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 .نعم .السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

وعللى للله  عللى نييالا محملد العالمين، وصلى هللا وسللم بسم هللا الرحمن الرحيم، الحمد هلل رب
  :-رحمه هللا تعالى–قال اإلمام القرطيي  .وصحيه

ٌَ َكل}: َقْوُلُه َتَعاَلى" لُه َلُقلْرل ليٌم ِننَّ ِِ ََ َع ُه َلَقَسٌم َلْو َتْعَلُملو ََلاب  َفاَل ُأْقِسُم ِبَمَواِقِع الاُُّجوِم َوِإنَّ ِريٌم ِفلي ِك
ََ َتْاِزيٌل ِمْن َربِ  اْلَعاَلِمينَ  ُرو ُه ِنَلَّ اْلُمَطهَّ َ  ََل َيَمسُّ    :ِفيِه َسْيُع َمَساِئل .[80-75]الواقعة:{َمْكُاو

ِرين {َفاَل ُأْقِسمُ }: اَلى: َقْوُلُه َتعَ اْْلُوَلى  "." ََل " ِصَلٌة ِفي َقْوِل َأْكَثِر اْلُمَفسِ 
ألنه لو كانت نافيةة  ؛الصلةبعن الصلة أو عن الزائد ويعبرون  ،ة وإنما هي صلةيعني ليست نافي
فةي أثرةر مةن مومة  مةن وهةو ؟ (وإنه لقسةم)القسم ثم يقول  نفيكيف ي (وإنه لقسم)ما جاء بعدها 

أقسةام مةن    يوهة[ 1:لةد]الب}ال ُأْقِسُم ِبَهَذا اْلَبَلةِد{  :مرلا [ 1]القيامة: }ال ُأْقِسُم ِبَيْوِم اْلِقَياَمِة{ :القرآن
وسةيتيي بقيةة المةلم علة   ،ولذا أثرةر المفسةرين يقولةون أنهةا صةلة ،للقسم افيا يست نل -جل وعل-

 نعم. ذلك.
ا ِهلَي َنْفلٌي، َواْلَمْعَالى: َللْيَْل اْْلَْملُر َكَمل اْلَفلرَّا:: َوَقلالَ   .َلَقَسلمٌ  َوِإنَّلهُ  َواْلَمْعَاى: َفُأْقِسُم، ِبَدِليِل َقْوِله:"

ََ َكَذا َفلاَل ُُِريلدُ  ِ َما َكا ُجُل: ََل َوَّللاَّ ، ُثمَّ اْسََْأَنَف ُأْقِسُم. َوَقْد َيُقوُل الرَّ ََ ِبلِه َنْفلَي اْلَيِمليِن، َبلْل  َتُقوُلو
م  ".ُُِريُد ِبِه َنْفَي َكاَلم  َتَقدَّ

أنت ينف   ال ؟هل أنت ينف  القسم .ال و  :أيذهب معي اليوم؟ فتقول شخص: كما يقول لكنعم 
 نعم.ثلمه ويقسم عل  مدِه. 

، َبلْل ُهلَو َكلَذا: َأيْ " ُُ ْاِييلِه َكَملا َقلالَوِقيللَ . َلْيَْل اْْلَْمُر َكَما َذَكلْر َأََل ِعلْم  :: " ََل " ِبَمْعَالى " َأََل " ِللََّ
َها الطََّلُل اْلَياِلي  .َصَياًحا َأُُّ
للَه ِبَهللَذا َعَلللى َفِ لليلَ  َِ ِليَ َوَنيَّ للُه َلللْيَْل ِبِرللْعر  َوََل ِسللْحر  ََللَدبَُّرو ُ ِة اْلُقللْرل . َوََل ِكَهاَنللة  َكَمللا َمَعُمللوا ، َوَأنَّ

ِم َعَلى ا)َفََلُْقِسُم(  َوِعيَسى ْبُن ُعَمرَ  َوُحَمْيدٌ  اْلَحَسنُ  َوَقَرأَ  ، لََّْحِقيِق َوُهَو ِفْعُل َحال  ِبَغْيِر َأِلف  َبْعَد الالَّ
َََدٌأ َمْحُذوفٌ  ُر ُمْي  ".الََّْقِدُُر: َفََلََنا ُأْقِسُم ِبَذِلكَ  ،َوُيَقدَّ

 )َفََلُْقِسةُم(يمون الم مزحلقة في خبر ُمبتدأ محةذو   ،خبرهِ في م واقعة في جواِب اللأن يمون هذه 
مةا فيهةا [ 21]النمةل: {}أَلَْذَبَحنَّهُ  :-جل وعل-يمون هذه األلف موجودة في الرسم فقط كما بقوله و 

 ،لةي  لهةةا معنةة  ؟معتبةةر  ودة لمةةن هةةل ينهة  بهةةا أو لهةا معنةةذه موجةألةف بةةين الهمةزة والةةذال هةة
 [21]النمةل: {}أَلَْذَبَحنَّهُ مرل ما قلنا في  )َفََلُْقِسُم(، {َفَل ُأْقِسمُ } :فيكون قوله ،مون هذه من جنسهاتف

 نعم. .)َفََلُْقِسُم(وينه  بها هكذا  ،للرسم وإال ال حقيقة لها ة األلف هذه مجارا 
َِْقيَ َوَلْو أُ " َِ َملَع اْلِفْعلِل الَّلِذي ُُلَراُِ ِبلِه اَِلْسل ، َوَقْد َجاَ: َحْذُف الاُّو َُ اَل ِريَد ِبِه اَِلْسَِْقَياَل َلَلِزَمِت الاُّو

َمَواِقللُع الاُُّجللوِم: َمَسللاِقُطَها َوَمَغاِرُبَهللا ِفللي  {الاُُّجللوِم ِبَمَواِقللعِ } الثَّاِنَيللُة: َقْوُلللُه َتَعللاَلى:، َوُهللَو َاللاذ .
ةَ  َقْولِ  ََاَِ  ..."َعَطاُ: ْبُن َأِبي َرَباحوقال  .َوَغْيرِ ِ  َق
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َمةا َمَنَعةَك } .اللم هذه التي قالوا أنها زائدة يعني في بعض الملم يربت وفة  السةيان نفسةِه ُيحةذ 
 ال يسجد. نعم؟ .في بعض الموام  فيها الما  [75]ص:{َأْن َيْسُجدَ 
 :.........طالب
 م؟: فتتيي هكذا، نعالريخ
 جد.ال يس: أطالب
جود لةي  مةن ت فيهةا ال، والمقصةود مةا منعةك مةن السةرَبةفةي موامة  يُ  .جدال  يسمنعك أ :الريخ

أهةل العلةم أو يمةةون  رريقة فتمةون هةذه ال مةةن حيةع المعنة  صةلة كمةا جدهةو لةم يسة ،عةدم السةجو
ن لهةا نييةر فةي اولةو صةحت لمة )َفََلُْقِسةُم(عل  قراءة الحسةن لمةن مةا أانهةا ُمتةوايرة قةراءة الحسةن 

 .[21]النمل: {}أَلَْذَبَحنَّهُ  :زيادة األلف كما في قوله
 طالب:............

 : إي.الريخ
 طالب:............

 : كيف؟الريخ
 طالب:............

يخةر  معةي اليةوم  :يعنةي لةو قةال لةك ،ايلزم أن يكةون مةذكور  ما ،يكون في كلم مقدر: ال، الريخ
 :قلةت ،أنت حةريص علة  بلةب العلةم ،نشو  نزهة رحلةو ينا نهل  يحضر الدرس خلداعي له ما 

 نعم.لملمك الذي هو مضاد لملمِه.  والتتثيد ،النفي هذا منصب عل  كلمهِ  .ال و 
ةَ  َمَواِقلُع الاُُّجلوِم: َمَسلاِقُطَها َوَمَغاِرُبَهللا ِفلي َقلْولِ " ََللاَِ  ُلَهللاَمَاامِ  :قلال َعَطلاُ: ْبللُن َأِبلي َرَبلاح   َوَغْيلرِ . َق
ْوَم اْلِقَياَمةاْنِكَداُرَها َوا :اْلَحَسن قالو  َثاُرَها َُ َِ اكو  .ْن حَّ ََ َأْهُل اْلَجاِهِليَِّة  :قال ال َّ َِي َكا ِهَي اْْلَْنَواُ: الَّ
ََ ِنَذا ُمِطللُروا َقللاُلوايَ  يُّ قللال  .: ُمِطْرَنللا ِبَاللْوِ: َكللَذاُقوُلللو َُ َقْوُلللُه َتَعللاَلى: اْلَمللاَوْرِِ  {َفللاَل ُأْقِسللمُ }: َوَيُكللو

َِِه ِمْن َنْفِي اْلَقَسِم  ".ُمْسََْعَماًل َعَلى َحِقيَق
 ييعنةي إذا كةان المةراد نفة .نةه قسةمإهذا إثبةا   [76]الواقعة:{ }َوِإنَُّه َلَقَسم  لمن ُيشكل عليه ما بعدُه 

نَّةُه َلَقَسةم  َلةْو َيْعَلُمةوَن }َوإِ لمن َيرد عليةه  {َفَل ُأْقِسمُ }بالقسم فيتجه إنها  ما يعتقدونه في النجوم المؤكد
 نعم. .[76]الواقعة:َعِييم { 

ِ َتَعلاُهلَو َقَسلمٌ   قال اْلُقَرْيِريُّ "و  َْ ُيْقِسلَم ِبَملا ُُِريلدُ ، َوّلِلَّ ِ َتَعلاَلى َلى َأ َْ ُنْقِسلَم ِبَغْيلِر َّللاَّ ، َوَللْيَْل َلَالا َأ
 ".َوِصَفاِتِه اْلَقِديَمةِ 

لمن بعضهم يفرن بين الصفا  الذاييةة والصةفا  الفعليةة  نعم. ،ةأن نقول قديم حتا ال نو  وصفايه
 نعم. وال ُيجيز بالصفا  الفعلية. -جل وعل-فُيجيز القسم بالصفا  الذايية كالقسم باهلل 

للُدلُّ َعَلللى َهللَذا ِقللَراَ:ةُ " ُلوَقاِتللِه )َفََلُْقِسللُم(  اْلَحَسللنِ  ُقْللُت: َُ ِْ ِفللي َغْيللِر َوَملا َأْقَسللَم ِبللِه ُسللْيَحاَنُه ِمللْن َم
ََاِبِه. َوَقالَ  : اْلُمَراُِ ِبَمَواِقِع الاُُّجوِم َمْوِضع  ِمْن ِك ُ َتَعلاَلى  اْبُن َعيَّاس  َِ ُنُجوًملا، َأْنَزَللُه َّللاَّ ُنُزوُل اْلُقْرل
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َماِ: اْلُعْلَيا  َفَرِة اْلَكاِتِيينَ ِمَن اللَّْوِح اْلَمْحُفوِظ ِمَن السَّ لِنَلى السَّ َملُه السَّ ِعْرلِريَن  ِجْيِريللَ  َفَرُة َعَللى، َفَاجَّ
َمهُ َلْيَلةً  اَلةُ  ُمَحمَّد   َعَلى ِجْيِريلُ  ، َوَنجَّ اَلُم ِعْرِريَن َسَاةً َعَلْيِهَما الصَّ ْاِزُلُه عَ  َوالسَّ َلى اْْلَْحَداِث ، َفُهَو ُُ

َِهِ  يُّ  ؛ َحَكا ُ ِمْن ُأمَّ ي   اْبِن َعيَّاس   َعنِ  اْلَماَوْرِِ دِ  َثَاا  :ُبو َبْكر  اْْلَْنَياِريُّ أَ  َوَقالَ  .َوالسُّ ِنْسَماِعيُل ْبُن  َحدَّ
ََ اْلَقاِضلي َثَاا ِنْسلَحا ُُ ْبللُن اْلِمْاَهلالِ  َحللدَّ لا َثَاا َحجَّ للامٌ  َحلدَّ اْبللِن  َعلنِ  َصللاِل   َأِبلي  َعلنْ  اْلَكْلِيللي ِ  َعلنِ  َهمَّ

َُ ِنَلى َسَما:ِ َقالَ  َعيَّاس   ْنَيا ُجْمَلًة َواِحل: َنَزَل اْلُقْرل ََ َبْعلَد َنلَزَل ِنَللى اْْلَْرِ  ُنُجوًملا، ُثلمَّ َدةً  الدُّ ، َوُفلرِ 
  ُ ُ  َخْمَْل لَيا ِ َتَعاَلى َوَأَقلَّ َوَأْكَثرَ َذِلَك َخْمَْل لَيا }َفال ُأْقِسلُم ِبَمَواِقلِع الاُُّجلوِم َوِإنَّلُه  :، َفَذِلَك َقْوُل َّللاَّ

ََ عَ  ٌَ كَ َلَقَسٌم َلْو َتْعَلُمو ُه َلُقْرل يٌم ِننَّ  ".{ِريمٌ ِِ
ومةن أهةل العلةم  ،بةن عبةاسايعني مستلة ينزيل القرآن إل  بيت العزة في السماء الدنيا مذكور عن 

ةةا علةة  -عليةةه الصةةلة والسةةلم-وال يمتنةة  معةةه أن ينةةزل عةةن النبةةي  ،مةةن يربتةةه ويصةةححه  منجما
 نعم.حسب الوقائ  والحوادث. 

ََّ َموَ  اْبِن َمْسُعوِ   َعنِ  اْلَفرَّا:ُ  َوَحَكى" ِبَمْوِقلِع" " َواْلِكَساِئيُّ  َحْمَزةُ  َوَقَرأَ  اِقَع الاُُّجوِم ُهَو ُمْحَكُم اْلُقْرلَ.َأ
ِعللللللليُّ  َمْسلللللللُعوِ   ْبلللللللنِ  َّللاَِّ  َعْيلللللللدِ  َوِهلللللللَي ِقلللللللَراَ:ةُ ، َعَللللللللى الََّْوِحيلللللللد َِ َواْبلللللللُن  َواْْلَْعَملللللللُ   َوالاَّ

ََ َعَلى اْلَجمْ و  َيْعُقوب. َعنْ  َوُرَوْيْل   ُمَحْيِصن   ي اْلَواِحلُد اْلَياُقو لُه اْسلُم ِجلْاْل  ُُلَ ِِ  ِع َفَملْن َأْفلَرَِ َفَِلَنَّ
 "ِفيِه َعِن اْلَجْمِع، َوَمْن َجَمَع َفاِلْخَِاَلِف َأْنَواِعه.

