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 سم. السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
 .الرحيم بسم هللا الرحمن

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

ْحَمِن " ِرَماَة َوَعَ اا    -عز وجل-ُسوَرُة الرَّ َْ َ ْياِر َوِع اِن َوُعاْرَوَة ْااِن الزُّ َِ ََ ِِاي َقاْوِل اْل ٌة ُكلَُّهاا  يَّ َمكِ 
ااَماَواِ  }: ِإَّلَّ آَيااةم ِمْهَهااا ِ ااَي َقْوُلااُه َتَعاااَلى اْاااُن َعبَّااا : َوَقااالَ  َوَجاااِار    َِّ ِِااي ال ااَلُلُه َماان  ِْ َي
ُعود  َوُمقَ 29]الرحمن:{َواْْلَْرضِ  ِْ ٌة [  اْْلَيَة  َوِ َي ِستٌّ َوَسْبُعوَن آَيةم  َوَقاَل اْاُن َم اِتل ِ َي َمَدِنيَّ
ا ُّ لِ  ُكلَُّهاا ََ ُل ََ اَة َآْعااَد َواْلَقاْوُل اْْلَوَّ ُل َمااْن َجَهاَر ِآااْلُقْرآِن ِآَمكَّ َ ْياِر َقااَل: ََوَّ َماا َرَو  ُعااْرَوُة ْااُن الزُّ
ِبيِ   ُعود   -َلى هللا عليه وسلم-الهَّ ِْ اَآَة َقاُلوا: َما َساِمَعْت ُقاَرْشٌ  َ اَ ا  اْاُن َم ََ َوَذِلَك ََنَّ الصَّ

 ِْ َمْن َرُجٌل ُي ُعود:اْلُقْرآَن ُيْجَهُر ِآِه َقطُّ  َِ ِْ َقاَل اْاُن َم َ اى َعَلْياَك   ِمُعُهُموُه؟ َِ َْ اا َن َقااُلوا: ِإنَّ َََناا َِ
َقااَل: آِام هللا الارحمن الارحي َلَاى ُثمَّ َقاَم ِعْهَد اْلَمَقااِم َِ َما ُنِرشُد َرُجًلم َلُه َعِ يَرٌة َيْمَهُعوَنُه  َِ م َوِإنَّ

ْحَمُنََعلََّم اْلُقْرآنَ } ِِااي ََْنااِدَ ِ َها  [  ُثاامَّ 2-1]الاارحمن:{الاارَّ ااْوَتُه َوُقااَرْشٌ   ََ ِِعمااا ِاَهااا   َتَماااَد  َرا
اُه َُْناِزَل عَ  اٌد ََنَّ مَّ ََ ؟ َقاُلوا: ُ َو َيُقوُل الَِّ ي َ اْزُعُم ُم َ َلمَُّلوا َوَقاُلوا: َما َيُقوُل اْاُن َُمِ  َعْبد  َلْياِه  ُثامَّ َِ

ََ َّ ََ  .َضَرُ وُه َح َّى ََثَُّروا ِِي َوْجِههِ  ِبايَّ َو اْبَ   -َالى هللا علياه وسالم-نَّ الهَّ َقااَم ُيَصالِ ي الصُّ
ْحَمِن  َوَمرَّ الهََّفُر ِمَن اْلِجنِ  َِآَمُهوا ِآِه  َقَرََ ُسوَرَة الرَّ َلَة  َِ َْ  ..."ل ِ ْرِمِ يِ  َعْن َجاِار  َوِِي ا ِاَه

 .لوم، فدل على أن السورة مكيةهو القصة بمكة كما هو مع
ِ  ِ يِ  َعْن َجاِار  َقال:َوِِي ال ِ ْرمِ " َقاَرََ  -َلى هللا علياه وسالم-َخَرَج َرُسوُل َّللاَّ اِآِه  َِ ََ ا َْ َعَلاى ََ

َقاَل: ُ وا  َِ ََ َِ ِلَها ِإَلى آِخِرَ ا َِ ْحَمِن ِمْن ََوَّ ُتَها َعَلاى اْلِجانِ  َلْيَلاَة اْلِجانِ  » َعَلْيِهْم ُسوَرَة الرَّ َلَقْد َقَرَْ
َن َمرْ  َِ َكاُنوا ََْح ا ِمْهُكْم  ُكْهُت ُكلََّما َََتْيُت َعَلى َقْوِلهِ َِ َآانِ }: ُدودم ُكَماا ُتَكا ِ  ِباَليِ  آََّلِ  َر ِ  َقااُلوا: ََّل  {َِ

ْمدُ  ََ َلَك اْل ُب َِ َها ُنَك ِ  َهاا  «ِآَ ْي   ِمْن ِنَعِمَك َر َّ ِرشاٌ،  َوِِاي َ اَ ا َدِلياٌل َعَلاى ََنَّ ََ  ٌٌ َقاَل: َ َ ا َحاِد 
يَّةٌ   "...َمكِ 

 قال؟ ماذا ؟خرجم ؟خرجم: ل يخا
: أخرجه الترمذي والحاكم والبيهقي في الدالئل من حديث جابر، ومداره على زهيرر برن  ال،ال

محمرد، قررال الترمررذي:  راررا، قررال البخرراري: أهررل الزرام يررروون عررن زهيررر منرراكير، وهررذا مررن 
رع    رواية أهل الزام عنره، قرال الحرافي فري التقرارر: روايرة أهرل الزرام عنره  يرر َع مسرتقيمة، 

 بسببها.
ع ِّ  بسببها.ال يخ  َ  : 

ررع ِّ  بسررببها، ولره أرراهد أخرجرره البرر ار وال بررري مررن حرر : الاا،ال وصررححه  ،يث ابررن عمررردَ 
وثقرره ابررن حبرران  الراسرربيوقررال الهييمرري فرري المممررب: عمرررو بررن مالرر   ،السرريو ي فرري الرردر

: نقل الذهبي في  ،وَعفه  يره في ترجمة زهير بن محمد عرن  المي انوبقية الرواة ثقات، قلت 
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بن محمرد وعلري برن جميرل وعمررو برن مالر  ...ابن عدي قوله: وسبقه جماعة فحدثوا به منهم
وقرال الرذهبي فري ترجمرة عمررو برن مالر : وثقره أبرو يعلرى. وقرال ابرن عردي: يسرر   .البصري 
 خرررا ،افي فرري الوأما ابررن حبرران فررذكره فرري اليقررات وَررعفه الحرر...وتركرره أبررو زرعررة الحررديث

إبرراهيم برن جنيرد: سرعلت عنره  قرد قرال، و وتابعه بن عياد ابن موسى عند ال برري لننره ممررو 
مرداره علرى  يحيى فلم يحمده. وقال ابن عقبة: فيه نظر. وبهذا يتبين َرع  هرذا الحرديث وأن

 والعما كي  يصحح السيو ي ميل هذا الحديث. ،زهير وصرفه جماعة
رر    رر ، ولرم البمممرو   أو اليراني دانساإلعلى ظاهر إي صححه بناًء : ال يخ يعرر  أنره س 
رراألول ور   اوي مرن الرر  ررك ِّ صررحح  .معرررو   راقتره فرري التصرحيحالسريو ي  .ا عليره إسررناد آخع

 ضررع .ن  ررر أ أخرررو ولررو كانررت أررديدة البنرراًء علررى ورودهررا مرر ضررع زررديدة الال األحاديررث
، و راقررة السرريو ي لضررع نررت أررديدة اإذا كا بعضررها برربع ون بررر جمهررور أهررل العلررم ال يم

ما ذكر الحسن وأن مرن الحرديث مرا ينمبرر ومرا ال ينمبرر لونص على هذا في ألفيته  ،معروفة
ربمرا يكرون كالرذي  :وذكر اليراني وقرال َبط الراوي ما ينمبر، وما كان َعفه بسبا  ثم ذكر

حرال ال عبرررة  وعلررى كرل ,ي ينمبرر بعضرها برربع ، وهرذه  راقترهيعنري ميرل األول يعنرر ،يدِّ ب ر
ْيءأ مِّنْ و "وابقى أن ميل هذا هذا النالم  .حديث َعي والبتصحيحه،  بَّنع و  آالئ  الع بِّزع مِّ ع رع ا نِّعع

ْمد   لع ع اْلحع ب  فع ميل ما يقال عند مرور آية رحمة ومررور آيرة عرذاب ومرا أأربه ذلر ،  يعني "ن نعذ ِّ
ه فرري برردام الخبررر لررم ييبررت  ل الصررالة، مرراخررارج الصررالة واتحاأرراه داخرر اإلنسرران هيقولرر يعنرري
 .الصالة

ِبيِ  " م  اْلِمْهَقِريُّ َقاَل ِللهَّ َِ : اْتُل َعَليَّ ِممَّا َُْنِزَل -َلى هللا عليه وسلم-َوُرِوَي ََنَّ َقْيَس ْاَن َعا
ْحَمِن ََِقال: َقَرََ َعَلْيِه ُسوَرَة الرَّ َقاَل: َوَّللاَِّ  َعَلْيَك  َِ َلَعاَدَ ا َثًَلثما  َِ  ِإنَّ َلاُه َلَ اًَلَوةم  َوِإنَّ ََِعْدَ ا  َِ

ًَلَوةم  َوََْسَفَلُه َلُمْغِدٌق  َوََْعًَلُه ُمْثِمٌر  َوَما َيُقوُل َ َ ا َآَ ٌر  َوَََنا ََْشَهُد ََْن ََّل إِ  ََ ُ َعَلْيِه َل َلَه ِإَّلَّ َّللاَّ
.ِ  "َوََنََّك َرُسوُل َّللاَّ

فِّي عن  يره. : ولال يخ فِّينعم هذا النالم ح   ؟خرجه .عن المغيرة ح 
وهللا أعلرم، لم يرذكره ...، وبحيت عنه في ترجمةلم أعير عليه: َعي ، قال: هذا قال: ال ال،

 الوليد، ولننه لم يؤمن.والمزهور في هذا 
 نعم. .هذا كالمهالوليد ليد، الوليد بن المغيرة، نعم. الو : ال يخ

ِ ََنَّ رَ  -رضي هللا عهه-َوُرِوَي َعْن َعِلي   " ِلُكلِ  َشاْي     َقال: -َلى هللا عليه وسلم-ُسوَل َّللاَّ
ْحَمن  " .«َعُروٌ  َوَعُروُ  اْلُقْرآِن ُسوَرُة الرَّ

 ؟وهذا أيضاً : ال يخ
 .....َعي  جدا  ال،:ال

 .نعمال يخ: 
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ْحَمنُ الاا} َقْوُلاُه َتَعاااَلى:" : َقاااَل َسااِعيُد ْاااُن ُجَبْياار  وَ  [2-1]الاارحمن:{َعلََّم اْلُقْرآنَ َرَّ ااْعِبي  َعاااِمٌر ال َّ
ِ َتَعااَلى "الار"  َو "حام" َو" ن"  ِِ ُساَور  ِإَذا ُجِمْعاَن ُكانَّ اْسامما ِماْن ََْساَماِ  َّللاَّ ُة َثاًَل ََ اِت ْحَمُن َِ الرَّ

ْحَمنُ  َيُكوُن َمْجُموُع َ ِ ِه الرَّ  ".-َلى هللا عليه وسلم-َعلََّم اْلُقْرآَن ََْي َعلََّمُه َنِبيَُّه  َِ
م من زععم بعضهم أن الحرو  المق عرة فري أوائرل السرور مرن أسرماء هللا يعني هذا  ميل ما تقدَّ

 نعم. . تعالى، وهذا ال دليل عليه، أو يتركا منها أسماء من أسماء هللا-جلَّ وعال-
اُه " اُه ِإَلاى َجِمياِا الهَّاا ِ  -َالى هللا علياه وسالم-َعلََّم اْلُقْرآَن ََْي َعلََّماُه َنِبيَّ   َوَُْنِزَلاْت َح َّاى ََدَّ

َماا ُيَعلِ ُماُه َآَ اٌر َوُ اَو  ِحيَن َقااُلوا: اَة ِحايَن َقااُلوا: ِإنَّ اا ِْلَْ اِل َمكَّ ْحَمُن؟ َوِقياَل: َنَزَلاْت َجَواآم َوَماا الارَّ
ُ َتَعاَلى: َلْنَزَل َّللاَّ ْيِلَمَة اْلَك َّاَب  َِ َِ ْحَمُنََعلََّم الْ } َرْحَمُن اْلَيَماَمِة  َيْعُهوَن ُم  ".{ُقْرآنَ الرَّ

لَّمع } :علمرره رحمررن اليمامررة، فن لررت :ون يقولرر ملنررن هررل فرري هررذا مررا يرردفب قررولهم؟ هرر َعع الرررَّْحمعن 
 ؟{اْلق ْرآنع 

 طال،:.........
 :علمه الرحمن رحمن اليمامة، فن لرت :لما قالوام. قولهلتصديق  : إن هذاقد يقول قائل :ال يخ

لَّمع اْلق ْرآنع } َعع  نعم. ا.ما يظهر هذ .{الرَّْحمعن 
  طال،:.........

