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 بسِم هللِا الّرمحِن الّرحيمِ 
 
 /45-38 " اآلية /قسورة " ؛تفسري -
 [12]الرعد: }ُهَو الَِّذي يُرِيُكُم اْلََبَْق َخْوفًا َوَطَمًعا...{قَ ْولُُه تَ َعاََل:  يف تفسرِي سورِة الرَّعِد:أضواء البيان؛  -
 ..اِحَدةٍ قَاَل: َوِِمَّا يُ ْعَجُب ِمْنُه أَنَُّكْم تَ ْعَتِقُدوَن َأنَّ اِِلْبَن اْْلََزِلَّ اَّتَََّد ِِبْلَمِسيِح َفَصارَا ِبَِهٍة وَ  اجلواب الصحيح؛ -
 وبَِتهِ َوَقْد ُيْسِمُع َكََلَمُه يف قَ ْوِل بَ ْعِض َأْهِل اْلِعْلِم َأْهَل ُعقُ  اْلمساء والصفات؛ -
َا َتْسَتْدِعي ِنْسَياَن اَّللَِّ ِلَعْبِدهِ  اجلواب الكايف؛ -  َفْصٌل: َوِمْن ُعُقوَِبِِتَا: َأَّنَّ
 الفتاوى -

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

يِخ الَبَّاك(  )تفسرُي الشَّ
يطاِن الرَّجيِم:  َماَواِت القارئ: أعوُذ ِبهلِل ِمن الشَّ ٍم َوَما }َوَلَقْد َخَلْقَنا السَّ نَ ُهَما يف ِستَِّة َأَّيَّ َواْْلَْرَض َوَما بَ ي ْ

َنا ِمْن لُُغوٍب ) ْمِس َوقَ ْبَل اْلُغُروِب 38َمسَّ ( فَاْصَِبْ َعَلى َما يَ ُقوُلوَن َوَسبِّْح ِبَْمِد رَبَِّك قَ ْبَل طُُلوِع الشَّ
ُجوِد )39) ( يَ ْوَم 41ِمْع يَ ْوَم يُ َناِد اْلُمَناِد ِمْن َمَكاٍن َقرِيٍب )( َواْستَ 40( َوِمَن اللَّْيِل َفَسبِّْحُه َوَأْدَِبَر السُّ

َنا اْلَمِصرُي )42َيْسَمُعوَن الصَّْيَحَة ِِبْْلَقِّ َذِلَك يَ ْوُم اْْلُُروِج ) ( يَ ْوَم َتَشقَُّق 43( ِإَّنَّ ََنُْن َُنِْيي َوُُنِيُت َوِإلَي ْ
نَ  ُهْم ِسَراًعا َذِلَك َحْشٌر َعَلي ْ ( ََنُْن َأْعَلُم ِبَا يَ ُقوُلوَن َوَما أَْنَت َعَلْيِهْم ِبَبَّاٍر َفذَكِّْر 44ا َيِسرٌي )اْْلَْرُض َعن ْ

 [45-38]ق: ِِبْلُقْرآِن َمْن ََيَاُف َوِعيِد{

 هللاُ أكرُب، ال إله إالا هللا.الشيخ: 
نٌة جلوانَب من م وضوعِّ السُّورة وهو البعُث هذه اآلايُت ختاٌم لسورة "ق"، وهي مناسبٌة ملوضوع السُّورة متضم ِّ

 ويوُم القيامةِّ. 
ٍم{ خيرُب تعاىل عن كمال قدرته وذلك أبناه خ تاةِّ َأايا نَ ُهَما ِفِّ سِّ الُق }َوَلَقْد َخَلْقَنا الساَماَواتِّ َواْْلَْرَض َوَما بَ ي ْ

ٍم، وهو قادٌر على أنْ  خيلَقها بقولِّه: "كْن"  السامواتِّ واْلرض على عظمِّهما وسعتِّهما، خلَقها ِف ستاةِّ أايا
فيكوُن، ولكن حلكمٍة يعلُمها تعاىل خلَقها ِف هذه املداة، وفصاَل ذلَك ِف سورة: "حم الساجدة"، َخَلَق 
ٍم، مثا استوى إىل الساماء فسوااهنا سبَع مسواٍت ِف  اْْلَْرَض ِفِّ يَ ْوَمْْيِّ وأكمَل ما فيها ِف يومْيِّ، أربعُة أايا

، سبحاَن بديعِّ يومْي، هذه ستا  ، سبحاَن القوي ِّ العزيزِّ، سبحان العلي ِّ العظيمِّ ٍم، فسبحاَن العزيزِّ احلكيمِّ ُة أايا
 الساموات واْلرض، ال إله إالا هللا.
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} ْْلَْلقِّ اْْلَوالِّ  }َوَما َمساَنا مِّْن لُُغوٍب{ يعين: لكمالِّ قدرتِّه مل حيصْل له لُُغوٌب وتعٌب وإعياٌء، }أَفَ َعيِّيَنا ِبِّ
َْلقِّهِّنا بَِّقادٍِّر َعَلى َأْن حيُْ  [،15]ق: يَِّي اْلَمْوَتى بَ َلى }َأَوملَْ يَ َرْوا َأنا اَّللاَ الاذِّي َخَلَق الساَماَواتِّ َواْْلَْرَض َوملَْ يَ ْعَي ِبِّ

: خلُق الساموا[33]اْلحقاف:إِّناُه َعَلى ُكل ِّ َشْيٍء َقدِّيٌر{  ، يذك ُِّر ، وهذا أيًضا من مجلةِّ أدلاةِّ البعثِّ ت واْلرضِّ
، فالقادُر على خلقِّ هذه العواملِّ هو على بعثِّ النااس من قبورهم  هللُا بكمال قدرتِّه ِبلقِّه السامواتِّ واْلرضِّ
وإعادهتم أحياء هو على ذلَك قديٌر، ال يعجزُُه، }َأَولَْيَس الاذِّي َخَلَق الساَماَواتِّ َواْْلَْرَض بَِّقادٍِّر َعَلى َأْن 

ُق اْلَعلِّيُم{ خَيُْلَق مِّ   [81]يس:ث َْلُهْم بَ َلى َوُهَو اْلََّْلا
ْ َعَلى َما يَ ُقوُلوَن{ اصرْب على قوهلم، كما تقداَم ِف أوال السُّو  ًا نبياُه ومسلاًيا له: }فَاْصربِّ رة: مثا قاَل تعاىل ُمصرب ِّ

يٌب{  ُبوا َأْن َجاَءُهْم ُمْنذِّرٌ [، 2]ق:إنا }َهَذا َشْيٌء َعجِّ يبٌ }َبْل َعجِّ ُهْم فَ َقاَل اْلَكافُِّروَن َهَذا َشْيٌء َعجِّ ن ْ ( 2)  مِّ
َنا وَُكناا تُ رَاًِب َذلَِّك َرْجٌع بَعِّيٌد{  ت ْ ، يقوُل هللاُ لنبي ِّه: اصرْب على أقواهلم الباطلةِّ هذه الايت يكذ ِّبونك [3-2]ق:أَإَِّذا مِّ

ُْم اَل ُيَكذ ِّبُوَنَك َوَلكِّنا هبا ويقولوهنا معارضًة لك، يقوُل تعاىل: }َقْد نَ ْعَلُم إِّناُه لَ  َيْحزُُنَك الاذِّي يَ ُقوُلوَن فَإِّهنا
اَيتِّ اَّللاِّ ََيَْحُدوَن{  ُ نبياه ويرشُده إىل ما يسل ِّيه ويهوِّ ُن عليه اْلسى واحلزن  [33]اْلنعام:الظاالِّمَِّْي ِبِّ هللُا ُيصرب ِّ

 الاذي يعاين منه بسببِّ تكذيبِّ قومِّهِّ له.
{ التاسبيُح الاذي أمَر هللُا به قبَل طُُلوعِّ الشاْمسِّ َوقَ ْبَل }َوَسب ِّْح بَِّ  ْمدِّ رَب َِّك قَ ْبَل طُُلوعِّ الشاْمسِّ َوقَ ْبَل اْلُغُروبِّ

ا شامٌل للصاَّلة املفروضةِّ، صَّلةِّ الفجرِّ وصَّلةِّ العصرِّ أو صَّلةِّ الظُّهرِّ والعصرِّ، شامٌل ملا ُيشرَُع من  غروهبِّ
ا، }َوَسب ِّْح التاسبيح ِف أذكارِّ الصا  ، وهذا كثرٌي ِف القرآن أيمر هللُا ِبلتاسبيح قبَل طُُلوعِّ الشاْمسِّ َوقَ ْبَل غروهبِّ باحِّ

} َْمدِّ َرب َِّك قَ ْبَل طُُلوعِّ الشاْمسِّ َوقَ ْبَل اْلُغُروبِّ  بِّ
{ يعين: وسب ِّْح أيًضا من اللايل، يعين: سب ِّْح ِف كل ِّ وقٍت ِف اللايل وا لناهار ِف الصاباح واملساء ِف }َومَِّن اللاْيلِّ

َن اللاْيلِّ َفَسب ِّْحُه َوأَْدَِبَر السُُّجودِّ{ وهي مثُل صَّلةِّ آخرِّ اللايل هي أَْدَِبُر ال سُُّجودِّ، أوال اللايل وآخرِّ اللايل }َومِّ
 }  اللايل. وإدِبُر النُّجومِّ يكوُن ِف آخرِّ [ 49]الطور:وقاَل ِف اآلية اْلخرى: }َوإِّْدَِبَر النُُّجومِّ

ْع يَ ْوَم يُ َنادِّ اْلُمَنادِّ مِّْن َمَكاٍن َقرِّيٍب{ املراُد  هو النافُخ ِف الصُّور، يوَم  -وهللُا أعلمُ -مثا قاَل تعاىل: }َواْسَتمِّ
َل: }َواْسَتمِّْع وهنا قا [68]الزمر:يُناَدى النااُس للخروج من القبورِّ، }مُثا نُفَِّخ فِّيهِّ ُأْخَرى فَإَِّذا ُهْم قَِّياٌم يَ ْنظُُروَن{ 

{ هذا يَ وْ  حلَْق ِّ َذلَِّك يَ ْوُم اْْلُُروجِّ ُم اْْلُُروجِّ من يَ ْوَم يُ َنادِّ اْلُمَنادِّ مِّْن َمَكاٍن َقرِّيٍب * يَ ْوَم َيْسَمُعوَن الصاْيَحَة ِبِّ
.}  القبور }َذلَِّك يَ ْوُم اْْلُُروجِّ

رُي{ هللُا تعاىل حُييي وُُييُت وحُييي مثا قاَل تعاىل مذك ِّرًا أيًضا بكمالِّ قدرتِّهِّ: }إَِّّنا ََنُْن  َنا اْلَمصِّ َُنْيِّي َوُنِّيُت َوإِّلَي ْ
رُي{. َنا اْلَمصِّ  وُُييُت وينتهي أمُر هذا العاملِّ ينتهي إليهِّ، وتنتهي إليه هذه البشرياُة }َوإِّلَي ْ

رَاًعا{ هذه العواملُ الايت قد ُدفَِّنْت ِف ا ُهْم سِّ لقبورِّ ِف هذه اْلرضِّ يوَم القيامةِّ إذا نُفَِّخ }يَ ْوَم َتَشقاُق اْْلَْرُض َعن ْ
ْنَساُن إِّىَل  ِف الصُّور تتشقاُق اْلرُض عنهم تتشقاُق وخيرجون من القبور، كما يشقُّ الناباُت اْلرَض }فَ ْليَ ْنظُرِّ اْْلِّ
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َنا اْلَماَء َصبًّا )24طََعامِّهِّ ) تذكرٌي بدليٍل من أدلاة [ 26-24س:]عب( مُثا َشَقْقَنا اْْلَْرَض َشقًّا{ 25( َأَّنا َصبَ ب ْ
 البعثِّ وهو إحياُء اْلرضِّ بعَد موهتا وتشقُّقها عن النابات.

رٌي{ هذا احلشُر للبشرياة الايت ال يعلُم عدَدها إالا هللُا من بدايتها من آدم إىل آخرِّ  َنا َيسِّ }َذلَِّك َحْشٌر َعَلي ْ
رٌي{ هو يسرٌي على هللا سبحانه وتعاىل ال نَسَمٍة خيلُقها هللُا من هذا اجلنسِّ حُيَشرون }ذَ  َنا َيسِّ لَِّك َحْشٌر َعَلي ْ

زُه، هْيِّ ٌ، ِبَّلفِّ ما ظناه الكاذبوَن املفرتوَن الاذيَن ظنُّوا أنا هذا ال يكوُن وأناه مستحيٌل وُمستبَعٌد أْن  يُعجِّ
رٌي{.حُييَي هللاُ اْلمواَت بعَد أن صاروا تراًِب ورفاًًت وعظاًما }َذلَِّك َحشْ  َنا َيسِّ  ٌر َعَلي ْ

رُّون أو يُعلِّنون ِف سر ِّهم وعَّلنيتِّهم َا يَ ُقوُلوَن{ ما يقوُل هؤالء الكفااُر مماا ُيسِّ  مثا قاَل تعاىل: }ََنُْن أَْعَلُم ِبِّ
َبااٍر{ أنَت لْسَت مسلاطًا عليهم أبْن جتربَهم على اْلُيان، وهذا ليَس ِبقدورِّه }َوَما أَْنَت  }َوَما أَْنَت َعَلْيهِّْم ِبِّ

َبااٍر{.  َعَلْيهِّْم ِبِّ
، بتَّلوتِّه وبيانِّ  { واجُب الراسولِّ هو التاذكرُي، واجُبه هو التاذكرُي، وِبَِّ يذك ُِّر؟ يذكِّ ُر ِبلقرآنِّ ْلُقْرآنِّ  }َفذَك ِّْر ِبِّ

 معانيه، صلاى هللاُ عليه وسلاَم.
 

 ) عديِّ  )تفسرُي السَّ
ٍد وعلى آِلِه القارئ: بسِم هللِا الرَّمحِن الرَّ  َلُم على نبيِّنا حممَّ حيِم، اْلمُد هلِل ربِّ العاملنَي، والصََّلُة والسَّ

عديُّ  يُخ عبُد الرَّمحِن السَّ يف تفسرِي قوِل هللِا تعاَل: }َوَلَقْد  -رمَحُه هللُا تعاَل-وصحِبِه أمجعنَي، قاَل الشَّ
نَ ُهَما َماَواِت َواْْلَْرَض َوَما بَ ي ْ ٍم...{ اآلَّيَت: َخَلْقَنا السَّ  يف ِستَِّة َأَّيَّ

َماَواِت  وهذا إخباٌر منُه تعاَل عن قدرتِِه العظيمِة ومشيئِتِه النَّافذِة، الَّيت أوجَد هبا أعظَم املخلوقاِت }السَّ
ٍم{ أوَُُّلا يوُم اْلحِد، وآخُرها يوُم اجلمعِة  نَ ُهَما يف ِستَِّة َأَّيَّ  َواْلْرَض َوَما بَ ي ْ

مِّ اْللقِّ هو يوُم اْلحدِّ وآخُر اْللقِّ يوُم الشيخ:  م جاَء ِف السُّناة: أنا أواَل أايا جاَء هذا ِف السُّناةِّ، حتديُد اْلايا
 اجلمعةِّ، فاجتمَع اْللُق ِف هذه املداةِّ.