 نعم. فيد العموم.يموق  مفرد مضا  
ٌَ َكِريمٌ } :َقْوُلُه َتَعاَلى :الثَّاِلَثة" ُه َلُقْرل ََّ الْ ِقيلَ  {ِننَّ ، َأيْ َهلاَ: َتُعلوُِ َعَلل: ِن َِ ََ َلَقَسلٌم : نِ ى اْلُقلْرل ََّ اْلُقلْرل

يمٌ  ِِ ليمٌ َوِقيللَ . َوَغْيلُر ُ  اْبلُن َعيَّلاس   ؛ َقاَللهُ َع ِِ ُ ِبلِه َع ٌَ َكلِريمٌ } : َملا َأْقَسلَم َّللاَّ لُه َلُقلْرل ُذِكلَر اْلُمْقَسلُم  {ِننَّ
ََّ َهللَعَلْيللِه، َأيْ  ََ ُقللْرل: ُأْقِسللُم ِبَمَواِقللِع الاُُّجللوِم ِن ، َوَلللْيَْل َلللْيَْل ِبِسللْحر  َوََل َكَهاَنللة  ، ٌَ َكللِريمٌ َذا اْلُقللْرل

ٌَ َكِريٌم َمْحُموٌِ ، َبْل ًرى ِبُمْفََ  ِه ُهَو ُقْرل ُ َتَعاَلى ُمْعِجَزًة ِلَاِييِ  ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ َص -، َجَعَلُه َّللاَّ ، َوُهَو -لَّى َّللاَّ
ِهلْم، َكِريٌم َعَلى اْلُملْ ِماِ  لُه َكلاَلُم َربِ  لَما:ِ ، َوِالَفاُ: ُصلُدوِرِهمْ يَن، ِْلَنَّ لُه تَ َكلِريٌم َعَللى َأْهلِل السَّ ْاِزيلُل ، ِْلَنَّ

ِهْم َوَوْحِيهِ   ".: َكِريمٌ َوِقيلَ . َربِ 
لمتةاب كةلم   هةو ا .وفضله عل  سةائر المةلم كفضةل   علة  خلقةهِ  -جل وعل-هو كلم   

 نعم.  ُيخابب ربُه بهذا الملم.ُيناجي   ،مكتنما خابب الرحمن بالمل ه أ الذي من قاَم يقر 
َِ َوَمَعاِني اْْلُُمورِ " . َوِقيَل: َكِريٌم ِلَما ِفيِه ِمْن َكِريِم اْْلَْخاَل  َ ُلو ِْ  ".َوِقيَل: َكِريٌم َأْي: َغْيُر َم

فةل  .ألنه قد يوصف المخلون بتنه كةريم ؟يؤخذ هذا المعن  من هذا اللفظ كريم غير مخلون ثيف 
ن تكةةيعنةي  ،كةريم يعنةي غيةر مخلةون  :مةا أدري مةا وجةه قةول مةن قةال .م والخلة بةين المةر  يتنةافال

 .نه كلُمه من أن نجعله كخلقهأل  -جل وعل-نه أثرم عل    أالمراد 
 ..:.......طالب
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يتصةف فةلن مةن النةاس  .ينةافر بةين وصةفِه بتنةه كةريم وبتنةه مخلةون  لي  هناكأنا أقول : الريخ
الةذي هةو كلمةُه  -جةل وعةل-لمةن مةن كرامتةِه علة     ،وهو مخلون  ،رجل كريمل: إنه بتنه كريم

 نعم. أن يكون كخلٍ  من خلقه. -جل وعل-وصفة  من صفايِه يتب  هذه المرامة عل    
َُِّم َقاِرُئه" ُُِه، َوُيَع ُم َحاِف ُه ُيَكرَّ   .َوِقيَل: ِْلَنَّ

َ  ِفي ِكََاب  َمْكاُ } َقْوُلُه َتَعاَلي: :الرَّاِبَعة ِ َتَعاَلى {و ٌَ ِعْاَد َّللاَّ  ".َمُصو
فحافيةةُه  ،ي بةهوينتقةل وَيَتَعةةَدذ هةذا التمةريم إلة  مةةن يعتنة ،كةريم َفِعيةل بمعنةة  مفعةول مكةرم يعنةي

ةا كةذلك مكرم وقارئُه ُمعيةم هةو كةريم عنةد   وكةل مةن لةُه ُعلقةة وصةلة بةالقرآن ف ،والعامةل بةه أيضا
 نعم.ُممرم  عندُه. 

{}ِفي ِكََاب  َمكْ "  َ َ  َمْحُفلوٌظ َعلِن اْلَياِطلِل. 78]الواقعة: ُاو ِ َتَعلاَلى. َوِقيلَل: َمْكُالو ٌَ ِعْاَد َّللاَّ [ َمُصو
لَماِ:؛ َقاَللهُ  ََاٌب ِفلي السَّ ََاُب ُهَاا ِك َأْيً لا: ُهلَو  َعيَّلاس   َواْبلنُ  َجلاِبُر ْبلُن َمْيلد   َوَقلالَ  اْبلُن َعيَّلاس. َواْلِك

ْالللللِزُل  :ْكِرَملللللةعِ وقلللللال . اللَّلللللْوُح اْلَمْحُفلللللوظُ  َِ َوَملللللْن َُ ْنِجيلللللُل ِفيِهَملللللا ِذْكلللللُر اْلُقلللللْرل الََّلللللْوَراُة َواإلِْ
: وقال.َعَلْيه يُّ دِ  ُبورُ  السُّ ةُ  ُمَجاِهدٌ وقال . الزَّ ََاَِ ِدُاَ  :َوَق  "ا.ُهَو اْلُمْصَحُف الَِّذي ِفي َأُْ

يناله األيةدي إال مةن ال  ؟في كتاب مخفي كونهما معن   .المن مقتضاُه اإلخفاء ؛لمن قوله مكنون 
ةةةةُروَن{ :سةةةترن اميةةةة  مةةةن لةةةةه قةةةدرة علةةةة  المةةة  إال مةةةةن ج أيةةةدي فةةةل ينالةةةةه .سةةةترنيا  }ِإالَّ اْلُمَههَّ

أو  ،نةةزل إلةة  بيةةت العةةزةألمتةةاب الةةذي أو ا ،أنةةه المةةراد بةةه اللةةوظ المحفةةو سةةواء قلنةةا [ 79]الواقعةةة:
ُه ِإالَّ اْلُمَههَّرُ عل  كل حال  ،الذي بتيدينا عليةه -وجاء في كتةاب النبةي  ،[79]الواقعة: وَن{}ال َيَمسُّ

-مة  قولةه  «َأالَّ َيَمة َّ اْلُقةْرآَن ِإالَّ َبةاِهر  و »عمةرو بةن حةزم عن برية  أبة  بكةر  -الصلة والسلم
ُروَن{ :-جل وعل ُه ِإالَّ اْلُمَههَّ وأنةه ال يجةوز  فاشةتربت الههةارة لمة  القةرآن[ 79]الواقعةة: }ال َيَمسُّ

الذي في اللةوظ نه إوإذا قلنا  .هذا وامحهذا إذا قلنا أنه المصحف الذي بتيدينا  .لمحدٍث أن يمسه
عبةاس فاالسةتدالل بةه علة  اشةترا   أو المتاب الذي أنزل إل  بيت العةزة علة  قةول ابةن ،المحفو 

بةةن ااالسةتدالل باييةة علةة  اشةترا  الههةةارة لمة  المصةةحف فيهةا نةةوش خفةاء إال أن شةةي  اإلسةلم 
آدم  يا يدل علة  اشةترا  الههةارة لمة  بنةأن هذه ايية وإن كانت في الملئمة إال أنه ييمية يقول
نهةا ال يفةارقهم وال يمكةن وصةفهم أملئمة من وصةفهم الههةارة و الإذا كانوا  :كيف؟ قال .المصحف

علةة  هةذه الصةفة وإن كانةةت ال يفةارقهم لمةةن و  علةة  أنهةم ال يمسةونه إال بهةةذه الحالةة بضةدها ُنةصَّ 
 .ههرفل يمسه بنو آدم إال وقد ي ،يص عليها يدل عل  أن لها أثر في الم التنص

 ،بهةر  :يعنةي المةرأة إذا بهةر  مةن حيضةها يقةال لهةا ،يبق  الفةرن بةين المههةرون والمتههةرون 
 ،نةب ال يةنُج والج ،وهةو ال يةنُج  ،فهل يكفةي بهةارة المسةلم ،لمن ال يقال يههر  حت  يغتسل

ي هذه الههارة أم البد مةن التههةر؟ أثرةر أهةل العلةم علة  أنةه البةد مةن يمف هلوال ينُج  بالمو  
 نعم.القبول عند أهل العلم. بتلق  مالذي سقناه وإن كان مرسلا إال أنه  ديعوالح ،التههر
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اِمَسة" َِ { َقْوُلُه َتَعاَلى: :اْل ََ ُرو ُه ِنَلَّ اْلُمَطهَّ ُه َهلْل اْخَُِلَف ِفي َمْعَاى ََل  [79]الواقعة: }َل َيَمسُّ  َيَمسُّ
ََ َمللللْن ُهللللمْ ُهللللَو َحِقيَقللللٌة ِفللللي اْلَمللللْل ِ ِباْلَجاِرَحللللِة َأْو َمْعًاللللى  َوَكللللَذِلَك اْخَُِلللللفَ  للللُرو    ِفللللي اْلُمَطهَّ

ََ ِملَن ا  :ُجَيْير   َواْبنُ  َوَسِعيدٌ  َأَنٌْل  َفَقالَ  لُرو ََلاَب ِنَلَّ اْلُمَطهَّ ُنوِب َوُهلُم اْلَماَلئِ ََل َيَمْلُّ َذِلَك اْلِك . َكلةُ للذُّ
ُسِل ِملْن  :َواْبُن َمْيد   َأُبو اْلَعاِلَيةِ  َوَكَذا َقالَ  ِئَكِة َوالرُّ ُسِل ِمَن اْلَماَل ُنوِب َكالرُّ ُروا ِمَن الذُّ ِننَُّهُم الَِّذَُن ُطهِ 
َم، لرٌ  َفِجْيِريلُ  َبِاي لَِ لاِمُل ِبلِه ُمَطهَّ َ الاَّ لُرو ُُُهْم ِبلَذِلَك ُمَطهَّ ُسلُل الَّلِذَُن َيِجيل ُهلُم  :اْلَكْلِيلي   قلالو . ، َوالرُّ

َفَرُة اْلِكَراُم اْلَيرَ  : َأْحَسَن َما َسِمْعُت َحْيُث َقالَ  َماِلكٌ  ، َوُهَو َنْحُو َما اْخََاَر ُ َوَهَذا ُكلُُّه َقْوٌل َواِحدٌ . َرةُ السَّ
{ :ِفي َقْوِله ََ ُرو ُه ِنَلَّ اْلُمَطهَّ َِلي ِفلي َأنََّها ِبَمْاِزَلِة اْل  [79]الواقعة: }َل َيَمسُّ  (:َعلَيَْل َوَتلَولَّى)َيِة الَّ

ِدي َسلَفَرة  ِكلَرام  َبلَرَرة  } َرة  ِبَأُْ َمة  َمْرُفوَعة  ُمَطهَّ لِريَن   {َفَمْن َااَ: َذَكَرُ  ِفي ُصُحف  ُمَكرَّ ََّ اْلُمَطهَّ ُُِريلُد َأ
ِئَكلُة الَّلِذَُن ُوِصللُفوا ِبال لهُ  : َمْعَاللىيللَ َوقِ . (طََّهلاَرِة ِفلي ُسللوَرِة )َعلَيَْل ُهلُم اْلَماَل ْالِزُل ِبللِه  {}َل َيَمسُّ ََل َُ

ََ َأيِ  ِنَلَّ  ُرو ِئَكِة َعلَ اْلُمَطهَّ ُسُل ِمَن اْلَماَل ُسِل ِمَن اْْلَْنِيَيا:ِ : الرُّ : ََل َيَمْلُّ اللَّْوَح اْلَمْحُفوَظ َوِقيلَ . ى الرُّ
َُ ِنَلَّ  ََاُب اْلَمْكُاو رُ  الَِّذي ُهَو اْلِك ِئَكُة اْلُمَطهَّ ََ اْلَماَل ََّ َوِقيللَ . و ل ِنْسلَراِفيلَ  : ِن  ؛ َحَكلا ُ ُل ِبلَذِلكَ ُهلَو اْلُمَوكَّ

ِئَكَة ََل َتَااُلُه ِفي َوْقت    :اْلَعَرِبي ِ  اْبنُ  قال .اْلُقَرْيِري   ََّ اْلَماَل ، َوَللْو  َوََل َتِصُل ِنَلْيِه ِبَحال  َوَهَذا َباِطٌل ِْلَ
ََ ِلاِل  ََ اْلُمَراُِ ِبِه َذِلَك َلَما َكا ْثَاا:ِ َكا لا َملْن َقلالَ . ِفيِه َمَجالٌ  ْسَِ ِئَكلِة ِفلي َوَأمَّ لِدي اْلَماَل لُه الَّلِذي ِبَأُْ : ِننَّ

َيلارُ ُحِف َفُهَو َقْوٌل ُمْحَََمللٌ الصُّ  لِدُاَ . َوِقيللَ َماِللك   ، َوُهلَو اْخَِ ََلاِب اْلُمْصلَحُف الَّلِذي ِبَأُْ ا، : اْلُملَراُِ ِباْلِك
ََاِب  َماِلكٌ  ى . َوَقْد َروَ َوُهَو اْْلَْظَهرُ  ََّ ِفي ِك ِ  َعْمِرو ْبِن َحْزم   َوَغْيُرُ  َأ َيُه َلُه َرُسوُل َّللاَّ ََ َصلَّى -الَِّذي َك

َُه -َعَلْيلِه َوَسلللَّمَ  َّللاَُّ  َِ ِيللي ِ  ُمَحمَّلد   ِمللنْ  :َوُنْسلل  َعْيللدِ  ْبللنِ  َواْلَحللاِرثِ  ُكللاَلل   َعْيللدِ  ْبللنِ  ُاللَرْحِييلَ  ِنَلللى الاَّ
ََ  َوَمَعلاِفرَ  ُرَعْين   ِذي َقْيلُ  ُكاَلل   َعْيدِ  نِ بْ  َوُنَعْيِم ُكاَلل   لا َوَهْملَدا ََاِبله َبْعلدُ  َأمَّ ََ ِفلي ِك َأَلَّ َيَملْلَّ » :َوَكلا

ََ ِنَلَّ َطاِهرٌ   "«.اْلُقْرل
 نعم. َوَهْمَداَن. َوَمَعاِفرَ  الملوك فهؤالء المذكرون هم ملوك ُرَعْينٍ  األقيال

يِ  :اْبُن ُعَمر َوَقالَ "  ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -يُّ َقاَل الاَّ ََ ِنَلَّ َوَأْنَت َطاِهرٌ » :-َصلَّى َّللاَّ  ".«ََل َتَمْلَّ اْلُقْرل
 أيش يقول؟مخر ؟ : الريخ
 :..........طالب
 حديع ابن عمر.: الريخ
 :..........طالب
 : ال، هذاك حديع عمرو بن حزم.الريخ
 :..........طالب
 م.نع لمرسل فيتقوذ به.: يصلح شاهد لالريخ
 :..........طالب
 : إي بييجي الحين في كلم مالك وغيره. نعم.الريخ
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لللِحيَفة ِلُعَملللرَ  ُأْخلللُت ُعَملللرَ  َوَقاَللللْت " َعلللا ِبالصَّ َخلللَل َعَلْيَهلللا َوَِ لللُه ِنَلَّ  :ِعْالللَد ِنْسلللاَلِمِه َوَقلللْد َِ }َل َيَمسُّ
} ََ لُرو ِل ُسلوَرِة )طله . َوَقلدْ َفَقلاَم َواْغَََسلَل َوَأْسلَلمَ  [79]الواقعلة: اْلُمَطهَّ . َوَعَللى َهلَذا (َمَ لى ِفلي َأوَّ
ةُ  اْلَمْعَاى َقلالَ  ََلاَِ ََ {: َوَغْيلُر  َق لُرو لُه ِنَلَّ اْلُمَطهَّ  ِملَن اْْلَْحلَداِث َواْْلَْنَجلاس  [79]الواقعلة: } َل َيَمسُّ

ْركِ  : اْلَكْلِييُّ قال و  ِبيُع ْبُن َأَنْلوقال  .ِمَن الرِ  َِ  :الرَّ ُنوِب َواْل ُه ََل َوِقيلَ . َطاَياِمَن الذُّ : َمْعَاى ََل َيَمسُّ
ََ ِنَلَّ اْلمُ  للُرو ََ َيْقللَرُهُ  ِنَلَّ اْلُمَطهَّ للُدو للدُ  ؛ َقاَلللهُ َوحِ  ََ  :ِعْكِرَمللة . َقللالَ َوَعْيللَدةُ  ُفَ للْيل   ْبللنُ  ُمَحمَّ اْبللُن  َكللا

