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  فتاوى -
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  (تفسُري الشَّيِخ الربَّاك)

َناَها ِ�َْيٍد َوِإ�َّ َلُموِسُعوَن ({القارئ: أعوُذ �ِ� ِمن الشَّيطاِن الرَّجيِم:  ) َواْألَْرَض فـََرْشَناَها ٤٧َوالسََّماَء بـَنَـيـْ

) َفِفرُّوا ِإَىل ا�َِّ ِإّينِ َلُكْم ِمْنُه ٤٩ِمْن ُكلِّ َشْيٍء َخَلْقَنا َزْوَجْنيِ َلَعلَُّكْم َتذَكَُّروَن () وَ ٤٨فَِنْعَم اْلَماِهُدوَن (

َكَذِلَك َما َأَتى الَِّذيَن ِمْن   )٥١) َوَال َجتَْعُلوا َمَع ا�َِّ ِإَهلًا آَخَر ِإّينِ َلُكْم ِمْنُه َنِذيٌر ُمِبٌني (٥٠َنِذيٌر ُمِبٌني (

ُهْم ٥٣) أَتـََواَصْوا ِبِه َبْل ُهْم قـَْوٌم طَاُغوَن (٥٢ْبِلِهْم ِمْن َرُسوٍل ِإالَّ قَاُلوا َساِحٌر َأْو َجمُْنوٌن (قَـ  ) فـَتَـَولَّ َعنـْ

َفُع اْلُمْؤِمِننيَ ٥٤َفَما َأْنَت ِمبَُلوٍم (   ]٥٥- ٤٧[الذار�ت: }) َوذَكِّْر فَِإنَّ الذِّْكَرى تـَنـْ

   هللا.إالَّ إىل هنا، ال إله الشيخ: 

 هِ شأنِ  وعظمِ  هِ ملكِ  وسعةِ  هِ على قدرتِ  ةِ الَّ الدَّ  من اآل�تِ  هُ ه على ما نصبَ ا عبادَ هً نبِّ مُ  -ه وتعاىلسبحانَ - يقولُ 

َناَها ِ�َْيدٍ {ه، سبحانَ  ، ةٍ {أَْيٍد} مبعىن أيدي، األيدي، ال، بل معناها بقوَّ  تْ ، ليسَ ةٍ } أي: بقوَّ َوالسََّماَء بـَنَـيـْ

َناَها  األرجاءِ  ، واسعةُ ها فهي واسعةٌ ووسَّعَ  ها هللاُ خلقَ  مواتُ } يعين: السَّ َوِإ�َّ َلُموِسُعونَ ، {ةٍ بقوَّ  َوالسََّماَء بـَنَـيـْ

  ها.ها وأوسعَ ها ورفعَ ذي خلقَ الَّ  ، سبحانَ متباعدةٌ 

 ،األرضَ  ذي مهدَ هو الَّ  } هللاُ فَِنْعَم اْلَماِهُدونَ فراًشا { واألرضَ  بناءً  ماءَ السَّ  جعلَ  } هللاُ فـََرْشَناَهاَواْألَْرَض {

 ،]٧-٦[النبأ: }) َواْجلَِباَل أَْوَ�ًدا٦أَملَْ َجنَْعِل اْألَْرَض ِمَهاًدا ({عليها،  لالستقرارِ  ها صاحلةً ها وجعلَ لَ ها وذلَّ أَ هيَّ 

فَِنْعَم { ]،٤٠[األنفال: }النَِّصريُ  َونِْعمَ  اْلَمْوَىل  ْعمَ نِ : {ه، كما يقولُ على نفسِ  من هللاِ  ثناءٌ } فَِنْعَم اْلَماِهُدونَ {

  }.اْلَماِهُدونَ 
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 سائرَ  واألنثى، وخلقَ  كرَ الذَّ  ، خلقَ نيِ نفَ نا صِ خلقْ  شيءٍ  ، من كلِّ نيِ نفَ } صِ َوِمْن ُكلِّ َشْيٍء َخَلْقَنا َزْوَجْنيِ {

 متقابلةٌ  أنواعٌ  هذه املتقابالتِ  كلُّ   ]،١[األنعام: }َوالنُّورَ  الظُُّلَماتِ  َجَعلَ { المُ والظَّ  ورُ ، والنُّ والربدُ  رُّ : احلَ األضدادِ 

على قدرته  دليلٍ  ن أدلِّ مِ  ه لألضدادِ ، وخلقُ شيءٍ  كلِّ   تعاىل خالقُ  ، هللاُ األضدادِ  خالقُ  ، فا�ُ ةٌ متضادَّ 

روا ، ليتذكَّ العبادُ  رَ هذا ليتذكَّ  : فعلَ } يعينَوِمْن ُكلِّ َشْيٍء َخَلْقَنا َزْوَجْنيِ َلَعلَُّكْم َتذَكَُّرونَ { وحكمته سبحانه،

 ، وهلذا يقولُ ملعرفة هللاِ  هو طريقٌ  يف هذه اآل�تِ  رُ فكُّ م، فالتَّ ر�َّ  م، ويعرفونروا ويهتدوا بذلك إىل ر�ِّ ويتفكَّ 

َربـََّنا َما َخَلْقَت َهَذا َ�ِطًال ُسْبَحاَنَك َفِقَنا { :اْألَْلَباِب الَِّذيَن يـَتَـَفكَُّروَن ِيف َخْلِق السََّماَواِت َواْألَْرضِ  وأُول

  }.َوِمْن ُكلِّ َشْيٍء َخَلْقَنا َزْوَجْنيِ َلَعلَُّكْم َتذَكَُّرونَ ، {]١٩١[آل عمران: }َعَذاَب النَّارِ 

 وال ذي ال ملجأَ الَّ  ا خيافونه إىل هللاِ ويهربوا ممَّ  وا إىل هللاِ أن يفرُّ  اسَ النَّ  هللاُ  } �مرُ َفِفرُّوا ِإَىل ا�َِّ تعاىل: { قالَ  مثَّ 

 }،ِمْنُه َنِذيٌر ُمِبنيٌ ِفرُّوا ِإَىل ا�َِّ ِإّينِ َلُكْم {اس: للنَّ  أن يقولَ  هُ نبيَّ  هللاُ  }، أمرَ َفِفرُّوا ِإَىل ا�َِّ ، { إليهِ إالَّ منه  منجى

وإليه  امللجأُ  ، فإىل هللاِ ]١٥[فاطر: .}..أَيـَُّها النَّاُس أَنـُْتُم اْلُفَقرَاُء ِإَىل ا�َِّ َوا�َُّ ُهَو اْلَغِينُّ  �َ { إىل هللاِ  فأنتم فقراءُ 

 إالَّ  ، ال �يت �حلسناتِ ضارِّ امل ودفعِ  على جلب املنافعِ  ، هو القادرُ شيءٍ  كلِّ   ه ملكوتُ ذي بيدِ ه الَّ ؛ ألنَّ املفرُّ 

ِإّينِ َلُكْم اس: {للنَّ  يقولَ  ه أنْ نبيَّ  هللاُ  } أمرَ ِإّينِ َلُكْم ِمْنُه َنِذيٌر ُمِبنيٌ : { هو، يقولُ إالَّ  ئاتِ يِّ السَّ  هو، وال يدفعُ 

ٌ َنِذيرٌ { من هللاِ ِإّينِ َلُكْم  }ِمْنهُ  ُ  ، نذيرٌ } بنيِّ   .، ظاهرٌ ذارةِ النِّ  بنيِّ

 على كلِّ  ، القادرُ حيمِ الرَّ  احلكيمِ  ونه �لقادرِ ا وعاجًزا ُمدبـَّرًا تسوُّ وا به خملوقً سوُّ } فتُ َوَال َجتَْعُلوا َمَع ا�َِّ ِإَهلًا آَخرَ {

وهو ، فهِ السَّ  هو أسفهُ  هللاِ  معَ  إلهٍ  اذُ ، اختِّ فهِ السَّ  بل هو أسفهُ  ،فهِ السَّ  ، هذا من أسفهِ شيءٍ  لكلِّ  اخلالقُ  شيءٍ 

  }َوَال َجتَْعُلوا َمَع ا�َِّ ِإَهلًا آَخَر ِإّينِ َلُكْم ِمْنُه َنِذيٌر ُمِبنيٌ ، {مناقضةٍ  للعقل أعظمَ  ضٌ مناقِ 

 هذه ِشنِشَنةُ  :} يعينَكَذِلَك َما أََتى الَِّذيَن ِمْن قـَْبِلِهْم ِمْن َرُسوٍل ِإالَّ قَالُوا َساِحٌر أَْو َجمُْنونٌ تعاىل: { قالَ  مثَّ 

مثلما  تْ قالَ  األممِ  : كلُّ ، يقولُ -المُ والسَّ  الةُ عليه الصَّ -  يبِّ للنَّ  .، ويف هذا تسليةٌ .هم.كلِّ   سلِ للرُّ  بةِ املكذِّ  األممِ 

ملوسى:  قالَ  } فرعونُ َكَذِلَك َما أََتى الَِّذيَن ِمْن قـَْبِلِهْم ِمْن َرُسوٍل ِإالَّ قَالُوا َساِحٌر أَْو َجمُْنونٌ ، { لكَ كَ قومُ  قالَ 

َما أََتى الَِّذيَن ِمْن قـَْبِلِهْم ِمْن َرُسوٍل ِإالَّ قَالُوا َساِحٌر ، {قالوا لصاحلٍ  ، ومثودُ قالوا هلودٍ  ، وعادٌ نونٌ جمو  ساحرٌ  أنتَ 

 صورةُ ا، هذا بعضً  هايوصي بعضُ  هذه األممَ  م تواصوا �ذا، كأنَّ } كأ�َّ أَتـََواَصْوا ِبهِ : {هللاُ  }. قالَ أَْو َجمُْنونٌ 

