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

-وصلى هللا وسلم على نبينا محمد وعلى آلـه وصصـحابه، لـاإل اممـام الير بـ   ،الحمد هلل رب العالمين
ال * ِبَأْكَواٍب َوَصَباِريَق َوَكْأٍس ِمْن َمِعيٍن  * }َيُطوُف َعَلْيِهْم ِوْلَداٌن ُمَخلَُّدونَ : َتَعاَلى َلْوُلهُ  :-رحمه هللا تعالى

ُعو ــوَن ُيَصــدَّ ــا َوال ُننِفُو ــُرونَ * َن َعْنَه ــا َنَيَخيَّ ــٍة ِممَّ ــا َيْوــَيُهونَ  * َوَواِكَه ــٍر ِممَّ  * َوُحــوٌر ِعــينٌ *  َوَلْحــِم َ ْي
الًما ِإالَّ ِلـياًل َسـ * ال َيْسـَمُعوَن ِويَهـا َلْوـًوا َوال َتْأِميًمـا * َجَفاًء ِبَما َكاُنوا َيْعَمُلونَ * َكَأْمَثاإِل اللُّْؤُلِؤ اْلَمْكُنوِن 

 .[26-17]الوالعة:{َسالًما
 .ُمَجاِهٌدا َلاَلهُ ؛ اَل َيُموُتونَ  َصْي ِغْلَمانٌ  {}َيُطوُف َعَلْيِهْم ِوْلَداٌن ُمَخلَُّدونَ : َلْوُلُه َتَعاَلى

 : اْمِرِئ اْلَيْيسِ  اَل َنْهَرُموَن َواَل َنَيَويَُّروَن، َوِمْنُه َلْوإلُ  َواْلَكْلِبّ : اْلَحَسنُ  ولاإل
ـــــدٌ  َوَهـــــ ْ   َنـــــْنَعْمَن ِإالَّ َســـــِعيٌد ُمَخلَّ

 
 َلِليـــُ  اْلُهُمـــوِم َمـــا َنِبيـــُل ِبَأْوَجـــاإلِ  

 
ُروَن  :َسِعيُد ْبُن ُجَبْير َوَلاإلَ  : اْلِخْلَدُة. َوِليـَ : ُمَسـوَّ ُ ون، ُيَياإُل ِلْلُيْرِط: اْلَخَلَدُة َوِلَجَماَعِة اْلُحِل ِّ ُمَخلَُّدوَن ُمَيرَّ

اِعرُ اْلَفرَّ  َوَنْحُوُه َعنِ   : اِء، َلاإَل الوَّ
ـــــــــا َم ـــــــــاللَُّجْيِن َكَأنَّ ـــــــــَداٌج ِب  َوُمَخلَّ

 
 َصْعَجــــــــاَُُهنَّ َصَلـــــــــاِوَُ اْلُكْثَبـــــــــاِن" 

 
 نعم. العيش والنعيم الذي ال موت بعده. ،الخلود يعني ال موت بعده ،والظاهر هو األول ،لكن هذا بعيد

ُ وَن َيْعِن  ُمَمْنَطُيوَن ِمَن اْلمَ " َوِليَ : َعَلى ِسنٍّ َواِحَدٍة  .ُمَخلَُّدوَن: ُمَنعَُّمون  :ِعْكِرَمة َوَلاإلَ  .َناِ قَوِليَ : ُمَيرَّ
ِة َيُطوُووَن َعَلْيِهْم َكَما َشاَء ِمْن َغْيِر ِواَلَدة. ُ ِِلَْهِ  اْلَجنَّ ُ - َعِلـ ُّ ْبـُن َصِبـ  َ اِلـٍ   َوَلاإلَ  َصْنَوَأُهُم َّللاَّ َرِضـَ  َّللاَّ

ــهُ  ــُن الْ  -َعْن ــِريّ َواْلَحَس ــْم َواَل  :َبْص ــَنَة َلُه ــوَن ِصــَواًرا َواَل َحَس ــِونَن َيُموُت ــَداُن اْلُمْســِلِميَن الَّ ــا ِوْل ــَداُن َهاُهَن اْلِوْل
َئة.  َلـْم َيُكـْن َلُهـْم َحَسـَناجٌ  اْلَحَسـن: َلـاإلَ  َصْ َفاإُل اْلُمْوِرِكيَن ُهْم َخَدُم َصْهِ  اْلَجنَّـة. :َسْلَماُن اْلَفاِرِس ّ  َوَلاإلَ  َسيِّ

َئاٌج ُيَعاَلُبوَن َعَلْيَها، َوُوِضُعوا ِو  َهَوا اْلَمْوِضعِ   ".ُيْجَفْوَن ِبَها، َواَل َسيِّ
وا هبوائهم معهوم فووي الجنوة انعمووأ كموا اوونعم  ؛قوول سولماأ رقورن موون الوذي قبلو و  ألأ ولوداأ المسوولمين تبعآل

َيوَته مْ َر}آبوائهم  وْم ر ريه بوين رهو   معورو  خوف  شوركين علو الم ألطفوال . ورموا بالنسوبة[21]الطوور  {ْلَحْقَنوا بههه
لهينَ »  فقووال -عليوو  الةووفة والسووف -سووئ  النبووي  .العلووم وموونهم موون يقووول رنهووم  «َّللَا  رَْعَلووم  بهَمووا َكووان وا َعووامه

 نعم. .وهذا رقرن من الذي قبل  ،ومنهم من يقول رنهم هم الولداأ الذان يخدموأ ره  الجنة ممتحنوأ،
ُروِر...""َواْلَمْيُصوُد  ِة َعَلى َصَتمِّ السُّ  َصنَّ َصْهَ  اْلَجنَّ

وظيفوتهم  -نسأل هللا السفمة والعافية- وقد كتب بعض المفتونين في هذا العةر رأ وظيفة هؤالء الولداأ
هووذه وووهوة  .كوو  لوو  مووا تشووتهي نفسوو  ،كمووا يسووتعم  الحووور يسووتعم  ال لموواأ ،فووي الجنووة رنهووم يسووتعملوأ 

 علي  بكتان نفيس اسم  "خواطر وويطانية". دَ وقد ر   ،هذه ال يشتهيها رج  سوي  .فيةنسأل هللا العا ،ةلوطي
 نعم.
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ــِة َعَلــى صَ " ــوُد َصنَّ َصْهــَ  اْلَجنَّ ــةِ َواْلَمْيُص ــُروِر َوالنِّْعَم ــمِّ السُّ ــاِف اْلَخــَدِم َواْلِوْلــَداِن َت ــا َتــِيمُّ ِباْحِيَف َم ، َوالنِّْعَمــُة ِإنَّ
ْنَسانِ   َوِهـَ  اْآِنَيـُة الَِّيـ  اَل ُعـَره َلَهـا َصْكَواٌب َجْمُع ُكوٍب َوَلْد َمَضى ِوـ  )الفُّْخـُرِف( اٍب َوَصَباِريَق{}ِبَأْكوَ  .ِبامِْ
ََ ِِلَنَّـهُ َخَراِ يُم َواِحُدَها ِإْبِريقٌ ، َواِْلََباِريُق الَِّي  َلَها ُعَره وَ َواَل َخَراِ يمَ  َ  ِبـَوِل ُُ َلْوُنـُه ِمـْن َصـفَ  ، ُسمِّ ، اِئهَنْبـُر

ـاوَّاجِ وَ ) َمَضــى ِوـ  }َوَكـْأٍس ِمـْن َمِعـيٍن{ ، َغْيــَر َصنَّ ْلَجـاِري ِمــْن َمـاٍء َصْو َخْمـرٍ : ا( اْلَيــْوإُل ِويـِه. َواْلَمِعـينُ الصَّ
 "ُر اْلَجاِرَيُة ِمَن اْلُعُيون.اْلُمَراَد ِو  َهَوا اْلَمْوِضِع اْلَخمْ 
 نعم. خمر.الالمراد ب  فكأس الإرا ركر  رن  هذا عر  عند العرن، ،ألنها هي التي تقترأ بالكأس

" َمْفُعوال ِمَن اْلُمَعاَنَنِة. َوِليَ : ُهَو َوِعيٌ  ِمَن اْلَمْعِن َوُهَو اْلَكْثَرُة. َوَبيََّن اِهَرُة ِلْلُعُيوِن َوَيُكوُن "َمِعينٍ َوِليَ : الظَّ "
ْنَيا الَِّي  ُتْسَيْخَرُج بِ   ".َعْصٍر َوَتَكلٍُّف َوُمَعاَلَجةَصنََّها َلْيَسْل َكَخْمِر الدُّ

 نعم. .إنما هي رنهار تجري من تحتهم ب ير رخاداد
ُعوَن َعْنَها} :َلْوُلُه َتَعاَلى"  "َصْي اَل َتْنَصِدُع ُرُءوُسُهْم ِمْن ُشْرِبَها.{ ال ُيَصدَّ

 نعم. خمر الدنيا. فييعني ال يحة  لهم بسبب وربها صداع مث  ما يحة  
ْنَياَصْي َصنََّها لَ " َم ِوـ  ) }َوال ُننِفُووَن{. وٌَّة ِباَل َصًذه ِبِخاَلِف َشَراِب الدُّ ـاوَّاجِ َتَيـدَّ ( َصْي اَل َيْسـَكُروَن َوَيـْوَهُ  َوالصَّ

 ".ُعُيوُلُهمْ 
 نعم. يعني ال تستنز  عقولهم وتذهب بها.

ُعونَ }: ُمَجاِهد َوَلَرصَ " ُعوَن. {ال ُيَصدَّ  "ِبَمْعَنى اَل َنَيَصدَّ
 وال ريش؟: الويخ
  ..... ال 
إرا ردغمو  التوواء بالةواد صووارت "يةودعوأ" لكوون    ي َةووَدع وَأ نعوم. ي َةووَدع وَأ؟ رصو  َاَتَةووَدع وأَ الوـيخ
 نعم. ".ةود "اتةدعوأ" فلفظها "يةدعوأ المق
ـــــَرصَ " ـــــدٌ  َوَل ـــــدَّ اَل ي ":ُمَجاِه ـــــى اَل َنَيَص ُعوَن " ِبَمْعَن ـــــدَّ ـــــونَ َص ُل ـــــاَلى، كَ ُعوَن َصْي اَل َنَيَفرَّ ـــــِه َتَع ـــــٍو  :َيْوِل }َنْوَمِئ

ُعوَن{ دَّ ، ُهْم َواَل َتْفَنـى َخْمـُرُهمْ ، َصْي اَل َنْنَفـُد َشـَرابُ ِبَكْسـِر الـفَّايِ  {نِفُوـونَ ن} اْلُكوَوـة َصْهـ ُ  َوَلَرصَ  [43]الروم:َيصَّ
اعِ    ر:َوِمْنُه َلْوإُل الوَّ

ـــَحْوُتمُ  ـــَفْوُيُم َصْو َص ـــِئْن َصَن ـــِري َل  َلَعْم
    

ــــَداَمى ُكْنـــُيُم آإَل َصْبَجــــَراَلِبـــْئَس     النَّ
 

اكُ  َوَرَوه  حَّ ْكُر َوالصُّ ِو  اْلَخْمِر َصْرَبُع ِخَصاإلٍ : َلاإلَ  اْبِن َعبَّاسٍ  َعنِ  الضَّ ، َوَلـْد َذَكـَر َداُع َواْلَيْ ُء َواْلَبْوإلُ : السُّ
ِة َوَنفََّهَها َعْن َهِوِه اْلِخَص  ُ َتَعاَلى َخْمَر اْلَجنَّ  "{.َوَواِكَهٍة ِممَّا َنَيَخيَُّرونَ } :َتَعاَلىُه َلْولُ اإل، َّللاَّ