ْاَهى َعيَّاس   َُ.".. 
يقةابلهم أهةل ف[ 28]التوبةة: {ْشِرُكوَن َنَجة   }ِإنََّما اْلمُ  :يعني في مقابل أهل الشرك الذين قال   فيهم

 نعم.مههرون. التوحيد 
ََ  :ِعْكِرَملة َقلالَ "  لَن َأَحلٌد ِملنَ  اْبلُن َعيَّللاس   َكلا َْ ُيَمكَّ ْاَهلى َأ ،  َوالاََّصلاَرى  اْلَيُهللوِِ  َُ َِ ِملْن ِقلَراَ:ِة اْلُقللْرل

ََُه نِ  اْلَفرَّا:: َوَقالَ  َ ََل َيِجُد َطْعَمُه َوَنْفَعُه َوَبَرَك ُرو  ".َلَّ اْلُمَطهَّ
فةي كتابةةه  -عليةه الصةةلة والسةلم-وقةةد كتةب النبةي  ،كةن اليهةود والنصةارذ مةةن قةراءة القةرآنال يم

ألن اييةة مةا يحصةل  [64]آل عمةران:{َيةا أَْهةَل اْلِمَتةاِب َيَعةاَلْوا ِإَلة  َكِلَمةٍة َسةَواءٍ }ة وفيه آي إل  هرقل
وأقل سورة ثلث آيا   ،مرلهسورة  لتحدي برلث آيا ا فيهتحدي كما هو مقرر لنقل ما وق  بها ال

م ولة ،أعهوني كتابكم أبل  عليةه :لمن مرل ما إذا دعت الضرورة وغلب عل  الين أنه يسلم وقال
أبلةة   كمأعهةةوني كتةةاب :بلغةةا  العةةالم فةةلذا قةةال ةالقةةرآن معانيةةه مترجمةة ،قتنةة امةةا  ،يقتنةة  بالترجمةةة

وغلةةب علة  اليةن أنةةه  ،علة  كتةابكمبةةد أن أبلة   ال :نة  قةالتقامةا و هةةا أ وقر  الترجمةة يعهةأُ  ،عليةه
وهل ينفعه وموُءُه وبهاريُةُه  ؟كما قالت أخت ُعمر لهُ  ،يومت ويههر :ُيسلم هل يكفي أن يقال له

بةد أن يتههةر؟ وهةل  قةول أنةه الهةل ن ،والمشةرك نجة  ،حال كفرِه؟ القرآن ال يمسه إال المههةرون 
 قةر اإليمةان فةي قلبةِه لمةن مةا بقةييعني و  ؟لب عل  الين أنه ُيسلمسيما إذا غ ال هذه الههارة فيدي

سةيما  ؟ الاقةرأ :مةن مصةلحة الةدعوة أن يقةال لةه يعنةي هةل ،إال أشياء يدفعُه إل  االعترا  والنه 
 .نآال أسةاءوا إلة  القةر ذبعض هةؤالء األنجةاس األنةذال األر ألن  ؛نآذا عرفنا أنه ال يسيء إل  القر إ

مةا الحكةم؟ كةان  ،نآُه مةن قةراءة القةر اه ُيسةلم إذا مكنةالمفسدة وغلب عل  اليةن أنةا من هذه فلذا أمن
إذا  ؟عليةةه أقةةرَ ن، أو نقةةول يُ آن اليهةةود والنصةةارذ مةةن قةةراءة القةةر ابةةن عبةةاس ينهةة  أن يمكةةن أحةةد مةة

 .عليه أقرَ أمكن أن يقتن  بتن يُ 
 .[6]التوبة:{َحتَّ  َيْسَمَ  َكلَم ّللاَِّ } :طالب
 ،فهةذا هةو األصةوب [19]األنعةام:{أِلُنةِذَرُثم ِبةِه َوَمةن َبَل َ } [6]التوبة:{َيْسَمَ  َكلَم ّللاَِّ  َحتَّ }: الريخ

ألن اين  ؛إليةه وأنةه ُيسةلم يءقد غلب علة  اليةن أنةه ال ُيسةو تمله أذهب به معي وأي :لمن إذا قال
  مة  مراعةاة يعني مصةالح عييمةة ُيراعة ،في كرير من األوسا  هناك مصالح يتريب عل  الدعوة

ه مةن ؤ والهدية له بل أعيةم مةن ذلةك إعهةا ،وبيب الملم له ،فلذا كان لين الملم له ،حال الداعية
ها ُيتسةامح بمرةل هةذا لمةن ن   مصةارفوهي ركن مةن أركةان اإلسةلم بةي   ،الزكاة للتتليف حال ُكفرهِ 
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ا قرَ وكونه يُ  ،أما الترجمة ال إشكال فيها .ه المصحف يحتا  إل  يتملءإعها أ عليه القرآن هذا أيضا
 نعم. هو األصل.

 طالب:............
مةةا أو مةةا يسةةمونه  ذ يةةر ...كلةةه فةةي الجةةوال أو ،المصةةحف بهةةذا الجةةوال يتمةةل :لةةو قيةةل لةةه: الرلليخ
ةةة ،قةةةرأاأدري،  فةةةي لة فةةةي األمةةةة َن مةةةن الُمصةةةحف هةةةذا موجةةةود اين لمةةةن المسةةةتمةةةن غيةةةر أن ُيَمم 
 نعم. مرل هذا لمن إذا ييسر هذا األمر سهل. فترض أنه ما موجودن ،عصورها

 طالب:............
ةةا أل: الرليخ هنةةا  ،والقةرآن ال يمسةةه إال المههةةرون  ،ن المشةةرك نجةة هةةذا مةةن ُرجةةي إسةلمه عموما

 نعم. محل اإلشكال.
 طالب:............

 إي صفحة نعم من القرآن وصفحة مترجمة.: الريخ
 طالب:............

 : غير باهر.الريخ
 طالب:............

 ؟اين أيهما أثرر الترجمة أو القرآن: الريخ
 : الترجمة.طالب
عةن الترجمةة ن ُمتميةزاا آن إذا كةان القةر لمة ،الُحمةم للغالةب قولةون علةم يأهةل ال .الترجمة أثرةر :الريخ

ذلك مةن علمةاء لة ،وهذه بباعة المصحف المعروفةة بحروفةِه ورسةمِه ال يجةوز مسةهُ  ،صفحة كاملة
وعنةةده يفسةةير  ،مةةن أشةةكل عليةةه قةةراءة يفسةةير الجللةةين الممةةزو  بةةالقرآن مةةن غيةةر بهةةارةالةةيمن 
 مةا داَم الحكةم لَلثرةر نعةد :فقةال ،امةن غيةر بهةارة يفسةير مختصةر جةد   نقرأ فيةهيريد أن الجللين 

ومن المدثر إل   ،مزمل العدد واحدخر الآيقول إل   ،الحرو  حرو  القرآن وحرو  التفسير ُيعد
وفي منتصفِه بعد سورة اإلسراء فةي  التفسير يام  أنه في ثنا ،لقرآن زاد عدد حرو  التفسيرخر اآ

ةا لةه أثةر فةي العةد ،نهاية سورة اإلسراء كلم بويل للسيوبي كلم بمقةدار صةفحتين مةا  .هةذا أيضا
 ؟مةةن القةةرآن وانحلةت عنةةده المشةةكلة بمةا بقةةي ،حةةدإن العةةدد وا :وقةةال ،أدرذ كيةف عةةد إلةة  المزمةل

ةا يهلبةو  ،ألنهةا مسةتلة حيةة وعمليةة ؛  كل حال هذه ينبغي أن يدرس بعنايةةعل مصةحف ال ن ودائما
والُحمةةم للغالةةب هةةذا أسةةهل مةةن فةةلن اقتنعةةوا بالترجمةةة أو بةةالقرآن الةةذي مة  الترجمةةة  ،عليةةهِ  واليهلعة
ةا ممةا  كةان مةن خةلل ايال  فهةو أسةهل وإن ،الةذي ال ُيخالهةه شةي حضن الصر  المآالقر  أيضا
 .الدفتينبين 

 طالب:............
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يعنةي  .في حال ما إذا لم يغلب عل  الين أنه ُيسلم رض العدو لمن هذا في مستلة أإل   الريخ:
عنةدهم مصةةاحف لمةن يبقةة  أن  هةماين الواقة  لةو يسةةافر بالمصةحف إلة  بةةلد المفةر واليةن أنةةه 

أن  وقةةد نهةة  ،المصةةحفالحةةوادث والوقةةائ  التةةي حصةةلت مةةنهم فةةي إهانتةةِه ال يجعلنةةا نةةتمن علةة  
 نعم. فيه نهي. ،ُيسافر بمصحف إل  بلد المفر

 طالب:............
-لوال أن    ،الذين ُيباشرون بباعة المصحف كرير  منهم نصارذ  ؟من ذلكأعحب يبي  الريخ:

إلينةةا مةةن لبنةةةان  يمجمةة  كانةةت المصةةاحف يةةتيذي هةةةو الالعيةةيم الةة بهةةذا الفةةتح مةةنَّ  -جةةل وعةةل
لمةةن  ،وكةةل بلةةد وهلل الحمةةد ،ويةةتي  مةن يركيةةا ويةةتي  مةةن الهنةةد وِمصةر ون.هبعةةي ينوالنصةارذ الةةذ

 نعم. ، اللهم لك الحمد.نسخةوقد يم بب  أثرر من مائتي مليون  ،الحاجة انتهت اين
 طالب:............

 ن المفار ال يؤمنون بهذا المصحف.أل ؛من إهانته شيةخ الريخ:
 طالب:............

 نعم. ن من المصحف.مكَّ المافر ي في كون نا ما زلت متوقف أو   الريخ:
 طالب:............

 الغالب مخافة اإلهانة. هذا الريخ:
 طالب:............

 وأنةا عنةدي أنهةاا يجةوز أن يقةرأ ومة ،ةيشتربون هذا ال يمسةه إال بةاهر  هم ،من غير م  الريخ:
 نعم. كالُجُنب. أال يقر 

 طالب:............
 م.نع الريخ:

 طالب:............
 بييجي هل هي ناهية أو نافية. .سيتيي ناهية أم نافية أنهايتيي هذه  ،ال الريخ:

 طالب:............
ويجوز أن يكون نهياا ويمون  . نعم.يذكر هذا الُمفسر ، بييجي،عل  الضم يمبن نقول إي الريخ:

 ممة السين ممة بناء والفعل مجزوم.
 طالب:............

 ال ال أشد النفي. نعم. :الريخ
 طالب:............

 القراءة فل يقرأ كالجنب والمريضة. امستلة الم  هذا متف  عليه أم الريخ:
 طالب:............
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 خل  بينهم هل األذكار يدخل في قراءة القرآن وكذلك الرقية مةن األذكةار؟ هةل عل هذا : الريخ
من األنبياء موجودة بحروفها في القرآن هل يقصد  نبي أو إذا دع  بدعوة ؟ا يدخلمدخل أم ي هي

 نعم.س . أو  ااألمر فيهو  ،خل  لالذكر محبذلك القراءة أو ال يقصدها؟ مرل 
ََ ِبللاْلُقْرلَ:اْلَفللرَّا َوَقللالَ " ، َأِي: اْلُمْ ِمُاللو ََ للُرو ََللُه ِنَلَّ اْلُمَطهَّ  اْبللنُ  قللال .: ََل َيِجللُد َطْعَمللُه َوَنْفَعللُه َوَبَرَك

اِري ِ  َوُهَو اْخََِيارُ  :ِبي ِ اْلَعرَ  َِ ُ َعَلْيِه َوَسلَّم-، َقاَل الاَِّييُّ اْلُي َِ َمْن َرِضَي » :-َصلَّى َّللاَّ يَما ََ َطْعَم اإلِْ َذا
ًُاا َوِبُمَحمَّد   ْساَلِم ِِ ِ َربًّا َوِباإلِْ ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -ِباّلِلَّ  "«.َنِييًّا -َصلَّى َّللاَّ

صةةل    -ا وباإلسةةلم ديناةةا وبمحمةةد رمةةيت بةةاهلل رب ةة :لةةذكر أن يقةةولمةةن رمةةَي بالفعةةل أو مةةن ا
إنمةةا يةةتُم إذا كةةان هةةذا هةةو ذون بعةةم اإليمةةان إنمةةا ذون بعةةم اإليمةةان  .ا ورسةةوالا نبي ةة -عليةةه وسةةلم

ومتة   ،ا ورسةوالا نبي ة -صةل    عليةه وسةلم-ا وباإلسلم ديناةا وبمحمةد الواق  بالفعل رمي باهلل رب  
ةةإذا كةةان بالفعةةل مُ  ذ؟دعو الةةوينتقةةل مةةن كونةةِه مجةةرد  الرمةة   يتحقةة  هةةذا يرمةة ؟ متةة   لمةةا هبِ 

أمةةا قولهةةا  ،وهمةةا يمشةةي مةة  يعةةاليم دينةةهِ  ،-عليةةه الصةةلة والسةةلم-يرمةة    ويرمةة  رسةةوله 
 نعم.يحتا  إل  ما يصدقها.  ذ   الياهرة والبابنة هذه مجرد دعو باللسان م  وجود المخالفا

.  :ِ اْلَفْ للل ْبللنُ  نُ اْلُحَسلليْ  َوَقللالَ " َِ َفللا للْرِك َوالاِ  ُ ِمللَن الرِ  للَرُ  َّللاَّ ََل ُيْعللَرُف َتْفِسلليُرُ  َوَتْأِويُلللُه ِنَلَّ َمللْن َطهَّ
لللَعَداُ:. َوِقيلللَل: اْلَمْعَالللى ََل َيَملللْلُّ  :َأُبلللو َبْكلللر  اْللللَورَّاَ َوَقللالَ  لللُق ِلْلَعَملللِل ِبللِه ِنَلَّ السُّ َثَواَبلللُه ِنَلَّ  ََل َُُوفَّ
. َوَرَوا ُ اْلمُ  ََ ِيلليِ   ْ ِمُاللو ُ َعَلْيللِه َوَسلللَّمَ -ُمَعللاٌذَعِن الاَّ . ُثللمَّ ِقيللَل: َظللاِهُر اْلَيللِة َخَيللٌر َعللِن -َصلللَّى َّللاَّ

ْرِع، َأْي:  ََ }الرَّ لُرو لُه ِنَلَّ اْلُمَطهَّ َْ ُوِجلَد ِخلاَلَف َذِللَك َفُهلَو َغْيلُر   [79]الواقعلة: {ََل َيَمسُّ َالْرًعا، َفلِن
لْرِع،  َيلاُر اْلَقاِضليالرَّ َيلِر َوَمْعَاللاُ   :اْلَعَرِبلي ِ  ْبلنِ  َبْكلرِ  َأِبللي َوَهلَذا اْخَِ َِ َْ اْل ُِلُه َلْفل ََ َلْف َْ َيُكللو َوَأْبَطلَل َأ

:قلال  .اْلَيَقلَرة(َهَذا اْلَمْعَالى ِفلي ُسلوَرِة ) اْْلَْمُر. َوَقْد َمَ ى َُ  اْلَمْهلَدِوي  ََ َأْملًرا َوَتُكلو َْ َيُكلو َيُجلوُم َأ
ُة  ََ َنْهًياَضمَّ َْ َيُكو . َوَيُجوُم َأ َة ِنْعَراب  يِن َضمَّ َُ َضمَّةُ  السِ  . َوَتُكو َة ِبَاا:  يِن َضمَّ  "السِ 

يجوز أن  ،لذا ممة خبر ،؟ يجوز أن يكوُن أمراا ويمون ممة السين ممة إعراباثيف يكون أمرا 
؟ اكيةف يكةون أمةرا ويجةوز أن يكةون نهياةا إلة  آخةره،  ،يكون خبراا ويمون ممة السين ممة إعةراب

 ؟تي يحتمل أن يمون نافية أو ناهيةال ال هفي أولفظ أمر  هفي
جنةةب والحةةائض قةةراءة القةةرآن مةةن حفيهةةا؟ هةةذا الةةذي أجةةازه بعةةض أهةةل العلةةم هةةل لل :هةةذا يقةةول
 .رأ شيئاا من القرآن وال من حفيهاوالذي عندي كالجنب ال يق ،للحاجة
 ،ُقفةةاز؟ هةةم يفتونهةةا اين ويتوسةةعون فةةي هةةذا األمةةرالقةةرآن بحائةةل كال أهةةل للحةةائض أن يقةةر  :يقةةول

ولةةذلك ذكةر البخةةاري عةةن بعةةض السةةلف عةةن مالةةك وغيةةره أن  ،علة  كةةل حةةال القةةرآن شةةتنه عيةةيم
ال يحملةُه غيةُر  ،ال يحملُه بعلقته وال عل  وسةادة ،القرآن ال يحملُه غيُر الهاهر وال من خلِل هنا

يصر  أهل العلةم و  ،فشتنه عييم ا.ر في البخاري يعليقا هذا مذكو  ،سادةالهاهر بعلقته وال عل  و 
 نعم.يدل عل  أنهم ال يتساهلون في مرل هذا.  وأئمتها سلف هذه األمةو 

 طالب:............
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 . إن شاء  وال ينس   ،يسم و أحٍد يقرأ  خلييشغل المسجل أو ي، النسيان ةوال خشي: الريخ
 طالب:............

