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 بسِم هللِا الّرمحِن الّرحيمِ 
 
  /220-219البقرة" اآلايت: /"سور  ؛تفسي  -
 ..}َوََل ََتَْعُلوا اَّللهَ ُعْرَضًة ِِلَْْيَاِنُكمْ وأَْيًضا قَ ْولُُه ُسْبَحانَُه َوتَ َعاََل: جمموع الفتاوى؛  -
 ِف اْلَمَرِض اْلُمْعِدي  َفْصٌل:  احلكمية؛الطرق  -
 خامًسا: ِف التهكاُفِل والتهعاوِن اَلجتماعيِّ دين احلق؛  -
 فتاوى  -

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

 )تفسُي الشهيِخ الربهاك(
ا القارئ: أعوُذ ابهلِل ِمن الشهيطاِن الرهجيِم  ُِ لِلا  هاِ  }َيْسأَُلوَنَك َعِن اْْلَْمِر َواْلَمْيِسِر ُقْل ِفيِهم  َ ِإْْثٌ َكب ِ ٌي َوَما َ اِف

ُ َلُكُم ا ُ اَّلله ُروَن َوِإْْثُُهَما َأْكرَبُ ِمْن نَ ْفِعِهَما َوَيْسأَُلوَنَك َماَذا يُ ْاِفُقوَن ُقِل اْلَعْفَو َكَذِلَك يُ َبّيِّ ْم تَ تَ َفك  ه آْلاَيِت َلَعلهك  ُ
ِن الْ 219) أَُلوَنَك ع  َ َرِة َوَيس  ْ نْ َيا َواآْلخ  ِ ُ ( ِف ال  د  ْم ف َ ِوْخَواُنُكْم َواَّلله ْيٌ َوِإْن ُ  َُاِلُطوَُ َهٌم خ  َُْم خ  َ اَمق ق ُ ْل ِإح  ْ يَ ت  َ

ُ َِلَْعاَ َتُكْم ِإنه اَّللهَ َعزِيٌز َحِكيٌم{  [219،220]البقرة: يَ ْعَلُم اْلُمْفِسَد ِمَن اْلُمْصِلِح َوَلْو َشاَء اَّلله
َعِن اْْلَْمِر َواْلَمْيِسِر{ يعين: يسألوَنَك عن حكِمهما حالٌل مها أم احلمُد هلِل، يقوُل تعاىل: }َيْسأَُلوَنَك الشيخ: 

ن اِ ُس لِ يررآاِ { يعررين { ا ررُدمها أع ررُر {ررِ ٌن َوَ{يررَ ٌ َع ررِ َْ ا َِ ِْ خل رررأِ} اْلمررِر، }اررُْْث ِ يِهمررَ َت نيفلررَ  حررراٌم، وهررأِو أوآُل  يرر
ِْ { سررردتُُ    نرررآ  ُآهرررَ َِ ِ  أ}آ {رررا تر ن حكمررر ِْ {صررر هِمهما، و{رررِ َُ ليسرررَ ُ  تعررراىل يرررُرَهر ُِ{ُ  ع ررر، ع ررراِاِو، وهرررأِو ا يررر

ُح.  صرحيًَ خل حترمِي اْلمِر، بْث ُاَء  يها بياٌ} والمآي يُ  ع ، أ}آ { سدَت  أُر
 َ ٌ َعِ ٌن{ ممآا ييشأُ عيُ  {ن أنواِع ال ساِا ِ{ن العداوِة وال غضاِء والصآدِ  عن ذعِر ِ  عما بّيآ َْ  لَك خل }ُاْْث ِ يِهَما َِ

  ورِة املائدِة، و يِ  {يا ُس ِ{ن لأآِة ررِبِ    نآُ  ُيشَرُب ل مآ أُِّذ والطآرِب، والمِ جارِة بِ  {ن {يا ِعِ .
ُر َوالْ  َا اْْلَمرْ ا الرآِأيَن َ َ{يُروا َِْلرآ ُر َمْيسرِ وعألَك امليسُر وهو القماُر، و يِ  {ن امل ا ِد {ا يشر ُ  { ا رَد اْلمرِر }َأ أَيرُّهرَ

وَ}   ْ  تُرْ ِ هرررُ َمِيُ وُو َلَع آكرررُ ُْ ا ْيطَاِ}  رررَ ِْث الشرررآ ْن َعمرررَ ٌْ {رررِ ُم رُِرررْ اُب َواْْلَْاَُ َس 90َواْْلَْنصرررَ ْيطَاُ} َأْ} يُوارررِ ( َِْلرررآَا يُرِيرررُد الشرررآ
ِر{  ِر َواْلَمْيسرِ اَء خل اْْلَمرْ َيُكُ  اْلَعَداَوَة َواْل َرْغضرَ ِر ا ِآ َوعرَِن هرأِو هرَ  امل ا رُد } [91-90]املائردة:بَريرْ َوَيصرُدآُعْ  عرَْن ذِعرْ

مَرُهوَ}{   [.91]املائدة:الصآاَلِة  َرَهْْث أَنْرُمْ  ُ{يرْ



يخ عبدالّرحمن بن ناصر البّراك   ه 1441
ّ

 مؤسسة وقف الش

 

 2 اللجنة العلمية|  إعداد
 

َو{ ااَل َآ ااَل تعاىل: }َوَيْسأَُلوَنَك َ{اَذا يُرْيِ ُقوَ}{ يعين {ا القْدُر الآأي يي قونَُ  ِ{ن أ{واِِل ، ااَل  ُ: }ُاِْث اْلَع ْ 
روَ}: الع ررو هررَو الررآ  َِ هررأا ع ررٌو، يعررين امل سررِ  ن املرراِل، ال ضررُْث،  ضررُْث املرراِل، {ررا ااَا عررن احلاُرر أي ُيسررمغَ  عيررُ  {ررِ

 أن قوا الع َو، أن قوا {ا  ضَْث عن حاُاِتك .
ُ َلُكُ  اْ َأِت{ { َْث هأا ال ياِ} }َلَع آُكْ  تَرمَرَ كآُروَ}   ُ ا آ نْرَيا َواْ ِخَرِة{  مر 219}َعَأِلَك يُرَ ّيِ  ن جمراُِت ( خل الدُّ

ٌَ، و يها ِ{ن الشُّ  ٌَ و اني ا ذاه  نيا، وأَّنآ ََ املماِع {ماع الدُّ نْرَيا َواْ ِخَرة،  يعرُف ابلمآ كُِّر ا آ روِر {ا  يهرا {رن المآ كُِّر الدُّ
َُ هرر   عااُة احلقررآ ًَ، والسررآ ررْد ها اارًا ابايرر ْر   يهررا ُو ، وا خرررُة َذا  كررآ ُت ه  ع رر، بعرر عااُة خل بغررِ  اليررآاِ  بعضررِ السررآ

اِ ،  قوُة خل ا خرررِة، واليآعرريُ  واْلرررُن وال ررآواُب ْلهررِْث ا  ررراِ} والعمررِْث الصرررآ قوِة هرر  الشرررِ  قوُة عرررْثُّ الشررِ  ا خرررِة، والشررِ 
 والعأاُب والشآقاُء ملن ع َر ابهلِل وعأآَب آبأتِِ .

 
 )تفسُي البغوي( 

د  وعل  ق  ل ِ ِه  هُم عل  ق نبيِّا  ا  م  ه هُة والس  ه َِّ الع  اَُّي، والص  ه الق  ارئ: بس  ِم هللِا ال  رهمحِن ال  رهحيِم، احلم  ُد هلِل ر
  :-رمَحُه هللاُ تعاَل-وححِبِه أمجعَّي، قاَل اإلماُم البغوي  

َِ َوُمَعاِذ ْبِن َجَبل   قَ ْولُُه تَ َعاََل: }َيْسأَُلوَنَك َعِن اْْلَْمِر َواْلَمْيِسِر{ اآْليََة، َرِضَي -نَ َزَلْت ِف ُعَمَر ْبِن اْْلَطها
ُهَما ُ َعا ْ ُ َعَلْيِه َوَسلهمَ -َونَ َفر  ِمَن اِْلَْنَصاِر أَتَ ْوا ِإََل َرُسوِل اَّللِه  -اَّلله فَ َقاُلوا: اَي َرُسوَل اَّللِه َأْفِتَاا ِف  -َحلهق اَّلله

ِذِه اآْليََة. اْْلَْمِر َواْلَمْيِسِر فَِوّنهُ  ََ  ُ َبٌة لِْلَعْقِل َمْسَلَبٌة لِْلَماِل؟ فَأَنْ َزَل اَّلله ََ  َما َمْذ
َِ  ايَ  ُروَن َأنه اَّللهَ أَنْ َزَل ِف اْْلَْمِر َأْرَب َي:  َومُجَْلُة اْلَقْوِل ِف ََتِْرمِي اْْلَْمِر َعَلق َما قَاَل اْلُمَفسِّ ت  نَ َزَلْت ِبَكهَة َوَِ

َِ تَ تهِخُذوَن ِمْاُه َسَكًرا َوِرْزقًا َحَسًاا{}َوِمْن َْثَرَ   [  67]الاهْحِل:  اِت الاهِخيِل َواِْلَْعَاا
 }تَرمآِخُأوَ} ِ{ْيُ  َ َكرًا َورِْااًا َحَسًيا{ وهأا يدلُّ ع ، ا ابحَِ الشيخ: 
ذ ، ْثُه الق  ارئ:  َهٌل يَ ْوَم   ِ َي خ  َُْم ح  َ َربُوَّنَا َوَ  ِ ِلُموَن َيش  ْ اَن اْلُمس  ْ ل  َفك  َ ِن َجب  َ اِذ ب  ْ َر َوُمع  َ أََلِة ُعم  ْ  نَ َزل  َْت ِف َمس  ْ

وُل اَّللهِ  ِذِه اآْلي َ ُة ق َ اَل َرس  ُ ا نَ َزل َ ْت َ  َ ا ِإْْثٌ َكب ِ ٌي{ فَ َلم  ه ِر ق ُ ْل ِفيِهم  َ ِر َواْلَمْيس  ِ ِن اْْلَم  ْ أَُلوَنَك ع  َ ُ - }َيس  ْ لهق اَّلله ح  َ
لهمَ  ِه َوس   َ دهَم ِف : -َعَلي   ْ ْد تَ ق   َ ِر( )ِإنه اَّللهَ ق   َ ِرمِي اْْلَم   ْ ِه:  َت   َْ ْوٌم ِلَقْول   ِ ِرَقَا ق    َ ٌي{ َوش   َ ِه: }ِإْْثٌ َكب   ِ ْوٌم ِلَقْول   ِ ا ق    َ َفََتََكه   َ

َِ الا  هِ ِّ  َحا ْن َأح  ْ ا م  ِ ا ف َ َدَعا َبس  ً ْود  َََعام  ً ُد ال  رهمْحَِن ب ْ ُن ع  َ َِ َعب  ْ َا ُِ لِلا  هاِ { ِإََل َأْن ح  َ اِف ُ -}َوَما  َ لهق اَّلله ح  َ
َرأَ  -مَ َعَلْيِه َوَسله  لَِّي ق  ِِْم فَ ق  َ ُهْم لُِيص  َ دهُموا بَ ْعض  َ َِ فَ ق  َ ِر َهُة اْلَمغ  ْ َرْت ح  َ ِكُروا، َوَحض  َ رِبُوا َوس  َ َُْم ِبَْمر  َفش  َ  َوَأََت

ُ ت َ  َْذِد "ََل" ف َ أَنْ َزَل اَّلله ورَِة    ِ ِر الس    َذا ِإََل  خ  ِ ك  َ ََ ا تَ ْعب ُ ُدوَن"  اِفُروَن َأْعب ُ ُد م  َ ا اْلك  َ اََل: "ق ُ ْل اَي أَي  ه  َ ا ع  َ }اَي أَي  ه  َ
وَن{ ا تَ ُقول   ُ وا م  َ اه تَ ْعَلم   ُ َكاَرى ح  َ ُتْم س   ُ َهَة َوأَن   ْ وا ََل تَ ْقَرب  ُوا الص   ه ِذيَن  َما   ُ اِء: ال  ه ْكَر ِف [ 43]الاِّس  َ رهَم الس     َفح   َ



يخ عبدالّرحمن بن ناصر البّراك   ه 1441
ّ

 مؤسسة وقف الش

 

 3 اللجنة العلمية|  إعداد
 

ْيَ ِف  ْوٌم، َوق  َاُلوا ََل خ  َ ا ق   َ ِذِه اآْلي َ ُة تَ رََكه  َ ا نَ َزل  َْت َ  َ َهِة، فَ َلم  ه َهِة، َأْوق  َاِت الص  ه ا َوب َ ّْيَ الص  ه اَ ا  َ ْيء  ُ  َُوُل بَ ي ْ  ش  َ
َد  َُ بَ ع  ْ َر ا ِف َغْيِ ِحِّي الصهَهِة، َحاه َكاَن الرهُجُل َيش  ْ ََ اِء َوتَ رََكَها قَ ْوٌم ِف َأْوقَاِت الصهَهِة َوَشرِبُو َهِة اْلِعش  َ ح  َ

َد ح  ه  َُ بَ ع  ْ ب َ اُن فَ ُيْصِبُح َوَقْد زَاَل َعْاُه الس ْكُر، َوَيْشَر ِر، َواُ  هََذ ِعت ْ اَء َوق  ُْت الو ه  ْ بِح فيص  ُحوا ِإَذا ج  َ ِة الص   
َوى خ  َُْم رَْأ َ  اَن ق  َْد ش  َ ُن أََِ َوق  هاَل  وَك  َ ْعُد ب  ْ يِهْم س  َ ِلِمَّي ف  ِ َن اْلُمس  ْ اًَل م  ِ ا رِج  َ ِايًعا َوَدع  َ ُن َمال  ِك  ح  َ ي ، ب  ْ  بَع  ِ

اه َأخ  َ  َر ح  َ رِبُوا اْْلَم  ْ ُه َوش  َ َعاَر، ف َ َأَكُلوا ِما  ْ ُدوا اِْلَش  ْ ُبوا َوتَ َااش  َ َد َذل ِ َك َوانْ َتس  َ ُروا ِعا  ْ ُهْم، ْثُه ِإّن  هُُم افْ َتخ  َ ا ْ َذْت م  ِ
َجاٌء ِلْْلَْنَصاِر َوَفْخٌر ِلَقْوِمِه فََأَخَذ رَُجٌل ِمَن اِْلَْنَصاِر حِلَْي اْلَبعِ  َِ ََ ِبِه رَْأَ  فَأَْنَشَد َسْعٌد َقِصيَدًة ِفيَها  ِي َفَضَر

وِل اَّللِه  َسْعد   ْعٌد ِإََل َرس  ُ لهمَ -َفَشجهُه َشجهًة ُموِضَحًة ف َ اْنطََلَق س  َ ِه َوس  َ ُ َعَلي  ْ لهق اَّلله اِريه  -ح  َ ِه اِْلَْنص  َ َكا ِإلَي  ْ َوش  َ
اََل َت  َْرِ  ُ تَ ع  َ اِفًيا، ف َ أَنْ َزَل اَّلله ِر بَ ي َ اًب ش  َ ْ لََاا رَْأَيَك ِف اْْلَم  ْ ورَِة اْلَماة ِ َدِة ِإََل فَ َقاَل ُعَمُر: اللهُهمه َبّيِّ ِر ِف س  ُ مَي اْْلَم  ْ

