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 بسِم هللِا الّرمحِن الّرحيمِ 
 
 /50-20 " اآلية /رسالتتفسري؛ سورة "امل -
يَِة الآَكِرميَةِ أضواء البيان؛  -  ..َمَساِئُل ََلَا تَ َعلٌُّق ِِبَِذِه اآلآ
 ..النََّصاَرىقُ لآُت: فَ َهَذا َكاَلُم َسِعيِد بآِن الآِبطآرِيِق الَِّذي قَ رََّر ِبِه ِديَن  اجلواب الصحيح؛ -
ُلوِّ  األمساء والصفات؛ - َ التِّاَلَوِة َوالآَمت آ ِة كالِمِه على ابِب: الآَفرآِق َبْيآ  يف تتمَّ
َطُع النَِّعَم الآَواِصَلةَ اجلواب الكايف؛  - َاِضَرَة، َوتَ قآ َا تُزِيُل النَِّعَم اْلآ  فصٌل: َوِمنآ ُعُقواَبِِتَا َأَّنَّ

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

 )تفسري الشيخ الرباك(
يطاِن الرَّجيِم:  ُكمآ ِمنآ َماٍء َمِهٍْي )القارئ: أعوُذ ابهلِل ِمن الشَّ ( 21( َفَجَعلآَناُه يف قَ َراٍر َمِكٍْي )20}َأَلَآ ََنآُلقآ

ُلوٍم ) َم الآَقاِدُروَن )22ِإََل َقَدٍر َمعآ ِبَْي )23( فَ َقَدرآََن فَِنعآ َمِئٍذ لِلآُمَكذِّ َرآَض ِكَفاًتا 24( َويآٌل يَ وآ ( َأَلَآ ََنآَعِل األآ
َواًتا )25) َياءا َوَأمآ َناُكمآ َماءا فُ َراًتا )26( َأحآ َقي آ َمِئٍذ 27( َوَجَعلآَنا ِفيَها َرَواِسَي َشاِِمَاٍت َوَأسآ ( َويآٌل يَ وآ

ِبَْي ) بُوَن )28لِلآُمَكذِّ ُتمآ ِبِه ُتَكذِّ ( ََل 30( انآطَِلُقوا ِإََل ِظلٍّ ِذي َثاَلِث ُشَعٍب )29( انآطَِلُقوا ِإََل َما ُكن آ
ِر )31للََّهِب )ظَِليٍل َوََل يُ غآِِن ِمَن ا َا تَ رآِمي ِبَشَرٍر َكالآَقصآ ٌر )32( ِإَّنَّ َمِئٍذ 33( َكأَنَُّه ِِجَاَلٌت ُصفآ ( َويآٌل يَ وآ

ِبَْي ) ُم ََل يَ نآِطُقوَن )34لِلآُمَكذِّ َتِذرُوَن )35( َهَذا يَ وآ َذُن ََلُمآ فَ يَ عآ ِبَْي 36( َوََل يُ ؤآ َمِئٍذ لِلآُمَكذِّ ( َويآٌل يَ وآ
ِلَْي )( َهَذا يَ وآ 37) َوَّ ِل َِجَعآَناُكمآ َواألآ َمِئٍذ 39( فَِإنآ َكاَن َلُكمآ َكيآٌد َفِكيُدوِن )38ُم الآَفصآ ( َويآٌل يَ وآ

ِبَْي ) تَ ُهوَن )41( ِإنَّ الآُمتَِّقَْي يف ِظاَلٍل َوُعُيوٍن )40لِلآُمَكذِّ َربُوا َهِنيئاا ِبَا 42( َوفَ َواِكَه ِمَّا َيشآ ( ُكُلوا َواشآ
ُتمآ  َمُلوَن ) ُكن آ ِسِنَْي )43تَ عآ ِبَْي )44( ِإَنَّ َكَذِلَك ََنآِزي الآُمحآ َمِئٍذ لِلآُمَكذِّ ُعوا َقِليالا 45( َويآٌل يَ وآ ( ُكُلوا َوََتَت َّ

ِبَْي )46ِإنَُّكمآ ُُمآِرُموَن ) َمِئٍذ لِلآُمَكذِّ َمِئٍذ ( َويآلٌ 48( َوِإَذا ِقيَل ََلُُم ارآَكُعوا ََل يَ رآَكُعوَن )47( َويآٌل يَ وآ  يَ وآ
ِبَْي ) ِمُنوَن{49لِلآُمَكذِّ َدُه يُ ؤآ  [50-20]املرسالت: ( فَِبَأيِّ َحِديٍث بَ عآ

 ال إله إالا هللا.الشيخ: 
َا تُوَعُدوَن َلَواِقٌع ) ( َوِإَذا 8( فَِإَذا النُُّجوُم طُِمَسْت )7احلمُد هلِل، لـماا ذكَر هللاُ أمَر البعِث وأحداَث القيامِة }ِإَّنا

ذكَر بعَد ذلك بعَض األدلاِة  إىل آخر اآلايت،[ 10-7]املرسالت:( َوِإَذا اْْلَِباُل ُنِسَفْت...{ 9َماُء فُرَِجْت )السا 
( َفَجَعْلَناُه ِف قـَرَاٍر 20على البعِث، كاخللِق األواِل خلُق اإلنساِن من نطفٍة، }أَلَْ ََنُْلْقُكْم ِمْن َماٍء َمِهنٍي )

( فـََقَدْرََن فَِنْعَم اْلَقاِدُروَن{ مثُل: }أَلَْيَس َذِلَك ِبَقاِدٍر َعَلى َأْن ُُيِْيَي 22َقَدٍر َمْعُلوٍم ) ( ِإىَل 21َمِكنٍي )
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( َفَجَعَل ِمْنُه 38( ُُثا َكاَن َعَلَقًة َفَخَلَق َفَسواى )37}أَلَْ َيُك نُْطَفًة ِمْن َمِنٍي ُيََُْن )[، 40]القيامة:اْلَمْوَتى{ 
 [40-37]القيامة:( أَلَْيَس َذِلَك ِبَقاِدٍر َعَلى أَْن ُُيِْيَي اْلَمْوَتى{ 39 الذاَكَر َواأْلُنـَْثى )الزاْوَجنْيِ 

( َأْحَياًء َوأَْمَواًًت{ هذِه األرُض 25ُثا ذكَر أيًضا خلَق األرِض واْلباِل وإجراَء األهناِر }أَلَْ ََنَْعِل اأْلَْرَض ِكَفاًًت )
تضمُّ البشَر أحياَءهم وأمواََتم، فاألحياُء يسكنوَن على ظهرِها، وِف ما يُنشئونه من املساكِن ِف داخِلها وِف 

َها َُنْرُِجُكْم ًَترًَة ُأْخَرى{ بطِنها، وفيها األمو  َها َخَلْقَناُكْم َوِفيَها نُِعيدُُكْم َوِمنـْ  [55]طه:اُت يُوَدعوَن فيها }ِمنـْ
( َوَجَعْلَنا ِفيَها َرَواِسَي 26( َأْحَياًء َوأَْمَواًًت )25}أَلَْ ََنَْعِل اأْلَْرَض ِكَفاًًت )[، 32]النازعات:}َواْْلَِباَل أَْرَساَها{ 

اٍت{ َرَواِسَي هذه اْلباُل رواسي، مجُع راسيٍة، }َوَجَعْلَنا ِفيَها َرَواِسَي َشاِمَاٍت{ عالياٍت، هذه اْلباُل هلا َشاِمَ 
ا وِف جبال  جذوٌر ِف األرِض عميقٌة، وهي شامٌة ِف الساماِء، وهي متفاوتٌة، ِف ]هناك[ جباٌل عاليٌة جدًّ

 دوَن ذلَك.
َناُكْم َماًء فـُرَ  ( 68اًًت{ أنزَل هللُا األمطاَر وأجرى األهناَر ُسقيا للنااِس، }أَفـََرأَيـُْتُم اْلَماَء الاِذي َتْشَربُوَن )}َوَأْسَقيـْ

َناُكْم َماًء فـُرَاًًت{ زالاًل لو شاَء هللُا ْلعلَ [، 69-68]الواقعة:أَأَنـُْتْم أَنـْزَْلُتُموُه ِمَن اْلُمْزِن أَْم ََنُْن اْلُمْنزِلُوَن{  ه }َوَأْسَقيـْ
أجاًجا ملًحا فهذه كلُّها نِعٌم وآايٌت، نِعٌم من هللِا على العباِد، وهي آايٌت دالاٌة على قدرتِه تعاىل وحكمِته 

 ورمحِته.
بُوَن{ هذا يقوُل املفسِيروَن: على تقديِر قوٍل حمذوٍف، أي: يُقالُ  ُتْم ِبِه ُتَكذِي  ُثا قاَل تعاىل: }اْنطَِلُقوا ِإىَل َما ُكنـْ

بُو هلؤالِء ا ُتْم ِبِه ُتَكذِي بُوَن{ انطلُقوا إىل الناار الايت ُكنـْ ُتْم ِبِه ُتَكذِي َن، لكفاار يوَم القيامِة }اْنطَِلُقوا ِإىَل َما ُكنـْ
َا تـَْرِمي ِبشَ ، ( اَل ظَِليٍل َواَل يـُْغِن ِمَن اللاَهِب{30}اْنطَِلُقوا ِإىَل ِظلٍي ِذي َثاَلِث ُشَعٍب ) َرٍر أعوُذ ابهلِل }ِإهنا

َكاْلَقْصِر{ هذا من صفِة النااِر العظيمِة، }تـَْرِمي ِبَشَرٍر{ عظيمٌة كبريٌة }َكاْلَقْصِر{، }َكأَناُه مِجَاَلٌت ُصْفٌر{ 
ا مبعَن سود، شرٌر أسوٌد، }َكأَناُه مِجَاَلٌت ُصْفٌر{.  قاَل املفسِيروَن: إهنا

ِبنَي{ َوْيٌل يـَْوَمئِ  ِبنَي هذا الوعيُد والتاهديُد ُيكراُر ِف هذه السُّورة عشَر مرااٍت، بعَد  }َوْيٌل يـَْوَمِئٍذ لِْلُمَكذِي ٍذ لِْلُمَكذِي
ِبنَي. ِبنَي{ َوْيٌل لِْلُمَكذِي  كلِي آيٍة أو آيتني }َوْيٌل يـَْوَمِئٍذ لِْلُمَكذِي

َن{ والقيامُة مواقُف وأحواٌل ففي بعِض ( َواَل يـُْؤَذُن هَلُْم فـَيَـْعَتِذُرو 35ُثا قاَل تعاىل: }َهَذا يـَْوُم اَل يـَْنِطُقوَن )
املواقِف يتكلامون، وِف بعِض املواقِف ُُيَتُم على أفواِههم وال يتكلامون، وِف بعِض املواقِف يعتذروَن، وِف 

( َوْيٌل 36َتِذُروَن )( َواَل يـُْؤَذُن هَلُْم فـَيَـعْ 35بعِض املواقِف اَل يـُْؤَذُن هَلُْم فـَيَـْعَتِذُروَن }َهَذا يـَْوُم اَل يـَْنِطُقوَن )
ِبنَي{  يـَْوَمِئٍذ لِْلُمَكذِي

( فَِإْن َكاَن َلُكْم 38}َهَذا يـَْوُم اْلَفْصِل مَجَْعَناُكْم{ أي: يُقاُل هلم أيًضا }َهَذا يـَْوُم اْلَفْصِل مَجَْعَناُكْم َواأْلَواِلنَي )
ِبنَي{.39َكْيٌد َفِكيُدوِن )  ( َوْيٌل يـَْوَمِئٍذ لِْلُمَكذِي
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بنَي وما يُقاُل هلم وما يصريوَن إليه، ذكَر عاقبَة املتاقني املؤمنني: }ِإنا اْلُمتاِقنَي ِف   وَلماا ذكَر هللُا عاقبَة املكذِي
بون  قيَل هلم: }اْنطَِلُقوا ِإىَل ِظلٍي ِذي َثاَلِث ُشَعٍب ) ( اَل ظَِليٍل َواَل يـُْغِن 30ِظاَلٍل َوُعُيوٍن{ اجملرموَن املكذِي

َن اللاَهِب{ وأماا املتاقون فهم ِف ظالٍل ظليٍل، ظالٍل وارٍف واٍق من النااِر }ِإنا اْلُمتاِقنَي ِف ِظاَلٍل َوُعُيوٍن مِ 
( َوفـََواِكَه ِماا َيْشتَـُهوَن{ هذا وصٌف حلاِل املتاقني وما ُيصُل هلم ِف اْلناة }َوالاِذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا 41)

ْدِخُلُهْم ِظالًّ َسُنْدِخُلُهْم َجنااٍت ََتْرِي ِمْن ََتِْتَها اأْلَهْنَاُر َخاِلِديَن ِفيَها أََبًدا هَلُْم ِفيَها أَْزَواٌج ُمَطهارٌَة َونُ الصااحِلَاِت 
 [ 57]النساء:ظَِلياًل{ 

ُتْم تَـ  ( ِإَنا َكَذِلَك ََنْزِي 43ْعَمُلوَن )}ُكُلوا َواْشَربُوا{ أي: يُقاُل هلم أيًضا: }ُكُلوا َواْشرَبُوا َهِنيًئا مبَا ُكنـْ
 اْلُمْحِسِننَي{.

