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 .السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته
 .أجمعین بهعلى نبینا محمد وعلى آله وصح و�ارك الحمد هلل رب العالمین وصلى هللا وسلم

ْخَواِنِهُم ِذیَن َناَفُقوا َ�ُقوُلوَن ِإلِ َأَلْم َتَر ِإَلى الَّ  {ى: َقْوُلُه َتَعالَ " القرطبي رحمه هللا تعالى: قال اإلمام 
وِتْلُتْم قُ یُكْم َأَحًدا َأَبًدا َوِ�ْن  ُنِطیُع فِ َال َعُكْم وَ الَِّذیَن َ�َفُروا ِمْن َأْهِل اْلِكَتاِب َلِئْن ُأْخِرْجُتْم َلَنْخُرَجنَّ مَ 

ُ َ�ْشَهُد ِإنَُّهْم َلَكاِذُبونَ  بٌ  ]١١[الحشر: }َلَنْنُصَرنَُّكْم َ�للااَّ ِ�َما َوَعَدُهُم  اْلَیُهودِ   ِمَن اْغِتَرارِ َتَعجُّ
َعْبُد للااَِّ  ِمْن ُجْمَلِة اْلُمَناِفِقینَ وَ  ِ�َتاً�ا. یًنا َوَال دِ  اْلُمَناِفُقوَن ِمَن النَّْصِر َمَع ِعْلِمِهْم ِ�َأنَُّهْم َال َ�ْعَتِقُدونَ 

ُس ْبُن َوَأوْ  َراِفَعُة ْبُن َتاُبوٍت، :یلَوقِ  .ْ�دَوِرَفاَعُة ْبُن زَ  َوَعْبُد للااَِّ ْبُن َنْبَتٍل، ْبُن ُأَبيٍّ اْبُن َسُلوَل،
، َ�اُنوا ِمنَ  َنْخُرَجنَّ َلِئْن ُأْخِرْجُتْم لَ  { :َوالنَِّضیر  ُقَرْ�َظةَ ِلَیُهودِ  َوَقاُلوا َفُقوا،َوَلِكنَُّهْم َنا اْألَْنَصارِ  َقْیِظيٍّ

 َوَال ُنِطیُع ِفیُكمْ  {: ُلُه َتَعاَلىَقوْ  .ِلُقَرْ�َظة النَِّضیرِ  َبِني َوِقیَل: ُهَو ِمْن َقْولِ  ]١١[الحشر: }َمَعُكمْ 
ُ َعَلْیِه َوَسلَّ َص  اُمَحمَّدً  َ�ْعُنونَ   ]١١[الحشر: }َأَحًدا َأَبًدا  ".م; َال ُنِطیُعُه ِفي ِقَتاِلكُ مَ لَّى للااَّ

مـن �تـاب منــزل  أوتــوامـا  أوتـواهـذا تعجـب مــن حـال الیهـود الــذین  :�قـول المؤلـف رحمـه هللا تعــالى
، إلیـهمرسل �صدقون و�غترون �قول المنافقین ال �عتقدون دینا ولیس لهم �تاب یرجعـون  نبيعلى 

 ،مسـألة علمیـة وأفتـى علـى ضـوء �المـه فـيالعلـم وثـق �قـول عـامي  أهـلمـن شخصـا  أن�عني لـو 
العـــالم  إلـــىیرجـــع  العـــاميهـــذا  إن األصـــل .عجـــب ؟ هـــذا مثـــارعجـــب هـــذا المثـــارأال �كـــون مثـــل 

ْكِر ِإْن ُ�ْنــُتْم ال َتْعَلُمــوَن} رجــع إلــى عــامي إضــافة إلــى ، فكونــه العــالم ی]٤٣[النحــل: {َفاْســَأُلوا أَْهــَل الــذِّ
وال یرجــو ثــواب مــا الــذي �منعــه مــن الكــذب  ،وال �خشــى عقــاب ،عــامي ال یتــدین بــدین أ�ًضــاكونــه 

ن ممثلـه فـي المنـافقین الـذیو  وقد جاءت هـذه األمـور �لهـا مجتمعـة ،والخیانة والغدر و�خالف الوعد
�یـف  . ال شـك أن هـذا مثـار عجـب بـل هـو ضـالل فـي الـرأي وسـفه.وعدوا الیهود وصدقهم الیهود

عنـدهم رأى وعنـدهم أ�ًضـا  .ؤالء وهذه حالهم وحـال مـن �صـدقهم أفضـل مـنهم �كثیـر�صدق مثل ه
ر وخرجوا من دیـنهم لكـن مـا یـزال عنـدهم آثـا ،غیرواو  و�دلوا وحرفوا م نبي مرسل نعم همدین ولدیه

مــن دیــن و�قیــة میــراث نبــوة لكــن وان �انــت ال تــنفعهم �عــد �عثتــه علیــه الصــالة والســالم ال شــك أن 
 ب منه.   هذا أمر �عج

ـًدا َ�ْعُنـونَ   ]١١[الحشـر: }َوَال ُنِطیُع ِفیُكْم َأَحًدا َأَبًدا { ى:َتَعالَ  َقْوُلهُ " ُ َعَلْیـِه َوَسـلَّ َصـ ُمَحمَّ ; َال مَ لَّى للااَّ
ِة ُنُبـوَّةِ   ُنِطیُعُه ِفي ِقَتاِلُكمْ  ـدٍ  َوِفي َهـَذا َدِلیـٌل َعَلـى ِصـحَّ ُ َعَلْیـِه َوَسـلَّ  ُمَحمَّ ِعْلـِم   ِمـْن ِجَهـةِ مَ َصـلَّى للااَّ

  ".; ِألَنَُّهْم ُأْخِرُجوا َفَلْم َ�ْخُرُجوااْلَغْیِب 
{َلــِئْن ُأْخِرُجـــوا ال خرجـــوا أ اآل�ــةخرجــوا �عــد نـــزول هــذه أُ  .الیهــود ولـــم �خــرج معهــم المنـــافقون خــرج أ

ــــوَن  ا ال ُقوِتُلــــو  {َوَلــــِئنْ خرجــــوا ولــــم �خرجــــوا معهــــم أنهــــم أوقــــد حصــــل  ]١٢[الحشــــر: َمَعُهــــْم}َ�ْخُرُج
ـــَولُّنَّ  ـــِئْن َنَصـــُروُهْم َلُی ـــاَر}َیْنُصـــُروَنُهْم َوَل ـــه  ]١٢[الحشـــر: اَألْدَ� ـــاه علی ـــم �الغیـــب أعلمـــه هللا إ� هـــذا عل

ــم الغیــب إال مــا �شــر  -علیــه الصــالة والســالم- النبــيأن  األصــل فــيالصــالة والســالم و�ال  ال �عل
ــِئْن َنَصــُروُهْم و �ــان �یــف �كــون ال �كــون لــ أوعلــم �مــا لــم �كــن  اأ�ًضــهــذا  فــي .إ�ــاهعلمــه هللا  {َوَل
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ـــمَّ ال ُیْنَصـــُروَن} ـــاَر ُث ـــَولُّنَّ اَألْدَ� ـــه  ]١٢[الحشـــر: َلُی ـــاُدوا :-جـــل وعـــال-�مـــا فـــي قول وا َلَع ـــْو ُردُّ  }{ َوَل
 مر �ذا.اإلخبار عن شيء ال �كون لكن لو �ان لصار األ ]٢٨[األنعام:

ــاَل " ــا َق ــْم َیْنُصــُروُهْم; َ�َم ــوا َفَل ُ َوُقوِتُل ــالَ للااَّ ُ �َ  { ى.َتَع ــاِذُبون َ�للااَّ ــْم َلَك ــَهُد ِإنَُّه ــوْ   } ْش ــي َق ِلِهْم َأْي ِف
  ".َوِفْعِلِهم

 طالب: .........
ــ ن الهجــرة ال شــك أنهــا محــل قــوة لإلســالم والمســلمی ا.النفــاق فــي المدینــة النفــاق فــي المدینــة عموًم

الفــتح الــذي دخــل النــاس فــي دیــن هللا نــه قبــل النفــاق أمــا �ونــه �عــد بــدر ال شــك أ وفیهــا �عنــي نجــم
 حدیــد أول مــا نجــما وتقــوى اإلســالم والمســلمون و�عــد بــدر انتصــر اإلســالم لكــن مــا یــدرى �التأفواًجــ
 نه في المدینة.  المقصود أ .النفاق

َصـُروُهْم َلُیـَولُّنَّ  َوَلـِئْن نَ ُهمْ ُلـوا َال َیْنُصـُرونَ َلِئْن ُأْخِرُجـوا َال َ�ْخُرُجـوَن َمَعُهـْم َوَلـِئْن ُقوتِ  {: َقْوُلُه َتَعاَلى"
. َوَلـِئْن نَ َنُهْم َطـاِئِعیَال َیْنُصـُرو  َنـى: َمعْ ِقیـلَ  }ُثمَّ َال ُیْنَصُرونَ {. َأْي ُمْنَهِزِمینَ  ]١٢[الحشر: }اْألَْدَ�ارَ 

 ".َنَصُروُهْم ُمْكَرِهیَن َلُیَولُّنَّ اْألَْدَ�ار
 ینصــرون لكــن لــو ضــغط علــیهم تنفیــذ مــا ال ینصــرون �عنــي لــو طلــب مــنهم النصــر واستنصــروا ال

 وعدوا �ه وحاولوا نصرهم ولوا األد�ار.  
ــَیــُدوُموَن َعَلــى َنْصــِرِهْم. َهــَذا عَ َال َمْعَنــى َال َیْنُصــُروَنُهْم  :َوِقیــل" ِفَقــاِن. َوِقیــَل: ِمیَرْ�ِن ُمتَّ َلــى َأنَّ الضَّ

ْم.  َیْنُصـُروَنهُ َمَعُهُم اْلُمَناِفُقوَن، َوَلِئْن ُقوِتُلوا َال  َال َ�ْخُرجُ  ْلَیُهودُ ا ِإنَُّهَما ُمْخَتِلَفاِن; َواْلَمْعَنى َلِئْن ُأْخِرجَ 
ْخِرُجـوا َال َ�ْخُرُجـوَن َلـِئْن أُ  {: نَّ اْألَْدَ�اَر. َوِقیـلَ اْلُمَناِفِقیَن َلُیَولُّ  اْلَیُهودُ  َأْي َوَلِئْن َنَصرَ  َوَلِئْن َنَصُروُهمْ 

َأْي َعِلـَم  ْن ُقوِتُلـوا َال َیْنُصـُروَنُهْم}َوَلـئِ  {. ُجـوا ِمْنُهْم َأنَُّهْم َال َ�ْخُرُجـوَن ِإْن ُأْخرِ ؛ َأْي َعِلَم للااَُّ } َمَعُهمْ 
ُ ِمْنُهْم َذِلَك.  ـا َقـْد أَ َفَأْخَبَر عَ  َلُیَولُّنَّ اْألَْد�اَر} { ُثمَّ َقاَل:للااَّ ُكـوُن َلـْو ُه َال َ�ُكـوُن َ�ْیـَف َ�ـاَن �َ ْخَبـَر َأنَّـمَّ

وا َلَعــاُدوا ِلَمــا ُنُهــوا َعْنــ :ىَتَعــالَ َوُهــَو َ�َقْوِلــِه  َكــاَن؟ َأْي  }ْن َنَصــُروُهمْ َوَلــئِ {َوِقیــَل: َمْعَنــى  .ُه}{َوَلــْو ُردُّ
  ".}ْدَ�ارَلُیَولُّنَّ اْألَ {َوَلِئْن ِشْئَنا َأْن َیْنُصُروُهْم َز�َّنَّا َذِلَك َلُهْم. 
 .القتال معروف فيفوضعهم  إ�اه ا وعدوهمعلى حسب م�عنى لو غامر المنافقون ونصروا الیهود 

 وا مـعخرجـ .هم مخذولون و�خذلون من خرج معهم وشواهد التار�خ تشـهد بـذلك .المنافقون الخذالن
ا وال ینتظــرون ال یرجــون ثواً�ــ ألنهــمثــم خــذلوه وانصــرفوا دونــه  ،-صــلى هللا علیــه وســلم-الرســول 

وال �ستســـلمون وال  ،�اإلســـالمطن �فـــار ال یؤمنـــون البـــا فـــياالعتقـــاد  فـــيوهـــم  نإحـــدى الحســـینیی
. �عنـي لـو �ـراءون النـاسو الظاهر مع المسلمین �صـلون و�صـمون معهـم  فين �انوا ینقادون له و�

ــ أحــد لــم یــروهم  فــيالظــاهر �شــبهون المســلمین  فــيا لــدمائهم تجــدهم مــا صــلوا وال صــاموا لكــن حقًن
 آخره.   إلىم معهم و�صمون معه ا لدمائهم فیصلون الظاهر حقنً 

 طالب: .........
 . جامع الكفر، الكفر ملة واحدة
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 ِمَن للااَِّ} ِفي ُصُدوِرِهمْ  { َأْي َخْوًفا َوَخْشَیةً  }َأَشدُّ َرْهَبةً  {َ�ا َمْعَشَر اْلُمْسِلِمینَ  }َألَْنُتمْ {: َقْوُلُه َتَعاَلى"
; َأْي �َقْینِ  َیْرِجــَع ِإَلــى اْلَفــرِ نْ أَ َوَ�ْحَتِمــُل  .قینالمنــافِفــي ُصــُدوِر : َوِقیــلَ  .َبِنــي النَِّضــیر َ�ْعِنــي ُصــُدورَ 

  ". اْلَخْوفَ�َخاُفوَن ِمْنُكْم َأْكَثَر ِممَّا َ�َخاُفوَن ِمْن َر�ِِّهْم َذِلكَ 
جمیع طوائف الكفر في صدورهم وفى قلو�هم هذه الرهبة من المسلمین �قـدر تمسـكهم بـدینهم �قـدر 

ون مــن �قـدر مــا یرثــون مـن النبــوة یرثــ .قـوًال وعمــًال واعتقــاًدا یهمرثهـم مــن نبــإو�قــدر تمسـكهم بــدینهم 
و فرطوا فـي شـيء منـه ضـعفت هـذه الرهبـة أو�ن انصرفوا عن دینهم وتخلوا عنه  »نصرة �الرعب«

إلــى أن �صــل الحــد إلــى أن تنــزع المها�ــة مــن قلــوب األعــداء و�صــل األمــر إلــى الحــد الــذي نعیشــه 
   . �هللا المستعان

َال ُ�َقاِتُلوَنُكْم  { ى:َعالَ َقْوُلُه تَ  .َمِة للااَِّ َوُقْدَرِتهَأْي َال َ�ْفَقُهوَن َقْدَر َعظَ  َأنَُّهْم َقْوٌم َال َ�ْفَقُهوَن}َذِلَك �ِ  {"
ـَنٍة} اْلَیُهودَ  َ�ْعِني } َجِمیًعا وِر; َ�ُظنُّـوَن َأنََّهـا َتْمـَنعُ َأْي ِ�اْلِحیَطـانِ  {ِإالَّ ِفي ُقًرى ُمَحصَّ  .ْم ِمـْنُكمهُ  َوالـدُّ

  ".}ِمْن َوَراِء ُجُدر َأوْ {
لـع قلـو�هم مـن اله فـين الهواء والعراء ال �سـتطیعون أل فيالمسلمین  هم برزة ال �ستطیعون البروز

علـى  حرصـهم ]٩٦:[البقـرة {َوَلَتِجَدنَُّهْم َأْحَرَص النَّـاِس َعَلـى َحَیـاٍة }عن حرصهم على الدنیا  الناشئ
 نا�ــة ال �ســتطیعون أن یواجهــوا بــل البــد أن �كونــوا فــي حصــون و�تترســواالــدنیا �جعلهــم بهــذه المث