 نعم.. اختبار اماختبار و بما يساوم عليه يا إخوان، ين هذا د...الريخ:
ََ َنْهًيلا   :قال اْلَمْهَدِويُّ " َْ َيُكلو . َوَيُجلوُم َأ َة ِنْعَراب  يِن َضمَّ ُة السِ  َُ َضمَّ ََ َأْمًرا َوَتُكو َْ َيُكو َيُجوُم َأ

َة ِبَاا:  َواْلِفْعُل َمْجُزومٌ  يِن َضمَّ ُة السِ  َُ َضمَّ   .َوَتُكو
سَ  اِِ َللَف اْلُعَلَملاُ: ِفليالسَّ َملْل ِ اْلُمْصلَحِف َعَللى َغْيلِر ُوُضلو:، َفلاْلُجْمُهوُر َعَللى اْلَمْالِع ِملْن  ُة: َواْخََ

ِه ِلَحِدُثِ   ْبلنِ  َوَسلِعيدِ  َوقَّلا    َأِبلي ْبلنِ  َوَسلْعدِ  َمْسلُعوِ   َواْبنِ  َعِلي    َوُهَو َمْذَهبُ  .َعْمِرو ْبِن َحْزم   َمسِ 
ِعي ِ  ْهِري ِ َوالزُّ  َوَعَطا:   َمْيد   َِ ، َوَجَماَعة  ِمَن اْلُفَقَهاِ: ِمْاُهمْ  َواْلَحَكِم َوالاَّ اِفِعي   َماِلكٌ  َوَحمَّاِِ   ".َوالرَّ

ا.   نعم.واإلمام أحمد أيضا
َواَيُة َعنْ " َلَفِت الرِ  ُه اْلُمْحِدثُ َأِبي َحِايَفة، َفُرِوَي َعْاهُ  َواْخََ ُه َيَمسُّ ْن َجَماَعة  ِمَن ، َوَقْد ُرِوَي َهَذا عَ  َأنَّ

للَلِف ِمللْاُهمُ  للْعِييُّ  اْبللُن َعيَّللاس   السَّ للُه َيَمللْلُّ َظللاِهَرُ  َوَحَواِاللَوَغْيُرُهَمللا َوالرَّ َيُه َوَمللا ََل . َوُرِوَي َعْاللُه َأنَّ
َُوَب ِفيهِ  ُه ِنَلَّ َطاِهرَمْك ََاُب َفاَل َيَمسُّ َْ سَ  :ِ اْلَعَرِبي   اْبنُ  قال .، َوَأمَّا اْلِك َة لََّمُه ِممَّ َوَهَذا ِن ا ُيَقوِ ي اْلُحجَّ

ََّ َحِريَم اْلَمْمُاوِع َمْمُاوعٌ َعَلْيهِ    ".، ِْلَ
م  أبةرا  األوران التةي ال كتابةة أنه ال يم  المتابة كتابة القرآن إنما ي :يعني إذا قال أبو حنيفة

المنة  مةن  بن العربي: وهةذا إن سةلمه يعنةي سةلماقال  ،ها حواشي األوران وفي غلفه وفي جلدهفي
حةول   يعنةي كةالراعي يرعة ،الممنةوش ممنةوش ألن حةريم ؛م  الحرو  فهو مما يقوي الحجةة عليةه

 نعم.الحم . 
َيُه الاَِّييُّ " ََ ُ َعَلْيلِه َوَسللَّمَ -َوِفيَما َك ِليلٌل َعَلْيلِه. َوَقلالَ  ِلَعْملِرو ْبلِن َحلْزم   -َصللَّى َّللاَّ ََل  :ٌ َماِللك َأْقلَوى َِ

ة . َوَقالَ َيْحِمُلُه َغْيُر  ََل َبْأَس ِبَذِلَك. َوَلْم ُيْمَاْع ِمْن َحْمِللِه   :َأُبو َحِايَفة َطاِهر  ِبِعاَلَقة  َوََل َعَلى ِوَساَِ
. َوَقْد ُرِوَي َعنِ  ِه ِبَحاِئل  لاِ   اْلَحَكِم ِبَعاَلَقة  َأْو َمسِ  اُوَِ ْبلِن َعِللي    َوَحمَّ لهِ  َوَِ لُه ََل َبلْأَس ِبَحْمِللِه َوَمسِ   َأنَّ
 ََّ اُوَِ  ِلْلُمْسِلِم َواْلَكاِفِر َطاِهًرا َأْو ُمْحِدًثا، ِنَلَّ َأ لوا ِفلي ِنَباَحلِة  َِ َقلاَل: ََل َيُجلوُم ِلْلُمْرلِرِك َحْمُللُه. َواْحََجُّ

ِيليِ   ََللاِب الاَّ ُ َعَلْيللِه َوَسللَّمَ -َذِللَك ِبِك للَة ِفيللِه. ِنَلللى َقْيَصللَر، َوُهلَو َمْوِضللُع َضللُروَرة  َفلاَل حُ  -َصلللَّى َّللاَّ جَّ
َِ ِنيَّا ُ  َوِفي ْيَيا  ".َعَلى َوْجَهْينِ  َمْل ِ الصِ 

عليةه الصةةلة -اين اييةةة التةي كتبهةا النبةةي  ة.بعةض آيةجمهةور أهةل العلةةم يبيحةون قةراءة وكتابةةة 
فيهةةا  أاةةن مةا[ 64]آل عمةران:{...َيةةا أَْهةَل اْلِمَتةةاِب َيَعةاَلْواو }لهرقةل كاملةةة أم غيةر كاملةة؟  -والسةلم

  (قل)
 :.........طالب
ر. نعم. )و َيا أَْهَل اْلِمَتابِ )و : الريخ َيَعاَلْوا ِإَلٰ  َكِلَمٍة َسَواٍء َبْيَنَنا َوَبْيَنُمْم  َيا أَْهَل اْلِمَتابِ ( ها  بعد دو 

ة ةا َأْرَباباةةا مِ  ِ َأالَّ َنْعُبةَد ِإالَّ ّللاََّ َواَل ُنْشةِرَك ِبةِه َشةةْيئاا َواَل َيتَِّخةَذ َبْعُضةَنا َبْعضا َفةِلن َيَولَّةْوا َفُقوُلةةوا  ۚ  ن ُدوِن ّللاَّ
والةذي ييهةر أنهةا ال يقصةد بهةا  ،هةذه مشةكلةوفيها الةواو نعم.  (قل)فيها  ما (اْشَهُدوا ِبَتنَّا ُمْسِلُمونَ 
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ما  ،يقرأ بعض ايية الحائض والجنبنعم. يقرأه ال بتس به،  ةهم يقولون بعض آيف .أنها من ايية
 نعم. يية.عندهم مشكلة في بعض ا

  طالب:............
بةةن عبةد البةر مةةا يةرون اإلمةام أحمةةد اعلة  رأسةهم  المغاربةةة .مةا يةةذكرون اإلمةام أحمةد ،ال: الرليخ
االنتقةاء فةي فضةائل )سةمه ابن عبد البر كتةاب اظ حافظ المغرب مام الحافلإلو  ا,يرونه محدثا  افقيها 

علة  كةل  .إنما يذكرونةه علة  أنةه محةدثو  ،هما يذكرون أحمد عل  أنه فقي (الفقهاء ةاألئمة الرلث
 نعم.ير هذا. ضحال ما ي
 :...........طالب
 ؟يم  المكتوب: و الريخ
 :...........طالب
رأس القلةم ويةده مرفوعةة ال مةان   ةإن كاَن الةذي يباشةر المتابة يعني يم  المكتوب: ال، وال الريخ

 ألنه ما مسُه.  ؛إن شاء  
 طالب:............

 ال، حائض وجنب؟ الشي :
 :............طالب
بةرأس القلةم فهةو  كةان المة إذا  .إذا لةم ينهة  هةو مةا قةرأ .ما دام ما ينه  فهو ما قةرأ: ال، الريخ

 نعم.ما م . 
َِ ِنيَّا ُ  َوِفي" ْيَيا َياًرا ِباْلَياِلِغ. َوالثَّاِني: اْلَجوَ  َمْل ِ الصِ  ُه َللْو َعَلى َوْجَهْيِن، َأَحُدُهَما: اْلَمْاُع اْعَِ اُم، ِْلَنَّ

َْ َكاَنلْت َللُه َطَهلاَرٌة ِنَلَّ  ِييَّ َوِإ ََّ الصَّ َغِر؛ َوِْلَ ََّ َتَعلَُّمُه َحاَل الصِ  ؛ ِْلَ ََ ِْ اْلُقْرل َهلا َلْيَسلْت ُمِاَع َلْم َيْحَف  َأنَّ
َْ َيْحِمَللُه َعَللى غَ  لَة ََل َتِصل ُّ ِمْالُه، َفلِنَذا َجلاَم َأ يَّ ََّ الاِ  ، ِْلَ َْ َيْحِمَللُه ِبَكاِمَللة  ْيلِر َطَهلاَرة  َكاِمَللة  َجلاَم َأ

 "ا.ُمْحِدثً 
يتومةت كلمةا أراد أن  علة  أن أبةرهمةبهه و العبرة في أن الصةبي ال يمكةن  .هذا الملم ال قيمة له

 أو يتعلم فتمون المستلة مستلة حاجة قريبة من مرورة. أيقر 
 طالب:............

 .التي يلدكيتخذ إجازة : الريخ
 ..........طالب:..
 .من أمر   شي توال فائ ،يغاب: الريخ

 طالب:............
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الفتةةاوذ  .موجةةود هةةذا .ويمةةام ويُةةدرس وَيةةدرس تبةةرة أن يةةروظ ويخدللمحةة ،أفتةةوهم أفتةةوهم: الرلليخ
ن ديلمن هذا الذي أقرره ما أ ،ل  أحدما في حجر ع ،هم الناس يبرأ الذمة بتقليدهم يعني، موجودة
 نعم.أفتوهم أفتوهم.  مكونه أما  به 

 طالب:............
مرةةل مةةا يصةةح إمامتةةه  ،  إذا كةةان يعقةةل الصةةلة ويحسةةنها وهةةو مميةةز ال مةةان  إن شةةاء: الرلليخ
هةذا فرجةة  إي، يبعةدو  ،فالصةالذي ال يميز وال  يتقن الصةلة هةذا فرجةة فةي  أما مصافته.يصح 
 نعم.ة. ومشغل ففي الص

للاِبَعُة: َقْوُلللُه َتَعللا" ٌل، َكَقللْوِلِهْم: َضللْرُب  [80الواقعللة:] {اِزيللٌل ِمللْن َربِ  اْلَعللاَلِمينَ تَ } َلى:السَّ َأْي: ُمَاللزَّ
ٌَ َكلِريٌم{ :اْْلَِميِر َوَنْسُج اْلَيَمِن. َوِقيَل: َتْاِزيٌل ِصَفٌة ِلَقْوِلِه َتَعاَلى ُه َلُقلْرل َوِقيلَل:  [77 الواقعلة: ] }ِننَّ

ََ  [81]الواقعللة: {َأَفِيَهللَذا اْلَحللِدُثِ }  :اَلىَقْوُلللُه َتَعلل َأْي: ُهللَو َتْاِزيللل. ََ }َيْعِاللي اْلُقللْرل َُْم ُمللْدِهُاو  {َأْنلل
  ".[81]الواقعة:

 ؟المفعول وأمن إمافة المصدر إل  الفاعل  يعنياليمن  جمرب األمير ونس
 : الفاعل.طالب
 : األول فاعل، األول مرب األميرطالب
 : نعم.الريخ
 : فاعل.طالب
 از ذبح المرأة؟: بيب وجو الريخ
 : نعم فاعل.طالب
 : بيب نعم.الريخ
 :..........طالب
 : يعني مذبوحة المرأة. نعم.الريخ

"{ ََ َُْم ُمْدِهُاو ََ : يْ أ  {َأْن ُبو ِذي َظاِهُرُ  ِخلاَلُف : الَّ َواْلُمْدِهنُ . يَّاس  َوَعَطاٌ: َوَغْيُرُهَما؛ َقاَلُه اْبُن عَ ُمَكذِ 
َه ِبالَباِطِاهِ  ُه ُايِ  ْهِن ِفي ُسُهوَلِة َظاِهرِ ِ ، َكَأنَّ ةُ . َوَقاَل ُمَقاتِ دُّ ََاَِ ََ َوَق ََ  :ُل ْبُن ُسَلْيَما ََ ُمْدِهُاو ، َكلاِفُرو
 ِِ ََ }: يُر ُ َن وا َلْو ُتْدِهُن َفُيْدِهُاو  ..".[9]القلم:{َوُِّ

وا َلةْو يُةْدِهنُ }المداهن في هةذه اييةة والمداهنةة فةي هةذه اييةة  ي ودوا لةو يعنة[ 9]القلةم: { َفُيةْدِهُنونَ َودُّ
مداهنةة هةذه حقيقتهةا ال .ممةا أصةروا عليةه ءإليةه فيتنةازلون لةك عةن شةي يتنازل عن شي مما يةدعو

وا َلةةْو يُةْدِهُن{ فةي هةةذه اييةة  } َفُيةةْدِهُنوَن{ إليةةه  ممةةا يةدعو ءيمنةةوا إن ينازلةت عةةن شةي [9]القلةةم:}َودُّ
إلة  الحةوار معهةم  وهةذه أسةاليب بعةض مةن يةدعو .ون عليةهيصةر يتنازلون عن مةا كةانوا  [9]القلم:

مةة للتقةارب بةين اإلسةلم وغيةرِه وبةين السةنة وغيرهةا مةن قائمؤسسا   هناكو  .يعني نتقارب ونلتقي
ويلتقةون علة  بعةض  ،ءوهذا عن شةي ءالمذاهب البدعية يدعون إل  التقارب فيتنازل هذا عن شي
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بةت مةن لِ بُ  .هةذه هةي المداهنةة .دهةانما يمشي هةذا هةو اإلهذا  .القواسم المشتركة ويمشي أمورهم
 ة فالمةدارا  ة وهةذا بخةل  المةدارا  ،في أول األمر ودوا ويمنوا أن داهن -عليه الصلة والسلم-النبي 

 .أو يةرك مةتمور هةذه ال يجةوز بحةالريمةاب محيةور المن المداهنة فةي  ،د الحاجة إليهاشرعية عن
 نعم.
 :............طالب
لةه إال إموائد المناقشةا  يةدعونهم إلة  ال جلسوا عل  إذا  ،هذه دعويهم عل  العين والرأس :الريخ
 ؟ 

 :............طالب
هةذا كةل مةا  ؟لةه إال  إإال   ونبذ جمية  مةا يخةالف ال له إأنا أقول لمم يدعونهم إل  ال : الريخ
 .هذه دعوة الرسل ،يمنوه
 : يدعونهم إل  التعايش.طالب
ةة ذا المةةلم المتنةةازلهةة: الرلليخ هةةذا  .مشةةكلة إن شةةاء   هفيةة وال اأن نغةةض الهةةر  ونعةةيش جميعا
وا َلةةْو يُةْدِهُن َفُيةْدِهُنوَن{ ،و  المسةتعان ،ةسةهوللةي  بالسةهل مةةا نيةن أنةه بهةةذه الاألمةر   ينةةازل }َودُّ

  و .بعةةض ونتةةرك األمةةور التةةي فيهةةا خلفةةا  وفيهةةا إشةةكاال  ونقةةرب مةةنشةةوي ونحةةن نتنةةازل 
 نعم.المستعان. 

