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 بسِم هللِا الّرمحِن الّرحيمِ 
 
 /29-27 " اآلية /الفتحسورة " ؛تفسري -
ِم الَِّذي تَ َراُه اْْلَاِمُل َهْل ُهَو َحْيٌض، َأْو َدُم َفَساٍد؟ َمْسأََلٌة:أضواء البيان؛  -  اْختَ َلَف اْلُعَلَماُء ِف الدَّ
ًفا يُ ْعَرُفوَن ِِبْليَ ْعُقوبِيَِّة، يَ ُقوُلوَن: ِإنَّ اْلَمِسيَح طَِبيَعٌة َواِحَدٌة ِمْن  اجلواب الصحيح؛ - ُهْم ِصن ْ ُثَّ َوَجْدُت ِمن ْ

 طَِبيَعَتْيِ 
ِة حديِثِه على: َِبِب قَ ْوِل اَّللَِّ َعزَّ َوَجلَّ:  األمساء والصفات؛ - }يَ ْوَم ََيَْمُع اَّللَُّ الرُُّسَل فَ يَ ُقوُل َماَذا ِف تتمَّ

ُتْم{  [109]املائدة: ُأِجب ْ
َا ُُتْدِ  اجلواب الكاِف؛ - نُوِب َواْلَمَعاِصي: َأَّنَّ ُث ِف اأْلَْرِض َأنْ َواًعا ِمَن اْلَفَساِد ِف اْلِمَياِه فصٌل: َوِمْن آََثِر الذُّ

 َواْْلََواءِ 
 الفتاوى -

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

يِخ الربَّاك(  )تفسرُي الشَّ
يطاِن الرَّجيِم  }َلَقْد َصَدَق اَّللَُّ َرُسوَلُه الرُّْؤََي ِِبْْلَقِّ لََتْدُخُلنَّ اْلَمْسِجَد اْْلََراَم ِإْن القارئ: أعوُذ ِبهلِل ِمن الشَّ

رِيَن ََل ََتَاُفوَن فَ َعِلَم َما ََلْ تَ ْعَلُموا َفَجَعَل ِمْن ُدوِن َذِلَك فَ ْتًحا َقرِيًبا َشاَء اَّللَُّ آِمِنَي ُُمَلِِّقَي  رُُءوَسُكْم َوُمَقصِّ
يِن ُكلِِّه وََكَفى ِِبَّللَِّ َشِهيًدا 27) دٌ 28)( ُهَو الَِّذي َأْرَسَل َرُسوَلُه ِِبْْلَُدى َوِديِن اْْلَقِّ لُِيْظِهَرُه َعَلى الدِّ  ( ُُمَمَّ

تَ ُغوَن  ًدا يَ ب ْ ًعا ُسجَّ نَ ُهْم تَ َراُهْم رُكَّ اُء َعَلى اْلُكفَّاِر ُرمَحَاُء بَ ي ْ َفْضًًل ِمَن اَّللَِّ َرُسوُل اَّللَِّ َوالَِّذيَن َمَعُه َأِشدَّ
ْورَاِة َوَمثَ ُلهُ  ُجوِد َذِلَك َمثَ ُلُهْم ِف الت َّ ْْنِيِل َكَزرٍْع َأْخَرَج َوِرْضَواًًن ِسيَماُهْم ِف ُوُجوِهِهْم ِمْن أََثِر السُّ ْم ِف اْْلِ

ِذيَن آَمُنوا َشْطَأُه َفآَزرَُه فَاْستَ ْغَلَظ فَاْستَ َوى َعَلى ُسوِقِه يُ ْعِجُب الزُّرَّاَع لَِيِغيَظ ِِبُِم اْلُكفَّاَر َوَعَد اَّللَُّ الَّ 
ُهْم َمْغِفَرًة َوَأْجًرا َعِظيًما{  [29-27]الفتح: َوَعِمُلوا الصَّاِْلَاِت ِمن ْ

{ هذا خرٌب من هللا، أبنه الرُّؤَي الهيت رآهاالشيخ:  حلَْق ا  احلمُد هلل، يقوُل تعاىل: }َلَقْد َصَدَق اَّللهُ َرُسوَلُه الرُّْؤََي ِبا
ا متحق اقٌة وواقعٌة كما رآها النهيبُّ  -َصلهى اَّللهُ َعَلْيها َوَسلهمَ -النهيبُّ  لك أنه النهيبه ، وذ-عليه الصهالُة والسهالمُ -أَّنه

ه للعمرةا يف السهنة السهادسة رأى يف املناما أنهه هو  -َصلهى اَّللهُ َعَلْيها َوَسلهمَ - ه أو بعَد خروجا رأى قبَل خروجا
ُر، ُُمَل اقانَي  م أدهوا عمرََتم، فمنهم الـُمحل اُق ومنهم الـُمقص ا وأصحابه قد دخلوا مكهَة أبمٍن وطمأنينٍة وأَّنه

رايَن.َومُ   َقص ا
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م ملا ُصدُّوا عن البيتا قاَل: "أليس قد قلَت كذا وكذا؟ أليَس قد  رأى يف املنام ذلَك وأخرَب الصهحابَة، حَّته أَّنه
)هل قْلُت لكم: إنهكم داخلوُه هذا العاَم؟ وإنهكم أخربتَنا أنهنا سندخُل البيَت ونطوُف به؟" فقاَل هلم: 

م سيدخلون  فاهلُل خيرب أبنه ما داخلوُه( رآه النهيبُّ من ذلك أنهه واقٌع ومتحق اٌق، فهذا وعٌد، وعٌد من هللا أبَّنه
رون، وكلُّ ذلك وهم يف أمٍن ال خيافوَن }ُُمَل اقانَي  املسجَد احلراَم ويطوفون ِبلبيتا ويؤدُّون عمرًة وحيلاقون ويقص ا

رايَن اَل ََتَاُفوَن فـََعلاَم َما لَْ    تـَْعَلُموا َفَجَعَل ماْن ُدونا َذلاَك فـَْتًحا َقرايًبا{ ُرُءوَسُكْم َوُمَقص ا
م ال يدخلون وأنهه يتمُّ بينهم وبنَي املشركني صلٌح،  فكاَن من حكمته وتدبريه احلكيم أْن قدهَر يف هذا العاما أَّنه

 بينهم وبنَي املشركني، وهذا فتٌح حصَل به خرٌي كثرٌي لإلسالم واملسلمني، هذا الصُّلُح واملتضم اُن لوقف القتالا 
}فـََعلاَم َما لَْ تـَْعَلُموا َفَجَعَل ماْن ُدونا َذلاَك{ يعين: قبَل ذلَك، قبَل دخوهلم مكهَة، وقد دخلوها بعَد ذلك يف 

ضي. السهنة السهابعة جاؤوا معتماريَن فأمتُّوا عمرََتم حسَب االت افاقا الهذي مته يف السهنة السهادسة من العاما املا
نانَي ُُمَل اقا  َد احْلََراَم إاْن َشاَء اَّللهُ آما دُق هذه الرُّؤَي، صدُقها هو ما تضمهَنه قولُه: }لََتْدُخُلنه اْلَمْسجا نَي وصا

رايَن اَل ََتَاُفوَن فـََعلاَم َما لَْ تـَْعَلُموا َفَجَعَل ماْن ُدونا َذلاَك فـَْتًحا َقرايًبا{.  ُرُءوَسُكْم َوُمَقص ا
َّللها مثه ق َرُه َعَلى الد اينا ُكل اها وََكَفى ِبا هْلَُدى َوداينا احلَْق ا لاُيْظها يًدا{ وهذا  اَل تعاىل: }ُهَو الهذاي أَْرَسَل َرُسوَلُه ِبا َشها

، خامت النهبي اني  ُة عليها الصهال-تذكرٌي من هللاا لعباداه أبعظما نعمٍة على البشريهة وهي إرساُل هذا الرهسولا اخلامتا
هْلَُدى{ وهو العلُم النهافُع، وأعظُم -والسهالمُ  ، اللههمه صل ا وسل اْم على عبداك...، }ُهَو الهذاي أَْرَسَل َرُسولَُه ِبا

ذلك معرفُة هللاا تعاىل أبمسائاه وصفاتاه وكذلك معرفُة ما كاَن وما يكوُن من بدءا اخللقا ومن أمورا اليوما اآلخرا  
 .كلُّ هذا من العلما 

، فاهلُل أرسَل رسوَله ِبالعتقاداتا ِبلعقائدا الصهحيحة وِبألعمالا الصهاحلةا  َر ِبلعملا الصهاحلا { ُفس ا }َوداينا احلَْق ا
يًدا{. َّللها َشها يًدا{ فاهللُ شهَد بذلك وهللاُ أعظُم شاهٍد }وََكَفى ِبا َّللها َشها  النهافعةا }وََكَفى ِبا

َرُسوُل اَّللها{ ويف هذا ردٌّ على املشركنَي الهذين قالوا: "ال تكتْب رسوَل هللاا، لو علْمنا  مثه قاَل تعاىل: }ُُمَمهدٌ 
َلْيها أنهَك رسوُل هللاا ما قاتْلناَك"، فاهلُل هبذا يؤك اُد أنه ُممهًدا رسوُل هللاا حقًّا، هو رسوُل هللا حقًّا، َصلهى اَّللهُ عَ 

 َوَسلهَم.
ٍة وغالظٍة على الكفهار وأهُل تراحٍم فيما  }َوالهذايَن َمَعُه{ ده اُء َعَلى اْلُكفهارا{ يعين: أهُل شا ده مان املؤمنني }َأشا

ني، وأن يكونوا أعزهًة على  بيَنهم، وهكذا ينبغي للمسلمني أن يكونوا كذلك، أن يكونوا فيما بيَنهم مرتاِحا
ْنُكْم َعْن دايناها َفَسْوَف ََيِْتا اَّللهُ باَقْوٍم حيُابـُُّهْم َوحيُابُّونَُه الكافرين، كما قاَل تعاىل: }ََي أَيُـَّها الهذايَن آمَ  ُنوا َمْن يـَْرَتده ما

يعين: متواضعني رِحاَء ِبملؤمنني }أَعازهٍة َعَلى اْلَكافارايَن{ يعين: أهُل عازهٍة وقوهٍة [ 54]املائدة:أَذالهٍة َعَلى اْلُمْؤمانانَي{ 
ٍة على الك ده  افرين.وشا
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، }تـَرَاُهْم رُكهًعا ُسجهًدا{ هذا دأهُبم التهعبُُّد هللا ِبلصهالة، }تـَرَاُهْم رُكهًعا ُسجهًدا{ ُمافظني على الصهلوات اخلم سا
يَماُهْم يفا ُوُجوهاهاْم ماْن أَثَرا السُُّجودا{ و  احملافظُة متنف الني أبنواعا الصهلوات صالة التهطوُّع، }رُكهًعا ُسجهًدا ... سا

على الصهالة وإكثاُر العبادة يظهُر أثرُها على وجها العبدا هباًء وحسًنا واستنارًة، وليَس املراُد أثَر السُّجودا الهذي 
يَماُهْم يفا ُوُجوهاهاْم ماْن أَثَرا السُُّجودا{.  يكون على اجلبهةا، }تـَرَاُهْم رُكهًعا ُسجهًدا ... سا

اُء َعَلى اْلُكفهارا }َذلاَك َمثـَُلُهْم يفا ال ده م }َأشا { هذه، أي: صفُتهم هذه يف التهوراة أَّنه يلا تـهْورَاةا َوَمثـَُلُهْم يفا اْْلاْنْا
نَـُهْم...{ إىل آخره، وصفُتهم يف اْلْنيل: }َكَزرٍْع َأْخرََج َشْطأَُه َفآَزَرُه فَاْستَـْغَلَظ فَاْستَـَوى َعَلى سُ  وقاها ُرَِحَاُء بـَيـْ

ُب الزُّ  رهاَع لاَيغايَظ هبااُم اْلُكفهاَر{ فالصهحابُة هم أوهُل جيٍل ِحَل هذا الد ايَن، هم أوهُل جيٍل قبَل هذا الد ايَن يـُْعجا
ُلوَن وِحَله وبلهَغه، مثه تفرهَع عنهم الصهاحلون من التهابعني، تفرهَع عنهم التهابعون كما قاَل تعاىل: }َوالسهاباُقوَن اأْلَوه 

رايَن َواأْلَْنَصارا َوالهذايَن اتـهبَـُعوُهْم ِبااْحَساٍن{ ماَن ا   [100]التوبة:ْلُمَهاجا
ُب الزُّرهاَع{ فاهلُل يضرُب هلم مثاًل كأن مثَلهم  }َكَزرٍْع َأْخرََج َشْطَأُه َفآَزرَُه فَاْستَـْغَلَظ فَاْستَـَوى َعَلى ُسوقاها يـُْعجا

ُب الزُّرهاَع{ من حسناه وقوهتاه وكثرةا مثرتاه. ِبلزهرعا الهذي نبَت وأمثَر وأنتَج فروعً   ا واستقاَم على سوقه }يـُْعجا
}لاَيغايَظ هبااُم اْلُكفهاَر{ واستدله بعُض أهلا العلما هبذه اآلية على كفرا الرهافضةا الهذين يبغضون الصهحابَة، 

ُب الزُّره   اَع لاَيغايَظ هبااُم اْلُكفهاَر{.فالرهافضُة يبغضون الصهحابَة ويتغيهظون منهم }يـُْعجا
ُهْم َمْغفاَرًة َوَأْجرًا َعظايًما{. نـْ َاتا ما ُ الهذايَن آَمُنوا َوَعماُلوا الصهاحلا  }َوَعَد اَّلله

 
 ) عديِّ  )تفسرُي السَّ

ًلُم على نبيِّ  ٍد وعلى آلِِه القارئ بسِم هللِا الرَّمحِن الرَّحيِم، اْلمُد هلِل ربِّ العاملَي، والصًَّلُة والسَّ نا ُممَّ
...{ اآلَيَت. ُ َرُسوَلُه الرُّْؤََي ِِبْْلَقِّ  وصحِبِه أمجعَي: قاَل هللاُ تعاىل: }َلَقْد َصَدَق اَّللَّ

عديُّ  يُخ عبُد الرَّمحِن السَّ { -رمَحُه هللُا تعاىل-قاَل الشَّ : يقوُل تعاىل: }َلَقْد َصَدَق اَّللَُّ َرُسوَلُه الرُّْؤََي ِِبْْلَقِّ
م سيدخلوَن  -َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -وذلَك أنَّ رسوَل هللِا  رأى ِف املدينِة رؤَي أخرَب ِبا أصحابَُه، أَّنَّ

َة، كثَر ِف ذلَك  ا جرى يوُم اْلديبيِة ما جرى، ورجُعوا ِمن غرِي دخوٍل ملكَّ َة ويطوفوَن ِبلبيِت، فلمَّ مكَّ
م قاُلوا ذل ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -َك لرسوِل هللِا الكًلُم منهم، حَّتَّ إَّنَّ  -َصلَّى اَّللَّ

: "أليَس قد قْلَت لنا كذا وكذا وأَّنه داخلون املسجَد احلراَم الشيخ:  يعين قاهلا بعُضهم، قاَل بعُضهم للنهيب ا
؟" فرده عليهم:  ؟(وطائفون ِبلبيتا  )هل قْلُت لكم يف هذا العاما
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م قاُلوا ذلَك لر  : "أَل َتربًن أًنَّ سنأيت البيَت ونطوُف -َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -سوِل هللِا القارئ: حَّتَّ إَّنَّ
 )فإنَّكم ستأتونَُه وتطوفوَن بِه(.قاُلوا: "َل"، قاَل:  )أخربُْتكم أنَُّه العاَم؟(بِه؟ فقاَل: 

{ أي: َل بدَّ ِمن وقوِعها وصدِقها، وَل يقدُح ِف ذلَك قاَل هللُا هنا: }َلَقْد َصَدَق اَّللَُّ  َرُسوَلُه الرُّْؤََي ِِبْْلَقِّ
رِيَن{  ُر أتويِلها، }لََتْدُخُلنَّ اْلَمْسِجَد اْْلََراَم ِإْن َشاَء اَّللَُّ آِمِنَي ُُمَلِِّقَي رُُءوَسُكْم َوُمَقصِّ أي: ِف هذِه أتخُّ

ِت اْلراِم، وأداِئكم للنُّسِك، وتكميِلِه ِبْللِق والتَّقصرِي، وعدِم اخلوِف، اْلاِل ال ُمقتضيِة لتعظيِم هذا البي
فِة }فَ ْتًحا  خوِل بتلَك الصِّ }فَ َعِلَم{ ِمن املصلحِة واملنافِع }َما َلَْ تَ ْعَلُموا َفَجَعَل ِمْن ُدوِن َذِلَك{ الدُّ

 َقرِيًبا{.
َشْت ِبا قلوبُ  َ تعاىل وملَّا كاَنْت هذِه الواقعُة ممَّا تشوَّ  بعِض املؤمنَي، وخفَيْت عليهم حكمُتها، فبيَّ

ا كلُّها هدًى ورمحٌة. رعيَِّة، فإَّنَّ  حكمَتها ومنفعَتها، وهكذا سائُر أحكاِمِه الشَّ
أخرَب حبكٍم عامٍّ فقاَل: }ُهَو الَِّذي َأْرَسَل َرُسوَلُه ِِبْْلَُدى{ الَّذي هَو العلُم النَّافُع، الَّذي يهدي ِمن 

رِّ.الضَّ  ُ طرَق اخلرِي والشَّ  ًللِة، ويبيِّ
، وهَو العدُل واْلحساُن والرَّمحُة. وهَو كلُّ عمٍل صاحٍل ُمَزكٍّ  يِن املوصوِف ِبْلقِّ { أي: الدِّ }َوِديِن اْْلَقِّ

ٍر للنُّفوِس، ُمَربٍّ لألخًلِق، ُمْعٍل لألقداِر.  للقلوِب، ُمطهِّ
يِف }لُِيْظِهَرُه{ مبا بعَثُه هللُا بِه }عَ  ِة والربهاِن، ويكوُن داعًيا ْلخضاِعهم ِبلسَّ يِن ُكلِِّه{ ِبْلجَّ َلى الدِّ

ناِن.  والسِّ
...{ اآليَة. ٌد َرُسوُل اَّللَِّ  قاَل هللاُ تعاىل: }ُُمَمَّ

م أبكمِل  -َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -خيرُب تعاىل عن رسوِلِه  وأصحاِبِه ِمن املهاجريَن واألنصاِر، أَّنَّ
اُء َعَلى اْلُكفَّاِر{ أي: جادُّوَن وجمتهدوَن ِف عداوِِتم، وساعوَن ا م }َأِشدَّ فاِت، وأجلِّ األحواِل، وأَّنَّ لصِّ

َة، فلذلَك َذلَّ أعداُؤهم ْلم وانكسُروا، وقهَرهم  دَّ ِف ذلَك بغايِة جهِدهم، فلم يَروا منهم إَلَّ الِغلظَة والشِّ
 املسلموَن.

