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 حيمحمن الر  بسم اهلل الر  
 

علددأ أفددرخ الملدد  محمددد بددن ع ددد اهلل  ددل أ اهلل والصدد و والسدد    الحمددد هلل
 .عليه وعلأ آله و ح ه وسل م 

 : أما بعد
يىع  ملدعيةى  قلحى  د  يف نيى   ،أنىر  ق دىع عيىا / على  قاى ب س  ى    فقد اطلعد 

، وملدرملفى  هىى1341قن مج  ى ملآلخ   قن عى م /82يف مللعع  مللص    يف يرم ملجلمع  ( ملل   ل )
 .م8212يرنير  11

تضمن هذمل ملدا ب ملعتا  مًل خطريمًل خي لف مللكت ب ومللسة  وإمج ع ملدسلمني، وهر أق  
َر  : ) بيار تع ىل ، وال مللتغ ض  عةه حب ب قن ملألحرملب، وملهلل ال جيرز مللسكرت عةه ُكنُتْم َخيدْ

َهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َوتُدْؤِمُنوَن بِالل هِ    ( أُم ٍة ُأْخرَِجْ  لِلن اِس تَْأُمُروَن بِاْلَمْعُروِخ َوتَدندْ
 ([. 111) :سورو آل عمران                                                                               

من رََأى ِمْنُكْم ُمْنَكًرا فَدْليُدَغيدِّْرُه بيده فَِإْن  ":  ملهلل عليه و ل    رب ملهلل صل  ويارب
يَمانِ   ". لم َيْسَتِطْع فَِ ِلَسانِِه فَِإْن لم َيْسَتِطْع فَِ َقْلِ ِه َوَذِلَك َأْضَعُف اْْلِ

 يع ق  فيهفةقمت س ل   عل  هذمل ملدا ب وت وملقتث اًل للترديه ت وملألوملق  ملل س ني  ومللةبري 
دسلمني،  وإمج ع مل -صل  ملهلل عليه و ل –و ة    رله  -عّز ودلّ –قن س طل قن كت ب ملهلل 

 .ء مللك ملمكم   ياف عل  ذلك مللا مل
 .نسأب ملهلل أن ي ية  ملحل  حا ً وي زقة  ملتب عه، وأن ي ية  مللب طل س طالً وي زقة  ملدتة سه
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 : ق ب مللك تب أنر  عيا  : أولً  -
مل تغالب ملإل ه سيني لليب ب : ملجلةس يف ملجلة  أق ملن، ملألوب ع ين إىل مللكت س  عن "

قن ملد ملهاني، وملإلحي ء هل  سأهن  إذمل ق قرمل سعملي  ملنتح  ي  وقتلرمل و ق ومل فإهن  يصبحرن 
 ".شهعملء، وح ب قرهت  تستابله  ملحلر  مللعني يف ملجلة 

 
ةبري  وسفاه أئم  وملل إن    مللفس   ومللب طل يكرن س حلجج ومللربملهني مللا آني  : أقول -

 .مللسة  ملدةضبط س لكت ب ومللسة 
ملليت أخرب ملهلل هب   سإنك   ملحلا ئ  ومللعا ئع مللث ست  ملل مل خ  ملدسلم  وال يكرن    مللب طل

،و ملن هب  ملدسلمرن ق طب ، فه  عةع  يف كت سه وترملت ت عن   رله صل  ملهلل عليه و ل 
س حلجج مللعملقغ  ومللربملهني ملل   إمن  يكرن و ، أعظ  ملألقر  ملدعلرق  س لض و  قن ملدسلمني 

قن سني يعيه وال قن خلفه وقن  ة    رله يأتيه مللب طل  مللس طع  قن كت ب ملهلل مللذي ال
وقن تبعه  سإحس ن  وسفاه أئم  ملإل الم قن مللصح س  مللك ملم ملدعصرم عليه مللصال  ومللسالم

 .قن أئم  مللعل  وملهلعى
، وإمن  كت ب وال  ة  وال عل  فاه ملألئم   فم   أية ك ع دت يف    س طله  عل 

 .ق سلت ملهلعم هبعم أشع قةه
مللعوملفع ملجلةسي  غري قردر   يف ملجلة  وآ م مل : ق  يأيت  ملدا له و   يف هذ : نياً ثا -

 .يغ   ه  إال سعع ملنكي ف  رءته
 ؟ملخلطريسأي كت ب أو سأي  ة  تارب هذمل مللارب  : أقول -

صل  ملهلل عليه –  ق ئم  عل  كت ب ملهلل و ة    رله إن عا ئع ملدسلمني وقة هجه
مللذي ال يةط  عن ملهلرى، ال عل  ملخلي الت وال عل  مللتخيالت، وكالقك هذمل قن  -و ل 

ملخلي الت ومللتخيالت ملدص  ق  للكت ب ومللسة  وعا ئع ملدسلمني ملدستمع  قةهم ، وليس قن 
 .مللعال وال قن مللعل  يف ش ء

 قال الصحابة ليس بالتمويه لهال رسو العلم قال اهلل ق
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 : مللك تبق ب  : اً لثثا -
ودعت أن عع مًل قن طلب  مللعل  وكب   ملدثافني، يعتاعون سردر  ملدم     : ومللث ين"

ملجلةسي  يف ملجلة ، حىت سلغ ملليطط سبعضه  أن ألف كت سً  وأفنت يف هذمل مللتصر  مللععق ، 
لا آن مللك مي ه  ألهل ملجلة  مللذين ك نرمل مييلرن مللذين و  ومل يف مل( مللرلعملن ملدخلعون)فا ب سأن 

سيهرهت  يف مللعني  إىل ملللرملط وقةعرمل أنفسه  قن مم     ذلك ملليذوذ، فإن ملهلل  يك فؤه  يف 
ملجلة  س لرلعملن ملدخلعين، وهذمل ق  ييره صر   ملجلة  يف أذه ن ملدسلمني، ويبعث عل  

 ."مللسخ ي  قن قبل أععملئه 
 : أقول -

فيه، يؤقن سه ملألنبي ء وأتب عه  ه طلب  مللعل  وكب   ملدثافني فح  ال شك أق  ق  يعتاع
 .ملدؤقةرن قن مللصح س  وقن تبعه  سإحس ن، وذلك قن أعظ  أنرملع مللةعي  يف ملجلة 

وليس مللتمتع ملحلس  وملدعةري س حلر  مللعني قن ملدستاذ ملت حىت تةىزه عةه ملجلة   -1
ك ملم فال يستغ ب قةه ، فه  يسخ ون س ألنبي ء ومب  وأهله ، وإذمل  خ  ملدالحع  قن هذمل ملإل 

                                                          ( ِإل  َكانُوْا ِبِه َيْستَدْهزُِءونَ  ي  َوَما يَْأتِيِهم مِّْن ن  ِ  : ) ، ق ب تع ىلقن مللكتبمل سه و د ؤ 

 .فال يب ىل هب ، [7:  ر   مللزخ ف]
مللذي مل يلع ومل يرلع  ن مللص حب  ومللرلع إال  ب مللع دني ملألحع مللصمعوال يةىزه ع -8

 .تع ىل ملهلل عن ذلك ومل يكن له كفرملً أحع، وخلاه ال يا  رن عليه
، قن ملألس طيل وقن أقبح ملألقرملب وأفحيه ق  ق له قؤلف مللكت ب ملدذكر  فإنه وأق  

 .هنيوجيب أن يؤ ب وحي ق كت سه، وإن    عليه فب حلجج ومللربمل
 
وملإل ه سيرن وغريه  قن ملدةح فني مل تف  ومل قن هذمل مللفه   : "مللك تب ق ب : اً رابع -

ملخل طئ فسخ وه يف غرملي  ملليب ب ليس يف عص ن  فحسب، سل يف عص  نظ م ملدلك وعص  
صالح مللعين ملأليريب عةعق  ملستعع ملحلي شرن قن مللب طةي ، مللذين أ س عص سته  ملحلسن سن 

  دة  ون  مًل ليت د  مبي ع  ملليب ب ويعفعه  إىل ملإل ه ب وملالغتي الت، مللصب ح، وأنيأ هل
وملليرم جنع أن ملإل ه سيني يف هذمل مللعص  يرظفرن مجيع ملأل  ليب ملليت ك ن يارم هب  ملحلسن سن 
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مللصب ح، وأتب عه يف إقة ع ملليب ب س حلر  مللعني، فزيفرمل هل  ملالنتح   ومللاتل ومللتعقري، وأفيرمل 
 ."تسيةه  ملدخع مل
 
ق  يعتاعه ملدسلمرن مجيعً  قن مللتمتع ملجلسعي وملل وح  س حلر  مللعني يف  : أقول -

صل  ملهلل -دة ت مللةعي  ليس فهمً  خ طئ ً، سل هر حايا  ث ست  سكت ب ملهلل و ة    رله 
 .-عليه و ل 

جه  قن ملإل ه سيني فهر مللضالب مللب طةي  ملحلي شني وقن     عل  هنوأق  عمل 
 .سي ن ذلك ليب ب ملألق  وحتذي ه  قةه أشع أنرملع مللتحذي  ومللب طل، وجيب

أق  أن يعفعك ذلك إىل إنك   مللتةع  س حلر  مللعني وغري ذلك قن مللةعي ، فهذه 
 .عايع  س طل  قض    للكت ب ومللسة  وق  يعتاعه ملدؤقةرن

ف جلةس ق  هر إال جممرع  قن ملخلص ئص مللفسيرلردي   : "مللك تبق ب :  اً خامس -
 يعي  ومللسلركي ، نيأ سسبب ملناس م مللة س إىل ذكر  وإن ث، فا م سعو  دذب ملإلنس ن ومللتي

ف هلل عز ودل دعل ملجلةس يف ملحلي   مللعني   بياًل الهتم م . حنر ملآلخ  سسبب ملديرب مللفط ي 
ملل دل وملد أ  سبعضهم ، فةيأ قن د ملء ذلك ملحلب وملدر   ومللزوملج وترمللع مللبي  فيم  يع ف 

ملجلةس ، وهر ق  جنعه أيضً  يف ملحليرملن ومللةب ت وقع ذلك فإن له يف ملإلنس ن س لتك ث  
 ."تأثريملت طبيعي  وحيري  ونفسي  وملدتم عي  تؤث  يف حي ته

 
 كرن ملإلنس ن له يف مللعني  جممرع  خص ئص فسيرلردي  وتي يعي  و لركي   : أقول -

 .ملخل ...وإن ثتةيأ سسبب ملناس م مللة س إىل ذكر  
 ؟ وإن ثه ك أن ملهلل يسلب هذه ملخلص ئص عن أهل ملجلة  ذكر ه  من أين لف

ملليت ك نت يف مللعني ، مث يتفضل ملهلل وأ وملحه   سأدس  ه إن ملهلل يبعث ملدرت   -أ
عل  أهل ملجلة  فيزيعه  كم اًل ومج اًل عل  صر   أسيه  آ م طرله  ترن ذ ملع ً، أق  مج هل  

أول زمرو يدخلون الجنة علأ  ورو " : -صل  ملهلل عليه و ل - عةه ونر ه  فاع ق ب
 ..." القمر ليلة ال در ثم الذين يلونهم علأ أفد كوكب دري في السماء إضاءو
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ياسمه  ملهلل يف ملآلخ   إن ث، كذلك وكم  قس  ملهلل مللبي  يف مللعني  إىل ذكر  و  -ب
 مللعني  هن خبص ئصه ، وملإلن ث يف ث، ف لذكر  يف مللعني  ه  مللذكر  يف ملآلخ   إىل ذكر  وإن

إن ث يف ملآلخ   خبص ئصهن، وقثلهن ملحلر  مللعني، سل ويزيع ملهلل هذه ملخلص ئص كم اًل يف 
 .ملآلخ  

ف هلل عز ودل دعل ملجلةس يف ملحلي   مللعني   بياًل الهتم م ملل دل وملد أ  " : وقولك
  ،فةيأ قن د ملء ذلك ملحلب وملدر   ومللزوملج وترمللع مللبي  فيم  يع ف س لتك ث سبعضهم 

ملجلةس ، وهر ق  جنعه أيضً  يف ملحليرملن ومللةب ت وقع ذلك فإن له يف ملإلنس ن تأثريملت طبيعي  
 ".وحيري  ونفسي  وملدتم عي  تؤث  يف حي ته

 
ق  ه  س ملهيةك عل  أن ملهلل مل جيعل  بياًل الهتم م ملل دل وملد أ  سعضهم   : أقول -

إىل ملحملب  وملدر   سني ملل د ب ومللةس ء يف  ؟ وقن أين لك أن ملهلل مل جيعل  بيالً  سبعض يف ملجلة 
 ؟ ملآلخ  

