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 بسِم هللِا الّرمحِن الّرحيمِ 
 

 /84-81  اآلية /  "آل عمرانسورة " ؛تفسي  -
 يف القبورِ  سلِ الر   على حياةِ  وا بهِ فيما احتج   فصل  نونية ابن القيم؛  -
 فتاوى  -

............................................................. 
 
 اك(الب   يخِ الش   )تفسير 
ةم  ر  } :جيمِ الر   يطانِ ن الش  مِ  ابللِ  أعوذر : القارئ ْم َوِحْ مَََ ٍِتَََا ْن  تر رْم مََِ ا آتََيَََْ َوِإْذ َأَخَذ اَّلل ر ِميثَاَق الن ِبيِّنَي َلمَََ

ْم َرسرول  مرَصدِّق  ِلَما َمَع رْم لَتَرْؤِمنرن  ِبِه َولَتََْنصرررن هر قَاَل أََأقََْرْرُترْ َوَأَخْذُترْ َعَلى َذِل ر  ٍر ْم ِإْصِري قَالروا َأقََْرْرََن َجاَء
قروَن )81فَاْشَهدروا َوَأََن َمَع رْم ِمَن الش اِهِديَن )قَاَل  مر اْلَفاسََِ ( َأفََغَََْيَ 82( َفَمْن تَََوَّل  بََْعَد َذِلَك فَأرولَِئَك هََر

ْرًها َوِإلَْيِه يَرْرَجعروَن ) غروَن َوَلهر َأْسَلَم َمْن يف الس َماَواِت َواْْلَْرِض َطْوًعا َوٍَ آَمن ا اِبَّللِ  َوَما قرْل  (83ِديِن اَّللِ  يََبَْ
ا أروِ َ مروسَََ  َباِ  َومَََ َْ َواْْلَسََْ و َباَق َويََْعقََر َََل َوِإسََْ َراِهيَم َوِإْإَاِعي ى ِإبَََْ ِلَل َعلَََ ا أرنََْ ا َومَََ نَََ ِلَل َعَليَْ ََْ ى أرن ى َوِعيسَََ

ِلمروَن ) نر لَََهر مرسََْ هرْم َو َََْ نَْ دم مََِ رِّقر بَََنْيَ َأحَََ َنِا ِدينًََا فََلَََْن 84َوالن ِبي وَن ِمْن َرّبََِِّْم َ  نَرفَََ َِ ََََْيَ اْاِسََْ تَََ ْن يََبَْ ( َومَََ
 [84-81]آل عمران: {يَرْقَبَل ِمْنهر َوهرَو يف اآْلِخَرِة ِمَن اْْلَاِسرِينَ 

   هللا.هنا، ال إله إاَل إَّل  الشيخ:

َذ اَّلَلُ } أو واذكرروا ير َ  { يعين واذكرْ }َوِإْذ َأَخَذ اَّلَلُ ِميثَاقَ  علر   علريم  العمر َ  { أي: أخرذَ ِميثَراَق الَنِِيرِي َ َأخرَ
ا َُكْ  َ  رررُ    }  َ ِيررريِ النَ  مجيررر ِ  َ لرررَ َُ   ْ مرررَ ِْ ٍ  َوِي ا ٍْ ِك رررَ ْ  مرررِ ُِ  ُ ا َيَريررررْ ِه }ك  بعررر َ  لرررا َ  { أي:   ررر    َلمرررَ ٍَ برررِ ِمُن ِْ لَ ررررُ

رُ َهُ  { أي:  مرررَ  املررررا ُ  { وقيررر َ َولَ َرْنصرررُ ٍَ      مرررَ  ثَ لررربٍ بُعرررِ   َ ِيررريِ النَ  علررر  مجيررر ِ  أخرررذَ  هللاَ  ، وأنَ    }َ  رررُ    ِمن  برررهِ  ليررر
ٍَ      مررَ  ثَ عررِ مرر  لرربٍ بُ علرر  أ ِ  أيخررذوا امليثرراقَ  ه  أنْ ، وأمرررَ هُ ولينصررر َ  ِمن ِه -ه ه؛ أل ررَ برره ولينصررر َ  ليرر َل  اَّلَلُ َعَليررْ صررَ
ٍ  ،  َ ِيريِ املر رل  والنَ  وهر  أضلر ُ  َ مَ  ولر ِ   ُ ه   ييِ  -َوَ َل َ  ٍْ ِك َرا ْ  مرِ ُِ  ُ ا َيَريررْ َذ اَّلَلُ ِميثَراَق الَنِِيرِيَ  َلمرَ }َوِإْذ َأخرَ

ذْ  َرْ ُ ْ َوَأخرَ رُ َُه قَراَ  أَأَقررْ ٍَ ِبِه َولَ َرْنصرُ ِمُن ِْ ْ  لَ ُر ُِ َ َلا َُكْ  َ ُ     ُمَص ِيق  ِلَما َمَع َُ   ْ َم ِْ رِي قَراُل ا َوِي ْ  ِإصرْ رُ ُ ْ َعلَر  َذلِِ
ٍَ ، } ا هبذا امليثاقِ ق  ال زمُ  األ ِيا ِ  مجي َ  أنَ  { يعينأَقْرَرْ نَ  اِهِ ي ٍَ الهرَ ْ  مرِ َمُ وا َوَأَن َمَعِرُ  شرمي    { ضرالُ قَاَ  ضَاشرْ

 ه يعرراال ال ىلرر  عليررهِ ؛ أل ررَ ومررا يلعلرر نَ  علرر  مررا ين لرر نَ   ، شررمي     وأضعررا ِ م  وعلرر  أقرر ا ِ مجرريعِ  علرر  العِررا ِ 
  ْ َرْ ُ ْ وَ ، }خاضي رِيقَراَ  أَأَقررْ ْ  ِإصرْ رُ ْذُ ْ َعلَر  َذلِِ ِكرَ  هُ ؛ أل رَ ثنير    ، وهرذا العمر ُ نير ُ الثَ  هر  األمررُ  صررُ { واإلَأخرَ ،    م
ْ  ِإْصرِييعاال } هللاِ  وب َ  بيِ النَ  ، ب َ هِ و بيِ  العِ ِ  ب َ  عم    ُِ  .{َوَأَخْذُ ْ َعَل  َذِل
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ٍِ اَّللَِ يعرراال: } قررا َ  ََ  َ ِ يرر َْ غررُ نَ أَضَرغررَ غررُ نَ }  رر ِ الر   علرر  املهرررك  وأعرر ا ِ  { هررذا إ ِررا   يَرِرْ ٍِ اَّللَِ يَرِرْ َ ِ يرر َْ { أَضَرغررَ
 ٍُ ٍُ لرهُ  ال شرري َ  هُ يعاال وي َ  هُ ه  عِا يُ  هللاِ  و ي ٍْ ِ  ، اإل رممِ  ، وهر   ير َلَ  مرَ ٍِ اَّللَِ يَرِرْغُر َن َولَرُه َأ رْ َ ِ ير َْ }أَضَرغَر

 نْ  أِلَ ق  املسر  ِ  ، ه َ ابلعِا ةِ  ه  أيق   شي    ك     لهُ  وا  سل َ  ذي أ ل َ الَ  { هللاُ َطْ ًعا وََكْرًهاالَسَماَواِت َواأْلَْ ِض 
َماَواِت َواأْلَْ ضِ }، لهُ  ال شري َ  هُ وي َ   َ عَِ يُ  ٍْ ِ  السرَ َلَ  مرَ ٍَ ومرَ  واأل ضُ  م اتُ { ضالسرَ َوَلُه َأ رْ ٍَ  ٍ ضريم   ومرا ضريم
ْ  كل   ُْ  هِ حلِمررِ  ومننررا ة   لِ  مررا خاةررع ا، ضاملم ِرر ا وكرهررً ِمنرر ن مررِ  ط عررً ٍيِ وامل  هللاِ  ألمرررِ  هرر  مننررا ونَ  واإل رر ِ  ٍ اجلرر

ا، والِلررَ  ا، ال يسرر  ي ُ   هللاِ  حلِرر ِ  مننررا ونَ  ا ُ ط عررً  هِ وق  يررِ  هِ ومهرريب ِ  هللاِ  عررٍ يِرر ِ  اخلرررو َ  ٍ اخللررقِ مررِ  أيرر    كرهررً
ِِ  م  خاةع نَ ه، كل   ِ ا َ   .املعا ِ  ي مَ  العِا ُ  يرل ُ  ، إليهِ اجلمي ُ  يرل ُ  ه، وإليهِ ملهيب ِ  ه خاةع نَ ملل

ٍَ َوا: هِ لنِييِ  هللاُ  قا َ  ََ  َ اَق َويَرْعنرُ  َنا َوَما أُْ زَِ  َعَل  ِإبْررَاِهيَ  َوِإْْسَاِعيَ  َوِإ رْ ِِ }ُقْ  ََمَنا اِبَّللَِ َوَما أُْ زَِ  َعَليرْ َِا أْلَ رْ
َ ُم  رررَ  َوِعي ا أُوَِ ٍْ َ هبررِيِ ْ َومررَ َُ  اآليرررُْ  { هرررذهِ سررَ  َوالَنِِيررر  َن مرررِ ِْ   ظرر ا} الِنرررةِ  َيررر نرررَ زَِ  إِلَيرْ ا أُ رررْ ا اِبَّللَِ َومررَ  {ُق لرررُ ا ََمنرررَ

ن } [136]الِنرة: ٍَ إال  َوَما أُْ زِ َ وه  النَر  والِ ر ِ  ٍ ال ييِ مِ [ 136]الِنرة:{ ِإبْررَاِهيَ  َوِإْْسَاِعيَ  َوِإْ َ اَق َويَرْعُن 
ُْ  ، ضمررذهِ هِ هبررذا كلرريِ  اإلميررانُ  علرر  العِررا ِ  ، جيرر ُ واإلجنيرر ِ    اةِ وم  رر  وال ررَ  إبررراهي َ  ، صرر فِ املنزلررِْ   فِ والصرر    اآليرر
ُْ ه و  رررلِ وك ِرررِ  ابلِ  اإلميرررانَ  تِ نَ يلرررمَ   ٍ ذلررر  أمررررُ ومرررِ  ٍ األخِرررا ِ مرررا ضيمرررا مرررِ  ٍُ ي لرررمَ  ، والِ ررر ُ أصررر     ه، ثمثررر

 .اآلخرِ  والي مِ  هِ و  لِ  هِ وك ِِ  ابلِ  اإلميانُ  :اإلميانِ  ألص  ِ  نًْ م لميِ  اآليُْ  هذهِ  ، ض ِ نُ املم ِِْ 
ُم ْ } نرْ ريُِق برَرْ َ َأيررَ   مررِ ٍُ مررَ  م  خررم َ جبمرريعِ  اإلميررانُ  جيرر ُ  { إذْ اَل  ُرلررَ ِم ٍَ ، ضمررَ بررِع    ويِلرررُ  بررِع    ٍ يرر  ٍ َمرر

 جلمير ِ  ٍ  ، بر  هر  مِرذيِ  ر ِ الر   جلمير ِ  ٍِ كاملِرذيِ   ضمر َ    ر اًل  ٍَ ٍ كذَ ه مَ ، أل َ ضم  كاضر   بِع    م  وكلرَ بِعلِ 
 لِر يِ  ٍ  وايً ا منم  ضمر  مِرذيِ  ٍَ ٍ كذَ يعاال، ضمَ  وه  هللاُ  م  واي   لُ ومر ِ    واي ة   ع تُ    َ الر   ؛ ألنَ   ِ الر  

َذَبتْ ، }هللاِ    رر ِ  ْ مُ  كررَ ِل َ   رُر     قرررَ َذَبتْ } [،105]الهررعرا : {اْلُمْر ررَ ا    كررَ ِل َ  عررَ َذَبتْ } [،123]الهررعرا : {اْلُمْر ررَ  كررَ
 .[141]الهعرا : {اْلُمْرَ ِل َ  ََثُ  ُ 

ٍُ َلُه ُمْسِلُم نَ } ٍُ لَرُه ويعراال، } هُ  رِ ا َ  لِ  واخللر  ِ  لِ  ِْ ابلعِ  يَ  هذا اعرتا    طا ع نَ  مس سلم نَ  {َوََنْ َوَنرَْ
ٍُ ُمْسِلُم نَ   .هِ   لِ  وطاعِْ  هِ ، وطاع ِ لهُ  ال شري َ  هُ وي َ  هِ ، لعِا يِ لِ  اال  سممُ : ه  ، اإل ممُ هللاِ  { وهذا  ي

هُ  َ  ِمنرررْ ٍْ يُرْنِرررَ ا ضَرلرررَ َمِم ِ ينرررً َ اإْلِ رررْ َْ ِر ارررَ ٍْ يَرِرْ رررَ ََ  ٍ ي لررر ُ { مرررَ }َومرررَ ا اررر ٍِ   ينرررً ِْ  يررر مَ  هُ ضإ رررَ  اإل رررممِ   يررر ٍ مرررِ  النيامررر
ٍ   ُْ صررررا يَ والنَ  ُْ اخلا ررريٍ، ضاليم  يرررَ   ا ه برررَ لُ ، لِنرررَ هِ و  رررلِ  هللاِ  مررٍ ك ررر ِ  شررري   إال  كرررا  ا ين سرررِ نَ   وإنْ  ابطرر     يررر

 ََُ ٍَ{ هللاِ   ا ك  َ ضُ ويرَ   اوا وأشركُ وا رِي ٍَ اخْلَا رِ َرِة مرِ َ  ِ  اآْلخرِ ُه َوهرُ ٍْ يُرْنَِرَ  ِمنرْ َمِم ِ ينًرا ضَرلَر َ اإْلِ رْ َْ َ ِر ارَ ٍْ يَرِرْ  }َوَم
ٍِ  ٍ أيرر   مررِ  هللاُ  ضررم ينِرر ُ  ا  رر ن  يرر َ  اَّللَِ } اإل ررممِ   ينررً ٍَ ِعنررْ ي َممُ ِإَن الرر ِي ٍُ { الرر يِ  اإْلِ ررْ ٍُ  املرةرري لِ  ي  هرر   يرر
اَ ُهُ  اْلعِ }ال اَ،  اإل ممِ  ا لرَ ِ  مرَ ٍْ بَرعرْ ٍَ ِإاَل مرِ ِِ َرا ٍَ أُويُر ا اْل ْ َمُم َوَما اْخ َرلَرَف الَرِذي ٍَ ِعْنَ  اَّللَِ اإْلِ ي ُ  ِإَن ال ِي لرْ
نَرُم ْ بَرْغًيا   . [19]َ  عمران: {بَريرْ
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ٍَ الرَ  صرا ن املهررك َ   ًّا علر  النَ   يير ِ علر  ال َ  أكي ُ ما ضيما ال َ كل    -عمرانَ  َ ِ     ةُ -   ةُ الس   ضمذهِ    ا إنَ قرالُ  ذي
ٍُ  املسيحَ   .هللاِ  إ ًا م َ  ذوهُ واىَ  هللاِ  اب

 
 (بغويِّ ال )تفسير 

ِّْ  للِ  ، احلمدر حيمِ الر   محنِ الر   هللاِ  القارئ: بسمِ   هِ وعلََى آلََِ  دم نََا  مََ  علََى نبيِّ  نار والسََ   نةر ، والصََ  منيَ العالَ  ر
 :-تعاَّل هللار  هر رمحَ - بغوي  ال ماار اا ، قالَ أمجعنيَ  هِ وصببِ 

ْم  ا ٍِتَََ ْن  تر رْم مََِ ا آتََيَََْ نَي َلمَََ َذ اَّلل ر ِميثَََاَق الن ِبيََِّ ل : }َوِإْذ َأخَََ ل  َوجَََ ا قََْولََرهر عَََ َلةر "ِلمَََ َرَأ محَََْ ةم{ قََََ ِر َوِحْ مَََ " ِبَ سََْ
َضاَفِة َدَخَلْت َعَلى َما، َوَمْعَناهر ال   َا َفِهَي َ ار اْاِ َسَر الن  ِا َوقَََرَأ اآْلَخرروَن ِبَفْتِبَها َفَمْن ٍَ ِذي يررِيدر لِل ِذي الن 

ِل الََ ذِ  تر رْم َأْي: َأَخَذ ِميثَاَق الن ِبيََِّنَي ِْلَجََْ َراِ ِ  آتََيَْ ْر الشََ  َبا ِ  َأحََ رْم َأصََْ ِة يََعََْ ِْ َواحلِْْ مَََ َن اْلِ تَََا ْم مََِ ي آََتهََر
َََََْلاِء َأْي: لَََِئْن آتََيَََْ  ََن ا تر رْم ِبَْعََن اْْلََبِ َوِقيَََل: ِبَعََْ َا َفَمْعَناهر: لِل ِذي آتََيَْ تر رْم َوَمْن فَََتَح الن  ا آتََيَََْ تر رْم َوَمْهمَََ

ََلاءِ  َْ ْر ا ْؤِمنرن { َوَجَوا َرَأ  قََْولََرهر }لَتَََر تر رْم{ قََََ ا آتََيَََْ ٍرمْ قََْولََرهر: }َلمَََ نَََا لر اْلَمِدينَََِة "آتََيَْ يِم ََنفََِ   َوَأهََْ " َعلَََى التَ ْعيََِ
ا قََال:  مَََ نَََا}ٍَ اء] {زَبََرورًا َداورودَ  َوَآتََيَْ ِبي اوَ } [163:النِّسَََ َم صَََ اهر احْلر ََْ نَََ ْر ََ ] {آتََيَْ اِء  [12:مَََ رروَن اِبلتََ  َرَأ اآْلخَََ َوقََََ

