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 بسِم هللِا الّرمحِن الّرحيمِ 
 
 /18-14 " اآلية /احلجراتسورة " ؛تفسري -
 ..}َسَواٌء ِمْنُكْم َمْن َأَسرَّ اْلَقْوَل َوَمْن َجَهَر بِهِ يف تفسرِي سورِة الرَّعِد: قَ ْولُُه تَ َعاََل: أضواء البيان؛  -
ِة َهِذِه الشَّرِيَعِة ِمْن ُسْقِمَها ِبَِْربَ َعِة َأْوُجه  ُثَّ نَ ُقوُل قَ ْوًلا آَخَر:  اجلواب الصحيح؛ -  َقْد َنْسَتِدلُّ َعَلى ِصحَّ
ُء يَ ْوَمِئذ  بَ ْعُضُهْم لِبَ ْعض  َعُدوٌّ ِإًلَّ اْلُمتَِّقيَ ابٌب: قَ ْوُل اَّللَِّ َعزَّ َوَجلَّ:  األمساء والصفات؛ -  ..}اأْلَِخَّلَّ
 ُعُقواَبِِتَا: َذَهاُب احْلََياِء الَِّذي ُهَو َمادَُّة َحَياِة اْلَقْلبِ فصٌل: َوِمْن اجلواب الكايف؛  -
 الفتاوى -

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

 )تفسرُي الشَّيِخ الربَّاك(
}قَاَلِت اأْلَْعَراُب آَمنَّا ُقْل َلَْ تُ ْؤِمُنوا َوَلِكْن ُقوُلوا َأْسَلْمَنا َوَلمَّا القارئ: أعوُذ ابهلِل ِمن الشَّيطاِن الرَّجيِم: 

ئاا ِإنَّ  ميَاُن يف قُ ُلوِبُكْم َوِإْن ُتِطيُعوا اَّللََّ َوَرُسوَلُه ًَل يَِلْتُكْم ِمْن َأْعَماِلُكْم َشي ْ ( 14 اَّللََّ َغُفوٌر رَِحيٌم )َيْدُخِل اْْلِ
َا اْلُمْؤِمُنوَن الَِّذيَن آَمُنوا اِبَّللَِّ َوَرُسوِلِه ُثَّ َلَْ يَ ْرََتبُوا َوَجاَهُدوا ِبَِْمَواِلِِْم َوأَنْ ُفسِ  ِهْم يف َسِبيِل اَّللَِّ ُأولَِئَك ُهُم ِإَّنَّ

اَّللَُّ يَ ْعَلُم َما يف السََّماَواِت َوَما يف اأْلَْرِض َواَّللَُّ ِبُكلِّ َشْيء  ( ُقْل أَتُ َعلُِّموَن اَّللََّ ِبِديِنُكْم وَ 15الصَّاِدُقوَن )
ُ مَيُنُّ َعَلْيُكْم َأْن َهَداُكمْ 16َعِليٌم ) ِلْْلِميَاِن ِإْن  ( مَيُنُّوَن َعَلْيَك َأْن َأْسَلُموا ُقْل ًَل ََتُنُّوا َعَليَّ ِإْسََّلَمُكْم َبِل اَّللَّ

ُتْم َصاِدقِ  ُ َبِصرٌي ِبَا تَ ْعَمُلوَن{17َي )ُكن ْ  [18-14]احلجرات: ( ِإنَّ اَّللََّ يَ ْعَلُم َغْيَب السََّماَواِت َواأْلَْرِض َواَّللَّ

م يداعوَن اإلمياَن ممتن ِّنَي على الشيخ:  ال إله إالا هللا، خيرُب تعاىل يف هذه اآلايت عن مجاعٍة من األعراب وأَّنا
م صنعوا به معروفًا وأحسُنوا  -هِّ وسلامَ صلاى هللُا علي-الراسول  يقولون لُه: "آمناا" على وجهِّ املِّناةِّ عليه، كأَّنا

 }مَيُنُّوَن َعَلْيَك َأْن َأْسَلُموا...{ اآلية، قالوا: آَمناا. إليه، وفضُل ذلك هلم وراجٌع إليهم،
، اإلمياُن فوَق مرتبةِّ اإلسالم، وهلذا قيَل  م قالوا: آَمناا، فاداعوا مرتبًة فوَق ما هم عليه وهي مرتبُة اإلميانِّ مثا إَّنا
هلم: }ُقوُلوا َأْسَلْمَنا{ فالاذي حصَل منهم: اإلسالُم، إعالُن الشاهادَتنيِّ ومثاًل الصاالة، فهذه شعائُر اإلسالمِّ 

َ اإلسالُم عل ميَاُن يفِّ قُ ُلوبُِّكْم{ و  ى مخٍس(،)ُبِنِّ فهم اداعوا اإلمياَن فقيَل هلم: }ُقوُلوا َأْسَلْمَنا َوَلماا يَْدُخلِّ اإْلِّ
، الاذي هو متوقع، }َوَلماا{ يعِن: وسيدخُل اإلمياُن يف قلوبكم }َوَلكِّْن  "َلماا" يُؤَتى هبا لنفي الشايءِّ املتوقاعِّ

 َيْدُخلِّ اإْلِّميَاُن يفِّ قُ ُلوبُِّكْم{. ُقوُلوا َأْسَلْمَنا َوَلماا
ًئا{ يعِن: ال ينقُصكم شيًئا من أعمالكم وثواب  ْن أَْعَمالُِّكْم َشي ْ }َوإِّْن ُتطِّيُعوا اَّللاَ َوَرُسوَلُه اَل يَلِّْتُكْم مِّ

 أعمالِّكم، بل يُثيُبكم على أعمالِّكم أوفَر ثواٍب وأكمَله وأمتاه.
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ُنوَن الاذِّيَن مثا ذكَر تعاىل صفَة املؤمنني ح َا اْلُمْؤمِّ ُنوَن{ املؤمنون حقًّا }إَِّّنا َا اْلُمْؤمِّ قًّا وهم الاذين قاَل فيهم: }إَِّّنا
َّللاِّ َوَرُسولِّهِّ مُثا َلَْ يَ ْرََتبُوا{ َل خياجْلهم ريٌب وال شكٌّ }َوَجاَهُدوا ... يفِّ َسبِّيلِّ اَّللاِّ أُولَئِّكَ   ُهُم الصاادُِّقوَن{ آَمُنوا ِبِّ

َْمَواهلِِّّْم  هؤالء هم املؤمنون الصاادقون الاذين يصدُق عليهم اسُم اإلميانِّ فهم مؤمنون }مُثا َلَْ يَ ْرََتبُوا َوَجاَهُدوا ِبِّ
هِّْم يفِّ َسبِّيلِّ اَّللاِّ أُولَئَِّك ُهُم الصاادُِّقوَن{.  َوأَنْ ُفسِّ

قدونه؟! هللُا عاَُل الغيبِّ }ُقْل أَتُ َعل ُِّموَن اَّللاَ بِّدِّينُِّكْم }ُقْل أَتُ َعل ُِّموَن اَّللاَ بِّدِّينُِّكْم{ ختربون هللَا بدينكم وما تعت
ُ بُِّكل ِّ َشْيٍء َعلِّيٌم{. { ويعلُم ما يف قلوبِّ العبادِّ }َواَّللا ُ يَ ْعَلُم َما يفِّ الساَماَواتِّ َوَما يفِّ اأْلَْرضِّ  َواَّللا

: }مَيُنُّوَن عَ  َلْيَك َأْن َأْسَلُموا ُقْل اَل مَتُنُّوا َعَليا إِّْساَلَمُكْم َبلِّ اَّللاُ مَيُنُّ مثا عاهَبم بقوهلم: "آمناا" على وجهِّ االمتنانِّ
ُتْم َصادِّقِّنَي{ بعُض أهلِّ العلمِّ يرى أنا هؤالء منافقون فهم يداعوَن اإلميانَ   َعَلْيُكْم َأْن َهَداُكْم لِّْْلِّميَانِّ إِّْن ُكن ْ

ا هم مسلمون، واملنافُق م سلٌم يف الظااهر هو يظهُر اإلمياَن ويظهُر اإلسالَم، فهم يداعون وليسوا مبؤمنني إَّنا
م َل يبلغوا درجَة الاذين ذكَرهم هللاُ  ، إالا أَّنا اإلمياَن، وبعُض أهلِّ العلمِّ يقولون : ال، بل مَعهم أصُل اإلميانِّ

 وال ريٌب، }َبلِّ اَّللاُ مَيُنُّ بعد، َل يبلغوا درجَة املؤمنني اإلمياَن الاذي حيمُل على اجلهاد وال خيالطُه شكٌّ 
؛ هذا ألنا اإلمياَن هو سبُب الساعادة احلقاة، سبُب  ناٍة على العبد أن يهديَه لْلميانِّ ا أعظُم مِّ َعَلْيُكْم{ إَّنا

{ إناه الفضُل من هللا نيا واآلخرةِّ }َبلِّ اَّللاُ مَيُنُّ َعَلْيُكْم َأْن َهَداُكْم لِّْْلِّميَانِّ تعاىل على من أنعَم عليه  سعادةِّ الدُّ
 .  بنعمةِّ اإلميانِّ

ُ مثا ختَم هللُا هذه اآلايتِّ بذكرِّ علمِّه بغيبِّ الساَمَواتِّ َواأْلَْرضِّ }إِّنا اَّللاَ يَ ْعَلُم َغْيَب الساَماَواتِّ َواأْلَرْ  ضِّ َواَّللا
َا تَ ْعَمُلوَن{. رٌي مبِّ  َبصِّ

 
 )  )تفسرُي السَّعديِّ

ِن الرَّحيِم، احلمُد هلِل ربِّ العاملَي، والصََّّلُة والسََّّلُم على نبيِّنا حممَّد  وعلى آِلِه القارئ: بسِم هللِا الرَّمح
يف تفسرِي قوِل هللِا تعاَل: }ََي أَي َُّها  -رمَحُه هللُا تعاَل-وصحِبِه أمجعَي، قاَل الشَّيُخ عبُد الرَّمحِن السَّعديُّ 

  َوأُنْ َثى...{ اآليَة:النَّاُس ِإَّنَّ َخَلْقَناُكْم ِمْن ذََكر  
ُُيرُب تعاَل أنَُّه خلَق بين آدَم ِمن أصل  واحد  وجنس  واحد ، وكلُّهم ِمن ذكر  وأنثى، ويرجعوَن مجيُعهم إَل 
آدَم وحوَّاَء، ولكنَّ هللَا تعاَل بثَّ منهما رجاًلا كثرياا ونساءا، وفرََّقهم وجعَلهم شعوابا قبائَل أي: قبائَل 

م لو استقلَّ كلُّ واحد  منهم بنفِسِه َل حيصْل بذلَك التَّعاُرُف  صغاراا وكباراا، وذلَك ألجِل أْن يتعارُفوا، فإَّنَّ
الَّذي يرتتَُّب عليِه التَّناُصُر والتَّعاوُن والتَّوارُث والقياُم حبقوِق األقارِب، ولكنَّ هللَا جعَلهم شعوابا وقبائَل؛ 

ممَّا يتوقَُّف على التَّعاُرِف وحلوِق األنساِب، ولكنَّ الكرَم ابلتَّقوى ألجِل أْن حتصَل هذِه األموُر وغريُها، 
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فأكرُمهم عنَد هللِا أتقاهم، وهَو أكثُرهم طاعةا وانكفافاا عن املعاصي، ًل أكثُرهم قرابةا وقوماا، وًل 
اهراا وابطناا، ممَّن يقوُم أشرُفهم نسباا، ولكنَّ هللَا تعاَل عليٌم خبرٌي يعلُم منهم َمن يقوُم منهم بتقوى هللِا ظ

 بذلَك ظاهراا ًل ابطناا، فيجازي كَّلا ِبا يستحقُّ.
ويف هذِه اآليِة دليٌل على أنَّ معرفَة األنساِب مطلوبٌة مشروعٌة؛ ألنَّ هللَا جعَلهم شعوابا وقبائَل ألجِل 

 ذلَك.
 قاَل هللاُ تعاَل: }قَاَلِت اأْلَْعَراُب آَمنَّا...{ اآلَيَت.

 -صلَّى هللُا عليِه وسلَّمَ -عاَل عن مقالِة األعراِب الَّذين دخُلوا يف اْلسَّلِم يف عهِد رسوِل هللِا ُُيرُب ت
م ادََّعوا مَع هذا وقاُلوا: }آَمنَّا{ أي: إمياَّنا   دخوًلا ِمن غرِي بصرية ، وًل قيام  ِبا جيُب ويقتضيِه اْلمياُن، أَّنَّ

 هذا الكَّلِم، فأمَر هللُا رسوَلُه أْن يردَّ عليهم، فقاَل: }ُقْل ََلْ كامَّلا مستوفياا جلميِع أمورِِه، هذا موجبُ 
.  تُ ْؤِمُنوا{ أي: ًل تدَّعوا ألنفِسكم مقاَم اْلمياِن ظاهراا وابطناا كامَّلا

 }َوَلِكْن ُقوُلوا َأْسَلْمَنا{ أي: دخْلنا يف اْلسَّلِم، واقتصُروا على ذلَك.
َيْدُخِل اْلميَاُن يف قُ ُلوِبُكْم{ وإَّنَّا أسلْمُتم خوفاا أو رجاءا أو حنَو ذلَك ممَّا  }َو{ السَّبُب يف ذلَك، أنَُّه }َلمَّا

هَو السَّبُب يف إمياِنكم، فلذلَك َل تدخْل بشاشُة اْلمياِن يف قلوِبكم، ويف قوِلِه: }َوَلمَّا َيْدُخِل اْلميَاُن يف 
كاَن فيِه إشارٌة إَل أحواِِلم بعَد ذلَك، فإنَّ كثرياا قُ ُلوِبُكْم{ أي: وقَت هذا الكَّلِم، الَّذي صدَر منكم ف

 منهم َمنَّ هللاُ عليهم ابْلمياِن احلقيقيِّ واجلهاِد يف سبيِل هللِا، }َوِإْن ُتِطيُعوا اَّللََّ َوَرُسوَلُه{ بفعِل خري  أو تركِ 
ئاا{ أي: ًل ينقُصكم منها مثقاَل ذ ها أكمَل ما تكوُن شرّ  }ًل يَِلْتُكْم ِمْن َأْعَماِلُكْم َشي ْ رَّة ، بل يُوفِّيُكم إَيَّ

ًل تفقدوَن منها صغرياا وًل كبرياا، }ِإنَّ اَّللََّ َغُفوٌر رَِحيٌم{ أي: غفوٌر ِلمن َتَب إليِه وأَّنَب، رحيٌم بِه حيُث 
 قَِبَل توبَتُه.

