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 بسِم ِهللا الّرمحِن الّرحيمِ 
 
  /٣٧-٣٠اآلية / "قتفسري سورة " -
  ن شاءَ مَ لِ  صالةٌ  نيِ أذانَ  كلِّ   بنيَ  بُ فتح الباري؛  -
َنا ِإلَْيكَ {واحتجَّ أيًضا بقولِِه تعاىل: التَّبصرة؛  - لَِّذي َأْوَحيـْ ِ َنا لََنْذَهَنبَّ    ]٨٦[اإلسراء: }َولَِئْن ِشئـْ
لَِّد الرَّابِع: زاد املعاد؛  - َ َوِهلََذا َكاَن النَِّيبُّ َصلَّى ُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم ِإَذا اْجتَـَهَد ِيف الدَُّعاِء قَاَل: ا َ َحيُّ  )

  قـَيُّوُم).
  اآلخرِ  واليومِ  ِ  : اإلميانُ سعونَ التِّ  احلديثُ جوامع األخبار؛  -
  
   االنتصار ألهل األثر؛ -

.............................................................  
  
  

  (تفسُري الشَّيِخ الربَّاِك)
ِ ِمن الشَّيطاِن الرَّجيِم:  ) ٣٠يـَْوَم نـَُقوُل ِجلََهنََّم َهِل اْمَتَألِْت َوتـَُقوُل َهْل ِمْن َمزِيٍد ({القارئ: أعوُذ 

) َمْن َخِشَي الرَّْمحََن ٣٢) َهَذا َما ُتوَعُدوَن ِلُكلِّ َأوَّاٍب َحِفيٍظ (٣١َوُأْزلَِفِت اْجلَنَُّة لِْلُمتَِّقَني َغْريَ بَِعيٍد (
ْلَغْيِب َوَجاَء بَِقْلٍب ُمِنيٍب ( َوَلَديْـَنا  ) َهلُْم َما َيَشاُءوَن ِفيَها٣٤) اْدُخُلوَها ِبَسَالٍم َذِلَك يـَْوُم اْخلُُلوِد (٣٣ِ

ُهْم َبْطًشا فـَنَـقَُّبوا ِيف اْلِبَالِد َهْل ِمْن حمَِيٍص ( )٣٥َمزِيٌد ( َلُهْم ِمْن قـَْرٍن ُهْم َأَشدُّ ِمنـْ ) ِإنَّ ٣٦وََكْم َأْهَلْكَنا قـَبـْ
  ]٣٧-٣٠[ق: }ِيف َذِلَك َلذِْكَرى ِلَمْن َكاَن َلُه قـَْلٌب َأْو أَْلَقى السَّْمَع َوُهَو َشِهيدٌ 

   هللا. هللا، ال إله إالَّ ، إىل هنا، ال إله إالَّ تَ أحسنْ الشيخ: 
 ةُ ، اجلنَّ ، دارا اجلزاءِ ارِ والنَّ  ةِ اجلنَّ  كرُ ها ذِ تْ نَـ يت تضمَّ ، ومن املعاين الَّ القيامةِ  ها يف شأن يومِ كلُّ   ورةَ هذه السُّ  أنَّ  مَ تقدَّ 
  .للكافرينَ  تْ دَّ أُعِ  ارُ قني، والنَّ للمتَّ  تْ دَّ أُعِ 

يـَْوَم نـَُقوُل ِجلََهنََّم { عصيبٌ  رهيبٌ  رهيبٌ  ه يومٌ إنَّ  اليومَ  } يعين: اذكروا ذلكَ يـَْوَم نـَُقوُل ِجلََهنَّمَ {تعاىل:  يقولُ 
(وهَي تقوُل:  فوجٍ  ها فوًجا بعدَ ى فيها أهلُ يعين: يُلقَ (ال تزاُل جهنَُّم يُلَقى فيها)  :}، ويف احلديثِ َهِل اْمَتَألْتِ 

أي: يكفي  )َقطْ  ، حىتَّ يضُع ربُّ العزَِّة فيها رجَلُه فينزوي بعُضها إىل بعٍض، فتقوُل: َقطْ َمزِيدٍ َهْل ِمْن 
  .ارِ النَّ  }، هذا ذكرُ َهِل اْمَتَألِْت َوتـَُقوُل َهْل ِمْن َمزِيدٍ يكفي، أي: حسيب حسيب، {
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} ) َهَذا َما تُوَعُدوَن ِلُكلِّ َأوَّاٍب َحِفيظٍ ٣١اْجلَنَُّة لِْلُمتَِّقَني َغْريَ بَِعيٍد (َوأُْزلَِفِت { تْ بَ } أي: قـُرِّ َوأُْزلَِفِت اْجلَنَّةُ {
} َحِفيظٍ { إىل هللاِ  } رجَّاعٍ ِلُكلِّ َأوَّابٍ نيا {يف الدُّ  وهُ متُ دْ ذي قد ُوعِ } هذا الَّ َهَذا َما تُوَعُدونَ هلم: { يقالُ  :يعين

  }. وَّاٍب َحِفيظٍ ِلُكلِّ أَ  َهَذا َما ُتوَعُدونَ { حافظٍ 
ْلَغْيبِ { ِ ي ويؤدِّ  هُ حمارمَ  لغيب فيرتكُ  ذي خيشى هللاَ هو الَّ  ،احلفيظِ  األوَّابِ  } هذا تفسريُ َمْن َخِشَي الرَّْمحََن 

ْلَغْيِب َمْن َخِشَي ه، { ربَّ إالَّ  احملارمِ  واجتنابِ  الفرائضِ  يف أداءِ  ه، ال يراقبُ  ربَّ إالَّ  ، ال يراقبُ هفرائضَ  ِ الرَّْمحََن 
ْلَغْيِب َوَجاَء بَِقْلٍب }، {َوَجاَء ِبَقْلٍب ُمِنيبٍ { تٍ ُخمبِ  ذليلٍ  } طائعٍ َوَجاَء ِبَقْلٍب ُمِنيبٍ  ِ َمْن َخِشَي الرَّْمحََن 

  }ُمِنيبٍ 
هلم:  قالُ يُ  ما ختافون، وحنيَ  ن كلِّ ساملني مِ  }اْدُخُلوَها ِبَسَالمٍ {: قنيَ للمتَّ  قالُ } يعين: يُ اْدُخُلوَها{
 } ذلكَ َذِلَك يـَْوُم اْخلُُلودِ { ارِ النَّ  وا من خطرِ وا من خطرها، أمنُ وها وأَِمنُ ار وجتاوزُ وا من النَّ } قد جنَ اْدُخُلوَها{

هللا،   هللا، ال إله إالَّ ، ال إله إالَّ ائمةُ الدَّ  واإلقامةُ  ،ةيف اجلنَّ  اخللودِ  ، يومُ اخللودِ  ذي يدخلون فيه هو يومُ الَّ  اليومُ 
  .ووعيدٌ  ة! وعدٌ جلنَّ  ار، واملوعودِ لنَّ  املوعودِ  الفريقني: بنيَ  بنيَ  شتَّانَ 

 واملشاربِ  عيم من املطاعمِ النَّ  ما يشاؤون من أصنافِ  كلَّ   هم أنَّ هذا من نعيمِ  }َهلُْم َما َيَشاُءوَن ِفيَها{
: يقولُ  ، هللاُ } يعين: وعندَ َيَشاُءوَن ِفيَها َوَلَديْـَنا َمزِيدٌ َهلُْم َما { موجودٌ  ذلكَ  كلُّ   واملساكنِ  واملناكحِ  واملالبسِ 

نَّ "املزيدِ  ت يف تفسريِ ، وجاءَ  مزيدٌ وعندَ   َأْحَسُنوا لِلَِّذينَ ه تعاىل: {، كما يف قولِ ه الكرميِ إىل وجهِ  ظرُ ه النَّ " 
َدةٌ  اْحلُْسَىن   ه تعاىل، وهو أعظمُ إىل وجهِ  ظرُ هو النَّ  املزيدَ  وأ دةَ الزِّ  ة أنَّ نَّ ها يف السُّ تفسريُ  جاءَ ] ٢٦[يونس:} َوِزَ

(إنَّكم : المُ والسَّ  الةُ عليه الصَّ  م، وقد قالَ تعاىل، إىل رِّ  هم إىل هللاِ نظرُ  ةِ اجلنَّ  أهلِ  نعيمِ  ، وهو أعظمُ نعيمٍ 
ا حْ تروَن الشَّمَس صَ سرتوَن ربَّكم كما تروَن القمَر ليلَة البدِر ال ُتَضاُموَن يف رؤيِتِه وكما  ًوا ليَس دوَ

َّ الُّ الضَّ  الكالمِ  وأهلُ  الِبدعِ  ا أهلُ يؤمنون بذلك، وأمَّ  واجلماعةِ  ةِ نَّ السُّ  ، وأهلُ سحاٌب)  هللاِ  م ينكرون رؤيةَ ون فإ
  }.َوَلَديـَْنا َمزِيدٌ { ةَ نَّ والسُّ  م، فخالفوا الكتابَ املؤمنني لرِّ  رؤيةَ 

َلُهْم { املاضيةِ  بني من األممِ تعاىل مبا جرى على املكذِّ  رُ ، يُذكِّ القيامةِ  يف شأنِ  هذا البيانِ  بعدَ  مثَّ  وََكْم أَْهَلْكَنا قـَبـْ
ُهْم َبْطًشا فـَنَـقَُّبوا ِيف اْلِبَالِد َهْل ِمْن حمَِيصٍ  ديدٌ ِمْن قـَْرٍن ُهْم َأَشدُّ ِمنـْ ومن  ار قريشٍ كفَّ -ار للكفَّ  } وهذا فيه 

َلُهْم ِمْن {، كثريٌ   وهذا يف القرآنِ  املاضيةِ  والقرونِ  مبا جرى على األممِ  هم هللاُ رُ يذكِّ  -راهمجرى جم وََكْم أَْهَلْكَنا قـَبـْ
ُهْم َبْطًشا فـَنَـقَُّبوا ِيف اْلِبَالِد َهْل ِمْن حمَِيصٍ    }.قـَْرٍن ُهْم َأَشدُّ ِمنـْ

ِإنَّ ِيف َذِلَك َلذِْكَرى ِلَمْن َكاَن َلُه { ما تقدَّمَ  إىل كلِّ  ا إشارةٌ فيه ، هذه اآليةُ } هذه كلمةٌ ِإنَّ ِيف َذِلَك َلذِْكَرى{
بذلك  انتفعَ  القلبِ  وهو حاضرُ  معَ وألقى السَّ  واعٍ  له قلٌب حيٌّ  ن كانَ } فمَ قـَْلٌب َأْو أَْلَقى السَّْمَع َوُهَو َشِهيدٌ 

ِإنَّ { ذكريِ ذا التَّ  ه ال ينتفعُ فإنَّ  ًضا عن هدى هللاِ هلواه معرِ  اعً بِ تَّ مُ   وكانَ غافًال  ًضا وكانَ عرِ مُ  ا من كانَ ، أمَّ وتذكَّرَ 
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 ورةِ السُّ  لِ من أوَّ  مَ ما تقدَّ  إىل كلِّ  } فهذه إشارةٌ ِيف َذِلَك َلذِْكَرى ِلَمْن َكاَن لَُه قـَْلٌب َأْو أَْلَقى السَّْمَع َوُهَو َشِهيدٌ 
  .هِ وأصغى بسمعِ  هُ إىل هنا، فيها ذكرى ملن وعى قلبُ 

  
  
  )عديِّ السَّ  (تفسريُ  

 هِ وعلى آلِ  دٍ نا حممَّ على نبيِّ  المُ والسَّ  الةُ ، والصَّ العاملنيَ  ربِّ  ِ  ، احلمدُ حيمِ الرَّ  محنِ الرَّ  هللاِ  القارئ: بسمِ 
{يـَْوَم  تعاىل: هللاِ  قولِ  يف تفسريِ  -رَمحُه ُهللا تعاىل- عديُّ السَّ  محنِ الرَّ  عبدُ  يخُ الشَّ  ، قالَ أمجعنيَ  هِ وصحبِ 

تَ ...نـَُقوُل ِجلََهنََّم َهِل اْمَتَألِْت َوتـَُقوُل َهْل ِمْن َمزِيدٍ    :} اآل
فيها، {َوتـَُقوُل َهْل  يَ لقِ ما أُ  ن كثرةِ مِ  ِت} وذلكَ : {يـَْوَم نـَُقوُل ِجلََهنََّم َهِل اْمَتألْ هِ فًا لعبادِ خموِّ  تعاىل يقولُ 

رمنيَ ، مِ دةَ الزِّ  تطلبُ  ِمْن َمزِيٍد} أي: ال تزالُ    .ا، وغيظًا على الكافرينَ ، غضًبا لرِّ نيَ العاصِ  ن ا
 حىتَّ  ]١٣[السجدة: {ألْمألنَّ َجَهنََّم ِمَن اْجلِنَِّة َوالنَّاِس َأْمجَِعَني} :تعاىل ا، كما قالَ هَ ْألَ مَ  ها هللاُ وقد وعدَ 

، قطْ  : قطْ ، وتقولُ ها على بعضٍ ، فينزوي بعضُ شبيهِ عن التَّ  هةَ منزَّ ـال الكرميةَ  هُ عليها قدمَ  ةِ زَّ العِ  ربُّ  يضعَ 
  .تُ وامتألْ  تُ قد اكتفيْ 