قردر   عل   مللذي يعين سه ملدسلمرن أن ملدر   وملحملب  وكم ب حسن مللتبعل ومللعي  
 .تعع ق  عل  ال، فه ت أ لتك ق   أخ ى : أشعه  سني ملجلةسني يف ملجلة ، فإن قلت

ملخل، أو ال هذمل وال ..و..سني ملجلةسني مللععملو  ومللبغض ء وملليا ق ووهل  يجعل ملهلل 
 .، أثبت ق  تعتاعه س أل ل  ومللربملهنيذملك

 بينات أبناؤها أدعياء      والدعاوى إن لم تقيموا عليها
وملجلة  تةععم فيه  مللعوملع  ملجلةسي  هلذمل فإن ملألعض ء : " مللك تب ق ب : ساً ساد -

وصفه  س لسرأ ، فا ب مللتة  لي   رف ختتف  عةع ملإلنس ن يف مللعمل  ملآلخ   ألن ملهلل عز ودل 
 ."«فلم  ذملق  ملليج   سعت هلم   رآهتم  وطفا  خيصف ن عليهم  قن و ق ملجلة »: تع ىل

 : أقول -
 ؟ تةععم فيه  مللعوملع  ملجلةسي ق  مللعليل عل  أن ملجلة   -1

 ؟ "فإن ملألعض ء مللتة  لي   رف ختتف  : "وق  ملد مل  سارلك



 6 

 ق سني ذك  وأنث ، فكالمه   رملء، فال هل ت يع أن تارب إن ملهلل يبعث مللبي  ال ف
ملألعض ء  مللتة  لي  ملليت متيز سني مللذك  وملألنث  أو ت يع  النععملم يا ب هة ك ذكر  وهة ك إن ث

 .مللرملضح  قن كت ب ملهلل وقن  ة    رله صل  ملهلل عليه و ل  أ در إس ملز ملأل ل  ؟ أق ملً آخ 
يف خل  وأن ملهلل يف ملجلة  إلن ث يؤقةرن س لف ق سني مللذكر  وملفإهن  أق  ملدسلمرن 

، ويعط  ملهلل ملدؤقن ويف ق ملهلل هب  سني مللذكر  وملإلن ث ،ملآلخ   لكل قن ملجلةسني أدهز  ختصه
هل  عل  إمي هن  وعمله  مللص حل، وملهلل يف ق يف كالقه سني  ني دزملءً لع قن ملحلر  ملنيزودت

 .مللذكر  وملإلن ث قن أهل ملجلة 
ٍب َجن اِت آَذا ِذْكٌر َوِإن  لِْلُمت ِقيَن َلُحْسَن مَ هَ  ):  دتانييارب ملهلل خمربمًل عن دزملء مل

بْدَواُب ُمت ِكِئيَن ِفيَها َيْدُعوَن ِفيَها ِبَفاِكَهٍة َكِثيَرٍو َوَفَراٍب َوِعنَدُهْم ْدٍن مَُّفت َحًة ل ُهُم األعَ 
  ( َذا َلرِْزقُدَنا َما َلُه ِمن ند َفادٍ َساِب ِإن  هَ َن لِيَدْوِ  اْلحِ َذا َما ُتوَعُدو اِ َراُت الط ْرِخ أَتْدَراٌب هَ قَ 

 [.( 34: ) ص  ر   ]                                                                                      
، "فيه  قتكئني: "دتانيملهلل عن ملنظ  إىل ملإلخب   عن مللذكر  سصيغ ملدذك ، فيارب مل

ملإلن ث سصيغ  مللتأنيث  عن ملً تع ىل خمرب  ياربسصيغ مللتذكري، و ، كله  "ةعه وع"، "فيه  يععرن"
 (. اِ َراُت الط ْرِخ أَتْدَرابٌ قَ َوِعنَدُهْم  )

وهة ك نصرص كثري  يف هذمل مللتف ي  يف مللا آن ومللسة  ويف إمج ع ملدسلمني ومللعاالء، 
إمج ع ملدسلمني أو سارب وأخب   ملل  رب مللص  ق  و فهل يأخذ ملدسلمرن سأخب   ملهلل مللص  ق  

 ؟؟ مللب طلأهل 
ف هلل عز ودل مل خي ج آ م وزوده قن ملجلة  إىل ملأل ض : "مللك تب ق ب : اً سابع -

سسبب ملدعصي  ملليت مل تكب ه ، سل سسبب ظهر  مللسرأتني سعع أكلهم  قن ملليج  ، ألن ملهلل 
 ، لكةهم  سسبب عز ودل ت ب عليهم  سعع أن تلي  كلم ت علمهم  ملهلل إي ه ، فعف  عةهم
 ".ظهر  مللسرأتني مل يعر مل قؤهلني للبا ء يف ملجلة  فأخ دهم  عز ودل قةه 

 
قن  هإن ملهلل ق  أخ ج آ م قن ملجلة  إال سسبب خطيئته أال وه  أكل : أقول -

مله مللبخ  ي يف صحيحه ملليج   ملليت هن ه ملهلل وزوده حرملء أن يأكال قةه ، ومللعليل ق   و 
 قن حعيث أيب ه ي  ( 143)وقسل  يف صحيحه حعيث  ،(3718)و( 4432)حعيث 
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فَدَيْأُتوَن آَدَ   " :صل  ملهلل عليه و ل   ، وقةه قرلهعن مللةيب صل  ملهلل عليه و ل  يف ملليف ع 
اهلل بيده َونَدَفَخ ِفيَك من ُروِحِه َوَأَمَر  أن  أبو اْلَ َشِر َخَلَقكَ  :عليه الس َ   فَديَدُقوُلوَن له

َسَجُدوا لك اْفَفْع لنا إلأ رَبَِّك أل تَدَرى إلأ ما َنْحُن فيه أل تَدَرى إلأ ما قد اْلَمَ ِئَكَة فَ 
َلُه مثله َوَلْن يَدْغَضَب بدَ  ْعَدُه بَدَلَغَنا فيقول آَدُ  ِإن  رَبِّي قد َغِضَب اْليَدْوَ  َغَضً ا لم يَدْغَضْب قَد دْ

ي نَدْفِسي نَدْفِسي اْذَهُ وا إلأ َغْيِري اْذَهُ وا إلأ عن الش َجَرِو فَدَعَصْيُتُه نَدْفسِ  مثله َوِإن ُه نَدَهاِني
 .الحديث"  ... نُوحٍ 

طيئ  وه  أكلهم  قن ملليج   ملليت هن مه   هبم  إال هذه ملخل ومللا آن ال يفه  قةه مللة س
 .أن يأكال قةه 

خل  آ م وزوده سعون  رأتني فلم  ودعت  رأت مه  أين مللعليل عل  أن ملهلل : أقولو 
؟وهل مه  خلا  ألنفسهم  ه تني  قعصيتهم جلة  قن أدل ذلك ال قن أدل أخ د  قن مل
 ؟ حىت يع قبهم  عل  هذه مللفعل مللسرأتني 

 ؟ وهل هن مه  ملهلل عن أكل ملليج   أو عن ظهر  مللسرأتني
 .سل هن مه  عن أكل ملليج   ومل يةههم  عن ظهر  مللسرأتني: إن قلت

  ويع قبهم  عل  عمل مل يةههم  عةه هلمه هنيقلة  كيف ال يع قبهم  عل  خم لف  
 ؟ وحصل قةهم  سعون قصع وال ملختي  

عل  كل ح ب يظه  أن ملل دل يعتاع أن ملهلل خل  آ م سعون ذك  وخل  حرملء سعون 
أكال قن ملليج   ملليت هن مه  ملهلل أن يأكال قةه  خلات ه ت ن مللسرأت ن، ف  تحا  ف ج، فلم  

هة  يعتاع أن أهل ملجلة  تةععم قةه  مللسرأتني، وقن ملجلة  سسبب ودر  ه تني ملإلخ ملج قن 
 .ه ت ن مللسرأتن

 .يتكل  سغري عل  وال هعى وال كت ب قةري هوحنن نعتاع أن
 .وحنن نسرق مللعليل عل  سطالن ق  يارب وهت فته

 (:84-14)يف  ر   ملألع ملف ملآلي   ق ب تع ىل
ِذِه ُث ِفْئُتَما َوَل تَدْقَربَا هَ  ِمْن َحيْ ُ  اْسُكْن أَنَ  َوَزْوُجَك اْلَجن َة َفُك َ دَ ا آَويَ  )

ُهَما ِمن  الش َجَرَو فَدَتُكونَا ِمَن الظ اِلِمينَ  فَدَوْسَوَس َلُهَما الش ْيطَاُن لِيُْ ِدَي َلُهَما َما ُووِرَي َعندْ
ا َمَلَكْيِن َأْو َتُكونَا ِمَن ِذِه الش َجَرِو ِإَل َأن َتُكونَ ا نَدَهاُكَما رَبُُّكَما َعْن هَ َسْوَءاِتِهَما َوقَاَل مَ 
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ُهَما ِبُغُروٍر فَدَلم ا َذاقَا الش َجَرَو َبَدْت  اْلَماِلِديَن َوقَاَسَمُهَمآ ِإنِّي َلُكَما َلِمَن الن اِ ِحيَن َفَدل 
َمآ أََلْم أَنْدَهُكَما َعن َلُهَما َسْوَءاتُدُهَما َوطَِفَقا َيْمِصَفاِن َعَلْيِهَما ِمن َوَرِق اْلَجن ِة َونَاَداُهَما رَبدُّهُ 

قَاَل رَبد َنا ظََلْمَنآ أَنُفَسَنا َوِإن ل ْم  تِْلُكَما الش َجَرِو َوَأُقل ل ُكَمآ ِإن  الش ْيطَاَن َلُكَما َعُدوٌّ مُِّ ينٌ 
 (. تَدْغِفْر لََنا َوتَدْرَحْمَنا لََنُكوَنن  ِمَن اْلَماِسرِينَ 

 
ُهَما ِمن َسْوَءاِتِهَمالِيُْ دِ  : ) تأمل قوله تعالأ -1  .( َي َلُهَما َما ُووِرَي َعندْ

فال ي مله ملدالئك  وال إسليس  ،سةعم  ملللب ساًل قع ومل مله ملهلل ِفع   ليظه  شيئً  قردر ملً أي 
مل تحي  أشع ملحلي ء قن ملنكي ف ملدردر ت ن ِفع اًل وال غريمه ، فلم  ظه ت  رأت  آ م وحرملء 

 .أخرب ملهلل عةهم   كم  قن و ق ملجلة  ، وذهب  خيصف ن عليهم  رأتيهم 
فَدَلم ا َذاقَا الش َجَرَو َبَدْت َلُهَما َسْوَءاتُدُهَما َوطَِفَقا  : ) وتأقل قرله تع ىل -8

 .شيئ ً ك ن قردر ملً خجالً وحي ء يغطي نأي (  َيْمِصَفاِن َعَلْيِهَما ِمن َوَرِق اْلَجن ةِ 
نَدن ُكُم الش ْيطَاُن َكَمآ َأْخَرَج أَبَدَوْيُكم مَِّن اْلَجن ِة آَدَ  َل يَدْفتِ  يبَنِ  يَا ): وق ب تع ىل

ُهَما لَِ اَسُهَما لُِيرِيَدُهَما َسْوَءاِتِهَمآ ِإن ُه يَدَراُكْم ُهَو َوقَِ يُلُه ِمْن َحْيُث لَ تَدَرْونَدُهمْ ديَن   (...زُِع َعندْ
 [.( 87: ) ملألع ملف ر   ]                                                          

ُهَما لَِ اَسُهَما لُِيرِيَدُهَما َسْوَءاِتِهَمآديَن : )تأقل قرله تع ىل  .( زُِع َعندْ
قردر ت ن كس مه  ملهلل لب  ً  يغطيهم ، فأ مل  رأت ن أال ت مله وملضحً  يف أن هلم   

 .ىزع عةهم  هذمل ملللب س ليظه  عر ملهتم مللييط ن مبك ه هبم  أن ية
اُس آَدَ  َقْد أَنَزْلَنا َعَلْيُكْم لَِ اًسا يُدَواِرى َسْوَءاِتُكْم َورِيًشا َولِ َ  يبَنِ  يَا ) : وق ب تع ىل

ٌر ذ  [.( 86: ) ملألع ملف  ر   ] ( ِلَك ِمْن آيَاِت الل ِه َلَعل ُهْم َيذ ك ُرونَ التد ْقَوى ذاِلَك َخيدْ
 .ملللب س يرمل ي  رءملت سين آ م ملدردر  فهذمل 

 ك قل ملل درل ، وكس ه وزوده حرملء  سي مًل  ري ً أن ملهلل خل  آ م  أليس هذمل يؤكع
قن وزيةهم  س للب س مللذي يسرت عر ملهتم ، ونعمهم  يف ملجلة  يأكالن قن كل ق  فيه  إال 

