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 بسِم هللِا الّرمحِن الّرحيمِ 
 

 /37-33  اآلية /  "آل عمرانسورة " ؛تفسي  -
 /7-1" اآلية /الكهفالتَّفسي امليسَّر؛ سورة " -
ُب السَّلاِف ِف ؛  مالكموطأ  -  اْلِقرااضِ َبا
 اْلواْجُه اْلِعْشُرونا  خمتصر الّصواعق املرسلة؛ -
 األمرِ  َببِ  ةِ تتمَّ روضة الناظر؛  -
 فتاوى  -

............................................................. 
 
 اك(البَّ  يخِ الشَّ  )تفسيُ 

راانا عالاااآ }  جيمِ الاارَّ  يطانِ ن الشااَّ مااِ  َبللِ  أعااو ُ القااار    رااِويما واآلا ِعمااْ ا واآلا ِإباااْ طافاآ آما ا واوُوحااَ ِإنَّ اَّللَّا اصااْ
ياا   عالااِيم  33اْلعاالاِمنيا ) َِا  ُ ُ  وااَّللَّ ْن بااعااْ هاا مااِ ُِ 34)( ُ رِّيااََّة بااْعهااُ ْر راانا رابِّ ِإّذِ وااا ا ُِ ِعمااْ راأا ( ِإْ  قاالاااِ  امااْ

ْعتُاهاا 35لاكا ماا ِف باْطِِن ُُمارَّرَا فااتااقابَّْل ِمِنِّ ِإوَّكا أاْو ا السَِّميُ  اْلعاِليُم ) هاا قاالاااْ  رابِّ ِإّذِ واضااا عاتاْ ( فاالامَّا واضااا
ْي ا  عاْ  والاااا ا واضاااا ُم َاااِا ُ أاْعلاااا آ وااَّللَّ نا أُوْاثاااا ا ماااِ كا واُ رِّياَّتااهاااا ِإّذِ ُأِعياااُ واا باااِ ْرأاا وا ا ماااا تُاهاااا َاَّياْ ِإّذِ  اأْلُوْاثاآ وا اااا ُرُ  ُا  الااا َّ

ا 36الشَّْيطااِن الرَِّجيِم ) هااا لا عالاياْ ا ما ااا ِرََّ ُُلَّمااا ااا َُا ا  فَّلاهااا َنا واُا ا واابااااَ  حاسااا ن  واأاوْابااتااهااا ( فااتااقاباَّلاهاا راُّبااااا ِبقاباُاول  حاسااا
َا َاُا  اُ   ِرََّ اْلِمْحراابا واجادا ِعْنداواا ِرَْقَا قاالا  ْن ياشااا ا قاالاْ  ُووا ِمْن ِعْنِد اَّللَِّ ِإنَّ اَّللَّا يااْرَُُق مااا ماْرأاُ أاَّنَّ لاِك وا ا

 [37-33]آل عمران  {ِبغاْيِ ِحسااب  
 .إىل هناالشيخ  

هو أب و  هم، آدمر لَ هم وفض  { اصطفاهم يعين اختارَ َوآَل ِإبْ رَاِهيَم َوآَل ِعْمرَانَ اْصطََفى آَدَم َونروًحا } هر تعاىل أن   خيبر 
ه  م   هِ ن بع   ِ م  ِ  البش  رَ  ؛ ألن  ةِ اين للبش  ري  الث     األبر  هر ؛ ألن    س   ِ الر   لر أو   ه  وَ  ، ون  و   -المر الس     علي  هِ -، أب  و  ةِ البش  ري  

انَ   ِإن  هر : }هِ بقول ِ  عليهِ  وق  أثىن للار  [77]الصافات: {اْلَباِقيَ  هرمر  ذرر ِي  َتهر  َوَجَعْلَنا} هِ تِ ي  ن ذر ِ هم مِ كل   ً ا ك َ ُرورًا َعب ْ  {ش َ
، واص  طفى وإس  قا ر  ، وم  نهم إعاعي   ر هِ أوالدِ  هِ ت  ِ ي  وذر ِ  ، يع  ين اص  طفى إب  راهيمَ إب  راهيمَ  واص  طفى آلَ  ،[3]اإلس  را :

 ف   ن   -المر عليه  ا الس    - م  ر َ  وال   ر  وه  وَ  ن ب  ين إس  رالي َ م  ِ  ، عم  رانر إس  رالي َ ن ب  ين ه  م م  ِ  عم  رانَ  لر ، وآعم  رانَ  آلَ 
رَاَن َربِ  ِإين ِ نَ َذْرتر لَ َا }، ذي يف اآلايتِ ال    فص ي ر عل ى ذل ا الت   ، وي  ل  عم رانَ  ابنةر  مر َ  رََأتر ِعم ْ ِِ ام ْ ِإْذ قَالَ 
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هر  ه مكل    ه الال ِ  {ض  ذرر ِي ًة بَ ْعضرَها ِمْن بَ عْ : }{ يقولر َما يف َبْطيِن  ْن بَ ع ْض   بَ ْعض ر ، عم رانَ  وآلر  إب راهيمَ  ه م آلر كل    م ِ
 .إبراهيمَ  ةِ ي  ن ذرِ  هم مِ كل    ، وبنو إسرالي َ إبراهيمَ  ةِ ي  ن ذر ِ مِ  إبراهيمَ  آلر 

ا يف َبط  ْيِن }تع  اىل:  يق  ولر  رَاَن َربِ  ِإين ِ ن َ َذْرتر ل َ َا م  َ رََأتر ِعم  ْ ِِ ام  ْ ا و   ر  مفر   ليُ  ونَ  هر ت  ر { نذرْ ِإْذ قَال َ   رًا خل م  ةِ غ  ً
 ِِ  يُ  ونَ  أنْ  رَ ق      للاَ  ، ولُ  ن  ةِ املهم     أق  وع عل  ى ه  ذهِ  ول  ً ا ذك  رًا؛ ليُ  ونَ  يُ  ونَ  ترج  و أنْ  ِْ ، وكان  َ املق    ِ  بي  
يمر  عنه    ا: } للار  ق   الَ ه   ا أث   ىن، محلر  ِمي ر اْلَعل    ِ َِ الس     َا أَن   ْ ينِ  ِإن      ْ  م   ِ ا 35فَ تَ َقب     ِْ َربِ  ِإين ِ ( فَ َلم     َها قَال    َ َعت ْ َوض   َ

ْعت رَها أرنْ ث  َى ْعت رَها أرنْ ث  َىأنث  ى، } ه  ا ك  انَ محلَ  أن   ، وتش  ُو إىل للاِ فة  { يع  ين مت س  ِ  َوض  َ َواَّلل ر }: للار  { ق  الَ ِإين ِ َوض  َ
 ِْ َع مر َ  َِا َوض  َ  خب  ال ِ  اخل م  ةِ وأق  وع عل  ى  أق  وع عل  ى العم   ِ  كرر ك  األنثى، ال  ذ    كرر ال  ذ   أْن ل  ي َ  { ومعل  وم  أَْعل  َ

ْر ََ }: األنث   ى، تق   ولر  ا م   َ ت ره   َ  ةر ها وقص     تر ، وأتيت قص     -المر الس      علي   هِ - حِ املس   ي أم   يقةر   ِ الص   ِ   م   ر ر  { ه   ذهِ َوِإين ِ َع ي ْ
 .اآلايتِ  بع َ  -المر الس   عليهِ -عيسى 

 .{َوذرر ِي  تَ َها ِمَن الش ْيطَاِن الر ِجيمِ َوِإين ِ أرِعيذرَها ِبَا }: ِْ قالَ  ا ابللِ تر ذْ عو   ث  
َا ِبَقبرول  َحَسن  } { َوأَنْ بَ تَ َها نَ َباًًت َحَسًنا} احلةِ الص   الفتاةِ  هذهِ  نذرَ   َ ، وتقب  عمرانَ  امرأةِ  نذرَ   َ فتقب   {فَ تَ َقب  َلَها َرُّب 

ِِ  يف خ مةِ  هر تستطيعر ذي ال   ابلعم ِ  ها لتقومَ ومنا جسمر  تْ وترعرَ  تْ يعين كبَ  ب ين  أحبارَ  ، وسي يت أن  املق  ِ  بي
َ أابه ا ق   ت ر  : إن  رونَ املفس  ِ  ، ق الَ م ر َ  وا يف كفال ةِ اختلفر  إسرالي َ  وا ه ا وس ا ر وا عل ى كفالتِ افس ر نمح َْ  ، فت وه  َ  ويف ِ

راي  ، }م ر َ  هم يُف  ر أي   ا ََك َ ها عن  َ  وجي  ر  عليه ا ار رابَ  وهل ذا يتيت وي  خ ر ه ا ه و كافلر  ب  َك راي الن    { ك انَ وََكف َله َ
 ، يق ولر تا ِ يف الش  ِ  يفِ الص    وفاكه ةَ  يفِ يف الص    تا ِ الش  ِ  ها فاكه ةَ عن  َ  جي  ر  :رينَ املفس  ِ  بع ضر  لر و طعاًما  درًا، يق  

َذا}هل  ا َك  راي:  ِ  اَّلل ِ } ه  ذا؟ ل  اِ  ن أي  نَ {؟ أي: م  ِ َأَّن  ل  َِا ه  َ ْن ِعن  ْ َو م  ِ ِْ ه  ر ْ ِ  ِإن   قَال  َ ا ر ِب   َ ْن َيش  َ ْرَر ر م  َ اَّلل َ ي   َ
 .{ِحَساب  

 
 (بغويِّ ال )تفسيُ 

 هِ وعلااآ آلااِ  د  نااا ُممااَّ علااآ وبيِّ  ال ُ والسااَّ  الةُ ، والصااَّ منيا العالا  ربِّ  للِ  ، احلمدُ حيمِ الرَّ  محنِ الرَّ  هللاِ  القار   بسمِ 
  -تعاىل هللاُ  هُ رمحا - بغويا ال ما ُ اإل ، قالا أمجعنيا  هِ وصحبِ 

ُهماا-واقااْولُُه تااعااىلا  }ِإنَّ اَّللَّا اْصطافاآ آما ا واوُوَحا{ اآْلياةا قاالا اْبُن عابَّاس     قاالاِ  اْليااُهوُم  -راِضيا اَّللَُّ عاناْ
، واَناُْن عالاآ ِميِنِهْم فاأاوْازالا اَّللَُّ تااعاا ِ ِه اآْلياةا. يااْعِِن  ِإنَّ اَّللَّا  َناُْن ِمْن أابْانااِ  ِإبْارااِويما واِإْسحااقا وايااْعُقوبا ىلا وا

ِة  ِ  }اْصطافاآ{ اْ تاارا، افْاتااعالا ِمنا الصَّْفوا ِ  واأاوْاُتْم عالاآ غاْيِ ِميِن اإْلِْسالا ْسالا ِ  َِبإْلِ واِويا اْصطافاآ واُؤَلا
ُُلِّ شاْي   }آما ا{ أابُو اْلباشاِر }واوُوَحا واآلا ِإبْارااِويما   واآلا ِعْمراانا{ ِقيلا  أارااما ِِبِل ِإبْارااِويما واآِل اْْلااِلُص ِمْن 
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قاْوِلِه تااعااىلا   ،واِعْمراانا أاوْاُفساُهماا -عالاْيِه السَّالا ُ -ِعْمراانا ِإبْارااِويما   {واباِقيَّة  ِمَّا تااراكا آُل ُموساآ واآُل واُرونا }  ُا
 ُموساآ واوااُرونا.  يااْعِِن  [248 اْلبااقاراةِ ]