َا اْلُمْؤِمُنوَن{ أي: على احلقيقِة }الَِّذيَن آَمُنوا اِبَّللَِّ َوَرُسولِ  ِه ُثَّ ََلْ َيرََتبُوا َوَجاَهُدوا ِِبْمَواِلِِْم َوأنْ ُفِسُهم يف }ِإَّنَّ
{ أي: َمن مجُعوا بَي اْلمياِن اِبَّللَِّ َوَرُسوِلِه واجلهاِد يف سبيِلِه، فإنَّ َمن جاهَد الكفَّاَر دلَّ ذلَك  َسِبيِل اَّللَِّ

اْلسَّلِم، والقياِم بشرائِعِه، فجهاُدُه لنفِسِه على على اْلمياِن التَّامِّ يف القلِب، ألنَّ َمن جاهَد غريَُه على 
ذلَك ِمن ابِب أوَل وأحرى؛ وألنَّ َمن َل يقَو على اجلهاِد فإنَّ ذلَك دليٌل على ضعِف إميانِِه، َوَشَرَط 

؛ ألنَّ اْلمياَن النَّافَع هَو اجلزُم اليقيينُّ ِبا أمَر  هللُا ابْلمياِن بِه، تعاَل يف اْلمياِن عدَم الرَّيِب، وهَو الشَّكُّ
 الَّذي ًل يعرتيِه شكٌّ بوجه  ِمن الوجوِه.

دَق دعوىا كبريٌة  وقولُُه: }ُأولَِئَك ُهُم الصَّاِدُقوَن{ أي: الَّذيَن صدَُّقوا إمياََّنم ِبعماِِلم اجلميلِة، فإنَّ الصِّ
، وأعظُم ذلَك دعوى  اْلمياِن الَّذي هَو مداُر السَّعادِة يف كلِّ شيء  يُدََّعى حيتاُج صاحُبُه إَل حجَّة  وبرهان 
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، فَمن ادَّعاُه وقاَم بواجباتِِه ولوازِمِه فهَو الصَّادُق املؤِمُن حقاا، وَمن َل  والفوِز األبديِّ والفَّلِح السَّرمديِّ
لُع عليِه يكْن كذلَك ُعِلَم أنَُّه ليَس بصادق  يف دعواُه وليَس لدعواُه فائدٌة، فإنَّ اْلمياَن يف القلِب ًل يطَّ 

 إًلَّ هللاُ تعاَل.
 َ فإثباتُُه ونفُيُه ِمن ابِب تعليِم هللِا ِبا يف القلِب، وهذا سوُء أدب  وظنّ  ابهلِل، وِلذا قاَل: }ُقْل أَتُ َعلُِّموَن اَّللَّ

{ وهذا شامٌل لألشياِء كلِّها، ِبِديِنُكْم َواَّللَُّ يَ ْعَلُم َما يف السََّماَواِت َوَما يف األْرِض َواَّللَُّ ِبُكلِّ َشْيء  َعِليمٌ 
الَّيت ِمن مجلِتها ما يف القلوِب ِمن اْلمياِن والكفراِن والربِّ والفجوِر، فإنَُّه تعاَل يعلُم ذلَك كلَُّه وجيازي 

 عليِه، إْن خرياا فخرٌي، وإْن شراا فشرٌّ.
مَّا أْن يكوَن ذلَك تعليماا هلِل، وقد ُعِلَم هذِه حالٌة ِمن أحواِل َمن ادَّعى لنفِسِه اْلمياَن وليَس بِه، فإنَُّه إ

م قد بذُلوا وتربَُّعوا ِبا  أنَُّه عاَلٌ بكلِّ شيء ، وإمَّا أْن يكوَن قصُدهم هبذا الكَّلِم ال ِمنَُّة على رسوِلِه، وأَّنَّ
ُل، وفخٌر ِب ا ًل ينبغي ِلم أْن ليَس ِمن مصاحِلهم، بل هَو ِمن حظوِظِه الدُّنيويَِّة، وهذا جتمٌُّل ِبا ًل جُيَمِّ

يفتخُروا على رسوِلِه فإنَّ امِلنََّة هلِل تعاَل عليهم، فكما أنَُّه تعاَل هَو املانُّ عليهم ابخللِق والرِّزِق والنِّعِم 
أفضَل ِمن كلِّ شيء ، وِلذا  الظَّاهرِة والباطنِة، فمن َُّتُه عليهم هبدايِتهم إَل اْلسَّلِم، وِمن َُّتُه عليهم ابْلميانِ 

ُ مَيُنُّ َعَلْيُكْم َأْن هَ قا َداُكْم ِلْلميَاِن ِإْن َل تعاَل: }مَيُنُّوَن َعَلْيَك َأْن َأْسَلُموا ُقْل ًل ََتُنُّوا َعَليَّ ِإْسَّلَمُكْم َبِل اَّللَّ
ُتْم َصاِدِقَي{ .  ُكن ْ

الَّيت ختفى على اخللِق، كالَّذي يف }ِإنَّ اَّللََّ يَ ْعَلُم َغْيَب السََّماَواِت َواألْرِض{ أي: األموَر اخلفيََّة فيهما 
جُلَِج البحاِر، وَمَهاِمِه الِقفاِر، وما جنَُّه اللَّيُل أو واراُه النَّهاُر، يعلُم قَطراِت األمطاِر، وحبَّاِت الّرِماِل، 

 وَمكنوَّنِت الصُّدوِر، وخباَي األموِر.
  يف ظُُلَماِت اأْلَْرِض َوًَل َرْطب  َوًَل ََيِبس  ِإًلَّ يف ِكَتاب  ُمِبي {}َوَما َتْسُقُط ِمْن َورََقة  ِإًلَّ يَ ْعَلُمَها َوًَل َحبَّة  

 [59]األنعام:
ها، وجيازيكم عليها ِبا تقتضيِه رمحُتُه  }َواَّللَُّ َبِصرٌي ِبَا تَ ْعَمُلوَن{ حيصي عليكم أعماَلكم، ويوفيكم إَيَّ

 الواسعُة وحكمُتُه البالغُة.
 احلجراِت بعوِن هللِا وَمنِِّه وجوِدِه وكرِمِه، واحلمُد هلِل.متَّ تفسرُي سورِة 

  انتهى الكالُم.
ُب والعاماُة؛ نظًرا الشيخ:  أحسْنَت، ما شاَء هللا، رمَحه هللاُ، هذا تفسرٌي مبارٌك سهٌل ينتفُع به العلماُء والطُّالا

ُت فكَر القارئِّ من اللُّغواياتِّ واخلالفاتِّ يف إىل أسلوبه الواضحِّ وقلاة دخوله يف أموٍر ويف العلوم الايت ُتشت ِّ 
كم.  اإلعراِبتِّ وما أشبَه ذلك، فجزاُه هللاُ خريًا على ما قداَم وأاثبَه، ونفَعنا وإايا
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 )أضواُء البياِن( 
القارئ: بسِم هللِا الرَّمحِن الرَّحيِم، احلمُد هلِل ربِّ العاملَي، والصََّّلُة والسََّّلُم على أشرِف األنبياِء 

 واملرسلَي، نبيِّنا حممَّد  وعلى آِلِه وصحِبِه أمجعَي.
 " يف تفسرِي سورِة الرَّعِد:يف كتاِبِه "أضواِء البيانِ  -رمَحُه هللاُ تعاَل-قاَل الشَّيُخ حممَُّد األمِي الشَّنقيطيُّ 

}َسَواٌء ِمْنُكْم َمْن َأَسرَّ اْلَقْوَل َوَمْن َجَهَر ِبِه َوَمْن ُهَو ُمْسَتْخف  اِبللَّْيِل َوَساِرٌب اِبلن ََّهاِر{ قَ ْولُُه تَ َعاََل:  
 [10]الرعد:

رَّ َواجْلَْهَر  َ تَ َعاََل يف َهِذِه اآْليَِة اْلَكِرميَِة: َأنَّ السِّ  ِعْنَدُه َسَواٌء، َوَأنَّ اًِلْخِتَفاَء َوالظُُّهوَر ِعْنَدُه أَْيضاا َسَواٌء َبيَّ
 هللاُ أكرُب، هللاُ أكرُب، هللاُ أكرُب، ال إله إالا هللاالشيخ: 

رَّ َكَما َيْسَمُع اجْلَْهَر، َويَ ْعَلُم اخْلَِفيَّ َكَما يَ ْعَلُم الظَّاِهَر، وَ  َقْد َأْوَضَح َهَذا اْلَمْعََن يف القارئ: أِلَنَُّه َيْسَمُع السِّ
( َأًَل يَ ْعَلُم َمْن 13}َوَأِسرُّوا قَ ْوَلُكْم َأِو اْجَهُروا ِبِه ِإنَُّه َعِليٌم ِبَذاِت الصُُّدوِر )آََيت  ُأَخَر َكَقْوِلِه تعاَل: 

رَّ َوَأْخَفى{ }َوِإْن جَتَْهْر اِبلْ َوقَ ْوِلِه: [ 14-13]امللك: َخَلَق َوُهَو اللَِّطيُف اخْلَِبرُي{ [، 7]طه:َقْوِل فَِإنَُّه يَ ْعَلُم السِّ

 [،5]هود: }َأًَل ِحَي َيْستَ ْغُشوَن ثَِياهَبُْم يَ ْعَلُم َما ُيِسرُّوَن َوَما يُ ْعِلُنوَن ِإنَُّه َعِليٌم ِبَذاِت الصُُّدوِر{َوقَ ْوِلِه: 
ْنَساَن َونَ ْعَلُم َما تُ وَ َوقَ ْوِلِه:   ِإََل َغرْيِ َذِلَك ِمَن اآْلََيِت.[، 16]ق: ْسِوُس ِبِه نَ ْفُسُه{}َوَلَقْد َخَلْقَنا اْْلِ

ُكْم فَاْحَذُروُه{هللُا أكرُب، الشيخ:  وهذا كثرٌي، }َوإِّْن تُ ْبُدوا َما [، 235]البقرة: }َواْعَلُموا َأنا اَّللاَ يَ ْعَلُم َما يفِّ أَنْ ُفسِّ
ْبُكْم بِّهِّ ا ُكْم َأْو خُتُْفوُه حُيَاسِّ فكثريًا ما خيرُب هللُا عن إحاطةِّ علمِّه بكل ِّ شيٍء مماا [، 284]البقرة:َّللاُ{ يفِّ أَنْ ُفسِّ

 يسرُّون العباد أو يعلنونه أو خيفونه أو يظهرونه.
 