 ِلمرَوافَََقِة اْْلَطِّ 
َِ ..، ابللررَ بصرريغِْ  ات ةً  هُ  لسررَ  يعرراال يررذكرُ  هللاُ الشََيخ:  َِ إمررَ  م ُِْ {مثرر  } امللررر ِ  ا بلررم  ُ  ه، وات ةً ومررا أشررِمَ  َيَريرررْ

َُ اجلمرر ِ  وهرري صرريغُْ  عظرري ِ ال َ  ه بصرريغِْ  لسررَ  يررذكرُ  ِِيًّا}، اجلمرر ِ  ، ةررم َ  صررَ اُه احْلُِررْ نررَ ْر ََ ] {َوَيَريرْ ا ،[12:مررَ نررَ  }َوََيَريرْ
ا ] َزبررررُ  ًا{ َ اُوو َ  اُه ُ } ،[163:النِيسررررَ نررررَ ٍَ  ََيَريرْ ا ِِ ررررَ َ ةَ  َواحْلُِررررْ َ  اْل َُ [، 89]األ عررررام:{ َوالنر ِرررررُ علرررر   ا   الرررر َ  اجلمرررر ِ  ةررررم
َُ عظرري ِ ال َ  ِلرريِ  إليررهِ  ، هررذا مررا يهرر ا  ئَ رِ قررُ  هأ ررَ  ي ِ قرررا  ويررذكرُ  ،فُ امل اُك ْ }َلمررَ نررَ ُِْ { ئَ رِ { وقررُ َيَريرْ  ُ ا َيَريرررْ واملعرر   }َلمررَ

 .واي   
 

 .َوِلَقْوِلِه: }َوَأََن َمَع رْم{القارئ: 
الن ِبيِّنَي َخاص ًة َأْن يَربََلِّغروا َأن  اَّلل َ تَََعاََّل َأْخَذ اْلِميثَاِق َعَلى إَّل  َواْختَََلفروا يف اْلَمْعِ ِّ ِّبَِذِه اآْليَِة: َفَذَهَب قََْوا  

َْ اَّللِ  َوِرَساَ تِهِ  ْؤِمَن ِبَََِْن  َِْ  إَّل  ٍَِتا لِّ نَََِيّم َأْن يَََر ََر َد َعلَََىٍ  َذ اْلَعهََْ ِعَباِدِه، َوَأْن يرَصدَِّق بََْعضرهرْم بََْعًضا َوَأخَََ
هر، َوِإْن  ْن بََْعَدهر ِمَن اْْلَنِْبَياِء َويََْنصرَرهر ِإْن َأْدَرٍَ َذ اْلِميثَََاَق مََِ وهر، فََأخَََ َرتِِه ِإْن َأْدرٍَََر هر بِنرصََْ َر قََْومَََ هر َأْن  َْمََر ََلْ يرْدِرٍْ

 .-َصل ى اَّلل ر َعَلْيِه َوَسل مَ -مروَسى َأْن يَرْؤِمَن ِبِعيَسى، َوِمْن ِعيَسى َأْن يَرْؤِمَن ِبرَبم دم 
هرْم يف َأْمِر  رَم دم َوقَاَل اآْلَخرروَن: ِبَا َأَخَذ اَّلل ر اْلِميثَاقَ  ل مَ - ِمنَْ وا:  ،-َصل ى اَّلل ر َعَلْيِه َوسَََ َذا اْختَََلفََر فَََعلَََى هَََ

َذا قََََ  نَي، َوهَََ هرمر الن ِبيََِّ نَْ ََِ َل م ِذيَن َأْرسَََ  ََ ِْ ال ا ِل اْلِ تَََ ى َأهََْ َََ اَق َعل َذ اْلِميثَََ ا َأخَََ اَل: ِإََََ  َََ ْن ق هرْم مَََ نَْ ََِ دم م ْولر ُمرَاهََِ
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د   :قََْوِلهِ إَّل  تَََرى َوالر بِيِ ، َأَ   اَن  رَمََ  َََ اٍ  ررن هر{ َوِإََََ  ْؤِمنرن  بََِِه َولَتََْنصََر ْم لَتَََر ْم َرسرول  مرَصدِّق  ِلَما َمَع ََر ٍر } ر  َجاَء
ل مَ - ِه َوسََََ ل ى اَّلل ر َعَليَََْ و ً  -صََََ عَََر رَ إَّل  َمبَْ ِه َأن  يف قَََِ درل  َعَليَََْ نَي يََََ ِْ دروَن الن ِبيَََِّ ا ِل اْلِ تََََ ِن َأهَََْ ِد اَّللِ  بَََْ اَءِة َعبَََْ

َراَءةر اْلَمْعرر  ا اْلقََِ { َوَأمََ  َْ َذ اَّلل ر َمْسعرودم َوأربَِّ ْبِن ٍَْعبم }َوِإْذ َأَخَذ اَّلل ر ِميثَاَق الََ ِذيَن أروتََروا اْلِ تَََا وفَََةر }َوِإْذ َأخَََ
َصل ى - َأْن  َْخرذروا اْلِميثَاَق َعَلى أرََمِِهْم َأْن يَرْؤِمنروا ِبرَبم دم ِميثَاَق الن ِبيِّنَي{ فََأرَاَد: َأن  اَّلل َ َأَخَذ ِميثَاَق الن ِبيِّنيَ 

 َويرَصدِّقروهر َويََْنصررروهر ِإْن َأْدَرٍروهر. -اَّلل ر َعَلْيِه َوَسل مَ 
ا يعًََ دم  َوقَاَل بََْعضرهرْم: َأرَاَد َأَخَذ اَّلل ر اْلِميثَاَق َعَلى الن ِبيِّنَي، َوأرََمِِهْم مجَِ ِر  رَمََ  ل مَ -يف َأمََْ ِه َوسَََ ل ى اَّلل ر َعَليََْ  -صَََ

ِر اْْلَنِْبيَََاءِ  ٍْ تَََفى بََِِذ ٍْ ، َوقَََاَل  ؛فَا ْوِل ابََِْن َعبََ ا م ََن قََََ َذا َمعََْ ، َوهَََ ِْ د  َعلَََى اْْلَتَْبَََا بََروِْ َعهََْ َ  اْلَمتَْ َد مَََ ِْلَن  اْلَعهََْ
َعِث اَّلل ر نَِبي ا  : ََلْ يََبَْ  اْلَعْهَد ِإ   َأَخَذ َعَلْيِه اْلَعْهَد يف َأْمِر  رَم دم، َوَأَخذَ  -آَدَا َوَمْن بََْعَدهر -َعِلي  ْبنر َأِب طَاِلبم

 َعَلى قََْوِمِه لَيَرْؤِمنرن  ِبِه َولَِئْن برِعَث َوهرْم َأْحَياء  لَيََْنصرررن هر.
ًدا  ِ :  رَمَََ  ْم{ يََعَََْ ا َمَع َََر دِّق  ِلمََََ ول  مرصََََ ْم َرسَََر ٍر اَء هر: } ر  جََََ ل مَ -قََْولَََر ِه َوسََََ ل ى اَّلل ر َعَليَََْ ِه -صََََ ْؤِمنرن  بَََِ ، }لَتََََر

ررن هر{ يََقََر  ْلِب آَدَا َولَتََْنصََر ْن صََر ََ َة مََِ َتْلَرَ  الذ رِّي نَي اسََْ اِء حََِ َنِْبيَََ َْ اََّل ِل َنار -ولر اَّلل ر تََعَََ ِه السََ  اءر -َعَليََْ ، َواْْلَنِْبيَََ
دم  ِر  رَمََ  َذ َعلَََْيِهمر اْلِميثَََاَق يف َأمََْ اْلَمَصابِيِح َوالس ررِ ، َوَأخَََ ل مَ -ِفيِهْم ٍَ ِه َوسَََ ل ى اَّلل ر َعَليََْ َرْرُترْ }قَََ  -صَََ اَل أََأقَََْ

: اْلَعْهدر الث ِقيلر، }قَََالروا َأقَََْ  َرْرََن قَََاَل{ َوَأَخْذُترْ َعَلى َذِل رْم ِإْصِري{ َأْي: قَِبْلترْم َعَلى َذِل رْم َعْهِدي، َواْاِْصرر
اِهِديَن{ اَّلل ر تَََعاََّل: }فَاْشَهدروا{ َأْي: فَاْشَهدروا أَنَْترْم َعَلى أَنَْفرسََِ رْم َوَعلَََى أَتَْبَََاعِ  َن الشََ  ْم مََِ  رْم، }َوَأََن َمَع ََر

َهدروا، َأْي: فَََاْعَلمروا : فَاشََْ ْيِهْم، َوقَََاَل ابََْنر َعبََ ا م ْي رْم َوَعلَََ ِعيدر بََنر َعلَََ اََّل  :بِ املسََي   ، َوقَََاَل سَََ قَََاَل اَّلل ر تََعَََ
ََْيِ َمْذٍرورم. ٍَِنايًَة َعْن   لِْلَمَنِ َ ِة فَاْشَهدروا َعَلْيِهْم 

قََْرارِ ْن تَََوَّل  }َفمَ  ميَاِن.  بََْعَد َذِلَك{ اْاِ  }فَأرولَِئَك هرمر اْلَفاِسقروَن{ اْلَعاصروَن اْْلَارِجروَن َعِن اْاِ
ِْ اْختَََلفروا فَاد َعى ٍرل  َوا غروَن{ َوَذِلَك َأن  َأْهَل اْلِ َتا ِحدم أَن هر َعَلى ِديِن قََْولرهر َعل  َوَجل : }َأفَََغْيَ ِديِن اَّللِ  يََبَْ

َراِهيَم  ََْ َنار -ِإبَ ِه السََ  مروا -َعَليََْ وِل اَّللِ  إَّل  َواْخَتصَََ ل مَ -َرسََر ِه َوسَََ ل ى اَّلل ر َعَليََْ ِي  فََ  -صَََ اَل النََ  ل ى اَّلل ر -قَََ  صَََ
ل مَ  ِه َوسَََ َراِهيَم ): -َعَليََْ ْن ِديََِن ِإبَََْ رِيَقنْيِ بَََِريء  مََِ َن اْلفَََ َنار -ٍََِ ِه السََ  ى  ،(-َعَليََْ الروا: َ  نََْرضَََ بروا َوقَََ فَََغضََِ

اََّل: }َأفََ  أَنََْلَل اَّلل ر تََعَََ ِديِنَك، فَََ ذر بََِ َْْخََر اِ َك َوَ   غََروَن{ِبَقضَََ ْيَ ِديََِن اَّللِ  يََبَْ َرِة  ،غَََ لر اْلَبصََْ رم َوَأهََْ َرَأ أَبََرو َجْعفَََ َََ قَ
اََّل  غََروَن{ اِبْليَََاِء ِلَقْولََِِه تََعَََ مم }يََبَْ ْن َعاصََِ رروَن اِبلتََ اِء ِلَقْولََِ }َوأرولَ  :َوَحفََْ   عَََ َرَأ اآْلخَََ قروَن{ َوقََََ مر اْلَفاسََِ ِه ئَََِك هََر

تر رْم{ :تَََعاََّل    .}َلَما آتََيَْ
ادَ }َولََََ  َ  َوانَْقََََ َلَم{ َخضََََ ادر َوا هر َأسَََْ ْر: اِ ْنِقيََََ الط ْو ا{ فََََ ْرهًَََ ا َوٍَ َماَواِت َواْْلَْرِض َطْوعًَََ ْن يف السَََ  ْر }مََََ ا ِ تِّبََََ

اَن ِبََشق ةم َوِإاَبءم ِمَن النَ ْفِس.ِبسرهروَلةم، َواْل َ   ْرهر: َما ٍَ



يخ عبدالّرحمن بن ناصر البّراك  هـ 1441
ّ

 مؤسسة وقف الش

 

 5 اللجنة العلمية |   إعداد

 

هِ  وا يف قََْولَََِ نر: أسَََلمَ  :َواْختَََلفَََر اَل احلَْسََََ ا{ قََََ ْرهًَََ ا َوٍَ ْن يف اْْلَْرِض  تِ مواالسَََ   أهَََلر  }َطْوعًَََ َلَم مََََ ا َوَأسَََْ َطْوعًَََ
ْرًها ، َوقَاَل ُمرَاِهد   ؛بََْعضرهرْم َطْوًعا َوبََْعضرهرْم ٍَ ْرهً }اْلمرْؤِمنر،  {َطْوًعا}: َخْوفًا ِمَن الس ْيِف َوالس يِْ َذِلَك  {اَوٍَ

َدلِيِل:  ، بََََِ اِفرر جردر مََََن يف السََََموات }اْل َََََ ا َوِ َن ََََرر َوَّلِلِ  َيسََََْ ْرهًََََ ا َوٍَ الِ َواْْلَْرِض َطْوعًََََ دروِّ َواآْلصَََََ  {ْم اِبْلغََََر
دِ ] ا [15:الر عََْ نَي قَََ ْوار اْلِميثَََاِق حََِ َََ َذا يَ ىأَلَ }َل  َََرْم: َوِقيَََل: هَََ الروا بََلَََ َربِّ رْم قَََ تر بََِ َرا ] {سََْ اَل  [172:اْْلَعََْ فََقَََ

ْرًها، َوقَاَل قََتَ  ا يف َوقََِْت بََْعضرهرْم: َطْوًعا َوبََْعضرهرْم: ٍَ ْرهًََ َلَم ٍَ اِفرر َأسََْ هر، َواْل َََ ا فََنَََفعَََ اَدةر: اْلمرْؤِمنر َأْسَلَم َطْوعًََ
اََّل:  َفْعهر، قَََاَل اَّلل ر تََعَََ َنا}اْلَبْأِ  فَََلْم يََنَْ ا رََأْوا  َْسَََ َفعرهرْم ِإميَََاحررْم َلمََ  نَْ ْعِي :  [85:َََاِفرِ ] {فََلَََْم يَََكر يََََ َوقَََاَل الشََ 

َما قَاَل اَّلل ر تَََعاََّل:  ِْلِصنَي َلهر الدِّينَ }هرَو اْسِتَعاَذُتررْم ِبِه ِعْنَد اْضِطَرارِِهْم ٍَ  {فَِإَذا َرٍِبروا يف اْلفرْلِك َدَعورا اَّلل َ ُمر
 [65:اْلَعْنَ بروتِ ]

هرْم فََيرَجاءر  ِي : َطْوًعا ال ِذي }ورِلَد{َوقَاَل اْلَ لْ  ْسَنِا َم ْن يرْسََب ِمنَْ ْرًها ال ِذيَن أرْجِبروا َعَلى اْاِ ْسَنِا، َوٍَ يف اْاِ
غََروَن{  َرَأ }يََبَْ َما قََََ ْر ٍَ َرَأ ِّبِْم يف الس َنِسِل، }َوِإلَْيِه يَرْرَجعروَن{ قَََرَأ اِبْلَياِء َحْف   َعْن َعاِصمم َويََْعقرو اِبْليَََاِء َوقََََ

غروَن{ اِبْلَياِء َو }تَرْرَجعروَن{ اِبلت اِء، َوقَاَل: ِْلَ اْلَباقر  ن  اْْلَو َل َخاصٌّ وَن اِبلت اِء ِفيِهَما ِإ   َأاَب َعْمرمو فَِإن هر قَََرَأ }يََبَْ
يِ  اْْلَْلقِ   اَّللِ  َعل  َوَجل .إَّل  َوالث اِن َعااٌّ، ِْلَن  َمْرِجَ  مجَِ

 :اآليةَ  {آَمن ا اِبَّلل ِ  َعاََّل: }قرلْ قََْولرهر تََ 
وَل اَّللِ   َر َرسََر ا،  ر  َأمَََ اِ  ِفيهَََ َْ النََ  ِطَرا َل َواْْلَْدَ َن َواضََْ َََ َر اْلِمل َََ ل مَ -ذٍَ ِه َوسَََ ََْ ل ى اَّلل ر َعَلي وَل:  -صَََ َأْن يََقََر

{ اآْليََة.  }آَمن ا اِبَّللِ 
ْيَ  ََََ َِ تَََ ْن يََبَْ َنِا قََْولََرهر: }َومَََ ِن اْاِسََْ ًن اْرتَََد وا عَََ َر رَجََر َ ْ َعشَََ هر{ نَََللَََْت يف ا ََْ َل ِمنََْ ْن يَرْقبَََ ا فََلَََ َنِا ِدينًََ اْاِسََْ

هرمر احْلَاِرثر ْبنر سرَوْيدم اْْلَْنَصاِري ، فََنَََلَلْت ِفيهِ  ََََ َوَخَرجروا ِمَن اْلَمِديَنِة َوأَتََْوا َم  َة ٍرف ارًا، ِمنَْ  َِ تَََ ْن يََبَْ ْيَ ْم }َومَََ
ْسَنِا ِديًنا فَََلْن يَرْقَبَل ِمْنهر َوهرَو يف اآْلِخَرِة ِمَن اْْلَاِسرِيَن{  اْاِ

   م ؟االشيخ: 
 ا  م القارئ: 
  ع الشيخ: 
 بَأب  الز  القارئ: 
 بَ؟أب  الز    َ كيف يالُ  بَ،اي أاب الز    ْ يللَ الشيخ: 
ٍَ  ،لِ  احلم ُ  طالب: َ  إلي َ  هللاُ  أيس ْ   ، خب  وعاضي
  لِ  طي  احلم ُ  الشيخ:

  



