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 بسِم ِهللا الّرمحِن الّرحيمِ 
 
تتفسري سورة " -   /٤٦-٣٨ اآلية / "الذار
  /٤٤-٢٦التَّفسري امليسَّر؛ سورة "احلجر" اآلية / -
َهلِيََّة ِيف َجْعِل اْلَكَواِكِب خمتصر الّصواعق املرسلة؛  - َمَِّل اللُّْطَف َواحلِْْكَمَة اْإلِ َ السَّيَّارَاِت َوَمَنازِِهلَا َتْظَهُر ِيف مثَُّ 

  بـَْعِض السََّنةِ 
ُب نـََفَقِة اْألََمِة ِإَذا طُلَِّقْت َوِهَي َحاِملٌ موطأ مالك؛  - َ  
ُب َفْضِلِه َوبـََياِن َمْن ُفِرَض َعَلْيهِ : اْحلَجِّ  ِكَتابِ يف تتمَِّة  بلوغ املرام؛  - َ  
  فتاوى -

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

  (تفسُري الشَّيِخ الربَّاك)
تَـَوىلَّ ٣٨َوِيف ُموَسى ِإْذ َأْرَسْلَناُه ِإَىل ِفْرَعْوَن ِبُسْلطَاٍن ُمِبٍني ({ :جيمِ الرَّ  يطانِ ن الشَّ مِ  ِ  أعوذُ : القارئ ) فـَ

ُهْم ِيف اْلَيمِّ َوُهَو ُمِليٌم (٣٩َأْو َجمُْنوٌن (ِبرُْكِنِه َوَقاَل َساِحٌر  َ ُه َوُجُنوَدُه فـَنَـَبْذ َ ) َوِيف َعاٍد ِإْذ ٤٠) َفَأَخْذ
يَل ) َوِيف َمثُوَد ِإْذ قِ ٤٢) َما َتَذُر ِمْن َشْيٍء أََتْت َعَلْيِه ِإالَّ َجَعَلْتُه َكالرَِّميِم (٤١َأْرَسْلَنا َعَلْيِهُم الّرِيَح اْلَعِقيَم (

ُُم الصَّاِعَقُة َوُهْم يـَْنظُُروَن (٤٣َهلُْم َمتَتـَُّعوا َحىتَّ ِحٍني ( ْ ) َفَما اْسَتطَاُعوا ٤٤) فـََعتَـْوا َعْن َأْمِر َرِِّْم فََأَخَذ
َتِصرِيَن ( ُْم َكانُوا قـَْوًما فَاِسِقنيَ ٤٥ِمْن ِقَياٍم َوَما َكانُوا ُمنـْ َّ ت:[ }) َوقـَْوَم نُوٍح ِمْن قـَْبُل ِإ   ]٤٦-٣٨الذار

  إىل هنا.الشيخ: 
ت: }َوتـَرَْكَنا ِفيَها آيَةً لوط: { قومِ  تعاىل يف شأنِ  ، لـمَّا قالَ  احلمدُ  رِ  ]٣٧[الذار هم هم وأرضِ يعين: يف د

ت: }َوتـَرَْكَنا ِفيَها آيًَة لِلَِّذيَن َخيَاُفوَن اْلَعَذاَب اْألَلِيمَ { موسى  ةِ يعين: ويف قصَّ } َوِيف ُموَسىقال: { ،]٣٧[الذار
) فـَتَـَوىلَّ ِبرُْكِنِه َوَقاَل َساِحٌر َأْو ٣٨َوِيف ُموَسى ِإْذ أَْرَسْلَناُه ِإَىل ِفْرَعْوَن ِبُسْلطَاٍن ُمِبٍني (أيًضا { موسى آيةٌ  وخربِ 
ُه { :هللاُ  وطه، قالَ  واألعرافِ  القصصِ  كما يف سورةِ   كثريةٍ   يف سورٍ  موسى مبسوطةٌ  ةُ } وقصَّ َجمُْنونٌ  َ َفَأَخْذ

ُهْم ِيف اْلَيمِّ  َ  عليهم كما فسَّرَ  فانطبقَ  وا يف البحرِ  دخلُ هم حىتَّ واستدرجَ  ، ألقاهم هللاُ } يف البحرِ َوُجُنوَدُه فـَنَـَبْذ
َنا ُموَسى َوَمْن َمَعُه ٦٤َوأَْزلَْفَنا َمثَّ اْآلَخرِيَن ({: عراءِ الشُّ  ذلك يف سورةِ  هللاُ  َنا ٦٥َأْمجَِعَني () َوَأْجنَيـْ ) ُمثَّ أَْغَرقـْ

  ]٦٦-٦٤[الشعراء:} اْآلَخرِينَ 
 بنيَ  هللاُ  كثريًا ما يقرنُ   -أعلمُ  وهللاُ -، وهلذا طاغيةٌ  ةٌ ستكربِ مُ  قبيلةٌ  ، وعادُ آيةٌ  ة عادٍ ، يف قصَّ وكذلك يف عادٍ 

م تدمريًا ْ رَ فدمَّ  العاتيةِ يح لرِّ  هم هللاُ أهلكَ  }الرِّيَح اْلَعِقيمَ َوِيف َعاٍد ِإْذ أَْرَسْلَنا َعَلْيِهُم {، هِ وجنودِ  وفرعونَ  عادٍ 
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ُمْ م صرعى { تْ وألقَ  َّ َما َتَذُر ِمْن َشْيٍء أََتْت َعَلْيِه ِإالَّ َجَعَلْتُه {]، ٧[احلاقة: }َخاِويَةٍ  َخنْلٍ  َأْعَجازُ  َكَأ
َْمرِ  َشْيءٍ  ُكلَّ   ُتَدمِّرُ }، {َكالرَِّميمِ  َا ِ   ]٢٥[األحقاف: }َرِّ

هم هلم نبيُّ  } قالَ َوِيف َمثُوَد ِإْذ ِقيَل َهلُْم َمتَتـَُّعوا َحىتَّ ِحنيٍ {، } آيةٌ َوِيف َمثُودَ ، {} آيةٌ َوِيف َمثُودَ { وكذلك مثودُ 
َّ  عوا فيها ثالثةَ متتَّ : صاحلٌ  ُُم ) فَـ ٤٣َوِيف َمثُوَد ِإْذ ِقيَل َهلُْم َمتَتـَُّعوا َحىتَّ ِحٍني (، {مٍ أ ْ َعتَـْوا َعْن أَْمِر َرِِّْم َفَأَخَذ

  هم.م يف أجوافِ قلوَ  تْ يت قطَّعَ اعقة الَّ لصَّ  هم هللاُ } فأهلكَ الصَّاِعَقُة َوُهْم يـَْنظُُرونَ 
 ، قبلَ هذه األممِ  ، قبلَ من قبلُ  نوحٍ  نا قومَ } يعين: وأهلكْ َوقـَْوَم نُوٍح ِمْن قـَْبلُ {، نوحٍ  قومَ  هللاُ  وكذلك أهلكَ 
ُْم َكانُوا قـَْوًما فَاِسِقنيَ { مثودَ  وقبلَ  عادٍ  وقبلَ  موسى وفرعونَ  َّ عن  عاصني خارجنيَ  }َوقـَْوَم نُوٍح ِمْن قـَْبُل ِإ

  .هللاِ  طاعةِ 
هذه  ، كلُّ أخرى كما هو معلومٌ  يف سورٍ  ها مبسوطةٌ ، وكلُّ واالختصارِ  اإلجيازِ  بطريقِ  هذه القصصَ  هللاُ  فذكرَ 

 ، ولكنَّ ور املذكورةِ يف السُّ  لةٌ ومفصَّ  ها مبسوطةٌ ، كلُّ نوحٍ  ، وقومِ ، ومثودَ فرعون، وعادٍ  موسى معَ  ةُ ، قصَّ القصصِ 
رةً يذكرُ  هللاَ  رةً واالختصارِ  ذا االمجالِ  ها  لتَّ يذكرُ  ، و   فصيل.ها 
  
  )عديِّ السَّ  (تفسريُ  

 هِ وعلى آلِ  دٍ نا حممَّ على نبيِّ  المُ والسَّ  الةُ ، والصَّ منيَ العالَ  ربِّ  ِ  ، احلمدُ حيمِ الرَّ  محنِ الرَّ  هللاِ  القارئ: بسمِ 
 هُ تْ نَـ ما تضمَّ  بعضِ  يف ذكرِ  فصلٌ : -تعاىل هللاُ  هُ رمحَ - عديُّ السَّ  محنِ الرَّ  عبدُ  يخُ الشَّ  ، قالَ أمجعنيَ  هِ وصحبِ 

  ةُ القصَّ  هذهِ 
  إبراهيم ضيفِ  ةُ هذه قصَّ الشيخ: 
  .واألحكامِ  كمِ ن احلِ مِ  القارئ:

   ارِ جَّ والفُ  ارِ بألخا نبأَ  هِ على عبادِ  هللاِ  قصُّ  ن احلكمةِ مِ  منها: أنَّ 
  ارِ ياألخ نبأُ  ،األخيارِ  األخيارِ الشيخ: 
مليعتربُ ؛ ارِ جَّ والفُ  ارِ يألخا نبأَ القارئ:    .م األحوالُ  تْ وصلَ  وأينَ  وا 

 على االهتمامِ  ، مبا يدلُّ هُ تَ قصَّ  هللاُ  ابتدأَ  حيثُ  -المُ والسَّ  الةُ الصَّ  عليهِ - اخلليلَ  إبراهيمَ  ةُ ليومنها: فض
 ِ   ا. ا، واالعتناءِ بشأ

َّ يافةِ الضِّ  ةُ ومنها: مشروعيَّ  ، هُ تَ وا ملَّ بعُ يتَّ  ، أنْ هُ تَ وأمَّ  حممًَّداهذا  هللاُ  ذي أمرَ الَّ  اخلليلَ  هيمَ إبرا ن سننِ ا مِ ، وأ
  .ناءِ والثَّ  لهُ  املدحِ  ، على وجهِ يف هذا املوضعِ  ها هللاُ وساقَ 
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َّ إبراهيمَ  أضيافَ  وصفَ  هللاَ  ألنَّ ؛ والفعلِ  لقولِ  اإلكرامِ  نواعِ  مُ كرَ يُ  يفَ الضَّ  ا: أنَّ ومنه ، مونَ رَ كْ م مُ ، 
  تعاىل. هللاِ  أيًضا عندَ  مونَ رَ كْ ومُ  ، وفعًال ، قوًال يافةِ ن الضِّ م مِ  ما صنعَ  هللاُ  ، ووصفَ هم إبراهيمُ أي: أكرمَ 
 ن غريِ مِ  وا عليهِ م دخلُ ألَّ  ؛واألضيافِ  نيَ ارقِ للطَّ  مأوىً  هُ بيتُ  قد كانَ  -المُ السَّ  عليهِ - إبراهيمَ  ومنها: أنَّ 
هم سالمِ ن مِ  أكملَ  سالًما عليهم إبراهيمُ  فردَّ  ،المِ لسَّ  يف االبتداءِ  األدبِ  وا طريقَ ا سلكُ ، وإمنَّ استئذانٍ 

  .رارِ قواالست بوتِ على الثُّ  ةً ، دالَّ ةً امسيَّ  مجلةً  أتى بهِ  هُ ألنَّ  ؛وأمتَّ 
  .كثريةٌ   فوائدُ  يف ذلكَ  ألنَّ  ؛صالٍ اتِّ  نوعُ  فيهِ  لهُ  ، أو صارَ إىل اإلنسانِ  ن جاءَ مَ  فِ تعرُّ  ةُ ومنها: مشروعيَّ 

ت: {قـَْوٌم ُمْنَكُروَن}: قالَ  ، حيثُ يف الكالمِ  هُ ولطفُ  إبراهيمَ  ومنها: أدبُ  كم" تُ : "أنكرْ ومل يقلْ ] ٢٥[الذار
  .، ما ال خيفىن الفرقِ مِ  نيِ فظَ اللَّ  وبنيَ 

رى قِ  حضارِ  إبراهيمُ  درَ  وهلذا ،هُ عاجلُ  الربِّ  خريَ  ا، ألنَّ  إلسراعُ وا يافةِ إىل الضِّ  ومنها: املبادرةُ 
  .هِ أضيافِ 

، إهانةٍ  فيها أقلُّ  ، ليسَ لهُ  تْ لَ عِ إذا جُ  احلاضرِ  يفِ الضَّ  لغريِ  تْ دَّ عِ قد أُ  يت، الَّ احلاضرةَ  بيحةَ الذَّ  ومنها: أنَّ 
  .مونَ كرَ مُ  هُ ضيفَ  أنَّ  هللاُ  وأخربَ  -المُ السَّ  عليهِ - إبراهيمُ  ، كما فعلَ ن اإلكرامِ مِ  بل ذلكَ 

