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 بسِم هللِا الّرمحِن الّرحيمِ 
 
   /41-38" اآلايت: /آل عمرانسور " ؛تفسي  -
يف تتمِة نظِمِه يف بياِن هدِمِهم لقواعِد اإلسالِم واإلمياِن بعزهِلْم  ؛ نونية ابن القيم –الدورة العلمية  -

 نصوَص السنِة والقرآِن: 
ُم    ْم ولُكْم ِبَذا َمَثاَلنِ ُضرَِبْت هلُ   وكذاَك أصحاُب احلديِث فإَّنه

 فتاوى  -
............................................................. 

 
 )تفسُي الشهيِخ الربهاك(

يناِن الََّّره:يِم:  ا القارئ: أعوُذ ابهلِل ِمن الشََّّه ْن لََُّّدْنَ  ُذرِّيََّّهة   َيِّ ََّّة  }ُهَنالَََّّ  َععَََّّ ْن ِل مََِّّ ِرايه رَبََّّهُه َََّّاَل َربِّ هَََّّ زَكَََّّ
يََُّّل الََّّد َعاِ  ) َِِ َ ا 38ِإنََّّهَ   دِّ َ  ُمصَََّّ ُرَك بَِيحََّّْ َراِب َأنه هللا يََّ شََِّّّ لِّح يف اْلِمحََّّْ َو َََّّاكِمِّ ُيصَََّّ ُة َوهََُّّ ( فََّناَعتََُّّه اْلَماَلِككَََّّ

ا َوَحصََُّّ  يِّد  احلَِِ  )ِبَكِلَمٍة ِمَن هللا َوسَََّّ َن الصََّّه رَبُ 39ور ا َونَِ يََّّ ا مََِّّ وُن ِل مََّّاَلمِّ َوَََّّْد بََّلََِّّْرَ اْلكََِّّ ( َََّّاَل َربِّ َأ ه َيكََُّّ
اُ  ) ا َيشَََّّ َُ مَََّّ َذِلَ  هللا يَّْفعَََّّ َِرِّ َََّّاَل كَََّّ ا َرَأِ  عَََّّ َم النََّّهاَ  40َوامََّّْ َْ ِل َآيََّّة  َََّّاَل َآيَّتَََُّّ  َأمه ُتَكلََِّّّ ( َََّّاَل َربِّ اْ:عَََّّ

ْبَكاِر{ َثاَلثَةَ  ٍم ِإمه رَْمز ا َواذُْكْر رَبهَ  َكِثي ا َوَس ِّْح اِبْلَعِشحِّ َواإْلِ  [41-38]آل عمران: َأايه
ر   ااراي  يَّااراا هعااا َّاا   هاا  َّ مكاناا   َّاا    اا    اا       -تعاا ىل-إىل هناا ا مد اا  خا   اا   الشََّّيخ:   نااك َّلاام

تعبام ا مياكا  َّا   يَّارا يد  ها  را  كينا  ميجا ا  نا ه   اِ  مملسجِ  مألقصى بيِت مملق سا  ه  ممل    ملذي ت
ر ياأا  اا    ه  اا   ا  ِ  ي ِإ م ي هااا  م ق  لاا ت  هااا    ااِ   ِ ناا  ذ  ِ ِ  ملااريأ   اار،مششا اااير،   هلذ،ما  ااذم هقاا ى  اا   َ  ام لاا ِت هاا  ِبغاا 

ك مك اام  ذ ز يَّاارا هااذم مللمياار  ملااراي   هااذ  [ 37]آى   اارم  ِحساا  {    كا  كااى َّااِ   ا َقاا ت  نلسااا مل رم ااات َقاا ت  نلسااا
لكذذ ِهاتا    ه    لك  ل   ص حل  مكنذم هل   ذبكا  ق  ذَّار ي هاذ  ملقصاات قصاات يَّارا   هاذ  ملسا ذر     ا ذِر 

رِام   را ذ ِّاا  ِت ذ بااِ ت    باا    ا ي َّاا  م ،    2 اارايا ممتات اات اااذ  ملقصاااتا َذَّاا  هل ز ذ باامكا ناِا   ( قاا  ى  ذ {ِ  ِإي ِ 3ِلياا    ( ِإذ    
ِقي     ِ     َّااا   باِا ا   ًِّت  ذ {ِ  ااا  ب،     يا  تا ع ر  ملاارم  سا ااا  اِ    مااا  ِا  ااِ تا مل  اا   مِم   ااِ     ذ مًّاِاَ   َّ  ناا ِت 4  هاا    مل ع ماا  (   ِإي ِ ِ لاا 

ع ك كا ذ {ِ  ذ ِضي    ( ه رِثاِا   ه رِ 5م  ر   ِد    ِقر،م ما ن ب  ِم ِ    ل  ان ت    لِي      [6-2] راي ثا ِ    آِى ها ع قا {    مج 
ب  ِم  ااِ   لاا  ان ت  ذاذ ِهاامات،   يِ باا ات، ِإناامت   -تعاا ىل-قاا ى ي  اتا ا َقاا  ى  ذ {ِ  هاا  ًِّ اا  كا مل   {  هناا    هااذ  ملساا ذر  َما ن  هل تاا 

يعا مل ُّ   ِ    ِ  38َسِ  اتا   هاا   قا  ًِّ ًِّ ا  ي   هعاا جا    ملا حَ ( ما ن  هل تا كا مل   {  راب  بِي  ا  ر مِ{    م ي هااب  اِ  كِ َ ِ  مل ِ  ا   هاصا 
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ات   اِ   ي  قا ى ممللساار    مملارمهلا  ل ك اات هاا   ِك ا  ق،  ِب   ي   اصاا  ِ  راب  بِي  ا   ها  هاصاكِ َا ااذ  ملب اارز َ   م ي هااب  اِ 
ِك  ات  ِ    ي  ق،  ِب   م اارهل،  م ضا{، َ  ن ِبيا   مملسيح  كيك ملس{ما َ اص  ِ  م   ح صا ذ،م   ن ِبي   ِ    ملصم دِِني    ايِ  ،     يِ  ،

ر   كاى ملعبا هلرا َ  ن ِبيا    ِ    ملصم دِِني    ح صا ذ،م قير  إنك ال يد ملنِ س     با ع، ا  قير  إنك َّن هاات   ا   ناك  ان   صاِ
 ِ    ملصم دِِني  ش

م    ق    با ك غا ِا  مل  اِ  ا  هعاا     ااذ  ملساِ     مك   ج  ت كا ملب رز ق ى يَّرا  كيك ملس{م  َذ {ِ    ام ه  ا  ا ِم غا{ 
ذ   ر   ِد  ا  ِقر  قا  ى  َّا  م    قا    با ك غا ِا  مل  اِ  ا   م ا  ِلت  ي ها ل عا را مليت ليس   ملع هلر    ها لا    لاك َذ {ِ    ام ه  اا  ا ِم غاا{ 

     ا  هعا ق ى  مملك تا ملذي ج    ا  لب رز  َي ها ل ع را     ه     ا ش    ه  
عا ر  ِم آ ها ات، قا  ى  آ ها تاات    الم  ع ر  ِم آ ه ات،  هعا   { ات،  كى  ق ِع هذ  ملبا ارز  حصا ِى مل لا  َمج  َق  ى  ذ {ِ  مج 

م  ِإالم ذ   ز،م     ث ات    ام ِ  ملنم س  ث {  كِ  ِ ا    تا   ث  ل يا  ى   ا  ِ  ملنام س  ثا {  كاِ  إذ  هاَ  [10] اراي   ذِر  اراي قا ى  َ  الم تا  
ِ  ملنا س  اع  اا{ اِت آالِه ملنهاِ   ناا    ل نمنا  آهااات ال  ا ال هقاا ذا  كاى    ها كااِ  ِا ملنا س  ث{ثااتا  ام بكي لينا  ال ها كااِ 

ز،م  هعاا  إال إاا ذر،ا ها كِ ِ ملن س   مل {م ملع هلي ل نك هاسبِ ح  هاذَّرا ذبام  م  ِإالم ذ  ا  ثا ات    ام ِ  ملنام س  ث {  كاِ  ك َ  الم تا  
ِ ا    ث  ل يا  ى   ا  ِ  ملنام س  ثا {  كاِ  ر مِ{ ما ى   ح ى 10     ذر  راي  َق  ى  آ ها تات    الم تا   ِك  اِ   مل ِ  ا  َ    كا ى قا    اِ ر  ( م خا 

ر ر،  ِ         بِ  ا م با   ب    ِذ  م هب  يا لك حيايا [ 11ا10] اراي      ِ ي    إِل ي ِن َِ    مْل ِ ِ،م     بِ ح  ِ ل ع ِ  ِث َ  مذ َّار  ذ بمت  َّ 
ِ  ص ِبي     ن   ا مد ا   نا   ،  اِ   لا  ا م 12 ذَّر  ي    اى  حيي     ذر  راي  َا  حي  ي   اِذ مل ِ ت  {  ِبقا مر    آ تا يا  (   ح 

هِ ِ    نبي ِ  با إ رمًّيرا ذَّر  ي قصات  يَّارا  - كين   ملس{م-مي ي  يَّرا [ 13ا12] راي ي َّ  ر،   َّ     ت ِقي       
رِام ِإذ   ِ  إليناا     اا ذر مألنبياا  ا َ  ي َّاا   هل  ًّاا ك  ملب اارز ملاايت حصااك ت  لااك   هااذ  ملساا ذرا     اا ذر  اارايا   اااا

هل ز ذ باامكا ذ {ِ  ال  تاا   ا ملاا   مذِِثني       ِ ر هل،م     ناا ت   اا  ِ  89ذ ذ ِي مااا  كا ِإ ااما ن   لاا كا ي   جاا  ك    ي      صاا  ناا   لاا كا حياا   با  ن   لاا كا     ه  با  ت ج  ( م   اا 
ِعني    با،    َّا  نا م ل نا      ااِ  ملقصااتا  بسا  ات، ماذاَّرهِ [ 90ا89]مألنبيا   َّ  نا م هاس  ذِ ا    ِ  مْل  ِ  مِه   ه    ا نا ن   ذ غ ب،    ذ ه 

     ذر آى   رم       ذر  رايا  ذاَّر ه  خمتصرر،   ج زر،     ذر مألنبي  ش
 

)  )تفسُي ال ْويِّ
ٍد وعلََّّل آلََِّّه  الُم علََّّل ن يِّنََّّا  مََّّه الُة والسََّّه القََّّارئ: بسََِّّم هللِا الََّّرهمحِن الََّّرهحيِمهلل احلمََُّّد هلِل ربِّ العََّّاَُ هلل والصََّّه

 : -رمَحُه هللاُ تعاىل-اَل اإلماُم ال ْوي  َوصحِ ِه أمجعَ . 
اَب َو َ  َ  اْل َََّّ َراَب َوَأْملَََّّ ََ اْلِمحََّّْ ِرايه رَبََّّهُه{ فَََّّدْو ا زَكَََّّ َد َذلَََّّ  }َععَََّّ اىَل: }ُهَنالَََّّ { َأْي: ِعنََّّْ ل رَبََّّهُه َََّّاَل هللا تَّعَََّّ َََّّ:

ْن لََُّّدْنَ { َأْي:  ِر }مََِّّ ْن ِل{ َأْعنََِّّ { َأْي: اَي َربِّ }هَََّّ ا }َََّّاَل َربِّ ا ُمَ ارَكََّّ  ِدَك }ُذرِّيََّّهة   َيِّ َََّّة { َأْي: َولََّّد  ْن ِعنََّّْ مََِّّ
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 َِ دِّهلل بَََّّدلِي ا َواحََِّّ َو َهاُهنَََّّ ر ا َوأُنَّثََّّلهلل َوهََُّّ ا ذَكَََّّ ا َومَجْعََّّ  د  وُن َواحََِّّ ي اهلل َوالذ رِّيََّّهُة َتكََُّّ احِل ا َرضََِّّ َه: َتِقيََّّ ا صَََّّ زه َو:َََّّ ََّْولََِّّه عَََّّ
يُل الد َعاِ { َأْي: َساِمُعُههلل   [5]مرمي:  َلُدْنَ  َولِي ا{ }فََّهْن ِل ِمنْ  َِِ َا ََاَل:  َيَِّ ة  لَِتْأنِيِث َلْفِظ الذ رِّيهِة }ِإنهَ   َوِإَّنه

ََ ُمُِيُ ُههلل َكَقْوِلِه تََّعاىَل:  َُِْعوِن{َوَِي  َأْي: فََأِ:يُ وّن.[ 25]يس: }ِإّّنِ آَمْنُت ِبَربُِّكْم فَا
ِظ }فََّناَعْتُه اْلَماَلِكَكُة{ َََّرَأ محَْ  َرَأ اِبلتََّّهاِ ؛ فَِلَتْأنِيََِّّث َلفََّّْ َزُة َواْلِكَساِكح  "فََّناَعاُه" اِبْلَياِ هلل َواآْلَوُروَن اِبلتهاِ هلل َفَمْن َََََّّّ

ا َأْحسَََّّ  اَن التهْأنِيََُّّث ِفيهَََّّ ةِّ كَََّّ ْم مَجَاعَََّّ ْم َوهََُّّ َم ِفْعُلهََُّّ ده َل َأنه الََّّذ ُكوَر ِإَذا تَّقَََّّ ِل مَََّّ ِة َولِْلَممََّّْ اىَل: َن َكَقوْ اْلَماَلِككَََّّ لََِّّه تَّعَََّّ
َراُب{ َعََّّْ َْ ُعوٍع  [14]احلمََّّرات: }ََالَََِّّت ا ُن َمسََّّْ ُد هللا بََّّْ اَن َع ََّّْ َراِهيَم ََََّّاَل: كَََّّ ْن ِإبَََّّّْ هُ -َوعَََّّ َح هللا َعنََّّْ يََّّذَكُِّر  -َرضََِّّ

 اْلَماَلِكَكَة يف اْلُقْرآِن. 
ًِّ  اتا  َم س ج  هاذَِّ را هعا يد  للعر  ذَّر،م هق ى  "ق ى ممل{ًّ اتا ق ى ممل{ًّ ات"ا الشيخ:   [30]مدجر    مل   { 

ْوهلُِِم اْلَماَلكِ  رِِكَ  يف َََََّّّ َد هللا اْوتََّّاَر َذلَََّّ ؛ ِواَلفََّّ ا لِْلُمشََّّْ َرى َع ََّّْ ا نََََّّّ َدَة: ِإَّنَََّّه ُة بَّنََّّاُت هللا القارئ: ََاَل أَبََّّو ُع َّيََّّْ كَََّّ
ُعوٍع  ْعِأ  َأنه ابَََّّن َمسََّّْ اىَلهلل َوَرَوى الشََّّه هُ -تَّعَََّّ َح هللا َعنََّّْ ا اَي   َََّّاَل:  -َرضََِّّ ُتْم يف التََّّهاِ  َواْليَََّّاِ  فَاْ:َعُلوهَََّّ ِإَذا اْوتََّلفََّّْ

 َوذَكُِّروا اْلُقْرآَن.
 ََ ا: ِ:رْبِيََّّ ِة َهاُهنَََّّ اَلمُ -َوَأرَاَع اِبْلَماَلِككَََّّ ِه السََّّه َِ  -َعَليََّّْ ورَِة النهحََّّْ اىَل يف سََُّّ َدُه َكَقْولََِّّه تَّعَََّّ َة{ َوحََّّْ زُِّل اْلَماَلِككَََّّ  }يَّنََََّّّ

 ََ ِر: ِ:رْبِيََّّ َوْحِح اِبلََّّر وِ{{ }يَّعََّّْ ْوهلِِْم:  [2]النحَََّّ:اِبلََّّْ ِل َكقَََّّ ِظ اْوَمََّّْ ِد بَِلفََّّْ ِن اْلَواحََِّّ رَبَ عَََّّ ِة َأْن رََُّّْ وُز يف اْلَعَربِيََّّه َوَيَََُّّ
اىَل:  ُه تَّعَََّّ يُُه ََّْولََُّّ ٍدهلل َنظََِّّ ْن َواحََِّّ َل مََِّّ ا َََِِّّ اِ هلل َوِإَّنَََّّه َن النََّّه رَبَ مََِّّ َذا ارَََّّْ ُت هَََّّ عََّّْ اَل هلَََُُّّم النََّّه َِِ ِذيَن ََََّّ ]آل  اُ {}الََّّه

ُعوٍعهلل [ 173عمََّّران: َن َمسََّّْ ْيَم بََّّْ ِر: نَّعَََّّ اَ {يَّعََّّْ ِر: [ 173]آل عمََّّران: }ِإنه النََّّه اَل يَّعََّّْ ْرٍبهلل َوََََّّ َن حَََّّ ْفَياَن بََّّْ َأاَب سََُّّ
َحاِبِه  َِ َأصََّّْ ا ِل ِمْ:ِتمَََّّ ُه اِبْوَمََّّْ ْو ََّّاُر َعنََّّْ َُ رَكِيس ا ََيُوُز اإْلِ َُ ْبُن َسَلَمَة: ِإَذا َكاَن اْلَقاِك َُ اْلُمَفضه اَن ِ:رْبِيََّّ ُههلل وَكَََّّ َمعَََّّ

