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 سم. .السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
 .يمبسم هللا الرحمن الرح

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

ُْ َراْلَمْرَ ههها ُ } :َقْوُلهههُه َتَعهههاَلى" هههاُقو هههه ِّ    َرَرى  [58]الرحمل:{َكههههَهنَُّ لَّ اْلَُ ههههلِّ  َعهههلْ  الت ِّْرمِّ ِْ ِّ َعْبهههَّللاِّ  َّ
هِّ َرَسلَّمَ -النَّبِّي ِّ  َعلِّ  َمْسُعود   ُ َعَلُْ ه ِّ » :َقالَ  -َصلَّى  َّ ْْ َسهاِِّ َأ ْل نِّ هاُ   إِّ َّ اْلَمْرَأَة مِّ َُ ُُهَرى َِ ِِّ َل ه الَجنَّ

َ هاَُساق  َ ِ  َحتَّهى ُرهَرى ُم َُل ُحلَّه ْل َرَراِِّ َسْبعِّ ُقهولُ . «َ ا مِّ َ َتَعهاَلى َُ ََ ِِّهَه َّ  َّ ُْ َكهَهنَُّ لَّ ا} :َرَذلِّه هاُقو ْلَُ
هْل َرَراهِّههِّ َرُيهْررَ  {َراْلَمْرَ ا ُ  يَتهُه مِّ َتُه ََلُرِّ ْلك ا ُثمَّ اْسَتْصَفُْ ُه َحَجٌر َلْو َأْدَخْلَت فُِّهِّ سِّ نَّ ُْ َفإِّ اُقو ى َفَهمَّا اْلَُ

ُمهو    َرَقالَ  .َمْوُقوف ا هُل َمُْ هُلِّ َلَتْلهَبُب َسهْبعِّ   :َعْمهُرر ِْ هَل اْلُوهورِّ اْلعِّ ِ  َفُُهَرى ُمه   إِّ َّ اْلَمهْرَأَة مِّ  َُل ُحلَّه
 ََ ْل َرَراِِّ َذلِّ َاهاِِّ َساقَِّ ا مِّ ِِّ اْلَبُْ َراُب اَْلَْحَمُر فِّهي الُّ َ اَ ه ُْهلَّ فِّهي   :اْلَوَسهلُ  َرَقهالَ   .، َكَما ُرَرى الشَّ

 ِّْ اُقو حْ  :َقْوُلُه َتَعاَلى .، َرَبَُا ِّ اْلَمْرَ ا ِّ َصَفاِِّ اْلَُ ْحَسا ِّ إَِّّلَّ اإلِّ ُِ اإلِّ َْْ  َ َُّا  "...َساُ {}
أي فيهه ماهاإ  أ أ  الترمذي مرفوًعا، ويروى موقوًفا أيًضا، ولكنه ليس للر  اه رو  دابن مسعو  حديث

 مخرج عندك؟ ماذا يقوإ؟ عن بني  سرائيل. يلق   يكو  مما ت  
 ...طالب:.....

 ؟كم عدد لكل واحدة : ذكر سبعين حلة، ذكرالشُ 
 ....:...طالب

 : من وراء؟الشُ 
 :.......طالب

 ،ل ألنههه فههي اللضههائل ولههه  ههوا دعلههى كههل حههاإ م ههل  ههذا ي قبهه :  ي، مهها فههي سهبعين حلههة،الشههُ 
 .نعم ي حتمل. الباب في م ل  ذالكن وكال ما ضعيف  دراج بلمتابع من ق   عطاءو 
ْحَساُ { :َقْوُلُه َتَعاَلى" ْحَسا ِّ إَِّّلَّ اإلِّ ُِ اإلِّ َْْ  َ َُّا ِِّ َأْرُ هه  ََلمِّ َعَلهى َْهْ  فِّهي اْلَكه [60]الرحمل:} : َأْرَبَعه

ُكهههْل َ هههُْ  ا } :َتُكهههوُ  َِِّمْعَنهههى َقهههَّللْا َكَقْولِّههههِّ َتَعهههاَلى ْْرِّ َلهههْم َُ هههَل الهههَّللاَّ هههٌُل مِّ نَسههها ِّ حِّ َْهههْ  َأَتهههى َعَلهههى اإلِّ
ْسهههههتِّْفَ امِّ َكَقْولِّههههههِّ َتَعهههههاَلى [1]اإلنسههههها :{َمْ ُكور ا ُكهههههْم }: َربَِّمْعَنهههههى اَّلِّ َفَ هههههْ  َرَ هههههَّللْاُتْم َمههههها َرَعهههههَّللَا َرب 

ا َربَِّمْعَنهى ، [91]الماههَّللاة:{َفَ هْ  َأْنهُتْم ُمنَتُ و َ } :َربَِّمْعَنى اَْلَْمهرِّ َكَقْولِّههِّ َتَعهاَلى، [44َلعراف:]ا{َحقًّ
ُسه ِّ إَِّّلَّ اْلَبَل ُ }: " فِّي اْلَجْوَّللاِّ َكَقْولِّهِّ َتَعاَلى"َما ْحَسها ِّ إَِّّلَّ  [35]النوه :{َفَ ْ  َعَلى الر  ُِ اإلِّ َْهْ  َ هَُّا {

ْحَسهاُ { ُِ  َقهالَ  [06]الرحمل:اإلِّ ْكرَِّمه ُِ  :عِّ ه ُ إَِّّلَّ اْلَجنَّ ُِ َمهْل َقهاَل ََّل إَِّلهَه إَِّّلَّ  َّ َْهْ  َ هَُّا هُل  قهال .َأْ   اِْ
َِ ِِّههِّ  :َعبَّاس   هَ  َِِّمها َ ها ُ َرَعمِّ ُِ َمْل َقاَل ََّل إَِّلهَه إَِّّلَّ  َّ هَّللاٌ  َما َ َُّا ههِّ َرَسهلَّمَ - ُمَومَّ ُ َعَلُْ إَِّّلَّ  -َصهلَّى  َّ
 ُِ هه ُِ  :قُِّهه َ رَ  .اْلَجنَّ ههَرةِّ   َقاَلهههُ  َْههْ  َ هههَُّا هههِّ فِّهههي اْهخِّ ْنَُا إَِّّلَّ َأْ  ُُْوَسههَل إَِّلُْ هههُل  َمههْل َأْحَسههَل فِّهههي الههَّللا  اِْ
بِّهههههيَّ  َأَنهههههٌب  َرَرَرى  .َزْيهههههَّللا   ههههههِّ َرَسهههههلَّمَ -َأ َّ النَّ ُْ ُ َعَل ْحَسههههها ِّ إَِّّلَّ  :قهههههرأ -َصهههههلَّى  َّ ُِ اإلِّ َْهههههْ  َ هههههَُّا {
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ْحَساُ { ُكهمْ َْهْ  َته»اَل: ُثمَّ قَ  [60]الرحمل:اإلِّ ُ َرَرُسهوُلُه َأْعَلهُم، َقهالَ َقهاُلوا «؟َّللْاُررَ  َمهاَذا َقهاَل َرب  َّ  : :
« ُِ َُّللاِّ إَِّّلَّ اْلَجنَّ هِّ ِِّالتَّْوحِّ ُِ َمْل َأْنَعْمُت َعَلُْ ُل َعبَّاس   َرَرَرى   .«َُُقوُل َما َ َُّا بِّهيَّ  اِْ ُ -َأ َّ النَّ َصهلَّى  َّ

هِّ َرَسلَّمَ  َْ ِّ َقَرأَ  -َعَلُْ َِ َفَقالَ   ُهَّللاِّ  إَِّّلَّ »: هِّ اْهَُ ههِّ َِِّمْعرَِّفتِّهي َرَتْوحِّ ُِ َمهْل َأْنَعْمهُت َعَلُْ َْْ  َ َُّا  ُ َُُقوُل  َّ
ي َِِّرْحَمتِّي َُرَة ُقَّللْاسِّ َنُه َ نَّتِّي َرَحظِّ قُ  َرَقالَ  «َأْ  ُأْسكِّ ادِّ ههِّ فِّهي اَْلََزلِّ  :الصَّ ُِ َمْل َأْحَسْنُت َعَلُْ َْْ  َ َُّا

ف حَسا ِّ َعَلُهِّ فِّي اَْلَََِّللاإَِّّلَّ حِّ َِ  َرَقالَ  .ِّ ُظ اإْلِّ ُل اْلَونَُِّف َي مُ  :اْلَوَسلُ رَ  ُمَومََّّللُا اِْ رِّ ِّْ ٌِ لِّْلَبهر ِّ َراْلَفها ِّ ، ْسهَجَل
َرةِّ  ْنَُا َراْلَبر ِّ فِّي اْهخِّ رِّ فِّي الَّللا  ٌِ َعَلى اْلَفا ِّ   ..."َأْ  ُمْرَسَل

مقتضى رحمته، فما جزاء من أحسن  أ ينقطع على كل مخلوق، و ذا -جل وعال-اإلحسا  منه 
، واآليههة باقيههة علهى عموممهها، ومهها ذ ثهر مههن األم لههة  نمها  ههي ماههرد حسها اإل ليه   أ أ  تكافهههه ب

تكو   ،أوجهأربعة الكالم على في  ( ل) :يقوإ .عمومما و مولماعلى باقية  يو  ،األفرادتم يل ب
نَسا   َ هل  َأَتهى } :-جهل وعهال-قولهه فهي بمعنى قد، يعني كما  يعنهي قهد أتهى  [1]اإلنسها :{َعَلهى اإل 

}َفَمهل   :قولهه تعهالىكوبمعنهى اأسهتلمام ، تحقيق وليست للنلي وأ لالسهتلماملل تكو  على اإلنسا ، 
ت م  َما َوَعَد َربُّك م  َحقًّا{ َفَمهل  } :قولهه تعهالىكيسألو  عن  ذا، وبمعنى األمهر  م  [،44]األعراف:َوَجد 

ت م  م نَتم و َ  نافيهة ولهذا وبمعنى مها ال .انتمينا انتمينا، يعني انتموا :ذا جاء جوابمملو  [،91]المائدة:{َأن 
هل    ْأ ال َبال   }بهالأ،  يهأتي بعهد ا اأسههت ناء س  أ  يعنهي مهها علهى الرسههوإ  [35]النحههل:{َفَمههل  َعَلهى الرُّ

{، الههبال  َسههها   ح  َسهها     ْأ اإل  ح   (أ) حههرف اأسهههت ناء  جههاء بعههد ا  ذا ،[60]الرحمن:}َ ههل  َجههَزاء  اإل 
 ؟ابن عباسقوإ خرج  ذا حديث مال. فالنما تكو  بمعنى أ

 طالب:........
 طيب ال اني ابن عباس.الشُ : 

 طالب:........
 نعم. سم.الشُ : 

 طالب:........
 التي بمعنى ما؟الشُ : 

 طالب:........
  ي،  يش فيه؟الشُ : 

 طالب:........
{ ي بمعنههى مههامهها و أ تههأتالشههُ :  َسهها   ح  َسهها     ْأ اإل  ح  تكههو   ( أ) ذا جههاء بعههد ا ، }َ ههل  َجههَزاء  اإل 
َنْن فمههههي نافيههههة،  ( أ) ذا جههههاء بعههههد ا  ( ) م ههههل نعههههم. نافيههههة،  م  َتههههاب    ْأ َلي هههه   ههههل  ال ك  ههههن  أَ   }َو     م 

}  .نعم .أ سي من به حد أيعني ما منمم  ،[159]النساء:ب ه 
 ..."اَلىَقْوُلُه َتعَ "

 .طالب:.......
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 هههههيكافثههم آخههر  ههو عههام، يعنههي لههو اإلنسهها  أحسههن  لههى و ، الللهه   ههذا اسههتدأإ بعمههوم :الشههُ 
{ يقاإ: باإلساءة َسا   ح  َسا     ْأ اإل  ح   نعم. .}َ ل  َجَزاء  اإل 

َتا ِّ } :َقْوُلُه َتَعاَلى" َما َ نَّ ْل ُدرنِّ ِّ َتُْ  {َرمِّ ْل ُدر ِّ اْلَجنَّ َتا ِّ ُأْخَرَيا ِّ لِّ اَْلُر َأْ  َرَلُه مِّ لِّ َ نَّ ُْ هلُ  . َقالَ َلَُ  اِْ
َرجِّ  :َعبَّاس   َما فِّي الَّللاَّ ْل ُدرنِّ ِّ ُل َزْيَّللا  قال  .َرمِّ َما فِّي اْلَفْا  :اِْ ْل ُدرنِّ ِّ  ."َرمِّ

ومهن  ،والنعيم وليين في اللضلخريين دو  الانتين األاألانتين ال ذا قاإ أث ر الملسرين على أ  
 نعم. .عكس على ما سيأتيأ ل العلم من يرى ال

ُل َعبَّاس   رقال"  ..."ُْ لَِّمْل َخاَف َمَقاَم َرب ِّهِّ َراْلَجنَّا  :اِْ
 . نعم.الانات األربع

ُْ َرَمههها اْنَبَسههه َ " َبههها ْرُب َرالنَّ لِّ الهههَُّّ هههَجُر ، َرفِّهههي اَْلُْخهههَرَيُْ هههُ  َرالشَّ َْ لِّ النَّ هههُْ ُكهههوُ  فِّهههي اَْلُرَلَُ قهههال . َفَُ
ُ   :الماررد  ُكو َ َرَيْوَتمِّ { َأْ  َُ َتا ِّ َما َ نَّ ْل ُدرنِّ ِّ هِّ لُِّقُصورِّ َمْنَُِّّلتِّ  ،[62]الرحمل:}َرمِّ ْم َعْل َلَِّْتَباعِّ ِّ 

هُلِّ ، َمْنَُِّّلتِّهِّ  َُْما لِّْلُوهورِّ اْلعِّ رلَ ، َراَْلُْخهرَ إِّْحَّللَاا لَّهَّللاِّ ََ ْلهَّللَاا ِّ اْلُم َنها ِّ ى لِّْلوِّ َمها اله  ُكوُر َعهلِّ اإْلِّ هَُّ ِِّ ِّ َتَمَُّ . ، لَُِّ
ُل  ُ  َرَقالَ  َي َأْرَبع :َرْيج  اِْ ِّْ.".. 

