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 بسِم هللِا الّرمحِن الّرحيمِ 
 
 /20-14اآلية / "زملاملسورة " ؛تفسري -
مِ فَتُح الرَّحيِم امللِك  -  قد أمَر هللاُ بتعلُِّم مجيِع العلوِم النَّافعةِ ، العلمُ ؛ الَعَّلَّ
ُم ِِبلخُقرخَعةِ الّطرق احلكمية؛  - ُكخ ُروَن احلخ َاِمُس َوالخِعشخ  الطَّرِيُق اْلخ
 ..وِمن صفاِت هللِا تعاىل أنَُّه: األوَُّل بَّل بدايٍة، وحيٌّ دائم  الدين احلق؛  -
 فتاوى -

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

 )تفسرُي الشَّيِخ الربَّاك(
َم تَ رخُجُف القارئ: أعوُذ ِبهلِل ِمن الشيطاِن الرَّجيِم  َِباُل َكِثيًبا َمِهيًَّل )}يَ وخ َِباُل وََكاَنِت اْلخ َرخُض َواْلخ ( 14األخ

َن َرُسوًًل ) ُن الرَُّسوَل 15ِإَّنَّ َأرخَسلخَنا ِإلَيخُكمخ َرُسوًًل َشاِهًدا َعَليخُكمخ َكَما َأرخَسلخَنا ِإىَل ِفرخَعوخ ( فَ َعَصى ِفرخَعوخ
ًذا َوبِيًَّل ) ََّنُه َأخخ ًما ََيخَعُل الخوِلخَداَن ِشيًبا )( َفَكيخَف تَ ت َّقُ 16فََأَخذخ َفِطر  ِبِه 17وَن ِإنخ َكَفرخُُتخ يَ وخ ( السََّماُء ُمن خ

ُعوًًل ) َلُم َأنََّك تَ ُقوُم 19( ِإنَّ َهِذِه َتذخِكَرة  َفَمنخ َشاَء اَّتَََّذ ِإىَل رَبِِّه َسِبيًَّل )18َكاَن َوعخُدُه َمفخ ( ِإنَّ رَبََّك يَ عخ
َهاَر َعِلَم َأنخ َلنخ َأدخََن ِمنخ ثُ لَُثِي  ُر اللَّيخَل َوالن َّ َفُه َوثُ ُلَثُه َوطَائَِفة  ِمَن الَِّذيَن َمَعَك َواَّللَُّ يُ َقدِّ ُُتخُصوُه  اللَّيخِل َوِنصخ

رِبُو  َرخِض فَ َتاَب َعَليخُكمخ فَاق خَرُءوا َما تَ َيسََّر ِمَن الخُقرخآِن َعِلَم َأنخ َسَيُكوُن ِمنخُكمخ َمرخَضى َوآَخُروَن َيضخ َن ِف األخ
َر ِمنخُه َوَأِقيُموا الصَّ  ِل اَّللَِّ َوآَخُروَن يُ َقاتُِلوَن ِف َسِبيِل اَّللَِّ فَاق خَرُءوا َما تَ َيسَّ تَ ُغوَن ِمنخ َفضخ ََّلَة َوآُتوا الزََّكاَة يَ ب خ

ُموا أِلَن خُفِسُكمخ ِمنخ َخريخٍ َتَِدُ  ًرا َوَأقخِرُضوا اَّللََّ قَ رخًضا َحَسًنا َوَما تُ َقدِّ ًا َوَأعخَظَم َأجخ وُه ِعنخَد اَّللَِّ ُهَو َخريخ
َ َغُفور  رَِحيم {  َ ِإنَّ اَّللَّ تَ غخِفُروا اَّللَّ  [20-14]املزمل:َواسخ

 هللاُ أكرُب.الشيخ: 
 تضطرُب يذك ُِّر هللُا سبحانَه وتعاىل ابليومِّ العظيمِّ يوم القيامةِّ، }يَ ْوَم تَ ْرُجُف اْْلَْرُض َواْلَِّباُل{ ترجتُف وتتحرَّكُ 

، وكما  بعَد أْن كاَنْت مستقرًَّة، واْلباُل راسيٌة وصلبٌة، تصرُي هذه اْلباُل }َكثِّيًبا َمهِّيًًل{ يعين: ككثبانِّ الرَّملِّ
، بل تصرُي هباًء وسرااًب }َوُسري َِّتِّ اْلَِّباُل َفَكاَنْت َسرَااًب{  ا تصرُي كالعهنِّ املنفوشِّ جاَء يف اآلايتِّ اْلخرى أَّنَّ

بَ ثًّا{ 5}َوُبسَّتِّ اْلَِّباُل َبسًّا )[، 20]النبأ:  سبحاَن هللا! [6-5]الواقعة:( َفَكاَنْت َهَباًء ُمن ْ
 -َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيهِّ َوَسلَّمَ -مثَّ مينتُّ سبحانَه وتعاىل على العبادِّ إبرسالِّ ذلك الرَّسول اخلاِتِّ خاِتِّ النَّبي ِّني حممٍَّد 

 -عليهما السًَّلمُ -قبل الرُّسَل، ومنهم َمن أرسَله إىل فرعوَن وهو موسى وهارون وأنَّ هللاَ أرسَله كما أرسَل من 
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( فَ َعَصى فِّْرَعْوُن الرَُّسوَل فََأَخْذََنُه َأْخًذا َوبِّيًًل{ ويف هذا حتذيٌر للمشركني 15}َكَما أَْرَسْلَنا إِّىَل فِّْرَعْوَن َرُسوًًل )
بُوا الرَّسوَل  ، حتذيٌر هلم أْن أيخَذهم هللُا كما أخَذ فرعوَن وقوَمه }فََأَخْذََنُه -َعَلْيهِّ َوَسلَّمَ َصلَّى اَّللَُّ -الَّذين كذَّ

 َأْخًذا َوبِّيًًل{.
مثَّ يُذك ُِّر ببعضِّ أحوالِّ القيامةِّ، يوَم تكوُن له اْلحواُل العظيمُة الَّيت تشيُب هلا الوِّلداُن }َفَكْيَف تَ ت َُّقوَن إِّْن 

يًبا ) َكَفْرُِتْ يَ ْوًما ََيَْعلُ  ٌر بِّهِّ{ تنشقُّ بعَد أْن كاَنْت حمَكمًة تنفطُر وقد صرََّح هللُا 17اْلوِّْلَداَن شِّ َفطِّ ( السََّماُء ُمن ْ
َفطٌِّر بِّهِّ َكاَن َوْعُدُه َمْفُعوًًل{ يعين: هذا اْلمُر أمٌر حمقٌَّق ووعٌد صادٌق  بذلَك يف اآلايتِّ اْلخرى، }السََّماُء ُمن ْ

 َوْعُدُه َمْفُعوًًل{.ًل بدَّ أْن يكوَن }َكاَن 
ا هو تذكرٌة للعبادِّ، تذكرٌة }إِّنَّ َهذِّهِّ َتْذكِّرٌَة{ يتذكَُّر هبا أولو العقولِّ   مثَّ ينب ُِّه إىل أنَّ ما أخرَب به من ذلك إَّنَّ

َذ إِّىَل َرب ِّهِّ السَّليمةِّ والفِّطرِّ املستقيمةِّ، والعقًلُء الَّذين يعوَن ما يُقاُل هلم وما يُنبَّهون عليهِّ، }َفَمْن َشاَء اّتََّ 
َسبِّيًًل{ فالطَّريُق ُميسٌَّر والسَّبيُل قائمٌة، سبيُل هللاِّ هي صراطُه املستقيُم، فاهلُل قد أوضَح الطَّريَق، أوضَح 

َل إىل السَّعادةِّ }َفَمْن َشاَء اّتَََّذ إِّىَل َرب ِّهِّ َسبِّيًًل{.  السَّبيَل إليه، املوصِّ
{ كأنَّ هذا مثَّ قاَل تعاىل: }إِّنَّ َربََّك ي َ  متَّصٌل مبا يف أوَّلِّ  -وهللُا أعلمُ -ْعَلُم أَنََّك تَ ُقوُم أَْدََن مِّْن ثُ ُلَثيِّ اللَّْيلِّ

ْن ثُ ُلَثيِّ ال[، 2-1]املزمل:( ُقمِّ اللَّْيَل إًِّلَّ قَلِّيًًل{ 1السُّورةِّ }اَي أَي َُّها اْلُمزَّم ُِّل ) لَّْيلِّ }إِّنَّ َربََّك يَ ْعَلُم أَنََّك تَ ُقوُم أَْدََن مِّ
{ أقلَّ من ثلثِّ اللَّيلِّ }َونِّْصَفُه َوثُ لُ  َثُه َوطَائَِّفةٌ َونِّْصَفُه َوثُ ُلَثُه{ فهذه ثًلثُة أوقاٍت }تَ ُقوُم أَْدََن مِّْن ثُ لَُثيِّ اللَّْيلِّ

َن الَّذِّيَن َمَعَك{، }َواَّللَُّ يُ َقد ُِّر اللَّ  ْيَل َوالن ََّهاَر{ هللُا مَِّن الَّذِّيَن َمَعَك{ كذلَك يقومون كقيامَِّك }َوطَائَِّفٌة مِّ
َر اْلوقاَت واْلزماَن، قدََّر اللَّيَل والنَّهاَر، وجعَل هلا مقاديَر خمتلفًة }يُولُِّج اللَّْيَل  سبحانَه وتعاىل هو الَّذي قدَّ

 } اترًة يطوُل النَّهاُر فيقصُر فتارًة يطوُل اللَّيُل فيقصُر النَّهاُر، و [، 6]احلديد:يفِّ الن ََّهارِّ َويُولُِّج الن ََّهاَر يفِّ اللَّْيلِّ
 اللَّيُل.

{ اقرُؤوا َما تَ َيسََّر مَِّن اْلُقْرآ نِّ يف صًلتِّكم ابللَّيلِّ }َعلَِّم َأْن َلْن حُتُْصوُه فَ َتاَب َعَلْيُكْم فَاقْ َرُءوا َما تَ َيسََّر مَِّن اْلُقْرآنِّ
، وأنَّه ستكوُن َ}اقْ َرُءوا َما تَ َيسََّر مَِّن اْلُقْرآنِّ َعلَِّم َأْن َسَيُكوُن مِّنْ  ُكْم َمْرَضى{ هللُا علَم أنَّكم أصناٌف مِّن النَّاسِّ

ْنُكْم َمْرَضى َوآَخُروَن َيْضرِّبُوَن يفِّ اْْلَْرضِّ  أعذار متنُع اإلنساَن من القيام هبذه الفضائلِّ }َعلَِّم أَْن َسَيُكوُن مِّ
تَ ُغوَن مِّْن َفْضلِّ اَّللَِّّ َوآَخُروَن يُ َقاتُِّلوَن يفِّ َسبِّيلِّ  اَّللَِّّ{ فهؤًلءِّ وهؤًلءِّ وهؤًلءِّ ًل يتيسَُّر هلم أْن يقوموا كغريهم  يَ ب ْ

)إذا مرَض العبُد أو سافَر ُكتَِّب ما كاَن يقوُل:  -َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيهِّ َوَسلَّمَ -من اْلصحَّاءِّ املقيمني لكنَّ الرَّسوَل 
 يعمُل صحيًحا مقيًما(.

