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 بسِم هللِا الّرمحِن الّرحيمِ 
 
 /11-9اآلية / احلجرات"سورة " ؛تفسري -
 واألمياُن ابليوِم اآلخِر على درجَتيِ فتح الرَّحيم امللك العالم؛  -
 النَّاِس ِف اْلَقْوِل ِِبََذا احْلَِديثِ َوََنُْن َنْذُكُر َمَذاِهَب الطرق احلكمية؛  -
المُ -ذكُر إثباِت صالتِِه األحكام الكبري؛  -  ِف الكعبِة عاَم الفتحِ  -عليِه السَّ
 َوقد قَاَل بقراُط ِف كتاِب اْلغَذاِء: َتْصوِيُر اْْلَِنِي يكوُن ِف ََخَْسٍة َوَثاَلِثَي يَ ْوًماحتفة املودود؛  -
 فتاوى -

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

يِخ الربَّاك(  )تفسرُي الشَّ
يطاِن الرَّجيِم:  نَ ُهَما فَِإْن القارئ: أعوُذ ابهلِل ِمن الشَّ تَ تَ ُلوا فََأْصِلُحوا بَ ي ْ }َوِإْن طَائَِفَتاِن ِمَن اْلُمْؤِمِنَي اق ْ

نَ ُهَما بَ َغْت ِإْحَداُُهَا َعَلى اأْلُخْ  َرى فَ َقاتُِلوا الَِِّت تَ ْبِغي َحَّتَّ َتِفيَء ِإََل َأْمِر اَّللَِّ فَِإْن فَاَءْت فََأْصِلُحوا بَ ي ْ
َا اْلُمْؤِمُنوَن ِإْخَوٌة فََأْصِلُحوا َبْيَ َأَخَوْيُكْم َوات َُّقوا اَّللََّ 9اِبْلَعْدِل َوَأْقِسطُوا ِإنَّ اَّللََّ ُيُِبُّ اْلُمْقِسِطَي )  ( ِإَّنَّ

ُهْم َوََل ِنَساٌء 10َلَعلَُّكْم تُ ْرمَحُوَن ) ( ََي أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ََل َيْسَخْر قَ ْوٌم ِمْن قَ ْوٍم َعَسى َأْن َيُكونُوا َخرْيًا ِمن ْ
ُهنَّ َوََل تَ ْلِمُزوا أَنْ ُفَسُكْم َوََل تَ َنابَ ُزوا اِبأْلَْلقَ  اِب بِْئَس اَِلْسُم اْلُفُسوُق بَ ْعَد ِمْن ِنَساٍء َعَسى َأْن َيُكنَّ َخرْيًا ِمن ْ

ميَاِن َوَمْن ََلْ يَ ُتْب فَُأولَِئَك ُهُم الظَّاِلُموَن{  [11-9]احلجرات: اْْلِ
 إىل هنا. الشيخ:

أيمُر هللُا سبحانه وتعاىل يف هذه اآلايِت ابإلصالِح بنَي املقتِتلني من املسلمني: }َوِإْن طَائَِفَتاِن ِمَن اْلُمْؤِمِننَي 
نَ ُهَما{ بتقريِب وجهاِت النَّظِر، وقد يكوُن بتحمُِّل ماٍل لكلٍ  من الطَّائفتني أو إلحدامها؛  تَ تَ ُلوا َفَأْصِلُحوا بَ ي ْ اق ْ

نَ ُهَما{.  لريجعوا عن الفتنة وعن القتاِل }َفَأْصِلُحوا بَ ي ْ
ِح }فَ َقاتُِلوا الَِِّت تَ ْبِغي{ قاتلوها، }فَِإْن بَ َغْت ِإْحَدامُهَا َعَلى اْْلُْخَرى{ يعين: جتاوَزْت ومل تستجْب لإلصال

، فإذا اقتتَل املسلمون فإنَّه ُيسَعى يف اإلصالِح بيَنهم وتقريِب وختفيِف اخلالِف والشِ قاِق  فأمَر ابلصُّلِح أوًَّلا
)ًل نوب، والنَّصيحِة للجميِع أبْن يرتكوا هذا اْلمَر القبيَح الفظيَع فإنَّ القتاَل بنَي املسلمني من أعظِم الذُّ 

، )ًل ترجُعوا بعدي كفَّاراا يضرُب بعُضكم رقاَب بعٍض(يقوُل عليِه الصَّالُة والسَّالُم: ترجُعوا بعدي...( 
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ْقُتوُل يف النَّاِر( ويقوُل: 
َ
َفْيِهَما فَالَقاِتُل َوامل ْسِلَماِن ِبَسي ْ

ُ
اَبُل قالوا: اَي َرُسوَل اَّللَِّ َهَذا الَقاِتُل َفَما )ِإَذا التَ َقى امل

ْقُتوِل قَاَل: 
َ
 . يعين: عازٌم على القتِل. )ِإنَُّه َكاَن َحرِيصاا َعَلى قَ ْتِل َصاِحِبِه(امل

{ تستجيُب للحقِ  وتقبُل الصُّلَح.  }فَ َقاتُِلوا الَِِّت تَ ْبِغي َحَّتَّ َتِفيَء{ يعين: ترجَع، حَّتَّ ترجَع }ِإىَل أَْمِر اَّللَِّ
نَ ُهَما{ ْلنَّه ًلبدَّ أْن يبقى أمور فيما بيَنهم من }فَِإْن فَاَءْت{ إْن رجَعت الطَّ  ائفُة الباغيُة }فََأْصِلُحوا بَ ي ْ

تالفات، وما قُِتَل بيَنهم من القتلى، إذاا فهذا صلٌح آخُر، الصُّلُح اْلوَُّل لكفِ  ومنِع القتاِل، والصُّلُح الثَّاين اإل
 لَفْت عليها.ْلداِء احلقوِق ولتستويَف كلُّ طائفٍة من اْلخرى ما أت

َا اْلُمْؤِمُنوَن ِإْخَوٌة{ فأثبَت اْلخوََّة مَع اًلقتتاِل، وهذا يدلُّ على أنَّ املسلَم ًل يكفُر  مثَّ قاَل تعاىل: }ِإَّنَّ
، فالقاتُل أخو املقتوِل ما داَما مسلَمنِي وكالمها إخوٌة، كما يف اآليِة  ابرتكاِب الذَّنِب الكبرِي ولو كاَن قتالا

يِن وأخوََّة اإلمياِن مَع اًلقتتاِل ومَع  [178]البقرة:َمْن ُعِفَي َلُه ِمْن َأِخيِه َشْيٌء{ اْلخرى: }فَ  فأثبَت أخوََّة الدِ 
 القتِل، سبحاَن هللا.

ا اْلخوَّ  َا اْلُمْؤِمُنوَن ِإْخَوٌة َفَأْصِلُحوا َبنْيَ َأَخَوْيُكْم َوات َُّقوا اَّللََّ َلَعلَُّكْم تُ ْرََحُوَن{ إَّنَّ ُة العظيمُة، هذه اْلخوَُّة الَِّت }ِإَّنَّ
يِن وأخوَُّة اإلمياِن، فاملؤمنوَن إخوٌة وإْن اختلَفْت أزماَُّنم  فوَق كلِ  الرَّوابِط والعالقاِت البشريَّة، أخوَُّة الدِ 

يُن  باَد هللِا )وكونوا عجيمُعهم،  -ديُن اإلسالمِ -ودايرُهم وقبائُلهم وأنساُُبم فهم إخوٌة، اإلمياُن جيمُعهم، الدِ 
) (يقوُل عليه الصَّالة والسَّالم:  إخواًنا يعاا َوًَل تَ َفرَُّقوا َواذُْكُروا )وكونوا عباَد هللِا إخواًنا ، }َواْعَتِصُموا ِِبَْبِل اَّللَِّ َجَِ

 } ُتْم أَْعَداءا ... فََأْصَبْحُتْم بِِنْعَمِتِه ِإْخَواًنا  [103ن:]آل عمرانِْعَمَت اَّللَِّ َعَلْيُكْم ِإْذ ُكن ْ
 مثَّ َّنى املؤمنني واملؤمنات عن السُّخريِة ببعِضهم: }اَي أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ًَل َيْسَخْر قَ ْوٌم ِمْن قَ ْوٍم{ القوُم هم

ٌم ِمْن الر ِجاُل، القوُم يف اللُّغِة العربيَِّة اسٌم خيتصُّ ابلر ِجال، وهلذا قاَل: }َوًَل ِنَساٌء ِمْن ِنَساٍء{، }ًَل َيْسَخْر قَ وْ 
ا تصدُر عن  قَ ْوٍم ... َوًَل ِنَساٌء ِمْن ِنَساٍء{ ولعلَّ الَّذي ُيسَخُر بِه خرٌي من السَّاخر ففي هذا...، والسُّخريُة إَّنَّ
اًلحتقاِر، السُّخريُة تصدُر عن اًلحتقار، وقد يكوُن من ُسِخَر به هو خرٌي من السَّاخر: }َعَسى َأْن َيُكونُوا 

ُهْم{،  }َعَسى َأْن َيُكنَّ َخرْياا ِمن ُْهنَّ{. َخرْياا ِمن ْ
ْلُفُسوُق بَ ْعَد مثَّ َّنى عن اللَّمِز والتَّعيرِي ابْللقاِب: }َوًَل تَ ْلِمُزوا أَنْ ُفَسُكْم َوًَل تَ َنابَ ُزوا اِبْْلَْلَقاِب بِْئَس اًِلْسُم ا

ميَاِن َوَمْن ملَْ يَ ُتْب َفُأولَِئَك ُهُم الظَّاِلُموَن{.  اإْلِ
 مَّد.نعم اي حم
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) عديِّ  )تفسرُي السَّ
ٍد وعلى آِلِه  الُم على نبيِّنا حممَّ القارئ: بسِم هللِا الرَّمحِن الرَّحيِم، احلمُد هلِل ربِّ العاملَي، والصَّالُة والسَّ

عديُّ  يُخ عبُد الرَّمحِن السَّ   ِف تفسرِي قوِل هللِا تعاَل: -رمَحُه هللاُ تعاَل-وصحِبِه أمجعَي، قاَل الشَّ
 }ََي أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإْن َجاءَُكْم فَاِسٌق بِنَ َبٍإ...{ اآليَة:

وهذا أيًضا ِمن اآلداِب الَِّت على أويل األلباِب التَّأدُُّب ِبا واستعماُُلا، وهو أنَُّه إذا أخربَهم }فَاِسٌق 
 بِنَ َبٍإ{ أي: خرٍب، أْن يتثبَّتوا ِف خربِِه، وَل أيخذوُه ُُمرًَّدا

 يعين: وًل أيخذوا اخلرَب ُُمرَّداا دوَن نظٍر ودوَن تثبٍُّت.يخ: الش
القارئ: فإنَّ ِف ذلَك خطًرا كبريًا، ووقوًعا ِف اْلمِث، فإنَّ خربَُه إذا ُجِعَل مبنزلِة خرِب الصَّادِق العدِل ُحِكَم 

 اخلرِب ما يكوُن سبًبا مبوجِب ذلَك ومقتضاُه، فحصَل ِمن تلِف النُّفوِس واألمواِل بغرِي حقٍّ بسبِب ذلكَ 
َلئُل والقرائُن على صدِقِه، ُعِمَل  ، فإْن دلَِّت الدَّ ُ للنَّدامِة، بل الواجُب عنَد خرِب الفاسِق التَّثبُُّت والتَّبيُّ
َب وَل يُعَمْل بِه، ففيِه دليٌل على أنَّ خرَب الصَّادِق مقبوٌل، وخرَب  َق، وإْن دلَّْت على كذِبِه ُكذِّ بِه وُصدِّ

لُف يقبلوَن رواَيِت كثرٍي ِمن ا لكاذِب مردوٌد، وخرَب الفاسِق ُمتوقٌَّف فيِه كما ذكْران، وُلذا كاَن السَّ
اقًا. دِق ولو كانُوا ُفسَّ  اخلوارِج املعروفَي ابلصِّ

...{ اآلَيَت.  قاَل هللاُ تعاَل: }َواْعَلُموا َأنَّ ِفيُكْم َرُسوَل اَّللَِّ
بَي أظهرِكم، وهَو الرَّسوُل الكرمُي البارُّ  -صلَّى هللاُ عليِه وسلَّمَ -رسوَل هللِا  أي: ليكْن لديكم معلوًما أنَّ 

