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 بسِم هللِا الّرمحِن الّرحيمِ 
 
   /69-65" اآلايت: /آل عمرانسور " ؛تفسي  -
فصٌل يف جواِب الرَّبِّ تبارَك وتعاىل يوَم القيامِة إذا سأَل  ؛ نونية ابن القيم –الدورة العلمية  -

 املعطَِّل واملشبَِّه عن قوِل كلٍّّ منهما:
 فئتاِن عنَد هللِا ختتصمانِ   إذا أتى    وســـــِل املعطَِّل ما تقول  

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

 
 )تفسي  الشَّيِخ الربَّاك(

يطاِن الـــرَّجيِم:  ن الشـــَّ َل القـــارأ: أعـــوذ  نِ  مـــِ و رَاة  }اَي َأهـــ  ِ  التــــَّ ا أ ن وِلـــَ َراِهيَم َومـــَ اجيوَن يف ِإبــــ  اِب ِ َ اـــ َ ال ِكتـــَ
َِ َأفــََق تـَع ِقلــ وَن ) ِد ن  بـَعــ  ْن ِيــل  ِإ َّ مــِ ا 65َواْل ِ َم اــ َاجيوَن ِفيمــَ ٌم فَلــِ م  بــِِه ِعلــ  ا َلكــ  ت م  ِفيمــَ اَج   َِ حــَ ء َ  اأَنـ ت م  هــَ ( هــَ

َرانِياا َوَلِكن  َكاَن َحِنيًفا 66 يـَع َلم  َوأَنـ ت م  َ  تـَع َلم وَن )لَي َس َلك م  ِبِه ِعل ٌم َواّللَّ   ( َما َكاَن ِإبـ َراِهيم  يـَه وِدايا َوَ  َنص 
رِِكنَي ) ِلًما َوَما َكاَن ِمَن ال م ش  ىَل النَّاِس ِبِِبـ َراِهيَم لَلَِّذيَن اتَـّبَـع وَ  َوَهَذا النَِّبي َوالَّذِ 67م س  يَن آَمن وا َواّللَّ  ( ِإنَّ َأو 

ِمِننَي ) ع ر وَن  68َوِلي ال م ء  ا َيشــ  ه م  َومــَ ليوَن ِإ َّ أَنـ ف ســَ ــِ ا يَ  ليوَنك م  َومــَ ــِ ِل ال ِكتـَـاِب لــَو  يَ  ( َودَّت  طَائَِفٌة ِمن  َأهــ 
 [69-65]آل عمران:

 هنا، ال إله إالا هللا وحَده ال شريَك له.الشيخ: إىل 
َوا   توالَََ ه هََاهي ا ا اَلوها إا َ  ي َََ    َََ ِي،َََا ي تََلَََ َل اله ، لوااُله  ولََُُه تلََااه َ ََُله َا لَهََه ُت يف خطََا ي لهََلي الِ،ََا ي

ُاا   يَه ريَك بَيهي شََ ُِمه َلالا نََلهُبَد إيالا اَّللاَ َواَل ُنشه َن نَََنا َوبََيَه ف،ضَ اَن ه هَاهي ا يَُ  ةعَوَه لهَلي الِ،َا ي إا [ 64]آل ع َرا:هبََيَه
ا  وَ: يفي ال،ا  ََََُ  َ ا ي  ي ِي،َََ َل اله م. }ا  َََاَل تلََااه ََا لَهَََه رَك قَََاهر  يف عايََدعي ُ  النا؛َََا ال  :ا الشََري وحيََدي، وخاةََا

م  يَم يَداعوَ: ل َا رَاهي ديهي  جََُا  وَ: يفي إيبََه به بََلَه يَُل إيالا مَي وه َاُه َواإهيجهي يَم َوَما لُنهزيَل ي ال،ََا إبَراهيَم ويزع َوَ:  ع َ  ةيَبي إيبَهرَاهي
هي، والنا؛َََا ا  ل:ا إبَََراهيَم  َََاَ: يأَََوةا  لو  َََاَ: ن؛َََراني ا، فَََاليأوُة ياولَََوَ:ه إبَََراهيُم  َََاَ: يأَََوةا  فَََن ُب ع َََ  ةينَََي

 ََُ  َ رَانيي ا  وهنَا ياَوُله َ ي وةيا  َواَل َن؛َه يُم يََأَُ رَاهي اَ: إيبََه ا  ََ ُم هللاُ َمََ اَُ يَم ياولوَ:  اَ: ن؛َراني ا، فك َه رَاهي ا  وَ: يفي إيبََه
وه َاُه الََاذ هََع الِ،ََاُ  الََاا  يُلََوريُل ع يََه اليأََوةُ  ديهي  ال،َََا به بََلََه يََُل إيالا مََي وه َاُه َواإهيجهي ا لُنهزيلَََ ي ال،َََا ، واإجيََُل الََاا  َومَََ

يُم يََُأو  رَانيي ا.يُلوريُل ع يهي النا؛ا ا ما لُنزيَل إالا بلَد إبراهيَم، فِيف يِوُ: إيبَهرَاهي  ةيا  لو َن؛ه
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ا  ُِمه بيهي عي َهم  َفَ َيَم  ََُا  وَ: فيي ََ ُِمه بيهي عي هم    اةلهُ،م فييَ ا َل ُ،مه فييَ ا َل مه بَيهي عي َهم  ََها لَنَهُ،مه َهُؤاَل ي َحاَ جه َُ ََ لَِ لََيه
وَ:   ُ،مه اَل تََلهَ  ََُ ُ يََله ََُم َولَنَََه وةي 66َواَّللا يُم يََأََُ رَاهي اَ: إيبَََه ا  َََ ا ( مَََ ا ُم ََه يُ ا   ََاَ: حنيسََُ اَ: َحنييسََُ ََيبه  َََ رَانيي ا َولَِ ا  َواَل َن؛ََه

ري ينَي .  ع   الدرييبي احلنيفي الاا  حاياُ،ُه ال،اوحيُد وإخالُص الدرييبي هللي ََوَما َ اَ: ميَب الهُ شه
َاا النََا ي   وُه َوهَََ اييَب اتَابََلََُ يَم لَ ََا رَاهي ا ي ِييبَََه  َوالَََااييَب آَمنََُوا  هََؤال  لوا ِبََراهيَم، وهََاا ا لََ   َََاَ  يف َإي:ا لَوهَا النََا

ا الارآ:ي يف مواضَع   ا تاداَم يف  وليهي تلااه ََو َاُلوا ُ ونُوا ُهوُةا لَوه َنَ؛اَ ا َعهَ،ُدوا ُ له َبله مي اَ  إيبَهرَاهي  ا َومََ يَم َحنييسَُ
ري ينَي   َب الهُ شََه اَ: مََي َ    ََا ي إبََراهيَم، فََديُب [ 135]الباََرهه َََ اليأوةيََا ي الََاا  هََم ع يََهي بلََد ال،ا ريََفي وال،ابََديلي منََا 

اَ  يَم لَ َااييَب اتَابََلَُوُه َوهََ رَاهي ، َإي:ا لَوهَا النَاا ي ِييبََه َاا ف  اُ  إبراهيَم هع الاذ ترتُِز ع َ  ال،اوحيَدي الَال ي ا النَا ي   َوهََ
د   هي َو ََ امَ - النا ي  الاا  هَو م َا ُ َعَ يَه َاا النَا ي  َوالَااييَب آَمنَُوا  يلَأ هَم لوا النَاا ي ِبَراهيَم َإي:ا  -ةََ ا  اَّللا ََوهََ

ُه لوا ِ وا  ملََََ َاا النَََا ي   لوا ِبَََراهيَم ََوالَََااييَب آَمنَََُ وُه َوهََََ اييَب اتَابََلَََُ يَم لَ َََا رَاهي ا ي ِييبََََه ب اللَوهَا النَََا يأَََوةي بَََراهيَم مَََي
ُ َولي   يَم لَ ااييَب اتَابََُلوُه َوَهَاا النا ي  َوالااييَب آَمُنوا َواَّللا   الهُ ؤهمينينَي .والنا؛ا ا َإي:ا لَوهَا الناا ي ِييبَهرَاهي

ب اليأََوةي، خاةََا  اليأََوة َلَََوه ُيضََي  ونَ  ِي،َََا ي  مََي لي اله به لَهََه ا ُيضََي  وَ: إيالا }ا  ََاَل تلََااه ََوةاته َِاةيسَََ   مََي ُِمه َومَََ
ُلُروَ:  اليأوُة لحَرُص مَا يِونَو: ع َ  ةَدري ا  َ  نَي عَب ةيَنيأم،   َا  َاَل تلَااه ََوةا َ  َي    لَنَهُسَ ُأمه َوَما َيشه

أيمه  ُِمه ُ ساا ُا َحَ ُدا ميبه عينهدي لَنَهُس ي ُِمه ميبه بََلهدي إيميَاني ِيَ،ا ي َلوه يََُرة وَن لي اله به [، 109]البارهه  ميبه لَهه ََوةاته َِاةيسََ   مَي
أم، ف َاا السلَلي يضَ  وَ: لنس ََ ُأمه  َُاهي النرييَا ي ُو ا ُيضَي  وَ: إيالا لَنَهُس ََ ُِمه َومََ ِيَ،ا ي َلوه ُيضَي  وَن لي اله ب ي َل  يف لَهه ََ 

 إضاللي ا    نَي هو ضالٌّ يف احلايا ي.
 

)  )تفسي  البغويِّ
دٍّ وعلــى آلـِـِه القــارأ: بســِم هللِا الــ  قم  علــى نبيِّنــا همــَّ قة  والســَّ رَّمحِن الــرَّحيِما ادمــد  ِ  ربِّ العــاملنَيا والصــَّ

 :-رمَحه  هللا  تعاىل-وصحِبِه أمجعنَيا قاَل اْلمام  البغويي 
َاجيوَن يف ِإبـ َراِهيَم َوَما أ ن وَِلِ  ال َل ال ِكَتاِب ِ َ ا  ل ه  تـََعاىَل: }اَي َأه  َِ  تـَو ع م وَن أَنَّه  قـَو  تـَّو رَاة  َواْل ِْن ِيل  ِإ َّ ِمن  بـَع ِد

َد نـــ و و  َدَ ِ  ال يَـه وِديَــّة  بـَعــ  َرانِيَّة ا َوقــَد  حــَ َا ِدين ك م  ال يَـه وِديَّة  َوالنَّص  َرانِيَّة  َكاَن َعَلى ِديِنك م ا َوِإَّنَّ رَاِة َوالنَّصــ  و  ِل التـــَّ
َراِهيَم وَ بـَع َد نـ و وِل اْل ِْن ِيلِ  َ ِإبـــ  اَن بــَني  ا وَكــَ َا أ ن وَِلِ  التـَّو رَاة  َواْل ِْن ِيل  ِمن  بـَع ِد ِإبـ َراِهيَم ِبَوَمانٍّ َطِويلٍّ ى ا َوِإَّنَّ م وســَ

ِلك م ؟ َ م وَسى َوِعيَسى أَل َفا َسَنةٍّا }َأَفَق تـَع ِقل وَن  ب ط َقَن قـَو   أَل ف  َسَنةٍّا َوَبني 
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ل ه  تـََعاىَل: }َها لِ  قـَو  وا يف َأصــ  تَـَلفــ  ِوا َوا   َمــ   ْ رٍّوا َوال بـَـاق وَن ِن َدِعم َوأَبــ و َعمــ  اَن مــَ َوِة َحيــ    كــَ َمــ   ْ ت م   بِتَـل يـِـنِي ا ِه أَنـــ 
   َ َوة  ا َمــ   ْ ت م " فـَق ِلبـَـِ  ا ل ه  "أَأَنـــ  : َأصــ  أ  فــَ   َ َ ه م : َأص ل ه : "أَنـ ت م  َوَها" تـَن ِبيٌه َوقــَاَل اَ  ِِْم  فـََقاَل بـَع  و  ًَ َكقــَ ا وىَل هــَ
 َِ ِضِع النَِّدا َ  التـَّن ِبيِه َوِهَي يف َمو  َِ َدَ َل   َعَلي ِه َها َِ  َأص ل ه  أ وَ  ََ َوَأرَق َ  }َهء َ    َهَرق َ  ال َما

