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 بسِم هللِا الّرمحِن الّرحيمِ 
 
 /23-1 اآلية / "قيامةالسورة " ؛تفسري -
َا لَِبَسِبيٍل ُمِقيٍم{قَ ْولُُه تَ َعاََل:  يف تفسرِي سورِة احلجِر:أضواء البيان؛  -  [76]احلجر: }َوِإَّنه
ْنَساِن؟ َأقَ ْبَل اْلِوََلدَ  اجلواب الصحيح؛ - ِة، َقاَل اْبُن اْلِبْطرِيِق: َويُ َقاُل ِللنهَساِطَرِة أَْيًضا: َمََت اَّتهََدِت اْلَكِلَمُة ِِبْْلِ

 َأْم يف َحاِل اْلِوََلَدِة؟
ُلوِّ  األمساء والصفات؛ - ِة كالِمِه على َِبِب اْلَفْرِق َبْْيَ التِّاَلَوِة َواْلَمت ْ  يف تتمه
 ا تُ ْنِسي اْلَعْبَد نَ ْفَسهُ َوِمْن ُعُقوَِبِِتَا: َأَّنهَ اجلواب الكايف؛ فصل:  -
 الفتاوى -

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

يِخ الربهاك(  )تفسرُي الشه
يطاِن الرهجيمِ   القارئ: أعوُذ ِبهلِل ِمن الشه

اَمِة )( َوََل أُْقِسُم 1}ََل أُْقِسُم بِيَ ْوِم اْلِقَياَمِة )ِبْسِم اَّللِه الرهمْحَِن الرهِحيِم  ْفِس اللهوه ْنَساُن 2ِِبلن ه ( َأََيَْسُب اْْلِ
ْنَساُن لِيَ ْفُجَر َأَماَمُه )4( بَ َلى قَاِدرِيَن َعَلى َأْن ُنَسوَِّي بَ َنانَُه )3َألهْن ََنَْمَع ِعظَاَمُه ) ( َيْسَأُل 5( َبْل يُرِيُد اْْلِ

َن يَ ْوُم اْلِقَياَمِة ) ْمُس َواْلَقَمُر )8( َوَخَسَف اْلَقَمُر )7( فَِإَذا بَِرَق اْلَبَصُر )6َأَّيه َع الشه ( يَ ُقوُل 9( َوُجُِ
ْنَساُن يَ ْوَمِئٍذ َأْيَن اْلَمَفرُّ ) ْنَساُن يَ ْوَمِئٍذ 12( ِإََل رَبَِّك يَ ْوَمِئٍذ اْلُمْستَ َقرُّ )11( َكاله ََل َوَزَر )10اْْلِ بهأُ اْْلِ ( يُ ن َ

َر ) َم َوَأخه ( ََل َُّتَرِّْك ِبِه ِلَساَنَك 15( َوَلْو أَْلَقى َمَعاِذيَرُه )14ْنَساُن َعَلى نَ ْفِسِه َبِصريٌَة )( َبِل اْْلِ 13ِبَا َقده
َنا َُجَْعُه َوقُ ْرآنَُه )16لِتَ ْعَجَل ِبِه ) َنا بَ َيانَُه )18( فَِإَذا قَ َرْأََنُه فَاتهِبْع قُ ْرآنَُه )17( ِإنه َعَلي ْ  (19( ُثُه ِإنه َعَلي ْ

َا ََنِظَرٌة{22( ُوُجوٌه يَ ْوَمِئٍذ ََنِضَرٌة )21( َوَتَذرُوَن اآْلِخَرَة )20ْل َّتُِبُّوَن اْلَعاِجَلَة )َكاله بَ   ( ِإََل َرّبِّ
 [23-1]القيامة:

 إىل هنا، ال إله إالا هللا.الشيخ: 
ياٌة، افُتِتَحت ابلقسِم }اَل أُْقِسُم{ و "ال" هلا نظائُر  يف القرآِن تقداَمْت }َفََل أُْقِسُم هذه سورُة القيامِة، وهي مكِ 

يقوُل املفسِ رون: [، 75]الواقعة:}َفََل أُْقِسُم ِبََواِقِع النُُّجوِم{ [، 39-38]احلاقة:( َوَما اَل تُ ْبِصُروَن{ 38ِبَا تُ ْبِصُروَن )
ا }اَل{ ردٌّ ملا يقوُل الكفااُر، }اَل{  }اَل{ هذه، بعُضهم يقوُل: زائدٌة لتأكيِد الكَلِم، وبعُضهم يقوُل: إَّنا

أي: ليَس األمُر كما تقولوَن أو تظنُّون }أُْقِسُم بِيَ ْوِم اْلِقَياَمِة{ فليَسْت نفًيا للقسِم، ليَسْت نفًيا للقسِم، ال، 
لِقه، وإذا }اَل{، }أُْقِسُم بِيَ ْوِم اْلِقَياَمِة{ وهلذا نقوُل: هللُا أقسَم بيوِم القيامِة، وهللُا تعاىل يقسُم ِبا شاَء من خ
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أقسَم بشيٍء فللداللِة على عظِم شأنه وما فيه من املعاين العظيمِة والداالالِت، ويوم القيامِة هو يوٌم عظيٌم 
جيمُع هللُا فيه األوالني واآلخرين وحيشرُهم وجيمُعهم وحياسُبهم وجيزيهم }اَل أُْقِسُم بِيَ ْوِم اْلِقَياَمِة{ سُِ َي ذلك 

 نا النااَس يقومون فيه لربِ  العاملني، يقوموَن فيه من قبورِهم ويقومون فيه لربِ  العاملني.اليوُم ابلقيامِة؛ أل
ماارُة }َواَل أُْقِسُم اِبلن اْفِس اللاوااَمِة{ وهذا قسم اثٍن يقسُم هللُا اِبلن اْفِس اللاوااَمِة، والنُّفوُس ثَلٌث: النافُس األ

والنافس املطمئناة، والنافس اللاواامة، والنافس اللاواامة قاَل املفسِ رون: الايت ال تستقرُّ على ابلسُّوء، األماارة ابلسُّوء، 
، ففي يوِم القيامِة يلوُم املسيُء نفَسه على  شيٍء وتلوُم اإلنساَن أو تلوُم صاحَبها على ما فعَل من خرٍي أو شرٍ 

نفَسه على تقصرٍي أناه مل يزدْد إحساًًن، }َواَل أُْقِسُم اِبلن اْفِس ما أساَء، ويلوُم احملسُن نفَس احملسِن يلوُم 
 اللاوااَمِة{.

ْنَساُن أَلاْن ََنَْمَع ِعظَاَمُه{ هذا استفهاُم إنكاٍر على الكافِر الاذي ينكُر البعَث }َأحَيَْسُب  }َأحَيَْسُب اإْلِ
ْنَساُن أَلاْن ََنَْمَع ِعظَاَمُه{؟ أيظنُّ هذا ا اِب اإْلِ إلنساُن الكافُر اجلاحُد أنانا ال َنمُع عظاَمه إذا تفراَقْت يف الُّتُّ

}بَ َلى قَاِدرِيَن َعَلى َأْن ُنَسوِ َي بَ َنانَُه{ هللُا قادٌر على أْن جيمَع عظاَم األمواِت ويعيُدهم أحياًء، ويسوِ ي 
 }بَ َلى قَاِدرِيَن َعَلى َأْن ُنَسوِ َي بَ َنانَُه{.، [104]األنبياء:أعضاَءهم }َكَما َبَدْأًَن أَواَل َخْلٍق نُِعيُدُه{ 

ْنَساُن لِيَ ْفُجَر أََماَمُه ) َن يَ ْوُم اْلِقَياَمِة{ سؤاُل استبعاٍد، "مىت مىت يوُم 5مثا قاَل تعاىل: }َبْل يُرِيُد اإْلِ ( َيْسَأُل َأَّيا
َن يَ ْوُم اْلِقَياَمِة{.القيامِة؟" وهذا كثرٌي يف القرآِن }َويَ ُقولُوَن َمىَت َهَذا اْلَوعْ  ُتْم َصاِدِقنَي{، }َيْسَأُل َأَّيا  ُد ِإْن ُكن ْ

َع الشاْمُس َواْلَقَمُر{ وذلَك يف يوم األهواِل يوم القيامِة يكوُن 8( َوَخَسَف اْلَقَمُر )7}فَِإَذا بَرَِق اْلَبَصُر ) ( َوُجُِ
َع الشاْمُس َوالْ  ْنَساُن يَ ْوَمِئٍذ أَْيَن اْلَمَفرُّ )9َقَمُر )ما يكوُن وجيُد العاملون أعماهَلم، }َوُجُِ ( َكَلا اَل 10( يَ ُقوُل اإْلِ

 َوَزَر{ أي: ال مفرا وال ملجَأ من ذلك الكرِب العظيِم واهلوِل العظيِم }َكَلا اَل َوَزَر{.
{ ينتهي أمُر العباِد إىل هللِا فيجزيهم على أعماهلِ  م إْن خريًا فخرٌي وإْن شرًّا فشرٌّ، }ِإىَل َربِ َك يَ ْوَمِئٍذ اْلُمْستَ َقرُّ

}  }ِإىَل َربِ َك يَ ْوَمِئٍذ اْلُمْستَ َقرُّ
ُموا وما أخاُروا وما أخُذوا َم َوَأخاَر{ يُ نَ باُأ النااُس أبعماهِلم وما قدا ْنَساُن يَ ْوَمِئٍذ ِبَا َقدا وما أعَطوا وما  }يُ نَ باُأ اإْلِ

 ماِل العباِد فينبِ ُئهم هبا يوَم القيامِة وجيزيهم عليها.قالُوا وما فعُلوا، وهللاُ حميٌط أبع
َنا َُجَْعُه َوقُ ْرآنَُه{ جاَء يف التافسرِي عن ابِن عبااٍس 16قاَل هللاُ: }اَل ُُتَر ِْك ِبِه ِلَساَنَك لِتَ ْعَجَل ِبِه ) -( ِإنا َعَلي ْ

يلقي عليه جربيُل الوحَي فيحر ُِك لسانَه، أنا الراسوَل كاَن من حرِصه على حفِظ الوحي  -رضَي هللُا عنهما
َنا َُجَْعُه َوقُ ْرآنَُه{ ُجُعه يف صدِرك 16يتابُع ليحفَظ فقاَل هللُا له: }اَل ُُتَر ِْك ِبِه ِلَساَنَك لِتَ ْعَجَل ِبِه ) ( ِإنا َعَلي ْ

َنا َُجَْعُه َوقُ ْرآنَُه ) ِإَذا قَ َرْأًَنُه فَاتاِبْع قُ ْرآنَُه{ والقارُئ هو ( فَ 17وتَلوتُه عليك حىتا تتلَوه بعَد ذلَك }ِإنا َعَلي ْ
َنا بَ َيانَُه{ فيجمُعه يف صدرِه وجيريه على لسانِه  18جربيُل، يعين: إذا قرأَه جربيُل }فَاتاِبْع قُ ْرآنَُه ) ( مُثا ِإنا َعَلي ْ
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ْقَضى ِإلَْيَك َوْحُيُه َوُقْل َربِ  زِْدين ِعْلًما{ كما سَعه، ويف اآليِة األخرى: }َواَل تَ ْعَجْل اِبْلُقْرآِن ِمْن قَ ْبِل َأْن ي ُ 
 }َواَل تَ ْعَجْل اِبْلُقْرآِن ِمْن قَ ْبِل َأْن يُ ْقَضى ِإلَْيَك َوْحُيُه َوُقْل َربِ  زِْدين ِعْلًما{.[، 114]طه:

 
) عديِّ  )تفسرُي السه

ٍد وعلى آِلِه القارئ: بسِم هللِا الرهمحِن الرهحيِم، احلمُد هلِل ربِّ العاملْيَ  الُم على نبيِّنا حممه الُة والسه ، والصه
عديُّ  يُخ عبُد الرهمحِن السه  :-رمَحُه هللاُ تعاَل-وصحِبِه أُجعَْي، قاَل الشه

 ِت:تفسرُي سورِة القيامِة، وهَي مكِّيهٌة، ِبْسِم اَّللِه الرهمْحَِن الرهِحيِم }ََل أُْقِسُم بِيَ ْوِم اْلِقَياَمِة...{ اآلَّي
 ليَسْت }َل{ هاهنا َنفيًة 

 ليَسْت ًنفيًة، ما هي بنفي القسِم، }اَل أُْقِسُم{، الالشيخ: 
 القارئ: وَل زائدةً 

 وال زائدًة" ألنا كلمَة "زائدة" ال تصلُح.الشيخ "
ا ُأِتَ ّبا لالستفتاِح واَلهتماِم ِبا بعَدها   القارئ: وإَّنه

 للتاأكيِد، لتأكيِد الكَلِم، وافتتاِح الكَلِم، }اَل{. يعين: للتاأكيد، بعُضهم يقوُل:الشيخ: 
القارئ: ولكثرِة اْلتياِن ّبا مَع اليمِْي َل ُيستغَرُب اَلستفتاُح ّبا، وإْن مل تكْن يف األصِل موضوعًة 

 لالستفتاِح.
 فاملُْقَسُم بِه يف هذا املوضِع هَو املُْقَسُم عليِه 

ا يعين: املْقَسُم بِه يوُم القالشيخ:  ا قائمٌة، إَّنا يامِة هو املْقَسُم عليِه، فكأنا املعىن: أقسُم بيوِم القيامِة إَّنا
 .متحقِ قٌة وواقعٌة، فاملْقَسُم بِه هو املْقَسُم عليهِ 

 القارئ: وهَو البعُث بعَد املوِت، وقياُم النهاِس ِمن قبوِرهم، ُثه وقوفُهم ينتظروَن ما َيكُم بِه الرهبُّ عليهم.
ِمها وتردُِّدها }َوَل  امًة لكثرِة تلوُّ َيْت لوه ِة والفاجرِة، مسُِّ اَمِة{ وهَي ُجيُع النُّفوِس اخلريِّ ْفِس اللهوه أُْقِسُم ِِبلن ه

ا عنَد املوِت تلوُم صاحَبها على ما عمَلْت، بل نفُس املؤِمِن  وعدِم ثبوِِتا على حالٍة ِمن أحواِِلا، وألَّنه
نيا  على ما حصَل منُه، ِمن تفريٍط أو تقصرٍي يف حقٍّ ِمن احلقوِق، أو غفلٍة، فجمَع تلوُم صاحَبها يف الدُّ

 بَْي اْلقساِم ِبجلزاِء، وعلى اجلزاِء، وبَْي مستحقِّ اجلزاِء.
بوَن بيوِم القيامِة، فقاَل: }َأََيَْسُب اْلْنَساُن أن لهْن ََنَْمَع  ُثه أخرَب مَع هذا أنه بعَض املعانديَن يكذِّ

؟ فاستبعَد [78]يس: }قَاَل َمْن َُيِْيي اْلِعظَاَم َوِهَي رَِميٌم{َمُه{ بعَد املوِت، كما قاَل يف اآليِة األخرى: ِعظَا
البدِن، فرده عليِه بقوِلِه: }بَ َلى قَاِدرِيَن ِمن جهِلِه وعدواِنِه قدرَة هللِا على خلِق عظاِمِه الهيت هَي عماُد 
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ا  َعَلى َأْن ُنَسوَِّي بَ َنانَُه{ أي: أطراَف أصابِعِه وعظاِمِه، وذلَك مستلزٌم ذلَك خللِق ُجيِع أجزاِء البدِن، ألَّنه
الِّ إذا ُوِجَدِت األَنمُل والبناُن، فقد متهْت خلقُة اجلسِد، وليَس إنكارُُه لقدرِة هللِا تعاَل قص ليِل الده ورًا ِبلده

ا وقَع ذلَك منُه أنه إرادَتُه وقصَدُه التهكذيُب ِبا أماَمُه ِمن البعِث. والفجوِر: الكذُب مَع  على ذلَك، وإَّنه
ِد.  التهعمُّ

 ُثه ذكَر أحواَل القيامِة فقاَل: }فَِإَذا بَِرَق اْلَبَصُر...{ اآلَّيِت:
َا أي: إذا كاَنِت القيامُة برَقِت األبصاُر ِمن اِلوِل العظيِم، وشخَصْت فال تطرُف كما قاَل تعاَل:  }ِإَّنه

ُرُهْم لِيَ ْوٍم َتْشَخُص ِفيِه اأْلَْبَصاُر ) ( ُمْهِطِعَْي ُمْقِنِعي رُُءوِسِهْم ََل يَ ْرَتدُّ ِإلَْيِهْم َطْرفُ ُهْم َوَأْفِئَدُِتُْم 42يُ َؤخِّ
 [43-42]إبراهيم: َهَواٌء{

ْمُس َواْلَقَمُر{ ومها مل جيتمَعا منُذ خلَقهما هللُا  َع الشه }َوَخَسَف اْلَقَمُر{ أي: ذهَب نورُُه وسلطانُُه، }َوُجُِ
مُس، ُثه يُقذفاِن يف النهاِر، لريى العباُد  ُر الشه تعاَل، فيجمُع هللُا بيَنهما يوَم القيامِة، وخيسُف القمَر، وُتكوه

م م كانُوا كاذبَْي.أَّنه راِن، ولريى َمن عبَدمها أَّنه  ا عبداِن مسخه
{ أي: أيَن اخلالُص والفكاُك ممها طرقَنا  }يَ ُقوُل اْلْنَساُن{ حَْي يرى تلَك القالقَل املزعجاِت: }َأْيَن اْلَمَفرُّ

 وأمله بنا.
{ لسائِر العباِد فليَس يف إمكاِن }َكال َل َوَزَر{ أي: َل ملجَأ ألحٍد دوَن هللِا، }ِإََل رَبَِّك يَ ْومَ  ِئٍذ اْلُمْستَ َقرُّ

بهأُ  أحٍد أْن يسترَت أو يهرَب عن ذلَك املوضِع، بل َل بده ِمن إيقاِفِه لُيجَزى بعمِلِه، وِلذا قاَل: }يُ ن َ
ِل وقتِ  يِِّئ، يف أوه َر{ أي: جبميِع عمِلِه احلسِن والسه َم َوَأخه ِه وآخرِِه، ويُنبهُأ خبرٍب َل اْلْنَساُن يَ ْوَمِئٍذ ِبَا َقده

 ينكُرُه.
ا معاذيُر َل ُتقَبُل، بل  }َبِل اْلْنَساُن َعَلى نَ ْفِسِه َبِصريٌَة{ أي: شاهٌد وحماَسٌب، }َوَلْو َأْلَقى َمَعاِذيَرُه{ فإَّنه

 [14]اْلسراء:َعَلْيَك َحِسيًبا{ }اقْ َرْأ ِكَتاَبَك َكَفى بِنَ ْفِسَك اْليَ ْوَم يقرُِّر بعمِلِه، فيقرُّ بِه، كما قاَل تعاَل: 
ا عمَلُه، فإنكارُُه واعتذارُُه َل يفيدانِِه شيًئا، ألنهُه يشهُد عليِه مسُعُه  فالعبُد وإْن أنكَر، أو اعتذَر عمه

َفعُ وبصُرُه، وُجيُع جوارِحِه ِبا كاَن يعمُل، وألنه استعتابَُه قد ذهَب وقُتُه وزاَل نفُعُه:   }فَ يَ ْوَمِئٍذ َل يَ ن ْ
ُبوَن{  ْعت َ  [57]الروم:الهِذيَن ظََلُموا َمْعِذَرُِتُْم َوَل ُهْم ُيْست َ

 قاَل هللاُ تعاَل: }َل َُّتَرِّْك ِبِه ِلَساَنَك لِتَ ْعَجَل ِبِه...{ اآلَّيِت:
ُ َعَلْيِه َوَسلهمَ -كاَن النهيبُّ  َصلهى -رَُه النهيبُّ إذا جاَءُه جربيُل ِبلوحِي، وشرَع يف تالوِتِه عليِه، ِبد -َصلهى اَّلله

ُ َعَلْيِه َوَسلهمَ  ُه، فنهاُه هللاُ عن هذا، وقاَل:  -اَّلله }َوَل ِمن احلرِص قبَل أْن يفرَغ، وتالُه مَع تالوِة جربيَل إَّيه
 [114]طه: تَ ْعَجْل ِِبْلُقْرآِن ِمْن قَ ْبِل َأْن يُ ْقَضى ِإلَْيَك َوْحُيُه{
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َن لُه تعاَل أنهُه َل بده أْن َيفَظُه ويقرَأُه، وجيمَعُه هللاُ يف وقاَل هنا: }َل َُّتَرِّْك ِبِه ِلَسا َنَك لِتَ ْعَجَل ِبِه{ ُثه ضمه
اعي لُه حذُر الفواِت  ا الده َنا َُجَْعُه َوقُ ْرآنَُه{ فاحلرُص الهذي يف خاطِرَك، إَّنه صدرِِه، فقاَل: }ِإنه َعَلي ْ

َنُه هللاُ لَك فال مو   جَب لذلَك.والنِّسياُن، فإذا ضمه
 }فَِإَذا قَ َرْأََنُه فَاتهِبْع قُ ْرآنَُه{ أي: إذا أكمَل جربيُل ما ُيوَحى إليَك، فحينئٍذ اتهبَع ما قرَأُه وأقرَأُه.