ا ، وإمنَّ رورِ والسُّ  ةِ ربَْ ، واحلَ املقيمِ  عيمِ ن النَّ ما فيها، مِ  رُ نظَ ويُ  دُ شاهَ تُ  حبيثُ  تْ بَ رِّ {َوُأْزلَِفِت اْجلَنَُّة} أي: قُـ 
 املنقادينَ  مرِّ  ألوامرِ  املمتثلنيَ  - هِ وكبريِ  هِ صغريِ - ركِ للشِّ  اركنيَ م، التَّ لرِّ  قنيَ املتَّ  لِ ألج ؛تْ بَ رِّ وقُ  تْ فَ زلِ أُ 

 اوما فيها، ممَّ  ةُ اجلنَّ  : {َهَذا َما تُوَعُدوَن ِلُكلِّ َأوَّاٍب َحِفيٍظ} أي: هذهِ هنئةِ التَّ  هلم على وجهِ  قالُ ، ويُ لهُ 
 هِ بذكرِ  األوقاتِ  يف مجيعِ  إىل هللاِ  اعٍ أي: رجَّ  ابٍ أوَّ  كلَّ   هللاُ  يت وعدَ الَّ  ، هيَ األعنيُ  وتلذُّ  األنفسُ  تشتهيهِ 

  .هِ ورجائِ  هِ وخوفِ  هِ ودعائِ  بهِ  واالستعانةِ  هِ وحبِّ 
، الوجوهِ  على أكملِ  لهُ  واإلكمالِ  اإلخالصِ  على وجهِ  هِ الِ متث بهِ  هللاُ  على ما أمرَ  افظٍ حم{َحِفيٍظ} أي: 

  .هِ حلدودِ  حفيظٍ 
 يف حالِ  هللاِ  على خشيةِ  والزمَ  هِ لرمحتِ  جاءِ ، والرَّ هِ بربِّ  املعرفةِ  على وجهِ  هُ {َمْن َخِشَي الرَّْمحََن} أي: خافَ 

 اسِ النَّ  نظرِ  يف حالِ  هُ خشيتُ  ا، وأمَّ ةُ احلقيقيَّ  اخلشيةُ  هيَ  ، وهذهِ اسِ النَّ  عن أعنيِ  هِ أي: مغيبِ  هِ يبِ غَ 
ءً  فقد تكونُ  هموحضورِ   يف الغيبِ  ُتهُ خشي :افعةُ النَّ  ا اخلشيةُ ، وإمنَّ على اخلشيةِ  ، فال تدلُّ ومسعةً  ر

   .هادةِ والشَّ 
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بةُ  هُ {َوَجاَء بَِقْلٍب ُمِنيٍب} أي: وصفُ   األتقياءِ  هلؤالءِ  قالُ ، ويُ إىل مراضيهِ  دواعيهِ  ، واجنذابُ إىل موالهُ  اإل
لسَّ : {اْدُخُلوَها ِبَسالٍم} أي: دخوًال األبرارِ   مكارهِ  مجيعُ  ، مأموً فيهِ رورِ والشُّ  ن اآلفاتِ مِ  المةِ  مقروً 
، وال وال موتَ  لهُ  ذي ال زوالَ ، {َذِلَك يـَْوُم اْخلُُلوِد} الَّ وال تنغيصَ  رَ دَ هم، وال كَ لنعيمِ  ، فال انقطاعَ األمورِ 
  .راتِ دِّ كَ مُ ـال نمِ  شيءَ 

َنا}وَ {فيها  حاصلٌ  فهوَ  هممشيئتُ  بهِ  تْ قَ ما تعلَّ  {َهلُْم َما َيَشاُءوَن ِفيَها} أي: كلُّ  {َمزِيٌد}  ذلكَ  فوقَ  َلَديـْ
 ، وأعظمُ بشرٍ  على قلبِ  وال خطرَ  تْ مسعَ  وال أذنٌ  تْ رأَ  ا ال عنيٌ ممَّ  حيمُ الرَّ  محنُ الرَّ  هم بهِ ميدُّ  أي: ثوابٌ 

ِمن  هُ نسألُ ف، هِ بقربِ  مُ نعُّ ، والتَّ هِ كالمِ   بسماعِ  عُ متُّ ، والتَّ الكرميِ  هللاِ  إىل وجهِ  ظرُ النَّ  :هُ وأفضلُ  هُ وأجلُّ  ذلكَ 
  فضِلِه.

ُهْم َبْطًشاقاَل هللاُ تعاىل: { َلُهْم ِمْن قـَْرٍن ُهْم َأَشدُّ ِمنـْ َت.وََكْم َأْهَلْكَنا قـَبـْ   } اآل
َلُهْم ِمْن قـَْرٍن} أي: أممً  :-سولِ للرَّ  بنيَ املكذِّ  فًا للمشركنيَ خموِّ -تعاىل  يقولُ  هم  ا كثريةً {وََكْم َأْهَلْكَنا قـَبـْ
رًا يف األرضِ  ةً بطًشا أي: قوَّ  ن هؤالءِ مِ  أشدُّ    .وآ

نَـقَُّبوا ِيف اْلِبالِد} أي: بنَ وهلذا قالَ  وا وأجرَ ، وا األشجارَ ، وغرسُ فيعةَ الرَّ  واملنازلَ  املنيعةَ  وا احلصونَ : {فـَ
ارَ  تِ وجحدُ  هللاِ  وا رسلَ بُ ا كذَّ وا، فلمَّ رُ وا، ودمَّ رُ وا، وعمَّ ، وزرعُ األ ، األليمِ  لعقابِ  هم هللاُ أخذَ  هِ وا آ

 نِ غْ ، فلم تُـ وال منقذَ  م نزلَ  حنيَ  هللاِ  ن عذابِ هلم مِ  ٍص} أي: ال مفرَّ ، {َهْل ِمْن حمَِيديدِ الشَّ  والعذابِ 
  هم.م، وال أوالدُ أمواهلُ م، وال ُ عنهم قوَّ 

 شيءٌ  عليهِ  ا إذا وردَ ، فهذ، زكيٌّ ، ذكيٌّ حيٌّ  عظيمٌ  {ِإنَّ ِيف َذِلَك َلذِْكَرى ِلَمْن َكاَن لَُه قـَْلٌب} أي: قلبٌ 
تِ مِ  تِ  هُ ن ألقى مسعَ مَ  وكذلكَ  ،فارتفعَ  ا وانتفعَ  رَ تذكَّ  هللاِ  ن آ  سرتشدُ استماًعا يَ  ها، واستمعَ هللاِ  إىل آ
  وهدى. ، وشفاءٌ ذكرى وموعظةٌ لُه ا أيضً  ، فهذا لهُ {َشِهيٌد} أي: حاضرٌ  هُ وقلبُ  ،بهِ 

تِ  هُ مسعُ  صغِ ذي مل يُ الَّ  ضُ عرِ مُ ـا الوأمَّ  وال تقتضي  هُ عندَ  بولَ ال ق هُ ألنَّ  ؛شيًئا هُ ، فهذا ال تفيدُ إىل اآل
  .نعُتهُ  ن هذامَ  هدايةَ  هللاِ  حكمةُ 

، وفريٌق يزداُد بسماِعه كفرًا، الشيخ:  ً َفأَمَّا الَِّذيَن {النَّاُس عنَد تالوِة القرآِن فريقاِن: فريٌق يزداُد بسماِعه إميا
ً َوُهْم َيْستَـْبِشُروَن ( ُْم ِإميَا ْ ُْم رِْجًسا ِإَىل ١٢٤آَمُنوا فـَزَاَد ْ  }رِْجِسِهمْ ) َوأَمَّا الَِّذيَن ِيف قـُُلوِِْم َمَرٌض فـَزَاَد

َِّ َوَرُسولِهِ {قاَل يف املؤمنني: ] ١٢٥-١٢٤[التوبة: ِ َا اْلُمْؤِمُنوَن الَِّذيَن آَمُنوا  الَِّذيَن ِإَذا ذُِكَر {]، ١٥[احلجرات: }ِإمنَّ
ً َوَعَلى َرِِّمْ  ُْم ِإميَا ْ تُُه زَاَد َ ُْم َوِإَذا تُِلَيْت َعَلْيِهْم آ َُّ َوِجَلْت قـُُلوُ وقاَل يف الفريق ]، ٢[األنفال: }يـَتَـوَكَُّلونَ  ا

ْرُه بِ {اآلخِر:  تـَُنا َوىلَّ ُمْسَتْكِربًا َكَأْن ملَْ َيْسَمْعَها َكَأنَّ ِيف أُُذنـَْيِه َوقـْرًا فـََبشِّ َ  }َعَذاٍب أَلِيمٍ َوِإَذا تـُتـَْلى َعَلْيِه آ
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وأْن ينفَعنا بكتابِه وأن جيعَله حجًَّة لنا ال حجًَّة  هكذا فريقاِن، نسأُل َهللا أن جيعَلنا من املؤمنني ]،٧[لقمان:
  علينا، ما شاَء هللا.
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  ( فتُح الباري)
رَك على نبيِّنا حممٍَّد، وعلى آِلِه وصحِبِه أمجعَني، قاَل  ِ، وصلَّى ُهللا وسلََّم و القارئ: بسِم ِهللا، واحلمُد 

":ابُن رجٍب رمحَُه هللاُ تعاىل يف كتابِِه: "فتِح ا   لباري يف شرِح صحيِح البخاريِّ
َِّ ْبُن يَزِيَد، قَاَل: : ن شاءَ مَ لِ  صالةٌ  نيِ أذانَ  كلِّ   بنيَ  بُ : -رَمحُه ُهللا تعاىل-قاَل البخاريُّ  ثـََنا َعْبُد ا َحدَّ

َِّ ْبِن ُمَغفٍَّل، قَاَل: قَاَل  َِّ ْبِن بـَُرْيَدَة، َعْن َعْبِد ا ثـََنا َكْهَمُس ْبُن احلََسِن، َعْن َعْبِد ا َصلَّى - رسوُل هللاِ َحدَّ
  ).ِلَمْن َشاءَ (، مثَُّ قَاَل ِيف الثَّالِثَِة: )ُكلِّ َأَذاَنْنيِ َصَالةٌ   َبْنيَ ُكلِّ َأَذاَنْنيِ َصَالٌة، َبْنيَ (: -هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ 

َ   ، وإنْ نيِ املتواليَ  نيِ األذانَ  املرادُ  ، وليسَ "واإلقامةُ  األذانُ : "يف احلديثِ  نيِ ألذانَ  املرادَ  أنَّ  ال اختالفَ   كا
  .نيِ تَ مرَّ  رَ إذا تكرَّ  الفجرِ  كأذانِ   نيِ مشروعَ 

ما ؛ ألَّ يف هذا احلديثِ  اجلمعةِ  اين يومَ والثَّ  لِ األوَّ  األذانِ  بنيَ  الةِ الصَّ  هم يف دخولِ بعضُ  فَ وقد توقَّ 
نِ   لِ األوَّ  األذانِ  بنيَ  الةُ الصَّ  ، وكما ال تدخلُ يف احلديثِ  : ال يدخلُ هُ رْ ، وعلى ما قرَّ مشروعانِ  أذا

يف  رُ ذكَ رى، تُ أخ ةٍ  إليها؛ ألدلَّ مندوً  حسنةً  والِ الزَّ  بعدَ  اجلمعةِ  يومَ  الةُ الصَّ  تِ كانَ   ، وإنْ اين للفجرِ والثَّ 
  .هللاُ  شاءَ  إنْ  ""اجلمعةِ 
 ا أذانُ ، فأمَّ اخلمسِ  لواتِ الصَّ  يف مجيعِ  واإلقامةِ  األذانِ  بنيَ  الةُ : الصَّ فيهِ  يدخلُ  مغفلٍ  ابنِ  وحديثُ 

  .العلماءِ  مجهورِ  عليهما عندَ  زادُ ، وال يُ ركعتا الفجرِ  هُ بعدَ  عُ شرَ فيُ  بحِ الصُّ 
  املسجدَ  دخلَ  ، مثَّ هِ يف بيتِ  يت الفجرِ ى ركعن صلَّ مَ  منهم: إنَّ  كثريٌ    قالَ حىتَّ 
 قطَ السَّ  أنَّ  ه يظهرُ فيما بعدَ  "، لكن ِمن نظرِ املسجدِ  ةَ ي حتيَّ : "ال يصلِّ طٌ ه سقْ أنَّ  اهرُ : كذا والظَّ قُ احملقِّ  قالَ 
  .أمحدَ  لإلمامِ  ه كالمٌ من هذا، ولعلَّ  أكربُ 

  
  ها.وال غريِ  األسبابِ  ن ذواتِ مِ  ًئاهي شيالنَّ  أوقاتِ  ي يفال يصلِّ  هُ أنَّ  عنهُ  األظهرَ  يعين أنَّ قاَل: 
 مثَّ  املسجدِ  ةَ حتيَّ  حينئذٍ  اخلُ ي الدَّ ، فيصلِّ افعيِّ الشَّ  ، كقولِ األسبابِ  ي ذواتِ يصلِّ  هُ أنَّ  :أخرى روايةٌ  وعنهُ 

  .جيلسُ 
  .هي مستوفاةً النَّ  حاديثِ أعلى  يف الكالمِ  املسألةُ  هذهِ  تْ مَ وقد تقدَّ 