تَ ُهوَن{قَ ْوِلِه:   [.91]اُاةدة: }فَ َهْل أَنْ ُتْم ُما ْ

م  فَ َقاَل ُعْمُر  َِ ِبَِايه ، قَاَل أََنٌس: ُحّرَِمِت اْْلَْمُر  -َرِضَي اَّللهُ َعْاهُ -َوَذِلَك بَ ْعَد َغْزَوِة اِْلَْحَزا َِّ َاا اَي َر انْ تَ َهي ْ
ً ا َأَشده ِمَن اْْلَْمِر.َوََلْ َيكُ  َها َوَما َحرهَم َعَلْيِهْم َشي ْ َِ َعْيٌش َأْعَجَب ِما ْ  ْن يَ ْوَمِ ذ  لِْلَعَر

ُهَما-َوَعِن اْبِن ُعَمَر  قَاَل: َلمها نَ َزَلِت اآليُة ِف ُسورَِة اْلَماةَِدِة ُحّرَِمِت اْْلَْمُر َفَخَرْجَاا  -َرِضَي اَّللهُ َعا ْ
َِ ِإََل  َاا َما ِفيَها َفِماها َكَسَر َحبهُه َوِماها َمْن َغَسَلُه اِبْلَماِء َوالطِِّّي، َوَلَقْد ُغوِدَرْت اِبحْلَِبا َأزِقهُة  الطهرِيِق َفَصبَ ب ْ

َُُها. َها ِر  اْلَمِديَاِة بَ ْعَد َذِلَك ِحيًاا فَ َلمها ُمِطَرِت اْستَ َباَن ِفيَها َلْوُن اْْلَْمِر َوفَاَحْت ِما ْ
ُد ْبُن يُوُسَف َأْخرَبََب َب َعْبُد اْلَواِحِد ْبُن َأمْحََد اْلَمِليِحي  َأْخرَبََب َأمْحَُد ْبُن َعْبِد اَّللِه الا  َعْيِمي  َأْخرَبََب ُ َمه َأْخربََ 

يَم َأْخرَبََب اْبُن ُعَليهَة َأْخربََ  َِ َُ ْبُن ِإبْ َرا َب َعْبُد اْلَعزِيِز ْبُن ُحَهْيب  قَاَل: قَاَل ِل  ُ َمهُد ْبُن ِإْْسَاِعيَل َأْخرَبََب يَ ْعُقو
ِإْذ َجاَء رَُجٌل  أََنُس ْبُن َماِلك  َما َكاَن لََاا ََخٌْر َغْيَ َفِضيِخُكْم َوِإّّنِ َلَقاةٌِم َأْسِقي َأاَب ََْلَحَة َوُفَهًب َوُفَهبً 

ِذِه  ََ ِرْق  َْ ا بَ ْعَد َخرَبِ فَ َقاَل: ُحّرَِمِت اْْلَْمُر. فَ َقاُلوا َأ َها َوََل رَاَجُعوََ اْلِقَهَل اَي أََنُس قَاَل َفَما َسأَُلوا َعا ْ
 الرهُجِل.

َْتِمَر َوتَ تَ َغيهَ، َوَعِن اْبنِ  َُ ُْم َكانُوا َيَدُعوَّنَا ِف الدَِّبِن َحاه  َيْت ََخًْرا، ِِلَّنه : ْسُِّ َا ُترَِكْت  َعْن أََنس  اْلُمَسيهِب: ِِلَّنه
ا.  حَ  ا، َوَرَسَب َكَدُرََ ََ  اه َحَفا َحْفُو

ََِب الهِذي اْشَتده َوغَ  َي َعِصُي اْلِعَاِب َأِو الر  َِ يهِة اْْلَْمِر، فَ َقاَل قَ ْوٌم:  َِ ه ِمْن َغْيِ َواْختَ َلَف اْلُفَقَهاُء ِف َما
َذا اْلَْ  ََ َُُد  َشارِبُُه َويَ ْفُسُق َوَيْكُفُر ُمْسَتِحل َها. َعَمِل الاهاِر ِفيِه، َوات هَفَقِت اِْلَةِمهُة َعَلق َأنه   ْمَر َنٌَِس 

َُُْرُم مَ  َذا َوََل  ََ َب ُسْفَياُن الث هْوِري  َوأَبُو َحِايَفَة َومَجَاَعٌة ِإََل َأنه التهْحِرمَي ََل يَ تَ َعدهى  ََ ا يُ تهَخُذ ِمْن َغْيِِِهَا َوَذ
الشهِعِي َوالذ رَِة َواْلَعَسِل َواْلَفانِيِد ِإَله َأْن ُيْسَكَر ِمْاُه فَ َيْحُرُم، َوقَاُلوا ِإَذا َُِبَخ َعِصُي َكاْلُمتهَخِذ ِمَن احْلِْاطَِة وَ 
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َب ثُ لُثَاُه قَالُ  ََ َب ِنْصُفُه فَ ُهَو َحَهٌل َوَلِكاهُه ُيْكَرُه، َوِإْن َُِبَخ َحاه َذ ََ ََِب َحاه َذ ََُو حَ اْلِعَاِب َوالر  َهٌل وا 
 َِ َكَتَب ِإََل    -َرِضَي اَّللهُ َعْاهُ -ُمَباٌم ُشْربُُه ِإَله َأنه الس ْكَر ِمْاُه َحَراٌم، َوََُْتج وَن ِبَا ُرِوَي َأنه ُعَمَر ْبَن اْْلَطها

َب ثُ لُثَاُه َوبَِقَي ثُ لُثُهُ  ََ  . بَ ْعِض ُعمهاِلِه َأِن اْرُزِق اْلُمْسِلِمَّي ِمَن الطَِّهِء َما َذ
ََ الطَِّهِء َعَلق الث  ُلِث.   َورََأى أَبُو ُعبَ ْيَدَة َوُمَعاٌذ ُشْر

ََُو قَ ْوُل ِإْْسَاِعيَل ْبِن ُعَليهَة.  َوقَاَل قَ ْوٌم: ِإَذا َُِبَخ اْلَعِصُي َأْدََن ََْبخ  َحاَر َحَهًَل َو
َ  َأْسَكَر   ِل اْلِعْلِم ِإََل َأنه ُكله َشَرا َْ َب َأْكثَ ُر َأ ََ َُُد  َشارِبُُه.َوَذ  َكِثيُُه فَ ُهَو ََخٌْر فَ َقِليُلُه َحَراٌم 

ُر ْبُن َأمْحََد َأْخرَبََب أَبُو ِإْسَحاَق ا َِ ْخَاِِشِي  َأْخرَبََب َأبُو َواْحَتج وا ِبَا َأْخرَبََب أَبُو احلََْسِن السهَرْخِسي  َأْخرَبََب زَا
َ  َعْن أََِ َسَلَمَة ْبِن َعْبِد الرهمْحَِن َعْن َعاِةَشَة َزْوِج الاهِ ِّ ُمْصَعب  َعْن َماِلك  َعِن اْبِن ِشهَ  َحلهق اَّللهُ َعَلْيِه -ا

َا قَاَلْت ُسِ َل َرُسوُل اَّللِه  -َوَسلهمَ  ِِ فَ َقاَل:  -َحلهق اَّللهُ َعَلْيِه َوَسلهمَ -َأّنه َ  َأْسَكَر فَ ُهَو َعِن اْلِبْت )ُكل  َشَرا
 َحَراٌم( 

 الطهْيَسُفوّن  أنبَأب َعْبُد َأْخرَبََب أَبُو َعْبِد اَّللِه ْبُن ُ َمهِد ْبِن اْلَفْضِل اْْلََرِقي  أنبَأب أَبُو احلََْسِن َعِلي  ْبُن َعْبِد اَّللهِ 
ِري  َأْخرَبََب َأمْحَُد ْبُن َعِليّ  اْلُكْشِميَهِِن  أنبَأب  ََ َعِلي  ْبُن ُحْجر  أنبَأب ِإْْسَاِعيُل ْبُن َجْعَفر  َعْن  اَّللِه ْبُن ُعَمَر اْْلَْو

َأنه َرُسوَل  -َرِضَي اَّللهُ َعْاهُ -َداُوَد ْبِن َبْكِر ْبِن أََِ اْلُفَراِت َعْن ُ َمهِد ْبِن اْلُمْاَكِدِر َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد اَّللِه 
ُ َعَلْيِه َوَسلهمَ -اَّللِه   . )َما َأْسَكَر َكِثيُُه فَ َقِليُلُه َحَراٌم(: قَالَ  -َحلهق اَّلله

ِر اْْلُْرَجاّن  أنبَأب َعْبُد اْلَغفهاِر ْبُن ُ َمهد  اْلَفاِرِسي  أنبأَ  َِ ب ُ َمهُد ْبُن ِعيَسق َأْخرَبََب ِإْْسَاِعيُل ْبُن َعْبِد اْلَقا
يُم ْبُن ُ َمهِد ْبِن سُ  َِ ِِ اْلَعَتِكي  َأْخرَبََب مَحهاُد  اْْلُُلوِدي  أنبَأب ِإبْ َرا ْفَياَن أنبَأب ُمْسِلُم ْبُن احلَْجهاِج أنبَأب أَبُو الرهبِي

ِ  َعِن اْبِن ُعَمَر قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللِه  َُ َعْن َبِف ثَ َاا أَي و ُ َعَلْيِه َوَسلهمَ -ْبُن زَْيد  َحده )ُكل  ُمْسِكر   : -َحلهق اَّلله
َو ُمْدِماُ َها َوََلْ يَ ُتْب ََلْ َيْشَرْقَا ِف اآْل ََخٌْر وَكُ  َُ نْ َيا َفَماَت َو ََ اْْلَْمَر ِف الد   . ِخَرِة(ل  ُمْسِكر  َحَراٌم َوَمْن َشِر

اْلَمِليِحي  َأْخرَبََب َأمْحَُد ْبُن َعْبِد اَّللِه الا  َعْيِمي  أنبَأب ُ َمهُد ْبُن يُوُسَف أنبَأب ُ َمهُد َأْخرَبََب َعْبُد اْلَواِحِد ْبُن َأمْحََد 
َََُْي، ْبُن أََِ َحيهاَن الت هْيِمي  َعِن الشهْعِ ِّ َعنِ  َر قَاَل:   اْبِن ُعمَ ْبُن ِإْْسَاِعيَل أنبَأب َأمْحَُد ْبُن أََِ رََجاء  أنبَأب 

َي ِمْن  -َحلهق اَّللهُ َعَلْيِه َوَسلهمَ -َخَطَب ُعَمُر َعَلق ِمْارَبِ َرُسوِل اَّللِه  َِ فَ َقاَل: ِإنهُه َقْد نَ َزَل ََتِْرمُي اْْلَْمِر، َو
َخاَمَر اْلَعْقَل". َوَرَوى الشهْعِ   َعِن  ََخَْسِة َأْشَياَء: ِمَن اْلِعَاِب َوالتهْمِر، َواحْلِْاطَِة َوالشهِعِي َواْلَعَسِل، َواْْلَْمُر َما

)ِإنه ِمَن اْلِعَاِب ََخًْرا، َوِإنه ِمَن التهْمِر  : -َحلهق اَّللهُ َعَلْيِه َوَسلهمَ -الا  ْعَماِن ْبِن َبِشي  قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللِه 
. فَ ثَ َبَت َأنه اْْلَْمَر ََل ََيَْتص  ِبَا يُ تهَخُذ ََخًْرا َوِإنه ِمَن الشهِعِي ََخًْرا(ََخًْرا، َوِإنه ِمَن اْلَعَسِل ََخًْرا، َوِإنه ِمَن اْلرُبِّ 

ََِب.   ِمَن اْلِعَاِب َأِو الر 
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ُر ْبُن َأمْحََد َأْخرَبََب أَبُو ِإْسَحاَق اْخَاِِشِي  أنبَأب أَ  َِ ُمْصَعب  َعْن َماِلك   بُوَأْخرَبََب أَبُو احلََْسِن السهَرْخِسي  أنبَأب زَا
َِ َخَرَج َعَلْيِهْم فَ َقاَل: إِ  َ  َعِن السهاِةِب ْبِن يَزِيَد أَنهُه َأْخرَبَُه َأنه ُعَمَر ْبَن اْْلَطها ّّنِ َوَجْدُت ِمْن َعِن اْبِن ِشَها

 ََ ََ الطَِّهَء، َوَأَب َساِةٌل َعمها َشِر ، َوزََعَم أَنهُه َشِر  َ فَِوْن َكاَن ُيْسِكُر َجَلْدتُُه، َفَجَلَدُه ُعْمُر   ُفَهن  رِيَح َشَرا
 َأْن َيُكوَن  احْلَده ََتمًّا، َوَما ُرِوَي َعْن ُعَمَر َوأََِ ُعبَ ْيَدَة َوُمَعاذ  ِف الطَِّهِء فَ ُهَو ِفيَما َُِبَخ َحاه َخَرَج َعنْ 

 َق ُ َمهٌد اْلَباَذَق َفَما َأْسَكَر فَ ُهَو َحَراٌم. ُمْسِكًرا. َوُسِ َل اْبُن َعبها   َعِن اْلَباِذِق فَ َقاَل: َسبَ 
َُِر ال ِليهِة َُيَا َِ : َكاَن الرهُجُل ِف اْْلَا ِلِه قَ ْولُُه تَ َعاََل: }َواْلَمْيِسِر{ يَ ْعِِن اْلِقَماَر، قَاَل اْبُن َعبها   َْ رهُجَل َعَلق َأ

 َْ َََب ِبَِ ِذِه اآْليََة، َواْلَمْيِسُر: َمْفِعٌل ِمْن قَ ْوخِِْم:  َوَماِلِه فَأَي  ُهَما َقَمَر َحاِحَبُه َذ ََ ِلِه َوَماِلِه، فَأَنْ َزَل اَّللهُ تَ َعاََل 
ِسٌر، وََكاَن َأْحُل َيَسَر ِل الشهْيُء ِإَذا َوَجَب يَ ْيِسُر َيْسًرا َوَمْيِسًرا، ْثُه ِقيَل لِْلِقَماِر َمْيِسٌر َولِْلُمَقاِمِر اَيِسٌر َويَ 

َِ َكانُوا َيْشََتُوَن جزورًا فياحروَّنا وجيزِّؤوَّنا َعَشرَ اْلَميْ  َل الث هْرَوِة ِمَن اْلَعَر َْ َة َأْجَزاء  ِسِر ِف اْْلَُزوِر َوَذِلَك َأنه َأ
َها أَْنِصبَ  َعة  ِما ْ َها ِبَعَشَرِة ِقَدام  يُ َقاُل َخَا اِْلَْزََلُم َواِْلَْقَهُم، ِلَسب ْ َي: اْلَفذ  َوَلُه َنِصيٌب ْثُه ُيْسِهُموَن َعَلي ْ َِ اُء َو

، َواحْلِْلُس َوَلُه َأْربَ َعٌة، َوالاهاِفسُ  َوَلُه ََخَْسٌة، َواْلُمْسِبُل   َواِحٌد، َوالت هْوَءُم َوَلُه َنِصيَباِن، َوالرهِقيُب َوَلُه َثَهثَُة َأْسُهم 
َعٌة، َوَثَهثٌَة ِما ْ  َي اْلَمِايُح َوالسهِفيُح َواْلَوْغُد، ْثُه جَيَْعُلوَن  َوَلُه ِستهٌة، َواْلُمَعلهق َوَلُه َسب ْ َِ َها: ََل أَْنِصَباَء َخَا َو