ا، ال عد مُ  هِ ويف بيتِ لديِه حاضًرا  ذلكَ  ، وكونِ الكثريِ  ن الكرمِ مِ  إبراهيمَ  هِ على خليلِ  بهِ  هللاُ  نَّ ومنها: ما مَ 
  .ذلكَ  ، أو غريِ ، أو اجلريانِ وقِ ن السُّ مِ  بهِ  يتَ  إىل أنْ  حيتاجُ 

  .فانَ يْ الضَّ  فَ ن ضيَّ مَ سيُِّد ، و محنِ الرَّ  خليلُ  ، وهوَ هُ أضيافَ  ذي خدمَ الَّ  هوَ  إبراهيمَ  ومنها: أنَّ 
  فانيْ الضِّ الشيخ: 
   .فانَ يْ الضِّ القارئ: 
" وا إليهِ ئتُ اوا، أو لُ هلم: "تفضَّ  ، ويقولُ يف موضعٍ  هُ ومل جيعلْ ، ذي هم فيهِ الَّ  إليهم يف املكانِ  هُ بَ قرَّ  هُ ومنها: أنَّ 

  .عليهم وأحسنُ  هذا أيسرُ  ألنَّ 
ِ اللَّ  يف الكالمِ  يفِ الضَّ  ةِ مالطف ومنها: حسنُ   عرضَ  إبراهيمَ  ، فإنَّ إليهِ  عامِ الطَّ  تقدميِ  عندَ  ، خصوًصانيِّ

ها أوىل منها، بل يت غريُ ، الَّ ن األلفاظِ مِ  " وحنوهُ وا: "كلُ َُْكُلوَن} ومل يقلْ : {َأال رًضا لطيًفا، وقالَ عليهم عَ 
داةِ   ، ما هوَ نةِ احلسَ  ن األلفاظِ مِ  يستعملَ  أنْ  قتدي بهِ : {َأال َُْكُلوَن} فينبغي للمُ ، فقالَ ضِ رْ العَ  أتى 
َُْكُلوَن} أو: "أال تتفضَّ : هِ ألضيافِ  هِ ، كقولِ حلالِ  ئقُ والالَّ  املناسبُ   وحتسنونَ نا فونَ علينا وتشرِّ  لونَ {َأال 

  . ذلكَ " وحنوَ إلينا
  ن األسبابِ مِ  لسببٍ  ن اإلنسانِ مِ  ن خافَ مَ  ومنها: أنَّ 
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 َأال{ هذه من جنسِ لوا" هلم: "تفضَّ  قالَ  عامَ الطَّ  ، إذا قدَّمَ لطيفةٌ  لوا" هي كلمةٌ "تفضَّ  وكذلكَ الشيخ: 
نْ : "تفضَّ ه يقولُ ، كأنَّ }َُْكُلونَ    منكم علينا". نا فضلٌ كم من طعامِ لوا علينا، فأكلُ كلوا، تفضَّ  لوا علينا 

  
 املالئكةُ  تِ ، كما قالَ هُ شَ جأ نُ سكِّ ، ويُ هُ روعَ  نُ ؤمِّ ما يُ  لهُ  ، ويذكرَ اخلوفَ  عنهُ  زيلَ يُ  أنْ  عليهِ  فإنَّ  القارئ:
  منهم. اخلوفِ  بعدَ  ةِ ارَّ السَّ  البشارةِ  بتلكَ  وهُ ْف} وأخربُ : {ال ختََ هما خافَ ملَّ  إلبراهيمَ 

 ا غريِ ِ ها، وصرَّ وجهِ  ن صكِّ  جرى منها ما جرى، مِ ، حىتَّ إبراهيمَ  ، امرأةِ سارةَ  فرحِ  ةُ ومنها: شدَّ 
  .املعهودةِ 

  .عليمٍ  ، بغالمٍ البشارةِ  ن، مِ سارةَ  هُ وزوجتَ  إبراهيمَ  بهِ  هللاُ  ومنها: ما أكرمَ 
ِت.َوِيف ُموَسى ِإْذ َأْرَسْلَناُه ِإَىل ِفْرَعْوَن ِبُسْلطَاٍن ُمِبنيٍ وقولِِه تعاىل: {   ...} اآل

تِ هِ وملئِ  إىل فرعونَ  بهِ  هللاُ  هُ أي: {َوِيف ُموَسى} وما أرسلَ  آل  ، آيةٌ اهراتِ الظَّ  ، واملعجزاتِ ناتِ البيِّ  ، 
{ِبرُْكِنِه}   فرعونُ ، فتوىلَّ املبنيِ  لطانِ السُّ  بذلكَ  فرعونَ ا أتى موسى ، فلمَّ األليمَ  العذابَ  ذين خيافونَ للَّ 

وا: {َساِحٌر َأْو َجمُْنوٌن} أي: فقالُ  القدحِ  أعظمَ  فيهِ  واحُ ، وقدَ إليهِ  ، ومل يلتفتْ ن احلقِّ مِ  هِ بِ جبانِ  أي: أعرضَ 
 يكونَ  ا أنْ ، وإمَّ يف شيءٍ  ن احلقِّ مِ  ليسَ  به سحًرا وشعبذةً  ىما أت يكونَ  أنْ  اموسى، ال خيلو، إمَّ  إنَّ 

، ال يُ    .هِ عقلِ  لعدمِ  ؛منهُ  مبا صدرَ  ذُ خَ اؤ جمنوً
َها تعاىل:  ، كما قالَ موسى صادقٌ  أنَّ  -خصوًصا فرعونَ - واهذا وقد علمُ  َقنَـتـْ َا َواْستَـيـْ {َوَجَحُدوا ِ

{لََقْد َعِلْمَت َما أَنزَل َهُؤالِء ِإال َربُّ السََّماَواِت : موسى لفرعونَ  وقالَ ] ١٤[النمل: َأنْـُفُسُهْم ظُْلًما َوُعُلوا}
  ]١٠٢[اإلسراء: َواألْرِض َبَصاِئَر}

ُهْم ِيف اْلَيمِّ َوُهَو ُمِليٌم} أي: مذنبٌ  َ ُه َوُجُنوَدُه فـَنَـَبْذ َ   .رٌ قتدِ مُ  عزيزٌ  هُ ، فأخذَ على هللاِ  ، عاتَ طاغٍ  {َفَأَخْذ
ِت.{َوِيف َعاٍد ِإْذ َأْرَسْلَنا َعَلْيِهُم الّرِيَح اْلَعِقيمَ  قاَل هللاُ تعاىل:   } اآل

يت ال {ِإْذ َأْرَسْلَنا َعَلْيِهُم الّرِيَح اْلَعِقيَم} أي: الَّ  عظيمةٌ  آيةٌ  املعروفةِ  يف َعاٍد} القبيلةِ { : {َو} آيٌة هلمأي
  .-المُ السَّ  عليهِ -ا هم هودً وا نبيَّ بُ كذَّ   فيها، حنيَ  خريَ 

م ِ هم على قوَّ كَ ذي أهل، فالَّ الباليةِ  مِ مَ َلْتُه َكالرَِّميِم} أي: كالرُّ {َما َتَذُر ِمْن َشْيٍء أََتْت َعَلْيِه ِإال َجعَ 
  .ن عصاهُ ممَّ  مُ ، املنتقِ شيءٌ  هُ ذي ال يعجزُ ، الَّ هِ واقتدارِ  هِ تِ قوَّ  على كمالِ  دليلٌ هم، وبطشِ 

  }َوِيف َمثُوَد ِإْذ ِقيَل َهلُْم َمتَتـَُّعوا َحىتَّ ِحنيٍ قاَل هللاُ تعاىل: {
 هللاُ  ، وبعثَ وهُ وعاندُ  وهُ بُ ، فكذَّ -المُ السَّ  عليهِ -إليهم صاحلًا  هللاُ  أرسلَ  حنيَ  عظيمةٌ  {َوِيف َمثُوَد} آيةٌ  :يأ

  ا ونفورًا.تو  عُ إالَّ  هم ذلكَ ، فلم يزدْ رةً مبصَ  آيةً  اقةَ النَّ  لهُ 
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ُُم الصَّاِعَقُة} أي: الصَّ  قيلَ إْذ  ْ  كةُ املهلِ  العظيمةُ  يحةُ {َهلُْم َمتَتـَُّعوا َحىتَّ ِحٍني فـََعتَـْوا َعْن َأْمِر َرِِّْم فََأَخَذ
عينِ تِ {َوُهْم يـَْنظُُروَن} إىل عقوب   هم.هم 

َتِصرِيَن} ألنفسِ ن العذابِ مِ  بهِ  {َفَما اْسَتطَاُعوا ِمْن ِقَياٍم} ينجونَ    هم.، {َوَما َكانُوا ُمنـْ
َُّ قاَل ُهللا تعاىل:  ْبُل ِإ   ْم َكانُوا قـَْوًما فَاِسِقَني}{َوقـَْوَم نُوٍح ِمْن قـَ

 هللاُ  أرسلَ ، فهللاِ  وا عن أمرِ وفسقُ  -المُ السَّ  عليهِ -وا نوًحا بُ كذَّ   ، حنيَ نوحٍ  بقومِ  هللاُ  ما فعلَ  أي: وكذلكَ 
 رًا، وهذهِ دَّ  ن الكافرينَ مِ  ، ومل يبقَ همتعاىل عن آخرِ  هم هللاُ ، فأغرقَ رٍ منهمِ  اءٍ مب واألرضَ  ماءَ عليهم السَّ 

  .ن عصاهُ ، فيمَ هِ تِ وسنَّ  هللاِ  عادةُ 
َّ َلُموِسُعونَ َوالسََّماَء قاَل هللاُ تعاىل: { َْيٍد َوِإ ِ َناَها  ِت.بـَنَـيـْ   } اآل

َناَها} أي :العظيمةِ  هِ ًنا لقدرتِ تعاىل مبيِّ  يقولُ    {َوالسََّماَء بـَنَـيـْ
  إىل هناالشيخ: 
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  (التَّفسُري امليسَُّر)
رك على نبيِّنا حممٍَّد، وعلى القارئ:  ِ، وصلَّى هللا وَسلََّم و   آلِِه وأصحاِبِه أمجعَني.بسِم ِهللا، واحلمُد 

ْنَساَن ِمْن َصْلَصاٍل ِمْن َمحٍَإ َمْسُنونٍ {قاَل ُهللا تعاىل:     ]٢٦[احلجر: }َولََقْد َخَلْقَنا اْإلِ
ٍ  أسودَ  ن طنيٍ مِ  اليابسُ  نيُ ، وهذا الطِّ صوتٌ  لهُ  عَ مسُِ  عليهِ  إذا نُِقرَ  بسٍ  ِمن طنيٍ  نا آدمَ ولقد خلقْ   متغريِّ

  .هِ كثِ مُ  ِمن طولِ ؛ هُ ورحيُ  هُ لونُ 
ِر السَُّمومِ { َ ْبُل ِمْن    ]٢٧[احلجر: }َواْجلَانَّ َخَلْقَناُه ِمْن قـَ

رٍ مِ  آدمَ  خلقِ  ِمن قـَْبلِ  إبليسُ  ، وهوَ نا أ اجلنِّ وخلقْ    هلا. ال دخانَ  احلرارةِ  شديدةِ  ن 
  ]٢٨[احلجر: }َوِإْذ قَاَل رَبَُّك لِْلَمَالِئَكِة ِإّينِ َخاِلٌق َبَشًرا ِمْن َصْلَصاٍل ِمْن َمحٍَإ َمْسُنونٍ {

ً مِ   خالقٌ : إّينِ للمالئكةِ  كَ ربُّ  قالَ  حنيَ  - حممَّدُ - واذكرْ  ن مِ  اليابسُ  نيُ ، وهذا الطِّ بسٍ  ن طنيٍ إنسا
ِ  أسودَ  طنيٍ    .ونِ اللَّ  متغريِّ

  ]٢٩[احلجر: }فَِإَذا َسوَّيْـُتُه َونـََفْخُت ِفيِه ِمْن رُوِحي فـََقُعوا لَُه َساِجِدينَ {
 ، ال سجودَ وتكرميٍ  ةٍ حتيَّ  سجودَ  ينَ ساجدِ  ، فُخرُّوا لهُ وحَ الرُّ  فيهِ  تُ ونفخْ  هُ صورتَ  تُ وأكملْ  هُ تُ فإذا سوَّيْـ 

  .عبادةٍ 
  ]٣١-٣٠[احلجر: }ِإالَّ ِإْبِليَس َأَىب َأْن َيُكوَن َمَع السَّاِجِدينَ  *َفَسَجَد اْلَمَالِئَكُة ُكلُُّهْم َأْمجَُعوَن {