  .كثرينَ األ عندَ  واتبِ ن الرَّ مِ  ، وهيَ ركعاتٍ  ربعِ أأو  نيِ ها بركعتَ قبلَ  عُ طوُّ التَّ  بُّ ستحَ يُ  هُ نَّ إ، فهرُ الظُّ  اوأمَّ 
  .قالٌ ها مَ أكثرِ  أسانيدِ ، يف أحاديثٌ  مسِ الشَّ  زوالِ  عقبَ  الةِ يف الصَّ  يَ وِ وقد رُ 
  .استكثرَ  ن شاءَ ومَ  استقلَّ  ن شاءَ ، فمَ صالةٍ  وقتُ  هوَ  هرِ للظُّ  نيِ ذانَ األ ؛ فما بنيَ حالٍ  وبكلِّ 
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 ربعِ يف األ ، وقد وردَ هما صالةٌ بينَ  عُ شرَ يُ  هُ نَّ أعلى  يدلُّ  ، فهذا احلديثُ العصرِ  لصالةِ  نيِ ذانَ األ بنيَ  اوأمَّ 
  ا.أيضً  كعتنيِ ، ويف الرَّ دةٌ متعدِّ  أحاديثُ  صرِ الع قبلَ 

  ا. ا ال تلتحقُ َّ أعلى  ؟ واجلمهورُ واتبِ الرَّ  ننِ لسُّ  وا: هل يلتحقُ واختلفُ 
  .فيهِ  الةِ الصَّ  ةِ على مشروعيَّ  يدلُّ  ، فهذا احلديثُ املغربِ  قبلَ  نيِ ذانَ األ بنيَ  اوأمَّ 

  :يف ذلكَ  العلماءُ  وقد اختلفَ 
  هم.وغريِ  نيَ الكوفيِّ  قولُ  ، وهوَ ي املغربَ  يصلِّ هي حىتَّ النَّ  وقتُ  ال يزولُ : ، وقالَ هُ ن كرهَ فمنهم مَ 
سن قالَ ومنهم مَ  ِ ت:    ، عن أمحدَ  روايةٌ  ا، وهوَ حبا
 (صلُّوا قبَل املغرِب، صلُّوا قبَل املغرِب، صلُّوا قبَل املغرِب): خاصٌّ  حديثٌ  فلقد جاءَ  حيحُ وهو الصَّ الشيخ: 
َّ  اجلاهلُ   يظنُّ واري حىتَّ يبتدرون السَّ  -فُ ه املؤلِّ سيذكرُ -يبتدرون  حابةُ وكان الصَّ   ن كثرةِ وا مِ م قد صلَّ أ

  تـَنَـفُِّلِهم.
  

سن قالَ ومنهم مَ القارئ:  ِ ت:   ،؛ هلذا احلديثِ لفِ ن السَّ مِ  طائفةٍ  ، وقولُ عن أمحدَ  روايةٌ  ا، وهوَ حبا
  املاضي. يف البابِ  أنسٍ  وحلديثِ 
ن مِ  أكثرَ  ، فال يفيدُ ن حمظورٍ مِ  ا إطالقٌ  مرُ ، واألةٍ بَّ ستحَ وال مُ  مكروهةٍ  ، غريُ مباحةٌ  هيَ  :ن قالَ ومنهم مَ 

بسطَ  ، وسيأيت القولُ عن أمحدَ  روايةٌ  ، وهوَ حةِ اإل   تعاىل. هللاُ  شاءَ  إنْ  آخرَ  ن هذا يف موضعٍ مِ  فيها 
َ  للعصرِ  نيِ ذانَ األ بنيَ  الةِ كالصَّ   ، فهيَ للعشاءِ  نيِ ذانَ األ بنيَ  الةُ الصَّ  اوأمَّ  َّ ودو   يقولُ قائًال   ال نعلمُ ا؛ فإ
  .واتبِ الرَّ  ننِ لسُّ  لتحقُ ا تَ َّ 

  إليكم هللاُ  انتهى أحسنَ 
  انتهى؟ الشيخ: 

  إليكم هللاُ  : أحسنَ القارئ
  ا. خريً  هللاُ  ، جزاكَ رمحه هللاُ الشيخ: 

على  هذا يدلُّ  )...َبْنيَ ُكلِّ أََذاَنْنيِ َصالٌَة، َبْنيَ ُكلِّ (ه، وهو على إطالقِ  واضحٌ  حديثٌ  هذا احلديثَ  أنَّ  املهمُّ 
(ال يـَُردُّ الدُّعاُء بَني األذاِن ه: ا يعضدُ يضً ه ألوات، ولعلَّ الصَّ  يف كلِّ  واإلقامةِ  األذانِ  الة بنيَ الصَّ  استحبابِ 
 (ال يـَُردُّ الدُّعاُء بَني األذاِن واإلقامِة)عاء الدُّ  الة وبنيَ الصَّ  بنيَ  عاء فيجمعُ للدُّ  موضعٌ  الةُ والصَّ  واإلقامِة)
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 طَ  يفرِّ الَّ  أعلى املسلمني ينبغي للمسلمِ  ُميسَّرةٌ  خريٍ  ، فهذه أبوابُ نيِ من احلديثَ  بكلٍّ  ي ويدعو ويعملُ فيصلِّ 
  ك.عبادتِ  نِ ك وحسك وشكرِ ا على ذكرِ نَّ أعِ  همَّ ، اللَّ لنا ولكم اإلعانةَ  هللاَ  فيها، نسألُ 
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  )بصرةُ (التَّ  
رَك على نبيِّنا حممٍَّد وعلى بسِم ِهللا الرَّمحِن الرَّحيِم، القارئ:  ِ ربِّ العاملَني، وصلَّى ُهللا وسلََّم و احلمُد 

ريازيُّ قاَل  :ِه وصحِبِه أمجعَني، أمَّا بعدُ آلِ  يف: "التَّبصرِة يف أصوِل  -رَمحُه ُهللا تعاىل–أبو الفرِج الشِّ
يِن":   الدِّ

َنا ِإلَْيكَ {: "واحتجَّ أيًضا بقولِِه تعاىل: -رمحَُه هللاُ -قاَل  لَِّذي َأْوَحيـْ ِ َنا لََنْذَهَنبَّ  ] ٨٦[اإلسراء: }َولَِئْن ِشئـْ

  والذَّهاُب هَو الفناُء فيكوُن الذَّهاُب فيِه فناَءُه، وإمنَّا يفىن ما كاَن خملوقًا
َّ  هذا ظاهرٌ  ،هايعين كلُّ الشيخ:  هلذه  ، فهو يعرضُ خملوقٌ  القرآنَ  ة املعتزلة على أنَّ أدلَّ  ها يف سياقِ ا كلُّ أ

ِ  ،داحضةٌ  ها شبهاتٌ ، وكلُّ بهاتِ الشُّ    .احلمدُ  و
  

ا معناُه  لَِّذي َولَِئْن {القارئ: واجلواُب أْن نقوَل: هذا منهم جهٌل منهم بتأويِل القرآِن، وإمنَّ ِ َنا لََنْذَهَنبَّ  ِشئـْ
َنا ِإلَْيكَ  أي: إْن شْئنا أنسْيناَك ما أوحْينا إليَك؛ ألنَّ هذا سائٌغ يف اللُّغِة، ألنَّ الرَّجَل  ]٨٦[اإلسراء: }َأْوَحيـْ

ُتها.   إذا نسَي آيًة يقوُل: "ذهَبْت عليَّ وعينِّ آيُة كذا، وذهَبْت عليَّ سورُة كذا" أي: نسيـْ
َنا ِإلَْيكَ {خُر: وهَو أنَُّه ُحيتَمُل أْن يكوَن معناُه: واجلواُب اآل لَِّذي َأْوَحيـْ ِ َنا لََنْذَهَنبَّ   ]٨٦[اإلسراء: }َولَِئْن ِشئـْ

ا امنتَّ عليِه احلقُّ  ببقاِء كالِمِه يف صدرِِه  -سبحانَُه وتعاىل-أي: لنرفَعنَُّه ِمن الصُّدوِر واملصاحِف، وإمنَّ
  أي: سنثبُتُه يف صدِرَك فال تنسى.] ٦[األعلى: }َك َفَال تـَْنَسىَسنـُْقرِئُ {فقاَل تعاىل: 

تٍ {واحتجَّ بقولِِه تعاىل:    وما لُه مثٌل فهَو خملوٌق. ]١٣[هود: }فَْأُتوا بَِعْشِر ُسَوٍر ِمْثِلِه ُمْفَرتََ
، فإْن كاَن   ]١٣[هود: }َفْأتُوا بَِعْشِر ُسَوٍر ِمْثِلهِ {واجلواُب: هَو أنَّ معىن اآليِة:  ألنَّكم زعْمُتم أنَُّه كالُم آدميٍّ

توا بسورٍة ِمن  -سبحانَُه وتعاىل-فأعجَزهم احلقُّ  ]١٣:هود[} فَْأُتوا بَِعْشِر ُسَوٍر ِمْثِلهِ {كما زعْمُتم  أْن 
، بل هَو كالمُ  لنَّظِم والنَّثِر، فلمَّا عجُزوا عن ذلَك علُموا أنَُّه ليَس بكالِم آدميٍّ ِهللا تعاىل، وليَس  مثِلِه 

مبخلوٍق كما زعُموا هم؛ ألنَُّه لو كاَن كما زعُموا لكاَن لُه مثٌل، فلمَّا مل يكْن لُه مثٌل وعجُزوا عن إتياِن 
ِء دلَّ على أنَُّه كالُم الباري تعاىل وأنَُّه قدٌمي غُري خملوٍق على ما  م كانُوا ِمن أفصِح الُعر مبثِلِه مَع كوِ

ُه.   ذكْر
َها َأْو ِمْثِلَها{جَّ أيًضا بقولِِه تعاىل: واحت وما كاَن ] ١٠٦[البقرة: }َما نـَْنَسْخ ِمْن آيٍَة َأْو نـُْنِسَها َِْت ِخبَْريٍ ِمنـْ

  بعُضُه خريًا ِمن بعٍض كاَن خملوًقا.
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َها{واجلواُب أْن نقوَل: أنَّ معىن قولِِه:  يت منها خبٍري، كما قاَل هللاُ  ]١٠٦[البقرة: }َِْت ِخبَْريٍ ِمنـْ أي: 
َها{تعاىل:  َلُه َخْريٌ ِمنـْ حلََْسَنِة فـَ ِ حلسنِة ها هنا هَو قوُل: "ال إلَه إالَّ هللاَ، ] ٨٩[النمل: }َمْن َجاَء  فإنَّ املراَد 

يت منها خبٍري، فكذلَك معىن اآليِة وهَو قولُُه:  ا معىن اآليِة:  َما نـَْنَسْخ ِمْن آيٍَة َأْو {حممٌد رسوُل ِهللا"، وإمنَّ
َها َأْو ِمْثِلَها َهاقد قيَل يف معىن: { ]١٠٦[البقرة: }نـُْنِسَها َِْت ِخبَْريٍ ِمنـْ } أي: حبكٍم أخفَّ منها َِْت ِخبَْريٍ ِمنـْ

  كالِم فال.} أي: حكٌم مثُل حكِمها، فأمَّا أْن يكوَن أراَد بِه املفاضلَة واملثليََّة يف الَأْو ِمْثِلَهاحكًما {
على ذلك  ، كما دلَّ يتفاضلُ  هللاِ  كالمَ   : أنَّ وابُ ، والصَّ ال يتفاضلُ  هللاِ  كالمَ   نَّ  ه على قولٍ وهذا كأنَّ الشيخ: 

: آية يف كتاب هللاِ  آيةٍ  ، وأعظمُ القرآنِ  ثلثَ  ، وسورة اإلخالص تعدلُ الكرسيِّ  ، كما يف آيةِ هللاِ  رسولِ  ةُ سنَّ 
بور مثلها، وراة وال يف اإلجنيل وال يف الزَّ يف التَّ  ، وليسَ ا هللاُ أنزهلَ  تْ نزلَ  سورةٍ  أفضلُ  الفاحتةِ  ، وسورةُ الكرسيِّ 

ت الصِّ يتفاضلُ  هللاِ  كالمَ   : أنَّ وابُ فالصَّ  ا، فأين سورةُ  فات تتفاضلُ ، وآ  ن سورةِ " مِ تْ : "تبَّ مبضمو
ذاك  ، كما قالَ بِّ الرَّ  لصفةِ  نةٌ ، وهذه متضمِّ البشرِ  من أشقياءِ  شقيٍّ  لوعيدِ  نةٌ ؟ فهذه متضمِّ "اإلخالص"
َّ جلُ الرَّ  َّ املؤلِّ  ها". فعبارةُ فأ أحبُّ  هللاِ  ا صفةُ : "إ   .هللاِ  يف كالمِ  لِ فاضُ إىل عدم التَّ  ه يذهبُ ا تقتضي أنَّ ف كأ
  

َِّ {القارئ: واحتجَّ أيًضا بقولِِه تعاىل:    وكلُّ مقدوٍر خملوٌق. ]٣٨[األحزاب:} َقَدرًا َمْقُدورًاوََكاَن َأْمُر ا
مِر  ؛ ألنَّ املقدوَر ال يكوُن إالَّ  مِر ِهللا تعاىل مقدورًا مكوً واجلواُب: هَو أنَّ معىن اآليِة: وكاَن املقدوُر 

  ِهللا تعاىل.
َُّ ُموَسى َتْكِليًما{واحتجَّ أيًضا بقوِلِه تعاىل:  وهَو يف وزِن: "فضََّلُه تفضيًال" وهذا ] ١٦٤اء:[النس} وََكلََّم ا