 �هللا المستعان.   .�أتراس وال �ستطیعون المواجهة من دون حاجز وفاصل
ــ ِمــْن َوَراِء ُجــُدر} َأوْ {" ــِف ِحیَطــاٍن َ�ْســَتِتُروَن ِبَهــا ِلُجْب ــِتِهْم.ِنِهْم وَ َأْي ِمــْن َخْل ــَراَءُة وَ  َرْهَب ــِة (اِق  ْلَعامَّ

 ".َوَأِبي َحاِتمٍ  َأِبي ُعَبْیَدةَ  ) َعَلى اْلَجْمِع، َوُهَو اْخِتَیارُ ُجُدرٍ 
 ؟للنـاس أخرجتمة خیر أ أذلتوضع الیهود بهذه القوة و�هذه المثا�ة �حیث  اآلن�یف  :�قول قائل

نهم وقد انقطـع الحبـل بیـ ،وحبل من الناس ،إال �حبل من هللا �صنعوا شیأ أنهم ال �ستطیعون  أوًال 
 لـوال إسـرائیل�عنـي �ـم تجلـس  .برهـان إلـى�قـى الحبـل بیـنهم و�ـین النـاس وهـذا ال �حتـاج  .و�ین هللا

وال لحظـة وال سـاعة مـن نهـار  ،الیهـود مـا تـنقص إلـى أمر�كـاالحبـل الممـدود مـن  .الـدعم األمر�كـي
 لــوال وجــود الحبــل مــا مكثــت وال -جــل وعــال-قــول هللا  ع ذلــك لوجــود هــذا الحبــل وهــذا مصــداقومــ

علـى مـر العصـور لمـاذا لـم ینتصـروا و�نـتقم مـنهم  اوجد هذا الحبـل قـد �كـون الحبـل موجـود .ساعة
ا �ثیـرً  اآلن بدینـه المسلمین، المسلمون فیهم قوة وفیهم ثقة بر�هم وشدة ارتباط �اهلل جل وعال وعمًال 

  »ال« : قـال أو من قلة نحن یومئذ �ـا رسـول هللا ؟ ...االسم إال اإلسالممن المسلمین عندهم من 
 �هللا المستعان.  »ولكنكم غثاء �غثاء السیل«قال:  ملیار ونصف اآلن 

َنةٍ  ُقًرى  ِفي { ى:ِألَنََّها َنِظیُر َقْوِلِه َتَعالَ "  ".َوَذِلَك َجْمع }ُمَحصَّ
لَّــُة َوُضــِرَ�ْت َعَلــیْ {قــوم نفــر �ســیر  .�عنــي مــن اشــد النكا�ــة أن �ســلط علیــك أحقــر شــيء تــراه  ِهُم الذِّ

هـم �ـالغ فـى النكا�ـة  .خرجت للناستسلط على ملیار ونصف هم خیر امة أ ]٦١[البقرة: }اْلَمْسَكَنةُ وَ 
ة تقتلـه أو سلط علیـه امـرأ شد نكا�ة �ه هذه أا سلط علیه حشرة وقتلته  شجاعً ن رجًال �عني لو أ بهم 
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یة حســ ه نكا�ــة �ــه وعقو�ــة لــه مــع �ونهــان هــذواشــتهر بــین النــاس �ــالجبن ال شــك أ رجــل عــرف أو
ال برجوعهـا وسـیادتها للعـالم إمـة وال �عـود لهـا مجـدها لأل یبـةو�ة معنو�ة ولن �عود تعـود هـذه الهعق

 مراجعة الدین.  
 طالب: .........

عنـده مـن  إنسـان أنلـو  .علـى ذلـك �ثیـرة األمثلـة أنالمقصـود  ...جهـل مـن صـبیین أبـىمن قاتـل 
�عنـــي �مـــا ذ�ـــر  غیرة ثـــم تكـــون ســـببا لقتلـــه.حشـــرة صـــ إلیـــه �ـــأتيشـــدة البـــأس والغطرســـة والكبر�ـــاء 

ال �ان ق ]٧٨لنساء:[ا }َوَلْو ُ�نُتْم ِفي ُبُروٍج ُمَشیََّدةٍ {�ثیر رحمه هللا عند قوله جل وعال:  الحافظ ابن
ن هـذه أرجل �عمـل خادمـا عنـد قـوم فحملـت المـرأة التـى �خـدمها ولمـا قـرب الوضـع رأى فـى المنـام 

وســـوف تمـــوت �ســـبب  أنـــتوســـوف تتزوجهـــا  زنیـــةه البنـــت مائـــة هـــذ تزنـــي ا وســـوفتلـــد بنًتـــ المـــرأة 
قطـع السـرة  مـاذا؟ جـللسـكین مـن أ�ا �ـأتي تجاءهـا الطلـق قالـ أو . لما أجاءها المخـاضالعنكبوت

. �قـــر �طنــة هـــذه �قـــر �طنهــا أو ،المولــودةا فأجراهــا علـــى حلــق هـــذه فــذهب وجـــاء �الســكین مســـرعً 
 رأى الرؤ�ـة وهـرب و�عـد عشـر�ن سـنة ألنـه ،ةزنیمائة یتزوجها وقد زنت  أال ماذا. جلمولودة من أ

 فــي األغنیـاءمــن �بـار ثر�ـا صــار غنیـا  أن�عـد  هـذه البنــت ماتـت و�عـد عشــر�ن سـنة، أنظنـه  فـي
ا هـذه البنـت فوصـى عجـوزً  تلـك �مـا فیهـا األسـرةانتهـت  ، قالو�ستوطن ،بلده لیتزوج إلىوقته رجع 

تلـك البنـت  أنهو ما �عـرف اسـمها علـى  .فالنة ه إالالبلد فقالت ما فی فيبنت  أجملتنظر له  أن
تلـك البنـت  هـيم �أنهـا . جـز �أثر شـق الـبطن موجـود فإذاودخل بها فلما �شف عنها  ،ماتت ووافق

 :قالـت .قـال: أسـألك سـؤال خـاص وتجیبـین �صـراحة .ما قصتك فأخبرته �كـل مـا حصـل :فقال لها
ــ أونعــم  :قالــت . قــال: زنیــت مائــة زنیــة؟نعــم لكنهــا مــن  �عنــي مــا تضــبط العــدد �الضــبط منهــا اقر�ًب

تمــوت  أنهــاعلیهــا و�قــى مــن الرؤ�ــة  أقــدمالجمــال �حیــث لــم �ســتطع مفارقتهــا لــم �ســتطع مفارقتهــا 
وفـى ذات یـوم وهـو جـالس  إلیـهالحشـرات ال تصـل  أنا �ظـن ا منیًفـ�سبب العنكبوت فشید لها قصرً 

 إلیهـاالرؤ�ـة فقامـت  في التيذه العنكبوت معها رأى العنكبوت تنزل من السطح من السقف قال: ه
�حكیهـا الحـافظ  ها وتآكل العقب ومن �عـد ذلـك ماتـت. هـذه قصـةعقب فيفسحقتها �عقبها فأصیبت 

مجــرد عبــرة  ألنهــا�حــث عــن ســند  إلــىمــا تحتــاج  ؟یبحــث عــن ســندها هــلابــن �ثیــر وغیــره لكــن 
ُ�نــُتْم ِفــي َوَلــْو {واضــح  آل�ــةوالشــاهد مــن القصــة ل ،والمعنــى صــحیح ألنــه یتفــق مــع مضــمون اآل�ــة

ـــُروٍج ُمَشـــیََّدةٍ   مـــن وراء جـــدر -القـــرى المحصـــنة -هـــؤالء الـــذین �قـــاتلون �الحصـــن ]٧٨[النســـاء: }ُب
 ال �غنى حذر من قدر.  .�حتاطون ألنفسهم لكن ال �غنى حذر من قدر

; ِألَنَّ َعَلـى التَّْوِحیـدِ ِجـَداٍر "  " و َعْمـرٍ َوَأُبـ ُمَحْیِصـنٍ   َواْبـن َواْبـُن َ�ِثیـرٍ  َوُمَجاِهـدٌ  اْبـُن َعبَّـاسٍ  َوَقـَرأَ "
ي َعِن اْلَجْمعِ التَّ  الِّ ِض اْلَمكِّیِّیَن " َجْدٍر" (. َوُرِوَي َعْن َ�عْ ْوِحیَد ُیَؤدِّ َوِهـَي ; )ِ�َفْتِح اْلِجیِم َوِ�ْسَكاِن الدَّ

: َأْجَدَر النَّْخُل ِإَذا َطَلَعـْت ُ�َقالُ ; ْم َوَشَجِرِهمْ ِخیِلهِ . َوَ�ُجوُز َأْن َ�ُكوَن َمْعَناُه ِمْن َوَراِء نَ ُلَغٌة ِفي اْلِجَدارِ 
ِ�یعِ  ُرُءوُسهُ  ِل الرَّ الِ ِ�َضـِم اْلِجـیِم َوِ�ْسـَكاِن ا. َوُقـِرَئ " ُجـْدٌر " (َنْبٌت َواِحَدُتُه ِجْدَرةٌ : َواْلِجْدرُ . ِفي َأوَّ ) لـدَّ
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. َوِمْثُلـُه ِفـي اْلَجْمـِع َ�ـَأِلِف ِظـَرافٍ ، وَ ي اْلَواِحِد َ�ـَأِلِف ِ�َتـاٍب فِ . َوَ�ُجوُز َأْن َتُكوَن اْألَِلُف َجْمُع اْلِجَدارِ 
 ".َناَقٌة ِهَجانٌ 

 ا. و�صح أن �كون جمعً  ان �كون مفرد�صح أ�عني على قراءة "جدار" 
 َلْفـُظ اْلَواِحـِد َواْلَجْمـعِ  َنـاِن; َفَصـارَ ِة: ِهَجاَوِمْثُلُه َناَقٌة ِهَجـاٌن َوُنـوٌق ِهَجـاٌن; ِألَنَّـَك َتُقـوُل ِفـي التَّْثِنَیـ"

ـــ ُمْشـــَتِبَهْیِن ِفـــي اللَّْفـــِظ ُمْخَتِلَفـــْیِن ِفـــي اْلَمْعَنـــى; َقاَلـــهُ  ـــُه  .يّ اْبـــُن ِجنِّ ـــَنُهمْ  { :َتَعـــاَلىَقْوُل  َ�ْأُســـُهْم َبْی
َوِعیـِد َأْي ِ�ـاْلَكَالِم َوالْ  َشـِدیٌد} َبْیـَنُهمْ  َ�ْأُسـُهمْ  { :ُمَجاِهـدٌ  َوَقـالَ  .َ�ْعِنـي َعـَداَوَة َ�ْعِضـِهْم ِلـَبْعضٍ  َشـِدیٌد}

دِّي َوَقالَ  .َلَنْفَعَلنَّ َ�َذا َ�ْأُسـُهْم  { :َوِقیـلَ . َواِحـد ى َال َیتَِّفُقوا َعَلى َأْمرٍ اْلُمَراُد اْخِتَالُف ُقُلوِ�ِهْم َحتَّ  :السُّ
ــَنُهْم َشــِدیٌد} ــُدو�ا َنَســُبوا َأْنُفَســُهْم إِ  َبْی ــْوا َع ــْم َیْلَق ــى اَأْي ِإَذا َل ِة َواَل ــدَّ ــلشِّ ــْأِس، َوَلِك ــُدوَّ ْلَب ــُوا اْلَع ْن ِإَذا َلُق

ا َوَعْنـُه َأْ�ًضـ .ُمَجاِهـد َواْلُمَنـاِفِقیَن; َقاَلـهُ  اْلَیُهـودَ  َ�ْعِنـي } { َتْحَسُبُهْم َجِمیًعا َوُقُلوُ�ُهْم َشـتَّى .اْنَهَزُموا
ــاِفِقینَ  ــْوِريّ  قــال .َ�ْعِنــي اْلُمَن ــُهــُم اْلُمْشــِرُ�وَن َوأَ  :الثَّ ــالَ . ابْهــُل اْلِكَت ــاَدةُ  َوَق ــا َأْي َتْحَســُبهُ  :َقَت ْم َجِمیًع

ـــٍر َوَرْأي ـــى َأْم ـــیَن َعَل ـــ .ُمْجَتَمِع ـــٌة. َفَأْه َق ـــوُ�ُهْم َشـــتَّى ُمَتَفرِّ ـــَوُقُل ـــٌل اْلَباِط ـــٌة ُل ُمْخَتِلَف ـــْم، ُمْخَتِلَف ٌة آَراُؤُه
 ".َحقّ ْهِل الْ ي َعَداَوِة أَ َشَهاَدُتُهْم، ُمْخَتِلَفٌة َأْهَواُؤُهْم َوُهْم ُمْجَتِمُعوَن فِ 

مـا القلوب والتشـتت یتحـدون أمـام العـدو المشـترك الـذى هـو الحـق � في یتحدون مع هذا االختالف
حـد طوائـف الكفـر ضـد هـل السـنة وتتهـل الحـق مـن أ یتحد أهل األهـواء وأن اختلفـت أهـواءهم ضـد أ 

ا لـم �كـن هنـاك عـدو مشـترك ذنهم یتحـدون أمـام العـدو المشـترك و�مشترك بیـ همعدو  المسلمین ألن
جـد ذلـك مـا یو  ]١٤[الحشـر: } َجِمیًعـا َوُقُلـوُ�ُهْم َشـتَّىَتْحَسـُبُهمْ { :بینهم الزمهم الوصف الذى ذ�ـره هللا

 فــي -رحمــه هللا-�مــا ذ�ــر الحــافظ ابــن �ثیــر  الفــاتهم ال �كــادون یتفقــون علــى رأيكثــر مــن اختأ
كثـر أ .حد عشر قوًال فصدروا عن أ األمور مر مناجتمع عشرة من النصارى لبحث أ :قولتفسیره �

 من عددهم.
اْلُمـْؤِمِنیَن  َذا ِلُیَقـوَِّي َأْنُفـَس َوَهـ  ،اْلَیُهـود نِ َأْ�ًضا: َأَراَد َأنَّ ِدیَن اْلُمَناِفِقیَن ُمَخاِلٌف ِلـِدی ُمَجاِهدٍ  َوَعنْ "

اِعر. َعَلْیِهم   :َوَقاَل الشَّ
ِت اْلَعَصاِإَلى للااَِّ َأْشُكو ِنیًَّة شَ           َشتَّى َوِهَي َأَمسُّ ُجمَّعُ  ِهَي اْلَیْومَ           قَّ

ِ�ـَأنَُّهْم َقـْوٌم  َذِلـكَ  {ا. َالًفـِتیًتا; َأْي َأَشـدُّ اْختِ َوُقُلوُ�ُهْم َأَشتُّ " َ�ْعِني َأَشدَّ َتشْ  " اْبِن َمْسُعودٍ  َوِفي ِقَراَءةِ 
  .ِ�ِه َأْمَر للااَّ  ُهْم َ�ْعِقُلونَ ُكْفُر ِ�َأنَُّهْم َال َعْقَل لَ َأْي َذِلَك التَّْشِتیُت َوالْ  َال َ�ْعِقُلوَن}
: اْبـُن َعبَّـاس َقالَ   یٌم}ْم َعَذاٌب َألِ َل َأْمِرِهْم َوَلهُ َكَمَثِل الَِّذیَن ِمْن َقْبِلِهْم َقِر�ًبا َذاُقوا َوَ�ا { :ىَقْوُلُه َتَعالَ 

ُ مِ : َقْیُنَقاع َ�ْعِني ِ�هِ   ُ َأمْ : َبِنـي النَِّضـیرِ  َ�ْعِنـي: َقَتـاَدة الَ َوَقـر. َبِنـي النَِّضـی ْنُهْم َقْبلَ َأْمَكَن للااَّ َكـَن للااَّ
ارَ  :ُمَجاِهدٌ  وقال .ُقَرْ�َظةَ  ِمْنُهْم َقْبلَ    ".ْدربَ  َیْومَ  ُقَرْ�شٍ  َ�ْعِني ُ�فَّ