 َا َهُؤاَل ي  إ  الشيخ:
م   ا َلكـــ  اَدل ت م  }ِفيمـــَ ت م   جـــَ اَج   ت م  }حـــَ َِ أَنــــ  ء َ  ِه اَي هـــَ ى القـــارأ: يـَعـــ  ى َوِعيســـَ ِر م وســـَ ِه يف َأمـــ  ٌم  يـَعـــ  ِه ِعلـــ   بـــِ

ا َم اــ َاجيوَن ِفيمــَ ْن ِيــل  َعلـَـي ك م  }فَلــِ و رَاة  َواْل ِ ت م  أَنَّك م  َعَلى ِديِنِهَما َوقــَد  أ ن وِلــَِ  التـــَّ ٌم   َوادََّعيـ  م  بــِِه ِعلــ  لــَي َس َلكــ 
دٍّ َولَي َس يف ِكَتاِبك م  أَنَّه  َكاَن يـَه وِدايا أَ  ِر ه َمــَّ ِه: يف َأمــ  ٌم  يـَعــ  ت م  ِفيَما َلك م  ِبِه َعلــ  َرانِيااا َوِقيَل }َحاَج   -و  َنص 

لَّمَ  ِه َوســَ ــ  لَّى اّللَّ  َعَلي َراِهيَم -صــَ ــ  اجيوَن يف ِإبـ َم اــ َ ــِ ِلا فَل ــِه ِنل َباطــِ اَدل وا ِفي اَِِم ا َف ــَ ــَ ه  يف ِكت د وا نـَع تــَ ََّنــَّ م  َوجــَ ؛ َِ
ــ   َولـَـي سَ  اىَل ِإبـ رََّأ اّللَّ  تـَعــَ وَن  ه َّ بـــَ ت م  َ  تـَع َلمــ  ــ  م  بـِـِه؟ }َواّللَّ  يـَع لــَم  َوأَنـ َم َلكــ  اِبك م ا َوَ  ِعلــ  َراِهيَم ِمــَِّا قـَـال وا: يف ِكتــَ
 فـََقاَل:

ا ِلًما َومــَ َرانِياا َوَلِكن  َكاَن َحِنيًفا م ســ  : ال َمائــِل    }َما َكاَن ِإبـ َراِهيم  يـَه وِدايا َوَ  َنص  َِنيــف  رِِكنَي  َواد  َن ال م شــ  اَن مــِ كــَ
   َ ي َو ــ   حِّ ــَ د  َوَــَ  ي َويَ  ِذي يـ َوحـــِّ : الــَّ َِنيــف  َتِقيِما َوِقيــَل: اد  يِن ال م ســـ  ا إىل الــدِّ َد اَيِن ك لِّهــَ  َ ِن ا تَـق ِبل  عــَ  َوَيســـ 

َد اَيِن َوَأَحبـيَها إىل اّللَِّ   َ َهل  ا   َعوَّ َوَجلَّ.ال َكع َبَةا َوه َو َأس 
: َمِن اتَـّبَـَعه  يف زََمانِِها }َوَهذَ  ىَل النَّاِس ِبِِبـ َراِهيَم لَلَِّذيَن اتَـّبَـع وَ   َأي  ل ه  تـََعاىَل: }ِإنَّ َأو  ا النَِّبي  يـَع ِه: ه َمًَّدا قـَو 

ِمِننَي .}َوالَِّذيَن آَمن وا  َمَعه ا يـَع ِه مِ  -َصلَّى اّللَّ  َعَلي ِه َوَسلَّمَ - َ  مَِّة }َواّللَّ  َوِلي ال م ء  َِ ا  ن  َهِذ
َناِدَِ  َهابٍّ ِبِِســ  ِن ابــ ِن  ــِ َحاَا عــَ د  بــ ن  ِإســ  َ  ه َمــَّ ا َوَرَوا ِن ابــ ِن َعبــَّاسٍّ ٍِّ عــَ اِل ن  أََِ صــَ ِبي عــَ ِديَ  َرَوى ال َكلــ  ا حــَ

ََبَشِةا َلمَّا َهاَجَر َجع َفر  ب ن  أََِ طَالِ  َرِة اد  ه  -بٍّ ِه   َي اّللَّ  َعنــ  وِل اّللَِّ  -َرضــِ َحاِب َرســ  ن  َأصــ  لَّى -َوأ ََنٌس مــِ صــَ
تَـَقرَّت  َِِم  الدَّار  َوَهاَجَر النَِّبي  -اّللَّ  َعَلي ِه َوَسلَّمَ  ََبَشِة َواس  اَن  -َصلَّى اّللَّ  َعَلي ِه َوَسلَّمَ -إىل اد  إىل املدينــِة وَكــَ

رٍّ َما َكانَ  َحاِب ِمن  َأم ِر َبد  ن  َأصــ  يِّ مــِ َد النََّ ا ــِ َوِة َوقَال وا: ِإنَّ لََنا يف الَِّذيَن ِعنــ  َتَمَع   قـ َري ٌأ يف َداِر النَّد   فَاج 
يِّ  -َصلَّى اّللَّ  َعَلي ِه َوَسلَّمَ -ه َمَّدٍّ  د وَ  إىل النََّ ا ــِ اً  َوَأهــ  رٍّا فــَامج َع وا مــَ ن ك م  بِبـَـد  َفع   َثَ رًا ِمــَِّن  ق تـِـَل مــِ َلَعلــَّه  يــَد 

َرو بــ َن ال عَــ  َتَدب  ِلَذِلَك رَج َقِن ِمن  َذِوي رَأ ِيك م  فـَبَـَعث وا َعم  نـ  ِمك م  َول يـ  َ  ِمن  قـَو  ارََة بــ َن ِإلَي ك م  َمن  ِعن َد اِص َوع مــَ
َ  د َم َوَغي َِِ  ََدااَي ا  ْ  ال َولِيِد َمَع ا

 وع ا ُه بُب ليب ُمليط  طالب: 
 الظااهُر وع ا ُه، ع رو ما هو بوحديه، عدة الاايب ذهُبوا. ال،الشيخ: 
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ِه َوقــَا لََّما َعَليــ  َ َدا لــَه  َوســَ يِّ ســَ ََبَشَة فـََلمَّا َدَ َق َعلـَـى النََّ ا ــِ َر َوأَتـََيا اد  َمنـَـا القارأ: فـَرَِكَبا ال َبح  َ  لــَه : ِإنَّ قـَو 
بــي  َقِحَك هِ  ََّنــَّ م  َلَك ََنِصح وَن َ اِكر وَن َوِلصــَ َك؛ َِ َِ الَــِّذيَن قــَِدم وا َعَليــ  ء َ  َرَك هــَ ذِّ َك لِن حــَ وَن َوِإَّنــَّ م  بـََعثــ وََن ِإلَيــ 

َ ا وَ  م  رَج لٍّ َكذَّابٍّ َ َرَج ِفيَنا يـَو ع م  أَنَّه  َرس ول  اّللَِّ َو َ  يـ َتاِبع ه  َأَحٌد ِمنَّا ِإ َّ السيَفَها نَ قـَو  ا َعَلي ِهم  ِإَنَّ ك نَّا َقد  َضيـَّق 
تَـلَ  ٌد قــَد  قـــَ ه م  َأحــَ نـ  َأ ََنه م  إىل ِ ع بٍّ ِبَِر ِضَنا َ  َيد   ل  َعَلي ِهم  َأَحٌدا َوَ  َ  ر ج  مــِ َم َر َوَأْل   َ ه م  اْلــ  و   َوال َعطــَأ  ا

ِسَد َعَلي َك دِ  ِه لِيـ ف  َم ر  بـََعَ  ِإلَي َك اب َن َعمِّ  َ َتدَّ َعَلي ِهم  ا م  فـََلمَّا ا   َذر ه م  َواد فـَع هــ  َك َورَِعيـَّتـَـَك فَاحــ  ينـَـَك َوم ل كــَ
َ َييوَنَك نِ  ِفَيَكه م ا َوقَاَ  َوآيَة  َذِلَك َأَّنَّ م  إذا َدَ ل وا َعَلي َك َ  َيس   د وَن َلَك َوَ   َنا لَِنك  َ َيِّيَك ِإلَيـ  لتَِّحيَِّة الَِِّت 

َا النَّاس  رَغ َبًة َعن  ِديِنَك وَ  َتأ ِذن  َِ ٌر ِنل بـَـاِب: َيســ  َْ َجع فــَ ا ر واا صــَ ا َحَــَ س نَِّتَكا قَاَل: َفَدَعاه م  النََّ اِ يي فـََلمــَّ
اَل النَّ  ٌر فـَقــَ َل َجع فــَ ه ا فـََفعــَ د  َكَقمــَ َِ فـَل ي عــِ اِئ : م ر وا َهَذا الصــَّ ا فـََقاَل النََّ اِ يي م ا َعَلي َك ِحو ب  اّللَِّ : نـَعــَ يي َ ا ــِ

ِ فـَل َيد     َمع  َكي َف يـَر ط ن وَن بــِ ر و ب ن  ال َعاِص إىل َصاِحِبِه فـََقاَل: َأَ  َتس  و ِب اّللَِّ ل وا ِبََِماِن اّللَِّ َوِذمَِّتِها فـََنَظَر َعم 
اَل  ِه فـَلـَـم  َيســ   د وا لــَه ا فـَقــَ ََ  َا َذلــَِكا ه َّ َدَ لــ وا َعَليــ  ا ا َفســَ يي ََ م  ِبِه النََّ ا ــِ اِص: َأ َّ َوَما َأَجا ر و بــ ن  ال عــَ َعمــ 

نَـَعك م  َأن  َتســ   د وا ِل َوا َ  ا مــَ : مــَ يي اَل ْــَ م  النََّ ا ــِ رِب وَن َأن  َيســ   د وا لــََكا فـَقــَ َتك  يــيوِع ِنلتَِّحيــَِّة تـََرى َأَّنــَّ م  َيســ 
فَاِا؟ قَال وا: َنس   د  ّلِلَِّ  َا َمن  َأََتِع ِمَن اآل  َ َيِّيِه َِ َك التَِّحيــَّة  لَنـَـا الَِِّت  ا َكانــَ   تِلــ   الَِّذي َ َلَقَك َوَملََّكَكا َوِإَّنــََّ

يَـَها اّللَّ   اِدقًا فـَـَأَمَرََن ِنلتَِّحيــَِّة الــَِِّت َرضــِ ا نَِبيــاا صــَ َ  اّللَّ  ِفينــَ َو َ،َنا فـَبَـعــَ  َ ن  نـَع بــ د  ا ِل َوَنــَ  َقم  اَِيــَّة  َأهــ  َي الســَّ  َوهــِ
َنَِّةا فـَعَ  َتأ ِذن  عَ اْل  : َيســ  َاِتف  م  اْــ  ْن ِيــِل قــَاَل: أَييكــ  رَاِة َواْل ِ و ب  َرَف النََّ اِ يي َأنَّ َذِلَك َحقم َوأَنَّه  يف التـَّو  َك حــِ َليــ 

لِ  َر ِض َوِمن  َأهــ   َ ِل ا ؟ قَاَل َجع َفٌر: َأََنا قَاَل: فـََتَكلَّم ا قَاَل: ِإنََّك َمِلٌك َمن  م ل وِك َأه  ِ   اّللَِّ ل  ال ِكتـَـاِب َوَ  َيصــ 
ِ فـَل   َذي َن الــرَّج َلني  ر  هــَ َحاَِ َفمــ  بي َأن  أ ِجيــَب عــَن  َأصــ  م ا َوَأََن أ حــِ د   َا ِعن َدَك َكثـ َرة  ال َكَقِم َوَ  الظيلــ  َتَكلَّم  َأحــَ يـــَ

ٌرو ِْلَع َفرٍّ: َتكَ  َمع  ه َاَورَتـََنا. فـََقاَل َعم  َ ر  فـََتس  ِ َول يـ ن ِصِ  اآل  َذي ِن الــرَّج َلني  ل  هــَ : ســَ لَّم ا فـََقاَل َجع َفٌر لِلنََّ اِ يِّ
َنا ِمن  َأر َنبَِنا فَار د د ََن ِإلَي ِهم ا فـََقاَل النََّ ا َراٌر؟ فَِإن  ك نَّا َعِبيًدا أَبـَق  َراٌر؟ َأَعِبيٌد ََن ن  َأم  َأح  م  َأم  َأحــ  : َأَعِبيــٌد هــ  ِ يي