 
قادٌر  -اعلى ِكََبِها وعظمِته-القارئ: ِمن غرِي تعٍب، وِل نَصٍب، وِل لُُغوٍب، وِل إعياٍء، فالَّذي أوجَدها 

 على إحياِء املوتى ِمن ِبِب أوَل وأحرى.
مِّ لَك والتَّكذيِب ِبا جْئَت بِه، واشتغَل عنهم َواَلَه بطاعِة ربَِّك  }فَاْصَِبْ َعَلى َما يَ ُقوُلوَن{ ِمن الذَّ

عاَل ُمَسلٍّ للنَّفِس، وتسبيِحِه أوََّل النَّهاِر وآخرِِه، ويف أوقاِت اللَّيِل، وأدِبِر الصَّلواِت. فإنَّ ِذكَر هللِا ت
 ُمْؤِنٌس ُلا، مهوٌِّن للصََِّب.
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َا يَ ُقوُلوَن )يشهُد هلذا قولُُه: الشيخ:  يُق َصْدُرَك ِبِّ َْمدِّ رَب َِّك وَُكْن مَِّن 97}َوَلَقْد نَ ْعَلُم أَناَك َيضِّ ( َفَسب ِّْح بِّ
دِّيَن ) ففي العبادةِّ سلوًى للمؤمنِّ وشرٌح لصدره  [99-97جر:]احل ( َواْعُبْد َرباَك َحَّتا أَيْتَِّيَك اْلَيقُِّْي{98السااجِّ

 وإزالٌة هلمومِّه وغمومِّه، نسأُل هللَا أن يشرَح به صدوَرَّن، اللاهما اشرْح..
 

 القارئ: قاَل هللاُ: }َواْسَتِمْع يَ ْوَم يُ َناِد اْلُمَناِد ِمْن َمَكاٍن َقرِيٍب...{ اآلَّيَت.
َلمُ -اِد اْلُمَناِد{ وهَو إسرافيُل أي: }َواْسَتِمْع{ بقلِبَك }يَ ْوَم يُ نَ  ُفُخ يف الصُّوِر }ِمْن  -عليِه السَّ حنَي يَ ن ْ

 َمَكاٍن َقرِيٍب{ ِمن اْلرِض.
{ الَّذي ِل  }يَ ْوَم َيْسَمُعوَن الصَّْيَحَة{ أي: كلُّ اْلَلئِق َيسمعوَن تلَك الصَّيحَة ال ُمزِعجَة ال َمهولَة }ِِبْْلَقِّ

 شكَّ فيِه وِل امرتاَء.
 ِلَك يَ ْوُم اْْلُُروِج{ ِمن القبوِر، الَّذي انفرَد بِه القادُر على كلِّ شيٍء، وُلذا قاَل }ذَ 

وهذا يدلُّ على أنا هذه هي النافخُة الثاانيُة، النافخُة اْلوىل هي نفخُة الصاعقِّ الايت َيصعُق هبا من ِف الشيخ: 
 ثاانية هي نفخُة اْلروجِّ من القبور.الساموات واْلرض إالا من شاَء هللا، والنافخُة ال

 
ُهْم{ أي: عن اْلَلئقِ  َنا اْلَمِصرُي يَ ْوَم َتَشقَُّق اْلْرُض َعن ْ  .القارئ: وُلذا قاَل: }ِإَّنَّ ََنُْن َُنِْيي َوُُنِيُت َوِإلَي ْ

اعي  َنا َيِسرٌي{ أي: سهٌل }ِسَراًعا{ أي: ُيسرِعوَن إلجابِة الدَّ ُلم إَل موقِف القيامِة، }َذِلَك َحْشٌر َعَلي ْ
 على هللِا ِل تعَب فيِه وِل ُكلفَة.

}ََنُْن َأْعَلُم ِبَا يَ ُقوُلوَن{ لَك ِمَّا حيزُنَك ِمن اْلذى، وإذا كنَّا أعلُم بذلَك فقد علْمَت كيَف اعتناُؤَّن بَك، 
أعداِئَك، فليفرْح قلُبَك، ولتطمئنَّ نفُسَك، ولتعلَم أنَّنا أرحُم بَك وتيسريَّن ْلموِرَك، ونصُرَّن لَك على 

ي أبوِل العزِم ِمن رسِل هللِا، }َوَما أَْنَت  وأرأُف ِمن نفِسَك، فلم يبَق لَك إِلَّ انتظاُر وعِد هللِا، والتَّأسِّ
َا أَْنَت ُمْنِذٌر َوِلكُ  لِّ قَ ْوٍم َهاٍد{ وُلذا قاَل: }َفذَكِّْر ِِبْلُقْرآِن َمْن ََيَاُف َعَلْيِهْم ِبَبَّاٍر{ أي: ُمسلٍَّط عليهم }ِإُنَّ

رِّ  َوِعيِد{ والتَّذكرُي: هَو تذكرُي ما تقرََّر يف العقوِل والِفطِر ِمن حمبَِّة اْلرِي وإيثارِِه وفعِلِه، وِمن بغِض الشَّ
ُر ِبلتَّذكرِي َمن َياُف وعيَد هللِا، وأمَّ  ا يَتذكَّ ا َمن مل َيِف الوعيَد ومل يؤمْن بِه، فهذا فائدُة وجمانبِتِه، وإُنَّ

ِة عليِه، لئَلَّ يقوَل:   [19]املائدة: }َما َجاَءََّن ِمْن َبِشرٍي َوَِل َنِذيٍر{تذكريِِه إقامُة اْلجَّ
 آخُر تفسرِي سورِة: "ق" واْلمُد هلِل أوًَِّل وآخًرا وظاهًرا وِبطًنا.

 انتهى
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ه هللاُ، هللُا أكرُب، سبحاَن هللاِّ بُدَِّئْت هذه السُّورُة ِبلقسمِّ ِبلقرآن وُختَِّمْت ِبْلمر جزاُه هللُا خريًا ورحَ الشيخ: 
 ، يدِّ{ِبلتاذكري ِبلقرآنِّ ْلُقْرآنِّ َمْن خَيَاُف َوعِّيدِّ{وِف آخرها: [ 1]ق: }ق َواْلُقْرَآنِّ اْلَمجِّ فهذا [ 45]ق: }َفذَك ِّْر ِبِّ

ا ُختَِّمْت ِبثل ما ابُتدَِّئْت به، سبحاَن هللا الاذي أنزَل هذا...، ال من التاناسبِّ بَْي أوالِّ السُّورةِّ وآخرِّ  ها، فكأهنا
 إله إالا هللا.
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 )أضواُء البياِن(
َلُم على أشرِف اْلنبياِء  القارئ: بسِم هللِا الرَّمحِن الرَّحيِم، اْلمُد هلِل ربِّ العاملنَي، والصََّلُة والسَّ

 ٍد وعلى آِلِه وصحِبِه أمجعنَي.واملرَسلنَي، نبيِّنا حممَّ 
نقيطيُّ  ُد اْلمنِي الشَّ يُخ حممَّ  يف كتاِبِه: "أضواِء البياِن" يف تفسرِي سورِة الرَّعِد: -رمَحُه هللاُ تعاَل-قاَل الشَّ

 اآْليََة.[ 12]الرعد: }ُهَو الَِّذي يُرِيُكُم اْلََبَْق َخْوفًا َوَطَمًعا...{قَ ْولُُه تَ َعاََل: 
فًا لِْلُمَساِفِر اََل يف َهِذِه اآْليَِة اْلَكِرميَِة أَنَُّه ُهَو الَِّذي يُِري َخْلَقُه اْلََبَْق َخْوفًا َوَطَمًعا، قَاَل قَ َتاَدُة: َخوْ ذََكَر تَ عَ 

َفَعَتُه َوَيْطَمُع يف ِرْزِق اَّللَِّ  رمَحُه هللاُ -، َوَعِن اْْلََسِن ََيَاُف َأَذاُه َوَمَشقََّتُه، َوَطَمًعا لِْلُمِقيِم يَ ْرُجو بَ رََكَتُه َوَمن ْ
 : اْْلَْوُف ِْلَْهِل اْلَبْحِر، َوالطََّمُع ِْلَْهِل اْلََبِّ -تعاَل

ا عاماٌة، فالكلُّ يطمُع ِف بركة  -وهللُا أعلمُ -َعَكَس، احلسُن َعَكَس كَّلَم قولِّ قتادَة، واْلظهُر الشيخ:  أهنا
، فاآليُة عاماٌة وهللُا أعلُم، وهذا يَّلحظُه اْلنساُن عنَد نشوءِّ الغيثِّ وخياُف مماا حيصُل به من أضراٍر ومش اقٍ 

الساحاب وحصولِّ الربقِّ والر ِّايحِّ والصاواعق حيصُل عنَد اْلنسانِّ خوٌف من هذه اْلخطارِّ وطمٌع ِف حصول 
، فيجتمُع ِف الشايء الواحدِّ أناه خميٌف وَّنفٌع ِف وقٍت واحٍد.  الغيثِّ

 
اِك: اْْلَْوُف ِمَن الصََّواِعِق، َوالطََّمُع يف اْلَغْيِث.القارئ: َوَعِن الضَّ   حَّ

، وسكاان الد ِّايرِّ وسكاان القِّفار.الشيخ:   بس ]فقط[ هذا هو، هذا أشبُه، وهذا عامٌّ للمسافر واملقيمِّ
َ يف َمْوِضٍع آَخَر: َأنَّ ِإرَاَءَتُه َخْلَقُه اْلََبَْق َخْوفًا َوَطَمعً  الَِّة َعَلى أَنَُّه  -َجلَّ َوَعََل -ا ِمْن آََّيتِِه القارئ: َوَبنيَّ الدَّ

 اْلُمْسَتِحقُّ ِْلَْن يُ ْعَبَد َوْحَدُه َِل َشرِيَك َلُه. 
 ال إله إالا هللا، ال إله إالا هللا.الشيخ: 

َماِء َماًء...{}َوِمْن آََّيتِِه يُرِيُكُم اْلََبَْق َخْوفًا َوَطَمًعا َويُ نَ زِّ القارئ: َوَذِلَك يف قَ ْوِلِه:  اآْليََة  ُل ِمَن السَّ
 [ 24]الروم:

َماَواِت َواْْلَْرِض َطْوًعا وََكْرًها َوِظََلُُلُْم ِِبْلُغُدوِّ َواآْلَصاِل{قَ ْولُُه تَ َعاََل:   [15]الرعد: }َوَّلِلَِّ َيْسُجُد َمْن يف السَّ
َ تَ َعاََل يف َهِذِه اآْليَِة اْلَكِرميَِة أَنَُّه َيسْ  َماَواِت َواْْلَْرِض َطْوًعا وََكْرًها َوَتْسُجُد َلُه ِظََلُُلُْم َبنيَّ ُجُد لَُه َأْهُل السَّ

ِل َوُسُجوَد َأْهِل  -أَْيًضا-ِِبْلُغُدوِّ َواآْلَصاِل، َوذََكَر   ُسُجوَد الُضَلَّ
 الظ ََِّّللِّ الظ ََِّّللِّ الشيخ: 

ََلِل َوُسُجوَد  -أَْيًضا-القارئ: َوذََكَر  َمَواِت َواْْلَْرِض يف قَ ْوِلِه: ُسُجوَد الظِّ }َأَوملَْ يَ َرْوا ِإََل َما َأْهِل السَّ
ًدا َّلِلَِّ َوُهْم َداِخُروَن * َوَّلِلَِّ  َماِئِل ُسجَّ  َيْسُجُد َما يف َخَلَق اَّللَُّ ِمْن َشْيٍء يَ تَ َفيَُّأ ِظََللُُه َعِن اْلَيِمنِي َوالشَّ
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َماَواِت َوَما يف اْْلَْرِض ِمنْ  }َما ِإََل قَ ْوِلِه:  [49-48]النحل: َدابٍَّة َواْلَمََلِئَكُة َوُهْم َِل َيْسَتْكَِبُوَن{ السَّ
َلِل َوُسُجوِد َغرْيِ اْلُمْؤِمِننيَ [50]النحل: يُ ْؤَمُروَن{  ، َواْختَ َلَف اْلُعَلَماُء يف اْلُمَراِد ِبُسُجوِد الظِّ
 َواْختَ َلَف اْلُعَلَماُء؟الشيخ: 

َللِ القارئ: َواْختَ لَ   َف اْلُعَلَماُء يف اْلُمَراِد ِبُسُجوِد الظِّ
 الظ ِّل ِّ طالب: 

 الظ ِّل ِّ الشيخ: 
مالقارئ:   عندي كذا مشدادة ِبلظااء والَّلا
، كلُّها مشداٌد صحيحالشيخ:   الظ ِّل ِّ

لِّ َوُسُجوِد  َمَواِت َواْْلَْرِض القارئ: ِبُسُجوِد الظِّ َغرْيِ اْلُمْؤِمِننَي، فَ َقاَل بَ ْعُض اْلُعَلَماِء: ُسُجوُد َمْن يف السَّ
َهِة َعَلى ِمَن اْلَعامِّ اْلَمْخُصوِص، فَاْلُمْؤِمُنوَن َواْلَمََلِئَكُة َيْسُجُدوَن َّلِلَِّ ُسُجوًدا َحِقيِقيًّا، َوُهَو َوْضُع اجْلَب ْ 

ُْم ُكفَّاٌر يف اْلَباِطِن َوَِل -ِلَك َطْوًعا، َواْلُكفَّاُر َيْسُجُدوَن َكْرًها اْْلَْرِض، يَ ْفَعُلوَن ذَ  َأْعِِن اْلُمَناِفِقنَي؛ ِْلََّنَّ
اآْليََة  ِإََل الصَََّلِة قَاُموا ُكَساََل يُ َراُءوَن النَّاَس...{}َوِإَذا قَاُموا َكَما قَاَل تَ َعاََل:   -َيْسُجُدوَن َّلِلَِّ ِإِلَّ َكْرًها

 [ 142]النساء:
 أعوُذ ِبهللالشيخ: 

ُْم َكَفُروا ِِبَّللَِّ َوِبَرُسوِلِه َوَِل َيَُْتوَن الصَّ القارئ: َوقَاَل تَ َعاََل:  ُهْم نَ َفَقاُِتُْم ِإِلَّ َأَّنَّ  ََلةَ }َوَما َمنَ َعُهْم َأْن تُ ْقَبَل ِمن ْ
َمَواِت [54]التوبة: ِإِلَّ َوُهْم ُكَساََل َوَِل يُ ْنِفُقوَن ِإِلَّ َوُهْم َكارُِهوَن{ لِيُل َعَلى َأنَّ ُسُجوَد َأْهِل السَّ ، َوالدَّ

ُه َمْن يف }َأملَْ تَ َر َأنَّ اَّللََّ َيْسُجُد لَ «: ُسورَِة اْْلَجِّ »َواْْلَْرِض ِمَن اْلَعامِّ اْلَمْخُصوِص، قَ ْولُُه تَ َعاََل يف 
َوابُّ وََكِثرٌي ِمنَ  َجُر َوالدَّ ْمُس َواْلَقَمُر َوالنُُّجوُم َواجْلَِباُل َوالشَّ َماَواِت َوَمْن يف اْْلَْرِض َوالشَّ النَّاِس وََكِثرٌي  السَّ