نيا: }ُكُلوا َوََتَتـاُعوا قَِلياًل ِإناُكْم ُُمْرُِموَن{ يعن ياُق إىل توبيِخ وَتديِد اجملرمنَي ِف هذه الدُّ : رجَع ُثا يرجُع السِي
نيا، }ُكُلوا َوََتَتـاُعوا قَِلي اًل ِإناُكْم ُُمْرُِموَن{، }ُكُلوا َوََتَتـاُعوا قَِلياًل ِإناُكْم ُُمْرُِموَن الكالُم إىل َتديِد اجملرمني ِف الدُّ

ِبنَي{.46)  ( َوْيٌل يـَْوَمِئٍذ لِْلُمَكذِي
بنَي الكفاار، }َوِإَذا ِقيَل هَلُُم ارَْكُعوا اَل يـَرَْكُعوَن )  ( َوْيلٌ 48}َوِإَذا ِقيَل هَلُُم ارَْكُعوا{ هذه حاُل اجملرمنَي املكذِي

ِبنَي ) ( فَِبَأيِي َحِديٍث بـَْعَدُه يـُْؤِمُنوَن{ ِبَِيِي َحِديٍث بـَْعَد هذا القرآِن العظيِم املشتِمِل على كلِي 49يـَْوَمِئٍذ لِْلُمَكذِي
َك خرٍي وبياٍن لكلِي ما ُيتاُج إليه العباُد، املشتِمُل على العقائِد الصاحيحِة واألحكاِم العادلِة }َوَتَاْت َكِلَمُت َربيِ 

فأخبارُه كلُّها غايٌة ِف الصِيدق، وأحكاُمه غايٌة ِف العدِل }فَِبَأيِي َحِديٍث بـَْعَدُه  [،115]األنعام:ِصْدقًا َوَعْداًل{ 
وهو القرآُن }ِكَتااًب ُمَتَشاِِبًا َمثَاِنَ  [،23]الزمر:يـُْؤِمُنوَن{ فال حديَث أفضُل منُه }اَّللاُ نـَزاَل َأْحَسَن احْلَِديِث{ 

ُْم ُُثا تَِلنُي ُجُلوُدُهْم َوقـُُلوُِبُْم ِإىَل ِذْكِر اَّللاِ َذِلَك هُ تـَقْ  َدى اَّللاِ يـَْهِدي ِبِه َمْن َشِعرُّ ِمْنُه ُجُلوُد الاِذيَن َُيَْشْوَن َرِبا
ُ َفَما َلُه ِمْن َهاٍد{   [23]الزمر:َيَشاُء َوَمْن ُيْضِلِل اَّللا

 
) عديِّ  )تفسرُي السَّ

ٍد وعلى آِلِه القارئ: بسِم هللاِ  الُم على نبيِّنا حممَّ الُة والسَّ  الرَّمحِن الرَّحيِم، اْلمُد هلِل ربِّ العاملَْي، والصَّ
عديُّ  يُخ عبُد الرَّمحِن السَّ يف تفسرِي قوِل هللِا تعاَل: }َأَلَآ  -رمَحُه هللُا تعاَل-وصحِبِه أِجعَْي، قاَل الشَّ

ُكمآ ِمنآ َماٍء َمِهٍْي...{  اآلايِت: ََنآُلقآ
ائِب،  لِب والَّتَّ ناكم أيُّها اآلدميُّوَن }ِمنآ َماٍء َمِهٍْي{ أي: يف غايِة اْلقارِة، خرَج ِمن بِْي الصُّ أي: أَما خلقآ

 حَّتَّ جعَلُه هللاُ }يف قَ َراٍر َمِكٍْي{ وهَو الرَّحُم، بِه يستقرُّ وينمو.
ٍر. ُلوٍم{ ووقٍت مقدَّ  }ِإََل َقَدٍر َمعآ
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رآَن ودب َّرآَن ذلَك اجلنَْي، يف تلَك الظُّلماِت، ونقلآناُه ِمن النُّطفِة إَل العلقِة، إَل املضغِة، }فَ َقَدرآََن{  أي: قدَّ
ا، مثَّ نفَخ فيِه الرُّوَح، ومنهم َمن ميوُت قبَل ذلَك.  إَل أنآ جعَلُه هللاُ جسدا

سُة ألنَّ قدرَُه ًت َم الآَقاِدُروَن{ يعِن: بذلَك نفُسُه املقدَّ  بٌع ْلكمِتِه موافٌق للحمِد.}فَِنعآ
َ هللاُ َلم اآلايِت، وأراهم الِعرَب والبيِّناِت. ِبَْي{ بعَدما بْيَّ َمِئٍذ لِلآُمَكذِّ  }َويآٌل يَ وآ

...{ اآلايِت:  قاَل هللاُ تعاَل: }َأَلَآ ََنآَعِل األرآَض ِكَفاًتا
نا، بتسخرِي األرِض ملصاِْلكم، فجعلآنا { لكم.أي: أما مننَّا عليكم وأنعمآ  ها }ِكَفاًتا

وَر والقصوَر ِمن نعِم هللِا على عباِدِه ومنَِّتِه،  { يف القبوِر، فكما أنَّ الدُّ َواًتا وِر، }َوَأمآ َياءا{ يف الدُّ }َأحآ
باِع وغريِها.  فكذلَك القبوُر، رمحٌة يف حقِّهم، وسَّتاا َلم، عن كوِن أجساِدهم ابديةا للسِّ

َتها هللُا ابجلباِل الرَّاسياِت }َوَجَعلآَنا ِفيَها َرَواِسَي{  أي: جباَلا ُترسي األرَض، لئالَّ َتيَد أبهِلها، فثب َّ
، قاَل تعاَل:  { أي: عذابا زَلَلا َناُكمآ َماءا فُ َراًتا َقي آ واِل العراِض، }َوَأسآ اِماِت أي: الطِّ ُتُم الآَماَء الشَّ }َأفَ َرَأي آ

َربُوَن ) ََل 69وُه ِمَن الآُمزآِن َأمآ ََنآُن الآُمنآزُِلوَن )( أَأَن آُتمآ َأن آَزلآُتمُ 68الَِّذي َتشآ ا فَ َلوآ ( َلوآ َنَشاُء َجَعلآَناُه ُأَجاجا
ُكُروَن{  [70-68]الواقعة: َتشآ

هم ِبا، فقابُلوها  ِبَْي{ مَع ما أراهم هللُا ِمن النِّعِم الَّيت انفرَد هللُا ِبا، واختصَّ َمِئٍذ لِلآُمَكذِّ }َويآٌل يَ وآ
 ابلتَّكذيِب.

بُوَن...{ اآلايِت: ُتمآ ِبِه ُتَكذِّ  قاَل هللاُ تعاَل: }انآطَِلُقوا ِإََل َما ُكن آ
ُتمآ ِبِه  بَْي، أنآ يُقاَل َلم يوَم القيامِة: }انآطَِلُقوا ِإََل َما ُكن آ هذا ِمن الويِل الَّذي ُأِعدَّ للمجرمَْي للمكذِّ

َر ذلَك بقوِلِه: }ا بُوَن{ مثَّ فسَّ نآطَِلُقوا ِإََل ِظلٍّ ِذي َثالِث ُشَعٍب{ أي: إَل ظلِّ َنِر جهنََّم، الَّيت تتمايُز ُتَكذِّ
 يف خالِلِه ثالُث ُشعٍب أي: قطٌع ِمن النَّاِر أي: تتعاورُُه وتتناوبُُه وجتتمُع بِه.

}ِمَن اللََّهِب{ بل }َل ظَِليٍل{ ذلَك الظِّلُّ أي: َل راحَة فيِه وَل طمأنينَة، }َوَل يُ غآِِن{ َمنآ مكَث فيِه 
ِقِهمآ ظَُلٌل ِمَن النَّاِر َوِمنآ اللَّهُب قد أحاَط بِه، مينةا ويسرةا وِمن كلِّ جانٍب، كما قاَل تعاَل:  }ََلُمآ ِمنآ فَ وآ

ِقِهمآ َغَواٍش وََكَذِلَك ََنآِزي الظَّالِ [، 16]الزمر: ََتآِتِهمآ ظَُلٌل{  [41]األعراف: ِمَْي{}ََلُمآ ِمنآ َجَهنََّم ِمَهاٌد َوِمنآ فَ وآ

الِّ على عظِمها وفظاعِتها وسوِء منظِرها، فقاَل:  مثَّ ذكَر ِعظَم شرِر النَّاِر، الدَّ
وُد الَّيت َتضرُب إَل لوٍن فيِه صفرٌة، وهذا يدلُّ  ٌر{ وهَي السُّ ِر َكأَنَُّه ِِجَاَلٌة ُصفآ َا تَ رآِمي ِبَشَرٍر َكالآَقصآ  }ِإَّنَّ

ا سوداُء، كريهُة املنظِر، شديدُة اْلرارِة، نسأُل هللاَ  على أنَّ النَّاَر مظلمٌة، َلُبها وِجُرها وشررُها، وأَّنَّ
 العافيَة منها 

 أعوُذ ابهلليخ: الش
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ِبَْي{ َمِئٍذ لِلآُمَكذِّ  القارئ: وِمن األعماِل املقّرِبِة منها }َويآٌل يَ وآ
ُم َل يَ نآِطُقوَن...{ اآلايِت:  قاَل هللاُ تعاَل: }َهَذا يَ وآ

ديِد، }َوَل يُ ؤآ  بَْي، َل ينطقوَن فيِه ِمن اخلوِف والوجِل الشَّ ديُد على املكذِّ َذُن أي: هذا اليوُم العظيُم الشَّ
عآَتِذرُوَن{ أي: َل ُتقَبُل معذرُِتم، ولو اعتذرُوا  ََلُمآ فَ ي َ

ُتْم تـَْعَمُلوَن{الشيخ:  َا َُتَْزْوَن َما ُكنـْ  [7]التحرمي: }اَي أَيُـَّها الاِذيَن َكَفُروا ال تـَْعَتِذُروا اْليَـْوَم ِإَّنا
ِذَرِتُُ القارئ:  َفُع الَِّذيَن ظََلُموا َمعآ َمِئٍذ َل يَ ن آ تَ ُبوَن{}فَ يَ وآ تَ عآ  [57]الروم: مآ َوَل ُهمآ ُيسآ

ِلَْي{ لنفصَل بيَنكم، وَنكَم بَْي اخلالئِق، }فَِإنآ َكاَن َلُكمآ َكيآٌد{ تقدرونَ  ِل َِجَعآَناُكمآ َواألوَّ ُم الآَفصآ  }َهَذا يَ وآ
كما قاَل   على اخلروِج ِمن ملكي وتنجوَن بِه ِمن عذايب، }َفِكيُدوِن{ أي: ليَس لكم قدرٌة وَل سلطاٌن،

ُفُذوا َل تعاَل:  َماَواِت َواألرآِض فَان آ ُفُذوا ِمنآ َأقآطَاِر السَّ َتَطعآُتمآ َأنآ تَ ن آ نِّ َواإلنآِس ِإِن اسآ َشَر اجلِآ }اَي َمعآ
ُفُذوَن ِإَل ِبُسلآطَاٍن{  [33]الرمحن: تَ ن آ

ُ َلم  ففي ذلَك اليوِم، تبطُل ِحيُل الظَّامِلَْي، ويضمحلُّ مكُرهم وكيُدهم، ويستسلم وَن لعذاِب هللِا، ويَِبْيآ
ِبَْي{ َمِئٍذ لِلآُمَكذِّ  كذُِبم يف تكذيِبهم }َويآٌل يَ وآ

 قاَل هللاُ تعاَل: }ِإنَّ الآُمتَِّقَْي يف ِظالٍل َوُعُيوٍن{.
بَْي، ذكَر مثوبَة احملسنَْي، فقاَل: }ِإنَّ الآُمتَِّقَْي{ أي:  للتَّكذيِب، املتَّصفَْي ابلتَّصديِق ملَّا ذكَر عقوبَة املكذِّ

 يف أقواَِلم وأفعاَِلم وأعماَِلم، وَل يكونوَن كذلَك إَلَّ أبدائِهم الواجباِت، وترِكهم احملرَّماِت.
لسبيِل، والرَّحيِق  }يف ِظالٍل{ ِمن كثرِة األشجاِر املتنوِّعِة، الزَّاهيِة البهيَِّة. }َوُعُيوٍن{ جاريٍة ِمن السَّ

َربُوا{ ِمن املآكِل وغرِيمها تَ ُهوَن{ أي: ِمن خياِر الفواكِه وطيِبها، ويُقاُل َلم: }ُكُلوا َواشآ ، }َوفَ َواِكَه ِمَّا َيشآ
ٍر، وَل يتمُّ هناُؤُه حَّتَّ يسلَم الطَّعاُم  هيَِّة، واألشربِة اللَّذيذِة }َهِنيئاا{ أي: ِمن غرِي منغٍِّص وَل مكدِّ الشَّ

راُب ِمن كلِّ آفةٍ  َمُلوَن{ فأعماُلكم هَي  والشَّ ُتمآ تَ عآ ونقٍص، وحَّتَّ جيزُموا أنَُّه غرُي منقِطٍع وَل زائٍل، }ِبَا ُكن آ
بُب املوِصُل لكم إَل جنَّاِت النَّعيِم املقيِم، وهكذا كلُّ َمن أحسَن يف عبادِة هللِا وأحسَن إَل عباِد  السَّ

سِ  ِبَْي{ ولو َل يكنآ َلم ِمن هذا الويِل إَلَّ هللِا، وَلذا قاَل: }ِإَنَّ َكَذِلَك ََنآِزي الآُمحآ َمِئٍذ لِلآُمَكذِّ ِنَْي َويآٌل يَ وآ
.  فواُت هذا النَّعيِم، لكفى بِه حزَنا وحرماَنا

ُعوا َقِليال ِإنَُّكمآ ُُمآرُِموَن...{ اآلايِت:  قاَل هللاُ تعاَل: }ُكُلوا َوََتَت َّ
م وإنآ أكلُ  بَْي، أَّنَّ اِت، وغفُلوا عن القرابِت، هذا ِتديٌد ووعيٌد للمكذِّ ُعوا ابللَّذَّ نيا وشربُوا وَتت َّ وا يف الدُّ

اُت، وتبقى عليهم التَّبعاُت، وِمن  ُه اجملرموَن، فستنقطُع عنهم اللَّذَّ وَن ما يستحقُّ م ُمرموَن، يستحقُّ فإَّنَّ
الِة الَّيت هَي أشرُف العباداِت، وقيَل َلم:  م إذا ُأِمُروا ابلصَّ  }ارآَكُعوا{ امتنُعوا ِمن ذلَك.إجراِمهم أَّنَّ
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 فأيُّ إجراٍم فوَق هذا؟ وأيُّ تكذيٍب يزيُد على هذا؟ 
م تَ نآَسدُّ عليهم أبواُب التَّوفيِق، وُُيَرموَن كلَّ خرٍي، فإَّنَّ  ِبَْي{ وِمن الويِل عليِهم أَّنَّ َمِئٍذ لِلآُمَكذِّ م }َويآٌل يَ وآ

بُوا هذا القرآَن الكرمَي، الَّذي هَو  دِق واليقِْي على اإلطالِق.إذا كذَّ  أعلى مراتِب الصِّ
ليِل؟ أم  ِمُنوَن{ أابلباطِل الَّذي هَو كامِسِه، َل يقوُم عليِه شبهٌة فضالا عن الدَّ َدُه يُ ؤآ }فَِبَأيِّ َحِديٍث بَ عآ

اٍب أفَّاٍك مبٍْي؟  بكالِم مشرٍك كذَّ
دِق الَّذي قاَمِت األدلَُّة والرباهُْي على صدِقِه فليَس بعَد النُّوِر املبِْي إَلَّ دايجي الظُّلماِت، وَل بعَد  الصِّ

 إَلَّ اإلفُك الصُّراُح والكذُب املبُْي، الَّذي َل يليُق إَلَّ َِبن يناسُبُه.
 فتبًّا َلم ما أعماهم! ووُياا َلم ما أخسَرهم وأشقاهم!