 ذا القوإ له جنتا  وألزواجهه وولهده تبًعها لهه ينتقهل بينممها،  وعلىع جنات، بلمن خاف مقام ربه أر 
 نعم فتكو  أربعة. ،ولخدمه من الذكور جنة. ولخدمه من اإلناث جنة

: َرَقهههالَ " هههُل ُ هههَرْيج  هههَي َأْرَبهههع اِْ هههاِِّقَُِّل اْلُمَقههه: ِّْ ْنَ ههها لِّلسَّ َتههها ِّ مِّ بُِّلَ َ نَّ ِ  } رَّ َ ههه هههْل ُكههه  ِّ َفاكِّ َمههها مِّ فُِّ ِّ
} {}رَ  [52]الرحمل:َزْرَ ا ِّ َيا ِّ َنا ِّ َتْجرِّ هُلِّ  [50]الرحمل:َعُْ مِّ َتا ِّ َلَِّْصهَوابِّ اْلَُ ٌِ  َرَ نَّ َ ه َمها َفاكِّ }فُِّ ِّ

ٌ  َرُرمَّاٌ { َْ {رَ  [68]الرحمل:َرَن اَخَتا ِّ َنا ِّ َناَّ َما َعُْ ُل َزْيَّللا   َرَقالَ  [66]الرحمل:}فُِّ ِّ لِّ إِّ َّ اَْلُرَلَُُْ  :اِْ
بُِّلَ  َْب  لِّْلُمَقرَّ ْل َذ ُلِّ مِّ مِّ ق  َلَِّْصَوابِّ اْلَُ ْل َررِّ لِّ مِّ َْبَ : إَِّلى ُقْلتُ  .، َراَْلُْخَرَيُْ اْلَولُِّمِّي  َأُِو َعْبَّللاِّ  ََْ ا َذ

لِّ  ُل اْلُوَسُْ ِّ اْلَوَسُل ِْ تَ فِّ   َّ ْنَ اجِّ الَّللا ِّ  ابِّ ي كِّ  ..."، َراْحَتجَّ َلهُ  رلِّ مِّ
في  عب اإليما  ألبي عبد هللا الحليمي  هذا أصهل  هعب اإليمها  للبيمقهي، و هو مطبهو  منماج ال

فههي ثالثههة مالههدات طبعههة عاديههة ويههر محققههة وفيمهها أخطههاء لكههن نافعههة، البيمقههي عمههل علههى  ههذا 
الكتاب عمل جليل فأسند أحادي ه وجاء لما بطرق ك يرة، فكتاب البيمقي أثمل من كتهاب الحليمهي 

 صل. نعم.و   كا   و األ
ر   َِِّما َرَراهُ  َراْحَتجَّ " ُل ُ َبُْ َُّللُا ِْ لِّ َعبَّاس   َعلِّ  َسعِّ {: اِْ َتها ِّ  [46]الرحمل:}َرلَِّمْل َخهاَف َمَقهاَم َرب ِّههِّ َ نَّ

َتا ِّ }: إَِّلى َقْولِّهِّ  َْامَّ بُِّلَ الَ قَ  [64]الرحمل:{ُمَّللْا ََ لِّْلُمَقهرَّ هُلِّ : َتانِّ مِّ َْاَتها ِّ َلَِّْصهَوابِّ اْلَُ ِِّه َرَعهلْ  .، َر ي َأ
لِّ َنْوهُوهُ  ُموَسهى اَْلَْ هَعرِّ  ِّ  ههُْ َنُ َمها َفَقهاَل فِّهي اَْلُرَلَُ ُْ لِّ َأَ ههاَر إَِّلهى اْلَفهْرقِّ َِ َتهُْ ُ اْلَجنَّ  :. َرَلمَّها َرَصهَ   َّ

} َيا ِّ َنا ِّ َتْجرِّ َما َعُْ لِّ َرفِّي  [50]الرحمل:}فُِّ ِّ { :اَْلُْخَرَيُْ اَخَتا ِّ َنا ِّ َناَّ َما َعُْ َأْ   [66]الرحمل:}فُِّ ِّ
لِّ َلَِّ َّ  َيَتُْ َسَتا َكاْلَجارِّ نَُّ َما َلُْ اَرَتا ِّ َرَلكِّ لِّ النَّْاَ  ُدرَ  اْلَجْر ِّ  َفوَّ هُْ هْل ُكه  ِّ  :. َرَقاَل فِّي اَْلُرَلَُ َمها مِّ }فُِّ ِّ

} ِ  َزْرَ ها ِّ َ ه هه َّ  َفَعههمَّ َرَلهمْ  ،[52]الرحمل:َفاكِّ َُ لِّ َُ هه :. َرفِّهي اَْلُْخههَرَيُْ هٌ  َرُرمَّ َْ ٌِ َرَن َ هه َمها َفاكِّ  اٌ {}فُِّ ِّ
ِ  َرلَ  [68]الرحمل:  َ ْل ُك  ِّ َفاكِّ لْم َُُقْ  مِّ ُْ  ..".، َرَقاَل فِّي اَْلُرَلَُ
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قوإ ال هاني ينهازعونمم فهي بهال و  من وجوه التلضيل بين األوليين واألخهريين، الطهرف ال هاني والقهائل
الاهري  ماهرد تاهري أل  امه هو كهو  العهين تلهور، أ هد مهن كونو  خمهنمم مهن يقهوإ أ  النضه . هذا

والتهي يكو   ذا كانت األرض وير منبسطة يعني فيما ميوإ، فمي تاهري ولهو لهم تكهن فهائرة، نما  
الاري أل  المهاء أ يسهتقر مهن   أزم ذل من على، من أزم ذل  الاري،األتلور من األسلل  لى 

ل   َفاث َمٍة  :قاإ في األوليينو  .فمي تلور وتاري في الوقت نلسه ،تهعاد َما م ن  ك  {}ف يم  َجا   ، مهن َزو 
{ :األخهريينوفهي  ،صمهن صهيا العمهوم فعهم ولهم يخه )ثهل( ثهل يعنهي ْمها و هلو َور  َمهةو َوَنخ  َمها َفاث   }ف يم 

فهي ق اإلثبهات فهال تعهم، لكهن العلمهاء سيافي     ذه نكرة  :ك ير وقاإابن   افوأ ار  لى ذل  الح
هلو  :ثتب األصوإ يم لو  بمذه اآلية َمهةو َوَنخ  َما َفاث  { }ف يم  ْمها و علهى العمهوم ألنمها نكهرة فهي سهياق  َور 

 نعم. اأمتنا ، والنكرة في سياق اأمتنا  تليد العموم.
لِّ " ُْ ْل إِّْسَتْبَرق   }ُمتَّكِّ َُِّل َعَلى ُفُرش   :َرَقاَل فِّي اَْلُرَلَُ رَباجُ  [54]الرحمل:{ََِطاهُِّنَ ا مِّ َُْو الَّللا ِّ  ..".َر

نهه أ يتبهادر  لهى أالقهوإ ال هاني علهى أث ر ممهن لهم يقهف  أ بأجزم و اللمم   لى رالمتبادأ    أ  
 ر  المتبههادل بهه  نها، ألَقهأ  األخهريين أفضهل مههن األوليهين، لهو لهم ي   . أ يتبهادر  لهى الهذ نالهذ ن

َما أ  القرب والبعد أمور نسهبية، قهرب عهن  مع ،لضلالمن دونمما في  نما أقليعني أ {}َوم ن  د ون م 
هأ   لدو  األقل، في حقيقته وفضله ومهاا ىفالذا كا  معن ؟يءوبعد عن أي   ؟يء  أي د فيهه  هذا ع 

َماما فيه   كاإ، لكن  ذا كا    ذا   لى العرش يعني أقرب  لى العرش، أل  الذي قاإ {}َوم ن  د ون م 
علهى  ملضهولة؟ فاضهلة أو ليهه فتكهو  تلضهيل تكهو  فاضهلة  قهربأعلى عر هه فمهي  الكالم مستوٍ 

اك أمهور تاهري علهى ذ هن  نه يعنيحاب القوإ ال اني له ح  من النظر، ، وما يستدإ به أص ذا
يعنهي م هل  ههذا ، أخهرى  اهم علهى عقلهه مههن أوإ األمهر وينسهى أو أ يستحضهر أقههواأً ماإلنسها  وت

َموَ }الموضع، وم ل  رِّ َعَمَّللا  َتَرْرَنَ هاَرَفَع السَّ ِّْ َِِّغُْ لعلهم مهن يقهوإ أتهدرو  أ  مهن أ هل ا [2]الرعهد:{ا
و هل تعلمهو  أ  مهن أ هل العلهم مهن يقهوإ أ  بنهي  سهرائيل  ؟رى ، لكنما أ ت هعمدرفعت بأ  السماء 

ل َمههها َعَلهههي ك م  }ألنمهههم لمههها قيهههل لمهههم  ؟قهههوم موسهههى لهههم ينهههزإ علهههيمم مائهههدة هههد     ن  هههي م َنز   ل هههر  َبع  َفَمهههن َيك 
نك م   واإ موجودة في  ناك أق .فلم تنزإ عليمم العذاب ريدو  خشية رفضوا ما ي أنمم [12]المائدة:{م 

اهم علهى القلهب بحيهث أ يسهتطيع أ  يهدرك مها مم لكن الظها ر مهن السهياق واللله  يثتب أ ل العل
 هو األولهى مها لهم يمنهع منهه  روعلى كهل حهاإ الظها ر المتبهاد، قوإيحتمله اللل  مما يضاد  ذا ال

 نعم. مانع.
 طالب:.......

على سبيل التدلي من الترتيب يكو  أحياًنا و  م.ما يلز ، أ أتي عكسهأحياًنا الترتيب ي: أ أ الشُ 
و ههذا  ,وأحياًنهها يكههو  الترتيههب علههى سههبيل الترقههي مههن األسههلل  لههى األعلههى ،األعلههى  لههى األسههلل
 نعم. موجود و ذا موجود.
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ْل إِّْسَتْبَرق   }ُمتَّكِّ َُِّل َعَلى ُفُرش  " رَباجُ  [54]الرحمل:{ََِطاهُِّنَ ا مِّ َُْو الَّللا ِّ لِّ َرفِّهي اَْلُْخهرَ  ،َر }ُمتَّكِّ ِّهَُل  َيُْ
} َسها   : اْلَوْ هيُ  [76]الرحمل:َعَلى َرْفَرف  ُخْاهر  َرَعْبَقهرِّ    حِّ ََّ َأ َّ الهَّللا ِّ َراْلَعْبَقهرِّ   رَباَج َأْعَلهى ، َرََّل َ ه

َل اْلَوْ يِّ  ةَ مِّ ََّ َأ َّ اْلُفُرَش اْلُمَعهَّللاَّ َباِِّ ، َرََّل َ  َِّ ْفَرُف كَِّسُر اْل ت َِّكهاِِّ َعَلُْ  ، َرالرَّ هْل َفْاه ِّ َ ها لَِّلِّ َأْفَاهُ  مِّ
َبههاِِّ  َِّ ِِّ اْلُوورِّ اْل ههَف لِّ فِّههي صِّ ههُْ ُْ َراْلَمْرَ ههاُ {. َرَقههاَل فِّههي اَْلُرَلَُ ههاُقو َرفِّههي  [58]الرحمل:}َكههَهنَُّ لَّ اْلَُ

لِّ  َساٌ {اَْلُْخَرَيُْ ٌْ حِّ َرا لَّ َخُْ َب ُك   ُحْسهل  َكوُ  [70]الرحمل:}فُِّ ِّ ِّْ َراْلَمْرَ ها ِّ َرَلُْ هاُقو َرَقهاَل . ْسهلِّ اْلَُ
لِّ  ُْ { فِّي اَْلُرَلَُ لِّ  [48]الرحمل:}َذَراَتا َأْفَنا   { َرفِّي اَْلُْخَرَيُْ َتا ِّ َْامَّ َأْ  َخْاهَراَرا ِّ  [64]الرحمل:}ُمَّللْا

َما َسهْوَداَرا ِّ ، َرَرَصهَ  اَْلُرلَ  ةِّ ُخْاهَرتِّ ِّ َّللاَّ ْل  ِّ هَرةِّ اَْلَْصَصها ِّ َكَهنَُّ َما مِّ ْْ َك لِّ ِِّ هُْ َُ ، َراَْلُْخهرَ َُ لِّ ِِّاْل ْاهَرةِّ َيُْ
َْا ََْ ا ُكل ِّهِّ َرْحَّللَا  " ...، َرفِّي 
ههَرات  } :مهن وجههوه التلضهيل ألصههحاب القهوإ األوإ أنههه قهاإ فههي نسهاء الانتههين األوليهين أيًضها َقاص 

ف   هوَراتو } وفي نساء األخريين [56]الرحمن:{الْطر  يقصهر نلسهه بهين مهن  ، فلهرق [72]الرحمن:{َمق ص 
 وبين من ي قَصر. نعم.