َض النَّاِس َغرْيُ َداِخٍل يف فَ َقْولُُه: }وََكِثرٌي ِمَن النَّاِس{ َدلِيٌل َعَلى َأنَّ بَ عْ  [،18]اْلج:َحقَّ َعَلْيِه اْلَعَذاُب{ 
ُجوِد اْلَمْذُكوِر، َوَهَذا قَ ْوُل اْْلََسِن، َوقَ َتاَدَة، َوَغرْيِِِهَا، َوذََكَرُه اْلَفرَّاُء. َوِقيَل اآْليَُة َعامَّ  ٌة. َواْلُمَراُد السُّ

ُهْم طَ  ْوًعا، َواْلُمَراُد ِبُسُجوِد اْلَكاِفرِيَن َكْرًها اْنِقَياُدُهْم ِبُسُجوِد اْلُمْسِلِمنَي َطْوًعا اْنِقَياُدُهْم ِلَما يُرِيُد اَّللَُّ ِمن ْ
ُهْم َكْرًها؛ ِْلَنَّ ِإرَاَدَتُه ََّنِفَذٌة ِفيِهْم  ُ ِمن ْ  ِلَما يُرِيُد اَّللَّ

وَج يعين اْلرادُة الكونياُة، وانقياُدهم االضطراريُّ؛ ْلنا كلا اْلليقةِّ منقادٌة ملشيئة هللاِّ وقدرته ال خر الشيخ: 
 .لشيٍء عنه، فهم منقادون اضطرارًا، واملؤمنون منقادون اختيارًا

 
َقاُدوَن َخاِضُعوَن ِلُصْنِعِه ِفيِهْم َونُ ُفوِذ َمِشيَئِتِه ِفيِهْم.   القارئ: َوُهْم ُمن ْ
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لُّ َواْْلُُضوُع، َوِمْنُه قَ ْوُل زِيِد اْْلَْيِل: ُجوِد يف لَُغِة اْلَعَرِب: الذُّ  َوَأْصُل السُّ
ًدا لِْلَحَواِفرِ ِبَ   ْمٍع َتِضلُّ اْلبُ ْلُق يف ُحُجَراتِِه ... تَ َرى اْْلََكَم ِفيَها ُسجَّ

 َوِمْنُه قَ ْوُل اْلَعَرِب: َأْسُجُد: ِإَذا طَْأطَأَ رَْأَسُه َواَْنَََن، قَاَل مُحَْيُد ْبُن ثَ ْوٍر:
ا َلَوْيَن َعَلى ِمْعَصٍم ... وََكفٍّ َخِضيٍب َوَأْسَوارِهَ   افَ َلمَّ

 ُفُضوَل َأزِمَِّتَها َأْسَجَدْت ... ُسُجوَد النََّصاَرى ِْلَْحَبارَِها
، َوَهَذا اْلََِْلُف اْلَمْذُكوُر َجاٍر أَْيًضا يف ُسُجوِد الظِّ  ُجوُد لَُغِويٌّ َِل َشْرِعيٌّ ََلِل، َوَعَلى َهَذا اْلَقْوِل فَالسُّ

، َواَّللَُّ تَ َعاََل  قَاِدٌر َعَلى َأْن ََيُْلَق َُلَا ِإْدرَاًكا ُتْدِرُك بِِه َوَتْسُجُد َّلِلَِّ ُسُجوًدا َحِقيِقيًّا، َفِقيَل: ُسُجوُدَها َحِقيِقيٌّ
َهاِر ِإََل ِجَهِة اْلَمْغِرِب، َوآِخَرُه ِإََل ِجَهِة اْلَمْشرِ  ُلَها ِبُقْدرَِة اَّللَِّ َأوََّل الن َّ ِق، َوادََّعى َمْن َوِقيَل: ُسُجوُدَها َمي ْ

ْدرَاُك. قَاَل َهَذا لَّ َِل َحِقيَقَة َلُه؛ ِْلَنَُّه َخَياٌل َفََل مُيِْكُن ِمْنُه اإْلِ  َأنَّ الظِّ
اًكا َيْسُجُد ِبِه َّلِلَِّ َوََنُْن نَ ُقوُل: ِإنَّ اَّللََّ َجلَّ َوَعََل قَاِدٌر َعَلى ُكلِّ َشْيٍء، فَ ُهَو قَاِدٌر َعَلى َأْن ََيُْلَق لِلظِّلِّ ِإْدرَ 

ًدا َحِقيِقيًّا، َواْلَقاِعَدُة اْلُمَقرَّرَُة ِعْنَد ُعَلَماِء اْْلُُصوِل ِهَي: مَحُْل ُنُصوِص اْلَوْحِي َعَلى َظَواِهرَِها تَ َعاََل ُسُجو 
 :  ِإِلَّ ِبَدلِيٍل ِمْن ِكَتاٍب َأْو ُسنٍَّة، َوَِل ََيَْفى َأنَّ َحاِصَل اْلَقْوَلنْيِ

ُجوَد َشْرِعيٌّ  َمَواِت َواْْلَْرِض ِمَن اْلَعامِّ اْلَمْخُصوِص.َأنَّ َأَحَدُِهَا: َأنَّ السُّ   َوَعَلْيِه فَ ُهَو يف َأْهِل السَّ
لِّ َواْْلُُضوِع، َوَعَلْيِه فَ ُهَو َِبٍق َعَلى ُعُمومِ  ُجوَد لَُغِويٌّ ِبَْعََن اِِلْنِقَياِد َوالذُّ ِه، َواْلُمَقرَُّر يف َوالثَّاِن: َأنَّ السُّ

ْرِعيَِّة وَ اْْلُُصوِل ِعْنَد الْ  اِفِعيَِّة َأنَّ النَّصَّ ِإْن َداَر َبنْيَ اْْلَِقيَقِة الشَّ اْْلَِقيَقِة َماِلِكيَِّة َواْْلََنابَِلِة َومَجَاَعٍة ِمَن الشَّ
ْرِعيَِّة، َوُهَو التَّْحِقيُق، ِخََلفًا ِْلَِب َحِنيَفَة يف تَ ْقِدمِي اللَُّغوِيَّ  َل َعَلى الشَّ ِة، َوِلَمْن قَاَل َيِصرُي اللَّْفُظ اللَُّغوِيَِّة محُِ

ُعودِ »جُمَْمًَل ِِلْحِتَماِل َهَذا َوَذاَك، َوَعَقَد َهِذِه اْلَمْسأََلَة َصاِحُب   ِبَقْوِلِه:« َمَراِقي السُّ
ْرِعيِّ ... ِإْن مَلْ َيُكْن َفُمْطَلُق اْلُعْريفِّ   َواللَّْفُظ حَمُْموٌل َعَلى الشَّ

 جْلَِليِّ َومَلْ َيَِْب ... َِبٌْث َعِن اْلَمَجاِز يف الَِّذي انْ ُتِخْب فَاللَُّغِويُّ َعَلى ا
ْم َيْسُجُد َوِقيَل: اْلُمَراُد ِبُسُجوِد اْلُكفَّاِر َكْرًها ُسُجوُد ِظََلُلِِْم َكْرًها، َوِقيَل: اآْليَُة يف اْلُمْؤِمِننَي فَ بَ ْعُضهُ 

ْرِع َعَلْيِه، َوبَ ْعُضُهْم َيْسُجُد َكْرًها؛ لِِثَقِل َمَشقَِّة التَّْكِليِف َعَلْيِه َمَع َأنَّ ِإميَانَُه َطْوًعا؛ ِْلِفَِّة اْمِتثَاِل َأَواِمِر الشَّ 
 حَيِْمُلُه َعَلى َتَكلُِّف َذِلَك. َواْلِعْلُم ِعْنَد اَّللَِّ تَ َعاََل.

{ حُيَْتَمُل َأْن َيُكوَن َمْصَدرًا َأوْ  حُيَْتَمُل َأْن َيُكوَن مَجَْع َغَداٍة، }َواآْلَصاُل{ مَجُْع ُأُصٍل  َوقَ ْولُُه تَ َعاََل: }ِِبْلُغُدوِّ
: َتنْيِ َوُهَو مَجُْع َأِصيٍل، َوُهَو َما َبنْيَ اْلَعْصِر َواْلُغُروِب، َوِمْنُه قَ ْوُل َأِب ُذَؤْيٍب اُْلَُذِلِّ  ِبَضمَّ

ُعُد يف  َيائِِه ِِبْْلََصاِئلِ َلَعْمِري َْلَْنَت اْلبَ ْيُت ُأْكرُِم َأْهَلُه ... َوَأق ْ   َأف ْ
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 }َأْم َجَعُلوا َّلِلَِّ ُشرََكاَء َخَلُقوا َكَخْلِقِه فَ َتَشابََه اْْلَْلُق َعَلْيِهْم ُقِل اَّللَُّ َخاِلُق ُكلِّ َشْيٍء َوُهوَ قَ ْولُُه تَ َعاََل: 
اُر{   [16]الرعد:اْلَواِحُد اْلَقهَّ

ِة ِإََل أَنَُّه ُهَو اْلُمْسَتِحقُّ ِْلَْن يُ ْعَبَد َوْحَدُه؛ ِْلَنَُّه ُهَو اْْلَاِلُق َوَِل َيْسَتِحقُّ ِمَن َأَشاَر تَ َعاََل يف َهِذِه اآْليَِة اْلَكِرميَ 
َعُلوا َّلِلَِّ ْوِلِه: }َأْم جَ اْْلَْلِق َأْن يَ ْعُبُدوُه ِإِلَّ َمْن َخَلَقُهْم َوأَبْ َرزَُهْم ِمَن اْلَعَدِم ِإََل اْلُوُجوِد؛ ِْلَنَّ اْلَمْقُصوَد ِمْن ق َ 

قَ ْوِلِه بَ ْعَدُه: }ُقِل  ُشرََكاَء َخَلُقوا َكَخْلِقِه فَ َتَشابََه اْْلَْلُق َعَلْيِهْم{ ِإْنَكاُر َذِلَك َوأَنَُّه ُهَو اْْلَاِلُق َوْحَدُه ِبَدلِيلِ 
ُ َهَذا اْلَمْعََن يف آََّيٍت اَّللَُّ َخاِلُق ُكلِّ َشْيٍء{ َأْي: َوَخاِلُق ُكلِّ َشْيٍء ُهَو اْلُمْسَتِحقُّ ِْلَْن يُ عْ  َبَد َوْحَدُه، َويُ َبنيِّ

}َواَّتََُّذوا ِمْن َوقَ ْوِلِه:  [،21]البقرة:اآْليََة }ََّي أَي َُّها النَّاُس اْعُبُدوا رَبَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكْم...{ َكِثريٍَة، َكَقْوِلِه: 
ًئا َوُهْم َُيَْلُقوَن{ ًئا َوُهْم َُيَْلُقوَن{، َوقَ ْوِلِه: [3]الفرقان: ُدونِِه آُِلًَة َِل ََيُْلُقوَن َشي ْ  }أَُيْشرُِكوَن َما َِل ََيُْلُق َشي ْ

ِإََل َغرْيِ َذِلَك ِمَن [ 11]لقمان: }َهَذا َخْلُق اَّللَِّ فََأرُوِن َماَذا َخَلَق الَِّذيَن ِمْن ُدونِِه{َوقَ ْوِلِه: [، 191]اْلعراف:
َتاٌج ِإََل َخاِلِقِه فَ ُهَو َعْبٌد َمْربُوٌب ِمثْ َلَك َيَُِب َعَلْيِه َأْن يَ ْعُبَد َمْن َخَلَقُه َوْحَدُه، اآْلََّيِت، ِْلَنَّ اْلَمْخُلوَق حمُْ 

 َكَما َيَُِب َعَلْيَك َذِلَك، فَأَنْ ُتَما َسَواٌء ِِبلنِّْسَبِة ِإََل ُوُجوِب ِعَباَدِة اْْلَاِلِق َوْحَدُه َِل َشرِيَك َلُه.
 [27]الرعد:يَ ُقوُل الَِّذيَن َكَفُروا َلْوَِل أُْنِزَل َعَلْيِه آيٌَة ِمْن رَبِِّه...{ }وَ قَ ْولُُه تَ َعاََل: 

حسُبَك اي أخي، جتاوَز آايٍت كثريًة، ال إله إالا هللا، اللاهما صل ِّ وسل ِّم، ال إله إالا هللا، ال إله إالا هللا، الشيخ: 
  ال إله إالا هللا، ال إله إالا هللا.
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َل ديَن املسيِح()اجل  واُب الصَّحيُح ِلَمن بدَّ
َلُم على أشرِف اْلنبياِء  القارئ: بسِم هللِا الرَّمحِن الرَّحيِم، اْلمُد هلِل ربِّ العاملنَي، والصََّلُة والسَّ

ٍد وعلى آِلِه وأصحاِبِه أمجعنَي، أمَّا بعُد:واملرسلنَي،   نبيِّنا حممَّ
َل ديَن املسيِح" -رمَحُه هللاُ تعاَل-فيقوُل شيُخ اإلسَلِم ابُن تيميَة   يف كتاِبِه: "اجلواِب الصَّحيِح ِلَمن بدَّ

 ِف تتماة كَّلم احلسنِّ؟الشيخ: 
 إي نعم، ال زالَ القارئ: 
 يعين أريُد تقوُل ذلكالشيخ: 

 إي نعم إيرئ: القا
 يقوُل رمَحهُ هللاُ تعاَل: قَاَل: َوِِمَّا يُ ْعَجُب ِمْنُه أَنَُّكْم تَ ْعَتِقُدوَن َأنَّ اِِلْبَن اْْلََزِلَّ 

 هو احلسُن هذا ترمُجوه احملق ِّقون ِف أوال الناقل عنه؟الشيخ: 
 أَّن عندي ما ِف ترمجةالقارئ: 
 ما ذكروا له ترمجًة؟الشيخ: 
 عندي ترمجة أَّن ماالقارئ: 
 واْلخوان ِف النُّسخ اْلخرى فيه ]يوجد[ شيٌء؟الشيخ: 
 "يقصُد احلسن بن أيوب هنا" أحسَن هللاُ إليكمطالب: 

 إي هو امسُه احلسُن بُن أيوب، بس أيب ]أريد[ ترمجة، تعريف أناه كذا كذاالشيخ: 
، ويظهُر من كَّلمه ونقول ابن فقط ]...[: مل يذكْره من املتقد ِّمْي إالا ابُن النادمي صاحبُ طالب:   الفهرستِّ

 حزم أناه كاَن نسطورايًّ 
 ِبختصار الشيخ:

َهٍة َواِحَدٍة َومَلْ القارئ: قَاَل: َوِِمَّا يُ ْعَجُب ِمْنُه أَنَُّكْم تَ ْعَتِقُدوَن َأنَّ اِِلْبَن اْْلََزِلَّ اَّتَََّد ِِبْلَمِسيِح َفَصارَا ِبِ 
، يُ َفارِْقُه َقطُّ ُمْنُذ اَّتََّ  ى ِِبللَََّبِ ِه ِتْسَعَة َأْشُهٍر، ُثَّ َأقَاَم َمْوُلوًدا َوتَ َغذَّ َد ِبِه، َوَمَكَث َعَلى َذِلَك يف َبْطِن أُمِّ