 سالِت، وهلِل اْلمُد.نسأُل هللاَ العفَو والعافيَة إنَُّه جواٌد كرمٌي. متَّ تفسرُي سورِة املر 
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 )أضواُء البياِن(
الُم على أشرِف األنبياِء  الُة والسَّ القارئ: بسِم هللِا الرَّمحِن الرَّحيِم، اْلمُد هلِل ربِّ العامِلَْي، والصَّ

ٍد وعلى آِلِه وصحِبِه أِجعَْي. نقيطيُّ  واملرسلَْي، نبيِّنا حممَّ ُد األمِْي الشَّ يُخ حممَّ  -ُه هللاُ تعاَلرمحَ -قاَل الشَّ
 يف كتاِبِه "أضواِء البياِن":

يَِة الآَكِرميَِة.  َمَساِئُل ََلَا تَ َعلٌُّق ِِبَِذِه اآلآ
ِلِه:  يَِة يف قَ وآ َر الآَمذآُكوَر يف َهِذِه اآلآ جآ َت َأنَّ اْلِآ ِر...{َقدآ َعِلمآ جآ َحاُب اْلِآ َب َأصآ يَةَ  }َوَلَقدآ َكذَّ اآلآ

ِف; فَِبَهِذِه الآُمَناَسَبِة َنذآُكُر ُهَو ِداَيُر ثَُ [ 80]اْلجر: سآ اَلِة يف َمَواِضِع اخلَآ ُي َعِن الصَّ هآ وَد، َوَأنَُّه َورََد الن َّ
. ُي َوَما َلَآ َيِصحَّ هآ ُ َما َصحَّ ِفيِه الن َّ اَلِة ِفيَها َونُ َبْيِّ ََماِكَن الَّيِت َّنَُِي َعِن الصَّ  األآ

هآ  ِضعاا َسَتأآِت ُكلَُّها.َوالآَمَواِضُع الَّيِت َورََد الن َّ َعَة َعَشَر َموآ اَلِة ِفيَها ِتسآ  ُي َعِن الصَّ
، َعنآ ََنِفٍع، َعِن ابآِن ُعَمَر  ٍ -: َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ -رضَي هللاُ عنهما-َعنآ زَيآِد بآِن َجِبريََة، َعنآ َداُوَد بآِن ُحَصْيآ

َزرَِة، َوالآَمقآ »: -َصلَّى اَّللَُّ َعَليآِه َوَسلَّمَ  بَ َلِة، َوالآَمجآ َعِة َمَواِطَن: يف الآَمزآ رَبَِة، َوقَاِرَعِة ََّنَى َأنآ ُيَصلَّى يف َسب آ
ِر بَ يآِت اَّللَِّ  َق َظهآ ِبِل، َوفَ وآ طَاِن اإلآِ اِم َويف َأعآ َمَّ َنِدِه، «. الطَّرِيِق، َويف اْلآ َرَواُه َعبآُد بآُن مُحَيآٍد يف ُمسآ

َناِدِه: َليآَس ِبَذاَك. َوَقدآ رَ  آِمِذيُّ يف ِإسآ ، َوابآُن َماَجهآ. َوقَاَل الَّتِّ آِمِذيُّ َِديَث، َوالَّتِّ ٍد َهَذا اْلآ َوى اللَّيآُث بآُن َسعآ
، َعنآ ََنِفٍع، َعِن ابآِن ُعَمَر  ِه -، َعِن النَِّبِّ -رضَي هللاُ عنهما-َعنآ َعبآِد اَّللَِّ بآِن ُعَمَر الآُعَمِريِّ ُ َعَليآ َصلَّى اَّللَّ

ٌة; أِلَنَّ  -َوَسلَّمَ  َِديُث َضِعيٌف ََل تَ ُقوُم ِبِه ُحجَّ َلُه. َواْلآ ُوٌك، ِمث آ َل ِفيِه زَيآُد بآُن َجِبريََة َوُهَو َمَّتآ َوَّ َناَد األآ سآ  اإلآِ
ءَ  ِذيِب: قَاَل ابآُن َمِعٍْي: ُهَو ََل َشيآ هآ ُوٌك. َوقَاَل يف َِتآِذيِب الت َّ رِيِب: َمَّتآ قآ . َوقَاَل قَاَل ِفيِه ابآَن َحَجٍر يف الت َّ

َِديِث. َوقَاَل يف  : ُمنآَكُر اْلآ : لَيآَس بِِثَقٍة. َوقَاَل َأبُو  الآُبَخاِريُّ َِديِث. َوقَاَل النََّساِئيُّ ُوُك اْلآ ِضٍع آَخَر: َمَّتآ َموآ
 : َتُب َحِديثُُه. َوقَاَل ابآُن َعِديٍّ َِديِث ََل ُيكآ ُوُك اْلآ ا، َمَّتآ َِديِث ِجدًّ َِديِث، ُمنآَكُر اْلآ : َضِعيُف اْلآ َعامَُّة َما َحامتٍِ

 َعَليآِه َأَحٌد.  يَ رآِويِه ََل يُ َتاِبُعهُ 
ِي َعنِ  هآ ا، يَ عآِِن: َحِديَث الن َّ ِ ِبَِديٍث ُمنآَكٍر ِجدًّ َُصْيآ َث َعنآ َداُوَد بآِن اْلآ : َحدَّ اِجيُّ  قُ لآَت: َوقَاَل السَّ

: َمَّتآُ  َزآِديُّ َِديِث. َوقَاَل األآ : َضِعيٌف ُمنآَكُر اْلآ اَلِة يف َسبآِع َمَواِطَن. َوقَاَل الآَفَسِويُّ وٌك. َوقَاَل ابآُن الصَّ
َاِكُم: َرَوى َعنآ  َب َعنآ ِرَوايَِتِه. َوقَاَل اْلآ َنكُّ َتَحقَّ الت َّ  َأبِيِه َوَداُوَد ِحبَّاَن: يَ رآِوي الآَمَناِكرَي َعِن الآَمَشاِهرِي; فَاسآ

ارَُقطآِِنُّ: َضِعيٌف. قَاَل ابآ  ِ َوَغريآِمِهَا الآَمَناِكرَي. َوقَاَل الدَّ َُعوا َعَلى َأنَُّه َضِعيٌف بآِن اْلآَُصْيآ : َأِجآ ُن َعبآِد الآرَبِّ
َناَدِي ابآِن َماَجهآ ِفيِه َأبُو َصاِلٍح َكاِتُب اللَّيآِث، َوُهَو َكِثرُي الآَغلَ  ِط، َوِفيِه انته ى َكاَلُم ابآِن َحَجٍر. َوَأَحُد ِإسآ

ِل الآِعلآِم َوَأخآ  ُض َأهآ يعاا ابآُن ُعَمَر الآُعَمِريُّ َضعََّفُه بَ عآ ِلٌم. َوقَاَل ابآُن َأيب َحامتٍِ يف الآِعَلِل: مُهَا ِجَِ -َرَج َلُه ُمسآ
 ِ َِديَثْيآ . -يَ عآِِن اْلآ ِ ََرَمْيآ َكِن َوِإَماُم اْلآ َِديَث الآَمذآُكوَر ابآُن السَّ َح اْلآ  َواِهَياِن. َوَصحَّ
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ُي َعِن  هآ َلمآ َأوََّلا َأنَّ الآَمَواِضَع الَّيِت َورََد الن َّ رَبَِة اعآ اَلُة ِإََل الآَمقآ َعُة الآَمذآُكورَُة، َوالصَّ ب آ اَلِة ِفيَها، ِهَي السَّ الصَّ
َعِة، َوِإََل التََّماثِيِل، َويف َداِر الآَعَذاِب، وَ  يف الآَمَكاِن َوِإََل ِجَداِر ِمرآَحاٍض َعَليآِه ََنَاَسٌة، َوالآَكِنيَسِة َوالآِبي آ

اَلُة ِإََل  اَلُة ِإََل الآَمغآُصوِب، َوالصَّ َراِر، َوالصَّ ِجِد الضِّ ِث، َويف َبطآِن الآَواِدي، َويف َمسآ  النَّائِِم، َوالآُمَتَحدِّ
َلةا  َها ُمَفصَّ ِي َعن آ هآ ُ َأِدلََّة الن َّ ِضعاا. َوَسنُ َبْيِّ َعَة َعَشَر َموآ ُموُع ِتسآ نُّوِر، فَالآَمجآ َأمَّا يف  -ِإنآ َشاَء اَّللَُّ تَ َعاََل -الت َّ

ُم َذِلَك َقرِيباا.َموَ  َم ُحكآ ِف َوالآَعَذاِب فَ َقدآ تَ َقدَّ سآ  اِضِع اخلَآ
: َفِكاَلمُهَا ثَ َبَت َعِن النَِّبِّ  اَلُة ِإََل الآَقربآِ رَبَِة َوالصَّ اَلُة يف الآَمقآ ُي  -َصلَّى اَّللَُّ َعَليآِه َوَسلَّمَ -َوَأمَّا الصَّ هآ الن َّ

اَلُة يف الآَمقَ  يآَخاِن يف َعنآُه. َأمَّا الصَّ َها َما َرَواُه الشَّ َها، ِمن آ ِي َعن آ هآ اِبِر: فَ َقدآ َورََدتآ َأَحاِديُث َصِحيَحٌة يف الن َّ
َها-َصِحيَحيآِهَما َعنآ َعاِئَشَة  تِِه:  -َصلَّى اَّللَُّ َعَليآِه َوَسلَّمَ -: َأنَّ النَِّبَّ -َرِضَي اَّللَُّ َعن آ قَاَل يف َمَرِض َموآ

ُُه الآيَ ُهوَد َوالنََّصاَرى; اَّتََُّذوا قُ ُبوَر َأنآِبَيائِِهمآ َمَساِجَد( )َلَعَن اَّللَُّ  ََل َذِلَك أُبآِرَز َقربآ ُر َما َصنَ ُعوا، َوَلوآ -، ُُيَذِّ
ُ َعَليآِه َوَسلَّمَ  ا.  -َصلَّى اَّللَّ ِجدا َ َأنَُّه َخِشَي َأنآ يُ تََّخَذ َمسآ  َغريآ

ا ََنآُوُه  ِ َأيآضا ِحيَحْيآ ا َعِن ابآِن َعبَّاٍس َويف الصَّ ِحيِح َأيآضا ُ -َعنآ َأيب ُهَري آَرَة، َوَقدآ ثَ َبَت يف الصَّ َرِضَي اَّللَّ
ُهَما َها:  -َعن آ َفِق َعَلي آ ِض الرَِّوااَيِت الآُمت َّ ِض الرَِّوااَيِت )َلَعَن اَّللَُّ الآيَ ُهوَد َوالنََّصاَرى(َويف بَ عآ ، َويف بَ عآ

ِحيَحِة اَِلقآِتَصاُر َعَلى الآيَ ُهوِد. َوالنَِّبُّ  ٍل َحَراٍم َشِديِد  -َصلَّى اَّللَُّ َعَليآِه َوَسلَّمَ -الصَّ ََل يَ لآَعُن ِإَلَّ َعَلى ِفعآ
ُرآَمِة.   اْلآ

َياَن الآَبَجِليِّ  ُ َعنآهُ َرِضيَ -َوَعنآ ُجنآُدِب بآِن َعبآِد اَّللَِّ بآِن ُسفآ ُت َرُسوَل اَّللَِّ - اَّللَّ عآ ِه -، قَاَل: مسَِ ُ َعَليآ َصلَّى اَّللَّ
ٍس َوُهَو يَ ُقوُل:  -َوَسلَّمَ  )ِإّّنِ َأب آَرُأ ِإََل اَّللَِّ َأنآ َيُكوَن ِل ِمنآُكمآ َخِليٌل; فَِإنَّ اَّللََّ تَ َعاََل َقِد قَ بآَل َأنآ مَيُوَت ِبَمآ

. َأََل َوإِ اَّتَََّذّن َخِليالا َكَما ا ٍر َخِليالا ُت َأاَب َبكآ ا ِمنآ ُأمَّيِت َخِليالا ََلَّتََّذآ ، َوَلوآ ُكنآُت ُمتَِّخذا نَّ َّتَََّذ ِإب آَراِهيَم َخِليالا
َلُكمآ َكانُوا يَ تَِّخُذوَن قُ ُبوَر َأنآِبَيائِِهمآ َوَصاِْلِيِهمآ َمَساِجَد. َأَل َفاَل تَ تَِّخُذوا الآُقُبورَ  َمَساِجَد ِإّّنِ  َمنآ َكاَن قَ ب آ

َاُكمآ َعنآ َذِلَك( ا.َأَّنآ ِظ، َرَواُه النََّساِئيُّ َأيآضا ِلٌم يف َصِحيِحِه ِِبََذا اللَّفآ َرَجُه ُمسآ  . َأخآ
ُهَما-َوَعِن ابآِن ُعَمَر  َعُلوا ِمنآ : -َصلَّى اَّللَُّ َعَليآِه َوَسلَّمَ -، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ -َرِضَي اَّللَُّ َعن آ  )اجآ