 نعم. .حالمقصود أن ميل هذا ال يص موجود في هذا الوقت. على كل حال: ال يخ
ااجُ " َلُه ِْلَْن ُ اْ َكَر َوُشْقااَرََ َكَماا َقاال:  :َوَقااَل الزَّجَّ اْرَنا اْلُقااْرآَن }َمْعَهااى َعلَّاَم اْلُقاْرآَن ََْي َسااهَّ َِّ َوَلَقااْد َي

ْكرِ   ".{ِلل ِ 
كييرر مرن النران ينظرر يعنري هل من  الرا علرم فيعران عليره؟  :التابعين بع يعني كما قال 

ر وقد أعرض عنه و فل يراا، يستصعبه واستحسر دونه واقصإلى القرآن وأنه أبعد عليه من ال
ْكرِّ } :يقول -جلَّ وعال-عنه، وهللا  رْرنعا اْلق رْرآنع لِّلرذ ِّ رْد يعسَّ لعقع كِّرأ } فقرط؟{ وع ردَّ رن مَّ رْل مِّ [، 22]القمر:{فعهع

ررنناً }المعررارض ال ينتفررب،  َع ررًة  يزع ررمِّنَّ لعرره  مععِّ ْكرررِّي فع ررْن ذِّ ررْن أعْعرررعضع عع مع [، هررل مررن 124] رره: {وع
كر  نعم. ؟عليه انهل من  الا علمأ فيع ؟هل من متعي ؟هل من معتبر ؟مدَّ

انَ } .ةم ِلَما َتَعبََّد الهَّاُ  ِآهَوِقيَل: َجَعَلُه َعًَلمَ " َِ ْن َقاَل اْاُن َعبَّا   َوَقَ اَدُة   [3]الرحمن:{َخَلَق اإلِْ
نُ  َِ ََ  "...َواْل

 .بل هو من التعليم ،علم من العالمة والسمة لنن هذا بعيد
ُن:" َِ ََ ًَلمُ  َقاَل اْاُن َعبَّا   َوَقَ اَدُة َواْل َِّ ََْسَماَ    [4]الرحمن:{َعلََّمُه اْلَبَيانَ }. َيْعِهي آَدَم َعَلْيِه ال

  ..".ُكلِ  َشْي   
هرو آدم وا لرق و ارراد بره أصرله و أصل اإلنسان، أصل اإلنسران آدم، في لرق اإلنسران الذي هو 

ْصرررِّ }واررراد برره المررني، برردليل االسررتيناء بعررده،  ْسرررأ َوعاْلعع ررانع لعفِّرري خ  نسع ن ررواَإِّنَّ اإلِّ ينع آمع  {إِّالَّ الَّررذِّ
لعرام لنن هل هو من العام الباقيرة علرى عمومره؟ أو مرن ا نعم، ،[، فالالم جنسية3-1]العصر:
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المخصرروأ أو مررن العررام الررذي يررراد برره الخصرروأ؟ ألنرره مررا كررل النرران ع ل ِّمرروا القرررآن، مررن 
مرره، ، يعنرري علرم مررن أراد تعلي-جررلَّ وعرال-المسرلمين مررن ال ي حسرن قررراءة حرر  مررن كرالم هللا 

تا له أن يتعلم  .علم من ك 
 "... ََْسَماَ  ُكلِ  َشْي    [3]الرحمن:{َعلََّمُه اْلَبَيانَ }"

ررا}: -جررل وعررال-إذا كرران المررراد آدم، كمررا فرري قولرره هررذا  لَّهع مع اأْلعْسررمعاءع ك  لَّررمع آدع  .[31]البقرررة: {وععع
 نعم.
اَن." َِ ا َواْاِن َكْي  .."َوِقيَل: َعلََّمُه اللَُّغاِ  ُكلََّها  َوَعِن اْاِن َعبَّا   ََْيضم

حتررى  ع ل ِّررم كررل أرريء يفيررة، معنررى أن آدمعلررى أن اللغررات توق علمرره اللغررات كلهررا، وهررذا بنرراء
بمفرداتهرا أو بعصرولها؟ بلغرةأ واحردة  ؟قصعة وما أأبهها، يعني هل ع ل ِّرم أسرماء األأرياء كلهراال

يقرول ع ل ِّرم أو بمميب اللغرات؟ هرذا محرل خرال  برين أهرل العلرم، فمرن يقرول أن اللغرات توقيفيرة 
م األصررول يقررول ع ل ِّرى بعررد، والرذي يقررول اجتهاديرة مي ومررا سيسرمكرل أريء، كررل أريء مررا سر

ع ل ِّررم  ،ومررنهم مررن يقررول: بررالتلفيق .والممررل والتراكيررا كلهررا اصرر الحية وبقيررة المررواد واأللفررا 
 -جرلَّ وعرال-علرى كرل حرال الرنص علرى أن هللا  .بنوه في أأياء، ومنهم يتوقر  أأياء واجتهد

رره أعلمرره األسررماء كلهررا، فهررل  قبلنرررا الررذي ال يعرفهررا مررن سررماء المخترعررات الحدييرررة ممرررا ع ل ِّمع
ط واجتهرد النران فرري بسرنوات أو مرن قبرل وجودهررا بعيرام؟ أو ع ل ِّرم مرا يحترراج إليره فري حياتره فقرر

 .قيرة وتلفيقيرة ورابعهرا التوقر توقيفيرة وتوفي :فاألقوال في المسعلة أربعرة ؟األسماء المحدثة بعده
 نعم.
ان:" َِ ا َواْاِن َكْي اُن َ اُ َها َوَعِن اْاِن َعبَّا   ََْيضم َِ ْن مٌَّد  اإلِْ ََ -َلى هللا عليه وسلم-ُ َراُد ِآِه ُم
". 

ه عليرر-فهررل المررراد بررالقرآن المعرررو  كررالم هللا المنرر َّل علررى نبيرره محمررد  إذا قلنررا اإلنسرران آدم
ا قلنرا المرراد بررالقرآن مرا بررين فتين، أو المررراد بره القرراءة؟ فررمذدالمحفررو  برين الر -الصرالة والسرالم

عليرره -، وإذا قلنررا المررراد برره القررراءة فمحمررد -الة والسررالمعليرره الصرر-فتين فاإلنسرران محمررد دالرر
 نعم. .جني اإلنسان باإلنسان المنيال يقرأ، واألظهر أن المراد  -الصالة والسالم

اُه َاايَّ " ًَلِل  َوِقيَل: َما َكااَن َوَماا َيُكاوُن  ِْلَنَّ َراِم  َواْلُهَد  ِمَن الضَّ ََ ًَلِل ِمَن اْل ََ َن َواْلَبَياُن َاَياُن اْل
ا : ََّ ا ِلايَن َواْْلِخاِرشَن َوَشاْوِم الادِ  ِن  َوَقااَل الضَّ ِ ياُا ْااُن  َعاِن اْْلَوَّ ار   َوَقااَل الرَّ ْياُر َوال َّ ََ اْلَبَيااُن اْل

ُهاَو  ُ َو َما َ ْهَفُعُه َوَما َيُضرُُّه  َوَقاَلُه َقَ اَدة ُ  َََنس: اُن ُ َراُد ِآِه َجِمياُا الهَّااِ  َِ َِ ْن اْساٌم َوِقيَل: اإلِْ
 "ِلْلِجْهِس َواْلَبَياُن َعَلى َ َ ا اْلَكًَلُم َواْلَفْهُم.

 نالم المفهرومبرالالن رق  .نالم المفهرومبرالخصيصرة اإلنسران، الرذي هرو الن  رق نعرم. الرذي هرو 
رم اإلنسران فهرو أعمرم، ال ين ر اعرد اهذا ما يختص به اإلنسان، وم ق، وإن ن رق بزريءأ ال ي فهع

رريقبررل التلقررين فين ررق بمررا ي  اعرره مررا جررد فرري بعرر  أنو أو و  خرجرره عررن كونرره ن، لنررن هررذا ال يلقَّ
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عرم هللا ومرن أعظرم نِّ  خصائصرههرو مرن فلن رق الذي هو ا م البيانل ِّ فاإلنسان هو الذي ع  أعمم، 
 نعم. .على بني آدم -جل وعال-
ااا" َِ ْن ااَل ِآاِه اإلِْ ااا ُِضِ  َيااَواِن  َوَقاااَل َواْلَبَيااُن َعَلااى َ اَ ا اْلَكااًَلُم َواْلَفْهااُم  َوُ اَو ِممَّ ََ ُن َعَلااى َسااِِِر اْل

اَنُهُم الَِّ ي َ َ كَ  َِ : َعلََّم ُكلَّ َقْوم  ِل يُّ دِ  ُِّ اطُّ ِآااْلَقَلِم  َنِرياُره ُ  :لَُّموَن ِآِه  َوَقاَل َيَمانٌ ال ََ  اْلِكَ اَآاُة َواْل
اَن َما َلْم َيْعَلمْ ََعلََّم ِآاْلَقَلِم} َِ ْن  "[5-4]العلق:{َعلََّم اإلِْ

 .ا  البيررررررررران، واألصرررررررررل فيررررررررره الن رررررررررقالنتابرررررررررة والخرررررررررط برررررررررالقلم نرررررررررو  مرررررررررن أنرررررررررو  يعنررررررررري
َبان  }" ِْ َُ ْمُس َواْلَقَمُر ِآ َبَر  َقااَل اْااُن   [5]الرحمن:{ال َّ ََ َلْضَمَر اْل اب  َمْعُلوم  َِ َِ َِ ََْي َيْجِرَشاِن ِآ

اب  ِِي َمَهازِ  :َعبَّا   َوَقَ اَدُة َوََُاو َماِلك   َِ َِ يَداِن َعْهَها  َوَقاَل ََْي َيْجِرَشاِن ِآ َِ َل ََّل َيْعُدَواِنَها َوََّل َي
انَ  َِ َهااُر  :اْاُن َزْشد  َواْاُن َكْي ُ، اْْلَْوَقاُ  َواْْلَجاُل َواْْلَْعَماُر  َوَلاْوََّل اللَّْياُل َوالهَّ َِ َْ َيْعِهي ََنَّ ِاِهَما ُت

ُ، َشيْ  ُِ َْ ْمُس َواْلَقَمُر َلْم َ ْدِر َََحٌد َكْيَف َي ْ ُر ُكلُُّه َلْيًلم ََْو َنَهارماَوال َّ  ."ئما َلْو َكاَن الدَّ
إذا كران الزريء لريي لره أجر اء ي عررع  بتعاقبهرا فمنره ال يمكرن أن ي حرال عليره أريء، ولرذل  لرو 

