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 للعاملني. على املبعوث رمحة   الم  والس   الة  والص   ،العاملني رب   لل   احلمد   ،حيمالر   محن  الر   للا   القارئ: بسم  

 يب وأمي.م أبى هللا عليه وسـل  صل   الشيخ:
 للا تعاىل. م رمحه  القي   قال ابن  القارئ: 
 فصٌل. الشيخ:

 فصٌل:القارئ: 
َماَمةَ  قَ ه س ْبَحانَه  عل  وكما أَن   لصرب  َواْلَيق ني اْْل   آَخرين: ألصلني   نةٌ متضم   فاآلية   ،ِف  الد ين ِب 
 ه.خلق   إ ىَل للا وهداية   ة  عو الد   :َأحدمَها

َا َأمرَ هدايت   :الثَّان    .مسل  ى للا َعَلْيه  و ه صل  ب ه  على ل َسان َرس ول   هم ِب 
 ل.األو   الشيخ:

 ه.خلق   إ ىَل للا وهداية   ة  عو الد   :َأحدمَهاالقارئ: 
 نعم. الشيخ:

َا َأمرَ هدايت   :القارئ: الثَّان    هموآرائ   مم ََل ِب  ْقَتضى ع ق ول   َوسل   ى للا َعَلْيه  ب ه  على ل َسان َرس وله صل   هم ِب 
 هم ب َغريأسالف   هم وتقليد  م وأوواق  وسياسات  
ا من هه أخذَ  األصليِ  شوف: هذينِ  ،[73]األنبياء: ﴿َوَجَعْلَناههْم أَِئمًَّة يـَْهدهوَن أِبَْمرََِن﴾ نعم، أكبه  هللاه  الشيخ:

 اين، نعم.الث   هذا هو األصله  ﴾أبمرَن﴿، له األو   هذا األصله  ﴾يهدون﴿قوله: 
 

 هم بغريأسالف   هم وتقليد  م وأوواق  هم وسياسات  وآرائ   مم، قال: ََل ِب  ْقَتضى ع ق ول  إليك القارئ: أحسن للا
َنَّه  قَالَ  من للا   برَهان    .﴾﴿يْهد وَن أبمران :أل 

 نعم. الشيخ:
ر   :َها، َأحد  يَة  تها َهذ ه اآلنَ تضم   القارئ: فَ َهذ ه  َأْربَ َعة أص ول    للا   َعن حمارم   النَّفس   َوه َو حبس   :الصَّب ْ

 ه.ألقدار   كاية  والش    ط  خ  سَ ا َعن التَّ هَ ها على فَ َرائ ضه وحبس  وحبس  
ميَان   :اْلَيق ني   :الثَّان   َْمَسة   د َوََل شكَّ ف يه  َوََل ترد   الَّذ ي ََل ريبَ  الثَّاب ت   اْْلَاز م   َوه َو اْْل  َهة ِب   أص ول   َوََل ش ب ْ

َّ َمْن : ْوله تَ َعاىَل وكرَها س ْبَحانَه  ِف  ق َ  َّ َأْن ت  َول وا و ج وَهك ْم ق َبَل اْلَمْشر ق  َواْلَمْغر ب  َوَلك نَّ اْلرب  ﴿لَْيَس اْلرب 
ر   َّللَّ  َواْليَ ْوم  اآْلخ   .[177]البقرة:َوالنَّب ي  نَي﴾ َواْلَماَلئ َكة  َواْلك َتاب   آَمَن ِب 

 :َوِف  قَ ْوله
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 نعم. الشيخ:
ر   ٱۡليَ ۡوم  وَ  ۦَور س ل ه   ۦوَك ت ب ه   ۦَوَملَ َٰٓئ َكت ه   ٱَّللَّ  ﴿َوَمن َيۡكف ۡر ب   :قَ ْولهالقارئ: َوِف   فَ َقۡد َضلَّ َضلَ اَلا  ٱأۡلَٰٓخ 

َّللَّ  َوَماَلئ َكت ه   :َوِف  قَ ْوله، [136النساء:]بَع يد ا﴾ َا أ ْنز َل إ لَْيه  م ْن رَب  ه  َواْلم ْؤم ن وَن  ك لٌّ آَمَن ِب  ﴿آَمَن الرَّس ول  ِب 
ميَان   ،[285]البقرة: وَك ت ب ه  َور س ل ه ﴾ َّللَّ   َواْْل  ميَان ِبلكتب َوالر   َداخلٌ  ر  اآلخ   َواْليَ ْوم   ِب   سل.ِف  اْْل 

 َومجعَ 
 ،ةً عَ تمِ ة، وذهِكرت مه اإلميان ست   أصولَ  مَ ى هللا عليه وسل  صل   سوله الر   ذكرَ  حال هذه األصوله  على كل ِ  الشيخ:

 نه قرِ أربعة، وكثرٌي ما يَ  }آمن الرسول{يف آية:  منها أربعةٌ  وذهِكرَ  كما ذهِكر  ،يف آيتي متمعةٌ  منها مخسةٌ  ذهِكرَ 
 أصلي، فيذكر هذه األصول يعين اترةً  :هابهلل ورسلِ  أصلي، أو اإلميانه  :اآلخرِ  ابهلل واليومِ  بي اإلميانِ  هللاه 
 ر.كْ ها عن بعض يف الذ ِ بعضه  يهفَرده  واترةً  ،تمعةً مه 

 تبِ ابإلميان ابلكه  له ه يدخه كل    ابلقدرِ  واإلميانه  رِ اآلخِ  ه وابليومِ ابهلل ومالئكتِ  ها يف بعض، فاإلميانه بعضه  ويندرجه 
 سل، القرآنه ميان ابلر  اإلميان ابلكتب واإل ،ملا جيب من هذه األصول ةٌ نَ متضم ِ  سله والر   سل، فالكتبه والر  

 ويف ذكر املالئكة.  رِ ابليوم اآلخِ  واإلميانِ  رِ دَ ابلقَ  سل واإلميانِ ابلر   على األمر ابإلميان ابهلل واإلميانِ  لٌ شتمِ مه 
 ه، نعم.اإلميان بكتب هللا ورسلِ  ،لسه والر   ما الكتبه وال سي   ها يف بعض  بعضه  يندرجه  فهذه األصوله 

 
 قوله. ِف م ِف  َحد يث عمرَ ى للا َعَلْيه  َوسل  صل   بَينهَما النَّب    القارئ: أحسن للا إليكم، َومجعَ 

 ، ومجَع.ال الشيخ:
 القارئ: بينهما.

 ا.هَ بينَـ  ،ها لعل  هَ ، بينَـ ال الشيخ:
ميَان َأن )ِف  قَ ْوله:  م ِف  َحد يث عمرَ ى للا َعَلْيه  َوسل  صل   بَينها النَّب    القارئ: أحسن للا إليكم، َومجعَ  اْْل 

َّللَّ َوَماَلئ َكته وَكتبه َور س له َواْليَ ْوم اآلخر  (.تؤمن ِب 
ميَان   َأن يقومَ  من مل ي ؤمن هبَا فَ َلْيَس ِب  ْؤم ن، َواْلَيق ني   مس  اخل فَ َهذ ه  اأْل ص ول   هبَا َحَّتَّ تصري َكأَن ََّها م َعايَنة  اْْل 

 للقلب.
 سولَ الر   ه، نعم ألن  ه وشر  ابلقدر خريِ  قال: وتؤمنَ  ادسَ الس   األصلَ  رَ أن يذكه  كان ينبغي أن يقولَ   الشيخ:

 ، نعم.(وتؤمن ابلقدر خريه وشره)ه قال: ذكرَ 
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 َأن يقومَ  ي ؤمن هبَا فَ َلْيَس ِب  ْؤم ن، َواْلَيق ني  القارئ: أحسن للا إليكم، قال: فَ َهذ ه  اأْل ص ول اخْلمس من مل 
ميَان   َواْلَقَمر إ ىَل  الشَّْمس   سبة  كن   البصرية   ها إ ىلَدٌة َله ، نسبت  َنٌة للقلب م َشاهَ هبَا َحَّتَّ تصري َكأَن ََّها م َعاي َ  اْْل 

ََذا قَاَل من قَاَل من الس لفال  ه.ل  ك    اْْل ميَان   :َيق نيال :َبَصر، َول 
 ،ي  عَ  فرضه  واخلمسةِ  ةِ ت  الس   هبذه األصولِ   هللا، يعين اإلميانه ال إله إال   ، هللاهللا املستعان، ال إله إال   الشيخ:
املالئكة اإلميان ابهلل و  ا تفاصيله ال إله إال هللا، وأم   ،هبذه األصول، ال إله إال هللا أن يؤمنَ  ف  كلَّ مه  على كل  

ُه فهذا ال يه   ه، نعم.به ويعتقدَ  أن يؤمنَ  ئاً منهشي مَ لَ من عَ  لكن على كل  ، به أحدٌ  ي
 

 : للا َوَرس وله قَاَل تَ َعاىَل م إ ىَل ودعوت   لق  خلا ه َدايَة   :القارئ: قال: الثَّال ث  
 يش؟ا الشيخ:

 اخللق. القارئ: هداية  
 الث؟يش الث  ا ؟يش تقولا الشيخ:

 الث.الث   القارئ: األصل  
 ، نعم.واهلدايةه  واليقيه  ها الصبه  الشيخ:

َدايَة   :القارئ: أحسن للا إليكم، قال: الثَّال ث    ،ه  م إ ىَل للا َوَرس ول  ودعوت   لق  اخل ه 
 ،[33]فصلت: ﴿َوَمْن َأْحَسن  قَ ْوَل  ِم َّْن َدَعا إ ىَل اَّللَّ  َوَعم َل َصاحل  ا َوقَاَل إ نَِّن  م َن اْلم ْسل م نَي﴾ :قَاَل تَ َعاىَل 

فَ َهَذا  .ب طَاَعت ه  ودعا اخللق إ لَْيه   لَ لل َوعم   َهَذا ويل للا، أسلمَ  ،للا َهَذا حبيب   :ر ي  اْلَبص سن  قَاَل احل
نسان أَنْ َواع   أفضل   الن َّْوع    اْلق َياَمة. د للا يَ ْومَ ع ن َدرََجة   َوَأعاَله م اْْل 

 والعملِ  من أتباعهم، مجعوا بي العلمِ  داةِ واهله  األنبياءِ  سلِ الر   هذا مقامه أكب،  أكب هللاه  أكب هللاه  هللاه  الشيخ:
 هؤالءِ  ،عظيمٌ  لغريهم، مقامٌ  وهداةٌ نفسهم دون أبهتدين، مهتَ مه  ، وكانوا ههداةً "اخلصال األربع" والصبِ  عوةِ والد  

 اخللق، وهم فيما بينهم متفاضلون، نعم. ريةه هم خِ 
 

 .﴾َوالعصر﴿ :ن اخلاسرين قَاَل تَ َعاىَل س ْبَحانَه  منيَّة للا القارئ: قال: وهم ثَ 
 ثنيَّة؟ الشيخ:

 ي نعم.االقارئ: 
 أتمل، نعم. ا ثـهْنية ثـهْنية هللا، ثَنيَّة تحتاجه كأن    الشيخ:

 هللا من اخلاسرين. ةه [ استثناء، ثني  أحسن هللا إليكم، ].... أحد احلضور:
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 وش يف وش تيب؟ الشيخ:
 يقول: ثنيَّة هللا من اخلاسرين. القائل:
تِ َءاَمنهواْ َوَعِملهواْ  ٱلَِّذينَ الَّ إ﴿، ي يعين االستثناءا الشيخ: ِلحََّٰ  شوف امسع اآلية. ،﴾ٱلصََّّٰ

 للا. القارئ: أحسن للا إليكم، قال: وهي ث نية  
 أي ثهنية هذا املعروف، الثهنية حىت، نعم. الشيخ:

 
نَ إ نَّ ٱۡلَعۡصر*﴿وَ  :قَاَل تَ َعاىَل  ،للا س ْبَحانَه  من اخلاسرين نية  القارئ: قال: وهي ث   نسَ  إ َلَّ *َلف ي خ ۡسر   ٱْۡل 

ت  َءاَمن وْا َوَعم ل وْا  ٱلَّذ ينَ  ل حَ   .]العصر[﴾ٱلصَّرۡب  َوتَ َواَصۡوْا ب   ٱحۡلَق   َوتَ َواَصۡوْا ب   ٱلصَّ 
تمل، ثـهْنية وثَنيَّة ممكن، ممكن تكون يعين ، يعين فعيلة مبعىن "ثَنيَّة"ا تمل أن  يه  الشيخ: مفعولة أي مهستثناة يه

 جتي ثَنيَّة يعين مفعولة احتمال، نعم.
 

ْنَسان   نوع   سران  س ْبَحانَه  على خ   القارئ: فأقسمَ  ميَان َواْلَعَمل  نَفسَ  لَ مَّ إ َلَّ من كَ  اْْل  ْْل  الصَّاحل، وكمَّل  ه ِب 
 م.ه  ت ْ فَ هم ِف  س ورَة اْلَعْصر لكَ ر النَّاس كل  َرمَحه للا: َلو فك   َذا قَاَل الشَّاف ع ي  ته َله  هبما، َول َ ه بوصي  َغريَ 

ريَة، قَاَل للا ى للا عليه وسل  صل   من أَتَباع الرَّس ول   َوََل يكون   م على احْلَق يَقة إ َلَّ من َدَعا إ ىَل للا على َبص 
﴾﴿ق ْل َهذ ه  َسب يل ي : تَ َعاىَل  ريَة  َأاَن َوَمن  ات َّبَ َعِن  }َأْدع و إ ىَل  :فَ َقوله ،[108]يوسف: َأْدع و إ ىَل اَّللَّ   َعَلى َبص 
ريٌ  للا{  لسبيله اليت هو تَ ْفس 

 يخ شوي.م عليها الش  ف على اآلية هذه، اآلن ييب يتكل  قِ  الشيخ:
 أحسن هللا إليكم. القارئ:

 
 


