
يخ عبدالّرحمن بن ناصر البّراك  هـ 1439
ّ

 مؤسسة وقف الش

 

 1 اللجنة العلمية|  إعداد

 

 بسِم هللِا الّرمحِن الّرحيمِ 
 
 /28-15 اآلية / "نوحتفسري سورة " -
ر؛ سورة "النحل" اآلية / -  /83-75التَّفسري امليسَّ
 اْلَوْجُه اْْلَاِدَي َعَشَر: َأنَّ الرَّبَّ َيْسَتِحيُل َأْن َيُكوَن ِإَّلَّ رَِحيًما خمتصر الّصواعق املرسلة؛ -
 ََبُب َجاِمِع َما َجاَء ِف الرََّضاَعةِ موطأ مالك؛  -
 فتاوى -

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

يِخ الربَّاك(  )تفسرُي الشَّ
يطاِن الرَّجيِم:  ( َوَجَعَل 15َكْيَف َخَلَق اَّللَُّ َسْبَع ََسَاَواٍت ِطَباقًا )}َأَلَْ تَ َرْوا  القارئ: أعوُذ َبهلِل ِمن الشَّ
ْمَس ِسَراًجا ) َتُكْم ِمَن اْْلَْرِض نَ َباًًت )16اْلَقَمَر ِفيِهنَّ نُورًا َوَجَعَل الشَّ ( ُثَّ يُِعيدُُكْم ِفيَها 17( َواَّللَُّ َأنْ ب َ

َها ُسُبًًل ِفَجاًجا )19ْرَض ِبَساطًا )( َواَّللَُّ َجَعَل َلُكُم اْْلَ 18َوُُيْرُِجُكْم ِإْخَراًجا ) ( قَاَل 20( لَِتْسُلُكوا ِمن ْ
ُْم َعَصْوِن َوات َّبَ ُعوا َمْن َلَْ يَزِْدُه َمالُُه َوَوَلُدُه ِإَّلَّ َخَسارًا ) ( َوقَاُلوا 22( َوَمَكُروا َمْكًرا ُكبَّارًا )21نُوٌح َربِّ ِإَّنَّ

ا َوََّل ُسَواًعا َوََّل يَ ُغوَث َويَ ُعوَق َوَنْسًرا )ََّل َتَذرُنَّ آِِلََتُكْم َوََّل َتَذرُ  ( َوَقْد َأَضلُّوا َكِثريًا َوََّل َتِزِد 23نَّ َودًّ
( 25( ِمَّا َخِطيَئاِِتِْم ُأْغرُِقوا فَُأْدِخُلوا ََنرًا فَ َلْم َيَُِدوا َِلُْم ِمْن ُدوِن اَّللَِّ َأْنَصارًا )24الظَّاِلِمنَي ِإَّلَّ َضًَلًَّل )

رًا )َوقَا ( ِإنََّك ِإْن َتَذْرُهْم ُيِضلُّوا ِعَباَدَك َوََّل يَِلُدوا ِإَّلَّ 26َل نُوٌح َربِّ ََّل َتَذْر َعَلى اْْلَْرِض ِمَن اْلَكاِفرِيَن َدَّيَّ
ارًا ) ُمْؤِمَناِت َوََّل َتزِِد الظَّاِلِمنَي ( َربِّ اْغِفْر ِل َوِلَواِلَديَّ َوِلَمْن َدَخَل بَ ْيِِتَ ُمْؤِمًنا َولِْلُمْؤِمِننَي َوالْ 27فَاِجًرا َكفَّ

 [28-15]نوح: ِإَّلَّ تَ َبارًا{

قد يكوُن ِمن  -وهللُا أعلمُ -يقوُل تعاىل: }َأَلَْ تَ َرْوا َكْيَف َخَلَق اَّللهُ َسْبَع ََسَاَواٍت ِطَباقًا{ هذا الكالُم الشيخ: 
( أَلَْ تَ َرْوا َكْيَف 14( َوَقْد َخَلَقُكْم َأْطَوارًا )13َّللِهِ َوقَارًا ): }َما َلُكْم ََل تَ ْرُجوَن -عليِه السهالمُ -متاِم قوِل نوٍح 

ُ َسْبَع ََسَاَواٍت ِطَباقًا...{   إىل آخرِِه، وقد يكوُن كالًما مستأنًفا، وهللاُ أعلُم. [،15-13]نوح:َخَلَق اَّلله
ُر ( َوَجَعَل الْ 15}َكْيَف َخَلَق اَّللهُ َسْبَع ََسَاَواٍت ِطَباقًا ) َقَمَر ِفيِهنه نُورًا َوَجَعَل الشهْمَس ِسرَاًجا{ وكثريًا ما يُذكِ 

ًجا هللُا خبلِق السهمواِت واألرِض وخلِق الشهمِس والقمِر }تَ َباَرَك الهِذي َجَعَل ِف السهَماِء بُ ُروًجا َوَجَعَل ِفيَها ِسرَا
هودٌة، فهذه السهمواُت السهبُع طباٌق بعُضها فوَق بعٍض على فهذه آايٌت عظيمٌة مش[، 61]الفرقان:َوَقَمرًا ُمِنريًا{ 
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َسَعِتها، وكذلك الشهمُس والقمُر آيتاِن من آايِت هللِا سخهَرمها هللُا للعباِد دائبني َل يقفاِن إىل أْن أييَت أجُلهما 
 مًّى{.و}ُكلٌّ ََيْرِي أِلََجٍل ُمسَ [، 38]يس:}َوالشهْمُس ََتْرِي لُِمْستَ َقرٍ  ََلَا{ 

( 6ا )}َوَجَعَل اْلَقَمَر ِفيِهنه نُورًا َوَجَعَل الشهْمَس ِسرَاًجا{، كما قاَل سبحانَُه وتعاىل: }َأَلَْ ََنَْعِل اأْلَْرَض ِمَهادً 
( َوَجَعْلَنا الن هَهاَر 10لَِباًسا ) ( َوَجَعْلَنا اللهْيلَ 9( َوَجَعْلَنا نَ ْوَمُكْم ُسَباًَت )8( َوَخَلْقَناُكْم أَْزَواًجا )7َواْْلَِباَل أَْوََتًدا )

ًعا ِشَداًدا )11َمَعاًشا ) َنا فَ ْوَقُكْم َسب ْ فالشهمُس ذاُت ضوٍء [، 13-6]النبأ:( َوَجَعْلَنا ِسرَاًجا َوههاًجا{ 12( َوبَ نَ ي ْ
ًعا  ووَهٍج، يعين فيها حرارٌة ليسْت كنوِر القمِر، وَلذا َسهاها هللُا سراًجا }ِسرَاًجا َوههاًجا{، َنا فَ ْوَقُكْم َسب ْ }َوبَ نَ ي ْ

فهذِه آايٌت [، 14-12]النبأ:( َوأَنْ زَْلَنا ِمَن اْلُمْعِصرَاِت َماًء َثجهاًجا{ 13( َوَجَعْلَنا ِسرَاًجا َوههاًجا )12ِشَداًدا )
 دالهٌة على قدرِة الرهبِ  وحكمِتِه ورمحِته وسعِة ملِكه سبحانَه.

نْ بَ َتُكْم ِمَن اأْلَْرِض نَ َباًَت{ خلَق آدَم من تراٍب، فاهلُل أنشَأ البشريهَة من تراٍب، وقاَل مثه يقوُل تعاىل: }َواَّللهُ أَ 
َها ُُتَْرُجوَن{  ( 17}َواَّللهُ أَنْ بَ َتُكْم ِمَن اأْلَْرِض نَ َباًَت )[، 25]األعراف:تعاىل: }قَاَل ِفيَها ََتْيَ ْوَن َوِفيَها مَتُوتُوَن َوِمن ْ

ِفيَها{ ابملوِت، ابملوِت والقرِب، ميوتوَن فُيدفَنوَن ِف هذه األرِض فيصريون ترااًب }مُثه يُِعيدُُكْم ِفيَها  مُثه يُِعيدُُكمْ 
َها ُُنْرُِجُكْم ََتَرًة ُأْخَرى{ َها َخَلْقَناُكْم َوِفيَها نُِعيدُُكْم َوِمن ْ  [،55]طه: َوُُيْرُِجُكْم ِإْخرَاًجا{ يوَم القيامِة، }ِمن ْ

 مرهًة ُأْخَرى كما أخرَجهم من األرِض ِف بدايِة اخللِق ُيرُجهم من األرِض مرهًة أخرى. ُُنْرُِجُكمْ 
( َواَّللهُ َجَعَل َلُكُم اأْلَْرَض 18( مُثه يُِعيدُُكْم ِفيَها َوُُيْرُِجُكْم ِإْخرَاًجا )17}َواَّللهُ أَنْ بَ َتُكْم ِمَن اأْلَْرِض نَ َباًَت )

ومهاًدا ممههدًة، ُمهيهئًة [، 22]البقرة:َسهاها فراًشا، }الهِذي َجَعَل َلُكُم اأْلَْرَض ِفرَاًشا{  ِبَساطًا{ بساطًا واسًعا كما
 للعيِش فوَق ظهرِها، يتصرهُف فيها النهاُس ابلبناِء عليها وحبفرِها للز ِراعة والبناِء وغرِي ذلَك.

َها ُسُباًل 19َواَّللهُ َجَعَل َلُكُم اأْلَْرَض ِبَساطًا )( 18}مُثه يُِعيدُُكْم ِفيَها َوُُيْرُِجُكْم ِإْخرَاًجا ) ( لَِتْسُلُكوا ِمن ْ
ِفَجاًجا{ جعَل منها طرقًا يصلون منها ويتوصهلون منها إىل نواحي األرِض، َتُد بنَي سالسِل اْلباِل يكون 

َها ُسبُ   اًل ِفَجاًجا{ هناك طرٌق يتجاوُز منها النهاُس من انحيٍة إىل انحيٍة }لَِتْسُلُكوا ِمن ْ
ُْم َعَصْوِن{ ِف هذه اآلايِت ُيرُب تعاىل عن عبِده ورسولِه نوح وشكايِته لربِ ه، يشكو قوَمه  }قَاَل نُوٌح َربِ  ِإَّنه

ُْم َعَصْوِن َوات هبَ ُعوا َمْن َلَْ يَزِْدُه َمالُُه َوَوَلُدُه ِإَله خَ  ( 21َساًرا )إىل ربِ ه وعصياَّنم ومترُِّدهم عليه وعناِدهم }ِإَّنه
وعانُدوه }قَالُوا اَي نُوُح َقْد َجاَدْلتَ َنا  -عليه السهالمُ -َوَمَكُروا َمْكرًا ُكبهارًا{ مكرًا عظيًما، فسخُروا من نوٍح 

 [32]هود:فََأْكثَ ْرَت ِجَدالََنا فَْأتَِنا ِبَا َتِعُداَن{ 
الكرباُء يوصوَن الضُّعفاَء، }ََل َتَذُرنه آَِلََتُكْم{ يعين لقوِل }َوقَالُوا ََل َتَذُرنه آَِلََتُكْم{ يوصي بعُضهم بعًضا، أو 

ٍس نوٍح، َل تذروا معبوداِتكم، }َوََل َتَذُرنه َودًّا َوََل ُسَواًعا َوََل يَ ُغوَث َويَ ُعوَق َوَنْسرًا{ وهذه كما قاَل ابُن عبها
ُن إليهم أْن اعمدوا إىل جمالِسهم الهيت كانوا أَساُء رجاٍل صاحلني من قوِم نوٍح، فلمها ماتُوا أوحى الشهيطا

َيلسوَن فيها وانصُبوا َلم فيها أنصااًب ومتاثيَل ففعُلوا فلمها هلَك ذلك اْليُل وجاَء اْليُل اآلخُر أوحى 
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الشهيطاُن إليهم أبنه هذه َلا شأٌن فأوحى إليهم فعبُدوها، وهذه بدايُة الشِ رِك ِف األرِض سبُبه الغلوُّ ِف 
( َوَقْد َأَضلُّوا َكِثريًا َوََل َتزِِد الظهالِِمنَي ِإَله َضاَلًَل{ هذه املعبوداُت 23الصهاحلني }َوََل يَ ُغوَث َويَ ُعوَق َوَنْسرًا )

