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ِ ِ
الر ِ
حيم
الرمح ِن ّ
بسم هللا ّ
 تفسري سورة "اجملادلة" اآلية /21-18/ فتح الباري؛ وأنكر بعض املتأ ِّخرين منهم أن يصح القول بقراءةِِ
ِ
يقضيه على كال
احلمد وسورة فيما
القول ِ
ي
 االنتصار ألهل األثر؛ يف سياق كالمه عن الغزايل :وهو َيِيل إَل الفلسف ِة ل ِكنه أظهرها ِيف قال ِب
التص ُّو ِ
ف وال ِعبار ِ
ات ِ
اْلسال ِمي ِة
رسول ِ
 التبصرة؛ دليل اثمن :ما روى عمر -رضي هللا عنه -عن ِهللا -صلى هللا علي ِه وسلم -أنه قال:
أي حال قرأه،
(من قرأ القرآن على ِّ

 زاد املعاد؛ فصلِ :يف تدبِ ِريهِ -صلى هللا علي ِه وسلمِ -ألم ِر الن وِم والي قظةِ
اْلخالص.
 جوامع األخبار؛ احلديث السابع والتِّسعون :فضل.............................................................

يخ الباك)
(تفسري الش ِ
القارئ :أعوذ ِ
ابلل ِمن الش ِ
يطان الر ِ
جيم{ :ي أيُّها ال ِذين آمنوا ات قوا اَّلل ولت نظر ن فس ما قدمت لِغد
وات قوا اَّلل إِن اَّلل خبِري ِِبا ت عملون ( )18وال تكونوا كال ِذين نسوا اَّلل فأنساهم أن فسهم أولئِك هم
الف ِ
اسقون ( )19ال يست ِوي أصحاب النا ِر وأصحاب اْلن ِة أصحاب اْلن ِة هم الفائِزون ( )20لو أن زلنا
اشعا متص ِّدعا ِمن خشي ِة ِ
ِ
اَّلل وتِلك األمثال نض ِرُبا لِلن ِ
اس لعلهم
ً
هذا القرآن على جبل لرأي ته خ ً
ي ت فكرون} [احلشر]21-18:
الشيخ :إىل هنا ،ال إله اإال هللا.
خُتت خم هذه السورةخ بتوجيه اخلطاب للمؤمنني بوصااي من هللا تعاىل هلم ،و اأو خل ذلك الوصياةخ العا امةخ اجلامعةخ:
وسُي
تقوى هللا{ ،اي أي ها الاذين آمنخوا اتا خقوا ا
اّلل} وتقوى هللا :هي مراقبتخه بفعل ما أمر به وترك ما هنى عنه ،خ
وترك الذنوب وقاية ينجو
العمل ال ا
صالخ خ
ذلك "تقوى"؛ أل ان ذلك يقي العبد من عذابه وسخطه ،فاإلميا خن و خ
اقون} [فصلت،]18:
العبد من خزي الدنيا واآلخرة وعذاب الدنيا واآلخرة{ ،وَنْاي نا الاذين آمنخوا وكانخوا ي ت خ
به خ
ينجي هللاخ الاذين آمنخوا ِبفازِتم.
ويوم {يخن ُجي ا
اّللخ الاذين اتاق ْوا ِبفازِت ْم} [الزمرُ ،]61:
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انظر ماذا ق اد ْمت
{ات خاقوا ا
ت} أمر من هللا ووصياة ْ
اّلل ولْت ْنظخْر ن ْفس ما قدام ْ
أبن ينظر اإلنسا خن فيما قدامْ ،
يوم احلساب ،فال ب اد ،فهذه وصياة ابالستعداد لذلك اليوم والقدوم على ذلك
اآلخر خ
لغدك ،وغد هو خ
اليوم خ
احلزم يقتضي أ ْن يستع اد اإلنسا خن للحساب
اليوم ،ال إله اإال هللا{ ،ولْت ْنظخْر ن ْفس ما قدام ْ
احلزم ،خ
ت} وهذا هو خ
اّلل خبري ِبا
اّلل إ ان ا
اّلل} ثا يؤُك خد هللاخ تعاىل هذه الوصياة مارة أخرى يف آية واحدة {وات خاقوا ا
والعرض{ ،وات خاقوا ا
وسركم وعالنيتكم ،خبري ِبا
ت ْعملخون} يعين :فراقبوه هو خبري أبعمالكم مطالع على أقوالكم وأعمالكم ُ
تعملونه ظاهرا وابطنا من اخلري وال اشُر{ ،خبري ِبا ت ْعملخون}.
ثا حي ُذ خر تعاىل املؤمنني أيضا أ ْن يسلكوا مسالك الك افار واملنافقني املعرضني عن ذكر هللا املعرضني عن آايته
اّلل} أيها املؤمنون ال ت خكونخوا كالك افار واملنافقني الاذين
التااركني ألسباب مرضاته {وال ت خكونخوا كالاذين ن خسوا ا
اه ْم أنْ خفس خه ْم أخولئك
{ن خسوا ا
اه ْم أنْ خفس خه ْم} عاقبهم أب ْن أنساهم مصال نفوسهم وحظوظهم{ ،فأنْس خ
اّلل فأنْس خ
خه خم الْفاس خقون} هؤالء هم الفاسقون اخلارجون عن طاعة هللا بكفرهم ونفاقهم ومعاصيهم.
اجلناة}
اب ْ
اب ْ
اجلناة أ ْ
يذكر تعاىل موازنة بني السعداء واألشقياء{ :ال ي ْستوي أ ْ
صح خ
اب الناار وأ ْصح خ
صح خ
ثا خ
بدهي ،هذا أمر معقول اأهنم ال يستواين ،ال يستوي من يكو خن مصريخخه الناار أبد اآلابد ومن يكو خن مصريخه
ا
ور،
هار ،والظ خ
اجلناة ،ال يستواين ،كما ال يستوي األعمى والبصريخ ،وال اس خ
لمات والن خ
يل والنا خ
ميع واألصم ،والل خ

أصحاب الناار هم
اب ْ
أهل الناار{ ،أ ْ
خ
صح خ
اجلناة خه خم الْفائ خزون} وأولئك األشقياءخ
أهل اجلناة و خ
كذلك ال يستوي خ
اخلاسرون اخلسران املبني.
أعظم كتاب أنزله هللاخ على رسول {ل ْو أنْزلْنا
ينوهخ تعاىل بعظمة هذا القرآن وأ ان أتثريهخ عظيم وهو
ثا ُ
أفضل و خ
خ
اّلل} هذا مثل ضربه هللاخ للمؤمنني تنبيها هلم على
هذا الْ خق ْرآن على جبل لرأيْتهخ خاشعا خمتص ُدعا م ْن خ ْشية ا
حّت لو أخنزل على جبل
تعظيم القرآن واإلقبال عليه والتادبر ،والعمل أبوامره ونواهيه ،وأناه مؤثُر أتثريا عظيما ا
اجلبل وخشع من خشية هللا.
لتص ادع خ
ضرخُبا للنااس} هذا مثل يضربخه هللاخ ،ضرب املثل ابجلبل تنبيها على عظمة
ثا قال تعاىل{ :وتْلك ْاأل ْمث خ
ال ن ْ
املؤمن عليه ،أن يكون معظُما للقرآن خاشعا ذاكرا{ ،إذا تخْت لى
القرآن وعظم أتثريه وما ينبغي أن يكون خ
جدا وبخكيًّا} [مرمي]58:
ت الار ْْحن خروا خس ا
علْيه ْم آاي خ
{قخ ْل آمنخوا به أ ْو ال تخ ْؤمنخوا إ ان الاذين أخوتخوا الْعْلم م ْن ق ْبله إذا يخْت لى علْيه ْم َيرون ل ْل ْذقان خس اجدا ()107

وي خقولخون خسْبحان ربُنا إ ْن كان و ْع خد ربُنا لم ْف خعوال}
ا
القشعريرةخ
يظهر عليه اخلشوعخ و خ
فنعوذخ ابهلل من قسوة القلوب ،يقرأخ اإلنسا خن القرآن خ
وَيتمه وال يتأث خر به وال خ
وُبخ ْم
اّللخ ن ازل أ ْحسن ْ
{ا
ود خه ْم وقخلخ خ
ني خجلخ خ
احلديث كتااب خمتشاُبا مثاِن ت ْقشعر مْنهخ خجلخ خ
ود الاذين َيْش ْون راُبخْم ثخا تل خ
[اإلسراء]108-107:
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اّلل ي ْهدي به م ْن
اّلل ذلك خهدى ا
إىل ذ ْكر ا
فيم ْن هديْت ،وعافنا فيمن عاف ْيت ،وت ولانا

ح اجة علينا.

الله ام ْاهدَن
ضلل ا
يشاءخ وم ْن يخ ْ
اّللخ فما لهخ م ْن هاد} [الزمر ،]23:خ
ارفعنا ُبذا القرآن ،واجعْلهخ ح اجة لنا ال
انفعنا و ْ
فيم ْن ت ولاْيت ،و ْ

عدي)
(تفسري الس ِّ
ِ
بسم ِ
هللا الرمح ِن الر ِ
القارئِ :
رب العاملي ،والصالة والسالم على نبيِّنا حممد وعلى آلِ ِه
حيم ،احلمد لل ِّ
وصحبِ ِه أمجعي

ا
وابرك على عبدك
صل وسلُ ْم ْ
الشيخ :الله ام ُ
عدي -رمحه هللا تعاَل -يف تفس ِري ِ
قول هللاِ تعاَل{ :ي أيُّها ال ِذين
القارئ :قال الشيخ عبد الرمح ِن الس ُّ
ِ
اآليت:
آمنوا ات قوا اَّلل}...
ويقتضيه ِمن ِ
ِ
ِ
األحوال،
لزوم تقواه ،سرا وعالنيةً ،يف مجي ِع
أيمر تعاَل عباده املؤمني ِبا يوجبه اْلَيان
وحدودهِ ،وينظروا ما هلم وما عليهم ،وماذا حصلوا ِ
ِ
وأن يراعوا ما أمرهم هللا ِبه ِمن أوام ِرِه وشر ِ
عليه
ائع ِه
األعمال اليت تنفعهم أو تضرهم يف ِ
ِ
القيامة ،فإّنم إذا جعلوا اآلخرة نصب أعينِهم وقبلة ِ
ِ
قلوُبم،
يوم
ِمن
ُّ

لمقام ُبا ،اجتهدوا يف ِ
املوص ِ
ِ
ِ
واهتموا ل ِ
ِ
والعوائق اليت
لة إليها ،وتصفيتِها ِمن القواط ِع
األعمال
كثرة
ُّ
توقفهم عن الس ِري أو تعوقهم أو تصرفهم
استمر
الشيخ :هذا معىن احملاسبة ،حماسبةخ النافس من الناظر فيما ق ادم اإلنسا خن ،فإ ْن وجد خريا ْحد هللا و ا
وجاهد ،وإ ْن وجد تقصريا وتفريطا وذنواب اتب إىل هللا واستغفر ودعا رباه صالح احلال ،أ ْن يصلح قلبه وأن
يعيذه من ال اشيطان ،هذه الغاية من احملاسبة ينظر ،...مثل أصحاب املطالب املالياة والتُجارات حياسبون هم
الربح واخلسران.
أحواهلم وينظرون يف حساابِتم ويراجعوهنا؛ ليعرفوا قدر ُ