 طالب:............
 : ها؟ وأيش هو؟الريخ

 طالب:............
 خلص ما في إشكال. فعل الرسول أو لم يفعل؟ أدهن معهم مداهنة؟: الريخ

 طالب:............
 شةيءكةل  وا.وإن ينازلوا عن واجبةا  ومحرمةا  فسةق، واعن أصل التوحيد كفر  وان يتنازلإ: الريخ
 .له حكم
 ب:............طال

 نعم.ربة. ضهعل  كل حال األمور م: الريخ
 طالب:............

 نعم. عل  كل حال   يدلهم عل  الح  ويوفقهم للعمل به.: الريخ
َُ  :اْلُمَ ر ُِ َوَقالَ " َهلا ِْ ِفلَي ُكْفلَرُ ، َواإلِْ ِْ ِليُن َجاِنُيلُه ِلُي  َواْلُمَداَهَالُة: اْلُمْدِهُن: اْلُمَااِفُق َأِو اْلَكاِفُر الَِّذي َُ

ِهَر، َوَقالَ  ِْ َْ ُيِسرَّ ِخاَلَف َما ُي ، َوَأْصُلُه اللِ يُن، َوَأ َُ َفا  : َأُبو َقْيِْل ْبُن اْْلَْسَلتِ  الََّْكِذُُب َواْلُكْفُر َوالاِ 
َِ َوالْ  اْلَحْزُم َواْلُقوَُّة َخْيٌر ِمنَ  َها ِْ ِة َواْلَهاعِ قاإلِْ  ..."هَّ

 .الفهةو 
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َِ َوالْ اإْلِ  َخْيٌر ِمنَ " َها ِة َواْلَهاعِ فِْ  ..."هَّ
مرةل مةا ذكرنةا فةي  ...الحةزم والقةوة خيةر .العي. والهاش هنا: سوء الحرص م  معف الفهة :يقول

مرل ما ذكرنا في قصةة ييمةور  .يعهيه ما يريدو فالمافر يريد منك أن ُيدهن ويتنازل  ،درٍس مض 
يةة ثةم يسةهل فتمةون لقمةة سةائغة لةةه إلة  أن يجةردك مةن كةل شةي مةن كةل قةوٍة عنةدك معنويةة وماد

 نعم.بدون منازش. 
لحَّ " َهْاُت ِبَمْعَاى َغَرْرلُت. َوَقلاَل ال َّ اَهْاُت ِبَمْعَاى َواَرْيُت َوَأِْ اَهَن َواِحٌد. َوَقاَل َقْوٌم: َِ َهَن َوَِ اُك: َوَأِْ

 . ََ ( ُمْعِرُضو ََ اَر َعَلى الْ وقال )ُمْدِهُاو ََ اْلُكفَّ : اْلُملْدِهُن وقلال ُكْفِر ِبِه. ُمَجاِهٌد: ُمَماِلُُو ََ اْبلُن َكْيَسلا
ََ َتاِركُ  يَن: ُمْدِهُاو ِ َعَلْيِه َوَيْدَفُعُه ِباْلِعَلِل. َوَقاَل َبْعُض اللَُّغِويِ  ََ ِلْلَجْزِم ِفي الَِّذي ََل َيْعِقُل َما َحقُّ َّللاَّ و

. َِ ََ رِ  :َقْوُلللللُه َتَعللللاَلى َقُيللللوِل اْلُقللللْرل ََ ْمَقُكللللْم }َوَتْجَعُلللللو ُبو ُكللللْم ُتَكللللذِ  اْبللللُن  َقللللالَ  [82الواقعللللة:] {َأنَّ
للاس: ْكللِذَُب. َوَذَكللرَ   َعيَّ ََ ُاللْكَرُكُم الََّ ََّ ِمللْن ُلَغللةِ  :اْلَهْيللَثُم ْبللُن َعللِدي    َتْجَعُلللو َُ  َأْمِِ َاللُاوَ:ةَ  َأ َمللا ِرْم

َِ َمَكل ْم َْ ُُوَضَع اْسُم الرِ  َما َصَلَ  َأ َ   َأْي: َما ُاْكُرُ . َوِإنَّ ََّ ُفاَل ََ ُالْكرِِ ، ِْلَ ََِ لي  ا َِ َيْق ْم ُالْكَر اللرِ 
َة ِفيهِ  َياَِ ْكُر ِرْمًقا َعَلى َهلَذا اْلَمْعَالى. َفِقيلل الزِ  َُ الرُّ ََ ِرْمَقُكلمْ  :َفَيُكو َأْي: [ 82]الواقعلة: {}َوَتْجَعُللو

ُكْم } ُاْكَر ِرْمَقُكُم الَِّذي َلْو ُوِجَد ِمْاُكْم َلَعاَِ ِرْمًقا َلُكمْ  {َأنَّ ََ ُبو َِ َأْي: َتَ لُعوا  [82]الواقعة: ُتَكذِ  ْم ِبالرِ 
لللْكِر، َكَقْوِللللِه َتَعلللاَلى: ََ الرُّ ََ َمَكلللا ْم ََ َصلللالُتُهْم ِعْالللَد اْلَيْيلللِت ِنَلَّ ُمَكلللاً: َوَتْصلللِدَيةً  اللللرِ   {}َوَملللا َكلللا

ََ وَ  [35]اْلنفال: ُرو ََ َوَلِكاَُّهْم َكاُنوا ُيَصفِ  ٌَ َأْي: َلْم َيُكوُنوا ُيَصلُّو اَلِة. َفِفيِه َبَيا ََ الصَّ ََ َمَكا ُقو ُيَصفِ 
ََّ َما َأَصاَب اْلِعَياَِ ِمْن َخْير   َْ َتُكلْن  َأ ُة ِبلَأ َِلي َجلَرُِ اْلَعلاَِ لَرْوُ  ِملْن ِقَيلِل اْلَوَسلاِئِل الَّ َُ َْ ْاَيِغي َأ َفاَل َُ

ِ َتَعاَلى،  َرْوُ  ِمْن ِقَيِل َّللاَّ َُ َْ ْاَيِغي َأ ََ ِنْعَمةً َأْسَياًبا، َبْل َُ َْ َكا  ".ُثمَّ ُيَقاِبُلوَنُه ِبُرْكر  ِن
فةةل  ،علةة  المسةلم أن يتوسةط فةةي النيةِر إلةة  األسةباب ،يتوسةهون فةةي النيةِر إلةة  األسةبابيعنةي 

 التةتثير المهلة  لهةا مةن غيةر يعلة  بةةلرادة   لوال يكةة ،المليةة كمةا يقةول األشةعريةيسةلبها التةتثير ب
 -جةل وعةل-وإنمةا    ،فاألسةباب مةؤثرة لمةن ال يسةتقل بالتةتثير .رةفهةي مةؤث ،وجعلِه التةتثير فيهةا

ن إغةلن البةاب مرةل إمةا نقةول  .مرل العدم بوجود السبإن فل نقول  ،هو الذي جعَل فيها التتثير
وال نقةةول أن إغةةلن البةةاب هةةو  ،عدمةةِه فةةي دخةةول الهةةواء البةةارد وعةةدم دخولةةِه كمةةا يقةةول األشةةعرية

 نعم.. -جل وعل-هو   و غير نيٍر إل  المؤثر الحقيقي  الذي منحنا الد ء من
" َْ ََ ِنْعَمللًة، َأْو َصللْير  ِن َْ َكللا ِ َتَعللاَلى، ُثللمَّ ُيَقاِبُلوَنللُه ِبُرللْكر  ِن للَرْوُ  ِمللْن ِقَيللِل َّللاَّ َُ َْ ْاَيِغللي َأ ََ َبللْل َُ  َكللا

ُ - َأِبي َطاِلب  َعِليِ  ْبِن  َمْكُروًها َتَعيًُّدا َلُه َوَتَذلُّاًل. َوُرِوَي َعنْ  ََّ  -َعْاهُ َرِضَي َّللاَّ  َّللاَُّ  َصللَّى- الاَِّييَّ  َأ
ََ ) َقَرَأ: -َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  ُكمْ  ْكَرُكمْ اُ  َوَتْجَعُلو ََ  َأنَّ ُبو ََّ اْلُملَراَِ  :اْبلِن َعيَّلاس   َوَعلنِ  َحِقيَقلة.ً  (ُتَكذِ  َأْيً لا: َأ
ِيليِ   َعِليُّ ْبلُن َأِبلي َطاِللب   ُمِطْرَنا ِبَاْوِ: َكَذا، َرَوا ُ  :ُل اْلَعَرباَِلْسَِْسَقاُ: ِباْْلَْنَوا:، َوُهَو َقوْ  ِبهِ  َعلِن الاَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ - ِيي ِ  َعْهدِ  َعَلى الاَّاُس  ُمِطرَ  َقال: اْبِن َعيَّاس   َعنِ  ُمْسِلم   . َوِفي َصِحي ِ -َصلَّى َّللاَّ  الاَّ
 َوِمْاُهمْ  َااِكرٌ  الاَّاسِ  ِمنَ  َأْصَي َ » :-َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  َّللاَُّ  َصلَّى- الاَِّييُّ  الَ َفقَ  -َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  َّللاَُّ  َصلَّى-
ِ، َرْحَمةُ  َهِذ ِ  َقاُلوا: ،«َكاِفر ََ  َلَقدْ  َبْعُ ُهْم: َوَقالَ  َّللاَّ   اْلَيلة: َهلِذ ِ  َفَاَزَللْت  َقاَل: َوَكَذا، َكَذا َنْو:ُ  َصَد
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{ :َحََّللى َبَلللغ الاُُّجللوِم{}َفللال ُأْقِسللُم ِبَمَواِقللِع  ََ ُبو ُكللْم ُتَكذِ  ََ ِرْمَقُكللْم َأنَّ َوَعْاللُه  [82]الواقعللة:}َوَتْجَعُلللو
ََّ الاَِّييَّ  َأْيً ا ُ َعَلْيلِه َوَسللَّمَ -َأ ِيليُّ  -َصلَّى َّللاَّ ُ َعَلْيلِه -َخلَرَُ ِفلي َسلَفر  َفَعِطُرلوا َفَقلاَل الاَّ َصللَّى َّللاَّ
َُمْ »: -َوَسلللَّمَ  لل ُْ : َهللَذا اْلَمَطللُر ِبَاللْوِ: َكللَذا َأَرَأ ََ َُْم َلَعلَُّكللْم َتُقوُلللو َ َلُكللْم َفُسللِقي ُُ َّللاَّ َعللْو َِ َْ َفَقللاُلوا: َيللا « ِن

لُه، َفَهاَجلْت ِريلٌ ، ُثلمَّ َهاَجلْت َسلَحابَ  َعلا َربَّ ََلْيِن، َوَِ ِ َما َهَذا ِبِحيِن اْْلَْنلَواِ:. َفَصللَّى َرْكَع ٌة، َرُسوَل َّللاَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  َصلَّى-َمرَّ الاَِّييُّ َفُمِطُروا، فَ  ََِرُف ِبَقلَدح  َللُه  -َّللاَّ َوَمَعُه ِعَصاَبٌة ِمْن َأْصَحاِبِه ِبَرُجل  َيْغ

ِ َفَاَزَلت َِ َّللاَّ ُكلْم ُتَكل: َوُهَو َيُقوُل: ُسِقيَاا ِبَاْوِ: َكَذا، َوَلْم َيُقْل َهَذا ِمْن ِرْم ََ ِرْمَقُكلْم َأنَّ {}َوَتْجَعُلو ََ ُبو  ذِ 
ِ َعَلى ِرْمِقِه ِنيَّاُكمْ  ُكمْ  َأْي: ُاْكَرُكْم ّلِلَّ ََ  َأنَّ ُبو ََ  ُتَكذِ  ْعَمِة َوَتُقوُلو : َجَعْلَت ُسِقيَاا ِبَاْوِ: َكَذا، َكَقْوِلكَ : ِبالاِ 

َِ اَلْيَك ِنَساَ:ًة ِمْاَك ِنَليَّ ِنْحَساِني نِ  ْذَتِاي عَ ، َوَجَعْلَت ِنْنَعاِمي َلَدْيَك َأ َِ اتَّ  ".ُدوًّ
 يخريجه؟ : الريخ
 : األخير؟طالب
 : إي األخير إي.الريخ
 نعم. ضعف.اليعني ااهر عليها  ،بدون سند: طالب
ُه َقال َمْيِد ْبِن َخاِلد  اْلُجَهِاي ِ  َوِفي اْلُمَوطَِّن َعنْ "  -َوَسللَّمَ  َعَلْيلهِ  َّللاَُّ  َصللَّى- َّللاَِّ  َرُسلولُ  ِبَالا َصللَّى :َأنَّ

يْ  َصاَلةَ  ِيَيةِ   ِ الصُّ  :َوَقلالَ  الاَّلاسِ  َعَللى َأْقَيللَ  اْنَصلَرفَ  َفَلمَّا ،اللَّْيلِ  ِمنَ  َكاَنْت  َسَما:   ِنْثرِ  َعَلى ِباْلُحَدُْ
« ََ ُكمْ  َقالَ  َماَذا َأَتْدُرو ي ِملنْ  َأْصلَي َ » :َقلالَ  َأْعَللُم، َوَرُسوُلهُ  َّللاَُّ  َقاُلوا: «َربُّ  َوَكلاِفرٌ  ِبلي نٌ ُملْ مِ  ِعَيلاِِ

 :َقالَ  َمنْ  َوَأمَّا ِباْلَكْوَكِب، َكاِفرٌ  ِبي ُمْ ِمنٌ  َفَذِلكَ  َوَرْحَمَِهِ  َّللاَِّ  ِبَفْ لِ  ُمِطْرَنا :َقالَ  نْ مَ  َفَأمَّا ،َكِب ِباْلَكوْ 
اِفِعي   َقالَ  .«ِبي َكاِفرٌ  ِباْلَكْوَكِب  ُمْ ِمنٌ  َفَذِلكَ  َوَكَذا َكَذا ِبَاْو:ِ  ُمِطْرَنا ُأِحبُّ َأَحلًدا : ََل -َرِحَمُه َّللاَُّ - الرَّ