نَ ُهْم{ أ ْي: متحابُّوَن مرتامحوَن متعاطفوَن، كاجلسِد الواحِد، ُُيبُّ أحُدهم ألخيِه ما ُيبُّ }ُرمَحَاُء بَ ي ْ
ًدا{ أي: وصُفهم   ًعا ُسجَّ لنفِسِه، هذِه معاملُتهم مَع اخللِق، وأمَّا معاملُتهم مَع اخلالِق فإنََّك }تَ َراُهْم رُكَّ

جودُ   .كثرُة الصًَّلِة، الَّيت أجلُّ أركاَِّنا الرُّكوُع والسُّ
م، والوصوُل إىل  تَ ُغوَن{ بتلَك العبادِة }َفْضًًل ِمَن اَّللَِّ َوِرْضَواًًن{ أي: هذا مقصوُدهم بلوُغ رضا رِبِّ }يَ ب ْ

 ثواِبِه.
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ُجوِد{ أي: قد أث ََّرِت العبادُة  ِف وجوِههم،  -ِمن كثرِِتا وحسِنها-}ِسيَماُهْم ِف ُوُجوِهِهْم ِمْن أََثِر السُّ
ا استناَرْت ِبلصًَّلِة بواطُنهم، استناَرْت ِبجلًلِل ظواهُرهم.حَّتَّ   استناَرْت، َلمَّ

ْورَاِة{ أي: هذا وصُفهم الَّذي وصَفهم هللاُ بِه، مذكوٌر ِبلتَّوراِة هكذا.  }َذِلَك{ املذكوُر }َمثَ ُلُهْم ِف الت َّ
م ِف كماِْلم وتعاوَّنِ  م }َكَزرٍْع َأْخَرَج َشْطَأُه َفآَزرَُه{ أي: أخرَج وأمَّا مثُلهم ِف اْلْنيِل بوصٍف آخَر، وأَّنَّ

باِب واَلستواِء.  ِفَراَخُه، فوازرَْتُه فراُخُه ِف الشَّ
}فَاْستَ ْغَلَظ{ ذلَك الزَّرُع، أي: قوَي وغلَظ }فَاْستَ َوى َعَلى ُسوِقِه{ مجُع ساٍق، }يُ ْعِجُب الزُّرَّاَع{ ِمن  

هم كالزَّرِع ِف نفِعهم للخلِق  -رضَي هللُا عنهم-كذلَك الصَّحابُة   كماِلِه واستوائِِه، وحسِنِه واعتداِلِه،
ِر  ِة عروِق الزَّرِع وسوِقِه، وكوُن الصَّغرِي واملتأخِّ ُة إمياَِّنم وأعماِْلم مبنزلِة قوَّ واحتياِج النَّاِس إليهم، فقوَّ

ابَق ووازرَُه وعاونَُه على ما هَو عليِه،  عوِة إليِه، كالَّذي إسًلُمُه قد ْلَق الكبرَي السَّ ِمن إقامِة ديِن هللِا والدَّ
َِتم على  أخرَج شطأَُه، فآزرَُه فاستغلَظ، وْلذا قاَل: }لَِيِغيَظ ِِبُِم اْلُكفَّاَر{ حَي يروَن اجتماَعهم وشدَّ

 ديِنهم، وحَي يتصادموَن مَعهم ِف معارِك النِّزاِل، ومعامِع القتاِل.
ُهْم َمْغِفَرًة َوَأْجًرا َعِظيًما{ فالصَّحابُة }َوَعَد اَّللَُّ الَِّذيَن آَمنُ   -رضَي هللُا عنهم-وا َوَعِمُلوا الصَّاِْلَاِت ِمن ْ

نيا  الَّذيَن مجُعوا بَي اْلمياِن والعمِل الصَّاحِل، قد مجَع هللاُ ْلم بَي املغفرِة، الَّيت ِمن لوازِمها وقايُة شروِر الدُّ
 نيا واآلخرِة.واآلخرِة، واألجُر العظيُم ِف الدُّ 

" فإنَّ فيها إعانٌة  يِن ابُن القيِِّم ِف "اْلديِّ النَّبويِّ َوْلنسْق قصََّة اْلديبيِة بطوِْلا، كما ساَقها اْلماُم مشُس الدِّ
ورِة، وتكلٍُّم على معانيها وأسرارِها، قاَل    -رمَحُه هللاُ تعاىل-على فهِم هذِه السُّ

  املستعاُن.إىل هنا، قْف على هذا، هللاُ الشيخ: 
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 )أضواُء البياِن( 
ٍد وعلى آِلِه  ًلُم على أشرِف األنبياِء واملرَسلِي، نبيِّنا ُممَّ القارئ: بسِم هللِا الرَّمحِن الرَّحيِم، والصًَّلُة والسَّ

 وصحِبِه أمجعَي.
نقيطيُّ  ُد األمِي الشَّ يُخ ُممَّ  البياِن" ِف تفسرِي سورِة الرَّعِد:ِف كتاِبِه: "أضواِء  -رمَحُه هللاُ تعاىل-قاَل الشَّ

 َمْسأََلٌة:
ِم الَِّذي تَ َراُه اْْلَاِمُل َهْل ُهَو َحْيٌض، َأْو َدُم َفَساٍد؟   اْختَ َلَف اْلُعَلَماُء ِف الدَّ

اِفِعيُّ ِف َأَصحِّ قَ ْولَْيِه ِإىَل أَنَُّه َحْيٌض، َوِبِه قَاَل قَ َتاَدُة َواللَّ  ، َفَذَهَب َماِلٌك، َوالشَّ ْيُث، َورُِوَي َعِن الزُّْهِريِّ
 . -رضي هللاُ عنها–َوِإْسَحاَق َوُهَو الصَِّحيُح َعْن َعاِئَشَة 

َماُم َأمْحَُد ِإىَل أَنَُّه َدُم َفَساٍد، َوِعلٍَّة، َوَأنَّ اْْلَاِمَل ََل ُتَِ  َماُم أَبُو َحِنيَفَة، َواْْلِ يُض، َوِبِه قَاَل مُجُْهوُر َوَذَهَب اْْلِ
ُد ْبُن الْ التَّ  ُهْم َسِعيُد ْبُن اْلُمَسيَِّب، َوَعطَاٌء، َواْْلََسُن، َوَجاِبُر ْبُن زَْيٍد، َوِعْكرَِمُة، َوُُمَمَّ ُمْنَكِدِر، اِبِعَي ِمن ْ

، َواْبُن اْلُمْنِذِر، َوأَبُو ُعبَ ْيٍد، َوأَ  ، َواأْلَْوزَاِعيُّ ْعِبُّ، َوَمْكُحوٌل، َومَحَّاٌد، َوالث َّْوِريُّ  بُو ثَ ْوٍر.َوالشَّ
َم الَِّذي تَ َراُه اْْلَاِمُل َحْيٌض أِبَنَُّه َدٌم ِبِصَفاِت اْْلَْيِض ِف زََمِن ِإْمَكانِ  ٌد َواْحَتجَّ َمْن قَاَل: ِإنَّ الدَّ ِه، َوأِبَنَُّه ُمرَتَدِّ

ًَلَمُة ِمَن اْلِعلَّةِ   ، فَ َيِجُب اْسِتْصَحاُب اأْلَْصِل.َبْيَ َكْونِِه َفَساًدا ِلِعلٍَّة َأْو َحْيًضا، َواأْلَْصُل السَّ
َها: َما َجاَء ِف بَ ْعِض ِرَواََيِت َحِديِث اْبِن ُعَمَر  رضَي هللاُ –َواْحَتجَّ َمْن قَاَل أِبَنَُّه َدُم َفَساٍد أبَِِدلٍَّة، ِمن ْ

: -رضَي هللُا عنه-قَاَل ِلُعَمَر  -َوَسلَّمَ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه -ِف َطًَلِقِه اْمَرأََتُه ِف اْْلَْيِض َأنَّ النَِّبَّ  -عنهما
َنِن )ُمْرُه فَ ْلرُيَاِجْعَها ُثَّ ْلُيطَلِّْقَها طَاِهًرا، َأْو َحاِمًًل( ، َوَهِذِه الرَِّوايَُة َأْخَرَجَها َأمْحَُد، َوُمْسِلٌم، َوَأْصَحاُب السُّ

َسلََّم اْْلَْمَل َعًَلَمًة َعَلى َعَدِم اْْلَْيِض، َكَما َجَعَل الطُّْهَر َعًَلَمًة اأْلَْربَ َعِة، قَاُلوا: َقْد َجَعَل َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه وَ 
 ِلَذِلَك.

َها: َحِديُث:  ، َرَواُه َأمْحَُد، َوأَبُو َداُوَد، )ََل ُتوطَُأ َحاِمٌل َحَّتَّ َتَضَع، َوََل َحاِئٌل َحَّتَّ ُتْسَترْبََأ حبَْيَضٍة(َوِمن ْ
ُ  -َرِضَي اَّللَُّ َعْنهُ -ِث َأِب َسِعيٍد َواْْلَاِكُم ِمْن َحِدي َحُه اْْلَاِكُم َوَلُه َشَواِهُد، قَاُلوا: َفَجَعَل َصلَّى اَّللَّ َوَصحَّ

 َعَلْيِه َوَسلََّم اْْلَْيَض َعًَلَمًة َعَلى بَ َراَءِة الرَِّحِم َفَدلَّ َذِلَك َعَلى أَنَُّه ََل ََيَْتِمُع َمَع اْْلَْمِل.
َها: أَنَّ  ِع َغَلَبِة ُه َدٌم ِف زََمٍن ََل يُ ْعَتاُد ِفيِه اْْلَْيُض َغالًِبا َفَكاَن َغرْيَ َحْيٍض ِقَياًسا َعَلى َما تَ َراُه اْلَياِئُس ِبَامِ َوِمن ْ

ُهَما.  َعَدِم دِم اْْلَْيِض ِف ُكلٍّ ِمن ْ
َماُم َأمْحَُد  ُ تعاىل-َوَقْد قَاَل اْْلِ َا يَ ْعِرفُ »: -َرمِحَُه اَّللَّ مِ  ِإَّنَّ  «النَِّساُء اْْلَْمَل ِِبْنِقطَاِع الدَّ

ا انْ تَ َفْت َعْنُه َدلَّ َذِلَك عَ  َها: أَنَُّه َلْو َكاَن َدَم َحْيٍض َما انْ تَ َفْت َعْنُه َلَوازُِم اْْلَْيِض، فَ َلمَّ َلى أَنَُّه َغرْيُ َوِمن ْ
زِِم يُوِجُب اْنِتَفاَء اْلَمْلُزومِ  ، َفِمْن ََلزِِم اْْلَْيِض ُحْرَمُة الطًََّلِق، َوَدُم اْْلَاِمِل ََل مَيَْنُع َحْيٍض؛ أِلَنَّ اْنِتَفاَء الًلَّ
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الِّ َعَلى ِإَِبَحِة َطًَلِق اْْلَاِمِل َوالطَّاِهِر، َوِمْن ََلزِِم اْْلَيْ  ِض أَْيًضا َطًَلقَ َها، لِْلَحِديِث اْلَمْذُكوِر آنًِفا الدَّ
ِة ِبِه، َوَدُم اْلَْ  َا تَ ْعَتدُّ ِبَوْضِع مَحِْلَها ِلَقْوِلِه تَ َعاىَل: َوُأوََلِت اْنِقَضاُء اْلِعدَّ ِِتَا؛ أِلََّنَّ اِمِل ََل أَثَ َر َلُه ِف اْنِقَضاِء ِعدَّ

 اأْلَمْحَاِل َأَجُلُهنَّ َأْن َيَضْعَن 
 َوأُواَلُت َوأُواَلتُ الشيخ: 
{}َوُأوََلُت اأْلَمْحَاِل َأَجُلُهنَّ َأْن َيَضْعَن مَحَْلهُ القارئ:  َوِف َهِذِه اأْلَِدلَِّة ُمَناَقَشاٌت ذََكَر بَ ْعَضَها  [4]الطًلق: نَّ

ِب. َوِويُّ ِف َشْرِح اْلُمَهذَّ  الن َّ
ْفِصيُل ِف َأْكَثِر َحْيِض اْْلَاِمِل، فَِإْن رَأَْتُه ِف َشْهرَِها الثَّاِلِث  -رمَحُه هللُا تعاىل–َواْعَلْم َأنَّ َمْذَهَب َماِلٍك  الت َّ

مٍ -انِْتَهاِء اخْلَاِمِس تَ رََكِت الصًََّلَة ِنْصَف َشْهٍر َوََنَْوُه  ِإىَل  ُروا ََنَْوُه ِبزََِيَدِة ََخَْسِة َأَيَّ فَ َتْجِلُس ِعْشرِيَن  -َوَفسَّ
اِدِس َفَما بَ ْعَدُه تَ رََكِت الصًََّلَة ِعْشرِيَن يَ ْوًما َوََنَْوَها  ُروا ََنَْوَها -يَ ْوًما، فَِإْن َحاَضْت ِف َشْهرَِها السَّ َوَفسَّ

مٍ  َرُه بَ ْعُضُهْم ِبزََِيَدِة َعَشَرٍة، فَ َتْجِلُس َشْهًرا، فَِإْن  -ِبِزََيَدِة ََخَْسِة َأَيَّ فَ َتْجِلُس ََخًْسا َوِعْشرِيَن، َوَفسَّ
ْهِر الثَّاِلِث، َفِقيَل: ُحْكُمُه ُحْكُم اْْلَْيِض  ُخوِل ِف الشَّ َم. َحاَضِت اْْلَاِمُل قَ ْبَل الدُّ ِف الثَّاِلِث َوَقْد تَ َقدَّ

ٍم اْسِتْظَهارًا.  َوِقيَل: ُحْكُمُه ُحْكُم َحْيِض َغرْيِ اْْلَاِمِل، فَ َتْجِلُس َقْدَر َعاَدِِتَا َوَثًَلثََة َأَيَّ
اِمٍل بَ ْعَد َثًَلثَِة َأْشُهٍر النِّْصُف، َوِإىَل َهِذِه اْلَمْسأََلِة َأَشاَر َخِليُل ْبُن ِإْسَحاَق اْلَماِلِكيُّ ِف ُُمَْتَصرِِه ِبَقْوِلِه: َوْلَِ 

 ُمْعَتاِد؟ قَ ْوََلِن.َوََنُْوُه، َوِف ِستٍَّة فََأْكثَ َر ِعْشُروَن يَ ْوًما َوََنُْوَها، َوَهْل َما قَ ْبَل الثًََّلثَِة َكَما بَ ْعَدَها َأْو َكالْ 
َأْكَثرِِه، َوَأَقلِّ الطُّْهِر َوَأْكَثرِِه، َوَأِدلَّتُ ُهْم ِف َذِلَك، َوَمَساِئُل َهَذا ُهَو َحاِصُل َكًَلِم اْلُعَلَماِء ِف َأَقلِّ اْْلَْيِض وَ 

َها ِف ُكُتِب اْلُفُروِع.  اْْلَْيِض َكِثريٌَة، َوَقْد َبَسَط اْلُعَلَماُء اْلَكًَلَم َعَلي ْ
 َمْسأََلٌة:

 النَِّفاِس َوَأْكَثرِِه أَْيًضا: اْختَ َلَف اْلُعَلَماُء ِف َأَقلِّ 
اِفِعيُّ  ،  -رمَحهم هللُا مجيًعا–َفَذَهَب َماِلٌك، َوالشَّ ِإىَل َأنَّ َأْكثَ َرُه ِستُّوَن يَ ْوًما، َوِبِه قَاَل َعطَاٌء، َواأْلَْوزَاِعيُّ

اُج ْبنُ  ، َواْْلَجَّ ْعِبُّ، َوُعبَ ْيُد اَّللَِّ ْبُن اْْلََسِن اْلَعْنرَبِيُّ َأْرطَاَة، َوأَبُو ثَ ْوٍر، َوَداُوُد، َوَعْن رَبِيَعَة ْبِن َأِب َعْبِد  َوالشَّ
 الرَّمْحَِن أَنَُّه قَاَل: َأْدرَْكُت النَّاَس يَ ُقوُلوَن: َأْكثَ ُر النَِّفاِس ِستُّوَن يَ ْوًما. 