 نـوبیر ثـم لنضـا بنـوثـم  ،قینقـاع . هم على الترتیب بنـونسبیة أمورمور نسبیة القبلیة والبعد�ة هى أ
 فكل طائفة منهم قبل التى �عدها.  قر�ظة
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ـدٍ  ِإَلـى ُنـوحٍ  ِمـنْ  ي النَِّضـیرِ َبنِ  َمِن اْنَتَقَم ِمْنُه َعَلى ُ�ْفرِِه َقْبلَ  َوِقیَل: ُهَو َعامٌّ ِفي ُ�لِّ "  َصـلَّى للااَُّ  ُمَحمَّ
   ".َعَلْیِه َوَسلَّمَ 

ده أن عـخیـر و�بهذا القـول األ قد یدفع ]١٥[الحشر: ِهْم َقِر�ًبا }{َكَمَثِل الَِّذیَن ِمْن َقْبلِ ا لكن قوله قر�بً 
لكــن  ان �ــان المعنــى موجــودا و�مــم الماضــیة �كــون مقصــودً �كــون مــن عوقــب علــى الكفــر مــن األ

 من قرب منهم.  ]١٥[الحشر: ِمْن َقْبِلِهْم } {المراد �اآل�ة من سیاقها 
َسـْعِد  ى ُحْكـمِ َعـَل َوَ�ـاَل َأْمـِرِهْم ُنـُزوَلُهْم َعَلـَبُنـو ُقَرْ�َظـَة، جَ  َقاَل: ُهمْ َوَمْعَنى َوَ�اَل َجَزاُء ُ�ْفِرِهْم. َوَمْن "

�َّـةِ   :ٍ ْبِن ُمَعاذ اكِ ا . َوُهـَو َقـْولُ َفَحَكَم ِفیِهْم ِ�َقْتـِل اْلُمَقاِتَلـِة َوَسـْبِي الذُّرِّ ـحَّ َبُنـو  َوَمـْن َقـاَل: اْلُمـَرادُ  .لضَّ
ْفــــُي. َوَ�ــــاَن َبــــْینَ َقــــاَل: َوَ�ــــاَل َأْمــــ النَِّضــــیرِ  َســــَنَتاِن. َوَ�اَنــــْت  َوُقَرْ�َظــــةَ  ِضــــیرِ النَّ  ِرِهُم اْلَجــــَالُء َوالنَّ

ي َبِنــ ٌم: َغــْزَوةُ  َقــاَل: َقِر�ًبــا، َوَقــْد َقــاَل َقــوْ ِ�ِســتَِّة َأْشــُهٍر، َفِلــَذِلكَ  َبِنــي النَِّضــیرِ  َقْبــَل َغــْزَوةِ  َبــْدرٍ  َوْقَعــةُ 
ـْیَطانِ  َ�َمَثـلِ  { :ىُلـُه َتَعـالَ َقوْ  .ِفـي اْآلِخـَرة }َوَلُهـْم َعـَذاٌب َأِلـیمٌ {. ُأُحـد َ�ْعـَد َوْقَعـةِ  النَِّضیرِ  ِإْذ َقـاَل  الشَّ

ْنَساِن اْكُفْر   .}ِلْإلِ
ْنَساِن اْكُفْر} { :ىَقْوُلُه َتَعالَ  ْیَطاِن ِإْذ َقاَل ِلْإلِ     ..."َذا َضْرُب َمَثلٍ هَ  َكَمَثِل الشَّ

اب نیا هـو العـذفالـذي ذاقـوه مـن العـذاب فـي الـد نكـىخـرة وهـو األشـد واألاآل في }َوَلُهْم َعَذاٌب َأِلیمٌ {
نكـى ألشد واألفالعذاب ا ]٢١[السجدة: َوَلُنِذ�َقنَُّهْم ِمَن اْلَعَذاِب اَألْدَنى } {األدنى هو العذاب األدنى 

 وال ینقطـــع. ینتهـــيال  الـــذي عـــذاب المـــؤلم الشـــدید األبـــديخـــرة مـــن هـــو مـــا �كـــون فـــى اآل واألكبـــر
لكــن  مــا لجــرح �میــت إیــالمذا مــات العــذاب فــى الــدنیا لــه أمــد أمــده مــدة حیــاة االنســان المعــذب فــإ

 نسأل هللا السالمة والعافیة. .ال ینقطع العذاب الدائم الذي فيشكال اإل
ْنَسـاِن اْكُفـْر} { :ىَقْوُلـُه َتَعـالَ " ـْیَطاِن ِإْذ َقـاَل ِلْإلِ ي ُمَنـاِفِقیَن َواْلَیُهـوِد ِفـَذا َضـْرُب َمَثـٍل ِللْ َهـ َكَمَثـِل الشَّ

ـْیَطاِن; ِألَنَّ َحـذْ  لِ : َوَ�َمثَ لْ َوَلْم َ�قُ  َتَخاُذِلِهْم َوَعَدِم اْلَوَفاِء ِفي ُنْصَرِتِهْم. َوُحِذَف َحْرُف اْلَعْطِف، َف الشَّ
 ".اِلمٌ َحْرِف اْلَعْطِف َ�ِثیٌر َ�َما َتُقوُل: َأْنَت َعاِقٌل َأْنَت َ�ِر�ٌم َأْنَت عَ 

 .مد بره �كذا بدون عواطف: تصدق رجل بدیناره بدرهمه �الحدیثكما �
ـْیَطاُن اْكُفـْر، َراِهـٌب  « :َعَلْیـِه َوَسـلَّم َوَقْد ُرِوَي َعِن النَِّبيِّ َصلَّى للااَُّ " ْنَسـاَن الَّـِذي َقـاَل َلـُه الشَّ َأنَّ اإلِْ

ْیَطاُن َفَوِطَئَها َفَحَمَلـْت، ُثـمَّ َقَتَلَهـا َخْوًفـا َأْن ُتِرَ�ْت ِعْنَدُه اْمَرَأٌة َأَصاَبَها َلَمٌم ِلَیْدُعَو َلَها،  َفَز�ََّن َلُه الشَّ
ـ ْیَطاُن َقْوَمَها َعَلى َمْوِضِعَها، َفَجاُءوا َفاْسـَتْنَزُلوا الرَّاِهـَب ِلَیْقُتُلـوُه، َفَجـاَء الشَّ ْیَطاُن َ�ْفَتِضَح، َفَدلَّ الشَّ

َوَعِليُّ  اْلَقاِضي ِإْسَماِعیلُ  َذَكَرهُ  .»َجاُه ِمْنُهْم، َفَسَجَد َلُه َفَتَبرََّأ ِمْنُه َفَأْسَلَمهُ َفَوَعَدُه َأنَُّه ِإْن َسَجَد َلُه َأنْ 
ُعَبْیِد ْبِن ِرَفاَعَة  َعنْ  ُعْرَوَة ْبِن َعاِمرٍ  َعنْ  ِدیَنارٍ َعْمِرو ْبِن  َعنْ  ُسْفَیاَن ْبِن ُعَیْیَنةَ  َعنْ  ْبُن اْلَمِدیِنيِّ 

ــــيِّ  َرِق ــــَرُه ُمَطــــوًَّال  َعــــنِ  الزُّ ــــَر َخَب ــــِه َوَســــلََّم. َوَذَك ُ َعَلْی ــــيِّ َصــــلَّى للااَّ ِب ــــاسٍ  النَّ ــــُن َعبَّ ــــُن  اْب َوَوْهــــُب ْب
ـْیَطانِ {ِفـي َقْوِلـِه َتَعـاَلى:  اْبـُن َعبَّـاسٍ  َقـالَ  . َوَلْفُظُهَما ُمْخَتِلف  ه.ُمَنبِّ  : َ�ـاَن َراِهـٌب ِفـي }َكَمَثـِل الشَّ

َ ِفیَهـا َطْرَفـَة َعـْینٍ  ِبْرِصیَصـا : اْلَفْتَرِة ُ�َقاُل َلـهُ  ، َقـْد َتَعبَّـَد ِفـي َصـْوَمَعِتِه َسـْبِعیَن َسـَنًة، َلـْم َ�ْعـِص للااَّ
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َیاِطیِن َفَقاَل: َأَال َأِجُد ِمـْنُكْم َمـْن َ�ْكِفیِنـي َأْمـرَ َحتَّى َأْعَیا ِإْبِلیَس  ِبْرِصیَصـا؟  ، َفَجَمَع ِإْبِلیُس َمَرَدَة الشَّ
ـــیَ  ـــاَل اْألَْب ـــي َفَق ـــِه َوَســـلََّم ِف ُ َعَلْی ـــيَّ َصـــلَّى للااَّ ِب ـــِذي َقَصـــَد النَّ ـــَو الَّ ـــاِء، َوُه ـــَو َصـــاِحُب اْألَْنِبَی ُض، َوُه

َفـَدَخَل َبْیَنُهَمـا، ُثـمَّ َدَفَعـُه ِبَیـِدِه َحتَّـى  ِجْبِر�ـلُ  ِلُیَوْسِوَس ِإَلْیِه َعَلى َوْجِه اْلـَوْحِي، َفَجـاءَ  ِجْبِر�لَ  ُصوَرةِ 
ــَع ِ�َأْقَصــ ــدِ  ىَوَق ــُه َتَعــالَ  اْلِهْن ــَذِلَك َقْوُل ــَد ِذي اْلَعــْرِش َمِكــینٍ  { ى:َف ــا  }ِذي ُقــوٍَّة ِعْن ــاَل: َأَن ــُه;  َفَق َأْكِفیَك

َفَناَداُه َفَلْم ُ�ِجْبُه; َوَ�اَن  ِبْرِصیَصا َفاْنَطَلَق َفَتَز�َّا ِبِزيِّ الرُّْهَباِن، َوَحَلَق َوَسَط َرْأِسِه َحتَّى َأَتى َصْوَمَعةَ 
 ". َیْنَفِتُل ِمْن َصَالِتِه ِإالَّ ِفي ُ�لِّ َعَشَرِة َأ�َّاٍم َیْوًماَال 
لهـا  أكثر ال قیمـة أو ،هذه األخبار المتلقاة عن بني إسرائیل وفیها طول عند المؤلف �عني ورقتین 

ال وال إلى نقل صـحیح فإمـا یتلقـى عـن بنـي إسـرائیل و  ،ألنها ال تستند ال إلى عقل في میزان الشرع
 نسردها سرًدا.  و ة له قیم

َوَ�ـاَن  ;مالَّ ِفـي ُ�ـلِّ َعَشـَرِة َأ�َّـا، َوَال ُ�ْفِطـُر إِ ُ�لِّ َعَشـَرِة َأ�َّـاٍم َیْوًمـاَوَ�اَن َال َیْنَفِتُل ِمْن َصَالِتِه ِإالَّ ِفي "
نَّـُه َال ُ�ِجیُبـُه َأْقَبـَل َعَلـى اْلِعَبـاَدِة ِفـي ; َفَلمَّـا َرَأى اْألَْبـَیُض أَ ِم َواْلِعْشـِر�َن َواْألَْكَثـرَ ُیَواِصُل اْلَعَشَرَة اْألَ�َّا

َنٍة ِمـْن ، َرَأى اْألَْبَیَض َقاِئًما ُ�َصلِّي ِفـي َهْیَئـٍة َحَسـِمْن َصَالِتهِ  ِبْرِصیَصا ; َفَلمَّا اْنَفَتلَ ِل َصْوَمَعِتهِ َأْص 
َب ِ�َأَدِ�ــَك، : َقــالَ ؟ فَ َمــا َحاَجُتــكَ :  ِحــیَن َلــْم ُ�ِجْبــُه، َفَقــالَ ; َفَنــِدمَ َهْیَئــِة الرُّْهَبــانِ  َأْن َأُكــوَن َمَعــَك، َفَأَتــَأدَّ

ــي ِفــي ُشــْغٍل َعْنــكَ : َفَقــالَ ; ِمــَع َعَلــى اْلِعَبــاَدةِ ، َوَنْجتَ َوَأْقَتــِبَس ِمــْن َعَمِلــكَ  ; ْقَبــَل َعَلــى َصــَالِتهِ ; ُثــمَّ أَ ِإنِّ
َالةِ َوَأْقَبَل اْألَ  َة اْجِتهَ  یَصاِبْرِص  ; َفَلمَّا َرَأىْبَیُض َأْ�ًضا َعَلى الصَّ َما َحاَجُتـَك؟ : اِدِه َوِعَباَدِتِه َقاَل َلهُ ِشدَّ

ِعـیَن . َفـَأِذَن َلـُه َفَأَقـاَم اْألَْبـَیُض َمَعـُه َحـْوًال َال ُ�ْفِطـُر ِإالَّ ِفـي ُ�ـلِّ َأْر�َ َذَن ِلـي َفـَأْرَتِفَع ِإَلْیـكَ : َأْن َتأْ َفَقالَ 
; َفَلمَّـا ینَ ، َوُر�ََّمـا َمـدَّ ِإَلـى الثََّمـانِ  ِفـي ُ�ـلِّ َأْرَ�ِعـیَن َیْوًمـاْن َصـَالِتِه ِإالَّ ، َوَال َیْنَفِتـُل ِمـَیْوًما َیْوًما َواِحًدا

ــاَدهُ  ِبْرِصیَصــا َرَأى ــهُ اْجِتَه ــِه َنْفُس ــَیُض .  َتَقاَصــَرْت ِإَلْی ــاَل اْألَْب ــمَّ َق ــا ُث ُ ِبَه ــَواٌت َ�ْشــِفي للااَّ ــِدي َدَع : ِعْن
ِقیمَ  ُجـلَ : َقـْد �َ  َجـاَء ِإَلـى ِإْبِلـیَس َفَقـالَ . ُثـمَّ َمُه ِإ�َّاَها; َفَعلَّ ْجُنونَ  َواْلُمْبَتَلى َواْلمَ السَّ ِ َأْهَلْكـُت الرَّ  . ُثـمَّ للااَّ

َض ِلَرُجٍل َفَخَنَقهُ  ـیَن  -، ُثـمَّ َقـاَل ِألَْهِلـِه َتَعرَّ َر ِفـي ُصـوَرِة اْآلَدِمیِّ ِحِبُكْم ُجُنوًنـا : ِإنَّ ِ�َصـا-َوَقـْد َتَصـوَّ
َفـِإنَّ ِعْنـَدُه اْسـَم  ِبْرِصیَصـا، ، َوَلِكـِن اْذَهُبـوا ِ�ـِه ِإَلـىَال َأْقَوى َعَلى ِجنِّیَِّتهِ : َفَقالَ . َنَعمْ : ُه؟ َقاُلواَأَفَأِطبُّ 

َعَواتِ ; َفَجـاُءوهُ ِذي ِإَذا ُسِئَل ِ�ِه َأْعَطى، َوِ�َذا ُدِعـَي ِ�ـِه َأَجـابَ للااَِّ اْألَْعَظِم الَّ  َهَب ، َفـذَ  َفـَدَعا ِبِتْلـَك الـدَّ
ْیَطانُ عَ  . َفاْنَطَلَق ِإَلـى َفُیَعاُفونَ  ِبْرِصیَصا . ُثمَّ َجَعَل اْألَْبَیَض َ�ْفَعُل ِ�النَّاِس َذِلَك َوُ�ْرِشُدُهْم ِإَلىْنُه الشَّ