  يدلُّ على أنَُّه مفعوٌل، وكلُّ ما وقَع عليِه الفعُل فهَو خملوٌق.
كيًدا، وهَو يف  ، وإمنَّا هَو مصدٌر دخَل يف الكالِم  َّ نقوُل: إنَّ هذا ليَس مبفعوٍل حقيقيٍّ واجلواُب هَو أ

ثبَت أنَّ العلَم ليَس املُراُد منُه الفعَل وكذلَك الكالَم، وأمَّا قولُُه: "كلُّ ما وقَع وزِن: "علََّمُه تعليًما" مثَّ 
مجاٍع منَّا ومنكم ويلزُمنا  عليِه الفعُل فهَو خملوٌق" فإنَُّه كالٌم فاسٌد؛ ألنَّ َهللا معلوٌم لقلوبِنا، ومعبوٌد منَّا 

ُه وكذلَك هَو منظوٌر ألعيِننا على أصِلنا، وال يُوِجُب ذلَك  معرفُتُه، وال يُوِجُب كونُُه خملوقًا، فكذلَك كالمُ 
  كونُُه خملوقًا فكذلَك كالُمهُ 

ً  هللاَ  ة أنَّ نَّ السُّ  أهلِ  ، على مذهبِ القيامةِ  نا" يعين: يومَ عينِ  "منظورٌ الشيخ:  يراه املؤمنون وينظرونه ِعيا
 ، وهللاُ فهو خملوقٌ  عليه الفعلُ  ما وقعَ  كلَّ   ا أنَّ ذي مضموُ الَّ  ةَ جَ مِ السَّ  بهةَ هذه الشُّ  يردُّ  بصارهم، واملؤلِّفُ 
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"، ذكرًا كثريًا، اذكروا هللاَ  : "اذكروا هللاَ سبحانه وتعاىل، تقولُ  ومذكورٌ  ه مسموعٌ وكالمُ  ومسموعٌ  تعاىل معلومٌ 
  .مذكورٌ  ، هللاُ " يعين: مذكورٌ مفعولٌ  : "هللاُ حو ويف اإلعرابِ يف النَّ  قالُ يُ 

  
 - صلَّى ُهللا عليِه وسلَّمَ -عن النَّيبِّ  -رضَي ُهللا عنهُ - القارئ: واحتجَّ أيًضا مبا روى عمراُن بُن حصٍني 

ْبَل َأْن َخيُْلَق الذِّْكَر، مثَُّ َخَلَق الذِّْكَر َفَكَتَب ِفيِه ُكلَّ َشْيءٍ (أنَُّه قاَل:  ُ قـَ َّ   ).َكاَن ا
، وقاَل: هذا حديٌث موضوٌع، وإْن صحَّ مل -رمحَُه هللاُ -واجلواُب: هَو أنَّ هذا حديٌث ضعََّفُه إماُمنا أمحُد 

والذِّكُر ال ُيكَتُب فيِه، فُعِلَم أنَّ املُراَد هَو حملُّ  )مثَُّ َخَلَق الذِّْكَر َفَكَتَب ِفيهِ (يكْن فيِه حجٌَّة؛ ألنَُّه قاَل: 
  اللَّوُح احملفوظُ  الذِّكِر الَّذي هوَ 

َنا ِيف الزَّبُوِر ِمْن بـَْعِد الذِّْكِر َأنَّ اْألَْرضَ {الشيخ:    ]١٠٥[األنبياء: ...}َولََقْد َكتَـبـْ
سِم الشَّيِء، كقولِِه تعاىل:  ِإنَّ ِيف َذِلَك َلذِْكَرى ِلَمْن َكاَن لَُه {القارئ: وال ميتنُع أْن ُيسمَّى حملُّ الشَّيِء 

واملُراُد به: ملن كاَن لُه عقٌل، فسمَّى العقَل قلًبا؛ ألنَُّه حملٌّ لُه، وكذلَك مسَّى النَّجَو ] ٣٧[ق: }قـَْلبٌ 
ُه، وكذلَك أيًضا  َّ مسِه؛ لقرِبِه وجماورتِِه إ غائطًا، والغائُط: هَو املكاُن املطمِئُن ِمن األرِض، فسمَّى النَّجَو 

  قوُل الشَّاعِر:
لنِّس ملزاِد األثقلِ متشي اهلُويىن    ا البـُزَِّل ... مشَي الرُّويَِّة 

اورتِِه لُه وقربِِه منُه.   فسمَّى البعَري راويًة؛ لقربِِه منها، وكذلَك أيًضا مسَّى اللَّوَح احملفوَظ ِذكًرا 
يت سورُة البقر أنَُّه قاَل:  -صلَّى ُهللا عليِه وسلَّمَ -واحتجَّ أيًضا مبا ُرِوَي عن النَّيبِّ  ِة وآِل عمراَن يوَم (

ما غمامتاِن أو غيايتاِن) َّ : (جييُء القرآُن يوَم القيامِة يف -صلَّى ُهللا عليِه وسلَّمَ - وكذلَك قولُُه  القيامِة كأ
) وكلُّ ]١[امللك: }تـََباَرَك الَِّذي بَِيِدِه اْلُمْلكُ { (إنَّ سورًة جتادُل عن صاحِبها وهَي:أحسِن صورٍة)، وقولُُه: 

  كاَن هذِه صفُتُه فهَو خملوٌق.ما  
إلمجاِع، والقرآُن ليَس  ا خمالُفنا، ألنَّ الغماَم جسٌم  واجلواُب: هَو أنَّ ظاهَر هذِه األحاديِث ال يقوُل 

  جبسٍم، فحينئٍذ بطَل احتجاُجُه.
يت يوَم القيامِة يف  أحسِن صورٍة، وأنَّ حافَظ وجواٌب آخُر: وهَو أنَّ معىن اخلِرب هَو أنَّ حامَل القرآِن 

نِِه يوَم القيامِة. يت يوَم القيامِة وعلى رأِسِه غمامتاِن يظالَّ   سورِة البقرِة وآِل عمراَن 
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تيان سورةَ  على أنَّ  اللةِ الدَّ  ظاهرُ  احلديثُ الشيخ:   تْ ، ليسَ واحلافظِ  القارئِ  فعلُ  واملرادُ  ،البقرة وآل عمران 
يت فسَّ ا الَّ الغمام، إمنَّ  ا وال مثلَ غمامً  ال يكونُ  هللاِ  ، كالمُ هللاِ  كالمِ   نفسَ  نَّ نَّ السُّ  ه من أهلِ رَ ه من فسَّ رَ ذي   ة 

  .على القراءة، ِفْعُل العاملِ  هذا حممولٌ 
  القارئ: واحتجَّ 

  ؟مواصلٌ الشيخ: 
أنَُّه قاَل:  - رضَي ُهللا عنهُ -ِمن روايِة ابِن مسعوٍد  -صلَّى ُهللا عليِه وسلَّمَ -القارئ: مبا رُِوَي عن النَّيبِّ 

.(   (ما خلَق هللاُ ِمن مساٍء وال أرٍض وال شيٍء أعظَم ِمن آيِة الكرسيِّ
، ألنَّ ق ِد ِمن أمَِّة حممٍَّد واجلواُب: أْن نقوَل: ما خلَق ُهللا أعظَم ِمن قارِئ آيِة الكرسيِّ -دَر العبِد املوحِّ

 - صلَّى ُهللا عليِه وسلَّمَ -أعظُم قدرًا ِمن السَّماِء واألرِض، وهلذا فضََّلُه النَّيبُّ  - صلَّى ُهللا عليِه وسلَّمَ 
  على البيِت احلرامِ 

   على األثر هذا؟ أيش قالَ  (حرمُة املؤِمِن أعظُم ِمن حرمِة هذا البيِت): الشيخ
ئ: يقوُل: صحيٌح موقوٌف على ابِن مسعوٍد، يف احلاشيِة: قاَل البخاريُّ يف "خلِق أفعاِل العباِد": القار 

قاَل سفياُن بُن عيينَة يف تفسريِِه: إنَّ كلَّ شيٍء خملوٌق، والقرآُن ليَس مبخلوٍق، وكالُمُه أعظُم ِمن خلِقِه؛ 
أعظَم ممَّا يكوُن بِه اخللُق، والقرآُن كالُم ِهللا"، وقاَل ألنَُّه يقوُل للشَّيِء: "كْن" فيكوُن، فال يكوُن شيٌء 

ال َوَأنَّ َمْعَىن َذِلَك اْألََثِر أَنَُّه لَْيَس ِيف اْلَمْوُجوَداِت اْلَمْخُلوَقِة َما ُهَو َأْفَضُل ِمْن آيَِة اْلُكْرِسيِّ ابُن تيميَة: "
َا ِهَي َخمُْلوَقٌة أ َّ  

  سفيان ما قالَ  ما قبله، من جنسِ  واب، وهذا من جنسِ وجيه الصَّ : هذا هو التَّ أقولُ الشيخ: 
َا ِهَي َخمُْلوَقةٌ القارئ: ال أ َُّ َأْكَربُ ِمْن ُكلِّ َشْيٍء َوِإْن َكاَن َذِلَك اْلَكِبُري َخمُْلوقًا  ،َّ َُّ تـََعاَىل  ،َكَما يـَُقاُل ا َوَا

  ُة قـَْوَل اْبِن َمْسُعوٍد.لَْيَس ِمبَْخُلوٍق، َوِبَذِلَك َفسََّر اْألَِئمَّ 
  يخ؟الشَّ  هذا من كالمِ الشيخ: 
  نعم القارئ:
  تَ أحسنْ الشيخ: 

ْن قالَ    القارئ: واحتجَّ أيًضا 
  .املستعانُ  ، هللاُ ، رمحه هللاُ ك تقفُ لعلَّ الشيخ: 
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  (زاُد املعاِد)
رَك على نبيِّنا حممٍَّد، وآِلِه  ِ ربِّ العاملَني، وصلَّى ُهللا وسلََّم و القارئ: بسِم ِهللا الرَّمحِن الرَّحيِم، احلمُد 

  أمَّا بعُد: وصحِبِه أمجعَني.
صلَّى ُهللا عليِه -يف كتابِِه: "زاِد املعاِد يف هدِي خِري العباِد  -رمحَُه ُهللا تعاىل-قاَل اإلماُم ابُن القيِِّم 

لَِّد الرَّابِع: -وسلَّمَ  َعاِء قَاَل: ِإَذا اجْ  -َصلَّى ُهللا َعَلْيِه َوَسلَّمَ -َوِهلََذا َكاَن النَِّيبُّ " يف ا َ َحيُّ تَـَهَد ِيف الدُّ ) 
  َ قـَيُّوُم).

  أَْنَت)(اللَُّهمَّ َرْمحََتَك َأْرُجو، َفَال َتِكْلِين ِإَىل نـَْفِسي َطْرَفَة َعْنيٍ، َوَأْصِلْح ِيل َشْأِين ُكلَُّه َال ِإلََه ِإالَّ َوِيف قـَْولِِه: 
َوْحَدُه َوتـَْفِويُض اْألَْمِر ِإلَْيِه، َوالتََّضرُُّع ِإلَْيِه، َأْن ِمْن َحتِْقيِق الرََّجاِء ِلَمِن اْخلَْريُ ُكلُُّه بَِيَدْيِه َواِالْعِتَماُد َعَلْيِه 

َِْثٌري َقوِ  اِء، يٌّ ِيف َدْفِع َهَذا اليـَتَـَوىلَّ ِإْصَالَح َشْأنِِه، َوَال َيِكَلُه ِإَىل نـَْفِسِه، َوالتـََّوسُُّل ِإلَْيِه بِتَـْوِحيِدِه ِممَّا لَُه  دَّ
َُّ وََكَذِلَك قـَْولُُه:  ًئا(ا   ) َريبِّ َال ُأْشِرُك ِبِه َشيـْ

َهلِيَِّة،  (اللَُّهمَّ ِإّينِ َعْبُدَك اْبُن َعْبِدَك): -رضَي ُهللا عنهُ - ا َحِديُث اْبِن َمْسُعودٍ َوَأمَّ  َفِفيِه ِمَن اْلَمَعاِرِف اْإلِ
ئِِه، َوأُمََّهاتِِه، َوَأنَّ َوَأْسَراِر اْلُعُبوِديَِّة َما َال يـَتَِّسُع َلُه ِكَتاٌب َفِإنَُّه يـََتَضمَُّن اِالْعِرتَاَف بُِعُبوِديَِّتِه، َوُعُبوِديَّ  َ ِة آ

ِصيَـَتُه بَِيِدهِ    ، ُيَصّرِفـَُها َكْيَف َيَشاءُ َ
  .أكربُ  ، هللاُ أكربُ  هللاُ لشيخ: ا

، َوَال َحَياًة، َوَال ُنُشورًا؛ ِألَنَّ َمنْ القارئ:  ِصيَـتُُه َفَال َميِْلُك اْلَعْبُد ُدونَُه لِنَـْفِسِه: نـَْفًعا، َوَال َضرا، َوَال َمْوً َ  
َلْيَس ِإلَْيِه َشْيٌء ِمْن َأْمرِِه، َبْل ُهَو َعاٍن ِيف قَـ    ْبَضِتِه َذلِيٌل َحتَْت ُسْلطَاِن قـَْهرِِه.بَِيِد َغْريِِه فـَ

  أسريٌ  :عاين يعينالشيخ: 
ٌن ِألَْصَلْنيِ َعِظيَمْنيِ َعَلْيِهَما َمَداُر التـَّْوِحيدِ  (َماٍض ِيفَّ ُحْكُمَك َعْدٌل ِيفَّ َقَضاُؤَك)َوقـَْولُُه: القارئ:    :ُمَتَضمِّ

ِفَذٌة ِيف َعْبِدِه َماِضَيٌة ِفيِه، َال اْنِفَكاَك لَ  َ َها، َوَال ِحيَلَة َأَحُدُمهَا: ِإثْـَباُت اْلَقَدِر َوَأنَّ َأْحَكاَم الرَّبِّ تـََعاَىل  ُه َعنـْ
  لَُه ِيف َدْفِعَها.