عليه أعماهلم ،وال تضيع ِ
أيضا ،أن هللا خبري ِبا يعملون ،ال ختفى ِ
لديه وال يهملها،
القارئ :وإذا علموا ً

أوجب هلم اْلد واالجتهاد.
حماسبة ِ
ِ
العبد نفسه ،وأنه ينبغي له أن يتفقدها ،فإن رأى ز ًلال تداركه
وهذهِ اآلية الكرَية أصل يف
األسباب ِ ِ ِ
ابْلقالع عنه ،والت ِ
ِ
صوح ،واْلعر ِ
مقص ًرا يف أمر
اض عن
وبة الن ِ
ِ
املوصلة إليه ،وإن رأى نفسه ِّ
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تتميم ِه وتكميلِ ِه وإتقانِِه ،ويقايس بي من ِن ِ
ِمن أوام ِر ِ
هللا ِ
هللا ،بذل جهده واستعان بربِِّه يف ِ
عليه وإحسانِِه
وبي تقص ِريهِ ،فإن ذلك يوجب له احلياء بال حمالة.
ِ
ِ
والقيام
قوما نسوا هللا وغفلوا عن ذك ِرِه
واحلرمان ُّ
كل احلرمان ،أن يغفل العبد عن هذا األم ِر ،ويشابه ً
ِ
ِ
حظوظ ِ
وشهواتا ،فلم ينجحوا ،ومل حيصلوا على طائل ،بل أنساهم هللا
أنفسهم
حب ِّق ِه ،وأقبلوا على
ِ
مصال ِ
أنفسهم ،وأغفلهم عن ِ
وفوائدها ،فصار أمرهم ف رطًا ،فرجعوا خبسارةِ الداري ِن ،وغبِنوا
منافعها
غبنًا ،ال َيكنهم تداركه ،وال يب كسره ،ألّنم هم الفاسقون ،الذين خرجوا عن ِ
رُبم وأوضعوا يف
طاعة ِّ
معاصيه ،فهل يستوي من حافظ على تقوى ِ
هللا ونظر لِما قدم ِ
ِ
لغدهِ ،فاستحق جن ِ
ِ
والعيش
ات النعي ِم،
والش ِ
ِ
الس ِ
والصديقي ُّ
هداء والصاحلي -ومن غفل عن ذك ِر
ليم -مع الذين أنعم هللا عليهم من النبيِّي ِّ
ِ
هللا ،ونسي حقوقه ،فشقي يف ُّ
الدنيا ،واستحق العذاب يف اآلخرةِ ،فاألولون هم الفائزون ،واآلخرون
هم اخلاسرون.

وملا بي تعاَل ِ
لعبادهِ ما بي ،وأمر عباده وّناهم يف كتابِ ِه العزي ِز ،كان هذا موجبًا ألن يبادروا إَل ما
عليه ،ولو كانوا يف القسوةِ
ِ
إليه وحثهم ِ
دعاهم ِ
ِ
ِ
كاْلبال الرواسي ،فإن هذا القرآن لو
القلوب
وصالبة
خشية ِ
ِ
ِ
ِ
القلوب ،فإن مواعظ
لكمال أتث ِريِه يف
هللا ،أي:
خاشعا متص ِّد ًعا ِمن
أنزله على جبل لرأي ته
ً
ِ
ِ
ِ
ِ
اْلطالق ،وأوامره ونواهيه حمتوية على ِ
املقرونة ُبا ،وهي ِمن
احلكم واملصا ِل
املواعظ على
القرآن أعظم
ِ
األبدان ،خالية ِمن التكلُّ ِ
أسهل شيء على النُّ ِ
ِ
ف ال تناقض فيها وال اختالف ،وال
فوس ،وأيس ِرها على
لكل أحد.
لكل زمان ومكان ،وتليق ِّ
صعوبة فيها وال اعتساف ،تصلح ِّ
ويوضح ِ
ث أخب تعاَل أنه يضرب للن ِ
لعبادهِ احلالل واحلرامِ ،
ألجل أن يتفكروا يف آيتِِه
اس األمثالِّ ،
ِ
فكر فيها يفتح ِ
ويتدب روها ،فإن الت ُّ
للعبد خزائن ِ
مكارم
ويبي له طرق اخل ِري والش ِّر ،وحيثُّه على
العلمِّ ،
األخالق ،فال أنفع ِ
ِ
ِ
ِ
للعبد ِمن الت ُّ
القرآن والتدبُّ ِر
فك ِر يف
ش ِيم ،ويزجره عن مساو ِئ
األخالق ،وحماس ِن ال ِّ
ِ
ملعانيه .انتهى
الشيخ :نعم
القارئ :مبارك
الشيخ :ابرك هللاخ فيك.
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(فتح الباري)
ِ
القارئِ ِ :
نبيِنا حممد ،وعلى آلِ ِه وصحبِ ِه أمجعي ،قال
بسم هللا ،واحلمد لل ،وصلى هللا وسلم وابرك على ّ
البخاري":
صحيح
شرح
ِ
فتح الباري يف ِ
ابن رجب -رمحه هللا تعاَل -يف كتابِ ِهِ " :
ِّ
قال رمحه هللا :وأنكر بعض املتأ ِّخرين منهم أن يصح القول بقراءةِ
ِ
ِ
يقضيه على كال
احلمد وسورة فيما

ِ
ِ
ِ
ِ
كل ركعة ِمن الصالةِ كلِّها ،أو على
القولي ،إال على قول من يرى استحباب القراءة ابحلمد وسورة يف ِّ
ي قرأها يف األخري ِ
السورةِ يف األولي ِ
ي.
أن من نسي قراءة ُّ

يصح؛ فإنه ال نسيان هاهنا.
وهذا املأخذ الثاين ال ُّ
ِ
ِ
مأخذان مل يذكرمها هذا القائل:
وللمسألة

وعبد ِ
رواية صال ِ
عليه أمحد يف ِ
أحدمها :االحتياط ،ونص ِ
هللا وغ ِريمها ،قال :يكون جلوسه على أو ِل
صالتِِه ويف القراءةِ حيتاط فيقرأ فيما يقضي.
الرابعي ِة تشهد عقيب ِ
ِ
اْللوس
قضاء ركعة ،فيجعل ما أدرك أول صالتِِه يف
يعين :أنه إن أدرك ركع ًة ِمن ُّ

ِ
شه ِد؛ ويقرأ يف ركعت ِ
السورةِ؛ فإّنا سنة مؤكدة ،فيحتاط
ي فيما يقضي
للت ُّ
ابحلمد وسورة احتياطاً لقراءةِ ُّ
ِ
هلا ،وأييت ُبا يف الر ِ
لالختالف يف أو ِل صالتِِه وآخ ِرها.
كعات ك ِلّها؛
الرابعي ِة ،فإنه ال يتمكن ِمن قر ِ
السورةِ مع ِ
واملأخذ الثاين :أنه إذا أدرك مع ِ
اْلمام ركعت ِ
احلمد
ي ِمن ُّ
اءة ُّ
ِ
ابحلمد وحدها ،ث قضى ركعت ِ
معه غالباً ،فإذا صلى معه ركعت ِ
ي؛ فإنه ينبغي أن يقرأ فيهما
ي قرأ فيهما
ِ
ِ
ِ
ِ
االختالف يف
حصول
الفاحتة ،مع
الفاحتة؛ لئال ختلو هذهِ الصالة ِمن قراءةِ سورة مع
سورةً مع
ِ
ِ
ِ
ابحلمد وسورة.
يقضيه ،فاالحتياط أن يقرأ فيما يقضي
السورةِ فيما
استحباب قراءةِ ُّ
ِ
ِ
أما لو كان قد قرأ فيما أدرك مع ِ
يقضيه ،ال سيما
السورة فيما
اْلمام سورًة مع
الفاحتة؛ فإنه ال يعيد ُّ

عند من يقول :إن ما أدركه هو أول صالتِِه.

ي اللت ِ
وهلذا قال قتادة :إذا أمكنك اْلمام فاقرأ يف الركعت ِ
ي بقي تا سورًة ،جتعلهما أول صالتِك.
ذكره عبد الرز ِ
اق ،عن معمر ،عنه.
ِ
ابحلمد وسورة فيما أدركه خلف ِ
اْلمام ،ث يعيد
ومل أجد ألمحد وال لغ ِريِه ِمن األئم ِة نصا صرحيًا أنه يقرأ
ِ
يقضيه ،بل نص على أن من أدرك ركع ًة ِمن الوت ِر وقضى ما فاته أنه ال يعيد القنوت.
ذلك فيما
البمكي أبنه قد قنت مع ِ
اْلمام فال يعيد كما لو سجد معه للسه ِو .قال :وحيتمل أنه
وعلله أبو حفص
ُّ
مل يعده ألنه أدرك آخر الصالةِ.
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ِ
ابلفاحتة وسورت ِ
افعي على أن املسبوق بركعت ِ
ي.
الرابعي ِة يقرأ فيما يقضي
ي ِمن ُّ
ونص الش ُّ
فاختلف أصحابه على طريق ِ
ي:
ِ
ِ
ِ
ي األخري ِ
السورةِ يف الركعت ِ
ي ،وأن
القوالن يف
السورةِ له
أحدمها :أن يف
استحباب قراءةِ ُّ
استحباب ُّ
ابستحباب قراءةِ ُّ ِ
ِ
ِ
علي
الشافعي إّنا فرع نصه هذا على قولِ ِه
السورة يف ِّ
كل الركعات ،وهذا قاله أبو ّ
بي.
الط ُّ

ِ
السورةِ قوالً واحداً ،وإن قيل :ال
ب
والطريق الثاين :قاله أبو إسحاق ،أنه يستح ُّ
للمسبوق قراءة ُّ
ِ
السورة يف األولي ِ
ب لغ ِريهِ قراءة يف األخري ِ
اْلمام
ي ،وال أدرك قراءة
يستح ُّ
ي؛ ألن املسبوق مل يقرأِ ُّ
السورة ،فاستحب له؛ لئال ختلو صالته ِمن سورت ِ
ي.
ُّ