َعمَُّهـا  ، َوَ�ـانَ اهُ ا َفَمـاَت َواْسـَتْخَلَف َأَخـ، َوَ�ـاَن َأُبـوُهْم َمِلًكـُلوِك َبْیَن َثَالَثِة ِإْخـَوةٍ َجاِرَ�ٍة ِمْن َبَناِت اْلمُ 
: ِإنَّ َطبِّـٍب ِلُیَعاِلَجَهـا َفَقـالَ . ُثمَّ َجاَء ِإَلْیِهْم ِفي ُصـوَرِة َرُجـٍل ُمتَ ا َوَخَنَقَهاَفَعذََّبهَ  َبِني ِإْسَراِئیلَ  َمِلًكا ِفي

َطاُنَها َدَعـا ، َفـِإَذا َجـاَء َشـیْ هُ َفـَدُعوَها ِعْنـدَ  ِبْرِصیَصـا ، َوَلِكِن اْذَهُبوا ِبَها ِإَلـىْیَطاَنَها َماِرٌد َال ُ�َطاقُ شَ 
مَّ َضُعوَها ِفیَهـا، ; َقاَل : َفاْبُنوا َصْوَمَعًة ِفي َجاِنِب َصْوَمَعِتِه ثُ َال ُ�ِجیُبَنا ِإَلى َهَذا: اُلوا; َفقَ َلَها َفَبِرَئْت 

; َ�ـةَ َبَنْوا َصْوَمَعًة َوَوَضُعوا ِفیَها اْلَجارِ ، فَ َفَسَأُلوُه َذِلَك َفَأَبى. ٌة ِعْنَدَك َفاْحَتِسْب ِفیَها: ِهَي َأَمانَ َوُقوُلوا
ـْیَطاُن ْلَجَمـاِل َفُأْسـِقَط ِفـي َیـِدهِ َفَلمَّا اْنَفَتـَل ِمـْن َصـَالِتِه َعـاَیَن اْلَجاِرَ�ـَة َوَمـا ِبَهـا ِمـَن ا ، َفَجاَءَهـا الشَّ
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ــ ــا َلَه ــْن َصــَالِتِه َوَدَع ــَل ِم ــا َفاْنَفَت ــَفَخَنَقَه ــا الشَّ ــَذَهَب َعْنَه ــاْیَطانُ ا َف ــى َصــَالِتِه َفَجاَءَه ــَل َعَل ــمَّ َأْقَب  ، ُث
ْیَطاُن َفَخَنَقَها ُض ِبَهاالشَّ ـْیَطاُن َفَقـالَ ِلِبْرِصیَصا، ُثـمَّ  . َوَ�اَن َ�ْكِشُف َعْنَها َوَ�َتَعرَّ ! َوْ�َحـكَ :  َجـاَءُه الشَّ

َفَقـاَل .  َحْمُلَهـاَوَظَهـرَ  ْل ِ�ِه َحتَّـى َواَقَعَهـا َفَحَمَلـْت . َفَلْم َیزَ َها ُثمَّ َتُتوُب َ�ْعَد َذِلكَ ، َفَما َتِجُد ِمْثلَ َواِقْعَها
ــْیَطانُ  ــُه الشَّ ــكَ : َل ــِد اْفَتَضــْحتَ ! َوْ�َح ــاَق ــَك َأْن َتْقُتَلَه ــْل َل ــَال َتْفَتِضــحَ  . َفَه ــوَب َف ــمَّ َتُت ــاُءوَك ُث ــِإْن َج ، َف

ـْیَطاُن َطــَرَف َوَدَفَنَهــا َلـْیًال  ِبْرِصیَصـا ا. َفَقَتَلَهـَهـا َشـْیَطاُنَها َفــَذَهَب ِبَهـاَوَسـَأُلوَك َفُقـْل َجاءَ  ; َفَأَخـَذ الشَّ
ـْیَطاُن ِإَلـى ِإخْ ِإَلـى َصـَالِتهِ  ِبْرِصیَصـا ; َوَرَجعَ َ�ِقَي َخاِرًجا ِمَن التَُّراِب َثْوِ�َها َحتَّى  َوِتَهـا . ُثـمَّ َجـاَء الشَّ

; َهـــا ِفـــي َجَبـــِل َ�ـــَذا َوَ�ـــَذا، َوَقَتَلَهـــا َوَدَفنَ َذا َوَ�ـــَذاَعـــَل ِ�ـــُأْخِتُكْم َ�ـــفَ  ِبْرِصیَصـــا : ِإنَّ ِفـــي اْلَمَنـــاِم َفَقـــالَ 
ـــاُلوا َفاْســـَتْعَظُموا ـــَك َوَق ـــالَ   :ِلِبْرِصیَصـــا َذِل ـــا؟ َفَق ـــْت ُأْخُتَن ـــا َفَعَل ُقوُه ; َذَهـــَب ِبَهـــا َشـــْیَطاُنَها: َم َفَصـــدَّ

، َوِ�نَّ َطـَرَف ِفـي َمْوِضـِع َ�ـَذا َوَ�ـَذاَهـا َمْدُفوَنـٌة : ِإنَّ ْیَطاُن ِفـي اْلَمَنـاِم َوَقـالَ . ُثمَّ َجاَءُهُم الشَّ َواْنَصَرُفوا
، َوَحَمُلوُه ِإَلـى اْلَمِلـِك وهُ ، َفَهَدُموا َصْوَمَعَتُه َوَأْنَزُلوُه َوَخَنقُ َفاْنَطَلُقوا َفَوَجُدوَها; اِئَها َخاِرٌج ِمَن التَُّراِب ِردَ 

ــ ــَأَقرَّ َعَل ــهِ َف ــَأَمَر ِ�َقْتِل ــى َنْفِســِه َف ــا. َفَلمَّ ــْیَطانُ ا ُصــِلَب َق ــالَ : َل الشَّ ــالَ َال َ�للااَِّ : َأَتْعِرُفِنــي؟ َق ــا   :، َق َأَن
َعَواتِ َصاِحُبَك ا َ َأَما اْسَتَحْیَت َوَأْنَت َأْعَبدُ لَِّذي َعلَّْمُتَك الدَّ ُثـمَّ َلـْم َ�ْكِفـَك  َبِنـي ِإْسـَراِئیلَ  ، َأَما اتََّقْیَت للااَّ

، َفـِإْن ِمـتَّ َعَلـى َهـِذِه ْحَت َأْشـَباَهَك ِمـَن النَّـاسِ ، َوَأْقَرْرَت َعَلْیَهـا َوَفَضـكَ یُعَك َحتَّى َفَضْحَت َنْفسَ َصنِ 
: ُتِطیُعِنــي ِفــي َخْصــَلٍة َواِحــَدٍة َ�ْیــَف َأْصــَنُع؟ َقــالَ : َفَقــالَ ُ�ْفِلــْح َأَحــٌد ِمــْن ُنَظَراِئــَك َ�ْعــَدَك .  اْلَحاَلــِة َلــمْ 

; َأَنــا َأْفَعــلُ : َفَقــالَ ; َتْســُجُد ِلــي َســْجَدًة َواِحــَدةً : َوَمــا َذاَك؟ َقــالَ : لَ . َقــامْ ِنهِ َوُأْنِجیــَك ِمــْنُهْم َوآُخــُذ ِ�ــَأْعیُ 
ْمـِرَك َأْن َ�َفـْرَت ِبَر�ِّـَك، ; َ�ـاَن َعاِقَبـُة أَ َهـَذا َأَرْدُت ِمْنـكَ ِبْرِصیَصـا،  : َ�ـاَفَقـالَ . َسَجَد َلُه ِمْن ُدوِن للااَِّ فَ 

ــي َبــِريٌء ِمْنــكَ  ــي أَ ِإنِّ ــهٍ  َوَقــالَ   .َخــاُف للااََّ َربَّ اْلَعــاَلِمینَ ، ِإنِّ َبِنــي  ِإنَّ َعاِبــًدا َ�ــاَن ِفــي .َوْهــُب ْبــُن ُمَنبِّ
ْیَسـْت ، لَ َالَثُة ِإْخـَوٍة َلُهـْم ُأْخـٌت، َوَ�اَنـْت ِ�ْكـًرا، َوَ�اَن ِفي َزَماِنِه ثَ ِمْن َأْعَبِد َأْهِل َزَماِنهِ  ِإْسَراِئیَل، َوَ�انَ 
ْنـَد َمـْن ، َوَال عِ َد َمـْن َ�ْخُلُفـوَن ُأْخـَتُهمْ ، َفَلـْم َیـْدُروا ِعْنـ اْلَبْعـُث َعَلـى َثَالَثـِتِهمْ ، َفَخَرجَ َهاَلُهْم ُأْخٌت َغْیرُ 

َبِنـي  : َفـاْجَتَمَع َرْأُیُهـْم َعَلـى َأْن َ�ْخُلُفوَهـا ِعْنـَد َعاِبـدِ َقـالَ   .، َوَال ِعْنـَد َمـْن َ�َضـُعوَنَهاَ�ـْأَمُنوَن َعَلْیَهـا
، َفَتُكوَن ِفي َ�َنِفِه َوِجَوارِِه ِإَلى َأْن وُه َأْن َ�ْخُلُفوَها ِعْنَدهُ ، َفَأَتْوُه َفَسَألُ َوَ�اَن ِثَقًة ِفي َأْنُفِسِهمْ یَل، ِإْسَرائِ 

َذ ِ�ــاهللَِّ َ�ْقِفُلــوا ِمــْن ُغــَزاِتِهمْ  َزاُلــوا ِ�ــِه َحتَّــى : َفَلــْم یَ َقــالَ .  ِمــْنُهْم َوِمــْن ُأْخــِتِهمْ ، َفــَأَبى َذِلــَك َعَلــْیِهْم َوَتَعــوَّ
، ُثـمَّ اْنَطَلُقـوا َوَتَرُكوَهـا ، َفَأْنَزُلوَهـا ِفـي َذِلـَك اْلَبْیـتِ ٍت ِحـَذاَء َصـْوَمَعِتي: َأْنِزُلوَها ِفي َبْیـَأْطاَعُهْم، َفَقالَ 
ـْوَمَعةِ َیَض ، فَ ا الطََّعاَم ِمْن َصْوَمَعِتهِ ، ُیْنِزُل ِإَلْیهَ اِر َذِلَك اْلَعاِبِد َزَماًناَفَمَكَثْت ِفي ِجوَ  ، ُعُه ِعْنَد َ�اِب الصَّ

. ا ُوِضـَع َلَهـا ِمـَن الطََّعـامِ ، ُثمَّ َ�ْأُمُرَها َفَتْخُرُج ِمْن َبْیِتَها َفَتْأُخُذ مَ ُه َوَ�ْصَعُد ِفي َصْوَمَعِتهِ ُثمَّ ُ�ْغِلُق َ�ا�َ 
ْیَطاُن َفَلْم یَ َقالَ  ُبُه ِفي اْلَخْیرِ : َفَتَلطََّف َلُه الشَّ ُم َعَلْیِه ُخُروَج اْلجَ  ،َزْل ُیَرغِّ ، اِرَ�ِة ِمْن َبْیِتَها َنَهـاًراَوُ�َعظِّ

ُفُه َأنْ  َبُه ِفي اْلَخْیـِر َواْألَْجـِر، ، ُثمَّ َجاَءُه ِإْبِلیُس َفَرغَّ َفَلِبَث ِبَذِلَك َزَماًنا: َقالَ .  َیَراَها َأَحٌد َفَیْعَلَقَهاَوُ�َخوِّ
; َقـاَل: َفَلـْم َیـَزْل ِتَها َ�ـاَن َأْعَظـَم ِألَْجـِركَ َها ِ�َطَعاِمَها َحتَّى َتَضَعُه ِفي َبیْ : َلْو ُ�ْنَت َتْمِشي ِإَلیْ َوَقاَل َلهُ 

َبـُه اِمَها َفَوَضَعُه ِفي َبْیِتَهـا، َقـالَ ِ�ِه َحتَّى َمَشى ِإَلْیَها ِ�َطعَ  : َفَلِبـَث ِبـَذِلَك َزَماًنـا ُثـمَّ َجـاَءُه ِإْبِلـیُس َفَرغَّ
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ُه  ُثَها َفَتـْأَنُس ِ�َحـ، َوَقـالَ َعَلْیهِ ِفي اْلَخْیِر َوَحضَّ ْسَتْوَحَشـْت ، َفِإنََّهـا َقـِد اِدیِثكَ : َلـْو ُ�ْنـَت ُتَكلُِّمَهـا َوُتَحـدِّ
َثَها َزَماًنا َ�طَِّلُع َعلَ َقالَ . َوْحَشًة َشِدیَدةً  : ُثـمَّ َأَتـاُه َقالَ . ْیَها ِمْن َفْوِق َصْوَمَعِتهِ : َفَلْم َیَزْل ِ�ِه َحتَّى َحدَّ

َثَهاِلیُس َ�ْعَد َذِلَك َفَقالَ ِإبْ  َوَتْقُعـَد َعَلـى َ�ـاِب  : َلْو ُ�ْنَت َتْنِزُل ِإَلْیَهـا َفَتْقُعـَد َعَلـى َ�ـاِب َصـْوَمَعِتَك َوُتَحـدِّ
َثَك َ�ــاَن آَنــَس َلَهــاَبْیِتَهــا  ــُه َوَأْجَلَســُه َعَلــى َفُتَحــدِّ ــَزْل ِ�ــِه َحتَّــى َأْنَزَل ــْم َی َثَهاَ�ــاِب َصــْوَمَعِتِه ُ�َحــ. َفَل ، دِّ
َثانِ ، َفلَ ُج اْلَجاِرَ�ُة ِمْن َبْیِتَهاَوَتْخرُ  َبـُه ِفـي اْلَخْیـِر َوالثَّـَواِب ِفیَمـا ِبَثا َزَماًنا َیَتَحدَّ ، ُثـمَّ َجـاَءُه ِإْبِلـیُس َفَرغَّ

. َفَلـْم َها َ�اَن آَنَس َلَهـااِب َبْیتِ : َلْو َخَرْجَت ِمْن َ�اِب َصْوَمَعِتَك َفَجَلْسَت َقِر�ًبا ِمْن �َ َوَقالَ  َ�ْصَنُع ِبَها،
لثََّواِب ، ُثمَّ َجاَءُه ِإْبِلیُس َفَرغََّبُه ِفي اْلَخْیِر َوِفیَما َلُه ِمْن ُحْسِن ااًنا: َفَلِبَثا َزمَ َقالَ . َعلَ َیَزْل ِ�ِه َحتَّى فَ 

ْثَتهَ ِفیَما َ�ْصَنُع ِبَها، َوَقاَل َلهُ  . َفَكـاَن َوَلـْم َتْخـُرْج ِمـْن َبْیِتَهـا، َفَفَعـلَ  ا: َلْو َدَنْوَت ِمْن َ�ـاِب َبْیِتَهـا َفَحـدَّ
ُثَها َیْنِزُل ِمْن َصْوَمَعِتِه َفَیْقُعُد َعَلى : َلـْو ُثـمَّ َجـاَءُه ِإْبِلـیُس َفَقـالَ . َفَلِبَثـا ِبـَذِلَك ِحیًنـا َ�اِب َبْیِتَهـا َفُیَحـدِّ

َثَها َوَلْم َتْتُرْكَها ُتْبرِ  ْل ِ�ـِه َحتَّـى َدَخـَل َفَلْم َیـزَ  .ْز َوْجَهَها ِألََحٍد َ�اَن َأْحَسَن ِ�كَ َدَخْلَت اْلَبْیَت َمَعَها ُتَحدِّ
ُثَها َنَهاَرُه ُ�لَّهُ  ، َفَجَعلَ اْلَبْیتَ  ، َ�ْعـَد َذِلـكَ  : ُثـمَّ َأَتـاُه ِإْبِلـیُس َقـالَ . َأْمَسى َصِعَد ِفـي َصـْوَمَعِتهِ ، َفِإَذا ُ�َحدِّ

