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 بسِم هللِا الّرمحِن الّرحيمِ 
 
 " ليللتفسري؛ سورة "ا -
 ..الصَََّلِة يف َبْطِن اْلَواِديَوَأمَّا َكَراَهُة  :احلجرِ  سورةِ  يف تفسريِ أضواء البيان؛  -
 ِمْن َلِطيِف اْْلَْلِق ِإَلَّ يف َغِليِظ اْْلَْلقِ  شيًئاقَ ْوُلُكْم: )َواْعَلْم أَنَُّه ََل يُ َرى اْلَوْجُه اْلَعاِشُر:  اجلواب الصحيح؛ -
َنُكمْ }ُقْل َأيُّ َشْيٍء َأْكََبُ ََبُب: قَ ْوِل اَّللَِّ َعزَّ َوَجلَّ:  األمساء والصفات؛ - ُ َشِهيٌد بَ ْيِِن َوبَ ي ْ  ..َشَهاَدًة ُقِل اَّللَّ
 ةِ رعيَّ الشَّ  العقوَبتِ  ن أنواعِ مِ  واجللدِ  اْلَقْطعِ يف  َفْصلٌ اجلواب الكايف؛  -
 فتاوى -

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

 اك(الَبَّ  يخِ الشَّ  )تفسريُ 
( َوالن ََّهاِر ِإَذا 1َواللَّْيِل ِإَذا يَ ْغَشى )} حيمِ الرَّ  محنِ الرَّ  هللاِ  بسمِ القارئ: أعوُذ َبهلِل ِمن الشَّيطاِن الرَّجيِم: 

( َوَصدََّق 5فََأمَّا َمْن َأْعَطى َوات ََّقى )( 4( ِإنَّ َسْعَيُكْم َلَشَّتَّ )3( َوَما َخَلَق الذََّكَر َواأْلُنْ َثى )2ََتَلَّى )
ُرُه ِلْلُيْسَرى )6َِبحْلُْسََن ) ُرُه  (9( وََكذََّب َِبحْلُْسََن )8( َوَأمَّا َمْن َبََِل َواْستَ ْغََن )7( َفَسنُ َيسِّ َفَسنُ َيسِّ
َنا َلْلُهَدى )( ِإنَّ 11( َوَما يُ ْغِِن َعْنُه َماُلُه ِإَذا تَ َردَّى )10لِْلُعْسَرى ) ( َوِإنَّ لََنا َلْْلِخَرَة َواأْلُوََل 12َعَلي ْ

بُ َها 16( الَِّذي َكذََّب َوتَ َوَلَّ )15( ََل َيْصََلَها ِإَلَّ اأْلَْشَقى )14( فَأَْنَذْرُتُكْم ََنرًا تَ َلظَّى )13) ( َوَسُيَجن َّ
( ِإَلَّ ابِْتَغاَء َوْجِه رَبِِّه 19َحٍد ِعْنَدُه ِمْن نِْعَمٍة َُتَْزى )( َوَما أِلَ 18( الَِّذي يُ ْؤِت َماَلُه يَ تَ زَكَّى )17اأْلَتْ َقى )
 [21-1]الليل: {( َوَلَسْوَف يَ ْرَضى20اأْلَْعَلى )
الضيتى،،  ها سيتورةم ها سورة الشمس، واليتيت عديتد  الليل، واليت قبل   ها سورةم هللا أكرب، احلمد هلل، هذه اسم الشيخ: 
 اهلجرة. قبل   ة، أي: مما نزل  ة، هذه السورة مكي  وهي مكي  

يتيتيتيم  يتيتيت، م يف مواضيتيتيتل، لكيتيتيتي هليتيتيتا يقيتيتيتول:ابللييتيتيتل كميتيتيتا  قيتيتيتد   هللام  مم قس  َْش  أبحواليتيتيت   قسيتيتيتم ابللييتيتيتل  اهلل يم فيتيتيت{ }و الل ْييتيتيتل  َ   ا ييت 
يتفيتاهلل يم  [4]الفجيتر: {و الل ْيل  َ   ا ي ْسيتر  }  ن  ي  ر ه وس    وَدابر    وغ شيان  املختلفة: إبقبال   عيت  أبحواليت  املختلفيتة، وهليتا  مم قس 

َْش ،يقول:  يتالشيتمس غ   { ومىت  ليت؟  َ ا غرعيت   }و الل ْيل  َ   ا ييت  َ  وألليتم   اللييتلم  ي  ش  و آي يتة  } اللهيتارم  و هيت    الكيتو
  َ ْل م الليت ه ار  ف إ   ا همْم ممْظل ممو َْش ، [37]يس: {هل ممم الل ْيلم ن ْسل خم م   {}و الل ْيل  َ   ا ييت 

يتيتيتار  } يتيتيت{ يم و الليت ه  يتيتيتار  َ   ا ل  ل يتيتيت،} اابللهيتيتيتار أيض يتيتيت مم قس  َ  و الليت ه  يتيتيتار  َ   ا ل  ل يتيتيت،وا ضيتيتيت}، } { َ ا اب { و ليتيتيت؟ ععليتيتيتو  و الليت ه 
اللهيتيتار، سيتيتبىاَ هللا اليتيتذي قيتيتد ر  ، شيتيتيا ا فشيتيتيا ا حيتيتىت ير فيتيتلم الشيتيتمس يتجل يتيت الشيتيتمس مث ابر فيتيتا    مث ععليتيتو    الفجيتيتر  

واللهيتار آيتيتاَ  هللا، اللييتلم  اللييتل واللهيتارال إ َليت  َإ هللا، وآيتا آيتيتاَ ميتي آي    ر  خ  الزماَ وقد ر الليل واللهار وس
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يتارم و الش يتْمسم و اْلق م يترم }مي آي  هللا  َ   [37]فصيتل : {و م ْي آي   يت   الل ْييتلم و الليت ه  يتْي ر ْم ت يت   عظيمتيتاَ، } وآيتا ندمتيتا و م 
يتْي ف ْضيتل    ج د ل  ل كممم الل ْيل   َميتوا م  تيت  َ  [ 73]القصيت::{ و الليت ه ار  ل ت ْسكملموا ف ي   و ل تيت بيتْ ة عليت، هللا الدال يت ميتي آي    فهميتا آيتيتا

يتيتيت  ورمت يتيتيت  وحكمت يتيتيتقدر  يتيتيت ا ميتيتيتا يميتيتيتذكهب ر هللا ليتيتيتا   اللدمتيتيتيت  يميتيتيتذكهب ر لميتيتيتا   الدظيميتيتيتة عليتيتيت، الدبيتيتيتاد، وك يتيتيت    ، وميتيتيتي ندم 
ْلف يتة  ل م يتْي } [11،10]اللبأ: {و ج د ْلل ا الليت ه ار  م د اش ا( 10و ج د ْلل ا الل ْيل  ل ب اس ا )} يتار  ف  و همو  ال يتذ ي ج د يتل  الل ْييتل  و الليت ه 

َْ ي ذ ك ر  أ ْو أ ر اد  شمكمور ا َْش ، )[ 62]الفرقاَ: {أ ر اد  أ   {.( و الليت ه ار  َ   ا ل  ل ،1}و الل ْيل  َ   ا ييت 
منيت  يتيت،}و م يتيتا ف ل يتيت    ْليتيت { أي: واليتيتذي فليتيت   }و م يتيتا{، اليتيتذ ك ر  و اُْ    اليتيتذكر واُن يتيت،،  اليتيتذكر واُن يتيت، وهيتيتو هللا، أو: وف 
يتيتا}م يف قوليتيت : كميتيتا  قيتيتد   يتيتو اه ا} [5]الشيتيتمس: {و م يتيتا عيت ل اه  يتيتا} [7]الشيتيتمس:{ و م يتيتا س  }و م يتيتا  [6]الشيتيتمس: {و م يتيتا ح ى اه 

منيت  ، ابليتذكر واُن يت،، ليتذيي  : والذكر واُن ،، فيكَو أقسيتم  -السلف عدضم -هم عدضم  رأم {، وقف ل    الذ ك ر  و اُْ
َم  منيت  ،وغ  اإلنساَ،  اجللس  احليواَ، اإلنسا  {.}و م ا ف ل    الذ ك ر  و اُْ

َ  س ْدي كمْم ل ش ىت  } ف ل يت   اليتذ ك ر  }و م يتا ابللييتل واللهار أقسيتم   علييت ، فيتاهللم  مم م، وهيتو اليتيتممقس  س  { هذا هو جواب الق  َ 
منيت  ، ) َ  س ْدي كمْم ل ش ىت  3و اُْ َىل  بم قيترهب    ابلدميتل الصيتاو وميتا يم سيتديم  يْ ، فيتأيي م يتمتبيتايي   كم خمتلف  { يدين: عملم ( َ 
يسيتد، ولكيتي سيتدي   كيتل    اَ عيت  هيتذا و ا ،شيتت    الهللا يف مسيتاف    -والدييتا  ابهلل-ي سيتدي    هللا، م  ب  هللا وما يم 

َ  س ْدي كمْم ل ش ىت  }والباحل،  يف الشرهب    ، وسدي  يف اخل  واحل  َ}. 
حْلمْسيت   )5ف أ م يتا م يتْي أ ْعع يت، و ا يت ق يت، )فريقيتاَ: } أَ الليتا    - ديتاىل-مث  كر  َ  اب  يترمهم ل ْليمْسيتر  6( و ص يتد  ليتمي سهب  { ( ف س 

يتيتللعريقيتيتة اليم  يتيت {،ع يتيتعْ أ  }ىة، مْ سيتيتر  السيتيتهلة الس  يتيتإبععائ يتيت ر  أي: أععيتيت، ميتيتا أمم   ، فالدعيتيتا  اب قائ يتيت ر   ، وا قيتيت، ميتيتا أمم 
حْلمْسيتيتيتيت   5أ ْعع يتيتيتيت، و ا يت ق يتيتيتيت، )} ا ،امللهي يتيتيتيت امليتيتيتيتأمورا ، والتقيتيتيتيتو   تضيتيتيتيتمي  يتيتيتيتر    فديتيتيتيتل   يم يتضيتيتيتيتم   َ  اب  { قييتيتيتيتل: ( و ص يتيتيتيتد 

حْلمْسيت   الكلميتا ، وقييتل: امليتراد اجلليتة، } أحسيم  احلس : "إ َل  َإ هللا" َ  اب  يتلموا احْلمْسيت   ل ل يتذ يي  أ  { }و ص يتد  ْحس 
د ة   رمهم ل ْليمْسر  } [26]يونس:{ و ز ي  ليتمي سهب   ، كيتاَ نواهي يت هللا واجتليت    ي امت ل أواميتر  { فهذا مي اجلزا  اليتممدج ل، م  ف س 
يتيتيت يتيتيتي    وييتم ق يتيتيتي آاثر  ليتيتيت؟ أَ يوفهب  م  يتيتيتاليسيتيتيتر  ويمهيتيتيتد  ره للعريقيتيتيتة سهب  يتيتيتفيتيتيت ي أسيتيتيتباع ..،  فهيتيتيتو م  ي أسيتيتيتباب هدايتيتيتيت  ذل؟ م 

 و وفيق .
يتيتيت}و أ م يتيتا م يتيتيتْي    يتيتيتل   يتيتيتؤدهب  { فليتيتيتم يميتيتيت   يتيتل  }لف الشيتيتيتقي والدييتيتيتا  ابهلل، { وهيتيتيتذا هيتيتيتو الصهب  }و أ م يتيتيتا م يتيتيتْي    يتيتيتل  عيتيتيت ،  ر  ي ميتيتيتا أمم 

   َْ حْلمْسيت   )8) و اْسيتتيت  يتيتذ ب  اب  يتيترمهم 9( و ك  ليتمي سهب  َ يتيت، )وفاق يتا، } { جيتيتزا   ل ْلدمْسيتر  ( ف س  َ  ل ي ْع يتا ْنس  َ  اإْل  يتيت   َ  َْ ر آهم 6ك  ( أ 
(   َْ َ  َ ىل  ر عهب ؟  الر ْجد ،7اْستيت  َْ   ) [8-6]الدل : {( َ  حْلمْسيت   )8}و أ م يتا م يتْي    يتل  و اْسيتتيت  يترمهم 9( و ك يتذ ب  اب  ليتمي سهب  ( ف س 
ذ   ،لعري  احل هب   { ف  يموف  م ل ْلدمْسر    حري    الشقا  هي أعسرم  ، وحري م -الشقا  حري   -العري   فيسل؟م  لم عل ُيم
يتيتيتيت َْ   ) ،واآلجيتيتيتيتل يف الداجيتيتيتيتل   قا  والدليتيتيتيتا فيهيتيتيتيتا الش  حْلمْسيتيتيتيت   )8}و أ م يتيتيتيتا م يتيتيتيتْي    يتيتيتيتل  و اْسيتيتيتيتتيت  يتيتيتيتذ ب  اب  يتيتيتيترمهم 9( و ك  ليتمي سهب  ( ف س 
 {.ل ْلدمْسر  

َْين  ع ْل م م الم م َ    } َْين  ع ْل م م الم م َ   ا  يت ر د  }، ع  املو    َ ا نزل    مالم { إ يلفدم ا  يت ر د  و م ا ييتم  {.و م ا ييتم
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ل ا ل ْلهمد  } َ  ع ل ييتْ ل يتا ل ْلهميتد  } ي يشا ، وقد قيل يف مد م   ل  ي يشا  ويمض  هدي م  ي   - داىل-{ فاهلل َ  َ  ع ل ييتْ  َ }
َم  َ  الواهلد ، هذا هيتد   العري  احل هب  يدين عليلا عيا َ  واإلرشيتاد   إليتة  والد   بييتا  ي هللا نوعيتاَ: هداييتةم اهلداييتة م يت ، ُ

ل يتيتا ل ْلهميتيتد  احليتيت  } لقبيتيتول   التوفييتيت    ، وهداييتيتةم واإلرشيتيتاد   إليتيتة  الد   َ  ع ل ييتْ يتيت { فيتيتاهللم َ    حرييتيت   بيتيت هب    أَ يم أوجيتيت  عليتيت، نفس 
َ   وحرييتيتيت    احليتيت هب   ْيي  }ليتيتيتة، عليتيتيت، عيهب   الليتيتيتا م  الباحيتيتيتل ليكيتيتيتو ييتل اهم الل ْجيتيتيتد  يتيتد  اخليتيتيت   ، حرييتيتيت م ْ  العيتيتيتريق   :أي [10]البليتيتيتد: {و ه 
 الشر. وحري م 

موىل   يتيتر ة  و اُْ َ  ل ل يتيتا ل ْخف   َ  ا وهيتيتد   وملد يتيت فيهيتيتا  يتيتا شيتيتا  ععيتيتا    فم وهيتيتو املتصيتيترهب   ، هيتيتا هلل، م لكميتيت{ اليتيتدنيا واآلفيتيترة كل  }و 
َ  ل ل ا ،  وجزا   وَض إ    َ موىل  }و  يتر ة  و اُْ اليتدنيا  اليتدنيا، أميتا دارم  اآلفيترة، واُوىل هيتي دارم  ارم هيتي اليتد   اآلفيترةم { ل ْخف 
 هما سبىان  و داىل.اجلزا ، وهللا مالكم  الدمل واإفتبار واإعت  ، وأما الدار اآلفرة فهي دارم  فهي دارم 

ْر مكممْ قيتال هللا  ديتاىل: } ر ا  يت ل ظ يتيت،} {ف أ نيتذ  ْر مكمْم ا  ابهلل اليتيتذي  ي الكفيتر  للكفيتار ذيتيتذير ا هليتم م يت { هيتذا اخلعيتابم ف أ نيتذ 
يتيت ر ا  يت ل ظ يتيت،}ي ليتيتم َىل اللاريمفض  ْر مكمْم ا   و قيتيتذفم   تلهيتيت م  جهيتيتلم اليتيتيت أعيتيتد ها هللا للكيتيتافريي، ار   { وهيتيتي ارم ف أ نيتيتذ 
ر ا  يت ل ظ يتيتيتيت، )} رب الكميتيتيتيت مهيتيتيتيتا، وهيتيتيتيتي الليتيتيتيتارم ويمدظهب   ك يتيتيتيت ة    يف آي    الليتيتيتيتار   ذكرم ي يتيتيتيت ر، وهللام ابلشيتيتيتيتر   ْر مكمْم ا  ( إ  14ف أ نيتيتيتيتذ 

ه ا َ إ  اُْ ْشيتيتق ،   يف مداصيتيتي حيا  يتيت ابهلل وصيتيترف   ي كفيتيتر  ب فيهيتيتا َإ اُشيتيتق،، وهيتيتو م يتيتها ويمديتيتذ  دفلم { إ ي يتيتي ْصيتيت  
 قي عل اُشق،.اآلفرة، فهذا هو الش   آبي   ونسي   عرسل  وكذب   ابهلل وكذب   ي كفر  هللا، فما أشقاهال م  

ليت بيتمه ا اُْ  يتق يتيت،} يتيتيمج  ليت بيتمه ا  عليتيت،  ليتيت؟ ي ا قيتيت، هللا ابإلنيتيتاَ والدميتيتل الصيتيتاو، واسيتيتتقام  { اُ قيتيت،: هيتيتو م يتيتو س  يتيتيمج  }و س 
  .وإ شكور ا   إ يريد جزا   نفس     يريد  زكية  مال   لف م { يم ( ال ذ ي ييتمْؤِت  م ال  م ييت تيت ز ك ،17اُْ  يتق ، )

يتْي ن ْدم يتة  لمْيتز  } يتاملكافيتأة ل     إ عليت، وجيت   { هيتو يلفقميتو م ا ُ  ح د  ع ْليتد هم م    يف سيتبيل هللا َلييت  عيتل يلفقميت ي أحسيتي  م 
ييت تيت ز ك يت، ييتميتْؤِت  م ال يت م } املسيتتىبة اللفقيتا    وسيتائر   شيتمل الزكيتاة   ُميتره، وهيتذا ي  وامت يتاإ   -سبىان  و ديتاىل- َلي   قراب  
َ يتا   و ْجيت   ر عهب يت   اُْ ْعل يت،19( و م ا ُ  ح د  ع ْلد هم م ْي ن ْدم ة  لمْز   )18) َ يتا   و ْجيت   ر عهب يت     }مال يت { َمنيتا يلفيت م ( َ إ  اْعت   {اْعت 

 {.و ْج   ر عهب    اُْ ْعل ،}للرب،  هلل  داىل، صفةم  { واُعل، صفة  اُْ ْعل ،سبىان  و داىل }
ي ال يتواب هللا م يت دعييت م  يتا يم  }و ل س يتْوف  ييت ْرض يت،{ه التقيتي، اُ قيت،، لدبيتد   وهيتذا وعيتد   }و ل س يتْوف  ييت ْرض يت،{: قال هللا

َ  عيتيتيتيتيتي أولييتيتيتيتا    اجلزييتيتيتيتل اليتيتيتيتيتذي يرضيتيتيتيتي ، وقيتيتيتيتيتد أفيتيتيتيترب   يتيتيتيتي  اع م ع يتيتيتيتيتليتْهمْم و ر ضميتيتيتيتوا ع ْليتيتيتيتيت م }رضيتيتيتيتيتيَو وم   ه أبهنيتيتيتيتيتم راضيتيتيتيتو  {ر ض 
عيت ، نسيتأل هللا أَ لدلليتا  سيتددم رضيتي  وي  ويم  هم ر  سم ي ال واب الذي ي  هللا م   دعي م  ا يم  }و ل س ْوف  ييت ْرض ،{[ 119]املائدة:

 .   وكرم      وَيكم ملهم  لهب  
 

)  )تفسرُي السَّعديِّ
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الق ارئ: بس ِم هللِا ال رَّمحِن ال  رَّحيِمد احلم ُد هلِل ربِّ الع الَصد والصَّ  َلُة والسَّ َلُ  عل ى نبيِّن  ا ِمَّ ٍد وعل ى  لِ  ِه 
 :السَّعديُّ رمَحُه هللاُ تعاَل وصحِبِه أمجعَصد قاَل الشَّيُخ عبُد الرَّمحنِ 

 { اآلايت:َواللَّْيِل ِإَذا يَ ْغَشى}ِبْسِم اَّللَِّ الرَّمْحَِن الرَِّحيِم د َوِهَي َمكِّيَّةٌ د تَ ْفِسرُي ُسورَِة َواللَّْيلِ 
 تَ َقُع ِفيِه َأفْ َعاُل اْلِعَبادِ الَِّذي  َهَذا َقَسٌم ِمَن اَّللَِّ َِبلزََّمانِ 

َم الشيخ:  َ  "، الشيخ يقول: واللهار   الليل   يشملم  "ابلزماَ" الزما َ   مم قس  يم  هللا   َ قسم..، ، صىي}، يم "ابلزما
َ   مم قس  يم ندم "هو الزماَ،  واللهار    الليل  الزماَ َمنا هو..، جممو م   ابلدصر كما سيأِت. كما أقسم    "ابلزما

َعاُل اْلِعَباِد َعَلى تَ َفاُوِت َأْحَواِِلِْمد فَ َقاَل: القارئ:  َأْي: يَ ُعمُّ اْْلَْلَق  َواللَّْيِل ِإَذا يَ ْغَشىْ }الَِّذي تَ َقُع ِفيِه َأف ْ
 دِّ َوالت ََّعِب. ِبَظََلِمِهد فَ َيْسُكُن ُكلٌّ ِإََل َمْأَواُه َوَمْسَكِنِهد َوَيْسََتِيُح اْلِعَباُد ِمَن اْلكَ 

 لِْلَخْلِقد فَاْسَتَضاُءوا بُِنورِِهد َوانْ َتَشُروا يف َمَصاحِلِِهْم.  {َوالن ََّهاِر ِإَذا ََتَلَّى}
اْلَكِرميَِة اْلَمْوُصوَفِةد ِبَكْونِِه َخاِلَق  ًةد َكاَن ِإْقَساًما بِنَ ْفِسهِ َما" َمْوُصولَ ِإْن َكاَنْت " {َوَما َخَلَق الذََّكَر َواألُنْ َثى}

ََنِثد َوِإْن َكاَنْت َمْصَدرِيًَّةد َكاَن َقَسًما َبَْلِقِه لِلذََّكِر َواأْلُنْ َثىد وََكَماِل ِحْكَمِتهِ  يف َذِلَك َأْن  الذُُّكوِر َواْْلِ
َقى الن َّْوُع َوََل َيْضَمِحلَّد َوقَاَد ُكَلا  ؛اَءَها ذََكًرا َوأُنْ َثىَخَلَق ِمْن ُكلِّ ِصْنٍف ِمَن احْلَيَ َواََنِت الَِِّت يُرِيُد بَ قَ  لِيَ ب ْ