  }أَتـََواَصْوا ِبِه َبْل ُهْم قـَْوٌم طَاُغونَ م، {حاهلِ 

ُهمْ { هلم  تَ نْ م وبيـَّ �َ } إذا دعوْ َفَما أَْنَت ِمبَُلومٍ عنهم { : أعرضْ ه يقولُ نبيَّ  �مرُ  عنهم، هللاُ  } أعرضْ فـَتَـَولَّ َعنـْ

لَْيَس هم، {كلًَّفا �دايتِ مُ  تَ تهم، لسْ كلًَّفا �دايمُ  تَ عنهم، لسْ  دوا فأعرضْ وا ومترَّ عليهم فعصَ  ةَ احلجَّ  تَ وأقمْ 

ُهْم َفَما أَْنَت ِمبَُلومٍ {]، ٢٧٢[البقرة: }َعَلْيَك ُهَداُهْم َوَلِكنَّ ا�ََّ يـَْهِدي َمْن َيَشاءُ  على  أَْنَت ِمبَُلومٍ } ما فـَتَـَولَّ َعنـْ

  }.ِمبَُلومٍ فََما أَْنَت عنهم، { على اإلعراضِ  أَْنَت ِمبَُلومٍ هم، ما اهتدائِ  عدمِ 
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َفُع اْلُمْؤِمِننيَ { َ ه �لتَّ نبيَّ  } أمرَ َوذَكِّْر فَِإنَّ الذِّْكَرى تـَنـْ ا �ا املؤمنون، أمَّ  ا ينتفعُ كرى إمنَّ والذِّ  ذكريَ التَّ  أنَّ  ذكري وبنيَّ

َفُع اْلُمْؤمِ ذكري، {املعاندون فال ينتفعون �لتَّ  الكافرون العصاةُ   اإلميانُ  ما كانَ } فكلَّ ِننيَ َوذَكِّْر فَِإنَّ الذِّْكَرى تـَنـْ

  .وأعظمَ  أمتَّ  ذكريِ التَّ  قبولُ  كانَ   أكملَ 

  

  

  )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 

   .أمجعنيَ  هِ وصحبِ 

َناَها ِ�َْيٍد { تعاىل: هللاِ  قولِ  يف تفسريِ  -رَمحُه ُهللا تعاىل- عديُّ السَّ  محنِ الرَّ  عبدُ  يخُ الشَّ  قالَ  َوالسََّماَء بـَنَـيـْ

  اآل�ِت: }...َوِإ�َّ َلُموِسُعونَ 

َناَها} أي: خلقْ العظيمةِ  هِ ًنا لقدرتِ تعاىل مبيِّ  يقولُ  يـْ  لألرضِ ناها سقًفا اها، وجعلْ ناها وأتقنَّ : {َوالسََّماَء بـَنـَ

  وما عليها.

 �ا على عبادِ أيضً {َوِإ�َّ َلُموِسُعوَن}  ها،ها وأحنائِ {َوِإ�َّ َلُموِسُعوَن} ألرجائِ  عظيمةٍ  وقدرةٍ  ةٍ {ِ�َْيٍد} أي: بقوَّ 

إليها  وأوصلَ  إالَّ  فليِّ لسُّ وا العلويِّ  العاملِ  وأقطارِ  البحارِ  جِ ، وجلَُ فارِ القِ  هِ يف مهامِ  ةً بَّ دا ذي ما تركَ الَّ  زِق �لرِّ 

   ما يكفيها زقِ ن الرِّ مِ 

  وبوب، أبو أيُّ أبو أيُّ الشيخ: 

  غري موجودالقارئ: 

   ابن كثريٍ  عندَ  هذه اآليةَ  [انظْر] شوفالشيخ: 

  نعم، سمالقارئ: 

ن إليها مِ  وساقَ  ما يكفيها، زقِ ن الرِّ إليها مِ   وأوصلَ إالَّ  فليِّ لسُّ وا العلويِّ  العاملِ  وأقطارِ  البحارِ  وجلجِ 

  غنيها.ما يُ  اإلحسانِ 

  .تِ الرب�َّ  مجيعَ  هُ رمحتُ  تْ ذي وسعَ الَّ  وتباركَ  !املخلوقاتِ  مجيعَ  هِ جبودِ  ن عمَّ مَ  فسبحانَ 

 نهم، مِ مصاحلُ  بهِ  قُ ما تتعلَّ  ن كلِّ فيها مِ  نونَ ، يتمكَّ ناها فراًشا للخلقِ {َواألْرَض فـََرْشَناَها} أي: جعلْ 

 ا كانَ م، وملَّ هم ومآر�ِ إىل مقاصدِ  لةِ املوصِ  رِق للطُّ  وسلوكٍ  وجلوسٍ  ،وحرثٍ ، ، وزرعٍ ، وغراسٍ مساكنَ 

ها مهدَ  هُ تعاىل أنَّ  ، أخربَ وجهٍ  دونَ  ن وجهٍ مِ  ، وقد يكونُ وجهٍ  ن كلِّ مِ  صاحلًا لالنتفاعِ  ، قد يكونُ راشُ الفِ 
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ذي وَن} الَّ {فَِنْعَم اْلَماِهدُ : فقالَ  بذلكَ  هِ ها، وأثىن على نفسِ وأحسنِ  الوجوهِ  ، على أكملِ مهادٍ  أحسنَ 

  .هُ وإحسانُ  هُ ورمحتُ  هُ حكمتُ  هُ تْ ما اقتضَ  هِ لعبادِ  دَ مهَّ 

، {َلَعلَُّكْم تِ احليوا� ن أنواعِ مِ  نوعٍ  ن كلِّ مِ  وأنثى ، ذكرٌ نيِ نفَ َخَلْقَنا َزْوَجْنيِ} أي: صِ  {َوِمْن ُكلِّ َشْيءٍ 

 نوعِ  لبقاءِ  ببُ السَّ  ما هوَ  جعلَ  حيثُ  هِ ، وحكمتِ ذلكَ  يف تقديرِ  �ا عليكم يت أنعمَ الَّ  هللاِ  نعمِ لِ َتذَكَُّروَن} 

  .ن املنافعِ مِ  ما حيصلُ  ن ذلكَ مِ  ها، فيحصلَ ها وتربيتِ ها وخدمتِ وا بتنميتِ ها، لتقومُ كلِّ   احليوا�تِ 

 رارُ الفِ  ، وهوَ ن ذلكَ مِ  املقصودُ  مبا هوَ  ، أمرَ إليهِ  واإل�بةِ  هِ خلشيتِ  املوجبةِ  هِ آل�تِ  ظرَ النَّ  ا دعا العبادَ فلمَّ 

ن ، ومِ إىل العلمِ  ن اجلهلِ مِ  اظاهًرا و�طًنا، فرارً  هُ ظاهًرا و�طًنا، إىل ما حيبُّ  هللاُ  هُ ا يكرهُ ممَّ  رارُ أي: الفِ  ،إليهِ 

فقد  األمورَ  هذهِ  استكملَ ن فمَ  ،كرِ ذِّ الإىل  ن الغفلةِ ، ومِ اعةِ إىل الطَّ  ن املعصيةِ ، ومِ إىل اإلميانِ  الكفرِ 

  .واملطلوبِ  املرادِ  غايةُ  لهُ  ، وحصلَ املرهوبُ  عنهُ  وقد زالَ  هُ كلَّ   ينَ الدِّ  استكملَ 

 احملابِّ  أنواعُ  إليهِ  جوعِ ، ويف الرُّ واملكارهِ  خاوفِ امل أنواعَ  هِ لغريِ  جوعِ يف الرُّ  ألنَّ  ؛افرارً  إليهِ  جوعَ الرُّ  ى هللاُ ومسَّ 

 منهُ  تَ فْ ن خِ مَ  ، وكلُّ هِ وقدرِ  هِ إىل قضائِ  هِ وقدرِ  هِ ن قضائِ مِ  العبدُ  ، فيفرُّ والفوزِ  عادةِ والسَّ  رورِ والسُّ  واألمنِ 

 رٌ ، {ِإّينِ َلُكْم ِمْنُه َنِذيٌر ُمِبٌني} أي: منذِ إليهِ  الفرارُ  ، يكونُ منهُ  اخلوفِ  حبسبِ  هُ تعاىل فإنَّ  إىل هللاِ  منهُ  تَ فررْ 

ُ  فٌ ، وخموِّ هللاِ  ن عذابِ لكم مِ    .ذارةِ النِّ  بنيِّ

 ذِ ان اختِّ مِ  العبدُ  رَّ يفِ  أنْ  إليهِ  الفرارِ  ، بل هذا أصلُ إىل هللاِ  رارِ ن الفِ {َوال َجتَْعُلوا َمَع ا�َِّ ِإَهلًا آَخَر} هذا مِ 

 العبادةَ  هِ لربِّ  العبدُ  ، وخيلصُ هللاِ  ن دونِ مِ  دَ بِ ا عُ ممَّ  هاوغريِ  ،والقبورِ  واألندادِ  ن األو�نِ مِ  هللاِ  غريِ  آهلةٍ 

  .، واإل�بةَ عاءَ والدُّ  جاءَ ، والرَّ واخلوفَ 

  ...} اآل�ِت:{َكَذِلَك َما َأَتى الَِّذيَن ِمْن قـَْبِلِهمْ قاَل هللاُ تعاىل: 

 فيهِ  القائلنيَ ، لهُ  بنيَ ، املكذِّ ��ِ  املشركنيَ  عن تكذيبِ  -َصلَّى ا�َُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ - هِ ًيا لرسولِ مسلِّ  هللاُ  يقولُ 

 سلِ للرُّ  بنيَ املكذِّ  للمجرمنيَ  دأً� وعادةً  تْ ما زالَ  األقوالَ  هذهِ  ، وأنَّ عنهُ  هٌ منزَّ  ما هوَ  نيعةِ الشَّ  ن األقوالِ مِ 

 تْ يت صدرَ الَّ  األقوالُ  تعاىل: هذهِ  هللاُ  يقولُ  .أو اجلنونِ  حرِ �لسِّ  هُ قومُ   رماهُ ، إالَّ ن رسولٍ مِ  هللاُ  فما أرسلَ 