ْم ُيَسمهق اْلُمِجيَل َوالْ  َُ ُمِفيَض، ْثُه  اْلِقَداَم ِف َخرِيطَة  ُتَسمهق الرهاَببََة َوَيَضُعوَّنَا َعَلق يََدْي رَُجل  َعْدل  ِعْاَد
ُهْم، فَأَي  ُهْم َخَرَج َسْهُمُه َأَخَذ َنِصيَبُه َعَلق َقْدِر َما ََيُْرُج، فَِوْن َخَرَج جيُِيُلَها َوَُيْرُِج َقَدحً  َها اِبْسِم رَُجل  ِما ْ ا ِما ْ

ً ا َويَ ْغَرُم َْثََن اْْلَُزوِر ُكلهُه.  َلُه َواِحٌد ِمَن الثهَهثَِة الهِِت ََل أَْنِصَباَء َخَا َكاَن ََل َيَُْخُذ َشي ْ
ً ا َوََل يَ ْغَرُم َوَيُكوُن َذِلَك اْلَقَدُم َلْغًوا ْثُه َيْدفَ ُعوَن َذِلَك اْْلَُزوَر َوقَاَل  ِإََل اْلُفَقَراِء بَ ْعُضُهْم: َكاَن ََل َيَُْخُذ َشي ْ

ً ا، وََكانُوا يَ ْفَتِخُروَن ِبَذِلَك َوَيُذم وَن َمْن ََلْ يَ ْفَعْل َذِلَك َوُيسَ  َو َأْحُل اْلِقَماِر َوََل َيَُْكُلوَن ِمْاُه َشي ْ َُ م ونَُه اْلرَبََم َو
 . َُ  الهِذي َكاَنْت تَ ْفَعُلُه اْلَعَر

ٌد: ُكل  َشْيء  ِفيِه ِقَماٌر فَ هُ  َِ َو ِمَن اْلَمْيِسِر  َواْلُمَراُد ِمَن اآْليَِة أَنْ َواُع اْلِقَماِر ُكل َها، قَاَل َاووُ  َوَعطَاٌء َوجُمَا
َياِن ابِ  ب ْ ، َوُرِوَي َعْن َعَليّ  َحاه َلِعِب الصِّ َِ َُما ِمَن  -َرِضَي اَّللهُ َعْاهُ -ْْلَْوِز َواْلِكَعا ْطَرْنِج َأّنه ِف الا هْرِد َوالشِّ

 اْلَمْيِسِر. 
َأ مَحَْزُة  قَ ْولُُه تَ َعاََل: }ُقْل ِفيِهَما ِإْثٌْ َكِبٌي{ ِوْزٌر َعِويٌم ِمَن اْلُمَخاَحَمِة َواْلُمَشاََتَِة َوقَ ْوِل اْلُفْحِش، قَ رَ 

 َواْلِكَساِةي  }ِإْْثٌ َكِثٌي{ اِبلثهاِء اْلُمثَ لهَثةِ 
 َعِ ٌن َعِ ٌن وال آانيَ }َعِ ٌن{نع   الشيخ: 
 َوقَ َرَأ اْلَباُقوَن اِبْلَباِء القارئ: 
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 أي: }َعِ ٌن{الشيخ: 
ْْثُ  اإْلِ ورَِة اْلَماة ِ َدِة. الق  ارئ: ف  َ ُ ِف س  ُ َرُه اَّلله ا ذَك  َ ِر م  َ ِر َواْلَمْيس  ِ َاُكُم ِف اْْلَم  ْ َِ بَ ي   ْ ْيطَاُن َأْن يُوق  ِ ا يُرِي  ُد الش  ه }ِإَّن  َه

ُتْم مُ  ْل أَن     ْ َهِة فَ ه    َ ِن الص    ه ِر اَّللِه َوع    َ ْن ِذك    ْ دهُكْم ع    َ ِر َوَيص    ُ ِر َواْلَمْيس    ِ اَء ِف اْْلَم    ْ َداَوَة َواْلبَ ْغض    َ وَن{اْلع    َ تَ ه    ُ  ا ْ
يبُ  [91]اْلَماِةَدِة: ا ُيص  ِ اِم َوم  َ ِتْمَراُء الطهع  َ َرُم َواس  ْ ْرِقَا َواْلف  َ َد ش  ُ ُة ِعا  ْ َفَعُة اْْلَْمِر الل  هذه ُِ لِلاهاِ { َفَما ْ َن }َوَمَااِف وَن م  ِ

دّ   ْن غ َ ْيِ ك  َ اِل م  ِ ابَُة اْلم  َ ِر ِإح  َ َفَعُة اْلَمْيس  ِ ْْثُ ِفي  ِه الّرِْبِح اِبلتَِّجارَِة ِفيَها، َوَما ْ َراِء ب ِ ِه. َواإْلِ اُق اْلُفق  َ  َوََل تَ ع  َب  َواْرتِف  َ
َب َمالُُه ِمْن َغْيِ ِعَوض  َساَءُه َذِلَك فَ َعاَدى َحاِحَبُه فَ َقَصَدُه اِبلس وِء. ََ  أَنهُه ِإَذا َذ

ْعَد التهْحِرمِي َأْكرَبُ ِمْن نفِعهما قبَل التهْحِرمِي،  }َوِإْْثُُهَما َأْكرَبُ ِمْن نَ ْفِعِهَما{ قَاَل الضهحهاُك َوَغْيُُه: ِإْْثُُهَما ب َ 
َُُْصُل ِمَن اْلَعَداَوِة َواْلبَ ْغَضاِء. َو َما  َُ  َوِقيَل: ِإْْثُُهَما َأْكرَبُ ِمْن نَ ْفِعِهَما قَ ْبَل التهْحِرمِي َو

َحث هُهْم َعَلق   -َحلهق اَّللهُ َعَلْيِه َوَسلهمَ -وَل اَّللِه قَ ْولُُه تَ َعاََل: }َوَيْسأَُلوَنَك َماَذا يُ ْاِفُقوَن{ َوَذِلَك َأنه َرسُ 
، َمْعَااُه: الهذِ  ِِ ََُو الصهَدَقِة فَ َقاُلوا َماَذا نُ ْاِفُق؟ فَ َقاَل: }ُقِل اْلَعْفَو{ قَ َرَأ أَبُو َعْمر و اْلَعْفُو اِبلرهْف ي يُ ْاِفُقوَن 

 َلق َمْعََن ُقْل: أَْنِفُقوا اْلَعْفَو.اْلَعْفُو. َوقَ َرأَ اآْلَخُروَن اِبلاهْصِب، عَ 
َو َما َفَضَل َعِن احْلَاَجِة، وََكاَنِت ال َُ صهَحابَُة َواْختَ َلُفوا ِف َمْعََن اْلَعْفِو، فَ َقاَل قَ َتاَدُة َوَعطَاٌء َوالس دِّي : 

ِذِه اآْليَِة، ْثُه ُنِسَخ ِِبيَِة الزهَكاِة. َوقَاَل َيْكَتِسُبوَن اْلَماَل َوُْيِْسُكوَن َقْدَر الا هَفَقِة َويَ َتَصدهُقوَن اِبْلفَ  ََ ْضِل ِ ُْكِم 
َقق َكهًّ َعَلق الاهاِ .  ٌد: َمْعَااُه: التهَصد ُق َعْن َظْهِر ِغًَن َحاه ََل يَ ب ْ َِ  جُمَا

 ََ َماُم أَبُو َعِليّ  احْلَُسّْيُ ْبُن ُ َمهد  اْلَقاِضي أنبَأب أَبُو  ر  ُ َمهُد ْبُن ُ َمهِد ْبِن َ ِْمش  الزِّاَيِدي  أنبَأب َأْخرَبََب اإْلِ َِ ا
يُم ْبُن َعْبِد اَّللِه ْبِن ُعَمَر اْلُكوِف  أن َِ ٌِ َعِن أَبُو َبْكر  ُ َمهُد ْبُن ُعَمَر ْبِن َحْفص  التهاِجُر أنبَأب ِإبْ َرا بَأب وَِكي

 َُ )َخْيُ الصهَدَقِة َما : -َحلهق اَّللهُ َعَلْيِه َوَسلهمَ -َريْ َرَة قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللِه اِْلَْعَمِش َعْن أََِ َحاِلح  َعْن أََِ 
. َوقَاَل َعْمُرو ْبُن ِديَاار : اْلَوَسُط  َكاَن َعْن َظْهِر ِغًَن َواْلَيُد اْلُعْلَيا َخْيٌ ِمَن اْلَيِد الس ْفَلق، َواْبَدْأ ِبَْن تَ ُعوُل(

َوقَاَل [ 67]اْلَفْرقَاِن: }َوالهِذيَن ِإَذا أَنْ َفُقوا َلَْ ُيْسرُِفوا َوَلَْ يَ ْقَُتُوا{ِإْسَراد  َوََل ِإقْ َتار  قَاَل اَّللهُ تَ َعاََل: ِمْن َغْيِ 
َأِي [ 199اِد:]اِْلَْعرَ  }ُخِذ اْلَعْفَو{َاووُ : َما َيُسَر، َواْلَعْفُو: اْلُيْسُر ِمْن ُكلِّ َشْيء  َوِمْاُه قَ ْولُُه تَ َعاََل: 

 اْلَمْيُسوَر ِمْن َأْخَهِق الاهاِ . 
ُل أنبَأب أَبُو الْ  َِ ْبُن ُ َمهد  اْْلَِطيُب أنبَأب َعْبُد اْلَعزِيِز ْبُن َأمْحََد اْْلَهه ا َه َعبهاِ  اِْلََحم  أنبَأب َأْخرَبََب َعْبُد اْلَو

ُِ ْبُن ُسَلْيَماَن َأْخرَبََب الشهاِفعِ  ي  أنبَأب ُسْفَياُن َعْن ُ َمهِد ْبِن َعْجَهَن َعْن َسِعيِد ْبِن أََِ َسِعيد  َعْن أََِ الرهبِي
َريْ َرَة قَاَل: َجاَء رَُجٌل ِإََل الاهِ ِّ  َحلهق  -فَ َقاَل: اَي َرُسوَل اَّللِه ِعْاِدي ِديَااٌر قَاَل  -َحلهق اَّللهُ َعَلْيِه َوَسلهمَ -َُ

قَاَل: ِعْاِدي  َخُر   )أَْنِفْقُه َعَلق َوَلِدَك(قَاَل: ِعْاِدي  َخُر قَاَل:  )أَْنِفْقُه َعَلق نَ ْفِسَك(: -َوَسلهمَ  اَّللهُ َعَلْيهِ 
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ِلَك(قَاَل:  َْ )أَْنَت قَاَل: ِعْاِدي  َخُر قَاَل:  )أَْنِفْقُه َعَلق َخاِدِمَك(قَاَل: ِعْاِدي  َخُر قَاَل:  )أَْنِفْقُه َعَلق َأ
 . َأْعَلُم(

َا قَاَل َكَذِلَك َعَلق اْلَواِحِد  ُ اَّللهُ َلُكُم اآْلاَيِت{ قَاَل الزهجهاُج: ِإَّنه َُِب قَ ْولُُه تَ َعاََل: }َكَذِلَك يُ َبّيِّ َو َُيَا َُ َو
َُوَ  ا اْلَقِبيُل َكأَنهُه قَاَل: َكَذِلَك أَي  َها اْلَقِبيُل، َوِقيَل:  ََ ٌَ لِلاهِ ِّ مَجَاَعًة، ِِلَنه اْْلََماَعَة َمْعَاا ُ  - ِخطَا َحلهق اَّلله

َِ اِْلُمهِة َكَقْوِلِه تَ َعاََل:  -َعَلْيِه َوَسلهمَ   }اَي أَي  َها الاهِ   ِإَذا ََلهْقُتُم الاَِّساَء{ِِلَنه ِخطَابَُه َيْشَتِمُل َعَلق ِخطَا
 [. 1]الطهَهِق:

ْم قَ ْولُُه تَ َعاََل: }َلَعلهُكْم تَ تَ َفكهُروَن ِف ا ُ َلُكُم اآْلاَيِت ِف َأْمِر الا هَفَقِة َلَعلهك  ُ ُ اَّلله نْ َيا َواآْلِخَرِة{ ِقيَل: َمْعَااُه يُ َبّيِّ لد 
نْ َيا َوتُ ْاِفق  ُ  اِا ال  د  ِلُحُكْم ِف َمع  َ ا ُيص  ْ َواِلُكْم م  َ ْن َأم  ْ وَن م  ِ نْ َيا َواآْلِخَرِة فَ َتْحِبس  ُ ا وَن اْلب َ اِقَي ِفيم  َ تَ تَ َفكهُروَن ِف الد 

ُم اآْلاَيِت ِف َأم  ْ  ُ َلك  ُ ُ اَّلله َذا: يُ ب َ ّيِّ ك  َ ََ ا  رِيَن: َمْعَااَ  َ ُر اْلُمَفس  ِّ َفُعُكْم ِف اْلُعْقََب، َوقَاَل َأْكث   َ َرِة، يَ ا ْ نْ َيا َواآْلخ  ِ ِر ال  د 
ُدوا ِفيَها َوِف ِإقْ َبالِ  نْ َيا َوفَ َااةَِها فَ تَ ْزََ   اآْلِخَرِة َوبَ َقاةَِها َفََتَْغُبوا ِفيَها.}َلَعلهُكْم تَ تَ َفكهُروَن{ ِف َزَواِل الد 

 قَ ْولُُه تَ َعاََل: }َوَيْسأَُلوَنَك َعِن اْليَ َتاَمق{
 َىل هيا،  ُ املسمعاُ}.الشيخ: 
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 )جمموُع الفتاوى(
هُم عل  ق نبيِّا  ا   هُة والس  ه َِّ الع  اَُّي، والص  ه د  وعل  ق  ل ِ ِه الق  ارئ: بس  ِم هللِا ال  رهمحِن ال  رهحيِم، احلم  ُد هلِل ر م  ه

 : -عليِه رمحُة هللِا تعاَل-يقوُل شيُخ اإلسهِم ؛ وححِبِه وسلهَم، أمها بعدُ 
اََل:  ْبَحانَُه َوتَ ع  َ ُ وأَْيًضا قَ ْول ُ ُه س  ُ ِلُحوا ب َ ّْيَ الا  هاِ  َواَّلله وا َوُتص  ْ ًة ِِلَْي  َْاِنُكْم َأْن ت َ رَب وا َوتَ ت هق  ُ }َوََل ََتَْعل ُ وا اَّللهَ ُعْرض  َ

يٌم{ْسَِ  ٌِ َعل  ِ ْم ََل ََتَْعل ُ وا اَّللهَ [ 224]البق رة: ي   ا أَنهك  ُ اْلُمْجِمِعَّي َعل َ ق َأنه َمْعَااَ  َ َلَف جُمِْمع  ُوَن َأْو ك  َ ا ف َ ِونه الس  ه َمانِع  ً
َُِْلَف الرهُجُل َأْن ََل يَ فْ  َتَحبًّا َلُكْم إَذا َحَلْفُتْم ِبِه ِمْن اْلرِبِّ َوالت هْقَوى َواإْلِْحَهِم َبّْيَ الاهاِ ، ِبَِْن  َعَل َمْعُروف ً ا ُمس  ْ