رِّ واملضرَِّة ما َل يوافُقكم الرَّسوُل  الرَّاشُد الَّذي يريُد بكم اخلرَي وينصَح لكم، وتريدوَن ألنفِسكم ِمن الشَّ
 عليكم وأعنَتكم، ولكنَّ الرَّسوَل يرشدُكم وهللُا تعاَل ُيبُِّب عليِه، }َلْو ُيِطيُعُكْم ِف َكِثرٍي ِمَن اأْلَْمِر{ َلشقَّ 

إليكم اْلمياَن ويُزيُِّنُه ِف قلوِبكم مبا أودَع هللُا ِف قلوِبكم ِمن حمبَِّة احلقِّ وإيثارِِه، ومبا نصَب على احلقِّ ِمن 
ِتِه وقَبوِل القلوِب والِفطرِ  الَِّة على صحَّ واهِد، واألدلَِّة الدَّ  لُه، ومبا يفعُلُه تعاَل بكم ِمن توفيِقِه لإلانبِة الشَّ

 إليِه، وَيْكَرُه إليكم 
 وُيِكر ِهُ  الشيخ:

نوَب الكباَر، }َواْلِعْصَياَن{: هَي ما دوَن ذلَك ِمن  القارئ: وُيِكّرُِه إليكم }اْلُكْفَر َواْلُفُسوَق{، أي: الذُّ
رِّ  نوِب ب ما أودَع ِف قلوِبكم ِمن كراهِة الشَّ واهِد على الذُّ ، وعدِم إرادِة فعِلِه، ومبا نصَبُه ِمن األدلَِّة والشَّ

 فساِدِه ومضرَّتِِه وعدِم قبوِل الِفطِر لُه، ومبا جيعُلُه هللاُ ِف القلوِب ِمن الكراهِة لُه.
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َبُه إليهم، وكرََّه إليهم الكفرَ  والفسوَق والعصياَن  }ُأولَِئَك{ أي: الَّذيَن زيََّن هللُا اْلمياَن ِف قلوِِبم، وحب َّ
راِط  يِن القومِي، والصِّ }ُهُم الرَّاِشُدوَن{ أي: الَّذيَن صُلَحْت علوُمهم وأعماُُلم، واستقاُموا على الدِّ

 املستقيِم.
نُب ذنُبهم،  هم الغاووَن، الَّذين حبََّب إليهم الكفَر والفسوَق والعصياَن، وكرََّه إليهم اْلمياَن، والذَّ وضدُّ

م ملَّ  ا فسُقوا طبَع هللُا على قلوِِبم، وملَّا }زَاُغوا َأزَاَغ اَّللَُّ قُ ُلوَِبُْم{ وملَّا َل يؤمنوا ابحلقِّ ملَّا جاَءهم أوََّل فإَّنَّ
 مرٍَّة، قلَب هللاُ أفئدََتم.

ِه، َل وقولُُه: }َفْضال ِمَن اَّللَِّ َونِْعَمًة{ أي: ذلَك اخلرُي الَّذي حصَل ُلم، هَو بفضِل هللِا عليهم وإحسانِ 
َِتم.  حبوُِلم وقوَّ

ُ َعِليٌم َحِكيٌم{ أي: عليٌم ب َِمن يشكُر النِّعمَة فيوفُِّقُه ُلا، ممَّن َل يشكُرها وَل تليُق بِه فيضُع فضَلُه،  }َواَّللَّ
 حيُث تقتضيِه حكمُتُه.

 قاَل هللاُ تعاَل: }َوِإْن طَائَِفَتاِن ِمَن اْلُمْؤِمِنَي اقْ تَ تَ ُلوا...{ اآلَيَت.
ٌن لنهي املؤمنَي عن أْن يبغَي بعُضهم على بعٍض، ويقتَل بعُضهم بعًضا، وأنَُّه إذا اقتتَلْت  هذا متضمِّ
رَّ الكبرَي ابْلصالِح بيَنهم،  طائفتاِن ِمن املؤمنَي فإنَّ على غريِهم ِمن املؤمنَي أْن يَتالفوا هذا الشَّ

ِط بذلَك على أكمِل وجٍه يقُع بِه الصُّلحُ  ، ويسلُكوا الطُّرَق املوِصلَة إَل ذلَك، فإْن صلَحَتا فبها والتَّوسُّ
 ونعَمْت. 

{ أي: ترجُع إَل ما  َحدَّ هللاُ }فَِإْن بَ َغْت ِإْحَداُُهَا َعَلى األْخَرى فَ َقاتُِلوا الَِِّت تَ ْبِغي َحَّتَّ َتِفيَء ِإََل َأْمِر اَّللَِّ
رِّ، الَّذي مِ  نَ ُهَما ورسولُُه ِمن فعِل اخلرِي وترِك الشَّ ن أعظِمِه اَلقتتاُل، وقولُُه: }فَِإْن فَاَءْت فََأْصِلُحوا بَ ي ْ

اِبْلَعْدِل{ هذا أمٌر ابلصُّلِح وابلعدِل ِف الصُّلِح، فإنَّ الصُّلَح قد يُوَجُد، ولكن َل يكوُن ابلعدِل بل 
 أَلَّ يُراَعى أحُدُها لقرابٍة ابلظُّلِم واحليِف على أحِد اخلصَمِي، فهذا ليَس هَو الصُّلُح املأموُر بِه، فيجبُ 

 أو وطٍن أو غرِي ذلَك ِمن املقاصِد واألغراِض، الَِّت تُوِجُب العدوَل عن العدِل. 
َ ُيُِبُّ اْلُمْقِسِطَي{ أي: العادلَي ِف حكِمهم بَي النَّاِس وِف مجيِع الوَلَيِت الَِّت تولَّوها، حَّتَّ إنَّهُ   }ِإنَّ اَّللَّ

)اْلُمْقِسطُوَن َعْدُل الرَّجِل ِف أهِلِه وعياِلِه ِف أداِء حقوِقهم، وِف احلديِث الصَّحيِح:  قد َيدخُل ِف ذلكَ 
 (.ِعْنَد اَّللَِّ يَ ْوَم اْلِقَياَمِة َعَلى َمَناِبَر ِمْن نُوٍر الَِّذيَن يَ ْعِدُلوَن ِف ُحْكِمِهْم َوَأْهِليِهْم َوَما َوُلوا

َا اْلُمْؤِمُنوَن ِإْخَوٌة{ هذا عقٌد عقَدُه هللُا بَي املؤمنَي، أنَُّه إذا ُوِجَد ِمن أيِّ شخٍص كاَن ِف مشرِق  }ِإَّنَّ
ًة توجُب  األرِض ومغرِِبا: اْلمياُن ابهلِل، ومالئكِتِه، وكتِبِه، ورسِلِه، واليوِم اآلخِر، فإنَُّه أٌخ للمؤمِنَي، أخوَّ
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صلَّى هللاُ -ؤمنوَن ما ُيبُّون ألنفِسهم، ويكرُهوا لُه ما يكرهوَن ألنفِسهم، وُلذا قاَل النَّيبُّ أْن ُيُِبَّ لُه امل
ِة اْلميانيَِّة:  -عليِه وسلَّمَ  )َل حتاسُدوا، وَل تَ َناَجُشوا، وَل تباغُضوا، وَل تدابُروا، آمًرا حبقوِق األخوَّ

بُه(.وكونُوا عباَد هللِا إخوااًن، املسلُم أخو املسلِم   َل يظلُمُه، وَل خيِذلُُه، وَل ُيَكذِّ
 َوًلَ َيْكِذبُهُ الشيخ: 
)املؤمُن للمؤمِن، كالبنياِن : -صلَّى هللُا عليِه وسلَّمَ -. متَّفٌق عليِه، وفيهما عن النَّيبِّ َوََل َيْكِذبُُه(القارئ: 

 وشبََّك صلَّى هللاُ عليِه وسلََّم بَي أصابِعِه. يشدُّ بعُضُه بعًضا(
لقد أمَر هللُا ورسولُُه ابلقياِم حبقوِق املؤمِنَي بعُضهم لبعٍض، ومبا بِه ُيصُل التآُلُف والتَّواُدُد والتَّواُصُل و 

بيَنهم، كلُّ هذا أتييٌد حلقوِق بعِضهم على بعٍض، فِمن ذلَك إذا وقَع اَلقتتاُل بيَنهم املوِجُب لتفرُِّق 
 ِح املؤمنوَن بَي إخواَِّنم، ولَيْسَعوا فيما بِه يزوُل شنآَُّنم.القلوِب وتباُغِضها وتدابُرِها، فلُيْصلِ 

مثَّ أمَر ابلتَّقوى عموًما ورتََّب على القياِم ابلتَّقوى وحبقوِق املؤمنَي الرَّمحَة، فقاَل: }َلَعلَُّكْم تُ ْرمَحُوَن{ وإذا 
نيا واآلخرِة، ودلَّ ذلَك على أنَّ عدمَ   القياِم حبقوِق املؤمنَي ِمن أعظِم حصَلِت الرَّمحُة حصَل خرُي الدُّ

 حواجِب الرَّمحِة.
ِة اْلميانيَِّة، وُلذا كاَن  َم: أنَّ اَلقتتاَل بَي املؤمنَي مناٍف لألخوَّ وِف هاتِي اآليتِي ِمن الفوائِد، غرُي ما تقدَّ

َة اْلميانيََّة َل يزوَلِن مَع وجودِ  نوِب الكباِر  ِمن أكرِب الكبائِر، وأنَّ اْلمياَن واألخوَّ القتاِل كغريِِه ِمن الذُّ
نَِّة واْلماعِة، وعلى وجوِب اْلصالِح بَي املؤمنَي  رِك، وعلى ذلَك مذهُب أهِل السُّ الَِّت دوَن الشِّ
م لو رجُعوا لغرِي أمِر هللِا، أبْن  ابلعدِل، وعلى وجوِب قتاِل الُبغاِة حَّتَّ يرجعوا إَل أمِر هللِا، وعلى أَّنَّ

لى وجٍه َل جيوُز اْلقراُر عليِه والتزاُمُه أنَُّه َل جيوُز ذلَك، وأنَّ أمواَُلم معصومٌة؛ ألنَّ هللَا أابَح رجُعوا ع
 دماَءهم وقَت استمرارِهم على بغِيهم خاصًَّة دوَن أمواُِلم.

 }ََي أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ََل َيْسَخْر قَ ْوٌم{
وََّة اإلميانيََّة مبعىن أنَّه ًل يليُق ابملؤمنني أن يقتتلوا، وًل ينافيها مبعىن قْف على هذا، القتاُل ينايف اْلخالشيخ: 

أنَّه ًل يزيُلها ويرفُع اْلخوََّة، فهو ًل يرفُع اْلخوََّة وًل يليُق بنَي اْلخوِة، فالقتاُل ًل يليُق بنَي اْلخوِة املؤمنني، 
 بيَنهم، فالقتاُل ينافيها من وجٍه، وًل ينايف اْلخوََّة من وجٍه.والقتاُل كذلك ًل يزيُل اْلخوََّة الَِّت عقَدها هللاُ 
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ِم(  )فتُح الرَّحيِم امللِك العالَّ
ٍد وعلى آِلِه وصحِبِه أمجعَي، اللَّهمَّ اغِفْر  القارئ: احلمُد هلِل ربِّ العاملَي، وصلَّى هللاُ وسلََّم على نبيِّنا حممَّ

 لشيِخنا وللحاضريَن وال مستمعَي.
عديُّ ق يُخ عبُد الرَّمحِن بُن انصٍر السَّ "فَتُح  ِف كتاِبِه: -رمَحُه هللُا تعاَل وأسكَنُه ِف فسيِح جنانِهِ -اَل الشَّ

ِم ِف ِعلِم العَقاِئِد َوالتَّوحْيِد َواألْخاَلِق َواألحكاِم املُستنَ َبطِة ِمن القرآِن"  الرَّحيِم امللِك الَعالَّ
 قاَل رمَحُه هللاُ: 

  ابليوِم اآلخِر على درجَتِي:واألميانُ 
 أحِدُها: التَّصديُق اْلازُم الَّذي َل ريَب فيِه بوجوِد ذلَك على حقيقِتِه. فهذا َل بدَّ فيِه ِمن اْلمياِن.