ٌرو: َبل  أَ  ا فـََقاَل َعم  نـَـا َدمــً َرقـ  ل  َأه  ل ه َما هــَ ٌر: ســَ َن ال ع ب وِديَــِّة. ه َّ قــَاَل َجع فــَ ا مــِ : ْنــََو  يي َراٌر ِكَراٌما فـََقاَل النََّ ا ــِ ح 
ٌرو: َ  َوَ   اَل َعمــ  َ ا فـَقــَ  ٌ ا ــَ اَن ِقن طـَـارًا فـََعلــَيَّ قََ : ِإن  كــَ يي َتَّي ِمنــَّا؟ قـَـاَل النََّ ا ــِ قٍّّ فـَيـ قــ  اطــًاا قـَـاَل ِقيَ  ِبغـَـي ِ حــَ

دٍّ َعلـَـى ِديــِن آنَ  رٍّ َواحــِ دٍّ َوَأمــ  م  َعلـَـى ِديــنٍّ َواحــِ ٌرو: ك نــَّا َوهــ  ه م ؟ قَاَل َعمــ  : َفَما َتط ل ب وَن ِمنـ  وا النََّ اِ يي َََكــ  ئِنـَـا َف
اَل النَّ َ  نـَـاا فـَقــَ فـََعه م  ِإلَيـ  م ه م  لَِتد  ا َغي ََ  فـَبَـَعثـََنا ِإلَي َك قـَو  ِه َذِلَك َوابـ تَـَغو  ت م  َعَليــ  َذا الــدِّين  الَــِّذي ك نـــ  ا هــَ : مــَ يي ا ــِ

َو دِ  َ  فـَهــ  نـَـا َََك  ِه َف ا الــدِّين  الَــِّذي ك نــَّا َعَليــ  ي طَاِنا ك نــَّا َوالدِّين  الَِّذي اتَـّبَـع ت م وَ  اص د ق ِه؟ قَاَل َجع َفٌر: َأمــَّ يــن  الشــَّ
َ ارََةا َوَأمَّا ف ر  ِنّللَِّ َونـَع ب د  ادِ  وٌل وَِكتـَـاٌب  َنك  َن اّللَِّ َرســ  ََََن ِبِه مــِ َقم  َجا الدِّين  الَِّذي َاَوَّل َنا ِإلَي ِه َفِدين  اّللَِّ اْل ِس 

َ  ِبَِم رٍّ َعِظيمٍّ فـََعَلى رِ  : اَي َجع َفر  َتَكلَّم  ِلَكا ه َّ أَ ِمث َل ِكَتاِب ِعيَسى بن َمر ََيَ م َواِفًقا َله ا فـََقاَل النََّ اِ يي َر س  مــَ
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اَل النَّ  ــَ َ  قـ َد ــ  وا ِعنـ َتَمعـــ  ا اج  ا فـََلمـــَّ بٍّ يسٍّ َورَاهـــِ لي ِقســـِّ ِه كـــ  ــ  َتَمَع ِإلَيـ اج  اق وِس فـــَ ِرَب ِنلنـــَّ ـــ  يي فََ : النََّ ا ـــِ يي َ ا ـــِ
ِم ال ِقيَ  و  َ يـــَ ى َوبــَني  َ ِعيســَ ْن ِيَل َعَلى ِعيَسى َهل  َتَِد وَن بــَني  ال وا: أَن ش د ك م  اّللََّ الَِّذي أَنـ َوَل اْل ِ ًق فـَقــَ ِة نَِبيــاا م ر ســَ امــَ

ا فـََقاَل النََّ اِ يي اللَّه مَّ نـََعم ا َقد  َبشََّرََن ِبِه ِعيَسى َوقَاَل: َمن  آَمَن ِبِه فـََقد  آَمَن َِ َوَمن  َكَفَر ِبِه فـََقد  َكَفَر َِ 
ر ك م  بِــ  َُ مــ  ا  ل  َومــَ ر  ِْلَع َفرٍّ: َماَذا يـَق ول  َلك م  َهَذا الرَّجــ  َُ مــ  نـَـا ِكتـَـاَب اّللَِّ َو َرأ  َعَليـ  اَل: يـَقــ  ه ؟ فـَقــَ اك م  َعنــ  هــَ ا يـَنـ  ِه َومــَ

ر ََن  َُ مــ  َواِر َوِصَلِة الرَِّحِم َوِبرِّ ال َيتـِـيِم َو ِن اْلِ  َُ م ر  ِب س  َهى َعِن ال م ن َكِر َو َ  َ  ِنل َمع ر وِف َويـَنـ  َد ِبَِن  نـَع بــ َد اّللََّ َوحــ 
نَــ َ رِيَك لَ  َرأ  َعَلي ك م  فـََقَرَأ َعَلي ِهم  س ورََة ال َعن َكبــ وِت َوالــريوِم فـََفاضــَ   َعيـ  َرأ  َعَليَّ ِمَّا يـَق  يِّ ه ا فـََقاَل: اقـ  ا النََّ ا ــِ

َِديِ  الطَّيِِّب فـََقَرَأ َعَلي ِهم   ٌرو َوَأص َحاِبِه ِمَن الدَّم ِع َوقَال وا: ِزد ََن اَي َجع َفر  ِمن  َهَذا اد  ِف فََأرَاَد َعم  س ورََة ال َكه 
: َما تـَق ول وَن يف ِعيَسى ت م وَن ِعيَسى َوأ مَّه ا فـََقاَل النََّ اِ يي َب النََّ اِ يَّ فـََقاَل: ِإَّنَّ م  َيش  َِ َرَأ  َأن  يـ غ  ِه؟ فـَقــَ َوأ مِّ

ر ََيَ  ِر مــَ ٌر َعلـَـى ِذكــ  ا أَتــَى َجع فــَ ى َعَلي ِهم  س ورََة َمر ََيَ فـََلمــَّ َقم  -َوِعيســَ ا الســَّ ن   -َعَلي ِهمــَ اذًة مــِ يي نـ فــَ رَفــََع النََّ ا ــِ
َل َعلَــ  بــَ َذاا ه َّ َأقـ  وَن هــَ ا تـَق ولــ  ى مــَ ِ  َعلــَ ي ا زَاَد ال َمســِ اَل: َواّللَِّ مــَ ني   فـَقــَ َذى ال عــَ ا تـ قــ  َر مــَ د  َواِكِه قــَ رٍّ ســِ ى َجع فـــَ

ر وا َوَ  َوَأص َحاِبِه فـََقاَل: اذ َهب وا فَأَنـ ت م  س ي ومٌ  : آِمن وَن َمن  َسبَّك م  َأو  آَذاك م  غــ ّرَِما ه َّ قــَاَل: أَب شــِ  ِبَِر ِضي يـَق ول 
ا َراِهيَم؟ قــَ ــ  و ب  ِإبـ ن  حــِ يي َومــَ ٌرو: اَي َْنَا ــِ اَل َعمــ  َراِهيَما قــَ ــ  و ِب ِإبـ ى حــِ َم َعلــَ و  ــَ َورََة ال يـ َق َدهــ  َِ ختــََاف وا فــَ ء َ  َل: هــَ

َراِهيَما ه َّ الرَّه ط  َوَصاِحبـ   ا يف ِديــِن ِإبـــ  و  رِك وَن َوادَّعــَ َِ َوَمن  تَِبَعه م . فَأَن َكَر َذلــَِك ال م شــ  ٌ وا ِمن  ِعن ِد  ه م  الَِّذي َجا
رٍّو   َردَّ النََّ اِ يي َعَلى َعم 

م الشيخ:   ع   ةيبي إبراهيَم"وهاا الشااهُد عنَد ا ؤلريفي ميب هاهي الا؛ا ي الطاوي  ي، الشااهُد  ولُُه "ل ا
َ وَها فَِإنَّ اّللََّ َملَّ  َوٌة فَاق ِب َا َهِديَـّت ك م  ِل َر   َُ   ذ  ِمهِّ القارأ: َوَصاِحِبِه ال َماَل الَِّذي مَحَل وَ  َوقَاَل: ِإَّنَّ َكِه َو َ  

َرِم َجوَ  َنا َفك نَّا يف َ ي ِ َدارٍّ َوَأك  َوًةا قَاَل َجع َفٌر: فَان َصَرفـ  وِل اّللَِّ ِر   َم َعلـَـى َرســ  ارٍّا َوأَنـ َوَل اّللَّ  تـََعاىَل َذِلَك ال يَـو 
ىَل النَّاِس ِبِِبـ َراِهيَم  -َصلَّى اّللَّ  َعَلي ِه َوَسلَّمَ - َله  َعوَّ َوَجلَّ }ِإنَّ َأو  يف   ص وَمِتِهم  يف ِإبـ َراِهيَم َوه َو ِنل َمِديَنِة قـَو 

ِمِننَي .لَلَِّذيَن اتَـّبَـع وَ  َوَهذَ   ا النَِّبي َوالَِّذيَن آَمن وا َواّللَّ  َوِل  ال م ء 
َة بــ ِن ال َيمَــ  اِذ بــ ِن َجبـَـلٍّ َوح َذيـ فــَ ِل ال ِكَتاِب  نـََولــَ   يف م عــَ ل ه  َعوَّ َوَجلَّ: }َودَّت  طَائَِفٌة ِمن  َأه  اِر بــ ِن قـَو  اِن َوَعمــَّ

وَد اَيِسرٍّ ِحنَي َدَعاه م  ال يَـه ود  إىل ِدينِ  ِه ال يَـهــ  ِل ال ِكتـَـاِب يـَعــ  ن  َأهــ  ٌة مــِ ِهم ا فـَنَـَوَل   }َودَّت  طَائَِفٌة  متنــَّ   مَجَاعــَ
ع ر وَن  ليوَن ِإ َّ أَنـ ف َسه م  َوَما َيش  َِ ِر }َوَما ي  ليوَنك م   َعن  ِديِنك م  َويـَر ديوَنك م  إىل ال ك ف  َِ  }َلو  ي 

 ان،أ 
  ل رُب، هللاُ ل رُب، ال إله إالا هللا.هللاُ ا  ،لاُ:، هللاُ  الشيخ:



يخ عبدالّرحمن بن ناصر البّراك   ه 1440
ّ

 مؤسسة وقف الش

 

 6 اللجنة العلمية|  إعداد
 

ع يَهي -هاا بيا:  مب هللاي للباةيهي وحِم  أب:ا الدرييَب احلقا هو عباةُه هللاي وحَدُه ال شريَك لُه، ول:ا هاا ةيُب إبَراهيَم 
ُه إيذه  -ال االمُ  يَم َوالااييَب َملََ َوه  َحَ َن   يفي إيبَهرَاهي ُِمه ُل ه به  ََ ده َ اَن ه َل ُِمه َو َياا تََلهبَُُدوَ: مَي نه وهميأيمه إي ا بَََُرآُ  مَي  ََاُلوا لياََ

ُم الهَلَداَوُه َوالهبََغهَضاُ   ُِ َن نَََنا َوبََيَه ُِمه َوبََدا بََيَه ُدوا يفي اَّللاي و اَل  َب انَُه وتلَااه [ 4]ا  ، ن ه ُةو:ي اَّللاي َ َسرهَ  بي ََوَ اهَي
،َََباُ مه  َأاةيهي ُهَو ا ه يَم ُهَو ََسااُ ُم الهُ  ه ي ينَي ميبه  ََبَهُل َحقا  ي ُِمه إيبَهرَاهي ُِمه يفي الدرييبي ميبه َحرَج  مي اَ  لَبيي  َوَما َ َلَل َعَ يه

د  [ 78]احلجه َويفي َهَاا  هي َو ََ امَ -لماا اليأوةياُ  والنا؛َرانياُ  فأَع منا ضَ   لَديبي إبَراهيَم وةيَبي م َا ُ َعَ يَه ، -ةََ ا  اَّللا
المُ -بََل اليأوةيََاُ  بلَََد ال،اغيََ ي وال،ابََديلي منا ضََ   لََديبي مو ََ  وعي ََ   وا ع ََ  ةيََبي -ع يأ ََا ال ََا ل فََاليأوُة لي ََُ