  هم بعًضا �ا؟بعضُ  نَ وا �ا، ولقَّ تواصَ  أقوالٌ  هل هيَ  -واآلخرينَ  لنيَ األوَّ -منهم 

 م �لكفرِ م وأعماهلُ قلو�ُ  تْ هم عليها: {َأْم ُهْم قـَْوٌم طَاُغوَن} تشا�َ فاقُ اتِّ  -ذلكَ  بسببِ - بُ ستغرَ فال يُ 

{َوقَاَل الَِّذيَن ال تعاىل:  ، كما قالَ لواقعُ ا م؟ وهذا هوَ عن طغيا�ِ  اشئةُ م النَّ أقواهلُ  تْ ، فتشا�َ غيانِ والطُّ 

ْبِلِهْم ِمْثَل قـَْوِهلِْم َتشَ   اَ�َْت قـُُلوُ�ُْم}يـَْعَلُموَن َلْوال ُيَكلُِّمَنا ا�َُّ َأْو �َْتِيَنا آيٌَة َكَذِلَك َقاَل الَِّذيَن ِمْن قـَ
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وا إىل ، �درُ عي فيهِ والسَّ  هِ وطلبِ  للحقِّ  �إلذعانِ م قلو�ُ  تْ ا تشا�َ مَّ ـل املؤمنونَ  وكذلكَ  ،]١١٨[البقرة:

  �م. ئقِ الالَّ  م �خلطابِ هم، وخطا�ِ هم، وتوقريِ هم وتعظيمِ برسلِ  اإلميانِ 

ُهْم َفَما َأْنَت ِمبَُلوٍم}    {فـَتَـَولَّ َعنـْ

َناَهاطيب، هات ابن كثري الشيخ:    ِ�َْيٍد} {َوالسََّماَء بـَنَـيـْ

: : -رَمحُه ُهللا تعاىل-القارئ: يقوُل اإلماُم ابُن كثٍري  بًِّها َعَلى َخْلِق اْلَعاملَِ اْلُعْلِويِّ َوالسُّْفِليِّ يـَُقوُل تـََعاَىل ُمنـَ

َناهَ  ٍة. قَاَلُه اْبُن َعبَّ  َحمُْفوظًاا} َأْي: َجَعْلَناَها َسْقًفا {َوالسََّماَء بـَنَـيـْ اٍس، َوُجمَاِهٌد، َرِفيًعا {ِ�َْيٍد} َأْي: ِبُقوَّ

، َوَغْريُ وَ  ْعَنا َأْرَجاَءَها َورَفـَْعَناَها ِبَغْريِ َعِمٍد، َحىتَّ  اِحٍد، {َوِإ�َّ َلُموِسُعوَن}وقـََتاَدُة، َوالثـَّْوِريُّ َأْي: َقْد َوسَّ

  اْستَـَقلَّْت َكَما ِهَي.

  {َواألْرَض فـََرْشَناَها}

-  عديُّ السَّ  يخُ ها، والشَّ أرجائِ  ماء بتباعدِ عون للسَّ " أي: موسِّ ُموِسُعونَ " املرادَ  ، أنَّ اهرُ هذا هو الظَّ الشيخ: 

ه على ويوسعُ  زقَ الرِّ  ه تعاىل يبسطُ أنَّ  ، من نوعِ للعبادِ  عون األرزاقَ ، فموسِ زقِ ه من توسعة الرِّ جعلَ  -رمحه هللاُ 

 {َوِإ�َّ َلُموِسُعوَن} كثريٍ   ه ابنُ ذي ذكرَ هو املعىن الَّ  اهرُ } والظَّ َويـَْقِدرُ  َيَشاءُ  لَِمنْ  الّرِْزقَ  يـَْبُسطُ ، {من شاءَ 

  .أعلمُ  وهللاُ  ،ياقُ ذي يقتضيه السِّ ها، هذا هو الَّ ها وأرجائِ أطرافِ  ماء بتباعدِ للسَّ 
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  (فتُح الباري)

نبيِّنا حممٍَّد، وعلى آِلِه وصحِبِه أمجعَني، قاَل القارئ: بسِم ِهللا، واحلمُد ِ�، وصلَّى هللاُ وسلََّم و�رَك على 

": -رَمحُه هللاُ تعاىل-ابُن رجٍب    يف كتاِبِه: "فتِح الباري يف شرِح صحيِح البخاريِّ

  .واحدٌ  نٌ مؤذِّ  فرِ يف السَّ  نْ : ليؤذِّ ن قالَ مَ : �بُ : -رَمحُه هللاُ تعاىل-قاَل البخاريُّ 

ثـََنا ُمَعلَّى ْبُن َأَسٍد، قَ  ثـََنا ُوَهْيٌب، َعْن َأيُّوَب، َعْن َأِيب ِقالَبََة، َعْن َماِلِك ْبِن احلَُوْيِرِث،َحدَّ  قاَل: اَل: َحدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -أَتـَْيُت النَِّيبَّ     َلًة، وََكاَن رَِحيًما رَِفيًقاِيف نـََفٍر ِمْن قـَْوِمي، فَأََقْمَنا ِعْنَدُه ِعْشرِيَن لَيْـ  -َصلَّى ا�َّ

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  الشيخ:   َرِحيًما َرِفيًقا، َصلَّى ا�َّ

اْرِجُعوا َفُكونُوا ِفيِهْم، َوَعلُِّموُهْم، َوَصلُّوا، فَِإَذا َحَضَرِت (فـََلمَّا رََأى َشْوقـََنا ِإَىل َأَهالِيَنا، قَاَل: القارئ: 

ْن َلُكْم َأَحدُُكْم، َوْليَـُؤمَُّكْم َأْكَربُُكمْ    .)الصََّالُة فـَْليـَُؤذِّ

هم هم، وأمرَ هلِ أإىل  جوعِ �لرُّ  هُ وأصحابَ  احلويرثِ  بنَ  مالكَ  أمرَ  -َصلَّى ا�َُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ - يبَّ النَّ : أنَّ هُ مرادُ 

 هُ وإعادتُ  ذانِ األ هلم تكريرُ  عُ شرَ ال يُ  املسافرينَ  نَّ أدليًال على  هم، كانَ حدُ أ نَ يؤذِّ  نْ أ الةُ الصَّ  تِ إذا حضرَ 

  .هِ وال يف غريِ  يف الفجرِ  نيِ تَ مرَّ 

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ - يبِّ عن النَّ  لْ نقَ مل يُ  هُ هذا: أنَّ  ويعضدُ  مها أحدُ  نُ ، يؤذِّ �نِ ؤذِّ مُ  فرِ يف السَّ  لهُ  كانَ   هُ أنَّ  -َصلَّى ا�َّ

  .االخرِ  بعدَ 

  .على ذلكَ  يدلُّ  مُ املتقدِّ  دائيِّ الصَّ  احلارثِ  بنِ  ز�دِ  وحديثُ 

هليهم، أوا إىل إذا رجعُ  بذلكَ هم مرَ أ هُ نَّ أعلى  ا يدلُّ منَّ إ يف هذا البابِ  البخاريُّ  هُ ذي ساقَ الَّ  فظَ اللَّ  ولكنَّ 

 اجتزاءُ  :سائيُّ النَّ  عليهِ  ، وترجمَ االمساعيليُّ  على ذلكَ  هَ م، وقد نبَّ وصوهلِ  هم قبلَ يف سفرِ  هم بهِ أمرَ  هُ نَّ أال 

  .يف احلضرِ  هِ غريِ  �ذانِ  املرءِ 

هم إىل رجوعِ  يف حالِ  بذلكَ هم أمرَ  هُ ، �نَّ صريحٍ  ذي يلي هذا بلفظٍ الَّ  يف البابِ  البخاريُّ  هُ جَ وقد خرَّ 

على  ذي يدلُّ الَّ  فظِ �ذا اللَّ  هِ جِ ن خترُّ أوىل مِ  يف هذا البابِ  فظِ اللَّ  بذلكَ  هُ خترجيُ  هم، فكانَ هم وسفرِ أهلِ 

  .فرِ يف السَّ  هم بذلكَ مل �مرْ  هُ نَّ أ

ْن َلُكْم (: هُ : بل قولُ قيلَ  فإنْ  ن مِ  ، وال مينعُ واحلضرِ  فرِ يف السَّ  عامٌّ  )َأَحدُُكمْ ِإَذا َحَضَرِت الصََّالُة فـَْليـَُؤذِّ

  .�حلضرِ  الكالمِ  لِ أوَّ  ختصيصُ  هِ عمومِ 
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، ةً خاصَّ  فرِ يف السَّ  واحدٍ  نٍ على مؤذِّ  �دةُ الزِّ  بُّ ستحَ ال تُ  هُ نَّ أعلى  دليلٌ  فيهِ  مل يكنْ  ذلكَ  مَ لِّ سُ  : إنْ قيلَ 

 ، فكيفَ نيِ نَ مؤذِّ  اذُ اختِّ  هُ كرَ ال يُ  يف احلضرِ  هُ أنَّ  فال خالفَ  فرِ والسَّ   للحضرِ شامًال  إذا كانَ  الكالمَ  نَّ أل

  ؟واحدٌ  ها عمومٌ وقد مشلَ  فرِ �لسَّ  ذلكَ  كراهةَ   خصَّ 

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ - يبِّ على النَّ  ا قدمَ ملَّ  هُ ، أنَّ ، عن أبيهِ اجلرميِّ  سلمةَ  بنِ  عمروِ  ويف حديثِ   هلم: قالَ  -َصلَّى ا�َّ

  .احلديثَ  وذكرَ كم) حدُ ألكم  نْ فليؤذِّ  صالةٌ  تْ (إذا حضرَ 

  .آخرَ  يف موضعٍ  البخاريُّ  هُ جَ وقد خرَّ 

  هم.هم يف حيِّ هم وإقامتَ سفرَ  هم، بل يشملُ سفرِ  حبالِ  هذا ال خيتصُّ  هُ مرُ أو 

  انتهى.