وليس فيهوا صوداع كموا هوو ووأأ صوداع  ،ليس فيها سكر معناها رنها ال ت تال العقول وال تستنزفها وتزيلها
حقيقووة رر  وهووي فووي ال ،ألأ الخموور كريهووة يشووربها المفتوووأ اتلووذر بهووا ،وال قوويء نسووأل هللا العافيووة ،الوودنيا

 وال ابول بسوببها ألأ الجنوة رصوحابها منزهووأ عون هوذه الفضوفت. ،منهم يقيئها لك كثيروقر ، ثم بعد ر
 نعم.
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ـَرٌة ُمْرِضـَيٌة،  {َوَواِكَهٍة ِممَّا َنَيَخيَُّرونَ }: َلْوُلُه َتَعاَلى" َصْي َنَيَخيَُّروَن َما َشاُءوا ِلَكْثَرِتَها. َوِليـَ : َوَواِكَهـٌة ُمَيَخيَّ
  ".َيارَواليََّخيُُّر ااِلْخيِ 

 .لكوون هووم يختوواروأ مووا يشوواءوأ لكثرتهووايعنووي موون الفااهووة التووي يختارونهووا واأ كوواأ فيهووا جميوو  األنووواع 
وقدم  الفااهة عل  األا  علو  اللحوم موا اودل علو  رأ هوذا رنفو  للجسوم رأ اإلنسواأ ابودر بهوا قبو  األاو  

 نعم. وهذا ما قرره ابن القيم استدالالآل بهذا.
ـا َيْوـَيُهونَ َوَلْحِم َ ْيٍر مِ }" ٍَ  َعـنْ  اليِّْرِمـِويُّ  َرَوه  {مَّ ِ  :َلـاإلَ  َصَنـِس ْبـِن َماِلـ ُ َعلَ -ُسـِئَ  َرُسـوإُل َّللاَّ  ْيـهِ َصـلَّى َّللاَّ

ُ َتَعاَلى َذاَك َنَهٌر « :َما اْلَكْوَمُر؟ َلاإلَ  -َوَسلَّمَ  َصْحَلـى َصَشدُّ َبَياًضا ِمـَن اللَّـَبِن وَ  -َيْعِن  ِو  اْلَجنَّةِ -َصْعَطاِنيِه َّللاَّ
ُِ اْلُجُفرِ   ".«ِمَن اْلَعَسِ  ِويِه َ ْيٌر َصْعَناُلَها َكَأْعَنا

 نعم. يعني اإلب .
ُ - ، َلاإَل َرُسوإُل َّللاَِّ ِإنَّ َهِوِه َلَناِعَمةٌ  ُعَمر: َلاإلَ " َحِدنٌث : َلاإلَ  «َصَكَلُيَها َصْحَسُن ِمْنَها« :-َعَلْيِه َوَسلَّمَ َصلَّى َّللاَّ

َجهُ َحَسنٌ  ْرَداءِ  ِمْن َحِدنثِ  الثَّْعَلِب ُّ  . َوَخرَّ ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -َصنَّ النَِّب َّ  َصِب  الدَّ  اْلَجنَّةِ  ِو  ِإنَّ   « :َلاإلَ  -َصلَّى َّللاَّ
ُِ اْلُبْخــِل َتْصـَطفُّ َعَلــى َنـِد َوِلــ ِ َوَيُيــوإُل َصَحـُدَهاَ ْيـًرا ِمْثــَ  َصْعَنـا ِ َرَعْيــُل ِوـ ِّ َّللاَّ   ُمــُروٍج َتْحــَل : َيــا َوِلـ َّ َّللاَّ

ى َلْلِبـِه َصْكـُ  اْلَعْرِش َوَشِرْبُل ِمْن ُعُيوِن اليَّْسـِنيِم َوُكـْ  ِمنِّـ  َوـاَل َنـَفْلَن َيْفَيِخـْرَن َبـْيَن َنَدْيـِه َحيَّـى َيْخِطـَر َعَلـ
ــُ  ِمْنَهــا َمــا َصَراَد  ــاِئِر َوَطــاَر َصَحــِدَها َوَيِخــرُّ َبــْيَن َنَدْيــِه َعَلــى َصْلــَواٍن ُمْخَيِلَفــٍة َوَيْأُك ــَع ِعَظــاُم الطَّ َوــِذَذا َشــِبَع َتَجمَّ

 ..."َنْرَعى
 .نعم. ري اجتم  بعضها إل  بعض

ِة َحْيُث  َوِذَذا َشِبَع َتَجمََّع ِعَظاُم الطَّاِئِر َوَطاَر َنْرَعى" َهـا َلَناِعَمـةٌ َيـا َنِبـ َّ  ُعَمر: َوَياإلَ  «َواءَ يِو  اْلَجنَّ ِ ِإنَّ .  َّللاَّ
 ".«َها َصْنَعُم ِمْنَهاآِكلُ « :َوَياإلَ 

 ؟ مخرج؟خرج حداث الترمذي  الويخ
  ...... ال 
  .الحداث األولاألول  يقول التخريج؟   ريشالويخ
 ...... ال :
 .  رو  الترمذي عن رنس،حداث رنسالويخ

  ال :......
 التخريج، ما في زيادة علي ؟الويخ: 
  ..... ال 
 ؟«منها عمنرالتها ر»الكتان  في المثب  عندكماهأ   الويخ
   رحسن. ال 
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 (رحسون)فالوذي وعو   ،(رحسون)وفوي الترموذي  (رنعم)يعني في القرطبي  (رنعم)ألأ في األصول   الويخ
 مخرج من  من األص .الترمذي  الكتان من ةحح منم

 .. ... ال 
واال فاألصو   ،وء ما جاء فوي الترموذيلوها عل  عيعني عدَ   وين؟ ال هي مأخورة من اللي معي. الويخ

 .(رحسون)والوذي فوي الترموذي قوال  ،ولوذلك نبو  عليو  فوي التخوريج ،(رنعوم)في رصول الكتان هذا القرطبي 
 يقول؟ نعم. ريش
 .قال وهو عند الترمذي )رحسن( بدل )رنعم( ال : 
 .نعمالويخ: 
 ...ورد هكذا في التذكرة ال : 
الحووداث الوذي اليوو  عوون ربووي نعوم يكتووب موون حفظو ، كتبهووا موون حفظو . نعووم.   والتووذكرة للمةوون . الوـيخ
 يقول؟ ريش الدرداء.

  ال :.....
 .نعمالويخ: 

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ َصلَّى -َصنَّ النَِّب َّ  َصِب  َسِعيٍد اْلُخْدِريِّ  َوُرِوَي َعنْ "  ِة َلَطْيًرا ِو  الطَّاِئِر « َلاإل: -َّللاَّ ِإنَّ ِو  اْلَجنَّ
ِة ُممَّ َنْنَيِفُض َوَيْخُرُج ِمـْن ُكـ ِّ ِمنْ  ُجِ  ِمْن َصْهِ  اْلَجنَّ ِريَوـٍة َلـْوُن  َها َسْبُعوَن َصْلَف ِريَوٍة َوَيَيُع َعَلى َصْحَفِة الرَّ

ْهِد َلْيَس ِويِه َلْوٌن  ْبِد َوَصْعَوَب ِمَن الوَّ ُيْوِبُه َصاِحَبُه َوَيْأُكـُ  ِمْنـُه َ َعاٍم َصْبَيَض ِمَن الثَّْلِج َوَصْبَرَد َوَصْلَيَن ِمَن الفُّ
  ".«َما َصَراَد ُممَّ َنْوَهُ  َوَيِطير

وَن الوَثْلجه َوَرْبوَردَ «إرا كان  كلها ربيض من الثلج  يَشٍة َلْوأ  َطَعواٍ  َرْبوَيَض مه إلو  آخوره يكووأ  «َفَيْخر ج  مهْن ك  يه ره
َب   لَ «  ثم بعد رلك يقول ،ألأ كلها ربيض من الثلج ؛وصفها واحد عل  ك  حوال  «ْيَس فهي ه َلْوٌأ ي ْشبه   َصاحه

 يقول؟ ريش خبر ال ويء.ال
  ال :......

جو  -يعنوي المبال وة فيموا رعود هللا  ،أ األصو  موجوودأل ؛العلم اتساهلوأ فوي مثو  هوذا المقوا ره    الويخ
 ةوي  ال رصو  لو .لكون بهوذه التفاصوي  مثو  هوذا التف ،لعباده في جنت  ل  رص  في الكتان والسونة -وعف
 .نعم
، َوُهوَ  {}َوُحوٌر ِعينٌ : َلْوُلُه َتَعاَلى" ، َوَمْن َجرَّ ْوِع َوالنَّْصِ  َواْلَجرِّ َصْن َوَغْيُرُهَما َجاََ  َواْلِكَساِئ ُّ  َحْمَفةُ  ُلِرَئ ِبالرَّ

ْعَنـى َنَيَنعَُّمـوَن ِبـَأْكَواٍب َوَواِكَهـٍة َوَلْحـٍم " َوُهـَو َمْحُمـوإٌل َعَلـى اْلَمْعَنـى، ِِلَنَّ اْلمَ َيُكوَن َمْعُطوًوا َعَلـى "ِبـَأْكَواٍب 
ـاج. َوُحوٍر؛ َلاَلـهُ  ِعـيِم َوِوـ  ُحـوٍر َعَلـى وَن َمْعُطوًوـا َعَلـى "َجنَّـاجٍ َوَجـاََ َصْن َيُكـ الفَّجَّ " َصْي ُهـْم ِوـ  َجنَّـاِج النَّ

ـُه َلـاإَل: َوِوـ  ُمَعاَشـَرِة ُحـور. ْتَبـاِع ِوـ  اللَّْفـِإ َوِ ِن  :اْلَفـرَّاء لـاإلو  َتْيِدنِر َحـْوِف اْلُمَضـاِف، َكَأنَّ اْلَجـرُّ َعَلـى امِْ
.  "اْخَيَلَفا ِو  اْلَمْعَنى، ِِلَنَّ اْلُحوَر اَل ُيَطاُف ِبِهنَّ
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وو هووو محمووول علوو  المعنوو  ألأ  يةووح تسووليط  علوو  جميوو  متعلقاتوو . هنووا قووال   إنمووا يضوومن الفعوو  معنآل
فهوم اتنعمووأ بالولوداأ  ،فيتنعمووأ جعلهوا فوي يطوو  علويهم ،المعن  اتنعموأ بأاوان وفااهة ولحم وحوور

ا ولكن الحور باقيوات  ،فوأ الولداأ يطو  .ألأ الحور ال يطا  بهن ؛وباألاوان والفااهة واللحم والحور ريضآل
فيةح مو  تضومين الفعو   ،يطا  بهن عل  ره  الجنة كما يطا  باألاوان واألباريق وغيرها عندهم، فف

وهو محمول عل  المعن  ألأ المعن  اتنعمووأ   ولذلك قال هنا ،ل  جمي  متعلقات بما يةلح رأ يسلط ع
 نعم. التنعم موجود لكن الطوا  ببعضها دوأ بعض. .بأاوان وفااهة ولحم وحور

اِعر "   :َلاإَل الوَّ
ـــــا َن َنْوًم  ِإَذا َمـــــا اْلَواِنَيـــــاِج َبـــــَرَْ