ُ َأْحسَ  َباَرَك اَّللَّ ُهَما ُمَناِسًبا ِلْْلَخِرد فَ ت َ ُهَما ِإََل اآْلَخِر ِبِسْلِسَلِة الشَّْهَوِةد َوَجَعَل ُكَلا ِمن ْ  َن اْْلَاِلِقَص. ِمن ْ
َهَذا ُهَو اْلُمْقَسُم َعَلْيِه َأْي: ِإنَّ َسْعَيُكْم َأي َُّها اْلُمَكلَُّفوَن ِلُمتَ َفاِوٌت تَ َفاُوًًت  {َشَّتَّ ِإنَّ َسْعَيُكْم لَ }َوقَ ْولُُه: 

وَدِة بِِتْلَك َكِثريًاد َوَذِلَك ِبََسِب تَ َفاُوِت نَ ْفِس اأْلَْعَماِل َوِمْقَداِرَها َوالنََّشاِط ِفيَهاد َوِبََسِب اْلَغايَِة اْلَمْقصُ 
َتِفُع ِبِه َصاِحُبُهداأْلَ  َقى اْلَعَمُل َلُه بِبَ َقائِِهد َويَ ن ْ َأْ  ِهَي َغاَيٌة  ْعَماِلد َهْل ُهَو َوْجُه اَّللَِّ اأْلَْعَلى اْلَباِقي؟ فَ يَ ب ْ

ْبُطُل السَّْعُي بُِبْطََلِِنَاد َوَيْضَمِحلُّ َِبْضِمْحََلِِلَا؟   ُمْضَمِحلٌَّة فَانَِيٌةد فَ ي َ
هللا    عوج   ُن  متدلهب   ؛اُثر   ا ابلبقا  والدوام وحسي  ا لوج  هللا كاَ حقيق    صاحل  كاَ عملم   ييدين م  الشيخ: 

َم   واإضمى ل     َىل الذهاب  مي أغراض الدنيا فمآلم  الباقي، وََ كاَ لَرض    د  الَاية اليت قمص   كما هو شأ
  حسلة اللا، لفتة  
َل اَّللَُّ تَ َعاََل اْلَعاِمِلَصد ضَّ رْيُ َوْجِه اَّللَِّ تَ َعاََلد ِِبََذا اْلَوْصِفد َوِِلََذا فَ َوَهَذا ُكلُّ َعَمٍل يُ ْقَصُد ِبِه غَ القارئ: 

َفَقاِت مِ َما أُ  :َأيْ  {فََأمَّا َمْن َأْعَطى}َوَوَصَف َأْعَماَِلُْمد فَ َقاَل:  َر ِبِه ِمَن اْلِعَباَداِت اْلَمالِيَِّةد َكالزَِّكَواِتد َوالن َّ
رْيِد َواْلِعَبادَ  نْ َفاِق يف ُوُجوِه اْلَْ َوالصَّْوِ  َوَغرْيِِِهَا.  اِت اْلَبَدنِيَِّة َكالصَََّلةِ َواْلَكفَّارَاِتد َوالصََّدقَاِتد َواْْلِ

َماِت َواْلَمَعاِصيد َعَلى ِمَن اْلُمَحرَّ  َعْنهُ  َوات ََّقى َما ِنُِيَ  دَواْلُمرَكََّبِة ِمْن َذِلَكد َكاحْلَجِّ َواْلُعْمَرِة َوََنِْوُِهَا
 اْخِتََلِف َأْجَناِسَها. 
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يِنيَِّةد َوَما تَ َرتََّب " َأْي: َصدََّق بِ  {َوَصدََّق َِبحْلُْسََن } يِع اْلَعَقاِئِد الدِّ ََل ِإَلَه ِإَلَّ اَّللََّ" َوَما َدلَّْت َعَلْيِهد ِمْن مجَِ
 . َها ِمَن اجْلََزاِء اأْلُْخَرِويِّ  َعَلي ْ

ُرُه لِْلُيْسَرىْ َفَسنُ يَ } ًرا َلُه تَ ْرُك ُكلِّ َشرٍّد أِلَنَُّه َأَتى {سِّ ُر َلُه َأْمَرُهد َوََنَْعُلُه ُمَسهًََّل َلُه ُكلُّ َخرْيٍد ُمَيسِّ  َأْي: نُ َيسِّ
ُ َلُه َذِلَك.   ِبَِْسَباِب الت َّْيِسرِيد فَ َيسََّر اَّللَّ

د ِبَا ُأِمَر ِبِهد َفََتَكَ  {َوَأمَّا َمْن َبَِلَ } د َوَلَْ َتْسَمْح نَ ْفُسُه ِبََِداِء َما َوَجَب َّلِلَِّ نْ َفاَق اْلَواِجَب َواْلُمْسَتَحبَّ  اْْلِ
َاد الَّذِ  {َواْستَ ْغََن } د َفََتََك ُعُبوِدي ََّتُه َجانًِباد َوَلَْ يَ َر نَ ْفَسُه ُمْفَتِقَرًة َغايََة اَِلْفِتَقاِر ِإََل َرِبِّ ا ي ََل ََنَاَة ِلََ َعِن اَّللَِّ

َُِْبوُِبَا َوَمْعُبوُدَهاد الَِّذي تَ ْقِصُدُه َوتَ تَ َوجَُّه ِإلَْيهِ   . َوََل فَ ْوَز َوََل َفََلَحد ِإَلَّ ِبَِْن َيُكوَن ُهَو 
َسَنِة.  {وََكذََّب َِبحْلُْسََن } ُ َعَلى اْلِعَباِد التَّْصِديَق ِبِه ِمَن اْلَعَقاِئِد احلَْ  َأْي: ِبَا َأْوَجَب اَّللَّ
ُرُه لِْلُعْسَرىفَ } ِميَمِةد ِبَِْن َيُكوَن ُمَيسًَّرا لِلشَّرِّ َأيْ َنَما َكاَند  {َسنُ َيسِّ َأْي: لِْلَحاَلِة اْلَعِسَرِةد َواْلَِْصاِل الذَّ

َ اْلَعاِفَيَة.  َوُمَقيًَّضا  َلُه َأفْ َعاُل اْلَمَعاِصيد َنْسَأُل اَّللَّ
ْنسَ  {َوَما يُ ْغِِن َعْنُه َمالُهُ } اَن ِإَلَّ الَِّذي َأْطغَاُه َواْستَ ْغََن ِبِهد َوَبََِل ِبِه ِإَذا َهَلَك َوَماَتد فَِإنَُّه ََل َيْصَحُب اْْلِ

ًئا. َوَأمَّا َمالُُه الَِّذي َلَْ  دَعَمُلُه الصَّاِلحُ  ْ  ِمْنُه آِلِخَرِتِه َشي ْ   ُُيْرِْج ِمْنُه اْلَواِجَب فَِإنَُّه َيُكوُن َوََبًَل َعَلْيِهد ِإْذ ََلْ يُ َقدِّ
َنا لَْلُهَدى} د َوُيْدِن ِمْن ِرَضاُهد َوَأمَّا الضَََّل  {ِإنَّ َعَلي ْ ُل ِإََل اَّللَِّ ُلد َأْي: ِإنَّ اِْلَُدى اْلُمْسَتِقيَم َطرِيُقُهد يُ َوصِّ

ُل َصاِحبَ َها ِإَلَّ لِْلَعَذاِب الشَِّديِد.  د ََل تُ َوصِّ  َفُطُرٌق َمْسُدوَدٌة َعِن اَّللَِّ
ِمْلًكا َوَتَصرُّفًاد لَْيَس َلُه ِفيِهَما ُمَشاِرٌكد فَ ْلرَيَْغِب الرَّاِغُبوَن ِإلَْيِه يف الطََّلِبد  {َوِإنَّ لََنا َلْلِخَرَة َواألُوََل }

َقِطْع رَ   َجاُؤُهْم َعِن اْلَمْخُلوِقَص. َوْليَ ن ْ
 َأْي: َتْسَتِعُر َوتَ تَ َوقَُّد.  {فَأَْنَذْرُتُكْم ََنرًا تَ َلظَّى}
ََبِ َوتَ َوَلَّ َعِن اأْلَْمِر.  {َل َيْصَلَها ِإَل اأْلَْشَقى}  الَِّذي َكذََّب َِبْلَْ
بُ َها األَتْ َقى الَِّذي يُ ْؤِت َماَلُه يَ تَ زَكَّى} ِمَن الذُّنُوِب  ْن َيُكوَن َقْصُدُه ِبِه تَ زِْكَيُة نَ ْفِسِهد َوَتْطِهريَُهاِبَِ  {َوَسُيَجن َّ

نْ َفاُق اْلُمْسَتَحبُّ تَ ْرَك َواجِ َواأْلَْدََنسِ  ٍبد د قَاِصًدا ِبِه َوْجَه اَّللَِّ تَ َعاََلد َفَدلَّ َهَذا َعَلى َأنَُّه ِإَذا َتَضمََّن اْْلِ
ُتُه َمْرُدوَدٌة ِعْنَد َكِثرٍي ِمَن اْلعُ   َماِءد لَ َكَدْيٍن َونَ َفَقٍة َوََنِْوِِهَاد فَِإنَُّه َغرْيُ َمْشُروٍعد َبْل َتُكوُن َعِطي َّ

َ وإ مل  أَ يتصدَ، إ يتصد   يمعال   ع  فإن  إ يص}   يي  ي علي  د  وهي أَ م   مدروفة   هذه مسألة  الشيخ: 
  َ ي يصلي الروا   ، فهو كم  و عو    ة هذه افلة  عا  والصدقا  املستىبهب ، والترب  الديي واج    يترب ، ُ

َم  طم فرهب  ويم  ي الديي وإ ل  علي  أَ يؤدهب   ي علي  ديي  ابلفرائض، فم   يف الفريضة، يصلي الروا   ولكل  يتهاو
 .عليها بي م ل  هلا والتيلبَي التلب    ، فهي مسألة مهمة  يترب  

 أِلَنَُّه ََل يَ تَ زَكَّى ِبِفْعٍل ُمْسَتَحبٍّ يُ َفوُِّت َعَلْيِه اْلَواِجَب. القارئ: 
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َأْي: لَْيَس أِلََحٍد ِمَن اْْلَْلِق َعَلى َهَذا اأْلَتْ َقى نِْعَمٌة َُتَْزى ِإَلَّ َوَقْد َكافََأُه  {ِعْنَدُه ِمْن نِْعَمٍة َُتَْزىَوَما أَلَحٍد }
َا بَِقَي َلُه اْلَفْضُل َواْلِمنَُّة َعَلى النَّاِسد فَ َتَمحََّض َعْبًدا َّلِلَِّ  َهاد َورِبَّ أِلَنَُّه رَِقيُق ِإْحَسانِِه َوْحَدُهد َوَأمَّا َمْن  ؛َعَلي ْ

َهاد فَِإنَُّه ََل ُبدَّ َأْن َيَْتَُك ِللنَّاِسد َويَ ْفَعَل فبَِقَيْت َعَلْيِه نِْعَمُة النَّاِس  ُقُص ِإْخََلُصهُ َلْم ََيْْزَها َوُيَكاِفئ ْ  . َِلُْم َما يَ ن ْ
َا نَ زَ  -َلْت ِبَسَبِبِهد فَِإنَُّه َوَهِذِه اآْليَُةد َوِإْن َكاَنْت ُمتَ َناِوَلًة أِلَِب َبْكٍر الصَِّديِق َرِضَي اَّللَُّ َعْنُهد َبْل َقْد ِقيَل ِإِنَّ

د ِإَلَّ نِْعَمَة -ى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ َصلَّ -َما أِلََحٍد ِعْنَدُه ِمْن نِْعَمٍة َُتَْزىد َحَّتَّ َوََل َرُسوَل اَّللَِّ  -َرِضَي اَّللَُّ َعْنهُ 
ْسََلِ د َوتَ ْعِليِم اِْلَُدى َوِدينِ  ْعَوِة ِإََل ِديِن اْْلِ د فَِإنَّ َّللَِّ الرَُّسوِل الَِِّت ََل ميُِْكُن َجَزاُؤَهاد َوِهَي نِْعَمُة الدَّ  احْلَقِّ

َا ُمتَ َناِوَلٌة ِلُكلٍّ َمِن اتُِّصَف ِِبََذا ََل  َة َعَلى ُكلِّ َأَحٍدد ِمنَّةٌ َوَرُسوِلِه اْلِمنَّ  ميُِْكُن َِلَا َجَزاٌء َوََل ُمَقابَ َلٌةد فَِإِنَّ
 ِه اَّللَِّ تَ َعاََل. اْلَوْصِف اْلَفاِضِلد فَ َلْم يَ ْبَق أِلََحٍد َعَلْيِه ِمَن اْْلَْلِق نِْعَمٌة َُتَْزىد فَ َبِقَيْت َأْعَمالُُه َخاِلَصًة ِلَوجْ 

َهَذا اأْلَتْ َقى ِبَا يُ ْعِطيِه اَّللَُّ ِمْن َأنْ َواِع  {َوَلَسْوَف يَ ْرَضى * ِإَل ابِْتَغاَء َوْجِه رَبِِّه اأَلْعَلى}اَل: َوِِلََذا قَ 
 اْلَكَراَماِت َواْلَمُثوََبِتد َواحْلَْمُد َّلِلَِّ َربِّ اْلَعاَلِمَص. 

 انته،
 .  هللام رم  الشيخ: 
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 (البيانِ  )أضواءُ  
 األنبي    اءِ  عل    ى أش    رفِ  َل ُ والسَّ     َلةُ د والصَّ    الع    الصَ  ربِّ  هللِ  د احلم    دُ حيمِ ال    رَّ  محنِ ال    رَّ  هللاِ  بس    مِ الق    ارئ: 
 -تع اَل هللاُ  هُ رمحَ - نقيطيُّ الشَّ  األم صِ  دُ ِمَّ  يخُ الشَّ  قالَ  .أمجعصَ  هِ وصحبِ  هِ وعلى  لِ  دٍ نا ِمَّ د نبيِّ والرسلصَ 

 :احلجرِ  سورةِ  يف تفسريِ  "البيانِ  أضواءِ "ه يف كتابِ 
; فَ ُيْسَتَدلُّ َِلَا ِبَا َجاَء يف بَ ْعِض ِرَوااَيِت َحِديِث زَْيِد ْبِن َجِبريََة الصَََّلِة يف َبْطِن اْلَواِديَوَأمَّا َكَراَهُة 

ِ  يف اْلَمَواِضِع الَِِّت  "د قَاَل الشَّوَْكاِنُّ قَاَل ِدي" َبَدَل "اْلَمْقََبَةِ ِنَُِي َعِن الصَََّلِة ِفيَها "َوَبْطِن اْلَوااْلُمتَ َقدِّ
 احْلَاِفُظ: َوِهَي ِزاَيَدٌة ََبِطَلٌة ََل تُ ْعَرُف.

-ِفيِه الشَّْيطَاُن النَِّبَّ َوقَاَل بَ ْعُض اْلُعَلَماِء: َكَراَهُة الصَََّلِة يف َبْطِن اْلَواِدي ُُمَْتصٌَّة َِبْلَواِدي الَِّذي َحَضَر 
ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ َصلَّ   َوَأْصَحابَُهد فَ َناُموا َعْن َصََلِة الصُّْبِح َحَّتَّ َطَلَعِت الشَّْمُس. -ى اَّللَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -َوَأَمَرُهُم النَِّبُّ   ِبَِْن يَ َتَأخَُّروا َعْن َذِلَك اْلَمْوِضِع الَِّذي َحَضَرُهْم ِفيِه الشَّْيطَاُن. -َصلَّى اَّللَّ
ُ تَ َعاََل َأعْ ُكوَن َذَهَب َعِن اْلَواِدي. ُب َعْن َهَذا: ِبَِنَّ الشَّْيطَاَن ميُِْكُن َأْن يَ َوَُيَا  .َلمُ َواَّللَّ

ْيل، َ ا ص}  الوادي ال   ععيم الشيخ:    ؛ ُن  في  فيها خماحرة   فاإلقامةم  أو مل يص}     ة فيعي الص   هيم الل   ذي م س 
  َ زول في  واإستقرار في ، ، عي الل   ، فيمله  ي يف حريق  م   أهل؟   َ ا سال   الوادي م هلكة   مي املشهور واملدروف أ

  يف الوادي؛ ُن    ةم الص   عل ، فتص}   هيم في  الل     مل يص}  فإن   وإ َقامة   فيها استقرار   يت ليس  في  ال    ةم ا الص  وأم  
 .ابحلة   ا زيدة  َهن   حجر   اعيم  قال  ، كما فظم أو هذا الل   احلديثم  مل يص}  

 
َرارِ َوَأمَّا الن َّْهُي َعِن الصَّ القارئ:  د [108التوبة:] {ََل تَ ُقْم ِفيِه َأَبًدا}; َفَدلِيُلُه قَ ْولُُه تَ َعاََل: ََلِة يف َمْسِجِد الضِّ

وَُكْفًرا َوتَ ْفرِيًقا َبْصَ اْلُمْؤِمِنَص َوِإْرَصاًدا ِلَمْن َحاَرَب َوالَِّذيَن اَّتََُّذوا َمْسِجًدا ِضَرارًا }: -َجلَّ َوَعََل -لُُه َوقَ وْ 
َيانَهُ  َأسَّسَ  َأَفَمنْ }َوقَ ْولُُه:  د[107التوبة:] اآْليَةَ  ...{اَّللََّ َوَرُسوَلُه ِمْن قَ ْبلُ   َوِرْضَوانٍ  اَّللَِّ  ِمنَ  تَ ْقَوى َعَلى بُ ن ْ

َيانَهُ  َأسَّسَ  َمنْ  َأ ْ  َخرْيٌ   الظَّاِلِمصَ  اْلَقْو َ  يَ ْهِدي ََل  َواَّللَُّ  َجَهنَّمَ  ََنرِ  يف  ِبهِ  فَاِْنَارَ  َهارٍ  ُجُرفٍ  َشَفا َعَلى بُ ن ْ
َياُِنُمُ  يَ َزالُ  ََل ( 109) فَ َهِذِه اآْلاَيُت َتُدلُّ  .[110-109التوبة:]اآْليََة  ...{قُ ُلوِِبِمْ  يف  رِيَبةً  بَ نَ ْوا الَِّذي بُ ن ْ

 َعْن َمْوِضِع َذِلَك اْلَمْسِجِدد َوَعَدِ  اْلِقَياِ  ِفيِه َكَما ُهَو ظَاِهٌر. الت ََّباُعدَ أن َعَلى 
 س  أمسهب   مسجد   ، لكي كل  هم اخلبي ة  ذي علاه امللافقَو ُغراض  ال   اليتممد     املخصوص   هذا يف املسجد  الشيخ: 

عل،  ة  مبلي   ا؛ ُهن  افيه  ةم الص   ، إ لوزم  عل، القبور  يت  مب   ال   في ، كاملساجد    ةم الص   ف  لوزم  هللا   عل، مدصية  
عل، القبور، كما  يبلَو املساجد   الَلوهب   املشركَو وأصىابم  هذا القرب، كما يفدلم   دظيم ا لصاح    الباحل  
 ه  وا عل، قرب  عل   اوم الص   أو الدبدم  اوم الص   جلم فيهم الر   َ ا ما    )أولا؟   : صار عي الل    مم والس    ةم علي  الص   قال  



يخ عبدالّرحمن بن ناصر البّراك  هـ 1439
ّ

 مؤسسة وقف الش

 

 8 اللجنة العلمية|  إعداد

 

ا وصو   ،  قو  هللا   عل، غ    سة  ا ممؤس  فيها؛ ُهن    ةم الص   إ لوزم  فهذه املساجدم  (ور  الص   وا فيها  ل؟  رم مسجد 
هذا  يف علا    فبي ة   ةم ي  اللهب      آلفريي مي املسلم  فما دام   ة  املضار    عل، وج   ذي يمب   ال   وكذل؟ املسجدم 

 في .  ةم ف  يلبَي الص   املسجد  
 

َُِمَِّد ْبِن ِسريِيَن: ُة الصَََّلِة ِإََل الت َّنُّورِ َوَأمَّا َكَراهَ القارئ:  َبَة يف اْلُمَصنَِّفد َعْن  َأنَُّه ; فَِلَما َرَواُه اْبُن َأِب َشي ْ
 َكرَِه الصَََّلَة ِإََل الت َّنُّوِرد َوقَاَل: ُهَو بَ ْيُت ََنٍر.