انا ُُمامَّد   َْااِعيُل واِإْسحااُق وايااْعُقوُب وااأْلاْسبااُط، واُا ُ عالاْيِه واسالَّما -واقاالا آ اُرونا  آلا ِإبْارااِويما  ِإ  -صالَّآ اَّللَّ
ْمرااُن ْبُن ياْصُهرا ْبِن فااواْ  ْبِن ، واأامَّا آلا ِعْمراانا فااقاالا ُمقااِتل   ُووا عِ -عالاْيِه السَّالا ُ -ِمْن آِل ِإبْارااِويما 
ِوي ْبِن يااْعُقوبا  }وااِلُد{ ُموساآ واوااُرونا. واقاالا احلْاساُن واواْوب   ُووا ِعْمرااُن ْبُن أاْشهاما   -عالاْيِه السَّالا ُ -َلا

   -عالاْيِهماا السَّالا ُ -مااُوما   ْبِن أاُمونا ِمْن والاِد ُسلاْيماانا ْبنِ 
 .عليها يف االعتقادِ   ر يت ال يرعتمَ ال   اتِ اإلسراليلي   ن نوعِ مِ  األخبارر  هذهِ الشيخ  
نا  وااِلدُ  -عالاْيِهماا السَّالا ُ -مااُوما  ِمْن والاِد ُسلاْيماانا ْبنِ القار    ا ا رااُن باْاُن مااا آ. واِقياالا  ِعمااْ ِإَّنااَّاا  ماْرأاا واِعيسااا وا

لَُّهْم ِمْن واْسِلِهْم }عالاآ اْلعاالاِمنيا ُ رِّيََّة{ اشااْ  ِر أِلانَّ اأْلاوِْبياا ا واالراُسلا ُُ ُْ ِ  َِبل ِّ ْن  اراأا َِاعااْ ا  اصَّ واُؤَلا ِتقااقُاهاا مااِ
رااُجُهْم مااِ  ُْ ِت نا الاا َّرِّ أِلاوااَُّه اسااْ الاا َّرِّ، وا   آم  ْن صاالبِ  الاقا، واِقيلا  مااِ ُ  ُ رِّيااََّة، فااأْلابْانااااُ  ُا ُم وااآْلَبا مَّآ اأْلاْوَلا ُيسااا

اىلا   ُ تااعااا الا اَّللَّ ُهْم، قااا ناْ ا ا مااِ ُ  ُ رِّيااَّة  أِلاوااَُّه  اراأا اأْلابْانااا ْم، وااآْلَبا تااُهمْ }ُ رِّيااَّة  أِلاوااَُّه  اراأاوااُ ا ُ رِّياااَّ  {واآياااة  ُاااُْم أامَّ محااْلنااا
{ أايْ  آَبا اُومْ   أايْ  [41 ي ]  ُ بااْعُههاا ِمْن والاِد  }ُ رِّيََّة{ ُوِصبا عالاآ ماْع ا وااْصطافاآ ُ رِّيََّة }بااْعُههاا ِمْن بااْع

 ،  ُ ُ  ِف التاَّنااُصرِ بااْع ي   عاِليم { ،واِقيلا بااْعُههاا ِمْن بااْع َِا  ُ ُ  }وااَّللَّ  .واِقيلا  بااْعُههاا عالاآ ِميِن بااْع
نَُّة بِْنُ  قااُفو اا أُ ا ماْرأاا، واِعْمرااُن ُووا ِعْمرااُن ْبُن ماا ا قااْولُُه تااعاا نا ىلا  }ِإْ  قاالاِ  اْمراأاُة ِعْمراانا{ واِويا حا

نااُهماا أاْلف  واَثاااوُونا ساناَة، واُاانا بنو ما نا -عالاْيِه السَّالا ُ -والاْي ا ِبِعْمراانا أاِب ُموساآ  باِِن   رؤوسُ  ، وابااياْ
ُهْم واِقيلا  ِعْمرااُن ْبُن أاْشهاما.  ِإْسراائِيلا واأاْحبااراُوْم واُمُلوُا

ُِ لاكا ماا ِف باْطِِن ُُمارَّرَا{ أايْ  ْر ْطِِن ُُمارَّرَا واْ رَا ِمِنِّ لاكا جاعاْلُ  الَِّ ي ِف با   قااْولُُه تااعااىلا  }رابِّ ِإّذِ وا ا
ْوسااُن عالاآ وااْفِسِه }ُُمارَّرَا{ عاِتيَقا   أايْ  }فااتااقابَّْل ِمِنِّ ِإوَّكا أاْو ا السَِّميُ  اْلعاِليُم{ واالنَّْ ُر  ماا يُوِجُبُه اإْلِ

ِنيساِة َلا أا  وْاياا، واُُلا ماا ُأْ ِلصا فااُهوا ُُمارَّر   ااِلَصا َّلِلَِّ ُمْفراَغا ِلِعبااماِة اَّللَِّ واْلِِْدماِة اْلكا ْشغاُلُه ِبشاْي   ِمنا الدا
 . ُِ اْلعاْبدا ِإ اا أاْعتااْقُتُه وا الَّْصُتُه ِمنا الرِّقِّ  يُاقااُل  حارَّْر

انا اْلُمحارَُّر ِإ اا ُحرِّرا ُجِعلا ِف  ُا هاا واياْكُنُسهاا قاالا اْلكاْلِبا واُُمامَُّد ْبُن ِإْسحااقا واغاْيُُُهاا   ِنيساِة يااُقوُ  عالاياْ اْلكا
ْيُث  ِإْن أاحابَّ  اوابا حا ُلغا احْلُُلما، ُثَّ َُيايَُّ ِإْن أاحابَّ أاقاا ا وا ِإْن أارااما أاْن  واَياِْدُمهاا واَلا ياْباُحهاا حاَّتَّ يااباْ شاا ا وا

، واَلاْ  ِيِي َلْا ياُكْن لاُه  اِلكا ُْ ياُكْن أاحاد  ِمنا اأْلاوِْبيااِ  وااْلُعلامااِ  ِإَلَّ واِمْن واْسِلِه ُُمارَّرَا لِبااْيِ   َياُْرجا بااْعدا التَّ
ُِ وا  ْ ياُكْن ُُمارَّرَا ِإَلَّ اْلِغْلمااُن، واَلا تاْصُلُح لاُه اْلْاارِياُة ِلماا ُيِصيبُاهاا ِمنا احلْاْي ِْ أا ا اْلماْقِدِس، واَلا اأْلا اى، فاحارَّرا

اواْ  أاْشيااُع بِ ماْرأاا  ِرََّ واِعْمراانا تاازاوَّجاا ُأْ تانْيِ، واُا َاُا اواِ  اْلِقصَُّة ِف  اِلكا أانَّ  ْنُ  قااُفو اا أُ ا ماا ِف باْطِنهاا، واُا
انا قاْد أُ  نَُّة بِْنُ  قااُفو اا أُ ا ماْرأاا ِعْندا ِعْمراانا، واُا اواْ  حا ، واُا ِرََّ َاُا ْمِسكا عاْن حانَّةا اْلوالاُد حاَّتَّ  َياَْيا ِعْندا 
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ِْ ِبطاائِر  ُيْطِعُم فاارْ  ناماا ِويا ِف ِظلِّ شاجاراة  باُصرا ، فاابااياْ اوُوا أاْولا بااْي   ِمنا اَّللَِّ َِاكاان  َ ا فااتاحارَُّاْ  أاسانَّْ  واُا
ُااا والاَدا وا  َاقْاتاِِن والاَدا أاْن أاتاصادَّقا ِبِه ِب اِلكا وااْفُسهاا لِْلوالاِد فاداعاِ  اَّللَّا أاْن يااهابا  قاالاْ   اللَُّهمَّ لاكا عالايَّ ِإْن را

ِْ ماا ِف باْطِنهاا، واَلْا تااْعلاْم ماا ُووا  عالاآ بااْيِ  اْلماْقِدسِ  واِتِه وا اداماِتِه، فاحامالاْ  َِاْرأاا فاحارَّرا فااياُكوُن ِمْن سادا
َاْوُجهاا  واَْياكِ  ُااا  يَعا ِف  فااقاالا  ؟ فااواقااعاا مجِا انا ماا ِف باْطِنِك أُوْاثاآ َلا تاْصُلُح ِل اِلكا ُا ماا صانااْعِ ، أاراأاْيِ  ِإْن 

نَُّة حااِمل  َِاْرأاا   . وامّ  ِمْن  اِلكا فااهالاكا ِعْمرااُن واحا
هاا{ أايْ  ُْااُ  ِف قااوْ   }فاالامَّا واضاعاتاْ ْْتاا ِإ اا ِويا جاارِياة ، واا هاا}  ِلهِ والادا رااِجعاة  ِإىلا النَِّ يِر َلا ِإىلا ماا ُوِلدا  {واضاعاتاْ

ارَا ِإىلا  َما }رابِّ ِإّذِ واضاْعتُاهاا أُوْاثاآ{ اْعِت ا اواْ  تااْرُجو أاْن ياُكونا ُغالا نَُّة واُا  اَّللَِّ عازَّ ِل اِلكا أُوِّثا }قاالاْ { حا
واقااراأا اْبُن عااِمر   ،واِويا ِقراا اُة اْلعاامَّةِ  -عازَّ واجالَّ -ْزِ  التَّاِ  ِإْ باارَا عاِن اَّللَِّ واجالَّ }وااَّللَُّ أاْعلاُم َِاا واضاعاْ { ِبا 

اأْلُوْاثاآ{ ِف  "واضاْع ُ "واأابُو باْكر  وايااْعُقوُب  ُا ُر  ُا ِ  أا ِّ ماْرأاا }والاْي ا ال َّ ُاالا  ِ ْدماِة ِبراْفِ  التَّاِ  جاعاُلوواا ِمْن 
تُاهاا ماْرأاا بَّ ِنيساِة وااْلعُ اْلكا  َاَّياْ ِإّذِ  ُِ واالنِّفااِس }وا ِيهاا ِمنا احلْاْي { واماْرأاُ  اِم الَِّ ينا ِفيهاا ِلعاْوراِْتاا واضاْعِفهاا واماا يااْعَتا

اواْ  ماْرأاُ أامْجالا النِّسااِ  ِف  ُة وااْْلااِمماُة، واُا ِإّذِ ُأِعيُ واا{ أاْمنااُعهاا واُأِجيُواا بُِلغاِتِهُم اْلعااِبدا واْقِتهاا واأاْفهالاُهنَّ }وا
ماواا }ِمنا الشَّْيطااِن الرَِّجيِم{ فاالشَّْيطااُن الطَّرِيُد اللَِّعنُي، واالرَِّجيُم اْلمارْ   ِميا َِبلشاُهِب.}ِبكا واُ رِّياَّتااهاا{ أاْوَلا

، أا أاْ بااما عاْبُد اْلوااِحِد اْلُملايْ  ، وبأا ِحيا ، ما وبأا أا ما أامْحاُد ْبُن عاْبِد اَّللَِّ النااعاْيِميا ُُمامَُّد ْبُن ما وبأا أا ُُمامَُّد ْبُن يُوُسفا
َْااِعيلا،  ، حادَّثاِِن ساِعيُد ْبُن اْلُمسايَِّب، قاالا  قاالا أابُ  ما وبأا أا أابُو اْليامااِن،  ما وبأا أا ِإ و ُورايْاراةا  ُشعاْيب  عاِن الزاْوِريِّ

ْعُ  راُسولا اَّللَِّ -راِضيا اَّللَُّ عاْنهُ - َِا ماساُه اماا ِمْن باِِن آما ا ماْوُلوم  ِإَلَّ يا )يااُقوُل   -صالَّآ اَّللَُّ عالاْيِه واسالَّما -  
راِضيا -ُثَّ يااُقوُل أابُو ُورايْاراةا  (ماْرأاا واابِْنهااالشَّْيطااُن ِحنيا يُولاُد، فااياْستاِهلا الصَِّبا صاارَِ ا ِمنا الشَّْيطااِن غاْيا 