م حلوله من يوم االثنين :قيل ين يحل في يوم االثنين، هل ي فهع  ،في الصبا  لفالن على فالن دع
يٌء واحرد فرال ي فهرم فري العصرر؟ مرا ي فهرم، ألنره متصرل، أر أو ،أو في الظهرر ،أو في الضحى
ررنَّه  عمررر عوالترر .إال بالتنصرريص رري هللا-راخ لمررا سع رراهَر هررذا، لمررا جرريء لرره  هسرربب - عنرره وأَر
ترراراخ،  هأررعبان القررادم؟ أيهمررا؟ مررا فيرر أوأررعبان الماَرري  :قررال ،ن إلررى أررعبانيرربصرر  فيرره د

يعر  يروم مريالده وال  يعني كمن ؟سنة كذا هما في ،تاراخاليمكن أن ي وصل إلى الم لوب من 
قرول: ت ؟أنت مولود في ليلرة العيرد، لنرن أي سرنة :وأمه تقول ،أهله بين استفاض، يعر  السنة
ميرل هرذه األمرور التري لريي لهرا فتراراخ،  مرا يعرر ؟ مرا يعرر  أويعرر  تراراخ  هرذا .مرا أدري 

والقمرر بحسربان، لرو كانرت آيررة  الزررمي صرل لرذل  هنراو ء ي حردد المرراد بهرا مررا يمكرن أن يأجر ا
 نعم. .يحسبون  واحدة وأيٌء واحد إما ليل وإما نهار ما عر  النان كي 

يُّ " ادِ  ُِّ اِاَذا َجااَ  َََجُلُهَماا  :َوَقااَل ال اَبان  َتْقاِد ُر آَجاِلِهَماا ََْي َتْجاِري ِآآَجاال  َكآَجااِل الهَّااِ   َِ ِْ َُ ِآ
امىىُكالٌّ َيْجااِري َْلَجا} َ َلَكاا  َنِرياُرُه: َِ ا : ِآَقااَدر    [2]الرعد:{ل  ُم ََّ ا  ُمَجاِ اد: قاالَوَقااَل الضَّ

َباُن َقْد َيُكوُن َمْصَدَر  ِْ َُ َحى  َيْعِهي: ُقْ َبَها  َ ُدوَراِن ِِي ِمْثِل اْلُقْ ِ،  َواْل َباِن الرَّ ِْ َُ َبان  َك ِْ َُ ِآ
َبانما ِْ بما َوُح ِْ مِ  َح ُبُه ِآالضَّ ُِ ْبُ ُه ََْح َِ  "...ْفَرانِ ِمْثُل اْلغُ  َح

 نعم. .من الحساب
اآِمْثُل اْلُغْفَراِن َواْلُكْفرَ " َِ اِن  َوِح ََ ْج ا... هاِن َوالرُّ  "ََْيضم

 .وحسابةً  اوحسابًة، حسبًا وحسبان
اَآة" َِ ا ََْي... َوِح  "ََْيضم

 .عددت ه  
اِب  :ََْي َعَدْدُتُه  َوَقاَل اْْلَْخَفُ  " َِ َِ  ..."َوَشُكوُن َجَماَعَة اْل
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 نعم. .يعني جمب
 ..."ِمْثُل ِشَهاب  َوُشْهَبان  "

 نعم. .و راب و ربان نعم. وع قبان، وعقاب
ِِاي اْلَكْهافِ " َهاُم اْلِقَصااُر  َوَقاْد َمَضاى   ِِ مِ  اْلَعَ اُب َوال ا ِآالضَّ َباُن ََْيضم ِْ َُ اَباَنٌة   َواْل ِْ اْلَواِحاَدُة ُح

ِغيَرُة  َتقُ  ا اْلِوَساَدُة الصَّ َباَنُة ََْيضم ِْ َُ ِ،  َواْل َِّ ََ ْيَر ُم ََ ْدَتُه  َقاَل: َلَثَوْشَت  ْبُ ُه ِإَذا َوسَّ َِّ وُل ِمْهُه: َح
م  َوََّل ُمَكفَّن   ْيَر ُمَكرَّ ََ د  َيْعِهي  ْيَر ُمَوسَّ ََ ُجَدانِ } .ََْي  ِْ َجُر َي َقااَل اْااُن   [6]الرحمن:{َوالهَّْجُم َوال َّ

ْيُرُه: الهَّْجُم َما ََّل َساَق َلُه وَ  َعبَّا    ََ َجُر َما َلُه َساٌق.َو  "ال َّ
النمم الذي ال يبر  األرض وال يرتفب  .ال سا  له من النبات وما له سا  يعني من النبات، ما
 نعم. .والزمر ما له سا  فيرتفب به عنها ألنه ال سا  له،

ْفَواَن ْاِن َََسد  ال َِّميِميُّ " ََ  :َوََْنَ َد اْاُن َعبَّا   َقْوَل 
 َقاااُع اْلَكِبيااُر ِعَضاااَ هُ َلَقااْد ََْنَجااَم الْ 

 
ِِاااااالِ  ... ااااااا َتِماااااايم  َوَوا  َوَتاااااامَّ ِآااااااِه َحيَّ

 
 َوَقاَل ُزَ ْيُر ْاُن ََِاي ُسْلَمى:

اااااُجهُ  ِِ اااااوِل الاااااهَّْجِم َتْه َُ  ُمَكلَّاااااٌل ِآُل
 

 رش  الجهاوب لضااحي ماِاه حباك ...
 

اا اامِ  ُنُجومم ااْيُ  َ ااْهُجُم ِآالضَّ ااُجوِد َواْشااِ َقاُق الااهَّْجِم ِمااْن َنَجااَم ال َّ ُِ ا َظَهااَر َوَطَلااَا  َوُسااُجوُدُ َما ِآ
ا  ُ  ََّ ا اْمَس ِإَذا َطَلَعااْت ُثاامَّ  ِظًَلِلِهَماا  َقاَلااُه الضَّ ااَ ْقِبًَلِن ال َّ ِْ ُهَمااا َي َوَقاااَل اْلَفاارَّاُ : ُساُجوُدُ َما ََنَّ

ااُج: اَر اْلَفاْيُ   َوَقااَل الزَّجَّ ِِ  َراُن الرِ الِ  َمَعُهَماا  َكَماا َقاالَ ُساُجوُدُ َما َدوَ  َيِمايًَلِن َمَعَهاا َح َّاى َ ْهَك
 "[.48]الهَل:{َ َ َفيَُّل ِظًَلُلهُ }: َتَعاَلى

هرذه أمرور  -جل وع -وتسبيحها له  -جل وعال-ميل هذا من األمور ميل سمود األأياء هلل 
فليي لنا أن ندخل في تفاصيل أأياء ال ندركها، اللهرم إال مرا  مال،خبرنا بها على سبيل اإلجأ  

وما عدا ذل  كي  يسمد  -عليه الصالة والسالم-لتنصيص عليه كتسبيح الحصى بيده جاء ا
هررذه أمرور ال ت ردرعل بالعقررل وال وكير ...،  ؟ى؟ كير  يسررمد الزرمر؟ كير  يسرربح الحصرالرنمم
ال نسرررت يب إدراكهرررا إال  بعأرررياء عقولنررراة، فلررريي لنرررا أن نقحرررم أنفسرررنا و النيفيررر لرررىع ل يررردلنقررر
 .نعم .توقي  وال توقي الب
ااُن َوُمَجاِ اٌد:" َِ ََ ِِاي َقااْوِل ُمَجاِ اد  َدَوَراُن ِظلِ ااِه  َوُ ااَو  َوَقااَل اْل اَماِ   َوُسااُجوُدُه  َِّ الاهَّْجُم َنْجااُم ال

.  "اْخِ َياُر ال ََّبِريِ   َحَكاُه اْلَمْهَدِويُّ
، ثم تستعذن لل لو  مرًة ثانية وهذا صحيح، ة تسمد تحت العرشالزمي في كل ليل ون يعني ك
في الصحيح مب أنها ال تبر   وال تغادر فلنها، بدليل أنها ال تغيا، بل تنتقل من ق  ر إلى بل 

ق  ر، هل يمكن أن نقول نضرب هذا بهرذا؟ ونقرول مرا يمكرن أن تسرمد تحرت العررش ألنهرا ال 



 

 

 
8 

سورة الرمحن  -تفسري القرطيب

(001) 
8 

اإلنسان  ألحدأ كالم، وهنال أمور مهما بذلتبر  وال تغادر؟ ال ال يمكن، إذا صح الخبر فليي 
جرل -يعني ميرل مرا يقررر أريخ اإلسرالم و يرره أن هللا ، ل المعرفة لن يست يب إدراكهاوسائمن 
ين ل في آخر كل ليلة، كما جاء في الحديث الصحيح وأنه ال يفرار  العررش، وال يخلرو  -وعال

 جاءنا نحن يب أن ندركه بعقولنا؟ مكانه من العرش، ال يخلو منه العرش، يعني ميل هذا نست
رى ون   بعرر  المبتدعرة علرى إب رال حرديث النر ول أن الي لررث   حرت، ولرذل  اسرلمالنصروأ نَر

لر  ال يخرتص ذو ليره أنره نرازل فري كرل الليرل، األخير من الليل ينتقل من بلد إلى آخر، فيل م ع
عنردهم  فالي لث األخير عند قوم هو أول الليل عند قوم، فمذا جاء الي لث األخيرر، بالي لث األخير

هذه أمور ال ت ردرل، ولمرن استرسرل ورائهرا سرو  يضرل وال محالرة،  .قومإذا به في النهار عند 
ون المبتدعرة، ءوأ، وهرذا هرو سربا َرالل مرن َرل مرن ر ه النصبوسو  يننر ما جاءت 

 نعم. .لنصوأ، مما ال ي درعل بالرأيأنهم أقحموا أنفسهم بما وراء ا
َجِر إِ " اُن.َوِقيَل: ُسُجوُد الهَّْجِم َُُِوُلُه  َوُسُجوُد ال َّ  "سََ

 إمكان.
اًَل َتْعُباُدوا الاهَّْجَم  َوِقيَل: .  َحَكاُه اْلَماَوْرِديُّ َكاُن اَِّلْجِ َهاِ  ِلَثَمِرَ اِإمْ  ٌر ،َّ  َِ ََّ ا َِ ِإنَّ َجِمياَا َذِلاَك ُم

اااِاِئيَن الهُُّجاوَم  َوَعَبااَد كَ  اَجرَ َكَماا َعَبااَد َقاْوٌم ِمااَن الصَّ ااجُ  .ِثياٌر ِمااَن اْلَعَجااِم ال َّ ُِّ ُضااوُع  َوال َُ وُد: اْل
ِِ  َحَكاُه اْلُقَ ْيِريُّ َواْلَمْعِهيُّ ِآِه آَثاُر الْ  ُدو ا  قال .َُ ََّ اًَلمُ : الهَّ ِْ ُجوِد ِِي اللَُّغِة: اَِّلْسِ  ُِّ ُل ال َْ ََ 

 ِ ْنِقَياُد ،َّ ِ -َعزَّ َوَجلَّ -َواَِّل ًَلُمَها ِْلَْمِر َّللاَّ ِْ ُهَو ِمَن اْلَمَواِ  ُكلِ َها اْسِ  َواْنِقَياُدَ اا  - َوَجلَّ َعزَّ -  َِ
ِِاي الاهَّْجِم ِآَمْعَها اُد ْااُن َ ِزشاَد  مَّ ََ ًَلِة  َوََْنَ َد ُم َيَواِن َكَ ِلَك َوَشُكوُن ِمْن ُسُجوِد الصَّ ََ ى َلُه  َوِمَن اْل

 الهُُّجوِم َقاَل:
يَرة   َِ ااَ  ِْ ِِااي ُم َباَتااْت َتُعاادُّ الااهَّْجَم  َِ 

 
 "ُموُدَ اااَساِرشٌا ِآَلْ ااِدي اْْلِكِلاايَن جُ  ...