 .شج   وملحع 
فحسعمه  إسليس عل  هذه مللةع  وعل  هذه ملدةىزل  ليةىزع عةهم  لب  هم  وليخ دهم  

 . عن آ م وحرملءملهللإىل آخ  ق  قصه قن ملجلة  
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:  ليصل إىل قرلهضع ق  يا  ه ملهلل يف كت سه  إنس ن   أليس قن أسطل مللب طل أن يا
 .آت يف ملجلة  كم   يأيتتةععم مللسر 
وش ع ملهلل للبي  ق  إذمل     ملإلنس ن عليه تأهل قن دعيع : "مللك تب ق ب : ثامناً  -

ملل   م مللكبري ( ليرن   و  ملفةي )فيه وع   إىل قا م مللعةعي  عةع ملهلل يف ملجلة ، وهذمل ق  وقع 
عةعق  ختيل صر   آل م وحرملء فجعل لكل قةهم      يف سطةه، وف ته أهنم  مل يرلعمل قن  ح  

 ".عةع سعء ملخلل  (1)أنث  وحببل   ي، ومل تكن هلم   رأتني
ملجلة  جم  ين قن  خلرمل سه أن ملهلل ش ع للبي  ق  إذمل عملرمل مللك تب ياصع  : أقول -

ذلك مم  ال يلي  ملدر   وملحملب ؛ ألن ل ، وس لت يل يةععم مج ع ملحلر  مللعني وق  ية  به قن ملل در 
 .س جلة  عل  حع زعمه

وقن أدل ق  وقع فيه ملل   م ملدذكر  قن خطأ عل  حع زعمه ي يع أن يصحح هذمل 
عةع  (8)وف ته أهنم  مل يرلعمل قن  ح  أنث  وحببل   ي، ومل تكن هلم   رأتني : " ملخلطأ سارله
 ". سعء ملخلل 
ت ن و رأت ن عةع فم  هر ملد نع مللي ع  ومللعال  أن يكرن آل م وحرملء      : أقول -

 ؟؟ سعء خلاهم 
 
ولععم ودر  ملجلةس يف ملجلة  فإن ملهلل عز ودل خل  آ م : " مللك تب ق ب : اً تاسع -

لي  لإلنس ن ف جلة  ال دةس فيه  ألن ملألدهز  مللتة  . قن طني ومل تةسخ حرملء قن ضلع آ م
ختتف  ألنه ليس يف ح د  إليه  يف ملجلة ، كم  ليس يف ح د  إىل كل مللغ ملئز ملليت ملستل  ملهلل 
هب  ملإلنس ن عل  وده ملأل ض لتستاي  ملحلي  ، لكن ملهلل ش ع له ق  يضبط  لركه يف مللعني  

  ."ليتأهل إىل قا م مللعةعي  يف ملآلخ  
 
 : أقول -
 . يستةسخه  قةهومل خل  حرملء قن آ مملهلل  إن -1

                                                 
 .كذا، والصواب سوأتان  - 1
 .كذا، والصواب سوأتان  -  
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قن أين لك أن ملألدهز  مللتة  لي  ختتف  أي مل خيل  هل  ملألدهز  وأن أهل ملجلة   -8
 !؟ ليسرمل حب د  إليه 

،وقةه  حب مللطع م ومللي ملب وملجلم ع،  قن أين لك أن ملهلل يسلبه  كل مللغ ملئز -4
 !؟ عل  هذه ملحل بفكيف يتلذذون سةعي  ملجلة  وهر 
 .ه  مللا آن ومللسة  وكل ملدسلمنيإن هذه مللعايع  ليربأ قة

 .وأ رق هة  سعض ملألح  يث ملليت تبطل هذه مللعايع 
 :(514-518ص) لأللب ين" مللرتغيب ومللرتهيبصحيح "يف كم  ق ب ملدةذ ي  

 فصل يف أكل أهل ملجلة  وش هب  وغري ذلك "
 يأكل " : ق ب   رب ملهلل صل  ملهلل عليه و ل  :ق ب - ض  ملهلل عةه-عن د س   - 4747

أهل الجنة ويشربون ول يمتمطون ول يتغوطون ول ي ولون طعامهم ذلك جشاء كريح 
وق ب  وأسر  ملو ، ومله قسل  "  سفَ والتك ير كما يلهمون الند  المسك يلهمون التس يح 

 .صحيححعيث : ملأللب ين 
الرجل من أهل الجنة ليشتهي  إن  "  : ق ب - ض  ملهلل عةه-وعن أيب أق ق   - 4742
"  من فراب الجنة فيجيء اْلبري  فيقع في يده فيشرب ثم يعود إلأ مكانه الشراب

 .حسنوق ب ملأللب ين حعيث   ومله ملسن أيب مللعني  قرقرف  سإ ة   ديع
د ء  دل قن أهل مللكت ب إىل مللةيب  :ق ب - ض  ملهلل عةه-وعن زيع سن أ ق   - 4744

 : ق ب؟ أهل ملجلة  يأكلرن ويي سرن  ن  ي  أس  مللا    تزع  أ"  : فا بصل   ملهلل عليه و ل   
أحدهم ليعطأ قوو مائة رجل في األكل والشرب  إن  ومللذي نفس حممع سيعه ، نع 

: ق ب ! مللذي يأكل ويي ب تكرن له ملحل د  وليس يف ملجلة  أذى  فإن   : ق ب والجماع
 ومله أمحع  " تكون حاجة أحدهم رفحا يفيض من جلودهم كرفح المسك فيضمر بطنه

 . مللةس ئ  و وملته حمتج هب  يف مللصحيح و 
  .ومللطربملين سإ ة   صحيح

أت  مللةيب صل  ملهلل عليه و ل   دل قن "  : و ومله ملسن حب ن يف صحيحه وملحل ك  ولفظهم 
ويارب - ؟ ي  أس  مللا    ألست تزع  أن أهل ملجلة  يأكلرن فيه  ويي سرن :ملليهر  فا ب
سل  ومللذي  " : فا ب   رب ملهلل صل  ملهلل عليه و ل  ،-هت  م  إن أق  يل هبذمل خص   : ألصح سه
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ليعطأ قوو مائة رجل في المطعم والمشرب والشهوو أحعه   نفس حممع سيعه إن  
فا ب له   رب ! مللذي يأكل ويي ب تكرن له ملحل د   فإن  : فا ب له ملليهر ي .  والجماع

مسك فإذا ال طن قد حاجتهم عرق يفيض من جلودهم مثل ال: ملهلل صل  ملهلل عليه و ل  
  .صحيح وق ب ملأللب ين حعيث .ولفظ مللةس ئ  حنر هذمل ". ضمر

طير  إن  "  : ق ب   رب ملهلل صل  ملهلل عليه و ل  :وعن أنس  ض  ملهلل عةه ق ب - 4732
هذه لطري  ي    رب ملهلل إن  : فا ب أسر سك  .  الجنة كأمثال ال م  ترعأ في فجر الجنة

 "  نعم منها قالها ث ثا وإني ألرجو أن تكون ممن يأكل منهاأكلتها أ: فا ب . ن عم  
 ئل مللةيب صل  ملهلل " : ولفظه ق ب "حعيث حسن" : ومللرتقذي وق ب،  ومله أمحع سإ ة   ديع
ذاك نهر أعطانيه اهلل يعني في الجنة أفد بياضا من الل ن  " : ق ب ؟ عليه و ل  ق  مللكرث 

فا ب  .هذه لة عم  ن  إ:  ق ب عم . ناق الجزروأحلأ من العسل فيه طير أعناقها كأع
 .حسن وق ب ملأللب ين حعيث". اأكلتها أنعم منه : "   رب ملهلل صل  ملهلل عليه و ل 

 
ق  يارب  تؤكع سطالنو تأيت آي ت وأح  يث يف آخ  هذمل مللبحث إن ش ء ملهلل  : أقول -

 .هذمل ملل دل
 
ن ملالقرتملب قن ملليج  ، وعةعق  أكال وملهلل عز ودل هن  آ م ع" : ق ب مللك تب:  عافراً  -

قةه  سعت هلم   رآهتم  عةعق  حرب مللييط ن شهر  مللطع م ملليت ق  ت آ م وزودته إىل 
ملألكل قن ملليج   ف نفج ت لعيهم  مللغ يز  ملجلةسي ، مث تبعته  غ يز  ملخلرف فتلا  آ م  

  يعع ملإلنس ن كلم ت قن  سه فت ب عليه، وهكذمل أخذت مللغ ملئز ومللعوملفع تظه  تب ع  فل
 ".ص حل ً للجة ، ألن ملجلة  ليس فيه  دةس وليس فيه  خرف، سل تةععم فيه  قعظ  مللغ ملئز

 
فلم  أكال قن ملليج   ملليت  رآت ق  ك نت هلم  ح صل هذمل مللكالم أن آ م وحرملء 

سعع هذه ملحل  ث ؛  هلم   رأت ن وخلات هلم  غ يز  ملخلرفملنفج ت  ملألكل قةه هن مه  ملهلل عن 
 .ملهلل خلاهم  أوالً سعون غ ملئز سي ي ، وأن قعظ  مللغ ملئز تةععم يف ملجلة  ألن

 .ه ترمل س ه نك  إن كةت  ص  قني:  ونارب
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صحيح أن ملجلة  فيه  ق  ال عني  أت وال أذن مسعت : " ق ب مللك تب : الحادي عشر -
ملجلة  قن  وال خط  عل  قلب سي ، ف هلل  بح نه وتع ىل يعل  أن عارب مللبي  ال تع ك ق  يف

قتع ونع ، فا هب  إليه  سأن ذك  فيه  ملحلر  مللعني، وأن فيه  ملخلم  وملللنب ومللف كه ، ف هلل عز 
ودل مل يال إال ملحل  فهة ك مخ  ليست كخم  مللعني ، وطع م ليس كطع م مللعني ، سل قتع 

ملألقر  وألن عارب أطف لة  ال ت ق  إىل فه  كثري قن . قعةري  تتص غ  أق قه  ملدتع ملحلسي 
كيف : ملدعةري ، فإنة  نا ب مللفه  لعارهل  سأقث ب حسي  يع كرهن ، فإذمل  ألك طفلك ق ئال

أنه حلر قثل مللعسل، عةعه  يع ك أن ملحلب ش ء قستس غ وق غرب، : هر ملحلب؟ قلت له
وهكذمل قّ ب ملهلل  بح نه وتع ىل ألفه قة  نعي  ملجلة  س حلر  مللعني وأهن   ملخلم  وملللنب وملهلل ال 
يارب إال حا ، وألن مللع ب وه  محل  ملل   ل ، ك ن أقص  ق  لعيه  قن ملللذ  هر ملجلةس 
وملخلم  وملللنب، لكةه مل يثبت أن مللصح س   ضرملن ملهلل عليه   كزومل يف  عرهت  لليعرب 
ملألخ ى عل  ملخلم  وملللنب وملجلةس يف ملجلة ، ولر أن  قلة  للغ ب مللذي أطل  مللعة ن للجةس 

 ".ملحلر  مللعني د  أ ل سأن ملجلة  فيه  
         
 ؟ ق  ملد مل  قن ملحلعيث مللذي ت ى أنه صحيح : أقول

ملد مل  قةه ق  ذك ه أن ملد مل  مم  ذك ه يف مللا آن مللك مي وق  ذك ه  عند الكاتبملجلرملب 
ملد مل  قةه   رملكهيف  ةته قن ملحلر  مللعني وملخلم  وملللنب ومللفصل   ملهلل عليه و ل     رب ملهلل 

،وأن ملهلل يذك ه  هل  عل   بيل مللتا يب، لكن مللرملقع أهن   قعةري  ال دسعي  وال حسي قتع 
 ! قتع قعةري  ال حسي 

 
وهذه عايع  خطري  قص  ق  لةصرص مللكت ب ومللسة  وق  أمجع عليه ملدسلمرن 

 .وملعتاعوه
 ."ف هلل عز ودل مل يال إال ملحل ":  وقن مللعج ئب أن يارب
 .ي  ملجلة  وأن فيه  مخ ملً وطع ق ً ولبة ً وف كه يعين ق  ذك ه ملهلل عن نع

 ".سل قتع قعةري  تتص غ  أق قه  ملدتع ملحلسي : "عاب سارله مللب طلتمث 
 .ليؤكع ق  يارب، فال حرب وال قر  إال س هلل  يبينيمث يض ب لذلك مبث لني تا
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 :  يه مللك تب فأقرب  ب أن أذك  ملحلعيث مللذي أش   إلوقن ملدة
عن ( 8283)حعيث " صحيحه"وقسل  يف ( 3722)حعيث " صحيحه"  وى مللبخ  ي يف

