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 بسِم هللِا الّرمحِن الّرحيمِ 

 
 /29-19 اآلية / "قتفسري سورة " -
 /25-16التَّفسري امليسَّر؛ سورة "احلجر" اآلية / -
: ِإمَّا َأْن ُتَسلَِّم ُحْكَم اَّللَِّ ِف َخْلِقِه َوَأْمرِِه، َوِإمَّا خمتصر الّصواعق املرسلة؛  - اْلَوْجُه الثَّاِلُث: َأْن نُقوَل ِلَعُدوِّ اَّللَِّ

 َأْن ََتَْحَدها َوتُ ْنِكَرها
َعِة الطَََّلقِ موطأ مالك؛  -  ََبُب َما َجاَء ِف ُمت ْ
:بلوغ املرام؛  - َلِقَي رَْكًبا َِبلرَّْوَحاِء  -صلَّى هللاُ عليِه وسلَّمَ -َأنَّ النَِّبَّ  َوَعِن اْبِن َعبَّاس   ِف تتمَِّة كتاِب احلجِّ

 )َمِن اْلَقْوُم?(فَ َقاَل: 
 فتاوى -

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

 )تفسرُي الشَّيِخ الربَّاك(
( 19َسْكَرُة اْلَمْوِت َِبحْلَقِّ َذِلَك َما ُكْنَت ِمْنُه َتَِيُد )}َوَجاَءْت القارئ: أعوُذ َبهلِل ِمن الشَّيطاِن الرَّجيِم 

( َلَقْد ُكْنَت ِف 21( َوَجاَءْت ُكلُّ نَ ْفس  َمَعَها َساِئٌق َوَشِهيٌد )20َونُِفَخ ِف الصُّوِر َذِلَك يَ ْوُم اْلَوِعيِد )
( 23( َوقَاَل َقرِيُنُه َهَذا َما َلَديَّ َعِتيٌد )22ْوَم َحِديٌد )َغْفَلة  ِمْن َهَذا َفَكَشْفَنا َعْنَك ِغطَاَءَك فَ َبَصُرَك اْلي َ 

( الَِّذي َجَعَل َمَع اَّللَِّ ِإََلًا آَخَر فَأَْلِقَياُه 25( َمنَّاع  لِْلَخرْيِ ُمْعَتد  ُمرِيب  )24أَْلِقَيا ِف َجَهنََّم ُكلَّ َكفَّار  َعِنيد  )
ُتُه َوَلِكْن َكاَن ِف َضََلل  بَِعيد  )( قَاَل قَ 26ِف اْلَعَذاِب الشَِّديِد ) ( قَاَل ََل ََتَْتِصُموا 27رِيُنُه رَب ََّنا َما َأْطَغي ْ

م  لِْلَعِبيِد{28َلَديَّ َوَقْد َقدَّْمُت ِإلَْيُكْم َِبْلَوِعيِد )  [29-19]ق: ( َما يُ َبدَُّل اْلَقْوُل َلَديَّ َوَما َأََن ِبَظَلَّ
  هللا.إىل هنا، ال إله إاَل الشيخ: 

، أَول ذلَك املوت }َوَجاَءْت  -سبحانَه وتعاىل-يذك ُِّر  اإلنساَن مبا سيمرُّ به من األهوالِّ واألمورِّ العظامِّ
{ وِبملوتِّ يظهُر لإلنسانِّ ما كاَن غائًبا عنه وغافًًل عنه، املوُت هو القيامُة الصُّغرى؛  ْلَْق ِّ َسْكَرُة اْلَمْوتِّ ِبِّ

.ألَن كَل َمن ماَت قاَمتْ    قيامُته، وهلذا يدخُل يف اإلميان ِبليومِّ اآلخرِّ كلُّ ما يكوُن بعَد املوتِّ
}َونُفَِّخ يفِّ الصُّورِّ{ وهذه هي القيامُة الكربى، }َونُفَِّخ يفِّ الصُّورِّ َذلَِّك يَ ْوُم اْلَوعِّيدِّ{ ذلَك اليوُم اَلذي يُنَفُخ 

ينفُخ فيه نفخَتنيِّ: نفخَة  -عليهِّ الَسًلمُ -إسرافيُل فيه ِبلصُّورِّ، الصُّوُر: قرٌن عظيٌم ينفُخ فيه مَلٌك هو 
، }ُُثَ نُفَِّخ فِّيهِّ ُأْخَرى فَإَِّذا ُهْم قَِّياٌم يَ ْنظُُروَن{  ، ونفخَة البعثِّ  }َذلَِّك يَ ْوُم اْلَوعِّيدِّ{.[، 68]الزمر:الَصعقِّ



يخ عبدالّرحمن بن ناصر البّراك  هـ 1439
ّ

 مؤسسة وقف الش

 

 2 اللجنة العلمية|  إعداد

 

، ُتساُق ال نُّفوُس بعَد البعثِّ ُتساُق إىل احملشرِّ؛ }َوَجاَءْت ُكلُّ نَ ْفٍس َمَعَها َسائٌِّق َوَشهِّيٌد{ كلُّ النُّفوسِّ
للحسابِّ واجلزاءِّ، }َمَعَها َسائٌِّق َوَشهِّيٌد{ سائٌق يسوُقها وشاهٌد يشهُد عليها، }ُكلُّ نَ ْفٍس َمَعَها َسائٌِّق 

 َوَشهِّيٌد{ 
اخلطب اجللل وعن  ويُقاُل له: }َلَقْد ُكْنَت يفِّ َغْفَلٍة مِّْن َهَذا{ يعين: كنَت غافًًل عن هذا اليوم العظيم وهذا

هذه األهوال، إي وهللاِّ إَن اإلنساَن الكافَر يف غفلٍة أعظم ما تكوُن غفلة! وحيصُل من املسلم أيًضا غفلٌة يف  
، لكن يعرُض الن ِّسياُن والذُّهوُل  كثرٍي من األحيانِّ وإْن كاَن يؤمُن ِبهلل واليومِّ اآلخرِّ ويؤمُن بذلك اليومِّ

ال، فعلى املسلمِّ أن جيعَل ذلك اليوَم على ِبله، يتذَكُر يوَم البعثِّ يوَم النُّشورِّ يوَم والغفلُة يف كثرٍي من األحو 
، ال إله إاَل هللا، يوَم الوعيدِّ.  اْلسابِّ

}َلَقْد ُكْنَت يفِّ َغْفَلٍة مِّْن َهَذا َفَكَشْفَنا َعْنَك غِّطَاَءَك{ اآلَن زاَل الغطاُء، زاَل الغَبُش، وصاَر األمر عِّياًًن 
ُر بصرًا اتمًّا وتشهُد ما ُوعِّْدَت به وما كنَت غافًًل عنه، ظاه رًا }فَ َبَصُرَك اْليَ ْوَم َحدِّيٌد{ بصُرَك اليوَم حادٌّ تُبصِّ

ُتْم ُتوَعُدوَن ) ُتْم َتْكُفُروَن{ 63تشهُده عِّياًًن، }َهذِّهِّ َجَهَنُم اَلِتِّ ُكن ْ َا ُكن ْ  [64-63]يس:( اْصَلْوَها اْليَ ْوَم مبِّ
رِّيُنُه َهَذا َما َلَدَي َعتِّيٌد{ قريُنه، قيَل: هو ال مَلُك املوَكُل به }َهَذا َما َلَدَي َعتِّيٌد{ هذا هو اَلذي أًن }َوقَاَل قَ 

موَكٌل به حاضٌر }َعتِّيٌد{ هذا اَلذي عندي وأًن موَكٌل به هو حاضٌر، فُيؤَمُر إبلقاءِّ الكافرِّ املشرِّكِّ يف جهَنَم، 
( اَلذِّي َجَعَل َمَع اَّللِّ إِّهَلًا آَخَر َفأَْلقَِّياُه يفِّ 25( َمَناٍع لِّْلَخرْيِّ ُمْعَتٍد ُمرِّيٍب )24َم ُكَل َكَفاٍر َعنِّيٍد )}أَْلقَِّيا يفِّ َجَهنَ 

 اْلَعَذابِّ الَشدِّيدِّ{. 
ُتُه َوَلكِّْن َكاَن يفِّ َضًَلٍل بَعِّيٍد{ إْن كاَن الَشيطا ُن فإنَه يتربَأُ منه، وإن كاَن ال مَلُك فإنَه }قَاَل َقرِّيُنُه َربَ َنا َما َأْطَغي ْ

ُته عليهِّ، }َوَلكِّْن َكاَن يفِّ َضًَلٍل بَعِّيٍد{.  يقوُل: مل أظلْمه فيما كتب ْ
ُموا َلَدَي{ فمعىن هذا أَن العبَد خيتصُم مَع عدو ِّه وشيطانِّه، أو خيتصُم مَع املَلكِّ املوَكلِّ  قاَل هللاُ: }اَل ََتَْتصِّ

ْلَوعِّيدِّ{ قد أعلْمُتكم وبيَ ْنُت لكم وأرسْلُت إليكم  بهِّ، وهللاُ  ُموا َلَدَي َوَقْد َقَدْمُت إِّلَْيُكْم ِبِّ يقوُل: }اَل ََتَْتصِّ
ْلَوعِّيدِّ{.  الرُّسَل وأنزْلُت الكتَب، }َوَقْد َقَدْمُت إِّلَْيُكْم ِبِّ

فما توَعَد هللُا به الكافرين هو حالٌّ هبم ال حمالَة، فاهلُل ال يغفُر  }َما يُ َبَدُل اْلَقْوُل َلَدَي َوَما َأًَن بَِّظًَلٍم لِّْلَعبِّيدِّ{
للكافرين، فما توَعَدهم به من العذابِّ واخللودِّ يف جهَنم البَد أن يكوَن، ألنَه ال تُرَجى هلم املغفرُة، }َما يُ َبَدُل 

، يف يومِّ  اْلَقْوُل َلَدَي َوَما َأًَن بَِّظًَلٍم لِّْلَعبِّيدِّ{ سبحاَن هللا العظيم، نسأُل هللَا لنا ولكم األمَن يف ذلك اليومِّ
ُنونَ  َها َوُهْم مِّْن فَ زٍَع يَ ْوَمئٍِّذ آمِّ ن ْ ْلََْسَنةِّ فَ َلُه َخرْيٌ مِّ { الفزعِّ األكربِّ، يف يومِّ الفزعِّ األكربِّ، }َمْن َجاَء ِبِّ

َرةِّ [، 89]النمل: نْ َيا َحَسَنًة َويفِّ اآْلخِّ  [201]البقرة: َحَسَنًة َوقَِّنا َعَذاَب الَنارِّ{ }َربَ َنا آتَِّنا يفِّ الدُّ
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)  )تفسرُي السَّعديِّ
على نبيِّنا حممَّد  وعلى آِلِه القارئ: بسِم هللِا الرَّمحِن الرَّحيِم، احلمُد هلِل ربِّ العاَلمنَي، والصََّلُة والسََّلُم 

ِف تفسرِي قوِل هللِا تعاىل: }َونُِفَخ  -رمَحُه هللُا تعاىل-وصحِبِه أمجعنَي، قاَل الشَّيُخ عبُد الرَّمحِن السَّعديُّ 
 ِف الصُّوِر َذِلَك يَ ْوُم اْلَوِعيِد...{ اآلايَت.

 الَّذي يلحُق الظَّاملنَي ما أوعَدهم هللُا بِه ِمن العقاِب، }َونُِفَخ ِف الصُّوِر َذِلَك يَ ْوُم اْلَوِعيِد{ أي: اليومُ 
 واملؤمننَي ما وعَدهم بِه ِمن الثَّواِب.