َنا بَ َيانَُه{ أي: بياَن معانيِه، فوعَدُه حبفِظ لفِظِه وحفِظ معانِيِه، وهذا أعلى ما يكوُن، فامتثَل  }ُثُه ِإنه َعَلي ْ
ألدِب ربِِّه، فكاَن إذا تال عليِه جربيُل القرآَن بعَد هذا، أنصَت لُه، فإذا فرَغ  - َعَلْيِه َوَسلهمَ َصلهى اَّللهُ -

 قرَأُه.
ويف هذِه اآليِة أدٌب ألخِذ العلِم، أَله يبادَر املتعلُِّم للعلِم قبَل أْن يفرَغ املعلُِّم ِمن املسألِة الهيت شرَع فيها، 

ِل الكالِم ما يوجُب الرهده أو اَلستحساَن، فإذا فرَغ منها سأَلهُ  ا أشكَل عليِه، وكذلَك إذا كاَن يف أوه  عمه
َ ما فيِه ِمن حقٍّ أو ِبطٍل، وليفهَمُه فهًما  أَله يبادَر بردِِّه أو قبوِلِه، قبَل الفراِغ ِمن ذلَك الكالِم، ليتبْيه

ُن بِه ِمن الكالِم فيِه، وفيها: أنه النهيبه  ِة ألفاَظ الوحِي، فإنهُه   -َصلهى اَّللهُ َعَلْيِه َوَسلهمَ - يتمكه َ لألمه كما بْيه
َ ِلم معانَيُه.  قد بْيه

 }َكاله َبْل َّتُِبُّوَن اْلَعاِجَلَة{
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 )أضواُء البياِن(
الُم على  الُة والسه أشرِف األنبياِء القارئ: بسِم هللِا الرهمحِن الرهحيِم، احلمُد هلِل ربِّ العاملَْي، والصه

ٍد وعلى آِلِه وصحِبِه أُجعَْي. نقيطيُّ  واملرسلَْي، نبيِّنا حممه ُد األمِْي الشه يُخ حممه  -رمَحُه هللاُ تعاَل-قاَل الشه
 يف كتاِبِه أضواِء البياِن يف تفسرِي سورِة احلجِر:

َا لَِبَسِبيٍل ُمِقيٍم{قَ ْولُُه تَ َعاََل:   [76]احلجر: }َوِإَّنه
 َ : ِبَطرِيٍق ََثِبٍت تَ َعاََل يف َهِذِه اآْليَِة اْلَكِرميَِة َأنه ِدََّيَر قَ ْوِم لُوٍط، َوآََثَر َتْدِمرِي اَّللِه َِلَا ِبَسِبيٍل ُمِقيٍم َأيْ  َبْيه

اِم، وَ  اْلُمَراُد َأنه آََثَر َتْدِمرِي اَّللِه َِلُُم َيْسُلُكُه النهاُس ملَْ يَ ْنَدِرْس بَ ْعُد، مَيُرُّ ِّبَا َأْهُل احلَِْجاِز يف َذَهاِّبِْم ِإََل الشه
َكِفْعِلِهْم، لَِئاله الهيِت ُتَشاِهُدوَن يف َأْسَفارُِكْم ِفيَها َلُكْم ِعرْبٌَة َوُمْزَدَجٌر يُوِجُب َعَلْيُكُم احْلََذَر ِمْن َأْن تَ ْفَعُلوا  

}َوِإنهُكْم لََتُمرُّوَن َعَلْيِهْم َح َهَذا اْلَمْعََن يف َمَواِضَع ُأَخَر َكَقْوِلِه: يُ ْنِزَل اَّللهُ ِبُكْم ِمْثَل َما َأنْ َزَل ِّبِْم، َوَأْوضَ 
}َأفَ َلْم َيِسريُوا يف اأْلَْرِض فَ يَ ْنُظُروا َكْيَف َوقَ ْوِلِه: [ 138-137]الصافات: ُمْصِبِحَْي * َوِِبللهْيِل َأَفاَل تَ ْعِقُلوَن{

َوقَ ْوِلِه ِفيَها َويف ِدََّيِر  [10]حممد: ْبِلِهْم َدمهَر اَّللهُ َعَلْيِهْم َوِلْلَكاِفرِيَن َأْمثَاُِلَا{َكاَن َعاِقَبُة الهِذيَن ِمْن ق َ 
َُما لَِبِإَماٍم ُمِبٍْي{َأْصَحاِب اأْلَْيَكِة:   ِإََل َغرْيِ َذِلَك ِمَن اآْلََّيِت. [،79احلجر:] }َوِإَّنه

ُهْم{78ُب اأْلَْيَكِة َلظَاِلِمَْي )}َوِإْن َكاَن َأْصَحاقَ ْولُُه تَ َعاََل:   [79-78]احلجر: ( فَانْ تَ َقْمَنا ِمن ْ
َقَم ِمن ْ  ُهْم ِبَسَبِب ذََكَر َجله َوَعاَل يف َهِذِه اآْليَِة َأنه َأْصَحاَب اأْلَْيَكِة َكانُوا ظَاِلِمَْي َوَأنهُه َجله َوَعاَل انْ ت َ

َة يف  َعَراِء:  ظُْلِمِهْم، َوَأْوَضَح َهِذِه اْلِقصه َب َأْصَحاُب اأْلَْيَكِة اْلُمْرَسِلَْي َمَواِضَع ُأَخَر َكَقْوِلِه يف الشُّ }َكذه
ُقوَن )176) ( فَات هُقوا اَّللهَ َوَأِطيُعوِن 178( ِإّّنِ َلُكْم َرُسوٌل َأِمٌْي )177( ِإْذ قَاَل َِلُْم ُشَعْيٌب َأََل تَ ت ه
( َأْوُفوا اْلَكْيَل َوََل َتُكونُوا 180َأْجٍر ِإْن َأْجِرَي ِإَله َعَلى َربِّ اْلَعاَلِمَْي )( َوَما َأْسأَُلُكْم َعَلْيِه ِمْن 179)

( َوََل تَ ْبَخُسوا النهاَس َأْشَياَءُهْم َوََل تَ ْعثَ ْوا يف 182( َوزِنُوا ِِبْلِقْسطَاِس اْلُمْسَتِقيِم )181ِمَن اْلُمْخِسرِيَن )
ِلَْي )( ات ه 183اأْلَْرِض ُمْفِسِديَن ) رِيَن 184ُقوا الهِذي َخَلَقُكْم َواجْلِِبلهَة اأْلَوه َا َأْنَت ِمَن اْلُمَسحه ( قَاُلوا ِإَّنه

َماِء ِإْن 186( َوَما َأْنَت ِإَله َبَشٌر ِمثْ ُلَنا َوِإْن َنظُنَُّك َلِمَن اْلَكاِذِبَْي )185) َنا ِكَسًفا ِمَن السه ( فََأْسِقْط َعَلي ْ
اِدِقَْي )ُكْنَت ِمَن ا بُوُه فََأَخَذُهْم َعَذاُب يَ ْوِم الظُّلهِة ِإنهُه 188( قَاَل َرّبِّ َأْعَلُم ِبَا تَ ْعَمُلوَن )187لصه ( َفَكذه

َ  [190-176]الشعراء:( ِإنه يف َذِلَك آَلَيًة َوَما َكاَن َأْكثَ ُرُهْم ُمْؤِمِنَْي{ 189َكاَن َعَذاَب يَ ْوٍم َعِظيٍم ) فَ َبْيه
، َوَأنه اْنِتَقاَمُه ِذِه اآْليَِة َأنه ظُْلَمُهْم ُهَو َتْكِذيُب َرُسوِِلِْم َوَتْطِفيُفُهْم يف اْلَكْيِل، َوخَبُْسُهُم النهاَس َأْشَياَءُهمْ يف هَ 

َ َأنهُه َعَذاُب يَ ْوٍم َعِظيٍم، َوالظُّلهُة َسَحابٌَة َأظَله  ُهْم ِبَعَذاِب يَ ْوِم الظُّلهِة، َوَبْيه ُهْم فََأْضَرَمَها اَّللهُ َعَلْيِهْم ََنرًا ِمن ْ ت ْ
ُهْم، َواْلِعْلُم ِعْنَد اَّللِه تَ َعاََل.  فََأْحَرقَ ت ْ
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َعَراءِ »يف «. لَْيَكةِ »َوقَ َرَأ ََنِفٌع َواْبُن َعاِمٍر َواْبُن َكِثرٍي  َل اْلَكِلَمِة َوََتٍء َمْفُتوَحٍة « ص»َو « الشُّ ِباَلٍم َمْفُتوَحٍة َأوه
 َها ِمْن َغرْيِ مَهٍْز َوََل تَ ْعرِيٍف َعَلى َأنهُه اْسٌم ِلْلَقْرَيِة َغرْيُ ُمْنَصِرٍف. آِخرَ 

ْعرِيِف َواِْلَْمِز وََكْسِر التهاِء، « اأْلَْيَكةِ » -رمَحهم هللاُ ُجيَعهم-َوقَ َرَأ َأبُو َعْمٍرو َوَعاِصٌم َومَحَْزُة َواْلِكَساِئيُّ  ِِبلت ه
 «. احلِْْجرِ »َو « ق»يُع اْلُقرهاِء يف َوقَ َرَأ َكَذِلَك ُجَِ 

َة، َواأْلَْيَكُة يف لَُغِة اْلَعَرِب الْ  َة َوَبكه غَْيَضُة َوِهَي َُجَاَعُة قَاَل َأبُو ُعبَ ْيَدَة: لَْيَكُة َواأْلَْيَكُة اْسُم َمِديَنِتِهْم َكَمكه
َا مُسُّوا َأْصَحابَ  َجِر، َواجْلَْمُع اأْلَْيُك، َوِإَّنه ُْم َكانُوا َأْصَحاَب ِغَياٍض َورََِّيٍض  الشه  اأْلَْيَكِة أِلََّنه

 ِغياٌض ُجُع َغْيضةٍ الشيخ: 
 اِبَغِة:القارئ: َويُ ْرَوى َأنه َشَجَرُهْم َكاَن َدْوًما َوُهَو اْلُمْقِل، َوِمْن ِإْطاَلِق اأْلَْيَكِة َعَلى اْلغَْيَضِة قَ ْوُل النه 

ْْثَدِ ََتُْلو ِبَقاِدَميَتْ مَحَاَمِة   َأْيَكٍة    بَ َرًدا ُأِسفه لِثَاتُُه ِِبْْلِ
َفِهَي اْسُم َوقَاَل اجْلَْوَهِريُّ يف ِصَحاِحِه: َوَمْن قَ َرَأ }َأْصَحاَب اأْلَْيَكِة{ َفِهَي اْلَغْيَضُة، َوَمْن قَ َرَأ }لَْيَكِة{ 

َجَرُة، َواأْلَْيُك ُهوَ  َة. َوقَاَل بَ ْعُض اْلُعَلَماِء: اأْلَْيَكُة الشه َة َوَمكه .اْلَقْريَِة، َويُ َقاُل: مُهَا ِمْثُل َبكه َجُر اْلُمْلَتفُّ   الشه
َب َأْصَحاُب احلِْْجِر اْلُمْرَسِلَْي{قَ ْولُُه تَ َعاََل:   [80]احلجر: }َوَلَقْد َكذه

اِم ِعْنَد َواِدي اْلُقَرى. َفَمْعََن اآْليَِة اْلَكِرميَِة: احلِْْجرُ  َبْت َْثُوُد اْلُمْرَسِلَْي{ : َمَناِزُل َْثُوَد َبْْيَ احلَِْجاِز َوالشه }َكذه
َ تَ َعاََل َتْكِذيَب َْثُوَد لَِنِبيِِّه َصاِلٍح [، 141]الشعراء: اَل -َوَقْد َبْيه اَلمُ َعَلْيِه َوَعَلى نَِبيَِّنا الصه يف َمَواِضَع  -ُة َوالسه

ُقوَن...{ُأَخَر. َكَقْوِلِه:  َبْت َْثُوُد اْلُمْرَسِلَْي ِإْذ قَاَل َِلُْم َأُخوُهْم َصاِلٌح َأََل تَ ت ه [، 141]الشعراء:اآْلََّيِت  }َكذه

بُوُه فَ َعَقُروَها{َوقَ ْوِلِه:  َبْت َْثُوُد ِِبلنُّ َوقَ ْوِلِه:  [14]الشمس: }َفَكذه ( فَ َقاُلوا َأَبَشًرا ِمنها َواِحًدا 23ُذِر )}َكذه
}فَ َعَقُروا النهاَقَة َوَعتَ ْوا َعْن َأْمِر َرّبِِّْم َوقَاُلوا ََّي َوقَ ْوِلِه:  [24-23]القمر:نَ تهِبُعُه ِإَنه ِإًذا َلِفي َضاَلٍل َوُسُعٍر{ 

 ِإََل َغرْيِ َذِلَك ِمَن اآْلََّيِت.[ 77]األعراف: َصاِلُح اْئِتَنا ِبَا َتِعُدََن ِإْن ُكْنَت ِمَن اْلُمْرَسِلَْي{
بُوُه ُهَو َصاِلٌح َوْحَدُه؛ أِلَنه َدْعَوَة ُجَِ  بُوا اْلُمْرَسِلَْي َمَع َأنه الهِذي َكذه ُْم َكذه َا قَاَل ِإَّنه يِع الرُُّسِل َواِحَدٌة، َوِإَّنه

ًما جِلَِميِعِهْم: َكمَ « ََل ِإَلَه ِإَله اَّللهُ »َوِهَي ََّتِْقيُق َمْعََن  َنُه تَ َعاََل ِبَِِدلهٍة ُعُموِميهٍة َوُخُصوِصيهٍة. قَاَل ُمَعمِّ }َوَما ا بَ ي ه
َنا يف َوقَاَل:  [25]األنبياء: اآْليَةَ  َأْرَسْلَنا ِمْن قَ ْبِلَك ِمْن َرُسوٍل ِإَله نُوِحي ِإلَْيِه َأنهُه ََل ِإَلَه ِإَله َأََن...{ }َوَلَقْد بَ َعث ْ

}َواْسَأْل َمْن َأْرَسْلَنا ِمْن قَ ْبِلَك ِمْن َوقَاَل:  [36]النحل:ُكلِّ ُأمهٍة َرُسوًَل َأِن ُاْعُبُدوا اَّللهَ َواْجَتِنُبوا الطهاُغوَت{ 
 ِإََل َغرْيِ َذِلَك ِمَن اآْلََّيِت. [45]الزخرف: ُرُسِلَنا َأَجَعْلَنا ِمْن ُدوِن الرهمْحَِن آِِلًَة يُ ْعَبُدوَن{

}َوَلَقْد َأْرَسْلَنا نُوًحا ِإََل قَ ْوِمِه فَ َقاَل ََّي قَ ْوِم اْعُبُدوا اَّللهَ َما َلُكْم ِمْن ِإَلٍه قَاَل يف ََتِْصيِص الرُُّسِل ِبَِمْسَاِئِهْم: وَ 
 }َوِإََل َعاٍد َأَخاُهْم ُهوًدا قَاَل ََّي قَ ْوِم اْعُبُدوا اَّللهَ َما َلُكْم ِمْن ِإَلٍه َغرْيُُه{َوقَاَل: [ 23]املؤمنون: َغرْيُُه{



يخ عبدالّرحمن بن ناصر البّراك  هـ 1439
ّ

 مؤسسة وقف الش

 

 8 اللجنة العلمية|  إعداد

 

ًبا قَاَل ََّيقَ ْوِم اْعُبُدوا اَّللهَ َما َلُكْم ِمْن ِإَلٍه َغرْيُُه{َوقَاَل: [ 50]هود: ِإََل [ 84]هود: }َوِإََل َمْدَيَن َأَخاُهْم ُشَعي ْ
 اآْلََّيِت. َغرْيِ َذِلَك ِمنَ 

يَعُهمْ  َب ُجَِ ُهْم فَ َقْد َكذه َب َواِحًدا ِمن ْ ْقَت َأنه َدْعَوَة الرُُّسِل َواِحَدٌة َعَرْفَت َأنه َمْن َكذه . َوِلَذا َصرهَح فَِإَذا َحقه
ا. قَاَل:  ٍض َوَنْكُفُر بِبَ ْعٍض َويُرِيُدوَن َأْن }َويَ ُقوُلوَن نُ ْؤِمُن بِبَ عْ تَ َعاََل ِبَِنه َمْن َكَفَر بِبَ ْعِضِهْم فَ ُهَو َكاِفٌر َحقًّ

ا{ 150يَ تهِخُذوا َبْْيَ َذِلَك َسِبياًل ) َ َأنهُه ََل َتِصحُّ [، 151-150]النساء:( ُأولَِئَك ُهُم اْلَكاِفُروَن َحقًّ َوَبْيه
ُهْم ِبَقْوِلِه:  ن َ ْفرَِقُة بَ ي ْ ُهْم{الت ه }ََل نُ َفرُِّق َبْْيَ َأَحٍد ، َوقَ ْوِلِه: [84آل عمران:وَ  136]البقرة: }ََل نُ َفرُِّق َبْْيَ َأَحٍد ِمن ْ