 
ـــــــا  ـــــــَ  َواْلَعُيوَن ـــــــَن اْلَحَواِج ْج  َوََجَّ

 
َما ُتَكحَّ َواْلَعيْ  ُج َوِ نَّ   ".ُن اَل ُتَفجَّ
فهنا قدر والذي تقد  تضمين ما  ،العيونا ، وزججن الحواجب وكحلنيعني هنا ما عمن وانما قدر  الويخ

 نعم. ر بفع  يةح تسليط  عل  الجمي .اه ر  
 ........ ال :
   كي ؟الويخ
  ...... ال 
د الويخ ْلَداٌأ م َخَلد وأَ }َيط و   َعَلْيهه   النظر في اهيات  رَعه يٍن{*  ْم وه ْن َمعه يَق َوَكْأٍس مه  .بهَأْاَواٍن َوَرَباره
  ..... ال 
 اريق؟الحور يطو  بها الولداأ كما يطوفوأ باألاوان واألب  ما يخال  لكن ه  الويخ
  ..... ال 
 نعم. ما زلنا في قراءة الجر. ،الكف  كل  عل  قراءة الجر  ال الويخ

  :َوَلاإَل آَخرُ "
ـــــــَوَغى َِ ِوـــــــ  اْل ْوَجـــــــ  َوَرَصْنــــــُل ََ

          
ـــــــــــــْيًفا َوُرْمَحـــــــــــــا  ـــــــــــــًدا َس  ُمَيَيلِّ

 
ُهَو َمْعُطوٌف َعَلى اِْلَْكَواِب َواِْلََباِريِق ِمْن َغْيِر َحْمٍ  َعَلى اْلَمْعَنى. َلـاإَل: َواَل ُنْنَكـُر َصْن ُيَطـاَف  ُلْطُرب: َوَلاإلَ 

ََ َلوٌَّة. َوَمـْن َنَصـَ  َوُهـوَ  َعَلْيِهْم ِباْلُحوِر َوَيُكوُن َلُهمْ  َوِعيَسـى ْبـُن ُعَمـَر  َوالنََّخِعـ ُّ  اِْلَْشـَهُ  اْلُعَيْيِلـ ُّ  ِو  َذِل
ََ ُهَو ِوـ  ُمْصـَحفِ  الثََّيِف ُّ  ُجـوَن ُحـوًرا ِعيًنـا.  َوَكَوِل ـُه َلـاإَل: َوُيَفوَّ ، َوُهـَو َعَلـى َتْيـِدنِر ِإْضـَماِر ِوْعـٍ ، َكَأنَّ ُصَبـ ٍّ

  "ِو  النَّْصِ  َعَلى اْلَمْعَنى َصْيًضا َحَسٌن، ِِلَنَّ َمْعَنى ُيَطاُف َعَلْيِهْم ِبِه: ُيْعُطوَنه.َواْلَحْمُ  
 نعم. ا.ومنها حورآلا عينآل  ،فعل  هذا جمي  متعلقات الفع  منةون ،ن يطا  يعطوأ ميه هنا ع  

 ،َوِعْنَدُهْم ُحوٌر ِعينٌ : َوَعَلى َمْعَنى - َصِب  َحاِتمٍ وَ  َصِب  ُعَبْيدٍ  َوُهَو اْخِيَيارُ  -َوَمْن َرَوَع َوُهُم اْلُجْمُهوُر "
 رو لهم حور، ولهم حور عين. نعم.
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ُه اَل "  ـُه اَل ُيَطـاُف  {}َوُحـوٌر ِعـينٌ : َوَمـْن َلـاإلَ  ِئّ :اْلِكَسـا . َوَلـاإلَ  ُيَطاُف َعَلـْيِهْم ِبـاْلُحورِ ِِلَنَّ ْوِع َوُعلِّـَ  ِبَأنَّ ِبـالرَّ
ــــهُ  ــــمٍ  َذِلــــِبِهــــنَّ َنْلَفُم ــــ  َواِكَهــــٍة َوَلْح ــــاْلَخمْ ََ ِو ــــْيَس ُيَطــــاُف ِإالَّ ِب ــــاُف ِبــــِه َوَل ََ اَل ُيَط ــــَدَها، ِِلَنَّ َذِلــــ . ِر َوْح

. َوَجاََ َصْن ْكَواٌب َوَلُهْم ُحوٌر ِعينٌ : َلُهْم صَ ِلن المعنى وَن َمْحُموال َعَلى اْلَمْعَنىَيُجوَُ َصْن َيكُ  اِْلَْخَفش: َوَلاإلَ 
ََ  }َعَلى ُسُرٍر َمْوُضوَنٍة{ َوَخَبُرهُ  " اْبِيَداءٌ َعَلى "ُملٌَّة" َو "ُملَّةٌ  اَيُكوَن َمْعُطووً  َرِة َواْبَيَدَص ِبالنَّكِ  {}َوُحوٌر ِعينٌ  َوَكَوِل

َفة ـُه اِْلَ َصيِ  {اللُّْؤُلـِؤ اْلَمْكُنـونِ } َصْي ِمْثـِ  َصْمَثـاإل }َكَأْمَثاإِل{، ِلَيْخِصيِصَها ِبالصِّ ْنـِدي َوَلـْم َيَيـْع : الَّـِوي َلـْم َتَمسَّ
ُلًؤا  ".َصْي ُهنَّ ِو  َتَواُكِ .. َعَلْيِه اْلُوَباُر َوُهَو َصَشدُّ َما َيُكوُن َصَفاًء َوَتََلْ

فهوي مةوونة  ،وهو المكاأ الخفي الذي ال اوص  إلي  وال يطل  علي  ني المكنوأ ما اوع  في الكه   الويخ
 وهللا المستعاأ. تنالها األادي وال ية  إليها غبار وال غيره.مكنونة والدرة المةونة يعني رنها ال اللؤلؤة ال

 ........ ال :
 [33]األحوزان  {}َوَقوْرَأ فهوي ب ي ووتهك نَ ن يعني تختفي عون الرجوال، كَ األص  رنها ت   ،هذا األص  فيها  الويخ

ابوورزأ لكوون حوورع األعووداء وخططوووا ونجحوووا فووي تخطيطوواتهم رأ  ،هووذا األصوو  بالنسووبة للمووررة المسوولمة
دخلوهووا موررة األعمووال التوي تليوق بهوا حتو  رولووم يكتفووا بوأأ تعمو  ال ،النسواء المسولمات ويسواوينهم بالرجوال
 نعم. المةان  والمنشآت المعمارية وغيرها.

 ........ ال :
 ؟مارا عن النساء  إي و الويخ
   مارا عن النساء؟ ال 
فلكو  موا يخةو   .تشوويق النسواء بشويء آخورالنساء لهن ما يشوقهن ألأ تشويق الرجوال بشويء و   الويخ

 تختلو  طبيعتهوا وتركيبهوا عون الورجلنالموررة  ؟ ال، موا يةولح.يشوقهن بالرجوالتبي يقول  .ويناسب تركيب 
ا والمررة دورها في هذا رق  بكثير ما هو بالنسبة لهوا يعني يمكن رأ ترغب ب .الرج  تجذب  المررة جذبآلا ودادآل

 رعظم من الرج .
  ..... ال 
والرجو  انجذابو  إلو   ،قول المررة ترغب بما اناسبها وتحرع علي  راثر مما تحورع علو  الرجو   رالويخ

 نعم. فلك  ما يخة . ،المررة رود
اِعر:"   َصْي ُهنَّ ِو  َتَواُكِ  َصْجَساِدِهنَّ ِو  اْلُحْسِن ِمْن َجِميِع َجَواِنِبِهنَّ َكَما َلاإَل الوَّ

ــــْل ِوــــ  ِلْوــــ َمــــا ُخِلَي ــــَؤةٍ َكَأنَّ  ِر ُلْؤُل
 

 َوُكــــــ ُّ َصْكَناِوَهــــــا َوْجــــــٌه ِلِمْرَصــــــادِ  
 

َصْي َمَواًبا َوَنَصَبُه َعَلى اْلَمْفُعوإِل َلُه. َوَيُجوَُ َصْن َيُكوَن َعَلى  [24]الوالعة:}َجَفاًء ِبَما َكاُنوا َيْعَمُلوَن{
وَن. َوَلْد َمَضى اْلَكاَلُم ِو  الْ  {}َيُطوُف َعَلْيِهْم ِوْلَداٌن ُمَخلَُّدونَ  اْلَمْصَدِر، ِِلَنَّ َمْعَنى ُحوِر اْلِعيِن ِو  ُيَجاَُ

ُ َعَلْيِه َوَسلَّم-َلاإَل النَِّب ُّ  َصَنس: ( َوَغْيِرَها. َوَلاإلَ َوالطُّورِ ) ُ اْلُحوَر اْلِعيَن ِمَن «  :-َصلَّى َّللاَّ َخَلَق َّللاَّ
 .«الفَّْعَفَرانِ 
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ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ - النَِّب َّ َسِمْعلُ  َوَلاإلَ َخاِلُد ْبُن اْلَوِليد:  َُ : «َيُيوإلُ  -َصلَّى َّللاَّ ـِة َلَيْمِسـ ُجَ  ِمْن َصْهِ  اْلَجنَّ ِإنَّ الرَّ
اَحةَ   "«..اليُّفَّ
 يقول؟ نعم. ريشمارا قال عن  َخَلَق َّللَا ؟ حداث رنس؟   الويخ
  ....... ال 
 .نعم  الويخ

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -النَِّب َّ َسِمْعُل  "َوَلاإلَ َخاِلُد ْبُن اْلَوِليد:  َُ : «َيُيوإلُ  -َصلَّى َّللاَّ ِة َلَيْمِس ُجَ  ِمْن َصْهِ  اْلَجنَّ ِإنَّ الرَّ
اِح  اَحَة ِمْن ُتفَّ ـْمَس ِمـْن اليُّفَّ ـْمِس َِلَْخَجَلـِل الوَّ ـِة َوَيْنَفِلـُق ِوـ  َنـِدِه َوَيْخـُرُج ِمْنَهـا َحـْوَراُء َلـْو َنَظـَرْج ِللوَّ اْلَجنَّ

اَحةِ ُحسْ  ِإنَّ َهـَوا َلَعَجـٌ ، َواَل َنـْنُيُص ِمـَن  َصَبـا ُسـَلْيَمانَ  َوَياإَل َلـُه َرُجـٌ : َيـا «ِنَها ِمْن َغْيِر َصْن َنْنُيَص ِمَن اليُّفَّ
ُ َعَلى َراِج الَِّوي ُنوَلُد ِمْنُه ِسَراٌج آَخُر َوُسُرٌج َواَل َنْنُيُص، َوَّللاَّ اَحِة؟ َلاإَل: َنَعْم َكالسِّ    ".َما َيَواُء َلِدنرٌ  اليُّفَّ

 ....... ال :
مثوو  هووذه  ، ولوذلك اوووردليسوو  لو  بضوواعة فووي الحووداث -رحموو  هللا-هووذا ركرنووا موورارآلا رأ المؤلو    الوـيخ
"وهللا عل  ما يشاء قدار" م  رن  في هذا الخبر الساقط إال رن  من حيوث المعنو  مخوال   ، وقول  األوياء

اٌر{َوَّللَا  }لإلطفق الوارد في النةوع  [ وهوذا التقييود دل علو  رأ الوذي ال 284]البقورة   َعَل  ك  يه َوْيٍء َقوده
حوداث فوي صوحيح مسولم في بعض.. يعني جاء في رن  جاء  م  ،وهذا معن  باط  ،ال يقدر علي يشاءه 