يخ عبدالّرحمن بن ناصر البّراك  هـ 1441
ّ

 مؤسسة وقف الش

 

 6 اللجنة العلمية |   إعداد

 

 (مِ القيِّ  ابنِ  ةر )نوني  
ِّْ  للِ  احلمََدر  الََر حيِم، الر محنِ  هللاِ  بسمِ : القارئ دم  نبيِّنََا علََى مَ وسََل   ى هللار وصََل   العََاَلمنَي، ر  آلََِهِ  وعلََى  مََ 

هر - مِ القَََيِّ  ابَََنر  اامَََاار  قَََالَ  أمجعَََنَي، وصَََبِبهِ  ِه املسَََم اةِ نوني   يف  -تعَََاَّل هللار  رمحََََ افيِة يف  تَََِ َََ "ال افيَََِة الشَََ  َب
 :ا نتصاِر للِفرقِة الن اجيِة"

 يف القبورِ  سلِ الر   على حياةِ  وا بهِ فيما احتج   فصل  
  ك يرراتِ   ه ، أييررا     قِرر  ِ  أييررا     رر َ الر   أو أنَ   رر  َ الرَ  أنَ  مرر َ امل ِليِ  بعرر ِ  ٍ منرر التِ مررِ  أنَ  مَ ينرر َ الشََيخ: 

ِليِ  هُ ه  ما  يذكرُ  ، و   عل  هذا شِمات  األ ضِ    عل  ولهِ ، ك ياتِ امل تِ  قِ َ  علر    ا برهِ ضيما اي ج  ، فُ امل
  ييراةً  تْ ليسرَ  ْ  أخرويرَ  ، ييراة  ُْ الربزخيَ  وهي احلياةُ  ِْ نَ الس   ما أه ُ يت يثِ ُ الَ    احلياةَ يياتَ  املرا ُ  ، لي َ األ ِيا ِ  يياةِ 

ٍْ  لََِِهر   َلَعْلَنا َوَما} [30]الزمر: {َميِيُ  نَ  َوِإََّنُ ْ  َميِيت   ِإَ  َ } ا، ينا، ب  ه  ق  مايُ     ال   ك ياتِ   اخْلُْل َ  قَرِِْل َ  ِم
: أبر  بِرر   ، وقرا َ ه قر  مراتَ وأ رَ  ت  ه ميريِ أ َ  هللاُ  أخربَ     ، و مَ  امايُ    ُ الر   [34]األ ِيرا : {اخْلَاِلُ ونَ  ضَرُم ُ  ِمتَ  أَضَِإنْ 
  ر َ الر    ا: إنَ قالُ  ِْ  ضيَ أو الص   الِممِ  أه ِ  ٍ بع ِ مِ  ٍ قا َ مَ  "، وقا َ ً ا ق  ماتَ  مَ  ً ا ضإنَ  مَ  يعِ ُ  ٍ كانَ "مَ 

 ا نررُ يت يعلَ الررَ  ِماتِ الهر    رريذكرُ    هررذا اللصر ِ  ، وهر  اآلنَ هررذا املررذه ِ  يلنير ُ  مَ  يا، وينرر َ     الر   ييرراتَ  أييرا   
 عنما. ما وجيي ُ هبا و يننلُ 

 
 القارئ:

 يف القرآنِ  ٍما قد جاءَ   حيٌّ    هر  ن   هيدِ م ابلش  تر احتججْ  نِ إف
ٍَ قُِ ُل ا ِ  َ ِِيِ  اَّللَِ أَْمَ ااًت َبْ  َأْيَيا   }  ع الشيخ:  ٍْ يُرْن َرُ  } [،169]َ  عمرران: {َواَل ََتَْسََبَ اَلِذي َواَل يَرُن لُر ا ِلمرَ

ٍْ اَل َيْهُعُرونَ ِ   ِِ  [154]الِنرة: {َ ِِيِ  اَّللَِ أَْمَ ات  َبْ  َأْيَيا   َوَل

 القارئ: 
 بيانِ التِّ  وهذا  اهرر  شكّم   بن  هر َََََََمن حالةً  لر ََََأٍم لِ سْ والر  

 والبهانِ  نا ابلعقلِ شهدا ِ   ن مِ  أحق   وا ابحلياةِ ٍََََََانر   فلذاكَ 
ٍِ مِ    ضاأل ِيا ُ  هبيِ  عن َ  أييا ً  م ا ُ اله   كانَ إذا    ع الشيخ:   .وأعل    لًْ    أضل ُ أوال؛ ألَّنَ  ٍ اب
 القارئ: 

 وصيانِ  يف عصمةم  هر فنساؤر    م ينفسخْ ََََََََل هِ ن احِ  عقدَ  و ن  
ْ  الشيخ:  ٍَ  ِرايُ  مل ينلسر ْ   ر  ِ الرَ   سرا َ  : إنَ    أيًلا، ين لر نَ  هذا شِم  بعر َ  مرات   رَ  ٍَ أَّنرَ  ، بر لي ِ هِ مب يرِ  م

نِ  كما لا َ   مات   رَ  هِ م يِ  ٍَ }يعراال:  ، ينر  ُ   النرَر ْ  َوقُرلُر هِبِ ُِ ُر لُِنلُر ِب ْ  َأْطمرَ رُ ٍ  َذلِِ ا ٍْ َو َاِ  ِيجرَ ٍَ مرِ أَُل ُه ضَا رْ
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ِ ِه أَبرَرً ا ٍْ بَرعررْ ُه مررِ ِِ ررُ ا أَْزَوالررَ ُذوا َ  ررُ َ  اَّللَِ َواَل َأْن يَرْن ِْ ْ  َأْن يرررُ ررُ اَن لَِ ا كررَ ا َومررَ َ  اَّللَِ َعِظيمررً اَن ِعنررْ ْ  كررَ ررُ { ِإَن َذلِِ
 ا   كما كا ُ ، ويياتُ امل تِ  قِ َ  يا     ال   يياتِ    هي  ل ُ يياتَ  وأنَ    ِ الر     ا يياةَ ذيٍ زعمُ ضالَ [  53]األيزاٍ:
َل َ - بيِ النرَ   سرا ِ  وا ذلر  ب  رر ِ ه ، أكرَ ُ   قِر  ِ  هر  أييرا    األ ضِ  علر  ولرهِ  أييرا ً  ِه َو رَ َل  اَّلَلُ َعَليرْ ٍ مرِ  -صرَ
  .الِيتَ  ، أع ِ هِ بع ِ 
 

 القارئ: 
 وصيانِ  يف عصمةم  هر فنساؤر    خْ َََم ينفس ََََََََل هِ ن احِ  عقدَ  و ن  
 زمانِ مدى اْل واحدة   منهن     هِ رِ ََلغي ذا َل حيل  َََََََََََه لِ َََََوْلج

انَ مَ لِ  حيٌّ    هر أن   ل  ََََََََذا دليَََََََََيف ه سَ َََََفليأ  انِ َََََََأذن لهر  تْ نٍ 
َ   ،هُ هذا كممُ الشيخ:   م .م  وشِم ِ  ِ عٍ يجَ  هذا يعِ
 القارئ: 
 ذي القرابنِ  لصنةِ  هِ يف قبِ   ا موسى قا مً  امللتارر  أو َل يرَ 
ْ  الشََيخ:   ه مرررَ أ ررَ  ذكررَ  واملعرررا ِ  اإل ررا ِ  ِْ   قصررَ  -ممُ والسرَ  مةُ عليره الصررَ -  رر  َ الرَ  أخرررن وهر  أنَ  وهررذا شرِم

ْ  هِ ي   قررربِ مب  رر  أو  أن م  رر  يصررليِ  ا شررِم  ه ، مررا  امَ   قِرر  ِ  أييررا     رر َ الر     إنَ لنرر  ِ أخرررن  ، ضمررذا أيلررً
 .املعروضَْ  َْ العا يَ  احلياةَ  احلييِ  ي ضمذا شأنُ م    يصليِ 

 
 القارئ: 

 البطننِ  وواضحر  احملالِ  عنير   ذا  ن  إو  نةَ ََََََََََ   الص   ت  فميِّ أ
 .ِمِْ اله    ، ينريرُ  ع  هذا ق  ُ الشيخ: 
 القارئ: 
 حسانِ اا م َ  ليمم َََََََََََََ   بتس   ذي على ال    أرد  أِّنِ  لْ ََََأو َل يق
َل  - بَ النرَ  أنَ  أخرن وهي ما لرا َ  شِمْ   وهذهِ الشيخ:  َل َ صرَ ِه َو رَ َ    هُ  ويرَ   عليرهِ يرر    هللاَ  أنَ  -اَّلَلُ َعَليرْ علر   ضر

 الِيتَ  ، أع ِ عليهِ   ُ ٍ يسليِ مَ 
 القارئ: 
 حسانِ اا م َ  ليمم َََََََََََََ   بتس   ذي على ال    أرد  أِّنِ  لْ ََََأو َل يق

 ن البهتانِ ذا مِ ََََََََََََه هِ َََََََََ   ب  ذي على ال   ناَ السِّ  ت  ميِّ  رد  َََََََيأ
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 ذا تبيانِ  داثِ ََيف اْلج أحياءر   م  ح   احلديثر  د جاءَ ََََهذا وق
َُ  هُ كأ رَ الشيخ:   ا   أير  قرالُ  أير  قرا َ  (األ ِيرا ِ  حلر مَ  أتكر َ  أنْ  علر  األ ضِ  مَ يررَ  هللاَ  )إنَ : ير يثِ إال  يهر

 ؟عليقِ وال َ  ر ِ الهَ 
 تر ، هََل امليََِّ ويََرد   عليََهِ  ناَ السََ   يسم ر  -نار والس   نةر الص   عليهِ - سولر : الر  لكَ  يقولونَ : هم قالَ القارئ: 

ِْ  نََا نقََولر ، ل ن  حََيٌّ  : إذن هََوَ :  ، سََيقولونَ ؟ سََتقولر يََرد   ِْ ن السََ  مََِ  :   يلََلار عََن ذلََكَ  يف اَََوا  أنْ  ما
َْ  يسم ر  هر أصبابر   عنهر وتوَّل   نَ درفِ إذا  ا، فهذا اانسانر حي   ي ونَ  ل ى اَّلل ر - ي  النََ   م، وهل يسم ر نعا ِ  قر صَََ

  ما جاءَ إ      يسم ر  هر أن   بيحر ، والص  يسم ر  ن قالَ مَ  ن العلماءِ ، فمِ خن    هذا فيهِ  ؟مطلًقا -َعَلْيِه َوَسل مَ 
 .ويرد   يسم ر  هر فإن   عليهِ  ناِ الس   ، مثلَ    الن   بهِ 

ل مَ - يِّ عََن النََ   حََديث   ، يعََ  وردَ " أي: يف القبََورِ اْلجََداثِ : "يف هر قولََر  ِه َوسَََ ل ى اَّلل ر َعَليََْ : قََالَ  هر أنََ   -صَََ
 .هم(يف قبورِ  أحياء   )اْلنبياءر 
 ؟ما   ىريج لل  يثِ الشيخ: 

ِْ  البيهقََي   هر أخرجَََ  يف الفََتحِ  احلََاف ر  ، وقالَ يلمي  أبو يعلى والد   هر القارئ: أخرجَ  تََا يف  اْلنبيََاءِ  "حيََاةِ  يفٍ 
 .هر بَ هم" وصب  قبورِ 

 صرحَ إذا   يا،    الر   يت هري ك يراتِ الرَ  ُْ العامرَ  ال احليراةُ  ُْ   الربزخيرَ ييراتُ  ضراملرا ُ  هذا احلر يثُ  صحَ إذا  الشيخ:
 .ْ  برزخيَ  وهي يياة   ًْ خاصَ  يياةً  هِ ٍ محلِ مِ  ضم ب َ  احل يثُ 
 القارئ:

  ذا تبيانِ  يف اْلجداثِ  أحياءر   م  ح   ديثر ََََاحل اءَ َََهذا وقد ج
 يومانِ  ةم ََََا يف مجعدا مً  ضر رَ َ   َعتر  عليهِ  ادِ َََََََََََََالعب أعمالَ  و ن  

َل َ - بَ النرَ  أنَ    مرا و  َ أيًلا مٍ شِماتِ الشيخ:  ِه َو رَ َل  اَّلَلُ َعَليرْ  أ رِ     ه   كر يِ  رِ أمَ  أعمرا ُ  عليرهِ  ضُ يُعررَ  -صرَ
ْ  مجعْ   ي م ،   ك يِ  ًْ نرا  رًِ ا أو أقمْ ، يعين أقمْ  ِت     األ ِ  ِ  ، ينا ُ ٍ األ ِ  ِ  ع، مجعْ يعين كناي  نرا مجعر

ْ     كررر يِ  عليرررهِ  ضُ يعرررين أ رررِ ًعا، ضُ عررررَ   أنَ  ذي و  َ ، الرررَ ةرررعيف   يررر يث  : االثنررر  واخلمررري ، وهرررذا ي مرررانِ  مجعررر
 .مما، أع صيامُ   َ ذل  ا ُ  ِ  ه مٍ أل ِ اثن  ومخي ، وأ َ    ك يِ  عل  هللاِ  ضُ عرَ يُ  العِا ِ  أعما َ 

 
 القارئ: 

 يومانِ  ةم ََََا يف مجعدا مً  ضر رَ َ   َعتر  عليهِ  ادِ َََََََََََََالعب أعمالَ  و ن  
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 : "ضلر   ررَ أ ر    كمرا قرا َ ِت،  أو السرَ  ابجلمعرِْ  عٍ األ ِ  ِ  يعربِيُ  هُ ؛ أل َ أ ِ     " أي:   ك يِ "  مجعْ  الشيخ: 
  ًِ ا". م َ الهَ  أ ِ ًعا، "ضل   رَ  امل رُ  وا مِثَ رُ ضُم ِ     ُ ما ا  سن  الرَ  ًِ ا"، عن َ  م َ الهَ 

 القارئ: 
 أنِ الش   العييمِ  ابلفضلِ     قد خر   ذي ال   ا ننيِ  ويوار  اْلميسِ  يوار 

  ع الشيخ: 
ِْ  فصل  تعاَّل:  هللار  هر رمحَ  قالَ القارئ:   : املسألةِ  يف هذهِ  وا بهِ ا احتج  عم   يف اَوا

 بيانم  ذاتر  نا علي م وهيَ تر حج      م يف ذاكَ ََََََدليلِ  أصلر  قالر فير 
 األ ِيرا َ  ٍ أنَ   مرِ  ُ ِ  علر  مرا زعمرْ ِر  وشرِمايُ ا يججُ : إنرَ ، ينر  ُ علر  اخلصر ِ  لي ِ الر َ  ٍ قل ِ هذا مِ الشيخ: 
مرا  ٍ أبلررِ علريِ ، وهرذا مرِ  ْ  يجرَ  هر  ضيرهِ  برهِ   نَ ، مرا َت جر  املر تِ  قِر َ  هِ ك يايرِ   هِ   قرربِ  يري      َ الرَ  وأنَ  أييا   
 .،  ع  أع ْ عليهِ  ًْ يجَ  هِ شِم ِ  ، ولع ُ عليهِ  اخلص ِ  ِْ يجَ  ، وه  قل ُ واملناظراتِ    احِلجا ِ  يِ نُ 
 

 القارئ: 
 بيانم  ذاتر  وهيَ نا علي م تر حج      م يف ذاكَ ََََََدليلِ  لر ََأص قالر فير 
انِ  مِ ََََََََالقا  ا ِ ََََََََ  ابلقي   منصوصة   هر حياتر  دَ ََََََََََََهيالش   إن    اْلٍر

ََيخ:  ْ   م ا ِ الهررر   ييررراةُ  ينررر  ُ الشَ نِ  بصرررريحِ  منص صررر ٍِ ضمرررذا مرررِ  ذي يرررذكرونَ الرررَ  األ ِيرررا ِ  ا ييررراةُ ، أمرررَ النرررَر  ٍ اب
 .م ا ِ واله   األ ِيا ِ  ب َ  ، هذا ضرق  م ا ِ عل  اله   األ ِيا ِ  ، قياسُ ِ  قياس  ، يعين إذن شِم ُ النياسِ 

 القارئ: 
 يف القرآنِ  ا ذاكَ تً ميِّ  وهر َََََََندع  نا أن   دِ املؤٍ   هيِ الن    َ َََََََََََََََََهذا م

ا و سررميِ   رر ع هُ  نررا علرر  أنْ يْ َّنُِ  مي ُ يعررين الهررَ الشََيخ:   ،   شررأَّنِ  عررٍ ذلرر َ  ضلرر   ُنررهَ  ا األ ِيررا ُ ت، أمررَ يه ميرريِ مي ررً
ْ   م ا ِ الهر   ، ييراةُ م ا ِ اله   ويياةِ  األ ِيا ِ    يياةِ  الن  ِ  ب َ  ضرقانِ  ضمذانِ    علر  قر  ِ  األ ِيرا ِ  ييراةُ  ،منص صر
ٍْ }م  أمر ااًت يَ  سرميِ  نرا أنْ يْ َّنُِ  م ا َ الهر   اين أنَ الثَ  ي ُ ، والهَ ابلنياسِ  َ ات  بَرْ  َواَل يَرُن لُر ا ِلمرَ ِِيِ  اَّللَِ أَمرْ يُرْن َرُ  ِ   رَ

ٍْ اَل َيْهُعُرونَ  ِِ  .[154]الِنرة:{ َأْيَيا   َوَل
 

 القارئ: 
 همانِ على الس   مقسوا   واملالر    هِ ن بعدِ ََََََََََنا مِ َََََََََََل لٌّ حِ  هر ونساؤر 