مو   بلَدما حراُفوا ال،او اَه و اَ: منأم مَا  َاَ: مَب عبَاةهي اللجَلي وا تِبَوا اللظَاةَم مَب  ،َلي ا نبيَا ي، فسَع هَاه 
 قري ونسع  لألةا:ي الباِ  ي.ا اتي تارير  ل درييبي احل
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 )نونيَّة  ابِن القيِِّم(
ِه  دٍّ وعلــى آلــِ ِم هللا الــرَّمح َِن الــرَِّحيِما ادمــد  ِ  ربِّ العــاملنَيا وصــلَّى هللا  وســلََّم علــى نبيِّنــا همــَّ القــارأ: ِبســ 

ــاَل  وصـــحِبِه أمجعـــنَي. ــيِِّم قـ ه  هللا  تعـــاىل-اْلمـــام  ابـــن  القـ ــَ افيِة يف  -رمحـ ــَّ ــِة الشـ ـــ "الكافيـ ِه املســـمَّاِة ـب ــِ يف نونيَّتـ
 ا نتصاِر للفرقِة النَّاجيِة": 

 فصٌل يف جواِب الرَّبِّ تبارَك وتعاىل يوَم القيامِة إذا سأَل املعطَِّل واملشبَِّه عن قوِل كلٍّّ منهما:
 فئتاِن عنَد هللِا ختتصماِن   إذا أتى  وســـــِل املعطَِّل ما تقول  

م واَاذا  يَُ   الشيخ:  َري ا ياولَو: يف ُ  واضح  مب عنوا:ي الس؛لي  يا ُر فيهي ل:ا ا  ب،نَي وا لطري نَي  ُي كَلوَ: ع َا
كَلَنَا  لٌّ مب الطااةس،نيي والبدا ل:ه  يَ   ل  فريق  اا هو ع يهي مب االع،ااةي  [، 92]احلجَره ُأمه َلْجهَلَينَي َفَََوَ بريَك لََن ه

ُ،ُم الهُ ره َََََ ينَي  ياََََوُل تلََََااه  اَذا َلَ بَََََه وُل مَََََ اةييأيمه فََيََاََََُ وهَم يَُنَََََ مه اَل 65ََويََََََ ا  فََأََََُ اُ  يََوهَماََََي َنَهبَََََ يهأيُم ا ه يَََََ ه َع َََََ ( فَََل ي
اَ ُلوَ:  نَي  [، 66-65]الا؛ََ ه يَََ، َََ كَلَنَاُأمه َلْجهَلََي انُوا يََلهَ  ََُوَ: ( َع ََا 92َفَََوَ بََريَك لََن ََه فََدلا [، 93-92]احلجََره ا  َََ

ه "م َكل،ا:ي ُي ََكُل عنأَا ا والَوَ:  َي ال َا في الارآُ: ع   ل:ا اللباَة ُي كَلو: عب ةيَنيأم واع،اَاةيهم،  َاَ  عَب بلَ
ُ،ُم الهُ ره َََ ينَيا" اَذا َلَ بَََه ُ،م تلبََدوَ:ا ومَََ ، فََابُب الاََيريمي ي،لََراُذ يف هََاا الس؛ََلي ل ََؤالي ا لطري ََ ي وا خََروَ:ه "مََاذا  نَََه

دهي وااذا  يبوَ: وهللاُ  اةُ أم، و لٌّ  يجيُ  اا هو ع يهي مب االع،ااةي، نلم لعده   .و ؤالي ا وحري
 

 القارأ: 
 فئتاِن عنَد هللِا ختتصماِن   وســـــِل املعطَِّل ما تقول  إذا أتى 
ا وبفكرِة اَذهانِ   ها إحدا ا حكَم   على معبودِ   بعقــــوِْ

م، الشيخ:  ا" واع، َدته يف وةَسيه والَِالمي فيَهي ع َ  عاَوِلي هاهي ِاةسُ  ا لطري  ي، "حَِ  ه ع   ملبوةيها بلاوِلي
 والطااةسُ  ال اانيُ ، اع، َدته ع   وحعي هللاي، ع   الوحعي الارآ:ي وال  نا ي، نلم إحدامها

 القارأ: 
ا وبفكــــــــــــرِة اَذهانِ   َم   على معبوِدها إحدا ا حك  بعقــــوِْ

 أوىل ِمن املنصوِص نلربهانِ   مسَّت ه  معقـــــــــوً  وقــــــــــــــــاَل   أنَّه  
م الشيخ:  م عواُلوا في ا يل،ادونَُه ع   اللالي ع   عاَوِلي ومَا و ََر يلأ َسا ه اع،ااَةها وما تاوُل به ملاواُلل   ا

م، نلم  له   يف لذها ي
 القارأ: 
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 أوىل ِمن املنصوِص نلربهانِ   مسَّت ه  معقـــــــــوً  وقــــــــــــــــاَل   أنَّه  
ل  :ا الن ؛وَص لةلا   لسظيا   ال تسيُد الاطَع   ا تاداَم، يلأ حُِم الشيخ:  يلأ حُِم اللالي لوا ميب ا ن؛وصي

. اللالي لوا ميب  ا ن؛وصي ابلوحعي
 القارأ: 

ـــــــــــنا لـــــــــــــنا قو نِ   والنََّّي قطًعا   يفيد  فنحن  أوَّل ـ   ـنا وفوَّض 
َي ول:ا هََاهي الن ؛ََوَص  ََُ  الشــيخ:  ا ل:ه ناََوَل ابل،اسََوي ه إمََا ، ا لطري ََُ  ِلََم يف الن ؛ََوصي ِريا،ََا:ي هََاا:ي ِرياََا:ي

ََا للساقَََُ  ََا وإ را ُهَ ََا ب؛َََر ي إمرا ُهَ رُها ب،س َََ ات  هَََع خَََالُ  قاهريهَ ََري ا ونس َ ََُ ََا، لو نؤوريِلَ ََم   لناهَ ب  َََ ي فأَ ََي ا مَ
ا لةلا   لسظيا  ، فَال بَدا لنَا  قاهريها إا ملا:  لخرا، فأاهي هع ِريا،ُنا يف هاهي الن ؛وصي الاذ ال تسيُد الاطَع   ا

َُ وإمَََا  ا ال،اسََوي ب إحَََدا هََاتنيي الطَََاريا،نيي إمَََا َُ ملانيأََا إا هللاي ولنَََاه ال يل َََُم مََي َ  يلَََأ تسَََوي ا ال،اكويَََُل، تسََوي
 ملناها إالا هللاي، وال،اكويُل هو تس  ُها الا:  ختالُف قاهَرها، نلم لعدي البي َ 

 
 القارأ: 

ـــــــــــنا لـــــــــــــنا قو نِ   والنََّّي قطًعا   يفيد  فنحن  أوَّل ـ   ـنا وفوَّض 
َ  بـدا لٍّ قاَل     كق ولس َ  خبارِج اَكوانِ    وقل نا فيَك لس 

ََ بَداخلي اللَا ي الشيخ:  ُ  اع،اَاةيهم، ي َزُم ل:ه ياولَوا ذلََك أب:ا هللَا لَي م، يلَأ هَاا مو ََ يلأ ياولوَ: هاا لَرُري
ب هَاا، ال و َوةَ  ، ا لَدوُم ال ميَُِب ل:ه ت؛ََسه أبب ََن مَي هي، وهاهي حاياُ  ا لَدومي  لَُه يف ةاخَلي اللَا ي وال وال خا  ي

، نلم  الوا هي، فأاا الوةُف ال ينطبُق إالا ع   ا لدومي  يف خا  ي
َ  بداخل  فينا" طالب:  ويف ن خ  ه "ول ه
  ري    الشيخ:
 القارأ: 

َ  بـــــدا لٍّ  ــــــَ  خبارِج اَكوانِ    قاَل   وقل نا فيَك لس   كق ولس 
َ  بداخلي اللا ي وال خالشيخ:  .ل ه  ا َج اللا ي
 القارأ: 

َ  فو  َ  منَك فلس  َ  بقاِبلٍّ ملكانِ   والعرَش أ لي نا  َا العرِش لس 
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م ياولَو: اَا  َانوا يل،ادونََه وياولَوَ: بَه، فأَاا ابُب الشيخ:  م ول َا الايريمي ُيض ريُب هَاهي ا بيَاَت ل َواَِلم واع،اَاةاعي
 ما ميُِنأم ل:ه ياولوه، ياولو:ه   هنا  اا، و  هنا  اا.

 
 القارأ: 

َ  بقائِل القرآِن بل   قد قاَله  بشٌر عظيم  الشَّأنِ   وكذاَك لس 
ََ بَِالمي هللايل  :ا هللَا عنََدهم ال يَ،ِ اُم بَِالم  م َ وي  واشَيا   هاا  وُِلم يف  الالشيخ:  مي هللاي، ل:ا الارآَ: لَي

ه من؛ََ ٌّ ع ََ  ا شََاعرهي، وإالا هََاا  بََل هََو ملََُ  نس ََعٌّ، عنَََد ا شََاعرهي ملََُ  نس ََعٌّ، ل  ََُر هََاا الََِالمي   ََ 
ه ايأ يََا  وا ل،زلََ  وا شََاعره، ل:ا هََ  ََ  ََالَم هللاي، فا ل،زلََُ  ياولََوَ: ا ََو   ةََراحُ ، وهََؤال  مل،اََُد اي يََعي اا لََي

 ياولوَ: عبا ه  عب  المي هللاي، يلأ  اَله  ربيُل لو  اَله الرا وُل ميب البشري، إماا  ربيُل لو م اد.
 

 القارأ: 
َته  حقاا إليَك بنسبِة التَّشــ   ــريِف تعظيًما لذي القرآنِ    ونسبـ 

ه، إضَافُ  تشَريف    ضَاف ي ياولو:َ الشيخ:  ب  بيَلي إضَاف ي ا خ َو ي إا خالاَي  إذا   هنا إ:ا الارآَ:  الُم هللاي فأو مَي
ه، فأَع إضَافُ   ، بَل مَب  بيَلي إضَاف ي ا خ َو ي إا خالاَي س ي ل  وةَو ي ََ ميب  بيلي إضَاف ي ال؛َري البي ي والناا  ي، لي

 .تشريف   البي ي والناا  ي 
 

 القارأ: 
َ  تنول  يف الديجى وكذاَك قل    إنَّ النيووَل صفات  ذي اْلثمانِ   نا لس 
نيا   ََا لخَرَب الرا َوُل الشــيخ:  م ل:ا هللَا ال ينََزُل إا ال َا ا ي الَد  ب ل َواِلي المُ -وهَاا مََي ل  :ا -ع يََهي ال؛َاالُه وال ََا

، ل ج  َََا:ي ي ب ةَََس ي اي  َََا:ي زوَل ي،ضَََ اُب االن،اَََاَل، واالن،اَََاُل مَََي ََ النَََ  لَََأ ا   َََام، وهَََم ياولَََوَ: إ:ا هللَا لَََي
نا ي يؤمنََو:  ب مََِا:  إا مََِا:   ََب انَُه وتلََاا، ولهََُل ال ََ  ، وإذا  ََاَ:  ََالك فََال  ََواُل ع يََهي االن،اََاُل مََي جب ََم 

ه لو لخرَب به عنَُه   َولُه، وال ياولَو: ي َزُم  َاا وي َزُم  َاا وي َزُم  َاا، فَال ياولَوَ:  بِلري ما لخرَب هللاُ بهي عب نس ي
ب  أَ ي  ب ل:ا هَاا ال اسَمَل   يَرةه يف الن ؛َوصي ال نسيَُا وال إ بَاُن، ومَي ل  ا تاداَم مَي ََ جب م  إ:ا هللَا   م  وال لناه لي

 لناه لسمل  جم ل  م،َ ل   لا:  م،لدريةه  منأا ما  واُل ع   هللاي ومنأا ما ال  واُل ع   هللاي.
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 القارأ: 
 مسعٍّ و  بصرٍّ فكيَف يدانِ    ذا وجـهٍّ و   وكذاَك قل نا لس  َ 

ساتي الربيَا ي، هَاهي ةَسات  خربيَا  ، الو َُه واليَديبي و ومهَا، الشيخ:  هاا ليُضا مب ْج  ي ل والي ا لطري  ي نسَُع ال؛َري
، فأ ا  اَ ته لو  بَ، ه ابل ا عي و ُاهي ا بيَاتي يلَدريُة ةسات  خربيا  ، وهم ينسوَ ال  :ا اللاَل ال يدل  ع يأا، إَّنا

 ما  انوا ياولوَ: به ول:ا هاا ما  يبوَ: بهي   ا اللا نَي إذا  كَِلم.
 