 
 نعم. .بردمالبن ي اد من هو؟ راد بذل  النموم ألن الواحد ال يعد، ومحمد وا
َعَها}" َماَ  َرَِ َِّ مَّالِ  [7]الرحمن: {َوال َِّ َما ُ  "َوَقَرََ ََُاو ال َِّ ِا َعَلاى اَِّلْاِ اَداِ  َواْخَ ااَر َذِلاَك َوال ِْ " ِآاالرَّ

ُجَدانِ } َلمَّا ُعِ َف َعَلى اْلُجْمَلِة الَِّ ي ِ ي: ِْ َجُر َي   "{َوالهَّْجُم َوال َّ
مررل، لنررن نصرربه  مررل علررى ج  ورفررب  قررديره:بفعررلأ محررذو  يفسررره المررذكور، تأن هررذا ع رر  ج 

ٌم عليرره، لنررن  :ومررنهم مررن يقررول .االسررماء رفعهرر هررو منصرروٌب بالفعررل المررذكور، مفعرروٌل لرره مقرردَّ
 .صراين و يرهم البد منهند البع ديرفالتق ،ا، نصا الضمير واأتغل بهذكور نصمالفعل ال

اُجَدانِ } َواْخَ اَر َذِلَك َلمَّا ُعِ َف َعَلى اْلُجْمَلِة الَِّ ي ِ َي:" ِْ َجُر َي َجَعاَل اْلَمْعُ اوَ  {َوالهَّْجُم َوال َّ َِ  
بما ِمْن ُمْبَ َدإ  َوَخَبر  َكاْلَمْعُ وِ  َعَلْيِه   ِِْعال  و ُمَركَّ  َ اُدلُّ َعَلْياِه َماا اْلَباُقوَن ِآالهَّْصاِ، َعَلاى ِإْضاَماِر 

ِِاي اْْلَْرِض اْلَعاْدَل  {َوَوَضَا اْلِميَزانَ } َآْعَدهُ  يِ   ََْي َوَضاَا  دِ  ُِّ ََِي: اْلَعْدَل  َعْن ُمَجاِ د  َوَقَ اَدَة َوال
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ُِااًَلٌن َكااَ ا ََْي ََْلَقاااُه  َوِقيااَل:  الَّااِ ي َََمااَر ِآااِه  ُيَقااال: ااِرشَعَة  َوَوَضااَا  ُ ال َّ َعَلااى َ ااَ ا َوَضااَا َّللاَّ
 .."اْلِميَزاُن.

ق، واإللقرراء بزرردة الوَررب ترررل الزرريء علررى الموَررو  عليرره برفرر .الوَررب واإللقرراءالفررر  بررين 
يرره علررى األرض، برين أن يلقو بررين أن يضرب اإلنسرران المصرح  علررى األرض  وقروة، ولررذا فرر  

وإن فعهررل العلررم يررون أن وَررب المصررح  علرى األرض ال إأرركال فيرره،  .فررٌ  بررين هررذا وهرذا
كان خال  األولى لننه جائ ، بخال  إلقاؤه على األرض ورميه على األرض فهذا اسرتخفا  

 نعم. .وأمره أديٌد وخ ير -جل وعال- بكالم هللا
إال هللا محمررد  ال إلره يرا أريخ فري حالررة المصراح  هرذه مكتروب عليهرا أحسرن هللا إلير  طالا،:

 بعن؟ افيه مصاح  كيير من المساجد، هل هذه تحملها  رسول هللا
 مكتوب؟ال ما: ال يخ
 مكتوب على أ رافها ال إله إال هللا محمد رسول هللا. طال،:
 ؟ انبالم ما: ال يخ
 .ما فيطال،: 
 ما في مانب.ال يخ: 
 .ح اعليها مصأواوَب  يوَب عليها ورقة طال،:
  .عليها مصح ، كما يوَب المصح  على المصح : واوَب ال يخ
 ابة فيها ما فيها بعن؟تنيعني إذا كان الطال،: 
 .ما فيها إأكال إن أاء هللا: ال يخ
ل، بعر  يها بع  النان كمرا هرو الحاصرإليستند بعن ست خدمت لغير ذل  وامت هنت، أما إذا ا

يمعلره  ينرام عليره المصح  وامعله وراء ظهره، يسرتند إليره أوعلى النان ي بق هذه النرسي 
 م.نع .هذا امتهان، ال يموز ،هذا ال ،وسادة

ااْيِن ْاااِن " َِ َُ َ اااُج ِإَلْيااِه َوُ ااَو َقااْوُل اْل َْ ِِيااِه َاَياااَن َمااا ُي َوِقيااَل: َعَلااى َ ااَ ا اْلِميااَزاُن: اْلُقااْرآُن  ِْلَنَّ 
اُن َوَقَ ااَدةُ  اْلَفْضاِل  َِ ََ اا َوَقااَل اْل ا ُ  ََْيضم ََّ ا ااِن الَّاِ ي ُ اوَزُن ِآاِه  :َوالضَّ َِ ُ اَو اْلِمياَزاُن ُذو اللِ 

َ   َوُ ااَو َخَباٌر ِآَمْعَهااى اْْلَْمااِر ِآاْلَعاْدِل  َ ااُدلُّ َعَلْيااِه َقْوُلااُه ِلَيْهَ ِصاَف  اااُ  َآْعُضاُهْم ِمااْن َآْعاا ِآااِه الهَّ
اطِ }َتَعاَلى:  ِْ ْكاُم  َوِقياَل: َََراَد   [9]الرحمن:{َوََِقيُموا اْلَوْزَن ِآاْلِق َُ اُط اْلَعاْدُل  َوِقياَل: ُ اَو اْل ِْ َواْلِق

ِِاَوْضَا اْلِميَزاِن ِِي  ُل ِميَزان  ِمْوَزان  َوَقْد َمَضاى  َْ ي اْْلَْعاَراِ  اْلَقاْوُل اْْلِخَرِة ِلَوْزِن اْْلَْعَماِل  َوََ
  ".[8]الرحمن:{َََّلَّ َتْ َغْوا ِِي اْلِميَزانِ } .ِِيه 

تعامرل بره فري الردنيا مرن المحسرون المعرَّ  بعلر يحتمل أن يكون المراد به المي ان مرا ي   المي ان
، وأن يكون المي ان التي ت وزن به األعمال يوم القيامة، وأن يكون المي ان الم عبَّر بره لنفتينذو ا

 المتخاصررمين وبررين المتبرررايعين عررن العرردل فيكررون معنوارررًا، ألن بررالمي ان يحصررل العرردل برررين
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قررد  ،مررال وارد، فاالحتاولرذا تمرردون فرري أرعار وزارة العرردل مي اًنر فصررار أرعارًا للعرردل،وبرين... 
 نعم. .ه المميبي راد ب

  ..".َمْوِضُا " ََْن " َيُجوَز ََْن َيُكوَن َنْصبما َعَلى َتْقِد رِ  [8]الرحمن:{َََّلَّ َتْ َغْوا ِِي اْلِميَزانِ }"
 .ة في الالم أال، أصلها أن الفي المد مة في الالم، موَب أن المد م

.َيُجوَز ََْن َيُكوَن َنْصبما َعَلى َتْقِد ِر َحْ ِ  َحْرِ  الْ "  .."َجرِ 
 نعم. .دخلت عليهوالمراد أن وما 

ُه َقاَل: ِلَئًلَّ َتْ َغْوا  َكَقْوِلِه َتَعاَلى" ُ َلُكْم ََن َتِضلُّوا}: َعَلى َتْقِد ِر َحْ ِ  َحْرِ  اْلَجرِ  َكَلنَّ  {ُ َبيِ ُن َّللاَّ
ْعَراِب 176]الهِا :  ..".[  َوَشُجوُز َََّلَّ َيُكوَن ِل " ََْن " َمْوِضٌا ِمَن اإلِْ

، خزررية أن مفعررول ألجلررهامروز أن تنررون أن ومررا دخلررت عليرره فرري محرل نصررا مفعررول لرره، و 
 .ت غوا

َ ُكوُن ِآَمْعَهى "ََيْ َوَشُجوُز َََّلَّ َيُكوَن ِلا " ََْن " َمْوِضٌا ِمَن اإْلِ " " َوَتْ َغْوا َعَلى َ َ ا ال َّْقِد ِر ْعَراِب َِ
اا  َكَقْوِلاِه َتَعاالى: اْمُ اوا  َوال ُّْغَيااُن  [  ََِي:6]ص:{ْهُهْم ََِن اْمُ اواَق اْلَماَأُ ِماَوانَ َلا} َمْجُزومم
َماْن َقاال: دِ   َِ ََ اُه اْلِمياَزاُن الَّاِ ي  ُمَجاَوَزُة اْل اْلِمياَزاُن اْلَعاْدُل َقااَل: ُطْغَياُناُه اْلَجاْوُر  َوَماْن َقااَل: ِإنَّ

ُس ُ وَزُن ِآهِ  َْ ُه َقاَل:   َعبَّا   َقاَل اْانُ  . َقاَل: ُطْغَياُنُه: اْلَب وُنوا َمْن ُوِزْنُ ْم َلُه  َوَعْهُه ََنَّ َُ ََْي ََّل َت
َياُل َواْلِميَزاُن. َرْشِن ِاِهَما َ َلَك الهَّاُ  َيا َمْعَ َر اْلَمَواِلَي! ُولِ يُ ْم ََمْ  َْ  "اْلِم

بيرررب التخصرريص هررذا أو هرررذين األمررران برررالموالي ألنهررم بصرردد خدمرررة، خدمررة أسررريادهم أهررل 
 نعم. .الصفقة مب سيد تولى ذل  المولى الزراء وأهل العقود، وهم يكيلون وا نون إذا تمتو 

 طال،:.......
إذا كان عنردهم مرن الصرالحيات مرا يخرولهم علرى ذلر  واتفقروا مرب صراحا المحرل أو : ال يخ

  الور ر هذا ما فيه إأكال، لنن إذا كان المع ى مكلفًا فرمن  ير نني ستفاضأو ا هرآهم يفعلون
وأخذه مرن يرده فراألمر فيره سرعة إن  إذا كان  ير م نل  واصع ا صده عن ذل و يعخذ،  أن ال

 نعم. .أاء هللا
 طال،:.......

 نعم. .رجحم ، إيمي ان القيامة أنه: ال يخ
 طال،:............

 ؟انبالم ما: ال يخ
 طال،:..........

 البائب؟  والياني أقره على ذل ؟: ال يخ
 طال،:..........

