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هلل اب ااال ا :، ا ال اائسلهلل  عاا ن ر  ناا  د ، اان  آد ا اائ   ااا هلل  ، اان  لااا   القاائ: ب مِاا ا ر الاالرحا الاالمد ا
:رداا  ر -امااح القااد  قاائ د  ال هاا ا ارْاالا ل اائ  ل اادحا ئ  ل ِئملاالا ح  اسِاا  ل عني اال   عااِآا  عني اال 

 يف "الكئفدة ال ئفدة يف اال تصئ: ل ْلقة ال ئجدة"ب -ت ئىل
: يفا ذدا ال ئنا  َثد ري ،آا  مدئ الاذاي     فاد ا مح اْلا ِا ْا   دا اظلل إاىلد تاد

ُُ ثاال دخب  رًا بسونِد عبوِد يريُد عبَد بن ُُحيد، له تفسرٌي شهرٌي، وينقُل عنه ابُن كثرٍي يف تفسريِه، وكثريًا ما يسوق
وقووود رواث ثارًا تنُوووبُن  عبووواهللَا علوووقِق ِه علوووئ هلِقوووه، وا ووونقاعِه علوووئ عرِشوووه    ووو    عووود  -رُحوووه ه-بوون ُُحيووود 

 البيت
 القئ: ب

: يفا ذدا ال ئنا  َثد ري ،آا  مدئ الاذاي     فاد ا مح اْلا ِا ْا   دا اظلل إاىلد تاد
ل ا      ري ذداك الاْدئملا ِا ْا    ثآتا الل املدن اسلتض  اعا اللاابين  دا اظلل إاىلد تاد

نا  ددئٌن فلازَّيا ْا مدئم  دشدداح       دعدموهل نل مدئم اماح اإلا  ذداك اإلا
امله    َّوه يريوري  ع عبود الورُحن بون  ، لوات، لوه تفسورٌي كو لن، وكوَل منهبوا نوَق و بوقه مون  نول ال لو  ال دخب 

 ، ِِ ًُوا ابوُن كثوري ينقوُل عنوه، ينقوُل مون تفسورِي  ابون  ، الكباِر املريانري يف ال لِ ، يف احلودي والنفسورِي، ونكو ا  ي
  لات  عبد الرُحن بن  ، لات

ِن، وليس  فيان     ُ نِقيان  لسَن ه  لين، عندان طئلبب   و بقُه ُ نِقيَّان رازَّيَّ
  يش؟ُ نِقيَّان، وعندك ال دخب 
  فيانالقئ: ب 
ِن؟ ال دخب ِن، ك ا عنَدك رازَّيَّ  ال ُ نِقيَّان، ما له منا بة  فيان! وهل ا  ان ا غربنها، ُ نِقيَّاِن رازَّيَّ
 ايطئلبب 
    القئ: ب 
،  بَّهقا عليها يف النحقيِق؟ال دخب   مشِق

  بَّهقا عليها  طئلبب
 زينال دخب 
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حقِقُق: يف عالِث  سٍخ  فيان، ونق حتريف   -ن لسَن ه  لي-قالقا يف النحقيق طئلبب 
ُ
 يققُل امل

ًُوا  نَّ مبيوه ُم امسورًا اااعيليروا ُيريواركه يف الُكنيوِة والنسوبة،  قال: ول لَّ  بَب أتكيود ُ ونِقيَِّنهبا وال  ويبا والوُده  ي
نقىف  نة عالمثاعة واعنني وعريرون، مسالُب كناِب  الزينة 

ُ
 ونق  بق لاٍت الرَّازي امل

 ُ نِقيَّان: ممكن جتي ب ض الكلباهللا ليسنقيَ  النَّْظ ُ    املقصقد ليسل دخب ا
    لسَن ه  لين القئ: ب 

ريه ِا ْا ئئاي  يفا تاد ِد     دا اظلل إاىلد ال ا
 ك ا عندك؟ والنساعي؟ال دخب 

ئئاي  القئ: ب إاىلد  ِد  ال ا
 َواْ ظُر ِ َع النََّساِعيق ال دخب 

 القئ: ب  
ٌل ج دلل م ئنا  ْا ريه     هو ، ادان نا ِا ْا ئئاي  يفا تاد ِد   دا اظلل إاىلد ال ا
  اقلع كتئ،د ال لشا ل  آِي ا  هود       ال اسولودل مح ،ث ئنا 

 ، شيبة  مشِق فسَّرونا الَ ْبِسي؟ ابُن  ، شيبة،      قاُلقا: ابُن  ال دخب 
 القئ: ب

ِدئنا  ئ جن دل ملا مش   اقلعا سِل اا ،  ا   ملص اف      عتلاُهل
  رَُحهبا ه، عثباُن ابن  ، شيبَة، و بق بكر بُن  ، شيبةال دخب 
 القئ: ب 

ينا  اقلعا كتئ،د اال  نتقئمةا ل ل املدن     ذداكد اماحل ععلمد مدئفٌظ :ابا
آدئينا   ُِّ اةا الا ل دئ فدَتد ال اداا   اقلعا كتئ،د ابادئفاظ الث اقدةا الل املن     يفا ال