َعُث إِ  -َعَلْيِه السهاَلمُ - َه َما يَّ َّْ  مه َوَمَعُه مَجْلِّهلل َفَمَرى َعَلل َذِلَ .رَكِيَس اْلَماَلِكَكِة َوََ
اَن احلَََّّْرْبَ  ِرايه كَََّّ ِمِد َوَذلَََّّ  َأنه زَكَََّّ َراِب{ َأْي: يف اْلَمسََّّْ لِّح يف اْلِمحََّّْ اْلَك َََّّي الََّّهِذي  ََّْولُُه تََّعاىَل: }َوُهَو َََّّاكِمِّ ُيصَََّّ

لِّح يف يََّقرُِّب اْلُقْراَبَنهلل فَّيَّْفَتُح اَبَب اْلَمْذَبِح َفاَل َيْدُولُ  َو َََّّاكِمِّ ُيصَََّّ ا هََُّّ َنمَََّّ ََْْذَن هلَََُّّْم يف الََّّد ُووِلهلل فَّ َّيَّْ وَن حَََّّ ه 
ََْْذَن هلَََُّّْم يف الََّّد ُوو  ُروَن َأْن  َتظََِّّ لِّحهلل َوالنََّّهاُ  يَّنَّْ ْذَبِح ُيصَََّّ َد اْلمَََّّ ِمِد ِعنََّّْ ِر يف اْلَمسََّّْ َراِبهلل يَّعََّّْ َو اْلِمحََّّْ ِل فََِّّإَذا هََُّّ

ِه ثِيََّّابِّ بََِّّ  ٍَ َشابٍّ َعَليََّّْ ُه فَّنََّّاَعاُه ِبَرُ: ََ ِمنََّّْ ِز اَلمُ -يضِّ فَّفَََّّ ِه السََّّه َُ َعَليََّّْ َو ِ:رْبِيََّّ ُرِك{  -َوهََُّّ ِرايه }ِإنه هللا يََّ شََِّّّ اَي زَكَََّّ
َِلِف َعَلل ِإْضَماِر اْلَقْوِل تَّْقِديُرُه: فََّناَعْتُه اْلَماَلكِ  َْ  هللا َكُة فََّقاَلْت }ِإنه َََّرَأ اْبُن َعاِمٍر َومَحَْزُة }ِإنه هللا{ ِبَكْسِر ا

َِ النَِّداِ  َعَلْيِههلل ُرِك{ َوَََّرَأ اآْلَوُروَن اِبْلَفْتِح ِبِِيَقا  يََّ شِّ
ًِّ  اتا شش    م ي   قر  بعمينِ "إ م ي "شالشيخ:   هعا إ م    ما مألَّثرا  كى هذم  َما ن  هل ت كا مل   { 
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َه اْلُقْرآنِ القارئ: َكأَنهُه ََاَل: فََّناَعْتُه اْلَماَلِكَكُة ِبَِنه هللا ُرَك" َواَببُُه اِبلتهْخِفيِف ُك ُرَكهلل َََّرَأ مَحَْزُة "يََّ شِّ   يََّ شِّ
 َّى   هب  اراب  الشيخ: 
 ه ذم     لات  ن ي الن: 
 هب  اراب  الشيخ: 

ُه:  ُروَن{القََّّارئ: ِإمه ََّْولَََّّ ِ َم تََّ شََِّّّ ِديِدَها َوَوا [54]احلمََّّر: }فَََّّ ل َتشََّّْ وا َعلَََّّ ُُم اتَّهَفقََُّّ ِإَّنه ا يف فَََّّ اِكح  َهاُهنَََّّ ُه اْلِكسَََّّ فَّقَََّّ
دِ  َُوَن اِبلتهشََّّْ ٍرو يف "عسََّّ "هلل َواْل َََّّا ِف وعسََّّ هلل َوَوافَََّّ  ابََُّّن َكثٍََِّّي َوأَبََّّو َعمََّّْ ْ َحاَن َواْلَكهََّّْ َعْ ِ َويف سََُّّ يِدهلل اْلَمْوضََِّّ

ُر تَّْ ِشي اهلل َوُهَو َأْعَرُب الل   َُ التهْشِديِد ََّْولُُه تََّعاىَل َفَمْن َََّرَأ اِبلتهْشِديِد فَُّهَو ِمْن َبشهَر يََّ شِّ َْاِت َوَأْفَصُحَهاهلل َعلِي
ْر ِعَ اِع{ { [112]الصافات: }َوَبشهْرَ ُه ِبِِْسَحاَق{ [17]الزمر: }فََّ شِّ ا  [55]احلمر: }ََاُلوا َبشهْرَ َك اِبحْلَ ِّ َوَمْيُهَََّّ

ُر َوهِ  َُْة ِِتَاَمَةهلل ِمَن اآْلاَيِتهلل َوَمْن َوفهَف فَُّهَو ِمْن َبشهَر يُ شِّ  َح ُل
 الا منَ ِ    ب   ر  ها ب  ارا الشيخ: 

ُعوٍع  َرَأُه ابََُّّن َمسََّّْ َةهلل َوَََََّّّ َُْة ِِتَامَََّّ هُ -القارئ: فَُّهَو ِمْن َبَشَر يَّْ ُشُر َوِهَح ُل َح هللا َعنََّّْ مِّ َم  -َرضََِّّ َو اسََّّْ َ { هََُّّ }بَِيحََّّْ
ََ يَزِيَد َويََّعُمَرهلل َومَجُْعهُ   َُيَر  ِلَمْعرِفَِتِه َولِلزهاِكِد يف َأوهِلِه ِمْث

ِ    كااى  يِ  مللعااِرا حيااي هعااا  كااى  يِ  مللعااِر مملمياا ذع حي  ياا  ا الشََّّيخ:  هااذم هعااا ٌناا ع   اا  ملصاارِلم ألنااك   كاا 
 حي  ي   ثر ه سعىش ثرا ه سعىا 

 
َ   َََّّاَل ابََُّّن َع ََّّه  َح  َََّّْ وا يف أَنََّّهُه ِ؟َ ََُِِّّّ ْوَنهلل َواْوتََّلفََُّّ ْوَن َوِعيسَََّّ ََ ُموسَََّّ ْوَنهلل ِمثََّّْ ُه َ ْيََََّّّ َح هللا القََّّارئ: َومَجْعََُّّ اٍ  َرضََِّّ

اىَل َأحْ  َنه هللا تَّعَََّّ اَعُة: َِ اَل ََّتَََّّ ِههلل ََََّّ َر أُمََِّّّ ِه ُعقََّّْ ا بََِّّ َنه هللا َأْحيَََّّ ا: َِ ُهمَََّّ اىَل َعنَّْ َنه هللا تَّعَََّّ َِ :ََ ميََّّاِن َوَِيََّّ ُه اِبإْلِ ا ََّْل َََّّ يَََّّ
َ ا{ ُنِصَن َعَلل احْلَاِل }ِبَكِلَمٍة ِمَن هللا ل َأْحَياُه اِبلنهاَعِة َح ه َ؟ْ يَّْعِص َوَ؟ْ يَُّهمه ِبَْعِصَيٍة }ُمَصدِّ ِر: ِعيسَََّّ { يَّعََّّْ

اَلمُ - َة هللا؛ ََِ -َعَلْيِه السََّّه ل َكِلمَََّّ َح ِعيسَََّّ ِه هلل ََُِِّّّ اَنهلل فََّوََََّّل َعَليََّّْ ْن مََّّْيِ َأٍب َفكَََّّ ْن" مََِّّ اىَل َََّّاَل لََُّّه: "كََُّّ نه هللا تَّعَََّّ
اَلِم هللا تََّ  ا يَّْهتَََّّدى ِبكَََّّ َنََّّهُه يَّْهتَََّّدى بََِّّه َكمَََّّ ة ؛ َِ َح َكِلمَََّّ ََُِِّّّ :ََ اَنهلل َوَِيََّّ َنََّّهُه ََََِّّا كَََّّ َح اْسُم اْلَكِلَمِة َِ ََ: هََِّّ اىَلهلل َوَِيََّّ عَََّّ

ََ  -َعَلْيِه السهاَلمُ -َمْرمَيَ ِبِعيَسل ِبَشارَُة هللا تََّعاىَل  َنه هللا -َعَلْيِه السهاَلمُ -ِبَكاَلِمِه َعَلل ِلَساِن ِ:رْبِي َِ :ََ . َوَِي
وِلِه بَََّّذلِ  -تََّعاىَل - ة  حِلُصََُّّ مهاُه َكِلمَََّّ َنِْ َياَ  ِبَكاَلِمِه يف ُكتُِ ِه أَنهُه َرْلََُّّ  نَِ يََّّ ا بََّّاَل َأٍبهلل َفسَََّّ َْ اَن َأْورَبَ ا ِد. وَكَََّّ َ  اْلَوعََّّْ

اَلمُ -َأوهَل َمْن آَمَن ِبِعيَسل  -َعَلْيِه السهاَلمُ -َ َْ   ِه السََّّه َ   -َعَليََّّْ اَن  َََّّْ ََُههلل وَكَََّّ ده اَلمُ -َوصَََّّ ِه السََّّه رَبَ  -َعَليََّّْ َأكََّّْ
ََ َأنْ   ََّْ  َْ َ ََ  . -َعَلْيِه السهاَلمُ -يَّْرَفَل ِعيَسل  ِمْن ِعيَسل ِبِستهِة َأْشُهٍرهلل وََكاَ  اْبرَِ اْرَاَلِةهلل ُثُه َُِت
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ةَ  ْدّن َكِلمَََّّ َرُب: أَْنشََِّّ وُل اْلعَََّّ َن هللا َوآاَيتََِّّههلل تَّقََُّّ اٍب مََِّّ َن هللا{ َأْي: ِبِكتَََّّ ٍة مََِّّ َدَة }ِبَكِلمَََّّ فََُّّاَلٍن َأْي  َوََََّّاَل أَبََّّو ُع َّيََّّْ
 ََِصيَدَتُه.

 ََّْولُُه تعاىل: }َوَسيِّد ا{ هو فََّعْيَ
 مااع يِ رالشيخ: 
َُ: َأرَاَع َسيِّ  القارئ: تََّهل ِإىَل ََّْوِلِههلل ََاَل اْلُمَفضه َ ُل َويَّنَّْ د ا يف هو فََّعيَِّ ِمْن َساَع َيُسوُع َوُهَو الرهكِيُس الهِذي يَّتَّْ

يُِّد: الََّّهِذي ُيِنيََُّّل رَبََّّهُه  ِعيُد بََُّّن ُ: ََّّْيٍ: السََّّه ُن اْرُلَََّّ . َََّّاَل سَََّّ يُد: احلَْسَََّّ يِن. َََّّاَل الضََّّحاك: السََِّّّ َه. الدِّ زه َو:َََّّ عَََّّ
ََ: احْلَِليُم   َوََاَل َسِعيُد ْبُن اْلُمَسيهِن: السهيُِّد: اْلَفِقيُه اْلَعاِ؟هلل َوََاَل َََّتاَعُة: َسيِّدِّ يف اْلِعْلِم َواْلِعَ اَعةِ  هلل َوَِي َواْلَوَرَِ

اىَلهلل وَ  ِرمُي َعلََّّل هللا تَّعَََّّ دِّ: اْلكَََّّ ِْْضُ ُه َشْح ِّ. َََّّاَل ُُمَاهََِّّ ْفَياُن الهِذي َم يَّ هلل َََّّاَل سََُّّ ح  يُِّد: التهقََِّّ حهاُك: السََّّه َََّّاَل الضََّّه
 الثَّهْوِري :
   َّرُّ هذ  مملع ي  ت ققات بي ي  كيك ملس{مش الشيخ 

اِل ارَََّّْْيِهلل وَ  يََِّّل ِوصَََّّ ََ: الهِذي يَُّفوُق ََّْوَمُه يف مجَِ ََ:القارئ: ََاَل ُسْفَياُن الثَّهْوِري : الهِذي َم َ ِْسُد َوَِي َو  َِيََّّ هََُّّ
َََسَم هللا َلُه.   اْلَقاِنُل ِبَا 

كِ،ا  مملصانِ ، هاذَّرا  با ذمِه ملساكِ، مملختكلاات ملايت ال م ات{ل  بيننا   ال تبا ه    ال الشيخ:  هعا  با ذمها ملسام
َّاارششا هااذم هااذَّرا  صااكات  هااذم هااذَّر   صااكات  هااذم هااذَّرا   صااكات  َّكُّناا   ااِ   ق ِ  اا ه ملسااي هلر  مل اارما   ات مياا  هلم 
ِا  ه ا َّكُّن      ق ِ   ِه ملسي هلرشمدِك   ص{حا مل ِ 
 

هلل ََاَل َرُسوُل هللا  ََ: السهِخح  ََاُلوا: َ:د   )َمْن َسيِّدُُكْم اَي ُبِرَ َسَلَمَة (: -َصلهل هللا َعَلْيِه َوَسلهمَ -القارئ: َوَِي
ُلُه ََاَل:  هلل َلِكنه َسيِّدَُكْم َعْمُرو ْبُن اْوَُموِ{(.)َوَأي  َعاٍ  َأْعَوأُ ِمَن ْبُن ََّْيٍس َعَلل َأ ه نََّ خِّ َِ  اْلُ ْخ

َو احلَََّّْْ ُس. َواحلَْصََُّّ  ِر َوهََُّّ َن احلَْصََّّْ ُلُه مََِّّ وُر: َأصََّّْ احلَِِ { احلَْصََُّّ َن الصََّّه ور ا َونَِ يََّّ ا مََِّّ اىَل: }َوَحصََُّّ ْوِل ََّْولُُه تَّعَََّّ وُر يف َََََّّّ
ُهمْ -يِد بََِّّن ُ: ََّّْيٍ َوََّتََّّاَعَة َواْبِن َع هاٍ  َوَسعِ  -َرِضَح هللا َعْنهُ -اْبِن َمْسُعوٍع  نَّْ َح هللا عَََّّ ِن:  -َرضََِّّ َوَعنََّّاٍ  َواحلَْسَََّّ

ِر: أَنََّّهُه  هلل يَّعََّّْ ٍَ َْ فَاعََِّّ ْوِل فَّعََُّّولِّ ِبَعََّّْ َذا اْلقَََّّ َو َعلََّّل هَََّّ ُنههلل َوهََُّّ َرَُ اَ  َوَم يَّقََّّْ َِْْ  النِّسَََّّ ِن الهِذي َم  ُه عَََّّ ُر نَّْفسَََّّ َ ْصََُّّ
ََّّاَل سََّّعيُد بََُّّن :ُ  َهَواِت َو ِر الشََّّه وِر يَّعَََّّّْ َْ اْلَمْحصََُّّ وُر ِبَعََّّْ وُن احلَْصََُّّ ُ  الََّّذي م مََّّاَ  لَََُّّّه فََّيكََُّّ ٍي: هََّّو الِعنََِّّّ ََََّّّ 

َُ ُهْدبَِة الثَّهْوِب َوََْد تََّزوهَج َمَل َذلِ  ََ ِمَن النَِّساِ . ََاَل َسِعيُد ْبُن اْلُمَسيهِن: َكاَن َلُه ِمْث َ  لَِيُكوَن َأَمضه اْلَمْمُنو
رِِه. َوِفيََّّهِ  ْولَ  لَِ صَََّّ َذا اْلقَََّّ ْومِّ هَََّّ ِه. َواْوتََّّاَر َََََّّّ ْدرَِة َعَليََّّْ َل اْلقََُّّ ِ  مَََّّ ُْ َو َن الََّّْ َو اْلُمْمَتنََُّّل مََِّّ وَر هََُّّ ُر: ِإنه احلَْصََُّّ ْولِّ آوَََّّ َََََّّّ 

 ِلَوْ:َهْ ِ: 
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ََّرُب ِإىَل استحقاق الثنا .  َنه اْلَكاَلَم َوَرَج ََمَْرَج الثَّهَناِ هلل َوَهَذا أََ  َأَحُدُُهَا: َِ
َنِْ َياِ .والثاّن: أَنه  َْ  ُه أَبََّعُد ِمْن ِإحْلَاِق اآْلَفِة اِب

 ََ { َأْي اَي َسيِِّديهلل ََاَل وِِرْبِي  هلل -َعَلْيِه السهاَلمُ -ََّْولُُه تََّعاىَل }ََاَل َربِّ
ك  َّلمنا    ا   ا ذِم يا  لايس مملعاىن  ناك ال يدالشيخ:  ر  نلسا   مي   ا مملعىن ملرمجح  نك حص ذ  مبعىن  ناك ح صا 

 ملنس     بع، م أل  هذم هاعت  ا نقص، ا  ملسِ ي أ  ي أا   ح  
ِا ملاذي ال  ا ى   الن:  ن   مِها  قيار   ها  مللقا كا  ا ِ  مل ام را نا ل سا  ِا   نامكا حي  صاا  ن ي هن   "ما عا ى  مب ع ىن  م   اِر  ها عا 

 لك ما ي  ا  ا مد  صا ذا مب ع ىن  مل     صا ِذ 
 ب َ ا ملق ىا مأل ِ مألابكا  نك ضعي،  الا هذم ليس  الشيخ: 

وُن }ِل مََّّاَلمِّ  وُن{ أَيَََّّن َيكََُّّ َه }َأ ه َيكََُّّ زه َو:َََّّ ََ: ََالََُّّه هلل عَََّّ { َأِي ابََّّنِّ القارئ: َهَذا ََّْوُل اْلَكْلِأِّ َومَجَاَعٍةهلل َوَِيََّّ
َن اْلَمْقلََّّوِب َأْي َوَََّّْد بََّلََُّّْْت اْلكََِّّ  َذا مََِّّ َِْرَ اْلِكرَبُ{ هَََّّ ُد َأْي َأَ  يف }َوََْد بََّل اُل بََّلََِّّْر اْوَهََّّْ ا يَّقَََّّ ْخُت َكمَََّّ رَبَ َوشََِّّ