وهذا الطريق هو الصحيح عندهمِ ،
ِ
أصحاُبم.
وعليه أكثر
ِ
العشاء ِ
ِ
املغرب ،فأكثرهم على أنه ال يهر.
واثلثة
وأما اْلهر ابلقراءةِ يف
وحكوا يف جه ِرهِ قول ِ
افعي.
ي للش ِّ
ِ
اْلمالء" على أنه يهر؛ ألن اْلهر فاته فيتدارك ،ونص يف غ ِريهِ على أنه ال
ومنهم من قال :نص يف "
يهر؛ ألن سنة آخ ِر الصالةِ اْلسرار ابلقراءةِ ،فال تفوته .وُبذا ي ِّ
السورةِ.
فرق بينه وبي ُّ
السورة فيما أدرك فقرأها،
وصرح بعضهم أبنه لو كان اْلمام بطيء القراءةِ فأمكن املسبوق أن يقرأ معه ُّ
ي ،إال على ِ
ابلسورةِ يف الر ِ
مل يعدها يف األخري ِ
كعات كلِّها ،وهو حسن موافق ملا ذكره.
قوهلم :يقرأ ُّ
يدل ِ
وهاهنا مأخذ اثلث؛ وقد صرح ِبه غري واحد ِمن الس ِ
لف ،وقد ر ِوي عن علي ما ُّ
عليه ،وصرح ِبه
ّ
ي فقد فاته معه ر ِ
مذي وغريه ،وهو :أن من أدرك مع ِ
اْلمام ركعت ِ
كعتان بسورتيهما ،فيشرع له قضاء
الت ُّ
ِّ
ما فاته على وج ِه ِه.
ِ
ِ
يقضيه فيما أدرك مع ِ
يقضيه بعد قراءتِِه.
اْلمام ،أو فيما
لكن؛ هل
ِ
يقضيه فيما أدركه مع ِ
اْلمام ،وقال :هو أول صالتِِه.
علي أنه
ُّ
فاملروي عن ّ
وقال ابن مسعود وغريه :فيما يقضي ِ
لنفس ِه وحده منفرداً.
ِ
مفارقة ِ
اْلمام
فإما أن يكون مأخذهم أنه أول صالتِِه ،وإما أن يكون مأخذهم أن القضاء إّنا يكون بعد
ما أدرك ،ويقضي ما سبق ،وال يكون يف ِ
حال متابعتِ ِه ،وإن كان آخر صالتِِه.
وروى عبد الرز ِ
اق ،عن معمر ،عن أيُّوب ،عن اب ِن سريين وأيب قالبة ،قاال :يصلِّي مع ِ
اْلمام ما أدرك،
اْلمام ِمن القراءةِ .مثل ِ
ويقضي ما سبِق ِبه مع ِ
قول اب ِن مسعود.
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وقال عمرو بن دينار :ما فاتك ِ
فاقض ِه كما فاتك.
عبيد ِ
جهم ب ِن األ ِ
وروى ابن هليعة ،عن ِ
هللا ب ِن املغريةِ ،عن ِ
اخلدري ،قال :اقرأ فيما
سود ،عن أيب سعيد
ِّ
تقضي ِبا قرأ ِبه اْلمام .خرجه عبد ِ
هللا ابن ِ
اْلمام أمحد.
ِ
القضاء .قال :وقال يل سعيد بن جبري :تقرأ فيما
وروى األعمش ،عن إبراهيم ،قال :إّنا القراءة يف
تدرك.

ِ
واملروي عن أيب سعيد ُّ
ي اللت ِ
ابلسورت ِ
ي قرأ ُبما اْلمام؛
ب أن يقرأ فيما
يدل على أنه يستح ُّ
ُّ
يقضيه ُّ
لتكون قراءته هلما قضاء ِبا فاته مع ِ
اْلمام حقيقةً.
ً
ِ
اْلمام ،وقد اختلفوا يف القراءةِ هاهنا خلفه فيما
وأيضا؛ فإن عامة الكوفيِّي ال يرون القراءة خلف
ً
أدركه؛ ألنه قضاء للقراءةِ الث ِ
انية ،فرأى القراءة علي وسعيد بن جبري ،ومل يره ابن مسعود وعلقمة
خعي واألكثرون منهم.
والن ُّ
شه ِد عقب ِ
ِ
قضاء ركعة ،كما قاله ابن مسعود
الرابعي ِة أو
املغرب ،فإنه يلس للت ُّ
وأما إذا أدرك ركعةً ِمن ُّ
وعلقمة ،وقاله سعيد بن املسي ِ
ب .وهو املشهور عن أمحد.
وأخذ أمحد يف هذهِ
ِ
املسألة ِبا ر ِوي عن اب ِن مسعود ،ويف األوَل ِبا ر ِوي عن اب ِن عمر ،وقاله ابن
أيضا.
مسعود ً
ِ
ِ
ومن أصحابِنا من بىن هذا على ِ
يقضيه آخر صالتِِه .قال :فإن قلنا :هو أول صالتِه،
قول أمحد :إن ما
تشهد عقب ِ
قضاء ركعت ِ
ي.
ِ
ِ
روايتان غري مبني ت ِ
ي على هذا األ ِ
صل.
املسألة
وقال األكثرون :بل يف
اْلمام أمحد صرحياً؛ فإنه أخذ يف القر ِ
يدل ِ
اءة ِ
وهذا هو الذي ُّ
عليه كالم ِ
ِ
اْللوس
بقول اب ِن عمر ،ويف
ِ
بقول اب ِن مسعود ،ومجع بينهما .وابن مسعود مع قولِ ِه ُبذا ،فإنه قد قال :ما أدركه فهو آخر صالتِِه،
كما سبق عنه.

املغين" ِمن أصحابِنا أن ذلك كله جائز.
وزعم صاحب " ِّ
عليه :أن أمحد نص يف ِ
ويشكل ِ
رواية مهنا على أنه إذا تشهد عقب ركعت ِ
ي سجد للسه ِو.
وكالم اب ِن مسعود ُّ
يدل على جوا ِز األمري ِن كما سبق عنه.
ِ
العلماء ليس هلم يف هذهِ
ِ
املسألة قول مط ِرد.
وقد تبي ُبذا :أن أكثر
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ِ
املسبوق هو الذي يف آخ ِر صالتِِه ،الذي يسلِّم عقيبه ،فأما
شهد اآلخر يف ح ِّق
وال خالف أن الت ُّ
ي ِمن صالةِ
املسبوق ،فإنه يتشهد ِ
ِ
شهد األول ،فإن وقع عقيب ركعت ِ
فيه معه.
الت ُّ
ابلد ِ
شهد مع اْل ِ
مام ُّ
عاء أم ينتهي إَل قولِ ِه( :وأشهد أن حمم ًدا عبده ورسوله)  ،ث
واختلفوا :هل يتِ ُّم الت ُّ

يرِّدده؟ على قول ِ
ي.
والثاين :قول احلس ِن وأمحد ،واألول :ظاهر ِ
كالم عطاء.
ِ
اْلمام يف موض ِع وتر ِمن صالةِ
املأموم ،فإنه يتابعه يف ِ
تشهد ِ
جلوس ِه بغ ِري خالف.
فإن كان ُّ
وهل يتشهد معه ِ
فيه ،أم ال؟ على قول ِ
ي:
ِ
أحدمها :يتشهد معه ،وهو قول احلس ِن واب ِن املسي ِ
وري.
ب وعطاء وانفع ُّ
هري والث ِّ
والز ِّ
أحب إيل أن يتشهد.
وأمحد قالُّ :
أيضا.
والثاين :ال يتشهد ،وهو قول الن ِّ
خعي ومكحول وعمر ِو ب ِن دينار ،وحكاه ابن املنذ ِر عن احلس ِن ً
شه ِد.
خعي :يسبِّح يعين :بدل الت ُّ
وقال الن ُّ

سبيح.
اعي :يكتفي ابلت ِ
وقال األوز ُّ
ِ
العلماء على أنه ال سجود ِ
اْللوس متابعةً ِ
ِ
لإلمام ،وح ِكي عن اب ِن عمر
عليه للسه ِو لزيدةِ هذا
وأكثر
اخلدري وعن عطاء وطاووس وجماهد ،وهو قول احلس ِن.
أنه كان يسجد كذلك للسه ِو .وعن أيب سعيد
ِّ
الزب ِري ،أّنم كانوا يسجدون
ور ِوي عن عطاء ،عن أيب سعيد واب ِن عمر وأيب هريرة واب ِن عباس واب ِن ُّ
سجديت السه ِو إذا أدرك اْلمام يف وتر.
قال اْلمام أمحد :مل يسمعه عطاء منهم ،بينه وبينهم رجل.
ِ
اْلسناد جمهول.
يعين :أن يف

والصحيح :قول اْلمهوِر.

صحيح مسلم عن املغرية ،أنه غزا مع الن ِب -صلى هللا علي ِه وسلم -تبوكاً ،فتبز رسول ِ
هللا -صلى
ويف
ِ
ّ
هللا علي ِه وسلم -وتوضأ ،وصب ِ
عليه املغرية ،ث أقبل .قال املغرية :وأقبلت حّت جند الناس قدموا عبد
الرمح ِن ب ِن عوف ،فصلى ُبم ،فأدرك رسول ِ
هللا -صلى هللا علي ِه وسلم -إحدى الركعت ِ
ي فصلى مع
اس الركعة اآلخرة ،فلما سلم عبد الرمح ِن بن عوف قام رسول ِ
الن ِ
يتم
هللا -صلى هللا علي ِه وسلمُّ -
صالته ،فلما قضى رسول ِ
هللا -صلى هللا علي ِه وسلم -صالته أقبل عليهم ،ث قال( :أحسن تم) -أو

(أصب تم) ،-يغبطهم أن صلوا الصالة لوقتِها.
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ومل يذك ِر املغرية أن النب -صلى هللا علي ِه وسلم -سجد للسه ِو.
وخرجه أبو داود ِمن وجه آخر عن املغريةِِ ،
ب -صلى هللا علي ِه وسلم -فصلى
وفيه :فلما سلم قام الن ُّ
ي اللت ِ
الركعت ِ
ي سبِق ُبا ،ومل يزد عليها شيئاً.
الشيخ :ال ،ركعة ،صالةخ الفجر! صلاى الركعتني اللاتني خسبق ُبما
الركعة
طالب :يف النسخة ايل عندي :صلاى ا
الركعة؟
الشيخ :عندك ا

الطالب :نعم

الشيخ :ركعة ما هي بركعتني

القارئ :فصلى الركعة اليت سبِق ُبا ،ومل يزد عليها شيئاً.
والبيهقي ِمن وجه آخر عن املغريةِِ ،
البخاري يف "القراءةِ خلف ِ
وفيه :فصلينا
وخرجه
ُّ
اْلمام" والطباينُّ
ُّ
ما أدركنا ،وقضينا ما سبِقنا.
ِ
وليقض ما سبق .قال معمر :ومل يذكر سجوداً.
ليصل ما أدرك،
وقد روى معمرِّ :
يعين :أنه لو كان ِ
بعض األ ِ
عليه سجود يف ِ
حوال ملا أخر بيانه؛ ألنه وقت حاجة .وكذلك استدل به كثري
افعي.
من األئم ِة بعده ،منهم اْلمام أمحد والش ُّ
ِ
حديث املغريةِ :أن املسبوق إّنا يقوم إذا سلم اْلمام ،وال يقوم حّت يسلِّم إمامه التسليمت ِ
ي معاً،
ويف
نص ِ
وجوُبا ،فإذا مل ِ
افعي وأمحد؛ ألن التسليمة الثانية خمتلف يف ِ
أيت ُبا اْلمام مل
عليه سفيان والش ُّ
خيرج ِمن صالتِِه بيقي.
ب أال يقوم حّت ينحرف اْلمام ،لعله أن يذكر سجود سهو ،إال أن يطول ذلك
قالت طائفة :ويستح ُّ

عب وأمحد.
فيقوم ويدعه ،وهذا قول عطاء والش ِّ
وكان ابن عمر إذا سلم اْلمام يقضي ما سبِق ِبه ،وإن مل ِ
يقم اْلمام.