رجِة الثَّانيِة: التَّصديُق الرَّاسُخ املثِمُر للعمِل، فإنَّ َمن علَم ما أعدَّ هللُا للطَّائعَي ِمن الثَّواِب، و  ما والدَّ
للعاصَي ِمَن العقاِب علًما واصاًل إَل القلِب، فالبدَّ أْن يُثمَر لُه هذا اْلمياُن اْلدَّ ِف األعماِل املوِصلِة 

 إَل الثَّواِب، واحلذَر ِمن األعماِل املوِجبِة للعقاِب.
يَن واْلمياَن اسٌم جيمُع اعتقاداِت القل نَِّة واْلماعِة أنَّ الدِّ وِب وأعماَُلا وأعماَل وِمن أصوِل أهِل السُّ

اْلوارِح، وأنَُّه يزيُد وينقُص، ويتفاضُل أهُل اْلمياِن فيِه تفاُضاًل عظيًما، وجعَلهم هللُا ِف كتاِبِه ثالَث 
 طبقاٍت:

سابقَي إَل اخلرياِت، وهم الَّذيَن أدَّوا الواجباِت واملستحبَّاِت، وترُكوا ال ُمحرَّماِت واملكروهاِت، وفضوَل 
 .املباحاتِ 

 وأصحاُب اليمِي اقتصُروا على أداِء الفرائِض، واجتناِب احملارِم.
ُ َأْن يَ ُتوَب َعَلْيِهْم{وظاملَي ألنفِسهم   [102]التوبة: }َخَلطُوا َعَماًل َصاحِلًا َوآَخَر َسيًِّئا َعَسى اَّللَّ

ُهم مَّن يَ ُقوُل أَيُُّكْم قاَل تعاَل:  زَاَدْتُه َهِذِه ِإميَااًن فََأمَّا الَِّذيَن آَمُنوْا فَ َزاَدَْتُْم ِإميَاانً }َوِإَذا َما أُنزَِلْت ُسورٌَة َفِمن ْ
 :وقوله [،125-124]التوبة: َوُهْم َيْستَ ْبِشُروَن * َوَأمَّا الَِّذيَن ِف قُ ُلوِِبِم مََّرٌض فَ َزاَدَْتُْم رِْجسًا ِإََل رِْجِسِهْم{

ُ الَِّذيَن اْهَتَدْوا ُهًدى{ [4]الفتح: }لِيَ ْزَداُدوا ِإميَاانً مََّع ِإميَاَِّنِْم{  [ 76]مرمي: }َوَيزِيُد اَّللَّ
هذِه كلُّها تدلُّ على مذهب أهِل السُّنَِّة واجلماعِة يف أنَّ اإلمياَن يزيُد وينقُص خالفاا للمرجئِة وخالفاا الشيخ: 

واجلماعِة فيقولون: اإلمياُن شامٌل للخوارج، فكلُّهم يقولون: إذا ذهَب بعُضه ذهَب كلُّه، أمَّا أهُل السُّنَِّة 
لألقوال واْلعمال الظَّاهرِة والباطنِة وأنَّه يزيُد وينقُص، فيزيُد ابلطَّاعة وينقُص ابملعصية، ويزيُد ابلعلم وينقُص 

 ابجلهل واإلعراِض.
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ا.القارئ: واُلدى هَو علوُم اْلمياِن وأعمالُُه، والنُّصوُص على هذا األصِل ِمن الكتاِب  نَِّة كثريٌة جدًّ  والسُّ

َة يقٍي وضعَفُه،  وهَو معلوٌم ابحلسِّ والوجداِن؛ فإنَّ املؤمنَي يتفاضلوَن ِف علوِم اْلمياِن قلًَّة وكثرًة، وقوَّ
 ويتفاضلوَن ِف أعماِل القلوِب الَِّت هَي روُح اْلمياِن وقلُبهُ 

 هللاُ أكربُ الشيخ: 
ِل عليِه واْلانبِة إليِه، واْلخباِت واخلضوِع والتَّعظيِم، هذا القارئ: مثُل حمبَِّة هللِا وخوِفِه و  رجائِِه، والتَّوكُّ

 أمٌر َل ميرتي فيِه َمن لُه أدىن عقٍل.
ياِم واحلجِّ فرِض ذلَك ونفِلِه، والقياِم حبقوِق هللِا  ويتفاضلوَن ِف أعماِل اْلوارِح كالصَّالِة والزَّكاِة والصِّ

لِة لألقارِب واْلرياِن واألصحاِب واْلحساِن إَل اخللِق تفاوًًت عظيًما. وحقوِق عباِدِه ِمن الربِّ   والصِّ
هللُا أكرُب، التَّفاوُت يف اْلعماِل الظَّاهرة أمٌر ظاهٌر مشاَهٌد، تفاُضُل النَّاِس يف عبادهتم يف صالهتم يف الشيخ: 

ا التَّفاُضُل يف أعمال القلوب فهذا أمٌر عبادهتم يف تطوُّعاهتم يف إحساَّنم تفاُضٌل ظاهٌر حمسوٌس مشاَهٌد، أمَّ 
ُم الغيوِب فهو يعلُم ما يف قلوب العباِد وما بيَنهم من تفاُضٍل يف هذه اْلعماِل: من  ا يعلُمه عالَّ مستوٌر، إَّنَّ

يِن  أمران: علوٌم خوٍف ورجاٍء وتوكٍُّل وحبٍ  يف هللا وبغٍض يف هللِا وحمبٍَّة هلل ورسوله، فالقلوُب يتعلَُّق ُبا من الدِ 
وهي اًلعتقاداُت، اعتقاداٌت، وأعماٌل وهي أعماُل القلوِب، فالتَّوكُُّل واخلوُف والرَّجاُء واحلبُّ يف هللا والبغُض 
يف هللا هذه أعماُل القلوِب، واإلمياُن ابهلل وابليوم اآلخر وابلكتب والرُّسل واإلميان بوجوب الواجبات وحترمِي 

 العلوِم ومن قبيِل اًلعتقاداِت. احملرَّماِت هذا من قبيلِ 
 

 القارئ: فَمن زعَم أنَّ اْلمياَن َل يزيُد وَل ينقُص، فقد قاَل ما خالَف النَّقُل والعقُل واحلسُّ والواقُع 
 ًل، "ما خالَف العقَل والنقَل واحلسَّ والواقَع" الشيخ: 

َرُه مبجرَِّد التَّصديِق، فإنَُّه القارئ: فقد قاَل ما خالَف النَّقَل والعقَل واحِلسَّ والواقَع،  حَّتَّ ولو فسَّ
 يتفاوُت تفاوًًت ظاهًرا لكلِّ أحٍد.

ُر اإلمياَن ابلتَّصديِق يلزُمه أن يكوَن، أن يزيَد وينقَص فالتَّصديُق يقوى ويضعُف، فليس الشيخ:  حَّتَّ من يفسِ 
حاِد، وما تفيُده شهادُة اثنني فوَق ما تفيُده اخلرُب كاملعاينة، وما تواتَر يفيُد علماا فوَق ما تفيُده أخباُر اآل

 شهادُة الواحِد، فهذا أمٌر معلوٌم تفاوت التَّصديق وتفاوت العلم.
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القارئ: ويتفرَُّع على هذا األصِل أنَّ العاصَي وصاحَب الكبريِة َل خيرُج ِمن اْلمياِن ابلكلِّيَِّة، وَل يُعَطى 
ا مَعُه ِمن اْلمياِن، فاسٌق انقُص اْلمياِن مبا ترَكُه ِمن واجباِت اْلمياِن، اَلسَم الكامَل املُطَلَق، فهَو مؤمٌن مب

 ما مَعُه ِمن اْلمياِن الَّذي َل خُيالطُُه كفٌر مينُعُه ِمن اخللوِد ِف النَّاِر.
 وأمَّا اْلمياُن املُطَلُق الكامُل فإنَُّه مينُع دخوَل النَّاِر ابلكلِّيَّةِ 

 ُل هللَا..هللاُ أكرُب، نسأالشيخ: 
القارئ: وقد ذكْران ِف القواعِد أنَّ أمساَء املدِح والثَّناِء على املؤمنَي، وترتيِب الثَّواِب املطَلِق عليِه ونفي 
ا هَو اْلمياُن الكامُل، وأنَّ خطاَب هللِا للمؤمنَي ابألمِر والنَّهي والتَّشريِع يَ ُعمُّ كامَل اْلمياِن  العقاِب إَّنَّ

 وانقَصُه.
، وإمياٌن وخصاُل كفٍر، أو نفاٍق، وأنَُّه ويتف رَُّع أيًضا على هذا األصِل أنَّ العبَد قد جيتمُع فيِه خرٌي وشرٌّ

رِّ. مَّ على ما فيِه ِمن ِخصاِل الشَّ  يستحقُّ املدَح على ما فيِه ِمن خصاِل اخلرِي، والذَّ
كلٍ  منزلتها، فال ُيسوَّى املؤمُن ابلكافر،   وهذا هو العدُل، العدُل: وضُع اْلموِر يف مواِضعها وإنزالُ الشيخ: 

يعين العاصي ًل ُيسوَّى ابلكافر خالفاا للخوارج واملعتزلة، وًل ُيسوَّى الفاجُر ابملؤمن التَّقي الصَّاحل كما تفعُل 
هلل، وُُمَلِ ٌط بنَي  املرجئُة بل ًل بدَّ من العدل وإنزاِل كلٍ  منزلته، فالنَّاُس ثالثٌة: تقيٌّ ويلٌّ هلل، وكافٌر هو عدوٌّ 

موجباِت التَّقوى و...، موجباُت الوًليِة وموجباُت العداوة، فال ُمَخلِ ُط ُُيَبُّ ملا مَعه ِبسِب ما مَعه من 
أسباب احملبَّة من الطَّاعات وما مَعه من اإلميان، وُيكرَُه ويُبَغُض مبا مَعه وملا مَعه من ِخصاِل الفسوِق 

 .[152]اْلنعام:جٌع إىل العدل، }َوِإَذا قُ ْلُتْم فَاْعِدُلوا{ والعصياِن، وهذا كلُّه را
نَِّة واْلماعِة: اْلمياُن بقضاِء هللِا وقدرِهِ   القارئ: وِمن أصوِل أهِل السُّ

 إىل هناالشيخ: 
 بقي بسيط اي شيخالقارئ: 

 : ًل، بس ]لكن[ املوضوعالشيخ
 ينتهي، يبدأُ فصٌل جديدٌ القارئ: 
 أيش؟ سطور؟الشيخ: 

 إي نعم.قارئ: ال
 نعم كمِ لْ الشيخ: 
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نَِّة واْلماعِة: اْلمياُن بقضاِء هللِا وقدرِِه، وهَو داخٌل ِف اْلمياِن بِه وبكتِبِه  القارئ: وِمن أصوِل أهِل السُّ
وبرسِلِه، فيعلموَن أنَّ هللَا قد أحاَط بكلِّ شيٍء علًما، وأنَُّه كتَب ِف اللَّوِح احملفوِظ مجيَع احلوادِث، 

رَها وأجراها مبواقيِتها حبكمِتِه وقدرتِِه وعنايِتِه ومتاِم علِمِه، وأنَُّه  صغريَ  ها وكبريَها، سابَقها وَلحَقها، مثَّ قدَّ
ا مرتبطٌة بقدرتِِه، وأنَُّه ما شاَء هللُا كاَن وما َل يشْأ َل  كما أنَّ مجيَع احلوادِث مرتبطٌة حبكمِتِه وعلِمِه فإَّنَّ

اِد كلَّها خريَها وشرَّها داخلٌة ِف قضائِِه وقدرتِِه، مَع وقوِعها طبَق إرادَِتم وقدرَِتم، يكْن، وأنَّ أعماَل العب
وَل جَيربْهم عليها، فإنَُّه خلَق ُلم مجيَع الِقوى الظَّاهرِة والباطنِة، ومنها القدرُة واْلرادُة الَِّت ِبا خيتاروَن و 