وهوذا محموول  ،قوادر" روواءعلو  موا  إنوي  "قاللما رعط  آخر من ادخ  الجنة ما تمناه وزاده عل  رلك  ف
و يه َووْيٍء   ما كاأ في الماعي يعني واءه في الماعي معن  قدر علي  وواءه لكن المستقب  عل }َعَلو  ك 

اٌر{  نعم. .[284]البقرة   َقده
ُ َعْنُهَمـا -اْبـِن َعبَّـاسٍ  َوُرِوَي َعنِ " ـُه َلـاإلَ  -َرِضـَ  َّللاَّ ُ اْلُحـوَر اْلِعـينَ خَ  :َصنَّ ى ِمـْن َصَصـاِبِع ِرْجَلْيَهـا ِإَلـ َلـَق َّللاَّ
َِ اِْلَْذَوـرِ ، َوِمْن ُرْكَبَيْيَها ِإَلى َمْدَنيْ ْكَبَيْيَها ِمَن الفَّْعَفَرانِ رُ  ، َوِمـْن َمـْدَنْيَها ِإَلـى ُعُنِيَهـا ِمـَن اْلَعْنَبـِر َها ِمَن اْلِمْسـ

ْعَمانِ َف ُحلَّةٍ ، َعَلْيَها َسْبُعوَن َصلْ ا ِمَن اْلَكاُووِر اِْلَْبَيضِ ، َوِمْن ُعُنِيَها ِإَلى َرْصِسهَ َهِ  اِْلَشْ  ، ِإَذا  ِمْثُ  َشَياِئِق النُّ
ْنَياَصْلَبَلْل َنَيََلَِْلُ َوْجُهَها ُنوًرا َساِ ًعا َكَما َتَيََلَِْلُ  ْمُس ِِلَْهِ  الـدُّ ِرلَّـِة ِمَياِبَهـا  ، َوِ َذا َصْدَبـَرْج ُنـَره َكِبـُدَها ِمـنْ  الوَّ

َِ اِْلَْذَوـرِ ا، ِو  َرْصِسـَها َسـْبُعوَن َصْلـَف ُذ َ َوِجْلِدَها َوـُع َذْنَلَهـا َوِهـَ  ، ِلُكـ ِّ ُذَ اَبـٍة ِمْنَهـا َوِصـيَفٌة َترْ َبـٍة ِمـَن اْلِمْسـ
 ".{}َجَفاًء ِبَما َكاُنوا َيْعَمُلونَ  : َهَوا َمَواُب اِْلَْوِلَياءِ ُتَناِدي
 يقول؟ نعم. ريشهذا كسابق .   الويخ
 ........ ال :
الوعو   وعفموة ،ما اهتموأ بتخريج  ،رن  موقو عل  رساس  ، هذاابن عباس رن  قال روي عن  الويخ

 نعم. علي  ظاهرة.
َباِ اًل َواَل َكِوًبا. َواللَّْوُو َما ُنْلَوى ِمَن   :اْبُن َعبَّاسٍ  َلاإلَ  }ال َيْسَمُعوَن ِويَها َلْوًوا َوال َتْأِميًما{: َلْوُلُه َتَعاَلى"

َصْي اَل ُنَؤمُِّم َبْعُضُهْم  {}َوال َتْأِميًما: ُمَحمَُّد ْبُن َكْعٍ  لاإل . ُيُه َصْي ُلْلُل َلُه َصِمْملَ اْلَكاَلِم، َواليَّْأِميُم َمْصَدُر َصمَّمْ 
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 ِلياًل  }ِإالَّ ِلياًل َسالًما َسالًما{، َشْيًما َواَل َمْأَمًما }ال َيْسَمُعوَن ِويَها َلْوًوا َوال َتْأِميًما{: ُمَجاِهدٌ  ولاإلَبْعًضا.
 "" َصِو اْسِيْثَناٌء ُمْنَيِطٌع َصْي: َلِكْن َيُيوُلوَن ِلياًل َصْو َيْسَمُعون."َيْسَمُعونَ  َمْنُصوٌب ِب 

قهويفآل َسوفمآلا }  ي  المستثن  مون غيور جونس المسوتثن  منو    االستثناء المنقط  الذي يكوأ فهذا رولنعم 
 نعم.   بمعن  لكن.منقط استثناء[ ليس من جنس الل و وال التأثيم وهو 26]الواقعة  َسفمآلا{

ــوإَل  {}َســالًما َســالًماوَ " ــى اْلَمْصــَدِر َصْي ِإالَّ َصْن َيُي ــَر. َصْو َعَل ــوَن اْلَخْي ــْم َيُيوُل ُه ــاْلَيْوإِل، َصْي ِإالَّ َصنَّ َمْنُصــوَباِن ِب
اَلُم الثَّاِن  َبَدإٌل ِمنَ ِلياًل َبْعُضُهْم ِلَبْعٍض: َساَلًما. َصْو َيُكوُن َوْصًفا إِل " إِل، َواْلَمْعَنى: ِإالَّ ِلياًل َيْسَلُم  "، َوالسَّ اِْلَوَّ

ْوُع َعَلى َتْيِدنِر: َساَلٌم َعَلْيُكْم. َلاإلَ  : َوِلي َ َصْي ُيَحيِّ  َبْعُضُهْم َبْعًضا.  :اْبُن َعبَّاس ِويِه ِمَن اللَّْوِو. َوَيُجوَُ الرَّ
ِئَكُة َصْو ُيحَ  يِهُم اْلَماَل يِهْم َربُُّهْم ُتَحيِّ َرَجَع  }َوَصْصَحاُب اْلَيِميِن َما َصْصَحاُب اْلَيِميِن{: َلْوُلُه َتَعاَلى .-َوَج ّ َعفَّ -يِّ

َم. اِبُيوَن َعَلى َما َتَيدَّ إِل َصْصَحاِب اْلَمْيَمَنِة َوُهُم السَّ  "ِإَلى ِذْكِر َمَناَِ
 . نعم.هم غيرهم صن  غير السابقينرو هم السابقوأ   الويخ
  ..... ال 
يَ   الويخ  .[10] اونس  {ت ه ْم فهيَها َسف ٌ }َوَتحه
  ...... ال 
 نعم. .[24]الرعد  {َسفٌ  َعَلْيك مْ }سلم عليهم والمفئكة من ك  بان ت ،يمن في ما ما   الويخ

م." اِبُيوَن َعَلى َما َتَيدَّ إِل َصْصَحاِب اْلَمْيَمَنِة َوُهُم السَّ  "َرَجَع ِإَلى ِذْكِر َمَناَِ
  فهووم ثفثووة رصوونا  .قسووم صوون  غيوور رصووحان اليمووين غيوور رصووحان اليمووينالووذي تقوود  رأ السووابقين 

 نعم. السابقوأ السابقوأ ورصحان اليمين ورصحان الشمال.
َد َصْي ِو  َنْبٍق لَ  [28]الوالعة:}ِو  ِسْدٍر َمْخُضوٍد{ َواليَّْكِريُر ِلَيْعِظيِم َشْأِن النَِّعيِم الَِّوي ُهْم ِويِه." ْد ُخضِّ

َمَنا اْبُن اْلُمَباَرك: . َوَذَكرَ َوَغْيُرهُ  اْبُن َعبَّاسٍ  ؛ َلاَلهُ ُلِطعَ َشْوُكُه َصْي  َكاَن  :َلاإلَ  ُسَلْيِم ْبِن َعاِمرٍ  َعنْ  َصْفَوانُ  َحدَّ
: َصْلَبَ  َصْعَراِب ٌّ َنْوًما، َلاإلَ  : ِإنَُّه َلَيْنَفُعَنا اِْلَْعَراُب َوَمَساِئُلُهمْ َيُيوُلونَ  - َعَلْيِه َوَسلَّمَ َصلَّى َّللاَُّ -َصْصَحاُب النَِّب ِّ 

 ".َوَياإَل..
فكوانوا يفرحووأ  ،-عليو  الةوفة والسوف -نك  الةوحابة مون سوؤال النبوي افو ،ألن  جاء النهي عن السوؤال

ألأ األعوران ليسوووا بمحو  إقاموة اووردوأ  ؛-عليو  الةووفة والسوف -بواألعرابي العاقو  إرا جواء يسووأل النبوي 
لوم يسووألوا اهأ سووألوا بعوود بخوف  رهوو  اإلقامووة الووذان إأ  ،راثوور موون غيوورهم وينةورفوأ فيتوواه لهووم السوؤال

ملحوة وقتيووة تفوووت هووذه األموور بالسووؤال فووي القوورآأ  ةإليهووا حاجوو المسووائ  التووي ال توودعوفووي سوويما  ال ،رلوك
ْاره  لكون  ،جو رو مسوائ  افتراعوية هوذه تؤ  لكون إرا كانو  المسوائ  ال تفووت ،[43]النحو   {}َفاْسَأل وا رَْهَ  الوذيه
ا ورراد رأ يسووأل فرحوووا بوو  ةاديووبإرا جوواء صوواحب ال ووا ووودادآل عليوو  الةووفة -ألنهووم لمووا نهوواهم النبووي  ؛فرحآل

ثوم يووأتيهم مون يسووأل  ،-عليو  الةووفة والسوف - يوو لنهثواالآل تماكفووا عوون األسوئلة واقتةووروا عنهوا  -والسوف 
 نعم.يفرحوأ بسؤال . ف
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ُ ِوـ  اْلُيـْرآِن َشـَجَرةً َصْلَبَ  َصْعَراِب ٌّ َنْوًما،  َلاإَل:" ِ َلَيـْد َذَكـَر َّللاَّ ُمْؤِذَيـًة، َوَمـا ُكْنـُل َصَره ِوـ   َوَيـاإَل: َيـا َرُسـوإَل َّللاَّ
 ِ ِة َشَجَرًة ُتْؤِذي َصاِحَبَها؟ َلاإَل َرُسوإُل َّللاَّ ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -اْلَجنَّ ـْدُر َوـِذنَّ َلـُه  «َوَمـا ِهـ َ « :-َصلَّى َّللاَّ َلـاإَل: السِّ

ُ َعَلْيـِه َوَسـلَّمَ -ًكا ُمْؤِذًيـا، َوَيـاإَل َشـوْ  ُ َشــْوَكهُ   }ِوـ  ِســْدٍر َمْخُضـوٍد{: َصَوَلــْيَس َيُيـوإلُ « :-َصــلَّى َّللاَّ ـَد َّللاَّ  َخضَّ
ْوًنـا ِمـَن الطََّعـاِم َمـا ، َيْفُيُق الثََّمُر ِمْنَها َعِن اْمَنـْيِن َوَسـْبِعيَن لَ ًة َوِذنََّها ُتْنِبُل َمَمًراَوَجَعَ  َمَكاَن ُك ِّ َشْوَكٍة َمَمرَ 

 " «ِويِه َلْوٌن ُيْوِبُه اْآَخرَ 
يعني الذي يعر  رن  ليس في الدنيا مما في الجنة إال األسوماء موا يحتواج إلو  مثو  هوذا السوؤال،   الويخ
 نعم. ما في  إال األسماء. ،أ السدر في  ووكوهللا إ  ما يقال
 ........ ال :
  رو علو  سوبي  يومون فضوول األسوئلة رو علو  سوبي  التعن إليو  حاجوةهو السوؤال الوذي ال تودعو   الويخ

لووئف  -عليوو  الةووفة والسووف -رو فووي وقتوو   ،داعووي سووتخبار واالسووتعف  مثوو  هووذا مووا لوو مجوورد فضووول اال
 نعم. احتماالت. ،بسبب هذا السؤال  منَ في    منَ يسألوا عن ويء لم ي  