 ابُن اإلمام  ُحد يققل،  و غريُهال دخب 
 القئ: ب 

اد ع مال ابالْائظا قا     شهاادت لد ل ابالْائظا ابإلتقئنا   ذداك اماحل عدرا
دثاالدما الا اا ا ا ُِّ ةا اْل ىل إامدئمد زمدئنا  اقلع كتئ،د اْلا  لل املدن     يفا ال

مدئما اسللتضدن     مدقًّئ عيب ددا لد ذاي الا لافدئنا  مدئمل اماح اإلا ا اإلا   دكدذد
 !!َّي  المال دخب 
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 القئ: ب
ئ جن ئنا  ُِّ ةا اسلث ن ُهل ئ     يفا ال ًِ ْل   ثًلا   ظً ئ  دامل  تص د

 املريهقرِة احلاعيِة يف السُّنةِ  ابن  ، داوَد مسالُب القصيدةِ ال دخب 
 القئ: ب 

ميدئنا  ُِّ ةا اْل ىل الاذاي     ع: اه ملضط ٌع مح اإلاا   اقلع كتئ،د ال
 ذداك ال اآادلل ماح ال اآادلا كاتدئمل      عد اًضئ  آدٌل  داملحل الاُبلاهدئنا 

  ققل: مقدرة علئ تركيِب الكالِم ون ا النظ ! رُحه هال دخب 
 القئ: ب 

ددئنا  ْا آدئطد الل املن      دا اظلل إاىلد قدو ا الل املن نل   دا اظلل إاىلد قدو ا اماح عدنا
مدئما الثائينا    دا اظلل إاىلد قدو ا اماح ز ا  ذداك م      مئٌد  دردائدل اإلا

 ُحَّاد وُحَّاد، احلَبَّادان: ُحَّاُد بن زيٍد، وُحَّاُد بن  لبةال دخب 
 القئ: ب

ينا  ا ا   ظلل إاىلد مدئ قدئلد  ،  ل اْلالاى      ،لثا دئن ذداكد الا ا:داماي اللاابا
 ! هُ  كربال دخب 
 القئ: ب 

 يفا  قض   داللاد  َّيد ْلد ئ كتئ     ابد نل اة   ُهدئ ل ئ ،د  دئنا 
 هادمدت قادودا،ااد فلقة  جده داة      خلاتا نقلوفله ل ، ن اباادطدئنا 

ريسووي ال اادخب 
َ
  وو ، عثبوواُن بوون  وو يٍد الوودارمي، لووه كنوواَان مريووهقران:  الووردُّ علووئ اشهبيووِة والووردُّ علووئ ِبرْيووٍر امل

 هامسة  
 القئ: ب 

دحا  لد اا      ذداك الآلحدئ:ايُّ الا دظاد ل ال ئنا   ِا   دا اظلل إاىلد مدئ يفا عد
دحا  ِا  الاوداملاحا الاُبلاهدئنا  ماحا :د اه مدئ قدئلد  اجله يُّ ابا       ااقالا الصا

  دا اظلل إاىلد تا اكد الرتاج ا مدئ الاذاي     يفا مل  اهدئ إانا ك تد ذدا ،الفئنا 
لدانا  ْا   دا اظلل إاىلد مدئ قدئلد  الطاُبدايُّ يفا     ال الاحا الاذاي هود ، ادك  نا

 عد،ِنا الاْدقاد د ال ائفا ايا الاللكئ    
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لكاِعيَّ ال دخب   الالَّ
 القئ: ب

ميدئنا  لد اإلاا عا ِداادد اند  عد،ِنا الاْدقاد د ال ائفا ايا الاللكئ     ئايا اسل
  ضئما   مدئنا  ا ظلا إىل مئ قئلد ل ،د  ل اْللاى     التد يُّ يف إ

 ذاك الذي هو عئمبل الرتردبا  ا      تلهدبا مما ٌح مكل ا لِئنا 
ُِّ اةا     الاكلُبادى نل ددا دئٌن هلود الطاُبدداينا     دا اظللا إىل مدئ قدئلد  يفا ال

اى       ا،دن مط   كاداُّهل  ذل  شئنا  ل  دا اظللا إىل مدئ قدئلد  شدخ اْلا
تئنا  لاهل محا حتل فا ذاي ُبل   ا ظلا إىل قو ا الطِئ ي ا الل املدن      عجا

ْللنئنا   ين قدئئاال ال ي عمو مكل  هلود     اماح الآئقاالا   دكدذدلاكد القدئملا
 قا قدئ د يفا متهدااه  :نئئل       دال الاحا مدئ فاد ا ج يُّ مادددئنا 

تادودى     لك ا  انتوىلد ، ن اْلكوانا   هدئ مدقًّئ ، ن الا دلاشا انا  يفا ماد اضا
م الاِتا زا ادت ، ن الاقللا نا  عتن متقل لا الا ل لو ا  عمطلد    ا      الا

اشهبوويُّ يقووقُل: ا وونقع، الووالُم زاعوودٌة، اممسووُل: ا وونقاث، فووزادوا الًمووا يف أتويِلهوو ، قووالقا: ا وونقاث علووئ ال اادخب 
  ال رش: ا نقع، دهَّلقا فيها الًما،  عِد البيت