ْنُه َوأَقِّيُموا الصًََّلَة َوآتُوا الزََّكاَة َوأَْقرُِّضوا اَّللََّ مثَّ أكََّد اْلمَر  : }فَاقْ َرُءوا َما تَ َيسََّر مِّ قَ ْرًضا ابلصًَّلةِّ وقراءةِّ القرآنِّ
ُكْم مِّْن َخرْيٍ جتُِّدوُه عِّْنَد اَّللَِّّ{ ُمدََّخٌر، َمن فعَل خريًا وقدََّم خريًا من ع َنْ ُفسِّ بادٍة من صًلٍة َحَسًنا َوَما تُ َقد ُِّموا ْلِّ
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ا اَّللََّ{ وصياٍم وصدقٍة َيُد ذلَك عنَد هللاِّ َيد أجرَه موفورًا }جتُِّدوُه عِّْنَد اَّللَِّّ ُهَو َخرْيًا َوَأْعَظَم َأْجرًا َواْستَ ْغفُِّرو 
التَّقصريِّ فينبغي للعبدِّ كذلك أًلَّ يغفَل عن اًلستغفارِّ وأنَّه مهما تعبََّد هللِّ فإنَّه معرٌَّض للخطأِّ والن ِّسيانِّ و 

يٌم{ فاًلستغفاُر عًلٌج من أدواءِّ الذُّنوبِّ وهللُا تعاىل غفوٌر رحيٌم، غفورٌ  ملن  }َواْستَ ْغفُِّروا اَّللََّ إِّنَّ اَّللََّ َغُفوٌر َرحِّ
 اتَب وأَنَب إليهِّ وصدَق يف الرُّجوعِّ إليهِّ، ورحيٌم يثيُب العاملنَي ويزيُدهم من فضلِّهِّ.

  
)  )تفسرُي السَّعديِّ

ئ: بسِم هللِا الرَّمحِن الرَّحيِم، احلمُد هلِل ربِّ العاملنَي، والصََّّلُة والسََّّلُم على نبيِّنا حممٍَّد وعلى آِلِه القار 
 :رمَحُه هللاُ تعاىلوصحِبِه أمجعنَي، قاَل املؤلُِّف 

َِباُل{ ِمن اهلوِل العظيِم  َم تَ رخُجُف األرخُض َواْلخ  وذلَك }يَ وخ
يًما )إىل قولِّه تعاىل: "وذلك" إشارًة الشيخ:   ( َوَطَعاًما َذا ُغصٍَّة َوَعَذااًب أَلِّيًما{12}إِّنَّ َلَديْ َنا أَْنَكاًًل َوَجحِّ

يقوُل الشَّيُخ: هذه اآليُة مرتبطٌة مبا قبَلها، إنَّ هذا الوعيَد يكوُن }يَ ْوَم تَ ْرُجُف اْلْرُض{، [، 13-12]املزمل:
 "وذلَك }يَ ْوَم تَ ْرُجُف اْلْرُض{".

 
َِباُل{ الرَّاسياُت الصُّمُّ الصَِّّلُب }َكِثيًبا َمِهيَّل{ أي: مبنزلِة الرَّمِل املُنهاِل املُنتِثِر، ثَّ الق  ارئ: }وََكاَنِت اْلخ

ا تُ َبسُّ بعَد ذلَك، فتكوُن كاهلباِء املنثوِر.   إَّنَّ
 قاَل هللاُ تعاىل: }ِإَّنَّ َأرخَسلخَنا ِإلَيخُكمخ َرُسوًًل...{ اآلايِت:

يِّ العربِّ البشرِي النَّذيِر، الشَّاهِد على األمَِّة يقوُل  تعاىل: امحُدوا ربَّكم على إرساِل هذا النَّبِّ األمِّ
كم أنخ تكفُروا، فتعصوا رسوَلكم، فتكونُوا كفرعوَن  أبعماهِلم، واشكُروُه وقوُموا هبذِه النِّعمِة اْلليلِة، وإايَّ

، فدعاُه إىل هللِا، وأمَرُه ِبلتَّوحيِد، فلم يصدِّقخُه، بل عصاُه، فأخَذُه حنَي أرسَل هللُا إليِه موسى بَن عمرانَ 
 هللاُ أخًذا وبيًَّل أي: شديًدا بليًغا.

 قاَل هللاُ تعاىل: }َفَكيخَف تَ ت َُّقوَن ِإنخ َكَفرخُُتخ...{ اآلايِت: 
ُرُه العظيُم خطُرُه، الَّذي يشيُب أي: فكيَف حيصُل لكم الفكاُك والنَّجاُة ِمن يوِم القيامِة، اليوُم املهيُل أم

الولداَن، وتذوُب لُه اْلماداُت العظاُم، فتتفطَُّر بِه السَّماُء وتنتثُر جنوُمها }َكاَن َوعخُدُه َمفخُعوًل{ أي: ًل 
 بدَّ ِمن وقوِعِه، وًل حائَل دونَُه.

 قاَل هللاُ تعاىل: }ِإنَّ َهِذِه َتذخِكَرة ...{ اآليَة:
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وعظَة الَّيت نبََّأ هللُا هبا ِمن أحواِل يوِم القيامِة وأهواهِلا، تذكرة  يتذكَُّر هبا املتَّقوَن، وينزجُر أي: إنَّ هذِه امل
َنُه  هبا املؤمنوَن، }َفَمنخ َشاَء اَّتَََّذ ِإىَل رَبِِّه َسِبيًَّل{ أي: طريًقا موِصًَّل إليِه، وذلَك ِبتِّباِع شرِعِه، فإنَُّه قد أِب

ُه غايَة اإليضاِح، وِف هذا دليل  على أنَّ هللاَ تعاىل أقدَر العباَد على أفعاهِلم، ومكََّنهم كلَّ البياِن، وأوضحَ 
 منها، ًل كما يقولُُه اْلربيَُّة: إنَّ أفعاهَلم تقُع بغرِي مشيئِتهم، فإنَّ هذا خَّلُف النَّقِل والعقِل.

َلُم َأنََّك تَ ُقوُم...{  اآليَة: قاَل هللاُ تعاىل: }ِإنَّ رَبََّك يَ عخ
 ذكَر هللاُ ِف أوَِّل هذِه السُّورِة 

، فمن اْلمرِّ احملسوسِّ املعقولِّ إنَّ اإلنساَن يفعُل الشيخ:  يعين: قوُل اْلربيَّةِّ مناقٌِّض للعقل والشَّرع واحلس ِّ
 َأْن َيَشاَء اَّللَُّ{ ففي إبرادٍة فيفعُل إذا شاَء ويرتُك إذا شاَء، ولكنَّه مشيئُته حمكومٌة مبشيئةِّ هللاِّ }َوَما َتَشاُءوَن إًِّلَّ 

 اآليةِّ الرَّدُّ على الطَّائفتنيِّ اْلربيَّة والقدريَّة.
 

ذكَر هللُا ِف أوَِّل هذِه السُّورِة أنَُّه أمَر رسولَُه بقياِم نصِف اللَّيِل أو ثلِثِه أو ثلثيِه، واألصُل أنَّ  القارئ:
 ، أنَّهُ امتثَل ذلَك هَو وطائفة  مَعُه ِمن املؤمننَي.أمََّتُه أسوة  لُه ِف األحكاِم، وذكَر ِف هذا املوضعِ 

وملَّا كاَن ُتريُر الوقِت املأموِر بِه مشقَّة  على النَّاِس، أخرَب أنَُّه سهََّل عليهم ِف ذلَك غايَة التَّسهيِل فقاَل: 
ُر اللَّيخَل َوالن ََّهاَر{ أي: يعلُم مقاديَرمها وما ُُيضي ويُبقي  ُ يُ َقدِّ  منهما.}َواَّللَّ

}َعِلَم َأنخ َلنخ ُُتخُصوُه{ أي: لن تعرُفوا مقدارَُه ِمن غرِي زايدٍة وًل نقٍص، لكوِن ذلَك يستدعي انتباًها 
ِر أو  وعناًء زائًدا }فَ َتاَب َعَليخُكمخ{ أي: فخفََّف عنكم، وأمرَكم مبا تيسََّر عليكم، سواء  زاَد على املقدَّ

 َن الخُقرخآِن{ نقَص، }فَاق خَرُءوا َما تَ َيسََّر مِ 
وقد يسََّر هللُا يف هذه اْلعصارِّ وسائَل يعرُف هبا اإلنساُن ساعاتِّ اللَّيلِّ والنَّهار بدقٍَّة، سبحان هللا، الشيخ: 

من فعلِّ اإلنسانِّ مستقًلًّ بهِّ، هذا هو الَّذي خلَق اْلسباَب واملوادَّ والعقوَل الَّيت وهذا من تعليمِّه، ليَس 
ابتكَرْت هذه اْلسباَب مثل السَّاعات، اآلن حيسبوَن النَّاس اْلوقاَت كما يقولون ابلثَّواين، الَّيت هي جزٌء من 

قيقة، واستغىن النَّاُس هبذه اآلًلتِّ عن مراعا ، كان ستني جزًءا من الدَّ ةِّ العًلماتِّ الكونيَّة اْلخرى كالنُّجومِّ
النَّاُس يعرفون اللَّيَل ابلنَّظرِّ إىل السَّماء ويعرفون منازَل النُّجومِّ ويعرفون ما مضى من اللَّيل وما بقَي وقرب 

 الصُّبح وبعده، والكلُّ من عطاءِّ هللاِّ تعاىل، الكلُّ من هللاِّ.
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ِمَن الخُقرخآِن{ أي: ممَّا تعرفوَن وممَّا ًل يشقُّ عليكم، وهلذا كاَن املصلِّي ِبللَّيِل القارئ: }فَاق خَرُءوا َما تَ َيسََّر 
؛ ليأيتَ الصََّّلَة بطمأنينٍة وراحٍة.  مأمورًا ِبلصََّّلِة ما داَم نشيطًا، فإذا فرَت أو كسَل أو نعَس فليسرتحخ

نخ َسَيُكوُن ِمنخُكمخ َمرخَضى{ يشقُّ عليهم صَّلُة ثَّ ذكَر بعَض األسباِب املناسبِة للتَّخفيِف، فقاَل: }َعِلَم أَ 
نصِف اللَّيِل أو ثلثيِه أو ثلِثِه، فليصلِّ املريُض ما يسهُل عليِه، وًل يكوُن أيًضا مأمورًا ِبلصََّّلِة قائًما عنَد 

 حيًحا. مشقَِّة ذلَك، بل لو شقَّتخ عليِه الصََّّلُة النَّافلُة، فلُه ترُكها ولُه أجُر ما كاَن يعمُل ص
{ أي: وعلَم أنَّ منكم مسافريَن يسافروَن للتِّجارِة،  ِل اَّللَِّ تَ ُغوَن ِمنخ َفضخ رِبُوَن ِف األرخِض يَ ب خ }َوآَخُروَن َيضخ
ليستغنوا عن اْللِق، ويتكفَُّفوا عنهم أي: فاملسافُر، حالُُه تناسُب التَّخفيَف، وهلذا خفََّف عنُه ِف صَّلِة 

 الصََّّلَتنِي ِف وقٍت واحٍد، وقصُر الصََّّلِة الرُِّبعيَِّة. الفرِض، فأُبيَح لُه مجعُ 
ِ: َّتفيًفا للصَّحيِح املق يِم، }َوآَخُروَن يُ َقاتُِلوَن ِف َسِبيِل اَّللَِّ فَاق خَرُءوا َما تَ َيسََّر ِمنخُه{ فذكَر تعاىل َّتفيَفنيخ

حرَّى الصََّّلَة الفاضلَة، وهَي ثلُث اللَّيِل يراعي فيِه نشاَطُه ِمن غرِي أنخ يكلَِّف عليِه ُتريَر الوقِت، بل يت
 بعَد نصِفِه األوَِّل.