 .-َصَل  اَّلَلُ َعَلْيِه َوَ َل َ - بيِ النَ   سا ِ  لنا، خبم ِ  ي    م ا ِ اله    سا َ  ، وه  أنَ َخرُ  وهذا ضرق  الشيخ: 
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 القارئ: 
 يدانِ الدِّ  ةِ أم    َ ََََََها مَََََََََباعر وسِ    هر حلمَ  لر ََََََأتٍ اْلرضَ  هذا وأن  
ْ  ا  رَ ضيما أَّنَ  مل أيتِ  م ا ِ اله   ألسا َ  وه  أنَ  أو  اب    اثلث   وأمر  الشيخ:  ْ  ا  رَ أَّنَ  مل أيتِ  م ا ِ اله   ، حل مُ م  م

 ضِمرررذهِ  (األ ِيررا ِ  حلرر مَ  أتكرر َ  أنْ  علرر  األ ضِ  مَ يررررَ  هللاَ  )إنَ :   احلرر يثِ  ، لررا َ األ ِيررا ِ  خبررم ِ  علرر  األ ضِ 
 .ضروق   أ بعِْ إال  ، ضأشا َ األ ِيا ِ  وب َ  م ا ِ اله   ضروقًا ب َ  يذكرُ  األبياتِ 

 
 القارئ: 

 محنِ الر   ةِ َََََََََََََب رام ر  مستبشِ    فارح   يٌّ ََََََََََََح ذاكَ   َ ََََََََََََم هر ل ن  
ٍَ اَّللَِ َوَضْل   } :  اآلايتِ  كما لا َ الشيخ:  ْ  ِم ٍَ قُِ لُر ا } ،[171]َ  عمران: {َيْس َرِِْهُروَن بِِنْعَم َواَل ََتَْسََبَ اَلِذي

ٍَ ملَْ 169أَْمَ ااًت َبْ  َأْيَيا   ِعْنَ  َ هبِيِْ  يُرْرَزُق َن )ِ  َ ِِيِ  اَّللَِ  ُروَن اِبلَرِذي ِلِه َوَيْس َرِْهرِ ٍْ َضلرْ ُ  اَّلَلُ مرِ َا َاَتهرُ ( ضَررِِيَ  مبرِ
ٍْ َخْلِلِمْ  َأاَل َخْ    َعَلْيِمْ  َواَل ُهْ  ََيَْز ُ نَ   .[170-169]َ  عمران: {يَرْلَ ُن ا هِبِْ  ِم

 
 القارئ: 

 اْلبدانِ  وهذهِ  اَسواِ  موتِ     ْ مَ  ديهِ ََََل وَّل ابحلياةِ أَ  لر سْ لر  فا
 ، "ييررراة  ِْ الربزخيرررَ  ابحليررراةِ  العلمرررا ُ  عنرررهُ  ، وهررري مرررا يعرررربِيُ م ا ِ الهررر   ييررراةِ  ٍ  ررر  ِ مرررِ  ييررراة   إذن ضلأل ِيرررا ِ الشَََيخ: 

 ييرراة   ، برر  هرريَ املرر تِ  قِرر َ  األ ضِ  ولررهِ   علرر  ك يرراتِ   ْ  عا يررَ  ا ييرراة  إَّنررَ  مررٍ ينرر  ُ  مررٍ قرر  ِ  " ايرررتاز  ْ  برزخيررَ 
 .الربزخِ  ب ا ِ  ْ  خم صَ  ْ  برزخيَ 
 

 القارئ: 
ِْ يف الّت   ةر ري  الط   وهيَ   ابلبهانِ  عليهِ  راار ََََََاحل فهوَ   ها وأٍلر  ا

ْ  ه ،  رَ   قِ  ِ  ْ  طريَ  األ ِيا ِ   ع  ألسا ُ الشيخ:   ما.أتكلَ  أنْ  عل  األ ضِ  م
 القارئ: 
ِْ  ولبعضِ   انِ يَ عِ  رأيَ  وهر ا وقد وجدر أيضً   ذا  ي ونر  سولِ الر   أتبا

َِ   َ يعرررين ُولرررِ الشَََيخ:   ، يعرررين ضمرررذهِ و واايت   قصررر    م ، و  ذلررر َ حلررر مَ  مل أتكررر ْ  األ ضَ  أنَ  األ ِيرررا ِ    اررر
َِ  ق  يِ نُ  لأل ِيا ِ  ُْ يَ اخلاصيِ   .الِيتَ  ،  ع  أع ِ   ِ الر   ٍ أيِا ِ ه  مِ لغ

 القارئ: 
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ِْ  ولبعضِ   انِ يَ عِ  رأيَ  وهر د وجدر ََا وقأيضً   ذا  ونر ََي  سولِ الر   أتبا
 بيانِ التِّ   اهرَ  ر م ََََََََََا حبحرفً   همر ََعلي ليلِ الد   قلبِ إَّل  فانيرْ 
 سوانِ النِّ  عن سا رِ  خبصيصةم    هر اؤر َََََََنس     خر  هللاِ  رسولر  ل نْ 

 مر َ  م ا ِ وال اله   األ ِيا ِ    ك يِ  هذا عام   ، لي َ هِ ٍ خصا صِ هذا مِ  هِ  سا ِ  ، َتر ُ    ِ ابلرَ  هذا خاص  الشيخ: 
  يا، واملخرالل نَ  ا عليمرا   الر   يت كرا ُ الرَ  احليراةُ  هريَ  تْ ليسرَ  األ ِيرا ِ  وييراةَ  م ا ِ الهر   ييراةَ  أنَ   َ ، ضُعلِ هِ حبيايِ  اخلربِ 
 برر  يهررم ونَ  ، يسررمع نَ َْ  ي يررَ   ال   ييرراتَ  أييررا    ًْ عامررَ   رر َ أو الر    رر  َ الرَ  أنَ  ْ يزعمرر نَ  ضيَ والصرر   مرر َ ٍ امل ِليِ مررِ 

 ه .وه    قِ  ِ  ويرونَ  ويهاه ونَ 
 

 القارئ: 
 سوانِ النِّ  رِ َََعن سا  خبصيصةم    هر اؤر َََََََنس     خر  هللاِ  رسولر  ل نْ 
 ااميانِ  ةِ لصب   سولَ الر   نَ خّتْ   فا  واهر َََََََََوس هِ ولِ َََََرس بنيَ  نَ يِّ خر 

َُ  هُ كأ َ الشيخ:  ِْ  ِ ِْ الن  إال  يه َل َ - بيِ النرَ   سرا ِ    َترر ِ  أو احلِمر ِه َو رَ َل  اَّلَلُ َعَليرْ  هرذا إكررام   ، وهر  أنَ -صرَ
ٍَ  إكررررام   ضيررهِ  َيِْ ؛ أل ررَ  ررر ِْ  نَ ه ملرررا خرررُ َ  ِإْن   ايَ }:   اآليرر ِب  قررُْ  أِلَْزَوالرررِ ا النرررَ ا أَير مرررَ اَة الررر   ْرَيا َوزِينَر َرمرررَ ُ َ يررُرِْ َن احْلَيرررَ ُكنرررْ

يًم ) رَاًيا مجرررَِ ٍَ  رررَ ُِ ريِْي ٍَ َوُأ رررَ ُِ اَلْ َ أُمرررَ ِيْع َ  28ضَر َرعرررَ ِإَن اَّلَلَ أَعرررَ َرَة ضرررَ رِْ َن اَّلَلَ َوَ  رررُ َلُه َوالرررَ اَ  اآْلخرررِ ُ َ يرررُ ( َوِإْن ُكنرررْ
َناتِ  ِْ  َخرررِ إال  [29-28]األيرزاٍ: {لِْلُمْ سررِ َيِْ ، اآليرر  هللاَ  نَ خرررتْ ا، -ممُ والسررَ  مةُ الصررَ  عليررهِ -  رر  َ َن الرَ خرتْ ضررا نَ خررُ

ٍَ ضأكرمَ  هُ و   لَ  ٍَ وه  َترميُ  اخلصيصِْ  هبذهِ  هللاُ  م َِ  م  الِيتَ  ، أع ِ -َصَل  اَّلَلُ َعَلْيِه َوَ َل َ -    ِ الرَ  عل  ا
 

 القارئ: 
 ااميانِ  ةِ لصب   ولَ ََسالر   نَ خّتْ   فا  واهر َََََََََوس هِ ولِ َََََرس نَ ََََََََبي نَ يِّ خر 

 ذو ش رانِ  للعبدِ  هر انَ ََََََََََََََََسبب   نا ورب   ذاكَ  ن  ََََََََََ  هر ََََََاال رَ َََََََش 
 ذي ااحسانِ  وش رَ  ّبن   منهر    رمحةً  على أولئكَ  سولر الر   رَ صِ قر 

ٍَ     ُ الرَ  رَ صِ قُ الشيخ:  َُ ال َ  معر  ذلر َ  ،علريم ٍَ   ر  ُ الرَ  رَ صرِ قُ ، واالخ يرا ُ  خير ٍَ } علريم ُم نرْ اُ  مرِ ٍْ َيهرَ ي مرَ يُرْرلرِ
َر أَْعيررررُ  َ  أَْ َ  َأْن يَرنرررَ َ  َذلرررِ اَ  َعَليرررْ َم ُلنرررَ َت ضرررَ ٍْ َعزَلرررْ َت  رررَِ ٍِ ابْر َرَغيرررْ اُ  َومرررَ ٍْ َيهرررَ َ  مرررَ ِِْوي إِلَيرررْ َزَن َويررررُ ٍَ َواَل َيرررَْ نُرُم

ْ َ مبررَِ  ا )َويَرْرةررَ ا َيِليمررً اَن اَّلَلُ َعِليمررً ُِْ  وَكررَ ا ِ  قُرلررُ ِب ُ  مررَ ٍَ َواَّلَلُ يَرْعلررَ ٍَ ُكل مررُ ٍْ 51ا َيَريرررْ َرُم اُ  مررِ ( اَل َيررَِ   لررََ  النِيسررَ
ٍْ أَْزَوا   } [،52-51]األيزاٍ: {بَرْع ُ  ٍَ مرِ ٍْ بَرْعُ  َواَل َأْن يَرََِ َ  هِبِ ٍَ ِإاَل اَل َيَِ   َلَ  النِيَساُ  ِم نُرُم َولَرْ  أَْعَجَِرَ  ُيسرْ
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ْي   َ ِقيِررًا اَن اَّلَلُ َعلررَ  كررُ ِي شررَ ْت مَيِينرُرَ  وَكررَ ا َمَلِررَ َُ  [52]األيررزاٍ: {مررَ ِلرريِ  يهرر ِْ  هررذهِ  ملررم نِ إال  فُ امل  رَ صررِ قُ ، اآليرر
ٍَ     ُ الرَ   .عليم
 

 القارئ: 
 ذي ااحسانِ  وش رَ  ّبن   منهر    رمحةً  على أولئكَ  سولر الر   رَ صِ قر 
 و  حسبانِ  كّم ََََََََََن شََََََب لوا  َ   َمع عليهِ  هن  ا قصرر أيضً  ذاكَ ٍََََََو

 البهانِ  حَ َََََََََا واضنً ََََََََََرى يقيَ   ََخنيا ويف اْلر الد   يف هذهِ  هر زوجاتر 
ٍَ     ُ الرَ  رَ يعين كما ُقصِ الشيخ:  ٍَ  سرا ُ النيِ  تِ مرَ وُيريِ  عليم ٍَ  كرذل َ ،  علريم ريِ  هر َِ  ٍَ مْ يرُ  مةُ الصرَ  عليرهِ - هِ علر  ار

ٍَ   الررر    هُ نرررا: زولايرررُ ، وكمرررا قلْ -ممُ والسرررَ  ا، أمرررر     اآلخررررةِ  هُ زولايرررُ   يا هررر  ِْ نَ السررر   أهررر ِ  لررراقِ ييِ  بررره ابمن ررر     ق عرررً
ِمن َ  ماتِ أمَ  أنَ  واجلماعِْ   .  اآلخرةِ  بيِ النَ  زولاتُ  امل

 
 القارئ: 
  نِ  عن فراشم  وَنً صَ  ذاكَ  إذْ    هر بعدَ  واهر ََََََََََعلى س نَ مْ رر فلذا حَ 
ٍَ  هللاُ   ةيَ الشيخ:  ٍَ  عنم  .ٍَ مو محَ  وأ ةاه
 القارئ: 

 اْلوطانِ  ومللار  فيها احلدادر    ةم شرعي   ةم د  َََََََََََََََََََبع نَ َََََََََََأتيْ  ل نْ 
ريِ  وإنْ  ٍَ إَّنررَ  ينرر  ُ  هُ كأ رَ الشََيخ:  َِ  ٍَ مْ يرُ َّ  َْ رعيَ الهررَ  ةَ العرر َ  نَ ضنرر  اع ر  ْ  هِ علرر  ارر ُْ للم رر   أشررمر    عنمرا وهرري أ بعرر

ِْ الزيِ  وهر  يرر ُ  احلر ا َ  ٍُ ي لمَ  ةُ وعهرًا، والع َ  ٍَ ينر  َْ رعيَ الهرَ  ةَ العر َ  -ممُ والسرَ  مةُ الصرَ  عليرهِ - هِ ل ضايرِ  نَ اع ر  ْ  ، ضمر
 .،  ع  أع ْ ي ِ وال يِ  ينِْ الزيِ  أ  ا ِ  وير ُ  ما وه  االع  ا ُ حلِمِ  ٍَ وال زمْ 
 

 القارئ: 
 اْلوطانِ  ومللار  فيها احلدادر    ةم شرعي   ةم د  َََََََََََََََََََبع نَ َََََََََََأتيْ  ل نْ 

ٍَ  واملِرررثُ  الِيررتِ  يعرررين لرررزومُ  "األوطرررانِ  وملررزمُ الشَََيخ: " ٍَ  هللاُ   ةرريَ - نَ ضاع ررر  ْ    منررراز  عليررره  هِ ل ضايرررِ  -عرررنم
 .الِيتِ  ولزومِ  لل  ا ِ  نَْ امل لميِ  ةَ الع َ  ممُ والسَ  مةُ الصَ 

 القارئ: 
 أنِ الش   مر ََََََََعيي أ ر   هِ رِ َََََََيف قب  ا ي  مصلِّ  يمَ ََََََال ل هر ََََََََََََذا ورؤيتر ََََََه
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ٍِ  هذا شرو   الشيخ:   .هِ   قربِ  هِ م    وصميِ  ِْ عٍ قصَ    اجل ا
 القارئ: 

 أنِ الش   مر ََََََََعيي أ ر   هِ رِ َََََََيف قب  ا يً مصلِّ  يمَ ََََََال ل هر ََََََََََََذا ورؤيتر ََََََه
 ذو البهانِ  ما قد قالَ  فاحلق     هر هل قالَ  سي ة  حر  منهر  يف القلبِ 
ٍُ شري    هِ ،    لسرِ ٍ هرذا احلر يثِ  مرِ سريِْ  يُ  منرهُ    النل ِ يعين الشيخ:  َُ   ِ النرييِ  ، يعرين ابر ٍي   ار  لثِر تِ  م مرب
 ؟عل  ي ُ الهَ  ي  قا َ ، أ يعين    لسي منه شي   سيِْ  يُ  منهُ    النل ِ ، هذا األثرِ 

يف  ، واحلسََكر حسََ ةم  تصََغير  "سََي ة  حر  منََهر  يف القلََبِ " :هر : قولََر -تعََاَّل هللار  هر رمحَََ - يخر الشََ   القََارئ: قََالَ 
ْ   اْلصََلِ   : الوجََهر فيهََا وجهََانِ  ، إذن جيََوزر للعََداوةِ  حسََي ة   جتََوزَ  أنْ  وي ََونر ، شََوك   لََهر  جرِ ن الشََ  مََِ  نََو

 سََي ة  حر  منََهر  يف القلََبِ  ا قََالَ ملََ   مِ القََيِّ  ابََنِ  ب ََناِ  املََرادر  لََيسَ  هر ْلنََ   القلََقِ  أي: بعََضر  : حسََي ة  لر اْلو  
 َََذا  َل يَََرتحْ  فِ املؤلَََِّ  قلَََبَ  " فَََاملعَن أن  اِن: "حسَََي ة  الثَََ   ، والوجَََهر وشَََكٌّ  قلَََق   فيَََهِ  بَََل املَََرادر  العَََداوةر 
ََ   احلََديثِ  ل مَ - ي  النََ   أن   مسََلم   ذي رواهر ال ِه َوسَََ ََْ ل ى اَّلل ر َعَلي هََذا  ، ووجََهر هِ ي يف قََبِ رأى موسََى يصََلِّ  -صَََ

 ؟ -َوَسل مَ َصل ى اَّلل ر َعَلْيِه - ي  الن   هر يع  هل قالَ  : هل قالَ يقولر  فِ املؤلِّ  يف قلبِ  يءِ الش  
ََر   لبمََا يف قلََي؛ ْلن   ، و  عََبةَ فهََو حََقٌّ  هر قََد قالَََ  ٍََانَ   " يعََ  إنْ ذو البهََانِ  مََا قََد قََالَ  فََاحلق  : "هر قول

ا ملََا قََد جََاءَ  ينقادَ  أنْ  جيبر  اانسانَ  ِْ  انقياًدا َتمََ  تََا ِه - هللاِ  عََن رسََولِ  وملََا صََح   هللاِ  يفٍ  ل ى اَّلل ر َعَليََْ صَََ
 خبًا. ٍانَ   إنْ  هِ ا و  يف قبولِ ح مً  ٍانَ   إنْ  هِ يف تنفيذِ  دَ يّتد      ، وأ-َوَسل مَ 

