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 بسِم ِهللا الّرمحِن الّرحيمِ 

 

  /٢٢-٩اآلية / "القمرتفسري سورة " -

  ابعُ الرَّ  احلديثُ : -رَمحُه هللاُ تعاىل-قاَل البخاريُّ فتح الباري؛  -

خالًفا فصٌل: والدَّاللُة على أنَّ القرآَن منزٌَّل وكذلَك املائُة كتاٍب واألربُع كتٍب التَّبصرة يف أصول الّدين؛  -

  لألشعريَّةِ 

َحْبُس النـَّْفِس  - َصلَّى ُهللا َعَلْيِه َوَسلَّمَ -َفَأمَّا اْلَمْطَعُم َواْلَمْشَرُب، فَـَلْم َيُكْن ِمْن َعاَدتِِه : َفْصلٌ زاد املعاد؛  -

  َعَلى نـَْوٍع َواِحٍد ِمَن اْألَْغِذَية

  سعونَ والتِّ  الثُ الثَّ  احلديثُ جوامع األخبار؛  -

ْنَساِن ِبَكْونِِه َعاِلًما َمْرِجَعُه إَىل ُوُجوِدِه َذِلَك َوِإْحَساِسِه ِيف نـَْفِسِه  االنتصار ألهل األثر؛ - َوِإَذا َكاَن ِعْلُم اْإلِ

  ِبَذِلكَ 

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

  (تفسُري الشَّيِخ الربَّاك)

بُوا َعْبَدَ� َوقَاُلوا َجمُْنوٌن َواْزُدِجَر {القارئ: أعوُذ �ِ� ِمن الشَّيطاِن الرَّجيِم:  َلُهْم قـَْوُم نُوٍح َفَكذَّ َبْت قـَبـْ َكذَّ

َهِمٍر (١٠) َفَدَعا رَبَُّه َأّينِ َمْغُلوٌب فَانـَْتِصْر (٩( َواَب السََّماِء ِمبَاٍء ُمنـْ َ� اْألَْرَض ) َوَفجَّرْ ١١) فـََفَتْحَنا أَبـْ

) َجتِْري �َِْعيُِنَنا َجَزاًء ١٣) َوَمحَْلَناُه َعَلى َذاِت َأْلَواٍح َوُدُسٍر (١٢ُعُيوً� فَاْلتَـَقى اْلَماُء َعَلى َأْمٍر َقْد ُقِدَر (

) َوَلَقْد ١٦َوُنُذِر ( ) َفَكْيَف َكاَن َعَذاِيب ١٥) َوَلَقْد تـَرَْكَناَها آيًَة فـََهْل ِمْن ُمدَِّكٍر (١٤ِلَمْن َكاَن ُكِفَر (

َبْت َعاٌد َفَكْيَف َكاَن َعَذاِيب َوُنُذِر (١٧َيسَّْرَ� اْلُقْرآَن لِلذِّْكِر فـََهْل ِمْن ُمدَِّكٍر ( ) ِإ�َّ َأْرَسْلَنا َعَلْيِهْم ١٨) َكذَّ

ُْم َأْعجَ ١٩ِرًحيا َصْرَصًرا ِيف يـَْوِم َحنٍْس ُمْسَتِمرٍّ ( ْنزُِع النَّاَس َكَأ�َّ َقِعٍر () تـَ ) َفَكْيَف َكاَن َعَذاِيب ٢٠اُز َخنٍْل ُمنـْ

  ]٢٢- ٩[القمر: }) َوَلَقْد َيسَّْرَ� اْلُقْرآَن لِلذِّْكِر فـََهْل ِمْن ُمدَِّكرٍ ٢١َوُنُذِر (

  .احلمدُ  ولهُ  امللكُ  هل ،له ال شريكَ  هُ  هللا وحدَ إىل هنا، ال إله إالَّ الشيخ: 

َنا ِإلَْيَك { نوحٍ ذكِر ب بدأَ  سلَ الرُّ  ا إذا ذكرَ ، ودائمً سلِ الرُّ  لُ ، أوَّ هللاِ  ، نوح نيبُّ نوحٍ  تعاىل عن قومِ  خيربُ  ِإ�َّ أَْوَحيـْ

َنا ِإَىل نُوٍح َوالنَِّبيَِّني ِمْن بـَْعِدهِ  يذكُر ُهللا خَرب قوِم نوٍح وتكذيِبهم لنبيِّهم وما جرى  ]،١٦٣[النساء: }َكَما أَْوَحيـْ

َلُهمْ {ا لكفَّار قريٍش ومن مَعهم من اإلصراِر على التَّكذيِب، عليهم من عقوبِة ِهللا؛ حتذيرً  } يعين: َكذََّبْت قـَبـْ

بُوا َعْبَد�َ {قبَل قوِمَك، قبَل املشركَني من العرِب،  َلُهْم قـَْوُم نُوٍح َفَكذَّ َبْت قـَبـْ  ِإنَّهُ ، {-عليِه السَّالمُ -} نوٌح َكذَّ
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بُوا َعْبَدَ� َوقَالُوا َجمُْنوٌن َواْزُدِجرَ { ]،٣[اإلسراء:} َشُكورًا َعْبًدا َكانَ  َم: َفَكذَّ } هذِه عادُة املكذِّبَني كما تقدَّ

َوقَالُوا َجمُْنوٌن {]، ٥٢[الذار�ت:} َكَذِلَك َما أََتى الَِّذيَن ِمْن قـَْبِلِهْم ِمْن َرُسوٍل ِإالَّ َقالُوا َساِحٌر أَْو َجمُْنونٌ {

  }.َواْزُدِجرَ 

َناُه َوَأْهَلُه ِمَن } يستنصُر بربِّه {َدَعا َربَُّه َأّينِ َمْغُلوٌب فَانـَْتِصرْ فَ { يـْ َنا َلُه فـََنجَّ َونُوًحا ِإْذ َ�َدى ِمْن قـَْبُل فَاْسَتَجبـْ

َربَُّه َأّينِ َمْغُلوٌب َفَدَعا {]، ٧٥[الصافات:} َوَلَقْد َ�َداَ� نُوٌح فـََلِنْعَم اْلُمِجيُبونَ {]، ٧٦[األنبياء:} اْلَكْرِب اْلَعِظيمِ 

، انتصْر لعبِدَك وأولياِئَك، انتصْر هلم من عدوِّهم الظَّاملَني املكذِّبَني. فَانـَْتِصرْ    } انتصْر � ريبِّ

َهِمرٍ فأجاَب ُهللا دعاَءُه، قاَل تعاىل: { كبريًة أو } ماٌء ال ينزُل نزوَل املطِر نقطًا  فـََفَتْحَنا أَبـَْواَب السََّماِء ِمبَاٍء ُمنـْ

ٍة وبقوٍَّة، { َهِمرٍ صغريًة، ال، ينزُل بشدَّ ْرَ� اْألَْرَض ُعُيوً� فَاْلتَـَقى الْ } منَصّبٍ انصباً� عنيًفا، {ُمنـْ َماُء َعَلى َوَفجَّ

، ...} السَّماُء من فوق واألرُض من حتت، املاُء ينبُع من عيوِن األرِض، واملاُء من السَّماِء ينزُل هطَّاًال أَْمٍر َقدْ 

  }.َعَلى أَْمٍر َقْد ُقِدرَ {، ماُء السَّماِء وماُء األرِض اْلتَـَقى اْلَماءُ } فَاْلتَـَقى اْلَماءُ {

} وهَي السَّفينُة الَّيت أمرَُه هللاُ بصنِعها َوَمحَْلَناُه َعَلى َذاِت أَْلَواٍح َوُدُسرٍ {} يقوُل: محْلنا نوًحا وَمن مَعه َوَمحَْلَناهُ {

َنا ِإلَ { فكاَن برعايِة ِهللا يف صنِعه وبعَد ركوِبه للسَّفينِة،   ]،٢٧[املؤمنون:} ْيِه َأِن اْصَنِع اْلُفْلَك ِ�َْعُيِنَنا َوَوْحِيَنافََأْوَحيـْ

 وهو نوٌح، نوحٌ  ِلَمْن ُكِفرَ } هذه السَّفينُة جزاٌء َجتْرِي ِ�َْعُيِنَنا َجزَاًء لَِمْن َكاَن ُكِفرَ كانوا مجيًعا يف رعايِة ِهللا {

  }) َجتْرِي ِ�َْعيُِنَنا َجزَاًء لَِمْن َكاَن ُكِفرَ ١٣َوَمحَْلَناُه َعَلى َذاِت أَْلَواٍح َوُدُسٍر ({، كفَر بِه قوُمُه، ِفرَ كُ 

اَها َوَلَقْد تـَرَْكنَ {} يعين: هذه السَّفينُة بقَيْت آيًة يعتُرب �ا النَّاُس ويعرفون القصََّة، َوَلَقْد تـَرَْكَناَها آيَةً قاَل ُهللا: {

  } هل من متذكٍِّر؟ هل من متذكٍِّر خياُف َهللا ويتذكَُّر ما أوجَب هللاُ عليه وحيذُر؟ آيًَة فـََهْل ِمْن ُمدَِّكرٍ 

} نعم كاَن عذاُب ِهللا شديًدا َفَكْيَف َكاَن َعَذاِيب } هذا أسلوُب �ويٍل {َفَكْيَف َكاَن َعَذاِيب َونُُذرِ قاَل هللاُ: {

  }.َفَكْيَف َكاَن َعَذاِيب َونُُذرِ وعظيًما ورهيًبا، {وهائًال 

ْرَ� اْلُقْرآَن لِلذِّْكِر فـََهْل ِمْن ُمدَِّكرٍ {مثَّ قاَل تعاىل:  َا } يسََّر ُهللا هذا القرآَن بلساٍن عريبٍّ مبٍني {َوَلَقْد َيسَّ فَِإمنَّ

َر ِبِه اْلُمتَِّقَني َوتـُْنذِ  ْرَ�ُه بِِلَساِنَك لِتُـَبشِّ اَيسَّ ْرَ�ُه بِِلَساِنَك {]، ٩٧[مرمي:} َر ِبِه قـَْوًما ُلد� َا َيسَّ ُْم  ...فَِإمنَّ فَاْرَتِقْب ِإ�َّ

فهذا القرآُن ميسٌَّر لطالِب اهلدى، َمن طلَب اهلدى وجَدُه يف القرآِن ميسَّرًا، ]، ٥٩-٥٨[الدخان:} ُمْرَتِقُبونَ 

ْرَ� اْلُقْرآَن لِلذِّْكرِ { ْرَ� اْلُقْرآَن لِلذِّْكِر فـََهْل ِمْن {ذكري والتَّذكُِّر، للتَّذكري بِه وللتَّذكُّر بِه } للتَّ َوَلَقْد َيسَّ َوَلَقْد َيسَّ

  ؟ هذه دعوٌة، هل من متذكٍِّر؟ فهذِه مائدُة القرآِن معروضٌة لطالِب اهلدايِة.َهْل ِمْن ُمدَِّكرٍ }ُمدَِّكرٍ 

َبْت َعاٌد َفَكْيَف َكانَ مثَّ قاَل تعاىل: { َبْت َعادٌ } أي: و  َعَذاِيب َونُُذرِ َكذَّ َبْت  َكذَّ أيًضا، كما كذََّب قوُم نوٍح كذَّ

بُوا نبيَّهم هوًدا  } كاَن أمرًا َكذََّبْت َعاٌد َفَكْيَف َكاَن َعَذاِيب َونُُذرِ ، {-عليهم السَّالمُ -عاٌد، عاٌد قوُم هوٍد، كذَّ

ِيف يـَْوِم َحنٍْس  يوِم حنٍس، يوم حنٍس، يوم شرٍّ وعذاٍب، {عظيًما! وذلَك أنَّ َهللا أرسَل عليهم رًحيا صرصرًا يف
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مٍ  َوَمثَانَِيةَ  لََيالٍ  {َسْبعَ } داَمْت عليهم هذه الرِّيُح العاتيُة ُمْسَتِمرٍّ  كما أخَرب ُهللا تعاىل، ]، ٧[احلاقة: ُحُسوًما} َأ�َّ

ٍم { نـَْيا َوَلَعَذاُب اْآلِخرَِة َأْخَزى  حنََِساتٍ فََأْرَسْلَنا َعَلْيِهْم ِرًحيا َصْرَصرًا ِيف َأ�َّ لُِنِذيَقُهْم َعَذاَب اخلِْْزِي ِيف اْحلََياِة الدُّ

) ِإ�َّ أَْرَسْلَنا َعَلْيِهْم ِرًحيا َصْرَصرًا ِيف يـَْوِم َحنٍْس ١٨َفَكْيَف َكاَن َعَذاِيب َونُُذِر ({]، ١٦[فصلت:} َوُهْم َال يـُْنَصُرونَ 

َقِعرٍ ) تَـ ١٩ُمْسَتِمرٍّ ( ُْم َأْعَجاُز َخنٍْل ُمنـْ } هذه صفُة عذاِ�م، هذه الرِّيُح العاتيُة تنزُع يف النَّاس ْنزُِع النَّاَس َكَأ�َّ

ُْم َأْعَجاُز َخنْلٍ وترفُعهم وتنكُِّسهم حىتَّ صاُروا جثثًا هامدًة وصرعى { م كانوا َكَأ�َّ } وهذا يُنِبُئ عن طوِهلم، أ�َّ

ُْم طواًال، { َقِعرٍ َكَأ�َّ ُمْ } ُمقتَلٌع من أصِله {َأْعَجاُز َخنٍْل ُمنـْ يف اآلية  ]٧[احلاقة:} َخاِويَةٍ  ... َأْعَجازُ  َكَأ�َّ

  األخرى. 