 ...البيب .ما هو بالمعياو المبا  هو السليم  المقصود أن: ال يخ
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 طال،:.........
 . نعم.قراٌر لهإقراٌر له، إسكت هذا  وأإذا رآه  على كل حال: ال يخ

 "...ومن قال إنه الََم"
بعر  مرن يبيرب عنرده أريء مرن . أمور يعني يستغربها أوساط النان في مسرعلة الروزن  مر بنا

ح، تمده إذا وَب ما يراد وزنه فرجحت النفة، إن أرال حبرة نقرص الروزن وإن  الحرأ بل الز 
لرا المير ان ولسران المير ان علرى رجح ليسرتوي قوا ةحبة زاد، فيض ر أن يعخذ هذه الحبوَب 
لمرا وَررب يعنرري حصرل لنرا، اأرترانا بضراعة فاكهررة مرياًل تفرا  مرياًل،  .بمرادة أخررو سرواء  حرد

ر لسان المير ان واحدة رجحت، لما أالها خ  المي ان، فعخذ حبة من اليوسفندي وَعها، صا
، افترراضما هرو  يعني ..، يعني هذا و جدقد يضب حبة ب ا ي مياًل أنت ..وأنت ما تراد هذا

دة هررل م لرروب أن يق رررب نصرر  واحررر ؟ل هرررذا لررروب فرري ميررالم هررذا لرريي برررافتراض لنررن مررا
م أن يرررجح هرذه بعرد فيهررا مرا فيهرا، وهرو ال ي لر ع  ؟بيرتإلرى القبرل وصررول   واضرعها، وقرد تتلر 

ر انتهى.نإالمي ان ال ي ل م،   ما إذا استوو لسانه مب اآلخع
 ..طال،:....
الفضررل، وإال األصررل العرردل لرريي لرر  وال برراب مررن . أن يرررجح فهررذا مررن برراب الفضررل: ال اايخ

خ ، هل لره أن ي ررجح بغيرر  فعهاإن ر األمور إن وَب الحبة رجح و  علي ، لنن في ميل هذه
يعني ما فيه إأركال تزرتري برتقرال وا ررجح بيوسرفندي،  ،؟ ألنه إن وَب نص ة المزترا المادة 

هرذا مررا فيره إأرركال، يعنري يسرروي الميرر ان لنرن إذا أتررى بزريء ال تراررده أصراًل، أنررت ال تراررده، 
 .على الع ر ميل هذه األمور تمري ف

 طال،:..............
 .معرو : ال يخ

 طال،:...........
 ؟مي ان وال قبان: ال يخ
 .مي ان: طال،
 مي ان: ال يخ

 طال،:..........
  هذا الصا  هذا!: ال يخ
 إيوا. الصا  :طال،
 .ما هو بالمي ان .الصا  هذا: ال يخ

 طال،:........
 إي معرو  هذا: ال يخ
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 طال،:.........
ب ره ير علرى أرخص ربرط كفرة المير ان بحبرل ور هذا فضل لنن يبقى بالمقابل و جد وع  : ال يخ

 .الحبل، يعني الت في  موجود يسير جربمصبعه، بحيث إذا وَب أيء 
 ......:طال،
 .القرآن بذمه والوعيد على من فعله ون لأقول الت في  موجود : ال يخ

ِرشُف  َوِقيل:" َْ ْكُم َقاَل: ُطْغَياُنُه ال َّ َُ ُه اْل َرُكْم َََّلَّ َماٌر  ََْي َوَضَا اْلِميَزاَن َوََمَ ِِيِه ِإْض  َوَمْن َقاَل ِإنَّ
ِِياهِ  ااطِ } :َتْ َغاْوا  ِْ اَ ِقيمما ِآاْلَعااْدِل  َوَقااَل ََُاااو ََيِ  [9]الرحمن:{َوََِقيُمااوا اْلاَوْزَن ِآاْلِق ِْ َعُلاوُه ُم ِْ : ا
ْرَداِ   اِط َواْلَعاْدلِ -رضي هللا عهه-الدَّ ِْ اَن اْلِمياَزاِن ِآاْلِق َِ َقاَماُة  َوَقااَل اْااُن ُعَيْيَهاَة: .: ََِقيُموا ِل اإلِْ

ُط ِآاْلَقْل،آِ  ِْ  ".اْلَيِد َواْلِق
والنايرل، فرمن كران يكيرل لنفسره احتراط لنفسره فرال  لفضل أن يكون األمر معلق برالوازن العدل وا

يمعرل المير ان يررجح، وإذا كران يكيررل لغيرره مرن مالره فرال أرر  أن إبرراء الذمرة تنرون بالرجحرران 
رم يل القسمة، إذا قسم صاحا الزرعن فينبغري أن يتفضرل عالموزون، يعني م لرى  يرره، وإن ق سِّ
علرى رو، وعلى كل حرال ميرل هرذه األمرور قد يكون هنال  فضل من جهةأ أخ .له جعل العدل

 اإلنسان أن يخرج من عهدتها بيقين، يخرج من العهدة بيقين، نعم.
 أليي من الور  يا أيخ؟: طال،
نقررول العرردل هررذا مررا فيرره إأرركال وال لرروم وال مذمررة فيرره، لنررن  مررا فيرره أرر  أن العرردل: ال اايخ

 نعم. .وتماوزه هو الذي ي ذعم عليه الفضل هو الذي ي مدع  فيه وال اادة
ُط ِآاْلَقْل، ِ  َوَقاَل اْاُن ُعَيْيَهَة:" ِْ َقاَمُة ِآاْلَيِد َواْلِق وِميَّة ِ  َوَقاَل ُمَجاِ ٌد: اإلِْ ُط اْلَعْدُل ِآالرُّ ِْ يَل: َوقِ  اْلِق

ًَلةَ  :َكَقْوِلكَ ُ َو   ..."ُ  ََْسَواَقُهْم ََْي َََتْوَ اَوَََقاَم الهَّا " ََْي َََتى ِاَها ِِي َوْقِ َها."َََقاَم الصَّ
يعني إقامة الصالة التي جاءت بها النصوأ باعتبارها ركن من أركران اإلسرالم، ومرن دعرائم 

رلِّ ي»جه المزرو ، النظام وإقام الصالة، إقام الصالة أداؤها على الو  را رعأعْيت م رونِّي أ صع مع رلَّوا كع ، «صع
 نعم. .-عليه الصالة والسالم-ن النبي هذه إقامة الصالة، تقوامها على ما جاء ع

َْ } َوَََقاَم الهَّاُ  ََْسَواَقُهْم ََْي َََتْوَ ا ِلَوْقِ َها  ََْي ََّل َتاَدُعوا ال ََّعاُماَل ِآااْلَوْزِن ِآاْلَعاْدِل " اُروا َوََّل ُت ِِ
وا اْلَكْيَل َواْلَوْزنَ  [9]الرحمن:{اْلِميَزانَ  ُِ ََ  ".َوََّل َتْهُقُصوا اْلِميَزاَن َوََّل َتْب

يعنري مرا ي نرال يمرا التعامررل فيره بالنيرل، ومرا يروزن يمررا التعامرل فيره برالوزن، ألنره لررو و زِّنع 
يررل المرروزون الختلرر ، فررال يمرروز بيررب الربرروي المكيررل بمنسرره وزنررًا، ال  المكيررل اختلرر  ولررو كِّ

زنه يختل  عن حممه، هذا يموز، إذًا كيل المكيل بالنيل والموزون بوزن ألنه يختل  يعني و 
 .ظاهر

 طال،:........
ل: ال يخ  .ما فيه تداخ 
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 طال،:.......
 .إي: ال يخ

 طال،:.......
 ب بمنسه؟ وبربوي ميله؟يبيهذا : ال يخ

 طال،:..........
 ما فيه إأكال. ،ال: ال يخ
 ......طال،:.
هررذا إذا بيررب بمنسرره، أمررا إذا بيررب بالرردراهم والرردنانير أو بغيررر جنسرره بمررا يبررا  برره  ،ال: ال اايخ

 بدون وزن ما فيه إأكال. أج اء هنسيئة، هذا ما فيه إأكال، لو أخذ
 ..."له  ا كقو "و 

 .ل نممها وانتهت، ال ي تعامعل بهالنن أظن المكاييل أف
 :.......طال،
ع  القوانين في بعر  برالد المسرلمين المكيرال الصرا  عليره سرمن، مب األس  أن ب: ال يخ

ربط فري بعر  البلردان أرخص فري حوزتره صرا  وق رو إذا تعامعل بالصا  عليره سرمن،   َ م قرد  د ِّ
ل في أوقرات االَر راب،  ،إلى القاَي فالقاَي بماذا يحكم؟ قاَي عالِّم أر ، وهكذا يحص 

ي ؤتى له بزخص في حوزته صا ؟ فاَ ر أن إذا كانت األمة ال تستقل بنفسها، عالِّم أرعي 
 :أنت تستعمله كمنراء مرن األوانري؟ لقنره وقرال ؟كي  تستعمل هذا الصا  ؟ماذا تستعمل ،يلقنه

صر القلا حتى في ميل هرذا ما علي  أيء، حتى ميل هذا التلقين حقيقًة األلم يعت :نعم، قال
نلمرع إلرى هرذا األمرر فري برالدأ  صحيح أن الرجل سرلم مرن العقوبرة لنرن يبقرى أن كير  .التلقين

 نعم. .وهللا المستعان ؟ات في اليومي نادو فيه للصالة خمي مر 
 طال،:.........

 .نعم :ال يخ
َياَل َواْلِميَزانَ }َوَ َ ا َكَقْوِله: " َْ [  َوَقاَل َقَ اَدُة ِِي َ ِ ِه اْْلَياِة: اْعاِدْل َياا 84] ود:{َوََّل َتْهُقُصوا اْلِم

اًَلُا الهَّااِ  اْاَن آَدَم َكمَ  ََ اِانَّ اْلَعاْدَل  ا،ُّ ََْن ُ اوَِى َلاَك  َِ َِ ،ُّ ََْن ُيْعَدَل َلَك  َوََْوِ  َكَماا ُت َِ  ا ُت
َر  َوِقياَل: اَرةم َعَلاْيُكْم  َوَكاارَّ ِْ َيُكاوَن َذِلااَك َح ااَهاِتُكْم َ اْوَم اْلِقَياَماِة َِ َِ اُروا ِمياَزاَن َح ِِ َْ اْلَمْعَهاى َوََّل ُت

اِل رُ  ََ  ..."ال َّْكِرشُر ِلْأَْمرِ  َوِقيَل: ُ وِ  اْْلِي.اْلِميَزاَن ِل
لمراعراة حتري  لتنرراره اي هذا األصل لنن ك رر المير ان، يعني وَب المي ان أال ت غوا فيه، يعن

 .ون اآليءر 
 ..".ِ  اْلَوْزنِ آقاْأَْمِر ِآاِ َوِقيَل: ال َّْكِرشُر لِ "

 .بميفاء
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ِِياِه  َوِقاَراَ ُة اْلَعامَّاةِ ال َّْكِرشُر ِلْأَْمِر ِآِايفَ  َوِقيَل:" اُروا" اِ  اْلَوْزِن َوِرَعاَيِة اْلَعْدِل  ِِ َْ ِآَضامِ  ال َّااِ   "ُت
يِن  َوَقَرََ ِاًَلُل ْاُن ََِاي ُاْرَدَة َوَََآاٌن َعْن ُعْثَماَن   ِِ ِر ال ِْ ُروا"َوَك َِ َْ ايِن َوُ َماا  "َت  ِِ ِآَفاْ ِ  ال َّااِ  َوال

 "...ُلَغَ انِ 
 نعم. ؟ن اليالثي أو من الرباعيمهل هو  ،يعني

ْرُتُه َكَلْجَبرْ  .َوُ َما ُلَغَ انِ " َِ ْرُ  اْلِميَزاَن َوَخ َِ اُتُه َوَجَبْرُتاُه  َوِقياَل: "ُيَقاُل: ََْخ َِ َْ " ِآَفاْ ِ  ال َّااِ  ُرواَت
ُموٌل َعَلى تَ  َْ يِن َم  ِِ اُروا ْقِد ِر َحْ ِ  َحاْرِ  اْلَجارِ   َواْلَمْعَهاىَوال َِ َْ َواْْلَْرَض } ِِاي اْلِمياَزانِ : َوََّل َت

 ".[10]الرحمن:{َوَضَعَها ِلْأََناِم
 طال،:.............

