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 بسِم هللِا الّرمحِن الّرحيمِ 
 
 /54-52" اآلايت: /آل عمران"سور  ؛تفسي  -
 ِت أَتْت بنقِل الفرِد والوحداِن   هذا وِمن هبتاِِنم أنَّ اللُّغا  نونية ابن القيم؛  -
 فتاوى  -
 

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

يِخ الربَّاك(   )تفسُي الشَّ
يطاِن الرَّجيِم  ا َأَحسَّ ِعيَسى القارئ: أعوُذ ابهلِل من الشَّ ُهُم اْلُكْفَر قَاَل َمْن أَْنَصاِري ِإََل اَّللَِّ قَاَل }فَ َلمَّ ِمن ْ

( رَب ََّنا َآَمنَّا ِبَا أَنْ َزْلَت َوات َّبَ ْعَنا الرَُّسوَل 52اْْلََوارِيُّوَن ََنُْن أَْنَصاُر اَّللَِّ َآَمنَّا اِبَّللَِّ َواْشَهْد ِبََِّنَّ ُمْسِلُموَن )
اِهِديَن ) َنا َمَع الشَّ ُ َخْيُ اْلَماِكرِيَن{( وَ 53فَاْكتُ ب ْ ُ َواَّللَّ  [ 54-52]آل عمران:  َمَكُروا َوَمَكَر اَّللَّ

 إىل هنا. الشيخ: 
إىل بين إسرائيَل ابآلايِت البيِ ناِت كما تقدََّم صاروا طائفتنِي: منهم َمن آمَن  -عليِه السَّالم  -ملا جاَء عيسى 

يَسى ِمن ْه م  اْلك ْفَر{ يعين ِمن طائفٍة منهم؛ ألنَّ هللَا قاَل يف ومنهم َمن كفَر، وهو معىن قولِِه: }فَ َلمَّا َأَحسَّ عِ 
: }فَآَمَنْت طَائَِفٌة ِمْن َبيِن ِإْسرَائِيَل وََكَفَرْت طَائَِفٌة{  }فَ َلمَّا َأَحسَّ ِعيَسى ِمن ْه م  اْلك ْفَر  [، 14]الصف: سورِة الصَّفِ 

ِه القريبنَي منه  }قَاَل َمْن أَْنَصارِي ِإىَل هللا قَاَل اْْلََوارِيُّوَن ََنْن  قَاَل َمْن أَْنَصارِي ِإىَل هللا{ يعين: قاَل ألصحابِ 
َنا َمَع الشَّاِهِديَن{  52أَْنَصار  هللا آَمنَّا اِبهلل َواْشَهْد ِِبَّنَّ م ْسِلم وَن ) ( رَب ََّنا آَمنَّا ِبَا أَنْ زَْلَت َوات َّبَ ْعَنا الرَّس وَل فَاْكت  ب ْ

 ائفة  الَّذيَن آمن وا بِه. فهؤالِء هم الطَّ 
قاَل هللا: }َوَمَكر وا َوَمَكَر هللا { أي: الطَّائفة  األخرى الكافرة  مكر وا لقتِل عيسى وهم اليهود  الَّذيَن أراد وا قتَله  

قَ تَ ْلَنا اْلَمِسيَح ِعيَسى اْبَن ، }َوقَ ْوِلِِْم ِإَّنَّ -عليِه السَّالم  -ولكنَّ هللَا حاَل بيَنهم وبنَي مراِدهم ومل يتمكَّن وا من قتِلِه 
فإنَّ هللَا مكَر هبم وأعماهم عن الوصوِل [ 157]النساء:َمْرََيَ َرس وَل هللا َوَما قَ تَ ل وه  َوَما َصَلب وه  َوَلِكْن ش بِ َه َِل ْم{ 

ِبا يسوء  أو إيصال  الشَّرِ  بطريٍق إليِه، مثَّ رفَعه  سبحانَه وتعاىل كما يف اآليِة التَّاليِة، واملكر  هو التَّدبري  اخلفيُّ 
، وِمن أنواِع املكِر الَّذي يكون  ِمن هللِا ببعِض اخللِق: االستدراج ، ِبْن يعطَيهم النِ عَم وهو مدَّخٌر ِلم ما  خفيٍ 
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 ِإَذا َفرِح وا ِبَا أ وت وا َأَخْذََّنه ْم يسوء هم عقوبًة ِلم }فَ َلمَّا َنس وا َما ذ كِ ر وا ِبِه فَ َتْحَنا َعَلْيِهْم أَبْ َواَب ك لِ  َشْيٍء َحّتَّ 
 فهذا نوٌع ِمن مكِر هللِا. [، 44]األنعام:بَ ْغَتًة{ 

مكر  النَّاِس  }َوَمَكر وا َوَمَكَر هللا  َوهللا  َخرْي  اْلَماِكرِيَن{ هللا  َخرْي  اْلَماِكرِيَن؛ ألنَّ مكَره  حقٌّ وحبقٍ  وحمموٌد، أمَّا 
ظلٌم وشرٌّ، وأمَّا مكر ه  تعاىل ابلكفَّاِر واملنافقني فهو حقٌّ وهللا  تعاىل  -والعياذ  ابهللِ -بعَضهم ببعٍض فأكثر ه  

َمَكْرََّن  ممدوٌح بِه وحمموٌد، }َوَمَكر وا َوَمَكَر هللا  َوهللا  َخرْي  اْلَماِكرِيَن{ وقاَل تعاىل يف قوِم صاحٍل: }َوَمَكر وا َمْكرًا وَ 
   [51-50]النمل:( فَاْنظ ْر َكْيَف َكاَن َعاِقَبة  َمْكرِِهْم َأَّنَّ َدمَّْرََّنه ْم َوقَ ْوَمه ْم َأْْجَِعنَي{ 50وَن )َمْكرًا َوه ْم اَل َيْشع ر  

إذن هللا  ميكر  ِبن شاَء ِمن أشراِر اخللِق ميكر  هبم حقيقًة، يدبِ ر  ِلم ما يسوء هم بطريٍق يظنُّونَه  خريًا ِلم وهو شرٌّ 
ِْلي َِل ْم لِيَ ْزَداد وا ِإْْثًا َوَِل مْ ِلم، }َواَل ََيْسَ  َا َّن  ِْلي َِل ْم َخرْيٌ أِلَنْ ف ِسِهْم ِإَّنَّ َا َّن  ]آل  َعَذاٌب م ِهنٌي{  ََبَّ الَِّذيَن َكَفر وا أَّنَّ

 وهذا ِمن صوِر املكِر. [ 178عمران:
 

)  )تفسُي البغويِّ
ٍد وعلى آِلِه  القارئ: بسِم هللِا الرَّمحِن الرَّحيِم، اْلمُد هلِل ربِّ  الُم على نبيِّنا حممَّ العاملنَي، والصَّالُة والسَّ

   :-رمَحُه هللاُ تعاَل -وصحِبِه أمجعنَي، قاَل اإلماُم البغويُّ 
ُهُم اْلُكْفَر{ َأْي َوَجَد قَاَلُه اْلَفرَّاُء، َوقَاَل أَبُو ُعبَ ْيَدَة: عَ  ا َأَحسَّ ِعيَسى ِمن ْ ، َوقَاَل َرفَ قَ ْولُُه تَ َعاََل: }فَ َلمَّ

َلُه اْستَ ْنَصَر َعَلْيِهْم َو }قَاَل َمْن أَْنَصاِري ِإََل هللا{ قَالَ  ُهُم اْلُكْفَر{ َوَأرَاُدوا قَ ت ْ :   ُمَقاِتٌل: رََأى }ِمن ْ يُّ دِّ السُّ
اَلمُ -َكاَن َسَبُب َذِلَك َأنَّ ِعيَسى  ا بَ َعَثُه هللا  -َعَلْيِه السَّ ْعَوِة  ِإََل َبِِن ِإسْ  -َعزَّ َوَجلَّ -َلمَّ َرائِيَل َوَأَمَرُه اِبلدَّ

ٍل فََأَضافَ ُهَما نَ َفْتُه بَ ُنو ِإْسَرائِيَل َوَأْخَرُجوُه، َفَخَرَج ُهَو َوأُمُُّه َيِسيَحاِن ِف اْْلَْرِض، فَ نَ َزَل ِف قَ ْريٍَة َعَلى رَجُ 
ا َحزِيًنا َفَدَخَل َمْنزَِلُه َوَمْرََيُ  َوَأْحَسَن ِإلَْيِهَما، وََكاَن لِِتْلَك اْلَمِديَنِة َجبَّاٌر ُمتَ َعدٍّ َفَجا َء َذِلَك الرَُّجُل يَ ْوًما ُمْهَتمًّ

يِِن َلَعلَّ هللَا يُ َفّرُِج ِعْنَد اْمَرأَتِِه فَ َقاَلْت ََلَا َمْرََيُ: َما َشْأُن َزْوِجِك َأرَاُه َكِئيًبا، قَاَلْت: ََل َتْسأَلِيِِن، قَاَلْت: َأْخربِِ 
 يَ ْفَعْل ِإنَّ لََنا َمِلًكا ََيَْعُل َعَلى ُكلِّ رَُجٍل ِمنَّا يَ ْوًما َأْن يُْطِعَمُه َوُجُنوَدُه َوَيْسِقيَ ُهُم اْْلَْمَر فَِإْن لَْ ُكْربَ َتُه، قَاَلْت: 

ُر اْبِِن فَ َيْدُعو َلُه فَ ُيْكَفى َعاقَ َبُه، َواْليَ ْوَم نَ ْوبَ تُ َنا َولَْيَس ِلَذِلَك ِعْنَدََّن َسَعٌة، قَاَلْت: فَ ُقوِل َلُه ََل يَ ْهَتمُّ فَِإّّنِ آمُ 
اَلمُ -َذِلَك، فَ َقاَلْت َمْرََيُ ِلِعيَسى  ، قَاَلْت:   -َعَلْيِه السَّ ِف َذِلَك، فَ َقاَل ِعيَسى: ِإْن فَ َعْلُت َذِلَك َوَقَع َشرٌّ

َنا َوَأْكَرَمَنا، قَاَل ِعيَسى  : فَ ُقوِل َلُه ِإَذا اْقََتََب َذِلَك فَاْمََلْ -اَلمُ َعَلْيِه السَّ -َفاَل تُ َباِل فَِإنَُّه َقْد َأْحَسَن ِإلَي ْ
اَلمُ -ُقُدوَرَك َوَخَوابِيَك َماًء ُثَّ َأْعِلْمِِن فَ َفَعَل َذِلَك، َفَدَعا هللَا تَ َعاََل ِعيَسى  َل َماُء -َعَلْيِه السَّ ، فَ َتَحوَّ

ا َشِرَب اْْلَْمَر  اْلُقُدوِر َمَرقًا َوَْلًْما، َوَماُء اْْلََواِب ََخًْرا لَْ ي َ  ا َجاَء اْلَمِلُك َأَكَل، فَ َلمَّ ، فَ َلمَّ َر النَّاُس ِمثْ َلُه َقطُّ
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 ِمْثَل قَاَل: ِمْن أَْيَن َهَذا اْْلَْمُر قَاَل: َمْن َأْرِض َكَذا، قَاَل اْلَمِلُك: فَِإنَّ ََخِْري ِمْن تِْلَك اْْلَْرِض َولَْيَستْ 
ا َخَلَط َعَلى اْلَمِلِك َواْشَتدَّ َعَلْيِه قَاَل: فََأََّن ُأْخرِبَُك ِعْنِدي ُغاَلٌم ََل َهِذِه، قَاَل: ِهَي ِمْن َأْرٍض ُأخْ  َرى، فَ َلمَّ

ُه، َوِإنَُّه َدَعا هللَا َفَجَعَل اْلَماَء ََخًْرا، وََكاَن لِْلَمِلِك اْبٌن يُ  ًئا ِإَلَّ َأْعطَاُه ِإايَّ رِيُد َأْن َيْسَتْخِلَفُه َيْسَأُل هللَا َشي ْ
ٍم، وََكاَن َأَحبَّ اْْلَْلِق ِإلَْيِه، فَ َقاَل: ِإنَّ رَُجاًل َدَعا هللَا َحَّتَّ َجَعَل اْلَما َء ََخًْرا لَُيْسَتَجاُب َفَماَت قَ ْبَل َذِلَك ِبَِايَّ