، َوََل تَ تَِّخُذوَها قُ ُبوراا(  َنِن، ِإَلَّ ابآَن َصاَلِتُكمآ يف بُ ُيوِتُكمآ َحاُب السُّ َُد، َوَأصآ َماُم َأمحآ يآَخاِن، َواإلآِ َرَجُه الشَّ َأخآ
لُُه  َِديِث:  -َصلَّى اَّللَُّ َعَليآِه َوَسلَّمَ -َماَجهآ، َوقَ وآ يٌل َعَلى َأنَّ الآُقُبوَر َدلِ  )َوََل تَ تَِّخُذوَها قُ ُبوراا(يف َهَذا اْلآ

َِديِث: َصلُّوا َوََل َتُكونُوا كَ  ُض الآُعَلَماِء: َُيآَتِمُل َأنآ َيُكوَن َمعآََن اْلآ َواِت يف لَيآَستآ حَمَلَّ َصاَلٍة، َوقَاَل بَ عآ َمآ األآ
َُد ِبَسَنٍد َجيِّ  َماُم َأمحآ َرَج اإلآِ ُمآ ََل ُيَصلُّوَن. َوَأخآ ; فَِإَّنَّ ُعوٍد قُ ُبوِرِهمآ َمرآُفوعاا:  -َرِضَي اَّللَُّ َعنآهُ -ٍد َعِن ابآِن َمسآ

َياٌء، َوالَِّذيَن يَ تَِّخُذوَن الآُقُبوَر َمَساِجَد( اَعُة َوُهمآ َأحآ رُِكُهُم السَّ . َوَرَواُه ابآُن َأيب )ِإنَّ ِمنآ َشَراِر النَّاِس َمنآ ُتدآ
ا.  َحامتٍِ َأيآضا
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ََحاِديُث يف َهَذا الآَبابِ  اَلِة يف َواألآ  َكِثريٌَة َصِحيَحٌة ََل َمطآَعَن ِفيَها، َوِهَي َتُدلُّ َدََلَلةا َواِضَحةا َعَلى ََتآِرمِي الصَّ
ِجَد يف اللَُّغِة مَ  ِجِد; أِلَنَّ الآَمسآ ُم الآَمسآ ِضٍع ُصلَِّي ِفيِه ُيطآَلُق َعَليآِه اسآ رَبَِة; أِلَنَّ ُكلَّ َموآ ُجوِد، الآَمقآ َكاُن السُّ

لُُه َويَ  ِحيِح:  -َصلَّى اَّللَُّ َعَليآِه َوَسلَّمَ -ُدلُّ ِلَذِلَك قَ وآ َِديِث الصَّ ا(يف اْلآ ِجدا َرآُض َمسآ . )َوُجِعَلتآ ِلَ األآ
اَلُة ِفيِه. َوظَاِهُر النُُّصوِص الآَمذآُكورَِة الآُعُموُم، َسَواٌء نُبِ  َها جَتُوُز الصَّ : ُكلُّ َمَكاٍن ِمن آ َِديَث. َأيآ  َشتِ اْلآ

ِي لَيآَستآ بَِنَجاَسةِ  هآ ; أِلَنَّ ِعلََّة الن َّ َبشآ َواِت َأوآ َلَآ تُ ن آ َمآ تَ َلَط تُ َراُِبَا ِبَصِديِد األآ رَبَُة َواخآ  الآَمَقاِبِر َكَما يَ ُقوُلُه الآَمقآ
ِن الآَوارِِد ِمَن النَِّبِّ  اِفِعيَُّة; ِبَدلِيِل اللَّعآ َنآِبَياِء َمَساِجَد.  -َصلَّى اَّللَُّ َعَليآِه َوَسلَّمَ -الشَّ َعَلى َمِن اَّتَََّذ قُ ُبوَر األآ

َنآِبَياِء  ُلوٌم َأنَّ قُ ُبوَر األآ ُمآ  -َصَلَواُت اَّللَِّ َوَساَلُمُه َعَليآِهمآ -َوَمعآ رِيَعِة; أِلََّنَّ ِي َسدُّ الذَّ هآ لَيآَستآ َنََِسةا، فَالآِعلَُّة ِللن َّ
َ ِعنآَد الآُقُبوِر آ ُر ِإََل ِعَباَدِة الآُقُبوِر.ِإَذا َعَبُدوا اَّللَّ َمآ  َل ِِبُِم األآ

َماِم َأمحآَ  َهُب اإلآِ ا، َوُهَو َمذآ اَلِة ِعنآَد الآَمَقاِبِر ُمطآَلقا َد، َويف فَالظَّاِهُر ِمَن النُُّصوِص الآَمذآُكورَِة: َمنآُع الصَّ
َقتآ َطَهاَرُِتَا. َوَذهَ  ِتَها ِعنآَدُه ِرَوايَ َتاِن َوِإنآ ََتَقَّ ُروَهٌة. َوَذَهَب ِصحَّ اَلَة ِفيَها َمكآ َب َماِلٌك: ِإََل َأنَّ الصَّ

بآِش; فَال ِل الن َّ َواِت أِلَجآ َمآ ِتاَلِط َأرآِضَها ِبَصِديِد األآ َا ِإَذا َكاَنتآ َنََِسةا َِلخآ اِفِعيَُّة: ِإََل َأَّنَّ اَلُة ِفيَها الشَّ صَّ
اَل  ; فَالصَّ َبشآ َوِويُّ َعِن ابآِن الآُمنآِذِر: َأنَُّه قَاَل: اَبِطَلٌة، َوِإنآ َكاَنتآ َلَآ تُ ن آ . َوذََكَر الن َّ ُروَهٌة ِعنآَدُهمآ ُة ِفيَها َمكآ

، َوابآِن َعبَّاٍس، َوابآِن ُعَمَر  ُمآ  -رمَحهم هللُا ِجيعاا-َوَعطَاٍء، َوالنََّخِعيِّ  -رضي هللا عنهم-رُوِّيَنا َعنآ َعِليٍّ َأَّنَّ
اَلَة يف الآمَ  َرَة َكِرُهوا الصَّ َها َأبُو ُهَري آ َرهآ رَبَِة. قَاَل: َوَلَآ َيكآ َسُن -رضَي هللُا عنهُ -قآ َقِع، َواْلَآ َسآ ، َوَواثَِلُة بآُن األآ

َق نَ بآُشَها. َوذََكرَ  اَلُة َوِإنآ ََتَقَّ َاِوي َعنآ َداُوَد: َأنَُّه قَاَل: َتِصحُّ الصَّ ، َونَ َقَل َصاِحُب اْلآ ِريُّ ٍم  الآَبصآ ابآُن َحزآ
، َوَأبُو ُهَري آَرَة، َوَأنَ الن َّ  : ُعَمُر، َوَعِليٌّ َحابَِة َوُهمآ رَبَِة َعنآ ََخآَسٍة ِمَن الصَّ اَلِة يف الآَمقآ َي َعِن الصَّ ٌس َوابآُن هآ

َراِهيَم النََّخِعيِّ  ا، َوَحَكاُه َعنآ َِجَاَعٍة ِمَن التَّاِبِعَْي: ِإب آ َلُم ََلُمآ ُِمَاِلفا ، َوََنِفِع بآِن ُجَبريآِ بآِن َعبَّاٍس. َوقَاَل: َما نَ عآ
َننِ  َطَّايبُّ يف "َمَعاَلِِ السُّ . َوَقدآ َحَكى اخلآ ِِهمآ َثَمَة، َوَغريآ ِرو بآِن ِديَناٍر، َوَخي آ " َعنآ َعبآِد اَّللَِّ ُمطآِعٍم، َوطَاُوٍس، َوَعمآ

رَبَِة. َوُحِكَي َأيآ  اَلِة يف الآَمقآ َص يف الصَّ رَبَِة.بآِن ُعَمَر: َأنَُّه رَخَّ َسِن: َأنَُّه َصلَّى يف الآَمقآ ا َعِن اْلَآ  ضا
َط الآُقُبوِر؟ قَاَل: َلَقدآ  َرُه َأنآ ُيَصلَّى َوسآ َنا َعَلى َوَعِن ابآِن ُجَريآٍج، قَاَل: قُ لآُت لَِناِفٍع: َأَكاَن ابآُن ُعَمَر َيكآ َصلَّي آ

ُهَما-َعاِئَشَة، َوُأمِّ َسَلَمَة  َنا َعَلى َعاِئَشَة َأبُو ُهَري آَرَة َوسآ  -َرِضَي اَّللَُّ َعن آ َم َصلَّي آ َماُم يَ وآ َرِضَي -َط الآَبِقيِع َواإلآِ
ُ َعنآهُ  اَلَة يف  -رضَي هللاُ عنهما-، َوَحَضَر َذِلَك َعبآُد اَّللَِّ بآُن ُعَمَر -اَّللَّ ُُه. َوِِمَّنآ َكرَِه الصَّ َهِقيُّ َوَغريآ ي آ َرَواُه الآب َ

رَبَِة: َأبُو َحنِ  . الآَمقآ زَاِعيُّ َوآ ، َواألآ ِريُّ  يَفَة، َوالث َّوآ
رَبَِة: أبَِنَّ النَِّبَّ  اَلِة يف الآَمقآ َتجَّ َمنآ قَاَل ِبََواِز الصَّ ِكيَنِة  -َصلَّى اَّللَُّ َعَليآِه َوَسلَّمَ -َواحآ َصلَّى َعَلى الآِمسآ

رَبَِة. َوَسَيأآِت َقرِيباا  َداِء اِبلآَمقآ وآ . -ِإنآ َشاَء اَّللَُّ -السَّ اَلِة ِإََل ِجَهِة الآَقربآِ ُم الصَّ  ُحكآ



يخ عبدالّرحمن بن ناصر البّراك  هـ 1439
ّ

 مؤسسة وقف الش

 

 10 اللجنة العلمية|  إعداد

 

ُ َعنآهُ -قَاَل ُمَقيُِّدُه  َبٍل -َعَفا اَّللَّ ََد بآِن َحن آ َماِم َأمحآ ُل اإلآِ أََلِة ِعنآِدي قَ وآ َواِل َدلِيالا يف َهِذِه الآَمسآ َق آ -: َأظآَهُر األآ
ِن َمِن اَّتَََّذ الآَمَساِجَد ; أِلَنَّ النُُّصوَص َصِرَُيٌة يف -َرمِحَُه اَّللَُّ تَ َعاََل  اَلِة يف الآَمَقاِبِر، َوَلعآ ِي َعِن الصَّ هآ الن َّ

َتِضي الآَفَسادَ  َي يَ قآ هآ َتَمٌل; أِلَنَّ الن َّ ِرمِي. َأمَّا الآُبطآاَلُن َفُمحآ ا يف التَّحآ َها، َوِهَي ظَاِهَرٌة ِجدًّ ِلِه  َعَلي آ َصلَّى -ِلَقوآ
ِرََن َهَذا َما لَيآَس ِمنآُه فَ ُهَو َردٌّ()مَ : -اَّللَُّ َعَليآِه َوَسلَّمَ  َدَث ِمنآ َأمآ َها، نآ َأحآ اَلُة يف الآَمَقاِبِر َمنآِهيٌّ َعن آ . َوالصَّ

َُّنَا يف  رََِن فَ َليآَستآ رَدًّا، وََكوآ اَلُة ِمنآ َأمآ ِرََن َفِهَي رَدٌّ. َوَُيآَتِمُل َأنآ يُ َقاَل: الصَّ لآَمنآِهيِّ  الآَمَكاِن افَ َليآَستآ ِمنآ َأمآ
رََِن.  َعنآُه ُهَو الَِّذي لَيآَس ِمنآ َأمآ

َها: كَ  َدامُهَا َمأآُموٌر ِبِه ِمن آ َ الآُعَلَماِء يف ُكلِّ َمنآِهيٍّ َعنآُه َلُه ِجَهَتاِن: ِإحآ اَلُف َبْيآ نِِه َصاَلةا، َكَما ُعِلَم اخلِآ َكوآ
نِِه يف َموآ  َها: َكَكوآ َرى َمنآِهيٌّ َعنآُه ِمن آ ُخآ ِضِع ََّنآٍي، َأوآ َوقآِت ََّنآٍي، َأوآ َأرآٍض َمغآُصوبٍَة، َأوآ ِبَرِيٍر، َأوآ َذَهٍب، َواألآ

ُي الآفَ  هآ َتِض الن َّ ِي َلَآ يَ قآ هآ ِر َعنآ ِجَهِة الن َّ َمآ تآ ِجَهُة األآ َفكَّ ُمآ يَ ُقوُلوَن: ِإِن ان آ َساَد، َوِإنآ َلَآ َوََنآِو َذِلَك، فَِإَّنَّ
َتضَ  َها اق آ َفكَّ َعن آ َخُر:تَ ن آ ٌة. َويَ ُقوُل اآلآ َفكَّ َِهُة ُهَنا ُمن آ : اجلآ ُهمآ ِعنآَد التَّطآِبيِق ََيآَتِلُفوَن، فَ يَ ُقوُل َأَحُدُهمآ  اُه. َوَلِكن َّ

َرآِض الآَمغآُصوبَِة ََل ميُآِكُن َأنآ  اَلُة يف األآ : الصَّ َبِليُّ َمَثالا َن آ ُقوُل اْلآ ِس، فَ ي َ ةا َكالآَعكآ َفكَّ َفكَّ ِفيَها تَ ن آ  لَيآَستآ ُمن آ
ُجوِد َوالآِقَياِم ُكلُّهَ  اَلِة َكالرُُّكوِع َوالسُّ ِن َحرََكِة َأرآَكاِن الصَّ ِي; ِلَكوآ هآ ِر َعنآ ِجَهِة الن َّ َمآ َغُل الآُمَصلِّي ِجَهُة األآ ا َيشآ

