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 2 (003) الواقعة سورة-تفسري القرطيب

 
 .سم. السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 .بسم هللا الرحمن الرحيم
 .على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الحمد هلل رب العالمين، صلى هللا وسلم

 :-رحمه هللا تعالى-قال اإلمام القرطبي 
َي َسْبٌع َوتِّْسُعوَن آَية  سورة الواقعة " ٌة، َوهِّ يَّ . ،َمك ِّ ْكرَِّمةَة َوَرةاَِّرط َوَعَ ةا ط ِِّةي َقةْولِّ اْلَحَسةنِّ َوعِّ ةٌة  يَّ  َمك ِّ

نُ  َوَقالَ  َي َقْوُلُه َتَعالى عباس و اَْ يَنةِّ َوهِّ ْنَها َنَزَلْت بِّاْلَمدِّ ُكةْم } :َقَتاَدَة: إَِّّلَّ آَية  مِّ ْزَقُكةْم ََنَّ َوَتْجَعُلوَن رِّ
َُونَ  ْنَهةةا آَيَتةةانِّ  َوَقةةالَ  .[82]الواقعةة:{ُتَكذ ِّ ، مِّ ْط ةةٌة إَِّّلَّ ََْرَبةةَع آَيةا يَّ : َمك ِّ بَِّهةةَذا الْ } اْلَكْلبِّةةي  َِ ي ِّ ََْنةةُتْم ََ َحةةدِّ

َُونَ  ُكْم ُتَكةذ ِّ ْزَقُكْم ََنَّ ُنوَن َوَتْجَعُلوَن رِّ ةَة، َوَقْوُلةُه  .[82-81]الواقعةة: {ُمْدهِّ رِّإِّ إَِّلةى َمكَّ ِِّةي َسةَِ َنَزَلَتةا 
لِّينَ : َتَعاَلى َن اأَلوَّ رِّيَن{ }ُثلٌَّة مِّ َن اآلخِّ رِّإِّ إَِّلى اْلمَ  [40:39]الواقعة َوُثلٌَّة مِّ . َوَقاَل َنَزَلَتا ِِّي َسَِ يَنةِّ دِّ

ِّْ النَّةا ، َوَنَبةََ ََْهة ِّْ اْلَجنَّةةِّ يَن، َوَنَبةََ ََْهة ةرِّ لِّةيَن َواآْلَخِّ ِّْ َمْسُروٌق: َمْن َََراَد ََْن َيْعَلَم َنَبةََ اأْلَوَّ ، َوَنَبةََ ََْهة رِّ
ةَرةِّ، َِ  ِّْ اآْلخِّ ْنَيا، َوَنَبةََ ََْهة َُةو ُعَمة .ْلَيْقةَرَْ ُسةوَرَة اْلَواقَِّعةةِّ الةد  ةةَوَذَكةَر ََ يِّ ِِّةي َّالتَّْمهِّ ةُن َعْبةدِّ اْلَبةر ِّ  ( ديَر َْ

ِِّية  َْ ي َمةا ةهِّ الَّةذِّ ِِّ ِِّةي َمَر نِّ َمْسُعودط َيُعوُدُإ  َْ َعَلى اَْ ا: ََنَّ ُعْثَماَن َدَخ ( َوالثَّْعَلبِّي  َيض  هِّ وَّالتَّْعلِّيقِّ
َقاَل: َما ي؟ َقاَل: َرْحَمَة َرب ِّةي َِ َما َتْشَتهِّ ََ َطبِّيب ةا؟ تشتكى؟ َقاَل: ُذُنوبِّي. َقاَل: َِ ةاَل َنةْدُعو َلة َِ . َقةاَل: ََ

ََ بَِّعَ ا ةاَل َنةَُْمُر َلة َِ نِّي. َقةاَل: ََ َِ ِِّةي ئةََقاَل: ال َّبِّيُب ََْمَر ، َحَبْسةَتُه َعن ِّةي  ِِّيةهِّ ؟ َقةاَل: ََّل َحاَرةَة لِّةي 
. َقةاَل:  ََ ْن َبْعةدِّ ََ مِّ ْنَد َمَماتِّي؟ َقاَل: َيُكوُن لَِّبَناتِّ ُعُه لِّي عِّ َِ اَقةَة َحَياتِّي، َوَتْد َنةاتِّي اْلَِ َََتْخَشةى َعَلةى ََ

 ِّ ْعُت َرُسةوَل  َّ ن ِّي َسةمِّ ةنِّ َِ ، َّْ َلْيَلةةط ( ُك ي؟ إِّن ِّي َََمْرُتُهنَّ ََْن َيْقَرََْن ُسوَرَة َّاْلَواقَِّعةِّ ْن َبْعدِّ ُ -مِّ َصةلَّى  َّ
َّْ َلْيَلةط  (اْلَواقَِّعةِّ ََّمْن َقَرََ ُسوَرَة »َيُقوُل:  -َعَلْيهِّ َوَسلَّمَ  اُك د  اَقٌة ََََ ْبُه َِ  ".«َلْم ُتصِّ

عهعي     ،نه  عهعي أوالخ صه   ،طويهل ألهل العلم فيه  اله    بن مسعود اهذا الحديث حديث 
نه  صهضلل للعمهل فهف أوالجمهور الذين يهوو  العمهل بضليهعي  فهف الليهضول يهوو   ،تقو  ب  حج 
 ؟أيش قضل عن  ،مثل هذا البضب

 :..............طالب
 .إي: الشيخ
 :............بطال

 .سوي : الشيخ
 :...........طالب
 .طيب : الشيخ
 :...........طالب
 نعم.لعمل ب . و  يصلل ا ،اليع  فف غضي أ  الحديث ععي   الخ ص : الشيخ
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 3 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

يمِّ " حِّ ْحَمنِّ الرَّ ِّ الرَّ  بِّْسمِّ  َّ
َيْت ََْي َقاَمتِّ  [1]الواقعة:{إَِّذا َوَقَعتِّ اْلَواقَِّعةُ } َقْوُلُه َتَعاَلى: يَرُة. َوُسةم ِّ َخُة اأْلَخِّ ِْ اْلقَِّياَمُة، َواْلُمَراُد النَّ

. َدائِّدِّ َن الشَّ ِِّيَها مِّ َْ: لَِّكْثَرةِّ َما َيَقُع  . َوقِّي  "َواقَِّعٌة ألَِّنََّها َتَقُع َعْن ُقْربط
 سهمي  واقعه  لتحقهق وقوعههض، فههف واقعه    محضله . ض.يعنف تحقق، لتحقق وقوعهض، لتحقق وقوعهه

 نعم.
َدائِّدِّ وَ " َن الشَّ ِِّيَها مِّ َْ: لَِّكْثَرةِّ َما َيَقُع   "...قِّي

فف المستقبل، لكن لتحقق وقوعهض، والجز   ل منزل  المضعف، وهف واقع ز  ُينفضلمستقبل المجزو  ب  
هههُو ال   َفههه  } :-جهههل  وعهه -بهههض، والق هههق بههه  قيههل واقعههه  المهههن وقههق بضللعهههل المهههض فههف قولههه   َأَتهههَ َأم 

ُلوهُ  ج  َتع   و عن  بضلمضعف الذي وقق بضللعهل.ب   لكن للق ق بمجيئ  عُ  ،ن  يأتفأ األصل [1]النحل:{ َتس 
 نعم.

َلٌة، ََْي َوَقَعتِّ اْلَوا" : "إَِّذا" صِّ : اْذُكُروا إَِّذا َوَقَعتِّ اْلَواقَِّعُة. َوَقاَل اْلُجْرَرانِّي  َماٌر، ََيِّ ِْ  ".قَِّعةُ َوِِّيهِّ إِّ
ض ويعبوو  بضلصهل  عهن الزاوهد تأدب ه ،ويستقيم الك   بدونهض ،يعنف   محل لهض من اإلعواب "؛صل "

فههضلمعنَ وقعهه   ،زاوههد  :وبعيهههم يقههول .  الههذي تكلههل ف بحلنهه  مههن الزيههضد  والنقصههض آمههق القههو 
   المحلههوم مههن الزيههضد  والنقصههض .آو  شههأ أ  هههذا فههف مثههل هههذا التعبيههو   ينضسهه  القههو  ،الواقعه 
 نعم.

": اَعةُ اْقَتَرَبتِّ } َكَقْولِّهِّ ِّ }و [1]القمر:{ السَّ ةْوُم  [1]النحْ:{َََتى ََْمُر  َّ َوُهَو َكَمةا ُيَقةاُل: َقةْد َرةاَ  الصَّ
 "ََْي َدَنا َواْقَتَرَب.

زمههض ، و"الواقعهه " التههف ههف القيضمهه  تقههق فههف الظههول لمههض يسههتقبل مهن  ا""إ ذلكهن مههن حيههث المعنهَ 
لكهن حينمهض يقولهو : أنههض صهل ؛ ليوفقهوا المسهتقبل مهن الزمهض ، فمعنضههض صهحيل وموقعههض صهحيل، 

التف هف لمهض يسهتقبل مهن الزمهض ، وبهين "الواقعه " الحضصهل    محضله  التهف مقتيهَ ذلهأ  "إ َذا"بين 
و"الواقع " تنضفو    ا""إ ذالمقصود أنهم يوو  أ  بين  ولو علَ سبيل التقديو. فيمض ميَ أ  تكو  

كنههض مهق الجهز  بوقوعههض ههف لهم ومق وٍع به  ل بوقعهض أنهض واقع  بضللعل مجزو  بد من دفع ، يوو  
 نعم. .ا""إ ذهف تقق فيمض يستقبل من الزمض  فنضس  أ  يدخل عليهض  تقق.

، َواْلَجَواُب َقْوُلُه: " لِّ "إَِّذا" لِّْلَوْقتِّ ََْصَحاُب اْلَمْيَمَنةِّ َمةا ََْصةَحاُب اْلَمْيَمَنةِّ }َوَعَلى اأْلَوَّ  .[8]الواقعةة:{َِ
َبةٌ َلةةْيَ  لِّ } َبةةةُ  [.2]الواقعةةة:{َوْقَعتَِّهةةا َكاذِّ َْ  اْلَكاذِّ ةة اعِّ ، َواْلَعةةَرُب َقةةْد َتَضةةُع اْلَِ بِّ َمْصةةَدٌر بَِّمْعَنةةى اْلَكةةذِّ

، َكَقْولِّةةةهِّ َتَعةةةاَلى:  ةةةَع اْلَمْصةةةَدرِّ ِِّ ُعةةةوَل َمْو َية  }َواْلَمِْ ِِّيَهةةةا َّل ِّ ََْي َلْغةةةو ا،  [11]الغاشةةةية:{َّل َتْسةةةَمُع 
ِّ، َوُقةْم َواْلَمْعَنى ََّل ُيْسَمُع َلَهة ِّ ََْي َمَعةاَذ  َّ ا بِّةا َّ : َعائِّةذ  ْنةُه َقةْوُل اْلَعامَّةةِّ . َومِّ ٌب  َقاَلةُه اْلكَِّسةائِّي  ا َكةذِّ

َنَها:  َسا ِّ اْلَعَربِّ ُتَرق ُِّص اَْ  َقائِّم ا ََْي ُقْم قَِّيام ا. َولَِّبْعضِّ نِّ
ةةةةةةةةةا ُقةةةةةةةةةْم َقائَِّمةةةةةةةةةا  ُقةةةةةةةةةْم َقائِّم 

 
ا َنائَِّمةةةةةةةةةةةةا   َََصةةةةةةةةةةةةْبَت َعْبةةةةةةةةةةةةد 
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 4 (003) الواقعة سورة-تفسري القرطيب

:َْ ْ   َوقِّي َبٌة، ََْي ُك ٌ  َكاذِّ َبٌة، ََْو َنِْ ٌة َواْلَمْوُصوُف َمْحُذوٌف، ََْي َلْيَ  لَِّوْقَعتَِّها َحاٌل َكاذِّ َِ َبُة صِّ اْلَكاذِّ
اجُ  ٌق. َوَقاَل الزَّرَّ  "...َمْن ُيْخبُِّر َعْن َوْقَعتَِّها َصادِّ