 القئ: ب 
م الاِتا   زا ادت ، ن الاقللا نا  عتن متقل لا الا ل لو ا  عمطلد ا      الا

 مح ع ج   شدَتا  دذدا يفا كتآا      ابد  سدحا كدئ دت لد ل ،د ئنا 
،   مدئ   ا ظلا إىل قو ا امحا كدالا

بٍ ال دخب   ُكالَّ
 القئ: ب 

ي م  سل ط الا اللرحا  ا ظلا إىل قو ا امحا ك ،   مدئ      قضا  الا
دح  ،ق       محا قدئ د قدو د الزُّ :ا  الآهتئنا  ِا لاجا مح ال ااقال الصا  عدخا

 لدداسد اإلل ل مااخل  يفا خ اقا ا     عد  خدئ:ج  مح ني دةا اْلكوانا 
ت واع هُ، نو ا هوارٌع عون ُمقِ وِب ال قوِل والريورِ :    ال داهول ال واو وال -ت واع–ي و  مون قواَل:   َّوه ال دخب 

 روُ ه عن ُمق ِب النقِل فظانٌر، فإنَّ النصقص ُمنظاِفرٌة يف  عباهللا علقِق ِه وا نقاعِه علئ عرِشه   ما ه
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و ما من  هة ال قل فإنَّ ما ليَس يف داهوِل ال واَو وال هارَ وه نوق يف احلقيقوِة لكُبوه يف ال قوِل ال ودُم، موا لويس 
ْنَوواٌن َعِظوويٌ  }ُ وويف داهووِل ال وواَو، وال هارَ ووه نوو ا ال يكووقن مق ووقًدا  ُْ ونوو ا ٌوونٌي بووني  [16]النووقر: ْبَحاَ َن َنووَ ا 

َُني؛ كيف يكقُن الرييُء ال داهَل وال هارَع؟! ن ا ال يكقن!  عِد البيت   هرع من    قي
 القئ: ب 

دح  ،ق       محا قدئ د قدو د الزُّ :ا  الآهتئنا  ِا  عدخلاجا مح ال ااقال الصا
 خ اقا ا     عد  خدئ:ج  مح ني دةا اْلكوانا لدداسد اإلل ل مااخل  يفا 

ريا  التهذ با قدو د مد دئين ِا ْا   دا اظلل اىل مدئ قدئلد  الطاُبداي  يفا ا      ت
 ِقْف علئ ن ا البيِت   يش اقي؟ ال دخب

 ومسْلنا  لف و رب باعة وتس ة وعالعقن - لسَن ه  لين-اقي القئ: ب 
 وثهر فصل ك ال دخب 
 وتس قن  نةالقئ: ب 
 واآلن ك ؟ال دخب 
 - لسَن ه  لين-تس ة وعالعني القئ: ب 
 تس ة وعالعنيال دخب 
      اقي تقريًبا  ب ة ومخسقنالقئ: ب 
 اقر  شقي عريان تصري قسبة ال دخب

 القئ: ب 
ريا  التهذ با قدو د م دئين ِا ْا   دا اظلل اىل مدئ قدئلد  الطاُبداي  يفا ا      ت

ئنا  دا اظللا إىل مد  ِد  ئ قدئلد  يفا نلو:دة ا      ع،لافا مدعد ط   دمدعد نلآا
رياه  دال الاحا ابإلمِئنا  ِا ْا   دا اظللا إىل مدئ قدئلد  الاآادغدوايُّ يفا     تاد

 يفا نلو:دةا اْل،لافا ،ا اا االنتوا     فادهدئ  ديفا اْل ىل ماحد الاقللا نا 
 ؟ يش؟ ويف اموعال دخب 

 ْل ىل ماحد الاقللا نا القئ: ب  ديفا ا
  يش قاَل؟ اموع: يريُد  البقرة  نَق  فسَّرونا عندَك  البقرة؟ال دخب 
 اي َّي شيخطئلبب 
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يً ا ُُثَّ اْ نَوَقاث ِ َع السََّباء َفَسقَّاُننَّ ي   ال دخب  ٌَِ  [29]البقرة: }ُنَق الَِّ ي َهَلَق َلُك  مَّا يف اَمْرِض 
 القئ: ب 

 مدئ قدئلد  ذل  نل اة       دقالداءدة  ذداكد اإلمئمل الااينا   دا اظللا إىل
تل ا مح مددائنا    كذاكد نل اةل اْلعآهئين ا عيب     ال دخا الل املدن اسِل

  ا ظلا إىل مئ قئلد  امحل نلل ج      ذاكد الآِلل اخلاضد ُّ ال ئف يُّ الثئينا 
  اخلريا الل املن ال ُّ  ئنا  ا ظلا إىل مئ قئلد  ، د ل اْللاى     ع،ِنا عاب

  كتئمل  يف الْق ا  هو مدئ ل       لآاي مكئ تد  ماحد اإلميئنا 
  عْد ن ا البيتال دخب 