ْرَ� اْلُقْرآَن لِلذِّْكِر فـََهْل ِمْن ُمدَِّكرٍ ٢١َفَكْيَف َكاَن َعَذاِيب َونُُذِر (قاَل ُهللا: { وهذا املعىن يُثىنَّ يف  }) َوَلَقْد َيسَّ

  هذه السُّورِة مرَّاٍت، وهللاُ أعلُم.

  

  )عديِّ السَّ  (تفسريُ  

 هِ وعلى آلِ  دٍ نا حممَّ على نبيِّ  المُ والسَّ  الةُ ، والصَّ العاملنيَ  ربِّ  �ِ  ، احلمدُ حيمِ الرَّ  محنِ الرَّ  هللاِ  القارئ: بسمِ 

َبْت { تعاىل: هللاِ  قولِ  يف تفسريِ  -رَمحُه هللاُ تعاىل- عديُّ السَّ  محنِ الرَّ  عبدُ  يخُ الشَّ  ، قالَ أمجعنيَ  هِ وصحبِ  َكذَّ

َلُهْم قـَْوُم نُوحٍ    :} اآل�تِ ...قـَبـْ

هم ا، أنذرَ دي عليهم شيئً فيهم، وال جتُ  ال تنفعُ  اآل�تِ  ، وأنَّ هِ لرسولِ  نيَ بِ املكذِّ  وتعاىل حالَ  تباركَ  ا ذكرَ ملَّ 

  .هُ �م عقابَ  وأحلَّ  هم هللاُ أهلكَ  ، وكيفَ سلِ للرُّ  بةِ املكذِّ  املاضيةِ  األممِ  هم بعقو�تِ فَ وخوَّ 

ال  هُ وحدَ  هِ وعبادتِ  هللاِ  ، فدعاهم إىل توحيدِ األصنامَ  يعبدونَ  إىل قومٍ  هللاُ  هُ بعثَ  رسولٍ  لِ ، أوَّ نوحٍ  قومَ  فذكرَ 

آِهلََتُكْم َوال َتَذرُنَّ َود�ا َوال ُسَواًعا َوال يـَُغوَث َويـَُعوَق  َتَذُرنَّ {َال وا: وقالُ  ركِ الشِّ  ن تركِ وا مِ ، فامتنعُ لهُ  شريكَ 

  ]٢٣[نوح: َوَنْسًرا}

ا يف ، وقدحً ا وطغيا�ً  عنادً إالَّ  هم ذلكَ ا، فلم يزدْ ا وجهارً سر� ا،  و�ارً ليًال  يدعوهم إىل هللاِ  نوحٌ  ومل يزلْ 

بُوا َعْبَدَ� َوقَاُلوا َجمُْنوٌن} لزعمِ  هم، وهلذا قالَ نبيِّ   ركِ ن الشِّ هم مِ وآ�ؤُ  ما هم عليهِ  هم أنَّ هنا: {َفَكذَّ

 إالَّ  ، ال يصدرُ وضاللٌ  جهلٌ  -المُ السَّ  عليهِ – نوحٌ  بهِ  ما جاءَ  ، وأنَّ العقلُ  هِ علي ذي يدلُّ الَّ  هوَ  اللِ والضَّ 

ذي ، الَّ ابتُ الثَّ  احلقُّ  هوَ  بهِ  ما جاءَ  فإنَّ  ؛ا وعقًال شرعً  ابتةَ الثَّ  احلقائقَ وا وقلبُ  وا يف ذلكَ بُ ، وكذَّ ن ا�اننيِ مِ 

 :هُ ، وقولُ مبنيٌ  وضاللٌ  جهلٌ  ، وما هم عليهِ دِ شوالرُّ  ورِ إىل اهلدى والنُّ  املستقيمةَ  ةَ ريِّ النَّ  العقولَ  دُ رشِ يُ 

، بهِ  اإلميانِ  عدمُ  -هم هللاُ حَ قبَّ -هم تعاىل، فلم يكفِ  دعاهم إىل هللاِ  ملَّا وهُ فُ وعنـَّ  هُ قومُ  هُ {َواْزُدِجَر} أي: زجرَ 
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م حاهلُ  ، هذهِ سلِ الرُّ  أعداءِ  ، وهكذا مجيعُ وا عليهِ هم ما قدرُ تِ ن أذيَّ مِ  وا إليهِ  أوصلُ ، حىتَّ هُ هم إ�َّ وال تكذيبُ 

  هم.أنبيائِ  معَ 

 إالَّ  هِ ن قومِ مِ  مل يؤمنْ  هُ منهم، ألنَّ  يل على االنتصارِ  {َأّينِ َمْغُلوٌب} ال قدرةَ  :فقالَ  هُ ربَّ  دعا نوحٌ  ذلكَ  فعندَ 

األخرى:  يف اآليةِ  يل منهم، وقالَ  همَّ هم، {فَانـَْتِصْر} اللَّ قومِ  هلم على مقاومةِ  ، وال قدرةَ ادرُ النَّ  القليلُ 

رًا   .اآل�تِ  ]٢٦[نوح: }...{َربِّ ال َتَذْر َعَلى األْرِض ِمَن اْلَكاِفرِيَن َد�َّ

َهِمٍر} أي: كثريٍ  ، قالَ هِ ن قومِ مِ  لهُ  انتصرَ ف هُ سؤالَ  هللاُ  فأجابَ  َواَب السََّماِء ِمبَاٍء ُمنـْ ا جد�  تعاىل: {فـََفَتْحَنا أَبـْ

  .متتابعٍ 

  األرضُ  تِ رَ وتفجَّ ، للعادةِ  خارقٌ  شيءٌ  ن املاءِ منها مِ  ينزلُ  ماءُ السَّ  تِ {َوَفجَّْرَ� األْرَض ُعُيوً�} فجعلَ 

  .ارِ النَّ  موضعُ  هُ ، ألنَّ ا للماءِ عً منبَـ  هِ  عن كونِ ، فضًال فيهِ  املاءِ  بوجودِ  العادةُ  ذي مل جترِ الَّ  ورُ نُّ  التـَّ ها، حىتَّ كلُّ 

 هللاُ  هُ ، {َقْد ُقِدَر} أي: قد كتبَ بذلكَ  لهُ  ن هللاِ {َعَلى َأْمٍر} مِ  واألرضِ  ماءِ السَّ  {فَاْلتَـَقى اْلَماُء} أي: ماءُ 

  .اغنيَ الطَّ  املنيَ الظَّ  هلؤالءِ  ، عقوبةً وقضاهُ  يف األزلِ 

أي:  سرِ والدُّ  األلواحِ  اتِ ذ فينةِ ا على السَّ � نوحً نا عبدَ يْ {َوَمحَْلَناُه َعَلى َذاِت َأْلَواٍح َوُدُسٍر} أي: وجنَّ 

  ها.�ا أسرُ  دَّ ها وشُ ألواحُ  �ا تْ رَ يت قد مسُِّ الَّ  املسامريُ 

، ن هللاِ مِ  برعايةٍ  املخلوقاتِ  ن أصنافِ مِ  هُ ن محلَ ، ومَ هُ معَ  ن آمنَ ومَ  {َجتِْري �َِْعُيِنَنا} أي: جتري بنوحٍ 

، {َجَزاًء ِلَمْن َكاَن ُكِفَر} أي: الوكيلُ  احلافظُ  نعمَ  تعاىل، وهوَ  منهُ  ءةٍ وكال ونظرٍ  هلا عن الغرقِ  منهُ  وحفظٍ 

على  فصربَ  وا بهِ وكفرُ  هُ قومُ  هُ بَ كذَّ   حيثُ  لهُ  ، جزاءً العامِّ  ن الغرِق مِ  جاةِ ن النَّنا مِ ما فعلْ  نا بنوحٍ فعلْ 

 يف اآليةِ  عنهُ  تعاىل ، كما قالَ صادٌّ  عنهُ  هُ وال صدَّ  رادٌّ  عنهُ  هُ فلم يردَّ  هللاِ  على أمرِ  م، واستمرَّ دعو�ِ 

  .اآليةَ  ]٤٨[هود: }...َوبـَرََكاٍت َعَلْيَك َوَعَلى ُأَمٍم ِممَّْن َمَعكَ {ِقيَل َ� نُوُح اْهِبْط ِبَسالٍم ِمنَّا األخرى: 

هم هلم على كفرِ  ، جزاءً واخلزيِ  ن العذابِ نا مِ نا �م ما فعلْ ، وفعلْ نوحٍ  نا قومَ  أهلكْ : أ�َّ رادَ املُ  أنَّ  لُ تمَ وحيُ 

  .الكافِ  ها بفتحِ ن قرأَ مَ  على قراءةِ  هٌ هم، وهذا متوجِّ وعنادِ 

، على رونَ �ا املتذكِّ  رُ يتذكَّ  آيةً  هِ قومِ  معَ  نوحٍ  ةَ نا قصَّ {َوَلَقْد تـَرَْكَناَها آيًَة فـََهْل ِمْن ُمدَِّكٍر} أي: ولقد تركْ 

ها، وجنسِ  فينةِ إىل السَّ  يعودُ  مريَ الضَّ  ، أو أنَّ شديدٍ  عامٍّ  بعقابٍ  هللاُ  هُ هم أهلكَ وعاندَ  سلَ ن عصى الرُّ مَ  أنَّ 

 ها بنيَ ها وجنسَ تعاىل صنعتَ  أبقى هللاُ  ، مثَّ -المُ السَّ  عليهِ - نوحٍ رسوِلِه ل ن هللاِ مِ  ها تعليمٌ صنعتِ  أصلَ  وأنَّ 

 ُمدَِّكٍر} ؟ أي: ، {فـََهْل ِمنْ هِ صنعتِ  ، وبديعِ هِ قدرتِ  ، وكمالِ هِ وعنايتِ  هِ خبلقِ  هِ على رمحتِ  ذلكَ  ليدلَّ  ؛اسِ النَّ 

  ؟سرِ واليُ  البيانِ  ا يف غايةِ منها، فإ�َّ  ما �تيهِ لِ  هُ وفكرتَ  هُ ذهنَ  ، ملقَ لآل�تِ  رٍ ن متذكِّ فهل مِ 
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بقي ذي ال يُ الَّ  هُ وإنذارَ  األليمَ  هللاِ  عذابَ  بُ ها املخاطَ أيُّ  تَ رأيْ  {َفَكْيَف َكاَن َعَذاِيب َوُنُذِر} أي: فكيفَ 

  .ةً حجَّ  عليهِ  ألحدٍ 

 هُ ، ألفاظَ الكرميَ  نا هذا القرآنَ لْ � وسهَّ رْ ُمدَِّكٍر} أي: ولقد يسَّ {َوَلَقْد َيسَّْرَ� اْلُقْرآَن لِلذِّْكِر فـََهْل ِمْن 

 ا، فكلُّ تفسريً  هُ ، وأبينُ معىنً  هُ ا، وأصدقُ لفظً  الكالمِ  أحسنُ  هُ ، ألنَّ والعلمِ  للفهمِ  ، ومعانيهِ واألداءِ  للحفظِ 

 بهِ  رُ ما يتذكَّ  لكلِّ  شاملٌ  كرُ ، والذِّ عليهِ  هُ لَ ، وسهَّ يسريِ التَّ  غايةَ  هُ مطلوبَ  عليهِ  هللاُ  رَ يسَّ  عليهِ  ن أقبلَ مَ 

 افعةِ النَّ  ، والعقائدِ والعربِ  واملواعظِ  اجلزاءِ  هي، وأحكامِ والنَّ األمرِ  ، وأحكامِ واحلرامِ  ن احلاللِ مِ  العاملونَ 

 ، وهوَ اإلطالقِ ها على وأجلَّ  العلومِ  ا أسهلَ ا وتفسريً حفظً  القرآنِ  علمُ  ذا كانَ ، وهلادقةِ الصَّ  واألخبارِ 

 علمٍ  ن طالبِ : هل مِ اآليةِ  ذهِ ه عندَ  لفِ السَّ  بعضُ  ، قالَ عليهِ  عنيَ أُ  العبدُ  هُ ذي إذا طلبَ الَّ  افعُ النَّ  العلمُ 

  : {فـََهْل ِمْن ُمدَِّكٍر}هِ بقولِ  رِ ذكُّ والتَّ  عليهِ  إىل اإلقبالِ  هُ عبادَ  ؟ وهلذا يدعو هللاُ عليهِ  عانُ فيُ 

َبْت َعاٌد َفَكْيَف َكاَن َعَذاِيب َوُنُذرِ قاَل هللاُ تعاىل:    } {َكذَّ

  .إىل هناالشيخ: 

   



يخ عبدالّرحمن بن ناصر   هـ ١٤٣٩
ّ

 ال�ّ�اكمؤسسة وقف الش

 

 ٦ ال��نة العلمية|  إعداد

 

  ( فتُح الباري)

القارئ: بسِم ِهللا، واحلمُد ِ�، وصلَّى هللاُ وسلََّم و�رَك على نبيِّنا حممٍَّد، وعلى آِلِه وصحِبِه أمجعَني، قاَل 

":يف   -رَمحُه هللاُ تعاىل-ابُن رجٍب    كتاِبِه: "فتِح الباري يف شرِح صحيِح البخاريِّ

  :ابعُ الرَّ  احلديثُ : -رَمحُه هللاُ تعاىل-قاَل البخاريُّ 

َفَة، َعْن أَ  ثـََنا َأبُو الُعَمْيِس، َعْن َعْوِن ْبِن َأِيب ُجَحيـْ ثـََنا ِإْسَحاُق َأْخَربََ� َجْعَفُر ْبُن َعْوٍن، َحدَّ بِيِه، قَاَل: َحدَّ