 أصناٌم، متاثيُل أضلهْت كثريًا من قوِم نوٍح }َوََل َتزِِد الظهالِِمنَي ِإَله َضاَلًَل{
اِِتِْم أُْغرِقُوا{ يعين: بسبب خطيئاِِتم مجع خطيئٍة وهي الذهنُب }أُْغرِقُوا فَأُْدِخُلوا مثه قاَل تعاىل: }ممها َخِطيئَ 

ُهْم َمْن َأَخَذْتُه الصهْيَحُة وَ  ُهْم َمْن أَْرَسْلَنا َعَلْيِه َحاِصًبا َوِمن ْ ُهْم َمْن َخَسْفَنا ِبِه اَنرًا{ }َفُكالًّ َأَخْذاَن ِبَذْنِبِه َفِمن ْ ِمن ْ
ُهْم َمْن َأْغرَقْ َنا{ اأْلَْرَض  فقوُم نوٍح وفرعوَن وقومه أهلَكهم هللُا ابلغرِق، وَلذا قاَل تعاىل: [، 40]العنكبوت:َوِمن ْ

ُدوا ََلُْم ِمْن ُدوِن اَّللهِ أَْنَصارًا{ فماتُوا وهلُكوا عن آخرِهم}ممها  ، وقد فصهَل َخِطيَئاِِتِْم أُْغرِقُوا فَأُْدِخُلوا اَنرًا فَ َلْم َيَِ
 [12]القمر: هللاُ صفَة غرِقهم وأنه هللاَ فتَح أبواَب السهماِء ابملاِء }فَاْلت ََقى اْلَماُء َعَلى أَْمٍر َقْد ُقِدَر{

رًا{ وهذا فيه دعاٌء على قوِمه -عليه السهالمُ -وأيًضا يقوُل نوٌح  : }َربِ  ََل َتَذْر َعَلى اأْلَْرِض ِمَن اْلَكاِفرِيَن َدايه
م قد أغضُبوه وآَذوه مَع بذلِه اْلهَد العظيَم ِف دعوِتم، فلهذا دعا عليهم وقاَل: }َربِ  ََل َتَذْر َعَلى  ألَّنه

ُْم َعَصْوِن َوات هبَ ُعوا َمْن َلَْ اأْلَْرِض ِمَن اْلَكافِ  رًا{ يعين: َل تذْر منهم أحًدا، وقد قاَل قبَل ذلَك: }َربِ  ِإَّنه رِيَن َدايه
 يَزِْدُه َمالُُه َوَوَلُدُه ِإَله َخَسارًا{

رًا ) َذْرُهْم{ يعين: ترتُكهم وتبقيهم ( ِإنهَك ِإْن تَ 26}َوقَاَل نُوٌح َربِ  ََل َتَذْر َعَلى اأْلَْرِض ِمَن اْلَكاِفرِيَن َدايه
ِِتم َتبعوا آابَءه م على الكفر }ُيِضلُّوا ِعَباَدَك َوََل يَِلُدوا ِإَله فَاِجرًا َكفهارًا{ والعياُذ ابهلِل، وكأنهه َلحَظ أنه ذر ايه

حقِة خرٌي بل مَضوا على ما مضى والضهالل والفجوِر }َوََل يَِلُدوا ِإَله فَاِجرًا َكفهارًا{ َل يكْن ِف األجياِل الاله 
 عليه أسالفُهم وآابُؤهم.

 مثه ختَم قولَه عليِه السهالُم ابلدُّعاِء له ووالديه وللمؤمنني قاَل: }َربِ  اْغِفْر ِل َولَِواِلَديه ... َولِْلُمْؤِمِننيَ 
 ُمْؤِمًنا َولِْلُمْؤِمِننَي َواْلُمْؤِمَناِت َوََل َتزِِد الظهالِِمنَي ِإَله َواْلُمْؤِمَناِت{، }َربِ  اْغِفْر ِل َولَِواِلَديه َولَِمْن َدَخَل بَ ْييِتَ 

 تَ َبارًا{ يعين: هالًكا ودمارًا.
 

 )تفسرُي السعدي(
ٍد وعلى آِلِه  ًلُم على نبيِّنا حممَّ ًلُة والسَّ القارئ: بسِم هللِا الرَّمحِن الرَّحيِم، اْلمُد هلِل ربِّ العاَلمنَي، والصَّ

عديُّ   :رمَحُه هللاُ تعاىلوصحِبِه أمجعنَي، قاَل الشيُخ عبُد الرَّمحِن السَّ
مواِت الَِّت هَي أكرُب ِمن خلِق النَّاِس، فقاَل: }َأَلَْ تَ َرْوا َكْيَف َخَلَق اَّللَُّ  واستدلَّ أيًضا عليهم خبلِق السَّ

 َسْبَع ََسَاَواٍت ِطَباقًا{ أي: كلُّ َساٍء فوَق اْلخرى.
ْمَس ِسَراًجا{.}َوجَ   َعَل اْلَقَمَر ِفيِهنَّ نُورًا{ ْلهِل اْلرِض }َوَجَعَل الشَّ
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الَِّة على رمحِتِه وسعِة  مِس والقمِر الدَّ ففيِه تنبيٌه على عظِم خلِق هذِه اْلشياِء، وكثرِة املنافِع ِف الشَّ
 اَف ويُرَجى.إحسانِِه، فالعظيُم الرَّحيُم َيستحقُّ أْن يُعظََّم وُُيَبَّ ويُعَبَد وُيُ 

ُ َأنْ بَ َتُكْم ِمَن اْلْرِض نَ َباًًت{ حنَي خلَق أَبكم آدَم وأنتم ِف صلِبِه.  }َواَّللَّ
}ُثَّ يُِعيدُُكْم ِفيَها{ عنَد املوِت }َوُُيْرُِجُكْم ِإْخَراًجا{ للبعِث والنُّشوِر، فهَو الَّذي ميلُك اْلياَة واملوَت 

 والنُّشوَر.
ُ َجَعَل َلُكمُ   اْلْرَض ِبَساطًا{ أي: مبسوطًة مهيَّأًة لًلنتفاِع هبا. }َواَّللَّ

َها ُسُبًل ِفَجاًجا{ فلوَّل أنَُّه بسَطها، ملا أمكَن ذلَك، بل وَّل أمكَنهم حرثُها وغرُسها  }لَِتْسُلُكوا ِمن ْ
كوُن على ظهِرها.  وزرُعها، والبناُء، والسُّ

  والتَّذكرَي ما جنَع فيهم وَّل أفاَد.}قَاَل نُوٌح{ شاكًيا لربِِّه: إنَّ هذا الكًلَم والوعظَ 
ُعوا َمْن ََلْ َيِزْدُه َمالُُه َوَوَلُدُه ِإَّل َخَسارًا{ أي: عَصوا الرَّسولَ  ُْم َعَصْوِن{ فيما أمْرُِتم بِه }َوات َّب َ   النَّاصَح }ِإَّنَّ

، من قولِه: }أَلَْ تَ َرْوا َكْيَف...{ -عليه السهالم-كأنه الشهيَخ جعَل كله الكالِم املاضي من قوِل نوٍح الشيخ: 
ُ َجَعَل َلُكُم األْرَض ِبَساطًا{  إىل قولِه: }َواَّلله

الَّ على اخلرِي، واتَّبُعوا املأَل واْلشراَف الَّذين َل تزْدهم أمواُِلم  القارئ: أي: عَصوا الرَّسوَل النَّاصَح الدَّ
 وَّل أوَّلُدهم إَّلَّ خسارًا أي: هًلًكا وتفويًتا لألرَبِح فكيَف مَبن انقاَد ِلم وأطاَعهم؟!

.  }َوَمَكُروا َمْكًرا ُكبَّارًا{ أي: مكًرا كبريًا بليًغا ِف معاندِة اْلقِّ
رِك مزيِّننَي لُه: }َّل َتَذُرنَّ آِِلََتكُ  ِب على ما هم عليِه }َوقَاُلوا{ ِلم داعنَي إىل الشِّ ْم{ فدعوهم إىل التعصُّ

ا َوَّل ُسَواًعا  ُنوا آِلَتهم فقاُلوا: }َوَّل َتَذُرنَّ َودًّ رِك، وأَّلَّ َيَدعوا ما عليِه آَبُؤهم اْلقدموَن، ُثَّ عي َّ ِمن الشِّ
يطا ا ماُتوا زيََّن الشَّ ُن لقوِمهم أْن يصوِّرُوا صوَرهم َوَّل يَ ُغوَث َويَ ُعوَق َوَنْسًرا{ وهذِه أَساُء رجاٍل صاْلنَي َلمَّ

يطاُن: إنَّ  -بزعِمهم-لينشُطوا  على الطَّاعِة إذا رَأوها، ُثَّ طاَل اْلمُد، وجاَء غرُي أولئَك فقاَل ِلم الشَّ
لوَن هبم، وهبم ُيسَقوَن املطَر، فعبُدوهم، وِلذا أوصى رؤساُؤهم للتَّابعنَي ِلم  أسًلَفكم يعبدوََّنم، ويتوسَّ

 وا عبادَة هذِه اْلصناِم.أَّلَّ َيَدع
}َوَقْد َأَضلُّوا َكِثريًا{ أي: وقد أضلَّ الكباُر والرُّؤساُء بدعوِِتِم كثريًا ِمن اخللِق، }َوَّل َتزِِد الظَّاِلِمنَي ِإَّل 
، لكاَن مصلحًة، ولكْن َّل يزيدوَن بدعوِة الرُّؤساِء  هم حبقٍّ َضًلًَّل{ أي: لو كاَن ضًلُِلم عنَد دعويت إَّيَّ

نيويََّة واْلخرويََّة.إَّلَّ    ضًلًَّل أي: فلم يبَق حملٌّ لنجاِحهم وصًلِحهم، وِلذا ذكَر هللاُ عذاهَبم وعقوبَتهم الدُّ
فقاَل: }ِمَّا َخِطيَئاِِتِْم ُأْغرُِقوا{ ِف اليمِّ الَّذي أحاَط هبم }فَأُْدِخُلوا ََنرًا{ فذهَبْت أجساُدهم ِف الغرِق 

وهذا كلُُّه بسبِب خطيئاِِتم، الَِّت أًتهم نبيُّهم نوٌح ينذرُهم عنها، وُيربُهم وأرواُحهم للنَّاِر واْلرِق، 
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بشؤِمها ومغبَِّتها، فرفُضوا ما قاَل، حَّتَّ حلَّ هبم النَّكاُل، }فَ َلْم َيَُِدوا َِلُْم ِمْن ُدوِن اَّللَِّ َأْنَصارًا{ 
، وَّل أحَد يقدُر يعار   ُض القضاَء والقدَر.يَنصروََّنم حنَي نزَل هبم اْلمُر اْلمرُّ

بَب ِف  رًا{ يدوُر على وجِه اْلرِض، وذكَر السَّ }َوقَاَل نُوٌح َربِّ َّل َتَذْر َعَلى اْلْرِض ِمَن اْلَكاِفرِيَن َدَّيَّ
ارًا{ أي: بقاُؤهم مفسدٌة حمضةٌ  ، ِلم ذلَك فقاَل: }ِإنََّك ِإْن َتَذْرُهْم ُيِضلُّوا ِعَباَدَك َوَّل يَِلُدوا ِإَّل فَاِجًرا َكفَّ

هم، ومزاولِتِه ْلخًلِقهم، علَم بذلَك نتيجَة  ا قاَل نوٌح ذلَك، ْلنَُّه مَع كثرِة خمالطِتِه إَّيَّ ولغريِهم، وإَّنَّ
 أعماِِلم، فلهذا استجاَب هللاُ لُه دعوَتُه فأغرَقهم أمجعنَي وجَنا نوًحا وَمن مَعُه ِمن املؤمننَي.