ى ِِبْْلَْغِذيَِة ِإََل َأْن بَ َلَغ َثََلِثنَي َسَنًة َِل َيْظَهُر ِمْنُه َشْيٌء ِمْن آَلِة الرُّ  ، َوَِل َأْمٌر يُوِجُب بُوبِيَّةِ َوَمْربُوًِب َصِبيًّا ُمَغذًّ
َنُه َوَبنْيَ نَُظَرائِِه ِمَن اآْلَدِميِّنَي فَ ْرٌق، َوَِل َسَطَع ِمْنُه نُوٌر، َوَِل َظهَ  َرْت َلُه َسِكيَنٌة، َوَِل َهَذا اْلَمَحلَّ، َوَِل َكاَن بَ ي ْ

َعُث بَ ْعَد َذلِ  ْهِليِل، َوَِل َأملَّ ِبِه الشَّ ُ َحفَّْتُه اْلَمََلِئَكُة ِِبلت َّ َلُه، فَ َقْد َكلََّم اَّللَّ َك فَ ْوَق َما َكاَن ِمَن اْْلَْنِبَياِء قَ ب ْ
َلمُ -تعاَل ُموَسى  َناَء  -عليِه السَّ ِمَن اْلَعْوَسَجِة َكْيَف َشاَء فََأْشَرَق َما َحْوَُلَا نُورًا، وََكلََّمُه ِمْن طُوِر َسي ْ

اِطُع َحَّتَّ َكاَن يَ َتََبَْقُع ِإَذا َجَلَس َمَع َبِِن ِإْسَرائِيَل فَاْضَطَرَبْت يف اجْلََبِل النِّريَاُن، َواْلتَ َبَس وَ  ْجَهُه النُّوُر السَّ
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ا ق َ  ُْم َكانُوا َِل َيْسَتِطيُعوَن النََّظَر ِإلَْيِه، ُثَّ َسَأَل ُموَسى رَبَُّه َعزَّ َوَجلَّ َلمَّ }َربِّ ُرَب ِمْنُه فَ َقاَل: بَ ْعَد َذِلَك، ِْلََّنَّ
ا تََ َأِرِن أَنْ  لَّى رَبُُّه ظُْر ِإلَْيَك قَاَل َلْن تَ َراِن َوَلِكِن اْنظُْر ِإََل اجْلََبِل فَِإِن اْستَ َقرَّ َمَكانَُه َفَسْوَف تَ َراِن فَ َلمَّ

ا َأفَاَق{ ا َوَخرَّ ُموَسى َصِعًقا فَ َلمَّ فَ َتاَب َعَلْيِه،  ِمْن َصْعَقِتِه اْستَ ْغَفَر رَبَّهُ [ 143]اْلعراف: لِْلَجَبِل َجَعَلُه دَكًّ
 َوَتَلَّى جَمُْد اَّللَِّ جِلََماَعٍة ِمَن اْْلَْنِبَياِء فَ َرَأْوا َحْوَل جَمِْدِه رَبْ َواِت اْلَمََلِئَكِة.

بَ  َك". َوقَاَل تِ َوقَاَل َداُوَد: "ََّي َربِّ ِإنََّك َحْيُث َعََبَْت بِِبََلِد ِسِننَي تَ َزْلَزَلِت اْْلَْرُض ِمْنَك َوانْ َفَطَرْت ِمْن َهي ْ
َها: "َما َلَك أَي َُّها اْلَبْحُر َهارًِِب؟! َوأَْنَت َّيَ  ِب ِمن ْ ََّنَْر اْْلُْرُدنِّ ملَ  أَْيًضا َكاْلُمَخاِطِب لِْلَبْحِر َواجْلَِباِل َواْلُمتَ َعجِّ

ُزو نَ ْزَو َولَّْيَت رَاِجًعا؟! َوَما َلِك أَي َّتُ َها اجْلَِباُل تَ ْنِفرِيَن َكاْْلََِببِيِل؟! َوَما لَ  َواِمُخ َواُْلََضَباُت تَ ن ْ ُكنَّ أَي َّتُ َها الشَّ
اِم الرَّبِّ تَ َزْلَزَلِت اْلِبَقاُع". ُهْم: "ِمْن ُقدَّ َياِء؟!". ُثَّ قَاَل َكاْلُمِجيِب َعن ْ  الشِّ

ملَْ تَ ْرُجْف َبنْيَ َيَدْيِه اجْلَِباُل َومَلْ  قَاَل: فَِإْن َكاَن اْلَمِسيُح ُهَو اْْلََزِلُّ اْْلَاِلُق َأْو َكاَن ُمتَِّحًدا ِبِه، َفَكْيفَ 
َلُه تَ َتَصرَّْف َعْن َمِشيَئِتِه اْْلََّْنَاُر َواْلِبَحاُر؟ َأْو َكْيَف ملَْ َتْظَهْر ِمْنُه آََّيٌت َِبِهَراٌت َأَجلُّ ِمْن آََّيتِ   اْْلَْنِبَياِء قَ ب ْ

ِع َعَلى َأْكَتاِف الرََِّّيِح، َواِِلْسِتْغَناِء َعِن اْلَمآِكِل َواْلَمَشاِرِب ِمْثَل اْلَمْشِي َعَلى ُمُتوِن اُْلََواِء، َواِِلْضِطَجا 
، َكَما َأْحَرَق ِإيِلَيا َمْن قَ ُرَب ِمْنُه ِمْن ُجْنِد ُأَحاَب  َياِطنِي َواجلِْنِّ اْلَمِلِك، َومَيَْنُع َوِإْحَراِق َمْن قَ ُرَب ِمْنُه ِمَن الشَّ

 َوَما فَ َعُلوا َعَلى زَْعِمُكْم ِبِْسِمِه لِيَ ْعَلَم النَّاُس أَنَُّه َخاِلُقُهْم َأْو أَنَُّه َهْيَكُل اْْلَاِلِق؟ اآْلَدِميِّنَي ِمْن نَ ْفِسِه،
ى اْبُن اَّللَِّ وََكََلُمُه، ِْلَنَُّه تَ َولََّد ِمَن اْْلَ  َا ُيَسمَّ ْنُه، فَ َلْم ِب َوَظَهَر مِ قَاَل: َوَوَجْدََّنُكْم تَ ُقوُلوَن: ِإنَّ اِِلْبَن ِإُنَّ

َن اْْلَْمُر َكَما نَِقْف َعَلى َمْعََن َذِلَك؛ ِْلَنَّ َشرِيَعَة ِإميَاِنُكْم تَ ُقوُل: ِإنَّ الرُّوَح أَْيًضا ََّتُْرُج ِمَن اْْلَِب، فَِإْن َكا
َا ََّتُْرُج َعِن اَّللَِّ تَ َعاََل، َوِإِلَّ َفَما الْ  نَ ُهَما؟تَ ُقوُلوَن فَالرُّوُح أَْيًضا اْبٌن؛ ِْلََّنَّ  َفْرُق بَ ي ْ

َد ِمْن رُوِح اْلُقُدِس، َوَأنَّ ُروَح اْلُقُدِس َساَقُه ِإََل   اْلََبِّ لَِيْمَتِحَنُه قَاَل: َوملَْ نَ ْفَهْم أَْيًضا قَ ْوَلُكْم: ِإنَّ اِِلْبَن َتَسَّ
ْيطَاُن، َفَما َكاَنْت َحاَجُة اِِلْبِن ِإََل َأْن َتُكوَن الرُّوُح َوِهَي يف  ُُه ِمْن َحاٍل ِإََل الشَّ قَ ْوِلُكْم ِمثْ ُلُه ُتَدبُِّرُه َوتُ َغريِّ

اِبَق اْلُمَدبَِّر فَاِعٌل،  ا: "َأَوَما علْمُتم" اي شيخ؟َحاٍل، َأَوَما ِعْلُتْم َأنَّ اْلَغرْيَ السَّ  كأهنا
 "َأَوَما َعلِّْمُتْم " طالب:

 "َأَوَما َعلِّْمُتْم "؟الشيخ: 
 نعمالقارئ: 

اِبَق اْلُمَدبَِّر فَاِعٌل، َواْلَمْسُبوَق اْلُمَدب ََّر َمْفُعوٌل ِبِه، فَاِِلْبُن ِإَذْن ُدوَن الرُّ َأَوَما َعِلْمتُ  وِح َولَْيَس ْم َأنَّ اْلَغرْيَ السَّ
َفكُّ ِمَن اْْلََزِلِّ َوُهَو ِمثْ ُلُه.  ِمثْ َلُه، ِْلَنَّ اْْلََزِلَّ َِل يَ ن ْ

ُتُموُه َكِلَمَة اَّللَِّ قَاَل: َوِإْن َكاَن اْلَمِسيُح ِمْن رُ  ِه َمْرمَيَ، فَِلَم مَسَّي ْ وِح اْلُقُدِس، َكَما قَاَل ِجَْبِيُل اْلَمَلُك ِْلُمِّ
َا قَاَل َُلَا اْلَمَلُك: ِإنَّ الَِّذي تَِلِديَن ِمْن ُروِح اْلُقُدِس. َوالرُّ  وُه ُروَحُه، فَِإُنَّ ْو وُح َغرْيُ اِِلْبِن، َولَ َوابْ َنُه، َومَلْ ُتَسمُّ
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َد ِمْن ُروِح اْلُقُدِس، َوِإنَّ ُروَح اْلُقُدِس َساَقُه  رِيَعُة ِإنَُّه َتَسَّ ِإََل اْلََبِّ، َوِإنَّ َكاَن اْلَمْعََن َواِحًدا َلَما قَاَلِت الشَّ
 ِب َواِِلْبِن َورُوِح اْلُقُدِس؟ُروَح اْلُقُدِس نَ َزَل َعَلْيِه، َوملَ تُ ثَ لُِّثوَن ِبِه يف ِإميَاِنُكْم فَ تَ ُقوُلوَن: نُ ْؤِمُن ِِبْْلَ 

" كذا؟-عندي   أحسَن هللاُ إليك: "َوالرُّوحِّ اْلُقُدسِّ
 ال، َوُروح، َوُروح.الشيخ: 

تَ ُقوُلوَن أَي َّتُ َها النَّْسطُورِيَُّة: ِإنَّ َّلِلَِّ ِعْلًما َوِحْكَمًة ُِهَا اِِلْبُن، َوَحَياًة ِهَي الرُّوُح القارئ: قَاَل: َوَوَجْدََّنُكْم 
، َوَذِلَك َأنَّ ِعْلَم اَّللَِّ َلُه ِعْلٌم َوَحَياٌة، َوِْلََياتِ  ، َوِلِعْلِمِه َوَحَياتِِه َذاٌت َكَذاِت اَّللَِّ وُحُه ِعْلٌم ِه الَّيِت ِهَي رُ َقِدمَينْيِ

ا رََأى اْسِتيََلَء اْلَعُدوِّ َعَلى َخْلِقِه َوُنُكوِل اْْلَْنِبَياِء َعْن ُمَناَوأَ  تِِه، َأْرَسَل ِإلَْيِه ابْ َنُه َوَحَياٌة، َوَأنَّ اَّللََّ اْْلََب َلمَّ
َد ِمْن ُروِح اْلُقُدِس َوَصاَر اْلَفْرَد َوَحِبيَبُه َوَجَعَلُه ِفَداًء َوَوفَاًء لِلنَّاِس َأمْجَِعنَي، َوَأنَّ اب ْ  َماِء َوَتَسَّ َنُه نَ َزَل ِمَن السَّ

ُهْم، ُيَصلِّ  ي يف َكَناِئِسِهْم، ِإْنَساًَّن، ُثَّ ُوِلَد َوَنَشَأ َوَعاَش َثََلِثنَي َسَنًة يَ تَ َقلَُّب َبنْيَ َبِِن ِإْسَرائِيَل َكَواِحٍد ِمن ْ
ِعي دِ  ًة َحَّتَّ ِإَذا انْ َقَضْت تِْلَك َوَيْسََتُّ ِبُسَنِنِهْم، َِل َيدَّ ًة َوَِل بُ نُ وَّ َتِحُل ِرَساَلًة َوَِل نُ بُ وَّ يًنا َغرْيَ ِديِنِهْم، َوَِل يَ ن ْ

ْعَوَة َوَجاَء ِِبآْلََّيِت اْلَباِهَرِة َواْلََبَاِهنِي اْلَمْشُهورَِة، فَأَْنَكَرْتُه اْليَ ُهوُد وَ  ُنوَن َأْظَهَر الدَّ ْتُه، ُثَّ قَ تَ َلْتُه َوَصَلب َ السُّ
َماِء.  َصِعَد ِإََل السَّ

، ولكْن هذا تزعُم الناصارى ويزعُم اليهوُد، [157]النساء:}َوَما قَ تَ ُلوُه َوَما َصَلُبوُه{ يعين بزعمِّكم، الشيخ: 
يَح ... اْبَن  }َوقَ ْوهلِِّّْم إَِّّنا ، هذا حكايٌة لقولِّ اليهودِّ، [157]النساء: }َوقَ ْوهلِِّّْم إَِّّنا قَ تَ ْلَنا{فأكذهَبم هللاُ،  قَ تَ ْلَنا اْلَمسِّ

 .[157]النساء: َمْرمَيَ ... َوَما قَ تَ ُلوُه َوَما َصَلُبوُه َوَلكِّْن ُشب َِّه هَلُْم{
 

ميَاِن وََكفَّْرُُتْ َمْن َخاَلَفَها، ُثَّ ملَْ تَ ْلبَ ُثوا َأْن َخَلْعُتُموَها َواْنسَ  ُتْم ِبَشرِيَعِة اإْلِ ق ْ هَ القارئ: َوَصدَّ ا َوقُ ْلُتْم: َلْخُتْم ِمن ْ
ُنوٌم َعَلى ِحَياِلهِ  ُنوَماِن، َجْوَهٌر َقِدمٌي َوَجْوَهٌر َحِديٌث، َوِلُكلِّ َجْوَهٍر أُق ْ َ ِإنَّ اْلَمِسيَح َجْوَهَراِن َوأُق ْ ، َوِإنَّ اَّللَّ

، فَ ُهَو َواِحٌد يَ ُقوُم بَِثََلثَِة َمَعاٍن، َوَثََل  ْمِس الَّيِت ِهَي تعاَل َجْوَهٌر َقِدمٌي يَ ُقوُم ِبَْعنَ َينْيِ ثٌَة َُلَا َمْعًَن َواِحٌد، َكالشَّ
ُعوٌث َغرْيَ  ُ، َوُهَو َمب ْ  أَنَُّه لَْيَس يُ ْعَبُد. َشْيٌء َواِحٌد َوَُلَا َثََلثَُة َمَعاٍن: اْلُقْرُص َواْْلَرُّ َوالنُّوُر. فَاْلَمِسيُح ُهَو اَّللَّ