: َأنَّ الصَََّلَة ِإََل الت َّنُّوِر ِعْنَدُه َغرْيُ َمْكُروَهٍةد َوَأنَّ َعْرَض النَّاِر َعلَ  َصلَّى -ى النَِّبِّ َوظَاِهُر َصِنيِع اْلُبَخاِريِّ
ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  اُمُه " :تِِه َيُدلُّ َعَلى َعَدِ  اْلَكَراَهِة. قَاَل اْلُبَخاِريُّ يف َصِحيِحهِ يف َصََل  -اَّللَّ ََبُب َمْن َصلَّى َوُقدَّ

: َأْخََبِن َأَنٌسد قَاَل: قَاَل النَِّبُّ "ْعَبُد فََأرَاَد ِبِه اَّللََّ تَ نُّوٌر َأْو ََنٌرد َأْو َشْيٌء ِمَّا ي ُ  َّللَُّ َصلَّى ا-د َوقَاَل الزُّْهِريُّ
ثَ َنا َعْبُد اَّللَِّ ْبُن َمْسَلَمَةد َعْن َماِلٍكد َعْن زَْيِد ْبِن (َليَّ النَّاُر َوَأََن ُأَصلِّيُعِرَضْت عَ ): -َعَلْيِه َوَسلَّمَ  د َحدَّ

 اْْنََسَفِت الشَّْمُس َفَصلَّىقَاَل: " -رضي هللا عنهما- ْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َعبَّاسٍ َأْسَلَمد َعْن َعطَاِء ْبِن َيَساٍرد عَ 
ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -َرُسوُل اَّللَِّ   .ىه نت. ا(ًرا َكاْليَ ْوِ  َقطُّ َأْفَظعَ رََأْيُت النَّاَر فَ َلْم َأَر َمْنظَ )د ُثَّ قَاَل: -َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -َوَعْرُض النَّاِر َعَلْيِه   ; أِلَنَُّه ََلْ يَ ْقَطْع.لِيٌل َعَلى َعَدِ  اْلَكَراَهةِ َوُهَو يف َصََلتِِهد دَ  -َصلَّى اَّللَّ
 ِمْن ِجَهِة َوَقْد َدلَّ بَ ْعُض الرَِّوااَيِت الثَّابَِتِة يف الصَِّحيِح َعَلى َأنَّ النَّاَر ُعِرَضْت َعَلْيِه ِمْن ِجَهِة َوْجِهِهد ََل 

َماِلد َفِفي د  اْلَيِمِص َوََل الشِّ ُْم قَاُلوا َلُه بَ ْعَد َأِن اْنَصَرَف: اَي َرُسوَل اَّللَِّ بَ ْعِض الرَِّوااَيِت الصَِّحيَحِة: َأِنَّ
ًئا يف َمَقاِمَكد ُثَّ  ِإََل َخْلٍف؟ َويف َجَواِبِه: َأنَّ َذِلَك  -َأْي: َتََخَّْرتَ - رََأيْ َناَك َتَكْعَكْعَت رََأيْ َناَك تَ َناَوْلَت َشي ْ

 " ِإَلَْ..."ُأِرَي النَّاَر.ْونِِه ِبَسَبِب كَ 
َبٌة ِِبيَِة احلِْْجِر فَ َهَذا ُهَو َحاِصُل َكََلِ  اْلُعَلَماِء يف اأْلََماِكِن الَِِّت َوَرَد َِنٌْي َعِن الصَََّلِة ِفيَهاد الَِِّت َِلَا ُمَناسَ 

 تَ َعاََل.الَِِّت ََنُْن ِبَصَدِدَها. َواْلِعْلُم ِعْنَد اَّللَِّ 
َها ُمْعِرِضصَ }قَ ْولُُه تَ َعاََل:  َناُهْم  اَيتَِنا َفَكانُوا َعن ْ  [81]احلجر: {َو تَ ي ْ

َها ُمْعِرِضَص.  -َوُهْم ََثُودُ -ُه  َتى َأْصَحاَب احلِْْجِر ذََكَر تَ َعاََل يف َهِذِه اآْلَيِة اْلَكِرميَِة: َأنَّ   اَيِتِه َفَكانُوا َعن ْ
ْعَراُض: الصُُّدوُد َعِن الشَّْيِء َوَعَدُ  اَِلْلِتَفاُت ِإلَْيِه. َكأَنَّ  ; َوُهَو اجْلَاِنبُ  -َِبلضَّمِّ -ُه ُمْشَتقٌّ ِمَن اْلُعْرِض َواْْلِ
 أِلَنَّ اْلُمْعِرَض ََل يُ َوّلِّ َوْجَهُهد َبْل يَ ْثِِن ِعْطَفُه ُمْلَتِفًتا َصاداا.

 ْ َ َذِلَك  -ََل َجلَّ َوعَ -َوََلْ يُ َبصِّ َهاد َوَلِكنَُّه َبصَّ ًئا ِمْن تِْلَك اآْلاَيِت الَِِّت  ًَتُهْمد َوََل َكْيِفيََّة ِإْعَراِضِهْم َعن ْ ُهَنا َشي ْ
َ َأنَّ ِمْن َأْعَظِم اآْلاَيِت الَِِّت  ًَتُهْم: تِْلَك النَّاَقَة الَِِّت َأْخَرَجَها اَّللَُّ  ْم. َبْل قَاَل بَ ْعُض ِلَُ  يف َمَواِضَع ُأَخَر. فَ َبصَّ

َراَءد َجْوفَاَء ِمْن َصْخَرٍة َصمَّاَءد َوُسْرَعِة ًة: َكُخُروِجَها ُعَشَراَءد َوب ْ اْلُعَلَماِء: ِإنَّ يف النَّاَقِة اْلَمْذُكورَِة  اَيٍت مَجَّ 
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يًعاد وََكث ْ ِوََلَدِِتَا ِعْنَد ُخُروِجَهاد َوِعَظِمَها َحَّتَّ َلَْ ُتْشِبْهَها ََنَقٌةد  ; َكَما َرِة ِشْرِِبَاوََكثْ َرِة لََبِنَها َحَّتَّ َيْكِفيَ ُهْم مجَِ
ُهْم }َوقَاَل:  د[155الشعراء:] {َِلَا ِشْرٌب َوَلُكْم ِشْرُب يَ ْوٍ  َمْعُلو ٍ }قَاَل تَ َعاََل:  ن َ ُهْم َأنَّ اْلَماَء ِقْسَمٌة بَ ي ْ َونَ بِّئ ْ

َُِْتَضرٌ    [28القمر:] {ُكلُّ ِشْرٍب 
ُ قَ ْوَلُه تَ َع اََل: فَِإَذا َعِلْمَت َذِلكَ  نَ اُهْم  اَيتِنَ ا}; فَاْعَلْم َأنَّ ِمَّا يُ َبصِّ فَ ْأِت ِِبيَ ٍة ِإْن }د قَ ْولُ ُه: [81]احلج ر: {َو تَ ي ْ

َوقَ ْولُ  ُه:  [د155-154الش عراء:] {ْوٍ  َمْعلُ  و ٍ قَ اَل َه ِذِه ََنقَ  ٌة َِلَ ا ِش ْرٌب َوَلُك  ْم ِش ْرُب يَ  * ُكْن َت ِم َن الصَّ  اِدِقَص 
 ...{سُّ  وَها ِبُس  وءٍ قَ  ْد َج  اَءْتُكْم بَ يِّنَ  ٌة ِم  ْن رَبُِّك  ْم َه  ِذِه ََنقَ  ُة اَّللَِّ َلُك  ْم  يَ  ًة فَ  َذرُوَها َتَُْك  ْل يف َأْرِض اَّللَِّ َوََل  ََ }

َنا ََثُوَد النَّاَقَة }َوقَ ْولُُه:  .[73األعراف:]اآْليََة  نَ ًة َِلُ ْم }َوقَ ْولُُه: . [59اْلسراء:] {ُمْبِصَرةً َو تَ ي ْ ِإَنَّ ُمْرِس ُلو النَّاقَ ِة ِفت ْ
ُهْم َواْصَطَِبْ  َواَي قَ  ْوِ  َه ِذِه ََنقَ ُة اَّللَِّ َلُك ْم  يَ ًة فَ َذرُوَها َتَُْك ْل يف َأْرِض اَّللَِّ َوََل }َوقَ ْولُ ُه:  د[27القم ر:] {فَاْرَتِقب ْ
 ِإََل َغرْيِ َذِلَك ِمَن اآْلاَيِت. د[64هود:] {ُخذَُكْم َعَذاٌب َقرِيبٌ  ََسُّوَها ِبُسوٍء فَ َيأْ 

َ ِإْعَراَض قَ ْوِ  َصاِلٍح َعْن تِْلَك اآْل  فَ َعَقُروا النَّاَقَة َوَعتَ ْوا َعْن َأْمِر َرِبِِّْم }; َكَقْوِلِه: اَيِت يف َمَواِضَع َكِثريَةٍ َوَبصَّ
فَ َعَقُروَها فَ َقاَل َ َت َُّعوا يف }َوقَ ْوِلِه:  د[77األعراف:] {اْئِتَنا ِبَا َتِعُدََن ِإْن ُكْنَت ِمَن اْلُمْرَسِلصَ َصاِلُح  َوقَاُلوا ايَ 

( 12) َأْشَقاَها انْ بَ َعثَ  ِإذِ ( 11) ِبَطْغَواَها ََثُودُ  َكذََّبتْ }َوقَ ْوِلِه:  .[65هود:]اآْليََة  {...َدارُِكْم َثََلثََة َأايَّ ٍ 
ُبوهُ ( 13) َوُسْقَياَها اَّللَِّ  ََنَقةَ  اَّللَِّ  َرُسولُ  َِلُمْ  فَ َقالَ  ُمْ  َعَلْيِهمْ  َفَدْمَد َ  فَ َعَقُروَها َفَكذَّ  {َفَسوَّاَها... ِبَذنِْبِهمْ  َرِبُّ

َنا ََثُوَد النَّاَقَة }َوقَ ْوِلِه:  .[29القمر:] {فَ َناَدْوا َصاِحبَ ُهْم فَ تَ َعاَطى فَ َعَقرَ }َوقَ ْوِلِه:  د[14-11الشمس:] َو تَ ي ْ
َا قَاُلوا}َوقَ ْوِلِه:  د[59اْلسراء:] {ُمْبِصَرًة َفظََلُموا ِِبَا  َبَشرٌ  ِإَلَّ  َأْنتَ  َما( 153) اْلُمَسحَّرِينَ  ِمنَ  َأْنتَ  ِإَّنَّ

 اآْلاَيِت.ِإََل َغرْيِ َذِلَك ِمَن . [154-153الشعراء:]اآْليََة  ...{ِمثْ ُلَنا
 [82]احلجر: {وََكانُوا يَ ْنِحُتوَن ِمَن اجْلَِباِل بُ ُيوًًت  ِمِنصَ }قَ ْولُُه تَ َعاََل: 

َكانُوا  ِمِنَص يف   -َوُهْم ََثُوُد قَ ْوُ  َصاِلحٍ -ِة َأنَّ َأْصَحاَب احلِْْجِر يف َهِذِه اآْلَيِة اْلَكِرميَ  -َجلَّ َوَعََل -ذََكَر 
 وا يَ ْنِحُتوَن اجْلَِباَل بُ ُيوًًت.َأْوطَاِِنِْمد وََكانُ 

 َجنَّاتٍ  يف ( 146) َ ِمِنصَ  َهاُهَنا َما يف  َأُتَْتَُكونَ }َوَأْوَضَح َهَذا اْلَمْعََن يف َمَواِضَع ُأَخَرد َكَقْوِلِه تَ َعاََل: 
-146]الشعراء: فَاِرِهَص{ بُ ُيوًتً  اجْلَِبالِ  ِمنَ  َوتَ ْنِحُتونَ ( 148) َهِضيمٌ  طَْلُعَها َوَْنْلٍ  َوزُرُوعٍ ( 147) َوُعُيونٍ 

َواذُْكُروا ِإْذ َجَعَلُكْم ُخَلَفاَء ِمْن بَ ْعِد َعاٍد َوبَ وََّأُكْم يف اأْلَْرِض تَ تَِّخُذوَن ِمْن ُسُهوِِلَا }َوقَ ْوِلِه تَ َعاََل:  د[149
َوََثُوَد الَِّذيَن َجابُوا }َوقَ ْوِلِه:  د[74األعراف:]اآْليََة  ...{ُقُصورًا َوتَ ْنِحُتوَن اجْلَِباَل بُ ُيوًًت فَاذُْكُروا  ََلَء اَّللَِّ 

 َأْي: َقَطُعوا الصَّْخَر بَِنْحِتِه بُ ُيوًًت.د [9الفجر:] {الصَّْخَر َِبْلَوادِ 
ُهَما ِإَلَّ َِبحْلَقِّ }قَ ْولُُه تَ َعاََل:  ن َ  [85]احلجر: {َوَما َخَلْقَنا السََّماَواِت َواأْلَْرَض َوَما بَ ي ْ
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قِّ َواِت َواأْلَْرَض َومَ ِة َأنَُّه َما َخَلَق السَّمَ ذََكَر تَ َعاََل يف َهِذِه اآْليَِة اْلَكِرميَ  نَ ُهَما ِإَلَّ َِبحلَْ ; َأْي: لَِيُدلَّ ِبَذِلَك ا بَ ي ْ
 ازِيِهْم َعَلى َأْعَماِِلِْم.َعَلى َأنَُّه اْلُمْسَتِحقُّ أِلَْن يُ ْعَبَد َوْحَدُهد َوَأنَُّه ُيَكلُِّف اْْلَْلَق َوَيَُ 

ثًا َوََل َلِعًبا َوََل ََبِطًَل. َوَقْد َأْوَضَح َذِلَك يف  اَيٍت َكِثريَ  َوَما }ٍةد َكَقْوِلِه: َفَدلَِّت اآْليَُة َعَلى َأنَُّه َلَْ َُيُْلْق َعب َ
ُهَما ََبِطًَل َذِلَك َظنُّ الَّ  ن َ د [27ص:] {ِذيَن َكَفُروا فَ َوْيٌل لِلَِّذيَن َكَفُروا ِمَن النَّارِ َخَلْقَنا السََّماَء َواأْلَْرَض َوَما بَ ي ْ

 َخَلْقَنا }َوَماَوقَ ْوِلِه:  د[191 ل عمران:] {رَب ََّنا َما َخَلْقَت َهَذا ََبِطًَل ُسْبَحاَنَك َفِقَنا َعَذاَب النَّارِ } :َوقَ ْوِلهِ 
ُهَما َوَما َواأْلَْرضَ  السََّماَواتِ  ن َ ...{ ِإَلَّ  َخَلْقَناُِهَا َما( 38) ََلِعِبصَ  بَ ي ْ َوقَ ْوِلِه: د [39-38الدخان:]اآْليََة  َِبحْلَقِّ
ُتمْ  َا }َأَفَحِسب ْ ثًا َخَلْقَناُكمْ  َأَّنَّ َنا َوَأنَُّكمْ  َعب َ  ُهوَ  ِإَلَّ  ِإَلهَ  ََل  احْلَقُّ  اْلَمِلكُ  اَّللَُّ  فَ تَ َعاََل ( 115) تُ ْرَجُعونَ  ََل  ِإلَي ْ

َوَّلِلَِّ َما يف السََّماَواِت َوَما يف اأْلَْرِض لَِيْجِزَي الَِّذيَن }َوقَ ْوِلِه:  د[116-115الؤمنون:] اْلَكِرمِي{ اْلَعْرشِ  َربُّ 
ْنَسانُ  }َأََيَْسبُ َوقَ ْوِلِه:  د[31النجم:] {َأَساُءوا ِبَا َعِمُلوا َوََيِْزَي الَِّذيَن َأْحَسُنوا َِبحْلُْسََن   ُسًدى ُيَْتَكَ  َأنْ  اْْلِ

 ِإََل َغرْيِ َذِلَك ِمَن اآْلاَيِت. [37-36القيامة:] ميََُْن{ َمِِنٍّ  ِمنْ  نُْطَفةً  َيكُ  َأَلَْ ( 36)
 [85]احلجر: {َوِإنَّ السَّاَعَة آَلتَِيةٌ }قَ ْولُُه تَ َعاََل: 

د َوِبََلِ  «ِإنَّ »ت َّوِْكيِد الَِّذي ُهَو السَّاَعَة  تَِيٌةد َوَأكََّد َذِلَك ِبَْرِف الذََكَر تَ َعاََل يف َهِذِه اآْلَيِة اْلَكِرميَِة َأنَّ 
ََبِ. َوَذِلَك َيُدلُّ َعَلى َأْمَرْينِ  َتَدِأ ِإََل اْلَْ  :اَِلبِْتَداِء الَِِّت تُ َزْحِلُقَها ِإنَّ اْلَمْكُسورَُة َعِن اْلُمب ْ

 ََِاَلَة. َأَحُدُِهَا: ِإتْ َياُن السَّاَعِة ََل 
ََبِد َكَما تَ َقرََّر يف َفنِّ اْلَمَعاِن.َياَِنَا َأْنَكَرُه اْلُكفَّارُ َوالثَّاِن: َأنَّ ِإت ْ  َد الت َّوِْكيِد َيُدلُّ َعَلى ِإْنَكاِر اْلَْ  ; أِلَنَّ تَ َعدُّ

َ َأنَّ السَّاَعَة  تِ  ََِاَلَة يف َمَواِضَع َكِثريٍَة ; َكَقْوِلِه: َوَأْوَضَح َهَذْيِن اأْلَْمَرْيِن يف  اَيٍت ُأَخَر. فَ َبصَّ ِإنَّ }َيٌة ََل 
َعُث َمْن يف }َوقَ ْوِلِه:  د[15طه:] {السَّاَعَة  تَِيٌة َأَكاُد ُأْخِفيَها َوَأنَّ السَّاَعَة  تَِيٌة ََل رَْيَب ِفيَها َوَأنَّ اَّللََّ يَ ب ْ

 َأْرَضَعتْ  َعمَّا ُمْرِضَعةٍ  ُكلُّ   َتْذَهلُ  تَ َرْوَِنَا يَ ْو َ ( 1) َعِظيمٌ  َشْيءٌ  السَّاَعةِ  زَْلَزَلةَ  ِإنَّ }َوقَ ْوِلِه:  د[7احلج:] {اْلُقُبورِ 
َوِإَذا ِقيَل ِإنَّ َوْعَد اَّللَِّ َحقٌّ َوالسَّاَعُة ََل }َوقَ ْوِلِه:  د[2-1احلج:]اآْليََة  ...{.مَحَْلَها مَحْلٍ  َذاتِ  ُكلُّ   َوَتَضعُ 
َويَ ْوَ  تَ ُقوُ  السَّاَعُة يُ ْبِلُس }َوقَ ْوِلِه:  د[32اجلاثية:]اآْليََة  ...{ِفيَها قُ ْلُتْم َما َنْدِري َما السَّاَعةُ رَْيَب 

د [55الرو :] {َويَ ْوَ  تَ ُقوُ  السَّاَعُة يُ ْقِسُم اْلُمْجرُِموَن َما لَِبُثوا َغرْيَ َساَعةٍ }َوقَ ْوِلِه:  د[12الرو :] {اْلُمْجرُِمونَ 

َا ِعْلُمَها ِعْنَد َرِبِّ ََل َُيَلِّيَها ِلَوْقِتَها ِإَلَّ ُهَو ثَ ُقَلْت يف السََّماَواِت َواأْلَْرِض ََل َتَْ }قَ ْوِلِه: وَ  تِيُكْم ِإَلَّ ُقْل ِإَّنَّ
ا. د[178األعراف:] {بَ ْغَتةً   َواآْلاَيُت ِبِْثِل َذِلَك َكِثريٌَة ِجدا

 َ َوقَاَل الَِّذيَن َكَفُروا ََل َتَْتِيَنا السَّاَعُة ُقْل }; َكَقْوِلِه: اِر َِلَا يف َمَواِضَع ُأَخرَ ِإْنَكاَر اْلُكفَّ  -َجلَّ َوَعََل -َوَبصَّ
َعُثوا}َوقَ ْوِلِه: د [3سبأ:] {بَ َلى َوَرِبِّ لََتْأتِي َنَُّكمْ   َهُؤََلءِ  }ِإنَّ َوقَ ْوِلِه:  د[7التغابن:] {َزَعَم الَِّذيَن َكَفُروا َأْن َلْن يُ ب ْ
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َواآْلاَيُت ِبِْثِل َذِلَك َكِثريٌَة  د[35-34الدخان:] ِبُْنَشرِيَن{ ََنْنُ  َوَما اأْلُوََل  َمْوتَ تُ َنا ِإَلَّ  ِهيَ  ِإنْ ( 34) لَيَ ُقوُلونَ 
ا.  ِجدا

 [85]احلجر:{ فَاْصَفِح الصَّْفَح اجْلَِميلَ }: قَ ْولُُه تَ َعاََل 
 ُ ْن َأَساَء الصَّْفَح يف َهِذِه اآْليَِة اْلَكِرميَِة َأْن َيْصَفَح َعمَّ  -َلْيِه الصَََّلُة َوالسَََّل ُ عَ -نَِبيَُّه  -َوَعََل َجلَّ -َأَمَر اَّللَّ
ْغَضاِء. َوقَاَل َعِليٌّ َواْبُن َعبَّاسٍ اجْلَِميلَ  : الصَّْفُح اجْلَِميُل: الرَِّضا ِبَغرْيِ -عنهم هللاُ  رضيَ - ; َأْي: َِبحْلِْلِم َواْْلِ

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -ِعَتاٍب. َوَأْمُرُه   ; أِلَنَُّه ُقْدَوُِتُْم َواْلُمَشرُِّع َِلُْم.َيْشَمُل ِحْكَمَة اأْلُمَّةِ  -َصلَّى اَّللَّ
َ تَ َعاََل َذِلَك  ُهْم َوُقْل َسََلٌ  َفَسْوَف يَ ْعَلُمونَ فَاْصَفْح }; َكَقْوِلِه: اْلَمْعََن يف َمَواِضَع ُأَخرَ َوَبصَّ  {َعن ْ

ُعوا اللَّْغَو }َوقَ ْوِلِه: د [63الفرقان:] {َوِإَذا َخاطَبَ ُهُم اجْلَاِهُلوَن قَاُلوا َسََلًما}َوقَ ْوِلِه:  د[89الزخرف:] َوِإَذا مسَِ
َتِغي اجْلَاِهِلصَ َأْعَرُضوا َعْنُه َوقَاُلوا لََنا َأْعَمالَُنا َوَلُكْم  َوقَ ْوِلِه: د [55القصص:] {َأْعَماُلُكْم َسََلٌ  َعَلْيُكْم ََل نَ ب ْ

ُ ِبَِْمرِِه.فَاْعُفوا َواْصَفُحوا َحَّتَّ يَْ }  ِإََل َغرْيِ َذِلَك ِمَن اآْلاَيِت. .[109البقرة:] اآْليَةَ  ..{ِتَ اَّللَّ
اأْلَْمُر َِبلصَّْفِح َمْنُسوٌخ ِِباَيِت السَّْيِف. َوِقيَل: ُهَو َغرْيُ َمْنُسوٍخ. َواْلُمَراُد ِبِه َوقَاَل بَ ْعُض اْلُعَلَماِء: َهَذا 

 ُحْسُن اْلُمَخاَلَفِةد َوِهَي: اْلُمَعاَمَلُة ِبُْسِن اْْلُُلِق.
 َند َوَخاِلَق اْلَفاِجَر.قَاَل اجْلَْوَهِريُّ يف ِصَحاِحِه: َواْْلُُلُق: السَِّجيَُّةد يُ َقاُل: َخاِلِص اْلُمْؤمِ 

ُق اْلَعِليمُ }قَ ْولُُه تَ َعاََل:  َلَّ  [86]احلجر: {ِإنَّ رَبََّك ُهَو اْلَْ
ُق َواْلَعِليُم: ِكََلُِهَا ِصيَغُة ُمَباَلَغٍة. -َجلَّ َوَعََل -ذََكَر  َلَّ ُق اْلَعِليُم. َواْلَْ َلَّ  يف َهِذِه اآْليَِة اْلَكِرميَِة َأنَُّه اْلَْ
قًا ِإَلَّ َوُهَو َعِليٌم ِبُكلِّ َشْيٍءد َواآْليَ  ُق ِبَكْونِِه َخَلَّ َلَّ ََل َُيَْفى َعَلْيِه ُة ُتِشرُي ِإََل َأنَُّه ََل ميُِْكُن َأْن يَ تَِّصَف اْلَْ

 َشْيٌءد ِإِذ اجْلَاِهُل َِبلشَّْيِء ََل ميُِْكُنُه َأْن َُيُْلَقُه.
ُقْل َُيِْييَها الَِّذي َأْنَشَأَها َأوََّل َمرٍَّة َوُهَو ِبُكلِّ َخْلٍق }َوَأْوَضَح َهَذا اْلَمْعََن يف  اَيٍت َكِثريٍَةد َكَقْوِلِه تَ َعاََل: 