 ِبا يفعلوَن.
 انتهى أحسَن هللاُ إليكَ 

 هللاُ املستعاُن، نعم اي حممَّدالشيخ: 
 لكنَّ املرجئَة يف مسألة اإلميان، مرجئة العصِر أحسَن هللاُ إليكَ القارئ: 
 نعم؟الشيخ: 
 مرجئُة العصِر يف هذا الزَّماِن يف مسألة اإلميانِ القارئ: 
اْلصِل، عن أنَّ عنَدهم ختليٌط وختبيٌط، يتخبَّطون فهم...، فاستخفاُفهم ابلذُّنوِب ًنشٌئ عن هذا الشيخ: 

ا رسوُل هللِا، فإنَّه كامُل اإلمياِن.  اإلمياَن ُمرَُّد التَّصديِق، فعنَدهم من يشهُد أْن ًل إله إًلَّ هللا وأنَّ حممَّدا
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 )الطُّرُق احلكميَُّة(
ٍد وعلى آِلِه وص حِبِه أمجعَي، القارئ: احلمُد هلِل ربِّ العاملَي، وصلَّى هللُا وسلََّم وابرَك على نبيِّنا حممَّ

 اللَّهمَّ اغفْر لنا ولشيِخنا وللمسلمَي.
رعيَِّة": -رمَحُه هللاُ تعاَل-قاَل ابُن القيِِّم  ياسِة الشَّ  ِف كتابه: "الطُّرِق احلكميَِّة ِف السِّ

 َوََنُْن َنْذُكُر َمَذاِهَب النَّاِس ِف اْلَقْوِل ِِبََذا احْلَِديِث.
ِب ِف  تَ ْفرِيِعِه: إَذا ادََّعِت اْلَمْرَأُة الطَّاَلَق َعَلى َزْوِجَها ََلْ ُُيلَّْف ِبَدْعَواَها، فَِإَذا َأقَاَمْت َعَلى  فَ َقاَل اْبُن اْْلالَّ

يِه  يُ ْعَلُم فِ َذِلَك َشاِهًدا َواِحًدا َلَْ حُتلَّف َمَع َشاِهِدَها، َوَلَْ يَ ثْ ُبِت الطَّاَلُق َعَلى َزْوِجَها. َوَهَذا الَِّذي قَاَلُه ََل 
ِة اأْلَْربَ َعِة.   ِنَزاٌع َبْيَ اأْلَِئمَّ

 قَاَل: َوَلِكْن ُُيلَُّف َُلَا َزْوُجَها، فَِإْن َحَلَف: َبِرَئ ِمْن َدْعَواَها.
ُهَو َمْذَهُب وَ قُ ْلُت: َهَذا ِفيِه قَ ْوََلِن لِْلُفَقَهاِء، َوُُهَا ِرَوايَ َتاِن َعْن َأمْحََد، إْحَداُُهَا: أَنَُّه ُُيلَُّف ِلَدْعَواَها، 

اِفِعيِّ َوَماِلٍك َوَأِب َحِنيَفَة.  الشَّ
فَ َهْل يَ ْقِضي َوالثَّانَِيُة: ََل ُُيلَُّف فَِإْن قُ ْلَنا: ََل ُُيلَُّف َفاَل إْشَكاَل، َوِإْن قُ ْلَنا: ُُيلَُّف فَ َنَكَل َعْن اْلَيِمِي: 

اِهِد َوالنُُّكوِل؛ َعَماًل َعَلْيِه ِبَطاَلِق َزْوَجِتِه اِبلنُُّكوِل؟ ِفيِه ِرَوايَ تَ  اِن َعْن َماِلٍك: إْحَداُُهَا: أَنَُّه تطلُق َعَلْيِه اِبلشَّ
اِهَد َوالنُُّكوَل َسبَ َباِن مِ  ِة؛ أِلَنَّ الشَّ ْن ِجَهَتْيِ ِِبََذا احْلَِديِث، َوَهَذا اْخِتَياُر َأْشَهَب، َوَهَذا ِف َغايَِة اْلُقوَّ

، فقوَي َجا َعى ِِبَِما، َفُحِكَم َلُه، فَ َهَذا ُمْقَتَضى اأْلََثِر َواْلِقَياِس.ُُمَْتِلَفَتْيِ  ِنُب اْلُمدَّ
َلَفِت الرَِّوايَُة َعْن َوالرَِّوايَُة الثَّانَِيُة َعْنُه: َأنَّ الزَّْوَج إَذا َنَكَل َعْن اْلَيِمِي ُحِبَس، فَِإْن طَاَل َحْبُسُه ُتِرَك، َواْخت َ 

َماِم َأمْحََد: هَ  اِهدِ اْْلِ قَاَمِة الشَّ ، َوََل أَثَ َر ِعْنَدُه ِْلِ  ْل يَ ْقِضي اِبلنُُّكوِل ِف َدْعَوى اْلَمْرَأِة الطَّاَلَق؟ َعَلى ِرَوايَ َتْيِ
 اْلَواِحِد.

ِة َحْبِسِه، فَ َقاَل َمرًَّة: ُُيَْبُس َحَّتَّ َيطُوَل َأْمُرُه، َوَحدَّ َذِلَك ِبَسنَ   ٍة، مثَّ يُطَلَّقُ َواْخُتِلَف َعْن َماِلٍك ِف ُمدَّ
 يُْطَلقالشيخ: 

 القارئ: مثَّ يُْطَلُق َوَمرًَّة قَاَل: ُيْسَجُن أََبًدا َحَّتَّ ُُيلََّف.
 َحَّتَّ َُيِْلفَ الشيخ: 

 القارئ: ُيْسَجُن أََبًدا َحَّتَّ َُيِْلَف.
 ِعي ِف اأْلَْمَواِل َوُحُقوِقَها: َفْصٌل: الطَّرِيُق اْلَعاِشُر احْلُْكُم ِبَشَهاَدِة اْمَرأََتْيِ َوميَِِي اْلُمدَّ 
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َماِم َأمْحََد، َحَكاُه َشْيُخَنا َواْخَتارَُه، َوظَاِهُر  اْلُقْرآِن َوَهَذا َمْذَهُب َماِلٍك، َوَأَحُد اْلَوْجَهْيِ ِف َمْذَهِب اْْلِ
ِة َهَذا اْلَقْوِل، فَِإنَّ اَّللََّ ُسْبَحانَُه أَ  نَِّة َيُدلُّ َعَلى ِصحَّ صلَّى هللاُ عليِه -قَاَم اْلَمْرأََتْيِ َمَقاَم الرَُّجِل، َوالنَّيبُّ َوالسُّ

قُ ْلَن: بَ َلى، فَ َهَذا  )أَلَْيَس َشَهاَدُة اْلَمْرَأِة ِمْثَل ِنْصِف َشَهاَدِة الرَُّجِل؟(قَاَل ِف احْلَِديِث الصَِّحيِح:  -وسلَّمَ 
َدَها َعَلى النِّْصِف، َومبَْفُهوِمِه َعَلى َأنَّ َشَهاَدََتَا َمَع ِمْثِلَها َكَشَهاَدِة َيُدلُّ مبَْنطُوِقِه َعَلى َأنَّ َشَهاَدََتَا َوحْ 

مْجَاِع َما مَيَْنُع ِمْن َذِلَك َبْل اْلِقَياُس الصَّ  نَِّة َوََل ِف اْْلِ ِحيُح يَ ْقَتِضيه، الرَُّجِل، َولَْيَس ِف اْلُقْرآِن َوََل ِف السُّ
قَاَمَتا َمَقاَمُه َوِإْن ََلْ َتُكواَن َمَعُه، فَِإنَّ قَ ُبوَل َشَهاَدَِتَِما  -إَذا َكانَ َتا َمَعهُ - إَذا قَاَمَتا َمَقاَم الرَُّجِل فَِإنَّ اْلَمْرأََتْيِ 

َا خَيَْشى ِمْن ُسوِء ََلْ َيُكْن ِلَمْعََن الرَُّجِل، َبْل ِلَمْعًَن ِفيِهَما َوُهَو اْلَعَداَلُة، َوَهَذا َمْوُجوٌد ِفيَما إَذا انْ َفَرَدًتَ  ، َوِإَّنَّ
 َضْبِط اْلَمْرَأِة َوْحَدَها َوِحْفِظَها، فَ َقوَِيْت اِبْمَرَأٍة ُأْخَرى.

تَ َقُض فَِإْن ِقيَل: اْلبَ يَِّنُة َعَلى اْلَماِل إَذا َخَلْت ِمْن رَُجٍل ََلْ تُ ْقَبْل، َكَما َلْو َشِهَد َأْرَبُع ِنْسَوٍة، َوَما ذَ  َكْرمُتُوُه يُ ن ْ
، َولقبَل ِف ِِبَِذِه الصُّورَِة، فَِإنَّ اْلَمْرأََتْيِ َلْو أُِقيَمَتا َمَقاَم الرَُّجِل ِمْن ُكلِّ َوْجٍه َلَكَفى َأْرَبُع ِنْسَوٍة مَ  َقاَم رَُجَلْيِ

.  َغرْيِ اأْلَْمَواِل َشَهاَدُة رَُجٍل َواْمَرأََتْيِ
 فَ َقوَِيْت اِبلرَُّجِل، َواْلَيِمُي َضِعيَفٌة، فَ يَ ْنَضمُّ َضِعيٌف إََل َضِعيٍف َفاَل يُ ْقَبُل. َوأَْيًضا َفَشَهاَدُة اْلَمْرأََتْيِ َضِعيَفةٌ 

 }َواْسَتْشِهُدوا َشِهيَدْيِن ِمْن رَِجاِلُكْم فَِإْن َلَْ َيُكواَن رَُجَلْيِ فَ َرُجٌل َواْمَرَأًَتِن{َوأَْيًضا، فَِإنَّ اَّللََّ ُسْبَحانَُه قَاَل: 
 فَ َلْو َحَكَم اِبْمَرأََتْيِ َوميٍَِي َلَكاَن َهَذا ِقْسًما ََثلِثًا؟ [، 282]البقرة:

عى، َوهُ  َو حَمَلُّ النَِّزاِع، َواْْلََواُب: َأمَّا قَ ْوُلُكْم: "َأنَّ اْلبَ يَِّنَة إَذا َخَلْت َعْن الرَُّجِل َلَْ تُ ْقَبْل"، فَ َهَذا ُهَو اْلُمدَّ
 ِه؟ َفَكْيَف ُُيَْتجُّ بِ 

 َغرْيِِه.َوقَ ْوُلُكْم: "َكَما َلْو َشِهَد َأْرَبُع ِنْسَوٍة"، فَ َهَذا ِفيِه ِنَزاٌع، َوِإْن ظَنَُّه طَائَِفٌة إمْجَاًعا َكاْلَقاِضي وَ 
َماُم َأمْحَُد ِف الرَُّجِل يُوِصي َوََل ُُيِْضُرُه إَلَّ النَِّساُء   قَاَل اْْلِ

 "َوًَل َُيُْضرُُه".الشيخ: 
اَدِة َوََل َُيُْضُرُه إَلَّ النَِّساُء قَاَل: "ُأِجيُز َشَهاَدَة النَِّساِء". َفظَاِهُر َهَذا أَنَُّه أَثْ َبَت اْلَوِصيََّة ِبَشهَ  القارئ:

 النَِّساِء َعَلى اَِلْنِفَراِد، إَذا ََلْ َُيُْضْرُه الّرَِجاُل.
ُل َعْن َأمْحََد: أَنَُّه ُسِئَل َعْن الرَّ  ُجِل يُوِصي أبَِْشَياَء أِلَقَارِِبِه َويُ ْعِتُق، َوََل َُيُْضُرُه إَلَّ النَِّساُء: َهْل َوذََكَر اخْلَالَّ

؟ قَاَل: نَ َعْم، ََتُوُز َشَهاَدَُتُنَّ ِف احْلُُقوِق.   ََتُوُز َشَهاَدَُتُنَّ
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َم ِذْكُر اْلَمَواِضِع الَِِّت قُِبَلْت ِفيَها اْلبَ يَِّناُت ِمْن النِّ  ، َوُهَو َوَقْد تَ َقدَّ ُ احْلَقَّ َساِء، َوَأنَّ "اْلبَ يَِّنَة" اْسٌم ِلَما يُ َبيِّ
صلَّى هللُا عليِه -َأَعمُّ ِمْن َأْن َيُكوَن ِبرَِجاٍل، َأْو ِنَساٍء، َأْو ُنُكوٍل، َأْو ميٍَِي، َأْو َأَمارَاٍت ظَاِهَرٍة، َوالنَّيبُّ 