 ابْلبياتِ  عن هذا اْل رِ  هِ تعاَّل ملا يف قلبِ  هللار  هر رمحَ  استدل      
 .هِ ه   ثِ يِ كأ َ   واإلشِا ُ   ُ    ، يعين الرتَ املس عانُ  هللاُ الشيخ: 
  القارئ:

 أنِ الش   مر ََََََََعيي أ ر   هِ رِ َََََََيف قب  ا يً مصلِّ  يمَ ََََََال ل هر ََََََََََََذا ورؤيتر ََََََه
 ذو البهانِ  ما قد قالَ  فاحلق     هر هل قالَ  سي ة  حر  منهر  يف القلبِ 
، ضيررهِ  ، هررذا ال  يرر َ كمررا قررا َ   ضمرر  احلررق   هُ قالررَ   رر  ُ الرَ  كررانَ   لِررٍ إنْ  شرري    منررهُ  ل ِ   الررنَ  يعررين ينرر  ُ الشََيخ: 

عرٍ  هِ   ثِ يرِ  فِ  قر  ٍ ال َ مرِ  أو شري    ف  وي قر      يرر    هُ أو ال، إذن عنر َ   ر  ُ الرَ  هُ هر  قالرَ     ه ير   عن َ  لٍِ ه  اآلنَ 
 .   ِ الرَ 
 

 القارئ: 
 بن نسيانِ  دم ََََََعلى عم هر ََََََََعن   د   م   بيحِ يف الص   أعرضَ  ولذاكَ 
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ِكرريِ الشََيخ:   ، هررذا يريرر ُ ً ا بررم  سرريان  م عمرريِ  هُ ومل يررذكرْ  عررٍ هررذا احلرر يثِ  أعرررضَ  الِخررا يَ  أبنَ  هِ مررا    لسررِ   ُ ي
 الِيتَ  ،  ع  أع ِ فِ  ق  وال َ  ٍ اال  هِا ِ مِ  هِ    لسِ  ما وق َ  حُ يرليِ 

 القارئ: 
 بن نسيانِ  دم ََََََعلى عم هر ََََََََعن   د   م   بيحِ يف الص   أعرضَ  ولذاكَ 

 هللاُ م   محَ الشيخ: 
 القارئ: 

 بيانِ التِّ  ةِ َََََََََََََََََََمعلوم ةم ََََََََََبرواي   هر ل  ََََََََََََََََََأع اار َََََََََََََََاام قط   ار والد  
ِكرريِ هررذا أيلررً الشَََيخ:  ٍَ  ا ق ينَ الرر َ  ٍ أنَ مررِ  هِ    لسررِ  مررا وقرر َ   ُ ا ي ا طعرر  ٍ أكرررابرِ وهرر  مررِ    هررذا احلرر يثِ  أيلررً

 ا ق ينال َ  الِيتَ  ،  ع  أع ِ -ه هللاُ  محَ - ا ق ين  ال َ  ا ِ نَ النر   ٍ أكابرِ ، مِ ا ِ نَ النر  
 القارئ: 

 بيانِ التِّ  ةِ َََََََََََََََََََمعلوم ةم ََََََََََبرواي   هر ل  ََََََََََََََََََأع اار َََََََََََََََاام قط   ار والد  
 عرفانِ لذا ال فأعجبْ  هِ يف قبِ   ا يً مصلِّ  رأى ال ليمَ  ولر َََََََََََيق أنس  
ِْ َ   ََابمل وليسَ  هِ ََََََََا عليموقوفً  فرواهر   العرفانِ إَّل  وقًاََََََََش وا رفو

ٍْ الشََيخ:  ي  الهررَ  ، أير  قرا َ هِ ٍ عنر ِ مرِ  أ ر    هُ هرذا ال ين لرُ  مثر َ  ، ألنَ ضر ِ الرَ  يِر ُ  ضلرهُ  عرٍ أ ر    صرحَ إذا  لِر
 ؟األبياتِ  عٍ هذهِ 

 
ْر  هر ، أعل  احلديثَ  " أي أعل  هر أعل   ااماار  قط   ار والد  ": قالَ  القارئ:  ذي قََالَ ، أي الََ  ابلوقََفِ  ِبََاذا؟ اَََوا

 هََوَ  منتهََى احلََديثِ  في ََونر  أنََس   هََوَ  هِ ي يف قََبِ رأى موسََى يصََلِّ  -نار والسََ   نةر الصََ   عليََهِ - سََولَ الر   إن  
انَ باب  الص   ّ   ةم بعلََ   هذا ليسَ  موقوفًا، وعندي أن   ي ونر  هر فإن   بابِّ الص  إَّل  منتهًيا ، وماٍ   هر أنََ    بََتَ  إنْ  حََ

 ، وأنََس  أيِ ابلََر   ترقََالَ  أنْ  ذي   مي ََنر الََ   الغيََبِ  ن أمََورِ هذا مََِ  ؛ ْلن  ةم هذا بعل   فليسَ  أنسم إَّل  إ    َل يصلْ 
ََهر  هللار  رضََيَ - ََ  مََِ  لََيسَ  -عن ّ   عََن بََ  إسََرا يلَ  ابْلخََذِ  وافََر عررِ  ذينَ ن ال ََهِ  ِبََا أخََبَ   نشََك  حََ  ن هََذهِ مََِ  ب

 ُمََال   فيََهِ  أيِ للََر   قََوً  لََيسَ  باب  الصََ   قالَ إذا  هر ن أن  مِ  ابحلديثِ  العلمِ  ن أهلِ مِ  قونَ احملقِّ  ، وقد ن   اْلمورِ 
رِ َمََ   هََذا القا ََلَ  ي ََونَ   أنْ ، إ   فََ ِ الر   ح ََمر  فلََهر   هِ لقولََِ  مر   حير َََ  فبينئََذم  عََن بََ  إسََرا يلَ  ابْلخََذِ   َ ن عََر
 .عن ب  إسرا يلَ  هر أخذَ  هر أن   ؛  حتمالِ ف ِ ابلر  
 اسََمر  بََل هََيَ  اْلمسََةِ  ن اْلإََاءِ مََِ  تْ "ذا" هنََا ليسَََ  َ، فََ " يعََ   ََذا الفرقََانِ فرقََانِ لََذا ال فأعجََبْ : "هر قولر 

 .، فاملعَن  ذا الفرقانِ إشارةم 
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ِْ ََابمل وليسَ  عليهِ ا موقوفً  فرواهر : "هر وقولر  ل   هللار  " جلاهر العرفانِ إَّل  شوقًا وا رفو  العرفََانِ إَّل  نا نشتاقر خيًا،ٍ 
 يف ح ََمِ  هر فإنََ   موقوفًََا علََى أنََسم  ٍََانَ   وإنْ  نََا نقََولر ، ْلن  املسََألةر  هََذهِ  مِ القََيِّ  ابََنَ  تفََوتَ  عجبًََا أنْ  وا ل نْ 
ا عنََدَ  ن املعََرو ِ مِ  هر على أن   ف ِ الر   ََلٌّ  فََ ر والر   الوقََفر  تعََارضَ إذا  هر أنََ   احلََديثِ  علمََاءِ  أيضًََ  ن الواقََفِ مََِ  ٍو
ل ى - سََولِ الر  إَّل  احلديثَ  قد يرف ر  اانسانَ  ، وْلن  علمم  ز دةر  هر معَ  هر ْلن   اف ر الر   هوَ  فاملقد ار   قة   اف ِ والر   صَََ

ل مَ  ِه َوسَََ دِّثر      ن اجملََالسِ مََِ  يف ُملََسم  -اَّلل ر َعَليََْ  يف اجمللََسِ  هر ، فيسََمعر آخََرَ  يف ُملََسم  رفََ م  ن َََيِ مََِ  بََهِ  حيََر
 لََو أن   م اآلنَ تر موقوفًا، أرأيَْ  عنهر  هر ويروونَ  اِن أَن   الث   يف اجمللسِ  هر مرفوًعا، ويسمعر  عنهر  هر ويروونَ  أَن    لِ اْلو  

ََ  نِّ  ابلا اْلعمََالر )إَََ  حََديثًا  أحًََدا أسََندَ  ِْ اْلطََ   بََنِ  ن عمََرَ مََِ  (اتِ ي ِه - سََولِ الر   يِّ النََ  إَّل  ا ََْ ل ى اَّلل ر َعَلي صَََ
 امََرئم  ا ل ََلِّ وإَََ   اتِ يََ  نِّ  ابلا اْلعمََالر )إَََ   :قََالَ  ن اجملالسِ مِ  أحًدا يف ُملسم  مرفوًعا، ولو أن   صارَ  -َوَسل مَ 

َل  هر موقوفًا؛ ْلن   اِن سيويهِ مرفوًعا، والث   سيويهِ  لِ اْلو   يف اجمللسِ  هر ذي استمعَ ، فال  عن أحدم  فرواهر  ما نوى(
ََن الََر   والوقََفر  فََ ر الر   تعارضَ إذا  هر : إن  نقولر  ن    دا ًما، فمَ  ، وه ذا يق ر هر يسندْ   افََ ر الر   ار يقََد    قََة   نيِ اويَ ٍو

ِْ  اوي للبديثِ الر   هر اِن: ْلن  الث   ببِ ، الس  علمم  ز دةر  هر معَ  : ْلن  لِ اْلو   ببِ : الس  لسببنيِ   بََهِ  ثر قََد حيََدِّ  املرفو
 عليََهِ - سََولِ الر  إَّل  أحََد   عنََهر  فيويََهِ  اجملََالسِ  يف أحََدِ  -نار والسََ   نةر الصََ   عليََهِ - سََولِ الر  إَّل  معََلوّم  َََيَ 
 مرفوًعا. ي ونَ  وهذا   ينفي أنْ  -نار والس   نةر الص  
 هََم  الل   نََا  ََنر فمََا ابلر  العرفََانِ إَّل  شََوقًا وا -هللار  هر رمحَََ - مِ القََيِّ  ابََنر  ٍََانَ إذا   "العرفََانِ إَّل  شََوقًا وا :قولََرهر 
 .لنا ولهر  اَفرْ 

 َم ْ  َم ْ الشيخ: 
 القارئ: 

 عرفانِ لذا ال فأعجبْ  هِ يف قبِ   ا يً مصلِّ  رأى ال ليمَ  ولر َََََََََََيق أنس  
 ٍَ  ""اللرقانِ  " و   سخْ  "العرضانِ     سخْ   إلي َ  هللاُ  هنا أيس
 "اللرقانِ " ،الالشيخ: 
 القارئ: 

ِْ َ   ََابمل وليسَ  هِ ََََََََا عليموقوفً  فرواهر   العرفانِ إَّل  وا شََََََََوقًا رفو
 انِ ي  فما مها سِ  هر َََََََََََََحْ رِ ط    تَ    ت  تفاور  ياقِ السِّ إَّل  اقِ ََيالسِّ  بنيَ 
 ببيانِ  هر هذا عندَ  ح  ََََََََََََََن صَ   ََم   ا وسواهر مً َََََََََََمسل در قلِّ تر  ل نْ 

 هذا احلر يثِ  َْ وص َ  هذا احل يثِ   وايَْ   َ ينلَ  ؟ يعين مسل   ك    مسل   مسل  "، عن َ  هذا "َينَل َ  كأنَ الشيخ: 
 ،  ع هُ ٍ واضنَ مَ و 
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 القارئ: 
 يف اْلزمانِ  ينِ هذا الدِّ  اظر حف    ا دى  أعنار  اتر َََََََََََََ باْل هر واتر فرر 

 وذو إحسانِ  لم ََََََََذو فض وهللار    ا بهِ ص  ََََََََََُمت سَ ََََََََََََهذا لي ل ن  
ير  دوقر الص   انَ حب   فروى ابنر   ذا شانِ  هر ا عندَ بً َََََا صبيخبً    هر َو

 ااميانِ  قر  ق   وهوَ  قد ماتَ   ذي ََال   يف قبِ  العصرِ  صنةر  فيهِ 
َُ ه كأ َ الشيخ:  ٍُ م  ر  صرمة م  ر    قرربِ  ير يثَ  ه يعلر ُ ، كأ َ ي يث  إال  يه  انَ يِرَ  ه، يعرين مرا  ون ابر

ِيريِ  امللِرانِ  هُ لرا َ إذا  هِ ي   قرربِ يصليِ  أنْ  ي ل ُ  تَ املييِ  ٍ أنَ مِ  ي  أن م  ر  يصرليِ  بَ النرَ  ٍ أنَ مرِ  مسرل    مرا  واهُ   ُ ي
ٍُ ،  ع  لٍِ هُ يعل ُ  ، ين  ُ هِ   قربِ   . وقُ اَن الصَ يَِ   ون اب
 

 القارئ: 
ير  دوقر الص   انَ حب   روى ابنر َََف  انِ َََذا ش هر ا عندَ بً َََََا صبيخبً    هر َو
 مانِ ََََااي قر  ق   وهوَ  قد ماتَ   ذي ََال   يف قبِ  العصرِ  صنةر  هِ ََََفي
انَ ال   مسر الش   لر مث  فتر   ذي القرابنِ  صنةِ  عاها ْلجلِ   ير  ذي قدٍ 

ٍِ  علر  وشر ِ  م ُ الهرَ  لرهُ   ُ ثرَ تُ  ،أكربُ  ، هللاُ أكربُ  هللاُ الشيخ:  : ي؟ ضينر  ُ :  عراين أصرليِ للملِر ِ  ، ضينر  ُ الغررو
 م ُ الهَ  ضُ مَث ُ  ع   ي.  صليِ   َ إ يِ 

 القارئ: 
انَ َََذي قال   مسر الش   لر مث  فتر   ذي القرابنِ  صنةِ  عاها ْلجلِ   ير  دٍ 

ِْ  عندَ   هل تدعاِن نيِ للمل َ  ولر َََََََفيق   هِ صنتِ  فوتَ  خيا ر  الغرو
  ّ  اآلنِ  بعدَ  ذاكَ  لر ََََََََََََ ستفعقاَ    ا واُتِ ََََََََف قبلَ  ي العصرَ  أصلِّ ح

َ   ، ك   أكربُ  هللاُ الشيخ:  ٍُ هبذه األبياتِ  احل يثِ  ملم نَ  ، يعين  ظ َ احل يثِ  عٍ ملم نِ  هذا يعِ ِم إذا  ، امل
ٍِ  علر  وشر ِ  م ُ الهَ  لهُ   ُ ثَ تُ  امللِانِ  هُ لا َ  َّ ضينر  ُ  الغررو  ي العصررَ  أصرليِ : هر  ير عاين أو  عراين ايركراين ير
ٍِ  علر  وشر ِ  م َ الهرَ  ألنَ  الل اتِ  خهيَْ  مرٍ  وخيرا ُ  يرعر  ال قرتَ   يا، كرانَ يرعاهرا   الر    ، وقر  كرانَ الغررو
ضيمررا  هرذهِ  األبيراتَ  هرذهِ  ، أعرر ْ مةِ الصرَ    شرأنِ  ع  ُ هررذا الهر   هُ عنر َ  هِ   قرربِ مررا، ضمر  وق ِ  وخررو ِ  مةِ الصرَ  ضر اتِ 
 . هللا، ال إله إاَل عظيمْ   م عظْ  

 
 القارئ: 
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ير  دوقر َََالص   انَ حب   روى ابنر َََف  انِ َََذا ش هر ا عندَ بً َََََا صبيخبً    هر َو
 مانِ ََََااي قر  ق   وهوَ  قد ماتَ   ذي ََال   بِ َََيف ق العصرِ  صنةر  هِ ََََفي
 ذي القرابنِ  صنةِ  عاها ْلجلِ   ير  انَ َََذي قدٍ ال   مسر الش   لر مث  فتر 

ِْ  عندَ   هل تدعاِن نيِ للمل َ  ولر َََََََفيق   هِ صنتِ  فوتَ  خيا ر  الغرو
  ّ  اآلنِ  بعدَ  ذاكَ  لر ََََََََََََ ستفعقاَ    ا واُتِ ََََََََف قبلَ  ي العصرَ  أصلِّ ح

  أكربُ  ، هللاُ أكربُ  هللاُ الشيخ: 
 القارئ: 
 القو نِ  هِ نا بثبوتِ ََََََل تْ ََََََََََََََيَ  ِ حر   ذي   ال   قِ احملق   املوتِ  هذا م َ 
 اايقانِ  صادقِ  دعوةَ  محنَ ا الر  َ   َد دعَََََق اِن  َََََََنالبر  ابت  ََََََََََهذا و 

َُ كرأ َ الشيخ:  رأ َ ذلر   ِنًرا كرانَ   ه إنْ ي   قرربِ ه يصرليِ جيعلرَ  أنْ  ه  عرا هللاَ أ رَ  الِنراينيِ  عٍ اثبت   أثر  إال  ه يه ه ، كر
 َُ  ه.ي   قربِ ه يصليِ ه أن جيعلَ  عا  بَ  احل يثَ  ه ملا ْس َ  عا بذل ، كأ َ  الِناينَ  اثبتَ  أنَ  أثرِ إال  يه
 

 القارئ: 
 اايقانِ  صادقِ  دعوةَ  محنَ ا الر  َ   َد دعَََََق اِن  َََََََنالبر  ابت  ََََََََََهذا و 