، أو عمرٍة، أو  وَّتفيًفا للمريِض أو املسافِر، سواًء كاَن سفُرُه للتِّجارِة، أو لعبادٍة ِمن جهاٍد، أو حجٍّ
يِن ِمن حرٍج، بل ذلَك، فإنَُّه أيًضا يراعي ما ًل يكلُِّفُه، فللِه احلمُد والثَّناُء، الَّذي ما جعَل عل ينا ِف الدِّ

 سهََّل شرَعُه، وراعى أحواَل عباِدِه ومصاحلَ ديِنهم وأبداَِّنم ودنياهم.
يُن إًلَّ هبا، وإيتاُء  ثَّ أمَر العباَد بعبادَتنِي، مها أمُّ العباداِت وعماُدها: إقامُة الصََّّلِة، الَّيت ًل يستقيُم الدِّ

 ِن، وهبا ُتصُل املواساُة للفقراِء واملساكنَي، فقاَل:الزَّكاِة الَّيت هَي برهاُن اإلُيا
: }َوَأِقيُموا الصََّّلَة{ أبركاَِّنا، وشروِطها، ومجيِع مكمَِّّلِِتا، }َوآُتوا الزََّكاَة َوَأقخِرُضوا اَّللََّ قَ رخًضا َحَسًنا{ أي

يدخُل ِف هذا الصَّدقُة الواجبُة خالًصا لوجِه هللِا، ِمن نيٍَّة صادقٍة، وتثبيٍت ِمن النَّفِس، وماٍل طيٍِّب، و 
 واملستحبَُّة. 

ًا ُموا ألن خُفِسُكمخ ِمنخ َخريخٍ َتَُِدوُه ِعنخَد اَّللَِّ ُهَو َخريخ َوَأعخَظَم  ثَّ حثَّ على عموِم اْلرِي وأفعاِلِه فقاَل: }َوَما تُ َقدِّ
ًرا{ احلسنُة بعشِر أمثاهِلا، إىل سبعمائِة ضعٍف، إىل أضعاٍف كثريٍة.  َأجخ

نيا وما عليها ِف داِر النَّعيِم و  اِر ِمن اْلرِي، يقابُلُه أضعاُف أضعاِف الدُّ ليعلَم أنَّ مثقاَل ذرٍَّة ِف هذِه الدَّ
نيا مادَُّة اْلرِي والربِّ ِف داِر القراِر، وبذرُُه  املقيِم ِمن اللَّذَّاِت والشَّهواِت، وأنَّ اْلرَي والربَّ ِف هذِه الدُّ

فوا أسفاُه على أوقاٍت مَضتخ ِف الَغَفَّلِت، ووا حسراتُه على أزماٍن تقضَّتخ ِف غرِي وأصُلُه وأساُسُه، 
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األعماِل الصَّاحلاِت، ووا غواثُه ِمن قلوٍب مل يُؤثِّرخ فيها وعُظ ِبرئِها، ومل ينجعخ فيها تشويُق َمنخ هَو أرحُم 
 هبا ِمن نفِسها.

َة إًلَّ بَك.فلَك اللَّهمَّ احلمُد، وإليَك املُشتَكى، وبَك ا  ملستغاُث، وًل حوَل وًل قوَّ
تَ غخِفُروا اَّللََّ ِإنَّ اَّللََّ َغُفور  َرِحيم { وِف األمِر ِبًلستغفاِر بعَد احلثِّ على أفعاِل الطَّاعِة واْلرِي، فائد ة   }َواسخ

أصًَّل أو يفعَلُه على وجٍه كبرية ، وذلَك أنَّ العبَد ما خيلو ِمن التَّقصرِي فيما ُأِمَر بِه، إمَّا أنخ ًل يفعَلُه 
ُه هللُا برمحِتهِ   َّنقٍص، فأُِمَر برتقيِع ذلَك ِبًلستغفاِر، فإنَّ العبَد يُذِنُب آَّنَء اللَّيِل والنَّهاِر، فمىت مل يَ تَ َغمَّدخ

. ُتَّ تفسرُي سورِة املزمِل، واحلمُد هلِل.  ومغفرِتِه، فإنَُّه هالك 
 انتهى.
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ِم(فتُح الرَّحيِم امللِك ال)  عَّلَّ
القارئ: احلمُد هلِل ربِّ العاملنَي، وصلَّى هللاُ وسلََّم على نبيِّنا حممٍَّد وعلى آِلِه وصحِبِه أمجعنَي، اللَّهمَّ اغفرخ 

رمَحُه هللُا تعاىل وأسكَنُه -قاَل الشَّيُخ عبُد الرَّمحِن بُن َّنصٍر السَّعديُّ  لشيِخنا وللحاضريَن واملستمعنَي.
ََّلِق َواألحكاِم  ِف كتاِبِه: -فسيَح جنانِهِ  ِم ِف ِعلِم العَقاِئِد َوالتَّوحيخِد َواألخخ "فَتُح الرَّحيِم امللِك الَعَّلَّ

 : العلمُ رمَحُه هللاُ تعاىلقاَل  املُستنَ َبطِة ِمن القرآِن"
ن الكتاِب واحلكمِة، الَّذي قد أمَر هللاُ بتعلُِّم مجيِع العلوِم النَّافعِة، ًلسيما علُم ما أنزَل هللاُ على رسوِلِه مِ 

م  نيا واآلخرِة، وأَّنَّ َعِتِهم ِف الدُّ َيمُع كلَّ علٍم َّنفٍع، وأمَر بسؤاِل أهِل العلِم ِلَمنخ مل يعلمخ. وأخرَب برِف خ
ساداُت اْللِق ِف دنياهم وأخراهم، وأئمَُّتهم الَّذين هبم يقتدوَن، وعلى آاثِرهم يهتدوَن، وعلى طريقِتهم 

 يسلكوَن.
لُم يقصُر التَّعبرُي عن ُكنخِه فضِلِه، وعلوِّ مرتبِتِه، ويكفي ِف هذا أنَّ مجيَع األقواِل واألفعاِل واإلراداِت فالع

ِتها وفساِدها، وكماهِلا ونقِصها، وِف مجيِع صفاِِتا على العلِم. ما َحَكَم بِه العلُم ِمن ذلَك  متوقِّفة  ِف صحَّ
دوِر وحياة  للقلوِب، بِه يُعَرُف هللاُ، وبِه يُعَبُد، وبِه يُعَرُف احلَّلُل ِمن فهَو كما قاَل، وإنَّ العلَم نور  للصُّ 

 احلراِم، والطيُِّب ِمن اْلبيِث 
، وهو الَّذي الشيخ:  هذا هو العلُم الشَّرعيُّ املنزُل، هذا هو الَّذي يُعَرُف به اخلرُي من الشَّر ِّ واحلًلُل من احلرامِّ

، العلُم التَّجرييبُّ املاد ِّيُّ هو حبسبِّ منافعِّهِّ فضًًل  تزكو به النُّفوُس وتستنريُ  به العقوُل، ًل العلُم التَّجرييبُّ املاد ِّيُّ
، فالعلُم إذا قْلنا: "العلُم  ونقًصا، ولكنَّه ًل يورُث استقامًة يف اْلخًلقِّ وًل يورُث زكاًء يف القلوبِّ والعقولِّ

َّللَِّّ َوَرُسولِّهِّ َوالنُّورِّ الَّذِّي أَنْ َزْلَنا{ لمِّ الوحي املنزَّل نوٌر" كلمُة نوٍر هذه ًل تصدُق إًلَّ على الع }َفَآمُِّنوا ابِّ
َيُب أن تُعَرَف هذه احلقيقة حَّتَّ ًل تُعظََّم العلوُم املاد ِّيَُّة التَّجريبيَُّة وتُرَفع فوَق منزلتِّها وتُقدَّم على  [،8]التغابن:

" والعلُم إذا ورَد علومِّ الشَّريعة وعلم النُّبوَّة، فمن الضَّ  ًللِّ اعتقاُد أنَّ هذا العلَم كما يسمُّونه: "عصُر العلمِّ
}َشهَِّد اَّلل ُ أَنَُّه ًَل إَِّلَه إًِّلَّ ُهَو َواْلَمًلَئَِّكُة َوأُْولُوْا  اْلمُر به والثَّناُء عليه والثَّناُء على أهلِّه فاملراُد به العلُم الشَّرعيُّ 

َا أُْنزَِّل إِّلَْيَك مِّْن َرب َِّك احلَْقُّ ُم مبا أنزَل هللُا }فَاْعَلْم{ يقوُل تعاىل: العل [18]آل عمران: اْلعِّْلمِّ{ }أََفَمْن يَ ْعَلُم أَّنَّ
فأصحاُب العلومِّ التَّجريبيَّةِّ إذا مل يعلموا أنَّ ما أنزَل هللُا على رسوله هو احلقُّ [، 19]الرعد: َكَمْن ُهَو َأْعَمى{

م عمٌي صمٌّ بكٌم عميٌ   .فإَّنَّ
 

 القارئ: وإنَّ العلَم نور  للصُّدوِر وحياة  للقلوِب، بِه يُعَرُف هللاُ، وبِه يُعَبُد 
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،الشيخ:  "به يُعَرُف هللاُ، وبهِّ يُعَبُد" نعم هذا كلُّه صفاٌت ًل تصدُق إًلَّ على العلم  الشَّيُخ يعين العلَم الشَّرعيَّ
 .الشَّرعي ِّ املستمد ِّ من كتابِّ هللاِّ وسنَّةِّ رسولِّه

 
القارئ: وبه يُعَرُف احلَّلُل ِمن احلراِم، والطَّيُِّب ِمن اْلبيِث، وبِه ي ُمي َُّز بنَي األبراِر والفجَّاِر، وأهُل اْلنَِّة 

 وأهُل النَّاِر.
فاِت، وُيكمُِّل ما نقَص ِمن الكماًلِت، وَيسدُّ اْللَل، ويصلُح العمَل، وبِه  والعلُم يُقوُِّم ما اعوجَّ ِمن الصِّ

