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 .للعاملني على املبعوث رمحة   الم  والس   الة  والص   ،العاملني رب   لل   احلمد   ،العاملني هللا رب   القارئ: بسم  

 هللا عليه: م رمحة  القي   قال ابن  
هتدى هبم فَ َقاَل تَ َعاََل ِف  ي   م أَئ مَّة  هَ ه َأن جيعلَ س ْبَحانَه  على عباده اْلم ؤمن نَي الَّذين يسألونَ  َوقد أثىن هللا  

َفات عباده: تَِنا قُ رََّة أَْعُُيٍ َواْجَعْلَنا لِْلُمتَِّقَُي إِ  ص  الفرقان: ]َماماا ﴿َوالَِّذيَن يَ ُقوُلوَن َرب ََّنا َهْب لََنا ِمْن أَْزَواِجَنا َوُذر َّيَّ

ِف   قَاَل اْبن َعبَّاس: ي هتدى ب َنا ِف  اْْلَْْي، َوقَاَل أَب و َصاحل: ي  ْقَتدى هب داان، َوقَاَل َمْكح ول: أَئ مَّة   ،[74
 هبم. ينَ د  قني مقتَ ني ابملت  ُم َاه د: اْجَعْلَنا مؤت   الت َّْقَوى يَ ْقَتد ي ب َنا املتقون، َوقَالَ 

 اجعلنا؟ الشيخ:
ْي على من مل يعرفْ  قني مقتدين هبم، وأشكلَ ُم َاه د: اْجَعْلَنا مؤتني ابملت  قال القارئ:   رَ دْ قَ  َهَذا الت َّْفس 

وع مَق علمهْم، َوقَاَل: جيب َأن تكون اْْليَة على َهَذا الَقْول من اَبب املقلوب على تَ ْقد ير:  الس لف   فهم  
 مقلواب  على َوجهه. ن يكون َشْيء  َواجَعل اْلم تَّق نَي لنا أَئ مَّة، ومعاذ هللا أَ 

على  ه ُم َاه د  َوَهَذا من َتام فهم ُم َاه د َرمَحه هللا فَإ نَّه  ََل يكون الرجل إ َمام ا ل ْلم تقني َحَّتَّ أيمتَّ ابملتقني، فنب  
 أَئ مَّة   اْلم تَّق نَي من قبلهم فيجعلهم هللا  لف م ابلسَّ ه  َوه َو اقتداؤ   ب ه  َهَذا اْلَمْطل وبَ  َهَذا اْلَوْجه الَّذ ي ينالونَ 

القلب ِف  شيء، َفمن  لَْيَس من اَبب   ،هاْلَفهم ِف  اْلق ْرآن وألطف   قني من بعدهْم، َوَهَذا من أحسن  ل ْلم ت  
ه  .ه ائتمَّ ب ه  من بعده َومن َمَعهل السُّنَّة قبلَ ائتمَّ ِبَ 

َمام   :َومل يقل واجعلنا ل ْلم تقني أَئ مَّة، َفقيل }إ َمام ا{ووحََّد س ْبَحانَه  لفظ  ََنْو َصاحب  ع آمِف  اْْليَة ج   اإل 
 .وصحاب َوَهَذا

 يش؟ا الشيخ:
َمام   :َفقيلالقارئ:   .ِف  اْْليَة جع آم ََنْو اإل 
 آمٌّ. الشيخ:

 القارئ: جع  آمٌّ َنو
 نعم. ،مجُع آم ٍ  الشيخ:
 أحسن هللا إليكم. القارئ:
 نعم. الشيخ:

َوف يه ب عد  َولَْيَس ه َو من اللَُّغة اْلَمْشه ورَة  "اْْلَْخَفش"حاب، َوَهَذا َقول ََنْو َصاحب  وص  القارئ: 
 .املستعملة اْلَمْعر وَفة َحَّتَّ ي  َفسَّر هبَا َكاَلم هللا
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َمام ه َنا مصدر   :َوقَاَل آَخر ونَ  أمَّ إ َمام ا ََنْو َصاَم صياما  َوَقاَم قَياما  َأي اْجَعْلَنا َذوي  :م، ي  َقال  ََل اس اإل 
َا قَاَل  :اء  فر  َوقَاَل ال .من الَّذ ي قبله َوَهَذا َأْضَعف   إ َمام   ﴿ِإَّنَّ على ََنْو قَ ْوله  َومل يقل أَئ مَّة   }إ َمام ا{إ َّنَّ

َلِمُيَ َرُسوُل َربِ    .َومل يقل َرس وََل   ٱۡلعََٰ
 نعم. ،متام هذا هو الوجه الشيخ:

 
د  القارئ:   ل الشَّاع رمع لَقو ب ه  اجل امل َراد   َوه َو من اْلَواح 

 لَْيَس يل ِبمْي ( العواذلَ  إ نَّ  ..يت.المَ ردن مَ )ََي عاذَليت ََل ت  
 َأي

 أبمرِي؟ الشيخ:
 .َأي لَْيَس يل ِبمراءالقارئ: إي نعم، 

 ؟العواذلَ  أي َلسَن، إن   الشيخ:
 إ ن. ..ََي عاذَليت ََل ت ر ْدَن مالميت.القارئ: 
 يش؟اال ال  الشيخ:

 .القارئ: َل ت ر ْدنَ 
 تُرِْدَن؟ال  الشيخ:
 إي نعم أحسن هللا إليكم. القارئ:
 من اإلرادة؟ الشيخ:
 إي نعم. القارئ:
 ها. الشيخ:

 إ ن العواذل لَْيَس يل ِبمْي . ..مالميت. ردنَ القارئ: ََل ت  
 

ه  أن   ما يستقيمُ  اهرُ لسَن يل، الظ   العواذلَ  ليس يل، إن   العواذلَ  إن  ليس يل، لسَن يل،  العواذلَ  إنَّ  الشيخ:
 يل أبمرِي، نعم. لسنَ  العواذلَ  لسَن يل، إن   العواذلَ  سوة، إن  الن ِ  كذا: لسَن يل، لسَن وهذا نونُ 

 .َأي لَْيَس يل ِبمراءالقارئ: أحسن هللا إليكم، 
 نعم. الشيخ:
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َوال   أحسن   َوَهَذاالقارئ:  د   هم على َطر يق  بَ َيان، َوه َو َأن اْلم تَّق نَي كل   إ ََل مز يد   ه حْيَتاج  أَن   غْيَ  اْْلَق ْ  َواح 
د  ه  ومعبود   د   كتاب    َوأَتْ َباع   م َواح  د   َوَنب    َواح  د   رب    َوعبيد   َواح  د  ، فدين  َواح  د  ونبيُّ  هم َواح  م وكتاهب   هم َواح 
د   د  هم ومعبود   َواح  د   م إ َمام  له  م ك  فكأن   َواح  اْلم ْخَتل فني الَّذين قد  ة  ، ليسو كاْلئم  مهَ ن بعدَ مَ ل   َواح 

َا ه وَ ئم، فاإله  م وعقائد  ه  م ومذاهب   ه  ق  اْختلفت طرائ   د   ء  مبا هم َعَلْيه  َوه َو َشي تمام إ َّنَّ َمام ِف   َواح  َوه َو اإل 
 احْلَق يَقة.
 فصل .