}َوَجاَءْت ُكلُّ نَ ْفس  َمَعَها َساِئٌق{ يسوُقها إىل موقِف القيامِة، فَل ميكُنها أْن تتأخَّْر عنُه، }َوَشِهيٌد{ 
يدلُّ على اعتناِء هللِا َبلعباِد وحفِظِه ألعماَِلم وجمازاتِِه َلم يشهُد عليها أبعماَِلا خريِها وشّرِها، وهذا 

 َبلعدِل، فهذا األمُر ممَّا جيُب أْن جيعَلُه العبُد منُه على َبل  
هللُا أكرُب، هللُا أكرُب، هللُا أكرُب، هللُا أكرُب، هللُا أكرُب، سبحاَن هللا العظيم، هذا أمٌر عظيٌم جيُب على الشيخ: 
جيعَله على ِبلِّه ال يكوُن غافًًل عنه، فالكافرون عن هذا غافلون لكن ألََّنم ال يؤمنون به، والعياُذ  العبدِّ أن

ِبهلل، لكن العجب ممَن يؤمُن بذلك اليومِّ ومَع ذلَك ينشغُل عنه ويغفُل عنه ويفر ُِّط يف أسبابِّ الَنجاة، وال 
 حوَل وال قَوَة إاَل ِبهلل.

 
، ولكنَّ أكثَر النَّاِس غافلوَن، وَلذا قاَل: }َلَقْد القارئ: فهذا األمُر ممَّ  ا جيُب أْن جيعَلُه العبُد منُه على َبل 

ُكْنَت ِف َغْفَلة  ِمْن َهَذا{ أي: يُقاُل للُمعِرِض ال ُمكذِِّب يوَم القيامِة هذا الكَلَم توبيًخا ولوًما وتعنيًفا 
ًَب هبذا، اترًكا للعمِل لُه ف اآلَن }َكَشْفَنا َعْنَك ِغطَاَءَك{ الَّذي غطَّى قلَبَك، فكثَر أي: لقد كْنَت مكذِّ

 نوُمَك، واستمرَّ إعراُضَك، }فَ َبَصُرَك اْليَ ْوَم َحِديٌد{ ينظُر ما يُزعُجُه ويروُعُه ِمن أنواِع العذاِب والنََّكاِل.
ولكنَُّه يوَم القيامِة يَنتبُه ويزوُل عنُه  أو هذا خطاٌب ِمن هللِا للعبِد، فإنَُّه ِف الدُّنيا ِف غفلة  عمَّا ُخِلَق لُه،

 َوَسُنهُ 
 ويزوُل عنه؟الشيخ: 

 القارئ: َوَسُنهُ 
 الوسُن؟الشيخ: 
 إي نعمطالب: 
 يعين كأنَه النُّعاُس والغفلُة، تعبرٌي من الَشيخالشيخ: 

 القارئ: ِف وقت  َل ميكُنُه أْن يتدارَك الفارَط، وَل يستدرَك الفائَت، وهذا كلُُّه 
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، }أَْبَصْرًَن َوَسِّْعَنا{ اآلَن أبصْرًن [12]السجدة: }رَبَ َنا أَْبَصْرًَن َوَسِّْعَنا{ويقرُّ الكافُر يوَم القيامةِّ يقول: الشيخ: 
ًا{ما ُوعِّْدًن به أبصْرًنه ورأيْناه وَسْعنا  ْعَنا نَ ْعَمْل َصاْلِّ وهيهاَت، وال حوَل وال قَوَة...،  [12]السجدة: }فَاْرجِّ

  العافيَة.نسأُل هللاَ 
 

 القارئ: وهذا كلُُّه َتويٌف ِمن هللِا للعباِد، وترهيٌب، بذكِر ما يكوُن على املكذِّبنَي ِف ذلَك اليوِم العظيِم.
 هللاُ تعاىل: }َوقَاَل َقرِيُنُه َهَذا َما َلَديَّ َعِتيٌد{ اآلايَت:قاَل 

يقوُل تعاىل: }َوقَاَل َقرِيُنُه{ أي: قريُن هذا املكذِِّب املعِرِض ِعن املَلئكِة الَّذين وكََّلهم هللُا على حفِظِه 
ا َلَديَّ َعِتيٌد{ أي: قد أحضْرُت ما وحفِظ أعماِلِه، فُيحضُرُه يوَم القيامِة وُُيضُر أعماَلُه ويقوُل: }َهَذا مَ 

 ُجِعْلَت عليِه ِمن حفِظِه وحفِظ عمِلِه فُيجاَزى بعمِلِه.
كِثِر ويُقاُل ِلَمن استحقَّ النَّاَر: }أَْلِقَيا ِف َجَهنََّم ُكلَّ َكفَّار  َعِنيد { أي: كثرِي الكفِر والعناِد آلايِت هللِا، املُ 

 ارِم واملآمِث.ِمن املعاصي، املُجِتِّئ على احمل
 } لنفِع }َمنَّاع  لِْلَخرْيِ{ أي: مينُع اخلرَي الَّذي ِقبَ َلُه، الَّذي أعظُمُه اإلمياُن َبهلِل ومَلئكِتِه وكتِبِه ورسِلِه }َمنَّاع 

 ماِلِه وبدنِِه، }ُمْعَتد { على عباِد 
متناَع عن فعل الطَاعات هو خبٌل، خبَل يعين ال يفعُل خريًا وال يتصَدُق وال يفعُل الطَاعات، فإَن االالشيخ: 

 .مبا ينفُعه فهو ال ينفُع نفَسه وال غريَه، ال مباٍل وال ببدنِّهِّ 
 

{ أي: شاكّ  ِف وعِد هللِا ووعيِدِه، فَل إمياَن وَل  القارئ: }ُمْعَتد { على عباِد هللِا وعلى حدوِدِه }ُمرِيب 
اُذ اآلَلِة ِمن دوِن الرَّمحِن، وَلذا إحساَن ولكْن وصُفُه الكفُر والعدواُن والشَّكُّ وا لرَّيُب والشُّحُّ، واَتِّ

 قاَل: }الَِّذي َجَعَل َمَع اَّللَِّ ِإََلًا آَخَر{ أي: َعَبَد مَعُه غريَُه ممَّن َل ميلُك لنفِسِه نفًعا وَل ضرًّا وَل مواًت وَل
ْلَعَذاِب الشَِّديِد{ الَّذي هَو معظُمها وأشدُّها حياًة وَل نشورًا، }فَأَْلِقَياُه{ أيُّها امللكاِن القريناِن }ِف ا

 وأشنُعها.
 أعوُذ ِبهللالشيخ: 

ُتُه{ ألَّنَّ مل يكْن يل علي ِه القارئ: }قَاَل َقرِيُنُه{ الشَّيطاُن، ُمتربًًِّئ منُه، حامًَل عليِه إمثَُه: }رَب ََّنا َما َأْطَغي ْ
َلِل البعيِد، فهَو الَّذي ضلَّ وأبعَد عن احلقِّ َبختيارِِه،  سلطاٌن، وَل حجٌَّة وَل برهاٌن، ولكْن كاَن ِف الضَّ 

}َوقَاَل الشَّْيطَاُن َلمَّا ُقِضَي األْمُر ِإنَّ اَّللََّ َوَعدَُكْم َوْعَد احْلَقِّ َوَوَعْدُتُكْم كما قاَل ِف اآليِة األخرى: 
 اآليَة.[ 22]إبراهيم: فََأْخَلْفُتُكْم...{
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ختصاِمهم: }َل ََتَْتِصُموا َلَديَّ{ أي: َل فائدَة ِف اختصاِمكم عندي، }َو{ احلاُل قاَل هللُا تعاىل جميًبا َل
أَّّنِ }َقْد َقدَّْمُت ِإلَْيُكْم َِبْلَوِعيِد{ أي: جاَءْتكم رسلي َبآلايِت البيِّناِت، واحلجِج الواضحاِت، والرباهنِي 

 ْمُتم إيلَّ مبا أسلْفُتم السَّاطعاِت، فقاَمْت عليكم حجَّيت وانقطَعْت حجَُّتكم، وقدَّ 
  وَقدِّْمُتمالشيخ: 

 القارئ: وَقِدْمُتم إيلَّ مبا أسلْفُتم ِمن األعماِل الَّيت وجَب جزاُؤها.
}َما يُ َبدَُّل اْلَقْوُل َلَديَّ{ أي: َل ميكُن أْن ُُيَلَف ما قاَلُه هللُا وأخرَب بِه؛ ألنَُّه َل أصدُق ِمن هللِا ِقيًَل وَل 

 أصدُق حديثًا.
}َوَما َأََن ِبَظَلم  لِْلَعِبيِد{ بل أجزيهم مبا عمُلوا ِمن خري  وشرّ ، فَل يُزاُد ِف سيِّئاِِتم، وَل يُنَقُص ِمن 

 حسناِِتم.
 }يَ ْوَم نَ ُقوُل ِِلََهنََّم{

 .أحسنَت، أعوُذ ِبهللِّ من الَنار الشيخ:
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 )التَّفسرُي امليسَُّر(
 ى هللاُ وَسلََّم وَبرَك على نبيِّنا حممَّد ، وعلى آِلِه وصحِبِه أمجعنَي.القارئ: بسِم هللِا، واحلمُد هلِل، وصلَّ 

 [16]احلجر: }َوَلَقْد َجَعْلَنا ِف السََّماِء بُ ُروًجا َوزَي َّنَّاَها لِلنَّاِظرِيَن{قاَل هللاُ تعاىل: 
نيا منازَل للكواكِب تنزلُ   فيها، وُيستَدلُّ بذلَك على الطُّرقاِت وِمن أدلَِّة قدرتِنا: أَنَّ جعْلنا ِف السَّماِء الدُّ

 واألوقاِت واخَلْصِب واِلَْدِب، وزَي َّنَّا هذِه السَّماَء َبلنُّجوِم ِلمن ينظروَن إليها، ويتأمَّلوَن فيعتربوَن.
}  [17]احلجر: }َوَحِفْظَناَها ِمْن ُكلِّ َشْيطَان  رَِجيم 

 ود  ِمن رمحِة هللِا؛ كي َل يصَل إليها.َوَحِفْظَنا السَّماَء ِمن كلِّ شيطان  مرجوم  مطر 
 لئًَل يصَل أيش؟الشيخ: 

 القارئ: يصَل إليها
 إليها، صحيٌح، الَسماء يعين، حفْظناها لئًَل يصَل إليها، جي ِّدالشيخ: 
 [18]احلجر:}ِإَلَّ َمِن اْسَتََق السَّْمَع فَأَتْ بَ َعُه ِشَهاٌب ُمِبنٌي{ القارئ: 

مَع ِمن كَلِم أهِل املأِل األعلى ِف بعِض األوقاِت، فأدرَكُه وحلَقُه كوكٌب مضيٌء إَلَّ َمن اختلَس السَّ 
هاُب.  ُيرقُُه. وقد يُ ْلقي الشَّيطاُن إىل وليِِّه بعَض ما استَقُه قبَل أْن ُيرَقُه الشِّ

} َنا ِفيَها ِمْن ُكلِّ َشْيء  َمْوُزون  َنا ِفيَها َرَواِسَي َوأَنْ بَ ت ْ  [19]احلجر: }َواأْلَْرَض َمَدْدََنَها َوأَْلَقي ْ
َنا فيها ِمن كلِّ أنواِع النَّباِت ما هَو ُمقدٌَّر  واألرَض َمَدْدََنَها متَّسعًة، وألقْينا فيها جباًَل تثبُِّتها، َوأَنْ بَ ت ْ

 تاُج إليِه العباُد.معلوٌم ممَّا ُي
 [20]احلجر: }َوَجَعْلَنا َلُكْم ِفيَها َمَعاِيَش َوَمْن َلْسُتْم َلُه ِبَرازِِقنَي{

َوَجَعْلَنا َلُكْم فيها ما بِه تعيشوَن ِمن معادَن وحجارة  وغريِها، وخلْقنا لكم ِمن الذُّريَِّة واخلدِم والدَّوابِّ ما 
 وإَّنَّا هَو على هللِا ربِّ العاملنَي تفضًَُّل منُه وتكرًُّما.تنتفعوَن بِه، وليَس رزُقهم عليكم، 

}  [21]احلجر: }َوِإْن ِمْن َشْيء  ِإَلَّ ِعْنَدََن َخَزائُِنُه َوَما نُ نَ ّزِلُُه ِإَلَّ ِبَقَدر  َمْعُلوم 
شيء  ِمن منافِع العباِد إَلَّ عنَدَن خزائُنُه ِمن مجيِع الصُّنوِف، وما ننزلُُه إَلَّ مبقدار  حمدَّد  كما نشاُء وما ِمن 

