُل َيْوَم الْ   ِ ُع  ، َوُيَشفِ 

ُكمْ } :َيُدلُّ َعَلى َذِلَك َقْوُلُه َتَعاَلى ؛ اْْلَبا ِ  ُكمْ  آَبااُُ :  ]النساا {َنْفعااا َلُكامْ  َأْقاَربُ  َأيُُّهامْ  ْدُرونَ َتا َل  َوَأْبَنااُُ
َِْويلِ َوَقا [.11 ا َعَمُل َأَحاد   : ِهَي ُمْحَكَمٌة َوَل َل َأْكَثُر َأْهِل الت  َل ُيَصالِ ي َأَحاٌد  ه، َوَأْعَمُعاوا َأْناَيْنَفُع َأَحدا

ادَ  َماِلاكٌ  َوَلاْم ُيِجازْ  . َعْن َأَحد   اَياَم َواْلَحا   َوالص  َأْوَصاى ِبااْلَح ِ   : ِإنْ اْلَميِ ات، ِإل  َأن اُه َقاالَ َقَة َعاِن الصِ 
َْ َعاَْ َأْن ُيَح   َعْنهُ  َوَما َ  اِفِعيُّ  . َوَأَعا  " .اْلَح   الت َطوُّعَ  َوَغْيُرهُ  الش 

عذذن  حذذج» :، والحذذج«صذذوم، صذذام عنذذه وليذذه همذذن مذذات وعليذذ» ه:أمذذا بالنسذذبة للصذذيام فقذذد جذذاء فيذذ
 والصدقة جاءت بها النصوص صحيح صريحة. ،«عتمرا أبيك و 
 " َْ اااِفِعيُّ  َوَأَعااا ااتِ اْلَحاا   الت َطااوَُّع  َوَغْيااُرهُ  الش  ِ ُ  َعاِئَشااةَ  ْ َعاان َوُرِويَ  .َعااِن اْلَميِ  َعْنَهااا َأن َهااا  َرِضااَي 

ْحَمنِ  اْعَتَكَفْت َعْن َأِخيَها  ِ ُ  ل ىَصا ِللن ِباي ِ  َقاالَ  ُعَبااَدةَ  ْبانَ  َساْعدَ  َوُرِوَي َأن   .َوَأْعَتَقاْت َعْناهُ  َعْباِد الار 
اَدَقةِ  َفاََيُّ  :َقالَ  ،َنَعمْ  :َقالَ  َعْنَها؟ د  ُ َأَفَََتَص  ُتُوفِ َيْت  ُأمِ ي ِإن  » :َوَسل مَ  َعَلْيهِ   َساْقيُ  :َقاالَ  ؟َأْفَضالُ  الص 
 " .«اْلَما ِ 
َ َعاز  َو )آِل ِعْماَراَن( َو )اْْلَْعاَراِف(. َوَقاْد ِقيالَ ا ُمْسَتْوفاى ِفي )اْلَبَقاَرِة( َوَقْد َمَضى َعِميُع َهذَ "  ِ : ِإن  

ْنَسانِ  َلْيَ   َوَأنْ }  :َوَعل  ِإن َما َقالَ  َوَلُم اْلَخْفِض َمْعَناَها ِفاي اْلَعَرِبي اِة [ 39]النجم:  {َسَعى َما ِإل   ِلْْلِ
يَجاُب َفَلْم َيِجبْ  ْنَساِن  اْلِمْلُك َواإلِْ َ  َعْنُه َغْيُرُه َفَلْيَ  َيِجاُب َلاُه َشاْيٌ  ِإل  ِإل  َما َسَعىِلْْلِ ، َفِإَذا َتَصد 

َ َعز  َوَعل    ِ  " ...َأن  
فذذل للبذذاب أو للذذدار، البذذاب للذذدار والجذذل للفذذرس، لشذذبه الملذذك، القالذذالم تذذأتي للملذذك، المذذال لزيذذد، و 

 .نذر ، هلل علي  أن أفعل كذا، هذاوتأتي أيًضا لإليجاب
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َ َعز  َوَعل  "   ِ لُ ِإل  َأن   اُل َعَلاى اْْلَْطَفااِل ِبِإْدَخااِلِهُم اْلَجن اَة َعَلْيِه ِبَماا َل َيِجاُب َلاهُ  َيَتَفض  ، َكَماا َيَتَفض 
ِبيُع ْبُن َأَن    َوَقالَ  . ِبَغْيِر َعَمل   ْنَسانِ  َلْيَ   َوَأنْ }  :الر  َيْعِني اْلَكااِفَر [ 39 ]النجم: {َسَعى َما ِإل   ِلْْلِ