يقول اهلل تَدَعاَلأ َأْعَدْدُت ِلِعَ اِدي الص اِلِحيَن ما َل  : " أيب ه   يى       ض  ملهلل عةه عن مللةيب 
ثُدم   ".ليدهبَدْلدَه مدا ُأْطِلْعدُتْم ع ،ُذْخدًرا ،َعْيٌن رََأْت ول ُأُذٌن َسِمَعْ  ول َخطَدَر علدأ قَدْلدِب َبَشدرٍ 

  (. ف  تَدْعَلُم نَدْفٌس ما ُأْخِفَي لهم من قُدر ِو َأْعُيٍن َجَزاًء ِبَما َكانُوا يَدْعَمُلونَ  : ) قَدَرأَ 

ف  يعلم أحد عظمة ما أخفي اهلل لهم في  : "ق ب ملسن كثري يف تفسري هذه ملآلي 
وا أعمالهم  الجنات من النعيم المقيم واللذات التي لم يطلع علأ مثلها أحد لما أخف
 ". كذلك أخفأ اهلل لهم من الثواب جزاء وفاقا فإن الجزاء من جنس العمل

مث أط ب مللةفس يف تفسري هذه ملآلي  يةال يف قعة ه  أح  يث عن   رب ملهلل صل  ملهلل 
حعيث  هل سن  عع مللس ععي :  قةه  يف قعة هعليه و ل  قةه  حعيث أيب ه ي   هذمل وق  

 .قسل  صحيح وعزمله إىل قسةع أمحع وإىل
وحعيث ملدغري  سن شعب  وهر ، وحعيث أيب  عيع ملخلع ي وعزمله إىل تفسري ملسن د ي 

 .- ض  ملهلل عةهم –حعيث طريل، يتضمن ق   ومله أسر ه ي   و هل 
   بَدْلَه ما ُأْطِلْعُتْم " :  وقعىن قرله صل  ملهلل عليه و ل  يف حعيث أيب ه ي   :أقول

ليه قن نعي  ملجلة  وع فتمره قن لذملته، ف لذي ع فه مللصح س   ع وملت ك ق  ملطلعت  ع"  عليه
وتةع   ، ً حاياي  ً ش س للخم  وملللنبملهلل عليه أنه أكل حايا  وش ب  قن مللةعي  مللذي أطلعه 

 .س حلر  حايا  ال ييكرن يف ذلك سل ه  عل  غ ي  ملإلمي ن ومللياني قةه ذوتلذ
مللةيب إنه و   عن  : قيل له عن  دل -رحمه اهلل-سئل فيخ اْلس   ابن تيمية 

أهل الجنة يأكلون ويشربون ويتمتعون ول ي ولون ول  ن  إ " : صل  ملهلل عليه و ل 
 إذافي الجنة طيورا  إن :ثم قيل له ،وفرب بال وتغوط أكلمن  :فقال "يتغوطون 

هل  ،هذا فشار :فقال ، ورو أراد من األطعمة وغيرها أيافتهأ  ار قدامه علأ 
 ؟ يكفر ويجب قتله أ  ل بجحده هذا

 وإجماعاألكل والشرب في الجنة ثاب  بكتاب اهلل وسنة رسوله  : فأجاب
وكذلك الطيور والقصور في الجنة  اْلس  المسلمين وهو معلو  بالضطرار من دين 

 لأ اهلل عليه  الن يالصحيحة الثابتة عن  األحاديثب  ريب كما و ف ذلك في 
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ل ي ولون ول يتغوطون ول ي صقون لم يمالف من  الجنة أهل إنوكذلك  وسلم
 .مناف  وإماكافر   إماالمؤمنين باهلل ورسوله أحد وإنما الممالف في ذلك أحد رجلين 

الجنة  أما الكافر فإن اليهود والنصارى ينكرون األكل والشرب والنكاح في
ة مع نعيم األرواح يزعمون أن أهل الجنة إنما يتمتعون باأل وات المطربة واألرواح الطي 

  .وهم يقرون مع ذلك بحشر األجساد مع األرواح ونعيمها وعذابها
وأما طوائف من الكفار وغيرهم من الصابئة والف سفة ومن وافقهم فيقرون 

  .بحشر األرواح فقط وأن النعيم والعذاب لألرواح فقط
رون ل وطوائف من الكفار والمشركين وغيرهم ينكرون المعاد بالكلية ف  يق

ن اهلل تعالأ في كتابه علأ لسان رسوله أمر معاد بمعاد األرواح ول األجساد وقد بي  
في غاية التما   علأ الكافرين والمنكرين لشيء من ذلك بياناً  ورد   واألجساداألرواح 
  .والكمال

وأما المنافقون من هذه األمة الذين ل يقرون بألفاظ القرآن والسنة المشهورو فإنهم 
وهؤلء  الروحانيضرب  لنفهم المعاد  أمثاليحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون هذه 

من قول المجوس والصابئة ومثل المتفلسفة  فٌ ؤل  مثل القرامطة ال اطنية الذين قولهم مُ 
وطائفة ممن ضاهوهم من كاتب أو متط ب أو متكلم أو  اْلس  الصابئة المنتس ين إلأ 
وغيرهم أو مناف  وهؤلء كلهم كفار يجب  "الصفا انإخو رسائل "متصوخ كأ حاب 

ن ذلك بيانا فافيا قد بي   لأ اهلل عليه وسلم  محمداً  قتلهم باتفاق أهل اْليمان فإن  
خا ها وعامها وقد ناظره بعض اليهود في جنس  أمتهوتواتر ذلك عند ، قاطعا للعذر

كلون ويشربون ومن يأكل الجنة يأ أهل إن  تقول  أن : هذه المسألة وقال يا محمد 
  ."رفح كرفح المسك  : " فقال الن أ ! ويشرب لبد له من خ ء 

فكيف بمن  ،قتل من أنكر ذلك ولو أظهر التصدي  بألفاظه األمر يويجب علأ ول
 (.313-4/313" )مجموع الفتاوى" " واهلل أعلم !؟ ينكر الجميع
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بي ء عليه  مللسالم أكث  فهم  وأعم  لاع ك ن ملألن: " ق ب مللك تب أنر  : عشر ثانيال -
إ  ملك  يف مللتع قل قع ملهلل  بح نه وتع ىل، فل  يعبعوه ألدل ملحلر  مللعني، وال للجة  ونعيمه ، 

 .وال خرف ً قن مللة   وش  ه ، سل عبعوه حب ً لذملته
قرم عبعومل ملهلل خرف ً قن ن  ه وتلك عب    مللعبيع، : ويف هذمل يارب عيس  عليه مللسالم 
عبعومل ملهلل طمعً  يف دةته وتلك عب    مللتج  ، وقرم عبعومل ملهلل حب  يف ذملته وتلك عب    وقرم 
أق  مللةيب صل  ملهلل عليه و ل ، فك ن يتع قل قع ملهلل مبةط  ال نع ك أسع  ه حىت . ملألح مل 

أ حة  هب  ي  سالب، وك ن يارم : أصبح جيع ملدتع  يف مللذك  ويف مللصال ، فك ن يارب لبالب
أفال أكرن عبعملً شكر ملً، فل  : حىت تتر م قعق ه، مث جييب ع ئي   ض  ملهلل عةه  س لاربمللليل 

أحبرمل ملهلل د  يغذوك  سه قن مللةع  وأحبرين حلب : يال أ يع ملجلة  وملحلر  مللعني، سل ك ن يارب
 ".ملهلل إي ي
 
مل قن أنبأك أن ملألنبي ء عليه  مللصال  ومللسالم يتع قلرن قع ملهلل عل  هذ : أقول -

 ؟ مللرده مللذي ذك ته
ك نرمل أهن   حرمل أو أش  ومل إىل هذه مللعالق  مللعجيب  يف أي كت ب ويف أي  ة  ص ّ 

 !؟ هةتيعبعون ملهلل ال خرف ً قن ن  ه وال طمع ً يف د
مللذي يع فه ملدسلمرن أن ملألنبي ء أشع مللة س خرف ً قن ملهلل وأشع مللة س  غب  و د ء د  

 .عةع ملهلل
 قَدْوِ  ل َويا ":  خيرب ملهلل عةه أنه ق بعليه مللصال  ومللسالم نرح فهذمل أوب ملل  ل 

ُهْم مَُّ ُقو رَبِِّهْم ِإل  َعَلأ الل ِه َوَمآ أَنَْا ِبطَارِِد ال ِذيَن ءاَمُنوْا ِإند   يَ ْم َعَلْيِه َماًل ِإْن َأْجرِ َأْسأَُلكُ 
 ( ِمَن الل ِه ِإن َطَردتدُُّهْم َأَف َ َتذَك ُرونَ  ينُصُرنِ قَدْوِ  َمن يَ  َن َوياَأرَاُكْم قَدْوًما َتْجَهُلو ي ِكنِّ َولَ 

 ([.84: ) ر   هر ]                                                                                         
 .فهر يعمل ويععر إىل ملهلل  د ء ملألد  قن ملهلل

فهر جيمع " ِمَن الل ِه ِإن َطَردتدُُّهْم  ييَنُصُرنِ قَدْوِ  َمن  َويا : " وقن خرفه قن ملهلل يارب
 .سني ملخلرف وملل د ء
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أتيد  الن دي  دلأ اهلل عليده وسدلم وهدو يصدلي ولجوفده " : وعن عبع ملهلل سىن ملليىخري قى ب 
 " ي كي: أزيز كأزيز المرجل يعني 

حدا رأيد  الن دي  دلأ اهلل عليده وسدلم يصدلي وفدي  ددره أزيدز كدأزيز الر " : ويف  وملي  ق ب 
 . وهر حعيث صحيح .و وى مللةس ئ  ملل وملي  ملألوىل وأسر  ملو  مللث ني  . ومله أمحع "  من ال كاء

َعَذاَب  يَأَخاُخ ِإْن َعَصْيُ  رَبِّ  يُقْل ِإنِّ  : ) وهذمل أفضل ملألنبي ء وملل  ل يارب ملهلل له
 ([.15: ) ر   ملألنع م] ( يَدْوٍ  َعِظيمٍ 

ي َأَخاُخ ِإْن َعَصْيُ  رَبِّ  يِإنِّ  : ) ملهلل عةهويارب عليه مللصال  ومللسالم كم  أخرب 
 ([.15: )يرنس  ر  ] ( َعَذاَب يَدْوٍ  َعِظيمٍ 

:  ر   مللزق ] ( يَدْوٍ  َعِظيمٍ  َعَذابَ  يِإْن َعَصْيُ  رَبِّ َأَخاُخ  يُقْل ِإنِّ  ) : ويارب ملهلل له
(44]). 

َشاُكْم لِل ِه َوأَتْدَقاُكْم واهلل إني أَلَخْ  : "... يارب صل  ملهلل عليه و ل يف مللصحيحني و 
 . " له

 يَأْطَمُع َأن يَدْغِفَر لِ ي َوال ذِ  ): يارب -وهذمل خليل ملهلل إس ملهي  عليه مللصال  ومللسالم
 فيِلَساَن ِ ْدٍق  يُحْكمًا َوأَْلِحْقِنأ بِالص اِلِحيَن َواْجَعل لِّ  يَربِّ َهْب لِ  َخِطيَئِتأ يَدْوَ  الدِّينِ 

 .([25-28: ) ر   ملليع ملء] ( ِمن َورَثَِة َجن ِة الن ِعيمِ  يْلنِ ِخرِيَن َواْجعَ اآل
 ( َوَيْدُعونَدَنا رََغ اً َورََه اً وََكانُوْا لََنا خاِفِعينَ  ): ويارب ملهلل عن زك ي  وأ  ته 

  .([42): ملألنبي ء     ر ]                                                                                               
أي أهن  ك نرمل قع مجعرمل سني ملل غب  وملل هب  يف حي هت  وعب  هت ، وملخلرف وملل غب  مه  أعظ  

 .ن عظيمت ن ألنبي ء ملهلل وأولي ئهحم و  ترحيع ملهلل وعب  ته، ومه  قةابت 
 [.(82: )ف ط   ر   ] ( ِإن َما َيْمَشأ الل َه ِمْن ِعَ اِدِه اْلُعَلَماء : ) وملهلل يارب

 .و     مللعلم ء ويف طليعته  وق  هت  ه  ملألنبي ء عليه  مللصال  ومللسالم
ه ةع  إين أفعل كذمل ال خرفً  قةك وال طمعً  فيك إمن  يارله ملإلنس ن لِ :  هذمل مللاربو 

 .ألنه قةط  ملدستكربين ؛يارله أحع ل ب مللع دني نونظريه أو دن هر  ونه، وح ملم وكف  أ
،وق   وي عةسب إىل  ملسع  مللع،وي   رفي  ب مللص  ه  هذمل مللارب ي   ه د   وعل  كل ح ب