، -جهل  وعه - أل  وقوعهض هو الم ضبق للواقق؛ ألنهض جهضت  فهف خبهو الصهضدا، جهضت  بخبهو ف
َلةْيَ  لَِّوْقَعتَِّهةا } ضالق عف، فم ضبقتهض للواقق مق وٍع به -علي  الص   والس  -وخبو نبي  عن رب  

َبةٌ   مخضلل  للواقق.  ، إنمض م ضبقتهض للواقق مجزو   ب . [2]الواقع : {َكاذِّ
ةةاجُ " َبةةةٌ } :َوَقةةاَل الزَّرَّ َهةةا َشةةْيٌ . َوَنْحةةُوُإ َقةةْوُل اْلَحَسةةنِّ ََ  [.2الواقعةةة:] {َلةةْيَ  لَِّوْقَعتَِّهةةا َكاذِّ ْي ََّل َيُرد 

ا: َلْيَ  َلَهةا َتْكةذِّ  ُب َها. َوَقاَل اْلكَِّسائِّي  َيض  : َلْيَ  لَِّوْقَعتَِّها َََحٌد ُيَكذ ِّ يٌب، ََْي َوَقَتاَدُة. َوَقاَل الثَّْورِّي 
َْ: إِّنَّ قَِّياَمهَ  َب ََِّها َََحٌد. َوقِّي .َيْنَبغِّي َََّلَّ ُيَكذ ِّ ِِّيهِّ  "ا َردٌّ ََّل َهْزَل 

ههقههول الثههوري: لههيت لوقعتهههض أحههد  ي ههذب بهههض فههم قبههل مجيئهههض فوُ  د مههن ي ههذب بقيههض  السههضع  مههن ج 
ا ي هذب بههض،  َلةْيَ  لَِّوْقَعتَِّهةا }المشوالين، أمض إذا وقع  المض هو مقتيَ السيضا فإنهأ لهن تجهد أحهد 

َبةةةٌ  هههذا األصههل؛  أحههد، توض أ    ي ههذب بهههضأمههض قبههل أ  تقههق فههضلمل إذا وقعهه . [2]الواقعهه : {َكاذِّ
وأمض الون  يوجد من ي هذب بقيهض  السهضع ،  بو المق وع بصدق  هذا هو الملتوض.ألنهض جضت  بضلخ

ض فف طواو  الكلو من يصدا بقيض  السهضع ، ون   ومن ي ذب بضلبعث فهذا موجود، لكن يوجد أيي 
يسمونهض "خواب العضلم" يعبوو  بهذا، يسهمونهض لم يسمهض "السضع " أو "الواقع " أو "الحضق "، إنمض قد 

 نعم. "خواب العضلم" ويويدو  بذلأ قيض  السضع .
 ..."ْوُلُه َتَعاَلىقَ "

ه مههن و يعنهف فههف علهومهم مههض يهدل علههَ ذلهأ، يعنههف عنهدهم أدلهه  وبهواهين علههَ ذلهأ، ون  لههم يأخهذ
ل فهف شوع، لكن عندهم فف علومهم التف قد ي و  فف بعض أطواره أطوار علمهم  مهن تهأفو بهضلمنز 

 ، ومض جضت به  وآالديضنض  وتوارفوه عن ذلأ، ون  فهم معوول أ  المشوالين ينكوو  مض جضت ب  الق
ا بلسهضن  ينكو جه   من ، ومنهم من ينكهو جمنهم من  عن رب ، -علي  الص   والس  -بف الن حهد 

 .نعم ون  استيقن ذلأ بقلب  لكن اإلنكضر موجود، والتكذي  موجود.
َِِّضة}"  ".[3]الواقعة: {َخا

 لحن !
 :.............طالب
هذا التعبيو غيو شوعف، يعنف "قيض  السضع " وهف "الواقع "، وهف  .هذا تعبيو غيو شوعف: الشيخ

"الحضق "، وهف "ال ضم "، وهف "الصضخ " وههف لههض أسهمضت الثيهو ، ههذه أسهمضت شهوعي . أمهض مهض يقهضل 
تهضري"" أو "فسهضد الكهو " أو مهض أشهب  ذلهأ ههذا الله  تعبيهوا  مهن يلهو من "خواب العضلم" أو "نهضي  ال

 نعم. .-علي  الص   والس  -من اإلقوار بمض جضت ب  ف ورسول  
َِِّعةٌ } َقْوُلُه َتَعاَلى:" َِِّضٌة َرا ٌْ  [3الواقعة:] {َخا ْكرَِّمُة َوُمَقاتِّ  "...َقاَل عِّ
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 الزيههه ن غيهههو الهههوحف فمىلههه  إلهههَ علهههو ، علهههو  ميههه وب  والهههل علهههم غيبهههف متلقهههف عهههههههف يعنهههف 
الهل علهٍم غيبهف   يدراله  عقهل، ولهيت لهه  ننيهو يقهض  عليه ، فهم   يهخهذ مهن مصههضدره  واليه ل.

الهذي   ين هق  ، فهإذا جهضت عهن ف وعهن رسهول  المبله  عنه -جل  وعه -الذي يعلم الغي  هو ف 
ف محل تندر بل ندر بهض بل هيعنف من ال واو  التف يم ن أ  يت عن الهوى فعلَ العين والوأ ،

ي هو  يقهول: أ  خهواب العهضلم أ  ممهن يهزعم المعوفه  والخبهو  بعلهم الللهأ مهن  محل اع واٍب البيو
خبو : أ  خهواب العهضلم سهن  ومهنهم مهن يقهول وههو مشههود له  بهضل سهن .   تويليهو  بعد افنين ونصه 
 ، افنهين ونصه   نهم؟الخ ه  سههل بيه ؟و  الخه ل يسهيوالهم بيهنهم؟ مهد  يسهي أللين وافنض عشهو،

تين ن وافنههف عشههو، يعنههف بعههد سههنب العههضلم، والثههضنف يقههول: سههن  أللههيتويليههو  سههن  بقههف علههَ خههوا
م ن يم ن أ  يسند يستند علي  بشفت؟ م علم؟ هل هذاهل هذا ض تنضقض قولهم، اللضهم عيب   وقليل.

فه  نحتهضأل ألحهد،    -عليه  الصه   والسه  -أ  يعول علي  بشفت؟ عندنض التهضب ف وسهن  نبيه  
علومنض ميبوط  ومتقنه  الهذي تبلغه  عقولنهض ونلهمه   ، نحتضأل ألحد، و  ظنو  عندنض و  تخوصض

جهل  -ل علمه  إلهَ عضلمه  إلهَ ف ونههمن به ، والهذي   نعلمه  نكه  نصدا ب -جل  وع -عن ف 
 نعم. .-وع 

َضتِّ " : َخَِ ي  د ِّ ٌْ َوالس  ْكرَِّمُة َوُمَقاتِّ َعْت َمْن َنََى، َيْعنِّي ََْسةَمَعتِّ  َقاَل عِّ ََْسَمَعْت َمْن َدَنا َوَرَِ َِ َْ ْو الصَّ
ِِّيَن. َوَقاَل َقَتاَدةُ  َعتِّ اْلُمْسَتْضَع يَن َوَرَِ َضتِّ اْلُمَتَكب ِّرِّ : َخَِ ي  د ِّ يَد. َوَقاَل الس   "...اْلَقرِّيَب َواْلَبعِّ

تف تخيق لهض الموازين فف الهدنيض، يعنهف توجق الموازين إلَ حقيقتهض، تنتهف الل ا عتبضرا  النعم 
  و األرض مثل األول  فف الدنيض فوا منزلت  بمواحل، وآخو يعدل ملت   شفت يوفق ضتجد شخص
هههذه مههوازين الههدنيض التههف اختلهه ، يعنههف لمههض الضنهه  المههوازين شههوعي  هههف  .و  يلتلهه  إليهه  ُيهَبهه  لهه 

قههَ أ  ، لكههن يبض  دقيقههو يم ههن   ي هه ميههبوط ، يبقههَ أنهه  ي ههو  فههف ت بيههق هههذه المههوازين شههفت
تسضهل النض  فف الموازين الشوعي  فحصهل الخلهض والوفهق بحسه   األصل أ  الشوع هو الميزا .

}إذا األهوات، وبحس  القوب والبعد من أصحضب القوار المتنلذين، وبحسه  إعجهضبهم وعدمه ، لكهن 
ميزانههأ بحسههه   .مههوازين شههوعي ا ، تبقههَ انتههه  الههل ههههذه ا عتبههضر  [1]الواقعهه : وقعهه  الواقعهه {

مهن ب هأ » .أمض ا عتبهضرا  األخهوى اللههض تهزول ، وبحس  صدقأ مق ربأ، وبحس  علمأ.عملأ
 {َخضف َي   َراف َع   }ينتهف الل شفت غيو مض يقوره الشوع، ويعتبوه الشوع   «ب  عمل  لم يسوع ب  نسب 

}إذا وقعهه   ات بهه  شههفت هههذبههين النههض  إلههَ عنههض  السههمض ضتجههد هههذا الشههخع موفوعهه [3]الواقعهه :
لهه  لتَ لشههخع المغمهور الههذي   يُ انخلهض نههزل إلهَ موقعهه  ال بيعههف، وذلهأ ا [1]الواقعهه : الواقعه {

هض وييهق به  أخهويين»والميزا  الشوعف  ،يوتلق إلي  ُ }، «إ  ف يوفهق بههذا القهوآ  أقوام  هن  ال  َوَمهن  ُيه 
ههو ٍ { ههن  ُمك  هههذا اللهه  ينتهههف ارتلههق بجضههه ، ارتلههق  ،ينتهههف   رفعههوه،، ينتهههف ون[18]الحهه : َفَمههض َلههُ  م 

 نعم. معول علَ العمل الصضلل.ال ،بمضل 
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ُن " ِّ. َوَقاَل ُعَمُر َْ َعْت ََْقَوام ا إَِّلى َطاَعةِّ  َّ ِّ، َوَرَِ َضْت ََْقَوام ا ِِّي َعَذابِّ  َّ اْلَخ َّابِّ َوَقاَل َقَتاَدُة: َخَِ
ُ َعْنهُ - َي  َّ ِِّ َضْت -َر ةُن : َخَِ ةُد َْ . َوَقةاَل ُمَحمَّ ِِّةي اْلَجنَّةةِّ  ِّ َعْت ََْولَِّيةاَ   َّ ، َوَرَِ ِّ ِِّي النَّارِّ  ََْعَداَ   َّ

يَن. وَ  ِِّ ْنَيا َمْخُِو َعْت ََْقَوام ا َكاُنوا ِِّي الد  يَن، َوَرَِ ْنَيا َمْرُِوعِّ َضْت ََْقَوام ا َكاُنوا ِِّي الد  : َخَِ َقةاَل َكْعبط
َضة : َخَِ ةُن َعَ ةا ط ْنةةَد اَْ ةُع ُيْسةَتْعَماَلنِّ عِّ ِْ ةُض َوالرَّ . َواْلَخِْ ِّْ ْضةة يَن بِّاْلَِ َعةْت آَخةرِّ ، َوَرَِ ةةا بِّاْلَعةْدلِّ ْت ََْقَوام 

. ز ِّ َواْلَمَهاَنةِّ ، َواْلعِّ  "اْلَعَربِّ ِِّي اْلَمَكانِّ َواْلَمَكاَنةِّ
ا: ههذا فسهأل عنه  فقهضلو  -علي  الص   والس  -ل بضلنبف مو رج ومن  المعنوي. يعنف من  الحسف

مهو  نه  حهوي إ  شهلق أ  يشهلق، ون  خ ه  أ  يهزوأل، فهمخذوا يثنهو  عليه  ويمدحونه ، وأف  ، وأ
فكأنهم قللوا من شأن ، وأن  إ  شلق لن يشهلق، ون   -علي  الص   والس  -ل عن  النبف خو فسئآ

عبو  فههضل «األرض مههن ذا  ا مههن مهلتهههذا خيهو  » :فقهضل   لهه ، ون  خ ه    يههزوأل،هذَ اسهتأذ  لههن ُيه
نعههم  هههذا   قيمهه  لهه . ويخلههض بههضلميزا  الشههوعف، أمههض الههو  النههض  أو الههو  مههن بيههده القههوار يوفههق

ق اإلنسهض  فهوا وَفهقهد يتيهور به ، قهد يُ  ،يعيش فهف الهدنيض وقهد ييهوه مهض والهل إليه  ممهض   يسهتحق 
مهن  ت ، وقهد يمنهق الكه ل  فهف الحقيقه منزلت ، وينضل بسب  ذلأ من الشول والمضل مض ي و  قضت   
 نعم. موقع  ومن م ضن  وم ضنت  في و  رفع   ل  فف الدنيض واآلخو .