اْلُمَتَخفِّي اْلُمْسَترِتُ القارئ: َوَأْظَهُر اْلَقْوَلْيِ يف اْلُمْسَتْخِفي اِبللَّْيِل َوالسَّاِرِب اِبلن ََّهاِر: َأنَّ اْلُمْسَتْخِفَي: ُهَو 
:َعِن اأْلَْعُيِ، َوالسَّاِرَب: ُهَو الظَّاِهُر اْلَباِرُز الذَّاِهُب َحْيُث َيَشاُء، َوِمْنُه قَ ْوُل اأْلَْخَنِس ْبِن ِشَهاب     الت َّْغِلِبِّ

 اِربُ وَُكلُّ ُأََّنس  قَارَبُوا قَ ْيَد َفْحِلِهْم ... َوحَنُْن َخَلْعَنا قَ ْيَدُه فَ ُهَو سَ 
.  َأْي: َذاِهٌب َحْيُث َيَشاُء ظَاِهٌر َغرْيُ َخاف 

 َوقَ ْوُل قَ ْيِس ْبِن اخْلَِطيِم:
 ِإّّنِ َسَرْبُت وَُكْنُت َغرْيَ َسُروِب ... َوتُ َقرُِّب اأْلَْحََّلُم َغرْيَ َقرِيبِ 

 َوِقيَل: السَّاِرُب: الدَّاِخُل يف السَّْرِب لِيَ تَ َواَرى ِفيِه 
"أو "يفِّ االشيخ:  ْربِّ  لس ِّ

ْرِب لِيَ تَ َواَرى ِفيِه، َواْلُمْسَتْخِفي: الظَّاِهُر، ِمْن: َخَفاُه َُيِْفيِه: ِإَذا  َأْظَهَرهُ  القارئ: السَّاِرُب: الدَّاِخُل يف السِّ
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 عجيبٌة!الشيخ: 
 القارئ: َوِمْنُه قَ ْوُل اْمِرِئ اْلَقْيِس:

َا ... َخَفا  ُهنَّ َوْدٌق ِمْن َعِشيّ  ُُمَلَّبِ َخَفاُهنَّ ِمْن أَنْ َفاِقِهنَّ َكَأَّنَّ
ُوا َما ِِبَنْ ُفِسِهْم َوِإَذا َأرَاَد اَّللَُّ بَِقْوم  ُسوءاا َفََّل قَ ْولُُه تَ َعاََل:  ُ َما ِبَقْوم  َحَّتَّ يُ َغريِّ َمَردَّ َلُه َوَما  }ِإنَّ اَّللََّ ًَل يُ َغريِّ

}  [11]الرعد: َِلُْم ِمْن ُدونِِه ِمْن َوال 
َ تَ َعا ُوا مَ َبيَّ ُ َما ِبَقْوم  ِمَن النِّْعَمِة َواْلَعاِفَيِة َحَّتَّ يُ َغريِّ ا ِِبَنْ ُفِسِهْم ِمْن ََل يف َهِذِه اآْليَِة اْلَكِرميَِة: أَنَُّه ًَل يُ َغريِّ

 طَاَعِة اَّللَِّ َجلَّ َوَعََّل.
ُوا َما َكانُوا َعَلْيِه ِمَن الطَّاَعِة َواْلَعَمِل الصَّاِلِح، َواْلَمْعََن: أَنَُّه ًَل َيْسُلُب قَ ْوماا نِْعَمةا أَنْ َعَمَها َعَلْيِهْم حَ  َّتَّ يُ َغريِّ

ُوا َوَبيََّ َهَذا اْلَمْعََن يف َمَواِضَع ُأَخَر َكَقْوِلِه:  اا نِْعَمةا أَنْ َعَمَها َعَلى قَ ْوم  َحَّتَّ يُ َغريِّ }َذِلَك ِبَِنَّ اَّللََّ َلَْ َيُك ُمَغريِّ
}َوَما َأَصاَبُكْم ِمْن ُمِصيَبة  فَِبَما َكَسَبْت أَْيِديُكْم َويَ ْعُفو َعْن َوقَ ْوِلِه:  [،53]األنفال:اآْليََة  .{َما ِِبَنْ ُفِسِهْم..

 [30]الشورى: َكِثري {
أَْيضاا يف َمَواِضَع ُأَخَر، َوَقْد َبيََّ يف َهِذِه اآْليَِة أَْيضاا: أَنَُّه ِإَذا َأرَاَد قَ ْوماا ِبُسوء  َفََّل َمَردَّ َلُه، َوَبيََّ َذِلَك 

َوحَنِْوَها ِمَن اآْلََيِت، َوقَ ْولُُه يف َهِذِه اآْليَِة  [147]األنعام:}َوًَل يُ َردُّ ِبَُْسُه َعِن اْلَقْوِم اْلُمْجرِِمَي{ َكَقْوِلِه: 
ُوا َما ِِبَنْ ُفِسِهْم{اْلَكِرميَِة:  وَن الت َّْغِيرُي ِمْن بَ ْعِضِهْم َكَما َوَقَع يَ ْوَم ، َيْصُدُق ِبَِْن َيكُ [11]الرعد: }َحَّتَّ يُ َغريِّ

َأََّنِْلُك َوِفيَنا »ُأُحد  بِتَ ْغِيرِي الرَُّماِة َما ِِبَنْ ُفِسِهْم فَ َعمَِّت اْلَبِليَُّة اجْلَِميَع، َوَقْد ُسِئَل صلَّى هللُا عليِه وسلََّم: 
ُ تَ َعاََل َأْعَلُم. )نَ َعْم ِإَذا َكثُ َر اخْلََبُث(.الصَّاحِلُوَن؟ قَاَل:   َواَّللَّ

 أحسْنتَ الشيخ: 
 القارئ: قولُُه تعاَل

 رمحَه هللاُ.الشيخ: 
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 )اجلواُب الصَّحيُح ِلَمن بدََّل ديَن املسيِح(
القارئ: بسِم هللِا الرَّمحِن الرَّحيِم، احلمُد هلِل ربِّ العاملَي، والصََّّلُة والسََّّلُم على أشرِف األنبياِء 

 واملرسلَي، نبيِّنا حممَّد  وعلى آِلِه وأصحاِبِه أمجعَي، أمَّا بعُد:
لصَّحيِح ِلَمن بدََّل ديَن املسيِح"، يف كتاِبِه: "اجلواِب ا -رمَحُه هللُا تعاَل-فيقوُل شيُخ اْلسَّلِم ابُن تيميَة 

 :-رمَحُه هللاُ تعاَل-يقوُل 
ًَل يَ َقُع يف قَاَل: ُثَّ نَ ُقوُل قَ ْوًلا آَخَر: َقْد َنْسَتِدلُّ َعَلى ِصحَِّة َهِذِه الشَّرِيَعِة ِمْن ُسْقِمَها ِبَِْربَ َعِة َأْوُجه ، 

َها َشكٌّ َوًَل طَْعٌن، َوًَل ِزََيَدٌة   َوًَل نُ ْقَصاُن، َوِهَي َأْصُل َأْمِر اْلَمِسيِح ِعْندَُكْم:َشْيء  ِمن ْ
 .-َعَلْيِه السَََّّلمُ -فََأوَُِّلَا اْلُبْشَرى الَّيِت أََتى هِبَا ِجرْبِيُل 

ِِبَنَُّه َلَْ تَ ُقِم  -مُ َعَلْيِه السَََّّل -الَِّذي َشِهَد َلُه اْلَمِسيُح  -َعَلْيِهما السَََّّلمُ -َوالثَّانَِيُة: قَ ْوُل حَيََْي ْبُن زََكِرَيَّ 
 النَِّساُء َعْن ِمْثِلِه.

 َوالثَّالَِثُة: النَِّداُء اْلَمْسُموُع ِمَن السََّماِء.
 َوالرَّاِبَعُة: قَ ْوُل اْلَمِسيِح َعْن نَ ْفِسِه ِحَي َسأََلُه حَيََْي َعْن َشْأنِِه.

 ِلَمْرََيَ ِحَي َبشََّرَها: "السَََّّلُم َعَلْيِك أَي َّتُ َها اْلُمْمَتِلَئُة نَِعماا، َوالَِّذي قَاَل ِجرْبِيُل َعَلى َما ثَ َبَت يف ِإْْنِيِلُكمْ 
 ََي َمْرََيُ فَ َقْد فُ ْزِت رَب َُّنا َمَعِك أَي َّتُ َها اْلُمَبارََكُة يف النَِّساِء". فَ َلمَّا رَأَْتُه َمْرََيُ ُذِعَرْت ِمْنُه، فَ َقاَل: "ًَل تَ ْرَهِب 

يِه َيُسوَع َوَيُكوُن َكِبرياابِِنْعَمة  ِمنْ    رَبِِّك، فَ َها أَْنَت حَتَْبِلَي َوتَِلِديَن ابْ ناا َوُتَسمِّ
َها ُروَحَنا فَ َتَمثاَل هَلَا َبَشرًا َسوِّايًّ * قَاَلْت إِّّن ِّ أَُعوُذ هللُا أكرُب، هذا معىن ما جاَء يف القرآنِّ الشيخ:  }َفَأْرَسْلَنا إِّلَي ْ

لرامْحَنِّ مِّْنكَ   .إىل آخرِّ اآلايتِّ [ 18-17]مرمي:  إِّْن ُكْنَت َتقِّيًّا{ِبِّ
 

، َويُ ْعِطيِه اَّللَُّ الرَّبُّ ُكْرِسيَّ أَبِيِه َداُوَد، َوَيُكوُن َمِلكاا َعَلى  آِل يَ ْعُقوَب ِإََل القارئ: َوُيَسمَّى اْبُن اَّللَِّ اْلَعِليِّ
َك َوَلَْ مَيَْسْسيِن رَُجٌل"؟ قَاَل َِلَا اْلَمَلُك: "ِإنَّ رُوَح اْلُقُدِس َيَْتِيِك"، اأْلََبِد. فَ َقاَلْت َمْرََيُ: "َأَّنَّ َيُكوُن ِل َذلِ 

َة اْلَعِليِّ حُتِْبُلِك، ِمْن َأْجِل َذِلَك َيُكوُن الَِّذي يُوَلُد ِمْنِك ِقدِّيساا، َويُ  َسمَّى اْبُن اَّللَِّ َأْو قَاَل: "حيَِلُّ ِفيِك، َوقُ وَّ
."  اْلَعِليِّ

ُتُموُه، َبْل َأزَاقَاَل:  ". َكَما مَسَّي ْ َل الشَّكَّ فَ َلْم نَ َر اْلَمَلَك قَاَل َِلَا: "ِإنَّ الَِّذي تَِلِديَن ُهَو َخاِلُقِك َوُهَو الرَّبُّ
نَّ َداُوَد النَِّبَّ أَبُوُه، َوأَنَُّه يف َذِلَك ِبَِْن قَاَل: "ِإنَّ اَّللََّ الرَّبَّ يُ ْعِطِيِه ُكْرِسيَّ أَبِيِه َداُوَد، َوَيْصطَِفِيِه َويُْكرُِمُه، َوأَ 

"، َوَما قَاَل أَْيضاا: "إنَُّه َيُكوُن َمِلكاا َعَلى اأْلَْرِض"   ُيَسمَّى اْبُن اَّللَِّ



يخ عبدالّرحمن بن ناصر البّراك  هـ 1439
ّ

 مؤسسة وقف الش

 

 9 اللجنة العلمية|  إعداد

 

"َوأَناُه ُيَسماى اْبُن اَّللاِّ" هذا صحيٌح أناه ُيسماى، يعِن يسم ِّيه َمن يسم ِّيه ابن هللا، وَل يقْل: "هو ابُن الشيخ: 
"، َل يقْل فيه: "إناه ابُن هللاِّ"، بل قاَل: "ُيَسماى اْبُن اَّللاِّ"، تعظيًما له عنَدهم، فنحن نقوُل: ُس َِّي ابُن هللاِّ، هللاِّ 

 وُيسماى ابُن هللا، يعِن تسم ِّيه الناصارى: "ابُن هللا".
 

َا ُجِعَل لَُه اْلُمْلُك َعَلى َبيِن ِإْسَرائِيَل فَ َقْط، القارئ: َوَما قَاَل أَْيضاا: "إنَُّه َيُكوُن َمِلكاا َعَلى اأْلَْرِض"، َوإِ  َّنَّ
يعا   ا أَبْ َناُء اَّللَِّ اِبْلَمَحبَِّة.َوَقْد َعِلْمُتْم َأنَّ َمْن ُيَسمَّى اِبْبِن اَّللَِّ َكِثرٌي ًَل حُيَْصْوَن، َفِمْن َذِلَك ِإقْ َرارُُكْم ِِبَنَُّكْم مجَِ

ْْنِيِل، ُثَّ َتْسِمَيُة اَّللَِّ يَ ْعُقوَب َوَغرْيَُه َوقَ ْوُل اْلَمِسيِح: "َأِب َوأَبِ  يُكْم، َوِإِلَِي َوِإِلَُِكْم"، يف َغرْيِ َمْوِضع  ِمَن اْْلِ
ِة ِه التَّْسِميَ بَِنيِه ُخُصوصاا، فَالسَِّبيُل يف اْلَمِسيِح ِإَذا َلَْ تُ ْلِحُقوُه يف َهَذا اًِلْسِم اِبجْلُْمُهوِر َأْن جَيِْرَي يف َهذِ 

ُه ِإََل أَبِي ِه َداُوَد حُتَقُِّق َأنَّ َأاَبُه َُمَْرى اجْلََماَعِة الَِّذيَن اْخُتصُّوا هِبَا ِمَن اأْلَْنِبَياِء َواأْلَبْ َراِر، َوِنْسَبُة اْلَمَلِك ِإَيَّ
ُحُلوَل الرُّوِح َعَلْيِه َعَلى اجلَِْهِة الَّيِت قَاَِلَا َداُوَد، َوَأنَّ التَّْسِمَيَة اأْلُوََل َعَلى ِجَهِة اًِلْصِطَفاِء َواْلَمَحبَِّة، َوَأنَّ 

ْْنِيِل: "َلْسُتْم أَنْ ُتْم ُمَتَكلِِّمَي، َبْل ُروُح اَّللَِّ تَْ  " التِّْلِميُذ لِلشَّْعِب َعِن اْلَمِسيِح يف اْْلِ تِيُكْم تَ َتَكلَُّم "َمَّتَّ
 ِفيُكْم".