 : ميكن: َنهى نوًحاالشيخ
 ًحا وَمن مَعُه ِمن املؤمننيَ القارئ: وجنَّى نو 

ِد حقِّهم وتقدمِي ِبرِّهم، ُثَّ ع َم }َربِّ اْغِفْر ِل َوِلَواِلَديَّ َوِلَمْن َدَخَل بَ ْيِِتَ ُمْؤِمًنا{ خصَّ املذكوريَن لتأكُّ مَّ
عاَء، فقاَل: }َولِْلُمْؤِمِننَي َواْلُمْؤِمَناِت َوَّل َتزِِد الظَّاِلِمنَي ِإَّل تَ َبارًا{ أ  ي: خسارًا ودمارًا وهًلًكا.الدُّ

 متَّ تفسرُي سورِة نوٍح، واْلمُد هلِل.
 اللههمه صلِ  وسلِ ْم على عبِدك ورسوِلك وعلى سائِر األنبياِء.الشيخ: 
 هل كاَن والدا نوٍح مسلَمنِي؟ طالب: 

 إبراهيَم أنه أابه كاَن عدوًّا هلِل هو األصُل، أقوُل: هو الظهاهُر وهللاُ أعلُم، خبالِف إبراهيَم ألانه علْمنا أنه الشيخ: 
َ َلُه أَنهُه َعُدوٌّ َّللِهِ َترَبهَأ ِمْنُه{ وَلذا اختلَف املفسِ روَن ِف قوِل إبراهيَم: }َربِ  اْجَعْليِن [، 114]التوبة: }فَ َلمها تَ َبنيه

رين [، 41-40]إبراهيم:َنا اْغِفْر ِل َولَِواِلَديه{ ( َرب ه 40ُمِقيَم الصهاَلِة َوِمْن ُذر ِيهيِت َرب هَنا َوتَ َقبهْل ُدَعاِء ) صاَر للمفسِ 
 فيها اختالٌف؛ ألنه والَدُه...، أو يكوُن هذا من اَلستغفاِر الهذي وعَد به أابُه.
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ُر(  )التَّفسرُي امليسَّ
ٍد،   وعلى آِلِه وأصحاِبِه أمجعنَي.القارئ: بسِم هللِا، واْلمُد هلِل، وصلَّى هللاُ وَسلََّم وَبرَك على نبيِّنا حممَّ

َناُه ِمنَّا ِرْزقًا َحَسًنا فَ ُهَو يُ ْنِفقُ قاَل هللُا تعاىل:   }َضَرَب اَّللَُّ َمَثًًل َعْبًدا َِمُْلوًكا ََّل يَ ْقِدُر َعَلى َشْيٍء َوَمْن َرزَق ْ
 [75]النحل: يَ ْعَلُموَن{ِمْنُه ِسرًّا َوَجْهًرا َهْل َيْستَ ُووَن اْْلَْمُد َّلِلَِّ َبْل َأْكثَ ُرُهْم ََّل 

رِك: رجًًل ِملوًكا عاجًزا عن التَّصرُِّف  َ فيِه فساَد عقيدِة أهِل الشِّ َّل ميلُك شيًئا، ضرَب هللُا مثًًل بنيَّ
ورجًًل آخَر حرًّا، لُه ماٌل حًلٌل رزََقُه هللُا بِه، ميلُك التَّصرَُّف فيِه، ويعطي منُه ِف اخلفاِء والعلِن، فهل 
يقوُل عاقٌل َبلتَّساوي بنَي الرَّجَلنِي؟ فكذلَك هللُا اخلالُق املالُك املتصرُِّف َّل يستوي مَع خلِقِه وعبيِدِه، 

بيَنهما؟ اْلمُد هلِل وحَدُه، فهَو املستِحقُّ للحمِد والثَّناِء، بل أكثُر املشركنَي َّل يعلموَن أنَّ فكيَف ُتَسوُّوَن 
 اْلمَد والنِّعمَة هلِل، وأنَُّه وحَدُه املستِحقُّ للعبادِة.

ْهُه ََّل َيَِْت }َوَضَرَب اَّللَُّ َمَثًًل رَُجَلنْيِ َأَحُدُُهَا َأْبَكُم ََّل يَ ْقِدُر َعَلى َشْيٍء َوُهَو َكلٌّ  َعَلى َمْوََّلُه َأيْ َنَما يُ َوجِّ
 [76]النحل: خبَرْيٍ َهْل َيْسَتِوي ُهَو َوَمْن َيَُْمُر َِبْلَعْدِل َوُهَو َعَلى ِصَراٍط ُمْسَتِقيٍم{

رِك رجَلنِي: أحُدُها أخرُس أصمُّ َّل يَ ْفَهُم وَّل يُ ْفِهُم، َّل يقدُر ع لى وضرَب هللُا مثًًل آخَر لبطًلِن الشِّ
منفعِة نفِسِه أو غريِِه، وهَو عبٌء ثقيٌل على َمن يَلي أمَرُه ويعولُُه، إذا أرسَلُه ْلمٍر يقضيِه َّل ينجُح، وَّل 
يعوُد عليِه خبرٍي، ورجٌل آخُر سليُم اْلواِس، ينفُع نفَسُه وغريَُه، َيمُر َبإلنصاِف، وهَو على طريٍق واضٍح 

نظِر العقًلِء؟ فكيَف ُتَسوُّوَن بنَي الصَّنِم اْلبكِم اْلصمِّ وبنَي هللِا  َّل ِعوَج فيِه، فهل يستوي الرَّجًلِن ِف
 القادِر املنِعِم بكلِّ خرٍي؟

يعين هذاِن مثالِن من أمثاِل القرآِن، مثالِن ضرََبما هللُا لإلله احلقِ  واملعبوِد الباطِل، فاهلُل تعاىل الرهبُّ الشيخ: 
، وما يعبُده املشركوَن ِف غايٍة من العجِز، فكيَف ُيسوهى املخلوُق ابخلالِق العظيُم املالُك املتصرِ ُف القادرُ 
فهذان مثالِن، بعُض [، 17]النحل: }أََفَمْن َُيُْلُق َكَمْن ََل َُيُْلُق أََفاَل َتذَكهُروَن{والهذي ُيلُق وَمن َل ُيلُق، 

ِد وهو هللاُ  رين يقوُل: مثالِن ملعبوِد املؤمِن املوحِ  ، ومعبوِد املشرِك الصهنم الهذي َل يسمُع وَل يبصُر وَل املفسِ 
ما مثالِن للمؤمِن والكافِر، يعين ُمثِ َل املؤمُن ِبن ابلرهجِل الهذي ميلُك ويتصرهُف وله قدرُُه،  ينفُع شيًئا، وقيَل: إَّنه

اًل َرُجَلنْيِ َأَحُدمُهَا أَْبَكُم ََل يَ ْقِدُر َعَلى والكافُر ُمثِ َل ابلهذي َل ينفُع وَل يقدُر على شيٍء، }َوَضَرَب اَّللهُ َمثَ 
ما مثالِن ملعبوِد املؤمِن واملشرِك، أو مها مثالِن للمؤمِن والكافِر.  َشْيٍء...{ الشهاهُد أنهُه قيَل: إَّنه

اَعِة ِإَّلَّ َكَلْمِح الْ القارئ:  َماَواِت َواْْلَْرِض َوَما َأْمُر السَّ َرُب ِإنَّ اَّللََّ َعَلى ُكلِّ }َوَّلِلَِّ َغْيُب السَّ َبَصِر َأْو ُهَو َأق ْ
 [77]النحل: َشْيٍء َقِديٌر{
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مواِت واْلرِض، وما شأُن القيامِة ِف سرعِة جميِئها إَّلَّ كنظرٍة  وهلِل سبحانَُه وتعاىل ِعْلُم ما غاَب ِف السَّ
 .سريعٍة َبلبصِر، بل هَو أسرُع ِمن ذلَك. إنَّ هللاَ على كلِّ شيٍء قديرٌ 

ْمَع َواْْلَْبَصاَر َواْْلَفْ  ًئا َوَجَعَل َلُكُم السَّ ِئَدَة َلَعلَُّكْم }َواَّللَُّ َأْخَرَجُكْم ِمْن بُُطوِن ُأمََّهاِتُكْم ََّل تَ ْعَلُموَن َشي ْ
 [78]النحل: َتْشُكُروَن{

ِة اْلمِل، َّل تدركوَن شيئً  ا ِمَّا حوَلكم، وجعَل وهللُا سبحانَُه وتعاىل أخرَجكم ِمن بطوِن أمهاِتكم بعَد مدَّ
مِع والبصِر والقلوِب؛ لعلَّكم تشكروَن هلِل تعاىل على تلَك النِّعِم، وتفردوَنُه  لكم وسائَل اإلدراِك ِمن السَّ

 عزَّ وجلَّ َبلعبادِة.
َماِء َما ميُِْسُكُهنَّ ِإَّلَّ اَّللَُّ ِإنَّ  َراٍت ِف َجوِّ السَّ   ِف َذِلَك آَلََّيٍت ِلَقْوٍم يُ ْؤِمُنوَن{}َأَلَْ يَ َرْوا ِإىَل الطَّرْيِ ُمَسخَّ

 [79]النحل:
ماِء واْلرِض أبمِر هللِا؟ ما ميسُكهنَّ عن  أَل ينظِر املشرِكوَن إىل الطَّرِي مذلًَّلٍت للطَّرياِن ِف اِلواِء بنَي السَّ

 واإلمساِك َلَدَّلَّلٌت لقوٍم الوقوِع إَّلَّ هَو سبحاَنُه مبا َخَلَقُه ِلا، وأقدَرها عليِه. إنَّ ِف ذلَك التَّذليلِ 
 يؤمنوَن مبا يرونَُه ِمن اْلدلَِّة على قدرِة هللِا.

وََّنَا يَ ْوَم َظْعِنُكْم َويَ ْوَم }َواَّللَُّ َجَعَل َلُكْم ِمْن بُ ُيوِتُكْم َسَكًنا َوَجَعَل َلُكْم  ِمْن ُجُلوِد اْْلَنْ َعاِم بُ ُيوًًت َتْسَتِخفُّ
 [80]النحل: ِإقَاَمِتُكْم َوِمْن َأْصَواِفَها َوَأْوََبِرَها َوَأْشَعاِرَها َأََثًَث َوَمَتاًعا ِإىَل ِحنٍي{

نتم مقيموَن ِف اْلضِر، وجعَل لكم وهللُا سبحانَُه جعَل لكم ِمن بيوِتكم راحًة واستقرارًا مَع أهليكم، وأ
ِف سفرِكم خياًما وقباًَب ِمن جلوِد اْلنعاِم، ُيَِفُّ عليكم مِحُْلها وقَت تَ ْرحاِلكم، وُيفُّ عليكم َنْصُبها 
ْحاِل، وجعَل لكم ِمن أصواِف الغنِم، وأوَبِر اإلبِل، وأشعاِر املعِز أَثًَث لكم ِمن  وقَت إقامِتكم بعَد الَّتَّ

ًى ووقٍت معلوٍم.أكسيٍة وأ  لبسٍة وأغطيٍة وفرٍش وزينٍة، تتمتَّعوَن هبا إىل أجٍل مسمَّ
ُم اْْلَرَّ َوَسَرابِيَل }َواَّللَُّ َجَعَل َلُكْم ِمَّا َخَلَق ِظًَلًَّل َوَجَعَل َلُكْم ِمَن اْْلَِباِل َأْكَناًَن َوَجَعَل َلُكْم َسَرابِيَل َتِقيكُ 

 [81]النحل:ِتمُّ نِْعَمَتُه َعَلْيُكْم َلَعلَُّكْم ُتْسِلُموَن{ َتِقيُكْم أبََْسُكْم َكَذِلَك يُ 
وهللُا جعَل لكم ما تستظلُّوَن بِه ِمن اْلشجاِر وغرِيها، وجعَل لكم ِف اْلباِل ِمن املغاراِت والكهوِف 

وِف وغرِيُها، حتفُظكم مِ  ن اْلرِّ أماكَن تلجؤوَن إليها عنَد اْلاجِة، وجعَل لكم ثياًَب ِمن القطِن والصُّ
والربِد، وجعَل لكم ِمن اْلديِد ما يَ ُردُّ عنكم الطَّعَن واْلذى ِف حروِبكم، كما أنعَم هللاُ عليكم هبذِه النِّعِم 

؛ لتستسلُموا ْلمِر هللِا وحَدُه، وَّل ُتشرُكوا بِه شيًئا ِف عبادتِِه. يِن اْلقِّ  يُِتمُّ نعمَتُه عليكم ببياِن الدِّ
َا َعَلْيَك اْلَبًَلُغ اْلُمِبنُي{ }فَِإْن تَ َولَّْوا فَ   [82]النحل:ِإَّنَّ
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دُ -فإْن أعرُضوا عنَك  بعَدما رَأوا ِمن اآلَّيِت فًل حتزْن، فما عليَك إَّلَّ البًلُغ الواضُح ملا  -َّي حممَّ
 ُأْرِسْلَت بِه، وأمَّا اِلدايُة فإلينا.