ِ�َألْبَطِح، َفَجاَءُه ِبَالٌل فَآَذَنُه ِ�لصََّالِة مثَُّ َخَرَج ِبَالٌل ِ�لَعنَـَزِة  -َصلَّى ُهللا َعَلْيِه َوَسلَّمَ -ُسوَل ا�َِّ رََأْيُت رَ «

  »ِ�ألَْبَطِح، َوَأَقاَم الصََّالةَ  -َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -َحىتَّ رََكَزَها َبْنيَ َيَدْي َرُسوِل ا�َِّ 

  .الوداعِ  ةِ يف حجَّ  بطحِ �أل ذلكَ  ، وكانَ األذانِ  دونَ  إلقامةِ � صريحُ : التَّ وايةِ الرِّ  هذهِ  يف

 هللاُ  شاءَ  إنْ - فيهِ  هِ بتمامِ  هُ ، وسنذكرُ هُ اختصرَ  يت، ولكنْ اآل يف البابِ  األذانِ  ذكرَ  فيهِ  البخاريُّ  جَ وقد خرَّ 

  .-تعاىل

 ، وأقامَ �لعنزةِ  يديهِ  بنيَ  ، وخرجَ الةِ �لصَّ  -َصلَّى ُهللا َعَلْيِه َوَسلَّمَ - يبَّ النَّ  آذنَ بالًال  : أنَّ ويف هذا احلديثِ 

  .))اإلقامةِ  : انتظارِ يف ((�بِ  البخاريُّ  هُ جَ ذي خرَّ الَّ  مِ املتقدِّ  عائشةَ  حلديثِ  ، وهذا موافقٌ الةَ الصَّ 

يف  األذانُ  منها ما فيهِ  ، فإنَّ لواتِ الصَّ  جلميعِ  فرِ يف السَّ  األذان ةِ على مشروعيَّ  حاديثُ األ هذهِ  تْ وقد دلَّ 

 األذان فيهِ  ، فإنَّ أيب جحيفةَ  �اراً كحديثِ  فرِ يف السَّ  األذانُ  ، ومنها ما فيهِ عمرَ  ابنِ  ليًال كحديثِ  فرِ السَّ 

 سائرَ  يعمُّ  احلويرثِ  بنِ  مالكِ  ، وحديثُ هرِ للظُّ  األذانَ  فيهِ  ، فإنَّ أيب ذرٍ  ، وحديثُ بطحِ �أل والعصرِ  هرِ للظُّ 

 األذانِ  حاديثُ أوالعصر، و  هرِ الظُّ  بنيَ  للجمعِ  األذانِ على  تدلُّ  بعرفةَ  األذانِ  ، وأحاديثُ لواتِ الصَّ 

يف  رُ ذكَ ، وتُ يف ذلكَ  وا�تُ رِّ ال تْ ، وقد اختلفَ والعشاءِ  املغربِ  بنيَ  للجمعِ  األذانِ على  تدلُّ  �ملزدلفةِ 

  .تعاىل هللاُ  شاءَ  إنْ  هاموضعِ 

 األذانَ وا م مسعُ �َّ أ، أيب حمذورةَ  ها. ويف حديثِ وقتِ  فواتِ  بعدَ  فرِ يف السَّ  الةِ للصَّ  األذانِ  حديثُ  مَ وقد تقدَّ 

يف  األذانِ يف  العلماءُ  وقد اختلفَ ، راجعاً  ن حننيٍ مِ  ، وقد قفلَ -َصلَّى ُهللا َعَلْيِه َوَسلَّمَ - يبِّ النَّ  معَ 

  :فرِ السَّ 

  ها.كلِّ   لواتِ للصَّ  مشروعٌ  هُ نَّ أمنهم إىل  كثريٌ   فذهبَ 

  هم.ؤُ هم أقرَ مُّ وا و�وا ويقيمُ نُ ؤذِّ يُ  نْ أ رونَ ؤمَ وا يُ : كانُ سريينَ  ابنُ  قالَ 

  .ثرمُ األ هُ جَ خرَّ 

  .افعيِّ والشَّ  أيب حنيفةَ  قولُ  وهوَ 
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 بنِ  مالكِ  ا حبديثِ ، واحتجَّ صالةٍ  لكلِّ  فرِ يف السَّ  قامُ ويُ  نُ ؤذَّ يُ  هُ نَّ أ، وإسحاقَ  ، عن أمحدَ منصورٍ  ابنُ  ونقلَ 

  .احلويرثِ 

 خبالِف  ةٌ ، بل سنَّ كفايةٍ   بفرضِ  ، ليسَ فرِ يف السَّ  ةٌ سنَّ اإلقامةَ و  األذانَ  نَّ أنا على أصحابِ  كثرَ أ ولكنَّ 

  .احلضرِ 

  .داودَ  قولُ  ، وهوَ واجلماعةِ  ، والواحدِ واحلضرِ  فرِ السَّ  بنيَ  ى يف الوجوبِ ن سوَّ ريهم مَ ن متأخِّ ومِ 

  .فرِ والسَّ  يف احلضرِ  اجلماعةِ  يف حقِّ  فرضٌ  : هوَ املنذرِ  ابنُ  وقالَ 

  .دِ املنفرِ  ، دونَ للجماعةِ  فرِ يف السَّ  عُ شرَ ا يُ منَّ إ األذانَ يرى  هُ نَّ أعلى  يدلُّ  البخاريِّ  تبويبِ  وظاهرُ 

  .أعادَ  فرِ يف السَّ  اإلقامة نسيَ  : إنْ جماهدٌ  قالَ 

  .هِ وغريِ  املسافرِ  شرطاً يف حقِّ ا رآهَ  هُ نَّ أعلى  وهذا يدلُّ 

  .صالةٍ  لكلِّ  قيمُ ، بل يُ ةً خاصَّ  ال للفجرِ إ نُ ؤذِّ : ال يُ طائفةٌ  تْ وقالَ 

  .عمرَ  هذا عن ابنِ  يَ وِ رُ 

  مرفوعاً. عنهُ  يَ وِ ورُ 

  .واضطرابٌ  ضعفٌ  هِ ويف إسنادِ  احلاكمُ  هُ جَ خرَّ 

  .هُ رفعُ  ، وال يصحُّ فاحشٌ  وهمٌ  هُ : رفعُ البيهقيُّ  قالَ 

  .عمرَ  ابنِ  قولِ  مثلُ  سريينَ  عن ابنِ  يَ وِ ورُ 

  .، عن إسحاقَ حربٌ  هُ ونقلَ 

 شاءَ  إنْ  يقيمُ  الفجرِ  ، ويف غريِ ويقيمُ  نُ يؤذِّ  ةً خاصَّ  يف الفجرِ  يف املسافرِ  :، قالَ ، عن أمحدَ امليموينُّ  ونقلَ 

  .هللاُ 

 هِ غريِ  يكتفي �ذانِ  احلاضرَ  نَّ ؛ ألاحلاضرِ  خبالفِ  يقيمَ  أنْ  للمسافرِ  : ال بدَّ ، عن إسحاقَ منصورٍ  ابنُ  ونقلَ 

  .هِ وإقامتِ 

  :عن مالكٍ  وايةُ الرِّ  تِ ختلفَ او 

  .يف املساجدِ  للجماعةِ  يف املصرِ  ا هوَ إمنَّ  األذانُ : القاسمِ  ابنُ  عنهُ  فنقلَ 

  .الةِ الصَّ  إعادةُ  عمداً فعليهِ  األذانَ  املسافرُ  تركَ  نْ إ: ، عن مالكٍ وروى أشهبُ 

  .على، عنهُ األ عبدِ  بنِ  ، عن يونسَ جريرٍ  ابنُ  هُ ذكرَ 

  .فرِ يف السَّ  إقامةٌ  هُ : جتزئُ دٍ حممَّ  بنُ  والقاسمُ  احلسنُ  وقالَ 
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  .فرِ يف السَّ  أقامَ  شاءَ  ، وإنْ نَ أذَّ  شاءَ  ، إنْ �خليارِ  : هوَ طائفةٌ  تْ وقالَ 

  .سفيانُ  قالَ  ، وبهِ بريِ الزُّ  بنِ  وعروةَ  روى عن عليٍّ 

  .اسُ النَّ  اليهِ  ذي جيتمعُ الَّ  مامِ إلل ا األذانُ : إمنَّ يقولُ  عمرَ  ابنُ  كانَ و 

؛ بحِ  يف الصُّ الَّ إ الةِ يف الصَّ  فرِ يف السَّ  اإلقامةِ على  ال يزيدُ  كانَ   هُ نَّ أ، عمرَ  ، عن ابنِ عن �فعٍ  مالكٌ  رواهُ 

  .اسُ النَّ  ليهِ إ جيتمعُ ذي الَّ  مامِ لإل األذانُ ا : إمنَّ ، ويقولُ فيها ويقيمُ  نُ ؤذِّ يُ  كانَ   هُ فإنَّ 

  ؟!للفأرِ  نُ ن يؤذِّ مَ : لِ ؟ قالَ فرِ يف السَّ  نُ ذِّ ؤُ أَ : عمرَ  ابنَ  تُ ، سألْ بريِ بو الزُّ أ وقالَ 

  .فرِ والسَّ  يف احلضرِ  ، وهذا مشروعٌ �لوقتِ  لإلعالمِ  األذانُ وا: ، فقالُ فرِ يف السَّ  األذانَ وا رأَ  ذينَ الَّ  اوأمَّ 

  :حديثٍ  غريُ  هِ وإقامتِ  هِ أذانِ  يف فضلِ  ، فقد وردَ يف قريةٍ  هُ منفرداً وحدَ ي املصلِّ  كانَ   إنْ  اوأمَّ 

 أَ ، فتوضَّ  يٍّ قَ  �رضٍ  رجلٌ  : ال يكونُ ، قالَ ن سلمانَ ، عهديِّ النَّ  ، عن أيب عثمانَ ميميُّ التَّ  روى سليمانُ 

  .هُ : طرفُ أو قالَ  ى طرفاهُ رَ ما ال يُـ  هللاِ  جنودِ ن مِ  مَّ أ ها إالَّ يقيمُ  مثَّ  الةِ ، فينادي �لصَّ مَ  تيمَّ وإالَّ  ماءً  وجدَ  إنْ 

  مرفوعاً. ، عن سلمانَ ، عن أيب عثمانَ يب هندٍ أ بنِ  ، عن داودَ -ضعفٌ  وفيهِ - غصنٍ  بنُ  القاسمُ  ورواهُ 

  .البيهقيُّ  هُ : قالَ موقوفٌ  حيحُ ، والصَّ وال يصحُّ 

ى صلَّ  فالةٍ  ى �رضِ ن صلَّ : مَ يقولُ  كانَ   هُ ، أنَّ بِ املسيَّ  بنِ  ، عن سعيدِ سعيدٍ  ، عن حيىي بنِ وروى مالكٌ 

  .اجلبالِ  أمثالُ  ن املالئكةِ مِ  هُ ى وراءَ صلَّ  وأقامَ  نَ أذَّ  ، فإنْ ملكٌ  هِ ، وعن مشالِ ملكٌ  هِ عن ميينِ 

  :فرِ يف السَّ  دِ للمنفرِ  األذانِ  على استحبابِ  ما يدلُّ  -َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ - يبِّ عن النَّ  يَ وِ وقد رُ 

 - َصلَّى ُهللا َعَلْيِه َوَسلَّمَ - يبُّ النَّ  : كانَ ، قالَ ، عن أنسٍ �بتٍ  ، عنسلمةَ  بنِ  ادِ محَّ  ن روايةِ مِ  مسلمٌ  جَ فخرَّ 

 : هللاُ رجًال يقولُ  ، فسمعَ  أغارَ ، وإالَّ أذاً� أمسكَ  مسعَ  ، فإنْ األذانَ  يستمعُ  ، وكانَ الفجرُ  إذا طلعَ  يغريُ 

 إالَّ  ال إلهَ  أنْ  : أشهدُ قالَ  ، مثَّ )على الفطرةِ ( :-َصلَّى ُهللا َعَلْيِه َوَسلَّمَ - هللاِ  رسولُ  ، فقالَ أكربُ  هللاُ  كربُ أ

  .راعي معزٍ  وا فإذا هوَ ، فنظرُ )ارِ ن النَّ مِ  تَ خرجْ (: -َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ - هللاِ  رسولُ  ، قالَ هللاَ 

، �هُ : فابتدرْ ، وفيهِ مبعناهُ  -َصلَّى ُهللا َعَلْيِه َوَسلَّمَ - يبِّ عن النَّ ، مسعودٍ  ابنِ  ن حديثِ مِ  أمحدُ  اإلمامُ  جَ وخرَّ 

  ، فنادى �ا.الةُ الصَّ  هُ تْ ، فأدركَ ماشيةٍ  صاحبُ  فإذا هوَ 

  .-َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ - يبِّ ، عن النَّ معاذٍ  حديثِ  نمِ  مبعناهُ  -اأيضً - جَ وخرَّ 

، -َصلَّى ُهللا َعَلْيِه َوَسلَّمَ - يبِّ ، عن النَّعامرٍ  بنِ  عقبةَ  ن حديثِ مِ  سائيُّ والنَّ  وأبو داودَ  أمحدُ  اإلمامُ  جَ وخرَّ 

وا إىل : انظرُ وجلَّ  عزَّ  ي، فيقولُ ويصلِّ  الةِ للصَّ  نُ يؤذِّ  جببلٍ  ةٍ ، يف شظيَّ ن راعي غنمٍ مِ  كَ ربُّ  يعجبُ (: قالَ 