 آلدمَ  يسجدَ  أنْ  امتنعَ  إبليسَ  ، لكنَّ منهم أحدٌ  م مل ميتنعْ هم رُّ َفَسَجَد اْلَمَالِئَكُة ُكلُُّهْم َأْمجَُعوَن كما أمرَ 
  .ينَ اجدِ السَّ  املالئكةِ  معَ 
} َ   ]٣٢[احلجر: }ِإْبِليُس َما َلَك َأالَّ َتُكوَن َمَع السَّاِجِدينَ  قَاَل 

  ؟املالئكةِ  معَ   تسجدُ أَال  : ما لكَ إلبليسَ  هللاُ  قالَ 
  ]٣٣[احلجر: }َمْسُنونٍ  أٍ قَاَل َملْ َأُكْن ِألَْسُجَد لَِبَشٍر َخَلْقَتُه ِمْن َصْلَصاٍل ِمْن محََ {

 طيًنا أسودَ  كانَ   بسٍ  ن طنيٍ َأوجْدتَُه مِ  إلنسانٍ  أسجدَ  أنْ  يبَ  : ال يليقُ هُ وحسدَ  هُ ًرا كربَ مظهِ  إبليسُ  قالَ 
  ا.متغريًِّ 

َها فَِإنََّك رَِجيٌم { ينِ * َقاَل فَاْخُرْج ِمنـْ   ]٣٥-٣٤[احلجر: }َوِإنَّ َعَلْيَك اللَّْعَنَة ِإَىل يـَْوِم الدِّ
ن رمحيت إىل مِ  والبعدَ  عنةَ اللَّ  عليكَ  ، وإنَّ خريٍ  ن كلِّ مِ  مطرودٌ  كَ ، فإنَّ ةِ ن اجلنَّ مِ  : فاخرجْ تعاىل لهُ  هللاُ  قالَ 
َعثُ  يومِ    .واجلزاءِ  للحسابِ  اسُ النَّ  يـُبـْ
َعُثونَ {   ]٣٦[احلجر: }قَاَل َربِّ فَأَْنِظْرِين ِإَىل يـَْوِم يـُبـْ

َعثُ ذي تُـ الَّ  إىل اليومِ نيا ين يف الدُّ رْ أخِّ  : ربِّ إبليسُ  قالَ     فيهِ  بـْ
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  تـَبـَْعثُ  تـَبـَْعثُ الشيخ: 
َعثُ القارئ:    .القيامةِ  يومُ  ، وهوَ كَ عبادَ  فيهِ  تـَبـْ

  ]٣٨-٣٧[احلجر: }ِإَىل يـَْوِم اْلَوْقِت اْلَمْعُلومِ  *َقاَل فَِإنََّك ِمَن اْلُمْنَظرِيَن {
األوىل، ال إىل  فخةِ النَّ  بعدَ  اخللقِ  كلُّ   فيهِ  ذي ميوتُ الَّ  اليومِ هم إىل ن أخَّْرُت هالكَ ممَّ  كَ : فإنَّ لهُ  هللاُ  قالَ 
  .ْنيِ لَ قَ للثـَّ   وفتنةً وإمهاًال  استدراًجا لهُ  ا ُأجيَب إىل ذلكَ ، وإمنَّ البعثِ  يومِ 
ُهُم اْلُمْخَلِصنيَ  *قَاَل َربِّ ِمبَا َأْغَويْـَتِين َألُزَيَِّننَّ َهلُْم ِيف اْألَْرِض َوَألُْغوِيـَنـَُّهْم َأْمجَِعَني {  }ِإالَّ ِعَباَدَك ِمنـْ

  ]٤٠-٣٩[احلجر:
َننَّ لذريَّ ين ألُ تَ ين وأضللْ تَ ما أغويْـ  : ربِّ بسببِ إبليسُ  قالَ  هم نَّ لَّ ضِ ، وألُ يف األرضِ  معاصيكَ  آدمَ  ةِ حسِّ

  .كَ خلقِ  سائرِ  دونَ  كَ وحدَ  العبادةَ  وا لكَ هم فأخلصُ تَ ذين هديْـ الَّ  كَ  عبادَ اهلدى، إالَّ  عن طريقِ  أمجعنيَ 
 }ِإنَّ ِعَباِدي لَْيَس َلَك َعَلْيِهْم ُسْلطَاٌن ِإالَّ َمِن اتـَّبَـَعَك ِمَن اْلَغاِوينَ  *قَاَل َهَذا ِصَراٌط َعَليَّ ُمْسَتِقيٌم {

  ]٤٢-٤١[احلجر:
 وا يل ال أجعلُ ذين أخلصُ عبادي الَّ  كراميت. إنَّ   إيلَّ وإىل دارِ  لٌ موصِ  لٌ معتدِ  مستقيمٌ  : هذا طريقٌ هللاُ  قالَ 
ِ  لكَ  ً على قلو  نيَ الِّ ِمَن الضَّ  كَ بعَ على َمِن اتَّ  كَ سلطانَ  ، لكنَّ املستقيمِ  راطِ عن الصِّ  لُّهم بهِ ضِ م تُ سلطا

  ن طاعيت. مِ بدًال  كَ وطاعتِ  كَ وا بواليتِ ذين رضُ الَّ  املشركنيَ 
ُهْم ُجْزٌء َمْقُسومٌ  *َوِإنَّ َجَهنََّم َلَمْوِعُدُهْم َأْمجَِعَني { ٍب ِمنـْ َ َعُة أَبـَْواٍب ِلُكلِّ    ]٤٤-٤٣[احلجر: }َهلَا َسبـْ

َعُة أَبْـَواٍب كلُّ أمجعنيَ  هِ وأتباعِ  َلموعُد إبليسَ  ديدةَ الشَّ  ارَ النَّ  وإنَّ  ، ِلُكلِّ ن اآلخرِ مِ  أسفلُ  بٍ  ، َهلَا َسبـْ
ٍب ِمن أتباعِ    م.أعماهلِ  حبسبِ  ونصيبٌ  قسمٌ  إبليسَ  َ

تٍ  -المُ عليه السَّ - أبينا آدمَ  ة خلقِ  بقصَّ رُ تعاىل يذكِّ  َت، هللاُ أحسنْ الشيخ:  ه أنَّ  ، وقد أخربَ كثريةٍ   يف آ
وهو من  مباءٍ  وخملوطٌ  معجونٌ  نيُ ، فالطِّ ذلكَ  بنيَ  ، وال منافاةَ ، ومن صلصالٍ ، ومن طنيٍ ه من ترابٍ خلقَ 
ه ه فإنَّ مكثُ  وطالَ   اسودَّ قد مخَُِّر حىتَّ  وال سيما إذا كانَ  إذا يبسَ  نيُ ، والطِّ  يبسَ حىتَّ  كَ ه تُرِ ، وبعد خلقِ ترابٍ 
ْنَسانَ نا ولقد خلقْ : هللاُ  ، وهلذا قالَ له صلصلةٌ  صارَ  ه بشيءٍ تَ ا إذا دققْ فخَّارً  يصريُ  بَ ، وإذا تصلَّ بُ يتصلَّ   {اْإلِ
: يف آدمَ  أخرى يف آيةٍ  وقالَ } َكاْلَفخَّارِ   َصْلَصالٍ  ِمنْ {، معروفٌ  ارُ ، الفخَّ ]١٤[الرمحن: َكاْلَفخَّاِر}  َصْلَصالٍ  ِمنْ 
َِّ َكَمَثِل آَدَم َخَلَقُه ِمْن تـُرَابٍ {  ِمنْ  {َخَلَقُكمْ الثة: يف اآلية الثَّ  وقالَ ]، ٥٩[آل عمران:} ِإنَّ َمَثَل ِعيَسى ِعْنَد ا

، ارِ ارًا كالفخَّ فخَّ  يصريُ  بعدما ييبسُ  نيُ ، والطِّ ترابٌ ه أصلُ  نيُ ها، فالطِّ بينَ  ها ال منافاةَ وكلُّ ]، ٢[األنعام: ِطٍني}
يف  كما جاءَ   هذا صحيحٌ  ، كلُّ ، أو من صلصالٍ ، ومن طنيٍ من ترابٍ  آدمَ  خلقَ  هللاَ  : إنَّ نقولَ  أنْ  فيصحُّ 
  القرآن.
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 ه، يقصُّ لغريِ  مل تكنْ  وفضيلةٌ  ألبينا آدمَ  جود له، ويف هذا كرامةٌ لسُّ  ه تعاىل للمالئكةِ أمرِ  ةِ  عن قصَّ خيربُ  مثَّ 
لـمَّا عصاه، ويف هذا  ه هللاُ فأبعدَ  إبليسَ  ما جرى ِمن ، وكذلكَ آدمَ  شرفِ  وبيانِ  اللةِ للدَّ  ةَ علينا هذه القصَّ 

 سورةِ ورة، ويف ، منها هذه السُّ يف سورٍ  لةً مفصَّ  تْ جاءَ  ةٌ يطان، وهي قصَّ الشَّ  ومن طاعةِ  لنا من املعصيةِ  حتذيرٌ 
وإبليس فيها  آدمَ  ةُ ويف سورة "طه"، فقصَّ  "الكهفِ "يف سورة  موَجزةً  "ص"، وجاءتْ  ، ويف سورةِ "البقرةِ "

  .َربٌ وفيها عِ  فوائدُ 
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  )ةِ املرسلَ  واعقُ الصَّ ُخمتَصُر (
وصلَّى ُهللا وسلََّم على نبيِّنا حممٍَّد، وعلى آِلِه وصحِبِه أمجعَني، يقوُل ابُن  ،ربِّ العاملنيَ  ِ  احلمدُ  القارئ:
  : -رَمحُه ُهللا تعاىل-القيِِّم 

َهلِيََّة ِيف َجْعِل اْلَكَواِكِب السَّيَّارَاِت َوَمَناِزِهلَا َتْظَهُر ِيف بـَعْ  َمَِّل اللُّْطَف َواحلِْْكَمَة اْإلِ َ َتِجُب ِيف ِض السََّنِة َوحتَْ مثَُّ 
َتَضِت احلِْ  ؛بـَْعِضَها َها، َكَما اقـْ َا َلْو َظَهَرْت َداِئًما َأِو اْختَـَفْت َداِئًما لََفاَتِت احلِْْكَمُة اْلَمْطُلوبَُة ِمنـْ ْكَمُة َأْن ِألََّ

َعًة َواِحَدًة، َبْل يـَُنوُب َيْظَهَر بـَْعُضَها َوَحيَْتِجَب بـَْعُضَها، َفَال َتْظَهُر ُكلَُّها َدفْـَعًة َواِحَدًة، َوَال حتَْ  َتِجُب َدفـْ
َمْنُصوبَِة الَِّيت ظَاِهُرَها َعْن َخِفيَِّها ِيف الدََّاللَِة، َوَجَعَل بـَْعَضَها ظَاِهًرا َال َحيَْتِجُب َأْصًال ِمبَْنزَِلِة اْألَْعَالِم الْ 

َا النَّاُس ِيف الطُُّرِق اْلَمْجُهولَِة ِيف اْلَربِّ وَ  َا َحْيُث يـَْهَتِدي ِ َها َمَىت َأرَاُدوا َويـَْهَتُدوَن ِ اْلَبْحِر، فـَُهْم يـَْنظُُروَن ِإلَيـْ
  وا.ؤُ َشا

َها َال  َمَّْل َحاَل النُُّجوِم َواْخِتَالَف َمِسريَِها، َفِفْرَقٌة ِمنـْ َوَال َتِسُري ِإالَّ ُجمَْتِمَعًة  ِمَن اْلَفَلكِ َتِرُمي َمَراِكَزَها  مثَُّ َ
َتِقُل ِيف اْلُربُوِج َوتـَتـََفرَُّق ِيف َمِسريَِها، وَُكلُّ َواِحدٍ  َها ُمْطَلَقٌة تـَنـْ َها َيِسُري َسْريَْيِن  َكاْجلَْيِش اْلَواِحِد، َوِفْرَقٌة ِمنـْ ِمنـْ

َو اْلَمْشِرِق، َوَذِلَك ِمْن َأْعظَِم ُخمَْتِلَفْنيِ، َأَحُدُمهَا َعامٌّ َمَع اْلَفَلِك َحنَْو اْلَمْغِرِب، َواْآلَخُر َخاصٌّ لِنَـْفِسِه حنَْ 
  الدََّالَالِت َعَلى اْلَفاِعِل اْلُمْخَتاِر اْلَعِليِم اْحلَِكيِم َوَعَلى َكَماِل ِعْلِمِه َوِحْكَمِتِه.