 رََّضاِع، َوقَِبَلَها الصََّحابَُة ِف َمَواِضَع َقْد ذََكْراَنَها، َوقَِبَلَها التَّاِبُعوَن.َقْد قَِبَل َشَهاَدَة اْلَمْرَأِة ِف ال -وسلَّمَ 
."  َوقَ ْوُلُكْم: "َوتُ ْقَبُل ِف َغرْيِ اأْلَْمَواِل َشَهاَدُة رَُجٍل َواْمَرأََتْيِ
ِة َمَواِضَع، َكالنَِّكاِح، َوا يَصاِء، قُ ْلَنا: نَ َعْم، َوَذِلَك َمْوُجوٌد ِف ِعدَّ لرَّْجَعِة، َوالطَّاَلِق، َوالنََّسِب، َواْلَوََلِء، َواْْلِ

 .  َواْلوََكاَلِة ِف النَِّكاِح َوَغرْيِِه َعَلى إْحَدى الرَِّوايَ َتْيِ
يٌف إََل َضِعيٍف، َفاَل َوقَ ْوُلُكْم: "َشَهاَدُة اْلَمْرأََتْيِ َضِعيَفٌة، فَ َقوَِيْت اِبلرَُّجِل، َواْلَيِمُي َضِعيَفٌة، فَ يَ ْنَضمُّ َضعِ 

 يُ ْقَبُل".
اْجَتَمَعَتا َمَع الرَُّجِل، َجَوابُُه: َأانَّ ََل ُنَسلُِّم َضْعَف َشَهاَدِة اْلَمْرأََتْيِ إَذا اْجَتَمَعَتا، َوُِلََذا ُُيَْكُم ِبَشَهاَدَِتَِما إَذا 

، فَالرَُّجُل َواْلَمْرَأًتَ  ْدِق َواأْلََمانَِة َوِإْن َأْمَكَنه َأْن أييت ِبَرُجَلْيِ ِن َأْصٌل ََل َبَدٌل، َواْلَمْرَأُة اْلَعْدُل َكالرَُّجِل ِف الصِّ
ْهُو َوالنِّْسَياُن َقوَِيْت مبِْثِلَها، َوَذِلَك َقْد جَيَْعُلهَ  َها السَّ ا ِخيَف َعَلي ْ َا َلمَّ ََينَِة، إَلَّ َأَّنَّ َوى ِمْن الرَُّجِل َوالدِّ ا َأق ْ

َوى ِمْن الظَّنِّ اْلَواِحِد َأْو مِ  ْرَداِء َوأُمِّ َعِطيََّة، َأق ْ  ثْ َلُه، َوََل رَْيَب َأنَّ الظَّنَّ اْلُمْستَ َفاَد ِمْن َشَهاَدِة أُمِّ الدَّ
 اْلُمْستَ َفاِد ِمْن رَُجٍل َواِحٍد ُدوََّنَُما َوُدوَن َأْمثَاُلَِِما.

[ 282]البقرة: رَِجاِلُكْم فَِإْن َلَْ َيُكواَن رَُجَلْيِ فَ َرُجٌل َواْمَرَأًَتِن{}َواْسَتْشِهُدوا َشِهيَدْيِن ِمْن َوَأمَّا قَ ْوله تَ َعاََل: 

 َوََلْ َيْذُكْر اْلَمْرأََتْيِ دوَن الرَّجِل.
اِهَد َواْلَيِمَي، َوََل النُُّكوَل، َوََل الرَّدَّ، َوََل َشَهاَدَة اْلَمْرَأِة اْلَواِحَدةِ  ، َوََل  ،فَ يُ َقاُل: َوَلَْ َيْذُكِر الشَّ َوََل اْلَمْرأََتْيِ

، َوطُُرُق  -ُسْبَحانَهُ -اأْلَْرَبِع ِنْسَوٍة، َوُهَو  َا َأْرَشَد إََل َما ُُيَْفُظ ِبِه احْلَقُّ َلَْ َيْذُكْر َما َُيُْكُم ِبِه احْلَاِكُم، َوِإَّنَّ
 احْلُْكِم َأْوَسُع ِمْن الطُُّرِق الَِِّت حُتَْفُظ ِِبَا احْلُُقوُق.

 الطَّرِيُق احْلَاِدَي َعَشرَ َفْصٌل: 
اِم للقضاة؛ ْلنَّه شرَح فيه طرَق احلكِم على امسه "الطُّرُق الشيخ:  إىل هنا، هذا كتاُب ابِن القيِ م عمدة للُحكَّ

 احلكميَُّة يف السِ ياسِة الشَّرعيَِّة" وهي سياسُة القضاِء.
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 )األحكاُم الكبرُي(
ٍد وآلِِه القارئ: بسِم هللِا الرَّمحِن الرَّحيمِ  ، احلمُد هلِل ربِّ العاملَي، وصلَّى هللُا وسلََّم وابرَك على نبيِّنا حممَّ

 وصحِبِه أمجعَي، اللَّهمَّ اغفْر لنا ولشيِخنا وللحاضريَن.
  ِف كتاِبِه "األحكاِم الكبرِي": -رمَحُه هللاُ تعاَل-قاَل اْلماُم ابُن كثرٍي 

المُ -ذكُر إثباِت صالتِِه   ِف الكعبِة عاَم الفتِح: -عليِه السَّ
 اللَّهمَّ صلِ  وسلِ ْم، اللَّهمَّ صلِ  وسلِ مْ الشيخ: 

ِة الوداِع فلم يدخْلها ابلكلِّيَِّة.  القارئ: فأمَّا ِف حجَّ
 وتصحُّ صالُة النَّافلِة وكذا الفريضِة فيها 

احلجِ  وًل العمرِة، فإنَّ الرَّسوَل فُيعَلُم ُبذا أنَّ دخوَل الكعبِة ليس من املناسِك، ليَس من مناسِك الشيخ: 
دخَلها عاَم الفتِح، ويف ذلك إشعاٌر بكمال وًليِته على البيِت، دخَلها وحطََّم اْلصناَم الَِّت حوهَلا، وأمَّا يف 

 عمرِة القضاِء فلم يدخْلها وًل يف حجَّة الوداِع كما ذكَر املؤلِ ُف.
 

افعيِّ وأِب حنيفَة والثَّوريِّ ومجهوِر العلماِء، القارئ: وتصحُّ صالُة النَّافلِة وكذا الفري ضِة فيها عنَد الشَّ
.  قاَلُه النَّوويُّ

، ومجاعٌة ِمن الظَّاهريَِّة،  ُد بُن جريٍر: َل جيوُز الفرُض وَل النَّفُل، وبِه قاَل أصبُغ املالكيُّ وقاَل: "وقاَل حممَّ
 وُحِكَي عن ابِن عبَّاٍس".

: "وقاَل ما  لٌك وأمحُد جيوُز النَّفُل املُطَلُق، دوَن الفرِض والوتِر".قاَل النَّوويُّ
ومل ينَه عن شيٍء من الصَّالة فيها،  -عليه الصَّالة والسَّالم-كلُّها، ما داَم صلَّى فيها الرَّسوُل الشيخ: 

اُب إْن شاَء هللاُ، فتصحُّ فالقوُل جبواز الصَّالة فيها مطَلقاا، الَّذي قاَل فيه املؤلِ ُف إنَّه قوُل اجلمهوِر هو الصَّو 
 الفرُض والنَّفُل يف الكعبة.

 
صلَّى ِف الكعبِة". رواُه  -صلَّى هللُا عليِه وسلَّمَ -القارئ: مثَّ قاَل: دليلُنا حديُث بالٍل: "أنَّ النَّيبَّ 

 البخاريُّ ومسلٌم.
 وهذا حديُث بالٍل ِف ذلَك:
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دخَل الكعبَة وعثماُن بُن  -صلَّى هللُا عليِه وسلَّمَ -هللِا قاَل مالٌك عن انفٍع عن ابِن عمَر: "أنَّ رسوَل 
ا فتُحوا كْنُت أوََّل َمن أوجلَ، فسأْلُت بالًَل   طلحَة وأسامُة بُن زيٍد وبالٌل فأغلُقوا عليهم، فلمَّ

 "أوجلَ" وإًلَّ "وجلَ"؟الشيخ: 
 أثبُتوها ابْللِف هناالقارئ: 
 ُت أوََّل من وجلَ"كأنَّ املعىن يقتضي: "وجلَ"، "فكنْ الشيخ: 

؟ فقاَل: ترَك عموَديِن عن مييِنِه، -صلَّى هللُا عليِه وسلَّمَ -القارئ: فسأْلُت بالًَل: ماذا صنَع رسوُل هللِا 
، مثَّ صلَّى، وبيَنُه وبَي -وكاَن البيُت يومئٍذ على ستِة أعمدةٍ -وعموًدا عن يسارِِه، وثالثَة أعمدٍة وراَءُه 

 ".القبلِة ثالثُة أذرعٍ 
 أخرجاُه وأمحُد بُن حنبٍل ِمن حديِث مالٍك، وِمن طرٍق أخرى عن انفٍع. 

وأخرجاُه ِمن حديِث الزُّهريِّ عن ساٍَل عن أبيِه عن بالٍل وِف بعِض الرِّواَيِت: "ونسْيُت أْن أسأَلُه كم 
 صلَّى".

 : اللَّهمَّ صلِ  وسلِ مْ الشيخ
اَن عن أيوٍب عن انفٍع وعن ُيىي بِن سعيٍد عن عبيِد القارئ: وكذلَك روى ذلَك اْلماُم أمحُد عن سفي

 هللِا عن انفٍع عنُه.
ولفُظ مسلٍم ِف روايِة محَّاِد بِن زيٍد وسفياَن بِن عيينَة عن أيوٍب عن انفٍع عن ابِن عمَر قاَل: قِدَم رسوُل 

بفناِء الكعبِة، وأرسَل إَل عثماَن  يوَم الفتِح على انقٍة ألسامَة بِن زيٍد فنزلَ  -صلَّى هللُا عليِه وسلَّمَ -هللِا 
ِه فأَبْت أْن تعطَيُه، فقاَل: وهللِا لَتُ ْعِطْيِنْيِه أو ليخرَجنَّ  )ائِتين ابملفتاِح(بِن طلحَة، فقاَل:  فذهَب إَل أمِّ

ُه، فدفَعُه إليِه، ففتَح الباَب.  يُف ِمن ُصليب، فأعطَْتُه إَيَّ  هذا السَّ
وبالٌل وأسامُة بُن  -صلَّى هللاُ عليِه وسلَّمَ - ففتَح الباَب، قاَل: مثَّ دخَل النَّيبُّ وقاَل محَّاُد: فجاَء ابمِلفتاحِ 

زيٍد وعثماُن بُن طلحَة واقٌف ابلباِب، فأُغِلَق فلبثُوا فيِه مليًّا، مثَّ فتَح الباَب، قاَل عبُد هللِا: فبادْرُت 
خارًجا وبالٌل على إثرِِه، فقْلُت لبالٍل: هل صلَّى  -مَ صلَّى هللُا عليِه وسلَّ -النَّاَس، فتلقَّْيُت رسوَل هللِا 

؟ قاَل: نعم، قْلُت: أيَن؟ قاَل: بَي العموَديِن تلقاَء وجِهِه، قاَل: -صلَّى هللُا عليِه وسلَّمَ -فيِه رسوُل هللِا 
 ونسْيُت أْن أسأَلُه: كمَّ صلَّى؟".