ُثَّ اْستَ َوى ِإََل }: َوقَ ْوِلهِ  د[14اللك:] {َأََل يَ ْعَلُم َمْن َخَلَق َوُهَو اللَِّطيُف اْْلَِبريُ }َوقَ ْوِلِه:  د[79يس:] {َعِليمٌ 
اَّللَُّ الَِّذي َخَلَق َسْبَع }َوقَ ْوِلِه:  د[29البقرة:] {السََّماِء َفَسوَّاُهنَّ َسْبَع مَسَاَواٍت َوُهَو ِبُكلِّ َشْيٍء َعِليمٌ 

ْعَلُموا َأنَّ اَّللََّ عَ  نَ ُهنَّ لِت َ َلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر َوَأنَّ اَّللََّ َقْد َأَحاَط مَسَاَواٍت َوِمَن اأْلَْرِض ِمثْ َلُهنَّ يَ تَ نَ زَُّل اأْلَْمُر بَ ي ْ
َنا وَُكنَّا تُ َراًَب }َوقَ ْوِلِه تَ َعاََل ُمُِيًبا ِلْلُكفَّاِر َلمَّا َأْنَكُروا اْلبَ ْعَث َوقَاُلوا:  د[12الطَلق:] {ِبُكلِّ َشْيٍء ِعْلًما َأِئَذا ِمت ْ
َقْد }ُمبَ يًِّنا َأنَّ اْلَعاَلَ ِبَا َ َزََّق يف اأْلَْرِض ِمْن َأْجَساِدِهْم قَاِدٌر َعَلى ِإْحَيائِِهْم:  د[3ق:] {َذِلَك رَْجٌع بَِعيدٌ 

ُهْم َوِعْنَدََن ِكَتاٌب َحِفيظٌ  ُقُص اأْلَْرُض ِمن ْ  ِإََل َغرْيِ َذِلَك ِمَن اآْلاَيِت. د[4ق:] {َعِلْمَنا َما تَ ن ْ
ًعا ِمَن اْلَمثَاِن َواْلُقْر َن اْلَعِظيمَ َوَلَقْد }قَ ْولُُه تَ َعاََل:  َناَك َسب ْ  [87]احلجر: { تَ ي ْ
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َ  ، إ َل  َإ  ؟  حسبم الشيخ:   ؛ ليسيتتقر  خمتلفة   أبلفاظ   ة  مر   عدد   ة  مر   رم ، يدين يمكر   هللا، املد  الواحد يم    يف القرآ
َ   ، ويصب} القارئم فو   يف الل    ، إ، أيِت املوضيتلم واحيتد   جمموعيتة  يف موضيتل   ه ليسيت ْ ليتدد هيتذا املديتان عليتد   للقرآ
يتال يتة عليت، قدر يت  أو الد  ال يتابآلي  الد   أيِت نيتر   أيِت هليتا وهليتا وهليتا، فيت  ييتزالم  الواحدم  ة عليت، ال يت  أو الد  ة عليت، علم 

 متيتيتيتر   ميتيتيتي القيتيتيترآَ، فيتيتيت   يتيتيتزالم  ك يتيتيت ة    يف مواضيتيتيتل   خمتلفيتيتيتة   أيِت أبلفيتيتيتاظ   ة، فيتيتيتاملد  الواحيتيتيتدم ال يتيتيتة أو الد  ال يتيتيتحكمتيتيتيت  أو الد  
يف  سيتل؟   -  هللام رم يت- يخم ، والش  والوعيدم  وصفا   وأفدال ، وفيها كذل؟ الوعدم  هللا   أسا    يت فيها  كرم ال   ابآلي   

 عل، هذا املد  نفس . يت  دل  ال   واهد  الش    كر   هذا  كر املوضل مث  
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 (السيحِ  دينَ  لَ ن بدَّ لَ  حيحُ الصَّ  )اجلوابُ 
 األنبي    اءِ  عل    ى أش    رفِ  َل ُ والسَّ     َلةُ د والصَّ    الع    الصَ  ربِّ  هللِ  د احلم    دُ حيمِ ال    رَّ  محنِ ال    رَّ  هللاِ  بس    مِ الق    ارئ: 
 :ا بعدُ د أمَّ أمجعصَ  هِ وأصحابِ  هِ وعلى  لِ  دٍ نا ِمَّ د نبيِّ والرسلصَ 

ِمْن َلِطيِف اْْلَْلِق ِإَلَّ يف َغِليِظ اْْلَْلِقد َوََل يُ َرى َما ُهَو  شيًئااْلَوْجُه اْلَعاِشُر: قَ ْوُلُكْم: )َواْعَلْم َأنَُّه ََل يُ َرى 
 .َمَع َما ُهَو َأْغَلُط ِمْنُه( َلِطيٌف ِمَن اللَِّطيِف ِإَلَّ 

ُ َلمَّا  اَّتَََّد َِبْلَمِسيِح ِعْندَُكْم َقْد رَ ُه النَّاُس َوَعايَ ُنوُهد َأْو ََلْ يَ َرُه َأَحٌد. يُ َقاُل َِلُْم: ِإمَّا َأْن َيُكوَن اَّللَّ
 فَِإْن قُ ْلُتْم: َقْد رَ ُه النَّاُس َوَعايَ ُنوُهد فَ َهَذا ُُمَاِلٌف لِْلِحسِّ َوالشَّرِْع َواْلَعْقِل.

د فَِإنَّ َأَحًدا ِمَّْن رََأى اْلَمِسيَح َلَْ  ُز ِبِه اْلَمِسيُح َعْن َغرْيِِه ِمَن اْلَبَشِر َغرْيَ اْلَعَجاِئِب َأمَّا احلِْسُّ ًئا يَ َتَمي َّ  يَ َر َشي ْ
َها َما ُهَو َأْعَظُم ِمَّا َظَهَر َعَلْيِهد َوَلَْ يَ َر ِإَلَّ َبَدَن اْلَمِسيِح الظَّ  اِهَرد َلَْ يَ َر ََبِطَنُهد الَِِّت َظَهَرْت َعَلى َغرْيِِهد ِمن ْ

َأْن يَ َرى اْلَمََلِئَكَة الَِّذيَن يُوُحوَن ِإلَْيِهد  ُه َوََل َكِبَدُه َوََل ِطَحاَلُهد َفْضًَل َعْن َأْن يَ َرى ُروَحُهد َفْضًَل َعنْ ََل قَ ْلبَ 
َر َأنَُّه َكاَن ُمتَِّحًدا ِبِه َأْو َحاَلا ِفيِه.  َفْضًَل َعْن َأْن يَ َرى اَّللََّد ِإْن ُقدِّ

يف َغايَِة اْلُمَباَهَتِة َواْلُمَكابَ َرِة َواْلَكِذِبد د ى اَّللََّ ِعَياًَن بَِبَصرٍ نَّ َمْن رََأى اْلَمِسيَح فَ َقْد رَأَ َفَدْعَوى اْلُمدَِّعي أَ 
َ َحالٌّ ِفيِهد َأْو ُمتَِّحٌد ِبِه. َر َأنَّ اَّللَّ  َلْو ُقدِّ

اْلَمِسيِح َوَغرْيِِه َوتَ تَِّصُل ِبَِْرَواِحِهْمد َوالنَّاُس ََل يَ َرْوَن اْلَمََلِئَكَةد فَِإنَُّه ِمَن اْلَمْعُلوِ  َأنَّ اْلَمََلِئَكَة تَ ْنِزُل َعَلى 
َا يَ َرْوَن َجَسَد اْلَمْصُروِع.  َبِل اجلِْنُّ َتْدُخُل يف َبِِن  َدَ  َوالنَّاُس ََل يَ َرْوَِنُْمد َوِإَّنَّ

د َوُهَو نَ ْفُسُه ََل يَ َرى َذِلَكد َوََل يَ َراُه َمْن َحْوَلُه.وَُكلُّ ِإْنَساٍن َمَعُه َقرِيُنُه ِمَن اْلَمََلِئَكِةد   َوَقرِيُنُه ِمَن اجلِْنِّ
 بَ َلغَ  تِ  ِإَذا فَ لَ  ْوََل }َوََّتُْض ُرُه اْلَمََلِئَك  ُة َوقْ َت اْلَم  ْوِت َوََل يَ  َراُهْم َم  ْن َحْولَ ُه َم  َع َأنَّ ُه ُه  َو يَ  َراُهْمد قَ  اَل تَ َع اََل: 

 ِإنْ  فَ لَ  ْوََل ( 85) تُ ْبِص  ُرونَ  ََل  َوَلِك  نْ  ِم  ْنُكمْ  ِإلَْي  هِ  َأقْ   َربُ  َوََنْ  نُ ( 84) تَ ْنظُ  ُرونَ  ِحيَنئِ  ذٍ  َأنْ   ُتمْ وَ ( 83) احْلُْلُق  و َ 
فَ  ِإَذا َكانَ  ْت َه  ِذِه اْلَمْخُلوقَ  اُت  .[87-83]الواقع  ة: {َص  اِدِقصَ  ُكن ْ  ُتمْ   ِإنْ  تَ ْرِجُعوَِنَ  ا( 86) َم  ِديِنصَ  غَ  رْيَ  ُكن ْ  ُتمْ 

ْنَساِن َواتَِّص اِِلَا ِِبِ ْمد َوَأنَّ رُْؤيَ تَ َه ا ُِمِْكنَ ٌة  ََل يَ َراَه ا النَّ اُسد َفَكْي َف  -الَِِّت ات ََّفَق َأْهُل اْلِمَلِل َعَلى اْقَِتَاِِنَا َِبْْلِ
ِإَلَّ َما رََأْوُه ِمْن َأْمثَاِلِه ِمَن الرُُّسِل َك ِإبْ َراِهيَم َوُموَس ىد َوََلْ َيُك ْن لَ ُه  يُ َقاُل: ِإنَّ اْلَمِسيَح الَِّذي ََلْ يَ َر النَّاُس ِمْنهُ 

َ ِعَياًَن ِبَِ   ْبَصاِرِهْم؟َقطُّ َشْيٌء يَ َتَمي َُّز ِبِه َعْن ِجْنِس الرُُّسِلد َفَكْيَف يُ َقاُل: ِإنَّ الَِّذيَن رََأْوُهد رََأُوا اَّللَّ
َ   ؟  سبىان  الشيخ:   -يخالش يت كميتا قيتال  - املليتاقض   اهر  الظ   يد عَو الكذب   هم حيثم ال ما أسفه  عظيم   هذا لتا
 الومداندة   ، مكاعرة  ر   والش   والدقل   للىسهب  

نْ َيا.َوَأمَّا الشَّرُْعد َفُموَسى َواْلَمِسيُح َوَغرْيُُِهَا ِمَن اأْلَنِْبَياِء َأْخََبُوا َأنَّ َأَحًدا ََل يَ َرى اَّللََّ القارئ:    يف الدُّ
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د َأْو بَ ْعِض اجلِْنِّ  َوَأمَّا اْلَعْقُلد فَِإنَّ رُْؤَيَة بَ ْعِض َمََلِئَكةِ  ََلِئِل َواأْلَْحَواِل َما َيُطوُل  اَّللَِّ َيْظَهُر ِلَرائِيَها ِمَن الدَّ
 َوْصُفُهد َفَكْيَف ِبَْن رََأى اَّللََّ؟

ُب َلُهد َوالَِّذيَن رََأُوا اْلَمِسيَح َلَْ َيُكْن حَ  ُهُم اْلَكاِفُر ِبِه اْلُمَكذِّ اُِلُْم ِإَلَّ َكَحاِل َسائِِر َمْن رََأى الرُُّسَلد ِمن ْ
ُق َلُهد َبْل ُهْم َيْذُكُروَن ِمْن ِإَهانَِة ََنُسوتِِه َما ََل يُ ْعَرُف َعْن نَُظَرائِ  ُهُم اْلُمْؤِمُن ِبِه اْلُمَصدِّ ِه ِمَن الرُُّسِلد َوِمن ْ

 ِهد َواْلُبَصاِق يف َوْجِهِهد َوَوْضِع الشَّْوِك َعَلى رَْأِسِهد َوَصْلِبِهد َوَغرْيِ َذِلَك.ِمْثَل َضْربِ 
وهم صار  وافقم وه، والل  م صلبم يد عَو أهن   هم، اليهودم هذه علد   ل   الص   ابهلل، عقيدةم  ابهلل، أعو م  أعو م الشيخ: 

َ   رة يف هذا الدصر  املتأفهب   الدصور  م يف َهن   ، مث  وا عدعو  اليهود  وأقر   َ   يزعمو  مي صل    وا اليهود  صار  عر ؤم الل   أ
قيت ْوهل  ْم َ ا  قيت تيت ْلل ا }و   ، م يد عَو صلب  ُهن   ل   الص   لَو إلمث  متىمهب   اليهود   ، لكي   ْ مل يمصل   عري    ، واملسي}م املسي}  

ي}  ع يس ، اْعي  م ْرَي     [157]اللسا : {ر سمول  اع   و م ا قيت تيت لموهم و م ا ص ل بموهم و ل ك ْي شمبهب    هل ممْ اْلم س 
 

ُد َأْو ََل يَ ْعِرَف.القارئ:  َ ِإمَّا َأْن يَ ْعِرَف َأنَُّه اَّللَّ  َوَأْيًضا َفَمْعُلوٌ  َأنَّ َمْن رََأى اَّللَّ
ُد َوَلْو َعِلُموا َذِلَك حلَََصَل َِلُْم ِمَن فَِإْن َعَرَف َأنَُّه رََأى اَّللََّد َكاَن الَِّذيَن رََأوُ  ا اْلَمِسيَح َقْد َعِلُموا َأنَُّه اَّللَّ

ُر َعْنُه اْْلُطَّاُب.  اَِلْضِطَراِب َما يُ َقصِّ
ُز بَ ي ْ  َنُه َوَبْصَ َغرْيِِه ِمْن َوِإْن َكانُوا َلَْ يَ ْعرُِفوُهد فَ َهَذا يف َغايَِة اَِلْمِتَناِعد َحْيُث َصاَر َربُّ اْلَعاَلِمَص ََل مُيَي َّ

ُهْمد وَ  ُ.ََل َُمُْلوقَاتِِهد َبْل َيُكوُن َكَواِحٍد ِمن ْ ُهْمد َوََل يَ ْعِرُف الرَّاِئي َأنَّ َهَذا ُهَو اَّللَّ ن َ َنُه َوبَ ي ْ ُز بَ ي ْ  مُيَي َّ
ا.  َقْوِل اْلَفاِسَدةِ َوَلَوازُِ  َهَذا الْ   َكِثريٌَة ِجدا

د ةم الشيخ:   ملا ا  للوازم فل، لوازمم..، الفاسدة صفة  ، إ هو امللاس  الر  اْلف اس 
ا"  ص م القارئ:  دًّ د ةم ك     ة  ج   "اْلف اس 
َ  َي، لوازم مجل، لوازم  فاسدة  الشيخ:  د  " ، لو كا ا اْلق ْول  اْلف اس   " ص}  ول و از مم ه ذ 
َ     علي  أشكل  : القارئ  ض}  ا    اآل
ا.  َقْوِل اْلَفاِسَدةُ َوَلَوازُِ  َهَذا الْ  القارئ:  َكِثريٌَة ِجدا

َا رُِئَي َجَسُد اْلَمِسيِح الَِّذي اْحَتَجَب بِ  ُ. فَ َقْوُِلُْم بَ ْعَد َوِإْن قَاُلوا: ِإنَّ اَّللََّ ََلْ يُ َر َلمَّا اَّتَََّد َِبْلَمِسيِحد َوِإَّنَّ ِه اَّللَّ
 يُ َرى َشْيٌء ِمْن َلِطيِف اْْلَْلِق ِإَلَّ يف َغِليِظ اْْلَْلِقد َوََل يُ َرى َما ُهَو َلِطيٌف ِمنَ َذِلَك: )َواْعَلْم َأنَُّه ََل 

 َكََلٌ  ََل فَاِئَدَة ِفيِه. ِإْذ َكاَن َهَذا َمَثًَل َضَربُوُه َّلِلَِّ لِيُ بَ يُِّنوا َأنَُّه يُ َرى.  َمَع َما ُهَو َأْغَلُظ ِمْنُه(اللَِّطيِف ِإَلَّ 
 ْعَلُموَن َأنَُّه ََبِطٌل.فَِإَذا َسلَُّموا َأنَُّه ََلْ يُ َرد ََلْ َيُكْن يف َهَذا اْلَمَثِل فَاِئَدٌةد َبْل َكاَن َهَذا اْسِتْدََلًَل َعَلى َشْيٍء ي َ 
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ْنَساِن ََل تُ َرى يف ََبِطٌلد فَِإنَّ اللَّطِ  يُ َرى ِإَلَّ يف اْلَغِليِظ َوَأْيًضا َفَما ذََكُروُه ِمْن َأنَّ اللَِّطيَف ََل  يَف َكُروِح اْْلِ
ْنَساُن ِبُروِحِه َوِصَفاِِتَاد فَ ُرْؤيَ تُ َها َِبْلَبَصِر َغرْيُ َهَذا. ي ُ  نْ َياد َوِإْن ُعِلَم ُوُجوُدَها َوَأَحسَّ اْْلِ ُ َذِلَك:الدُّ  َبصِّ

نْ   - الن َّْفَس النَّاِطَقةَ يَ ْعُنونَ -ْلَعاِقَلَة اْلَكِلَمانِيََّة َساِن ااْلَوْجُه احْلَاِدَي َعَشَر: قَ ْوُِلُْم: )َوِإَنَّ َوَجْدََن رُوَح اْْلِ
د َفَكاَنْت َلُه ِحَجاًَبد وََكاَنِت الن َّْفُس ْلَطَف ِمْن َلِطيِف اْْلَْلِق(أَ  د فَِلَذِلَك َكاَنْت َأْوََل َخْلِق اَّللَِّ ِبَِجاِب اَّللَِّ

َسُد الْ  َمِويَُّة َِلَا ِحَجاًَب َواجلَْ  َغِليُظ ِحَجاًَب.الدَّ
ْنَساِن اْلَكاِمَلَة جِلََسِدَها َوَدِمَها َورُوِحَها   اْلَعاِقَلِة اْلَكِلَمانِيَّةِ  فَ َعَلى َهَذا َخاَلَطْت َكِلَمُة اَّللَِّ اْْلَاِلَقُة نَ ْفَس اْْلِ

 للك ل م   ا نسبة  كأهن  الشيخ: 
اِ  َكِلَم  ِة اَّللَِّ ِبِقَواِمَه  ا ِقَواًم  ا لِتَ ْثِلي  ِث النَّاُس  وِت الَّ  ِِت َكَم  َل َجْوَهُرَه  ا بِتَ ْق  ِومِي ِق  وَ َوَص  اَرْت َكِلَم  ُة اَّللَِّ الق  ارئ: 

َها ًئا ِإَلَّ ِبَق ْوٍل ِم ْن َكِلَم ِة اَّللَِّ الَّ ِذي َخَلَقَه ا َوقَ وََّمَه اد ََل ِم نْ ِإايَّ َا ََلْ َُّتَْلْقد َوََلْ تَ ُك َش ي ْ َق قَ ْب َل  َش ْيٍء َس بَ ; أِلَِنَّ
ُهَو َأَح ُد الت َّْثِلي ِث َذِلَك يف َبْطِن َمْرمَيَد َوََل ِمْن َسَبٍب َكاَن َِلَا ِمْن َغرْيِ َذِلَك َغرْيَ ِقَواِ  اْلَكِلَمِة اْْلَاِلَقِة الَِّذي 

. ِلَِيِّ  اْْلِ
 ِس النَّاِطَقِةد َوالن َّْفَس النَّاِطَقَة اْحَتَجَبْت َِبْلَبَدِن.فَ يُ َقاُل َِلُْم: َهَذا اْلَكََلُ  يَ ْقَتِضي َأنَّ اْْلَاِلَق اْحَتَجَب َِبلن َّفْ 

ِسَها ِإْنَساًَن َوَأنْ ُتْم ُتَصّرُِحوَن ِبَِنَّ نَ ْفَس اْلَكِلَمِة الَِِّت ِهَي اْْلَاِلُقد َوِهَي اَّللَُّ ِعْندَُكْمد الَِِّت َخَلَقْت لِنَ فْ 
َمِويَِّةد َورُوِحِه اْلَكِلَمانِيَِّةد َأْي نَ ْفِسِه النَّاِطَقِة الَِِّت اْحَتَجَبْت ِبِهد َوقُ ْلُتْم: ُهَو ِإْنَساٌن ًتَ   ٌّ ِبََسِدِه َونَ ْفِسِه الدَّ

ُهُهد َفَكاَنْت َمْسَكًنا َّلِلَِّ يف ُحُلوِلِه َواْحِتَجاِبِه. ْنَساِن َوِشب ْ  ِهَي ُصورَُة اَّللَِّ يف اْْلِ
 وِح َمْسَكٌن َّلِلَِّ يف ُحُلوِلِه َواْحِتَجاِبِهد َوَأنَُّه ُهَو الَِّذي َخَلَق َذِلَك اْلَبَدَن َوالرُّوَحدَفَصرَّْحُتْم ِبَِنَّ اْلَبَدَن َمَع الرُّ 

ُد اْلَتَحَمْت ِمْن َمْرميََ  َا اَّللَّ   اْلَعْذرَاِء.َوقُ ْلُتْم: ِإنَّ َهِذِه اْلَكِلَمَة اْْلَاِلَقَة اْلُمْحَتِجَبَة الَِِّت قُ ْلُتْم: ِإِنَّ
نَّاِطَقِة الَِِّت ِإَذا َكاَن اَّللَُّ اْْلَاِلُق َقِد اْلَتَحَم ِمْن َمْرمَيَ اْلَعْذرَاِءد َفَمْعُلوٌ  َأنَّ َذِلَك قَ ْبَل نَ ْفِخ الن َّْفِس الفَ 

ُتُموَها الرُّوَح اْلَكِلَمانِيََّة يف اْلَمِسيِح.  مَسَّي ْ
َسَد َقِد اْلَتَحَم ِبَ  تَ َعاََل َوِإَذا َكاَن اْْلَاِلُق  َسٍد ََل رُوَح ِفيِهد َواْلِتَحاُمُه ِبِه َأبْ َلُغ ِمْن ُحُلوِلِه ِفيِهد ُثَّ اَّتَََّذ اجلَْ