   بعده �ب؟ الشيخ:

يف  الةُ : الصَّ نِ املؤذِّ  قولُ و  ومجعُ  بعرفةَ  وكذلكَ  ،قامةِ واإل وا مجاعةً إذا كانُ  للمسافرينَ  األذانِ  �بُ القارئ: 

  أو املطريةِ  الباردةِ  يلةِ ، يف اللَّ حالِ الرِّ 

  .كَ ، طيب حسبُ هللاُ  ما شاءَ الشيخ: 
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  )رةُ بصِ (التَّ 

نبيِّنا حممٍَّد وعلى احلمُد ِ� ربِّ العاملَني، وصلَّى ُهللا وسلََّم و�رَك على بسِم ِهللا الرَّمحِن الرَّحيِم، القارئ: 

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

يِن":   الدِّ

بعُضها  قاَل رَمحُه هللاُ: واحتجَّ أيًضا �ْن قاَل: قْلُتم أنَّ َهللا تعاىل متكلٌِّم حبرٍف وصوٍت، واحلروُف يرتتَّبُ 

  على بعٍض وهذا يدلُّ على احلَدِث.

  واجلواُب: أْن نقوَل: إنَّ هذا دليٌل فاسٌد على

، بةٌ مرتتِّ  فاحلروفُ  وأصوا�ً  احروفً  تْ ، إذا كانَ شيءٍ  شيًئا بعدَ  ا حتدثُ " يعين: أ�َّ على احلَدثِ  "يدلُّ الشيخ: 

ها بعضُ  ها بعًضا، ويلحقُ بعضُ  يسبقُ  بةٌ مرتتِّ  ، احلروفُ امليمِ  قبلَ  نيُ ني، والسِّ السِّ  قبلَ  ، الباءُ هللاِ  مثًال: بسمِ 

ه من وجوه أنَّ  فِ املؤلِّ  ، وهذا على كالمِ ُحمَدثٌ  هللاِ  كالمَ   على احلدث، على أنَّ  هذا يدلُّ  : إنَّ ، فيقولُ ببعضٍ 

  ة واملعتزلة.من اجلهميَّ  القرآنِ  القائلني خبلقِ  استداللِ 

، وأصواتٌ  ه حروفٌ هم أنَّ ، ليس عندَ واحدٌ  ه معىنً ه، وأنَّ كلَّ   هللا قدميٌ  كالمَ   وأنَّ  يقولون ِبِقَدِم الكالمِ  واألشاعرةُ 

 ألهلِ  ، بل هو خطابٌ وأصواتٌ  حروفٌ  هللاِ  كالمَ   ال يقولون �نَّ  ، األشاعرةُ األشاعرةِ  ليس معَ  ه خطابٌ فكأنَّ 

موسى   كما مسعَ   -سبحانه وتعاىل- ها من شاءَ يسمعُ  وأصواتٌ  حروفٌ  هللاِ  كالمَ   القائلني بذلك، أنَّ  ةِ نَّ السُّ 

  �دامها. حنيَ  هللاِ  األبوان كالمَ  ، ومسعَ هللاِ  كالمَ   ت املالئكةُ ، ومسعَ هللاِ  كالمَ 

  

ِمَني كلِّهم؛ ألنَّ الكالَم القارئ: واجلواُب: أْن نقوَل: إنَّ هذا دليٌل فاسٌد على أصِلِه وعلى أصوِل املتكلِّ 

تيُب كالبياِض والسَّواِد وغِري ذلَك ِمن األعراِض، وأمَّا على  عنَدهم عَرٌض، والعَرُض ال يتأتَّى فيِه الرتَّ

ا هَي صفٌة لُه كعلِمِه وقدرتِِه وإرادتِِه،  أصِلنا فإنَّ كالَم ِهللا ليَس بعَرٍض، وال جسٍم وال جوهٍر، وإمنَّ

فُة الوح دانيَُّة ال يرتتَُّب بعُضها على بعٍض يف احلكِم، وكوُ�ا مرتَّبٌة يف السَّمِع ال يدلُّ على كوِ�ا والصِّ

مرتَّبًة يف احلكِم، أال ترى أنَّ الكاتَب إذا كتَب األلَف يبدُأ برأِس األلِف قبَل وسِطها وآخِرها، وال يدلُّ 

  ن التَّوراِة واإلجنيِل والفرقاِن وغريِها.ذلَك على ترتيِبها، وكذلَك اجلواُب عن مجيِع الكتِب مِ 

ا َيرُِد بقوله: إمنَّ  ذلكَ  ، فدفعَ الباطلةَ  املزعومةَ  بهةَ الشُّ  مبا ال يشفي وال يردُّ  ه أجابَ أنَّ  ه يظهرُ أنَّ  املهمُّ الشيخ: 

 قائمةٌ  صفةٌ  هللاِ  ، وكالمُ وال جوهرٍ  : وال جسمٍ يقولُ  ا، مثَّ عرضً  ليسَ  هللاِ  عرًضا، وكالمُ  هللاِ  كالمُ   هذا لو كانَ 

 وعِ النَّ  ، وهو قدميُ إذا شاءَ  مُ : يتكلَّ من أفعاله وهلذا نقولُ  به سبحانه وتعاىل، فالكالمُ  قائمةٌ  ةٌ فعليَّ  به، صفةٌ 
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مبا  ًما إذا شاءَ متكلِّ  ه تعاىل مل يزلْ فإنَّ   نوع الكالمِ ه إالَّ ه الزًما لذاتِ ، ليس كالمُ إذا شاءَ  مُ يتكلَّ  اآلحادِ  حادثُ 

  .كيف شاءَ   شاءَ 

  

القارئ: واحتجَّ أيًضا أنَّ َهللا تعاىل ذكَر يف كالِمِه موسى وعيسى وغِريمها ِمن أمساِء األنبياِء واألمِم، فإْن 

  قْلُتم إنَُّه متكلٌِّم يف ِقدِمِه أثبتُّم أنَُّه كاَن خماِطًبا ملعدوٍم ومكلًِّما لغِري موجوٍد.

ُ َعَلْيِه -واجلواُب: هَو أنَُّه ال ميتنُع مثُل ذلَك، أال ترى أنَّ أمَرُه ِلَمن كاَن موجوًدا يف زماِن النَّيبِّ  َصلَّى ا�َّ

أمٌر للمعدوِم ومل يُوَجْد يف زمانِِه أيًضا، وخطاً� لُه وإْن كاَن معدوًما، ولو جاَز أْن يُقاَل: ال جيوُز  -َوَسلَّمَ 

  ... مثَّ بياض أحسَن هللاُ إليكوُم مأمورًا وال ُمكلًَّفا أفضى ذلَك أْن يكوَن املعد

  ىل إنزاِل الكتاِب بكلِّ َمن حيدُِّث ِمن اخللِق، وهذا مل يقْل بِه أحدٌ : إهُ وقولُ 

 من سيوجُد غري مكلٍَّف مبا أمَر ُهللا به املوجودين"، هذا معىن إىل أن يكونَ  أفضى ذلكَ "ه كأنَّ الشيخ: 

و يقوُل: أمُر ِهللا للموجودين هو أمٌر للمعدومني، ولو قيَل أنَّه ال جيوُز أْن يتوجََّه األمُر للمعدومني الكالم، فه

ألفضى ذلَك إىل عدِم تكليِف من سيوجد مبا أُِمَر به املوجودون، وهذه مسألٌة مذكورٌة عنَد األصوليِّني: أنَّ 

ا يتعلَُّق �ملوجود، ويتعلَُّق �ملعد وِم إذا ُوِجَد، فإذا ُوِجَد من يتعلَُّق به اخلطاُب صار مطالًَبا مبعناه، األمَر إمنَّ

  .} هو خطاٌب للموجودين مثَّ هو خطاٌب لكلِّ من سُيوَجُد من املكلَّفنيَوَرُسولِهِ  ِ��َِّ  َآَمُنواوقوله تعاىل: {

  

معدومًة يف الِقدِم، لكنَّها موجودٌة يف علِم القارئ: وجواٌب آخُر: وهَو أنَّ املخلوقاِت وإْن كاَنْت ذواُ�ا 

  ِهللا تعاىل، وكالُمُه ِمن علِمِه، فخاطَب سبحانَُه وتعاىل املعدوَم لتحقُِّق وجوِدِه يف الثَّاين.

 واحتجَّ �ْن قاَل: إذا قْلُتم: �نَُّه ال يزاُل متكلًِّما أفضى ذلَك إىل أْن يكوَن أهُل اجلنَِّة يف اجلنَِّة مكلَِّفنيَ 

  ومأمورِيَن ومنهيَِّني.

ا جعَلهما داَر اجلزاِء، وهلذا رُِوَي عن  واجلواُب: هَو أنَّ َهللا تعاىل مل جيعِل اجلنََّة والنَّاَر داَر تكليٍف، وإمنَّ

ِة خيرُّوَن لُه (إذا رفَع احلقُّ احلجاَب بيَنُه وبَني خلِقِه يف اجلنَّ أنَُّه قاَل:  -َصلَّى ا�َُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -النَّيبِّ 

(ليَس هذا يوَم ، ويف لفٍظ آخَر: سجًَّدا، فيقوُل ُهللا تعاىل: ارفُعوا رؤوَسكم ليَس هذا يوَم السُّجوِد)

ا هَو يوُم كرامٍة ونعيٍم).   سجوٍد، وإمنَّ

  ؟هذا احلديثِ  أيش أصل هذا؟ ما أصلُ الشيخ: 
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زوائِدِه على الزُّهِد البِن املبارِك، وأبو نعيٍم يف صفِة اجلنَِّة، القارئ: يقوُل: أخرَجُه أبو نعيٍم ومحَّاٌد يف 

  واآلجريُّ يف الشَّريعِة، ويف إسناِدِه حكُم بُن أيب خالٍد ال يُعَرُف.