 وكما نريُد، فاخلزائُن بيِد هللِا يعطي َمن يشاُء ومينُع َمن يشاُء، حبسِب رمحِتِه الواسعِة، وحكمِتِه البالغِة.
َناُكُموُه َوَما أَنْ ُتْم َلُه ِبَازِِننَي{ }َوَأْرَسْلَنا الرِّاَيَح َلَواِقَح   [22]احلجر:فَأَنْ َزْلَنا ِمَن السََّماِء َماًء فََأْسَقي ْ

اَب واخلرَي والنَّفَع، فأنزْلنا ِمن السَّحاِب  وأرسْلنا الرِّايَح وسخَّْرَنها تُ َلقُِّح السَّحاَب، وَتمُل املطَر والتُّ
 اشيكم، وما أنتم لُه حبافظنَي ِف خزائِنكم وحنُن اخلازنوَن لُه.ماًء أعدْدَنُه لشراِبكم وأرِضكم ومو 

 [23]احلجر: }َوِإَنَّ لََنْحُن حُنِْيي َوَُّنِيُت َوحَنُْن اْلَوارِثُوَن{
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وإَنَّ لنحُن حُنيي َمن كاَن ميًتا ِبلِقِه ِمن العدِم، وَُّنيُت َمن كاَن حيًّا بعَد انقضاِء أجِلِه، وحنُن الوارثوَن 
 َمن عليها.األرَض و 

 [24]احلجر: }َوَلَقْد َعِلْمَنا اْلُمْستَ ْقِدِمنَي ِمْنُكْم َوَلَقْد َعِلْمَنا اْلُمْسَتْأِخرِيَن{
 َوَلَقْد َعِلْمَنا َمن هلَك منكم ِمن َلُدْن آدَم، وَمن هَو حيٌّ، وَمن سيأيت إىل يوِم القيامِة.

 [25]احلجر: ِليٌم{}َوِإنَّ رَبََّك ُهَو َُيُْشُرُهْم ِإنَُّه َحِكيٌم عَ 
 وإنَّ ربََّك هَو ُيشُرهم للحساِب واِلزاِء، إنَُّه حكيٌم ِف تدبريِِه، عليٌم َل ُيفى عليِه شيٌء.

أحسْنَت، ال إله إاَل هللَا، اشتمَلْت هذه اآلايُت على الَتذكري ِبآلايت، فاآلايُت الَشرعَيُة اَلِت هي  الشيخ: 
نٌة للَتذكري }َويفِّ اأْلَْرضِّ َآاَيٌت  ِبآلايت الكونَية الَسماويَة واألرضَية، وهذا كثرٌي يف القرآن كًلُم هللاِّ متضم ِّ

َا ُمْعرُِّضوَن{[، 20]الذارايت: لِّْلُموقِّنِّنَي{ }َولََقْد [، 32]األنبياء: }َوَجَعْلَنا الَسَماَء َسْقًفا حَمُْفوظًا َوُهْم َعْن َآاَيِتِّ
 [17-16]اْلجر:( َوَحفِّْظَناَها...{ 16ًجا َوَزيَ َناَها لِّلَناظِّرِّيَن )َجَعْلَنا يفِّ الَسَماءِّ بُ ُرو 

كٌم بيَ َنها يف كتابِّهِّ، فاهلُل خلَق النُّجوَم؛  فمن أعظمِّ آايتِّه هذه الكواكُب وجماريها وأنواُعها، وهللِّ يف ذلَك حِّ
 هذا املوضع أََّنا رجوٌم للَشياطني وأََّنا زينًة للَسماءِّ ورجوًما للَشياطني وعًلماٍت يُهتَدى هبا، فذكَر هللُا يف

زينٌة، زينٌة للَسماء للنَاظرين الَناظرين إليها، كيَف يروَّنا يف الَليل عندما تتألأُل هذه النُّجوُم يف ظًلم الَليل، 
( 16بُ ُروًجا َوَزيَ َناَها لِّلَناظِّرِّيَن )}َوَلَقْد َجَعْلَنا يفِّ الَسَماءِّ فضْوُءها خيرُق هذا الَظًلَم وينفُذ حََّت يراه الَناُس، 

يٍم{  [17-16]اْلجر: َوَحفِّْظَناَها مِّْن ُكل ِّ َشْيطَاٍن َرجِّ
َي{وذكَر األرَض أيًضا وأنَه بسَطها للعبادِّ:  َنا فِّيَها َرَواسِّ فيها آايٌت من  [19]اْلجر: }َواأْلَْرَض َمَدْدًَنَها َوأَْلَقي ْ

.اجلبالِّ واألَّنارِّ وصنوفِّ اخل  لقِّ من الَنبااتت أبنواعها، واملعادنِّ واخلرياتِّ والربكاتِّ
( َوإِّْن 20}َوَمْن َلْسُتْم َلُه بِّرَازِّقِّنَي )وذكَر من آايتِّه أيًضا الَسماويَةِّ األرضَيةِّ وهي الر ِّايُح بنَي الَسماءِّ واألرضِّ 

وكلُّ ما يسوقُه هللُا للعباد من األرزاق [ 21-20]اْلجر: بَِّقَدٍر َمْعُلوٍم{مِّْن َشْيٍء إِّاَل عِّْنَدًَن َخزَائُِّنُه َوَما نُ نَ ز ِّلُُه إِّاَل 
أبنواعها فذلَك بقدٍر ُمقَدٍر سبَق به علُمه وقدرُه سبحانه وتعاىل وجرى على وفقِّ اْلكمةِّ، على وفقِّ حكمتِّه 

، يعطي ومينُع، وله اْلمُد على الع طاء واملنع، ألنَه حكيٌم سبحانه البالغةِّ، فله حكمٌة ِبلغٌة يف العطاءِّ واملنعِّ
وبسط الر ِّزق وحصَل اخلرُي  -رغد العيش-وتعاىل، ذو حكمٍة ِبلغٍة يف عطائِّه ومنعِّه، فإذا حصَل الَرغُد 

فذلك من فضله وحبكمٍة جرى، وإْن حصَل القَلة والقحط وقَلة األرزاقِّ فذلَك بقدرهِّ وحبكمتِّه سبحانه، فله 
 ه ومنعِّه. إىل هنا.اْلكمُة البالغُة يف عطائِّ 
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 )خُمتَصُر الصَّواعِق املُرسَلِة(
القارئ: بسِم هللِا الرَّمحِن الرَّحيِم، احلمُد هلِل، والصََّلُة والسََّلُم على رسوِل هللِا، سيِِّدَن ونبيِّنا حممَّد ، 

 وعلى آِلِه وصحِبِه أمجعنَي. 
 ِف سياِق أجوبِتِه على الشُّبِه اإلبليسيَِّة والرَّدِّ عليها: -رمَحُه هللاُ تعاىل-قاَل شيُخ اإلسَلِم ابُن القيِِّم 

: ِإمَّا َأْن ُتَسلَِّم ُحْكَم اَّللَِّ ِف َخْلِقِه َوأَ  ْمرِِه، َوِإمَّا َأْن قاَل رمَحُه هللاُ: اْلَوْجُه الثَّاِلُث: َأْن نُقوَل ِلَعُدوِّ اَّللَِّ
َحِكيٌم ِف َخْلِقَك َحِكيٌم ِف َأْمِرَك َِبلسُُّجوِد، َبطََلِت  -ُسْبَحانَهُ -َوأَنَُّه ََتَْحَدها َوتُ ْنِكَرها، فَِإْن َسلَّْمتَ َها 

ْكَمَة الَّيِت ََل َسِبيَل اأْلَْسِئَلُة وَُكْنَت ُمْعَتِفًا أِبَنََّك َأْوَرْدَِتَا َعَلى َمْن تُ ْبِهُر ِحْكَمُتُه اْلُعُقوَل، فَ َتْسِليُمَك َهِذِه احلِْ 
َراِر َلُه لِْلَمْخُلوقِ  ق ْ نَي ِإىَل اْلُمَشارََكِة ِفيَها يَ ُعوُد َعَلى َأْسِئَلِتَك اْلَفاِسَدِة َِبلن َّْقِض، َوِإْن رََجْعَت َعِن اإْلِ

َما َوْجُه فَ  [23]األنبياء: }ََل ُيْسَأُل َعمَّا يَ ْفَعُل َوُهْم ُيْسأَُلوَن{َِبحلِْْكَمِة، َوقُ ْلَت: ََل يَ ْفَعُل حِلِْكَمة  اْلبَ تََّة َبْل 
مَّا يَ ْفَعُل، َوطََعْنَت ِإيَراِد َهِذِه اأْلَْسِئَلِة َعَلى َمْن مَلْ يَ ْفَعْل حِلِْكَمة ? فَ َقْد َأْوَرْدَت اأْلَْسِئَلَة َعَلى َمْن ََل ُيْسَأُل عَ 

َعاِلِه ِحْكَمٌة َوَمْصَلَحٌة َوَعْدٌل َوَخرْيٌ مبَْعُقوِلَك اْلفَ   اِسِد.ِف ِحْكَمِة َمْن ُكلُّ َأف ْ
 يعين: طعْنَت يف ذلك مبعقولَِّك.الشيخ: 

َعَلى اْسِتْحَساِن َوْضِع الشَّْيِء ِف َمْوِضِعِه  -َحَّتَّ احْلَيَ َوانَ -القارئ: اْلَوْجُه الرَّاِبُع: َأنَّ اَّللََّ َفَطَر ِعَباَدُه 
تْ َياِن ِبِه ِف َوْقِتِه َوُحُصوِلِه َعَلى اْلَوْجِه اْلَمْطُلوِب مِ  ْنُه، َوَعَلى اْسِتْقَباِح ِضدِّ َذِلَك َوِخََلِفِه، َوَأنَّ اأْلَوََّل َواإْلِ

ُه َدالٌّ َعَلى نَ ْقِصِه، َوَهِذِه ِفْطَرٌة ََل مُيِْكنُ ُهُم ا خْلُُروُج َعْن َدالٌّ َعَلى َكَماِل فَاِعِلِه َوِعْلِمِه َوُقْدرَتِِه، َوِضدُّ
َفاِت َيَضُع اأْلَ  -ُسْبَحانَهُ -ُموِجِبَها، فَ ُهَو  ْشَياَء ِف َمَواِضِعَها الَّيِت ََل يَِليُق هِبَا ِسَواَها، َوَُيُصَُّها ِمَن الصِّ

َئاِت َواْلَمَقاِديِر مبَا ُهَو أَْنَسُب ََلَا ِمْن َغرْيِهِ   َواأْلَْشَكاِل َواَْلَي ْ
 يف أفعاله وأقداره وهذا معىن اْلكمةِّ، اْلكمُة: وضُع األشياءِّ يف مواضعِّها، فاهلُل تعاىل حكيمٌ الشيخ: 

وشرائعه، له اْلكمُة البالغُة، يضُع األشياَء يف مواضعِّها، وإََّنا يدرُك ذلك َمن عقَل وأنصَف وتدبَ َر بنظٍر 
 .سبحانه وتعاىلصحيٍح، فلَلهِّ يف كل ِّ شيٍء حكمٌة يف شرعه وقدرِّهِّ 

 
َئا َفاِت َواأْلَْشَكاِل َواَْلَي ْ ِت َواْلَمَقاِديِر مبَا ُهَو أَْنَسُب ََلَا ِمْن َغرْيِِه، َويرْبزَُها ِف القارئ: َوَُيُصَُّها ِمَن الصِّ

َمُه، َواْسَتَدلَّ مبَا َأْوقَاِِتَا اْلُمَناِسَبِة ََلَا، َوَمْن َلُه َنَظٌر َصِحيٌح َوَأْعَطى التََّأمَُّل َحقَُّه َشِهَد َذِلَك ِفيَما رَآُه َوَعلِ 
 }َوِف أَنْ ُفِسُكْم َأَفََل تُ ْبِصُروَن{ِعَباَدُه ِإىَل َذِلَك فَ َقاَل:  -ُسْبَحانَهُ -ْنُه، َوَقْد َنَدَب َشاَهَدُه َعَلى َما َخِفَي عَ 