ُس َشغآِلِه َلُه بَِبَدنِِه َأث آَنا ا َلُه، فَ نَ فآ َبةا ِبِه َحيِّزاا ِمَن الآَفَراِغ لَيآَس َِمآُلوكا اَلِة َحَراٌم، َفاَل ميُآِكُن َأنآ َيُكوَن قُ رآ َء الصَّ
َل ِمنآ حَ  ٌة ُهَنا; أِلَنَّ َهَذا الآِفعآ َفكَّ َِهُة ُمن آ : اجلآ اِفِعيِّ ََّتُِض َكالآَماِلِكيِّ َوالشَّ نِِه َصاَلةا ِبَاٍل. فَ يَ ُقوُل الآُمعآ يآُث َكوآ

باا َحَرامٌ  نِِه َغصآ َبٌة، َوِمنآ َحيآُث َكوآ أََلِة قُ رآ َرِيِر. َوِإََل َهذِه الآَمسآ اَلِة اِبْلآ ُبُه َكالصَّ ، فَ َلُه َصاَلتُُه َوَعَليآِه َغصآ
ِلِه: ُعوِد ِبَقوآ َواِل الآُعَلَماِء ِفيَها َأَشاَر يف َمَراِقي السُّ  َوَأق آ

 َقدآ ُح           ِظرآ ِبِه ِباَل قَ يآٍد َوَفصآ  ٍل  ُدُخ    وُل ِذي َك       َراَهٍة ِفي         َما ُأِمَر 
َجآ   ِر  ُي األآ فآ    ُي ِص    حَّ               ٍة َونَ فآ اَلِة جَيآ           ِري فَ ن َ  يف َوقآِت ُكرآٍه لِلصَّ

َفَصلآ  ِر ان آ َمآ ُي َعِن األآ هآ ُر اتََّصلآ  َوِإنآ َيُك الن َّ َجآ ِة ََل األآ حَّ ُل اِبلصِّ  فَالآِفعآ
ُهورِ  ُمآ َجآ      ِر َمَع الآِعَقابِ  ُذو انآِتَس           اِب  َوَذا ِإََل اجلآ  َوِقي                  َل اِبألآ

 َوِقي                  َل َذا فَ َق      طآ َلُه انآِتَف    اءُ  َوَقدآ رُِوي الآُبطآ        اَلُن َوالآَقَض             اُء 
َرِيِر َوال اَلِة اِبْلآ َه    بآ ِمثآ         َل الصَّ َقَلبآ  ذَّ ِب َوالآُوُضِو ان آ  َأوآ يف َمَكاِن الآَغصآ

َب            َرهآ  َه         ٍج َوَمقآ ي               ٍم َُمآ         َزرَهآ  َوَمعآ   طَ           ٍن َوَمن آ  َكِنيَس             ٍة َوِذي محَِ
َا ََل  اَلُة ِإََل الآُقُبوِر فَِإَّنَّ َُد، َوَأبُو  َوَأمَّا الصَّ َماُم َأمحآ ِلٌم يف َصِحيِحِه، َواإلآِ َرَجُه ُمسآ ا، ِبَدلِيِل َما َأخآ جَتُوُز َأيآضا

، َعنآ َأيب َمرآَثٍد الآغََنِويِّ  ، َوالنََّساِئيُّ آِمِذيُّ ُ -، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ -َرِضَي اَّللَُّ َعنآهُ -َداُوَد، َوالَّتِّ َصلَّى اَّللَّ



يخ عبدالّرحمن بن ناصر البّراك  هـ 1439
ّ

 مؤسسة وقف الش

 

 11 اللجنة العلمية|  إعداد

 

َها(.: -َسلَّمَ َعَليآِه وَ  ا:  )ََل ُتَصلُّوا ِإََل الآُقُبوِر َوََل جَتآِلُسوا َعَلي آ ٍظ َلُه َأيآضا ِلٍم. َويف َلفآ ُظ ُمسآ )ََل جَتآِلُسوا َهَذا َلفآ
َها(.   َعَلى الآُقُبوِر َوََل ُتَصلُّوا ِإلَي آ

َتِضي ا َي يَ قآ هآ ُُصوِل: َأنَّ الن َّ رَبَِة َوالآَقاِعَدُة الآُمَقرَّرَُة يف األآ اَلِة يف الآَمقآ َواِل َدلِيالا َمنآُع الصَّ َق آ ِرمَي. فََأظآَهُر األآ لتَّحآ
ِرمَي. َأمَّا اقآِتَضاُء الن َّ  َتِضي التَّحآ ِي الآُمَتَجّرَِدَة ِمَن الآَقَراِئِن تَ قآ هآ ; أِلَنَّ ِصيَغَة الن َّ ِي الآَفَساَد ِإَذا َكاَن َوِإََل الآَقربآِ هآ

ِل ِجَهُة أَ  َتَضى الآَفَساَد.لِلآِفعآ ا، َوِإنآ َكاَنتآ ِجَهُتُه َواِحَدةا اق آ َناُه آنِفا مآ اَلُف الَِّذي َقدَّ ٍر َوِجَهُة ََّنآٍي، َفِفيِه اخلِآ  مآ
ِي الآَفَساَد: هآ  َوقَاَل َصاِحُب الآَمَراِقي يف اقآِتَضاِء الن َّ

لِيلُ  ِحيِح ِللآَفَساِد      ِإنآ َلَآ جيَِي الدَّ َدادِ َوَجاَء يف الصَّ   لِلسَّ
اَلِة ِإََل الآُقُبوِر، َوَقدآ قَاَل:  -َصلَّى اَّللَُّ َعَليآِه َوَسلَّمَ -َوَقدآ ََّنَى  ِحيِح َعِن الصَّ َِديِث الصَّ )َوِإَذا يف َهَذا اْلآ

َتِنُبوُه( ٍء فَاجآ ُتُكمآ َعنآ َشيآ تَ ُهوا{، َوقَاَل تَ َعاََل: ََّنَي آ َنا َأنَّ َلعآَنُه [، 7]اْلشر: }َوَما ََّنَاُكمآ َعنآُه فَان آ مآ -َوَقدآ َقدَّ
ُ َعَليآِه َوَسلَّمَ  ِرمِي.  -َصلَّى اَّللَّ  َمِن اَّتَََّذ الآُقُبوَر َمَساِجَد َيُدلُّ َدََلَلةا َواِضَحةا َعَلى التَّحآ

ِلِه  َها: ُعُموُم قَ وآ اَلِة يف الآَمَقاِبِر َوِإََل الآُقُبوِر أبَِِدلٍَّة ِمن آ ِة الصَّ َتجَّ َمنآ قَاَل ِبِصحَّ ُ َعَليآِه َوَسلَّمَ -َواحآ  -َصلَّى اَّللَّ
ِحيِح:  ا...(الثَّاِبُت يف الصَّ ِجدا َرآُض َمسآ َِديَث. قَاُلوا: ُعُموُمُه َيشآ  )َوُجِعَلتآ ِلَ األآ َمُل الآَمَقاِبَر، َوجُيَاُب اْلآ

: ِ َهْيآ ََلِل ِمنآ َوجآ ِتدآ  َعنآ َهَذا اَِلسآ
ِي ِمنآُه  هآ ةا،  -َصلَّى اَّللَُّ َعَليآِه َوَسلَّمَ -َأَحُدمُهَا: َأنَّ َأَحاِديَث الن َّ رَبَِة َوِإََل الآَقربآِ َخاصَّ اَلِة يف الآَمقآ َعِن الصَّ

َرآُض َمسآ َوَحِديُث  ا()ُجِعَلتآ ِلَ األآ ُُصوِل ِعنآَد  ِجدا َضى ِبِه َعَلى الآَعامِّ َكَما تَ َقرََّر يف األآ َاصُّ يُ قآ َعامٌّ، َواخلآ
ُهوِر. ُمآ  اجلآ

ُ َعَليآِه َوَسلَّمَ -َوالثَّاّن: َأنَّ النَِّبَّ  اَم، ف َ  -َصلَّى اَّللَّ َمَّ رَبََة َواْلآ ا الآَمقآ ِجدا َرآِض َمسآ ِن األآ تَ ثآََن ِمنآ ُعُموِم َكوآ َقدآ اسآ
ََة، َوابآُن ِحبَّاَن، ، َوابآُن ُخَزميآ اِفِعيُّ ، َوابآُن َماَجهآ، َوالشَّ آِمِذيُّ َُد، َوَأبُو َداُوَد، َوالَّتِّ َرَج َأمحآ َاِكُم،  َأخآ َواْلآ

ِريِّ  ُدآ َحاُه َعنآ َأيب َسِعيٍد اخلآ َرآُض قَاَل:  - َوَسلَّمَ َصلَّى اَّللَُّ َعَليآهِ -: َأنَّ النَِّبَّ -َرِضَي اَّللَُّ َعنآهُ -َوَصحَّ )األآ
اَم( َمَّ رَبََة َواْلآ ِجٌد ِإَلَّ الآَمقآ ِل الآُبَخاِريِّ اَبُب « فَ تآِح الآَباِري»، قَاَل ابآُن َحَجٍر يف ُكلَُّها َمسآ يف الآَكاَلِم َعَلى قَ وآ

اَلِة يف الآَمَقاِبرِ » ، َورَِجالُُه ثَِقاٌت، َلِكِن يف َحِديِث َأيب َسِعيٍد َهَذا: َرَوا« َكَراِهَيِة الصَّ آِمِذيُّ ُه َأبُو َداُوَد َوالَّتِّ
وآَكاّنُّ  َاِكُم َوابآُن ِحبَّاَن. َوقَاَل الشَّ ِتِه اْلآ ِلِه َوِإرآَساِلِه، َوَحَكَم َمَع َذِلَك ِبِصحَّ ُتِلَف يف َوصآ يف  -َرمِحَُه اَّللَُّ -اخآ

َاِكُم يف  َحُه اْلآ طَاِر" : َصحَّ َوآ ِتِه."نَ يآِل األآ ، َوَأَشاَر ابآُن َدِقيِق الآِعيِد ِإََل ِصحَّ َرِك، َوابآُن َحزآٍم الظَّاِهِريُّ َتدآ   الآُمسآ
ُصوَلا ِمنآ -َعَفا اَّللَُّ َعنآهُ -قَاَل ُمَقيُِّدُه  ِلِه َوِإرآَساِلِه، َوثَ َبَت َموآ ُتِلَف يف َوصآ َِديَث ِإَذا اخآ ِقيُق َأنَّ اْلآ : التَّحآ

َل زاَِيَدٌة َطرِيٍق َصِحيحِ  َرى ِعلَّةا ِفيِه; أِلَنَّ الآَوصآ ُخآ رآَساُل يف الرَِّواَيِة األآ ِلِه، َوََل َيُكوُن اإلآِ ٍة ُحِكَم ِبَوصآ
ِل َصاِحِب  َشارَُة ِبَقوآ ُبوَلٌة. َوِإلَيآِه اإلآِ ِل َمقآ ُعودِ »َوزاَِيَداُت الآَعدآ  «:َمَراِقي السُّ
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ُل  ظِ َوالرَّفآُع َوالآَوصآ فآ ُبوَلٌة ِعنآَد ِإَماِم اْلِآ ُظ      َمقآ  َوزِيَد اللَّفآ
اَلُة يف الآُقُبوِر  َداَء  -ِمنآ َأِدلَِّة َمنآ قَاَل: َتِصحُّ الصَّ َرَأةا َسوآ يآَخاِن ِمنآ َحِديِث َأيِب ُهَري آَرَة: َأنَّ امآ َما َرَواُه الشَّ

، فَ َقَدَها  ِجَد َأوآ َشاابا َها َأوآ َعنآُه، فَ َقاُلوا:  -َصلَّى اَّللَُّ َعَليآِه َوَسلَّمَ -َرُسوُل اَّللَِّ َكاَنتآ تَ ُقمُّ الآَمسآ َفَسَأَل َعن آ
َرَها )َأَفاَل آَذن آُتُموّن(َماَت قَاَل:  ُمآ َصغَُّروا َأمآ  ، قَاَل: َفَكَأَّنَّ

 أقوُل: الكالُم متاصٌل، قْف على هذا، "وِمْن أَِدلاِة"الشيخ: 
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حيُح  َل ديَن املسيِح()اجلواُب الصَّ  ِلَمن بدَّ
الُم على أشرِف األنبياِء  الُة والسَّ القارئ: بسِم هللِا الرَّمحِن الرَّحيِم، اْلمُد هلِل ربِّ العاملَْي، والصَّ

ا بعُد: ٍد وعلى آِلِه وأصحاِبِه أِجعَْي، أمَّ  واملرسلَْي، نبيِّنا حممَّ
َل ديَن املسيِح": -اَلرمَحُه هللاُ تع-فيقوُل شيُخ اإلسالِم ابُن تيميَة  حيِح ِلَمن بدَّ  يف كتاِبِه: "اجلواِب الصَّ

ُفُه، َلِكنآ  قُ لآُت: فَ َهَذا َكاَلُم َسِعيِد بآِن الآِبطآرِيِق الَِّذي قَ رََّر ِبِه ِديَن النََّصاَرى، َوِفيِه ِمَن الآَباِطِل َما َيُطولُ  َوصآ
ا.  َنذآُكُر ِمنآ َذِلَك ُوُجوها

َوَّ  ُه األآ ٍء ِمنآ الآَوجآ َاِلَقَة، الَّيِت ِِبَا ُخِلَق ُكلُّ َشيآ ِبرِي اَّللَِّ َأنآ بَ َعَث َكِلَمَتُه اخلآ لُُه: ِإنَّ ِمنآ َعِظيِم َتدآ َهرِِه، ُل: قَ وآ  َجوآ
َاِلَقُة ِبِقَواِمَها الآَقائِِم ا لُوَدٌة ِمنآُه، فَ َهَبَطتآ َكِلَمُة اَّللَِّ اخلآ مَيَ لَيآَستآ َِمآُلوَقةا، َوَلِكنآ َموآ ائِِم، فَالآَتَحَمتآ ِمنآ َمرآ لدَّ

رَاِء.  الآَعذآ
َاِلَقَة، َوقُ لآَت  َد َهَذا-فَ يُ َقاُل: َقدآ َجَعلآَت الآَكِلَمَة اخلآ : َوََل َكاَنِت الآَكِلَمُة َبرِيَّةا ِمنآُه، َوََل ِمنآ رُوِحِه -بَ عآ