َخيُْرُج ِفيَها َعْن ُموَجِب اْلَعْدِل  َعْدٌل ِيف َهِذِه اْألَْحَكاِم َغْريُ ظَاملٍِ لَِعْبِدِه، َبْل َال  َوالثَّاِين: أَنَُّه ُسْبَحانَهُ 
َيْسَتِحيُل ُصُدورُُه ِممَّ  ، َأْو َجْهلُُه، َأْو َسَفُهُه، فـَ ْحَساِن َفِإنَّ الظُّْلَم َسبَـُبُه َحاَجُة الظَّاملِِ ْن ُهَو ِبُكلِّ َشْيٍء َواْإلِ

  ْن ُهَو َأْحَكُم اْحلَاِكِمنيَ َعِليٌم، َوَمْن ُهَو َغِينٌّ َعْن ُكلِّ َشْيٍء، وَُكلُّ َشْيٍء َفِقٌري ِإلَْيِه، َومَ 
  ، هللا أكرب.أكربُ  هللاُ الشيخ: 
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َعْن ِحْكَمِتِه، َوَمحِْدِه، َكَما ملَْ َختُْرْج َعْن ُقْدرَتِِه َوَمِشيَئِتِه، َفِحْكَمُتُه  َفَال َختُْرُج َذرٌَّة ِمْن َمْقُدورَاتِهِ القارئ: 
َِّ ُهوٌد  ُتُه َوُقْدرَتُُه، َوِهلََذا قَاَل َنِيبُّ ا ِفَذٌة َحْيُث نـََفَذْت َمِشيئـَ َُّ َعَلى نَِبيَِّنا َوَعَلْيِه َوَسلَّمَ -َ َوَقْد  -َصلَّى ا

ِهلَِتِهْم: َخوََّفُه  ِ ََّ َواْشَهُدوا َأّينِ َبِريٌء ِممَّا ُتْشرُِكوَن قـَْوُمُه  يًعا مثَُّ َال  *{ِإّينِ ُأْشِهُد ا ِمْن ُدونِِه َفِكيُدوِين مجَِ
َِّ َريبِّ َورَبُِّكْم َما ِمْن َدابٍَّة ِإالَّ ُهَو آِخٌذ بَِناِصَيِتهَ  *تـُْنِظُروِين  ا ِإنَّ َريبِّ َعَلى ِصَراٍط ِإّينِ تـَوَكَّْلُت َعَلى ا
َأْي: َمَع َكْونِِه ُسْبَحانَُه آِخًذا بِنَـَواِصي َخْلِقِه َوَتْصرِيِفِهْم َكَما َيَشاُء، فـَُهَو َعَلى  ]٥٦-٥٤[هود: ُمْسَتِقيٍم}

ْحَسانِ  ْلَعْدِل َواحلِْْكَمِة َواْإلِ ِ َقْولُُه:  َوالرَّ ِصَراٍط ُمْسَتِقيٍم َال يـََتَصرَُّف ِفيِهْم ِإالَّ   (َماٍض ِيفَّ ُحْكُمَك)ْمحَِة. فـَ
ُمطَاِبٌق ِلَقْولِِه:  )(َعْدٌل ِيفَّ َقَضاُؤكَ َوقـَْولُُه: ] ٥٦[هود:{َما ِمْن َدابٍَّة ِإالَّ ُهَو آِخٌذ بَِناِصَيِتَها}  :ُمطَاِبٌق لَِقْولِهِ 

   ]٥٦[هود: {ِإنَّ َريبِّ َعَلى ِصَراٍط ُمْسَتِقيٍم}
َها، َوَما ملَْ يـَْعَلُمو  َا نـَْفَسُه َما َعِلَم اْلِعَباُد ِمنـْ َِْمسَائِِه الَِّيت َمسَّى ِ َها: َما اْسَتْأثـََرُه ِيف مثَُّ تـََوسََّل ِإَىل رَبِِّه  ا. َوِمنـْ

، َوَال نَِبيَّا ُمْرَسًال  ً ، َوَهِذِه اْلَوِسيَلُة َأْعَظُم اْلَوَساِئِل َوَأَحبـَُّها ِإَىل ِعْلِم اْلَغْيِب ِعْنَدُه فـََلْم ُيْطِلْع َعَلْيِه َمَلًكا ُمَقرَّ
رَ  َِّ َوأَقـْ َا َحتِْصيًال ِلْلَمْطُلوبِ ا ُ".  
(أسأُلَك بكلِّ اسٍم مسَّْيَت بِه نفَسَك أو ، (بكلِّ اسٍم) هللاِ  جبميع أمساءِ  لٌ ا توسُّ  هللا، ألَّ ال إله إالَّ الشيخ: 
، واسعٌ  عامٌّ  جامعٌ  لٌ توسُّ  كتاِبَك أو علَّْمَتُه أحًدا ِمن خلِقَك، أو استأثْرَت بِه يف علِم الغيِب عنَدَك)أنزْلَتُه يف  

  ل اجلامع.وسُّ من هذا التَّ  الت فهي جزءٌ وسُّ وما سواه من التَّ 
  

يـَْرَتُع ِفيِه اْحلَيَـَواُن، وََكَذِلَك اْلُقْرآُن رَبِيُع اْلُقُلوِب، مثَُّ َسأََلُه َأْن َجيَْعَل اْلُقْرآَن ِلَقْلِبِه َكالرَّبِيِع الَِّذي القارئ: 
اَء، َويُ  َواِء الَِّذي َيْسَتْأِصُل الدَّ َيُكوَن لَُه ِمبَْنزِلَِة الدَّ ِه فـَ ِه، َوَغمِّ  ِعيُد اْلَبَدَن ِإَىل ِصحَِّتهِ َوَأْن َجيَْعَلُه ِشَفاَء مهَِّ

ََذا اْلِعَالِج ِإَذا َصَدَق  ُلو الطُُّبوَع َواْألَْصِديَةَ ِحلُْزنِِه َكاْجلََالِء الَِّذي جيَْ َوَأْن َجيَْعَلُه  ،َواْعِتَدالِهِ  َوَغْريََها، فََأْحَرى ِ
ُ الْ  َّ ما، َوِصحًَّة، َوَعاِفَيًة، َوا َ   .ُمَوفِّقُ اْلَعِليُل ِيف اْسِتْعَمالِِه َأْن يُزِيَل َعْنُه َداَءُه، َويـُْعِقَبُه ِشَفاًء 

ْبِد ِبظُْلِمِه َوَذْنِبِه، َما َوَأمَّا َدْعَوُة ِذي النُّوِن: فَِإنَّ ِفيَها ِمْن َكَماِل التـَّْوِحيِد َوالتـَّْنزِيِه ِللرَّبِّ تـََعاَىل َواْعِرتَاِف اْلعَ 
، َوأَبْـلَ  ، َواْلَغمِّ    َِّ ُسْبَحانَُه ِيف َقَضاِء اْحلََواِئجِ ِغ اْلَوَساِئِل ِإَىل اُهَو ِمْن َأبْـَلِغ َأْدِويَِة اْلَكْرِب، َواْهلَمِّ

  هللا، ال إله إالَّ  هللا، ال إله إالَّ ال إله إالَّ   كله،يبِّ عن النَّ  املرويُّ  الكربِ  ه دعاءُ  هللا، وشاهدُ ال إله إالَّ الشيخ: 
  وحيد.ه للتَّ نِ ه وتضمُّ بنائِ ون يف ذي النُّ  مع دعاءِ  ه متوافقٌ يقولُ  سولُ ذي كان الرَّ الَّ  الكربِ  هللا، فدعاءُ 
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، َوَسْلَب ُكلِّ نـَْقٍص َوَعْيٍب َوَمتِْثيلٍ القارئ:  َِّ َباَت ُكلِّ َكَماِل ا َناِن ِإثـْ  َعْنُه. َفِإنَّ التـَّْوِحيَد َوالتـَّْنزِيَه يـََتَضمَّ
لظُّْلمِ  ِ لشَّْرِع  َواِالْعِرتَاُف  ِ َِّ يـََتَضمَُّن ِإميَاَن اْلَعْبِد  َوالثـََّواِب َواْلِعَقاِب، َويُوِجُب اْنِكَسارَُه َورُُجوَعُه ِإَىل ا

َا: َواْسِتَقالََتُه َعثْـَرَتُه، َواِالْعِرتَاَف بُِعُبوِديَِّتِه، َواْفِتَقارَُه ِإَىل رَبِِّه، فـََهاُهَنا َأْربـََعُة أُُموٍر قَ  ْد َوَقَع التـََّوسُُّل ِ
  يُه، َواْلُعُبوِديَُّة، َواِالْعِرتَاُف.التـَّْوِحيُد، َوالتـَّْنزِ 

فـََقْد َتَضمََّن اِالْسِتَعاَذَة ِمْن َمثَانَِيِة َأْشَياَء،  (اللَُّهمَّ ِإّينِ َأُعوُذ ِبَك ِمَن اْهلَمِّ َواْحلََزِن): َوَأمَّا َحِديُث أيب أمامةَ 
َها َقرِيَناِن ُمْزَدَوَجاِن، فَاْهلَمُّ َواحلَْ  َزُن َأَخَواِن، َواْلَعْجُز َواْلَكَسُل َأَخَواِن، َواْجلُْنبُ َواْلُبْخُل َأَخَواِن، ُكلُّ اثْـَنْنيِ ِمنـْ

ْيِن َوَغَلَبُة الّرَِجاِل َأَخَوانِ     .َوَضَلُع الدَّ
وِجُب لَُه اْحلُْزَن، َوِإْن َكاَن فَِإنَّ اْلَمْكُروَه اْلُمْؤِملَ ِإَذا َوَرَد َعَلى اْلَقْلِب فَِإمَّا َأْن َيُكوَن َسبَـبُُه َأْمًرا َماِضًيا، فـَيُ 

   .َأْمًرا ُمتَـَوقـًَّعا ِيف اْلُمْستَـْقَبِل َأْوَجَب اْهلَمَّ 
ْن َعَدِم ُف اْلَعْبِد َعْن َمَصاِحلِِه َوتـَْفِويتـَُها َعَلْيِه، ِإمَّا َأْن َيُكوَن ِمْن َعَدِم اْلُقْدرَِة، َوُهَو اْلَعْجُز، َأْو مِ َوَختَلُّ 

رَاَدِة، وَ     .ُهَو اْلَكَسلُ اْإلِ
ُهَو اجلُْ  ُهَو َوَحْبُس َخْريِِه َونـَْفِعِه َعْن نـَْفِسِه، َوَعْن َبِين ِجْنِسِه، ِإمَّا َأْن َيُكوَن َمَنَع نـَْفَعُه بَِبَدنِِه فـَ ْنبُ َأْو ِمبَالِِه، فـَ

   .اْلُبْخلُ 
ْيِن، َأْو بِبَ     .اِطٍل فـَُهَو َغَلَبُة الّرَِجالِ َوقـَْهُر النَّاِس لَُه، ِإمَّا ِحبَقٍّ فـَُهَو َضَلُع الدَّ

   .فـََقْد َتَضمََّن اْحلَِديُث اِالْسِتَعاَذَة ِمْن ُكلِّ َشرٍّ 
يِق َفِلَما اْشَرتََك ِيف اْلِعْلِم بِِه َأْهُل اْلمِ  َِْثُري اِالْسِتْغَفاِر ِيف َدْفِع اْهلَمِّ َواْلَغمِّ َوالضِّ َلِل َوُعَقَالُء ُكلِّ أُمٍَّة َأنَّ َوَأمَّا 

ْدِر، َوَأْمَراَض اْلَقْلِب، َحىتَّ ِإنَّ اْلَمَعاِصَي َواْلَفَساَد تُوِجُب اْهلَمَّ، َواْلَغمَّ، َواْخلَْوَف، َواْحلُْزَن، َوِضيَق الصَّ 
ًعا ِلَما َجيُِدونَُه ِيف ُصُدورِ  َها نـَُفوُسُهُم اْرَتَكُبوَها، َدفـْ َها َأْوطَارَُهْم، َوَسِئَمتـْ يِق َأْهَلَها ِإَذا َقَضْوا ِمنـْ ِهْم ِمَن الضِّ

  َواْهلَمِّ َواْلَغمِّ َكَما َقاَل َشْيُخ اْلُفُسوِق:
َاوََكْأٍس َشرِبْ  َها ِ ٍة ... َوُأْخَرى َتَداَوْيُت ِمنـْ   ُت َعَلى َلذَّ

ِم ِيف اْلُقُلوِب، َفَال َدَواَء َهلَا ِإالَّ التـَّْوبَُة َواِالْسِتْغَفارُ  َ نُوِب َواْآل َِْثَري الذُّ   .َوِإَذا َكاَن َهَذا 
َا ِيف تـَْفرِيِح اْلَقْلِب َوتـَْقوِيِتِه،  ُ َوَشْرِحِه َواْبِتَهاِجِه َوَلذَّتِِه َأْكَربُ َشْأٍن، َوِفيَها ِمَن اتَِّصاِل َوَأمَّا الصََّالُة، َفَشْأ