 القئ: ب  ا ظلا إىل مئ قئلد  ، د ل اْللاى     ع،ِنا عاب اخلريا الل املن ال ُّ  ئنا 
 "النُّ بان فسَُّرونا:   بق لنيفةال دخب 
 ]     [طئلبب 
 مق ] ليس[ الن بان؟! ال دخب

 القئ: ب يف  ِحة "ال  لان"هلل  ، اان ه ئ "ال   ئن" 
ٌُقه ال دخب  طيب، فسَّرونا  عبران   يش تر

 عبران : قريٌة يف اليبنِ طئلبب "
 نا؟ طيب، عبران  يش قالقا؟ فالن من نق؟هلل اترك ال بران ال دخب

موون  عبووران  قريووٌة يف الوويبن، شوويُخ     وود ال بوورايقوواَل:  بووق احلسووني أووا بوون  ، ا وورِي بوون  وواو بوون  طئلاابب 
ًا ورًعا عارفًا الفقِه واممسقل   الرياف يِة يف اليبن، ُوِلَد  نة تسني ومثا ني و رب باعة، كان  ماًما زانًدا هريِق

 ي   عندَك  النُّسُخ  يش؟ال دخب 
 عبرانطئلبب 
 قال  يش؟ يف  سخة ك ا وك ا ال دخب 
 يف  لف واء ال بران فقطالقئ: ب 
 طيب، كبِقْل، ب ده  ظنُّ جيي   بق لنيفة  جييُء ب َده ال دخب 
  ]     [ النسخنني ن ي الن بان حتريف طئلبب 
  هالص واضح،     َّي لسنيال دخب 



يخ عبدالّرحمن بن ناصر البّراك  هـ 1439
ّ

 مؤسسة وقف الش

 

 7 اللجنة العلمية | إعداد
 

 القئ: ب 
  كتئمل  يف الْق ا  هود مدئ ل       لآاي مكئ تد  مح اإلميئنا 

ُِّ حا   الِت قاا ع افد     ال   ئءل ابْلَث:ا  القل نا  ا ظلا إىل ال
آئنا   زاددت ، ن اسائئتلا م هئ ملْلدًدا     ع َفد مح اخل ِلد يف ابِل

 م هئ ْلراد ،ااٌة موجودٌة     فد ئ :نئئ ل  إىل اإلخوانا 
  الالءا يف مل حا التصئ دفا الاِت     شلهلدتا ف  ا حتتجا إىل ملِآئنا 

صونَّفاهللِا، ال ين مسال دخب 
ُ
نوَُّفقا يف السُّنِة، منه  من مسنََّف ُمصنَّفاهللٍا ُمفردٍة ككناِب  السُّنَِّة  ونَي عودٌد مون امل

وووونِن ،  وووونة  ضووووبَن  السُّ وموووونه  موووون  كووووَر نوووو ا البوووواب ضووووبَن كنوووواٍب مثووووَل   ، داود  وغووووريه، عقووووَد كنوووواَب  السُّ
 والُبخاريُّ  كَر كناَب  النقليد  يف الصحيِح وغريِه 

صووو
ُ
اُب -نِقفقن يف نووو ا البووواِب مووونه  مووون مسووونََّف ُمصووونَّفاهللٍا ُمفوووردة، ومووونه  مووون  كوووَر موووا ين لَّوووُق ْووو ا البووواِب فامل

 ضبَن ُمؤلٍَّف  امنٍي  -امااِء والصِقفاهللِا و عباهللُا ال لققِ 
 القئ: ب 

  الالءا يف مل حا التصئ دفا الاِت     شلهلدتا ف  ا حتتجا إىل ملِآئنا 
 :ارًآئ     فدهئ جياُّ فدهئ هلادى ابريانا  فكثريٌة جاًّا ف حا  كل 

ئ ه  مئفاظلوا اإلنالما ال     ععِئ،د جه   مئفظلو الكلْلانا   ععِئُبل
  ه ل ال جومل لكل ا ،آا  نئئل       آغي اإلل د  ج اةد ابدوانا 

واه ل  را قلطائعل الطل قا     عئ ٌة تا،و إىل ال ريانا    نا
ًْئ     مح م آ ي    اما  مض ئنا  مئ يف الذ حد مكدتل ، ه     

منَّ ا صووقَم يققلووقن: نكوو ا  ووبيُل احلنابلووة، و  ووت لنبلووَي َّي ابووَن القوويِ ، نووق يقووقُل: كوول اللووي لَكينووا  ال اادخب
 عنه  ما فيه  لنبلَي، ي   ال بدَّ يريد ٌهقَر من  كرَ 

ًْئ  القئ: ب مئ يف الذ حد مكدتل ، ه    
ي   ال ين  كرن   هريًا، والَّ ] م[ نق  كَر يف اموِل عدًدا،  كَر اإلماَم  ُحد، وابَن  ث ًفا، اللظ ث ًفاال دخب 

َ   َّه يُريُد من عدَُّن   هريًا    اإلماِم  ُحد، و مسحاَب  ُحد، ولكن الِلْظ كلبَة  ث ًفا  تبنيَّ
 القئ: ب 