َلَهاَفَلْم َیَزْل ُیَز�ُِّنَها َلُه َحتَّى َضَرَب اْلَعاِبَد َعَلى َفِخِذَها َوقَ  ـُنَها ِفـي َعْیِنـِه بَّ . َفَلْم َیَزْل ِ�ـِه ِإْبِلـیُس ُ�َحسِّ
ُل َلُه َحتَّى َوَقَع َعَلْیَها َفَأْحَبلَ  : َأَرَأْیـَت ِإْن َجـاَء هُ َجـاَءُه ِإْبِلـیُس َفَقـاَل َلـ، فَ َها، َفَوَلـَدْت َلـُه ُغَالًمـاَوُ�َسوِّ
! َفاْعِمـْد ْن َتْفَتِضـَح َأْو َ�ْفَضـُحوكَ ! َال آَمـُن َعَلْیـَك أَ َ�ْیَف َتْصَنعُ ! كَ ِإْخَوُة َهِذِه اْلَجاِرَ�ِة َوَقْد َوَلَدْت ِمنْ 

ِلُعـوا َعَلــى َمــا َصــَنْعَت ِبَهــا، َ�طَّ  ، َفِإنََّهـا َســَتْكُتُم َعَلْیــَك َمَخاَفــَة ِإْخَوِتَهــا َأنْ ْبِنَهــا َفاْذَ�ْحــُه َواْدِفْنــهُ ِإَلـى ا
َهــا َواْدِفْنَهــا َمــَع ! ُخــْذَها َفاْذَ�حْ َهــا َوَقَتْلــَت اْبَنَهــا: َأَتَراَهــا َتْكــُتُم ِإْخَوَتَهــا َمــا َصــَنْعَت بِ َفَقــاَل َلــهُ . َفَفَعــلَ 
، َق َعَلْیَهــا َصــْخَرًة َعِظیَمــةً ، َوَأْطَبــْبِنَهــاِفــي اْلَحِفیــَرِة َمــَع ا . َفَلــْم َیــَزْل ِ�ــِه َحتَّــى َذَ�َحَهــا َوَأْلَقاَهــااْبِنَهــا

ُ َأْن َ�مْ َصْوَمَعِتِه َیَتَعبَُّد ِفیَها، َوَصِعَد ِفي ْیَها التَُّرابَ َوَسوَّى َعلَ  ; َحتَّـى ُكـثَ ; َفَمَكـَث ِبـَذِلَك َمـا َشـاَء للااَّ
َم َعَلْیَهاَعاهَ َقَفَل ِإْخَوُتَها ِمَن اْلَغْزِو ، َفَجاُءوُه َفَسَأُلوُه َعْنَها َفنَ  ، َوَ�َكـى َلُهـْم َوَقـاَل: َ�اَنـْت ا َلُهْم َوَتَرحَّ

ُمـوا َعَلْیَهـا. َفَأَتى ِإْخَوُتَها اْلَقْبَر َفَبَكْوا َعَلى قَ َقْبُرَها َفاْنُظُروا ِإَلْیهِ  ، َوَهَذا َأَمةٍ َخْیرَ  ، َوَأَقـاُموا ْبِرَهـا َوَتَرحَّ
ــا َجــنَّ َعَلــْیِهُم اللَّْیــُل َوَأَخــُذوا َمَضــاِجَعُهْم ، َأَتــاُهُم ُفوا ِإَلــى َأَهــاِلیِهمْ اْنَصــرَ  َعَلــى َقْبِرَهــا َأ�َّاًمــا ُثــمَّ  . َفَلمَّ

ْیَطاُن ِفي ُصوَرِة َرُجـٍل ُمَسـ ْوِتَهـا ; َفـَأْخَبَرُه ِ�َقـْوِل اْلَعاِبـِد َومَ ِهْم َفَسـَأَلُه َعـْن ُأْخـِتِهمْ ، َفَبـَدَأ ِ�ـَأْكَبرِ اِفرٍ الشَّ
ِمِه َعلَ  ْیَطاُن َوَقالَ ; َفكَ َقْبِرَها ، َوَ�ْیَف َأَراُهْم َمْوِضعَ ْیَهاَوَتَرحُّ ، ِإنَُّه َقـْد َ�ْصُدْقُكْم َأْمَر ُأْخِتُكمْ  : َلمْ ذََّ�ُه الشَّ

َفَرَهـا َخْلـَف ، َوَأْلَقاَهـا ِفـي َحِفیـَرٍة اْحتَ َ�َحَها َمَعُه َفَزًعا ِمْنُكمْ َأْحَبَل ُأْخَتُكْم َوَوَلَدْت ِمْنُه ُغَالًما َفَذَ�َحُه َوذَ 
یـِه َعـْن َ�ِمـیِن . َفـاْنَطِلُقوا َفـاْدُخُلوا اْلَبْیـَت الَّـِذي َ�اَنـْت فِ َعْن َ�ِمـیِن َمـْن َدَخَلـهُ اْلَباِب الَِّذي َ�اَنْت ِفیِه 

ِمـِه َوَقـاَل َلـُه  ِفـي َمَنا: َوَأَتـى اْألَْوَسـطَ َقالَ .  َجِمیًعا َ�َما َأْخَبْرُتُكمْ ، َفِإنَُّكْم َسَتِجُدوَنُهَما ُهَناِلكَ َمْن َدَخَلهُ 
ِبـینَ ُهْم َفَقاَل َلُه ِمْثَل َذِلكَ . ُثمَّ َأَتى َأْصَغرَ ِمْثَل َذِلكَ  ا َرَأى ُ�ـلُّ ِلَمـ . َفَلمَّا اْسَتْیَقَظ اْلَقْوُم اْسَتْیَقُظوا ُمَتَعجِّ

، َفـَأْخَبَر َ�ْعُضـُهْم َلَقـْد َرَأْیـُت َعَجًبـا: مْ َ�ُقـوُل ُ�ـلُّ َواِحـٍد ِمـْنهُ  ،ْقَبَل َ�ْعُضُهْم َعَلـى َ�ْعـضٍ . َفأَ َواِحٍد ِمْنُهمْ 
: َال َقــاَل َأْصــَغُرُهمْ . َفاْمُضــوا ِبَنــا َوَدُعــوا َهــَذا ،َهــَذا ُحْلــٌم َلــْیَس ِ�َشــْيءٍ : َقــاَل َأْكَبــُرُهمْ . ِ�َمــا َرَأى َ�ْعًضــا
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لَِّذي َ�اَنْت ِفیـِه َجِمیًعا َحتَّى َدَخُلوا اْلَبْیَت ا : َفاْنَطَلُقواَقالَ . َأْنُظَر ِفیهِ َأْمِضي َحتَّى آِتَي َذِلَك اْلَمَكاَن فَ 
ــُتُهمْ  ــِذيُأْخ ــوا اْلَمْوِضــَع الَّ ــاَب َوَ�َحُث ــوا اْلَب ــاِمِهمْ  ، َفَفَتُح ــي َمَن ــْم ِف ــُدواَوَصــَف َلُه ــا  ، َفَوَج ــَتُهْم َواْبَنَه ُأْخ

َق َقْوَل ، َفَسَأُلوا اْلَعاِبدَ اْلَحِفیَرِة َ�َما ِقیَل َلُهمْ َمْذُبوَحْیِن ِفي  ا . َفاْسـَتْعَدوْ ِإْبِلیَس ِفیَما َصـَنَع ِبِهَمـا َفَصدَّ
ُموُه ِلُیْصَلبَ ، َفُأْنِزَل ِمْن َصْومَ َعَلْیِه َمِلَكُهمْ  ـْیَطاُن َفَقـاَل ، َفَلمَّا َأْوَقُفوُه َعَلى اْلَخَشـَبِة أَ َعِتِه َفَقدَّ َتـاُه الشَّ

، َفـِإْن َأْنـَت َذَ�ْحَتَها َوَذَ�ْحَت اْبَنَهاَتْنُتَك ِفي اْلَمْرَأِة َحتَّى َأَحَبْلَتَها وَ : َقْد َعِلْمَت َأنِّي َصاِحُبَك الَِّذي فَ َلهُ 
ـا َ�َفـَر َفَكَفـَر اْلَعاِبـُد ِ�ـاهللَِّ : َقـالَ . لَّْصُتَك ِممَّا َأْنَت ِفیـهِ َأَطْعِتِني اْلَیْوَم َوَ�َفْرَت ِ�اهللَِّ الَِّذي َخَلَقَك خَ  ; َفَلمَّ

ْیَطاُن َبْیَنُه َوَ�یْ  َخلَّى َعْنهُ  ْیَطاِن ِإْذ  { :: َفِفیِه َنَزَلْت َهِذِه اْآلَ�ةُ َقالَ . َن َأْصَحاِ�ِه َفَصَلُبوهُ الشَّ َكَمَثِل الشَّ
ي َأَخاُف للااََّ َربَّ اْلَعاَلِمینَ  ي َبِريٌء ِمْنَك ِإنِّ ْنَساِن اْكُفْر َفَلمَّا َ�َفَر َقاَل ِإنِّ َجـَزاُء { :هِ ِإَلـى َقْوِلـ  }َقاَل ِلْإلِ

ُ َهَذا َمَثًال  .}الظَّاِلِمینَ   ..."َقاَل اْبُن َعبَّاٍس: َفَضَرَب للااَّ
 طالب: .........

ز أن ور ال أصل لـه وال �جـو �عني هذا ما تلقیه من بني إسرائیل بهذا النظم المذ�ور والترتیب المز�
ة ن سـید األنـام علیـه الصـالثـم مـا ثبـت عـ ،خیر مـا �فسـر �ـه القـرآن القـرآن .�فسر القرآن �مثل هذا

 أمـا أن �فسـر القـرآن �مـا جـاء عـن بنـي إسـرائیل مـع .والتـا�عین ،ثم ما جاء عن الصـحا�ة ،والسالم
اشترط على نفسه في المقدمة أنه ال �عرج على اإلسرائیلیات وأنـه حـرص  -رحمه هللا-أن المؤلف 

خبــار التــي ال تثبــت ومــع أن ینظــف �تا�ــه ممــا حاشــاه �ثیــر مــن المفســر�ن مــن هــذه القصــص واأل
 ذلك وقع في شيء من ذلك �ما هنا. 

 طالب: .........
 من الصحا�ة من یتلقى عن بني إسرائیل لكن هل تثبت عن ابن عباس؟ ما یثبت. 

ُ َهَذا َمَثًال ِلْلُمَناِفِقیَن ِمنَ " َ َتَعا . َیُهودالْ  َقاَل اْبُن َعبَّاٍس: َفَضَرَب للااَّ ِبیَُّه َعَلْیـِه َلى َأَمَر نَ َوَذِلَك َأنَّ للااَّ
َالُم َأْن ُ�ْجِليَ  ُ�ْم، َفـِإْن ا ِمـْن ِدَ�ـارِ  اْلُمَنـاِفُقوَن َأالَّ َتْخُرُجـو اْلَمِدیَنـِة، َفـَدسَّ ِإَلـْیِهمُ  ِمـنَ  َبِني النَِّضیرِ  السَّ

ـــا َمَعُكـــْم، َفَحـــاَرُ�و  ـــا َمَعُكـــْم، َوِ�ْن َأْخَرُجـــوُ�ْم ُ�نَّ ِبـــَقـــاَتُلوُ�ْم ُ�نَّ َلُهُم  َعَلْیـــِه َوَســـلََّم َفَخـــذَ يَّ َصـــلَّى للااَُّ ا النَّ
ــنْ  ــْیَطاُن ِم ــرََّأ الشَّ ــا َتَب ــْنُهْم َ�َم ــرَُّءوا ِم ــاِفُقوَن، َوَتَب ــكَ  یَصــاِبْرِص  اْلُمَن ــَد َذِل ــاُن َ�ْع ــاَن الرُّْهَب ــِد. َفَك  َال اْلَعاِب

ـــِة َواْلِكْتَمـــاِن. َوَطِمـــَع َأْهـــُل اْلفُ  ِن اِر َفَرَمـــْوُهْم ِ�اْلُبْهَتـــاِفـــي اْألَْحَبـــ ُفُجـــورِ ُســـوِق َوالْ َ�ْمُشـــوَن ِإالَّ ِ�التَِّقیَّ
 ".َواْلَقِبیحِ 

جلـب األشـرار علـى لـة مـن واحـد مـن األخیـار  أفـوة أو ز إذا وجـد ه .هذا دیدن األشرار مع األخیـار
 مـا �كتـب ومـا .هـذا مثـال مـنهم �لهـم هكـذا :قـال .جمیع األخیار ووصفوهم بهذا البالء وهذا الخطأ

ســبت لشــهر بــن حوشــب الســرقة التــي ن .علــى مــر العصــور إلــى وقتنــا هــذا شــاهد لهــذا األمــر �شــاع
 بها جمیع القراء �ما قال الشاعر:  وضعف �سببها رمي

 فمن �أمن القراء �عدك �ا شهر       لقد �اع شهر دینه �خر�طة              
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ن الصــحف وغیرهــا إذا الم مــالقــراء �لهــم ســراق ومثلــه مــا یــدار و�تحــدث �ــه فــي وســائل اإلعــصــار 
فمــن �ــأمن القــراء مــن  .لــة أو نقــل خــاطئ عــن �عــض األخیــار عممــوه علــى الجمیــعوجــد هفــوة أو ز 

وهـــذا لـــیس  .�ـــأمن أهـــل العلـــم مـــن �ـــأمن الحســـبة مـــن �ـــأمن �ـــذا مـــن �ـــأمن �ـــذا نســـأل هللا العافیـــة
ــه هــؤالء األشــخاص مــن ــذوات و�نمــا المقصــود �ــه عــداء مــا �حمل دیــن وعلــم  المقصــود �ــه عــداء ال

 وفضل ومقاومة للشر وأهله.
ــْوهُ " ــاِر َفَرَم ــي اْألَْحَب ــُل اْلُفُســوِق َواْلُفُجــوِر ِف ــَع َأْه ــاِن وَ ْم ِ�اْلُبهْ َوَطِم ــیحِ َت ــرُ ، حَ اْلَقِب ــاَن َأْم ــى َ� ــَرْ�ٍج  تَّ ُج

ُ َفاْنَبَســَطْت َ�ْعــَدُه الرُّْهَبــاُن َوَظَهــُروا ــاسِ  الرَّاِهــِب، َوَ�ــرََّأُه للااَّ ْلَمْعَنــى َمَثــُل اْلُمَنــاِفِقیَن ِفــي : اِقیــلَ وَ   .ِللنَّ
  ..".َغْدِرِهم

ا علـى أهـل العلـم وطال�ـه أن �حتـاطوا ألنفسـهم لـئال �كونـو  .ولذا على طالب العلـم أن �حتـاط لنفسـه
هم مـا �عضـ علـم �ـل الطـالب هكـذا �لهـم هكـذا لكـنل طالب با في اتهام نظرائهم وأقرانهم. إذا ز سب

 .  �هللا المستعان �خفي. عنده مانع �علن و�عضهم
ـارِ كَ  ِلَبِنـي النَِّضـیرِ  : اْلَمْعَنـى َمَثـُل اْلُمَنـاِفِقیَن ِفـي َغـْدِرِهمْ َوِقیـلَ "  َال { :ُقـَرْ�شٍ  َمَثـِل ِإْبِلـیَس ِإْذ َقـاَل ِلُكفَّ

ـي َجـارٌّ َلُكـْم} ْنَسـاِن َهاُهَنـا َجِمیـعُ اْلُمـَرا ُمَجاِهـدٌ  َوَقـالَ  اآل�ـة. َغاِلَب َلُكُم اْلَیْوَم ِمَن النَّـاِس، َوِ�نِّ  ُد ِ�اإلِْ
ْیَطاِن ِإ�َّاُهمْ النَّاِس ِفي  ْنَسـاِن اْكُفـْر}إِ  { :. َوَمْعَنى َقْوِلِه َتَعاَلىُغُروِر الشَّ تَّـى َأْي َأْغـَواُه حَ  ْذ َقـاَل ِلْإلِ