ُعوٌث ُمْرَسٌل َلِكنَُّكْم َتْسَتْحُيوَن َفَكاَن َمْعََن قَ ْوِلُكْم َهَذا: َأنَّ اْلَمِسيَح مَ  ْوُلوٌد َلِكنَُّه لَْيَس َمْفُعوًِل ِبِه، َوُهَو َمب ْ
بَ ْلتُ  َنُه يف َشْيٍء ِمَن اْْلَْشَياِء، َوَأق ْ ُتْم َِل تُ َفّرُِقوَن َبنْيَ اَّللَِّ َوبَ ي ْ وُه َرُسوًِل، ِإْذ ُكن ْ ْم َعَلى اْلَمِلَكانِيَِّة َأْن ُتَسمُّ

ْمُتُم اْلَمِسيَح َعَلى ُقوبِيَِّة ِِبلتَّْكِفرِي َواللَّْعِن ِلَقْوُلِِْم: "ِإنَّ اَّللََّ َواْلَمِسيَح َشْيٌء َواِحٌد" ُثَّ ملَْ تَ ْلبَ ثُوا َأْن قَ َواْليَ عْ  دَّ
رََغائَِبُكْم يف َأْوقَاِت اْلَقَراِبنِي َخاصًَّة، َوِهَي اَّللَِّ تَ َباَرَك َوتَ َعاََل َوَبَدْأُُتْ ِبِه يف التَّْمِجيِد، َورَفَ ْعُتْم ِإلَْيِه َِتَالِيَلُكْم وَ 

َماُم ِمْنُكْم َعَلى اْلَمْذَبِح ِمْن َمَذا ِبُِكْم َوَأْهُلُه َأَجلُّ َصَلَواِتُكْم َوَأْفَضُل حَمَاِفِلُكْم ِعْندَُكْم، فَِإنَُّه يَ ُقوُم اإْلِ
َنا َمْرُعوبُوَن فَ تَ تَ َوق َُّعوَن نُ ُزوَل ُروِح اْلُقُدسِ  َماِء ِبُدَعائِِه، فَ يَ ْفَتُح ُدَعاَءُه َويَ ُقوُل: "لَِيِتمَّ َعَلي ْ ، ِبَزْعِمُكْم ِمَن السَّ



يخ عبدالّرحمن بن ناصر البّراك  هـ 1439
ّ

 مؤسسة وقف الش

 

 13 اللجنة العلمية|  إعداد

 

اِهرِينَ  ". ُثَّ ََيِْتُم َصََلتَُه َوَعَلْيُكْم نِْعَمُة َيُسوَع اْلَمِسيِح َوحَمَبَُّة اَّللَِّ اْْلَِب، َوُمَشارََكَة ُروُح اْلُقُدِس ِإََل َدْهِر الدَّ
ْرِك، َوَتْصِغرٌي ِلَعَظَمِة اَّللَِّ تعاَل َوِعزَّتِِه َأْن َجَعْلُتُم النَِّعَم َواْلمَ ِبِِ  َواِهَب ِلَمْن ُهَو ْثِل َذِلَك، فَ َهَذا َتْصرِيٌح ِِبلشِّ

ٌل ِمْن ِعْنِد اَّللَِّ َعَلى قَ ْوِلُكْم، َوَجَعْلُتْم َّلِلَِّ بَ ْعَد اْلَمِسي  ِح حَمَبًَّة َوِلُروِحِه ُمَشارََكًة.ُدونَُه، َوُهَو ُمْعًطى َوُُمَوَّ
ُ َوَجلَّ  ُتْم َعَلى اْليَ ْعُقوبِيَِّة قَ ْوَُلُْم: ِإنَّ َمْرمَيَ َوَلَدِت اَّللََّ، َعزَّ اَّللَّ  َعْن َذِلَك، َويف َشرِيَعِة قَاَل: َوَوَجْدََّنُكْم َقْد ِعب ْ

َها َأنَّ  نَّاَها اْلُمْجَتَمِع َعَلي ْ ميَاِن الَّيِت بَ ي َّ  اْلَمِسيَح ِإلٌَه َحقٌّ، َوأَنَُّه ُوِلَد ِمْن َمْرمَيَ، َفَما َمْعََن اْلُمَنافَ َرِة، َوَما اإْلِ
ُ َوَجلَّ َعْن َذِلَك؟ ُ َعزَّ اَّللَّ  اْلَفْرُق؟ َوَما تُ ْنِكُروَن ِمْن قَ ْوُلِِْم: ِإنَّ اْلَمْقُتوَل اْلَمْصُلوَب ُهَو اَّللَّ

ْؤِمُن ِِبلرَّبِّ اْلَمِسيِح الَِّذي ِمْن َخََبِِه َوَحالِِه الَِّذي ُوِلَد ِمْن َمْرمَيَ َوَتََملََّ َوُصِلَب َوَشرِيَعُة ِإميَاِنُكْم تَ ُقوُل: ن ُ 
َبِطيِّ   َعَلى َعْهِد اْلَمِلِك "بِيََلِطيَس" الن َّ

 يقوُل ِف احلاشية: الصاواُب: البنطيُّ كما سيأيت بيانُه
 نعم ]....[الشيخ: 

َرارًا ِبِْثِل القارئ: َعَلى َعْهِد  اْلَمِلِك "بِيََلِطيَس" البنطيِّ َوُدِفَن َوقَاَم يف اْليَ ْوِم الثَّاِلِث، أَلَْيَس َهَذا ِإق ْ
 قَ ْوُلِِْم؟ فَ َتَدب َُّروا َهَذا اْلَقْوَل ََّي ُأوِل اْْلَْلَباِب.

ُ، فَِإنَّ    َمْرمَيَ ِعْندَُكْم َوَلَدِت اَّللََّ.فَِإنَُّكْم ِإْن قُ ْلُتْم: ِإنَّ اْلَمْقُتوَل اْلَمْصُلوَب ُهَو اَّللَّ
رِيَعُة، فََأيُّ اْلَقْوَلنْيِ اْخرتَْ  ُُتُوُه َفِفيِه نَ ْقُض َوِإْن قُ ْلُتْم: ِإنَُّه ِإْنَساٌن فَِإنَّ َمْرمَيَ َوَلَدْت ِإْنَساًَّن، َوَبطََلِت الشَّ

ُتْم َعَلى اْلَمِلَكانِيَِّة قَ ْوَُلُْم: "إِ  نَُّه لَْيَس لِْلَمِسيِح ِإِلَّ أُقْ ُنوًما َواِحًدا، ِْلَنَُّه َصاَر َمَع اْْلََزِلِّ اْْلَاِلِق ِديِنُكْم، ُثَّ ِعب ْ
نَ ُهَما" ًئا َواِحًدا َِل فَ ْرَق بَ ي ْ  َشي ْ

 كأناه خياطُب مجاعته ايل تقدام النُّسطورياة، يعين هو من النُّسطورياة وهو خياطُب طائفَتهالشيخ: 
تُ  ُنوًما َواِحًدا، ِْلَنَُّه َصاَر َمَع اْْلََزِلِّ القارئ: ُثَّ ِعب ْ  ْم َعَلى اْلَمِلَكانِيَِّة قَ ْوَُلُْم: "ِإنَُّه لَْيَس لِْلَمِسيِح ِإِلَّ أُق ْ

ُنوٌم َعَلى  ، ِلُكلِّ َجْوَهٍر أُق ْ ُنوَمنْيِ نَ ُهَما"، َوقُ ْلُتْم أبَِنَّ َلُه أُق ْ ًئا َواِحًدا َِل فَ ْرَق بَ ي ْ َياِلِه، ُثَّ ملَْ تَ ْلبَ ُثوا حِ اْْلَاِلِق َشي ْ
ُعوًًث، فَِإنَّ  ُه َهْيَكٌل ِِلْبِن اَّللَِّ َأْن رََجْعُتْم ِإََل ِمْثِل قَ ْوُِلِْم فَ ُقْلُتْم: ِإنَّ اْلَمِسيَح َوِإْن َكاَن َُمُْلوقًا ِمْن َمْرمَيَ َمب ْ

نَ ُهَما، فَِإَذا َكاَن اْْلَمْ  ، َوََنُْن َِل نُ َفرُِّق بَ ي ْ ُر ِعْندَُكْم َعَلى َهَذا َفَما تَ ْنِقُموَن َعَلى اْلَمَلِكيَِّة، َوَما َمْعََن اْْلََزِلِّ
َهاُم. َاِد ِإََل ِمْثِل قَ ْوُلِِْم؟ ِإنَّ َهَذا اْْلَْمَر ََّتَاُر ِفيِه اْْلَف ْ  اِِلْفرِتَاِق؟ َوَقْد رََجْعُتْم يف اِِلَّتِّ

 َعَلى اْلَمَلكِّياةِّ" يقصُد امللكانياَة أحسَن هللاُ إليَك؟ "تَ ْنقُِّمونَ 
 أيش فيه؟الشيخ: 
 يقصُد امللكانياة؟القارئ: 
 يقصُد؟الشيخ: 
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 امللكانياة؟ عندي هنا: "امللكياة"القارئ: 
ا امللكانياةالشيخ:  ، كأهنا  امللكانياُة أوضُح، امللكياُة تصبُح نسبًة إىل املَلكِّ

رِيَعُة ِبَْعََن اْْلَ  َمانَِة ِعْندَُكْم َحقًّا، فَاْلَقْوُل َما قَاَل يَ ْعُقوُب، َوَذِلَك َأَّنَّ ِإَذا ابْ َتَدْأََّن ِمَن القارئ: فَِإْن َكاَنِت الشَّ
ْقَنا اْلَمَعاِنَ َنَسًقا َواِحًدا َواَْنََدْرََّن ِفيَها ِإََل آِخرَِها، َوجَ  رِيَعِة يف ِذْكِر اْلَمِسيِح، ُثَّ َنسَّ ْدََّن اْلَقْوَم الَِّذيَن الشَّ

ُحوا َأنَّ َيُسوَع اْلَمِسيَح ُهَو اْبُن اَّللَِّ َوُهَو ِبْكُر اْْلَََلِئِق ُكلَِّها، َوُهَو الَِّذيأَلْ  ُوِلَد ِمْن  َقْوَها َلُكْم َقْد َصحَّ
َواملَ َوَخَلَق ُكلَّ َشْيٍء َمْرمَيَ لَْيَس ِبَْصُنوٍع، َوُهَو ِإَلٌه َحقٌّ ِمْن ِإلٍَه َحقٍّ ِمْن َجْوَهِر أَبِيِه، َوُهَو الَِّذي أَتْ َقَن اْلعَ 

َد َومَحََلْتُه َمْرمَيُ َوَوَلَدْتُه، َوقُِتَل َوُصِلَب، َفَمْن  أَْنَكَر قَ ْوَل َعَلى َيِدِه، َوُهَو الَِّذي نَ َزَل ِْلَََلِصُكْم، فَ َتَجسَّ
رِيَعَة الَّيِت َتْشَهُد ِبِصحَّ   ِة قَ ْوُلِِْم َويَ ْلَعُن َمْن أَلََّفَها.اْليَ ْعُقوبِيَِّة َلزَِمُه َأْن يُ ْنِكَر َهِذِه الشَّ

كأناه يشرُي إىل "اْلمانةِّ" الايت أبرُموها على يدِّ امللكِّ قسطنطْي الاذي ِف مؤمتٍر كبرٍي، تقداَمت اْلشارُة الشيخ: 
ملسيحِّ وقوهلم إليه، امُسها: "اْلمانُة"، مساوها: "اْلمانة" وتضماَنت أصوَل الد ِّاينةِّ، أصوُل دينِّهم من أتليهِّ ا

. ركِّ الصاريحِّ ، فديُن الناصارى قائٌم على الش ِّ اد وأنا املسيَح إلٌه حقٌّ من إلٍه حقٍ   ِبالحت ِّ
 

َا َأَخَذْت تِْلَك الطَّائَِفُة يَ ْعِِن الَِّذيَن َوَضُعوا اْْلََمانََة ِبَكِلَماٍت َوذََكُروا َأَّنَُّ  ْم َوَجُدوَها يف القارئ: قَاَل: َوِإُنَّ
ِ الْ اإْلِ  ْْنِيِل ِمَن اْلَكََلِم اْلَبنيِّ َواِضِح الَِّذي ْْنِيِل ُمْشَكََلٍت َتََوََّلْت ِفيَها َما َوَقَع هِبََواَها، َوتَ رََكْت َما يف اإْلِ

َأَخَذْت ِِبْلُمْشَكِل َيْشَهُد ِبُعُبوِديَِّة اْلَمِسيِح َوَشَهاَدتُُه ِبَذِلَك َعَلى نَ ْفِسِه َوَشَهاَدُة َتََلِميِذِه ِبِه َعَلْيِه، فَ 
 ِويٍل.اْلَيِسرِي، َوَجَعَلْت َلُه َما َأَحبَّْت ِمَن التَّْأِويِل، َوأَْلَغِت اْلَواِضَح اْلَكِثرَي الَِّذي َِل حَيَْتاُج ِإََل َتَْ 

َا َشْيٌء َواِحٌد َلُه َثََلثَُة َمَعانٍ  ْمِس، َوَأَّنَّ  قَاَل: فََأمَّا اْحِتَجاُجُكْم ِِبلشَّ
 إىل آخر شيٍء، جزاَك هللاُ خريًاالشيخ: 
كمالقارئ:   وإايا
ٌن لكَّلم ذلك الناصراين ِّ الاذي أسلَم، وهلذا أقوُل: نقَل منه هذا الشيخ:  هللُا املستعاُن، كأنا الشايخ مستحسِّ

 بعضِّ أبنائِّها عليها الناقَل الطاويَل؛ ملا يرى فيه من احلججِّ على الناصارى، وال شكا أنا الرادا على الطاائفة ردُّ 
هم، إذا ردا عليهم واحٌد منهم كاَن هذا أقوى ِف دحرِّهم ودحرِّ حججهم، هذا واحٌد  أبلُغ ِف دحضِّ حججِّ

 منهم كان يديُن بدينهم.
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فاُت(  )اْلمساُء والصِّ
ٍد، وعلى آِلِه القارئ: بسِم هللِا الرَّمحِن الرَّحيِم،  اْلمُد هلِل ربِّ العاملنَي، وصلَّى هللُا وسلََّم على نبيِّنا حممَّ

 وصحِبِه أمجعنَي.
فاِت": َوَقْد ُيْسِمُع َكََلَمُه يف قَ ْوِل  -رمَحُه هللُا تعاَل-قاَل اإلماُم اْلافُظ البيهقيُّ  يف كتاِبِه: "اْلمساِء والصِّ

 وبَِتهِ بَ ْعِض َأْهِل اْلِعْلِم َأْهَل ُعقُ 
وهذا هو الصاواُب؛ ْلنا هللَا ُيكل ُِّم الكفااَر، يكل ُِّمهم تكليًما يؤد ِّي إىل حسرهتم وخيبتِّهم، خياطُب الشيخ: 

ُتْم تَ ْزُعُموَن{ املشركْي،  ْم فَ يَ ُقوُل أَْيَن ُشرََكائَِّي الاذِّيَن ُكن ْ ْم فَ يَ ُقو [، 62]القصص:}َويَ ْوَم يُ َنادِّيهِّ ُل َماَذا }َويَ ْوَم يُ َنادِّيهِّ
ُتُم اْلُمْرَسلَِّْي{ فهذا هو الصاواُب، [، 108]املؤمنون:}اْخَسُئوا فِّيَها{ ويقوُل ْلهلِّ الناار:  [،65]القصص: َأَجب ْ