ًْئ     مح م آ ي    اما  مض ئنا   مئ يف الذ حد مكدتل ، ه    
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 هل   را شد ةل عرا      فأعولل   ععوْلل  ندائنا مل ك ُّ 
  مذاكد يف كتب  ْل  قاا علاملوا      عخلو ال ا ئ ةا مئ ل ل ،د ئنا 

 الِ بايِة، زين ال دخب 
 ال د ئ ة     طئلبب

 اي، الَ باية ال دخب 
 مُبقطٌة الفنِح والكسرِ القئ: ب 
 اي مساير، ال أبس ال دخب
 القئ: ب

 عتظل ُّه  لْظداًة جه داًة      مثلد اب ريا تلقئدل ابْل:نئنا 
ي وو :  تظوونُّه  قوواعلقن النفووقيِض، و نَّ  صووقَص القوورثِن يف اِب  اوواِء ِه ومسووفاتِه  لفوواٌ  ال م ووَ  هلووا، ال اادخب 

وال يفهُبها  لٌد وال تُوَندبوَُّر، ي   ُتصبُح ال فاعدَة فيها، وال يُهنداث ْا، وال يننفنُي ْا من يقرُؤنا،  ِعوْد  تظونُّه  
  لفظيَّةً 

 القئ: ب 
 كد ملا  را ه ا     عهلل ال قو ا  عِةا اْلذهئنا مئشدئهل ل مح ذا

 فئ ظلا إىل تقل لاه  ل  و اها     ابل قلا  اس قو ا  الُبهئنا 
ن ،قٌل ابل صوصا ملؤ اٌا      ملؤ اٌا ابس طقا الدوانين  ،قالد

  را مئ انتودَّي  لح  تالقددئ     مَت ت دبد مْئ:قل الغالابنا 
  ُمسوونحيٌل  ْن يلنِقووي نوو ان ال:ريقووان: طريووُق موون يُ ووقِقُل علووئ النصووقِص، وعلووئ امل قووقِل رُحَووه ه، ي ووال اادخب 

  الصحيِح، ومن يُ قِقْل علئ من:ِق اليقانِن، والنظرَّيهللِا الكالميِة والفلسفيِة   عِد البيَنني
 القئ: ب 

ن ،قٌل ابل صوصا ملؤ اٌا      ملؤ اٌا ابس طقا الدوانين  ،قالد
 تودَّي  لح  تالقددئ     مَت ت دبد مْئ:قل الغالابنا  را مئ ان

  ع ننا   يش ب ده؟ال دخب 
 القئ: ب 

 عفتقذافلون ع الءا مل عمل ئفده      مح نئدةا ال   ئءا كلا زمئنا 
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 ابجلهلا  الت آد ا  التجِد ا      التآا عا  التض دلا  الآلهتئنا 
ِال ه ل   حوةا ال دطئنا َّي قومد ئ عاا يف إنالماك      ال تْل

ل ا مبصلعا مح خالد     ماحا قآ اك  يف هذها اْلزمئنا   َّي قومد ئ ا،تُبا
ئْلل       قتئْلل  ابلزُّ :ا  الآلهتئنا   مل  الغاحا ، اه  كذُبل    ل

ُِّ طئنا   كالا  ال التالدسل  الت آدسل     ، اد ال ئسا  ابلكائما  ال
 ؟- لسَن ه  لين- قْف ننا 
 ؟ يش ب دهال دخب 

ا ْل  ، اد ا ك ئفا رطئئاه       القئ: ب  ماد
  وكالُم الرييِخ اهلرَّاس طيِقب، فيه تقضيحاهللاٌ     اي  ِقْف علئ ن ا، اقر  ال دخب 

 
  له  ال ه،  لسَن ه  لين  الالقئ: ب 

ؤلُف 
ُ
 :-رُحه ه ت اع-قاَل امل

لا ،آاا اّلل  مح اإلمئم ُِّ اةا(  هو كتئٌ، مئفٌل حبلجدجا عهلا  ماعد اسلؤل افل ه ئ مذكا عرا مح م آلهلل  ل  كتئ،ل )ال
ُِّ ةا إىل رئدا مح ز ا   هو م هوٌ:  ُِّ ةا ، ن ال ُّْئةاهلل مث ذكلد ني ًة مح عئ ةا ال  ال

هلل  كتآلا  كائن ْلائ عثاٌل ف اائٌ  يف زلزلاةا  :-رُحه ه-وقاَل   م ائءا ع  ل مح ذكلد ه ئ هود ،ث ئنل مح نا دا  الااا:مي ا
هلل  كاا ا يف تاالاج ا عموامااا  مااح رصاااة   هلل  الآحاائ:يُّ عاائمبل الصااِدحا ال ْاائةاهلل ، اااد ِهو:اهاائ يف ،اائملا اسطآو،اائتا

 ل  ُّْئةا  
ب هااو اإلماائمل عمااو القئناا ا الطااُبي ا عمااال عئ ااةا ععااِئ،ا ال اائف ي ا  لدكاائئايُّ  لاا  كتاائٌ، يف  -:راا  اّلل  - الالا

ُِّ اةاهلل  هود مح عجل ا   الكتبا ال
هلل كئند إمئًمئ ل  ئف دةا     ب هود اإلمئمل إمسئ،دلل مح   ا  مح الْضلا  التد يُّ