ٍن وعبيِد هللِا عن انفٍع عن ابِن عمَر قاَل: وهكذا رواُه مسلٌم ِمن حديِث أيوَب وعبِد هللِا بِن عو 
 "ونسْيُت أْن أسأَلُه كم صلَّى".
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 ، َثين ابُن أِب ُمَليكَة أنَّ معاويَة حجَّ ائِب بِن عمَر حدَّ ثَنا ُيىي بُن سعيٍد عن السَّ وقد قاَل اْلماُم أيًضا: حدَّ
يَّ بعبِد هللِا بِن عمَر قاَل: فجاَء ابُن عمَر، فأرسَل إَل شيبَة بِن عثماَن: أْن افتْح ابَب الكعبِة، فقاَل: َعلَ 

صلَّى ِف الكعبِة؟ فقاَل: نعم؛ دخَل  -صلَّى هللُا عليِه وسلَّمَ -فقاَل معاويُة: هل بلَغَك أنَّ رسوَل هللِا 
َر خروُجُه، فوجْدُت شيًئا فذهْبُت مثَّ جْئُت سري -صلَّى هللُا عليِه وسلَّمَ -رسوُل هللِا  ًعا، الكعبَة، فتأخَّ

-خارًجا، فسأْلُت بالَل بَن رابٍح: هل صلَّى رسوُل هللِا  -صلَّى هللُا عليِه وسلَّمَ -فوجْدُت رسوَل هللِا 
ارَتِي". -صلَّى هللاُ عليِه وسلَّمَ   ِف الكعبِة؟ قاَل: نعم ركَع ركعَتِي بَي السَّ

 مثَّ قاَل أمحُد:
ثَنا إسحاُق بُن  ثَنا هاشُم بُن القاسِم، حدَّ يعين -سعيِد بُن عمرِو بُن سعيِد بُن العاِص عن سعيٍد حدَّ

قاَل: اعتمَر معاويُة، فدخَل البيَت، فأرسَل إَل ابِن عمَر وجلَس ينتظُرُه حَّتَّ جاَءُه، فقاَل: أيَن  -أابهُ 
 بعَد أْن يوَم دخَل البيَت؟ قاَل: ما كْنُت مَعُه، ولكينِّ دخْلتُ  -صلَّى هللُا عليِه وسلَّمَ -صلَّى رسوُل هللِا 

أراَد اخلروَج فلقْيُت بالًَل فسأْلُتُه أيَن صلَّى؟ فأخرَبين أنَُّه صلَّى بَي األسطوانيَتِي، فقاَم معاويُة فصلَّى 
 بيَنهما".

ثَنا عبُد هللِا بُن أِب ُمليكَة، قاَل:  ثَنا عثماُن بُن سعيٍد، قاَل: حدَّ ثَنا روُح، قاَل: حدَّ وقاَل أمحُد: حدَّ
َثين ا قاَل: ملَّا كاَن يوُم الفتِح قَضوا طواَفهم ابلبيِت وابلصَّفا واملروِة مثَّ  -رضَي هللُا عنهما-بُن عمَر حدَّ

ا أُْنِبَئ بدخوِلِه أقبَل يركُب  -صلَّى هللُا عليِه وسلَّمَ -إنَّ النَّيبَّ  دخَل البيَت، فغفَل عنُه ابُن عمَر فلمَّ
كيَف يصلِّي فتلقاُه عنَد الباِب خارًجا،   -صلَّى هللُا عليِه وسلَّمَ - أعناَق الّرِجاِل فدخَل يقتدي ابلنَّيبِّ 

َن كيَف صنَع النَّيبُّ  حَي دخَل الكعبَة؟ قاَل: صلَّى ركعَتِي  -صلَّى هللُا عليِه وسلَّمَ -فسأَل بالًَل املؤذِّ
 حياَل وجِهِه، مثَّ دعا هللاَ ساعًة، مثَّ خرَج".

ثَنا ابُن َّن وقاَل أمحُد: ثَنا سيُف بُن سليماَن، قاَل: مسْعُت ُماهًدا قاَل: ُأيتَ ابُن عمَر وهَو حدَّ رٍي، قاَل: حدَّ
-قد دخَل الكعبَة قاَل: فأقبْلُت وأجُد رسوَل هللِا  -صلَّى هللُا عليِه وسلَّمَ -ِف منزِلِه فقيَل لُه: إنَّ النَّيبَّ 

-ا بَي الباَبِي فقْلُت: َي بالُل: هل صلَّى رسوُل هللِا قد خرَج، وأجُد بالًَل قائمً  -صلَّى هللُا عليِه وسلَّمَ 
اريَتِي  -صلَّى هللُا عليِه وسلَّمَ  اريَتِي وأشاَر إَل السَّ ِف الكعبِة؟ قاَل: "نعم، ركَع ركعَتِي بَي هاَتِي السَّ

 ".اللَّتِي على يساِرَك إذا دخْلَت قاَل: مثَّ خَرَج فصلَّى ِف وجِه الكعبِة ركعَتيِ 
ٍد عن ُيىي بِن سعيٍد عن سيٍف بِه  رواُه البخاريُّ عن أِب نعيٍم عن سيِف بِن سليماَن بِه، وعن مسدَّ

 َنَوُه.
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َثين ُخَصيٌف عن ُماهٍد عن ابِن عمَر أنَُّه سأَل بالًَل فأخربَُه:  ثَنا مرواُن بُن شجاٍع حدَّ وقاَل أمحُد: حدَّ
َم قلياًل، وجعَل  -مَ صلَّى هللُا عليِه وسلَّ -"أنَّ رسوَل هللِا  ركَع ركعَتِي، جعَل األسطوانَة عن مييِنِه وتقدَّ

 املقاَم خلَف ظهرِِه".
 وجعل املقاَم؟الشيخ: 

 القارئ: خلَف ظهرِهِ 
معناه أنَُّه ما استقبَل الباَب، جهة وجه الكعبة، كأنَّه صلَّى إىل جهته، دخَل من الشَّرق فاستقبَل الشيخ: 

 ، هذا ظاهُر اْللفاِظ.اجلهَة احلائط الغربَّ 
 

َث عن  ثَنا عمرُو بُن ديناٍر أنَّ ابَن عمَر حدَّ ثَنا محَّاُد بُن زيٍد حدَّ ثَنا عفَّاُن حدَّ القارئ: قاَل أمحُد: حدَّ
صلَّى ِف البيِت" قاَل: وكاَن ابُن عبَّاٍس يقوُل: "َل يصلِّ  -صلَّى هللُا عليِه وسلَّمَ -بالٍل: "أنَّ رسوَل هللِا 

 ولكنَُّه كربََّ ِف نواحيِه". فيِه،
 فهذِه الطُّرُق تقبُل القطَع عنَد كثرٍي ممَّن لُه خربٌة 

 تقبُل؟الشيخ: 
 القارئ: القطعَ 

ا: "تفيُد" هذا...، تفيُد القطعَ الشيخ:   كأَّنَّ
ناعِة إَل ابِن عمَر  وانهيَك بِه حفظًا -القارئ: فهذِه الطُّرُق تفيُد القطَع عنَد كثرٍي ممَّن لُه خربٌة ِبذِه الصِّ

ِن رسوِل هللِا  -وثقًة وَجالَلةً  الثَّقِة العدِل الوِفِّ األمِي - -صلَّى هللُا عليِه وسلَّمَ -عن بالٍل مؤذِّ
ِف جوِف الكعبِة عاَم الفتِح،  -صلَّى هللُا عليِه وسلَّمَ -فيما أخرَب بِه ِمن صالِة رسوِل هللِا  -الصَّادقِ 

ٌم على نفي َمن نفى ذلَك، َلحتماِل ُذهوِلِه حينئٍذ عن ضبِط ما أخرَب بِه َغريُُه يومئٍذ،  وهذا اْلثباُت مقدَّ
وهذا هَو الَّذي عليِه العلماُء قدميًا وحديثًا تقدمُي هذا اْلثباِت ِمن بالٍل على نفي أسامَة أو ابِن عبَّاٍس 

 على اختالِف الرِّوايِة، كما سرتاُه قريًبا إْن شاَء هللاُ تعاَل.
ِة الوداِع، وقد  حاوَل ابُن ِحبَّاَن أْن جيمَع بَي هذا النَّفي واْلثباِت ابعتباِر وقَتِي ودخوِل يوِم الفتِح وحجَّ

يِخ  يِن الطَّربيِّ ِف أحكاِمِه وماَل إليِه، وهذا عجيٌب منهما! وِمن الشَّ يُخ حمُِبُّ الدِّ وسوََّغ لُه ذلَك الشَّ
يِن أكثُر!!، فإنَُّه عاَلٌ  ُة حمبِّ الدِّ نِن واألحكاِم، وهذِه حجَّ َة وما يتعلَُّق ِبا ِمن السُّ  ابملناسِك، وخبرٌي مبكَّ

عليِه -الوداِع قد صنََّف فيها غرُي واحٍد ِمن العلماِء وَل يَ ْنقْل أحٌد منهم بسنٍد صحيٍح وَل حسٍن أنَُّه 
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المُ  ا كاَن دخولُُه إليها ِف ال -السَّ ِتِه، وإَّنَّ َم، مُث بتقديِر أْن يكوَن دخَلها دخَل الكعبَة ِف حجَّ فتِح كما تقدَّ
ُموا روايَة بالٍل على روايِة أسامَة كما  لُف ذلَك متعاِرًضا إَلَّ ِف عاِم الفتِح وقدَّ ِة َل جيعِل السَّ ِف احلجَّ

 سلَف، وهللاُ أعلُم.
 أحسْنَت، عندَك فصل وإًلَّ مسألة؟الشيخ: 

 القارئ: وهذا حديُث أسامةَ 
 .حسُبكَ الشيخ: 
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 )حتفُة ال مودوِد أبحكاِم املولوِد(
ٍد وعلى آِلِه  الُم على نبيِّنا حممَّ القارئ: بسِم هللِا الرَّمحِن الرَّحيِم، احلمُد هلِل ربِّ العاملَي، والصَّالُة والسَّ

 وصحِبِه أمجعَي، اللَّهمَّ ارمْحنا وشيَخنا واحلاضريَن.
 ِف كتاِبِه: "حتفِة املودوِد أبحكاِم املولوِد":  -تعاَل رمَحُه هللاُ -قاَل اْلماُم ابُن القيِِّم 

 قاَل: َوقد قَاَل بقراُط ِف كتاِب اْلغَذاِء: َتْصوِيُر اْْلَِنِي يكوُن ِف ََخَْسٍة َوَثاَلِثَي يَ ْوًما وحركُتُه ِف سبعيَ 
ٍم، َوتَتَصوَُّر أجنٌَّة أخُر ِف  َخسَي صباًحا ويتحرَّكوَن التَّحرَُّك األوََّل ِف  صباًحا وكمالُُه ِف مَئٍة َوعشَرِة َأَيَّ

ا، ماَئِة صباٍح، وَيْكُملوَن ِف َثاَلمثِاَئٍة َويَتَصوَُّر أجنٌَّة أخُر ِف َأْربَِعَي صباًحا، ويتحرَّكوَن ِف مَثَاِنَي صباحً 
 ويولدوَن ِف ِمائَ َتْيِ َوَأْربَعَي صباًحا

ِمائَ َتنْيِ َوأَْربَعني صباحاا معناها: ستَة أشهٍر، وهذا أقلُّ مدَّة احلمِل عنَد أهِل العلِم؛ لقوله تعاىل: الشيخ: 
 [15]اْلحقاف: }َوََحُْلُه َوِفَصالُُه َثاَلثُوَن َشْهراا{

 شيَخنا ستة أم مثانية؟القارئ: 
 ِمائَ َتنْيِ َوأَْربَعني؟الشيخ: 
 نعم، مثانيةالقارئ: 
 ية أشهٍر؟مثانالشيخ: 

 نعم القارئ:
 مثانية أشهر، صحيح، مائة وعشرين أربعة، صحيح، يعين هذا املتوسِ طالشيخ: 

َوتَتَصوَُّر أجنٌَّة ُأخُر ِف ََخَْسٍة َوَأْربَعَي صباًحا، ويتحرَّكوَن ِف تسعَي صباًحا، ويُوَلدوَن ِف القارئ: قاَل: 
 ِمائَ َتْيِ َوسبعَي صباًحا. 