ا َأْو َحَراًما َوََنَْوُه فَِوَذا ِقيَل َلُه: اف ْ  ُت َأْو َواِجًبا َأْو لَيَ ْفَعَلنه َمْكُروًَ َذا. ق َ اَل: ق َ ْد َحَلف  ْ ََ َعْل َذِلَك َأْو ََل تَ ْفَعْل 
ا خ  َُ  ُه َمانِع  ً اَدُه َأْن جَيَْعل ُ وا نَ ْفس  َ اَن ق َ ْد ّن  ََق ِعب  َ ِه. ف َ ِوَذا ك  َ ًة لَِيِميا  ِ ُل اَّللهَ ُعْرض  َ ، فَ َيْجع  َ رِبِّ ابََِّللِه ْن ال  ْ ِف م  ِ ْم ِف احْلِل  ْ

ُف ق  َِِذِه اِْلَْي  َْ  َوى. َواحْلَل  ِ َِ َوالت هق  ْ ْن اَب ا م  ِ وَن َمانِع  ً َب َأْن ََل َيك  ُ ِه َوج  َ ِف ب  ِ وِم احْلَل  ِ ًه ِف ُعم  ُ اَن َداخ  ِ اِن إْن ك  َ
ََُو ُسْبَحانَُه ُعْرَضًة ِِلَْْيَانَِاا َأْن تُ  َأْن  ربه وتُ ت هَقق فَ َغْيُُه َأْوََل الت هْاِبيِه اِبِْلَْعَلق َعَلق اِْلَْدََن فَِونهُه إَذا َّنَق َأْن َيُكوَن 

ً ا َ أَن هَاا َمْاِهي وَن َعْن َأْن ََنَْعَل َشي ْ ِمْن اِْلَْشَياِء ُعْرَضًة ِِلَْْيَانَِاا  َنُكوَن َمْاِهيَِّّي َعْن َجْعِلِه ُعْرَضًة ِِلَْْيَانَِاا َوِإَذا تَ َبّيه
ِلَح ب َ ّْيَ الا  هاِ  َفَمْعل ُ وٌم َأنه َذل ِ َك إَّن  هَ  َي َوُنص  ْ ُ َأْن ن َ رَبه َونَ تهق  ِ ب   ُه اَّلله ُُِ َهِم ه  ِها  َوى َواإْلِح  ْ رِبِّ َوالت هق  ْ ا ِف ال  ْ َو ِلم  َ ا َ  ُ

َرْيِن: َوَيَُْمُر ِبِه فَِوَذا َحَلَف الرهُجُل اِبلاهْذِر َأْو اِبلطهَهِق َأْو اِبْلَعَتاِق َأْن ََل َيرَبه َوََل يَ تهِقَي َوََل   ُيْصِلَح فَ ُهَو ب َ ّْيَ َأم  ْ
ِذِه اِْلَْشَياَء ُعْرَضًة لَِيِميِاِه َأْن َيرَبه َويَ تهِقَي َوُيْصِلَح َبّْيَ الاهاِ  َوِإْن َحِاثَ إْن َوَّفه ِبذَ  ََ َِ  ِلَك فَ َقْد َجَعَل  ِفيَها َوَق

ْن ال  ْ  َد ع  َ ُه أَبْ ع  َ ِه ِما  ْ ل  ِ َْ ُروُج َأ وُن خ  ُ ْد َيك  ُ ُذوِر، فَ ق  َ ِر َعَلْيِه الطهَهُق َوَوَجَب َعَلْيِه ِفْعُل اْلَما  ْ ْن اِْلَم  ْ َوى م  ِ رِبِّ َوالت هق  ْ
َركَ  ِه ت   َ ِه َوَمال  ِ ل  ِ َْ ْن َأ َرَج ع  َ َوى َوِإْن خ  َ رِبه َوالت هق  ْ َرَك ال  ْ ِه ت   َ ق َْيِيا  ِ اَم َعل  َ ِوْن َأق  َ ِه ف  َ َوى اْلَمْحل  ُوِد َعَلي  ْ رِبه َوالت هق  ْ  ال  ْ

 ْن َذِلَك إَله اِبْلَكفهارَِة.َفَصاَرْت ُعْرَضًة لَِيِميِاِه َأْن َيرَبه َويَ تهِقَي َفَه ََيُْرُج عَ 
َريْ َرَة  َُ ََُو الهِذي َدلهْت َعَلْيِه الس اهُة: َفِفي الصهِحيَحّْيِ ِمْن َحِديث َِههام  َعْن أََِ  َذا اْلَمْعََن  ََ قَاَل َرُسوُل اَّللِه َو

لهمَ - ِه َوس  َ ُ َعَلي  ْ لهق اَّلله ِه ِف : -ح  َ دُُكْم بَِيِميا  ِ َج َأح  َ ُه ال  هِِت )َِلَْن يَل  ِ َي َكفهارَت  َ ْن َأْن يُ ْعط  ِ َد اَّللِه م  ِ ُه ِعا  ْ ِه  َْثَ ل  َ ل  ِ َْ  َأ
ِه( ُ َعَلي  ْ ََتََض اَّلله ِ ِّ  اف  ْ ْن الا  ه َرَة ع  َ َري   ْ َُ ْن أََِ  َة ع  َ ِديِث ِعْكرِم  َ ْن ح  َ ا م  ِ اِري  أَْيض  ً ِه -َوَرَواُه اْلُبخ  َ ُ َعَلي  ْ لهق اَّلله ح  َ

َو َأْعو َ ُم إْث  ًْا(  )َمْن اْستَ َلَج ِف : -َوَسلهمَ  ّي  فَ ه  ُ ِه بَِيم  ِ ل  ِ َْ لهمَ -ف َ َأْخرَبَ الا  هِ   َأ ِه َوس  َ ُ َعَلي  ْ لهق اَّلله اَج  -ح  َ َأنه اللهج  َ
ُه ِقي  َل رَ  وَمِة، َوِما  ْ اِدي ِف اْْلُص  ُ اُج" التهم  َ ِي. "َواللهج  َ ْن التهْكف  ِ ِل احل  َْاِلِف َأْعو َ ُم م  ِ ٌل ْل  َُوجٌ اِبْلَيِمِّي ِف أََ  ْ إَذا  ج  ُ

َذا " اُء َ  َ مِّي اْلُعَلم  َ َدُه ْثُه يَل  ِج  ِف ََتَاَدى ِف اْْلُُصوَمِة، َوِخََذا ُتس  َ اه يَ ْعق  ِ ِب" فَِون  هُه يَل  ِج  ح  َ اِج َواْلَغض  َ ن َ ْذُر اللهج  َ
ُ َعَلْيِه َوَسلهمَ -اَِلْمِتَااِع ِمْن احْلِْاِث. فَ َبّيهَ الاهِ    َذا َأنه اللهجَ  -َحلهق اَّلله ارَِة َوَ  َ ْن اْلَكف  ه اَج اِبْلَيِمِّي َأْعَوُم إْْثًا م  ِ

ِِ اِْلَْْيَاِن. َوأَْيًضا فَِونه الاهِ ه  ي ُ َعَلْيِه َوَسلهمَ -َعامٌّ ِف مجَِ ِد ال  رهمْحَِن ب ْ ِن ْس  ََُرَة:  -َحلهق اَّلله َت ق َ اَل ِلَعب  ْ )إَذا َحَلف  ْ
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ا َخيًْ  ََُو َخْيٌ وََكفِّْر َعْن َْيِيِاك(َعَلق ْيَِّي  فَ َرأَْيَت َغْيَََ َها فَْأِت الهِذي  ِحيَحّْيِ َوِف ِرَواي َ ة   ا ِما ْ َأْخَرَجاُه ِف الص  ه
ِحيَحّْيِ  ْيٌ(ِف الص   ه َو خ   َ ِذي َ   ُ ك َوْأِت ال   ه ْن َْيِيا   ِ ْر ع   َ َرَة "َأنه  )َفَكف   ِّ َري    ْ َُ ْن أََِ  ِحيِحِه ع   َ ِلٌم ِف ح   َ َوَرَوى ُمس   ْ

ُ َعَلْيِه َوَسلهمَ - َرُسوَل اَّللهِ  ْن َْيِيا ِ ِه قَاَل:  -َحلهق اَّلله ْر ع  َ ا فَ ْلُيَكف  ِّ ه  َ ْيًا ِما ْ ا خ  َ )َمْن َحَلَف َعَلق ْيَِّي  فَ َرَأى َغْيَََ
ََُو َخْيٌ( ََُو َخْيٌ، َوْلُيَكفِّْر َعْن َْيِيِاِه(َوِف ِرَوايَة   َوْليَ ْفَعْل الهِذي  َذا  )فَ ْلَيْأِت الهِذي  ََ َنِكَرٌة ِف ِسَياِق الشهْرِط َو

َها َخيًْ  َو َأْن فَ يَ ُعم  ُكله َحِلف  َعَلق ْيَِّي  َكاةًِاا َما َكاَن احْلَِلُف، فَِوَذا رََأى َغْيَ اْلَيِمِّي اْلَمْحُلوِد َعَلي ْ َها َوَ  ُ ا ِما ْ
َها تَ رًْكا ْل  َِْي  ف َ َيَى ِفْعل َ هُ  ْيًا  َيُكوَن اْلَيِمُّي اْلَمْحُلوُد َعَلي ْ ُه خ  َ رِّ ف َ َيَى تَ رْك  َ ًه ِلش  َ وَن ِفع  ْ ِه َأْو َيك  ُ ْن تَ رْك  ِ ْيًا م  ِ خ  َ

َر الا  هِ    ْد َأم  َ ِه فَ ق  َ لهمَ -ِمْن ِفْعل  ِ ِه َوس  َ ُ َعَلي  ْ لهق اَّلله ا َ ا:  -ح  َ َُ ْن َْيِيا ِ ِه. َوقَ ْول ُ ُه  َر ع  َ ْيٌ َوُيَكف  ِّ َو خ  َ َأْن َيَِْتَ ال  هِذي َ  ُ
َو  َُ ُ َأْعَلمُ وَ -"َعَلق ْيَِّي "  ِه َْيِيا ً ا  -َاَّلله ُر اْلَمْحل ُ وُد َعَلي  ْ َي اِْلَم  ْ َدِر ْس  ُِّ ِم اْلَمص  ْ ِمَيِة اْلَمْفع  ُوِل اِبس  ْ َِ َتس  ْ ْن اَب م  ِ

ًعا َوََنَْو َذِلَك.  ُِ بَ ي ْ َُ َضْراًب َواْلَمِبي  َكَما ُيَسمهق اْلَمْخُلوُق َخْلًقا َواْلَمْضُرو
اُؤوا إََل الا  هِ ِّ وََكَذِلَك َأْخَرَجاُه ِف الصهِحي ا ج  َ -َحّْيِ َعْن أََِ ُموَسق اِْلَْشَعِريِّ ِف ِقصهِتِه َوِقصهِة َأْحَحاِبِه، َلم  ه

لهمَ  ُ َعَلْيِه َوس  َ اَل:  -َحلهق اَّلله َتْحِمُلوُه فَ ق  َ ِه(لَِيس  ْ ْم َعَلي  ْ ُلك  ُ ا َأمحِْ ِدي م  َ ا ِعا  ْ ْم َوم  َ ُلك  ُ ا َأمحِْ ّّنِ )إْثُه ق َ اَل:  )َوَاَّللِه م  َ
ْيٌ وَ  ََُو خ  َ َها إَله أَتَ ْيت الهِذي  ا َخْيًا ِما ْ ُ ََل َأْحِلُف َعَلق ْيَِّي  فََأَرى َغْيَََ ا(َوَاَّللِه إْن َشاَء اَّلله َوِف ِرَواي َ ة   ََتَلهْلتُ ه  َ

ََُو َخْيٌ(ِف الصهِحيَحّْيِ  ا ِ  َوَرَوى ُمسْ  )إَله َكفهْرُت َعْن َْيِيِِن َوأَتَ ْيُت الهِذي  ِديِّ ب ْ ِن ح  َ ْن ع  َ ِلٌم ِف َحِحيِحِه ع  َ
وُل اَّللِه  لهمَ -ق َ اَل ق َ اَل َرس  ُ ِه َوس  َ ُ َعَلي  ْ لهق اَّلله ا : -ح  َ ه  َ ْيًا ِما ْ ا خ  َ َرَأى َغْيََ  َ ِّي ف   َ دُُكْم َعل  َق اْلَيم  ِ )إَذا َحل  ََف َأح  َ

ْيٌ( َو خ  َ ْأِت ال  هِذي َ  ُ ا َوْلي  َ ا َوِف ِرَواي َ ة  ِلُمس  ْ  فَ ْلُيَكفِّْرَ  َ ا ِلِم أَْيض  ً ه  َ ْيًا ِما ْ ا خ  َ َرَأى َغْيََ  َ ْن َحل َ َف َعل  َق ْي  َِّي  ف   َ )م  َ
ََُو َخْيٌ( ا َوْلَيْأِت الهِذي  ِذِه الس اهُة َعْن الاهِ ِّ  فَ ْلُيَكفِّْرََ ََ ُ َعَلْيِه َوَسلهمَ -َوَقْد ُرِوَيْت  ِذِه  -َحلهق اَّلله ِمْن غ َ ْيِ َ  َ

. اْلُوُجوِه ِمْن َحِديِث َعبْ   ِد اَّللِه ْبِن ُعَمَر َوَعْوِد ْبِن َماِلك  اْلشميِّ
وِل اَّللِه  وَُل َرس  ُ لهمَ -فَ َهِذِه ُنص  ُ ِه َوس  َ ُ َعَلي  ْ لهق اَّلله ا  -ح  َ َرَأى َغْيََ  َ ْن َحل َ َف َعل َ ق ْي  َِّي  ف   َ َر م  َ َواتَِرُة أَن  هُه َأم  َ اْلُمت   َ

َها َأْن ُيَكفَِّر َْيِيَاُه َوَيَِْتَ ال  ه  اِةي  َخْيًا ِما ْ ِوِه. َوَرَوى الاهس  َ رِّْق ب َ ّْيَ احْلَل  ِِف ابََِّللِه َأْو الا  هْذِر َوَن  َْ ْيٌ َوََلْ يُ ف  َ َو خ  َ ِذي َ  ُ
ُ َعَلْيِه َوَسلهمَ -َعْن أََِ ُموَسق قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللِه  ا ف َ َأَرى : -َحلهق اَّلله ه  َ )َما َعَلق اِْلَْرِض ْي  ٌَِّي َأْحل  ُِف َعَلي ْ

ُتُه(َغيَْ  َها إَله أَتَ ي ْ ا َخْيًا ِما ْ ُه  ََ وا ِما  ْ َذا َحرِيٌح ِِبَنهُه َقَصَد تَ ْعِميَم ُكلِّ ْيَِّي  ِف اِْلَْرِض وََكَذِلَك الصهَحابَُة َفِهم  ُ ََ َو
دُ  ثَ َاا ُ َم  ه ده َاِاِه ح  َ َرَوى أَب ُ و َداُوَد ِف س  ُ َهِم ف   َ َذا اْلك  َ ثَ َاا يَزِي  ُد ب ْ ُن ُدُخوَل احْلَِلِف اِبلاهْذِر ِف َ  َ ده اِل ح  َ ه  َ  ب ْ ُن اْلِما ْ