َا َحلَّ يف الرُّوِح ََل يف اْلَبَدِند َوهُ  َو َقِد اْلَتَحَم ِحَجاًَب قَ ْبَل نَ ْفِخ الرُّوِح اْلَكِلَمانِيَِّة ِفيِهد َفَكْيَف يُ َقاُل: ِإَّنَّ
ُفَخ ِفيِه الرُّوَح اْلَكِلَمانِيََّة؟َِبْلَبَدِن وَ   اَّتَََّذ ِمْنُه ُجْزًءا َمْسَكًنا َلُه َوِحَجاًَب قَ ْبَل َأْن يَ ن ْ
َ  الشيخ:  َ  هللا   سبىا َ  هللا   ، سبىا ، ي الظ   ا يقولم عم   ه  هللا وحبمد   ، سبىا ، وختب     وافرتا    ل  مي س ف    املَو
  َ َ  ابهلل   والديا م  اة  يهب  م الس  كلمات    يف  رديد   ل   وس   وهللا   يخم هللا، والش   سبىا يف هذا أجد  مي  اإللاز   ، علدي أ

َ   ؛ل  وس  الت    هؤإ  امل ع . مذه    نفس    مي فهم  َإ   امللاقشة   ، ما يفهمم مفهومة    ْ   أيض ا ليس  ملاقشت   ُ
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ُفَخ ِفيِه الرُّوَح الْ القارئ:   َكِلَمانِيََّة؟َوُهَو َقِد اْلَتَحَم َِبْلَبَدِن َواَّتَََّذ ِمْنُه ُجْزًءا َمْسَكًنا َلُه َوِحَجاًَب قَ ْبَل َأْن يَ ن ْ
ْنَساِن اْلَكاِمَلِة ِبَسَ  ِدَها َوَدِمَها َورُوِحَها َوقُ ْلُتْم َأْيًضا: فَ َعَلى َهَذا َخاَلَطْت َكِلَمُة اَّللَِّ اْْلَاِلَقُة لِنَ ْفِس اْْلِ

 اْلَعاِقَلِة اْلَكِلَمانِيَِّة.
ْنَساَن ِبََسِدِه َوَدِمِه َورُوِحِه.  َوَهَذا َتْصرِيٌح ِبَِنَّ اْْلَاِلَق َخاَلَط اْْلِ

َا اْحَتَجَبْت َِبلرُّوِح اللَِّطيَفِةد َمَع َتْصِرَِيُكْم ِبَِنَّ اْْلَاِلَق اخْ  ِ .َفَكْيَف تَ ُقوُلوَن: ِإَّنَّ َسِد َوالدَّ َلَط َِبجلَْ  ت َ
َاًدا َبِرايا ِمَن اَِلْخِتََلِط.  َوَهَذا َأْيًضا يُ َناِقُض قَ ْوَل َمْن قَاَل: ِإنَُّه اَّتَََّد ِبِه اَّتِّ

ُهوِت فَ َقْد َصرَّْحُتْم ُهَنا َأنَُّه اْختَ َلَط ِبِهد َوَسَيْأِت َنظَائُِر َهَذا يف َكََلِمِهْم ُيَصّرُِحوَن ِفيِه َِبْختِ  ََلِط الَلَّ
 َِبلنَّاُسوِت.
د َفَذِلَك اْلِقَواُ   ِنَ َعَشَر: قَ ْوُلُكْم: )َغرْيُ اْلَوْجُه الثَّا ِلَِيِّ ْثِليِث اْْلِ ِقَواِ  اْلَكِلَمِة اْْلَاِلَقِة الَِّذي ُهَو َأَحُد الت َّ

ْنَساِند فَ ُهَو بِ  ا ُضمَّ ِإلَْيِه َوَخَلَقُه َلُه اْلَتَحَم ِبِه ِمْن َجْوَهِر اْْلِ تَ ْوِحيِد َذِلَك َمْعُدوٌد َمْعُروٌف َمَع النَّاِسد َلمَّ
َهِر ََنُسوتِِهد َواِحِد ِقَواٌ  ِلَكِلَمِة اَّللَِّ اْْلَاِلَقِة َواِحٌد يف الت َّْثِليِث ِبَْوَهِر ََلُهوتِِهد َواِحٌد ِمَن النَّاِس ِبَوْ اْلِقَواِ  الْ 

يًعا ِبَ  ُه َواِحٌد َمَع النَّاِس مجَِ د َوَلِكْن َواِحٌد َمَع اأْلَِب َوالرُّوِحد َوُهَو ِإايَّ د ِمْن َولَْيَس َِبثْ َنْصِ ْوَهَرْيِن ُُمَْتِلَفْصِ
ُهوِت اْْلَاِلِقد َوَجْوَهِر النَّاُسوِت اْلَمْخُلوِقد بِتَ ْوِحيِد اْلِقَواِ  اْلَواِحِد ِقَواِ  اْلَكِلَمِةد  الَِِّت ِهَي َجْوَهِر الَلَّ

ُه اْلمَ  ُهوِرد َوُهَو ِإايَّ ْولُوُد ِمْن َمْرمَيَ اْلَعْذرَاِء يف  ِخِر الزََّماِن ِمْن َغرْيِ اَِلْبُن اْلَمْولُوُد ِمَن اَّللَِّ ِمْن قَ ْبِل ُكلِّ الدُّ
 ُمَفارََقٍة ِمَن اأْلَِبد َوََل ِمْن رُوِح اْلُقُدِس.

َ  ِذْكُرُهد َما َيُطوُل تَ ْعَداُدُه َوَوْصُفُه ِمَن الت ََّناُقِض َواْلفَ  اْلَكََلِ  َساِدد وَ فَ يُ َقاُل: يف َهَذا اْلَكََلِ د َبْل ِفيَما تَ َقدَّ
ْعِبرِي َعْنهُ  د َكَقْوِلِه: )َوُهَو اْلَباِطِلد َواْلَكََلِ  الَِّذي َتَكلََّم ِبِه قَائُِلُهد َوُهَو ََل يَ َتَصوَُّر َما يَ ُقوُل َمَع ُسوِء الت َّ

ُه( َفِصَل َمْوِضَع اْلُمتَِّصِلد َويَ ْعِطُف َأَحَدُِهَا َعَلى ا دِإايَّ  آْلَخِر ِبََل فَ َيَضُع الضَِّمرَي اْلُمن ْ
 اجلملة   ، أعد  لَوي   هذا نقد  الشيخ: 
ُه(القارئ:   َفِصَل َمْوِضَع اْلُمتَِّصِلد َويَ ْعِطُف َأَحَدُِهَا َعَلى اآْلَخِر ِبََل  دَكَقْوِلِه: )َوُهَو ِإايَّ فَ َيَضُع الضَِّمرَي اْلُمن ْ

يَقَة َلُهد َوُهْم َلَْ َواِو َعْطٍفد ِإََل َأْمثَاِل َذِلَك ِمَّا َيُطوُل ِذْكُر َمَعانِيِهد َوَذِلَك َأنَّ قَ ْوَِلُْم يف نَ ْفِسِه ََبِطٌل ََل َحقِ 
ْعِبرِيد َبْل ُهْم يف َضََلٍل َوَجْهلٍ يَ َتصَ  ُوا َعْنُه َحَّتَّ يُ َقاَل: َقصَُّروا يف الت َّ ََل يَ َتَصوَّرُوَن  وَّرُوا َمْعًَن َمْعُقوًَل ُثَّ َعَبَّ

َبْل َمْهَما قَاُلوُه ِمْن ِبَدِعِهْم  َمْعُقوًَلد َوََل يَ ْعرُِفوَن َما يَ ُقوُلوَند َبْل َوََل َِلُُم اْعِتَقاٌد يَ ثْ بُ ُتوَن َعَلْيِه يف اْلَمِسيِحد
ُْم ََل يَ ْفَقُهوَن َما يَ ُقوُلوَن.  َكاَن ََبِطًَلد وََكانُوا ُهْم ُمْعََتُِفوَن ِبَِِنَّ

َو فَ ْوَق د َفَما ََل ُيْدَرُك َوَما هُ َد ِبِه َبَشٌر ََل ُيْدَرُك(. َويَ ُقوُلوَن: )َقِد اَّتََّ (ِِلََذا يَ ُقوُلوَن: )َهَذا فَ ْوَق اْلَعْقلِ 
 اْلَعْقِلد لَْيَس أِلََحٍد َأْن يَ ْعَتِقَدُه َوََل يَ ُقوَلُه ِبَرْأِيِه.
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ْنَساِن َعْنُهد ُعِلَم ِصْدقُ ُهْمد َوِإْن نَ َقَل عَ  ُهْم ََنِقٌل َما َلِكْن ِإَذا َأْخََبَِت الرُُّسُل الصَّاِدُقوَن ِبَا يَ ْعِجُز َعْقُل اْْلِ ن ْ
 هِ  بُْطََلنِ ُم ِبَصرِيِح اْلَعْقلِ يُ ْعلَ 

نم م،الشيخ:    فاعل   ائ م  م ا ييتمْدل مم ع ص ر ي}  اْلد ْقل  عمْع  
ْنَساِن َعْنُهد ُعِلَم ِصْدقُ ُهْمد َوِإْن نَ َقَل عَ القارئ:  ُهْم َلِكْن ِإَذا َأْخََبَِت الرُُّسُل الصَّاِدُقوَن ِبَا يَ ْعِجُز َعْقُل اْْلِ ن ْ

 ُعِلَم َأنَُّه َيْكِذُب َعَلْيِهْمد ِإمَّا يف اللَّْفِظ َواْلَمْعََند َوِإمَّا يف َأَحِدِِهَا. ِبَصرِيِح اْلَعْقِل ُبْطََلنُُهدََنِقٌل َما يُ ْعَلُم 
َر ِبِه َكََلَ  اأْلَ  ْنِبَياِءد َوُهَو ََل يَ َتَصوَُّر َوَأمَّا ِإَذا َكاَن ُهَو يَ ُقوُل اْلَقْوَل الَِّذي َيْذُكُر َأنَُّه َعِلَم ِصحََّتُهد َأْو َأنَُّه َفسَّ

َظَم اْلُمَحرََّماِتد َما يَ ُقولُُهد َوََل يَ ْفَقُهُهد فَ َهَذا قَاِئٌل َعَلى اَّللَِّ َوَعَلى ُرُسِلِه َما ََل يَ ْعَلُمد َوَهَذا َقِد اْرَتَكَب َأعْ 
َ اْلَفَواِحَش َما َظَهَر ِمن ْ قَاَل تَ َعاََل:  َا َحرََّ  َرِبِّ ُْثَ َواْلبَ ْغَي ِبَغرْيِ احْلَقِّ َوَأْن ُتْشرُِكوا َِبَّللَِّ }ُقْل ِإَّنَّ َها َوَما َبَطَن َواْْلِ

َا َوقَاَل تَ َعاََل َعِن الشَّْيطَاِن:  [33ف:]األعرا َما ََلْ يُ نَ زِّْل ِبِه ُسْلطَاًَن َوَأْن تَ ُقوُلوا َعَلى اَّللَِّ َما ََل تَ ْعَلُموَن{ }ِإَّنَّ
 [169]البقرة: يَُْمرُُكْم َِبلسُّوِء َواْلَفْحَشاِء َوَأْن تَ ُقوُلوا َعَلى اَّللَِّ َما ََل تَ ْعَلُموَن{

َا اْلَمِسيُح ِعيَسى اْبُن  }ايَ َوقَاَل تَ َعاََل:  َأْهَل اْلِكَتاِب ََل تَ ْغُلوا يف ِديِنُكْم َوََل تَ ُقوُلوا َعَلى اَّللَِّ ِإَلَّ احْلَقَّ ِإَّنَّ
َا  َمْرمَيَ َرُسوُل اَّللَِّ وََكِلَمُتُه َأْلَقاَها ِإََل َمْرمَيَ َورُوٌح ِمْنُه َفآِمُنوا َِبَّللَِّ َوُرُسِلِه َوََل تَ ُقوُلوا َثََلثٌَة انْ تَ ُهوا َخرْيًا َلُكْم ِإَّنَّ

َلْن  *ِض وََكَفى َِبَّللَِّ وَِكيًَل َوَما يف اأْلَرْ  اَّللَُّ ِإَلٌه َواِحٌد ُسْبَحانَُه َأْن َيُكوَن َلُه َوَلٌد َلُه َما يف السََّماَواتِ 
 َوَيْسَتْكَِبْ َيْستَ ْنِكَف اْلَمِسيُح َأْن َيُكوَن َعْبًدا َّلِلَِّ َوََل اْلَمََلِئَكُة اْلُمَقرَّبُوَن َوَمْن َيْستَ ْنِكْف َعْن ِعَباَدتِهِ 

يًعا َفسَ  ُنوا َوَعِمُلوا الصَّاحِلَاِت فَ يُ َوفِّيِهْم ُأُجوَرُهْم َويَزِيُدُهْم ِمْن َفْضِلِه َوَأمَّا فََأمَّا الَِّذيَن  مَ  *َيْحُشُرُهْم ِإلَْيِه مجَِ
ُِبُْم َعَذاًَب َألِيًما َوََل َيَُِدوَن َِلُْم ِمْن ُدوِن اَّللَِّ َولِياا   َوََل َنِصريًا{الَِّذيَن اْستَ ْنَكُفوا َواْسَتْكََبُوا فَ يُ َعذِّ

 [173-171]النساء:
َِنَاُهْم َأْن يَ ُقوُلوا َعَلى اَّللَِّ  ُسْبَحانَهُ  ِعْلٍم َحَراٌ د َواَّللَُّ َوَقِد ات ََّفَق َأْهُل اْلِمَلِل َعَلى َأنَّ اْلَقْوَل َعَلى اَّللَِّ ِبَغرْيِ 

 ْو ََلْ يَ ْعَلُموا.ِإَلَّ احْلَقَّد َفَكاَن َهَذا َِنًْيا َأْن يَ ُقوُلوا اْلَباِطَلد َسَواٌء َعِلُموا َأنَُّه ََبِطٌلد أَ 
ُْم ِإْن َلَْ يَ ْعَلُموا َأنَُّه ََبِطٌلد فَ َلْم يَ ْعَلُموا َأنَُّه َحقٌّ َأْيًضاد ِإِذ اْلَباِطُل مَيَْتِنُع َأْن ي ُ  ْعَلَم َأنَُّه َحقٌّد َوِإِن اْعتَ َقَد فَِإِنَّ

 د َفََل تَ ُقوُلوا َعَلى اَّللَِّ َما ََل تَ ْعَلُموَن.لَْيَس ِبِعْلمٍ  ُمْعَتِقٌد اْعِتَقاًدا فَاِسًدا َأنَُّه َحقٌّد َفَذِلكَ 
 َوِإْن َعِلُموا َأنَُّه ََبِطٌل فَ ُهَو َأْجَدُر َأْن ََل يَ ُقوُلوُه.

ٌل ََل يَ ْعَلُموَن َأنَّ َما يَ ُقوُلونَُه َحقٌّد َبْل يَ ُقوُلوَن َعَلى اَّللَِّ َما ََل يَ ْعَلُمو   َن.َوَعامَُّة النََّصاَرى ُضَلَّ
َمِة اَّللَِّ ِقَواٌ  ِلَكلِ   َذِلَك اْلِقَواِ  اْلَواِحدِ َمْقُصوُد َأنَّ اْلَباِطَل يف َكََلِمِهْم َكِثرٌيد َكَقْوِِلِْم: )فَ ُهَو بِتَ ْوِحيدِ َوالْ 

 .اْْلَاِلَقِة(
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يًعاد اْسٌم لِْلَخاِلِق َواْلَمْخُلوِقد ُهوِت َوالنَّاُسوِت مجَِ َوَأَحُدُِهَا ُمتَِّحٌد َِبآْلَخِرد  َواْلَمِسيُح ِعْنَدُهُم اْسٌم ِلَلَّ
 فَ ُهَو بِتَ ْوِحيِد َذِلَك اْلِقَواِ د ِقَواٌ  ِلَكِلَمِة اَّللَِّ اْْلَاِلَقِة.

ُهوِتد وَ  ُهوِتد َأْو َأنَّ النَّاُسوَت ِقَواٌ  ِلَلَّ ُهوَت ِقَواٌ  ِلَلَّ وَن ُهْم مُيَثِّلُ َوَسَواٌء ُأرِيَد ِبَذِلَك َأنَّ النَّاُسوَت َوالَلَّ
سَ  َسَد َوالرُّوَحد َأِو اجلَْ َسِد َوالنَّاِر َواحْلَِديِدد فَ َيُكوُن َكَما َلْو ِقيَل: ِإنَّ اجلَْ ِقَواٌ  ِللرُّوِحد َأِو  دَ َذِلَك َِبلرُّوِح َواجلَْ

 ِقَواٌ  لِلنَّاِر. َواحْلَِديَدد َأِو احْلَِديدَ  النَّارَ 
 يَ َزْل َوََل يَ َزاُلد َهْل َيُكوُن اْلُمْحَدُث اْلَمْخُلوُق ِقَواًما لَُه؟ فَ َيُكوَن اْلَمْخُلوُق فَ يُ َقاُل: اْْلَاِلُق اأْلََزّلُّ الَِّذي َلَْ 
ِقَواًما لِْلَخاِلِق اْلَغِِنِّ َعْنُه ِمْن ُكلِّ َوْجٍه؟ َوَهْل َهَذا ِإَلَّ ِمْن  ََل اَّللَِّ ِمْن ُكلِّ َوْجهٍ اْلَمْصُنوُع اْلُمْحَدُث اْلُمْفَتِقُر إِ 

ْوِر اْلُمْمَتِنِع؟  َأْظَهِر الدَّ
ََل ِقَواَ  َلُه ِإَلَّ َِبْْلَاِلِقد فَِإْن َكاَن اْْلَاِلُق  فَِإنَُّه ِمَن اْلَمْعُلوِ  ِبَصرِيِح اْلَعْقِل َواّتَِفاِق اْلُعَقََلِءد َأنَّ اْلَمْخُلوقَ 

َُِْتاًجا ِإََل  ِقَواُمُه َِبْلَمْخُلوِقد َلزَِ  َأْن َيُكوَن ُكلٌّ ِمَن اْْلَاِلقِ  ُهَما  َواْلَمْخُلوِق ِقَواُمُه َِبآْلَخِرد فَ َيُكوَن ُكلٌّ ِمن ْ
َُِْتاٌج ِإلَْيِه.  اآْلَخِرد ِإْذ َما َكاَن ِقَواُ  الشَّْيِء ِبِهد فَِإنَُّه 

اْلُكْفِر اْلَواِضِحد فَِإنَُّه َيْظَهُر اْمِتَناُعُه ِبَصرِيِح َوَهَذا َمَع َكْونِِه يَ ْقَتِضي َأنَّ اْْلَاِلَق ََيَْتاُج ِإََل َُمُْلوِقِه َوُهَو ِمَن 
َاٍدد َوِإْن َكاَنْت فِ  َاِدد َأْو َِبحْلُُلوِل ِبََل اَّتِّ َرقُ ُهْم الثَََّلُث اْلَعْقِلد َوَهَذا ََلزٌِ  لِلنََّصاَرىد َسَواٌء قَاُلوا َِبَِلَّتِّ

َاِدد فَِإنَّهُ  َُِْتاٌج ِإلَْيِه َكَما يَ ُقوُلوَن بِنَ ْوٍع ِمَن اَِلَّتِّ َاِد ُكلٌّ ِمَن اْلُمتَِّحَدْيِن ََل ُبدَّ َلُه ِمَن اآْلَخِرد فَ ُهَو   َمَع اَِلَّتِّ
 مُيَثُِّلوَن ِبِه يف الرُّوِح َمَع اْلَبَدِند َوالنَّاِر َمَع احْلَِديِد.

َُِْتاَجٌة ِإََل اْلَبَدِند كَ  َُِْتاَجٌة ِإََل احْلَِديِد.فَِإنَّ الرُّوَح الَِِّتَ يف اْلَبَدِن   َما َأنَّ النَّاَر يف احْلَِديِد 
َُِْلوٍل ِفيِهد َوُهَو ِمَن اْلُكْفِر اْلَواِضِحد فَِإنَُّه َيظْ  َُِْتاٌج ِإََل  َهُر اْمِتَناُعُه ِبَصرِيِح وََكَذِلَك احْلُُلوُلد فَِإنَّ ُكلَّ َحالٍّ 

 اْلَعْقِل.
َر َأنَُّه َمْوُجوٌد بِنَ ْفِسِه َقِدمٌي َأَزّلٌّد فَ َلْيَس ُهَو َُمُْلوقًاد َوَمَع َهَذا فَ َيْمَتِنُع َأْن َيُكونَ فَِإنَّ َذِلَك اْلَمْخُلوَق   ِإْن ُقدِّ

َر َأنَُّه فَاِعٌل َلُهد َأْو َ َاُ  اْلفَ  َُِْتاًجا ِإََل اآْلَخِرد َسَواٌء ُقدِّ ُمْفَتِقًرا   َلُهد َأْو َكانَ اِعلِ ُكلٌّ ِمَن اْلَقِدمَيْصِ اأْلَزَلِيَّْصِ 
 ; أِلَنَُّه ِإَذا َكاَن ُمْفَتِقًرا ِإلَْيِه ِبَوْجٍه ِمَن اْلُوُجوِهد ََلْ َيُكْن َمْوُجوًدا ِإَلَّ ِبِه.لَْيِه ِبَوْجٍه ِمَن اْلُوُجوهِ إِ 

ُِْتَ اٌج ِإلَْي ِه ََلْ فَِإنَّ اْلَمْوُجوَد ََل َيُكوُن َمْوُجوًدا ِإَلَّ ِبُوُجوِد َلَوازِِمِهد َوََل يَِتمُّ  َر َأنَّ ُه   ُوُج وُدُه ِإَلَّ بِ ِهد َفُك لُّ َم ا قُ دِّ
 َيُكْن َمْوُجوًدا ِإَلَّ ِبِه.

َُِْتاًجا ِإََل اآْلَخِرد َلزَِ  َأْن ََل َيُكوَن َهَذا َمْوُجوًدا ِإَلَّ َبَْلِق ذَ   ِلَك َما ِبِه تَِتمُّ فَِإَذا َكاَن ُكلٌّ ِمَن اْلَقِدمَيْصِ 
 َحاَجُة اآْلَخِرد َوَأْن ََل َيُكوَن َهَذا َمْوُجوًدا ِإَلَّ َبَْلِق َذِلَك َما ِبِه تَِتمُّ َحاَجُة اآْلَخِر.