 [21]الذارايت:
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يَع َعَتاِدهِ َوَمْن  ، فَالسََّماُء َمْرُفوَعٌة َنَظَر ِف َهَذا اْلَعاملَِ َوَتََمََّلُه َحقَّ َتََمُّل  َوَجَدُه َكاْلبَ ْيِت اْلَمْبِنِّ اْلُمَعدِّ ِفيِه مجَِ
ِفُع خَمُْزونٌَة َكالذََّخاِئِر، ُكلُّ َكالسَّْقِف، َواأْلَْرُض مَمُْدوَدٌة َكاْلِبَساِط، َوالنُُّجوُم َمْنُضوَدٌة َكاْلَمَصابِيِح، َواْلَمَنا

ْنَساُن كاملالِك اْلُمَخوَِّل ِفيِه، َوُضُروُب الن ََّباِت ُمَهي ََّئاٌت ِلَمآرِبِ  َها أِلَْمر  َيْصُلُح َلُه، َواإْلِ ِه، َوُصُنوُف َشْيء  ِمن ْ
َها َما ُهَو لِلدَّرِّ َوالنَّ  َها َما ُهَو لِلرَُّكوِب َواحْلُموَلِة احْلَيَ َواِن ُمَصرََّفٌة ِف َمَصاحِلِِه، َفِمن ْ ْسِل َواْلِغَذاِء فَ َقْط، َوِمن ْ

ِبِل، َوَجَعَل َأْجَوافَ َها َها َما جَيَْمُع َذِلَك ُكلَُّه َِبإْلِ َها َما ُهَو لِْلَجَماِل َوالّزِيَنِة، َوِمن ْ َخَزاِئَن ِلَما ُهَو  فَ َقْط، َوِمن ْ
نَي، َوِف الطَّرْيِ َواْخِتََلِف أَنْ َواِعَها َشَراٌب َوِغَذاٌء َوَدَواٌء َوِشَفاءٌ  ، َفِفيَها ِعرْبٌَة لِلنَّاِظرِيَن َوآاَيٌت لِْلُمتَ َوّسِِّ

، َوَغاِداَيت  َورَاِئَحات   ، َوُمِقيَمات  َوَأْشَكاَِلَا َوأَْلَواِِنَا َوَمَقاِديرَِها َوَمَناِفِعَها َوَأْصَواِِتَا َصافَّات  َوقَاِبَضات 
ِق اْلَعِليمِ َوظَاِعَنا ، َأْعَظُم ِعرْبَة  َوَأْعَظُم َدََلَلة  َعَلى ِحْكَمِة اخْلََلَّ  ت 

 سبحانه وتعاىلالشيخ: 
َدِة ِمْن َأْصَنافِ   اآْلََلِت القارئ: وَُكلُّ َما َأَخَذُه النَّاُس َوَأْدرَُكوُه َِبأْلَْفَكاِر الطَّوِيَلِة َوالتََّجاِرِب اْلُمتَ َعدِّ

َلَِ َواْلَمَصاِنِع وَ  َبطًَة ِمَن الصُّْنِع اإْلِ .َغرْيَِها ِإَذا َفكََّر ِفيَها اْلُمتَ َفكُِّر َوَجَدَها ُمْشتَ قًَّة ِمَن اخْلِْلَقِة، َوُمْستَ ن ْ  يِّ
َهُض حبَْمِلِه َويَ ُنو  ُْم َلمَّا رََأْوُه يَ ن ْ ُء ِبِه َومَيُدُّ ُعنُ َقُه َويُ َواِزُن ِمثَاُل َذِلَك َأنَّ اْلَقبَّاَن ُمْستَ ْنِبٌط ِمْن خلقِة اْلَبِعرِي، فَِإِنَّ

َبطُوا اْلَقبَّاَن ِمْن َذِلكَ   مِحَلُه ِبَرْأِسِه اْستَ ن ْ
القَباُن: ميزاٌن، ميزاٌن خشيبٌّ معروٌف إىل وقٍت قريٍب، هو اآللُة اَلِت توزُن هبا، خشٌب، خشبٌة ثقيلٌة الشيخ: 

حبسب تقدُّمه وأتخُّره يكون الوزن، فإذا كاَن املوزوُن  هلا خطوٌط ويوضُع يف...، ويُعَلُق عليها حجٌر ثقيلٌ 
، وإذا كاَن خفيًفا...، وكَلما قرَبْ َته يكوُن املوزوُن أخَف، وكَلما أبعْدتَه  ثقيًًل يكوُن اْلجُر يف طرف اخلشبِّ

 يكون املوزوُن أثقَل، وُيسَمى القَبان.
 

َهُض حبَ  ُْم َلمَّا رََأْوُه يَ ن ْ َبطُوا اْلَقبَّاَن ِمْن َذِلَك، القارئ: فَِإِنَّ ْمِلِه َويَ ُنوُء ِبِه َومَيُدُّ ُعنُ َقُه َويُ َواِزُن مَحَْلُه ِبَرْأِسِه اْستَ ن ْ
َبطُوُه.  ََلُْم َما اْست َ َوَجَعُلوا طُوَل َحِديَدتِِه ِف ُمَقابَ َلِة طُوِل اْلُعُنِق، َورُمَّانَة اْلَقبَّاِن ِف ُمَقابَ َلِة رَْأِس اْلَبِعرِي فَ َتمَّ   ن ْ

ُْم َوَجُدوُه َُيِْمُل َما ََل َُيِْمُل َغرْيُُه فَ َتَأمَّ  َبطُوا بَِناَء اأْلَْقباِء ِمْن َظْهرِِه، فَِإِنَّ  ُلوا َظْهَرُه فَِإَذا وَكَذِلَك اْستَ ن ْ
َبطُوا؟الشيخ:   وَكَذلَِّك اْستَ ن ْ

َبطُوا بَِناَء اأْلَْقباِء،   أحسَن هللاُ إليكمالقبو يبدو القارئ: وَكَذِلَك اْستَ ن ْ
 إي، األقبية، نعم، األقباء واألقبية ماشيالشيخ: 
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ُْم َوَجُدوُه َُيِْمُل َما ََل َُيِْمُل َغرْيُُه فَ َتَأمَُّلوا َظْهَرُه فَِإَذا ُهَو َكاْلَقْبِو، فَ َعِلُموا  َو َُيِْمُل َما ََل القارئ: فَِإِنَّ َأنَّ اْلَقب ْ
 َُيِْمُل السَّْطُح. 

َبطَُه احْلُذَّاُق ِلُكلِّ َمْن َكلَّ َبَصُرُه َأْن يُِدمَي النََّظَر ِإىَل ِإَجانَة  َخْضَراَء مَمُْلوَءة  َماًء وََكَذِلَك  َباطًا ِمْن َما اْستَ ن ْ اْسِتن ْ
ِق اْلَعِليِم ِف َلْوِن السََّماِء، فَِإنَّ َلْوَِنَا َأَشدُّ اأْلَْلَواِن ُمَوافَ َقًة لِْلبَ  َصِر، َفَجَعَل َأِدميََها هِبََذا اللَّْوِن ِحْكَمِة اخْلََلَّ

 لُِيْمِسَك اأْلَْبَصاَر َوََل يَ ْنَكأُ ِفيَها ِبطُوِل ُمَباَشَرتِِه ََلَا. 
قَاَمِة َدْوَليتَِ اللَّْيِل َوالن ََّهاِر، َوَلْوََل طُُلوُعَها لَبَ  ،  َطَل َأْمرُ َوِإَذا َفكَّْرَت ِف طُُلوِع الشَّْمِس َوُغُروهِبَا إِلِ َهَذا اْلَعاملَِ

ْيُل َعَلْيِه َفَكْم ِف طُُلوِعَها ِمَن احلَِْكِم َواْلَمَصاِلِح، وََكْيَف َيُكوُن َحاُل احْلَيَ َواِن َلْو أُْمِسَكْت َعْنُه َوُجِعَل اللَّ 
نْ َيا ُمْظِلَمًة َعَلْيِه، فَِبَأيِّ نُور  َكانُوا يَ َتَصرَُّفوَن? وََكْيَف َكانَ  َواُِتُْم َسْرَمًدا َوالدُّ ْت تَ ْنُضُج مثَارُُهْم، َوَتْكُمُل َأق ْ

 ِف ُغُروهِبَا، َوتَ ْعَتِدُل ُصَورُُهْم? فَاحلَِْكُم ِف طُُلوِعَها َأْعَظُم ِمْن َأْن ََتَْتِفَي َأْو َُتَْصى، َوَلِكْن َتََمَِّل احلِْْكَمةَ 
ِة َحاَجِتِهْم ِإىَل اَْلُُدوِء َوالرَّاَحِة، َوأَْيًضا َلْو َداَمْت فَ َلْوََل ُغُروهُبَا ملَْ َيُكْن لِْلَحيَ َواِن ُهُدوٌء َوََل ق َ  َراٌر، َمَع ِشدَّ

 َعَلى اأْلَْرِض ََلْشَتدَّ 
: الشيخ:  َجَعَل اَّلَلُ }ُقْل أَرَأَيْ ُتْم إِّْن كلُّ هذا ممَا نَبَه إليه القرآُن كما يف سوٍر كثريٍة، ومنها سورُة القصصِّ

}ُقْل أَرَأَيْ ُتْم إِّْن َجَعَل اَّلَلُ َعَلْيُكُم النَ َهاَر َسْرَمًدا إِّىَل وقاَل يف الَنهار كذلك: [ 71]القصص: َعَلْيُكُم الَلْيَل َسْرَمًدا{
تِّهِّ َجَعَل َلُكُم الَلْيَل َوالنَ َهاَر لَِّتْسُكُنوا }َومِّْن َرحَْ إىل قوله: [ 72]القصص: يَ ْومِّ اْلقَِّياَمةِّ َمْن إَِّلٌه َغرْيُ اَّللِّ ََيْتِّيُكْم...{

تَ ُغوا مِّْن َفْضلِّهِّ{ تَ ُغوا مِّْن َفْضلِّهِّ{ يف الَنهار، جعَل الَلْيَل [73]القصص: فِّيهِّ َولِّتَ ب ْ ، }لَِّتْسُكُنوا فِّيهِّ{ الَليل، }َولِّتَ ب ْ
عىن كثرٌي يف القرآن، يُذك ُِّر هللُا ِبلَليلِّ والَنهارِّ وتعاقُبِّهما لَِّباًسا، َوَجَعَل النَ َهاَر َمَعاًشا، والَتنبيُه على هذا امل

هما ببعٍض،  { وتقلُّبِّهما ودخولِّ بعضِّ آايٌت متكر ِّرٌة [ 6]اْلديد:}يُولُِّج الَلْيَل يفِّ النَ َهارِّ َويُولُِّج النَ َهاَر يفِّ الَلْيلِّ
اُن ال يثرُي اهتماَمه وال فكرَه؛ ألنَه أمٌر يقول: "عاديٌّ"، ولكَن االعتياَد يصرُف عنها، الَشيُء إذا تعَوَده اإلنس

ُ هذا من داللتها وما فيها من الَداللة وما فيها من الن ِّعمة.  لكَنها ال يغري ِّ
 

 َوالرَّاَحِة، َوأَْيًضا َلْو القارئ: فَ َلْوََل ُغُروهُبَا ملَْ َيُكْن لِْلَحيَ َواِن ُهُدوٌء َوََل قَ َراٌر َمَع ِشدَِّة َحاَجِتِهْم ِإىَل اَْلُُدوءِ 
َها ِمْن َحيَ َوان  وَ  َها، فَاْحَتََق ُكلُّ َما َعَلي ْ ، َداَمْت َعَلى اأْلَْرِض ََلْشَتدَّ َحرَُّها ِبَدَواِم طُُلوِعَها َعَلي ْ نَ َبات 