 [83]النحل: ُهُم اْلَكاِفُروَن{}يَ ْعرُِفوَن نِْعَمَت اَّللَِّ ُثَّ يُ ْنِكُروََّنَا َوَأْكثَ رُ 
ٍد  ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -يعرُف هؤَّلِء املشركوَن نعمَة هللِا عليهم إبرساِل حممَّ َتُه،  -َصلَّى اَّللَّ إليهم، ُثَّ َيحدوَن نبوَّ

تِِه، َّل املقرُّوَن بِه.  وأكثُر قوِمِه اْلاحدوَن لنبوَّ
 إىل هنا حسُبَك. الشيخ: 

داد النِ عم ِف هذه السُّورِة، هذه السُّورُة سورُة النِ عِم، ذكهَر جبملٍة منها ِف أوهَلا، وجبملٍة هذا أيًضا من مجلِة َتع
ُد هللُا على عباِده نعَمه، ففي أوهل السُّورِة  منها ِف وسِطها، وهكذا هنا ِف هذا املوضِع، ِف ثالثِة مواضَع يعدِ 

َها ََتُْكُلوَن{ }َواأْلَنْ َعاَم َخَلَقَها َلُكْم ِفيَها ِدْفءٌ  فذكَر منفعَة الدِ فِء جبلوِدها وأصواِفها، [ 5]النحل: َوَمَناِفُع َوِمن ْ
{وذكَر نعمَة الوقايِة من احلرِ  ِف هذا املوضِع  النِ عمَتنِي: نعمَة الوقايِة فذكَر [ 81]النحل: }َسرَابِيَل َتِقيُكُم احْلَره

من الربِد والوقاية من احلرِ  ِبا خلَق َلم من هذه النِ عم من جلوِد األنعاِم ومن أصواِفها وأوابرِها وأشعارِها، وكلُّ 
يِن له  هذا املقصوُد منه التهذكرُي بقدرة هللِا وحكمِته ورمحِته واألمر بعبادتِه سبحانَه وتعاىل، وإخالُص الدِ 

َل ُه على ما أنعَم وتفضهَل }َوَلِكنه َأْكثَ َر النهاِس ََل َيْشُكُروَن{، }َوَلِكنه َأْكثَ َر النهاِس ََل يُ ْؤِمُنوَن{ وَل حو وشكرُ 
 وَل قوهَة إَله ابهلِل.
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واعِق املُرسَلِة(  )خُمتَصُر الصَّ
ًلُة  ٍد، القارئ: بسِم هللِا الرَّمحِن الرَّحيِم، اْلمُد هلِل، والصَّ ًلُم على رسوِل هللِا، سيِِّدَن ونبيِّنا حممَّ والسَّ
 :رمَحُه هللاُ تعاىلوعلى آِلِه وصحِبِه أمجعنَي، قاَل شيُخ اإلسًلِم ابُن القيِِّم 

ِه، َوِِلََذا َكَتَب َعَلى اْلَوْجُه اْْلَاِدَي َعَشَر: َأنَّ الرَّبَّ َيْسَتِحيُل َأْن َيُكوَن ِإَّلَّ رَِحيًما، فَ َرمْحَُتُه ِمْن َلَوازِِم َذاتِ 
يُ َقاَل: ِإنَُّه ََلْ  نَ ْفِسِه الرَّمْحََة، َوَلَْ َيْكُتْب َعَلى نَ ْفِسِه اْلَغَضَب، فَ ُهَو َلَْ يَ َزْل َوََّل يَ َزاُل رَِحيًما، َوََّل ََيُوُز َأنْ 

 َأنَُّه َكَتَب َعَلى نَ ْفِسِه اْلُعُقوبََة َواْلَغَضَب، َوََّل َأنَّ يَ َزْل َوََّل يَ َزاُل َغْضَباَن، َوََّل َأنَّ َغَضَبُه ِمْن َلَوازِِم َذاتِِه، َوََّل 
ْل قَ ْوَلُه  َفاَعِة: -َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -َغَضَبُه يَ ْغِلُب َرمْحََتُه َوَيْسِبُقَها، َوَتََمَّ )ِإنَّ َرّبِّ َقْد  ِف َحِديِث الشَّ

َلُه(َغِضَب اْليَ ْوَم َغَضًبا َلَْ يَ ْغَضْب  َلُه ِمثْ َلُه َوَلْن يَ ْغَضَب بَ ْعَدُه ِمث ْ ِديِد ََّل  قَ ب ْ فَِإَذا َكاَن َذاُت اْلَغَضِب الشَّ
َا ُسعَِّرْت ِبَغَضِب اْْلَبَّاِر ت َ  َا ِإَّنَّ َباَرَك َوتَ َعاىَل، فَِإَذا َيُدوُم َوََّل َيْسَتِمرُّ َبْل يَ ُزوُل، َوُهَو الَِّذي َسعََّر النَّاَر، فَِإَّنَّ

َبُب الَِّذي َسعََّرَها، َفَكْيَف ََّل ُتْطَفأُ، َوَقْد َطِفَئ َغَضُب الرَّبِّ َوزَاَل.زَالَ    السَّ
الرَِّضا، َكَما يَ ُقوُل َِلُْم َوَهَذا خبًَِلِف ِرَضاُه فَِإنَُّه ِمْن َلَوازِِم َذاتِِه َدائٌِم ِبَدَواِمَها، َوِِلََذا َداَم نَِعيُم َأْهِل اْْلَنَِّة وَ 

ى َبنْيَ ُموَجِب ِرَضاُه َوُموَجِب  )ِإِّنِ ُأِحلُّ َعَلْيُكْم ِرْضَواِن َفًَل َأْسَخُط َعَلْيُكْم َأَبًدا(نَِّة: ِف اْلَْ  َفَكْيَف ُيَسوَّ
َواِم، َوَلَْ    َيْسَتِو اْلُموِجَباِن.ُسْخِطِه ِف الدَّ

سبحاَن هللا العظيم، هذا كلُّه وجهُة نظٍر عنَده، توجٌُّه واستنباٌط، فاهللُ هو الهذي قاَل ِف اْلنهة والنهار: الشيخ: 
من -ار }َخاِلِديَن ِفيَها أََبًدا{ يعين: املسلمون وأهُل السُّنهِة ما قالوا هذا من عنِدهم، ما سوهوا بنَي اْلنهة والنه 

ا قالوا ذلَك إميااًن خبربِه سبحانَه وتعاىل، كلُّها أموٌر...، يعين كلُّ هذِه الوجوه  -عنِد أنفِسهم ِف الدهوام، إَّنه
أموٌر عقليهٌة، وجوٌه عقليهٌة، وحكمُة هللِا َل ُتضُع وَل تنحصُر ِف معقوَلِت النهاِس، فليَس كلُّ ما َل نعقُله 

  حكيٌم عليٌم.وندرُك حكمَته ننفيه، هللاُ 
 

ِديَد ِبَذِلَك اْليَ ْوِم قَ يََّد اْلَعَذاَب اْلُمرَ  تََّب َعَلْيِه ِبِه َكَما القارئ: اْلَوْجُه الثَّاِنَ َعَشَر: َأنَُّه َكَما قَ يََّد اْلَغَضَب الشَّ
َوقَ ْوِلِه: [ 65]الزخرف:  َعَذاِب يَ ْوٍم َألِيٍم{}فَاْختَ َلَف اْْلَْحَزاُب ِمْن بَ ْيِنِهْم فَ َوْيٌل لِلَِّذيَن ظََلُموا ِمنْ ِف قَ ْوِلِه: 

َفَجَعَل اْلَعَذاَب َواْلَمْشَهَد َواِقَعنْيِ ِف َذِلَك اْليَ ْوِم  [37]مرمي: }فَ َوْيٌل لِلَِّذيَن َكَفُروا ِمْن َمْشَهِد يَ ْوٍم َعِظيٍم{
 اْلَعِظيِم، َبْل َجَعَل اْلَعَذاَب يَ ْوَم اْلَعَذاِب أََبًدا.

ْيِء اْْلََبِديِّ الَِّذي ََّل يَ ْفََن َوََّل يَِبيُد: ِإنَُّه َعَمُل يَ ْوٍم، َوَطَعاُم يَ ْوٍم، َوَعَذاُب يَ ْومٍ َوََّل ي ُ  ، َوََلْ َقاُل ِف الشَّ
تَ َقْص َهَذا ِبَقْوِلِه ُسْبَحانَُه:  {يُ ن ْ }ِإَنَّ َأْرَسْلَنا  َوََّل ِبَقْوِلِه: [38]القمر: }َوَلَقْد َصبََّحُهْم ُبْكَرًة َعَذاٌب ُمْسَتِقرٌّ

 } فَِإنَّ اْسِتْقَرارَُه َواْسِتْمَرارَُه ََّل يَ ْقَتِضي َأَبِدي ََّتُه لَُغًة َوََّل  [19]القمر:َعَلْيِهْم ِرًُيا َصْرَصًرا ِف يَ ْوِم ََنٍْس ُمْسَتِمرٍّ



يخ عبدالّرحمن بن ناصر البّراك  هـ 1439
ّ

 مؤسسة وقف الش

 

 10 اللجنة العلمية|  إعداد

 

}َونُِقرُّ ِف اْْلَْرَحاِم َما َنَشاُء{ تَ َقرُّ اْْلَِننِي ِبَقْوِلِه: ُعْرفًا َوََّل َعْقًًل، َوَقْد َأْخرَبَ ُسْبَحانَُه َعْن َبْطِن اْْلُمِّ َأنَُّه ُمسْ 
َكاَن َسَواٌء  [ 98]اْلنعام: }َوُهَو الَِّذي َأْنَشَأُكْم ِمْن نَ ْفٍس َواِحَدٍة َفُمْستَ َقرٌّ َوُمْستَ ْودٌَع{َوقَاَل تَ َعاىَل: [ 5]اْلج:

نْ َيا َوَداَر اْلرَبْزَخِ  ، َكَما ِهَي اْلُمْستَ َقرُّ ُصْلَب اْْلَِب َواْلُمْستَ ْودَُع َبْطَن اْْلُمِّ َأْو َعْكَس َذِلَك، َأْو َداَر الدُّ
، وََكَذِلَك اْلُمسْ  َقرُّ ََّل َيُدلُّ َعَلى َأنَُّه َأَبِديٌّ رِيَن ِف اآْليَِة، فَاْلُمْست َ َتِمرُّ ََّل َيُدلُّ َعَلى اْْلََبِديَِّة. َأقْ َواُل اْلُمَفسِّ

 فَاْسِتْقَراُر ُكلِّ َشْيءٍ 
صحيٌح "ََل َيُدلُّ َعَلى اأْلََبِديهِة" لكن جاَء ما يدلُّ على األبديهة، صحيٌح َل يستنبط األبديهة من لفِظ الشيخ: 

، علْمنا األبديهة من التهصريح ابلتهأبيد، }َخاِلِديَن فِ  يَها أََبًدا{ سبحاَن هللا العظيم! سبحاَن هللا، ال ُمستَ َقرِ 
}ُكلهَما َخَبْت زِْداَنُهْم قولُه تعاىل:  -أعوُذ ابهلل من النهار-سبحاَن هللا العظيم! ومن أدلهِة دواِمها دوام النهار 

َما َخَبْت{ فمن يقوُل بفناِئها  }ُكلهَما َخَبْت{ و "كلهما" يفيُد التهكراَر واَلستمراَر، }ُكله [، 97]اإلسراء: َسِعريًا{
ا ُتبو ِف حني وَل تُزاُد بل تبقى خابئًة، وهللاُ تعاىل يقوُل: }ُكلهَما َخَبْت{، }ُكلهَما َخَبْت  كالُمه يقتضي أَّنه

 ، نسأُل هللاَ العافيَة.إانه هلِل وإانه إليه راجعون[ 30]النبأ: }َفُذوقُوا فَ َلْن نَزِيدَُكْم ِإَله َعَذااًب{زِْداَنُهْم َسِعريًا{، 
 