اكُ  َصُبــو اْلَعاِلَيـةِ  َوَلـاإلَ " ــحَّ ــاِئفِ  َوُهـَو َوادٍ )  َوجٍّ  َنَظـَر اْلُمْســِلُموَن ِإَلــى :َوالضَّ ـ ٌ  ِبالطَّ َوــَأْعَجَبُهْم ِســْدَرُه، ( ُمَخصَّ
  .، َوَنَفَللَيا َلْيَل َلَنا ِمْثَ  َهَوا: َوَياُلوا
ْللِ  َلاإلَ  ُة ْبُن َصِب  الصَّ  :َيِصُف اْلَجنَّة ُصَميَّ

ـــةٌ  ـــاِن َ ِليَل ـــ  اْلِجَن ـــَداِئَق ِو  ِإنَّ اْلَح
 

 َها اْلَكَواِعُ  ِسْدُرَها َمْخُضودٌ ِوي 
 

اكُ  َوَلاإلَ  حَّ . َوُهَو َلِريٌ  ِممَّا َذَكْرَنا َوُهَو اْلُموَلُر َحْماًل }ِو  ِسْدٍر َمْخُضوٍد{   :َوُمَياِتُ  ْبُن َحيَّانَ  َوُمَجاِهدٌ  الضَّ
َلْوِلِه  ( ِعْندَ ى َهَوا ِو  ُسوَرِة )النَّْجِم. َوَلْد َمَض إلِ ُرَها َصْعَظُم ِمَن اْلِياَل َممَ  :ٍ َسِعيُد ْبُن ُجَبْيرولاإل  .ِو  اْلَخَبرِ 

َصلَّى -َعِن النَِّب ِّ  َصَنسٍ  ِمْن َحِدنثِ  َهَجرَ  َوَصنَّ َمَمَرَها ِمْثُ  ِلاَلإلِ   [14]النجم:}ِعْنَد ِسْدَرِة اْلُمْنَيَهى{ :َتَعاَلى
ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  ؛ َلاَلُه ُر اْلَمْوَِ َواِحُدُه َ ْلَحةُ الطَّْلُح َشجَ  [29]الوالعة:َمْنُضوٍد{ }َوَ ْلحٍ : َلْوُلُه َتَعاَلى .-َّللاَّ
ِرينَ  ُه َشَجٌر لَ   :اْلَحَسنُ  . َوَلاإلَ َوَغْيُرُهمْ  َواْبُن َعبَّاسٍ  َعِل ٌّ : َصْكَثُر اْلُمَفسِّ ُه ِ  ٌّ َباِرٌد َلْيَس ُهَو َمْوٌَ َوَلِكنَّ

  اْلَجْعِدّي: ، َلاإَل َبْعُض اْلُحَداِة َوُهوَ َشَجٌر ِعَظاٌم َلُه َشْوكٌ   :ُعَبْيَدةَ  َوَصُبو اْلَفرَّاءُ  . َوَلاإلَ َرْ  ٌ 
ــــــــــــــاإلَ  ــــــــــــــا َوَل ــــــــــــــَرَها َدِليُلَه  َبوَّ

 
 َغــــــًدا َتــــــَرْيَن الطَّْلــــــَح َواِْلَْحَبــــــااَل  

 
ْوكِ  اجُ  لاإل .َوالطَّْلُح ُك ُّ َشَجٍر َعِظيٍم َكِثيِر الوَّ َِيَ  َشْوُكهُ الْ  َيُجوَُ َصْن َيُكوَن ِو   :الفَّجَّ ِة َوَلْد ُص . َجنَّ

اجُ  َوَلاإلَ  ا َوُخوِ ُبوا َوُوعِ َصْيًضا الفَّجَّ ٌ  ِجدًّ ، ِإالَّ َصنَّ َوْضَلهُ ُدوا ِبَما ُيِحبُّوَن ِمْثَلهُ : َكَوَجِر ُصمِّ َغْياَلَن َلُه ُنوٌر َ يِّ
ِة َعَلى  ْنَيا َكَفْضِ  َساِئِر َما ِو  اْلَجنَّ ْنَياَعَلى َما ِو  الدُّ ي َوَلاإلَ   .َما ِو  الدُّ دِّ َ ْلُح اْلَجنَِّة ُيْوِبُه َ ْلَح   :السُّ

ْنَيا َلِكْن َلُه َمَمٌر َصْحَلى ِمَن اْلَعَس  ُ َعْنهُ  َعِل ُّ ْبُن َصِب  َ اِلٍ   َوَلَرصَ   .ِ الدُّ " ِباْلَعْيِن : "َوَ ْلٍع َمْنُضودٍ َرِضَ  َّللاَّ
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 11 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

وِو  ِرَواَيٍة صَنَُّه ُلِرَئ َبْيَن  َحف.َوُهَو ِخاَلُف اْلُمْص   [148]الوعراء:َ ْلُعَها َهِضيٌم{ َوَنْخ ٍ } :َوَتاَل َهِوِه اْآَيةَ 
 َنَدْيِه... "

أ ثبو  عنو  رنو  قورر هكوذا فقود ثبو  إ ،رجو  عون هوذا إأ صوح عنو  -هللا عنو  رعوي- عل  ك  حال علوي
 نعم. .عن  رجوع عل  ما سيذكره المؤل 

ُه لُ " َما ُهَو "َوَ ْلٍع َمْنُضـودٍ َوَياإَل: َما َشْأُن الطَّ }َوَ ْلٍح َمْنُضوٍد{ ِرَئ َبْيَن َنَدْيِه ِو  ِرَواَيٍة َصنَّ  : ُمـمَّ َلـاإل" ْلِح؟ ِإنَّ
إُل. [10]ُ:َلَها َ ْلٌع َنِضيٌد{} ُلَها؟ َوَياإَل: اَل َنْنَبِو  َصْن ُنَهاَج اْلُيْرآُن َواَل ُيَحوَّ  "َوِييَ  َلُه: َصَواَل ُنَحوِّ

ال يجوز رأ يةوحح رو  ،في القرآأ ولو خفي المعن  عل  السام  رو عل  القارئ  تةر  مامكن رأ اال ي
بون ربو  طالوب فوي مثو  هوذا ال يجووز لو  وال ألحوود  والودان مثو  علووي ،يعودل مهموا بل و  منزلتو  فوي العلوم
بوين اودي اموررة  ق ورهئَ    موالكن رحيانآلا تسع  القريحة عل  رد الخطأ مث ،اائن ما كاأ رأ يةحح رو يعدل

 ليسو  باسوقة ليسو  طويلوة. ،  موا تبسوقحوالن ،قال  ما هو بةوحيح " السوعات"   باسقات"حوالن" رعرابية
عواد النظور ر  ثوم .  فهوي السوعاتإأ كان  النحو اتالسع  قال  ،قريحتها رسعفتها إل  إدراك المعن  وو 
 نعم.. انته  صحيح خفع  النخ  قال   قال
ـــوِ " ـــاَر َه ـــِد اْخَي ـــُه َوَي ـــِه؛ َلاَل ـــٌع َعَلْي ـــُمُه ُمْجَم ـــا َرْس ـــِة َم ـــَحِف ِلُمَخاَلَف ـــ  اْلُمْص ـــا ِو ـــَر ِإْمَباَتَه ـــْم َن ـــَراَءَة َوَل ِه اْلِي

َمَنا َصُبـو َبْكــٍر اِْلَْنَبـاِريُّ  َوَصْسـَنَدهُ  اْلُيَوـْيِرّي. َمِن  َصِبــ  َلـاإَل َحـدَّ َمَنا اْلَحَسـُن ْبــُن َعَرَوـةَ  َلـاإَل: َحـدَّ ِعيَسـى ْبــُن  َحـدَّ
- َعِلـ ٍّ  َصْو ُلِرَئـْل ِعْنـدَ  َعِلـ ٍّ  َلاإَل: َلـَرْصُج ِعْنـدَ  َلْيِس ْبِن َعبَّادٍ  َعنْ  اْلَحَسِن ْبِن َسْعدٍ  َعنِ  ُمَجاِلدٍ  َعنْ  ُنوُنَس 

  ََّ ُ َعْنهُ - َعِل ٌّ  َوَياإلَ }َوَ ْلٍح َمْنُضوٍد{ - ُمَجاِلدٌ  َش  : " ُمـمَّ َلـاإلَ َ ْلـعٍ اإُل الطَّْلـِح؟ َصَمـا َتْيـَرُص "وَ : َما َبـ-َرِضَ  َّللاَّ
ـــْرآُن  َلَهـــا َ ْلـــٌع َنِضـــيٌد{} َهـــا ِمـــَن اْلُمْصـــَحِف؟ َوَيـــاإَل: اَل اَل ُنَهـــاُج اْلُي ـــَر اْلُمـــْؤِمِنيَن َصَنُحكُّ َوَيـــاإَل َلـــُه: َيـــا َصِمي

ُه َرَجَع ِإَلى َما ِو  اْلُمْصَحِف َوَعِلَم َصنَّهُ  :َصُبو َبْكرٍ  َلاإلَ  اْلَيْوَم. َواُب، َوَصْبَطَ  الَِّوي َكاَن َوَمْعَنى َهَوا َصنَّ  ُهَو الصَّ
 ٌُ ُلـُه َوآِخـُرُه ِباْلَحْمـِ ، َلْيَسـْل َلـُه ُسـو ـَد َصوَّ َبـاِرٌََة َبـْ  ُهـَو  َوَرَط ِمْن َلْوِلِه. َواْلَمْنُضوُد اْلُمَيَراِكـُ  الَّـِوي َلـْد ُنضِّ

ُد اْلَمْرُصوُص.  "َمْرُصوٌص، َوالنَّْضُد ُهَو الرَّصُّ َواْلُمَنضَّ
طريقوة السول   علي  بشويء.ؤ   كتان هللا ورال يجر ا رأ يحتر يجب عل  العالم والمتعلم والمسلم عمومآل  هكذا

هوذا موا وجود فوي عةور وكو   ،يوبز والتح رنهم نزهوه عن ك  موا يختلو  عنو  حتو  علو  التورقيم والتعشوير
علو  رأ المةولحة  ا بنواءآل ونقطوو  ثم صار الناس اتساهلوأ فعشروا ورقموا ،باألحمر ةومنعوا الكتاب ،السل 
و -جو  وعوف-المقةود رأ مث  هذا يجب رأ يق  اإلنساأ عند حوده رموا  كوف  هللا  .راجحة ا لوبعض خففآل

 ،حتو  القورآأظ عون بعضوهم رأ قلمو  األحمور لوم يسولم منو  وويء فهواألدباء المعاصورين المفتوونين يعنوي ح  
؟ وموا العقليوة التوي تؤهلو  رأ يةوحح كي  يجرؤ علو  كوف  هللا ، مسكين هذا،يةحح ك  ويء يق  علي 
 نعم. نسأل هللا العافية.، نعم، في كف  هللا؟ لكن  الخذالأ

  ....... ال 
 .ال التف  إلي   الويخ
  ....... ال 
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 .نعم ويستدل ب . هيعني مما يعضد  الويخ
 : النَّاِبَوةُ  َلاإلَ "