ــي َ�ــاِفر: َقــالَ  ــْیَطانِ َوَلــْیَس َقــ  .ِإنِّ َ رَ  ْوُل الشَّ ــي َأَخــاُف للااَّ ، ِإنََّمــا ُهــَو َعَلــى یَقــةً َحقِ   َلِمیَن}بَّ اْلَعــا{ِإنِّ
ْنَسانِ  ِؤ ِمَن اإلِْ   ".َوْجِه التََّبرُّ

علـى الكفـر هـذا  إلـىالمسـلم  یـدعو اإلنسان یدعو الذين ني لو �ان حقیقة ما صنع ما صنع أل�ع
 أفتاهــامــن  أفتاهــاحاولــت االنفصــال عــن زوجهــا �شــتى الوســائل فعجــزت  التــيالمــرأة  .خطــر عظــیم

 اهـاأفتبـن مبـارك: مـن اقـال  .ر ترتد نسأل هللا السالمة والعافیة لینفسخ نكاحها مـن زوجهـا�أن  تكف
 وى مـا أغــو مــا فعـل هـذا الفعــل فلـو �ــان �خـاف هللا حقیقـة  .نسـأل هللا العافیــة .بهـذه الفتـوى فقــد �فـر

ر والفجـو  ،عـن حیـز االسـتقامة إلـى الفسـوق  أخرجـها حتـى مستقیمً  أو ،من دینه أخرجها حتى مسلمً 
 قـال ل إنـه مـا �خـاف هللاولو قا ،لیتم له التبرؤ منه لحقیقة ال �خاف هللا لكن هذه الدعوى ا فيلكنه 

  .لبراءة منهلتحصل ا هذه دعوى  }ِإنِّي َبِريٌء ِمْنَك ِإنِّي َأَخاُف للااََّ { :قال خلصنيهللا  ال تخاف
ــْیَطانِ َوَلــْیَس " ــي َأَخــاُف للااََّ َربَّ ا  َقــْوُل الشَّ ِؤ ِمــ ، ِإنََّمــا ُهــَو َعَلــى َوْجــهِ یَقــةً َحقِ   ْلَعــاَلِمیَن}{ِإنِّ َن التََّبــرُّ

ْنَسانِ  ي َبِريٌء ِمْنكَ {:  َتْأِكیٌد ِلَقْوِلِه َتَعاَلى، َفُهوَ اإلِْ يَوفَ  }ِإنِّ َوَأُبـو  یـرٍ َواْبـُن َ�ثِ  َناِفعٌ  "َتَح اْلَیاَء ِمْن " ِإنِّ
 .."و.َعْمرٍ 

 نِّيَ إ
ْنَسـانِ  َفَكانَ  .َوَأْسَكَن اْلَباُقون  " ـْیَطاِن َوَذِلـَك اإلِْ {َأنَُّهَمـا ِفـي النَّـاِر َخاِلـَدْیِن  َعاِقَبَتُهَمـا َأْي َعاِقَبـُة الشَّ

ــْیَطانِ . َوالتَّْثِنَیــُة َظــاِهَرٌة ِفــیَمْن َجَعــَل اْآلَ�ــَة َمْخُصوَصــًة ِفــي الرَّاِهــِب ُنِصــَب َعَلــى اْلَحــالِ  ِفیَهــا} . َوالشَّ
ْنَفْینِ : َوَ�اَن َعاِقَبُة اْلَفِر�قَ ىْلِجْنِس َفاْلَمْعنَ َوَمْن َجَعَلَها ِفي ا َما َعَلـى َأنَّـُه . َوَنَصَب َعاِقَبَتهُ ْیِن َأِو الصِّ
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ـدِّ ِمـْن َذِلـكَ َفَكـاَن َعاِقَبُتُهَمـا " ِ�ـالرَّ  " اْلَحَسنُ  ، َوَقَرأَ ِالْسُم َأنَُّهَما ِفي النَّارِ . َواَخَبُر َ�انَ  . ْفِع َعَلـى الضِّ
ْفعِ َخاِلَداِن ِفیَها" اْألَْعَمش أَ َوَقرَ  َوالظَّـْرُف . َوَرَفَعـُه َعَلـى َأنَّـُه َخَبـُر " َأنَّ "  َوَذِلَك ِخَالُف اْلَمْرُسومِ " ِ�الرَّ
 "ى.ُمْلغً 

 والجار مجرور. الذي هو ظرف .�عني في النار
 طالب: .........

 فـي ...فـي الصـحیحین يقصـة جـر�ج وهـ ما حصل لهذا الراهب �عني في هـذه القصـة وفـى :�قول
ن �انت لیست فـي صـحیحة لكـن مـا تضـمنته �مكـن وقوعـه و�كثـرة �عنـي مـع هذه القصة ال شك و�

 َقــْرَن ِفــيوَ  {ذا أمــر النســاء �االبتعــاد عــن الرجــال جــل مــن المــرأة البــد أن �حصــل شــيء ولــقــرب الر 
 ]٥٣[األحــزاب: ٍب }ْن َوَراِء ِحَجــاَأُلوُهنَّ ِمــ{ َوِ�َذا َســَأْلُتُموُهنَّ َمَتاًعــا َفاْســ ]٣٣[األحــزاب: ُبُیــوِتُكنَّ }

 . الفتنة ن إذا حصل التقارب فالبد من وقوع�عد من الشبهة لكأطهر للقلوب وأ ألنه
�جانــب شــر�ة الغــاز ال �مكــن أن تعطیــك تصــر�ح لبرمیــل الغــاز  :�قــول وشــخص مــن أشــباه العامــة

ن طلــب منــه أن تضــع جــدار وأنــا ممــ ا حجــاب البــدمو دینــامو الكهر�ــاء البــد أن تضــع بینهمــالــدینا
 مـاشـد مأ دم مع تیسر أسبابهاشك أن الشهوة التي ر�بت في بني آ ذلك لماذا؟ �شتعل هذا بهذا وال

حــي فیجــب أن �حتــاط ألعــراض  مثــلهــذا  .شــتعال الغــاز بهــذه الشــحنات الكهر�ائیــةا مــن �خشــى
فـي قصـة جـر�ج  .هـذه الصـورة اشـتعال النـار فـي مثـل فـيشد مما �حتاط ألمـوالهم أ الناس وأد�انهم

 ثـــم دعتـــه ثانیـــة قـــال: أمـــيوصـــالتي : أمـــي قـــال دعتـــه أمـــه قصـــة فـــي الصـــحیح وهـــو �صـــلي لمـــا
و�ــم مــن شــخص  .ســاتمو اللهــم ال تمتــه حتــى تر�ــه وجــوه الم :وصــالتي ثــم دعتــه ثــم دعــت علیــه

وفیهـا  ،سـات �كثـرة�احیـة التـي فیهـا الموماإلأصیب بهذه الدعوة من خالل النظـر فـي هـذه القنـوات 
وال �شــعر �ظــن أن هــذه الــدعوة  ،�صــاب بهــذه الــدعوة .والشــبهات ،وفیهــا أر�ــاب الشــهوات ،الفجــار
والفجــور  ،�ــون اإلنســان یــد�م النظــر فــي هــذه الوجــوه التــي تــزاول المنكــرات .لیســت �الســهلةو ســهلة 

األ�ـام  و�هونها عنده �حیث �خشى علیه في یـوم مـن ،نه �سهل علیه استمرار الفاحشةهذا ال شك أ
  .أن �قع فیها �هللا المستعان

 طالب: .........
، علـى �ـل حـال معـروف مثـل ظـاهر سـعید بـن جبیـر هـذا معـروف عـن .هذا معروف عـن السـلف

 .هذا
ــاَلى" ــُه َتَع ــوا للااََّ} { :َقْوُل ــوا اتَُّق ــِذیَن آَمُن ــا الَّ ــا َأیَُّه ــي َأوَ  َ� ــِه، َوَأَداِء َفَراِئِضــِه وَ ِف ــرِِه َوَنَواِهی ــاِب اْجتِ اِم َن

َمْت ِلَغـٍد} .َمَعاِصیهِ  َغـِد. َتْقَبِل ِ�الْ َمـِة. َواْلَعـَرُب َتُكنِّـي َعـِن اْلُمْسـَ�ْعِنـي َیـْوَم اْلِقَیا {َوْلَتْنُظْر َنْفٌس َما َقدَّ
اَعَة َقِر�َبٌة; َ�َما َقا اَوِقیَل: َذَكَر اْلَغَد َتْنِبیًها َعَلى َأنَّ السَّ      :ِعرُ َل الشَّ

 "َوِ�نَّ َغًدا ِلَناِظرِِه َقِر�بُ   َصْدَر َهَذا اْلَیْوِم َولَّىَفِإنَّ ِ�كَ 
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َمْت {اتَُّقوا للااََّ َوْلَتْنظُ  �عني أن هذا المحاسب ومحاسبة النفس علـى  ]١٨حشـر:[ال }َغـدٍ لِ ْر َنْفـٌس َمـا َقـدَّ
ه هــل أدى الواجبــات علــى الوجــ .فینظــر مــاذا قــدم فــي هــذا الیــوم لغــده اإلنســان أن �حاســب نفســه

المطلـــوب؟ هـــل اجتنـــب المحرمـــات؟ هـــل قصـــر فـــي شـــيء مـــن الواجبـــات؟ هـــل انتهـــك شـــيء مـــن 
المحرمــات؟ حاســبوا أنفســكم قبــل أن تحاســبوا وز�نوهــا قبــل أن توزنــوا وتعرضــوا أو وتــأهبوا للعــرض 

 األكبر على هللا �ما قال عمر رضي هللا عنه.  
ــالَ " ــاَدة اْلَحَســنُ  َوَق ــ :َوَقَت َب السَّ ــرَّ ــَق ــدٍ اَعَة َحتَّ َت َال ; َواْلَمــوْ ِر�ــبُ  َشــَك َأنَّ ُ�ــلَّ آٍت قَ . َوَال ى َجَعَلَهــا َ�َغ

َمْت َ�ْعِني ِمْن َخْیٍر َأْو َشرّ  .َمَحاَلَة آتٍ  اْعَجـِل : كَ َذا َتْكِر�ـًرا، َ�َقْوِلـ، َأَعاَد َهـا للااََّ َواتَُّقو  .َوَمْعَنى َما َقدَّ
َقـاُء اْلَمَعاِصـي ، َوالثَّاوِب َن الـذُّنُ وَلـى التَّْوَ�ـُة ِفیَمـا َمَضـى ِمـ: التَّْقـَوى اْألُ َوِقیلَ . اْعَجِل، اْرِم اْرمِ  ِنَیـُة اتِّ
َ َخِبیــٌر ِ�َمــا َتْعَمُلــوَن} { .ِفــي اْلُمْســَتْقَبلِ   َ�للااَّ . َأْي ِ�َمــا َ�ُكــوُن ِمــْنُكمْ  :ُن ُجَبْیــرَســِعیُد ْبــ َقــالَ  ِإنَّ للااَّ

َ�ْعَمُلـوا  َأنْ  {َفَأْنَسـاُهْم َأْنُفَسـُهْم} .َتَرُكـوا َأْمـَره َأيْ  وُنوا َ�الَِّذیَن َنُسوا للااََّ}{َوَال َتكُ   :َقْوُلُه َتَعاَلى .َأْعَلمُ 
: َنُسـوا ِقیلَ وَ  .ُسْفَیانُ  ; َقاَلهُ ْم َحقَّ َأْنُفِسِهمْ َأْنَساهُ : َنُسوا َحقَّ للااَِّ فَ َوِقیلَ   .اْبُن ِحبَّان ; َقاَلهُ َها َخْیًرالَ 

ُن اْبـــ ; َحَكـــاهُ ْعُضـــُهْم َ�ْعًضـــاِب َأْن ُیـــَذكَِّر �َ ِ�اْلَعـــَذا {َفَأْنَســـاُهْم َأْنُفَســـُهْم}. ُشـــْكرِِه َوَتْعِظیِمـــه ِبَتـــْركِ  للااََّ 
َ ِعْندَ  :َسْهُل ْبُن َعْبِد للااَّ  َوَقالَ  ى.ِعیسَ  َسـَب . َونَ ِعْنـَد التَّْوَ�ـةِ  َأْنَسـاُهْم َأْنُفَسـُهْم}فَ  { الذُُّنوِب  َنُسوا للااَّ
اُه : َمْعَنــَوِقیــلَ . ِذي َتَرُكــوهُ َنْهِیــِه الَّــِه وَ ْمــرِ ى اْلِفْعــَل ِإَلــى َنْفِســِه ِفــي َأْنَســاُهْم ِإْذ َ�ــاَن َذِلــَك ِ�َســَبِب أَ َتَعــالَ 

ــَدُهمْ  ــهُ  َوَج ــَرُه َوَنْهَی ــاِرِ�یَن َأْم ــكَ ; َت ــَ�َقْوِل ُج ــْدُت الرَّ ــودً ا َوَجدْ َل ِإذَ : َأْحَم ــُه َمْحُم ــي: َنُســوا للااََّ َوِقیــلَ . اُت   ِف
َخاءِ  ـَداِئد } َفَأْنَسـاُهْم َأْنُفَسـُهمْ  { الرَّ . ونَ اْلَعاُصـ  :اْبـُن ُجَبْیـرٍ  َقـالَ  َفاِسـُقوَن}{ُأوَلِئـَك ُهـُم الْ  .ِفـي الشَّ
 ."اَعِة للااَّ َن َخَرُجوا َعْن طَ ی; َأِي الَّذِ َوَأْصُل اْلِفْسِق اْلُخُروجُ . اْلَكاِذُبونَ  :اْبُن َزْ�د َوَقالَ 

وناسـیین عظمـة مـن ا نواهیه تر�وا أوامره وارتكبو  :نسوا هللا ]١٩[الحشر: } َفَأْنَساُهْم َأْنُفَسُهمْ َنُسوا للااََّ {
مــا یــنفعهم فــي عاجــل أمــرهم وآجلــة فــي اآل�ــة  ن فأنســاهم أنفســهم أنســاهم فعــلیأو متناســی عصــوه

كون هـذا مـن �ـاب في العذاب و�نسوا تر�وا فنسیهم فتر�هم  ]٦٧[التو�ة: }ُهمْ َنُسوا للااََّ َفَنِسیَ {األخرى 
لة والـذهول هـذا هللا أن النسیان ناتج عن الغف  ]٦٤[مر�م: {َما َ�اَن َر�َُّك َنِسی�ا} و�ال في قوله المقابلة

 تر�وا فتر�وا. :جل وعال منزه عنه لكن من �اب المقابلة
ْتَبـة }نَّـةِ َال َ�ْسـَتِوي َأْصـَحاُب النَّـاِر َوَأْصـَحاُب اْلجَ  {  :َقْوُلـُه َتَعـاَلى" َأْصـَحاُب { .َأْي ِفـي اْلَفْضـِل َوالرُّ

ُ�ونَ  }اْلَجنَِّة ُهُم اْلَفاِئُزونَ  ُموَن. َوِقیـَل: النَّـاُجوَن ِمـَن النَّـارِ  َأِي اْلُمَقرَّ . َوَقـْد َمَضـى اْلَكـَالُم ِفـي اْلُمَكرَّ
ـبُ  {  :َمْعَنى َهِذِه اْآلَ�ِة ِفي " اْلَماِئَدِة " ِعْنَد َقْوِلِه َتَعاَلى َوِفـي ُسـوَرِة  } ُقْل َال َ�ْسَتِوي اْلَخِبیُث َوالطَّیِّ