 القارأ: 
نيـ   ـــا و  يـــوَم املعــــــــاِد الثَـّــاع  وكذاَك قل نا   تـ َرى يف هذَِ الدي

مه نسَُع الر  يَ ي، ياولَوَ: عَب هللاي الشيخ:  ب ْج َ ي ل َواِلي م لنَاه ال  يلَأ مَي ا ا ل،زلَُ  فأَاا ةَريُح  َوِلي لنَاه ال يَََُرا، لمَا
يََُرا، ولماا ا شاعرُه فياولوَ: إناه يََُرا لِب ال يف  أ  ، وحيناا  يِوُ: إ باُعم ل ر  ي ي ال حاياَ  لَُه ال يَََُرا ال يف 

َاا ي ، اَوَ: اب ل،زلَ ي، ميني  وال مشال  وال فو   وال     ال يََُرا، هاا يف احلايا ي يؤوُل إا نسعي   لةلي الر  يَ ي، ُو
نيا وال يف ا خرهيل  :ا عنَدهم ل:ا ال ر  يَ  ف ب ل والي ا لطري  ي نسُع الر  ي ي عب هللاي، يلأ نسُع ل:ا اللباَة يرونَه يف الد 

، يلأ مي،نُع ل:ه يََُرا مي،نُع ل:ه يََُرا يلأ م ، يل    ال ي يُق بهي ل:ه يََُرا  ب انَُه وتلاا. ،نل   يف حقري الرا ري
 

 القارأ: 
َته  بومانِ    وكذاَك قل نا ما لفعِلَك حكمٌة   ِمن أجِلها  صَّص 

م نسََُع احلِ ََ ي يف لفلالََيهي تلََاا، وملََ  ذلَََك لنََاه يسلََُل مََا يسلََُل ال حلِ ََ  ، خ َََق الشــيخ:   ََالَك مََب ل ََواِلي
ب ل َََلي  َََاا، وهللاُ تلَََاا وهللاُ ال ََا واتي وا  َذ وخ ََََق اإن َََاَ: ال حلِ  َََ  ،  :ا احلِ ََََ  ت،ضَََ اُب احلا ََََ  مَََي

َي ا شَيا ي ال حلِ َ   في َزُم  تلاا  أٌّ،   ا يزع وَ:، وهو  َأٌّ لَِب يَؤوُل  َوُِلم إا ل:ا هللَا   َُق مَا   َُق ا َ
ا  نََ ل:ه يََََََِوَ: عب ََََََُ ا بََيَه َ هَذ َومَََََََ َ اَواتي َوا ه ا ال ََََََا نَََََََ ا َخَ اه نَي  ََومَََََََ ا اَلعيبََََََي قري 38ُأ َََََََ حلَََََََه ا إيالا ابي َنامهَََََََُ ا َخَ اه  ( مَََََََ

َنا اَل تَُرهَ لَُوَ: و اَل تلااه [، 39-38]الدخا:ه ُِمه إيلَيَه َناُ مه َعبََ ُا َولَنا َا َخَ اه ُ،مه لَّنا بَه فَ ذا  َاَ: [، 115]ا ؤمنَو:ه َلََفَ  ي
ا، تلَََاا هللاُ عَََ  ا وللبَََُ ُه عب َََُ ََُل ال حلِ َََ    َََاَ: فل َََُ ا يسلَ نََََ ا َخَ اه ب ذلََََك، وهللاُ ل بََََ  احلَََقا ونسَََ  الباََََِل ََومََََ

ا اَلعيبَينَي   نََُأ ََ ا بََيَه َ هَذ َومََ َ اَواتي َوا ه م ل:ا لفلالََُه لي ََ ه إالا 38ال َا قري  ومضَ وُ: ل َواِلي حلََه َنامهََُا إيالا ابي ا َخَ اه ( مََ
َي ا شيا ي، يلأ شاَ  ه َي ا شيا ي ال حلِ   ، بل ا   اا فسلَ ُه.ا 
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 القارأ: 
َته  بومانِ    وكذاَك قل نا ما لفعِلَك حكمٌة   ِمن أجِلهـا  صَّص 
  َ  ِمثًق على ِمثلٍّ بق رجحانِ    ما هَّ غي  مشيئةٍّ قد رَجَّح 

َُ ا شَيا ي ال حلِ َ  ، وهَاا يَؤوُل إا مَا يَؤوُل إليَ الشيخ:  ب ل:ا هللاُ ا  ،لاُ:، ياوُله ما َ}ا إالا ا شَيا ، مَ هي مَي
.  لفلاَِلا ال مل  ِلا وال حِ َ  فيأا، ف،ؤوُل إا اللبثي وال ال ي

 
 القارأ: 

 ليَس   بوصفٍّ قاَم نلرَّمحنِ   لكن  منَّا َمـــــــن يقول  بكمةٍّ 
ا هَع تلَوةُ الشيخ:  إا م؛َ   ي  وهَم ا ل،زلَُ ، ا ل،زلَُ  ي ب،َوَ: احلِ ََ  هللي لِناأَا لي ََ ه ةَسُ  لَه  اة َُ  بَه، وإَّنَا

، وِلاا  اَله ولِب مناا َمب ياوُل  اا، لعدي البي َ   ا خ و ي
 القارأ: 

 ليَس   بوصفٍّ قاَم نلرَّمحنِ   لكن  منَّا َمـــــــن يقول  بكمةٍّ 
يف احلايا ي يؤوُل إا ل:ا هاهي احلِ َ  ميب نويي اللا ب ي، و وُ: الشاع ي يرتتاُ  ع يهي  اا، ما ي زُم ل:ه وهاا الشيخ: 

ب ي بََُ  اللا بَََ  الم  ُم هََاهي يُلََرباُ عنأََا بََالمي اللا بََ ي، فأََؤال ي نسََاُه احلِ ََ ي مََنأم مَََ ، والََالا يََِوَ: ما؛ََوُةا ل ساعََلي
ه  ُدو ا َفَاله،َََاطَََ اللا بََ ، م ََُل  ََولي وَ: ِلَََُمه عَََ وهَ: ليَيََُِ م مََا ال،اطََُوُه ِلََاهي الغايََ ي، [، 8]الا؛ََ ه ُه آُل فيرهعَََ مل ََوم  ل ََا

ُِوَ: َِلُمه َعُدو ا َوَحَزُ  لِب هاا مآُل ا مري، هاا هو ا آُل  ُم الم اللا ب ي.[، 8]الا؛ ه َليَي  ُت  ا  الالا
 

 القارأ: 
ََت ه  عقول نا هذا   وعقول  أ ياخٍّ ذوي ِعرفانِ    وقل نا ما اقت

أم فل يأ ََا ا لََواُل يف الشــيخ:  م ياولََوَ: مََا تا،ضََيهي عاََوُِلم ومََا تا،ضََيهي آ اُ  شََيوخي م ل ََا ب ْج ََ ي لةََوِلي هََاا مََي
. م ال ع   ن؛وصي الوحعي  اع،ااةاعي

 القارأ: 
 لوحَينِي تنسلخ وا ِمن اْلميانِ ـِر ا   قــــــــــال وا لنا   أت ذ وا بظواهـ 
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م ل:ا شََيوَخأم  ََاُلواهالشــيخ:  ا ن؛ََوص  ت،ضََ اُب لو  يلََأ هََاا مضََ وُ:  ََوِلي ل   ََا ال أتخََُاوا بن؛ََوصي الََوحعي
، فَال أتخَُاوا بظَواهري الن ؛َوصي ف،ن َ ُخوا  ه  سَر  ، ال،اشَبيُه، تشَبيُه هللاي ف اَي تدل  قاهرُهَا ال،اشَبيُه الَاا  هَو  سَر 

أم  تباعيأم، نلم لعده مب  ، فأاه وةياُ  شيوخي  . الوا لنا اإميا:ي والدرييبي احلقري
 

 القارأ: 
 ـِر الوحَينِي تنسلخ وا ِمن اْلميانِ    قــــــــــال وا لنا   أت ذ وا بظواهـ 
 أو فاقبلـــــــــــوا آراَ عقـــــــــل فقن   بل فكِّروا بعقوِلكم إن  ئتم  

ِم.نلم، اعالشيخ:   ، ُدوا في ا تل،ادونَه يف هللاي ب،سِ ي م لو برل ي شيوخي
 القارأ: 

  ــــــــــارٍّ و   ـــــــــربٍّ و  قرآنِ    فألجِل هذا   َنكِّم  لفَظ آ 
 معوولٌة عن مقتَى الربهانِ    إذ  كــــــــــــــــــــلي تلَك أدلٌَّة لفظيٌَّة 

ا لةلَا   لسظيَا   ال تسيَُد الاطََع، ملزولَ   عَب ما،ضَ  هاا  بَق تاريرُُه،  بَق تاالشيخ:  ، ل ا م يف الن ؛وصي ريُر  وِلي
 الربها:ي ال تسيُد الاطَع واليانَي.

 القارأ: قاَل رمَحه  هللا  تعاىل: فصٌل:
 ماِن ِمن غيـــــــــــــِر اريــــــــفٍّ و  كت  واآل ريــــــــــــــَن أَتوا مبـــــــــا قد قاَله  

 هاا شروي  يف  وا ي لهلي ال  نا ي واي اع ي احملِ ني لِ،ا ي هللاي و نا ي   وليهي، لعده ف؛لالشيخ: 
 القارأ: فصٌل:

 ِمن غيـــــــــــــِر اريــــــــفٍّ و  كتماِن   واآل ريــــــــــــــَن أَتوا مبـــــــــا قد قاَله  
 ـِن الـــــــــــوحَينِي نَ بـــــاِر والقرآنِ   ـــــــنا عقيدتَــــــــــنا عـ قالـ ــــــــــوا تلقَّي ـــــــ

 ـل  ا  تقِف وظني ذي ادسبانِ   فادكم  ما حكَما بِه   رأى أهـ 
 يلأ احلُِم عنَد  ما حَِ ا بهي الارآُ: وال  ناُ ، ال ما  اَله فال:  لو ف ،ا: ، فاحلِمُ الشيخ: 
 القارأ: 

 ـل  ا  تقِف وظني ذي ادسبانِ   ادكم  ما حكَما بِه   رأى أهـ ف
يِن َن  ٌ هم أحــــــــــداث  هذا الدِّ  قٌَة َصــــــــــــِل طهـــــــــــارِة اْلميانِ   آرا
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، اب حَََدا ي الَََاذ ابَََُب الشـــيخ:  الرينَي يشَََبريُأأا ابحلََََد ي الاَََيريمي يف هَََاهي ا بيَََاتي يشَََبريُه ل َََواَل ا بط َََنَي وآ اَ  الضَََا
ب  ، وهاا ي،اضُح في ا تاداَم مَي َُ لةَل اإميا:ي َُ الوضوَ ، فأاهي لحدا   تنا َُ الوضوَ ، ا حداُ  الاذ تنا تنا

، فأَو ََُاا يشََبريُأأا اب حََدا ي   َولي ايربيََا ي وا ر اََ ي وا لطري َ ي، أا لوميَا:ي ومنا ضََ،يأا لوميََا:ي تاََداَم إيضََاُق ناضََي
ه لو  ، حَّتا  د ياوُل الااةُل إ:ا هاا لو فال: جَُهديُ  مَب ف َي َُ الوضوَ ، والِالُم البيُث ُيشباُه ابحلد ي الاذ تنا

 .رجي الاا ي والغاةطي و]....[ نلم لعدي البي َ بس يه جدُ ، تشبيُأا ل اولي البيثي ابحلد ي الا جي مب ا
 