َعَلْيِه - اِبْلَمِسيِح فََأْخرَبَ َأنَّ الرُّوَح حتَِلُّ يف اْلَقْوِم َأمْجَِعَي َوتَ َتَكلَُّم ِفيِهْم، َوقَاَل اْلَمَلُك يف ِبَشارَتِِه ِلَمْرَيََ 
 ُدوَن َغرْيِِهْم ِمَن : "ِإنَُّه َيُكوُن َمِلكاا َعَلى آِل يَ ْعُقوَب". َفَخصَّ آَل يَ ْعُقوَب بَِتَملُِّكِه َعَلْيِهمْ -السَََّّلمُ 

 النَّاِس، َوََلْ يَ ُقْل ِإنَُّه َيُكوُن ِإَِلاا لِْلَخََّلِئِق. 
ِلُموَسى َوَغرْيِِه  -َعزَّ َوَجلَّ -ِلَمْرََيَ: "رَب َُّنا َمَعِك"، ِمْثُل َمْعََن قَ ْوِل اَّللَِّ  -َعَلْيِه السَََّّلمُ -َوَمْعََن قَ ْوِل ِجرْبِيَل 

ِإّّنِ َمَعُكْم{، فَ َقْد قَاَل لُِيوَشَع ْبِن نُوَن: "ِإّّنِ َأُكوُن َمَعَك، َكَما ُكْنُت َمَع ُموَسى َعْبِدي" ِمَن اأْلَْنِبَياِء: }
 َوُروَح اْلُقُدِس َمَع ُكلِّ َخِطيب   -َعزَّ َوَجلَّ -فَ َقْوُل النََّصاَرى ُكلُِّهْم يف َُمَاِري لَُغِتِهْم َوَمَعاّن أَْلَفاِظِهْم َأنَّ اَّللََّ 

 َورَاِهب  َوفَاِضل  يف ِديِنِه َعَلى َهِذِه السَِّبيِل.
 }إِّناِنِّ َمَعُكَما َأْسَُع َوأََرى{هذه املعياُة اخلاصاُة، املعياُة اخلاصاُة دلا عليها القرآُن، معي اُته لألنبياء: الشيخ: 

نِّنَي والصاابرين، ومعي اُته للمتاقني: [، 46]طه: ُنوَن{}إِّ ومعي اُته للمحسِّ  نا اَّللاَ َمَع الاذِّيَن ات اَقْوا َوالاذِّيَن ُهْم ُُمْسِّ
 فهي معياٌة خاصاٌة.[، 128]النحل:

 
َعُه حَيََْي ْبُن زََكِرَيَّ   القارئ: قَاَل: َوَأمَّا النَِّداُء الَِّذي مسَِ

 "قاَل" هذه من؟ هذه من عندِّك؟الشيخ: 
 أيوب كأناه ال زاَل يسرتجُع كالَم ابنِّ القارئ: 
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 يعِن من عبارة ابن تيمية؟الشيخ: 
 إي، نعم، هو يقوُل: "قاَل" مثا أورَد املقولَة. القارئ:

 نعمالشيخ: 
َعُه حَيََْي ْبُن زََكرَيَّ ِمَن السََّماِء يف اْلَمِسيِح، َوَشَهاَدُة حَيََْي   َلُه، فَِإنَّ القارئ: قَاَل: َوَأمَّا النَِّداُء الَِّذي مسَِ

" قَاَل يف ِإْْنِيِلِه: "ِإنَّ اْلَمِسيَح  َلمَّا َخَرَج ِمَن اأْلُْرُدنِّ تَ َفتََّحْت َلُه السََّماُء، فَ َنَظَر  -َعَلْيِه السَََّّلمُ -"َمَّتَّ
َع ِنَداءا ِمَن السََّماءِ  َئِة مَحَاَمة ، َومسَِ : ِإنَّ َهَذا اْبيِن احْلَِبيُب حَيََْي ِإََل رُوِح اْلُقُدِس َقْد نَ َزَلْت َعَلى اْلَمِسيِح َكَهي ْ

ُتُه".  الَِّذي اْصطََفي ْ
 إِّنا َهَذا اْبِنِّ احْلَبِّيُب الاذِّي؟الشيخ: 

ُتهُ   القارئ: اْصطََفي ْ
ُتُه" حقٌّ، الشيخ:  َذ َوَلًدا اَلْصطََفى ممِّاا خَيُْلُق َما َيَشاُء{"اْصطََفي ْ ُ َأْن يَ تاخِّ ُن أحٌد ال يكو  [،4]الزمر: }َلْو أَرَاَد اَّللا

ابًنا هلل ِبلوالدةِّ، فإْن كاَن ما ورَد من ذكرِّ البنواةِّ فهي بنواُة ُمباٍة واصطفاٍء، والناصارى َل يريدوا هذا، لو أرادوا 
 }َما اختاََذ اَّللاُ مِّْن َوَلدٍ هذا كاَن األمُر هي ًِّنا أو صحيًحا، بل يريدون من قوهلم يريدون التاولَُّد، وهلذا يقوُل هللاُ: 

يُح اْبُن َمْرمَيَ إِّالا َرُسوٌل{ [، 91]املؤمنون: َوَما َكاَن َمَعُه مِّْن إِّلٍَه إًِّذا َلَذَهَب...{ ما هو ابٌن [ 75]املائدة:}َما اْلَمسِّ
 هلل.
 

َعَلْيِه -ُف اْلَمِسيُح القارئ: فَ َقْد َعِلْمَنا َوَعِلْمُتْم َأنَّ اْلُمْصطََفى َمْفُعوٌل، َواْلَمْفُعوُل ََمُْلوٌق، َولَْيَس َيْستَ ْنكِ 
 ِمْن اًِلْعرِتَاِف ِبَذِلَك َعِن اًِلْعرِتَاِف ِبَذِلَك يف ُكلِّ َكََّلِمِه، َوَما زَاَل يَ ُقوُل: "ِإِلَِي َوِإِلَُِكْم َوَأِب  -السَََّّلمُ 

ُعوٌث َمْأُمو  َع، َويَ ْفَعُل َما ُحدَّ َلُه، َوحَنُْن َوأَبِيُكْم"، وَُكلََّما ُيَصحَُّح ِبِه أَنَُّه َعْبٌد ُمْرَسٌل َمْربُوٌب َمب ْ ٌر يُ َؤدِّي َما مسَِ
ُ تَ َعاََل.  َنْشَرُح َهَذا يف َمْوِضِعِه ِمْن َهَذا اْلِكَتاِب ِإْن َشاَء اَّللَّ

ََي َلُه، َفَساَر ِإلَْيِه اْحَتاَج ِإََل َتْكِميِل َأْمرِِه ِبَْعُموِديَِّة حيَْ  -َعَلْيِه السَََّّلمُ -ُثَّ قَاَل: َوَقْد َوَجْدََّن اْلَمِسيَح 
ُه، فَ َلْيَس َمْرتَ َبُة اْلَمْقُصوِد ِبُدوِن َمْرتَ َبِة اْلَقاِصِد الرَّاِغِب، َوقَاَل "ُلوقَا" التِّ  ْلِميُذ يف ِإْْنِيِلِه: ِلَذِلَك َوَسأََلُه ِإَيَّ

َدُه َوَسأََلُه: أَْنَت َذِلَك الَِّذي جتَِيُء، َأْو نَ تَ َوقَُّع َغرْيََك؟" "ِإنَّ حَيََْي اْلَمْعِمَداّنَّ َأْرَسَل ِإََل اْلَمِسيِح بَ ْعَد َأْن َعمَّ 
َهُضوَن، َوُصمّ  َفَكاَن َجَواَب اْلَمِسيِح ِلُرُسِلِه: "َأِن اْرِجُعوا فََأْخرِبُوُه ِبَا تَ َرْوَن ِمْن ُعْمَيان  يُ ْبِصُروَن، َوزُْمن  يَ ن ْ 

 ْغرَتَّ ِب، َأْو َيِذلَّ يف َأْمِري".َيْسَمُعوَن، َفطُوََب ِلَمْن ََلْ ي َ 
  -َعزَّ َوَجلَّ -قَاَل: فَ َوَجْدََّن حَيََْي َمَع حمَِلِِّه َوَجََّلَلِة َقْدرِِه ِعْنَد اَّللَِّ 

 "َمَع َُمَل ِّهِّ"، "َُمَل ِّهِّ" ِبلفتحالشيخ: 
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 القارئ: قَاَل: فَ َوَجْدََّن حَيََْي َمَع حَمَلِِّه 
 أي: منزلتِّهِّ الشيخ: 

ُثَّ َما َشِهَد ِبِه لِْلَمِسيِح َلُه ِمْن  -َعزَّ َوَجلَّ -القارئ: قَاَل: فَ َوَجْدََّن حَيََْي َمَع حَمَلِِّه َوَجََّلَلِة َقْدرِِه ِعْنَد اَّللَِّ 
ِلِه، َقْد َشكَّ ِفيِه، فَاْحتَاَج ِإََل َأْن َيْسأََلُه َعْن َشْأنِِه، ُثَّ َلَْ َيُكْن ِمْن َجَواِب أَنَُّه َما قَاَمِت النَِّساُء َعْن ِمثْ 

 َشرِيَعِة اْلَمِسيِح َلُه ِبَشْيء  ممَّا َتِصُفوَن ِمَن الرُّبُوبِيَِّة، َوًَل قَاَل: ِإّّنِ َخاِلُقَك َوَخاِلُق ُكلِّ َشْيء ، َكَما يف 
وَّتِِه ِمْن َهِذِه َبْل َحذََّر اْلَغَلَط يف َأْمرِِه َواًِلْغرِتَاَر، َوًَل َكاَن ِمْن قَ ْوِلِه َأْكثَ ُر ممَّا ذََكَر أَنَُّه َأْظَهَر بِنُ ب ُ ِإميَاِنُكْم، 

 اآْلََيِت الَّيِت َسَبَق ِإََل ِمْثِلَها َأْكثَ ُر اأْلَْنِبَياِء.
ُه َلمَّا قَ رَّظَُه َوَأْعََّل ِذْكَرُه َمَع َتَشكُِّكِه يف َأْمرِِه َوَحاَجِتِه ِإََل َمْسأَلَِتِه َعْن قَاَل: َوًَل رَأَيْ َنا حَيََْي زَاَد يف َوضْ  ِعِه ِإَيَّ

، َوَأّّنِ ًَل َأْسَتِحقُّ َأْن َأُحلَّ َمْعِقَد ُخفِِّه" َوَلَْ يَ ُقْل: ِإنَّهُ  ْد  َخاِلِقي، َوقَ َحاِلِه َعَلى َأْن قَاَل: "ُهَو َأق َْوى ِمينِّ
ُ ِفيَمْن ُهَو ُدونَُه ِمْثَل الَِّذي قَاَل حَيََْي ِفيِه تَ َواُضعاا َّلِلَِّ َوُخُشوعاا، َكَما قَا َل اْلَمِسيُح يف يَ ُقوُل الرَُّجُل اخْلريِّ

 حَيََْي: "ِإنَُّه َما قَاَمِت النَِّساُء َعْن ِمْثِلِه".
بُ وَّاُت يف اْلَمِسيِح َوُهَو َأْصُلُكُم الَِّذي َوَقَع َعَلْيِه بَِناؤُُكْم، َوَجَعْلُتْم قَاَل: َفرَتَْكُتْم َما أََتْت ِبِه الرُُّسُل َوالن ُّ 

ِة رَجُ  َتِفي ِمَن أِلَنْ ُفِسُكْم َشرِيَعةا َغرْيََها، َوَمَثُل الَِّذيَن َعَقُدوا َهِذِه الشَّرِيَعَة َلُكْم َمَثُل َمْن آَمَن بِنُ بُ وَّ ل  يَ ن ْ
ِة؛ أِلَنَّ  ُعوٌث، َويَ ُقوُل ِجرْبِيُل: ِإنَُّه َمْكَرٌم ُمْصَطفاى،  -َعَلْيِه السَََّّلمُ - اْلَمِسيَح الن ُّبُ وَّ يَ ُقوُل: ِإنَُّه َمْربُوٌب َمب ْ

 ِلَك َوَأنَّ َأاَبُه َداُوَد، َوَأنَّ اَّللََّ َجَعَلُه َمِلكاا َعَلى آِل يَ ْعُقوَب، َويُ َناِدي ُمَناد  ِمَن السََّماِء ِبِْثِل ذَ 
 .أََبوُه َداُود يعِن من ساللتِّهِّ، من ساللةِّ داود، يعِن على هذا تكوُن مرمُي من ذرياة داود عليه الساالمُ يخ: الش

 
َبْل ُهَو َخاِلٌق القارئ: َويُ َناِدي ُمَناد  ِمَن السََّماِء ِبِْثِل َذِلَك، َوَيْشَهُد حَيََْي ْبُن زََكِرَيَّ َعَلى ِمْثِلِه، َوتَ ُقوُلوَن: 

َ مُ َأزَ  َنا أَنَُّه ُمْعطاى َوَأنَّ اَّللَّ ْعِطِيِه، َوتَ ُقوُلوَن: َبْل رَاِزُق ِلٌّ ِإًلَّ أَنَُّه َيْسرُتُ نَ ْفَسُه، َويَ ُقوُل: اْلَمِسيُح َوَغرْيُُه ممَْن مَسَّي ْ
نَ َزَل خِلَََّلِصَنا، َوتَ ْعَتِقُدوَن َسَبَب نُ ُزوِلِه ِمَن النَِّعِم َوَواِهبُ َها، َويَ ُقوُل: ِإنَّ اَّللََّ َأْرَسَلُه، َوتَ ُقوُلوَن: َبْل ُهَو الَِّذي 

 َلَْ يَ َقْع، َواخْلَِطيَئَة السََّماِء أَنَُّه َأرَاَد َأْن ُُيَلَِّصُكْم، َوحَيَْتِمَل اخْلَِطيَئَة، َويَ ْرِبَط الشَّْيطَاَن! فَ َقْد َوَجْدََّن اخْلَََّلصَ 
 ََّت َما َكاَن يَ ْرِبطْ قَاِئَمةا ََلْ تَ َزْل، َوالشَّْيطَاَن َأعْ 