ِه فساُد ذلَك ونقِصِه. العلُم مرياُث الرَّسوِل، والعلماُء ورثُة األنبياِء، فإنَّ  صَّلحُ  نيا، وبضدِّ يِن والدُّ الدِّ
األنبياَء مل يورِثُوا إًلَّ العلَم، فَمن أخَذ بِه أخَذ حبظٍّ وافٍر، ولوًل العلُم لكاَن النَّاُس كالبهائِم، واحلاجُة إىل 

 الطَّعاِم والشَّراِب. العلِم أعظُم ِمن احلاجِة إىل
والعلُم النَّافُع هَي العلوُم الشَّرعيَُّة، وما أعاَن عليها ِمن علوِم العربيَّة أبنواِعها. وِمن العلوِم الشَّرعيَِّة تعلُُّم 

ِة املسلمنَي، وعلى اًلستعداِد لألعداِء للمقاومِة واملدافعِة، فإ يِن، وعلى قوَّ َنِة على الدِّ ا الفنوِن ال ُمِعي خ َّنَّ
داخلة  ِف اْلهاِد ِف سبيِل هللِا، فكلُّ َأمخٍر َأَمَر بِه الشَّارُع، وهَو يتوقَُّف على أموٍر كاَنتخ مأمورًا هبا، وهللُا 

 أعلُم. 
 ثَّ قاَل رمَحُه هللاُ: التَّوسُُّط ِف كلِّ األموِر واًلعتداُل واًلقتصاُد: هذا اْللُق اْلليلُ 

 إىل هنا.الشيخ: 
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 )الطُّرُق احلكميَُّة(
القارئ: احلمُد هلِل ربِّ العاملنَي، وصلَّى هللُا وسلََّم وِبرَك على نبيِّنا حممٍَّد وعلى آِلِه وصحِبِه أمجعنَي، 

ِف كتاِبِه "الطُّرِق احلكميَِّة ِف  -رمَحُه هللاُ -قاَل ابُن القيِِّم  اللهمَّ اغفرخ لنا ولشيِخنا ووالدينا واملسلمنَي.
 ياسِة الشَّرعيَِّة":السِّ 

ُجَّةُ  ًًف، َواحلخ تَ وخ َها ُمسخ َم الخَكََّلُم َعَلي خ ُم ِِبلخُقرخَعِة: َوَقدخ تَ َقدَّ ُكخ ُروَن احلخ َاِمُس َوالخِعشخ َا  الطَّرِيُق اْلخ ِف إث خَباِِتَا، َوَأَّنَّ
ُجرِّ َوََنخِو َذِلَك، َأق خَوى ِمنخ َكِثرٍي ِمنخ الطُُّرِق الَّيِت حَيخُكُم هِبَا َمنخ َأبخطََلَها، َكمَ  ، َوُوُجوِه اآلخ صِّ ِط َواْلَخ َعاِقِد الخَقمخ

ِتَماِعِهَما، وَ  ِد، َوِإنخ َعِلَم َقطخًعا َعَدَم اجخ ِن الزَّوخَجِة ِفَراًشا مبَُجرَِّد الخَعقخ ِم ِبَكوخ ُكخ ِم َوَأق خَوى ِمنخ احلخ ُكخ َأق خَوى ِمنخ احلخ
 ِِبلنُُّكوِل الخُمَجرَِّد.

ُم ِِبلخَقاَفِة:الطَّرِيُق ال ُكخ ُروَن احلخ  سَّاِدُس َوالخِعشخ
َها ُسنَُّة َرُسوِل اَّللَِّ  َوَعَمُل ُخَلَفائِِه الرَّاِشِديَن َوالصََّحابَِة ِمنخ  -َصلَّى اَّللَُّ َعَليخِه َوَسلَّمَ -َوَقدخ َدلَّتخ َعَلي خ

َطَّاِب َوَعِليُّ بخُن َأِب طَ  ُهمخ ُعَمُر بخُن اْلخ ، َوابخُن َعبَّاٍس، َوَأَنُس بخُن بَ عخِدِهمخ، ِمن خ َعِريُّ َشخ اِلٍب، َوَأبُو ُموَسى األخ
ُهمخ -َماِلٍك  ، َوًَل ُُمَاِلَف هَلُمخ ِف الصََّحابَِة، َوقَاَل هِبَا ِمنخ التَّاِبِعنَي: َسِعيُد بخُن الخُمَسيِِّب، -َرِضَي اَّللَُّ َعن خ

، َوإِ  ِريُّ اَيُس بخُن ُمَعاِويََة، َوقَ َتاَدُة، وََكعخُب بخُن َسوٍر، َوِمنخ اَتِبِعي التَّاِبِعنَي: اللَّيخُث َوَعطَاُء بخُن َأِب رََِبٍح، َوالزُّهخ
َحاُق، َوَأبُو ث َ  َحابُُه، َوِإسخ َحابُُه، َومِمَّنخ بَ عخَدُهمخ: الشَّاِفِعيُّ َوَأصخ ُل بخُن َسعخٍد، َوَماِلُك بخُن َأَنٍس، َوَأصخ ٍر، َوَأهخ وخ

.الظَّاِهِر ُكلُّ   ُهمخ
ُمَِّة. ُل مُجخُهوِر األخ َلِة: فَ َهَذا قَ وخ ُمخ  َوِِبْلخ

َحابُُه، َوقَاُلوا: الخَعَمُل هِبَا تَ عخِويل  َعَلى ُُمَرَِّد الشََّبِه، َوَقدخ  َ َوَخاَلَفُهمخ ِف َذِلَك َأبُو َحِنيَفَة َوَأصخ  يَ َقُع َبنيخ
َقَاِرِب.  َ األخ َتِفي َبنيخ ََجاِنِب، َويَ ن خ  األخ

َها-، قَاَلتخ َعاِئَشُة -َصلَّى اَّللَُّ َعَليخِه َوَسلَّمَ -َدلَّتخ َعَلى اعخِتَباِرَها ُسنَُّة َرُسوِل اَّللَِّ َوَقدخ  : -َرِضَي اَّللَُّ َعن خ
ُ َعَليخِه َوَسلَّمَ -َدَخَل َعَليَّ َرُسوُل اَّللَِّ » ِهِه، فَ َقالَ  -َصلَّى اَّللَّ ُُق َأَسارِيُر َوجخ ُرور ، َتربخ )َأيخ َعاِئَشُة، : َوُهَو َمسخ

ِْلِيَّ َدَخَل، فَ َرَأى ُأَساَمَة َوزَيخًدا، َوَعَليخِهَما َقِطيَفة ، َقدخ َغطََّيا ُرؤ  وَسُهَما، َوَبَدتخ َأملَخ تَ َريخ َأنَّ ُُمَزِّزًا الخُمدخ
َقخَداَم بَ عخُضَها ِمنخ بَ عخٍض( َصلَّى اَّللَُّ َعَليخِه -قَاِئف  َوالنَِّبُّ  َدَخلَ »َوِف َلفخٍظ  َأقخَداُمُهَما، فَ َقاَل: إنَّ َهِذِه األخ

 َساِجد   -َوَسلَّمَ 
ُّ؟الشيخ:   َوالنَّيبِّ

ُ َعَليخِه َوَسلَّمَ -القارئ: َوالنَِّبُّ   َساِجد   -َصلَّى اَّللَّ
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  سبحاَن هللا! يعينالشيخ: 
 القارئ: قاَل: هكذا والصَّواُب: شاهد ، كما ِف صحيِح مسلمٍ 

لرَّسوُل حاضٌر، يعين مرَّ ُُمَز ٌِّز ورأى اْلقداَم، وقاَل: هذه بعُضها من بعٍض، كاَن جي ِّد، يعين واالشيخ: 
 الرَّسوُل قريًبا منه، وهلذا مسَعه وُسرَّ بذلَك.

 
َقخَداَم بَ عخُضَها ِمنخ بَ عخضٍ  َطِجَعاِن، فَ َقاَل: إنَّ َهِذِه األخ ، َفُسرَّ القارئ: َوُأَساَمُة بخُن زَيخٍد َوزَيخُد بخُن َحارِثََة ُمضخ

ُ َعَليخِه َوَسلَّمَ -ِبَذِلَك النَِّبُّ  رَبَ ِبِه َعاِئَشةَ  -َصلَّى اَّللَّ  ُمت ََّفق  َعَليخِهَما. « َوَأخخ
َاَق الخَقاَفِة يُِفيُد النََّسَب، ِلُسُروِر النَِّبِّ  ُ َعَليخِه َوَسلَّمَ -َوَذِلَك َيُدلُّ َعَلى َأنَّ إحلخ ًَل ُيَسرُّ ِبِه، َوُهَو  -َصلَّى اَّللَّ

 بَِباِطٍل.
ُ َعَليخِه َوَسلَّمَ -فَِإنخ ِقيَل: النََّسُب َكاَن اَثبًِتا ِِبلخِفَراِش، َفُسرَّ النَِّبُّ  ِل الخَقاِئِف ِللخِفَراِش،  -َصلَّى اَّللَّ مبَُوافَ َقِة قَ وخ

ِلِه.  ًَل َأنَُّه َأث خَبَت النََّسَب ِبَقوخ
، النََّسُب َكاَن اَثبِتً  ا ِقيَل: نَ َعمخ َوَد َوَأبُوُه َأب خَيُض، فَ َلمَّ نِِه َأسخ َدُحوَن ِف َنَسِبِه، ِلَكوخ ا ِِبلخِفَراِش، وََكاَن النَّاُس يَ قخ

َقخَداَم بَ عخُضَها ِمنخ بَ عخٍض ُسرَّ النَِّبُّ  ُ َعَليخِه َوَسلَّمَ -َشِهَد الخَقاِئُف أبَِنَّ تِلخَك األخ يِت بِِتلخَك الشََّهاَدِة الَّ  -َصلَّى اَّللَّ
ِهِه ِمنخ السُُّروِر. َمَة. َحىتَّ بَ َرَقتخ َأَسارِيُر َوجخ  َأزَاَلتخ الت ُّهخ

َاِهِليَِّة، َوملَخ َيُكنخ َرُسوُل اَّللَِّ  َكاِم اْلخ ُ َعَليخِه َوَسلَّمَ -َوَمنخ ًَل يَ عخَترِبُ الخَقاَفَة يَ ُقوُل: ِهَي ِمنخ َأحخ لُِيَسرَّ  -َصلَّى اَّللَّ
ِْلِيَّ قَالَ هَلَا، َبلخ َكاَنتخ أَ  ٍء إلَيخِه، َوَلوخ َكاَنتخ َِبِطَلًة ملَخ يَ ُقلخ ِلَعاِئَشَة: "َأملَخ تَ َريخ َأنَّ ُُمَزِّزًا الخُمدخ َرُه َشيخ  َكَذا كخ

ِلِه   وََكَذا؟" فَِإنَّ َهَذا إق خَرار  ِمنخُه، َوِرًضا ِبَقوخ
سبحاَن هللا، كأنَّ الكًلَم متَّصٌل وهو معارٌِّض لقولِّهِّ، كأنَّ هذه دخَلت اْلملُة وهي ردٌّ على القول الشيخ: 