 ناار،الصاواُب أنا هللَا يكل ُِّم من شاَء من عبادِّه، يكل ُِّم الرُّسَل، ويكل ُِّم املؤمنْي، ويكل ُِّم أهَل اجلناةِّ، ويكل ُِّم أهَل ال
ولكن كلٌّ له ما يناسُبه من كَّلمِّه تعاىل، يقوُل ْلهلِّ اجلناة: ماذا تريدوَن أن أعطَيكم؟ فيقولون: ماذا نريُد 

َتنا ما مل تعطِّ أحًدا من العاملَْي، يقوُل: "أحلُّ عليكم رضواين"،   }َسََّلٌم{وقد بياْضَت وجوَهنا وأعطي ْ

يٍم{}َسََّلٌم قَ ْواًل مِّْن ويسل ُِّم عليهم،  [58]يس:  .[58]يس: َربٍ  َرحِّ
 

 قَاَل اَّللَُّ َعزَّ القارئ: َوَقْد ُيْسِمُع َكََلَمُه يف قَ ْوِل بَ ْعِض َأْهِل اْلِعْلِم َأْهَل ُعُقوبَِتِه ِبَا َيزِيُدُهْم َحْسَرًة َوُعُقوبَةً 
ْيطَانَ َوَجلَّ:  ( َوَأِن اْعُبُدوِن َهَذا 60ِإنَُّه َلُكْم َعُدوٌّ ُمِبنٌي ) }َأملَْ َأْعَهْد ِإلَْيُكْم ََّي َبِِن َآَدَم َأْن َِل تَ ْعُبُدوا الشَّ

ِإََل َساِئِر َما َوَرَد يف َمْعََن َهِذِه اآْليَِة يف ِكَتاِب اَّللَِّ َعزَّ َوَجلَّ ِإََل َأْن [، 61-60]يس: ِصَراٌط ُمْسَتِقيٌم{
َها فَِإْن ُعْدََّن فَِإَّنَّ يَ ُقوُلوا:  }قَاَل فَ ُيِجيبُ ُهُم اَّللَُّ َعزَّ َوَجلَّ:  [107]املؤمنون:  ظَاِلُموَن{}رَب ََّنا َأْخرِْجَنا ِمن ْ

َذِلَك َِل ُيْسِمُعُهْم َكََلَمُه، َوَذِلَك ِحنَي َوَجَب َعَلْيِهُم فَ بَ ْعَد  [108]املؤمنون: اْخَسُئوا ِفيَها َوَِل ُتَكلُِّموِن{
ُ ِمْن َذِلَك ِبَفْضِلِه َوَرمْحَِتِه.  اْْلُُلوُد، َأَعاَذََّن اَّللَّ

 آمْي، آمْيالشيخ: 
ثَنا أَبُو اْلَفْضِل اْْلََسُن ْبُن يَ عْ  ُقوَب اْلَعْدُل )ح( َوَأْخََبَََّن أَبُو القارئ: َأْخََبَََّن أَبُو َعْبِد اَّللَِّ اْْلَاِفُظ قاَل: حدَّ

ُد ْبُن يَ ْعُقوَب قا ثَنا أَبُو اْلَعبَّاِس حُمَمَّ ثَنا حَيََْي َعْبِد اَّللَِّ اْْلَاِفُظ، َوأَبُو َسِعيِد ْبُن َأِب َعْمٍرو، قَاَِل: حدَّ َل: حدَّ
اِب ْبُن َعطَاٍء، قا ثَنا َعْبُد اْلَوهَّ َل: أخَبَّن َسِعيُد ْبُن َأِب َعُروبََة، َعْن قَ َتاَدَة، َعْن ْبُن َأِب طَاِلٍب، قاَل: حدَّ

ُهَما-َأِب أَيُّوَب، َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َعْمِرو ْبِن اْلَعاِص  قَاَل: ِإنَّ َأْهَل النَّاِر لَيُ َناُدُوَن  -َرِضَي اَّللَُّ تَ َعاََل َعن ْ
َنا رَبَُّك{َماِلًكا:  قَاَل: فَ َيَذرَُهْم َأْربَِعنَي َعاًما َِل َيُِيبُ ُهْم، ُثَّ َيُِيبُ ُهْم: [، 77]الزخرف: }ََّي َماِلُك لِيَ ْقِض َعَلي ْ

  [77]الزخرف: }ِإنَُّكْم َماِكُثوَن{
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 أعوُذ ِبهلل.الشيخ: 
}رَب ََّنا اِلٍك قَاُلوا: القارئ: قَاَل اْْلََسُن ْبُن يَ ْعُقوَب يف ِرَوايَِتِه: َهاَنْت َدْعَوُِتُْم َواَّللَِّ َعَلى َماِلٍك، َوَربِّ مَ 

َنا ِشْقَوتُ َنا وَُكنَّا قَ ْوًما َضالِّنَي ) َها فَِإْن ُعْدََّن فَِإَّنَّ ظَاِلُموَن )106َغَلَبْت َعَلي ْ ( قَاَل 107( رَب ََّنا َأْخرِْجَنا ِمن ْ
: "ُثَّ [ 108-106]املؤمنون:اْخَسُئوا ِفيَها َوَِل ُتَكلُِّموِن{  ُْم، فَ َيَذرُُهْم ِمثْ َلْي َويف ِرَوايَِة اْْلََصمِّ يُ َناُدوَن َرهبَّ

نْ َيا، َِل َيُِيبُ ُهْم، ُثَّ َيُِيبُ ُهْم:  ، قَاَل: َفَما نَ َبَس اْلَقْوُم [108]املؤمنون: }اْخَسُئوا ِفيَها َوَِل ُتَكلُِّموِن{الدُّ
ِهيُق".   ِبَكِلَمٍة، َما َكاَن ِإِلَّ الزَِّفرُي َوالشَّ

، [106]هود: }هَلُْم فِّيَها َزفِّرٌي َوَشهِّيٌق{اي سَّلُم سل ِّْم، أعوُذ ِبهللِّ من الناار،  إَّنا هللِّ.. أعوُذ ِبهلل من..الشيخ: 
 .أعوُذ ِبهلل، أعوُذ ِبهلل

 
ْيُخ: هَ  َذا َمْوُقوٌف القارئ: قَاَل قَ َتاَدُة: َشبََّه َأْصَواَِتُْم أبَِْصَواِت اْْلَِمرِي َأوَّلُُه زَِفرٌي َوآِخُرُه َشِهيٌق. قَاَل الشَّ

، َوظَاَهُر اْلِكَتاِب أَْيًضا [108]املؤمنون: }اْخَسُئوا ِفيَها َوَِل ُتَكلُِّموِن{َوظَاِهُرُه َأنَّ اَّللََّ تَ َعاََل َيُِيبُ ُهْم ِبَقْوِلِه: 
 َيُدلُّ َعَلى َأنَّ اَّللََّ تَ َعاََل َيُِيبُ ُهْم ِبَذِلَك َوِإْن َكاَن حُيَْتَمُل َغرْيَ َذِلَك.

ُد ْبُن َسْعٍد الْ َأخْ  َعْويفُّ قاَل: ََبَََّن أَبُو َعْبِد اَّللَِّ اْْلَاِفُظ قاَل: أخَبَّن َأمْحَُد ْبُن َكاِمٍل اْلَقاِضي قاَل: أخَبَّن حُمَمَّ
َثِِن أَ  َي اْْلَُسنْيُ ْبُن اْْلََسِن ْبِن َعِطيََّة ْبِن َسْعٍد قاَل: َحدَّ َثِِن َعمِّ َثِِن َأِب قاَل: َحدَّ ي َعِطيََّة، َحدَّ ِب، َعْن َجدِّ

ُهَما-َعِن اْبِن َعبَّاٍس  -، َهَذا قَ ْوُل الرَّمْحَِن [108]املؤمنون: }اْخَسُئوا ِفيَها َوَِل ُتَكلُِّموِن{: -َرِضَي اَّللَُّ َعن ْ
 ِحنَي انْ َقَطَع َكََلُمُهْم ِمْنُه. -َعزَّ َوَجلَّ 

ثَنا َأمْحَُد ْبُن َأْخََبَََّن أَبُو َنْصِر ْبُن قَ َتاَدَة قال: أخَبَ  َّن أَبُو َمْنُصوٍر اْلَعبَّاُس ْبُن اْلَفْضِل النَّْضَرِويُّ قاَل: حدَّ
ِد ْبِن َكْعٍب، قَاَل: ِْلَْهِل ال ثَنا أَبُو َمْعَشٍر، َعْن حُمَمَّ ثَنا َسِعيُد ْبُن َمْنُصوٍر قاَل: حدَّ نَّاِر ََخُْس َْنَْدَة، قاَل: حدَّ

َنا  َعزَّ َوَجلَّ يف َأْربَ َعٍة، فَِإَذا َكاَنِت اْْلَاِمَسُة ملَْ يَ َتَكلَُّموا بَ ْعَدَها أََبًدا، يَ ُقوُلوَن: َدْعَواٍت َيُِيبُ ُهُم اَّللَُّ  }رَب ََّنا َأَمت َّ
َنا ِبُذنُوبَِنا فَ َهْل ِإََل ُخُروٍج ِمْن َسِبيٍل{ تَ َنا اثْ نَ َتنْيِ فَاْعرَتَف ْ ُهُم اَّللَُّ تَ َعاََل: فَ ُيِجيب ُ [ 11]غافر: اثْ نَ َتنْيِ َوَأْحيَ ي ْ

ُثَّ [، 12]غافر: ْلَكِبرِي{}َذِلُكْم أِبَنَُّه ِإَذا ُدِعَي اَّللَُّ َوْحَدُه َكَفْرُُتْ َوِإْن ُيْشَرْك ِبِه تُ ْؤِمُنوا فَاْْلُْكُم َّلِلَِّ اْلَعِليِّ ا
ْعَنا فَاْرِجْعَنا نَ ْعَمْل َصاِْلًا إِ يَ ُقوُلوَن:  فَ ُيِجيبُ ُهُم اَّللَُّ تَ َعاََل:  [،12]السجدة: َّنَّ ُموِقُنوَن{}رَب ََّنا أَْبَصْرََّن َومسَِ

ُتْم تَ ْعَمُلونَ  [، 14]السجدة: {}َفُذوُقوا ِبَا َنِسيُتْم ِلَقاَء يَ ْوِمُكْم َهَذا ِإَّنَّ َنِسيَناُكْم َوُذوُقوا َعَذاَب اْْلُْلِد ِبَا ُكن ْ

ْرََّن ِإََل َأَجٍل قَ ُثَّ يَ ُقوُلوَن:  فَ ُيِجيبُ ُهُم اَّللَُّ تَ َعاََل:  [44]إبراهيم:رِيٍب ْنُِْب َدْعَوَتَك َونَ تَِّبِع الرُُّسَل{ }رَب ََّنا َأخِّ
}رَب ََّنا َأْخرِْجَنا نَ ْعَمْل َصاِْلًا َغرْيَ فَ يَ ُقوُلوَن: [، 44]إبراهيم: }َأَومَلْ َتُكونُوا َأْقَسْمُتْم ِمْن قَ ْبُل َما َلُكْم ِمْن َزَواٍل{

َر َوَجاءَُكُم النَِّذيُر فَ ُيِجيبُ ُهُم اَّللَُّ تَ َعاََل: [ 37]فاطر:َمُل{ الَِّذي ُكنَّا نَ عْ  ُر ِفيِه َمْن َتذَكَّ رُْكْم َما يَ َتذَكَّ }َأَو ملَْ نُ َعمِّ
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َنا ِشْقَوتُ َنا وَُكنَّا قَ ْوًما ، ُثَّ يَ ُقوُلوَن: [37]فاطر: َفُذوُقوا َفَما لِلظَّاِلِمنَي ِمْن َنِصرٍي{ }قَاُلوا رَب ََّنا َغَلَبْت َعَلي ْ
َها فَِإْن ُعْدََّن فَِإَّنَّ ظَاِلُموَن{ ُ تَ َعاََل:  [،106]املؤمنون: َضالِّنَي رَب ََّنا َأْخرِْجَنا ِمن ْ }اْخَسُئوا ِفيَها َوَِل فَ ُيِجيبُ ُهُم اَّللَّ

 ُموَن بَ ْعَدَها أََبًدا.، َفََل يَ َتَكلَّ [108]املؤمنون: ُتَكلُِّموِن{
ٍم{َِبُب قَ ْوِل اَّللَِّ َعزَّ َوَجلَّ:  َماَواِت َواْْلَْرَض يف ِستَِّة َأَّيَّ ُ الَِّذي َخَلَق السَّ  [54]اْلعراف: }ِإنَّ رَبَُّكُم اَّللَّ

 اْلثُر الساابُق سنُده؟الشيخ: 
ثَنا  القارئ: َأْخََبَََّن أَبُو َنْصِر ْبُن قَ َتاَدَة قاَل: أخَبَّن أَبُو َمْنُصوٍر اْلَعبَّاُس ْبُن اْلَفْضِل النَّْضَرِويُّ قاَل: حدَّ

ِد ْبِن َكْعٍب، قَالَ  ثَنا أَبُو َمْعَشٍر، َعْن حُمَمَّ ثَنا َسِعيُد ْبُن َمْنُصوٍر قاَل: حدَّ : ِْلَْهِل َأمْحَُد ْبُن َْنَْدَة، قاَل: حدَّ
 النَّاِر ََخُْس َدْعَواتٍ 

هذه كلُّها ِف القرآنِّ لكن ال يقتضي هذا أن تكوَن مرتابًة، وأن تكوَن بعُضها مرتت ًِّبا على  هللُا أعلُم،الشيخ: 
 خمتلفة، وهللاُ أعلُم. -وهللاُ أعلمُ -بعٍض، بل هذه ِف مواقف 

 طيب إىل هنا.
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 )اجلواُب الكايف(
ٍد وعلى آِلِه وصحِبِه أمجعنَي. أمَّا بعُد:القارئ: اْلمُد هلِل ربِّ العاملنَي، وصلِّ اللَّهمَّ وسلِّْم على نبيِّنا حم  مَّ

مُة ابُن القيِِّم  ايف": -رمَحُه هللاُ تعاَل-قاَل العَلَّ واِء الشَّ  يف كتاِبِه: "اجلواِب الكايف ل َِمن سأَل عن الدَّ
َا َتْسَتْدِعي ِنْسَياَن اَّللَِّ ِلَعْبِدهِ   َفْصٌل: َوِمْن ُعُقوَِبِِتَا: َأَّنَّ

، الداواءُ الشيخ:   الشااِف من أدواءِّ الذُّنوب هي املكف ِّراُت الايت أعظُمها التاوبُة، فالتاوبُة متحو مجيَع الذُّنوبِّ
التاوبُة الناصوُح املستوفيُة للشُّروط، وكذلك االستغفاُر هو من أعظمِّ أسبابِّ املغفرةِّ وحموِّ الذُّنوب، وكذلك 

لصااحلُة، ودعاُء املؤمنْي...، املكف ِّراُت العشرُة الايت ذكَرها أهُل املصائُب واملكف ِّراُت، املصائُب، واْلعماُل ا
، شيُخ اْلسَّلمِّ وغريه، فللذُّنوب مكف ِّراٌت ُيحو هللُا هبا الذُّنوَب  {العلمِّ  }إِّنا احلََْسَناتِّ يُْذهِّْْبَ الساي َِّئاتِّ

[ هلا عقوِبٌت وهلا لساي ِّئاتِّ عقوِبتٌ لعلا قصَد الشايخ: لفللحسناتِّ عقوِبٌت وهلا مكف ِّراٌت ] [،124]هود:
مكف ِّراٌت، ومن العقوِبتِّ ما يكون كفاارًة، ولكنا أعظَم العقوِبت وأخطَرها ما يتضماُن فساَد قلبِّ العبد  
كالغفلةِّ ونسيانِّ هللا والغفلةِّ عن ذكره، فهذا أخطُر من أْن يُعاَقَب ببدنِّه أو ِبالِّه أو أبهلِّه، أْن يُعاَقَب وتكون 

: املصيبُة ِف الد ِّين، أعوُذ ِبهللِّ. : )وال جتعْل مصيبَتنا ِف دينِّنا(صيبُته ِف دينه، وِف الدُّعاءم  أعظُم املصائبِّ
 

َنُه َوَبنْيَ  َا َتْسَتْدِعي ِنْسَياَن اَّللَِّ ِلَعْبِدِه، َوتَ رَْكُه َوََّتِْليَ َتُه بَ ي ْ  هِ نَ ْفِسِه َوَشْيطَانِ القارئ: َوِمْن ُعُقوَِبِِتَا: َأَّنَّ
ك، ال الن ِّسياُن الاذي هو الشيخ:  "نِّْسَياَن اَّللاِّ لَِّعْبدِّهِّ" يعين: ترَك هللاِّ له، الن ِّسياُن املضاُف إىل هللاِّ ِبعىن الرتا

 نقُص ِف العلم.
 