اِبِع َوالثَّاِمِن َوالتَّاِسِع والعاشِر.قَاَل: فََأمَّ  ْهِر السَّ  ا اْلوَلَدُة فَتكوُن ِف الشَّ
 هللاُ املستعاُن.الشيخ: 
 قْلُت: احْلَرََكُة: حركتاِن َحرََكٌة طبيعيٌَّة غرُي إراديٍَّة، فَ َهِذِه تكوُن قبَل تعلُِّق الرُّوِح ِبِه، َوأمَّا احْلَرََكةُ القارئ: 
 َفاَل تكوُن ِإَلَّ بعَد نفِخ الرُّوِح َوُِلََذا فَ رََّق بُقراُط َبَي التَّحرُِّك األوَِّل َوالثَّاين.اْلراديَُّة 

َتقُل ِف كلِّ َأْربَِعَي يَ ْوًما ِإََل  ِق البشِر َأنَّ اخْللَق ين ْ  طوٍر قْلُت: الَِّذي دلَّ َعَلْيِه اْلَوْحُي الصَّاِدُق َعن خالَّ
 آخَر 

 ابِن مسعودٍ حلديِث الشيخ: 
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َفُخ ِفيِه الرُّوُح بعدَ القارئ:   ماَئٍة فَيكوُن َأوًََّل نُْطَفًة َأْربَِعَي يَ ْوًما، مثَّ علَقًة َكَذِلَك، مثَّ ُمْضَغًة َكَذِلَك، مثَّ يُ ن ْ
ٌن، َوَغايَُة َما َمَعُه ِقَياٌس َوعْشريَن يَ ْوًما، فَ َهَذا َكأَنََّك تشاهُدُه عَيااًن، َوَما َخالَفُه فَ َلْيَس َمَع اْلمخرِب ِبِه َعيا

فَاسٌد أو تشريٌح ََل ُيُِيُط علًما مببدِأ َما َشاهَدُه ِمْنُه، َأو تَ ْقِليٌد لَواِحٍد غرِي َمْعُصوٍم، وكلُّ َمن َجاَء بعَدُه 
َي، َوَأصُلُه ُكلُُّه َواِحٌد َأخطََأ ِفيِه َمشى َخلَفُه ِفيِه، فَيعتقُد ِفيِه املعتقُد َأنَّ َهَذا َأمٌر ُمتَّفٌق َعَلْيِه َبَي الطَّبائعيِّ 

 مثَّ قَ لََّدُه َمن بعَدُه، َواْلَقْوُم َل يشاهدوا َما أخربُوا ِبِه ِمن َذِلَك.
فِة الَِِّت أخربُ  م شرَُّحوا احلُباَل َأحَياًء وأمواًًت، فوجُدوا اْْلَِنَي ِف الرَِّحِم على الصِّ ، وا ِبَاَوَغايَُة َما َمَعهم َأَّنَّ

َرَض َوقَاَل: َوَلِكْن َل علَم َُلُم مبَا َورَاَء َذِلَك ِمن مبدِأ احْلمِل َوتَغريُِّ َأْحَواِل النُّْطَفِة، فَِإْن ضيََّق مقلُِّدهم اْلفَ 
م اعتربُوا بكًرا ِمن َحْيُث ُوِطَئْت   نفرُض َأَّنَّ

 اْلَفْرض اْلَفْرضالشيخ: 
وَن القارئ:  م اعتربُوا بكًرا ِمن َحْيُث ُوِطِئْت، مثَّ جعُلوا يعدُّ فَِإنَّ ضيََّق مقلُِّدهم اْلَفْرَض َوقَاَل: نفرُض َأَّنَّ

فِة الَِِّت أخربُوا ِبَا.  َمَها ِإََل َأْن بلَغْت َما ذَكُروُه، مثَّ شرَُّحوها فوجُدوا اأْلَمَر على الصِّ  َأَيَّ
ُعوا َذِلك، وََكيَف مُيكنُ ُهم َدعَواُهم وهم خُيربوَن َأنَّ بعَد َذِلَك فَ َهَذا َغايَُة اْلَكِذِب وال ُبهِت، فَِإنَّ اْلَقْوَم َل يدَّ

َبِغي َأْن يكونَ  َا َمَع اْلَقْوِم كليَّاٌت وأقيسٌة َويَ ن ْ َكَذا وََكَذا،   ِبَكَذا وََكَذا يَ ْوًما يصرُي َشْأُن احْلمِل َكَذا وََكَذا؟ َوِإَّنَّ
 لطَّبيعيُّ يَ ْقَتِضي َكَذا وََكَذا.والنِّظاُم ا

ْثِليِث  ْمِس، َوِمن الت َّ ُهم أيَُْخُذ َذِلَك ِمن حركاِت اْلَقَمِر وزَيدتِِه ونقصانِِه، َوِمن حركاِت الشَّ وَكثرٌي ِمن ْ
ُهم وأبطلوا َذِلك َعَلْيِهم من ُوُجوه بيِع والتَّسديِس واملقابَلِة، وردَّ َعَلْيِهم آَخُروَن ِمن ْ ، وأحال ِبِه على والرتَّ

اريَن َوتغريُِّ الطَّبيعِة ِفيَها، وردَّ بعُض َهُؤََلِء  ِم البحَّ األخلق َواأْلوََل واألنسب، وأحال ِبِه آَخُروَن على َأَيَّ
 على بعٍض وأبطَل قَ ْوَلُه مبَا تَ رَْكَناُه َُمَاَفَة التَّْطوِيِل.

التَّاُم الَِّذي ََل خُيَرُم، َوَنُن ََل ننكُر َذِلَك َوَلِكْن لَْيَس ِفيِه َما َوَأَصحُّ َما أِبَْيِديِهم التَّشريُح واَلستقراُء 
ِق األجنَِّة أبًدا، َومِمَّا يدلُّ على َأنَّ اْلَقْوَم َل خيرِبوا ِف َذِلَك َعن ُمَشاهَدٍة قَ ْوُلُ  م: ِإنَّ خُيَالُف اْلَوْحَي َعن خالَّ

ْهرِ  ٍم  اْْلَِنَي الَِّذي يُوَلُد ِف الشَّ اِبِع يصرُي ِديدَيًّ ِف ِتْسَعِة َأَيَّ  السَّ
 يكوُن؟الشيخ: 
 يصرُي ِديدَيًّ القارئ: 
 يكوُن ما ينفعُ الشيخ: 
ٍم"طالب:   عندي: "يصرُي نطفةا يف تسعِة أايَّ
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 النُّطفة بعدهاالقارئ: 
 عندك أيش اي فيصلالشيخ: 
"، يعين يقصُد هنا الدُّود، هكذاعندًن: "القارئ:   ِديدايا
؟الشيخ:   دودايا
" يعين كأنَّه يقصُد دودة"القارئ:  ، ِديدايا  ِديدايا
 دودة؟الشيخ: 
 نعم، هذا قصُده، وهللاُ أعلمالقارئ: 

 دودايا  الشيخ:
 نعم القارئ:

، وسيأيت أنَّ طالب:  احملقِ ُق عندي يف احلاشيِة يقوُل: وسيأيت أنَّ معناها: نطفة، يقوُل يف "أ" و "ج": زيدايا
 ا نطفةٌ معناه

" ابلباِء ليَس يف الباِء، يعين هَو يف نسخة يف اختالف، لكن هو أثبَت القارئ:  عندي: يف "ألف": "زبدايا
 ديدايا هنا
 نعمالشيخ: 

مٍ  اِبِع يصرُي ِدًيدَيًّ ِف ِتْسَعِة َأَيَّ ْهِر السَّ ٍم أخٍر، ودموَيًّ ِف مَثَانِيَ ، القارئ: ِإنَّ اْْلَِنَي الَِّذي يُوَلُد ِف الشَّ ِة َأَيَّ
ُم َصارَ  ٍم أخٍر، َويَقبُل الصُّورََة ِف اثين عشَر يَ ْوًما أخِر، فَِإذا اْجتمَعْت َهِذِه اأْلََيَّ ْت وحلميًّا ِف ِتْسَعِة َأَيَّ

 ََخَْسَة َوَثاَلِثَي يَ ْوًما. 
ا يصرُي حلميًّا بعَد الثََّماِنَي، َومثُل َهَذا ََل فجعُلوُه ُمْضَغًة ِف اأْلَْربَعَي األوَل، َوَهَذا كذٌب ظَاهٌر قطًعا، َوِإَّنََّ 

َا أِبَْيِديِهم ِقَياٌس اعتربُوا ِبِه َأْحَوا َل األجنَِّة ِمن يُْدَرُك ِإَلَّ ِبَوْحي َأو ُمَشاهَدٍة وَِكاَلُُهَا َمْفُقوٌد ِعْنَدهم، َوِإَّنَّ
َبِغي َأْن يكوَن ِديدَيًّ شهوِر وَلِدها فحكُموا على كلِّ َجِنٍي ُوِلَد ِف شهٍر مِ  ن شهوِر اْلوَلَدِة على أَنَُّه يَ ن ْ

ضعُفوا َأي: ُنْطَفًة َكَذا وََكَذا، ودموَيًّ َأي: علَقًة َكَذا وََكَذا يَ ْوًما، وحلميًّا َأي: ُمْضَغًة َكَذا وََكَذا يَ ْوًما، مثَّ أ
ِق اْلَعِليِم ِف خلِقِه، َكَما كذبُوا َعَلْيِه ِف َذِلَك اْلعَدَد وجعُلوُه َوقَت حترُِّك اْْلَِنِي وكذبُوا ِف ذَ  ِلَك على اخلالَّ

هللاُ  ِصَفاتِِه وأمسائِِه، فَِإنَّ اْلَقْوَم َل يكْن َُلُم نصيٌب ِمن اْلعلِم الَِّذي َجاَءْت ِبِه الرُُّسُل، بل َكانُوا َكَما قَالَ 
ا َجاَءَْتُْم ُرُسُلُهْم اِبْلبَ يِّنَ تَ َعاََل:   [83]النَِّساء: اِت َفرُِحوا مبَا ِعْنَدُهْم ِمَن اْلِعْلِم{}فَ َلمَّ

ا َجاَءْت ِبِه الرُُّسُل   َوَما َغايَُة ما يَ َنالُُه اْلُمنِكُر املعرُض َعمَّ
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 ويف نسخٍة: الفكرُ 
ا َجاَءْت ِبِه الرُُّسُل، َوَغايَُة َما انُلوا بِِه علًما أِبُُموٍر طبيعيَّ قاَل:  ٍة ِفيَها َوَما َغايَُة ما يَ َنالُُه اْلُمنِكُر املعِرُض َعمَّ

َئِة ابطُلها َأْضَعاُف  َعِب قَليَلِة اْلدوى، َوأُُموِر اُْلَي ْ َأْضَعاِف َحقَِّها، احْلقُّ َواْلَباِطُل، َوأُُموٍر رَيضيٍَّة َكِثريَِة الت َّ
ْأُخوُذ َعن فَأَْيَن اْلعلُم املتلقَّى ِمن اْلَوْحي النَّاِزِل ِإََل الظَّنِّ اْلَمْأُخوِذ َعن الرَّْأي الزَّائِل؟ َوأَْيَن اْلعلُم اْلمَ 

ْأُخوِذ َعن رَْأي رجٍل َل ِإََل الظَّنِّ اْلمَ  -عزَّ َوجلَّ -َعن ِجرْبِيَل َعن هللِا  -صلَّى هللاُ عليِه وسلَّمَ -َرُسوِل هللِا 
َا َمَعُه حدُسُه وختميُنُه، َونسبُة َما يُْدرُِكُه اْلُعَقاَلُء قاطبًة بعق وُِلم ِإََل يستنْر قلُبُه بِنوِر اْلَوْحي طرَفَة عٍي؟ َوِإَّنَّ

ْمِس.  َما َجاَءْت ِبِه الرُُّسُل كنسبِة سراٍج َضِعيٍف ِإََل ضوِء الشَّ
ْرَت عمَر نوٍح َمْسأََلًة َواِحَدًة أصاًل اتَّفَق ِفيَها اْلُعَقاَلُء كلُّهم على خالِف َما َجاَءْت بِِه َوََل َتُد َوَلو ُعمِّ 

َا َجاءَ  ْت مبَا ََل يُْدرُِكُه الرُُّسُل ِف َأمٍر ِمن اأْلُُموِر اْلبَ تََّة، فاألنبياُء َل أتِت مبَا خُيَالُف َصرِيَح اْلعقِل اْلبَ تََّة، َوِإَّنَّ
 عقُل، َفَما َجاَءْت ِبِه الرُُّسُل ِمن اْلعقِل َثاَلثَُة َأقَساٍم ََل رَاِبَع َُلَا اْلبَ تََّة: الْ 

 قسٌم شهَد ِبِه اْلعقُل والفطرُة. 
 َوقسٌم يْشهُد جبملِتِه َوََل يهتدي لتفصيِلِه. 