َماُم أَبُو َحِنيَفَة َوَأمْحَُد  ْكثَ َرُه َأْربَ ُعوَن يَ ْوًما َوَعَلْيِه َأْكثَ ُر اْلُعَلَماِء، ِإىَل َأنَّ أَ  -رمَحهما هللُا مجيًعا-َوَذَهَب اْْلِ
: َأمْجََع َأْهُل اْلِعْلِم ِمْن َأْصَحاِب النَِّبِّ  ِْمِذيُّ َوَمْن بَ ْعَدُهْم  -َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -قَاَل أَبُو ِعيَسى الرتِّ

َفَساَء َتدَُع الصًََّلَة َأْربَِعيَ    يَ ْوًما ِإَلَّ َأْن تَ َرى الطُّْهَر قَ ْبَل َذِلَك، فَ تَ ْغَتِسُل َوُتَصلِّي. انتهى.َعَلى َأنَّ الن ُّ
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–اخْلَطَّاِب  قَاَل اخْلَطَّاِبُّ، َوقَاَل أَبُو ُعبَ ْيٍد: َوَعَلى َهَذا مَجَاَعُة النَّاِس، َوَحَكاُه اْبُن اْلُمْنِذِر، َعْن ُعَمَر ْبنِ 
اٍس، َوأََنٍس، َوُعْثَماَن ْبِن َأِب اْلَعاِص، َوَعاِئِذ ْبِن َعْمٍرو، َوأُمِّ َسَلَمَة، َواْبِن ، َواْبِن َعبَّ -رضَي هللُا عنهُ 

 اْلُمَباَرِك، َوِإْسَحاَق، َوَأِب ُعبَ ْيٍد. انتهى.
، َواْبُن اْلُمْنِذِر، َواْبُن َجرِيٍر، َوَغرْيُُهْم، َعِن اْْلََسِن اْلَبْصِريِّ أَ  ِْمِذيُّ  نَُّه ََخُْسوَن. َوَحَكى الرتِّ

ُعوَن يَ ْوًما.   َوُرِوَي َعِن اللَّْيِث أَنَُّه قَاَل: قَاَل بَ ْعُض النَّاِس: ِإنَُّه َسب ْ
، َعْن َأْهِل ِدَمْشَق: َأنَّ َأْكثَ َر النَِّفاِس ِمَن اْلُغًَلِم َثًَلثُوَن  يَ ْوًما، َوِمَن َوذََكَر اْبُن اْلُمْنِذِر، َعِن اأْلَْوزَاِعيِّ

 يَِة َأْربَ ُعونَ اجْلَارِ 
" يعين: إذا ولَدْت غالًما، سبحاَن هللا! أعدالشيخ:   "ماَن اْلُغاَلما

 القارئ: َعْن َأْهِل ِدَمْشَق: َأنَّ َأْكثَ َر النَِّفاِس ِمَن اْلُغًَلِم َثًَلثُوَن يَ ْوًما 
 سبحاَن هللاا!الشيخ: 

 القارئ: َوِمَن اجْلَارِيَِة َأْربَ ُعوَن. 
ا .َوَعِن الضَّحَّ َوِويُّ  ِك: َأْكثَ ُرُه َأْربَ َعَة َعَشَر يَ ْوًما، قَاَلُه الن َّ

، َوَأمْحََد، َوَأِب َحِنيَفَة  اِفِعيِّ ِف َأَصحِّ  -رمَحهم هللُا مجيًعا–َوَأمَّا َأَقلُّ النَِّفاِس فَ ُهَو ِعْنَد َماِلٍك، َوالشَّ
اْلُعَلَماِء، َوَعْن َأِب َحِنيَفَة: َأقَ لُُّه َأَحَد َعَشَر يَ ْوًما، َوَعْنُه أَْيًضا:  الرَِّواََيِت َعْنُه ََل َحدَّ َلُه، َوُهَو قَ ْوُل مُجُْهورِ 

ٍم، َوقَاَل اْلُمَزِنُّ: َأقَ لُّ  : َأقَ لُُّه َثًَلثَُة َأَيَّ ، َعِن الث َّْوِريِّ ٍم. ََخَْسٌة َوِعْشُروَن، َوَحَكى اْلَماَوْرِديُّ  ُه َأْربَ َعُة َأَيَّ
َد َأْكثَ َرُه ِبَغرْيِ اأْلَْربَِعَي هِ َوَأمَّا َأِدلَّ  َة ُكلِّ َمْن َحدَّ َي اَِلْعِتَماُد َعَلى ُة اْلُعَلَماِء ِف َأْكَثِر النَِّفاِس َوَأقَ لِِّه، فَِإنَّ ُحجَّ

 ِف َأقَ لِِّه َفِهَي أَْيًضا اْلُمَشاَهِد ِف اخْلَارِِج، َوَأْكثَ ُر َما َشاَهُدوُه ِف اخْلَارِِج ِستُّوَن يَ ْوًما، وََكَذِلَك ُحَجُجُهمْ 
وُر اْلُعَلَماِء اَِلْعِتَماُد َعَلى اْلُمَشاَهِد ِف اخْلَارِِج، َوَقْد ُيَشاَهُد اْلَوَلُد خَيُْرُج َوََل َدَم َمَعُه، َوِلَذلك َكاَن مُجْهُ 

 َعَلى َأنَّ َأقَ لَُّه ََل َحدَّ َلُه. 
َدُه أبَِْربَِعيَ  ُة َمْن َحدَّ ارَُقْطِِنُّ، َوَأمَّا ُحجَّ ، َواْبُن َماَجْه، َوالدَّ ِْمِذيُّ َماُم َأمْحَُد، َوأَبُو َداُوَد، َوالرتِّ ، َفِهَي َما َرَواُه اْْلِ

َها-َواْْلَاِكُم َعْن أُمِّ َسَلَمَة  َفَساُء َعَلى َعْهِد َرُسوِل اَّللَِّ »قَاَلْت:  -َرِضَي اَّللَُّ َعن ْ ُ -َكاَنِت الن ُّ َصلَّى اَّللَّ
اْْلَِديَث، ُرِوَي َهَذا اْْلَِديُث ِمْن َطرِيِق َعِليِّ ْبِن َعْبِد اأْلَْعَلى، َعْن َأِب « ََتِْلُس َأْربَِعَي يَ ْوًما -ِه َوَسلَّمَ َعَليْ 

َة اأْلَْزِديَِّة، َعْن أُمِّ َسَلَمَة  ُن َعْبِد اأْلَْعَلى ، َوَعِليُّ بْ -رضَي هللُا عنها-َسْهٍل، َوامْسُُه َكِثرُي ْبُن ِزََيٍد، َعْن َمسَّ
َوقَاَل ِف  ثَِقٌة، َوأَبُو َسْهٍل َوث ََّقُه اْلُبَخاِريُّ َوَضعََّفُه اْبُن ِحبَّاَن، َوقَاَل اْبُن َحَجٍر: َلَْ ُيِصْب ِف َتْضِعيِفِه،

ْقرِيِب ِف َأِب َسْهٍل اْلَمْذُكوِر: ثَِقٌة، َوقَاَل ِف  ْقرِيبِ »الت َّ َة اْلَمذْ « الت َّ َوِويُّ ِف ِف َمسَّ ُكورَِة: َمْقُبوَلٌة، َوقَاَل الن َّ
بِ » ، َوَغرْيُُُهَا.« َشْرِح اْلُمَهذَّ ِْمِذيُّ  ِف َحِديِث أُمِّ َسَلَمَة َهَذا: َحِديٌث َحَسٌن َرَواُه أَبُو َداُوَد، َوالرتِّ
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َهَذا اْْلَِديُث أبََِحاِديَث مبَْعَناُه ِمْن ِرَوايَِة َأِب قَاَل اخْلَطَّاِبُّ: أَْثََن اْلُبَخاِريُّ َعَلى َهَذا اْْلَِديِث، َويَ ْعَتِضُد 
ْرَداِء، َوأََنٍس، َوُمَعاٍذ، َوُعْثَماَن ْبِن َأِب اْلَعاِص، َوَأِب ُهَريْ َرَة  ُهْم مجيًعا-الدَّ ُ َعن ْ َوِويُّ -َرِضَي اَّللَّ -، َوقَاَل الن َّ

ثَ ُر َأْصَحابَِنا َجَواًِب آَخَر َوُهَو َتْضِعيُف اْْلَِديِث، َوَهَذا اجْلََواُب َواْعَتَمَد َأكْ »بَ ْعَد َهَذا اْلَكًَلِم:  -أَْيًضا
 «.َمْرُدوٌد، َبِل اْْلَِديُث َجيٌِّد َكَما َسَبقَ 

الِّ َعَلى أَنَُّه َأْربَ ُعوَن أبَِجْ  وِبٍَة، َأْوَجُهَها َوَأَجاَب اْلَقائُِلوَن أبَِنَّ َأْكثَ َر النَِّفاِس ِستُّوَن َعْن َهَذا اْْلَِديِث الدَّ
َم ِإنْ  َا ََتِْلُس َأْربَِعَي، َوََل َدََللََة ِفيِه َعَلى َأنَّ الدَّ َا َيُدلُّ َعَلى َأَّنَّ  ََتَاَدى ِِبَا َلَْ ََتِْلْس ِعْنِدي: َأنَّ اْْلَِديَث ِإَّنَّ

ُكورَُة ِف اْْلَِديِث َلَْ يَ َتَماَد اْْلَْيُض ِِبَا ِإَلَّ َأْربَِعَي َأْكثَ َر ِمَن اأْلَْربَِعَي، َفِمَن اْلُمْمِكِن َأْن َتُكوَن النَِّساُء اْلَمذْ 
َها َأْكثَ َر ِمنَ  َم َلْو ََتَاَدى َعَلي ْ َا ََتِْلُس اأْلَْربَِعَي، َوََل يُ َناِف َأنَّ الدَّ اأْلَْربَِعَي جَلََلَسْت  فَ َنصَّ اْْلَِديُث َعَلى َأَّنَّ

، «ِعْنَدًَن اْمَرَأٌة تَ َرى النَِّفاَس َشْهَرْينِ »قَاَل:  -َرمِحَُه اَّللَُّ تعاىل-َويُ َؤيُِّدُه َأنَّ اأْلَْوزَاِعيَّ َأْكثَ َر ِمَن اأْلَْربَِعَي، 
 َوَذِلَك ُمَشاَهٌد َكِثريًا ِف النَِّساِء. َواْلِعْلُم ِعْنَد اَّللَِّ تَ َعاىَل.

َهاِر{}َسَواٌء ِمْنُكْم َمْن َأَسرَّ اْلَقوْ قَ ْولُُه تَ َعاىَل:   َل َوَمْن َجَهَر بِِه َوَمْن ُهَو ُمْسَتْخٍف ِِبللَّْيِل َوَساِرٌب ِِبلن َّ
 [10]الرعد:

 إىل آخره، قْف على هذا، هللاُ املستعاُن، ال إله إاله هللا، ال إله إاله هللا.الشيخ: 
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َل ديَن املسيِح(  )اجلواُب الصَّحيِح ِلَمن بدَّ
ًلُم على أشرِف األنبياِء  القارئ: بسِم هللِا الرَّمحنِ  الرَّحيِم، اْلمُد هلِل ربِّ العاملَي، والصًَّلُة والسَّ

ٍد وعلى آِلِه وأصحاِبِه أمجعَي، أمَّا بعُد:  واملرَسلَي، نبيِّنا ُممَّ
َل ديَن  -رمَحُه هللاُ تعاىل-فيقوُل شيُخ اْلسًلِم ابُن تيميَة   املسيِح":ِف كتاِبِه: "اجلواِب الصَّحيِح ِلَمن بدَّ

ًفا يُ ْعَرُفوَن ِِبْليَ ْعُقوبِيَِّة، يَ ُقوُلوَن: ِإنَّ اْلَمِسيَح طَِبيَعٌة -رمَحُه هللُا تعاىل-يقوُل  ُهْم ِصن ْ : قَاَل: ُثَّ َوَجْدُت ِمن ْ
ُهوِت، َوَأنَّ  : ِإْحَداُُهَا طَِبيَعُة النَّاُسوِت َواأْلُْخَرى طَِبيَعُة الًلَّ بَ َتا َكَما َواِحَدٌة ِمْن طَِبيَعَتْيِ  َهاَتْيِ الطَِّبيَعَتْيِ تَ رَكَّ

ْفُس َمَع اْلَبَدِن َفَصاَرََت ِإْنَساًًن َواِحًدا َوَجْوَهًرا َواِحًدا َوَشْخًصا َواِحًدا، َوَأنَّ َهِذِه ا َبِت الن َّ لطَِّبيَعَة تَ رَكَّ
ْخَص اْلَواِحَد ُهَو اْلَمِسيُح، َوُهَو ِإَلٌه ُكلُّ   ُه َوِإْنَساٌن ُكلُُّه، َوُهَو َشْخٌص َواِحٌد َوطَِبيَعٌة اْلَواِحَدَة َوالشَّ

، يعين: صارَا شيًئا الشيخ:  هوُت ِبلنهاسوتا َد الاله اد، اّته اد، هذا هو معىن قول من قاَل ِبالّت ا هذا معىن االّت ا
هوتا وصارَا شيًئا واحًدا هوُت ِبلنهاسوت أو النهاسوُت ِبلاله .  واحًدا، اتهصَل الاله  كالرُّوحا مَع البدنا

 
.  القارئ: َوُهَو ِإَلٌه ُكلُُّه َوِإْنَساٌن ُكلُُّه، َوُهَو َشْخٌص َواِحٌد َوطَِبيَعٌة َواِحَدٌة ِمْن طَِبيَعَتْيِ

ا يَ ُقوُلونَ -َوقَاُلوا: ِإنَّ َمْرََيَ َوَلَدِت اَّللََّ  َ  -تَ َعاىَل اَّللَُّ َعمَّ ًدا، َوُدِفَن َوقَاَم َوِإنَّ اَّللََّ َماَت َوأتَََلَّ َوُصِلَب ُمَتَجسِّ
َماِء ََلنْ َفَطَرتْ  َماِء، َفَجاُؤوا ِمَن اْلَقْوِل مبَا َلْو ُعِرَض َعَلى السَّ ، َأْو َعَلى ِمْن َبْيِ اأْلَْمَواِت َوَصِعَد ِإىَل السَّ

ْت، فَ َلْم َيُكْن ِلمُ  ِة َهُؤََلِء َوْجٌه، ِإْذ َكاَن ُكْفُرُهْم مبَا َصرَُّحوا بِِه اأْلَْرِض ََلْنَشقَّْت، َأْو َعَلى اجْلَِباِل ََلَّْنَدَّ َحاجَّ
، وََكاَن َغرْيُُهْم ِمَن النََّصاَرى َكاْلَماِلَكانِيَِّة َوالنَّْسطُورِيَِّة َيْشهَ  كُّ ُدوَن ِبَذِلَك َأْوَضَح ِمْن َأْن يَ َقَع ِفيِه الشَّ

 َعَلْيِهْم. 
اْلَمِلَكانِيَِّة َوُهُم الرُّوُم َوُهْم َأْكثَ ُر النََّصاَرى فَ َوَجْدُِتُْم قَاُلوا: ِإنَّ اَِلْبَن اأْلََزِلَّ الَِّذي قَاَل: ُثَّ َنَظْرُت ِف قَ ْوِل 

َب ِف َذِلَك اجلَْ  ًدا َكاِمًًل َكَساِئِر َأْجَساِد النَّاِس، َورَكَّ َد ِمْن َمْرََيَ ََتَسُّ ًسا َكاِمَلًة َسِد نَ فْ ُهَو اَّللَُّ اْلَكِلَمُة ََتَسَّ
ْفِس َواجْلََسِد اللَّ  َذْيِن ُُهَا ِمْن َجْوَهِر ِِبْلَعْقِل َواْلَمْعرَِفِة َواْلِعْلِم َكَساِئِر أَنْ ُفِس النَّاِس، َوأَنَُّه َصاَر ِإْنَساًًن ِِبلن َّ

ُهوِت َكِمْثِل أَبِيِه َلَْ يَ َزْل، َوُهَو ِإْنَساٌن  ِبَْوَهِر النَّاُسوِت ِمْثَل ِإبْ َراِهيَم َوَداُوَد، َوُهَو النَّاِس، َوِإَْلًا ِبَْوَهِر الًلَّ
 َشْخٌص َواِحٌد ََلْ َيِزْد َعَدُدُه 

 لَْ يَزاْد؟الشيخ: 
 ََلْ يَِزْد َعَدُدهُ  نعم،القارئ: 
لا يعين اختلَفت األلفاُظ واملعىن واحٌد، يعين هو من جنسا ما قبله، قوُل النُّسطوريهة وامللكانيهة كقو الشيخ: 

اد  اليعقوبيهة قريب، كلُّ هذه يرجُع إىل دعوى إىل القولا ِبالّت ا
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ُهوِت َكَما ََلْ يَ َزْل َيِصحُّ َلُه َجْوَهرُ  النَّاُسوِت  القارئ: َوُهَو َشْخٌص َواِحٌد ََلْ َيِزْد َعَدُدُه َوثَ َبَت َلُه َجْوَهُر الًلَّ
ٌد َلَْ َيِزْد َعَدُدُه َوطَِبيَعَتاِن، َوِلُكلِّ َواِحَدٍة ِمَن الطَِّبيَعَتْيِ َمِشيَئٌة الَِّذي لَِبَسُه ِمْن َمْرََيَ، َوُهَو َشْخٌص َواحِ 

 َكاِمَلةٌ 
 هذا من االضطرابا و]....[الشيخ: 

 َم َوَداُوَد.القارئ: فَ َلُه ِبًَلُهوتِِه َمِشيَئٌة ِمْثَل اأْلَِب َوالرُّوِح، َوَلُه بَِناُسوتِِه َمِشيَئٌة ِمْثَل َمِشيَئِة ِإبْ َراِهي
ُهوَت َوالنَّاُسوَت َماَت، َوقَاُلو  ا: ِإنَّ اَّللََّ ََلْ َوقَاُلوا: ِإنَّ َمْرََيَ َوَلَدْت ِإَْلًا، َوَأْن اْلَمِسيَح َوُهَو اْسٌم ََيَْمُع الًلَّ

ْوَهِر ََلُهوتِِه، َوِإْنَساٌن ََتمٌّ ِبَْوَهِر ًَنُسوتِِه، مَيُْت، َوالَِّذي َوَلَدْت َمْرََيُ َقْد َماَت ِبَْوَهِر ًَنُسوتِِه، فَ ُهَو ِإَلٌه ََتمٌّ ِبَ 
ُهوِت َوَمِشيَئُة النَّاُسوِت، َوُهَو َشْخٌص َواِحٌد ََل نَ ُقوُل،  ََل نَ ُقوُل  عندي أحسَن هللُا إليَك:َوَلُه َمِشيَئُة الًلَّ

 َشْخَصاِن 
"الشيخ:   نعم، "اَل نـَُقوُل َشْخَصانا
"؟كذا صحيٌح َي شيالقارئ:    خ أحسَن هللاُ إليك؟ "اَل نـَُقوُل َشْخَصانا

ما شخصان، فهذا من الشيخ:  ما طبيعتان ومشيئتان، ولكن ال نقوُل عنهما أَّنه إي، يعين يقولون: إَّنه
م ، من اضطراهبا  .االضطرابا

 
 القارئ: ََل نَ ُقوُل َشْخَصاِن لَِئًلَّ يَ ْلَزَمَنا اْلَقْوُل أبَِْربَ َعِة َأقَانِيَم.