يـَْوَم ُيْكَشُف َعْن َساٍق {ه، تعاىل عن ساقِ  عندما �تيهم ويكشفُ  له املؤمنون يف املوقفِ  سجدَ الشيخ: 

 فيه نكارةٌ  احلديثُ  ،]٤٢:القلم[ }َويُْدَعْوَن ِإَىل السُُّجوِد َفَال َيْسَتِطيُعونَ { ]،٤٢[القلم: }سُُّجودِ َويُْدَعْوَن ِإَىل ال

  .وا له تعظيًما وإكراًما، سجدُ ... يُقالَ حىتَّ  �مرٍ  هم مل يكنْ سجودَ  ؛ ألنَّ شديدةٌ 

  

   انتهى الفصلُ القارئ: 

  ه فصل أيش؟إي زين، بعدَ الشيخ: 

"فصٌل: والدَّاللُة على أنَّ القرآَن ُمنزٌَّل وكذلَك املائُة كتاٍب واألربُع كتٍب خالفًا لألشعريَِّة  :هبعدَ القارئ: 

ا نزََّل عبارَتُه وتالوَتُه".    دَ واستطر يف قوِهلم: مل يُنِزِل هللاُ لألرِض كالًما وال كتاً� وإمنَّ

  من املعتزلة إىل األشاعرة ه انتقلَ كأنَّ الشيخ: 

  نعمالقارئ: 

  يكفينا اليوم كَ طيب حسبُ الشيخ: 

وال  بعَرٍض، وال جسمٍ  ليسَ  هللاِ  كالمَ   نا فإنَّ ا على أصلِ وأمَّ " :قالَ  مَ إليك ملا تكلَّ  هللاُ  هنا أحسنَ القارئ: 

�نَّ هللاَ  -أحسَن ُهللا إليكَ -"، هذا جاٍر على مذهِب هِ وإرادتِ  هِ وقدرتِ  هِ كعلمِ   لهُ  صفةٌ  ا هيَ ، وإمنَّ جوهرٍ 

  تكلََّم بِه يف القدمِ 

ٌ  شيءٌ  ، لكن ليسَ مُ يتكلَّ  ه مل يزلْ أنَّ  الكالمِ  نوعُ  :" يعينيف الِقَدمِ  مَ : "تكلَّ على العبارة املشهورةِ الشيخ:   معنيَّ

ذي يف الوقت الَّ  ذلكَ  قدميًا، بل كانَ  ه لألبوين ليسَ قدميًا، وخطابُ  ه ملوسى ليسَ : كالمُ هللا تقولُ  من كالمِ 

، لةٌ جممَ  " كلمةٌ قدميٌ  هللاِ  : "كالمُ ، فكلمةُ -المعليهما السَّ -موسى  مَ األبوين أو يكلِّ  يناديَ  أنْ  احلكمةُ  هُ اقتضتْ 

بل ة، ًما خالفًا للكرَّاميَّ متكلِّ  صارَ  مثَّ  مٍ متكلِّ  غريَ  ، مل يكنْ مل يزلْ  هللاَ  نقول: نعم، مبعىن أنَّ  الكالمِ  نوعُ  أُريدَ  إنْ 

  ًما إذا شاءَ متكلِّ  لْ زَ هو تعاىل مل يَـ 

حبرٍف  تعاىل به يف الِقَدمِ  هللاُ  مَ : تكلَّ قالَ  هللاِ  ه كالمُ وأنَّ  عن القرآنِ  مَ هو يف بداية الفصل ملا تكلَّ القارئ: 

  مُ يُعلَ  ومعىنً  عُ ُيسمَ  وصوتٍ  بُ ُيكتَ 

 هللاِ  كالمَ   ذين يقولون: إنَّ ة الَّ امليَّ السَّ  على طريقةِ  ه، كأنَّ ةِ امليَّ السَّ  إىل مذهبِ  هُ أمرُ  ه يؤولُ هذا كأنَّ الشيخ: 

  . إىل هنا � شيخها قدميةٌ وكلُّ  وأصواتٌ  حروفٌ 
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  (جوامُع األخباِر)

 عليِه وعلى دٍ نا حممَّ نبيِّ  أشرِف األنبياِء واملرَسلنيَ  على مُ السَّ الو  ةُ الصَّ ال، و العاملنيَ  ربِّ  �ِ  احلمدُ القارئ: 

  .صالٍة وأمتُّ تسليمٍ آِلِه أفضُل 

  يف "جوامِع األخباِر": -رَمحُه هللاُ تعاىل-قاَل الشَّيُخ عبُد الرَّمحِن السَّعديُّ 

  : سعونَ احلادي والتِّ  احلديثُ 

َلُكْم ِإنَّ ا�ََّ يـَْرَضى (: -َصلَّى ا�َُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ - هللاِ  رسولُ  : قالَ قالَ  -عنهُ  هللاُ  رضيَ - عن أيب هريرةَ 

ًئا، َوَأْن تـَْعَتِصُموا ِحبَ  يًعا، َوَال َثَالً�، َوَيْكَرُه َلُكْم َثَالً�. َفَريَْضى َلُكْم َأْن تـَْعُبُدوُه َوَال ُتْشرُِكوا ِبِه َشيـْ ْبِل ا�َِّ مجَِ

  .مٌ لِ مس رواهُ  )املالِ  ، وإضاعةَ ؤالِ تـََفرَُّقوا. َوَيْكَرُه َلُكْم، ِقيَل َوقَاَل، وََكثْـَرَة السُّ 

 ،اقا�ِ متعلَّ  . وذكرُ منهُ  الكراهةِ  ، وإثباتُ هِ قاتِ متعلَّ  ، وذكرُ ِمن هللاِ  اضالرِّ  إثباتُ  فيهِ قاَل رَمحُه هللاُ يف شرِحِه: 

  .واآلجلِ  م يف العاجلِ هم، وسعاد�ُ مصلحتُ  يرضى هلم ما فيهِ  هِ على عبادِ  هِ ن كرمِ مِ  هُ جاللُ  جلَّ  هللاَ  فإنَّ 

، هِ وأصولِ  اإلميانِ  بعقائدِ  اسُ النَّ  يقومَ  �نْ  لهُ  ينِ الدِّ  ، وإخالصِ لهُ  ال شريكَ  هُ وحدَ  هللاِ  بعبادةِ  �لقيامِ  وذلكَ 

قاً موافِ  خالصًا �ِ  ذلكَ  كلُّ   ،اكيةِ الزَّ  ، واألخالقِ احلةِ الصَّ  عمالِ ، و�ألوالباطنةِ  اهرةِ الظَّ  اإلسالمِ  وشرائعِ 

 هُ بينَ  الوصلةُ  ذي هوَ الَّ  هُ دينُ  ، وهوَ هللاِ  وا حببلِ ويعتصمُ  -َصلَّى ا�َُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ - هِ نبيِّ  ةِ على سنَّ هِ ملرضاتِ 

، هُ ، وال خيذلُ هُ ، ال يظلمُ أخو املسلمِ  املسلمُ (قوى والتَّ  على الربِّ  نيَ متعاونِ  جمتمعنيَ  وا بهِ فيقومُ  ،هِ عبادِ  وبنيَ 

  .معاو�ً  اا، وأخً مصافيً  لهُ  اب� حمُِ  بل يكونُ  )هُ ، وال حيقرُ هُ وال يكذبُ 

هم، وينصرُ  بذلكَ  هم هللاُ ، ويعزُّ على املسلمنيَ  عمةُ النِّ  ، وتتمُّ ينُ الدِّ  يكملُ  هُ ذي قبلَ والَّ  و�ذا األصلِ 

 جاحِ والنَّ و�لفالحِ ، مكنيِ والتَّ  صرِ �ا �لنَّ  ن قامَ مَ لِ  لَ يت تكفَّ �ا والَّ  هم هللاُ يت أمرَ الَّ  الوسائلِ  هم جبميعِ لقيامِ 

  .واآلجلِ  العاجلِ 

 ؛ فإنَّ والقالِ  القيلِ  ها. فمنها: كثرةُ ها وينقضُ يت حيبُّ الَّ  األمورَ  ا ينايف هذهِ ، ممَّ هِ لعبادِ  هللاُ  ما كرهَ  ذكرَ  مثَّ 

 ،القلوبِ  رِ وتنافُ ، الفنتِ  وقوعِ  ن أسبابِ ومِ  ،احلقِّ  غريِ  ، واعتقادِ تِ ثبُّ التَّ  ، وعدمِ ن دواعي الكذبِ مِ  ذلكَ 

 تْ ، إذا كانَ ن ذلكَ مِ  ن شيءٍ مِ  أحدٌ  يسلمَ  وقلَّ أنْ  ،افعةِ النَّ  عن األمورِ  ةِ ارَّ الضَّ  �ألمورِ  ن االشتغالِ ومِ 

  .والقالِ  يف القيلِ  هُ رغبتُ 

 كذا، فال يكادُ   كذا، وقيلَ   فالنٌ  أخبار قيل كذا، وقالَ  عن كثرة الكالمِ  تعبريٌ  والقالُ  القيلُ ، صحيحٌ الشيخ: 

  والقالِ  �لقيلِ  ه أو كذً� يرويه وهو ال يدري، أو فضول، فمن اشتغلَ دُ ا كذً� يتعمَّ ، إمَّ من الكذبِ  يسلمَ  أنْ 

  .من قوله الباطلُ  وكثرَ  ز�ُُ  ه وكثرَ  سقطُ كثرَ 
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، وضرورةٍ  حاجةٍ  ن غريِ نيا مِ الدُّ  ، كسؤالِ املذمومُ  ؤالُ السُّ  فهذا هوَ  )ؤالِ وََكثْـَرَة السُّ (: هُ ا قولُ وأمَّ القارئ: 

 يت ال نفعَ الَّ  ها، أو عن األمورِ ن ضررِ ى مِ شَ يت خيُ الَّ  ، وعن األمورِ واإلعناتِ  تِ عنُّالتَّ  على وجهِ  ؤالِ والسُّ 

 تـُْبَد َلُكْم َتُسؤُْكْم}{َ� أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا َال َتْسأَُلوْا َعْن َأْشَياء ِإن تعاىل:  هِ يف قولِ  اخلةِ فيها، الدَّ 

  ] ١٠١[املائدة:

  .بهِ  مأمورٌ  فهذا حممودٌ  أو اإلرشادِ  االسرتشادِ  على وجهِ  افعةِ النَّ  عن العلومِ  ؤالُ ا السُّ وأمَّ 

ا ، وإمَّ ياعِ والضَّ  رَّاقِ للسُّ  عرضةً  ، أو يكونَ  يضيعَ حىتَّ  هِ حفظِ  ا برتكِ إمَّ  وذلكَ  )املالِ  وإضاعةَ (: هُ وقولُ 

  هِ ارِ قَ عَ  مارةِ عِ  �مهالِ 

لف هاب والتَّ ه إىل الذَّ أمرُ  ميم واملالحظة آلَ والرتَّ  من العنايةِ  كَ رِ إذا تُ  ، العقارُ رَ مِّ ه دُ يعين إذا تركَ الشيخ: 

  واخلراب.