ْن اِْلَْنص  َ  َوْيِن م  ِ يِِّب: َأنه َأخ  َ ِعيِد ب ْ ِن اْلُمس  َ ْن س  َ َعْيب  ع  َ ِرو ب ْ ِن ش  ُ ْن َعم  ْ ُم ع  َ ثَ َاا خبي  ُب اْلُمَعل  ِّ ده ِ  ح  َ اَن زري اِر ك  َ
اَل: إنْ  َمَة فَ ق   َ اِحَبُه اْلِقس   ْ ُدُِهَا ح   َ َأَل َأح   َ ٌَ َفس   َ يَا ا م   ِ اَ ُهم   َ اِل ِف ِرََتِج  بَ ي ْ ل  م   َ َمَة َفك   ُ أَُلِِن اْلِقس   ْ ْدت َتس   ْ ع   ُ

ُت َرس  ُ  ع  ْ اَك ْسَِ ْم َأخ  َ ْن َْيِيا ِ ك وََكل  ِّ ْر ع  َ لهق -وَل اَّللِه اْلَكْعَبِة. فَ َقاَل َلُه ُعَمُر: إنه اْلَكْعَبَة َغِايهٌة َعْن َماِلك َكف  ِّ ح  َ
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لهمَ  ِه َوس  َ ُ َعَلي  ْ وُل:  -اَّلله ا ََل ُْيْل  َُك()ََل ْي  ََِّي عَ يَ ق  ُ ِة ال  رهِحِم َوِفيم  َ َِّ َوََل ِف َقِطيع  َ َيِة ال  ره َك َوََل ن َ ْذَر ِف َمْعص  ِ  َلي  ْ
ْرِط َون َ َذَر ن َ ْذَر اللهج  َ  يَغِة الش  ه َذا ال  هِذي َحل َ َف ِبص  ِ َر َ  َ َِ َأم  َ ِب فَ َهَذا َأِمُي اْلُمْؤِمِاَّي ُعَمُر ْبُن اْْلَط  ها اِج َواْلَغض  َ

ْن الا  هِ ِّ ِبَِْن ُيَكفَِّر  َعُه م  ِ لهمَ -َْيِيَاُه َوَأْن ََل يَ ْفَعَل َذِلَك اْلَمْاُذوَر َواْحَتجه ِبَا ْسَِ ِه َوس  َ ُ َعَلي  ْ لهق اَّلله أَن  هُه ق َ اَل:  -ح  َ
َِّ َوََل ِف َقِطيَعِة الرهِحِم َوِفيَما ََل ُْيَْلُك( َذا َأنه َمْن َحَلَف ف َ  )ََل ْيََِّي َعَلْيك َوََل َنْذَر ِف َمْعِصَيِة الره ََ ُفِهَم ِمْن 

َا َعَلْيهِ  اْلَكفهارَُة، َكَما َأفْ َتاُه ُعَمُر.  بَِيِمّي  َأْو َنْذر  َعَلق َمْعِصَية  َأْو َقِطيَعة  فَِونهُه ََل َوفَاَء َعَلْيِه ِف َذِلَك الاهْذِر َوِإَّنه
َدُه َْيِيا ً ا اَن ِعا  ْ َذا الاهْذَر ك  َ ََ ا ق َ اَل  َوَلْوََل َأنه  ْن َْيِيا ِ ك. َوِإَّن  َه ْر ع  َ ْل ل َ ُه َكف  ِّ لهمَ -ََلْ يَ ق  ُ ِه َوس  َ ُ َعَلي  ْ لهق اَّلله )ََل : -ح  َ

َُ وَِكَهِه  َُا ََل ي   َُوَّفه  ْيََِّي َوََل َنْذَر( ر  َد ب ِ ِه الت هق  َ ا ُقص  ِ ُِ َوالاهْذَر م  َ   ب ِ ِه ِف ِِلَنه اْلَيِمَّي َما ُقِصَد ِقَا احلَْض  َأْو اْلَمْا
 اْلَمْعِصَيِة َواْلَقِطيَعِة. 

ََُو َأنه قَ ْوَل الاهِ ِّ  َذا احْلَِديِث ِدََلَلٌة ُأْخَرى َو ََ لهمَ -َوِف  ِه َوس  َ ُ َعَلي  ْ َيِة )ََل ْي  ََِّي َوََل : -َحلهق اَّلله ن َ ْذَر ِف َمْعص  ِ
 ) َِّ َوََل ِف َقِطيَعِة رَِحم  ا الره َِ م  َ و ُّي ابََِّللِه َأْو َكان َ ْت ِبُوج  ُ َِ َما ُيَسمهق َْيِيًاا َأْو َنْذرًا َسَواٌء َكان َ ْت اْلَيم  ِ ي يَ ُعم  مجَِ

َياِم َأْو احلَْجِّ   لَْيَس ِبَواِجب  ِمْن الصهَدَقِة َأْو الصِّ
ََ ع ر، تررِك برر ت، أو حي رَ ع ر،  عرِْث أاوُل: لعالشيخ:   آك تيمه  عيَدَك، احلاصُْث أ}آ ا نساَ} ع يِ  أْ} ُ حي ر

ن وارَس {يرُ  ذلرك  رال ي عرْث  ٌَ، و{رَ َُ ع ر، تررِك واُرعت {عصري ٌَ، واحل ر َِ {عصي َُ ع ،  عِْث املعصي َت،  احل  {عصي
. ََ ُو يرتك الواَُع، بْث ُو املسمهعآ  املعصي

ن واحلِيُث، احلِيُث  ا،  مرَ ِع اليمِّي اترًة يكروُ} واُ ًرا واترًة يكروُ} {سرمه اتا واترًة يكرو} حرا{رً الآأي هو ترُك {ُو
َت  ََ ع رر،  عررِْث {عصرري ذا ح رر ََ ع رر، ترررِك واُررعت  احلِيررُث  ررُع ع يررِ ،  ررُع أْ} حييررَث وي عررَْث الواُررَع، َو ح رر

َِ واُررٌع، ترر  ًَ  احليررُث واُررٌع ْل}آ ترررَك املعصرري ََ ع رر، ترررِك ع رر، أْ} ي عررَْث {عصرري ذا ح رر َِ واُررٌع َو رُك املعصرري
{سمَهع ت عاَ} احليُث {سمه اتا أو واًُ ا،  ال  يُع  اليمُّي {ن  عِْث {ا حي رُّ   ُ، ُو حيم ُر  اليمرُّي ع ر،  عرِْث {را 

 : ِ يُل خل أوآِل الكرررالِم خل ت سرررِن اولرررِ ًَ حررررآَم  ُ عمرررا اررراَل الشرررآ وا ا آَ ُعْرًرررَ وا }َوَُ ََتَْع رررُ َوُّوا َوتَرمرآقرررُ اِنُكْ  َأْ} ترررَ ِْلَ رررَْ
ِ ُهوا برَرّْيَ اليررآاِ {  ، أو ُ أصررُْث [، 224]ال قرررة:َوُتصررْ ُِ ََ ْلأ ِ ح  ررْ خُق يقرروُل: ُ أ عررُْث هررأو الطآاعرر  يهررم ُّ الشررآ

ترُ  الً ، وِلأا ااَل  ُ تعاىل:  ْْ َِ َأْ} يُر َع رِيَن }َوَُ ََيَْتِْث أُوُلو اْلَ ْضِْث ِ{ْيُكْ  َوالسرآ ُِ ا اِعَّي َواْلُمهرَ ْرَى َواْلَمسرَ وا أُوِل اْلقرُ
} ْ ُ َلكررُ َر ا آ ِ يِْث ا ِآ .. أََُ حتُِ ررُّوَ} َأْ} يَرْغ ررِ ََ أْ} ُ يصررَْث {سررطًها وعرراَ} [ 22]اليررور: خل  ررَ ِْ خل أب بكرررت ح رر نيفلرَر

َُ ااَل: ب ، َأ ِ أحعُّ  ِْ هأو ا ي   {سطحت ن قَمُ .  أْ} يغ َر  ُ ِل  راآ َىليي ُق ع يِ  وحيسُن َليِ    مآا نيفَل
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 )الط رُق احلكميهُة(
َِّ العاَُّي، وحلهق هللاُ وسلهَم وابرَك علق نبيِّاا  مهد  وعلق  ِلِه  وححِبِه أمجعَّي، اللههمه القارئ: احلمُد هلِل ر

ياس  ِة  -رمح َ ُه هللاُ تع  اَل-ق  اَل اب  ُن الق  يِِّم  اغفْر لاا ولشيِخاا وللمسلمَّي. ِف كتاب ِ ِه "الط   رِق احلكمي  هِة ِف السِّ
 الشهرعيهِة":

 َفْصٌل:
ِلِه: قَاَل اْبُن وَ  َْ تَ َلق َيُكوُن َلُه ِف َمْازِِلِه   -َْب  ِف اْلَمَرِض اْلُمْعِدي: َكاْْلَُذاِم إَذا اْسَتَضره الاهاُ  ِبَِ ِف اْلُمب ْ

َ  فََأرَاَد َمْن َمَعُه ِف اْلَمْاِزِل إْخَراَجُه ِمْاُه، َوزََعُموا َأنه اْسِتَقاَءُه ِمْن مَ  اةِِهْم الهِذي َسْهٌم، َوَلُه َحظٌّ ِف ِشْر
 ْاِزِل. َيْشَربُونَُه ُمِضرٌّ ِقِْم، َفطََلُبوا إْخَراَجُه ِمْن اْلمَ 

: إَذا َكاَن َلُه َماٌل: أُِمَر َأْن َيْشََتَِي لِاَ ْفِسِه َمْن يَ ُقوُم ِبَِْمرِِه، َوََيُْرُج ِف َحَواِةجِ  َْب  ََُو قَاَل اْبُن َو ِه، َويَ ْلَزُم 
َتُه َفَه ََيُْرُج، َوِإْن َلَْ َيُكْن َلُه َماٌل: َخَرَج ِمْن اْلَمْاِزِل، إَذا َلَْ َيُكْن ِفي َفُق َعَلْيِه ِمْن بَ ْيِت بَ ي ْ ِه َشْيٌء، َويُ ا ْ

 اْلَماِل.
ْم َواِحٌد، فَ َيْأتُوَن اْلَمْسِجَد -َوقَاَل ِعيَسق  َُ ْم َواِحٌد، َوَمْسِجُد َُ َُْم ِف قَ ْريَة  َمْوِرُد ِف قَ ْوم  اُبْ تُ ُلوا اِبْْلَُذاِم َو

َعُهْم  فَ ُيَصل وَن ِفيِه، َوجَيِْلُسوَن ِفيِه َمَعُهْم، َويَِرُدوَن  ُل اْلَقْريَِة، َوَأرَاُدوا َما ْ َْ اْلَماَء َويَ تَ َوضهُؤوَن، فَ يَ َتَأذهى ِبَذِلَك َأ
قَاَل: َأمها اْلَمْسِجُد َفَه ُْيْاَ ُعوَن من الصهَهِة ِفيِه، َوََل ِمْن اْْلُُلوِ ، َأََل تَ َرى إََل قَ ْوِل ُعَمَر   -ِمْن َذِلَك ُكلِّهِ 

َِ لِْلَمرْ  َتَهِة ْبِن اْْلَطها َِ الاهاِ : "َلْو َجَلْسِت ِف بَ ْيِتك َلَكاَن َخْيًا   -َأِة اْلُمب ْ ا َتطُوُد اِبْلبَ ْيِت َم ََ َلمها رَ 
ْم ِمْن َماةِِهْم، َووُ  َُ َها اِبلا هْهِي َعْن الطهَواِد، َوُدُخوِل اْلبَ ْيِت، َوَأمها اْسِتَقاُؤ ْم اْلمَ َلك؟" َوَلَْ يَ ْعزِْم َعَلي ْ َُ ْورَِد  ُروُد

 لِْلُوُضوِء َوَغْيِ َذِلَك: فَ ُيْماَ ُعوَن، َوجَيَْعُلوَن ِِلَنْ ُفِسِهْم َحِحيًحا َيْسَتِقي َخُْم اْلَماَء ِف  نَِية  
ُد[ تع يق صهيح عأنآ  أُنٌ الشيخ:   {ا خل ]هْث يُُو
د[ أ ريل تع يقالقارئ:   {ا  ي  ]ُ يُو
 }آ املراَا أُنٌ اولُ  يسمق  ِل  املاَء يدلُّ ع ، أالشيخ: 
َْ املراُا   يًما؟ َالب:   ألي
َِ الآيت يي ُر الشيخ:  ا {ن ا  

ً
،  ع وَ} ِل  أُنًا صهيًها أُنًا صهيًها أي:  امل َِ صهيح ُيِ د ُيِ د أحسْي

 . {يها اليآا ُ 
 

  يَ ْفُرُغَها ِف  نَِيِتِهْم. القارئ: َوجَيَْعُلوَن ِِلَنْ ُفِسِهْم َحِحيًحا َيْسَتِقي َخُْم اْلَماَء ِف  نَِية ، ْثُه 
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َُُاَل  )ََل َضَرَر َوََل ِضَراَر( : -َحلهق اَّللهُ َعَلْيِه َوَسلهمَ -قَاَل َرُسوُل اَّللِه  َوَذِلَك َضَرٌر اِبِْلَِححهاِء فََأَرى َأْن 
َاُه َوَبّْيَ َزْوَجِتهِ  اَ ُهْم َوَبّْيَ َذِلَك، َأََل تَ َرى أَنهُه يُ َفرهُق بَ ي ْ َاُه َوَبّْيَ َوْطِء َجَوارِيِه لِلضهَرِر؟ فَ َهَذا ِمْاُه.بَ ي ْ  ، َوَُُاُل بَ ي ْ

اِضَرِة، َوََل ِمْن َوقَاَل اْبُن َحِبيب  َعْن ُمَطرِّد  ِف اْْلَُذاَمق: َوَأمها اْلَواِحُد َوالا هَفُر اْلَيِسُي: َفَه َُيَْرُجوَن ِمْن احلَْ 
، َوََل  َي َتُطوُد اِبْلبَ ْيِت، وََكَذِلَك قَ ْريَة ، َوََل ِمْن ُسوق  َِ ؛ ِِلَنه ُعَمَر َلَْ يَ ْعزِْم َعَلق اْلَمْرَأِة َو  ِ ِمْن َمْسِجد  َجاِم

َعَلق بَ ْيِت اْلَماِل، وََكاَن ُعَمُر جُيَاِلُسُه َويُ َؤاِكُلُه، َويَ ُقوُل  -َرِضَي اَّللهُ َعْاهُ -ُمَعْيِقيٌب الدهْوِسي  َقْد َجَعَلُه ُعَمُر 
 ُه: "ُكْل ِهها يَِليَك".  لَ 

َِ ِبَْرَضق َمكهَة، َوََل ُْيْاَ ُعوَن ِمْن  اِْلَْسَواِق فَِوَذا َكثُ ُروا: رَأَْيُت َأْن يَ تهِخُذوا ِِلَنْ ُفِسِهْم َمْوِضًعا، َكَما َحَا
اٌم يَ ْرزُقُ ُهْم ِمْن اْلَفْيِء، َوََل ُْيْاَ ُعوَن ِمْن لِِتَجاَرِِتِْم، َوِشَراِء َحَواِةِجِهْم، َأْو الطهَواِد لِلس َؤاِل، إَذا َلَْ َيُكْن إمَ 

 اْْلُُمَعِة، َوُْيْاَ ُعوَن ِمْن َغْيِ َذِلَك.
َِ الاهاِ  اْْلُُمَعَة. ُعوَن َم ُْم ََل جُيَمِّ  َوَرَوى َسْحُاوٌن: َأّنه

َها، َوِإْن َكثُ ُروا، َوَلِكنْ  ُْيْاَ ُعوَن ِمْن َأَذى الاهاِ  َوقَاَل َأْحَبُغ: لَْيَس َعَلق  َوَأمها َمْرَضق اْلُقَرى: َفَه ََيُْرُجوَن ِما ْ
َماُم اْلُمْؤنََة ُمِاُعوا ِمْن مَُ  ْم اإْلِ َُ َها إََل َبِحَية  ُأْخَرى، َوَلِكْن إْن َكَفا اَلطَِة الاهاِ   َمْرَضق احْلََواِضِر اْْلُُروُج ِما ْ

ُهْم وَ  ي َعا ْ ََُو الهِذي َعَلْيِه بُِلُزوِم بُ ُيوِِتِْم َوالت هَاحِّ يِهْم َبِحَيًة إَذا َكثُ ُروا، َو َُُْكُم َعَلْيِهْم بِتَ َاحِّ  : قَاَل اْبُن َحِبيب 
 فُ َقَهاُء اِْلَْمَصاِر.