َْ َيُقلوَل مُ  َُ ََل َيُ للرُّ َوََل َُ ِطْرَنللا ِبَالْوِ: َكللَذا َوَكلَذاَأ ُللو ِْ للْوُ: ِعْالَدَنا اْلَوْقللُت اْلَم ََ الاَّ َْ َكللا ، َوََل ْاَفللعُ ، َوِإ
َْ َيُقلولَ  ،َمَطلرِ ُيْمِطلُر َوََل َيْحلِيُْل َالْيًُا ِملَن الْ  َتُقلوُل ُمِطْرَنللا  َكَملا ،ُمِطْرَنلا َوْقلَت َكلَذا: َوالَّلِذي ُأِحلبُّ َأ

ََّ الاَّلْو:َ َقلالَ  ، َوَمنْ َاْهَر َكَذا ، َكَملا َعَالى َبْعلُض َأْهلِل َأْنلَزَل اْلَملا:َ  : ُمِطْرَنلا ِبَالْوِ: َكلَذا، َوُهلَو ُُِريلُد َأ
ْرِك ِمَن اْلَجاِهلِ  ِة ِبَقْوِلِه َفُهَو َكاِفرٌ الرِ  َْ َلمْ يَّ ُمُه ِن َُْب ، َحاَلٌل َِ َوَأمَّلا  :ُبو ُعَمَر ْبُن َعْيِد اْلَير  أَ  . َوَقالَ  َُ

اَلمُ -َقْوُلُه  اَلُة َوالسَّ ِ ُسْيَحاَنه -َعَلْيِه الصَّ ي ُملْ ِمٌن ِبلي َوَكلاِفرٌ »: َحاِكًيا َعِن َّللاَّ  «َأْصلَيَ  ِملْن ِعَيلاِِ
ََّ َااُ  ِعْاِدي َعَلى َوْجَهْيِن؛ َأمَّا َأَحُدُهَماَفَمعْ  ََّ ا : َفِن ََِقَد ِبَأ لاَّْوَ: ُهَو اْلُموِجُب ِلُاُزوِل اْلَماِ:، َوُهَو اْلُمْع

 ِ ََ َّللاَّ و َحاِب ُِ َُهُ  -َعزَّ َوَجلَّ -اْلُمْاِرُئ ِللسَّ ََاَب َِ َْ  َفَذِلَك َكلاِفٌر ُكْفلًرا َصلِريًحا َيِجلُب اْسل ُللُه ِن َعَلْيلِه َوَقَْ
ََ اإْلِ  ؛ ِلَاْيِذ ِ َأَبى ِ  اْلُقْرل ُ ِبِه اْلَما:. َواْلَوْجُه اْل ْساَلَم َوَرِِ  ََّ الاَّْوَ: ُُْاِزُل َّللاَّ ََِقَد َأ َْ َيْع  ".َخُر َأ

 : إال من أب ؟الريخ
 :........طالب
 ؟وقتله عليهيجب استتابته : الريخ
 :.........طالب
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 هنا؟موجود  :الريخ
 :.........طالب
ب استتابته يج ،زيادة يقتضيها السيان يقول: هنا د زي .شي من األصولفي أن ال يوجد  :الريخ

يةدع  إليةه ويسةتتاب  يعنةي ،القيود المعتبرة عند أهل العلةمبوقتله لنبذِه اإلسلم يعني قتله بالحدود 
يوجد  هي ال ،السيان اهيقتضي :ا داعي ويقولهما ل (من َأَب )زيادة في مرل فال فلن ياب وإال قتل.

معةرو   .بعوا بقية الهبعا يقتضيها السيان ثم يا محق ال إنما زيادة منو  ،لمن األصو  ءشيفي 
 نعم. هذه أمور يقتضيها يهبي  الحد. ؟قبل ذلك أوأن المريد يقتل لمن هل يقتل بعد استتابته 

ََّ الاَّْو:َ " ََِقَد َأ َْ َيْع ُ ِبِه اْلَما:َ  َواْلَوْجُه اْلَخُر َأ َر ُ ُُْاِزُل َّللاَّ ُه َسَيُب اْلَماِ: َعَللى َملا َقلدَّ ُ َوَسليَ ، َوَأنَّ َق  َّللاَّ
ََ َوْجًها ُمَياًحا، َوَهذَ ِفي ِعْلِمهِ  َْ َكا ََّ ِفيِه َأْيً ا ُكْفلًرا بِ ا َوِإ ِ َعلزَّ َوَجللَّ ، َفِن ، َوَجْهلاًل ِبَلِطيلِف ِاْعَملِة َّللاَّ

ْاِزُل اْلَماَ: َمََى َااَ:، َمرًَّة ِبَاْوِ: َكَذا، َوَمرًَّة ِبَالْوِ: َكلَذاِحْكَمَِِه ِفي َأنَّهُ  لْوُ: َفلاَل ، َوَكِثيلًرا  ُُ ُالوُ: الاَّ َملا َُ
ْاِزُل َمَعُه َاْيٌ: ِمَن اْلَماِ:. َُ"  

فةي  يعني ال أن   جعلهاإ ءثر لهذه األنوال أف ،نهوما نزل م وينتهييدخل ما ُيسم  بالوسم نعم 
 ،هةةا فةةي أوقايهةةا مينةةة إلنبةةا  المةةَلوجعةةل نةةزول المهةةر فةةي أثنائ ،الغالةةب مينةةة لنةةزول المهةةر

 نعم. .خرااآأوالا و  -وعل جل-فاألمر هلل 
" ََ ِ َتَعاَلى ََل ِمَن الاَّْوِ:. َوَكَذِلَك َكا ِنَذا َأْصَيَ  َوَقْد ُمِطَر: ُمِطْرَنا ِبَاْوِ:  :َيُقولُ  ُهَرْيَرةَ  َأُبو َوَذِلَك ِمَن َّللاَّ

ُلو: َْ ِ ، ُثمَّ َُ َْ ُ ِللاَّاِس ِمْن َرْحَمة  َفال ُمْمِسَك  اْلَف َوَهلَذا  :َأُبلو ُعَملر َقلالَ . [2]فاطر:{َلَها}َما َيْفََِ  َّللاَّ
 ِ ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -ِعْاِدي َنْحُو َقْوِل َرُسوِل َّللاَّ َوِملْن َهلَذا  .«َوَرْحَمَِله َّللاَِّ  ِبَفْ للِ  ُمِطْرَنلا « :-َصلَّى َّللاَّ

طَّاِب  َقْولُ  اْلَياِب  َِ ِ ِحلينَ  اْلُمطَِّللِب  َعْيلدِ  ْبلنِ  ِلْلَعيَّاسِ  ُعَمَر ْبِن اْل - اْسََْسلَقى ِبلِه: َيلا َعلمَّ َرُسلوِل َّللاَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  ََ َأنََّها َتْعََِرُ  ِفلي  -َصلَّى َّللاَّ ْزُعُمو َكْم َبِقَي ِمْن َنْوِ: الثَُّريَّا  َفَقاَل اْلَعيَّاُس: اْلُعَلَماُ: َُ

ِ ِطُروا، َفَقاَل ُعَملرُ ََّى مُ . َفَما َمَ ْت َساِبَعٌة حَ ُفِق َسْيًعا َبْعَد ُسُقوِطَهااْْلُ  ِ َهلَذا ِبَفْ لِل َّللاَّ : اْلَحْملُد ّلِلَّ
ََ  .َوَرْحَمَِهِ  لا َوْقلٌت ُُْرَجلى ِفيلِه اْلَمَطلرُ  -َرِحَمُه َّللاَُّ - ُعَمرُ  َوَكا ََّ َنْوَ: الثَُّريَّ لُل َفَسلَأَلُه َقْد َعِلَم َأ  َوُيَ مَّ
 " ةٌ ، َأَخَرَُ َأْم َبِقَيْت ِمْاُه َبِقيَّ َعْاهُ 
ةةا وقةت نةزول المهةةر ،مةَلللنبةةا  اإلهةةذا وقةت  ،الوسةم :عنةي مرةل مةةا نقةولي لمةن لةةي   ،وهةو أيضا

 أزمتهةاكةل األمةور  .وينزل المهر في غيةره وينبةت ء،قد يمر بجمي  أيامه وال ينزل فيه شي ،بحتم
ويهلة  الةةنجم والمةراد بةةه  ،يعنةي مرةل مةةا يقةال فةةي بية  الرمةار ويهلةة  الرريةا ،-وعةةل جةل-بيةد   
 -جةل وعةةل-أو أن    ،فهةل أمةن العاهةة جةاء بتةتثير الرريةا .ألنةه يةؤَمُن معةُه العاهةة :الرريةا قةالوا

كةل  ،والحصةاد لةه وقةت ،البةذر لةه وقةت .ألن كل شي له وقت ؟جعل هذا الوقت وقت أمٍن للعاهة
 ،وال يةدف  وال يجلةب ،فهذه األوقا  ال ينف  وال يضر ،هفي -جل وعل-الذي ريبُه    هشي له وقت

وهةذه األزمةان  ،وهةذه اليةرو  ،لمةن مرةل هةذه األوقةا  ،هةو الضةار النةاف  -جل وعةل-إنما   و 
د  أنفة  مةن غيرهةا فةي بةت وُوِجةر ِ هةو الةذي ومة  فيهةا مةا ومة   فجُ  -جةل وعةل-   .بالتجربة
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ع أنهةا لهةا يعني أوقا  الحجامة عند مةن يربةت بعةض األحادية ،هذه األوقا  ال ألنها ينف  بذايها
جعةةل هةةذا األثةر فةةي هةةذا  -جةةل وعةل-أو أن    هةل لهةةذه األيةةام أثةر ،أيةام ولهةةا يةاري  ولهةةا كةةذا

 نعم. .-جل وعل-خراا هلل آمر كله أوالا و األنعم الوقت؟ 
 :.........طالب
هةل ينفة  إذا نةزل المهةر فةي  ا،المسةتلة مسةتلة نفة  هةذه السةقيو  ،اةن ةالمستلة مسةتلة غلبة: الريخ
سةةةيما إذا بلبةةةه أهةةةل  نةةةزول المهةةةر محتمةةل ال فةةي الصةةةيف؟ يستسةةةقي النةةةاس لمةةةاذا ال ؟يفالصةة

-لمةن إذا أجةابهم    ،-جةل وعةل-يجيةبهم    ،الصلظ ممن يحققون األسةباب وينفةون الموانة 
فلذلك  ، نعم،ر  أنه ما ينبتونزل المهر في الصيف هل ُينبت أو ال ُينبت؟ العادة ج -جل وعل
 .ن ال يستسقو 
 :.........طالب
لمةن  ،هو من هذه الحيرية مبةاظ -جل وعل-هو يقول ما دام ينسب كل شي إل    : إي الريخ

يريد أن  وه ،ءهذا الموموش أنت الحيت وجود النو أنت الحيت في أثناء يصورك ويعبيرك عن 
  أنه هذا النقةل م ،يةفيه نف  أشعر  ،وب أشعرية المؤلفشبالملية وأنه ال أثر له وفيه  ءو يهمل الن
بةن عبةد البةر االمقصةود أن  .فمعنةاه عنةدي علة  وجهةين ابةن عبةد البةر ؟من الشافعي أومن عندِه 

م وغيةةةره مةةةن األئمةةةة حينمةةةا يقولةةةون مرةةةل هةةةذا المةةةلم يعنةةةي يوجةةةد فةةةي أوسةةةابهم وفةةة  مجتمعةةةايه
 نعم.المادة بالملية.  سمُيريد أن يحو ا يتثير كذ ألنواءويسمعون كريراا أن لهذا ا

َُ ْبُن ُعَيْيَاةَ  َوَرَوى " ََّ الاَِّييَّ  ِنْسَماِعيَل ْبِن ُأَميَّةَ  َعنْ  ُسْفَيا ُ َعَلْيِه َوَسللَّمَ -َأ َسلِمَع َرُجلاًل  -َصلَّى َّللاَّ
 ِ ُ َعَلْيهِ -ِفي َبْعِض َأْسَفارِِ  َيُقوُل: ُمِطْرَنا ِبَيْعِض َعَثاِنيِن اْْلََسِد، َفَقاَل َرُسوَل َّللاَّ : - َوَسللَّمَ َصلَّى َّللاَّ

« ِ َراُع َواْلَجْيَهُة. َقالَ  «-َعزَّ َوَجلَّ -َكَذْبَت َبْل ُهَو ُسْقَيا َّللاَّ : َعَثاِنيُن اْْلََسِد الذِ  َُ  "ُسْفَيا
 يخريجه؟: الريخ
 :.........طالب
 نعم. :الريخ

لُ " ََ ِمَن الََّْكِذُِب. َوَقَرَأ اْلُمَف َّ ُبو ِة ُتَكذِ  ِ   " َوَيْحَيى ْبِن َوثَّاب   َعاِصم   َعنْ  َوِقَراَ:ُة اْلَعامَّ َْ ََ " ِبَف َتْكِذُبو
ْمَااُ  ِمْن َقْوِل َمْن َقاَل: ُمِطْرَنلا ِبَالْوِ: َكلَذا. َوَثَيلَت ِملْن َحلِدُثِ  ًفا. َوَمْعَااُ  َما َقدَّ فَّ َِ َأَنلِْل ْبلِن  الََّاِ: ُم

ِ  َماِللك   ُ َعَلْيلِه وَ -َقلاَل: َقلاَل َرُسلوُل َّللاَّ لِزْلنَ  َللنْ  َثلاَلثٌ » :-َسللَّمَصللَّى َّللاَّ َِلي: ِفلي َُ  ِفلي الَََّفلاُخرُ  ُأمَّ
َياَحللُة، اْْلَْحَسللاِب، ُْ « َواْْلَْنللَوا: َوالاِ  َِللي ِفللي َأْرَبللعٌ » َهللَذاِفللي  ُمْسللِلم   ، َوَلْفلل للةِ  َأْمللرِ  ِمللنْ  ُأمَّ  ََل  اْلَجاِهِليَّ
: ُرُكوَنُهنَّ َْ رُ  َُ ِْ َياَحلة ِبلالاُُّجوِم، َواَِلْسَِْسلَقا:ُ  اْْلَْنَسلاِب، ِفلي َوالطَّْعلنُ  اْْلَْحَسلاِب، ِفي اْلَف َقْوُللُه . «َوالاِ 

وُح يْ أَ  [83]الواقعلة:{ َل ِنَذا َبَلَغلِت اْلُحْلُقلومَ َفَلوْ } :َتَعاَلى . اْلُحْلُقلومَ : َفَهلالَّ ِنَذا َبَلَغلِت اللاَّْفُْل َأِو اللرُّ
ْم َلَها ِذْكرٌ  َََقدَّ ََّ اْلَمْعَاى َمعْ َوَلْم َُ  :َقاَل َحاِتم، ُروف، ِْلَ

ْدرُ   َأَماِويَّ َما ُيْغِاي الثََّراُ: َعِن اْلَفََى ََ ِبَها الصَّ ْوًما َوَضا  ِنَذا َحْرَرَجْت َُ
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 :-جةل وعةل-علة  أحةد مرةل قولةه  اللةب  ولةم يخةف غيةر مةذكور إذا ُأِمةنيعيدون الضةمير علة  