ُ عَ قَاَل:  ا يَ ُقوُل الظَّاِلُموَن، فَ َهُؤََلِء أَتَ ْوا ِمْن َذِلَك مبِْثِل َما أََتْت ِبِه اْليَ ْعُقوبِيَُّة ِف ِوََلَدِة َمْرََيَ اَّللََّ، تَ َعاىَل اَّللَّ مَّ
ُهوِت َوالنَّاُسوِت َماَت، َوَأنَّ َوقَاُلوا: ِإنَّ اْلَمِسيَح َوُهَو اْسٌم ََل َتُشكُّ مَجَاَعُة النََّصاَرى أَنَُّه َواِقٌع َعَلى الًلَّ 

َتْيِ فَ ْرٌق ِإَلَّ َما اَّللََّ َلَْ مَيُْت، َفَكْيَف َيُكوُن َميًِّتا َلَْ مَيُْت، َوقَاِئًما قَاِعًدا ِف َحاٍل َواِحَدٍة؟ َوَهْل َبْيَ اْلَمَقالَ 
 اْختَ َلُفوا ِفيِه ِمَن الطََّباِئِع؟

 النَّْسطُورِيَِّة فَ َوَجْدُِتُْم قَاُلوا: ِإنَّ اْلَمِسيَح َشْخَصاِن َوطَبِيَعَتاِن قَاَل: ُثَّ َنَظْرُت ِف قَ ْوِل 
 هذا كلُّه حكاية عن النهصران ا الهذي أسلَم ورده على النهصارى، أيش امسه؟ احلسن يقول؟الشيخ: 

 القارئ: بُن أيوَب.
ْدُِتُْم قَاُلوا: ِإنَّ اْلَمِسيَح َشْخَصاِن َوطَِبيَعَتاِن َْلَُما َمِشيَئٌة َواِحَدٌة، قَاَل: ُثَّ َنَظْرُت ِف قَ ْوِل النَّْسطُورِيَِّة فَ َوجَ 

دَ  ا تَ َوحَّ ُهوِت َلمَّ ُهوِت الَّيِت لِْلَمِسيِح َغرْيُ طَِبيَعِة ًَنُسوتِِه، َوَأنَّ طَِبيَعَة الًلَّ ْت ِِبلنَّاُسوِت َوَأنَّ طَِبيَعَة الًلَّ
ُهوُت ََل يَ ْقَبُل ِزََيَدًة َوََل ِبَشْخِصَها اْلَكِلَمُة ا لَّيِت َصاَرِت الطَِّبيَعَتاِن ِبَِهٍة َواِحَدٍة َوِإرَاَدٍة َواِحَدٍة، َوالًلَّ
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ْقَصاَن، َفَكاَن اْلَمِسيُح بِِتْلَك ِإَْلًا  ُهَو َوِإْنَساًًن، ف َ نُ ْقَصاَن َوََل مَيَْتزُِج ِبَشْيٍء، َوالنَّاُسوُت يَ ْقَبُل الزََِّيَدَة َوالن ُّ
ُقُص، َوُهَو ِإْنَساٌن ِبَْوَهِر النَّاُسوِت اْلَقاِبِل لِلزَِّيَ  ُهوِت الَِّذي ََل َيزِيُد َوََل يَ ن ْ ْقَصاِن.ِإَلٌه ِبَْوَهِر الًلَّ  َدِة َوالن ُّ

 َوقَاُلوا: ِإنَّ َمْرََيَ َوَلَدِت اْلَمِسيَح 
كأن معناه خالٌق وخملوٌق، هو خالٌق وهو خملوٌق،   هذا يتضمهُن اجلمَع بنَي النهقيضني، إلٌه وإنسانٌ الشيخ: 

.  فهذا مجٌع بنَي النهقيضني، واجلمُع بنَي النهقيضني ممتنٌع يف بدائها العقولا
 

ُهوَت ََلْ يُ َفارِْقُه َقطُّ ُمْنُذ تَ َوحَّ   َناُسوتِِه.َدْت بِ القارئ: َوقَاُلوا: ِإنَّ َمْرََيَ َوَلَدِت اْلَمِسيَح بَِناُسوتِِه، َوِإنَّ الًلَّ
ا َيِصُفُه اْلُمْبِطُلوَن َويَ ُقولُُه اْلَعاِدُلونَ -َوقَاَل: فَ َوَجْدًَن اْليَ ْعُقوبِيََّة َقْد َصرَُّحوا أبَِنَّ َمْرََيَ َوَلَدِت اَّللََّ   -تَ َعاىَل َعمَّ
ٍم ِمْن َبْيِ اْلمَ  َ َوُصِلَب َوَماَت، َوقَاَم بَ ْعَد َثًَلثَِة َأَيَّ ْوَتى، َوَهَذا اْلُكْفُر الَِّذي َتْشَهُد ِبِه َعَلْيِهْم َسائُِر َوأَنَُّه أتَََلَّ

 ِمَلِل النََّصاَرى َوَغرْيُِهْم. 
َمِسيَح َشْخٌص َوَوَجْدًَن اْلَمِلَكانِيََّة َقْد َحاُدوا َعْن َهَذا التَّْصرِيِح ِإىَل َما ُهَو ُدونَُه ِف الظَّاِهِر، فَ َقاُلوا: ِإنَّ الْ 

 بَِناُسوتِِه يَعَتاِن، َفِلُكلِّ َواِحَدٍة ِمَن الطَِّبيَعَتْيِ َمِشيَئٌة، فَ َلُه ِبًَلُهوتِِه َمِشيَئٌة ِمْثُل اأْلَِب َوالرُّوِح، َوَلهُ َواِحٌد َوطَبِ 
ُْم مبَا اْخرَتَُعوُه  ِمْن َهَذا اَِلْخِتَياِر َقْد فَ رَُّقوا َمِشيَئٌة َكَمِشيَئِة ِإبْ َراِهيَم َوَداُوَد. َوَأْوَُهُوا اْلَواِقَف َعَلى قَ ْوِْلِْم َأَّنَّ

ُهوِت َوالنَّاُسوِت، ُثَّ َعاُدوا ِإىَل قَ ْوِل اْليَ ْعُقوبِيَِّة، فَ َقاُلوا: ِإنَّ َمْرََيَ َوَلَدْت ِإَْلًا وَ  َوُهَو -َأنَّ اْلَمِسيَح َبْيَ الًلَّ
ُهوَت َوالنَّاُسوَت ِعْنَد مَجَاَعِتِهْم ََل  وَن ِف َذِلكَ اْسٌم ََيَْمُع الًلَّ َماَت ِِبجْلََسِد َوَأنَّ اَّللََّ َلَْ مَيُْت،  -َيُشكُّ

َقالََتْيِ ِإَلَّ َما َوالَِّذي َقْد َوَلَدْتُه َمْرََيُ َقْد َماَت ِبَْوَهِر ًَنُسوتِِه، َفَكْيَف َيُكوُن َميٌِّت َلَْ مَيُْت؟ َوَهْل َبْيَ اْلمَ 
 ْرٌق؟اْختَ َلُفوا ِفيِه ِمَن الطََّباِئِع ف َ 

ْسُم اجْلَاِمُع َوِإَذا َكانُوا َقِد اْعرَتَُفوا أبَِنَّ َمْرََيَ َوَلَدِت اَّللََّ، َوَأنَّ الَِّذي َوَلَدْتُه َمْرََيُ َوُهَو اْلَمِسيُح اَِل 
ُهوِت َوالنَّاُسوِت َقْد َماَت، فَ َهْل َوقَ َعِت اْلِوََلَدُة َواْلَمْوُت َوَساِئُر  َعاِل الَّيِت َُتِْكي لِْلَجْوَهَرْيِن، ِلًلَّ اأْلَف ْ

َا فُِعَلْت ِِبْلَمِسيِح ِإَلَّ َعَلْيِهَما؟  النََّصاَرى َأَّنَّ
 َفَكْيَف َيِصحُّ ِلِذي َعْقٍل ِعَباَدُة َمْوُلوٍد ِمِن اْمَرَأٍة َبَشرِيٍَّة َقْد َماَت َوًَنلَْتُه اْلِعَلُل َواآْلفَاُت؟

ُح تَ َناُقَضُهْم  ُهوُت َوالنَّاُسوُت َشْخٌص َواِحٌد َوأُقْ ُنوٌم قُ ْلُت: َومِمَّا يُ َوضِّ ُْم يَ ُقوُلوَن: ِإنَّ اْلَمِسيِح َوُهَو الًلَّ َأَّنَّ
َُما َجْوَهَراِن ِبطَِبيَعَتْيِ َوَمِشيئَ َتْيِ فَ يُ ْثِبُتوَن   َواِحٌد َمَع قَ ْوِْلِْم َأَّنَّ

 أيش قاَل املعل اُق على: "قْلُت"؟الشيخ: 
 سَن هللاُ إليكما عندي شيءٌ أحالقارئ: 

 : يعين حُيتَمُل أْن يكوَن من املؤل اف، وإاله منالشيخ
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 عندَّن تعليقطالب: 
 عندك تعليٌق؟الشيخ: 
 قاَل: هذا كالُم الشهيخا تعقيًبا على كالما احلسنا بنا أيوبطالب: 

 كلُّه كالٌم، ما يف، فحنَي يقوُل: قلُت...، كأن هذا توجيٌه حسنٌ يبدو كذا، ألنهه  الشيخ: 
ُهوُت َوالنَّاُسوُت َشخْ  ُْم يَ ُقوُلوَن: ِإنَّ اْلَمِسيِح َوُهَو الًلَّ ُح تَ َناُقَضُهْم َأَّنَّ ٌص َواِحٌد القارئ: قُ ْلُت: َومِمَّا يُ َوضِّ

َُما َجْوَهَرانِ  ُنوٌم َواِحٌد َمَع قَ ْوِْلِْم َأَّنَّ ُنوًما َواِحًدا، َويَ ُقوُلوَن:  َوأُق ْ ِبطَِبيَعَتْيِ َوَمِشيئَ َتْيِ فَ يُ ْثِبُتوَن لِْلَجْوَهَرْيِن أُق ْ
ُنوٌم َواِحٌد، َوَجْوَهٌر َواِحٌد، َوهُ  َو َثًَلثَُة ُهَو َشْخٌص َواِحٌد، ُثَّ يَ ُقوُلوَن: ِإنَّ َربَّ اْلَعاَلِمَي ِإَلٌه َواِحٌد، َوأُق ْ

ُنوًما َواِحًدا، َمَع َأنَّ َمشِ َأقَانِيَم، فَ يَ ث ْ  يَئَة بُ ُتوَن لِْلَجْوَهِر اْلَواِحِد َثًَلثََة َأقَانِيَم، َولِْلَجْوَهَرْيِن اْلُمتَِّحَدْيِن أُق ْ
ُهوُت يُ ْثِبُتوَن َْلَُما َمِشيئَ َتْيِ َوطَِبيَعَتْيِ  ، َوَمَع َهَذا ُُهَا اأْلَقَانِيِم الثًََّلثَِة ِعْنَدُهْم َواِحَدٌة، َوالنَّاُسوُت َوالًلَّ

فَ  ُنوَم ِِبلصِّ ُروا اأْلُق ْ َناُقِض َسَواٌء َفسَّ ُنوٌم َواِحٌد، َوَهَذا يَ ْقَتِضي َغايََة الت َّ ِة، َأِو ِعْنَدُهْم َشْخٌص َواِحٌد، أُق ْ
َفِة، َأْو َأيِّ َشْيٍء قَاُلوُه. اِت َمَع الصِّ ْخِص، َأِو الذَّ  الشَّ

ُ َأنَّ الَِّذي اًَل، ِبًَِلِف َما يَ ُقولُُه َوُهَو يُ َبيِّ ًَل ُجهَّ َن َتَكلَُّموا ِِبََذا اْلَكًَلِم َما َتَصوَُّروا َما قَالُوُه، َبْل َكانُوا ُضًلَّ
ْثِليِث ْم ِف اأْلَْنِبَياُء فَِإنَُّه َحقٌّ، َفِلَهَذا ََل يُوَجُد َعِن اْلَمِسيِح َوََل َغرْيِِه ِمَن اأْلَْنِبَياِء َما يُ َواِفُق قَ ْوْلَُ  الت َّ

َواًَل ُُمَالِ  َاِد َوََنِْو َذِلَك ممَّا ابْ َتَدُعوُه ِبَغرْيِ مَسٍْع َوَعْقٍل، َبْل أَْلَقْوا َأق ْ ْرِع َواْلَعْقِل.َواأْلَقَانِيِم َواَِلُتِّ  َفًة لِلشَّ
ْسطُورِيَِّة َقْد َخالَُفوا اْليَ ْعُقوبِيََّة َواْلَمِلَكانِيََّة ِف ُثَّ قَاَل اْْلََسُن ْبُن أَيُّوَب: ُثَّ َوَجْدًَن النََّصاَرى اْلَمْعُروِفَي ِِبلنَّ 

 َعاُدوا ِإىَل َشِبيِه قَ ْوِْلِْم قَ ْوْلِِْم ِبَشْخَصْيِ َْلَُما َمِشيَئٌة َواِحَدٌة، َوَأنَّ الطَِّبيَعَتْيِ اُتَََّدََت َفَصاَرََت ِبَِهٍة َواِحَدٍة، ُثَّ 
َا َوَلَدْت ِف َأنَّ َمْرََيَ َوَلَدتِ  قْ َراُر أبََِّنَّ  اْلَمِسيَح، فَِإَذا َكاَنْت َوَلَدِت اْلَمِسيَح فَ َقْد َلزَِمُهْم َوَوَجَب َعَلْيِهُم اْْلِ

ُهوَت َوالنَّاُسوَت اْلُمتَِّحَدْيِن.  َهَذا الًلَّ
ُُم اْخَتاُروا  ِلَذِلَك أَْلَفاظًا َزوَُّقوَها َوَقَدُروا ِِبَا التَّْموِِيَه َعَلى َوَقْد رََجَع اْلَمْعََن ِإىَل قَ ْوِل اْليَ ْعُقوبِيَِّة، ِإَلَّ َأَّنَّ

ْيِء ُهَو اْلُمَمازُِج  اِمِع، َوَلَْ ُيَصّرُِحوا ِِبْلَقْوِل َكَتْصرِيِح اْليَ ْعُقوبِيَِّة؛ أِلَنَّ اْلُمتَِّحَد ِِبلشَّ َلُه َواْلُمْجَتِمُع َمَعُه السَّ
ُهوِت ََلْ َحَّتَّ َصاَر َمازُِجُه َوُهَو َشي ْ  َرارِِهْم َأنَّ النَّاُسوَت ُمْنُذ اُتَََّد ِِبلًلَّ ُدوا اْلَقْوَل ِبِِق ْ ًئا َواِحًدا، ُثَّ َأكَّ

ْيَء َهْل ُهَو ِإَلَّ ََيِْري جَمَْراُه ِف َسائِِر ُمتَ َفرَّقَاتِِه ِمْن ُضرٍّ َونَ فْ  ٍع، َوَخرْيٍ َوَشرٍّ، يُ َفارِْقُه، َفَما َلَْ يُ َفاِرِق الشَّ
 َوَحاَجٍة َوِغًَن؟

َوَلٌد ُمتَِّحٌد ِبَشْيٍء قَاَل: َوَأمَّا قَ ْوُْلُْم: ِإنَّ َمْرََيَ َوَلَدِت اْلَمِسيَح بَِناُسُوتِِه فَ َهِذِه ُأْغُلوطٌَة، َوِإَلَّ َفَكْيَف يُوَلُد 
ْيِء؟ وََكْيَف َيُكوُن َذاَك َوُهْم يَ ُقوُلوَن  ؟ َوَهْل َيِصحُّ َهَذا آَخَر جُمَاِمٌع َلُه ُدوَن َذِلَك الشَّ ِإنَُّه َلَْ يُ َفارِْقُه َقطُّ

َواِقَعًة َعَلى ِعْنَد َأْهِل النََّظِر؟ َأَولَْيَس اْْلُْكُم ِعْنَد ُكلِّ ًَنِظٍر َوِمْن ُكلِّ ِذي َعْقٍل يُوِجُب َأْن َتُكوَن اْلِوََلَدُة 



يخ عبدالّرحمن بن ناصر البّراك  هـ 1439
ّ

 مؤسسة وقف الش

 

 14 اللجنة العلمية|  إعداد

 

َاِد َومبَِ  ُهوِت َوالنَّاُسوِت َمًعا؟ مبَْعََن اَِلُتِّ ْعََن اَِلْسِم اجْلَاِمِع ِلًَلُهوِت َوالنَّاُسوِت َوُهَو اْلَمِسيُح، وََكَذِلَك الًلَّ
يًعا، َوَأْن َيُكوَن اْلَبْطُن َقْد َحَواُُهَا؟  اْْلَْمُل ِِبَِما مجَِ

يِنَها ِِبلتَّْموِيَهاِت اْلُمَشكَِّكِة قَاَل: فَِإْن جلُّوا ِف اْلَباِطِل َوَدافَ ُعوا َعْن قَِبيِح َهِذِه اْلَمَقاَلِة، َوَماُلوا ِإىَل َُتْسِ 
ُعُه، َوَذِلَك َأنَّ   َشرِيَعَة ِإميَاَِّنُِم ِلَمْن َقُصَرْت َمْعرِفَ ُتُه، فَ َنْحُن نُِقيُم َعَلْيِهْم َشاِهًدا ِمْن أَنْ ُفِسِهْم ََل مُيِْكنُ ُهْم َدف ْ

ُهْم حبَْضَرِة الَّيِت أَلََّفَها َْلُْم ُرَؤَساُؤُهْم ِمَن اْلَبطَارَِكِة َواْلمَ  طَارِنَِة َواأْلََساِقَفِة َواأْلَْحَباِر ِف ِديِنِهْم َوَذِوي اْلِعْلِم ِمن ْ
َعَشَر رَُجًًل، َيِصُفوَن  اْلَمِلِك ِعْنَد اْجِتَماِعِهْم ِمْن آفَاِق اأْلَْرِض مبَِديَنِة "ُقْسطَْنِطيِنيََّة" وََكانُوا َثًَلََثِاَئٍة َوََثَانَِيةَ 

ُمْ  ، َوََل يَِتمُّ َْلُْم َنطَُقوا ِِبَا ِبُروِح اْلُقُدِس، َوِهَي الَّيِت ََلْ ََتَْتِلْف مَجَاَعتُ ُهْم ِعْنَد اْخِتًَلِفِهْم ِف اْلَمَقاََلِت ِفيَها َأَّنَّ
َشْيٍء، َصاِنِع َما يُ َرى َوَما ََل  قُ ْرَِبٌن ِإَلَّ ِِبَا َعَلى َهَذا النََّسِق الَِّذي نُ بَ يُِّنُه: نُ ْؤِمُن ِِبَّللَِّ اأْلَِب، َماِلِك ُكلِّ 

، ِإَلٌه َحقٌّ ِمْن يُ َرى، َوِِبلرَّبِّ اْلَواِحِد َيُسوَع اْلَمِسيِح اْبِن اَّللَِّ اْلَواِحِد، ِبْكِر اخْلًََلِئِق ُكلَِّها، َولَْيَس مبَْصُنوعٍ 
، ِمْن َجْوَهِر أَبِيِه، الَِّذي بَِيِدِه أُْتِقَنِت اْلَعَوا َلُ، َوُخِلَق ُكلُّ َشْيٍء، الَِّذي ِمْن َأْجِلَنا َمْعَشَر اْلَبَشِر، ِإَلٍه َحقٍّ

َد ِمْن ُروِح اْلُقُدِس، َوَصاَر ِإْنَساًًن، َوُحِبَل ِبِه َوُوِلدَ  َماِء، َوََتَسَّ ِمْن َمْرََيَ  َوِمْن َأْجِل َخًَلِصَنا نَ َزَل ِمَن السَّ
َم قِ  َ َوُصِلَب َأَيَّ يطُوَس ْبِن بِيًَلطُوَس، َوُدِفَن، َوقَاَم ِف اْليَ ْوِم الثَّاِلِث َكَما ُهَو َمْكُتوٌب، َوَصِعَد اْلبَ ُتوِل، َوأَتَلَّ

َماِء، َوَجَلَس َعْن ميَِِي أَبِيِه، َوُهَو ُمْسَتِعدٌّ لِْلَمِجيِء ََترًَة ُأْخَرى لِْلَقَضاِء َبْيَ اأْلَْمَوا ِت َواأْلَْحَياِء، ِإىَل السَّ
ْفَراِن ُروِح اْلُقُدِس اْلَواِحِد ُروِح اْْلَقِّ الَِّذي خَيُْرُج ِمْن أَبِيِه ُروٌح، َوجمَِيُئُه، َومبَْعُموِديٍَّة َواِحَدٍة ِلغُ َونُ ْؤِمُن بِ 

يِسيٍَّة َسِليِخيٍَّة َجاثِِليِقيٍَّة، َوِبِقَياَمِة أَْبَدانَِنا، َوِِبْْلََياةِ  اِئَمِة ِإىَل أََبِد اآْلِبِديَن. اخْلَطَاََي، َوِبََماَعٍة َواِحَدٍة ِقدِّ  الدَّ
هذا نصُّ ما يسمُّونه ِبألمانة، وهي ات افاقيهٌة اتهفقوا يف عقيدَتم على ما تضمهنته هذه األمانُة، الهيت الشيخ: 

رك به، سبحانه وتعاىل عمها يقولون علوًّا   ا مشتملٌة على الكفر ِبهلل، والش ا كبريًا، هي خيانٌة، أعظُم خيانٍة؛ أَّنه
يَح اْبَن َمْرََيَ َوَما أُماُروا إااله لايَـ  ًدا اَل إاَلَه إااله ُهَو }اَتهَُذوا َأْحَباَرُهْم َورُْهَباََّنُْم أَْرَِبًِب ماْن ُدونا اَّللها َواْلَمسا ْعُبُدوا إاهَلًا َواحا

 .[31]التوبة: ُسْبَحانَُه َعمها ُيْشراُكوَن{
 

ميَاِن ِِبَا، َوَبْذِل اْلُمَهِج ِفيَها، َوِإْخَراِج اأْلَنْ ُفِس دُ  رِيَعُة ََيَْتِمُع َعَلى اْْلِ وََّنَا القارئ: قَاَل: فَ َهِذِه الشَّ
 مَجَاِهريُُهْم ِمَن اْلَمِلَكانِيَِّة َواْليَ ْعُقوبِيَِّة َوالنَّْسطُورِيَِّة.