نَ ُهْم يف قَ ْوِلِه: [، 285]البقرة: ِمْن ُرُسِلِه{ ْفرَِقِة بَ ي ْ }َوالهِذيَن آَمُنوا ِِبَّللِه َوُرُسِلِه َومَلْ َوَوَعَد اأْلَْجَر َعَلى َعَدِم الت ه
ُهْم ُأولَِئَك َسْوفَ  نها َهِذِه اْلَمْسأََلَة يف  [،152]النساء:اآْليََة  يُ ْؤتِيِهْم ُأُجوَرُهْم...{ يُ َفّرُِقوا َبْْيَ َأَحٍد ِمن ْ َوَقْد بَ ي ه

 «.َدْفُع ِإيَهاِم اَِلْضِطَراِب َعْن آََّيِت اْلِكَتابِ »ِكَتابَِنا 
 تَ ْنِبيٌه:

 َهِذِه اآْليَِة يف َطرِيِقِه يف َغْزَوِة تَ ُبوَك، فَ َقْد َمره ِِبحلِْْجِر اْلَمْذُكوِر يف  -َصلهى اَّللهُ َعَلْيِه َوَسلهمَ -اْعَلْم َأنهُه 
ُهَما-َأْخَرَج اْلُبَخاِريُّ يف َصِحيِحِه يف َغْزَوِة تَ ُبوَك، َعِن اْبِن ُعَمَر  ا َمره النهيبُّ  -َرِضَي اَّللهُ َعن ْ -قَاَل: َلمه

 َتْدُخُلوا َمَساِكَن الهِذيَن ظََلُموا َأنْ ُفَسُهْم َأْن ُيِصيَبُكْم َما )ََل ِِبحلِْْجِر، قَاَل:  -َصلهى اَّللهُ َعَلْيِه َوَسلهمَ 
. َأَصاَّبُْم، ِإَله َأْن َتُكونُوا َِبِكَْي( رْيَ َحَته َأَجاَز اْلَواِدَي، َهَذا َلْفُظ اْلُبَخاِريِّ ، ُثُه قَ نهَع رَْأَسُه، َوَأْسرََع السه

ُهَما-ِب َأَحاِديِث اأْلَنِْبَياِء َأْيًضا َعِن اْبِن ُعَمَر َوَأْخَرَج اْلُبَخاِريُّ يف ِكَتا -: "َأنه َرُسوَل اَّللِه -َرِضَي اَّللهُ َعن ْ
َها -َصلهى اَّللهُ َعَلْيِه َوَسلهمَ  ا نَ َزَل احلِْْجَر يف َغْزَوِة تَ ُبوَك، َأَمَرُهْم َأَله َيْشَربُوا ِمْن بِْئِرَها َوََل َيْستَ ُقوا ِمن ْ ، َلمه

َنا، فََأَمَرُهْم َأْن َيْطَرُحوا َذِلَك اْلَعِجَْي، َويُ ْهرُِقوا َذِلَك اْلَماءَ  َها َواْستَ َقي ْ  ". فَ َقاُلوا: َقْد َعَجنها ِمن ْ
ُموِس: َأنه النهيبه  : َويُ ْرَوى َعْن َسرْبََة ْبِن َمْعَبٍد َوَأّب الشُّ َأَمَر  - َوَسلهمَ َصلهى اَّللهُ َعَلْيهِ -ُثُه قَاَل اْلُبَخاِريُّ

ُ َعَلْيِه َوَسلهمَ -ِبِِْلَقاِء الطهَعاِم، ُثُه قَاَل: َوقَاَل َأبُو َذرٍّ َعِن النهيبِّ   )َمِن اْعَتَجَن ِبَائِِه(.: -َصلهى اَّلله
ُهَما-ُثُه َساَق ِبَسَنِدِه، َعْن ََنِفٍع، َعِن اْبِن ُعَمَر  ُه: َأنه النهاَس نَ َزُلوا َمَع َرُسوِل اَّللِه َأنهُه َأْخربََ  -َرِضَي اَّللهُ َعن ْ

َصلهى -َأْرَض َْثُوَد احلِْْجَر َواْستَ َقْوا ِمْن بِْئِرَها، َواْعَتَجُنوا ِبِه، فََأَمَرُهْم َرُسوُل اَّللِه  -َصلهى اَّللهُ َعَلْيِه َوَسلهمَ -
ِبَل اْلَعِجَْي، َوَأَمَرُهْم َأْن َيْسَتْسُقوا ِمَن ِمْن بَِياِرِهْم َأْن يُ ْهرُِقوا َما اْستَ َقْوا  -اَّللهُ َعَلْيِه َوَسلهمَ  َوَأْن يَ ْعِلُفوا اْْلِ

 اَقُة.اْلِبْئِر الهيِت َتِرُدَها النه 
، َعْن َأبِيِه: َأنه  ُ -النهيبه  ُثُه قَاَل: ََتبَ َعُه ُأَساَمُة، َعْن ََنِفٍع، ُثُه َساَق ِبَسَنِدِه، َعْن َساملِِ ْبِن َعْبِد اَّللِه صلهى اَّلله

ا َمره ِِبحلِْْجِر قَاَل:  -َعَلْيِه َوَسلهمَ  ِإَله َأْن َتُكونُوا َِبِكَْي َأْن ُيِصيَبُكْم  )ََل َتْدُخُلوا َمَساِكَن الهِذيَن ظََلُموا،َلمه
 ُثُه تَ َقنهَع ِبِرَدائِِه َوُهَو َعَلى الرهْحِل. َما َأَصاَّبُْم(
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: َأنه اْبَن ُعَمَر  ُ َعَلْيِه -قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللِه  -رضَي هللاُ عنهما-ُثُه َساَق َأْيًضا ِبَسَنِدِه، َعْن َساملٍِ َصلهى اَّلله
، َهَذا )ََل َتْدُخُلوا َمَساِكَن الهِذيَن ظََلُموا َأنْ ُفَسُهْم، ِإَله َأْن َتُكونُوا َِبِكَْي َأْن ُيِصيَبُكْم َما َأَصاَّبُْم(: -َوَسلهمَ 

َبٍد فَ َوَصَلُه َأمْحَُد ُكلُُّه َلْفُظ اْلُبَخاِريِّ يف َصِحيِحِه. َوقَاَل اْبُن َحَجٍر يف اْلَفْتِح: َأمها َحِديُث َسرْبََة ْبِن َمعْ 
 َوالطهرَبَاّنُّ ِمْن َطرِيِق َعْبِد اْلَعزِيِز ْبِن الرهبِيِع 

ياحِة والتانزُِّه والتافرُّج أنا هذا خَلَف أمِر الراسوِل الشيخ:  َصلاى اَّللاُ َعَلْيِه -وهبذا يُعَلُم أنا الذاهاَب إليها للسِ 
ليقيَم اللاهَو واللاعَب والغناَء والراقَص، كلُّ هذا مضادٌّ وحمادٌّ إىل ما أرشَد  ، فكيَف ِبن يذهُب هناك-َوَسلامَ 

، دَّيُر العذاِب ودَّيُر ال ُمعذابني ليَست حمَلًّ للاهِو واللاعب والتاسلِ ي -َصلاى اَّللاُ َعَلْيِه َوَسلامَ -إليِه الراسوُل 
}أَفَ َلْم َيِسريُوا يف اأْلَْرِض فَ يَ ْنظُُروا َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة األرِض لَلعتباِر  ابلناظر يف مساكنهم، هللُا أمَر ابلساري يف

َعاِقَبُة الاِذيَن ِمْن قَ ْبِلِهْم َدماَر اَّللاُ }أَفَ َلْم َيِسريُوا يف اأْلَْرِض فَ يَ ْنظُُروا َكْيَف َكاَن [، 10]حممد:الاِذيَن ِمْن قَ ْبِلِهْم{ 
 .[10]حممد: َعَلْيِهْم َولِْلَكاِفرِيَن أَْمثَاهُلَا{

 
َطرِيِق َعْبِد القارئ: َوقَاَل اْبُن َحَجٍر يف اْلَفْتِح: َأمها َحِديُث َسرْبََة ْبِن َمْعَبٍد فَ َوَصَلُه َأمْحَُد َوالطهرَبَاّنُّ ِمْن 

ِه َسرْبََة اْلَعزِيِز بْ  ِْي اْلُمْهَمَلِة َوُسُكوِن اْلَباِء -ِن الرهبِيِع ْبِن َسرْبََة ْبِن َمْعَبٍد، َعْن َأبِيِه، َعْن َجدِّ َوُهَو ِبَفْتِح السِّ
َدةِ  )َمْن اَح ِمَن احلِْْجِر: أِلَْصَحاِبِه ِحَْي رَ  -َصلهى اَّللهُ َعَلْيِه َوَسلهمَ -اجْلَُهِِنُّ، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللِه  -اْلُمَوحه

، َولَْيَس ِلَسرْبََة ْبِن َمْعَبٍد يف اْلُبَخاِريِّ ِإَله َكاَن َعَجَن ِمْنُكْم ِمْن َهَذا اْلَماِء َعِجيَنًة َأْو َحاَس َحْيًسا؛ فَ ْليُ ْلِقِه(
ُموِس   -، َوُهَو ِبْكِريٌّ ََل يُ ْعَرُف امْسُُه -َمَلةٍ َوُهَو ِِبُْعَجَمٍة ُثُه ُمهْ -َهَذا اْلَمْوِضُع. َوَأمها َحِديُث َأّب الشُّ

، عَ  ْن َأبِيِه، َعْنُه، قَاَل: فَ َوَصَلُه اْلُبَخاِريُّ يف اأْلََدِب اْلُمْفَرِد، َوالطهرَبَاّنُّ َواْبُن ِمْنَدْه ِمْن َطرِيِق ُسَلْيِم ْبِن ُمَطرْيٍ
... َفذََكَر احْلَِديَث َوِفيِه: فَأَْلَقى ُذو اْلَعِجِْي َعِجيَنُه، َوُذو  -َوَسلهمَ َصلهى اَّللهُ َعَلْيِه -ُكنها َمَع َرُسوِل اَّللِه »

 «. احْلَْيِس َحْيَسهُ 
، َقْد ِحْسُت -َصلهى اَّللهُ َعَلْيِه َوَسلهمَ -فَ ُقْلُت ََّي َرُسوَل اَّللِه َوَرَواُه اْبُن َأّب َعاِصٍم ِمْن َهَذا اْلَوْجِه، َوزَاَد: "

 ")نَ َعْم(َحْيَسًة فَأُْلِقُمَها رَاِحَليِت؟ قَاَل: 
ُ َعَلْيِه َوَسلهمَ -َوقَاَل اْبُن َحَجٍر َأْيًضا: قَ ْولُُه: َوقَاَل َأبُو َذرٍّ َعِن النهيبِّ  َوَصَلُه  َن ِبَائِِه()َمِن اْعَتجَ : -َصلهى اَّلله

ُْم َكانُوا َمَع النهيبِّ  يف َغْزَوِة تَ ُبوَك،  -َصلهى اَّللهُ َعَلْيِه َوَسلهمَ -اْلبَ زهاُر ِمْن َطرِيِق َعْبِد اَّللِه ْبِن ُقَداَمَة َعْنُه: "َأَّنه
)َمِن َوقَاَل:  )ِإنهُكْم ِبَواٍد َمْلُعوٍن فََأْسِرُعوا( -لهمَ َصلهى اَّللهُ َعَلْيِه َوسَ -فَآتَ ْوا َعَلى َواٍد، فَ َقاَل َِلُُم النهيبُّ 

َها( ْسَناِد. َوَأْخَرَج اْلُبَخاِريُّ اْعَتَجَن َعِجيَنًة، َأْو طََبَخ ِقْدرًا؛ فَ ْلَيُكب ه . احْلَِديَث. قَاَل: ََل َأْعَلُمُه ِإَله ِّبََذا اْْلِ
َب َأْصَحاُب احلِْْجِر اْلُمْرَسِلَْي{}َوَلَقْد كَ يف تَ ْفِسرِي قَ ْوِلِه تَ َعاََل:  َرِضَي اَّللهُ -َعِن اْبِن ُعَمَر  [،80]احلجر: ذه
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ُهَما )ََل َتْدُخُلوا َعَلى َهُؤََلِء اْلَقْوِم قَاَل أِلَْصَحاِب احلِْْجِر:  -َصلهى اَّللهُ َعَلْيِه َوَسلهمَ -: َأنه َرُسوَل اَّللِه -َعن ْ
َوَأْخَرَج  َْي، فَِإْن ملَْ َتُكونُوا َِبِكَْي َفاَل َتْدُخُلوا َعَلْيِهْم؛ َأْن ُيِصيَبُكْم ِمْثَل َما َأَصاَّبُْم(ِإَله َأْن َتُكونُوا َِبكِ 

ُهَما-اْلُبَخاِريُّ َأْيًضا، َعِن اْبِن ُعَمَر  اَلِة يف َمَواِضِع  -َرِضَي اَّللهُ َعن ْ اَلِة، يف َِبِب الصه يف ِكَتاِب الصه
ْسِف وَ  ُ َعَلْيِه َوَسلهمَ -َأنه َرُسوَل اَّللِه »اْلَعَذاِب: اخلَْ ِبَْي، ِإَله قَاَل:  -َصلهى اَّلله )ََل َتْدُخُلوا َعَلى َهُؤََلِء اْلُمَعذه

بَ ْعُض َهِذِه وَ  َأْن َتُكونُوا َِبِكَْي، فَِإْن ملَْ َتُكونُوا َِبِكَْي َفاَل َتْدُخُلوا َعَلْيِهْم؛ ََل ُيِصيُبُكْم َما َأَصاَّبُْم(.
ْهِي َعْن ُدُخوِل الرَِّواََّيِت الهيِت ذََكْرََنَها َعِن اْلُبَخاِريِّ َأْخَرَجُه ُمْسِلٌم َأْيًضا يف َصِحيِحِه، فَ َقِد ات هَفَقا َعَلى الن ه 

ُ َعَلْيِه َوَسلهمَ -ِدََّيِرِهْم ِإَله يف َحاِل اْلُبَكاِء، َوَعَلى ِإْسَراِعِه   َته َجاَوَز ِدََّيَرُهْم. حَ  -َصلهى اَّلله
ْسِف َواْلَعَذاِب ِإَله يف َحاَلِة ا ُخوِل ِإََل َمَواِضِع اخلَْ ْهُي َعِن الدُّ ِحيَحِة الن ه ْلُبَكاِء، َويف َهِذِه الرَِّواََّيِت الصه

ْسَراُع ِبَُجاَوَزِِتَا  َوِفيَها اْْلِ
 ، ألنا االعتباَر يبعُث على البكاِء."يف َحاَلِة اْلُبَكاِء" يعين: يف حال االعتبارِ الشيخ: 

 
اْلُعَلَماِء: القارئ: َوَعَدُم اَِلْسِتْسَقاِء ِمْن ِمَياِهَها، َوَعَدُم َأْكِل الطهَعاِم الهِذي ُعِجَن ِّبَا، َوِمْن ُهَنا قَاَل بَ ْعُض 

اَلُة ِفيَها؛ أِلَنه مَ  ُر ِبَائَِها، َوََل َتِصحُّ الصه ْرِب، ُعِلَم َأنهُه َغرْيُ ََل جَيُوُز التهَطهُّ ا ملَْ َيْصُلْح ِلأْلَْكِل َوالشُّ اَءَها َلمه
 َصاِلٍح لِلطهَهارَِة الهيِت ِهَي تَ َقرٌُّب ِإََل اَّللِه تَ َعاََل.

ْسِف َواْلَعَذاِب: َوُيْذَكُر َأنه َعِليًّ  اَلِة يف َمَواِضِع اخلَْ ُ َعْنهُ -ا قَاَل اْلُبَخاِريُّ يف َصِحيِحِه: َِبُب الصه  -َرِضَي اَّلله
َبَة ِمْن َطرِ  اَلَة خبَْسِف َِبِبَل. َوقَاَل اْبُن َحَجٍر يف اْلَفْتِح: َهَذا اأْلَثَ ُر َرَواُه اْبُن َأّب َشي ْ يِق َعْبِد اَّللِه ْبِن َكرَِه الصه

مِ َوُهَو ِبَضمِّ اْلِميِم وََكْسِر اْلُمْهَمَلِة َوَتْشِديِد ال-َأّب اْلُمِحلِّ  ْسِف »، قَاَل -اله ُكنها َمَع َعِليٍّ َفَمَرْرََن َعَلى اخلَْ
اهُ -الهِذي بَِباِبَل، فَ َلْم ُيَصلِّ َحَته َأَجازَُه  قَاَل:  -رضَي هللاُ عنهُ -َوِمْن َطرِيٍق ُأْخَرى، َعْن َعِليٍّ « -َأْي: تَ َعده

َوالظهاِهُر َأنه قَ ْوَلُه َثاَلَث ِمَراٍر لَْيَس ُمتَ َعلًِّقا «. َث ِمَرارٍ َما ُكْنُت أِلَُصلَِّي ِبَِْرٍض َخَسَف اَّللهُ ِّبَا َثاَل »
َا َأرَاَد َأنه َعِليًّا قَاَل َذِلَك َثاَلًَث. َوَرَواهُ  ْسِف؛ أِلَنهُه لَْيَس ِفيَها ِإَله َخْسٌف َواِحٌد. َوِإَّنه  َأبُو َداُوَد َمْرُفوًعا ِِبخلَْ

َا  -َصلهى اَّللهُ َعَلْيِه َوَسلهمَ -ََّنَاّن َحِبييب »يٍّ َوَلْفظُُه: ِمْن َوْجٍه آَخَر َعْن َعلِ  َأْن ُأَصلَِّي يف َأْرِض َِبِبَل ؛ فَِإَّنه
ْسِف ُهَنا َما ذََكَرُه اَّللهُ « َمْلُعونَةٌ  َم، َواْلُمَراُد ِِبخلَْ ِئُق بِتَ ْعِليِق اْلُمَصنِِّف َما تَ َقده  تَ َعاََل يف ِإْسَناِدِه َضْعٌف، َوالاله

ْقُف ِمْن فَ ْوِقِهْم...{يف قَ ْوِلِه:  َياََّنُْم ِمَن اْلَقَواِعِد َفَخره َعَلْيِهُم السه ذََكَر [، 26]النحل:اآْلَيَة  }فَأََتى اَّللهُ بُ ن ْ
َعاَن َبََن بِ  ْفِسرِي َواأْلَْخَباِر: َأنه اْلُمَراَد ِبَذِلَك َأنه النُّْمُروَذ ْبَن َكن ْ َياًَن َعِظيًما، يُ َقاُل: ِإنه َأْهُل الت ه َباِبَل بُ ن ْ

اَلَة »اْرتَِفاَعُه َكاَن ََخَْسَة آََلِف ِذرَاٍع َفَخَسَف اَّللهُ ِّبِْم. قَاَل اخْلَطهاّبُّ:  ََل َأْعَلُم َأَحًدا ِمَن اْلُعَلَماِء َحرهَم الصه
َهى حَمَلُّ اْلَغَرِض ِمْن فَ ْتِح اْل« يف َأْرِض َِبِبلَ   َباِري.انْ ت َ
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ِحيِح: -َرِضَي اَّللهُ َعْنهُ -َوقَ ْوُل اخْلَطهاّبِّ يُ َعاِرُضُه َما رََأيْ ُتُه َعْن َعِليٍّ  ، َوَلِكنهُه َيْشَهُد َلُه ُعُموُم احْلَِديِث الصه
الهِذي َأَشاَر َلُه اْبُن َحَجٍر: ، َوَحِديُث َأّب َداُوَد اْلَمْرُفوُع، َعْن َعِليٍّ )َوُجِعَلْت لََنا اأْلَْرُض َمْسِجًدا َوَطُهورًا(