ََْ ا كُ  { :َتْوقٌُِّق لِّْلَمْعَنى الَّ ِّ  َقَصَّللْاَنا َِِّقْولِّهِّ ل ِّهِّ "َرفِّي  َتا ِّ َما َ نَّ ْل ُدرنِّ ِّ َرَلَعه َّ َمها  [62]الرحمل:}َرمِّ
ِّْ َما َُِْ  ْل َتَفاُر مَّا ُذكِّرَ َلْم ُرْ َكْر مِّ َُْر مِّ لِّ َكَمهاَنُ َما َأْك َتهُْ لِّ اْلَجنَّ َْهاَتُْ   َ ْْ َ  َلْم َرْ ُكْر َأ  . َفإِّْ  قَُِّ  : َكُْ

َتهه ههَ  اْلَجنَّ ْْ ؟ قُِّهه َ َذَكههَر َأ لِّ ههُْ لِّ اَْلُرَلَُ َنههاُ  اَْلَْرَبههُع لَِّمههْل َخههاَف َمَقههاَم َرب ِّهههِّ إَِّّلَّ َأ َّ ُْ ههاهِّفَُِّل َلُ ههْم  : اْلجِّ ََ اْل
 ..."َمَراتِّبُ 

 نعم. أل  الخوف يتلاوت.
ِ  فِّي " َبادِّ ُرْتَب َتا ِّ اَْلُرَلَُا ِّ َلَِّْعَلى اْلعِّ َل َفاْلَجنَّ ْوفِّ مِّ ََ ِّ َتَعاَلىاْل َتا ِّ اَْلُْخَرَيا ِّ لَِّمْل َقَصهَرْْ  َّ ، َراْلَجنَّ

ههلَ  ههْوفِّ مِّ ََ ِّ َتَعههاَلى َحاُلههُه فِّههي اْل َْبُ  َّ ا ِّ  . َرَمههْ  ههوَّ لِّ اَْلُ  الاَّ َتههُْ ِ  َأ َّ اْلَجنَّ هه َْههب  َرفِّاَّ ههْل َذ لِّ مِّ ههُْ ، رَلَُ
ُْمَ  د  َر ْ  َرُزُمر  اُقو ْل َُ لِّ مِّ لَ َراَْلُْخَرَيُْ لِّ ا َأْفَاُ  مِّ ُْ { :، َرَقْوُلهُ  اَْلُرَلَُ َتها ِّ َمها َ نَّ هْل ُدرنِّ ِّ هْل  }َرمِّ َأْ  َرمِّ

َما ْل َقْبلِّ ِّ َما َرمِّ ََْ ا اْلَقْولِّ ذَ َأَمامِّ ِّ ُمُ  َْبَ . َرإَِّلى  ِّ الت ِّْرمِّ ِّ   اْلَوكِّ رِّ اَْلُُصهولِّ "  فِّي " َأُِو َعْبَّللاِّ  َّ َنهَوادِّ
َما َ نَّ  : َرَمْعَنىَفَقالَ  ْل ُدرنِّ ِّ {}َرمِّ َْهَ ا إَِّلهى اْلَعهْرشِّ أَ  .[62]الرحمل:َتها ِّ ، َأْ  َأْقهَرَب َرَأْدَنهى ْ  ُدرَ  

ُلُ َما َعَلى اَْلُرَلَُ َعْرشِّ إَِّلى الْ  لِّ َِِّما َسَنْ ُكُرُه َعْنهُ ، َرَأَخَ  َُُفا ِّ َتا ِّ اَْلُرَلَُا ِّ َ نَّ   :ُمَقاتِّ ٌ  . َرَقالَ ُْ ُِ اْلَجنَّ
ُمِّ ُِ النَّعِّ ُِ الْ ، َراَْلُ َعَّللْا   َرَ نَّ ُِ اْلَمْهَرى ْخَرَيا ِّ َ نَّ  .فِّْرَدْرسِّ َرَ نَّ

{ :َقْوُلهههُه َتَعهههاَلى َتا ِّ َْامَّ هههَل الهههر ِّ  ِّ  [64]الرحمل:}ُمهههَّللْا هههاس     َقاَلههههُ َأْ  َخْاهههَراَرا ِّ مِّ هههُل َعبَّ هههُرهُ  اِْ . َرَصُْ
َّللاٌ  َرَقالَ  ِّْ َتا ِّ   :ُمَجا ُِ فِّيُمْسَودَّ َم ْْ َواُد، َُُقالُ  . َرالَّللا  ِِّ السَّ ٌُر أَ  :الل َغ َُْم َرَبعِّ ُِ َفَرٌس َأْد َمها ْْ ٌِ َد َُْم َرَناَق ْد
ْْ ُزْرَقُتهُه َأ ِّ  َْهبَ  َحتَّهى: اْ هَتَّللاَّ هاَ  الَّه ِّ  فُِّهههِّ  َذ ََ َحتَّهى اْ هاْلَبَُ هَواُد َفُ ههَو ، َفهإِّْ  َزاَد َعَلهى َذلِّه َتَّللاَّ السَّ

َْههمَّ اْلَفههَرُس َ ههْو ٌ  َْههمَ . َراْد هها َأْ  َصههاَر َأْد َمام  ِّْ َْههامَّ اْد ُِ . َراْد ههْي : اْسههَوادَّ  الشَّ هها َأ ِّ َُمام  ِّْ ُ  اْد ، َقههاَل  َّ
{ :َتَعاَلى َتا ِّ َْامَّ ْل  ِّ   }ُمَّللْا َل الرَّ  ِّ َأْ  َسْوَداَرا ِّ مِّ ْاَرةِّ مِّ َُ ةِّ اْل  .وُل لُِّك  ِّ َأْخَاَر َأْسَوُد"، َراْلَعَرُب َتقُ َّللاَّ

ومهة وكهذل  األخضههر  ذا ا هتد لونهه فهي الد  ازداد  ذا ،  ذاياألد هم الهذي نسهميه فهي عصهرنا البنه
شدة ذل ، وتطلب ل ميز بينه وبين األسودما يالناس  ك ير األزرق  ذا ا تدت زرقتهو ا تد خضرته 
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لههوا ، يظنمهها األ  ههذه أسههود مههن بعههال المحههالت ويعطيهه  مههن  ههذه األنههوا  التههي أوولههت فههي يًها هه
فكهل  هذه األلهوا   .يقهة ليسهت بأسهودفهي الحق التهدقيق يتبهين أنههومهع  ،لهبيظنمها  هي مها تطثذل  

التهي   هاارود، وأنهت مهن بعيهد تهرى بعهال األال الثة  ذا زادت وا تد لونما فالنه ي طلق عليمها األسه
ا  أ  ذا قربهت منمها، وكهذل  ارتوت من الماء وك ر عليما ورود المهاء ترا ها سهوداء، وأ يتبهين لونمه

اللهات  وفيهه  وفيهالبني فيما ا زاد البني،  ذ األد م الذي  وو  ،زرق واألاألخضر، ية األلوا : بقى في
، ي تنهاز  فيهه  هل  هو أسهود أم بنهي أ ء ما  و أ د مهن ذله  حتهى يصهل  لهى األ يافيما الغامق و 

د م  ي موولة في  هذا اللهو  حتهى يظنمها مهن يرا ها أ ا  يعني لونماحاإ كونما مد امت على كلو 
 اإليغهاإ والسهبب فهي ذله  ،مها خضهراءثالهث أن وقد يقوإ ،وقد يقوإ آخر أنما سوداء ،أنما مد امة

 نعم. .لو  في الدخوإ في  ذا ال
": َ ََْوازِّ َّللٌا َرْرثِّي َقْتَلى  َُ  َرَقاَل َلبِّ

هُ  َِ َْههْوَدج  َرَرَرا را ِِّهههِّ فِّهي  ُِ  َرَ ها
 

رِّ  ... َنوَّ ُجِّ السَّ  َكَتاهُِّب ُخْاٌر فِّي َنسِّ
 

ْربِّ  ْل قَِّّللا   َكالَّللا ِّ ُر َلُبوٌس مِّ َنوَّ  "السَّ
يكهو   هديًدا، ومها لمهواد ال يه بعهالعل يضعو  و  يبس ستعمل من الالودي نعم؟ القد القد معروف؟

 نعم. اآل  لكن نطق القاف يختلف.  لى ستعمالً م زاإ
ْت ُقهههَرى " َُ ههَراقِّ  َرُسههم ِّ ههَرةِّ ُخْاهههَرتَِّ ا اْلعِّ ْْ ا لَِّك هه ِّ اْلُمْظلِّهههمِّ. َسهههَواد  ُ َرُيَقهههاُل لِّلَُّْ هههاَد  َّ : َأْخَاههُر َرُيَقهههاُل : َأَِ

ُْمْ َخْاَرا ُْْم َأْ  َسَواَد  عالى..."تَ  َقْوُلهُ  .َِ
 نعم؟الشُ : 

 :.....طالب
الانهة  أ  مها فهيم فهي الهدنيا لهيس ه ه  أنه هيعلهم لكهن مها فيه أ مها  هعنهدما اإلنسا  :  ي الشُ 

   و  دنياالهدنيا وذكهر آخهر لهه نظيهر فهي الهلكن ما ذكر من األسماء الهذي لمها نظيهر فهي  ،األسماء
 ههل يسههتطيع أ  يقههوإ  مسههمى.نصههيب مهن ال لهههمنممهها  أ أ  اأسههم  فههي الانهة بمهها ثنها أ نحههي 

    ههل يسههتطيع قائههل أ  يقههوإ  فممههت قصههدي؟  نسهها  أ  فضههة الانههة أفضههل مههن ذ ههب الانههة؟
يقهوإ  هل  .أ اأسهم  يتمها لهيس لمها مهن فضهة الهدنياكيل دري وأ نهفضة الانهة؟ ألننها أ نحهي  بمها 

أ  نهالهه نصهيب مهن المسهمى، لكهن صهحي  أن اأسهم ؟ب الانهة  فضة الانة أفضل من ذ  قائل 
أو دونههه فههي  قههدره وأ كيليتههه، لكههن مسههماه يههدإ علههى أنههه فههوق ذلهه  المسههمى رفنحههي  بههه وأ نعهه

 نعم. .الاملة
 طالب:......

نه ذكر أوصاف للانيتين األوليين وأوصاف للانتين األخهريين،  هذه تخهتص بأ هياء ألأ : الشُ 
 اء.و ذه تختص بأ ي
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 طالب:.........
ومهرد ذله   ، هذا أ ينبغهي لكهن نعهرف التلضهيل اإلجمهالي م هل  ل  ذا التلصهيل الهدقيقم: الشُ 

أرض  فهيأنهت اآل  لهو يقهاإ له   . ذه أمور نسبيةدو  من قرب وبعد ثله  لى من دونمما، أل  ال
ا بنهاء وتبنهي عليمهها لمههاذا أ تشهتريما وتقهيم عليمه ، نعهم،فهي المكها  اللالنهي، أرض قريبهة ومناسهبة

بالنسهبة لهه قهد تكهو  بعد الو  قربال؟ ألنه  يء يأقريبة من قلَت: قريبة،  :قوإ ل  السمسار؟ يابيتً 
النههاس يقيسههو  القههرب والبعههد بمركههز البلههد الههذي  ههو المسههاد  ا كهه ؟قريبههة لكههن بالنسههبة لهه  أنههت

اق، صههار القههرب الاههامع واألسههواق وكههذا، اآل  فههي كههل مكهها  مسههاد جههامع وفههي كههل مكهها  أسههو 
؟ أي  هيءقريبهة مهن  ،بهة وزينهة وممتهازةوهللا  هذه األرض قري :لسمساراإ ل  افالذا ق ،اوالبعد نسبيًّ 

الاملهة يزنهو  القهرب  أل  كل  نسا  له نظرته في القرب والبعد، فالقرب والبعد نسهبي، والنهاس فهي
، ولهو كها  القهرب والبعهد ايًّهيوم  ليهه وا ليهه أ  يهذ ب يضهطرو   الهذي ه  هوالعمهل، ألنه وقعوالبعد بم

 نعم. وهللا المستعا . ،من الوالدين م اًل لكا  أولى النظر  ليه
{ :َقْوُلهههههُه َتَعهههههاَلى" هههههاَخَتا ِّ َنههههها ِّ َناَّ َمههههها َعُْ اَرَتههههها ِّ ِِّاْلَمهههههاِِّ  [66]الرحمل:}فُِّ ِّ هههههلِّ  َعهههههلِّ   َأْ  َفوَّ اِْ

َل النَّْاحِّ ِِّا .َعبَّاس   َُْر مِّ اِِّ َأْك ََ هاخَ   .ْلَواِِّ َرالنَّْاُ  ِِّاْل ِِّ َرَعْنهُه َأ َّ اْلَمْعَنهى َناَّ رِّ َراْلَبَرَكه ُْ ََ ، َتا ِّ ِِّهاْل
َّللاٌ  اْلَوَسلُ  َرَقاَلهُ  ِّْ ُل َمْسُعود  رقال   .َرُمَجا ها، راِهلِّ عبهاْس اِْ ا  ِّ   :َرَأَنهٌب  َأُْ هاِِّ  َّ َتْنَاهُ  َعَلهى َأْرلَُِّ

ههه ِّ  ْْ َِّ َراْلَعْنَبهههرِّ َراْلَكهههاُفورِّ فِّهههي ُدررِّ َأ ْسههه ِِّ ِِّاْلمِّ ههه هههُل  . َرَقهههالَ َكَمههها َرْنَاهههُ  َرش  اْلَمَطهههرِّ  اْلَجنَّ َُّللُا ِْ َسهههعِّ
ر   ه ِّ    قهال .ِِّهَهْنَوابِّ اْلَفَواكِّههِّ َراْلَمهاِِّ  : ُ َبُْ ِّْ   :الت ِّْرمِّ َنها َقهاُلوا ِِّهَهْنَوابِّ اْلَفَواكِّههِّ َرالهن َِّعمِّ َراْلَجهَوارِّ  اْلُمَُّيَّ

ههابِّ اْلُملَ  َُ ِّْ َرالْ ِّ َراب ِّ اْلُمْسههَرَ ا ِّْ وَّ َرالههَّللاَّ هه ِّ    . َقههالَ َنهها َْههَ ا َرههَّللُال  َعَلههى َأ َّ ال  :الت ِّْرمِّ ههَل َر َْههُر مِّ نَّْاههَ  َأْك
. َرقُِّ َ  َيا ِّ اْلَجْر ِّ    ..".: َتْنُبَعا ِّ ُثمَّ َتْجرِّ

 نعم. األصوإ الذي يلضل األخريين على األوليين. درترمذي المراد به الحكيم صاحب نواال
 طالب:.....