 ن إنسانِ مِ  ذاكَ  يَ عطِ أر  انَ ٍَََ  إنْ    هِ رِ ََََََََا يف قبيً مصلِّ  لالَ ََََََََََََ  ي أنْ 
 ا   قربي.يً مصليِ  ين كذل َ ضالعلْ  هِ ي   قربِ يصليِ  هُ جتعلُ   َ ٍ عِا ِ مِ  أي    كانَ   إنْ  : اي هللاُ ه قا َ كرأ َ الشيخ: 
 القارئ: 

 ذي اْلٍوانِ  مجي ِ  فوقَ  عرا ِ ََ   ََامل ةَ َملوسى ليل هر ََََََََََََرؤيتَ  ل ن  
 م   ،  ع  لٍِ ِْ قصَ إال   ل َ الشيخ: 
 القارئ: 

 ذي اْلٍوانِ  مجي ِ  فوقَ  عرا ِ ََ   ََامل ةَ َملوسى ليل هر ََََََََََََرؤيتَ  ل ن  
َُ كأ َ الشيخ:  هُ  اإل را ِ  ِْ ه   قصَ أ َ  هِ يت   قربِ الَ  للُ سيِِْ  امل ل ِ إال  ه يه  هِ ي   قربِ يصليِ  مسل    كما عن َ   َ 

هُ  ه كمرا  رِ عرٍ أمَ  خليرفِ   ال َ  هِ م    و بريِ  ب َ   ُ يرت َ  ، وكانَ كما ه  مهم      ا  ِْ السَ  ما ِ   السَ  ذل َ  بع َ  وَ 
 .واملعرا ِ  اإل را ِ    أيا يثِ  ه  ظاهر  

 
 القارئ: 
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 ذي اْلٍوانِ  مجي ِ  فوقَ  عرا ِ ََ   ََامل ةَ َوسى ليلَََََََمل هر ََََََََََََرؤيتَ  ل ن  
ْر  يرويهِ   بن ن رانِ  هر وجبر مر   ر ََََََََََََََََََََوالقط  هم مجيعر  باحِ الصِّ  أصبا
 جيتمعانِ  سَ ََََََََََََََلي إذْ  هِ يف قبِ    هِ ا لصنتِ ارضً َََََََََمع ن   ر  ذاكَ ََََََََََََول

هُ أعلر ُ  وهللاُ  ضيه  ظرر   "جي معانِ  لي َ  إذْ ه: "ق لُ ، هذا ضيه  ظر  الشيخ:  ََ يً مصرليِ  هِ   قرربِ  ، يعرين َ  هُ  ا     هنرا َ  َ 
  يا.  هذه ال    نهُ نا وما اع  ْ م ا كِ  ض قَ  الربزخِ  ، وأي ا ُ ا  ِْ السَ  ما ِ السَ 
 

 القارئ: 
 جيتمعانِ  سَ ََََََََََََََلي إذْ  هِ يف قبِ    هِ ا لصنتِ ارضً َََََََََمع ن   ر  ذاكَ ََََََََََََول
 ا بعيانِ دً اهَ َََََََََمش   َ   راهر ََََََََََََََََليَ    بهِ  يَ سرِ أر  هر  ن   هر ََََََََََََََعن بَ ََََََََََجيوأر 

 قتانِ الوَ  م نَ أَ  إذْ  ضم ََََََََََََََََبتناق  ذا  وليسَ  حِ ََََََريويف الض    َ   فرآهر 
هُ الشََيخ:  هُ يصررليِ  هِ   قررربِ    وقررت   يعررين َ  و   هِ   قررربِ  وايرر      وقررت   يررراهُ  أنْ  ، املم نرر ُ َخرررَ    وقررت   ي، وَ 

ٍَ  ]الرذي[ ، يعرين ايق ير   شي    يعاال عل  ك يِ  ضالُ  ال قتُ  اخ لفَ إذا  ا، أمَ ما ِ السَ   عرٍ هرذا اإلشرِا ِ  ألرا
ٍ   هُ أب َ   .مانِ الزَ  ابخ م ِ   ِ
 

 القارئ: 
 ااحسانِ  م َ     بتسليمم   ن مَ  مَ ََََََََسليا الت  َََََََََننبيِّ  د  رَ هذا وَ 
ما أيضً  هِ َََََََََا بُمتص   ما ذاكَ   ابلقرآنِ  املبعوثر  هر قد قالَ   اٍ 

 لِع ِ  ياص    ب  ذل َ  هِ ٍ خصا صِ ذل  مِ  لي َ  عليهِ   ُ ٍ يسليِ عل  مَ  ممَ السَ     ِ الرَ  أيًلا      ين  ُ الشيخ: 
ِمن َ  أو لسررا رِ   يا   الرر    يعررر ُ  كررانَ   لررهُ  أخ   علرر  قررربِ  ميررر   ٍ مسررل   )مررا مررِ : املهررم  ِ    احلرر يثِ  كمررا لررا َ   املرر

 .العل ِ  أه ِ  بع ُ  هُ  ُ ويص يِ  مهم     ي يث   (هُ  ويَ  عليهِ  هللاُ     َ إاَل  عليهِ   ُ ضيسليِ 
 

 القارئ: 
ما أيضً  هِ َََََََََا بُمتص   ما ذاكَ   ابلقرآنِ  املبعوثر  هر قد قالَ   اٍ 

 َل  اَّلَلُ َعَلْيِه َوَ َل َ صَ الشيخ: 
 القارئ: 

 ذو إميانِ  وهوَ  هِ ََََعلي ليمم ََ   ََفأتى بتس  لهر  أخم  قبَ  ن زارَ ََََََََََمَ 
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 بيانِ  رد   عليهِ  رد  ى يَ َََََََََََحت     هر ا روحَ حق   هِ َََََََََََََعلي هر َََََََََََاال رد  
رِ  وحديثر    رانِ الن   و اهرر  ا يصح  م  لَ   هم ورِ ََم بقبحياُتِ  ٍذ
 ،  ع  هذا مل يصحَ  هذا احل يثَ  إنَ  ه ، ين  ُ   قِ  ِ  أييا    األ ِيا َ  إنَ  ي يثِ إال  ه  ل َ كأ َ الشيخ: 
 القارئ: 

رِ  ثر َوحدي   رانِ الن   رر ََو اه ح  ََََََََََا يصم  لَ   هم ورِ ََم بقبحياُتِ  ٍذ
 نِ اّبذا الش   ذا علمم  تَ ٍنْ   إنْ    هر حالَ  تعر ْ  ااسنادِ إَّل  فانيرْ 

 ي ُ الهرَ  ةرعيًلا، أير  قرا َ  هُ جتر ْ  هِ إ نا ِ إال  ا ظرْ  ه ، ين  ُ   قِ  ِ  أييا    األ ِيا َ  أنَ  ي يثَ  فُ يلعيِ الشيخ: 
َِ  عل  هذا الِيتِ   ؟األخ

رِ  وحديثر : "قالَ القارئ:   مِ القََيِّ  ابََنَ  ل ََن   هم(يف قبََورِ  أحيََاء   )اْلنبيََاءر  حََديثر  " وهََوَ همم بقبََورِ حياُتِ  ٍذ
 دا ًما. يف البدنِ  ةً مستقر   ت ونَ  أنْ  ناِ الس   دَ عن وحِ الر   ن ردِّ مِ    يللار  هر ، وإن  بصبيحم  ليسَ  هر : إن  يقولر 

 "، اك ل ؟اإل نا ِ إال  : "ضا ظرْ هِ عل  ق لِ  وال عَلقَ الشيخ: 
 "اإل نا ِ إال  ضا ظرْ ه: "ه عل  ق لِ هذا يعلينُ  القارئ:
 ي الهَ  ؟ ه  ذكر اخ صرَ األبياتِ  عل  جمم  ِ الشيخ: 
 القارئ:

بياةِ عندَ   نْ ََ   ََل اءر َََََهم أحي نقولر  هذا و نر   ذي اْلبدانِ  َنٍ 
 لٍِ عن ن ال ك ياة ذي األب ان"، ال، ما يصلح، أع "الشيخ: 
 القارئ:

   نْ ََ   ََل اءر َََََهم أحي نقولر  هذا و نر 
 ال ك ياةِ  ، لٍِ  ن  ُ ال ك ياةِ الشيخ: 
 َنعندَ   نْ ََََلالقارئ: 
 نٍِ عن َ ررررلالشيخ: 
 ذي اْلبدانِ  ٍبياةِ القارئ:  
َُ الشيخ:   ه  لِرٍ ال ك يراةِ   قِر  ِ  ، هر  أييرا ُ ذي األبر انِ  ال ك يراةِ  ،املخرالل َ  لنر  ِ  اأتيير ً  ال، هرذا يصر

 ؟الِيتَ  ي ُ الهَ   يا، شر َ ال      هذهِ  ذي األب انِ 
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ََةِ الث   اْلبيََاتِ  : ُمموعََةر القََارئ   م أحيََاء  إحََ   هََل نقََولر  ، ل ََنْ هََم أحيََاء   نََا نقََولر : يعََ  أن  قََالَ  أبيََاتم  ن 
 هََؤ ءِ  ، ْلن  مََوهر تر ذي قََد قلْ الََ   مثََلَ  عََن أميََانم      ما لِ هم وعََن الشََ  رؤوسََِ  هم وفََوقَ حتََتَ  ْر والََّت  نََا ٍبياتِ 
 ن إفََكم مََِ  َن ابللِ نيا معََاذر الََد   ٍبيََاةِ   لََيسَ  ل ََنْ  هََم أحيََاء   نقََولر  نيا، فََنبنر الََد   ٍبيََاةِ   م أحياء  إح   يقولونَ 

 .ن ّبتانِ ومِ 
ٍَ الصَ  أنَ  املنص  ُ الشيخ:   ها هِذااقرأْ  ا "ال"، الب َ أَّنَ   ا
 ن""عن َ  س ِ الن     بع ِ طالب: 
 ذي األب انِ  ن ال ك ياةِ  ع  عن َ الشيخ: 
 القارئ: 
بياةِ دَ ََََََعن  نْ ََ   ََل اءر َََََهم أحي نقولر  هذا و نر   ذي اْلبدانِ  َنٍ 

 ميانِ ن أَ عَ      ما لِ ن الش  ََََََََََََََوع  هم وسِ ؤ ر  وقَ َََوف همر حتتَ  ْر والّت  
 ن ّبتانِ َََََومِ  كم ََََََََفإن ََََََََََََمِ  للِ اب  َن اذر َََََََََموه معتر ذي قد قلْ ال   مثلَ 

 يف القرآنِ  هداءِ يف الش   قد قالَ   ما  لَ َََََََََََََم تعاَّل مثرّبِّ  بل عندَ 
 ذي ااحسانِ  عندَ  أعلى وأٍملر   م وحا ر  ل  ََََََََأج مر حياُتر  نْ َََََََل 

 ذو إم انِ  احلق   وَ ََََََََََََفه عليهِ  دِ   العبا  أعمالِ  ا عرضر َََََََََهذا وأم  
 ذي أشرا َ الرَ  العِرا ِ  أعمرا ِ   يا وهر  عررضُ     الر   ك يراتِ    ر ِ الر   حبيراةِ  النا ل َ  مٍ شِماتِ   ع  هذهِ الشيخ: 

ْ     كرر يِ  عليررهِ  ضُ يُعرررَ  هُ ، وأ ررَ ضيمررا  ررِقَ  إليررهِ  ٍ   إنَ  االثنرر  واخلمرري ، ينرر  ُ   يرر ميمجعرر  صررحَ إذا  لِررٍ هررذا  ِرر
 .   ضيه أصًم  َْ ضم يجَ  مل يصحَ  احل يثُ  كانَ إذا   ا، أمَ احل يثُ 

 
 القارئ: 
 ذا ن رانِ  ليسَ  فبقٌّ  بهِ  ديثر َ   َاحل ح  ََََََََََََََََص فإنْ  أ ر   وأتى بهِ 
 حسانِ  نَ يْ وِ رر  ارم َََََََََََََََََََا آب أيضً    ا بهِ ص  َََََََََََََََََُمت هذا ليسَ  ل نْ 

 ؟شي    ابقي   اللص ِ الشيخ: 
 إي ابق  القارئ: 
هررذا  ٍَ ، يعررين يلررمَ املسرر عانُ  ، هللاُ اس  ا رررَ  مررَ  ي ِ الهررَ  كررممَ   ، اقرررأْ األعمررا ِ  علرر  هررذا   عرررضِ  قررفْ الشََيخ: 
ٍَ  َْ العامررَ  َْ العا يررَ  َْ ِيعيررَ ال َ  احليرراةَ   رر ِ الر   حبيرراةِ  النررا ل َ  شررِماتِ  ذكرررَ  اللصرر ُ  هررذا  عنمررا، هررذا ملررم نُ  واجلرر ا
 . ي ِ ال َ  اللص ِ 
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رر : -تعاَّل هللار  هر رمحَ - ارحر الش   قالَ القارئ:  ل ى اَّلل ر - هِ حبياتََِ  القََا لنيَ  حججَ  يف هذا الفصلِ  فر املؤلِّ  يٍذ صَََ

هم  يف قبََورِ  أحيََاء   هداءَ الشََ   ن أن  مََِ  القََرآنِ  بصََريحِ  مََا  بََتَ  اْلوَّل فهََيَ  ةر ا احلجََ  أمََ   هِ يف قبِ  -َوَسل مَ َعَلْيِه 
ونَ }تعَََاَّل:  ٍمَََا قَََالَ  ْم يَرْرزَقَََر َد َرّبَََِِّ ْل َأْحيَََاء  ِعنَََْ واَتً بََََ ِبيِل اَّللِ  َأمَََْ وا يف سََََ ِذيَن قرِتلَََر َ   الَََ  ]آل  {و  حَتْسََََ

مَََا قَََالَ  [169عمَََران: عرررونَ }: ٍو ْن   َتشَََْ ْل َأْحيَََاء  ول َََِ وات  بََََ ِبيِل اَّللِ  َأمَََْ َََ لر يف سَ ْن يَرْقتََََ وا ِلمََََ  {و  تََقرولَََر
  ََاهر   ، وهََذا أمََر  هداءِ ن الش  مِ  حالةً  أٍملر  -نار والس   نةر عليهم الص  - سلَ الر   أن   و  شك  [ 154]البقرة:

 مََنهم ّبََذا عقًََن  أحق   -نار عليهم الس  - سلر هم فالر  يف قبورِ  أحياءً  هداءر الش   ٍانَ فإذا   ،بيانم إَّل    حيتا ر 
 .وبرهاَنً 

 هر نسََاؤر  تْ ، و ََذا بقيَََ ينفسََخْ  َل هر بعََدَ  ابقم  املََؤمننيَ  هََاتِ أم   هِ ْلزواجََِ  هِ ن احََِ  عقََدَ  ن  إفََ  انيََةر الث   ةر ا احلجََ  أمََ  و 
 هرِ الََد   أبََدَ  مََنهن   بواحََدةم   َ يتََلو   أنْ  ا ِ ن النََ  مََِ  ْلحدم  ، فن حيل   ن   الغيِ  ن قرابنِ مِ  مصوَنتم  معصوماتم 

ِدِه أَبَََداً }تعاَّل:  هِ لقولِ  ْن بََعََْ هر مََِ وا َأْزواجَََ وَل اَّللِ  و  َأْن تََْنِ بََر ْؤذروا َرسََر ْم َأْن تَََر ََاَن َل ََر [ 53]ا حَلاْ: {وماٍ 

 .هِ موتِ  وعداِ  هِ حياتِ  دليلر  هِ ن نسا ِ مِ  بواحدةم  هِ َيِ   ِ تلو   وحرمةر  هِ انفساخِ  وعدار   احِ النِّ  عقدِ  وبقاءر 
ِه - هر ن أنََ  مََِ  سََراءِ اا يف حََديثِ  -عنََهر  هللار  رضََيَ - أنََس   مََا رواهر  فهََيَ  الثََةر الث   ةر ا احلجََ  أمََ  و  ل ى اَّلل ر َعَليََْ صَََ

ََات   نةَ الصََ   أن   ي، و  شََك  يصََلِّ  هِ بقََبِ  قا م   وهوَ  بهِ  يَ سرِ أر  ِبوسى ليلةَ  مر   -َوَسل مَ   لر عقَََ   ير  وأقََوال   حٍر
 .احملالِ  عنير  تِ امليِّ إَّل  ها، ونسبتر ن حيّم  مِ    إ حتصلَ  أنْ 
  رد     إ علََي   مر يسََلِّ  ن أحََدم ما مِ ) :هِ ن قولِ مِ  -َصل ى اَّلل ر َعَلْيِه َوَسل مَ - ما روى عنهر  فهيَ  ابعةر الر   ةر ا احلج  أم  و 

ّ  علي   هللار   .اْلمواتِ  ن شأنِ   مِ  اْلحياءِ  ن شأنِ مِ  ناِ الس   رد   أن   و  شك   (ناَ الس   عليهِ   أرد   روحي ح
ن هم، ومََِ يف أجََدا ِ  أحيََاء   -نار علََيهم السََ  - سلَ الر   ن أن  مِ  احلديثر  بهِ  ما جاءَ  فهيَ  اْلامسةر  ةر ا احلج  أم  و 
ََلِّ مََِ  وا  نََنيِ  يف يومي اْلمََيسِ  عليهِ  ضر عرَ تر  هِ تِ أم   أعمالَ  أن    ونَ القبوريََ   بََهِ  مََا احََتج   مجلََةر  . هََذهِ مجعََةم  نٍ 