 عندك شيٌء؟الشيخ: 
 طالب: "ََلْ يُ ْرَبْط"

َلتِّ إىل آخره،  )إذا دخَل رمضاُن فُتَِّحْت أبواُب اجلناةِّ...(يعِن من نوع الكالمِّ يف الشيخ:  )وُسلسِّ
ُب الاذي قائمون ِبلفسادِّ واإلفسادِّ، َل ينكفا شرُّهم، فالصال -إبليس وجنوده-يعِن الشايطان  الشاياطنُي(
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تزعُمه الناصارى، الاذي زعموا أناه لتخليصِّ البشرياة من اخلطيئةِّ َل حيصْل هلم ختليٌص، بل اخلطااي أكثُر وأكثُر؛ 
 .ألنا الشايطاَن قائٌم وموجودٌ 

 
ْوماا مَيَْتِحُنُه، َوقَاَل لَُه يف بَ ْعِض القارئ: َبْل َسلَّطَُه اَّللَُّ َعَلْيِه َعَلى َما تَ ُقوُلوَن، َفَحَصَرُه يف اجْلََبِل َأْربَِعَي ي َ 

زاا، فَ َقاَل َلُه اْلَمِسيُح ُمُِيباا لَ  ُه: ِإنَُّه َمْكُتوٌب َأْحَواِلِه َمَعُه: "ِإْن ُكْنَت اْبَن اَّللَِّ فَ ُقْل ِِلَِذِه الصُُّخوِر َتِصرُي ُخب ْ
ْنَساِن ًَل َتُكوُن اِبخْلُْبِز، َبْل ِبُكلِّ  . ُثَّ َساَقُه الشَّْيطَاُن ِإََل َمِديَنِة بَ ْيِت َأنَّ َحَياَة اْْلِ  َكِلَمة  خَتُْرُج ِمَن اَّللَِّ

، فَِإنَُّه َمْكُتوٌب اْلَمْقِدِس، َوَأقَاَمُه َعَلى قَ ْرنَِة اِْلَْيَكِل، َوقَاَل َلُه: ِإْن ُكْنَت اْبَن اَّللَِّ فَاْرِم بِنَ ْفِسَك ِمْن َهاُهَنا
 كَُّل ِبَك، لَِئَّلَّ تَ ْعثَ َر رِْجُلَك اِبحْلََجِر. قَاَل َيُسوُع: َوَمْكُتوٌب أَْيضاا: ًَل جُتَرِِّب الرَّبَّ ِإَِلََك. ُثَّ ِإنَّ اْلَمََّلِئَكَة تُ وَ 

نْ َيا َوزََخارِفَ َها، َوقَاَل َلُه: ِإْن َخَرْرَت َعَلى َوْجِهكَ  يَع مَمَْلَكاِت الدُّ ا ِل  سَ َساَقُه ِإََل َجَبل  َعال  َوَأرَاُه مجَِ اِجدا
لِلرَّبِّ  َجَعْلُت َهَذا الَِّذي تَ َرى ُكلَُّه َلَك. قَاَل َلُه اْلَمِسيُح: اْغُرْب أَي َُّها الشَّْيطَاُن، فَِإنَُّه َمْكُتوٌب: اْسُجدْ 

ئاا ِسَواُه. ُثَّ بَ َعَث اَّللَُّ  ْن َمَكانِِه َورََمى ِبِه يف اْلَبْحِر، َمَلكاا اقْ تَ َلَع اْلَعُدوَّ مِ  -َعزَّ َوَجلَّ -ِإِلََِك، َوًَل تَ ْعُبْد َشي ْ
 َوَأْطَلَق السَِّبيَل لِْلَمِسيِح.

َله ، َوَلْو َكاَن ِإَِلاا َوقَاَل: َأَفََّل يَ ْعَلُم َمْن َكاَن يف َعْقِلِه َأْدََّن ُمْسَكة ، َأنَّ َهَذا اْلِفْعَل ًَل َيُكوُن ِمْن َشْيطَان  ِإََل إِ 
ْبَل َأْن َيَْتَِيُه اْلَمَلُك ِمْن ِعْنِد رَبِِّه، َوَلَما قَاَل: "أُِمْرََّن َأْن ًَل ُْنَرَِّب اَّللََّ، َوَأْن َنْسُجَد أَلَزَاَلُه َعْن نَ ْفِسِه ق َ 

ئاا ِسَواُه". وََكْيَف َلَْ يَ ْرُبِط الشَّْيطَاَن َعْن نَ ْفِسِه قَ ْبَل َأْن يَ ْرُبَط َعْن أُمَّ  ، َوًَل نَ ْعُبَد َشي ْ اَل: فَ َهِذِه ِتِه؟ قَ لِلرَّبِّ
ُل قَ ُبَحْت ِجداا، وََكثُ َر اْخِتََّلفُ َها، َواْشَتدَّ تَ َناُقُضَها َواْضِطَراهُبَا.  أُُموٌر ِإَذا تََمََّلَها اْلُمَتَأمِّ

 قَالَ 
م  -والعياُذ ِبهللِّ -إىل آخره، جزاَك هللُا خريًا، كلُّها الشيخ:  أقاويُل تدلُّ على قبح مذهب الناصارى وأَّنا

، ضالُّو  }ُقْل اَي أَْهَل اْلكَِّتابِّ اَل تَ ْغُلوا يفِّ دِّينُِّكْم َغرْيَ احلَْق ِّ ن ضالاًل بعيًدا، ضالاًل مبيًنا، وصَفهم هللاُ ِبلضااللِّ
} اليهوُد مغضوٌب  [77]املائدة: َواَل تَ تابُِّعوا أَْهَواَء قَ ْوٍم َقْد َضلُّوا مِّْن قَ ْبُل َوَأَضلُّوا َكثِّريًا َوَضلُّوا َعْن َسَواءِّ السابِّيلِّ

 [7]الفاحتة: }َغرْيِّ اْلَمْغُضوبِّ َعَلْيهِّْم َواَل الضاال ِّنَي{عليهم، والناصارى ضالُّون، 
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فاُت(  )األمساُء والصِّ
القارئ: بسِم هللِا الرَّمحِن الرَّحيِم، احلمُد هلِل ربِّ العاملَي، والصََّّلُة والسََّّلُم على نبيِّنا حممَّد ، وعلى آِلِه 

رمَحُه هللاُ -وصحِبِه أمجعَي، اللَّهمَّ ارمْحنا وشيَخنا واحلاضريَن، قاَل اْلماُم احلافُظ أبو بكر  البيهقيُّ 
فاِت"، قاَل: يف كتاِبِه: "األمس -تعاَل  اِء والصِّ

ُء يَ ْوَمِئذ  بَ ْعُضُهْم لِبَ ْعض  َعُدوٌّ ِإًلَّ اْلُمتَِّقَي ََي ِعَباِد ًَل َخْوٌف َعَلْيُكُم ابٌب: قَ ْوُل اَّللَِّ َعزَّ َوَجلَّ:  }اأْلَِخَّلَّ
 اجْلَنَِّة اْليَ ْوَم يف ُشُغل  فَاِكُهوَن * ُهْم }ِإنَّ َأْصَحابَ ، َوقَ ْولُُه تَ َعاََل: [68]الزخرف:اْليَ ْوَم َوًَل أَنْ ُتْم حَتَْزنُوَن{ 

 ِمْن َربّ  َوَأْزَواُجُهْم يف ِظََّلل  َعَلى اأْلَرَاِئِك ُمتَِّكُئوَن * َِلُْم ِفيَها فَاِكَهٌة َوَِلُْم َما َيدَُّعوَن * َسََّلٌم قَ ْوًلا 
}  [58-55]يس: رَِحيم 

ثَنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَُّد ْبُن قاَل: َأْخرَبَََّن أَبُو َعْبِد اَّللَِّ احْلَا ِفُظ، َوأَبُو زََكِرَيَّ ْبُن َأِب ِإْسَحاَق اْلُمزَكِّي، قَاًَل: حدَّ
ثَنا َماِلُك ْبنُ  ، قاَل: حدَّ ثَنا الرَّبِيُع ْبُن ُسَلْيَماَن، قاَل: حدَّثَنا َعْبُد اَّللَِّ ْبُن َوْهب  ،  يَ ْعُقوَب، قاَل: حدَّ أََنس 

-قَاَل: ِإنَّ َرُسوَل اَّللَِّ  -َرِضَي اَّللَُّ َعْنهُ -ِن َأْسَلَم، َعْن َعطَاِء ْبِن َيَسار ، َعْن َأِب َسِعيد  اخْلُْدِريِّ َعْن زَْيِد بْ 
ْيَك رَب ََّنا، )ِإنَّ اَّللََّ تَ َعاََل يَ ُقوُل أِلَْهِل اجْلَنََّة: ََي َأْهَل اجْلَنَِّة، فَ يَ ُقوُلوَن: لَب َّ قَاَل:  -صلَّى هللُا عليِه وسلَّمَ 

تَ َنا َما ََلْ َوَسْعَدْيَك َواخْلَرْيُ يف َيَدْيَك، فَ يَ ُقوُل: َهْل َرِضيُتْم؟ فَ يَ ُقوُلوَن: رَب ََّنا، َوَما لََنا ًَل نَ ْرَضى َوَقْد َأعْ  طَي ْ
ا ِمْن َخْلِقَك، فَ يَ ُقوُل: َأًَل ُأْعِطيُكْم َأْفَضَل ِمْن َذِلَك؟ قَاَل: فَ يَ ُقولُ  ، َوَأيُّ َشْيء  تُ ْعِط َأَحدا وَن: ََي َربِّ

  َأْفَضُل ِمْن َذِلَك؟ قَاَل: ُأِحلُّ َعَلْيُكْم ِرْضَواّن َفََّل َأْسَخُط َعَلْيُكْم بَ ْعَدُه أََبداا(.
هللُا أكرُب، هللُا أكرُب، نسأُل هللَا من فضله، اي هلا من سعادٍة! سعادة، أيُّ سعادٍة، هم السُّعداُء حقًّا، الشيخ: 

}َورِّْضَواٌن مَِّن اَّللاِّ َأْكرَبُ{ من اجلناةِّ وأَّنارِّها ومساكنِّها، فهذا احلديُث [، 72]التوبة: َواٌن مَِّن اَّللاِّ َأْكرَبُ{}َورِّضْ 
 شاهٌد لآلية يف سورةِّ: "براءة" }َورِّْضَواٌن مَِّن اَّللاِّ َأْكرَبُ{ أكرُب من كل ِّ أصنافِّ الناعيم يف اجلناة.

 
، القارئ: َرَواُه اْلُبخَ  اِريُّ يف الصَِّحيِح، َعْن حَيََْي ْبِن ُسَلْيَماَن، َوَرَواُه ُمْسِلٌم، َعْن َهاُروَن ْبِن َسِعيد  اأْلَْيِليِّ

. يعاا َعِن اْبِن َوْهب   مجَِ
ثَنا اْلَعبَّاسُ  ْبُن حُمَمَّد  الدُّوِريُّ،  َأْخرَبَََّن أَبُو طَاِهر  اْلَفِقيُه، قاَل: أخربَّن أَبُو طَاِهر  اْلُمَحمَّدَ آاَبذا، قاَل: حدَّ

ثَنا ِإْسَرائِيُل، َعْن َمْنُصور ، َعْن ِإبْ َراِهيَم، َعْن َعِبي ثَنا ُعبَ ْيُد اَّللَِّ ُهَو اْبُن ُموَسى، قاَل: حدَّ َدَة، َعْن قاَل: حدَّ
)آِخُر َأْهِل اجْلَنَِّة ُدُخوًلا اجْلَنََّة، َل: قَا -صلَّى هللُا عليِه وسلَّمَ -َعْن َرُسوِل اَّللَِّ  -َرِضَي اَّللَُّ َعْنهُ -َعْبِد اَّللَِّ 

واا   َوآِخُر َأْهِل النَّاِر ُخُروجاا ِمَن النَّاِر؛ رَُجٌل َُيُْرُج َحب ْ
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دين، أماا أهُل الناار الشيخ:  ُر من خيرُج مَِّن الناارِّ" من أهل الذُّنوب، من املوح ِّ يعِن من أهلِّ الذُّنوب، "آخِّ
م ُُمَلادون، فاآلخرياُة هذه،  ُر أَْهلِّ الناارِّ ُخُروًجا مَِّن الناارِّ(الاذين هم أهُلها فال خيرجون؛ ألَّنا يعِن: من  )آخِّ

دين-العصاة   . َمن خيرُج منهآخرُ  -عصاة املوح ِّ
 

، ُكلُّ القارئ:   َذِلَك فَ يَ ُقوُل َلُه رَبُُّه: اْدُخِل اجْلَنََّة، فَ يَ ُقوُل: َأَرى اجْلَنََّة َمأْلَى، فَ يَ ُقوُل َلُه َذِلَك َثََّلَث َمرَّات 
.) نْ َيا َعْشَر َمرَّات  ُبَخاِريُّ يف الصَِّحيِح، َعْن حُمَمَِّد ْبِن َرَواُه الْ  يُِعيُد اجْلَنَُّة َمأْلَى، فَ يَ ُقوُل: ِإنَّ َلَك ِمْثُل الدُّ