 :...........طالب
 انته  ال ضع  فف مقضبل العذاب فف فواب ف. .أقوم ض  : الشيخ

ع ا َوَمَجاز ا َعَلى َعاَدةِّ اْلَعَربِّ ِِّي إِّ " َع لِّْلقَِّياَمةِّ َتَوس  ِْ َض َوالرَّ َْ إَِّلةى َوَنَسَب ُسْبَحاَنُه اْلَخِْ ْعة ِِّ تَِّها اْل اَِ َِ
ٌْ َنةائٌِّم َوَنَهةاٌر َصةائٌِّم. َوِِّة ُْ، َيُقوُلوَن: َلْي ِِّْع ْنُه اْل مَّا َلْم َيُكْن مِّ َما مِّ َمانِّ َوَ ْيرِّهِّ ْ ِّ َوالزَّ : اْلَمَح ِّْ ية ي التَّْنزِّ

ِّْ َوالنََّهارِّ } ْْ َمْكةةُر اللَّْيةة ةة ِِّةةُع َعَلةةى اْلَحقِّيَقةة [33]سةةبَ:{ََ ُِِّض َوالرَّا ةةَع َواْلَخةةا َرَِ ُ َوْحةةَدُإ، َِ َمةةا ُهةةَو  َّ ةِّ إِّنَّ
. َوَقَرََ اْلَحَسنُ  ِّْ َرَكا ِّْ الدَّ َض ََْعَداَ ُإ ِِّي ََْسَِ ، َوَخَِ ِّْ َرَرا  "...ََْولَِّياَ ُإ ِِّي ََْعَلى الدَّ

فهضلم و سهب  فهف اإلنبهض ،  ،سق إلَ السهب ، فيقهضل: أنبه  الم هوينس  اللعل علَ سبيل التو قد 
 نعم. .-ل  وع ج-والمنب  هو ف 

ِِّةةي  و َوَقةةَرََ اْلَحَسةةُن َ " يَسةةى الثََّق َِِّضةة}عِّ َِِّعةةة{ ةَخا .  .[3]الواقعةةة: َرا عِّ َعَلةةى و بِّالنَّْصةةبِّ ِْ اْلَبةةاُقوَن بِّةةالرَّ
َمارِّ ُمْبَتدَ  ِْ ، َواْلَمْعَنى: َإِّ ْط ِِّْع َمارِّ  ِْ رَّا ِّ َعَلى إِّ ْنَد اْلَِ . َوُهَو عِّ َعَلى اْلَحالِّ ا َوَقَعةتِّ إِّذَ }، َوَمْن َنَصَب َِ

َبةٌ  اْلَواقَِّعةُ  َِِّعةة  }َوَقَعْت ، [2-1 ]الواقعة {َلْيَ  لَِّوْقَعتَِّها َكاذِّ َِِّضةة  َرا . َواْلقَِّياَمةُة ََّل [3]الواقعةة: {َخا
َها، َوََنََّها َتْرَِعُ  ََّ ِِّي ُوُقوعِّ  "...َش

ههوه اللعهل السههضبق؛ أل  ا للعهل السههضبق يعنهف العضمههل فهف الحههضل مقهدر، العضمههل فهف الحههضل مقهدر يلس  
لوقعهه   اكتلهَ فه  يسههلى علهَ الحهضل، وقههد اكتلهَ بمعموله  يقههول:   مهضنق أ  ي هو  الحههضل معمهو   

حتههضأل إلههَ فهه  ن [3]الواقعهه :}خضفيهه  رافعهه { حههضل الونهههض  [1]الواقعهه : }إذا وقعهه  الواقعهه {األولههَ 
 نعم. تقديو.
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َها، َوََنََّها َتْرَِ " ََّ ِِّي ُوُقوعِّ ةاإُ ُع ََْقَوام ا َوَتَضُع َواْلقَِّياَمُة ََّل َش نَّ يَّ يَن َعَلى َما ََ إَِّذا }َقْوُلةُه َتَعةاَلى: ، آَخرِّ
ا تِّ اأَلْرُض َررًّ ةا ََْي  [4]الواقعة: {ُررَّ ةُه َررًّ ةُه َيُرر  دط َوَ ْيةُرُإ، ُيَقةاُل: َررَّ ََْي ُزْلزَِّلْت َوُحر َِّكْت َعْن ُمَجاهِّ

اُ   َكُه َوَزْلَزَلُه. َوَناَقٌة َررَّ ي ِّ َحرَّ َنامِّ. َوِِّي اْلَحدِّ يَمُة السَّ  "...ََْي َعظِّ
 نعم. مض يتحو  ويوت .يعنف السنض  

ي ِّ " َة َلهُ »َوِِّي اْلَحدِّ مَّ اَل ذِّ يَن َيْرَتج  َِ َ َرَبْت ََْمَواُرُه. ،«َمْن َركَِّب اْلَبْحَر حِّ ِْ  "َيْعنِّي إَِّذا ا
و  فهف أجهواٍت سهيئ  يغله  علههَ مثلهه  الهذي يواله  ال هضوو  ،نعهم؛ ألنه  يغله  علهَ النهن فيه  الهه  

حهديث ا غله  علهَ النهن ههذا إذ ،وخهضط  ههذا ُيلقهف بيهده إلهَ التهلكه ، ههذا مُ  النن أنهض تتأفو بههض،
 .«من رال  البحو...»

 :.............طالب
 نعم.: الشيخ

َ َرَبْت َِ " ِْ َ َتَعاَلى إَِّذا ََْوَحى إَِّلْيَها ا ََ ََنَّ  َّ : َوَذلِّ ِّ َتَعاَلى.َقاَل اْلَكْلبِّي  َن  َّ  "َرق ا مِّ
ُض ز ل َزاَلَههض}يعنف جضت فف سهور   ُض َأف َقضَلَههض (1)إ َذا ُزل ز َله   اأَلر  َوَجه   اأَلر  ههو و  .[2-1]الزلزله : {َوَأخ 

 المشضر إلي  "بضلوأل" هنض هو الزلزل .
بِّي  ِِّي اْلَمْهدِّ " ُروَن: َتْرَتج  َكَما َيْرَتج  الصَّ ْ  َشةْي ط َقاَل اْلُمَِس ِّ َر ُك ْ  َما َعَلْيَها، َوَيْنَكسِّ َم ُك َحتَّى َيْنَهدِّ

َبالِّ َوَ ْيرَِّها. َن اْلجِّ  "َعَلْيَها مِّ
وفهف أزمهض  متبضينه ، الهل ههذا ليواجهق  الثيو قد تحصل الزلزل  قبل القيضم ، وقد حصل  فف مواطن 

ُض ز ل َزاَلَهههضإ َذا ُزل ز َلهه   األَ }ا للزلزلهه  الكبههوى؛ ألنهه  النههض  أنلسهههم اسههتعداد   ، هههذا خبههو [1]الزلزلهه : {ر 
فلنعتبهو بمههض يحصهل فهف ههذه الهدنيض، ون  الهض    نسهب  لهه   ،والزلزله  التهف تحصهل فهف الهدنيض عيهض 

ولنتهذالو بههذا الزلهزال، وههذا  ونهتع  فلنعتبهو ،بضلنسب  للزلزل  الكبوى؛ ألنه  شهفت  يسهيو   نسهب  له 
 واإلشه ضل فهف الهوا  الهذي غ هَ ل مهن الزلزله  الكبهوى.زا  بمض سيحصوهذه الوجض ، وهذه ا هتزا

د تزلهزل فهف يهتو  ظواهو طبيعيه ، ظهواهو طبيعيه  عضديه و  هذه الز زل بأنهض س   علَ القلوب حتَ فُ 
ظهواهو طبيعيه ، لهيت مهن  ،فهف الكسهول وفهف غيهوه هف فف الثضني  الذا، المهض قهضلواالثضني  الذا، وتنت

وسول تعهود ولهن يحصهل شهفت، مهض يهدروا أنههض فهف فهوا  تتله   الضر،ض عبو  و  اتعضم، و  ادوراوه
عهن أ  يقهول  والثمضر في    األلول المهلل  من البشو، وتتل  األموال والممتلكض ، وتهلأ الزروع

 الموتزا اآلكل بلسضن : -نسأل ف الس م  والعضفي -الملتو  الشضعو 
 ما زلزلت مصر من كيدط يراد َهةا

 
 كم طرب الكنها رقصت من عدل 

 نعم. ،وف المستعض  ،هذا يأكل بلسضن 
 .سهال يض شي"طالب: 
 نعم: الشيخ
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 :..................طالب
 و  له  سهب ، ولكهن مهض فيه قهد ي ه ،شأ أن  قد ي و  له  سهب  ملمهو  وظهضهو  هو مض في: الشيخ

ههذا شأ أ  مض يحصل علَ البشو مهن نقهٍع فهف األنلهت والثمهوا  الهل ههذا بسهب  الهذنوب، الهل 
ل قبل بسب  الذنوب، و  يعنف أ  من حصل ل  هو أسوت ممن لم يحصل ل ؛ يعنف مثل مض حص

أهلهأ مئهض  األلهول مهن البشهو، ، و سهمون يلهَ سهيض "تسهونضمف" الأربق أو خمت سنوا  فف شهوا آ
غيههوهم، ون     ههذا بسهب  الههذنوب والمعضصهف والبعههد عهن ديههن ف، لكهن   يعنههف أنههم أسههوت مهن

والهههوو  أسهههوت مهههنهم ب ثيهههو، وغيهههوهم مهههن طواوههه  الكلهههو، وفهههف  ألوربيهههين واألموي هههض شهههأ أ  ا
ض ممن هو أشد منهم جوم ض، المسل   يعنف أن  إذا عوقه  بسهب  ذنه  أو معصهي  أو بعهد مين أيي 

قهد يهدخو ف لهبعض  وبه  الهدنيض أسههل مهن عقوبه  اآلخهو . ، عق  أن  أسهوت مهن غيهوه،عن دين ف
 نعم. أععضل مض يحصل ل  فف الدنيض. وبض  فف اآلخو  أععضلبضد من العقالع

 طالب:............
َفب َمض اَلَسهَب   }ون  فضألصل نعم  يقضل: ابت ت إذا الضن  حضل النض  مضفل  ملتزمين بشوع ف: الشيخ
} يُ م  وى مهض يحهدم مهن البشهو غيهو المعصهو  ، أمض إذا لم ي حه  علهيهم شهفت سه[30]الشورى: َأي د 

جههل  -جههضتهم وابههت ت مههن ف هههه ت يقههضل: رفههق در فوقيههضمهم بضلههدين واعههل  أمههورهم وديههنهم ظههضهوو 
نهض  صهضلحو  بيل العمهو ، قهد يوجهد أخيهضر يوجهد أ  علهَ سهعضَقهوقد يوجد من بين مهن يُ  .-وع 

درجه  لههم، ويبعثهو    ، ههم صهضلحو  مصهلحو ، ههذا رفعهيأموو  بضلمعوول وينهو  عهن المنكهو
نعهههم إذا الثهههو »! قهههضل: ؟أنهلهههأ وفينهههض الصهههضلحو   ،م؛ أل  العقوبهههض  إذا جهههضت  عمههه علهههَ نيهههضته

 نعم. وف المستعض . ،فإذا جضت  العقوب  عم  الصضلل وال ضلل، لكن النتضو  هنض  «الخبث
 .....طالب:.....