حهديث والتحقيهق ال  الم لهف لهيس لهه يهد فهي أل مهن يعتنهي بهه به وويره يعتنيينقل عنه و : الشُ 
مع، فيه  يءجديد يعني   يءبأ  تنقل، فيه   والترمذي فيه أمور تغري  ،تمحيص واألخبارو  ما س 

 نعم. من الغرائب ما فيه.
ٌ  َرُرمَّاٌ {: "َقْوُلُه َتَعاَلى َْ ٌِ َرَن  َ َما َفاكِّ  ..."َتا ِّ فُِّهِّ َمْسَهلَ  [68]الرحمل:}فُِّ ِّ

عنده األسلوب الوعظي الرقيق مما ياعله يعتنهي بأ هل  هذا النهو  مهن  -رحمه هللا تعالى- الم لف
 مهن أ هد النهاس علهى الصهوفية الم لهف التصهنيف، ومهع ذله   هو مهن أ هد النهاس علهى الصهوفية.

 . نعم.المراد بمم الغالة
هها ٌ : قْوُلههُه َتَعههاَلى" ههٌ  َرُرمَّ َْ ٌِ َرَن َ هه َمهها َفاكِّ ْعههُ   :فُِّهههِّ َمْسههَهَلَتا ِّ  [68]الرحمل:{}فُِّ ِّ اَْلُرَلههى: َقههاَل َِ

مَّا ُ اْلُعَلَماِِّ  َب الر  ِِّ : َلُْ  َ َل اْلَفاكِّ ُ  مِّ َْ َما ُُْعَط ُ  َرالنَّ هِّ إِّنَّ َِ ََّل ُُْعَطُ  َعَلى َنْفسِّ ْي  ..."، َلَِّ َّ الشَّ
 نعم. .ة نا العطف يقتضي المغاير 
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َما ُُْعَطُ  " رِّهِّ  َعَلىإِّنَّ ُر اْلَكََلمَِّصُْ ِّْ ََْ ا َظا  ."َر
على الكهل والعهام  بعالالف اللل ، وقد ي عطف التخأوقد ي عطف الشيء على نلسه  ،األصل ذا 

 نعم. شأ  الخاص واأ تمام به.بالخاص والخاص على العام من أجل عناية على 
ُر اْلَكََلمِّ. َرَقاَل اْلُجْمُ ورُ " ِّْ ََْ ا َظا ِِّ َر َ ه َل اْلَفاكِّ َُْما مِّ َما  :  مَّها ِّ لَِّفْاهلِّ ِّ ه ِّ َرالر  َْ ْكهَر النَّ َمها َأَعهاَد ذِّ َرإِّنَّ

ِِّ َرُحْسههلِّ مَ  َ هه َمهها َعَلههى اْلَفاكِّ ههَلةِّ اْلُوْسههَطى}: ، َكَقْولِّهههِّ َتَعههاَلىْوقِّعِّ ِّ ِّْ َرالصَّ ههَلَوا  {َحههافُِّظوا َعَلههى الصَّ
ِّ َرَمَلهَِّكتِّههِّ َرُرُسه} :َرَقْوله [238]البقرة: َُكهالَ َمْل َكهاَ  َعهَّللُارًّا هَِّّ يهَ  َرمِّ ْبرِّ َرَقهَّللْا  [98]البقهرة: {لِّهِّ َر ِّ

َم. َرقُِّ َ  َرَْ َتَقَّللاَّ َما َكرَّ ِِّ الْ م: إِّنَّ ََ اْلَوْقتِّ َِِّمْنَُِّّل ُْْم فِّي َذلِّ ْنَّللَا مَّاَ  َكاَنا عِّ َ  َرالر  َْ ْنهَّللَاَناا َلَِّ َّ النَّ   َّ ، َلَُِّبر ِّ عِّ
مَّاَ  َكالََّْمرَ  ْم، َرالر  ُِ ُقوتِّ ِّ َ  َعامَّ َْ ِّْ النَّ َماا ْم إَِّلُْ ِّ ُْْم لَِّواَ تِّ ِّ ْنَّللَا ُُْر َصْرُسُ َما عِّ ْك  ".، َفَكاَ  َُ

به لك رته عند م،  عتنو  نو  من المأثوإ يمتمو  به ويقليم وكل قطر  في كل بلد وفي كل  يعني
 لهىو  بهه ويلضهلونه عنهتعالزيتو  في الشهام ي أ سيماواللاثمة  ،افي العراق ك ير جدًّ فم اًل النخل 

جد أبدانمم، وو  بو  به ويمتمو  بشأنه ويكو  أليق وأ ل العراق العكس، فلك رته عند م يعتن ،التمر
تمهت بقهوإ العراقهي  ،ضيل التمر على الزيتهو  أو العكهسمناظرة بين  امي وعراقي في تل لكنمها خ 

وأ يسهتقل  ،؟ أ  ه  أ  التمهر أفضهلبنهوى الزيتهو   صهنعو  فمها ت ،شتري زيتهو  بنهوى التمهرأننا ن
 نعم. .يكلي التمر قد بينما ،زيتو  فق   بالبد

ْل َأْلَوا ِّ الْ ِّ " ُْْم مِّ ْنَّللَا هَ  ُبهوَ  َِِّ هاَمهارِّ الَّتِّهي ُُْعجَ َرَكاَنتِّ اْلَفَواكُِّه عِّ َْ َِ ُثهمَّ َذَكهَر النَّ َ ه َمها َذَكهَر اْلَفاكِّ نَّ ، َفإِّ
َمهها َرتِّ ِّ ْْ َمهها َرَك ههاَ  لُِّعُمومِّ ِّ مَّ ههلَ  َرالر  ُْْم مِّ ْنههَّللَا رَنهه عِّ َِ  إَِّلههى ِِّ اْلَمَّللاِّ هه ههْل َأْر ِّ  َمكَّ َْهها مِّ ،  إَِّلههى َمهها َراََّل َملِّ اْلههَُ

َل اْلَفَواكِّهِّ َرَأْفرَ  ْكرِّ مِّ َّللَاتَِّ ا. َرقُِّ َ َفَهْخَرَ ُ َما فِّي ال  ِّ َه َعَلى حِّ هَ  َثَمهُرُه َد اْلَفَواكِّ َْ ْكرِّ َلَِّ َّ النَّ : ُأْفهرَِّدا ِِّاله  ِّ
 ٌِ  َ ٌِ َردَ ، رَ َرَطَعامٌ  َفاكِّ  َ مَّاُ  َفاكِّ ٌِ الر  ُلَصا لِّلتََّفك هِّ  ،َرا َْ ْنُه َقالَ َفَلْم َُ َِ  ، َرمِّ ُِهو َحنَُِّفه َمهُه  َُّ  َأ هَي َرحِّ ، َرِّْ

 ُِ ُِ  اْلَمْسهَهَل هه َُ هها : إَِّذاالَّْانِّ هها َأْر ُرَطب  ِ  َفَهَكههَ  ُرمَّان  َ ه ْهُكههَ  َفاكِّ ْوَنهه ْ  َحَلههَ  َأْ  ََّل َُ َباُه َلهْم َُ . َرَخاَلَفههُه َصههاحِّ
ههاُس  هه َقههالَ . َرالنَّ ههاس  اِْ ُههرِّ اْلُمَقتَّههبِّ  :ُل َعبَّ ههُ  اْلَبعِّ ْْ ِِّ مِّ هه ُِ فِّههي اْلَجنَّ مَّاَنهه : َقههالَ  رذكههر اِههل اْلُمَبههاَر ِّ   .الر 
ر  عل  َحمَّاد َعلْ  ُسْفَُا ُ  َأْخَبَرَنا لِّ ُ َبُْ َُّللاِّ ِْ  "...َسعِّ

 .حماد مصروف: حمادٍ 
 ..."َحمَّاد َعلْ  ُسْفَُا ُ  َأْخَبَرَنا"

يلههة كقههوإ الشههافعي مههذ ب أبههي حن .ا لههم يحنههثا أو رطًبههرماًنهه  ذا حلههف أ  أ يأثههل فاثمههة فأثههل
رونمهها علههى ت المسههائل ويارد هها  لههى األعههراف، لكههن قههد ينظههرو   لههى ملههردام يمهها وأحمههد أ  األ

مهن ف  أو  ،سهبب يقتضهيهلذله   بهأ  ما وأفي نذر  اآليات من أجل تخليص من وقع في يمين أو
ما يحنهث؟  أورض والسماء سقف، يحنث األام على حلف أأ ينام على فراش، وأ تحت سقف، فن

يحنث، أل  األرض بسها  والسهماء سهقف،  -رحمه هللا- حنيلة وقاإ أبم ل ما ب ذا أردنا أ  نقوإ 
 هو  هل يمكهن أ  يقهوإ القائهل أنهه نهائم علهى فهراش و  لكن العرف ،فنام على بسا  واستظل بسقف

أأ يأثهل فاثمهة فأثهل  ى األعهراف، فهالذا حلهف، فاأليمها  والنهذور مرد ها  له؟ مها يمكهناألرضعلى 
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 ذا لهم يكهن   هذ .ر فاثمهة أ  ه  أنهه يحنهث و أ فهالعرفهه وعهرف قومهه أ  التمهفي كا  ذا   ،اتمرً 
هه أ  ذا العرف أ ح  ل   هليقهوإ أ  الاهبن سهيد اللواثهه، ع مهن م  من عقل وأ من نقهل، يعنهي س 

ن عهرف وأ تسهنده أي مهن نقهل وأ مهأ  هذا لهيس لهه حه  أ مهن عقهل و  :قهاإي ؟له ح  مهن النظهر
 م و  اتمرً  فأثلة وحلف أأ يأثل فاثم ،و  بالتمر والرما مم يتلكأنم مكانت حقيقتم  ذاحقيقة، لكن 

 نعم.هذ يحنث و أ فال. حينضمن اللواثه عرًفا عند م  ذا  يدرجونه
 طالب:.........

 نعم. عرفه  و.يلتى  أ بما  ،أ أ: الشُ 
ر   َعلْ  َحمَّاد   َعلْ  ُسْفَُا ُ  َأْخَبَرَناَقاَل:  رذكر اِل اْلُمَباَر ِّ  " لِّ ُ َبُْ َُّللاِّ ِْ لِّ َعبَّاس   َعلِّ  َسعِّ ُ  َقالَ  اِْ َْ : َن

ٌد َأْخَاهههُر ،  ِِّ ُ هههُ رُعَ ا ُزُمهههر  ههه َْهههٌب َأْحَمهههاْلَجنَّ ُُفَ ههها َذ ِِّ ، َرَسهههَعُف َ رَرَكَرانِّ ههه ههه ِّ اْلَجنَّ ْْ َ ْنَ ههها ا كِّْسهههَوٌة َلِّ ، مِّ
ََّلِِّ  ، َرَثَمُرَْا َأْمَْالُ َرُحَلُلُ مْ  ُمَقطََّعاُتُ مْ  ُل  ، َأَ َّللا  اْلقََِّللِّ َرالَّللا ِّ ، َرَأْلَُ َل اْلَعَس ِّ ، َرَأْحَلى مِّ َل اللََّبلِّ ا مِّ َُاض  َِ
ْبَّللاِّ  َل الُّ  َب فُِّهِّ َعَجمٌ مِّ َثَناَقالَ  .، َلُْ هلِّ ُمهرَّةَ  َعهلْ  اْلَمْسهُعودِّ    : َرَحهَّللاَّ ر ِْ هَّللَاةَ  َعهلْ  َعْمهرِّ ِِّهي ُعَبُْ : ، َقهالَ َأ

َُّللاٌ  ِِّ َناِّ ُ  اْلَجنَّ َْ َ ها َن ْل َأْصلَِّ ا إَِّلهى َفْرعِّ َْهاُل اْلقِّهََللِّ ُكلََّمها ُنَُِّّعهْت َثَمهمِّ ْْ َمَكاَنَ ها ، َرَثَمُرَْها َأْم َرٌة َعهاَد
َْاُأْخَرى  َِ رِّ ُأْخَّللُارد   ، َرإِّ َّ َما َراع ا، َراْلُعْنُقوُد اْثَنا َعَشَر َلَُْجرِّ  فِّي َصُْ ٌْ  :َقْوُلُه َتَعاَلى .ذِّ هَرا لَّ َخُْ }فُِّ ِّ