ََ: َمْعَناُه َوََْد  لر اْلِكرَبُ َوَأْعرََكِر َوَأْضَعَفِر.  اْوَْهِدهلل َوَِي
"ا الشََّّيخ:  كاغ  م ِ ناا   ب  مل  ااِ    َّكُّناا ا يد   ملكغااات "بكغااتا مل ااِ  ا  بكغااِا مل ااِ   با  م لز اا  ا  [23  ]مْل اارم َِإ اام  هااا 

ش ا ملز   ا هاق ى ميك ]ه ج [   ت ى ممل       تيتا ممل      أتتيك  يد إليت 
 

ََ: ابََُّّن تِ  َنة هلل َوَِيََّّ ِعَ  سَََّّ تََّّْ ِ َوِتسََّّْ َر اِبْلَوَلِد اْبَن ثِنَّْ َنة . القارئ: ََاَل اْلَكْلِأ : َكاَن زََكِرايه يَّْوَم ُبشِّ ِعَ  سَََّّ ٍل َوِتسََّّْ سََّّْ
ُهَما-اُك َعِن اْبِن َع هاٍ  َوََاَل الضهحه   : َكاَن اْبَن ِعْشرِيَن َوِماَكِة َسَنٍةهلل -َرِضَح هللا َعنَّْ
هااذ   اا  هاعاا مىا  كيناا ا مملنااِ  نااك    ااِ ِ  مل ااِ  ِ ملااذي ال ها لاا  ا لااك   ملعاا هلر بااس ]مقاا [ا   اا  تقاا هرا الشََّّيخ: 

ز ما ب ااَ    اا   ملساانني هااذم   باا ذ  إ اارمًّيكيات ال هاعاا مىا  كيناا ا تسااعنيا تسااعات  تسااعنيا  رااات    ااره ا َّكُّناا  ال شااا
  ذلتا مملقه عا بك  نك   ملسِ  ِ  ملذي ال ها ل  ا ملثِككش

 
َِرِّ{ َأْي: َعقََِّّ  ا َرَأِ  عَََّّ اىَل: }َوامََّّْ ُه تَّعَََّّ َذِلَ  ََّْولََُّّ َنة  فَََّّ ِعَ  سَََّّ َت َََََّّاٍن َوِتسََّّْ ُه بِنََّّْ ُد القََّّارئ: وََكانَََِّّت اْمَرأَتََُّّ يمِّ َم تَلََِّّ

اُل: رَ  َُ يَّقَََّّ َذِلَ  هللا يَّْفعَََّّ اَل كَََّّ ارَة  }ََََّّ ر اهلل َوُعقَََّّ ُر ُعقََّّْ ِْ يَّْعقََِّّ ا مِّ اْلقَََّّ َر ِبضَََّّ ْد ُعقََِّّ هلل َوََََّّ َِرِّ ا َرَأةِّ عَََّّ َِرِّ َوامََّّْ ا َِّ عَََّّ ا  :ََُّّ مَََّّ
 َيَشاُ {. 

اك ا يف  اَن شَََّّ وُن ِل مََّّاَلمِّ{ َأكَََّّ اىَل: }َأ ه َيكََُّّ َدُه هللا تَّعَََّّ َدَما َوعَََّّ ِرايه بَّعََّّْ ََ ِ؟َ َََّّاَل زَكَََّّ َِي َُْدرَتََِّّه  فَِإْن  ِد هللا َويف   َوعََّّْ
ْوَت الََّّه  ِرايه ِإنه الصََّّه اَل: اَي زَكَََّّ َل ِنَداَ  اْلَماَلِكَكِة َ:اَ ُه الشهْينَاُن فَّقَََّّ َِِ ََ: ِإنه زََكِرايه َلمها  َو َِي َت لََّّْيَس هََُّّ عََّّْ َِِ ِذي 
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َوْ  َا ُهَو ِمَن الشهْينَاِنهلل َوَلْو َكاَن ِمَن هللا ََ ُُموِرهلل فََّقاَل َذلَََّّ  ِمَن هللا ِإَّنه َْ َحاُه ِإلَْيَ  َكَما يُوِحح ِإلَْيَ  يف َساكِِر ا
ِد هللا ِإَّنََّّهَ  َو أَنََّّهُه َ؟ْ َيشََُّّ ه يف َوعََّّْ ُر: َوهََُّّ َوابِّ آوَََّّ دِّي هلل َو:َََّّ ا شَََّّ ه يف َكْيِفيهتََِّّه َعفَّع ا لِْلَوْسَوَسِةهلل ََاَلُه ِعْكرَِمُة َوالسََّّ 

 َأْي: َكْيَف َذِلَ  
َرَأِ  فََأزِيََُّّد يف اْلِع ََّّاَعةِ ََّْولُهُ  َِ امََّّْ ة  َأْعلََُّّم ََََِّّا َوََََّّْت محَََّّْ َْ ِل آيَة { َأْي: َعاَلمَََّّ ْكر ا لَََّّ    تََّعاىَل }ََاَل َربِّ اْ:َع شََُّّ

ََ ِبُكلِّيهتَََّّ  َعلَََّّ  ٍم{ َوتَّْقِ  َ َس }ََاَل آيَُّتَ  َأمه ُتَكلَِّم النهاَ { َتُكفه َعِن اْلَكاَلِم }َثاَلثََة َأايه ل ِع ََّّاَعِ هلل َم أَنََّّهُه حَََّّ
ْرمَيَ اآْليََّّةَ  ورَِة مَََّّ ا َََّّاَل يف سََُّّ ِوَيهلل َكمَََّّ ِحيحِّ سَََّّ َو صَََّّ َم : ِلَسانَُه َعِن اْلَكاَلِمهلل َوَلِكنهُه َُّنَح َعِن اْلَكاَلِم َوهََُّّ }َأمه ُتَكلََِّّّ

} ْبَكاِر{ فََأَمَرُه اِبلََّّذِّْكِر َوَّنََََّّاُه َيُدل   [10]مَّرمي: النهاَ  َثاَلَث لََياٍل َسِواي  َعَلْيِه ََّْولُُه تََّعاىَل: }َوَس ِّْح اِبْلَعِشحِّ َواإْلِ
 َعْن َكاَلِم النهاِ .

اَعُة: َأْمسَََّّ  ٍمهلل َوَََّّاَل ََّتَََّّ َل النََّّهاِ  َثاَلثَََّّة َأايه اَلِم مَََّّ ِن اْلكَََّّ انَُه عَََّّ ََ ِلسَََّّ رِيَن: َعقَََّّ ُر اْلُمَفسََِّّّ ِن َ  ِلسَََّّ َوَََّّاَل َأْكثََََّّّ انَُه عَََّّ
اَلِم ثَ  ِدْر َعلََّّل اْلكَََّّ ُه فَّلََّّْم يَّقََّّْ ِة ِإايه ٍمهلل َوََّْولََُّّه }ِإمه اْلَكاَلِم ُعُقوبَة  َلُه ِلُسَؤاِلِه اآْليََة بَّْعَد ُمَشافََّهِة اْلَماَلِككَََّّ اَلثَََّّة َأايه

ْ ِ وَ  اِن َواِبْلعَََّّ ََْد َتُكوُن اِبللِّسَََّّ َشارَُة  َ ِل اْلُمسَََّّ َِّحِةهلل َوَََّّاَل رَْمز ا{ َأْي: ِإَشارَة هلل َواإْلِ ارَتُُه اِبإْلِصََّّْ اِبْليََِّّدهلل وََكانََّّْت ِإشَََّّ
َهلل َوُهَو الصهْوُت اْرَِفح  َأْشَ َه اهْلَْمَسهلل  ََْد َيُكوُن الرهْمُز اِبللَِّساِن ِمْن َمْيِ َأْن يََّ  ِّ َوََاَل َعنَا ِّ: َأرَاَع بََِّّه اْلَفرهاُ : 

ٍم ََِ  بْ َصْوَم َثاَلثَِة َأايه حِّ َواإْلِ ْر رَبََّّهَ  َكثََّّي ا َوسَََّّ ِّْح اِبْلَعشََِّّ ز ا }َواذْكََُّّ وا ِإمه رَمََّّْ اُموا َ؟ْ يََّتَكلهمََُّّ انُوا ِإَذا صَََّّ اِر{ َّنََّّهُْم كَََّّ كَََّّ
 ُِِّ ََ: اْلُمَراُع اِبلتهْسِ يِح الصهاَلُةهلل َواْلَعِشح  َما َبْ َ َزَواِل الشهْمِس ِإىَل ُمُروِب الشهْمِس َوِمْنُه  ِر َِي َح َصاَلُة الظ هََّّْ

ْبَكاُر َما َبْ َ َصاَلِة اْلَفْمِر ِإىَل الض َحل. هلل َواإْلِ  َواْلَعْصِر َصاَل َِ اْلَعِشحِّ
 منتنى

  ذب ي بتا ال إلك إال ي  ح   ال ارهت لكالشيخ: 
  قر{ا مألق مىا  ق   لس ن كا ث{ثات   ام      اِقر    َّ{ِم ملن س ث{ثات  ام    م  ملتسبيح ِ هاعق ؟ هش  الن: 
  هش تق ى مألقر{؟الشيخ: 
 مألقر{ا    ملق لني؟النالن: 
 مألقر{ا  نك حاِبس     مل {م الشيخ: 
 حىت ملتسبيح؟النالن: 
ِ   بيعي، ا  إذم  ذمهل    ها كِ ِ ملن س  ال الا قكن   ال الا  اذم ت    آهات  نك إذالشيخ:  م  ذمهل ملذَّر   ملتسبيح  ت كم

 هستهيعا    ه كِ  نِا هعا   ع  { اِت آالتِكش
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 )نونية ابن القيم(
ِه  ٍد وعلََّّل آلََِّّ القََّّارئ: بسََّّم هللا الََّّرمحن الََّّرحيمهلل احلمََُّّد هلِل ربِّ العََّّاَُ هلل وصََّّّلل هللا وسََّّّلم علََّّل ن يِّنََّّا  مََّّه

ُه هللاُ تعَََّّّاىل-عََََّّّ . ََََّّّاَل اإلمَََّّّام ابَََُّّّن القَََّّّيِِّم وصَََّّّحِ ِه أمج َََّّّ "الكافيَََّّّة الشَََّّّافية يف  -رمحََََّّّ يف نونيتَََّّّه اُسَََّّّماة بَّ
ِه يف بيََّّاِن هََّّدِمِهم لقواعََِّّد اإلسََّّالِم واإلميََّّاِن بعََّّزهِلْم نصََّّوَص السََّّنِة  ََّّة النا:يََّّة" يف تتمََِّّة نظمََِّّ امنتصار للفَر

 والقرآِن:
ُم   ْم ولُكْم ِبَذا َمَثاَلنِ ُضرَِبْت هلُ   وكذاَك أصحاُب احلديِث فإَّنه

 ال إلك إال يالشيخ: 
 القارئ:

 ُسَنَن الرسوِل وعسكَر اإلميانِ    َسَّ َّ ََّّوُكََُّّم ُ:ََّّهََّّالََُّّهََّّْم فََّسَّ َّْ َّتَُّم 
يانِ    وصدعُُتُ ُسفها َُكم عنهم وَعْن   َوِل الرسوِل وَذا ِمن النْ 

ث {ِ "ا هقا ى  ال إلك إال يا هق ى ذِّك ي  " َّذالشيخ:  " هق ى  "ضاربت ل ِ   ِ  ا  لت   ص  {ا مد هثا
ِا  ن   ملر  ِى   ا  ِ ملقارآ ا هاذم  تصار  مبا  تقا م  " بم اِ جن  اِ"ا  ي  جان  ى  هر مد هث  بُّ َِّا مسببتا

بُّ م ملاامِذه   ها    ا     ااِ   هلا أب   هار ملساانات َّلاُّ م  اان ِم   ا{، بق لااك تعاا ىل   ِ ِ َ  ال  ت ساا بُّ م ي  اا    ،م ِبغاا   ِ  ي ما ي ساا
 ل   جانم ى  هِر مد هث ق  حيصرا  ننِ هعا  هى،    ه سبُّ م مملخ للني  هسبُّ م  صا   نِ  [108]مألنع م  ِ ك ِ  

حاذمذ  ميعت ي هؤال   حيصر  م ذ  ميسبُّ   مدا هث   هسابُّ   مألهللاات  ملقرآنياات  مملخ للاات  ال تقا هلمِحِ مي صارا  ا  
 هُّنا  مْلصا م -يا  نك  َ  ال  ت سابُّ م ملمِذه   ه    ا    ِ    هلا ِ  ي ما ي سابُّ م ي      ،م ِبغ ِ ِ ِ ك ِ  ا  َّاذلت  الن كاَِّ 

ِ  ملصا يح ا  َّاذلت هلمًّ ا،   هارا  -مملخ لل     ص هلُتا   لن   َِّ    مأل ذ بقا ِى  هار مدا هث  حر ت ا هاِ ملعكا
نِ ملب  اااِر هصااا ُّ     صاااغ ذ هِ  جانااام   ِ  ااا  مت ِبااا ِع مدااا ِ   متبااا ع  هااار مدااا ِ  َّ ااا  َّااا   ممل ااارَّ   هصااا ُّ   بعميااا 

َال  ت سا   عا م  ا  مل لا ذ   -تع ىل- هص ُّ   ق   نِ    َس ِع َّ{ِم ملر  ى  كيك ملص{ر  ملس{ما   ذم هق ى 
ِ  تا غ ِكبا   م مل قار آ ِ    مل غ   م ِميِك ل ع كم ا      مألبي ه  [26]مصكت     ِ  ذ 

 
 القارئ: 

ُم   ُضرَِبْت هلُْم ولُكْم ِبَذا َمَثاَلنِ   وكذاَك أصحاُب احلديِث فإَّنه
  هش ق ى    ارِح هذم ملبيتا هذم ملبيت نلسك؟الشيخ: 
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نِّ آ -رمحَََّّّه هللا تعَََّّّاىل–القَََّّّارئ: ََََّّّاَل الشَََّّّيُخ  مَََُّّّد بَََُّّّن عثيمَََّّّ   ن سََََّّّ َذا" أْي: ابلنههَََّّّحِّ عََََّّّ ُه: "بَََِّّّ هلَََِّّّة : َولَََُّّّ
اَ:ُهم وتسََّّ  وا  وا َمسََّّّ تهم لَََّّئاله تسََّّ  وا َمنهَََّّ َُ احلََّّديِث تركََُّّ نِة أهََّّ َُ السََّّ  اُشركَ ؛ لَِئاله يس  وا هللَاهلل وكََّّذلَ  أهََّّ

 أعلهتَُّهم ِمن كتاِب هللِا وُسنهِة رسوِلِه صلل هللا عليه وسلم.
 منتنى

 بع    يِ با َّ  ر مل رحالشيخ: 
 ق ى  القارئ: 
 ُسَنَن الرسوِل وعسكَر اإلميانِ    ُم ُ:ََّّهََّّالََُّّهََّّْم فََّسَّ َّْ َّتَُّم َسَّ َّ ََّّوُكََّّ

ا فََّّإىل أيِّ شََّّحٍ  أعهى ذلَََّّ هلل  َِ الِ دعََِّّة سََّّ  ا َ يحََّّ  َة أهََّّ نِة صََّّاُروا َيسََّّ  وَن أكمََّّه َِ السََّّ  ن أهََّّ يعر: أنه اوُههاَل مََِّّ
 َسَّ َّْ َّتَُّم الس َنَن وأصحاَب الس َنِن.ُسَنَن الرسوِل وعسكَر اإلمياِن" أي:    َال: "فََّسَّ َّْ َّتَُّم 

يانِ    وصدعُُتُ ُسفها َُكم عنهم وَعْن   َوِل الرسوِل وَذا ِمن النْ 
يََّّاِن" واََّّاوِز احلََّّدِّ  ن النْ  يعر "صدعُُتُ ُسفها َُكم عنهْم" أْي: َعن أهَ احلديِث وَعن َوِل الرسََّّوِل "وَذا مََِّّ

 بال ش ٍّ 
 م  االن   هِ حيااثا صاا ُّ هِ  اا  َساا ِع َّاا{م  هااِر مداا هث   اا  مت ِباا ِ نِ  ملتااىثُّر هعااا مىضااكُّ هِا  ضااكُّ الشََّّيخ: 

 اِا  هذم    إصرمذِهِ  كى ملب  ِر  تعصُِّبنِ لكب  ِرا نعِ بع  
 

 القارئ:
ُم   ُضرَِبْت هلُْم ولُكْم ِبَذا َمَثاَلنِ   وكذاَك أصحاُب احلديِث فإَّنه

 ُسَنَن الرسوِل وعسكَر اإلميانِ    ُ:ََّّهََّّالََُّّهََّّْم فََّسَّ َّْ َّتَُّم َسَّ َّ ََّّوُكََُّّم 
يانِ    وصدعُُتُ ُسفها َُكم عنهْم وَعْن   َوِل الرسوِل وَذا ِمن النْ 
 َلُكْم ابرَْرِص واحلَُّس انِ    َوَععومتُوُهْم للهِذي َالْتُه أشياخِّ 