َنُه َوَبنْيَ نَ ْفِسِه َوَشْيطَانِِه، َوُهَناِلَك اُْلَََلُك الَِّذي َِل يُ ْرَجى مَ   َعُه َْنَاٌة القارئ: َوََّتِْليَ َتُه بَ ي ْ
 أعوُذ ِبهلل، أعوُذ ِبهللالشيخ: 

 :ُ َمْت ِلَغٍد َوات َُّقوا اَّللََّ ِإنَّ اَّللََّ َخِبرٌي ِبَا }ََّي أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ات َُّقوا اَّللََّ َوْلتَ ْنظُْر القارئ: قَاَل اَّللَّ نَ ْفٌس َما َقدَّ
 [19-18]اْلَْْشِر:تَ ْعَمُلوَن * َوَِل َتُكونُوا َكالَِّذيَن َنُسوا اَّللََّ فَأَْنَساُهْم أَنْ ُفَسُهْم ُأولَِئَك ُهُم اْلَفاِسُقوَن{ 

ْقَوى فََأَمَر بِتَ ْقَواُه َوََّنَى َأْن يَ َتَشبََّه ِعبَ  اُدُه اْلُمْؤِمُنوَن ِبَْن َنِسَيُه ِبرَتِْك تَ ْقَواُه، َوَأْخََبَ أَنَُّه َعاَقَب َمْن تَ َرَك الت َّ
َبِديََّة، وََكَماَل أبَِْن أَْنَساُه نَ ْفَسُه، َأْي: أَْنَساُه َمَصاِْلََها، َوَما يُ ْنِجيَها ِمْن َعَذاِبِه، َوَما يُوِجُب َلُه اْْلََياَة اْْلَ 

ِِتَا َوُسُرورَِها َونَِعيِمَها، فَأَْنَساُه اَّللَُّ َذِلَك ُكلَُّه َجَزاًء ِلَما َنِسَيُه ِمْن َعَظَمِتِه َوَخْوِفِه َوالْ لَ  ِقَياِم أبَِْمرِِه، َفرَتَى ذَّ
ِه، َوات ََّبَع َهَواُه وََكاَن َأْمُرُه فُ ُرطًا، اْلَعاِصَي ُمْهِمًَل ِلَمَصاِلِح نَ ْفِسِه ُمَضيًِّعا َُلَا، َقْد َأْغَفَل اَّللَُّ قَ ْلَبُه َعْن ِذْكرِ 
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َأْدََن َما َيُكوُن ِمْن  َقِد انْ َفَرَطْت َعَلْيِه َمَصاِلُح ُدنْ َياُه َوآِخَرتِِه، َوَقْد فَ رََّط يف َسَعاَدتِِه اْْلََبِديَِّة، َواْستَ ْبَدَل هِبَا
َا ِهَي َسَحابَُة َصْيٍف، َأْو َخَياُل طَ  ٍة، ِإُنَّ  ْيٍف، قاَل الشاعُر:َلذَّ

 َأْحََلُم نَ ْوٍم َأْو َكِظلٍّ زَاِئٍل ... ِإنَّ اللَِّبيَب ِبِْثِلَها َِل َُيْدَعُ 
  َوَأْعَظُم اْلُعُقوَِبِت: ِنْسَياُن اْلَعْبِد لِنَ ْفِسِه، َوِإِْهَالُُه َُلَا، َوِإَضاَعُتُه َحظََّها َوَنِصيبَ َها ِمَن اَّللَِّ 

 ُذ ِبهلل من اْلذالن: أعوُذ ِبهلل، أعو الشيخ
ُعَها َذِلَك ِِبْلَغَْبِ َواُْلََواِن َوَأْْبَِس الثََّمِن، َفَضيََّع َمْن َِل ِغََن َلُه َعْنُه، َوَِل ِعَوَض  َلُه ِمْنُه، القارئ: َوبَ ي ْ

 َواْستَ ْبَدَل ِبِه َمْن َعْنُه ُكلُّ اْلِغََن وِمْنُه ُكلُّ اْلِعَوِض:
ْعَتُه ِعَوضُ ِمْن ُكلِّ َشْيٍء ِإَذا َضي َّ   ْعَتُه ِعَوٌض ... َوَما ِمَن اَّللَِّ ِإْن َضي َّ

 ُ يُ َعوُِّض َعْن ُكلِّ َشْيٍء َما ِسَواُه َوَِل يُ َعوُِّض ِمْنُه َشْيٌء، َويُ ْغِِن َعْن ُكلِّ َشْيٍء َوَِل يُ ْغِِن َعْنُه  -ُسْبَحانَهُ -فَاَّللَّ
ُع ِمْنُه َشْيٌء، َوَيُِرُي ِمْن ُكلِّ َشْيٍء َوَِل َيُِرُي ِمْنُه َشْيٌء، َفَكْيَف َيْستَ ْغِِن َشْيٌء، َومَيَْنُع ِمْن ُكلِّ َشْيٍء َوَِل مَيْنَ 

؟ وََكْيَف يَ ْنَسى ِذْكَرُه َوُيَضيُِّع َأْمَرُه َحَّتَّ يُ ْنِسَيُه  نَ ْفَسُه، فَ َيْخَسُرَها اْلَعْبُد َعْن طَاَعِة َمْن َهَذا َشْأنُُه َطْرَفَة َعنْيٍ
 ظََلَم نَ ْفَسُه.ا َأْعَظَم الظُّْلِم؟ َفَما ظََلَم اْلَعْبُد رَبَُّه َوَلِكْن ظََلَم نَ ْفَسُه، َوَما ظََلَمُه رَبُُّه َوَلِكْن ُهَو الَِّذي َوَيْظِلُمهَ 

ْحَساِن َوَُتْنَ ُعُه ِمْن ثَ َواِب الْ  َا َُّتْرُِج اْلَعْبَد ِمْن َداِئَرِة اإْلِ ْحَساَن َفْصٌل: َوِمْن ُعُقوَِبِِتَا: َأَّنَّ ُمْحِسِننَي، فَِإنَّ اإْلِ
ْسِتيََلِء ِذْكرِِه َوحَمَبَِّتِه ِإَذا َِبَشَر اْلَقْلَب َمنَ َعُه َعِن اْلَمَعاِصي، فَِإنَّ َمْن َعَبَد اَّللََّ َكأَنَُّه يَ َراُه، مَلْ َيُكْن َذِلَك ِإِلَّ ِِل 

َنُه َوَبنْيَ ِإرَاَدِة اْلَمْعِصَيِة، َفْضًَل َعْن َوَخْوِفِه َورََجائِِه َعَلى قَ ْلِبِه، ِبَْيُث َيِصرُي َكأَ  نَُّه ُيَشاِهُدُه، َوَذِلَك حَيُوُل بَ ي ْ
َقِتِه اْْلَاصَِّة َوَعْيُشُهُم اُْلَِِنُء وَ  ْحَساِن فَاَتُه ُصْحَبُة رُف ْ نَِعيُمُهُم التَّامُّ، فَِإْن ُمَواقَ َعِتَها، فَِإَذا َخَرَج ِمْن َداِئَرِة اإْلِ

ميَاِن َكَما َّللَُّ ِبِه َخرْيًا َأقَ رَُّه يف َداِئَرِة ُعُموِم اْلُمْؤِمِننَي، فَِإْن َعَصاُه ِِبْلَمَعاِصي الَّيِت َُّتْرُِجُه ِمْن َدائِ َأرَاَد ا َرِة اإْلِ
ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -قَاَل النَِّبُّ  َوَِل َيْشَرُب اْْلَْمَر ِحنَي َيْشَرهُبَا  )َِل يَ ْزِن الزَّاِن ِحنَي يَ ْزِن َوُهَو ُمْؤِمٌن،: -َصلَّى اَّللَّ

َتِهُب َُّنَْبًة َذاَت َشَرٍف يَ ْرَفُع إِ  اِرُق ِحنَي َيْسِرُق َوُهَو ُمْؤِمٌن، َوَِل يَ ن ْ لَْيِه ِفيَها َوُهَو ُمْؤِمٌن، َوَِل َيْسِرُق السَّ
َتِهبُ َها َوُهَو ُمْؤِمٌن( ُكْم  النَّاُس أَْبَصارَُهْم ِحنَي يَ ن ْ ْوبَُة َمْعُروَضٌة بَ ْعُد. خرَج ِمن دائرِة اإلمياِن فَِإَّيَّ ُكْم، َوالت َّ ِإَّيَّ

ُهْم، فَِإنَّ اَّللََّ يَُداِفُع َعِن الَِّذيَن آَمُنوا، َوفَاَتهُ  َقُة اْلُمْؤِمِننَي َوُحْسُن ِدفَاِع اَّللَِّ َعن ْ ُ يف وفاَتُه رُف ْ  ُكلُّ َخرْيٍ رَت ََّبُه اَّللَّ
ميَ  نْ َيا َوَما ِفيَها.ِكَتاِبِه َعَلى اإْلِ َها َخرْيٌ ِمَن الدُّ  اِن، َوُهَو ََنُْو ِماَئِة َخْصَلٍة، ُكلُّ َخْصَلٍة ِمن ْ

َها: اْْلَْجُر اْلَعِظيُم:  ُ اْلُمْؤِمِننَي َأْجًرا َعِظيًما{َفِمن ْ  [146]النَِّساِء: }َوَسْوَف يُ ْؤِت اَّللَّ
نْ َيا َواآْلِخَرِة:  ُهْم ُشُروَر الدُّ ْفُع َعن ْ َها: الدَّ َ يَُداِفُع َعِن الَِّذيَن آَمُنوا{َوِمن ْ : }ِإنَّ اَّللَّ  [38]اْْلَجِّ

َها: اْسِتْغَفاُر مَحََلِة اْلَعْرِش َُلُُم:   َويُ ْؤِمُنوَن بِِه }الَِّذيَن حَيِْمُلوَن اْلَعْرَش َوَمْن َحْوَلُه ُيَسبُِّحوَن ِبَْمِد َرهبِِّمْ َوِمن ْ
  [7]َغاِفٍر:َوَيْستَ ْغِفُروَن لِلَِّذيَن آَمُنوا{ 
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 ،ُ َها: ُمَواَِلُة اَّللَِّ َُلُْم، َوَِل َيِذلُّ َمْن َواَِلُه اَّللَّ ُ َوِلُّ الَِّذيَن آَمُنوا{ َوِمن ْ  [257]اْلبَ َقَرِة:}اَّللَّ
َها: َأْمُرُه َمََلِئَكَتُه بِتَ ْثِبيِتِهْم:   [ 12]اْْلَنْ َفاِل:  يُوِحي رَبَُّك ِإََل اْلَمََلِئَكِة َأِّنِ َمَعُكْم فَ ثَ بُِّتوا الَِّذيَن آَمُنوا{}ِإذْ َوِمن ْ

رََجاِت ِعْنَد َرهبِِّْم َواْلَمْغِفَرَة َوالرِّْزَق اْلَكِرمَي. َها: َأنَّ َُلُُم الدَّ  َوِمن ْ
َها: اْلِعزَُّة:    [8]اْلُمَناِفُقوَن: َولِْلُمْؤِمِننَي{ }َوَّلِلَِّ اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلهِ َوِمن ْ

ميَاِن:  َها: َمِعيَُّة اَّللَِّ ِْلَْهِل اإْلِ َ َمَع اْلُمْؤِمِننَي{ َوِمن ْ  [ 19]اْْلَنْ َفاِل:}َوَأنَّ اَّللَّ
نْ َيا َواآْلِخَرِة:  َعُة يف الدُّ َها: الّرِف ْ   ُأوُتوا اْلِعْلَم َدرََجاٍت{}يَ ْرَفِع اَّللَُّ الَِّذيَن آَمُنوا ِمْنُكْم َوالَِّذينَ َوِمن ْ

 [11]اْلُمَجاَدَلِة:
َها: ِإْعطَاُؤُهْم ِكْفَلنْيِ ِمْن َرمْحَِتِه َوِإْعطَاُؤُهْم نُورًا مَيُْشوَن ِبِه َوَمْغِفَرُة ُذنُوهِبِْم.  َوِمن ْ

َها: اْلُودُّ الَِّذي ََيَْعُلُه  ُهْم وَ  -ُسْبَحانَهُ -َوِمن ْ  حُيَبِّبُ ُهْم ِإََل َمََلِئَكِتِه َوأَْنِبَيائِِه َوِعَباِدِه الصَّاِْلِنَي.َُلُْم، َوُهَو أَنَُّه حيُِب ُّ
َها: َأَماَُّنُْم ِمَن اْْلَْوِف يَ ْوَم َيْشَتدُّ اْْلَْوُف:   }َفَمْن آَمَن َوَأْصَلَح َفََل َخْوٌف َعَلْيِهْم َوَِل ُهْم حَيَْزنُوَن{َوِمن ْ

 [48]اْْلَنْ َعاِم:
ُُم  َها: َأَّنَّ َلٍة َسبْ َوِمن ْ َعُم َعَلْيِهُم الَِّذيَن أُِمْرََّن َأْن َنْسأََلُه َأْن يَ ْهِديَ َنا ِإََل ِصَراِطِهْم يف ُكلِّ يَ ْوٍم َولَي ْ َع َعْشَرَة اْلُمن ْ

 َمرًَّة.
َا ُهَو ُهًدى َُلُْم َوِشَفاٌء:  َها: َأنَّ اْلُقْرآَن ِإُنَّ  [44]فصلت: ٌء{}ُقْل ُهَو لِلَِّذيَن آَمُنوا ُهًدى َوِشَفاَوِمن ْ

 سبعَة عشرَ الشيخ: 
 نعم، سبعَة عشَر، سبَع عشرَة مراةً القارئ: 

، الراكعاُت سبع عشرة، فهذا دعاءٌ الشيخ:  سبَع عشرَة، هذا مراًعا فيه أيُّ شيٍء؟ نعم؟ ركعاُت الفرائضِّ
 واجٌب ندعو به سبعَة عشَر مراًة.