 القارأ: 
يِن َن  ٌ هم أحــــــــــداث  هذا الدِّ  قٌَة َصــــــــــــِل طهـــــــــــارِة اْلميانِ   آرا
ِ  املقاعِد أيَن تلَك  ٌ هم ريـــــــ انِ   آرا ِ  ِمــــــــــــن َروٍّْ وِمــــــــــــن َر  الّرِي

َد ذلََك هََاا أت الشــيخ:  ، ل ََا ا لحََداُ    ضََ    ةََلي ِأََا هي اإميََا:ي ُد  ََا  ََاَل ل ََا ، يؤ ََري يََد  ل ََاا   ب َََه ل بيََ ي
ب،شبيأيأا ابلراواةحي البي  ي الا   ي مب ا ااعدي وهاا احلد    ا  اَل لبو هريرَه  ا  يَله ما احلدُ ا  َاَله ف َا   

هي  ُ -لو ضَََرا  ، يف تس َََ ي  ولَََي َََ امَ ةََََ ا  اَّللا هي َو َ ََه ََُهه مَََا   ال يابَََُل هللاُ ةَََالَه لحَََدي م إذا لحَََدَ (ه -َعَ يَ َََل لَ  يَ
احلَدُ ا  َاَله ف َا   لو ضَرا  ، فَابُب الاَيريمي يو ََُل يف هَاا ويؤ َريُد ل:ا هَاهي ا  اَ  وهَاهي ا  َواَل لحَدا     ضََ   

، }ا يؤ ريُد ذلك ب،شبيأيأا اا  ر  ، نلم لعدي البيَ . ةلي الطاأا هي ِأا هي اإميا:ي  ُج مب اإن ا:ي ميب الررييحي
 

 القارأ: 
يِن َن  ٌ هم أحــــــــــداث  هذا الدِّ  قٌَة َصــــــــــــِل طهـــــــــــارِة اْلميانِ   آرا
ِ  املقاعِد أيَن تلَك  ٌ هم ريـــــــ انِ   آرا ِ  ِمــــــــــــن َروٍّْ وِمــــــــــــن َر  الّرِي

ب ويشبري  الشيخ: ، ليََب  يَُح ا ااعَدي مَي َه مَب  ،َا ي هللاي و َنا ي   َوليه ابلَراوقي والراجَا:ي ُه يف ا اابَلي ا  َواَل ا  َ، دا
َي اللاَولي وا فَِا ي وا ذهَا:ي الَاذ ال  َه مب م ا ليَب هاا مب هااا فيشبريُه ا  اَ  ا ب،دعَ  ا  ، دا الراوقي والراجا:ي

َه مَب  ،َا ي هللاي و َنا ي   َوليه ة َ  ِلا ابلوحعي يش  بريُأأا بريح ا ااعد ويف ماابلي ذلك يشبريُه االع،اَاةاتي ا  َ، دا
ا ، فكيَب  يُح ا ااعدي مب الراوقي والراجا:ي  ابلراوقي والراجا:ي

 
 القارأ: 

 ِمن فوِا عرِ َك اي عظيَم الشَّانِ   قالـ ـــــــــــــوا وأنَ  رقيب نا و هيد َن 
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نا ي ا  ب،َََنَي ل؛َََساتي الَََرا ري  َََب انَه وتلَََاا وع َََوريه لشـــيخ: ا ، لهَََُل ال َََ  ب ْج َََ ي اع،اَََاةاتي لهَََلي اإ بَََاتي هَََاا مَََي
ه، ا َ: هو يلرُذ ل واَِلم.  وا ،واةيه ع   عرشي

 القارأ: 
 وضقلةٍّ أو إفِك ذي َتانِ   إَنَّ أبي نـــــــــــــــا أن  نديــــــــــــَن ببدعةٍّ 

 َمن قـــد أَتَن عنَك نلفرقانِ   ــــــــــن  مبــــــا قد قل َته  أو قاَله  لكــــ
ا عوالهنا ع   ما   هَ،ه لو  اَله   وُلَك، ولبيهنا ل:ه نديَب بديبي لولاك لهلي البدع ي والضاالل ي.الشيخ:   ياوُل إَّنا
 القارأ: 

 وضقلةٍّ أو إفِك ذي َتانِ   عةٍّ إَنَّ أبي نـــــــــــــــا أن  نديــــــــــــَن ببد
 َمن قـــد أَتَن عنَك نلفرقانِ   لكــــــــــــــن  مبــــــا قد قل َته  أو قاَله  

 ال اأما ةلري و  ريمه ع يهي الشيخ: 
 القارأ: 

 ِج النَّاِس لألنصاِر واَعوانِ   ولــــــــــــذاَك فارق ناهم حنَي احتيا 
ب ل َلي ذلَ الشــيخ:  ك فا  هنَا هَؤال ي النَاا  وتسَراةه  عَنأم وفا  هنَاهم مََع حا ،ينَا إا ملَاون،يأم يف شَؤو:ي يلَأ مَي

ب عنََديَك ا  بانََا، وهََاا هََو الوا ََُ  ع ََ  اللبََدي ل:ه  ا مََا  ََاَ   مََي نيا فََن ُب فا  هنََاهم لزومََُ احليََاهي ويف شََؤو:ي الََد 
ا لِ،َََا ي هللاي و َََنا ي   َََ  اُ   ِي َََُ ا ولةَََ ا  ا فَََِا ي وا َََااه ي يسَََا َ  مَََا ع يَََهي النَََا ا وتبلَََُ وليهي وال يَََِوُ: ذنبَََُ

. ُه مب اِلدا والدرييبي احلقري  الباِ  ي، بل ع يهي ل:ه ي، يَاَز اا لعطاُه هللاُ ولمدا
 

 القارأ: 
 ِج النَّاِس لألنصـــــــاِر واَعوانِ   ولــــــــــــذاَك فارق ناهم حنَي احتيا 
 هــــــــــــذا ونطمع  منَك نلغفرانِ   نا كيــق نصَي مصيَهم يف يومِ 

ــــــــذي منَّا أحقي ِبمِنِه  َ  لنفِسَك اي أ ا العرفانِ   فَمـــــــــن الَـّ  فا 
ب هللايا الََاا   -بلَََد ملرفََ ي  ََوا ي هََؤال  وهََؤال -ا َ: ياََوُله لي أََا اللا ََُل الشــيخ:  ب هَََو ا حََق  اب مََبي مََي مَََ

ا يََََوَم الا ََُ هيه أييت آمنََ ََُ  إا  ولََََي ه يشََ ََ ي،  كنََََا َََ ي يامََ وهَم الهايَيامََ ا يََََََ ََُ نََ به أَيهيتي آمي َََ ه  لَمه مَََََ ا ي خََ به يَُ هاَََََ  يفي النََََا َََ  َلََف ََ
أم، [، 40]ف؛  ه م وعاولي لشَياخي م يف هللاي ع   عاوِلي َمب ا حق  اب مبي هللا، لهو السريُق الاايب عوالوا يف عايدعي

 َل يف اع،ااةيهي يف  بريهي ع   وحييهي وما  اَ  مب عنديهي.لم ا حق  اب مبي َمب عوا 
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 القارأ: 

ــــــــذي منَّا أحقي ِبمِنِه  َ  لنفِســــــــــَك اي أ ا العرفانِ   فَمـــــــــن الَـّ  فا 
َ  َنن  وأنتم    يف موقِف الَعرِض العظيِم الشَّانِ     بـــــــــــــــــدَّ أن  نلقا

اَ  اَّللاي هللاُ ل ََرُب، هللاُ ل ََرُب، ذلََك يََوُم ال،اال ََع، البََدا ل:ه ن اََاُه  ََب انَه وتلََاا، الشــيخ:  و لياَََ اَ: يََره ََُ به  َََ  َمَََ
 لولاك ير وَ: لااَ  هللاي، فال ريااُ  البدا منُه، الِل  ي ا   باُه.[، 5]اللنِبوته
 القارأ: 

 ولديـــــــــــِه َقطًعا َنن  خمتصمانِ   ــــاَك يسألـ ــــــــنا مجيـًعا ربـيـــــنا وهنــ
ًَا كـــــــــذا فأم ام ــــــــــنا الوحيانِ   فنقول  قل ـــــــَ  كــــــذا وقاَل نبيينا   أيــ
 َنن  العبيد  وأنَ  ذو اْلحسانِ   فافعل  بنا مـــا أنَ  أهٌل بعَد ذا 

 أم تعــــــــدلوَن على جـــــــوابٍّ ،نِ   روَن على جــوابٍّ مثِل ذا أفتقد
م ع   خالفيه.الشيخ:   لي أا ا لطري ُ  ا خالسوَ:ه هل ت ،طيلوَ: ل: جتيبوا م َل  وابيناا ال، ال ميُِبل   ا
 القارأ: 

 أم تعــــــــدلوَن على جـــــــوابٍّ ،نِ   أفتقدروَن عـلى جــوابٍّ مثِل ذا 
 بل فيـــــــِه قل ــــــــنا مثَل قوِل فقنِ   مــــــــا فيِه قـــــــاَل هللا  قاَل رسول ه  

، هَل تاَد وَ: ل:ه جتيبَوا م ََل  وابينَا، لم تلَدلوَ: إا  َوا     ا الشيخ:  هاا عوة  بلَد ال،اس؛َيلي إا اإْجَالي
"وهو ما  را َ  ، نلم "لم تلدلوَ: إا  وا    :ي  ُه في ا  بَق ويارري ُُه يف هاا البي ي

 
 القارأ: 

 بل فيـــــــِه قل ــــــــنا مثَل قوِل فقنِ   مــــــــا فيـــِه قـــــــاَل هللا  قاَل رسول ه  
ـــــــــــــا وزَنَّ الو   وهــــــَو الَّذي أدَّت  إليـــــــِه عقول نا   حـــــــــــــَي نمليوانِ َلمَّ
 فامَــــــــوا عليِه اي ذوي العرفانِ   إن  كاَن ذلكم اْلواب  خملًِّصا 

م  َيِوُ: الشيخ:  ب عَاا ي هللاي فامضَوا ع يَهي، امضَوا إ:ه  َاَ:  َوابُِ م فيَهي خت َي     ري؛َُِم مَي إ:ه  اَ:  وابُِ
 ا ريُ؛ا فامضوا ع يهي واباوا ع   حاليه.

 القارأ: 
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 إ َّ العناد  ومركـــــــــــب  اخلذ نِ    ما بعــــَد البيــــــــــاِن ملنصفٍّ َت ِ 
، إالا ل:ه ير ََ  مو ََف الشيخ:  يلأ بلَد هاا البيا:ي واإيضَاقي وال،اس؛َيلي مَا باََع ل  نري؛َفي إالا ل:ه يلَوَة ل  َقري

، نلم نهللي   اللناةي واإةرا ي وال،ال؛  ي
 القارأ: 

 إ َّ العناد  ومركـــــــــــب  اخلذ نِ   ما بعــــَد البيــــــــــاِن ملنصفٍّ  َت ِ 
 لعوُذ ابهللي الشيخ: 

 القارأ: قاَل رمَحه  هللا : فصلٌ 
م  ل  بط نَي!الشيخ:  م ، مس ي ، ال إله إالا هللا وحَده ال شريَك له،  الم  عجي   مس ي  ح ُبَك، ا رله  الَم الشايخي

ْ  القارأ: قالَ  ار ن مشــاهِد -رمحــَه  هللا  تعــاىل- الشــَّ : ي صــوِّر  لنــا املءلّــِف  يف هــذَِ اَبيــاِت الرَّائعــِة مشــهًدا مــِ
يــوِم القيامــِة حــنَي ُمــع  هللا  املتخاصــمنَي فيــِه لــيحكَم بيــَنهم فيمــا كــان وا فيــِه  تلفــوَنا هنالــَك يظهــر  ادــقي 

ِة بـــررًة مكـــ  ِه إىل العـــذاِب ويعلــو ويـــذهب  ِبصـــحاِبِه إىل اْلنـــَّ رَّمنَيا ويســـفل  الباطـــل  و ـــوي ويـــذهب  ِبتباعـــِ
املهنِيا فيقول  سل  هذا املعطَِّل اْلاحَد لصفاِت ربِّ العــاملنَيا مــاذا يكــون  جوابــ َك عنــَد مــا َتتمــع  الفئتــاِن 

 املختصمتاِن عنَد هللِا.
ا وقالــَ   عليــِه مــا   تعلــم ا وعوَّلــَ   يف ذلــَك أمَّا  ــِّ إحدا ا وهَي فئة  التَّعطيِل واْلنكاِر فقد كذَب   علــى َر

ًة  ن زن ِت اَذهــاِن واَفكــاِرا ومســَّ   ذلــَك د ئــَل عقليــَّ   علــى القــرآِن واآل،ِرا بــل علــى مــا عنــَدها مــِ
ن الكتـــابِ  ِة مــــِ َر ن تلــــَك وقـــدََّمت ها علــــى النيصـــوِص الصــــَّ ا أوىل نســــِم الربهـــاِن مــــِ نَِّةا وزعمـــَ   أَّنــــَّ  والســــي

ــذا تــراهم إذا  ا فق تفيد  إ َّ غلبَة ظنٍّّ   يغــه يف نِب ا عتقــاِدا ْو ا يقينيٌَّةا وأمَّا النيصوص  النيصوِص؛ ََّنَّ
م إمَّا أن  يءوِّ  لــ وا الــنَََّّّ مبــا يصــرف ه  عــن هــذا الظَــّاهِر تعارَض ظاهر  النََِّّّ مَع ما يوعمونَه  قواطَع عقليًَّةا فإَّنَّ

 إىل معىًن آ َر يكون  موافًقا ملا حكَم بِه العقل .
 وإمَّا أن  يفوِّض وا يف معىن النََِّّّ فيقولوا   نعلم  املراَد بِها وإن  كنَّا نعلم  أنَّ هذا الظَّاهَر غي  مرادٍّ.