يخ عبدالّرحمن بن ناصر البّراك  هـ 1439
ّ

 مؤسسة وقف الش

 

 19 اللجنة العلمية|  إعداد

 

  َأْن ََل َيُكونَ َواْْلَاِلُق ََل َيُكوُن َخاِلًقا َحَّتَّ َيُكوَن َمْوُجوًداد َوََل َيُكوُن َمْوُجوًدا ِإَلَّ بَِلَوازِِ  ُوُجوِدِهد فَ يَ ْلَز ُ 
ِإْذ َكاَن َجْعُلُه  َهَذا َمْوُجوًدا َحَّتَّ ََيَْعَلُه اآْلَخُر َمْوُجوًداد َوََل َيُكوَن َذاَك َمْوُجوًدا َحَّتَّ ََيَْعَلُه اآْلَخُر َمْوُجوًداد

 َيُكوُن َمْوُجوًدا ِإَلَّ ِبهِ ِلَما ََلْ يَِتمَّ ِبِه َوُجوُدُه يَ تَ َوقَُّف َوُجوُدُه َعَلْيِهد َفََل 
، إ يا  عل، اآلفر  مي الش   كلهب    فم ، وهو  وق  فاَ الدق    اب هب   ذي هو ممتلل  ال   القبلي   وهذا هو الد ورم  الشيخ:
َم   .رورة  ابلض   ممتلل   ا، وهذا الد ورم   هذا موجود   أَ لدل  هذا َإ   يكو

 
َفََل فَ ْرَق َبْصَ ِإْذ َكاَن َجْعُلُه ِلَما ََلْ يَِتمَّ ِبِه َوُجوُدُه يَ تَ َوقَُّف َوُجوُدُه َعَلْيِهد َفََل َيُكوُن َمْوُجوًدا ِإَلَّ ِبِهد القارئ: 

ْوُر اْلَقْبِليُّ اْلُمْمَتِنُع َأْن ََيَْتاَج َأَحُدُِهَا ِإََل اآْلَخِر يف ُوُجوِدِهد َأْو ِفيَما ََل يَِتمُّ ُوُجوُدُه ِإَلَّ ِبِهد َوَهَذا  ُهَو الدَّ
 َِبّتَِفاِق اْلُعَقََلِء.

د َوُهَو َأنَُّه ََل يُوَجُد َهَذا ِإَلَّ َمَع َهَذاد َوََل َهَذا ِإَلَّ َمَع َهَذاد َكاأْلُبُ وَّ  ْوُر اْلَمِعيُّ ِةد َوَأمَّا الدَّ ِة َمَع اْلبُ نُ وَّ
بَ ْعٍضد َوِصَفاتِِه َمَع َذاِتِهد فَِإنَُّه ََل َيُكوُن َعاِلًما ِإَلَّ َمَع َكْونِِه قَاِدرًاد َوََل َيُكوُن وََكِصَفاِت الرَّبِّ بَ ْعِضَها َمَع 

َلَّ اتُُه َمْوُجوَدًة إِ َعاِلًما قَاِدرًا ِإَلَّ َمَع َكْونِِه َحيااد َوََل َيُكوُن َحياا ِإَلَّ َمَع َكْونِِه َعاِلًما قَاِدرًاد َوََل َتُكوُن ِصفَ 
اْْلَاِلِق الَِّذي َُيِْدثُ ُهَما  ِبَذاتِِهد َوََل َذاتُُه َمْوُجوَدًة ِإَلَّ ِبِصَفاتِِهد فَ َهَذا َجائٌِز يف اْلَمْخُلوَقْصِ اللََّذْيِن يَ ْفَتِقَراِن ِإََل 

يًعاد ةِ   مجَِ ِة َواْلبُ نُ وَّ  َكاأْلُبُ وَّ
معيتميتيتو ةم الش  يخ:   ةم   البليتيتو  هليتيتذا ثبت يتيت ةم اُعيتيتو    ْ ، َ ا ثبت يتيتةم البليتيتو      ثبت يتيت ةم اُعيتيتو    ْ   َ ا ثبت يتيتن يتيتفإ يوجيتيتداَ مجيد يتيتا، و اْلبيتمليتميتيتو ةم  اُْ
َ  لخفر   َم   ميتل  هيتذا َإ   دم وج  مدي  إ يم  وهذا د ور    ابآلفر  آا َإ  أحدم  إ يوجدم  ، فهما مت زما ة عليتو   هيتذا، إ  كيتو
 ة. عبلو  ة َإ  ، وإ أعو  ة   أبعو  َإ  
 

ِةد القارئ:   ِة َواْلبُ نُ وَّ  َوَجائٌِز يف الرَّبِّ اْلُمََلزِِ  ِلِصَفاتِِه تَ َعاََل.َكاأْلُبُ وَّ
َُِْتاًجا ِإََل اآْلخَ  ِن فَاِعََلِند اْمتَ َنَع َأْن َيُكوَن َأَحُدُِهَا  َر َقِدميَاِن َأزَلِيَّاِن رَبَّ ِرد ِإْذ َكاَن ُوُجوُدُه ََل َوَأمَّا ِإَذا ُقدِّ

ُهَما َعنْ يَِتمُّ ِإَلَّ ِبَا ََيَْتاُج َوُجوُدُه ِإلَْيِهد َوََل َيُكوُن فَاِعًَل ِلَشْيٍء ِإْن ََلْ يَِتمَّ ُوُجوُدُهد فَ َيْمَتِنُع   َمَع نَ ْقِص ُكلٍّ ِمن ْ
  يَ ُقْل ِِبََذا َأَحٌد ِمَن اأْلَُمِم.َ َاِ  َوُجوِدِهد َأْن َيُكوَن فَاِعًَل ِلَغرْيِِه َ َاَ  ُوُجوِد َذِلَك اْلَغرْيِد َوِِلََذا َلَْ 

 َِبْلَمْخُلوِق. ْم َجَعُلوا ِقَواَ  اْْلَاِلِق تَ َعاََل َوَلِكِن الَِّذي قَاَلُه النََّصاَرىد ِإِنَُّ 
اِلَقْصِ َِبآْلَخِرد َوِإْن َكاَن فَ يُ َقاُل َِلُْم: َهَذا َأْيًضا ُِمَْتِنٌع يف َصرِيِح اْلَعْقِل َأْعَظَم ِمِن اْمِتَناِع ِقَياِ  ُكلٍّ ِمَن اْلَْ 

يِع ُأُمورِِه ِإََل اْْلَاِلِقد فَ َيْمَتِنُع َمَع فَ ْقرِهِ  يف ُوُجوِدِه َوَ َاِ   َهَذا َأْيًضا ُِمَْتِنًعاد فَِإنَّ اْلَمْخُلوَق ُمْفَتِقٌر يف مجَِ
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 َذِلَك يَ ْقَتِضي َأْن َيُكوَن ُمِقيًما َلُهد َوَأْن َيُكوَن َ َاُ  ; أِلَنَّ َيُكوَن ِقَواُ  اْْلَاِلِق ِبهِ َوُجوِدِه ِإََل اْْلَاِلِق َأْن 
 َوُجوِدِه ِبِهد فَ َيُكوَن اْلَمْخُلوُق ََل ُوُجوَد ِلَشْيٍء ِمْنُه ِإَلَّ َِبْْلَاِلِق.

اِلُقُه َوَخاِلُق ُكلِّ َُمُْلوٍقد َفََل ُوُجوَد َلُه ُهَو ِمَن اْْلَاِلِقد َواْْلَاِلُق خَ نَُّه يُِقيُم ِبِه اْْلَاِلَق فَاْلَقْدُر الَِّذي يُ َقاُل: إِ 
 َوََل ِقَياَ  ِإَلَّ َِبْْلَاِلِقد َفَكْيَف َيُكوُن ِبِه ِقَياُ  اْْلَاِلِق؟

زَِمِةد َأْو َكاْلَمادَِّة َوالصُّورَِة ِعْنَد َمْن يَ ْزُعُم َأنَّ الصُّورَةَ   َجْوَهٌر ِإَذا َكاََن َولَْيَس َهَذا َكاجْلَْوَهِر َوَأْعَراِضِه الَلَّ
ِةد َوَهَذا َجائٌِز َكَما تَ َقدَّ  ِة َمَع اأْلُبُ وَّ بُ وَّ د َكالن ُّ ْوِر اْلَمِعيِّ د فَِإنَّ َهَذا ِمْن ََبِب الدَّ َ د ِإْذ َكاَن اْْلَاِلُق ُمَتََلِزَمْصِ

.ُ يًعا ُهَو اَّللَّ  َِلَُما مجَِ
ُهَما ُهَو اْْلَا ِلُقد فَ ُهَو ُِمَْتِنٌعد َوَمَع َكْوِن َأَحِدِِهَا َخاِلًقا َواآْلِخِر َُمُْلوقًاد فَ ُهَو َأَشدُّ َوَأمَّا َمَع َكْوِن ُكلٍّ ِمن ْ

 اْمِتَناًعا.
ِه ْجٍهد َوَهَذا َمْعََن امسِْ َغِِنٌّ َعْن ُكلِّ َما ِسَواُه ِمْن ُكلِّ َوْجٍهد وَُكلُّ َما ِسَواُه َفِقرٌي ِإلَْيِه ِمْن ُكلِّ وَ  َعاََل ت َ  َوالرَّبُّ 

 ; َِلْفِتَقارِِه ِإلَْيِهد َوُهَو َغِِنٌّ َعْن ُكلِّ َشْيٍءد ََل َيْصُمدُ َيْصُمُد ِإلَْيِه ُكلُّ َشْيءٍ  د فَِإنَّ الصََّمَد الَِّذي""الصََّمدِ 
ًئا ِإََل َشيْ   اْلَمْخُلوقَاِت؟َفَكْيَف َيُكوُن ِقَواُمُه ِبَشْيٍء ِمَن  -ُسْبَحانَُه َوتَ َعاََل -ٍءد َوََل َيْسأَلُُه َشي ْ

َاُد اْْلَا د الَِّذيَن  -ِمْن بَ ْعِض اْلُوُجوهِ -صُّ ِمَن النََّصاَرى ُيْشِبُه َوَهَذا اَِلَّتِّ َاِد اْلَعا ِّ قَ ْوَل َأْهِل اْلَوْحَدِة َواَِلَّتِّ
": ِإنَّ َأْعَياَن اْلَمْخُلوقَاِت ََثبَِتٌة يف ولُُه اْبُن َعَرِبٍّ َصاِحُب "اْلُفُصوِص" َو "اْلُفُتوَحاِت اْلَمكِّيَّةِ يَ ُقوُلوَن َكَما يَ قُ 

َهاد َفِهَي ُمْفَتِقَرٌة ِإلَْيِه ِمْن َحْيُث اْلُوُجوُد اْلُمْشََتَُك اْلَعا ُّد وَ  ُهَو ُوُجوُدُهد َوُهَو اْلَعَدِ د َوُوُجوُد احْلَقِّ فَاَض َعَلي ْ
َها ِمْن َحْيُث اأْلَْعَياُن الثَّابَِتةُ  يف اْلَعَدِ د َوُهَو َما َُيَْتصُّ ِبِه ُكلُّ َعْصٍ َعْصٌد فَ ُيْجَعُل ُكلُّ َواِحٍد ِمَن  ُمْفَتِقٌر ِإلَي ْ
 اْْلَاِلِق َواْلَمْخُلوِق ُمْفَتِقٌر ِإََل اآْلَخِر.

َد اأْلَْعَياِند َويَ ُقوُلوَن: ِهَي َمظَاِهٌر َوُمََ   اٍل.َويَ ُقوُلوَن: اْلُوُجوُد َواِحٌدد ُثَّ يُ ْثِبُتوَن تَ َعدُّ
ُهد َفََل تَ َعدَُّدد َفِلَهَذا  فَِإْن َكاَن اْلَمْظَهُر َواْلَمْجَلى َغرْيُ الظَّاِهِرد فَ َقْد ثَ َبَت الت ََّعدُُّدد َوِإْن َكانَ  ُهَو ِإايَّ

ثْ َرِةد َويُ ْنِشُدوَن: َع اْلكَ ُيْضَطرُّوَن ِإََل الت ََّناُقِض َكَما ُيْضَطرُّ ِإلَْيِه النََّصاَرىد َحْيُث يُ ْثِبُتوَن اْلَوْحَدَة مَ 
ْعُبُدِن َوَأْعُبدُ "  . َوَهُؤََلِء بَ نَ ْوا قَ ْوَِلُْم َعَلى َأْصَلْصِ فَاِسَدْيِن."ُه َوََيَْمُدِن َوَأمْحَُدهُ فَ ي َ

اْلَكََلِ : ِإنَّ اْلَمْعُدوَ  َشْيٌء ََثِبٌت َأَحُدُِهَا: َأنَّ َأْعَياَن اْلُمْمِكَناِت ََثبَِتٌة يف اْلَعَدِ د َكَقْوِل َمْن يَ ُقوُل ِمْن َأْهِل 
 يف اْلَعَدِ د َوَهَذا اْلَقْوُل فَاِسٌد ِعْنَد مَجَاِهرِي اْلُعَقََلِء.

َا َحِقيَقُة اأْلَْمِرد َأنَّ اْلَمْعُدوَ  يُ َراُد ِإََياُدُه َويُ َتَصوَُّرد َوُُيََْبُ ِبِهد َوُيْكَتُب قَ ْبَل ُوُجو  ُوُجوٌد يف اْلِعْلِم  ِدِهد فَ َلهُ َوِإَّنَّ
د َوَأمَّا يف اْْلَارِِج َفََل ُوُجوَد َلُه. طِّ  َواْلَقْوِل َواْلَْ
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د َوإِ  َا ثُ ُبوتُُه يف اْلِعْلمِ َواْلُوُجوُد ُهَو الث ُُّبوُتد َفََل ثُ ُبوَت َلُه يف اْلُوُجوِد اْلَعْيِِنِّ اْْلَارِِجيِّ َأْي يَ ْعَلُمُه اْلَعاَلُ قَ ْبَل  َّنَّ
 وِدِه.ُوجُ 

ُْم َجَعُلوا نَ ْفَس ُوُجوِد َربِّ اْلَعاَلِمَص   َواأْلَْصُل الثَّاِن: َأِنَّ
 ؟متشي في  احل  ]اآلَ[ جملد   ، هذا أي  ابهلل   ا، أعو م ف    هللام  ؟، جزا   ؟ ي أفي حسبم حسبم الشيخ: 
 بدة ايل مديان، الع  ال    دم ديي فق ، وهذا اجملل  ان، أا علدي جمل  ال    دم اجملل  القارئ: 
 وأيش أفذ  مل  الشيخ: 
  ا  قريب ا رعد  أفذْ القارئ: 
 د م يم  هللام الشيخ: 
 هو ستمائة صفىة وسبدَو  قريب ا، واآلَ مائة ومخس القارئ: 
 .القدنة اُوىل أرعدة بدةم الع  الشيخ: 
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 (فاتُ والصِّ  )األمساءُ 
 هِ د وعل ى  لِ دٍ ن ا ِمَّ عل ى نبيِّ  مَ وس لَّ  ى هللاُ د وص لَّ الع الصَ  ربِّ  هللِ  احلم دُ د حيمِ ال رَّ  محنِ ال رَّ  هللاِ  بس مِ القارئ: 
  ":فاتِ والصِّ  : "األمساءِ هِ يف كتابِ  -تعاَل هللاُ  هُ رمحَ - البيهقيُّ  اْلما ُ  قالَ  .أمجعصَ  هِ وصحبِ 

ُ َش   ِهيٌد بَ ْي   ِِن َوبَ ي ْ   َنُكْم َوُأوِح   َي ِإَّلَّ َه   َذا }قُ   ْل َأيُّ َش   ْيٍء َأْك   ََبُ ََبُب: قَ    ْوِل اَّللَِّ َع   زَّ َوَج   لَّ:  َش   َهاَدًة قُ   ِل اَّللَّ
 [7]الشورى:}لِتُ ْنِذَر ُأ َّ اْلُقَرى َوَمْن َحْوَِلَا{ َوقَ ْوِلِه:  د[19]األنعا : اْلُقْر ُن أِلُْنِذرَُكْم ِبِه َوَمْن بَ َلَغ{

دخ َبَ ِإْس َحاَق اْلُمزَّكِ يد أَأْخ ََبَََن َأبُ و زََك رايَّ بْ  ُن َأِب  َس ِن الطََّرائِِف يَّ ثَنا  َن َأبُ  و احلَْ ثَنا  ُعْثَم  اُن بْ ُن َس ِعيٍددح دَّ ح  دَّ
ُهَم ا- طَْلَحَةد َعِن ابْ ِن َعبَّ اسٍ  َعْبُد اَّللَِّ ْبُن َصاِلٍحد َعْن ُمَعاِويََة ْبِن َصاِلٍحد َعْن َعِليِّ ْبِن َأِب  ُ َعن ْ  -َرِض َي اَّللَّ

 :يَ ْع ِِن  َأْه َل َمكَّ َة }َوَم ْن بَ لَ َغ{ :ْولُُه تَ َع اََل: }َوُأوِح َي ِإَّلَّ َه َذا اْلُق ْر ُن أِلُنْ ِذرَُكْم بِ ِه َوَم ْن بَ لَ َغ{ يَ ْع ِِن قَاَل: ق َ 
ِِن ِِبُ ِّ اْلُق  َرى َمكَّ  َةد َم ْن بَ َلغَ  ُه اْلُق  ْر ُن ِم  َن النَّ  اِس فَ ُه  َو لَ  ُه نَ  ِذيٌر َوقَ ْولُ  ُه: }لِتُ ْن  ِذَر ُأ َّ اْلُق  َرى َوَم  ْن َحْوَِلَ  ا{ يَ ْع  

 .َوَمْن َحْوَِلَا ِمَن اْلُقَرى ِإََل اْلَمْشِرِق َواْلَمْغِربِ 
َس ِن اْلَقاِض يدخ َبَ َأْخََبَََن َأبُو َعْبِد اَّللَِّ احْلَ اِفُظد أ ثَنا  َن َعْب ُد ال رَّمْحَِن بْ ُن احلَْ ثَنا  ِإبْ  َراِهيُم بْ ُن احْلَُس ْصِدح دَّ ح دَّ

ثَنا   َدُ د  بِ ِه َوْرقَاُءد َعِن اْبِن َأِب َنَِ يٍحد َع ْن ُُمَاِه ٍدد يف قَ ْولِ ِه تَ َع اََل: }َوُأوِح َي ِإَّلَّ َه َذا اْلُق ْر ُن أِلُنْ ِذرَُكمْ حدَّ
  .َوَمْن َأْسَلَم ِمَن اْلَعَجِم َوَغرْيِِهمْ  :َوَمْن بَ َلَغ{ يَ ْعِِن 

 .ُف اْلَعَربِيََّة فَِإَذا بَ َلَغُه َمْعَناُه بِِلَسانِِه فَ ُهَو َلُه َنِذيرٌ  يْعر َقْد َيُكوُن َأْعَجِمياا ََل : وَ يخُ الشَّ  قالَ 
َ   ل  صار   م  يدين َ ا  مرج  الشيخ:   .ذارةم الل      ق    مد  القرآَ ذق  نذير ا ل ، َ ا عل
دَن َأبُ  و َبْك  ِر خ  َبَ َوَأْخ  ََبَََن َأبُ  و َعْم  ٍرو اأْلَِدي  ُبد أالق  ارئ:  مْسَ  اِعيِليُّ ثَنا  اْْلِ ثَ َنا َأبُ  و ح  دَّ د َح  دَّ اْلَقاِس  ُم بْ  ُن زََك  رايَّ

د َُِمَُّد ْبُن اْلُمَثَنَّ ثَنا  ُموَسى  ثَنا  ُعْثَماُن ْبُن ُعَمَردحدَّ َعْن ََيََْي بْ ِن َأِب َكثِ رٍيد  -يَ ْعِِن اْبَن اْلُمَباَركِ - َعِليٌّ حدَّ
ُ َعْن   هُ - يْ    َرةَ َلَمَةد َع  ْن َأِب ُهرَ َع  ْن َأِب َس    وَن الت َّ   ْورَاَة َِبْلِعَْبَانِيَّ   ِةد ؤُ ُل اْلِكتَ   اِب يَ ْق  رَ قَ  اَل: َك   اَن َأْه   -َرِض  َي اَّللَّ

ْس    ََلِ د فَ َق   اَل َرُس    وُل اَّللَِّ  ُ َعَلْي    ِه َوَس   لَّمَ -فَ يُ َفسِّ   ُروَِنَا َِبْلَعَربِيَّ    ِة أِلَْه   ِل اْْلِ ُقوا َأْه    َل ): -َص   لَّى اَّللَّ ََل ُتَص    دِّ
بُوُهْمد َوُقولُ  وا:  َمنَّ  ا َِبَّللَِّ َوَم  ا أُنْ  زِ  نَ  ا َوَم  ا أُنْ  ِزَل ِإلَ  ْيُكْم َوِإَِلُنَ  ا َوِإَِلُُك  ْم َواِح  ٌد َوََنْ  ُن لَ  ُه اْلِكتَ  اِب َوََل ُتَك  ذِّ َل ِإلَي ْ

َُِمَِّد ْبِن َبشَّاٍر َعْن ُعْثَماَن ْبِن ُعَمَر.  .(ُمْسِلُمونَ   َرَواُه اْلُبَخاِريُّ يف الصَِّحيِح َعْن 
ُ  ْم ِإْن َص  َدقُ يخُ الشَّ   ق  الَ  وا ِفيَم  ا َفسَّ  ُروا ِم  ْن ِكتَ  اِِبِْم َِبْلَعَربِيَّ  ِةد َك  اَن َذلِ  َك ِمَّ  ا أُنْ  ِزَل : َويف َه  َذا َدلِي  ٌل َعلَ  ى َأِنَّ

ِف اْلِعبَ  ارَاِتد فَبِ  َأيِّ ِإلَ  ْيِهْم َعلَ  ى َمْع  ََن اْلِعبَ  ارَِة َعمَّ  ا أُنْ  ِزَل ِإلَ  ْيِهْمد وََك  ََلُ  اَّللَِّ تَ َع  اََل َواِح  ٌد ََل َُيَْتِل  ُف َِبْخ  ِتََل 
َ ِلَساٍن قُِرَئ كَ  َ ا ُيَس مَّى تَ  ْورَاًة ِإَذا قُ ِرَئ َِبْلِعَْبَانِيَّ ِةد َوِإَّنَّ ا ُيَس مَّى ِإَْنِ يًَل اَن َقْد قُِرَئ َكََلُ  اَّللَِّ تَ َعاََلد ِإَلَّ َأنَُّه ِإَّنَّ