ِق اْلَعِليِم َواْلَعزِيِز احْلَِكيِم َأْن َجَعَلَها َتْطُلعُ  َتَضْت ِحْكَمُة اخْلََلَّ ، مبَْنزَِلِة ِسَراج   فَاق ْ َعَلْيِهْم ِف َوْقت  ُدوَن َوْقت 
ُهْم ِمْثَل َذِلَك لِيَ َقرُّوا َويَ ْهَدؤوا، َوصَ  اِر َمِليًّا لِيَ ْقُضوا َمْأَرهَبُْم مثَّ تِغيُب َعن ْ اَر ِضَياُء الن ََّهاِر يُ ْرَفُع أِلَْهِل الدَّ

ى َتَضادِِِّهَا َوَما ِفيِهَما ُمَتظَاِهَرْيِن ُمتَ َعاِوَننْيِ َعَلى َما ِفيِه َصََلُح اْلَعاملَِ َوَحَرارَتُُه، َوَظََلُم اللَّْيِل َوبَ ْرُدُه، َعلَ 
 َوِقَواُمُه.
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قَاَمِة َهِذِه اْلُفُصوِل اأْلَْربَ َعِة ِمَن  طَاطًا إِلِ يَها السََّنِة، َوَما فِ مثَّ اقْ َتَضْت ِحْكَمُتُه َأْن َجَعَل لِلشَّْمِس اْرتَِفاًعا َواحنِْ
َتاِء تَ ُفوُر احْلََرارَُة ِف الشََّجِر َوالن ََّباِت، فَ يَ تَ َولَّدُ   ِفيَها َمَوادُّ الثِّماِر ِمْن ِقَياِم احْلَيَ َواِن َوالن ََّباِت، َفِفي زََمِن الشِّ

يُم الّرِيَح اْلُمِثريََة فَتثريُُه قَ َزًعا مثَّ َويَ ْغُلُظ اَْلََواُء ِبَسَبِب الربِد فَ َيِصرُي َمادًَّة لِلسََّحاِب، َفرُيِْسُل اْلَعزِيُز احْلَكِ 
 يُ ْرِسُل َعَلْيِه اْلُمَؤلََّفَة 

 اْلُمَؤل َِّفَة"الشيخ: "
َنُه َحَّتَّ َيِصرَي طَبَ ًقا َواِحًدا، مثَّ يُ ْرِسُل َعَلْيِه  ِقَحَة القارئ: مثَّ يُ ْرِسُل َعَلْيِه اْلُمَؤلَِّفَة فَ تُ َؤلُِّف بَ ي ْ الَّيِت الّرِيَح الَلَّ

 ِفيَها َمادَُّة اْلَماِء فَ تُ َلقُِّحُه َكَما يَ ْلَقُح الذََّكُر اأْلُنْ َثى 
 يُ ْلقِّحُ الشيخ: 

َأْرَسَل َعَلْيِه  القارئ: َكَما يُ ْلِقُح الذََّكُر اأْلُنْ َثى فَ َيْحِمُل اْلَماَء ِمْن َوْقِتِه، فَِإَذا َكاَن بُ ُروُز احْلَْمِل َواْنِفَصالُهُ 
َصابَُه َويَِقلَّ ارِيََة فَ َتْذُروُه َوتُ َفّرِقُُه ِف اَْلََواِء؛ لَِئَلَّ يَ َقَع َصبًَّة َواِحَدًة فَ يَ ْهِلَك َما َعَلى اأْلَْرِض َوَما أَ الّرِيَح الذَّ 

َح السَّائَِقَة فَ َتُسوقُُه َوتُ ْزِجيِه اَِلْنِتَفاُع ِبِه، فَِإَذا َأْسَقى َما أُِمَر ِبَسْقِيِه َوفَ َرَغْت َحاَجتُ ُهْم ِمْنُه َأْرَسَل َعَلْيِه الرِّايَ 
َمَوادُّ اْلَكاِمَنُة ِف ِإىَل قَ ْوم  آَخرِيَن، َوَأْرض  ُأْخَرى حُمَْتاَجة  ِإلَْيِه، فَِإَذا َجاَء الرَّبِيُع ََتَرََّكِت الطََّباِئُع َوَظَهَرِت الْ 

َتاِء َفَخَرَج الن ََّباُت، َوَأَخَذِت اأْلَْرُض زُْخُرفَ هَ  ، فَِإَذا َجاَء الصَّْيُف الشِّ ا َوازَّي ََّنْت َوأَنْ بَ َتْت ِمْن ُكلِّ َزْوج  َكِرمي 
 َد اَْلََواُء َسَخَن اَْلََواُء َوََتَلََّلْت َفَضََلُت اأْلَْبَداِن، فَِإَذا َجاَء اخْلَرِيُف َكَسَر َذِلَك السَُّموَم َواحْلَُروَر، َوبَ رْ 

 ، فعلٌ َوبَ َرَد، َوبَ َرَد اهْلََواءُ الشيخ: 
 .القارئ: َوبَ َرَد اَْلََواُء َوَأَخَذِت اأْلَْرُض َوالشََّجُر ِف الرَّاَحِة َواِْلُُموِم َواَِلْسِتْعَداِد لِْلَحْمِل اآْلَخرِ 

َتَضْت ِحْكَمُتُه ُسْبَحانَُه َأْن أَنْ َزَل الشَّْمَس َواْلَقَمَر ِف اْلرُبُوِج َوَقدََّر ََلَُما اْلَمَناِزَل لِي َ  ْعَلَم اْلِعَباُد َعَدَد َواق ْ
ِننَي َواحلَِْساَب ِمَن الشُُّهوِر َواأْلَْعَواِم، فَ َتِتمُّ ِبَذِلَك َمَصاحِلُُهْم َوتُ ْعَلُم آَجاُل ُمَعاَمََلِِتِْم وَ  ِهْم السِّ َمَواِقيُت َحجِّ

، فَالزََّماُن ِمْقَداُر احْلَرََكِة َأََل تَ َرى َأنَّ السََّنَة َوِعَباَداِِتِْم َوُمَدُد َأْعَمارِِهْم، َوَغرْيُ َذِلَك ِمْن َمَصاِلِح ِحَساهِبِمْ 
 اْلَمْغِرِب، الشَّْمِسيََّة مقداُر َمِسرِي الشَّْمِس ِمَن احْلََمِل ِإىَل احْلََمِل، َواْليَ ْوَم ِمْقَداُر َمِسريَِها ِمَن اْلَمْشِرِق ِإىَل 

نَ ُهَما َويَ ْعِزََلَُما َعْن ُسْلطَاِِنَِما، َوحبركِة الشَّْمِس َواْلَقَمِر يُكاُل الزََّماُن مِ  ْن يَ ْوِم ُخِلَقا ِإىَل َأْن جَيَْمَع اَّللَُّ بَ ي ْ
ُْم َعَبُدوا اْلَباِطَل ِمْن ُدونِِه، قَاَل تَ َعاىَل:  }ُهَو الَِّذي َجَعَل الشَّْمَس ِضَياًء َواْلَقَمَر نُورًا َويُري َعباَدِها َأِنَّ

ُل اآْلاَيِت ِلَقْوم  يَ ْعَلُمونَ َوَقدَّرَُه َمَناِزَل لِت َ  ِننَي َواحلَِْساَب َما َخَلَق اَّللَُّ َذِلَك ِإَلَّ َِبحْلَقِّ يُ َفصِّ { ْعَلُموا َعَدَد السِّ
 ُمْبِصَرًة }َوَجَعْلَنا اللَّْيَل َوالن ََّهاَر آيَ َتنْيِ َفَمَحْوََن آيََة اللَّْيِل َوَجَعْلَنا آيََة الن ََّهارِ َوقَاَل تَ َعاىَل:  [،5]يونس:

ِننَي َواحلَِْساَب وَُكلَّ َشْيء  َفصَّْلَناُه تَ ْفِصيًَل{ تَ ُغوا َفْضًَل ِمْن رَبُِّكْم َولِتَ ْعَلُموا َعَدَد السِّ  [12]اإلسراء: لِتَ ب ْ
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َتَضْت ِحْكَمُتُه ُسْبَحانَُه ِف َتْدِبريِِه َأْن فَاَوَت َبنْيَ َمَقاِديِر اللَّْيِل َوالن ََّهاِر َوملَْ   جَيَْعْلُهَما َداِئًما َعَلى َحدّ  َواق ْ
ى َوْفِق احلِْْكَمِة، َسَواء  َوََل َأْطَوَل ممَّا ُِهَا َعَلْيِه َوَل َأْقَصَر، َبْل َجاَء اْسِتَواُؤُِهَا َوَأَخَذ َأَحُدُِهَا ِمَن اآْلَخِر َعلَ 

يَ َتَكوَُّن ِفيِه َحيَ َواٌن َوَل نَ َباٌت، َكاْلَمَكاِن الَِّذي ََل َتْطُلُع  َحَّتَّ ِإنَّ اْلَمَكاَن الَِّذي يَ ْقُصُر َأَحُدُِهَا ِفيِه ِجدًّا ََل 
ْيُل َكَذِلَك َعَلْيِه الشَّْمُس َأْو ََل تَ ْغُرُب َعْنُه، فَ َلْو َكاَن الن ََّهاُر ِمْقَداَر ِماَئِة َساَعة  َأْو َأْكثَ َر، َأْو َكاَن اللَّ 

ُ هِبََذا اْلِمْقَداِر ِف اللَّْيِل َوالن ََّهاِر.لَتَ َعطََّلِت اْلَمَصاِلُح الَّيِت َنظَّ   َمَها اَّللَّ
ظُّْلَمِة َِلُُدوِء احْلَيَ َواِن مثَّ َتََمَِّل احلِْْكَمَة ِف ِإََنرَِة اْلَقَمِر َواْلَكَواِكِب ِف ظُْلَمِة اللَّْيِل، فَِإنَُّه َمَع احْلَاَجِة ِإىَل ال

اْلَمْصَلَحُة َأْن َيُكوَن اللَّْيُل ظُْلَمًة َداِجَيًة ََل ِضَياَء ِفيَها، َفََل مُيِْكُن ِفيه َشْيٌء ِمَن َوبَ ْرِد اَْلََواِء ملَْ تَ ْقَتِض 
فْ َراطِ  َا اْحَتاَج النَّاُس ِإىَل اْلَعَمِل َِبللَّْيِل ِلِضيِق اْلَوْقِت َعَلْيِهْم ِف الن ََّهاِر أو إِلِ  احْلَرِّ ِفيِه، اْلَعَمِل، َورمبَّ

َضْوَء َتاُجوا ِإىَل اْلَعَمِل ِف اللَّْيِل ِف نُوِر اْلَقَمِر ِمْن َحْرِث اأْلَْرِض َوَقْطِع الزَّرِْع َوَغرْيِ َذِلَك، َفَجَعَل فَاحْ 
وِر لَِيُسدَّ َمَسدَّ اْلَقَمِر ِف اللَّْيِل َمُعونًَة لِلنَّاِس َعَلى َهِذِه اأْلَْعَماِل، َوَجَعَل ِف اْلَكَواِكِب ُجْزًءا َيِسريًا ِمَن النُّ 

ََلََلٌت َواِضَحاٌت اْلَقَمِر ِإَذا ملَْ َيُكْن، َوُجِعَلْت زِيَنًة للسََّماِء وَمَعاملَ يُ ْهَتَدى هِبَا ِف ظُُلَماِت اْلرَبِّ َواْلَبْحِر، َودَ 
ِق اْلَعِليِم، َوَغرْيُ َذِلَك ِمَن احلَِْكِم الَّيِت هِبَا انِْتظَاُم هَ  ، َوُجِعَلِت الشَّْمُس َعَلى َحاَلة  َعَلى اخْلََلَّ َذا اْلَعاملَِ

َها، َوَجَعَل اْلَقَمَر  يَ ْقَبُل الزِّاَيَدَة َواِحَدة  ََل تَ ْقَبُل الّزاَِيَدَة َوالن ُّْقَصاَن لَِئَلَّ تَ تَ َعطََّل احلِْكمُة اْلَمْقُصوَدُة ِمن ْ
ُة ِمْن َجْعِلِه َكَذِلَك، َوِإْن َكاَن ِف نُورِِه ِمَن التَّرْبِيِد َوالتََّصلُِّب َما َوالن ُّْقَصاَن لَِئَلَّ تَ تَ َعطََّل احلَِْكمُة اْلَمْقُصودَ 

ا ِف هذا يُ َقاِبُل َما ِف َضْوِء الشَّْمِس ِمَن التَّْسِخنِي َوالتَّْحِليِل، فَ تَ ْنتظُم اْلُمْصِلَحُة َوتَِتمُّ احلِْْكَمُة ِمْن َهذَ 
 التَّْسِخنِي َوالتَّرْبِيِد.