 بعدمِّ اعتبارِّ القافةِّ.
ِلِه، َوَلوخ َكاَنتخ  َها، َوملَخ يَ رخَض هِبَا، َوَقدخ القارئ: فَِإنَّ َهَذا إق خَرار  ِمنخُه، َوِرًضا ِبَقوخ الخَقاَفُة َِبِطَلًة: ملَخ يُِقرَّ َعَلي خ

َرَواُه َأبُو « بَ َعَث ِف طََلِبِهمخ قَاَفًة، فَأََتى هِبِمخ  -َصلَّى اَّللَُّ َعَليخِه َوَسلَّمَ -ِف ِقصَِّة الخُعَرنِيِّنَي َأنَّ النَِّبَّ »ثَ َبَت 
َناٍد َصِحيٍح، َفدَ  َقخَداِم َعَلى َداُوَد ِبِِسخ َتَدلَّ أِبََثِر األخ َلِة، فَاسخ ُمخ َها ِف اْلخ لَّ َعَلى اعخِتَباِر الخَقاَفِة َواًِلعخِتَماِد َعَلي خ

ِل َوالخَفرخِع، فَِإنَّ اَّللََّ  َصخ َاِد األخ يٌّ َعَلى اُتِّ  ُسبخَحاَنُه الخَمطخُلوِبنَي. وَكَذِلَك ِشبُه األقداِم بعُضها ببعٍض َدلِيل  ِحسِّ
َخَة َأبِيِه. ِن الخَوَلِد ُنسخ َرى الخَعاَدَة ِبَكوخ  َوتَ َعاىَل َأجخ
. ِريِّ  َوَقدخ ذََكَر َعبخُد الرَّزَّاِق َعنخ َمعخَمٍر َعنخ الزُّهخ
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رَبِن ُعرخَوُة: "َأنَّ ُعَمَر بخَن  َطَّاِب قَاَل: َأخخ ُ َعنخهُ -اْلخ رَتََكا ِف الخُوُقوِع َعَلى  -َرِضَي اَّللَّ ِ اشخ َدَعا الخَقاَفَة ِف رَُجَلنيخ
ََقتخُه الخَقاَفُة أبََِحِدمِهَا". ٍر َواِحٍد. َوادََّعَيا َوَلَدَها فََأحلخ  امخَرَأٍة ِف ُطهخ

َطَّاِب  : َأَخَذ ُعَمُر بخُن اْلخ ِريُّ َناُدُه  - َعنخهُ َرِضَي اَّللَُّ -قَاَل الزُّهخ َوَمنخ بَ عخَدُه بَِنَظِر الخَقاَفِة ِف ِمثخِل َهَذا. َوِإسخ
 َصِحيح  ُمتَِّصل  فَ َقدخ َلِقَي ُعرخَوُة ُعَمَر. َواعخَتَمَر َمَعُه.

بََة الخَعنخرَبِيِّ َعنخ الشَّعخِبِّ َعنخ ابخِن ُعَمرَ  ُهما-َوَرَوى ُشعخَبُة َعنخ تَ وخ ُ َعن خ ِر  -َرِضَي اَّللَّ رَتََك رَُجََّلِن ِف ُطهخ قَاَل: اشخ
يًعا. َفَجَعَلُه ُعَمُر بَ ي خ  ُهَما مجَِ . َفَدَعا ُعَمُر الخَقاَفَة. فَ َقاُلوا: َقدخ َأَخَذ الشََّبَه ِمن خ َرَأٍة. فَ َوَلَدتخ نَ ُهَما". َوَهَذا امخ

 َصِحيح  َأيخًضا.
 يف ]يوجد[ تعليق أو شيء؟الشيخ: 
: زَّاد: إي نعم، قاَل يف الالقارئ:  حَِّة" انته ى، أمَّا ابُن حزٍم فقاَل عقَب ذكرِِه توبَة العنربيِّ "ِف غايِة الصِّ

"ضعيف  متَّفق  على ضعِفِه" انته ى، وهذِه ُمازفة  ِمن ابِن حزٍم وإًلَّ فتوبُة قد وث ََّقُه ابُن معنٍي وأبو حاٍُت، 
، انظرخ ِتذيَب الكم اِل قاَل: ووث ََّقُه الذَّهبُّ ِف الكاشِف، قاَل ابُن حجٍر: انظِر اْلرَح والتَّعديَل والنَّسائيَّ

 وشذَّ أبو الفتوِح األزديِّ فقاَل: "منكُر احلديِث". انته ى.
َطَّاِب، َفجَ  اَءُه َوَرَوى حَيخََي بخُن َعبخِد الرَّمحخَِن بخُن َحاِطٍب َعنخ َأبِيِه قَاَل: "ُكنخُت َجاِلًسا ِعنخَد ُعَمَر بخِن اْلخ

ُعَوا ِل َأَخا َبِِن الخُمصخطَِلِق، رَُجََّل  ُنُه، فَ َقاَل ُعَمُر: ُادخ َفَجاَء، َوَأََّن ِن خَيخَتِصَماِن ِف ُغََّلٍم، ِكََّلمُهَا َيدَِّعي َأنَُّه اب خ
يًعا، فَ َقاَل ُعَمُر: َلقَ  رَتََكا ِفيِه مجَِ : ابخَن َأيِِّهَما تَ َراُه؟ فَ َقاَل: َقدخ اشخ ، فَ َقاَل: اُنخظُرخ دخ َذَهَب ِبك َبَصُرَك َجاِلس 

َطلخِقيُّ َجاِلس  -الخَمَذاِهَب، َوقَاَم َفَضَربَُه ِِبلدِّرَِّة، ثَّ َدَعا ُأمَّ الخُغََّلِم  فَ َقاَل هَلَا  -َوالرَُّجََّلِن َجاِلَساِن، َوالخُمصخ
: ُكنخُت هِلََذا، َفَكاَن َيَطُؤِن، ثَّ ُيُخسِ  َتِمرَّ ِب مَحخِلي، ثَّ يُ رخِسُلِِن َحىتَّ ُعَمُر: ابخُن َأيِِّهَما ُهَو؟ قَاَلتخ ُكِِن َحىتَّ َيسخ

ء ، ثَّ  نخُت َأنَُّه ملَخ يَ بخَق َشيخ َماُء، َحىتَّ ظَن َ رِقت الدِّ ُت ِمنخُه َأوخًَلًدا، ثَّ َأرخَسَلِِن َمرًَّة، فَأهخ  َأَصاَبِِن َهَذا، َوَلدخ
رِيَن  َررخُت َحاِمًَّل، قَاَل: َأفَ َتدخ َتمخ : َما َأدخِري ِمنخ َأيِِّهَما ُهَو؟ قَاَل: فَ َعِجَب ُعَمُر فَاسخ ِمنخ َأيِِّهَما ُهَو؟ َقاَلتخ

 لِلخُمصخطَلخِقيِّ وقَاَل لِلخُغََّلِم: ُخذخ بَِيِد َأيِِّهَما ِشئخَت، فََأَخَذ بَِيِد َأَحِدمِهَا َوات َّبَ َعُه".
ِبُهُهَماِف رَ -َوَرَوى قَ َتاَدُة َعنخ َسِعيِد بخِن الخُمَسيِِّب  َرَأٍة، َفَحَمَلتخ ُغََّلًما ُيشخ ِر امخ رَتََكا ِف ُطهخ ِ اشخ فَ ُرِفَع  -ُجَلنيخ

ِبُهُهمَ  َطَّاِب َفَدَعا الخَقاَفَة، فَ َقاَل هَلُمخ: اُنخظُُروا فَ َنَظُروا، فَ َقاُلوا: نَ َراُه ُيشخ ََقُه هِبَِما، َذِلَك إىَل ُعَمَر بخِن اْلخ ا، فََأحلخ
ُهَما".َوَجَعَلُه َيرِثُ هُ  ن َ  َما َوَيراَِثنِِه، َوَجَعَلُه بَ ي خ

ُهَما.  قَاَل قَ َتاَدُة: فَ ُقلخُت ِلَسِعيِد بخِن الخُمَسيِِّب: ِلَمنخ َعَصبَ ُتُه؟ قَاَل: لِلخَباِقي ِمن خ
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َياِن َعنخ َأبِيِه َعنخ َعِليٍّ  ِ َوقَ َعا  -رضَي هللُا عنهما-َوَرَوى قَابُوُس بخُن َأِب ظَب خ ٍر "َأنَّ رَُجَلنيخ َعَلى امخَرَأٍة ِف ُطهخ
يًعا يَرِثُ ُهَما َوَيِراَثنِِه".  -َرِضَي اَّللَُّ َعنخهُ -َواِحٍد، َفَجاَءتخ ِبَوَلٍد، َفَدَعا َلُه َعِليٌّ  نَ ُهَما مجَِ الخَقاَفَة، َوَجَعَلُه اب خ

َعِريِّ ِف َوَلٍد َوَرَوى َعبخُد الرَّزَّاِق َعنخ َمعخَمٍر َعنخ َأيُّوَب َعنخ ابخِن ِسريِيَن، قَاَل: " َشخ َتصَم إىَل َأِب ُموَسى األخ اخخ
َقان  َورَُجل  ِمنخ الخَعَرِب، َفَدَعا الخَقاَفةَ   ادََّعاُه ِدهخ

ما زنَيا هبا، وإًلَّ الز َِّن ًل يثبُت به النَّسُب، الشيخ:  ولعلَّ هذا يف ملكِّ اليمنيِّ يعين، أقوُل: ما هو معناه أَّنَّ
 .ليمنيِّ أو وطأاها ابلشُّبهةِّ، هذا هَو الَّذي يتصوَّرُ لكن مها َوطَأاها مبلكِّ ا

 
َشخ  َتصَم إىَل َأِب ُموَسى األخ َعِريِّ القارئ: َوَرَوى َعبخُد الرَّزَّاِق َعنخ َمعخَمٍر َعنخ أَيُّوَب َعنخ ابخِن ِسريِيَن، قَاَل: "اخخ

َقان  َورَُجل  ِمنخ الخَعَرِب، َفَدَعا الخقَ  َنا ِمنخ ِف َوَلٍد ادََّعاُه ِدهخ : َأنخَت َأَحبُّ إلَي خ اَفَة، فَ َنَظُروا إلَيخِه، فَ َقاُلوا لِلخَعَرِبِّ
ُنُه". َوَرَوى ِزاَيُد بخُن َأِب ِزاَيٍد.  َهَذا الخِعلخِج، َوَلِكنخ لَيخَس اب خَنَك، َفَخلِّ َعنخُه، فَِإنَُّه اب خ

 ابخَن َكلخَدَة الخَقاِئَف، فَ َقاَل: َأمَّا َأنَُّه َوَلُدُه، َوادََّعاُه ابخُن قَاَل: "ان ختَ َفى ابخُن َعبَّاٍس ِمنخ َوَلٍد َلُه، َفَدَعا َلهُ 
ِر بخِن َأَنٍس: "َأنَّ َأَنًسا َوِطَئ َجارَِيًة َلُه، فَ َوَلَدتخ َجارِيًَة، فَ لَ  مَّا َحَضَر َعبَّاٍس". َوَصحَّ َعنخ قَ َتاَدَة َعنخ النَّضخ