، فَ َقاَل َلُه َحَّتَّ ُُيِْيَي اْبِِن، َفَدَعا ِعيَسى َفَكلََّمُه ِف َذِلَك فَ َقاَل ِعيَسى: ََل تَ ْفَعْل فَِإنَُّه  ِإْن َعاَش َوَقَع َشرٌّ
ي َنْذَهُب َحْيُث َنَشاُء، قَالَ  ُتُه َتَْتُُكوّن َوأُمِّ : نَ َعْم َفَدَعا هللَا  اْلَمِلُك: ََل ُأاَبِل أَلَْيَس َأرَاُه قَاَل ِعيَسى: ِإْن َأْحيَ ي ْ

ا رَآُه َأْهُل ََمَْلَكِتِه َقْد َعاَش تَ َباَدُرو  اَلِح، َوقَاُلوا: َأَكَلَنا َهَذا َحَّتَّ ِإَذا َدََّن َمْوتُُه يُرِيُد فَ َعاَش اْلُغاَلُم فَ َلمَّ ا اِبلسِّ
َنا ابْ َنُه فَ َيْأُكلَُنا َكَما َأَكَل أَبُوُه، فَاقْ تَ تَ ُلوا َفَذَهَب ِعيَسى َوأُمُُّه َفَمرَّ اِبْلَْ  َوارِيِّنَي َوُهْم  َأْن َيْسَتْخِلَف َعَلي ْ

َمَك، فَ َقالَ  َمَك قَاَل: َأَفاَل ََتُْشوَن َحَّتَّ َنْصطَاَد النَّاَس،  َيْصطَاُدوَن السَّ : َما َتْصنَ ُعوَن؟ فَ َقاُلوا: َنْصطَاُد السَّ
 َواْنطََلُقوا َمَعُه.قَاُلوا: َوَمْن أَْنَت؟ قَاَل: َأََّن ِعيَسى بُن َمْرََيَ َعْبُد هللِا َوَرُسولُُه َمْن أَْنَصاِري ِإََل هللِا َفآَمُنوا ِبِه 

هذا كلُّه قصٌص إسرائيليٌّ ال ي عوَّل  عليِه، هللا  أعلم ، حسب نا ما جاَء يف كتاِب هللِا وصحَّ عن رسوِل الشيخ: 
 هللِا. 

 
يُّ َواْبُن ُجَرْيٍج: َمَع هللِا تَ َعاََل تَ ُقوُل اْلعَ  دِّ ْوُد القارئ: قَ ْولُُه تَ َعاََل: }َمْن أَْنَصاِري ِإََل هللِا{ قَاَل السُّ َرُب: الذَّ

ْوِد وََكَما قَاَل هللا تَ َعاََل: ِإََل  ْوِد ِإِبٌل َأْي َمَع الذَّ َأْي: َمَع   [2]النَِّساِء: }َوََل َتَُْكُلوا َأْمَواََلُْم ِإََل َأْمَواِلُكْم{ الذَّ
 َأْمَواِلُكْم.  

 . يريد  أنَّ "إىل" ِبعىن "مَع" }َمْن أَْنَصارِي ِإىَل هللِا{ أي: َمْن أَْنَصارِي مَع هللاِ الشيخ: 
ِبيِلِه، َوِقيَل القارئ: َوقَاَل اْلََْسُن َوأَبُو ُعبَ ْيَدَة: "ِإََل" ِبَْعََن "ِف"، َأْي َمْن َأْعَواّن ِف هللا َأْي ِف َذاِت هللِا َوسَ 

 ِإََل ِف َمْوِضِعِه َمْعَناُه َمْن َيُضمُّ ُنْصَرَتُه ِإََل ُنْصَرِة هللِا ِل.  
َمَك ُُسُّوا َحَوارِيِّنَي لِبَ َياِض َواْختَ َلُفوا ِف اْْلََوارِ  : َكانُوا َصيَّاِديَن َيْصطَاُدوَن السَّ يُّ دِّ يِّنَي قَاَل ُُمَاِهٌد َوالسُّ

ُْم َكانُوا ُيَُ  ِحنَي. َوقَاَل اْلََْسُن: َكانُوا َقصَّارِيَن، ُُسُّوا ِبَذِلَك؛ ِْلَِنَّ َب، َأْي:  وُِّروَن الثَِّياثَِياهِبِْم، َوِقيَل: َكانُوا َمالَّ
اَلمُ -يُ بَ يُِّضوَِنَا. َوقَاَل َعطَاٌء: َسلََّمْت َمْرََيُ ِعيَسى  ِإََل َأْعَماٍل َشَّتَّ َفَكاَن آِخُر َما َدفَ َعْتُه ِإََل   -َعَلْيِه السَّ

فَاْجَتَمَع ِعْنَدُه ثَِياٌب َوَعَرَض َلُه َسَفٌر، اْْلََوارِيِّنَي، وََكانُوا َقصَّارِيَن َوَصبَّاِغنَي َفَدفَ َعْتُه ِإََل رَئِيِسِهْم لِيَ تَ َعلََّم ِمْنُه 
مٍ  ، َوَهِذِه ثَِياُب فَ َقاَل ِلِعيَسى: ِإنََّك َقْد تَ َعلَّْمَت َهِذِه اْلِْْرَفَة، َوَأََّن َخارٌِج ِف َسَفٍر ََل َأْرِجُع ِإََل َعْشَرِة َأايَّ

َها ِبَْيٍط َعَلى اللَّْوِن الَِّذي ُيْصَبُغ ِبِه فَ َيِجُب َأْن  النَّاِس ُُمَْتِلَفُة اْْلَْلَواِن، َوَقْد َأْعَلْمُت َعَلى   ُكلٍّ َواِحٍد ِمن ْ
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يَع ال َها َوْقَت ُقُدوِمي، َوَخَرَج َفطََبَخ ِعيَسى ُجبًّا َواِحًدا َعَلى َلْوٍن َواِحٍد َوَأْدَخَل مجَِ ثَِّياِب َتُكوَن فَارًِغا ِمن ْ
، فَ َقاَل: َما فَ َعْلَت؟ َوقَاَل: ُكوّن ِبِِْذِن هللِا َعَلى مَ  بِّ ا ُأرِيَد ِمْنِك، فَ َقِدَم اْْلََواِريُّ َوالثَِّياُب ُكلَُّها ِف اْلُْ

، قَاَل: ُكلَُّها؟ قَاَل: ُكلَُّها قَاَل: َلَقْد َأْفَسْدتَ  بِّ َها، قَاَل: أَْيَن ِهَي؟ قَاَل: ِف اْلُْ تِْلَك  فَ َقاَل: فَ َرْغُت ِمن ْ
 فَاْنُظْر، فََأْخَرَج ِعيَسى ثَ ْواًب َأمْحََر، َوثَ ْواًب َأْصَفَر، َوثَ ْواًب َأْخَضَر، ِإََل َأْن َأْخَرَجَها َعَلى الثَِّياَب فَ َقاَل: ُقمْ 

ُب فَ َعِلَم َأنَّ َذِلَك ِمَن هللِا، فَ َقاَل لِلنَّاِس: تَ عَ  ُروا فَآَمَن اَلْوا فَاْنظُ اْْلَْلَواِن الَِِّت َأرَاَدَها، َفَجَعَل اْْلََواِريُّ يَ تَ َعجَّ
اُك: ُُسُّوا َحَوارِيِّنَي ِلَصَفاِء قُ ُلوهِبِْم َوقَاَل ابْ  ُن اْلُمَباَرِك: ُُسُّوا بِِه ِبِه ُهَو َوَأْصَحابُُه فَ ُهُم اْْلََوارِيُّوَن، َوقَاَل الضَّحَّ

ُة اْلبَ َياِض، يُ َقاُل: رَُجٌل َأْحَوُر َواْمَرَأٌة  ِلَما َعَلْيِهْم ِمْن أَثَِر اْلِعَباَدِة َونُورَِها، َوَأْصُل اْْلََوِر ِعْنَد اْلَعرَ  ِب ِشدَّ
، َوقَاَل اْلَكْلِبُّ َوِعْكرَِمُة: اْْلََوارِيُّوَن ُهُم اْْلَْصِفَياُء َوُهْم كَ  انُوا َأْصِفَياَء َحْورَاُء َأْي: َشِديَدُة بَ َياِض اْلَعنْيِ

اَلمُ -ِعيَسى   -َعَلْيِه السَّ
)ما ِمن نبٍ  إالَّ كاَن له    وهذا أقرب  األقواِل، وهللا  أعلم ، يعين األصحاب، كما جاَء يف اْلديِث:الشيخ: 

 يعين األصحاب  اخل لَّص  الصَّادقنَي لصاحِبهم. حواريُّوَن وأصحاٌب، وإنَّ حواريَّي الزُّبري ( 
 

ِسِم: َسأَْلُت قَ َتاَدَة َعِن اْْلََوارِيِّنَي قَاَل: ُهُم الَِّذيَن َيْصُلُح القارئ: وََكانُوا اْثَِنْ َعَشَر رَُجاًل قَاَل َرْوُح ْبُن اْلَقا
اُر، َواْْلََواِريُّ النَّاِصُر،  ََلُُم اْلِْاَلَفُة، َوَعْنُه أَنَُّه قَاَل: اْْلََوارِيُّوَن ُهُم اْلُوَزرَاُء، َوقَاَل اْلََْسُن: اْْلََوارِيُّوَن اْْلَْنصَ 

 َكاَلِم اْلَعَرِب َخاصًَّة الرَُّجُل الَِّذي يستعنُي بِه ِفيَما يَ ُنوبُُه.   َواْْلََواِريُّ ِف 
، َأْخرَبَّنَ  َعْيِميُّ ، َأْخرَبَََّن َأمْحَُد ْبُن َعْبِد هللا الن ُّ ُد ْبُن يُوُسَف، َأْخرَبَََّن  َأْخرَبَََّن َعْبُد اْلَواِحِد ْبُن َأمْحََد اْلُمَلْيِحيُّ حُمَمَّ

ُد ْبُن ِإُسَْ  ْعُت َجابِ حُمَمَّ ُد ْبُن اْلُمْنَكِدِر، قَاَل: ُسَِ ، َأْخرَبَََّن ُسْفَياُن، َأْخرَبَََّن حُمَمَّ َر ْبَن َعْبِد اِعيَل، َأْخرَبَََّن اْْلَُمْيِديُّ
ُهَما-هللا  ِق فَانْ َتَدَب النَّاَس يَ ْوَم اْْلَْندَ  -َصلَّى هللا َعَلْيِه َوَسلَّمَ -يَ ُقوُل: َنَدَب َرُسوُل هللا  -َرِضَي هللا َعن ْ

)ِإنَّ ِلُكلِّ َنِبٍّ َحَواِرايًّ َوَحَوارِيِّي : -َصلَّى هللا َعَلْيِه َوَسلَّمَ -الزَُّبْيُ ُثَّ َنَدهَبُْم فَانْ َتَدَب الزَُّبْيَ فَ َقاَل النَِّبُّ 
 الزَُّبْيُ(. 