ََلِيَّةَ مثَّ    َتََمَِّل اللُّْطَف َواحلِْْكَمَة اإْلِ
 إىل أين؟ ماشي؟ كذاالشيخ: 
 نعم مستمِّرٌّ القارئ: 
 قْف على: "ُُثَ أَتََمْل" قْف عليه.الشيخ: 
بذكرِّ اْلكمِّ يف املخلوقات، وذكَر شيًئا كثريًا يف كتابه: "مفتاُح دارِّ الَسعادة"، وهللاُ  -هللارحه -له عنايٌة 

فطريُق االنتفاعِّ هبذه اآلايت هو الَتفكُُّر، وقد [، 3]الرعد: }إَِّن يفِّ َذلَِّك آَلَاَيٍت لَِّقْوٍم يَ تَ َفَكُروَن{تعاىل يقوُل: 
}َويَ تَ َفَكُروَن يفِّ َخْلقِّ الَسَماَواتِّ َواأْلَْرضِّ َربَ َنا َما َخَلْقَت َهَذا َِبطًًِّل كُّرِّ: أثىن هللُا على أويل األلبابِّ ِبلَتف

فاملؤمنون املهديُّون يؤمنوَن أبَن هللَا مل خيلْق هذا الوجوَد عبثًا وال [، 191]آل عمران:ُسْبَحاَنَك َفقَِّنا َعَذاَب الَنارِّ{ 
ٍة ِبلغٍة هو يعلُمها، وقد بنَيَ لنا ما شاَء من ذلَك، وأَما الكافرون فعنَدهم أَن ِبطًًل وال لعًبا، بل خلَقه ْلكم

]آل  }َربَ َنا َما َخَلْقَت َهَذا َِبطًًِّل{هذا الوجوَد ِبطٌل وأنَه ال معىن له، فحكى عن عبادِّه املؤمنني قوهلم: 
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نَ ُهَما َِبطًًِّل َذلَِّك َظنُّ اَلذِّيَن َكَفُروا فَ َوْيٌل }َوَما َخَلْقَنا الَسَماَء َواوقاَل يف الكافرين:  [،191عمران: أْلَْرَض َوَما بَ ي ْ
، نعمُة اإلسًلمِّ أعظُم نعمٍة على العبد يعرُف  [،27]ص:لَِّلذِّيَن َكَفُروا مَِّن الَنارِّ{  واْلمُد هلل على نعمة اإلسًلمِّ

ه ومن أيَن جاَء   وإىل أين يصرُي، اْلمُد هللِّ.هبا ربَه ويعرُف هبا حقيقَة أمرِّه وحقيقَة نفسِّ
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)  )ُموطَّأُ َماِلك 
القارئ: بسِم هللِا الرَّمحِن الرَّحيِم، احلمُد هلِل ربِّ العاَلمنَي، والصََّلُة والسََّلُم على أشرِف األنبياِء 

 واملرسلنَي، نبيِّنا حممَّد  وعلى آِلِه وصحِبِه أمجعنَي، أمَّا بعُد:
َعِة الطَََّلِق:قاَل ِف موطَِّأ اإلماِم  : ََبُب َما َجاَء ِف ُمت ْ  مالك 

َثِن َُيََْي، َعْن َماِلك  أَنَُّه بَ َلَغُه، َأنَّ َعْبَد الرَّمْحَِن ْبَن َعْوف    طَلََّق اْمَرأََتُه َفَمتََّع ِبَولِيَدة . -رضَي هللاُ عنهُ -َحدَّ
َثِن َعْن َماِلك  َعْن ََنِفع    َوَحدَّ

 : متَ َعها أبََمٍة، يقاُل لألمةِّ: وليدة مملوكة، وهَبها هلا؛ متعًة لطًلقهِّ إاَيها، متَ َعها وليدةً "وليدٍة" يعينالشيخ: 
، َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن ُعَمَر  َثِن َعْن َماِلك  َعْن ََنِفع  ِلُكلِّ »أَنَُّه َكاَن يَ ُقوُل:  -رضَي هللُا عنهما-القارئ: َوَحدَّ

َعٌة ِإَلَّ   « الَّيِت ُتطَلَُّق َوَقْد ُفِرَض ََلَا َصَداٌق، َومَلْ ُتَُْسْس َفَحْسبُ َها ِنْصُف َما ُفِرَض ََلَاُمطَلََّقة  ُمت ْ
 طََلْقُتُموُهَن مِّْن قَ ْبلِّ َأْن ََتَسُّوُهَن َوَقْد فَ َرْضُتْم هَلَُن َفرِّيَضًة فَنِّْصُف َما فَ َرْضُتْم...{}َوإِّْن كما ذكَر هللاُ: الشيخ: 

 نصُّ اآليةِّ الكرميةِّ.[ 237]البقرة:
َثِن َعْن َماِلك  َعِن اْبِن ِشَهاب  أَنَُّه قَاَل:  َعةٌ »القارئ: َوَحدَّ ِلٌك: َوبَ َلَغِن َعِن قَاَل َما« ِلُكلِّ ُمطَلََّقة  ُمت ْ

َعِة ِعْنَدََن َحدٌّ َمْعُروٌف ِف قلَِّتها وَل ِف كثرِِتا»اْلَقاِسِم ْبِن حُمَمَّد  ِمْثُل َذِلَك. قَاَل َماِلٌك:   «.لَْيَس لِْلُمت ْ
ال يُزاُد فيه يعين تعوُد إىل ظروفِّ املطل ِّقِّ وحالِّه وحالِّ املرأةِّ، فليَس هلا مقداٌر، ليس هلا مقداٌر شرعيٌّ الشيخ: 

نِّنَي{وال يُنَقُص كأنصبٍة، كمقاديرِّ الزَكاةِّ، ال، بل هي مطَلقٌة،  ْلَمْعُروفِّ َحقًّا َعَلى اْلُمْحسِّ  }َمَتاًعا ِبِّ
 .[236]البقرة:

 
 القارئ: ََبُب َما َجاَء ِف َطََلِق اْلَعْبِد:

، َعْن َأِب الزََِّنِد، َعْن ُسَليْ  َثِن َُيََْي، َعْن َماِلك  ًعا ُمَكاتَ ًبا َكاَن أِلُمِّ َسَلَمَة َزْوِج وَحدَّ َماَن ْبِن َيَسار ، َأنَّ نُ َفي ْ
َأْو َعْبًدا َكاَنْت ََتَْتُه اْمَرَأٌة ُحرٌَّة َفطَلََّقَها اثْ نَ َتنْيِ، مثَّ َأرَاَد َأْن يُ َراِجَعَها، فََأَمَرُه  -َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلَّمَ -النَِّبِّ 

فَ َيْسأََلُه َعْن َذِلَك،  -رضَي هللُا عنهُ -َأْن َيَْيتَ ُعْثَماَن ْبَن َعفَّاَن  -َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلَّمَ -ِبِّ َأْزَواُج النَّ 
يًعا فَ َقاََل:  ، َحُرَمْت َعَلْيكَ »فذهَب فَ َلِقَيُه ِعْنَد الدَّرَِج آِخًذا بَِيِد زَْيِد ْبِن ََثِبت  َفَسَأََلَُما فَابْ َتَدرَاُه مجَِ

 «َحُرَمْت َعَلْيكَ 
هللُا أكرُب، هذا أخَذ منه أهُل العلمِّ أَن طًلَق العبدِّ طلقتان، يعين: الَطًلُق اَلذي حير ُِّم املطَلقَة على الشيخ: 

، أو مجهورِّ أهلِّ  ، خبًلفِّ اْلر ِّ فاَلذي حير ُِّمها ثًلُث طلقاٍت، وعلى هذا كثرٌي من أهل العلمِّ مطل ِّقِّها طلقتانِّ
  ،  كما يف مسائَل كثريٍة يف شأنِّ املماليك، كما إَن العبيَد والرَقيَق على الن ِّصف يف اْلدود.العلمِّ
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َشٍة فَ َعَلْيهَِّن وهكذا يف مجلٍة من األحكام قاَسها الفقهاُء على مسألةِّ اْلدودِّ  َن فَإِّْن أََتنْيَ بَِّفاحِّ }فَإَِّذا ُأْحصِّ
{نِّْصُف َما َعَلى اْلُمْحَصَناتِّ مَِّن اْلَعذَ  { يعين: [ 25]النساء: ابِّ على اإلماءِّ }نِّْصُف َما َعَلى اْلُمْحَصَناتِّ

 اْلرائر، فاأَلَمُة إذا زَنْت ُُتَلُد مخسنَي جلدًة، واْلرَُة مائَة جلدٍة إن كاَنْت بكرًا أو تُرَجُم إن كاَنْت ثي ًِّبا.
 

، َعْن َسِعيِد  ، َعِن اْبِن ِشَهاب  َثِن َعْن َماِلك  ًعا ُمَكاتَ ًبا َكاَن أِلُمِّ َسَلَمَة القارئ: َوَحدَّ ْبِن اْلُمَسيِِّب، َأنَّ نُ َفي ْ
رضَي هللاُ -طَلََّق اْمَرَأًة ُحرًَّة َتْطِليَقَتنْيِ، فَاْستَ ْفََّت ُعْثَماَن ْبَن َعفَّاَن  -َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلَّمَ -َزْوِج النَِّبِّ 

 «.َحُرَمْت َعَلْيكَ »فَ َقاَل:  -عنهُ 
 هللاُ أكرُب.الشيخ: 

، َعْن َعْبِد رَبِِّه ْبِن َسِعيد ، َعْن حُمَمَِّد ْبِن ِإبْ َراِهيَم ْبِن احْلَاِرِث الت َّيْ  َثِن َعْن َماِلك  ًعا القارئ: َوَحدَّ ، َأنَّ نُ َفي ْ ِميِّ
 -رضَي هللُا عنهُ - زَْيَد ْبَن ََثِبت  اْستَ ْفََّت  -َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلَّمَ -ُمَكاتَ ًبا َكاَن أِلُمِّ َسَلَمَة َزْوِج النَِّبِّ 

: « ِإَّّنِ طَلَّْقُت اْمَرَأًة ُحرًَّة َتْطِليَقَتنْيِ »فَ َقاَل:   «.َحُرَمْت َعَلْيكَ »فَ َقاَل زَْيُد ْبُن ََثِبت 
، َأنَّ َعْبَد اَّللَِّ ْبَن ُعَمَر  َثِن َعْن َماِلك  َعْن ََنِفع  : "ِإَذا طَلََّق اْلَعْبُد َكاَن يَ ُقولُ   -رضَي هللُا عنهما-َوَحدَّ

،  اْمَرأََتُه َتْطِليَقَتنْيِ فَ َقْد َحُرَمْت َعَلْيِه َحَّتَّ تَ ْنِكَح َزْوًجا َغرْيَُه: ُحرًَّة َكاَنْت َأْو َأَمًة، َوِعدَّةُ  احْلُرَِّة َثََلُث ِحَيض 
ُة اأْلََمِة َحْيَضَتاِن".   َوِعدَّ

يف اآليةِّ الكرميةِّ، والَشيُء، يعين: الحظوا جرَب الكسرِّ، عَِّدُة اْلرَةِّ  كلُّها مبنَيٌة على تنصيفِّ اْلد ِّ الشيخ: 
. ، وإْن اعتَدْت ِبألشهرِّ فعَدُِتا شهرانِّ َيٍض، وعَِّدُة األَمةِّ حيضتانِّ  ثًلثُة أقراٍء، ثًلثُة حِّ

 
، َأنَّ َعْبَد اَّللَِّ ْبَن ُعَمَر  َثِن َعْن َماِلك  َعْن ََنِفع  َمْن َأِذَن »َكاَن يَ ُقوُل:   -َي هللُا عنهمارض-القارئ: َوَحدَّ

الرَُّجُل َأَمَة ُغََلِمِه،  ِلَعْبِدِه َأْن يَ ْنِكَح، فَالطَََّلُق بَِيِد اْلَعْبِد، لَْيَس بَِيِد َغرْيِِه ِمْن َطََلِقِه َشْيٌء، فََأمَّا َأْن َيَُْخذَ 
 «َأْو َأَمَة َولِيَدتِِه َفََل ُجَناَح َعَلْيهِ 

َمَة ُغًَلمِّهِّ" يعين: عبدِّهِّ ومملوكِّهِّ، قد يكوُن للعبدِّ أََمٌة ميلُكها فهي ملٌك لسي ِّدِّهِّ، له أْن َيخَذها "أَ الشيخ: 
 و]....[
 العبُد ال ميلُك أحسَن هللاُ إليكمطالب: 
، الشيخ:   هذا مِّن أدلَتِّهِّ. )َمن ِبَع عبًدا لُه ماٌل...(ميلُك ِبلَتمليكِّ
 ََبُب نَ َفَقِة اأْلََمِة ِإَذا طُلَِّقْت َوِهَي َحاِملٌ القارئ: 
 إىل هنا، رَحهم هللاُ، هللاُ أكرُب.الشيخ: 
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 )بلوُغ املراِم(
 القارئ: بسِم هللِا الرَّمحِن الرَّحيِم، وصلَّى هللاُ وسلََّم وَبرَك على نبيِّنا حممَّد ، وعلى آِلِه وصحِبِه أمجعنَي.