، َوقـُْربِِه َوالتـَّنَـعُِّم ِبذِْكرِِه، َواِالْبِتَهاِج ِمبَُناَجاتِِه، َواْلُوُقوِف َبْنيَ َيدَ  َِّ ِ ْيِه، َواْسِتْعَماِل مجَِيِع اْلَقْلِب َوالرُّوِح 
ْخلَْلِق َوُمَالبَ اْلَبَدِن َوقـَُواُه وَ  ِ َها، َواْشِتَغاِلِه َعِن التـََّعلُِّق  َسِتِهْم آَالتِِه ِيف ُعُبوِديَِّتِه، َوِإْعطَاِء ُكلِّ ُعْضٍو َحظَُّه ِمنـْ
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ْلِبِه َوَجَوارِِحِه ِإَىل رَبِِّه َوفَاِطرِِه، َورَاَحِتِه ِمْن َعُدوِِّه َحالَةَ  ِِْم، َواْجنَِذاِب قـَُوى قـَ  الصََّالِة َما َصاَرْت بِِه َوُحمَاَورَا
  َحاتِ رِ َواْلُمفْ ِمْن َأْكَربِ اْألَْدِويَِة 

  َواْلُمَفّرَِحاتِ الشيخ: 
  َواْلُمَفّرَِحاِت َواْألَْغِذيَِة الَِّيت َال ُتَالِئُم ِإالَّ اْلُقُلوَب الصَِّحيَحَة.  ِمْن َأْكَربِ اْألَْدِويَةِ القارئ: 
، املكتوبةُ  ها الفرائضُ وأعظمُ  ،هانواعِ  الةُ الة الصَّ هللا، الصَّ  أكرب، هللا أكرب، سبحانَ  ، هللاُ أكربُ  هللاُ الشيخ: 

 ومن تسبيحٍ  من تالوةٍ  عةٌ متنوِّ  ، أقوالٌ وأفعالٌ  ، أقوالٌ أنواع العباداتِ  لكلِّ  جامعةٌ  - سبحان هللا- الةَ الصَّ  فإنَّ 
ليلٍ  وحتميدٍ  وتكبريٍ   جامعةٌ  الةُ ركوًعا وسجوًدا وحركات عجيبة، الصَّ  البدنِ  أجزاء بكلِّ  قُ تتعلَّ  ، وأفعالٌ و

 .. ركبتيه كما يف أعضاءِ .من لسانه ويديه ورجليه وظهره وكل  اإلنسانِ  بدنِ  بكلِّ  قةٌ ة ومتعلِّ ألنواع العبوديَّ 
  هللا! سبحانَ (أُِمْرُت أْن أسجَد على سبعِة َأْعظٍُم) جود: السُّ 

   شيخ؟ العمليُّ  وحيدُ التَّ  هللا إليك، وهي كما يقالُ  أحسنَ القارئ: 
، القلبِ  ها عملُ أعظمُ  ،، والقلبُ وأفعالٌ  ا أقوالٌ ؛ ألَّ القويلِّ  وحيدِ والتَّ  العمليِّ  وحيدِ للتَّ  هي مشتملةٌ الشيخ: 
سول ما هو عن الرَّ  ا جاءَ على هللا فيها، وممَّ  يف صدق اإلميان وصدق اإلقبالِ  أنَ الشَّ   هللا، لكنَّ ال إله إالَّ 

لصَّالِة  بالُل): مشهورٌ    مى هللا عليه وسلَّ صلَّ  (وَجعَل قرََّة عيين يف الصَّالِة): وقالَ  (أرْحنا 
   "ُجِعل"؟وإالَّ   شيخ َجعَل"طالب: "
  نعم؟الشيخ: 
  "ُجِعل" وإال "َجعَل"؟ -مَ هللا عليه وسلَّ ى صلَّ - سول الرَّ  حديثُ طالب: 
(ُحبَِّب إيلَّ ِمن دنياكم: النِّساُء والطِّيُب وُجِعَلْت قرَُّة "، تْ " ميكن "وُجِعلَ تْ "َجعَل، َجعَل" أو "وُجِعلَ الشيخ: 

  عيين يف الصَّالِة).
  َها ِإالَّ اْألَْغِذيَُة اْلَفاِضَلُة.َوَأمَّا اْلُقُلوُب اْلَعِليَلُة، َفِهَي َكاْألَْبَداِن َال تـَُناِسبُـ القارئ: 

نْـَيا َواْآلِخَرةِ َفالصََّالُة ِمْن َأْكَربِ اْلَعْوِن َعَلى َحتِْصيِل مَ     َصاِلِح الدُّ
  َوأَمَّا اْلُقُلوُب اْلَعِليَلةُ الشيخ: 
  تـَُناِسبـَُها ِإالَّ اْألَْغِذيَُة اْلَفاِضَلُة.َوَأمَّا اْلُقُلوُب اْلَعِليَلُة، َفِهَي َكاْألَْبَداِن َال القارئ: 
  ؟اْألَْغِذيَةُ الشيخ: 
  اْلَفاِضَلةُ القارئ: 



يخ عبدالّرحمن بن ناصر   هـ ١٤٣٩
ّ

ّاكمؤسسة وقف الش  ال

 

نة العلمية|  إعداد  ١٨ ال
 

َّ  :يف نسخة عامل الفوائد يقولُ طالب:  عندهم  ، والعبارةُ واملطبوعةِ  ةِ يَّ اخلطِّ  سخِ النُّ  مجيعَ  خالفَ  ا تصحيفٌ إ
  َال تـَُناِسبـَُها اْألَْغِذيَُة اْلَفاِضَلُة. العليلة اْلَعِليَلُة، َفِهَي َكاْألَْبَدانِ َوأَمَّا اْلُقُلوُب أحسن هللا إليكم: 

  َال تـَُناِسبـَُهاالشيخ: 
  إي القارئ:
  : أنت عندك أيش؟الشيخ

  َكاْألَْبَداِن َال تـَُناِسبـَُها ِإالَّ اْألَْغِذيَُة اْلَفاِضَلُة.  استثناء عندي:القارئ: 
   ، عندك كذا؟اْألَْغِذيَُة اْلَفاِضَلةُ  َال تـَُناِسبـَُهاها، احذفْ " ذي "إالَّ الشيخ: 
  نعمطالب: 
  "بدون "إالَّ الشيخ: 
  ، [....] العليلةبدون إالَّ طالب: 

  ه  شيخعندَ العليلة"  َفِهَي َكاْألَْبَدانِ القارئ: "
  اْألَْغِذيَُة اْلَفاِضَلةُ  َال تـَُناِسبـَُهانعم، الشيخ: 
   َال تـَُناِسبـَُها اْألَْغِذيَُة اْلَفاِضَلُة. العليلة َوَأمَّا اْلُقُلوُب اْلَعِليَلُة، َفِهَي َكاْألَْبَدانِ القارئ: 

نْـَيا َواْآلخِ  نْـَيا َواْآلِخَرِة، َوَدْفِع َمَفاِسِد الدُّ َهاٌة َرِة، َوِهَي َفالصََّالُة ِمْن َأْكَربِ اْلَعْوِن َعَلى َحتِْصيِل َمَصاِلِح الدُّ َمنـْ
، َوَداِفَعٌة ِألَْدَواِء اْلُقُلوِب، َوَمْطَرَدٌة لِلدَّاِء َعِن اْجلََسِد، َوُمنَـوِّرٌَة لِْلَقْلِب، َوُمبَـيِّ  مثِْ طٌَة َعِن اْإلِ َضٌة ِلْلَوْجِه، َوُمَنشِّ

ِصَرٌة لِ  ْلَمْظُلوِم، َوقَاِمَعٌة ِألَْخَالِط الشََّهَواِت، ِلْلَجَوارِِح َوالنـَّْفِس، َوَجالَِبٌة لِلرِّْزِق، َوَداِفَعٌة لِلظُّْلِم، َوَ
ِفَعٌة ِمْن َكثِ    ٍري ِمْن َأْوَجاِع اْلَبْطِن.َوَحاِفظٌَة ِللنِّْعَمِة، َوَداِفَعٌة ِللنِّْقَمِة، َوُمْنزَِلٌة ِللرَّْمحَِة، وََكاِشَفٌة لِْلُغمَِّة، َوَ

َِّ «َعْن َأِيب ُهَريْـَرَة َقاَل:  يِث جماهدٍ " ِمْن َحدِ ى اْبُن َماَجْه ِيف "ُسَنِنهِ َوَقْد َروَ  َصلَّى ُهللا َعَلْيِه -رَآِين َرُسوُل ا
ئٌِم َأْشُكو ِمنْ  - َوَسلَّمَ  َ  َ َ ُهَريْـَرَة َأِشَكَمْت َدْرْد؟( َوَجِع َبْطِين فـََقاَل ِيل: َوَأ َ َقاَل: قـُْلُت: نـَعَ  )َ َأ ْم 

َِّ قَاَل:    لِّ َفِإنَّ ِيف الصََّالِة ِشَفاًء) .قُْم َفصَ (َرُسوَل ا
اهدٍ  ، َوُهَو َأْشَبُه. َوَمْعَىن َهِذِه َوَقْد ُرِوَي َهَذا اْحلَِديُث َمْوُقوفًا َعَلى َأِيب ُهَريْـَرَة، َوأَنَُّه ُهَو الَِّذي قَاَل َذِلَك 

ْلَفا ِ : َأيُوِجُعَك َبْطُنَك؟اللَّْفظَِة    ِرِسيِّ
، َويـَُقاَل لَُه ال ُيَخاَطَب ِبِصَناَعِة الطِّبِّ ََذا اْلِعَالِج، فـَ َضُة فَِإْن ملَْ يـَْنَشرِْح َصْدُر زِْنِديِق اْألَِطبَّاِء ِ صََّالُة ِرَ

يًعا، ِإْذ َكاَنْت َتْشَتِمُل َعَلى َحرََكاٍت َوَأْوَضاٍع ُخمَْتِلَفٍة: ِمَن اِالْنِتصَ  اِب، َوالرُُّكوِع، النـَّْفِس َواْلَبَدِن مجَِ
َغِمُز َوالسُُّجوِد، َوالتـََّورُِّك، َواِالْنِتَقاَالِت، َوَغْريَِها، ِمَن اْألَْوَضاِع الَِّيت يـََتَحرَُّك َمَعَها َأْكثـَُر اْلَمفَ  اِصِل، َويـَنـْ
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نـَّْفِس َواْلِغَذاِء َفَما يـُْنِكُر َأْن َيُكوَن ِيف َهِذِه اْلَباِطَنِة َكاْلَمِعَدِة َواْألَْمَعاِء َوَساِئِر آَالِت ال َمَعَها َأْكثـَُر اْألَْعَضاءِ 
ِة النـَّْفِس، َواْنِشَراِحَها ِيف الصََّالةِ  ، فـَتَـْقَوى الطَِّبيَعُة، اْحلَرََكاِت تـَْقِويٌَة َوَحتِْليٌل لِْلَمَوادِّ َوَال ِسيََّما ِبَواِسطَِة قـُوَّ

يَـْنَدِفُع اْألََملُ، َوَلِكْن َداُء الزَّنْ  ْحلَاِد َداٌء لَْيَس لَُه فـَ ْإلِ ِ ْعَراِض َعمَّا َجاَءْت ِبِه الرُُّسُل، َوالتـََّعوُِّض َعْنُه  َدَقِة َواْإلِ
. ٌر تـََلظَّى َال َيْصَالَها ِإالَّ اْألَْشَقى الَِّذي َكذََّب َوتـََوىلَّ َ   َدَواٌء، ِإالَّ 

  َغمِّ فَأَْمرٌ َوَأمَّا َِْثُري اجلَِْهاِد ِيف َدْفِع اْهلَمِّ َوالْ 
  إىل آخرهالشيخ: 

  إليك هللاُ  : بينتهي الفصل أحسنَ القارئ
  طيبالشيخ: 
َِْثريُ القارئ:    َوَأمَّا 
َّ قالُ يت يُ الَّ  الة هذا من األمور احلاصلةِ ضة يف الصَّ الرِّ  ه عن جانبِ ، ما ذكرَ حالٍ  على كلِّ الشيخ:  ا : أ

ا باعً ذلك اتِّ  ، بل يفعلُ ضةَ ى الرِّ يف صالته، وال يتحرَّ  ضةَ الرِّ  ال يقصدُ  نُ ، فاملؤمِ مقصودةٍ  غريُ  حاصلةٌ 
ة ضيَّ فيها هذه احلركات الرِّ  يف صالته أنَّ  يراعيَ  ا أنْ ، أمَّ الةِ الصَّ   وخضوًعا هذا هو روحُ  ةً وعبوديَّ  وطاعةً 

ه ق قلبُ شريع، ومن يقصدها يتعلَّ التَّ  صلِ  ةٍ مقصود غريِ  مورٍ  قَ جود فهذا تعلَّ كوع والسُّ من القيام والقعود والرُّ 
ه تعاىل منه سبحانه وتعاىل، نسألُ  والقربَ  هللاِ  ا يطلبون مرضاةَ واإلميان إمنَّ  العلمِ  ة، وأهلُ يَّ املادِّ  ملصاحل العاجلةِ 