سالم ِ
افعي :إن مكث املسبوق بعد ِ
إمام ِه جالساً ،وطال جلوسه ،فإن كان موضع
وقال أصحاب الش ِّ
تشه ِدهِ األو ِل جاز ،ومل تبطل صالته؛ ألنه حمسوب ِمن صالتِِه ،لكنه يكره له تطويله ،وإن مل يكن يف
ُّ
تسليم ِ
ِ
ِ
للمتابعة وقد زالت ،فإن فعل عاملًا
إمام ِه؛ ألن جلوسه كان
تشه ِدهِ مل يز أن يلس بعد
موض ِع ُّ
بطلت صالته ،وإن كان ساهياً مل تبطل ،ويسجد للسه ِو.
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سالم ِ
ببعض الصالةِ ،ث قاموا بعد ِ
ولو سبِق مجاعة ِ
يؤمهم أحدهم؟
اْلمام ،فهل هلم أن يصلُّوا مجاعةً ُّ
ِ
فيه ِ
قوالن:
أحدمها :نعم ،وهو قول عطاء واب ِن سابط.
والثاين :ال ،وهو قول احلس ِن.
وعن أمحد ِ
ِ
ِ
وجهان.
روايتان ،وللشافعي ِة
فيه

االئتمام إَل ني ِة ِ
ِ
اْلمام؟
ومأخذمها :هل يوز االنتقال ِمن
الشيخ :إىل نياة اإلمامة يعين
القارئ :وأما مأخذ احلس ِن ،فالظاهر أنه كراهة ِ
ِ
اْلماعة يف مسجد مرت ِ
ي.
إعادة
ِ
اْلمعة مل يز؛ ألن اْلمعة ال تقام يف مسجد
قال القاضي ِمن أصحابِنا والشافعي ِة :ولو كان ذلك يف
واحد مرت ِ
ي يف يوم.
ِ
للحاجة ،وإن سبق
علي احلسن بن البن ِاء :يف هذا نظر؛ ألن اْلمعة تقام عندان يف مواضع
وقال أبو ّ
بعضها بعضاً .انتهى
كل شيء قدير.
امللك وله خ
الشيخ :هللاخ املستعا خن ،ال إله اإال هللا وحده ال شريك له ،له خ
احلمد وهو على ُ
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(االنتصار ِ
ألهل األث ِر)
ِ
بسم ِ
هللا الرمح ِن الر ِ
القارئِ :
رب العاملي ،والصالة والسالم على رسولِنا حممد وعلى آلِه
حيم ،احلمد لل ِّ
وصحبِه أمجعي ،اللهم اغفر لنا ول ِ
شيخنا وللحاضرين واملستمعي:
ِ ِِ
فقال اْلمام ابن تيمية –رمحه هللا تعاَل -يف "االنتصا ِر ِ
ايل -
ألهل األث ِر" قال يف سياق كالمه عن الغز ِّ
رمحه هللا تعاَل -قال:
ب التص ُّو ِ
ف وال ِعبار ِ
ات ِ
وهو َيِيل إَل الفلسف ِة ل ِكنه أظهرها ِيف قال ِ
اْلسال ِمي ِة .وِهلذا ف قد رد علي ِه علماء
ص أصحابِ ِه أبو بكر بن العرِِّيب فِإنه قال" :شيخنا أبو ح ِامد دخل ِيف بط ِن الفال ِسف ِة
المسلِ ِمي حّت أخ ُّ
ب الب ِ
ث أراد أن خيرج ِمن هم فما قدر" .وحكى عنه ِمن القو ِل ِِبذ ِ
اطنِي ِة ما ي ِ
اه ِ
وجد تص ِديق ذلِك ِيف
كتبِ ِه .ورد علي ِه أبو عب ِد ِ
الطرطوشي ،ورد علي ِه أبو
املازري ِيف كِتاب أف رده ،ورد علي ِه أبو بكر
اَّلل
ُّ
ُّ
احلس ِن املرغيناينُّ رفِيقه رد علي ِه كالمه ِيف " ِمشكاةِ األن وا ِر" وَن ِوهِ ،ورد علي ِه الشيخ أبو الب ي ِ
ان ،والشيخ
النواوي وغريمها ،ورد علي ِه ابن ع ِقيل
أبو عمرو بن الصال ِح وحذر ِمن كال ِم ِه ِيف ذلِك هو وأبو زك ِري
ُّ
املقدسي وغريهم.
ي وأبو حممد
ُّ
وابن اْلوِز ِّ

أقول :اطُالعخ ال اشيخ على هذه ،على أقوال
الشيخ :هللاخ أكبخ ،هللاخ أكبخ ،سبحان هللا العظيم ،نعمة من هللا خ

النااس..

القارئ :وهذا ابب و ِ
اسع فِإن اخلا ِرِجي عن ط ِريق ِة السابِِقي األولِي ِمن المه ِ
اج ِرين واألنصا ِر وال ِذين
ات ب عوهم ِبِِحس ِ
ان هلم ِيف كالِم الرس ِ
ول ثالث طرق

اخلارجني
الشيخ :هللاخ أكبخ ،هللاخ أكبخ ،فإ ان ْ
اج ِرين واألنصا ِر وال ِذين ات ب عوهم ِبِِحس ِ
القارئ :فِإن اخلا ِرِجي عن ط ِريق ِة السابِِقي األولِي ِمن المه ِ
ان
هلم ِيف كالِم الرس ِ
ول ثالث طرق:
يل وط ِريقة التج ِه ِ
يل وط ِريقة التأ ِو ِ
ط ِريقة التخيِ ِ
يل.
اخييل للفالسفة ،والتاجهيل ألهل التافويض ،والتاأويل ألهل التاأويل
الشيخ :أعوذخ ابهلل ،طريقةخ الت ْ
اطنِية ال ِذين ي قولون :إنه خيِل أشياء ال ح ِقيقة هلا ِيف الب ِ
يل هم الفال ِسفة والب ِ
القارئ :فأهل التخيِ ِ
اط ِن
ّ
ب اقوة
الشيخ :إناهخ خيال يعين الارسول خيال ،خ
يقول عنهم ال اشيخ يف غري هذا املوضع :إ ان خا ا
ب ق اوة النا ُ
صة النا ُ

التاخيل والتاخييل ،فهو يتخيال وَييُل للمخاطبني اجلمهور.
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اطنِية ال ِذين ي قولون :إنه خيِل أشياء ال ح ِقيقة هلا ِيف الب ِ
القارئ :فأما التخيِيل هم الفال ِسفة والب ِ
اط ِن
ّ
اصية النُّب وةِ ِعندهم التخيِيل.
وخ ِّ
يل :ط ِريقة المتكلِّ ِمي من اْله ِمية والمعت ِزل ِة وأت ب ِ
والتأ ِو ِ
اع ِهم ي قولون :إن ما قاله له أت ِويالت ختالِف ما
دل علي ِه اللفظ وما ي فهم ِمنه وهو -وإِن كان مل ي بِّي مراده وال بي احلق ال ِذي ِيب اعتِقاده -فكان
يل ألف ِ
مقصوده أن هذا يكون سب با لِلبح ِ
ث ِابلعق ِل حّت ي علم الناس احلق بِعقوهلِِم ويت ِهدوا ِيف أت ِو ِ
اظ ِه
ً
إَل ما ي وافِق ق وهلم لِي ثابوا على ذلِك ،ف لم يكن قصده هلم الب يان واهلِداية و ِ
اْلرشاد والت علِيم
أسأل هللا العافية ،أعوذخ ابهلل من هذا الكالم
الشيخ :خ
القارئ :بل قصده الت ع ِمية والت لبِيس ومل ي ع ِرف هم احلق حّت ي نالوا احلق بِ ِ
عقوهلم وي ع ِرفوا ِحينئِذ أن كالمه
ّ
مل ي قصد بِ ِه الب يان
ينسحب عندهم على األخبار ،ما أخب هللاخ به عن
ب عندهم على األخبار ،أكثر ما
خ
الشيخ :وهذا ينسح خ
ا
أهل التاأويل
نفسه أو أخب رسولخه عن صفات ربُه ،وما أخب به عن اليوم اآلخر ،خ
يقول :إ ان هذا كله ُتييل ،و خ
اس بعقوهلم.
املقصود منه ظاهره ،بل
يقولون :هذا كله ليس
خ
خ
املقصود منه معاِن يستنبطخها النا خ
بضم اخلاء "أناه خخيُل أشياء" أي :خُتخيال له ..ما يكو خن اأول الكالم أناه
القارئ :شيخنا ال يكو خن على هذا ُ

خخيُل ال حقيقة هلا

الشيخ :ال ،خيال خيال
اسم فاعل
القارئ :يعين هو خ

ب التاخيل والتاخييل
الشيخ :هو َييُ خل للنااس ،وهو يتخيا خل أيضا ،يف غري هذا املوضع خ
يقول :إ ان ُ
خاصياة النا ُ
القارئ :ف يجعلوا حاهلم ِيف ال ِعل ِم مع عد ِم ِه خريا ِمن حاهلِِم مع وج ِ
ودهِ.
ً

الشيخ :هذا من ا
الالزم يعين ،ف ي ْجعلخوا حاهلخْم مع عدمه خ ْريا م ْن حاهل ْم بعد خو خجوده ،ألناه بعد وجود الارسول
اس يف عمى ،وهذا شرحه يف الفتوى احلموياة يف
وما أخب به من األلفاظ الايت مل ْ
يرد ظاهرها يعين صار النا خ
يستلزمه قوخهلم.
ضالل ،ما
يلزم هؤالء من ال ا
مق ُدمتها يف بيان ما خ
خ
القارئ :وأولئِك المت ق ِّدمون كاب ِن ِسينا وأمثالِ ِه ي ن ِكرون على هؤال ِء وي قولون :ألفاظه كثِرية ص ِرحية ال
ت قبل التأ ِويل ل ِكن كان قصده التخيِيل وأن ي عت ِقد الناس األمر على ِخال ِ
ف ما هو علي ِه.
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الصنف الثالِث ال ِذين ي قولون :إّنم أت باع السل ِ
ف ف ي قولون :إنه مل يكن ي ع ِرف معىن ما أن ِزل علي ِه
وأما ِّ
ِمن ه ِذهِ اآلي ِ
ت وال أصحابه ي علمون معىن ذلِك
الصنف الثاالث
الشيخ :أعوذخ ابهلل ،كلها
أهل التاجهيلُ ،
خ
مذاهب مقبوحة منكرة عظيمةخ ال اشناعة ،هؤالء خ
الصنف الثالِث ال ِذين ي قولون :إّنم أت باع السل ِ
ف ف ي قولون :إنه مل يكن ي ع ِرف معىن ما
القارئ :وأما ِّ
أن ِزل علي ِه ِمن ه ِذهِ اآلي ِ
ت وال أصحابه ي علمون معىن ذلِك
اّللخ} ال
اّللخ} [آل عمران{ ،]7:وما ي ْعل خم أتْويلهخ إاال ا
الشيخ :أعوذخ ابهلل وحيتجون بقوله{ :وما ي ْعل خم أتْويلهخ إاال ا