  َس ِع  هِر مدا هثم لِار{م هتاىثمر م ااِا  هل  ماا هِ إىل َسا ِع هعا  نم ِ ص هلُتا  لن   َِّ  جانم ل  ِ  الشيخ: 
  ق مِى مل ي ِخ ِ    ًّ اِت ملِب  اِتا مميكُّ م   ضكُّ مش

 القارئ:
 إمه إىل اآلاثِر والقرآنِ    فأبَوا إ:ابَتكم و؟ْ يَتحيَّهُزوا 

َِ احلد   يِث والصِة اإلنساِن واَكوانِ   وإىل ُأوِل الِعرفاِن ِمن أه
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ِ هل اا  م  هااار  الشَََّّّيخ:  ل اا  هقتميااَ ق لااك  " هل  مااا هِ إىل  قاا مِى مل ااي ِخ  ْلاا رِك  مدسااب ِ "ا َّىنااك هعااا   اام
مداا هِث هل اا هِ ليى ااذا م أبقاا مِى اااي ِ نِ   ًّ ااِتنِ مااىب  م  كااينِا مصاا   م  االن   هِ  اا  َساا ِع  قاا مِى مداا هث 

  هااِر  ااذهب   ااِ  مملااذمهب ملب  كااات هاا    ا   إليااكا ممل اارَّ    هل اا  م  هاار  مداا هث ليا تمِبعااا هِ مااىب  م  كااينِا م اارُّ 
"  ِ  ه       إىل  ب هلِر مأل اث ا  ملين هلا ه      إىل هلهِننِ  م تق هِلمحِ  ملنمص ذز َّذلتا   ِ  ملبيت "  هل  ت ا ها

 
 القارئ: 

 َلُكْم ابرَْرِص واحلَُّس انِ    َوَععتُموُهْم للهِذي َالْتُه أشياخِّ 
لن ًِّنِا  االن ِ  مملت كِ  ااني  مملبت  اااتا ملمياا الشََّّيخ:  "   ال، َّنااتا  هاا ُّ  نااك هعاا هلا إىل  ااا  ِ ِا   ق لااك  "  هل  ت ااا ها  

" هعا هل  ُت  هر  مد هثا لق لك  مىب  م  كي ِ  ِ ِ،م َّىنكا هره ا "هل  ت ا ها     
 القارئ:

 إمه إىل اآلاثِر والقرآنِ    فأبَوا إ:ابَتكم و؟ْ يَتحيَّهُزوا 
ِا هعاا هل إىل  هااِر مداا هثا هل  ماا هِ ليا تمبعاا َِّ  كااى  ااذهِب ِ مااىب  م  كااي ِ ِ  هت ياامز م إال : الشََّّيخ  صاا ذ  ملمياا 

ِِ ملقرآِ ش  إىل ملسُّن    ا  
 القارئ:

 إمه إىل اآلاثِر والقرآنِ    فأبَوا إ:ابَتكم و؟ْ يَتحيَّهُزوا 
َِ احلد   اِن واَكوانِ يِث والصِة اإلنس   وإىل ُأوِل الِعرفاِن ِمن أه

َ  قاا مىا ملر اا ى-هعااا  ِ هت ياامز م إال إىل ملسانِ  الشََّّيخ:  ِ ملقاارآ ا  َّااذلت  ًّ اااتا م اا ز  ااِ   ًّ ااات  - هااِ   ا اا 
  هر ملسناتش

 القارئ:
يِن ِمن ِذي ِبدعٍة شينانِ   َومِّ أَاَمُهُم اإللُه حلفِظ هذا الَّ   َّدِّ

هلهنااِك هعااا   اا مهِ  لت ميااِ   مْل  ناااِت  ااارح  صاا  ذ هِ لنصاارِر  هعااا   ًّ اااتا  هااِر ملسااناِت ي  قاا   نِ دلاا ِ الشََّّيخ: 
ه   إهمي ِحك  بي نِك لكن ِسا  هذم ِ   حلِ  ي ل هِنك  ِ   ذِِّتِك بعب هِل ِ   شهذم مل ِ 

 
 القارئ:

 َِ  والتحريِف والتهتميِم والنقصانِ    وأَاَمُهم َحَرس ا ِمن الته دي
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ِ  ِ    َّارِ    ك ،   ا ا لاكا   نا كا أت  ِ هار  مَا   ِهِكني    من ِت ا  ى    هذم ه ن ا لك مد هث ممل ن ذالشيخ:  م مل ِعك   حي  ِ را ه ذ 
ش مل  اب ِهِكني ا  َت  رِه،  مل غ  ِلني (  منذم اى ا  ًّ اِت ملسناِت هذ  ح  اِا

 القارئ:
َْ ِحصنِّ لُه  انِ    يََّزكِّ علل اإلسالِم ب  َِْْوي إليِه عساكُر الِفَر

ِ حاارس   كااى خ: الشََّّي ا منااا ز با هعااا مداارسا "  عن هاا  َّك ااات  لعكمناا   عر مااات     قااِت مل ااي ا مليااا  ز ب  تقاا م    "هااا 
 مْل {م حي  ن كا ِ      م  مملعت ه    اابن ه ملمي لِ نيا بر هِ حص   لكش

 
 القارئ:

َْ ِحصنِّ لُه  اِن    يََّزكِّ علل اإلسالِم ب  َِْْوي إليِه عساكُر الِفَر
 هلم فزندي ِّ و يثِّ :انِ   فُهُم الَِّمَح   فَمْن يََّرى متنقص ا 

َا  هاار  مداا هث  هااذ ُّنِ  هااذمُّ  هاار  ملساانات مناا  منااذم  ناا م ا مل اارِ   ملزن قاااتا هقاا ى   الشََّّيخ:  نعااِ  اا    هتاانق
 مصر آ ر 

هاِت مل يه  ِ   بِ ر  بع قِ       ا  ابغمي،   هر  مد هِث  ا تا ،   ال 
   ِ  ملبي ت هذم

 القارئ:
 هلم فزندي ِّ و يثِّ :نانِ    فُهُم الَِّمَح   فَمْن يََّرى متنقص ا 
َُىَل   كانوا علل اإلمياِن واإلحسانِ     إْن تتهْمُه فق لَ  السهلُف ا

َُموا ار يَث علل اهلُدى   والعلِم واإلمياِن والقرآنِ    أيض ا َِد اِته
ِا  هاار  مداا ِ   هااذ ُّنِ هااذم   جاا هل    َّاارِ   قااتا يا هعااا   الشََّّيخ:  ذ ِلت  هقاا ى   -تعاا ىل-جاا هلا  اا   هااتن َ  َّاا 

ناا ِس   مَااِ  ِ    ي  ِ ني  مْل ِ رِ  ناا َِ    اا  ا  م ااا  َ    اا   م ااذلت ل اار هلمع  إىل  [112]مألنعاا م ج ع ك ناا   ِل ااا  َّ اا  َّاا   ل اارِ  ناا
 شن ك  ه عرتض    كيكا     ملبيتم  ز  ص م      م   حي ذب ن ك  هان َّل  

 
 القارئ: 

َُىَل   كانوا علل اإلمياِن واإلحسانِ     إْن تتهْمُه فق لَ  السهلُف ا
َُموا ار يَث علل اهلُدى   والعلِم واإلمياِن والقرآنِ    أيض ا َِد اِته
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 مقر  ارح ملبيتني  ن  مل ي  الشيخ: 
دعحه يف زمِنَ  فإنه َ َلَ  َمن اِتَم :نَسُه وهلََّّذا َََّّاَل: فََّّإنه َ لَََّّ  القارئ: َاَل: "إْن تتهْمُه" يعر: تتهُم ال ِ 

ََ اِتََّّاِم ابََِّّن عمَََّّر للقدريََّّهةهلل واِتََّّاِم التََّّابعَ  الََّّذين  مََّّوا ار يَََّّث علََّّل اهلََُّّدىهلل مثََّّ ا َََِّّد اِته َُىل أيضََّّ  لَف ا السََّّه
ََ بكر  ََ إذا اِتَم الر: َِ السََّّنِة َنََّّهه بََّّدعّح فََّّإنه هََّّذا أعرُكوا اوهَم بَن صفواَن وهٍمهلل فاُهم  أنه الر: اهِة أهََّّ

 حَ ؛ َنه السلَف الصاحلَ اِتُموا َمن كاَن علل شاكلِتِه بذلَ . 
كا  نهعاا   ميااك  ننسااب  إليااك  اا   هناارا لاايس هااذم  ااِ  الشََّّيخ:  ِ   كيناا     نتن اا  هعااا  اا    هناار ملب  اار ال ضاا

ك   اا   ق ملاِاكا نقاا ى  "إنااك  ِ   كيناا ا ملعاا  م ا ن  هناااكا  ااِ  َّ{ ااِ قاا ذي ا إنااك  اعهااِ ر إنااك  ا اابِ ك  خا إنااكشش"ا ال ضاا 
م ح ما مْلبيِث ملذي  هنار مل ارم لايس  اِ  ملعا  مِ    ااَ  ا  هاؤهاِ  ا ملنا هِ هؤها ا  ا  هق لااكا أب م ملساك،  ملصا حل  

م مبا   مياِك مكايس  هاذم  اِ  ملعا  مِ ا بار ِ   قبِر مح  م مْلص م   مح ا م مملبت  اات   ذ  ا  هِ مبا  ماينِا   ا    ذ اى  حا ،
 هذم ِ   إبه ِى ملب  ِر    ذباِت ملب ِ رش

 
 القارئ:

يِن وِهَح عداوُة الدهاينِ    وُهَو احلقيُ  بذاَك ِإْذ عاَعى روا   َة الدِّ
 وكتاِبِه ورسوِلِه بِِلسانِ     فإذا ذكرَت النهاصحَ  لرَِِّْم 

َِ فامِسْلُه   والتكذيِن والُكفراِن والُ هتانِ   ويلَ  ِمن عِم التهعني
ِ  هااِ  تباا عا ملر اا ِى  هااِ  هاارا ملسااناِت  مَ   ااات مملخاا للني  لك ااذمهِب الشََّّيخ:  هعااا إذم ذَّااره  ملنم صاا ني لااراِ 

ر لسا نت   اا  ملهمعا ا  ا  ملهمعاِ  ماينِ باار يِنِ  لت ابيِك  مأللقا {ِ  با ملب  كااِت إذم ذَّارح ِا مه ناِ   ملقبي ااِت ملايت هاكقااِ 
ِ  َّت باِاك  ذ اا لِكا  ر لساا نت  ااِ  هلم ملت اابيِك  ملتعهيااِرا  ق لااك  ملن صاا ني  لااراِ  ااا   هاارا ملب  اار  هاار  ملسااناتا  نااِ 

م    مدا هث  ه ا ملنمصاي اتا(  ذ،   ِخ  ل ت بِاِك  لر ا لِِك  ألًّ ااِت مملساك نِيشش(اقكنا   ملا  ا ذ ا ى ي؟ قا ى    ملا ِ 
ه ا   هااذم هاا  مل مجااب  كااى َّاارِ   سااكِ    ه اا    صاا ،  لربااِ ك  ل ت بااك  ل هنااك  ألًّ ااات مملسااك ني   ًّ اااتششا  ملاا ِ 

ه ا ملنمصي اتا( نعِ  إذم ذَّره  ملن ص ني ه ا ملنمصي اتا(  مل ِ   شملنمصي اتا(  مل ِ 
 

 القارئ:
 وكتاِبِه ورسوِلِه بلسانِ     فإذا ذكرَت النهاصحَ  لرَِِّْم 

َِ فامسْلُه ويل  والتكذيِن والُكفراِن والُ هتانِ   َ  ِمن عِم التهعني
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 فاهللُ يفِدي ِحزبَُه ابوَاّن     أتس َّ ُهْم َعْدو ا ولسَت بكفِئِهمْ 
ِا  اِ ٌا  الشيخ:  ِ  اِ مِا  ز،ا  ه قاينِ  حيلماناِ  هناتق ِ  َّلر،   ِا م خ شعكا اا ِ  ِم ز،  ِم ألنم ِ لستا هعا مىنت
   هلمهِش
 القارئ:

 َأوىل وأَرُب منَ  لإلميانِ     َومِّ ُهم ابهلِل ُثه رسوِلِه 
َِ زابلِة اَذهانِ     شتهاَن بَ  التهاركَ  نصوَصُه   حق ا َ:
 آراُؤُهْم ضربِّ ِمن ال هتانِ     والتهاركَ  َ:ِلها آراَ  َمْن 

اتم   بني مللرهقنيا بني  ملت ذَّني  لسانِ  ملر  ِى     ج   ِبِك ِ   م ا ز  هله  مد   بني ملت ذَّني  هق ى  الشيخ: 
ذِب ملب  را مه  ِض مم ا نعِ ات    آلذم  مملبت  ني   ًّ مات ملمي لِ نيا اتم   بني ملرتَّ نيا اتم   بني َذِب مد  َ 

 القارئ:
َِ زابلِة اَذهاِن     شتهاَن بَ  التهاركَ  نصوَصُه   حق ا َ:

     هاِ هؤال ؟ هؤال  ملمي لُّ   مملبت ِ ات مملعهِ كات  حن هِا نعِ  ملت ذَّنيالشيخ: 
 القارئ:

 آراُؤُهْم ضربِّ ِمن ال هتاِن     والتهاركَ  َ:ِلها آراَ  َمْن 
 هذم اى ا  هِر مد ا  هر ملسنات  مَ   ات الشيخ: 
 القارئ:

 ثَُّقَلْت رؤوُسُهُم َعن القرآنِ     يناُن يف آذاَِّنِْم َلَما َفَسا الش 
ذجار   م   ا  ملصا{ر حاىت  -صاكى ي  كياك   اكِ–هاذم مقتبا س   عنا ين  ا  مدا هث ل  ام  ذاَّاِر  لكنامَ الشيخ: 

ت م سااا     ى  مل ااايه  ا    اذاناااِك(ا  مبااا ا ملقااايِ هقااا ى    لرااا  ذلااات  ذجااار   ى  مل ااايه  ا    اذاناااِك(   صااابح  قااا ى 
 شمل يه  ا   آذمِ ِا مقتب س      عىن مد هثا     ملبيت

 
 القارئ:

 ثَُّقَلْت رؤوُسُهُم َعن القرآِن     َلَما َفَسا الشيناُن يف آذاَِّنِْم 
 يََّتالع وَن تالُعَن الصِّ يانِ     فلذاَك  ُموا عنُه ح ه أص ُحوا

 أرِض  ي َة َمْنَلِل اإلميانِ  ِمن   والرهكُن َْد وصُلوا الُعَلل وتََّيمهُموا 
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با م اا ز الشََّّيخ:  نِ  اا  ملقاارآ     اا م  اا  ]شششش[ حااىت  صااب ا ما    اا  ذ َّاا  هعااا هااؤال    ااا م  ثقكاا ت  ذك  ااا
نِ  اا  ملقاارآ     ااا م  اا   متي م اا م  ذ   ممل هنااات  هكااع مْلعاا  ا هعااا اااتم   بااني مملتخكلااني ملااذه  ثقكاات  ذك  ااا

يمنِ  ااِ   ز اا ِحِ  هااَ  ز اا حاِا   اازمًّ انِ ذَّبااا م  كااى  ااِط ملعاازمًِّ ق صاا ه   ملهكااع ملصاا{ِر   اا    ااامر م    ذَّبااا م  اهااِ
 شمْلع   َّ   تق م

 
 القارئ: 

ََ الُعَلل وتََّيمهُموا   ِمن أرِض  ي َة َمْنَلِل اإلميانِ    والركُن َْد وص
 ِمن أرِض مكَة َمْنَلِل القرآنِ     وأَتوا إىل روضاِِتا وتيمهُموا 

ه ا ملاَ الشيخ:  ِم صرِ    كِا ي  َّ ا ي  َّ ا ي  َّ ا مد   خا   ااتا  ممل هنااتا مها    هكاعا هاذم ملا ِ  ملكن
ناِت أبقا مِى ملر ا ى    ات  نزى  ملقرآ ا  كى   م   صكى ي  كيك   كِا    ممل هناِت نزى  ملقارآ ا  َّاذلت هنارِه ملساُّ

ِِ  لكقرآ ا من   هلمذ م مْل {ِم   اات  ممل هناات هلمذم مْل ا{م  -ص{ر  ملس{م كيك مل-  مع لِك  تقرهرمتِِك   بي نِِك  تلس
 مأل ىلش  

 
 القارئ:

  اُروا لُه ابومِل والوحدانِ     َومِّ إذا ما َ ِ:َذا نصٍّ َبَدا 
َُّ ِ   مل ت {  ملسنات   ذا م إليك  لق ب ى  ملتص ه   ملع رِ الشيخ:   ال هاعرض    نكا بار هعا  إذم ب م  ِ ملنم

ش َُّ   ذ م إليك ياذمم ه   ِ ح م ،  ه  غ هتانِا غ هتانِ    هعرما م    ج      ي  ذ  لكا مإذم ب م  ِ ملن
 

 القارئ: 
 كتساُبِ  الفرساِن يوَم رهانِ     وإذا َبَدا َعَلُم اهلَُدى است ُقوا َلُه 

َِّ مكانِ صاُحوا ِبِه  ُ     وإذا ُهْم ُِعوا ِبُ تِدٍَ هَذى   ر ا بك
ِ    ههكبااا م مداا م  ههكبااا م ملنصاا ك   مألهللااات  مل اار يات      هاقاا ِ  ا م  اا  الشََّّيخ:  ِحا ن ا مااإذم َسعااا م إذ   اا   ذضاا 