،  َياُدلُّ َعَلاى َهاَذا اْلَقاْولِ : َوَكِثياٌر ِماَن اْْلََحاِديا ِ ُقْلتُ  .َوَأم ا اْلُمْؤِمُن َفَلُه َما َسَعى َوَما َسَعى َلُه َغْيُرهُ 
َم َكثِ  َوَأن   اِلِح ِمْن َغْيارِِه، َوَقاْد َتَقاد  َلَهاايااْلُمْؤِمَن َيِصُل ِإَلى َرَواِب اْلَعَمِل الص  ، َوَلاْيَ  ٌر ِمْنَهاا ِلَماْن َتََم 

اِحيحِ   .اْلُمَبااَركِ  ْبنِ  ِ ِ  َعْبدِ  َعنْ  ُمْسِلم   ، َكَما ِفي َصْدِر ِكَتاِب َدَقِة اْخِتََلفٌ ِفي الص    ِإَذا» :َوِفاي الص 
ْنَسانُ  َما َ  ا «َلهُ  َيْدُعو َصاِلحٌ  َوَلدٌ  َأوْ » :َوِفيهِ  «َرََلث   ِمنْ  ِإل   هُ َعَملُ  اْنَقَطعَ  اإلِْ ٌل ِماَن َوَهاَذا ُكلُّاُه َتَفضُّ

ِ َعز  َوَعل   َياِ  َساْبِعِماَئِة  ، َكَتَب َلُهْم ِباْلَحَسَنِة اْلَواِحَدِة َعْشراا ِإَلىَدَة اْْلَْضَعاِف َفْضٌل ِمْنهُ ، َكَما َأن  ِْ
ُ َعَلْياِه َوَسال َم    :ُهَرْياَرةَ  ِْلَِباي َماا ِقيالَ كَ  ؛ف  ِإَلى َأْلِف َأْلِف َحَساَنة  ِضعْ   ِ ِ َصال ى   ِ َأَساِمْعَت َرُساوَل 
 ِ َ  ِإن  » :َفَقاااَل َسااِمْعُتُه َيُقااولُ  «َحَسااَنة   َأْلاافَ  َأْلاافَ  اْلَواِحااَدةِ  اْلَحَسااَنةِ  َعَلااى َلَيْجااِزي  ِ َ  ِإن  » :َيُقااولُ 
ٌل. «َنة  َحسَ  َأْلفِ  َأْلَفيْ  اْلَواِحَدةِ  اْلَحَسَنةِ  َعَلى َلَيْجِزي   " َفَهَذا َتَفضُّ

 قال؟ ماذاعف عند أهل العلم، لكن هذا الحديث مض
 طالب: 
 .ضعيف

ٌل "  ْنَساِن ِإل  َما َسَعىَفَهَذا َتَفضُّ  َوَأنْ }  :: َوَيْحَتِمُل َأْن َيُكوَن َقْوُلاهُ ُقْلتُ  .َوَطِريُ  اْلَعْدِل َأْن َلْيَ  ِلْْلِ
ْنَسااااااانِ  َلااااااْيَ   ةِ [ 39]الاااااانجم:  {َعىَساااااا َمااااااا ِإل   ِلْْلِ ًَ اااااايِ  ِبااااااَدِليِل َمااااااا ِفااااااي  ؛َخاااااااصٌّ ِفااااااي الس 
ُ َعَلْياِه َوَسال َم َقاالَ  ُهَرْيَرةَ  َأِبي نْ عَ  ُمْسِلم   َصِحيحِ   ِ ِ َصال ى   ِ  ِإَذا َوَعال   َعاز   ِ ُ  َقاالَ » :َعْن َرُساوِل 
 َحَساااَنا    َعْشااارَ  َلاااهُ  َكَتْبُتَهاااا َعِمَلَهاااا َفاااِإنْ  َحَساااَنةا  َلاااهُ  َكَتْبُتَهاااا َيْعَمْلَهاااا َوَلااامْ  ِبَحَساااَنة   َعْباااِدي َهااام  
ة   َهاام   َوِإَذا ِضااْعف   َسااْبِعِماَئةِ  ِإَلااى ًَ ةا  َكَتْبُتَهااا َعِمَلَهااا َفااِإنْ  َعَلْيااهِ  َأْكُتْبَهااا َلاامْ  َيْعَمْلَهااا َوَلاامْ  ِبَساايِ  ًَ  َساايِ 
 ".«َواِحَدةا 

بعض لذتزيذد السذيئات علذى الحسذنات، بالنسذبة الخذلن والحرمذان، أن ومع ذلك وهذه من عالمات 
 حاده عشراته، نسأل هللا العافية.خاب من فاقت آقد  :يقول بعض أهل العلم الناس، ولذا
 ..... طالب:

 ومع ذلك ل تكتب إل إذا عمله
 ............. طالب:

ب ْت }لإلنسان،  س  ا م ا ك   [286]البقرة:  {ل ه 
  .على هنا بمعنى ا لكن قد تأتي الالميعني لها ما كسبت من حسنات، وعليه

ُ َعَلْيااِه  ؛ِإل  َمااا َنااَوى [ 39]الاانجم: {  َسااَعى َمااا ِإل  } :َأُبااو َبْكاار  اْلااَور ا ُ  َوَقااالَ "  ِ َبَياُنااُه َقْوُلااُه َصاال ى 
]الانجم:  {ُياَرى  َساْوفَ  َساْعَيهُ  َأن  وَ } :َقْوُلاُه َتَعااَلى .«ِني ااِتِهمْ  َعَلى اْلِقَياَمةِ  َيْومَ  الن اُ   ُيْبَع ُ » :َوَسل مَ 
ُ َتَعاااَلى َعااَزاَ ُه َيااْوَم اْلِقَياَمااةِ [ 40  ِ  اْلَجااَزا َ } َأْي ُيْجااَزى ِبااهِ [ 41]الاانجم:  {ُيْجااَزاه ُراام  } َأْي ُيِرَيااُه 
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َزاِ  َساَواٌ  َل َفاْرَ  َبْيَنُهَماا ، َوَعَزْيُتاُه ِبااْلجَ ُيَقاُل َعَزْيُتُه اْلَجَزا َ   :اْْلَْخَفُش  َقالَ [ 41]النجم:  {اْْلَْوَفى
اِعرُ   َقاَل الش 

 َلْم َأْعزِِه ِبَبََلِ  َيْوم  َواِحد   َسْعَيهُ  َعْلَقَمَة ْبَن َسْعد   ِإْن َأْعزِ 
   .َفَجَمَع َبْيَن اللَُّغَتْينِ 

ااكَ  ِإَلاااى َوَأن  } :َقْوُلااُه َتَعااااَلى ، َفُيَعاِقاااُب َواْلُماااَراُد َواْلَمِصااايرُ  ِعااعُ : اْلَمرْ َأيِ [ 42]الااانجم:  {اْلُمْنَتَهاااى َربِ 
َقااَل الن ِبايُّ َصال ى  : َقاالَ    ُأَبيِ  ْباِن َكْعاب . َوَعنْ ِإَلْيِه اْنِتَهاُ  اْْلََمانِ : ِمْنُه اْبِتَداُ  اْلِمن ِة وَ َوُيِثيُب. َوِقيلَ 

ُ َعَلْيِه َوَسل َم ِفي َقْوِلهِ  بِ  »: َقالَ [ 42]النجم:  {ىاْلُمْنَتهَ  َربِ كَ  ِإَلى َوَأن  } :ِ   ".«َل ِفْكَرَة ِفي الر 
   األفهام. تدركه ل تبلغه األوهام، ول فكار دونه،األيعني تنتهي 

ُ َعَلْيِه َوَسل مَ  :َأَن    َوَعنْ "   ِ ُ َتَعاَلى َفاْنَتهِ »  :َقاَل الن ِبيُّ َصل ى   ِ  ".«ِإْذ ُذِكَر 
 ور.محظى حد اليعني ل تسترسل حتى ترسل إل

اََلمُ ُقْلتُ " اََلُة َوالس  َِْتي»: : َوِمْن َهَذا اْلَمْعَنى َقْوُلاُه َعَلْياِه الص  اْيَطانُ ال َيا  َخَلا َ  َمانْ  :َفَيُقاولُ  َأَحاَدُكمْ  ش 
َم ِفاي آِخاِر َوَقاْد َتَقاد   «هِ َوْلَيْنَتا ِباالِل ِ  َفْلَيْساَتِعذْ  َذِلاكَ  َبَلا َ  َفاِإَذا َرب اكَ  َخَلا َ  َمانْ  َلاهُ  َيُقولَ  َحت ى َوَكَذا َكَذا
  : . َوَلَقْد َأْحَسَن َمْن َقالَ اْْلَْعَراِف()

 َفِإن َك ُتْرَدى ِإْن َفَعْلَت َوُتْخَذلُ             َوَل ُتَفكِ ْرَن ِفي ِذي اْلُعََل َعز  َوْعُههُ 
لُ  اْلَخِليلُ   َما َقالَ َوُقْل ِمْثلَ                  َوُدوَنَك َمْصُنوَعاُتُه َفاْعَتِبْر ِبَها  اْلُمَبج 

  على محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل ِ 
 ........ طالب:

 ينفعه سعي غيره، األدلة دلت على ذلك
 ....... طالب:

  بفضل سعيك.الذي سعى لك بفضل سعيك،  إن هذالكن قد يقول قائل 

 