 ؟إي: الشيخ
 :..........طالب
والونه  ي هضبق مهض  جلهف،ض  نعم؛ أل  الونه  معهوول متهَ يحصهل ومتهَ ينهذه عقوب هذه: الشيخ

و  تعهود، قهد يصهضح  ههذا الكسهول أمهور أخهوى، ز زل   قد تنكس  قضلوه   يعنف أن  ي ود؛ ألن
مضذا حصل لهم فف تواليض، وفهف بوي ضنيهض وغيوههض  ضنض ، وحصل هذا، خوجوا لوؤي  الكسولفييو 

 نعم. س  سنوا ؟ حصل الوارم. وأقبل خمت 
رَّ " : الرَّ نِّ َعبَّاسط ٌع "إَِّذا" َنْصٌب عَ َوَعنِّ اَْ ِِّ . َوَمْو ٌْ يَدُة ُيْسَمُع َلَها َصْو دِّ ْن ُة اْلَحَرَكُة الشَّ َلى اْلَبَدلِّ مِّ

ةةَب بِّ ت"إَِّذا َوقعةة َِِّعةةةٌ }". َوَيُجةةوُز ََْن َيْنَتصِّ َِِّضةةٌة َرا ةةُع َوْقةةَت َرج ِّ  [3]الواقعةةة: {َخا ِِّةةُض َوَتْرَِ ََْي َتْخ
نْ  ، ألَِّنَّ عِّ َبالِّ ُِِّض َما ُهوَ اأْلَْرضِّ َوَب  ِّ اْلجِّ ََ َيْنَخ َْ: ََْي  َد َذلِّ ٌِِّض. َوقِّية ُِِّع َما ُهةَو ُمةْنَخ ٌِِّع، َوَيْرَت ُمْرَت

: اْذُكةةْر إَِّذا  َْ: ََيِّ . َوقِّيةة ةةاُج َواْلُجْرَرةةانِّي  ةةتِّ اأْلَْرُض  َقاَلةةُه الزَّرَّ ةةتِّ اأْلَْرُض }َوَقَعةةتِّ اْلَواقَِّعةةُة إَِّذا ُررَّ ُررَّ
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ةةا يةةرِّ الزَّْلَزَلةةةِّ َمْصةةَدٌر َوُهةة [4]الواقعةةة: {َررًّ ٌْ َعَلةةى َتْكرِّ ةةا}َقْوُلةةُه َتَعةةاَلى:  .َو َدلِّيةة َبةةاُل َبسًّ ةةتِّ اْلجِّ { َوُبسَّ
دٌ  .[5]الواقعة: . ُمَجاهِّ نِّ َعبَّاسط ُِت َِّتْت، َعنِّ اَْ  "...ََْي 

َبث هض}يعنف بدليل مض بعهدهض   "تبهضلب"المهواد  أ جهضت مهض يهدل علهَ  ، ون [6]الواقعه :{ َفَكضَنه   َهَبهضت  ُمن 
ههَحضب  } وي  َسههوالجبههضل تُ  ،هههو السههيو ههَف َتُمههَو َمههو  الس  ههَد   َوه  َسههُبَهض َجضم  َبههضَل َتح   ،[88]النمل:{َوَتههَوى ال ج 

تل الشض  وفُ  ،و  تح  اليمن فذه  النض  يبسيعنف: فُ  " هنضلكن "البت ،ضسو بعي  بعي  ل  يآو والق
 ،معيش  والوزا فهف الحهديث الصهحيلو ؛ يعنف يسيوو  إلَ تلأ األمضكن طلب ض للذه  النض  يبس

َبث ض}هنض يلسوه مض بعده  لكن البت ؛ يعنف لو الضن  بضقي  تسيو علهَ مهض [6]الواقع : {َفَكضَن   َهَبضت  ُمن 
َبث هض}لكن مهض معنهضه  ،ول  مض يهيده ،" بضلسيوو "البتس   وفُ  ،كضن  علي   .[6]الواقعه : {َفَكضَنه   َهَبهضت  ُمن 

 نعم. لكن  مع . ،تقولنض: إ  الونهض "هبضت منبث ض" بعد البل ،لو قضل: فم الضن 
دٌ  وقال" ْيةتِّ  :ُمَجاهِّ ةْمنِّ ََْو بِّالزَّ قِّيُق ُيَلت  بِّالسَّ وِّيُق ََوِّ الدَّ يَسُة السَّ . َواْلَبسِّ قِّيُق ََْي ُيَلت  َكَما ُيَب   الدَّ

ا. َقاَل الرَّ  ُْ َوََّل ُيْ َبُخ َوَقْد ُيتََّخُذ َزاد  ُز:ُثمَّ ُيْؤَك  ارِّ
ةةةةةا ةةةةةا َبسًّ  ََّل َتْخبِّةةةةةَزا ُخْبةةةةةز ا َوُبسَّ

 
ةةةةةةةياَل بُِّمَنةةةةةةةا ط َحْبَسةةةةةةةا   "َوََّل ُت ِّ

 
 غيوهض؟  اآل ؟ هف البسبوس  أو يسمونهض أيش ،هذه يعنف البسيس : الشيخ
 :...........طالب
 ؟ مضذا: الشيخ
 :...........طالب

ض أشهب  ذلهأ، "البسيسه " السهويق بضلس و ومو لكنهض من الدقيق، من الدقيق المخلوط بضلحلو  الشيخ:
ضتهه  أحمهد أمههين فهف التههضب صهنل  عههن حي سهمن أو بضلزيهه  فهم يهالههل، و  ي ههب".أو الهدقيق ُيلهه  بضل

م ليهذه  إلههَ ذا  اللجهو ويحتهضأل إلهَ أ  يمشهف سهضعتين أو فه يقهول: أنه  يخهوأل مهن بيته  قبهل أ
معه  ملهيم الضمهل، الهض   الهض  هو فف طويق  يأخذ ق عه  مهن ههذه البسبوسه  إ ف ،األزهو وهو طضل 

عشو، أو  ضحدى عشو، وافنن، يعنف أل  وف فمضو  و وشوي علَ هذه البسبوس  سن  أل  وف فمضو  
الهض  ملهيم الضمهل ون  بهدو ، إ  ف ف  عشو، يأخذ ق ع  من البسبوس  فوقهض شهفت مهن الم سهوا  

 .بدو  م سوا . هذا سن  الم؟ هذا قبل مضو  وعشوين سن ، أو مضو  وعشو سنوا 
ود فهف اله   العهوب مهن قبهل مهن يعنهف   يسهتغوب أ  ههذا موجهود قبهل مضوه  سهن ، ههو موجه ذافهه

 قبل. نعم.
 طالب:............

سهن  أله  وف فمضوه   اكل شفت موجود، الل شفت موجود، في  التضب لل ب" م بوع ببهو الشيخ: 
 .يونيزوفي  اليلي  تحييو الجمبوي بضلمض ،نضهو، التضب فف ال ب"لسبق وف فين ا

 :..........طالب
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 شو؟ موجود.الشيخ: 
 ؟عوبف يض شي": طالب

تهضد مهض اع اإلنسهض  الهذي وجود يعنف قبل الم؟ قبل تسعين سهن .أصل  لكن  م مض ندري عنالشيخ: 
  هف موجود ، الل شفت ل  أصل، يعنف عندهم مض يسمون   ؟النض  أيش لو  هذه األمور يقول: 

 ض اآل . نعم.نموجود  اآل ، موالبضتهض موجود  هبضلكوام" والجوارش اللهض مشهيض  
َََكَلةُه عَ " َِ ََ َْ َعةْن َذلِّة ةاَن َََراَد ََْن َيْخبِّةَز ََِخةاَف ََْن ُيْعَجة ْن َ َ َِ ةا. َوَذَكَر َََُو ُعَبْيَدَة: ََنَُّه لِّصٌّ مِّ ين  جِّ

ِّْ بَِّشْي ط مِّ  قِّيقِّ اْلَمْلُتو ْْ َكالدَّ ُُ َواْلَمْعَنى ََنََّها ُخلَِّ ْت ََِصاَر َيْخةَتلِّ َباُل ُتَراب ا َِ يُر اْلجِّ . ََْي َتصِّ َن اْلَما ِّ
. َوَقاَل  يُرُإ: اْلَحَسُن: وَ اْلَبْعُض بِّاْلَبْعضِّ َذَهَبْت، َنظِّ ْن ََْصلَِّها َِ ا}"بسْت" ُقلَِّعْت مِّ َها َرب ِّةي َنْسةِ  ُِ ة { َينسِّ

َْ . [105]طه: . َوقِّي ِّْ َوالت َرابِّ ْم َ ْت َكالرَّ ُة: ُبسِّ يَّ َباُل. َقةاَل َوَقاَل َع ِّ يَقتِّ اْلجِّ وُق ََْي سِّ : الس  : اْلَب  
: َبَسْسةَت اإْلِّ  َُةو ُعَبْيةدط ةا. َوَقةاَل ََ ةم ِّ َبسًّ ةَها بِّالضَّ َْ ََُبس  َِّة وُق، َوَقْد َبَسْسُت اإْلِّ : الس  : اْلَب   َْ َََُو َزْيدط َِّة

: بِّْ  بِّْ . وَ  :إَِّذا َزَرْرَتَها َوُقْلَت َلَها -ُلَغَتانِّ  -َوََْبَسْستَ  ي ِّ يَنةِّ إَِّلةى »ِِّي اْلَحدِّ َن اْلَمدِّ َيْخُرُج َقْوٌم مِّ
يَنةةُة َخْيةةٌر َلُهةةْم َلةةْو َكةةاُنوا َيْعَلُمةةونَ  ةةوَن َواْلَمدِّ ةةَراقِّ َيُبس  ةةامِّ َواْلعِّ يُ  اآْلَخةةُر:  «اْلةةَيَمنِّ َوالشَّ ْنةةُه اْلَحةةدِّ َومِّ

َياَلُهمْ » وَن عِّ ُْ اْلَيَمنِّ َيُبس   ".«َراَ ُكْم ََْه

  ؟من خوج الثضنف الشيخ: 

 أحسن ف إليأ.: طالب
 األول فف الصحيلالشيخ: 
 :.............طالب

 نعم. .وجو  من المدين ، وهذا يقدمو  هذا ع س ، األول يخ  ،  هذا ع سالشيخ: 
يَنةُة َخْيةٌر »وأههل المدينه  يخوجهو ،  ،  أههل الهيمن يهأتو  إصهحيل  و  يم ن حمل  علَ وجه ٍ  َواْلَمدِّ

 نعم. «وا َيْعَلُمونَ َلُهْم َلْو َكانُ 
 ..........:.طالب

 .ضليب ينبب ين يبضللل  بضلالشيخ: 
 .بت بضلنب ين :طالب

 .بت بضلنب ينالشيخ: 
لكهن نعهم، ض، ت، والقى يقضل ل  الذلأ، فف بعض الجهض  يلتحهو  البهضت وبعيههم ي سهوونهت وب  بَ 

 ؟نتمأسمون  ت أيش .عنيم، القى اللتل أوقق بحوألٍ 
 ........:..طالب

 نتم تلتحو  البضت؟أ  لشيخ: ا
 .........:..طالب
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 نتم.أ ،هذه مش ل الشيخ: 
 .........:.طالب

ههذه الهب د المقصود أن  واحد من أهل ض، والجنوب بعيهم يلتحه ،نجد ي سوونهضنعم ي إالشيخ: 
 ،تتكللو   نض   نتم أُ أإنكم  :ل ، وقضل ل  علَ صديقٍ عيل ض علَ، نزل  أللَذه  إلَ تلأ الجهض  ف
 ت، يعنف مض مع  شفت.وتسوفو  قضل: نويد رز وبَ 

 .........:..طالب
دجهضأل و  شهفت مهض  :لهو تقوله  ..ألنه  مهض ؛داعف ذبضولل  يعنف ليت مع  شفت، يعنف مض الشيخ: 

ههذا وف  :عليه  مهض ظنه  اليهي  أرنه  فأكهل، فأكهل قهضلو  المقصود أنه  قهد  الهوز .يقدم  لليي 
يعنهف فهف فههم،  ؛بى الكلمه الخ هأ فهف عه فم تبين ل  أن  ،عب  فف تحصيل ألننف ت ؛علَ شوطأ

 نف.بد أ  ي و  اإلنسض  علَ خبو  بأعوال النض  وعضداتهم وعب هم للكلمهض  واخهت ل المعهض  
 نعم. عنيم. المعضنف لبعض الكلمض  يوقق فف حوألٍ 

. َوَرَواهُ  رئَواْلَعَرُب َتُقوُل: " ََ ََ َوَبس ِّ ْن َحس ِّ ةْن َحْيةُ  بِّهِّ مِّ ََ مِّ ْن َحس ِّ َمْعَنى مِّ َِ ، َما َََُو َزْيدط بِّاْلَكْسرِّ
ا.  ْْ َهةدًّ ْكرَِّمةُة: ُهةدَّ . وقةال عِّ ةٌد: َسةاَلْت َسةْيال  . َوَقاَل ُمَجاهِّ ََ يُر َلَغُه َمسِّ ْن َحْيُ  ََ ََ مِّ ََْحَسْسَتُه، َوَبس ِّ