  

   هِ على حيوانِ  ، أو اإلنفاقِ هِ ارِ قَ عَ  مارةِ عِ  ا �مهالِ وإمَّ القارئ: 

...، يخ رمحه هللاُ ها الشَّ كلُّ   ،املالِ  إضاعةِ  من صورِ  ، فهذه صورٌ احليوانُ  هلكَ  على احليوانِ  إذا مل ينفقْ الشيخ: 

من يده، بل  ويضلَّ   يضيعَ حىتَّ  املالِ  األوىل وحنوها من تركِ  ورةِ �لصُّ  ةٌ ) خاصَّ املالِ  اعةَ يعين ليست كلمة (إض

 مات فيها إضاعةٌ احملرَّ  فأكلُ  ،املال و[....] ي إىل تلفِ ما يؤدِّ  ، فكلُّ واهلالكِ  لفِ ه للتَّ ه وبتعريضِ بعدم حفظِ 

  للمال. حراًما ففيه إضاعةٌ  أو املشروبِ  املأكولِ  كونِ   للمال، يعين معَ 

  

ا وإمَّ  ،املالِ  يف إضاعةِ  هذا داخلٌ  فكلُّ  ،افعةِ النَّ  ، أو الغريِ ةِ ارَّ الضَّ  يف األمورِ  املالِ  ا �نفاقِ وإمَّ القارئ: 

  هموحنوِ  وا�اننيَ  فهاءِ والسُّ  غارِ هلا، كالصِّ   �قصي العقولِ بتويلِّ 

  ]٥[النساء: أَْمَواَلُكُم} السَُّفَهاءَ  تـُْؤتُوا {َوَال الشيخ: 

 عمةِ النِّ  . فتمامُ ةُ نيويَّ والدُّ  ةُ ينيَّ هم الدِّ مصاحلُ  ، �ا تقومُ اسِ للنَّ  اقيامً  األموالَ  تعاىل جعلَ  هللاَ  ألنَّ القارئ: 

  .ةِ نيويَّ الدُّ  ، واملنافعِ ةِ رعيَّ الشَّ  ، واألمورِ ن املنافعِ : مِ لهُ  تْ قَ لِ فيما خُ  فَ صرَ تُ  فيها أنْ 

 الَّ ، وأهُ ما يقولونَ  يف مجيعِ  تنيَ يكونوا متثبِّ  منهم أنْ  ها، حيبُّ منهم ضدَّ  حيبُّ  ، فهوَ هِ لعبادِ  هللاُ  هُ وما كرهَ 

م وا أمواهلَ حيفظُ  ، وأنْ ا ينفعُ  عمَّ وا إالَّ سألُ  يَ الَّ ، وأدقِ للصِّ  ينَ تحرِّ وا مُ يكونُ  ، وأنْ وهُ ما مسعُ  وا كلَّ ينقلُ 
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{َوَال تعاىل:  . وهلذا قالَ افعةِ النَّ  وها يف املصارفِ ، ويصرفُ افعةَ النَّ  فاتِ صرُّ وا فيها التَّ فُ وها، ويتصرَّ رُ ويدبِّ 

  .أعلمُ  الً وآخراً. وهللاُ أوَّ  �ِ  واحلمدُ ] ٥[النساء:تـُْؤُتوْا السَُّفَهاء َأْمَواَلُكُم الَِّيت َجَعَل هللاُ َلُكْم ِقَيامًا} 

  بك. هللاُ  ا، �ركَ خريً  ، جزاك هللاُ يخَ الشَّ  هللاُ  ا، ورحمَ خريً  جزاك هللاُ الشيخ: 

  حترمييٌَّة؟الكراهُة يف احلديِث القارئ: 

 َربِّكَ  ِعْندَ  َسيُِّئهُ  َكانَ   َذِلكَ  {ُكلُّ حرمي، فهي للتَّ  يت فيها كراهةٌ الَّ  صوصِ النُّ  نعم، كلُّ  حترميٍ  كراهةُ الشيخ: 

  ]٣٨[اإلسراء: َمْكُروًها}
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  )األثرِ  ألهلِ  (االنتصارُ 

 آِلهِ الصَّالُة والسَّالُم على نبيِّنا حممٍَّد وعلى ، و العاملنيَ احلمُد ِ� ربِّ بسِم ِهللا الرَّمحِن الرَّحيِم، القارئ: 

  اللَّهمَّ ارْمحنا وشيَخنا واحلاضريَن.، أمجعنيَ  وصحِبهِ 

  ":األثرِ  ألهلِ  االنتصارِ يف كتاِبِه " -تعاىل هللاُ  هُ رمحَ –قاَل اإلماُم ابُن تيميَة 

َبْل  ،النََّظُر ِيف نـَْفِس اْلُمَتَصوَِّر اْلَمْطُلوِب ُحْكُمُه َال يُِفيُد ِعْلًماف ، ِفيهِ فَِإَذا َكاَن النَّاِظُر َال ُبدَّ َلُه ِمْن َمْنُظورٍ  

َواٌع ِمْن الشُّبُـَهاِت َحيَْسبـَُها َأِدلًَّة ِلَفْرِط تـََعطُِّش اْلَقْلبِ  َا َخَطَر َلُه ِبَسَبِب َذِلَك النََّظِر َأنـْ إَىل َمْعرَِفِة ُحْكِم  رُمبَّ

لِيُل أََلِة َوَتْصِديِق َذِلَك التََّصوُِّر. َوَأمَّا النََّظُر اْلُمِفيُد لِْلِعْلِم: فـَُهَو َما َكاَن ِيف َدلِيٍل تِْلَك اْلَمسْ  َهاٍد. َوالدَّ

ْطَالقِ -اْهلَاِدي  فَِإنَّ الَِّذي َجاَءْت  -َوَسلَّمَ َصلَّى ا�َُّ َعَلْيِه -ُسنَُّة نَِبيِِّه ُهَو ِكَتاُب ا�َِّ وَ  -َعَلى اْلُعُموِم َواْإلِ

ُل اْهلَُدى َوُهَو ِبذِْكِر ا�َِّ َوَما نـَزَ  َفُع َوُحيَصِّ . فَِإَذا ِبِه الشَّرِيَعُة ِمْن نـَْوَعْي النََّظِر: ُهَو َما يُِفيُد َويـَنـْ َل ِمْن اْحلَقِّ

َكَما   ،َغْريِ تـَْعِيِني َمْطُلوٍب َفَذِلَك النََّظُر ِيف ِكَتاِب ا�َِّ َوَتَدبـُُّرهُ  َأرَاَد النََّظَر َواِالْعِتَباَر ِيف اْألَِدلَِّة اْلُمْطَلَقِة ِمنْ 

 ]١٦-١٥[املائد: }...يـَْهِدي ِبِه ا�َُّ َمِن اتـََّبَع ِرْضَوانَهُ *  {َقْد َجاءَُكْم ِمَن ا�َِّ نُوٌر وَِكَتاٌب ُمِبنيٌ قَاَل تـََعاَىل: 

َنا{وََكذَ . َوقَاَل تـََعاَىل: اآلية  ]٥٢[الشورى: }...إلَْيَك رُوًحا ِمْن َأْمِرَ� َما ُكْنَت َتْدِري َما اْلِكَتابُ  ِلَك َأْوَحيـْ

  . إىل آخِر السُّورةِ 

َنةٍ َوَأمَّا النََّظُر ِيف َمْسأََلٍة ُمعَ  َواْلَعْبُد َال يـَْعِرُف َما َيُدلُُّه  ،التَّْصِديِق ِ�ْحلَقِّ ِفيَهاِلَطَلِب َحَكِمَها وَ  يـََّنٍة َوَقِضيٍَّة ُمَعيـَّ

 ،َبْل َقْد يـََقُع َلُه َتْصِديَقاٌت َحيَْسبـَُها َحق�ا َوِهَي َ�ِطلٌ  ،َعَلى َهَذا َأْو َهَذا: َفُمَجرَُّد َهَذا النََّظِر َال يُِفيدُ 

  ا َوَذِلَك ِمْن إْلَقاِء اْلَمَلِك. َوَقْد يـََقُع َلُه َتْصِديَقاٌت َتُكوُن َحق�  ،َوَذِلَك ِمْن إْلَقاِء الشَّْيطَانِ 

  ؟وأيشالشيخ: 

  َوَقْد يـََقُع َلُه َتْصِديَقاٌت َتُكوُن َحق�ا َوَذِلَك ِمْن إْلَقاِء اْلَمَلِك.القارئ: 

  ِمْن إْلَقاِء الشَّْيطَانِ طالب: 

  ؟َتْصِديَقاتٌ الشيخ: 

  انيةا الثَّ يطان" األوىل، أمَّ "الشَّ القارئ: 

  .يطانِ الشَّ  من إلقاءِ  �طلةٌ  يطان" تصديقاتٌ األوىل "الشَّ الشيخ: 