م هااذز  لب  اار   ذمع  مل اابن ِه  مال رتمضاا ِه  ملتااى ه{ِه صاا ح م بااك  اا  َّاارِ    اا   إن اا ذ،م  كيااك  ذهل،م   محاا ،
 شلب  ِككا نعِ     ملبيتني
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 القارئ: 
 كتساُبِ  الفرساِن يوَم رهانِ     وإذا َبَدا َعَلُم اهلَُدى است ُقوا َلُه 

ُعوا ِبُ تِدٍَ  ِِ َِّ مكانِ     هَذى وإذا ُهْم   صاُحوا ِبِه ُ ر ا بك
 َْد راَ{ ابلن قصاِن واحِلرمانِ    ورثُوا رسوَل هللِا لكْن ميُُهْم 

 يَرَفْل ِبِه رأس ا ِمن اُرسرانِ     وإذا استهاَن ِسواُهُم ابلنهصِّ ؟ْ 
 فيِه وليَس لديِهُم ِبَُهانِ     َعض وا عليِه ابلنوا:ِذ رم ة  

ناِت  مَ   ااااِت  تبااا ِع ملساااكِ، ملصااا حِل  اااِ  ملصااا  باِت  ملتااا بعني   باااني  مملبت  اااات هاااذ     الشَََّّّيخ:  ميناااات  باااني  هاااِر ملساااُّ
ِ، هاااؤال ا هاااؤال  هاعِرضااا     ااا  ملنصااا ك  هساااتنين    اااا   هاااؤال   ِ، هاااؤال     قاااِ ملميااا لِ نيا ااااتم    باااني   قاااِ

ِ لا    ننا ا   ِ   إلينا   هت سام     اا  ال ها عا  َّارُّ هاذ  نا عا  ق ذنااتا  هار  هسات ا ؟ ال هسات ا ا هاعمِ       هه
ِ ا ن  اكا   ملقرآ  ممل ميناتا بني مد   ملب  ر  بني  هِر مد ِ   ملب  را  ام    انا زِى  إِل يا ت   اِ    هذم َّث ِا  َ   َ  م  ا    ها ع كا 

ذ َّمرا  ا لاااا  مأل  ل بااا   ى ِإَااام   ها تااا  ِذه   ال   [19]ملر ااا   ِ{ ذ باااِ ت  مدااا   ُّ َّ  ااا    هاااا        ااا  ِذه   ها ع ك  اااا      ملااام ت ِ ي ملااام ر  ه سااا   َهااا 
تا  ا     [9]ملز ر  ها ع ك  ا     ِ    ملقرآ ش [18]ملسج ر  َ  م      َّ      اؤ ِ ن،  َّ      َّ     م  ِ ق،  ال  ه س    هذم َّث

 
 القارئ:

ََْصَد ترب    ليُسوا كَمْن نََّ َذ الكتاَب حقيقة    ٍك وفالنِ وَتاَلُه 
نات  مَ   ااات ليسااا م َّ لااذه  نبااذا م َّتاا {  ي  ااِ  حيااثا ملع ااِر بااك  مقتصاار م ميااك  كااى الشََّّيخ:  هقاا ى   هاارا ملسااُّ

ملت ُِّب  لت{ ِرا  مملهك {ا ه  َس عا ملنص ِك  ت{ حا   ملع را ا   َت ي ان   ملتع هرا  كين    مال ات الِىا   ا  
لقرآِ  إال ت{ ر،ا ت{ ر،  لكس    ل نك  نن   عر    اِ  حياث ملع ار  ملت  ايِِ مكايس      ال هعرلا  ال هاعىن   

ا نعِ     ا بر ه   ن رل     ملصرمِط مملستقيِِ  شهذم  كى صرمط 
 
 القارئ: 

ََْصَد ترب ٍك وفالنِ   ليُسوا كَمْن نََّ َذ الكتاَب حقيقة    وَتاَلُه 
 الرهبيِل وليفِة الس لنانِ كأيب    عزُلوُه يف اُعْ وولهوا ميَُه 

هذم َّىنك هذَّرا  يب ملربيع َّى م لك هعا  عاز ىا ملساكهاِت  ها   كيلااتا ملساكه ِ ا ل ا  لايس  لاك  ا  مأل ار الشيخ: 
اَ  ا من  عثِ را معر  هؤالِ  مملعرضاني   ا  ملنصا ِك   اِ هاعمِ    ا   اِ   جاك   ل انمنِ ال حيا ِ    ا   ال ههيعا    
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ِك ااَ    ال      ر،م َّ كه ِ   ل نامك ال ه نلاذا  اِ   ح   اِ نذم َّىيب ملربيع ملذي ه  لاك  نصاب   ها   ناك  كيلااتا ملساُّ
 شهانلمذا لك ح ِا ه ِه مل رح

 
 : َولُُه: -رمحه هللا تعاىل–القارئ: َاَل الشيُخ ابُن عثيمَ  

 كأيب الرهبيِل وليفِة الس لنانِ    عزُلوُه يف اُعْ وولهوا ميَُه 
ُْ اَشََّّياِ   "عزلوُه يف اُعْ" فنص وُه إمام ا يف اللفِظ "وولهوا ميَُه" القياعَةهلل هؤمِ  مثال  َاُلوا: القََّّرآُن أشََّّر
وكََّّالُم هللِا إْن كََّّانُوا يقولََّّوَن ِبنََّّهُه كََّّالُم هللِاهلل لكََّّنَّهُهم م يته عونَََُّّه فهََّّذا عََّّزلِّ يف اُعََّّْهلل َولََّّه: "كََّّأيب الربيََِّّل 

لربيل ي دو أنُه وليفُة لسلناٍن سابٍ  تََّّوىله ارالفَََّّة لكنََّّهُه تََّّوىله ارالفَََّّة اََِّّ ا والتََّّدبُي وليفِة السلناِن" أبو ا
َْ لُه سلنانِّ  اوواُب: مهلل لكْن لُه شح ِّ واَص ِبِههلل ولذا َاَل: َح وليفة  وسلنا   ه ُِِّ  لْيِه فهذا لو 

َُِه يف ظاهِر     ذكروُه فوَق منابٍر وِبِسكهةٍ   اََانِ َرََُموا ا
هعا هق ل     ملسُّكه   ملذي ليس لاك  ا  مأل ار ااَ    لاك ملساِ  اتا  مْلهبااتا هعاا مَسااك   تا {   كاى الشيخ: 

ملساِ  ات  كاى ملع كاااتا ملعا كاات مَسااك  كيناا ا    مْلهبااتا  هاااذَّ ر   مْلهبااِت  ل ناك لاايس لاك  ا  مأل ااِر ااَ ا هعااا 
  ِ  ا  مْلكلا     ممل ضاَا هعاا  عاز ىا  هاذم هنهبا ا  كاى ملاذه  َّا    عز ىا ملسكه   ال هاه عا هذ  ح ىا َّثا

 ااِ  يذم ا م اات  ل  م  كااينِ  َّاا   ملنلاا ذا لكااا يذم   ثاارا    كلاا   بااا ملعباا س َّااا   هناا ب   ًّلتاا ِ  هااِ ملااذه   اااِ 
 باا ملعبا س  َّا   ملنل ذ  ملسم{جقات  با باا  هكا ملس{جقات  انماتا  بن  باا  هاك ذممميااتا م ا ن م  يذم  لابعِل  كلا  ِ 

ِا  كاى ملع كااِتا  ملنل ذا لك يذم ا ما لنل ذا لكا يهر    ام  ملساكه  ا ما{ نلا ذ  أل ارِِ ا مكاكا ملساِ  اتا  مْلهباات هعاا مَسااك هاارق 
ِِ مل  لاِتش   مَساك هاذَّ را   مْلهبات  ل نمك ال  كه    لك   مل مقِع  ت ب

 
 القارئ:

َُِه يف ظاهِر اََانِ رَ     ذكروُه فوَق منابٍر وِبِسكهةٍ   ََُموا ا
َُ لْيِِه   وِلُمْهتٍد ُضرَِبْت ِبَذا َمَثالنِ    واَمُر والنههُح الَُّمنا

 َّاَل ابلقرآِن واآلاثِر والربهانِ     اَي لِْلُعقوِل أََيْسَتوي َمْن ََّ 
 هللاُ أكرُب كيَف يستواينِ     وَماِلفِّ هذا وفنرَة ربِِّه 

 نعِ    الشيخ: 
 : القارئ
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 َّاَل ابلقرآِن واآلاثِر والربهاِن     اي لِْلُعقوِل أََيْسَتوي َمْن ََّ 
     ق ى   لقرآ ؟     الشيخ: 
 نعِالقارئ: 
هعا ق ى ا  هعا  م ت الال،  َت ي ،     {،    مى   كين  هقا ىا اا ا   ا   نباذ ه     ار    ننا ا م ما الشيخ: 

 هر هست ا ؟ ال هست ا 
 القارئ:

 هللاُ أكرُب كيَف يستواينِ     وَماِلفِّ هذا وفنرَة ربِِّه 
 ي  َّ  َّي، هست ا ؟!الشيخ: 
 القارئ:

َْ فنرُة هللِا اليت ُفِنُروا علل  َِ مق ومنِ     ب  َمضموَِّنا والعق
َ ا هلا فال   تَّْلِ  العداوَة ما ُها َحْرابنِ     والوحُح :اَ  ُمصدِّ

ِب ملعقارا الشيخ:  م مل ج ِب مللهارر   ا جا  َا  ا  ِ {،   ابيِ ن،    ؤهِ  ، هعا ملعقرا  مللهررا هل لمت    كى مد ِ   ج   مل ح
ا منؤال  مملبت   ات ق ل م  "إ  ملنص ك ُتا ل،ا مألهللات  ملعقكياات " مىقا   م باني نصا ك ملا حَ م{ جتعر  بينن   حر ،

ا    مدقيقاِت  نك ال م ت{ل   ال تع ذا     كى   بني هلالًِّر ملعق ى  ق   م بينن   مْلص  ات   ملع م ر   مال ت{ل 
ر  ملنقر"ا "هلذ  ملتع ذ  بني ملعقار هذم مألصِر  لم،  مْل  ما مب ا تي يات َّت ب كا مملعر ل  "هلذ  ملتع ذِ  بني ملعق

كا بار مها   ته بقا ِ ا  ال ذهاب      ملنقر"ا  قرمذ  ملق   ر    م ملعقر  ملصرهح  ال خي ل،ا ملنقر  ملص يح  ال هن قمياا
َا ِ   إثب ِه صل ِه ملر{ِ   ش -تع ىل-   هلىم  كيك مل ح  ه  ملذي ت ن ا بك ملعق ىا  ملِله را

 
 القارئ:

َ ا هلا فال والوحُح :اَ  مُ   تَّْلِ  العداوَة ما ُها َحْرابنِ     صدِّ
 وهللاُ يشهُد إْن ُُهَا ِسْلَمانِ     ِسْلَماِن عنَد موفهٍ  وُمصدِّقِّ 

  ي ه ن الشيخ: 
  ي ه ن  إ  مه   ك   القارئ: 
 إذالشيخ: 
 إ القارئ: 
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ك     ا ي ه ان ا إ  ا   يا ه ن ا إ م ا ا ل ا  َّىناك محتاَ  ملا ي  إ   مهاا ا مملالشيخ:  عاىن إ  ا ا هرها  إ م ا   اِ
ك   ِ   نا   ك     ا من ا   اِ ا  ي ه ن  إ     اِ َا  ملعقرا  مللهررا ليس بينن   تع ذ    ال تن قل  ِ ك    ا مل ح

ا  ي ه ن  بذلتش   اص ِ أ    ا مم  
 

 القارئ:
َُ ح ه ليَس يلتقيانِ     فإذا تعارَض نص  لفٍظ وراعٍ   والعق

َُ إمها فاسدِّ ويظن ُه الرهاِكح   صحيح ا وهَو ُذو بنالنِ     فالعق
 ما َاَلُه اُعصوُم ابلربهانِ     أو أْن ذاَك النهصه ليَس بثابٍت 

قارمذا    صكى ي  كيك   كِا هق ى  إذم ج  تا ن   قمييات  ص ذ مين  تع ذ   بني ملعقر  ملنقارا   نا   مملالشيخ: 
ملعقر ملصرهح ال هن قلا ملنقر  ملص يحا إذ  ماإذم ج  تنا  قميايات صا ذ مينا  تعا ذ   باني ملعقار  ملنقار ما{ با م 
حم ِ      ننمرا م{ ب م    هذم إ      ملعقار  لايس صارحي،  بار ها  م  ا    ها  ذ  بها{ِ ا  إ ا     ملنقار  ِ ه صاِ

ا     ملعقرا ملصرهحا ها  نقار  صا يح    ما{ هتن قميا ِ   ال هتع ذضا ِ   لبتااتا ماإذم  ذهله   كينا  قميايات  تعا ذ   هثبت 
م  لايس  مين  ملعقرا  ملنقرا م{ ب        ه    هن ب ِ كمات إ     ملنقِر      ملعقِرا إ      ه     ملعقر م  ا ،

 شصرحي،     ملنقرا ِ هثبت  ِ  هصحا     ملبيتني
 

 القارئ:
َُ ح ه ليَس يلتقيانِ     عٍ فإذا تعارَض نص  لفٍظ ورا  والعق

َُ إمها فاسدِّ ويظن ُه الرهاِكح   صحيح ا وهَو ُذو بنالنِ     فالعق
 ما َاَلُه اُعصوُم ابلربهانِ     أو أْن ذاَك النهصه ليَس بثابٍت 

 صكى ي  كيك   كِالشيخ: 
 القارئ:

َْ عنها عليَم زمانِ    ونصوُصُه ليَسْت يُعاِرُض بعَضها   بعض ا َفَس
ا ال الشَََّّّيخ:  ا  ال هتنااا قلا ملقااارآ ا  مدااا هثا ا  َّاااذلت َّااا{ما ِي ال هتنااا قلا  هميااا،   قااا مىا ملر ااا ِى ال تتنااا قلا

با ن ت   ا  مدقيقااتا  تتن قلا بر هَ  ت ممقات  هاص ِ أا بعميان  بعمي، ا م  ىى   هر  ملعكِ   هر  مْل ر اذم مأل ر هاانا 
 ش َّ{ ك    
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 القارئ:

َْ عنها عليَم زمانِ    ونصوُصُه ليَسْت تُعاِرُض بعَضها   بعض ا َفَس
 ِمن آفِة اَفهاِم واَذهانِ     وإذا ظَنَّْنَت تعارض ا فيها فَذا

ِِهِ  "بيننا  تعا ذ     ملما هر" هعاا ال نقا ىا باني مآلهتانِي    باني  الشيخ:  نعِا   ذم هق ىا  هارا ملعكاِ   تعبا
ا ماا{ تتعاا ذ ا  ااناتا مداا هِث  مآل ا نقاا ى  "بينن اا  تعاا ذ     ملماا هِر"ا   اا    مدقيقاااِت ماا{ تعاا ذا   هااات تعاا ذ  

ا مااإذم َّاا   هناا ب إذم  اجااِ   تعاا ذ   منااذم ذمجااع  إىل  ملر اا ى  ال تتعاا ذ ا ملقاارآ   ال هتعاا ذ ا ملقاارآ ا  مداا هثا
كا اتا    مألمن ما إىل قص ِذ مألمن ما   ذم حيرتيا ملعك     هق ل    "ه ه راه  ملتع ذ " هعاا  مي ا  هبا   أل ِى   ه 

"  ال هق لاا    "هااذ  مآلهااات  مي اا  هباا   ألمناا ِم بعااِل ملناا سا "بينناا  تعاا ذ    ملماا هر    همناار بينناا  تعاا ذ  
 ش ع ِذضات لآلهات َّذم" مي رتي      نسباِت ملتع ذ ا حيرتي   بق  ِ  ه هراه     بينن  تع ذ     ملم هرِ 

 
 القارئ:
 ِمن آفِة اَفهاِم واَذهانِ     ظَنَّْنَت تعارض ا فيها فَذاوإذا 

 ما َاَلُه اُ عوُث ابلقرآنِ    أو أْن يكوَن ال عُض ليَس بثابٍت 
ا إ ا   ناك ِ هثبات  الشيخ:  صكى ي  كياك   اكِا هعاا إ ام     ه ا    ذمجاع  لكلناِ        حا  ملا ليكني ِ هثبات 

 ت     ذهِنت  ال   مل مقِع  مدقيقاِتش  إ      ه     ملتع ذ ا   من ِ 
 القارئ:

ِد ليَس َيتمعانِ   لكنه َوَل  مهٍد واوهِم   َلِن اُوحِّ
ِِ    ِ{     ساىلاِت  َسا   ي الشيخ:  نعِ مد ُّ  ملب  را ال شت ع ِ    قكِب مملؤِ  ا مق ىا ملر  ِى  ق ىا ج ن 

     ِض مم ش صل تِك ال شت ع ِ    قكِب مملؤ  م أل
 القارئ:

ِد ليَس َيتمعانِ   لكنه َوَل  مهٍد واوهِم   َلِن اُوحِّ
 ص يحالشيخ: 
 القارئ:

ُه  َه َوٍل ضده  فإذا ُُهَا ا:تمَعا فُمْقَتتالنِ    إمه وينرع ك
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ا   ا الشيخ:  َا مدا م ِر َا ملب  ار  ملاذي   ملقكابا    ملب  ار خياا ِر ششا مدا ُّ خياا َر      شت عا  مناذم ال ال ب     خيا
ه اا  ا إذم مجت عاا  من اا   تن قمياا ِ   اتمياا هلمم   اتاا ممع  ا ال باا     ههاارهل   حاا امه  مآل اار    ه اا  ِ    ملقكااب 