ْنُه َقْوُل اأْلَ  ْْ َسْير ا، َومِّ : ُسيََّر ُن َكْعبط َعْت َقْ ع ا.وقال ُمَحمَُّد َْ : َوَقاَل اْلَحَسُن: ُق ِّ ْجلِّي ِّ  "ْ َلبِّ اْلعِّ
 .مض ذالو قول األغل  يم ن بضلتتبق فف الت  التلضسيو األخوى  .ذالويعنف مض 

 .........:..طالب
 ؟أيش يقول وجده صضحب م.الشيخ: 
 ...........:طالب

نف فف جميق ؛ يعضض"بضألصول موعق الشضهد "بي أن  بيضض  ؛ يعنف وجده صضحب م طي الشيخ: 
 نعم. خو.الم تو  األول لآل ،خوولم نعثو علي ، والم تو  األول لآل :األصول يقول

َكاَنةْت َهَبةا   ُمْنَبثًّةا{َقْوُلُه َتَعةاَلى: " ُ َعْنةهُ -َقةاَل َعلِّةيٌّ  [.6]الواقعةة: }َِ ةَي  َّ ِِّ : اْلَهَبةاُ  المنبة  -َر
ِِّرِّ ا ْن َحَوا ي َيْسَ ُع مِّ ةٌد: اْلَهَبةاُ  الرَّْهُج الَّذِّ . َوَقةاَل ُمَجاهِّ ََ ُ ََْعَماَلُهْم َكَذلِّ َّ  َْ َواب ِّ ُثمَّ َيْذَهب، ََِجَع لدَّ

ةا . َوَعْنةُه ََْيض  نِّ َعبَّاسط . َوُروَِّي َنْحُوُإ َعنِّ اَْ ي َيُكوُن ِِّي اْلُكوَّةِّ َكَهْيَئةِّ اْلُغَبارِّ َعاُع الَّذِّ : ُهةَو ُهَو الش 
َن النَّارِّ  ةُة. َوَقةْد  َما َتَ اَيَر مِّ يَّ ةنَِّذا َوَقةَع َلةْم َيُكةْن َشةْيئ ا. َوَقاَلةُه َع ِّ ْنَهةا َشةَرٌر َِ يةُر مِّ ةَ َرَبْت َي ِّ ِْ إَِّذا ا

ْنَد َقْولِّهِّ َتَعةاَلى: ( عِّ ْرَقانِّ ُِ َجَعْلَنةاُإ َهَبةا   َمْنُثةور ا{ َمَضى ِِّي َّاْل ْط َِ ةْن َعَمة ُلةوا مِّ ْمَنا إَِّلةى َمةا َعمِّ  }َوَقةدِّ
ْن َقْولِّهِّ َتَعةاَلىَوقَِّرا .[23]الِرقان: ر ِّق ا مِّ ةْن : َ ُة اْلَعامَّةِّ ُمْنَبثًّا بِّالثَّا ِّ اْلُمَثلََّثةِّ ََْي ُمَتَِ ِِّيَهةا مِّ } َوَبة َّ 
ْ ِّ َدابَّةط{ َق َوَنَشَر. َوَقَرََ َمْسُروٌق َوالنََّخعِّي  َوَََُو َحْيَوَة" "ُمْنَبتًّا" بِّالتَّا ِّ اْلُمَثنَّةاةِّ  [10]لقمان: ُك  ََْي َِرَّ

 ُْ ْنُه اْلَبَتا ُ ََْي َقَ َعُه، َومِّ تَُّه  َّ ْم: ََ ْن َقْولِّهِّ ع ا مِّ   ..."ََْي ُمْنَق ِّ
 نعم. أبقَ. اض ق ق و  ظهو    المنب " الذي   أرع  "ومنالشيخ: 
 .فكضن  فف الجبضل أعمضلهم ون المنب  أحسن ف إليأ، : طالب
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 كي ؟الشيخ: 
َبث ههههض{َهَبهههضت  }يقههههول: فكضنههه  أعمههههضلهم : طالةةةب ههههضواآليهههه  تعهههود  [6]الواقعههه :  ُمن  َبهههضُل َبس  هههه   ال ج   {}َوُبس 
 .[5]الواقع :
َبث ض{}فكضن  يعنف الجبضل الشيخ:   .[6]الواقع : َهَبضت  ُمن 
 .الملسو حملهض علَ األعمضل: طالب

َبضلُ علَ أسض  أ  إي الشيخ:    ههذه   " علهَ المعنهَ األول، وأ"سهيو  [5]الواقع : {}َوُبس    ال ج 
 ،بههذا المقهض  فههو أليهق  تهت   علَ الل حضل المعنيهض  ظهضهوا  لكهن الونههض فُ  .ع ق  بهض ببت الجبضل

{كونههض سههيو   ههَحضب  ههَف َتُمههَو َمهو  الس  ههَد   َوه  َسهُبَهض َجضم  َبههضَل َتح   يعنههفسههيو ؛  [88]النمههل: }َوَتههَوى ال ج 
َبث هض{ إردافه  بقوله :والبت هو السهيو المهض جهضت فهف الحهديث لكهن  (45:33) سضر   }َفَكضَنه   َهَبهضت  ُمن 

 نعم. " هنض: التلتي .يميو يعود إلَ الجبضل "فضلبتفضل [6]الواقع :
{: طالب َمنُلوش  ن  ال  ه  َبضُل اَلضل ع   .[5]القضرع : }َوَتُكوُ  ال ج 

َسهضَهض{األمو ههف راسهي   نعم. علَ الل حضل هف أحوال، أولالشيخ:  َبهضَل َأر  ، [32ضزعهض :]الن }َوال ج 
{} حسههبهض النههض  واقلهه و يي  َسههفههم تُ  ههَحضب  ههَف َتُمههَو َمههو  الس  تمشههف تسههيو فههم بعههد ذلههأ  [88]النمههل: َوه 

 سم. مض يحصل. يحصل لهض
 ولكن األعمضل هل لهض سضبق  ذالو هنض؟: طالب

ُلهوا{ خهوذالهو لكهن لههض ذالهو فهف موعهٍق آمض لهض سهضبق الشيخ:  َنض إ َلهَ َمهض َعم  م  ، [23وقهض :]الل }َوَقهد 
 نعم. وعلَ هذا القول اآلي  الثضني  ليت لهض ارتبضط بضآلي  األولَ.نعم، 
 (46:33): طالب

 هض؟الشيخ: 
 طالب:............

 نعم. (45:36)الشيخ: 
 :............طالب

مض عب نضهض بضليبى لكن يم ن جمعهض سهل، وهذا التلسيو الموعهوعف الهذي  وف نحنالشيخ: 
ويلسههو للجبههضل،  القههوآ  مههن الجبههضل مههن ذالههوإلخههوا  بهه ، أنههأ تجمههق الههل مههض فههف أشههيو علههَ ا ضأنهه

ض ومثله  فهف األرض مثله  فهف الهذا فهف األعيهض ، وفهف األعيهض  التهف ههف محسوسه ،  ،بعيهض بعي 
ض فهذا النوع من التلسيو يليد طضل  العلهم فضوهد  البيهو  يحصهُو له  جميهق مهض فهف  .وفف المعضنف أيي 

جهضت  إذا جمعنهض الهل مهض .المهض هنهض اعه وابض؛ أل    يقهق فهف يلسو بعي   القوآ  من هذا، وبعي 
حضل تكو  الذا وحضل تكو  فم تنتقل إلَ الذا، وطور  تنتقهل إلهَ الهذا؛ فف الجبضل رأينض أنهض أحوال، 

ههل معنهَ "بُ   ،تت   أل  بعيهض فُ  ذا وه { وبعيههض ؟و ي    " ُسهس  َكاَنةْت َهَبةا   األولهَ  [6]الواقعه : }َِ
 نعم. .ُفت  ت أنهض   المهل  أو   ض قضلو بمأ  يلس
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 :..............طالب
 .إيالشيخ: 
 :..............طالب

أل  السهيضا يهدل  نعهم؛ و  دليهل فيه  به    علهَ دورا  األرض، يسهتدلو    هذا يستدلو  بهالشيخ: 
 علَ إنهض بعد.

 :..............طالب
 ؟مضذاالشيخ: 
 :..............طالب

 أيش فف؟ إيالشيخ: 
 :..............طالب

 نعم. .خولَ أنهض فف اآل      السيضا يدل عالشيخ: 
ا َثاَلَثة  }َقْوُلُه َتَعاَلى: " ْنُه:  [7]الواقعة: {َوُكْنُتْم ََْزَوار  ُْ َما ُهَو مِّ ْنفط ُيَشاكِّ ْ  صِّ ََْي ََْصَناِ ا َثاَلَثة  ُك

ْوَرَة، ُثمَّ  ْوُج الزَّ ُْ الزَّ َقةاَل:  َكَما ُيَشاكِّ ةيََّن َمةْن ُهةْم َِ ََْصةَحاُب اْلَمْيَمَنةةِّ }ََ ََْصةَحاُب }وَ  [8]الواقعةة: {َِ
ةةابُِّقونَ  [9]الواقعة:{اْلَمْشةةَََمةِّ  ََْصةةَحاُب اْلَمْيَمَنةةةِّ }، َوالسَّ َْ [8]الواقعةةة:{ َِ ةةْم َذا يَن ُيْؤَخةةُذ َِّهِّ ُهةةُم الَّةةذِّ

، ينِّ إَِّلى اْلَجنَّةِّ َمالِّ إَِّلى النَّارِّ   [9]الواقعة:{ ََْصَحاُب اْلَمْشَََمةِّ }و  اْلَيمِّ َْ الش ِّ ْم َذا يَن ُيْؤَخُذ َِّهِّ ُهُم الَّذِّ
ََْمُة. ُيقَ  ََ الشَّ . َواْلَمْشَََمُة اْلَمْيَسَرُة َوَكَذلِّ ي  د ِّ  ..."الُ َقاَلُه الس 

} َمَنهههه   َمي  ههههَحضُب ال  ههههَأو }هههههم الههههذين يأخههههذو  الكتههههضب بأيمههههضنهم،  [8]الواقعهههه : }َفَأص  ههههَحضُب ال َمش  {َأص   َم  
 قههضل أيهش ،ويبقهَ الهذي يأخهذ الكتهضب مهن ورات ظههوه ،الكتهضب بشهمضل  ههو الهذين يأخهذ [9]الواقعه :

 ؟ل 
 :...............طالب

ه لغيههوه أنهه  أر  ولههمز  رأيهه  الهه    بههن حهه .ل  مههن ورات ظهههوهيعنههف مثههل مههن يأخههذه بشههمضالشةةيخ: 
شههمضل والنهههو واقههق بههين ال ،همهههم الههذين يأخههذو  الكتههضب مههن ورات ظهههو  .مههن هههذه األمهه  العصههض 

 نعم. و  من أهل الشمضل. واليمين، ليت من أهل اليمين
.  ُيَقاُل:" ةَمالِّ َْ الش ِّ ةْم َشةََْمة  ََْي َذا ، ََْي ُخةْذ َِّهِّ ََ ُِةاَلُن َشةائِّْم بََِّْصةَحابِّ َقَعَد ُِاَلٌن َشََْمة . َوُيَقاُل: َيا 

ْؤمَ  َمالِّ الش  : َواْلَعَرُب َتُقوُل لِّْلَيدِّ الش ِّ ةينِّ ََ ُيَقاُل لَِّما َراَ  َعةنِّ اْلَيمِّ َمالِّ اأْلَْشََُم. َوَكَذلِّ ى، َولِّْلَجانِّبِّ الش ِّ
: ََْصةَحاُب اْلَمْيَمَنةةِّ ُهةُم الَّة ي  ةد ِّ ُن َعبَّةاسط َوالس  ْؤُم. َوَقاَل اَْ : الش  َمالِّ يَن اْلُيْمُن ، َولَِّما َراَ  َعنِّ الش ِّ ذِّ