ـــ ـــ ٍّ َك ـــِبيَ  َصِت ـــْل َس ـــهُ َخلَّ  اَن َيْحِبُس
 

ـــدِ   ـــْجَفْيِن َوالنََّض ـــى السِّ ـــُه ِإَل َعْي  َوَروَّ
 

ٌُ  َوَلاإلَ  ِة ِمْن ُعُروِلَها ِإَلى َصْوَناِنَها َنِضيَدٌة َمَمٌر ُكلُُّه، ُكلََّما َصَكَ  َمَمَرًة َعاَد َمَكاَنَها   :َمْسُرو َصْشَجاُر اْلَجنَّ
ْمُس، َكَيْوِلِه  [30]الوالعة:ْمُدوٍد{}َوِ  ٍّ مَ : َلْوُلُه َتَعاَلى .َصْحَسُن ِمْنَها ٍُ اَل َنُفوإُل َواَل َتْنَسُخُه الوَّ َصْي َداِئٌم َبا

ََ َكْيَف َمدَّ الظِّ َّ َوَلْو َشاَء َلَجَعَلُه َساِكًنا : َتَعاَلى ََ ِباْلَوَداِة َوِهَ  َما َبْيَن  [45]الفرلان:{}َصَلْم َتَر ِإَلى َربِّ َوَذِل
ْسَفاِر ِإَلى َم َبَياُنُه ُهَناَك. َواْلَجنَُّة ُكلَُّها ِ  ٌّ اَل َشْمَس َمَعُه. َلاإلَ  امِْ ْمِس َحَسَ  َما َتَيدَّ ِبيُع ْبُن  ُ ُلوِع الوَّ الرَّ

َتُيوإُل : َصُبو ُعَبْيَدةَ  َمِسيَرُة َسْبِعيَن َصْلَف َسَنٍة. َوَلاإلَ   :َعْمُرو ْبُن َمْيُمونٍ  َيْعِن  ِ  َّ اْلَعْرِش. َوَلاإلَ :  َصَنسٍ 
ْ ِء الَِّوي اَل َنْنَيِطُع َمْمُدوٌد، َوَلاإلَ  ْهِر الطَِّويِ  َواْلُعْمِر الطَِّويِ  َوالوَّ  : َلِبَيدٌ  اْلَعَرُب ِللدَّ

 َغَلــَ  اْلَعــَفاُء َوُكْنــُل َغْيــَر ُمَولَّــٍ  
 

 َدْهـــــــٌر َ ِويـــــــٌ  َداِئـــــــٌم َمْمــــــــُدودُ  
 

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  َصِب  ُهَرْيَرةَ  ِدنثِ َوَغْيرِِه ِمْن حَ  اليِّْرِمِويِّ  َوِو  َصِحيحِ  ِب ِّ َصلَّى َّللاَّ ِة َشـَجَرٌة  « :َعِن النَّ َوِو  اْلَجنَّ
َصْي َجـاٍر  }َوَماٍء َمْسـُكوٍب{ .«َمْمُدوٍد{ }َوِ  ٍّ َيِسيُر الرَّاِكُ  ِو  ِ لَِّها ِماَئَة َعاٍم اَل َيْيَطُعَها َواْلَرُءوا ِإْن ِشْئُيْم 

ـُكوُب: اْنِصـَباُبُه. ُيَيـاإُل: َسـَكَ  ُسـُكوًبا، َواْنَسـَكَ  اَل َنْنَيِطعُ  ، ُيَياإُل: َسَكَبُه َسْكًبا، َوالسُّ ْكِ  الصَّ ُّ  َوَصْصُ  السَّ
َصْصـَحاُب  َعـَربُ اْنِسَكاًبا، َصْي َوَماٌء َمْصُبوٌب َيْجِري اللَّْيَ  َوالنََّهاَر ِو  َغْيِر ُصْخُدوٍد اَل َنْنَيِطُع َعْنُهْم. َوَكاَنِل الْ 

ْلوِ   َوالرَِّشـاِء َوُوِعـُدوا ِوـ  َباِدَيٍة َوِباَلٍد َحارٍَّة، َوَكاَنِل اِْلَْنَهاُر ِو  ِباَلِدِهْم َعِفيَفًة اَل َيِصُلوَن ِإَلى اْلَماِء ِإالَّ ِبالـدَّ
ِة ِخاَلَف َذِلَ.  "اْلَجنَّ

ول وال سووواقي وال آبووار وال جووداوعوودوا بأنهووار تجوري موون تحووتهم موون غيور  ،تجووري مون تحووتهم انهووارآل وعودوا ر
 غيرها.

 ترنهارهووووا فووووي غيوووور رخوووودود جوووور 
 

 سووووبحاأ ممسووووكها عوووون الفيضوووواأ 
 

 ،ليس هناك وويء اردهوا رأ تنسوان يموين رو وومال .يمين وال ومال م  رن  ال اوجد ويء اردها تروه ال
.  نعم. ليس بها رخاداد وم  رلك تجري من غير رأ تذهب يمينآلا رو وماالآل

، َوُوِصَف َلُهْم َصْسَباُب النُّْفَهِة اْلَمْعُروَوِة. َوُوِعُدوا" ََ ِة ِخاَلَف َذِل  "ِو  اْلَجنَّ
 أإ  ثوم تقوول ،ر عليو وخص محرو  من ويء هو اتمناه ويتحسوإل   أتييعني من رساليب الترغيب رأ ت

و و عنووده هوذا رعظوم فوي إغرائو  مون رأ اوعود بشويء هو ،  منو ره فعلو  كوذا فلوك كوذا مون هوذا الشويء الوذي ح 
م  رأ مث  هذه األوصا  لهذه األنهار  .نعم .وهللا المستعاأ ،قد ال اؤثر في   ألن ؛وكثير موجود في بلده

لق  وتتأثر لق  فيها ما ا  نهار ليس  مث  رنهار الدنيا التي ا  رألنها  ؛ت ري حت  ره  البفد التي فيها رنهار
نو  مو  ر ،، وال ووقاءوال عنواء ،فهنواك ال تعوب ،ء منهوالق  فيها وتحتواج إلو  معانواة فوي اسوتخراج الموابما ا  
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مون رنهوار  ،والفورات ،والنيو  ،وجيحواأ ،سيحاأ  من رنهار الجنة ربعة رنهار من رنهار الدنيا رنهاجاء في ر
نتبورك بمائهوا ألأ  نوارو رن وه  الز  من هذا رأ تكوأ رفضو  مون غيرهوا .علم بالمراد بمث  هذار الجنة وهللا 
نعوم لوو جواء هوذه األنهوار مون رنهوار الجنوة وارا موررتم بأنهوار  ا،نق  عل  حود موا سومعن ؟نةمن رنهار الج
فنقو  علو  مجورد  ،رنوا بشويء مون رلوكمه لكون موا ر   ،رنوا بو مه اغتسولوا رو توزودوا نفعو  موا ر   ورالجنة فاووربوا 

نتعبود  رأا يعنوي لنو «ومنبري روعة من رياض الجنوة ما بين بيتي«  بخف  ما جاء في الروعة ،الخبر
إهَرا  « -عليوو  الةووفة والسووف -فووي هووذه الروعووة ونعتقوود فضوولها ورأ العموو  فيهووا رفضوو  موون غيووره لقولوو  

 فنق  عل  حد ما بل نوا. ،ما قال إرا مررتم بأنهار الجنة فاغتسلوا رو اوربوا «َمَرْرت ْم بهرهَياضه اْلَجَنةه َفاْرَتع وا
 نعم.

 ........ ال :
 ريش في ؟الويخ: 

 ........ل : ا
 ؟يعني هذه األنهار اسمها موجودالويخ: 
 ........ ال :

؟ هللا موجودة في الجنة رسماؤهايعني  ،من رنهار الجنةبوأنها يعني تخةيص هذه األنهار األربعة الويخ: 
 نعم. .بالمرادرعلم 

، َوُوِصَف َلُهْم َصْسَباُب النُّْفهَ " ََ ِة ِخاَلَف َذِل ْنَيا، َوِهـَ  اِْلَْشـَجاُر َوِ اَلُلَهـا َوُوِعُدوا ِو  اْلَجنَّ ِة اْلَمْعُروَوِة ِو  الـدُّ
َراُدَها َصْي َلْيَسْل ِباْلَيِليَلِة اْلَعِفيَفِة َكَما َكاَنْل  [32]الوالعة:}َوَواِكَهٍة َكِثيَرٍة{: َلْوُلُه َتَعاَلى .َواْلِمَياُه َواِْلَْنَهاُر َوا ِّ

َياِء  [33لوالعة:]ا}ال َمْيُطوَعٍة{ِو  ِباَلِدِهْم  ْيِف ِو  الوِّ }َوال َصْي ِو  َوْلٍل ِمَن اِْلَْوَلاِج َكاْنِيَطاِع َوَواِكِه الصَّ
ْنَيا. َوِليـ َ  [33]الوالعة:{َمْمُنوَعةٍ  َصْي اَل ُيْمَنـُع َمـْن َصَراَدَهـا  {}َوال َمْمُنوَعـةٍ : َصْي اَل ُيْحَظـُر َعَلْيَهـا َكِثَمـاِر الـدُّ

ُ َتَعـاَلىِبَوْوٍك َواَل ُبْعدٍ  }َوُذلَِّلـْل ُلُطوُوَهـا  : َواَل َحاِئٍط، َبْ  ِإَذا اْشَيَهاَها اْلَعْبُد َدَنْل ِمْنُه َحيَّى َيْأُخـَوَها، َلـاإَل َّللاَّ
َماِن، وَ  [14]امنسان:َتْوِلياًل{ َْ ُ َصْعَلمُ اَل َمْمُنوَعًة ِباِْلَْمَمانِ َوِليَ : َلْيَسْل َمْيُطوَعًة ِباِْلَ  ".. َوَّللاَّ

يعني لو كان  القلون التي تسوم  مثو  هوذا الكوف  حيوة هو  يكونووا واقعووأ مثو  موا نحون فيو ؟ إرا رطبقنوا 
قلوون راأ عليهوا الكسوب والشوبهات والشوهوات ال ،كتان نسينا ك  ويء وزاولنا ك  ما كنا نزاول  قب  رلوكال

َهوةٍ مثو  هوذا الكوف  واال  ،-جو  وعوف-وال فلة عموا جواء عون هللا  يعنوي ليسو  بالقليلوة، يعنوي  َكثهيوَرٍة{ }َوَفااه
تي بهوذه ومو  رلوك توأ ،اهأ تذهب إل  األسواق وتشتري رنواع من الفااهة في خمس حبات رو س  حبوات

يعني  ،فااهة كثيرة ليس  بالقليلة كما كان  في بفدهمنعم، نةفها فاسد،  الخمس حبات إرا رصبح  إرا
فوااوو  الةووي  فووي الةووي  وفوااوو  ففووي وقوو  موون األوقووات  وَعووٍة{}ال َمْقط   ،فووي بووفد العوورن الفااهووة قليلووة

}َوال  ،تأاوو  يكوون مكانوو  فووورآلا نظيووره رو رحسوون منوو  ،الشووتاء فووي الشووتاء لكوون فووي الجنووة علوو  موودار السوواعة
ثمار الدنيا تجد عليها األسوار والحجان  ،وال يمن  منها رحد كثمار الدنيا ر عليهم روظري ال يح {َمْمن وَعةٍ 
لكثيور مون النواس تمور األووهر بو  السونين موا رروا  ،النواس اس ودونها خور  القتواد بالنسوبة لكثيور مونوالحر 
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اور  المسولم يعنوي فوي هوذه الوبفد  ،الفااهة كما قال بعض الخطباء في بعض الجهات من بوفد المسولمين
رال يكوأ األليوق  اهة؟فكي  بالفا ،عده علي الآل من ب  يعني بعض الناس الفقراء منهم ار  الرغي  يخال  هف