لِيِل اْهلَاِدي َوُهَو اْلُقْرآُن فـََقْد َيَضُع اْلَكِلَم َمَواِضَعُه َويـَْفَهُم َمقْ القارئ:  ُصوَد وََكَذِلَك إَذا َكاَن النََّظُر ِيف الدَّ

لِيِل فـَيَـْهَتِدي ِ�ْلُقْرآنِ  َأْو ُحيَرُِّف اْلَكِلَم َعْن َمَواِضِعِه فـََيِضلَّ ِبِه َوَيُكوَن َذِلَك ِمْن َوَقْد َال يـَْفَهُمُه  ،الدَّ
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{َونـُنَـزُِّل ِمَن اْلُقْرآِن َما ُهَو ِشَفاٌء َوَرْمحٌَة لِْلُمْؤِمِنَني َوَال يَزِيُد الظَّاِلِمَني إالَّ الشَّْيطَاِن. َكَما قَاَل تـََعاَىل: 

  ]٨٢[اإلسراء: َخَسارًا}

 ، بل ملطالبَ ا للحقِّ ، وغريهم ينظرون فيه ال طلبً املؤمنني ينظرون فيه طالبني للحقِّ  ، ألنَّ أكربُ  هللاُ الشيخ: 

م ما أل�َّ  -العافيةَ  هللاَ  نسألُ -من املستشرقني ال يهتدون به وال ينتفعوه  يف القرآنِ  أخرى، وهلذا من ينظرُ 

 ا للهدى عرفَ طالبً  القرآنَ  رَ ن تدبـَّ ة": "مَ الواسطيَّ  "العقيدةِ يف  تيميةَ  ابنُ  ، وهلذا يقولُ ا للحقِّ نظروا فيه طلبً 

  .ةِ يَّ النِّ  ةِ من صحَّ  ا للهدى، البدَّ طالبً  القرآنَ  رَ ا من هذا املعىن، تدبـَّ " أو قريبً احلقَّ 

  

َوقَاَل:  ]٢٦[البقرة: اْلَفاِسِقَني}{ُيِضلُّ ِبِه َكِثريًا َويـَْهِدي ِبِه َكِثريًا َوَما ُيِضلُّ ِبِه إالَّ : تعاىل َوقَالَ القارئ: 

ْبِشُرونَ  َوَأمَّا الَِّذيَن ِيف قـُُلوِ�ِْم َمَرٌض فـََزاَدْ�ُْم رِْجًسا إَىل *  {فََأمَّا الَِّذيَن آَمُنوا فـََزاَدْ�ُْم إميَاً� َوُهْم َيْستـَ

ُهًدى َوِشَفاٌء َوالَِّذيَن َال يـُْؤِمُنوَن ِيف آَذاِ�ِْم {ُقْل ُهَو لِلَِّذيَن آَمُنوا َوقَاَل:  ]١٢٥- ١٢٤[التوبة: رِْجِسِهْم}

[آل  {َهَذا بـََياٌن لِلنَّاِس َوُهًدى َوَمْوِعَظٌة لِْلُمتَِّقَني}َوقَاَل:  ]٤٤[فصلت: َوقْـٌر َوُهَو َعَلْيِهْم َعًمى}

لِيِل ِمبَْنزَِلِة اْلُمَرتَاِئي ،]١٣٨عمران: ِيف َبَصِرِه وََكَذِلَك  ِلْلِهَالِل َقْد يـََراُه َوَقْد َال يـََراُه لعشىً  فَالنَّاِظُر ِيف الدَّ

  َأْعَمى اْلَقْلِب.

لِيِل اْهلَاِدي : إَىل َأْن َيْظَفَر ِ�لدَّ َئْنيِ َوِإَىل َأْن يـَْهَتِدَي ِبِه  ،َوَأمَّا النَّاِظُر ِيف اْلَمْسأََلِة: فـََهَذا َحيَْتاُج إَىل َشيـْ

َتِفَع.    َويـَنـْ

  عليه. ه مبا يدلُّ رَ ه ويفسِّ ه يف موضعِ لفظَ  ه فهًما صحيًحا، ويضعَ يفهمَ  وذلك �نْ لشيخ: ا

َتِفَع. فََأَمَرُه الشَّرُْع ِمبَا يُوِجُب َأْن يـُْنِزَل َعَلى قـَْلِبِه اْألَْسَباَب اهلَْ القارئ: قاَل:  اِدَيَة َوِإَىل َأْن يـَْهَتِدَي ِبِه َويـَنـْ

َباَب اْلُمَعوَِّقَة: َوُهَو ِذْكُر ا�َِّ تـََعاَىل َواْلَغْفَلُة َعْنُه. فَِإنَّ الشَّْيطَاَن َوْسَواٌس َخنَّاٌس فَِإَذا َوَيْصِرَف َعْنُه اْألَسْ 

ميَاَن َوُهَو َأْصُل الْ   ِذْكِر ا�َِّ ُوْسِوَس. َوِذْكُر ا�َِّ ذََكَر اْلَعْبُد رَبَُّه ُخنَِّس َوِإَذا َغَفَل َعنْ  ُ علمِ يـُْعِطي اْإلِ . َوَا�َّ

َفَكَما َأنَّ نـَْفَسُه َأْصٌل ِلُكلِّ َشْيٍء َمْوُجوٍد  ،َوُهَو ُمَعلُِّم ُكلِّ ِعْلٍم َوَواِهُبهُ  ،ُسْبَحانَُه ُهَو َربُّ ُكلِّ َشْيٍء َوَمِليُكهُ 

ميَاَن َكَما قَاَل ي اْلِعْلَم اْلُمَفصََّل فـََيزِ ِيف اْلَقْلِب. َواْلُقْرآُن يـُْعطِ  َأْصٌل ِلُكلِّ ِعْلٍم َوِذْكرٍ َفذِْكُرُه َواْلِعْلُم ِبِه  يُد اْإلِ

ميَاَن مثَُّ تـََعلَّْمَنا ا" َوَغْريُُه ِمْن الصََّحابَِة: ُب ْبُن َعْبِد ا�َِّ البجليِّ ُجْندُ     ."ْلُقْرآَن فَاْزَدْدَ� إميَا�ً تـََعلَّْمَنا اْإلِ

 ،فََأَمَرُه َأْن يـَْقَرَأ ِ�ْسِم ا�َِّ  ]١[العلق: {اقْـَرْأ ِ�ْسِم رَبَِّك الَِّذي َخَلَق}َلى نَِبيِِّه: َوِهلََذا َكاَن َأوَُّل َما أَنـَْزَل ا�َُّ عَ 

ْنَساَن ِمْن *  {ِ�ْسِم رَبَِّك الَِّذي َخَلقَ فـََتَضمََّن َهَذا اْألَْمَر ِبذِْكِر ا�َِّ َوَما نـََزَل ِمْن اْحلَقِّ َوقَاَل:   َعَلقٍ َخَلَق اْإلِ

ْنَساَن َما ملَْ يـَْعَلْم}*  الَِّذي َعلََّم ِ�ْلَقَلمِ *  اقْـَرْأ َورَبَُّك اْألَْكَرمُ *  َفذََكَر ُسْبَحانَُه َأنَُّه  ]،٥-١[العلق: َعلََّم اْإلِ
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ْنَساُن َوَأنَُّه اْلُمَعلِّ  ُم لِْلِعْلِم ُعُموًما َوُخُصوًصا َخَلَق َأْكَرَم اْألَْعَياِن اْلَمْوُجوَدِة ُعُموًما َوُخُصوًصا َوُهَو اْإلِ

ْلِزَم تـَْعِليَم اْلَقْوِل َوتـَْعِليمَ  ْنَساِن َوذََكَر التـَّْعِليَم ِ�ْلَقَلِم الَِّذي ُهَو آِخُر اْلَمَراِتِب لَِيْستـَ  اْلِعْلِم الَِّذي ِيف ِلْإلِ

  اْلَقْلِب.

ْسأَلُُه ِمْن اْلِعْلِم َواْهلَُدى طَاِلٌب َساِئٌل فَِبذِْكِر ا�َِّ َواِالْفِتَقاِر إلَْيِه َوَحِقيَقُة اْألَْمِر: َأنَّ اْلَعْبَد ُمْفَتِقٌر إَىل َما يَ 

ُ َوَيُدلُّهُ    )فَاْستَـْهُدوِين َأْهدُِكمْ  هُ َ� ِعَباِدي ُكلُُّكْم َضالٌّ إالَّ َمْن َهَديـْتُ (َكَما قَاَل:   ،يـَْهِديِه ا�َّ

َراَط {الشيخ:  رَاَط اْلُمْسَتِقيمَ { ،]٦[الفاحتة: }اْلُمْسَتِقيمَ اْهِدَ� الّصِ ه يف  إ�َّ  نا هللاُ علَّمَ  هذا استهداءٌ  ،}اْهِدَ� الّصِ

  {اْهِدَ�} ، هذا استهداءٌ ركعةٍ  يف كلِّ  صالةٍ  كلِّ 

ِجْربِيَل وميكائيل َوِإْسَراِفيَل فَاِطَر اللَُّهمَّ َربَّ (يـَُقوُل:  -َصلَّى ا�َُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -وََكَما َكاَن النَِّيبُّ  القارئ:

ِفيَما َكانُوا ِفيِه َخيَْتِلُفوَن اْهِدِين ِلَما  السََّمَواِت َواْألَْرِض َعاِملَ اْلغَْيِب َوالشََّهاَدِة َأْنَت َحتُْكُم َبْنيَ ِعَباِدكَ 

   ).ِصَراٍط ُمْسَتِقيمٍ  َ�ِْدي َمْن َتَشاُء إَىل  َأْخَتِلُف ِفيِه ِمْن اْحلَقِّ �ِِْذِنك إنَّكَ 

  ؟ موقف؟�، إىل هنا � شيخ عندك شيءٌ اهدِ  همَّ �، اللَّ اهدِ  همَّ اللَّ الشيخ: 