يًعا أبَِنَّ ا َلُه اْْلَقُّ ِمَن َوَقِد اْعرَتَُفوا ِفيَها مجَِ َها اْْلِ لرَّبَّ اْلَمِسيَح الَِّذي َهِذِه ِصَفُتُه َعَلى َما اقْ َتَصْصَناُه ِمن ْ
َد ِمْن ُروِح اْلُقُدِس، َوَصاَر ِإْنَساًًن َوُحِبَل بِِه َوُوِلَد ِمْن مَ  َماِء َوََتَسَّ ، نَ َزَل ِمَن السَّ َلِه اْْلَقِّ َ اْْلِ ْرََيَ اْلبَ ُتوِل َوأتَََلَّ

 َوُصِلَب.
ِة؟  َهٌة َأْو َعَلَقٌة يَ تَ َعلَُّق ِِبَا اْلَعِنُت اْلُمَداِفُع َعِن اْْلُجَّ َراِر ُشب ْ ق ْ  قَاَل: فَ َهْل ِف َهَذا اْْلِ
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 َعَلَقٌة وإال ُعلقٌة؟ فهل فهلالشيخ: 
َهٌة َأْو ُعلقٌة يَ تَ َعلَُّق ِِبَا اْلَعِنُت الْ  قْ َراِر ُشب ْ ِة؟ فَ َتَدب َُّروا َهَذا اْلَقْوَل القارئ: فَ َهْل ِف َهَذا اْْلِ ُمَداِفُع َعِن اْْلُجَّ

فَِإنَُّكْم ِإْن قُ ْلُتْم: ََي َمْعَشَر النََّصاَرى، فَِإنَُّه ََل مُيِْكُن َأَحٌد ِمْنُكْم َأْن خَيُْرَج َعْنُه، َوََل َأْن َيْدَفَع َما َصرََّح ِبِه، 
ُ، فَ  ا يَ ُقوُلوَن، َوِإْن قُ ْلُتْم: ِإنَّ اْلَمْقُتوَل اْلَمْصُلوَب ُهَو اَّللَّ َمْرََيُ َعَلى قَ ْوِلُكْم َوَلَدِت اَّللََّ، ُسْبَحانَُه َوتَ َعاىَل َعمَّ

ُتْم، فَإِ ِإنَُّه ِإْنَساٌن َفَمْرََيُ َوَلَدْت ِإْنَساًًن، َوِف َذِلَك َأمْجَُع بُْطًَلِن َشرِيَعِة ِإميَاِنُكْم، فَاْخَتاُروا َأيَّ  نَّ اْلَقْوَلْيِ ِشئ ْ
يِن.  ِفيِه نَ ْقَض الدِّ

ْمَرَأٌة آَدِميٌَّة، ُثَّ قَاَل: َوَقْد َيَُِب َعَلى َذِوي اْلُعُقوِل َأْن تَ ْزُجَرُهْم ُعُقوُْلُْم َعْن ِعَباَدِة ِإَلٍه َوَلَدْتُه َمْرََيُ، َوِهَي ا
ٍة َوَسَقٍم، َوَخْوٍف َمَكَث َعَلى اأْلَْرِض َثًَلِثَي َسَنًة ََتِْري َعَلْيِه َأْحَكاُم اآْلَدمِ  يَِّي ِمْن ِغَذاٍء َوتَ ْربَِيٍة، َوِصحَّ

ِة ِمْن َأسْ  ُعوا أَنَُّه َكاَن ِمْنُه ِف تِْلَك اْلُمدَّ ُهوتِيَِّة َشْيٌء، َوَأْمٍن، َوتَ َعلٍُّم َوتَ ْعِليٍم، ََل يَ تَ َهيَُّأ َلُكْم َأْن َتدَّ َباِب الًلَّ
َي ُكلَِّها ِمْن َحاَجِتِهْم َوَضُرورَاِِتِْم َوُُهُوِمِهْم َوُِمَِنِهْم َوَتَصرُّفَاِِتِْم َُمَْرٌج، ُثَّ َأْحَدَث َوََل َلُه ِمْن َأْحَواِل اآْلَدِميِّ 

ِة الطَّوِيَلِة َما   بَ ْعَد َهِذِه اْلُمدَّ
ُ هللُا تعاىل يقوُل يف املسيح وأم اه: الشيخ:  {}َكاََّن ََيُْكاَلنا الطهَعاَم اْنظُْر َكْيَف نـَُبني ا  [75]املائدة:  هَلُُم اآْلَََيتا

ما ليَسا إهلنيا؛ أنه اْللَه ال يكوُن إاله غنيًّا، ال يكوُن مفتقارًا إىل األكل، ويضاُف إىل هذا  فهذا يدلُّ على أَّنه
منه من يقوُل: إنه هذا فيه إشارٌة على أنهه حيصُل منهما احلدُث؛ ألنه َمن َيكُل الطهعاَم حيتاُج إىل اخلالص 

د ايَقٌة َكاََّن ََيُْكاَلنا بقضاءا احلاجةا،  يُح اْبُن َمْرََيَ إااله َرُسوٌل َقْد َخَلْت ماْن قـَْبلاها الرُُّسُل َوأُمُُّه صا }َما اْلَمسا
لا ، }َكاََّن ََيُْكاَلنا الطهَعاَم{ فهذا يدلُّ على بطالنا إهليهتاهما من هذين الوجهني: من أص[75]املائدة:الطهَعاَم{ 

، وما يقتضيها األكُل من احلدث.  األكلا
 

بُ وَّ  ِة الطَّوِيَلِة َما َأْحَدثَُه ِمْن ِإْظَهاِر َأْمِر اَّللَِّ تَ َعاىَل َوالن ُّ اِت َواآْلََيِت اْلَباِهَرِة القارئ: ُثَّ َأْحَدَث بَ ْعَد َهِذِه اْلُمدَّ
ِة اَّللَِّ تَ َعاىَل، َوَقْد َكاَن عنَد  تُُه ِف اْلُمْعِجَزِة ِبُقوَّ َها، َفَكاَنْت ُمدَّ َغرْيِِه ِمَن اأْلَْنِبَياِء ِمثْ ُلَها َوَما ُهَو َأْعَلى ِمن ْ

ْن َحْبٍس َوَضْرٍب َذِلَك َأَقلَّ ِمْن َثًَلِث ِسِنَي، ُثَّ انْ َقَضى َأْمُرُه مبَا َيِصُفوَن أَنَُّه انْ َقَضى ِبِه َويَ ْنُسُبونَُه ِإلَْيِه مِ 
نِيَل قَ ْتٍل، فَ َهْل تَ ْقَبُل اْلُعُقوَل َما يَ ُقوُلوَن ِمْن َأنَّ ِإَْلًا ًَنَل ِعَباُدُه ِمْنُه، ِمْثَل َما َتْذُكُروَن أَنَُّه َوَقْذٍف، َوَصْلٍب وَ 

 ِمْنُه؟
ُهوِت ِبِه، فَِإْن أتََوَّْلُتْم َأنَّ َذِلَك َحلَّ ِِبجلِْْسِم، َولَْيَس ِِبْلِقَياِس َُيَْتِمُل َذِلَك ِلَما َشَرْحَناُه ِمْن مَ  َاِد الًلَّ ْعََن اُتِّ

ُهوتِيَُّة ِبِه، َوَحلَِّت الرُّوُح ِفيِه، َوَقْد َأْْنََبُه اَّللَُّ تعاىل  َدِت الًلَّ َعَلى َما تَ ْزُعُموَن َأفَ َلْيَس َقْد َوَقَع ِبِْسٍم تَ َوحَّ
َض ِإلَْيِه اْلَقَضاَء َبْيَ اْلعِ  َباِد ِف اْليَ ْوِم الَِّذي ََيَْتِمُع ِفيِه اأْلَوَُّلوَن َواآْلِخُروَن َوَتِصُفوَن خِلًََلِص اخْلَْلِق، َوفَ وَّ
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َوابِيَت ِفيَها ُشَهَداُء َلُكْم أبَِنَّ اأْلَ  ْيِدَي الَّيِت لِْلِحَساِب، َوَقْد َوَجْدًَنُكْم تُ ْؤِثُروَن َأْخَبارًا ِف قَ ْوٍم َعَرُضوا الت َّ
َها َجفَّْت، َأْو َهْل ًنَ  َل َأَحًدا ِمَن اجْلَزَِع َواْْلََلِع َواْلَغمِّ َواْلَقَلِق َوالتََّضرُِّع ِإىَل اَّللَِّ ِف ِإزَاَلِة َما َحلَّ ُبِسَطْت ِإلَي ْ

ْْنِيِل أَنَُّه ًَنَلُه، َوَوَجْدًَن اْلُكُتَب تُ ْنِبُئ أِبَنَُّه نِيَل ِمْن ُجوْرِجيَس َأحَ  َعَلى ِد ِمْن َكاَن ِبِه، ِمْثَل َما ُُيَْكى ِف اْْلِ
ِديِد ِِبْلَقْتِل َواْْلَْرِق َوالنَّْشِر ِِبْلَمَناِشرِي َما ََلْ ُيْسَمْع مبِْثِلِه  ِف َأَحٍد ِمَن اخْلَْلِق، ِديِن اْلَمِسيِح ِمَن اْلَعَذاِب الشَّ

 َوًَنَل َخْلًقا َكِثريًا ِمْن َتًَلِمَذتِِه أَْيًضا َعَذاٌب َشِديٌد.
ا َكاَن اْلُملُ  ُه ِمَن الرُُّجوِع َعْن َأْدََيَِّنِْم ِإىَل اْلُكْفِر الَِّذي َكاَن َوِقيَل: َلمَّ وُك اْلُمَحارِبُوَن َْلُْم َيُسوُموََّنُْم ِإَيَّ

 اَن مُيِْكنُ ُهمُ ُأولَِئَك اْلُمُلوُك َعَلْيِه َفَصرَبُوا َعَلى َذِلَك َواْحَتَسُبوا أَنْ ُفَسُهْم، فَ َلْم يَ ْهُربُوا ِمَن اْلَمْوِت، َوَقْد كَ 
َواِل َجَزًعا َوََل اْْلََرُب ِمْن بَ َلٍد ِإىَل بَ َلٍد، َواَِلْسِتَتاُر َوِإْخَفاُء َأْشَخاِصِهْم، َوَما َأْظَهُروا ِف َحاٍل ِمْن تِْلَك اأْلَحْ 

ُهْم َما َكانُوا يَ َناُلوَن بِ  ُهْم.َهَلًعا، َوُهْم بَ ْعُض اآْلَدِميَِّي التَّاِبِعَي َلُه، أِلَنَُّه ُخفَِّف َعن ْ  ِه بَِتْأيِيِد اَّللَِّ َعزَّ َوَجلَّ ِإَيَّ
 قَاَل: ُثَّ نَ ُقوُل قَ ْوًَل آَخرَ 

 إىل هناالشيخ: 
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فاُت(  )األمساُء والصِّ
ٍد، وعلى آِلِه  القارئ: بسِم هللِا الرَّمحِن الرَّحيِم، اْلمُد هلِل ربِّ العاملَي، وصلَّى هللُا وسلََّم على نبيِّنا ُممَّ

 عَي.وصحِبِه أمج
ِة حديِثِه على: َِبِب  -رمَحُه هللُا تعاىل-قاَل اْلماُم اْلافُظ البيهقيُّ  فاِت" ِف تتمَّ ِف كتاِبِه: "األمساِء والصِّ

ُتْم{قَ ْوِل اَّللَِّ َعزَّ َوَجلَّ:  ُ الرُُّسَل فَ يَ ُقوُل َماَذا ُأِجب ْ  [109]املائدة: }يَ ْوَم ََيَْمُع اَّللَّ
ثَنا أَبُو اْلَعبَّاِس ُمَُ  ، قَاََل: حدَّ َلِميُّ ُد ْبُن يعقوَب، قاَل: َأْخرَبًََن أَبُو َعْبِد اَّللَِّ اْْلَاِفُظ، َوأَبُو َعْبِد الرَّمْحَِن السُّ مَّ

َثِِن أَبُو َبْكِر ْبُن َأِب النَّْضِر، قاَل: أخربَ  ثَنا ُممد ْبُن ِإْسَحاَق الصَّاَغاِنُّ، قاَل: َحدَّ ًن أَبُو النَّْضِر، َعِن حدَّ
، َعْن أََنِس ْبِن مَ  ْعِبِّ ، َعْن ُسْفَياَن، َعْن ُعبَ ْيٍد اْلُمْكِتِب، َعْن ُفَضْيِل ْبِن َعْمٍرو، َعِن الشَّ -اِلٍك اأْلَْشَجِعيِّ

)َهْل َتْدرُوَن ممَّا َضِحَك، فَ َقاَل: فَ  -َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -، قَاَل: ُكنَّا َمَع َرُسوِل اَّللَِّ -َرِضَي اَّللَُّ َعْنهُ 
، َأَلَْ َتُِْرِن ِمَن قَاَل: قُ ْلَنا: اَّللَُّ َوَرُسولُُه َأْعَلُم، قَاَل: َأْضَحُك؟(  )ِمْن ُُمَاطََبِة اْلَعْبِد رَبَُّه، يَ ُقوُل: ََي َربِّ

َعَلى نَ ْفِسي ِإَلَّ َشاِهًدا ِمِنِّ قَاَل: فَ يَ ُقوُل: َفَكَفى الظُّْلِم؟ قَاَل: يَ ُقوُل: بَ َلى، قَاَل: فَ يَ ُقوُل: فَِإِّنِ ََل ُأِجيُز 
ِطِقي، قَاَل: بِنَ ْفِسَك َعَلْيَك َشِهيًدا، َوِِبْلِكَراِم اْلَكاتِِبَي ُشُهوًدا قَاَل: فَ ُيْخَتُم َعَلى ِفيِه َويُ َقاُل أِلَرَْكانِِه: انْ 

َنهُ    َوَبْيَ اْلَكًَلِم، قَاَل: فَ يَ ُقوُل: بُ ْعًدا َلُكنَّ َوُسْحًقا فَ َعْنُكنَّ ُكْنُت ُأًَنِضُل(.تَ ْنِطُق أبَِْعَماِلِه، ُثَّ قَاَل: خُيَلِّي بَ ي ْ
 َرَواُه ُمْسِلٌم ِف الصَِّحيِح َعْن َأِب َبْكِر ْبِن َأِب النَّْضِر.