: -رمَحُه هللاُ تعاىل- قاَل احلافُظ ابُن حجر    ِف: "بلوِغ املراِم" ِف تتمَِّة كتاِب احلجِّ
ُهَما-َوَعِن اْبِن َعبَّاس   )َمِن َلِقَي رَْكًبا َِبلرَّْوَحاِء فَ َقاَل:  -صلَّى هللُا عليِه وسلَّمَ -: َأنَّ النَِّبَّ -َرِضَي اَّللَُّ َعن ْ

(ْن أَْنَت? قَاَل: قَاُلوا: اْلُمْسِلُموَن. فَ َقاُلوا: مَ اْلَقْوُم?(  فَ َرفَ َعْت ِإلَْيِه اْمَرَأٌة َصِبيًّا. فَ َقاَلْت: َأَِلََذا  )َرُسوُل اَّللَِّ
 َرَواُه ُمْسِلٌم. )نَ َعْم، َوَلِك َأْجٌر(.َحجٌّ? قَاَل: 

 وإْن مل هذا اْلديُث أصٌل يف صَحةِّ حج ِّ الَصيب اَلذي مل ميي ُِّز، وكذلك املمي ُِّز، صَحُة حج ِّ الَصيب ِّ الشيخ: 
يبلْغ، وقوله: "رفَعْت إليهِّ صبيًّا" يدلُّ على أنَه صغرٌي، أََّنا رفَعْته حَلْته بنَي يديها أخَذْته بيديها فرفَعْته لرياُه 

ََذا َحجٌّ؟" قَاَل:  -عليه الَصًلة والَسًلمُ -الَرسوُل  اءِّ وهذا معروٌف ِبت ِّفاق العلم )نَ َعْم، َوَلكِّ َأْجٌر(.قاَل: "َأهلِّ
.  أَن حَج الَصيب ِّ صحيٌح، مبعىن أنَه يُثاُب عليه وإْن مل يكن ممي ِّزًا، وِبُب الفضلِّ أوسُع من ِببِّ اجلزاءِّ والعدلِّ

 
. َفَجاَءِت اْمَرَأٌة -صلَّى هللُا عليِه وسلَّمَ -القارئ: َوَعْنُه قَاَل: َكاَن اْلَفْضُل ْبُن َعبَّاس  َرِديَف َرُسوِل اَّللَِّ 

َها َوتَ ْنظُُر ِإلَْيِه، َوَجَعَل النَِّبُّ َمْن َخث ْ  َيْصِرُف َوْجَه  -صلَّى هللُا عليِه وسلَّمَ -َعَم، َفَجَعَل اْلَفْضُل يَ ْنظُُر ِإلَي ْ
، ِإنَّ َفرِيَضَة اَّللَِّ َعَلى ِعَباِدِه ِف احْلَجِّ َأْدَر  قِّ اآْلَخِر. فَ َقاَلْت: اَي َرُسوَل اَّللَِّ َكْت َأِب َشْيًخا اْلَفْضِل ِإىَل الشِّ

َوَذِلَك ِف َحجَِّة اْلَوَداِع. ُمت ََّفٌق َعَلْيِه، َوالَلْفُظ  )نَ َعْم(،َكِبريًا، ََل يَ ثْ ُبُت َعَلى الرَّاِحَلِة، َأفََأُحجُّ َعْنُه? قَاَل: 
.  لِْلُبَخاِريِّ
ه إىل هذا اْلديُث  الشيخ:  ، وهو العاجُز اَلذي ال يستطيُع الَسرَي بنفسِّ كذلَك أصٌل يف اْلج ِّ عن املعضوبِّ

، قالْت: "إَِّن َفرِّيَضَة اَّللِّ َعَلى عَِّبادِّهِّ يفِّ اْلَْج ِّ أَْدرََكْت َأِبِّ َشْيًخا َكبِّريًا، اَل يَ ثْ ُبُت َعَلى ال َلةِّ، أََفَأُحجُّ اْلج ِّ رَاحِّ
ي ع ن ِّ إذا كان له ماٌل يعين َعْنُه؟" قاَل: "حج ِّ نُه"، فاملعضوُب كاملريض اَلذي ال يُرَجى بُ ْرُؤُه، والكبرُي الس ِّ

مبعىن جيُب عليه اْلجُّ بغناه فإنَه ينوُب عنه أو يستنيُب من حيجُّ عنه، وإْن تربََع له من حيجُّ عنه أجزأَ، فهذه 
 )نعم(.تقوُل: "أفيجزِّئُُه أْن أحَج عنُه؟" قاَل: 

 هذا اْلديثِّ من مسألةِّ نظرِّ الفضلِّ إليها ونظرِّها إليه هذا من املشكًلتِّ واملشتبهاتِّ اَلِت كاَن فيها وما يف
شبهاٌت ألهلِّ الباطلِّ وأهلِّ األهواءِّ اَلذين يستبيحون الَنظَر أو يدعون إىل االختًلط أو يستبيحون أو ال 

بوَن اْلجاَب على املرأةِّ املسلمةِّ، وعادُة أهلِّ ا ألهواءِّ وأهلِّ الباطلِّ أََّنم ال ينظرون إاَل إىل ما يوافُق يُوجِّ
}َواَل يُ ْبدِّيَن أهواَءهم فُيعرِّضون عن األدلَة الَدالَة على حترميِّ الَنظر ووجوبِّ اْلجابِّ اَلذي أمَر هللُا به 

، فإذا مرُّوا بنا أرخْينا  وغري ذلك، وهذه عائشُة تقول: "كاَن ميرُّ بنا الرُّكبانُ [، 31]النور:زِّينَ تَ ُهَن...{  يف اْلج ِّ
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نا"، أو كما قاَلْت رضَي هللُا عنها، فاألصُل أَن الَنظَر ال جيوُز، والَرسوُل يف  جًلبيَبنا أو مُخَرًن على وجوهِّ
اْلديث أنكَر عليه ِبلفعل، صرَف نظَرُه مرًَة أو مرََتنيِّ، والفضُل شابٌّ وكاَن وسيًما وخشَي عليه وعليها 

نَة، فهذا من املشتبِّهاتِّ اَلِت أخَذ منها أهُل األهواءِّ الشُّبهاتِّ لباطلهم من استباحةِّ الَنظر وإِبحةِّ الفت
 السُّفور، بل وإِبحةِّ االختًلط.

 
َنَة َجاَءْت ِإىَل النَِّبِّ  مِّي َنَذَرْت َأْن فَ َقاَلْت: ِإنَّ أُ  -صلَّى هللاُ عليِه وسلَّمَ -القارئ: َوَعْنُه: َأنَّ اْمَرَأًة ِمْن ُجَهي ْ

َها? قَاَل:  ِك َدْيٌن، ََتُجَّ، فَ َلْم ََتُجَّ َحَّتَّ َماَتْت، َأفََأُحجُّ َعن ْ ي َعْن أمك، َأرَأَْيِت َلْو َكاَن َعَلى أُمِّ )نَ َعْم، ُحجِّ
ُ َأَحقُّ َِبْلَوفَاِء(.  َرَواُه اْلُبَخاِريُّ. َأُكْنِت قَاِضيَ َتُه? اْقُضوا اَّللََّ، فَاَّللَّ

، وهذا يف الَنذر، ففيه خ: الشي وهذا اْلديُث من جنس ما قبَله، إاَل أَن األَوَل يف الفريضة يف فريضةِّ اْلج ِّ
، يقوُل: َنَذَرْت َأْن حَتَُج، فَ َلْم حَتَُج َحََّت َماَتْت، أََفَأُحجُّ َعن َْها؟  الَدليُل على جواز قضاءِّ الواجبِّ عن امليتِّ

ي َعْنها(قَاَل:  ذلك ِبلَدين، وقضاُء الَدينِّ وقضاُء االبنِّ عن  -عليه الَصًلُة والَسًلمُ - نظََر الَنيبُّ ، ُثَ )ُحج ِّ
)أَرَأَْيتِّ َلْو َكاَن َعَلى أُم ِّكِّ َدْيٌن، والدِّه الَدين أمٌر مفروٌغ منه ومعروٌف يف عرف الَناس وعاداِتم، وهلذا قال: 

يَ َتُه؟( َديُن هللاِّ أحقُّ ِبلقضاءِّ، فهذا ديٌن على أم ِّك  )اْقُضوا اَّلَلَ، فَاَّلَلُ َأَحقُّ( قالْت: "نعم"، قال: َأُكْنتِّ قَاضِّ
هلل فاقضيه، فقَرَب هلا ما قد يشتبُه مبا هو مستقرٌّ عندها ومعروٌف، قضاُء الَدين اَلذي للَناس أمٌر معروٌف 

 ده وأنَه أوجُب وأحقُّ ِبلقضاء، صَلى هللاُ عليه وسَلم.فشَبَه ديَن هللاِّ بدينِّ العبادِّ وبنَيَ فضَل دينِّ هللاِّ وأتكي
 

َا َصِبّ  َحجَّ مثَّ بَ َلَغ احْلِْنَث، فَ َعَلْيِه َأْن : -صلَّى هللُا عليِه وسلَّمَ -القارئ: َوَعْنُه قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ  )َأميُّ
َا َعْبد  َحجَّ مثَّ ُأْعتِ  َهِقيُّ  َق، فَ َعَلْيِه َأْن َُيُجَّ َحجًَّة ُأْخَرى(َُيُجَّ َحجًَّة ُأْخَرى، َوَأميُّ َبَة، َواْلبَ ي ْ َرَواُه اْبُن َأِب َشي ْ

 َورَِجالُُه ثَِقاٌت، ِإَلَّ أَنَُّه اْختُِلَف ِف رَْفِعِه، َواْلَمْحُفوُظ أَنَُّه َمْوُقوٌف.
وٌع للَرسول، اسُتدَِّل به على أَن حَج هذا اْلديُث أو األثُر من قولِّ ابن عَباٍس، قيَل: موقوٌف أو مرفالشيخ: 

الَصيب ِّ اَلذي مل يبلْغ ال جيزئُه عن فريضة اإلسًلم بل عليه إذا بلَغ أن حيَج حَجًة أخرى، وكذلك العبُد ال 
جيُب عليه اْلجُّ، فإذا حَج وهو عبٌد َُث ُعتَِّق فعليهِّ حَجٌة أخرى، ومثل هذا من كًلم ابنِّ عبَاٍس له حكُم 
الرَفع؛ ألنَه حكٌم شرعيٌّ ال يستقلُّ به الرَأي واالجتهاد، وعلى هذا مجاهرُي أهلِّ العلم، مجاهرُي أهل العلمِّ 
على هذا على أَن العبَد إذا حَج َُث ُعتَِّق فعليه حَجٌة أخرى وهو حرٌّ، والَصيبُّ إذا حَج وهو مل يبلْغ كما لو 