ُة ِإْدرَاِكِه.   َوقسٌم لَْيَس ِف اْلعقِل قُ وَّ
 كثرٌي ِمن َوأمَّا اْلقسُم الرَّاِبُع: َوُهَو َما ُييُلُه اْلعقُل الصَّرِيُح َويْشهُد بُِبْطاَلنِِه، فالرُّسُل بريئوَن ِمْنُه، َوِإْن ظنَّ 

عَي لْلعلِم واملعرفِة َأنَّ بعَض َما َجاَءْت ِبِه الرُُّسُل يكوُن ِمن َهَذا اْلقسِم، فَ َهَذا ِإمَّا اِل املدَّ ْلهِلِه مبَا  اْْلُهَّ
 َجاَءْت ِبِه، َوِإمَّا ْلهِلِه حبكِم اْلعقِل َأو ِبما.

 انتهى أحسَن هللاُ إليكَ 
جزاَك هللُا خرياا، هللُا أكرُب، وًل شكَّ أنَّ اإلمياَن يقتضي تعظيَم الوحي وتعظيَم ما جاَءت به الرُّسُل، الشيخ: 

؛ ْلنَّ ما جاَء به الرَّسوُل حقٌّ جيُب اإلمياُن به والقطُع فكلُّ قوٍل يناقض ما جاَء به الرَّسوُل فإنَّه مردودٌ 
بصحَّته، وما خالَفه جيُب أْن يُ َردَّ فال جيتمُع نقٌل صحيٌح وعقٌل صريٌح كما قرََّر ذلك وبي ََّنه اإلماُم ابن تيميَة 

َر تعاُرٌض فإمَّا أن يكوَن  يف كتابه الشَّهري: "درُء تعاُرِض العقِل والنَّقِل"، فالعقُل والنَّقُل ًل يتعارضان، وإْن ُقدِ 
 النَّقُل غرَي صحيٍح، وإمَّا أن يكوَن العقُل أو حكُم العقِل غرَي صريٍح، هذا معىن ما بي ََّنه وقرََّره رَحَه هللاُ.

 .أحسْنَت اي أبو فيصل
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 األسئلة: 
عوِة واْلصالِح، 1السؤال يتداولوَن املقاطَع فيما قد يقُع ِمن : يُوَجُد ِف كروب ُمموعٌة ِمن املنتسبَي للدَّ

اجملتمِع ِمن الفساِد، مثَل حضوِر النِّساِء للمبارَيِت، ورقِصهنَّ ِف بعِض اَلحتفاَلِت وغرِي ذلَك، 
نَّ  ؤاُل: ما حكُم تداُوِل هذِه املقاطِع الَِّت فيها صوُر هؤَلِء النِّساِء ِف هذِه اَلحتفاَلِت مَع العلِم أبَّنَّ السُّ

؟متربِّج  اٌت كاشفاٌت لوجوِههنَّ مبدَيٌت لكامِل زينِتهنَّ
هذا من اإلفساِد ابسم اإلصالِح، نشُر هذه املقاطِع هو نشٌر للفساد، مَع دعوى من ينشرُها أنَّه اْلواب: 

يريُد اإلصالَح، فأراَد اإلصالَح ولكن مل يصب الطَّريَق، فالواجُب اإلنكاُر ابلكالم، املفروُض أْن يذكَر يقول: 
إنَّه حصَل كذا وكذا يف ذلك اًلجتماع وتلك املناسبة، حصَل اختالٌط وتربٌُّج وكذا" ابلكالم، أمَّا أْن ينقَل "

الصُّوَر يروِ ُجها يشاهُدها اآلخرون فهذا ترويٌج ملشاهد اإلمِث والفجوِر، ترويٌج هلا، فالَّذي تُوِصُل إليه هذه 
 فأنَت تُوِصُلها إليه وتُعرِ ُضه للفتنة ُبا، هذا منَكٌر.الصُّورَة هو قد سلَم من مشاهدهتا يف وقتها، 

الِع على مثِل هذِه املقاطِع؟ باِب الطَّيِّبَي ِف اَلطِّ  السؤال: ويقوُل: وما توجيُهكم للشَّ
 إىل أقوُل: ًل جيوُز للشَّباب أن ينظروا إىل هذه املقاطع؛ ْلنَّه نظٌر إىل ما ًل ُيلُّ النَّظُر إليه، النَّظرُ اْلواب: 

صور النِ ساء اْلجنبيَّات املترب ِجات هذا من أعظم أبواِب الفتنِة ونشِر اإلمِث بنَي النَّاس، فعلى املسلم أْن يتَّقَي 
هللَا وًل يقصد...، بل عليه إذا عرَف أنَّ هذه املقاطَع كذا موجودة يزيلها عن جهازه وعن جوَّاله يزيُلها حَّتَّ 

 ةا بعَد مرٍَّة، سبحاَن هللِا، هذا من الفنِت!ًل يُبتَلى ابلنَّظر إليها مرَّ 
                                                                                                                                                                         

قدِر وأنَّ هللَا كتَب كلَّ شيٍء كما هَو معلوٌم، ما وجُه ما يذكُرُه : ِف مسألِة اْلمياِن ابلقضاِء وال2السؤال
بعُض العلماِء أنَّ هناَك كتابًة ُعْمرِيًَّة، وكذلَك قوُُلم: الكتابُة احلوليَُّة ليلَة القدِر، وكذلَك اليوميَُّة، فهل 

 اليوميَِّة؟يتغريَُّ شيٌء أبمِر هللِا ِف الكتابِة مثاًل ِف ليلِة القدِر أو الكتابِة 
ًل يتغريَُّ، الكتاُب اْلوَُّل ًل يتغريَُّ؛ ْلنَّه صادٌر، الكتاُب اْلوَُّل يف اللَّوح احملفوِظ يف أمِ  الكتاب اْلواب: 

صادٌر عن علم هللا، عن كمال علِمه، فال ُيدُث تقديراٌت أخرى ختالُف ذلك الكتاَب اْلوََّل، بل التَّقديُر 
ٌق للتَّقدير العامِ  اْلوَِّل، مطابٌق له، فمن كاَن أجُله يف كذا يف أمِ  الكتاب فهو أجُله احلويلُّ والعمريُّ هو مطاب

 يف كتابه اخلاصِ  العمريِ  أو احلويلِ .
ُ َما َيَشاُء َويُ ْثِبُت{طالب: شيَخنا، وقولُُه تعاَل:   ؟[39]الرعد: }مَيُْحوا اَّللَّ
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، قيَل: إنَّه يف النَّاسخ واملنسوخ يف الشَّرائع، اقرْأ هذا فيه خالف، يف تفسري اآلية فيه خالفاْلواب: 
ما هو يف ابِب القدِر، يف ابِب  [39]الرعد: }مَيُْحوا اَّللَُّ َما َيَشاُء َويُ ْثِبُت{تفسريَها عنَد ابِن كثرٍي وغريه، 

 الشَّرائع، يعين ُُيِكُم ما شاَء وينسُخ ما شاَء، هذا أظهُر اْلقواِل يف اآليِة، وهللاُ أعلُم.
                                                                                                                                                                         

ُرهم ويدعو ُلم، فهل هذا 3السؤال : حيَنما يفقُد اْلنساُن أحَد والديِه قد يبكي بكاًء شديًدا ويتذكَّ
 يُعترَبُ ِمن الربِّ، وما حكُم البكاِء ِف مثِل هذا؟

،  البكاُء إذا مل يصْل إىل حدِ  اجلزِع من شقِ  اجليِب ونتِف الشَّعرِ اْلواب:  ودعاوى اجلاهليَّة فإنَّه ًل يضرُّ
البكاُء الَّذي يغلُب اإلنساَن، البكاُء يغلُب اإلنساَن، ًل يكوُن ابختياره، فهو معذوٌر ببكائه، وتذكُّرُه لوالديه 
جائٌز، بل ينبغي أن يكوَن والداه على ذِْكٍر منه يدعو هلما يف ُمتلِف املناسبات وعنَد ذِكرمها يدعو هلما، أمَّا 

 البكاُء فال يضرُّه ما داَم أنَّه يغلُبه ومل يرتكْب حراماا.
                                                                                                                                                                         

رِع أنَّ 4السؤال  املرأَة جيوُز ُلا اخللوُة بعبِدها اململوِك، فأشكَل عليَّ هذا، أنَُّه قد يقُع : جاَء ِف الشَّ
ريعَة جاَءْت بدرِء  رُع هذا الباَب؛ ألنَُّه َل ريَب أنَّ الشَّ ماَُتا، فكيَف يسدُّ الشَّ بيَنهما فاحشٌة أو مقدِّ

 املفاسِد؟
ه اخللوُة ُبا، إًلَّ إذا علَمْت سيِ دتُُه...، إذا مل أتمْن سيِ دتُه اململوُك جيوُز له النَّظُر إىل سيِ دتِه، وجيوُز لاْلواب: 

على نفسها منه فإنَّه ًل جيوُز هلا أْن ختلَو به ما داَم أنَّه خيشى...، حَّتَّ اْلُخ ًل جيوُز له...، اْلُخ الفاسُق 
 الفاجُر ًل خيلو أبخِتِه وًل ببنِتِه.

                                                                                                                                                                         
راِت؟5السؤال يشَة واملخدِّ خاَن والشِّ  : ما نصيحُتكم ملَن يشرُب الدُّ

اخلبائِث، عليه أن يتوَب إىل هللا، ويستعنَي ابهلل، نصيحتُنا له: أْن يتَّقَي هللَا ويتوَب من تعاطي هذه اْلواب: 
ويستعيَذ ابهلل من الشَّيطان، ويبتعَد عن تعاطي هذه اخلبائِث وعن مصاحبِة أهِلها؛ فإنَّ مصاحبَة أصحاِب 

يتجنََّب هذه املشروابِت احلبيثِة مصاحبُتهم جترُّ إىل مشاركِتهم فيها، فعلى العاقِل النَّاصِح لنفِسه أْن يتجن ََّبها و 
 صحبَة أصحاُِبا واملتعاطنَي هلا.

                                                                                                                                                                         



يخ عبدالّرحمن بن ناصر البّراكمؤسسة   هـ 1439
ّ

 وقف الش

 

 24 اللجنة العلمية | إعداد
 

ْفُس اْلُمْطَمئِنَُّة ): }ََي أَي َّتُ َها : قيَل ِف اآليةِ 6السؤال -27]الفجر: ( اْرِجِعي ِإََل رَبِِّك رَاِضَيًة َمْرِضيًَّة{27الن َّ

 أنَّ معَن }ِإََل رَبِِّك{ أي: إَل جسِدِك، هل ُيتمُل املعَن }ِإََل رَبِِّك{ أي: إَل خالِقِك، وهَو هللاُ؟[ 28
 ( َواْدُخِلي...{29( فَاْدُخِلي يف ِعَباِدي )28ِضيَّةا )رَاِضَيةا َمرْ  }اْرِجِعي ِإىَل َربِ كِ هذا هو اْلصُل، اْلواب: 

ا "}َربِ ِك{ إىل جسٍد، هذا ًل أدري عنه، هذا التَّفسرُي...، املعروُف }اْرِجِعي  [30-28]الفجر: هذا القوُل أَّنَّ
، }مُثَّ ِإىَل رَبِ ُكْم [11]السجدة: ُعوَن{}مُثَّ ِإىَل رَبِ ُكْم تُ ْرجَ ِإىَل َربِ ِك{ فالعباُد راجعوَن إىل هللِا، فإىل هللا تُرَجعون 

}مُثَّ نُِفَخ ِفيِه ُأْخَرى فَِإَذا ُهْم تُ ْرَجُعوَن{ فالرُّجوُع إىل هللا، وإن كاَنت اْلرواُح ترجُع إىل أجسادها يوَم البعِث 
، نفخُة الصَّعِق ونفخُة البعِث، ترجُع اْلرواُح إىل أجسادها، وقد قيَل يف التَّفسري: [68]الزمر: ِقَياٌم يَ ْنظُُروَن{

( 29( فَاْدُخِلي يف ِعَباِدي )28}اْرِجِعي ِإىَل َربِ ِك رَاِضَيةا َمْرِضيَّةا )إنَّ هذا يقاُل للنَّفس املطمئنَِّة عنَد املوِت، 
 ه يقاُل هلا يوَم القيامِة، وهللاُ أعلُم مبراده.وقيَل: إنَّ [ 30-28]الفجر: َواْدُخِلي َجنَِِّت{

                                                                                                                                                                         
 .توكَّْل على هللا

 