ُ عاْنهُ  ِإّذِ ُأِعيُ واا ِبكا واُ رِّياَّتااهاا ِمنا الشَّْيطااِن الرَِّجيمِ }  -اَّللَّ  .{وا
 ، ،  ما وبأا أا أاْ بااما عاْبُد اْلوااِحِد اْلُملاْيِحيا ،  ما وبأا أا أامْحاُد ْبُن عاْبِد اَّللَِّ النااعاْيِميا ُُمامَُّد ْبُن  ما وبأا أا ُُمامَُّد ْبُن يُوُسفا

َْااِعيلا،  ِم عاِن اأْلاْعراِج عاْن أاِب ُورايْاراةا  ما وبأا أا أابُو اْليامااِن،  ما وبأا أا ِإ ، عاْن أاِب الزِّما  -راِضيا اَّللَُّ عاْنهُ -ُشعاْيب 
ْنِبِه ِبُِْصُبِعِه ِحنيا  )  -صالَّآ اَّللَُّ عالاْيِه واسالَّما -  قاالا راُسوُل اَّللَِّ قاالا  ُُلا باِِن آما ا ياْطعاُن الشَّْيطااُن ِف جا

  .(يُولاُد غاْيا ِعيساآ بن ماْرأاا  اوابا ياْطعاُن فاطاعانا ِف احلِْجاابِ 
تااقابَّلا اَّللَُّ ماْرأاا ِمْن حانَّةا ماكاانا اْلُمحارَِّر، واتااقابَّلا َِاْع ا قاِبلا   }فااتااقاباَّلاهاا راُّبااا ِبقاُبول  حاسان { أايْ    قااْولُهُ 

ِِ غاْيُ واِ هِ  َُوعا واَلْا َيْا ُر قاِبلا يااْقباُل قااُبوََل ِمْثلا اْلواُلوِع وااْلوا ، وااْلقاُبوُل ماْصدا ثاِة. واِقيلا  ماْع ا  واراِضيا الثَّالا
ْبِياِة وااْلِقيااِ  ِبشاْأِِناا }واأاوْابااتااهاا واابااَ  حاساَنا{ ماْعنااُه  واأاوْابااتااها  َناالتاَّقاباِل التَّكافاُل ِف الَتَّ لا واِقي ،ا فااناابااتاْ  واابااَ  حاسا

ا ماْصدار  عالاآ غاْيِ  قاْوِلكا تاكالَّْمُ  هاا راُّبااا ِبقاُبول  حاسان { }فااتااقاباَّلا   واُا اِلكا قااْولُهُ  ،اللَّْفظِ وا ا ُا واماثااُلُه شااِئ   
َما واقاالا ُجواْيِب  عاِن الهَّحَّاِك عاِن اْبِن عابَّاس   ُهماا-ُاالا     أايْ  }فااتااقاباَّلاهاا راُّبااا ِبقاُبول  حاسان { -راِضيا اَّللَُّ عاناْ
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ماة  واَلا وُاْقصاان  فاكااواْ  سالاكا ُِّباا طارِيقا الساعادا  ََِا ْلقاهاا ِمْن غاْيِ  اِ  }واأاوْابااتااهاا واابااَ  حاساَنا{ يااْعِِن ساوَّى  ا
ُبُ  اْلماْوُلوُم ِف اْلعاا ِ  ُبُ  ِف اْليااْوِ  ماا يااناْ    .تااناْ

نَُّة  ِْ حا { قاالا أاْوُل اأْلاْ بااِر  أا ا ا ِرََّ َاُا فَّلاهاا  هاا ِإىلا اْلماْسِجِد }واُا هاا ِف ِ ْرقاة  وامحاْلاتاْ ْْتاا فاالافَّتاْ ماْرأاا ِحنيا والادا
هاا ِعْندا األحبارِ  ْعباِة  رونا او ، أبنا ِ فااواضاعاتاْ باُة ِمنا اْلكا واُوْم يااْوماِئ   يااُلونا ِمْن بااْيِ  اْلماْقِدِس ماا ياِلي احلْاجا

ِ ِه ال ُْم  ُموواُكْم وا ُا ِِنِْم   ؛نَِّ يراةا، فااتااناافا ا ِفيهاا اأْلاْحباارُ فااقاالاْ   اواْ  بِْن ا ِإمااِمِهْم واصااِحِب قُاْرَبا ُا أِلاِنَّاا 
، فاإِ  ِرََّ  أاما أاحاقاُكْم ُِّباا، ِعْنِدي  االاتُاهاا، فااقاالاْ  لاُه اأْلاْحبااُر  َلا وااْفعاُل  اِلكا َاُا ُْم  ُا حاقِّ ِنَّاا لاْو ُتِرُاْ  أِلا فااقاالا 

هاا فااتاُكوُن ِعْندا ماْن  اراجا ساهْ  ْْتاا لاِكنَّا وااْقَتاُِع عالاياْ هاا الَِِّت والادا ْ  أِلُمِّ ُااا لاَُتُِا اوُوا  النَّاِس  ِتْسعاَة ُمُه، فااْوطالاُقوا واُا
ُْر اأْلُْرُمنِّ فاأالْ  ْر  جاار ، قاالا السادِّيا  ُووا ِنا ماُهْم ِف اْلمااِ  عالاآ أانَّ ماْن ثاابا ا  واِعْشرِينا راُجاَل ِإىلا ِنا قاْوا أاْقالا

 قاالاُمُه ِف اْلمااِ  فاصاعادا فااُهوا أاْوىلا ُِّباا. 
ُهْم.  انا عالاآ ُُلِّ قاالام  اْسُم وااِحد  ِمناْ  واِقيلا  ُا

اوا  ُا ماُهُم الَِِّت  اوُوا ياْكتُاُبونا التاَّْورااةا فاأاْلقاْوا أاْقالا ُا ِرََّ فااْرتاافا ا فااْوقا ْ  ِبِاْيِديِهْم ِف اْلمااِ  واِقيلا   َاُا فااْرتاازَّ قاالاُم 
ُمُهْم واراساباْ  ِف الناَّْهِر، قاالاُه ُُمامَُّد ْبُن ِإْسحااقا وامجاااعاة . ِْ أاْقالا  اْلمااِ  وااَْنادارا

ِرََّ ُمْصِعَدا ِإىلا أاْعلاآ اْلمااِ  وا  َاُا ُمُهْم ِباْرِي اْلمااِ . واِقيلا  جاراى قاالاُم  ِْ أاْقالا  جارا
مُ  ِْ أاْقالا أاوَُّه ِف ِطني ، واجارا ِرََّ واقاا ا فااْوقا اْلمااِ  ُا َاُا ْرياِة اْلماا ِ واقاالا السادِّيا وامجاااعاة   باْل ثاابا ا قاالاُم   ُهْم ما ا جا

 ، ِرََّ َاُا ُهْم واقااراعاُهْم  ِرََّ راْأسا اأْلاْحبااِر واواِبياَُّهْم فا اِلكا قااْولُُه تااعااىلا فا اوابا ُِّباا اْلمااُ  فاساهاما َاُا انا  فَّلاهاا   واُا }واُا
ِرََّ ِف ُماالِّ النَّْصِب أايْ  َاُا { قااراأا محاْزاُة وااْلِكسااِئيا واعااِصم  بِتاْشِديِد اْلفااِ  فااياُكوُن  ِرََّ ِرََّ    َاُا َاُا نااهاا اَّللَُّ  ضاما

ِرََّ  َاُا ِفيِف فااياُكوُن  ُْ ِرََّ ِإىلا وااْفِسِه واضامَّهاا ِإلاْيِه َِبْلُقْرعاِة، واقااراأا اآْل اُرونا َِبلتَّ َاُا  ِف ُماالِّ الرَّْفِ  أاْي ضامَّهاا 
ِم ُسلاْيماانا ْبِن مااُوما  ، ِمْن أاْوَلا ِرََّ ْبُن آ انا ْبِن ُمْسِلِم ْبِن صاُدوقا َاُا  .-عالاْيِهماا السَّالا ُ -واقاا ا ِبِاْمرِواا، واُووا 

ُداوواُه. واقااراأا محاْزاُة وااْلِكسااِئيا واحاْفص  عانْ  ِرََّ ماْقُصورَا وااآْل اُرونا َيا َاُا   عااِصم   
ِرََّ مارْ  َاُا ُااافاالامَّا ضامَّ  ُااا واقاالا ُُمامَُّد ْبُن ِإْسحااقا ضامَّهاا ِإىلا  أاا ِإىلا وااْفِسِه با ا  َتا وااْسَتاْضا ا    االاِتهاا أا ِّ بااياْ

هاا ِإ اا شابَّْ  واباالاغاْ  ماباْ   َيَي حَّتَّ  بُُه ِف واساِطهاا َلا يُاْرقاآ ِإلاياْ ُااا ُِمْرااََب ِف اْلماْسِجِد، واُجِعلا َبا لاغا النِّسااِ  با ا 
تِيهاا ِبطاعااِمهاا واشارااُِّباا وا  انا َيْا هاا غاْيُُه، واُا ْعباِة َلا ياْصعاُد ِإلاياْ ِب اْلكا ُُلَّ يااْو   ِإَلَّ َِبلسالَِّم ِمْثلا َبا ُُلَّماا  ُمْوِنهاا  {

{ واأارااما َِبْلِمْحرااِب اْلُغْرفاةا، وااْلِمْحرااُب أاْشراُف اْلماجااِلِ  واُمقادَّ  ِرََّ اْلِمْحراابا َاُا هاا  ُمهاا، واُا اِلكا ما الا عالاياْ
ْحرااُب ِإَلَّ أاْن يُاْرتااقاآ ِإلاْيِه ُووا ِمنا اْلماْسِجِد، وايُاقااُل لِْلماْسِجِد أاْيَها ُِمْرااب  قاالا اْلُمباُِّم  َلا ياُكوُن اْلمِ 

عاةا أابْاوااب  فاِإ اا ما الا  هاا ساباْ ِرََّ ِإ اا  اراجا يُاْغِلُق عالاياْ َاُا انا  ُا هاا ُغْرفااتااهاا  ِبداراجاة ، واقاالا الرَّبِيُ  ْبُن أاوا      عالاياْ
 ُِ ُِهاَة ِف غاْيِ ِحيِنهاا، فاا تااِ  ِف الصَّْيِف }قاالا }واجادا ِعْنداواا ِرَْقَا{ أاْي فاا ُِهاةا الشِّ تااِ  وافاا هاةا الصَّْيِف ِف الشِّ
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ا؟ واأاْوكارا بااْعُهُهْم عالاْيِه، واقا  ةا  ماْعنااُه ِمْن أاْينا لاِك وا ا ا{ قاالا أابُو ُعبااْيدا الا  ماْعنااُه ِمْن أايِّ َا ماْرأاُ أاَّنَّ لاِك وا ا
ا؟ أِلانَّ  { أايْ  " َّنَّ أا "ِجهاة  لاِك وا ا    لِلساؤااِل عاِن اْلِْهاِة واأاْينا لِلساؤااِل عاِن اْلماكااِن }قاالاْ  ُووا ِمْن ِعْنِد اَّللَِّ

تِيهاا ِرَْقُاهاا ِمنا  انا َيْا ََ قاطا، ُا ْ تااْلُقْم ثاْد ِْ ماْرأاُ َلا ُااا اْلْانَِّة، فاايااُقو  ِمْن ِقْطِف اْلْانَِّة، قاالا احلْاساُن  ِحنيا ُوِلدا ُل 
ا؟ قاالاْ   ُووا ِمْن ِعْنِد اَّللَِّ تاكالَّماْ  واِويا صاِغياة  }ِإنَّ اَّللَّا يااْرَُُق ماْن يا  ِرََّ  أاَّنَّ لاِك وا ا شااُ  ِبغاْيِ َاُا