: ِإنَّ اْْلََوارِيِّنَي ُكلَُّهْم ِمْن قُ َرْيٍش: أَبُو َبْكٍر َوُعَمُر  قَاَل ُسْفَياُن اْْلََواِريُّ النَّاِصُر، قَاَل َمْعَمٌر: قَاَل قَ َتاَدةُ 
ِن ْبُن َعْوٍف َوَسْعُد ْبُن َوُعْثَماُن َوَعِليٌّ َومَحَْزُة َوَجْعَفٌر َوأَبُو ُعبَ ْيَدَة ْبُن اْْلَرَّاِح َوُعْثَماُن ْبُن َمْظُعوٍن َوَعْبُد الرَّمحَْ 

ُهْم َأمْجَِعنَي. َأِب َوقَّاصٍّ َوطَْلَحُة بْ   ُن ُعبَ ْيِد هللا َوالزَُّبْيُ ْبُن اْلَعوَّاِم، َرِضَي هللا َعن ْ
 َّنَّ ُمْسِلُموَن{.}قَاَل اْْلََوارِيُّوَن ََنُْن أَْنَصاُر هللِا{ َأْعَواُن ِديِن هللِا َوَرُسوِلِه }آَمنَّا اِبهلِل َواْشَهْد{ اَي ِعيَسى }ِبَِ 
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اِهِديَن{ الَِّذيَن َشِهُدوا }رَب ََّنا آَمنَّا ِبَا أَن ْ   َنا َمَع الشَّ َزْلَت{ ِمْن ِكَتاِبَك }َوات َّبَ ْعَنا الرَُّسوَل{ ِعيَسى }فَاْكتُ ب ْ
ْدِق. َوقَاَل َعطَاٌء: َمَع النَِّبيِّنَي ِْلَنَّ ُكلَّ َنِبٍّ َشاِهُد أُمَِّتِه. قَاَل اْبُن َعبَّاسٍ  -ُهَما َرِضَي هللُا َعن ْ - ِْلَنِْبَياِئَك اِبلصِّ

ٍد  ُْم َيْشَهُدوَن لِلرُُّسِل اِبْلَباَلِغ.  -َصلَّى هللا َعَلْيِه َوَسلَّمَ -: َمَع حُمَمَّ  َوأُمَِّتِه؛ ِْلَِنَّ
ُهُم اْلُكْفَر َدب َُّروا ِف قَ ْتِل  -ِعيَسى قَ ْولُُه تَ َعاََل: }َوَمَكُروا{ يَ ْعِِن: ُكفَّاَر بِن إسرائيَل الَّذي َأَحسَّ ِعيَسى ِمن ْ

اَلمُ َعَليْ  اَلمُ -، َوَذِلَك َأْن ِعيَسى -ِه السَّ ُه َوأُمَُّه َعاَد ِإلَْيِهْم َمَع اْْلََوارِيِّنَي،   -َعَلْيِه السَّ بَ ْعَد ِإْخَراِج قَ ْوِمِه ِإايَّ
وا بقتِلِه وتواطُؤوا َعَلى اْلَفْتِك ِبِه َفَذِلَك َمْكُرُهْم، قَاَل هللُا ت َ  ْعَوِة فهمُّ َعاََل: }َوَمَكَر هللاُ  َوَصاَح ِفيِهْم اِبلدَّ

اْسِتْدرَاُج اْلَعْبِد  َوهللُا َخْيُ اْلَماِكرِيَن{ فَاْلَمْكُر ِمَن اْلَمْخُلوِقنَي: اْْلُْبُث َواْْلَِديَعُة َواْْلِيَلُة، َواْلَمْكُر ِمَن هللا: 
َوقَاَل  [ 182]اْْلَْعَراِف:  َحْيُث ََل يَ ْعَلُموَن{ }َسَنْسَتْدرُِجُهْم ِمنْ َوَأْخُذُه بَ ْغَتًة ِمْن َحْيُث ََل يَ ْعَلُم َكَما قَاَل: 

ى اْْلََزاَء اِبْسِم اَِلبِْتَداِء ِْلَنَُّه ِف  اُج: َمْكُر هللِا َعزَّ َوَجلَّ ُُمَازَاُُتُْم َعَلى َمْكرِِهْم َفَسمَّ   ُمَقابَ َلِتِه َكَقْوِلهِ الزَّجَّ
 خذ  على غرٍَّة وعلى غفلٍة.الصَّواب  هَو األوَّل  أنَّه  االستدراج  واألالشيخ: 

َوَمْكُر هللِا تَ َعاََل   [142]النَِّساِء:  }َوُهَو َخاِدُعُهْم{[ 15]اْلبَ َقَرِة:  {}هللُا َيْستَ ْهِزُئ هِبِمْ القارئ: َكَقْوِلِه تَ َعاََل: 
َبَه َعَلى َصاِحِبِهُم الَِّذي  اَلمُ -َأرَاَد قَ ْتَل ِعيَسى  َخاصًَّة هِبِْم ِف َهِذِه اآْليَِة، َوُهَو ِإْلَقاُؤُه الشَّ َحَّتَّ   -َعَلْيِه السَّ

 قُِتَل. 
ُهَما-قَاَل اْلَكْلِبُّ َعْن َأِب َصاِلٍح َعِن اْبِن َعبَّاٍس  ا  -َرِضَي هللا َعن ْ : َأنَّ ِعيَسى اْستَ ْقَبَل رَْهطًا ِمَن اْليَ ُهوِد فَ َلمَّ

اِحرَ  اِحُر اْبُن السَّ َع َذِلَك ِعيَسى رََأْوُه قَاُلوا: َقْد َجاَء السَّ ا ُسَِ -ِة، َواْلَفاِعُل اْبُن اْلَفاِعَلِة، َوَقَذُفوُه َوَأمَُّه فَ َلمَّ
اَلمُ  ا رََأى َذِلَك يَ ُهوَذا رَْأُس اْليَ ُهوِد َوَأِميُُهْم فَ  -َعَلْيِه السَّ زَِع َدَعا َعَلْيِهْم َوَلَعنَ ُهْم َفَمَسَخُهُم هللاُ َخَنازِيَر. فَ َلمَّ

اَلمُ -اَف َدْعَوَتُه فَاْجَتَمَعْت َكِلَمُة اْليَ ُهوِد َعَلى قَ ْتِل ِعيَسى ِلَذِلَك َوخَ  ، َوََثُروا ِإلَْيِه لِيَ ْقتُ ُلوُه  -َعَلْيِه السَّ
َماِء ِمْن تِ  الرَّْوزَنَِة، فََأَمَر ْلَك فَ بَ َعَث هللُا ِإلَْيِه ِجرْبِيَل فََأْدَخَلُه ِف َخْوَخٍة ِف َسْقِفَها َرْوزَنٌَة فَ َرفْ َعُه هللُا ِإََل السَّ

ا َدَخَل لَْ يَ َر  يَ ُهوَذا رَْأُس اْليَ ُهوِد رَُجاًل ِمْن َأْصَحاِبِه يُ َقاُل َلُه: َطْطَيانُوُس َأْن َيْدُخَل اْْلَْوَخَة َويَ ْقتُ َلُه، فَ َلمَّ 
اَلمُ -ْيِه ِشْبَه ِعيَسى ِعيَسى، فَأَْبطََأ َعَلْيِهْم َفظَنُّوا أَنَُّه يُ َقاتُِلُه ِفيَها، فَأَْلَقى هللُا َعلَ  ا َخَرَج -َعَلْيِه السَّ ، فَ َلمَّ

اَلمُ -ظَنُّوا أَنَُّه ِعيَسى  فَ َقتَ ُلوُه َوَصَلُبوُه، قَاَل َوْهٌب: َطَرُقوا ِعيَسى ِف بَ ْعِض اللَّْيِل، َوَنَصُبوا  -َعَلْيِه السَّ
َنُه، َفَجَمَع ِعيَسى اْْلََوارِيِّنَي  َخَشَبًة لَِيْصلُُبوُه، فََأْظَلَمِت اْْلَْرُض، فََأْرَسَل هللا  نَ ُهْم َوبَ ي ْ اْلَماَلِئَكَة َفَحاَلْت بَ ي ْ

يُك َويَِبيُعِِن ِبَدرَاهِ  َلَة َوَأْوَصاُهْم ُثَّ قَاَل: لََيْكُفَرنَّ ِب َأَحدُُكْم قَ ْبَل َأْن َيِصيَح الدِّ َم َيِسيٍَة، َفَخَرُجوا  تِْلَك اللَّي ْ
َعَلى  اْليَ ُهوُد َتْطلُُبُه، فَأََتى َأَحُد اْْلََوارِيِّنَي ِإََل اْليَ ُهوِد فَ َقاَل ََلُْم: َما ََتَْعُلوَن ِل ِإْن َدلَْلُتُكمْ  َوتَ َفرَُّقوا، وََكاَنتِ 

ا َدَخَل اْلبَ ْيَت أَْلَقى هللُا  ُْم َعَلْيِه. َوَلمَّ َعَلْيِه َشَبَه ِعيَسى،  اْلَمِسيِح؟ َفَجَعُلوا َلُه َثاَلِثنَي ِدْرََهًا فََأَخَذَها َوَدَلَّ
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ُْم عليَّ فَ َقاَل: َأََّن الَِّذي َدلَْلُتُكْم َعَلْيِه فَ َلْم يَ ْلَتِفُتوا ِإََل قَ ْولِ  ِه َوقَ تَ ُلوُه َوَصَلُبوُه،  فَ ُرِفَع ِعيَسى َوُأِخَذ الَّذي َدَلَّ
ا ُصِلَب ِشْبُه ِعيَسى، َجاَءْت َمْرَيَُ   أُمُّ ِعيَسى َواْمَرَأٌة َكاَن ِعيَسى َدَعا ََلَا َوُهْم َيظُنُّوَن أَنَُّه ِعيَسى، فَ َلمَّ

اَلمُ -فَأَبْ َرَأَها هللُا ِمَن اْْلُُنوِن تَ ْبِكَياِن ِعْنَد اْلَمْصُلوِب، َفَجاَءَُهَا ِعيَسى  فَ َقاَل ََلَُما: َعاَلَم  -َعَلْيِه السَّ
ٍم تَ ْبِكَياِن؟ ِإنَّ هللَا تَ َعاََل َقْد رَفَ َعِِن َولَْ ُيِصْبِِن إِ  َعِة َأايَّ َلَّ َخْيٌ، َوِإنَّ َهَذا َشْيٌء ُشبَِّه ََلُْم، فَ لََّما َكاَن بَ ْعَد َسب ْ

اَلمُ -ِلِعيَسى  -َعزَّ َوَجلَّ -قَاَل هللُا  : اْهِبْط َعَلى َمْرََيَ اْلَمْجَدََلنِيَِّة اْسُم َمْوِضٍع ِف َجَبِلَها، فَِإنَُّه -َعَلْيِه السَّ
هللِا َعزَّ  َحٌد ُبَكاَءَها، َولَْ َُيَْزْن ُحْزَِنَا ُثَّ لَِيْجَتِمَع َلَك اْْلََوارِيُّوَن فَ بُ ث َُّهْم ِف اْْلَْرِض ُدَعاًة ِإََل لَْ يَ ْبِك َعَلْيَك أَ 

َها فَاْشتَ َعَل اْْلََبُل ِحنَي َهَبَط نُورًا، َفَجَمَعْت َلُه اْْلََوارِيِّنَي فَ بَ ث َّ  ُهْم ِف اْْلَْرِض ُدَعاًة ُثَّ  َوَجلَّ فََأْهَبطَُه هللُا َعَلي ْ
َث ُكلٌّ  -َعزَّ َوَجلَّ -رَفَ َعُه هللُا  ا َأْصَبَح اْْلََوارِيُّوَن َحدَّ َن ِفيَها النََّصاَرى، فَ َلمَّ َلُة ِهَي الَِِّت َتَدخَّ ِإلَْيِه َوتِْلَك اللَّي ْ

ُهْم بُِلَغِة َمْن َأْرَسَلُه ِعيَسى ِإلَْيِهْم َفَذِلَك   قَ ْولُُه تَ َعاََل: }َوَمَكُروا َوَمَكَر هللاُ َوهللاُ َخْيُ اْلَماِكرِيَن{. َواِحٌد ِمن ْ
: ِإنَّ اْليَ ُهوَد َحَبُسوا ِعيَسى ِف بَ ْيٍت َوَعْشَرًة ِمَن اْْلََوارِيِّنَي َفَدْخَل َعَلْيِهْم رَُجٌل  يُّ دِّ ُهْم فَأَْلَقى َوقَاَل السُّ ِمن ْ

اَلمُ -َتاَدُة ذُِكَر لََنا َأنَّ َنِبَّ هللِا ِعيَسى هللاُ َعَلْيِه َشبَ َهُه، َوقَاَل ق َ  قَاَل ِْلَْصَحاِبِه أَيُُّكْم يُ ْقَذُف َعَلْيِه   -َعَلْيِه السَّ
ِه َعَليْ -ِعيَسى َشَبِهي فَِإنَُّه َمْقُتوٌل، فَ َقاَل رَُجٌل ِمَن اْلَقْوِم: َأََّن اَي َنِبَّ هللِا فَ ُقِتَل َذِلَك الرَُّجُل َوَمَنَع هللُا 

اَلمُ  َة اْلَمْطَعِم َواْلَمْشَرِب َوطَاَر  -السَّ َمَع اْلَماَلِئَكِة َورَفَ َعُه ِإلَْيِه وََكَساُه هللاُ الّرِيَش َوأَْلَبَسُه النُّوَر َوَقَطَع َعْنُه َلذَّ
َوارِيِخ: مَحََلْت َمْرََيُ ِبِعيَسى َوََلَا  فَ ُهَو َمَعُهْم َحْوَل اْلَعْرِش، وََكاَن ِإْنِسيًّا َمَلِكيًّا َُسَائِيًّا َأْرِضيًّا، قَاَل أَ  ْهُل الت َّ

َغَلَبِة  َثاَلَث َعْشَرَة َسَنًة، َوَوَلَدْت ِعيَسى بِبَ ْيِت َْلٍْم ِمْن َأْرِض ُأوِري َشِلَم ِلُمِضيِّ ََخٍْس َوِستِّنَي َسَنًة ِمْن 
ْسَكْنَدِر َعَلى َأْرِض اَبِبَل فََأْوَحى هللاُ ِإلَْيِه َعلَ  َلَة اْلَقْدِر اإْلِ ى رَْأِس َثاَلِثنَي َسَنًة، َورَفَ َعُه هللاُ ِمْن بَ ْيِت اْلَمْقِدِس لَي ْ

تُُه َثاَلَث ِسِننَي، َوَعاَشْت أُمُُّه َمرْ  ََيُ بَ ْعَد رَْفِعِه ِمْن َشْهِر رََمَضاَن، َوُهَو اْبُن َثاَلٍث َوَثاَلِثنَي َسَنًة َفَكاَنْت نُ بُ وَّ
 ِستَّ ِسِننَي. 