  ).ةَ اجلنَّ هُ تُ لعبدي وأدخلْ  تُ ، قد غفرْ مينِّ  ي، خيافُ ويصلِّ  ويقيمُ  نُ عبدي هذا، يؤذِّ 
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َصلَّى ُهللا - يبَّ النَّ ، أنَّ رافعٍ  بنِ  رفاعةَ  ن روايةِ مِ  هُ جَ خرَّ  حبديثٍ  دِ املنفرِ  يف حقِّ  لإلقامةِ  سائيُّ النَّ  واستدلَّ 

ْ   ، مثَّ دْ تشهَّ  مثَّ  هللاُ  كَ كما أمرَ   أْ فتوضَّ  الةِ إىل الصَّ  تَ إذا قمْ (: هِ يف صالتِ  ءِ للمسي قالَ  -َعَلْيِه َوَسلَّمَ   )كربِّ

 تَ أنقصْ  ، وإنْ كَ صالتُ  تْ فقد متَّ  ذلكَ  تَ فإذا فعلْ (: ذلكَ  يف آخرِ  ، وقالَ الةِ الصَّ  ةِ بقيَّ  صفةَ  لهُ  وذكرَ 

  ).هاكلُّ   ، ومل تذهبْ كَ ن صالتِ مِ  ا انتقصَ شيئً  منهُ 

: ، واكتفى �إلقامةِ املصرِ  أهلِ  ذانُ أ هُ أجزأَ  شاءَ  وإنْ ، وأقامَ  نَ أذَّ  شاءَ  ، فإنْ صرٍ يف مِ  هُ ى وحدَ صلَّ  وإنْ 

  .أمحدُ  عليهِ  نصَّ 

  .، واألوزاعيُّ ، ومالكٌ هريُّ ، والزُّ مهرانَ  بنُ  ، وميمونُ : سعيدٌ اإلقامةُ  : يكفيهِ ن قالَ وممَّ 

  .يقيمَ  أنْ  لهُ  ال بدَّ  واملسافرَ  ،وال إقامةٍ  أذانٍ  ى بغريِ صلَّ  شاءَ  إنْ  احلاضرَ  : أنَّ عن إسحاقَ  مَ وقد تقدَّ 

  .قيمُ ويُ  نُ يؤذِّ  دَ املنفرِ  على أنَّ  ، فنصَّ افعيُّ ا الشَّ وأمَّ 

  .إلقامةِ ويكتفي � نُ ال يؤذِّ  هُ : أنَّ  آخرَ قوًال  هُ أصحابُ  لهُ  جَ وخرَّ 

  .نَ  أذَّ ، وإالَّ نْ مل يؤذِّ  هِ غريِ  أذانُ  هُ بلغَ  : إنْ الَ ن قمَ  هِ ن أصحابِ ومِ 

 عيبُّ ، منهم: الشَّ وال إقامةٍ  أذانٍ  بغريِ  هُ وحدَ  يف املصرِ  يَ يصلِّ  أنْ  لهُ  ، أنَّ نيَ الكوفيِّ ، عن املنذرِ  وحكى ابنُ 

  .خعيُّ والنَّ  وأبو جملزٍ  واألسودُ 

  .وعكرمةَ  عن جماهدٍ  هُ وحكى مثلَ 

  .املصرِ  أهلِ  أذانُ  هُ : جيزئُ وأيب ثورٍ  هِ وأصحابِ  وعن أيب حنيفةَ 

  .ويقيمُ  نُ يؤذِّ  هُ ؛ فإنَّ  يف الفجرِ ، إالَّ اإلقامةِ  جتزئةُ : خعيِّ والنَّ  سريينَ  وعن ابنِ 

ا ، وأمَّ وإقامةٍ  أذانٍ  بغريِ  يَ يصلِّ  أنْ  لهُ  هُ كرَ يُ  املسافرَ  : أنَّ هِ وأصحابِ  ، عن أيب حنيفةَ الربِّ  عبدِ  وحكى ابنُ 

  .هُ هم أجزأَ وإقامتِ  املصرِ  أهلِ  اكتفى �ذانِ  ، وإنْ ويقيمَ  نَ يؤذِّ  أنْ  بُّ ستحَ فيُ  هُ ى وحدَ إذا صلَّ  احلاضرُ 

  ها. يسمعَ حىتَّ  إلقامةِ � ، فلم يكتفِ هُ فاكتفى �ا أجزأَ  املصرِ  أهلِ  إقامةَ  مسعَ  : إنْ سفيانُ  : وقالَ تُ قلْ 

 أذانُ  آ�: جيز ا قالَ ، ورمبَّ وال إقامةٍ  أذانٍ  بغريِ  يب و�ألسودِ  مسعودٍ  ى ابنُ : صلَّ ، قالَ عن علقمةَ  يَ وِ ورُ 

  هم.وأقامتُ  احليِّ 

  .البيهقيُّ  هُ جَ خرَّ 

 فيهِ  تْ قيمَ قد أُ  ى يف مسجدٍ ن صلَّ : مَ يقولُ  كانَ   هُ ، أنَّ عمرَ  ا، عن ابنِ جد�  ضعيفٍ  �سنادٍ  -اأيضً - جَ وخرَّ 

  هم.إقامتُ  هُ تْ أجزأَ  الةُ الصَّ 

  .خعيُّ والنَّ  عيبُّ والشَّ  احلسنُ  قالَ  : وبهِ قالَ  مثَّ 
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 يَ يصلِّ  أنْ  لهُ  كانَ   الةِ ن الصَّ مِ  اإلمامُ  وقد خرجَ  املسجدَ  إذا جاءَ  هُ خمالفاً أنَّ  أعلمْ : مل افعيُّ الشَّ  : وقالَ قالَ 

  .وال إقامةٍ  بال أذانٍ 

  .هِ لنفسِ  : يقيمُ يقولُ  عطاءُ  : وكانَ البيهقيُّ  قالَ 

 ، مثَّ وأقامَ  نَ ، فأذَّ نا الفجرَ يْ وقد صلَّ  مالكٍ  بنُ  � أنسُ : جاءَ ، قالَ ، عن أيب عثمانَ صحيحٍ  روى �سنادٍ  مثَّ 

  .هِ ألصحابِ  ى الفجرَ صلَّ 

  .هريِّ والزُّ  بِ املسيَّ  عن ابنِ  ، مثَّ اإلقامةِ و  األذانِ يف  األكوعِ  بنِ  عن سلمةَ  ناهُ يْ وِ ورُ  قالَ 

، محنِ الرَّ  عبدِ  بنِ  ، عن خبيبِ غزيةَ  بنُ  ين عمارةُ : أخربَ دٍ حممَّ  بنُ  نا إبراهيمُ ثَ : حدَّ افعيِّ الشَّ  ن طريقِ مِ  يَ وِ ورُ 

-  يبُّ النَّ ، فقالَ للمغربِ  نُ رجًال يؤذِّ  - َصلَّى ُهللا َعَلْيِه َوَسلَّمَ - يبُّ النَّ : مسعَ ، قالَ عاصمٍ  بنِ  عن حفصِ 

 تِ : قد قامَ ، وقد قالَ -َصلَّى ُهللا َعَلْيِه َوَسلَّمَ - يبُّ نتهى النَّ ا، فما قالَ  مثلَ  -َصلَّى ُهللا َعَلْيِه َوَسلَّمَ 

  .)األسودِ  هذا العبدِ  �قامةِ  وا املغربَ وا فصلُّ (انزلُ : -َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ - يبُّ النَّ  ، فقالَ الةُ الصَّ 

  .هُ وا حديثَ أيب حيىي، تركُ  : ابنُ هوَ  ، إبراهيمُ وهذا ضعيفٌ 

  - ُهللا َعَلْيِه َوَسلَّمَ َصلَّى - هللاِ  رسولَ  ، أنَّ هللاِ  عبدِ  بنِ  ، عن عونِ صاحلٍ  بنِ  عن دهلمِ  هِ كتابِ يف   وروى وكيعٌ 

  .هِ �قامتِ  هِ ى �صحابِ ، فصلَّ نٍ مؤذِّ  إقامةَ  ، فسمعَ يف سفرٍ  كانَ 

  ا.أيضً  لٌ رسَ مُ  وهوَ 

  .فال �سَ  وال إقامةٍ  أذانٍ  بغريِ  فيهِ  يَ لِّ قد صُ  ى يف مسجدٍ ن صلَّ نا: مَ أصحابِ  أكثرُ  وقالَ 

 ن مل يصلِّ عمَّ  ، وال يسقطُ نِ املؤذِّ  ى معَ ن صلَّ عمَّ  إالَّ  األذانِ  وجوبُ  : ال يسقطُ ن قالَ ريهم مَ ن متأخِّ ومِ 

  .هِ أو غريِ  �ذانٍ  فيهِ  يَ لِّ ذي صُ الَّ  يف املسجدِ  واحداً أو مجاعةً  كانَ   ، سواءً هُ مسعَ  وإنْ  هُ معَ 

  .عليهِ  لُ عوَّ ال يُ  وهذا شذوذٌ 

  .املصرِ  ذانُ أ هُ جيزئُ  يف مصرٍ  هُ وحدَ  يَ املصلِّ  : أنَّ أمحدَ  نصِّ  خالفُ  وهوَ 

  .يف املسجدِ  األذانُ  كُ رتَ ال يُ  هُ على أنَّ  دٍ حممَّ  بنِ  جعفرِ  يف روايةِ  أمحدُ  اإلمامُ  ونصَّ 

  .اجلماعاتِ  يف مساجدِ  واجبٌ  األذانَ  على أنَّ  : يدلُّ هُ وظاهرُ 

 فهوَ  يف املساجدِ  عليهِ  ، وما زادَ واحدٌ  أذانٌ  يف املصرِ  : الواجبُ جعفرٍ  بنُ  العزيزِ  عبدُ  أبو بكرٍ  وقالَ 

  .ةٌ سنَّ 

  ، أو ال.األذانُ  هم ذلكَ يبلغُ  املصرِ  أهلُ  يكونَ  أنْ  بنيَ  قْ ومل يفرِّ 
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 ونواحيهِ  هِ يف أقطارِ  اإلعالمُ  بهِ  ما حصلَ  يف املصرِ  األذانِ ن مِ  نا: الواجبُ ن أصحابِ مِ  رونَ املتأخِّ  وقالَ 

  .هُ اقطارَ  ال يبلغُ  إذا كانَ  واحدٌ  أذانٌ  فيهِ  ئُ ز غالباً، فال جي

، "حالِ يف الرِّ  الةُ الصَّ ": أو الباردةِ  املطريةِ  يلةِ يف اللَّ  األذانِ يف  نِ املؤذِّ  ن قولِ مِ  البخاريُّ  عليهِ  بَ بوَّ ما  اوأمَّ 

  .هِ أذانِ  فراغِ  بعدَ  يقولُ  هُ على أنَّ  يدلُّ  عمرَ  ابنِ  فحديثُ 

، هِ فراغِ  قبلَ  األذانِ  يف أثناءِ  احلضرِ ا يف يف قوهلِ  اسٍ عبَّ  ابنِ  : حديثُ يف األذانِ  : الكالمِ يف �بِ  مَ وقد تقدَّ 

  .عليهِ  الكالمُ  وسبقَ 

  إليكَ  هللاُ  انتهى أحسنَ 

   ه �ب؟بعدَ الشيخ: 

  ؟األذانِ يف  فاه هاهنا وهاهنا؟ وهل يلتفتُ  نُ املؤذِّ  عُ هل يتتبَّ : �بٌ القارئ: 
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  )بصرةُ (التَّ 

احلمُد ِ� ربِّ العاملَني، وصلَّى ُهللا وسلََّم و�رَك على نبيِّنا حممٍَّد وعلى بسِم ِهللا الرَّمحِن الرَّحيِم، القارئ: 

ريازيُّ قاَل ِه وصحِبِه أمجعَني، أمَّا بعُد آلِ  يف كتاِبِه "التَّبصرِة يف أصوِل  -رَمحُه ُهللا تعاىل–أبو الفرِج الشِّ

  الديِن"، قاَل رَمحُه هللاُ:

فصٌل: والدَّاللُة على أنَّ القرآَن منزٌَّل وكذلَك املائُة كتاٍب واألربُع كتٍب خالفًا لألشعريَِّة يف قوِهلم: مل 

ا نزََّل عبارَتُه وتالوَتهُ    يُنِزِل هللاُ إىل األرِض كالًما وال كتاً�، وإمنَّ

، ال ُيسمَ  الشيخ: ُع وال ينزُل، كيَف ينزُل وهَو قائٌم �لرَّبِّ كقياِم ألنَّ الكالَم عنَدهم معًىن نفسيٌّ قائٌم �لرَّبِّ

  علِمه به وحياتِه به؟ فقوُهلم: أنَّه مل ينزْل � كالٌم، مبينٌّ على هذا التَّأصيِل الفاسِد. 

  

نـََزَل ِبِه الرُّوُح {وكذلَك قولُُه تعاىل:  ]٨٠[الواقعة: اْلَعاَلِمَني} َربِّ  ِمنْ  {تـَْنزِيلٌ دليُلنا قولُُه تعاىل: القارئ: 

] ١٩٥- ١٩٣[الشعراء:} ) بِِلَساٍن َعَرِيبٍّ ُمِبنيٍ ١٩٤) َعَلى قـَْلِبَك لَِتُكوَن ِمَن اْلُمْنِذرِيَن (١٩٣اْألَِمُني (

ُم ذكُرُه هَو القرآُن.   واملتقدِّ

ِإ�َّ َحنُْن نـَزَّْلَنا الذِّْكَر َوِإ�َّ {وكذلَك قولُُه تعاىل: ] ٢[يوسف: ا}ِإ�َّ َأنْـَزْلَناُه قـُْرآً� َعَربِي� {دليٌل �ٍن: قولُُه تعاىل: 

  ]٩[احلجر: َلُه َحلَاِفُظوَن}

َلِة اْلَقْدرِ {دليٌل �لٌث: قولُُه تعاىل:  َزْلَناُه ِيف لَيـْ  }َلَقْد َجاَءَك اْحلَقُّ ِمْن رَبِّكَ {وقولُُه تعاىل: ] ١[القدر:} ِإ�َّ أَنـْ

الَِّة على تنزيِلِه ممَّا ] ١٠٦[اإلسراء: تـَْنزِيًال} {َونـَزَّْلَناهُ وقولُُه تعاىل:  ]٩٤[يونس: إىل غِري ذلَك ِمن اآل�ِت الدَّ

  ال ُحيَصى وال يـَُعدُّ.