ينِّ َُْخرِّرَ  ينط حِّ ِِّةي اْلَجنَّةةِّ َوََّل ََُبةالِّي. َوَقةاَل َكاُنوا َعْن َيمِّ ُ َلُهةْم: َهةُؤََّل ِّ  ْن ُصْلبِّهِّ ََِقاَل  َّ يَُّة مِّ تِّ الذ ر ِّ
، َوََْصةَحاُب الْ  ق ِّ آَدَم اأْلَْيَمنِّ َيْوَمئِّةذط ْن شِّ ُذوا مِّ يَن َُخِّ ُن ََْسَلَم: ََْصَحاُب اْلَمْيَمَنةِّ ُهُم الَّذِّ َمْشةَََمةِّ َزْيُد َْ

ذُ  يَن َُخِّ ةُن كعبةه، ََْصةَحاُب اْلَمْيَمَنةةِّ َمةْن َُوتِّةَي الَّذِّ ةُد َْ ُمَحمَّ ََ . َوَقةاَل َعَ ةاٌ   ةق ِّ آَدَم اأْلَْيَسةرِّ ةْن شِّ وا مِّ
: ََْصَحاُب اْلَميْ  ُن ُرَرْيجط . َوَقاَل اَْ َمالِّهِّ َتاَبُه بِّشِّ ، َوََْصَحاُب اْلَمْشَََمةِّ َمْن َُوتَِّي كِّ ينِّهِّ ََِّيمِّ َتاَبهُ  َمَنةِّ ُهْم كِّ
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ُْ ا بِّيةُع: ََْصةَحاُب اْلَمْيَمَنةةِّ ََْه . َوَقةاَل اْلَحَسةُن َوالرَّ ِّْ َئا ةي ِّ ُْ السَّ ، َوََْصةَحاُب اْلَمْشةَََمةِّ ُهةْم ََْهة ِّْ ْلَحَسةَنا
ْم بِّاأْلَ  ةهِّ ، َوََْصَحاُب اْلَمْشَََمةِّ اْلَمَشائِّيُم َعَلةى ََْنُِسِّ الَِّحةِّ ْم بِّاأْلَْعَمالِّ الصَّ هِّ يُن َعَلى ََْنُِسِّ  ْعَمةالِّ اْلَمَيامِّ

َِّي َذر ط َعنِّ النَّبِّي ِّ  ْسَرا ِّ َعْن ََ ي ِّ اإْلِّ ْن َحدِّ يحِّ ُمْسلِّمط مِّ . َوِِّي َصحِّ َئةِّ اْلَقبِّيَحةِّ ي ِّ ُ َعَلْيةهِّ -السَّ َصلَّى  َّ
َدٌة َوَعْن َيَسةارِّإِّ ََ »َقاَل:  -َوَسلَّمَ  ينِّهِّ ََْسوِّ ٌْ َعْن َيمِّ نَِّذا َرُر ْنَيا َِ َماَ  الد  َلمَّا َعَلْوَنا السَّ َدةٌ َِ  -َقةالَ  -ْسةوِّ

َمالِّهِّ َبَكى  َْ شِّ ََ َوإَِّذا َنَظَر قَِّب حِّ َِ ينِّهِّ  َْ َيمِّ نَِّذا َنَظَر قَِّب نِّ  -َقالَ  -َِ َْ الِّحِّ َواَّلِّ َقاَل َمْرَحب ا بِّالنَّبِّي ِّ الصَّ َِ
الِّحِّ  إِّ ا -َقالَ  -الصَّ اَلُم َوَهذِّ ُْ َمْن َهَذا َقاَل َهَذا آَدُم َعَلْيهِّ السَّ ي ْبرِّ ينِّهِّ ُقْلُت: َيا رِّ َدُة الَّتِّي َعْن َيمِّ أْلَْسوِّ

ُْ النَّةار ةَمالِّهِّ ََْهة َدُة الَّتِّةي َعةْن شِّ ُْ اْلَجنَّةةِّ َواأْلَْسةوِّ ةينِّ ََْهة ُْ اْلَيمِّ ََْهة نِّيةهِّ َِ َمالِّهِّ َنَسةُم ََ َوَذَكةَر  «َوَعْن شِّ
مِّ، وَ  يَ . َوَقةةاَل اْلُمَبةر ُِّد: َوََْصةةَحاُب اْلَمْيَمَنةةِّ ََْصةةَحاُب التََّقةد  . اْلَحةدِّ رِّ ةََْمةِّ ََْصةةَحاُب التَّةةََخ  ََْصةةَحاُب الشَّ

يَن َوََّل  مِّ َن اْلُمَتَقد ِّ : اْرَعْلنِّي مِّ ، ََيِّ ََ َمالِّ ََ َوََّل َتْجَعْلنِّي ِِّي شِّ ينِّ َتْجَعْلَنا َواْلَعَرُب َتُقوُل: اْرَعْلنِّي ِِّي َيمِّ
ِِّةةةي  يةةةُر  يَن. َوالتَّْكرِّ رِّ ةةةَن اْلُمَتةةةََخ ِّ  {َوَمةةةا ََْصةةةَحاُب اْلَمْشةةةَََمةِّ } [8الواقعةةةة:]{اْلَمْيَمَنةِّ  َمةةةا ََْصةةةَحابُ }مِّ

، َكَقْولِّةةهِّ: 181]ص: [9]الواقعةةة: يةةبِّ ةةيمِّ َوالتَّْعجِّ خِّ  ،[2:1]الحاقةةة {َمةةا اْلَحاقَّةةةُ  (1َّ اْلَحاقَّةةةُ }[ لِّلتَِّْ
ي ِّ َُم ِّ ،َكَمةا ُيَقةاُل: َزْيةٌد، َمةا َزْيةٌد  [2:1]القارعة{ َما اْلَقارَِّعةُ  (1ََّواْلَقارَِّعةُ } ةَي - َزْرعط َوِِّةي َحةدِّ ِِّ َر

ُ َعْنَها َّ - :« ٌَ ٌَ َوَمةا َمالِّة ةَن الثَّةَوابِّ َوألَِّْصةَحابِّ  «َمالِّة َواْلَمْقُصةوُد َتْكثِّيةُر َمةا ألَِّْصةَحابِّ اْلَمْيَمَنةةِّ مِّ
تَِّدا ِّ َواْلَخَبُر  َْ َْ: "ََْصَحاٌب" ُرَِِّع بِّاَّلِّ . َوقِّي َقابِّ َن اْلعِّ  [8]الواقعةة: {َنةةِّ اْلَمْيمَ  َما ََْصَحابُ }اْلَمْشَََمةِّ مِّ

َْ: َيُجةوُز ََْن َتُكةةوَن " مةةا"  ََْصةَحاُب اْلَمْيَمَنةةةِّ َمةةا ُهةْم؟، اْلَمْعَنةةى: ََي  َشةْي ط ُهةةْم؟. َوقِّيةة ةُه َقةةاَل: َِ َكََنَّ
مِّ َوُعُلو ِّ الْ  ْم ُهْم ََْصَحاُب التََّقد  هِّ ََْيَمانِّ ُهْم بِّ َتاََ يَن ُيْعَ ْوَن كِّ الَّذِّ ا، َواْلَمْعَنى َِ َقْوُلةُه َتَعةاَلى: ، َمْنزَِّلةةِّ َتَْكِّيد 

ةةابُِّقونَ } ةةابُِّقوَن السَّ بِّةةي ِّ  [10]الواقعةةة: {َوالسَّ ُ َعَلْيةةهِّ َوَسةةلَّمَ -ُروَِّي َعةةنِّ النَّ ةةُه َقةةاَل:  -َصةةلَّى  َّ ََنَّ
ابُِّقونَ   ..."السَّ

َمَنه   سبيل اإلجمضل  يعنف هذا علَ َمي  هَحضُب ال  َمَنه   َمهض َأص  َمي  َحضُب ال  هَأَم   َمهض َوَأ( 8)}َفَأص  هَحضُب ال َمش  ص 
ههَأَم    ههَحضُب ال َمش  هههضب ُقوَ {( 9)َأص  ههضب ُقوَ  الس  إجمههضل فهههم بههدأ بضلتلصههيل فهههف هههذا  [10-8:]الواقعهه  َوالس 

 نعم. وعلو منزلتهم فم بأصحضب اليمين فم الصن  الثضلث. بضلسضبقين لشوفهم بدأ ،أحوالهم
ُ َعَليْ -ُروَِّي َعنِّ النَّبِّي ِّ " ُه َقاَل:  -هِّ َوَسلَّمَ َصلَّى  َّ ابُِّقونَ »ََنَّ يَن إَِّذا َُْعُ وا اْلَحقَّ َقبُِّلوُإ َوإَِّذا  السَّ الَّذِّ

مْ  هِّ ْم ألَِّْنُِسِّ هِّ َذُلوُإ َوَحَكُموا لِّلنَّاسِّ َكُحْكمِّ . «ُسئُِّلوُإ ََ   "َذَكَرُإ اْلَمْهَدوِّي 
 قضل عن ؟ أيشالشيخ: 
 :...................طالب

 .مسالشيخ: 
: إِّنَُّهُم اأْلَْنبَِّياُ . َوَقا" ي  ُن َكْعبط اْلُقَرظِّ  ..."اْلَحَسنُ وقال َل ُمَحمَُّد َْ

فههم سهضبقو ،  ،فههم األواوهل مهن الهل أمه  ،واعتنضا الدين األنبيضت أسبق النض  إلَ الدين  شأ أ  
ا يصدا علي  أن  من السضبقين.  نعم. وأول من يهمن بهم ويصد  
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ْكرَِّمةَة. َوَقَتاَدةُ  اْلَحَسنُ وقال " . َوَنْحةُوُإ َعةْن عِّ ْ ِّ َُمَّةط ْن ُك يَمانِّ مِّ ابُِّقوَن إَِّلى اإْلِّ ةُن وقةال : السَّ ةُد َْ ُمَحمَّ
، َدلِّيُلُه َقْوُلةُه َتَعةاَلى:  يَن َصلَّْوا إَِّلى اْلقِّْبَلَتْينِّ يَن: ُهُم الَّذِّ يرِّ رِّيَن }سِّ ةَن اْلُمَهةارِّ ُلةوَن مِّ ةابُِّقوَن اأْلَوَّ َوالسَّ

ا إَِّلى  [100التوبة:]{َواأْلَْنَصار ُل النَّاسِّ َرَواح  ، َوََوَّ َهادِّ ابُِّقوَن إَِّلى اْلجِّ ٌد َوَ ْيُرُإ: ُهُم السَّ َوَقاَل ُمَجاهِّ
اَلةِّ. َوَقالَ  ُ َعْنهُ - َعلِّيٌّ الصَّ َي  َّ ِِّ . -َر ِّْ اْلَخْم ِّ َلَوا ابُِّقوَن إَِّلى الصَّ : إَِّلى وقال : ُهُم السَّ َُ ا حَّ الضَّ

 . َهادِّ : إَِّلى التَّْوَبةِّ َوََْعَمالِّ اْلبِّر ِّ وقال اْلجِّ ُن ُرَبْيرط يُد َْ ُ َتَعاَلى: . َسعِّ ْن }َقاَل  َّ َِِّرةط مِّ َوَسارُِّعوا إَِّلى َمْغ
َقةاَل:  [134عمران:] {َرب ُِّكمْ  ْم َِ ِّْ َوُهةْم َلَهةا َسةابُِّقونَ }ُثمَّ ََْثَنى َعَلةْيهِّ ِِّةي اْلَخْيةَرا ََ ُيَسةارُِّعوَن   {َُوَلئِّة

ْنُهمْ [41]المائدة: َْ: إِّنَُّهْم ََْرَبَعٌة، مِّ  ...". َوقِّي
عف لعمهل نسض  أ  يبضدر إذا دُ اإل َفعل ،السضبق السضبق يتصور فف الل عمل خيو وفف الل عبضد 

لكن يحوص علهَ  ،عف يبضدر ي و  من السضبقين إلي  و  يتواخَ ون  امتثل فف النهضي إذا دُ  خيو.
هه أ  ي ههو  مبههضدر ا مسههضرع ض مسههضبق ض هههذا فضتهه   تههأخو إ  ،الخيههوا  ليههدخل فههف هههذه الزمههو فههف ض منضفس 