ََمَّْل َكْيَف َصاَر َهَذا اْلَفَلُك ِبَشْمِسِه َوَقَمرِِه َوُجنُوِمِه َوبـُُروِجِه َيُدوُر َعَلى َهَذا اْلعَ  املَِ َهَذا الدََّورَاَن اْلَعِظيَم َو
ُقُص َوَال َخيَْتلُّ ِنظَاُمُه، َبْل ُهَو تـَْقِديُر اْلعَ  زِيِز اْلَعِليِم، َكَما السَّرِيَع اْلُمْسَتِمرَّ بِتَـْقِديٍر ُحمَْكٍم َال َيزِيُد َوَال يـَنـْ

ْصَباِح َوَجَعَل اللَّْيَل ِعزَّتِِه َوِعْلِمِه، قَاَل تـََعاَىل: َأَشاَر تـََعاَىل ِإَىل َأنَّ َذِلَك التـَّْقِديَر َصاِدٌر َعْن َكَماِل  {َفاِلُق اْإلِ
ً َذِلَك تـَْقِديُر اْلَعزِيِز اْلَعِليِم}   ]٩٦[األنعام: َسَكًنا َوالشَّْمَس َواْلَقَمَر ُحْسَبا

َمَِّل احلِْْكَمَة ِيف تـََعاُقِب اْحلَرِّ َواْلَربِْد َعَلى َهَذا اْلَعاملَِ  َ َدِة َوالنـُّْقَصاِن َواِالْعِتَداِل،  َوتـََعاُوِرِمهَا َعَلْيِهَما ِيف  َو الزَِّ
لََفَسَدِت اْألَْبَداُن َوَما ِفيِهَما ِمَن اْلَمَصاِلِح َواحلَِْكِم ِلْألَْبَداِن َوالشََّجِر َواْحلَيَـَواِن َوالنـََّباِت، َوَلْوَال تـََعاقـُبـُُهَما 

  .َواْألَْشَجاُر َوانْـَتَكَستْ 
ُقُص  َسُِّل، فَِإنََّك تـََرى َأَحَدُمهَا يـَنـْ ََذا التَّْدرِيِج َوالرتَّ َمَّْل ُدُخوَل َأَحِدِمهَا َعَلى اْآلَخِر ِ ًئا بـَْعَد َشْيٍء، مثَُّ َ َشيـْ

َدِة َوالنـُّْقصَ  تَـَهاُه ِيف الزَِّ َتِهَي ُكلُّ َواِحٍد ُمنـْ اِن، َوَلْو َدَخَل َأَحُدُمهَا َعَلى َواْآلَخُر َيزِيُد ِمْثَل َذِلَك، َحىتَّ يـَنـْ
ْألَْبَداِن َوَأْسَقَمَها، َكَما َلْو َخَرَج الرَُّجُل ِمْن َمَكاٍن َشِديِد اْحلَرِّ إِ  ِ َىل َمَكاٍن ُمْفِرٍط اْآلَخِر َفْجَأًة َألََضرَّ َذِلَك 

ُة اْلَقاِسَيُة، َوَال فصرُّ َلَما َنِضَجْت َهِذِه الثَِّماُر اْلُمرَُّة اْلعَ ِيف اْلَربِْد َوْهَلًة، َفِإنَّ َذِلَك َيُضرُّ بِِه ِجدا، َوَلْوَال احلَْ 
ِبَسًة. َا النَّاُس َرْطَبًة َوَ   َكاَنْت تَِلُني َوَتِطيُب َوَحتُْسُن َوَتْصُلُح ِألَْن يـَتَـَفكََّه ِ
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ََمَِّل احلِْْكَمَة ِيف َخْلِق النَّاِر َعَلى َما ِهَي َعَلْيِه، فَإِ  َا َلْو َكاَنْت ظَاِهَرًة َكاْلَماِء َواْهلََواِء َلَكاَنْت ُحمْرَِقًة لِْلَعاملَِ َو َّ
َها، َفاقْـَتَضتِ   احلِْْكَمُة َأْن َوَما ِفيِه، َوَلْو َكاَنْت َكاِمَنًة َال َسِبيَل ِإَىل ظُُهورَِها َلَفاَتِت اْلَمْصَلَحُة اْلَمْطُلوبَُة ِمنـْ

َا ُجِعَلْت َكاِمَنًة قَابِ  َها َولُِبْطَالِ َهاَلًة لِلظُُّهوِر ِعْنَد اْحلَاَجِة ِإلَيـْ   ِعْنَد اِالْسِتْغَناِء َعنـْ
ذي ها، ومثل احلديد الَّ وغريِ  من األحجارِ  هلا مصادرُ  ارُ ها، النَّ ها ومصادرِ يف مراكزِ  " مسترتةً َكاِمَنةً   "الشيخ: 

رٌ  اخلضراءِ  األشجارِ  ، بل بعضُ ارُ منه النَّ  وتصدرُ  به احلجرُ  حُ يُقدَ   َلُكمْ  َجَعلَ  {الَِّذي: هللاُ  ، كما قالَ فيها 
رًا}  اْألَْخَضرِ  الشََّجرِ  ِمنَ  هم على وأقدرَ  العبادَ  ، وهدى هللاُ يف هذه األشياءِ  كامنةٌ   ارُ فالنَّ ] ٨٠[يس:َ

 اقةُ وهي الطَّ  إليها البشرُ  يَ يت اآلن ُهدِ هذه الَّ  العظيمةُ  اقةُ ت الطَّ ، وهذا اآلن خرجَ ها بطرقٍ استخراجِ 
ئيَّ  َّ  ةُ الكهر ءُ ارَ منها النَّ  هللاُ  يت خيلقُ الَّ  اقةُ هذه الطَّ  دُ تتولَّ  ورانِ الدَّ  ةِ بقوَّ  من أجسامٍ  ا ُتولَّدُ فإ ا رً  ليسَ  ، فالكهر
لسَّ فيه إذا التقى ما يسمُّ  كامنةٌ   ارَ النَّ  لكنَّ  ،يف نفسه ، كامنةٌ   ارُ ، فالنَّ هللاِ  ذنِ  ارُ النَّ  تِ تولَّدَ  بِ واملوجِ  البِ وه 

تِ  الالتِ إىل ما يف هذا العامل من الدَّ  هُ ينبِّ  -ه هللاُ رمحَ - مِ القيِّ  سبحان هللا العظيم! وابنُ  يف خلق  الكثريةِ  واآل
 حابِ والسَّ  حِ والرِّ  ويف اهلواءِ  جومِ ويف النُّ  ماءِ ويف السَّ  له يف األرضِ  وفيما خلقَ  هِ ه وِخلقتِ وتكوينِ  اإلنسانِ 
  وهكذا.

  
ْلَمادَِّة ِمَن اْحلََطِب َوَغْريِِه َما اْحتِ القارئ:  ِ يَج ِإَىل َفُجِعَلْت َخمُْزونًَة ِيف َحمَلَِّها َختُْرُج ِعْنَد اْحلَاَجِة، َومتَُْسُك 
َها، َوُخِلَقْت َعلَ مثَّ بـََقاِئَها،  َا َوالسََّالَمُة ِمْن ُختَبَُّأ ِإَذا اْستـُْغِينَ َعنـْ ى َوْضٍع َوتـَْقِديٍر اْجَتَمَع ِفيِه اِالْنِتَفاُع ِ

َُّ تـََعاَىل:  َرأَيْـُتُم النَّاَر الَِّيت تُوُروَن َضَررَِها، َقاَل ا َا َأْم َحنُْن اْلُمْنِشُئوَن  *{َأفـَ ُتْم أَْنَشْأُمتْ َشَجَرَ َحنُْن  *َأأَنـْ
  ]٧٣- ٧١[الواقعة: َجَعْلَناَها َتْذِكَرًة َوَمَتاًعا لِْلُمْقوِيَن}

ْبَحانَُه، َال َيْصُدُر ِمْنُه اْلَوْجُه الرَّاِبُع: َأنَّ الرَّبَّ ُسْبَحانَُه َلُه اْلَكَماُل اْلُمْطَلُق الَِّذي َيْسَتِحقُّ َعَلْيِه اْحلَْمُد سُ 
َِّ َعَلى نـَْوَعْنيِ  َيْسَتِحقُُّه  ْسَىن، َوَمحْدٌ َيْسَتِحقُُّه ِلَذاتِِه َوِصَفاتِِه َوَأْمسَائِِه احلُْ  َمحْدٌ  :ِإالَّ َما ُحيَْمُد َعَلْيِه، َوَمحُْد ا

َعالِِه  اِن والرَّمحِة، فإذا كاَن حمموًدا على اليت مدارُها على احلكمِة واملصلحِة والعدِل واإلحسَعَلى أَفـْ
 ُهوَ ُكلَِّها ملَْ َيُكْن ِفيَها ُمَناٍف لِْلِحْكَمِة، ِإْذ َلْو َكاَن ِفيَها َما ُهَو َكَذِلَك ملَْ َيُكْن َحمُْموًدا َعَلْيِه، وَ أفعالِِه  

َلهُ  ُمْلُكُه، َوَال َخيُْرُج َشْيٌء َعْن َمحِْدِه َكَما َال َخيُْرُج  ُسْبَحانَُه لَُه اْلُمْلُك َوَلُه اْحلَْمُد، َفَحْمُدُه َشاِمٌل ِلَما مشَِ
ُحُه:    َشْيٌء َعْن ُمْلِكِه، يـَُوضِّ

َفكُّ أَ  َحُدُمهَا َعِن اْآلَخِر، اْلَوْجُه اْخلَاِمُس: َأنَّ َأِدلََّة ِحْكَمِتِه َوَمحِْدِه، َوَأِدلََّة ُمْلِكِه َوُقْدرَتِِه ُمَتَالزَِماِن َال يـَنـْ
ِه َوِحْكَمِتِه، لُّ َما َدلَّ َعَلى ُعُموِم ُقْدرَتِِه َوَمِشيَئِتِه َوُمْلِكِه َوَتَصرُِّفِه اْلُمْطَلِق، فـَُهَو َدالٌّ َعَلى ُعُموِم َمحْدِ وَكُ 

  ِإْذ ِإثْـَباُت ُقْدرٍَة َوُمْلٍك ِبَال ِحْكَمٍة َوَال َمحٍْد لَْيَس َكَماًال، وَُكلُّ َما َدلَّ َعَلى ُعُموِم 
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نَـُهَما َوَما َواْألَْرضَ  السََّماءَ  َخَلْقَنا {َوَماالشيخ:  ا، ا وال هلوً ا وال لعبً هما عبثً ما خلقَ  ]،١٦[األنبياء: َالِعِبَني} بـَيـْ
حلقِّ  بل خلقَ  ُ اإلنسانِ  وخلقِ  موات واألرضِ السَّ  يف خلقِ  البالغةِ  وهو ما له من احلكمةِ  ذلك   حكيمٌ  ، فا
من ذلك  ها، وكثريٌ على بعضِ  هللاُ  ، وقد يُنبِّهُ قد يهتدي إليها العبادُ  لغةٌ   وله فيه حكمةٌ شيًئا إالَّ  ال يفعلُ 

 ِعْلًما} ِبهِ  حيُِيُطونَ  {َوَال ه، ه وشرعِ ه وأقدارِ تعاىل يف خلقِ  هللاِ  كمِ حبِ  ال حتيطُ  العبادِ  خيفى على العقول، فعقولُ 
  .]١١٠[طه:

  
ِحْكَمِتِه َوَمحِْدِه فَـُهَو َدالٌّ َعَلى ُمْلِكِه َوُقْدرَتِِه، َفِإنَّ اْحلَْمَد َواحلِْْكَمَة ِإْن َملْ  َدلَّ َعَلى ُعُمومِ وَُكلُّ َما القارئ: 

   َيْستَـْلزَِما َكَماَل اْلُقْدرَِة َملْ َيُكْن ِفيِهَما َكَماٌل ُمْطَلٌق، َوَهَذا بـُْرَهاٌن َقْطِعيٌّ.
اْلَقْدُح ِيف ِحْكَمِتِه َوَمحِْدِه َجاَز اْلَقْدُح ِيف ُمْلِكِه َورُبُوبِيَِّتِه َبْل ُهَو َعْنيُ اْلَقْدِح ِيف اْلُمْلِك مثَُّ يـَُقاُل: ِإْن َجاَز 

َذا َشْأُن ُكلِّ ا، َوهَ َوالرُّبُوبِيَِّة، َكَما َأنَّ اْلَقْدَح ِيف ُمْلِكِه َورُبُوبِيَِّتِه َقْدٌح ِيف َمحِْدِه َوِحْكَمِتِه، َوَهَذا ظَاِهٌر ِجد 
َفكُّ َأَحُدُمهَا َعِن اْآلَخِر.   َمثـََلْنيِ ِحَني َال يـَنـْ

َِِّ َما ِيف السََّماَواِت َوَما ِيف اْألَْرِض َلُه اْلُمْلُك {، يف مواضعَ  واحلمدِ  الـُملكِ  بنيَ  هللاُ  وهلذا يقرنُ الشيخ:  ُيَسبُِّح 
َال إَِلَه ِإالَّ (: وحيدِ التَّ  }، ويف كلمةِ َلُه اْلُمْلُك َوَلُه اْحلَْمدُ { ]،١[التغابن: }َشْيٍء َقِديرٌ َوَلُه اْحلَْمُد َوُهَو َعَلى ُكلِّ 