  ه.وعفوَ  رضاهُ 
  

ْلِوْجَداِن، َفِإنَّ النـَّْفَس َمَىت تـَرَكَ القارئ:  ِ َِْثُري اجلَِْهاِد ِيف َدْفِع اْهلَمِّ َواْلَغمِّ فَأَْمٌر َمْعُلوٌم  ْت َصاِئَل َوَأمَّا 
َا، َوَخْوفـَُها، فَِإَذا َجاَهَدْتُه َِِّ  َُّ َذِلَك اْهلَمَّ اْلَباِطِل َوَصْولََتُه َواْسِتيَالَءُه اْشَتدَّ َمهَُّها، َوَغمَُّها، وََكْرُ  أَْبَدَل ا

ًة َكَما َقاَل تـََعاَىل:  َْيِديُكْم َوُخيْزِِهْم َويـَْنُصرُْكْم َعَلْيِهْم َواْحلُْزَن فـََرًحا َوَنَشاطًا َوقـُوَّ ِ  َُّ ُُم ا ْ {َقاتُِلوُهْم يـَُعذِّ
ِِ  *َوَيْشِف ُصُدوَر قـَْوٍم ُمْؤِمِنَني  َفَال َشْيَء َأْذَهُب ِجلََوى اْلَقْلِب ] ١٥- ١٤[التوبة: ْم}َويُْذِهْب َغْيَظ قـُُلو
ِه َوُحْزنِِه ِمَن اجلَِْهادِ  ِه َومهَِّ ُ اْلُمْستَـَعاُن. ،َوَغمِّ َّ   َوا

َِْثُري " َِّ  َال َحْولَ َوَأمَّا  ِ َة ِإالَّ    " َوَال قـُوَّ
  عليه إىل آخره، قفْ الشيخ: 
  هللاُ  شاءَ  إنْ  جديدٌ  فصلٌ  ، يبدأُ [فقط] بس  شيخ، أسطرٌ  شيءٍ  آخرُ القارئ: 
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َِْثُري " َِّ  َال َحْولَ َوَأمَّا  ِ َة ِإالَّ  اِء َفِلَما فِ َوَال قـُوَّ ي ِمَن َوالتَّربَِّ  يَها ِمْن َكَماِل التـَّْفوِيضِ " ِيف َدْفِع َهَذا الدَّ
ةِ  َوَتْسِليِم اْألَْمِر ُكلِِّه َلُه، َوَعَدِم ُمَناَزَعِتِه ِيف َشْيٍء ِمْنُه، َوُعُموُم َذِلَك ِلُكلِّ َحتَوٍُّل ِمْن  ،ِإالَّ بِهِ  اْحلَْوِل َواْلُقوَّ

ِة َعَلى َذِلَك التََّحوُِّل، َوَأنَّ َذِلَك ُكلَّهُ  ، َواْلُقوَّ ، َوالسُّْفِليِّ ،  َحاٍل ِإَىل َحاٍل ِيف اْلَعاملَِ اْلُعْلِويِّ َِّ َوْحَدُه َفَال ِ
رِ  ،يـَُقوُم ِهلَِذِه اْلَكِلَمِة َشْيءٌ  َ َها ِإالَّ بِ  :َوِيف بـَْعِض اْآل َال ــ "ِإنَُّه َما يـَْنِزُل َمَلٌك ِمَن السََّماِء، َوَال َيْصَعُد ِإلَيـْ

 َِّ ِ َة ِإالَّ  َِْثٌري َعِجيٌب ِيف َطْرِد الشَّْيطَانِ "َحْوَل َوَال قـُوَّ ُ اْلُمْستَـَعاُن.وَ  ،، َوَهلَا  َّ   ا
َِّ الشيخ:  ِ ة، والقوَّ  ل عليه والرباءة من احلولِ وكُّ ستعانة  والتَّ  لالنةٌ متضمِّ  ، فهي مجلةٌ َال َحْوَل َوَال قـُوََّة ِإالَّ 
َِّ َال َحْوَل َوَال قـُوََّة ِإالَّ ": نيِ احليعلتَ  عندَ  يقولَ  أنْ  نِ املؤذِّ  يبِ  عَ وهلذا ُشِر    .استعانةٍ  ، فهي كلمةُ "ِ
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  (جوامُع األخباِر)
 عليِه وعلى دٍ نا حممَّ نبيِّ  أشرِف األنبياِء واملرسلنيَ  على مُ السَّ الو  ةُ الصَّ ال، و العاملنيَ  ربِّ  ِ  احلمدُ القارئ: 

  .آلِِه أفضُل صالٍة وأمتُّ تسليمٍ 
  يف "جوامِع األخباِر": -ُهللا تعاىلرمحَُه -قاَل الشَّيُخ عبُد الرَّمحِن السَّعديُّ 

  .اآلخرِ  واليومِ  ِ  : اإلميانُ سعونَ التِّ  احلديثُ 
ُهَما هللاُ  رضيَ -  عمروٍ  بنِ  هللاِ  عن عبدِ  َِّ  - َعنـْ َمْن َأَحبَّ (: - مَ وسلَّ  عليهِ  ى هللاُ صلَّ -قَاَل: قَاَل َرُسوُل ا

َِّ َواْليَـْوِم اْآلِخرِ  ِ ْلَتْأتِِه َمِنيـَُّتُه َوُهَو يـُْؤِمُن  . َوْلَيْأِت ِإَىل النَّاِس الَِّذي َأْن يـَُزْحَزَح َعِن النَّاِر، َوَيْدُخَل اْجلَنََّة: فـَ
  .مسلمٌ  رواهُ  )ى إليهِ ؤتَ يُ  أنْ  حيبُّ 
 غايةٌ  هذهِ  ، وأنَّ فقد فازَ  ةَ اجلنَّ  لَ دخِ وأُ  ارِ عن النَّ  حَ حزِ ن زُ مَ  أنَّ  ال شكَّ يف شرِحِه:  -رَمحُه هللاُ -قاَل 

   نيِ هلا سببَ  يف هذا احلديثِ  - مَ وسلَّ  عليهِ  ى هللاُ صلَّ - يبِّ النَّ  رُ كْ . فذِ املؤمننيَ  يسعى إليها مجيعُ 
  ذََكَر، ذََكرَ الشيخ: 
 عبِ الشُّ  إليهما مجيعَ  ترجعُ  نيِ هلا سببَ  يف هذا احلديثِ  -مَ وسلَّ  عليهِ  ى هللاُ صلَّ - يبُّ النَّ  َفذََكرَ  القارئ:
{ُقولُوْا آَمنَّا : هِ بقولِ  ها هللاُ يت ذكرَ الَّ  ألصولِ  لإلميانِ  نُ ، املتضمِّ اآلخرِ  واليومِ  ِ  : اإلميانُ والفروعِ 

 ِ  يقتضي ذلكَ  حيحَ الصَّ  اإلميانَ  هلا؛ ألنَّ  واالستعدادِ  لآلخرةِ  للعملِ  نٌ ومتضمِّ  ]١٣٦[البقرة: اآليةَ  }...ِ
 أنْ  ما حيبُّ  واملعاملةِ  واملالِ  والفعلِ  ن القولِ مِ  إليهم منهُ  يصلَ  ، وأنْ اسِ إىل النَّ  . واإلحسانُ هُ ويستلزمُ 
  .بهِ  يعاملوهُ 

هل  فانظرْ  اسَ النَّ  بهِ  ا تعاملُ ممَّ  عليكَ  أشكلَ  أمرٍ  ، فكلُّ صحِ وللنُّ  لإلحسانِ  حيحُ الصَّ  امليزانُ  فهذا هوَ 
 تَ كنْ   ، وإنْ كَ لنفسِ  هلم ما حتبُّ  احمب  تَ ، كنْ ذلكَ  حتبُّ  تَ كنْ   أم ال؟ فإنْ  املعاملةِ  بتلكَ  يعاملوكَ  أنْ  حتبُّ 

  .العظيمَ  هذا الواجبَ  تَ عْ : فقد ضيـَّ عاملةِ امل بتلكَ  يعاملوكَ  أنْ  ال حتبُّ 
  . اخللقِ  حبقِّ  فيها القيامُ  انيةُ الثَّ  . واجلملةُ هللاِ  حبقِّ  األوىل: فيها القيامُ  فاجلملةُ 

  انتهى؟ الشيخ: 
  انتهىالقارئ: 
 - وسلَّمَ  عليهِ  هللاُ  صلَّى- يبِّ كالم النَّ   ا، واألصلُ يف شرحه حق  يخُ الشَّ  وقد أبدعَ  جامعٌ  عظيمٌ  كالمٌ الشيخ: 

ه، عبادِ  وحقوقِ  على حقوق هللاِ  اللةَ الدَّ  نَ ه تضمَّ ذلك أنَّ  ه، خالصةُ كلَّ   اخلريَ  مجعَ  جامعٌ  موجزٌ  ه كالمٌ فإنَّ 
َّ أن يزحزحَ  هللاَ  م، ونسألُ ى هللا عليه وسلَّ صلَّ  ِلمِ الكَ  جوامعَ  وِيتَ على من أُ  ى هللاُ فصلَّ  ار كم عن النَّ نا وإ
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 ُهوَ  َذِلكَ ، {العظيمَ  الفوزَ  فازَ  ةَ اجلنَّ  لَ ار وأُدخِ عن النَّ  حَ حِز ومن زُ ] ٧١[األحزاب: فَاَز} {فـََقدْ ة، نا اجلنَّ ويدخلَ 
  }.اْلَعِظيمُ  اْلَفْوزُ 
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  )األثرِ  ألهلِ  (االنتصارُ 
ِ ربِّ العاملنيَ  بسِم ِهللا الرَّمحِن الرَّحيِم، القارئ:  على نبيِّنا حممٍَّد وعلى آلِهِ  والصَّالُة والسَّالمُ ، احلمُد 
  اللَّهمَّ اغفْر لنا ولشيِخنا وللحاضريَن:، أمجعنيَ  وصحِبهِ 

  "، قاَل رمحَُه هللاُ:األثرِ  ألهلِ  االنتصارِ يف كتابِِه: " -تعاىل هللاُ  هُ رمحَ – قاَل اإلماُم ابُن تيميةَ 
ر الصَّ  ةِ نَّ والسُّ  الكتابِ لون على ذين يعوِّ الَّ  ةِ نَّ السُّ  هم أهلُ  األثرِ  أهلُ الشيخ:  به عن  يُعربَُّ  حابة، فاألثرُ وآ
قوالِ حابةِ الصَّ  وعن أقوالِ  احلديثِ  لون على م يعوِّ ؛ ألَّ األثرِ  ة هم أهلُ نَّ السُّ  حابة، فأهلُ الصَّ  ، وقد ُخيَصُّ 
َّ  -مَ ى هللا عليه وسلَّ صلَّ - هللاِ  رسولِ  حديثِ  مون عظِّ وال يُ  ننِ من السُّ  كثريٍ عرضون عن  م يُ خبالف غريهم، فإ
  .ا من األحاديثِ ون كثريً ويردُّ  احلديثَ 

  
ْنَساُن َال يـََتَحرَُّك إالَّ رَاِجًياقاَل: القارئ:  َوِإْن َكاَن رَاِهًبا َخائًِفا ملَْ َيْسَع إالَّ ِيف النََّجاِة َوَملْ  ،َوِإَذا َكاَن اْإلِ

ْخلَْريِ الَِّذي ُهَو طََلُب َجاُء َال َيُكوُن إالَّ ِمبَا يَـ يـَْهُرْب إالَّ ِمْن اْخلَْوِف َفالرَّ  ِ يَعاِد  ْلَقى ِيف نـَْفِسِه ِمْن اْإلِ
َوَلُه َقْصٌد  ،َوَتْكِذيٌب ِبَشْيءٍ  يِه َتْصِديٌق ِبَشْيءٍ فِ  َبِين آَدَم لَُه اْعِتَقادٌ  لُّ َفكُ  ،اْلَمْحُبوِب َأْو فـََواُت اْلَمْكُروهِ 

َأْو ِلَدْفِع اْلَمْكُروِه  ُبوِب ِعْنَدهُ َوِإرَاَدٌة ِلَما يـَْرُجوُه ِممَّا ُهَو ِعْنَدُه َحمُْبوٌب ُممِْكُن اْلُوُصوِل إلَْيِه َأْو ِلُوُجوِد اْلَمحْ 
  َعْنُه. 
 َُّ يَـْقِصَدُه  ، َخَلَق اْلَعْبَد يـَْقِصُد اْخلَْريَ َفَريُْجوُه بَِعَمِلهِ َوَا ْق بِِه َوملَْ يـَْرُج اْخلَْريَ فـَ ْحلَقِّ فـََلْم ُيَصدِّ ِ فَِإَذا َكذََّب 

ِ  ،َويـَْعَمَل لَُه: َكاَن َخاِسًرا ِبَرتِْك َتْصِديِق اْحلَقِّ َوطََلِب اْخلَْريِ  ْحلَقِّ وََكرَِه إرَاَدَة اْخلَْريِ؟ َفَكْيَف إَذا َكذََّب 
؟ ذلك فَ  ْلَباِطِل َوَأرَاَد الشَّرَّ ِ   إَذا َصدََّق 

َِّ ْبُن َمْسُعوٍد َأنَّ    اْبِن آَدَم َلمًَّة ِمْن اْلَمَلِك َوَلمًَّة ِمْن الشَّْيطَاِن  لََقبَ َفذََكَر َعْبُد ا
  أن أيش؟الشيخ: 
  اْبِن آَدَم  لََقبَ َأنَّ القارئ: 