، َوَأْخَرَجُه ُمْسِلٌم ِمْن َوْجه  آِخَر، َعْن َمْنُصور .  َخاِلد ، َعْن ُعبَ ْيِد اَّللَِّ
هللُا أكرُب، هللا أكرب، هللا أكرب، إناه فضُل هللاِّ العظيم! هذا حظُّ آخُر من خيرُج من الناار، وآخُر من الشيخ: 
}َواَّللاُ ُذو اْلَفْضلِّ ناَة، فكيف ِبلساابقني من النابي ِّني واملرسلنَي والُكمال من املؤمنني؟! ال إله إالا هللا، يدخل اجل
{، فضُل هللاِّ العظيُم، [105]البقرة: اْلَعظِّيمِّ{ ُ ُذو اْلَفْضلِّ اْلَعظِّيمِّ  .[105]البقرة: }خَيَْتصُّ بَِّرمْحَتِّهِّ َمْن َيَشاُء َواَّللا

 
}ِإنَّ الَِّذيَن َيْشرَتُوَن ِبَعْهِد اَّللَِّ َوَأمْيَاَِّنِْم ََثَناا َقِليَّلا ُأولَِئَك ًَل َخََّلَق َِلُْم القارئ: قاَل: قَ ْوُل اَّللَِّ َعزَّ َوَجلَّ: 

 [77]آل عمران: ْم َوَِلُْم َعَذاٌب أَلِيٌم{يف اآْلِخَرِة َوًَل ُيَكلُِّمُهُم اَّللَُّ َوًَل يَ ْنظُُر ِإلَْيِهْم يَ ْوَم اْلِقَياَمِة َوًَل يُ زَكِّيهِ 
َن }ِإنَّ الَِّذيَن َيْكُتُموَن َما أَنْ َزَل اَّللَُّ ِمَن اْلِكَتاِب َوَيْشرَتُوَن ِبِه ََثَناا َقِليَّلا ُأولَِئَك َما َيَُْكُلو َوقَاَل َجلَّ َوَعََّل: 

ُ ي َ   [174]البقرة:ْوَم اْلِقَياَمِة َوًَل يُ زَكِّيِهْم َوَِلُْم َعَذاٌب أَلِيٌم{ يف ُبطُوَِّنِْم ِإًلَّ النَّاَر َوًَل يَُكلُِّمُهُم اَّللَّ

ثَ َنا أَبُو احْلََسِن حُمَمَُّد ْبُن احْلَُسْيِ ْبِن َداُوَد اْلَعَلِويُّ ِإْمََّلءا، قاَل: أخربَّن أَبُو َنْصر  حمَُ  مَُّد ْبُن مَحَْدَوْيِه قال: َحدَّ
َنَة، َعْن َعْمِرو ْبِن ْبُن َسْهل  اْلَمْرَوِزيُّ،  ثَنا ُسْفَياُن ْبُن ُعيَ ي ْ ثَنا حَمُْموُد ْبُن آَدَم اْلَمْرَوِزيُّ، قاَل: حدَّ قاَل: حدَّ

، َعْن َأِب ُهَريْ َرَة  ُ َعْنهُ -ِديَنار ، َعْن َأِب َصاِلح  أنَُّه قَاَل:  -صلَّى هللاُ عليِه وسلَّمَ -َأرَاُه َعِن النَِّبِّ  -َرِضَي اَّللَّ
َعَلى َماِل ُمْسِلم   ََّلثٌَة ًَل يَُكلُِّمُهُم اَّللَُّ تَ َعاََل، َوًَل يَ ْنظُُر ِإلَْيِهْم، َوَِلُْم َعَذاٌب أَلِيٌم: رَُجٌل َحَلَف َعَلى ميَِي  )ثَ 

َتطََعُه، َورَُجٌل َحَلَف َعَلى ميَِي  بَ ْعَد َصََّلِة اْلَعْصِر أَنَُّه َأْعَطى ِسْلَعَته َأْكثَ َر ممَّ   ا ُأْعِطيَ فَاق ْ
 "أُْعطَِّي"الشيخ: 
ْلَعتِّهِّ" عندان: "طالب:   أَْعَطى بِّسِّ
ْلَعتِّهِّ"الشيخ:  ْلَعتِّهِّ" هذا هو املعىن، "أُْعطَِّي بِّسِّ  "أُْعطَِّي"، "أُْعطَِّي بِّسِّ

ا ُأْعِطَي َوُهَو َكاِذٌب، )َورَُجٌل َحَلَف َعَلى ميَِي  بَ ْعَد َصََّلِة اْلَعْصِر أَنَُّه ُأْعِطَي ِسْلَعَته َأْكثَ َر ممَّ القارئ: قاَل: 
 تَ ْعَمْل َيَداَك(. َورَُجٌل َمَنَع َفْضَل َماء  فَِإنَّ اَّللََّ ُسْبَحانَُه يَ ُقوُل: اْليَ ْوَم َأْمنَ ُعَك َفْضِلي َكَما َمنَ ْعَت َفْضَل َما َلَْ 
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اُه ُمْسِلٌم، َعْن َعْمر و النَّاِقِد ِكََّلُُهَا، َعِن اْبِن َرَواُه اْلُبَخاِريُّ يف الصَِّحيِح، َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن حُمَمَّد ، َوَروَ 
َنَة.  ُعيَ ي ْ

ًَل: أخربَّن أَبُو َجْعَفِر قاَل: َأْخرَبَََّن أَبُو اْلَقاِسِم زَْيُد ْبُن َأِب َهاِشم  اْلَعَلِويُّ اِبْلُكوَفَة َوأَبُو َعْبِد اَّللَِّ احْلَاِفُظ، قَا
، قاَل: حدَّثَنا  ، قاَل: أخربَّن وَِكيٌع، َعِن اأْلَْعَمِش، )ح( َوَأْخرَبَََّن أَبُو َعْبِد اَّللَِّ ْبُن ُدَحْيم  ِإبْ َراِهيُم ْبُن َعْبِد اَّللَِّ

ثَنا َأمْحَُد ْبُن َعْبِد اجْلَبَّاِر، قاَل: ثَنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَُّد ْبُن يَ ْعُقوَب، قاَل: حدَّ ثَنا أَبُو  احْلَاِفُظ، قاَل: حدَّ حدَّ
، َعْن َأِب ُهَريْ َرَة مُ  ُ َعْنهُ -َعاِويََة، َعِن اأْلَْعَمِش، َعْن َأِب َصاِلح  صلَّى هللاُ -قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ  -َرِضَي اَّللَّ

 ِسْلَعةا بَ ْعَد اْلَعْصِر )َثََّلثٌَة ًَل يَُكلُِّمُهُم اَّللَُّ َوًَل يُ زَكِّيِهْم َوَِلُْم َعَذاٌب أَلِيٌم: رَُجٌل اَبَيَع رَُجَّلا : -عليِه وسلَّمَ 
َقُه، فََأَخَذَها َوُهَو َعَلى َغرْيِ َذِلَك، َورَُجٌل اَبَيَع ِإمَ  اماا ًَل يُ َباِيُعُه ِإًلَّ َفَحَلَف لَُه اِبَّللَِّ آَلَخُذَها ِبَكَذا وََكَذا َفَصدَّ

َها َلَْ  َها َوََف َوِإْن َلَْ يُ ْعِطِه ِمن ْ نْ َيا فَِإْن َأْعطَاُه ِمن ْ  َيِف َلُه، َورَُجٌل َعَلى َفْضِل َماء  اِبْلَفََّلِة فَ َيْمنَ ُعُه ِمِن اْبِن لِلدُّ
َبَة، َعْن وَِكيع  َوَأِب السَِّبيِل(  . َلْفُظ َحِديِث َأِب ُمَعاِويََة َرَواُه ُمْسِلٌم يف الصَِّحيِح، َعْن َأِب َبْكِر ْبِن َأِب َشي ْ
 ُمَعاِويََة.

اْلَقاِسِم زَْيُد ْبُن َأِب َهاِشم  اْلَعَلِويُّ، َوأَبُو َعْبِد اَّللَِّ احْلَاِفُظ، قَاًَل: أخربَّن أَبُو َجْعَفِر ْبُن  قاَل: َوَأْخرَبَََّن أَبُو
، قاَل: أخربَّن وَِكيٌع، َعِن اأْلَْعَمِش، َعْن َأََب َحازِم  اأْلَشْ  ثَنا ِإبْ َراِهيُم ْبُن َعْبِد اَّللَِّ ، قاَل: حدَّ ، َعْن َجِعيِّ ُدَحْيم 

ُ : -صلَّى هللُا عليِه وسلَّمَ -أنَُّه قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ  -َرِضَي اَّللَُّ َعْنهُ -َأِب ُهَريْ َرَة  )َثََّلثٌَة ًَل ُيَكلُِّمُهُم اَّللَّ
، َوَمِلٌك َكذَّاٌب، َوَعابٌد ُمْسَتْكرِبٌ(. ْسِلٌم يف الصَِّحيِح، َعْن َأِب َرَواُه مُ  يَ ْوَم اْلِقَياَمِة َوًَل يُ زَكِّيِهْم: َشْيٌخ زَان 

. َبَة، َعْن وَِكيع   َبْكِر ْبِن َأِب َشي ْ
 عنَدان أحسَن هللاُ إليَك: "َوَعائٌِّل ُمْسَتْكربٌِّ"طالب: 
 عنده أيش؟الشيخ: 
 عنده "َعابد"طالب: 
 هو احلديث: عائلٌ الشيخ: 
 عندي أان: "عابٌد"القارئ: 

 : عابٌد؟الشيخ
 إيالقارئ: 
  ال، "عائٌل" هذا اللافظ ايل ]الذي[ نعرفُه، "عائٌل"، نباهوا على هذا، يف نسخٍة قالوا هذاالشيخ: 
 إي نعم، قاَل: يف "هاء": عابدٌ طالب: 

 : وهو خطأٌ الشيخ
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 لعلاه يُرَجُع شيخنا إىل أصلِّ الناص ِّ يف مسلمٍ القارئ: 
ثَنا َجْعَفُر ْبُن حُمَمَِّد ْبِن َأْخرَبَََّن أَبُو َعْبِد اَّللَِّ احْلَاِفُظ، قاَل: ح ثَنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَُّد ْبُن يَ ْعُقوَب، قاَل: حدَّ دَّ

ثَنا ُشْعَبُة، ح َوَأْخرَبَََّن أَبُو َصاِلِح ْبُن َأِب طَاِهر  اْلَعْنرَبِيُّ، ق ثَنا َعفَّاُن، قاَل: حدَّ ثَنا َشاِكر ، قاَل: حدَّ اَل: حدَّ
ثَنا حُمَمَُّد ْبُن َبشَّار ، َجدِّي أَبُو حُمَمَّد   ثَنا َأمْحَُد ْبُن َسَلَمَة، قاَل: حدَّ  حَيََْي ْبُن َمْنُصور  اْلَقاِضي، قاَل: حدَّ

، َعْن َأِب زُْرَعَة ْبِن َعْمر و ثَنا ُشْعَبُة، َعْن َعِليِّ ْبِن ُمْدِرك  ثَنا حُمَمَُّد ْبُن َجْعَفر ، قاَل: حدَّ ، َعْن قاَل: حدَّ
)َثََّلثٌَة ًَل قَاَل:  -صلَّى هللُا عليِه وسلَّمَ -َعِن النَِّبِّ  -َرِضَي اَّللَُّ َعْنهُ -ْبِن احْلُرِّ، َعْن َأِب َذرّ  َخَرَشَة 

ُ تَ َعاََل يَ ْوَم اْلِقَياَمِة، َوًَل يَ ْنظُُر ِإلَْيِهْم، َوًَل يُ زَكِّيِهْم َوَِلُْم َعَذاٌب أَلِيٌم( -َرَأَها َرُسوُل اَّللَِّ قَاَل: فَ قَ  ُيَكلُِّمُهُم اَّللَّ
ِقيَل: َمْن ُهْم ََي َرُسوَل  )َخابُوا َوَخِسُروا، َخابُوا َوَخِسُروا، َخابُوا َوَخِسُروا(، فَ َقاَل: -صلَّى هللاُ عليِه وسلَّمَ 

؟، قَاَل:    )اْلُمْسِبُل ِإزَارَُه، َواْلُمْنِفُق ِسْلَعَتُه اِبحْلَِلِف اْلَكاِذِب، َواْلَمنَّانُ اَّللَِّ
 َواْلُمَنفِّ قُ  الشيخ:

َلْفُظ َحِديِث حُمَمَِّد ْبِن َجْعَفر  ُغْنَدر ، َرَواُه  َواْلُمَنفُِّق ِسْلَعَتُه اِبحْلَِلِف اْلَكاِذِب، َواْلَمنَّاُن َعطَاَءُه(القارئ: 
ِديِث ُسَلْيَماَن ْبِن ُمْسِهر ، َعْن َخَرَشَة ُمْسِلٌم يف الصَِّحيِح، َعْن حُمَمَِّد ْبِن َبشَّار  َوَغرْيِِه َوَأْخَرَجُه أَْيضاا ِمْن حَ 

، وَ  يُع َهِذِه اأْلَْخَباِر َصِحيَحٌة، َوَهِذِه َأقَاِويُل ُمتَ َفّرَِقٌة جُيَْمُع بَ ْعِضِهنَّ ِإََل بَ ْعض  لَْيَس يف ْبِن احْلُرِّ َومجَِ
َل: َثََّلثٌَة ًَل ُيَكلُِّمُهُم، ُثَّ يَ ُقوُل: َوَثََّلثٌَة آَخُروَن ًَل تَ ْنِصيِصِه َعَلى الثَََّّلثَِة نَ ْفُي َغرْيِِهنَّ، َوجَيُوُز َأْن يَ ُقو 

 ُيَكلُِّمُهُم، َفََّل َيُكوُن الثَّاّن َُمَاِلفاا ِلأْلَوَّلِ 
يعِن: ال منافاَة بنَي هذه األحاديثِّ من جهةِّ العددِّ، فكلُّها صادقٌة، كلُّ هؤالء ُمتَوعادون هبذا الشيخ: 

، ك لُّ هؤالء، امجعهم ثالثة وثالثة وثالثة، يكوُن جمموُع ما يف األحاديث اثِن عشر، نسأُل الوعيدِّ الفظيعِّ
ياقات  أنا املؤل َِّف ساَقها تبًعا لباب كالمِّ هللاِّ يف اآلخرة، وأنا هللَا يكل ُِّم  -فيما يظهرُ -هللَا...، وكلُّ هذه الس ِّ

ُم، كلاَم من شاَء فيما مضى، ويكل ُِّم من شاَء يف احلاضر من شاَء يوَم القيامةِّ، فهو قاَل ويقوُل، وكلام وُيكل ِّ 
 ويكل ُِّم من شاَء يف املستقبل، وقد دلا على ذلك القرآُن، واألحاديُث كهذه املذكورات.