 َُ يْ َرَة قَاَل:  رَ قُ ْلُت: َيْشَهُد ِخََذا: احْلَِديُث الصهِحيُح الهِذي َرَواُه اْلُبَخاِري  ِمْن َحِديِث َسِعيِد ْبِن ِميَااَء َعْن أََِ 
اَمَة، َوََل َحَفَر، َوِفره ِمْن اْلَمْجُذوِم ِفَراَرك ِمْن : -َحلهق اَّللهُ َعَلْيِه َوَسلهمَ -قَاَل َرُسوُل اَّللِه  ََ )ََل َعْدَوى؛ َوََل 

 . )ِمْن اِْلسوِد(، َأْو قَاَل: اِْلََسِد(
َعطَاء  َعْن َعْمِرو ْبِن الشهرِيِد َعْن أَبِيِه، قَاَل: »َكاَن ِف َوَرَوى ُمْسِلٌم ِف َحِحيِحِه "ِمْن َحِديِث يَ ْعَلق ْبِن 

ُ َعَلْيِه َوَسلهمَ -َوْفِد ثَِقيف  رَُجٌل جَمُْذوٌم، فََأْرَسَل إلَْيِه الاهِ     ( :  -َحلهق اَّلله ِْ  . )إبه قد اَبيَ ْعَااَك فَاْرِج
": َحده  ِه، َعْن اْبِن َوِف "ُمْسَاِد أََِ َداُود الطهَياِلِسيِّ ، َعْن أُمِّ ثَ َاا اْبُن أََِ الّزَِبِد، َعْن ُ َمهِد ْبِن َعْبِد اَّللِه اْلُقَرِشيِّ

، َعْن الاهِ ِّ  َذا   )ََل ُتِدْيُوا الاهَوَر إلَْيِهْم( قَاَل:  -َحلهق اَّللهُ َعَلْيِه َوَسلهمَ -َعبها   ََ يَ ْعِِن: اْلَمْجُذوِمَّي. َوُ َمهٌد 
  ُ َمهُد ْبُن َعْبِد اَّللِه ْبِن َعْمِرو ْبِن ُعْثَماَن. َُوَ 

َذا َوَبّْيَ َما َرَواُه ُمَفضهُل ْبُن َفَضاَلَة َعْن َحِبيِب ْبِن الشهِهيِد َعْن اْبِن اْلُمْاَكدِ  ََ ِر َعْن َجاِبر   َوََل تَ َعاُرَض َبّْيَ 
، فَ َوَضَعَها َمَعُه ِف َقْصَعِتِه، َوقَاَل:  -مَ َحلهق اَّللهُ َعَلْيِه َوَسله -»َأنه َرُسوَل اَّللِه  )ُكْل اِبْسِم  َأَخَذ بَِيِد جَمُْذوم 

) ، َوتَ وَك ًه َعَلق اَّللِه َذا ِف َحقِّ ََاةَِفة ، اَّللِه ََ َذا ِف َحقِّ ََاةَِفة ، َو ََ َذا َيُدل  َعَلق َجَواِز اِْلَْمَرْيِن، َو ََ « فَِونه 



يخ عبدالّرحمن بن ناصر البّراك   ه 1441
ّ

 مؤسسة وقف الش

 

 13 اللجنة العلمية|  إعداد
 

ُلُه َواْعِتَماُدُه َويَِقيُاُه ِمْن اِْلُمهِة: َأَخَذ ِقََذا احْلَِديِث، َوَمْن َضُعَف َعْن َذِلَك: َأَخَذ اِبحْلَِديِث  َفَمْن َقِوَي تَ وَك  
ُ َأْعَلُم.   اآْلَخِر، َوََذا ُساهٌة، َوَاَّلله

ْم َويُ  َُ اِر َأْن يُ َؤاِكُلوا اْلَمْجُذوِمَّي َوُيَشارِبُو ُل الده َْ ْم: فَ َلُهْم َذِلَك، َوِإْن َأرَاُدوا جُمَانَ بَ تَ ُهْم  فَِوَذا َأرَاَد َأ َضاِجُعوَُ
، فَاةَِدٌة  )ََل ُتِدْيُوا الاهَوَر إََل اْلَمْجُذوِمَّي(: -َحلهق اَّللهُ َعَلْيِه َوَسلهمَ -َوُمَباَعَدَِتُْم: فَ َلُهْم َذِلَك. َوِف قَ ْوِلِه 

َي َأنه الطهِبيعَ  َِ بِّيهٌة َعِويَمٌة، َو َة نَ قهاَلٌة، فَِوَذا َأَداَم الاهَوَر إََل اْلَمْجُذوِم ِخيَف َعَلْيِه َأْن ُيِصيَبُه َذِلَك بِاَ ْقِل َِ
َِ إَذا َنَوَر إََل َشْيء  ِعْاَد اْلَِْماِع َوَأَداَم الاهَوَر إلَْيهِ  ََ الاهاُ  َأنه اْلُمَجاِم  ، انْ تَ َقَل ِمْن ِحَفِتهِ الطهِبيَعِة، َوَقْد َجره

َِبهاِء أَنهُه َأْجَلَس اْبَن َأخ  َلُه لِْلُكْحِل َفَكاَن يَ ْاُوُر ِف َأْعُّيِ   الر ْمِد َفَيَْمُد، إََل اْلَوَلِد، َوَحَكق بَ ْعُض ُرَؤَساِء اِْلَ
 قهاَلٌة.فَ َقاَل َلُه: اُتْ ُرْك اْلُكْحَل، َفََتََكُه فَ َلْم يَ ْعِرْض َلُه رََمٌد، قَاَل: ِِلَنه الطهِبيَعَة ن َ 

َهِقّي َوَغْيُُه: »َأنه َرُسوَل اَّللِه  َها، تَ َزوهَج اْمَرَأًة ِمْن ِغَفار ،  -َحلهق اَّللهُ َعَلْيِه َوَسلهمَ -َوذََكَر اْلبَ ي ْ َفَدَخَل َعَلي ْ
َها، فَاَْنَاَز الاهِ    ا فَ اَ َزَعْت ثَِياَقَا، فَ َرَأى بَ َياًضا ِعْاَد َثْديَ ي ْ ُ َعَلْيِه َوَسلهمَ -فََأَمَرََ َعْن اْلِفَراِا، فَ َلمها  -َحلهق اَّلله

ِلك(َأْحَبَح قَاَل:  َْ  « َومَحََل َخَا َحَداقَ َها. )احْلَِقي ِبَِ
 َفْصلٌ 

 سُ كَ حالشيخ: 
َُ؟َالب:   الطآ يع
ُِ اْل{رراِ  الشيخ:  ن بعر ، اد تكوُ}  ر ً ا وِلرأا ُ حررَع ع ر، ا نسراِ} َذا ن رَر {رِ َُ ل مًر َُ، املخالط املخالط

َْ جمرروًا  ْ}  ََ أصررهاِب هررأو العاهرراِت، لرري ُر ع رر، {ررن عرررَو عالطرر الررآيت تشررمميفُّ {يهررا اليُّ رروُ  عاالررأاِم،  ررال يُيكررَ
ن خيرالَطه ، ُو يقرالُ  ُْء عاالَرأا{،، و{ررَ ن ارروَي توعُّ ُرُ    رُ  أْ} خيررالَم هر ٌَ، لكرن عمررا ذُعرَِر {رَ  َ}آ عررالطَمه  واُ ر

خرراَف ع رر، ن سررِ  أ} يكرروَ} خل ن سررِ  و رراوُ  وررركوٌك وأوهرراٌم  ررال خيررالم،  ُ املسررمعاُ}، أيرر  تقرروُل أ ع ررَد 
 الرآمحِن؟

ٌَ؟َالب:  َُ نقآال  الطآ يع
ُِ الشيخ:  ٌَ حر آ ُع وهرا خل اليآ رِر َىل الشرآ ِء، اليآ رُر َىل الشرآ ِء  ر ٌع  هأا رأُي بع ََ نقآالر اْلط آاِء َ}آ الطآ يع

َْ بالامت   ُنمقاِل هأو الصِ  َِ، وهأا لي
َِ حتكُّ عيَيكَ الطالب:  َآ روي ]ا ياًل[ تقوُم أن ُِ املرآاِت تي ُر َىل رخقت { اًل يقوُم حبكِ  عيِي  وعأا   خل بع

وٌا؟!لشيخ: ا  هأا {ُو
 َي نع الطالب: 



يخ عبدالّرحمن بن ناصر البّراك   ه 1441
ّ

 مؤسسة وقف الش

 

 14 اللجنة العلمية|  إعداد
 

ُِ {ن العواِم المآ اؤبَ الشيخ:  َِ أتتييا بشاهدت! ]يضهُك الشآيُل[ وعألك {ا أاري أظنُّ مسْع  عجْث ]َذ}[ أن
 َي هأا {شاَهٌد هأا،  رُّ الشآيطاُ} ع ، االميسِ َالب: 
  ُ املسمعاُ}،   هاَ} ِ  الشيخ: 
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يُن احلق (  )الدِّ
، ال آه آ اهِد  وث ِ ْميا ع ، ا  الِم.الشيخ:  يِن احلقِ  ع  ل دِ  أآ يُن احلقُّ أ أبو  صيْث،  ُ يهدييا َو  الدِ 

َِّ العاَُّي، والصههُة والسههُم علق أشرِد اِلنبياِء واُرسلَّي   القارئ: بسِم هللِا الرهمحِن الرهحيِم، احلمُد هلِل ر
قاَل الشهيُخ عبُد الرهمحِن بُن  بيِّاا  مهد  وعلق  ِلِه وححِبِه أمجعَّي، اللههمه اغفْر لاا ولشيِخاا وللحاضريَن. ن

": -رمَحُه هللاُ تعاَل-محهاد  العمُر   ِف كتاِبِه: "الدِّيِن احلقِّ
  :  خامًسا: ِف التهكاُفِل والتهعاوِن اَلجتماعيِّ

َِ الزهكاِة والصهدقاِت، أمَر هللُا اُسلمَّي اب  ، كما تقدهَم بياُن ذلَك ِف اب لتهعاوِن فيما بيَاهم مادِّايًّ ومعاوايًّ
وحرهَم هللاُ تعاَل علق اُسلِم أْن يؤذَي الاهاَ  ِبيِّ نوع  ِمن أنواِع اِلذى، حاه اِلذى ِف الطهريِق حرهَمُه هللاُ،  

كاَن الهذي وضَعُه غيُُه، ووعَدُه اِلجَر علق ذلَك، كما توعهَد اُؤذَي   وأمَر اُسلَم أْن يزيَلُه إذا ر ُه ولو
. َِ  ابلعقا

وفرَض هللُا علق اُؤمِن أْن ُبه ِلخيِه كما ُب  لافِسِه، ويكرُه لُه ما يكرُه لافِسِه قاَل هللُا تعاَل:  
ْثِْ َواْلُعْدَواِن{}َوتَ َعاَونُوا َعَلق اْلرِبِّ َوالت هْقَوى َوََل تَ َعاَونُوا َعَلق   [ 2]اُاةدة:  اإْلِ

َا اْلُمْؤِمُاوَن ِإْخَوٌة فََأْحِلُحوا َبّْيَ َأَخَوْيُكْم{وقاَل تعاَل:  }ََل َخْيَ ِف َكِثي  ِمْن قاَل تعاَل:  [ 10]احلجرات:  }ِإَّنه
ْم ِإَله َمْن َأَمَر ِبَصَدَقة  َأْو َمْعُرود  َأْو ِإْحَهم  َبّْيَ الاه  َُ اِ  َوَمْن يَ ْفَعْل َذِلَك ابِْتَغاَء َمْرَضاِت اَّللِه َفَسْوَد ََنَْوا

 [ 114]الاساء: نُ ْؤتِيِه َأْجًرا َعِويًما{
، رواُه  )َل يؤمُن أحدُكم حاه ُبه ِلخيِه ما ُب  لافِسِه(: -َحلهق اَّللهُ َعَلْيِه َوَسلهمَ -وقاَل الرهسوُل  مهٌد 

ِف خطبِتِه العويمِة الهِت ألقاَا ِف  خِر حياتِِه ِف حجهِة الوداِع،  - َعَلْيِه َوَسلهمَ َحلهق اَّللهُ -مسلٌم، وقاَل 
َّ  علق مؤكًِّدا قا ما أمَر بِه ِمن قبُل:  )اي أي ها الاهاُ  إنه ربهكم واحٌد، وأابكم واحٌد، أَل َل فضَل لعر

، وَل أسوَد علق أمحَر،   َّ ، وَل لعجميّ  علق عر قاُلوا:   وَل أمحَر علق أسوَد إَله ابلتهقوى، أبلهْغُت؟(عجميّ 
)إنه دماءَكم وأمواَلكم وأعراَضكم عليكم حراٌم  ، وقاَل أيًضا : -َحلهق اَّللهُ َعَلْيِه َوَسلهمَ -بلهَغ رسوُل هللِا 

َِ أحبَعُه إَل  قاُلوا: نعم، فرف كحرمِة يوِمكم َذا ِف شهرِكم َذا، وِف بلدِكم َذا، أَل َل بلهْغُت؟(
 . )اللههمه اشهْد(السهماِء، وقاَل: 

ياسِة الدهاخليهِة:    سادًسا: ِف السِّ
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يُبايعونَُه ابإلمارِة، وأمَرَم أْن جيتمُعوا وَل يتفرهقوا فيكونُوا أمَر هللُا اُسلمَّي أْن يُول وا علق أنفِسهم إماًما 
أمهًة واحدًة، وأمَرَم هللُا بطاعِة إماِمهم وأمراةِهم إَله إذا أمُروا ِبعصيِة هللِا، فه َاعَة ُخلوق  ِف معصيِة 

 اْلالِق.
أْن يهاجَر ماها   - اإلسهِم والدهعوِة إليهِ إذا كاَن ِف بلد  َل يقدُر فيها علق إظهاِر دينِ -وأمَر هللُا اُسلَم 

ِِ اِلموِر ابلشهريعِة اإلسهميهِة، وُكُمها إماٌم مسلٌم ِبا  َكُم فيها ِف مجي ُُ إَل بهِد اإلسهِم، وََي الهِت 
 أنزَل هللاُ. 