َثِِن اْبُن َِلِيَعَة، َوََيََْي ْبُن »َأنه ِفيِه َضْعًفا ُهَو قَ ْولُُه:  ثَنا ُسَلْيَماُن ْبُن َداُوَد، َأْخرَبَََن اْبُن َوْهٍب، قَاَل َحده حده
، َعْن َأّب َصاِلٍح اْلغِ  اِر ْبِن َسْعٍد اْلُمَراِديِّ : َأنه َعِليًّا َأْزَهَر، َعْن َعمه َمره بَِباِبَل َوُهَو  -َرِضَي اَّللهُ َعْنهُ -َفاِريِّ

اَل  َن فَأَقَاَم الصه َها َأَمَر اْلُمَؤذِّ ا بَ َرَز ِمن ْ ُن يُ ْؤِذنُُه ِبَصاَلِة اْلَعْصِر. فَ َلمه َها َيِسرُي، َفَجاَءُه اْلُمَؤذِّ ا فَ رََغ ِمن ْ َة، فَ َلمه
ََّنَاّن َأْن ُأَصلَِّي يف اْلَمْقرَبَِة، َوََّنَاّن َأْن ُأَصلَِّي يف َأْرِض َِبِبَل ؛  -اَّللهُ َعَلْيِه َوَسلهمَ  َصلهى-قَاَل: "ِإنه َحِبييب 

َا َمْلُعونٌَة".  فَِإَّنه
ثَنا اْبُن َوْهٍب، َأْخرَبّن ََيََْي ْبُن َأْزَهَر، َواْبُن َِلِيَعَة، َعنِ  ثَنا َأمْحَُد ْبُن َصاِلٍح، حده اٍد، َعْن حده اِج ْبِن َشده  احْلَجه

ا َخَرَج  ، َعْن َعِليٍّ ِبَْعََن ُسَلْيَماَن ْبِن َداُوَد، قَاَل: "فَ َلمه ا بَ َرزَ -َأّب َصاِلٍح اْلِغَفاِريِّ  انته ى. -َمَكاَن: فَ َلمه
 "قاَل: فَ َلماا َخرََج َمَكاَن: بَ َرَز"الشيخ: 
 نعمالقارئ: 
 يف الر ِواية يعينالشيخ: 

 عندي مفصولتنيلقارئ: ا
ا بَ َرزَ الشيخ:   ال هي معناها، يقوُل: جعَل َخرََج َمَكاَن: فَ َلما

يِه ِعلهٌة َخِفيهٌة القارئ: َوَقْد َيْظَهُر لِلنهاِظِر يف ِإْسَناَدْي َهَذا احْلَِديِث َأنهُه ََل يَِقلُّ َعْن َدرََجِة اْلَقُبوِل، َوَلِكْن فِ 
َها اْبنُ  ُل طَبَ َقاِِتَا: ُسَليْ نَ بهَه َعَلي ْ َماُن ْبُن  يُوُنَس، َأمها َكْونُُه ََل يَِقلُّ َعْن َدرََجِة اْلَقُبوِل؛ َفأِلَنه َطرِيَقَتُه اأْلُوََل َأوه

َأمْحَُد ْبُن َصاِلٍح ثَِقٌة َداُوَد َوََل ِخاَلَف يف َكْونِِه ثَِقًة، َويف الثهانَِيِة: َأمْحَُد ْبُن َصاِلٍح َمَكاَن ُسَلْيَماَن اْلَمْذُكوِر، وَ 
 َحاِفٌظ. وََكاَلُم النهَساِئيِّ ِفيِه َغَلٌط َمْرُدوٌد َعَلْيِه، َكَما قَاَل اْلِعَراِقيُّ يف َأْلِفيهِتِه:

َا رُده َكاَلُم اجْلَارِِح   َكالنهَساِئيِّ يف َأمْحََد ْبِن َصاِلحٍ   َورِبه
ُموّنُّ. َفَظنه النهَساِئيُّ َأنه ُمَراَد اْبِن َمِعٍْي َوَسَبُب َغَلِطِه يف َذِلَك َأنه  َب َأمْحََد ْبَن َصاِلٍح الشُّ اْبَن َمِعٍْي َكذه

، َولَْيَس َكَذِلَك َكَما َجَزَم ِبِه ا  ْبُن ِحبهاَن.َأمْحَُد ْبُن َصاِلٍح َهَذا الهِذي ُهَو َأبُو َجْعَفِر ْبُن الطهرَبِيِّ اْلِمْصِريُّ
ْسَناَدْيِن:َوالطه   بَ َقُة الثهانَِيُة يف ِكاَل اْْلِ

ٍد اْلِمْصِريُّ ثَِقٌة حَ  ، َمْوََلُهْم َأبُو حُمَمه اِفٌظ َعاِبٌد اْبُن َوْهٍب َوُهَو: َعْبَد اَّللِه ْبُن َوْهِب ْبِن ُمْسِلٍم اْلُقَرِشيُّ
 َمْشُهوٌر.

ْسَناَدْيِن: ََيََْي  ْبُن َأْزَهَر، َوَعْبُد اَّللِه ْبُن َِلِيَعَة، َوََيََْي ْبُن َأْزَهَر اْلَبْصِريُّ َمْوََل قُ َرْيٍش  َوالطهبَ َقُة الثهالَِثُة ِمَن اْْلِ
ِِبآْلَخِر ََل يَِقلُّ  َصُدوٌق، َوَعْبُد اَّللِه ْبُن َِلِيَعَة َصُدوٌق َخَلَط بَ ْعَد اْحرِتَاِق ُكُتِبِه. َوالظهاِهُر َأنه اْعِتَضاَد َأَحِدمِهَا
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 اْلُمَباَرِك، َدرََجِة احْلُْسِن. َويُ َؤيُِّد َذِلَك َأنه رَاِوَي احْلَِديِث اْبُن َوْهٍب َوَمْعُلوٌم َأنه ِرَوايََة اْبِن َوْهٍب، َواْبنِ  َعنْ 
 َعِن اْبِن َِلِيَعَة، َأْعَدُل ِمْن ِرَوايَِة َغرْيِمِهَا َعْنُه.

ْسَناِد اأْلَ  اٍد، َوالطهبَ َقُة الرهاِبَعُة يف اْْلِ اُج ْبُن َشده ْسَناِد الثهاّن: احْلَجه . َويف اْْلِ اُر ْبُن َسْعٍد اْلُمَراِديُّ ِل: َعمه وه
َعاّنُّ َنزِيُل ِمْصَر، ِكاَلمهَُ  اٍد الصهن ْ اُج ْبُن َشده ، َواحْلَجه لميُّ ، ُثُه السه اُر ْبُن َسْعٍد اْلُمَراِديُّ ا َمْقُبوٌل َكَما قَاَلُه َوَعمه

ْقرِيِب، َواْعِتَضاُد َأَحِدمِهَا ِِبآْلَخِر ََل َيِقلُّ َعْن َدرََجِة احْلُْسِن.اْبنُ    َحَجٍر يف الت ه
ْسَناَدْيِن: َأبُو َصاِلٍح اْلِغَفاِريُّ َوُهَو َسِعيُد ْبُن َعْبِد الرهمْحَِن، وَ  ِعَداُدُه يف َأْهِل َوالطهبَ َقُة اخْلَاِمَسُة يف ِكاَل اْْلِ

 ُهَو ثَِقٌة.ِمْصَر، وَ 
اِدَسُة يف ِكَلْيِهَما: َأِمرُي اْلُمْؤِمِنَْي َعِليٌّ  ُ َعْنهُ -َوالطهبَ َقُة السه  . -َرِضَي اَّلله

َأّب  : َأنه ِرَوايَةَ فَالهِذي َيْظَهُر َصاَلِحَيُة احْلَِديِث ِلاِلْحِتَجاِج، َوَلِكنهُه ِفيِه ِعلهٌة َخِفيهٌة ذََكَرَها اْبُن يُوُنَس، َوِهيَ 
ْقرِيِب.  ، َعْن َعِليٍّ ُمْرَسَلٌة، َكَما ذََكَرُه اْبُن َحَجٍر يف الت ه  َصاِلٍح اْلِغَفاِريِّ

َنِن اْلُكرْبَى:  َهِقيُّ يف السُّ ْسِف َواْلَعَذابِ »َوقَاَل اْلبَ ي ْ اَلَة يف َمْوِضِع اخلَْ َأنْ َبَأ أَبُو َعِليٍّ « َِبُب ِمْن َكرَِه الصه
ثَنا أَبُو َداُوَد، ُثُه َساَق َحِديَث َأّب َداُوَد اْلَمذُْكوِر آنًِفا بَِلْفظِ الرُّوْذَِبِريُّ  ِه يف ، َأنْ َبَأ َأبُو َبْكِر ْبُن َداَسَة، حده

، قَاَل: ُكنها مَ  ْسَناَدْيِن. ُثُه قَاَل: َورُوِّيَنا َعْن َعْبِد اَّللِه ْبِن َأّب حمُِلٍّ اْلُعَمِريِّ -َع َعِليِّ ْبِن َأّب طَاِلٍب اْلَمْْتِ َواْْلِ
، َعْن  -رضَي هللُا عنهُ  ْضَرِميِّ ْسِف الهِذي بَِباِبَل فَ َلْم ُيَصلِّ َحَته َأَجازَُه. َوَعْن ُحْجٍر احلَْ َفَمره بَِنا َعَلى اخلَْ

ُثُه «. َسَف اَّللهُ ِّبَا َثاَلَث َمرهاتٍ َما ُكْنُت أِلَُصلَِّي ِبَِْرٍض خَ »قَاَل:  -َرِضَي اَّللهُ َعْنهُ -َعِليِّ ْبِن َأّب طَاِلٍب 
اَل  اَلِة ِفيَها ِإْن ثَ َبَت َمْرُفوًعا لَْيَس ِلَمْعًَن يَ ْرِجُع ِإََل الصه ْهُي َعِن الصه : َوَهَذا الن ه َهِقيُّ ِة؛ فَ َلْو َصلهى قَاَل اْلبَ ي ْ

َهِقيُّ بَ ْعَض ِرَواََّيِت حَ  ْمَنا َعِن اْلُبَخاِريِّ َوُمْسِلٍم، ُثُه ِفيَها ملَْ يُِعْد، ُثُه َساَق اْلبَ ي ْ ِديِث اْبِن ُعَمَر الهِذي َقده
َأَحبه اخْلُُروَج ِمْن تِْلَك اْلَمَساِكِن، وََكرَِه اْلُمَقاَم ِفيَها ِإَله َِبِكًيا،  -َصلهى اَّللهُ َعَلْيِه َوَسلهمَ -قَاَل: ِإنه النهيبه 

اَلِة َوَغرْيَِها. انته ى.َفَدَخَل يف َذِلَك اْلُمَقاُم لِ   لصه
ِر ِبَِياِهَها، َفَذَهبَ  ْسِف َوالتهَطهُّ اَلِة يف َمَواِضِع اخلَْ بَ ْعُض  َوَهَذا الهِذي ذََكْرََن ُهَو َحاِصُل َما َجاَء يف الصه

َر ِبَائَِها ُُمِْزٌئ، اَلَة ِّبَا َصِحيَحٌة َوالتهَطهُّ َصلهى -َواْسَتَدلُّوا ِبُعُموِم النُُّصوِص َكَقْوِلِه  َأْهِل اْلِعْلِم ِإََل َأنه الصه
احْلَِديَث. وََكُعُموِم اأْلَِدلهِة َعَلى رَْفِع احْلََدِث،  )َوُجِعَلْت ِلَ اأْلَْرُض ُكلَُّها َمْسِجًدا(: -اَّللهُ َعَلْيِه َوَسلهمَ 

اَلُة ِفيَها، َوََل َتِصحُّ الطهَهارَةُ َوُحْكِم اخْلََبِث ِِبْلَماِء اْلُمْطَلِق. َوَذَهَب بَ ْعُض َأهْ  َا ََل ََتُوُز الصه ِل اْلِعْلِم ِإََل َأَّنه
اَلِة يف َخْسِف  -َصلهى اَّللهُ َعَلْيِه َوَسلهمَ -ِبَائَِها، َواْسَتَدلُّوا حبَِديِث َعِليٍّ اْلَمْرُفوِع: َأنه َحِبيَبُه  ََّنَاُه َعِن الصه

َا َأرْ  ْهُي يَ ْقَتِضي اْلَفَساَد؛ أِلَنه َما ََّنَى َعْنُه َِبِبَل؛ أِلََّنه ُ َعَلْيِه َوَسلهمَ -ٌض َمْلُعونٌَة. قَاُلوا: َوالن ه لَْيَس  -َصلهى اَّلله
وا ِلَعدَ  لطهَهارَِة ِبَائَِها ِم اِمْن َأْمِرََن، َوَمْن َأْحَدَث يف َأْمِرََن َما لَْيَس ِمْنُه فَ ُهَو َردٌّ َكَما ثَ َبَت يف احْلَِديِث. َواْحَتجُّ
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ْرِب َومُهَا لَْيَسا ِبُقْربٍَة. َفَدله َذِلَك  -َصلهى اَّللهُ َعَلْيِه َوَسلهمَ -ِبَِنه النهيبه  َمَنَع ِمِن اْسِتْعَماِلِه يف اأْلَْكِل َوالشُّ
 َعَلى َمْنِع الطهَهارَِة ِبِه ِمْن َِبِب َأْوََل.

َبِغي َلُه َأْن ُيْسرَِع يف َسرْيِِه َحَته - َعْنهُ َعَفا اَّللهُ -قَاَل ُمَقيُِّدُه  َها يَ ن ْ : الهِذي َيْظَهُر لََنا رُْجَحانُُه؛ َأنه َمْن َمره َعَلي ْ
ِه، َوَأّب ِسْبطَْيِه  -َصلهى اَّللهُ َعَلْيِه َوَسلهمَ -خَيُْرَج ِمْنُه، َكِفْعِلِه  ُهمْ َرِضَي اَّللهُ -َوِفْعِل ِصْهرِِه، َواْبِن َعمِّ  - َعن ْ

ُة صَ  ِحيِح. فَ َلْو نَ َزَل ِفيَها َوَصلهى فَالظهاِهُر ِصحه يًعا، َوَأنهُه ََل َيْدُخُل ِإَله َِبِكًيا لِْلَحِديِث الصه اَلتِِه ِإْذ ملَْ ُجَِ
 ََيَْتاُج ِإََل َنصٍّ َقِويِّ اْلَمْْتِ يَ ُقْم َدلِيٌل َصِحيٌح ِبَدََلَلٍة َواِضَحٍة َعَلى ُبْطاَلَِّنَا، َواحْلُْكُم بُِبْطاَلِن اْلِعَباَدةِ 

ََلَلِة، َواْلِعْلُم ِعْنَد اَّللِه تَ َعاََل.  َوالده
 َمَساِئُل َِلَا تَ َعلٌُّق ِّبَِذِه اآْليَِة اْلَكِرميَِة.

وينهى سبحاَن هللا العظيم، ومَع هذا الكَلِم القول بعدم الصِ حاة له وجاهٌة وله قواٌة، الراسوُل يسرُع الشيخ: 
عن اإلقامِة فيها مثا نقوُل: تصحُّ الصاَلُة!؟ يعين عندي أنا القوَل بعدم صحاة الصاَلة له وجٌه وله قواٌة يف 

ليل، على األقلِ  نقوُل: ال ينبغي للمسلِم أن يقيَم فيها وال أْن يصلِ ي فيها بل خيرُج كما فعَل عليٌّ  رضَي الدا
 .هللاُ عنه

 
 القارئ: َمَساِئُل َِلَا تَ َعلٌُّق ِّبَِذِه اآْليَِة اْلَكِرميَِة.

َب َأْصَحاُب احلِْْجِر...{َقْد َعِلْمَت َأنه احلِْْجَر اْلَمْذُكوَر يف َهِذِه اآْليَِة يف قَ ْوِلِه:  اآْليَةَ  }َوَلَقْد َكذه
ْهُي عَ [ 80]احلجر: ْسِف؛ فَِبَهِذِه اْلُمَناَسَبِة َنْذُكُر ُهَو ِدََّيُر َْثُوَد، َوَأنهُه َورََد الن ه اَلِة يف َمَواِضِع اخلَْ ِن الصه

. ْهُي َوَما مَلْ َيِصحه ُ َما َصحه ِفيِه الن ه اَلِة ِفيَها َونُ َبْيِّ  اأْلََماِكَن الهيِت َّنَُِي َعِن الصه
 حسُبَك، قْف على هذا، نعم َّي حممادالشيخ: 

 اجلواُب الصاحيحُ  طالب:
 تفضاْل نعم الشايخ سامي الشيخ:

 يف الوضوِء ِباِئها هل يصحُّ الوضوُء ِبائِها؟ طالب آخر:
 كذلك ما ينبغي، عنَد احلنابلِة أناه ال يُتوضاأُ ِبائِها.  الشيخ:
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َل ديَن املسيِح( حيُح ِلَمن بده  )اجلواُب الصه
الُم على أشرِف األنبياِء القارئ: بسِم هللِا الرهمحِن الرهحيِم، احلمُد هلِل ربِّ العامل الُة والسه َْي، والصه

ٍد وعلى آِلِه وأصحاِبِه أُجعَْي، أمها بعدُ  رمَحُه هللُا -فيقوُل شيُخ اْلسالِم ابُن تيميَة ؛ واملرسلَْي، نبيِّنا حممه
َل ديَن املسيِح" قاَل  -تعاَل حيِح ِلَمن بده  :رمَحُه هللاُ تعاَليف كتاِبِه: "اجلواِب الصه

ْنَساِن؟ َأقَ ْبَل اْلِوََلدَ  ِة، َأْم يف َحاِل قَاَل اْبُن اْلِبْطرِيِق: َويُ َقاُل ِللنهَساِطَرِة َأْيًضا: َمََت اَّتهََدِت اْلَكِلَمُة ِِبْْلِ
 اْلِوََلَدِة؟

 ْبَل اْلِوََلَدِة َوُهَو مَحٌْل؟فَِإْن قَاُلوا: قَ ْبَل اْلِوََلَدِة، قُ ْلَنا َِلُْم: قَ ْبَل اْلِوََلَدِة، قَ ْبَل احْلَْمِل؟ َأْو ق َ 
َر. فَِإْن فَِإْن قَاُلوا: قَ ْبَل اْلِوََلَدِة َوقَ ْبَل احْلَْمِل، فَ َقْد َزَعُموا َأنهُه اَّتهََد قَ ْبَل َأْن َيُكوَن ِإْنَساًَن َوقَ بْ  َل َأْن ُيَصوه

َا َكاَن َكاَن َذِلَك َكَذِلَك، َفَسَد قَ ْوُل النُّْسطُورِيهِة: ِإنه اْلَقِديَ  ْنَساَن اجْلُْزِئيه ِإَّنه ؛ أِلَنه اْْلِ  اَّتهََد ِبِِْنَساٍن ُجْزِئيٍّ
. رًا َبَشرَّيًّ ا َصاَر ُمَصوه  ِإْنَساًَن ُجْزئِيًّا، َلمه

َاِد َأْعظَ  ُْم يَ ُقوُلوَن ِِبَِلَّتِّ َؤاُل ََلزٌِم لِلطهَواِئِف الثهاَلثَِة، فَِإَّنه  َم ِمَن النهَساِطَرِة.فَ يُ َقاُل َلُه: َهَذا السُّ
، َكاَن َهَذا ِمْن َأْفَسِد اأْلَقَاِويِل، فَِإنه اْلَمسِ  ٌ فَِإْن ِقيَل: ُهْم يَ ُقوُلوَن: ِإنهُه اَّتهََد ِبِِْنَساٍن ُكلِّيٍّ يَح َبَشٌر ُمَعْيه

رَِكِة ِفيِه، مَلْ َيُكْن ِإْنَساَنً  رُُه ِمْن ُوُقوِع الشه ، مَيَْنُع َتَصوُّ   ُكلِّيًّا.ُجْزِئيٌّ
ُهوَت َقْد َكاَن َحله َمَع النهاُسوِت ِتْسَعَة َأْشُهٍر َوََنَْوَها ِمْن َبْدِء احْلَْمِل  ُثُه قَاَل: َويَ ْلَزُمُهْم َأْن يَ ْزُعُموا َأنه الاله

ِخاَلُف قَ ْوِِلِْم: ِإنه َمْرَيَ َوَلَدِت  ُمِقيًما َمَعُه يف اْلَمْوِضِع الهِذي َُيَْمُل ِفيِه اجْلَِنُْي، ُثُه ُوِلَدا َمًعا، َوَهَذا
 اْلَمِسيَح ِمْن ِجَهِة ََنُسوتِِه ََل ِمْن ِجَهِة ََلُهوتِِه.