ب هو عمو ، لهلل  ل  كتئٌ، يف اْلعو ا    الط  د اكايُّ
هلل  لاا  كتاائٌ،   الطِاائ يُّب هااود عمااو ج ْاال إماائمل اب ْدااةا يف  قتااا  يف ابااا ةا  الْقاا ا  م لفااةا عقااوا ا الِاا فا

ٌة  ْدٌس "ال قداةل الطِ  ئ  ة"  ْلئ شل ٌح ،ااا
  الآئقالينُّب هو القئملي عمو مكل  اْلش ليُّ ل ل كتئ،ل "الت هدا" 

مدةا   ب  هو مح عئ ةا اسلتك  ا الهلل  إمئمل الطئئْةا الكلالا  ،  ع ا ل مح ذكلد ه ئ امحل كلالا
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  الطُبيُّب هود اإلمئمل   ا مح جل ل هلل إمئمل عهل التِْريا 
ُِّ ةهلل  قا اجت  دت ، ن ت ق اي تِْرياه ابلقدآو ا  الآغويُّب هود  داي ال ل مح مِ ودهلل  ل  ابِل
    خت د اسلؤل افل 

املقصوووقُد  نَّ قووودماَء امشووواعرِة يُثبنوووقَن علوووقَّ ِه، وا ووونقاَءه علوووئ عرِشوووه، ي ووو  علوووئ مووونهِ   ، احلسوووِن ال ااادخب 
ُرون  نوو هِق

ُ
ووا املوورَخ امل ، و فووَي  -نوو  الوو ين ملَووقا َمنحووئ النُّفوواةِ -امشوو ريِق، ولكوون  اَّ وتُووبََّن موو نُبه   فووَي ال لووقِق

 نقُح  ع النفقيِض، منَّ فيه ختلًُّصا من اإل كاِر عليه  لقيقِة اال نقاِء، ويغلُب علئ كثرٍي منه  اش
 

هلل إمائمل ال ائف دةا يف  قتاا هلل   احل  ب  هاو عماو ال آائسل اجلا ابئفاالد ابماح نلال ج  ِ ا القئ: ب  خت د اسؤلفل هذا ال
اا ِا داالل القاائ: د إىل الكتاابا الااِت ناالددهئ اسلؤلاافل إذا ع:ادد االط اااالعد ، اان ماائ فدهاائهلل لااريدى م ْ   إنياائعد ناا فا  ل

اْلمااةا  عئ اتاهاائ ، اان هااذها اسقئلااةا د ند  كااري هلل مااَتا ال  غاارتا مت آدِاائتا عهاالا الت طداالا  شلااآدهاه  الْئناااةلهلل 
هلل الاذ ح ها  عك الل هاذها  ِا  مئ  نعد هؤالءا اْلئ ةا اْل،الما ِدعا كلُّ مؤمح  انعح  ل ْ  أت  الِتا  الآئ:دةلهلل ف د

 هئ د ً ئ   ِأ ل اّلل د عنا  لوف اقد ئ الت اآئعا نآد اه  مب  ا   كلما  اْلمة ،ا ً ئ  ، اًل  ع:ملدئ
  ا نهئ ال دخب

هلل  :-رُحه ه-وقاَل القئ: ب  ُِّ حا  اْلَث:ا  تِْريا القال نا م اد عنا نلدد اسلؤلفل هذه اسلص اْئتا الكثريةد يف ال
ةل القطا داااةل مااح ، اا -نااآِئ د - ماالاد تضاائفاللدهئ ، اان إثآاائتا عااْةا ال  ااو ا لاا   ااد  ال صااوصل الصااْل ن ماائ تقتضا

ب عنا ععِئ،د هذها اسلص اْئتا ه  حبق   ر ةل اإلنالما ابئفظوند لا هلل الاذ ح  :دد فاده   ُِّ ةاهلل قئ د الكتئ،ا  ال
ااحا كاال ا )اْلثاالل القئئااللب  ْلااون ، اا  حتل اافد الغاائلالهلل  ا تِاائ د اسلآط ااالهلل ْ االل هااذا ال  اا د ما  خد دااف  ،لا لداا هلل   

جنااومل اْلاااى  هتااااي ُباا  كاالُّ ناائئل  إىل اّلل اهلل  آغاااي :املااوا د   -:ملاايد اّلل  ،اا ه - هلاا ا   أت  االد اجلاائها ل(
  جد ااتد  

هلل فهلاا ا قلطاائاعل طل  ااواه  مااحا عتآاائعا جهاا    شااد تا  مااح عهاالا الت طداالا هلل  صاااُّ ن ،ااح نااآدلا اّلل ا ابقاااةد  عمااائ نا  ااق 
هلل   ِن إىل اْلنآئ،ا اسلوجآةا ْلئ مح اسل قا  الت طدلا  اإلبئدا  ئ ،اودًجئهلل  ه  عئ ٌة تا،و إىل ال ريانا    آغلوَند