 هِ يف قبِ  -َصل ى اَّلل ر َعَلْيِه َوَسل مَ - هِ على حياتِ 
ٍَ  ير ع نَ و ها عنر َ  ويرذحب نَ  ابلنِر  ِ  ذيٍ ي  ضر نَ الرَ   نَ لنِ  ي  االشيخ:    نَ لنِ  ير  ا،  نَ لنِ  ير  اهر   النِر  ِ  أصر ا
ٍَ الَ  النِ  ِ  ا ُ ه  عَُِ   ه .بنِ  ِ     وي  ض نَ  ب نَ وي نرَ  بهِ  ويس غيث نَ  األم اتِ  ي ع نَ  ذي

 
 د  ، وسََيأ  الََر  احلنيَ والصََ   ن اْلولياءِ ا مِ أيضً  هِ لغيِ  يف القبِ  احلياةِ  إ باتِ إَّل  ن ذلكَ وا مِ جر وقد تدر   القارئ:

هم، يف قبََورِ  حيََاةً  تْ ليسَََ  هداءِ الشََ   حياةَ  عليهم  ن   د  الر   جنملر نا ذي يلي هذا، ول ن  ال   عليهم يف الفصلِ 
مََا قََالَ وجََل   عل   اَّلل ِ  عندَ  ول نْ   هِ  زواجََِ  -نار السََ   عليََهِ - هِ ن احََِ  عقََدِ  بقََاءَ  و ن   قََونَ رزَ م ير رّبََِّ  عنََدَ  ،ٍ 
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، املََؤمننيَ  هََاتر أم   هر زواجَََ أ ن  إّبََا، فََ  اَّلل ر  هر اختصََ   ة  خصوصََي   بََل هََيَ  هر   يقتضََي حياتَََ  هِ على َََيِ  هن  وحرمتِ 
أم   ِْ  م يف احلرمةِ هاُتِ أيٍ   .وقيِ الت   ووجو

 لر مَََ ، بََل حير هِ موسََى يف قََبِ  حيََاةَ   َل يقََتضِ ، ولََو صََح  موقََو    ، بََل هََوَ هر رفعر  فلم يصح   أنسم  ا حديثر أم  و 
 دسةِ االس   ماءِ يف الس   لهر  هر رؤيتر  لر مَ ٍما حتر   مثيلِ على الت  
 ؟عل   ُ مَ ب  َيُ  الشيخ:
 مثيلِ الت  القارئ: 
كرذل  هر  مل    لري َ كرذا، وإاَل   لرهُ   َ ه ُمثريِ ما ه  ب اة ْ، يعين أ رَ ،  ة  جبييِ  ما هيَ  الِلمُْ  هذهِ  !مثي ال َ الشيخ: 

 ٍْ  .   جبييِ  لي َ  ي، هذا ضيما يظمرُ يصليِ  هُ أ َ     ِ للرَ   َ ، لٍِ ُمثِي هِ ي   قربِ يصليِ  يِ
 

 "؟كَ تََِ وعلََى أم   عليََكَ  هللار  فََرضَ " :هِ بقولََِ  لََهر  هر وُماطبتََر  دسََةِ االس   ماءِ يف السََ   لََهر  هر رؤيتََر  لر مَََ ٍمََا حتر القََارئ:  
  ّبََا و  نعلََمر  يت نََؤمنر الََ   الغيََبِ  ن أمََورِ مََِ  هر ٍل    ذلكَ  خل، فإن  إ( لفيفَ الت   هر فاسألْ  كَ ربِّ إَّل  : ارج ْ لهر  هر وقولر 
  هاتَ ٍيفيَ  

 ص يح   هذا الِممُ  ،صحي الشيخ: 
 ضَ رِ فَََر إذا  اْلحاديَََثِ  ةَ بقيَََ    مَََلر  بَََوِ ، وعلَََى هَََذا الن  موسَََى قَََد مَََاتَ  ا أن  يقينًَََ  ا نعلَََمر ول نَََ  القَََارئ: 

 .القتادِ  ر ر خَ  ذلكَ   فدونَ ها، وإ   تر صب  
 ةً حجََ   قََد أصََبحَ  هداءِ الشََ   حيََاةر   م وهََوَ  لََدليلِ أصًََن  موهر تر ما جعلْ  أن    ؤ ءِ  قالر فير تعاَّل:  هللار  هر رمحَ  وقالَ 

ََن    بتََة   هيدِ الشََ   حيََاةَ  أن   ذلََكَ  علََي م   ل ََم، وبيََانر  َََْل َأْحيََاء  } :تعََاَّل هِ يف قولََِ   ِّ ابل ا  بوُتََر  ولََيسَ  {ب
انََِ سََتوَ  املر  ابلقيََا ِ  مََا وردَ هِ  ْلٍر  :تعََاَّل هِ ا يف قولََِ تًََ ميِّ  هيدِ الشََ   عََن تسََميةِ  يف القََرآنِ  ريحر الصََ   هََير الن   ،ٍ 

 دلََيًن  مََوهر تر ا جعلْ ا َمََ  شََيئً  احليََاةر  هََذهِ  فلََم تقََتضِ  ذلكَ  وم َ  { تََقرولروا ِلَمْن يَرْقَتلر يف َسِبيِل اَّللِ  َأْموات  َ  وَ }
 ،هِ موتََِ  لنََا بعََدَ  حََنل   -هيدَ أي الشََ  - هر نسََاءَ  ، فََإن  هِ يف قََبِ  -َصل ى اَّلل ر َعَلْيِه َوَسل مَ - سولِ الر   على حياةِ 

ْر  اْلرضر  هر أتٍلر  هر وحلمر  ،هِ ور تِ  بنيَ  مقسوا   هر ومالر   . يدانِ الدِّ  ومجاعةر  ير والط   الوحشِ  وسبا
 حيَََاةَ  علَََى أن   ذلَََكَ  . فَََدل  هِ رضَََوانِ و  هللاِ  ب رامَََةِ  ر  مستبشَََِ  ح  ، فَََرِ هللار  ٍمَََا أخَََبَ   حَََي   فهَََوَ  ذلَََكَ  ومَََ َ 
 هََم عنََدَ ْلرواحِ  هََا حيََاة  ، ول ن  يف القبِ  ةر اَسدي   احلياةر  تلكَ  هيَ  تْ ليسَ  عليها القرآنر  يت ن   ال   هداءِ الش  
يف  تسََرحر  ضََرم خر  طََيم  يف حواصََلِ  لر عَََ هم جتر أرواحَ   ن   -َصل ى اَّلل ر َعَلْيِه َوَسل مَ - سولر ها الر  رَ ، وقد فس  هللاِ 
ْر ن مثارِ مِ  فتأٍلر  ةِ اَن    أوَّل بتلََكَ  -نار والسََ   نةر علََيهم الصََ  - سََلَ الر   أن   ها، و  شََك  ن أحارِ مِ  ها وتشر

ََاةِ  ََدَ  احليَ ََ َ  هللاِ  عنَ ََوتِ  مَ ََومِ  مَ ََد وردَ جسَ ََم أتويأرواحَ  أن   هم وقَ ََلَ إَّل  هَ ََةم معل   قناديَ ََرشِ  قَ ََل أن  ابلعَ  . بَ
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يف  . فقََد جََاءَ هََا اْلرضر   أتٍلر  ةً هََا طريََ  بقاؤر  وهََيَ  اْلبََدانِ  ٍََذلك علََى سََا رِ   ة  ا مليََ  موُتََِ  هم مََ َ َسََومِ 
ل مَ - يِّ عن الن   أو م  بنِ  أو ِ  ن حديثِ مِ  ننِ والس   املسندِ  ِه َوسَََ ل ى اَّلل ر َعَليََْ   ََم يََوار مِ أ    ن أفضََلِ مََِ ) :-صَََ
 فََإن   فيََهِ  نةِ ن الصََ  مََِ  وا علََي  فََأٍثرر  عقةر الصََ   وفيََهِ  فلََةر الن   وفيََهِ  ضَ بِ قََر  وفيََهِ  آداَ  اَّلل ر  خلََقَ  فيََهِ  اَمعََةِ 
يفَ  اَّلل ِ  وا   رسولَ ، قالر (علي   معروضة   م صنتَ   -تْ يعََ  قََد بليَََ - تْ نا وقد أرمَََ صنتر  عليكَ  ضر عرَ تر  ٍو
مر  ورواهر  (اْلنبيََاءِ  أجسََادَ  أتٍََلَ  أنْ  علََى اْلرضِ  اَ حََر   اَّلل َ  إن  ) :قََالَ  يف  انَ حبََ   وابََنر  كِ يف املسََتدرَ  احلٍََا

ذلكَ  هِ صبيبِ   .ماجهْ  وابنر  سا ي  الن   هر أخرجَ  ٍو
ِْ  ا لََبعضِ أيضًََ   بتََة   ةَ املليََ   هََذهِ  علََى أن    هم بعََدَ بعضََر  دَ جََِ فقََد ور  هََذا ابملشََاهدةِ  ، وقََد  بََتَ اْلنبيََاءِ  أتبََا

هََذا  بَ انقلََ  ٍيََفَ   ، فََانيرْ نر عف  لى والََت  البِ  فيهِ  ا وَل يسرِ شيئً  اْلرضر  منهر  ا َل تنق ْ سليمً  طويلم  بلمانم  هِ موتِ 
ا دا مًََ  الباطََلِ  عليهم، وه ذا أهََلر   اهرةً  ةً  م حج   ةً حج   وهر ذي أرادر ال   وصارَ  ا حبر م عليهم حرفً  ليلر الد  

انَ إ    بدليلم     تونَ   .ون  ؤ ش هِ يف خلقِ  للِ و  ن القواعدِ م و   على دعواهم مِ قو َ  ما يفسدر  فيهِ  ٍ 
رْ وأم   علََى  دليََل   فيََهِ  ، فلََيسَ هِ موتََِ  بعََدَ  هِ علََى َََيِ  هن  وحََرمتِ  هِ علََى أزواجََِ  هِ ن احََِ  عقََدِ  ن بقاءِ  مِ ُتر ا ما ٍذ
ل مَ - هِ نبيِّ  ّبا نساءَ  اَّلل ر  اخت    ة  خصوصي   تلكَ  ، فإن  هِ يف قبِ  هِ حياتِ  ِه َوسَََ  بََنيَ  نَ يِّْ خََر  حيََثر  -َصل ى اَّلل ر َعَليََْ
َصل ى اَّلل ر َعَلْيِه -  سولِ على الر    نَ تياهرْ  ن  أح    لييِ يف الت    ببر والس  ،  ن  إمياحِ  ةِ لقو   هر نَ فاخّتْ   هِ َيِ  وبنيَ   سولِ الر  

ل مَ  ََدَ  فقََةَ الن   هر نَ يسََألْ  -َوسَََ    أنْ إَّل  يف ذلََكَ  عليََهِ  نَ ا أٍثََرْ ، فلمََ  خيََبَ  عليََهِ  اَّلل ر  فََتحَ  أنْ  بعََدَ  احليََاةِ  وَر
ِْ  ن سورةِ تعاَّل مِ   هر قولر  وهيَ  لييِ الت   آيةر   تْ نللَ   ،    هن  قَ طل   هر أن    شي َ ا وأر شهرً  ن  يقرّبَ   الن ِي    أَيَ َها  َ }  :اْلحلا
نََْيا احْلََياةَ  ترِرْدنَ  ٍرْنتر    ِإنْ  ِْلَْزَواِجكَ  قرلْ  ا الََد  اَلنْيَ  َوزِينََتََهَََ تِّْع رن   فََتََعَََ ّرِْح رن   أرمَََ َراًحا َوأرسَََ يًن  سَََ  َوِإنْ ( 28) مجَََِ

َناتِ  َأَعد   اَّلل َ  فَِإن   اآْلَِخَرةَ  َوالد ارَ  َوَرسروَلهر  اَّلل َ  ترِرْدنَ  ٍرْنتر   ْن رن   لِْلمرْبسََِ ًرا مََِ ا َأجََْ [ 29-28]اْلحَلاْ: {َعِييمًََ

ل مَ - هن  فلَََي َ  ِه َوسََََ ل ى اَّلل ر َعَليَََْ هَََذا   َََن   اَّلل ر  ، فشَََ رَ اآلخَََرةَ  ارَ والَََد   هر ورسَََولَ  اَّلل َ  نَ اخَََّتْ  هَََن  ف ل   -صََََ
افََأَ  ني َ الصََ   ل مَ - سََولَ الر   ، فقصََرَ هِ عبََادِ  ْلعمََالِ  شََ ور   هر سََببانَ  وهََوَ  عليََهِ  هن  ٍو ِه َوسَََ ل ى اَّلل ر َعَليََْ  -صَََ

ْن } :لهر  فقالَ  ن  ا احساحِ وش رً  ّبن   رمحةً  عليهن   در و  َأْن تََبَََد َل ّبََِِن  مََِ ْن بََعََْ ل  لََََك النِّسََاءر مََِ َأْزوا م   حيَََِ
اَن اَّلل ر َعلى ٍرلِّ َشيْ وَلْو َأْعَجَبَك حرْسنَرهرن  ِإ   ما َمَلَ ْت مَيِينركَ   [.52]اْلحلاْ: {ءم رَِقيباً  ٍو

 هن  عََن ن ََاحِ  ، وحََى املََؤمننيَ للمََؤمننيَ  هََاتم أم   هََن  ، فقََد جعلَ فيََهِ    شََك   معلََوا   عليََهِ  هن  قصََرر  ٍذلكَ و 
ََاَن } :هِ بقولََِ  هر بعََدَ  ََاَن ومََاٍ  ْمٍ  ِدِه أَبَََداً ِإن  ذِل ََر ْن بََعََْ هر مََِ وا َأْزواجَََ وَل اَّللِ  و  َأْن تََْنِ بََر ْؤذروا َرسََر ْم َأْن تَََر َل ََر

ن مََِ  هِ علََى َََيِ  نَ ا، و ََذا حََرمْ مجيعًََ  نيا ويف اآلخرةِ يف الد   لهر  زوجات   فهن  [ 53:]اْلحلاْ {ِعْنَد اَّللِ  َعِييماً 
ّ    نم  يف فََراشم  خولِ عََن الََد    ََن   صََيانةً  هِ بعََدِ  ، -عََنهن   َّلل ر ا رضََيَ -اْلعلََى  يف الفََردو ِ  بََهِ  نَ  يلبقََْ حََ
مََا تفعََلر ن  بيََوُتَ  نَ فيهََا ولََلمْ  نَ احتََددْ  ةم شََرعي   ةم بعََد   قََد أتََنْيَ  ذلََكَ  مََ َ  هن  ل ََن   هََا عنهََا زوجر  متََو ً  ٍََل    ،ٍ 
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ََاً   ِذيَن } :تعََاَّل هِ  لقولََِ امتث  ََ راً وال هررم وَعشََْ َة َأشََْ َََ ِهن  َأْربََع َن ِ َنَْفرسََِ ََََذرروَن َأْزواجََاً َيَّتَب صََْ ْن رْم وي ْوَن مََِ  ََ  {يَرتَََوفَ
 [234:]البقرة
 .هِ يف قبِ  -َصل ى اَّلل ر َعَلْيِه َوَسل مَ - هِ على حياتِ  دليلم  شبهَ  ي ونَ  أنْ  أو ما يصح   يف هذا ما يدل   فأينَ 
ل مَ - هر ن أن  مِ  أنس   هم ِبا رواهر ا احتجاجر وأم  تعاَّل:  هللار  هر رمحَ  وقالَ  ِه َوسَََ ل ى اَّلل ر َعَليََْ  بََهِ  يَ سََرِ أر  ليلََةَ  مََر   -صَََ

ا، ا وموقوفًََ مرفوعًََ  احلََديثر  يَ وِ ، فقََد رر هِ ي يف قََبِ يصََلِّ  قََا م   وهََوَ  -نار الس   عليهِ - عمرانَ  على موسى بنِ 
 تر مََررْ ) قََالَ  هر أنََ   -َصل ى اَّلل ر َعَلْيِه َوَسل مَ - اَّلل ِ  رسولِ إَّل  احلديثَ  أنس   يرف ر  وأب داودَ  مسلمم  ففي روايةِ 

 هِ يف مسََندِ  يرويََهِ  وأبََو يعلََى املوصََلي   (هِ ي يف قََبِ ا يصََلِّ قا مًََ  -نار السََ   عليََهِ -ب على موسى  يَ سرِ أر  ليلةَ 
ِْ  ِن بعضر أخبَ  بلف ِ  ةً مر   ا على أنسم موقوفً  ل مَ - يِّ الن   أصبا ِه َوسَََ ل ى اَّلل ر - ي  النََ   أن   -َصل ى اَّلل ر َعَليََْ صَََ

ا أنسًََ  تر إعْ  تْ ا قالَ أنسً  ن إ َ عم   ةً . ومر  هِ ي يف قبِ يصلِّ  على موسى وهوَ  مر   بهِ  يَ سرِ أر  ليلةَ  -َعَلْيِه َوَسل مَ 
 يف القلََبِ  ، و ََذا وقََ َ هِ ي يف قََبِ يصََلِّ  ِبوسََى وهََوَ  مََر   بََهِ  يَ سََرِ أر  ليلََةَ  -َصل ى اَّلل ر َعَلْيِه َوَسل مَ - ي  الن   أن  