ُهوِت، َكَما يَ ُقوُل اْلَمَلِكيهُة: ِإنهُه ُصِلَب النها ُسوُت ُدوَن فَ يُ َقاُل: َقْد يَ ُقوُلوَن: ِإنهُه ُوِلَد النهاُسوُت ُدوَن الاله
ُهوِت.  الاله

َُما َشْخٌص وَ  َناِقًضا، فَالنهَساِطَرُة َأَقلُّ تَ َناُقًضا؛ أِلَنه اْلَمَلِكيهَة يَ ُقوُلوَن: ِإَّنه اِحٌد، ُأقْ ُنوٌم َوِإْن َكاَن َهَذا ُمت َ
 َواِحٌد، فَ َقِد اَّتهََد َأَحُدمُهَا ِِبآْلَخِر.

َُما  فَِإَذا َجاَز َمَع َهَذا َأْن يُ َفاِرَق َأَحُدمُهَا اآْلَخَر يف  ْلِب َواْلَمْوِت، َفَمْن قَاَل: ِإَّنه ْرِب َوالصه اأْلَْكِل َوالشُّ
 َجْوَهَراِن أُقْ ُنوَماِن، ُهَو َأْوََل َأْن يَ ُقوَل َوَلَدْت َأَحَدمُهَا ُدوَن اآْلَخِر.

 ُثُه قَاَل: َوِإْن قَاُلوا: اَّتهََد ِبِه َوُهَو مَحٌْل ُصورٌَة ََتمهٌة.
َلُه مَحْاًل قَ ْبَل اْلِوََلَدِة، َوِإَذا َجاَز َأْن َُيَْمَل، َجاَز َأْن يُوَلَد.قُ ْلَنا َِلُْم: فَ قَ   ْد َكاَن اْْلِ
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َُما َصارَا َشْخًصا َواِحًدا، أُقْ ُنوًما َواِحًدا، َبْل يَ ُقوُلوَن: َجْوَهَراِن أُقْ نُ  وَماِن، فَ يُ َقاُل: ُهْم ََل يَ ُقوُلوَن ِبََِّنه
ُهوُت َوَماَت َوِحيَنِئٍذ َفاَل يَ ُقولُ  وَن: مَحََلْت ِبَِِلٍه، َوََل َوَلَدْت ِإَِلًا، َكَما ََل يَ ُقوُل اْلَمَلِكيهُة: ُصِلَب الاله

ُهوَت َوالنهاُسوَت اَّتهََدا. ُهوُت، َمَع قَ ْوِِلِْم ِبَِنه الاله  الاله
َاُد يف َحاِل اْلِوََلَدِة.  قَاَل: فَِإْن قَاُلوا: َكاَن اَِلَّتِّ

ْنَساِن، َواْلَكِلَمُة ِعْنَدََن َوِعْنَدُهْم ِإَلٌه، فَ َقْد َوَلَدْت قُ ْلَنا  َمْرَيُ ِإَِلًا.: فَ َقْد َوَلَدْت َمْرَيُ اْلَكِلَمَة ِإًذا َمَع اْْلِ
ازُوا َذِلَك، تَ رَُكوا قَ ْوَِلُْم، فَِإْن قَاُلوا: نَ َعْم. قُ ْلَنا: فَِإَذا َجاَز َأْن يُوَلَد، فَِلَم ََل جَيُوُز َأْن َيُكوَن مَحْاًل؟ فَِإَذا َأجَ 

 َوِإْن مَلْ جيُِيُزوُه، قُ ْلَنا: َفَما اْلَفْرُق َبْْيَ َأْن َيُكوَن َمْوُلوًدا َوَبْْيَ َأْن َيُكوَن حَمُْموًَل؟ 
َاُد قَ ْبَل اْلِوََلَدِة، َوُهَو َأْن  َلُه َمْوُلوًدا، َوملَْ َيُكِن اَِلَّتِّ َيُكوَن حَمُْموًَل، َوََل يف َحاِل َكْوِنِه فَِإْن قَاُلوا: لَْيَس اْْلِ

 َوَلًدا يف َحاِل اْلِوََلَدِة.
ْنَساُن َوْحَدُه،  -ِعْندَُكمْ -قُ ْلَنا: فَ َهَذا نَ ْقُض قَ ْوِلُكْم: ِإنه َمْرَيَ َوَلَدِت اْلَمِسيَح؛ أِلَنه اْلَمِسيَح  لَْيَس ُهَو اْْلِ

َا َوَلَدتِ  -ِعْندَُكمْ -َوَمْرَيُ  ْنَساَن َوْحَدُه.ِإَّنه   اْْلِ
ْنَساَن َوْحَدُه  َا َوَلَدِت اْْلِ ْنَساُن َوْحَدُه، َوِعْندَُكْم ِإَّنه َا َوِإَذا َكاَن اْلَمِسيُح لَْيَس ُهَو اْْلِ َاِد، فَِإَّنه قَ ْبَل اَِلَّتِّ

َاُد بَ ْعَد اْلِوََلدَ  َاِد، وََكاَن اَِلَّتِّ َا َكاَن َمِسيًحا ِِبَِلَّتِّ َا َكاَن َوَلَدْت ِإًذا َما لَْيَس ِبَِسيٍح، ِإْذ َكاَن ِإَّنه ِة، فَِإَّنه
 َمِسيًحا بَ ْعَد اْلِوََلَدِة.

ْنَساَن َوْحَدُه، َوَهَذا فَاِسًدا، وَكَ  -ِعْندَُكمْ -فَِإَذا َكاَن َهَذا  اَنْت َمْرَيُ َوَلَدِت اْلَمِسيَح، َفَمْرَيُ ملَْ تَِلِد اْْلِ
َاَد َكاَن قَ ْبَل اْلِوََلَدِة.  ْنَساِن، َويُوِجُب َأنه اَِلَّتِّ َلَه َمَع اْْلِ َا َقْد َوَلَدِت اْْلِ  يُوِجُب َأَّنه

َ زَاِئُف َما تَ ْعَتِقُدُه  النُّْسُطورِيهُة ِمْن َأنه َمْرَيَ َوَلَدِت اْلَمِسيَح ِمْن ِجَهِة ََنُسوتِِه ََل ِمْن ِجَهِة قَاَل: فَ َقْد تَ َبْيه
 ََلُهوتِِه، َوَصحه َأنه َمْرَيَ َوَلَدْت ِإَِلًا َمِسيًحا َواِحًدا.

َوَجْوَهٌر حُمَْدٌث، ُثُه َزَعْمُتْم َأنه َمْرَيَ َوَلَدِت  قَاَل: َويُ َقاُل َِلُْم: ِإَذا َزَعْمُتْم َأنه اْلَمِسيَح َجْوَهَراِن، َجْوَهٌر َقِديٌ 
ِْتَُما َوَأَحُدمُهَا ِإَلٌه، اْلَمِسيَح، فَ َقْد َأقْ َرْرُُتْ َأنه َمْرَيَ َوَلَدْت َهَذْيِن اجْلَْوَهَرْيِن اللهَذْيِن مُهَا اْلَمِسيُح، َوِإَذا َوَلدَ 

َا َقْد َكاَنْت َحاِمَلًة ِلَذِلَك فَ َقْد َوَلَدْت ِإَِلًا َقِدميًا، َوََل   جَيُوُز َأْن تَِلَد ِإَله َما َكاَن حَمُْموًَل، فَ َهَذا يُوِجُب َأَّنه
َلِه.  اْْلِ

َ زَاِئُف َما تَ ْعَتِقُدُه النُّْسُطورِيهُة، َأنه َمْرَيَ ملَْ ََّتِْمْل ِإَِلًا َوملَْ تَِلْدُه، َوَصحه مَ  ُه اْلَمَلِكيهُة َأنه َمْرَيَ ا تَ ْعَتِقدُ فَ َقْد تَ َبْيه
 َوَلَدْت ِإَِلًا َمِسيًحا َواِحًدا َوابْ ًنا َواِحًدا، ُأقْ ُنوًما َواِحًدا.
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ُْم  َناُقُض ِمَن النُّْسُطورِيهِة ِبَِْعَظَم ِمْن تَ َناُقِض اْلَمَلِكيهِة َفِإَّنه َاِد -فَ يُ َقاُل َلُه: لَْيَس َهَذا الت ه َمَع قَ ْوِِلِْم ِِبَّتِّ
َُما َشْخٌص َواِحدٌ ا ُهوِت َوالنهاُسوِت، َوَأَّنه يَ ُقولُوَن: ِإنه َأَحَدمُهَا َكاَن َيَُْكُل َوَيْشَرُب َوَيُصوُم َوُيَصلِّي  -لاله

َ َوَماَت ُدوَن اآْلَخِر. ْوُك َعَلى رَْأِسِه َوُصِلَب َوَتََمله  َويَ َتَصرهُف، َوَأنهُه ُأِخَذ َوُصِفَع َوُوِضَع الشه
اْلَمْرَأُة َوتَِلَد َذا َكاَن قَ ْوُل النُّْسُطورِيهِة ُمتَ َناِقًضا، فَ َقْوُل اْلَمَلِكيهِة َأْعَظُم تَ َناُقًضا، فَِإَذا َمنَ ُعوا َأْن ََّتِْمَل فَإِ 

نَ ُهَما، َوَجَب َأْن مَيْنَ ُعوا َأْن َيَُْكَل  َاِد الهِذي بَ ي ْ ُهوِت أِلَْجِل اَِلَّتِّ َوَيْشَرَب َوُيْصَلَب َويُ ْقَتَل النهاُسوَت ُدوَن الاله
َاِد ِبَطرِيِق اأْلَْوََل.  َأَحُدمُهَا ُدوَن اآْلَخِر أِلَْجِل اَِلَّتِّ

ُه، ََل ميَْ  ْلِب َواْلَقْتِل َأْعَظَم ُمَنافَاًة لِلرُّبُوبِيهِة ِمْن مَحِْل َمْرَيَ ِبِه َوِوََلَدتِِه ِإَّيه َتِنًعا َنُع َكْوَن ُكلِّ َذِلَك ممُْ وََكْوُن الصه
.  َعَلى اَّللِه

َز َعْقُلُه َأْن َيُكوَن َربُّ اْلَعاَلِمَْي َخَرَج ِمْن فَ ْرِج َمْرَيَ َوِهَي ِبْكٌر، فَ َقْد َجَعَل َربه اْلعَ  اَلِمَْي خَيُْرُج ِمْن َوَمْن َجوه
 ثُ ْقٍب َصِغرٍي، َوَهَذا َأْعَظُم َما َيُكوُن ِمَن اَِلْمِتَناِع.

َز عَ  َز َأْن خيَْ َوَمْن َجوه َز َعَلْيِه َأْن خَيُْرَج ِمْن ُكلِّ ثُ ْقٍب ِمْثِل َذِلَك الث ُّْقِب َوَأْكرَبِ ِمْنُه، َوَجوه ُرَج َربُّ َلْيِه َهَذا، َجوه
 اْلَعاَلِمَْي ِمْن َفِم ُكلِّ َحيَ َواٍن َوفَ ْرِجِه، َوِمْن ُشُقوِق اأْلَبْ َواِب َوَغرْيِ َذِلَك ِمَن الث ُُّقوِب.

، ف َ َوِإْن  احِلَِْي َأْطَهُر ِمْن ُكلِّ فَ ْرٍج يف اْلَعاملَِ َيُجوُز َأْن قَاُلوا: َذاَك َمَكاٌن طَاِهٌر. ِقيَل: َأفْ َواُه اأْلَنِْبَياِء َوالصه
، َوِمْن ُأُذنِِه َوِمْن َأْنِفِه، َفِإنه َهِذِه اخْلُُروَق َوالث ُّ  ُقوَب َأْفَضُل ِمْن فُ ُروِج النَِّساِء، خَيُْرَج ِمْن َفِم ُكلِّ َنيبٍّ َوَوِلٍّ َّلِلِه

ا َكِبريًا. ا يَ ُقوُل الظهاِلُموَن ُعُلوًّ ُ َعمه  تَ َعاََل اَّلله
َزِل ِمَن اأْلَِب، َبْل فَ َهُؤََلِء النهَصاَرى يَ ُقوُلوَن: ِإنه َكْوَن اَّللِه َمْوُلوًدا ِمْن فَ ْرِج َمْرَيَ، َغرْيُ َكْونِِه َمْوُلوًدا يف اأْلَ 

 ا ِوََلَدََتِن رُوَحانِيهٌة َوُجْسَمانِيهٌة.مهَُ 
ْفِهيِم َما يَ ُقوُلونَهُ   َوُهْم ِإَذا ُطولُِبوا بِت َ

 هذا كَلُم الشايِخ، أقوُل: كَلُم الشايِخ اآلنَ الشيخ: 
 كأناه هكذاالقارئ: 
 هو مرا على "قْلُت"؟الشيخ: 
، مرا قبَل صفحاٍت مثا جاَء بعدالقارئ:   ها قلنا وقاَل وقاَل ابُن البطريقِ ال، ما مرا
 الكَلُم هذا ما هو للبطريِق، يظهُر أنا الكَلَم للشايخِ الشيخ: 
َ زائُف ما تعتقُده النُّسطورياة وهكذا، كأناه كَلُم الشايخِ القارئ:   ملا يقوُل: قاَل، جيي ]أييت[ بعَدها فقد تبنيا

ِإنه َكْوَن اَّللِه َمْوُلوًدا ِمْن فَ ْرِج َمْرَيَ، َغرْيُ َكْونِِه َمْوُلوًدا يف اأْلََزِل ِمَن القارئ: فَ َهُؤََلِء النهَصاَرى يَ ُقوُلوَن: 
 اأْلَِب، َبْل مُهَا ِوََلَدََتِن رُوَحانِيهٌة َوُجْسَمانِيهٌة.
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ُر؛ َأْن َيُكوَن َربُّ اْلَعاَلِمَْي خَيُْرُج ِمْن ثُ ْقٍب  َوُهْم ِإَذا ُطولُِبوا بِتَ ْفِهيِم َما يَ ُقوُلونَُه، َوِقيَل َِلُْم: َهَذا ََل يُ َتَصوه
ُفوا ِبَِنه َهَذا ََل َضيٍِّق، ََل فَ ْرٍج َوََل َفٍم َوََل ُأُذٍن َوََل َغرْيِ َذِلَك ِمَن اأْلَثْ َقاِب. قَاُلوا: َهَذا فَ ْوَق اْلَعْقِل، َواْعرتََ 

رُُه اْلَعْقُل.  يَ َتَصوه
ِبَربِّ اَلُم ملَْ يَ ُقْلُه َنيبٌّ ِمَن اأْلَنِْبَياِء، َوملَْ يَ ْنِطْق ِبِه َنيبٌّ ِمَن اأْلَنِْبَياِء ِبَِنه َمْرَيَ مَحََلْت فَ يُ َقاُل َِلُْم: َهَذا اْلكَ 

تِِه َمْوُلوٌد، ََل ِعْلُمُه َوََل اْلَعاَلِمَْي َوَوَلَدْتُه، َبْل َوََل َنَطَق َنيبٌّ ِمَن اأْلَنِْبَياِء ِبَِنه اَّللهَ َمْوُلوٌد َوََل َشْيٌء ِمْن ِصَفا
 َحَياتُُه َوََل َغرْيُ َذِلَك.