}  .ِحسااب 
َْماة  واِويا عالاآ  اِلكا  ِرََّ عاْن  واقاالا ُُمامَُّد ْبُن ِإْسحااقا  ُثَّ أاصااباْ  باِِن ِإْسراائِيلا أا َاُا اُِاا حاَّتَّ ضاُعفا  ِمْن حا

ُاراجا عالاآ باِِن ِإْسراائِيلا  ِْ ِسِنِّ واضاُعْفُ  عاْن محاِْل  َا باِِن ِإْسراائِيلا   فااقاالا  ، محاِْلهاا فا ُبا ُا تااْعلاُمونا وااَّللَِّ لاقاْد 
افااُعوواا ما واأاصاابااناا ِمنا السِّ ياْكُفُلهاا بااْعِدي؟ قااُلوا  وااَّللَِّ لاقاْد جاِهدْ  ماْرأاا بِْنِ  ِعْمراانا فاأاياُكمْ  ناِة ماا تااراى، فااتادا

ُاراجا السَّْهُم عالاآ راُجل   ِ  فا هاا َِبأْلاْقالا ُدوا ِمْن محاِْلهاا بُدًّا، فااتااقااراُعوا عالاياْ نااُهْم ُثَّ َلاْ َيِا  ِإْسراائِيلا َناَّار  ِمْن باِِن بااياْ
انا اْبنا عامِّ ماْرأاا فاحامالاهاا، فااعارافاْ  ماْرأاُ ِف واْجِهِه ِشدَّةا ُمْؤوا  ِة  اِلكا عالاْيِه يُاقااُل لاُه  يُوُسُف ْبُن يااْعُقوبا واُا

َُقُاناا، فاجاعالا  َا يُوُسُف أاْحِسْن َِبَّللَِّ الظَّنَّ فاِإنَّ اَّللَّا ساياْ ُُلَّ  فااقاالاْ  لاُه   يُوُسُف يُاْرَاُق َِاكااِِناا ِمْنُه، فااياْأتِيهاا 
هاا  ُ، فااياْدُ ُل عالاياْ ِنيساِة أاَّْنااُه اَّللَّ هاا ِف اْلكا ْسِبِه َِاا ُيْصِلُحهاا فاِإ اا أاْم الاُه عالاياْ ُا ِرََّ فايااى ِعْنداواا يااْو   ِمْن  َاُا

َِْق، لاْي ا ِبقاْدِر ماا َياْ  ، فاْهاَل ِمنا الرِّ ا قاالاْ   ُووا ِمْن ِعْنِد اَّللَِّ َا ماْرأاُ أاَّنَّ لاِك وا ا تِيهاا ِبِه يُوُسُف، فاايااُقوُل  
.  ِإنَّ اَّللَّا يااْرَُُق ماْن ياشااُ  ِبغاْيِ ِحسااب 

ِرََّ قاالا  ِإنَّ الَِّ ي قادارا عالاآ أاْن َياْ  َاُا ُِهاِة ِف غاْيِ ِحيِنهااقاالا أاْوُل اأْلاْ بااِر فاالامَّا راأاى  اِلكا  ِمْن  ِتا ماْرأاا َِبْلفاا
َاْوجاِِت وايااهابا ِل والاَدا ِف غاْيِ ِحيِنِه ِمنا اْلِكباِ فاطاِم ا ِف الْ  والاِد، وا اِلكا غاْيِ ساباب  لاقااِمر  عالاآ أاْن ُيْصِلحا 

َاُا  انا  اوُوا قاِد اوْاقاراُضوا واُا  ِرََّ قاْد شااخا واأاِي ا ِمنا اْلوالاِد. أانَّ أاْولا بااْيِتِه ُا
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 (امليسَّرُ  فسيُ )التَّ 
 .أمجعنيا  هِ وصحبِ  هِ وعلآ آلِ  ،د  نا ُممَّ علآ وبيِّ  وَبركا  ما صلَّآ هللا وسالَّ و  ،للِ  واحلمدُ  ،هللاِ  بسمِ القار   

 [ 1]الكهف   {اْلِكتاابا واَلاْ َياْعاْل لاُه ِعواَجااحلْاْمُد َّلِلَِّ الَِّ ي أاوْازالا عالاآ عاْبِدِه }تعاىل   هللاُ  قالا 
، وَل القرآنا  -صالَّآ اَّللَُّ عالاْيِه واسالَّما - د  ُممَّ  هِ ورسولِ  هِ علآ عبدِ  فأوزلا   ي تفهَّلا الَّ  للِ  هُ ُلا   اْلميلُ  نا ُ الثَّ 

 .عن احلقِّ  ن امليلِ شيَئا مِ  فيهِ  َيعلْ 
ُْم أاْجَرا قاايَِّما} ُا ِِ أانَّ  را اْلُمْؤِمِننيا الَِّ ينا يااْعماُلونا الصَّاحِلاا َسا شاِديَدا ِمْن لاُدْوُه وايُاباشِّ َنا )  لِيُاْنِ را ِبْا (  2حاسا

ُِِثنيا ِفيِه أاباَدا  [ 3-2]الكهف   {ماا
ُا  فيهِ  ُتاََب مستقيَما، َل ا تالفا   هللاُ  هُ جعلا  ،  هِ ن عندِ مِ  شديد   ن ع اب  مِ  الكافرينا  ؛ لين را وَل تناق
ِِ الصَّ  األعمالا  يعملونا   ينا الَّ  هِ ورسولِ  َبللِ  قنيا املصدِّ  را ويبشِّ    ، يقيمونا ةُ اْلنَّ   ووا ُم ثواََب جزياَل  ، ِبنَّ احلا

 أبَدا.  هُ َل يفارقووا  عيمِ ِف و ا النَّ 
ُ والاَدا}  [ 4]الكهف   {وايُاْنِ را الَِّ ينا قااُلوا اَّتَّا ا اَّللَّ

نيا  بهِ  وين را   ا. ولدَ  هللاُ   ا وا  اَّتَّ قالُ   ينا الَّ   املشُر
ِ َبَ  ماا} ِلماَة َّتاُْرُج ِمْن أافْاوااِوِهْم ِإْن يااُقولُونا ِإَلَّ ُا ِْ ُا ُبا ئِِهْم ُا ُْم ِبِه ِمْن ِعْلم  واَلا آِلَبا  [ 5]الكهف  {ُا

نيا  وؤَل ِ  عندا  لي ا  ما َل يكنْ الولدِ  ا ِ ن اَّتِّ مِ  للِ  هُ علآ ما يادَّعووا  ن العلمِ مِ  شي    املشُر هم أسالفِ  عندا  ،ُ 
ا ََب.  قوََل إَلَّ  هم، ما يقولونا ن أفواوِ مِ  ِت َّترجُ الَّ  نيعةُ الشَّ  املقالةُ  و هِ   ْ ووم، عاُظما قلَّدُ   ينا الَّ   ُ 
ْ يُاْؤِمُنوا ُِّبا اا احلْاِديِث أاساَفاْ } رِِوْم ِإْن َلا ِ    وااْفساكا عالاآ آ ا  [ 6]الكهف   {فاالاعالَّكا َبا

وا ُّب ا  َل يصدِّقُ  ، إنْ هم عنكا وإعراضِ  كا توِلِّ قومِ  غمًّا وحزَم علآ أثرِ  كا وفسا  ُمْهِلك   -دُ َ ُممَّ - كا فلعلَّ 
 . وا بهِ ويعملُ  القرآنِ 

ُوْم أايااُهْم أاْحساُن عامااَل } ُلوا ُااا لِنااباْ َِيناَة   [ 7]الكهف   {ِإمَّ جاعاْلناا ماا عالاآ اأْلاْرِض 
ِِ مِ  األرضِ  نا ما علآ وجهِ إمَّ جعلْ  اََل  ن املُلوقا  عماَل  وم  أياهم أحسنُ ها؛ لنُتبا ألولِ   ُا، ومنفعةَ مجا
الًّ عماَل  هم أسوأُ نا، وأيا بطاعتِ   . َا يستحقا  َبملعاصي، وَنزيُ 
 انتهى

 م   َ  اخلض  رِ  ةر ، وقص    ن الق رآنِ يف س  واها م  ِ  مل ي ردْ  عل  ى قص      ِْ اش تملَ  الُه  فِ  ، س  ورةر  للاال إل  ه إال  الشاايخ  
 ابلق   رآنِ  نوي   هِ ، والت  ابحلم    ِ  ِْ ق   َ تِ ، وافتر ورةِ الس       يف ه   ذهِ إال   مل أتتِ  الثر ال   ث   ، ه   ذهِ ذي الق   رنيِ  ةر موس   ى، وقص     

َُِتاَب َوملَْ جَيَْعْ  َلهر ِعَوًجا  } ما  على ك  ِ  مشتم    م  قيِ   { فهو كتاب  ( قَ يِ ًما1احْلَْم ر َّللِِ  ال ِذي أَنْ َزَل َعَلى َعْبِ ِه اْل
كم ا   ا َ الن    ب هِ  س ولر الر   لين ذرَ  الق رآنَ  أن زلَ  ، للار هو اإلنذارر  واحلُمةر  هِ ن إنزالِ مِ  ، وال ايةر وا بهِ إذا عملر  العبادَ  ينف ر 
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نْ  ب ِ هِ  أِلرنْ ِذرَكرمْ }تع اىل:  ق الَ  ْرَآنِ  فَ ذَكِ رْ }تع اىل:  ويق  ولر  ،[19]األنع ام: {بَ لَ  َ  َوم َ نْ  اِبْلق  ر ، [45] : {َوِعي   ِ  خي ََا ر  م َ

رَ } للاِ  هم أب َ لين   ذرَ  هر َوي رَبش   ِ  ن   ْ ْن َل ر ِ يً ا م   ِ ا ش   َ ِذَر أَبْس   ً ا لِي رن   ْ  ذارةر ، الن    ِ ذارةِ والن    ِ  ابلبش   ارةِ  ج   ا َ  { إذن الق   رآنر قَ يِ م   ً
 .هِ ن عذابِ مِ  جاةِ والن   ابلُرامةِ  للمالمنيَ  ، والبشارةر للاِ  بعذابِ  ارِ للُف  
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 (ك  الِ )ُموطَّأُ ما 
 األوبياااا ِ  أشااارفِ  علاااآ ال ُ والساااَّ  الةُ والصاااَّ  ،العاااالامنيا  ربِّ  للِ  احلمااادُ  حيِم،الااارَّ  محنِ الااارَّ  هللاِ  بسااامِ القاااار   
   اإلماِ  مالك   أِ ِف موطَّ  قالا ؛ ا بعدُ أمَّ  ،أمجعنيا  وصحِبهِ  آِلهِ  وعلآ د  ُممَّ  وبيِّنا ،واملرسلنيا 

ُب السَّلاِف ِف    اْلِقرااضِ َبا
ا ُه ِقرااضااَ دا رَُّه ِعنااْ الا أاْن يُقااِ لَّفا اْلمااا أالاُه الااَِّ ي تاسااا اََل، ُثَّ سااا اَل مااا لافا راجااُ قاااالا ماالاِاك    قاالا مااِلك   ِف راُجل  أاسااْ

ُا ماالاُه ِمْنُه، ُثَّ ياْدفااعاُه ِإلاْيِه ِقرااَضا ِإْن شاا ا    .أاْو َُيِْسكاُه«»َلا ُأِحبا  اِلكا حاَّتَّ يااْقِب
هُ فاأاْ بااُه  ىلا راُجل  مااََل ِقرااَضاقاالا مااِلك   ِف راُجل  مافا ا إِ  لاَفا ،أاوَُّه قاِد اْجتاما ا ِعْندا  ،واساأالاُه أاْن ياْكتُاباُه عالاْيِه سااا