 انتهى 
وهذا ِمن هذا القبيِل كلِ ِه، إالَّ قصَّة  مكِر هللِا ابليهوِد ملا أراد وا قتَله جاَء يف هذه الر ِواايِت أنَّ مكَر هللِا  الشيخ: 

ابليهوِد ملا أراد وا قتَل املسيِح ألقى هللا  الشَّبَه على صاحِبهم على واحٍد منهم فقتل وه  يظنُّونه املسيَح، قيَل: إنَّ  
َي على واحٍد من أصحاِب املسيِح كما يف الر ِوايِة الثَّانيِة، املقصود  أنَّ هللَا ألقى الشَّبَه على واحٍد من شبَهه أ لقِ 

  }َوَما قَ تَ ل وه  َوَما َصَلب وه  َوَلِكْن ش بِ َه َِل ْم{النَّاِس فقتَله اليهود  يظنُّونَه عيسى فكاَن هذا ِمن مكِر هللِا هبم 
 [ 157]النساء:
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 )نونيَُّة ابِن القيِِّم( 

 القارئ: بسِم هللِا الرَّمحِن الرَّحيِم، اْلمُد هلِل ربِّ العاملنَي، وصلَّى هللُا وسلََّم وابرَك على النَِّبِّ اْلمنِي، وآِلهِ 
 وصحِبِه والتَّابعنَي، اللَّهمَّ اغفْر لنا ولشيِخنا وللحاضريَن واملستمعنَي وْلميِع املسلمنَي.

افيِة ِف اَلنتصاِر للفرقِة النَّاجيِة":   -رمَحُه هللاُ تعاَل-قيِِّم قاَل ابُن ال اِة ب   "الكافيِة الشَّ  ِف نونيَِّتِه املسمَّ
 ِت أَتْت بنقِل الفرِد والوحداِن    هذا وِمن هبتاِِنم أنَّ اللُّغا 

ن ِقَلْت بطريِق الفرِد والوِحداِن،   - العربيَّة  ومنها اللُّغة  -يقول  ابن  القيِ ِم: من هبتاِِنم وكذهِبم أنَّ اللُّغاِت الشيخ: 
ني يعين مل تكْن بطريِق التَّوات ِر، وهذا ظاهر  البطالِن والفساِد، يعين اللُّغة  العربيَّة  ما ع رَِفْت إالَّ بطريٍق واحٍد أو اثن

 جياًل بعَد جيٍل، ولكن تصدَّى ْجاعٌة إىل أو ثالثٍة؟! ال، اللُّغة  العربيَّة  متواترٌة على ألسنِة أصحاهِبا يرث ها النَّاس  
 ْجِع أفراِدها وتدويِنها كما فعَل اخلليل  وَمن جاَء بعَده  على أثرِِه.

 
 القارئ: 

 ِف ه      ذِه اْلخباِر والقرآنِ   فانظْر إَل اْللفاِظ ِف جرايِِنا 
 حدانِ متواتًرا أو نقَل ذي و   أتظنُّ             ها حتت    اُج نقاًل مسنًدا  

: ألفاظ  السُّنَِّة وألفاظ  القرآِن ال حتتاج  إىل نقِل أحٍد ِمن النَّاِس، القرآن  حمفوٌظ يف الصُّدوِر الشيخ:  كأنَّه  يقول 
ومكتوٌب يف املصاحِف الَّيت ْجَعها الصَّحابة  وكتبوها، ال حتتاج  ألفاظ ها إىل نقِل أحٍد من النَّاِس، ال على وجِه  

 على وجِه الفرِد أو التَّفرُِّد، نعم أعدْ التَّوات ِر وال 
 

 القارئ: 
 ِف ه      ذِه اْلخباِر والقرآنِ   فانظْر إَل اْللفاِظ ِف جرايِِنا 

، وِلذا عطَف عليها القرآَن، يف هذِه األخباِر والقرآنِ الشيخ:  " أي: السُّنن  األحاديث   "هذِه األخبار 
 القارئ: 

 متواتًرا أو نقَل ذي وحدانِ   نقاًل مسنًدا   أتظنُّ             ها حتت    اجُ 
القرآن  حمفوٌظ حفَظ صدٍر وحفَظ كتاٍب، ال حتتاج  ألفاظ ه  إىل نقِل النَّاقلنَي سواًء على وجِه التَّواتِر او  الشيخ: 

 الواحداِن اآلحاد يعين. 
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 القارئ: 
ِت َل   حتتاُج نقاًل وهَي ذاُت بيانِ   أم قد جَرْت ُمرى الضَّرورايَّ

 الصَّحي           ِح وذاَك ذو تبيانِ   َلَّ اْلق            لَّ فإنَُّه ُيت           اُج للنَّقِل  إ
 يعين كأنَّه  يقول  أكثر ها ال َيتاج  إىل اإلسناِد، وقليٌل منها هو الَّذي َيتاج ، نعم أعِد البيَت. الشيخ: 
 القارئ: 

 الصَّحي           ِح وذاَك ذو تبيانِ        اُج للنَّقِل  إَلَّ اْلق            لَّ فإنَُّه ُيت      
 أنَّ هللَا أظهُر لفظ        ٍة بلسانِ   وِمن املص           ائِب قوُل قائلِ  هم ب      

 أيش قالوا يف الشَّرح؟الشيخ: 
ُد  يُخ حممَّ  أي كلمُة هللاِ : قولُُه: "هللاُ" يعِن لفُظ هللِا -رمَحُه هللاُ تعاَل-القارئ: قاَل الشَّ

 نعم نعم صحيحٌ الشيخ: 
القارئ: يقوُل أظهُر لفظٍة ِف القرآِن تدلُّ على مدلوَِلا هَي كلمُة هللِا، وكلٌّ يعرُف أنَّ املراَد هبا ربُّ 

وَن علينا فيقولوَن: أظهُر لفظٍة هَي "هللاُ"  ومَع ذلَك فيها خالٌف، فإذا كاَن أظهُر لفظٍة العاملنَي هم ُيتجُّ
ِف القرآِن وهَي هللُا فيها خالٌف فما ابُلَك ابلكلماِت اْلخرى الَِّت َل توازُِنا ِف الظُّهوِر، وقصُدهم ِف 

 ذلَك أنَّ مجيَع القرآِن مشكوٌك ِف دَللِتِه، نسأُل هللاَ العافيَة. 
مقصوِدها اسم  هللِا، اسم  ربِ  العاملني، خمتصٌّ به، ال ي طَلق  إالَّ  أظهر  لفظٍة وأشهر  لفظٍة تدلُّ على الشيخ:

عليه، هللا  سبحانَه  وتعاىل، وفيها االختالف  املشار  إليِه من جهِة هل هو عَلٌم؟ هل هو جامٌد أم مشَتقٌّ؟ وإذا 
ا كاَن "هللا " أشهر  كلمٍة يف القرآِن فيها  قيَل إنَّه  مشَتقٌّ فممَّا اشتقاق ه  على مذاهَب عديدٍة، اختلف وا يقولوَن: فإذ

ذلك االختالف  فما سواها من ابِب أَوىل، إذن فجميع  القرآِن ليَسْت نصًّا يف مدلوِِلا، بل هي كثرية   
فيد  االحتماالِت، وهذا كلُّه يريدوَن يؤيِ دوَن بِه أصَلهم الفاسدَة وهو: أنَّ األدلََّة اللَّفظيََّة ال تفيد  القطَع وال ت

 اليقنَي، وال تفيد  العلَم.
 

 القارئ: 
 أنَّ هللَا أظهُر لفظ        ٍة بلسانِ   وِمن املصائِب ق     وُل قائِلهم ب   

 عرِبُّ وض   ٍع ذاَك أم ُسرايّن  وخ          الُفهم في            ِه كثٌي ظاهٌر 
 َلِن مشهورانِ أم جام      ًدا قو   وك         ذا اختالُفهم أمشتقًّا يُ َرى  
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والصَّواب  أنَّ "هللَا" ليَس جامًدا، معىن االسم، قول  أهِل اللُّغِة أو النُّحاِة هذا اسٌم جامٌد أي ليَس له،  الشيخ: 
ال يدلُّ على صفٍة، مثل حجٍر، لكن مثل "ضارب" ضارٌب يدلُّ على صفِة الضَّرِب، "عاملٌ" يدلُّ على صفِة  

ٍة، واملشتقُّ ال يدلُّ على صفٍة، فلفظ  "هللِا" اختلف وا فيِه: هل هو جامٌد أو  العلم، فاملشتقُّ يدلُّ على صف
مشتقٌّ؟ والصَّواب  أنَّه  مشتقٌّ، ولكْن ليَس معناه  أنَّه مشتقٌّ من مادٍَّة ومن لفٍظ سابٍق له، ال، املراد  أنَّه مشَتقٌّ 

ا أعالٌم ِبعىن أنَّه يدلُّ على معىن ويدلُّ على صفٍة، أمساء  هللِا أ عالٌم وصفاٌت، خالفًا للمعتزلِة الَّذين يقولوَن إِنَّ
ا أعالٌم حمضٌة، ما معىن علٌم حمٌض؟ يعين ال يدلُّ على صفٍة، مثل "زيد" ال  حمضٌة، أمساء  هللِا يقولوَن فيها إِنَّ

وصفٌة، إذا مسَّْيَت  يدلُّ على شيٍء، عَلٌم فقط، ما يدلُّ على معىن، لكن فالن إذا مسَّيَت صاْلًا فصاحٌل علمٌ 
ابَنَك "حافظ" كاَن هذا االسم  علًما وصفًة، علٌم على هذا الشَّخِص أو املولوِد وصفٌة وهي ما فيِه من الدَّاللِة  
على اْلفِظ، حافٌظ أو صاحلٌ، فهل اسم  "هللِا" جامٌد هبذا االصطالِح أم هو مشتقٌّ؟ الصَّواب  أنَّه مشتقٌّ؛ ألنَّه  

 "هللا " أي: اإلله ، فهو إلٌه ِبعىن مألوٌه، أي: معبوٌد، من أَلَه ِبعىن عَبَد، فهَو إلٌه، هللا  أي: إلٌه.  يدلُّ على صفٍة،
أي: معبوٌد يف السَّماِء ومعبوٌد يف األرِض، هو معبود  [ 84]الزخرف:  }َوه َو الَِّذي يف السََّماِء إَِلٌه َويف اأْلَْرِض إَِلٌه{ 

فالصَّواب  أنَّه مشتقٌّ [، 163]البقرة:}َوِإَِل ك ْم إَِلٌه َواِحٌد اَل إَِلَه ِإالَّ ه َو الرَّْْحَن  الرَِّحيم {  أهِل السَّمواِت واألرِض،
ابملعىن املذكوِر الصَّحيِح، وهو أنَّه عَلٌم وصفٌة كسائِر األمساِء، علٌم على ربِ  السَّمواِت واألرِض ويدلُّ على 

، وصفاٌت ِمن حيث  داللِتها على ما تضمََّنه من  صفٍة، فأمساء  هللِا أعالٌم ِمن حيث  داللِتها على ذاِت الرَّبِ 
" يدلُّ على ذاِت الرَّبِ  وعلى صفِة امللِك له  تعاىل، فهي ابعتباِر داللِتها على  الصِ فاِت، فاسم  هللِا "امللك 

، فإذا قْلَت: "العزيز  غري  اْلكيِم" كاَن هذا الذَّاِت مرادفها، وابعتباِر داللِتها على الصِ فاِت خمتلفٌة ومتباينةٌ 
ما امساِن   صحيًحا إذا أرْدَت الدَّاللَة على الصِ فاِت، فعزيٌز غري  حكيٍم، وإذا قْلَت: "العزيز  هَو اْلكيم " تريد  أِنَّ

 ملسمًَّى واحٍد فهو صحيٌح. 
 