 .َوََل َنَطَق َنيبٌّ ِمَن اأْلَْنِبَياِء ََل اْلَمِسيُح َوََل َغرْيُُه ِبَِنه اَّللهَ اَّتهََد ِبَشْيٍء ِمَن اْلَمْخُلوقَاتِ 
َقُل َعِن اأْلَ  َْنِيِل َوَغرْيِِه ممها يُ ن ْ نِْبَياِء َشْيٌء ِمْن َذِلَك، َبْل َغايَُة َما ِفيَها َكِلَماٌت ُُمَْمَلٌة ُمَتَشاِّبٌَة، َولَْيَس يف اْْلِ

ٍد  َا : -َصلهى اَّللهُ َعَلْيِه َوَسلهمَ -َكَقْوِلِه: "َأََن َوَأّب َواِحٌد" َكَما قَاَل اَّللهُ ِلُمَحمه }ِإنه الهِذيَن يُ َباِيُعوَنَك ِإَّنه
فَِإَذا قَاَل بَ ْعُض َماَلِحَدِة  [80]النساء: }َمْن يُِطِع الرهُسوَل فَ َقْد َأطَاَع اَّللهَ{َوقَ ْوِلِه: [ 10]الفتح: {يُ َباِيُعوَن اَّللهَ 

ٍد؛ ِلَقْوِلِه:  يَعِة َأِو اْلُمَتَصوَِّفِة َأْو َغرْيِِهْم: ِإنه اَّللهَ اَّتهََد ِبَُحمه َا }ِإنه الهِذيَن يُ بَ اْلُمْسِلِمَْي ِمَن الشِّ اِيُعوَنَك ِإَّنه
 َكاَن َهَذا ِمْن ِجْنِس قَ ْوِل النهَصاَرى.[ 10]الفتح: يُ َباِيُعوَن اَّللهَ{

؛ أِلَنه الرهُسوَل َأَمَر ِبَا  -َصلهى اَّللهُ َعَلْيِه َوَسلهمَ -َواآْليَُة ملَْ َتُدله َعَلى َذِلَك، َبْل ُمَبايَ َعُة الرهُسوِل  ُمَبايَ َعٌة َّلِلِه
ُ َعْنُه.َأمَ  ا ََّنَى اَّلله ُ، َوََّنَى َعمه  َر اَّلله

وََّنَا وِ  ًئا ِمْن ِصَفاتِِه َمْوُلوٌد اْلِوََلَدَة الهيِت ُيَسمُّ ََلَدًة َعْقِليهًة َورُوَحانِيهًة، فَ َلْيَس يف َكاَلِم اأْلَْنِبَياِء َأنه اَّللهَ َوََل َشي ْ
ًئا ِمْن ِصفَ  ، َفْضاًل َعْن َأْن يَ ْنِطُقوا َوََل يف ُكُتِبِهْم َأنه َشي ْ ُهوَت اْبُن اَّللِه ، َوََل َأنه الاله ى ابْ ًنا َّلِلِه اِت اَّللِه ُتَسمه

َ َمْوُلوٌد ِمِن اْمَرَأٍة ِوََلَدًة، َوَخَرَج ِمْن فَ ْرِجَها، فَ َيُكوُن َمْولُوًدا ِوََلَدًة ُجْسَمانِيهًة.  ِبَِنه اَّلله
ا تَ َناَزعَ  ٌة ِمْن ُنُصوِص اأْلَْنِبَياِء، َغاَيُة َوِِلََذا َلمه ِت النهَصاَرى يف َذِلَك، مَلْ َيُكْن ِلَمِن ادهَعاُه َعَلى َمْن نَ َفاُه ُحجه

ُ َأنه اْلَمْوُلودَ  ُك ِِبَْلَفاٍظ ُمَتَشاِّبٍَة َوتَ ْغِيرُي َأْلَفاٍظ َصِرََيٍة حُمَْكَمٍة، تُ َبْيِّ َا َما ِعْنَدُهُم التهَمسُّ  ُهَو َبَشٌر. ِإَّنه
ِبِه، فَِإنه اْلُمَتَشاِبَه  فَِإَذا قَاُلوا يف اأْلَْلَفاِظ اْلُمَتَشاِّبَِة: ََل نَ ْعَلُم ُمَراَد الرهُسوِل ِّبَا، َكاَن َهَذا ممها َقْد يُ ْعَذرُونَ 

ُ تعاَل َوالرهاِسُخوَن يف اْلِعلْ   ِم.ِمَن النُُّصوِص ََل يَ ْعَلُم َتَِْويَلُه ِإَله اَّلله
ِهْم ِبَعَدِم اْلِعْلِم، فَِإَذا قَاُلوا: َلْسَنا ِمَن الرهاِسِخَْي يف اْلِعْلِم الهِذيَن يَ ْعَلُموَن َتَِْويَلُه َكانُوا َشاِهِديَن َعَلى َأنْ ُفسِ 

ْنَساِن َعَلى نَ ْفِسِه َمْقُبوَلٌة.  َوَشَهاَدُة اْْلِ
ُدلُّ َعَلْيِه اْلَعْقُل، فَِإنه خبِاَلِف اْلَقْوِل الهِذي َتَكلهُموا ِبِه ُهْم، َوَزَعُموا َأنه َمْعَناُه َيُدلُّ َعَلْيِه َكاَلُم اأْلَنِْبَياِء َأْو يَ 

يُِّنوا َأنههُ    َقْد َدله َعَلى َذِلَك َشْرٌع َأْو َعْقٌل.َعَلْيِهْم َأْن يُ بَ يُِّنوا َمْعَناُه الهِذي َعنَ ْوُه ِبِه، َوَعَلْيِهْم َأْن يُ ب َ
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ُْم يَ ُقوُلوَن عَ  ُر َمْعَناُه، َكانُوا ُمْعرَتِِفَْي َأَّنه َلى اَّللِه َما ََل فَِإَذا قَاُلوا: نَ ْفُس اْلَكاَلِم الهِذي قُ ْلَناُه ََل نَ َتَصوه
 يَ ْعَلُموَن، َوَهَذا َحَراٌم َعَلْيِهْم.

ُك ِِبْلُمَتَشاِبِه، َوِحيَنِئٍذ فَ ُيطَالَُبو َوِإْن قَاُلوا: ِإنه كَ  َن اَلَم اأْلَْنِبَياِء َدله َعَلى َذِلَك، َكاَن َغايََة َما ِعْنَدُهُم التهَمسُّ
َنُه َوَبْْيَ اْلُمْحَكِم َعَلى َوْجٍه َصِحيٍح َمْعُلوٍم، َوِإَله فَِإَذا قَاُلو  َهَذا فَ ْوَق ا: بِتَ ْفِسرِي اْلُمَتَشاِبِه، َواجْلَْمِع بَ ي ْ

وا ِبِه، َوََل َتْذُكُروا َلُه َمْعًَن تَ ْزُعُمو   َن َأنهُكْم ََل تَ ْعِقُلونَُه.اْلَعْقِل ََل نَ ْفَهُمُه، ِقيَل َِلُْم: َفَدُعوا اْلُمَتَشاِبَه ََل ََّتَْتجُّ
ُقوَن َعَلى َأنْ ُفِسِهْم.َفَمََت ثَ َبَت َعِن اأْلَْنِبَياِء قَ ْوٌل َوقَاَل قَ ْوٌم: "ِإَنه ََل نَ ْفَهُمُه" فَإِ  ُْم ُيَصده  َّنه

ُوا ِبِه َعَلى ُمَراِد اأْلَْنِبَياِء َوقَاُلوا: َهَذا ُمَرادُ  ُروا َكاَلَم اأْلَْنِبَياِء ِبَقْوٍل َعربه ُهْم َمَع تَ ْعِبريِِهْم َعْنُه َوَأمها ِإَذا َفسه
ْلَمْعََن، َوِقيَل َِلُْم: ِإْن َفِهْمُتْم َما قُ ْلُتُموُه فَ بَ يُِّنوُه، َوِإْن مَلْ تَ ْفَهُموُه ِبِعَبارَاٍت ُأْخَرى، ُطولُِبوا ِبَِْن يُ بَ يُِّنوا َذِلَك ا

 َفاَل تَ َتَكلهُموا ِباَل ِعْلٍم. 
اَلَلِة  َة الضه  "ُسوَرَس َأْعِِن "ُنْسُطورِيُوَس" َو "َأْرِطُيوَس" َو "ِديُسُقوُرَس" وَ -قَاَل َسِعيُد ْبُن اْلِبْطرِيِق: ِإنه َأِئمه

" َوَأْشَياَعُهمْ  الهِذيَن َأرَاُدوا َأْن يُِقيُموا الزهْيَف َواْلُمَحاَل، َوملَْ يَ ْرِجُعوا ِإََل َخْشَيِة  -" َو " يَ ْعُقوَب اْلرَبَاِدِعيه
اَلَلةِ  ، َوزَاُغوا َعْن َسِبيِل احْلَقِّ ِلُسوِء رَْأِيِهْم، فَ َقْد تَ َورهُطوا يف حَبِْر الضه  .اَّللِه

يًعا-َوُهْم  َاِد ََلُهوِت َسيِِّدََن اْلَمِسيِح  -ُجَِ ُهْم ِِبَّتِّ ِفيَما اْرَتَطُموا ِفيِه ِمْن َضاَللَِتِهْم ُيْضِمُروَن َجْهاًل ِمن ْ
ُك ِبِه. ُهْم يف َوْجٍه ِمْن ُوُجوِه اخْلُْلَطِة، َويَ َتَمسه  بَِناُسوتِِه، َويَ تَ َورهُط ُكلُّ َواِحٍد ِمن ْ

َ َذِلَك؛ لَِتِقَف َعَلى َفَساِد قَ ْوِِلِْم: ِإنه ِمْن َعِظيِم َتْدِبرِي افَ َقْد رَأَ  َح َوْجَه اخْلُْلَطِة، َوأَُبْيِّ َّللِه وََكَماِل ْيُت َأْن ُأَوضِّ
 ِمْن َجْوَهرِِه لَْيَسْت َعْدِلِه َوَجِليِل َرمْحَِتِه، َأْن بَ َعَث َكِلَمَتُه اخْلَاِلَقَة الهيِت ِّبَا ُخِلَق ُكلُّ َشْيٍء، َوِهَي الهيِت 

، ُهوِر، َوملَْ َيُكِن اَّللهُ ِباَل َكِلَمِتِه َوََل رُوِحِه َقطُّ َوََل َكاَنِت اْلَكِلَمُة  ََمُْلوَقًة، َوَلِكْن َمْولُوَدٌة ِمْنُه قَ ْبَل ُكلِّ الدُّ
، َوََل ِمْن رُوِحِه اخْلَاِلَقِة، َوََل ِمْن َجْوَهرِ  ائِِم بَرِيهًة ِمْنُه َقطُّ ِه، فَ َهَبَطْت َكِلَمُة اَّللِه اخْلَاِلَقُة ِبِقَواِمَها اْلَقائِِم الده

 ِمْن َنْسِل َداُوَد، الثهاِبِت، الهِذي ملَْ يَ َزْل َوََل يَ َزاُل، فَاْلَتَحَمْت ِمْن َمْرَيَ اْلَعْذرَاِء َوِهَي َجارِيٌَة طَاِهَرٌة َُمَْتارَةٌ 
التهْدِبرِي ِمْن ِنَساِء اْلَعاَلِمَْي، َوَطههَرَها ِبُروِح اْلُقُدِس، رُوِحِه اجْلَْوَهرِيهِة، َحَته َجَعَلَها َأْهاًل اْصَطَفاَها اَّللهُ ِِلََذا 

ْفِسهَ حِلُُلوِل َكِلَمِة اَّللِه اجْلَْوَهرِيهِة ِّبَا، فَاْحَتَجَبِت اْلَكِلَمُة اخْلَاِلَقُة ِبِِْنَساٍن ََمُْلوٍق َخَلَقْتُه لِ  ا، ِبََسرهِة اأْلَِب ن َ
َها اخْلَِطيَئُة، َوِمْن َغرْيِ  ُُمَاَمَعٍة َبَشرِيهٍة َوُمَؤاَزرَِة رُوِح اْلُقُدِس، َخْلًقا َجِديًدا ِمْن َغرْيِ نُْطَفٍة آَدِميهٍة َجَرْت َعَلي ْ

َسِة، فَ ُهَو ِإْنَساٌن ََتمٌّ  َمِويهِة َورُوِحِه اْلَكِلَمانِيهِة الهيِت َوََل اْنِفَكاِك ُعْذرَِة تِْلَك اجْلَارَِيِة اْلُمَقده  جبََسِدِه َونَ ْفِسِه الده
ْنَساِن َوِشْبِهِه، َفَكاَنْت َمْسَكًنا َّلِلِه يف ُحُلوِلِه َواْحِتَجاِبِه ِلُلْطِفَها َعْن ُجَِ  يِع َما َلُطَف ِمَن ِمْن ُصورَِة اَّللِه يف اْْلِ

اَلِئِق ُكلِِّهْم.  اخلَْ
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ِإَله َمَع  َأنهُه ََل يُ َرى َشْيٌء ِمْن َلِطيِف اخْلَْلِق ِإَله يف َغِليِظ اخْلَْلِق، َوََل يُ َرى َما ُهَو َلِطيٌف ِمَن اللهِطيِف َواْعَلمْ 
 َما ُهَو َأْغَلُظ ِمْنُه ِفيَما َيْظَهُر أِلَْهِل اأْلَثْ َقاِل ِمْن َغِليِظ اخْلَْلِق.

نْ  َساِن اْلَعاِقَلَة اْلَكِلَمانِيهَة َأْلَطُف ِمْن َلِطيِف اخْلَْلِق، َفِلَذِلَك َكاَنْت َأْوََل َخْلِق اَّللِه َوِإَنه َوَجْدََن رُوَح اْْلِ
َمِويهُة َِلَا ِحَجاِبً  ْفُس الده َها، وََكاَنِت الن ه ، َفَكاَنْت َِلَا ِحَجاًِب َوِلَمْن ُهَو َأْلَطُف ِمن ْ َسُد  حبَِجاِب اَّللِه َواجلَْ

 يُظ ِحَجاًِب.اْلَغلِ 
ْنَساِن اْلَكاِمَلُة جبََسِدَها َوَدِمَها َورُوِحهَ  ا اْلَعاِقَلِة فَ َعَلى َهَذا َخاَلَطْت َكِلَمُة اَّللِه تعاَل اخْلَاِلَقُة لِنَ ْفِس اْْلِ

َكُمَل َجْوَهُرَها بِتَ ْقِوِي ِقَواِم َكِلَمِة اَّللِه اْلَكِلَمانِيهِة، َوَصاَرْت َكِلَمُة اَّللِه ِبِقَواِمَها ِقَواًما لِتَ ْثِليِث النهاُسوِت الهيِت  
ََّنَا ًئا ِإَله ِبِقَواٍم ِمْن َكِلَمِة اَّللِه الهِذي َخَلَقَها وََكوه َا ملَْ َُتَْلْق َوملَْ َتُك َشي ْ َها؛ أِلََّنه ََل ِمْن َشْيٍء، ََل َسَبَق قَ ْبَل  ِإَّيه

َشْيٍء َكاَن َِلَا ِمْن نُْطَفٍة، َوََل ِمْن َغرْيِ َذِلَك، َغرْيَ ِقَواِم اْلَكِلَمِة اخْلَاِلَقِة الهِذي َذِلَك يف َبْطِن َمْرَيَ، َوََل ِمْن 
ا ُضمه ِإلَْيِه َوَخَلَقهُ  ، َفَذِلَك اْلِقَواُم َمْعُدوٌد َمْعُروٌف َمَع النهاِس، َلمه ِلَِيِّ ْثِليِث اْْلِ ِمْن  َلُه؛ اْلَتَحَم ِبِه ُهَو َأَحُد الت ه

ْنَساِن، فَ ُهَو  ْثِليِث جبَْوَهِر  -بِتَ ْوِحيِد َذِلَك اْلِقَواِم اْلَواِحدِ -َجْوَهِر اْْلِ ِقَواٌم ِلَكِلَمِة اَّللِه اخْلَاِلَقِة، َواِحٌد يف الت ه
، َوَلِكْن َواِحٌد َمَع ا ُه َواِحٌد َمَع ََلُهوتِِه، َواِحٌد يف النهاِس جبَْوَهِر ََنُسوتِِه، َولَْيَس ِِبثْ َنْْيِ أْلَِب َوالرُّوِح َوُهَو ِإَّيه

ُهوِت اخْلَاِلِق، َوَجْوَهِر النهاُسوِت اْلَمْخُلوِق، بِ  يًعا جبَْوَهَرْيِن َُمَْتِلَفْْيِ ِمْن َجْوَهِر الاله تَ ْوِحيِد اْلِقَواِم النهاِس ُجَِ
ُه اْلَمْوُلوُد ِمْن َمْرَيَ اْلَواِحِد ِقَواِم اْلَكِلَمِة الهيِت ِهَي اَِلْبُن اْلَمْوُلو  ُد ِمَن اَّللِه قَ ْبَل اأْلَْدَهاِر ُكلَِّها، َوُهَو ِإَّيه

 اْلَعْذرَاِء يف آِخِر الزهَماِن ِمْن َغرْيِ ُمَفارََقٍة ِمَن اأْلَِب َوََل ِمْن رُوِح اْلُقُدِس.
ِه ِديَن النهَصاَرى، َوِفيِه ِمَن اْلَباِطِل َما َيُطوُل َوْصُفُه، َلِكْن قُ ْلُت: فَ َهَذا َكاَلُم َسِعيِد ْبِن اْلِبْطرِيِق الهِذي قَ رهَر بِ 

 َنْذُكُر ِمْن َذِلَك ُوُجوًها.
 أحسْنَت، موقٌف مناسبٌ الشيخ: 

لُ   القارئ: اْلَوْجُه اأْلَوه
ِة تفرُِّقهم جزاَك هللُا خريًا، نسأُل هللَا العافيَة، نسأُل هللَا العافيَة، احلمُد هلِل، قالوا: إنا الشيخ:   الناصارى من شدا

ِد مذاهِبهم يف عقيدِِتم لو اجتمَع عشرٌة خلرُجوا أبحَد عشَر قواًل زائًدا على عدِدهم.  وتعدُّ
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فاُت(  )األمساُء والصِّ
ٍد، وعلى آِلِه  القارئ: بسِم هللِا الرهمحِن الرهحيِم، احلمُد هلِل ربِّ العاملَْي، وصلهى هللُا وسلهَم على نبيِّنا حممه

ِة كالِمِه  -رمَحُه هللُا تعاَل-قاَل اْلماُم البيهقيُّ  وصحِبِه أُجعَْي. فاِت" يف تتمه يف كتاِبِه: "األمساِء والصِّ
: ُلوِّ  على َِبِب اْلَفْرِق َبْْيَ التِّاَلَوِة َواْلَمت ْ

َسِن اْلُمْقِرُئ، قاَل: َأْخرَبَََن َأبُو َعْمٍرو ا ثَنا ُعْثَماُن َأْخرَبَََن َأبُو احلَْ ثَنا أَبُو َعَوانََة، قاَل: حده اُر، قاَل: حده فه لصه
َنَة يَ ُقوُل: َأَو لَْيَس ِمْن نَِعمِ  ْعُت اْبَن ُعيَ ي ْ َبَة، يَ ُقوُل: مسَِ ْعُت اْلَولِيَد ْبَن ُعت ْ  اَّللِه َعَلْيُكْم َأْن ْبُن ُخرهزَاَذ، قَاَل: مسَِ

َها-ْسَمُعوا َكاَلَمُه. َورُوِّيَناُه يف احْلَِديِث الثهاِبِت َعْن َعاِئَشَة َجَعَلُكْم َأْن َتْسَتِطيُعوا َأْن تَ  َا  -َرِضَي اَّللهُ َعن ْ َأَّنه
َلى، َوَلَشْأّن َكاَن َأْحَقَر يف نَ ْفِسي ِمْن   َأْن يَ َتَكلهَم اَّللهُ قَاَلْت: "َواَّللِه َما ُكْنُت َأُظنُّ َأْن يَ ْنِزَل يف َشْأّن َوْحٌي يُ ت ْ

ُلٌو ِِبَْلِسَنِتَنا. َلى". َويف َذِلَك َدََلَلٌة َعَلى َأنه َكاَلَم اَّللِه تَ َعاََل َمت ْ  يفه ِبَِْمٍر يُ ت ْ
 َويف َهَذا اْلَمْعََن َأْخرَبَََن َأبُو َعْبِد اَّللِه احْلَاِفُظ 

ية، }َحىتا َيْسَمَع َكََلَم اَّللاِ{ فسماى املسموَع لو مل يكْن إالا اآل [،6]التوبة: }َحىتا َيْسَمَع َكََلَم اَّللاِ{الشيخ: 
 من القارِئ كَلَم هللِا، ولكنا الصاوَت صوُت القارِئ والفعَل فعُل القارِئ حركة جوارحه وأدوات نطِقه.