هُ  ََّ لِّفاُه ِإ ُه، ُثَّ ُيسااا ُه ماالااا ُا ِمنااْ ِب َّتَّ يااقااْ . حااا با  الااِكا ةا أاْن قاااالا  َلا ُأحااِ ِإَّنااَّاا  الااِكا خمااافااا كاُه. وا ا ا، أاْو َُيْسااِ  ِإْن شااا
راُه عاْنهُ ياُكونا قاْد وااقاصا ِفيِه، فااُهوا  ُرو  َيُِبا أاْن يُاؤا ِّ ُه، فااا اِلكا ماكااْ ُه ِفيِه ماا وااقاصا ِمنااْ ه  واَلا َياااُوَُ عالاآ أاْن يازِيدا

 ."واَلا ياْصُلحُ 
ُب    اْلُمحااساباِة ِف اْلِقرااضِ َبا

ا اََل ِقرااضااَ ل  مااا ل  مافااا ا ِإىلا راجااُ راِبحا  ،قاااالا ماالااِك   ِف راجااُ لا ِفيااِه فاااا نا الااّرِْبحِ  ،فااعامااِ تاُه مااِ  ،فاااأارااما أاْن َيْا ااُ ا ِحصااَّ
َئا ِإَلَّ  ياْ ُه شااا ي لاااُه أاْن َيْا ااُ ا ِمنااْ باغااِ . قاااالا  »َلا يااناْ اِل غاائاِاب  اِحُب اْلمااا ِإْن أا ااا ا واصااا اِل، وا اِحِب اْلمااا راِة صااا  ِباهااْ

َئا فااُهوا لاُه ضااِمن ، حاَّتَّ َُيْسابا ما ا اْلمااِل ِإ اا اقْاتاسامااُه« ياْ   .شا
َّتَّ َياْهااُ  ا، حااا ُهمااا اُل غاائاِاب  عاناْ الا وااْلمااا باا، وايااتاافااصااا نْيِ أاْن يااتاحااسااا وَُ لِْلُمتااقااِرضااا اُل را قاااالا ماالااِك   »َلا َياااُ اْلمااا

  .فااياْستااْوِف صااِحُب اْلمااِل راْأسا مااِلِه، ُثَّ يااْقتاِسمااِن الّرِْبحا عالاآ شاْرِطِهماا«
اُؤُه، فاااأاْمراُُ  قاالا مااِلك   ِه ماياْان . فاطالاباااُه ُغرامااا انا عالايااْ ااا ْلعاَة. واقاااْدُ  َتااى باِاِه سااِ ا. فااشااْ اََل ِقرااضااَ ل  أا ااا ا مااا وُه ِف راجااُ

رْ د  غااِئب  عاْن صااحِ بِباالا  ْيِه عااا رابَّح  بااانيِّ  ِب اْلمااِل. واِف يادا ُلهُ ض  مااُ ُ وا  فاهااْ ْرُض فااياْأ ااُ فاااأارااُموا أاْن يُابااااعا ُاااُُم اْلعااا
اِل فااياْأ ااُ ا  اِحُب اْلمااا را صااا َّتَّ َياْهااُ ْي   حااا رااِض شااا ِح اْلقااِ ْن رِبااْ ُ  مااِ نا الااّرِْبِح، قاااالا  َلا يُاْؤ ااا تاُه مااِ  ماالاااُه، ُثَّ ِحصااَّ

ايااْقتاِسما    ."اِن الّرِْبحا عالاآ شاْرِطِهما
ما  اِل، واقاسااا زالا راْأسا اْلمااا راِبحا. ُثَّ عااا را ِفيااِه فاااا ا. فااتاجااا اََل ِقرااضااَ ل  مااا ل  مافااا ا ِإىلا راجااُ  الااّرِْبحا. قاااالا ماالاِاك   ِف راجااُ

. قاااالا  شااهوم   ِباْهراةِ  ،فاأا ا ا ِحصَّتاُه، واطاراحا ِحصَّةا صااِحِب اْلمااِل ِف اْلماالِ  ُوْم عالاااآ  الاِاكا هادا َلا َتاااُوَُ  أاشااْ
َئا رامَُّه حاَّتَّ ياْستااْوِفا صااِحُب اْلماا ياْ انا أا ا ا شا ِإْن ُا ُة الّرِْبِح ِإَلَّ ِباْهراِة صااِحِب اْلمااِل، وا ِل راْأسا ماالاِاِه، ِقْسما

نااُهماا عالاآ شاْرِطِهمااُثَّ يااْقتاِسمااِن ماا باِقيا    ." بااياْ
ل  مافااا ا إِ  نا الااّرِْبِح، قاالا ماالاِاك   ِف راجااُ ُتكا مااِ ِ ِه ِحصااَّ الا لاااُه  وااا ا اُه فااقااا لا ِفيااِه، فاجااا ا فااعامااِ اََل ِقرااضااَ ل  مااا ىلا راجااُ

ُه، واراْأسُ  ي ِمثْالااا ُِ لِنااْفسااِ  ْ ْد أا ااا ِدي، قاااالا  واقااا ر  ِعنااْ ُه،   ماالااِكا واافااِ لااا اُل ُُ را اْلمااا َّتَّ َياْهااُ با  الااِكا حااا »َلا ُأحااِ
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ُرما فااُيحااِسباُه حاَّتَّ َياْ  ا، ُثَّ ياااا نااُهمااا مااِن الااّرِْبحا بااياْ ِه ُثَّ يااْقتاسااِ لا ِإلايااْ . واياصااِ ِه ُصلا راْأُس اْلمااِل. وايااْعلاما أاوااَُّه واافااِر  ِإلايااْ
ُب ُحُهوُر اْلمااِل، خمااافاةا أاْن ياُكونا اْلعااِمُل قاْد وااقاصا فِ  يِه. فااُهوا َيُِبا أاْن اْلماالا ِإْن شاا ا، أاْو َياِْبُسُه. واِإَّنَّاا َيِا

زاعا ِمْنُه واأاْن يُِقرَُّه ِف ياِدِه«  .َلا يُاناْ
ُب جااِمِ  ماا جاا ا ِف اْلِقرااضِ   َبا

 اَ حسبر الشيخ  
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 ( ةِ املرسلا  واعقِ الصَّ ُر تصا خمُ )
 هاامَّ ، اللَّ أمجعاانيا  هِ وصااحبِ  هِ ، وعلااآ آلااِ د  نااا ُممااَّ علااآ وبيِّ  ما وساالَّ  آ هللاُ وصاالَّ  ،العاااملنيا  ربِّ  للِ  احلماادُ القااار   

ُِ  اغفااارْ  ِه    ِف  -تعااااىل هللاُ  هُ رمحاااا - مِ القااايِّ  ابااانُ  إلماااا ُ ا قاااالا . واملساااتمعنيا  نا وللحاضااارينا لشاااي  رِ تصاااا "خمُ ُتاباااِ
 " لةِ واملعطِّ  ةِ علآ اْلهميَّ  مِّ ِف الرَّ  ةِ املرسلا  واعقِ الصَّ 

 قالا رمحاُه هللاُ تعاىل وغفرا لُه 
ُ عالاْيِه واسالَّما -اْلواْجُه اْلِعْشُرونا  أانَّ النَِّبَّ  رًّا قسَما قاْد أاْقساما  -صالَّآ اَّللَّ ُم ِبِعبااِمِه ) صااِمقَا َبا ِمنا ِإنَّ اَّللَّا أاْرحا

ِة ِبوالاِدواا ُامااِل الرَّمْحاِة، واأاِنَّاا حاِقيقاة  َلا َماااَِ (اْلوااِلدا  ُِ ا ِإثْاباا صالَّآ اَّللَُّ عالاْيِه -يَّة ، وامارَّ راُسوُل اَّللَِّ ، واِف وا ا
ِْ ِبِطْفل  أاْرضاعاْتُه، فااقاالا النَِّبا  -واسالَّما  ُُلَّماا مارَّ اواْ   ، واُا صالَّآ اَّللَُّ عالاْيِه -َِبْمراأاة  ُأِصيباْ  ِف السَِّبِْ
َة أاتااراْونا واِ ِه طاا )  -واسالَّما  ، واِويا قااِمراة  عالاآ أاْن َلا تاْطراحاُه،   قااُلوا  ( والاداواا ِف النَّاِر؟رِحا َا راُسولا اَّللَِّ َلا 

ِ ِه ِبوالاِدواا)فااقاالا   ُم ِبِعبااِمِه ِمْن وا ِة حاِقيقاَة فاارامْحاُة اَّللَِّ أاْوىلا ِبِاْن تاُكونا  ،(اَّللَُّ أاْرحا اواْ  رامْحاُة اْلوااِلدا ُا  فاِإْن 
ُااا. ََا فاارامْحاُة اْلوااِلداِة َلا حاِقيقاةا  اواْ  رامْحاُة اَّللَِّ َمااا ِإْن ُا هاا، وا  حاِقيقاَة ِمناْ

تااواى{ اْلِمثااُل الثَّاِلُث  ِف قااْوِلِه   ْرِس اسااْ دا  [5]طاه }الرَّمْحاُن عالاااآ اْلعااا ة  ِعنااْ ِقيقااا ْرآِن حا نا اْلقااُ ِ  مااِ َا ْبِ  آ ِف سااا
وا ِف  َ ، ُثَّ اْ تاالافااُ ُْم قااُلوا  ُووا َمااا يِ  ِفراِق اأْلُمَِّة ِإَلَّ اْلْاْهِميَّةا واماْن واافااقاُهْم، فاِإِنَّ ُهْم مجِا ناْ ُهوُر عااا َِِه، وااْلماشااْ َمااااا

ُهْم وابادَّعا  ، واقاالاااْ  ِفْرقاااة  مااِ ماا حاكااُه اأْلاْشعاِريا عاناْ را ، أاْي مالاااكا واقااهااا تااْوىلا ُهْم  باااْل ُهْم واضالَّلاُهْم ِفيِه َِاْع ا اسااْ ناْ
ا َلا  ماْع ا قاصادا واقبلا  ا ُُلاهااا را واْجهااَ ةا عاشااا َااتِِه َياْتاِمُل َخاْسااا اْلعاْرِس، واقاالاْ  ِفْرقاة  ُأْ راى  باْل ُووا َُمْمال  ِف َمااا

ِطل  ِمِن يُاْعلامُ  ا الَِّ ي قااُلوُه َبا  اثْانانْيِ واأاْرباِعنيا واْجَها  أايااهاا اْلُمرااُم ِإَلَّ أامَّ وااْعلاُم اوِْتفاا ا احلْاِقيقاِة عاْنُه َِبْلعاْقِل، وا ا
ُ تااعااىلا بِ  ِ  اْلعاراِب الَِّ ي  ااطابااناا اَّللَّ ماُه وااْوعااِن  ُمْطلاق  أاحاُدواا  أانَّ لاْفظا اَِلْسِتوااِ  ِف ُاالا ُلغاِتِهْم واأاوْازالا ُِّباا ُاالا

ُه وااْستااواى{ واُمقايَّد ، فااْلُمطالَُّق ماا يُوصاْل ماْعنااُه ِباْرف  ِمْثُل قااْوِلِه   ا ماْعنااُه  [14]القصص   }والامَّا باالاغا أاُشدَّ واوا ا
ثاُة أاْضرااب   أاحاُدواا  مُ  ُِ وااْستااواى الطَّعااُ ، واأامَّا اْلُمقايَُّد فااثاالا ُملا واَتاَّ، يُاقااُل  اْستااواى الناَّباا   "ِإىلا ا "قايَّد  بِ ُا

قاْوِلِه   ن  ِإىلا السَّْطحِ  [ 29]البقرة  }ُثَّ اْستااواى ِإىلا السَّمااِ {ُا  واِإىلا اْلُغْرفاِة، واقاْد  اُارا ُسْبحااواُه وااْستااواى ُفالا
ا اْلمُ  ُِتااِبِه  ِف اْلبااقاراِة ِف قااْوِلِه تااعااىلا   "ِإىلا ا " بِ  ع وا ا }ُووا الَِّ ي  الاقا لاُكْم ماا ِف اأْلاْرِض ِف ماْوِضعانْيِ ِمْن 