  دليٌل رابعٌ 

افر وفصلت اآل�ُت الَّيت فيها ذكُر التَّنزيِل تنزيل القرآن افُتِتَحْت �ا عدٌد من السُّوِر، آل حم: غ الشيخ:

} وغري ذلك، احلَِْكيمِ  اْلَعزِيزِ  ا�َِّ  ِمنَ  اْلِكَتابِ  تـَْنزِيلُ واجلاثية، واألحقاف، كلُّها افُتِتَحْت بذكِر التَّنزيِل، والزُّمر {

َوالَِّذيَن { ]،١٣٦[النساء: }ِمْن قـَْبلُ آِمُنوا ِ��َِّ َوَرُسولِِه َواْلِكَتاِب الَِّذي نـَزََّل َعَلى َرُسولِِه َواْلِكَتاِب الَِّذي أَنـَْزَل {

  فكتُب ِهللا منزلٌة.] ٤[البقرة: }يـُْؤِمُنوَن ِمبَا أُْنزَِل ِإلَْيَك َوَما أُْنزَِل ِمْن قـَْبِلكَ 

  

سبعِة أبواٍب (أُنِزَل القرآُن ِمن : أنَُّه قالَ  - َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -القارئ: دليٌل رابٌع: ما رُِوَي عن النَّيبِّ 

  .على سبعِة أحرٍف، كلُّها شاٍف كاٍف)
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 خملوٍق  غريُ  لٌ نزَّ مُ  هللاِ  (القرآُن كالمُ : قالَ  هُ أنَّ  -َصلَّى ُهللا َعَلْيِه َوَسلَّمَ - يبِّ عن النَّ  يَ : ما رُوِ خامسٌ  دليلٌ 

  )يعودُ  وإليهِ  بدأَ  منهُ 

  أيش قاَل عليه احملقِّق؟ هذا معىن ما يقوله أهُل السُّنَِّة، لكن كونُه مرفوٌع، هذا فيه نظٌر. الشيخ:

  

(القرآُن كالُم مرفوًعا:  -عنهُ  هللاُ  رضيَ - رداءِ إلينا عن أيب الدَّ  لَ : ونُقِ قالَ  هُ أنَّ  عن البيهقيِّ  نقلَ  القارئ:

مرفوًعا، وال  هللاِ  عبدِ  بنِ  وجابرِ  مسعودٍ  بنِ  هللاِ  وعبدِ  جبلٍ  بنِ  ا عن معاذِ أيضً  يَ وِ ورُ  ِهللا غُري خملوٍق)

 منها، قالَ  بشيءٍ  دَ ُيستشهَ  منها، وال أنْ  بشيءٍ  جَّ ُحيتَ  نْ أال ينبغي  مظلمةٌ  هُ أسانيدُ  ن ذلكَ مِ  شيءٌ  يصحُّ 

 ليسَ  - َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ - هللاِ  عن رسولِ  أحاديثٌ  يف هذا البابِ  يَ : ورُوِ يف املوضوعاتِ  اجلوزيِّ  ابنُ 

  .عنهُ  يثبتُ  فيها شيءٌ 

  نعم، واضحٌ  الشيخ:

(أُنِزَل القرآُن يصدُِّق بعُضُه  :قالَ  هُ أنَّ  - َصلَّى ُهللا َعَلْيِه َوَسلَّمَ - يبِّ عن النَّ يَ ما رُوِ  :سادسٌ  القارئ: دليلٌ 

  بعًضا، فال تضربُوا كتاَب ِهللا بعَضُه ببعٍض، إنَّ ذلَك يوقُع الشَّكَّ يف قلوِبكم)

  نعم الشيخ:

  .فظِ ن هذا اللَّ مِ  اقريبً  اقِ زَّ الرَّ  عبدُ  : وقد أخرجَ قالَ  ، مثَّ فظِ �ذا اللَّ  هُ : مل أجدْ قالَ  القارئ:

(نزَل عليَّ جربيُل �لقرآِن ِمن أوَِّلِه إىل  :قالَ  هُ أنَّ  -َصلَّى ُهللا َعَلْيِه َوَسلَّمَ - يبِّ عن النَّ  يَ ما رُوِ  :بعٌ سا دليلٌ 

  آخرِِه يف ليلِة القدِر)

  وهذا مثُل الَّذي قبَله الشيخ:

  .القرآنِ  ظاهرَ  خيالفُ  هُ ، على أنَّ -َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ - يبِّ عن النَّ  هُ مل أجدْ نعم، قاَل:  القارئ:

هذا مثٌل، األشبُه أْن يكوَن ال أصَل له، موضوٌع...، بس [فقط] اقتصَر على...، أقوُل: هذا  الشيخ:

  التَّعليُق بس [فقط]؟

  سم؟ القارئ:

  أقوُل: هذا هو التَّعليق ما زاَد؟ الشيخ:

  اللَّفُظ الثَّاين ايل بيأيت اآلنَ ، اسٍ عبَّ  ابنِ  ن قولِ اين مِ الثَّ  فظُ اللَّ  : وقد صحَّ القارئ: يقولُ 

وعشريَن عليَّ جنوًما يف ثالٍث  -عليِه السَّالمُ -(أُنِزَل إىل بيِت العزَِّة ونزَل بِه جربيُل : قالَ  هُ أنَّ  عنهُ  يَ وِ ورُ 

  سنًة)
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  هذا مرفوٌع يعين؟الشيخ: 

  إي نعم، على أساِس أنَّه مرفوعٌ  القارئ:

  سبحاَن هللا! الشيخ:

 هُ ما قومُ  ن جنسِ مِ  هِ قولِ  على صدقِ  تدلُّ  معجزةٌ  هُ  ومعَ تعاىل نبي�ا إالَّ  هللاُ  مل يبعثِ  هُ : أنَّ �منٌ  القارئ: دليلٌ 

 هُ معجزتُ  تْ ، وكانَ والكهنةِ  منيَ واملنجِّ  حرةِ السَّ  يف زمانِ  ثَ بُعِ  -المُ السَّ  عليهِ -موسى  ، فمعجزةُ عليهِ 

  حرةِ عصا السَّ  تْ ا ابتلعَ العصا؛ أل�َّ 

  عصيالشيخ: 

ا: صفا�ُ  ةً متغريِّ  تْ كانَ   حرةِ السَّ  ، وعصيُّ هُ صفاتُ  م، ومل تتغريَّْ وحباهلَ  حرةِ السَّ  عصيَّ  تْ ا ابتلعَ القارئ: أل�َّ 

 عليهِ -موسى  ما أتى بهِ  مبثلِ  تيانِ وا عن اإلا عجزُ ا، فلمَّ بطو�ُ  أخرى وتكربُ  وتقصرُ  �رةً  فتطولُ 

  .-َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ - هللاِ  رسولَ  وا على أنَّ واستدلُّ  نيبٌّ  هُ وا أنَّ علمُ  -المُ السَّ 

 ن العاهاتِ مِ  ونَ ذين ُيربِئُ الَّ  واحلكماءِ  اءِ األطبَّ  يف زمنِ  -المُ السَّ  عليهِ - مرميَ  عيسى بنُ  ثَ بُعِ  وكذلكَ 

 م حكماءَ كو�ِ   معَ  وا عن ذلكَ ا عجزُ املوتى فلمَّ  وإحياءُ  واألبرصِ  األكمهِ  إبراءُ  هُ معجزتُ  تْ وكانَ  والعللِ 

  تعاىل. هللاِ  ن عندِ مِ  لٌ مرسَ  نيبٌّ  هُ وا على أنَّ نيا استدلُّ الدُّ 

 ظمِ على النَّ  وا يقدرونَ ذين كانُ الَّ  والبلغاءِ  الفصحاءِ  يف زمنِ  ثَ بُعِ  -َصلَّى ُهللا َعَلْيِه َوَسلَّمَ - دٌ نا حممَّ ونبيُّ 

، فما هِ وا مبثلِ تُ : ائِ قالَ  القرآنُ  عليهِ  لَ نزِ ا أُ فلمَّ  عليهِ  القرآنُ  لَ ، وأُنزِ هِ وغريِ  القيسِ  كامرئِ   واخلطبِ  ثرِ والنَّ 

وا ، على ما كانُ الُعر�ءِ  ن أفصحِ م مِ كو�ِ   معَ  هِ مبثلِ  تيانِ وا عن اإلا عجزُ ، فلمَّ هِ مبثلِ  تيانِ وا على اإلقدرُ 

  هم �لفصاحةِ على أنفسِ  يزعمونَ 

  الُعر�ء وإال الَعر�ء؟ الشيخ:

  ما هي مشكولة عندي القارئ:

ا الَعر�ء، العرُب الَعر�ءُ   الشيخ:   كأ�َّ

وا ، وعجزُ والبالغةِ  �لفصاحةِ هم على أنفسِ  وا يزعمونَ ، على ما كانُ الَعر�ءِ  ن أفصحِ م مِ كو�ِ   القارئ: معَ 

َصلَّى - يبَّ النَّ وا �نَّ وتعاىل وعلمُ  هُ سبحانَ  هللاِ  ن كالمِ مِ  هُ وا على أنَّ ، واستدلُّ ن هللاِ مِ  هُ أنَّ  وا، علمُ عن ذلكَ 

  لٌ مرسَ  هللاِ  ن عندِ مِ  رسولٌ  -هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ 

  الكفرُة فهم ال يقرُّون بذلك. هؤالء يعين املؤمنون منهم، الَّذين آمنوا، أمَّاالشيخ: 
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 تْ وإذا بطلَ  هِ معجزتِ  وا ببطالنِ قد قالُ   فيكونُ قرآ�ً  عليهِ  تعاىل ما أنزلَ  هللاَ  : �نَّ القارئ: فإذا قيلَ 

 على ثبوتِ  دليلٌ  املعجزةِ  ثبوتَ  ؛ ألنَّ املعجزةِ  ثبوتُ  ةِ بوَّ النُّ  ثبوتِ  ن مجلةِ مِ  ؛ ألنَّ هُ تُ نبوَّ  تْ بطلَ  هُ معجزتُ 

 ةَ بوَّ النُّ  : إنَّ يقولَ  أنْ  لقائلٍ  ، وال جيوزُ ةُ بوَّ النُّ  وهيَ  عوةِ الدَّ  ثبوتِ  ةِ على صحَّ  تصديقٌ  املعجزةَ  ؛ ألنَّ ةِ بوَّ النُّ 

وا ، فإذا قالُ املعجزاتِ  ن أعظمِ ومِ  ابقةُ السَّ  املعجزةُ  هوَ  هُ ، ألنَّ عجزاتِ ن املمِ  هِ لغريِ  القرآنِ  بغريِ  تْ ثبتَ 

 ن بطالنِ مِ  أصعبُ  األعظمِ  بطالنَ  نَّ أ ، كونَ ضرورةً  األصغرِ  وا ببطالنِ قد قالُ  فيكونونَ  األعظمِ  ببطالنِ 

 لكونِ  األصغرِ  معجزةِ  ن إنكارِ هم مِ مينعُ  فال مانعَ  األعظمِ  معجزةِ  هلم إنكارُ  ، فإذا أمكنَ ضرورةً  األصغرِ 

  ها.دُ يؤكِّ  ةُ ثالوالثَّ  انيةُ الثَّ  ، مثَّ وأصعبَ  أعظمَ  األعظمِ  إنكارِ 

يف  هِ تنزيلِ  وا دليلَ وذكرُ  القرآنِ  وا بتنزيلِ هم اعرتفُ وغريِ  ةِ اجلاهليَّ  ن شعراءِ مِ  عراءَ الشُّ  أنَّ  : وهوَ �سعٌ  دليلٌ 

عليهم  ةِ ن األمَّ مِ  أحدٍ  ، وال إنكارُ هم على بعضٍ بعضِ  عليهم، وال نكريُ  كريُ النَّ  هم، ومل يظهرِ هم ونثرِ نظمِ 

  :جبريٌ  ، قالَ م ُجبريٌ هلُ وا، فأوَّ فيما قالُ  م أحدٌ وال كذَّ�َ 

  القرآنِ  مبنزلِ  بونَ ... وتكذِّ  هِ وابنِ  جبريٍ  مبارمِ  قونَ تصدِّ 

  : اآلخرُ  وقالَ 

  لُ املنزَّ  الكتابُ  إذا جاءَ  ا ... أموتُ قومي وإمنَّ  ين �لقتلِ عريُِّ يُ 

  اعي: الرَّ  وقالَ 

  حنفاءِ  الــ ... ـ معشرُ أ�َّ  محنِ الرَّ  أخليفةَ 

" �لكسر الشيخ:   "إ�َّ

  ي؟قومِ  ين �لقتلِ عريُِّ القارئ: يُ 

  ال، الَّيت بعدهاالشيخ: 

  ؟محنِ الرَّ  القارئ: أخليفةَ 

  نعم الشيخ:

  ؟ معشرٌ القارئ: إ�َّ 

  �مَّْلهاالشيخ: 

  وأصيًال  بكرةً  نسجدُ  حنفاءِ  الــ ... ـ معشرُ إ�َّ  محنِ الرَّ  القارئ: أخليفةَ 