يقلرل مرن أرعنها، يعنري رأينرا  هذا ال يمروز تمييلره، هرذه ال يمروز تمييلهرا، ألن تمييلهرا: ال يخ
صِّ  كلره ال هذا في المساجد الصراط والقن رة وعن اليسار نار تلظى وعن اليمين أأمار،  وو 

 .ذا يقلل من هيبة هذه المواق ز بحال، ألن هيمو 
ُن: اْلِجنُّ  لْأََناُم: الهَّاُ   َعِن اْاِن َعبَّا   [ 10]الرحمن:{َواْْلَْرَض َوَضَعَها ِلْأََناِم}" َِ ََ وقال اْل

ْناااس ُ  ا : َواإلِْ ََّ ااا ِِيَهااااا } ُكااالُّ َماااا َدبَّ َعَلاااى َوْجااااِه اْْلَْرِض  َوَ اااَ ا َعاااام    وقاااال الضَّ
َماااار   [11]الرحمن:{َهاااةٌ َِاكِ  ااااُن ِماااْن ََْلاااَواِن الثِ  َِ ْن اااُه ِآاااِه اإلِْ اااُل َذاُ  }ََْي ُكااالُّ َماااا َ َ َفكَّ َْ َوالهَّ

اارِ اْْلَكْ  [11]الرحمن:{اْْلَْكَماااِم ِْ ااِر َواْلِكَماَمااُة  :. َقاااَل اْلَجااْوَ ِريُّ َماااُم َجْمااُا ِكاام   ِآاْلَك ِْ ااُة ِآاْلَك َواْلِكمَّ
َ ا َِ ااِوَعااُ  ال َّْلاِا َو اٌة َوََْكَمااٌم َواْْلََكااِميٌم ََْيضم اْوِر َواْلَجْماُا ِكَمااٌم َوََِكمَّ َوُكامَّ اْلَفِصايُل ِإَذا  . اُ  الهَّ

ِ َر َح َّى َيْقَو  َُْشِفَق عَ  ُِ اُج:َلْيِه َِ    َقاَل اْلَعجَّ
اااوا ااااَ  ِإْذ ُتُكمُّ  َااااْل َلاااْو َشاااِهْدَ  الهَّ

                
ااااة  َلااااْو َلااااْم تُ  ... ااااواِآُغمَّ َُمُّ  َفاااارَّْج 

 
 ت ن مَّوا: مبني ممهول.

تنميم الحسي، اليعني ميل ما يقال من تنميم األفواه، هذا معنى هذا تنميم معنوي، لنن هنال 
 .اهة، ت لبعي األكمة والنِّمامفيما ي حتعاج إليه، إذا كان هنال وباء وكان هنال روائح كر 

َُ ُّاا" ِمااَي َعَلااْيِهْم َو َْ ااوا ََْي َُ َمااْت ََْي ََْخَرَجااْت ََْكَماَمَهااا  َواْلِكَماااُم َوُتُكمُّ َلااُة َوَكمَّ َْ ااِت الهَّ وا  َوَََكمَّ
  ََّ ااُم اْلَبِعيااِر ِلاَئًلَّ َيَعاا اا َمااا ُيَكاامُّ ِآاِه َِ اِر َواْلِكَماَمااُة ََْيضم ِْ َآِعيااٌر َمْكُمااوٌم ََْي  َتُقااوُل ِمْهاه ُ و ِآاْلَك

ََ َّْيُ اه ُ  اْيَ   ْماُت ال َّ ُجاوٌم  َوَكمَّ َْ امِ  وَ  َم ََ َّااُه  َوِمْهاُه ُكامُّ اْلَقِمايَِّ ِآالضَّ اْلَكامُّ َماا َساَ َر َشاْيئما َو
َرُة  ِْلَنََّها ُتَغ ِ ي ا َوُة اْلُمَدوَّ ُِ ُة اْلَقَلْه  لرَََّْ   َقال:َواْلَجْمُا ََْكَماٌم َوِكَمَمٌة  ِمْثُل َح،   َوِحَبَبٌة  َواْلُكمَّ

ِة َآعْ  مَّ َُ ُقْلُت َلُهْم ِكيُلو ِآ مْ َِ َُ  ِضا
                     

ااااي َكااااَ ِلَك ََْكَياااالُ  ...  َدَراِ َمُكااااْم ِإنِ 
 

ن: َِ ََ ْكَماِم} َقاَل اْل ُم ِآاللِ يِف  َوِكَماُمَها ِليُفَها الَِّ ي  {َذاُ  اَْل َلَة َقْد ُتَكمَّ َْ ََْي َذاُ  اللِ يِف َِِانَّ الهَّ
: ِِي ََْعَهاِقَها  ِرَمُة:َذاُ  ال َّْلاِ  قال اْاُن َزْشد  َْ  ".َذاُ  اْْلَْحَمال  َقْبَل ََْن َ َ َف ََّق  َوَقاَل ِع
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، واألكمرام أكمرام اليروب، الفرر   {وعالنَّْخل  ذعات  اأْلعْكمعامِّ }إال أن الفر  بين األكمام المزار إليها، 
م، ميل ما  بينها في المفرد، فاألكمام بالنسبة للنخل واحدها كِّم بالنسر، وأكمام اليوب واحدها ك 

فرة  فرة، ميرل ك  يقال في النِّفة والن فة، قالوا كل مستدير كِّفة، ميل كِّفرة المير ان، وكرل مسرت يل ك 
ف  .ةاليوب، وقد ت  لق الن فة على الغعرفعة بالن ، يقال لها ك 

ااانُ }" ََ ْش اا،ُّ ُذو اْلَعْصااِف َوالرَّ ََ ُوُ َمااا  [ 12]الرحمن:{َواْل َْ ااِعيُر َوَن ْهَ ااُة َوال َّ َِ اا،ُّ اْل ََ ُف َواْلَعْصاااْل
 ".ال ِ ْبنُ 

 .ي  تعص  به الراحالتبن ألنه خف
ْيرِه "عَ  ََ ِن َو َِ ََ ْرِع   ُمَجاِ ٌد:وقال  ِن اْل َجِر َوالزَّ :وقال َوَرُق ال َّ ْرِع َوَوَرُقاُه  اْاُن َعبَّا   ِتْبُن الازَّ

َشاُا  : وقال الَِّ ي َتْعِصُفُه الرِ  ْرِع ََيْ  َسِعيُد ْاُن ُجَبْير  ُل َما َ ْهُبُت ِمْهُه  َوَقاَلُه اْلَفارَّاُ  َآْقُل الزَّ   ََوَّ
اِا: ََ اا ِِااي الصِ  ْرَع ِإَذا َقَ ُعااوا ِمْهااُه َقْبااَل ََْن ُ ااْدِرَ   َوَكااَ ا   َواْلَعااَرُب َتُقااوُل: َخَرْجَهااا َنْعِصااُف الاازَّ

ااا   ََيْ  ْرَع ََْي َجَزْزُتااُه َقْبااَل ََْن ُ ااْدِرَ   َوَعااِن اْاااِن َعبَّ ْرِع َوَعَصااْفُت الاازَّ ااا: اْلَعْصااُف َوَرُق الاازَّ ضم
َجَعَلُهْم َكَعْصف  َمْلُكول  } اْْلَْخَضِر ِإَذا ُقِ َا ُرُ وُسُه َوَشِبَس  َنِريُرُه: :[5]الفيل:{َِ    وقال اْلَجْوَ ِريُّ

ْرُع  َوَمَكاٌن  ْرعِ َوَقْد ََْعَصَف الزَّ :َقاَل ََُاو َقْيِس ْاُن اْْلَْسلَ  .ُمْعِصٌف ََْي َكِثيُر الزَّ  ِت اْْلَْنَصاِريُّ
 ِإَذا ُجَمااااااَد  َمَهَعاااااْت َقْ َرَ اااااا

 
 "َزاَن َجَهااااِاي َعَ اااٌن ُمْعِصاااُف. ...

 
نابِّ   .يزان جع

ُ،  َوِمْهاُه َقاْوُل الرَّاِجاِز:" ِْ ا اْلَك ِآَغْياِر َماا َعْصاف  َوََّل  َزاَن َجَهاِاي َعَ ٌن ُمْعِصُف  َواْلَعْصُف ََْيضم
ِ َراِ . َْ  "ا
القعْ ر في وقته بحيث تنتفب به األرض وانبت ال ر  من جديد، فمن ما علرى لم ين ل  إذايعني 

م هزرريمااألرض سررو  يكررون عصررفً   تررذروه ا، تعصرر  برره الررراح، واكررون أيضررًا علررى مررا تقرردَّ
 .الراا 

اْهُبُل َ " ُِّ ِِياِه ال :وَقا َوَكَ ِلَك اَِّلْعِ َصاُ   َواْلَعِصايَفُة: اْلاَوَرُق اْلُمْجَ ِماُا الَّاِ ي َيُكاوُن   اَل اْلَهاَرِويُّ
اْهُبِل  ُِّ : َواْلَعْصاُف َواْلَعِصايَفُة َوَرُق ال يِت َتُقاوُل اْلَعاَرُب ِلاَوَرِق  َوَحَكاى الثَّْعَلِبايُّ  َِ ا  ِِ َوَقااَل اْااُن ال

ِر اْلِجيِم  َقاَل َعْلَقَمُة ْاُن َعْبَدةَ  ِْ ََ ْرِع اْلَعْصُف َواْلَعِصيَفُة َواْلِجلُّ ِآ   :الزَّ
ِقي َمَ انِ  ِْ  َ، َقاْد َماَلاْت َعِصايَفُ َهاَت

 
 "َحُدوُرَ ا ِماْن ََِتايِ  اْلَمااِ  َمْ ُماوُم. ...

 
د ورها من أتِّي ِّ الماء، نعم.  حع

ْرِع ِإَذا ُحِصااَد  .ِماْن ََِتاايِ  اْلَمااِ  َمْ ُماومُ َحاُدوُرَ ا " ااِر َقَصاُ، الازَّ ِْ اِا: َواْلِجالُّ ِآاْلَك ََ ا  َوِِااي الصِ 
ْزُق  عَ  اُن الرِ  ََ ْش اُ : ِن اْاِن َعبَّا   َوُمَجاِ د  َوالرَّ ََّ َوَعِن اْاِن َعبَّاا    ِ َي ُلَغُة ِحْمَيَر  وقال الضَّ
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اِ  َوَقَ اَدَة: ََّ ا َوالضَّ اُن الَِّ ي ُيَ مُّ  َوَقاَلُه اْاُن َزْشد   ََْيضم ََ ْش ُه الرَّ ا: ََنَّاُه  ََنَّ َوَعِن اْاِن َعبَّا   ََْيضم
ْرِع.  ..." َسِعيُد ْاُن ُجَبْير  َوَقالَ  ُخْضَرُة الزَّ
 .لعص ايعني مقابل 

": ْرِع    َوَقااَل اْلَفارَّاُ : ُ اَو َماا َقااَم َعَلاى َسااق   َوَقاَل َساِعيُد ْااُن ُجَبْيار  اْلَعْصاُف اْلَماْلُكوُل ِماَن الازَّ
اُن َما ََّل ُ ْؤَكُل  ََ ْش : َوالرَّ ا،ُّ ِإنَّ اْلَعْصاَف اْلاَوَرُق الَّاِ ي ََّل  َوَقاَل اْلَكْلِبيُّ ََ ااُن ُ اَو اْل ََ ْش  ُ ْؤَكاُل  َوالرَّ

اةم  َوِقيَل: اْلَمْلُكوُل  ََ ِِ ااَن َ اَراُا َلَهاا َرا َِ ْن اا  ِْلَنَّ اإلِْ انم ََ َيْت َرْش شِ  ُسامِ  َباِة الارِ  اُن ُكلُّ َآْقَلة  َطيِ  ََ ْش الرَّ
لُ  َْ ِة  َوََ ََ ِِ ْعًَلُن  َرْوَحاُن ِمَن الرَّا ُهَو َِ َبةم ََْي َيُ مُّ َِ  اْلَياِ  ِِي اْلَكِلَمِة َواٌو ُقِلاَ، َياا م ِلْلَفاْرِق َطيِ 