ِ     ملتن قِل  ملتمي هلِ ش    تن قمي ِ   تع ذض ِ   ه       م   نن   أب م    ات  ذ  ا هذم تعب
 

 القارئ:
 أو َحْربُُه أو فارغِّ متوانِ    بُُه والناُ  بَّْعُد علل ثالٍث: ِحزْ 

ناِت     ااِ  م ا ذبني ا إ اام   اا  الشََّّيخ:  ملناا سا ث{ثاااِت  قسا م   إ اا   اِ  حاازِ{  هااِر مدا ِ  مملنتساابني  إىل مل تا ِ{  ملسااُّ
ا  ملن س  حزِ{ ِيا       مدرِ{    حرِ{ يا     مق،  ليس  لك  ذهب  بر ه   رتهلِ هل  ح ًّر 

 القارئ: 
 اُ  بَّْعُد علل ثالٍث: حزبُهُ والن

 هذم  مح   الشيخ: 
 القارئ: 

 أو َحْربُُه ...........   ........................
 مثننيالشيخ: 

 ........ أو فارغِّ متوانِ    القارئ: ........................
شهعا الشيخ:       ن    اَ ا هعا ليس   ن   ال م تق هلا مد ِ   ال م تق هلا ملب  ِرا بر ه  ح ًّر  ج هر  ض ىن
 القارئ:

 وهللِا َلْسَت برابِل اَعيانِ    فاوََتْ لنفِسَ  أيَن اعُلها فال 
ل اايه      هعاا  اا    ]ال ه جا [ ذمباعا ال باا  م ارت     ت ا     اا  حازِ{ ي  ذ ا لِك     ااِ  حازِ{ مالشََّّيخ: 

ا  ال ع      ت     ذمبع، ا    ميك  ذهب ذمبع ا هِ ث{ثات  مق ش  ٌم   ال ه ذي  ه  هذهبا  ه  ح ًّر 
 

 القارئ:
َِ فهَو ُمَكذِّبِّ  انِ    َمْن َاَل ابلتعني َِ هللِا والُفَر  وميِل ُرْس

َا  َس ِ  ي  صل تك-     ق ى   لتعهيِر الشيخ:  يِع ملر رم أل م ملر ر َّك ناِ جا ك م من   ا ذِ ِ{ َ  - ه  نل
 إبثب ِه  َس ِ  ي  صل تكا م ملعهِ را   ذِ {  َ يِع ذ ر يش
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 القارئ:
ََ م إلَه لُه ِسَوى اَُّ   َّنحوِت ابَفكاِر يف اَذهانِ     إنه الَّمعنِّ

رِِ    ا  هتخيامكاااكا مقا ا   اذم قاا ى مملعهاِ ر ملناا   لصال ِه ي لايس لاك  عباا هل    مدقيقاات إال  ا  حنتاا كا بل ا الشََّّيخ: 
مملعهكات  إ ششا قا ى   هارا ملسانات  قا ى  هارا ملعكاِ  "إ  مملعهاِ ر هعبا ا  ا    ، ا  ممل ابِ كا هعبا ا صان ، "ا مناذم مملعهار 
ليس لك  عب هل إال    حنت ك بل ر  هعا   ه  مْللكا ملذي ال تق ما بك  يُّ صلاتا  هار  اذم حقيقاات ؟ الا لايس  اذم 

َ  ملذمِها نعِ     ملبيتمْل َا مجيع ملصل ه هستكزما نل  لِك حقيقاتا منل
 

 القارئ:
ََ م إلَه لُه ِسَوى اَُّ   َّنحوِت ابَفكاِر يف اَذهانِ     إنه الَّمعنِّ

 يِدي ُُهَا يف حنِتِهْم ِسيهانِ    وكَذا إلُه اُشركَ  حنيتُة اَ 
حنتااا  ا أبهاا هِنِ  صاانع   أبهاا هِنِا    اا  هااؤالِ  مااإ اناِ   عباا هلاهاِ  اا  هعااا  اباام هل مأل اث   باا ا م  باا  م  اا  الشََّّيخ: 

يم  ا هااؤال   باا ا م  اا  حنتاا   أبهاا هنِ  هااؤال   اا  حنتااا  ا بعقاا  ِِ  حنتاا  ا أبم اا ذِهِ  ُتيمكاا  ا مقاا ا من اا    حنااِتِنِ  ااِ
   م  ذِهِ
 القارئ: 

 ُن اَكوانِ فوَق السماِ  ُمكوِّ     لكْن إلُه اُرسلَ  هَو الِذي 
ا ملااذي هاا   عباا هلا ملر ااِر   تباا ِ نِا هاا  ملعاا م ماا أ  مجيااِع مملخك قاا ِه مملساات ي الشََّّيخ:  هااذم هاا  مملعباا هلا مداا ُّ

ك ممل صا لا ي ياِع صال ه مل  ا ِى ملاذي لاك مألَسا  ا مدساىن  ملصال ها ملعاا{ا هاذم ها  إلاكا مملر اكني   كى  رااِ
   تب ِ نِا نعِ ل  

 
 القارئ: 
 فوَق السماِ  ُمكوُِّن اَكوانِ     ُرسلَ  هَو الِذي لكْن إلُه ا

َه َمنْ  َُ ك  ابل يناِت أَتل إىل الِكتمانِ     وهللِا َْد َنَسَن اُعنِّ
َا ملصال ِه باز ِ نِا  ل انمنِ  الشيخ:  نسىى ي ملع مياتا مملعهِ كاتا هز  ا     م ملر ار  هعرما   مدا م ملاذي ها  نلا

ِ  هنر م ملت بيك   َّت ا م مدقيقات ا نعِ إ م مملعهرَّت ا م ذلت منسبا م ملر   ر إىل ملت بيكا إىل   م
 القارئ:
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َه َمنْ  َُ ك  ابل يناِت أَتل إىل الِكتمانِ     وهللِا َْد َنَسَن اُعنِّ
 َِّ   يف صفاِت الواحِد الرمحانِ    وهللِا ما يف اُرسلَ  ُمعنِّ
 اُهُم ِمن إفِ  ِذي َتانِ حاشَ     كاله وم يف اُرسلَ  ُمش ِّهِّ 

َِ اهلَُدى َس ََّ انِ    فُخِذ اهلَُدى ِمن ع ِدِه وكتاِبِه   فُهَما إىل ُسُ 
ل  ا مخاِذ م ا  زالشيخ:   ي  َّ ا هذم ملبيتا هذم ملبيتا حيا
 القارئ: 

َِ اهلَُدى َس ََّ انِ فُهما    فُخِذ اهلَُدى ِمن ع ِدِه وكتاِبِه   إىل ُسُ 
 ي  َّ الشيخ: 

با ب   ِ    مخاِذ م ا  ز ِ    بِ ِ   َّت ِبِك   منا   إىل  اباِر م ا  ز   
ا هذم بيت   ا مخاِذ م ا  زا     ملبيت  ِم مهِ   ا   إىل ملصرمِط مملستقيِِ  ملكنِ مهِ   ا  ا ملكن

 القارئ: 
َِ اهلَُدى س  اِن    ِه فُخِذ اهلَُدى ِمن ع ِدِه وكتابِ   فُهما إىل ُسُ 

 فصَ:  َال رمحه هللا تعاىل:
 إىل هن ا  ذب ي بتا ي  َّ ا ذِّك يا  يب  ن ب م رمس؟الشيخ: 
   ج هلالقارئ: 
 مل ي  ذِّك يا ا ي ملعل   ملع مياتا ملكنِ مه   اذمششالشيخ: 

 
ن هََّّؤمِ  لقََّّ  القََّّارئ: َََّّاَل الشََّّارُ{ رمحََّّه هللا تعََّّاىل: ا مََِّّ ََ التعصََُّّن والتقليََُّّد للمََّّذاهِن ال ا لََِّّة فريقََّّ  ْد محََّّ

 ََ ُل لََُّّه َََّّوى اإلميََّّاِن وهَََّّو شََّّتُمهم أهََّّ َُ منََُّّه بنََّّاُ  اإلسََّّالِم وتََّتَضْعضَََّّ اواهلَ  أْن يرتكُ وا أمر ا عظيم ا يتصََّّده
وا مَََّّّنهم إم أَّنَََّّّه  لَََِّّّة الفقَََِّّّه ومَََّّّا نقمَََُّّّ م ابلَََّّّ العِة والْفلَََِّّّة َو هَََُّّّ وا عيََََّّّنهم ومَََّّّذهَ هم احلَََّّّديِث ورمَََُّّّيهم إايه م :علَََُّّّ

َْ يصََّّلُح هََّّذا أْن يكََّّوَن  ن أَََّّواِل النََّّاِ هلل فهََّّ ُه مََِّّ التمس َ  ابحلديِث والعَََّّضِّ عليََِّّه ابلنوا:ََِّّذ وتََّّرِك مََّّا رالفََُّّ
يِن ويسََّّ  وَن  َِّ هلْم إْذ يشتموَن محلَة العلِم والدِّ َ  اُلعونَ   فوي س   ا لشتِمِهْم وإهانِتْهْم ِبلسنِة هؤمِ  اُاَر

َِ سََّّفاهِتِهم لََّّوم أنه :نََّّدَ  نِة واحلََّّديِث أْن يََّّرع وا علََّّيِهم ويقََّّابلوُهم ِبثََّّ َِ السََّّ   هللِا والقََّّرآِنهلل وكََّّاَن بوسََِّّل أهََّّ
ن َََّّدرِِهم. وكََّّذلَ  امتثلََّّوا فََّّيِهم َََّّوَل هللِا ت ََّّارَك  هؤمِ  اَوماِع ليُسوا كفؤ ا هلْم فرَأوا َمس َّهَتهم ممها يََّّنِقُص مََِّّ

َْْيِ ِعْلمٍ }َوم َتُس  وا اله وتعاىل:    [108]اَنعام: {ِذيَن َيْدُعوَن ِمْن ُعوِن هللا فََّيُس  وا هللا َعْدوا  ِب
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 هعا  هرا ملسنات ترَّا م  بم خم للينِ   ص ِ نِ أل ره   الشيخ: 
ا ال هكي ا  لل ضِر    هاس {م مَ هر  ملسليكش   َ    ال،   ِ ليس م َّلؤ،م  ِ مسبُّ ملل ضِر لكج هِر نق

 ناكا  ا   ذاا   يا إلياك  ا   -تعا ىل-ب ملث ي    ِ ذ  م   ذلت     ذا   يا إليك   ى  نكا  ا   اى ي ملسب
 ترِب  بِ  مأل اث  حذذ،م       هسبم ممل رَّ   ذ{م ملع ملني َ  ال ت سابُّ م ملمِذه  شش  مآلهات 

 
ََ ذلَََّّ  اُشََّّركَ  علََّّل احلميََّّهِة َصََّّناِمِهْمهلل القارئ: فقْد ََّنَل هللاُ اُؤمنَ  َعن َسنِّ اَصناِم؛ ح ذر ا أْن  مََّّ

َه وعََّّال -فيقابُلوا هذا السهنه بسنِّ هللِا  نِّ هََّّؤمِ   -:ََّّ ْن سَََّّ وا عَََّّ نِة كفََّّ  َُ السََّّ  . فكََّّذلَ  أهََّّ عََّّدوا   و:هََّّال 
َ  تعََّّرهَض هلََّّْم بعََُّّض اوهلََِّّة اوُهالِ ؛ ح ه م أتوَذهم الِعزهُة ابإلُِث فيس  وا الس نَة وأهَلها كَما فعُلوا ذلَ  ح

َِ الس نِة.   ِمن أه
َِ السََّّنِة واَوََِّّذ ِبَََّّواِل الرسََّّوِل  َِ أهََّّ َدْعُُتْ سََّّفها َُكم عَََّّن ات ََّّا ا: أنََّّتْم صَََّّ صََّّّلل هللا عليََّّه -ويقاُل هلْم أيضََّّ 

 وذلَ  ُمنتهل النْياِن والعدواِن. -وسّلم
اَل  ٍ  ِمن عيِنهم إم ما أوذوُه َعن أشياِوهم ِمن أَََّّواٍل : م يَعتد  هؤمِ  اُقلِّدون بشح-رمحه هللا تعاىل–َو

ا بُنيْت علل ظنٍّ وختمٍ هلل فَتاُهم يتعصه وَن هلا ويدعوَن  ٍَ صحيٍحهلل وإَّنه ٍَ صريٍح وم علل نق ؟ْ ُتْْبَ علل عق
زوَن  هلل وم يتحيَََّّّه َِ ََ احلَََّّّ ِّ م َُيي َََّّّوََّنُم إىل اَوَََِّّّذ ََََّّّذِه اَاب يَََّّّ َه أحٍَََّّّدهلل ولكَََّّّنه أهَََّّّ إمه إىل اآلاثِر إليهَََّّّا كَََّّّ

ن أكمََِّّة  ٍةهلل وكََّّذلَ  ير:عََّّوَن إىل مََّّا يََّّؤثَُّر عَََّّ َِّ معرفٍََّّة حقََّّه ا اُصََّّدراِن لكََّّ الصََّّحيحِة والكتََّّاِب الكََّّرمِي فُهمَََّّ
هلل والذيَن َِد اوتََّّارَُهم هللاُ حلفََِّّظ  َِ اَرِض عين ا وعلم ا وإميا   احلديِث وَ:هابذِة الس نِة الذيَن ُهم والصُة أه

ٍَ أو يريٍََّّف أو زايعٍة فيََِّّه أو عيِنِههلل ونص َُّهْم حُ  َِ اَهََّّواِ  وال َََّّدَِ حََّّ ه م يُفسََّّدوُه بت ََّّدي ن أهََّّ راس ا عليََِّّه مََِّّ
ماويِة  ٍْ منُه فُهُم الش ُهُن اليت يَرمح َا هللاُ شيا َ  اإلنِس محاية  لديِنِه منهم كما يرمََّّح ابلشََّّهِن السََّّه حذ

هلل وُهم ْن سََّّلَ   َمن  اوُل اسَتاَق السمِل ِمن شيا ِ  اِونِّ َ  مَََّّ حصوُن اإلسالِم وكهُفُه الََّّذي ْوي إليََِّّه كََّّ
ا أنكََّّروُه  ن سََّّقيِمهاهلل فمَََّّ ُْ بََِّّه صََّّحيُح اََََّّواِل مََِّّ س يَلهم يف نصِر الس نِة والكتاِبهلل وُهُم اُيزاُن الذي يُعَر

 يُث القلََِّّن مْمََّّوصِّ هو اُنكُرهلل وما أَر وُه فهَو احل  هلل فَمْن َعِمَد إىل تنق ِصهم والتهويِن ِمن شأَِّنم فهَو و
لُف الصََّّاحلُ  ُه السََّّه ُه بََّّذلَ  فقََِّّد اِتََّّهَم َ لَََّّ ْن يتهمََُّّ ِههلل وم حََّّرَج علََّّل مَََّّ ار يَََّّث  -رضََّّح هللا عََّّنهم-يف عينََِّّ

ََّّْد كََّّاَن :ََّّدير ا َََّّذا  اََُّّارَق اََُّّدعَو ابوهََِّّم بََِّّن صََّّفواِنهلل و؟ْ ْمنََّّوُه علََّّل العلََِّّم واهلََّّدى واآلاثِر والقََّّرآِنهلل َو
 الدِّيِن ومحلَة الس نِةهلل وعداوِِتِم ِهَح عداوة هللِا الواحِد الدهايِن.امِتاِم حيُث عاعى رواَة 
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َِّ إفٍََّّ  وزوٍر  ََّّاَل رمحََّّه هللا تعََّّاىل: يقََّّوُل هلََّّذا اوهمََّّحِّ ار يََِّّث أنه لسََّّانَ  القََّّذَر الََّّذي م يننََُّّ  إم بكََّّ َو
وا النصَََّّّيحَة هلِل ول وَك أَََِّّّاَ  هَََّّّؤمِ  اَبَََّّّراِر الَََّّّذيَن أولصَََُّّّ ِه ولرسَََّّّولِههلل فَََّّّإذا أرعَت لَََّّّيَس أهَََّّّال  َْن يَّلَََُّّّ كتابَََِّّّ

َنِن واآلاثِر والكفََّّراِن  َِ واإلنكََّّاِر والتكََّّذيِن للسََّّ  ن َعِم التعنيََّّ َْ لسََّّاَنَ  أوم  ممََّّها ولَََّّن فيََِّّه مََِّّ ذكَََّّرُهم فامسََِّّ
 واوحوِع وال هتاِن. 