 بقين فهو نضجف إ  شضت ف تعضلَ.فإ  أتَ بضلواج  وتو  المحو ، ون  لم ي ن من السض ،الوص 
عهف إلهَ عمهل خيههو، ههذا يسهضرع الهل مهض دُ  .بهو   شضسههق ضلهذلأ يحصهل ا متثهضل مهن افنهين وبينهمه

هههفههههوا  بههههين مههههن أُ  .لوذا  يلعهههل الخيههههو لكنهههه  يتويههههث و  يسهههتعج {} و بههههذبل ابنهههه م  ههههين  َجب   َوَتل ههههُ  ل ل 
َعُلههوَ {} مو بههذبل بقههو ه بههين أمهه   تههو ابنهه  مههض عنههده غيههوه،  [103]الصههضفض :  َفههَذَبُحوَهض َوَمههض اَلههضُدوا َيل 

مههن سهل  هههذه األمه  مههن م هث سههنين   يههذ  لصهه   إ   .وامتثهضل فههوا بهين امتثههضل [71]البقهو :
  يأتف للص   حتَ يدعَ لهض إن   الذي أن  الض  يقول: إ  همو عن بعيويذال. وهو فف المسجد

 ، ولو لم يدر  مهن الصه   شهيئ ض،يستمو األمد إلَ أ  نلوح بمن يصلففي ول العهد و  .رجل سوت
 ...وقيل .وف المستعض 

ُْ مُ " ْزقِّي ْنُهْم َساَُِّق َُمَّةِّ ُموَسى َوُهَو حِّ َْ: إِّنَُّهْم ََْرَبَعٌة، مِّ يَسةى َوقِّي ِِّْرَعْوَن، َوَسةاَُِّق َُمَّةةِّ عِّ ُن آلِّ  ْؤمِّ
َيَة، َوَسابَِّقانِّ ِِّي َُمَّةِّ ُمَحمَّدط  ُب ََْنَ اكِّ ارِّ َصاحِّ ُ َعَلْيهِّ َوَسلَّمَ -َوُهَو َحبِّيُب النَّجَّ َُةو  -َصلَّى  َّ َوُهَما ََ

ُ َعْنُهَما-َبْكرط َوُعَمُر  َي  َّ ِِّ ُن َعبَّاسط -َر  ..."  َقاَلُه اَْ
من الوجهضل لكهن عمهو  -علي  الص   والس  – من بضلنبفن أبو ب و نعم سضبق، وهو أول من آكل

وههذا  ،تأخو إس م  تأخو إس م ، وبهذا ا عتبضر نعم هو أفيل األم  بعد نبيههض وبعهد أبهف ب هو
عهز أ  وبه  ،و  إشه ضل فهف ههذا ،َ القبلتهينمن السهضبقين األولهين الهذين صهلوا إلههو و  ،  إش ضل في 

بق إذا الهض  المقصهود به  السهبق الم لهق فلهم يهذالو مهن لكهن السهف الدين وأظهو الدين علَ يدي ، 
عبيهد به ل، ومهن الصهبيض  السضبقين بل السضبق أبو ب و مهن الوجهضل، ومهن النسهضت خديجه ، ومهن ال

ق، وله  مهن تأخو عهن السهبق الم له -رعف ف عن  وأرعضه–وتأخو إس   عمو  علف إلَ آخوه.
وأنه   -ليه  الصه   والسه  ع-مض يجعل  بهذه المنزله  التهف ذالوههض النبهف  الليضول ول  من المنضق 

علههق  ضمهه أبههو ب ههو وعمههو مخههوأل؟ :قولهه ف، وفههضنف الخللههضت، وفههضنف المبشههوين بضلجنهه  فههضنف صههحضبت 
 نعم. علي .
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 :............. طالب
 ن األتبضع.نبف هضرو  فهو يذالو م هضرو  مض هو معتبو لكن ،إي الشيخ:
 .............طالب

 فعموإذا الض  يقصد السبق الم لق  م لق. سبقمض هو ب ،بق نسبفيو السمض يصيو. يص الشيخ:
أسهلم صهضر مهن أسهوع النهض  مبههضدر   بق نسههبف بعهد أ مهن الصهحضب ، ون  الهض  السهمسهبوا بجمهق 

 نعم. هذا صحيل.ف
 :.............طالب

 من هو؟ الشيخ:
 ....:.........طالب

 .نسبف السبق الشيخ:
 :.............طالب

 . نعم.نسبف معوولالبق الس ،إي الشيخ:
ي  " ُن َعبَّاسط  َحَكاُإ اْلَماَوْردِّ نُ َقاَلُه اَْ َْ ُُ َتَكةَر لِّْلَخْيةرِّ  . َوَقاَل ُشَمْي ٌْ اَْ َرُرة َثةٌة، َِ : النَّةاُس َثاَل اْلَعْجةاَلنِّ

ن ِّهِّ َداَوَم َعَلْيهِّ َحتَّى َتَكةَر ُعْمةَرُإ  ِِّي َحَداَثةِّ سِّ ٌْ اَْ ُب، َوَرُرة ةاَُِّق اْلُمَقةرَّ َهةَذا ُهةَو السَّ ْنَيا َِ ةَن الةد  َخَرَج مِّ
، وَ  ينِّ ْن ََْصَحابِّ اْلَيمِّ َهَذا مِّ َتْوَبتِّهِّ َحتَّى ُختَِّم َلُه ََِّها َِ َلةِّ ُثمَّ َرَرَع َِّ َتَكَر بِّالذ ُنوبِّ ُثمَّ ُطولِّ اْلَغِْ ٌْ اَْ َرُر

ْ  َمةْن ُعْمَرُإ بِّالذ ُنوبِّ ثُ  َْ: ُهةْم ُكة . َوقِّي َمالِّ ْن ََْصَحابِّ الش ِّ َهَذا مِّ مَّ َلْم َيَزْل َعَلْيَها َحتَّى ُختَِّم َلُه ََِّها َِ
يةٌد َلةُه وَ  تِّةَدا ِّ َوالثَّةانِّي َتْوكِّ َْ ابُِّقوَن ُرَِِّع بِّاَّلِّ َْ: السَّ . ُثمَّ قِّي اَلحِّ ْن ََْشَيا ِّ الصَّ اْلَخَبةُر َسَبَق إَِّلى َشْي ط مِّ

{ ََ ُبونَ َُوَلئِّ تَِّدا ِّ َوالثَّانِّي َخَبةُرُإ، َواْلَمْعَنةى:  [11]الواقعة:{  اْلُمَقرَّ َْ ابُِّقوَن ُرَِِّع بِّاَّلِّ اُج: السَّ َوَقاَل الزَّرَّ
 ِّ ةةابُِّقوَن إَِّلةةى َرْحَمةةةِّ  َّ ِّ ُهةةُم السَّ ةةابُِّقوَن إَِّلةةى َطاَعةةةِّ  َّ ُبةةونَ }السَّ ََ اْلُمَقرَّ ةةْن  [11]الواقعةةة:{ َُوَلئِّةة مِّ

تِّ  َِ ةْوٌ  َيْعرِّ صِّ َِ ِِّةي اْلَجنَّةةِّ َكةاَن َلةُه  ْن َمْنزِّلِّهِّ  بِّيَن مِّ ابِّقِّيَن اْلُمَقرَّ َن السَّ ٌْ مِّ َْ: إَِّذا َخَرَج َرُر ْم. َوقِّي ُِةُه هِّ
لِّةينَ }َقْوُلةُه َتَعةاَلى:  .بِّهِّ َمْن ُدوَنةهُ  ةَن اأْلَوَّ .  [13]الواقعةة: {ُثلَّةٌة مِّ ةَيةِّ ِِّ ةَن اأْلَُمةمِّ اْلَما ََْي َرَماَعةٌة مِّ

ةةرِّينَ وَ } ةةَن اآْلخِّ ٌْ مِّ ةةدط  [14]الواقعةةة: {َقلِّيةة ةةْن آَمةةَن بُِّمَحمَّ مَّ ُ َعَلْيةةهِّ َوَسةةلَّمَ -ََْي مِّ . َقةةاَل -َصةةلَّى  َّ
ْن ََْصَحابِّ ُمَحمَّدط  ٌْ مِّ ، َوَقلِّي إِّ اأْلُمَّةِّ َْ َهذِّ مَّْن َقْد َمَضى َقْب ُ َعَلْيهِّ َوَسلَّمَ -اْلَحَسُن: ُثلٌَّة مِّ ، -َصلَّى  َّ

ةِّ إَِّلةى َمةْن َكةاَن َقةْبَلُهْم ألَِّنَّ اأْلَْنبَِّيةاَ  الْ اللَّهُ  ةاَِ َِ . َوُسةم وا َقلِّةيال  بِّاإْلِّ ََ ْنُهْم بَِّكَرمِّ يَن مَّ اْرَعْلَنا مِّ مِّ ُمَتَقةد ِّ
يقِّ مِّ  َزاُدوا َعَلى َعَددِّ َمْن َسَبَق إَِّلى التَّْصدِّ ْنُهْم، َِ يَمانِّ مِّ ابُِّقوَن إَِّلى اإْلِّ َكُثَر السَّ تَِّنا.َكُثُروا َِ   "ْن َُمَّ

ُهم  ب َ َوم أَ قول :  ن  َنض م  َعل  لمهض نعهم؟  هذا الوص  يم ن أ  يدرال  أحهد؟ ؛ أل منهم أو معهم ؛الل ُهم  اج 
هم تقههول: اللهههم اجعلنههض مههنهم أو اجعلنههض معهههم؟ مههض يم ههن تصههيو يههأتف ذالههو الصههحضب  والثنههضت علههي

 نهم. يم ن؟م
 :................طالب
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 المهله وههل أنه  مهن السهضبقين؟ أل   ،المجزو  ب  أنأ لسه  مهن الصهحضب  .يو منهملكن مض تص
  يقول: اللهم اجعلنهض مهنهم؛ يعنهف ههذا الوصه  يتعهدى إلهَ غيهوهم أو بضإللحهضا تكهو  -رحم  ف-

السبق النسبف فههذا يدراله ، ويم هن إذا الض  المقصود بضلسبق  ن منهم.تك ، ولو لممنزل المعهم فف 
إذا دُعف إلَ أي بضب مهن أبهواب الخيهو بهضدر  ،خو الزمض ، ولو الض  فف آيتص  ب  الل موفقأ  

بق الم لههق الهذي نضله  مهن اسهتجضب فههف أول لسهضبقين، لكنهه  لهيت المهواد به  السهوسهضرع صهضر مهن ا
 نعم. استمو علَ ذلأ.و األمو 
 :.............طالب

 يعنف بضإللحضا. الشيخ:
 :.............طالب

 يت فف وصلهم.نعم، بضإللحضا ل الشيخ:
ة" َكُثةَر السَّ يَن َكُثةُروا َِ مِّ ةِّ إَِّلى َمةْن َكةاَن َقةْبَلُهْم ألَِّنَّ اأْلَْنبَِّيةاَ  اْلُمَتَقةد ِّ اَِ َِ ابُِّقوَن إَِّلةى َوُسم وا َقلِّيال  بِّاإْلِّ

تَِّنا ْن َُمَّ يقِّ مِّ َزاُدوا َعَلى َعَددِّ َمْن َسَبَق إَِّلى التَّْصدِّ ْنُهْم، َِ يَمانِّ مِّ َْ:، اإْلِّ َلمَّا َنَزَل َهَذا َشقَّ َعَلى  َوقِّي
 ِّ ُ َعَلْيهِّ َوَسلَّمَ -ََْصَحابِّ َرُسولِّ  َّ َنَزَلْت:  -َصلَّى  َّ لِّةينَ }َِ َن اأْلَوَّ ةرِّينَ  (13َُّثلٌَّة مِّ ةَن اآْلخِّ  {َوُثلَّةٌة مِّ

َقاَل النَّبِّي   [14:13]الواقعة ُ َعَلْيهِّ َوَسلَّمَ -َِ ِّْ اْلَجنَّةةِّ إِّن ِّي أَلَْرُرو »: -َصلَّى  َّ ََْن َتُكوُنةوا ُرُبةَع ََْهة
ُموَنُهْم ِِّي الن ِّْصفِّ الثَّانِّي ِّْ اْلَجنَّةِّ َوُتَقاسِّ ْصَف ََْه ْْ نِّ ِّْ اْلَجنَّةِّ ََ ْْ ُثُلَ  ََْه َرَواُإ َََُو ُهَرْيَرَة  َذَكةَرُإ  «ََ

ي  َوَ ْيُرُإ. َوَمْعَناُإ َثاَِّتٌ   ..."اْلَماَوْردِّ
 مخوأل؟ الشيخ:
 .....:.......طالب

 نعم. الشيخ:
َهةةا َمْنُسةةوَخةٌ " ةةُه َََراَد ََنَّ . َوَكََنَّ ةةنِّ َمْسةةُعودط َْ ِّ ي ِّ َعْبةةدِّ  َّ ةةْن َحةةدِّ يحِّ ُمْسةةلِّمط مِّ ِِّةةي َصةةحِّ َِّةةٌت   َوَمْعَنةةاُإ َثا

 ..."َواأْلَْشَبُه ََنََّها ُمْحَكَمٌة ألَِّنََّها َخَبرٌ 
 نعم. والنس"   يدخل األخبضر.