وَحاِنيِ  َوُ َو ُكلُّ َشْي   َلُه ُرواٌ   "...َقاَل اْاُن اْْلَْعَراِاي ِ  .َاْيَهُه َوَ ْيَن الرُّ
 .يلتبي بالعود من الخزا ونحوهال ئر الياء واو، لننها ق لبعت ياء لميل العيد،  قص

ااِنيٌّ ََْي َلاُه ُروٌا  َوَشُجاوُز ََْن َيُكاوَن َعَلاى َوْزِن َقاَل اْاُن اْْلَْعَرااِ " ََ : ُيَقاُل َشْيٌ  ُروَحااِنيٌّ َوَرْش يِ 
ِفيا َْ اَم َكَهايِ ن  َوَلايِ ن   ُثامَّ َُْلاِزَم ال َّ َِ ُلْاِدَل ِماَن اْلاَواِو َياا م َوَُْد ُلُه "َرْشَوَحاُن" َِ َْ َل ْيَعًَلِن َِ ُف ِلُ وِلاِه َِ

ِِاا اااِق الزَّا ََ ااَوِل ََ ااُ، ِمااَن الاارَّاِ  َواْلااَواِو َواْل ِِيَمااا َ َ َركَّ ااُل  َْ ااوِن  َواْْلَ اِ  اَِّلْ ِ ااَزاُز َدَتْيِن اْْلَِلااِف َوالهُّ
َرَكاةُ  ََ اِا: .َواْل ََ ا ْزُق  َتُقاوُل: َوِِاي الصِ  ااُن الارِ  ََ ْش ااُن َنْباٌت َمْعاُروٌ   َوالرَّ ََ ْش ُت ََْاَ ِغاي َخَرْجا َوالرَّ
اَن َّللاَِّ  ََ :َقالَ  .َرْش ِمُر ْاُن َتْوَل،    الهَّ

اُناااااااااهُ  ََ َلاااااااااِه َوَرْش  َساااااااااًَلُم اإلِْ
 

 َوَرْحَمُ ااااااااااااُه َوَسااااااااااااَماٌ  ِدَرْر  ...
 

: ٌِ ِد  ََ اِن َّللاَِّ ا» َوِِي اْل ََ اَنُه.  «ْلَوَلُد ِمْن َرْش ََ ِ َوَرْش اَن َّللاَّ ََ  "َوَقْوُلُهْم: ُسْب
سن والحسين أنهما؟ في وجاء   الحع
 راحانتاي.: طال،
 نتاي.راحا: ال يخ

 ماذا قال عنه؟
وله أواهد، راجب مسلم في ...في أثناء حدييه أخرجه أحمد من حديث خولة بنت حكيم طال،:

 الفردون.
 أحمد؟ مسند أو مسند الفردون: ال يخ
 هو أخرجه أحمد وقال له أواهد في مسند الفردون. طال،:
 .نعمال يخ: 

ََ  َوَقْوُلُهْم:" ِ َوَرْش اَن َّللاَّ ََ اا ُسْب اا َلاُه َواْساِ ْرَزاقما  َوََمَّ اَنُه  َنَصاُبوُ َما َعَلاى اْلَمْصاَدِر ُ ِرشاُدوَن َتْهِزشهم
ااُن{ َقْوُلاُه: ََ ْش ا،ُّ ُذو اْلَعْصااِف َوالرَّ ََ ااُن َوَرُقااُه  َعاِن اْلَفاارَّاِ    }َواْل ََ ْش ْرِع  َوالرَّ اْلَعْصااُف َسااُق الاازَّ َِ

ِة  ،ُّ ُذو الْ }وِقَراَ ُة اْلَعامَّ ََ انُ َواْل ََ ْش ِِيَهاا ُكلِ َهاا َعَلاى اْلَعْ اِف َعَلاى اْلَفاِكَهاِة   {َعْصِف َوالرَّ ِا  ِْ ِآالرَّ
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ِِْعال   ََيْ  اا َعَلاى اْْلَْرِض  َوِقياَل: ِآِاْضاَماِر  : َوَنَصَبَها ُكلََّها اْاُن َعاِمر  َوََُاو َحْيَوَة َواْلُمِغياَرُة َعْ فم
شْ  ،َّ َذا اْلَعْصِف َوالرَّ ََ اَن.َوَخَلَق اْل ََ" 

أولررى مررن  برردون فاصررل وال أرر  أن القررراءة العامررة أولررى ألن الع رر  علررى األقرررب الررذي يليرره
 .الع   على األبعد

اا َعَلا" اَن َعْ فم ََ ْش اِِيُّ الرَّ َِ ُن اْلَوْقُف َعَلى َذاِ  اْْلَْكَماِم  َوَجرَّ َحْمَزُة َواْلِك ُِ َْ ِمْن َ َ ا اْلَوْجِه َي ى َِ
ِِيَها ااَن  اْلَعْصِف  ََْي  ََ ْش اِن  َوََّل َيْمَ ِهُا َذِلَك َعَلاى َقاْوِل َماْن َجَعاَل الرَّ ََ ْش ،ُّ ُذو اْلَعْصِف َوالرَّ ََ اْل

ٌُ َكاااَن اْلَعْصااُف ِرْزقمااا  ِْلَنَّ  ْزُق ِمااْن َحْياا ْزِق  َوالاارِ  اا،ُّ ُذو الاارِ  ََ ااُه َقاااَل: َواْل َيُكااوُن َكَلنَّ ْزَق  َِ الاارِ 
ااُن اْلَعْصَف ِرْزٌق ِلْلَبَهاِِِم  وَ  ََ ْش اُه الرَّ ِِاي َقاْوِل َماْن َقااَل ِإنَّ ِِيِه  اُن ِرْزٌق ِللهَّاِ   َوََّل ُشْبَهَة  ََ ْش الرَّ

 ". اْلَمْ ُمومُ 
ْزرم وم  يقول:  ران  اْلمع ْاحع رالع إِّنَّره  الرَّ رْن قع رْولِّ مع ةع فِّيهِّ فِّري قع ْبهع ، يعنري كرعن الراحران المزرموم ال وعالع أ 

د في ميل هذا السيا ، مب أنه هو المتبادر، هرو المتبرادر يرد في ميل هذا السيا ، أو ال ي   قصع
قررره علرررى  الإألنررره وإن كرران فررري اللغرررة ي  لعرررق عليرره وا  لعرررق علرررى الررررز ، لنرررن هررو المتبرررادر 

 . المزموم أكير
َآانِ }قوله تعالى: " ُكَما ُتَك ِ  ِبَليِ  آََّلِ  َر ِ  ْنِس َواْلِجنِ   ِْلَنَّ [ 13]الرحمن:{َِ اْْلََناَم َواِقٌا  ِخَ اٌب ِلْْلِ

َجُه ال  ِ  وَرِة  َوَخرَّ ُِّ َل ال ٌُ َجاِار  اْلَمْ ُكوُر ََوَّ  ْرِمِ يُّ َعَلْيِهَما  َوَ َ ا َقْوُل اْلُجْمُهوِر  َ ُدلُّ َعَلْيِه َحِد 
اَللْ » َوِِيِه: ُن ِمْهُكْم َردى َِ اَن َوَخَلَق الْ  «ِجنُّ ََْح َِ ْن َجانَّ َدلَّ َذِلاَك َعَلاى ََنَّ َوِقيَل: َلمَّا َقاَل: َخَلَق اإلِْ

اا َقاال َر َلُهَما  َوََْيضم َم َوَما َتَلخَّ َهاا الثََّقًلنِ } :َما َتَقدَّ ُُ َلُكاْم ََ ُّ َوُ اَو ِخَ ااٌب  [31]الارحمن:{َساَهْفُر
ااوَرة: ُِّ ِِااي َ ااِ ِه ال ْناِس َواْلِجاانِ  َوَقااْد َقااَل  ْنسِ } ِلْْلِ َوَقاااَل   [33]الاارحمن:{َياا َمْعَ ااَر اْلِجاانِ  َواإلِْ

ْم ِلْلِجانِ  ِذْكااٌر  َكَقْوِلاِه َتَعااَلى: ْنااِس َوِإْن َلاْم َ َ َقادَّ : َخاَطاَ، اْلِجانَّ َماَا اإلِْ َح َّاى َتااَواَرْ  } اْلُجْرَجااِنيُّ
َجاِب  َِ  "[.32]ص:{ِآاْل
ر فهمره مرن السرامب إذا لم يكرن هنرال لعرْبي، وتبر يموز ععود  الضمير على  ير مذكوريعني  ادع

 .ةنمن  ير قرا
اِاَذا َثَباتَ " وَرِة اْلَواِحَدِة  َِ ُِّ ِِيَما َسَبَق ُنُزوُلُه ِمَن اْلُقْرآِن  َواْلُقْرآُن َكال ُهاْم  َوَقْد َسَبَق ِذْكُر اْلِجنِ   ََنَّ

انُمَكلَُّفوَن  َِ ْنِس ُخوِطَ، اْلِجْه  ".ِاَهِ ِه اْْلَيا ِ  َكاإلِْ
 .المنسانِّ 

اِن ِاَهِ ِه اْْلَيا ِ " َِ َ ااِب ِلْلَواِحاِد ُخوِطَ، اْلِجْه َِ ْنِس َعَلى َعاَدِة اْلَعَرِب ِِي اْل َ اُب ِلْْلِ َِ . َوِقيَل: اْل
َم ِمَن اْلَقْوِل ِِي  َ، َما َتَقدَّ َِ  "[.24]ق:{ََْلِقَيا ِِي َجَههَّمَ }ِاَلْفِظ ال َّْثِهَيِة  َح

 .يخا بون الواحد بلفي التينيةهو واحد لنن جرت العرب في خ اباتهم أنهم 
 .اي ارَّ وخليلي مُ   قفا نبك :َ ِلَك َقْوُلهَوكَ "
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ْنِانَ }ا ما آعد ِلم ْنِس  [15]الرحمن:{َخَلَق اْلَجانَّ }و  [14]الرحمن:{َخَلَق اإلِْ ُه ِخَ اٌب ِلْْلِ ِانَّ َِ
 "َواْلِجن ِ 
 .تقدم ذكر المنسينلنعم 
يُ  َقْوُل اْلُجْمُهوِر ِلَقْوِلِه َتَعااَلى:" َِ َنااِمَواَْلْرَض َوَضاعَ } َوالصَّ َعُم  َوُ اَو َقاْوُل  َواْْلََّلُ : {َها ِلَأ الاهِ 

 ََّ ا  َوِإْلٌي َوََْلٌي  ََْرَ ُا ُلَغا   َحَكاَ ا الهَّ ِرشَن  َواِحُدَ ا ِإلمى َوََلمى ِمْثُل ِمعمى َوَعصم  ِِ  "اُ .َجِميِا اْلُمَف
 وعإِّْلٌي وعأعْليٌ 
 وعإِّْلٌي وعأعْليٌ 

اُ .َوِإْلٌي َوََْلٌي  ََْرَ ُا ُلَغا   " ََّ  " َحَكاَ ا الهَّ
 .أوصلها بعضهم إلى تسب

ِم  َوَقْد َمَضى" َهُة الًلَّ ََّ َِ ُقُط ِمْهَها اْلَمْفُ وَحُة اْْلَِلِف اْلُم ِْ ٌِ َت ِِي  َقاَل: َوِِي َواِحِد آَناَ  اللَّْيِل َثًَل
: َآاِن  َوَقاَلاُه ِإنََّها اْلُقْدَرُة  َوَتْقدِ  اْْلَْعَراِ  َوالهَّْجِم  َوَقاَل اْاُن َزْشد  ُكَماا ُتَكا ِ  ِبَليِ  ُقاْدَرِة َر ِ   ُر اْلَكًَلِم: َِ

. مَُّد ْاُن َعِلي   ََ  "اْلَكْلِبيُّ َواْخَ اَرُه ال ِ ْرِمِ يُّ ُم
 نعم. .المعرو  بالحكيم