ا يــوَم ا ا كانــَ   تقــوم  عليــِه ِبنَــّه  لــيَس دا ــَل هــذا العــاِ  و  وكذلَك َتيب  هذَِ الفئة  اْلاحــدة  رمبــَّ لقيامــِة ِبَّنــَّ
ــِه ادلــول  يف  ــَّه    ُــوز  علي ا مــنهم أن ـِـِها زعمــً ه ا وأنَّ العــرَش  لــٌو منــه ا فهــو لــيَس فــوَا العــرِش بذات  ارجــَ

ــيَس هــَو املــتكلِّم  ن ــَّه  ل ن  صــائَِّ اَجســاِما وِبن ــَدهم مــِ ــَك عن ــِه املكــاِنا َنَّ ذل لقــرآِنا إذ    ُــوز  علي
ا هَو قول  رسوِلِه  ا بل إَّنَّ ِه تشــريًفا -َصلَّى اّللَّ  َعَلي ِه َوَسلَّمَ -ادرف  والصَّوت  ا نسَبه  ســبحانَه  إىل نفســِ ا وإَّنَّ

ــذل ِ  ب حي َْ ادــدي   الصــَّ ــدينياا كمــا صــرَّ َِ ال ــول  كــلَّ ليلــةٍّ إىل مســا ــَّه    ين ــِِها وِبن ا لقارئ ــه  وتعظيمــً َكا َنَّ ل
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ن نِب أوىل   يكــون  لــه  يــداِنا  ن صــفاِت اَجســاِما وِبنَــّه  لــيَس لــه  وجــٌه و  مســٌع و  بصــٌرا ومــِ النيووَل مــِ
ٌيَته  نَبصاِر مستحيلٌة يف هذَِ الدينيا ويف اآل ــرِةا إذ    جهــَة لــه ا ومــا   يكــون  يف جهــةٍّ   متكــن   وِبنَّ ر

ٌيت ه ا وِبنَّه  ليَس َفعا ِلِه حكمٌة ت فَعل  ِمن أجِلهاا و صَِّّ  كلَّ فعلٍّ منها بومانــِِه بســبِبهاا بــل لــيَس هنــاَك ر
ٍِّ دوَن أن  يكـــوَن يف أحـــِد ا مـــا يقتَـــي  ِ  أحـــَد املتســـاوينِي علـــى اآل ـــِر بـــق مـــرجِّ إ َّ جمـــرَّد  مشـــيئةٍّ تـــرجِّ

 رجحانَه  وتعليَق املشيئِة بِه.
ُعل هــا صــفًة قائمــًة بذاتــِِه ســبحانَه ا بــل ُعل هــا قائمــًة نملفعــوِلا وَتيــب  ومنهم َمن يثب   ادكمــَةا لكــن    

ن  ــيوِ نا الَــّذيَن كنــَّا َ  مــِ َن ََت ه  عقول ناا ومبــا أ ــذ  نا عليها مبا اقت ا ِبنَّنا إَّنَّا حكم  ًَا هذَِ الفئَة الباغيَة رمبَّ  أي
نَِّة نظــني فــيهم التَّحقيــَق والعرفــاَنا والــَّذيَن كــان وا َــذِّر  ن الكتــاِب والســي ن اَ ــِذ بظــواهِر الــوحَينِي مــِ ونَنا مــِ

ع  فيهــا إ َّ إىل حكــِم العقــِل فيقولــوَن  ويروَن ذلَك  روًجا ِمن ربقِة اْلمياِنا ويوعموَن لنا أنَّ العقائَد   ي رجــَ
ذا الَّذي قال وَ  لنا   َنكِّم  لنا فكِّر وا بعقوِلكم وإ َّ فقلِّد وا يف عقيدِتكم َمن سبَقكم ِمن العققَِا فألجِل ه

ا جري نا مَعهم فيما أسَّس وَ  لنا ِمن إفكٍّ وِمن َتاِن. ا وإَّنَّ  يف عقيدتِنا لفَظ آ،رٍّ و  أ بارٍّ و  قرآنٍّ
م سليمًة عقائد هم ِمن أدراِن التَّعطيلِ  ا فقد أَتوا إىل رَِّ  وقاَل رمَحه  هللا  تعاىل: وأمَّا اآل روَن وهم أهل  ادقِّ
ن غــِي اريــفٍّ لــه  عــن أصــِل وضــِعِها و  صــرفٍّ لــه  عــن  واْلداِدا   يتَّبع وا فيها إ َّ ما قاَله  هــَو ســبحانَه ا مــِ
ن  ا تلقَّي نــا عقيــدتَنا عــن الــوحَينِي مــِ م: إَّنــَّ َْ م حــنَي ســأ ا قــال وا لــرَِّ ن غــِي مــا جحــدٍّ لــه  و  كتمــانٍّ ظــاهِرَِا ومــِ

ديِننا كلِِّها فق حكَم عنَدَن إ َّ ْماا و  مرجَع إ َّ إليهما فق نقدم  عليهما  القرآِن واَ باِرا فهما مصدر  
قوَل أحدٍّ و  رأيَه  و  نعارض  حكَمهما بقَيِة عقــلٍّ و  غــِيَِ و  نعــدل  عنهمــا إىل رأِي هــء َِ املختلفــنَي 

ٌل عــن ادــقِّ  قَّ م علــى  ــيٍَّ وهــم ضــ  يِن إفســاَد  املَــطربنَي الــَّذيَن َســبوَن أَّنــَّ ٌ هــم مفســدٌة للــدِّ املبــنِيا آرا
ٌ هــم أصــَل طهــارِة  ريَن فكمــا يــنقل  ادــدث  الطَّهــارَة اداصــلَة نلوضــوَِ تــنقل  آرا ادــدِث لطهــارِة املتطهــِّ

ََ بــِه الوحيــ  ِ  املنِتنــة  ِمَــّا جــا بِرا فــأيَن تلــَك الــّرِي َيراِط اخلارَجنِي ِمن الدي َِ وال ن اْلمياِن فهَي كهذا الف سا اِن مــِ
م كذلَك أنَ  كن َ  الرَّقيَب علينا ِمن فوِا عرِ َك تســمع نا وتــراَن وتعلــم   ا وقاَل أهل  ادقِّ لرَِّ انٍّ َروٍّْ وَر
ق ِت أو  ن أمــِرَن. فأنــَ  تعلــم  أَنَّ قــد أبي نــا أن  نــديَن نلبــدِ  والَــَّ ٌَ مــِ ســرََّن وعقنيَتنــا    فــى عليــَك  ــي

ه  أنــَ  يف كتابـِـَك ادكــيِما أو قالــَه  نقــوَل بقــوِل اَفــَّاكنَي ذ وي البهتــاِن واْلهــا ِتا بــل   نقــل  إ َّ مبــا قل تــَ
ٌد  لَّمَ -رســول َك همــَّ ِه َوســَ ــ  لَّى اّللَّ  َعَلي ــَد أَّنلــةٍّ و  نــركن  إىل هــء َِ  -صــَ ــَك قي ــه    نت ــاوز  ذل َِّ عن فيمــا صــ

ا إىل اَنصــاِر واَعــواِن. وإَنَّ  شــي نا أن  َتــرَّ علينــا املبتدعــِة بــل عادي نــاهم فيــَك وفارق نــاهم رغــَم احتياِجنــ 
 صحبت هم أن  نصَي إىل ما صار وا إليِه ِمن ذلَّةٍّ وهوانٍّ يف يومٍّ نطمع  منَك فيِه نلغفراِن. 
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نا عنَد نصوِص الوحَينِي واستَأ َن بنو  ِر اا وقاَل رمَحه  هللا  تعاىل: يعه إذا كنَّا َنن  معشَر أهِل ادقِّ قد وقف 
ََكــم ِظهــرايا  ت م أنــتم معشــَر أهــِل التَّعطيــِل قــد عــول ت م هــذَِ النيصــوَص وجعل ت موهــا ورا مــا وكنـــ  و  نقل  إ َّ بقوِْ
وعوَّل ت م على عقوِلكم وحَدها وجعل ت م ْا ادكَم فيما ي ثَب   وي نَفىا و  ترفع وا نلوحِي رأًساا فَمن أحقي منَّا 

 ه  آمًنا يوَم القيامِة.ومنكم أن  ُيَت ربَّ 
َ  كلي عاقلٍّ لنفِسِه ما يعتقد  أنَّ فيِه ْناتــَه   وإذا ظهَر ادقي على جليَِّتِه ونَن الفرا  اْائل  بيَننا وبيَنكم فليخ
ِب ِمن عذاِب هللِاا فإنَّنا   بدَّ مققوَ  َنن  وأنتم يف مشهِد يومٍّ عظيمٍّ يوَم يوقف نــا بــنَي يديــِه للعــرِض وادســا

ا َنــن   َ  أمــَّ َ  ويقــول  كــلم منــَّا مــا كــاَن يــدين  بــِه ويعتقــد  َ  ْــذا اليــوِما فنختصــم  عنــَد ا قــدَّم نا ا عمــَّ فيســأل نا مجيعــً
َ  يف كتابــَِك كــذا فاتَّبع نــاا وقــاَل نبيينــا  لَّمَ -فنقــول  لــه  ســبحانَه : إنــََّك قلــ  ِه َوســَ ــ  لَّى اّللَّ  َعَلي ا كــذا  -صــَ أيَــً

ن فأطع نا قد جعل   نا الوحَي إماَمنا وقدوتَناا وقد قدَّم نا عليَك وأنَ  ربم كرٌَي فافعل  بنــا مــا أنــَ  أهــٌل لــه  مــِ
الكرِم واْلوِد فنحن  العبيد  وأنَ  الرَّبي ذو الفَِل واْلحساِن ولكنَّكم لن تقدروا على مثِل هــذا اْلــواِب 

َاٌف نتِّباِ  مــا قالــَه  هللا  ورســول ه  بل ست دوَن أنفَسكم مَطّرِيَن للعدوِل عنه  إىل جوابٍّ آ رَ   ليَس فيِه اع
بل ستقولوَن لربِّكم حنَي يسأل كم قل نا مثَل ما قاَله  فقٌن أو فقٌنا ِمَّا اهتدي نا إليِه بعقولِنا حنَي وزَنَّ الوحَي 

َِ بــِه يف هــذا اتــاِلا فهــل تظنــيوَن أنَّ مثــَل هــذا اْلــوابِ  ِ  لقهتــدا َ    يصــل ا فرأي نــا ِ  أن  يكــوَن خملِّصــً  يصــل
َوَن أنَّه  لن يغَه عنكم  روى نقيٍّ.  لكم ِمن عذاِب هللِا؟ إن  كاَن ذلَك فاستمريوا عليِه وغًدا س