قَاَمِة، القارئ: فَاْسِتْقَراُر ُكلِّ َشْيٍء َواْسِتْمَرارُُه َوَدَواُمُه َوُخُلوُدُه َوثَ َباتُُه حبََسِب َما يَِليُق ِبِه ِمَن اْلب َ  َقاِء َواإْلِ
ْبٍث ََّل انِْتَهاَء َلُه، َوَتَِْويُل اآْليَِة ِعْنَد َمْن َوَهَذا ََّل يُ َقاُل ِف لُ  [23]النبأ: }ََّلبِِثنَي ِفيَها َأْحَقاًَب{َوقَاَل تَ َعاىَل: 

ُْم يَ ْلبَ ُثوَن ِفيَها َأْحَقاًَب ََّل َيُذوُقوَن ِفيَها بَ ْرًدا َوََّل َشَراًَب، َأْي: ََّل َيُذوُقوَن ِف تِ  ْلَك اْْلَْحَقاِب بَ ْرًدا َتََوََِّلَا َأَّنَّ
ًئا، فَإِ  َراَب بَ ْعَد ُمِضيِّ تِْلَك َوََّل َشَراًَب: ََّل يُِفيُدُهْم َشي ْ ُْم َيُذوُقوَن اْلرَبَْد َوالشَّ نَُّه يَ ْلَزُم َعَلى َتَِْويِلِه َأَّنَّ

ُهُم اْلَعَذاُب. َراَب انْ َقَطَع َعن ْ  اْْلَْحَقاِب، َوَمََّت َذاُقوا اْلرَبَْد َوالشَّ
َقِطٍع، َوَأنَُّه َما ِمْن نَ َفاٍد، اْلَوْجُه الثَّاِلَث َعَشَر: َأنَُّه ُسْبَحانَُه َوتَ َعاىَل َيْذُكُر نَعِ  يَم َأْهِل اْْلَنَِّة فَ َيِصُفُه أِبَنَُّه َغرْيُ ُمن ْ

ُل َكَقْولِ  }فََأمَّا الَِّذيَن َشُقوا َفِفي ِه: َوَيْذُكُر ِعَقاَب َأْهِل النَّاِر ُثَّ ُُيْرِبُ َمَعُه َأنَُّه فَ عَّاٌل ِلَما يُرِيُد َأْو يُْطِلُقُه، فَاْْلَوَّ
َماَواُت َواْْلَْرُض ِإَّلَّ َما َشاَء رَبَُّك ِإنَّ ال  رَبََّك فَ عَّاٌل نَّاِر َِلُْم ِفيَها زَِفرٌي َوَشِهيٌق * َخاِلِديَن ِفيَها َما َداَمِت السَّ

َماَواُت َواْْلَ  ْرُض ِإَّلَّ َما َشاَء رَبَُّك ِلَما يُرِيُد * َوَأمَّا الَِّذيَن ُسِعُدوا َفِفي اْْلَنَِّة َخاِلِديَن ِفيَها َما َداَمِت السَّ
}َهَذا ِذْكٌر َوِإنَّ ِلْلُمتَِّقنَي َْلُْسَن َمآٍب * َجنَّاِت َوَأمَّا الثَّاِن فَ َقْولُُه: [ 108-106]هود:َعطَاًء َغرْيَ جَمُْذوٍذ{ 

ِثريٍَة َوَشَراٍب * َوِعْنَدُهْم قَاِصَراُت الطَّْرِف َعْدٍن ُمَفتََّحًة َِلُُم اْْلَبْ َواُب * ُمتَِّكِئنَي ِفيَها َيْدُعوَن ِفيَها ِبَفاِكَهٍة كَ 
}َهَذا ُثَّ قاَل ِف أهِل النَّاِر:  َأتْ َراٌب * َهَذا َما ُتوَعُدوَن لِيَ ْوِم اْلَِْساِب * ِإنَّ َهَذا َلِرْزقُ َنا َما َلُه ِمْن نَ َفاٍد{

}ِإنَّ َذِلَك َْلَقٌّ ََتَاُصُم َأْهِل ِإىَل قَ ْوِلِه تَ َعاىَل:  ْئَس اْلِمَهاُد{َوِإنَّ لِلطَّاِغنَي َلَشرَّ َمآٍب * َجَهنََّم َيْصَلْوََّنَا فَبِ 
 َوََلْ يَ ُقْل ِفيِه َما قَاَلُه ِف النَِّعيِم.[ 56-49]ص: النَّاِر{
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 َِبلتَّْأبِيِد، َوَيْذُكُر َمَعُه ُخُلوَد َأْهِل َوَقرِيٌب ِمْن َهَذا َأنَُّه ُسْبَحانَُه َوتَ َعاىَل َيْذُكُر ُخُلوَد َأْهِل النَِّعيِم ِفيِه، فَ يُ َقيُِّدهُ 
}ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن َأْهِل اْلِكَتاِب اْلَعَذاِب، َفًَل يُ َقيُِّدُه َِبلتَّْأبِيِد، َبْل يُْطِلُقُه، َوَهَذا َكَقْوِلِه تَ َعاىَل: 

اِْلَاِت ُأولَِئَك  َواْلُمْشرِِكنَي ِف ََنِر َجَهنََّم َخاِلِديَن ِفيَها ُأولَِئكَ  ُهْم َشرُّ اْلرَبِيَِّة * ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ
ُ  ُهْم َخرْيُ اْلرَبِيَِّة * َجَزاُؤُهْم ِعْنَد َرهبِِّْم َجنَّاُت َعْدٍن ََتِْري ِمْن حَتِْتَها اْْلََّْنَاُر َخاِلِديَن ِفيَها َأَبًدا َرِضَي اَّللَّ

ُهْم َوَرُضوا َعنْ   [8-6]البينة: ُه َذِلَك ِلَمْن َخِشَي رَبَُّه{َعن ْ
َتِقُض َهَذا ِبَقْوِلِه:  فَِإنَّ  [23]اْلن: }َوَمْن يَ ْعِص اَّللََّ َوَرُسوَلُه فَِإنَّ َلُه ََنَر َجَهنََّم َخاِلِديَن ِفيَها َأَبًدا{َوََّل يَ ن ْ

َها َوَدوَ  ُْم َخاِلُدوَن ِفيَها َأَبًدا َما َداَمْت َتَْبِيَد اخْلُُلوِد ِفيَها ََّل َيْستَ ْلزُِم َأَبِدي َّت َ اَم بَ َقائَِها، َبْل َيُدلُّ َعَلى َأَّنَّ
َا ََبِقَيٌة َأبَ  ًدا، َوفَ رََّق َبنْيَ َكَذِلَك، فَاْْلََبُد اْسِتْمَرارُُهْم ِفيَها َما َداَمْت َمْوُجوَدًة، َوُهَو ُسْبَحانَُه َلَْ يَ ُقْل: ِإَّنَّ

 ُه.اْْلَْمَرْيِن فَ َتَأمَّلْ 
َقِطٌع، َكَقْوِلِه َعِن اْليَ ُهوِد:  َمْت َعَلى َأنَّ التَّْأبِيَد َقْد َجاَء ِف اْلُقْرآِن ِفيَما ُهَو ُمن ْ ْوُه َأَبًدا مبَا َقدَّ }َوَلْن يَ َتَمن َّ

 [95]البقرة: َأْيِديِهْم{
ْوَن اْلَمْوَت ِحنَي يَ ُقوُلونَ َوَهَذا  نْ َيا، َوِإَّلَّ فَ ُهْم ِف النَّاِر يَ َتَمن َّ َة َحَياِِتِْم ِف الدُّ َا ُهَو َأَبٌد ُمدَّ }ََّي َماِلُك : ِإَّنَّ

َنا رَبَُّك{ َأْشَهُر ِمْن َأْن ُتْذَكَر َوقَ ْوُل اْلَعَرِب: ََّل َأفْ َعُل َهَذا َأَبًدا، َوََّل َأتَ َزوَُّج َأَبًدا،  [77]الزخرف: لِيَ ْقِض َعَلي ْ
ُة ُعُمِرِهْم، فَ َهَكَذا اْْلََبُد ِف  َقِطَعًة، َوِهَي َأَبُد اْْلََياِة َوُمدَّ ًة ُمن ْ َا يُرِيُدوَن ُمدَّ  اْلَعَذاِب ُهَو َأَبٌد َشَواِهُدُه، َوِإَّنَّ

َة بَ َقاِء النَّاِر َوَدَواِمَها.  ُمدَّ
إَله أْن يدله دليٌل، ولو كاَن أنهه َيوُز أن ينقطَع، لكن األصل فيه الوصُف ابألبِد يقتضي األبديهة الشيخ: 

[، 95]البقرة: }َوَلْن يَ َتَمن هْوُه أََبًدا{الدهوام }َخاِلِديَن ِفيَها أََبًدا{ أبًدا، إَله أْن يدله دليٌل، فقولُُه تعاىل ِف اليهوِد: 

م سيتمنهونه، سيتمنهون املو  ليل أَّنه َنا َربَُّك{َت ِف انِر جهنهم ويقولون: علْمنا ابلده  }اَي َماِلُك لِيَ ْقِض َعَلي ْ
 .[77]الزخرف:

 
َقاِء َداِئَمًة َدَواَم َداِر النَِّعيِم، َوَعَذاُب َأهْ  ِلَها ِفيَها القارئ: اْلَوْجُه الرَّاِبَع َعَشَر: َأنَُّه َلْو َكاَنْت َداُر الشَّ

ِبَدَواِمِه َلَْ َتُكِن الرَّمْحَُة َغالَِبًة ِلْلَغَضِب، َبْل َيُكوُن اْلَغَضُب َقْد َغَلَب الرَّمْحََة،  ُمَساِوًَّي لَِنِعيِم َأْهِل اْْلَنَّةِ 
ْأُن ِف بَ َياِن اْلُمًَلَزَمِة، َوَأمَّا انِْتَفاُء الًلَّ  زِِم َيُدلُّ َعَلى اْنِتَفاِء َمْلُزوِمِه، َوالشَّ  َدلَّ زِِم َفظَاِهٌر، َوَقدْ َوانِْتَفاُء الًلَّ

ِتِه ِمْن َحِديِث َأّب ُهَريْ َرَة َعِن النَِّبِّ  َفُق َعَلى ِصحَّ َأنَُّه قَاَل:  -َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -َعَلْيِه اْْلَِديُث اْلُمت َّ
ا َقَضى اَّللَُّ اخْلَْلَق َكَتَب ِف ِكَتاٍب فَ ُهَو ِعْنَدُه فَ ْوَق اْلَعْرِش: ِإنَّ َرمْحَِِت ت َ  ، َوبَ َياُن اْلُمًَلَزَمِة َأنَّ ْغِلُب()َلمَّ

ِحيِح  َقاِء َأْضَعاُف َأْهِل النَِّعيِم، َكَما ثَ َبَت ِف الصَّ ِبنَي ِف َداِر الشَّ )ِإنَّ اَّللََّ تَ َعاىَل يَ ُقوُل: ََّي آَدُم، اْلُمَعذَّ
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ُقوُل:  َعَث ِمْن ُذرِّيَِّتَك بَ ْعَث افَ ي َ ُقوُل: ِإنَّ اَّللََّ َيَُْمُرَك َأْن تَ ب ْ رْيُ ِف َيَدْيَك، فَ ي َ ْيَك َوَسْعَدْيَك َواخلَْ لنَّاِر، لَب َّ
، َوَما بَ ْعُث النَّاِر؟ فَ يَ ُقوُل: ِمْن ُكلِّ َأْلٍف ِتْسُعِماَئٍة َوِتْسَعٌة َوِتْسُعوَن ِإىَل النَّارِ  ُقوُل: َرّبِّ  َوَواِحٌد ِف اْْلَنَِّة( فَ ي َ

َحابَُة: ََّي َرُسوَل اَّللَِّ َوَأي َُّنا َذِلَك اْلَواِحُد؟ فَ َقاَل:  )ِإنَّ َمَعُكْم َخِليَقَتنْيِ َما َكانَ َتا َمَع َشْيٍء ِإَّلَّ فَ َقاَل الصَّ
 َكث ََّرًَتُه: َيَُْجوَج َوَمْأُجوَج(.