هََّّم يف مضََّّماٍر. ُثه يُنِكُر عليِه أشده اإلنكاَر أن يس  هم وهو ليَس مَعهم يف إ ََّّاِرهلل وم يقََّّدُر علََّّل اوََّّري معَ 
م حزبََُّّه و:نََُّّدُه اَ هََّّاُر  الََّّذيَن ؟ يُعوِّلََّّوا يف عيََِّّنهم إم علََّّل مََّّا -ويََّّدعو عليََِّّه أْن َيعلَََُّّه هللاُ فََّّداَ هم؛ ََّنََّّه

َِ اُختََّّارِ  ن ذلَََّّ  اُعنََِّّّ ا بَََّّ   -َالُه هللاُ ورسولُُه اُختاُرهلل فُهم َأوىَل وأَرُب إىل اإلمياِن مََِّّ َِّ :ََّّد  والفََّّرُق هاكََّّ
لنصوَص الصر َة متعلِّق ا بُزابمِت اَذهاِن واَفكاِرهلل وبَ  َمْن يتمسهُ  ابلنصوِص ويعض  عليها َمن يَتُك ا

َِّ َََّّْد ابَل  ن هََّّو بليََّّدِّ مافََّّ َِّ مََّّا عَََّّداَها ممََّّها يهََّّذي بََِّّه اُخّرِفََّّوَن عََّّرَض اوََّّداِرهلل وكيَََّّف يسََّّتوي مَََّّ ضاراب  بكََّّ
ََ رأَسه وأ اَل نوَمه ح ه أص  ِههلل ويلعََُّّن بََِّّه الشيناُن يف أذنِه فأثق ن ونامََِّّ ِد اسََّّتحوَذ عليََِّّه يقََّّوُعُه مََِّّ َحهلل َو

وا  م َََّّْد حلهقََُّّ لعَن الص ياِن ابلكرِةهلل فكيَف يلحُ  هذا اُختلُِّف اُفتوُن بركِن هللِا علل الناكِر اُيموِن وهََُّّ
ِف وأزها ها اَُنَََُّّّ ن أرٍض  ي ٍَََّّّة لَيسَََّّّتمتُعوا برايضَََِّّّ رِهَََّّّا الناضَََّّّرِةهلل يف َََِّّّاِ  الرفعَََِّّّة َاصَََّّّديَن منلََََّّّل اإلميَََّّّاِن مَََِّّّ

ن مصََّّاعرِِههلل  وا اهلََُّّدى مََِّّ اصديَن كذلَ  َمهاِبِط القرآِن ِمن أرِض مكَةهلل فُهم َومِّ م َهمه هلََُّّْم إمه أْن يتلهمسََُّّ َو
ريَن وم  ْت لَََّّّديِهْم صَََّّّحُتُه  َََّّّاُروا إليَََِّّّه زرافَََّّّاٍت وُوحَََّّّدا   مََََّّّي ُمتعثَََِّّّّ ِههلل وث تََََّّّ فَََّّّإذا أبََََّّّدى هلَََُّّّم الَََّّّنص   :َذيَََّّّْ

َبَدا هلُْم َعَلُم اهلُدى است ُقوا حنَوُه كتسابِ  اَُتاهنَ . وإذا ُِعوا َعن ضالٍّ ِذي بدعٍة يهِذي ُمتخلِّفَ هلل وإذا  
هِن اآلايِت  َِّ :انٍََّّن بشََُّّ ن كََّّ وا مََِّّ َََّّا وينشََُّّرها يف النََّّاِ  صََّّاُحوا بََِّّه صََّّيحاِت الْضََِّّن وامسََّّتنكاِر ورمَََّّ

 لعاَر.واآلاثِر ح ه يكشُفوا َعن ِبدعِتِه وَُيلُِّلوُه ارزَي وا
ََّّاَل  ُم الََّّذيَن ورثََّّوا علَََّّم الن  ََّّوِة ومحلََّّوا أمانتَََُّّه علََّّل حََِّّ  ابَ  أعََّّداُؤهم ابلن قصََّّاِن -رمحََّّه هللا تعََّّاىل–َو : وهََُّّ

هلل ويتكََّّرب وا عَََّّن  ََ الْروُر العقلح  أعداَ هم أْن يستهيُنوا ابلنصِّ واحلرماِن َلمها أعرُضوا عنُه ورفُضوُههلل وإذا مح
ْم ف م َ ولََِّّه بسََّّ ِن مََّّا هََُّّ ه فهََُّّ ِ  بََّّه واحَتامََِّّ د  حريصَََّّ  علََّّل التمسََّّ  ْم :ََِّّ الٍلهلل تََّّراُهْم هََُّّ اٍر وضَََّّ ن َوسَََّّ يََِّّه مََِّّ

ن  ن سََّّ َقُه مََِّّ ا يف ذلَََّّ  مَََّّ د  ُه ُمقلََِّّّ ْم تالوتَََّّ ْن ن َََّّذ الكتََّّاَب وراَ  ظهََّّرِِه فلََّّْم  سََّّْن تََّّدبَّ ُرُههلل و؟ْ ُ كََِّّ وا كمَََّّ ليسََُّّ
َْ شيوِوههلل فإنه هؤمِ  ؟ْ يُؤمنوا إمه ِبلفاِظ الكتََّّاِب  يُرعُِّعوَّنََّّا بََّّال فهٍََّّم وم تََّّدب ٍر وم ْوََّّذوَن عيَََّّنهم منهََّّا بََّّ

َِّ مََّّا َيََُّّن  َِ يسََّّتفتونَُه يف كََّّ هح عنَدُهم معزولةِّ َعن إفََّّاعِة العلََِّّمهلل وم ير:عََّّوَن يف ذلَََّّ  إمه إىل حََّّاكِم العقََّّ
ا يف احلقي قََِّّة فََّّاحلكُم لََّّْيِه فهَََّّو  إث اتََُّّه ونفيََُّّههلل فصََّّاَر الكتََّّاُب عنَََّّدهم م حكَََّّم لََُّّه إم يف امسََِّّم فقََّّْطهلل وأمََّّه
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ِه علل اُنابِرهلل ويُرََُم اُُِه علل و:ََِّّه النقََّّوِعهلل ومَََّّل ذلَََّّ  فلََّّيَس لََُّّه  ِِ كأيب الربيِل وليفِة السلناِن يُهَتُف اب
َِ اَمُر والنهُح يف يِد ميِِه. ََ وم عقدِّ ب  يف اَموِر ح

ن  ا لعقَََّّّوِل هَََّّّؤمِ   كيََََّّّف ضَََّّّلهْت حَََّّّ ه اسَََّّّتوى عنَََّّّدها مََََّّّ ا عم َََّّّ  َِ فيََََّّّ عاَن ابلكتَََّّّاِب والسَََّّّنِة وبرهَََّّّاِن العقَََّّّ
ن وََّّالَف ذلَََّّ  مجلََّّة هلل هللاُ أكََّّرُب كيَََّّف اسََّّتوى عنَََّّدهم اَعمََّّل وال صََُّّيهلل أْم كيَََّّف اسََّّتوِت  والفنََّّرِةهلل ومَََّّ

 الظلماُت والنوُر  إنه هذا هلَو الضهالُل الك ُي.
اَل  َِّ َمن َحكهَم الفنََّّرَة -رمحه هللا تعاىل-َو َُ السنِة َ وَل ك ََهلل فََّّإنه هللَا م ميكََُّّن أْن : يرى أه َم العقََّّ وحكََّّه

ن اهلََّّوى والتقليََِّّد  هلل و؟ يش ه شََّّح ِّ مََِّّ َِ هلل كما م ميكُن إذا استقاَم تفكُي العق ِْ احل ِّ يفنَر ع اَعُه علل وال
َُِض الفنََّّرَة أو َُ السََّّنِة كََّّذلَ  أنه الََّّوحَح م ميكََُّّن أْن َيََّّحَ  ِبََّّا يُنََّّا  أْن يزيَن َعن اهلَُدى أو  يَد. ويرى أهََّّ
َِ هَََّّو ُمنََِّّزُل الشََّّرَِ فهَََّّو مصََّّدُر  َ ا هلمََّّاهلل فََّّإنه ربه الفنََّّرِة والعقََّّ َْ م بََّّده أْن يكََّّوَن ُمصََّّدِّ ََهلل بََّّ اِلُف العقََّّ رََُّّ
ََِض نفَسُههلل فِمَن ارنِأ توه ُم عداوٍة بَ  هَََّّذْيِن اَصَََّّلْ ِ وو:ََّّوِع حََّّرٍب بينهمََّّا  َُ أْن يُنا ذلَ  كلِِّههلل فال يُعَق

ْلَماِن عنَََّّد مَََّّ  َْ ُهَََُّّا سََِّّ ُن التوفيَََّّ  بينهمََّّا ويََّّرَزُق التصََّّديُ  والق ََّّوُل للنصََّّوِص واآلاثِرهلل وهللاُ يشََّّهُد  بََّّ ن ُ سََِّّ
َِ فََّّال بََّّده أْن يكََّّوَن سََّّ ُ ُه  ما ِسْلماِن م يُعاِنُد أحُدُها اآلوَرهلل فإذا بَََّّدا تعََّّارضِّ بَََّّ  الََّّنصِّ والعقََّّ كذلَ  أَّنه

 أحُد أمَرْيِن:
َِ بس ِن ما والنَُه ِمن َِّهلل  إمها فساعِّ يف العق هوى  أو وهٍم فيظن ُه الناظُر فيِه صََّّحيح ا وهَََّّو يف حقيقتََِّّه اب ََّّ

هلل فيكوُن مَي اثبِت الوروِع َعن رسوِل هللِا صّلل هللا عليه وسّلم. َِ  وإمها كذبِّ يف النق
ا بتأويلِ  َْ عنهََّّا عليمََّّ  هََّّا وكذلَ  إذا ُنِسَ ِت النصوُص بعُضها إىل بعٍض فال ميكُن أْن يقَل بيَنهََّّا تعََّّارضِّ فسَََّّ

ََ ما يُتوههُم بيَنها ِمن تعارٍض.  وأو:ِه التوفيِ  بينها لُيزي
ُه  وإذا ظننَت بيَنها تعارض ا فال س َن لذلَ  إم واحدِّ ِمن أمَرْيِن: إمها َصور يف الفهِم وحصوُل آفٍة لُه متنعََُّّ

َِ َعن الرسوِل   .-ل هللا عليه وسّلمصلّ -ِمن اومِل بينَُّهماهلل وأمها أْن يكوَن أحُدُها ليَس بثابِت النق
َِ ونصََّّوِص الشََّّرَِ ُمتسََّّاندةِّ متعاضََّّدةِّ  ن الفنََّّرِة والعقََّّ اَل رمحََُّّه هللاُ تعََّّاىل: وإذا ث َََّّت أنه هََّّذِه الثالثََّّة مََِّّ َو
فاِتهلل فََّّإنه العََّّداوَة واُنافََّّاَة َاكمََّّةِّ علََّّل أشََّّدِّها بَََّّ   َح ُمتضََّّافرةِّ علََّّل إث ََّّاِت الصََِّّّ اهلل وهََِّّ ها بعضََّّ  يُؤيََُِّّّد بعضََُّّ

ٍدهلل  -هللا عليََّّه وسََّّّلم صََّّّلل-َوِل الرسوِل  هلل فلََّّيَس َيتمعََّّاِن يف َلََِّّن ُموحََِّّّ َِ وبَََّّ  َََّّوِل اوهََِّّم إمََّّاِم التهعنيََّّ
ا  ٍَّ واحٍََّّدهلل فََّّإذا ُهَََُّّا ا:تمعَََّّ ا يف  ََّّ دهاِن متعانََّّداِن م ميكََُّّن أْن َيتمعَََّّ ا ضََِّّ حََّّ ه َيتمَََّّل فيََِّّه اََُّّاُ  والنََّّاُرهلل فُهمَََّّ

وَِ حرٍب بينَُّهما. والناُ  حينئٍذ علل أ ن حََّّزِب احلََّّ ِّ و:نََِّّدِههلل فالبده ِمن َو ن هَََّّو مََِّّ َساٍم ثالثٍةهلل فمََّّنُهْم مَََّّ
ِْ وصََّّوِمِههلل ومََّّنهْم  َُ يف صََّّفو ْن هَََّّو حََّّربِّ عليََِّّه يقاتََّّ َُ يَت رايِتِه ويذب  عنُه أعداُؤُههلل ومََّّنهْم مَََّّ فهَو يُقاِت
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َِ َمْن هَو فارُغ الل نِّ ِمن هذِه احلرِب م يكَِتُث هلا وم ينتصََُّّر َيِّ الفََّّريَقْ ِ اُتحََّّاربَ  ْ ِ لتََّوانِيََِّّه عَََّّن يصََّّي
 َِ َِ أْن رتاَر لنفِسِه بَ  هذِه الفرِق الثالِثهلل فإْن َََّّاَل بقََّّوِل اوهََِّّم يف التعنيََّّ يِههلل فيمُن علل العاَ ما يُنمِّ
ْد  َِ عليهُم الصالُة والسالمهلل فإنه أَواهَلُم كل ها متفقةِّ علل اإلث اِتهلل َو فقْد كذهَب ِبا :اَ ْت بِه مجيُل الرس

ا َرضََِّّ  َمُه ديالََِّّههلل كمََّّا يع ََُّّد اُشََّّركوَن أصََّّنام ا حنتوهَََّّ ِههلل وَنسَََّّ ُه بفكََّّرِِه وذهنََِّّ ِه أْن يع َََّّد صََّّنم ا َََّّْد حنتَََّّ َح لنفسََِّّ
 ِبيديِهم ِمن احلمارِة.

ا  َِ الََّّذيَن :ََّّاُؤوا للت ليََِّّن عنََُّّه والََّّدعوِة إىل توحيََِّّدِههلل فهَََّّو الََّّذي فََّّوَق السََّّماِ  ُمسََّّتٍو علََّّل وأمََّّه إلََُّّه الرسََّّ
 عرِشِههلل وهَو اُوِ:ُد وميِل الكاكناِت.

َِ عليهم الصالة والسالم إىل :حوِع احل ِّ وكتمانِِههلل إذا كََّّاَن احلََّّ   هََّّو مََّّا  َه الرس َُ ك اتهلِل لقْد نسَن اُعنِّ
َِّ :احََّّدِّ ذهَََّّن إليََّّهِ  ن هََّّو معنََِّّّ ا مَََّّ ْم كلََّّهُه صََّّريحِّ يف اإلث ََّّاِتهلل ولََّّيَس فََّّيِهْم أبََّّد  هلل فََّّإنه كالَمهََُّّ َِ ن التعنيََّّ  مََِّّ

 َُ َِّ ما يفَتيِه عليِهْم أهََّّ َُ هللَا دلِقِههلل فحاشاُهْم ِمْن ك لصفاِت الواحِد الرمحِنهلل كما أنُه ليَس فيِهم مش ِّهِّ ميثِّ
ْ ِهلل وُهَََُّّا ع ََُّّد هللِا ورسََّّولُُههلل ومََّّا اإلفِ  والُ هتاِن. فعَلل  الِن اهلَُدى  ن مصََّّدرَْيِه احلقيقَََّّ أْن م ْوَََّّذُه إمه مََِّّ

َه و:انَ ُه الصواُب. َُ إليِههلل فَمن ترَكُهَما ض  أنزَل ِمن كتاِبِههلل فُهَما وحَدُُهَا الس ي
 منتنى

ِ،مالشيخ:  ا جزمب ي    منتنى  حسنت 
با ب   ِ  منا      مخاِذ م ا  ز ِ     بِ ِ   َّت ِبِك   إىل  اباِر م ا  ز   

 ملكنِ صرِ    كِ  كى نبين ا نعِ ا    
   ]هن ب[ بعل مأل ركات النالن:
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  اَسئلة:
َْ َعْنها عليَم زماِن" ِمن اُقصوِع ِبِه 1السؤال  : َوُل الناظِم: "َفَس

شال اوواب:  ِا    يِ  ي      هره ا  اعيامن، ا بر هره ا جنسا هعا ملع لِا
 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 لِ َدَِ مَل القرآِن والس نهِة أشد  ِمن حاِل أيب الرهبيِل : أليَس حاُل أهَِ ا2السؤال
هذم  كى  جِك ملت بيكا  ال هكزم    ه   ششا ه  ابمنك أبيب ملربياع  اِ  حياث   اِ هاعمِ  ا   مل تا {  اوواب: 

ِا  لايس لاك  ملسنات   ل {ما  ل ننِ ال هانلِ ذ  ششا ال حيا ِ         قمي ا ملنزمعا َّناذم مْلكيلاات ملاذي  لاك مال ا
 ِ   مأل ر   مل مقع اَ  ش
 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

َِ 3السؤال َِ إىل الر س َْ هَو صريُح َوهلِِم أْم مزُمُه : نس ُة ِكتماِن التعني  هلل ه
الا هااا   قتمياااى قااا ِ ِِا قااا ىا مملعهِ كاااات  "إ  مدااا م هااا    نلاااَ ملصااال ه"ا مرهااا   هق لااا    إ  ملر ااار اوَََّّّواب: 

َا ملصاال ها  ل اانمنِ َّت اا م ذلاات  ال ذَّاارا  ا ماا د ُّ  ناا  مملعهِ كااات هاا   هعك اا   مداا ا هعك اا      مداا  هاا  نلاا
َا  ملتعهيااراا    ل اا   ااننِ  اا   هقاا ى  إ م ملر اار هعك اا      هااذم هاا  مداا ُّا  ل ااننِ ِ هابيِ ناا   ِ  خيااا  م بااك ملنلاا

 ملن س بر    ا هِ خب{ِمكا  هذم هنهب ا  كى بعل ملل{ لات مْل { يني َّ بِ   ين ش
 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

؛ َنه ابَََّّن القََّّيِِّم 4السََّّؤال َِ ال ََّّدَِ ِ  يف  ََّّاورِة أهََّّ دِة واللََِّّّ  -رمحََّّه هللا–: مََّّا القاعََّّدُة الصََّّحيحُة يف الشََِّّّ
َِ الضهالِل وأحيا   م يشتد  عليِهم   أحيا   يشتد  علل أه