 إىل هنا بس. الشيخ:
 أحسن هللا إليكم. القارئ:
 ما قرأت؟ اقرأ. ال إله إال هللا، وش أولَ  الشيخ:

 
م أَئ مَّة ه  ه َأن جيعلَ على عباده اْلم ؤمن نَي الَّذين يسألونَ  سبحانه هللا تعاَل، قد أثىن هللا القارئ: قد أثىن

 هتدى هبم.ي  
 هللاِ  سؤالَ  أن يكونَ  نُ يتضم   عاءَ هذا الد   ألن   عاءِ الد   من أنفعِ ص خالص، ال إله إال هللا، هذا خال الشيخ:
 اا. من كان تقي  قُي إال  إماماا للمت   ه ال يكونُ قُي، ألن  ه من املت  عبدَ  أن جيعلَ 
يقتدي بنا  وقدوةا  قُيَ مت   وهو أن نكونَ  قيُي، ولكن هذا فيه زَّيدة  اجعلنا من املت   اللهم   :نيتضم   عاءُ فهذا الد  
من اقتدى  أجرِ  لُ ثْ له مِ  كانَ   قدوةا  ه إذا كان العبدُ ، وألن  قُي إماماا قون، واجعلنا للمت  َّن، يقتدي بنا املت  من بعدُ 
 .قُي إماماا احلة، اجعلنا للمت  الص   األعمالِ  رِ قوى ويف سائِ به يف الت  

ه، وهذا املعىن قبلَ  قُيَ قُي وإماماا فهو ُمقتٍد مبت  للمت   قُي أيضاا، فمن كان قدوةا ابملت   دونَ قتَ م مُ أن   وهذا يتضمَّنُ 
قُي املت   إمامٍ  إىل تنتهي اإلمامةُ  ةِ يف هذه األم   م، حىت تنتهي اإلمامةُ القي   ابنُ  هُ وشرحَ  اهد  إليه مُ  الذي أشارَ 

 م إمامُ ى هللا عليه وسل  صل   سولُ قُي مطلقاا هو الر  املت   ى هللا عليه وسلَّم، فإمامُ صل   د  نا حمم  ا، وهو نبي  مطلقا 
 قُي.املت  

 يف اخلريِ  ها تكونُ نفسُ  اإلمامة ، وهذه اإلمامةُ عالية   ة  بَ ومرت َ  سيادة   ةُ فاإلمامَ  فاإلمامُ  ،ة  سيادَ  ويف اإلمامةِ 
ُهْم أَِئمَّةا يَ ْهُدوَن أِبَْمرََِّن  ،يف بعض بين إسرائيل: وجعلنا منهم، وجعلنا منهم أئمة ، قال هللاُ والشر   ﴿َوَجَعْلَنا ِمن ْ

﴿َوَجَعْلَناُهْم أَِئمَّةا وقال يف إبراهيم وإسحاق ويعقوب:  ،[24]السجدة: وََكانُوا ِِبََّيتَِنا يُوِقُنوَن َلمَّا َصبَ ُروا  
َنا إِلَْيِهْم ِفْعَل اخْلَي ْرَاِت َوِإقَاَم الصَّاَلِة َوِإيَتاَء الزََّكاِة  وََكانُوا لَنَ   .[73]األنبياء: ا َعاِبِديَن يَ ْهُدوَن أِبَْمرََِّن َوأَْوَحي ْ



يخ عبدالّرحمن بن ناصر البّراك  هـ 1438
ّ

 مؤسسة وقف الش

 

 4 اللجنة العلمية | إعداد

 

نْ َيا َلْعَنةا  َويَ ْوَم اْلِقَياَمِة ُهْم ِمَن  ه:وقومِ  فرعونَ  رِ اآلخَ  وقال يف الفريقِ  ﴿َوأَتْ بَ ْعَناُهْم يف َهِذِه الد 
 .[42]القصص: اْلَمْقُبوِحَُي 

 أجورِ  كان له مثلُ   من كان سبباا يف هدايته، من دعا إىل هدىا  أجورِ  مثلُ  له أجور   يف اخلري حيصلُ  واإلمامُ 
، ال إله إال يف الشر   قدوةا  صارَ ، بُ ه املتسب  من تبعه، ألن   أوزارِ  له وعليه مثلُ  يكونُ  يف الشر   ه، واإلمامُ من تبعَ 
 هللا.
 

 