يَعا ُثَّ اْستااواى ِإىلا السَّمااِ { }ُثَّ اْستااواى ِإىلا السَّمااِ  واِويا   جدةِ السَّ ِذ ِف ُسوراِة واالثَّا  [29]البقرة   مجِا
ُر أاْلفااظاُهْم بااْعُد ِإْن  [ 11]فصل    ُم اان { ُاماا ساناْ ُُُرُه واواْ ُُ ا َِاْع ا اْلُعُلوِّ وااَِلْرتِفااِع ِبِِمْجااِع السَّلاِف،  واوا ا

 .ُ  شاا ا اَّللَّ
قاْوِلهِ واالثَّاِذ  ُمقايَّد  ِبعالاآ   {قااْوِلِه  و  [13]الز رف   {ُظُهورِهِ  عالاآ لِتاْستااُووا}  تعاىل ُا ِْ عالاآ اْْلُوِميِّ  }وااْستااوا

اُل ِبِِمْجااِع  [29]الفتح  }فااْستااواى عالاآ ُسوِقِه{واقااْوِلِه   [44]ووم  ا أاْيَها ماْعنااُه اْلُعُلوا وااَِلْرتِفااُع وااَِلْعِتدا واوا ا
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اُ  وااْْلاشاباةا الَِِّت تُاعادِّي اْلِفْعلا ِإىلا اْلماْفُعوِل ماعاُه، َناْوا  اْستااواى اْلما  ما ا أاْوِل اللاغاِة، الثَّاِلُث  اْلُمِقراونا ِبوااِو 
ِمِهْم، لاْي ا ِفيهاا ماْع ا اْستااْوىلا اْلبااتَّةا، واَلا وااقالاُه أاحاد  اواا، واوا َِاْع ا ساو  الا ُا  ِ ِه ماعااِذ اَِلْسِتوااِ  اْلماْعُقولاِة ِف 

ُرو الناحااِة ِمَّْن سالاكا طارِيقا اْلُمعْ  ْن أائِمَِّة اللاغاِة الَِّ ي مِ  ُْم، واِإَّنَّاا قاالاُه ُمتاأا ِّ تازِلاِة وااْلْاْهِميَِّة، يُاْعتاماُد قااْوُُ
ُحُه   يُاواضِّ

ْ يااُقوُلوُه وااْقاَل، فاِإوَُّه َُمااواراة  َِبْلكاِ ِب واِإَّنَّاا قاا ُهْم  اْلواْجُه الثَّاِذ  أانَّ الَِّ ينا قاالُوا  اِلكا َلا بااطَا وامحاْاَل ِمناْ ُلوُه اْسِتناْ
لاوا  ، وااْستادا  ِبقاْوِل الشَّاِعِر   لِلاْفظاِة اْستااواى عالاآ اْستااْوىلا

 ِمْن غاْيِ ساْيف  أاْو ما   ُمْهرااقِ    قاِد اْستااواى ِبْشر  عالاآ اْلِعرااقِ 
ا اْلبااْيُ  لاْي ا ِمْن ِشْعِر اْلعاراِب ُاماا ساياْأِت باايااوُُه.   واوا ا

نْ  اِر، واَلاْ َياْعالاُاوُه مااِ ْوكااا ُعوا  اِلكا أاْوكاُروُه غااياةا اإْلِ َِا راِب، قاااالا اباْاُن  اْلواْجُه الثَّاِلُث  أانَّ أاْولا اللاغاِة لامَّا  لُغاااِة اْلعااا
؟ فااقاالا  َلا  وا  اأْلاْعرااِبِّ واقاْد ُسِئلا  واْل ياِصحا أاْن ياُكونا اْستااواى َِاْع ا اْستااْوىلا ا وااُ ، واوااا ا تااْعِرُف اْلعاراُب  اِلكا

اِبِر أائِمَِّة اللاغاِة. ُا  ماْن أا
ُِتااِبِه  قاالا  اْلقاْوُل ِف أانَّ اَّللَّا ُمْستاو  عالاآ عاْرِشِه، ُثَّ  اُارا   "ِشعااِر الدِّينِ "اْلواْجُه الرَّاِبُ   ماا قاالاُه اْْلاطَّاِبا ِف 

ِ ِه اآْلِي أانَّ اَّللَّا تااعااىلا ِف السَّمااِ  ُمْستاو  عالاآ اْلعاْرِس، وا اأْلاِملَّةا ِف اْلُقرْ  قاْد آِن ُثَّ قاالا  فادالَّ ماا تاالاْوتُُه ِمْن وا
ُْم ِعْندا اَِلبِْتهااِل واالرَّْغباِة ِإلاْيِه وا  ِهْم ِبِاْن ياْدُعوا راُّبَّ ِهْم واعاامِّ ِْ عااماُة اْلُمْسِلِمنيا  ااصِّ يااْرفااُعوا أاْيِديااُهْم ِإىلا  جارا

ُوْم ِبِانَّ اْلماْدُعوَّ ِف السَّمااِ  ُسْبحااواُه.  السَّمااِ ، وا اِلُكْم َِلْسِتفااضاِة اْلِعْلِم ِعْندا
ِ ، واواازاعا ِفيِه ِإىلا باايْ  َاعاما بااْعُهُهْم أانَّ اَِلْسِتواا ا وااُوناا َِاْع ا اَِلْسِتيالا    َماُْهول  َلْا يااُقْلُه شااِعر   ِإىلا أاْن قاالا  وا

ُ  عا  ِ  لاكاانا اْلكاالا انا اَِلْسِتوااُ  وااُوناا َِاْع ا اَِلْسِتيالا ُا ِة،  ماْعُروف  ياِصحا اَِلْحِتجااُج ِبقاْوِلِه، والاْو  ِدأا اْلفااِئدا
ِِ وااأْلاراِضنيا وا قاْطر  وابُاْقعاة  ِمنا السَّما  وعلآأِلانَّ اَّللَّا تااعااىلا قاْد أاحااطا ِعْلماُه واُقْدراتاُه ِبُكلِّ شاْي    َتاْ ا ما واا

ِر، ُثَّ ِإنَّ اَِلْسِتيالا ا ِإَّنَّاا يااتاحاقَُّق ماْعنااُه ِعْندا  ُْ ْنِ  ِمنا الشَّْيِ ، اْلعاْرِس، فاماا ماْع ا َّتاِْصيِصِه اْلعاْرسا َِبل ِّ اْلما
ا لاْفظُُه  فاِإ اا واقا ا الظَّفاُر ِبِه ِقيلا ا  ُه؟ وا ا ِ  بااْعدا انا ُونااكا حاَّتَّ يُوصافا َِبَِلْسِتيالا ُا ْستااْوىلا عالاْيِه، فاأايا ماْن   

 واُووا ِمْن أائِمَِّة اللاغاِة.
 .املستعانر  ، للار اَ حسبر الشيخ  
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 ( اظرِ النَّ  )روضةُ 
وعلآ  د  نا ُممَّ علآ وبيِّ  وَبركا  ما وسلَّ  آ هللاُ ، وصلَّ العاملنيا  ربِّ  للِ  ، احلمدُ حيمِ الرَّ  محنِ الرَّ  هللاِ  القار   بسمِ 

تابِ  -تعاىل هللاُ  هُ رمحا - قدامةا  ابنُ  ينِ الدِّ  قُ موفَّ  اإلسال ِ  شيخُ  قالا  . ابعنيا والتَّ  هِ آل " ِف اظرِ النَّ  "روضةِ  ِفُ 
   األمرِ  َببِ  ةِ تتمَّ 

  مسألة  
ُِ  الفقها ِ  ِف قولِ   اقتهآ الوجوبا  ا عن القرائنِ مَ متجرِّ  األمرُ  إ ا ورما   . منيا املتكلِّ  وبع
ِِ ا أمَّن الدَّ ألِنَّ  ؛اإلَبحةا  يهم  يقتهبعهُ  وقالا   . علآ اليقنيِ  هُ محلُ   ، فيجبُ مستيقنة   هيا ، فرجا
ُُ  وقالا   الوجوبُ  فيهِ  ما يشَتكُ  علآ أقلِّ  األمرِ  ن تنزيلِ مِ  بدَّ َل  هُ ؛ ألوَّ دبا   يقتهي النَّ املعتزلةِ  بع
 فغيُ  هِ بَتُِ  العقابِ  ا لزو ُ ، أمَّ ، وو ا معلو   هِ ن ترُِ مِ   ي   هُ فعلا   ، وأنَّ هُ واقتهاؤُ  الفعلِ    طلبُ وووا  دبُ والنَّ 

 . فيهِ   فُ توقَّ ، فيُ معلو   
َاما هُ طلبُ  ، فيصحا حسن   ، واملندوبُ َل غيا  املطلوبِ  علآ حسنِ  يدلا  لبُ ، والطَّ طلب   األمرا  وألنَّ    ، وما 

 . علآ اليقنيِ  لُ حما ، فيُ األمرِ   عليها مطلقُ   َل يدلا  مرجةَ  علآ  لكا 
 املعىن على القرالنِ  يف حت ي ِ  ، واملعو لر معناهر  وخيتلفر  يتيت على وجوه   املعروفةِ  هِ بصي تِ  األمرَ  أن   الواق ر الشيخ  
  واملشهورر  أخرع ويتيت ملعان   ويتيت لالستقبابِ  ويتيت للوجوبِ  أخرع، فهو يتيت لإلابحةِ  ة  وعلى أدل  

َالِفروَن َعْن أَْمرِِه }تعاىل:  هِ ؛ لقولِ للوجوبِ  هر أن   الفع ِ  طلبَ  نر ذي يتضم  ال   األمرَ  أن   قيحر والص   فَ ْلَيْقَذِر ال ِذيَن خير
َنة  أَْو يرِصيبَ هرْم َعَذاب  أَلِيم    ابلوجوبِ  على القولِ  ، واست ل  األمرِ  ن خمالفةِ مِ  رَ فقذ   [ 63]النور: {َأْن ترِصيبَ هرْم ِفت ْ

  ما كانَ   االستقبابَ إال   ال يفي ر  ، لو كانَ م(تر يت ألمرْ على أم   يشق    لوال أنْ : -َصل ى اَّلل ر َعَلْيِه َوَسل مَ - هِ بقولِ 
 .فيشق   هِ من فعلِ  ذي الب   ه هو ال  ؛ ألن  للوجوبِ  األمرَ  أن   يفي ر  يت(على أم   يشق     لوال أنْ ه: ، وقولر ة  مشق   فيهِ 
 

  األقسااا ِ  ا ألحاادِ موضااوعَ  هُ ُووااا   ؛ ألنَّ هِ ببياوااِ  ليلُ الاادَّ   ياارما ، حااَّتَّ علآ الوقاافِ    ووا ةُ الواقفيَّ   ْ وقالا  القار  
 .فيهِ  فُ وقا التَّ  ُها، فيجبُ أحدُ  دْ وجا ، وَل يُ أو عقل   بنقل   ما علا يُ  ا أنْ إمَّ 

 . سانِ اللِّ  أولِ  ، وقولِ ، واإلمجاعِ ةِ نَّ لسا ، واالكتابِ  ولنا  ظواورُ 
  ا الكتابُ أمَّ 