صحابةخ يعلمون أتويل املتشابه.
الار خ
سول وال ال ا

القارئ :بل ال ِزم ق وهلِِم :أنه هو ن فسه مل يكن ي ع ِرف معىن ما تكلم بِ ِه ِمن أح ِ
الصف ِ
اد ِ
ات ،بل ي تكلم
يث ِّ
بِكالم ال ي ع ِرف معناه
يصرحوا به
الشيخ :أعوذخ ابهلل ،هذا خ
الزم قوهلم وإ ْن مل ُ
القارئ :وال ِذين ي ن ت ِحلون مذهب السل ِ
ف ي قولون :إّنم مل يكونوا ي ع ِرفون مع ِاين النُّص ِ
وص ي قولون ذلِك
ِيف الرس ِ
ول -صلى هللا علي ِه وسلم .-وهذا القول ِمن أبط ِل األق و ِال
الشيخ :مع أناه ي ادعي أصحابه اأهنم أتباعخ ال اسلف .وهذا الْق ْو خل م ْن أبْطل ْاألقْ وال
املفوضة؟
القارئ :هل هذا
خ
ينساق على ُ

أهل التاجهيل
املفوضةُ ،
الشيخ :إي ُ
املفوضة هم خ
القارئ :وِِما ي عت ِمدون علي ِه ِمن ذلِك ما ف ِهموه ِمن ق وله ت عاَل {وما ي علم أت ِويله إال اَّلل} [آل عمران]7:
الشيخ :م ْن ذلك ا
وإال يف ذلك؟
القارئ :م ْن ذلك

الشيخ :وِماا ي ْعتم خدون علْيه م ْن ذلك كأن املناسب يف ،يف مذهبهم يعين ،يعتمدون عليه يف قوهلم ،ماشي
القارئ :وِِما ي عت ِمدون علي ِه ِمن ذلِك ما ف ِهموه ِمن ق وله ت عاَل {وما ي علم أت ِويله إال اَّلل} [آل عمران]7:
ويظنُّون أن التأ ِويل هو المعىن ال ِذي يس ُّمونه هم أت ِو ًيال وهو خمالِف لِلظ ِ
اه ِر .ث هؤال ِء قد ي قولون :جترى
يل :ما خيالِف الظ ِ
النُّصوص على ظ ِ
اه ِرها وأت ِويلها ال ي علمه إال اَّلل وي ِريدون ِابلتأ ِو ِ
اهر وهذا ت ناقض
ِمن هم .وطائِفة ي ِريدون ِابلظ ِ
ِ
وص ف قط ،والطائِفت ِ
اه ِر ألفاظ النُّص ِ
غالطتان ِيف ف ه ِم اآلي ِة .وذلِك أن
ان
ب ت ع ُّد ِد ِاالص ِطالح ِ
يل" قد صار بِسب ِ
لفظ "التأ ِو ِ
ات له ثالثة معان:
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يل ح ِقيقة ما يؤول إلي ِه الكالم وإِن وافق ظ ِ
أحدها :أن ي راد ِابلتأ ِو ِ
اهره .وهذا هو المعىن ال ِذي ي راد
يل ِيف ال ِكت ِ
بِلف ِظ التأ ِو ِ
السن ِة كقولِ ِه ت عاَل{ :هل ي نظرون إال أت ِويله ي وم أيِيت أت ِويله ي قول ال ِذين نسوه
اب و ُّ
ِمن ق بل قد جاءت رسل ربِنا ِابحل ِّق} [األعراف ،]53:وِمنه ق ول عائِشة" :كان رسول ِ
اَّلل -صلى هللا
ّ
علي ِه وسلم -يكثِر أن ي قول ِيف رك ِ
وع ِه وسج ِ
ودهِ( :سبحانك اللهم رب نا ولك احلمد ،اللهم اغ ِفر ِيل)
ي تأول القرآن".
وي راد بِلف ِظ التأ ِوي ِل" :الت ف ِسري" وهو اص ِطالح كثِري ِمن المف ِس ِرين وِهلذا قال جم ِ
اهد  -إمام أه ِل
ّ
الت ف ِس ِري :إن "الر ِ
اس ِخي ِيف ال ِعل ِم" ي علمون أت ِويل المتشابِ ِه فِإنه أراد بِذلِك ت ف ِسريه وب يان معانِ ِيه وهذا
ِِما ي علمه الر ِ
اسخون.
اه ِرهِ ال ِذي يد ُّل علي ِه ظ ِ
يل" :صرف اللف ِظ عن ظ ِ
والثالِث :أن ي راد بِلف ِظ "التأ ِو ِ
اهره إَل ما خيالِف ذلِك
صل ي ِ
يل من ف ِ
لِدلِ ِ
وجب ذلِك .وهذا التأ ِويل ال يكون إال خمالًِفا لِما يد ُّل علي ِه اللفظ وي ب ّيِنه .وتس ِمية هذا
أت ِو ًيال مل يكن ِيف عر ِ
ف وإِّنا َسى هذا وحده أت ِو ًيال طائِفة ِمن المتأ ِّخ ِرين اخلائِ ِ
ف السل ِ
ضي ِيف ال ِفق ِه
وأصولِ ِه والكالِم وظن هؤال ِء أن ق وله ت عاَل{ :وما ي علم أت ِويله إال اَّلل} [آل عمران ]7:ي راد بِ ِه هذا
يل على ط ِريق ِ
المعىن ث صاروا ِيف هذا التأ ِو ِ
ي :ق وم ي قولون :إنه ال ي علمه إال اَّلل .وطائفة ي قولون :إن
الر ِ
اس ِخي ِيف ال ِعل ِم ي علمونه وكِلتا الطائِفت ِ
ي خم ِطئة.

يف الك ِل ِم عن مو ِ
فِإن هذا التأ ِويل ِيف كثِري ِمن المو ِ
ب حت ِر ِ
اض ِع -أو أكث ِرها وعامتِهاِ -من اب ِ
اض ِع ِه ِمن
ت القر ِامط ِة والب ِ
س أت ِويال ِ
ِجن ِ
اطنِي ِة .وهذا هو التأ ِويل ال ِذي ات فق سلف األم ِة وأئِمت ها على ذ ِّم ِه وصاحوا
لشهب ِ
ان .وقد صنف ِ
ِأبهلِ ِه ِمن أقطا ِر األر ِ
ض ورموا ِيف آاث ِرِهم ِاب ُّ
اْلمام أمحد كِت ًااب ِيف الرِّد على هؤال ِء
وَساه" :الرُّد على الزان ِدق ِة واْله ِمية فِيما شكت فِ ِيه ِمن متشابِ ِه القر ِ
آن وأتولته على غ ِري أت ِو ِيل ِه" ف عاب
أمحد علي ِها أّنا ي ف ِّسرون القرآن بِغ ِري ما هو معناه .ومل ي قل أمحد وال أحد ِمن األئِم ِة :إن الرسول مل
ات وأح ِ
الصف ِ
ِ
اديثِها وال قالوا :إن الصحابة والتابِ ِعي هلم ِبِِحسا ِن مل ي ع ِرفوا
يكن ي ع ِرف مع ِاين آيت ِّ
ت ف ِسري القرآ ِن ومعانِ ِيه .كيف؟ وقد أمر اَّلل بِتدبُّ ِر كِتابِ ِه قال ت عاَل{ :كِتاب أن زلناه إليك مبارك لِيدب روا
آيتِِه} [ص ]29:ومل ي قل" :ب عض آيتِِه" وقال{ :أفال ي تدب رون القرآن} [حممد ]24:وقال{ :أف لم يدب روا
القول} [املؤمنون ]68:وأمثال ذلِك ِيف النُّص ِ
ب أن ي تدب ر الناس القرآن كله وأنه
وص ال ِيت ت بِّي أن اَّلل ِحي ُّ
جعله نورا وه ًدى لِ ِعب ِ
السل ِمي:
ادهِ وحمال أن يكون ذلِك ِِما ال ي فهم معناه وقد قال أبو عب ِد الرمح ِن ُّ
ً
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حدث نا ال ِذين كانوا ي ق ِرئون نا القرآن -عثمان بن عفان وعبد ِ
اَّلل بن مسعود -أّنم قالوا :كانوا إذا
ِ
ب -صلى هللا علي ِه وسلم -عشر آيت مل جنا ِوزها حّت ن ت علم ما ِفيها ِمن ال ِعل ِم والعم ِل
ت علموا من النِ ِّ
الشيخ :ملْ خَناوْزها؟

القارئ :نعم ساق الكالم من كالم ابن مسعود ،كأناه ساق احلديث بلفظه
ضل
الشيخ :تف ا
القارئ :مل جنا ِوزها حّت ن ت علم ما فِيها ِمن ال ِعل ِم والعم ِل قالوا" :ف ت علمنا القرآن وال ِعلم والعمل ِ
مج ًيعا"
وه ِذهِ األمور مبسوطة ِيف غ ِري هذا المو ِ
ض ِع .والمقصود هنا
ود إىل آخره ،رْحه هللاخ.
صخ
الشيخ :حسبخك ،والْم ْق خ
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(التبصرة)

ِ
بسم ِ
هللا الرمح ِن الر ِ
القارئِ :
رب العاملي ،وصلى هللا وسلم وابرك على نبيِّنا حممد وعلى
حيم ،احلمد لل ِّ
ازي –رمحه هللا تعاَل -يف "التبصرةِ يف ِ
أصول ال ِّدي ِن":
آلِ ِه وصحبِ ِه أمجعي ،أما بعد قال أبو ِ
شري ُّ
الفرج ال ِّ
رسول ِ
قال رمحه هللا :دليل اثمن :ما روى عمر -رضي هللا عنه -عن ِ
هللا -صلى هللا علي ِه وسلم -أنه
بكل حرف قرأه عشر حسنات) وقال -صلى هللا علي ِه
قال( :من قرأ القرآن على ِّ
أي حال قرأه ،فله ِّ
وسلم-
ظ فيه شيء؟
الشيخ :هذا اللاف خ
القارئ :قال :مل أج ْده ُبذا اللافظ
أي حال" ما هي ِبشهورة
الشيخ :أل ان كلمة "على ُ
القارئ :وقال -صلى هللا علي ِه وسلم( :-من صلى علي مرًة كتِبت له عشر حسنات ،ومن قرأ حرفًا
كتاب ِ
ِمن ِ
هللا أو كتب كتِب له عشر حسنات).