فعليه حَجٌة أخرى، وهلذا اشرتَط الفقهاُء يف وجوب اْلج ِّ البلوَغ واْلريََة، حَج وهو ابُن عشرِّ سنني َُث بلَغ 
.  أخًذا من هذا اْلديثِّ
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ْعُت َرُسوَل اَّللَِّ  )ََل َُيُْلَونَّ رَُجٌل َِبْمَرَأة  ِإَلَّ َُيُْطُب يَ ُقوُل:  -صلَّى هللُا عليِه وسلَّمَ -القارئ: َوَعْنُه: ّسَِ

، وَ  (َوَمَعَها ُذو حَمَْرم  ، ِإنَّ اْمَرَأيت َخَرَجْت ََل ُتَساِفُر اْلَمْرَأُة ِإَلَّ َمَع ِذي حَمَْرم  ، فَ َقاَم رَُجٌل، فَ َقاَل: اَي َرُسوَل اَّللَِّ
.ُمت ََّفٌق َعَلْيِه، َواللَّ  )اْنطَِلْق، َفُحجَّ َمَع اْمَرأَِتَك(.َحاجًَّة، َوِإَّّنِ اْكتُِتْبُت ِف َغْزَوِة َكَذا وََكَذا، قَاَل:   ْفُظ ِلُمْسِلم 

املقصوُد من ذكر هذا اْلديثِّ اشرتاُط احملرمِّ يف سفرِّ اْلج ِّ ويف كل ِّ سفٍر لكن يف سفر اْلج ِّ كذلك، الشيخ: 
 ، ْمرَأٍَة إِّاَل َوَمَعَها ُذو حَمَْرٍم، َواَل ُتَسافُِّر اْلَمْرأَُة إِّاَل َمَع ذِّي حَمَْرٍم(هذا نصٌّ  رجٌل: اَي َرُسوَل قالَ  )اَل خَيُْلَوَن َرُجٌل ِبِّ

يعين: أذِّن لُه برتك الغزو  )اْنطَلِّْق(اَّللِّ، إَِّن اْمرََأِتِّ انطلَقْت حاَجًة وقد اْكتُتِّْبُت يفِّ َغْزَوةِّ َكَذا وََكَذا، قَاَل: 
ْت والَذهاب مَع امرأته ليكوَن حمرًما هلا، ومل يستفصل الَرسوُل "هل امرأُتَك مَعها نساٌء ثقاٌت؟" بل: "انطلقَ 

حاَجًة" هذا جُمَمٌل حيتمُل أََّنا مَع رفقٍة وهو أقرُب، األقرُب أََّنا مَع رفقٍة، مل تذهْب وحَدها سائحًة يف أرض 
، لكن هل ذلك شرٌط يف الوجوب أو شرٌط يف األداء؟  هللا، وهلذا نقوُل: الَصواُب اشرتاُط احملرمِّ يف سفر اْلج ِّ

ه شرُط وجوٍب" يقوُل: "ال جيُب عليها اْلجُّ إذا مل يكْن هلا َمن يسافُر هذا حملُّ اختًلٍف، فمن يقوُل: "إنَ 
مَعها" أصًًل، فًل ُتُب عليها االستنابُة، ومن يقول: "إنَه شرُط أداٍء" يقول: "إذا مل ُتْد حمرًما وأيَسْت من 

"، وهللاُ أعلُم.  وجود حمرٍم فإََّنا تستنيُب كاملعضوبِّ
 إىل هنا اي حمَمد

 تلخيُص بعضِّ العلماءِّ يف حج ِّ املرأةِّ إذا أمَنتِّ الفتنةَ القارئ: 
كما -إي نظرًا للمعىن، وهذا حملُّ نزاٍع، أقوُل: ما ُيسَلُم هلم وإن كانوا أئَمًة وكبارًا، ألَن هذا الشيخ: 

 على الَرسوُل مل يستفصْل، مل يقْل: هل هي مَع رفقٍة آمنٍة؟ هل أتمُن؟ فالَصواُب أَن اْلديثَ  -ذكرتُ 
، ولكَن ِبَب الَتأويل واالجتهاد )ال حيلُّ المرأٍة تؤمُن ِبهللِّ واليومِّ اآلخرِّ أْن تسافَر إاَل ومَعها ذو حمرٍم(إطًلقه، 

، هذا هو منشُأ اخلًلفِّ الكبريِّ يف مسائل  واختًلفِّ الفهومِّ ِبٌب واسٌع، وهو منشُأ هذا اخلًلفِّ العظيمِّ
، اختًلُف األفهامِّ واخت ًلُف العلمِّ وبلوُغ األدلَة، ولكن نقوُل: الَلهَم اهدًِّن ملا اختُلَِّف فيهِّ مِّن اْلق ِّ األحكامِّ

 إبذنَِّك إَنَك ِتدي من تشاُء إىل صراٍط مستقيٍم.
 إىل هنا اي حمَمد

 ِبلن ِّسبة لسقوطِّ الوجوبِّ عن ].....[ أليس  طالب:
 : نعم؟الشيخ
 ِبلن ِّسبة ْلج ِّ ].....[ طالب:

 أليس؟الشيخ: 
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 ]....[ طالب:
 تقوُل الَسيد؟الشيخ: 
 ].....[  طالب:

 أيش فيه؟الشيخ: 
 سقَط عنه وجوُب ].....[ طالب:

 هذا هو املشهوُر عنَد العلماءالشيخ: 
 ].....[القارئ: 
معىن القصود، أنَه هو نفُسه قاصٌر، واملعَوُل على هذا اْلديث، املعَوُل على حديث ال، ينظرون إىل الشيخ: 

 ابن عَباٍس، حَجٌة نقلَيٌة، وذلك اَلذي أنَت تعنيه هذا توجيه، توجيُه اْلكمةِّ 
 ].....[طالب: 
 إيالشيخ: 
 ].....[ طالب:

، وهذا كثرٌي عن أهل العلم يستدلُّون أبقوالِّ الَصحابة وهو مبينٌّ على موقوٌف، لكن له الشيخ:  حكُم الرَفعِّ
، وهذا قوُل ابنِّ عَباٍس البحر، ابُن عَباٍس هو البحُر، مثل استدالل مجهور الفقهاءِّ  َيةِّ قولِّ الَصحاِب ِّ حج ِّ

ء يف ترك بعضِّ املناسكِّ كلُّها أصُله يف حديثِّ بقوله: "َمن ترَك ُنُسًكا فيهرُق دًما"، كلُّ ما يوجبونه من الد ِّما
  ابن عَباٍس.

القارئ: الصَِّبُّ الصَّغرُي إذا َتلََّل قبَل أْن يتمَّ احلجَّ هل يكوُن عليِه شيٌء ]....[ ُيصُل عارٌض أو 
 شيٌء?

َم اْلج ِّ فيما جيُب وهللا الفقهاُء يطب ِّقون يف الَصغري ما جيُب يف حق ِّ الكبريِّ، ويطب ِّقون عليه أحكاالشيخ: 
 وفيما حيرُم ويف كذا ويف كذا، ولكن حملُّ اجتهاٍد هذا

 الَشيُخ ابن عثيمني ]....[القارئ: 
 نعم؟الشيخ: 
 الَشيخ يتساهُل يف هذا يف ]....[القارئ: 
ُق عليه وقولُه ليَس ببعيٍد عن الَصواب، هو غرُي مكَلٍف، نفُس الَصيب ِّ غرُي ُمكَلٍف، فكيَف نطب ِّ الشيخ: 

أحكاَم ال ُمكَلفني؟ وفيه حرٌج عظيٌم، وهلذا يُنَصُح كثرٌي من الَناس، كثرٌي من الَناس اَلذين يستصحبون أوالَدهم 
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هم وحرجِّ ولي ِّهم، لو غَطى الَصيبُّ  خصوًصا مَع الظُّروف اجلاريةِّ أََّنم ال يقحموَّنم يف أمٍر يؤد ِّي إىل حرجِّ
 .هو مثُل ما اختاَر الَشيخ حمَمد -وهللاُ أعلمُ -أو فديٌة أو كذا أو كذا، فاألظهُر  رأَسه، قلنا: جيُب عليه دمٌ 
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 األسئلة: 
: وكَّْلُت رجًَل من أهِل مكَّة ُيجُّ عنِّ َبلنِّيابِة، فهل عليِه طواُف وداع  مَع أنَّن لْسُت من أهِل 1السؤال

 مكََّة?
 طواُف وداٍع إاَل إذا أراَد اخلروَج بعَد اْلج ِّ من مَكة، واجب. ليس عليهِّ طواُف وداٍع، ليس عليهِّ اِلواب: 

                                                                                                                                                                         
 َمن يسفُك الدِّماَء ويهتُك األعراَض وندعو عليِه أْن جيمَع هللُا َلم بنَي عذاِب : إذا كاَن هناكَ 2السؤال

?  القرِب واخللوِد ِف النَّاِر، فهل هذا الدُّعاُء مبستقيم 
ليس هذا مبستقيٍم، ال جيوُز الدُّعاُء على املسلم ِبخللودِّ يف النَار، املسلُم مهما فعَل من املعاصي فإَن اِلواب: 

حيَد ينجو به من اخللود يف النَار، فيخرُج من النَارِّ كلُّ من قاَل: "ال إله إاَل هللا" ويف قلبِّهِّ أدىن أدىن شيٍء الَتو 
.  من اإلميانِّ

                                                                                                                                                                         
 : هل يصحُّ أْن تَ ُؤمَّ املرأُة ِف سجوِد التَِّلوِة سواًء عنَد حمارِمها أم غريِهم?3السؤال

أخُتك أو زوجُتك وسجَدْت اسجْد مَعها تكوُن لك إماًما، أصًًل سجوُد الت ًِّلوةِّ إي، إذا قرَأْت اِلواب: 
ليس له حكُم الَصًلة على الَصحيح، فليَس كلُّ ما مُيَنُع يف الَصًلة مُيَنُع يف سجود الت ًِّلوة، وهلذا حََّت يف أمر 

 الَطهارة األظهُر أََّنا ال ُتشرتَُط له الَطهارُة.
                                                                                                                                                                         

َّنْت،  أْن َّنوَت مْتنا، وإْن شاَء أَلَّ َّنوَت مل -عزَّ وجلَّ -: هل يصحُّ أْن يُقاَل: "إْن شاَء هللُا 4السؤال
 شاَء لنا املوَت فنحُن ميتوَن َل حمالَة"? -عزَّ وجلَّ -ولكنَّا علْمنا أنَّ هللَا 

ال إله إاَل هللا، معناُه...، هذا الكًلُم متضارٌِّب، أصلَحه هللاُ، الَسائل، لو شاَء هللُا أاَل تقوَم القيامُة اِلواب: 
 تقوَم مل تقْم، لكَنه حكَم حبكمِّه اَلذي ال يُبَدُل أنَه البَد أن تقوَم، مل تقمِّ القيامُة، حََّت القيامُة لو شاَء هللُا أاَل 

سبحانه -هذا يف القيامة الكربى فكيَف ِبلقيامةِّ الصُّغرى؟! فاهلُل حييي ومييُت وكلُّ ما يفعُله هو مبشيئته 
 وحكمتِّهِّ البالغةِّ. -وتعاىل

                                                                                                                                                                         
)خلَق آدَم يقوُل بتأويِل صفِة الصُّورِة، أم فقط يؤوُِّل حديَث:  -رمَحُه هللاُ -: هل ابُن خزميَة 5السؤال

 ?على صورتِِه(
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ديث، يؤو ُِّل بس اْلديَث، أَما الصُّورُة هو ال ينفيها، ال ينفي الصُّورَة عن هللا، وهللاُ بس ]فقط[ حاِلواب: 
 أعلُم، رَحه هللاُ.

                                                                                                                                                                         
 
 