 .ن هذمل مللاربقصل   ملهلل عليه و ل    عيس ه أ ملهلل   رل  ،وس    عةه  يثبتأظةه 
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قرم عبعومل ملهلل خرفً  قن ن  ه وتلك :  ويف هذمل يارب عيس  عليه مللسالم" : وقولك
دةته وتلك عب    مللتج  ، وقرم عبعومل ملهلل حب  يف ذملته  عب    مللعبيع، وقرم عبعومل ملهلل طمع ً يف

 ". وتلك عب    ملألح مل 
  عليهم –هذمل مللكالم إىل عيس  أو إىل   رب ملهلل حممع  أين إ ة   : أقول -

 .!؟ -مللصال  ومللسالم
وق  د ء سه قن هذمل مللارب  -صل  ملهلل عليه و ل - حممعملً  ئرب أق  أن  وكل قسل  فة  

قن  -عليه  مللصال  ومللسالم-عيس  ومجيع ملألنبي ء  ئرب  مللضالب، كم  ن  مللب طل ملدغ ق يف
 .البهذمل ملجلهل ومللض  

 ؟ بر يته هلل ويععر إىل هذه ملحل ي قن ع  ملً  تغف  ملهلل، فهل ك ن عيس  ي ى نفسه ح  أ
نَِ يّاً  يَعَلنِ َوجَ  اْلِكَتابَ  يَ َعْ ُد الل ِه َءاتَانِ  يِإنِّ  ):  وهر يف ملدهعصل   ملهلل عليه و ل   أمل يال 
 ( اِو َما ُدْمُ  َحّياً ِو َوالز كَ بِالص َ   يَأْوَ انِ ُمَ ارَكاً أَْيَن َما ُكنُ  وَ  يَوَجَعَلنِ 

 ([.41-42: ) ر   ق مي]                                                                  
َأْسَرى بَِعْ ِدِه  يُسْ َحاَن ال ذِ  ) :يارب ملهلل يف شأنه  -صل  ملهلل عليه و ل -حممع و 

 .([1: )ملإل  ملء  ر  ](  بَارَْكَنا َحْوَلهُ  يلَْي ً ّمَن اْلَمْسِجِد اْلَحَراِ  ِإَلأ اْلَمْسِجِد اْلْقَصأ ال ذِ 
يَن َوأُِمْرُت ألْن َأكُ  ): ويارب له  وَن َأو َل ُقْل ِإنِّي أُِمْرُت َأْن َأْعُ َد الل َه ُمْمِلصاً ل ُه الدِّ

اْلُمْسِلِميَن ُقْل ِإنِّي َأَخاُخ ِإْن َعَصْيُ  رَبِّي َعَذاَب يَدْوٍ  َعِظيٍم ُقِل الل َه َأْعُ ُد ُمْمِلصًا ل ُه 
 .([13-11: ) ر   مللزق ] ( ِديِني

وأفهد أن ل إله إل اهلل وحده : " ...  وك ن صل  ملهلل عليه و ل  يارب يف خطبه
 "  محمداً ع ده ورسولهل فريك له وأفهد أن 

 .عل  ملقتعمل  تأ خيه  إىل يرقة  هذمل ونه يف خطبه  وأخذ ذلك عةه ملدسلمرن ي  
أفهد أن ل إله إل اهلل وحده ل  " :صل   ملهلل عليه و ل    وك ن يارب يف تيهعه
 " ع ده ورسوله فريك له وأفهد أن محمداً 

أفهد أن ل إله إل اهلل وحده  " : أن نارب يف تيهعن  صل  ملهلل عليه و ل  وعلمة 
 .ملدسلمرن يف مجيع صلرملهت ويارب ذلك  " ع ده ورسوله ل فريك له وأفهد أن محمداً 
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،فك ن يتع قل قع ملهلل مبةط  ال نع ك صل   ملهلل عليه و ل   أق  مللةيب "  : وقرلك
 ". ملخل... أسع  ه حىت أصبح جيع ملدتع  يف مللذك  ويف مللصال 

مث ف ض عليه مللصال   ،هر جيع ملدتع  يف مللذك  ومللصال  قةذ سعثه ملهلل هذمل صحيح، سل
ومللذك ، وقع ذلك ك ن يأكل ويي ب وجي هع ويأق  س دع وف ويةه  عن ملدةك  ويتزوج 

ني ق  يف ذلك يبعليه مللصال  ومللسالم وحيث عل  مللعمل ومللز ملع ، و مللتبتل وهن  عن ، مللةس ء
 .أه ملهلل قن ط ق غال  مللصرفي وس    ،ني  مللةص  ىأه ملهلل قن  هب قن مللفضل، وس   

 
أحبرمل ملهلل د  يغذوك  سه قن مللةع  وأحبرين حلب ملهلل :  سل ك ن يارب: " قرلكأق  

 ". يإي  
 ".ملحللي "فهر حعيث ضعيف،  ومله مللرتقذي وملحل ك  وأسر نعي  يف 

 (.868/ 1")مللعلل ملدتة هي  " ملجلرزي يف  ملسن وقع ضع فه
 (.446/ 5)الم ملسن تيمي  يف قةه ج مللسة  وشيخ ملإل 
 (.176)حعيث " ملجل قع مللصغري"وملأللب ين يف 

 .ألن يف إ ة  ه عبع ملهلل سن  ليم ن مللةرفل 
 ".ت  . وى عةه هي م سن ير ف سس: ""مللك شف"ق ب مللذهيب يف 

يعين أنه  ،"مل ي و عةه  رى هي م سن ير ف: ""ملدغين"يعين أنه جمهرب، وق ب يف 
 .جمهرب

، وق ب فيه ده ل ، ق  حع ث عةه  رى (8/348" ) ملديزملن"وأو  ه مللذهيب أيض  يف 
 .هي م سن ير ف

 .وأو   هذمل ملحلعيث لبي ن ضعفه
هذمل ملحلعيث عةعه، و  ، وإال فهر لنييعين إذمل ترسع" قابرب" : وق ب ملحل فظ فيه

 . ليس له قت سعملحلعيث 
مللذين ي كزون يف صلته  س هلل عل  أنر  أو  ه لعع  قذهب مللصرفي   ومللظ ه  أن  

 .!فاط ملحلب
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 همن ع د اهلل بالحب وحده فهو زندي ، ومن ع د: " لف مللس  سعض يارب 
بالموخ وحده فهو خارجي، ومن ع ده بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن ع ده بالحب 

 ." والموخ والرجاء فهو الموحد
 
مللا آن مللك مي لردعن  أوب  ر   د ء ولر  دعة  إىل  ": ق ب مللك تب أنر   : عشر لثالثا -

كذلك  )فيه  ذك  ملحلر  مللعني ه   ر   مللعخ ن وه   ر   قكي  يارب فيه   بح نه وتع ىل 
فك نت يف وصف ق  أنع  ملهلل سه عل  ملدتاني ق ب يرنس سن حبيب (  وزوجناهم بحور عين
ال تارب تزودت هب ، سل إن ذلك ال يعين مللةك ح سل ملدا  ن ، ومللع ب :  يف تفسري هذه ملآلي 

 .تارب تزودته ، وملتف  قعه مللرملحعي ومللف ملء يف ذلك
فلما قضأ زيد  )ذهب إليه يرنس فاع ق ب  بح نه وتع ىل  زيل يعب عل  ق ىإن مللتة 

، وإذمل قيل زودته سفالن ومل يال زودته لفالن فهذمل يعين أين شفعته سه ( منها وطرًا زوجناكها
(  قلنا احمل فيها من كل زوجين اثنين )ق ب  بح نه وتع ىل  أي دعلته ق ملفا  قعه، وقع

 " . ( ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين) وقع ق ب تع ىل 
 
     لاع ذك  مللك تب يف هذمل مللسي ق يرنس سن حبيب ومللرملحعي ومللف ملء  : أقول -

ة  أي ملجلم ع يف ملجليره  أن هؤالء مللعلم ء عل  ط ياته يف أنه ال يردع ملجلةس ل -وملهلل أعل -
 !وإمن  هر قت ع قعةري ال دسعي

 .البوح ش ه  مث ح ش ه  قن هذمل مللض  
تكل  مببلغ علمه، وف ته لغ  سعض مللع ب يف هذه  ويرنس سن حبيب : أقول -

زودته س ق أ  لغ  أز  :  وق ب مللف ملء: "هذمل مللارب، مث ق ب ، فاع أو   ملليرك ين قرلهملللفظ 
 (.5/117) "فتح مللاعي " " شةرء 

 .فيساط ق  ترمهه هذمل ملل دل ،فعل  هذمل يتععى لفظ زو ج س لب ء 
يف تفسريه  قرلهقن هذمل ملدذهب ملدهلك  - محه ملهلل-مللرملحعي  ومم  يعلك عل  س ملء 

 : ( وزوجناهم بحور عين) يف تفسري قرب ملهلل تع ىل قن  ر   مللعخ ن ( 3/44" )مللر يط"
: ، وق ب أسر عبيع زودته س ق أ :  ،ألنه ال يا ب جويتز أي ق ن ه  هبن وليس قن عاع ملل"
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وحنر هذمل، ق ب دعلة ه  أزوملدً  هبن كم  يزوج مللةعل س لةعل أي دعلة ه  ملثةني ملثةني 
ملحلر ملء ملليعيع  :  وق ب أسر عبيع . دعلة ه  أزوملدً  س حلر  وهن مللبيض مللردره: ملألخفش

 ."ه  مللعظيم  مللعيةنيسي ض مللعني ملليعيع   رمل ه ، ومللعني مجع عية ء و 
 .ر  مللعني ليتمتعرمل هبن متتع ملألزوملج س لزود ت حلفهر ال يةف  أن ملهلل يزوج أهل ملجلة  س

يف مللعني  سني مللزوج وويل كم  هر ملحل صل يكرن مللتزويج سصيغ  مللعاع   نوإمن  نف  أ
يةفرن هبن وأس ح هل  مج عهن، سل هر وكل قؤقن ال   مللزود ، وال يةف  أن ملهلل قع زوده

 .هذمل، سل يؤقةرن ويرقةرن سه
 .وال يةفيه إال ملليهر  ومللةص  ى وحنره  قن أهل مللضالب كم  ذك  ذلك مللعلم ء

حيث (  يدعون فيها بكل فاكهة آمنين) : وملنظ  إىل قرله يف سي ن قعىن قرله تع ىل
 أي ملليت تصيب أهل مللعني  سسبب ملألكل، يعين ،"وملألود عوملأل ا م قن مللتخ  : "يارب

فأهل ملجلة  قهم  أكلرمل قن مللفرملكه وغريه  ال تصيبه  ملآلف ت قن مللتخ  وملألود ع كم  
 .وذلك قن مت م إنع م ملهلل عليه  ،تصيب أهل مللعني 

َوَبشِِّر  : )ومم  يعلك عل  س ملء  مللرملحعي قن هذمل ملدذهب تفسريه لارب ملهلل تع ىل
َها  ال ِذيَن َءاَمُنوْا َوَعِمُلوْا الص اِلَحاِت َأن   َلُهْم َجن اٍت َتْجِرى ِمن َتْحِتَها األَنْدَهاُر ُكل َما رُزِقُوْا ِمندْ

َنا ِمن قَدْ ُل َوأُُتوْا ِبِه ُمَتَشاِبهًا َوَلُهْم ِفيَهآ َأْزَواٌج مَُّطه َرٌو  يَذا ال ذِ ن َثَمَرٍو رِّْزقًا قَاُلوْا هَ مِ  رُزِقدْ
  ([. 85 : ) ر   مللبا   ] ( َوُهْم ِفيَها َخاِلُدونَ 

 يف ال حت صحيح ً  تفسريملً  –كل أهل ملجلة  قةه  أق ب سعع أن فس  ملجلة ت ومللثم   و 
 .-فيه

مجع زوج وزود   : "ملألزوملج" ( َوَلُهْم ِفيَهآ َأْزَواٌج مَُّطه َروٌ  ): وقرله تع ىل: "  ق ب
ضن، وال ميةني وال حيال يتغرطن وال يبلن :  ق ب جم هع" قطه  "زوده، و:  وشكل كل ش ء

 .ومللةخ م ومللبزملق وملدين ومللرلعقن ملحليض ومللبرب  ملتفهن قطه  
،و ب عل  هذمل  د  فيهن قن حسن مللتبعل، قن قس وئ ملألخالق" قطه  "وقيل 

 (.عرباً أتراباً : )قرله
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س لزوملب  (1)مللةعم  س خللر  ومللبا ء هة ك كم  أن مللتغيض ألن مت م (َوُهْم ِفيَها َخاِلُدونَ )
 .ومللفة ء