 
ِد بْ  ْعَراّنُّ، قاَل: القارئ: َأْخرَبَََن َأبُو َعْبِد اَّللِه احْلَاِفُظ، قَاَل: َأْخرَبّن ِإمْسَاِعيُل ْبُن حُمَمه ٍد الشه ِن اْلَفْضِل ْبِن حُمَمه

ثَنا َعْبُد اْلَعزِيِز ْبُن َأّب َحازٍِم، َعْن يَزِيدَ  ثَنا ِإبْ َراِهيُم ْبُن مَحَْزَة، قاَل: حده ي، قاَل: حده ثَنا َجدِّ ْبِن اِْلَاِد،  حده
ِد ْبِن ِإبْ َراِهيَم، َعْن َأّب َسَلَمَة ْبِن َعْبدِ  َع َرُسوَل  -َرِضَي اَّللهُ َعْنهُ - الرهمْحَِن، َعْن َأّب ُهَريْ َرَة َعْن حُمَمه َأنهُه مسَِ

ْوِت  -َما َأِذَن يَ ْعِِن -)َما َأِذَن اَّللهُ ِلَشْيٍء َما َأِذَن يَ ُقوُل:  -َصلهى اَّللهُ َعَلْيِه َوَسلهمَ -اَّللِه  لَِنيبٍّ َحَسَن الصه
ِحيِح َعْن ِإبْ َراِهيَم ْبِن مَحَْزَة، َوَأْخَرَجُه ُمْسِلٌم ِمْن َوْجٍه آَخَر.. ِِبْلُقْرآِن جَيَْهُر ِبِه(  َرَواُه اْلُبَخاِريُّ يف الصه

ْبُن بُو َبْكٍر َأمْحَُد َأْخرَبَََن َأبُو َعْبِد اَّللِه احْلَاِفُظ، َوَأبُو زََكِرَّيه ْبُن َأّب ِإْسَحاَق اْلُمزَكِّي قَاََل: أخربَن اْلَقاِضي أَ 
ثَنا َرْوحٌ  ُد ْبُن َسْعٍد يَ ْعِِن اْلَعْويفه، قاَل: حده ثَنا حُمَمه ، قاَل: َكاِمِل ْبِن َخَلِف ْبُن شجَرَة بِبَ ْغَداَد، قاَل: حده

ُث َعْن َأّب ُهَريْ َرَة  ْعُت ذَْكَواَن، َُيَدِّ ثَنا ُشْعَبُة، َعْن ُسَلْيَماَن اأْلَْعَمِش، قَاَل: مسَِ َأنه  - َعْنهُ َرِضَي اَّللهُ -حده
ُلوُه قَاَل:  -َصلهى اَّللهُ َعَلْيِه َوَسلهمَ -َرُسوَل اَّللِه  : رَُجٌل َعلهَمُه اَّللهُ اْلُقْرآَن فَ ُهَو يَ ت ْ َتْْيِ )ََل َحَسَد ِإَله يف اثْ ن َ

َتِِن ُأوتِيُت  َهاِر، َفَسِمَعُه َجاٌر َلُه فَ َقاَل: لَي ْ ِمْثَل َما ُأوِتَ ُفاَلٌن فَ َعِمَلُت ِمْثَل َما يَ ْعَمُل، آََنَء اللهْيِل َوآََنَء الن ه
َتِِن ُأوتِيُت ِمْثَل َما ُأوِتَ ُفاَل  ، فَ َقاَل رَُجٌل: ََّي لَي ْ ُ َماًَل فَ ُهَو يُ ْهِلُكُه يف احْلَقِّ ٌن فَ َعِمَلُت ِمْثَل َما َورَُجٌل آََتُه اَّلله

ِحيحِ  يَ ْعَمُل(.   َعْن َعِليِّ ْبِن ِإبْ َراِهيَم َعْن َرْوٍح.َرَواُه اْلُبَخاِريُّ يف الصه
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ُد ْبُن َجْعَفٍر اْلُمزَكِّي، قاَل:  ثَنا َأبُو َبْكٍر حُمَمه ُد ْبُن َعْبِد اَّللِه احْلَاِفُظ، قاَل: حده ثَنا َأبُو َعْبِد اَّللِه َأْخرَبَََن حُمَمه حده
ثنَ  ، قاَل: حده ُد ْبُن ِإبْ َراِهيَم اْلَعْبِديُّ ثَنا حُمَمه ثَنا مَههاُم ْبُن ََيََْي، قاَل: حده ا َأبُو َخاِلٍد ُهْدبَُة ْبُن َخاِلٍد، قاَل: حده

ُهَما-قَ َتاَدُة، َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك، َعْن َأّب ُموَسى اأْلَْشَعِريِّ  َصلهى -قَاَل: ِإنه َرُسوَل اَّللِه  -َرِضَي اَّللهُ َعن ْ
ُ َعَلْيِه َوَسلهمَ  ِة َطْعُمَها طَيٌِّب َوِرَُيَها طَيٌِّب، َوَمَثُل اَل: قَ  -اَّلله )َمَثُل اْلُمْؤِمُن الهِذي يَ ْقَرُأ اْلُقْرآَن َكَمَثِل اأْلُتْ ُرجه

ْقَرُأ اْلُقْرآَن، ِذي ي َ اْلُمْؤِمُن الهِذي ََل يَ ْقَرُأ اْلُقْرآَن َكَمَثِل التهْمَرِة، َطْعُمَها طَيٌِّب َوََل رِيَح َِلَا، َوَمَثُل اْلَفاِجُر اله 
، َوَمَثُل اْلَفاِجِر الهِذي ََل يَ ْقَرُأ اْلُقْرآَن َكَمَثِل احلَْ  ْنَظَلِة َطْعُمَها َمرٌّ َوََل َكَمَثِل الرهَْيَاَنِة ِرَُيَها طَيٌِّب َوَطْعُمَها َمرٌّ

ِحيِح َعْن ُهْدبََة ْبنِ  رِيَح َِلَا(  َخاِلٍد. َرَواُه اْلُبَخاِريُّ َوُمْسِلٌم يف الصه
ثَنا َجْعفَ  ، قاَل: حده ، قاَل: أخربَن َأبُو َبْكِر ْبُن حَمَْمَوْيِه اْلَعْسَكِريُّ ٍد َأْخرَبَََن َأبُو َعِليٍّ الرُّوْذَِبِريُّ ُر ْبُن حُمَمه

عْ  ثَنا قَ َتاَدُة، قَاَل: مسَِ ثَنا ُشْعَبُة، قاَل: حده ثَنا آَدُم، قاَل: حده ، قاَل: حده ُث اْلَقاَلِنِسيُّ ُت زُرَارََة ْبَن َأْوََف، َُيَدِّ
َها-َعْن َسْعِد ْبِن ِهَشاٍم، َعْن َعاِئَشَة  : -َصلهى اَّللهُ َعَلْيِه َوَسلهمَ -قَاَلْت: قَاَل َرُسوُل اَّللِه  -َرِضَي اَّللهُ َعن ْ

َفَرِة اْلِكَرامِ   اْلرَبَرَِة، َوَمَثُل الهِذي يَ ْقَرُؤُه َويَ تَ َعاَهُدُه َوُهَو )َمَثُل الهِذي يَ ْقَرُأ اْلُقْرآَن َوُهَو َلُه َحاَفٌظ َمَثُل السه
ِحيِح َعْن آَدَم. َوِفيِه َدََلَلٌة َعَلى َأنه اْلُقْرآَن َمْقُروٌء  َعَلْيِه َشِديٌد فَ َلُه َأْجَراِن(. َرَواُه اْلُبَخاِريُّ يف الصه

 ِِبَْلِسَنِتَنا حَمُْفوٌظ يف ُصُدورََِن.
 دالئُل هذا القوِل يف القرآِن. [49]العنكبوت: ُهَو َآََّيٌت بَ يِ َناٌت يف ُصُدوِر الاِذيَن...{ }َبلْ  الشيخ:

 
، قاَل: القارئ: َأْخرَبَََن َأبُو َعْبِد  ِد ْبِن َعْبِد اَّللِه اْلبَ ْغَداِديُّ ُد ْبُن حُمَمه اَّللِه احْلَاِفُظ، قاَل: أخربَن َأبُو َجْعَفٍر حُمَمه

ثنَ  ثَنا َعْمُرو ْبُن الرهبِيِع ْبِن طَاِرٍق، قاَل: حده ، قاَل: حده ْهِميُّ ثَنا ََيََْي ْبُن ُعْثَماَن ْبِن َصاِلٍح السه  ا ََيََْي ْبنُ حده
ثَنا َخاِلُد ْبُن يَزِيَد، َعْن ثَ ْعَلَبَة ْبِن َيزِيَد، َعْن َعْبِد اَّللِه ْبِن َعْمِرو ْبِن اْلَعاِص  َرِضَي اَّللهُ -َأيُّوَب، قاَل: حده

ُهَما َة َبْْيَ )َمْن قَ َرَأ اْلُقْرآَن فَ َقِد اقَاَل:  -َصلهى اَّللهُ َعَلْيِه َوَسلهمَ -قَاَل: ِإنه َرُسوَل اَّللِه  -َعن ْ بُ وه ْسَتْدرََج الن ُّ
، َوََل جَيْهَ  ده َمَع َمْن َحده َبِغي ِلَصاِحِب اْلُقْرآِن َأْن َيَِ ْيِه، َغرْيَ َأنهُه ََل يُوَحى ِإلَْيِه، ََل يَ ن ْ ب َ َل َمَع َمْن َجْهِل َجن ْ

يُخ َويف َجْوِفِه َكاَلُم اَّللِه َعزه َوَجله( َوَمْعََن َهَذا: َويف َجْوِفِه َحِفُظ َكاَلِم اَّللِه : -رضَي هللُا عنهُ -. قاَل الشه
َلهُ -َعزه َوَجله، َويف َذِلَك  َدََلَلٌة َعَلى َأنه َكاَلَم اَّللِه َعزه َوَجله حَمُْفوٌظ يف ُصُدورََِن؛  -ِإْن ثَ َبَت َمَع الثهاِبِت قَ ب ْ

َويف َهَذا [ 49]العنكبوت:َناٌت يف ُصُدوِر الهِذيَن ُأوُتوا اْلِعْلَم{ }َبْل ُهَو آََّيٌت بَ يِّ َكَما قَاَل اَّللهُ َعزه َوَجله: 
 اْلَمْعََن.

َسِن   َأْخرَبَََن َأبُو احلَْ
 طويٌل َّي شيخ، أقوُل: لعلاَك تقفُ الشيخ: 
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 )اجلواُب الكايف(
 ٍد وعلى آِلِه وصحِبِه أُجعَْي. أمها بعُد:القارئ: احلمُد هلِل ربِّ العامِلَْي، وصلِّ اللههمه وسلِّْم على نبيِّنا حممه 

مُة ابُن القيِِّم  ايف": -رمَحُه هللاُ تعاَل-قاَل العاله واِء الشه  يف كتاِبِه: "اجلواُب الكايف ل َِمن سأَل عن الده
 َفْصٌل: َوِمْن ُعُقوَِبِِتَا

 أعوُذ ابهلِل، أعوُذ ابهللالشيخ: 
ا تُ ْنِسي اْلَعْبَد نَ ْفَسُه، َوِإَذا َنِسَي نَ ْفَسُه َأمْهََلَها َوَأْفَسَدَها َوَأْهَلَكَها، فَِإْن ِقيَل: القارئ: َوِمْن ُعُقوَِبِِتَا: َأَّنهَ 

 َكْيَف يَ ْنَسى اْلَعْبُد نَ ْفَسُه؟ َوِإَذا َنِسَي نَ ْفَسُه فََأيُّ َشْيٍء َيْذُكُر؟ َوَما َمْعََن ِنْسَيانِِه نَ ْفَسُه؟
}َوََل َتُكونُوا َكالهِذيَن َنُسوا اَّللهَ فَأَْنَساُهْم َأنْ ُفَسُهْم َسُه َأْعَظَم ِنْسَياٍن، قَاَل تَ َعاََل: ِقيَل: نَ َعْم يَ ْنَسى نَ فْ 

 [19]احْلَْشِر: ُأولَِئَك ُهُم اْلَفاِسُقوَن{
ُْم ُسْبَحانَُه َنِسيَ ُهْم َوَأْنَساُهْم َأنْ ُفَسُهْم، َكَما قَاَل تَ َعاََل:  ا َنُسوا َرّبه َ فَ َنِسيَ ُهْم{فَ َلمه ْوبَِة: }َنُسوا اَّلله  [ 67]الت ه

:  فَ َعاَقَب ُسْبَحانَُه َمْن َنِسَيُه ُعُقوبَ َتْْيِ
 ِإْحَدامُهَا: َأنهُه ُسْبَحانَُه َنِسَيُه.

ُك، وإالا فاهللُ ال ينسى، الشيخ:   اَل يَ ْنَسى{}اَل َيِضلُّ َرّبِ  وَ نسَيه ِبعىن ترَكه، النِ سياُن املضاُف إىل هللِا هو الُّتا
 ألنا النِ سياَن نقٌص يف العلِم.[ 52]طه:

 ِإْحَدامُهَا: َأنهُه ُسْبَحانَُه َنِسَيُه. القارئ:
 َوالثهانَِيُة: َأنهُه َأْنَساُه نَ ْفَسُه.

ا َوِنْسَيانُُه ُسْبَحاَنُه لِْلَعْبِد: ِإمْهَالُُه، َوتَ رُْكُه، َوََتَلِّيِه َعْنُه، َوِإَضاَعُتُه، فَاِلَْ  اَلُك َأْدََن ِإلَْيِه ِمَن اْلَيِد لِْلَفِم، َوَأمه
َما َتْكُمُل ِبِه ِإْنَساُؤُه نَ ْفَسُه، فَ ُهَو: ِإْنَساُؤُه حِلُُظوِظَها اْلَعالَِيِة، َوَأْسَباِب َسَعاَدِِتَا َوَفاَلِحَها، َوِإْصاَلِحَها، وَ 

يِعِه َفاَل خُيطَرُه بَِبالِ  ِه، َوََل جَيَْعُلُه َعَلى ِذْكرِِه، َوََل َيْصِرُف ِإلَْيِه مِههَتُه َفرَيَْغُب ِفيِه، فَِإنهُه ََل بَِنْسِيِه َذِلَك ُكلِِّه ُجَِ
 مَيُرُّ بَِباِلِه َحَته يَ ْقِصَدُه َويُ ْؤثَِرُه.

 َوَأْيًضا فَ يُ ْنِسيِه ُعُيوَب نَ ْفِسِه َونَ ْقَصَها َوآفَاِِتَا، َفاَل خَيْطُُر بَِباِلِه ِإزَالَتُ َها.
ْعُي يف  ِإزَاَلِة ِعَلِلَها  َوَأْيًضا فَ يُ ْنِسيِه َأْمَراَض نَ ْفِسِه َوقَ ْلِبِه َوآََلَمَها، َفاَل خَيْطُُر ِبَقْلِبِه ُمَداَواُِتَا، َوََل السه

َلِف، َوَأْمَراِضَها الهيِت تَ ُؤوُل ِّبَا ِإََل اْلَفَساِد َواِْلاََلِك، فَ ُهَو َمرِيٌض ُمْثَخٌن ِِبْلَمَرِض، َومَ  َرُضُه ُمرَتَاٍم ِبِه ِإََل الت ه
ةِ   .َوََل َيْشُعُر ِبََرِضِه، َوََل خَيْطُُر بَِباِلِه ُمَداَواتُُه، َوَهَذا ِمْن َأْعَظِم اْلُعُقوبَِة اْلَعامهِة َواخْلَاصه

َعَها، َوَنِسَي مَ  َصاحِلََها َوَداَءَها َوَدَواَءَها، َوَأْسَباَب فََأيُّ ُعُقوبٍَة َأْعَظُم ِمْن ُعُقوبَِة َمْن َأمْهََل نَ ْفَسُه َوَضي ه
 َسَعاَدِِتَا َوَفاَلِحَها َوَصاَلِحَها َوَحَياِِتَا اأْلََبِديهِة يف النهِعيِم اْلُمِقيِم؟
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َ َلُه َأنه َأْكثَ َر َهَذا اخْلَْلِق َقْد َنُسوا َحِقيَقَة َأنْ ُفِسهِ  ُعوَها َوَأَضاُعوا َحظهَها َوَمْن َتََمهَل َهَذا اْلَمْوِضَع تَ َبْيه ْم َوَضي ه
َا َيْظَهُر َِلُْم َهَذا ِعْنَد اْلَمْوِت، َويَ  ، َوِإَّنه ، َوَِبُعوَها رَِخيَصًة بَِثَمٍن خَبٍْس بَ ْيَع اْلَغْْبِ ْظَهُر َهَذا ُكله ِمَن اَّللِه

َغاُبِن، يَ ْوَم َيْظَهُر لِْلَعْبِد َأنهُه ُغِْبَ  اِر، َوالتَِّجارَِة الهيِت الظُُّهوِر يَ ْوَم الت ه يف اْلَعْقِد الهِذي َعَقَدُه لِنَ ْفِسِه يف َهِذِه الده
نْ َيا آِلِخَرتِِه.  اَتهََر ِفيَها ِلَمَعاِدِه، فَِإنه ُكله َأَحٍد يَ تهِجُر يف َهِذِه الدُّ

ُْم َأْهُل الّرِْبِح َواْلَكسْ  اِِتِْم، ِِبآْلِخَرِة فَاخْلَاِسُروَن الهِذيَن يَ ْعَتِقُدوَن َأَّنه نْ َيا َوَحظهُهْم ِفيَها َوَلذه ِب اْشرَتَُوا احْلََياَة الدُّ
نْ َيا، َواْسَتْمتَ ُعوا ِّبَا، َوَرَضوا ِّبَا، َواْطَمأَنُّ  َها، وََكاَن َوَحظِِّهْم ِفيَها، فََأْذَهُبوا طَيَِّباِِتِْم يف َحَياِِتُِم الدُّ وا ِإلَي ْ

َها، فَ َباُعوا َواْشرَتَْوا َواَتهَُروا َوَِبُعوا آِجاًل ِبَعاِجٍل، َوَنِسيَئًة بِنَ ْقٍد، َوَغائًِبا بَِناِجٍز، َوقَاُلوا: َسْعيُ ُهْم لَِتْحِصيلِ 
 َهَذا ُهَو احْلَْزُم، َويَ ُقوُل َأَحُدُهْم:

مِس ما يُغنيَك عن زَُحلِ  ْعَت ِبِه  يف طلعِة الشه ًئا مسَِ  ُخْذ َما تَ َراُه َودَْع َشي ْ
اِر ِبغَاِئٍب َنِسيَئًة يف َداٍر ُأْخَرى َغرْيِ َهِذِه؟ َويَ ْنَضمُّ فَ   ِإََل َذِلَك َكْيَف َأبِيُع َحاِضًرا نَ ْقًدا ُمَشاَهًدا يف َهِذِه الده

ْهَوِة، َوحَمَبهُة اْلَعاِجَلِة َوالتهَشبُُّه بَِبِِن اجْلِْنِس، فََأْكث َ  ُة َداِعي الشه ميَاِن َوقُ وه ُر اخْلَْلِق يف َهِذِه التَِّجارَِة َضْعُف اْْلِ
ُهُم اخْلَاِسَرِة الهيِت قَاَل اَّللهُ سبحانَُه يف َأْهِلَها:  ُف َعن ْ نْ َيا ِِبآْلِخَرِة َفاَل خُيَفه }ُأولَِئَك الهِذيَن اْشرَتَُوا احْلََياَة الدُّ