ْلُك، َوَلُه احلَْمُد، َوُهَو َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديرٌ 
ُ
َُّ َوْحَدُه َال َشرِيَك َلُه، َلُه امل يف  واحلمدِ  امللكِ  بنيَ  اجلمعُ  ، فجاءَ )ا

  ه، سبحانه وتعاىل.كلُّ   ه، وله احلمدُ كلُّ   ، فله امللكُ "َلُه اْلُمْلُك َوَلُه اْحلَْمدُ "، ةِ نَّ والسُّ  القرآنِ 
  

ُة َما ُتوَرُد اْلَوْجُه السَّاِدُس: َأنَّ َهِذِه اْألَْسِئَلَة َال يـَتَـَوجَُّه ِإيَراُدَها َعَلى اْلِعْلِم َوَال َعَلى اْلُقْدرَِة، َوَغايَ القارئ: 
َا َكْيَف ُجتَاِمُع َعْدلَُه َوِحْكَمَتُه، فـَنَـُقوُل: َقِد اتـَّ َعَلى ا َّ َواِت َعَلى َفَق َأْهُل اْألَْرِض َوالسَّمَ ْلَعْدِل َواحلِْْكَمِة، َوَأ

ََّ تـََعاَىل َعْدٌل َال َيْظِلُم َأَحًدا، َحىتَّ َأْعَداَءُه اْلُمْشرِِكَني اْجلَاِحِديَن ِلِصَفاِت َكَمالِهِ  ُْم ُمِقرُّوَن لَُه َأنَّ ا َّ ، َفِإ
ُْم لََيْدُخُلوَن النَّاَر َوُهْم ُمْعَرتُِفوَن ِبَعْدلِِه، َكمَ  َّ ْلَعْدِل َوُمنَـّزُِهوَن لَُه َعِن الظُّْلِم، َحىتَّ ِإ {فَاْعَرتَُفوا ا قَاَل تـََعاَىل: ِ

َ َوقَاَل تـََعاَىل:  ]،١١[امللك: ِبَذْنِبِهْم} ِيت َمْعَشَر  { َ َِْتُكْم ُرُسٌل ِمْنُكْم يـَُقصُّوَن َعَلْيُكْم آ ْنِس َأملَْ  اجلِْنِّ َواْإلِ
َيا َوَشِهُدوا نـْ ُُم اْحلََياُة الدُّ ْ َ َعَلى َأنْـُفِسَنا َوَغرَّ ُْم  َويـُْنِذُروَنُكْم ِلَقاَء يـَْوِمُكْم َهَذا قَاُلوا َشِهْد َّ َعَلى أَنْـُفِسِهْم َأ

تِ ": فقالَ  القارئُ  أخطأَ ملحوظة: [ ]،١٣٠[األنعام: َن}َكانُوا َكاِفرِي فـَُهَو ُسْبَحانَُه َقْد َحرََّم  ]"كمربِّ  آ
ِذِه اْألَْسِئَلِة َمَع الظُّْلَم َعَلى نـَْفِسِه، َوَأْخَربَ َأنَُّه َال يـُْهِلُك اْلُقَرى ِبظُْلٍم َوَأْهُلَها َغاِفُلوَن، َفَال َيِصحُّ ِإيَراُد هَ 

ُحُه:   اْعِرتَاِفِهْم ِبَعْدلِِه، يـَُوضِّ
   -ُسْبَحانَُه َوتـََعاَىل -النَّاِس اْختَـَلَفْت ِيف َحِقيَقِة الظُّْلِم الَِّذي يـُنَـزَُّه َعْنُه الرَّبُّ  اْلَوْجُه السَّاِبُع: َأنَّ طُُرقَ 
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  على هذا ك تقفُ لعلَّ الشيخ: 
تِ   شيخ: هو قرأَ طالب:    كم"ربِّ  "آ
  هذه األنعامِ  يف آيةِ الشيخ: 
ِيت {طالب:  َ   } اآلية...يـَُقصُّوَن َعَلْيُكْم آ
  األنعام : آيةُ أقولُ الشيخ: 
َ طالب:  ِْتُكْم ُرُسٌل ِمْنُكمْ  { َ ْنِس أَملَْ    }َمْعَشَر اجلِْنِّ َواْإلِ
ِيت {الشيخ:  َ ِيت َويـُْنِذُروَنُكمْ { ،}يـَُقصُّوَن َعَلْيُكْم آ َ   }يـَُقصُّوَن َعَلْيُكْم آ
تِ  يـَُقصُّوَن َعَلْيُكمْ ": هو قرأَ طالب:    "كمربِّ  آ
َّ الشيخ:    ه كذا مكتوبةا عندَ ميكن إ
  سخةكذا يف النُّ القارئ: 
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  (ُموطَّأُ َماِلٍك)
أشرِف األنبياِء  على المُ والسَّ  الةُ والصَّ  ،العاَلمنيَ  ربِّ  ِ  احلمدُ  حيِم،الرَّ  محنِ الرَّ  هللاِ  بسمِ القارئ: 

  أمَّا بعُد: ،أمجعنيَ  وصحِبهِ  آلِهِ  وعلى دٍ حممَّ  نبيِّنا واملرسلَني،
ُب نـََفَقِة اْألََمِة ِإَذا طُلَِّقْت َوِهَي َحاِملٌ : -رَمحُه ُهللا تعاىل-املؤلُِّف  قالَ  َ:  

ئًِنا،  َعْبٍد طَلَّقَ على َلى ُحرٍّ َوَال لَْيَس عَ «قَاَل َماِلٌك: قاَل حيىي:  َ َممُْلوَكًة، َوَال َعَلى َعْبٍد طَلََّق ُحرًَّة َطَالًقا 
َها رَْجَعةٌ نـََفَقٌة َوإِ  َولَْيَس َعَلى ُحرٍّ َأْن َيْسَرتِْضَع ِالْبِنِه، «قَاَل َماِلٌك: » ْن َكاَنْت َحاِمًال ِإَذا ملَْ َيُكْن لَُه َعَليـْ

ِِْذِن َسيِّ    .»ِدهِ َوُهَو َعْبُد قـَْوٍم آَخرِيَن، َوَال َعَلى َعْبٍد َأْن يـُْنِفَق ِمْن َمالِِه َعَلى َما َميِْلُك َسيُِّدُه ِإالَّ 
بُ    َزْوَجَها تـَْفِقدُ  الَِّيت  ِعدَّةِ  َ

  ؟تـَْفِقدُ الشيخ: 
  نعمالقارئ: 
  يعين؟ ميوتُ الشيخ: 
  نعم، فقدانالقارئ: 
ه أخبارُ  تْ وانقطعَ  ذي غابَ : هو الَّ ، املفقودُ املفقودِ  امرأةِ  ، مسألةُ غيبةً  ، نعم يغيبُ َغيبةً  أو يغيبُ الشيخ: 

  ؟ميتٌ ى أهو حيٌّ أو  ال يُدرَ حىتَّ 
  ؟تْ [....] نفقة، لو طُلِّقَ  احلاملُ طالب: 
ال  :هلا تفصيل هنا، يعين يقولُ  ، لكن كأنَّ هلا نفقةٌ ] ٦[الطالق: َمحَْلُهنَّ} َيَضْعنَ  َحىتَّ  َعَلْيِهنَّ  {َفأَْنِفُقواالشيخ: 

، قِّ ه يف الرِّ أمَّ  يتبعُ  ، فالولدُ ملن؟ هو مملوكٌ  األمةِ  ولدُ  ،أمةً  جَ لغريه، يعين فمن تزوَّ  هو عبدٌ  على محلٍ  ينفقُ 
  دها.محلها على سيِّ  نفقةُ  ، فتكونُ -هذا مقصده كأنَّ -..، .هنفقتُ  دها فتكونُ مملوًكا لسيِّ  فيكونُ 

  
بُ القارئ:    :َزْوَجَها تـَْفِقدُ  الَِّيت  ِعدَّةِ  َ

َثِين حيَىي، َعْن َماِلٍك، َعْن َحيَْىي ْبِن َسِعيٍد، عَ و  رضَي هللاُ - ْن َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيِِّب، َأنَّ ُعَمَر ْبَن اْخلَطَّابِ َحدَّ
َتِظُر َأْرَبَع ِسِنَني، مثَُّ تـَْعَتدُّ َأرْ «قَاَل:  -عنهُ  َا تـَنـْ َّ َا اْمَرَأٍة فـََقَدْت َزْوَجَها فـََلْم َتْدِر أَْيَن ُهَو؟ َفِإ بـََعَة َأْشُهٍر َأميُّ

َاَوِإْن تـََزوََّجتْ «َل َماِلٌك: قَا .»َوَعْشًرا مثَُّ حتَِلُّ  ِ    بـَْعَد اْنِقَضاِء ِعدَّ
سنني،  أربعَ  صُ ترتبَّ  ه العطبَ أمرِ  غالبُ  ه العطب، إذا كانَ أمرِ  غالبُ  إذا كانَ  العلمِ  أهلِ  هذا عندَ الشيخ: 

َّ  المةَ ه السَّ أمرِ  وإذا كان غالبُ    .على خالفٍ  ،من ذلك أكثرَ  ا تنتظرُ فإ
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َا،«قَاَل َماِلٌك: القارئ:  ِ َا، َفَال َسِبيَل  َوِإْن تـََزوََّجْت بـَْعَد اْنِقَضاِء ِعدَّ َا َزْوُجَها َأْو ملَْ َيْدُخْل ِ َفَدَخَل ِ
َها ، «قَاَل َماِلٌك:  .»ِلَزْوِجَها اْألَوَِّل ِإلَيـْ َ ْبَل َأْن تـَتَـَزوََّج فـَُهَو َأَحقُّ فَ َوَذِلَك اْألَْمُر ِعْنَد ِإْن َأْدرََكَها َزْوُجَها، قـَ

َا ِ«   
َ خطأٌ  ابقَ السَّ  اإلجراءَ  نا أنَّ ، علمْ فهو أحقُّ  مبوته إذا حضرَ  مَ مبوته، وإن ُحكِ  مَ وإن ُحكِ الشيخ:  ه أنَّ  ، تبنيَّ

  ه يف عصمته.فزوجتُ  وحينئذٍ  حيٌّ 
  

رضَي هللاُ -َوَأْدرَْكُت النَّاَس يـُْنِكُروَن الَِّذي قَاَل بـَْعُض النَّاِس َعَلى ُعَمَر ْبِن اْخلَطَّاِب قَاَل َماِلٌك: "القارئ: 
  ."َصَداِقَها َأْو ِيف اْمَرَأتِهِ ُخيَريَُّ َزْوُجَها اْألَوَُّل ِإَذا َجاَء ِيف "أَنَُّه قَاَل:  -عنهُ 

َقاَل: ِيف اْلَمْرَأِة ُيطَلُِّقَها َزْوُجَها َوُهَو َغاِئٌب،  -رضَي ُهللا عنهُ - َقاَل َماِلٌك: َوبـََلَغِين، َأنَّ ُعَمَر ْبَن اْخلَطَّابِ 
ُلُغَها َها، فـَتَـَزوََّجْت أَنَُّه  مثَُّ يـَُراِجُعَها، َفَال يـَبـْ َّ َا َزْوُجَها اْآلخِ إِ «رَْجَعُتُه، َوَقْد بـََلَغَها َطَالقُُه ِإ ُر َأْو َملْ ْن َدَخَل ِ

َها َا، َفَال َسِبيَل ِلَزْوِجَها اْألَوَِّل الَِّذي طَلََّقَها ِإلَيـْ ْعُت ِإَيلَّ ِيف  ذلكوَ «قَاَل َماِلٌك: » َيْدُخْل ِ  َهَذا َأَحبُّ َما مسَِ
  »َوِيف اْلَمْفُقودِ 

لرَّ زوجتَ  يبلغَ  أنْ  ه ينبغي للمطلِّقِ ، وهذا يقتضي أنَّ املستعانُ  هللاُ الشيخ:  لرَّ زوجتَ  جعة، أن يبلغَ ه  جعة وال ه 
، هو فهو الـُمفّرِطُ  تْ جَ ، وإذا تزوَّ جَ تتزوَّ  ة فلها أنْ من العدَّ  تْ وخرجَ  منُ ها ومتادى الزَّ .، إذا تركَ .يرتكها.
  .الـُمفّرِطُ 

  
َراِء َوِعدَِّة الطََّالِق َوَطَالِق اْحلَاِئضِ القارئ:  ُب َما َجاَء ِيف اْألَقـْ َ:  