 
َا ُهوَ  َها: َأنَّ اْلُقْرآَن ِإُنَّ }ُقْل ُهَو لِلَِّذيَن آَمُنوا ُهًدى َوِشَفاٌء َوالَِّذيَن َِل ُهًدى َُلُْم َوِشَفاٌء:  القارئ: َوِمن ْ

َلْت: يُ ْؤِمُنوَن يف آَذاَِّنِْم َوقْ ٌر َوُهَو َعَلْيِهْم َعًمى ُأولَِئَك يُ َناَدْوَن ِمْن َمَكاٍن بَِعيٍد{  [44]ُفصِّ
ميَ  نْ َيا َواآْلِخَرِة َفَسبَ ُبُه اإْلِ ميَاَن َسَبٌب َجاِلٌب ِلُكلِّ َخرْيٍ، وَُكلُّ َخرْيٍ يف الدُّ اُن، وَُكلُّ َشرٍّ يف َواْلَمْقُصوُد َأنَّ اإْلِ

ميَاِن، َفَكْيَف يَ ُهوُن َعَلى اْلَعْبِد َأْن يَ ْرَتِكَب َشي ْ  نْ َيا َواآْلِخَرِة َفَسبَ ُبُه َعَدُم اإْلِ ميَاِن، الدُّ ًئا َُيْرُِجُه ِمْن َداِئَرِة اإْلِ
نُوبِ  َنُه، َوَلِكْن َِل ََيُْرُج ِمْن َداِئَرِة ُعُموِم اْلُمْسِلِمنَي، فَِإِن اْسَتَمرَّ َعَلى الذُّ َنُه َوبَ ي ْ َها َوحَيُوُل بَ ي ْ  َوَأَصرَّ َعَلي ْ

َلِف، َكَما قَاَل ِخيَف َعَلْيِه َأْن يَرِيَن َعَلى قَ ْلِبِه، فَ ُيْخرُِجُه َعِن اإْلِ  ْسََلِم ِِبْلُكلِّيَِّة، َوِمْن ُهَنا اْشَتدَّ َخْوُف السَّ
نُوَب، َوَأََّن َأَخاُف اْلُكْفَر.  بَ ْعُضُهْم: أَنْ ُتْم ََّتَاُفوَن الذُّ
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الدعاء  هذا الدعاء يتضمن [،8]آل عمران: }َرب اَنا اَل تُزِّْغ قُ ُلوبَ َنا{اللاهما سل ِّْم، وهلذا من دعائِّهم: الشيخ: 
]آل }َرب اَنا اَل تُزِّْغ قُ ُلوبَ َنا بَ ْعَد إِّْذ َهَديْ تَ َنا َوَهْب لََنا مِّْن َلُدْنَك َرْحًَة إِّناَك أَْنَت اْلَوهااُب{ ِبلنجاة من الكفر، 

 )اللاهما مقل َِّب القلوبِّ ثب ِّْت قلوبَنا على دينَِّك(. [،8عمران:
اِر اآْلِخَرةِ القارئ: َفْصٌل: َوِمْن ُعُقوبَِتَها: َأَّنََّ   ا ُتْضِعُف َسرْيَ اْلَقْلِب ِإََل اَّللَِّ َوالدَّ

كم، نسأُل هللَا العافيَة، نسأُل هللا الشيخ:  إىل هنا اي شيخ، جزاك هللُا خريًا، اللاهما سل ِّْم سل ِّْم، هللُا ينجينا وإاي ِّ
 العافيةَ 

ه، ِف ]يوجد[ كَّلم طالب:  للزاخمشري ِّ عن قولِّ العبدِّ: اي ربُّ ]....[ يقوُل: إناه من استقصاٍر منه لنفسِّ
 واستبعاٍد هلا من مظان ِّ الزُّلفى، يعين أناه من هضمِّ النافس هذا العبد، هل هذا سائٌغ أو أناه ]....[؟

ل: اي هللا، اي هللا قريب، كما ال، هذا بٌث لغويٌّ ما له عَّلقٌة بتأويٍل، هذا بٌث لغويٌّ، ليش تقو الشيخ: 
، ربانا،  ، رب ِّ جاَء ِف سبب إنزال اآلية: "هل ربُّنا قريٌب فنناجيه، أم بعيٌد فنناديه؟" ودعاُء اْلنبياءِّ كلُّه: اي ربُّ

 ، {}فَ َناَدى ِفِّ الظُّ أي: اي ربانا، وذو النُّونِّ َّندى،  [،8]آل عمران:}َرب اَنا اَل تُزِّْغ{ ربانا أي: اي ربُّ  ُلَماتِّ
هذا ما له عَّلقٌة [ 87]اْلنبياء: }اَل إِّلََه إِّالا أَْنَت ُسْبَحاَنَك...{َّندى يعين: دعا رباه خماطًِّبا له: [ 87]اْلنبياء:

.  بتأويَّلت الزاخمشري ِّ
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 اْلسئلة: 
فاعَة فما حكُم ذلَك يف اْلحكاِم؟ 1السؤال  : بعُض النَّاِس يطلبوَن ِمن بعِض القضاِة الشَّ

، ال َيوُز ْلحٍد أن يسأَل أحًدا من اب: اجلو  ال جتوُز الشافاعُة ِف احلدود وال الشافاعُة ِف إبطالِّ احلقوقِّ
 القضاةِّ أو غريهم أن يشفَع فيما يؤد ِّي إىل إبطالِّ حقٍ  من احلقوقِّ الثاابتة ْلهلِّها.

عي ِباِه القاضي لتوظ-أحسَن هللاُ إليكَ -القارئ: ويقوُل كذلَك   يِف بعِضهم؟: ويف السَّ
عنَد القاضي أو غريِّه، كلُّه مِّن نوٍع واحٍد، طلُب العملِّ اْلصُل أنا ويلا اْلمرِّ خيتار َمن يصلُح اجلواب: 

)إَّنا ال نويل ِّ هذا اْلمَر َمن للوظيفة ويصلُح ْلداءِّ املهماةِّ، هذه اْلصُل ِف الشارع، وهلذا جاَء عن الراسول: 
َتها عن )اي عبَد الرا وقاَل:  طلَبُه( َتها مِّن غريِّ مسألٍة أُعِّْنَت عليها، وإْن أُعطي ْ حنِّ ال تسألِّ اْلمارَة؛ فإْن أُعطي ْ

 أو كما قاَل عليه الصاَّلُة والساَّلُم.مسألٍة مل تُ َعْن عليها( 
فاعُة اْلسنُة يف هذا الباِب؟-أحسَن هللاُ إليكَ -القارئ: ويقوُل كذلَك   : وما هَي الشَّ

، هذه الشافاعُة احلسنُة.الشافاعاجلواب:   ُة احلسنُة الايت فيها نصرٌة ملظلوٍم أو ردٌّ حلقٍ 
                                                                                                                                                                         

ْت هبا البلوى؟ : هل2السؤال َلِم على ال ُمتلبِِّس ِبعصيٍة عمَّ  َيوُز إلقاُء السَّ
ُن ُتسل ِّم عليه وتقوُل: اي أخي اتركِّ الدُّخاَن، اجلواب:  نعم، مَع الناصيحة، مَع الناصيحة، مترُّ على إنساٍن يدخ ِّ

تِّه، أماا أْن ُتسل َِّم عليه دوَن أْن تقد َِّم الدُّخاُن حراٌم، الدُّخاُن قبيٌح خبيٌث، فتجمُع بَْي أتليفِّه ِبلساَّلم ونصيح
ا ُيشعرُه أناَك غرُي مباٍل، وأناه مل يفعْل معصيًة.  إليه هدياًة من الناصيحة فهذا رِبا

                                                                                                                                                                         
ُب هللُا اجملرمنَي على 3السؤال بكِة وقرْأُت لبعِض املَلحدِة، حيُث كتُبوا: "ملاذا ِل يُعذِّ : دخْلُت إَل الشَّ

، لكِنِّ  كِّ بوَن؟" ومل أقرِأ اجلواَب، وأصبْحُت يف حالٍة ِمن الشَّ تراجْعُت  قدِر ذنوهِبم، ملاذا إَل اْلبِد يُعذَّ
بهِة؟  وخْفُت على نفسي ِمن الكفِر أْن أعارَض هللَا، وجلْسُت حزيًنا متألًِّما، فما اجلواُب عن هذِه الشُّ

أعوُذ ِبهلل من الفنتِّ، هذه من مفاسدِّ قراءةِّ هذه املواقعِّ وهذه املنشوراتِّ ِف هذه الوسائلِّ من اجلواب: 
ها أو مواقع كلُّها تنفُث وتقذُف ِبلشُّبهات واْلغراء وسائلِّ اْلعَّلمِّ قنوات أو إذاعات أو صحف أو غري 

ِبلشاهوات، فعلى املسلمِّ أْن يتاقَي هللَا وأْن يتوقاى هذه اْلخطاَر، وهذا اعرتاٌف من الساائل ِبا ُأصيَب به، وأناه 
 ُأصيَب بسببِّ فضوله وبثِّه عن أموٍر فضولياٍة ال خرَي له فيها، تعراَض هلذه الفتنةِّ.

واُب أنا هللَا حكيٌم، بس ]فقط[، هللُا أحكُم احلاكمْي، وليَس بَّلزٍم أن ندرَك حكمَة هللاِّ ِف جزائه ملن اجل
عصاه، هللِّ احلكمُة البالغُة، نؤمُن أبنا هللَا حكيٌم ذو حكمٍة ِبلغٍة هو أعلُم بكمه ِف أقدارِّه الكونياة وأحكامه 
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ملستعاُن، نسأُل هللَا العافيَة، آمناا ِبهللِّ، ومِّن توفيقِّ هللاِّ لك أناَك قلْقَت من اجلزائياة وأحكامِّه الشارعياة، هللُا ا
هذا التاصرُّف، ومماا وقَع ِف نفسك فتْب إىل هللا من البحثِّ ِف هذه املواقعِّ الَعفِّنةِّ القبيحةِّ اْلطرةِّ املشحونةِّ 

َزَغناَك مِّ ِبلبَّلء والشار ِّ، أعوُذ ِبهلل،  َّللاِّ{}َوإِّماا يَ ن ْ  أعوُذ ِبهلل.[، 36]فصلت: َن الشاْيطَانِّ نَ زٌْغ فَاْسَتعِّْذ ِبِّ
                                                                                                                                                                         

 لفروُق الَّيت بنَي املسجِد وال ُمصلَّى؟: ما هَي ا4السؤال
ال ُمصلاى الاذي يكوُن ِف بعض...، هذا أصًَّل مل يُؤساْس؛ ليكوَن مسجًدا وُمصلاًى هو كغرفٍة ِف اجلواب: 

املكان، كغرفٍة، يتاخذوهنا للصاَّلة لكوهنم...، كما َيعُل اْلنساُن ِف بيته مصلاًى يصل ِّي فيه، مس ِّه مسجد أو 
، فَّل َيوز  مس ِّه ا ختتلُف أحكاُمه من حيُث دخولِّ اجلنبِّ مصلى، لكن ختتلُف أحكاُمه، فيما يظهُر أهنا

دخوُل اجلنبِّ ِف املسجد، وَيوُز دخولُه ِف ال ُمصلاى، واملسجُد ُتشرَُع له حتياُة املسجدِّ، وال ُمصلاى ِبَّلف 
ذوه ذلك، ال ُمصلاى مكاٌن ِف ُعْرفِّ النااس ليس له صفُة املسج دِّ، هو مكاٌن ِف البيت أو ِف اْلدارة اختا

وا هذا ال ُمصلاى يصلُّون الظُّهر ِف مكاٍن ويصلُّون العصَر ِف مكاٍن.  واختاُروه ليصلُّوا فيه، وُيكن أن يغري ِّ
                                                                                                                                                                         

 : ما هَي اْلعماُل الَّيت َيوُز هبُتها للميِِّت؟5السؤال
يام، اجلواب:  ، فعُلها عن امليتِّ مثل الص ِّ )َمن ماَت وعليهِّ صياٌم صاَم هبُتها للمي ِّتِّ يعين فعُلها عن امليتِّ
القريب عن العاجز املعضوب أو الكبري، وهذه مسألٌة فيها...، بعُض أهلِّ العلمِّ  ، ومثل احلج ِّ عنعنُه وليُُّه(

أو كثرٌي منهم يقول: كلُّ عمٍل ُيكن أن تفعَله عن امليتِّ وتنوي أن يكوَن ثوابُه له، واْلظهُر عندي: أنا هذا 
يام والصادقة وكذا...، أماا الدُّعاُء واالستغفاُر فهذا ينفُع املي َِّت  خيتصُّ ِبا جاَءت به اْلدلاُة، مثل احلج ِّ والص ِّ

، الدُّعاُء واالستغفاُر ينفُع امليَت، وما سواه فيه خَّلفاٌت.  ِبْلمجاعِّ
                                                                                                                                                                         

: قْمُت بتزويِر وًثئَق يف دولٍة أوربيٍَّة، ونصَحِن العديُد ِمن النَّاِس بطلِب الزَّواِج ِمن مواطنٍة 6السؤال
ولِة العربيَِّة الَّيت كْنُت فيها سيتمُّ أوربيٍَّة  حيِل ُثَّ تطليِقها إْن شْئُت، ْلِّنِ إذا رجْعُت إَل الدَّ لتفادي الرتَّ

سحُب اْلوراِق مِنِّ وسجِن وأكوُن جمهوَل اُلويَِّة وأسبُِّب مشاكَل للرَّجِل الَّذي أعاَنِن على استخراِج 
 اجلنسيَِّة، فبماذا تنصحونِن؟

: الزاواُج ِبلناصرانياات وَنوهنا هذا فيه خطٌر وشرٌّ عظيٌم، وإن كاَن اْلصُل هو إِبحُة الزاواجِّ مِّن أوااًل  اجلواب:
الكتابياةِّ، لكن ال ننصُح ِبلزاواجِّ منهنا اآلن؛ ْلناه خُيَشى على من يتزواُج منهنا أبن يؤث ِّْرَن عليه، ويدعونَه أو 
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نا قد يستجيُب، وهذا له حوادُث مذكورٌة، قد يتنصاُر اْلنساُن، نسأُل هللاَ يدعنه لدينهنا، وبسببِّ الفتنةِّ هب
.  العافيَة، فَّل ننصُح ِبلزاواجِّ
                                                                                                                                                                         

 توكاْل على هللاِّ.
 