أيضا :مل أجده ُبذا الل ِ
فظ اتما.
قال ً
ِ
بكل حرف عشر حسنات) فأثبت على أن
وقال -صلى هللا عليه وسلم( :-من قرأ القرآن فله ِّ
رسول ِ
ِ
إثبات الص ِ
القرآن ،وال ِّداللة على ِ
ِ
صحيح ِه عن ِ
هللا -صلى
البخاري يف
وت ما روى
احلروف ِمن
ُّ
ِ
القيامة اندى هللا سبحانه وتعاَل بصوت :ي آدم قم فابعث
هللا علي ِه وسلم -أنه قال( :إذا كان يوم
ِ
ِ
كل ألف تِسع ِمائة وتِسعة وتِس ِعون يف
بعث النا ِر ،فيقول آدم :إهلي وسيّدي وما بعث النا ِر؟ فيقول :من ِّ
النا ِر ،وو ِ
احد ِيف اْلن ِة)

ظ أيضا ما هو ،أيش قال عليه؟
الشيخ :وهذا اللاف خ
البخاري ِ
بلفظ" :يقول هللا تعاَل :ي آدم ،ي قول :لب يك رب نا وسعديك ،ف ي نادى
القارئ :قال :أخرجه
ُّ
بِصوت :إِن اَّلل أيمرك أن خترِج ِمن ذ ِّريتِك ب عثًا إَِل النا ِر"
رسول ِ
كتاب الت ِ
ِ
وحيد عن ِ
صحيح ِه يف ِ
هللا -صلى هللا علي ِه وسلم-
البخاري يف
دليل عاشر :ما روى
ُّ
ب فال ًان فأ ِحبه ،ف ي ِحبُّه ِج ِبيل ،ث ينشر له
أنه قال( :إِذا أحب اَّلل عب ًدا اندى ِج ِبيل بصوتِِه :إِن اَّلل ِحي ُّ
القبول ِيف مجي ِع الس ِ
ِ
األرض وكذلك إذا أبغض هللا عب ًدا اندى ْلبيل بصوتِِه)...
ماء وكذلك يف مجي ِع
الشيخ :بصوته ذي زائدة ،ا
كأهنا جمتلبة لتحقيق االستدالل
ِ
ِ
ض ا) .
َساء ويف
ضا أر ً
األرض أر ً
إين أبغض ً
القارئِّ :
َساء ً
فالان فأبغضه فينشر له البغض يف السماء ً
إعداد | اللجنة العلمية
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ِ
ب -صلى هللا علي ِه وسلم -أنه قال( :إذا تكلم هللا ابلوح ِي َسع
دليل حادي عشر :ما روي عن الن ِّ
صوته أهل الس ِ
ماء الس ِ
قلوُبم أي :إذا س ِّكن عن ِ
فيخروا له سج ًدا فإذا ف ِّزع عن ِ
قلوُبم اندى أهل
ابعة ُّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
السماء السادسة أهل السماء السابعة :ماذا قال ربُّكم؟ قالوا :احلق احلق ،فينادي أهل السماء َساءً
َساء :ماذا قال ربُّكم؟ قالوا :احلق احلق).
ً
دليل اثين عشر :ما روى عبد ِ
هللا بن عمر
احلديث
الشيخ :هذا
خ
السن ِن وابن خزَية يف الت ِ
وحيد
القارئ :قال :أخرجه أبو داود يف ُّ
الشيخ :هذا

ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
السلسل ِة على
القارئ :ث قال بلفظ" :إذا تكلم اَّلل ِابلوح ِي َسع أهل السماء للسماء صلصلةً كج ِّر ّ
الصفا ،فيصعقون ،فال يزالون كذلك حّت أيتيهم جبيل ِ -
عليه السالم ،-حّت إذا جاءهم جبيل ف ِّزع
عن ِ
قلوُبم ،قال :فيقولون :ي جبيل ،ماذا قال ربُّك؟ فيقول :احلق ،فيقولون :احلق ،احلق"
ِ
ب -صلى هللا علي ِه وسلم -أنه
دليل اثين عشر :ما روى عبد هللا بن عمر -رضي هللا عنهما -عن الن ِّ
ِ
القيامة يمع هللا اخلالئق يف صعيد واحد فيناديهم بصوت يسمعونه ِمن بعيد ،وقيل:
قال( :إذا كان يوم
ِمن ب عد ،وقيل :من ب عد ،كما يسمعه من ق رب ،فيقول :أان امللك أان الدين).
عبد ِ
ِ
حديث اب ِن عمر ،واحلديث مشهور عن ِ
ِ
املسند
هللا ب ِن أنيس ،أخرجه أمحد يف
قال :مل أجده ِمن
أفعال ِ
األدب ِ
خلق ِ
ِ
املفرد ويف ِ
حيح.
والبخاري يف
العباد وعلقه يف الص ِ
ُّ
ِ
فرع
انرا تفور ِمن ِ
دليل اثلث عشر :ما ر ِوي أن موسى -عليه السالم -ملا مضى ليقتبس النار رأى ً
شجرة خضراء شديدةِ اخلضرةِ ،وإذا ِبنادي :ي موسى ي موسى
الشيخ :وإذا
القارئ :وإذا ِبنادي :ي موسى ي موسى
الشيخ :وإذا ب  ...كذا؟ ا
وإال وإذا هو ِبنادي؟
القارئ :وإذا هو ِبنادي
الشيخ :عندك كذا؟
القارئ :ال ،ما عندي هو ،وإذا ِبنادي ابلياء ،اي موسى اي موسى
املناسب يف مثل هذا فإذا هو ِبنادي
الشيخ:
خ
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ِ
إين أَسع صوتك وال أرى مكانك،
استئناسا
القارئ :فأجاب
بلسان البش ِر لبيك لبيك ،من أنت؟ ِّ
ً
إين أان ربُّك ،فقال موسى :ي إهلي بعيد أنت فأانديك أم قريب فأانجيك ،فقال :ي
فقال :ي موسى ِّ
موسى أان عن َيينِك وأمامك وأقرب إليك ِمن ِ
رب العاملي".
إين أان هللا ُّ
نفسك ،ي موسى ِّ
الز ِ
هد وغ ِريهِ عن ِ
وهب ب ِن من ّبِه
قال :أخرجه اْلمام أمحد يف ُّ
الشيخ :إسرائيلياة وبس [فقط]
عليه السالم -أن يضيف إَل ِ
إين أَسع صوتك" وال ييز ملوسى ِ -
القارئ :فوجه الد ِ
هللا
ليل قولهِّ " :
صوات مل يسمعه منه.
ً

ِ
ِ
الكالم :الكالم :ما ائتلفت حروفه واتسقت
مجيعا قالوا يف ح ِّد
دليل رابع عشر :هو أن أهل اللُّغة ً
امت الذهب والفضة ،وابلن ِ
أتليفه ،وهلذا قال العرب" :جاءان الصامت والناطق" يريدون ابلص ِ
اط ِق الشاة
أصواات
واْلبل؛ ألن هلا
ً
ا
صوت ،وكم جاء يف
الشيخ :ال حول وال ق اوة اإال ابهلل ،أال
النداء فإ ان لفظ النُداء يدل على ال ا
استدل بلفظ ُ
اه م ْن جانب الطور ْاأل ْمين} [مرمي،]52:
القرآن لف خ
ظ النُداء ،نداءخ األبوين ونداءخ موسى يف مواضع{ ،وَنديْن خ
{وَنديْناهخ }..نعم
القارئ :طبعا ذكره يف اأول الفصل

الشيخ :ذكر النُداء؟
ودي ِمن ش ِ
القرآن ساق مجلةً ِمن هذهِ وذكر{ :ف لما أاتها ن ِ
ِ
اط ِئ الو ِاد
القارئ :ملا ساق الدليل ِمن
األَي ِن} [القصص{ ،]30:واندي ناه ِمن جانِ ِ
ب الطُّوِر األَي ِ
ن} [مرمي]52:
الشيخ :متام

أهل اللُّ ِ
القارئ :قال :والنِّداء عند مجي ِع ِ
غة ال يكون إال حبرف وصوت

ت
نسي خ
الشيخ :متام زينْ ،
القارئ :ثا انتقل إىل األدلاة من السناة ،ثا انتقل عاد إىل األدلاة من اللغة وحنوها.
كالما وما عداه ليس بكالم حقيقةً،
دليل خامس عشر :هو أن األمة ً
مجيعا َسوا احلروف واألصوات ً
ِ
والدليل على صح ِة هذهِ الدعوى :هو أّنم يقولون للس ِ
اْلتيان
اكت هو غري متكلِّم ْلمساكِ ِه عن
ِ
ِِ
واألصوات وإن كان يف ِ
ِ
نفس ِه كالم ،ولو كان الساكت متكلِّ ًما ِ
كالما ملا
ابحلروف
ألجل أن يف نفسه ً
كون ِ
مسم ِ
الكالم عنه ضرورة ِ
احلقائق ال يوز نفيها عن ِ
ِ
ِ
ياتا ،وكذلك األخرس
أَساء
صح نفي
ّ
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نقول :إ ان الاذين يقولون :إ ان كالم هللا معىن نفسي يف احلقيقة اأهنم شبا خهوا
الشيخ :وكذلك
األخرس ،وهلذا خ
خ
ويعبوا عنها ابإلشارة،
فاألخرس يكو خن يف نفسه
هللا ابألخرس،
الكالم لكناه ال يتكلا خم به وال يخسم خع منهُ ،
خ
خ
علوا كبريا.
تعاىل هللاخ عن قول اجلاهلني واملفرتين ًّ
ِ
ِ
احلرف والص ِ
ِ
ِ
وت
واألصوات وأن حقيقته يف
ابحلروف
الكالم هو التكلُّم
القارئ :وإذا ثبت أن حقيقة
الغائب ضرورة أن احلقائق ال ختتلف يف الش ِ
ابلش ِ
ِ
ِ
الغائب .والدليل على
اهد وال يف
اهد يثبت ذلك يف
صح ِة هذا ِ
القول :هو أنه لما كان حقيقة العا ِمل منا له منزلة علم ال جرم أّنم قالوا :الباري عامل بعلم
احلقيقة يف الش ِ
ِ
اهد.
محال على
ً

ِ
ابحلرف والص ِ
وت وبي الص ِ
دليل سادس عشر :هو أن األمة أمجعت على ِ
الفرق بي النُّ ِ
مت ،فقال
طق
الشاعر:

وكائن ترى ِمن معجب لك صامت
الكالم والص ِ
ِ
مت ،فدل على أن الكالم هو احلروف واألصوات ،وعند األشعري ِة ال فرق بي
ففرق بي
اطق؛ ألن كلهم ِ
الس ِ
اكت والن ِ
لديه
زيدته أو نقصه يف التكلُّ ِم