ناة  أاْو ُيِصيبااُهْم عا ااب  أالِيم {  تعاىل هُ فقولُ  ِر الَِّ ينا َُيااِلُفونا عاْن أاْمرِِه أاْن ُتِصيبااُهْم ِفتاْ   . [63]النور   }فااْلياْح ا
 . لكا  هُ ما حلقا  للوجوبِ  ُ  قتا مُ  هُ ، فلوَل أوَّ األمرِ  ِف خمالفةِ  األليمِ  والع ابِ  الفتنةِ  ح را 
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ُاُ   تعاىل هللاِ  ا قولُ وأيهَ  انا ِلُمْؤِمن  واَل ُمْؤِمناة  ِإ اا قاهاآ اَّللَُّ واراُسولُُه أاْمَرا أاْن ياُكونا  ُا ُم اْلِْيااُة ِمْن }واماا 
 [ 36]األحزاب  {أاْمرِِومْ 

ُعونا{ تعاىل   هُ وقولُ  ُعوا َل يااْرُا ُُم اْرُا ُا    ، والواجبُ األمرِ  امتثالِ  هم علآ تركِ  مَّ  [ 48]املرسالِ }واِإ اا ِقيلا 
 .هِ َتُِ ب  ا  ا ما يُ 

،  ، ب  ه  موصولة  كذلاَ   ، ولي َ ا  فية  أّن   مر وق  يرتوه  ، ، ف  "ما" موصولة  م  ذَ " أي: هو ما ير م  ذَ ما ير "الشيخ  
 .هِ رتكِ ب  م  ذَ ما ير هو : والواجبر 

 
  ةِ نَّ ن السا ومِ  القار  

ُ عالاْيِه واسالَّما - ِبَّ النَّ    أنَّ عاَب   بنُ  ما روى البا ُ  وا ، فرما إىل العمرةِ  احلجِّ  بفسخِ  هُ أصحابا  أمرا  -صالَّآ اَّللَّ
ن "ما    ْ ، فقالا غهبانا  -اعنه  هللاُ  رضيا - علآ عائشةا   م لا حَّتَّ  اوطلقا  ، ُثَّ ، فغهبا القولا  عليهِ 
 بهِ  اقَتنا    و ا أمر  قيلا  فإنْ  ( ُ با تاَّ فال أُ  َبألمرِ  وأم آمرُ  وما ِل َل أغهبُ )  "؟ فقالا هللاُ  هُ أغهبا  كا أغهبا 
 . علآ الوجوبِ  ما ملَّ 

، ملا للوجوبِ  هُ أمرا  ، ولوَل أنَّ هِ أمرِ  باعا هم اتِّ بَتُِ  هُ غهبا  لا ا علَّ إَّنَّ  -صالَّآ اَّللَُّ عالاْيِه واسالَّما - ِبا نا  النَّ قلْ 
 .هِ ن ترُِ مِ  غهبا 
.  ( صالة   ُلِّ   عندا  واكِ م َبلسِّ ْتُ ِت ألمرْ علآ أمَّ  أشقَّ  لوَل أنْ )  -صالَّآ اَّللَُّ عالاْيِه واسالَّما - ِبِّ النَّ  وقولُ 
 .اقتهآ الوجوبا  هُ أمرا  علآ أنَّ   ، فدلَّ شاقّ   غيُ  دبُ والنَّ 
.  ( ا أم شاف   إَّنَّ )  ؟ فقالا هللاِ  ذ َ رسولا   أأتمرُ  ْ قالا  (؟يهِ تِ لو راجعْ )  لبيرةا  -ال ُ السَّ  عليهِ - هُ وقولُ 
 . ِل فيهِ    َل حاجةا  ْ فقالا 

ُ عالاْيِه واسالَّما - ِبِّ النَّ  شفاعةِ  وإجابةُ   . لإلَيابِ  هُ أمرا   علآ أنَّ  نا  لكا إليها، فدلَّ  مندوب   -صالَّآ اَّللَّ
ن مِ  هِ أوامرِ  وامتثالِ  تعاىل هللاِ  طاعةِ  وا علآ وجوبِ م أمجعُ فإِنَّ  -عنهم هللاُ  رضيا - حابةِ الصَّ    إمجاعُ الثُ الثَّ 
  هِ بقولِ  ن اجملوسِ مِ  اْلزيةِ  وا أ  ا ، وأوجبُ هِ ا ع  ِبوامرِ عمَّ  -صالَّآ اَّللَُّ عالاْيِه واسالَّما - ِبِّ النَّ  سؤالِ  غيِ 
 .(الكتابِ  أولِ  ةا وا ُّبم سنَّ نا س)

 .(اسبعَ  هُ ... فليغسلْ )  هِ بقولِ  الولوغِ ن مِ  اإلم ِ  وغسلُ 
رِ  عندا  الةُ والصَّ  روا )  هِ وا بقولِ ُ   . (... فليصلها إ ا ُ 

اةا{.  }تعاىل هِ بقولِ  ُاةِ الزَّ  علآ إَيابِ  -عنهُ  هللاُ   رضيا - أبو بكر   واستدلَّ   واآُتوا الزَُّا
 .الوجوبِ  اعتقامِ هم علآ علآ إمجاعِ  ا َل َيفآ، يدلا ِمَّ   لكا   ووظائرُ 
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  -ومعندا - ، حسنا هُ ، فُالفا هُ عبدا  لو أمرا  دا يِّ السَّ  ؛ ألنَّ الوجوبِ  ن إطالقِ مِ  واعقلُ  غةِ اللا  أولا    أنَّ اب ُ الرَّ 
ُُ وتوب هُ لومُ   . هِ بَتُِ   ا  ا ، أو يُ هِ بَتُِ   بُ عاقا   ما يُ ، والواجبُ األمرِ  ةِ ملُالف هِ ِف عقوبتِ  الع رُ  وحسنا  هُ ي
 . لكا   ْ أوجبا  ريعةا الشَّ  ؛ ألنَّ العقوبةُ   ِ ا لزما   إَّنَّ قيلا  فإنْ 
  َل  عليهِ  هُ ما ، أو حرَّ ِف الفعلِ  لهُ  ، ولو أ نا َا يقتهي اإلَيابا  دُ يِّ إ ا أتآ السَّ  هُ طاعتا   ْ ا أوجبا نا  إَّنَّ قلْ 

 . عليهِ  َيبْ 
}أافااعاصاْي ا   وقالا  ،[ 6]التحرأ   أاماراُوْم{ْعُصونا اَّللَّا ماا   }َل ياا تعاىل هللاُ  . قالا معصية   األمرِ  خمالفةا  وألنَّ 

 . " ِنتا فعصياْ  كا تُ أمرْ "   قالُ ويُ ، [93]طه   أاْمِري{
   اعرُ الشَّ  وقالا 

َما فعصيتِن  6أمرتك أمرا جا
 [36]األحزاب  فااقاْد ضالَّ ضاالََل ُمِبيَنا{ }واماْن يااْعِص اَّللَّا واراُسولاهُ   تعاىل هللاُ  ؛ قالا للعقوبةِ  موجبة   واملعصيةُ 

 ، واإلَبحةُ وطلب     استدعا   األمرا  ؛ فإنَّ َبطل   " فهوا اليقنيُ  هُ ؛ ألوَّ علآ اإلَبحةِ  هُ   "َنملُ ن قالا ما  ا قولُ وأمَّ 
 .وإطالق   لهُ   ، بل إ ن  طلَبا وَل استدعا َ   ْ ليسا 

ا " مشَتا   "افعلْ هُ قولا  ن جعلا ما  وقد أبعدا   ؛ فإمَّ اَلقتها ِ  وبنيا    املن ُ  ي ووا ، الَّ هديدِ والتَّ  اإلَبحةِ  بنيا َُ
ِِ اللا  ِف وض ِ  ودركُ  فال   ا شئْ  "إنْ  " وفافعلْ   ا شئْ  "إنْ  " و"َل تفعلْ  " وم  "افعلْ قوُا  -هاُلِّ - غا
 ".تفعلْ 
ا أِنَّ  -قطَعا- ، ووعلمُ يغِ الصِّ  معاذ و هِ  ا تالفُ  إىل األفها ِ  ها يسبقُ ُلِّ   القرائنِ  م اوتفا ا رْ  لو قدَّ حَّتَّ 
ما ودركُ واحد   علآ مع َ  مَتامفةَ  أساميا   ْ ليسا  و ا  " ِف  أنَّ "يقو ُ  " وم  "قا ا قوُِ  بنيا  فرقةا التَّ  ،ُ 
 . هديدِ التَّ  قرينةِ  م ا  إطالق   نا فيهِ كُ ، وَل يشكِّ ضرورةَ  مُ علا يُ  ، وو ا أمر  مستقبل   ، و اكا ماض  
 .ُييِ للتَّ   ْ وضا َل يُ  هُ أوَّ  مُ علا يُ    هديدِ للتَّ    ْ وضا َل يُ  هُ فإوَّ   ي وعرفُ الَّ   ريقِ وَبلطَّ 
 نيِ لوجها  يصحا  "  َلاليقنيُ  هُ ؛ ألوَّ دبِ للنَّ     "ووا ن قالا ما  وقولُ 

ترمْ  َما اْعَملروا} بقرينةِ  ه ي ِ يتيت للت  الشيخ   هذا،   ي ركونَ   ةِ الل   أه ِ   عن َ حّت   معرو    وهوَ  [40]فصلِ: {ِشئ ْ
َِ افع ْ  ُرمْ  ِمنْ  احلَْق   َوقر ِ }، وأفع ر  أ  س فع ر   ما شْئ فررْ  َشا َ  َوَمنْ  فَ ْلي راْلِمنْ  َشا َ  َفَمنْ  َربِ  ُْ  [29]الُهف: {فَ ْلَي

 . ختي ًا، ب  هذا ت ي    لي َ 
 

رْ  الوجوب   يغةِ مقتهآ الصَّ  ا أنَّ نَّ  قد بياَّ ُها  أمَّ أحدُ  القار    .ةِ األملَّ ن م مِ َا ُ 
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انا  أنْ  ا يصحا و ا إَّنَّ  اذ  أنَّ الثَّ و  ََمةَ  الوجوبُ  لوُ    دبِ النَّ  ِف حدِّ  يد لُ  هُ ؛ ألوَّ ُ لكا   ، وَل ودََب و
 َُ  . ِف الوجوبِ  َوجوم   ، ولي ا كِ الَتَّ  جوا
رْ ةِ َبألملَّ  هم  املطالبةُ ما معا    فغايةُ الوقفِ  ا أولُ وأمَّ   موا.، وقد ُ 
وا فيما فُ ، ويتوقاَّ دبِ وا َبلنَّ يقولُ  هم  أنْ ، فيلزمُ كِ علآ الَتَّ  الفعلِ  اقتهآ  ترجيحا  األمرا  أنَّ وا مُ قد سلَّ  ُثَّ 
قولِ َاما   .دبِ النَّ  أصحابِ  ،ُ 
 . هِ مِ َجرَّ  عن الفائدةِ   للوض ِ  ، وإ ال   غةِ اللا  لواض ِ  شيَئا  فتسفيه   َل تفيدُ  يغةا الصِّ     ِبنَّ ا القولُ أمَّ و 

 راحُ ، واطااِّ القطاا ا  َااا َل يفياادُ  العماالِ  ها، وتركُ ُلِّ   واورِ ِف الظَّ  فُ وقا هم التَّ   لزما اَلحتمالِ  ملطلقِ وا فُ توقاَّ  وإنْ 
 .نونِ َبلظا  ا ثب ا وا إَّنَّ أُثرا  فإنَّ  ريعةِ الشَّ  أُثرِ 
 فصل  

    للار هر ، رمحَ اَ حسبر الشيخ  
َِ إمن  " ريعةِ الش   أكثرَ  "هاأكثرَ  ف ن  ه: "قولر  إليُم، للار  أحسنَ  القار    "نونِ ابلظ   ا ثب
 ؟أيش قالَ الشيخ  
 .نونِ َبلظا   ْ ا ثبتا وا إَّنَّ أُثرا  فإنَّ  ريعةُ الشَّ  القار  
،  ةِ بو  الن   بثبوتِ  ريعةِ الش   ، ثبوتر ةِ القطعي   تِ روراي  ن الض  هو مِ  ريعةِ الش   ، أص ر ريعةِ الش   ، ال أص َ يري ر الشيخ  
 القط َ  ا ال تفي ر أّن   معرو    اآلحادِ  ، وأخبارر واألساني ِ  واايتِ ابلر ِ  تْ يت جا َ األحُام ه  ال   املسال ِ  لُن أفرادر 