َا َدَخُلوَها َِبْلَغَضِب، فَ َلْو َداَم َهَذا اْلَعَذاُب َدَواَم النَِّعيِم فَ َعَلى َهَذا َأْهُل اْْلَنَِّة ُعْشُر ُعْشِر أَ  ْهِل النَّاِر، َوِإَّنَّ
َها َوَساَواُه ِف ُوُجوِدِه َلَكاَنِت اْلَغَلَبُة لِْلَغَضِب، َوَهَذا خبًَِلِف َما ِإَذا َكاَنِت الرَّمْحَُة ِهَي اْلَغالَِبَة  فَِإنَّ َغَلبَ ت َ

ِِتِْم.تَ ْقَتِضي ن ُ  ِبنَي َأْو ُمدَّ  ْقَصاَن َعَدِد اْلُمَعذَّ
نْ َيا ِمثَاًَّل َوُأَّْنُوَذًجا َوِعرْبًَة ِلَما أَ  ُحُه اْلَوْجُه اخْلَاِمَس َعَشَر: َأنَّ اَّللََّ تَ َعاىَل َجَعَل الدُّ ْخرَبَ ِبِه ِف اآْلِخَرِة، يُ َوضِّ

اِِتَا َوَما ِفيَها ِمَن النَّ ِة َوالنَّاِر َفَجَعَل آََّلَمَها َوَلذَّ َهِب َواْلِفضَّ ِعيِم َواْلَعَذاِب َوَما ِفيَها ِمَن الثَِّماِر َواْْلَرِيِر، َوالذَّ
اِر َرمْحََتُه َتْذِكَرًة َوِمثَاًَّل َوِعرْبًَة، لَِيْسَتِدلَّ اْلِعَباُد مبَا َشاَهُدوُه َعَلى َما ُأْخرِبُوا ِبِه، َوَقْد َأنْ َزَل ِف هَ  ِذِه الدَّ

َر ِْلَْهِل الرَّمْحَِة َأْسَباَب الرَّمْحَِة، َوِْلَْهِل اَوَغضَ  ْلَغَضِب َبُه، َوَأْجَرى َعَلْيِهْم آََثَر الرَّمْحَِة َواْلَغَضِب، َوَيسَّ
َل َوالزََّواَل ِلَما َأْسَباَب اْلَغَضِب، ُثَّ َجَعَل ُسْبَحانَُه اْلَغَلَبَة َواْلَعاِفَيَة ِلَما َكاَن َعْن َرمْحَِتِه، َوَجَعَل اَِّلْضِمْحًَل 

َها َأْن تَ ْغِلَب آَثَ  ُ َوَمْن َعَلي ْ نْ َيا ِإىَل َأْن يَرِثَ َها اَّللَّ َر َغَضِبِه َوَلْو ِف َكاَن َعْن َغَضِبِه َفًَل ُبدَّ ِمْن ِحنِي قَاَمِت الدُّ
َة، َواْلَعاِفَيُة اْلبَ  دَّ رَّ َوَأْهَلُه، َوِإْن ُأِديُلوا َأْحَياًَن اْلَعاِقَبِة، َفًَل ُبدَّ َأْن يَ ْغِلَب الرََّخاُء الشِّ رْيُ َوَأْهُلُه الشَّ ًَلَء، َواخلَْ

رِّ فَِإنَّ اْلَغَلَبَة اْلُمْسَتِقرََّة الثَّابَِتَة ِلْلَحقِّ َوَأْهِلِه، َوآِخُر َأْمِر اْلُمْبِطِلنَي الظَّاِلِمنَي ِإىَل َزوَ  اٍل َوَهًَلٍك، َفَما قَاَم لِلشَّ
}َوَلَقْد ىَل: ْيٌش ِإَّلَّ َأقَاَم اَّللَُّ ُسْبَحانَُه لِْلَحقِّ َجْيًشا َيْظَفُر ِبِه َوَيُكوُن َلُه اْلُعُلوُّ َواْلَغَلَبُة، قَاَل تَ َعاَواْلَباِطِل جَ 

ُْم َِلُُم اْلَمْنُصورُوَن * َوِإنَّ ُجْنَدََن َِلُُم اْلغَ  -171]الصافات: الُِبوَن{َسبَ َقْت َكِلَمتُ َنا ِلِعَباِدََن اْلُمْرَسِلنَي * ِإَّنَّ

اِر، ف َ [ 173 َهَكَذا َفَكَما َغَلَبِت الرَّمْحَُة َغَلَبْت ُجُنوُدََن، َوِإَذا َكاَن َهَذا ُمْقَتَضى مَحِْدِه َوِحْكَمِتِه ِف َهِذِه الدَّ
 ِف َداِر اْْلَقِّ اْلَمْحِض َتُكوُن اْلَغَلَبُة ِلَما َخَلَق َِبلرَّمْحَِة َواْلبَ َقاِء َِلَا.

، َوُهَو اْلُمَهْيِمُن َعَلْيِه، الَّذِ  رِّ رْيَ ُهَو اْلغَاِلُب لِلشَّ ي َلْو َدَخَل ُجْحَر َوِسرُّ َهَذا اْلَوْجِه َوَما يَ تَِّصُل ِبِه َأنَّ اخلَْ
رِّ َدْوَلٌة َوَصْوَلٌة ِْلِكْ  َُه، َوِإَذا َكاَنْت لِلشَّ َمٍة َمْقُصوَدٍة ِلَغرْيَِها َقْصَد َضبٍّ َلَدَخَل َخْلَفُه َحَّتَّ ُُيِْرَجُه َويُ َغريِّ

رْيُ َمْقُصوٌد َمْطُلوٌب لِنَ ْفِسِه َقْصَد اْلَغاََّيِت.  اْلَوَساِئِل، فَاخلَْ
اِدَس َعَشَر: َقى ِفيَها َفْضٌل، فَ يُ ْنِشُئ اَّللَُّ َِلَا َخْلًقا  اْلَوْجُه السَّ ِحيِح َأنَّ اْْلَنََّة يَ ب ْ َأنَُّه َقْد ثَ َبَت ِف الصَّ

ْحَساِن َوالرَّمْحَِة، فَِإَذا َكاَن ُوُجو ُيْسكِ  ُهْم، حَمَبًَّة ِمْنُه ِلْلُجوِد َواإْلِ َها ِبَغرْيِ َعَمٍل َكاَن ِمن ْ ُدُه َوَرمْحَُتُه َقِد نُ ُهْم ِإَّيَّ
ُهْم َوََّل َمْعرَِفٍة َوََّل ِإق ْ  ِم َعَمٍل ِمن ْ َراٍر، َفَما اْلَماِنُع َأْن ُتْدِرَك َرمْحَُتُه اقْ َتَضَيا َأْن َيْدُخَل َهُؤََّلِء اْْلَنََّة ِبَغرْيِ تَ َقدُّ

نْ َيا، َواْعََّتََف أبنَُّه رَبُُّه َوَماِلُكُه، َواْكَتَسَب َما َأْوَجَب َغَضَبُه َعَليْ  ِه، فَ َعاقَ َبُه مبَا َمْن َقْد َأقَ رَّ ِبِه ِف َداِر الدُّ
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وَن، اْكَتَسَبُه، َوَعرََّفُه َحِقيَقَة َما اْجََّتََحُه َوَأْشهَ  اِدُقوَن اْلُمِحقُّ َدُه َأنَُّه َكاَن َكاِذًَب ُمْبِطًًل، َوَأنَّ ُرُسَلُه ُهُم الصَّ
ا ُُيْرُِج اْلِكرُي َفَشِهَد َذِلَك َوَأقَ رَّ َعَلى نَ ْفِسِه َوتَ َقطََّعْت نَ ْفُسُه َحْسَرًة َوَنَدًما، َوَأْخَرَجِت النَّاُر ِمْنُه َخبَ َثُه َكمَ 

 َخَبَث اْْلَِديِد.
ُهْم، َكَما قَاَل تَ َعاىَل: وَ  ْصَراُر ََّل يَ ُزوُل َعن ْ }َوَلْو رُدُّوا َلَعاُدوا ِلَما َُّنُوا َعْنُه{ ََّل يُ َقاُل: اخْلََبُث ََّل يُ َفارِقُ ُهْم َواإْلِ

ا[ 28]اْلنعام: نْ َيا َلمَّ ُهُم اْلَعَذاُب َتَُِد ُعْقَدَة  فَِإنَّ َهَذا لَْيَس ِف ُحْكِم الطَِّبيَعِة اْْلَيَ َوانِيَِّة، َوِِلََذا ِف الدُّ مَيَسُّ
ُهْم َواْنَكَسَرْت ََنَْوُة اْلَباِطِل َوَلِكْن ََلْ َتْظَهْر قُ ُلوهُبُْم ِبَذِلَك َوْحَدُه. ْصَراِر َقِد اَْنَلَّْت َعن ْ  اإْلِ

تَ َنا َذِلَك قَ ْبَل ُدُخوِل النَّاِر فَ َقاُلوا: فَ  [28]اْلنعام: }َوَلْو رُدُّوا َلَعاُدوا ِلَما َُّنُوا َعْنُه{َوَأمَّا قَ ْولُُه تَ َعاىَل:  }ََّي لَي ْ
َب ِِبََّيِت رَبَِّنا َوَنُكوَن ِمَن اْلُمْؤِمِننَي * َبْل َبَدا َِلُْم َما َكانُوا ُُيُْفوَن ِمْن قَ ْبلُ  َوَلْو رُدُّوا َلَعاُدوا  نُ َردُّ َوََّل ُنَكذِّ

ُْم َلَكاِذبُوَن{  َوَهَذا ِإْخَباٌر َعْن َحاِِلِْم قَ ْبَل َأْن َيْدُخُلوا النَّاَر، َوقَ ْبَل َأْن [ 28-27ْلنعام:]اِلَما َُّنُوا َعْنُه َوِإَّنَّ
اَلُة َهِذِه َلَعاُدوا ُتِذيَب ُْلُوَمُهْم َونُ ُفوَسُهُم الَِِّت َنَشَأْت َعَلى اْلُكْفِر، َفاخْلََبُث بَ ْعُد َكاِمٌن ِفيَها، فَ َلْو رُدُّوا َواْلَْ 

، َوتُ ْنِضُج ْنُه، َواْلِْْكَمُة َوالرَّمْحَُة تَ ْقَتِضي َأنَّ النَّاَر َتَُْكُل تِْلَك اللُُّحوَم الَِِّت َنَشَأْت ِمْن َأْكِل اْْلََرامِ ِلَما َُّنُوا عَ 
 َوَعَبَدْت َمَعُه َغرْيَُه، تِْلَك اْْلُُلوَد الَِِّت ََبَشَرْت حَمَارَِم اَّللَِّ تَ َعاىَل َوَتطَِّلُع َعَلى اْْلَْفِئَدِة الَِِّت َأْشرََكْت ِبهِ 

َها َوَأَخَذِت فَ َتْسِليُط النَّاِر َعَلى َهِذِه اْلُقُلوِب َواْْلَْبَداِن ِمْن َغايَِة اْلِْْكَمِة، َحَّتَّ ِإَذا َأَخَذِت اْلَمْسأََلُة َحقَّ 
ُهْم َمْأَخَذَها َوَعاُدوا ِإىَل َما ُفِطُروا َعَلْيِه، َوزَاَل َذلِ  رُّ الطَّاِرُئ َعَلى اْلِفْطَرِة، اْلُعُقوبَُة ِمن ْ َك اخْلََبُث َوالشَّ

 َولْلَعزِيِز اْْلَِكيِم ِحيَنِئٍذ ُحْكٌم ُهَو َأْعَلُم ِبِه، َوُهَو اْلَفعَّاُل ِلَما يُرِيُد.
اِبَع َعَشرَ   اْلَوْجُه السَّ

كم من النهار،الشيخ:  نعوُذ ابهلل من النهار، وليَس ِف هذا  طويٌل، رمَحه هللاُ، وعفا عنها وعنُه، هللُا ينجينا وإايه
ا تعوُد إليهم  القوِل سلوٌة وَل...، ليَس ِف هذا املذهِب سلوًة للكافرين والعاصنَي، مثه قولُه رمَحه هللاُ: إَّنه

َل تؤمُن الفطرة، ليَس كلُّ املشركني أقرُّوا، ليَس كلُّ الكفهار أقرُّوا ِبا تقتضيه فطرُِتم فهناك أمٌم كثريٌة ملِحدٌة 
ابهلل وابليوم اآلخِر، يعين ليسوا كاملشركني الهذين أخرَب هللُا عنهم، اآلَن ِف العاَِل كثرٌي من الكفرة ملحدوَن، َل 
يؤمنون ِببدٍأ وَل معاٍد وَل خبالٍق قد فسَدْت ِفطرُهم فساًدا َتمًّا َل يبَق عنَدهم شيٌء من اإلمياِن فال يصدُق 

هذا ينطبُق على الهذين إذا ُسِئُلوا [ 106]يوسف: ا يُ ْؤِمُن َأْكثَ رُُهْم اِبَّللهِ ِإَله َوُهْم ُمْشرُِكوَن{}َومَ عليهم قولُه تعاىل: 
وَن َمن خلَقكم؟ قالوا: هللُا }َمْن َخَلَق السهَماَواِت َواأْلَْرَض لَيَ ُقوُلنه اَّللهُ{ أمها هؤَلِء املالحدُة وإن كانُوا ينتسب

، كما يذكُر هو ابن القيِ م إىل كيت وكيت إىل ال نهصرانيهة لكن كثرٌي منهم وغريُهم َل يؤمنوَن بشيٍء من احلقِ 
وشيخه عن الباطنيهة واملالحدة الهذين َل يؤمنوَن ابهلِل وَل مالئكته وَل كتبه وَل رسله وَل ابليوِم اآلخِر، َل 
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ين وأصوِل اإلميان، فلم يبَق مَعهم شيٌء من الفطرة أبًدا، وَل حوَل وَل قوهَة إَله  يؤمنون بشيٍء من أصول الدِ 
 نعم اي حممهدابهلل. 