صامت والنااطق
الشيخ :ال ا

القارئ :نعم
الشيخ :أل ان ًّ
كال منهما
القارئ :ألن كلهم ِ
لديه متكلِّم

الشيخ :ها ،عند النااس يعين ،وعند األشاعرة
اطق؛ ألن كلهم ِ
القارئ :يقول :وعند األشعري ِة ال فرق بي الس ِ
اكت والن ِ
لديه متكلِّم

صامت عنده أي األشاعرة متكلُم ،حسبخك اي
معناه العبارة ،كالمها النااطق وال ا
الشيخ :كالمها عندهم ،هذا خ

شيخ

ِ
القارئ :وِما ُّ
بطالن ما قاله األشعرية ،قول شاعر آخر فإنه قال:
يدل على
والسكوت سالمة  ...فإذا نطقت فال تكن ِمكثارا
الصامت خري ُّ

ِ
الكالم مرارا
ما إن ندمت على سكوتِك مرًة  ...ولقد ندمت على

والدليل على هذا ما قد دللناه على ما قد تقدم منها.
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ث قال :إن احتج املخالف
حّت مع
أمرهم عجب! مذهبخهم قائم على التالفيق والتاذب خذب ا
الشيخ :أحسْنت ،هللاخ املستعا خن ،األشاعرةخ خ
متضمن لنفي حقيقة الكالم ،وكذلك قوخهلم يف الرؤية :أثبتخوا رؤية ال حقيقة هلا،
إثباِتم الكالم قوخهلم فيه
ُ
وهكذا.
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(زاد ِ
املعاد)

ِ
بسم ِ
هللا الرمح ِن الر ِ
القارئِ :
رب العاملي ،وصلى هللا وسلم وابرك على نبيِّنا حممد ،وعلى
حيم ،احلمد لل ِّ
وصحبه أمجعي .أما بعد :قال اْلمام ابن القيِ ِم -رمحه هللا تعاَل -يف كتابِ ِه" :ز ِاد ِ
ِ
ِ
املعاد يف ِ
هدي
آله
ّ
خ ِري ِ
ابع:
العباد -صلى هللا علي ِه وسلم "-يف اجملل ِد الر ِ

فصل:
ِيف تدبِ ِريهِ -صلى هللا علي ِه وسلمِ -ألم ِر الن وِم والي قظ ِة
ا
هدي حم امد -صلاى هللاخ علْيه
صل وسلُ ْم ،هللاخ أكبخ ،هللاخ أكبخ ،خريخ اهلدي خ
الشيخ :هللاخ املستعا خن ،الله ام ُ
وسلام.-
القارئ :من تدب ر ن ومه وي قظته -صلى هللا علي ِه وسلم -وجده أعدل ن وم ،وأن فعه لِلبد ِن واألعض ِاء
والقوى ،فِإنه كان ي نام أول اللي ِل ،ويست ي ِقظ ِيف أو ِل النِّص ِ
ف الث ِاين ،ف ي قوم ويستاك ،وي ت وضأ ويصلِّي ما
كتب اَّلل له ،ف يأخذ البدن واألعضاء ،والقوى حظها ِمن الن وِم والراح ِة ،وحظها ِمن ِّ
الريض ِة مع وفوِر
األج ِر ،وهذا غاية صال ِح القل ِ
ب والبد ِن ،و ُّ
الدن يا واآل ِخرةِ.
اج إِلي ِه ِمنه ،وكان
اج إِلي ِه ،وال َينع ن فسه ِمن القد ِر المحت ِ
ومل يكن أيخذ ِمن الن وِم ف وق القد ِر المحت ِ
ي فعله على أكم ِل الوجوهِ ،ف ي نام إِذا دعته احلاجة إَِل الن وِم على ِش ِّق ِه األَي ِن ،ذاكِ ًرا اَّلل حّت ت غلِبه
اب ،وال مب ِ
عي ناه ،غري ِمتلِ ِئ البد ِن ِمن الطع ِام والشر ِ
اشر ِِبنبِ ِه األرض ،وال مت ِخذ لِلفر ِ
ش المرت ِفع ِة ،بل

له ِ
ضجاع من أدم حشوه لِيف ،وكان يضط ِجع على ال ِوسادةِ ،ويضع يده حتت خ ِّدهِ أحي ًاان.
وَنن نذكر فص ًال ِيف الن وِم والنافِ ِع ِمنه والض ِّ
ار
الشيخ :هذا استطراد يعين

القارئ :ف ن قول:
ب الراح ِة ،وهو ن وع ِ
الن وم حالة لِلبد ِن ي ت ب عها غور احلرارةِ الغ ِري ِزي ِة والقوى إَِل اب ِط ِن البد ِن لِطل ِ
ان:
ِ ِ
ِِ
ِِ
ِِ
ِ
ِِ ِ
س واحلرك ِة ِ
اْلر ِادي ِة،
طبيعي ،وغري طبيع ّي .فالطبيع ُّي إمساك القوى الن فسانية عن أف عاهلا ،وهي ق وى احل ِّ
ومّت أمسكت ه ِذهِ القوى عن حت ِر ِ
يك البد ِن استخى ،واجتمع ِ
الرطوابت واأل ِخبرة ال ِيت كانت ت تحلل
ت ُّ
وت ت فرق ِابحلرك ِ
ات والي قظ ِة ِيف ال ِّدم ِاغ ال ِذي هو مبدأ ه ِذهِ القوى ف ي تخدر ويستِخي ،وذلِك الن وم
الطبِ ِيع ُّي.
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الرطوابت على ال ِّدم ِاغ استِيال ًء ال
وأما الن وم غري الطبِ ِيع ّيِ ،ف يكون لِعرض أو مرض ،وذلِك ِأبن تست وِيل ُّ
ت ق ِدر الي قظة على ت ف ِر ِيقها ،أو تصعد أ ِخبرة رطبة كثِرية كما يكون ع ِقيب ِاالمتِال ِء ِمن الطع ِام والشر ِ
اب،
ف ت ث ِقل ال ِّدماغ وت رِخ ِيه ،ف ي تخدر ،وي قع إِمساك القوى الن فسانِي ِة عن أف ع ِاهلا ،ف يكون الن وم.
ولِلن وِم فائِدات ِن ج ِليلت ِ
ِح وراحت ها ِِما ي ع ِرض هلا ِمن الت ع ِ
ب ،ف ِرييح احلواس ِمن
ان ،إِحدامها :سكون اْلوار ِ

ب الي قظ ِة ،وي ِزيل ِ
نص ِ
اْلعياء والكالل.
والثانِية :هضم ال ِغذ ِاء ،ونضج األخال ِط ِألن احلرارة الغ ِري ِزية ِيف وق ِ
ت الن وِم ت غور إَِل اب ِط ِن البد ِن ،ف ت ِعي
على ذلِك ،وِهلذا يبد ظ ِ
اهره وحيتاج النائِم إَِل فض ِل ِداثر.
ِ
ش ِّق األَي ِن؛ لِيست ِقر الطعام ُِب ِذهِ اهلي ئ ِة ِيف الم ِعدةِ استِقر ًارا حسنًا ،فِإن
وأن فع الن وم أن ي نام على ال ِّ
الم ِعدة أميل إَِل اْلانِ ِ
ش ِّق األيس ِر قلِ ًيال لِيسرِع اهلضم بِذلِك ِالستِمال ِة
ب األيس ِر قلِ ًيال ،ث ي تحول إَِل ال ِّ
ب األَي ِن؛ لِيكون ال ِغذاء أسرع ِ
الم ِعدةِ على الكبِ ِد ،ث يست ِق ُّر ن ومه على اْلانِ ِ
اَند ًارا ع ِن الم ِعدةِ،
ب األيس ِر م ِ
ضر ِابلقل ِ
ب األَي ِن بداءة ن وِم ِه وِّناي ته ،وكث رة الن وِم على اْلانِ ِ
ف يكون الن وم على اْلانِ ِ
ب
بِسب ِ
ب إِلي ِه الموادُّ.
ب مي ِل األعض ِاء إِلي ِه ،ف ت نص ُّ
وأردأ الن وِم الن وم على الظه ِر ،وال يض ُّر ِاالستِلقاء علي ِه لِلراح ِة ِمن غ ِري ن وم ،وأردأ ِمنه أن ي نام من ب ِط ًحا
ب -صلى هللا علي ِه وسلم-
على وج ِه ِه ،وِيف "المسن ِد" ،و "سن ِن اب ِن ماجه" عن أيب أمامة ،قال :مر النِ ُّ
على رجل انئِم ِيف المس ِج ِد من ب ِطح على وج ِه ِه ،فضربه بِ ِرجلِ ِه ،وقال( :قم أ ِو اق عد ،فِإّنا ن ومة
جهن ِمية).
يض على بطنِ ِه ِمن غ ِري أن يكون عادته ِيف ِ
قال أبقراط ِيف كِت ِ
اب "الت ق ِدم ِة" :وأما ن وم الم ِر ِ
صحتِ ِه جرت
بِذلِك ،فذلك يد ُّل على اختِال ِط عقل ،وعلى أمل ِيف ن و ِ
احي البط ِن ،قال ُّ
الشراح لِ ِكتابِ ِهِ :ألنه خالف
العادة اْليِدة إَِل هي ئة رِديئة ِمن غ ِري سبب ظ ِ
اهر وال اب ِطن.
ّ

وم على البطن اي شيخ؟
أحسن هللاخ إليكم ،النا خ

سعت
الشيخ :كما ْ

ظ من خوجد َنئما على بطنه اي شيخ؟
يلزم إيقا خ
القارئ :وهل خ

تنبيههخ إحسان إليه ،ا
ألهنا هيئة غريخ مناسبة ،أعد الكالم.
الشيخ :إذا كان ال خ
صدره بذلك ،خ
يضيق خ
القارئ :وأردأ الن وِم الن وم على الظه ِر ،وال يض ُّر ِاالستِلقاء علي ِه لِلراح ِة ِمن غ ِري ن وم ،وأردأ ِمنه أن ي نام
ب -صلى هللا علي ِه
من ب ِط ًحا على وج ِه ِه ،وِيف "المسن ِد" ،و "سن ِن اب ِن ماجه" عن أيب أمامة ،قال :مر النِ ُّ
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وسلم -على رجل انئِم ِيف المس ِج ِد من ب ِطح على وج ِه ِه ،فضربه بِ ِرجلِ ِه ،وقال( :قم أ ِو اق عد ،فِإّنا ن ومة
جهن ِمية).
الشيخ :ا
نسأل هللا العافية -يخع اذبون على هذه اهليئة ،ما فيه تعليق عليه؟
كأهنا تشريخ على أ ان أهل الناار  -خ