 .رورةِ ابلض   اثبتة    ب  ه َ  نونِ ابلظ   ِْ ا ثبتَ إّن   قالر فال ير  ُّبذا اإلطال ِ  ريعةر ا الش  ، أم   بقرينة  إال  
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    األسئلة
اإلحراِ  بعدا السَّعِي، ولب ا املُيطا قبلا حلِق الرَّأِس وسياَم، ُثَّ ت َُّرا    شُص   ل ا مالب ا 1السؤال

فَّارة  ِف و ِه  ِق مباشرَة وحلقا رأساُه مونا أْن َيل ا املُيطا ويلب ا اإلحرا ا، فهل عليِهُ  و وبا للحالَّ
 احلالِة؟

   .وجه    سيان  ، عن نعن جه    نش َ  هر هذا كل   ، ألن  ارة  كف    عليهِ  لي َ اْلواب  
                                                                                                                                                               

ِِ ِف اليوِ  واللَّيلِة بدوِن َتديِد عد2السؤال ِِ املرَّا م  معنيَّ  ول و ا   تكراُر سورِة اإل الِص مئا
 مشروع ؟
ا تع لر ثلَث القرآِن، ف ذا اإلنسانر قرأَها اْلواب   ، وأعظمرها أّن  سورةر اإلخالِص جاَ  يف فضِلها أحاديثر

ا  وكر َرها فهو على خ  ، لُن ال يقتصرر عليها، وال يقتصرر بذلا عن تالوِة القرآِن، فليَ  معىن قولِنا أّن 
ا تُف  عن تالوِة سالِر القرآِن، ا تع لر ثلَث القرآِن  تع لر ثلَث القرآِن أّن  ال، هلا فض  ، وفس َر العلما ر أّن 

ِْ صفَة للِا سبقانَهر وتعاىل، وهذا هو الت وحي ر، وهذا ميثِ  ر ثلَث القرآِن، قالروا: إن   ا تضم َن أبمور ، منها أّن 
، واخلبر نوعاِن: خب  عن للِا، وخب  عن اخلل  : خب ، وطلب  ِق، كما يف القصِ ، قصِ  القرآَن ثالثةر أثالث 

ِِ الث لَث األو َل وهَو ما يتعل قر بش ِن الر بِ  سبقانَهر  [ 1]اإلخالص: َأَح  { اَّلل ر  هروَ  }قر ْ القرآِن، وسورةر  َن تضم 
 وتعاىل.

                                                                                                                                                               
ِة؟ 3السؤال    ما حكُم املاِل إ ا ُوِجدا ِف أحِد اْلباِل اململُو

 . َفهر يرعر ِ  ما أنْ  مااًل يف مُان   ن وج َ على مَ  ، الواجبر لرَقطةً  يُونر اْلواب  
                                                                                                                                                               

   ول َيُب اَلغتساُل للعمرِة؟4السؤال
، ال جيبر االغتسالر ال للقجِ  وال العمرِة، ولُاْلواب   ْن يرَسن  االغتسالر عنَ  اإلحراِم، وإذا وصَ  ال جيبر

َة قبَ  ال  خوِل يرَسن  لهر ال س ر.  ُ  م
                                                                                                                                                               

الِ  اإلماِ  ابِن تيميةا وابِن القيِِّم والشَّيِخ   5السؤال َِ ِف القرآِن واللاغِة، ُو ما قوُلكم ِف وفِي اجملا
؟  الشَّنقيطيِّ
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ال ذي يظهرر يل أ : أن  اجملاََ واق   يف الل  ِة ويف القرآِن، وهو اصطال  ، تقسيمر الُالِم إىل حقيقة  اْلواب  
َ  هذا اصطال  ، كما اصطلحَ   الن قاةر أْن يسم وا مصطلقاِتم املعروفَة، يسم وَن هذا فاعاًل، وهذا مبت أ، وجما

 : : ال مرشاح َة يف االصطالِ ، وإذا عْعنا للَا يقولر ِإن  }ويسم وَن هذا مفعواًل، فهو اصطال  ، وكما يرقالر
َا  نعلمر أن  ما يتكلونَهر ليَ  الن ارر ال يت [ 10]النسا :  {يَتْكرلروَن يف برطروِّنِْم َ رًاال ِذيَن يَتْكرلروَن أَْمَواَل اْليَ َتاَمى ظرْلًما ِإمن 

 : ، أك ر ماِل اليتيِم سبب  ألكِ  الن اِر والعذاِب ابلن اِر، وح يثر ر ر َمن ابشَرها، لُن ه سبب  ال ِذي َيْشَربر  حتر
َا جيرَْرِجرر يف  يعلمر ك   عاق   أن  ما يشربره الش اربر يف إ ِ  الفض ِة ليَ   رًا،  ( َبْطِنِه َ َر َجَهن مَ يف ِإَ ِ  الِفض ِة ِإمن 

َِ كث ة  ومعروفة ،  لُن ه سبب  أْن يرسَقى من محيِم جهن َم، فهو ِمن الت عبِ  ابل مرسب بِ  عن الس بِب، وأنواعر اجملا
ا جيعلوَن أطراَ  أصابِعهم وأ مِلهم، وأشيا   كث ة  ِمن [، 19]البقرة: ْم{َآَذاّنِِ  يف  َأَصاِبَعهرمْ  }جَيَْعلرونَ  م أمن  قالروا: إّن 

ا يرعَطى ماله إذا [ 2]النسا : أَْمَواهَلرْم{ اْليَ َتاَمى }َوَآترواهذا الن وِع،  آتوا اليتامى أمواهَلم، اليتيمر ال يرعَطى ماَلهر، إمن 
؛ ألن هر عرِ َ  يتيًما ابعتباِر ما كاَن. بلَ ، وإذا بلَ  فليَ  بيتيم    ، قيَ  إن  هذا جماَ 

                                                                                                                                                               
قرَضا لشراِ  بي   حيُث أوَُّه سيشَتيِه بقرض  ِمن البنِك، وووا سيقوُ     طلبا مِنِّ شُص  6السؤال

 بشراِ  البيِ  سواَ  أقرْضُتُه املبلغا أ  َل أقرْضُه، فهل َيوَُ ِل مساعدتُُه؟
 ف عانترهر  إْن كاَن اقرتاضرهر ِمن البنِا يتضم نر الر اب فال جيوَر لَا أْن تعيَنهر، وإذا كاَن ال يتضم نر الر اباْلواب  

 جالزة  وحسنة ، يعين إذا كاَن يقرتضر بفوالَ  ِمن البنِا فال جيوَر أْن تعيَنهر. 

                                                                                                                                                               
قاة   -صالَّآ اَّللَُّ عالاْيِه واسالَّما -راأاْيُ  راُسولا اَّللَِّ   جا ا ِف احلديِث قولُُه  " 7السؤال لاُه  يااْو ا الفاْتِح عالاآ ما

يفا صفُتُه؟قاالا  فااراجَّ ا ِفيهاا ،يااْقراأُ ُسوراةا الفاْتحِ   "، ما املقصوُم َبلَتَّجيِ ؟ ُو
جي ر يف ترديِ  الص وِت، وصاْلواب   : أ أ أ، يف آخِر م ِ  اآليِة، وصفروه أن ه أ أ، الرت  ِإ   فَ َتْقَنا }فروهر أبن هر يقولر

جي . [ 1]الفتح:  {َلَا فَ ْتًقا مرِبيًنا  أ أ، حّت  قاَل بعضرهم إن ه  تج  عن حركِة الن اقِة هذا الرت 
                                                                                                                                                               

ِة     رجل  جا ا إىل جدَّةا ليقيما فيها ستَّةا أشهر ، ُثَّ يعوُم إىل بلِدِه وينوي أيَها العمرةا 8السؤال ِف مدَّ
 إقامِتِه ِف جدَّةا، ِمن أينا َُيرُِ ؟

رَِم ِمن امليقاِت وإذا كاَن اْلواب   إذا كاَن عنَ ما مر  يف امليقاِت  واًي أْن يعتمَر يف َمق ِمِه هذا فعليِه أْن ُير
َة، يعين إذ رِمر من ج   َة، ف ن هر ُير ِة إقاميت جب   : إْن تيس َر يل العمرةر يف م   رِمر من امليقاِت، يقولر ًَما ُير ا كاَن عا

َة.   وإذا كاَن مرتدِ ًدا فيرقرِمر ِمن ج  
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 ( ِفرااس  لِلرَُّجِل، واِفرااس  َِلْمراأاتِِه، واالثَّاِلُث لِلهَّْيِف، واالرَّاِبُ  لِلشَّْيطاانِ )حديِث     ول وفهُم ِمن9السؤال

 رواُه مسلم ، أمَّ َل َنتفُظ َبأل ِث وَبملالبِ  الزَّائدِة عن حاجِتنا والَِّت قد مترا مدَّة  طويلة  َل وسأُل عنها؟ 
َوَيْس َلروَنَا َماَذا }ينب   االقتصادر يف املطعِم واملشرِب وامللبِ ، وأْن يتص  َ  اإلنسانر ابلفاضِ  اْلواب  

فما فضَ  عن حاجِة اإلنساِن ورأع أن هر مست ن  عنهر وأن هر ال ُيتاجرهر يف [ 219]البقرة:  {ي رْنِفقروَن قرِ  اْلَعْفوَ 
 ال الِب ينب   أْن ينتفَ  بِه يف اآلخرِة ويتص  َ  بِه. 

                                                                                                                                                               
علآ العرِس يو ا القيامِة م ا   -صالَّآ اَّللَُّ عالاْيِه واسالَّما -  ما قوُلكم فيما ورما ِمن جلوِس النَِّبِّ 10السؤال

ُل ِمن اآل ِر؟ را اْلالَّ  ربِِّه وما ُ 
ُِررهر اجلهمي ةر، أم ا إنُارر اجلهمي ِة فِمن منطلِق نفِيهم اْلواب   ذكَر شيخر اإلسالِم أن  أهَ  الس ن ِة يرثبتونَهر، وترن

ِر أن  منها شيًئا مرفوًعا إىل الن بِ   َصل ى اَّلل ر َعَلْيِه  -استواَ  للِا على عرِشِه أصاًل، ولُن هذه اآلاثر ما علْم
حلقيقِة إن  املوضوَع ليَ  عن ي فيِه توق ف  وحتف ظ ، يعين إْن كاَن فيِه إمجاع  ِمن أهِ  الس ن ِة ، فف  ا-َوَسل مَ 

، وللار أعلمر.  وجَب الت سليمر تبًعا هلم، تبًعا ألهِ  الس ن ِة، وإْن مل يُْن فيِه إمجاع  فف  إثباتِِه عقي ًة نظر 
                                                                                                                                                               
ُ عالاْيِه واسالَّما -  ول رؤيُة النَِّبِّ 11السؤال ؟ -صالَّآ اَّللَّ ، وول املرئيا صفُة هللِا أ  مثال   حقيقة  أ  مثال 

، فال اليقظةِ  عن حُمِ  خيتلفر  هلا حُم   ، ورؤاي املنامِ يف املنامِ  هر رأع رب   هر أبن   أخبَ  سولر ال، هو الر  اْلواب  
ِر رّبِ  يف : قالَ  ه أخبَ ، ألن  ، رآهر حقيقةً  رآهر  ، ونقولر يف املنامِ  رآهر  ، ب  نقولر هر رأع رب   ب  الن   إن   نقولر   رأْي

 .أعلمر  وللار   أحسِن صورة (
                                                                                                                                                                

 
 