مثو  هوذا الكوف  رأ اتجو  لعبواده ربو  وينةور  عموا كواأ  -جو  وعوف-بالعاق  مسلم عاق  يعقو  عون هللا 
 ،ال تفوتوك الفرصوة ،علي  من لهو وغفلة وجمو  للموال مون جميو  الوجووه إرا ركور لو  ردنو  فرصوة موا سوأل

  موون ررادهووا بشوووك، بعووض مَنووال ي   {}َوال َمْمن وَعووةٍ   قيوو  ،ر عليهووا كثمووار الوودنياظووري ال يح {}َوال َمْمن وَعووةٍ 
بود مون  ال .بعضوها ال يمكون رأ تةو  إليو  بنفسوك .األوجار يمكن ال تة  إل  ما تريد إال بك  صعوبة

 ميستطي  ك  الناس رأ يجنويه ه  ،الذي يسمون  البروومي هذا ،خبير مختص ية  إليها ويزي  قشرتها
ب  إرا اوتهها العبد  ،عد وال حائط  من ررادها بشوك وال ب  منَ وال ي   ،  نظائرول  رنواع ول ؟من وجرت  ويأال 

 ،ل  هالهواهيه يعني س   [14]اإلنساأ {ق ط وف َها َتْذلهيفآل  }َور ليهَلْ    -ج  وعف-يقول هللا  .دن  من  حت  يأخذها
اهأ الثمووار والفوااوو  ال  وهللامووا يقووال  ال تنقطوو . ،ممنوعووة باألثموواأ ليسوو  المقطوعووة باألزموواأ وال  وقيوو 

رنو   ،النواس يمشووأ علو  األصو  .تنقط  فيهوا الثفجوات والحووافظ وتحفوظ ثمورة الةوي  للشوتاء والعكوس
عتريهووا موون فسوواد وانطفوواء حفظوو  فااهووة الةووي  إلوو  الشووتاء بهووذه الحافظووة ثووم اعتوور  هووذه الحافظووة مووا ي

"وال ممنوعووة  مةوير هوذه المحفوظوات؟يةوير  وريوش ،طوافه  الكهورنإرا  جئو  ووهر ثومسوافرت  ،الكهورن
 نعم. ال.. ما معي ويءتقول اهأ  ما في وهللاباألثماأ" 

ُ َعَلْيِه َص -َعِن النَِّب ِّ  َصِب  َسِعيدٍ  َعنْ  اليِّْرِمِويُّ  َرَوه  [34]الوالعة:}َوُوُرٍش َمْرُووَعٍة{: َلْوُلُه َتَعاَلى" لَّى َّللاَّ
َماِء َواِْلَْرِض َمِسيَرَة َخْمِسِماَئِة اْرِتَفاُعَها َلك« َلاإَل: ُوُرٍش َمْرُووَعٍة{}وَ  :ِو  َلْوِلِه َتَعاَلى -َوَسلَّم َما َبْيَن السَّ
   ".ِرْشِدنَن ْبِن َسْعد َلاإَل: َحِدنٌث َغِريٌ  اَل َنْعِرُوُه ِإالَّ ِمْن َحِدنثِ  «َسَنةٍ 

 نعم. .معرو  ععف  رودان ععي  عند عامة ره  العلم
ـمَ َوَلاإَل َبْعُض " َرَجاِج َكَما َبْيَن السَّ َرَجاِج، َوَما َبْيَن الدَّ اِء  َصْهِ  اْلِعْلِم ِو  َتْفِسيِر َهَوا اْلَحِدنِث: اْلُفُرُش ِو  الدَّ

ْم َلُهـنَّ ذِ  ـِة َوَلـْم َنَيَيـدَّ ٌر، َوَلِكـنَّ َلْوَلـُه ْكـَواِْلَْرِض. َوِليَ : ِإنَّ اْلُفُرَش ُهَنا ِكَناَيٌة َعـِن النَِّسـاِء اللَّـَواِت  ِوـ  اْلَجنَّ
َهــا َمَحـ ُّ النَِّســاِء، َوـاْلَمْعَنى َوِنَســاٌء ُمْرَتِفَعـاُج اِْلَْلــَداِر ِوـ  ُحْســِنِهنَّ }َوُوــُرٍش َمْرُووَعـٍة{  َوَجـّ :َ  َعـفَّ  َداإلٌّ، ِِلَنَّ

، َدِليُلُه َلْوُلُه َتَعاَلى: َصْي َخَلْيَناُهنَّ َخْلًيـا َوَصْبـَدْعَناُهنَّ ِإْبـَداًعا.  [35]الوالعة:}ِإنَّا َصنَوْأَناُهنَّ ِإنَواًء{ َوَكَماِلِهنَّ
ُمـمَّ ِليـَ : َعَلـى  [187]البيـرة:}ُهـنَّ ِلَبـاٌس َلُكْم{ َواْلَعَرُب ُتَسمِّ  اْلَمْرَصَة ِوَراًشا َوِلَباًسا َوِ ََاًرا، َوَلْد َلاإَل َتَعـاَلى:

 "ْن َغْيِر ِواَلَدٍة. َوِليَ : اْلُمَراُد ِنَساُء َبِن  آَدم.َهَوا ُهنَّ اْلُحوُر اْلِعيُن، َصْي َخَلْيَناُهنَّ مِ 
والشويخ الكبيور ارجو   ،العجووز الهرموة ترجو  بنو  ثوفث وثفثوين .يعواد خلقهون مون جداود .ري نساء الدنيا

 .نعم ررع.في طول ستين رراعآلا في عرض سبعة راذلك 
ــَباِب َوِليـَ : اْلُمـَراُد ِنَسـاُء َبِنــ  آَدَم، َصْي َخَلْيَنـ" َعـاَدُة، َصْي َصَعــْدَناُهنَّ ِإَلـى َحـاإِل الوَّ اُهنَّ َخْلًيـا َجِدنــًدا َوُهـَو امِْ

ْم  َة ِإْنَوـاًء َواِحـًدا، َوُصْضـِمْرَن َوَلـْم َنَيَيـدَّ ِبيَّ ، ِِلَنَُّهـنَّ َلـْد َوَكَماإِل اْلَجَماإِل. َواْلَمْعَنى َصْنَوْأَنا اْلَعُجوََ َوالصَّ ِذْكـُرُهنَّ
 "َصْصَحاِب اْلَيِميِن. َدَخْلَن ِو 
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وووارا ر   }َحَتوو  َتووَواَرْت         -جوو  وعووف-قولوو  فووي الضوومير علوو  غيوور مووذكور يعنووي كمووا  ن اللووبس جوواز عووودمه
} َجانه  نعم. مقةود الشمس ولم يسبق لها ركر.ال [32]ع  بهاْلحه

َم. َوُرِويَ " ِب ِّ َعنِ  َوِِلَنَّ اْلُفُرَش ِكَناَيٌة َعِن النَِّساِء َكَما َتَيدَّ ُ َعَلْيِه َوَسـلَّمَ - النَّ  ِوـ  َلْوِلـِه َتَعـاَلى: -َصلَّى َّللاَّ
ُ َتَعاَلى َعْنَها-ُصمُّ َسَلَمَة  َوَلاَلْل  «ِمْنُهنَّ اْلِبْكُر َوالثَّيِّ ُ «َلاإَل:  }ِإنَّا َصنَوْأَناُهنَّ ِإنَواًء{  "...-َرِضَ  َّللاَّ

 ........: ال 
 نعم. .ريضا وداد  ععفالشيخ  إي 

ُ َتَعاَلى َعْنَها-ُصمُّ َسَلَمَة  َوَلاَلْل " ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -َسَأْلُل النَِّب َّ  :-َرِضَ  َّللاَّ }ِإنَّـا  :َعْن َلْوِلِه َتَعاَلى -َصلَّى َّللاَّ
ُهـنَّ اللَّـَواِت   مَّ َسـَلَمةَ صُ  َيـا« َوَيـاإَل: [37-35]الوالعـة:ُعُرًبـا َصْتَراًبا{* َوَجَعْلَناُهنَّ َصْبَكاًرا * َصنَوْأَناُهنَّ ِإنَواًء 

ُ َبْعـــَد اْلِكَبــِر َصْتَراًبــا َعَلـــى ِمــياَلٍد َواِحــ ْنَيا َعَجــاِئَف ُشــْمًطا ُعْمًوـــا ُرْمًصــا َجَعَلُهــنَّ َّللاَّ ٍد ِوـــ  ُلِبْضــَن ِوــ  الـــدُّ
ــاُس  َصْســَنَدهُ  «ااِلْســِيَواءِ  َمَنا َصَنــسٍ  َعــنْ  النَّحَّ َمَناَلــ َصْحَمــُد ْبــُن َعْمــٍرو َلــاإَل: َحــدَّ َلــاإَل:  َعْمــُرو ْبــُن َعِلــ ٍّ  اإَل: َحــدَّ

َمَنا  "...ُموَسى ْبِن ُعَبْيَدة َعنْ  َصُبو َعاِصمٍ  َحدَّ
 نعم. .موس  بن عبيدة الربذي معرو  ععف  وويخ  رعع  من 

َلاِشـ ُّ  َعنْ  ُموَسى ْبِن ُعَبْيَدةَ  عنْ " ٍَ  َعـنْ  َنِفيـَد الرَّ ـا َصنَوـَرَوَعـُه  َصَنـِس ْبـِن َماِلـ ُهـنَّ » :َلـاإلَ ْأَناُهنَّ ِإنَوـاًء{ }ِإنَّ
ْنَيا ُعْمًوا ُرْمًصا ْمُص ُكنَّ ِو  الدُّ  " .«اْلَعَجاِئُف اْلُعْمُش الرُّ

 قال عن ؟ ريش الخبر ععي   الويخ
 ........ ال :
   كفهما.الويخ
  ال : 
 نعم. معرو .  إي الويخ

ٍَ  َوَلاإلَ " ُ  ْبُن َشِري ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ َصلَّ -َلاإَل النَِّب ُّ   :اْلُمَسيِّ ـا َصنَوـْأَناُهنَّ ِإنَوـاًء{  :ِوـ  َلْوِلـهِ  -ى َّللاَّ اْآَيـَة }ِإنَّ
َواُجُهـنَّ َوَجــُدوُهنَّ َصْبَكـاًرا« :َلـاإلَ  ُ َخْلًيـا َجِدنــًدا ُكلََّمـا َصَتـاُهنَّ َصَْ ْنَيا َصْنَوـَأُهنَّ َّللاَّ ـا َســِمَعل  «ُهـنَّ َعَجـاِئُف الــدُّ َوَلمَّ

ََ  َعاِئَوةُ  ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -َلاَلْل: َواَوَجَعاْه! َوَياإَل َلَها النَِّب ُّ  َذِل   " .«َلْيَس ُهَناَك َوَجعٌ « :-َصلَّى َّللاَّ
 قال عن ؟   ريشالويخ
 ........ ال :

 نعم.الويخ: 
ــا{ " ــُروٍب }ُعُرًب ــاسٍ  َلــاإلَ  .َجْمــُع َع ــا َوُمَجاِهــدٌ  اْبــُن َعبَّ ــنّ ُب اْلَعَواِشــقُ : اْلُعــرُ َوَغْيُرُهَم َواِجِه َْ اْبــِن  َوَعــنِ   . ِِلَ