ر  صاا  كا يسااِب  اا  هقتمياايِك مملقاا ما ملااَ حاا ِى هعااا تعصااُّب هااؤال  ب: اوََّّوا ِر  هاع  ااِ هعااا ملاا مم َ  كااى بصاا
َما قااا ال  لاا كا قااا   ال، ل يِ ناا،  ل ع كاامكا قاا ى مل  ااى  مر اا     -تعاا ىل-  ان  باا ذِحِ ه اات ُّ  كااينِا    مملساا ملات هكاانيا  ااِا  ي 

ى  ذ َّمرا      خي   ااا  ى   سااا  ا ذ،م  ااا  ملاا  قااا ى مر اا    ل[ 44] ااك  ها تاا  قااا ى لاااك   [101]مْل اارم   َِإي ِ أل  هاناااُّت  ا   ا  اا 
ى    ااى أبنااك  ساا  ذ  ذهلم  كيااك ذهل م [ 102]مْل اارم   أل  هانااُّت  ا  ِمر  اا    ا   ثا بااا ذ،م  َِإي ِ  مك اا   نااك تعاا مز   غاا ى  ذ اا 

ا ملاا  قاا ى لااك   ى   ساا  ا ذ،م  َِإي ِ أل  هانااُّت  ا   همياا،  ٌاا ث{، ِ  ِإالم ذ {ُّ 101 ا  اا  ؤاال  ز ى  هاا  ت   اا     نااا  ( قاا  ى  ل قاا      ِك اا 
 [102ا101]مْل رم   ملسم     مِه   مأل  ذ ِ  ب ص  ًِّر    ِإي ِ أل  هانُّت  ا  ِمر      ا   ثا با ذ،م 

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
َُ يع ُد َعَدم ا والَُّمَش ُِّه يع ُد صنم ا" 5السؤال  : ما معْ َوهلِِْم: "الَُّمَعنِّ
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َّس عَ  بصر  َّبصري"ا مناذم ملا ا  بِ كا هز ِ    ي   ص ل  مبثر صل ِه مملخك أا هق ى  "لك َسع   اوواب: 
هعبا ششا مناذم مْللاك ملااذي ها صا ،ا مبثار صال ِه مملخكاا أ ها   اابكا  لصانِا   جاا هل  لاك صال ه مملخكا أا    اا  
ِِ ملعاا مم أل م  ااِ  مملقاارذ    نلااَ  اا اع هِ را مناا  هنلااَ مجيااع  ملصاال ها   اا   ال تقاا م بااك  يُّ صاالات هااذم   ح اا ملا

َ  ملاذمه  َ  ملاذمها إذ  مجيع ملصل ه هساتكزما نلا َ  مجياع ملصال ه هساتكزما نلا ا مملقارمذا  مملعكا ما  لميار ذر    نلا
ملا اع هِ را بز ِ ك هعب ا    ال  ج هل  لكا    ليس مب ج هلا      ملا ا  بِ كا من  هعب ا خمك ق، م ألنك إذم قا ى  إ  لاك َسعا،   

 َّس عَ  بصر،م َّبصري جعك ك   ح ِ مملخك أش
 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

ُ حمَم العضِو ولكْن م يُ ُ  لوَن ال شرِة 6السؤال  : ما حكُم صالِة اُرأِة ابلثوِب ارفيِف الذي يُ  ِّ
ِ  ملعميا ا   ا  ملصا{را ماىذج  اب: اوو  ا حجا نقا ىا   هاذم  ال هنبغاَا هنبغاَ    تكابس  لب  ا،  مميل ضا،  ال هابانيِ 

    ملص{ر  ص ي ات م ألنك ال هاق ى إ       ماتا ملع ذرش
 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

ِه وينََّّاُم سََّّاعة  7السََّّؤال : بعََُّّض النََّّاِ  ُيصََّّلِّح الفمَََّّر وَيلََُّّس يف اُسََّّمِد إىل الشََّّروِقهلل ُثه يعََّّوُع إىل بيتََِّّ
ُلوَلة  َْ هذه ََّيَّْ ُلوَلة هلل فه يها ََّيَّْ  وُيسمِّ

َُّ بن  ااِت   ا  ملننا ذا ا ]إ ا [ قبار  ملمنار ا ]  [ الا اوواب:  كا لات ت        ِ  ملنن ذا ملق ي ك لاات ُتات ملق يا 
َم  صكى ي  كيك -بع  ا هق ى  نرا ب   ع   "   َّانم  ن قيرا  ال نتغ مز إال بع   مَ عاِت"ا ٌ  ه ىُّ  كى   م ملن

   ن قيرا  ال نتغ مز إال بع   مَ عاِت"شَّ   هااب  ِ را بص{ر مَ عاتا "   َّانم   -  كِ
 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

ا شََّّيئ ا وسََّّا8السؤال َْ علََّّل احلََّّالِف كفََّّارُة : إنسانِّ حلَف أْن يُعنَََّّح شخصََّّ  ُْ الثََّّاّن وَحلهلََُّّههلل فهََّّ َ ُه النََّّر
 ميٍ  

إ  َّ    صرا ملعه   إ  مآل ار ها  ههكابا هاذم مل اَ   م كا،   ناك  اياعهيك ن ذمب  تنا يى  ما{ َّلا ذر  اوواب: 
ىن ملسا  ِتِكا  كيكا  إ  َّ   ملقص ا  لعه   ه  ملا اعهَ مد ِل، ه  ملذي هره ا ملعه  ا هره     هاعهي ك م{  عا 

ِك معكيااك مل لاا ذرا مملقصاا هل إذم َّ ناات ملعهيااماتا   هكااب  لآل ااذ  ال  عااىن ملساا  اِت ملهاارل ملثاا يا   كيااك إذم ِ هاعهااِ
م ك،  هذم    هاعهيا كا ماإذم تنا يى  ناك ما{ َّلا ذر   كاى مدا ل،ا  إ  َّ نات ملعهيامات   هكاب  لك ا ل،   قصا هلر  

  ذرشلك  ل، مإذم ِ هاعِهك معكيِك مل ل
 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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تَ 9السؤال  َمِ ْ " : ما حكُم َوِل هذه الع ارِة يف الد عاِ  للصهحابِة: "وعلل صحِ ِه الَُّمنَّْ
تا ب نيا  ااِ  مالجتباا ِ   مال تياا ِذا مااإذم َّاا   هرهاا   اوََّّواب:  !  َّىنااك هرهاا  ملااا اج  بااِني  ت ج  هااذ  َّك ااات  ال  عااىن  اا ا  انا 

ت ج ِبني  مكيسات   ا انا  تا ب نيا هعا مأل ي ذا ملا اخت ذه  ملذه  م ت ذ هِ ي لص باِت نبيِ ك مصا يح ا   ا  ملا  ص بك ملا اج 
    هصحُّش ص ي ات،ا  ال  عىن

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
َْ  ََّّ    : َْد يقوُل بعُض الناِ  عنَد موِت كافٍر يف هذا الََّّزمِن: "إىل :هََّّنهمَ 10السؤال وبََّّئَس اُصََِّّي"هلل فهََّّ

 هلْم َوُل ذلَ  
ِ أبنك   ملنا ِذا  يا   كاِ اوواب:   ي  ن ي ملذي همنرا  نك    هصحُّم أل  هذم ِ   ن ِع مل ن هلر  ذم مملعنيم

ِِ ملعب هِل  يق ًِّقنِا ي   كِش  مبص
 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

كا  الََََّّّّن:  اااا انا ت ج با  مملختاااا ذا  ااااِ  َّاااارِ  اااااَ  ا منتجااااب  ماااا{   ماااا{ ، إذم م تخكصاااا    لساااا ِ  ملعاااار{ هقاااا ى  "ملا
ِِِ "ش   مصهل  ا م تي ذ،  كى غ

  انا ت ج ب  مت   ا مل ك اتا ص ي ات،ا  انا ت ج ب  مبعىن ُما ت ب  إذم ص مت  الشيخ: 
 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 مل كشِف القدِم : ما حكُم الصالِة 11السؤال
َ  ق   يا ن     ملص{ِرشاوواب:    كى مملر ِر     تاغهِ 

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
ح مََّّا يقََّّارُب تسََّّعَة أشََّّهٍرهلل وكلهمََّّا أشََّّاهُد : أ  فت12السؤال َح علََّّل زوا:ََِّّ ن أربََِّّل سََّّنواٍت وبَقََِّّ اةِّ َمنوبََّّةِّ مََِّّ

ن مََّّرٍة حاولََُّّت  َِ أشََّّعُر بضََّّيٍ هلل وكََّّْم مََِّّ اآلوريَن ِمن أوواِ  أو أِوح الََّّذي كََّّاَن سََّّ   ا يف إَنََّّاِعح َََّّذا الر:ََّّ
يِ  الذي ْ هلل ابإلضافِة إىل اَحالِم اُ ن فسَخ هذِه ارن ِة؛ ِمن الضِّ ََ مََِّّ زعمِة يف اُناِمهلل وللعلِم ِبنه الر:

َْ ِمن نصيحٍة يف ذل    أَاريب وذا ولٍ  حسٍنهلل فه
َن  ق  مقتنع  بك  هكِت   ا ذ م  كيِت بك مت َّكَ  كى ي اوواب:  إذم َّ   ملرجر  ستقي ،    هلهِنك   اكاقاكا   رض

ِ   اا    ترضاا      حسااا ملماا   ت اا  ا ملع قبااات لااِت  كا مز ِ جاا  ا(ا إذم جاا   َّا م قبكيااِك   حسااا ملماا م  خ   هِلها ناا كا   اكاقاا 
ك متاا َّكَ  َن  ناا ِب   هلهنااِك   اكقااِ َن  ناا   هكااِت   رضاا   نااِت  اات  نني إ  ااا   ي    ااع هلر ا  اا  هلمم إنااك  رضاا
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ًِّاِكا مناذم لعكامكا  اِ   كى يا  ال تكتليت ملسىلاِت ضيِ  ملص ذا مل يه   خيا ِ لا مْلنس     هع ر  كاى َتزهنِاِك  إهذم
َن م{ تكتليت  ذم ملميي ش  مل يه  ا    هلمم  نك    ميك ]ال ه ج [  بب  ار 

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
ُن أ:ََُّّر زايرِة اََُّّريِض 13السََّّؤال َْ ُيكتَََّّ َه يََّّوٍم أزورُُه مََّّرهَتْ ِهلل فالسََّّؤاُل: هََّّ ر اِن وكََّّ : ل :ََّّارِّ مََّّريضِّ ابلسََّّه

َِّ زايرٍة ولو تعدهَعْت يف اليوِم رمَم ََّْرِب مكانِِه   لك
رُّ ااا   هنتلاا اوََّّواب:  ششا قاا  إ  ااا   يا ها تاا با لاات ملاازاذرا  اا  هلمم    ياذتاا ك هعااا هاساا  عا ااا ا   اا  إذم َّ ناات 

ا ملزاذر ليست هلمًّ ،      ت     قب لات،ا  َّ نت تاز ذا ا  ارتني ال  هلذي هار ذلات ه سارُّ ا  هنتلاعا باك  تمي هقاك  حي  ،
 ه    ح جات  إىل ياذتت  رتنيا  م هذم ُمرمهلا ذغبات  اخصيات   ن با مإذم َّ   هنتلعا اذ  ملازاذر  مينا   صا حل 

ا  م{ حرَ   كيت  نرج     ها ت ب  لت ياذتت   إ  تع هلها  إ  تعا هله  ارتني    ثا{ث     قار  لك  هاس رُّ 
     َّثرش

َْ عمُلُه صحيحِّ أم َرُص  اُريَض فقْط  يِة للمريِض ولنفِسِههلل فه  السؤال: والسؤال اآلور: هو ينوي ابلَر
َُّ ا  مملرهلا   م  هرقَ نلس ك لك اوواب: ِك  الا ملرقياتا خي َُّ اا  مملارهلا   ا  ذقيتااكا لنلساِ   ق ه    رزا بار خيا ا

 مكن    ق ه   م عات  ِ   لير       ذ ش
 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

حَة يف 14السؤال ا يريََُّّد الصََّّه ن هللِاهلل وأيضََّّ  َُ ابلدهِم للمستشفياِت ابستمراٍر وهو يريُد الثََّّواَب مََِّّ َِّ يتربه : ر:
َْ يُؤَ:ُر علل ذلَ   ُع الدهَم فه ََ ابلدهِم َُيدِّ  بدنِِه؛ َنه الترب 

يسااِب نيتااِكا يسااب نيتااِِك  ملغ لااِب  كااى قصااِ ِ ا إذم َّاا   قصاا ا ا ُماارمهلا  اا ِب ملاا ِم  ااِ   جاار هاااؤج را اوََّّواب: 
ِ ششا ل ا   نا ي  ناك ال هنبغاَ   نلعِتك مل خصايات   نلعتِاك ملب نيامات منا   كاى  ا  نا  زا  إ  َّا   هرها   نلعاات  غا

م أل  ملاا مم  ملااذي هاؤ ااذ ال مل قاا   ِل اا   ال ملتا ُّع  لاا م لك است االى إال ملعاانيم عاانيم ال هااا ذز  اا ذم هاصاان ع بااكا قاا  حيا
ِ  صاا حل    هلهناك تانقااذا اا   ا  َّاا مر      هسات  ُّ هاذم مْلحساا  ا ما{ هنبغااَ ملتا ُّعا  لاا مم إال ملعانيم  هعرماااكا  خ   ساك

ِ  ارهر  منذم ال هست  ُّ مْل  ناتش  م     ه 
 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
هََّّا ثََّّالَث مََّّراٍت ابَسََّّ وَِ وتقََّّوُل ل: "ََُّّاذا " فقلََُّّت : 15السؤال أُمِّح منزعمةِّ بس ِن ذهاِب زو:يِت َُمِّ

ح يف أعمََّّاِل ال يََِّّتهلل فمََّّا  ها ِمن أحٍد آور"هلل مَل العلِم أنه زو:يِت تساعُد أُمََِّّّ ا مريضةِّ وِهَح َأوىل ِبُمِّ هلا: "أَّنه
 نصيحُتكم 
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ذه ِا ا   قِنع    ات  م تاذذ  إلينا ا  قارششا هعاا مذَّار   ا  إ   ا منا   رهمياات    ق ِنع   ا  ت  بعذِذ ي جِتت   اوواب: 
     تسات  ُّ مملسا   را  ي جايت ِ تاعهاِ ر ااير،   ا   مجب حاِ  مملنزلياماتا  َّا   ممللار  ا     ا ات تاعاني  كاى ذلات 

 هذم ه  ملذي هنبغَا ل   ملنل س ا ي ات ش 
 ت َّمر  كى ي

َِ هذِه اَموِر السؤال: ويقول: و  ََ يف مث َْ     َُمِّح أْن تتدو  ه
هذم ت   ر    هليا تا   ر   ا هليا هعاا ملنا سا إذم َّا ن م   بيات   محا   ال با  هارم اَ بعمياانِ بعميا، ا  اوواب:

ا  ا اُّت تسات ثرا ذها {  ي جتِات ثا{ث    هصِ لبعمِينِ  كاى بعال  حا نا م ا  هلم ا م   ارر،  محا ر، مناَ تسات ثرا
  مأل ب عا هعا َّى   ترز   م ملزاذر  ممللر     ا   ارر  محا را ل ا   ا  هلم ات   مُّ ي جتات  رهمياات، ما{   رمه  

ا ي جتِات  َا إىل إ  نِتنا     م ا ِح    ا  ِتن ا م ا   ممللار  ا     ا امت تاعاني  غرمبات    ذلتا إذم َّ نت  ا ُّن  َتتا 
  كى ذه ِا  ألا ِ ن  مملرهمياتا ه مهِ يش

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 ملعني   عني   الشيخ:
 إي نعِ   ملغ لب نميي،ا إىل هذم   ِ ٌ   ه بيع   مل م   الن:
 بع  َّذلت الشيخ: 
ز ِن    ن هِ ن هابيع   ملرهل  محتَ   ليس  لك  ات  ِع النالن:  هعا خيا
 الا ه بيع ناكا    ش ي بيعا مل مالشيخ: 
 إيا متامي ل هذ  ملعكمات إىل    ذَّرُت؟ النالن:
 إيا ٌ  الشيخ: 

    ا إذم هل ر   ح  مملست لى ا اي  مآل    مملست لي ه ملت ُّعا  ل م    ه     يني  ا ه       الن آور:
 ي جات هق ى لت  ذ ح جيب ]مذهب     د[  مح   كا   ]هل اك[ هتا معا  لا ما هعه ناك  اِ  مملخاز  ا  ا  ه ا   
 ااني  ااِ  اااخَ إىل اااخَا ه اا   مملخااز   مم ]ملااذي[  ناا هِا  يُّ ح لااات تساات  َ ذلاات ه  ك نااك هقاا ى 

َ  إىل جياب  محاا  حااىت هتاا مع  لاا م حااىت هامياايل     م لرصااي  مم ]ملااذي[  ناا هِا  اا  ه اا    يااا  ااِ  اااخ
َ  آ را أت ذا هلم ي   كِ  ي  اخَ ت مع بكا هِ حرهصني  كى    ه     ن هِ خمز      اخ

بس ]ه  [ مملنِ  نت  نت إذم جرت  ْل ع ِل هذم مملعنيم قرهبات    ص هقات    ذجر   نت  تعتا بك  الشيخ:
 ذم     ا هذما َّى  مأل  ذششا ال أبسش   ه  ا ِ   مل م هعا ه
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