َساٌ { َسهاٌ {: : َقْوُلهُه َتَعهاَلىاَْلُرَلهى: فُِّهِّ َمْسَهَلَتا ِّ  [70]الرحمل:حِّ ٌْ حِّ هَرا لَّ َخُْ  [70]الرحمل:}فِّهُ ِّ
رَ  َّللَاُة َخُْ َِ  اْلَواحِّ ْعنِّي الن َِّسا . َرقُِّ َ َُ ر  ِّْ َخُْ ٌْ ٌة َعَلى َمْعَنى َذَرا هَرا ه َ  ِِّمَ : َخُ ِّ ِّ ِّ َُ ْ  َف هَرا ، َكَ هُ ِّل  ْعَنهى َخُْ

 ".َرَلُ ِّل  
فيه التخليف أيًضا  ي ن ولي ن لكن العرب تمدح بالتشديد وتذم بهالتخليف، تمهدح المهي ن  َثَمي  ٍن َوَلي  نٍ 

 اللي ن السم ، لكن  ذا قيل: فال   ي ن لي ن،  ذا عند م ذم. نعم. من الموا . نعم.
ُل اْلُمَباَر ِّ قال " ي   َثَناَحَّللاَّ   :اِْ َِ  َعلْ  اَْلَْرَزاعِّ َُّ لِّ َعطِّ اَ  ِْ لِّ َعامِّر   َعلْ  َحسَّ َُّللاِّ ِْ هَرة  َقالَ  َسعِّ : َلهْو َأ َّ َخُْ

ههلْ  َسههاٌ {} مِّ ٌْ حِّ ههَرا هه [70]الرحمل:َخُْ ْْ َلَ ههااطََّلَعههْت مِّ َِ ههَماِِّ ََلََضهها َ هها ، َرَلَقَ ههَر َضههْوُِ َل السَّ َرْ  ِّ
ْمَب َراْلَقَمرَ  ٌُ  ُتْكسَ الشَّ ْنَُا َرَما فَُِّ ا، َرَلَنصِّ َل الَّللا  ٌر مِّ َرٌة َخُْ ْلقِّ   .اُه َخُْ ََ َساُ  اْل َساٌ  َأْ  حِّ َرإَِّذا  ،حِّ
ُ َتَعههاَلى ههَ  ُحْسههَنُ لَّ َقههاَل  َّ ُر َأْ  َُصِّ ْقههَّللاِّ َسههاٌ  َفَمههْل َذا الَّهه ِّ  َُ ههرِّ    َرَقههالَ  !: حِّ ْْ ُْ  :َرَقَتههاَدةُ  الُّ  ههَرا َخُْ

َسهههاُ  اْلُوُ هههوهِّ  بِّهههي ِّ َررُ  اَْلَْخهههََلقِّ حِّ ََ َعهههلِّ النَّ ههههِّ َرَسهههلَّمَ -رَِّ  َذلِّههه ُْ ُ َعَل ر ِّ  -َصهههلَّى  َّ هههْل َحهههَّللاِّ ُأم ِّ  مِّ
 َِ َكارٌ   :َأُِو َصالِّح   َرَقالَ  .َسَلَم  ".َلَِّنَُّ لَّ َعَ اَرى َأِْ
 حديث أم سلمة مخرج؟: الشُ 
 :........طالب

 : كذا عندك؟الشُ 
 :.......طالب

 الشيخ:  ي نعم.
 :........طالب
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 11 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

 :  ا؟الشُ 
 :........طالب

 : تمام. سم.الشُ 
َمُْ  َقَتاَدةُ  َقَرأَ "رَ  ُل السَّ هْ مِّي   َرَأُِو َرَ اِ  اْلُعَطارِّدِّ    عِّ قَ َراِْ هُل َحبُِّهب  السَّ رَّللاِّ  َرَبْكُر ِْ ٌْ ِِّالتَّْشهَّللاِّ هَرا َعَلهى  َخُ ِّ

. ْ   اَْلَْصهههه ِّ ههههَرا ههههَرَقههههَّللْا قُِّههههَ : إِّ َّ "َخُْ ُْ " َ ْمههههُع َخُْ . َرقُِّهههه َ ر  َراْلَمْعَنههههى َذَرا ههههر  ٌْ  :َخُْ َتههههاَرا َْ  .ُم
ه ِّ    َقهالَ  ه  :الت ِّْرمِّ ِْ ُ َفَه ُْ َمها اْخَتهاَرُْلَّ  َّ َرا ُْ ََ هارِّهِّ َفهاْل َُ ِّ ََّل ُُْشهَّللَاَب َخْلَقُ هلَّ ِِّاْختِّ هاُر  َّ َُ هاَر ، َفاْختِّ َُ بُِّه اْختِّ

ُ ُِّلَ  َساٌ  َفَوَصَفُ لَّ ِِّاْلُوْسلِّ َفإَِّذا َرَص َ . ُثمَّ َقالَ اْهَدمِّ َخالُِّق اْلُوْسلِّ َ هُْ  ا ِِّاْلُوْسهلِّ َفهاْنُظْر َمها  : حِّ
لِّ َذَكَر َِِّهنَُّ لَّ  .َُْنا َ  ُْ ُْ الطَّْرفِّ } :َرفِّي اَْلُرَلَُ َرا ُْ َراْلَمْرَ اُ {رَ  [56الرحمل:] {َقاصِّ اُقو  }َكَهنَُّ لَّ اْلَُ

ُْ  [58]الرحمل: ََ َل اْل ُْ ِّ َفاْنُظْر َكْم َِ َتاَرُة  َّ َْ َي ُم ِّْ الطَّْرفِّ  ،َرةِّ َرِّْ َرا َل َقاصِّ ر ِّ ، َرَبُْ إِّ َّ » :َرفِّي اْلَوَّللاِّ
ْعُاُ لَّ  ْهُخُ  َِ َُل َُ  ."..اْلُووَر اْلعِّ

بمتوافهههق، لهههو قهههاإ: فهههانظر كهههم بهههين قاصهههرات الطهههرف وبهههين التنظيهههر  نههها لهههيس بمطهههابق ولهههيس 
هَي مقصورات،  نا يأتي الملاضلة، أما قوله: " هَرة  َو   َخي  هَرات  َفان ظ ر  َكم  َبي َن ال  َتهاَرة  ْه ، َوَبهي َن َقاص  م خ 

ف    " الامة ما  ي بواحدة. نعم.الْطر 
ر ِّ " ْ  َلههْم َتْسههَمعِّ » :َرفِّههي اْلَوههَّللاِّ َل َِِّهْصههَوا ههُْ ْعهه   َرَيَتَغنَّ ْعُاههُ لَّ َِِّهْرههَّللاِّ  َِ ْهُخههُ  َِ ههَُل َُ إِّ َّ اْلُوههوَر اْلعِّ

ََلهُِّق َِِّهحْ  ََ لَِّ ااْل ْْ ْنَ ا َرََّل ِِّمِّ اُل الرَّ : َنْوهَسَل مِّ هَّللا  ُ  َأَِ ََ ِّْ َفهََل َنْسه ا هَُ ُْ َفهََل َنْظَعهُل اضِّ ، َرَنْوهُل اْلُمقَُِّمها
َسا ٌ  ٌْ حِّ َرا ا َرَنْوُل َخُْ ُْ َفََل َنْبُؤُس َأََِّللا  َما ا َرَنْوُل النَّاعِّ ُْ َأََِّللا  ُْ َفََل َنُمو الَِّّللَاا ََ ا َرَنْوُل اْل ٌْ  َأََِّللا  َحبَُِّبا

ر ِّ  الت ِّْرمِّ ِّ    َخر ه .«َلَِّْزَراج  كَِّرام   ْل َحَّللاِّ ُ َعْنهُ - َعلِّي    َِِّمْعَناُه مِّ َي  َّ ُِ  َرَقاَلْت  .-َرضِّ َي - َعاهَِّش َرضِّ
ُ َعْنَ ا َّ - ُْ َنا ُ لَّ اْلُمْؤمِّ َِ َأَ اَِ هِّ اْلَمَقاَل ِّ َْ َُل إَِّذا ُقْلَل  ْنَُا : إِّ َّ اْلُووَر اْلعِّ ْْ ِّ الَّللا  َساِِّ َأ ْل نِّ : َنْوهُل مِّ
ُْ َرَما َصلَّ اْلُمَصل َُِّ  ُتلَّ ا ُْ َرَما ُصْمُتلَّ ، َرَنْولُ ُْ اهَِّما هْهُتلَّ ، َرَنْوُل اْلُمتَ  الصَّ ُْ َرَمها َتَوضَّ هَ ا ، َرَنْوهُل َوض ِّ

ْقُتلَّ اْلُمتَ  ُْ َرَما َتَصَّللاَّ َقا ُِ  . َفَقاَلْت َصَّللا ِّ ُ َعْنَ ا- َعاهَِّش َي  َّ ِّ  : َفَغَلْبَنُ لَّ -َرضِّ  .َو َّ
 ُِ َُ ُْ َأر ُ مَ  : َراْخُتلِّ َ الَّْانِّ ا َُّ َ ُر َ َماَّل  اْلُووُر َأرِّ اْهَدمِّ َُْر ُحْسن ا َرَأِْ هْل ؟ َفقُِّ َ ا َأْك هَر مِّ : اْلُوهوُر لَِّمها ُذكِّ
ِِّ َرْصهفِّ ِّ  هنَّ ههََلمُ -، َرلَِّقْولِّهههِّ لَّ فِّههي اْلُقههْرو ِّ َرالس  هََلُة َرالسَّ هههِّ الصَّ فِّههي ُدَعاهِّههِّ َعَلههى اْلَمُ ِّههتِّ فِّههي »: -َعَلُْ

لْ  َّللاِّ َناَزةِّ : َرَأِْ هِّ اْلجِّ ْل َزْر ِّ ر ا مِّ ا َخُْ َُل َأْلهَ   «ُه َزْر   هُلِّ َِِّسهْبعِّ َل اْلُوهورِّ اْلعِّ ُْ َأْفَاُ  مِّ ا َُّ َرقَُِّ  : اْهَدمِّ
ْع    ُل اْلُمَباَر ِّ  . َرَذَكرَ ، َرُررَِّ  َمْرُفوع اضِّ رلُ  َرَأْخَبَرَنا :اِْ لِّ َأْنُعمَ  َعلِّ  رِّْ َّللاِّ  ..."اِْ

أنعههم األفريقههي، عبههد الههرحمن بههن زيههاد بههن أنعههم عبههد الههرحمن بههن  ر ههدين بههن سههعد عههن ابههن أنعههم
 األفريقي، وكال ما ضعيف، نعم.

رلُ  َرَأْخَبَرَنا" لِّ َأْنُعمَ  َعلِّ  رِّْ َّللاِّ َِ، َعلْ  اِْ ِِّهي َ َبَله هلِّ َأ هاَ  ِْ بَّ هْنُ لَّ َقهالَ  حِّ ْنَُا َمهْل َدَخهَ  مِّ َِ الهَّللا  َسها : إِّ َّ نِّ
ُلِّ َِِّما  ْلَل َعَلى اْلُوورِّ اْلعِّ َِ ُفا ِّ ااْلَجنَّ ْنَُ ْلَل فِّي الَّللا  ِّْ فِّي  :َرَقَّللْا قُِّ َ   .َعمِّ َُل اْلَمْ ُكوَرا إِّ َّ اْلُووَر اْلعِّ

َلْقههَل فِّههي اْه  َْ نَُِّل ُُ ههَُل َراْلُمههْؤمِّ بُِّ ِّ ههْل َأْزَراجِّ النَّ ُْ مِّ َنهها ُْههلَّ اْلُمْؤمِّ ههَرةِّ َعَلههى َأْحَسههلِّ ُصههوَرة  اْلُقههْرو ِّ    خِّ
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ُْ َراْلَمْشُ و ،اْلَوَسُل اْلَبْصرِّ    َقاَلهُ  َما  ْنَُا َرإِّنَّ ْْ ِّ الَّللا  َساِِّ َأ ْل نِّ َُل َلْسَل مِّ ٌْ ُر َأ َّ اْلُووَر اْلعِّ ُلوَقا َْ لَّ َم
 ِِّ َ َتَعاَلى َقالَ فِّي اْلَجنَّ {} :، َلَِّ َّ  َّ ُ لَّ إِّْنٌب َقْبَلُ ْم َرَّل َ ا ٌّ ْْ َساِِّ  [56]الرحمل:َلْم َُْطمِّ َُْر نِّ ْْ ِّ  َرَأْك َأ

  ْ ْنَُا َمْطُموَثا هِّ َرَسلَّمَ -َرَلَِّ َّ النَّبِّيَّ ، الَّللا  ُ َعَلُْ ُِ » :َقالَ  -َصلَّى  َّ ِِّ الن َِّسا َفهََل  «إِّ َّ َأَق َّ َساكِّنِّي اْلَجنَّ
ههُُب ُكهه ههْنُ ُم اْمههَرَأة  ُُصِّ ههَّللا  مِّ َسههاِِّ    َراحِّ ههرِّ نِّ ههْل َصُْ ُ ههلَّ مِّ َبههَت َأنَّ َْ ْم، َف ههَُل لَِّجَمههاَعتِّ ِّ ، َرَرَعههَّللَا اْلُوههوَر اْلعِّ

ْنَُا  "...الَّللا 
َاْنهة  » ويهر نسهاء الهدنيا، وحهديث نعم من المازوم والمقطو  به أ  الحهور العهين   ْ  َأَقهْل َسهاث ن ي ال 