َا ُيَسمَّى قُ ْر َنً ِإَذا قُِرَئ َِبلسُّْراَينِيَّ  اِت السَّْبِع الَّ ِِت َأِذَن َص اِحُب الشَّ رِْع يف  ِإَذا قُِرَئ َِبْلَعَربِيَِّة َعَلى اللُّغَ ِةد َوِإَّنَّ
د لِنُ ُزوِلِه َعَلى ِلَساِن ِجَْبِيَل  َوِلَم ا  دَعَلى تِْلَك اللُّغَ اِت ُدوَن غَ رْيِِهنَّ  -َعَلْيِه الصَََّلُة َوالسَََّل ُ -ِقَراَءتِِه َعَلْيِهنَّ
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ُ َع  زَّ َوَج  لَّ  ْعَج  اِز قَ  اَل اَّللَّ  اأْلَِم   صُ  ال  رُّوحُ  بِ  هِ  نَ   َزلَ ( 192) اْلَع  اَلِمصَ  َربِّ  لَتَ ْنزِي  لُ  َوِإنَّ  هُ } :يف َنْظِم  ِه ِم  َن اْْلِ
َوقَ اَل َج  لَّ  [195-192]الش عراء: {ُمبِ  صٍ  َع َرِبٍّ  بِِلَس انٍ ( 194) اْلُمْن ِذرِينَ  ِم  نَ  لَِتُك ونَ  قَ ْلبِ كَ  َعلَ ى( 193)

نَ ا ِإلَْي َك قُ  ْر ًَن َعَربِيا ا لِتُ ْن ِذَر َوقَاَل تَ َع اََل:  [37د:]الرع َعَربِياا{}وََكَذِلَك َأنْ َزْلَناُه ُحَكًما َوَعََل:  }وََك َذِلَك َأْوَحي ْ
َ ا يُ َعلُِّم ُه ِبْش ٌر َوقَ اَل تَ بَ اَرَك َوتَ َع اََل:  [7]الش ورى:ُأ َّ اْلُقَرى َوَمْن َحْوَِلَ ا{  ُ ْم يَ ُقولُ وَن ِإَّنَّ ِلَس اُن }َوَلَق ْد نَ ْعلَ ُم َأِنَّ

}قُ ْل لَ ِئِن اْجَتَمَع ِت َوقَ اَل َج لَّ َوَع ََل: [ 103]النح ل: الَِّذي يُ ْلِحُدوَن ِإلَْيِه َأْعَجِميُّ َوَهَذا ِلَساٌن َعَرِبُّ ُمِبٌص{
ْنُس َواجلِْنُّ َعَلى َأْن يَُْتوا ِبِْثِل َهَذا اْلُقْر ِن ََل يَُْتوَن ِبِْثِلِه َوَلْو َكاَن بَ ْعُضهُ   [88]اْلسراء:ْم لِبَ ْعٍض َظِهريًا{ اْْلِ

، ف ب يتيتيتأ يهب  "ف: املصيتيتيتلهب   َليتيتيتيكم، كيتيتيت مم  هللام  أحسيتيتيتي  طال   ب:  ف  اْلد ب يتيتيتار ا   ْفيتيتيتت    يتيتيتد  إ  ُي ْت ل يتيتيتفم اب  مم اع    يت د يتيتيتاىل  و اح  يتيتيت   و ك 
، َ إ  أ ن يت م َ من  يتا  مم اع    يت د يتاىل  يتيت   َ  ق يتْد قميتر ئ  ك  يتا َ  قميتر ئ  ك  يتا يتيتي   َ   ا ل س  ْلد رْب ان ي يتة ، و َ من  يتا يمس يتم ، َ إْ  يمس يتم ،  يت يتيتْور اة  َ   ا قميتر ئ  اب 

ن ي ة   لس ْري    ؟ لذا الك م  .." َىل آفره، ما رأيم قمر ئ  اب 
َ   الشيخ: َ   إ، آفر الك م زيي، أ َ   نزل   القرآ َم وأن   عربهب   علسا .   إ يكيتو وإ  ،  يتوراة  م  إ  مسيت وراةم .، الت يت.قيترآا 
َم  َ    ابللهب   َ ا كان  َإ    وراة    كو  في  ل؟، الك مم كذ  ، واإلإيلم الدربيهب   سا

يتيتم ، قيتميتيتْرآا  : قيتيتال   الطال  ب: يتيترْ   يف  ق ر ا    يتيت   و َ من  يتيتا يمس  َ  ص يتيتاح  م الش  يتيتْبل  ال يتيتيت  أ    َ يتيتا   الس  ْلد ر ع ي يتيتة  ع ل يتيت، الل   َ   ا قميتيتر ئ  اب 
رْب يل   َ  ج  ، ل ليتمزمول    ع ل ، ل س ا مم -ع ل ْيه ي  ةم و الس     -ع ل ْي   الص   

 ىيىةالص    ايدين القرا  الشيخ:
ميتا ي دليتم  ميتي أفسيتد   وهيتذا الكيت مم : ، قيتال  فعيت ]قليتي  [ شيتوي  ا  ك ميت  قيتال   احلاشيتية   صاح م لكي هلا  الطالب:

َم َ ا فهم يت فسادمه، وهو كفيتر   عديهةم الدقل   َ     اإلنسيتا َ   وأصيتر  علييت ، فقيتد أصيتر  عليت، الكفيتر، و ليت؟ أ  أم يمقيتر   القيترآ
َ   مم ، ويمرتج  ة  ابلدرعي    هاوغ    ة  والفارسي   ة  ابلدرباني   حبس  اإلمكا

َ    عبيتيتارة    : "أبيهب  قولميتيت لم اُو   إ، الكيتيت مم  الش  يخ: ،   يليتيتاقضم كأن يتيت  اُفيتيت م   ، لكيتيتي ك مميتيت" هيتيتذا ميتيتا هيتيتو  سيتيتتقيم  كيتيتا
يتيتقوليتيت  يف الت يتيت يتيتة  ابلدرباني يتيت  ْ ئ يتيت َ ا قمر  َإ    يتيتوراة   ا إ  مسيتيتم ،وراة أهن  ة عليتيت، َيتيتة الدرعي يتيتة، والقيتيترآَ ابلل  ريني  ، واإلإييتيتل ابلسهب 
َ   ، يديتين  رمجيتةم بدة، هذا صىي}  احلروف الس   يت القيترآ هيتذا  ، هيتذا مصيتىف  هيتذا مصيتىف   :، إ يقيتالم قيترآا    ْ ليس 
َم  َ  إ نقولم  مجةم الرت    ْ ئ  ، وَ ا قمر  هو القرآ َ   هذا يقرأم  : َ َم ا فس    ، هذا يقرأم القرآ َم إ يكو  ،  فس  و رمجة، القرآ
َ   ابللهب  قيتيترآا  َإ   َ   ، وليتيتيس  الديتيتربهب   سيتيتا َ  َإ   ليتيت  فصيتيتائ: القيتيترآ َ  ابللهب    َ ا كيتيتا القيتيترا ة عيتيت  يف  ، ميتيتي حييتيتثم الديتيتربهب   سيتيتا

يتزئم الرت   ، ةالص يت َْ يف الص يتيت مجيتيتة إ لم ة ، وإ فصوصيتيتي  اإلعجيتاز   ةم ليت  فصوصيتيتي   ، وليتيتيس  مجيتةالفاذيتيتة ابلرت   أ   مقيتر    ة، أ
َ  ابللهب     مقيترو   أن يت للقيترآَ ميتا دام   هيتذه فصيتائ:م  ، كيتل   حيتاهر    َإ   أَ إ نس  م     َ  ابللهب   ومكتيتوب   سيتا ، الديتربهب   سيتا

َم    ا عدد  ت    َ ا قارنيتْ ، وكأن  صىي} ما هو  ستقيم       استلكرْ  ذي أن   ال   فالك مم   .في   لاقض   ه يكو
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َسِن ْبِن ُفوَرٍك القارئ:  َُِمَُّد ْبُن احلَْ ثَنا  َن َعْب ُد اَّللَِّ بْ ُن َجْعَف ٍردخ َبَ أ -هللاُ  هُ رمحَ -َأْخََبَََن َأبُو َبْكٍر  يُ وُنُس ح دَّ
ثَنا  َحِبيٍبد ْبنُ  ثَنا  َأبُ و َداُوَددحدَّ لَ ىد َع ْن ُش ْعَبُةد َع ِن احْلََك ِمد َع ْن ُُمَاِه ٍدد َع ْن َعْب ِد ال رَّمْحَِن بْ ِن َأِب لَي ْ ح دَّ

ُ َعْنهُ - ُأِبَِّ ْبِن َكْعبٍ  ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -قَاَل: ِإنَّ النَِّبَّ  -َرِضَي اَّللَّ َكاَن ِعْن َد ِإَض اَءِة بَ ِِن ِغَف اٍر فَ َأًَتُه   -َصلَّى اَّللَّ
َ  -َعَلْي  ِه السَّ  ََل ُ -ي  ُل ِجَبِْ  يَُْم  ُرَك َأْن تَ ْق  َرَأ ُأمَّتُ  َك اْلُق  ْر َن َعلَ  ى َح  ْرٍف. قَ  اَل:  -َع  زَّ َوَج  لَّ -فَ َق  اَل: ِإنَّ اَّللَّ
َ تَ َع اََل يَُْم ُرَك َأْن تَ ْق َرَأ (َوِإنَّ ُأمَِِّت ََل ُتِطيُق َذلِ كَ  دَأْسَأُل اَّللََّ ُمَعافَاَتُه َوَمْغِفَرَتهُ ) . ُثَّ َأًَتُه الثَّانِيَ َة فَ َق اَل: ِإنَّ اَّللَّ

َ تَ َع  اََل ُمَعافَاتَ  ُه َوَمْغِفَرتَ  ُه َوِإنَّ ُأمَّ  ِِت ََل ُتِطي  ُق َذلِ  كَ )ُأمَّتُ  َك اْلُق  ْر َن َعلَ  ى َح  ْرَفْصِ قَ  اَل:  . ُثَّ َج  اَءُه (َأْس  َأُل اَّللَّ
َ تَ َعاََل يَُْمُرَك َأْن تَ ْق َرَأ ُأمَّتُ َك اْلُق ْر َن َعلَ ى َثََلثَ ِة َأْح ُرٍف. فَ َق اَل: الثَّالَِثَة فَ َقا َ َع زَّ َوَج لَّ )َل: ِإنَّ اَّللَّ َأْس َأُل اَّللَّ

َ (ُمَعافَاتَ  ُه َوَمْغِفَرتَ  ُه َوِإنَّ ُأمَّ  ِِت ََل ُتِطي  ُق َذلِ  كَ  تَ َع  اََل يَُْم  ُرَك َأْن تَ ْق  َرَأ ُأمَّتُ  َك . ُثَّ َج  اَءُه الرَّاِبَع  َة فَ َق  اَل: ِإنَّ اَّللَّ
َعِة  َ ا َح ْرٍف قَ  رَ اْلُقْر َن َعلَ ى َس ب ْ وا َعَلْي ِه فَ َق ْد َأَص ابُوا. َأْخَرَج ُه ُمْس ِلٌم يف الصَّ ِحيِح ِم ْن َح ِديِث ؤُ َأْح ُرٍف فََأميُّ

 ُشْعَبَة. 
ُهَما-َوَأْخَرَجا َحِديَث ُعَمَر َوِهَشاَ  ْبَن َحِكيِم ْبِن ِحَزاٍ   ُ َعن ْ ُ َعَلْيِه َوَس لَّمَ -َأنَّ النَِّبَّ  -َرِضَي اَّللَّ  -َصلَّى اَّللَّ

َعِة َأْح ُرٍفد فَ اقْ رَ ِإنَّ اْلُق ْر َن أُنْ ِزَل عَ )قَ اَل:  . َويف َذلِ  َك َدََللَ ٌة َعلَ ى َقْص ِر ِقَراَءتِ ِه َعلَ  ى (وا َم ا تَ َيسَّ رَ ؤُ لَ ى َس  ب ْ
َوَمْن بَ َلَغُه َمْعَناُه فََأْسَلَم َكاَن َعَلْي ِه َأْن يَ  تَ َعلََّم ِمْن ُه َم ا َُتْ ِزُئ بِ ِه  دلَُغاِت اْلَعَرِب َشْرًعاَهِذِه اللَُّغاِت السَّْبِع ِمْن 

يَعُه َحَّتَّ يَ ُقوَ  بِتَ َعلُِّمِه َمْن ِفيِه اْلِكَفايَةُ   .الصَََّلُة َوَعَلى مَجَاَعِتِهْم َأْن يَ تَ َعلَُّموا مجَِ
َ  القر  مم  دل  الشيخ:  ز  ال   القدر   مم ، و دل  كفاية    كام   فرضم   آ  .ع    فرض    ةم ع  الص   ئم ذي لم
ِد بْ  ُن َأِب َأْخ  ََبَََن َأبُ  و َعْب  ِد اَّللَِّ احْلَ  اِفُظد َوَأبُ  و طَ  اِهٍر اْلَفِقي  ُه َوَأبُ  و زََك  رايَّ بْ  ُن َأِب ِإْس  َحاَق َوَأبُ  و َس  ِعيالق  ارئ: 

َُِمَّ  ُد بْ  ُن يَ ْعُق  وَب أَعْم  ٍرو قَ  اُلوا:  ثَ َنا َأبُ  و اْلَعبَّ  اِس  َُِمَّ  ُد بْ  ُن َعْب  ِد اَّللَِّ بْ  ِن َعْب  ِد احْلََك  ِمد أخ  َبَ َح  دَّ َن خ  َبَ َن 
َُِمَُّد ْبُن ِإْدرِيَسد ثَنا  الشَّاِفِعيُّ  َأنَّ ُه قَ  َرَأ ِإمْسَاِعيُل ْبُن ُقْسطَْنِطَصد قَاَل: قَ َرْأُت َعَلى ِش ْبٍل َوَأْخ ََبَ الشِّ ْبُلد حدَّ

د َأنَُّه قَ َرَأ َعَلى ابْ ِن َعبَّ اٍس َعَلى َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َكِثرٍي َوَأْخََبَ َعْبُد اَّللَِّ ْبُن َكِثرٍيد َأنَُّه قَ َرَأ َعَلى ُُمَاِهٍد َوَأْخََبَ ُُمَاِهدٌ 
د قَاَل اْبُن َعبَّاٍس: ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -َوقَ َرَأ ُأَِبٌّ َعَلى َرُسوِل اَّللَِّ  َوَأْخََبَ اْبُن َعبَّاٍسد َأنَُّه قَ َرَأ َعَلى ُأِبٍَّ  .-َصلَّى اَّللَّ

: َوقَ  َرْأُت َعلَ ى ِإمْسَاِعي َل بْ ِن قُ  َُِمَُّد ْبُن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َعْب ِد احْلََك ِم قَ اَل الشَّ اِفِعيُّ ْس طَْنِطَص وََك اَن يَ ُق وُل: قَاَل 
د َوَلِكنَّ ُه د َك اَن ُك لُّ َم ا قُ ِرَئ قُ  ْر َنً ِبَْهُموٍزد َوََلْ يُ ْؤَخ ْذ ِم ْن قَ  َرْأُتد َولَ ْو ُأِخ َذ ِم ْن قَ  َرْأتُ اْلُقْر ُن اْسٌم َولَْيَس "

َْنِيِل. وََكاَن يَ ُقوُل: َوِإَذا قَ َرْأَت اْلُقْر َن َِتِْمُز قَ رَ   ."ْر نَ ْأَتد َوََل َِتِْمُز اْلقُ اْسٌم لِْلُقْر ِن ِمْثُل الت َّْورَاِة َواْْلِ
 قمرآَ ؟  قولم أن   قرآَ عل قيتمر اَ، يريدم  ، وإ  قلْ يقرأم   م قرأْ  قلْ الشيخ: 
: َوَذَهَب بَ ْعُض ُهْم ِإََل َأنَّ ُه ُمْش َتقٌّ ِم َن اْلِق َراَءِةد يُ َق اُل: قَ  َرْأُت ِق َراَءًة َوقُ  ْر ًَند َكَم ا يُ َق اُل يخُ الشَّ  الَ قالقارئ: 

ُ َع زَّ َوَج لَّ: َسبَّْحُت َتْسِبيًحا َوُسْبَحاَنً  َفْج ِر }َوقُ  ْر َن اْلَفْج ِر ِإنَّ قُ  ْر َن الْ د َوَغَف ْرُت َمْغِف َرًة َوُغْف َراًَند قَ اَل اَّللَّ
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َا َأرَاَد َصََلَة اْلَفْجِر الَِِّت يَ َقُع ِفيَها اْلِقَراَءُةد َفَسمَّاَها قُ  ْر ًَن يُرِي ُد بِ ِه ِق َراَءًةد  [78]اْلسراء:َكاَن َمْشُهوًدا{  َوِإَّنَّ
ُ  َفَصارَ  -َعزَّ َوَجلَّ - اَّللَِّ ُثَّ َكثُ َر اْسِتْعَمالُُه يف َكََل ِ   -زَّ َوَج لَّ َع -ُمْطَلَقًة َلُهد َوَقْد ُيَسمَّى َس ائُِر َم ا َأنْ  َزَل اَّللَّ

 .َعَلى َسائِِر ُرُسِلِه قُ ْر َنً 
َسِن  ثَ َنا َأبُو احلَْ  َحدَّ

 د، ندم ي حمم   ابهلل  َإ   ة  وإ قو   ، إ حول  أكربم  ، هللام   هللام ، رم  عل، هذا، حويل   قفْ الشيخ: 
 وا م والد   ا م الد   طالب:

 فا   الشهب   هللا   نسألم الشيخ: 
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 الكايف( )اجلوابُ 
اللَّه  مَّ . أمجع  صَ  هِ وص  حبِ  هِ وعل  ى  لِ   دٍ ن  ا ِمَّ  عل  ى نبيِّ  مَ وس  لَّ  اَّللَُّ  ىد وص  لَّ الع  الصَ  ربِّ  هللِ  الق  ارئ: احلم  دُ 

يف   -هِ جنانِ  فس يحَ  هُ وأسكنَ تعاَل  هللاُ  هُ رمحَ - مِ القيِّ  ابنُ  ما ُ اْل قالَ  اغفْر لشيِخنا وللحاضريَن والستمعَص.
 ايف":الشَّ  واءِ عن الدَّ  ن سألَ الكايف ل ِمَ  "اجلوابِ  اسمِ ب  " العروفِ واءِ والدَّ  اءِ "الدَّ  :هِ كتابِ 

 :ةِ رعيَّ الشَّ  العقوَبتِ  ن أنواعِ مِ  واجللدِ  اْلَقْطعِ يف  َفْصلٌ 
ميُِْكُن اَِلْحَِتَاُز ِمْنُهد أِلَنَُّه يَُْخُذ اأْلَْمَواَل يف اَِلْخِتَفاِءد َوَجَعَل ُسْبَحانَُه اْلَقْطَع ِبِِزَاِء َفَساِد اأْلَْمَواِل الَِّذي ََل 

ن َّْوِر َواحْلَيَِّة الَِِّت َتْدُخُل َعَلْيَك مِ  ْن َحْيُث ََل تَ ْعَلُمد َويُ نَ قُِّب الدُّوَرد َويَ َتَسوَُّر ِمْن َغرْيِ اأْلَبْ َواِبد فَ ُهَو َكالسِّ
 د َوََل تَ ْنَدِفُع َِبجْلَْلدِ ُة َسرِقَِتِه ِإََل اْلَقْتلِ فَ َلْم تَ ْرَتِفْع َمْفَسدَ 

 ها، ف   ر فلم قبل  الشيخ: 
 ُة َسرِقَِتِه ِإََل اْلَقْتلِ فَ َلْم تَ ْرَتِفْع َمْفَسدَ  القارئ:
َم  ، يدين القتلم القتل   إ  ستوج م  رقة  الس   يدين مفسدةم الشيخ:   َىل القتل   إ  ر فلم  ،زائدة   عقوعة    كو
ُدِفَعْت ِبِه َمْفَسَدتُُه ِإََبنَُة اْلُعْضِو الَِّذي يَ َتَسلَُّط ِبِه َعَلى اجْلَِنايَِةد  فََأْحَسُن َما دََل تَ ْنَدِفُع َِبجْلَْلدِ وَ القارئ: 

 َوُجِعَل اجْلَْلُد ِبِِزَاِء ِإْفَساِد اْلُعُقوِل َو َْزِيِق اأْلَْعَراِض َِبْلَقْذِف.
َثََلثَِة َأنْ َواٍع:  َفَداَرْت ُعُقوََبتُُه ُسْبَحانَُه الشَّْرِعيَُّة َعَلى َهِذِه اأْلَنْ َواِع الثَََّلثَِةد َكَما َداَرِت اْلَكفَّارَاُت َعَلى

َياِ . -َوُهَو َأْعََلَها- اْلِعْتقِ  ْطَعاِ د َوالصِّ  َواْْلِ
 :َأْقَساُ  الذُّنُوبِ 

نُوَب َثََلثََة َأْقَساٍ :ُثَّ ِإنَُّه ُسْبَحانَُه جَ   َعَل الذُّ
دِّ. د فَ َهَذا ََلْ َيْشرَْع ِفيِه َكفَّارًَة اْكِتَفاًء َِبحلَْ  ِقْسًما ِفيِه احْلَدُّ

اد َفَشرََع ِفيِه اْلَكفَّارََةد َكاْلَوْطِء يف َِنَاِر َرَمَضاَند َواْلَوْطِء يف اْْلِ  َهاِرد ْحَراَوِقْسًما َلَْ يُ َرتِّْب َعَلْيِه َحدا ِ د َوالظِّ
 َوقَ ْتِل اْْلَطَِأد َواحْلِْنِث يف اْلَيِمِص َوَغرْيِ َذِلَك.