َوِر َعَلُم اْلُقْرآِن  َواْلَعَلُم ِإَماُم اْلُجْهدِ " ُِّ وَرُة ِمْن َاْيِن ال ُِّ اَرْ   َوَقاَل: َ ِ ِه ال ََ َما  َواْلُجْهُد َتْ َبُعُه  َوِإنَّ
َقااالَ  ااَفِة اْلُمْلااِك َواْلُقاْدَرِة  َِ َِ َهااا ُساوَرُة  اا ِْلَنَّ ْحَمنُ } :َعَلمم ااوَرَة ِآاْسااِم  {َعلَّااَم اْلُقااْرآنَ *الارَّ ُِّ َ َ َ  ال ِْ اا َِ

ْحَمِن ِمْن َاْيِن اْْلَْساَماِ  ِلاَيْعَلَم اْلِعَبااُد ََنَّ َجِمياَا َماا َيِصا َعاِلاِه َوِماْن ُمْلِكاِه الرَّ ِْ ُفُه َآْعاَد َ اَ ا ِماْن ََ
َقااَل:  ِ اِه َِ ْحَمِة اْلُعْرَماى ِماْن َرْحَماِنيَّ ْحَمنُ }َوُقْدَرِتِه َخَرَج ِإَلْيِهْم ِمَن الرَّ ُثامَّ َذَكاَر  {َعلَّاَم اْلُقاْرآنَ *الارَّ

َقاااَل: ااَن َِ َِ ْن اانَ } اإلِْ َِ ن ااَهَا ِآاا {َخَلااَق اإِل ََ ااَباَن ُثاامَّ َذَكااَر َماا  ِْ ِه َوَماا َماانَّ َعَلْيااِه ِآاِه  ُثاامَّ َذَكااَر ُح
اَماِ  َوَوْضاَا اْلِمياَزاِن َوُ اَو  َِّ اَا ال اا َنَجاَم َوَشاَجَر  َوَذَكاَر َرِْ ْمِس َواْلَقَمِر َوُسُجوَد اْْلَْشاَياِ  ِممَّ ال َّ

اَطاَ، َ اَ ْ ِن الثََّقَلاْيِن الْ  ََ ْناَس ِحايَن َرََْوا َماا َخاَرَج ِماَن اْلَعاْدُل  َوَوْضاَا اْْلَْرِض ِلْأََنااِم  َِ ِجانَّ َواإلِْ
َلْشا ْياِر َمْهَفَعاة  َوََّل َحاَجاة  ِإَلاى َذِلاَك  َِ ََ ِ ِه الَِّ ي َرِحَمُهْم ِاَهاا ِماْن  َرُكوا ِآاِه اْلُقْدَرِة َواْلُمْلِك ِاَرْحَماِنيَّ

ُدوا الرَّ  ََ ُ وُه ِمْن ُدوِنِه  َوَج ََ ْحَمَة الَِّ ي َخَرَجْت َ اِ ِه اْْلَْشاَياُ  ِاَهاا ِإَلاْيِهْم  اْْلَْوَثاَن َوُكلَّ َمْعُبود  اتَّ
َقاَل َساًِِلم َلُهْم: َآانِ } َِ ُكَما ُتَك ِ  ِبَليِ  آَّلِ  َر ِ  َِ.}" 
م مررا امررتن برره علررى عبرراده، مررب صرررفهم لهررذ -جررل وعررال-لمررا ذكررر الرررب  ررنن وهررذه الررنِّعع ه المِّ

بعانِّ }: م يررره، قرال لهررإلررى وعبرادتهم  يررره وبعضررهم ينسرربها  ررذ ِّ ررا ت نع ب ِّن مع بِّررععي ِّ آالءِّ رع المسررعلة ال  ،{فع
هرو الخرالق وهرو الرراز  وهرو المردبر وهرو المحيري  -جرل وعرال-ن هللا أمب كرافر يختل  مسلم 

م والمررولِّي إياهرراوالمميررت، فررمذا كرران هررو الررراز  لهررذ إياهررا مررن  يررر اسررتحقا أ  والمسرردي ه الررنِّعع
بعانِّ } :فمرراء قولرره ؟عبررادة لغيرررهسررابق فنيرر  ت صرررع  لغيررره؟ ت صرررع  ال ررذ ِّ ررا ت نع ب ِّن مع بِّررععي ِّ آالءِّ رع   {فع
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لق برالرز  فعبرصرل ي األعندكم تنذيا فر كانإن  يعني وأظهرروه واحتمروا بره  دوهبالربوبيرة برالخع
 نعم. .إننار عليهم عان، وهذاستإن كان لنم حمة، وهللا الم

َآاِن  َِ " ُكَما ُتَك ِ  َما َكاَن َتْكِ  ُبُهْم ََنَُّهْم َجَعُلوا َلُه ِِي َ ِ ِه اْْلَْشَياِ  الَِّ ي َخَرَجْت ََْي ِآَليِ  ُقْدَرِة َر ِ  ِانَّ
ا َِ ْن اَ ِلَك َتْكاِ  ُبُهْم. ُثامَّ َذَكاَر َخْلاَق اإلِْ ُر َمَعاُه  َِ ا َيْمِلُك َمَعاُه َوُشَقادِ  اِن ِماْن ِمْن ُمْلِكِه َوُقْدَرِتِه َشِرشَم

ْلَصال   َوَذَكَر َخْلَق ا َقااَل: ََ َآانِ }ْلَجانِ  ِمْن َماِرج  ِمْن َنار   ُثمَّ َسَلَلُهْم َِ ُكَماا ُتَكا ِ  ِباَليِ  آَّلِ  َر ِ  َِ}  
اال َّكْ  َآاِن  َِِانَّ َلُه ِِي ُكلِ  َخْلق  َآْعَد َخْلق  ُقْدَرةم َآْعاَد ُقاْدَرة   َِ ُكَما ُتَك ِ  ِِاي َ اِ ِه ََْي ِآَليِ  ُقْدَرِة َر ِ  ِرشُر 

ِة َعَلْيِهْم ِآَما َوَقَفُهْم َعَلى َخلْ اْْلَياِ   جَّ َُ اِذ اْل ََ ق  َخْلاق   َوَقااَل ِلل َّْلِكيِد َواْلُمَباَلَغِة ِِي ال َّْقِرشِر  َواتِ 
اَر َخْلَقاُه آََّلَ ُه  ُثامَّ ََْتَباَا ُكالَّ  :اْلُقَ ِبايُّ  اوَرِة َنْعَمااَ ُه  َوَذكَّ ُِّ ِِاي َ اِ ِه ال َد  َ َتَعااَلى َعادَّ  َخلَّاة  ِإنَّ َّللاَّ

َعِم َوُشَقا َهُهْم َعَلاى الاهِ  اَلةم َااْيَن ُكالِ  ِنْعَمَ اْيِن ِلُيَهابِ  َِ ا َفَها َوِنْعَمة  َوَضَعَها ِاَهاِ ِه َوَجَعَلَهاا َِ ََ َرُ ْم َو رِ 
ِقيارم  ااُنَك َوُ اَو َيْكُفاُرُه َوُشْهِكاُرُه: َََلاْم َتُكاْن َِ َِ ِِياِه ِإْح ُ ْهِكاُر ِاَها  َكَما َتُقوُل ِلَمْن َتَ اَآَا  َِ َهْيُ اَك  ََ َْ َل ا َِ

ُ ْهِكُر َ َ ا َِ َجْجُت ِآَك  ََ ََ ُروَرةم َِ ََ ُ ْهِكُر َ َ ا؟! َََلْم َتُكْن  َِ َعَزْزُتَك  ََ  "!؟َ َ ا؟! َََلْم َتُكْن َخاِمًلم َِ
مررا ي  لعررق ي  لعررق علررى الرذي لررم يحر  ك ورم تنررن صررورًة ف وجت رر ، ألن الصرر ألرر :وقرد يقررول لره

 . وجعلى الذي لم يت
ُ ْهِكُر َ َ ا؟! َوال َّ " َِ َمْلُ َك  ََ ََ ٌن ِِي ِمْثِل َ َ اَََلْم َتُكْن َراِجًلم َِ َِ  ".ْكِرشُر َح

رررن أن ي قررال ميرررل هررذا، وجرراء فررري أفصررح النرررالم وإ اعترررض مرررن  نيعنرري بعررد كرررل نعمررة يحس 
رر األاعترض، وقال أنه ت نرر في هذه المواَب كلهرا، واكفري مر مرر ن ذلر  مررة واحردة، فري آخِّ

بعانِّ } قال:ي ب ِّن معا ت نعذ ِّ بِّععي ِّ آالءِّ رع ، بع  ال نادقة اعترض، فميء به للخليفة فق رب إحردو يديره {فع
واحرردة وتسررمب بواحرردة بيكفيرر  واحرردة، تنظررر  :حرردو عينيرره وأذنيرره، قررالإ فقررع وإحرردو رجليرره و

 ثنتين؟ كرر هذا.ا . لماذااحدة وتتناول بواحدة، تنفيوتعكل بو 
 .طال،:.........

 إي هذا المواب، هذا الرد عليه.: ال يخ
 طال،:...........

 نعم.ال يخ: 
ااِ   َوَقاَل آَخُر: .َقاَل: َكْم ِنْعَمة  َكاَنْت َلُكْم َكْم َكْم َوَكمْ " اِلَمةم ... ِإيَّ ِْ اِلمما ِإْن ُكْهاِت ُم ِْ ََّل َتْقُ ِلي ُم

 ..."ِمْن َدِمهِ 
و  ،و ،و :ثم يقول ،د اثنين ثالثةتمانسة، يعد واحعدد أأياء ميعني اآلن إذا أراد اإلنسان أن ي

 نعم. .هذا النو  لننه أَمر المعدودمن  هو، هإلى آخر و  ،و
 طال،:..............

تخيلنررراه  نعمرررة علرررى عبرررده، سرررواءً  -جرررل وعرررال-المقصرررود أن كرررل مررا يرررعتي مرررن هللا ال ااايخ: 
 تصورناه أو ال.و 
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 طال،:................
 نعم. .-جل وعال-ء هللا ه نعمة من آالهذال يخ: 

 َقاَل:"
ِلَمةم  ِْ ِلمما ِإْن ُكْهِت ُم ِْ  ََّل َتْقُ ِلي ُم

 
اااا ِ إِ  ... ااااِ  ِإيَّ ااااِ  ِماااْن َدِماااِه ِإيَّ  يَّ

 
 َوَقاَل آَخُر:

اْت  اِد َق َماا َطَرَِ  ََّل َتْقَ َعنَّ الصَّ
 

 َعْيَهااَ  ِماْن َقااْوِل َكاِشا   ََِشاارِ  ...
 

  ُزْرهُ َوََّل َتَملَّاااااانَّ ِمااااااْن ِزَشاَرِتااااااهِ 
 

 َوُزْرُه َوُزْر َوُزْر َوُزرِ  ...
 
ْيُن ْاُن اْلَفْضِل: ال َّْكِرشُر طردا للغفلة  وتلكيدا للَجة. َِ َُ  "َوَقاَل اْل

 .هم صل وسلم على عبدل ورسول الل
ررذِّ   تررا السررنة  يقولررون المكرررر كمررا هررذا بعر  النرران يمررل مررن التنرررار وارررو أنرره لررو ح  فرري ك 

ر فيه اليليان، يعني يصرفي أقرل مرن الي لرث، أقرل مرن الي لرث يصرفو منره بخاري مياًل، فالمكر كال
، لنن هل يقوم المختصرر مقرام األصرل؟ ال وهللا همن  ير تنرار، فيقوم بع  النان باختصار 

ر  أحلىما يقوم، ولذا قالوا  .: والم نعرَّ