َاِلَقِة، َوقُ لآَت  َدَها-اخلآ َتَجَبِت الآَكِلَمُة اخلآَ -بَ عآ َِب : فَاحآ ِسَها ِبََسرَِّة األآ فآ اِلَقُة ِبِِنآَساٍن َِمآُلوٍق، َخَلَقتآُه لِن َ
ا. ا َجِديدا يعاا، َخلآقا  َوُمَؤاَزرَِة رُوِح الآُقُدِس ِجَِ

: َأَخاِلُق الآَعاَلَِ   ٍة َخاِلُقوَن؟.َخاِلٌق َواِحٌد َوُهَو ِإَلٌه َواِحٌد، َأمآ لِلآَعاَلَِ َثاَلثَُة آَلَِ  -ِعنآدَُكمآ -فَ يُ َقاُل ََلُمآ
ُمآ يف َكِثرٍي ِمنآ َكاَلِمِهمآ يُ  َاِلَق َواِحٌد، َوُهمآ َثاَلثَُة آَِلٍَة َخاِلُقوَن، َكَما َأَّنَّ َصّرُِحوَن بَِثاَلَثِة آَِلٍَة، فَِإنآ قَاُلوا: ِإنَّ اخلآ

 َوَثاَلثَِة َخاِلِقَْي، مثَّ يَ ُقوُلوَن: ِإَلٌه َواِحٌد، َوَخاِلٌق َواِحٌد.
 َقاُل: َهَذا تَ َناُقٌض ظَاِهٌر، فَِإمَّا َهَذا، َوِإمَّا َهَذا.فَ ي ُ 

َاِلَق َلُه ِصَفاٌت، َلِكنآ ََل  ُكمآ يف َأنَّ اخلآ َاِلُق َواِحٌد، َلُه َثاَلُث ِصَفاٍت، َلَآ نُ َناِزعآ  ََيآَتصُّ بَِثاَلثٍَة.َوِإَذا قُ لآُتُم: اخلآ
، َواَبَن فَِإنآ قَاُلوا بَِثاَلثَِة آَِلٍَة َخاِلِقْيَ  ُرُهمآ َوَعُظَم ِشرآُكُهمآ ، اَبَن ُكفآ ُهمآ يف َكِثرٍي ِمنآ َكاَلِمِهمآ ، َكَما َقدآ َكثُ َر ِمن آ

، فَ َغاَيُة الآَمُجوِس الث ََّنِويَِّة  َظُم ِمنآ ُكلِّ ِشرآٍك يف الآَعاَلَِ ، نُوٍر َوظُلآَمٍة، َوَهُؤََلِء  -َأنَّ ِشرآَكُهمآ َأعآ ِ َنْيآ ِإث آَباُت اث آ
 يُ ثآِبُتوَن َثاَلثَةا.

َِدلَّ  َنآِبَياِء َمَع األآ َنآِيِل َوالزَّبُوِر َوَسائِِر َكاَلِم األآ رَاِة َواإلآِ وآ ِعيَُّة يف الت َّ مآ َِدلَُّة السَّ ِن مثَّ األآ يَِّنِة ِلَكوآ ِليَِّة الآُمب َ ِة الآَعقآ
ُرَها ُهنَ  ا ََل ميُآِكُن َحصآ ا، َكِثريٌَة ِجدًّ َاِلِق َواِحدا  ا.اخلآ

: ِإنَُّه بَ َعَث َكِلَمتَ  ِلُكمآ : فَ َهَذا ُمَناِقٌض ِلَقوآ َاِلَق َواِحٌد، َلُه ِصَفاٌت، ِقيَل ََلُمآ َاِلَقَة، َوِإنآ قَاُلوا: ِإنَّ اخلآ ُه اخلآ
 : ِلِكمآ َاِلَقِة(َوقَ وآ :  )َوََل َكاَنِت الآَكِلَمُة بَرِيَّةا ِمنآُه َوََل ِمنآ ُروِحِه اخلآ ِلِكمآ َاِلَقُة()فَ هَ َوقَ وآ ، َبَطِت الآَكِلَمُة اخلآ
 : ِلِكمآ َِب َوُمَؤاَزرَِة الرُّ َوقَ وآ ِسَها ِبََسرَِّة األآ َاِلَقُة ِبِِنآَساٍن َِمآُلوٍق، َخَلَقتآُه لِنَ فآ َتَجَبِت الآَكِلَمُة اخلآ . فَ َهَذا وِح()فَاحآ
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َتِضي َأنَّ الآَكِلَمَة َخاِلَقٌة َوَأنَّ الرُّوَح َخاِلَقٌة، َوأَ  َاِلَقِة، يَ قآ َاِلِق َوُمَؤاَزرَِة الرُّوِح اخلآ َِب اخلآ َا َخَلَقتآ ِبََسرَِّة األآ َّنَّ
. ِبطآ َُب َلَآ يَ هآ َاِلُق َهَبَط َواألآ  َوَهَذا اخلآ

ا َلُه ِصَفاٌت، َلَآ َيُكنآ ُهَنا ِإَلَّ َخاِلٌق َواِحٌد. َاِلُق َواِحدا  فَِإَذا َكاَن اخلآ
ُلُكمآ  ُه الثَّاّن: قَ وآ ٍء(: الآَوجآ َاِلَقَة الَّيِت ِِبَا ُخِلَق ُكلُّ َشيآ ، َوَقدآ َنَطَقِت الآُكُتُب أبَِنَّ اَّللََّ ََيآُلُق )بَ َعَث َكِلَمَتُه اخلآ

ُقوُل ََلَا:  َياَء ِبَكاَلِمِه، فَ ي َ َشآ رَاِة َوَغريآِمِهَا.)ُكنآ فَ َيُكوُن(األآ وآ  ، َهَكَذا يف الآُقرآآِن َوالت َّ
ا.َلِكنَّ  ُ تَ َعاََل ََيآُلُق ِبَكاَلِمِه، لَيآَس َكاَلُمُه َخاِلقا َاِلَق ُهَو اَّللَّ  اخلآ

َرآَض. َمَواِت َواألآ : ِإنَّ َكاَلَم اَّللَِّ َخَلَق السَّ  َوََل يَ ُقوُل َأَحٌد َقطُّ
، َوََل يَ ُقوُل َأَحٌد: ِإنَّ  َنآِيُل َكاَلُم اَّللَِّ ، َواإلآِ رَاُة َكاَلُم اَّللَِّ وآ َرآَض، َوََل  َوالت َّ َمَواِت َواألآ ئاا ِمنآ َذِلَك َخَلَق السَّ َشي آ

 يَ ُقوُل َأَحٌد: اَي َكاَلَم اَّللَِّ اغآِفرآ ِل َوارآمَحآِِن.
َاِلَقُة َوِإنَُّه َخَلَق ِِبَا َكاَلٌم ُمتَ َناِقٌض. ُل َهُؤََلِء: ِإنَّ َكِلَمَتُه ِهَي اخلآ  فَ َقوآ

َا َا ِإنآ َكاَنتآ ِهَي اخلآ َاِلُق.فَِإَّنَّ ُلوُق ِبِه لَيآَس ُهَو اخلآ ُلوُق ِبِه، فَالآَمخآ  ِلَقُة، َلَآ َتُكنآ ِهَي الآَمخآ
 : ُلُكمآ ُه الثَّاِلُث: َأنآ يُ َقاَل: قَ وآ َاِلَقُة(الآَوجآ ، َأمآ ِهَي  )َكِلَمُة اَّللَِّ اخلآ ُض َكاَلِم اَّللَِّ َأِهَي َكاَلُم اَّللَِّ ُكلُُّه، َأمآ ِهَي بَ عآ

َواٌت َقِدميٌَة َأزَلِيَّ الآَمعآََن ا ٍب، َأمآ ُحُروٌف َوَأصآ ، الَِّذي يُ ثآِبُتُه ابآُن ُكالَّ ََزِلِّ اِت الآَقِدمِي األآ ٌة َكَما يَ ُقولُُه لآَقائِِم اِبلذَّ
اُت الآُمَتَكلَِّمُة؟ ُض النَّاِس، َأمآ ِهَي الذَّ  بَ عآ

اُت الآُمَتَكلَِّمُة، َفِهَي األآَ  ََياِة، َفاَل َيُكوُن ُهَناَك فَِإنآ َكاَنتآ ِهَي الذَّ ُصوَفُة اِبْلآ ، َوَتُكوُن ِهَي الآَموآ ُب َوالرَّبُّ
، فَإِ  َِلِمآ ُكلِِّهمآ ُ َذِلَك ِمَّا ذََكَرُه، َوَهَذا ِخاَلُف قَ وآ ، َوََل َغريآ ُلوٌد، َوََل َكِلَمٌة ُأرآِسَلتآ نَّ الآَكِلَمَة َكاَلٌم َموآ

.الآُمتَِّحَدَة اِبلآَمِسيِح لَيآسَ  َُب ِعنآَدُهمآ  تآ ِهَي األآ
 َوِإنآ قَاُلوا: َبلآ ِهَي َكاَلُم اَّللَِّ ُكلُُّه.

، َوَهَذا ََل يَ ُقو  َنآِيُل َوالآُقرآآُن َوَسائُِر َكاَلِم اَّللَِّ رَاُة َواإلآِ وآ : فَ َيُكوُن الآَمِسيُح ُهَو الت َّ ُلونَُه، َوَلَآ يَ ُقلآُه َأَحٌد ِقيَل ََلُمآ
 ِقٌل.َوََل يَ ُقولُُه َعا

َواُت الآَقِدميَُة األآَ  َصآ ُُروُف َواألآ ََزِلُّ، َأِو اْلآ ََن الآَواِحُد الآَقِدميُ األآ َا ِهَي الآَمعآ  زَلِيَُّة.َوِإنآ قَاُلوا: ِإَّنَّ
ََلِن  : َهَذاِن الآَقوآ ِ -ِقيَل ََلُمآ َيُكوَن الآَمِسيُح ُهَو َكاَلُم اَّللَِّ ُكلُُّه، فَِإنآ قُ لآُتمآ ِِبَِما َلزَِمُكمآ َأنآ  -َوِإنآ َكاََن اَبِطَلْيآ

. -ِعنآَد َمنآ يَ ُقوُل ِِبَِما-فَِإنَّ َهَذيآِن  يُع َكاَلِم اَّللَِّ  مُهَا ِجَِ
، َوُهَو  ، ِعَبارٌَة َعنآ َذِلَك الآَمعآََن الآَقائِِم ِبَذاِت اَّللَِّ َنآِيُل َوَسائُِر َكاَلِم اَّللَِّ رَاُة َواإلآِ وآ َواُت اْلآُ َوالت َّ َصآ ُروُف َواألآ

اِت ِعنآَد َمنآ يَ ُقوُل ِِبََذيآِن.   الآَقِدميَُة الآَقاِئَمُة اِبلذَّ
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َعُلوا ُ الآَمِسيِح، فَاجآ ، َفِحيَنِئٍذ َّلِلَِّ َكِلَماٌت ُأَخُر َغريآ ُض َكِلَماِت اَّللَِّ : ِإنَّ الآَمِسيَح بَ عآ ا   ِإنآ قُ لآُتمآ ُكلَّ َكِلَمٍة َخلآقا
لُ َكَما َجَعلآُتمُ  َاِلَقُة َوِهَي الآَمخآ ُتمآ تَ ُقوُلوَن: "الآَكِلَمُة ِهَي اخلآ ا، ِإذآ ُكن آ وُق  الآَكِلَمَة الآُمتَِّحَدَة اِبلآَمِسيِح َخاِلقا

َاِلُق بِت َ  ُد اخلآ َعدَّ َا َخاِلَقٌة َِمآُلوٌق ِِبَا، َوِحيَنِئٍذ فَ يَ ت َ .عَ ِِبَا"، فَ ُقوُلوا َعنآ َسائِِر َكِلَماِت اَّللَِّ ِإَّنَّ ِد َكِلَماِت اَّللَِّ  دُّ
، َوَهَذا َغايَُة الآبَ  َلآُق َخاِلِقَْي ََل َِّنَايََة ََلُمآ ِر.َوِإَذا َكاَنتآ َكِلَماُت اَّللَِّ ََل َِّنَايََة ََلَا، َكاَن اخلآ  اِطِل َوالآَكفآ

َلِِ  َ ِبِه َفَساُد قَ وآ ُروا ِبِه الآَكِلَمَة تَ َبْيَّ ٍء َفسَّ َلِة، َأيُّ َشيآ ُمآ َهُمونَُه، َويَ ُقوُلوَن َواِبجلآ ُهمآ يَ َتَكلَُّموَن ِبَا ََل يَ فآ ، َوَلِكن َّ مآ
، َكَما قَاَل تَ َعاََل:  ِليُد َمنآ َأَضلَُّهمآ َا ِعنآَدُهمآ تَ قآ َر الآُمتَ َناِقَض، َوِإَّنَّ َل الآِكَتاِب ََل الآَكِذَب َوالآُكفآ }ُقلآ اَي َأهآ

َقِّ وَ  َ اْلآ ٍم َقدآ َضلُّوا ِمنآ قَ بآُل َوَأَضلُّوا َكِثرياا َوَضلُّوا َعنآ َسَواِء تَ غآُلوا يف ِديِنُكمآ َغريآ َواَء قَ وآ ََل تَ تَِّبُعوا َأهآ
ِبيِل{   [77]املائدة:السَّ

ُقوِل َما َيُدلُّ  ُقوِل، فَ َليآَس يف الآَمن آ َلمآ اِبلآَمعآ : َما َلَآ يُ عآ ُه الرَّاِبُع: َأنآ يُ َقاَل ََلُمآ  الآَوجآ
  تقُف على هذا، يطوُل، رمَحه هللُا.لعلاكَ الشيخ: 
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فاُت(  )األمساُء والصِّ
ٍد، وعلى آِلِه  القارئ: بسِم هللِا الرَّمحِن الرَّحيِم، اْلمُد هلِل ربِّ العامِلَْي، وصلَّى هللُا وسلََّم على نبيِّنا حممَّ