ََ ِِّي َرَمة" ََ َوألَِّنَّ َذلِّ ةْن َسةابِّقِّيَنا، َولِّةَذلِّ . َقةاَل اْلَحَسةُن: َسةابُِّقو َمةْن َمَضةى ََْكَثةُر مِّ َتةْينِّ اَعَتْينِّ ُمْخَتلَِِّ
رِّينَ }َقاَل:  َن اآْلخِّ ٌْ مِّ ةابِّقِّيَن:  [14]الواقعة: {َوَقلِّي ةَوى السَّ ةينِّ َوُهةْم سِّ ِِّةي ََْصةَحابِّ اْلَيمِّ ُثلَّةٌة }َوَقاَل 

لِّةةينَ  ةةَن اأْلَوَّ ةة (39َّمِّ رِّينَ َوُثلَّةةٌة مِّ بِّةةي   [40-39ة]الواقعةة{َن اآْلخِّ ََ َقةةاَل النَّ ُ َعَلْيةةهِّ -َولِّةةَذلِّ َصةةلَّى  َّ
ِّْ اْلَجنَّةةِّ  إِّن ِّي أَلَْرُرو ََنْ »: -َوَسلَّمَ  لِّةيَن }ُثةمَّ َتةاَل َقْوَلةُه َتَعةاَلى:  «َتُكوَن َُمَّتِّي َشْ َر ََْهة ةَن اأْلَوَّ ُثلَّةٌة مِّ

رِّينَ  َن اآْلخِّ َياُن َعةْن َََبةانط  [40-39ة]الواقع {َوُثلٌَّة مِّ . َوَرَوى ُسةِْ إِّ اأْلُمَّةةِّ ْن َهةذِّ ٌّْ مِّ ٌد: ُك َقاَل ُمَجاهِّ
بِّةي ِّ  نِّ َعبَّاسط َعنِّ النَّ نِّ ُرَبْيرط َعنِّ اَْ يدِّ َْ ُ َعَلْيةهِّ َوَسةلَّمَ -َعْن َسعِّ ةْن »: -َصةلَّى  َّ يع ةا مِّ الث لََّتةانِّ َرمِّ

لِّ }َيْعنِّي  «َُمَّتِّي َن اأْلَوَّ رِّينَ  (13َّينَ ُثلٌَّة مِّ َن اآْلخِّ يقِّ {َوُثلٌَّة مِّ د ِّ َِّي َبْكرط الص ِّ . َوُروَِّي َهَذا اْلَقْوُل َعْن ََ
ُ َعْنهُ - َي  َّ ِِّ ُ َعْنهُ -. َقاَل َََُو َبْكرط -َر َي  َّ ِِّ ْن َُمَّةِّ ُمَحمَّدط -َر ُ َعَلْيهِّ -: كِّاَل الث لََّتْينِّ مِّ َصلَّى  َّ
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ْنُهْم مَ -َوَسلَّمَ  مِّ ُْ َقْولِّهِّ َتَعاَلى:   َِ ْث رَِّها، َوُهَو مِّ ْنُهْم َمْن ُهَو ِِّي آخِّ ، َومِّ لِّ َُمَّتِّهِّ ْنُهْم }ْن ُهَو ِِّي ََوَّ مِّ َِ
 ِّ ِّْ بِّةةنِّْذنِّ  َّ ةةْنُهْم َسةةاٌَِّق بِّةةاْلَخْيَرا ةةٌد َومِّ ةةْنُهْم ُمْقَتصِّ ةةهِّ َومِّ سِّ َْ  [32]ِةةاطر: {َظةةالٌِّم لَِّنِْ ةةَن } َوقِّيةة ُثلَّةةٌة مِّ

لِّينَ  .  [13:قعة]الوا{ اأْلَوَّ إِّ اأْلُمَّةِّ لِّ َهذِّ ْن ََوَّ رِّينَ }ََْي مِّ َن اآْلخِّ ٌْ مِّ ُيَسارُِّع ِِّي   [14]الواقعة: {َوَقلِّي
لِّةيَن، َولَِّهةَذا َقةاَل  ِّْ َحتَّى َيْلَحةَق َدَرَرةَة اأْلَوَّ ةاَلمُ -ال َّاَعا ةاَلُة َوالسَّ ةي»: -َعَلْيةهِّ الصَّ ُثةمَّ  «َخْيةُرُكْم َقْرنِّ

َمْعَنى ُثلَّةط َسوَّى ِِّي ََْصَحابِّ الْ  ْيَ  ََْي َقَ ْعُتُه، َِ ْن َثَلْلُت الشَّ يَن. َوالث لَُّة مِّ رِّ لِّيَن َواآْلخِّ ْيَن اأْلَوَّ ينِّ ََ َيمِّ
اجُ  ِِّْرَقةط  َقاَلُه الزَّرَّ وَنةط }َقْوُلُه َتَعاَلى: ، َكَمْعَنى  ُِ ابُِّقوَن ِِّي  [15]الواقعة: {َعَلى ُسُررط َمْو : السَّ ََيِّ

، ََْي َمَجالُِّسةةُهْم َعَلةى ُسةةُررط َرْمةةُع َسةةرِّيرط اْلَجنَّةةِّ َعَلةة ةوَنةط }، ى ُسةةُررط ُِ ةةُن  [15]الواقعةةة: {َمْو َقةةاَل اَْ
ةةا:  ةةنِّ َعبَّةةاسط َيض  . َوَعةةنِّ اَْ ِّْ ر ِّ َواْلَيةةاُقو َكٌة بِّالةةد  ْكرَِّمةةُة: ُمَشةةبَّ . َوَقةةاَل عِّ : َمْنُسةةوَرٌة بِّالةةذََّهبِّ ةةاسط َعبَّ

ةةةوَنةط } ُِ ةط  [15]الواقعةةةة: {َمْو ةةةعط آَخةةةَر: َمْصةةةُِوَِ ِِّ ِِّةةةي َمْو ةط } ، َكَمةةةا َقةةةاَل   {َعَلةةةى ُسةةةُررط َمْصةةةُِوَِ
: [20]ال ةةةور: ةةةيرِّ اسِّ . َوِِّةةةي التََِّ : َمْرُموَلةةةٌة بِّالةةةذََّهبِّ ةةةةدط ةةةا َوَعةةةْن ُمَجاهِّ ةةةةوَنةط }. َوَعْنةةةُه َيض  ُِ  {َمْو
ِّْ  [15]الواقعة: ر ِّ َواْلَيةاُقو َكٌة بِّالةد  َبْرَرةدِّ  ََْي َمْنُسوَرٌة بُِّقْضَبانِّ الذََّهبِّ ُمَشةبَّ ةُن النَّْسةُج  -َوالزَّ ِْ َواْلَو

ْرٌع  ةوٌن، َودِّ ُِ ُهةَو َمْو ةْوَق َبْعةضط َِ ُِاَلٌن اْلَحَجَر َواآْلُرةرَّ َبْعَضةُه َِ َن  َِ اْلُمَضاَعُف َوالنَّْضُد، ُيَقاُل: َو
، َقاَل اأْلَْعَشى:  ةط ُْ َمْصُِوَِ ْث وَنٌة ََْي ُمْحَكَمٌة ِِّي النَّْسجِّ مِّ ُِ  َمْو

ْن َنْسجِّ   ..."داود َومِّ
ههُلوَفٍ {}ملسههو  البعيهههض فههوا بعههض فهههف مصههلوف  المههض جههضت فههف اآليهه    إذا الضنهه  َعَلههَ ُسههُوٍر َمص 
فههف  نفيبههي  قههد يههأتف الللهه  مجمهه   فههف موعههع  . مههض يلسههو مههن القههوآ  القههوآ  وأولههَ [20]ال ههور:
حهد، وننونهض ين إ  إذا جمعنهض المواعهق اللههض فهف موعهٍق واخهو، ومثهل مهض قلنهض أنه    يتبهآٍق موع

ض لكن جمق األللهضم فهف موعهٍق واحهد التهف تتعلهق بموعه ٍع واحهد ههذا يحهل إشه ض   و السيضا أيي 
 ا.كبيو  جد  

 َقاَل اأْلَْعَشى: "
ةةةةةْن َنْسةةةةةجِّ  ةةةةةوَنةٌ  َومِّ ُِ  َداُوَد َمْو

 
يةةةَرا  عِّ يةةةر ا َِ  ُتَسةةةاُق َمةةةَع اْلَحةةةي ِّ عِّ

 
ا:  َوَقاَل َيض 

ةةةةةوَنةٌ  ُِ  َوَبْيَضةةةةةاُ  َكةةةةةالنَّْهيِّ َمْو
 

ةةْوَق َرْيةةبِّ اْلَبةةَدنْ    َلَهةةا َقةةْوَنٌ  َِ
 

ةةْن ُسةةُيورط ُيْنَسةةُج  ةةيُن: بَِّ ةةاٌن مِّ ِِّ ْنةُه اْلَو ، َومِّ ي َسةةْ ُحُه بَِّمْنزَِّلةةةِّ اْلَمْنُسةةوجِّ ةةوُن: الَّةةذِّ ُِ يُر اْلَمْو ةرِّ َوالسَّ
ْنُه َقْوُلُه: ، َومِّ ُْ َبْعُضُه ِِّي َبْعضط َيْدُخ ََ تَ  َِ يُنَهاعْ إَِّلْي ِِّ ا َو  .ُدو َقلِّق 

ئِّيَن َعَلْيَهاُمتَّ } ُررِّ  [16]الواقعة: {كِّ ا  [16]الواقعة: {ُمَتَقاَِّلِّينَ }ََْي َعَلى الس  ََْي ََّل َيَرى َبْعُضُهْم َقَِ
ُئةةوَن ُمَتَقةةاَِّلِّيَن.  ، ََْي َيتَّكِّ ِِّةةي اْلُمةةْؤمِّنِّ َوَزْوَرتِّةةهِّ َوََْهلِّةةهِّ ةةرَُّة، َوَهةةَذا  ةةُم اأْلَسِّ ْْ َتةةُدوُر َِّهِّ ةة ََ ،  هَقاَلةةَبْعةةضط
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ةدٌ  ةةنَِّذا َََراَد اْلَعْبةُد ََْن َيْجلِّةةَ  َعَليْ ُمَجاهِّ َِ ، َراعط اَئةةةِّ ذِّ ْ ِّ َسةرِّيرط َثاَلُثمِّ : ُطةةوُل ُكةة َهةةا  َوَ ْيةةُرُإ. َوَقةةاَل اْلَكْلبِّةي 
َعْت. نَِّذا َرَلَ  َعَلْيَها اْرَتَِ َعْت َِ َِ  "َتَوا

هض ر هم سهتو  ذأههل الجنه  طهولراع ارتلهضع السهويو، و فهف ا رتلهضع ارتلضعههض ف فمضوه  ذ يعنف طولههض اع 
هض؟فكي  ي و  السويو ف فمضوه  ذراع وطهول مهن يجلهت عليه  سهتو  ذ يقهول: فهإذا أراد العبهد أ   راع 

 ؛ أي انخلي  فإذا جلت عليهض ارتلع . يجلت علي  تواعع
 علَ محمد وعلَ آل  وصحب  أجمعين. اللهم صل   

 :............طالب
فيحوص اإلنسض  علهَ  ،م لق  م ن أ  ي و نسبف وي: السبق هو الوص  يم ن أ  ي و  الشيخ

 أ  يتص  ب  فف الل بضب من أبواب الدين.