 القارئ: 
 ج        ام      ًدا قوَلِن مشهورانِ  أم  وك         ذا اخت              الُفهم أمشتقًّا يُ َرى  

 عن           َد النُّحاِة وذاَك ذو ألوانِ   واْلص               ُل ما ذا فيِه ُخلٌف َثبٌت  
 نطَق اللِّساُن هبا مدى اْلزمانِ   ه                   ذا ولف            ُظ هللِا أظهُر لفظٍة  

 ق           اُلوُه ِم   ن لَبٍس وِمن هبتانِ   ذا ِف الَّذي  فانظ             ْر حبقِّ هللِا ما 
 ربُّ العاملي       َن ُمدبُِّر اْلكوانِ   ه          ل خ              الَف العق       الُء أنَّ هللَا  
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 نق          َل اجملاِز وَل لُه وضعانِ   م          ا في            ِه إمجاٌل وَل هَو ُموِهُم 
 ف  ي وضِعِه ل خيتلْف رجالنِ   ْلُلُف ِف أحواِل ذاَك اللَّفِظ َل وا

 أيش قاَل الشَّيخ  عليها؟الشيخ: 
اْلُلُف الَّذي قاُلوا يعوُد إَل أحواِل اللَّفِظ هل هَو سرايّنٌّ عرِبٌّ، أمَّا ِلَمن ُوِضَع فليَس فيِه  القارئ: قاَل: 

 نِ اختالٌف وَلذا قاَل: ِف وضِعِه ل خيتلْف رجال 
، لكن اختلف وا يف مدلولِِه  الشيخ:  ٍ، ال خيتلف  فيِه النَّاس  يعين هَو ال ي راد  بِه إالَّ ربُّ العاملنَي، فهو اسٌم ملعنيَّ

 من جهِة الوصِف هل هو جامٌد أو مشتٌق كما تقدََّم. 
 القارئ: 

 ف  ي وضِعِه ل خيتلْف رجالنِ   واْلُلُف ِف أحواِل ذاَك اللَّفِظ َل 
ٍة وإذا ه  فيِه ل         هم ق           وَلِن معروفانِ           ُم اختلُف           وا بلفظِة مكَّ

هل جيعل ه  مثاَل مكَّة، اختلف وا يف أصِل مكَّة، أمَّا يف أصِل موضوِعها فال اختلَف أحٌد من النَّاِس إنَّ الشيخ: 
ِ املعروِف، فليَس اخل   لف  يف وضِعها، لكن اخلالف يف املعىن الَّذي يدلُّ عليِه اسم  مكََّة عَلٌم على البلِد املعنيَّ

 مكََّة، أمَّا ِمن حيث  املسمَّى فمكَّة  عَلٌم على بلٍد معروفٍة جلميِع َمن وصَل إليه خرب ها، اسم  بلٍد معيَّنٍة معروفٍة.
 

 القارئ: 
ٍة     هم ق           وَلِن معروفانِ فيِه ل         وإذا ه        ُم اختلُف           وا بلفظِة مكَّ
 ح                   رُم اإللِه وقبلُة البلدانِ   أفبينَ         هم ُخ                 لٌف ِبنَّ مراَدهم  

 فيِه ل            هم ق       وَلِن مذكورانِ   وإذا ه           م اختلُف   وا بلفظِة أمحَد 
َد،؟ فإذا  -ليِه الصَّالة  والسَّالم  ع-أْحد  اسم  الرَّسوِل الشيخ:  َد أم َمن ْحَِ ، اختلف وا يف أْحَد هل هو ِمن ْحِ 

َد يكون  جدًّا موافًقا حملمٍَّد، وهو كثرٌي حامدوه وكثرٌي ْحد  النَّاِس له، حممٌَّد، وأْحد ، يعين أْحد  يعين  كاَن من ْحِ 
ه أي مراد  ْحد النَّاِس له أكثر  من ْحِدهم لغريِه، والثَّاين أنَّه  أكثر  ْحًدا ِمن النَّاِس ِمن غريِه، هو أْحد  ِمن غريِ 

[، وأمَّا..، ولكن لعلَّ قصَد الشَّيخ: أْحدأْحد  يعين ْحد ه لربِ ه أكثر  ِمن ْحِد النَّاِس له، قوالِن يف أصِل حممٍَّد ]
على الرَّسوِل، لكن اختلف وا يف معناه  يف معناه   ، عَلمٌ -عليِه الصَّالة  والسَّالم  -ال خالَف أنَّه عَلٌم على الرَّسوِل 

، ورجََّح ابن  القيِ ِم أنَّ أْحَد   ، إذن أْحد  عَلٌم وصفٌة، فالعَلميَّة  ال خالَف فيها، والوصفيَّة  فيها البحث  الوصفيِ 
َد يعين من الفعِل املبينِ  للمجهوِل، وأنَّه تعبرٌي عن كثرِة حامديِه كامِسه حممَّد  .ِمن ْحِ 
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 القارئ: 

 فيِه ل            هم ق       وَلِن مذكورانِ   وإذا ه           م اختلُف   وا بلفظِة أمحَد 
 منُه رس           وُل هللِا ذو الرُبْهانِ   أفبينَ      هم ُخْل          ٌف ب          أنَّ مراَدهم  

 َصلَّى هللا َعَلْيِه َوَسلََّم، َصلَّى هللا َعَلْيِه َوَسلَّمَ الشيخ: 
 القارئ: 

 ونظُي هذا ليَس ُُيَصُر كثرًة ... اي قوُم فاستحيوا ِمن الرَّمحنِ 
الَّة  على مسمَّاها املعنيَّ وختتلف  ِمن حيث  ما تدلُّ عليِه ِمن الوصِف هذا كثرٌي، كثرٌي الشيخ:  يعين األمساء  الدَّ

 ألمساِء واألعالِم، أعِد البيتَ يف ا
 القارئ: 

 ي        ا قوُم فاستحيوا ِمن الرَّمحنِ   ونظي       ُر ه         ذا ليَس ُُيَصُر كثرًة  
 ُص الوحِي عن علٍم وعن إيقانِ   أِبثِل ذا اَلذايِن قد ُعزَِلْت نصو  

     الكم ي        ا ذوي العرفانِ َمَّا ب     فاْلم          ُد هلِل املعاِف عب              َدُه  
هذا معىن ]....[ اْلمد  هلِل الَّذي عافاَّن، يعين ملا ذكَر آراَءهم وأقواَِلم القبيحَة املنكرَة، ْحَد هللَا على الشيخ: 

  االَنراِف، العافيِة منها، فاْلمد  هلِل الَّذي عاىف عبَده ، يريد  نفَسه وكلَّ مسلٍم عافاه  هللا  من هذا الضَّياِع وهذا 
 أعِد البيتَ 

 القارئ:
 َمَّا ب      الكم ي        ا ذوي العرفانِ   فاْلم          ُد هلِل املعاِف عب              َدُه  

وقول ه : "اي ذوي العرفاِن" خطاٌب ألولئك املخالفني املبتدعني ونسَبهم للعرفاِن واملعرفِة؛ هتكًُّما هبم،  الشيخ: 
التَّهكُّم  يعين املدح  ملن هَو أهٌل للذَّمِ  ليَس أهاًل للمدِح، ومثَّلوا له يف القرآِن ما يقال  "اي ذوي العرفاِن"، و 
قاَل املفسِ رون هذا هتكٌُّم بِه، أيُّ عزٍ  وأيُّ كرٍم [ 49]الدخان: }ذ ْق ِإنََّك أَْنَت اْلَعزِيز  اْلَكرَي {للمعذَِّب يف جهنََّم: 

، يعين تقول  جلاهٍل: "اي  [49]الدخان: }ذ ْق ِإنََّك أَْنَت اْلَعزِيز  اْلَكرَي {سَقى املاَء اْلميَم وهو يف جهنََّم ي عذَّب  وي  
مة ، اي شيَخ العلماِء" هذا هتكٌُّم.  مة ، اي عالَّ  عالَّ

 
 القارئ: 
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 على آَثِر كلِّ ُمهانِ ومَض     وا   فَلجِل ذا نب         ُذوا الكتاَب وراَءهم 
نِن الَِّت    جاَءْت وأهليها َذوي أضغانِ   وْلجِل ذاَك غَدوا على السُّ

يعين ِمن أجِل هذا األصِل الَّذي حكم وا بِه صار وا ضدَّ..، ِمن أجِل ذلك طعن وا يف األخباِر الواردِة  الشيخ: 
على أهِل السُّنَِّة واجلماعِة املخالفني ِلم، نعم  عن الرَّسوِل، وطعن وا يف نصوِص القرآِن وصار وا ذوو حقٍد وضغنٍ 

 أعِد البيتَ 
 القارئ: 

نِن الَِّت    جاَءْت وأهليها َذوي أضغانِ   وْلجِل ذاَك غَدوا على السُّ
يعين "ذاَك غَدوا على السُّنِن .. وأهليها" فقول ه : "وأهليها" معطوٌف على السُّنِن، يعين صاروا ذوي  الشيخ: 

 نِن وأهليها، صاروا ذوي أضغاٍن وحقٍد وبغٍض على السُّنِن وأهليها. أضغاٍن على السُّ 
 

 القارئ: 
 حاشاهم ِمن إفِك ذي هبتانِ   يرموِنم هَبًتا بكلِّ عظيمٍة  

نيعِة. ريعِة عن اْللقاِب القبيحِة والشَّ  قاَل رمَحُه هللاُ: فصٌل ِف تنزيِه أهِل اْلديِث ومحلِة الشَّ
 رٌح آلخِر بيٍت، اقرْأ بيَت يروموِنمهذا الفصل  كأنَّه شالشيخ: 
 القارئ: 

 حاشاهم ِمن إفِك ذي هبتانِ   يرموِنم هَبًتا بكلِّ عظيمٍة  
 الفصل، فصل يف؟الشيخ: 

نيعِة. ريعِة عن اْللقاِب القبيحِة والشَّ  القارئ: فصٌل ِف تنزيِه أهِل اْلديِث ومحلِة الشَّ
متام، سيذكر  يف هذا الفصِل بعَض األلفاِظ القبيحِة الَّيت رَموا هبا أهَل السُّنَِّة، وذمُّوهم هبا وشنَّعوا الشيخ: 

عليهم وافرتوا، فأقول  إنَّ هذا الفصَل كأنَّه لتفصيل آلخر بيٍت يف الَّذي قبَله، فكأنَّه قيَل له ملا قاَل: يرموِنم 
 بكلِ .. أيش يرموِنم؟

 حاشاهم  هَبًتا بكلِّ عظيمٍة القارئ: يرموِنم 
نعم، يرموِنم هَبًتا، أي: كذاًب، يرموِنم ابلكذِب، "بكلِ  عظيمٍة" يعين بكلِ  صفٍة قبيحٍة ومذمومٍة،  الشيخ: 

 فكأنَّه قيَل له: مثل ماذا؟ فعقَد الفصَل اآليت، فقاَل يف تنزيِه ْحلِة الشَّريعِة عن األلقاِب الشَّنيعِة.
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 القارئ: 
 َأوَل لَيدفَع عنُه فعَل اْلاّن  ًيا ِبا الرَّامي بِه  فرَموهم بغ

ابأللقاِب الشَّنيعِة، وهم أوىل هبا، كما يقال  يف املثِل: "رَمْتين  يعين رَموهم ِبا هم أوىل بِه، رموهمالشيخ: 
أوىل به، فاللُّؤماء    بدائِها وانسلَِّت"، "رَمْتين بدائِها وانسلَِّت"، وهكذا يصنع  اللُّؤماء  يرموَن الفضالَء ِبا هم

 يرموَن الفضالَء ِمن أوصاِف الذَّمِ  ِبا هم أحقُّ به، هم أحقُّ بِه. 
 

 القارئ: 
 َأوَل لَيدفَع عنُه فعَل اْلاّن  فرَموهم بغًيا ِبا الرَّامي بِه  

 ول  ذاَك عنَد الِغرِّ يشتبهانِ   يرمي الربيَء ِبا جناُه مباِهًتا 
منَي وعابدي أوَثنِ   ن          وابًتا ُسَّ         وهم َحْشويًَّة و   وُُمسِّ

م حشو حشويٌَّة، يعين ليَس عندهم علوٌم، ما الشيخ:  هكذا ي لقِ ب  املبتدعة  النُّفاة  يلقِ بوَن أهَل السُّنَِّة أِنَّ
يِه وال نفَع فيه،  عنَدهم إالَّ حشو  الكالِم، أو هم حشو  النَّاِس، واْلشو: هو الشَّيء  الرَّديء  الَّذي ال فائدَة ف

ما هو إالَّ حشو، كما يقال  يف الكالِم: "هذا حشو"، هذا الكالم  حشو يعين ليَس له ..، ال يدلُّ على معاٍن  
َشى به غري..، الشَّيء  الَّذي   م حشويٌَّة نسبًة للحشويِ  وهو ما َي  وال فائدَة فيِه، فهؤالء يلقِ بوَن أهَل السُّنَِّة أِنَّ

 ي  تََّخذ  حشًوا. ال فائدَة فيِه  
 والنَّوابت  يعين النَّبات  الرَّديء  الَّذي يتخلَّل  الزَّرَع وي فسد ه ، فهم يلقِ بوَِنم هبذِه األلقاِب.