   تنزيًال ًال منزَّ  كاةِ الزَّ  ... حقُّ نا يف أموالِ  نرى �ِ  عربٌ 
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 ذي يف أيدينا، وكلُّ الَّ  هوَ  هُ ، وأنَّ هِ ن عندِ مِ  لٌ منزَّ  هللاِ  كالمَ   على أنَّ  تْ اجتمعَ  ةَ األمَّ  أنَّ  : وهوَ آخرُ  دليلٌ 

 أنَّ  مريِّ َعبَّاٍد الضَّ وا على م أنكرُ ، وأيًضا فإ�َّ إليهِ  تُ وال يُلتفَ  هِ ن قائلِ مِ  لْ مل يُقبَ  اإلمجاعَ  خالفَ  قولٍ 

 وا �قبحَ قد أتَ  فيكونونَ  هِ تنزيلِ  وا بعدمِ ، فإذا قالُ -َصلَّى ُهللا َعَلْيِه َوَسلَّمَ - هللاِ  لرسولِ  مبعجزٍ  ليسَ  القرآنَ 

  .القرآنَ  تقوَّلَ  هُ : إنَّ هِ ن قولِ مِ 

  نعمالشيخ: 

  بدليلٍ إالَّ  ذلكَ  وال يكونُ  نيَ  ومنهيِّ ومأمورينَ  فنيَ نا مكلَّ أنَّ  �إلمجاعِ  قد ثبتَ  هُ أنَّ  : هوَ آخرُ  القارئ: دليلٌ 

، فإذا  هِ و�يِ  هِ أمرِ  نزولِ   على عدمِ دليًال  هِ نزولِ  عدمُ  ، فيكونُ القرآنُ  : مل ينزلِ القائلُ  ، فإذا قالَ ن القرآنِ مِ 

ن مِ  نا بشيءٍ بْ وطِ نا وال خُ ُكلِّفْ نا ما   على أنَّ دليًال  ، فيكونُ لٍ منزَّ  غريَ  قديرِ هي على هذا التَّ والنَّ  األمرُ  كانَ 

 مجيعِ  إىل إبطالِ  وهُ فضي ما قالُ يُ  قديرِ ، وعلى هذا التَّ ن املعصياتِ مِ  نا على شيءٍ يْ وال �ُِ  العباداتِ 

، وما يفضي ةِ األمَّ  بنيَ  ا ومنكم، وبال اختالفٍ منَّ  فاقِ �التِّ  كفرٌ   وذلكَ  ريعةِ الشَّ  بساطِ  ، وإىل طيِّ رائعِ الشَّ 

  . ال حمالةَ حماًال  يكونُ  ذلكَ إىل 

  املخالفُ  احتجَّ  فإنْ 

  حسُبَك، جزاَك هللاُ خريًا.الشيخ: 
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  (زاُد املعاِد) 

القارئ: بسِم ِهللا الرَّمحِن الرَّحيِم، احلمُد ِ� ربِّ العاملَني، وصلَّى ُهللا وسلََّم و�رَك على نبيِّنا حممٍَّد، وآِلِه 

  أمَّا بعُد: وصحِبِه أمجعَني.

ُهللا َعَلْيِه َصلَّى -يف كتاِبِه: "زاِد املعاِد يف هدِي خِري العباِد  -رَمحُه ُهللا تعاىل-قاَل اإلماُم ابُن القيِِّم 

  " يف ا�لَِّد الرَّابِع: -َوَسلَّمَ 

  :َفْصلٌ 

َحْبُس النـَّْفِس َعَلى نـَْوٍع َواِحٍد  -َصلَّى ُهللا َعَلْيِه َوَسلَّمَ -فََأمَّا اْلَمْطَعُم َواْلَمْشَرُب، فـََلْم َيُكْن ِمْن َعاَدتِِه 

اُه ِإَىل َما ِسَواُه، فَإِ  َها َأْحَياً�، فَِإْن ملَْ ِمَن اْألَْغِذيَِة َال يـَتَـَعدَّ ُر َعَليـْ ا، َوَقْد يـَتَـَعذَّ نَّ َذِلَك َيُضرُّ ِ�لطَِّبيَعِة ِجد�

َعَلى نـَْوٍع َها ُة، َواْسَتَضرَّ ِبِه، فـََقصرُ يـَتَـَناَوْل َغْريَُه، َضُعَف َأْو َهَلَك، َوِإْن تـََناَوَل َغْريَُه، ملَْ تـَْقبَـْلُه الطَِّبيعَ 

. -َأنَُّه َأْفَضُل اْألَْغِذيَةِ  َلوْ وَ -َواِحٍد َداِئًما    َخَطٌر ُمِضرٌّ

ْريِِه ِممَّا ذََكْرَ�ُه ِيف َبْل َكاَن �َُْكُل َما َجَرْت َعاَدُة َأْهِل بـََلِدِه �َِْكِلِه ِمَن اللَّْحِم َواْلَفاِكَهِة َواْخلُْبِز َوالتَّْمِر، َوغَ 

  َعِتِه ُهَناَك.َهْدِيِه ِيف اْلَمْأُكوِل، فـََعَلْيَك ِمبَُراجَ 

َأْمَكَن، َكتَـْعِديِل  َوِإَذا َكاَن ِيف َأَحِد الطََّعاَمْنيِ َكْيِفيٌَّة َحتَْتاُج ِإَىل َكْسٍر َوتـَْعِديٍل، َكَسَرَها َوَعَدَهلَا ِبِضدَِّها ِإنْ 

َحاَجٍة َوَداِعَيٍة ِمَن النـَّْفِس ِمْن َغْريِ ِإْسَراٍف، َفَال َحَرارَِة الرَُّطِب ِ�ْلِبطِّيِخ، َوِإْن ملَْ جيَِْد َذِلَك، تـََناَوَلُه َعَلى 

  تـََتَضرَُّر ِبِه الطَِّبيَعُة.

ُه َعَلى ُكْرٍه، َوَهَذا َأْصٌل َعِظيٌم  حَِّة، وََكاَن ِإَذا َعاَفْت نـَْفُسُه الطََّعاَم ملَْ �َُْكْلُه، َوملَْ ُحيَّمِْلَها ِإ�َّ ِيف ِحْفِظ الصِّ

ْنَساُن َما تـََعافُُه نـَْفُسُه، َوَال َيْشَتِهيِه، َكاَن َتَضرُّرُُه ِبِه َأْكثـََر ِمِن اْنِتَفاَفَمَىت َأَكلَ  -  ِعِه. قَاَل َأبُو ُهَريـَْرةَ  اْإلِ

َهاُه َأَكَلُه، وَ  - َصلَّى ُهللا َعَلْيِه َوَسلَّمَ -َما َعاَب َرُسوُل ا�َِّ «: -رضَي هللاُ عنهُ  ، ِإِن اْشتـَ َكُه ِإالَّ تـَرَ َطَعاًما َقطُّ

َم ِإلَْيِه الضَّبُّ اْلَمْشِويُّ ملَْ �َُْكْل ِمْنُه، َفِقيَل َلُه: َأُهَو َحَراٌم؟ قَاَل: «، »َوملَْ �َُْكْل ِمْنهُ  َال، َوَلِكْن َملْ (َوَلمَّا ُقدِّ

ا ملَْ َيُكْن يـَْعَتاُد َأْكَلُه �َِْرِضِه، وََكاَنْت ، فـََراَعى َعاَدَتُه َوَشْهَوَتُه، فـََلمَّ َيُكْن �َِْرِض قـَْوِمي، فََأِجُدِين َأَعافُُه)

  نـَْفُسُه َال َتْشَتِهيِه، َأْمَسَك َعْنُه، َوَملْ َميَْنْع ِمْن َأْكِلِه َمْن َيْشَتِهيِه، َوَمْن َعاَدُتُه َأْكُلُه.

ُم الشَّاِة، رَاُع، َوُمَقدَّ : َوِلَذِلَك ُسمَّ ِفي وََكاَن حيُِبُّ اللَّْحَم، َوَأَحبُُّه ِإلَْيِه الذِّ ُأِيتَ َرُسوُل ا�َِّ «ِه، َوِيف الصَِّحيَحْنيِ

  .»رَاُع، وََكاَنْت تـُْعِجُبهُ بَِلْحٍم فـَُرِفَع ِإلَْيِه الذِّ  - َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -

َا َذَحبَْت ِيف بريِ الزُّ  بنتِ  َوَغْريُُه َعْن ضباعةَ  َوذََكَر أبو عبيدةَ  َها َرُسوُل ا�َِّ  بـَْيِتَها َشاةً ، َأ�َّ َصلَّى -فََأْرَسَل ِإلَيـْ

َنا ِمْن َشاِتُكْم، فـََقاَلْت ِللرَُّسوِل: َما بَِقَي ِعْنَدَ� ِإالَّ الرَّقـََبُة، َوِإّينِ َألَْسَتْحِيي َأْن َأْن َأْطِعِميْـ  -ُهللا َعَلْيِه َوَسلَّمَ 
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َها فـَُقْل َهلَا: ُسوُل فََأْخَربَُه، فـََقاَل: ، فـََرَجَع الرَّ -ى ُهللا َعَلْيِه َوَسلَّمَ َصلَّ -ُأْرِسَل ِ�َا ِإَىل َرُسوِل ا�َِّ  (اْرِجْع ِإلَيـْ

ْريِ، َوَأبْـَعُدَها ِمَن اْألََذى). َا َهاِديَُة الشَّاِة، َوَأقْـَرُب ِإَىل اخلَْ   َأْرِسِلي ِ�َا، َفِإ�َّ

  حيح؟ احلديث؟[....] يف الصَّ الشيخ: 

، ويف سنِدِه الفضُل بُن الفضِل مدينٌّ مل يوثِّْقُه غُري ابِن حبَّاَن وبقيَُّة القارئ:  يقوُل: أخرَجُه أمحُد والنَّسائيُّ

  رجاِلِه ثقاٌت.

  نعمالشيخ: 

رَاِع، َواْلَعُضِد َوُهَو القارئ:  اِة َحلُْم الرَّقـََبِة َوحلَُْم الذِّ َأَخفُّ َعَلى اْلَمِعَدِة، َوَأْسرَُع َوَال رَْيَب َأنَّ َأَخفَّ حلَِْم الشَّ

َضاًما، َوِيف َهَذا ُمَراَعاُة اْألَْغِذيَِة الَِّيت َجتَْمُع َثَالَثَة َأْوَصاٍف. َأَحُدَها: َكثْـَرُة نـَْفِعَها َو�َْثِ  ريَِها ِيف اْلُقَوى. ا�ِْ

َها.  الثَّاِلُث: ُسْرَعُة َهْضِمَها، َوَهَذا َأْفَضُل َما َيُكوُن ِمَن الثَّاِين: ِخفَّتـَُها َعَلى اْلَمِعَدِة، َوَعَدُم ثَِقِلَها َعَليـْ

  اْلِغَذاِء، َوالتـََّغذِّي ِ�ْلَيِسِري ِمْن َهَذا أَنـَْفُع ِمَن اْلَكِثِري ِمْن َغْريِِه.

ِمْن َأْفَضِل اْألَْغِذيَِة،  -ْلَواءَ  َواحلَْ َأْعِين: اللَّْحَم َواْلَعَسلَ -َعَسَل، َوَهِذِه الثََّالثَُة وََكاَن حيُِبُّ اْحلَْلَواَء َوالْ 

ةِ  ِة َواْلُقوَّ حَّ َفِعَها لِْلَبَدِن، َواْلَكِبِد َواْألَْعَضاِء، َوِلِالْغِتَذاِء ِ�َا نـَْفٌع َعِظيٌم ِيف ِحْفِظ الصِّ َها ِإالَّ َوأَنـْ ، َوَال يـَْنِفُر ِمنـْ

  َمْن ِبِه ِعلٌَّة َوآَفٌة.