ُِقوَها ِبُكمخ".قَاَل: اُدخُعوا هَلَا الخَقاَفَة، فَإِ   نخ َكاَنتخ ِمنخُكمخ فََأحلخ
َرِة، فَ َيُكوُن َوَصحَّ َعنخ مُحَيخٍد: "َأنَّ َأَنًسا َشكَّ ِف َوَلٍد َلُه، َفَدَعا َلُه الخَقاَفَة". َوَهِذِه َقَضااَي ِف َمِظنَِّة الشُّهخ 

َاًعا.  إمجخ
عخُت َأَِب َعبخِد اَّللَِّ ِقيَل َلُه:  َبل : َسَِ  َُتخُكُم ِِبلخَقاَفِة؟ قَاَل: نَ َعمخ، ملَخ يَ َزلخ النَّاُس َعَلى َذِلَك.قَاَل َحن خ

َل هِبَا  َهُد لِلخَقاَفِة: أِلَنَّ الخَقوخ  َفصخل : َوالخِقَياُس َوُأُصوُل الشَّرِيَعِة َتشخ
من نوعِّ القافةِّ إىل هنا بس ]يكفي[ هللاُ املستعاُن، هذا الَّذي يسمُّونَه "احلمض النَّووي" اآلَن، يعين الشيخ: 

م يستدلُّون به بواسطةِّ حتليلِّ العناصرِّ فيعلموَن أنَّ هذا من هذا.   املتطو ِّرة؛ ْلَّنَّ
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)  )ديُن احلقِّ
القارئ: بسِم هللِا الرَّمحِن الرَّحيِم، احلمُد هلِل ربِّ العاملنَي، والصََّّلُة والسََّّلُم على نبيِّنا حممٍَّد، وعلى آِلِه 

 اللَّهمَّ ارمحخنا وشيَخنا واحلاضريَن.وصحِبِه أمجعنَي. 
" هذه كلمٌة هلا جًللٌة وهو أنَّ الد ِّيَن الَّذي الشيخ:  هذه اْلملُة الَّيت هي عنواُن كتابِّ الشَّيخِّ "الد ِّيُن احلقُّ

، فإنَّ  ، وديُن ابطٍل، على كل ِّ عاقٍل يسأُل ويبحُث عن الد ِّين احلق ِّ : ديُن حق ِّ أكثَر يديُن به النَّاُس نوعانِّ
ْسًَلمِّ دِّيًنا فَ َلْن يُ ْقَبَل اْلداينِّ ابطلٌة، بل كلُّها ابطلٌة إًلَّ واحًدا، على حد ِّ قولِّه تعاىل:  َتغِّ َغرْيَ اإْلِّ }َوَمْن يَ ب ْ

 [85]آل عمران: مِّْنُه{

ْسًَلُم{ }إِّنَّ الد ِّيَن عِّْندَ إًذا فالد ِّيُن احلقُّ هو ديُن اإلسًلمِّ الَّذي هو ًل يرضى هللُا ديًنا سواُه،  ]آل  اَّللَِّّ اإْلِّ

" أييت عامًّا وأييت [، 19عمران: م إىل آخرِّهم، ديُنهم اإلسًلُم، فاسُم "اإلسًلمِّ وهو ديُن الرُّسلِّ كل ِّهم من أوَّهلِّ
ُ َعَلْيهِّ َوَسلَّمَ -خاصًّا، فتارًة يُراُد به شريعُة حممٍَّد  ثًًل قولُُه تعاىل: ، واترًة يراُد به ديُن الرُّسلِّ كل ِّهم، فم-َصلَّى اَّللَّ

ْسًَلمِّ دِّي َتغِّ َغرْيَ اإْلِّ ْسًَلُم{ هذا شامٌل لكل ِّ ما بعَث هللُا به رسَله، }َوَمْن يَ ب ْ ًنا...{، }إِّنَّ الد ِّيَن عِّْنَد اَّللَِّّ اإْلِّ
ُ َعَلْيهِّ َوَسلَّمَ -وقولُه  َ اإلسًلُم على مخٍس(: -َصلَّى اَّللَّ َصلَّى -به حممٌَّد اإلسًلُم يف هذا احلديثِّ ما جاَء  )ُبينِّ

يُت َلُكُم خاُِت النَّبي ِّني، وقولُُه:  -اَّللَُّ َعَلْيهِّ َوَسلَّمَ  }اْليَ ْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم دِّيَنُكْم َوأمَْتَْمُت َعَلْيُكْم نِّْعَميتِّ َوَرضِّ
ْسًَلَم دِّيًنا{ . [،3]املائدة: اإْلِّ  أيًضا هذا من اإلطًلقِّ اخلاص ِّ

 
يُن احلقُّ": -رمَحُه هللاُ تعاىل-قاَل الشَّيُخ عبُد الرَّمحِن بُن محَّاٍد العمُر القارئ:   ِف كتاِبِه: "الدِّ

وِمن صفاِت هللِا تعاىل أنَُّه: األوَُّل بَّل بدايٍة، وحيٌّ دائم ، ًل ُيوُت وًل ينتهي، وغِنٌّ قائم  بذاتِِه، ًل حيتاُج 
 إىل غريِِه، وواحد  ًل شريَك لُه 

 هذا حتَت أي ِّ عنواٍن؟ الشيخ:
 شيخنا بعدما انتهى من الرباهنيالقارئ: 
 بعَدهاالشيخ: 
 مباشرًة ومِّن صفاتِّ هللاِّ تعاىل، بعَد الرباهنيِّ العشرةِّ القارئ: 
يف معرفةِّ هللاِّ؛ ْلنَّه بدأَ وقلنا فيما مضى أنَّه بىن هذا الكتاَب على اْلصولِّ الثًَّلثةِّ: يعين هذا دخوٌل الشيخ: 

، فاآلَن كأنَّه شروٌع يف معرفةِّ هللاِّ، التَّعريُف أبمسائِّه وصفاتِّه  معرفةِّ هللاِّ، ومعرفةِّ نبي ِّه، ومعرفةِّ دينِّ اإلسًلمِّ
: "معرفُة هللاِّ القارئ:  " وبعَد الرباهنيِّ العشرةِّ بدأَ هبذاشيخنا يف الفصلِّ اْلوَّلِّ   اخلالقِّ العظيمِّ
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، شرٌح لألصلِّ اْلوَّلِّ وتفصيلٌ الشيخ:   بس ]لكن[ هذا هو شرٌح لألصلِّ اْلوَّلِّ
 القارئ: وِمن صفاِت هللِا تعاىل أنَُّه: األوَُّل بَّل بدايٍة، وحيٌّ دائم ، ًل ُيوُت وًل ينتهي

، هذا معىن امسِّه اْلوَّل واآلخر، الشيخ:  ُر{امسانِّ جاَءا متقابًلنِّ فهَو اْلوَُّل [، 3]احلديد: }ُهَو اْْلَوَُّل َواآْلَخِّ
كما أنَّ   ]لعلَّ الشَّيَخ قصَد: بًل بدايٍة[الَّذي ليَس قبَله شيٌء، فهو قدمٌي أزيلٌّ، واْلزُل هو املاضي بًل َّنايٍة 

ُ عن هذا اْلبَد هو املستقبُل بًل َّنايٍة، فهو تعاىل اْلوَُّل الَّذي ًل ب دايَة له، واآلخُر الَّذي ًل َّنايَة له، ويعرب ِّ
الطَّحاويُّ بقوله: قدمٌي بًل ابتداٍء دائٌم بًل انتهاٍء، فهذا ممَّا يدخُل يف معرفةِّ هللاِّ، اإلمياُن أبنَّه تعاىل ًل بدايَة 

)اللَّهمَّ َر هذين اًلمسني بقولِّه: لوجودِّه، وًل َّنايَة لوجوده، فهو قبَل كل ِّ شيٍء وبعَد كل ِّ شيٍء، والرَّسوُل فسَّ 
 أنَت اْلوَُّل فليَس قبَلَك شيٌء، وأنَت اآلخُر فليَس بعَدَك شيٌء(.

 
 القارئ: وغِنٌّ قائم  بذاتِِه، ًل حيتاُج إىل غريِهِ 

يف وجودِّهِّ  غينٌّ، من أمسائِّه الغينُّ، فهَو غينٌّ بوجودِّه وبذاتِّه ًل حيتاُج إىل شيٍء، فليَس مفتقًرا إىل غريِّهالشيخ: 
وًل يف كمالِّه وًل يف شيٍء من صفاتِّه وًل أفعالِّهِّ، غينٌّ عن كل ِّ ما سواه، غينٌّ...، هذا الَّذي نسم ِّيه "الغينُّ 
املطَلُق" يعين: عن كل ِّ ما سواه، فًل يفتقُر إىل غريه يف وجودِّه، فهو اْلوَُّل الَّذي مل يلْد ومل يُوَلْد، وهو الغينُّ 

 تقُر إىل غريِّه يعطيه شيًئا من كمالِّه، بل كمالُه ذايتٌّ له، كمالُه من لوازمِّ ذاتِّه.يف صفاتِّه فًل يف
 

 القارئ: وواحد  ًل شريَك لُه.
واحٌد ًل اثيَن مَعه يف ذاتِّه وًل يف أفعالِّه وًل يف إهليَّتِّه وًل يف ربوبيَّتِّه، واحٌد، وامسُه "الواحُد" جاَء يف الشيخ: 

.القرآنِّ كثريًا مقروًَن اب ُد اْلَقهَّاُر{ ويرادفُه أو يقاربُه اْلحُد يف سورةِّ اإلخًلصِّ  لواحدِّ القهَّارِّ }اْلَواحِّ
 

ُ َأَحد  * اَّللَُّ الصََّمُد * القارئ: وواحد  ًل شريَك لُه، قاَل هللُا تعاىل: بسِم هللِا الرَّمحِن الرَّحيِم  }ُقلخ ُهَو اَّللَّ
 [4-1]اإلخَّلص:َلُه ُكُفًوا َأَحد {  ملَخ يَِلدخ َوملَخ يُوَلدخ * َوملَخ َيُكنخ 

هذه سورُة اإلخًلصِّ الَّيت كاَن يقرُأ هبا ذلَك الرَّجُل أمري السَّريَّة وكاَن خيتُم هبا قراءَته فُسئَِّل الرَّسوُل الشيخ: 
ا صفُة هللاِّ وأَن أحبُّها، فهي صفُة هللاِّ، وُتسمَّ  )سلوُه ملَِّ فعَل ذلَك؟(عن ذلك، فقاَل:  ى سورُة قاَل: إَّنَّ

ا خُمَْلَصٌة لصفةِّ الرَّب ِّ تعاىل، ليَس فيها ذكٌر لغريه، ليَس فيها ذكٌر لغريه }ُقْل ُهَو اَّللَُّ َأَحٌد *  ؛ ْلَّنَّ اإلخًلصِّ
ُ الصََّمُد...{  اَّللَّ
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رَة، وأمَرُه القارئ: معىن اآلايِت: ملَّا سأَل الكفَّاُر خاَُتَ املرسِلنَي عن صفِة هللِا أنزَل هللُا عليِه هذِه السُّو 

يادُة املطَلقُة على  ائُم املدبُِّر، لُه وحَدُه السِّ فيها أنخ يقوَل هلم: هللُا واحد  ًل شريَك لُه، هللُا هَو احليُّ الدَّ
 الكوِن والنَّاِس وكلِّ شيٍء، وإليِه وحَدُه َيُب أنخ يرجَع النَّاُس ِف قضاِء حاجاِِتم.