ُد ْبُن َعْبِد اَّللَِّ اْْلَاِفُظ، قاَل: أخربًن أَبُو َعْبِد اَّللَِّ  ثَنا َأمْحَُد ْبُن َأْخرَبًََن ُُمَمَّ ُد ْبُن يَ ْعُقوَب، قاَل: حدَّ  ُُمَمَّ
ثَنا ُشْعَبُة، عَ  ُد، يَ ْعِِن اْبَن َجْعَفٍر قاَل: حدَّ ثَنا ُُمَمَّ اٍر، قاَل: حدَّ ُد ْبُن َبشَّ ثَنا ُُمَمَّ ْن َأِب َسَلَمَة، قاَل: حدَّ

ْعُت أََنَس ْبَن َماِلٍك  ، قَاَل: مسَِ ُ َعْنهُ رَ -ِعْمَراَن اجْلَْوِنِّ ُث، َأنَّ النَِّبَّ  -ِضَي اَّللَّ ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -ُُيَدِّ -َصلَّى اَّللَّ
ُ َعزَّ َوَجلَّ: أَلَْهَوُن َأْهِل النَّاِر َعَذاًِب يَ ْوَم اْلِقَياَمِة: َلْو َكاَن َلَك َما َعَلى اأْلَْرِض ، قَاَل:  ِمْن َشْيٍء )يَ ُقوُل اَّللَّ

يَ ُقوُل: نَ َعْم، فَ يَ ُقوُل َلُه: َقْد َأَرْدُت ِمْنَك َما ُهَو َأْهَوُن ِمْن َهَذا، َوأَْنَت ِف ُصْلِب آَدَم َأُكْنَت تَ ْفَتِدي ِبِه؟ ف َ 
اٍر. َأْن ََل ُتْشِرَك ِب، فَأَبَ ْيَت ِإَلَّ َأْن ُتْشِرَك(. ِد ْبِن َبشَّ  َرَواُه اْلُبَخاِريُّ َوُمْسِلٌم ِف الصَِّحيِح َعْن ُُمَمَّ

ثَنا ِإبْ َراهِ َأْخرَبًنَ  ُد ْبُن ُعَمَر ْبِن َحْفٍص الزَّاِهُد، قاَل: حدَّ ثَنا أَبُو َبْكٍر ُُمَمَّ يُم ْبُن  أَبُو طَاِهٍر اْلَفِقيُه، قاَل: حدَّ
، قاَل: أخربًن وَِكيٌع، َعِن اأْلَْعَمِش، َعْن َأِب َصاِلٍح، َعْن َأِب َسِعيٍد   - َعْنهُ َرِضَي اَّللَُّ -َعْبِد اَّللَِّ اْلَعْبِسيُّ

يَ ْوَم اْلِقَياَمِة: ََي آَدُم، ُقْم  -عزَّ وجلَّ –)يَ ُقوُل اَّللَُّ : -َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ 
ْيَك َوَسْعَدْيَك َواخْلَرْيُ ِف َيَدْيَك، َي ربِّ َوَما بَ عْ  ُث النَّاِر؟ قَاَل: فَابْ َعْث بَ ْعَث النَّاِر، قَاَل: فَ يَ ُقوُل: لَب َّ

}َوَتَضُع ُكلُّ َذاِت مَحٍْل  فَ يَ ُقوُل: ِمْن ُكلِّ أَْلٍف ِتْسُعِماَئٌة َوِتْسَعٌة َوِتْسُعْوَن قَاَل: َفِحيَنِئٍذ َيِشيُب اْلَمْوُلودُ 
قَاَل: فَ يَ ُقوُلوَن: َوأَي ُّنَا [ 2]اْلج: مَحَْلَها َوتَ َرى النَّاَس ُسَكاَرى َوَما ُهْم ِبُسَكاَرى َوَلِكنَّ َعَذاَب اَّللَِّ َشِديٌد{
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: )ِتْسُعِماَئٌة َوِتْسَعٌة َوِتْسُعوَن ِمْن َيَُْجوَج -َصلَّى اَّللَُّ َعلَْيِه َوَسلَّمَ -َذِلَك اْلَواِحُد؟ فَ َقاَل َرُسوُل اَّللَِّ 
ُ َأْكرَبُ، فَ َقاَل َرسُ  َوَمْأُجوَج َوِمْنُكْم َواِحٌد(، ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -وُل اَّللَِّ قَاَل: فَ َقاَل النَّاُس: اَّللَّ )َواَّللَِّ : -َصلَّى اَّللَّ

َواَّللَِّ ِإِّنِ أَلَْرُجو َأْن  ِإِّنِ أَلَْرُجو َأْن َتُكونُوا رُبَُع َأْهِل اجْلَنََّة، َواَّللَِّ ِإِّنِ أَلَْرُجو َأْن َتُكونُوا ثُ ُلَث َأْهِل اجْلَنَِّة،
)َما أَنْ ُتْم : -َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -اَل: َفَكربََّ النَّاُس، فَ َقاَل َرُسوُل اَّللَِّ ، قَ َتُكونُوا ِنْصَف َأْهِل اجْلَنَِّة(

ْوَداِء ِف الث َّوْ  َعَرِة السَّ ْعَرِة اْلبَ ْيَضاِء ِف الث َّْوِر اأْلَْسَوِد، َأِو الشَّ َرَواُه  ِر اأْلَبْ َيِض(.يَ ْوَمِئٍذ ِف النَّاِس ِإَلَّ َكالشَّ
َبَة َعْن وَِكيٍع، َوَأْخَرَجُه اْلُبَخاِريُّ ِمْن َوْجٍه آَخَر َعِن اأْلَ ُمسْ   ْعَمِش.ِلٌم ِف الصَِّحيِح َعْن َأِب َبْكِر ْبِن َأِب َشي ْ

ثَنا أَبُو َبْكِر ْبُن ِإْسَحاَق ِإْمًَلًء، قاَل: أخربًن أَبُو  ُد ْبُن َوَأْخرَبًََن أَبُو َعْبِد اَّللَِّ اْْلَاِفُظ، قاَل: حدَّ ، َوُُمَمَّ اْلُمَثَنَّ
ثَنا أَبُو َعَوانََة، َعْن قَ َتاَدَة، َعْن صَ  ٌد، قاَل: حدَّ ثَنا ُمَسدَّ ، قاَل: حدَّ ْفَواَن ْبِن أَيُّوَب، َواْْلَِديُث أِلَِب اْلُمَثَنَّ

ُهَما-ُُمِْرٍز، قَاَل: ِإنَّ رَُجًًل َسَأَل اْبَن ُعَمَر  َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه -ْعَت َرُسوَل اَّللَِّ َكْيَف مسَِ   -َرِضَي اَّللَُّ َعن ْ
)َيْدنُو َأَحدُُكْم ِمْن رَبِِّه َحَّتَّ َيَضَع َكنَ َفُه َعَلْيِه، فَ يَ ُقوُل: َعِمْلُت َكَذا يَ ُقوُل ِف النَّْجَوى؟ قَاَل:  -َوَسلَّمَ 

نْ َيا َوَأًَن َأْغِفُرَها َلَك اْليَ ْوَم قَاَل: ُثَّ يُ ْعَطى وََكَذا؟ فَ يَ ُقوُل: نَ َعْم، فَ يُ َقّرِرُُه، ُثَّ يَ ُقوُل: َقْد َسرَتُْت َعلَ  ْيَك ِف الدُّ
َرُءوا ِكَتابَِيْه{ ِكَتاَب َحَسَناتِِه َأْو يُ ْنَشُر ِكَتاُب َحَسَناتِِه َوُهَو قَ ْولُُه: َوَأمَّا اْلَكاِفُر  [19]اْلاقة: }َهاُؤُم اق ْ

( َرَواُه [18]هود: }َأََل َلْعَنُة اَّللَِّ َعَلى الظَّاِلِمَي{ ِذيَن َكَذبُوا َعَلى اَّللَِّ َوَرُسوِلهِ َواْلُمَناِفُق فَ يُ َناَدْوَن: َهُؤََلِء الَّ 
ٍد، َوَأْخَرَجُه ُمْسِلٌم ِمْن َوْجَهْيِ آَخَرْيِن َعْن قَ َتاَدَة.  اْلُبَخاِريُّ ِف الصَِّحيِح َعْن ُمَسدَّ

ُد ْبُن َأمْحََد ْبُن َخْنٍب َأْخرَبًََن أَبُو اْلَقاِسِم َعْبُد اخْلَالِ  ُن، قاَل: أخربًن أَبُو َبْكٍر ُُمَمَّ ِق ْبُن َعِليٍّ اْلُمَؤذِّ
ثَنا مَحَّاُد ْبنُ  ثَنا َُيََْي ْبُن َأِب طَاِلٍب، قاَل: أخربًن زَْيُد ْبُن اْْلَُباِب، قاَل: حدَّ ، قاَل: حدَّ  َسَلَمَة اْلبَ ْغَداِديُّ

ُد ْبُن ِإْسَحاَق  -ُهَو اأْلََصمُّ -ْبِد اَّللَِّ اْْلَاِفُظ، قاَل: أخربًن أَبُو اْلَعبَّاِس )ح( َوَأْخرَبًََن أَبُو عَ  ثَنا ُُمَمَّ قاَل: حدَّ
ثَنا مَحَّاُد ْبُن َسَلَمَة، َعْن ََثِبٍت اْلبُ َناِنِّ  ، َعْن الصَّاَغاِنُّ، قاَل: أخربًن َحَسُن ْبُن ُموَسى اأْلَْشَيُب، قاَل: حدَّ

)يَ ُقوُل قَاَل:  -َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -قَاَل: ِإنَّ َرُسوَل اَّللَِّ  -َرِضَي اَّللَُّ َعْنهُ -اِفٍع، َعْن َأِب ُهَريْ َرَة َأِب رَ 
، َكْيَف َأُعوُدَك، َوأَْنَت َربُّ -َعزَّ َوَجلَّ -اَّللَُّ    اْلَعاَلِمَي؟: ََي اْبَن آَدَم َمِرْضُت فَ َلْم تَ ُعْدِن، فَ يَ ُقوُل: ََي َربِّ

َأَما َعِلْمَت َأنَّ َعْبِدي ُفًَلًًن َمِرَض فَ َلْم تَ ُعْدُه، َأَما َعِلْمَت أَنََّك َلْو ُعْدَتُه، َلَوَجْدَتِِن ِعْنَدُه،  فَ يَ ُقوُل:
ُتَك فَ َلْم َتْسِقِِن، فَ ي َ  ، وََكْيَف َأْسِقيَك، َوأَْنَت َربُّ اْلَعاَلِمَي؟ فَ يَ ُقوُل: ََي اْبَن آَدَم، اْسَتْسَقي ْ ُقوُل: َأْي َربِّ

َتُه، -تَ َباَرَك َوتَ َعاىَل -فَ يَ ُقوُل  : َأَما َعِلْمَت َأنَّ َعْبِدي ُفًَلًًن اْسَتْسَقاَك فَ َلْم َتْسِقِه؟ َأَما َعِلْمَت أَنََّك َلْو َسَقي ْ
: ََي اْبَن آَدَم، اْسَتْطَعْمُتَك، فَ َلْم ُتْطِعْمِِن، فَ يَ ُقوُل: -َعزَّ َوَجلَّ -َّللَُّ َلَوَجْدَت َذِلَك ِعْنِدي؟ قَاَل: َويَ ُقوُل ا

، وََكْيَف ُأْطِعُمَك، َوأَْنَت َربُّ اْلَعاَلِمَي؟ فَ يَ ُقوُل: َأَما َعِلْمَت َأنَّ َعْبِدَي ُفًَلًًن اْسَتْطَعَمكَ  ، فَ َلْم َأْي َربِّ
 َلْفُظ َحِديِث اأْلَْشَيِب، َوِف ِرَوايَِة زَْيِد ْبِن اْْلَُباِب:ْطَعْمَتُه، َلَوَجْدَت َذِلَك ِعْنِدي(. ُتْطِعْمُه؟ َأَما ِإنََّك َلْو أَ 
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َومبَْعَناُه قَاَل ِف َِبِقي اْْلَِديِث، َأْخَرَجُه ُمْسِلٌم ِف الصَِّحيِح ِمْن َحِديِث  «فَ َلْو ُعْدَتُه َلَوَجْدَت َذِلَك ِعْنِدي»
 َأَسٍد، َعْن مَحَّاٍد، َوِفيِه َأنَّ َذِلَك يَ ُقولُُه يَ ْوَم اْلِقَياَمِة.َِبِْز ْبِن 

ْعَلُم َحَّتَّ قال الشيخ: َوِف اْسِتْفَساِر َهَذا اْلَعْبِد َما َأْشَكَل َعَلْيِه َدلِيٌل َعَلى ِإَِبَحِة ُسَؤاِل َمْن ََل يَ ْعَلُم َمْن ي َ 
ِإَذا َأْمَكَن اْلُوُصوُل ِإىَل َمْعرِفَِتُه، َوِفيِه َدلِيٌل َعَلى َأنَّ اللَّْفَظ َقْد يَرُِد  يَِقَف َعَلى اْلُمْشِكِل ِمَن اأْلَْلَفاظِ 

َعاَم َعَلى نَ ْفِسِه ُمْطَلًقا َواْلُمَراُد ِبِه َغرْيُ َما َيُدلُّ َعَلْيِه ظَاِهُرُه، فَِإنَُّه َأْطَلَق اْلَمَرَض َواَِلْسِتْسَقاَء َواَِلْسِتطْ 
 [5]اجملادلة: }ِإنَّ الَِّذيَن ُُيَادُّوَن اَّللََّ َوَرُسوَلُه{: -َعزَّ َوَجلَّ -ِبِه َوِلٌّ ِمْن َأْولَِيائِِه َوُهَو َكَما قَاَل اَّللَُّ  َواْلُمَرادُ 

، [7]ُممد: }ِإْن تَ ْنُصُروا اَّللََّ يَ ْنُصرُْكْم{، َوقَ ْولُُه: [57]األحزاب: }ِإنَّ الَِّذيَن يُ ْؤُذوَن اَّللََّ َوَرُسوَلُه{َوقَ ْولُُه: 
َأْي: َوَجْدَت َرمْحَيِت َوثَ َواِب ِعْنَدُه، َوِمثْ ُلُه قَ ْولُُه َعزَّ  )َلَوَجْدَتِِن ِعْنَدُه(َواْلُمَراُد ِبَِميِع َذِلَك َأْولَِياُؤُه َوقَ ْولُُه: 

 َأْي: َوَجَد ِحَسابَُه َوِعَقابَُه.[ 39]النور: ُه{}َوَوَجَد اَّللََّ ِعْنَدُه فَ َوفَّاُه ِحَسابَ َوَجلَّ: 
ُء يَ ْوَمِئٍذ بَ ْعُضُهْم لِبَ ْعٍض َعُدوٌّ ِإَلَّ اْلُمتَِّقَي{: -َعزَّ َوَجلَّ -َِبُب قَ ْوِل اَّللَِّ   [67]الزخرف: }اأْلَِخًلَّ

، ويف القرآن من هذا الكثرُي، خيرُب حسُبك، كلُّ ما تقدهَم يذكُرها الشهيُخ دلياًل على أنه هللَا قاَل ويقولُ  الشيخ:
ُتم"، ويقوُل لعيسى بن مرَي:  بـْ {هللاُ عمها يقوله للنهاس يوَم القيامةا، يقوُل للرُّسل: "ماذا ُأجا  }أَأَْنَت قـُْلَت لالنهاسا

ُتْم تـَْزُعُموَن{، ويقوُل للمشركني: [116]املائدة: }َماَذا ، ويقوُل للنهاس: [22]األنعام: }أَْيَن ُشرََكاؤُُكُم الهذايَن ُكنـْ
ُتُم اْلُمْرَسلانَي{ ، كلُّ هذا من الكالما الهذي يتكلهُم به الرهبُّ يوَم القيامةا، فُعلاَم من ذلك أنه هللَا [65]القصص: َأَجبـْ

مبا شاَء كيف  يتكلهُم مبشيئٍة، يتكلهُم مبا شاَء إذا شاَء كيف شاَء، وهو ل يزْل كذلَك، ل يزْل متكل اًما إذا شاءَ 
 شاَء.

  ؟)ابَن آدَم مرْضُت...(توجيُه: طالب: 
 احلديث؟الشيخ: 
 إي نعمطالب: 

 توجيه...؟الشيخ: 
...()طالب:   ].....[ ََي اْبَن آَدَم َمراْضُت فـََلْم تـَُعْدنا

: احلديُث ُمفسهٌر، يعين َمن يفهُم منه أنه هللَا الشيخ:  ميرُض فهو جاهٌل يعين احلديُث كما قاَل شيُخ اْلسالما
بدالالتا الكالم، لكن أضاَف هللاُ، جعَل، يقوُل شيُخ اْلسالم هبذه العبارةا: جعَل مرَضُه مرَضُه، وجوَعُه 
رًا ذلك مبا ذكَر أبنهك لو عْدَتُه لوجْدَتين عنَده،  جوَعه، يعين: جعَل مرَض العبدا مرَضه، وجوَعه جوَعه، مفس ا

َته لوجْدتَ   ذلك عندي، فليَس...، احلديُث ال يدلُّ على أنه هللَا جيوُع، أو ميرُض أو ولو أطعْمَته أو سقيـْ
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ا جاَء هذا الكالم لتعظيما شأنا عيادةا املريض  حيتاُج إىل السُّقيا؛ أنه ذلك كلُّه منتٍف عن هللا عقاًل وشرًعا، وإَّنه
 الصهاحلني.املستسقي احملتاج من أولياءا هللاا، وإطعاُم املستطعاما من عبادا هللا 

وهذه العبوديهُة هي العبوديهُة اخلاصهُة، وال شكه أنه  )مرَض عبدي ... جاَع عبدي ... استسقاَك عبدي(
، وكذلك إطعاُم العبدا الصهاحل وسقيا العبدا الصهاحل وإْن   عيادَة املريضا من عبادا هللا الصهاحلني من أجل ا القرِبتا

لكن ال شكه أنه اْلحساَن إىل أولياء )يف كل ا كبٍد رطبٍة أجٌر( ا حَّته احليوان كان اْلطعاُم واْلحساُن مشروعً 
 : ، إذن فليَس يف )ال تصحْب إاله مؤمًنا وال َيكْل طعاَمَك إاله تقيٌّ(هللاا أفضُل وأكمُل، كما جاء يف احلديثا

ما يدلُّ على أنه هللَا جيوُع وميرُض بل احلديُث ُمفسهٌر أبنهه جعَل مرَض عبداه مرَضه، وجعَل جوَعه احلديث 
 جوَعه، وفسهَر ذلك مبا ذكَر أبنهك لو زرتَُه لوجدَتين عنَده، ولو أطعمَته لوجدَت ذلك عندي، إىل آخره.
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 )اجلواُب الكاِف(
ٍد وعلى آِلِه وصحِبِه أمجعَي. أمَّا بعُد:القارئ: اْلمُد هلِل ربِّ العاملَي، وص  لِّ اللَّهمَّ وسلِّْم على نبيِّنا ُممَّ

مُة ابُن القيِِّم  اِف": -رمَحُه هللاُ تعاىل-قاَل العًلَّ واِء الشَّ  ِف كتاِبِه: "اجلواِب الكاِف ل ِمن سأَل عن الدَّ
َا ُُتْدِ  نُوِب َواْلَمَعاِصي: َأَّنَّ ُث ِف اأْلَْرِض أَنْ َواًعا ِمَن اْلَفَساِد ِف اْلِمَياِه َواْْلََواِء، فصٌل: َوِمْن آََثِر الذُّ

}َظَهَر اْلَفَساُد ِف اْلرَبِّ َواْلَبْحِر مبَا َكَسَبْت أَْيِدي النَّاِس َوالزُّْروِع، َوالثَِّماِر، َواْلَمَساِكِن، قَاَل تَ َعاىَل: 
 [41]الرُّوِم: ْم يَ ْرِجُعوَن{لُِيِذيَقُهْم بَ ْعَض الَِّذي َعِمُلوا َلَعلَّهُ 

ْرُث َوالنَّْسُل، قَاَل جُمَاِهٌد: ِإَذا َوِلَ الظَّاَلُ َسَعى ِِبلظُّْلِم َواْلَفَساِد فَ َيْحِبُس اَّللَُّ ِبَذِلَك اْلَقْطَر، فَ يَ ْهِلُك اْلَْ 
ُ ََل ُيُِبُّ اْلَفَساَد، ُثَّ قَ َرَأ:   [41]الرُّوِم:اآليَة  َواْلَبْحِر مبَا َكَسَبْت أَْيِدي النَّاِس...{}َظَهَر اْلَفَساُد ِف اْلرَبِّ َواَّللَّ

}َظَهَر رَِمُة: ُثَّ قَاَل: َأَما َواَّللَِّ َما ُهَو حَبْرُُكْم َهَذا، َوَلِكْن ُكلُّ قَ ْريٍَة َعَلى َماٍء َجاٍر فَ ُهَو حَبٌْر، َوقَاَل ِعكْ 
 ، َأَما ِإِّنِ ََل َأُقوُل َلُكْم: حَبْرُُكْم َهَذا، َوَلِكْن ُكلُّ قَ ْريٍَة َعَلى َماٍء.[41:]الرُّومِ  اْلَفَساُد ِف اْلرَبِّ َواْلَبْحِر{