َز َمأْ  نـَْيا ُمُه ِ�للَّْحِم َويـَُقوُل: ُدوًما َما َوَجَد َلُه ِإَداًما، فـََتارًَة �َْدِ وََكاَن �َُْكُل اْخلُبـْ (ُهَو َسيُِّد َطَعاِم َأْهِل الدُّ

َشِعٍري َوقَاَل: َلى ِكْسَرِة . َرَواُه اْبُن َماَجْه َوَغْريُُه. َوَ�رًَة ِ�ْلِبطِّيِخ، َوَ�رًَة ِ�لتَّْمِر، فَِإنَُّه َوَضَع َمتَْرًة عَ َواْآلِخَرِة)

َز الشَِّعِري َ�ِرٌد َ�ِبٌس، َوالتَّْمَر َحارٌّ َرْطٌب َعَلى َأَصحِّ (َهَذا ِإَداُم َهِذِه) ، َوِيف َهَذا ِمْن َتْدِبِري اْلِغَذاِء َأنَّ ُخبـْ

، فََأْدمُ  رًَة ْلَك َعاَدُ�ُْم، َكَأْهِل اْلَمِديَنِة، َو�َ ُخْبِز الشَِّعِري ِبِه ِمْن َأْحَسِن التَّْدِبِري، َال ِسيََّما ِلَمْن تِ  اْلَقْوَلْنيِ

، َويـَُقوُل:  لِّ َداُم اْخلَلُّ)ِ�خلَْ ، َوَهَذا ثـََناٌء َعَلْيِه ِحبََسِب ُمْقَتَضى اْحلَاِل اْحلَاِضِر، َال تـَْفِضيٌل َلُه َعَلى (نِْعَم اْإلِ

ًزا، فـََقاَل: اْحلَِديِث َأنَُّه َدَخَل َعَلى َأْهِلِه يـَْوًما، فـََقدَّ َغْريِِه، َكَما َيُظنُّ اْجلُهَّاُل، َوَسَبُب  (َهْل ِعْندَُكْم ُموا َلُه ُخبـْ

لُّ (قَاُلوا: َما ِعْنَدَ� ِإالَّ َخلٌّ، فـََقاَل:  )ِمْن ِإَداٍم؟ َداُم اخلَْ   .)نِْعَم اْإلِ

َي َواْلَمْقُصوُد: َأنَّ َأْكَل اْخلُْبِز َمْأُدوًما ِمْن َأْسَبابِ  حَِّة ِخبَِالِف اِالْقِتَصاِر َعَلى َأَحِدِمهَا َوْحَدُه. َومسُِّ  ِحْفِظ الصِّ

حَِّة. َوِمْنُه قـَْولُُه ِيف ِإَ�حَ  َز، َوَجْعِلِه ُمَالِئًما ِحلِْفِظ الصِّ ْصَالِحِه اْخلُبـْ (ِإنَُّه ِتِه ِلْلَخاِطِب النََّظَر: اْألُْدُم ُأْدًما؛ إلِِ

نَـُهَما َأْحَرى َأْن يـُْؤَدمَ    ، َأْي َأقْـَرُب ِإَىل اِالْلِتَئاِم َواْلُمَوافـََقِة، فَِإنَّ الزَّْوَج َيْدُخُل َعَلى َبِصريٍَة، َفَال يـَْنَدُم.)بـَيـْ

َها، َوَهَذا َأْيًضا ِمْن َأْكَربِ َأْسَباِب  حَِّة، ِحفْ وََكاَن �َُْكُل ِمْن فَاِكَهِة بـََلِدِه ِعْنَد جمَِيِئَها، َوَال َحيَْتِمي َعنـْ ِظ الصِّ

َتِفُع ِبِه َأْهُلَها ِيف َوْقتِ  ِه، فـََيُكوُن تـََناُولُُه ِمْن فَِإنَّ ا�ََّ ُسْبَحانَُه ِحبِْكَمِتِه َجَعَل ِيف ُكلِّ بـَْلَدٍة ِمَن اْلَفاِكَهِة َما يـَنـْ
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لَّ َمِن اْحَتَمى َعْن فَاِكَهِة بـََلِدِه َخْشَيَة السََّقِم َأْسَباِب ِصحَِّتِهْم َوَعاِفَيِتِهْم، َويـُْغِين َعْن َكِثٍري ِمَن اْألَْدِويَِة، َوقَ 

ِة. حَِّة َواْلُقوَّ   ِإالَّ َوُهَو ِمْن َأْسَقِم النَّاِس ِجْسًما، َوأَبـَْعِدِهْم ِمَن الصِّ

، َفَحَرارَُة اْلَفْصِل َواْألَْرِض، َوَحَرارَُة اْلَمِعَدِة تـُْنِضُجَها َوَتْدَفُع َشرََّها ِإَذا َوَما ِيف تِْلَك اْلَفاِكَهِة ِمَن الرُُّطوَ�تِ 

َها الطَِّبيَعَة فـَْوَق َما َحتَْتِمُلُه، َوملَْ يـُْفِسْد ِ�َا اْلِغَذا َء قـَْبَل َهْضِمِه، َوَال ملَْ ُيْسِرْف ِيف تـََناُوِهلَا، َوملَْ ُحيَّمِْل ِمنـْ

َها، فَِإنَّ اْلُقولَْنَج َكِثريًا َما َحيْدُ َأْفسَ  َها، َوتـََناُوِل اْلِغَذاِء بـَْعَد التََّحلِّي ِمنـْ ُث ِعْنَد َذِلَك، َدَها ِبُشْرِب اْلَماِء َعَليـْ

َبِغي، َكاَنْت لَ  َبِغي َعَلى اْلَوْجِه الَِّذي يـَنـْ َبِغي ِيف اْلَوْقِت الَِّذي يـَنـْ َها َما يـَنـْ   ُه َدَواًء َ�ِفًعا.َفَمْن َأَكَل ِمنـْ

  أيش قال؟ اْلُقولَْنجَ  الشيخ:

  ما ذكَر شيًئا، أحسن هللا إليك القارئ:

ُهللا املستعاُن، هذا امسُه تنظيُم الطَّعام، هذا علٌم معروٌف عنَد أهِل الطِّّبِ تنظيم نوًعا وقدرًا وصفًة،   الشيخ:

االنتفاُع وحيصُل االنتفاُع �ألغذية، فيأيت اخللُل من  كلُّها يُراَعى، ومبراعاِة ما يناسُب من ذلك كلِّه، يتمُّ 

  خمالفة هذه الضَّوابط الَّيت نبََّه إليها رَمحُه هللاُ.

  

َئِة اْجلُُلوِس ِلْألَْكلِ  -َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -َهْدِيِه  يف َفْصلٌ القارئ:    ِيف َهيـْ

  إىل هنا � شيخ. الشيخ:

   مرٌض معويٌّ مؤملٌ ْنجُ اْلُقولُ أحسَن هللاُ إليك، يقوُل هنا:  طالب:

  ؟ْنجَ اْلُقولُ  الشيخ:

  إي نعم طالب:

  " كذا؟ْنجَ اْلُقولُ "الشيخ: 

  وُج الغائِط والرِّيح، وسبُبه التهاُب القولُنجإي نعم، يصعُب مَعه خر  طالب:

  مرٌض؟ أقول: مرٌض؟ الشيخ:

  إي نعم مرٌض معويٌّ مؤملٌ  طالب:

  وأنت عنَدك � خالد الشيخ:

ياق ايل عندي األخ خالد طالب:   بس [لكن] أ� ما أعرُف أيش الّسِ

  كأنَّه خالف  الشيخ:
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ْدَفُع َوَما ِيف تِْلَك اْلَفاِكَهِة ِمَن الرُُّطوَ�ِت، َفَحَرارَُة اْلَفْصِل َواْألَْرِض، َوَحَرارَُة اْلَمِعَدِة تـُْنِضُجَها َوتَ  القارئ:

َها الطَِّبيَعَة فـَْوَق َما َحتَْتِمُلُه، َوَملْ يـُْفِسدْ   ِ�َا اْلِغَذاَء قـَْبَل َهْضِمِه، َشرََّها ِإَذا َملْ ُيْسِرْف ِيف تـََناُوِهلَا، َوَملْ ُحيَّمِْل ِمنـْ

َها، َوتـََناُوِل اْلِغَذاِء بـَْعَد التََّحلِّ  َها، فَِإنَّ اْلُقولُ َوَال َأْفَسَدَها ِبُشْرِب اْلَماِء َعَليـْ ْنَج َكِثريًا َما َحيُْدُث ِعْنَد ي ِمنـْ

  َذِلكَ 

  ؟ْنجَ اْلُقولُ الشيخ: 

  نعمالقارئ: 

  اصار مرضً الشيخ: 

َهامَ َوتـََناُوِل اْلِغَذاِء بـَْعَد التَّ يف طبعتنا: طالب آخر:    " تصحيفٌ التََّحلِّي" أنَّ  وذكرَ  ،لِّي ِمنـْ

  .املستعانُ  هللاُ الشيخ: 

  

  

   



يخ عبدالّرحمن بن ناصر   هـ ١٤٣٩
ّ

 ال�ّ�اكمؤسسة وقف الش

 

 ٢١ ال��نة العلمية|  إعداد

 

  (جوامُع األخباِر)

 عليِه وعلى دٍ نا حممَّ نبيِّ  أشرِف األنبياِء واملرسلنيَ  على مُ السَّ الو  ةُ الصَّ ال، و العاملنيَ  ربِّ  �ِ  احلمدُ القارئ: 

  .آِلِه أفضُل صالٍة وأمتُّ تسليمٍ 

  يف "جوامِع األخباِر": -رَمحُه هللاُ تعاىل-قاَل الشَّيُخ عبُد الرَّمحِن السَّعديُّ 

  : سعونَ والتِّ  الثُ الثَّ  احلديثُ 

ْعُت َرُسولَ  - عنهُ  هللاُ  رضيَ - عن أيب بكرةَ  َال َحيُْكْم َأَحٌد (يـَُقوُل:  -َصلَّى ُهللا َعَلْيِه َوَسلَّمَ - ا�َِّ قَاَل: مسَِ

َفٌق َعَلْيِه. )َبْنيَ اثـَْنْنيِ َوُهَو َغْضَبانُ    ُمتـَّ

  قاَل رَمحُه هللاُ يف شرِحِه:

  :على أمورٍ  يدلُّ  هذا احلديثُ 

يف  ذلكَ  كانَ   ، سواءً غضبانُ  وهوَ  اثننيِ  بنيَ  نةٍ معيَّ  ةٍ قضيَّ  يف كلِّ  حيكمَ  أنْ  اسِ النَّ  بنيَ  احلاكمِ  ها: �يُ أحدِ 

 يضرُّ  للفكرِ  . وهذا االحنرافُ هِ واحنرافِ  الفكرِ  ن تغريُِّ مِ  ا يف الغضبِ مَ لِ  . وذلكَ ةِ نيويَّ أو الدُّ  ةِ ينيَّ القضا� الدِّ 

علماً  احلقِّ  قصدُ : هِ وغريِ  للحاكمِ  األصليُّ  . والغرضُ احلقَّ  هِ أيضًا يف قصدِ  . ويضرُّ للحقِّ  هِ يف استحضارِ 

  وعمًال.

: ، أوالغضبُ فيها  صرفُ ينيت الَّ  يف األسبابِ  جيتهدَ  ينبغي أنْ  هُ على أنَّ  اين: يدلُّ الثَّ   قِ خلُّ ن التَّ مِ  خيفُّ

 على دفعِ  كبريٌ   هذا عونٌ  ؛ فإنَّ ن اخلصومِ مِ  هُ ، وما يسمعُ هُ على ما يصيبُ  فسِ النَّ  ، وتوطنيِ ربِ والصَّ  �حللمِ 

  .هِ ختفيفِ ، أو الغضبِ 

 حكمُ  هُ ، فحكمُ هِ أو قصدِ  احلقِّ  ن معرفةِ مِ  اإلنسانَ  ما منعَ  كلَّ   : أنَّ عليلِ ن هذا التَّ مِ  ذُ ؤخَ : يُ الثِ الثَّ 

 مثلَ  الفكرَ  لُ شغِ ا يُ ها، ممَّ حاقناً أو حاقباً أو حنوَ  هُ ، وكونُ والعطشِ  ، واجلوعِ ديدِ الشَّ  كاهلمِّ   . وذلكَ الغضبِ 

  .ن الغضبِ مِ  أو أكثرَ 

 حىتَّ   حيكمَ الَّ أ ينبغي للحاكمِ  هُ أنَّ  . وهوَ هِ لغريِ  مقصودٌ  هِ وحنوِ  الغضبِ  يف حالِ  عن احلكمِ  هيَ النَّ  : أنَّ ابعِ الرَّ 

ها على قُ يطبِّ  كيفَ   ها، وحيسنُ أطرافِ  ن مجيعِ مِ  ةِ اجلزئيَّ  ةِ ، و�لقضيَّ يِّ الكلِّ  رعيِّ الشَّ  علمًا �حلكمِ  حييطَ 

  :الثةِ الثَّ  األمورِ  إىل هذهِ  حمتاجٌ  احلاكمَ  ؛ فإنَّ رعيِّ الشَّ  احلكمِ 

  .اسِ النَّ  بنيَ  واحلكمِ  اخلصوماتِ  لفصلِ  ارعُ ها الشَّ يت وضعَ ، الَّ ةِ رعيَّ الشَّ  رقِ �لطُّ  : العلمُ لِ األوَّ 

منهما يديل  واحدٍ  كلَّ   اً، ويدعُ رًا �مَّ ها تصوُّ رَ ، ويتصوَّ ن اخلصومةِ مِ  نيِ اخلصمَ  ما بنيَ  يفهمَ  اين: أنْ الثَّ 

  :، وهوَ الثِ الثَّ  األمرِ  إىل علماً احتاجَ  بهِ  وأحاطَ  ذلكَ  قَ إذا حتقَّ  اً. مثَّ شرحاً �مَّ  هُ تَ قضيـَّ  ، ويشرحُ هِ تِ حبجَّ 
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، لهُ  قَ فِّ ، وُ العدلَ  ، وقصدَ الثةِ الثَّ  األمورِ  هلذهِ  قَ فِّ ، فمىت وُ ةِ رعيَّ الشَّ  ا يف األحكامِ ها وإدخاهلِ تطبيقِ  صفةُ 

  .أعلمُ  . وهللاُ احلكمُ  ، واختلَّ الغلطُ  منها، حصلَ  واحدٌ  هُ ، ومىت فاتَ إليهِ  يَ دِ وهُ 

أحسْنَت، إىل هنا، �رَك ُهللا بَك، رحَم ُهللا الشَّيَخ، هذا أصٌل من أصول القضاِء، هذا احلديُث،  الشيخ:

يتضمَُّن قاعدًة، وهو: ترُك احلكِم مع تشوُِّش الذِّهن �يِّ سبٍب من غضٍب أو حزٍن أو جوٍع أو عطٍش أو 

هَو أشدُّ تشويًشا و�ثريًا على فكِر اإلنساِن من غِري ذلك، وإذا �َُِي عن احلكِم يف حاِل الغضِب فيُنَهى عمَّا 

�ِب أوىل، والفقهاُء قاُسوا على الغضِب ما شا�َُه وما هو أوىل منه، خالفًا ألهِل الظَّاهِر فإنَّه يلزم أن 

يقصروا هذا احلكَم وهذا األصُل أن يقصُروه على حاِل الغضِب، وهذا خالُف النَّظر الصَّحيح والعقل؛ فإنَّ 