 ليم ن سن أيرب   أسر ملحلسن أمحع سن إس هي  مللةج  ، حعثة  أسر مللا    أخربن
سن أيب ق مي، أخربن  حممع سن مللطربملين، حعثة  أسر  ف ع  عم    سن وثيم ، وحعثة   عيع 
صل  ملهلل عليه -ق ب   رب ملهلل  :دعف  سن أيب كثري، عن زيع سن أ ل ، عن ملسن عم  ق ب

 :سه إن مم  يغةنيو مسعه  أحع قط ق  أزوملدهن سأحسن أصرملت  إن أزوملج ملجلة  ليغةني": و ل 
حنن ملخل لعملت  : وإن مم  يغةني سه ،يةظ ن سا   أعي ن ،أزوملج قرم ك ملم ،حنن ملخلريملت ملحلس ن

 ."(8)"نظعنحنن ملدايم ت فال  خن فحنن ملآلقة ت فال  رت،فال من
 ". ودهز : مجع زوج وزود  وشكل كل ش ء": ملألزوملج": " ملنظ  إىل قرله

فهر ييمل مللزوج س للفظ ملدذك  ومللزود  س للفظ  ،فهر يبني لك أن هذمل ملللفظ قيرتك
 .ملدؤنث، ويزيع أنه ييمل شكل كل ش ء

 : يف تفسري مللزود ت قن ملحلر  مللعنيوملنظ  إىل قرله 
قن ملحليض  ملتال يتغرطن وال يبلن وال ميةني وال حيضن، فهن قطه  : ق ب جم هع "

 ".لبزملق وملدين ومللرلعومللبرب ومللةخ م ومل
 .وذلك لتم م نعيمهن وتةع  أزوملدهن سه : أقول

ق ب : ق ب– ض  ملهلل عةه  –عن أيب ه ي    (3)وقسل  (4)يؤكع ذلك ق   ومله مللبخ  ي
 ،أول زمرو يدخلون الجنة علأ  ورو القمر ليلة ال در ":    رب ملهلل صل  ملهلل عليه و ل 

ل ي ولون ول يتغوطون ول  .ي السماء إضاءوثم الذين يلونهم علأ أفد كوكب دري ف
عود )ومجامرهم األلوو  ،أمشاطهم الذهب ورفحهم المسك .يتفلون ول يمتمطون

ستون  ؛علأ  ورو أبيهم آد  ،علأ خل  رجل واحد ،أزواجهم الحور العين (الطيب
 ".ذراعا في السماء

                                                 
 .التنغيص: كذا ولعل الصواب  - 1
 .ال إسناده ثقات سوى عمارو بن وثيمة فلم أقف له علأ ترجمةرج -  
 (.3 33)حديث " بدء المل "في  - 3
 .مكرر( 334 )حديث " الجنة ونعيمها"في  - 4



 88 

ُفُغٍل  ياَب اْلَجن ِة اليَدْوَ  فِ ْ حَ ِإن  أَ  ):  قرب ملهلل تع ىل ق ب مللرملحعي نفسه يف تفسري
رَآِئِك ُمت ِكُئوَن َلُهْم ِفيَها فَاِكَهٌة َوَلُهْم م ا ِظَ ٍل َعَلأ األ يِكُهوَن ُهْم َوَأْزَواُجُهْم فِ فَا 

 : ق ب سقن  ر   ي( 52)يف تفسري ملآلي  ( 516/ 4)مللر يط  ( َيد ُعونَ 
، ق ب غت نلومه   ل  غ  ئ ش   ِ وق   (ُفُغلٍ  يفِ )يف ملآلخ    يعين(  ْ َحاَب اْلَجن ِة اليَدْو َ ِإن  أَ  )" 

   فال يذك وهن  وال يهتمرن هل ، وهذمل قرب أهل مللة   (1)نعى لرمل س فتض ض مللعذمل   غِ ش  : قا تل
  فيه أهل مللة   قن مللعذملب لرمل مب  يف ملجلة  قن مللةعي  عم  غِ ش  : ملدفس ين، وق ب ملحلسن مج ع  

 ب ا  مللفكه مللطيب مللةفس مللضحرك يى  :  قعجبرن مب  ه  فيه، ق ب أسر زيعن عمرن ( ِكُهونَ فَا )
 ( ِظَ لٍ  يفِ )يعين حالئله  ( ُهْم َوَأْزَواُجُهمْ ) دل فكه وف كه ومل يسمع هلذمل أفعل يف مللثالث  

وه  مللس   ( رَآِئكِ َعَلأ األ)،وق ئ يف ظلل وه  مجع ظل   يف أكة ن مللاصر : ق ب قا تل 
 إال   ي مًل يف قب  عليه  رمل ه وقت عه ملأل يك  ال تكرن:   ب أمحع سن حيىيعليه  ملحلج ب ق

  ."يتمةرن وييتهرن ( فَاِكَهٌة َوَلُهْم م ا َيد ُعونَ  ) يف ملجلة (  َلُهْم ِفيَها )
" وهذمل قرب مج ع  ملدفس ين: "وقرله( ِكُهونَ ُفُغٍل فَا  يفِ : )ملنظ  تفسريه لارله تع ىل

قرب مج ع  ملدفس ين، فتفسريه  خ ص هبذه ملجلمل  وتفسري ملحلسن  وكالم ملحلسن ال ية قض
 .ع م يعخل فيه قرب مج ع  ملدفس ين

هل ) إىل قرله (  ولمن خاخ مقا  ربه جنتان : )   قرب ملهلل تع ىلس  ف  ع قو  -4
 .كم  يفهمه ملدسلمرن   تفسريمل وملضح (  جزاء اْلحسان إل اْلحسان

م يطمثهن إنس ق لهم ول ليهن قا رات الطرخ ف: )  مث ق ب يف قرب ملهلل تع ىل
 .قص ن ط فهن  عل  أزوملدهن  فال ي  ن غريه  : ق ب قت     " : ( جان

وعز ِ   يب ق  أ ى يف ملجلة   شيئً  أحسن قةك : إهن   تارب لزوده  : وق ب ملسن زيع 
 . "زودك ودعلك زود  ينف حلمع هلل مللذي دعل

 وهرملالفتض ض مللطمث : ق ب مللف ملء  " :(لم يطمثهن):  وق ب يف تفسري قرله تع ىل
 ." ملفرتعه طمث ويطمث وطمثت ملجل  ي  إذمل : مللةك ح س لتعقي  يا ب 

وملهلل وعع ملدؤقةني س جلة  وق  فيه  قن نعي  قن مث   وأهن   وقصر  وحر  عني إىل 
 .د نب ق  أخف ه قن نعي  مم  ال عني  أت وال أذن مسعت وال خط  عل  قلب سي 

                                                 
 .وهو خطأ" من"في األ ل  - 1
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 .قن ملدسلمنيملثة ن  هوذلك كله نعي   وح  ونعي  دسعي ال خيتلف في
 (. فلما قضأ زيد منها وطراً زوجناكها ): فاع ق ب  بح نه وتع ىل :  وقرله
 (. وزوجناهم بحور عين : ) هذمل ال يتع  ض قع قرله تع ىل:  أقول -

 .ال غريه ومل يفه  أي قسل  هذمل مللتع  ض ال مللف ملء وال يرنس وال مللرملحعي و 
 (. قلنا احمل فيها من كل زوجين اثنين ): وقع ق ب  بح نه وتع ىل :  وقرله
 ! فيهله ال حج   : أقول -

( من كل زوجين اثنين)يف مللسفية ، ( حمل فيهااقلنا : )قرله : " - محه ملهلل-ق ب مللرملحعي 
 (ل  قن ك  )حفص وق أ ( ذك  وأنث : ) وقت    ق لرملوهر قرب ملحلسن  مللذك  زوج وملألنث  زوج

 "مللر يط" ،"فحذف ملدض ف إليه أ مل  قن كل ش ء وقن كل زوج زودني ملثةني: س لتةرين 
(8/574). 
 

أن حيمل قعه يف مللسفية  قن كل  -عليه مللسالم- حيةئذ أق  ملهلل نرح ً ف : " وق ب ملسن كثري
 ذك ملً  : نيوغريه  قن مللةب ت ت ملثة :قيل ،زودني ملثةني قن صةرف ملدخلرق ت ذوملت ملأل وملح

 .قن  ر   هر ( 32)، تفسري ملآلي  (7/347) "تفسري مللا آن مللعظي " "وأنث 
 

لنا احمل فيها من كل زوجين ق) :قرله" : (8/544" )فتح مللاعي "وق ب ملليرك ين يف 
ي  نرح ملمحل يف مللسفية  قن كل زودني مم  يف ملأل ض قن ملحليرملن ت ملثةني  :أي قلة  (اثنين
ومللزود ن لالثةني  ،قن كل ش ء زودني :أي ،ستةرين كل "قن كل"حفص وق أ  .وأنث  ذك ملً 

كم  يا ب لل دل   ،ويطل  عل  كل وملحع قةهم  زوج ،ملللذين ال يستغين أحعمه  عن ملآلخ 
ويطل  مللزوج عل   ،للف   عل  ملالثةني إذمل مل تعمل قا سالً مللزوج ويطل   ،وللم أ  زوج ،زوج

 ".(وأن ت  من كل زوج بهيج: )وقثله قرله تع ىل ،مللض ب ومللصةف
 
ومللسالم أن حيمل قن كل زودني   عليه مللصالنرحً  وملحلكم  قن أق  ملهلل   رله  : أقول -

ط ي  مللتزملوج سني مللذكر  وملإلن ث، ملثةني ملحلكم  ه  سا ء مللةسل قن مللبي  وملحليرملن ت عن 
 .!ال له فال وده ال تعالب مللك تب هبذه ملآلي  سل ه  عليه



 83 

 ر يت ني م  زودة ه  حبر  عني إال يف آيتومل ت   كل : "ق ب مللك تب : عشر الرابع -
مللعخ ن ومللطر ، ومل يال يف ملآليتني  ةزوده  يف ملدستابل سل د ءت يف ملد ض  مم  يؤكع 
عل  أن مللاصع هر مللا ملن وملد ملفا ، وليس مللةك ح ملدع وف يف مللعني ، س إلض ف  إىل أن 

ملهلل أحسن ق  يف صر   ملآل ق  هر  (1)ً  دةسيً  هلذمل أعط ه ملال تمت ع س حلر  ليس مل تمت ع
مللرده وأمجل ق  يف مللرده وهر مللعني مم  يعب عل  حسن ملدزملج يف ملخللا  وأحسن ق  يف 

 ". ملإلنس ن قن خل ، فهر مل تمت ع قعةري ال نع ك قعمله سعارلة  مللعنيري 
 
 ر تني فاط قع ععم قرله يف (  وزوجناهم بحور عين : )قرب ملهللوهل و و  :  أقول -

 !؟ يعب عل  ععم مل تمت ع أهل ملجلة  سةس ء ملجلة  عن ط ي  ملجلم ع (زوده ى ة)تع ىل 
وهر  أي يص  م نصرص مللا آن ومللسة  وإمج ع !  هذمل ق  ي مله مللك تب أقرب قع ملأل ف

 .! ملت، وقع ص ّح هذمل ملل دل هبذمل ملل أي ق   ملألق 
 

القصد هو القران والمرافقة، وليس النكاح المعروخ  مما يؤكد علأ أن : " ملنظ  إىل قرله
 ". في الدنيا، باْلضافة إلأ أن الستمتاع بالحور ليس استمتاعاً جنسياً 

وق هنن ،فلم ذمل خل  ملهلل ملحلر  مللعني يف ملجلة  عل  أحسن مللصر    بح ن ملهلل:  أقول -
قن خلاهن، كيف  ،ففهمك هذمل ي فضه مللعال ومللي ع وملحلكم  ده  هبنس ل د ب سل زو  

قاليني مللسةني يستمتع ملل د ب س لةظ  ومللسم ع إىل ملحلر  مللعني مث حي ب سيةه  وسني مج عهن 
 .!؟ حم وقني قن أعظ  قتع  س حلر  مللعني

ومل ت   كلم  زودة ه  حبر  عني إال يف آيتني  ر يت مللعخ ن  : " مث ق  ملد مل  قن قرلك
 ؟ "ومللطر 

إك ملم ملهلل أهل ملجلة  هبذمل ملجلزملء مللعظي  يف  ر  كثري  قن فهل هذمل دهل قةك مب  و   
قن هذمل مللك مي يف مللا آن ملهلل مسعك إىل سعض ق  ذك ه  فأ هفوسأ  ليب قعجز  قتةرع ، 

 .ملجلزملء وغريه

                                                 
 ".أعطاهن: "كذا، والصواب  - 1
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ُه فَدَواكِ ِئَك َلُهْم ِرْزٌق م ْعُلوٌ  ُأْولَ  ِإل  ِعَ اَد الل ِه اْلُمْمَلِصينَ  ):  ق ب تع ىل يف  ر   مللص ف ت
َجن اِت الن ِعيِم َعَلأ ُسُرٍر مُّتَدَقابِِليَن ُيطَاُخ َعَلْيِهْم ِبَكْأٍس مِّن م ِعيٍن بَدْيَضآَء  َوُهم مُّْكَرُموَن ِفي