ُح َذِلكَ نعم يف عندي:  ،كم هللاُ أكرمَ القارئ:    َوِممَّا يـَُوضِّ

  .، رمحه هللاُ يخ متواصلٌ الشَّ  طويل، كالمُ  ،تقفُ  كَ لعلَّ الشيخ: 
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  األسئلة: 

اخلوُض يف مسألِة: "هل يتكلَُّم ُهللا حبروٍف مرتَّبٍة أو ليَسْت مرتَّبًة" وحنَو هذا املوضوِع : هل ١السؤال

ريازيُّ  ِمن اخلوِض يف كيفيَِّة صفٍة ِمن صفاِت ِهللا، وهَو أمٌر اجلواُب عليِه أْن  -رَمحُه هللاُ -الَّذي أ�رَُه الشِّ

  تليُق بِه؟ يُقاَل: يتكلَُّم على النَّحِو والكيفيَِّة الَّيت

 أهلَ  ، ويعارضونَ أصواتٍ ال و  ليس حبروفٍ  هللاِ  كالمَ   نَّ ذين يقولون: إمني الَّ املتكلِّ  هذا من خوضِ اجلواب: 

 .،ا..، وأ�َّ قدميةٌ  وأصواتٌ  ا حروفٌ : إ�َّ هم يقولُ ، وبعضُ وأصواتٌ  حروفٌ  هللاِ  كالمَ   نَّ إذين يقولون: الَّ  ةِ نَّ السُّ 

 وأصواتٌ  حروفٌ  هللاِ  كالمَ   �نَّ  القولَ  ؛ أنَّ عٍ ُمبَتدَ  يف كالمٍ  .، هو خوضٌ .هذا من.مون فيها، فليس يتكلَّ 

 وأصواتٌ  حروفٌ  هللاِ  كالمَ   : أنَّ وابُ "، والصَّ ةُ امليَّ وهم "السَّ  ةِ نَّ للسُّ  املنتسبنيَ  منيَ املتكلِّ  بعضِ  هذا قولُ  قدميةٌ 

ِمْن َشاِطِئ اْلَواِد اْألَْميَِن ِيف { هُ مَ .، فكلَّ .ه يف.ه، وملا جاءَ ربِّ  مليعادِ  جاءَ  موسى يومَ  كما كلَّمَ   �ا مىت شاءَ  مُ يتكلَّ 

  ]٣٠[القصص: }اْلبُـْقَعِة اْلُمَبارََكِة ِمَن الشََّجرَةِ 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  : أ� ال أستطيُع السُّجوَد ملرٍض يب، فكيَف أسجُد إذا مل أجْد كرسي�ا للسُّجوِد؟٢السؤال

  !؟جودِ للسُّ  كرسيٌّ الشيخ: 

  نعم.القارئ: 

 يسجدُ  ،لكرسيٍّ  ال حيتاجُ  جودَ السُّ  ن ال يستطيعُ ا مَ ، أمَّ القيامَ  ن ال يستطيعُ ه مَ يستعملُ  الكرسيُّ اجلواب: 

 ه شيءٌ عندَ  يكونَ  إىل أنْ  ه، ال حيتاجُ حبسب استطاعتِ  فقط، ويسجدُ  األرضِ  إىل جهةِ  ، يعين مييلُ �إلمياءِ 

حبسب  عليه ال كرسي وال غريه، بل يسجدُ  شيًئا يسجدُ  خذَ يتَّ  أنْ  : ال جيوزُ عليه، بل نقولُ  يسجدُ 

كفاه   وإذا مل يستطعْ  ه على األرضِ جبهتَ  ووضعَ  سجدَ  ه على األرضِ جبهتَ  أن يضعَ  استطاعَ  استطاعته، إنْ 

  .ما يستطيعُ 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: هل هذِه العبارُة صحيحٌة: "إنَّ معىن األلوهيَِّة هَي صفٌة جامعٌة تدلُّ على كماِل ِهللا املطَلِق، ٣السؤال

األلوهيَِّة هَي عبوديَُّة العباِد النَّاشئُة ِمن معرفِة كماِل ِهللا املطَلِق، وهلذا مجَع ابُن وعالقُة العبوديَِّة مَع 

يف تعريِف االسِم "هللا" هَو ذو األلوهيَِّة والعبوديَِّة على خلِقِه أمجعَني"، انتَهِت  -رضَي ُهللا عنهُ -عبَّاٍس 

  العبارُة.
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هو تعاىل ذو  ، فا�ُ للمخلوقِ  ةُ والعبوديَّ  �ِ  ةُ ، فاأللوهيَّ معناه صحيحٌ  .، هذا كالمٌ .ه معىن.أنَّ  اهرُ الظَّ اجلواب: 

ة، واملعبوديَّ  ةِ ذو األلوهيَّ  ،اإلشكالِ  فيها بعضُ  ، والعبارةُ ه املعبودُ ، يعين: أنَّ ةِ األلوهيَّ  يعين: صاحبُ  ةِ األلوهيَّ 

، ةٌ نعم، عبوديَّ  على املخلوقاتِ  ةِ العبوديَّ  يعين صاحبُ ، ةِ " ذو العبوديَّ ةِ معىن "ذو األلوهيَّ  ، فليسَ ه معبودٌ ألنَّ 

  له سبحانه. ونَ ؤهلِّ عابدون مُ  ، والعبادُ املعبودُ  فهو اإللهُ 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بعَد أْن أمتَّ حفَظ سورِة البقرِة ذبَح كبًشا وأطعَم  -رضَي ُهللا عنهُ - : هل صحَّ األثُر أنَّ عمَر ٤السؤال

  الصَّحابَة؟

  .ُت، ال أدري عنهُ نا، ما علمْ ما علمْ اجلواب: 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  : ما حكُم حبِس الفئراِن يف الصَّمِغ أو القفِص حىتَّ املوِت؟٥السؤال

َلةَ (اجلواب:  ، فإذا ليس فيها تعذيبٌ  ها بطريقةٍ يقتلَ  منها أنْ  نَ ه إذا متكَّ ينبغي أنَّ  )ِإَذا قـَتَـْلُتْم فََأْحِسُنوا اْلِقتـْ

بةً ال يرتكُ و  ،ها بشيءٍ ها ويقتلَ ويتلفَ  يبادرَ  فينبغي أنْ  ها يف املصيدةِ حبسَ  َلَة، ( ها ُمعذَّ ِإَذا قـَتَـْلُتْم فََأْحِسُنوا اْلِقتـْ

ْحبَةَ 
  ه.بُ وال نعذِّ ه ه نقتلُ لنا قتلَ  هللاُ  فما أ�حَ  )َوِإَذا َذَحبُْتْم فََأْحِسُنوا الذِّ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 جوَّاًال مثَل جوَّاِل فالٍن، : ما حكُم متينِّ احلصوِل على أشياٍء دوَن حسٍد، كأْن يقوَل: "ارزْقين٦السؤال

  أو وظيفًة كوظيفِتِه"؟ 

 �لـُمتعلَّقاتِ  العربةَ  ، ولكنَّ م، هذا جائزٌ هذا احلسد احملرَّ  ، ليسَ الِغبطةُ احلسُد ه ، امسُ هذا من الِغبطةِ اجلواب: 

: َرُجٌل (الم: الة والسَّ عليه الصَّ  ة نعم، وهلذا قالَ فسيَّ النَّ  �ألشياءِ  قُ علُّ غبة، فالتَّ هذه الرَّ  َال َحَسَد ِإالَّ ِيف اثـْنَـَتْنيِ

 )آَ�َء اللَّْيِل َوآَ�َء النـََّهارِ  نفُقهُ َماًال فهَو يُ َرُجٌل آَ�ُه ا�َُّ ، و آَ�َء اللَّْيِل َوآَ�َء النـََّهارِ قوُم ِبِه ا�َُّ الُقْرآَن، فـَُهَو يَ آ�ُه 

 ..، اطلبْ .تَ ك ما دمْ من ربِّ  ! اطلبْ ه على جوَّالٍ ، تغبطُ افهةُ التَّ  اءُ ا األشي، أمَّ الِغبطةَ  ذي يستحقُّ فهذا هو الَّ 

  �يت العزائُم. العزمِ  ، على قدر أهلِ وافهِ ًقا �لتَّ ك متعلِّ ، ال يكون قلبُ العظيمةَ  األمورَ  العاليةَ  ك األمورَ من ربِّ 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تُقَرُأ السُّورُة يف مكاٍن واحٍد أم : قراءُة سورِة البقرِة يف البيِت إذا كاَن البيُت شقًَّة واسعًة، هل ٧السؤال

ِة أماكَن؟   يف عدَّ

  .ينفعُ  هللاُ  ، إن شاءَ واحدٍ  يف مكانٍ اجلواب: 



يخ عبدالّرحمن بن ناصر ال�ّ�اك  هـ ١٤٣٩
ّ

 مؤسسة وقف الش

 

 ٢٠ ال��نة العلمية|  إعداد

 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رِك أنَّ صاحَبها حتَت ٨السؤال نوِب الَّيت دوَن الشِّ املشيئِة، إْن شاَء : �يت يف كالِم أهِل العلِم عن الذُّ

بَُه وإْن شاَء غفَر لهُ    عذَّ

من هذه  مأخوذٌ  العلمِ  أهلِ  كالمُ ]، ٤٨[النساء: }َويـَْغِفُر َما ُدوَن َذِلَك لَِمْن َيَشاءُ {ه تعاىل: نعم، لقولِ اجلواب: 

  .من هذه اآليةِ  ،اجلملةِ 

  يكوَن هناَك موجٌب للتَّعذيِب أو للغفراِن؟القارئ: ويقوُل: فهل ذلَك راجٌع ملطَلِق املشيئِة أم البدَّ أْن 

  ه.ه سبحانَ وحكمتِ  هللاِ  إىل مشيئةِ  ، راجعٌ وحكمةٌ  وحكمته، مشيئةٌ  هللاِ  إىل مشيئةِ  راجعٌ اجلواب: 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
  