ــْجَدِة " ِعْنــَد َقْوِلــِه َتَعــاَلى" َوِفــي ُســوَرِة   }َأَفَمــْن َ�ــاَن ُمْؤِمًنــا َ�َمــْن َ�ــاَن َفاِســًقا َال َ�ْســَتُوونَ  {  :السَّ
ـــ{أ ""ص ـــاِلَحاِت َ�اْلُمْفِس ـــوا الصَّ ـــوا َوَعِمُل ـــِذیَن آَمُن ـــُل الَّ ـــي اْألَرْ ْم َنْجَع ـــینَ ِدیَن ِف ـــُل اْلُمتَِّق  ِض َأْم َنْجَع

ارِ  َلـْو َأْنَزْلَنـا َهـَذا اْلُقـْرآَن َعَلـى َجَبـٍل َلَرَأْیَتـُه  {  :َقْوُلُه َتَعـاَلى .، َواْلَحْمُد هللَِِّ َفَال َمْعَنى ِلْإلَِعاَدةِ  }َكاْلُفجَّ
; َفِإنَّـُه َلـْو ُخوِطـَب ِبَهـَذا ُعْذَر ِفـي َتـْرِك التَّـَدبُّرِ  َن َأنَُّه َال َوَ�یَّ  َمَواِعِظ اْلُقْرآنِ  َحثَّ َعَلى َتَأمُّلِ  } َخاِشًعا

 ، َوَلَرَأْیَتَها َعَلى َصـَالَبِتَها َوَرَزاَنِتَهـا َخاِشـَعةً ِعِظهِ اْلُقْرآِن اْلِجَباُل َمَع َتْرِكیِب اْلَعْقِل ِفیَها َالْنَقاَدْت ِلَمَوا
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َعةً  عُ . َواْلمُ الـذَِّلیلُ : َواْلَخاِشـعُ . ْن َخْشـَیِة للااَِّ َشقَِّقًة مِ ; َأْي ُمتَ ُمَتَصدِّ : َخاِشـًعا َوِقیـلَ . اْلُمَتَشـقِّقُ : َتَصـدِّ
ًعا ِمـْن َخْشـَیِة للااَِّ  { . ِ�َما َ�لََّفُه ِمْن َطاَعِتههللَِِّ  : ُهـَو َعَلـى َوْجـِه َوِقیـلَ . َأْن َ�ْعِصـَیُه َفُیَعاِقَبـهُ  }ُمَتَصدِّ

ار   ".اْلَمَثِل ِلْلُكفَّ
محمـد علیـه  سـورة المزمـل ینـزل علـى قلـبفـي  ه�عني هذا القرآن العظیم الثقیل �ما جـاء فـي وصـف

ن الذي �حتمل هذا القول الثقیل و�نزل على قلوب الناس من �عده فمـنهم مـ الصالة والسالم، القوي 
 نــزل علــىو� -جــل وعــال-یتــأثر تــأثًرا �الًغــا مستشــعًرا ثقــل هــذا الكــالم وعظمــة هــذا القــول مــن هللا 

 یـة. نسـأل هللا السـالمة والعافقلوب قاسیة ال تتأثر �ـه فهـي أشـد مـن الجبـال أشـد قسـوة مـن الحجـارة
 ،تجــد هــذا �ثیــر مــن المســلمین حتــى مــن ینتســب إلــى علمــه .وأ�عــد القلــوب مــن هللا القلــب القاســي

ت إلــــى وطلبــــه بینمــــا عجــــوز ال تقــــرأ وال تكتــــب ال تقــــرأ وال تكتــــب وجــــدت آالًمــــا فــــي �طنهــــا وذهبــــ
 يظرونــالعمــل قــالوا عملیــة قالــت: انالمستشــفى وقــالوا عنــدك حصــى فــي الكلــى والمــرارة قالــت: مــا 

ذهبــت و حتـى أسـتخیر فجــاءت �كـأس مــن مـاء زمــزم وقـرأت فیـه الفاتحــة والمعـوذتین فنــزل الحصـى 
�ــأس مــن زمــزم وقــرأت فیــه  أخــذت :؟ قالــتقــالوا مــا فــي شــيء قــالوا مــاذا صــنعتو  ،إلــى المستشــفى

نــزل علیهــا ال �عجــز ، الجبــال تتصــدع لــو أأن هــذا القــول وهــذا الكــالم الــذي �صــدع الجبــال ةمعتقــد
 �إذن هللا أن �فتت هذه الحصیات الصغیرة مع الیقین والتصدیق �ما جاء عـن هللا جـل وعـال وهكـذا

 حصل وهى عجوز ال تقرأ وال تكتب.
َخَشـَع لَ  َلـْو َأْنـَزَل َهـَذا اْلُقـْرآَن َعَلـى َجَبـٍل َأْي َأنَّـهُ  لنَّـاِس}َوِتْلـَك اْألَْمَثـاُل َنْضـِرُ�َها لِ  {  :َقْوُلـُه َتَعـاَلى"

َع ِلَوِعیـِدهِ ِلوَ  وَن ِمـْن ، َوَال َتْرَهُبـِفـي َوْعـِدهِ  ْرَغُبـونَ  تَ َجـازِِه َال ، َوَأْنـُتْم َأیَُّهـا اْلَمْقُهـوُروَن ِ�ِإعْ ْعِدِه َوَتَصـدَّ
 ".َوِعیِدهِ 
إعجاز هـذا القـرآن وتتعجبـون مـن قـوة هـذا اإلعجـاز ثـم �عـد ذلـك  تقرءون ما یبهر العقول من �عني

ـــه  ـــذي ال �جـــد قلب ـــي ال ـــب فلیراجـــع اإلنســـان نفســـه �عن ـــأثرون هـــذا ال شـــك أنهـــا قســـوة فـــي القل ال تت
وحضور القلب عند قراءة القرآن أو في الـذ�ر أو فـي الصـالة هـذا �جـزم �ـأن البـاب مغلـق والعـالج 

 في السعي في فتحه.
ُ َعَلْیـِه َوَسـلَّمَ ِخَطاُب ِللنَِّبيِّ َصـ: الْ َوِقیلَ " ـدُ  ْرآَن َ�ـاا َهـَذا اْلُقـْنَزْلَنـأَ ; َأْي َلـْو لَّى للااَّ  َلَمـا َعَلـى َجَبـلٍ  ُمَحمَّ

َع ِمْن ُنُزوِلِه َعَلْیهِ ، َوتَ َثَبتَ  ِه َأْن َثبََّتـُه ْیـوُن َذِلـَك اْمِتَناًنـا َعلَ ; َفَیُكـَك َلهُ بَّْتَناُه َعَلْیَك َوثَ ; َوَقْد َأْنَزْلَناَصدَّ
ــُه ِخَطــاٌب ِلْألُ َوِقیــلَ . ا َال َتْثُبــُت َلــُه اْلِجَبــالُ ِلَمــ ــةِ : ِإنَّ اْلِجَبــاَل  ْو َأْنــَذَر ِبَهــَذا اْلُقــْرآنِ  َتَعــاَلى َلــ للااََّ ، َوَأنَّ مَّ

ْنَساُن َأَقلُّ ُقوًَّة َوَأْكَثرُ َعْت ِمْن َخْشَیِة للااَِّ َلَتَصدَّ  ْقـِدُر َعَلـى ، َو�َ ُم ِ�َحقِّـِه ِإْن َأَطـاعَ َ�ُقـو  وَ ; َفهُ َثَباًتا . َواإلِْ
ِه ِإْن َعَصى ُ الَِّذي َال ِإَلَه ِإالَّ ُهَو  ُهوَ { ى:َعالَ تَ ْوُلُه قَ  .، َوَمْزُجوٌر ِ�اْلِعَقاب َمْوُعوٌد ِ�الثََّواِب ; ِألَنَّهُ َردِّ للااَّ

ــَهاَدِة} ــِب َوالشَّ ــاِلُم اْلَغْی ــالَ  َع ــاسٍ  َق ــُن َعبَّ ــالِ  :اْب ــرِّ َوالْ َع ــةُم السِّ ــلَ  .َعَالِنَی ــا �َ : َوِقی ــاَن َوَم ــا َ� ــونُ َم . ُك
ْنَیاعَ  :َسْهل َوَقالَ  َهاَدُة َمـا َعلِ وهُ ُد َوَال َعاَینُ ُم اْلِعَباْعلَ �َ : اْلَغْیُب َما َلْم َوِقیلَ . اِلٌم ِ�اْآلِخَرِة َوالدُّ ُمـوا . َوالشَّ

  "ا.َوَشاَهُدو 
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هادة خـرة قبـل قیـام السـاعة مـن عـالم الغیـب والـدنیا مـن عـالم الشـعالم �اآلخرة والـدنیا ال شـك أن اآل
 .واألمثلة على هذا �ثیرة جًدا

ْحَمنُ ُهــَو {" ِحیُم} الــرَّ مَ  الــرَّ ــُه َتَعــالَ  .َتَقــدَّ ــ{ ى:َقْوُل ُ الَّ ــُهــَو للااَّ ــُك اْلُق ــَه ِإالَّ ُهــَو اْلَمِل وُس}ِذي َال ِإَل  َأيِ   دُّ
ــــــصٍ  ــــــلِّ َنْق ــــــْن ُ� ــــــزَُّه َع ــــــٍب وَ  ،اْلُمَن ــــــلِّ َعْی ــــــْن ُ� ــــــاِهُر َع ــــــَدُس (�ِ الطَّ ــــــكِ التَّْحرِ . َواْلَق ــــــطْ )� ُل : السَّ

ُر ِ�هِ  ؛زاْلِحَجا َأْهلِ  ِبُلَغةِ  ُج ِبَهـا اْلَمـاُء ِمـَن ِتـي ُ�ْسـَتْخرَ َواِحـِد اْألََواِنـي الَّ . َوِمْنـُه اْلَقـاُدوُس لِ ِألَنَُّه ُیَتَطهَّ
ـــــِر  ـــــاِنَیةِ اْلِبْئ ـــــانَ ِ�السَّ ـــــیَبَوْ�هِ  . َوَ� ـــــولُ �َ  ِس ـــــبُّوحٌ : ُق وٌس َوَس ـــــدُّ ـــــ; َق ـــــاِ�َف ِلِهَم ـــــىْتِح َأوَّ ـــــو  . َوَحَك َأُب

یَنارِ  ًحا ُ�ْكَنـىَأْعَراِبی�ـا َفِصـی اْلِكَسـاِئيِّ  َأنَُّه َسِمَع ِعْنـدَ  َ�ْعُقوبَ  َعنْ  َحاِتمٍ  وَس َ�ْقـَرُأ "الْ  َأَ�ـا الـدِّ ِ�َفـْتِح " َقـدُّ
لِ ولٍ ُكـلُّ اْسـٍم َعَلـى َفعُّـ :َثْعَلـب . َقـالَ اْلَقافِ  وٍر َوَسـمُّوٍر َتنُّـَ�لُّـوٍب وَ ; ِمْثـَل َسـفُّوٍد وَ  َفُهـَو َمْفُتـوُح اْألَوَّ

وَس َفِإنَّ َوَشبُّوطٍ  بُّوَح َواْلُقدُّ مَّ ِفیِهَما َأْكَثرُ  ، ِإالَّ السُّ ـمِّ َذِلَك الـذُّ . َوَ�ـَوَقْد ُ�ْفَتَحـانِ ; الضَّ وُح (ِ�الضَّ ) َوَقـْد رُّ
َالمُ  { .ُ�ْفَتح َالَمِة ِمَن النََّقاِئصِ َأْي ُذو  }السَّ  " ...اتََّفَق اْلُعَلَماءُ   :َعَرِ�يّ اْبُن الْ  َوَقالَ  السَّ
. : حدیــدة �شــوى علیهــا اللحــم، والجمــع ســفافیدمــثال الســفود :الحاشــیة فســر هــذه األلفــاظ الغر�بــةفــي 

نـور: والت البعیـدة. األشـیاء ة الكاللیـب التـي تسـتعمل لجـرواحـد والكلوب: حدیدة معطوفة �الخطـاف
 �شــبه الســنور یتخــذ مــن جلــده فــراء ثمینــة للینهــا وخفتهــا ي نون �خبــز فیــه. والســمور: حیــوان بــر الكــا

وادفائهــا وحســنها. والشــبوط: ســمك رقیــق الــذنب عــر�ض الوســط لــین المــس صــغیر الــرأس. والجمــع 
 الذروح: دو�بة حمراء منقطة �سواد تطیر، وهى من السموم القاتلة. شبابیط.

ـَالُم: النِّْسـَبُة، ِلَنا ِفي للااَِّ َعَلى َأنَّ َمْعَنى َقوْ  اتََّفَق اْلُعَلَماُء َرْحَمُة للااَِّ َعَلْیِهمْ   :اْلَعَرِ�يّ اْبُن  َوَقالَ "  السَّ
َالَمِة. ُثمَّ اْخَتَلُفوا ِفي َتْرَجَمِة النِّْسَبِة َعلَ  ُل: َمْعَناُه الَّ  :ِة َأْقَوالى َثَالثَ َتْقِدیُرُه ُذو السَّ ِذي َسِلَم ِمـْن اْألَوَّ

   ".ُكلِّ َعْیٍب َوَ�ِرَئ ِمْن ُ�لِّ َنْقصٍ 
 .وهو السالم على الحقیقة سالم من �ل ما عیب ومن نقصان :�عني �ما قال ابن القیم رحمه هللا

ـَالمِ : الثَّاِني" ٌم َقـْوًال ِمـْن َربٍّ َسـَال  {  :َمـا َقـالَ �َ ; َجنَّـةِ ; َأِي اْلُمَسـلُِّم َعَلـى ِعَبـاِدِه ِفـي الْ َمْعَناُه ُذو السَّ
 الَّـِذيَوَعَلْیـِه وَ  ;اْلَخطَّـاِبيِّ  : َوَهَذا َقـْولُ ْلتُ قُ  .: َأنَّ َمْعَناُه الَِّذي َسِلَم اْلَخْلُق ِمْن ُظْلِمهالثَّاِلثُ   .َرِحیٍم}

ـَالمُ َوِقیلَ   .َة َذاتٍ ُن ِصفَ ِص َ�ُكولنََّقائِ . َوَعَلى َأنَُّه اْلَبِريُء ِمَن اْلُعُیوِب َواَقْبَلُه َ�ُكوُن ِصَفَة ِفْعلٍ   : السَّ
ُق ِلُرُسِلهِ  }اْلُمْؤِمنُ {  .َمْعَناُه اْلُمَسلُِّم ِلِعَباِده ُق اْلُمـْؤِمِنیَن ْیِهْم َوُمَصدِّ ِ�ِإْظَهاِر ُمْعِجَزاِتِه َعلَ  َأِي اْلُمَصدِّ

ُق اْلَكاِفِر�َن َما َأْوَعـَدهُ  ُن اْلُمـْؤِمُن الَّـِذي ُیـْؤمِ  :لَ َقـاِب. َوِقیـَن اْلعِ ِمـْم َما َوَعَدُهْم ِ�ِه ِمَن الثََّواِب َوُمَصدِّ
ا ِذي ُهـَو ِضـدُّ اْلَخـْوِف; َ�َمـْألََمـاِن الَّـُه ِمَن ا: آَمنَ ُ�َقالُ َأْوِلَیاَءُه ِمْن َعَذاِ�ِه َوُ�ْؤِمُن ِعَباَدُه ِمْن ُظْلِمِه; 

  :النَّاِ�َغةُ  لَ َفُهَو ُمْؤِمٌن; َقا َوآَمَنُهْم ِمْن َخْوٍف} { :َقاَل َتَعاَلى
َندِ َبْیَن اْلغِ  َمكَّةَ  ُرْكَبانُ  َواْلُمْؤِمُن اْلَعاِئَذاِت الطَّْیَر َ�ْمَسُحَها  یِل َوالسَّ

َد َنْفَسُه ِ�َقْوِلهِ  :ُمَجاِهدٌ  َوَقالَ  ُ َأنَُّه َال ِإَلَه ِإالَّ ُهَو} {:اْلُمْؤِمُن الَِّذي َوحَّ   :اْبـُن َعبَّـاسٍ  َوَقـالَ  .َشِهَد للااَّ
ُل َمـْن َ�ْخـُرُج َمـْن َواَفـَق اْسـُمُه اْسـمَ    ، َنِبـيٍّ ِإَذا َ�اَن َیْوُم اْلِقَیاَمِة ُأْخِرَج َأْهـُل التَّْوِحیـِد ِمـَن النَّـاِر. َوَأوَّ

ُ َتَعـاَلى ِلَبـاِقیِهم َحتَّى ِإَذا َلـْم َیْبـقَ  ْسـِلُموَن َوَأَنـا َأْنـُتُم اْلمُ  :ِفیَهـا َمـْن ُیَواِفـُق اْسـُمُه اْسـَم َنِبـيٍّ َقـاَل للااَّ
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َالمُ  اْلُمَهـْیِمُن {. َفُیْخـِرُجُهْم ِمـَن النَّـاِر ِبَبَرَكـِة َهـَذْیَن اِالْسـَمْینِ   ،َوَأْنـُتُم اْلُمْؤِمُنـوَن َوَأَنـا اْلُمـْؤِمنُ   ،السَّ
 " .اْلَعِز�ُز}

 لكـن العالمـات علیـه ظـاهرة . هـذا لـه حكـم الرفـع و�نبغـي أن �خـرج�عني هذا له حكم الرفع ؟خرجم
 أنه ال أصل له.