َُ اِلمِن واستقامُة الاهاِ ، وحقُن د ماةِهم وسهمُة أعراِضهم وِف العمِل بشريعِة هللِا، وإقامِة حدوِدِه استتبا
 وأمواِخم، واْلُي كل ُه، كما أنه ِف العدوِل عاها الشهره كلهُه.  

َِ اُسكِر، وََو  ومحق هللُا تعاَل العقوَل: بتحرمِي اُسكراِت واُخدِّراِت واُفَتاِت، وجعَل حدًّا لشار
 لعقِلِه، ومحايًة للاهاِ  ِمن شّرِِه. جلدًة كلهما فعَل ذلَك ردًعا لُه وحيانًة  80 - 40اْللُد ِمن 

، فُيقت َ ُل القات  ُل، وش  رَع ِف اْل  روِم القص  اََل، كم  ا  ومحق دماَء اُسلمَّي: ابلقصاَِل ِمن اُعتدي بغ  ِي ح  قّ 
اَِل َحي َ اٌة اَي ُأوِل اِْلَ شرَع للمسلِم الدِّفاَع عن نفِسِه وعرِضِه وماِلِه، قاَل هللاُ تع  اَل:  ْم ِف اْلِقص  َ َِ }َوَلك  ُ ْلب َ ا

ُ َعَلْيِه َوَسلهمَ -وقاَل رسوُل هللِا  [،  179]البقرة:   َلَعلهُكْم تَ ت هُقوَن{ )َمن قُِتَل دوَن نفِسِه فهَو شهيٌد، : -َحلهق اَّلله
 .وَمن قُِتَل دوَن أَِلِه فهَو شهيٌد، وَمن قُِتَل دوَن ماِلِه فهَو شهيٌد(

، وِبا شرَع ومحق هللُا أعراَض اُسلمَّي: ِبا شرَعُه ِمن  َترمِي التهكل ِم ِف َغيبِة اُسلِم بكهم  يكرَُُه إَله  قّ 
 ِمن حدِّ القاذِد الهذي يرمي اُسلَم ابْلرْيِة اْلُُلقيهِة مثَل الزَِّن واللِّواِط دوَن أْن يثبَت ذلَك إثباًَت شرعيًّا. 

ََ ِمن اَلختهِط غِي اُشروِع، ومحق اِلعرا َض أْن ُتدنهَس ابْلرْيِة اْللقيهِة بتحرمِي الزَِّن  ومحق هللُا اِلنسا
َترْيًا كبيًا واعتبارِِه ِمن أكرِب الكباةِر، وجعَل عقوبًة رادعًة علق فاعِلِه إذا توافَرْت شروُط إقامِة حدِّ الزَِّن  

 عليِه.
ن اُكاسِب احملرهمِة، وِبا شرَعُه ومحق هللُا اِلمواَل: بتحرمِي السهرقِة والغشِّ والقماِر والرهشوِة وغِي ذلَك مِ 

ُُه أو عقابُُه ِبا يردُعُه  ُِ إذا توافَرْت شرَو ِِ الطهريِق العقوبَة الرهادعَة، وََي القط ِمن عقوبِة السهارِق وقاَ
َِ ثبوِت السهرقِة.   إذا َل تتوافِر الش روُط م

علُم ِبا يصلُح أحواَل خلِقِه، وََو قم أرحُم، وقد والهذي شرَع َذِه احلدوَد ََو هللُا العليُم احلكيُم، وََو أ
ِِ ِمن شّرَِم وشرِّ غيَِم، والهذيَن  َِ اجملرمَّي ِمن اُسلمَّي، ومحايًة للمجتم جعَل َذِه احلدوَد كفهارًة لذنو

َِ عضو   ا يعيبوَن قط َِ يِد السهارِق ِمن أعداِء اإلسهِم وأدعياةِِه إَّنه  مريض  فاسد  إذا  يعيبوَن قتَل القاتِل وقط
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ِِ ِبسرِِه وِف الوقِت نفِسِه يستحساوَن قتَل اِلبرايِء ِمن أجِل أغراِضهم   ِْ سرى فساُدُه ِف اجملتم َل يُقَط
 الوهاُِة.

ياسِة اْلارجيهِة   سابًعا: ِف السِّ
َِ {ن احلكيِ  الع ريِ  حسُ َك، رحَ   ُ الشآيَل وتغمآَدُو ابلرآمحَِ  قد ن آَ  َىل حكمَِ الشآريعَِ الشيخ:  }تَرْييفِيرٌْث  املييفل

يَرْمُ   [2] ص ِ: ِ{َن الرآمْحَِن الرآِحيِ { َُ ا  الِم مبا تضرمآ َُ اْلرِن وحتقيرُق املصراِ  وارُء امل ا رِد، وخل  شريع  يهرا ااير
رِ  وال سررراِا،  وَ}{احلكرررِ  بغنِهرررا نشرررُر الشرررآ غرررُ َِ يَر رْ َ  ااْلَاِهِ يرررآ  هكرررُ  ِ  هرررو أحسرررُن اْلحكررراِم [ 50]املائررردة: }أََ ُهكرررْ

ْومت يُوِايرُروَ}{  ا لِقررَ َن ا ِآ ُحْكمررً ُن {ررِ ْن َأْحسررَ ْ{يررو} برر  لكررن ُ حيُ [ 50]املائرردة:}َو{ررَ ُ  أحكرراَم ِ  َُآ املوايررو} بررِ  امل كررِ 
ْ{يو} حبكمِم  الرآاًو} عن تشريِع ،  ُدوا خل امل َُآ َُ  رَِ يَرُهْ   َجَر بَريررْ ا ررَ وَك ِ يمرَ ِ{ُيوَ} َح آ حُيَكِ مرُ ْْ }َ اَل َوَربِ َك َُ يُر

ِ يًما{ َِ َوُيسرَ ِ ُموا َتسرْ ْي ا ممرِآا َاضرَ ًُ نيا وا خررِة وصرالُ  [ 65اليسراء:] أَنْرُ ِسِهْ  َحَر َِ ررريعَِ ِ   رعااُة الردُّ   ر  َاا{ر
نيا وا خرِة، وخل جمان ِمها الشآقاُء،  رِي{الدُّ ُكْ   [،124]طر : }َوَ{ْن أَْعَرَ  عرَْن ذِعرْ ا بَرْعضرُ يعرً ا يَِ هرَ }اَراَل اْهِ طَرا ِ{يرْ

ُت َعُدوٌّ  َِ {آا ََيْتِيَريآُكْ  ِ{ينِ  ُهًدى َ َمنِ  : تك آَْث  [،123]ط :  اترآَ َس ُهَداَي َ اَل َيِضْثُّ َوَُ َيْشَق،{لِ َرْع ااَل ابُن ع آا ت
نيا ُو يشق، خل ا خرِة.    ُ ملن ارأَ القر َ} وعمَْث لُ  أْ} ُ يضْثآ خل الدُّ
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 :اِلس لة
َِ الرهغِم أّّنِ كْاتُ  -رمَحُه هللاُ -: عليه ديٌن لوالدي قبَل وفاتِِه 1السؤال ن م  اِل قب  َل َ  ذا ال  دهيِن  م أعطي  ِه م  ِ

، فهل يلزُمِن قضاُؤُه وحدي أم علق الورثِة مجيًعا؟  وبعَدُه مصروفًا شهرايًّ لساوات 
 أي  يقوُل؟ ع  آ ايٌن واُآ ]أم[ ع ، والدي؟ الشيخ:

 عليه ديٌن لوالدي قبَل وفاتِهِ  القارئ: يقوُل:
ْاِ يَرُ  وأْ} ُ، ع يِ  هو، ع يِ  أْ} يقض  الدآ اْلواَ:  يُن أْ} ي يَن الرآأي خل ذ{آمِرِ ، الردآيُن  رُع ع ر، {رن ع يرِ  الردآ

يقضررررَيُ   ررررواٌء عرررراَ} لوالررررِدِو واُ ]أم[ لغررررنِو، ُو يطالررررُع َخوانررررَ  بقضرررراِء هررررأا الرررردآيِن، َْ} توآعرررروا و رررراعدوُو أو 
َِ ه  اد ورثُوا هأا الردآي ُآ  ع يرِ   احموُو، ْل}آ َخوانَ  وانَه  ِ{ن الورث َن، ِلر   يرِ  حرقٌّ،  ر ْ} تيراالوا عير   رأاَك َو

َِ، عْثٌّ يعطيِ  نصيَ   {يُ . ْاِ َي الدآيَن ويعطيِ  ل ورث  أْ} ي
؟ َالب:  ون قُم  أ ريل، ن قُم  هو ع ، والِدِو لسيواتت
 وُو؟هو أن َق ع يِ  ِ{ن ابِب اضاِء الدآيِن؟ واُ أن َق ع يِ  ْلنآ  ابُي  وهأا أب الشيخ:

 هو يريُد هأو {قابَْث هأو، بعدين يعين الطالب:
 َذا عاَ} اد أع َ  والَدُو بألك  الشيخ:

َآ بعَد ذلك اارتَ  {ي ،  هو يقوُل هْث.. الطالب: َِ عاَ} يي ُق {ن أُِْث اْلبوآِة،   الآأي ي هُر أنآ  خل ال داي
َِ اضرراِء الرردآ  الش  يخ: ا أْ} {ررا أاري َذا عرراَ} {ررا أعطرراُو ْلبيررِ  بييررآ يِن وبع ررِ  والررِدِو أ}آ هررأا اضرراُء ايررنت  ررأُيفأَ، أ{ررآ

 يعطَي  ويي َق ع ي ، هأا أبوُو!
 القارئ: ََو ِف الس ؤاِل يقوُل: أّّنِ كْاُت أعطيِه ِمن ماِل قبَل َذا الدهيِن وبعَدُه مصروفًا شهرايًّ 

ٌَ.الشيخ:   خالص ا َ ُ  وبعَدُو، ن ق
 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 : ما حكُم اِلذاِن واإلقامِة ِف أذِن اُولوِد بعَد وَلدتِِه؟2السؤال
َْث  هرررو حسرررٌن، وحكممرررُ  ظررراهرٌة وهرررو أْ} يكررروَ} ذعرررُر ِ  الرررآأي ورَا اْل   واَ:  ُُ ا ذِر  ررر ذا  ُعرررِ خل ذلرررَك بعررر

. َُ، أ}آ خل ذلك خنًا لُ ، يعين نقوُل لع آ  ُ{سمَهعٌّ َُ هو أوآُل {ا يقرُع أذَ} املولوِا، ويُر َيُ  اْلذاُ} وا اا{  تضمآ
 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 : ما ََو مرُض اْلُذاِم؟ 3السؤال
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أثرُُّر  ررا اْل  واَ:  َِ الررآيت تي ررُر {يهررا اليُّ رروُ  والطِ  رراُع، ويك ررُر المررآ ييعَِ الكريهرر ن اْل{ررراِ  الشررآ َِ نرروٌع {ررِ عيررَد عالطرر
يِ  اْلط آاُء أصهاب الطآعِ  احلديِث، هْث يعر ونَُ ؟ ويأعرو}َ   املصاِب ابالُأاِم، ُو أاري {ا يسمِ 

 هو ن س  ن س  ُأام يسمُّون َالب: 
 يسمُّون  ُأاً{ا؟الشيخ: 

 َي نع ، يكوُ} ع ، اال ِد وع ، العصعِ الطالب: 
ََ، نسأُل َ  الالشيخ:  ََ، نعوُذ ابهلِل ِ{ن االيوِ} واالأاِم و يِ ِئ اْل قاِم.نسأُل َ  العا ي  عا ي

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
ق اِلذاِن، : أب مؤذٌِّن ِف أحِد اُساجِد الصهغيِة وَااَك مكافأٌة تازُل شهرايًّ وأب غ  ُي مواظ  ب  عل   4السؤال

ُت غ   يي ِبْن ي   ؤذَِّن ح   اَل غي   اَ، وَ   ذِه اُكاف   أُة َل  خ   ُذَا لافس   ي ولك   ْن لش   راِء م   واِد التهاوي   ِف  ووكهل   ْ
يانِة، فهل جيوُز َذا؟  للمسجِد وأدوات  للصِّ

َِ اْلواَ:  َِ {سمِهقٌّ ِلأو املكا أِة ْلنآَك اائٌ  ابملمأنر َِ حمسٌن، أن َِ حمسٌن ا َ}، أن َك   وُا هأا أن ا بي سرِ َ{رآ
َِ {رآتِّي  ال  َ  بألك  َِ أتخُأها ملصاِ  املسجِد  قد أحسْي ذا عْي  .أو بوعيِ َك، َو

 السؤال: وَل علق اُبلِغ اُوجوِد زكاٌة؟
ِْ  يرر  اليفآعرراُة، {ررا حرراَل ع يرر  احلرروُل وهررو اْل  واَ:  َك ُو ررَ رروُا َذا حرراَل ع يرر  احلرروُل وهررو خل ِ{ كررِ امل  ررُ  املُو

َِ تق ُضُ  وتصر ُُ    نآُ  يأهُع  يما تصر ُُ   ي ِ نصاٌب اد ب ذا عْي  . َ  اليِ صاَب  ع يَك  يِ  اليفآعاُة، َو
 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 : َل الر كبتاِن ِمن العورِة؟5السؤال
ن العرورِة اْلواَ:  َِ العورِة، ال خرُأ هرو الرآأي ورَا أنرآ  {رِ َُ  سررتُها  ال خرُأ عرورٌة( رتُها ِ{ن ابِب محاي ا الرُّع ر ، أ{رآ

ََ اد ييهسُر  راْلظهرُ  ا َذا مل تسرتْها   نآ  ال آوُب الآأي ُ يسرُت الرُّع  ِْ {رن ِ{ن ابِب احلم،؛ ْلَّنآ ََ ليسرَ  أ}آ الرُّع ر
ِْ ِ{ن العورِة. ٌَ ل عورِة،  ه  {ن مِح، العورِة وليَس  العورِة، لكْن  رتُها محاي

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
ُِ عليِه رسوًما ِف كلِّ عمليهة ، فهل إذا َلَب م  ِنِّ الزهب  وُن 6السؤال : أب عادي  لٌّ فيِه جهاُز حرهاد  وأدف

أْن أعطَيُه ماةَة رايل  عن َريِق السهحِب ابْلهاِز أعطيِه ماةًة كاملًة أم أحسُب لُه الر سوَم، ِلنه اُبلَغ الهذي 
  بسبِب الر سوِم؟يصُلِن ِمن الباِك أقل  

!اْلواَ:  ْاُل اُن واًحت  السُّ
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 أ ريل هو اطعَ ُهاا تُعَط، لصاحِع احملْث ِ َالب: 
 َي يسمُّون  طرف، طر يآَالشيخ: 

َِ ا َ} الطال   ب:  َِ ا عرررْ َِ  معررروَ} اْل{رررواَل هرررأو، وال يرررُك ن سرررُ  يقررروُل أنررر ُاها ابل طااررر َت تسررردِ   عيرررَد عرررْثِ  عم يرررآ
َِ ُهاَا  ه ، يقولو} ْل}آ  رهآْ يا لرَك ا مخدْ{ ََ رألت َِ { اًل {ائ َِ اْلل ،  يأخأوَ} ِ{ن {ائ َت ََ أل أا  دآَاْت {ائ