َِّ ْبَن ُعَمرَ  ِفٍع، َأنَّ َعْبَد ا َ َثِين َحيَْىي، َعْن َماِلٍك َعْن  طَلََّق اْمَرَأتَُه، َوِهَي َحاِئٌض  - رضَي ُهللا عنهما- َحدَّ
 َِّ َِّ  - َصلَّى ُهللا َعَلْيِه َوَسلَّمَ - َعَلى َعْهِد َرُسوِل ا َصلَّى ُهللا َعلَْيِه -َفَسَأَل ُعَمُر ْبُن اْخلَطَّاِب َرُسوَل ا

َِّ  -َوَسلَّمَ  ُمْرُه فـَْلُريَاِجْعَها، مثَُّ ُميِْسْكَها َحىتَّ َتْطُهَر، (: -َصلَّى ُهللا َعَلْيِه َوَسلَّمَ -َعْن َذِلَك، فـََقاَل َرُسوُل ا
َُّ َأْن مثَُّ حتَِيَض، مثَُّ َتْطُهَر، مثَُّ ِإْن َشاَء َأْمَسَك بـَْعُد، َوِإْن َشاَء طَلََّق، قـَْبَل َأْن َميَسَّ فَِتْلَك اْلِعدَّةُ   الَِّيت َأَمَر ا

  ).ُيطَلََّق َهلَا النَِّساءُ 
ها ه طاهرًا مل ميسَّ امرأتَ  جلُ الرَّ  يُطلِّقَ  أنْ  ةُ نَّ ، فالسُّ البدعةِ  وطالقِ  ةِ نَّ السُّ  يف طالقِ  أصلٌ  حلديثُ هذا االشيخ: 
ها فيه، فهذا قد جامعَ  ها يف طهرٍ قُ أو يطلِّ  ها وهي حائضٌ قَ يطلِّ  ا أنْ ، أمَّ ةِ نَّ السُّ  ، هذا طالقُ واحدةً  فيه طلقةً 

  ه.على وقوعِ  ؟ اجلمهورُ أو ال يقعُ  ه: هل يقعُ يف وقوعِ  اسُ النَّ  ، واختلفَ البدعةِ  عنه وهو طالقُ  منهيٌّ  طالقٌ 
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َثِين َعْن َماِلٍك، َعِن اْبِن ِشَهاٍب، َعْن ُعْرَوَة ْبِن الزَُّبْريِ، َعْن َعاِئَشَة القارئ:  َصلَّى هللاُ - زوِج النَّيبِّ َوَحدَّ
يِق ِحَني َدَخَلْت ِيف الدَِّم  -َعَلْيِه َوَسلَّمَ  دِّ َا انْـتَـَقَلْت َحْفَصَة بِْنَت َعْبِد الرَّْمحَِن ْبِن َأِيب َبْكٍر الصِّ َّ ِمَن َأ

َوَقْد  بُن الزُّبريِ  اْحلَْيَضِة الثَّالِثَِة، قَاَل اْبُن ِشَهاٍب َفذُِكَر َذِلَك لَِعْمَرَة بِْنِت َعْبِد الرَّْمحَِن فـََقاَلْت: َصَدَق ُعْرَوةُ 
ٌس،  َ ََّ تـََباَرَك َوتـََعاَىل يـَُقوُل ِيف ِكَتابِهِ و َجاَدَهلَا ِيف َذِلَك  فـََقاَلْت ] ٢٢٨[البقرة: َة قـُُروٍء}{َثَالثَ  :َقاُلوا: ِإنَّ ا

َراُء؟«َعاِئَشُة:    ."ا اْألَقْـَراُء اْألَْطَهارُ ِإمنََّ » َصَدقْـُتْم، َتْدُروَن َما اْألَقـْ
  [.....]الشيخ: 
َثِين َعْن ماِلٍك َعْن اْبِن ِشَهاٍب أَنَُّه قَالَ القارئ:  َ َبْكِر ْبَن َعْبِد الرَّْمحَِن يـَُقوُل: َما َأْدرَْكُت  :َوَحدَّ ْعُت َأ مسَِ

  .يُرِيُد قـَْوَل َعاِئَشةَ  ،َأَحًدا ِمْن فـَُقَهائَِنا ِإالَّ َوُهَو يـَُقوُل َهَذا
فاها استو  واستدالالتٌ  وهلم حججٌ  واسعٌ  وفيها خالفٌ  عظيمةٌ  ، هذه مسألةٌ اْألَْطَهارُ   هياْألَقـْرَاءَ  أنَّ الشيخ: 

 حابة هم اخللفاءُ من الصَّ  األكابرِ  ه قولُ ، وأنَّ احلَِيضُ  األقراءَ  أنَّ  ه، ورجَّحَ " ويف غريِ املعادِ  يف "زادِ  مِ القيِّ  ابنُ 
  .املستعانُ  اشدون، هللاُ الرَّ 
  

ِفٍع، َوزَْيِد ْبِن َأْسَلَم، َعْن ُسَلْيَماَن ْبِن القارئ:  َ لشَّامِ َيَساٍر َأنَّ َوَحدََّثِين َعْن َماِلٍك َعْن  ِ   اْألَْحَوَص َهَلَك 
رضَي - ُسْفَياَن ِحَني َدَخَلِت اْمَرأَتُُه ِيف الدَِّم ِمَن اْحلَْيَضِة الثَّالِثَِة، َوَقْد َكاَن طَلََّقَها، َفَكَتَب ُمَعاِويَُة ْبُن َأِيب 

ِبتٍ  - ُهللا عنهُ  َ َا:  -رضَي هللاُ عنهُ - ِإَىل زَْيِد ْبِن  َّ ِإَذا َدَخَلْت ِيف الدَِّم «َيْسأَلُُه َعْن َذِلَك َفَكَتَب ِإلَْيِه زَْيٌد ِإ
َها َوَال َترِثُُه َوَال َيرِثـَُها   .»ِمَن اْحلَْيَضِة الثَّالِثَِة، فـََقْد بَرَِئْت ِمْنُه َوَبِرَئ ِمنـْ

هذا  ها يف طهرٍ قَ ، فطلَّ هي األطهارُ  راءَ األق ، أنَّ هي األطهارُ  األقراءَ  أنَّ  -على فتواه-هذا يقتضي الشيخ: 
 ، ثالثةُ أقراءٍ  ت ثالثةُ فقد انتهَ  الثةِ الثَّ  ت يف احليضةِ ، فإذا دخلَ طهرٌ  ت مثَّ حاضَ  ، مثَّ طهرٌ  ت مثَّ حاضَ  ، مثَّ واحدٌ 
  .الثُ الثَّ  هرُ انية هو الطُّ الثَّ  األوىل، وبعدَ  احليضةِ  ذي بعدَ الَّ  هرُ ، والطُّ القُ فيها الطَّ  ذي وقعَ الَّ  هرُ ، الطُّ أطهارٍ 

  
َثِين َعْن َماِلٍك أَنَُّه بـََلَغُه، َعنْ القارئ:  َأِيب َبْكِر ْبِن َعْبِد الرَّْمحَِن، و  القاسِم بِن حممٍَّد وساِمل بِن عبِد هللاِ  َوَحدَّ

ُْم َكانُوا  َّ ِإَذا َدَخَلِت اْلُمطَلََّقُة ِيف الدَِّم ِمَن اْحلَْيَضِة الثَّالِثَِة، «يـَُقولُوَن: َوُسَلْيَماَن ْبِن َيَساٍر، َواْبِن ِشَهاٍب، َأ
َها نَـُهَما َوَال رَْجَعَة لَُه َعَليـْ َنْت ِمْن َزْوِجَها، َوَال ِمريَاَث بـَيـْ َ   .»فـََقْد 

َِّ ْبِن ُعَمرَ  ِفٍع، َعْن َعْبِد ا َ َثِين َعْن َماِلٍك َعْن  ِإَذا طَلََّق «أَنَُّه َكاَن يـَُقوُل:  - عنهمارضَي هللاُ - َوَحدَّ
َها   » الرَُّجُل اْمَرَأتَُه، َفَدَخَلْت ِيف الدَِّم ِمَن اْحلَْيَضِة الثَّالَِثِة، فـََقْد َبرَِئْت ِمْنُه، َوَبِرَئ ِمنـْ

نَ ة وهو معىن قولِ ت من العدَّ يعين: خرجَ الشيخ:    غرى.الصُّ  منه، البينونةَ  تْ نا: 
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َ «قَاَل َماِلٌك: القارئ:    .»َوُهَو اْألَْمُر ِعْنَد
، َأنَّ اْلَقاِسَم ْبَن ُحمَمٍَّد،  َِّ َمْوَىل اْلَمْهِريِّ َثِين َعْن َماِلٍك، َعِن اْلُفَضْيِل ْبِن َأِيب َعْبِد ا ، َوَحدَّ َِّ َوَساِملَ ْبَن َعْبِد ا

َ يـَُقوَالِن:  َنْت ِمْنُه َوَحلَّتْ ِإَذا طُلَِّقِت اْلَمْرَأُة َفَدَخلَ «َكا َ ِم ِمَن اْحلَْيَضِة الثَّالَِثِة، فـََقْد    .»ْت ِيف الدَّ
 َُّ َثِين َعْن َماِلٍك َأنَُّه بـََلَغُه، َعْن َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيِِّب، َواْبِن ِشَهاٍب، َوُسَلْيَماَن ْبِن َيَساٍر َأ ْم َكانُوا َوَحدَّ

َة اْلُمْخَتِلَعِة «يـَُقوُلوَن:    .»َثَالثَُة قـُُروءٍ ِعدَّ
َع اْبَن ِشَهاٍب يـَُقوُل:  ُة اْلُمطَلََّقِة اْألَقْـَراُء َوِإْن تـََباَعَدتْ «َوَحدََّثِين َعْن َماِلٍك، أَنَُّه مسَِ   .»ِعدَّ

  َوَحدََّثِين َعْن َماِلٍك، َعْن َحيَْىي ْبِن َسِعيٍد، َعْن رَُجٍل 
ً  يضُ ه احلِ " ألنَّ َوِإْن تـََباَعَدتْ "الشيخ:  َّ   تطولُ أحيا  وإنْ  هي األقراءُ  قةِ املطلَّ  ةُ : عدَّ ها، فهو يقولُ بينَ  هرِ الطُّ  مُ أ

  .تْ تباعدَ 
  

  [ملحوظة: هناك قطٌع يف الصَّوت وانتقاٌل مباشٌر، والـُمثَبُت ِمن الكالِم السَّاقِط ِمن كالِم القارِئ سيوضُع حتَتُه خطٌّ]القارئ: 
َثِين َعْن  ِإَذا «َماِلٍك، َعْن َحيَْىي ْبِن َسِعيٍد، َعْن رَُجٍل ِمَن اْألَْنَصاِر َأنَّ اْمَرأَتَُه َسأَلَْتُه الطََّالَق، فـََقاَل َهلَا: َوَحدَّ

قَاَل  َفطَلََّقَها فـََلمَّا َطُهَرْت آَذنـَْتهُ  ،»ِإَذا َطُهْرِت َفآِذنِيِين «، فـََلمَّا َحاَضْت آَذنـَْتُه، فـََقاَل: »ِحْضِت َفآِذنِيِين 
ْعُت ِيف َذِلكَ «َماِلٌك:    .»َوَهَذا َأْحَسُن َما مسَِ

ْرُه فلرياجْعها مثَّ ليمسْكها حىتَّ تطهَر مثَّ (مُ : قالَ  -المالة والسَّ عليه الصَّ - يبُّ إليه النَّ  هذا ما أرشدَ الشيخ: 
  أْن ميسَّها).حتيَض مثَّ تطهَر مثَّ إْن شاَء أمسَكها وإْن شاَء طلََّقها قبَل 

ِة اْلَمْرَأِة ِيف بـَْيِتَها ِإَذا طُلَِّقْت ِفيهِ القارئ:  ُب َما َجاَء ِيف ِعدَّ َ  
  إىل هنا.الشيخ: 

   



ّاك  ـ ١٤٣٩ يخ عبدالّرحمن بن ناصر ال
ّ

 مؤسسة وقف الش

 

نة العلمية|  إعداد  ١٧ ال

 

  (بلوُغ املراِم)
رَك على نبيِّنا حممٍَّد، وعلى  ِ ربِّ العاملَني، وصلَّى ُهللا وسلََّم و القارئ: بسِم ِهللا الرَّمحِن الرَّحيِم، احلمُد 

  ِه وصحِبِه أمجعَني.آلِ 
ُب َفْضِلِه َوبـََياِن َمْن : اْحلَجِّ  ِكَتابِ يف "بلوِغ املراِم" يف تتمَِّة   -رَمحُه ُهللا تعاىل-قاَل احلافُظ بُن حجٍر  َ

  : قاَل رمحَُه هللاُ: ُفِرَض َعَلْيهِ 
َع رَُجًال يـَُقوُل: لَبـَّْيَك َعْن ُشْربَُمَة، قَاَل:  -َصلَّى ُهللا َعَلْيِه َوَسلَّمَ -: َأنَّ النَِّيبَّ -عن ابِن عبَّاسٍ - َوَعْنهُ  مسَِ