، )ما منكم -سبحانه وتعاىل-يف هذه األحاديث يُفَهُم منه أناه يكل ُِّم غريَهم إذا شاَء )اَل ُيَكل ُِّمُهُم( وقوله: 
 مِّن أحٍد إالا سيكل ُِّمُه ربُُّه...( وقد تقداَم.

 
ِتِه َكَراَمةا َِلُْم ِإَذا القارئ: قاَل: َويف َذِلَك َدًَلَلٌة َعَلى أَنَُّه ِإَذا ََلْ ُيْسِمْعُهْم َكََّلَمُه ُعُقوبَةا َِلُْم ُيْسِمُعُه َأْهَل َرمحَْ 

َا ًَل ُيْسِمُع َكََّلَمُه َأْهَل ُعقُ  يف قَ ْوِل بَ ْعِض َأْهِل -وبَِتِه ِبَا ُيْسِمُعُه َأْهَل َرمْحَِتِه، َوَقْد ُيْسِمُع َكََّلَمُه َشاَء، َوِإَّنَّ
 َأْهَل ُعُقوبَِتِه ِبَا َيزِيُدُهْم َحْسَرةا َوُعُقوبَةا  -اْلِعْلمِ 
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ْم فَ يَ ُقوُل أَْيَن ُشرََكائَِّي{ ، }َويَ ْوَم يُ َنا[108]املؤمنون: }اْخَسُئوا فِّيَها َواَل ُتَكل ُِّمونِّ{كقوله تعاىل: الشيخ:  دِّيهِّ
فهو يكل ُِّم املشركني ويكل ُِّم أهَل الناارِّ كما يكل ُِّم أهَل اجلناةِّ، لكن يكل ُِّم أهَل اجلناة مبا يسرُّهم [ 62]القصص:

قوة.  ويزيُدهم غبطًة، ويكل ُِّم أهَل الناار مبا يزيُدهم حسرًة وشقوًة، أعوذ ِبهلل من الش ِّ
 

}َأَلَْ َأْعَهْد ِإلَْيُكْم ََي َبيِن آَدَم َأًلَّ تَ ْعُبُدوا الشَّْيطَاَن ِإنَُّه َلُكْم َعُدوٌّ ُمِبٌي{ اَل اَّللَُّ َعزَّ َوَجلَّ: القارئ: قَ 
  [60]يس:

 إىل هنا اي شيُخ، حسُبَك اي أبو فيصلالشيخ: 
، مثا شيخنا بس ]لكن[ ِبقي تكملة احلديث حَّتا يبدَأ حبديٍث آخَر، سطريالقارئ:  ن ثالثة فقط، آيتانِّ

 سطر بعده
 هذه ما هي من استشهادات املؤل ِّف؟الشيخ: 
 نعم، لكن حَّتا يبدأ حبديٍث آخَر جديدالقارئ: 
 خالص هو يسوُق األحاديث اآلتية تبًعا لآليةالشيخ: 
، ومجيُع هذه األقوالِّ صحيحٌة، مثا ذكَر الكالَم هطالب:  ذا، أسطٌر مثا ينتهي،  هو كأناه جيمُع بنَي الر ِّواايتِّ

 كالم املؤل ِّف نفسه
 هذا من كالم املؤل ِّف؟الشيخ: 
 نعم طالب:

 يعِن ما هو ابتداء يف موضوع؟الشيخ: 
 شيخنا ]....[ يكل ُِّم أهَل الناارِّ قد جيمُعهم كالمه ]....[طالب: 

هذه من  [60-59]يس:( أَلَْ أَْعَهْد إِّلَْيُكْم...{ 59نعم يقول: }َواْمَتاُزوا اْليَ ْوَم أَي َُّها اْلُمْجرُِّموَن )الشيخ: 
.  شواهد البابِّ

 قْف على هذا البابِّ اي أبو فيصل
نيا ]....[ ؟[ 56]يس: }ُهْم َوأَْزَواُجُهْم{طالب:   املراُد منه الدُّ
 }أَْزَواُجُهْم{: أمثاهُلم. الشيخ:
 إىل هنا.
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 )اجلواُب الكايف(
 القارئ: احلمُد هلِل ربِّ العاملَي، وصلِّ اللَّهمَّ وسلِّْم على نبيِّنا حممَّد  وعلى آِلِه وصحِبِه أمجعَي. أمَّا بعُد:

مُة ابُن القيِِّم    ِمن سأَل عن الدَّواِء الشَّايف":يف كتاِبِه: "اجلواُب الكايف ل -رمَحُه هللاُ تعاَل-قاَل العَّلَّ
ُه َذَهاُب فصٌل: َوِمْن ُعُقواَبِِتَا: َذَهاُب احْلََياِء الَِّذي ُهَو َمادَُّة َحَياِة اْلَقْلِب، َوُهَو َأْصُل ُكلِّ َخرْي ، َوَذَهابُ 

 اخْلَرْيِ َأمْجَِعِه.
الفصولِّ كل ِّها يسوُق فيها ما جاَء يف القرآن أعوُذ ِبهلل، من عقوِبتِّ الذُّنوب، ابُن القي ِّم بصددِّ هذه الشيخ: 

والسُّناةِّ من األدلاةِّ على عقوِبتِّ الذُّنوب، نعوُذ ِبهلل، والعقوِبُت أنواٌع، العقوِبُت ليسْت خاصاًة بتلفِّ النافس 
، كما قاَل س ، وفساُد القلبِّ ، ال، أعظُم العقوِبتِّ فساُد األخالقِّ بحانه أو املال أو ذهاب حظٍ  من احلظوظِّ

هذا أعظُم عقوبًة، هذا أعظُم مماا [ 77]التوبة: }َفَأْعَقبَ ُهْم نَِّفاقًا يفِّ قُ ُلوهبِِّّْم{وتعاىل يف الاذين أخلُفوا ما وعَد هللاُ: 
َا َأْخَلُفوا اَّللاَ لو أتلَف أمواهَلم وأتلَف نفوَسهم،    َما َوَعُدوُه{}َفَأْعَقبَ ُهْم نَِّفاقًا يفِّ قُ ُلوهبِِّّْم إِّىَل يَ ْومِّ يَ ْلَقْونَُه مبِّ

 .[77]التوبة:
 

 )احْلََياُء َخرْيٌ ُكلُُّه(.أَنَُّه قَاَل:  -صلَّى هللاُ عليِه وسلَّمَ -القارئ: َويف الصَِّحيِح َعْنُه 
ِة اأْلُوََل: ِإَذا ََلْ َتْسَتِح فَاْصَنْع َما َوقَاَل:   َوِفيِه تَ ْفِسريَاِن: ِشْئَت()ِإنَّ ممَّا َأْدَرَك النَّاَس ِمْن َكََّلِم الن ُّبُ وَّ

َباِئِح، ِإِذ احْلَاِمُل َأَحُدُُهَا: أَنَُّه َعَلى الت َّْهِديِد َواْلَوِعيِد، َواْلَمْعََن: َمْن َلَْ َيْسَتِح فَِإنَُّه َيْصَنُع َما َشاَء ِمَن اْلقَ 
 ِن اْلَقَباِئِح، فَِإنَُّه يُ َواِقُعَها، َوَهَذا تَ ْفِسرُي َأِب ُعبَ ْيَدَة.َعَلى تَ رِْكَها احْلََياُء، فَِإَذا ََلْ َيُكْن ُهَناَك َحَياٌء يَ َزُعُه عَ 

َبِغي تَ رُْكُه: َما  َا الَِّذي يَ ن ْ َعْلُه، َوِإَّنَّ ، َوالثَّاّن: َأنَّ اْلِفْعَل ِإَذا َلَْ َتْسَتِح ِمْنُه ِمَن اَّللَِّ فَاف ْ ُيْسَتَحى ِمْنُه ِمَن اَّللَِّ
.َوَهَذا تَ ْفِسرُي اْْلِ   َماِم َأمْحََد يف ِرَوايَِة اْبِن َهاِنئ 

ُتْم{ فَ َعَلى اأْلَوَِّل: َيُكوُن َِتِْديداا، َكَقْوِلِه:  َلْت:}اْعَمُلوا َما ِشئ ْ  [40]ُفصِّ
 َوَعَلى الثَّاّن: َيُكوُن ِإْذَّنا َوِإاَبَحةا.

 فَِإْن ِقيَل: فَ َهْل ِمْن َسِبيل  ِإََل مَحِْلِه َعَلى اْلَمْعنَ َيْيِ؟
اَبَحِة َوالت َّْهِديدِ  يِع َمَعانِيِه، ِلَما َبْيَ اْْلِ   ِمَن اْلُمَنافَاِة قُ ْلُت: ًَل، َوًَل َعَلى قَ ْوِل َمْن حَيِْمُل اْلُمْشرَتََك َعَلى مجَِ

تبار ألنا التاهديَد خرٌب، واإلِبحَة إذٌن وإنشاٌء، فال يكوُن الشايُء خربًا وطلًبا يف آٍن واحٍد، إالا ِبعالشيخ: 
 اللافظ واملعىن، كقولك: "فالٌن رمحَه هللاُ" اللافُظ خرٌب، الصُّورُة صورُة خرٍب، واملعىن الدُّعاء.

 
اَبَحِة َوالت َّْهِديِد ِمَن اْلُمَنافَاِة، َوَلِكنَّ اْعِتَباَر َأَحِد اْلَمْعنَ َيْيِ يُوِجُب اْعتِ   َباَر اآْلَخِر.القارئ: ِلَما َبْيَ اْْلِ
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َا اْنَسَلَخ ِمْنُه اِبْلُكلِّيَِّة، َحَّتَّ ِإنَُّه رُ َواْلَمقْ  َا ًَل يَ َتأَث َُّر بِِعْلِم ُصوُد َأنَّ الذُّنُوَب ُتْضِعُف احْلََياَء ِمَن اْلَعْبِد َحَّتَّ رِبَّ ِبَّ
ُهْم ُُيْرِبُ َعْن َحاِلهِ   َوقُ ْبِح َما يَ ْفَعُل، َواحْلَاِمُل َلُه َعَلى النَّاِس ِبُسوِء َحاِلِه َوًَل اِبطََِّّلِعِهْم َعَلْيِه، َبْل َكِثرٌي ِمن ْ

 قيَل: َذِلَك اْنِسََّلُخُه ِمَن احْلََياِء، َوِإَذا َوَصَل اْلَعْبُد ِإََل َهِذِه احْلَاَلِة ََلْ يَ ْبَق يف َصََّلِحِه َمْطَمٌع، كما
 ًَل يُ ْفِلحُ  َوِإَذا رََأى ِإْبِليُس طَْلَعَة َوْجِهِه ... َحيَّا َوقَاَل: َفَدْيُت َمنْ 

،  -اِبْلَقْصرِ -َواحْلََياُء ُمْشَتقٌّ ِمَن احْلََياِة، َواْلَغْيُث ُيَسمَّى َحَيا  أِلَنَّ ِبِه َحَياُة اأْلَْرِض َوالن ََّباِت َوالدََّوابِّ
نْ يَ  نْ َيا َواآْلِخَرِة، َفَمْن ًَل َحَياَء ِفيِه َميٌِّت يف الدُّ ا َشِقيٌّ يف اآْلِخَرِة، َوَبْيَ الذُّنُوِب وََكَذِلَك اِبحْلََياِء َحَياُة الدُّ

ُهَما َيْسَتْدِعي اآْلَخَر َوَيْطلُ  ُبُه َحِثيثاا، َوَمِن اْسَتَحَي َوَبْيَ ِقلَِّة احْلََياِء َوَعَدِم اْلَغرْيَِة َتََّلزٌُم ِمَن الطََّرَفْيِ، وَُكلٌّ ِمن ْ
ِمْن ُعُقوبَِتِه يَ ْوَم يَ ْلَقاُه، َوَمْن َلَْ َيْسَتِح ِمْن َمْعِصَيِتِه َلَْ َيْسَتِح اَّللَُّ ِمْن  ِمَن اَّللَِّ ِعْنَد َمْعِصَيِتِه، اْسَتَحَي اَّللَُّ 