َها يُن ٍو لِّلش ارِبِيَن َل ِفيَها َغْوٌل َوَل ُهْم َعندْ َزُفوَن َوِعنَدُهْم قَاِ َراُت الط ْرِخ ِعيٌن َكأَند ُهن  دَلذ 
 (.34-32)ملآلي  (  ٌض م ْكُنونٌ بَديْ 

ْدٍن مَُّفت َحًة ل ُهُم ٍب َجن اِت عَ آَذا ِذْكٌر َوِإن  لِْلُمت ِقيَن َلُحْسَن مَ هَ  )(: ص)وق ب تع ىل يف  ر   
ِخ أَتْدَراٌب اِ َراُت الط رْ بْدَواُب ُمت ِكِئيَن ِفيَها َيْدُعوَن ِفيَها ِبَفاِكَهٍة َكِثيَرٍو َوَفَراٍب َوِعنَدُهْم قَ األ
 (.53-34)ملآلي ت  (. َذا َلِرْزقُدَنا َما لَُه ِمن ند َفادٍ َن لِيَدْوِ  اْلِحَساِب ِإن  هَ َذا َما ُتوَعُدو هَ 

 
فا ص ملت مللط ف هن ملحلر  مللعني ملدذكر ملت يف  ر يت مللعخ ن ومللطر ، وتةريع 

 .مللعب  ملت قن سالغ  مللا آن ملدعجز مللعظي 
ِخَ ُء يَدْوَمِئٍذ بَدْعُضُهْم لِ َدْعٍض َعُدوٌّ ِإل  اْلُمت ِقيَن ياِع َاِد لَ األ ):  وق ب تع ىل يف  ر   مللزخ ف

يَاتَِنا وََكانُوْا ُمْسِلِميَن اْدُخُلوْا اْلَجن َة آَخْوٌخ َعَلْيُكُم اْليَدْوَ  َوَل أَنُتْم َتْحَزنُوَن ال ِذيَن َءاَمُنوْا بِ 
ِه ُيطَاُخ َعَلْيِهْم ِبِصَحاٍخ مِّن َذَهٍب َوَأْكَواٍب َوِفيَها َما َتْشَتِهي أَنُتْم َوَأْزَواُجُكْم ُتْح َدُرونَ 

ُأورِثْدُتُموَها ِبَما ُكنُتْم تَدْعَمُلوَن ي ْعُيُن َوأَنُتْم ِفيَها َخاِلُدوَن َوتِْلَك اْلَجن ُة ال تِ األنْدُفُس َوتَدَلذُّ األ
َها تَْأكُ   (.74-67)ملآلي ت  ( ُلونَ َلُكْم ِفيَها فَاِكَهٌة َكِثيَرٌو مِّندْ

َها تَْأُكُلونَ  : )ملنظ  إىل قرله تع ىلو  أهل ملجلة  نص عل  أن  ( َلُكْم ِفيَها فَاِكَهٌة َكِثيَرٌو مِّندْ
ِه يُطَاُخ َعَلْيِهْم ِبِصَحاٍخ مِّن َذَهٍب َوَأْكَواٍب َوِفيَها َما َتْشَتِهي : ) أكلرن فعاًل، وقرله تع ىلي

 .أي قن ملدالسس وملدط ع  وملدي  ب(  ْعُينُ األنْدُفُس َوتَدَلذُّ األ
 .أي تةعمرن(  أَنُتْم َوَأْزَواُجُكْم ُتْح َدُرونَ  : ) وقرله تع ىل
 ؟ فم   أيك يف هذمل مللتعبري، نس ؤه  ملدؤقة ت وملحلر  مللعنييعين (  وأزواجكم) :  وهة  ق ب

  قن ملألزوملج مللزود ت، مم  يعب عل  أنه فه ،يف تفسري ملألزوملج س لا ملنومل يال مللرملحعي هة  
 .تك قرن وتةعمرنمبعىن " حتربون"وفس  

 : ملد مل  س ألزوملج : " ( اْلَجن َة أَنُتْم َوَأْزَواُجُكْم ُتْح َدُرونَ  اْدُخُلواْ  )وق ب ملليرك ين يف تفسريه 
 ."وقيل زود هت  قن ملحلر  مللعني، ةنيق ن ؤه  قن ملدؤق :وقيل ،نس ؤه  ملدؤقة ت

 .ه  ملدؤقة ت وملحلر  مللعنيءييمل نس    أن ملد مل  س ألزوملج ق ومللذي يظه : أقول
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َلُهْم َوَل َجآنٌّ  : "وق ب تع ىل يف  ر   ملل محن ، (ِفيِهن  قَاِ َراُت الط ْرِخ َلْم َيْطِمثْدُهن  ِإنٌس قَد دْ
 فَِ َأيِّ َجن َتاِن  َوِلَمْن َخاَخ َمَقاَ  رَبِّهِ ): ، وقبل هذه ق ب تع ىل(َلْم َيْطِمثْدُهن  )وقع تاعم تفسري 

بَانِ  َناٍن  َءالِء رَبُِّكَما ُتَكذِّ َناِن َتْجرِيَاِن  فَِ َأيِّ َذَواتَآ َأفدْ بَاِن ِفيِهَما َعيدْ  فَِ َأيِّ َءالِء رَبُِّكَما ُتَكذِّ
بَاِن ِفيِهَما ِمن ُكلِّ فَاِكَهٍة َزْوَجاِن فَِ َأىِّ َءالِء رَبُِّكَما بَانِ  َءالِء رَبُِّكَما ُتَكذِّ ُمت ِكِئيَن َعَلأ  ُتَكذِّ

َرٍق َوَجَنأ اْلَجن تَدْيِن َداٍن  بَانِ  فَِ َأيِّ فُدُرٍش َبطَآئِنُدَها ِمْن ِإْسَت دْ ِفيِهن  قَاِ َراُت  َءالِء رَبُِّكَما ُتَكذِّ
َلُهْم َوَل َجآنٌّ  َكأَند ُهن  اْلَياُقوُت بَاِن  َءالِء رَبُِّكَما ُتَكذِّ  فَِ َأيِّ  الط ْرِخ َلْم َيْطِمثْدُهن  ِإنٌس قَد دْ

بَانِ  فَِ َأيِّ َواْلَمْرَجاُن   .(َهْل َجَزآُء اِْلْحَساِن ِإل  اِْلْحَسانُ  َءالِء رَبُِّكَما ُتَكذِّ
بَانِ  فَِ َأيِّ : ) تأقل قرله تع ىل كل وصف قن ق ملت ععيع  عاب   (َءالِء رَبُِّكَما ُتَكذِّ

َنانٍ ذَ : )أوص ف ملجلة  وق  فيه ، قن قرله َهْل َجَزآُء اِْلْحَساِن ِإل  : )إلأ قوله( َواَتآ َأفدْ
بَانِ : )وعاب هذه ملآلي  كغريه  سارله، (اِْلْحَسانُ   (.فَِ َأىِّ َءالِء رَبُِّكَما ُتَكذِّ

، وملحسب ألف حس ب هلذمل وملق أ ق  سعع ذلك قن ملآلي ت إىل هن ي   ر   ملل محن
  .مللرعيع

َجن اِت  ِفي ِئَك اْلُمَقر بُونَ اِبُقوَن الس اِبُقوَن ُأْولَ َوالس   ) : وق ب تع ىل يف  ر   مللرملقع 
َها ُمتَدَقابِِلينَ  ِخرِينَ و لِيَن َوَقِليٌل مَِّن اآلثُدل ٌة مَِّن األ الن ِعيمِ   َعَلأ ُسُرٍر م ْوُضونٍَة مُّت ِكِئيَن َعَليدْ

َها َولَ  َوأَبَارِيَ  وََكْأٍس مِّن م ِعينٍ  َيطُوُخ َعَلْيِهْم ِوْلَداٌن مَُّمل ُدوَن بَِأْكَوابٍ  ل  ُيَصد ُعوَن َعندْ
 َوُحوٌر ِعيٌن َكَأْمثَاِل اللُّْؤلُِؤ اْلَمْكُنونِ  َوفَاِكَهٍة مِّم ا يَدَتَميد ُروَن َوَلْحِم طَْيٍر مِّم ا َيْشتَدُهونَ  زُِفونَ ديُن

 (. َجَزآًء ِبَما َكانُوْا يَدْعَمُلونَ 
 وََكَواِعَب أَتْدَراباً  َحَدآِئَ  َوَأْعَناباً  ِإن  لِْلُمت ِقيَن َمَفازاً  ):  ر   مللةبأوق ب تع ىل يف  

 (. َجَزآًء مِّن ر بَِّك َعطَآًء ِحَساباً  ل  َيْسَمُعوَن ِفيَها َلْغواً َولَ ِكَذاباً  وََكْأساً ِدَهاقاً 
 .ومللكرملعب ملألت ملب هن ملحلر  مللعني

ُوِعَد اْلُمتد ُقوَن ِفيَهآ أَنْدَهاٌر مِّن  يم َثُل اْلَجن ِة ال تِ  ) : (15)آلي  وق ب تع ىل يف  ر   حممع مل
أَنْدَهاٌر مِّْن م آٍء َغْيِر َءاِسٍن َوأَنْدَهاٌر مِّن ل َ ٍن ل ْم يَدتَدَغيد ْر طَْعُمُه َوأَنْدَهاٌر مِّْن َخْمٍر ل ذ ٍو لِّلش ارِبِيَن وَ 

ا ِمن ُكلِّ الث َمَراِت َوَمْغِفَرٌو مِّن ر بِِّهْم َكَمْن ُهَو َخاِلٌد ِفأ الن اِر َوُسُقوْا َعَسٍل مَُّصفًّأ َوَلُهْم ِفيهَ 
 (. َمآًء َحِميماً فَدَقط َع َأْمَعآَءُهمْ 
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ال ييك قسل  أن هذه حا ئ ، أهن   قن كل ملألصة ف ملليت ذك ه  ملهلل، وفيه   : أقول -
يتمتع سكل ذلك أهل ملجلة  أكاًل حمسر  ً  -ودلّ عّز –قن مللثم ملت مم  ال حيصيه إال ملهلل 

وش سً  حمسر ً  ال قعةريً  خي لي ً، وأهل مللة   خملعون فيه ؛ يسارن فيه  ق ء محيم  ياطع 
أقع ءه ، وهل  غري ذلك قن أصة ف مللعذملب كم  ذك  ملهلل ذلك يف غري قرضع، وقةه  قرله 

 ([.3: )ملإلنس ن  ر    ](  ِسَل َوَأْغَ لً َوَسِعيراً ِإن ا َأْعَتْدنَا لِْلَكاِفرِيَن َسَ   : )تع ىل

فَال ِذيَن َكَفُروْا ُقطَِّعْ  َلُهْم ثَِياٌب مِّن ن اِر ُيَصبُّ ِمن فَدْوِق رُُءوِسِهُم اْلَحِميُم : )...وق ب تع ىل
َها ِمْن ُيْصَهُر ِبِه َما ِفأ ُبطُوِنِهْم َواْلُجُلوُد َوَلُهْم م َقاِمُع ِمْن َحِديٍد ُكل   َمآ َأرَاُدوْا َأن َيْمُرُجوْا ِمندْ

 ([.88-14: ) ر   ملحلج]، (َغم  ُأِعيُدوْا ِفيَها َوُذوُقوْا َعَذاَب اْلَحرِي ِ 
 
إن ملدسلمني ليؤقةرن سأن هذه ملألقر  ملدفزع  ملليت يلا ه  أهل مللة   حا ئ  وملقع  :  أقول -

 .حمسر  ، يعذب هب  أععملء ملهلل، وليست أقر  قعةري 
وال أ  ي ق ذمل يارب فيه  هذمل مللك تب، وإين ألخي  أن يارب ويعتاع أهن  أقر  قعةري ، 

 .وأعيذه س هلل قن ذلك
ثم  ،أول زمرو يدخلون الجنة علأ  ورو القمر ليلة ال در " : ق ب صل  ملهلل عليه و ل و 

ل ي ولون ول يتغوطون ول  .الذين يلونهم علأ أفد كوكب دري في السماء إضاءو
عود )ومجامرهم األلوو  ،أمشاطهم الذهب ورفحهم المسك .تفلون ول يمتمطوني

ستون  ؛علأ  ورو أبيهم آد  ،علأ خل  رجل واحد ،أزواجهم الحور العين (الطيب
 .متف  عليه ".ذراعا في السماء