ِْ { ارررًة حلسرراِبَك عرن طريررِق هرأا االهرراِا،  يرأُ رررخٌق  خرُر  نيررُد {ر اًل، لررن  ََ ْل}آ اْل{ررواَل هرأِو نُِق رَر العم يرآ
ن عيرِدَك وا رمخدم االهراَا وخرْأ {رن يشرتَي ريًما هو، لكن يقوُل: أ مخدُم االهاَا، يقرولُ  ََ رألت {رِ ين {ائر  أعطرِ

َت واُآ ]أو[ أايُد ع يِ ؛ ْلنآ   ُيخَصُ  ع  آ؟ ًَ مبائ  {اِل حلساِبَك، يقوُل: هْث  خُأ {ائ
َْخُأ ع يرر  خل {قابررِْث عم يررآَ هررأا العميررِْث،   ررُ  أْ} َيخررَأها، ْلنررآ  اْل  واَ:   ُ، ممكررن ييفيررُد ع يرر  {ررا ااَم أنررآ   ررُي

 يَغرُ{ها بس ِ ِ ، {ا عاَ} يغرُ{ها بس ِ     ُ  أْ} َيخَأُو {يُ .
 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

بايهِة العمرِة، وذَْباا إَل جدهَة وَل َنرْم ِمن اُيقاِت بسبِب عدِم اُعرف  ِة فه  ل : خرْجاا ِمن الرِّايِض 7السؤال
َة؟  جيوُز اإلحراُم ِمن جده

ن أترر، امليقرراَت اْل  واَ:  عرروا ل ميقرراِت؛ ْلنآكرر  {رررْرُ  ابمليقرراِت وأنررم  عرراا{وَ} ع رر، العمرررِة، و{ررَ ُ، ُبرردآ أْ} تُر
 َُآ حمرًِ{ا. وهو عااٌم ع ، العمرِة  ال يمجاواُوُ 

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
َل ِمن نصيحة  للمسلمَّي فاغماُت اْلوهاَلِت مَْلْت أحواُِتا اُساجَد وأحبَح البعُض َل يباِل : 8السؤال

 بتصميِتها ِف الصههِة، فقد شوهَشْت علق اُصلَِّّي كثيًا؟
ن ي ع رُرُ  ونيهرر، عيررُ  بررَّي حررّيت و خرررَ اْل  واَ:  ، هررأا {شرراَهٌد، ونررُن نيكررُر َذا مسْعيرراُو خل املسررجِد نيكررُر ع رر، {ررَ

ِْ  ا ال  وى، ا{مهاُ} املساُِد بيغماِت اْلُراِ  واليآغماِت املشا َِ،  ا { سدٌة {ن امل ا ِد الآيت عمآ ركآ أَّنآ ُو
المُ -{يهررا {ررا هررو {و رريقا {ررن  ُِت الطررآرِب، و{يهررا اْلُررراُ ، والرآ رروُل  الُة والسررآ َّنرر، عررن تع يررِق  -ع يررِ  الصررآ

ُآ يي غرر  ملررن االرررِ  ع رر، احليررواِ}،  يي غرر  ا اِ  المآقصررُن خل ذلررك، َو لمآياصررُح وا نكرراُر، لكررن يغ ررُع ع رر، اليررآ
ىل ُوارِِو َ{ن مسَس ِ{ن ُوآالِ  االرَ  أو املو يقا أْ} ييكرَر ع ير ، لكرن اْلا رُع ع ر، اليرآاِ   حصَْث عيَدُو ذلك َو

َُ،  ررريهُن نقررروُل ملرررن يسرررمُعيا ا َ} ع ررريك  أْ} ترا كوُت والا{ ررر عررروا ذلرررَك وتمآقررروا َ ،  ررر ذا ُررراَء أحررردُع  َىل السرررُّ
..، أو ارنِ ِ  َِ ن يمآصرُْث وأنر ا يمآصرُْث ع يرَك {رَ املسجِد   يغ رْق ُوآالَر ، احلرْثُّ هرَو أْ} تُغ ِرَق االروآاَل ُو َتع رْ  { موحرً

َْ ِلرا أصرو  َْ ِلا أصواٌت، لري د[ نغمات {ي ِ هَ ولي ْها خل ]يُو ََ انِ  اٌت {و ريقيآٌَ ُو أُرراٌ ، اليآغماِت املو يقيآ
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ُعوا  يها أنرواَع الو رائِْث لمي يرِ  حا{رِْث االروآاِل،  هيراك نغمراٌت برْث  ير   يعين الك آاُر الآأين صيُعوا هأو ا ُِت ًو
ًَ  ُت  َِ أنآيررا نسررمُس أحيرراً  أصرروااًت {و رريقيآ ْ رر َْ هيرراك صرروٌت، و{ررن امل ُّْ حبرعمررِ  ولرري {ررا يسررمآ، ابِلرريفآاا حتررُ

، َُ أذاً  أو ارر ً    نرآ  تشروِ ُ   طربت ِْ اليآغمر بْث المآشويُ  حيصُْث ح آ ولو مل تكْن ِ{ن هأا اليآوِع، ح آ ولو عانَر
َْ  يهررا صرروٌت أصرراًل هررأو هررَ  الررآيت  ٌَ، لكررن اليآغمرراُت اِلاايررَ الررآيت لرري ع رر، املصرر ِ ّي، { سرردُة المآشررويِ  حاصرر 

،  يي غ  المآواص   بألَك وا نكاُر ع ، َ{ن واَس {يُ  ذلَك. تي ُس ُو تضرُّ
 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

ُتُه ِلحِد اِلحدقاِء للتِّج  ارِة ب  ِه، : يقوُل السهاةُل ِمن اْلزاةِر: لقد كاَن لديه مب9السؤال لٌغ ِمن اُاِل وأعطي ْ
وكاَن يشَتي قمًحا مستورًدا ومدعوًما ِمن َرِد الدهولِة، فكاَن َذا الصهديُق يتحايُل عليها ويبيُعُه خ  ا م  رهًة 

 َ  ذا ح  راٌم، فم  ا حك  ُم اثني  ًة عل  ق أن  هُه  ص  وٌل زراع  يٌّ بل  ديٌّ، وَل أك  ْن أعل  ُم ابِلوهِل أنه َا  اَك َت  ايًه وأنه 
 اِلرابِم اُاضيِة الهِت قبْضُتها ماُه؟

ْ}  اْل  واَ:  َِ  ررا، َو دا ن هررأِو اْلرابِ ، ق ررآْق {يهررا ابلصررآ ن هررأا الطآريررِق  ررمخ آْق {ررِ ِِ اْلرابُ  ع ُّهررا {ررِ َْ} عانرَر
ن اررنِو  اُمهررْد خل  ها {ررِ ها {ررن هررأا الطآريررِق وبعضررُ ِْ ُ اْلراب  عم طررَ بعضررُ َِ عانرَر َِ اْلرابِ  احلاصرر  َِ نسرر  {عر رر

ِ{ن هأا الطآريِق  رمخ آْق {يرُ  و{را حصرَْث ع يرِ  صراحُ َك أو وصرَْث َليرَك {يرُ  بغرِن هرأا الطآريرِق  هرو لرَك،  هرأا 
 حيماُع َىل تدبُّرت ل وااِس ومتيييفت بَّي {ا حيْثُّ و{ا حيرُم.

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
ُِ ماَك"؟10السؤال  : ما حكُم قوِل: "هللاُ يسم

اِ :   ُ يسرررمُس {يرررَك ،  ُ اْل   واَ:  ُُ اليرررآ ، يقررروُل بعررر يسرررمُس يعرررين: يسرررمجيُع، هرررأا َذا اعرررْوَت لشرررخقت
 يدعو  ْ} يسمجيَع  ُ اعاَءَك، ُ  َ  بِ .يسمجيُع، هو 

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
َِ السهل11السؤال ن قص  ص  كاْلش  وِع ِف : ُاذا قلوبُاا ليَسْت خاشعًة كقلو ُِ ونق  رأُ ع  اهم م  ِ ِف وم  ا نس  م

ِة قلوِقم وَنِو ذلَك؟  الصههِة وقوه
الق رروُب لصررالِحها أ رر اٌب ول سرراِاها أ رر اٌب،  رريهُن نمعرررآُ  ل سرراِا الق رروِب، نمعرررُ  َىل ع ررنت {ررن اْل  واَ: 

َُ  أ  اِب  ساِا الق وِب، املعاص  ِ{ن أ  اِب ال ساِا  ساا الق وِب، وال ضولُ  حر آ ال ضروُل اْلعمراُل ال ضروليآ
ن أنرواِع  ًَ {رِ هَ  ِ{ن أ  اِب ال ساِا، ع رُة الكالِم واِلأأِ} وال ضول   ٌع لقسوِة الق ِع، ابُن القيِ ِ  يرأعُر سسر
ن  سرراِا الق ررِع:  ضرروُل الطآعرراِم، و ضرروُل الكررالِم، و ضرروُل اليآ ررِر، و ضرروُل اليررآوِم، و ضررولُ   ال ضرروِل ويعرردُّها {ررِ
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 ، دِ  دُّ ابلضرِ  ِت،  هأِو..، وا عراُ  عن ذعِر ِ  ِ{ن أ  اِب اسوِة الق وِب و ساِاها، والضرِ  و ضوُل عْثُّ ال ضُو
  يسأُل َ  أْ} يص َح ا وبَيا وأْ} يعيَأ  ِ{ن عْثِ  {ا يُ سُدها ويُقسِ يها.

   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
 : ما الوساةُل اُعياُة علق ترِك الغضِب؟12السؤال

ُع أ ررر اَب اْل   واَ:  َ  بررر ،  ع يرررِ  أْ} يقررراوَم أ ررر ااًب، أوآًُ يمجيرررآ ن ابُم رررِ ٌَ خل {رررَ الاهررردُة، ُاهرررْد، والغضررُع ط يعررر
َُ َذا حصَْث ر ٌء ِ{ن أ  اِب الغضِع ع يِ  أْ} يقاوَ{  مبا أعطاُو  ُ ِ{ن بصنةت وعقْثت وايرنت، ُ ا لغضِع، ال آاني

َآ يرَدُو عرألَك، ْل}آ الغضر اَ} يضرطرُُّو الغضرُع أو  ، ويكر َآ لسانَ  ع ، أْ} يرمك آَ  حبررامت ييد ُس {َس الغضِع  يك
َْ ن سررَ  حيم ررُُ  الغضررُع ع رر، أْ} يقرروَل {ررا حيرر  ُ ،  ع يررِ  أْ}  اهررَد ذلررَك وحيرر  رُم اولررَُ ، وي عررُْث {ررا حيرررُم ع يررِ   ع ررَ
الُم:  ِع(ويصَو، ااَل ع يِ  الصآالُة والسرآ َد الَغضرَ ُ  ِعيرْ ْن َ ْ ِرُك نَرْ سرَ ِديُد {رَ َا الشرآ َِ، َِْلرآ َرَع ِديُد اِبلصرُّ َْ الشرآ هرأا   لَرْي

جاُع، وعررألَك اُ يطاِ}، الرآ رروُل هررَو القررويُّ وهررَو الشررُّ ن الشررآ المُ - ررمعاذُة ابهلِل {ررِ الُة والسررآ رراًل  -ع يررِ  الصررآ لرررمآا ُر
ُد(اضرر اً  ارراَل:  ُ  {ررا  ررَِ َا لرَرَأَهَع َعيررْ ًَ، لرَرْو اَاِلررَ الُم وهررَ  أْ}   َِأ ِ َْلَْع ررَُ  َعِ مررَ الُة والسررآ ََ ع يررِ  الصررآ َ الك مرر َآ بررّيآ

 ِ}  ْل}آ الغضَع ِ{ن الشآيطاِ}.يقوَل:  أعوُذ ابهلِل ِ{ن الشآيطا
   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

ة  تُعط  َق ُ َ ن ت   13الس  ؤال ن مكاف  أة  مالي  ه ربهَع ابل  دهِم، وأب َل أَلْبه  ا م  اهم، ولك  ْن : م  ا حك  ُم اَلس  تفادِة م  ِ
 ُأعِطَيْت ِل تشجيًعا ِل ولغيي علق التهرب ِع؟

َ  اْل  واَ:  ْ} أُعطررِ ا، َو ررً {ررا يي غرر  ملررن ترروآَع ابلرردآِم أْ} َيخررَأ، ْل}آ الرردآَم حررراٌم بيعررُ  حررراٌم  ررال َيخررُأ عيررُ  عًو
ََ برِرِ  عرراَ} خررنًا لررُ ، ُو  رريما ان ررْر َىل َِ عرراَ} وتصردآ ُد {يرر  احلصرروُل ع رر، املي عرر َك َذا عراَ} المررآوُُّع ُ يُقصررَ  ن سررِ

 هأا أ  َ .
   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 ؟)فِوْن َحَبسِِن حابٌس َفَمِحلِّي َحْيُث َحَبْسَتِِن(عَن: : ما م14السؤال
، اْلواَ:  ن َحرا{ر ، أعروُ} حرالًُ ٌْ  رأ  أحرْثُّ {رِ هأا ررٌط يشرتطُ  احملرُم ع ، ربِ  ، يقوُل:  َْ} ح َسين حراب

ُِ ابلعمرِة أو ابحل ِ ، لكن َْ} حصَْث ِل {انٌس  يُعين ِ{ن َمتاِ{هما  أ  أحْثُّ  يشرتُط عأنآ  يقوُل: أ ربُّ أ  أحرْ{
اً  ُو  رررُع ع يرررِ  هررردُي  ن َحرا{رررِ  جمرررآ ٌْ   نرررآ  حيرررْثُّ {رررِ رِط أنرررآ  احملررررُم َذا ح سرررَ  حررراب برررألك، و ائررردُة هرررأا الشرررآ

 ا حصاِر، ُ  ُع ع يِ  هدُي ا حصاِر بْث يمه آُْث جمآاً .
   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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ُت قال  َْت ِل أن  هُه يري  ُد ال  زهواَج ق  ا، 15الس  ؤال ُم رج  ًه عل  ق اخ  اتِف، وعا  َدما عرف  ْ ي أرمل  ٌة وَ  َي تكل  ِّ : أم  ِّ
اَلْت أنه َل أحَد لُه دْخٌل ِف حياِت، فهل نعاديها أم نَتُكها فرفْضُت أب وأخواِت وتشاجْرب مَعها ابلكهِم وق

 تفعُل ما تشاُء؟
رُْث اْلواَ:  َذا عاَ}  عاًل هرَ  تريرُد الريفآواَع  أعييوهرا ع ر، الريفآواِع، ملراذا متيعوَّنرا ع ر، الريفآواِع؟! َذا عراَ} هرأا الرُآ

ُم  تمآهمو}َ  روها وتيكرروا يمآصُْث  ا خيطُ ها وه  ا{رأٌة..، يعين َذا عيرْ َِ  ممكرن تعاًر ٌَ ُ ل خط ر ا  قرم {غاالر  أَّنرآ
رِْث وان رروا هرْث هرو خاطرٌع واُ ]أم[ ُ؟ َْ}   ا تأعُر ذلرك حتقآقروا، حتقآقروا {رن ذلرك الرُآ ع يها، لكن {ا ااَم أَّنآ

ْ} عاَ} ُعً ا  أنكروا ع يِ  وحأِ روُو، و ُ أع ُ .  عاَ} خاطً ا  أعييوها وأعييوو، َو
   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
 
 