 
 القارئ: 

منَي وعابدي أوَثنِ   ُسَّ         وهم َحْشويًَّة ون          وابًتا   وُُمسِّ
م جمسِ مٌة، واجلسم ..، وصف  هللِا ابجلسِم هذا مل وعابدي.. يقولوَن إنَّ أهَل السُّنَِّة املثبالشيخ:  تنَي للصِ فاِت إِنَّ

، يرْد يف كتاٍب وال يف سنٍَّة، فالطَّريقة  املثلى أنَّه  ال ي ثَبت  وال ي نَفى، ال ي قال  هللا  جسٌم وال يقال  هللا  ليَس جبسمٍ 
لشَّيء  الثَّاين: إنَّه  لفٌظ حمتَمٌل، َيتمل  حقًّا وابطاًل، َيتمل  ما  ألمريِن: أوَّاًل إنَّه لفٌظ مل يرْد ال نفًيا وال إثباًًت، وا

 يليق  ابهلِل، وَيتمل  ما ال يليق  ابهلِل، فلذلَك سلَك أهل  السُّنَِّة طريَق العقِل والسَّالِم فقال وا: ال ي طَلق  على هللِا ال
 هللَا ليَس جبسٍم، مثَّ يرموَن به أهَل السُّنَِّة فيقولوَن إنَّكم نفًيا وال إثباًًت، وهؤالِء عنَدهم وصف  هللِا..، جيزمون ِبنَّ 

 إبثباِت الصِ فاِت جمسِ مٌة، يعين تقولوَن إنَّ هللَا جسٌم. 
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 القارئ: 

 وهم الرَّوافُض أخبُث اْليوانِ   وك       ذاَك أعداُء الرَّسوِل وصحِبِه 
ض  يرموَن أهَل السُّنَِّة يلقِ بوَِنم ابلنَّواصِب، يقولوَن إنَّكم كذلَك أعداء  الرَّسوِل وصحِبِه وهم الرَّواف الشيخ: 

ت عادوَن أهَل البيِت وتنسبوَن ِلم العداوَة، فيسمُّوِنم نواصَب، فكلُّ مبطٍل يلقِ ب  أهَل السُّنَِّة ابللَّقِب الشَّنيِع،  
 ٌت، هذا متنطِ ٌع، هذا كيَت، هذا رجعيٌّ.مثل ما يلقِ بوَن اآلَن العلماَء والصُّلحاَء هؤالء متزمِ تون، هذا متزم ِ 

 
 القارئ: 

 وهم الرَّوافُض أخبُث اْليوانِ   وك       ذاَك أعداُء الرَّسوِل وصحِبِه 
  وا ابلنَّواص        ِب شيعَة الرَّمحنِ   نصُبوا العداوَة للصَّحابِة ُثَّ ُسَّ   

، مثَّ لقَّب وا أهَل السُّنَِّة -َصلَّى هللا َعَلْيِه َوَسلَّمَ - يعين الرَّوافض  نصب وا العداوَة ألصحاِب الرَّسولِ الشيخ: 
واجلماعِة ابلنَّواصِب، فمن هو أحقُّ بنعِت النَّاصِب أو النَّواصِب؟ هم نصب وا العداوَة ألصحاِب الرَّسوِل، مثَّ  

 لقَّب وا شيعَة الرَّْحِن وهم أهل  السُّنَِّة واجلماعِة لقَّب وهم ابلنَّواصِب.
 
 قارئ: ال

ُل شبََّه الرَّمحَن ابمل        عدوِم فاجتمَعْت لُه الوصفانِ   وكذا املعطِّ
املعطِ ل  بنفيِه جلميِع الصِ فاِت شبََّه هللَا ابملعدوِم، مثَّ ذهَب يسمِ ي أهَل السُّنَِّة املثبتنَي للصِ فاِت مشبِ هًة،  الشيخ: 

بح ؟ تشبيه  املعطِ ِل أم تشبيه  املثِبِت، على فرِض أنَّ إثباَت فعلى فرِض أنَّ إثباَت الصِ فاِت تشبيٌه أيُّهما أق
الصِ فاِت تشبيٌه، ال شكَّ أنَّ تشبيَه املعطِ ِل أقبح ، ألنَّه يتضمَّن  وصَف هللِا ابلعدِم؛ ألنَّ ما ال تقوم  بِه أيُّ صفٍة 

 هذا معدوٌم، وسيشري  النَّاظم  إىل هذا املعىن، أعِد البيتَ 
 

 القارئ: 
ُل شبََّه الرَّمحَن ابمل        عدوِم فاجتمَعْت لُه الوصفانِ   وكذا املعطِّ

 حتَّ       ى نف        اُه وذاِن تشبيهانِ   وك       ذاَك شبَّ        َه قولَ       ُه بكالِمنا 
 هتانِ حتَّ       ى نف        اها عن   ُه ابلبُ   وك     ذاَك شبَّ          َه وصَف ُه بصفاتِنا 
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 ُسَّاُه تشبي       ًها ف      يا إخواّن  وأتى إَل وص      ِف الرَّسوِل لربِِّه  
م يعتربوَن إثباَت الصِ فاِت تشبيًها، إذن كالم  الرَّسوِل الشيخ:  هذا كلُّه مرجع ه  إىل معىًن واحٍد، وهو أِنَّ

صِ فاِت تشبيٌه، فيقولون: إنَّ النُّصوَص ظاهر ها هو  وإخبار ه  عن صفاِت الرَّبِ  تشبيٌه، وما يف القرآِن ِمن ذكِر ال
 التَّشبيه . 

 القارئ: 
اُه تشبي       ًها ف      يا إخواّن  وأتى إَل وص      ِف الرَّسوِل لربِِّه    س             مَّ

يطاّن   ابهلِل َم     ن أوَل هبذا اَلسِم ِمن   هذا اْلبيِث املُْخِبِث الشَّ
ألوىل بوصِف التَّشبيِه: املثِبت  جلميِع الصِ فاِت أم النَّايف املعطِ ل؟ َمن هو األوىل بوصِف  يقول  َمن االشيخ: 
 التَّشبيِه؟  
 القارئ: 

يطاّن   ابهلِل َم     ن أوَل هبذا اَلسِم ِمن   هذا اْلبيِث املُْخِبِث الشَّ
         ٍل ذي شأنِ سبح          انَُه فِبكام     إْن ك        اَن تشبيًها ثبوُت صفاتِِه 

يعين إذا كاَن إثبات  الصِ فاِت تشبيًها فهو تشبيٌه ابلكامِل، ابلكاملني ِمن اخللِق، أمَّا نفي  الصِ فاِت الشيخ: 
فهو تشبيٌه للنَّاقصاِت من اجلامداِت، والنَّاقصاِت، بل املعدوماِت، هذا هو املعىن الَّذي سبَقِت اإلشارة  إليِه،  

إذا قيَل إنَّه تشبيٌه فهو تشبيٌه ابلكامالِت، فإذا قيَل هللا  مسيٌع بصرٌي فعلى فرِض أنَّ هذا فيِه   فإثبات  الصِ فاتِ 
تشبيٌه، فهو تشبيٌه ابلسَّميِع البصرِي ِمن اخللِق، وأمَّا قول  املعطِ لِة إنَّه ليَس بسميٍع وال بصرٍي فهذا تشبيٌه له  

، وتشبيٌه له  ابألصمِ  واألعمى.، بعَد اي  ابجلامداِت والنَّاقصاِت، تشبيٌه له  ابجلما ِد الَّذي ال يسمع  وال يبصر 
 .إخواين

 
 القارئ: 

يطاّن   ابهلِل َم     ن أوَل هبذا اَلسِم ِمن   هذا اْلبيِث املُْخِبِث الشَّ
 سبح          انَُه فِبكام           ٍل ذي شأنِ   إْن ك        اَن تشبيًها ثبوُت صفاتِِه 

 كامٍل" تشبيٌه بكامٍل، أمَّا نفي ها فتشبيٌه ابلنَّاقِص واملعدوِم."فبِ الشيخ: 
 القارئ: 

 ابْلام        داِت وك             لِّ ذي نقصانِ   ل       كنَّ نف        َي صفاتِِه تشبيُهُه 
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  َو معدوٌم وإْن يُفَرْض ففي اْلذهانِ   بل ابلَّذي هَو غُي شيٍء وه    
 ِت تشبيٌه ِلم ابجلامداِت والنَّاقصاِت، بل ابملعدوماِت واملمتنعاِت.نفي  الصِ فاالشيخ: 
 القارئ: 

 أم مثبِ     ُت اْلوص        اِف للرَّح       منِ    فَم      ن املشبُِّه ابْلقيقِة أنتم 
 نعمالشيخ: 
 قاَل رَْحه هللا  القارئ: 
 حسب َك، اقرْأ شرَح الشَّيِخ حممَّد اِلرَّاس الشيخ: 

ا نُِقَلْت القار  عاُؤهم أنَّ اللُّغاِت ِف دَللِتها على معانيها إَّنَّ ئ: قاَل رمَحُه هللاُ: وِمن مجلِة افَتاِء هؤَلِء ادِّ
نَِّة َل  . وهذا كذٌب فإنَّنا جنُد اْللفاَظ املتداولَة ِف الكتاِب والسُّ ا يفيُد الظَّنَّ ِبخباِر آحاٍد، وخرُب الواحِد إَّنَّ

ها ملعانيها إَل روايِة أحٍد ِمن النَّاِس َل تواتًرا وَل آحاًدا، بل إنَّ ذلَك َيري ُمرى حتتاُج ِف العلِم بوضعِ 
اذَِّة الغريبِة، فقد ُيتاُج ِف العلِم   ِت الَِّت َل حتتاُج إَل نقٍل، اللَّهمَّ إَلَّ قلياًل ِمن اْللفاِظ الشَّ الضَّرورايَّ

َنها علماءُ  الََّة على معانيها.بوضِعها إَل نقٍل صحيٍح، وهذِه قد بي َّ واهَد الدَّ   اللُّغِة ونقُلوا الشَّ
، غريب  القرآِن، غريب  القرآِن يعين األلفاظ  الَّيت الشيخ:  وِلذا يف التَّفسرِي ويف حبوِث اللُّغِة شيٌء امس ه الغريب 

يعين: نصيَبنا،  [ 16]ص: }َعجِ ْل لََنا ِقطََّنا{خيفى معناها على كثرٍي ِمن النَّاِس، مثل سندس، استربق، القط، 
إىل ألفاٍظ أخرى غريبٍة، لكنَّ السَّماَء واألرَض والشَّجَر وكذا وكذا والشَّمَس والقمَر هل حتتاج  إىل تفسرٍي؟ 

 هذِه ال حتتاج  إىل تفسرٍي.
 