ِة   -تعاَلرمَحُه هللُا -قاَل اإلماُم اْلافُظ البيهقيُّ  وصحِبِه أِجعَْي. فاِت" يف تتمَّ يف كتاِبِه: "األمساِء والصِّ
: ُلوِّ َ التِّاَلَوِة َوالآَمت آ ِق َبْيآ  كالِمِه على ابِب: الآَفرآ

اُر، قاَل: حدَّ  فَّ َُد بآُن ُعبَ يآٍد الصَّ ََد بآِن َعبآَداَن، قاَل: أخربَن َأمحآ َسِن َعِليُّ بآُن َأمحآ رَبَََن َأبُو اْلَآ ُر بآ َأخآ ُن ثَ َنا ِبشآ
َرِح بآِن َهاَعاَن، عَ  ثَ َنا ابآُن ََلِيَعَة، َعنآ ِمشآ ِرُئ، قاَل: حدَّ َِن الآُمقآ ثَ َنا َأبُو َعبآِد الرَّمحآ َبَة ُموَسى، قاَل: حدَّ نآ ُعقآ

ُ َعنآهُ -بآِن َعاِمٍر  لآُقرآآُن يف ِإَهاٍب َما )َلوآ َكاَن ا: -َصلَّى هللاُ َعَليآِه َوَسلَّمَ -قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ  -َرِضَي اَّللَّ
تآُه النَّاُر(  . َمسَّ

َفَرايِيِِن  سآ ِرُئ اإلآِ َسِن الآُمقآ رَبَََن َأبُو اْلَآ  َأخآ
 أيش قاَل عليه؟ هذا مو ]غري[ صحيحالشيخ: 

ارميُّ وأبو يعلى والبغويُّ والطَّحاويُّ والطَّرباّنُّ كلُّهم ِمن طرٍق عن ابِن َلي عَة القارئ: أخرَجُه أمحُد والدَّ
ُ َعنآهُ -بِه، وقد ورَد اْلديُث عن طريٍق أخرى عن أنِس بِن مالٍك  أخرَجُه الطَّرباّنُّ وابُن عديٍّ  -َرِضَي اَّللَّ

ُث  عِب لكنآ فيِه الفضُل بُن املختاِر قاَل أبو حامٍت: أحاديثُُه منَكرٌة ُيدِّ يف الكامِل واملصنَِّف يف الشُّ
ا ِمن أخرَجُه الطَّرباّنُّ  -رضَي هللُا عنهُ -طريٍق آخَر عن سهِل بِن سعٍد  ابألابطيِل، وورَد اْلديُث أيضا

بَُه أبو حامٍت،  وابُن عديٍّ يف الكامِل ولكنآ فيِه عبُد الوهاِب بُن الكامِل قاَل ابُن حجٍر: مَّتوٌك، وكذَّ
َنُه وقاَل أبو داوَد: كاَن يضُع اْلديَث، قاَل املناويُّ يف "فيِض القديِر": لكنَُّه يتقوَّ  ِد طريِقِه، وحسَّ ى بتعدُّ

حيحِة، وقاَل شعيٌب األرنؤوُط يف َتقيِق املشكِل: إسناُدُه حسٌن.  يف الصَّ
ْتُه النااُر هذا ما له دليٌل ِف القرآِن لو الشيخ:  لو كاَن املصحُف القرآُن ِف إهاٍب يعن ِف جلٍد ما مسا

فُسه ُيرتُق، فمعَن هذا احلديِث ال يصحُّ؛ ألناه وضْعَت املصحَف ِف وعاٍء ألمكَن أن ُيرتَق، املصحُف ن
 خالُف احملسوِس املشاهِد، وكأنا معناه اإلشارُة إىل أنا من كاَن حافظًا للقرآن فهذا سبٌب لوقايِته من الناار.

 
ٍرو  َفَرايِيِِن، قاَل: َأخربَََن َأبُو َعمآ سآ ِرُئ اإلآِ َسِن الآُمقآ رَبَََن َأبُو اْلَآ ثَ َنا َأبُو َعَوانََة، القارئ: َأخآ اُر، قاَل: حدَّ فَّ الصَّ

بَ  َبٍل، يَ ُقوُل يف َحِديِث ُعقآ ََد بآَن َحن آ ُت َأمحآ عآ َحاَق بآَن ِإب آَراِهيَم بآِن َهاِنٍئ، يَ ُقوُل: مسَِ ُت ِإسآ عآ َة بآِن قَاَل: مسَِ
. يَ عآِِن: يف )َلوآ َكاَن الآُقرآآُن يف ِإَهاٍب(قَاَل:  -مَ َصلَّى هللُا َعَليآِه َوَسلَّ -َعِن النَِّبِّ  -َرِضَي اَّللَُّ َعنآهُ -َعاِمٍر 

ُه النَّاُر.  ِجلآٍد يف قَ لآِب رَُجٍل، يُ رآَجى ِلَمِن الآُقرآآُن يف قَ لآِبِه حَمآُفوٌظ َأنآ ََل َتََسَّ
 هذا هو املعَنالشيخ: 
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 معَن، هذا املعَن يكوُن صحيًحا؟طالب: 
ملن كاَن القرآُن ِف صدرِه أالا َتساه النااُر يُرَجى ذلك، يعن َنُر اآلخرِة، هذا  إي ِبذا االعتباِر يُرَجىالشيخ: 

 هو املقصوُد.
ََد بآِن ُموَسى، يَ قُ  َسَن بآَن َأمحآ ُت َأاَب َعِليٍّ اْلَآ عآ َاِفُظ، قَاَل: مسَِ رَبَََن َأبُو َعبآِد اَّللَِّ اْلآ ُت َأاَب القارئ: َوَأخآ عآ وُل: مسَِ

ِل َرُسوِل اَّللَِّ َعبآِد اَّللَِّ  ، يَ ُقوُل يف َمعآََن قَ وآ )َلوآ َكاَن الآُقرآآُن يف ِإَهاٍب : -َصلَّى هللاُ َعَليآِه َوَسلَّمَ - الآُبوَشنآِجيَّ
تآُه النَّاُر( ُه النَّاُر.َما َمسَّ َناُه َأنَّ َمنآ مَحََل الآُقرآآَن َوقَ َرَأُه َلَآ َتََسَّ  . قَاَل: َمعآ

رَبَََن َأبُو ، َأخآ َِن الآَمرآَوِزيُّ ثَ َنا أَبُو َعبآِد الرَّمحآ ، قاَل: حدَّ ََد الطُّوِسيُّ  طَاِهٍر الآَفِقيُه، قاَل: أخربَن َحاِجُب بآُن َأمحآ
اِئُب بآُن  َثِِن السَّ ، قَاَل: َحدَّ ِريِّ ثَ َنا ابآُن الآُمَباَرِك، قاَل: أخربَن يُوُنُس بآُن يَزِيَد، َعِن الزُّهآ يَد، َأنَّ يَزِ قاَل: حدَّ

، ذُِكَر ِعنآَد َرُسوِل اَّللَِّ  َرِميَّ ضآ ُد الآُقرآآَن(.فَ َقاَل:  -َصلَّى هللاُ َعَليآِه َوَسلَّمَ -ُشَرُيآاا اْلَآ  )َذاَك رَُجٌل ََل يَ تَ َوسَّ
ثَ َنا َعبآدُ  َِطيُب ِبَرآَو، قاَل: حدَّ ٍد اخلآ َُد بآُن حُمَمَّ َاِفُظ، قاَل: أخربَن َأمحآ رَبَََن َأبُو َعبآِد اَّللَِّ اْلآ  اَّللَِّ بآُن َُيآََي َأخآ

ثَ َنا َمنآُصوُر بآُن َخاِلٍد،  ِر، قاَل: حدَّ ُد بآُن النَّضآ ثَ َنا حُمَمَّ ، قاَل: حدَّ ِسيُّ َرخآ ُت ابآَن الآَقاِضي السَّ عآ قَاَل: مسَِ
 اِئٍن. الآُمَباَرِك، يَ ُقوُل: ََل َأُقوُل الآُقرآآُن َخاِلٌق َوََل َِمآُلوٌق، َوَلِكنَُّه َكاَلُم اَّللَِّ تَ َعاََل لَيآَس ِمنآُه بِبَ 

يُخ  َِديِث أَ -رمَحُه هللاُ -قاَل الشَّ َحاِب اْلآ ََلِف ِمنآ َأصآ َلِف َواخلآ َهُب السَّ نَّ الآُقرآآَن َكاَلُم اَّللَِّ : َهَذا ُهَو َمذآ
َهِبِهمآ يف الآ  ُل َمذآ ُقرآآِن، َفَكيآَف َعزَّ َوَجلَّ، َوُهَو ِصَفٌة ِمنآ ِصَفاِت َذاتِِه لَيآَستآ بَِبائَِنٍة ِمنآُه، َوِإَذا َكاَن َهَذا َأصآ

ُم َعَليآِهمآ ِخاَلَف َما ذََكرآََن يف ِتاَلَوتَِنا وَِكَتابَِتَنا َوحِ  ُهمآ َمنآ يُ تَ َوهَّ ، ِمن آ ِ ُمآ يف َذِلَك َعَلى َطرِيَقَتْيآ ِظَنا، ِإَلَّ َأَّنَّ فآ
ُهمآ َمنآ َأَحبَّ تَ َرَك الآَكاَلِم ِفيِه َمَع ِإنآَكاِر قَ وآ  ُلوِّ َكَما َفَصلآَنا، َوِمن آ َ التِّاَلَوِة َوالآَمت آ ِل َمنآ َزَعَم َأنَّ َفَصَل َبْيآ

ُ َِمآُلوقٍ  ِظي اِبلآُقرآآِن َغريآ ِة َذِلَك:َلفآ  . َوِبِصحَّ
دُ  ثَ َنا َأبُو الآَعبَّاِس حُمَمَّ ٍرو قَاََل: حدَّ َاِفُظ، َوَأبُو َسِعيِد بآُن َأيب َعمآ رَبَََن َأبُو َعبآِد اَّللَِّ اْلآ ُقوَب قَاَل:  َأخآ بآُن يَ عآ

ٍد ُفورَ  ُت َأاَب حُمَمَّ عآ َحاَق يَ ُقوُل: مسَِ َد بآَن ِإسآ ٍر حُمَمَّ ُت َأاَب َبكآ عآ َعٍة ِفيَها مسَِ اٍد ِبُرق آ اَن يَ ُقوُل: َجاَءّن ابآُن َشدَّ
، فَ ُقلآُت لَ  ٍر الآَمرآَوِزيِّ ُ َِمآُلوٍق. َفَدفَ عآتُ َها ِإََل َأيب َبكآ ِظي اِبلآُقرآآِن َغريآ ُه: اذآَهبآ ِِبَا ِإََل َمَساِئُل، َوِفيَها: ِإنَّ َلفآ

رِبآُه َأنَّ ابآَن َشدَّ  ِربآ َأيب َعبآِد اَّللَِّ َوَأخآ َها َأوآ َأنآَكرآَتُه فَاضآ َت ِمن آ َعُة َقدآ َجاَء ِِبَا، َفَما َكِرهآ اٍد َها ُهَنا، َوَهِذِه الرُّق آ
ُ َِمآُلوٍق، وََكَتَب: الآُقرآآُن  ِظي اِبلآُقرآآِن َغريآ ِضِع: َلفآ َعِة َوَقدآ َضَرَب َعَلى َموآ َحيآُث تصرَّف َعَليآِه. َفَجاَءّن اِبلرُّق آ

َ َِمآلُ  يُخ َغريآ َبٍل -رمَحُه هللاُ -وٍق. قاَل الشَّ َُد بآُن َحن آ ُ َعنآهُ -: َأبُو َعبآِد اَّللَِّ َهَذا ُهَو َأمحآ  .-َرِضَي اَّللَّ
حسُبَك، مشهوٌر عن اإلماِم أمحَد أناه يقول: َمن قاَل: "لفظي ابلقرآِن ملوٌق فهَو جهميٌّ"، كأناه إذا الشيخ: 

قاَل ذلك يريُد القرآن، ومن قاَل: "لفظي ابلقرآِن غرُي ملوٍق فهو مبتدٌِع"، ألنا لفَظ، أصُل هذا أنا اللافَظ 
ملوٌق، ويُطَلُق ويُراُد به الشايُء امللفوُظ الكالم الـُمتكلاُم به وهذا هو يُطَلُق ويراُد به التالفُُّظ وهو الفعُل وهذا 
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القرآُن، ففعُل القارِئ ملوٌق، وأماا الكالُم الاذي يتلوُه فليَس مبخلوٍق، "الصاوُت صوُت القارِئ والكالُم كالُم 
ه هذا فعُله، واإلماُم البخاريُّ أساَس هلذه الباري، والنُّطُق هو نطُق القارِئ، نطُقه وحركُة لسانِه وأدواُت نطقِ 

 املسألِة بكتاِبه: "خلُق أفعاِل العباِد"، "خلُق أفعاِل العباِد" فأفعاُل العباِد ملوقٌة.
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 )اجلواُب الكايف(
ٍد وعلى آِلِه وصحِبِه أِجع  َْي. أمَّا بعُد:القارئ: اْلمُد هلِل ربِّ العاملَْي، وصلِّ اللَّهمَّ وسلِّمآ على نبيِّنا حممَّ

مُة ابُن القيِِّم  ايف": -رمَحُه هللاُ تعاَل-قاَل العالَّ واِء الشَّ  يف كتاِبِه: "اجلواِب الكايف ل ِمن سأَل عن الدَّ
َاِصَل،  َطُع النَِّعَم الآَواِصَلَة، فَ ُتزِيُل اْلآ َاِضَرَة، َوتَ قآ َا تُزِيُل النَِّعَم اْلآ َوَتَآَنُع الآَواِصَل، فصٌل: َوِمنآ ُعُقواَبِِتَا َأَّنَّ