ُحجَّ َعْن (قَاَل: َال. َقاَل:  )َحَجْجَت َعْن نـَْفِسَك؟(، َأْو َقرِيٌب ِيل، قَاَل: قَاَل: َأٌخ ِيل  )َمْن ُشْربَُمُة؟(
َواْبُن َماَجْه، َوَصحََّحُه اْبُن ِحبَّاَن، َوالرَّاِجُح ِعْنَد َأْمحََد  َرَواُه أَبُو َداُوَد، .)نـَْفِسَك، مثَُّ ُحجَّ َعْن ُشْربَُمةَ 

  َوقْـُفُه.
 قد حجَّ  أن يكونَ  ه، لكن بشرطِ أقرَّ  سولَ الرَّ  ، ألنَّ يابة عن الغريِ النِّ  على جوازِ  داللةٌ  يف هذا احلديثِ الشيخ: 

ُحجَّ َعْن (قَاَل: ، العلمِ  أهلِ  ذي عليه مجاهريُ عن غريه، هذا هو الَّ  ه ال حيجُّ عن نفسِ  عن نفسه، فمن مل حيجَّ 
 أهلِ  أو أكثرُ  كثريٌ   "، وهلذا قالَ فيها لشربمةَ  ، امضِ ةَ هذه احلجَّ  : "اتركْ ومل يقلْ  )نـَْفِسَك، ُمثَّ ُحجَّ َعْن ُشْربَُمةَ 

فيها  يف احلجِّ  ةُ يَّ عن نفسه، والنِّ  عن نفسه وتصريُ  ه تنقلبُ عن نفسِ  عن غريه ومل حيجَّ  من حجَّ  على أنَّ  العلمِ 
َّ  الفرضَ  حجَّ  ا ومل يكنْ نذرً  حجَّ  ، مثَّ حيجَّ  أنْ  ، قالوا: لو نذرَ العباداتِ  عن سائرِ  ختتلفُ  سعةٌ   ا تنقلبُ فإ
  .ة الفريضةِ حجَّ 

  
َِّ القارئ:  ََّ َكَتَب َعَلْيُكُم اْحلَجَّ (فـََقاَل:  -َعَلْيِه َوَسلَّمَ َصلَّى ُهللا -َوَعْنُه َقاَل: َخطَبَـَنا َرُسوُل ا ، )ِإنَّ ا

؟ قَاَل:  َِّ َ َرُسوَل ا َلْو قـُْلتـَُها َلَوَجَبْت، اْحلَجُّ َمرٌَّة، َفَما زَاَد (فـََقاَم اْألَقْـرَُع ْبُن َحاِبٍس فـََقاَل: َأِيف ُكلِّ َعاٍم 
ُهَو َتَطوُّعٌ  . َوَأْصُلُه ِيف ُمْسِلٍم ِمْن َحِديِث أَ . َرَواُه اْخلَْمَسةُ )فـَ ِْمِذيِّ   ِيب ُهَريـَْرَة.، َغْريَ الرتِّ
 اخلمسُ  لواتُ العمر، الصَّ  فرضُ  العمر، احلجُّ  ة يف العمر، هو فرضُ مرَّ  احلجَّ  يف أنَّ  أصلٌ  هذا احلديثُ الشيخ: 

يف  هللاِ  ، وهذا من لطفِ ة يف العمرِ مرَّ  ، واحلجُّ نةِ يف السَّ  شهرٌ  يامُ ، والصِّ صلواتٍ  مخسُ  يومٍ  ، يف كلِّ يومٍ  يف كلِّ 
جَّ : "يبُّ النَّ  ما قالَ  جلُ ، وهذا الرَّ احلرجُ  لعظمَ  عامٍ  كلَّ   احلجُّ  ، لو كانَ العبادِ  ََّ َكَتَب َعَلْيُكُم احلَْ ، وا"فحجُّ  ِإنَّ ا

َِّ؟ َأُكلَّ : جلُ الرَّ  ا قالَ ، فلمَّ على العبادِ  احلجِّ  ة فرضِ هذا من أدلَّ  َ َرُسوَل ا الة عليه الصَّ - يبُّ النَّ  سكتَ  َعاٍم 
يف  - َصلَّى ُهللا َعَلْيِه َوَسلَّمَ - عنه ال تبحث، كما قالَ  تَ ، فما ُسكِ فٌ فيه تكلُّ  ؤالَ هذا السُّ  ؛ ألنَّ -المُ والسَّ 

: حني قالَ  فٌ متكلِّ  جلُ ، فهذا الرَّ )َال تـَْبَحُثوا َعنـَْهاِنْسَياٍن فَ  َرْمحًَة ِبُكْم َغْريَ  َوَسَكَت َعْن َأْشَياءَ (: أحكام هللاِ 
ََّ (الم: الة والسَّ ا قال عليه الصَّ ، فلمَّ كرارَ ال يقتضي التِّ  األمرِ  مطلقَ  ون: إنَّ األصوليُّ  ؟ قالَ َعامٍ  َأُكلَّ  ِإنَّ ا
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جَّ  ال يقتضي  املطلقُ  به، فاألمرُ  رَ ما أُمِ  فقد فعلَ  ن حجَّ ، فمَ واحدةً  ةً  مرَّ هذا ال يقتضي إالَّ ) َكَتَب َعَلْيُكُم احلَْ
  كرار.ال يقتضي التِّ  األمرَ  على أنَّ  ، دليلٌ على هذه املسألةِ  دليلٌ  كرار، وهذا احلديثُ التِّ 
  : "نعم"، كلمة "نعم" تفيدُ نعم لو قالَ  (لو قْلُت: نعم، لوجَبْت وملا استطْعُتم): المُ والسَّ  الةُ قال عليه الصَّ  مثَّ 

: نعم، مقتضى تَ ؟ فقلْ دٌ حممَّ  لك: هل سافرَ  عنه، إذا قيلَ  املسؤولِ  إثباتَ  تفيدُ  ، "نعم" يف اجلوابِ عامٍ  كلَّ 
؟ نعم، دينٌ  على فالنٍ  ، هل لفالنٍ ه قد حضرَ ؟ نعم، هذا يقتضي أنَّ فالنٌ  ، حضرَ ه قد سافرَ نَّ  هذا اإلخبارِ 

ثباتِ هذا يقتضي الشَّ   عليكم، ألنَّ  احلجُّ  أي: لوجبَ  (لو قْلُت: نعم، لوجَبْت): قالَ ين، وهلذا الدَّ  هادة 
  ".عامٍ  كلَّ   احلجَّ  هللاُ  "، "كتبَ عامٍ  كلَّ   "نعم" تساوي "احلجُّ 

  
ُب اْلَمَواِقيتِ القارئ:  َ:  

َُّ -َعِن اْبِن َعبَّاٍس  ُهَماَرِضَي ا َوقََّت ِألَْهِل اْلَمِديَنِة: َذا  - َوَسلَّمَ َصلَّى ُهللا َعَلْيِه -َأنَّ النَِّيبَّ "؛ - َعنـْ
َفِة، َوِألَْهِل الشَّاِم: اْجلُْحَفَة، َوِألَْهِل َجنٍْد: قـَْرَن اْلَمَناِزِل، َوِألَْهِل اْلَيَمِن: يـََلْمَلَم، هُ  نَّ َهلُنَّ َوِلَمْن َأَتى اْحلَُليـْ

ُعْمَرَة، َوَمْن َكاَن ُدوَن َذِلَك َفِمْن َحْيُث َأْنَشأَ، َحىتَّ َأْهُل َمكََّة ِمْن َعَلْيِهنَّ ِمْن َغْريِِهنَّ ِممَّْن َأرَاَد اْحلَجَّ َوالْ 
  . ُمتـََّفٌق َعَلْيِه."َمكَّةَ 

َها-َوَعْن َعاِئَشَة  َُّ َعنـْ . "َوقََّت ِألَْهِل اْلِعَراِق َذاَت ِعْرقٍ  - َصلَّى ُهللا َعَلْيِه َوَسلَّمَ -َأنَّ النَِّيبَّ ": -َرِضَي ا
.   َرَواُه أَبُو َداُوَد، َوالنََّساِئيُّ

  َوَأْصُلُه ِعْنَد ُمْسِلٍم ِمْن َحِديِث َجاِبٍر ِإالَّ َأنَّ رَاِويَُه َشكَّ ِيف رَْفِعِه.
: َأنَّ ُعَمَر ُهَو الَِّذي َوقََّت َذاَت ِعْرٍق.   َوِيف اْلُبَخاِريِّ

: عَ  ِْمِذيِّ َوقََّت ِألَْهِل  - َصلَّى ُهللا َعَلْيِه َوَسلَّمَ -َأنَّ النَِّيبَّ "ِن اْبِن َعبَّاٍس: َوِعْنَد َأْمحََد، َوَأِيب َداُوَد، َوالرتِّ
  ."اْلَمْشِرِق اْلَعِقيقَ 

: احلجِّ  رُ ، وهي أشهُ ةٌ زمنيَّ  له مواقيتُ  ، فاحلجُّ للحجِّ  ةِ املكانيَّ  على املواقيتِ  داللةٌ  يف هذه األحاديثِ الشيخ: 
من الوقت،  مأخوذٌ  امليقاتِ  ، وأصلُ ةٌ مكانيَّ  دةٌ حمدَّ  مواقيتُ  ، ولهُ ةاحلجَّ شوال وذي القعدة وعشر من ذي 

غة ويف اللُّ  أهلُ  ، ولكن أطلقَ ةٌ الة زمانيَّ الة، مواقيت الصَّ كمواقيت الصَّ   مان احملدودِ لزَّ  أن يكونَ  واألصلُ 
: "وقََّت"، ، وهلذا يقولُ األعمالِ  وبعضِ  األمورِ  رع إطالق امليقات واملواقيت على األماكن احملدودة لبعضِ الشَّ 

حلجِّ  ، أي: يدخلُ رُ واملعتمِ  يت يُِهلُّ منها احلاجُّ الَّ  األماكنَ  دَ ، يعين حدَّ يعين: حدَّدَ  َوقَّتَ  يف هذه  والعمرةِ  فيها 
ة، نَّ السُّ  ها خالفُ قبلَ  قبلها، فاإلحرامُ  ها وإذا أحرمَ على هذا أحكاًما فيما إذا جتاوزَ  الفقهاءُ  بَ ، ورتَّ األمكنةِ 
الة منها، لقوله عليه الصَّ  أن حيرمَ  واحلاجِّ  رِ على املعتمِ  ه جيبُ فإنَّ  الواجبِ  عليه تركُ  بُ بعد يرتتَّ  واإلحرامُ 
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الشام  يُِهلُّ فهو خرب مبعىن األمر، (يهل أهل املدينة من ذي احلليفة، وأهل (يُِهلُّ أهُل املدينِة...)الم: والسَّ 
من اجلحفة..) إىل آخره، يهل مبعىن: فليهل، فليهل أهل املدينة من ذي احلليفة، وأهل الشام ليهلوا من 

عليها وقد  فقٌ متَّ  ، وهذه املواقيتُ والعمرةِ  احلجِّ  من واجباتِ  منها واجبٌ  اجلحفة، إىل آخره، فاإلهاللُ 
  وكذلك عائشة، وابن عمر.اس، : حديث ابن عبَّ عليها هذه األحاديثُ  تْ تطابقَ 

َ  وهذه مواقيتُ  َّ  سولُ فيها الرَّ  بنيَّ  أهلِ  وملن مرَّ عليها من غريِ  تلك البلدانِ  أو ألهلِ  هلذه البالدِ  ا مواقيتٌ أ
 تُ : أ لسْ ، وال يقولُ من ذي احلليفةِ  ه حيرمُ فإنَّ  جندٍ  من أهلِ  ولو كانَ  من ذي احلليفةِ  ، فمن مرَّ هذه البالدِ 
ن  وملهلنَّ  هنَّ ه، "فهو ميقاتُ  من هذه املواقيتِ  مبيقاتٍ  من مرَّ  ،هفهو ميقاتُ  مبيقاتٍ  ، من مرَّ دينةِ من أهل امل
  ".هنَّ أهلِ  ن غريِ مِ  أتى عليهنَّ 

وحديث  اسٍ ابن عبَّ  ، واجلحفة، وقرن املنازل، ويلملم، هذا يف حديثِ : ذو احلليفةِ مخسةٌ  وعلى هذا فاملواقيتُ 
ت فيها أنَّ الرِّ  فبعضُ   يف توقيتها،فَ لِ اختُ ، وذات عرق ابن عمرَ  ت أنَّ ه، ويف بعض الرِّ تَ وقـَّ  سولَ الرَّ  وا  وا
 قطًعا فيكون هذا من مجلةِ  يبِّ النَّ  بتوقيتِ  ه وهو مل يعلمْ وقـَّتَ  ه وعمرُ قد وقـَّتَ  سولُ الرَّ  ه، وإذا كانَ عمرًا وقـَّتَ 
 ِعرقٍ  ذاتَ  وقَّتَ  عمرُ  ه، فإذا كانَ ورسولِ  ه حلكم هللاِ موافقاتُ ، -عنه رضي هللاُ - يت تكون من عمرَ الَّ  املوافقاتِ 