صٌل ابمسِّه الصَّمد، الشَّيُخ أمجَل يف التَّعبري وهو يتكلَُّم عن معىن هذا راجٌع...، هذا الكًلُم متَّ الشيخ: 
ها،  السُّورة لكن إمجاًًل، فهذه العباراُت ترمجٌة ملعىن الصَّمد، قيَل: إنَّه الَّذي تصمُد إليه اخلًلئُق يف حوائجِّ

، السَّي ُِّد الكامُل يف سؤددِّه يف  فاتِّ َر أبنَّه الكامُل يف مجيعِّ الص ِّ  عملِّه يف قدرتِّه يف حكمتِّه يف عزَّتِّه.وُفس ِّ
 

{، وًل يصحُّ أنخ يكوَن لُه ابن  أو بنت  أو أب  أو أمٌّ، بل نفى عن نفِسِه ذلَك   القارئ: }ملَخ يَِلدخ َوملَخ يُوَلدخ
دَّ هللاُ كلَُّه أشدَّ النَّفِي ِف هذِه السُّورِة وِف غريِها؛ ألنَّ التَّسلُسَل والوًلدَة ِمن صفاِت املخلوِق، وقد ر 

على النَّصارى قوهَلم: املسيُح ابُن هللِا، وعلى اليهوِد قوهَلم: عزير  ابُن هللِا، وعلى غريِهم قوهُلم: املَّلئكُة 
 بناُت هللِا، وشنََّع عليهم هذا القوَل الباطَل.

آدَم أِب البشِر ِمن  ِمن أمٍّ بَّل أٍب بقدرتِِه، مثَلما خلقَ  -عليِه السََّّلمُ -وأخرَب أنَُّه خلَق املسيَح عيسى 
تراٍب، ومثَلما خلَق حوَّاَء أمَّ البشِر ِمن ضلِع آدَم، فرآها إىل جنِبِه، ثَّ خلَق ذرِّيََّة آدَم ِمن ماِء الرَّجِل 

 واملرأِة 
ْنَساَن مِّْن ُسًَلَلٍة مِّْن طِّنٍي{يقوُل تعاىل: [، 2]اْلنعام: }ُهَو الَّذِّي َخَلَقُكْم مِّْن طِّنٍي{الشيخ:   }َوَلَقْد َخَلْقَنا اإْلِّ
}اْلَعزِّيُز هذا صفُة خلقِّ الذُّر ِّيَّةِّ، [، 13]املؤمنون: }مُثَّ َجَعْلَناُه نُْطَفًة يفِّ قَ رَاٍر َمكِّنٍي{هذا آدُم، [، 12]املؤمنون:
يُم ) ْنَسانِّ مِّْن طِّنٍي )( الَّذِّي َأْحَسَن ُكلَّ َشْيٍء َخَلَقُه َوَبَدَأ َخلْ 6الرَّحِّ ( مُثَّ َجَعَل َنْسَلُه مِّْن ُسًَلَلٍة مِّْن 7َق اإْلِّ

 فهكذا كاَن خلُق بين آدَم.[، 8-6]السجدة: َماٍء َمهِّنٍي{
 

القارئ: فقد خلَق كلَّ شيٍء ِف البدايِة ِمن العدِم؛ وجعَل بعَد ذلَك ملخلوقاتِِه سنًَّة ونظاًما ًل يستطيُع 
مها سو   اُه أحد  أنخ يغريِّ

، الشيخ:  سبحاَن هللا العظيم، يعين سنٌن كونيٌَّة، سنٌن كونيٌَّة يف خلقِّ اإلنسانِّ وخلقِّ احليوانِّ وخلقِّ النَّباتِّ
سنٌن كونيٌَّة، وجعَل اْلشياَء يتولَُّد بعُضها من بعٍض، احليواُن والنَّباُت جعَل هلذه...، وهلذا اخللق اسباٌب، 
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لنَّبات أسباٌب، وخللقِّ املخلوقاتِّ اْلخرى هلا أسباٌب، وهللُا خالُق اْلسبابِّ فلخلقِّ اإلنسانِّ أسباٌب، وخللقِّ ا
، يعوُد اخللُق كلُّه إليه.  ُ َخالُِّق ُكل ِّ َشْيٍء{وال ُمسب ََّباتِّ  .[62]الزمر: }اَّللَّ

 
َُه كما يشاُء، كما أوجَد عيسى  َ ِمن هذا النِّظاِم شيًئا َغريَّ  الصََّّلُة عليهِ -القارئ: وإذا أراَد أنخ يغريِّ

 ِمن أمٍّ بَّل أٍب، وكما جعَلُه يتكلَُّم وهَو ِف املهِد  -والسََّّلمُ 
هذا خًلُف السُّنَّةِّ الكونيَّةِّ، السُّنَُّة الكونيَُّة أنَّ الوليَد الط ِّفَل ًل يتكلَُّم، فهذه الَّيت يسم ِّيها العلماُء الشيخ: 

، هذه هي اخلوارُق هي آايٌت د الٌَّة على قدرة الرَّب ِّ وكمال تصرُّفِّه يف هذا الوجودِّ "خوارق" خوارق العاداتِّ
فهو القادُر على خرقِّ العادةِّ، كانشقاقِّ القمرِّ خارٌق، اْلصُل أنَّ القمَر شيٌء واحٌد متَّصٌل مصمٌت 

ُ َعَلْيهِّ َوَسلَّمَ فانشقاقُه خارٌق للعادة وذلَك بقدرته ليكوَن معجزًة لنبي ِّنا حممٍَّد   .َصلَّى اَّللَّ
 

حيًَّة تسعى، وَلمَّا َضَرَب هبا البحَر انشقَّ  -عليِه الصََّّلُة والسََّّلمُ -القارئ: وكما جعَل عصا موسى 
، وجعَل -َصلَّى اَّللَُّ َعَليخِه َوَسلَّمَ -فصاَر ُسوقًا عرَب منُه هَو وقوُمُه، وكما شقَّ القمَر ْلاُِت املرسلنَي حممٍَّد 

ِه، وجعَل احليواَن يشهُد لُه ِبلرِّسالِة بصوٍت يسمُعُه النَّاُس، فيقوُل: أشهُد الشَّجَر يسلُِّم عليِه إذا مرَّ ب
 أنََّك رسوُل هللِا 

 يف ]يوجد[ ّتريج واًلَّ شيء؟الشيخ: 
 ما يف ]ًل يوجد[ شيءالقارئ: 
 راجع اي أاب فيصلالشيخ: 
 نعم إْن شاَء هللاُ القارئ: 
 ُم على الرَّسولِّ ويشهُد له ابلر ِّسالةراجْع قصََّة احلجرِّ الَّذي كاَن يسل ِّ الشيخ: 

القارئ: وُأسِرَي بِه على الرُبَاِق ِمن املسجِد احلراِم إىل املسجِد األقصى، ثَّ ُعرَِج بِه إىل السَّماِء ومَعُه 
 سبحانَُه وتعاىلال ُمَلُك جربائيُل حىتَّ وصَل فوَق السَّماِء فكلََّمُه هللاُ 

، أي: فوَق السَّماء السَّابعة جتاوَز السَّبَع الط ِّباقَ الشيخ:   يعين فوَق السَّمواتِّ
وفرَض عليِه الصََّّلَة، وعاَد إىل املسجِد  -سبحانَُه وتعاىل-القارئ: حىتَّ وصَل فوَق السَّماِء فكلََّمُه هللُا 

ُة احلراِم ِف األ رِض، ورأى ِف طريِقِه أهَل كلِّ َساٍء، وذلَك كلُُّه ِف ليلٍة واحدٍة قبَل طلوِع الفجِر، وقصَّ
 اإلسراِء واملعراِج مشهورة  ِف القرآِن وأحاديِث الرَّسوِل وكتِب التَّاريِخ.
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شيٍء، ًل حيجُب وِمن صفاِت هللِا تعاىل: السَّمُع والبصُر، والعلُم والقدرُة، واإلرادُة، يسمُع ويرى كلَّ 
.  َسَعُه ورؤيَتُه حجاب 

ويعلُم ما ِف األرحاِم، وما َُّتفيِه الصُّدوُر، وما كاَن وما سيكوُن، وهَو القديُر الَّذي إذا أراَد شيًئا قاَل لُه:  
 كنخ فيكوُن.

عليِه الصََّّلُة -وِمن صفاتِِه الَّيت وصَف هبا نفَسُه املقدَّسَة: الكَّلُم مبا يشاُء مىت شاَء: وقد كلََّم موسى 
، والقرآُن كَّلُم هللِا حروفُُه ومعانيُه، أنزَلُه -َصلَّى اَّللَُّ َعَليخِه َوَسلَّمَ -، وكلََّم خاَُت الرُّسِل حممًَّدا -والسََّّلمُ 

ُة ، فهَو صفة  ِمن صفاتِِه، وليَس ُملوقًا كما يقوُل املعتزل-َصلَّى اَّللَُّ َعَليخِه َوَسلَّمَ -على رسوِلِه حممٍَّد 
 الضَّالُّوَن.

وِمن صفاِت هللِا تعاىل الَّيت وصَف هبا نفَسُه ووصَفُه هبا رسُلُه: الوجُه واليداِن، واًلستواُء والنُّزوُل 
 والرِّضى والغضُب 

، فما كاَن مبشيالشيخ:  ئتِّه هذه صفاٌت ذاتيٌَّة وفعليٌَّة، منها ذاتيٌَّة: كاليدينِّ والوجهِّ، وفعليٌَّة كاًلستواءِّ والنُّزولِّ
 فهو صفٌة فعليٌَّة، وما مل تتعلَّْق به املشيئُة صفٌة ذاتيٌَّة.

الكافريَن، وعلى مرتكب موجباِت غضِبِه، ورضاُه  القارئ: فهَو يرضى عن عباِدِه املؤمننَي، ويغضُب على
 وغضُبُه كباقي صفاتِِه، ًل تشبُه صفاُت املخلوِق وًل ُتؤوَُّل وًل ُتكيَُّف.