ولكل واحد منهم  ،ورفحهم المسك ،آنيتهم فيها الذهب " :ويف  وملي  للبخ  ي وقسل 
 ،ل اخت خ بينهم ول ت اغض ،نِ سْ سوقهما من وراء اللحم من الحُ  ى مخزوجتان ير 

 ". يس حون اهلل بكرو وعشيا ،قلوبهم قلب رجل واحد
مدددن قتدددل نفسدددا  " :عىىىن أيب سكىىى    ضىىى  ملهلل عةىىىه أن   ىىىرب ملهلل صىىىل  ملهلل عليىىىه و ىىىل  قىىى بو 

  ". عا معاهدو بغير حقها لم يرح رائحة الجنة فإن ريح الجنة ليوجد من مسيرو مائة 
 . ومله ملسن حب ن يف صحيحه"  وإن لريحها ليوجد من مسيرو خمسمائة عا : " وفي رواية 
 .حعيث صحيح :وق ب ملأللب ين
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للمدؤمن  إن  : "  عن أيب قر   ملألشع ي  ضى  ملهلل عةىه عىن مللةىيب صىل  ملهلل عليىه و ىل  قى بو 
للمددؤمن فيهددا فددي الجنددة لميمددة مددن لؤلددؤو واحدددو مجوفددة طولهددا فددي السددماء سددتون مددي  

 ومله مللبخى  ي وقسىل  ومللرتقىذي إال  ." أهلون يطوخ عليهم المؤمن ف  يرى بعضهم بعضدا
  .صحيححعيث : وق ب ملأللب ين .وهر  وملي  هلم  ".عرضها ستون مي " : أنه ق ب

 .األزواج: واألهلون هنا هن 
ُفُلوَن يقول ِإن  َأْهَل اْلَجن ِة يَْأكُ  : " عن د  ِس   ق ب مسعت مللةيب و  ُلوَن فيها َوَيْشَربُوَن ول يَدتدْ

ول يَدُ وُلوَن ول يَدتَدَغو طُوَن ول َيْمَتِمطُوَن قالوا فما بَاُل الط َعاِ  قال ُجَشاٌء َوَرْفٌح َكَرْفِح 
 .(1) " اْلِمْسِك يُدْلَهُموَن الت ْسِ يَح َوالت ْحِميَد كما تُدْلَهُموَن الند َفسَ 

  ِإن  َأْهَل اْلَجن ِة يَْأُكُلوَن فيها  : " صل  ملهلل عليه و ل  ملنظ  إىل قرله : أقول -
 ." ...َوَيْشَربُونَ 

 ؟ فم   أي أنر  عيا 
 

ىىع  قىى بسإ ىىة  ه إىل  (8) وى قسىىل  ىى ب  يف ملجل  ة ىىِ   : أ ي ىىرب  عىىن حم  م  ِإق ىى  تى ف ىى خ   ومل و ِإق ىى  ت ىىذ ملك   ومل ملل  د 
ىى ء  فاىى ب أ ثى ىى   أ م  مللة س  ِإن  َأو َل زُْمددَرٍو تَددْدُخُل اْلَجن ددَة  : " أومل يى ا ىىل  أسىىر ملل ا  ِ ىىِ   : سىىر ه   يى ىى     أ ك 

َلَة اْلَ ْدِر َوال ِتي تَِليَها علدأ َأْضدَوِإ َكوَْكدٍب ُدرِّي  فدي الس دَماِء ِلُكدلِّ اْمدِرٍ   علأ ُ ورَِو اْلَقَمِر لَيدْ
 ."(3)ِقِهَما من َورَاِء الل ْحِم وما في اْلَجن ِة َأْعَزبُ منهم َزْوَجَتاِن اثْدَنَتاِن يُدَرى ُمخُّ ُسو 

 
جداء رجدل مدن أهدل الكتداب إلدأ الن دي  دلأ اهلل : "  وعن زيع سن أ ق   ضى  ملهلل عةىه قى ب

نعددم : قددال ؟ يددا أبددا القاسددم تددزعم أن أهددل الجنددة يددأكلون ويشددربون : عليدده وسددلم فقددال 
 .مائة رجل في األكل والشرب والجمداع أحدهم ليعطأ قوو والذي نفس محمد بيده إن  

تكدون : قدال ! الذي يأكدل ويشدرب تكدون لده الحاجدة ولديس فدي الجندة أذى  فإن  : قال 
 ."حاجة أحدهم رفحا يفيض من جلودهم كرفح المسك فيضمر بطنه 

                                                 
 (.333 )رواه مسلم حديث  - 1
 (.334 )حديث  -  
 .وهو الذي ُحرِ  من الزواج - 3
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  . ومله أمحع ومللةس ئ  و وملته حمتج هب  يف مللصحيح
  .ومللطربملين سإ ة   صحيح 

أتأ الن ي  لأ اهلل عليه وسلم رجل من "  : حيحه وملحل ك  ولفظهم و ومله ملسن حب ن يف ص
اليهددود فقددال يددا أبددا القاسددم ألسدد  تددزعم أن أهددل الجنددة يددأكلون فيهددا ويشددربون ويقددول 
أل ددحابه إن أقددر لددي بهددذا خصددمته فقددال رسددول اهلل  ددلأ اهلل عليدده وسددلم بلددأ والددذي 

مطعددم والمشددرب والشددهوو نفددس محمددد بيددده إن أحدددهم ليعطددأ قددوو مائددة رجددل فددي ال
والجماع فقال له اليهودي فإن الذي يأكل ويشرب تكون له الحاجة فقال له رسدول اهلل 
 ددلأ اهلل عليدده وسددلم حدداجتهم عددرق يفدديض مددن جلددودهم مثددل المسددك فددإذا الدد طن قددد 

 . حيححديث : قال األل اني .ولفظ النسائي نحو هذا ."  ضمر
إن أحدهم ليعطدأ قدوو مائدة رجدل فدي  : "-ليه و ل صل  ملهلل ع-ملنظ  إىل قرله :  أقول -

 ".المطعم والمشرب والشهوو والجماع
 .عل  مل تيك ب ملليهر ي -صل  ملهلل عليه و ل -وملنظ  درملسه 

 
طيددر الجنددة   إن  "  : -صىىل  ملهلل عليىىه و ىىل -قىى ب   ىىرب ملهلل  :وعىىن أنىىس  ضىى  ملهلل عةىىه قىى ب

يدا رسدول اهلل إن هدذه لطيدر ناعمدة كأمثال ال م  ترعأ فدي فدجر الجندة فقدال أبدو بكدر 
 ومله أمحىىع  ." فقددال أكلتهددا أنعددم منهددا قالهددا ث ثددا وإنددي ألرجددو أن تكددون ممددن يأكددل منهددا

صىىل  ملهلل عليىىه - ىىئل مللةىىيب  : ولفظىىه قىى ب "حددديث حسددن" : ومللرتقىىذي وقىى ب .سإ ىىة   ديىىع
مددن اللدد ن  ذاك نهددر أعطانيدده اهلل يعنددي فددي الجنددة أفددد بياضددا " : قىى ب ؟قىى  مللكىىرث  -و ىىل 

فقددال  ،ن هدذه لناعمدةإ: قدال عمددر ،"وأحلدأ مدن العسدل فيدده طيدر أعناقهدا كأعندداق الجدزر
 حسىىىىنحىىىعيث : قىىى ب ملأللبىىى ين ."أكلتهدددا أنعدددم منهددددا" :رسدددول اهلل  دددلأ اهلل عليددده وسددددلم

 .صحيح
أكلتهىىى  أنعىىى   أن خىىىتبعىىىن مللطىىري مللىىىيت هىىى  أقثىىى ب ملل -صىىىل  ملهلل عليىىىه و ىىىل -ملنظىى  إىل قرلىىىه 

 .قةه 
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مدن يددخل الجندة يدنعم : "  ه ي    ض  ملهلل عةه عن مللةيب صل  ملهلل عليىه و ىل  قى ب عن أيبو 
ول ي ددأس ل ت لددأ ثيابدده ول يفنددأ فدد ابه فددي الجنددة مددا ل عددين رأت ول أذن سددمع  ول 

 .صحيححعيث  :وق ب ملأللب ين . ومله قسل "  خطر علأ قلب بشر
 

أول  " : يب صىىل  ملهلل عليىىه و ىىل  قىى بوعىىن عبىىع ملهلل يعىىين ملسىىن قسىىعر   ضىى  ملهلل عةىىه عىىن مللةىى
زمرو يدخلون الجنة كأن وجوههم ضوء القمر ليلة ال در والزمرو الثانية علدأ لدون أحسدن  

حددور العددين علددأ كددل زوجددة كوكددب دري فددي السددماء لكددل واحددد مددنهم زوجتددان مددن ال
رى مخ سوقهما من وراء لحومهما وحللهما كما يرى الشراب األحمر فدي يُ ، س عون حلة

: وقىىى ب ملأللبىىى ين . ومله مللطىىىربملين سإ ىىىة   صىىىحيح ومللبيهاىىى  سإ ىىىة   حسىىىن " لزجاجدددة ال يضددداءا
  .صحيح لغريه حعيث

 
ولددو اطلعدد  امددرأو مددن نسدداء أهددل الجنددة إلددأ األر   " : ويددأتي حددديث أنددس المرفددوع

لمددألت مددا بينهمددا ريحددا وألضدداءت بينهمددا ولنصدديفها يعنددي خمارهددا علددأ رأسددها خيددر مددن 
 .حعيث صحيح: وق ب ملأللب ين . ومله مللبخ  ي وقسل  " هاالدنيا وما في

 
حا ئ  ث ست  قن أشج   ومثى   وعيىرن وأن  أ أب هذمل ملل دل هل هذه مللصف ت للجة  وق  فيه  

قىىن أكىىل وشىى ب ولبىى س  الً ع ىىمبىى  فيهىى  فِ أهىىل ملجلةىى  يتمتىىع (  ولمددن خدداخ مقددا  ربدده جنتددان )
و ؤي  وقض دع  مج ع ً هبن وجبم هلن  رنعوزود ت حس ن قن ملحلر  مللعني يتمتوقس كن طيب  

 ؟ أو كل هذه ملألقر  إمن  ه  أقر  قعةري 
يً  وقعةري ً رب ملهلل ويتمتع هب  أهل ملجلة  حسنع ، هذه ملألقر  حا ئ  ث ست  كم  أخ:  إن قلت

ال، هذه أقر  قعةري ، فال أكل فيه  : وإن قلتمحعن  ملهلل عل  ترستك و درعك إىل ملحل ، 
لاع ص  قت كت ب ملهلل و ة    رله قص  ق ت :  مج ع وال قت ع دسعي قلة  وال ش ب وال

ملء ملهلل ملدكذسني حملمع كثري ، وص  قت ملدسلمني وإمج عه  قص  ق ت كثري ، وت سعت أعع
 .وغريه ، وسئست ملدت سع  وملحلك  قع وف صل  ملهلل عليه و ل  و   لته قن ملليهر  ومللةص  ى
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إن أصح ب ملألغ ملض ملدةح ف  يةتارن قن مللا آن ق   ": ق ب مللك تب : عشر مامسال -
يعجبه ، ويتأولرن مب  خيعم أهعملفه  ويتالق  قع أهرملئه  ليصلرمل إىل غ ي هت  فاع أصبحة  يف 

 ".عص  نستخعم فيه مللعين وال خنعم مللعين
 ".رمتني بدائها وانسل : " أقرب -

مث حي فرنه مب  خيعم  ق  يعجبه  يةتارن قن مللا آنمللذين أصح ب ملألغ ملض ملدةح ف  فمن ه  
 ملخل...ملفه عأه

 .يةطب  عليك وعل  عملك ق ئ  يف ملد ئ فهذمل وملهلل 
عن كثري وكثري قن نصرص مللكت ب ومللسة  ذك ت ذلك لك وللا ملء وح فت   فلاع أع ضت  

أ مل ه ملهلل وأمجع عليه ملدسلمرن، فبأي وده وسأي  م  عم هب نصني قن مللا آن مللك مي، وملستععت
 ؟ تصف ملألس ي ء هبذه ملألوص ف ملليةيع  وتةس  نفسك ح 

يف  إىل مللترس  مللص  ق  إىل ملهلل وإعالن هذه مللترس  عل   ؤوس ملألشه   وني ه وإين أل عرك 
أي صحيف  شئت، فإن أسيت فإنك لن تفلت قن قبض  ملهلل إن أفلت قن أيعي مللة س يف 

 .هذه مللعني ، وأ أب ملهلل أن يرفاك ملألوىل
 

 . علأ ن ينا محمد وعلأ آله و ح ه وسلمو لأ اهلل
 

 ربيع بن هادي عمير المدخلي : وكت ه 
  1431من فهر رجب لعا   3وكان الفراغ منه ليلة 

 من هجرو المصطفأ 
  ل أ اهلل عليه وسل م 
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