 موطهأُ مالكٍ  طالب:
 .نعم، أعوُذ ابهلِل من النهاِر، أعوُذ ابهلل من النهار الشيخ:
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 )ُموطَّأُ َماِلٍك(
ًلُم على أشرِف اْلنبياِء القارئ:  ًلُة والسَّ بسِم هللِا الرَّمحِن الرَّحيِم، اْلمُد هلِل ربِّ العاَلمنَي، والصَّ

ٍد وعلى آِلِه وصحِبِه أمجعنَي، أمَّا بعدُ   قاَل ِف موطَِّأ اإلماِم مالٍك:، واملرسلنَي، نبيِّنا حممَّ
 ََبُب َجاِمِع َما َجاَء ِف الرََّضاَعِة:

َثِن  ، عَ  َوَحدَّ ْن َُيََْي، َعْن َماِلٍك، َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن ِديَناٍر، َعْن ُسَلْيَماَن ْبِن َيَساٍر، َوَعْن ُعْرَوَة ْبِن الزَُّبرْيِ
 الرََّضاَعِة )َُيُْرُم ِمنَ قَاَل:  -َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ  -رضَي هللُا عنها-َعاِئَشَة ُأمِّ اْلُمْؤِمِننَي 

 َما َُيُْرُم ِمَن اْلِوََّلَدِة(.
ِد ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن نَ ْوَفٍل، َأنَُّه قَاَل َأْخرَبِن ُعْرَوُة ْبُن الزُّ  َثِن َعْن َماِلٍك، َعْن حُمَمَّ ، َعْن َعاِئَشَة ُأمِّ َوَحدَّ َبرْيِ

َعْت َرُسوَل اَّللَِّ اْلُمْؤِمِننَي، َعْن ُجَداَمَة بِْنِت َوْهٍب اْْلََسدِ  َا َسَِ َا َأْخرَبَِْتَا َأَّنَّ  -َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -يَِّة، َأَّنَّ
 َدُهْم()َلَقْد َُهَْمُت َأْن َأَّْنَى َعِن اْلِغيَلِة َحَّتَّ ذََكْرُت َأنَّ الرُّوَم َوفَاِرَس َيْصنَ ُعوَن َذِلَك َفًَل َيُضرُّ َأْوََّل يَ ُقوُل: 
 ٌك: "َواْلِغيَلُة َأْن مَيَسَّ الرَُّجُل اْمَرَأَتُه َوِهَي تُ ْرِضُع".قَاَل َمالِ 

م الشيخ:  ُر الرهضاعَة، وهذا مشهوٌر عنَد النِ ساء اآلَن أنه الرهضاعَة ِف أايه ألنهه يؤدِ ي ذلك إىل احلمِل فُيكدِ 
 .احلمِل تضرُّ الرهضيَع وتكوُن سبًبا ِف ضعِفه وِف تعرُِّضه لبعِض العللِ 

 
َثِن َعْن َماِلٍك، َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َأّب َبْكِر ْبِن َحْزٍم، َعْن َعْمَرَة بِْنِت َعْبِد الرَّمْحَنِ  ، َعْن َعاِئَشَة القارئ: َوَحدَّ

َا قَاَلْت: -َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -َزْوِج النَِّبِّ  َعْشُر َرَضَعاٍت َمْعُلوَماٍت  َكاَن ِفيَما أُْنِزَل ِمَن اْلُقْرآنِ »، َأَّنَّ
َ َرُسوُل اَّللَِّ  َوُهَو ِفيَما يُ ْقَرُأ ِمَن  -َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -ُُيَّرِْمَن، ُثَّ ُنِسْخَن خبَْمٍس َمْعُلوَماٍت، فَ تُ ُوِفِّ

 «.َولَْيَس اْلَعَمُل َعَلى َهَذا»قَاَل َُيََْي: قَاَل َماِلٌك: « اْلُقْرآنِ 
  اْلبُ ُيوعِ ِكَتابُ 

سبحاَن هللا العظيم، لكن علْمنا من الواقِع ومجع الصهحابة من القرآِن أنه هذه الرهضعات قد ُنِسَخ  الشيخ:
َ َرُسوُل اَّللهِ َوُهَو ِفيَما ي ُ  ْقَرُأ ِمَن لفظُها كما ُنِسَخ لفُظ آيِة الرهجِم، فقوَُلا: "مُثه ُنِسْخَن خِبَْمٍس َرَضَعاٍت فَ تُ ُوِف ِ

ْلُقْرآِن" هذا يدفُعه ات ِفاُق الصهحابة على عدِم إثباِت هذه الرهضعات، إثباُت لفِظ ]....[، فليَس فيما يُتَلى ا
ذكر هذه اخلمس، لكن هذا يُؤَخُذ منه إثباُت احلكِم بس ]فقط[ إثباُت الرهضعاِت وأنه الهذي حير ُِم هو مخُس 

)أرضعيِه ذا حديُث سهلَة بنِت سعيٍد امرأة أيب حذيفَة قاَل: رضعاٍت، وَل يتقيهُد ذلك بعشٍر، ويشهُد َل
 .مخَس رضعاٍت َترمي عليِه(
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 القارئ: ِكَتاُب اْلبُ ُيوِع:
 ََبُب َما َجاَء ِف بَ ْيِع اْلُعْرََبنِ 

يه النهاس العربون، يعين هل َيوُز؟ جاَء ِف احلديِث النههي عنه، وفيه اْلُعْراَبِن هو الشيخ:  الُعربُوُن، الهذي يسمِ 
خالٌف، والصهحيُح أنهه َيوُز أخُذ العربوِن توثقًة لعزم املشرتي على شراِء السِ لعة، فإْن مضى دفُع بقيهِة الثهمِن 

 فسِخ البيِع، فسُخ املشرتي للبيِع.وإَله كاَن العربوُن للبائِع ويكوُن جربًا له عن 
 

ِه،  َثِن َُيََْي، َعْن َماِلٍك، َعِن الثَِّقِة ِعْنَدُه، َعْن َعْمِرو ْبِن ُشَعْيٍب، َعْن َأبِيِه، َعْن َجدِّ َأنَّ القارئ: َوَحدَّ
ِفيَما نُ َرى، َواَّللَُّ َأْعَلُم، َأْن »َماِلٌك:  قَالَ « ََّنَى َعْن بَ ْيِع اْلُعْرََبنِ »: -َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -َرُسوَل اَّللَِّ 

ابََّة، ُثَّ يَ ُقوُل لِلَِّذي اْشََّتَى ِمْنُه َأْو َتكَ  اَرى ِمْنُه: ُأْعِطيَك َيْشََّتَِي الرَُّجُل اْلَعْبَد َأِو اْلَولِيَدَة َأْو يَ َتَكاَرى الدَّ
ْلَعَة َأْو رَِكْبُت َما َتَكارَْيُت ِمْنَك،  ِديَنارًا، َأْو ِدْرَُهًا، َأْو َأْكثَ َر ِمْن َذِلَك َأوْ  َأَقلَّ، َعَلى َأِّنِ ِإْن َأَخْذُت السِّ

لْ  ابَِّة، َوِإْن تَ رَْكُت ابِْتَياَع السِّ ْلَعِة َأْو ِمْن ِكَراِء الدَّ َعِة َأْو ِكَراَء فَالَِّذي َأْعطَْيَك لَك َبطًًل ُهَو ِمْن ََثَِن السِّ
ابَِّة، َفَما َأْعطَ  ُتَك َلَك ََبِطٌل ِبَغرْيِ َشْيءٍ الدَّ  «. ي ْ

َثن َماِلٌك:  َتاَع اْلَعْبَد التَّاِجَر اْلَفِصيَح، َِبْْلَْعُبِد ِمَن اْْلََبَشِة َأوْ »قَاَل وحدَّ  َواْْلَْمُر ِعْنَدََن َأنَُّه ََّل أبََْس أبَِْن يَ ب ْ
َلُه ِف اْلَفَصاَحةِ  َفاِذ َواْلَمْعرَِفِة، ََّل أبََْس هِبََذا َأْن ِمْن ِجْنٍس ِمَن اْْلَْجَناِس، لَْيُسوا ِمث ْ ، َوََّل ِف التَِّجارَِة َوالن َّ

فَِإْن َأْشَبَه بَ ْعُض  َتْشََّتَِي ِمْنُه اْلَعْبَد َِبْلَعْبَدْيِن، َأْو َِبْْلَْعُبِد ِإىَل َأَجٍل َمْعُلوٍم، ِإَذا اْختَ َلَف فَ َباَن اْخِتًَلفُُه،
 «.اَرَب، َفًَل َيَُْخْذ ِمْنُه اثْ َننْيِ ِبَواِحٍد ِإىَل َأَجٍل. َوِإِن اْختَ َلَفْت َأْجَناُسُهمْ َذِلَك بَ ْعًضا َحَّتَّ يَ تَ قَ 

َوََّل أبََْس أبَِْن تَِبيَع َما اْشََّتَْيَت ِمْن َذِلَك، قَ ْبَل َأْن َتْستَ ْوِفَيُه ِإَذا انْ تَ َقْدَت ََثََنُه ِمْن َغرْيِ »قَاَل َماِلٌك: 
 «. اْشََّتَيْ َتُه ِمْنهُ َصاِحِبِه الَِّذي 

ِه، ِإَذا بِيَعْت ِْلَنَّ َذِلَك َغَرٌر ََّل ُيْدَرى َأذََكٌر ُهَو َأمْ »قَاَل َماِلٌك:  َبِغي َأْن ُيْستَ ْثََن َجِننٌي ِف َبْطِن ُأمِّ  وََّل يَ ن ْ
 «. َك َيَضُع ِمْن ََثَِنَهاأُنْ َثى؟ َأم َحَسٌن َأْم قَِبيٌح؟ َأْو ََنِقٌص َأْو ًَتمٌّ؟ َأْو َحيٌّ َأْو َمْيٌت؟ َوَذلِ 

َتاُع اْلَعْبَد َأِو اْلَولِيَدَة مبِاَئِة ِديَناٍر ِإىَل َأَجٍل، ُثَّ يَ ْنَدُم اْلَباِئُع  َتاَع َأْن يُِقيَلُه قَاَل َماِلٌك ِف الرَُّجِل يَ ب ْ فَ َيْسَأُل اْلُمب ْ
ََّل أبََْس »َجٍل، َومَيُْحو َعْنُه اْلِماَئَة ِديَناٍر الَِِّت َلُه قَاَل َماِلٌك: ِبَعَشَرِة َدََنِنرَي َيْدفَ ُعَها ِإلَْيِه نَ ْقًدا َأْو ِإىَل أَ 