ا َوََل َكفَّارًَةد َوُهَو نَ ْوَعاِن:  َوِقْسًما ََلْ يُ َرتِّْب َعَلْيِه َحدا
ِ .َأَحُدُِهَا: َما َكاَن اْلَوازُِع َعْنُه طَِبيِعيااد َكَأْكِل اْلَعِذرَِةد َوُشْرِب اْلبَ ْوِل وَ   الدَّ

َلِة َواللَّ  ْمِس َواْلُمَحاَدَثِةد َوالثَّاِن: َما َكاَنْت َمْفَسَدتُُه َأْدََن ِمْن َمْفَسَدِة َما رُتَِّب َعَلْيِه احْلَدُّد َكالنََّظِر َواْلُقب ْ
 َوَسرَِقِة ِفْلٍسد َوََنِْو َذِلَك.
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َ  ظرة ، الل  ارة  وإ كف   َائر، إ حد  دين الص  يالشيخ:   وسرقة الفلس والقرش واهلللة وما َىل  ل؟ يدين ما دو
َم  ارة  في  وإ كف   ، وما إ حد  ارة  وإ كف   رقة، إ حد  صاب نصاب الس  اللهب   َائر عل هو الص   ارة  مي الكف   إ يكو

 مم.وهو الل  
َلِة َواللَّْمِس القارئ:    َواْلُمَحاَدثَِةد َوَسرَِقِة ِفْلٍسد َوََنِْو َذِلَك.َكالنََّظِر َواْلُقب ْ

 َوَشرََع اْلَكفَّارَاِت يف َثََلَثِة َأنْ َواٍع:
 ِِت َعَرَض ِفيَها التَّْحِرميُ َأَحُدَها: َما َكاَن ُمَباَح اأْلَْصِلد ُثَّ َعَرَض ََّتِْرميُُه فَ َباَشَرُه يف احْلَاَلِة الَّ 

ْحر ام  اْلو ْط   يف  ام ل الشيخ:   رمضاَ ويف هنار   إْل 
بُرِ القارئ:   َياِ د َوَطْرُدُه: اْلَوْطُء يف احْلَْيِض َوالنَِّفاِسد َبََِلِف اْلَوْطِء يف الدُّ ْحَراِ  َوالصِّ د َوِِلََذا َكاْلَوْطِء يف اْْلِ

ِإنَُّه ََل يُ َباُح يف َوْقٍت ُدوَن َوْقٍتد فَ ُهَو ِبَْنزَِلِة َكاَن ِإحْلَاُق بَ ْعِض اْلُفَقَهاِء َلُه َِبْلَوْطِء يف احْلَْيِض ََل َيِصحُّد فَ 
 الت ََّلوُِّطد َوُشْرِب اْلُمْسِكِر.

ُ ُثَّ َأرَاَد ِحلَُّهد َفَشرَعَ  ْلَكفَّاَرِة اَّللَُّ ُسْبَحانَُه ِحلَُّه َبِ  الثَّاِن: َما ُعِقَد َّلِلَِّ ِمْن َنْذٍر َأْو َِبَّللَِّ ِمْن ميٍَِصد َأْو َحرََّمُه اَّللَّ
نَّ ًةد َولَْيَسْت َهِذِه اْلَكفَّارَُة َماِحَيًة ِِلَْتِك ُحْرَمِة اَِلْسِم َِبحْلِْنِثد َكَما ظَنَُّه بَ ْعُض اْلُفَقَهاِءد فَإِ لَّ َّتَِ َومَسَّاَها 

َا اْلَكفَّارَُة حَ ًحاد احْلِْنَث َقْد َيُكوُن َواِجًباد َوَقْد َيُكوُن ُمْسَتَحبااد َوَقْد َيُكوُن ُمَبا  لٌّ ِلَما َعَقَدُه.َوِإَّنَّ
د وََكفَّ  ارَِة قَ ْت  ِل الن َّ  ْوُع الثَّالِ  ُث: َم  ا َتُك  وُن ِفي  ِه َج  اِبَرًة ِلَم  ا فَ  اَتد َكَكفَّ  ارَِة قَ ْت  ِل اْْلَطَ  ِأد َوِإْن ََلْ َيُك  ْن ُهنَ  اَك ِإُثٌْ 

الن َّ  ْوُع اْلَوَس   ُط ِم   ْن ََبِب الصَّ  ْيِد َخطَ   ًأد فَ  ِإنَّ َذلِ   َك ِم  ْن ََبِب اجْلَ   َواِبِرد َوالن َّ   ْوُع اأْلَوَُّل ِم  ْن ََبِب الزََّواِج   ِرد وَ 
 التَِّحلَِّة ِلَما ِمْنُه اْلَعْقُد.

ْعزِيُر يف َمْعِصَيٍةد َبْل ِإْن َكاَن ِفيَها َحدٌّ اْكُتِفَي ِبِه َوِإَلَّ اْكُتِفَي َِبلت َّ و  دُّ ََل ََيَْتِمُع احْلَدُّ َوالت َّ ْعزِيِرد َوََل ََيَْتِمُع احلَْ
 َيٍةد َبْل ُكلُّ َمْعِصَيٍة ِفيَها َحدٌّ َفََل َكفَّارََة ِفيَهاد َوَما ِفيِه َكفَّارٌَة َفََل َحدَّ ِفيِهد َوَهْل ََيَْتِمعُ َواْلَكفَّارَُة يف َمْعصِ 

 الت َّْعزِيُر َواْلَكفَّارَُة يف اْلَمْعِصَيِة الَِِّت ََل َحدَّ ِفيَها؟
ْحَراِ  َوا َنا ِفيِه اْلَكفَّارََةد َفِقيَل: َيَُِب ِفيِه َوْجَهاِن: َوَهَذا َكاْلَوْطِء يف اْْلِ َياِ د َوَوْطِء احْلَاِئِضد َوِإَذا َأْوَجب ْ لصِّ

ْعزِيُر ِلَما انْ تَ َهَك ِمَن احْلُْرَمِة ِبرُُكوِب اجْلَِنايَِةد وَ    ِقيَل: ََل تَ ْعزِيَر يف َذِلكَ ِفيِه الت َّ
 وهو اُلهرم الشيخ: 
َا َجاِبَرٌة َوَماِحَيٌة.اْكِتَفاًء القارئ:   َِبْلَكفَّارَِة أِلَِنَّ

 اْلُعُقوََبُت اْلَقَدرِيَُّة : َفْصلٌ : هللاُ  هُ رمحَ  قالَ  ُثَّ 
 ؟  حسبم  الشيخ:
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 األسئلة:
 أحي اَنً  الص َلةِ يف  ثُ بَ عْ ي َ ف َ  يف الص َلةِ  هِ ذهنِ  شرودُ  كثرُ ي يَ صلِّ عندما يُ  سنواتٍ  تسعُ  هُ ابِن عمرُ : 1السؤال

 ؟هِ َتديبِ إَل  السبيلُ  كيفَ   أ ْ  ديَ هِ تَ ن ْ ي َ لِ  ؛اجلماعةِ  صَلةِ  أثناءَ  هُ أغمزَ  ّل أنْ  فهلْ  دهِ يْ رجلَ  كُ رِّ  َيُ وأحياَنً  هِ بيدِ 
ابإلنكيتيتار،  هم شيتيتدر   م  حركيتيتة      " أعع يتيتأعليتيت، أنيتيت  "اهيتيتدأ اهيتيتد ييتيتد       ، يديتيتين حيتيترهب     صيتيت     إ، ميتيتا هيتيتو يف أثليتيتا   اجل  واب: 
َ   يف فيتيتار     م ْميتيتإ، وعلهب    لكيتيتي لليتيتدهم  يتيتا، وَ ا عليتيت  م ْميتيتلهب  ، ع  }م هيتيتذا إ يصيتيتلم  الصيتيت ة أ عليتيت، هيتيتذا  عشيتيتر ا وأصيتيتر   غ   دليم 
 ا. أتديبيًّ ضراب    م رع  ممكي أَ  ض

 يتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيت
 لَ َض  وأفْ  دناا ص  احبُ نَ  رب ُّ  دعلين  ا هُ بَلئُ   نَ ُس  د وحَ هللاِ  ِبم  دِ  س  امعٌ  : "مسَّ  عَ ال  أثورِ  عاءِ م  ا مع  َن ال  دُّ : 2الس  ؤال

 ؟قالُ " ومَّت يُ ن النارِ مِ  ا َبهللِ عائذً  دعلينا
 هذا الدعا . يْ إ أدري ع  اجلواب: 

 يتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيت
 "؟ِمصَ ََل ِإَلَه ِإَلَّ َأْنَت ُسْبَحاَنَك ِإِّنِ ُكْنُت ِمَن الظَّالِ أدعو ب  " كيفَ :  3السؤال

َو علييت  السيتيت م، ي الل يتيت    دعيتيتا ، دعيتوةم   م عا ، هيتيتذا اسميت.."، هيتذا هيتيتو اليتد  إ  َ ل يت   َ إ  أ نيتيت   قيتيتل هكيتذا: "اجل واب: 
َ  إ  َ ل    َ إ  أ ْن   "  يم ، وهيتذه كلهيتا  تضيتم  ابليتذن    واإعيترتاف   والتسيتبي}   ل  التوحييتد   ضم    م اللَو كلما م  ا  .." فإ
يتيتال يتيت و لفيتيتيس   ا للفيتيتر   حلب يتيت َىل هللا   ل  توس  ل ا ل يتيت م ، قيتيتال هللا: }ب  رْ الك  بيتْ إ  َ ل يتيت   َ إ  أ نيتيت   سميتيتْبى ان ؟  }{ مليتيتا قيتيتال: ف اْسيتيتت ج 

ل ا ل  م }قال هللا: { َ نهب  كمْل م م ي  الظ ال م     بيتْ "، وهيتذا يقتضيتي َجاعيتة  "    معلوع يت ، ذقي   فسم   [87]اُنبيا : {ف اْست ج 
أو كميتا  ( م كرع يت  هللام     َإ فيتر   ا ليتا مكيتروب  ع  ما د   وَ  الل   يْ أفي     )دعوةم اها دعا : س   ، والرسولم دعا   أَ ما قال  

 علي  الص ة والس م. قال  
 يتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيت

 دوق ا َ  رَ ت ذكَّ  ُثَّ  دمُ يسلِّ  ا فكادَ هَ سَ  األولِ  ي التشهدِ ففِ  دالغربِ  صَلةَ  ى إماًما َبلناسِ صلَّ  رجلٌ : 4السؤال
 ؟صحيحٌ  هُ عملُ  د فهلْ السهوِ  سجودَ  سجدَ  السَل ِ  وقبلَ 

 سهو ا. فزاد   اُف    التشهد    م يظل   اجللسة   ل  حو    م َي صىي}؛ ُن  اجلواب: 
 ؟فماذا يفعلُ  نْ وَل يتيقَّ  يف الركعةِ  : وإذا شكَّ -تكملة السؤال- السؤال: ويقولُ 

، ثلتيت  هيتل صيتل   ، َ ا شيت؟  ها ث اث  لدلم   ، ث اث  أو أرعد اصل   هلْ  ، فل: َ ا ش؟  عل، اليق    ين  بْ ييت  اجلواب: 
 ي.صلهب  ويم  ها ثلت   لدلم   أو ث ثة

 يتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيت



يخ عبدالّرحمن بن ناصر البّراك  هـ 1439
ّ

 مؤسسة وقف الش

 

 30 اللجنة العلمية|  إعداد

 

: َل أق ولَ  ِبع َن أنْ  دقري بٌ  -س بحانه- هللاَ  أنَّ  دلي لٌ  ال دعاءِ  ن ا" عن دَ بَّ ر ": قولُ  نَّ إحداهُ  تقولُ : 5السؤال
 ؟ا صحيحٌ قوِلُ  " فهلْ اي ربِّ  د"اي ربِّ 

 "،ليتيتاي رع  "ليتيتا" هيتيتو مدليتيتاه : "رع  "، هيتيتو مديتيت ي" عيتيتدوَ   "، أو قيتيتلْ يف هيتيتذا، قيتيتل: "ي ربهب  واسيتيتل   إ، اُميتيترم  اجل  واب:
 .يف هذا واسل   اُمرم 

 يتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيت
 منه ا يف بن اءِ  واس تفادَ  دأخ رى مالي ةً  ومبالغَ  سنواتٍ  مخسِ  رواتبِ  قرابةَ  هِ ن ابنِ ّل مِ  قريبٌ  أخذَ : 6السؤال
 أكث رَ  العم ارةِ  ه ذهِ  ِبَي اراتِ  الوال دُ  انتف عَ  ُثَّ  دالعم ارةِ  بناءِ  تكاليفِ  نصفَ  الولدِ  أموالُ  تْ وبلغَ  دهُ لَ  عمارةٍ 

 هِ ه  ا لوال  دِ ال  ِت دفعَ  هِ ِبموالِ   الول  دُ  ه  اد وطال  بَ تكاليفِ  أض  عافِ  َبمس  ةِ  تْ يَع  ها بِ عاًم  اد وبع  دَ  ن عش  رينَ ِم  
 ن َببِ مِ  هذه األموالَ  : "أَن أخذتُ هذا قالَ  نْ عَ  الوالدُ  لَ ا ُسئِ مَّ د ولَ األرَبحِ  تساوي نصفَ  أرَبحٍ  وبنسبةِ 

ُ َعَلْي ِه َوَس لَّمَ - الن ِبِّ  قولِ   هِ وال دِ  يف مطالب ةِ  ح قٌّ  لَلب نِ  : ه لْ والس ؤالُ  (ألبي كَ  كَ الُ ومَ  )أن تَ : -َص لَّى اَّللَّ
 ؟ن األرَبحِ مِ  يف نسبةٍ  له حقٌّ  هاد وهلْ الِت دفعَ  البالغِ  ستعادةِ َب

يتيت ذتيتيتا م  هيتيتذه قصيتيتة   اجل واب: يتيت ،ر  و صيتو   م  َىل  فه  يتيتي املشيتيتافهة  يف  عليهيتيتا ليتذه الوسيتيتيلة، إعيتيتد   اإلجاعيتيتةم  رم فيتيت  يتيس  م 
 ابلواقل. فاهم  والت   هذا واإستفصال  

 يتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيت
 ؟"األنعا ِ  سورةِ "يف  الضمائرِ  ورودِ  رةِ ثْ ن كَ مِ  كمةٌ حِ  هناكَ  هلْ : 7السؤال

يتيت ال"ك يتيترة الضيتيتمائر"ميتيتا نديتيترف مديتيت  اجل  واب:  َ  اللهب   قتضيتيتيا   ي مم الضيتيتمائر م  يتيت ،الديتيترب سيتيتا  التدبيتيت م  الديتيترب   لَيتيتة   يْ وم 
يديتيتين  [1]القيتيتدر: {َ ا  أ نيتز ْلل يتيتاهم } عيتيتي املدليتيتوم ابلضيتيتم    الضيتيتم ، وقيتيتد يمديتيترب م  هيتيتا ععرييتيت   رم كْ     مم عيتيتي اُشيتيتيا  اليتيتيت يتقيتيتد  

 ، واترة  َىل امليتذكور   يدودم  الضم م  يدين القرآَ، فتارة   {َ ا  أ نيتز ْلل اهم }   مدلوم  ، لكل  ر  كْ ل      مْ أن  مل يتقد   مل   ،القرآَ
السيتورة  وقيترا ة   ر  َىل  يتدع   ذتيتا م  الضيتمائر   ك يترة    مسيتألة   رم فيت  أ صيتو   "اُنديتام   سيتورةم "ا ، وأم  َىل املدلوم   الضم م  يدودم 
  .و  عْ هذه الد   ملدرفة  

 يتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيت
 ؟الشرعَ  شروطًا َّتالفُ  ملُ َيَ  دٍ قْ على عَ  وقيعِ التَّ  ما حكمُ : 8السؤال

 .عل، الباحل   الشهادةم  ، إ لوزم باحل  العل،  الشهادةم  إ لوزم اجلواب: 
 يتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيت
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ا نَ قمْ  أرضٍ  عليه اد وقطع ةُ  لُ نتحصَّ  ول دينا إَي اراتٌ  ونَ وفَّ تَ مُ  ن األبِ ي وج دِت ِم ي وج دِّ وال دِ : 9الس ؤال
 نقس مُ  د فكي فَ بن اتٍ  ن األوَلدد وثَلث ةُ ِم  واثن انِ  دوال دِت :أشخاصٍ  ا ستةُ نَ ألًفاد مجيعُ  سبعصَ  ها بقيمةِ ببيعِ 

 ؟هذا البلغَ 
ي مم اليت    فالبيتاقي عديتد   ا وَااث  َ ا كيتانوا  كيتور   ي، واُوإدم مم اليت    فللزوجيتة   :وأوإد   زوجيتة    م ول   املي م  َ ا ما   اجلواب: 

يتيت منيت يت ي يتيتْ    عيتيت  اُوإد اليتيتذكور واإلا    مم يمقس  يتيتظهب  اُْ ، اُوإد  ، هيتيتو يقيتيتول أييتيتشالداميتيتةم  ، هيتيتذه القاعيتيتدةم ل ليتيتذ ك ر  م  يتيتلم ح 
  كم

 د ووالدِتبناتٍ  د وثَلثةُ األوَلدِ ن مِ  يقول: اثنانِ  القارئ:
َ   اعيتي   ولكيتلهب   سيتهم   عليت    لكيتلهب   :أسيتهم   سيتبدة   مم والبيتاقي يمقس يت ،يمم اليت    فل: للوالدة  الشيخ:  ي السيتبدة، م يت سيتهما

  َ َ  ر   ك   ما داموا اعلا َ   اعيتي   ولكيتلهب   ي السيتبدة  م يت سيتهم   عل    ، لكلهب  عل، سبدة   مم فاملال يمقس   علا    وث     ا ، سيتهما
منيت يت ي ْ   } وهذا  عبي     [11]اللسا : {ل لذ ك ر  م ْ لم ح ظهب  اُْ

 يتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيت
 يف رواي ةِ  ج اءَ  [19]الزخ رف: {َوَجَعُلوا اْلَمََلِئَكَة الَِّذيَن ُهْم ِعَباُد ال رَّمْحَِن ِإََنَثً }تعاَل:  هللاُ  قالَ : 10السؤال

 ؟ْصَ فظَ لَّ ن المِ  بلفظٍ  مرةٍ  يف كلِّ  تصِ مرَّ  تْ نزلَ  اآليةَ  هذا يعِن أنَّ  " هلْ الرَّمْحَِن ِإََنَثً  ْندَ الَِّذيَن ُهْم عِ " ون:الُ قَ 
يتيتيتاجل   واب:  َ    ْ أهنيتيتيتا نزل يتيتيت لم يتم  يتيتيت َ     أ   الرسيتيتيتول   أو أ يتيتيت ، يتميتيتيتلم ا عليتيتيت، هيتيتيتذا الوجيتيتيت   عقرا ت  أو أَ  ْ   علفظ يتيتيت  ْ ا نزل يتيتيتأهن 
 ، أيش قرا ة قالَو يقول ْ   فظ  ها ابلل  ها أو أقرأ  الرسول قرأ  

 "الرَّمْحَِن ِإََنَثً  ْندَ الَِّذيَن ُهْم عِ " القارئ: يقول:
يتيتة  ال يتيتذ يي  هميتيتْم ع  الش  يخ: " ئ ك  وا هيتيتم َااث  وليسميتيت ،للم ئكيتيتة " هيتيتذه صيتيتفة  اليتيتر ْم ي   ْليتيتد  ع  "، "اليتيتر ْم ي   ْليتيتد  و ج د لميتيتوا اْلم   

، علْ ليسم  َ  } "عباد"م اهم ، هللا س  هم عباد   وا علده َااث  عليت، املشيترك   وهللا أنكيتر   [26]اُنبييتا : {ع ْل ع ب اد  ممْكر مميتو
يتيتيتة  ال يتيتيتذ يي  هميتيتيتْم ع ب يتيتيتادم اليتيتيتر ْم ي  }، "هللا قيتيتوهلم: "امل ئكيتيتيتة عليتيتيتا م  ئ ك  هميتيتيتْم ع ب يتيتيتادم " "،اليتيتيتر ْم ي   ْليتيتيتد  هميتيتيتْم ع  "و  {و ج د لميتيتيتوا اْلم   

يتيت" :، وقيتيتول املشيتيترك "اليتيتر ْم ي   ْليتيتد  هميتيتْم ع  و اليتيتر ْم ي   ف اْسيتيتتيت ْفت ه ْم أ ل ر عهب يتيت؟  }هم، م وافيتيترتا   ي كيتيتذل  أهنيتيتم عليتيتا  هللا" هيتيتذا م 
(  َ َ  )149اْلبيت ل يتيتيتا م و هل ميتيتيتمم اْلبيت لميتيتيتو يتيتيتاه دمو اث  و هميتيتيتْم ش  يتيتيتة  َ ا  ئ ك  َ  150( أ ْم ف ل ْقل يتيتيتا اْلم    يتيتيتْم ل ييت قمولميتيتيتو يتيتيتْي َ ْفك ه  ( أ إ  َ هن ميتيتيتْم م 

(151  َ يتا  عمو ميتيتي  ا يف مواضيتل  يم يتظا عدعوة َنكيتيتار  هيتذه اليت فيتيتاهلل أنكيتر   [152-149]الصيتافا :{ ( و ل يتد  اع م و َ هن ميتْم ل ك 
منيت  ، )}القرآَ  يتيز  21أ ل كممم الذ ك رم و ل  م اُْ َ  ع    اْلبيت ل يتا   سميتْبى ان  م }[ 22،21]اليتلجم: {(   ْل؟  َ   ا ق ْسم ة  ض  و ل ْد لميتو

  َ  م.ت    إم وض  هاإت   وج   الدرب   ا   ه  اف  ي س  هذه م   [57]اللىل: {و هل مْم م ا ي ْشتيت همو
 يتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيت
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 هُ ش  بِ يُ  ضِ الق  وار  ن أن  واعِ ِم   وه  و ن  وعٌ  ديف البي  تِ  "اِلامس  َت" تربي  ةِ  تق  ول الس  ائلة: م  ا حك  مُ : 11الس  ؤال
 أورَب وأمريكا؟ يف دولِ  هِ أنواعِ  بعضِ  تربيةُ  وتكثرُ  دالفأرَ 

 أيش احليواَ الشيخ: 
 للفأرِ  وشبيهٌ  القوارضَ  القارئ: تقول: يشبهُ 

 القوارض الشيخ: 
 الفأرَ  يشبهُ  القوارضِ  ن أنواعِ مِ  قوارضد تقول: وهو نوعٌ النعم القارئ: 
يت ؛ايه  عهب  ر  إ يلبَي للمسلم أَ ييتم  فبي ة   حيواا   اجلواب:  ، ميتي الفواسيت    ي احلييتواا   الفايتراَ هيتذه م يت ،ا فبي يتة  ُهن 

يتيت ب  رْ هيتيتا ض يتيتليتيتا و رعيتم  الدلاييتيتةم ف الكفيتيتار   عليتيتد هيتيتا، وَ ا كيتيتاَ هيتيتذا عيتيتادة  ائ  لالدقيتيتارب واقت الفواسيتيت ، كرتعييتيتة       ي التشيتيتب  م 
يتيتيت ميف عيتيتيتادات   ابلكفيتيتيتار      يتشيتيتيتب  فيتيتيت  يلبَيتيتيتي للمسيتيتيتلم أَ  م،عيتيتيتادات    عديتيتيتض  يف  ابلكفيتيتيتار    هيتيتيتذه م يتيتيتل   ؟  رعييتيتيتةم ي  ليتيتيتوم 

َ   الشريدةم  ، وهلذا جا    ؤ ية  مم  لا، أما هذه فبي ة   لم اليت يملتف   املفيدةم  يواا م احليواا ،  يتمر عيت ، احل  ،هيتاعقتل   ابإل 
 ، وهللا أعلم.( اس  و  فيت  ) اها الرسولم وس  

  يتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيت
 
 