القارئ :ذكر احلديث
الشيخُ :تريج يعين؟
القارئ :إي نعم
الشيخ :ال أتويل؟

القارئ :ال ،ما ذكر شيئا ،ذكر احلديث اآلخر
الشيخ :كأناه يقول :اإهنا ضجعةخ أهل الناار ،كأ ان يف بعض األلفاظ اإهنا ضجعةخ أهل الناار ،ما قال عليه
شيء؟
القارئ :يقول :إّنا ضجعة ال حيبُّها هللا
ا
األقل
الشيخ :املهم أهنا تدل على التاحرمي أو الكراهة على ُ
الرواايت يف سنن ابن ماجه :اإهنا ضجعةخ أهل الناار
طالب :جاء يف بعض ُ
تفس خر اجلهنمياة
الشيخ :هذه ُ

شيخ{ ،ي ْوم يخ ْسحبخون يف الناار على خو خجوهه ْم} [القمر]48:؟
أتويل اي خ
القارئ :وهو خ

الشيخِ :مكن شاهدِ ،مكن لآلية ،ميكن لو جتي عند ابن كثري ميكن جتد عنده استشهاد ابحلديث
القارئ :والن وم المعت ِدل ِم ِّكن لِلقوى الطبِ ِيعي ِة ِمن أف ع ِاهلا ،م ِريح لِلقوةِ الن فسانِي ِة ،مكثِر ِمن جوه ِر
اح.
ح ِاملِها ،حّت إِنه رِبا عاد ِبِِرخائِِه مانًِعا ِمن حتلُّ ِل األرو ِ
يعين :مجع روائح ،اي شيخ أحسن هللاخ إليك؟
حّت إناه
الشيخ :ما أدري وهللا ،ا
اح.
القارئ :حّت إِنه رِبا عاد ِبِِرخائِِه مانًِعا ِمن حتلُّ ِل األرو ِ
ا
احلموي ،ومن هذا الباب
ب عن كتاب
ُ
طالب :يف الطبعة الثاانية خ
ينقل أكثر هذا الكالم الطُ ُ

الشيخ :إي طبيب يعين
الرطوبِية والن وا ِزل ،وي ف ِسد اللون ،ويوِرث ال ِطّحال ،وي رِخي
القارئ :ون وم الن ها ِر رِديء يوِرث األمراض ُّ
اجرةِ
ف وقت اهل ِ
العصب ،ويك ِسل ،ويض ِعف الشهوة إِال ِيف الصي ِ
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الشيخ :القيلولة يعين القيلولة
آخره ب عد العص ِر ،ورأى عبد ِ
القارئ :وأردؤه ن وم أو ِل الن ها ِر ،وأردأ ِمنه الن وم ِ
اَّلل بن عباس -رضي هللا
الصبح ِة ،ف قال له" :قم ،أت نام ِيف الساع ِة ال ِيت ت قسم فِيها األرزاق؟"
عنهما -اب نًا له انئِ ًما ن ومة ُّ
قول ابن عبااس؟
هل يخعد هذا يف حكم املرفوع؟ خ
الشيخ :خحيتمل

اق ،البكور يعين؟
القارئ :وهل هذه ال اساعةخ تخقس خم فيها األرز خ

هار معاش ،و {الناهار معاشا} [النبأ ]11:وكأناه يقول:
هار معاش ،النا خ
الشيخ( :بخورك أل اميت يف بكورها) ،والنا خ

اختم.
قم هذا خ
وقت اجل ُد والعمل .نعم ْ
ْ

ول ا ِ
القارئ :وقِيل :ن وم الن ها ِر ثالثة :خلق ،وحرق ،ومحق .فاخللق :ن ومة اهل ِ
اجرةِ ،و ِهي خلق رس ِ
َّلل -
صلى هللا علي ِه وسلم .-واحلرق :ن ومة الضُّحى ،تشغل عن أم ِر ُّ
الدن يا واآل ِخرةِ .واحلمق :ن ومة العص ِر.
قال ب عض السل ِ
ف :من انم ب عد العص ِر فاختلِس عقله ،فال ي لومن إِال ن فسه.

بعض أهل العلم ال ،اإال العارض ،كأ ان املداومة هي املذمومةخ ،أ اما لعارض ،اإلنسا خن إذا تعب
الشيخ :خ
يقول خ
ا
كل أحد ،ميكن أناه ابلنُسبة لبعض النااس أو
أي وقت ،وال خ
حيتاج إىل الناوم يف ُ
خ
يلزم أ ْن يكون هذا مضطرد يف ُ
وطبائع األفراد ،والنااس أهل األعمال اآلن جاربوا ينامون
طبائع البالد
ُتتلف الطابائع،
يف بعض البالد
خ
خ
خ
ُتتلف خ

الغالب أناه يرتيح بعد العصر ،أل ان ما
حّت ذخكر لنا أ ان ال اشيخ ابن ابز -رْحه هللا -كان هو
بعد العصر اآلن ،ا
خ
عنده هو يداوم دواما كامال.
القارئ :وقال الش ِ
اعر:
أال إِن ن وم ِ
ات الضُّحى توِرث الفّت خب ًاال ون ومات العص ِري جنون
الرزق؛ ِألن ذلِك وقت تطلب فِ ِيه اخل ِليقة أرزاق ها ،وهو وقت قِسم ِة األرز ِ
الصبح ِة َينع ِّ
اق ،ف ن ومه
ون وم ُّ
ضر ِجدا ِابلبد ِن ِِْلرخائِِه البدن ،وإِفس ِ
اد ِه لِلفضال ِ
ِحرمان إِال لِعا ِرض أو ضرورة ،وهو م ِ
ت ال ِيت ي ن ب ِغي
ال الم ِعدةِ
الريض ِة وإِشغ ِ
س ًرا و ِعيا وضع ًفا .وإِن كان ق بل التبُِّز واحلرك ِة و ِّ
حتلِيلها ِاب ِّلريض ِة ،ف يح ِدث تك ُّ
بِشيء فذلِك الداء العضال المولِّد ِألن واع ِمن األدو ِاء.
الشيخ :ال حول وال ق اوة اإال ابهلل ،وهللا ش ادد فيه ،انتهى
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القارئ :والن وم ِيف الشم ِ
س ،اي شيخ؟
الشيخ :يف ال اشمس بعد؟
القارئ :نعم
يطول يكفي
يطول خ
الشيخ :خ

ضجعة على األرض
كالم ال اشيخ على ال ا
طالب :خ
الشيخ :أيش فيه؟

كالمه
الطالب :ابن ابز -رْحه هللاخ -خ
أقول خ
الشيخ :إي

ب -صلى هللا علي ِه وسلم -أن رأى بعض أصحابِ ِه قد انم على بطنِ ِه
الطالب :خ
يقول :جاء عن الن ِّ
فحرجه برجلِ ِه وقال له( :إن هذهِ ضجعة يبغضها هللا) ويف رواية( :إّنا ضجعة ِ
أهل النا ِر) فهي ضجعة
مبغوضة ينبغي تركها إال ِمن ضرورة ،كالوج ِع الذي حيتاج معه صاحبها إَل هذهِ الض ِ
جعة وإال فينبغي
تركهاِ ُّ ،
ِ
ب -صلى هللا علي ِه وسلم( :-إن هذهِ ضجعة يبغضها هللا) وينبغي
وأقل أحواهلا الكراهة لقول الن ِّ
ِ
ِ
تركها وعلى ِ
واملؤمنة ترك
احلديث التحرمي ،فينبغي للمؤم ِن
األقل الكراهة يف ذلك ،مع أن الظاهر ِمن
جعة إال ِمن ضرورة ال حيلة ِ
هذهِ الض ِ
فيه ابرك هللا فيكم.
الشيخ :جواب هذا؟
الطالب :جواب على سؤال
الشيخ :إىل هنا.
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(جوامع األخبا ِر)
ِ
ِ
ِ
األنبياء واملرسلي ،نبيِنا حممد ِ
عليه وعلى
أشرف
رب العاملي ،والصالة والسالم على
القارئ :احلمد لل ِّ
ّ
ِ
آله أفضل صالة وأتُّ تسليم.
عدي -رمحه هللا تعاَل -يف جوام ِع األخبا ِر:
قال الشيخ عبد الرمح ِن الس ُّ
ِ
اْلخالص.
احلديث السابع والتِّسعون :فضل
س ب ِن مالِك -رضي هللا عنه -قال :قال رسول ِ
ع ن أن ِ
اَّلل -صلى هللا علي ِه وسلم( :-ثالث ال ي ِغ ُّل
علي ِهن
الشيخ :ال يخغل

القارئ :ال ي غ ُّل علي ِهن ق لب مسلِم :إِخالص العم ِل ِ ِ
َّلل ،ومناصحة والةِ األموِر ،ولزوم مجاع ِة
المسلِ ِمي؛ فِإن دعوتم ِحتيط ِمن ورائِ ِهم) رواه مسلم.
قال رمحه هللا يف ِ
شرح ِه:

القلب ِغل وال حيمل الغل مع هذهِ الث ِ
ِ
الثة،
قال مشس ال ِّدي ِن ابن القيِّ ِم -رمحه هللا :-أي :ال يبقى يف
يغل على ال ِّ ِ
غل .وكذلك ِيغ ُّل على
بل تنفي عنه غله ،وتن ِّق ِيه منه ،وخترجه عنه؛ فإن القلب ُّ
شرك أعظم ّ
ِ
ِ
ِ
ش ،وعلى ِ
ابلبدعة والض ِ
الل .فهذهِ الثالثة متلؤه ِغالً ودغالً .ودواء هذا
مجاعة املسلمي
خروج ِه عن
الغ ِّ
ِ
ِ
أخالط ِه ،بتجر ِ
ِ
ِ
السن ِة .انتهى.
صح،
يد
الغ ِّل واستخراج
اْلخالص والنُّ ِ
ومتابعة ُّ
لعباد ِ
أي :فمن أخلص أعماله كلها ِ
ِ
لل ،ونصح يف أموِرهِ كلِّها ِ
ابالئتالفِ ،
وعدم
هللا ،ولزم اْلماعة
ِ
ِ
ِ
ِ
وشر.
كل آفة ّ
االختالف .وصار قلبه صافياً نقياً ،صار لل ولياً .ومن كان خبالف ذلك امتل قلبه من ِّ
وهللا أعلم.
الشيخ :انتهى؟
القارئ :انتهى
اهدها من الكتاب
الشيخ :ما شاء هللاخ ،كلها أصول عظيمة،
صح لعباد هللا كلها دالئلخها وشو خ
خ
اإلخالص والن خ

صح لعباد هللا مثرةخ الشعور ابألخ اوة اإلميانياة،
والسناة معلومة،
خ
اإلخالص هلل هذا مثرةخ التاوحيد اخلالص ،والن خ
لزوم اجلماعة هو من االستقامة ،من جوانب االستقامة على
ولزوم اجلماعة هو كذلك
يدخل يف النصح ،خ
خ
خ
اّلل مجيعا وال ت فارقخوا} [آل عمران ،]103:فهكذا ينبغي للمسلم أ ْن جيتهد يف حتقيق
الطاريق {و ْاعتص خموا ِبْبل ا
هذه املعاِن العظيمة إخالصا ونصحا واستقامة ،حسبخك اي عبد الارْحن.
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