القارئ: وأدهى ِمن ذلَك وأمرُّ قوُل بعِضهم مستشهًدا على قصوِر اللُّغاِت وعدِم إفادُِتا العلَم ابملعاّن أنَّ  
اَلسَم الكرََي "هللَا" مَع كونِِه أظهَر لفظٍة نطَق هبا لساٌن قد اختلُفوا فيِه اختالفًا كثيًا، فاختلُفوا أوًََّل هل 

ُفوا َثنًيا هل هو مشتقٌّ أم جامٌد؟ والَّذيَن قاُلوا ِبنَُّه مشتقٌّ اختلُفوا ِف أصِل هَو عرِبٌّ أم سرايّنٌّ، ُثَّ اختل
اشتقاِقِه، هل هَو ِمن أََلَه أيلُه آَلًة، ِبعَن عبَد، أو َمن إلَه أيلُه إَلًا إذا حتيََّ، أو ِمن ولَه يولُه إذا أصابَُه 

... إخل.  ُة اْلبِّ  الولُه، وهَو شدَّ
قاِق فكيَف ميكُن الثِّقُة ِبعَن  قاُلوا: فإذا كانَ  ْت أظهُر لفظٍة نطَق هبا لساٌن، هذا حظُّها ِمن اْلالِف والشِّ

أيُّ لفٍظ َمَّا هَو دوَِنا ِف الظُّهوِر والبياِن. وهذا منهم تلبيٌس مكشوٌف وهبتاٌن مفضوٌح فإنَّ أحًدا ِمن 
ا َعَلمٌ   على ربِّ العاملنَي مدبِِّر اْلالئِق أمجعنَي ليَس فيها  العقالِء ل خيتلْف ِف مدلوِل هذِه اللَّفظِة، وأِنَّ
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إمجاٌل ُيتاُج إَل تفصيٍل وَل هَي موَِهٌة معًَن آخَر بطريِق النَّقِل اجملازيِّ وَل َلا وضعاِن، بل ل تُوَضْع إَلَّ 
ا ادَُّعوُه ِمن خالٍف على َلذا املعَن وحَدُه، يعرُف ذلَك كلَُّه َمن لُه علٌم ابلوضِع اللُّغويِّ َلا، فأيَن إذا م

 معناُه؟ اللَّهمَّ إنَّ القوَم ِف ضالٍل مبنٍي.
وقاَل رمَحُه هللاُ: فاْلالُف الواقُع ِف ذلَك اللَّفِظ ليَس ِف املعَن املوضوِع لُه، فإنَّ ذلَك ل خيتلْف فيِه 

ا اْلالُف فيما يعَتيِه ِمن أحواٍل ِمن حيُث اْلموِد واَلشتقاقِ  واْلصِل الَّذي يرجُع إليِه  اثناِن، وإَّنَّ
َة" على قوَلنِي ِمن حيُث اْلصِل الَّذي اشتُ قَّْت منُه،   اَلشتقاُق وَنو ذلَك، كما اختلُفوا ِف لفظِة "مكَّ
ا ُتلُك كلَّ َمن قصَدها بسوٍء، وقيَل ِمن "أُمَِّتَك" الفضيُل   ا ِمن َمَكَأُه ِبعَن أهلَكُه ْلِنَّ فمنهم َمن قاَل أِنَّ

رَع   إذا امتصَّ كلَّ ما فيِه لذهاهِبا ابلفضِل على سائِر القرى. الضِّ
 وقيَل؟الشيخ: 

 القارئ: وقيَل ِمن "أُمَِّتَك" 
 الالشيخ: 

 القارئ: ِمن َأَمِتكَ 
 ِمن أيش؟الشيخ: 

رعَ   القارئ: ِمن َأَمِتَك الفضيُل الضِّ
 عنَدَّن الفصيل  طالب: 

 الفصيل ؟الشيخ: 
 ]....[الطالب: 

 أَْمَتكَ طالب آخر: 
 نعمالشيخ: 

رَع إذا امتصَّ كلَّ ما فيِه لذهاهِبا ابلفضِل على سائِر القرى.   القارئ: وقيَل: ِمن "َأْمَتَك" الفصيُل الضِّ
ولكنَّ أحًدا ل ينازْع ِف أنَّ هذِه اللَّفظَة علٌم على حرِم هللِا اآلمِن وقبلِتِه الَِّت ارتضاها لعباِدِه، وكذلَك 

 "أمحَد"، وهل هَي ِبعَن اسِم الفاعِل أو املفعوِل، ولكنَّهم متَّفقوَن على أنَّ املراَد  اختلُفوا ِف اشتقاِق لفظةِ 
هبا هَو رسوُل هللِا املبعوُث ابلرباهنِي والبيِّناِت. ومثُل هذا كثٌي َل ميكُن حصُرُه، ولكنَّ القوَم قلَّ منهم  

وِلِه هبتاًَّن عظيًما. وقَضوا عليها ِبثِل هذِه اَلذايَّنِت اْلياُء ِمن هللِا جلَّ وعال. فقاُلوا على كتاِبِه وسنَِّة رس
فعزُلوا نصوَصهما عن إفادِة العلِم واليقنِي، فاْلمُد هلِل الَّذي عافاَّن َمَّا ابتلى بِه هؤَلِء اْلدعياَء للمعرفِة 
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م وراَء الظُّهورِ  نَِّة  وهم ِف الغايِة القصوى ِمن اْلهِل والغباِء الَّذيَن نبُذوا كتاَب رهبِّ وصاُروا أعداًء للسُّ
باِب ِمن أجِل قاعدٍة موهومٍة ُيسبوَِنا  وأهِلها يرموَِنم بكلِّ قبيٍح ِمن اْللقاِب، وبكلِّ فاحٍش ِمن السِّ

 شيًئا وهَي سراٌب، ولكنَّ هؤَلِء مربَّؤوَن َمَّا يبهُتُه بِه هؤَلِء اْلفَّاكوَن، وهم عنَد هللِا أولو اْللباِب. 
ثنَي بغًيا وقاَل رمَحُه هللاُ  لَة اْلاحديَن لصفاِت ربِّ العاملنَي يرموَن أهَل اإلثباِت ِمن احملدِّ : ُثَّ إنَّ هؤَلِء املعطِّ

مَّ عن أنفِسهم فعَل اْلناِة اجملرمنَي فيموَِنم، وهم  وِء ليدفعوا الذَّ ِبا هم أحقُّ بِه وأجدُر ِمن ألقاِب السُّ
ولذلَك يشتبُه اْلمُر على اْلغراِر اْلاهلنَي فيظنُّوَِنم فيما هبُتوا بِه  برآُء ِبا جَنوُه هم مكابريَن مباهتنَي،

م ِمن حشِو  وهم حشويًَّة يعنوَن أِنَّ أهَل اْلقِّ صادقنَي. وهم عنَد هللِا واملؤمننَي ِمن أكذِب الكاذبنَي فسمَّ
ِطهم، فليَس عنَدهم علٌم وَل حتقيٌق، وُسَّوهم نوابًتا يقصد م نبُتوا ِف اإلسالِم بعَد النَّاِس أو ُخالَّ وَن أِنَّ

م ِف  م يقولوَن أنَّ رهبَّ منَي وعابدي أوَثٍن؛ ْلِنَّ اختالِط اْلعاجِم وفساِد اللِّساِن العرِبِّ وُسَّوهم ُمسِّ
ماِء وفوَق العرِش بذاتِِه فما أشبَههم ِف ذلَك ابلرَّافضِة اْلبثاِء أعداِء الرَّسوِل وأصحاِبِه حيُث نصُبوا  السَّ

وأسرُفوا ِف سبِّهم وتنقيِصهم، ُثَّ كلُّ َمن واَلهم وعرَف َلم   -رضَي هللُا عنهم -عداوَة للصَّحابِة ال
يِن َّنصبيًّا، فَمن أوَل هبذا اَلسِم ِمن الفريَقنِي؟ ورحَم هللُا ابَن تيميَة حيُث  أقدارَهم وسوالَفهم ِف الدِّ

 يقوُل:
دٍ   ثَّقالِن أّّنِ َّنصِبفليشهِد ال  إْن كاَن نصًبا حبُّ صحِب حممَّ

م بصفاٍت سلبيٍَّة  نَُّة يصفوَن رهبَّ لُة النَّافوَن لصفاِت اإلثباِت الَِّت جاَء هبا الكتاُب والسُّ وكذلَك هؤَلِء املعطِّ
عدميٍَّة َل تكوُن إَلَّ للمعدوِم واملمتنِع ويزعموَن ذلَك تنزيًها. فيقولوَن: أنَُّه ليَس جبسٍم وَل عرٍض وَل 

شخٍص، وليَس لُه مقداٌر وَل صورٌة وَل أيَن وَل ُيشاُر إليِه وَل يقبُل اَلتِّصاَل واَلنفصاَل جوهٍر وَل 
والقرَب والبعَد والصُّعوَد واَلبوَط واْلركَة والنَّقلَة، وَل يُقاُل داخَل العاِل وَل خارَجُه إَل غِي ذلَك َمَّا 

لِب الَِّت تقتضي عدَمهُ  ُهوُه ِف ذلَك ابملعدوِم فاجتمَع َلم الوصفاِن ِمن أجَروُه عليِه ِمن صفاِت السَّ  فشب َّ
التَّشبيِه والتَّعطيِل، بل إذا حقََّق عليهم اْلمَر كانُوا ُمشبِّهًة أوًََّل، فإنَّ الَّذي محَلهم على التَّعطيِل واإلنكاِر 

فاُت َثبتٌة ِف نفِس اْلمِر فلزَمه  فاِت تشبيٌه والصِّ م التَّشبيُه وما نفَعهم التَّعطيُل بل  توَهُُّهم أنَّ إثباَت الصِّ
ُهوُه ابْلامداِت واملعدوماِت. م ما زاُدوا على أْن شب َّ  أوقَعهم ِف تشبيٍه شرٍّ َمَّا فرُّوا منُه فإِنَّ

ا توَهَُّوا أنَّ إثباَت القوِل هلِل يقتضي تشبيَهُه بكالِم املخلوقنَي نَفوُه عنُه، وقاُلوا: ليَس هلِل قوٌل وَل   فهم َلمَّ
ُهوُه ِف ذلَك ابْلامداِت الَِّت َل تنطُق وابلعجماواِت اْلَْرساِء، فهذاِن تشبيهاِن.   كالٌم، فشب َّ
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فاِت لُه مستلزٌِم أْن تكوَن كصفاِت املخلوقنَي، فنَفوها كذاًب وهبتاًَّن، ول  وكذلَك ظنُّوا أنَّ إثباَت الصِّ
ِه والتَّعطيِل، وهم مَع ذلك يعمدوَن إَل ما وصَف بِه يستطيُعوا أْن يثبُتوا بال َتثيٍل، فوقُعوا ِف التَّشبي

وَن ذلَك تشبيًها. فَمن أوَل هبذا اَلسِم   -َصلَّى هللا َعَلْيِه َوَسلَّمَ -الرَّسوُل  ربَُّه ِمن صفاِت اإلثباِت، فيسمُّ
ٌق قولَُه ِمن الفريَقنِي؟ الَّذين مث َُّلوا فعطَُّلوا فمث َُّلوا، أنَّ الَّذيَن أثبُتوا بال َتثيٍل و  نزَُّهوا بال تعطيٍل، ُمصدِّ

ِميُع اْلَبِصُي{ تعاَل:  ى عنَدهم   [11]الشورى:}لَْيَس َكِمْثِلِه َشْيٌء وُهَو السَّ فإْن كاَن ذلَك اإلثباُت يسمَّ
أِن  -وحاشاهُ  -تشبيًها فهو على كلِّ حاٍل خٌي ِمن تشبيِههم، فإنَُّه تشبيٌه لُه ابْلشياِء الكاملِة ذواِت الشَّ

فاِت فيقتضي تشبيَهُه ابلنَّاقصاِت ِمن اْلماداِت وغيِها، بل ابلعدوِم الَّذي َل  والّرِفعِة، وأمَّا نفُيهم للصِّ
ذهاِن فَمن املشبُِّه إذن على اْلقيقِة منكم، وَمن مثبِت  حقيقَة لُه، والَّذي َل يصحُّ فرُضُه إَلَّ ِف اْل

فاِت للرَّمحِن؟  الصِّ
 انتهى؟ الشيخ: 
 انتهى القارئ: 
 حسب َك، ال إله إالَّ هللا وحَده ال شريَك له . الشيخ: 
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 :  اْلسئلة
بكِة يسأُل عن اآليِة الَِّت سأََلا أحُد اْلشخاِص ابْلمِس 1السؤال عن املقصوِد ب   : وهذا سائٌل ِمن الشَّ

 ؟ [11]املدثر:  }َذْرّن َوَمْن َخَلْقُت َوِحيًدا{
، والصَّواب  أنَّه  الوليد  بن  املغريَة اْلواب:  قْلت  ابألمِس إنَّ املراَد ابلوحيِد الوليد  بن  عقبَة، وكاَن هذا خطًأ مينِ 

 ، أمَّا الوليد  بن  عقبَة فهو صحايبٌّ معروٌف.املخزوميُّ، هذا ما ذكَره  املفسِ روَن، الوليد  بن  املغريَة املخزوميُّ 
                                                                                                                                                               

 حيحُة؟: قوُل النَّائِم: اي ذوي العرفاِن، أشاَر احملقُِّق أنَّ ِف نسخٍة: "العدواِن" فأيُّهما الصَّ 2السؤال
أمَّا "العدواِن" فال إشكاَل فيها، فهي صحيحٌة وال إشكاَل فيها وال تشتبه ، أمَّا "اي ذوي العرفاِن"  اْلواب: 

فهي صحيحٌة ابلتَّوجيِه املعروِف أنَّ هذا ِمن قبيِل التَّهكُِّم، فتكون  كلٌّ منهما صحيحٌة هبذِه الطَّريقِة، لكْن "اي  
ا حتتمل   ذوي العدواِن" ال حتتاج  إىل شرٍح وال تفسرٍي وال توجيٍه، أمَّا "اي ذوي العرفاِن" فال بدَّ ِمن توجيٍه؛ ألِنَّ

 املدَح، وهو مدٌح لكن على وجِه التَّهكُِّم والتَّنقُِّص ِلم والسُّخريِة هبم.
                                                                                                                                                               

: عقَد ابُن القيِِّم فصاًل "ِف نقِض مقولِة أنَّ نصوَص الوحَينِي َل تفيُد العلَم واليقنَي"، والفصُل 3السؤال
نَِّة والقرآِن"،  الَّذي قبَلُه كاَن بعنواِن "فصٌل ِف بياِن هدِمهم لقواعِد اإلسالِم واإلمياِن بعزَلِ  م نصوَص السُّ

 فهل نستطيُع أْن نقوَل أنَّ ِمن هدِمهم لقواعِد اإلسالِم قوَُلم أنَّ نصوَص الوحَينِي َل تفيُد اليقنَي؟ 
نعم، يعين هذا ًتبٌع للفصِل الَّذي قبَله ، وهو متضمِ ٌن ملعناه ، وقوِل م..، يعين من طرِق هدِمهم لقواعِد اْلواب: 

، ملا اإلسالِم زعم ه ا ال تفيد  العلَم واليقنَي، فما تضمََّنه  الفصل  املتأخِ ر  أصٌل ملا تضمََّنه  الفصل  األوَّل  م أِنَّ
 تضمََّنه  الفصل  السَّابق ، يعين بنَي الفصلنِي تناسٌب ظاهٌر، فالفصل  املتأخِ ر  أصٌل ملضموِن الفصِل الَّذي قبَله .