  .املوافقاتِ  كان هذا من مجلةِ   يبِّ النَّ  بتوقيتِ  وهو مل يعلمْ 
  امليقاُت الَّذي يف وادي َحمرٍم، الَّذي اهلدا امتداد للسَّيل؟القارئ: 
  ، هذا هو املعروفُ هذا هو املعروفُ الشيخ: 
  ا حيرمون منه؟قدميً  اسُ النَّ  ؟ هل كانَ موروً  هل كانَ القارئ: 
  وا من اهلداحيرمون منه، إذا نزلُ  ائفِ الطَّ  أهلَ  أنَّ  أعتقدُ الشيخ: 
[الذي] ايل  وامليقاتُ  املسجدُ  ملا ُبِينَ  تْ يت خرجَ جنة املعروفة الَّ د بن إبراهيم يف اللَّ حممَّ  يخُ أفىت فيه الشَّ القارئ: 

  ..، قرابة سبعني كيلو.يلِ السَّ  بنيَ  بعيدةٌ  من هذا؟ املسافةُ  هذه الفتوى ُحيَرمُ  قبلَ  كانَ : هل  ؤالُ موجود، فالسُّ 
ملسافة بعيدة.الشيخ:    مبحاذاته  ما هو حماذي؟ العربةُ .، لكن حماذي وإالَّ .ليس العربة 
  لــ...، هو مرتفعٌ  يقولون: هو امتدادٌ القارئ: 
 ا أو حاذاها ولو كانَ  ملن مرَّ  هذه معتربةٌ  ، فاملواقيتُ هذا هو األصلُ ، يلِ ، لكن حماٍذ للسَّ مرتفعٌ الشيخ: 

  بعيًدا
ض حيرمونَ  أهلُ طالب:    يل؟من السَّ   البدَّ من ميقات [....] وإالَّ  الر
ُ ذي ميرُّ الَّ  ال، حيرمون من امليقاتِ الشيخ:    .بقرن املنازل يل، املعروفُ السَّ  م األصلُ ون به، وميقا
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ْحَراِم َوِصَفِتهِ القارئ:  ُب ُوُجوِه اْإلِ َ  
  إىل هناالشيخ: 
  يلللسَّ  ه امتدادٌ نا: إنَّ إذا قلْ طالب: 
  ؟أيش فيهالشيخ: 
  ض[....] أهل الرِّ القارئ: 
 يل املعروف املشهور، وإذا جيتَت من حتت فعلى السَّ َت مررْ ون به، إن كنْ ذي ميرُّ حيرمون من الَّ الشيخ: 
  .ونه اآلن: "وادي حمرم"يسمُّ [الذي] من ايل  من فوق من طريق [....] فأحرِمْ  [جْئَت]
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  األسئلة: 
عن العزِل، وقاَل  -رضَي ُهللا عنهم-: أشكَل عليَّ حديُث العزِل عنَدما سأَل بعُض الصَّحابِة ١السؤال

احلديَث، أشكَل عليَّ أنَّ ها...) خلقَ  هللاُ  (ال عليكم أالَّ تفعُلوا، فإنَُّه ما نفسٌ عليِه الصَّالُة والسَّالُم: 
ألسباِب امل - وهَو العزلُ -هذا الفعَل  ِب األخِذ  -شروعِة الصَّحيحِة، فكيَف نفهُم توجيَه النَّيبِّ ِمن 

  ؟-َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ 
ليس  (ال عليكم أالَّ تفعُلوا) تفعلوا، الَّ  يقتضي يعين: أوىل لكم أفظُ هذا اللَّ  (ال عليكم أالَّ تفعُلوا) اجلواب:

 ه من أجلِ ن يفعلُ ه مَ يفعلُ  ، والعزلُ عليكم، ليس عليكم أن ترتكوا العزلَ  ه ال حيرمُ  تفعلوا، ومعناه أنَّ عليكم أالَّ 
 كحديثِ   أحاديثُ  يف العزلِ  عنها، وجاءَ  فيعزلُ  أن حتملَ  هم اجلارية أو املرأة ال يريدُ ألحدِ  ، تكونُ احلملِ  عدمِ 
يف  متوافقةٌ  "، فاألحاديثُ القرآنُ  لنهى عنهُ  ى عنهُ شيًئا يُنهَ  : "ولو كانَ " قالَ ُكنَّا نـَْعزُِل َوالُقْرآُن يـَْنزِلُ : "جابرٍ 

ليس مستلزًما لعدم  ، فالعزلُ ِبهِ  لـُمَسبِّ ومنها ما ليس مبستلزمٍ  منها ما هو حتميٌّ  ، واألسبابُ لعزلِ  خصةِ الرُّ 
، فإذا  يعزلُ  كانَ   وإنْ  محلٌ  وحيصلُ  املاءُ  ، قد يسبقُ املاءُ  ه قد يسبقُ ه، ألنَّ زوجتُ  وحتملُ  جلُ الرَّ  ، فقد يعزلُ احلملِ 
  .ه العزلُ مل ينفعْ  من هذا الوطءِ  حتملُ  املرأةَ  أنَّ  قد قدَّرَ  هللاُ  كانَ 

ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــ
ِت القرآِن كما جاَءْت كقولِِه: ٢السؤال ] ١٤٧[آل عمران:لََنا}  اْغِفرْ  {رَبـََّنا: هل يصحُّ أْن أدعَو َهللا 

  وأ أدعو لنفسي؟
َ : ذلك نعم، كما تقولُ  ، أرجو أنَّ عاءَ والدُّ  الوةَ التِّ  يعين تقصدُ اجلواب:  رَاطَ  {اْهِد  ]٦[الفاحتة: اْلُمْسَتِقيَم} الصِّ

َ {: ، فنحن نقولُ عاءَ الدُّ  تقصدُ  الوقتِ  ويف نفسِ  الوةَ التِّ  تريدُ  أنتَ  رَاطَ  اْهِد ، ينِ األمرَ  ونقصدُ } اْلُمْسَتِقيمَ  الصِّ
َ  َال  {َربـََّناَت: عاء، فإذا قرأْ نون على هذا الدُّ املأمومون: آمني، يؤمِّ  ، وهلذا يقولُ عاءَ والدُّ  الوةَ التِّ  نقصدُ   تـَُؤاِخْذ

َ} أَوْ  َنِسيَنا ِإنْ  ُ  عاءَ الدُّ  تَ وقصدْ ] ٢٨٦[البقرة: َأْخطَْأ   (قد فعْلُت، قد فعْلُت).: تعاىل يقولُ  فا
  القارئ: ويقوُل: ولو غريَُّْت الضَّمَري، هل يف ذلَك إشكاٌل؟

 مريِ الضَّ  ، تغيريُ مريَ الضَّ  ليس له أن يغريَِّ  اآليةَ ه يتلو أنَّ  ما دامَ  ،؟ القرآنُ مريَ الضَّ  لو غريََّ  تقولُ  كيفَ اجلواب: 
  .اآليةِ  للفظِ  تغيريٌ 

ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ُر بثمانيِة آالٍف ومائِة أورو، ما هَي زكاتُُه؟ وهل  : عندَ ٣السؤال والديت مقداٌر ِمن العملِة األجنبيَِّة تُقدَّ

، وهَي ال تعلُم هل مرَّ عليِه حوَالِن أو ثالثٌة، فماذا جيُب عليها يف  يناِر اجلزائريِّ لدِّ ألورو أم  ُختَرُج 
  هذه احلالِة؟ السَّائُل ِمن اجلزائِر.
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جتُب عليها الزَّكاُة املعروفُة وهي ربُع الُعشِر، فهذا املبلُغ جيُب عليها أْن ُخترَِج منه أو من قيمته، إذا  اجلواب: 
َس، خترُج منه من األورو أو من العملِة اجلزائريَّة، فإذا   كاَن له صرٌف بعملة اجلزائِر ُخترُج من عملِة اجلزائِر ال 

جُب عليها ربُع العشِر من مثانيِة آالف ربع الُعشر، من كلِّ مائٍة اثنني كاَن صرُف األورو كذا وكذا فت
ونصف، فاثنني ونصف مضروبٌة يف مخسة وعشرين، مثانيُة آالٍف فيها مخسة وعشرين فيها مائتني، فيها 

و مائتني مائتان، فإذا كاَن صرُف األورو مثًال مخسة فيجُب عليها ألٌف، ألٌف جزائريٌّ، ألف عملة جزائريَّة، أ
  من األورو.

ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
َل هرَب ِمن أبيِه آدَم، : جاَء يف "إغاثِة اللَّهفاِن" البِن القيِِّم، أنَّ قابيَل بعَد قتِلِه أخاُه هابي٤السؤال

َنَك؛ ألنَّ أخاَك كاَن يتقرَُّب إىل  َن أخيَك ومل يتقبَّْل قر ا تقبََّل ُهللا قر فجاَءُه الشَّيطاُن وقاَل لُه: "إمنَّ
َن، فأوقَعُه يف عبادِة النَّاِر"، كيَف نوفُِّق بَني هذا وبَني ما هَو معرو  ٌف أنَّ النَّاِر، فنزَلِت النَّاُر وأكَلِت القر

رُك؟   بَني آدَم ونوَح زمٌن مل يقْع فيِه الشِّ
تِ الرِّ  عليها، هذه من قبيلِ  ال يُعوَّلُ  ةُ القصَّ  ًال: هذهِ أوَّ اجلواب:   ةِ ألدلَّ  ا ما ثبتَ  ال نعارضُ  ةِ اإلسرائيليَّ  وا

  .ابتةُ الثَّ  ةُ ا األدلَّ  ضُ عارَ عليها وال تُ  ال يُعوَّلُ  ةٌ إسرائيليَّ  ، هذه روايةٌ حيحةِ الصَّ 
ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  جيُب أْن تلبَس اخلماَر؟: هل جيوُز للحائِض أْن تسجَد سجوَد التِّالوِة وسجوَد الشُّكِر، وهل ٥السؤال
 هلا شروطُ  طُ ه ال ُيشرتَ أنَّ  مَ كما تقدَّ   ،ليس صالةً  كرِ الشُّ  وسجودَ  الوةِ التِّ  سجودَ  ؛ ألنَّ تسجدَ  هلا أنْ اجلواب: 

  تارة.هارة وال السِّ ، ال الطَّ الةِ الصَّ 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ُر زكاتُُه؟٦السؤال   : ألمي مقداٌر ِمن الذَّهِب يُقدَُّر مبائَتِني وثالثٍة وسبعني جراًما، كم تُقدَّ
َّ  األخريةِ  مِ يف األَّ  ساءِ النِّ  عادةُ  جرتْ اجلواب:   ؛هزكاتَ  ويزنه ويقدِّرُ  -هبِ الذَّ  صانعِ - ائغِ إىل الصَّ  يذهْنبَ  نَّ أ

ه يف تضربُ  اجلرام، مثَّ  إىل قيمةِ  نظرُ ه كذا وكذا"، في: "زكاتُ ه ويقولُ كاة فيزنُ  الزَّ مبقدارِ  عندهم معرفةٌ  ه صارَ ألنَّ 
 ها مائةُ عندَ  ه، فإذا كانَ عليها زكاتُ  ذي جتبُ الَّ  فهو املبلغُ  اجلرام، وما نتجَ  اجلرامات بقيمةِ  قيمة اجلرام، تضربُ 

ل فاملبلغُ  اجلرامِ  جرام وقيمةُ  مائة يف مائة بعشر  ، اضربْ مائةٌ  اجلرامِ  يمةُ  كم؟ عشرُة آالٍف، مائُة جراٍم قمائة ر
  .أعلمُ  وهي مائتان ومخسون، وهللاُ  آالفٍ  عشرةِ  بعشر آالف، فعليها زكاةُ 

لذَّهبِ  يناِر؟القارئ: ويقوُل: وهل ُخترُِج     أم ُحتوُِّل قيمَتُه إىل الدِّ
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، إذا كانَ الذَّ  عشرِ  ربعَ  تْ أخرجَ  هب، وإنْ ى فيها الذَّ وُيشرتَ  يت يُباعُ الَّ  من القيمةِ  خترجُ اجلواب:  مائة  هب وزً
هب الذَّ  من عنيِ  خرجُ ، فتُ تْ مخس جرامات صحَّ  تْ ه مائتني جرام أخرجَ  أو مائتني جرام، نفرضُ جرام مثًال 

ةٌ احلُلي املوجود أو من قيمتِ    .أعلمُ  هب، وهللاُ الذَّ  أو من عنيِ  من القيمةِ  رجُ ختُ  ه، هي ُخمريَّ
ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــ

  