هلل ع ااا  لاادس يف الااذ ح مكاان     قااو ل اسؤل ااافل :دًّا ، اان خصااوما اب ئم ااةا الااذ ح  تاه ااوَند  ابب ااوا  التجِااد ا
اائ–قااواْلد هلل  ناالدد ملصاا اْئِتا  ع ًْ هلل اسلتاْقلااون م اا  يف م آ اايو  امااٌاهلل  لكاا اه  مااع ذلااك هاا  شااد ةل عرااا -  

فإنا اْلعو د ال  ِعل عمٌا اخلالفد فدهئهلل  ك  ةل عهلا ابق ا فدهئ ملتاْقٌة ك ئ عالاملوا نيدً ائ ماذلك  هللاْلعو ا 
 يف كتآاه   
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  ل كالل اسؤلفل ، ن هؤالءا اجله دةا :مدادهل  هؤالءا اْلئ ةا الكآئ:ا ابْللقئ،ا ال  د ةا مثلد قوْلا ب عَنا  "لْظداٌة" 
هلل  ال  ت  اقلون يف فه ا مئ حتت  ل  مح أت  الت      وند مذلك عَنا   قْوند   ، اد ِواهلا اْللْئظا

 ن ا كالُم ا صقمِ ال دخب 
اائه   هلل  مئشد اا  مااح طاغاائمد ال اائسد ااو ٌة"    لااون عَنا هلل  "مد د اا  "جدها داااٌة"  ِااآًة إىل اجلهاالا -القاائ: ب  قااوْلا ب عَنا

ُِّْهئءاهلل  سزا اْلرآدئءا  -:ملي اّلل  ، ه  هلل مل ه  عهلل ال قو ا اللاجِاةاهلل  اْلذهائنا الصاِدِةاهلل مح مقئلةا ال
تقد ةا    الْاطلةا الِ د ةا اسِل

اااو ا ، اااوماه هلل  جاااودةا عذهااائَنا هلل إىل تقل ااالاه  ل  اااو اه  :-رُحوووه ه-وقووواَل  ااالاتد دلاااداًل ، ااان مسل –فااائ ظلا إنا شا
لل الِاا د ل اسلؤ اااال ابل صااوصا مُباهاالا ال قاالا  ال قاالا   لكااحا ال قاالد الااذي  ِاات   و د  هااو ال قاا -نااآِئ  

ةاهلل ال ،قلد اجله دةا اسلؤ  ااا مقضئَّي اس طقا الدوانين ا الْئناةا    الصْل
مث   تْتل اسلؤلفل إىل هؤالءا اسلجرتئال ، ن عئ ةا الِ فا مقئلدةا الِوءا فدقو ل ْل ب عفرتملون هؤالءا مماحا ذكلاان 

 زمئن  مبئ ه ا م ا  مالاٌء ماح اجلهالا  الت اآد ا  ررياُهائهلل  ال تتقاوند اّلل د يف  عمل ئفده  مح نئدةا ال   ئءا يف كل ا 
هلل كاأ اك  ملا ت تاُبل ا مبصائ:عا ماح قاآ اك   إنالمك  الذي عفِامتلوه م وامالا اْلاوى  ال صاآدةا  ردااةا ال ادطئنا

آااد،اه  ابلتاالدسا  الت آادسا ، ااد مح اسائ:اقال الكائذمال الاذ ح مل  لغاحا ،ا ه  كاذُبل   ز :لها هلل  ال تال جيله  ل
هلل  اائما  الِاالطلاهلل  كااأنا ال ادخد  ل ااريل ماذلك إىل مصاالعا اسل تزلاةا يف ،هاااا اخل دْاةا اسلتوك ااالا ال ئماةا  ، ااد ابلكا

 م اد مئ كئن ْل  مح عولة  يف ،هاا اسأمونا  اسل تص ا مح قآ ا ؟
  رل  يلُّ التوفدقا 

 ا نهْيَت  ع  يِق رق ؟  ا و لسنت  زاَك هُ هريً  ال دخب
  لسَن ه  لين، ا نهينا  ع  لٍف و رب باعة و ب قن القئ: ب 
 ويننهي بثالعة وتس قنال دخب 
  نة وتس قنطئلبب 
 هريًا  ن شاَء هُ  ال دخب
 يف ]يق د[ ب ُض ام ئلة  طئلبب
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 اْلنل ةب 
ئتا اب ئم اةاهلل  هاو قاا ذكالد اْلثالمدهلل  مالا،د ب  قو ل الِئئللب سئذا حتلاز اإلمئمل امحل 1س القد ا ا مح ذكلا ملؤلْا

 الكلمئين؟
 قاَل:  ث ًفا ،  ان قلُت: ي   اللي  كَرن   هريًا ما يَريد كلَّ من  كَره  جب 

 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
 ب  قو ل الِئئلل مح ال آكةاب هل كتئمةل الق  ا ل قا:ا تكونل إىل  وما القدئمةا فقطهلل  ال  لكتدبل مئ م اده؟2س
 عنَده امدلَُّة القرث يُة، نك ا، الكنابُة  ع قياِم الساعِة  ن ا ال ي  اَء، ن ا ما ورَد، فنقُف عنَد ما وقَفتْ  جب