                                                                                                                                                               
 استوعَب ِف نونيَِّتِه عقائَد اْلهميَِّة والرَّدَّ عليها؟ -رمَحُه هللاُ -: هل يصحُّ أْن يُقاَل أنَّ ابَن القيِِّم  4السؤال

 على سبيِل االختصاِر، ألنَّ النَّظَم ال يتأتَّى فيِه تفصيل  القوِل بتوسٍُّع، فغايت ه  أنَّه أشاَر إىل طرِق  يعيناْلواب: 
الرَّدِ ، يف بعِض املواضِع تكون  واضحًة قويًَّة ويف بعِضها ال تكون  كذلك، هو ذكر  ِبدِع املبتدعنَي والرَّدِ  عليها  

لنَّظِم، وِلذا يف بعِض املواضِع يعتذر  ِبنَّه  يعوق ه  حاجة  النَّظِم إىل األوزاِن، يعوق ه   لكْن ِبا يتَّسع  له  وي ستطاع  اب
النَّثر    النَّظم  أنَّه  ال يستطيع  أْن أييَت بتلَك املعاين األخرى الَّيت يريد  ذكَرها ابلنَّظِم لصعوبِة النَّظِم ابلنِ سبِة للنَّثِر،
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، خبالِف النَّظِم فإنَّ النَّظَم يف إنشائِِه بعٌض..، َيتاج  إىل جهٍد  أيسر  على املتكلِ ِم وعلى السَّ  امِع، فهم ه  أيسر 
 وقدرٍة خاصٍَّة على الشِ عِر، وكذلَك املخاَطب  يفهم  ِمن النَّثِر ما ال يفهم  ِمن النَّظِم، وهذا شيٌء ظاهٌر. 

                                                                                                                                                               
 : إذا أراَد املسافُر أْن يقصَر الصَّالَة ُثَّ قاَم للثَّالثِة نسياًَّن فهل يرجُع أم يكمُل الصَّالَة؟ 5السؤال

ٌة، صالة  املسافِر ركعتاِن، فإذا قاَم للثَّالثِة يرجع  ويسجد  ال، ال، يرجع  وجواًب، ألنَّ صالتَه  مقصور اْلواب: 
 للسَّهِو بعَدها.

 وهل يسجد ؟ السؤال:
 يسجد  للسَّهِو، نعم يرجع  ويسجد  للسَّهِو. الشيخ:

                                                                                                                                                               
لعُة املطلوبُة ِف 6السؤال : أَّن موظٌَّف ابئٌع ِبحلٍّ وأستلُم راتًبا شهرايًّ ولكْن بعَض اْلحياِن َل تتوف َُّر السِّ

ى املكسُب،  حملِّي فأذهُب إَل حملٍّ آخَر وأبيُع القطعَة وأستلُم للصَّاحِب القطعَة ابملبلِغ املطلوِب ويتبقَّ 
 فهل َيوُز أْن أحتفَظ ابملكسِب ِل، أو أضَعُه ِف احمللِّ الَّذي أعمُل بِه؟

الثَّمن  ملن..، املهمُّ أنَّ الر ِبَح يكون  لصاحِب املكتِب الَّذي أنَت تعمل  فيِه، الر ِبح  الَّذي َيصل  هَو  اْلواب: 
 لصاحِب املكتِب؛ ألنََّك موظٌَّف. 

                                                                                                                                                               
َ لإلماِم ِبنَُّه على غِي طهارٍة فكيَف يتصرَُّف؟ 7السؤال  : إذا تبنيَّ

م  واحًدا ِمن اجلاْلواب:  ،  إذا تيسََّر أنَّه  يقدِ  م ه  ليكمَل الصَّالَة صحَّ، وي سمَّى االستخالف  ماعِة ممَّن خلَفه  يقدِ 
، والصَّحيح  أنَّه  يصحُّ، فيستخلف  َمن ي ِتمُّ الصَّالَة..، ي تمُّ  فبعض  أهِل العلِم يقولوَن إنَّه  ال جيوز  االستخالف 

م ه  ويكمل  الصَّالَة إذا كاَن قد بق  َي فيها ركعٌة أو ركعتاِن أو ثالٌث يتمُّها اخلليفة  الوكيل .ابلنَّاِس الصَّالَة، يقدِ 
                                                                                                                                                               

ْرُت صالَة العشاِء إَل ا8السؤال ورُة فلم أستطْع أْن أصلِّي، فهل : أخَّ اعِة العاشرِة ونزَلْت عليَّ الدَّ لسَّ
 عليَّ قضاُء صالِة العشاِء؟

 نعم عليِك قضاء  صالِة العشاِء. اْلواب: 
                                                                                                                                                               



يخ عبدالّرحمن بن ناصر البّراك   ه 1441
ّ

 مؤسسة وقف الش

 

 22 اللجنة العلمية|  إعداد
 

ا، َل يكاُد أْن ميسَكُه فهل ِف العمرِة َلبدَّ أْن ُُيَلَق أو يُقصََّر ِمن مجيِع  9السؤال : ولدي شعُرُه قصٌي جدًّ
 اْلهاِت؟

َلق  كلُّه واْلمد  هلِل، واْللق  أفضل ، اْللق  ممكن أييت علىاْلواب:  َلق  كلُّه ، َي  ْجيِعِه، وهَو أفضل   اْللق  نعم َي 
؛ لقصِر الشَّعِر.  فاملناسب  ْلاِل..، ملثِل هذِه اْلالِة اْللق ، ألنَّ التَّقصرَي ال يتيسَّر 

                                                                                                                                                               
  : ِف مدينِت يُوَجُد مسجٌد ِف قبلِتِه قرُب صاحِب املسجِد ويفصُل بنَي القرِب واملسجِد جدارُ 10السؤال

 القبلِة فقط، فهل َيوُز الصَّالُة فيِه؟
أجِل صاحِب إذا كاَن هذا املسجد  مبنيًّا ألجِل هذا القرِب فال جتوز  الصَّالة  فيِه، إذا كاَن مبنيًّا من اْلواب: 

القرِب فال جتوز  الصَّالة  فيِه ألنَّه مسجد  بدعٍة، وإذا كاَن املسجد  مبنيًّا هلِل بناًء عادايًّ مل ي قَصْد أْن يكوَن حمالًّ  
 بقرِبِه هذا القرب  فينبغي إبعاد  هذا القرِب، وجتوز  الصَّالة  فيِه؛ ألنَّه سابٌق.

                                                                                                                                                               
 : هل َيوُز للحائِض قراءُة القرآِن تعبًُّدا، وليَس ْلاجٍة ِمن تعليٍم ومراجعِة حفٍظ؟11السؤال

  إْن شاَء هللا . يف ذلَك خالٌف والرَّاجح  أنَّه  جيوز  اْلواب: 
                                                                                                                                                                

 زوُجها ِف حادٍث أدَّى : امرأٌة متزوِّجٌة منُذ َخِس سنواٍت، وأجنَبْت طفلًة ِمن زوِجها، وُأصيبَ 12السؤال
لِل وعدِم القدرِة على اْلركِة أو املعاشرِة فهل تصرُب على قضاِء هللِا وقدرِِه وترِبِّ ابنَتها   إَل إصابِتِه ابلشَّ

ا ختاُف أَلَّ تقيَم حدوَد هللِا أم تطلُب الطَّالَق؟  حيُث أِنَّ
علَّه  أفضل ، وإْن كاَنْت ختشى على نفِسها  إذا كاَنْت ال ختشى على نفِسها فصرب ها مَع زوِجها لاْلواب: 

 فتطلب  الطَّالَق واْلمد  هلِل، الطَّالق  ما ش رَِع إالَّ لتحقيِق املصلحِة ودفِع الفساِد.
                                                                                                                                                                

َة معتمريَن ليلَة اْلمعِة وانتهْينا ِمن العمرِة التَّاسعِة صباًحا، وَّنْنا متعبنَي  13السؤال : سافْرَّن إَل مكَّ
ٍم، فهل لنا ذلَك؟  َة لإلقامِة أربعُة أايَّ  فجمْعنا الظُّهَر والعصَر ِف وقِت العصِر، مَع العلِم أنَّ املدَّ

 ال ِبَس، أقول  الَّذي فعْلت م هَو اجلمع  فال ِبَس عليكماْلواب: 
 جيمع ؟ طالب: 
 إي ْجعَ  الشيخ:
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ّ

 مؤسسة وقف الش
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 وجيمعوَن صالَة اجلمعِة؟ الطالب: 
: َّنْنا، مو ]أليس[ يقول  َّنْنا؟  الشيخ:  ال ما ْجع وا، ما صلَّوا اجلمعَة، يقول 
 إالَّ ]نعم[ القارئ:
 ما ْجع وا اجلمعَة   الشيخ:

 ى اجلمعَة وأراَد السَّفَر؟َمن صلَّ  طالب آخر:
.  الشيخ:  هذِه فيها حبٌث وعندي أنَّه  جيوز 

                                                                                                                                                                
ًنا ويرفُع مبلَغ التَّمويِل  : أريُد أْن آخَذ 14السؤال َتوياًل ِمن أحِد البنوِك، ووجْدُت معقًِّبا أيخُذ مبلًغا معي َّ

 أعلى فما حكُم ذلك؟  
إذا كاَن التَّمويل  نزيًها ليَس فيِه فوائد  وال راب وليَس فيه كذٌب على ذلَك املسؤولني يف البنِك املموِ ِل اْلواب: 

َته  شيًئا ِمن  أجِل أْن يتوسََّط يف رفِع مبلِغ التَّمويِل، إذا مل يكْن فوائد وليَس فيِه تدليٌس ال فال ِبَس إذا أعطي ْ
 فوائَد وال تدليَس فال ِبَس. 
                                                                                                                                                                

مذيُّ ِف سنِنِه أحاديُث أنَّ صالَة الكسوِف ستُّ ركعاٍت وأربُع سجداٍت 15السؤال : ساَق اإلماُم الَتِّ
 فهل صحَّ ِف ذلَك شيٌء؟

، لكن الرَّاجح هو ما يف الصَّحيحنِي أنَّ صالَة  اْلواب:  يف ذلَك خالٌف بنَي أهِل العلِم، واختلَفِت الر ِواايت 
، هذا هَو الكسوِف إَّنَّ  ا مها ركعتاِن ِبربِع ركوعاٍت وأربِع سجداٍت، وهي الصِ فة  املعروفة  اآلَن الَّيت يفعل ها النَّاس 

 الرَّاجح . 
                                                                                                                                                                

 : هل َيوُز الصَّدقُة عن الوالَديِن وهم أحياٌء دوَن علِمهم ِبمِر الصَّدقِة؟16السؤال
، لكن إخبار هم بذلك أوىل؛ لي سرَّا بذلَك أو يكون  ِلما رأٌي، ميكن يقولون أعِطنا املبلَغ َنن  اْلواب:  جيوز 

 فيِه أوىل من الصَّدقِة بِه عنهما، وهللا  أعلم .نتصرَّف  فيِه، وإعطاؤ مها املبلَغ يتصرَّفاِن 
                                                                                                                                                               

 