 [،16]اْلبَ َقَرِة:}َفَما َرحبَْت َِتَاَرُِتُْم َوَما َكانُوا ُمْهَتِديَن{ ِفيِهْم: َوقَاَل [، 86]اْلبَ َقَرِة:اْلَعَذاُب َوََل ُهْم يُ ْنَصُروَن{ 
ُفوُس َحَسرَ  َقطهُع َعَلْيِهُم الن ُّ َغاُبِن َظَهَر َِلُُم اْلَغْْبُ يف َهِذِه التَِّجارَِة، فَ تَ ت َ  اٍت.فَِإَذا َكاَن يَ ْوُم الت ه

ُْم َِبُعوا نْ َيا ِمْن  َوَأمها الرهاحبُوَن فَِإَّنه فَانًِيا بَِباٍق، َوَخِسيًسا بَِنِفيٍس، َوَحِقريًا ِبَعِظيٍم، َوقَاُلوا: َما ِمْقَداُر َهِذِه الدُّ
اِر اآْلِخَرِة ِّبَا؟ َفَكْيَف يَ َناُل اْلَعبْ  َها يف َهذَ َأوهِِلَا ِإََل آِخِرَها، َحَته نَِبيَع َحظهَنا ِمَن اَّللِه تَ َعاََل َوالده ا الزهَمِن ُد ِمن ْ

}َويَ ْوَم ََيُْشُرُهْم دهاِر اْلَقَراِر َأْلبَ تهَة: قَاَل تَ َعاََل:  اْلَقِصرِي الهِذي ُهَو يف احْلَِقيَقِة َكَغْفَوِة ُحْلٍم، ََل ِنْسَبَة َلُه ِإََل 
نَ ُهْم{ َهاِر يَ تَ َعارَُفوَن بَ ي ْ  [45]يُوُنَس: َكَأْن مَلْ يَ ْلبَ ُثوا ِإَله َساَعًة ِمَن الن ه

َا َأنْ َوقَاَل تَ َعاََل:  تَ َهاَها * ِإَّنه َن ُمْرَساَها * ِفيَم َأْنَت ِمْن ِذْكَراَها * ِإََل رَبَِّك ُمن ْ اَعِة َأَّيه َت }َيْسأَُلوَنَك َعِن السه
ُْم يَ ْوَم يَ َرْوََّنَا مَلْ يَ ْلبَ ُثوا ِإَله َعِشيهًة َأْو ُضَحاَها{  [46-42]النهازَِعاِت: ُمْنِذُر َمْن خَيَْشاَها * َكَأَّنه

ُثوا ِإَله َساَعًة ِمْن ََّنَاٍر{َوقَاَل تَ َعاََل:  ُْم يَ ْوَم يَ َرْوَن َما يُوَعُدوَن مَلْ يَ ْلب َ  [35]اأْلَْحَقاِف: }َكَأَّنه
يَن * قَاَل إِ َوقَاَل تَ َعاََل:  ْن }َكْم لَِبثْ ُتْم يف اأْلَْرِض َعَدَد ِسِنَْي * قَاُلوا لَِبثْ َنا يَ ْوًما َأْو بَ ْعَض يَ ْوٍم فَاْسَأِل اْلَعادِّ

ُتْم تَ ْعَلُموَن{  [114-112]اْلُمْؤِمِنَْي: لَِبثْ ُتْم ِإَله قَِلياًل َلْو َأنهُكْم ُكن ْ
َفُخ يف َوقَاَل تَ َعاََل:  ُتْم ِإَله َعْشًرا  }يَ ْوَم يُ ن ْ نَ ُهْم ِإْن لَِبث ْ وِر َوََنُْشُر اْلُمْجِرِمَْي يَ ْوَمِئٍذ زُْرقًا * يَ َتَخافَ ُتوَن بَ ي ْ الصُّ

ُتْم ِإَله يَ ْوًما{  [104-102]طه: * ََنُْن َأْعَلُم ِبَا يَ ُقوُلوَن ِإْذ يَ ُقوُل َأْمثَ ُلُهْم َطرِيَقًة ِإْن لَِبث ْ
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ن ْ  ا َعِلُموا ِقلهَة لُْبِثِهْم ِفيَها، َوَأنه َِلُْم َدارًا َغرْيَ َهِذِه افَ َهِذِه َحِقيَقُة الدُّ اِر، َيا ِعْنَد ُمَوافَاِة يَ ْوِم اْلِقَياَمِة، فَ َلمه لده
اَتهَُروا َِتَارََة اأْلَْكَياِس، رََأْوا ِمْن َأْعَظِم اْلَغْْبِ بَ ْيَع َداِر اْلبَ َقاِء ِبَداِر اْلَفَناِء، فَ  -ِهَي َداُر احْلَيَ َواِن َوَداُر اْلبَ َقاِء 

َغاُبِن رِْبُح َِتَاَرِِتِْم َوِمْقَدا َفَهاِء ِمَن النهاِس، َفَظَهَر َِلُْم يَ ْوَم الت ه ُر َما اْشرَتَْوُه، وَُكلُّ َأَحٍد َوملَْ يَ ْغرَتُّوا بِِتَجارَِة السُّ
نْ َيا َِبِئٌع ُمْشرَتٍ ُمتهِجٌر، وَُكلُّ ال  نهاِس يَ ْغُدو فَ َباِئٌع نَ ْفَسُه َمْوِبُقَها َأْو مبتاُعها َفُمْعِتُقَها.يف َهِذِه الدُّ

َّللِه فَ يَ ْقتُ ُلوَن }ِإنه اَّللهَ اْشرَتَى ِمَن اْلُمْؤِمِنَْي َأنْ ُفَسُهْم َوَأْمَواَِلُْم ِبَِنه َِلُُم اجْلَنهَة يُ َقاتُِلوَن يف َسِبيِل اقاَل تعاَل: 
ُلوَن َوْعًدا عَ  ْيِعكُ َويُ ْقت َ ْبِشُروا بِب َ َْنِيِل َواْلُقْرآِن َوَمْن َأْوََف ِبَعْهِدِه ِمَن اَّللِه فَاْست َ ْورَاِة َواْْلِ ا يف الت ه ُم الهِذي َلْيِه َحقًّ

ْوبَِة: َِبيَ ْعُتْم ِبِه َوَذِلَك ُهَو اْلَفْوُز اْلَعِظيُم{  [111]الت ه
ُل نَ ْقٍد ِمْن ْثََِن َهِذِه التِّجَ  ارَِة، فَ َتاِجُروا َأي َُّها اْلُمْفِلُسوَن، َوََّي َمْن ََل يَ ْقِدُر َعَلى َهَذا الثهَمِن، ُهَنا فَ َهَذا َأوه

 َْثٌَن آَخُر، فَِإْن ُكْنَت ِمْن َأْهِل َهِذِه التَِّجارَِة فََأْعِط َهَذا الثهَمَن:
اِئُحوَن الره قاَل تعاَل:  اِجُدوَن اآْلِمُروَن ِِبْلَمْعُروِف َوالنهاُهوَن }التهائُِبوَن اْلَعاِبُدوَن احْلَاِمُدوَن السه اِكُعوَن السه

ِر اْلُمْؤِمِنَْي{ ْوبَِة: َعِن اْلُمْنَكِر َواحْلَاِفُظوَن حِلُُدوِد اَّللِه َوَبشِّ   [112]الت ه
ٍم * تُ ْؤِمُنوَن ِِبَّللِه َوَرُسوِلِه َوَُتَاِهُدوَن }ََّي َأي َُّها الهِذيَن آَمُنوا َهْل َأُدلُُّكْم َعَلى َِتَارٍَة تُ ْنِجيُكْم ِمْن َعَذاٍب َألِي

ُتْم تَ ْعَلُموَن{ : يف َسِبيِل اَّللِه ِبَِْمَواِلُكْم َوَأنْ ُفِسُكْم َذِلُكْم َخرْيٌ َلُكْم ِإْن ُكن ْ فِّ  [11-10]الصه
نُوَب تُ ْنِسي اْلَعْبَد َحظهُه ِمْن َهِذِه التَِّجارَِة ا لرهاحبَِة، َوَتْشَغُلُه ِِبلتَِّجارَِة اخْلَاِسَرِة، وََكَفى َواْلَمْقُصوُد َأنه الذُّ

ُ اْلُمْستَ َعاُن.  ِبَذِلَك ُعُقوبًَة، َواَّلله
 رمَحُه هللاُ، فصلٌ الشيخ: 

 فصلٌ  القارئ:
 حسُبَك، نسأُل هللَا العافيَة، نسأُل هللَا العافيَة، من عقوابِت السايِ ئاِت.الشيخ: 
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 األسئلة: 
أٌة دخَلْت إَل املسجِد أثناَء إقامِة الصالِة وكاَنْت على َعَجٍل، فصلهْت منفردًة واجلماعُة : امر 1السؤال

 األصليُة قائمٌة، فهل عليها شيٌء يف ذلك؟
 ال، صَلُِتا صحيحة إن شاء هللا.اجلواب: 

                                                                                                                                                                         
َصلهى -: إذا أراَد الشخُص أن يغتسَل ِمن احلدِث األكرِب ِبلصفِة الكاملِة اليت كاَن الرسوُل 2السؤال

َمسه عورَته مرًة أخرى، فهل يُؤثُِّر على يفعُلها، ُثه أثناَء َغْسِل جسِده بعَد الوضوِء  -اَّللهُ َعَلْيِه َوَسلهمَ 
 الطهارِة أم َل يؤثر ما داَم أنه مل يَفرغ ِمن الُغسل؟

ال، يتوضأُ، كما لو أحدَث يف أثناء اغتسالِِه أحدَث ابلريح، لو أحدَث وهو يغتسُل، فماذا جيب اجلواب: 
 عليه؟ جيُب عليه يتوضأ بس ]فقط[، لكْن غسُلُه صحيح.

                                                                                                                                                                         
 : قله احلديُث مَع الَنْشِء عن سرِي الصحابِة والسلِف الصاحل، فنرجو توجيًها للوالَدْين واملربِّْي3السؤال

 ِبمهيِة إبراِز القدواِت الصاحلة وسريهم؟
اقُّتاٌح جيٌد وصحيح، ال شك أنه ينبغي ذكُر سرِي الصاحلني؛ للقدوِة هبم، هللُا يقول لنبيِه ملا ذكَر اجلواب: 

داء بنبينا أمَر هللا نبياه أن يقتدي ابألنبياء، فنحن مأموروَن ابالقت [90]األنعام: }فَِبُهَداُهُم اقْ َتِدْه{األنبياء قال: 
}َوالسااِبُقوَن اأْلَوالُوَن ِمَن : -سبحانه-وابلسلِف الصاحل الذين عرفوا اإلسَلم حقًّا وعملوا به حقًّا، وهللا قال 

وال يتحقاُق لنا ذلك  فنحُن مأموروَن ابتباِعهم،[ 100]التوبة:اْلُمَهاِجرِيَن َواأْلَْنَصاِر َوالاِذيَن ات ابَ ُعوُهْم ِبِِْحَساٍن{ 
 إال أن نعرَف حاهَلم وسريَِتم.

                                                                                                                                                                         
َ أنه امَسُه واسَم العائلِة يشرتُك : اتصَل رجٌل يعمُل ببنٍك ِمن 4السؤال البنوِك الدوليِة ِبحِد اْلخوِة وبْيه

بصاحِب حساٍب ماَت ِمن عشرِة سنَْي وترَك ماًَل كثريًا، وليَس لديِه أقارب يرثوَن هذا املاَل، فاتهفَق مَعه 
 على أْن يقتسما املاَل ِبلتهساوي، فما حكُم ذلك؟

ُل ليس هلما، هذا إن مل يكْن للميِت وارٌث فإنه لبيِت املاِل، أو ُيصَرف يف ليس هلما ذلك، هذا املااجلواب: 
مصاحِل املسلمني، إذا كان ال ميكُن إدخالُه بيَت ماٍل منتظٍم وحمفوٍظ فإن َمن كان هذا املال يف يِده عليه أن 

 ل: كتاب؟ صاحب الكتاب؟يصرَفُه يف املصارِف اخلريية وليس َله أن يتملاَكه ويستبدا به ويستقلا به، يقو 
 القارئ: َل، يقول: صاحُب حساٍب ِمن أحِد البنوِك الدولية



يخ عبدالّرحمن بن ناصر البّراك  هـ 1439
ّ

 مؤسسة وقف الش

 

 27 اللجنة العلمية|  إعداد

 

املقصود أنا هذا هو احلكم، املاُل لورثِة امليت، فإن مل يكْن له وارٌث فلبيِت املال، وإذا مل يكن هناك  الشيخ:
بيِت املال يف مصاحِل  بيُت ماٍل للمسلمني منتظٌم فَمن يكون هذا يف يِده عليه أن يصرَفه يف مصارفِ 

 املسلمني، ويكوُن هذا املال عنَده أمانة.
                                                                                                                                                                         

: مسألٌة مشِكلٌة تواجه اآلِبء وهي: هل ضرُب األبناِء يف ِسنِّ العاشرِة وما بعَده ألجِل 5السؤال
الصالة، هو على إطالِقه أم ُتراَعى يف ذلَك املصاحلُ واملفاسد، فبعُض األوَلِد َل يَنفُع مَعهم بل يزيُدهم 

 ديِث هو على إطالقه وفيه ..الضرُب عناًدا يف الرتِك والتأخرِي، فهل الضرُب الوارُد يف احل
ال، ال، ال، املراُد الضرب الذي حيصُل به املقصود، إذا كان ِمن طبيعة الطفِل هذا الولد أنا ضربَه اجلواب: 

يزداُده نفرًة ومترًُّدا وعصياًًن فَل يضربُه، يُرك ز على التوجيِه والر ِفق، وإذا حصل الضرُب فيكون ضراًب غري ُمرب ِح 
ا، قد يكون بعض الناِس يُ ْفِرُط يف الضرِب، غلط، ضرُب التأديِب ليَس ضرَب عقوبة، فَل بد ِمن ضراًب أتديبً 

-مراعاِة الطبائع، األمُر ابملعروف والناهي َعن املنكر إذا كاَن يؤد ي إىل زَّيدِة املنكِر فإنه يُنهى عنه كما قال 
، فأخَذ العلماُء ِمن ذلك )َدُعوُه، َدُعوُه(ّب قال: للصحابِة لَ ماا أنكروا على األعرا -عليه الصَلة والسَلم

 قاعدَة وهي: احتماُل أدىن املفسَدَتنْيِ لدفِع أعَلُُها.
                                                                                                                                                                         

: أَن آخُذ ِبلقوِل بوجوِب اَلغتساِل بعَد الرجوِع إَل اْلسالِم، واغتسلُت بنيِة الدخوِل إَل 6السؤال
 اْلسالِم والتوبِة مما سبَق، وملْ أنِو اَلغتساَل ِمن اجلنابِة فهل ُترَفُع عِن اجلنابُة وهل اغتساِل صحيح؟

ِمن النية، إذا كان عليك جنابٌة تعلُم أنا عليك جنابة فَلبدا ِمن نيِة رفِع  إذا كاَن عليَك جنابة فَلبدا  اجلواب:
احَلَدِث، أماا َمن دخَل يف اإلسَلم جديًدا فاغتسَل فُغْسُله هذا يكفيِه لكلِ  شيء، لكن السائَل كأنه يظهُر 

ٍر أو شيء.  ِمن حالِه أنه مسلم ولكن وقَع يف ُمَكفِ 
                                                                                                                                                                         

عدي 7السؤال ْمُس َواْلَقَمُر{: -تعاَل-يف تفسرِي قوِلِه  -رمحه هللا تعاَل-: قوُل السه َع الشه  }َوُجُِ
ُر الشمُس، ُثه يُقذفاِن يف النهاِر"، قوله: "ُثه يُقذفاِن يف النهاِر" هْل له  [:9]القيامة: "َوخُيَْسُف القمُر، َوُتَكوه

نة؟  مستنٌد ِمن نصوِص القرآِن والسُّ
ما يُقذفاِن يف النار؛ ألنا ِمن حكمِة هللا أن جَيمَع اجلواب:  إي نعم، جاَء يف احلديِث، جاَء يف حديٍث أَّنا

[ 98]األنبياء:}إِناُكْم َوَما تَ ْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن اَّللاِ َحَصُب َجَهناَم أَنْ ُتْم هَلَا َوارُِدوَن{ شركني ومعبوداِِتم، بني امل

عليه -فاألصناُم واألواثن وكلُّ ما يُعَبُد ِمن دوِن هللا، إال َمن كاَن ِمن الذين يترباؤوَن ِمن عابديِهم كعيسى 
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هلذا َلماا اعُّتَض املشركون وقالوا: "إنا هذا يدلُّ على أن عيسى عجل ]إًذا[ يكون يف واملَلئكة، و  -السَلم
ْسىَن{النار؟!" قال هللُا:  فقوله: }ِإناُكْم َوَما تَ ْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن [ 101]األنبياء: }ِإنا الاِذيَن َسبَ َقْت هَلُْم ِمناا احلُْ

 ُعِبَد ِمن دوِن هللا وهو غرُي راٍض كاملَلئكِة واملسيح وأم ُه.اَّللاِ{ عاٌم خمصوٌص وال يدخُل فيه َمن 
                                                                                                                                                                         

ي الصالَة يف : لديه أٌخ َل يشه8السؤال ُد صالَة اجلماعِة وهو يسمُع النِّداء، وَل نعلُم هل هو يُؤدِّ
 وقِتها أم َل، وقد أكثْرََن ِمن نصِحه ومل يستجْب، فما توجيهُكم، وهل هجُرُه جائٌز؟

عنده  : إي، إذا كاَن اهلجُر جُيدي مَعه وينفُع، إذا كان تظنُّون أنا هجرَه ميكن أن يؤث َِر عليه وحُيدثَ اجلواب
 مراجعًة ونظرًا فاهجروُه مدًة وادعوا هللاَ أن ُيصلَحه.

                                                                                                                                                                         
لشيٍء ما إذا أردُت مدَحُه سواًء كان ُجاًدا أو إنساًَن: "اسَم هللِا عليه" أو : هل جيوُز أن أقوَل 9السؤال

 "عَْي هللا عليه"؟
الناُس يقولون: "اسَم هللا عليه" كأنه مثل "بسِم هللا عليه" يعين نوٌع ِمن الذكِر حلفِظه، ألْن حيفَظه اجلواب: 

ُن الدعاَء له ابحلفِظ أبْن حيفَظه هللا، يعين: عنُي هللا عليه هللا، يعين بسِم هللا عليه مم ن يريُده بسوٍء، وكأنه يتضما 
 ِمن شرِ  َمن يريُده بسوٍء، فهذا تعبرٌي عاميٌّ ومعناُه صحيح، وهللا أعلم. -تعاىل سبحانه-حيرُسه 

                                                                                                                                                                         
طالب: السؤال السابق: لو أنه ترَك الفلوس ]األموال[ يف البنك، البنك َتبع دولة أوربية كافرة، وهذا 
الشخص يستطيُع أن َيتاَل عليهم وَيخذ الفلوس منهم ويتصدَق ّبا، هل هو ذلك َّي شيخ؟ لو تركه 

 املال عندهم عند البنوك الربوية يبقى
 هذا جواّب أًن، أًن ما قلُت يُّتُكه. الشيخ:

 