 ُعُقوبَِتِه.
 َفْصلٌ 

َا ُتْضِعُف يف اْلَقْلِب تَ ْعِظيَم الرَّبِّ َجلَّ َجََّللُُه، َوُتْضِعُف َوقَارَُه يف ق َ  ْبِد ْلِب اْلعَ َوِمْن ُعُقواَبِت الذُّنُوِب: َأَّنَّ
َا اْغرَتَّ َوًَل بُدَّ، َشاَء َأْم َأََب، َوَلْو ََتَكََّن َوقَاُر اَّللَِّ َوَعَظَمُتُه يف قَ ْلِب اْلَعْبِد َلَما جَتَرََّأ َعَلى َمَعا ِصيِه، َورِبَّ

َا حَيِْمُليِن َعَلى اْلَمَعاِصي ُحْسُن الرََّجاِء، َوَطَمِعي يف عَ  ْفِوِه، ًَل َضْعُف َعْظَمِتِه يف قَ ْلِب"، اْلُمْغرَتُّ، َوقَاَل: "ِإَّنَّ
، َوتَ ْعِظيُم ُحُرَماتِِه َوَهَذا ِمْن ُمَغاَلطَِة الن َّْفِس؛ فَِإنَّ َعَظَمَة اَّللَِّ َوَجََّلَلُه يف قَ ْلِب اْلَعْبِد تَ ْقَتِضي تَ ْعِظيَم ُحُرَماتِهِ 

َنُه َوَبْيَ الذُّنُوِب، َواْلُمَتَجّرُِئوَن َعلَ  ى َمَعاِصيِه َما َقَدُروا اَّللََّ َحقَّ َقْدرِِه، وََكْيَف يَ ْقِدرُُه َحقَّ َقْدرِِه، َأْو حَيُوُل بَ ي ْ
ُُه، َويَ ْرُجو َوقَارَُه َوجيُِلُُّه، َمْن يَ ُهوُن َعَلْيِه َأْمُرُه َوََّنُْيُه؟ َهَذا ِمْن َأحْمَِل الْ  ُمَحاِل، َوأََبْيِ اْلَباِطِل، يُ َعظُِّمُه َوُيَكربِّ

 َعَلْيِه َحقُُّه.ى اِبْلَعاِصي ُعُقوبَةا َأْن َيْضَمِحلَّ ِمْن قَ ْلِبِه تَ ْعِظيُم اَّللَِّ َجلَّ َجََّللُُه، َوتَ ْعِظيُم ُحُرَماتِِه، َويَ ُهوُن وََكفَ 
 َعَلْيِهْم، َوَيْسَتِخفُّوَن َمَهابَ َتُه ِمْن قُ ُلوِب اخْلَْلِق، َويَ ُهونُ  -َعزَّ َوَجلَّ -َوِمْن بَ ْعِض ُعُقوبَِة َهَذا: َأْن يَ ْرَفَع اَّللَُّ 

َقْدِر َخْوِفِه ِمَن اَّللَِّ  ِبِه، َكَما َهاَن َعَلْيِه َأْمُرُه َواْسَتَخفَّ ِبِه، فَ َعَلى َقْدِر حَمَبَِّة اْلَعْبِد َّلِلَِّ حيُِبُُّه النَّاُس، َوَعَلى
، َُيَافُُه النَّاُس، َوَعَلى َقْدِر تَ ْعِظيِمِه َّلِلَِّ َوُحُرَماتِِه ي ُ  َتِهُك َعْبٌد ُحُرَماِت اَّللَِّ َعظُِّم النَّاُس ُحرماتِِه، وََكْيَف يَ ن ْ

َتِهَك النَّاُس ُحُرَماتِِه؟ َأْم َكْيَف يَ ُهوُن َعَلْيِه َحقُّ اَّللَِّ َوًَل يُ َهّوِنُُه اَّللَُّ َعلَ  ى النَّاِس؟ َأْم َكْيَف َوَيْطَمُع َأْن ًَل يَ ن ْ
 َوًَل َيْسَتِخفُّ ِبِه اخْلَْلُق؟َيْسَتِخفُّ ِبََعاِصي اَّللَِّ 

ا َكَسُبوا، َوَغطَّى َوَقْد َأَشاَر ُسْبَحانَُه ِإََل َهَذا يف ِكَتاِبِه ِعْنَد ِذْكِر ُعُقواَبِت الذُّنُوِب، َوأَنَُّه َأرَْكَس َأْراَبهَبَا ِبَِ 
َها ِبُذنُوهِبِْم، َوأَنَُّه َنِسيَ ُهْم َكَما َنُسوُه، َوَأَهاََّنُْم َكَما  َأَهانُوا ِديَنُه، َوَضي ََّعُهْم َكَما َعَلى قُ ُلوهِبِْم، َوطََبَع َعَلي ْ

{َضي َُّعوا َأْمَرُه، َوِِلََذا قَاَل تَ َعاََل يف آيَِة ُسُجوِد اْلَمْخُلوقَاِت َلُه:   }َوَمْن يُِهِن اَّللَُّ َفَما َلُه ِمْن ُمْكرِم 
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: ُْم َلمَّا َهاَن َعَلْيِهُم السُُّجوُد َلُه َواْسَتَخفُّوا بِ [ 18]احْلَجِّ ِه َوََلْ يَ ْفَعُلوُه َأَهاََّنُُم فَ َلْم َيُكْن َِلُْم ِمْن ُمْكرِم  بَ ْعَد فَِإَّنَّ
ُ؟ ُ؟ َأْو يُهي َمْن َأْكَرَمُه اَّللَّ  َأْن َأَهاََّنُُم، َوَمْن َذا يُْكرِْم َمْن َأَهانَُه اَّللَّ

 َفْصلٌ 
َا َتْسَتْدِعي ِنْسَياَن اَّللَِّ ِلَعْبِدهِ   َوِمْن ُعُقواَبِِتَا: َأَّنَّ

إىل هنا، هللُا املستعاُن، نسأُل هللَا العافيَة، نسأل هللا العافية، وإذا رأْيَت فاجرًا ُيكرُم فما هو فمن يخ: الش
يكرمه فهو على شاكلته ومن أوليائه ومن حزبه، لكنا من هاَن عليه أمُر هللاِّ وهاَن هللُا يف قلبه ما له من 

كن قد يُكرُمه أمثالُه من العصاة والفجرة، فال ُيشكُِّل ما يشاهُد مكرٍم، فال املالئكُة يكرمونه وال الصااحلون، ل
، من أجلِّ كذا، من أجلِّ  ، من أجل املالِّ من إكرامِّ بعضِّ الفجرةِّ وبعضِّ العصاةِّ، يكرمونه من أجل املنصبِّ

، إكراٌم مبعىن الكلمة.  املصاحل املاد ِّياة، ال يكرمونه اإلكراَم احلقيقيا
  



يخ عبدالّرحمن بن ناصر البّراك  هـ 1439
ّ

 مؤسسة وقف الش

 

 21 اللجنة العلمية|  إعداد

 

 األسئلة: 
]آل }َوًَل يَ ْنظُُر ِإلَْيِهْم ... َوًَل يُ زَكِّيِهْم َوَِلُْم َعَذاٌب أَلِيٌم{ : ما املقصوُد ابلتَّزكيِة يف قوِلِه تعاَل: 1السؤال

 ؟[77عمران:
ُهم ويفضُحهم على رؤوسِّ اجلواب:  التازكيُة أصُلها الثاناُء، }اَل يُ زَك ِّيهِّْم{: ال يُثِن عليهم، بل يذمُّهم ويوّب ِّ

 ألشهادِّ.ا
                                                                                                                                                                         

نِّ إذا أراُدوا أْن َيِصُفوا بعَض النَّاِس يقولوَن: "2السؤال "، وبعُض : بعُض كباِر السِّ هَو ِمن عبيِد آِل فَّلن 
"، فهل يصحُّ وصُفهم هذا أم فيِه َمالفٌة؟  النَّاِس يقوُل: "أَّن عبٌد لفَّلن 

ْن العبودياُة مبعىن أناه مملوٌك هذا فيه ]موجود[، فيه "عبُد فالٍن": مملوُكه، اجلواب:  }َوَلَعْبٌد ُمْؤمٌِّن َخرْيٌ مِّ
فالعبُد ضدُّ احلر ِّ، فإذا قيَل: "من عبيدِّ فالٍن" [ 178]البقرة: حْلُر ِّ َواْلَعْبُد...{}احْلُرُّ ِبِّ ، [221]البقرة:ُمْشرٍِّك{ 

م من سالالتِّ عبيدِّهم املاضني، يعِن لو كاَن جلد ِّك عبٌد مملوٌك  يعِن: من مماليكهم، يعِن ِبنفسهم أو أَّنا
 وصاَر له ذرياٌة فأنَت تقوُل: "هذا من عبيدِّان".

                                                                                                                                                                         
 : تقوُل السَّائلُة: هل جيوُز أْن تصَل شعَرها بشعرِها نفَسُه؟3السؤال

يعِن تقصُّ من شعرِّها وتصُل به شعَرها، ال، هذا وصٌل، هذا وصٌل، ولو  ال، ما جيوُز أن تصَله، اجلواب: 
َا.  كان األصُل أناه مقصوٌص مِّن َبَدَّنِّ

                                                                                                                                                                         
 : هل جيوُز ملَن رأى يف مسألة  شرعيَّة  أْن يكتَمها خشيَة أْن حيدَث فتنةا إذا أظهَرها؟4السؤال

إي، جيوُز، إذا ترتاَب على إظهارِّ الكالمِّ يف املسألة مفسدٌة راجحٌة فإناه يرتُك الكالَم فيها؛ خشيًة اجلواب: 
 مِّن حصول الشار ِّ.

 ا هَو الفرُق بَي املداراِة الشَّرعيَِّة واملداهنِة؟القارئ: ويقوُل: وم
، واملداراُة يف اجلواب:  املداهنُة: موافقُة أهلِّ الباطلِّ على ِبطلهم؛ تقرًُِّب إليهم وجماملًة هلم، املداهنُة يف الباطلِّ

ملداراُة جائزٌة، املداراُة ميكن األمورِّ اجلائزةِّ واملباحةِّ، يداريه ال يفعُل هذا الشايَء مداراًة، فاملداهنُة حراٌم، وا
ُهْم تُ َقاًة{تدخُل يف مثل قوله تعاىل:  ن ْ  [28]آل عمران: }إِّالا َأْن تَ ت اُقوا مِّ
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: أَّن مصاٌب ِبرض  مينُعين ِمن السُّجوِد واجللوِس والقياِم للرَّكعِة التَّاليِة، فقد أستطيُع القياَم 5السؤال
والرُّكوَع والرَّفَع منُه، وإذا صلَّْيُت جالساا على األرِض ًل أستطيُع إًلَّ اجللوَس فقط، يف حاِل الصََّّلِة مَع 

  وجوِد كرسيّ  للسُّجوِد ماذا أفعُل؟اجلماعِة وعدمِ 
)َصل ِّ قَائًِّما، فَإِّْن َلَْ َتْسَتطِّْع ويف احلديث:  [16]التغابن: }فَات اُقوا اَّللاَ َما اْسَتطَْعُتْم{هللُا تعاىل يقوُل: اجلواب: 

 أستطيُع إالا اجللوَس"، أيش معىن ، وأنَت تقوُل: "إذا صلاْيُت جالًسا الفَ َقاعًِّدا، فَإِّْن َلَْ َتْسَتطِّْع، فَ َعَلى َجْنٍب(
هذا؟ ما معىن أناَك إذا صلايَت جالًسا ال تستطيع إالا اجللوَس؟ افعْل من أركانِّ الصاالةِّ ما تستطيُع، وما ال 

 تستطيُعه فاهللُ يغفُر لَك.
                                                                                                                                                                         

واِك ابلنَّعناِع للصَّائِم؟6السؤال  : ما حكُم استعماِل السِّ
 عندي أناه ال جيوُز؛ ألناه فيه طعٌم، ُمطعاٌم هذا. اجلواب:

                                                                                                                                                                         
 : هل اًلسرتساُل يف الذَّاِت اْلِليَِّة سرحاَّنا مَع مدافعِة ذلَك َيُثُ بِه العبُد؟7السؤال

َثْت بِّهِّ أَنْ ُفَسَها، َما َلَْ تَ ْعَمْل َأْو تَ َتَكلاْم(يقوُل عليه الصاالة والساالم: اجلواب:  ، )إِّنا اَّللاَ ََتَاَوَز َعْن أُمايتِّ َما َحدا
فأنَت إذا فكاْرَت يف أمورِّ الغيبِّ فال يضرَُّك ما خيطُر يف ِبلك، لكن ال تعتقْد شيًئا مماا خيطُر يف ِبلك مماا 

 ليه دليٌل، أعد السُّؤاَل، صيغُته أيش؟ليَس ع
 القارئ: هل اًلسرتساُل يف الذَّاِت اْلِليَِّة سرحاَّنا 

سرحان يعِن تفكريًا، يسرُح ذهُنه يف التافكري يف...، وجاَء يف األثر: "تفكاروا يف ُملوقاتِّ هللاِّ، وال اجلواب: 
صفةِّ هللاِّ، ال تتفكاْر يف كيفياةِّ نزولِّهِّ أو كيفياةِّ استوائِّه، ال تفك ِّْر؛ ألنا تتفكاروا يف ذاتِّ هللاِّ"، ال تفك ِّْر يف كيفياةِّ 

هذا ال سبيَل إليه، ال سبيَل إىل العلم بكيفياة ذاتِّه وال كيفياةِّ صفاتِّه، وما ال سبيَل إليه التافكرُي فيه لغٌو 
 وعبٌث، وهللاُ أعلُم.

                                                                                                                                                                         
 
 