ل مَ - سََولر الر   هر ، هََل قالَََ منهر  ، أي شكٌّ حس ة   ِه َوسَََ ل ى اَّلل ر َعَليََْ مََا  فََاحلق   هر قالَََ  ٍََانَ   ، فََإنْ هر أا َل يقلََْ  -صَََ
 رضََيَ - البلََاري   اإاعيََلَ  بََنر  در  مََ   اامََاار  ا أعََرضَ أيضً  ، ولذلكَ -نار الس   عليهِ - البهانِ  صاحبر  هر قالَ 
ا علََى موقوفًََ  رواهر  حيََثر  قط   ار الََد   بََذلكَ  هر ، وأعلََ  ا بََن نسََيانم عمََدً  هِ يف صََبيبِ  هِ عََن روايتََِ  -عنََهر  اَّلل ر 

ِْ  ، ولََيسَ أنََسم  ََانَ  ابملرفََو  يف هََا تفََاوَتً بينَ  ، فََإن  وا تِ الََرِّ  ن هََذهِ مََِ  احلََقِّ  معرفََةِ إَّل  ناشََوقِ  أشََد   ومََاٍ 
ََيِ  مسََلمم  روايََةِ  اْلوَّل قبََولر  ل ََن   ،ياقِ السََِّ  ل  هََم  قََات  ٍل    هر رواتَََ  ، فََإن  هر هم رفعَََ عنََدَ  ن صََح  َمََ   هِ َو هََم ، ٍو

 ال لََيمِ  قيََاار  هََذا املعَََن وهََوَ  ، ل ََن  العصََورِ  يف مجيََ ِ  ينِ الََدِّ  علََى حفََ ِ  ، وهََم القََا مونَ هََدىً  أعََنار 
ّ   هر وحدَ  ا بهِ ُمتص   ليسَ  ا يف القبِ يً مصلِّ   هم فقد روى ابََنر يف قبورِ  اْلنبياءِ   ل م على حياةِ دليًن  ينهضَ  ح
ير  انَ حب   ََانَ ال   مسر الش   لهر  لر ث  تر  هِ ا اميانِ قً  قِّ  ذي ماتَ ال   نَ املؤمِ  أن   اهر ا مؤد  ا صبيبً خبً  هر َو هََا يف يرقبر  يتٍ 
ر الد   ِْ  تْ فياها قد مالَ  نةِ الص   ّبا أوقاتَ  نيا يتبني   نيِ املل َََ  فيسََتأذنر  العصرِ  صنةَ  فوتَ  ، فيلا ر للغرو
ّ  قا ًن  ون ي   مها من ر   ذينِ الل    ستفعلر  لهر  ها، فيقو نِ وقتِ  خرو ِ  قبلَ  العصرَ  يَ  أصلِّ   ما: هل تدعاِن ح

انَ َم   يف القبِ  نةر الص   تِ جازَ فإذا  .اآلنِ  بعدَ  ذلكَ  ْر النََِّ  ن وقََ َ هََا َمََ  فجوازر ، فيََهِ  ا   ريََبَ قً  ق   هر موتر  نٍ   لا
انَ  هِ أو موتِ  هِ يف حياتِ   عََل   يدعو اَّلل َ  -أنسم  حديثِ  رواةِ  أحدر  وهوَ  -هللار  هر رمحَ - البناِن    بتر  أوَّل. ولقدٍ 
 هر سََببانَ  ، واَّلل ر ا ِ ن النََ  مََِ  هِ لغََيِ  قََد أعطََى ذلََكَ  ٍََانَ   إنْ  هِ ا يف قََبِ يً مصََلِّ  هر جيعلَََ  أنْ  صََدقم  بلسََانِ  وجََل  

 .وتعاَّل أعلمر 



يخ عبدالّرحمن بن ناصر البّراك  هـ 1441
ّ

 مؤسسة وقف الش

 

 25 اللجنة العلمية |   إعداد

 

 لنختن ِ  هِ ي يف قبِ ا يصلِّ ملوسى قا مً  -نار الس   عليهِ - هِ رؤيتِ  حديثر  َل يصح  وإذا  تعاَّل: هللار  هر رمحَ  وقالَ 
ِْ  مجيَََ ر  فقَََد رواهر  عليَََهِ  فَََق  مت   املعَََرا ِ  ليلََةَ  ابعةِ السَََ   ماءِ يف السَََ   لَََهر  هر رؤيتََََ  ، فَََإن  هِ ورفعَََِ  هِ يف وقفََِ   أصَََبا

 .ن يم  بدونِ  ا للقط ِ مفيدً  ٍانَ   ، ولذلكَ باحِ الصِّ 
 هِ يف قََبِ  قََد رآهر  واحََدةم  يف ليلََةم  ي ََونَ  نْ أ لر عقَََ   ير  ، إذْ هِ يف قََبِ  هِ لصََنتِ  ض  معارِ  هر أن   ا ِ الن   بعضر  قد  ن  و 

 لََهر  هِ رؤيتََِ  وبََنيَ  هِ يف قََبِ  لََهر  هِ رؤيتِ  بنيَ    تناقضَ  هر عن هذا  ن   جيبَ ، وأر ماءِ يف الس   ذلكَ  بعدَ  رآهر  ي،    يصلِّ 
، املقََد ِ  يف بيتِ  -َصل ى اَّلل ر َعَلْيِه َوَسل مَ - سولر ى الر  . وقد صل  الوقتنيِ   ختن ِ  ؛ماءِ يف الس   ذلكَ  بعدَ 
، ماءِ يف السََ   هر وجََودَ  تنََاقضر  املقََد ِ  يف بيََتِ  هر صََنتَ  أن   أحََد   وَل يقََلْ  ماءِ السََ  إَّل  ذلََكَ  بعََدَ  بََهِ   َ رِ عََر     

ْر  ناقضر ا الت  ، وإَ  هر هذا   معَ  عدَ هذا بَ  فإن    .هِ بعينِ  واحدم  ا يف وقتم مجيعً  اْلمرينِ  وقو
 هِ تََِ ن أم  مِ  عليهِ  مر ن يسلِّ مَ  على ناَ الس   هِ بردِّ  هِ يف قبِ  -َصل ى اَّلل ر َعَلْيِه َوَسل مَ - هِ حبياتِ  القا لنيَ  ا احتجا ر أم  و 

 روحََي فََأرد   علََي   اَّلل ر   رد  إ    علََي   مر يسََلِّ  ن أحََدم مََا مََِ ) يف احلََديثِ  عليهم، فقََد جََاءَ  ةً حج   صح   إنْ  فهوَ 
ا، حيََ   حينئََذم  ، فلََم ي ََنْ هِ يف بدنََِ  َل ت ََنْ  هر روحَ  أن   على روحي يدل   علي   اَّلل ر   رد  إ    :هر فقولر  (ناَ الس   عليهِ 
 ذلكَ  ، على أن  عليهِ  مر ن يسلِّ فقط على مَ  ناَ الس   ما يرد   بقدرِ  ا هوَ إَ   إليهِ  وحِ الر   رد   ا على أن  أيضً  ويدل  
يِ  أمحدَ  يف مسندِ  ، بل وردَ عليهِ  ى اَّلل ر صل   ا بهِ ُمتص   ليسَ   هر يعرفََر  ٍََانَ رجََل م  قََبَ  يََلورر  ن رجََلم مََا مََِ  هر أن   هِ َو

ّ   هر روحَ  عليهِ  اَّلل ر   رد  إ    عليهِ  مر نيا فيسلِّ يف الد    نار السََ   عليََهِ  هر انتفََى اختصاصََر وإذا  ،ناَ السََ   عليهِ   يرد  ح
انَ بذلكَ  ْ   ن هوَ َم   هِ َيِ  ا يف حقِّ  بتً  ، ٍو  .هِ  على حياتِ دليًن  ي ونَ  أنْ  حينئذم  َل يصلحْ  هِ ِبوتِ  مقطو

رَ ال   ا احلديثر أم  و    أربعََنيَ إ    هِ يف قََبِ  فيقََيمر  ميََوتر  نََيّم ن مََا مََِ ) هر هم ولفيََر يف قبََورِ  اْلنبياءِ  حياةَ  فيهِ  ذي ٍذ
ّ  صباحً  ََرَ ابطََل   هر أنََ   عنََهر  ا وقََالَ مرفوعًََ  عََن أنََسم  انَ حبََ   ابََنر  فقََد رواهر  (هر روحََر  إليهِ  د  رَ  تَر ا ح مََا ٍذ أبََو  هر ،ٍ 
ََنر  الفََر ِ  ََةِ  وأبََو نعََيمم  باِن  ا الطََ  أيضًََ  هر وقََد أخرجَََ  يف املوضََوعاتِ  اَََوزيِّ  اب يف   البيهقََي   ، ورواهر يف احللي
 ِْ ََانَ إسنادِ إَّل  ن نيرَ ، ومَ ء  شي هِ ٍلِّ   ن ذلكَ مِ  ، وَل يصح  شواهدَ  ةَ د  ع ، وروى لهر اْلنبياءِ  حياةِ  ٍتا  ها، ٍو
 .اْلحاديثِ  هذهِ  حالَ  عر َ  جالِ والرِّ  اْلسانيدِ   حوالِ  ذا علمم 
 م    نثبتر  ل نْ  ،أحياء   -نار والس   نةر الص  عليهم - سلَ الر   أن     نن رر  هذا و نر تعاَّل:  هللار  هر رمحَ  وقالَ 
بيََاُتِ يف قبََورِ   سوسةً  ةً بدني   حياةً  ِْ الََّت   إحاطََةِ  مََ َ  املََوتِ  م قبََلَ همٍ  ََلِّ ّبََم مََِ  ا  بطََننِ  ومََ َ  جانََبم  نٍ 
ةِ  احلسِّ  َْ  علََى اَّلل ِ  نفََّتيَ  أنْ  ابَّلل ِ  نعََوذر  ، فََنبنر فََونَ امللرِّ  هََؤ ءِ  هر ذي يلعمََر الََ   عنهم، مثََلَ  واحلٍر  ال ََذ
يت الََ   هداءِ الشََ   ٍبيََاةِ   اَّلل ِ  عنََدَ   ََم حيََاةً  نثبتر  ، بل  نر والبهتانِ  فكِ ن هذا اامِ  لنا بهِ  ما   علمَ  ونقولَ 
 اَّلل ِ  عنََدَ   وأٍمََلر ، وهََم أعلََى مََنهم حََاً  هداءِ ا للشََ  َم   أعيمر  هناكَ  سلِ الر   حياةَ  ، ل ن  عنها القرآنر  أخبَ 

 .وااحسانِ  الفضلِ  صاحبِ 
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  عليهِ  العبادِ  أعمالِ  عرضِ  ا حديثر أم  و 
 . َ  هللا، يسُِ ، ال إله إاَل هِ َخرِ  إال الشيخ:
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 :اْلسئلة
يصلِّي يف قبِِه   -عليِه الس نار -ملوسى  -صل ى هللار عليِه وسل مَ -: هل يرقالر ابَمِ  بنَي رؤيِتِه 1السؤال

 الس ماِء الس ابعِة: أن  اْلوَّل رآها جبسِدِه وروِحِه يف قبِِه ويف الث انيِة رآهر بروِحِه فقط؟وبنَي رؤيِتِه يف 
ٍِ.اَواْ:  َْ األمَري  ال  ن ُ  هذا وال هذا، هللاُ أعلُ ، يعين  ثُِت هذا وهذا وال  ِيِيُف، ال  علُ  ينين

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
رِك ملا 2السؤال ِْ ال يت أوقَعْتهم يف الشِّ للَا منهر : هل تقريرر املت لِّمنَي يف مسألِة اْلعراِض ِمن اْلسبا

ذلَك اْلولياِء عنَد الص وفي ِة؟   القولر حبياِة اْلنبياِء يف قبورِهم ٍو
اَلذيٍ ين ل َن إَن الَروَ  عَرض  ين ل َن إَن األ ِياَ  أم ات    قِ  ِه ، ه  ال ين ل َن هبذا، ه  ين ل َن اَواْ: 

ًْ ك ياِت  قَِ  امل ِت، و ذا قاَ    اللصِ  الَسابِق إَن هذا قاَلُه َمٍ قاَلُه منم   أييا   أييا  ، يياًة ينينَي
 .ًْ  ا  صا ًا ملذهِِم  وق ِ  ..، ا  صا   لن ِ   حبياِة األ ِياِ  أ َُه زعَ  هذا املن صُر أَن األ ِياَ  أييا   يياًة ينينَي

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
فاِت؟3السؤال ِْ اْلإاِء والصِّ  : مسألةر حياِة اْلنبياِء يف قبورِهم هل  ا عنقة  ببا

، ويياُة األ ِياِ    قِ  ِه  هذاَواْ:  ْ  أَن هللَا عل  ك ِي شي   ق ير  َُ ُمسَل   أََّن  أييا   ال،  ا عمق ا ا
ِاُ  الَسا ِ  ه   ا  َْ أَما   َْ، ال، ه  أييا   احلياَة الربزخَي ْ  احلياَة احلنينَي ٍِ  عمق ، ضم لاتِ والصيِ  األْسا ِ  بِا

ٍْ ينَ َم الَ لصيُ    الن ِ  حب ، لِ َْ  ا إاَل ِمٍ ييُث عم ِم الن  ِة، وهللُا عل  ك ِي شي   ق ير  ياِة  عمق
ْ ، ال احلياُة اَليت يزعُمما النِ  ي  َن واخلراضي  َن.   األ ِياِ ، األ ِياُ  أييا   لٍِ يياة  برزخَي

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
 "؟القتادِ  خر ر  : "وإ   فدوَن ذلكَ -رمَحهر هللار -: ما معَن قوِل ا ر اِ  4السؤال

ٍُ، هذا مث   عريب ،  و َُه اَواْ:  ُِ هذا مث  ، هذا مث   يُناُ    الَهيِ  الِعيِ  املس  يِ  أو اَلذي ال ميِ  خر
، هذه الن اُ  ا    لن    ِمٍ الَهجِر الَه كيِي اَلذي ال يُ َصُ  إليِه إاَل الن ا ِ  ، الن اُ       ِمٍ الَهجِر الَه كيِي

ُِ الن ا ْ ، وخر ُْ ش ِكِه لل ص  ِ بعسر  ومهَن ُِ ش ِكِه وإزال َثرِِه أو اال  لا ِة منه، ين ُ  املثُ : إال  ِ  يعين خر
ُِ الن اِ ، هذا مث   عريب .  هذا األمُر بعي    و َُه خر

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
فاِت؟إَّل  : هل سيتطر قر ابنر القيِّمِ 5السؤال ِْ الت وحيِد اْلخرى َِي توحيِد اْلإاِء والصِّ  أنوا

  ع .  قُ إي  ع   ي  رَ اَواْ: 
 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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ا عرفي ة ، ْلن هر أش َل علي  6السؤال ٍاَن يف بلدم  إذا    ما: هل زينةر املرأِة  د دة  ابْلدل ِة الش رعي ِة، أا أح 
ّ  أصبَبْت ِمن زينِة الّرِجاِل يف  معني م انتشَر فيِه تلي نر الّرِجاِل بشيءم ِمن زينِة النِّساِء مثَل اْلساوِر ح

 ذلك البلِد، فهل جييلر  م عدار اختصاِص النِّساِء ّبذا الت لي ِن فعَلهم هذا؟ 
ِْ النِيسا ِ اَواْ:  ِْ النِيساِ    ال، األ اوُ  ِمٍ زين ق ميًا وي يثًا و  ُعرِ  املسلمَ ، األ اوُ  ه  مٍ زين

ِِ   اآلذاِن.  كاألقرا
 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

هذِه اآليةر هل هَي منسوخة  بقوِلِه [ 52]اْلحلاْ: بََْعدر{ ِمنْ  النَِّساءر  َلكَ  حيَِل   }َ  : قولرهر تعاَّل: 7السؤال
هرن   َتَشاءر  َمنْ  }تَرْرِجيتعاَّل:   اآليَة؟[ 51]اْلحلاْ:   {...ِمنَْ

ٍْ َيَها ُ }ال ليَسْت منس خًْ، اَواْ:  ِِْوي إِلَْيَ  َم ٍَ َويُر ُم ٍْ َيَهاُ  ِمنرْ هذِه    سا ِِه   [ 51]األيزاٍ: { يُرْرِلي َم
ٍَ   عصمِ ِه، يعين ه  خمََ  ال جيُ  عليِه الَنسُ ،  ٍْ َيَها ُ }اَليت ه ِِْوي إِلَْيَ  َم ٍَ َويُر ُم ٍْ َيَهاُ  ِمنرْ   { يُرْرِلي َم

ُْ:  [ 51]األيزاٍ:  النِيَسا ُ اَل َيَِ   َل َ }يعين ِمٍ  ساِ َ  ِمٍ  ساِ َ  ليَ  املراُ  ِمٍ مجيِ  النِيساِ ، ََ لاَ ِت اآلي
ٍْ بَرْع ُ   . [52]األيزاٍ: {ِم

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
املقبِة وجندر اَنا َل قد صرف ْت يف املقبِة ِمن أجِل إَّل  : نصلِّي على اَنا ِل يف اَامِ  فنلر ر 8السؤال

ْر أو يصح  أْن نعيَد الص نَة عليها مر ًة أخرى؟  : هل يرشَر  الص نِة عليها ملَن َل يصلِّ عليها، والس ؤالر
 ال، ُصَلْت ملٍ مل يص ِي، أَما َمٍ صَل  ضن  صَل ، وهللاُ أعلُ .اَواْ: 

 أخرى؟ ةً عليها مر   نةَ الص   ن أرادَ على مَ  رر السؤال: وهل يرن َ 
ُر عليِه لٍِ يُرَشُ  إ شاً ا.  اَواْ: َِ  ال، يُنا : ال ُيهرَُ  لَ ، ضم  اعَي إليِه ب  ]ضنط[، ال يُن
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