 السُّنَِّة أنَّ املؤمننَي يروَن هللَا وثبَت ِف القرآِن و 
 إىل هنا، إىل هناالشيخ: 
 بقَيْت ثًلثُة أسطٍر ينتهي البابُ القارئ: 
 ينتهي الفصُل؟ الشيخ: 
 نعمالقارئ: 
 تفضَّلْ الشيخ: 

ِة وِف القارئ: وثبَت ِف القرآِن والسُّنَِّة أنَّ املؤمننَي يروَن هللَا تعاىل عياًَّن أببصاِرهم ِف عرصاِت القيام
عليِه أفضُل -اْلنَِّة، وصفاُت هللِا تعاىل مفصَّلة  ِف القرآِن العظيِم، وأحاديِث الرَّسوِل الكرمِي حممٍَّد 

.-الصََّّلِة والسََّّلمِ   ، فلرُتاَجعخ
 انتهى؟الشيخ: 
 نعمالقارئ: 
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َر أخًذا من الكتابِّ هذا واضٌح يف ترتيب الشَّيخِّ أبنَّه هو مضموُن التَّعريفِّ ابهللِّ، فذكَر ما ذكالشيخ: 
َنتا التَّعريَف ابهللِّ، فإنَّ الرُّسَل جاُؤوا...، بعَثهم هللُا بثًلثةِّ أنواٍع من العلو  : والسُّنَّةِّ، فالكتاُب والسُّنَُّة تضمَّ مِّ

م ومصريِّهم، فهذه أنواُع العل مِّ الشَّرعي ِّ: معرفةِّ هللاِّ، معرفةِّ الد ِّينِّ دينه الَّذي بعَث به رسَله، وتعريف النَّاسِّ مبآهلِّ
، والعلُم جبزاءِّ اْلعمالِّ وهي  العلُم ابهللِّ أبمسائِّه وصفاتِّه، والعلُم بشرعِّه أوامرِّه ونواهيه وأحكامِّ احلًللِّ واحلرامِّ

:  العلوُم الَّيت قاَل فيها ابُن القي ِّمِّ
 مِّن رابٍع واحلقُّ ذو تبيانِّ  والع     لُم أقس     اٌم ثًلٌث م  ا هلا 

 وكذل        َك اْلمساُء للرَّمحنِّ     افِّ اإللهِّ وفع     لِّهِّ علٌم أبوص      
 وج    زاُؤُه ي     وَم املعادِّ الثَّاين واْلمُر والنَّهُي الَّذي هَو ديُنهُ 

 خريًا.فالشَّيُخ ضمََّن هذا الفصَل ما يتعلَُّق ابْلصلِّ اْلوَّلِّ وهو معرفُة هللاِّ أبمسائِّه وصفاتِّه، رمَحه هللاُ، وجزاُه هللاُ 
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 األسئلة:
: "َبلخ يَ َتَحرَّى الصَّلَة الفاضلَة، وِهَي ثُ ُلُث الليِل بعَد -رمحه هللا-: قاَل الشيُخ ابُن سعدي 1السؤال

 ، أليَس أفضُل صَّلِة الليِل وقُت السََّحِر، وقُت الثُ ُلِث اإلهلي؟نصِفِه األوِل"
ر، اْلواب:  )أفضُل صًلةِّ هو ثُ ُلُث الليل، ما هو السََّحر؟ ما هو السََّحر؟ السََّحُر جزٌء مِّن ثلثِّ الليل اآلخِّ

،) ر، هذا ما دلَّْت عليهِّ أكثُر الرواايتِّ  الرَّجلِّ صًلتُُه يف َجْوفِّ اللَّيلِّ ووقُت النزولِّ اإلهلي ِّ هو ثُ ُلُث اللَّيلِّ اآلخِّ
رِّ(.الصحيحة،  نيا حنَي يَبقى ثُ ُلُث الليلِّ اآلخِّ  )يَ ْنزُِّل َرب َُّنا إىل السَّماءِّ الدُّ

                                                                                                                                                                         
َم لونُُه 2السؤال : َكثُ َر ِف هذِه األايِم بنَي الفتياِت نَ قخُش األَساِء أو كتابُة كلمٍة على اليَديخِن ُيشبه الَوشخ

 فما احلكم؟أخضر، 
، وكلُُّه اْلواب:  إذا كان بطريقةِّ الَغْرزِّ فهو الَوْشُم حقيقًة، وإن كان ًل، صبًغا ظاهرايًّ فهو َتَشبٌُّه ابلوامشاتِّ

ا رسَم اسٍم  قبيٌح، الوشُم حراٌم، والَتَشبُُّه ابلُعصاةِّ أيًضا َمذموم، فاليت ترسم على كف ِّها أو على موضٍع مِّن بدَّنِّ
 نوعِّ ما تفعُله الوامشاُت فهذه متشبهٌة ابلوامشات ال َمْلُعوَنت. أو غرَي اسٍم مِّن

                                                                                                                                                                         
ٍش : رجل  خطَب امرأ3السؤال ًة على أنخ يُعطَيها بعشرة آًلٍف ذهًبا، ومبلًغا آخر؛ لتقوَم هي حبجِز َعفخ

 مناسٍب هلما، ث يُعطيها 
 لتقوم هي" أيش؟الشيخ: "

 القارئ: حبجِز َعفخٍش مناسٍب هلما
 العفُش: اْلاثُث يعين، عند بعض الناس ُيسمُّونه "َعْفش" اْلاثث، يعين أعطاها مبلًغا آخرًا لتشرتيالشيخ: 

 به الَعفش كما ُيسميه.
َدُه، اآلن أثناِء اًلنفصاِل ما َحقُّ الرجل؟ علًما أبنه مل يتمَّ العقُد  السؤال: ثَّ يُعطيها الباقي ًلحًقا لُِتَسدِّ
عليها، وعلًما أن هذه املرأَة كاَنتخ قبل اِْلطبِة حجزتخ عفًشا هلا ولبيِتها مببلٍغ ما، وبعَد اِْلطبِة ألَغتخ 

وحجَزتخ العفَش الذي أوصى به هذا الرجُل، وبعَد اًلنفصاِل ستعوُد لتحجَز نفَس الَعفِش هذا العفَش 
القدمِي هلا ولكنَّه سيكوُن أغلى، فهل هذا الفارُق يُعترَبُ حقًّا هلا على هذا الرجِل أم أنه أيخُذ كلَّ ما دفَعه 

 هلا؟
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أنَّه ما ِتَّ عقٌد وًل زواٌج وًل..، ولكن كلُّ ما حصَل عليها أْن تَ رُدَّ عليهِّ كلَّ ما دفَعه هلا ما دام اْلواُب: 
عليها مِّن الضررِّ يَغرُمُه، إن كان حصَل عليها ضرٌر ْلَّنا..، يعين ميكن حصَل هلا خسارة فيما اشرتْت، فعليهِّ 

لَّ أن يضمَن ما حصَل عليها مِّن خسارٍة يف احَلجزِّ وتركِّ احلجز وما أشبه ذلك، وإًل اْلصُل أن تردَّ عليه ك
املبالغ اليت أعطاها؛ ْلنه مل يتمَّ النكاح، مل يتمَّ النكاح، فرَتُدُّ عليه مجيع ما دفَع إليها، لكن يضمُن ما َغرَِّمْت 
بسببِّه، خصوًصا إذا كان الرفُض مِّن قَِّبلِّهِّ هو، إذا كان الرفُض انسحااًب مِّنه هو فإنه يغرُم أو يضمُن ما 

 َغرَِّمْتُه.
                                                                                                                                                                         

َتِلَعِة، هلخ ِمن نفِس يوِم اْلُلخِع، أم ِمن يوِم ذهاهِبا إىل بيِت أهِلها؟4السؤال ُة ال ُمخخ  : مىت تبدأُ ِعدَّ
ا َحْيَضة، فتبدُأ مِّن حيضتِّها اْلواب:  ُة ال ُمْخَتلَِّعةِّ على الراجحِّ أَّنَّ ، وعِّدَّ ، مِّن يومِّ اخلُْلعِّ ًل، مِّن يومِّ اخلُْلعِّ

ُُتَا مِّن أولِّ َحْيَضة.  اْلوىل، مِّن أول َحيضة، تبدأ عِّدَّ
                                                                                                                                                                         

: ذكَر السُّيوطيُّ ِف شرِحه: "التوشيُح على اْلامع الصحيح" وذلَك عنَد الكَّلِم عن رؤيِة هللا 5السؤال
ال ُمَقابَ َلة"، وأشاَر إىل ذلَك ابُن َحَجٍر ِف  قاَل: "إن احلقَّ عنَد أهِل السُّنَِّة: أنَّ الرؤيَة ًل ُيشرتُط هلا

 الفتِح، فهل يقصُد هبذا مذهَب األشاعرة؟
قريب، قريب؛ ْلنَّ مذهب اْلشاعرة يف الرؤية يقولون: "إنه يُ َرى ًل يف جهٍة"، فقيل هلم: إنَّه ًل اْلواب: 

 رائي، فهذا قوٌل ابطٌل مبينٌّ على أصٍل ابطٍل.يُعَقُل، هذه رؤيٌة ًل تُعَقل، ًلبدَّ أن يكون املرئيُّ يف جهٍة مِّن ال
                                                                                                                                                                         

ليت ُتتوي على ُمالفاٍت للعقيدِة اإلسَّلميِة كادِّعاِء علِم : هل َمن يتابُع الرسوَم املتحركَة ا6السؤال
 الغيِب، ًل تُقَبُل َله صَّلُة أربعنَي يوًما؟

ميكن، ميكن أن يُعاَقَب ويكون مِّن جنسِّ الُكهَّان، سؤاُل َمْن َيدَّعي الغيَب هو مِّن جنسِّ سؤالِّ  اْلواب:
يؤمن أبنه ًل يعلُم الغيب إًل هللا، وأنَّ يتجنََّب إتياَن الُكهَّان الُكهَّانِّ والَعرَّافني، فعلى املسلمِّ أن يتقَي هللا و 

 والعرافني وأشباهِّهم.
                                                                                                                                                                         

 : ما َيُدُه العاقُّ ِف الدنيا ِمن عقوِق أبناِءه هل هو كفارة  لذنِبه؟7السؤال
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ميكن ميكن أْن يكون مصيبًة، مصيبة، وقد يكون عقوبًة على ذنٍب سابٍق، ولعلَّه قد َعقَّ أبَوْيهِّ اْلواب: 
، لعلَّ عقوَق أوًلدِّهِّ له عقوبًة على عقوقِّهِّ لوالَدْيهِّ، حُيتمَ   ُل، ميكن أن يكون هذا.فُجوزَِّي ابملثلِّ

                                                                                                                                                                         
ُم احلواجِب ِبإِلبَِر يُ َعدُّ ِمن 8السؤال ِص؟: تقوُل السائلة: هل َرسخ  النَّمخ

، واْلول اْلواب:  ، هذا تشبٌُّه ابلنَّامصاتِّ م يف الَوْشمِّ هذا مِّن جنسِّ السؤالِّ السابق، هذا مِّن جنس ما تقدَّ
، وكلُّه جاء فيه اللَّْعُن، َلْعُن الَوامشةِّ والنَّامصةِّ.  تشبٌُّه ابلوامشاتِّ

                                                                                                                                                                         
 
 