  َأنَّ لَِقْلِب اْبِن آَدَم 
  تَ متام أحسنْ الشيخ: 
َِّ ْبُن َمْسُعوٍد َأنَّ لَِقْلِب اْبِن آَدَم َلمًَّة ِمْن اْلَمَلِك َوَلمًَّة ِمْن الشَّْيطَاِن فـََلمَّةُ القارئ:   اْلَمَلِك َفذََكَر َعْبُد ا

ْحلَقِّ َوُهَو َما َكاَن ِمْن َغْريِ  ِ ْحلَقِّ َوِإيَعاٌد  ،ِجْنِس اِالْعِتَقاِد اْلَفاِسدِ  َتْصِديٌق  ِ َوَلمَُّة الشَّْيطَاِن ُهَو َتْكِذيٌب 
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لشَّرِّ َوُهَو َما َكاَن ِمْن  َوِإمَّا َمَع  ،ُوُجوِدِه إمَّا َمَع رََجائِِه إْن َكاَن َمَع َهَوى نـَْفسٍ  ِجْنِس إرَاَدِة الشَّرِّ َوَظنِّ ِ
  وَُكلٌّ ِمْن الرََّجاِء َواْخلَْوِف ُمْستَـْلزٌِم ِلْآلَخِر.  ، َحمُْبوٍب َهلَاَخْوِفِه إْن َكاَن َغْريَ 

رَاَدِة الصَّاِحلَِة: ِمْن َلمَِّة اْلَمَلكِ  رَاَدِة اْلَفاِسَدِة: ِمْن َلمَِّة  ،َفَمْبَدُأ اْلِعْلِم اْحلَقِّ َواْإلِ َوَمْبَدُأ اِالْعِتَقاِد اْلَباِطِل َواْإلِ
َُّ تـََعاَىل:  َُّ يَِعدُُكْم َمْغِفَرًة ِمْنُه َوَفْضًال}الشَّْيطَاِن. قَاَل ا ْلَفْحَشاِء َوا ِ َُْمرُُكْم   {الشَّْيطَاُن يَِعدُُكُم اْلَفْقَر َو

َا َذِلُكُم الشَّْيطَاُن ُخيَوُِّف َأْولَِياَءُه}اَىل: َوقَاَل تـَعَ ] ٢٦٨[البقرة:  ،َأْي: ُخيَوُِّفُكْم َأْولَِياَءهُ  ]١٧٥[آل عمران: {إمنَّ
 {َوِإْذ زَيََّن َهلُُم الشَّْيطَاُن َأْعَماَهلُْم َوقَاَل َال َغاِلَب َلُكُم اْليَـْوَم ِمَن النَّاِس َوِإّينِ َجاٌر َلُكْم}َوقَاَل تـََعاَىل: 

َفِلَهَذا  ،فَِإَذا َغَفَل َعْن ِذْكرِِه َوْسَوسَ  ،َوالشَّْيطَاُن َوْسَواٌس َخنَّاٌس إَذا ذََكَر اْلَعْبُد رَبَُّه َخَنسَ  ،]٤٨األنفال:[
رَاَدِة اْلَفاِسَدِة ِيف اْلَقْلبِ  َِّ َسبَـًبا َوَمْبَدًأ لِنـُُزوِل اِالْعِتَقاِد اْلَباِطِل َواْإلِ َِّ تـََعاَىل:  ،َكاَن تـَْرُك ِذْكِر ا َوِمْن ِذْكِر ا

  ".ا َقاَل ُمَعاُذ ْبُن َجَبٍل: "َوُمَذاَكَرتُُه َتْسِبيحٌ ِتَالَوُة ِكَتابِِه َوفـَْهُمُه َوُمَذاَكَرُة اْلِعْلِم َكمَ 
لِيلِ َوَقْد تـََنازََع َأْهُل اْلَكَالِم ِيف ُحُصوِل اْلِعْلِم ِيف اْلَقْلِب َعِقَب النََّظِر ِيف     :الدَّ

َِّ تـََعاَىل.فـََقاَل بـَْعُضُهْم: َذِلَك َعَلى َسِبيِل التـََّولُِّد. َوقَاَل اْلُمْنِكُروَن ِللتـََّولُِّد: َبْل ذَ  َوالنََّظُر إمَّا  ِلَك بِِفْعِل ا
َتِسُبوَن ِللسُّنَّةِ  ٌن لِْلِعْلِم َوِإمَّا ُموِجٌب لَُه. َوَهَذا يـَْنُصُرُه اْلُمنـْ ِمْن اْلُمَتَكلِِّمَني َوَمْن َوافـََقُهْم ِمْن اْلُفَقَهاِء  ُمَتَضمِّ

  ِمْن َأْصَحاِب َماِلٍك َوالشَّاِفِعيِّ َوَأْمحََد 
َتِسُبوَن لِلسُّنَِّة ، هذه اجلملُة: "مثل األشاعرةالشيخ:  م " ِمْن اْلُمَتَكلِِّمنيَ اْلُمنـْ هذا ينطبُق على األشاعرة؛ ألَّ

ِب ينتسبون للسُّنَِّة ويدَّ  م من أهل السُّنَّة وهم من املتكلِّمني الَّذين وافقوا املعتزلَة يف أموٍر كما يف  َّ عون أ
فات.   الصِّ

  
َتِسُبوَن ِللسُّنَِّة ِمْن اْلُمَتَكلِِّمَني َوَمْن َوافـََقُهْم ِمْن اْلُفَقَهاِء ِمْن َأْصَحاِب مَ القارئ:  اِلٍك َوَهَذا يـَْنُصُرُه اْلُمنـْ

اْلُمتَـَفْلِسَفُة: َبْل َذِلَك َحيُْصُل ِبَطرِيِق اْلَفْيِض ِمْن اْلَعْقِل اْلَفعَّاِل ِعْنَد  َوقَاَلتِ  ،َوالشَّاِفِعيِّ َوَأْمحََد َوَغْريِِهمْ 
  ". َو "ِجْربِيلُ اْسِتْعَداِد النـَّْفِس ِلَقُبوِل اْلَفْيِض. َوَقْد يـَْزُعُموَن َأنَّ اْلَعْقَل اْلَفعَّاَل هُ 

َِّ  :أَمَّا قـَْوُل اْلَقائِِلنيَ فَ  ََّ ُهَو ُمَعلُِّم ُكلِّ ِعْلٍم َوَخاِلُق ُكلِّ "إنَّ َذِلَك بِِفْعِل ا " فـَُهَو َصِحيٌح بَِناًء َعَلى َأنَّ ا
   .اْخلَاصِّ  َلِكنَّ َهَذا َكَالٌم ُجمَْمٌل لَْيَس ِفيِه بـََياٌن لِنَـْفِس السََّببِ  ،َشْيءٍ 

ِطلٌ َوَأمَّا قـَْوُل ا َ لتـََّولُِّد: فـَبَـْعُضُه َحقٌّ َوبـَْعُضُه  ِ فَِإْن َكاَن َدْعَواُهْم َأنَّ اْلِعْلَم اْلُمتَـَولَِّد ُهَو َحاِصٌل  ،ْلَقائِِلَني 
ِطٌل َقْطًعا َ َْمَرْيِن: ُقْدرَُة الْ  ،ِمبَُجرَِّد ُقْدرَِة اْلَعْبِد َفَذِلَك  ِ ِة الَِّيت   اْآلَخرِ  بِ َعْبِد َوالسَّبَ َوَلِكْن ُهَو َحاِصٌل  َكاْلُقوَّ
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َوَلِكنَّ الشَّْأَن ِفيَما بِِه يَِتمُّ ُحُصوُل  ،َب َأنَّ النََّظَر ُهَو ِبَسَببٍ َوَال رَيْ  ،ِيف السَّْهِم َواْلَقُبوِل الَِّذي ِيف اْلَمَحلِّ 
  اْلِعْلِم. 

ْلَعْقِل  ِ َهاَوَأمَّا زَْعُم اْلُمتَـَفْلِسَفِة َأنَُّه  َوأَْبَطُل ِمْن َذِلَك َزْعُمُهْم:  ،اْلَفعَّاِل: َفِمْن اْخلَُرافَاِت الَِّيت َال َدلِيَل َعَليـْ
َا: فـَُهَو ْلَعَناِصِر ِمْن الصَُّوِر اجلِْ َأنَّ َذِلَك ُهَو ِجْربِيُل َوزَْعُمُهْم: َأنَّ ُكلَّ َما َحيُْصُل ِيف َعاملَِ ا ْسَمانِيَِّة وََكَماَالِ

ُهَو ِمْن أَْبَطْل اْلَباِطِل.  ،ْيِضِه َوِبَسَبِبهِ ِمْن فَـ    فـَ
تَـُهْم َذِلَك إَىل أُُموٍر ُروَحانِيٍَّة: َصِحيٌح ِيف اْجلُْمَلةِ  ََّ  ،َوَلِكنَّ إَضافـَ يَُدبُِّر َأْمَر  -ُسْبَحانَُه َوتـََعاَىل -فَِإنَّ ا

 َوِبَذِلَك َأْخَربَتِ  ،" َيُدلُّ َعَلى َذِلكَ َولَْفُظ "اْلَمَلكِ  ،ُء ِيف َأْمرِهِ َراالسََّمَواِت َواْألَْرِض ِمبََالِئَكِتِه الَِّيت ِهَي السُّفَ 
  اْألَْنِبَياُء 
]، ١[فاطر: ُرُسًال} اْلَمَالِئَكةِ  {َجاِعلِ ، " يعين: على معىن اإلرسالِ لَْفُظ "اْلَمَلِك" َيُدلُّ َعَلى َذِلكَ "الشيخ: 

سالة، والرِّ  فيه معىن اإلرسالِ  كِ امللَ  ، فمادةُ سالةُ الرِّ  هيَ  ، واأللوكةُ على معىن اإلرسالِ  تدلُّ  كِ امللَ  ةُ ومادَّ 
]، ٥[النازعات: أَْمرًا} {َفاْلُمَدبِّرَاتِ ة، رعيَّ أحكامه الشَّ ة و ه الكونيَّ .، يف أحكامِ .ه.يف أقدارِ  هللاِ  هم رسلُ  فاملالئكةُ 

  بكذا. لُ ل بكذا واملوكَّ فمنهم املوكَّ 
  

َصلَّى -َكَما ذََكَرُه النَِّيبُّ   ،َوَقْد َشِهَد اْلِكَتاُب َوالسُّنَُّة ِمْن َذِلَك ِمبَا َال يـَتَِّسُع َهَذا اْلَمْوِضُع ِلذِْكرِهِ القارئ: 
  ِيف َمَالِئَكِة َختِْليِق اْجلَِنِني َوَغْريِِه.  -هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ 

ِطٌل.  َ َهَذا    َوَأمَّا َختِْصيُص ُروٍح َواِحٍد ُمتَِّصٍل بَِفَلِك اْلَقَمِر َيُكوُن ُهَو َربَّ َهَذا اْلَعاملَِ فـَ
ْبَدَأ ِيف ُشُعوِر النـَّْفِس َوَحرََكِتَها: ُهْم َوَلِكْن َال بُدَّ َأْن يـُْعَلَم َأنَّ اْلمَ  ،َولَْيَس َهَذا َمْوِضَع اْسِتْقَصاِء َذِلكَ 

ْخلَْريِ  ،اْلَمَالِئَكُة َأْو الشََّياِطنيُ  ِ ْحلَقِّ َواْألَْمَر  ِ ْحلَقِّ  ،فَاْلَمَلُك يـُْلِقي التَّْصِديَق  ِ َوالشَّْيطَاُن يـُْلِقي التَّْكِذيَب 
لشَّرِّ  ِ ِِرَاَدتِِه.َوالتَّْصِديُق َوالتَّْكِذيُب مَ  ،َواْألَْمَر  ِن  ْنَساِن؛ َكَما َأنَّ اْألَْمَر َوالنـَّْهَي َمْقُروَ ِن بَِنَظِر اْإلِ   ْقُروَ

َتَضمََّن َذِلَك النََّظُر اْلِعْلَم  ِمْن ُمَعاَرَضاِت الشَّْيطَانِ  َوَسِلمَ  -َكاْلُقْرآنِ -  النََّظُر ِيف َدلِيٍل َهاٍد فَِإَذا َكانَ 
ِالْسِتَعاَذِة ِمْن الشَّْيطَاِن الرَِّجيِم ِعْنَد اْلِقَراَءةِ َوِهلََذا أُمِ  ،َواْهلَُدى ِ َوِإَذا َكاَن النََّظُر ِيف َدلِيٍل ُمِضلٍّ  ،َر اْلَعْبُد 

َنًة لِْلَباِطلِ  َمَتاُه َأْو إْحَداُمهَا ُمَتَضمِّ َِْن َتُكوَن ُمَقدِّ َتُه  َماُت َصِحيَحًة َأْو َتُكوَن اْلُمَقدِّ  ،َوالنَّاِظُر يـَْعَتِقُد ِصحَّ
َهاِت َأْهِل اْلَباِطِل لتَّْألِيَف لَْيَس ِمبُْسَتِقيمٍ َلِكنَّ ا : فَِإنَُّه َيِصُري ِيف اْلَقْلِب ِبَذِلَك اْعِتَقاٌد فَاِسٌد َوُهَو َغاِلُب ُشبـُ

فَِإَذا َكاَن النَّاِظُر َال بُدَّ لَُه ِمْن َمْنظُوٍر  ،اْلُمَخالِِفَني ِلْلِكَتاِب َوالسُّنَِّة ِمْن اْلُمتَـَفْلِسَفِة َواْلُمَتَكلِِّمني َوَحنِْوِهمْ 
  ِفيِه. 
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