هل  الْنهار  و » ورد «الن  َسهاء    هذا المعهروف فهي الحهديث الصهحي ، و هذا اللله  مخههْرج  «رأيهت ك ْن َأث  هَر أَ  
 أو؟

 :........طالب
 :  ي أث ر أ ل النار. نعم.الشُ 

 :........بطال
: أ أ  ذا ما يترتب عليه اللائدة التي من أجلما سيق، أ أ  ذا يارد الحديث من فائدته، الشُ 

 نعم.
 :........طالب

 : بمذا اللل  ما أدري.الشُ 
 :........طالب

َاْنة  الن  َساء  » :الشُ    ذا اللل ؟ «  ْ  َأَقْل َساث ن ي ال 
 :........طالب

 ل  أو بمعناه؟: بمذا اللالشُ 
 :........طالب

 كم رقمه عند مسلم؟: الشُ 
 :........طالب

 :  ات صحي  مسلم ونششوفه عليه. سم.الشُ 
هههههامِّ{ :َقْوُلههههُه َتَعهههههاَلى" َُ َِّ ٌْ فِّههههي اْل َِ  [72]الرحمل:}ُحههههوٌر َمْقُصهههههوَرا هههههَي ُحههههوٌر َ ْمهههههُع َحههههْوَرا ، َرِّْ

رَّللَاةُ  َّللاِّ رَّللَاةُ   الشَّ َّللاِّ لِّ الشَّ َُاَ  اْلَعُْ مَ  َِ َْا َرَقَّللْا َتَقَّللاَّ ٌْ   .َسَواَد هامِّ َمْقُصوَرا َُ َِّ ٌْ فِّهي اْل ٌْ َمْسهُتوَرا : َمْوُبوَسا
 ِّْ اَفا َجالِّ َلْسَل ِِّالطَّوَّ ُل َعبَّاس     َقاَلهُ  فِّي الط ُرقِّ فِّي اْلوِّ ُ َعْنهُ - ُعَمرُ  َرَقالَ  .اِْ َي  َّ ُِ -َرضِّ َم ُْ ََ : اْل

ٌِ، َرَقاَلهُ  َف ُل َعبَّ  ُدرٌَّة ُمَجوَّ َي َفْرَسٌ  فِّهي َفْرَسه   َلَ ها َأْرَبَعهَرَقالَ  اس  اِْ ِّْ َْهب  :  هْل َذ ْصهَراب  مِّ . ُِ وََّلفِّ مِّ
ِّ  َرَقالَ  ُِهو َعْبهَّللاِّ  َّ ُُم َأ هامِّ{  :فِّهي َقْولِّههِّ َتَعهاَلى الت ِّْرمِّ ِّ   اْلَوكِّ َُ َِّ ٌْ فِّهي اْل َلَغَنها فِّهي  ،}ُحهوٌر َمْقُصهوَرا َِ

ِ  َأْمَطهرَ  ِِّ َأ َّ َسَواَِ َراَُ لَِّقهتِّ اْلُوهالر ِّ َُ هَل اْلَعهْرشِّ َف ِِّ ْْ مِّ ْحَمه ِّْ الرَّ هْل َقَطهَرا ، ُثهمَّ ُضهرَِّب َعَلهى ُكه  ِّ وُر مِّ
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ئِّ اَْلَْنَ ارِّ َسَعُتَ ا َأْرَبعُ  ٌِ َعَلى َ اطِّ َم ْنُ لَّ َخُْ َّللَاة  مِّ َب َلَ ا َِابٌ َراحِّ َُل  َرَلُْ ، َحتَّى إَِّذا َدَخَ  َرلِّهي  وَ  مِّ
َِ اْنَصَّللَاَعتِّ  ِّ اْلَجنَّ هَل اْلَمََلهَِّكه  َّ ُلهوقَُِّل مِّ َْ َصهاَر اْلَم ِّ َأ َّ َأِْ ْعَلَم َرلِّي   َّ ُِ َعْل َِاب  لَُِّ َم ُْ ََ هَّللَامِّ اْل ََ ِِّ َراْل

َْا َر َِِّ اَلْم َتْهُخْ  َي َمْقُصوَرٌة َقَّللْا ُقصِّ ُلوقُِّلَ  ، َف ِّ َْ َصارِّ اْلَم ُ َأْعَلمُ َعْل َأِْ لِّ  .. َو َّ هُْ  :َرَقهاَل فِّهي اَْلُرَلَُ
{}فُِّ ِّ  ُْ الطَّْرفِّ َرا ٌْ َقَصْرَ  َطْرَفُ لَّ َعَلى اَْلَْزَراجِّ َرَلْم َره [56]الرحمل:لَّ َقاصِّ ، ْ ُكْر َأنَُّ هلَّ َمْقُصهوَرا

ِّْ َأْعَلىَفَّللَالَّ َعلَ  َّللاٌ  َرَقالَ  .َرَأْفَا ُ  ى َأ َّ اْلَمْقُصوَرا ِّْ هلَّ َفهََل  :ُمَجا هْرَ  َعَلهى َأْزَرا ِّ ِّ ٌْ َقَّللْا ُقصِّ َمْقُصوَرا
ْنُ مْ ُررِّْدَ   َّللَاَّل  مِّ َِ..." 

 .يقصر ا وير ها نتقصر نلسما أفضل مم التي أ و  عكس ما قيل  نا وألصحاب القوإ األوإ
قصههرت لكنمهها   المهها ولههي، قههد مههات وليمهها، وبقيههت وحههد فههرق بههين أ  تاههد امههرأة لههيسيعنههي 
فمههم  ،لههو كهها  لههم يكههن لمهها ولههي نعوليمهها وأ يههدرى مههاذا تصههطرفمهها  صههريقن مههبههين و  ،طرفمهها

 .نعم ين.يين عن اآلخر يو ذا من أوجه تلضيل األول ،لو  قاصرات عن مقصوراتيلض

َواحِّ " َِ َرفِّي الص ِّ ْي ُْ الشَّ  ...": َرَقَصْر

تلضهيلمم اليهد السهللى علهى نلهس القاصهرات يعنهي مهن  لهىعالمقصهورات تلضيل الحكيم  نا و 
المعطههي و ن هللا أل  اآلخههذ نائههب عهه ؟لمههاذا ،أفضههل مههن المعطههي يقولههو : اآلخههذاليههد العليهها، 

طريقهة المتصهوفة ألنمهم و هذه   هذا القهرض، بالواآلخذ ينهوب عهن هللا فهي قه ، نعم،هللا قرضي
أرزاق النههاس ويلضههلو  أنلسههمم علههى تعيشههو  علههى يوأ يتكسههبو  و  والدعههة  ثرو  الخمههوإيهه

 وهللا المستعا . نعم. وير م.

ههَواحِّ " َِ َرفِّههي الص ِّ ههْي ُْ الشَّ ْنههُه َمْقُصههوَرُة اْلَجههامِّعِّ ، ا َحَبْسههُتهُ  َأْقُصههُرُه َقْصههر  : َرَقَصههْر ُْ َرمِّ ، َرَقَصههْر
ْز إَِّلى صَ  َِ َعَلى َكَ ا إَِّذا َلْم ُتَجارِّ ْي رِّهِّ الشَّ هَُرٌة َرَقُصهوَرٌة َأْ  َمْقُصهوَرٌة فِّهي اْلبَ ُْ هتِّ ََّل ، َراْمَرَأٌة َقصِّ ُْ

ُرجَ  َْ ُ ِّرٌ  ، َقالَ ُتْتَرُ  َأْ  َت َْ  :ُك

ْبههتِّ ُكههه هههَُرة  َرَأْنههتِّ الَّتِّهههي َحبَّ   َّ َقصِّ
 

 إَِّلهههيَّ َرَمههها َتههههَّللْارِّ  ِِّهههَ اَ  اْلَقَصههههاهِّر ...
 

َجهالِّ َرَلهْم ُأرِّدْ  ِّْ اْلوِّ َُرا ُت َقصِّ  َعَنُْ
 

َطها َ هر  الن َِّسهاِِّ اْلَبَوهاتِّرُ  ... َُ  قَِّصاَر اْل
 

ك ُِّتِّ  ، َذَكَرهُ َقُصوَرة  "" اْلَفرَّاِ َرَأْنَشَّللَاهُ  ُل الس ِّ بِّهي  : َقالَ َقالَ  َأَنٌب  َرَرَرى   .اِْ ههِّ - النَّ ُ َعَلُْ َصهلَّى  َّ
َتاُه قَِّبابُ » :-َرَسلَّمَ  ِِّ َِِّنَ ر  َحافَّ َِ ُأْسرَِّ  ِِّي فِّي اْلَجنَّ َل ُْ َلُْ ْنههُ  َمَرْر رُت مِّ هََلُم اْلَمْرَ ا ِّ َفُنودِّ : السَّ

ِّ َفُقْلتُ َعَلُْ  اََ َُا َرُسوَل  َّ ْبرِّي ُ  : َُ َُْؤََّلِِّ َقهالَ   ِّ َْهُؤََّلِِّ َ هَمْل  هُلِّ اْسهَتْهَذ َّ :  هَل اْلُوهورِّ اْلعِّ َوار  مِّ
ا َرَنْوهُل النَّ  هَّللا  ُْ َأَِ ُْ َفََل َنُمو الَِّّللَاا ََ َ  َلُ لَّ َفُقْلَل: َنْوُل اْل ََ َفَهذِّ ُْ َربَُّ لَّ فِّي َأْ  َُُسل ِّْمَل َعَلُْ َمها اعِّ
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ا َأْزَراُج رِّ  َّللا  ُ  َأَِ ََ ُْ َفََل َنْس ا َُ ا َرَنْوُل الرَّاضِّ هَرام  َفََل َنْبُؤُس َأََِّللا  بِّهي   «َ ال  كِّ ُ -ُثهمَّ َقهَرَأ النَّ َصهلَّى  َّ
هههِّ َرَسههلَّمَ  ههامِّ{ -َعَلُْ َُ َِّ ٌْ فِّههي اْل ٌْ  [72]الرحمل:}ُحههوٌر َمْقُصههوَرا ِ  َأْ  َمْوُبوَسهها اَن ههَُ  َحههْبُب صِّ

  ِ ِِّ  َعلْ  . َرُررِّ َ َرَتْكرَِّم يهَّللَا اَْلَْ هَ لَُِّّ َِ ِِّْنهتِّ َرُِّّ َ ها َأَتهتِّ  َأْسَما بِّهيَّ  َأنَّ ههِّ َرَسهلَّمَ -النَّ ُ َعَلُْ  -َصهلَّى  َّ
« ِّ هها َرُسههوَل  َّ هها َمْعَشههَر الن ِّ َفَقاَلههْت: َُ ٌْ ، إِّنَّ ٌْ َمْقُصههوَرا ُُههوتِّ َسههاِِّ َمْوُصههوَرا ههَّللُا ُِ ههُ  ، َقَواعِّ ُكْم َرَحَوامِّ

ُكمْ  هِّ َرَسلَّ -؟ َفَقاَل النَّبِّي  ْ  ُنَشارُِّكُكْم فِّي اَْلَْ رِّ ، َف َ َأْرََّلدِّ ُ َعَلُْ ، إَِّذا َأْحَسهْنُتلَّ َنَعهمْ »: -مَ َصلَّى  َّ
  .«َتَبع َ  َأْزَراَ ُكلَّ َرَطَلْبُتلَّ َمْرَضاَتُ مْ 

 مخرج األوإ وال اني؟: الشُ 

 :.......طالب

 :.......طالب

 ، آلخره أ لاميعه. نعم.آلخره يشمد :  يالشُ 

{}: َقْوُلُه َتَعاَلى" ُ لَّ ْْ ْمسَ  [56]الرحمل:َلْم َُْطمِّ ِِّ ْس ُ َأْ  َلْم َُ ُة اْلَعامَّ َِ َم َقْبُ . َرقَِّرا لَّ َعَلى َما َتَقَّللاَّ
ههههههههههُمَُِّ " ُ لَّ " َِِّكْسههههههههههرِّ اْلمِّ ْْ هههههههههه ههههههههههَوَة  َرَقههههههههههَرأَ  .ْطمِّ ُِههههههههههو َحُْ ههههههههههامِّي  َأ ههههههههههلُ  الشَّ ِْ ُِ  َرَطْلَوهههههههههه

هَُرازِّ    َراَْلَْعهَرجُ  ُمَصهر ِّف   لِّ  َِِّاههم ِّ اْلكَِّسهاهِّي ِّ  َعهلِّ  َرالش ِّ هُمِّ فِّهي اْلَوهْرَفُْ ههُر  كَِّسهاهِّي  الْ  . َرَكها َ اْلمِّ ْكسِّ َُ
َُْما َرَيُام  اَْلُ  ََ إِّْحَّللَاا ُ ُِّر فِّي َذلِّ ََ َِ َرإَِّذا َكَسهَر اَْلُرَلهى َرَفهَع ْخَرى َرُي َُ ، َفإَِّذا َرَفَع اَْلُرَلى َكَسَر الَّْانِّ

 َِ ههه َُ ةُ  .الَّْانِّ َِ هههَي قِّهههَرا هههبُِّعِّي ِّ  َرِّْ ِِّههههي إِّْسهههَواَق السَّ ُِههههو إِّْسهههَواقَ  َقهههالَ  .َأ َخْلههههَ   ُكْنهههُت ُأَصهههل ِّي : َأ
ههههُمَ  َعلِّههههي    َأْصههههَوابِّ  ْرَفُعههههوَ  اْلمِّ ِّ  َأْصههههَوابِّ  ، َرُكْنههههُت ُأَصههههل ِّي َخْلهههه َ َفَُ ههههُررَنَ ا َعْبههههَّللاِّ  َّ ْكسِّ ، َفَُ
هَ  مِّ اَْلََثهَرْيلِّ  اْلكَِّسهاهِّي   َفاْسَتْعَم َ  َُْمها ُلَغَتها ِّ َطُمهَ  َرَطمِّ ْعُرُ هوَ  َرَيْعكُِّفهو َ . َر هُ  َُ ، َفَمهْل َضهمَّ ْْ