   الشَّيِء حكُم نظريِِه شرًعا وعقًال.حكمَ 
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  )األثرِ  ألهلِ  (االنتصارُ 

 على نبيِّنا حممٍَّد وعلى آِلهِ  والصَّالُة والسَّالمُ ، احلمُد ِ� ربِّ العاملنيَ بسِم ِهللا الرَّمحِن الرَّحيِم، القارئ: 

  واملستمعَني:اللَّهمَّ ارْمحنا وشيَخنا واحلاضريَن ، أمجعنيَ  وصحِبهِ 

  يف كتاِبِه: "االنتصاِر ألهِل األثِر"، قاَل رَمحُه هللاُ: -تعاىل هللاُ  هُ رمحَ –اإلماُم ابُن تيميَة قاَل 

ْنَساِن ِبَكْونِِه َعاِلًما َمْرِجَعُه إَىل ُوُجوِدِه َذِلَك َوِإحْ  َأْمٌر َوَهَذا -َساِسِه ِيف نـَْفِسِه ِبَذِلَك َوِإَذا َكاَن ِعْلُم اْإلِ

فَِإنَّ َعَدَم  ،ِبَغْريِ ُحجَّةٍ  اِس: ِ�َنَُّه لَْيَس ِبِعْلمٍ ِيف نـُُفوِس النَّ  ملَْ َيُكْن َهلُْم َأْن ُخيِْربُوا َعمَّا -ْوُجوٌد ِ�لضَُّرورَةِ مَ 

َن اْلُمْخِربُوَن َعْن اْلَيِقِني َال ِسيََّما إَذا َكا ،ُوُجوِدِهْم ِمْن نـُُفوِسِهْم َذِلَك َال يـَْقَتِضي َأنَّ النَّاَس ملَْ جيَُِدوا َذِلكَ 

َوَهَذا َحاُل َأِئمَِّة اْلُمْسِلِمَني  ،ْن َال َيُشكُّوَن ِيف ِعْلِمِه َوِصْدِقِه َوَمْعرِفَِتِه ِمبَا يـَُقولُ ممَّ  ِسِهمْ الَِّذي ِيف أَنـْفُ 

ُْم ُخيِْربُوَن ِمبَا ِعْنَدُهمْ  ،َوَسَلِف اْألُمَِّة َوَمحََلِة اْحلُجَّةِ   ِمْن اْلَيِقِني َوالطَُّمْأنِيَنِة َواْلِعْلِم الضَُّروِريِّ َكَما ِيف فَِإ�َّ

يِن اْلُكْربَىاحلِْ   أَبُو َعْبِد ا�َِّ الرَّاِزي " َلمَّا َدَخَل َعَلْيِه ُمَتَكلَِّماِن َأَحُدُمهَاَكايَِة اْلَمْحُفوَظِة َعْن "َجنِْم الدِّ

َأَ� َأْعَلُم ِعْلَم  ،َلِة َوقَاَال: َ� َشْيُخ بـََلَغَنا: َأنَّك تـَْعَلُم ِعْلَم اْلَيِقِني. فـََقاَل: نـََعمْ َواْآلَخُر: ِمْن ُمَتَكلِِّمي اْلُمْعَتزِ 

َناَظُر فـََلْم يـَْقِدْر َأحَ  يَم َعَلى ُدَ� َأْن يُقِ اْلَيِقِني. فـََقاَال: َكْيَف ميُِْكُن َذِلَك َوَحنُْن ِمْن َأوَِّل النـََّهاِر إَىل السَّاَعِة نـَتـَ

ْسَالمِ َوَأُظنُّ احلَِْكايَ - اْآلَخِر َدلِيًال؟    فـََقاَل: َما َأْدِري َما تـَُقوَالنِ  -َة ِيف تـَْثِبيِت اْإلِ

  ؟َوَأُظنُّ الشيخ: 

ْسَالمِ َوَأُظنُّ احلَِْكايَ : -شيَخنا-هذا قوُل شيِخ اإلسالِم القارئ:  ه ذكرَ  قُ املعلِّ  يقولُ ، [....] َة ِيف تـَْثِبيِت اْإلِ

  ةري هذه القصَّ ه، السّ وتوحيدِ  هللاِ  ه يف معرفةِ أنَّ  هيبُّ الذَّ 

  

-  فـََقاَل: ِعْلُم اْلَيِقِني َوَلِكْن َأَ� َأْعَلُم ِعْلَم اْلَيِقِني فـََقاَال: ِصْف لََنا ِعْلَم اْلَيِقنيِ ، فـََقاَل: َما َأْدِري َما تـَُقوَالنِ 

َها َفَجَعَال يـَُقوَالِن: َوارَِداٌت َتِرُد َعَلى النـُُّفوِس َوارَِداٌت َتِرُد َعَلى النـُّ  -ِعْنَد�َ  ُفوِس تـَْعِجُز النـُُّفوُس َعْن رَدِّ

َها   َوَيْسَتْحِسَناِن َهَذا اْجلََواَب.  ،تـَْعِجُز النـُُّفوُس َعْن رَدِّ

: فَالنََّظِريُّ الكسيبُّ  ،َأْو َبِديِهيٍّ َوَنَظِريٍّ  َضُروِريٍّ وكسيبٍّ َوَذِلَك ِألَنَّ َطرِيَق َأْهِل اْلَكَالِم تـَْقِسيُم اْلُعُلوِم إَىل 

َماٍت َضُرورِيٍَّة َأْو َبِديِهيٍَّة فَِتْلَك َال َحتَْتاُج إَىل َدِليٍل َوِإالَّ َلِزَم ا ْوُر َأْو التََّسْلُسلُ َال ُبدَّ َأْن يـَُردَّ إَىل ُمَقدِّ  ،لدَّ

: ُهَو الَِّذي   يـَْلَزُم نـَْفَس اْلَمْخُلوِق لُُزوًما َال ميُِْكُنُه اِالْنِفَكاُك َعْنُه فَاْلَمْرِجُع ِيف َكْونِِه  َواْلِعْلُم الضَُّروِريُّ

منه، ال  صَ أن يتخلَّ  ال يستطيعُ  ضروريٌّ  ه، علمٌ مبا حيسُّ  اإلنسانِ  علمُ  كاحملسوسات، احملسوساتُ الشيخ: 

ه، ه أو بلمسِ ه أو بسمعِ ه، بعينِ حبسِّ  هُ ما علمَ  فيوضرورةً  ايف نفسه يقينً  جيدُ  ،هذا العلمَ  فعَ أن يد يستطيعُ 
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 هذا أمرٌ  له من فاعلٍ  ال بدَّ  ، الفعلُ له من فاعلٍ  املفعول البدَّ  ككونِ   يف الفطرةِ  املركوزةُ  ةُ البدهيَّ  وكذلك األمورُ 

 البدَّ  ، الـُمحَدثُ له من فاعلٍ  البدَّ  الفعلَ  أنَّ  اإلنسانِ  يف عقلِ  زَ ركَ  هللاُ ، اإلنسانِ  يف عقلِ  ةٌ بدهيَّ  ةٌ يَّ وقض فطريٌّ 

  .له من ُحمِدثٍ 

  

  فَاْلَمْرِجُع ِيف َكْونِِه َضُرورِ�� إَىل َأنَُّه يـَْعِجُز َعْن َدْفِعِه َعْن نـَْفِسِه. القارئ: 

َا َترُِد َعَلى النـُُّفوِس َعَلى َوْجٍه تـَْعِجُز َعْن َدْفِعِه فَـ  َقاَال َلُه: َما فََأْخَربَ الشَّْيُخ: َأنَّ ُعُلوَمُهْم َضُرورِيٌَّة َوَأ�َّ

ُتَما ِفيِه َوَتْسُلَكاِن َما َأَمرَُكَما ا�َُّ ِبِه ِمْن الذِّْكِر َواْلِعَباَدِة. فـََقاَل الطَّرِيُق إَىل َذِلكَ  ؟ فـََقاَل: َتْرتَُكاِن َما أَنـْ

 ،ارَِداتِ اْلوَ  الرَّاِزي: َأَ� َمْشُغوٌل َعْن َهَذا. َوقَاَل اْلُمْعَتِزِيلُّ: َأَ� َقْد اْحَرتََق قـَْلِيب ِ�لشُّبُـَهاِت َوُأِحبُّ َهِذهِ 

ًة مثَُّ َخَرَج ِمْن َحمَلِّ ِعَباَدتِِه َوُهَو يـَُقولُُه: َوَا�َِّ َ� َسيِِّدي َما اْحلَقُّ إالَّ  ُه َهُؤَالِء ُقولُ تِفيَما  فـََلِزَم الشَّْيَخ ُمدَّ

َفاِت فَِإنَّ اْلُمْعَتزَِلَة -اْلُمَشبَِّهُة  َوَذِلَك َأنَُّه َعِلَم ِعْلًما  -ُمَشبَِّهةً  ةَ تيَّ فاُيَسمُّوَن الصِّ يـَْعِين: اْلُمْثِبِتَني لِلصِّ

ْلِبِه َأنَّ  اْلَعاملَِ َال بُدَّ َأْن يـََتَميـََّز َعْن اْلَعاملَِ َوَأنَّ َيُكوَن َ�ئًِنا ِمْنُه َلُه ِصَفاٌت  صانعَ َضُرورِ�� َال ميُِْكُنُه َدفْـُعُه َعْن قـَ

َا ُهَو َعَدٌم َحمْضٌ َختَْتصُّ ِبِه َوَأنَّ َهَذا الرَّبَّ الَّذِ     .ي َتِصُفُه اْجلَْهِميَّة إمنَّ

  ِألَِيب اْلَمَعاِيل اجلَُوْيِين  اينِّ ذَ مَ َوَهَذا َمْوِضُع احلَِْكايَِة اْلَمْشُهورَِة َعْن الشَّْيِخ اْلَعاِرِف َأِيب َجْعَفٍر اهلَ 

  ال؟اهلَْمداين، �لدَّ الشيخ: 

  الها هنا �لذَّ هو ذكرَ القارئ: 

  اهلَْمداينالشيخ: 

  اله �لدَّ لعلَّ القارئ: 

  َمهْدالشيخ: 

اين ِألَِيب اْلَمَعاِيل اجلَُوْيِين َلمَّا دمْ َوَهَذا َمْوِضُع احلَِْكايَِة اْلَمْشُهورَِة َعْن الشَّْيِخ اْلَعاِرِف َأِيب َجْعَفٍر اهلَ القارئ: 

َا يـَْعِين: ِألَنَّ َذلِ -َدْعَنا ِمْن ِذْكِر اْلَعْرِش َأَخَذ يـَُقوُل َعَلى اْلِمْنَربِ: َكاَن ا�َُّ َوَال َعْرَش فـََقاَل: َ� ُأْسَتاُذ  َك إمنَّ

" إالَّ َوَجَد نَُّه َما قَاَل َعاِرٌف َقطُّ "َ� ا�َُّ جنَُِدَها ِيف قـُُلوبَِنا فَإِ َأْخِربَْ� َعْن َهِذِه الضَُّرورَِة الَِّيت  -َجاَء ِيف السَّْمعِ 

ْلَتِفُت َميَْنًة َوَال َيْسَرةً  ْلِبِه َضُرورًَة َتْطُلُب اْلُعُلوَّ َال تـَ َفَكْيَف َنْدَفُع َهِذِه الضَُّرورََة َعْن قـُُلوبَِنا؟ قَاَل:  ،ِمْن قـَ

َِين اهلَ فـََلَطَم َأبُو اْلَمَعاِيل  َِين اهلَ  داينُّ مْ  َعَلى رَْأِسِه َوقَاَل: َحريَّ    َونـََزَل. ،داينُّ مْ َحريَّ

ٍم  الَِّذي  ِ�لسَّْمعِ  ُعِلمَ َوَذِلَك ِألَنَّ نـَْفَس اْسِتَوائِِه َعَلى اْلَعْرِش بـَْعَد َأْن َخَلَق السََّمَواِت َواْألَْرَض ِيف ِستَِّة َأ�َّ

ُهْم: فـََهَذا  ،َما َأْخَربَ ا�َُّ ِبِه ِيف اْلُقْرآِن َوالتـَّْورَاةِ َجاَءْت ِبِه الرُُّسُل كَ  َوَأمَّا َكْونُُه َعالًِيا َعَلى َخمُْلوقَاتِِه َ�ئًِنا ِمنـْ
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َوَلُه َأْعَبَد َوُدَعاُؤُه َلُه وَُكلُّ َمْن َكاَن �َِ�َِّ َأْعَرَف  ،آَدمَ  بنوَأْمٌر َمْعُلوٌم ِ�ْلِفْطَرِة الضَُّرورِيَِّة الَِّيت َيْشَرتُِك ِفيَها 

ْلُبُه َلُه َأذَْكَر َكاَن ِعْلُمُه الضَُّروِريُّ ِبَذِلَك َأقْـَوى َوَأْكَمَل فَاْلِفْطَرُة ُمَكمََّلٌة ِ�لْ  َزَلِة فَِإنَّ عرَ شِّ َأْكثـََر َوقـَ ِة اْلُمنـْ

ُلُه َوتُـ  ةُ عرِ اْألَْمَر ُجمَْمًال َوالشِّ اْلِفْطَرَة تـُْعِلُم  يُِّنُه َوتتـَُفصِّ ِمبَا َال َتْسَتِقلُّ اْلِفْطَرُة ِبِه. فـََهَذا َهَذا. َوَا�َُّ  تّمُِمهُ بـَ

  َأْعَلُم.

  د، إىل هنا، حممَّ تَ أحسنْ الشيخ: 

  يف بعض األسئلةالقارئ: 

  إىل هنا، بس [يكفي] مشيناالشيخ: 

  .سم القارئ:

 
  