َتاُع، َفَسَأَل اْلَباِئَع َأْن يُِقيَلُه ِف اْْلَارِيَِة َأِو اْلَعْبِد َوَيزِيَدُه َعَشَرةَ  َدََنِنرَي نَ ْقًدا، َأْو ِإىَل  ِبَذِلَك، َوِإْن َنِدَم اْلُمب ْ
َا َكِرَه َذِلَك؛ َأَجٍل َأبْ َعدَ  َبِغي، َوِإَّنَّ ِْلَنَّ  ِمَن اْْلََجِل الَِّذي اْشََّتَى ِإلَْيِه اْلَعْبَد َأِو اْلَولِيَدَة، فَِإنَّ َذِلَك ََّل يَ ن ْ

لَّ ِبَارِيٍَة، َوِبَعَشَرِة َدَنَ  ِنرَي نَ ْقًدا َأْو ِإىَل َأَجٍل َأبْ َعَد ِمَن اْلَباِئَع َكأَنَُّه ََبَع ِمْنُه ِماَئَة ِديَناٍر َلُه ِإىَل َسَنٍة، قَ ْبَل َأْن حتَِ
َهِب ِإىَل َأَجلٍ  َهِب َِبلذَّ َنٍة، َفَدَخَل ِف َذِلَك بَ ْيُع الذَّ  «. السَّ



يخ عبدالّرحمن بن ناصر البّراك  هـ 1439
ّ

 مؤسسة وقف الش

 

 17 اللجنة العلمية|  إعداد

 

ِلَك الثََّمِن  ِمْن ذَ قَاَل َماِلٌك ِف الرَُّجِل يَِبيُع ِمَن الرَُّجِل اْْلَارِيََة مبِاَئِة ِديَناٍر ِإىَل َأَجٍل، ُثَّ َيْشََّتِيَها أبَِْكثَ رَ 
َما َكرَِه ِمْن  الَِّذي ََبَعَها ِبِه، ِإىَل َأبْ َعَد ِمْن َذِلَك اْْلََجِل الَِّذي ََبَعَها ِإلَْيِه، ِإنَّ َذِلَك ََّل َيْصُلُح، َوتَ ْفِسريُ 

َتاُعَها ِإىَل َأَجٍل أَ  بْ َعَد ِمْنُه يَِبيُعَها بَِثًَلِثنَي ِديَنارًا ِإىَل َذِلَك اْلجِل، َأْن يَِبيَع الرَُّجُل اْْلَارِيََة ِإىَل َأَجٍل، ُثَّ يَ ب ْ
َتاُعَها ِبِستِّنَي ِديَنارًا ِإىَل َسَنٍة، َأْو ِإىَل ِنْصِف َسَنٍة، َفَصاَر ِإْن رََجَعْت ِإلَْيِه ِسْلعَ  ُتُه ِبَعْيِنَها، َوَأْعطَاُه َشْهٍر، ُثَّ يَ ب ْ

َبِغيَصاِحُبُه َثًَلِثنَي ِديَنارًا ِإىَل َشْهٍر ِبسِ   «.تِّنَي ِديَنارًا ِإىَل َسَنٍة َأْو ِإىَل ِنْصِف َسَنٍة فَ َهَذا ََّل يَ ن ْ
يعين هذِه هي الِعينُة سواًء اشرتاها أبقلِ  ممها ابَعها به أو اشرتاها أبكثر، املهمُّ أنهه يؤوُل إىل بيِع ماٍل الشيخ: 

 ِباٍل مَع التهفاُضِل والنهَساِء.
 ِف َماِل اْلَمْمُلوكِ  القارئ: ََبُب َما َجاءَ 

 حسُبَك، هللاُ املستعاُن، رمَحه هللُا، نعم اي شيخ حممهدالشيخ: 
 ِف بعض األسئلة طالب:

 الشيخ ].....[ ما هو بفيه؟ الشيخ:
 َل الطالب:
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 اْلسئلة:
، والّرِحلةُ 1السؤال قبَل صًلِة  : مقيٌم لديِه سفٌر، واملطاُر داخَل املدينِة، صلَّى الظُّهَر مبسجِد اْليِّ

العصِر، ولن يصَل إىل وجهِتِه إَّلَّ بعَد خروِج العصِر فماذا يفعُل، هل َيمُع الظُّهَر والعصَر مبسجِد 
؟ أو اْلفضُل أْن يصلَِّي العصرَ   اْليِّ

 ِف املطارِ الشيخ: 
اه للقبلِة؟  السؤال: بوقِتها َبلطَّائرة، مَع عدِم القدرِة على القياِم واَّلَتِّ

أنهه َل أبَس أْن َيمَع، هذه حاجٌة، واْلمُع َيوُز ألسباٍب وأعذاٍر كثريٍة، فيمكن أْن يصلِ َي  عندياْلواب: 
 العصَر ِف املطاِر.

 يصلِ ي الظُّهَر ِف مسجِد احليِ  أم َيمُعها؟طالب: 
 يصلِ يها ِف املطاِر إذا َتقهَق الر ِحلة، إذا أعلُنوا صلهى العصرَ الشيخ: 
 مَع الظُّهِر؟طالب: 

، وخرَج للمطاِر مثه أُعِلَن عن الر ِحلِة ِف وقِت الظُّهِر وهو الشيخ:  صلهى الظُّهَر ِف مسجِده، ِف مسجِد احليِ 
 ُيشى فواَت صالِة العصِر، يصلِ ي العصَر.

                                                                                                                                                                         
بكيِّ عن طريِق البيِع املباشِر وتعطي عموَّلٍت بشكٍل مسل2السؤال سٍل لكلِّ : ما حكُم التَّسويِق الشَّ

راِء؟ راِء عن طريٍق مباشٍر أو غرِي مباشٍر وعن طريِق َمن دعْوَِتم للشِّ  َمن قاَم َبلشِّ
احملتالوَن على اَلستكثاِر ِمن األرابِح وهي فيها ربُط الزهابئِن بعُضهم ببعٍض، هذه طرائُق أحدثَها اْلواب: 

وتطوير الزهابئن بطرٍق فيها احتياٌل، فعندي أنه هذه الطهرائَق َبذه الطهريقِة يعين َتيت وتدفع مبلًغا وتكوُن عضًوا 
 شهورٌة، أعِد السُّؤاَل نسمُعُه مرهًة اثنيةً مثه أنَت َتتلُب َلم زابئَن ويعطونك على كثرة...، فيها َغَرٌر، م

؟ بكيِّ  القارئ: ما حكُم التَّسويِق الشَّ
ا شبكٌة، نعمالشيخ:  ، يكفي أَّنه  الشهبكيِ  التهسويق الشهبكي ِ  الشهبكيُّ

راِء عن طريٍق  القارئ: عن طريِق البيِع املباشِر وتعطي عموَّلٍت بشكٍل مسلسٍل لكلِّ َمن قاَم َبلشِّ
راِء؟مبا  شٍر أو غرِي مباشٍر وعن طريِق َمن دعْوُِتم للشِّ

 هوما ذكرُت، وهللاُ أعلُم، فيها غرٌر وفيها احتياٌل.الشيخ: 
                                                                                                                                                                         

 : مطاُر امللِك خالٍد ِف الّرَّيِض، هل يُعترَبُ داخَل املدينِة؟3السؤال
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 َل، ليَس داخَل املدينِة.اْلواب: 
                                                                                                                                                                         

: أَن شابٌّ أبلُغ ِمن العمِر َثانيَة عشَر عاًما وطالٌب ِف مرحلِة الثَّانويَِّة العامَِّة، تعلَّْقُت وُأعِجْبُت 4السؤال
املشينِة،  بشابٍّ يدرُس معي، مَع العلِم أِّنِ وهللِا َّل أرى حبَُّه بشهوٍة أو َنِو ذلَك ِمن اْلموِر اْلنسيَّةِ 

بيُل إىل اخلًلِص ِمن هذِه املصيبِة؟ ا هَو تعلُُّق قلب والتَّفكرُي فيِه ِف كلِّ ساعٍة، فكيَف السَّ  وإَّنَّ
ادُع هللَا أْن يصرَف قلَبَك عن التهعلُِّق الهذي َل خرَي فيه، واجتهْد ِف اإلعراِض عنه والبعِد عنه وعن اْلواب: 

ي بك إىل املعىن الهذي أنَت تذكر أنهه َل ُيطْر بباِلَك، َل يُؤَمُن عليك، َل َتمْن النهظر إليه؛ ألنه هذا قد يفض
، ادُع هللَا، وتعوهْذ ابهلِل من  على نفِسك أْن يستدرَجك الشهيطاُن حَّته تقَع ِف األمِر البنيِ  احملذوِر البنيِ 

َك، فالغلوُّ ِف املخلوِق والتهعلُُّق به مذموٌم وَيرُّ إىل الشهيطاِن الرهجيِم، وأكثْر من ذكِر هللِا، احتِم واعتصْم برب ِ 
.  شرٍ 

                                                                                                                                                                         
 عن املرأِة اليتيمِة اليتُم هل َبلبلوِغ أم َبلزَّواِج؟: مَّت يرتفُع 5السؤال

ُهْم ُرْشًدا فَاْدفَ ُعوا َل، ابلبلوِغ، ابلبلوِغ، اْلواب:  }َوابْ تَ ُلوا اْليَ َتاَمى َحَّته ِإَذا بَ َلُغوا النِ َكاَح فَِإْن آَنْسُتْم ِمن ْ
 فريتفُع عنها حكُم اليتِم واسُم الُيتِم. بعالمٍة من عالماِت البلوِغ تكوُن ابلغةً [، 6]النساء:ِإلَْيِهْم...{ 

                                                                                                                                                                         
ٌص ِف جماٍل دقيٍق، وأ6السؤال حياًَن يطلُب منِّ بعُض اْلطبَّاِء ِمن النَّصارى واليهوِد : أَن طبيٌب متخصِّ

، فهل َيوُز ِل أْن أعيَنهم ِف ذلَك وأنصُح ِلم أم أعتذُر منهم؟ ِّ  املشورَة ِف جماِل الطِّبِّ
إذا كْنَت تعلُم من حاَلم ظهوَر العداوِة لإلسالِم واملسلمني فال تعْنهم، وإْن كانوا أشخاًصا عاديِ ني اْلواب: 

َل يظهُر منهم احلقُد والعداُء لإلسالِم بل هم انٌس عاديُّون، أشخاٌص عاديُّون فال مانَع من أْن تشرَي عليهم 
ِبا تراه، وَل سيما إذا كاَن هذا ممها قد يتألهُف قلوَبم ويستميلهم إىل اإلسالِم واملسلمني فإنهه حينئٍذ يكون 

  األشخاِص واألحواِل واآلاثِر، بنَي األشخاِص واألحواِل واآلاثِر.حسًنا، فهذا األمُر حيتاُج إىل التهفريق بنيَ 
                                                                                                                                                                         

رِب؟ : ما هَو أفضلُ 7السؤال  أنواِع الصَّ
ذكَر العلماُء ذلَك وقالوا: أفضُل أنواِع الصهرِب الصهرُب على طاعِة هللِا مثه الصهرُب عن معاصي هللِا مثه اْلواب: 

 الصهرُب على أقداِر هللِا. 
 إىل آخره، اختْم.
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رعيِّ لكنَّنا َّل نعلُم إْن كاَن 8السؤال بِح الشَّ جاِج َبلذَّ : ِف بعِض بًلِد املسلِمنَي تقوُم شركاُت بيِع الدَّ

ندوِس فيها، ويصعُب علينا التَّحرِّي، فهل علينا الَّذي يذبُح مسلًما أم ِمن اِلندوِس َّلنتشاِر عمالِة اِل
 أْن نتورََّع ِمن أكِل هذِه اللُّحوِم؟

نَ ُهَما أموٌر ُمَشب هَهاٌت(، )دَْع َما يَرِيُبَك ِإىَل َما ََل يَرِيُبَك(نعم، اْلواب:  ٌ، َوبَ ي ْ ٌ، واحلَرَاَم َبنيِ  إًذا  )إنه احَلاَلَل َبنيِ 
م مستخَدمون ِف  هذا مشكوٌك فيه وَل سيما أنه  الغالَب على العمالِة كما ذكْرَت أن هندوس فهذا يُرجهُح أَّنه

 ذبِح هذه احليواانِت، فتورهعوا عن أكِل هذه الذهابئِح، وهللاُ أعلُم.
                                                                                                                                                                         

 
 
 