ُقوُدَها ِبِثآِل طَاَعِتِه، فَِإنَّ  ِلَب َمفآ ُتجآ ُجوُدَها ِبِثآِل طَاَعِتِه، َوََل اسآ َما ِعنآَدُه ََل يُ َناُل  فَِإنَّ نَِعَم اَّللَِّ َما ُحِفَظ َموآ
ٍء َسبَ باا َوآفَ  ُ ُسبآَحانَُه ِلُكلِّ َشيآ َباَب نَِعِمِه ِإَلَّ ِبطَاَعِتِه، َوَقدآ َجَعَل اَّللَّ ةا، َسبَ باا جَيآِلُبُه، َوآَفةا تُ بآِطُلُه، َفَجَعَل َأسآ

َمِتِه َعَلى َعبآِدهِ  َظ نِعآ َتُه، فَِإَذا َأرَاَد ِحفآ ِصي َ َها َمعآ َالَِبِة ََلَا طَاَعَتُه، َوآفَاِِتَا الآَمانَِعَة ِمن آ ََمُه ِرَعايَ تَ َها ِبطَاَعِتِه  اجلآ َأَلآ
  َزَواََلَا َعنآُه َخَذَلُه َحَّتَّ َعَصاُه ِِبَا.ِفيَها، َوِإَذا َأرَادَ 

َباِر  ِِه، َومَسَاعاا ِلَما َغاَب َعنآُه ِمنآ َأخآ ِسِه َوَغريآ َمنآ ُأزِيَلتآ ِنَعُم َوِمَن الآَعَجِب ِعلآُم الآَعبآِد ِبَذِلَك ُمَشاَهَدةا يف نَ فآ
صِ  ُهمآ ِبََعاِصيِه، َوُهَو ُمِقيٌم َعَلى َمعآ َلِة، َأوآ َِمآُصوٌص ِمنآ َهَذا اَّللَِّ َعن آ ُمآ تَ ثآَنا ِمنآ َهِذِه اجلآ ، َكَأنَُّه ُمسآ َيِة اَّللَِّ

ٍل  َلآِق ََل ِإلَيآِه، فََأيُّ َجهآ ٌر َجاٍر َعَلى النَّاِس ََل َعَليآِه، َوَواِصٌل ِإََل اخلآ َلُغ ِمنآ َهَذا؟ الآُعُموِم، وََكَأنَّ َهَذا َأمآ َأب آ
فآ  ُم َّلِلَِّ الآَعِليِّ الآَكِبرِي.َوَأيُّ ظُلآٍم ِللن َّ ُكآ َق َهَذا؟ فَاْلآ  ِس فَ وآ

ٌل:  َفصآ
َلآِق َلُه َوَأنآَصَحُهمآ َلُه، َوَمنآ َسَعا َفَع اخلآ َا تُ َباِعُد َعِن الآَعبآِد َولِيَُّه َوَأن آ َدتُُه يف قُ رآِبِه ِمنآُه، َوُهَو َوِمنآ ُعُقواَبِِتَا: َأَّنَّ

ُل ِبِه، يآطَاُن، فَِإنَّ الآَعبآَد ِإذَ  الآَمَلُك الآُموَكَّ َظَمُهمآ َضَرراا َلُه، َوُهَو الشَّ َلآِق َلُه، َوَأعآ ُه َوَأَغشَّ اخلآ ّن ِمنآُه َعُدوَّ ا َوُتدآ
بَِة الآوَ  ِصَيِة، َحَّتَّ ِإنَُّه يَ تَ َباَعُد ِمنآُه اِبلآِكذآ ِر تِلآَك الآَمعآ َ تَ َباَعَد ِمنآُه الآَمَلُك ِبَقدآ  َدِة َمَساَفةا بَِعيَدةا.احِ َعَصى اَّللَّ

ََثِر: "ِإَذا َكَذَب الآَعبآُد تَ َباَعَد ِمنآُه الآَمَلُك ِميالا ِمنآ َنََتِ ِرُِيِه"، فَِإَذا َكاَن َهَذا ت َ  ِض اآلآ َباُعَد الآَمَلِك َويف بَ عآ
ِدِه ِمنآُه ِمَّا ُهوَ  َداُر بُ عآ بٍَة َواِحَدٍة، َفَماَذا َيُكوُن ِمقآ رَبُ ِمنآ َذِلَك، َوَأفآَحُش ِمنآُه؟ ِمنآُه ِمنآ ِكذآ  َأكآ

َرآُض ِإََل اَّللَِّ َوَهَرَبِت الآَماَلِئَكُة ِإََل َرِبَِّ  ِت األآ َلِف: ِإَذا ركَب الذََّكُر الذكَر َعجَّ ُض السَّ ا، َوَشَكتآ َوقَاَل بَ عآ
.  ِإلَيآِه َعِظيَم َما رََأتآ

َبَح ابآُن آ َلِف: ِإَذا َأصآ ُض السَّ َدُه َوَهلََّلُه، َوقَاَل بَ عآ َُه َومحَِ يآطَاُن، فَِإنآ ذََكَر اَّللََّ وََكربَّ َدَم اب آَتَدرَُه الآَمَلُك َوالشَّ
يآطَانُ  ُه الشَّ تَ َتَح ِبَغريآِ َذِلَك َذَهَب الآَمَلُك َعنآُه َوتَ َوَلَّ ُه الآَمَلُك، َوِإِن اف آ يآطَاُن َوتَ َوَلَّ  .طُرَِد الشَّ

ُه الآَماَلِئَكُة يف َحَياِتِه َوََل يَ َزاُل الآَمَلُك يَ قآ  ُم َوالطَّاَعُة َوالآَغَلَبُة َلُه، فَ تَ تَ َوَلَّ ُكآ ُرُب ِمَن الآَعبآِد َحَّتَّ َيِصرَي اْلآ
ُ تَ َعاََل:  ِثِه، َكَما قَاَل اَّللَّ تِِه َوِعنآَد بَ عآ ن َ َوِعنآَد َموآ تَ َقاُموا تَ ت َ ُ مثَّ اسآ زَُّل َعَليآِهُم الآَماَلِئَكُة }ِإنَّ الَِّذيَن قَاُلوا رَب َُّنا اَّللَّ

ََيا لَِياؤُُكمآ يف اْلآ ُتمآ ُتوَعُدوَن * ََنآُن َأوآ َنَِّة الَّيِت ُكن آ ِخَرِة{َأَلَّ ََّتَاُفوا َوََل ََتآَزنُوا َوَأبآِشُروا اِبجلآ ن آَيا َويف اآلآ  ِة الدُّ
: َلتآ  [31-30]ُفصِّ
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ُه َأنآَصحُ  ُه الآَمَلُك تَ َوَلَّ ى َجَنانَُه، َوَأيََّدُه اَّللَُّ تَ َعاََل:  َوِإَذا تَ َوَلَّ َتُه َوَعلََّمُه، َوقَ وَّ ، فَ ثَ ب َّ َفُعُهمآ َوَأبَ رُُّهمآ َلآِق َوَأن آ اخلآ
َن آَفاِل: }ِإذآ يُوِحي رَبَُّك ِإََل الآَماَلِئَكِة َأّّنِ َمَعُكمآ فَ ثَ بُِّتوا الَِّذيَن آَمُنوا{  [12]األآ

ُقوُل الآَمَلُك ِعنآَد  َوَج َما فَ ي َ ِل الثَّاِبِت َأحآ ِت: ََل ََّتَفآ َوََل ََتآَزنآ َوَأبآِشرآ اِبلَِّذي َيُسرَُّك، َويُ ثَ بُِّتُه اِبلآَقوآ الآَموآ
أََلِة. ِت، َويف الآَقربآِ ِعنآَد الآَمسآ ن آَيا، َوِعنآَد الآَموآ ََياِة الدُّ  َيُكوُن ِإلَيآِه يف اْلآ

َفَع لِلآَعبآدِ  ِِه،  فَ َليآَس َأَحٌد َأن آ تِِه َويف َقربآ َبِة الآَمَلِك َلُه، َوُهَو َولِيُُّه يف يَ َقظَِتِه َوَمَناِمِه، َوَحَياتِِه َوِعنآَد َموآ ِمنآ ُصحآ
ُه، َوُيَداِفُع عَ  ثُُه يف ِسّرِِه، ُُيَاِرُب َعنآُه َعُدوَّ َشِتِه، َوَصاِحُبُه يف َخلآَوتِِه، َوحُمَدِّ ِنُسُه يف َوحآ ِعيُنُه َعَليآِه، نآُه َويُ َوُمؤآ

َثَِر الَِّذي يُ رآوَ  ، َكَما َجاَء يف األآ قِّ ِديِق اِبْلَآ ُرُه ِبِه، َوُيُِثُُّه َعَلى التَّصآ ريآِ َويُ َبشِّ ُقوفاا: َويَِعُدُه اِبخلَآ ى َمرآُفوعاا َوَموآ
ُة ا ةا، فَ َلمَّ يآطَاِن َلمَّ ةا، َوِللشَّ ُة )ِإنَّ لِلآَمَلِك ِبَقلآِب ابآِن آَدَم َلمَّ ِد، َوَلمَّ ِديٌق اِبلآَوعآ ريآِ َوَتصآ لآَمَلِك: ِإيَعاٌد اِبخلَآ

) َقِّ ِذيٌب اِبْلآ رِّ َوَتكآ يآطَاِن: ِإيَعاٌد اِبلشَّ  .الشَّ
ِديَد، وَ  َل السَّ ُب الآَمَلِك ِمَن الآَعبآِد َتَكلََّم َعَلى ِلَسانِِه، َوَألآَقى َعَلى ِلَسانِِه الآَقوآ َتدَّ قُ رآ ُه  ِإَذاَوِإَذا اشآ بَ ُعَد ِمنآ

ِش، َحَّتَّ يُ َرى الرَُّجُل يَ تَ  َل الزُّوِر َوالآُفحآ يآطَاُن، َتَكلََّم َعَلى ِلَسانِِه، َوَألآَقى َعَليآِه قَ وآ َكلَُّم َعَلى َوقَ ُرَب الشَّ
َِديِث:  يآطَاُن َويف اْلآ  ِكيَنَة تَ نآِطُق َعَلى ِلَساِن ُعَمَر()ِإنَّ السَّ ِلَسانِِه الآَمَلُك َوالرَُّجُل يَ َتَكلَُّم َعَلى ِلَسانِِه الشَّ

اِلِح فَ يَ ُقوُل: َما َألآَقاُه َعَلى ِلَساِنَك ِإَلَّ  اِْلََة ِمَن الرَُّجِل الصَّ َمُع الآَكِلَمَة الصَّ  الآَمَلُك، وََكاَن َأَحُدُهمآ َيسآ
يآطَ  َها فَ يَ ُقوُل: َما َألآَقاَها َعَلى ِلَساِنَك ِإَلَّ الشَّ َمُع ِضدَّ قَّ َويُ لآِقيِه َعَلى َوَيسآ اُن، فَالآَمَلُك يُ لآِقي يف الآَقلآِب اْلَآ

يآطَاُن يُ لآِقي الآَباِطَل يف الآَقلآِب َوجُيآرِيِه َعَلى اللَِّساِن.  اللَِّساِن، َوالشَّ
َا تُ بآِعُد ِمَن الآَعبآِد َولِيَُّه الَِّذي َسَعاَدتُُه يف قُ رآبِ  ُه َفِمنآ ُعُقوبَِة الآَمَعاِصي َأَّنَّ ّن ِمنآُه َعُدوَّ ِه َوُُمَاَورَتِِه َوُمَواََلتِِه، َوُتدآ

ُردُّ َعنآُه ِإَذا َسِفَه الَِّذي َهاَلُكُه وَشَقاوتُه َوَفَساُدُه يف قُ رآِبِه َوُمَواََلتِِه، َحَّتَّ ِإنَّ الآَمَلَك لَيُ َناِفُح َعِن الآَعبآِد، َوي َ 
تَ  ِفيُه َوَسبَُّه، َكَما اخآ َ َيَدِي النَِّبِّ َعَليآِه السَّ رَُجاَلِن، َفَجَعَل َأَحُدمُهَا َيُسبُّ  -َصلَّى اَّللَُّ َعَليآِه َوَسلَّمَ -َصَم َبْيآ

َخَر َوُهَو َساِكٌت، فَ َتَكلََّم ِبَكِلَمٍة يَ ُردُّ ِِبَا َعَلى َصاِحِبِه، فَ َقاَم النَِّبُّ  فَ َقاَل: اَي  -َصلَّى اَّللَُّ َعَليآِه َوَسلَّمَ -اآلآ
َت، فَ َقاَل: َرسُ  ِلِه ُقمآ َض قَ وآ ُت َعَليآِه بَ عآ ا رََددآ َت َعَليآِه َجاَء وَل اَّللَِّ َلمَّ ا رََددآ )َكاَن الآَمَلُك يُ َناِفُح َعنآَك، فَ َلمَّ

ِلَس( يآطَاُن فَ َلمآ َأُكنآ أِلَجآ  .الشَّ
 ختريج ختريج؟الشيخ: 

عِب" ِمن القارئ: أخرَجُه أبو داوَد، والبخاريُّ يف ًترَِيِه، وذكَرهُ  ارقطِنُّ يف "العلِل"، والبيهقيُّ يف "الشُّ  الدَّ
رُبِي عن بشرِي بِن احملرِر عن سعيِد  طريِق اللَّيِث بِن سعٍد وعبِد اْلميِد بِن جعفٍر كالمها عن سعيٍد ال َمقآ

ُد بُن عجالَن عن سعيِد بِن املسيَّ  ، ورواُه حممَّ ِب عن أيب هريرَة عن بِن املسيَِّب أنَُّه قاَل فذكَر َنَوُه مرسالا
نِن وغريُهم  -صلَّى هللُا عليِه وسلَّمَ -النَّبِّ  فذكَر َنَوُه مطوََّلا أخرَجُه أبو داوَد وأمحُد والبيهقيُّ يف السُّ
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ارقطِنُّ، واْلديُث فيِه البشرُي بُن حمرٍر فيِه  بَُه الدَّ ُل أصحُّ يعِن املرسَل، كذا صوَّ : واألوَّ قاَل البخاريُّ
 جهالةٌ 

 إي حسُبَك حسُبَك اي علي، إىل هنا اي حمماد.الشيخ: 
 
 