أحد يقول ما هذه التي يةوار   ما فيلمن  ،ذكر شم لل[ ما مر 32]ص: َحتَّ  َيَواَرْ  ِباْلِحَجاِب{}
 نعم. ما يمكن أن يستل عن هذا سائل. .بالحجاب

ا َفَرلْيًُا َحََّلى » :َوِفي َحِدُث" وَح َالْيًُ ََ اللرُّ ، َيْجَمُعلو ََ ََ اْلُعلُرو ٌَ َيْقَطُعلو ُِ َللُه َأْعلَوا ََّ َمَلَك اْلَملْو ِن
َََوفَّاهَ  ََِهَي ِبَها ِنَلى اْلُحْلُقوِم، َفَي ْا  ."«ا َمَلُك اْلَمْوَُُ

 مخر ؟: الريخ
 :.........طالب
 نعم. :الريخ

"{} ََ ُُِرو ُِذ  َتا َُْم ِحيَا ََ َلُه  [84]الواقعة: َوَأْن ِت ََل َتْقِدُرو ََ ِنَلى اْلَميِ  ُُِرو َأْمِري َوُسْلَطاِني. َوِقيَل: َتْا
. َوَقالَ  : َعَلى َاْي:  ُُ َنْفُسلُه. ُثلمَّ ُُِريُد َمْن َحَ َر ِمْن أَ  اْبُن َعيَّاس  لُر ِْ ََ َمََلى َت لُرو ِِ ََ ْا لِت َُ ْهلِل اْلَميِ 

ْخَواِنِهمْ  َُِلواَلْو َكاُنوا ِعْادَ } ِقيَل: ُهَو َرٌِّ َعَلْيِهْم ِفي َقْوِلِهْم إلِ  [156]لل عملراَ: {َنا َما َماُتوا َوَما ُق
وا ُروَح اْلَواِحللِد ِمللْاُهْم  َوِقيلَل اْلَمْعَاللى: َفَهللالَّ ِنَذا [ 83] الواقعللة: {ْلُقللومَ َبَلَغلِت اْلحُ ِنَذا } َأْي: َفَهلْل َرُِّ
َُْم ُحُ ورٌ َبَلَغْت َنْفُْل َأَحِدُكُم اْلُحْلُقوَم ِعاْ  َُْم ُروَحلُه ِفلي َجَسلِدِ ، َملَع ِحْرِصلُكْم َعَللى َد الاَّْزِع َوَأْن َأْمَسْك

ُكْم ِلَيَقاِئِه. َوَهَذا َرٌِّ ِلَقوْ  ََِداِِ ُعُمرِِ ، َوُحيِ  ُُ َوَنْحَيا َومَ } :ِلِهماْم ْهرُ َنُمو  [24]الجاثية: {ا ُُْهِلُكَاا ِنَلَّ الدَّ
لَت َعَللى َنْفِسلَك  ِْ ِ َفَهلالَّ َحِف َْ َللْم َيلُك َملا ِبلَك ِملَن َّللاَّ لْزِع، َأْي: ِن َوِقيل: ُهَو ِخَطاٌب ِلَملْن ُهلَو ِفلي الاَّ

وح ْهَيلِة. َقلالَ  [58]الواقعلة:{َوَنْحُن َأْقَرُب ِنَلْيلِه ِمْاُكمْ } .الرُّ َعلاِمُر ْبلُن َعْيلِد  َأْي: ِباْلُقلْدَرِة َواْلِعْللِم َوالرُّ
َ َتَعاَلى َأْقَرَب ِنَليَّ ِمْالُه. َوِقيلَل: َأَراَِ َوُرُسلُلَاا الَّلِذَُن َََُ  :اْلَقْيْل ُت َّللاَّ ََِر ِنَلى َاْي:  ِنَلَّ َرَأُْ ََ َما َن َولَّلْو
ََ ْاُكمْ َأْقَرُب ِنَلْيِه مِ }َقْيَ ُه   "َأْي: ََل َتَرْوَنُهْم. [85]الواقعة: { َوَلِكْن َل ُتْيِصُرو
 :.........طالب
َوَنْحةةُن } :الصةفا  أو ال؟ مرةل آيةةا  الخةل  بةةين أهةل العلةم فةةي هةذه اييةة هةةل هةي مةن :الرليخ
  المربتةة والنةزول كةل هةذه مةن الصةفا والةدنو أمةا صةفة القةرب [16]ن:{َلْيِه ِمْن َحْبِل اْلَوِريدِ َأْقَرُب إِ 
أو  -جةل وعةل-بها النصوص لمن هل في هذه اييةة المةراد بهةا قةرب    ثبتت ،-جل وعل-هلل 

 وابنشةي  اإلسةلم فةي بعةض المة ؟{َوَنْحةُن َأْقةَرُب ِإَلْيةِه ِمةْن َحْبةِل اْلَوِريةدِ } :قرب الملئمة كمةا بقولةه
 نعم. الصفا .من آيا  يشير إل  أنها ليست  هنتث
َُْم َغْيَر َمِدُِاينَ  َفَلْوَل} ى:الَ َقْوُلُه َتعَ " َْ ُكا َُْم َغْيلَر ُمَحاَسلِييَن َوََل  [86]الواقعة: {ِن َْ ُكْال َأْي: َفَهالَّ ِن

يَن ِبَأْعَماِلُكْم، َوِمْاُه َقْوُلُه َتَعاَلى: ََ  َمْجِزيِ  . [ 53]الصافاُ: {}َأِئاَّا َلَمِدُُاو ََ ََ ُمَحاَسُيو َأْي: َمْجِزيُّو
َم. َوِقيَل: َغْيُر َمْمُلوِكيَن َوََل َمْقُهوِريَن. َقالَ َوَقْد َتقَ  َُُه، َوَأْنَردَ  اْلَفرَّا:ُ  دَّ َُُه َمَلْك ْن  :ِلْلُحَطْيَُة َوَغْيُرُ : ِِ

ْاللللِت َأْملللَر َبِايللللِك َحََّللللى  ُِ  َلَقلللْد ُِ
      

ََّ ِمللللللَن الطَِّحللللللينِ   َِِهُم َأَِ  َتللللللَرْك
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 20 (004سورة الواقعة ) -تفسري القرطيب

ْنةةة) :يقةةةول .  المسةةةتعان يخابةةةب أمةةةه بتهم ارِ  برعةةةايتهم وحيةةةِمةةةإليةةةك هةةةذا األمةةةر وأُ  لِكةةةوُ  (تِ ُديِ 
ِحةينِ  َأْمَر َبِنيةِك َحتَّة ) وعنايتهم ولةه أبيةا  يهجةو بهةا نفسةه  ،يعنةي مةيعتهم (َيةَرْثِتِهُم َأَدنَّ ِمةَن الهَّ

 نعم.و  المستعان.  ،ما يرك أحدو ويهجو زوجته ويهجو أمه 
اَنُه َأْي: َأذَ " . َوَقلْد َمَ لى ِفلي ) اْلَفاِتَحلِة ( اْلَقلْوُل َيْعِاي: ُملِ ْكِت. َوَِ ََ َُُه َفلَدا ْن لَُّه َواْسََْعَيَدُ ، ُيَقاُل: ِِ

ُنِ ِفي َهَذا ِعْاَد َقْوِلِه َتَعاَلى:  ْوِم اللدِ  وَح  [87]الواقعلة: {}َتْرِجُعوَنَهلا[ 4]الفاتحلة: {}َُ ََ اللرُّ َتْرِجُعلو
ِقينَ  ِنَلى اْلَجَسد َُْم َصاِِ َْ ُكا ُكْم َغْيُر َمْمُلوِكيَن [ 87واقعة:]ال {}ِن َأْي: َوَلْن َتْرِجُعوَها َفَيَطَل َمْعُمُكْم َأنَّ

 [83]الواقعللللة: {َل ِنَذا َبَلَغللللِت اْلُحْلُقلللومَ َفَللللوْ } َوََل ُمَحاَسلللِييَن. َوَتْرِجُعوَنَهلللا َجللللَواٌب ِلَقْوِللللِه َتَعللللاَلى:
َُْم َغْيللَر َمللِدُِاينَ  َفَلللْوَل} :َوِلَقْوِللله َْ ُكالل َمللا  .اْلَفللرَّا: ؛ َقاَلللهُ ُأِجيَيللا ِبَجللَواب  َواِحللد   [86]الواقعللة: {ِن َوُربَّ

ُِ اْلَعَرُب اْلحَ  لي ُهلًدى َفَملْن َتِيلَع } :، َوِمْالُه َقْوُللُه َتَعلاَلىْرَفْيِن َوَمْعَااُهَما َواِحلدٌ َأَعاَِ ُكْم ِماِ  لا َيلْأِتَياَّ َفِنمَّ
ََ َلْيِهْم َوَل ُهْم يَ ُهَداَي َفال َخْوٌف عَ  َِ ُأِجيَيلا ِبَجل[ 38]اليقلرة:{ ْحَزُنو  :. َوِقيللَ َواب  َواِحلد  َوُهَملا َالْرَطا

َُْم غَ َوَتلْأِخيٌر، َمَجاُمَهلا : ِفيَها َتْقِديمٌ َوِقيلَ . ا ِلَدََلَلِة اْلَخِر َعَلْيهِ ُحِذَف َأَحُدُهمَ  َْ ُكْال ْيلَر : َفَللْوََل َوَهلالَّ ِن
ََ َمِدُِايَن َتْرِجُعوَنَها و ِت ِنَلى َجَسِدِ  ِنَذا َبَلَغِت اْلُحْلُقوم، َتُرُِّ َْ  } ى:َقْوُلُه َتَعالَ  . َنْفَْل َهَذا اْلَميِ  َفَأمَّا ِن
بِ  ََ ِمَن اْلُمَقرَّ َرَجلاِتِهْم [ 88]الواقعة: {ينَ َكا ُِ َوِعْالَد اْلَيْعلِث، َوَبليََّن َِ ْللِق ِعْالَد اْلَملْو َِ ُِ اْل َذَكلَر َطَيَقلا

َْ  َفَأمَّا َفَقال: ََ كَ  ِن ِبينَ  ِمنَ  َهَذا اْلُمَََوفَّى ا اِبُقوَ. اْلُمَقرَّ  "َوُهُم السَّ
 نعم. .الذين أشير إليهم في صدر السورة وُفِصُلوا بعد ذلكالسابقون 

لا َفَقلال:" َْ  َفَأمَّ ََ  ِن ََلَوفَّى َكلا ِبينَ  ِملنَ  َهلَذا اْلُم َ  اْلُمَقلرَّ لاِبُقو لُة نَ َفلَرْوحٌ } .َوُهلُم السَّ ٌَ َوَجاَّ  {ِعليم   َوَرْيَحلا
ِ  الرَّاِ: َوَمْعَااُ  ِعْادَ  َفَرْوحٌ  َوِقَراَ:ُة اْلَعامَّةِ [ 89]الواقعة: َْ ْنَيا اْبِن َعيَّاس   ِبَف . َوَغْيرِِ : َفَراَحلٌة ِملَن اللدُّ

ْحَمة :اْلَحَسن َقالَ و  ْوُح: الرَّ اكوقال  .الرَّ حَّ ْوحُ  :ال َّ ََِراَحةاللرَّ ََِيلي   وقال.: اَِلْسل ُه ِفلي : َللاْلَمْعَالى :اْلُق
للاِس ْبللِن َعَطللا: . َوَقللالَ اْلَقْيللِر ِطيللُب َنِسلليم   ْوحُ   :َأُبللو اْلَعيَّ َُ  :الللرَّ ْيَحللا ِ، َوالرَّ َِللُر ِنَلللى َوْجللِه َّللاَّ : الاَّ

ُة َنِعيم  اَِلسْ  ِ : ُهَو َأَلَّ ُيْحَجَب فِ ََِماُع ِلَكاَلِمِه َوَوْحِيِه، َوَجاَّ  .-َعزَّ َوَجلَّ -يَها َعِن َّللاَّ
ةُ  اْلَحَسنُ  أَ َوَقرَ  ََاَِ ، َفلُروٌح "ِبَ لمِ  اللرَّا:ِ  " َيْعُقوبَ  َعنْ  َوَمْيدٌ  َوُرَوْيٌْل  َواْلَجْحَدِريُّ  َعاِصم   ْبنُ  َوَنْصرُ  َوَق

ْحَملةُ  :اْلَحَسن َقالَ   اْبِن َعيَّاس   َوُرِوَيْت َعنِ  وُح: الرَّ َهلا َكاْلَحَيلاِة ِلْلَمْرُحلومالرُّ  َعاِئَرلةُ  َوَقاَللْت  . ، ِْلَنَّ
 َلُه َوَحَياٌة : َفَيَقا:ٌ ِبَ مِ  الرَّاِ:، َوَمْعَاا ُ   "َفُروحٌ " -َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  َّللاَُّ  َصلَّى- الاَِّييُّ  َقَرأَ  :َعْاَها َّللاَُّ  َرِضيَ 

ْحَمة ِة، َوَهَذا ُهَو الرَّ ٌَ  .ِفي اْلَجاَّ ٌَ  :  ُجَيْيلر ْبنُ  َوَسِعيدُ  ُمَجاِهدٌ  َقال َوَرْيَحا ُهلَو : ُمَقاِتللٌ  الَ . َقلَأْي: ِرْم
َُ ِبُلَغةِ  ْم ِ َأيْ : َخَرْجُت ، ُيَقالُ ِحْمَيرَ  الرِ  ََ َّللاَّ ْمُر ْبُن َتْوَلب ، َقالَ ْمَقهُ : رِ َأْطُلُب َرْيَحا  :الاَّ

َلللللللللللِه َوَرْيَحاُنللللللللللهُ   َسللللللللللاَلُم اإلِْ
 

َرْر   َُللللللللللللللُه َوَسللللللللللللللَماٌ: ِِ  َوَرْحَم
 

ة َوَقلالَ  ََلاَِ لُه اْلَجاَّلة  :َق لحَّ وقللال  .ِننَّ َُ اْلَمْعلُروُف الَّلِذي ُيَرللمُّ؛   :اكال َّ ْيَحلا ْحَملُة. َوِقيلَل: ُهللَو الرَّ الرَّ
ةُ  اْلَحَسنُ  َقاَلهُ  ََاَِ ِبيُع ْبُن ُخَثْيم  وقال  َأْيً ا. َوَق َْ  :الرَّ ُيلوَ:ٌة َللُه ِنَللى َأ ِْ لُة َم ، َواْلَجاَّ ُِ َهلَذا ِعْالَد اْلَملْو
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ْيَحلاَ َهَذا ِعْادَ  َأُبو اْلَجْوَما::وقال  ُُْيَعث. لى ِبَ لَياِئِر الرَّ َلقَّ ََ ََل  َأُبلو اْلَعاِلَيلة:وقلال  .ِ َقلْيِض ُروِحلِه ُُ
َ  َفَيُرلمَُّهَما  ْنَيا َحََّى ُُلْ َتى ِبُغْصلَاْيِن ِملْن َرْيَحلا ِبيَن ِفي الدُّ َُ َأَحٌد ُروَحُه ِمَن اْلُمَقرَّ ُثلمَّ ُيْقلَيُض ُيَفاِر

ٌَ " ُروُحلللُه ِفيِهَمللللا ََِقاُقُه ، َوَأْصلللُل " َرْيَحللللا ِل ُسللللوَرِة )َواْاللل َم ِفلللي َأوَّ حْ َتَقللللدَّ ْلللللهُ ( َمنِ اللللرَّ َََأمَّ . َوَقللللْد َف
َها َوَجَدَها ُهَااكَ  الثَّْعَلِييُّ  َسَرَِ  َِ َأْقَواَل َكِثيَرًة ِسَوى َما َذَكْرَنا َمْن َأَراَِ ْيَحا ْوِح َوالرَّ  ".ِفي الرَّ