هفَ  لِّ لِّْلَجْمهعِّ َِ َل الل َغَتهُْ َ هاُْ َنَّ هاهَِّرةُ  ، َرَمهْل َكَسهَر َفَِّ ُِ السَّ َمها َأَعهاَد َقْوَلههُ الل َغه ُ لَّ } :. َرإِّنَّ ْْ ه  {َلهْم َُْطمِّ
ِِّ ا  هَف َُامِّ َكصِّ َِّ ِّْ فِّي اْل َِ اْلُوورِّ اْلَمْقُصوَرا َف َبُ َِّل َأ َّ صِّ ُقهولُ لُُِّ َُ . ِّْ الطَّهْرفِّ هَرا : إَِّذا ْلُوهورِّ اْلَقاصِّ

ْرَ  كَ  َُامُ ُقصِّ َِّ ََ اْلَوال اَنْت َلُ لَّ اْل  .فِّي تِّْل

{ :َقْوُلُه َتَعاَلى" َسها   ْفهَرُف اْلَمَوهاُِِّب  [76]الرحمل:}ُمتَّكِّ َُِّل َعَلى َرْفَرف  ُخْاهر  َرَعْبَقهرِّ    حِّ . الرَّ
ُل َعبَّاس   َرَقالَ  ْفَرُف ُفُاوُل اْلُفُرشِّ َراْلُبُسه ِّ  :اِْ ها  .الرَّ ا  ْفهرَ َرَعْنهُه َأُْ ُ هوَ  : الرَّ ُف اْلَمَوهاُِِّب َرتَّكِّ

هي   اْلَوَسههلُ  َرَقهالَ  .َقَتههاَدةُ  ، َرَقاَلههُ ُاههولَِّ اَعَلهى فُ  ههَي اْلُبُسه ُ  :َراْلُقَرظِّ َِ  . َرَقههالَ ِّْ َنهه ُْ هُل ُعَُ ههَي   :اِْ ِّْ
َراِِّي   َسا َ  . َرَقالَ الَُّّ ُل َكُْ َي اْلمر  :اِْ ا . َرَقالَ  اْلَوَسلُ  ، َرَقاَلهُ َفقُ اِّْ َّللَاةَ َأُِو ُعبَ  َأُْا  ُْ:  ُِ َُ َي َحا ِّ ِّْ

هلَ  :اللَُّْ ُ  . َرَقالَ بِّ الَّْوْ  ُِ. َرقُِّه َ َضهْرٌب مِّ ْاهرِّ ُتْبَسهُ . َرقُِّهَ : اْلُفهُرُش اْلُمْرَتفَِّعه َُ هابِّ اْل َُ : ُكه    الْ ِّ
ُل ُمْقبِّ    . َقالَ ْنَّللَا اْلَعَربِّ َفُ َو َرْفَرفٌ َثْوب  َعرِّي   عِّ   :اِْ
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َعالُ  ْل َأْصَنافِّ َرْي   َرَرْفَرفِّ  ... َناَرإِّنَّا َلَنَُّّاُلوَ  َتْغَشى نِّ  َسَواقَِّ  مِّ

 ٌِ هِّ َأْقَواٌل ُمَتَقارَِّب ِّ َْ  ".َر

مها لتي يمكن أ  يتكأ عليما، أمها  ي ا مامرتلعة ألناللرش اللكن ما فيما  يء  أ القوإ بأنما 
 نعم. .و   أمكن الالوس عليه يبس  من وير ارتلا   ذا أ يمكن اأتكاء عليما

َواحِّ َرفِّي " ْفَرُف ثَُِّاٌب ُخْارٌ الص ِّ ْنَ ا اْلَمَواٌِِّب  : َرالرَّ ُ  مِّ ََ ٌِ ُتتَّ َّللَاُة َرْفَرَف هُل  َرَقهالَ   .، اْلَواحِّ َُّللُا ِْ َسهعِّ
ر   ُل َعبَّاس   ُ َبُْ ا: َراِْ هلْ  َأُْا  ْفهَرفِّ مِّ ، َراْ هتَِّقاُق الرَّ ِِّ ه َيهاُ  اْلَجنَّ ْفَرُف رِّ ،  َرفَّ َرهرِّف  إَِّذا اْرَتَفهعَ الرَّ
ْنهُ  ُِ الطَّاهِّرِّ لَِّتْورِّي َرمِّ هِّ فِّي اْلَ َواِِّ َرْفَرَف َما َسمَُّواكِّهِّ َ َناَحُْ ََ  . َرُربَّ ُه ُرَرْفرِّفُ الظَّلَُِّم َرْفَراف ا َِِّ لِّ  ، َلَِّنَّ

ْعَّللُار هِّ ُثمَّ َُ هيْ َِِّجَناَحُْ هِّ َحهْوَل الشَّ َ  َ َناَحُْ ا إَِّذا َحرَّ َقه. َرَرْفَرَف الطَّاهُِّر َأُْا  يهَّللُا َأْ  َُ ههِّ ِِّ ُررِّ . َع َعَلُْ
هُب ا َباِِّ َرَ َوانِّ َِّ ا كِّْسُر اْل ْفَرُف َأُْا  ْنَ هاَرالرَّ ْربِّ َرَمها َتهَّللَالَّى مِّ ٌِ لهَّللا ِّ هَّللُا َرْفَرَفه َبهرِّ فِّهي  َرفِّهي .، اْلَواحِّ ََ اْل

ههِّ َرَسهلَّمَ -َرَفاةِّ النَّبِّي ِّ  ُ َعَلُْ هُه َرَرَقه-َصهلَّى  َّ ْفهَرَف َفَرَأْرَنها َرْ َ هُه َكَهنَّ ُ  : َفَرَفهَع الرَّ َِّ ْشه ََ َأْ   ٌِ ُت
. َرقُِّهه َ َرَفههعَ  ْبههُت َرههرِّف   َطههْرَف اْلُفْسههَطاوِّ ههْل َرفَّ النَّ ْفههَرفِّ مِّ ههُر ا إَِّذا َصههاَر َصَاهه: َأْصههُ  الرَّ   ا َناِّ
ِِّ َحتَّه  :اْلُقَتبِّي   َرَقالَ   .الَّْْعَلبِّي   َحَكاهُ  ِِّ َراْلَغَااَضه هَل الن ِّْعَمه ُْهَر َمهاُهُه مِّ ْيِِّ إَِّذا َك ى َكهاَد َُُقاُل لِّلشَّ

اَر ْ  : َرفَّ َررِّف  َرفُِّف  ُبُه قُِّ َ َرَقَّللْا  .اْلَ َررِّ      َحَكاهُ َتُّ  ههِّ َصهاحِّ ٌِ إَِّذا اْسهَتَوى َعَلُْ ْفَرَف َ ْي : إِّ َّ الرَّ
ههها رَ  هههَماَّل  َرَرْفع ههها َرَخْفا  ههها َر ِّ ُن  مِّ ْرَ هههاحِّ َُ هههَوى ِِّههههِّ َكاْلمِّ ْْ َُسهههتِّهِّ َرْفهههَرَف ِِّههههِّ َرَأ   َتَلههه َُّذ ِِّههههِّ َمهههَع َأنِّ

ُمُ  َقاَلهُ  رِّ اَْلُُصولِّ  الت ِّْرمِّ ِّ   اْلَوكِّ ْفَرُف   :الت ِّْرمِّ ِّ    َقالَ  .(التَّْ كَِّرةِّ َذَكْرَناُه فِّي )" َرَقَّللْا فِّي " َنَوادِّ َفالرَّ
لِّ  ُْ َل اْلُفُرشِّ َفَ َكَرُه فِّي اَْلُرَلَُ هْل إِّْسهَتبْ  َأْعَظُم َخَطر ا مِّ َرَقهاَل  {َرق  }ُمتَّكِّ َُِّل َعَلى ُفُرش  ََِطاهُِّنَ ها مِّ

ٌِ إَِّذا اْسهَتَوى عَ  [76]الرحمل:{كِّ َُِّل َعَلى َرْفَرف  ُخْار  }ُمتَّ  :َُْنا ُْهَو َ هْي ْفَرُف  ههِّ اْلهَولِّي  َفهالرَّ َلُْ
ََْكَ ا حَ َرْفَرَف ِِّهِّ  ََْكَ ا َر ْرَ احِّ ، َأْ  َطاَر ِِّهِّ  يَّللُا َكاْلمِّ ُ  َما ُررِّ هُْ ُْ ْل َرْفهَرف  َِ ِّ ، َرَأْصُلُه مِّ  َل َرهَّللَا ِّ  َّ
ِّ  ُررَِّ  َلَنا .َعَُّّ َرَ  َّ  ْعَراجِّ َأ َّ َرُسوَل  َّ ر ِّ اْلمِّ هِّ َرَسلَّمَ -فِّي َحَّللاِّ ُ َعَلُْ هَّللْاَرَة  -َصلَّى  َّ ََ سِّ َله َلمَّا َِ

لْ  ْفَرُف َفَتَناَرَلُه مِّ ُه الرَّ َِ ْبرِّي َ  اْلُمْنَتَ ى َ ا ، َفَ َكَر َأنَّهُ َرَطاَر ِِّهِّ إَِّلى َمْسَنَّللاِّ اْلَعرْ   ِّ َطهاَر »:  َقالَ شِّ
َل َرَّللَاْ  َرب ِّي ُْ فُِّانِّي َرَيْرَفُعنِّي َحتَّى َرَقَف ِِّي َِ َْ َراُف َتَناَرَلُه َفَطاَر ِِّهِّ  «ِِّي َُ ْنصِّ ُثمَّ َلمَّا َحاَ  اَّلِّ

اُه إَِّلى ا َرَرْفع ا َرْ وِّ  ِِّهِّ َحتَّى َأدَّ ْبرِّي َ  َخْفا  هِّ   ِّ ِّ َرَسََلُمُه َعَلُْ َّ  ُْ ْبرِّي ُ  َصَلَوا َرْبكِّهي َرَيْرَفهُع  َر ِّ
ِّ َتَعاَلى َلهُه َخهَوا   اَْلُُمهورِّ فِّهي َل َرَّللَا ِّ  َّ ُْ َّللَامِّ َِ ََ َل اْل ٌم مِّ ْفَرُف َخادِّ َُّللا، َفالرَّ َمَوه  ِّ  َصْوَتُه ِِّالتَّْومِّ

ُنو ِّ َراْلُقْربِّ  ََ فِّ الَّللا  ٌِ َِِّ لِّ ُصوَص َْ ُِ َم ا َُ ٌِ َرْرَكُبَ ا اَْلَْنبِّ ْفَرُف ، َكَما َأ َّ اْلُبَراَق َداَِّ هِّ ، َفَ َ ا الرَّ ي َأْرضِّ
ُْوَ  لِّ  َتُْ َُ انِّ لِّ الَّللاَّ َتُْ ْْ ِّ اْلَجنَّ ُ َلَِّ َرُه  َّ ََّ َُْما َرُفُرُ ُ َما الَّ ِّ  َس ِّْ ُمتََّكُؤ ها ، ُرَرْفهرُِّف ِِّهاْلَولِّي ِّ َعَلهى َحافَّ

هرَ  ُْ ََ ههِّ اْل َُامِّ َأْزَرا ِّ َِ إَِّلى خِّ ُ  َ ا َ ا َحُْ ََ اَْلَْنَ ارِّ َرُ ُطوطِّ َسها ِّ تِّْل ِّْ اْلوِّ }َرَعْبَقهرِّ      :ُثهمَّ َقهالَ   .ا
} َسا   ٌِ ُتْبَس ُ َفاْلَعْبَقرِّ    [76]الرحمل:حِّ َسهاٌ  إَِّذا َقهاَل َخهالُِّق الن ُقهوشِّ ، َفه ثَُِّاٌب َمْنُقوَ  : إِّنََّ ها حِّ

!َفَما  ََ اْلَعَباقِّرِّ ََ ِِّتِّْل َما ُ  َرَقَرأَ  َظن  ُ َعْنهُ - ُعْْ َي  َّ  ..".   َراْلَجْوَّللَارِّ  -َرضِّ
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الترمهذي علهى تأييهد رأيهه فهي تلضهيل الانتهين األخهريين علهى   ذا مما يالب بهه علهى الحكهيم
 األوليين، وكل  ذا مما يحتاج  لى نص ملزم صحي . نعم.