َهــا اْلَعـُروُب اْلَمَلَيــةُ َصْيًضـا َعبَّـاسٍ  ْيــدٍ . ولــاإل اْلَوِنَجـةُ  :ِعْكِرَمــةُ ولـاإل  .: ِإنَّ َوِمْنــُه  .اْلَمِدنَنـةِ  َصْهــ ِ  ِبُلَوـةِ : اْبـُن ََ
  َلِبَيدٍ  َلْوإلُ 

َواِدِف َيعْ   َوِو  اْلِخَباِء َعـُروٌب َغْيـُر َواِحَوـةٍ   َوى ُدوَنَها اْلَبَصرُ َريَّا الرَّ
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ِكَلُة ِبُلَوةِ  ْيِد ْبِن َصْسَلمَ  َوَعنْ  .َمكَّةَ  َصْه ِ  َوِهَ  الوَّ اْلُعُرُب  : َوَلَياَدةَ  َصْيًضا ِعْكِرَمةَ  َوَعنْ  : اْلَحَسَنُة اْلَكاَلِمَصْيًضا ََ

َواِجِهـنّ اْلُميَ  َيَهـا ِلَفْوِجَهـا ِبَوـيَّنَ ُه ِمـْن َصْعـَرَب ِإَذا َبـ، َواْشـِيَيالُ َحبَِّباُج ِإَلـى َصَْ ُن َمَحبَّ ْكٍ  َوُغـْنٍج ، َوـاْلَعُروُب ُتَبـيِّ
ِه  َجْعَفُر ْبُن ُمَحمَّدٍ  . َوَرَوه ُكوَن َصَلوَّ اْسِيْمَياًعا: ِإنََّها اْلَحَسَنُة اليََّبعُِّ  ِليَ َوِلي َ . َوُحْسِن َكاَلمٍ  َعْن َصِبيِه َعْن َجدِّ

ِ   :َلاإلَ  ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ َص -َلاإَل َرُسوإُل َّللاَّ   ".«َكاَلُمُهنَّ َعَرِب ٌّ » :َلاإلَ  { ُعُرًبا} -لَّى َّللاَّ
 ل؟و قي ريش جعفر الةادق عن ربي  الباقر عن جده علي زين العابدان فيكوأ مرس .  الويخ
فقوال  "رخرجو  ابون ربوي حواتم عون جعفور بون محمود  رحسن هللا إليكم، قال  ركره السيوطي في الدر  ال :
 وهذا معض . بي " هذا كف  السيوطيعن ر
 واأ كاأ عن جده فهو مرس . ، نعم.إرا كاأ عن ربي  فقط فهو معض   الويخ
الوراوي عون اإلموا   وهو مرس  زين العابدان تابعي وم  رلوك انب وي معرفوة وزاد المةن  عن جده  ال :

 جعفر، وهللا رعلم.
 نعم.  الويخ

. ا َجـاِئَفاِن ِوـ  َجْمـِع َوُعـوإلٍ . َوَضـمَّ اْلَبـاُلوَن َوُهَمـِبِذْسـَكاِن الـرَّاءِ ُعْرًبـا "  " َعاِصـمٍ  نْ َعـ َوَصُبو َبْكرٍ  َحْمَفةُ  َوَلَرصَ "
ِميَن َسَنة َعَلى ِمياَلٍد َواِحٍد ِو  ااِلْسِيَواِء َوِسنٍّ َواِحَدةٍ  {َصْتَراًبا}و  ". َماَلٌث َوَماَل

  -رحم  هللا-يقول ابن القيم 
 هووووووووووووذا وسوووووووووووونهم ثووووووووووووفث موووووووووووو 
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ـبَ " ْج َحـدَّ الصِّ ا ِمـَن النَِّسـاِء ُيَياإُل ِو  النَِّساِء: َصْتَراٌب َوِو  الرَِّجاإِل: َصْلَراٌن. َوَكاَنِل اْلَعَرُب َتِميُ  ِإَلى َمْن َجاَوََ

: ولاإل اِهدٌ ُمجَ  َواْنَحطَّْل َعِن اْلِكَبِر. َوِليَ : َصْتَراًبا َصْمَثاال َوَصْشَكاال؛ َلاَلهُ  يُّ دِّ ُِ اَل َتَباُغَض  السُّ َصْتَراٌب ِو  اِْلَْخاَل
ـــاِبِييَن، َواِْلَْتــَراُب اْلُعـــُرُب  [38]الوالعــة:}ِِلَْصـــَحاِب اْلَيِميِن{ .َبْيــَنُهنَّ َواَل َتَحاُســدَ  ِليـــَ : اْلُحــوُر اْلِعــيُن ِللسَّ
  "ِِلَْصَحاِب اْلَيِميِن.

قال  رج  إل  ركر منازل رصحان الميمنة وهم  .في رصحان اليمين نعم هذا انقض ما قال  قب  رلكنعم 
األصوونا   ألأ ؛أ رصووحان اليمووين غيوور السووابقينوقررنووا فووي وقتوو  قررنووا قبوو  ر .السووابقوأ وهووم السووابقوأ 

 نعم. .قي  الحور العين للسابقين واألتران العرن ألصحان اليمين  وهنا قال .ثفثة
ِلـينَ }ُملٌَّة مِ  :َلْوُلُه َتَعاَلى"  :َرَجـَع اْلَكـاَلُم ِإَلـى َلْوِلـِه َتَعـاَلى [40-39]الوالعـة:{َوُملَّـٌة ِمـَن اآِخِرينَ   *َن اَِلوَّ
ِلينَ ُهْم َصي  [27]الوالعة:{َوَصْصحاُب اْلَيِميِن ما َصْصحاُب اْلَيِمينِ } َوَلـْد  {َوُملٌَّة ِمَن اآِخـِرينَ  * }ُملٌَّة ِمَن اَِلوَّ

اكُ  َوَعَطـــاُء ْبـــُن َصِبـــ  َرَبـــاحٍ  َوُمَجاِهـــدٌ  َصُبـــو اْلَعاِلَيـــةِ  َمْعَنـــاُه. َوَلـــاإلَ َمَضـــى اْلَكـــاَلُم ِوـــ   ـــحَّ ـــَن  :َوالضَّ ـــٌة ِم }ُملَّ
ِليَن{ ِة ِمْن آِخِرَها، َنـُدإلُّ َعَلْيـِه َمـا ُرِوَي  {َوُملٌَّة ِمَن اآِخِرينَ }َيْعِن  ِمْن َساِبِي  َهِوِه اِْلُمَِّة  اَِلوَّ ِمْن َهِوِه اِْلُمَّ

ِلـينَ  :َهِوِه اْآَيةِ  ِو  اْبِن َعبَّاسٍ  َعنِ  ِبـ ُّ   {َوُملَّـٌة ِمـَن اآِخـِرينَ *  }ُملٌَّة ِمـَن اَِلوَّ ُ َعَلْيـِه -َوَيـاإَل النَّ َصـلَّى َّللاَّ
 ".«ُهْم َجِميًعا ِمْن ُصمَِّي «: -َوَسلَّمَ 
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لكون بالنسوبة للسوابقين  ،جودالخير فيها مو  ،إل  قيا  الساعة -علي  الةفة والسف -الخير في رمة محمد 
ا لكثرة رنبيوائهم ورسولهم فلكو  رسوول مون يسوبق إلو   .فالسبق في األمم السابقة راثر من  في هذه األمة تبعآل

-راثر ممن سبق إل  اإليماأ ب  ممن سبق اتحة  من مجموع هؤالء الرس  من السابقين  ،التةداق ب 
وَن اأَلَولهوينَ   لولذلك قال في الموع  األو  -علي  الةفة والسف  رهينَ  }ث َلٌة مه وَن اهخه -13]الواقعوة {َوَقلهيوٌ  مه

ْن ر َمتهي«قال عن الحداث   ريش [14 ا مه يعآل  ؟«ه ْم َجمه
 ....... ال :
 نعم. علي بن زيد بن جدعاأ ععي .  الويخ

ِة ِنْصَفانِ  :اْلَواِحِديُّ  َوَلاإلَ " ـِة.ِمَن اِْلَُمِم اْلمَ ِنْصٌف  : َصْصَحاُب اْلَجنَّ ُه  اِضَيِة َوِنْصٌف ِمـْن َهـِوِه اِْلُمَّ َوَهـَوا َنـُردُّ
 "...ِو  ُسَنِنهِ  اْبُن َماَجهْ  َما َرَواهُ 
ر بوذلك خبهوثم بعود رلوك ر   «وطر ره  الجنة تكونوا ألرجو رأ إني«يقول   -علي  الةفة والسف -الرسول 

 نعم. يد حت  كانوا الثلثين.وزه 
ُه َمــا َرَواهُ " ــُردُّ ــُن َماَجــهْ  َوَهــَوا َن ــ  ُســَنِنهِ  اْب ــِويُّ  ِو ــِه َعــنْ  َواليِّْرِم ــَدَة ْبــِن اْلُحَصــْيٍ   ِوــ  َجاِمِع ُ  -ُبَرْي َرِضــَ  َّللاَّ

 -.."َعْنهُ 
 بالحاء المضمومة. نعم. الح ةيب

ِ َلاإلَ " ُ َعَلْيـِه َوَسـلَّمَ -: َلاإَل َرُسوإُل َّللاَّ ـِة ِعْوـُرونَ  «:-َصلَّى َّللاَّ ، َمَمـاُنوَن ِمْنَهـا ِمـْن َصـفٍّ َوِماَئـُة  َصْهـُ  اْلَجنَّ
ِة َوَصْرَبُعوَن ِمْن َساِئِر اِْلَُمِم  ".َهَوا َحِدنٌث َحَسنٌ  :َصُبو ِعيَسى َلاإلَ  .«َهِوِه اِْلُمَّ

 قال عن ؟   ريشالويخ
 .......ل : ا

 هذا اللي عندك.الويخ: 
  ال :......

 إي إي. نعم.الويخ: 
  ال :......

 .طيبالويخ: 
َُُه: ِِلَْصَحاِب اْلَيِميِن ُملََّياِن: ُملَّةٌ رُ  {ُملَّةٌ }َو " َفِة، َوَمَجا ِمـْن  ِوَع َعَلى ااِلْبِيَداِء، َصْو َعَلى َحْوِف َخَبِر َحْرِف الصِّ

ُة َعَلى اْلَيْوإلِ  ُلوَن: اِْلَُمُم اْلَماِضَيُة، َواْآِخُروَن: َهِوِه اِْلُمَّ  "الثَّاِن . َهُؤاَلِء َوُملٌَّة ِمْن َهُؤاَلِء. َواِْلَوَّ
 ،هخورينغ االبتداء بها وه  نكرة كونها موصوفة بكونها من األولين رو من اوي سو  ،  عل  االبتداءفه ر   {ث َلةٌ }

ألصحان اليمين ثلتاأ عل  حذ  خبور حور   معن  هذا الكف ؟ ريشرو عل  حذ  خبر حر  الةفة. 
، التعبيور قلوق مين رو عل  حوذ ...يولذلك قال  ألصحان ال ،حر  الةفة الذي هو حر  الجر ،الةفة
 .قلق التعبير
 .حذ  خبر حر  الةفة   ال 
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   ها؟الويخ
   فيها. ال 
{ حور  الجور فوي قولو    الجور ةفةالرو عل  حذ  خبر حر  الةفة. حر    الويخ وينه َْصوَحانه اْلَيمه }أله
بوود لهووم موون  مجوورور الأ الجوار والالمحووذو  أل نعووم ثلتوواأ هووذا مبتوودر وخبووره متعلوق الجووار والمجوورور اريود

 متعلق.
 رجمعين. واللهم ص  عل  محمد وعل  آل  وصحب 