 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
هئ حبضو:ا عمادهئ؟3س  ب  قو ل الِئئلل مح ال آكةاب هل  كونل ال قال ابطاًل إذا توىلا خئ ل اسلعةا ،قاد ز اجا
ال    ا وكَّله فنقعَّ هالص مسحَّ،  مَّوا بودون؟! ويبودو   وه   ا مسواَر مثوُل نو ا   َّوه ]    [ كيوَف ينوقعَّ ا واُل  جب

 ا وقنَي ن ا فإ َّه يكقُن إبْ  ِه ون ِه وكالٌة وامُب لاضٌر، يف الغالِب   َّه   
_________________________ 

ب 4س )الا  لاااوهلحا فاااإَنالحا ب  قاااو ل الِااائئلل ماااح ال اااآكةاب  :دد يف ماااا ة  يف ال ِااائءا الكئنااادئتا ال ااائ:َّيتا
 ؟-جزاك  ر خريًا-ف ئ توملدحل ذلك  م  وانٌت(

ِِ الصووحيِح: جب  و  َرُُهووا  سوواُء كا ووياهللٍا  -يقووقل عليووه الصووالة-فاِن موون  نووِل النوواِر )مسوون قووقُل: ورَد يف احلوودي
نوو ا نووق اللووي يف  مسووحيِح مسوول  ،  مَّووا لفظووُة )فووال نقُننَّ فووإذنَّ مل ووقانهللٌا  فووإن نوو ا لوويس يف روايووة  عووارَّيهللٍا 

 ققُل: ن ا مل قٌن،   مسلٍ  ، وال صاُة جيقُز ل ُنه  علئ اإلٌاِل، ال علئ و ِه الن ينِي، فلق ر ينا شارَب مخٍر ما
نو ا، ولوق ر ينوا امور ًة ُمنربقَِ وًة ال  قوقُل هلوا:   وِت  -مسولَّئ هُ عليوِه َو ولَّ َ - و  ققُل: ل َنن ه، فقد   كوَر النو ُّ 

نَّ مل ووووقانهللٌا   قووووقُل: ل ووووَن هُ الكا ووووياهللِا  مل ق ووووة  و ل نَووووِن ه، ال، فووووإْن مسووووحَّ نوووو ا اللفووووُظ: )فووووال نقننَّ فووووإذَّ
ُ وال خنصُّ والدًة منهنَّ ب لن  ال ار   َّيهللِا بس، وال  ُ نيِق

__________________________ 
ِااف  يف قِا   راريا قِا ا هلل  نادل طاد  مآ غًائ 5س ب  قو ل الِئئلل مح ال آكةاب ط ابد شاحٌ  خاماًة ماح ملو

 مح اسئ ا ، ن هذا ال  لا فهل هذا جئئٌز شلً،ئ؟  
ا رشقٌة جب   ال ي يبدو  ذَّ

 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
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  الاد    ل تُبل ،ئقًّئ؟ ب  قو ل الِئئلل مح ال آكةاب هل ز اجل اللجلا د ند ،  ا 6س
  ا و يكوْن لوه عو ٌر مسوحيٌح ]     [، والَّ ]لكوون[ اممسوُل  نَّ نو ا مون اممووقِر الوُ ينبغوي  طوالُ  القالووَدين  جب

عليها،  الَّ   ا كان نناك عو ٌر والَّ ] و[ فيوه  ُهواٌل للقالوَدين، وعودُم ُمبواالٍة ْبوا والنقواٍر هلبوا، ينوزوُع وال ي لوُ  
 كْن  ْن كاَن له ع ٌر والسَّاعُل و ي كْر له ع ٌر يف عدِم ِ طالِ  والَديه علئ لالِه والَداه، ل

 القئ: ب  هود قئ د كذلكب ع  إذا كئند  الااه ال  لرآئنا يف ت كد اسلعةا ل   تز اجدهئ؟
ووا نوو ا احلووال يُنظوور فيهووا، مثووُل نوو ِه اممووقِر حتنوواُع  ع  ْن يسوو َل اإل سوواُن ُمبا ال اادخب ًُ شوورًة، مووا  وودري مووا  ي

احلامُل لقالَديه علئ عدِم رضاُِها بزواِ ه من ن ه املر ة؟ ما  دري! فاممُر فيه  ٌواٌل ولويَس بقاضوٍح، فوال  كون 
ن لِققة ْ ا املقضقِ  

ُ
البساهللِا امل

ُ
 احلكُ  ا :ِ  والصقاِب علئ ما وقنَي، م َّه كبا يُقاُل ال   رُخ امل

_______________________ 
اي لدكاوند  كاداًل لتز جياايهلل فهال اماحل ،  ااي  كاونل ب 7س هلل  ،  اي  كال اماحد ،  ا تقو ل الِئئ ةلب  الااي ملتوَفا

 مبثئمةا الويل ا يل ،ح القئملاي؟
اي    ، اي    ، ما دام عبُِّن نق وليُِّن  ظرًا  ع وفاِة والدِك، عبُِّن نق القاعُ  مقاَم  بيِن، وموا داَم   َّوه جب 

 ه فهَق يققُم مقاَمه، فيصحُّ البِن عبِقِن  ْن يُزوِقَ ِن وينقعَّ ال قَد وكياًل عن  بيه وكَّل ابنَ 
_______________________ 

 