 َوقَاَل قَ َتاَدُة: َأمَّا اْلرَبُّ فََأْهُل اْلَعُموِد، َوَأمَّا اْلَبْحُر فََأْهُل اْلُقَرى َوالّرِيِف. 
}َوَما َيْسَتِوي اْلَبْحَراِن َهَذا َعْذٌب فُ َراٌت َسائٌِغ  حَبًْرا، فَ َقاَل: قُ ْلُت: َوَقْد مَسَّى اَّللَُّ تَ َعاىَل اْلَماَء اْلَعْذبَ 

 [12]فَاِطٍر: َشَرابُُه َوَهَذا ِمْلٌح ُأَجاٌج{
اكِ  َا ِهَي اأْلََّْنَاُر اجْلَارِيَُة، َواْلَبْحُر اْلَماِلُح ُهَو السَّ ى اْلُقَرى الَّيِت ُن، َولَْيَس ِف اْلَعاَلَِ حَبٌْر ُحْلٌو َواِقٌف، َوِإَّنَّ َفَسمَّ

َها اْلِمَياُه اجْلَارِيَُة ِِبْسِم تِْلَك اْلِمَياِه.  َعَلي ْ
نُوُب.[ 41]الرُّوِم: }َظَهَر اْلَفَساُد ِف اْلرَبِّ َواْلَبْحِر{َوقَاَل اْبُن زَْيٍد:   قَاَل: الذُّ

نُوَب َسَبُب اْلَفَساِد الَِّذي َظَهَر، وَ  نُوُب نَ ْفُسَها قُ ْلُت: َأرَاَد َأنَّ الذُّ ِإْن َأرَاَد َأنَّ اْلَفَساَد الَِّذي َظَهَر ُهَو الذُّ
رُّ [ 41]الرُّوِم: }لُِيِذيَقُهْم{فيكوُن قولُُه:  ْقُص َوالشَّ ْعِليِل، َوَعَلى اأْلَوَِّل فَاْلُمَراُد ِِبْلَفَساِد: الن َّ ََلَم اْلَعاِقَبِة َوالت َّ

 ِف اأْلَْرِض ِعْنَد َمَعاِصي اْلِعَباِد، َفُكلََّما َأْحَدثُوا َذنْ ًبا َأْحَدَث اَّللَُّ َْلُْم ُعُقوبًَة، َكَما َواآْلََلُم الَّيِت ُُيِْدثُ َها اَّللَُّ 
ُ َلُكْم ِمْن ُسْلطَانِِه ُعُقوبًَة.  َلِف: ُكلََّما َأْحَدثْ ُتْم َذنْ ًبا َأْحَدَث اَّللَّ  ويف نسخٍة: "مان سلطاناكم".قَاَل بَ ْعُض السَّ

نُوُب َوُموِجَباُِتَا، َوَيُدلُّ َعَلْيِه قَ ْولُُه تَ َعاىَل:  -َواَّللَُّ َأْعَلمُ -َوالظَّاِهُر  }لُِيِذيَقُهْم َأنَّ اْلَفَساَد اْلُمَراَد ِبِه الذُّ
ْيَء اْلَيِسرَي ِمْن َأعْ  [41]الرُّوِم: بَ ْعَض الَِّذي َعِمُلوا{ َا َأَذاقَ َنا الشَّ َمالَِنا، َوَلْو َأَذاقَ َنا ُكلَّ فَ َهَذا َحالَُنا، َوِإَّنَّ

 َأْعَمالَِنا َلَما تَ َرَك َعَلى َظْهرَِها ِمْن َدابٍَّة.
َمرَّ َرُسوُل اَّللَِّ »ْد َوِمْن أَتِْثرِي َمَعاِصي اَّللَِّ ِف اأْلَْرِض َما ُيَِلُّ ِِبَا ِمَن اخْلَْسِف َوالزَََّلِزِل، َومَيَْحُق بَ رََكتَ َها، َوقَ 

 - َعَلْيِه َوَسلَّمَ َصلَّى اَّللَُّ -
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وإن كاَنْت هذه احلوادُث هلا أسباٌب كما يقاُل، هلا أسباٌب طبيعيهٌة فهي بقدرا هللاا هلا أسباٌب طبيعيهٌة الشيخ: 
كما يذكرون -وهلا أسباٌب من قابلا أفعالا العبادا، كما حيدث من زالزل وإْن كاَن هلا أسباٌب طبيعيهٌة 

 ميتنُع أن تكوَن هلا أسباٌب من أفعال العبادا من الكفر واملعاصي، وهكذا ما فهذا ال -أصحاب الكونيهات
حيدُث يف األرض من فسادا األحوالا وفسادا الطهبائعا وإن كاَن للنهاس فيه تسبُّب مثل ما يذكرون اآلن من أنه 

غيريًا لطبائعاها، وما يُعربهُ عنه بــ احلروَب ِبألسلحة الكيماويهة ّتدُث يف اجلو ا ويف اهلواء ويف األرضا فساًدا وت
 "فسادا البيئةا وتغريُّا البيئةا"، كلُّ هذا بقدر هللاا، وألفعالا العبادا أعظُم أتثرٍي يف حدوثا هذه الشُّرور.

 
ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -َمرَّ َرُسوُل اَّللَِّ »القارئ: َوَقْد  ِمْن ُدُخوِل ِدََيرِِهْم، َوِمْن  َعَلى ِدََيِر ََثُوَد، َفَمنَ َعُهمْ  -َصلَّى اَّللَّ

َواِضِح، ُشْرِب ِمَياِهِهْم، َوِمَن اَِلْسِتْسَقاِء ِمْن آَِبرِِهْم، َحَّتَّ َأَمَر َأْن يُ ْعَلَف اْلَعِجُي الَِّذي ُعِجَن مبَِياِههِ  ْم لِلن َّ
 « لَِتْأِثرِي ُشْؤِم اْلَمْعِصَيِة ِف اْلَماءِ 

 ْن اَل يـُْعَلفَ عندَّن أحسَن هللا إليك: أَ طالب: 
 : نعم؟الشيخ

نيُ طالب:   َحَّته أََمَر َأْن ال يـُْعَلَف اْلَعجا
 حَّت يُعَلف؟الشيخ: 
نَ طالب:  نُي الهذاي ُعجا  َحَّته أََمَر َأْن ال يـُْعَلَف اْلَعجا

 َأْن ال؟الشيخ: 
 نعمطالب: 

 هذا غلٌط، أْن يُعَلَف. أن يُعَلفَ الشيخ: 
 نسخة: أْن ال يُعَلَف، وذكَر تعليًقا عليه قاَل: خطأ ذكَر احملق اُق عندي: يفالقارئ: 
 خطأٌ ظاهرٌ الشيخ: 

نُوِب ِف نَ ْقِص الثَِّماِر َوَما ُترمى ِبِه ِمَن اآْلفَاِت.  القارئ: وََكَذِلَك ُشْؤِم أَتِْثرِي الذُّ
َماُم َأمْحَُد ِف ُمْسَنِدِه ِف ِضْمِن َحِديٍث قَاَل: ُوِجَدْت  ِف َخَزاِئَن بَ ْعِض َبِِن أَُميََّة، ِحْنطٌَة اْْلَبَُّة َوَقْد ذََكَر اْْلِ

ُبُت ِف زََمِن اْلَعْدِل.  َها: َهَذا َكاَن يَ ن ْ  ِبَقْدِر نَ َواِة التَّْمَرِة، َوِهَي ِف ُصرٍَّة َمْكُتوٌب َعَلي ْ
ُ ُسْبَحانَُه َوتَ َعاىَل مِبَا َأحْ  نُوِب.وََكِثرٌي ِمْن َهِذِه اآْلفَاِت َأْحَدثَ َها اَّللَّ  َدَث اْلِعَباُد ِمَن الذُّ

ُْم َكانُوا يَ ْعَهُدوَن الثَِّماَر َأْكرَبَ ممَّا ِهَي اآْلَن، وََكثِ  رٌي ِمْن َهِذِه اآْلفَاِت َوَأْخرَبَِن مَجَاَعٌة ِمْن ُشُيوِخ الصَّْحَراِء َأَّنَّ
َا َحَدَثْت   ِمْن قُ ْرٍب.الَّيِت ُتِصيبُ َها ََلْ َيُكونُوا يَ ْعرُِفوََّنَا، َوِإَّنَّ
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ِْمِذيُّ ِف َجاِمِعِه َعْنُه َصلَّى اَّللَُّ َعلَ  نُوِب ِف الصَُّوِر َواخْلَْلِق، فَ َقْد َرَوى الرتِّ ْيِه َوَسلََّم أَنَُّه قَاَل: َوَأمَّا أَتِْثرُي الذُّ
َماِء ِستُّوَن ِذرَاًعا، َوََلْ يَ َزِل اخْلَْلقُ  ُ آَدَم َوطُولُُه ِف السَّ ُقُص َحَّتَّ اآْلَن(.)َخَلَق اَّللَّ   يَ ن ْ

ُر هللُا  ا ُيَطهِّ اأْلَْرَض ِمَن الظََّلَمِة َواخْلََونَِة َواْلَفَجَرِة، وخُيْرُِج َعْبًدا ِمْن ِعَباِدِه ِمْن َأْهِل  -سبحانُه وتعاىل–وَلمَّ
ُمِلَئْت َجْورًا، َويَ ْقُتُل اْلَمِسيُح اْليَ ُهوَد  فَ َيْمأَلُ اأْلَْرَض ِقْسطًا َكَما -َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -بَ ْيِت نَِبيِِّه 

يَن الَِّذي بَ َعَث اَّللَُّ ِبِه َرُسوَلُه، َُتْرُِج اأْلَْرُض بَ رََكاِِتَا، َوتَ ُعوُد َكَما َكا َنْت، َحَّتَّ ِإنَّ َوالنََّصاَرى، َويُِقيُم الدِّ
َر بَِعرٍي، وإنَّ اْلِعَصابََة ِمَن النَّاِس لََيْأُكُلوِن الرُّمَّانََة َوَيسْ  ُقوُد ِمَن اْلِعَنِب َوق ْ َتِظلُّوَن بِِقْحِفَها، َوَيُكوُن اْلُعن ْ

ا َطُهَرْت ِمَن اْلَمَعاِصي َظهَ  َرْت ِفيَها آََثُر اللِّْقَحَة اْلَواِحَدَة لََتْكِفي اْلِفَئاَم ِمَن النَّاِس، َوَهِذِه أِلَنَّ اأْلَْرَض َلمَّ
نُوُب َواْلُكْفُر، َوََل رَْيَب َأنَّ اْلُعُقوَِبِت الَّيِت أَنْ َزَْلَا اَّللَُّ ِف اأْلَْرضِ اْلرَبََكِة ِمَن اَّللَِّ ت َ  َها الذُّ بَِقَيْت  َعاىَل الَّيِت َُمََقت ْ

نُوِب الَّيِت ِهَي آََثُر تِْلَك اجْلََراِئِم الَّيِت  َبْت ِِبَا آََثرَُها َسارِيًَة ِف اأْلَْرِض َتْطُلُب َما ُيَشاِكُلَها ِمَن الذُّ  ُعذِّ
َك اجْلََرائِِم، اأْلَُمُم، فَ َهِذِه اآْلََثُر ِف اأْلَْرِض ِمْن آََثِر تِْلَك اْلُعُقوَِبِت، َكَما َأنَّ َهِذِه اْلَمَعاِصي ِمْن آََثِر تِلْ 

 فَ تَ َناَسَبْت حكمُة اَّللَِّ َوُحْكَمُه اْلَكْوِنُّ َأوًََّل َوآِخًرا
ُّ تـََناَسَبْت َكلاَمةُ طالب:    اَّللها َوُحْكَمُه اْلَكْونا

 أيش فيه؟الشيخ: 
 عندي هكذاطالب: 

 عندك أيش؟الشيخ: 
رًاطالب:  ه أَوهاًل َوآخا  تـََناَسَبْت َكلاَمُة اَّللها َوُحْكَمُه اْلَكْونا

ا ّتريفٌ القارئ:   مذكورة عندي: "كلمُة هللاا" وذكَر أَّنه
 فـَتَـَناَسَبْت؟الشيخ: 
رًاالقارئ:  ه أَوهاًل َوآخا  حكمُة اَّللها َوُحْكَمُه اْلَكْونا
 هذا الصهحيح، حكمُة هللاا وحكَمه، أيش اخلطأ؟الشيخ: 
  يف نسخة: "كلمة هللاا" وهذه ذكرالقارئ: 
 ال، حكمة حكمةالشيخ: 
ا ّتريفٌ القارئ:   احملق اق أَّنه
ُّ الشيخ:   َوُحْكَمُه اْلَكْونا

 ِمَن اجْلَِنايَِة، القارئ: فَ تَ َناَسَبْت حكمة اَّللَِّ َوُحْكَمُه اْلَكْوِنَّ َأوًََّل َوآِخًرا، وََكاَن اْلَعِظيُم ِمَن اْلُعُقوبَِة لِْلَعِظيمِ 
، َوَهَكَذا َُيُْكُم ُسْبَحانَُه َبْيَ َخْلِقِه ِف َداِر اْلرَبْزَِخ َوَداِر اجْلَزَ   اِء.َواأْلََخفُّ ِلأْلََخفِّ
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ا قَاَرَن اْلَعْبَد َواْستَ ْوىَل َعَلْيِه نُزَِعتِ  لَُّه َوَدارَُه، فَِإنَُّه َلمَّ ْيطَاِن َوُمَِ اْلرَبََكُة ِمْن ُعُمرِِه َوَعَمِلِه  َوأتََمَّْل ُمَقارَنََة الشَّ
ا أَث ََّرْت طَاَعُتُه ِف اأْلَْرِض َما أَث ََّرْت نُزَِعتِ  اْلرَبََكُة ِمْن ُكلِّ ُمَِلٍّ َظَهَرْت ِفيِه طَاَعُتُه،  َوقَ ْوِلِه َورِْزِقِه، َوَلمَّ

ا َكاَن اجْلَِحيَم ََلْ َيُكْن ُهَناَك َشْيٌء ِمَن الرَّوِح َوالرَّمْحَِة َواْلرَبََكِة.   وََكَذِلَك َمَسْكُنُه َلمَّ
نُوِب:   َفْصٌل: َوِمْن ُعُقوَِبِت الذُّ

َا ُتْطِفُئ ِمَن اْلَقْلِب ًَنَر الْ  يِع اْلَبَدِن، فَاْلَغرْيَُة َأَّنَّ َغرْيَِة الَّيِت ِهَي ِْلََياتِِه َوَصًَلِحِه َكاْْلََرارَِة اْلَغرِيزِيَِّة ِْلََياِة مجَِ
َفاِت اْلَمْذُموَمِة، َكَما خُيْرُِج اْلِكرُي ُخْبَث ا َهِب وَ َحَرارَتُُه َوًَنرُُه الَّيِت َُتْرُِج َما ِفيِه ِمَن اخْلُْبِث َوالصِّ اْلِفضَِّة لذَّ
ُهْم َغرْيًَة َعَلى نَ ْفِسِه َوَخاصَِّتِه َوُعُموِم النَّاِس،  َوِْلََذا َكاَن النَِّبُّ َواْْلَِديِد، َوَأْشَرُف النَّاِس َوَأْعًَلُهْم ُِهًَّة َأَشدُّ

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ - ُ ُسْبَحانَهُ  -َصلَّى اَّللَّ   َأَشدَّ ِغرْيًَة ِمْنُه َأْغرَيَ اخْلَْلِق َعَلى اأْلُمَِّة، َواَّللَّ
 َغرْيًَة، كذا قْل، أحسنالشيخ: 

)أَتَ ْعَجُبوَن ِمْن َغرْيَِة القارئ: َأَشدَّ َغرْيًَة ِمْنُه، َكَما ثَ َبَت ِف الصَِّحيِح َعْنُه َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم أَنَُّه قَاَل: 
ُ َأْغرَيُ  (َسْعٍد؟ أَلًََن َأْغرَيُ ِمْنُه، َواَّللَّ  ِمِنِّ

ٍد َما أحٌد َأْغرَيَ ِمَن اَّللَِّ َأْن يَ ْزِنَ َعْبَدُه َوِف الصَِّحيِح أَْيًضا َعْنُه أَنَُّه قَاَل ِف ُخْطَبِة اْلُكُسوِف:  )ََي أُمََّة ُُمَمَّ
 َأْو تَ ْزِنَ َأَمَتُه(

 أََمُتُه، َعْبُدُه أََمُتهُ الشيخ: 
 ِنَ َأَمُتُه(القارئ: )َأْن يَ ْزِنَ َعْبُدُه َأْو تَ زْ 

َها َوَما َوِف الصَِّحيِح أَْيًضا َعْنُه أَنَُّه قَاَل:  ، ِمْن َأْجِل َذِلَك َحرََّم اْلَفَواِحَش َما َظَهَر ِمن ْ )ََل َأَحَد َأْغرَيُ ِمَن اَّللَِّ
، ِمْن َأْجِل َذِلَك َأْرَسَل الرُّ  رِيَن َوُمْنِذرِيَن، َوََل َأَحَد َأَحبُّ َبَطَن، َوََل َأَحَد َأَحبُّ ِإلَْيِه اْلُعْذُر ِمَن اَّللَِّ ُسَل ُمَبشِّ

، ِمْن َأْجِل َذِلَك أَْثََن َعَلى نَ ْفِسِه(  ِإلَْيِه اْلَمْدُح ِمَن اَّللَِّ
لَِّذي يُوِجُب َكَماَل َفَجَمَع ِف َهَذا اْْلَِديِث َبْيَ اْلَغرْيَِة الَّيِت َأْصُلَها َكَراَهُة اْلَقَباِئِح َوبُ ْغُضَها، وَُمَبَُّة اْلُعْذِر ا

ْحَساِن، َواَّللَُّ ُسْبَحانَُه  ِة َغرْيَتِهِ -اْلَعْدِل َوالرَّمْحَِة َواْْلِ ُيُِبُّ َأْن يَ ْعَتِذَر ِإلَْيِه َعْبُدُه، َويَ ْقَبَل ُعْذَر َمِن  -َمَع ِشدَّ
ِمَن اْرِتَكاِبِه َحَّتَّ يُ ْعِذَر ِإلَْيِهْم، َوأِلَْجِل َذِلَك َأْرَسَل اْعَتَذَر ِإلَْيِه، َوأَنَُّه ََل يُ َؤاِخُذ َعِبيَدُه ِِبْرِتَكاِب َما يَ َغاُر 

ْحَساِن، َوَِّنَايَُة اْلَكَماِل.  ُرُسَلُه َوأَنْ َزَل ُكتُ َبُه ِإْعَذارًا َوِإْنَذارًا، َوَهَذا َغايَُة اْلَمْجِد َواْْلِ
يَقاِع َواْلُعُقوبَِة ِمْن َغرْيِ ِإْعَذاٍر فَِإنَّ َكِثريًا ممَّْن يْشَتدُّ َغرْيَتُُه ِمَن اْلَمْخُلوِقيَ  ُة اْلَغرْيَِة َعَلى ُسْرَعِة اْْلِ  َُتِْمُلُه ِشدَّ

ُة اْلَغرْيَِة َأْن ِمْنُه، َوِمْن َغرْيِ قَ ُبوٍل ِلُعْذِر َمِن اْعَتَذَر ِإلَْيِه، َبْل َيُكوُن َلُه ِف نَ ْفِس اأْلَْمِر ُعْذٌر َوََل َتَدُعُه  ِشدَّ
َع ِف طُرُ  يَ ْقَبلَ  ِق اْلَمَعاِذيِر، َويَ َرى ُعْذرَُه، وََكِثرٌي ممَّْن يَ ْقَبُل اْلَمَعاِذيَر َُيِْمُلُه َعَلى قَ ُبوِْلَا ِقلَُّة اْلَغرْيَِة َحَّتَّ يَ تَ َوسَّ

ُهَما َغرْيُ ممَْ  ُهْم ِِبْلَقَدِر، وَُكلٌّ ِمن ْ ْطًَلِق.ُعْذرًا َما لَْيَس ِبُعْذٍر، َحَّتَّ يَ ْعِذَر َكِثرٌي ِمن ْ  ُدوٍح َعَلى اْْلِ
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َغُضَها أَنَُّه قَاَل:  -َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -َوَقْد َصحَّ َعِن النَِّبِّ  َها َما يَ ب ْ ُ، َوِمن ْ َها اَّللَّ )ِإنَّ ِمَن اْلَغرْيَِة َما ُيُِب ُّ
ُ اْلَغرْيَُة ِف َغرْيِ رِيَبٍة(  َغُضَها اَّللَّ ُ، فَالَّيِت يَ ب ْ  َر اْْلَِديَث.َوذَكَ اَّللَّ

َا اْلَمْمُدوُح اْقرِتَاُن اْلَغرْيَِة ِِبْلُعْذِر، فَ يَ َغاُر ِف ُمَِلِّ اْلَغرْيَِة، َويَ ْعُذُر ِف َمْوِضِع اْلُعذْ  ِر، َوَمْن َكاَن َهَكَذا فَ ُهَو َوِإَّنَّ
 اْلَمْمُدوُح َحقًّا.