َما ُ  َرَقَرأَ " ُ َعْنههُ - ُعْْ َي  َّ هُرُْمْ  َراْلَوَسهلُ َراْلَجْوهَّللَارِّ    -َرضِّ ِِّهاْلَجْمعِّ  ""ُمتَّكِّ ِّهَُل َعَلهى َرَفهارِّفَ  َرَصُْ
ُر َمْصُررف  كَ  َسا   َصُْ " َرَعَباَقرِّ    حِّ ََ . َر"َرْفَرفٌ " َ ْمُع َرْفَرف  َ لِّ "  ٌّ َعْبَقرِّ اسم للجمع َر " "َرَعْبَقرِّ   

ههَّللٌا َرههَّللُال  َعَلههى اْلَجْمهه ههَّللَا َرْفههَرف  َرَعْبَقههرِّ . َرَقههَّللْا قُِّهه َ عِّ اْلَمْنُسههوبِّ إَِّلههى َعْبَقههر  َراحِّ ٌِ : إِّ َّ َراحِّ      َرْفَرَفهه
 ٌِ هههههه يَّ َفههههههارُِّف َرَعْبَقرِّ ْنَ هههههها. َراْلَعْبَقههههههرِّ   َراْلَعَبههههههاقُِّر َ ْمههههههُع اْلَجْمههههههعِّ ، َرالرَّ ههههههاُ  مِّ ََ   الطََّنههههههافُِّب الْ ِّ

ُِ  َقاَلهههُ  ِِّهههي  : الَُّّ َرقُِّههه َ   .اْلَفهههرَّا هههاس   ، َعهههلِّ َرا هههلِّ َعبَّ هههرِّهِّ  اِْ هههَي اْلُبُسههه ُ  :اْلَوَسهههلُ  رقهههال .َرَصُْ ِّْ. 
َّللاٌ  رقال ِّْ رَباُج.  :ُمَجا ْنَّللَا اْلَعَربِّ َعْبَقرِّ ٌّ : ُك   َثْوب  َر ْ اْلُقَتبِّي  رقال الَّللا ِّ هَّللا   . َقهالَ ي  عِّ ُِهو ُعَبُْ ُْهَو  :َأ

ُُْنَسُب إِّلَ  ََ َمْنُسوٌب إَِّلى َأْر   ُُْعَمُ  فَُِّ ا اْلَوْ ُي َف َ ا ُك   َرْ ي  ُحبِّ ِِّ  َقالَ . ُْ مَّ  :ُذر الر 

َيهههههاَ  اْلُ ههههه  ِّ  َحتَّهههههى َكهههههَه َّ رِّ
 َأْلَبَسههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههَ ا

 

ُهَّللاُ  ... ْل َرْ يِّ َعْبَقرِّ َتْجلٌُِّ  َرَتْنجِّ  مِّ
 

ِِّ  َعْبَقرُ  :َرُيَقالُ  َُ ٌِ َِِّناحِّ َملِّ  َقْرَي ٌِ  اْلَُ ُل اَْلَْنَبارِّ  ِّ  َرَقالَ   .ُتْنَسُج فَُِّ ا ُُِسٌ  َمْنُقوَ  إِّ َّ اَْلَْصهَ   :اِْ
َ هههها ُكههه    َعْبَقههههرَ  فُِّههههِّ َأ َّ  هههل  ُرْنَسههههُب إَِّلُْ ْسههههُكُنَ ا اْلجِّ َُ ٌِ لُِّهههه ُ  َرَقههههالَ  . َفههههاهِّق  َ لُِّههه   َقْرَيههه ََ  ..."اْل

 . نعم.الان يسكنه من األودية األصل أنه الوادي

لُِّههه ُ  َرَقهههالَ " ََ ْنهههَّللَا اْلَعهههَربِّ  :اْل ْم عِّ ِّْ هههرِّ هههَل الر َِّ هههالِّ َرالن َِّسهههاِِّ َرَصُْ ر  مِّ ههه   َرَفهههاخِّ ُكههه   َ لُِّههه   َنهههافِّب  َفاضِّ
ْنهُ  .َعْبَقرِّ ٌّ  هِّ َرَسلَّمَ َصلَّى  َُّ -َقْوُل النَّبِّي ِّ  َرمِّ ُ َعْنهُ - ُعَمرَ  فِّي - َعَلُْ َي  َّ يًّها » :-َرضِّ َفَلْم َأَر َعْبَقرِّ

يَّهُ  َل النَّاسِّ َُْفرِّ  َفرِّ ُل اْلَعََلِِّ  «مِّ هِّ َرَسلَّمَ -َرَقَّللْا ُس َِّ  َعْل َقْولِّهِّ  َرَقاَل َأُِو عمرر ِْ ُ َعَلُْ : -َصلَّى  َّ
َل النَّ » يًّا مِّ يَّهُ َفَلْم َأَر َعْبَقرِّ رٌ  َرَقالَ  .َرَ لُُِّلُ مْ هُُِّب َقْوم  : رَ َفَقالَ  «اسِّ َُْفرِّ  َفرِّ ُْ  :ُزَْ
  

 ٌِ هههه يَّ ٌِ َعْبَقرِّ هههه َ هههها َ نَّ ُهههه   َعَلُْ َِّ َِ 
 

ْسهَتْعُلوا ... رُررَ  َرْوم ا َأْ  َرَناُلوا َفَُ  َ َّللاِّ
 

َْرِّ    َرَقهههههالَ  هههههٌع َتهههههُُّْعُم اْلَعهههههرَ   :اْلَجهههههْو هههههُه اْلَعْبَقهههههرِّ   َمْوضِّ هههههل ِّ ُب َأنَّ هههههْل َأْر ِّ اْلجِّ هههههَّللاٌ  . َقهههههالَ مِّ َُ    :َلبِّ
 ِِّ نَّ  .َعْبَقرِّ  ُكُ وٌل َرُ بَّاٌ  َكجِّ

ْ قِّههِّ َرَ هْوَدةِّ َصهْنَعتِّهِّ َرقُ  هْل حِّ ْعَجُبهوَ  مِّ ههِّ ُكه َّ َ هْيِ  َُ تِّههِّ َفَقهاُلواُثهمَّ َنَسهُبوا إَِّلُْ هَّللٌا : َعبْ وَّ ُْهَو َراحِّ َقهرِّ ٌّ َر
ر ِّ َرَ ْمههعٌ  ههُه َكهها َ «: . َرفِّههي اْلَوههَّللاِّ ْسههُجَّللُا َعَلههى َعْبَقههرِّ     َأنَّ هِّ اْلُبُسههُ  الَّتِّههي فَُِّ هها اَْلَْصههبَ  »َُ َْهه ِّ ُْههَو  اُ  َر

ََْ ا َعْبَقرِّ   َرالن ُقوُش َحتَّى َقاُلوا ُ  ِّ اْلَقوِّ  ِّ : ُظْلٌم َعْبَقرِّ ٌّ َر ر ِّ  َقْوم  لِّلرَّ يًّها » :. َرفِّي اْلَوهَّللاِّ َفَلهْم َأَر َعْبَقرِّ
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هههُ  يَّ ْفهرِّ  َفرِّ ُ َِِّمها َتَعههاَرُفوُه َفَقهالَ ُثهمَّ َخههاَطَب ُ  «َُ { :ُم  َّ َسها   ْعُاههُ ْم  [76]الرحمل:}َرَعْبَقههرِّ    حِّ َرَقههَرَأُه َِ
َُْو َخَطٌه َلَِّ َّ اْلَمْنُسوبَ " ْسَبتِّهِّ َعَباقِّرِّ ٌّ " َر  "... ََّل ُُْجَمُع َعَلى نِّ

َفَلهم  َأَر ». فهي حهديث ، النسبة  لى الامع  اذة، لكن ي َرد  لى الملهرد فينسهب  ليههبل ي َرد  لى ملرده
يًّها  هذا فهي حههديث الرايها الصهحي  حينمها رأى أبهها بكهر يسهتخرج المهاء مههن البههر وفهي نزعههه  «َعب َقر 

َأْنههه  «ضهعف ثهم رأى عمهر وفيهه قههوة يلهري  لهى آخهر الرايها، المقصههود أنهه الحهديث الصهحي  لكهن 
د  َعَلى َعب َقر ي ٍ  ا   ماذا قاإ؟ »َثاَ  َيس 

 :.........طالب
 : ما في حكم؟ نعم.لشُ ا
ْْ ُ لَ   :ُقْطُربٌ  َرَقالَ " َُْو مِّ َب َِِّمْنُسوب  َر يٌّ َرَكرَ ُْ اتِّيٌّ : ُكْرسِّ ََ تِّيٌّ َرَب َْ يٌّ َرُب  ..".اسِّ

 نعم. أ  لما سنامين. و  نو  من اإلبل يذكر 
ْكر   َرَرَرى " ِّ  َأُِو َِ هِّ َرَسلَّمَ -َأ َّ َرُسوَل  َّ ُ َعَلُْ ُمتَّكِّ َُِّل َعَلى َرَفارَِّف ُخْار  َرَعَبهاقَِّر ) :َقَرأَ  -َصلَّى  َّ

َسا    اَد مِّلْ  َرَضم .ذكره الْعلبي (حِّ ََ ذِّ  اْلَجهَللِّ : َقْوُلهُه َتَعهاَلى .َقلُِّه ٌ  ُخْاهر   الاَّ }َتَبهاَرَ  اْسهُم َرب ِّه
ْكَرامِّ{ مَ  [78]الرحمل:َراإلِّ ِِّ َرَقهَّللْا َتَقهَّللاَّ َل اْلَبَرَكه ِِّ  ََللِّ ذِّ  اْلَجه .َتَباَرَ  َتَفاَعَ  مِّ : اْلَعَظَمه َم َأ ِّ . َرَقهَّللْا َتَقهَّللاَّ

ْكههَرامِّ َرَقههَرأَ  رٌ  َراإْلِّ ْسههمِّ ( ِِّههاْلَوارِّ ُذر اْلَجههََللِّ ( َعههامِّ ا لَِّلِّ ٌِ َرَ َعَلههُه َرْصههف  َيهه ََ َتْقوِّ ُْههَو  لَِّكههْو ِّ ، َرَذلِّهه ْسههمِّ  اَّلِّ
ََ " َ َعُلو ذِّ  اْلَجََللِّ  "اْلَباُقو َ  .اْلُمَسمَّى ِ  لِّ "َرب ِّ َف ُه ُررِّيَّللاُ . رَ "ا " ذِّ " صِّ  ..."َكَهنَّ

َرام  }وصههف للمضههاف  ليههه بخههالف  ث  َاههالإ  َواإل  ههه  َرب  ههَ  ذ و ال  َقههى َوج  فالنههه وصههف  [27]الههرحمن:{َوَيب 
 نعم. .للمضاف

يهَّللاُ " هُه ُررِّ ْسهَم الَّهه ِّ  َرَكَهنَّ ههوَرَة، َفَقهالَ  اَّلِّ ْحمَ اْفَتهَتَح ِِّههِّ الس  ْسهمِّ: الهرَّ َخْلههَق  ، َفَوَصه َ ُل َفهاْفَتَتَح َِِّ ههَ ا اَّلِّ
ل ِّ  ْنَسا ِّ َراْلجِّ ِّْ َراَْلَاإْلِّ َماَرا {رأنهه ، ْر ِّ َرُصْنَعهُ ، َرَخْلَق السَّ ُْهَو فِّهي َ هْه    [29]الرحمل:}ُكه َّ َرهْوم  

مْ  َُِِّرُه فُِّ ِّ َواَلَ ا، ُثمَّ َرَصَ  َروْ َرَرَصَ  َتَّللْا ْْ ِِّ َرَأ اَم َُ َِ النَّارِّ ُثمَّ َم اْلقِّ َف نَ ، َرصِّ ِِّ اْلجِّ َف . ُثهمَّ ا ِّ  َخَتَمَ ا ِِّصِّ
رِّ  ْكَرامِّ{ :السورة َقاَل فِّي وخِّ ََ ذِّ  اْلَجهَللِّ َراإلِّ ْسهُم الَّه ِّ   [78]الهرحمل:}َتَباَرَ  اْسُم َرب ِّه َْهَ ا اَّلِّ َأْ  

هوَرةَ ا هِّ الس  َْه ِّ َْهَ ا ُكلَّهْفَتَتَح ِِّههِّ  هُه ُُْعلُِّمُ هْم َأ َّ  هْل َرْحَمتِّهي، َكَهنَّ هْل َرْحَمتِّهي َخلَ ُه َخهَرَج َلُكهْم مِّ ْقهُتُكْم ، َفمِّ
 ََ ْلهَق َراْل ََ َِ َراَْلَْرَ  َراْل هَما َِ َرالنَّهارَ َرَخَلْقهُت َلُكهُم السَّ ه َِ َراْلَجنَّ ْحَملِّ لَُِّقه هَل اْسهمِّ الههرَّ ، َفَ هَ ا ُكل هُه َلُكهْم مِّ

ْكَرامِّ{ :ُثمَّ َقالَ َفَمَّللَاَح اْسَمُه  يٌم فِّهي َأفْ  [78]الرحمل:}ذِّ  اْلَجَللِّ َراإلِّ ، َكهرِّ . َرَلهْم َعالِّههِّ َ لٌُِّ  فِّي َذاتِّههِّ
ُِ فِّي إِّْ َراِِّ النَّْعتِّ َعَلى اْلَوْ هِّ ِِّا َتلِّ ِّ اْلُقرَّا َْ وَرةِّ َُ لِّ الس  ْفعِّ فِّي َأرَّ ُْوَ لرَّ َرهَّللُال  َعَلهى َأ َّ اْلُمهَراَد ِِّههِّ  ، َر

ُنو َ  ِّ الَّ ِّ  َرْلَقى اْلُمْؤمِّ هِّ  َرْ ُه  َّ ْنَّللَاَما َرْنُظُررَ  إَِّلُْ ُررَ  ِِّ ، َفَُسْ عِّ ُ ِّ الل َِّقهاِِّ َتْبشِّ ، َرَ مِّ ، ُوْسلِّ اْلَجَُّاِِّ
ُ َأْعَلمُ     ".َرَحْسلِّ اْلَعَطاِِّ َو َّ

 اللمم صل على محمد.