  نعم. لريحان من الرائحة.وا ،ظ من الراحةوْ ثتَن األقوال يتجه إل  أن الرَّ 
َْ } َقْوُلُه َتَعاَلى:" ََ ِمْن َأْصَحاِب اْلَيِملينِ َوَأمَّا ِن ََلَوفَّى ِملْن  [90]الواقعلة: {َكا ََ َهلَذا اْلُم َْ َكلا َأْي: ِن

 َما ُتِحبُّ َأْي: َلْسَت َتَرى ِمْاُهْم ِنَلَّ  [91]الواقعة: {َلَك ِمْن َأْصَحاِب اْلَيِمينِ  َفَسالمٌ } َأْصَحاِب اْلَيِمينِ 
ِ. َوِقيَل: اْلَمْعَاى: َساَلٌم َللَك ِملاْ  ََ ِمْن َعَذاِب َّللاَّ اَلَمِة َفاَل َتْهََمَّ َلُهْم، َفِننَُّهْم َيْسَلُمو ُهْم، َأْي: ِمَن السَّ

ََّ َأْصلللَحاَب اْلَيِمللي َمللاِم َلُهللْم. َواْلَمْعَالللى َواِحللٌد. َوِقيللَل: َأْي: ِن ََ َللللَك َأْنللَت َسللاِلٌم ِملللْن اَِلْغَِ للْدُعو ِن َُ
ََ َعَلْيَك َياُمَحمَّد. ُمَحمَّدُ  َيا ُ َعَلْيَك َوُيَسلِ َم. َوِقيَل: اْلَمْعَاى َأنَُّهْم ُيَسلِ ُمو َْ ُيَصلِ َي َّللاَّ َوِقيَل: َمْعَالاُ   ِبَأ

لللَك ِملللْن َأْصلللَحاِب  لللا َتْكلللَرُ  َفِننَّ َهلللا اْلَعْيلللُد ِممَّ لللكَ اْلَيِمللليِن، َفُحلللِذَف "نِ  َسلللِلْمَت َأُُّ لللا نَّ لللُه ُيَحيَّ ". َوِقيلللَل: ِننَّ
اَلِم ْنَيا  ِبالسَّ َثلُة َأَقاِويلَل؛ َأَحلُدَها: ِعْالَد َقلْيِض ُروِحلِه ِفلي اللدُّ لاَلِم َثاَل ِنْكَراًما، َفَعَلى َهَذا ِفلي َمَحللِ  السَّ

؛ َقاَلهُ  ُِ اك. ُيَسلِ ُم َعَلْيِه َمَلُك اْلَمْو لحَّ ُِ ِلَيْقلِيَض ُروَح ِنَذا َجل :اْبلُن َمْسلُعوِ َوَقلالَ   ال َّ اَ: َمَللُك اْلَملْو
اَلُم. َوَقْد َمَ ل الَّلِذَُن }  ( ِعْالَد َقْوِللِه َتَعلاَلى:ى َهلَذا ِفلي ُسلوَرِة )الاَّْحللِ اْلُمْ ِمِن َقاَل: َربَُّك ُيْقِرُئَك السَّ

َََوفَّ  ِيينَ َت َِِه فِ [32]الاحل: {اُهُم اْلَمالِئَكُة َطيِ  َوَنِكيٌر،  ُمْاَكرٌ  ي اْلَقْيِر ُيَسلِ ُم َعَلْيهِ ، الثَّاِني: ِعْاَد ُمَساَ:َل
ِئَكُة َقْيَل ُوُصوِلِه ِنَلْيهَ    ا.الثَّاِلُث: ِعْاَد َبْعِثِه ِفي اْلِقَياَمِة ُتَسلِ ُم َعَلْيِه اْلَماَل
َُ َذِلَك  َثِة َوَيُكو َْ ُتَسلِ َم َعَلْيِه ِفي اْلَمَواِطِن الثَّاَل ُ َأْعَلمُ ُقْلُت: َوَقْد َيْحََِمُل َأ  ".ِنْكَراًما َبْعَد ِنْكَرام ، َوَّللاَّ

 نعم. .ع يقابل بالسلمعِ عند الوفاة وفي القبر والبرزخ وإذا بُ يعني 
َْ " ِعْالدَ " ِِ  َوَجلَواُب " ِن َللَك ِملْن َأْصللَحاِب  َفَسللالمٌ } َمْحللُذوٌف، الََّْقلِدُُر: َمْهَملا َيُكللْن ِملْن َالْي:   اْلُمَيلرِ 

ََ ِملللْن َأْصلللَحاِب اْلَيِملللينِ  [91ة:]الواقعللل{ اْلَيِملللينِ  َْ َكلللا  {َللللَك ِملللْن َأْصلللَحاِب اْلَيِملللينِ  } َفَسلللالمٌ  ِن
َم َعَلْيهِ  [91]الواقعة: ْرِط ِلَدََلَلِة َما َتَقدَّ   ..."َفُحِذَف َجَواُب الرَّ
 نعم. وجواب إن، فتما إن كان وأما إن كان. عند المبرد نعم.. ةخففم ؟ةإن ُمخفف

 َْ ِِ  ِعْاللدَ  "َوَجللَواُب "ِن َلللَك ِمللْن َأْصللَحاِب  } َفَسللالمٌ  َمْحللُذوٌف، الََّْقللِدُُر: َمْهَمللا َيُكللْن ِمللْن َاللْي:   اْلُمَيللرِ 
ََ ِملللْن َأْصلللَحاِب اْلَيِملللينِ  [91]الواقعلللة:{ اْلَيِملللينِ  َْ َكلللا  {َللللَك ِملللْن َأْصلللَحاِب اْلَيِملللينِ  َفَسلللالمٌ } ِن
ْرِط ِلَدََللَ  [91]الواقعة: َم َعَلْيِه، َكَما ُحِذَف اْلَجَواُب ِفي َنْحِو َقْوِلَك: َأْنَت َفُحِذَف َجَواُب الرَّ ِة َما َتَقدَّ

َْ َفَعْلتَ   ..".َظاِلٌم ِن
 نعم.. هدل عليه ما سبق .يعني فتنت االم

َم َعَلْيِه."   "ِلَدََلَلِة َما َتَقدَّ
 ؟ا قبلهان هل يعمل فيمما بعد إ يعني ؟أال يصح أن يكون هو الجواب الذي يقدم هو الجواب
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 22 (004سورة الواقعة ) -تفسري القرطيب

 :..........طالب
 لمن يسب  الشر  أم ال يسب ؟: إي الريخ
 :..........طالب
 لمن هل يسب  الشر ؟ ،يسب : الريخ
 :..........طالب
 .أنه يسب  فعل الشر الشر  وجوابه هل يسب  الشر ؟ ال فعل  .الحر ال ال : الريخ
 :..........طالب
الجةةواب ون قبلهةةا يقةةدر فيمةةا عمةةل يال  مةةا بعةةدها أن أمةةا الةةذين يقةةول .أنةةت اةةالم إن فعلةةت :الرلليخ

 نعم. يدل عليه المذكور.و 
ََّ ا اْْلَْخَف ِ  َوَمْذَهبُ " َْ َأ لا" َو "ِن ُْ ْلَفاَ: َجَواُب "َأمَّ لا " َوَقلْد َسلدَّ ََّ اْلَفلاَ: َجلَواُب " َأمَّ "، َوَمْعَالى َذِللَك َأ

َََقلل َْ " َعَلللى الََّْقللِدُِر اْلُم للا " َمَسلدَّ َجللَواِب " ِن . َوَمْعَاللى " َأمَّ ِم، َواْلَفللاُ: َجللَواٌب َلُهَمللا َعَلللى َهللَذا اْلَحللدِ  دِ 
ُِ  ِعْادَ  ا لا ِفيلِه َوُخلْذ ِفلي َغْيلرِِ . :الزَّجَّ ْع َما ُكاَّ ، َأْي: َِ ُُ ِمْن َاْي:  ِنَلى َاْي:  ُرو ُِ    َقْوُللُه َتَعلاَلى: اْل

ِبيَن{ ََ ِمَن اْلُمَكذِ  َْ كا الِ يَن{ِباْلَيْعِث  [92]الواقعة: }َوَأمَّا ِن َعِن اْلُهَدى َوَطِريِق  [92]الواقعة: }ال َّ
ٌَ ِمْن َحِميم ، َكَما َقالَ  [93]الواقعة: {}َفُاُزٌل ِمْن َحِميم  اْلَحقِ    ..".َأْي: َفَلُهْم ِرْم

 نعم.يعني الذي يعد لهم الُنزل الذي يعد للضيف وهذا عل  سبيل التهكم كما يقدم. 
الُّو} :َكَما َقالَ  " َها ال َّ ُكْم َأُُّ ََ ُثمَّ ِننَّ ََ َلِكُلو ُبو ََّ َلُهْم َعَلْيَها }: َوَكَما َقالَ [ 51]الواقعة:{ََ اْلُمَكذِ  ُثمَّ ِن

َخاٌل ِفي الاَّاِر. َوِقيَل: ِنَقاَمٌة  [94]الواقعة: {}َوَتْصِلَيُة َجِحيم   [67]الصافاُ: َلَرْوًبا ِمْن َحِميم  { ِنِْ
ُ ، َأْي: َجَعَللُه َيْصلاَلَها َواْلَمْصلَدُر ِفي اْلَجِحيِم  لاَر َوَصلالَّ َوُمَقاَساٌة ِْلَْنَواِع َعلَذاِبَها، ُيَقلاُل: َأْصلاَلُ  الاَّ

َ  ِنْعَطلاُ: َملال  َأْي: ُيْعَطلى اْلَملاَل. َوُقلِر َ  )َوَتْصلِلَيِة(  :َهاُهَاا ُأِضيَف ِنَلى اْلَمْفُعوِل، َكَما ُيَقاُل: ِلُفلاَل
 .."َأْي: َوُنُزٌل. ا:ِ ِبَكْسِر الََّ 
 بكسر التاء. ِيصلية
 ..."َأْي: َوُنُزلٌ  ِبَكْسِر الََّا:ِ  ْصِلَيِة()َوتِ  :َوُقِر َ 

 ؟يقصد بكسر التاء ذاما ؟التاء األول  أم الهاء
 : األخيرة.طالب
حركةةة اإلعةةراب أو أن مةةبط هةةي  المسةرة التةةي هةةل المقصةةود بهةةا (َوَيْصةةِلَيةُ )هةي أصةةلها : الرلليخ
 ؟التاء
 : الياهر األخيرة.طالب
 : األخيرة.طالب
 ألنه ؛ي هذا الياهرإ ،ليها بالهاء يعني يتغير إعرابهاالتاء التي أصلها هاء التي يوقف ع :الريخ
 نعم. هذا الياهر. .يممن يصلية جح ر ونزل  قد  
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 23 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

َغللمَ ِبَكْسللِر الََّللاِ: َأْي: َوُنللُزٌل ِمللْن َتْصللِلَيِة َجِحلليم . ُثلل {َوَتْصللِلَية}َوُقللِرَ  " و مَّ َأِْ الََّللاَ: ِفللي  َأُبللو َعْمللر 
ََّ َهلذَ } .َوُهللَو َبِعيللد  اْلِجليِم َأْي: َهللَذا الَّلِذي َقَصْصللَااُ  َمْحللُض  [95]الواقعللة: {ا َلُهللَو َحللقُّ اْلَيِقلينِ ِن

َِاَلِف َلفْ  : ُهلَو اْلَيِقيِن َوَخاِلُصُه. َوَجاَم ِنَضاَفُة اْلَحقِ  ِنَلى اْلَيِقيِن َوُهَملا َواِحلٌد َِلْخل ُِ ِهَملا. َقلاَل اْلُمَيلرِ  ِِ
ْيِ: ِنَلى َنْفِسهِ   " .َكَقْوِلَك: َعْيُن اْلَيِقيِن َوَمْحُض اْلَيِقيِن، َفُهَو ِمْن َباِب ِنَضاَفِة الرَّ

 نعم. مسجد المكان الجام  بح  األمر اليقين أو الخبر اليقين.ال ون يقدر  ،مرل المسجد الجام 
يَن َحلقُّ اْْلَْملِر اْليَ َفُهَو ِمْن َباِب ِنَضاَفِة " يَن. َوِعْالَد اْلَيْصلِريِ  ْيِ: ِنَللى َنْفِسلِه ِعْالَد اْلُكلوِفيِ  ِقليُن َأِو الرَّ

َيُر اْلَيِقيُن. َوِقيَل: ُهَو َتْوِكيٌد. َوِقيلَ  َِ ُُ ِنَللى اْل ًَا ِلْلَحقِ  َفُأِضليَف اْلَمْاُعلو ََ َنْع َْ َيُكو : َأْصُل اْلَيِقيِن َأ
تِ َساِع َواْلَمَجلاِم، َكَقْوِللهِ َعَلى االاَّْعِت  ةُ  َوَقلالَ  (َوَللَداُر اْلِخلَرةِ ): َِل ََلاَِ َ َللْيَْل ِفلي َهلِذِ  اْلَيلةِ  َق ََّ َّللاَّ : ِن

ََاِرك  َأَحًدا ِمَن الاَّلاِس َحََّلى َيِقَفلُه َعَللى ا َِ ِب ْنَيا ْلَيِقليِن ِملْن َهلَذا اْلُقلْرل لا اْلُملْ ِمُن َفلَأْيَقَن ِفلي اللدُّ ، َفَأمَّ
ْوَم اْلِقَياَمةِ َفَافَ  ْوَم اْلِقَياَمةِ َعُه َذِلَك َُ ْاَفُعلُه اْلَيِقلين ، َوَأمَّا اْلَكاِفُر َفَأْيَقَن َُ لَك َفَسلي ِ } ِحيَن ََل َُ ْ  ِباْسلِم َربِ 

يِم ِِ ِ  اسْ  : َنز ِ ِ َأيْ [ 96]الواقعة:{ اْلَع وِ:. َواْلَياُ: َماِئَدٌة َأْي: َسيِ  َ َتَعاَلى َعِن السُّ َك، َواَِلْسلُم: َّللاَّ َم َربِ 
ْ  َأيْ  لَك َوِبلَأْمرِِ . َوِقيللَ : َفَصلل ِ اْلُمَسلمَّى. َوِقيلَل: َفَسليِ  ليِم َوَسليِ ْحهُ  : َفلاْذُكِر اْسلمَ  ِبلِذْكِر َربِ  ِِ لَك اْلَع . َربِ 

لا َقال: ُعْقَيَة ْبِن َعاِمر   َوَعنْ  ليِمَفَسلي ِ }  :َنَزَللْت  َلمَّ ِِ لَك اْلَع ِيليُّ [ 96قعلة:]الوا {ْ  ِباْسلِم َربِ  -َقلاَل الاَّ
ُ َعَلْيلللِه َوَسللللَّمَ َصللل لللا َنَزَللللْت  «اْجَعُلوَهلللا ِفلللي ُرُكلللوِعُكمْ » :-لَّى َّللاَّ لللَك اَْلْعَللللى :َوَلمَّ ِ  اْسلللَم َربِ   {}َسللليِ 

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ َص -َقاَل الاَِّييُّ  [1]اْلعلى: ُكمْ » :-لَّى َّللاَّ َجهُ  «اْجَعُلوَها ِفي ُسُجوِِ اُوَِ َأُبو  َخرَّ َِ.  ُ َوَّللاَّ
 ".َأْعَلم

 عل  محمد وعل  آله وصحبه وسلم. اللهم صل