ا مَجََع  ُلُغ َأَحٌد َأْن مَيَْدَحُه ِصَفاِت اْلَكَماِل ُكلََّها َكا -ُسْبَحانَهُ -َوَلمَّ َن َأَحقَّ ِِبْلَمْدِح ِمْن ُكلِّ َأَحٍد، َوََل يَ ب ْ
َبِغي َلُه، َبْل ُهَو َكَما َمَدَح نَ ْفَسُه َوأَْثََن َعَلى نَ ْفِسِه، فَاْلَغُيوُر َقْد َواَفَق رَبَُّه  ِف ِصَفٍة ِمْن  -ُسْبَحانَهُ -َكَما يَ ن ْ

َفُة ِإلَْيِه ِبزَِماِمِه، َوَأْدَخَلْتُه َعَلى رَبِِّه، َوَأْدنَ ْتُه ِمْنهُ ِصَفاتِِه، َوَمْن َواَفَق اَّللََّ  ،  ِف ِصَفٍة ِمْن ِصَفاتِِه قَاَدْتُه تِْلَك الصِّ
 َوقَ رَّبَ ْتُه ِمْن َرمْحَِتهِ 

ا يرحُم هللاُ اَء، أنَت عفوٌّ ّتبُّ العفَو، ورحيٌم حيبُّ الرُِّح )اللههمه إنهَك عفوٌّ ّتبُّ العفَو(من جنس: الشيخ:  )إَّنه
فاهلُل حيبُّ من عباده أْن يتخلهقوا مبا هو من صفاته، ومعلوٌم أنه هذا جمرهُد اشرتاٍك يف مان عباداها الرُِّحاَء( 

اللهفظ، وأصُل املعىن وإاله فالعبُد ال يشارُك هللَا يف شيٍء من صفاته والرهبُّ ال يشارُك العبَد يف شيٍء من 
هللا من الرهِحةا ما خيتصُّ به، وللعبدا من الرهِحة ما خيتصُّ به، وله من العفو ما خيتصُّ به وهكذا صفاته، بل 

الغرية، فللها الغريُة، غريٌة خمتصهٌة به، والعبُد الغيوُر له غريٌة َتتصُّ به، فليس...، فهذا كلُّه ال يستلزُم التهشبيَه 
 خالفًا ملن ظنه ذلك. اختم، طويل؟

 ِبقي صفحة.ئ: القار 
ِف ِصَفٍة ِمْن ِصَفاتِِه، َوَمْن َواَفَق اَّللََّ ِف ِصَفٍة ِمْن ِصَفاتِِه قَاَدْتُه تِْلَك  -ُسْبَحانَهُ -فَاْلَغُيوُر َقْد َواَفَق رَبَُّه 

َفُة ِإلَْيِه ِبزَِماِمِه، َوَأْدَخَلْتُه َعَلى رَبِِّه، َوَأْدنَ ْتُه ِمْنُه، َوقَ رَّبَ ْتُه ِمنْ  َْتُه َُمُْبوًِب له، فَِإنَُّه  الصِّ  -ُسْبَحانَهُ -َرمْحَِتِه، َوَصريَّ
، َوُهَو َأَحبُّ ِإلَْيِه رَِحيٌم ُيُِبُّ الرُّمَحَاَء، َكِرٌَي ُيُِبُّ اْلُكَرَماَء، َعِليٌم ُيُِبُّ اْلُعَلَماَء، َقِويٌّ ُيُِبُّ اْلُمْؤِمَن اْلَقوِ  يَّ

يٌل ُيُِبُّ اجْلََماِل، وتْ ٌر ُيُِبُّ َأْهَل اْلَوْتِر.ِمَن اْلُمْؤِمِن الضَِّعيِف، حييٌّ حَ   َّتَّ ُيُِبَّ َأْهَل اْْلََياِء، مجَِ
َفاِت َوََتْنَ ُعُه ِمنَ  َا ُتوِجُب ِلَصاِحِبَها ِضدَّ َهِذِه الصِّ نُوِب َواْلَمَعاِصي ِإَلَّ َأَّنَّ  اَِلتَِّصاِف ِِبَا َوَلْو َلَْ َيُكْن ِف الذُّ

رَاَدُة تَ ْقَوى فَ َتِصرُي َعِزميَ َلَكَفى ِِبَا ُعقُ  َقِلُب َوْسَوَسًة، َواْلَوْسَوَسُة َتِصرُي ِإرَاَدًة، َواْْلِ ًة، ُثَّ وبًَة، فَِإنَّ اخْلَْطَرَة تَ ن ْ
هُ  ُر اخْلُُروُج ِمن ْ َئًة ََثبَِتًة رَاِسَخًة، َوِحيَنِئٍذ يَ تَ َعذَّ ُر عليه َتِصرُي ِفْعًًل، ُثَّ َتِصرُي ِصَفًة ََلزَِمًة َوَهي ْ َما َكَما يَ تَ َعذَّ

 اخْلُُروُج ِمْن ِصَفاتِِه اْلَقاِئَمِة ِبِه.
نُوَب َأْخَرَجْت ِمْن قَ ْلِبِه اْلَغرْيََة َعَلى نَ ْفِسِه َوَأهْ  ْت ُمًَلَبَسُتُه الذُّ ِلِه َوُعُموِم النَّاِس، َواْلَمْقُصوُد أَنَُّه ُكلََّما اْشَتدَّ

ا َحَّتَّ ََل َيْستَ ْقِبَح بَ ْعَد َذِلَك اْلَقِبيَح ََل ِمْن نَ ْفِسِه َوََل ِمْن َغرْيِِه، َوِإَذا َوَصَل َوَقْد َتْضُعُف ِف اْلَقْلِب جِ  دًّ
 ِإىَل َهَذا اْْلَدِّ فَ َقْد َدَخَل ِف َِبِب اْْلًََلِك.
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ُن اْلَفوَ  اِحَش َوالظُّْلَم ِلَغرْيِِه، َويُ َزيُِّنُه َلُه، َوَيْدُعوُه وََكِثرٌي ِمْن َهُؤََلِء ََل يَ ْقَتِصُر َعَلى َعَدِم اَِلْسِتْقَباِح، َبْل ُُيَسِّ
، َواجْلَنَّ  يُّوُث َأْخَبَث َخْلِق اَّللَِّ ُة َحَراٌم َعَلْيِه، وََكَذِلَك ِإلَْيِه، َوَُيُثُُّه َعَلْيِه، َوَيْسَعى َلُه ِف َُتِْصيِلِه، َوِْلََذا َكاَن الدَّ

 َغرْيِِه َوُمَزيُِّنُه َلُه، فَاْنظُْر َما الَِّذي مَحََلْت َعَلْيِه ِقلَُّة اْلَغرْيَِة!ُُمَلُِّل الظُّْلِم َواْلبَ ْغِي لِ 
يِن اْلَغرْيَُة، َوَمْن ََل َغرْيََة َلُه ََل ِديَن َلُه، فَاْلَغرْيَُة َُتِْمي الْ  َقْلَب فَ َتْحِمي لَُه َوَهَذا َيُدلَُّك َعَلى َأنَّ َأْصَل الدِّ

َقى ِعْنَدَها اجْلََوارَِح، فَ َتدْ  وَء َواْلَفَواِحَش، َوَعَدُم اْلَغرْيَِة مُيِيُت اْلَقْلَب، فَ َتُموُت َلُه اجْلََوارُِح؛ َفًَل يَ ب ْ َفُع السُّ
 َدْفٌع اْلبَ تََّة.

ِة الَّيِت َتْدَفُع اْلَمَرَض َوتُ َقاِوُمُه، فَِإَذا َذَهَبِت ا اُء اْلَمِحلَّ َوَمَثُل اْلَغرْيَِة ِف اْلَقْلِب َمَثُل اْلُقوَّ ُة َوَجَد الدَّ ْلُقوَّ
َن، َفَكاَن اْْلًََلُك، َوِمثْ ُلَها ِمْثُل َصَياِصيِّ اجْلَاُموِس الَّيِت َيْدَفعُ  ِِبَا َعْن نَ ْفِسِه  قَاِبًًل، َوَلَْ َيَِْد َداِفًعا، فَ َتَمكَّ

ُه.  َوَوَلِدِه، فَِإَذا ُكِسَرْت َطِمَع ِفيَها َعُدوُّ
 انتهى

رُها الغضُب هللا، فالغريُة تتضمهُن الغضَب، اْلنساُن السهويُّ املستقيُم، يغاُر الشيخ:  نسأُل هللَا...، الغريُة يفس ا
، ويغاُر على كذلك على حرماته وعلى أهلاه وخاصهته أن  على نفسه فال يسمُح لنفسه ِبقتحاما القبائحا

حًدا، وهلذا الدهيوث هو ميا ُت الغريةا، وهو الهذي يقرُّ يتدنهسوا بشيٍء من القبائح، بل يكون كارًها ال يقرُّ أ
اخلنا يف أهله، مي ات الغريةا، يقول الشهيخ يف هذا الفصل: إنه من آاثر املعاصي موُت الغرية، فُيعاَقُب اْلنساُن 

ه وال  بسبب ارتكاباه لبعض الذُّنوب أْن يفقَد الغريَة وال يكوُن عنَده استقباٌح للقبائح وال كراهةٌ  هلا من نفسا
فات، فالغريُة شرٌف وفضيلٌة وضدُّها الر اضا  من غريه، وهذا من أقبحا األحوال، فقُد الغريةا من أقبح الص ا

 والتههاوُن واالستسهاُل، االستسهاُل للذُّنوب واالستسهاُل للقبائح، نعوُذ ِبهلل من ذلك.
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 :األسئلة
أو عن أحِد الصَّحابِة أنَّ َمن صلَّى بعَد العشاِء  - عنهُ رضَي هللاُ -: هل ثبَت عن ابِن مسعوٍد 1السؤال

 أربَع ركعاٍت متَّصلًة كاَنْت كقياِم ليلِة القدِر؟
ورَد أنه النهيبه كاَن يصل اي أربًعا قبَل أْن يناَم، لكن هذا التهقدير ما علْمُته، ما أدري عنه، هللُا أعلُم، اجلواب: 

 َة القدرا هذا حيتاُج إىل تثبٍُّت.التهقديُر أبنهه يعدُل ليل
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َلى اْْلُرُّ  }ََي أَي َُّها الَِّذينَ : أشكَل عليَّ فهُم آيِة البقرِة: 2السؤال آَمُنوا ُكِتَب َعَلْيُكُم اْلِقَصاُص ِف اْلَقت ْ
اآليَة، كيَف العمُل لو كاَن القاتُل ذكًرا واألنثى هَي املقتولُة، وغرَي ذلَك ِمن  [178]البقرة:ِِبْْلُرِّ...{ 

 اْلاَلِت املختلفِة غرَي ما ذُِكَر ِف اآليِة؟
الثهابُت أنه الرهجَل يُقَتُل ِبملرأة، هذا هو الصهحيُح، إذن فال مفهوَم هذه مسألُة...، الصهحيُح واحلكُم اجلواب: 

أْلُنـَْثى{لقولاه:  األنثى تُقَتُل ِبألنثى، وليَس هذا املفهوُم مفهوَمه أنه األنثى ال يُقَتُل  [178]البقرة: }َواأْلُنـَْثى ِبا
اليهوديه يف اجلاريةا الهيت  -َصلهى اَّللهُ َعَلْيها َوَسلهمَ -الرهجُل، والصهواُب أنهه يُقَتُل هبا الرهجُل، كما قتَل النهيبُّ هبا 

.  قتَلها على أوضاٍح كاَنْت مَعها، رضه رأَسه كما فعَل، اقتصه من القاتلا مبثلا ما فعَل ِبملقتولا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : ما الفرُق بَي اْلدى وبَي الرُّشِد؟3السؤال
، واهلدى يُقاَبُل ِبلضهاللا اجلواب:  }َوإاْن يـََرْوا [ 146]األعراف: َسبايَل الرُّْشدا{ }َوإاْن يـََرْواالرُّشُد يُقاَبُل ِبلَغي ا

فالَغيُّ ضدُّ الرُّشدا، والرُّشُد: هو االستقامُة يف العمل، واهلدى: هو االستقامُة يف [ 146]األعراف: َسبايَل اْلَغي ا{
، وإذا اجتمَعا فـُر اَق بيَنهما، وإذا ذُكاَر اهلدى فإنهه يشمُل الرُّشَد، وإذا ذُكارَ  الرُّشُد وحَده دخَل فيه مَع  العلما

مفهوما اهلدى، فالرُّشُد يتضمهُن اهلدى، واهلدى يتضمهُن الرُّشَد، ولكن إذا ذُكارَا مًعا اهلدى والرُّشُد فرهْقنا بيَنهما 
، االستقامُة يف العلما وإصابُة احلق ا يف العلم، والرُّشَد يف العمل.  أبنه اهلدى يف العلما

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 : ذكَر شيُخ اْلسًلِم عن الَّذي أسلَم بعَد أْن كاَن نصرانيًّا أنَّ هناَك فرقًة امُسها األريسيَّةُ 4السؤال

 ريسيهة أو األريوسيهة، األريوسيهةاألالشيخ: 
القارئ: عقيدُِتم قريبٌة ِمن عقيدِة املسلمَي، فما هَي ُمالفُة هذِه الطَّائفِة للمسلمَي الَّيت جعَلْتهم 

 يكفروَن بديِن اْلسًلِم وَل ينقاُدوا لُه؟
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م ل ينفكُّوا عمها أمجُعوا عليه من العصبيهُة، التهعصُُّب، يعين: وإْن كانُوا خرَي طوائفا النهصارى فهاجلواب: 
م ل يتهبعوا الرهسوَل -َصلهى اَّللهُ َعَلْيها َوَسلهمَ -تكذيبا ُممهٍد  م ل  -عليه الصهالُة والسهالمُ -، فعالهُتهم أَّنه إمها أَّنه

 يصد اقوه أو صدهقوه ول يتهبعوه.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : هل يصحُّ للمرأِة مسَح الرَّأِس املُغطَّى ِبْلنَّاِء؟5السؤال
ها وهي على طهارٍة متسُح عليه، لكن ينبغي هلا أْن اجلواب:  تشده عليه مخارًا، هذا نعم، إذا لَبهَدْتُه على رأسا

 أحوُط.
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ِب الصَّحيِح" عن أِبطيِل النَّصارى : هل ما زاَل كلُّ ما قاَلُه شيُخ اْلسًلِم ِف كتاِبِه: "اجلوا6السؤال
ا تتغريَُّ بتغريُِّ الزَّماِن؟  موجوًدا ِف كتِبهم اْلاليَِّة، أم أَّنَّ

ا موجودٌة، وال بده أن يطرَأ عليها تطويٌر، تتطوهُر ِبجتماعاَتم وات افاقيهاَتم، فقد يكوُن كثرٌي اجلواب:  يظهُر أَّنه
 عقليهاَتم وتغريُّ أحواهلم، من طبيعةا النهاس أْن تتغريهَ أحواهُلم لألسباب املؤث ارةا منه موجوًدا، وقد يكوُن تغريهَ بتغريُّا 

م.  يف علوماهم ويف سلوكيهاَتا
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روِق، فهل يبدُأ بصًلِة 7السؤال ًرا لصًلِة الفجِر وَل يتبقَّ إَلَّ دقيقَتِي على الشُّ : إذا قاَم اْلنساُن متأخِّ
ُل سنََّة الفجِر؟  الفجِر ويؤجِّ

ملا  -ُة والسهالمُ عليها الصهال-يبادُر ويصل اي كما يصل اي من قبل، فإنه وقَته حنَي استيقَظ، فالرهسوُل اجلواب: 
َّنموا يف بعض أسفارهم وقاَم صلهى كما كاَن يصل اي، يعين ذهَب النهاُس ويتوضهؤون وصلهوا كما كانوا يصلُّون 

)َمن َّنَم عن صالٍة من قبل، بل يصل اي السُّنهَة كما كان يصل ايها من قبُل، ألنه وقَته...، خصوًصا أنهه معذوٌر 
 . وهللاُ أعلُم.إذا ذكَرها(أو نسَيها فليصل اها 
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