َم اْلَكـــَالُم ِفـــي اْلُمَهـــْیِمِن ِفـــي اْلَماِئـــ اْلُمَهـــْیِمُن اْلَعِز�ـــُز}{"  .عي َغْیـــِر َمْوِضـــِفـــَدِة، َوِفـــي اْلَعِز�ـــِز َتَقـــدَّ
َذاٍت،  َقـْوِل ِصـَفةُ ى َهـَذا الْ َوُهـَو َعَلـ .هَعَظَمُتـ. َوَجَبـُروُت للااَِّ ُهَو اْلَعِظـیمُ  :اْبُن َعبَّاس َقالَ  }اْلَجبَّارُ {

  :اْمُرُؤ اْلَقْیسِ  : َنْخَلٌة َجبَّاَرٌة. َقالَ ِمْن َقْوِلِهمْ 
 َن اْلُبْسِر َأْحَمَرامِ َوَعاِلیَن ِقْنَواًنا         َسَواِمُق َجبَّاٍر َأِثیٌث ُفُروُعهُ             

 " .َ�ْعِني النَّْخَلَة الَِّتي َفاَتِت اْلَیدَ 
 .إال �سلم اتناله�عني فاتت الید ال تستطیع الید أن 

َقـاِئُص  اَتَناَلـهُ  َفَكاَن َهَذا اِالْسُم َیُدلُّ َعَلى َعَظَمِة للااَِّ َوَتْقِد�ِسـِه َعـْن َأنْ " : َوِصـَفاُت اْلَحـَدِث. َوِقیـلَ  لنَّ
ْصَالُح، ُ�َقاُل: َجَبْرُت اْلَعْظَم َفَجَبرَ ُهَو ِمنَ  ِمـْن  ، َفُهـَو َفعَّـالٌ َكْسـرِ َد الْ َلْحُتُه َ�عْ ا َأْص ذَ إِ ،  اْلَجْبِر َوُهَو اإلِْ

: َوَلـْم الَ  َعَلى اْألَْمِر َأْي َقَهَرُه. َقـَأْجَبَرهُ  ِمنْ  ُهوَ  :اْلَفرَّاء . َوَقالَ اْلَكِسیَر َوَأْغَنى اْلَفِقیرَ َجَبَر ِإَذا َأْصَلَح 
 ".ْطَوُتهلَِّذي َال ُتَطاُق سَ بَّاُر اجَ : الْ َوِقیلَ  بَّاٍر َوَدرَّاٍك ِمْن َأْدَرَك.َأْسَمْع َفعَّاًال ِمْن َأْفَعَل ِإالَّ ِفي جَ 

 ر.على �ل حال هو فعال صیغة مبالغة إما من الجبر للكسر أو من الجبروت والعظمة والكب 
مُ َتَكبُِّر َعنْ : اْلمُ لَ َوِقی. ِ�یَِّتِه َفَال َشْيَء ِمْثَلهُ الَِّذي َتَكبََّر ِبُرُ�و  }اْلُمَتَكبِّر{ مَّا َال َیِلیُق  عَ  ُ�لِّ ُسوٍء اْلُمَتَعظِّ

ْنِقَیادِ اُع َوِقلَُّة ِتَنامْ . َوَأْصُل اْلِكْبِر َواْلِكْبِرَ�اِء االِ َفاِت اْلَحَدِث َوالذَّمِّ ِ�ِه ِمْن ِص    :ُن َثْورٍ بْ ُحَمْیُد  . َوَقالَ ِال
ْعِب  ِبَها ِ�ْبِرَ�اءُ         َعَفْت ِمْثَل َما َ�ْعُفو اْلَفِصیُل َفَأْصَبَحْت       َوِهَي َذُلولُ الصَّ

ــِحیِح َعــنْ اَوِفــي  .، َوِفــي ِصــَفاِت اْلَمْخُلــوِقیَن َذمّ اُء ِفــي ِصــَفاِت للااَِّ َمــْدحٌ َواْلِكْبِرَ�ــ َأنَّ  َأِبــي ُهَرْ�ــَرةَ  لصَّ
ُ َعَلْیـِه َوَسـلََّم َقـاَل ِفیَمـا َیْرِو�ـِه َعـْن  َ�ـاُء اْلِكْبرِ  « :َقـالَ  اَلى َأنَّـهُ َبـاَرَك َوَتَعـ�ِّـِه تَ رَ َرُسـوَل للااَِّ َصـلَّى للااَّ

َكبِّـُر ُمتَ : الْ َوِقیـلَ   .»ي النَّـارِ َقَذْفُتُه فِ  ُتُه ُثمَّ َفَمْن َناَزَعِني ِفي َواِحٍد ِمْنُهَما َقَصمْ  ِإَزاِري ِرَداِئي َواْلَعَظَمُة 
، ى َظَلـمَ : َتَظلَّـَم ِ�َمْعَنـْد ُ�َقـالُ َوَقـ. ِ�ْبـًرا َتَكلَّـفَ یَ  ِمـْن َأْن : َمْعَناُه اْلَكِبیـُر ِألَنَّـُه َأَجـلُّ َوِقیلَ . َمْعَناُه اْلَعاِلي

ــ. َ�ــَذِلَك اْلُمَتكَ َوَتَشــتََّم ِ�َمْعَنــى َشــَتَم، َواْســَتَقرَّ ِ�َمْعَنــى َقــرَّ  ِه . َوَلــْیَس َ�َمــا ُیوَصــُف ِ�ــیــرِ ْعَنــى اْلَكبِ ُر ِ�مَ بِّ
َأْي  }ُسـْبَحاَن للااَِّ  { :زََّه َنْفَسـُه َفَقـالَ َنـُثمَّ  ،ْن ِمْنهُ اْلَمْخُلوُق ِإَذا ُوِصَف ِبَتَفعََّل ِإَذا ُنِسَب ِإَلى َما َلْم َ�كُ 

 ".}َعمَّا ُ�ْشِرُ�ونَ {َتْنِز�ًها ِلَجَالَلِتِه َوَعَظَمِتِه 
�عنــي مــن صــفات الــرب جــل وعــال مــا للمخلــوق أن یتشــبه بهــا ومــن صــفات هللا جــل وعــال مــا ال 

 �النسـبة للمخلـوق ال �جـوز لـه أن تشـبه بهـا فـإذا جـاء ذم هـذه الصـفة .�جوز للمخلوق أن یتشبه �ه
كبر والجبروت وأما الرحمـة والرأفـة وغیرهمـا مـن الصـفات الممدوحـة �النسـبة للمخلـوق وهـى مـن كال

 .ق صفات الخالق فهي صفات مشتر�ة صفات مشتر�ة بین الخالق والمخلو 
 على ما یلیق �جالله وعظمته...
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ُ اْلخَ {  :َقْوُلُه َتَعاَلى" ُر}ُهَو للااَّ رُ اْلَخالِ  اِلُق اْلَباِرُئ اْلُمَصوِّ . ِرعُ ْلُمْخَتـا. َواْلَبـاِرُئ اْلُمْنِشـُئ ُق ُهَنـا اْلُمَقـدِّ
ُبَهـ ـَوِر َوُمَركِّ ُر الصُّ ُر ُمَصـوِّ َ�ـِة اْلَبَراٌب َعَلـى اْلَخْلـِق وَ ْصـِو�ُر ُمَرتَّـ. َفالتَّ ا َعَلـى َهْیَئـاٍت ُمْخَتِلَفـةٍ َواْلُمَصوِّ

ْنَسـاَن ِفـي َأْرَحـاِم اْألُمََّهـَوَخَلـقَ   .َوَمْعَنى التَّْصِو�ِر التَّْخِطیُط َوالتَّْشِكیلُ  .َوَتاِ�ٌع َلُهَما ُ اإلِْ اِت َثـَالَث  للااَّ
 ِه ُصـوَرًة َوَهْیَئـًة ُ�ْعـَرفُ ي َ�ُكوُن ِ�ـِكیُل الَّذِ ، ُثمَّ َجَعَلُه ُصوَرًة َوُهَو التَّشْ َجَعَلُه َعَلَقًة، ُثمَّ ُمْضَغةً  :ِخَلق

ُ َأْحَسنُ  {  .َها َوَ�َتَمیَُّز َعْن َغْیرِِه ِ�ِسَمِتَهابِ    :النَّاِ�َغةُ  َوَقالَ   .اْلَخاِلِقیَن} َفَتَباَرَك للااَّ
ُر ِفي األَ  اْلَخاِلقُ   ْرَحاِم َماًء َحتَّى َ�ِصیَر َدًمااْلَباِرُئ اْلُمَصوِّ

وًَّال ِو�ُر آِخـًرا َوالتَّْقـِدیُر أَ نََّمـا التَّْصـ، َو�ِ كَ ، َوَلـْیَس َ�ـَذلِ ْلَخْلَق ِ�َمْعَنى التَّْصـِو�رِ َوَقْد َجَعَل َ�ْعُض النَّاِس ا
یِن َ�َهْیَئِة الطَّْیِر}ال ِمنَ َوِ�ْذ َتْخُلُق { :َواْلَبَراَ�ُة َبْیَنُهَما. َوِمْنُه َقْوُلُه اْلَحقّ    :ْیرٌ ُزهَ  َوَقالَ  .طِّ

 ْخُلُق ُثمَّ َال َ�ْفِري ُض اْلَقْوِم �َ ْنَت َتْفِري َما َخَلْقَت َوَ�عَوَألَ 
رُ َ�ُقولُ  ُر ُثمَّ َتْفِر�هِ : ُتَقدِّ ُر َما َال َیـِتمُّ َلـهُ  ، َوَغْیُركَ ْقِدیِركَ تَ ِضیِه َعَلى َوْفِق ، َأْي ُتمْ  َما ُتَقدِّ  َوَال َ�َقـُع ُ�َقدِّ

ِر َتْقِدیرِِه َأْو ِلَعْجزِِه هُ ِفیِه ُمَرادُ  لِّـِه ِفـي  �ُ ْیَنـا َعَلـى َهـَذا َوَقْد َأتَ  ِم ُمَراِدِه.َماْن تَ عَ ، ِإمَّا ِلُقُصورِِه ِفي َتَصوُّ
َأنَّـُه َقـَرَأ "  ِن َأِبـي َبْلَتَعـةَ َحاِطـِب ْبـ نْ . َوَعـاْلِكَتاِب اْألَْسَنى ِفي َشْرِح َأْسَماِء للااَِّ اْلُحْسـَنى  َواْلَحْمـُد هللَِِّ 

َر " ِ�َفْتِح اْلَواِو َوَنْصِب الرَّ  َر أَ ْبَرُأ اَأِي الَِّذي یَ   ،اءِ اْلَباِرُئ اْلُمَصوَّ ـُز َمـا ُ�َصـوِّ ْلُمَصـوَّ َتَفـاُوِت ُرُه بِ ْي ُ�َمیِّ
ــاتِ  ــَرهُ اْلَهْیَئ ــُه اْألَْســَماُء اْلُحْســَنى ُ�َســبِّ {  .الزََّمْخَشــِريّ  . َذَك ــُه َمــا ِفــي َل ــَماَواتِ ُح َل َوُهــَو  اْألَْرضِ وَ  السَّ

َم اْلَكَالُم فِ  اْلَعِز�ُز اْلَحِكیُم}  َصـلَّى َرُسـوَل للااَِّ  َأَ�ـا اْلَقاِسـمِ  : َسَأْلُت َخِلیِلـيَقالَ  َأِبي ُهَرْ�َرةَ  َوَعنْ  .یهِ َتَقدَّ
ُ َعَلْیِه َوَسلَّم  ..."للااَّ

 .ما صوره أو �صور ما برأه  البارئ المصور �عني الذي یبرأ
ُ َعَلْیــِه َوَســلََّم َعــنِ َرُســوَل للااَِّ  َأَ�ــا اْلَقاِســمِ  : َســَأْلُت َخِلیِلــيَقــالَ  َأِبــي ُهَرْ�ــَرةَ  َوَعــنْ  ِم للااَِّ اْســ  َصــلَّى للااَّ

 َفَأَعــاَد ْدُت َعَلْیــهِ َفَأَعــ »َفــَأْكِثْر ِقَراَءَتَهــا ُســوَرِة اْلَحْشــرِ  َأَ�ــا ُهَرْ�ــَرَة، َعَلْیــَك ِ�ــآِخرِ  َ�ــا«: َفَقــالَ ، اْألَْعَظــم
 ." ، َفَأَعْدُت َعَلْیِه َفَأَعاَد َعَليَّ َعَليَّ 

 تخر�جه؟
 یف على �ل حال.خبر ضع

ُ لِ  : َجاِبُر ْبُن َزْ�دٍ  َوَقالَ "  َأنَّ  :  َماِلـكٍ َأَنـِس ْبـنِ  َعـنْ وَ َمَكاِن َهـِذِه اْآلَ�ـِة. ِإنَّ اْسَم للااَِّ اْألَْعَظِم ُهَو للااَّ
ُ َعَلْیِه َوَسلََّم  َوَمـا  ِمـْن َذْنِبـهِ  مَ َلـُه َمـا َتَقـدَّ  ْلَحْشِر َغَفَر للااَُّ اَمْن َقَرَأ ُسوَرَة « :َقالَ َرُسوَل للااَِّ َصلَّى للااَّ

ر  ".»َتَأخَّ
 .لكنه ضعیف 
ُ َعَلْیِه َوَسلَّم َأِبي ُأَماَمةَ  َعنْ " اِتیَم ُسـوَرِة اْلَحْشـِر ِفـي َلْیـٍل َمْن َقـَرَأ َخـوَ  «  :َقاَل: َقاَل النَِّبيُّ َصلَّى للااَّ

ُ ِفي ِتْلَك اللَّْیَلِة أَ  ُ َأوْ َقْد ْو َذِلَك اْلَیْوِم فَ َأْو َنَهاٍر َفَقَبَضُه للااَّ  ".»ُه اْلَجنَّةلَ َجَب للااَّ
 .وهذا �سا�قیه
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