ت م إ َّ العنــاَد واللَّ اجــَة يف الباطــِل وتلــَك عقمــة  اخلــذ ِن  أمَّا َنن  فقد أعذر َن إلــيكم وبيـَّنــَّا لكــم ادــقَّ فــأبيـ 
 طاِن.ونفخة  الشَّي
 ان،أ االشيخ: 
 ان،أ القارأ: 
ال إله إالا هللا وحَده ال شريَك له له ا  ُك ولَه احل َُد، ال إلَه إالا هللا وحََده ال شَريَك لَه لَُه ا  َُك ولَه الشيخ: 
 احل ُد.
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 : اَسئلة
ٌيِة مبهم عنَد أهِل البدِ  على نفِي اْلهِة؟1السءال  : هل نفي  الري

َُ اْلواب:  َ ع يهي، نسُع الر  ي ي مبَأٌّ ع َ  لةَول  منأَا نسَُع ايأَ ي، منأَا نسَُع ايأَ ي، ومنأَا نسَُع هاا بل ما ُبأي
هي، ياولوَ: الر  يُ  ال تُ،؛واُ  إالا  ا هو   م  واي ُم ميب شكنيهي ل:ه يِوَ: مر ابُ  هي،  ونُُه  اةُ ا بنس ي  ا.الايامي بنس ي

ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ 
: هل أهل  البدِ    ُ ذوَن بظــواهِر النيصــوِص إ َّ بعــَد تطبيــِق قــانوِن الــرَّازي عليهــا الَــّذي تقــدََّم 2السءال
َ ؟  ذكر 

ــواب:  ََم  اْلـ ََرااال  لو   ا أَ ُه الَ َََ ََا  الَ وا مَ ََُ ََوا   ِبَااَ َ  ، ديي ال يلوريلَََوَ: يف ةَََساتي هللاي ع َََ  الن ؛َََوصي ََي َََل البَ  إ:ا لهَ
، ول:ا الن ؛َََوَص ال تسيَََُد إالا الظَََابا، }ا إ:ا   يطبرياَََوُه، ا أَََم  إ:ا هَََاا لمَََر  م َََ،ارٌّ عنََََدهمه إ:ا ا لَََواَل ع َََ  اللاَََلي

 عنَدهم هَو ال،اشبيُه.قواهَرها عنَدهم، قاهرُها 
ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ 

 : قول  النَّاظِم: "فنقول  قل َ  كذا" َمن املقصود  هنا؟3السءال
هاا مض وُ: ل:ا..، ياولوَ:   هَ   اا  اِبوَ: هللَا  ب انَُه وتلاا، يلأ لنَ    َهَ  إنَاَك م َ،و   يلأاْلواب: 

ع   اللرشي ولناَك   هَ   اا يف  الميَك  ب انَُه وتلاا، هاا يف  وا ي ا  ب،نَي لَر ري اللَا نَي حَنَي ي َكُِلم عَب 
م فيهي واع،ااةيهم فيهي.   وِلي

ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ 
َرى فــق 4السءال نِي َنَــّه  إذا كــاَن يـــ  : قول  اَ اعرِة: "يـ َرى   يف اْلهِة" أليَس يتَمَّن  اْلمَع بــنَي النَّقيَــَ

 بدَّ أن  يكوَن يف جهةٍّ؟
.اْلواب:   إالا ]ابل،اك يد[، إالا ي،ض اُب اي َع بنَي الناايضنيي، وِلاا  اَ: إ باُعم ل ر  ي ي  ال إ بات 

ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ 
 : ما مذهب  الفقسفِة يف اْلهِة؟5السءال

، وحيناََا  ال يََِوُ: هللاُ اْلــواب:  ساتي م ينسََوَ: ْجيَََع ال؛ََري م ال ي ب،ََوَ: هللي  أََُ ، الََاا  يظأََُر ل ََا الََاا  يظأََُر ل ََا
م،نا ب  ، ماهُ  ا ،ِ ري نَي وايأ يا ي وا ل،زل ي تلاا مو وُةا يف  أ   ميب ايأاتي الل و لو   ه، فأاه ا ااهُ  

 م ،َ دٌّ مب لفِا ي السال س ي.
ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ 
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َِا وهــل ُــب  التمــاس  العــذِر لــه  بعــذرِ 6السءال َِ الفقهــا بب  الَــّذي أوقــَع أن حنيفــَة يف إرجــا  أهــِل : مــا الســَّ
 اْلمياِن؟

بأاُت الََاذ عرضَََ ه لََُه، يلََأ اع،اََاُةُه ل:ا اإميََاَ: هَََو ال،ا؛ََديُق، اْلــواب:  ا الشََ  نلََم ال، ََاُ  اللََا ي هَََع ةاة ََُ
ياولو: اإميَاُ:..، عنََدهم شَبأات  ياولَو: اإميَاُ: هَو ال،ا؛َديُق، وياولَو: اإميَاُ: يف ال  غَ ي هََو ال،ا؛َديُق، إذ: 

م عطََُف ا ع ََالي ع ََ  اإميََا:ي َإيالا الََااييَب َآَمنََُوا َوَع ي ََُوا اإميََاُ: يف ا ب شََبأاعي ريي هََو ال،ا؛ََديُق فاََط، ومََي لشََا
. ، ِلم شبأات  َاتي  ياولو:ه عطُف ا ع الي ع   اإميا:ي يدل  ع   ل:ا ا ع اَل ليَ  ه ميب اإميا:ي  ال؛ااحلي

ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ 
 : هل املشيئة  كونيٌَّة و رعيٌَّة كاْلرادِة أم كونيٌَّة فقط؟7السءال

 ال، ا شياُ  ال تنا ُم، ا شياُ   ونيا   فاط.اْلواب: 
ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ 

 : ما الفرا  بنَي اْلرادِة واملشيئِة؟8السءال
ا ت،ضَ اُب اإ اةُه الِونياُ  هَع ا شياُ ، لماا اإ اةُه الشارعياُ  فاْلواب:  ال تُس اُر اب شيا ي، بل تُس اُر ابحملبَا ي، لو ل َا

ََراة  ابإ اةهي  ََافري مَ ََُر الَِ رعيا ي، و سَ ََا ََا ي والشَ ََراة  ابإ اةهي الِونيَ ََاُ: ا َََؤمبي مَ ََا:ي ا َََؤمبي، إميَ ََا:ي يف إميَ َ ، فيج، لَ ََا  احملبَ
 الِونيا ي ال الشارعيا ي.

ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ 
 : يف عصِر ابِن القيِِّم ما هَو املذهب  السَّائد ا هل هم اَ اعرة  إىل جانِب املعتولِة وأهِل السينَِّة؟9السءال

ب إ  نلم ا اه ُ اْلواب:   ا شلر   هو الشااةُع ل  ُر ميب   يهي، وِلاا خ؛وُم ابَبي الاَيريمي وابَبي تي يََ  ل  َرُهم مَي
  ا شاعرهي.

ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ 
؟ 10السءال  : هل ت شرَ   العمرة  للمكِّيِّ

ب اْلــواب:  ََ هََاا ملروفََُا مََي َ  ليل، ََروا، لََي ب مََِا م  ر ََوَ: مََي ب هََد ي ال؛ََا اب ي ل ََا ال ُتشََرَُي،  نََاُه مََا  ََاَ: مََي
ُه عاةشَََُ ،  َََا ذ ََََرته ل را َََولي إ:ا ةَََواحبا َ  مَََا و َة إالا مَََا فلَ ،َََه ب مَََِا ا  َََاهَب ٍَََّجر  وع َََره  ع  يأَََم، الل َََرُه مَََي عي

ب لهَلي  ، لَِبه لَو فلََل ذلَك لحَد  مَي ، لمَر لخاها عبَد الرامحبي فكع َرها ميب ال،انليمي م ،ا ا  ، وهَع   أتتي إالا ٍّجر 
، وهَ  ب الل َرهي الطَاواُ  ابلبيَ ي ِريع  يطَوُ  ا ا؛َوُة مَي َ ، فال ننُِر ع يهي، لِبه ال يُر اُ  فيأا، يطوُ ، ا  ِا اا م
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ب ا ََِوا ي  ، هََاا يطََوُ   ََاا مََي ، فََ ذا خََرَج خََا ج  إا ال،انلََيمي ليل، َََر، وآخََُر يطََوُ  ابلبيََ ي عري ر  ل  ََِري م،ي ََري
 وهاا  و  ال يطوُ  إالا ل بوُعا واحُدا بلَدما ياهُ  ويلوُة.

ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ 
 ؟[116]املائدة: }تـَع َلم  َما يف نـَف ِسي َوَ  َأع َلم  َما يف نـَف ِسَك : ما تفسي  قوِل هللِا تعاىل: 11السءال

ر  يف نس عاْلواب:  ع  يلأ تل ُم ما ُل ي ، وال لع ُم ما ا ،ك رهَت لماا َتََلهَ ُم َما يفي نََسه ي ، هاا هَو مدلوُل ال اسملي
هي  ََب انُه وتلََاا، هللاُ ياََوُله  َ  بل  ََي هي واخ،؛؛ََه ُه بل  ََي ويُ  بََيهي نََسه ََُ ا تََُو ََه ُم مَََ اَ: َونََله َََ نه َََ نَََا اإهي ده َخَ اه  ََوَلاَََ

هي [ 16] ه ِريُر فيهي يف نس ي  ما يس
ا طالب:  َ  إ بات هللي نس
ََااه إ   الشـــيخ: ََوُل تلَ ََاا ياَ ََو، وِلَ ُه" ل ه هَ ََُ د  نس َ ََا ََاَ  م َ ََوُله " َ ََا تاَ ُه،   َ ََُ ُه ذاتَ ََُ ، نس َ  َ ََ ََاُله هللي نسَ ياَ

ُه  ُ نََسه َََََ اري ُُ ُم اَّللا اتَاُاو:ي ، [ 28]آل ع ََََرا:ه ََوجَََََُ هيه َفَََََ ُه   اولََََي ُ نََسه َََََ اري ُُ ُم اَّللا ُهه ََوجَََََُ و:ي َا لُولي فاولََََُ ََواتَااََََُ
َلهَبا ي   .[197]البارهه ا ه

ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ 
 ــديدٍّ وعــدِم : أرتدي النِّقاَب منذ  مخسَة عشَر عاًماا ومنذ  قرابِة العاِم أو أكثــَر أ ــعر  بصــدا ٍّ 12السءال

ا وقاَل   ِل أنَّه  عندي اعوجاٌج يف اداجِو اَنفيِّ  ٌَ فذهب    لطبيبِة أنفٍّ القدرِة على التَّنفيِسا وأحياًَن إغما
نفيِس وأنَّ النِّقــاَب  بب  يف عــدِم قــدريت علــى التــَّ وتَــخيٌم بقرنيــاِت اَنــِف وحساســيٌَّة مومنــٌة وذلــَك هــو الســَّ

تــَّنفيِسا وأَن   أريــد  أن  أختلــَّى عــن نقــاَ ويف نفــِس الوقــِ  أ ــعر  نلتَّعــِب وضــيِق اآلَن ســبٌب يف صــعوبِة ال
َِ أحياًَن عنَد اخلروِجا فما رأي كم؟  التَّنفيِس واْلغما

تَيهي بشَع   بو َي    مَا ف نَاه ال ج؛َُل..، اْلواب:  ، وإذا لبلده كي ميِب ل:ه جتل ع شيُاا يُبليُد مباشرَه النرياا ي لو أَي
ُاا، فَ ذا  ل َه ي شَيُاا  لَُل بَنَي النرياَا ي وبَنَي ةَس  ي الو َهي إ َي في ا إذا  اَ: م ،؛َي ا ج؛ُل ال،اك ُ  ع   ال،انس  َّنا

، وهللاُ لع ُم. َي  شيُاا ف ناُه ال ج؛ُل ما ذ رهتي يف شك:ي ال،انس 
ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ   

ِي إطقا  اْلسِم على هللِا تعاىل؟13السءال  : هل يص
.اْلواب:  ََ جب م   ال، وال ي؛ح  نسُيُه، ال تالهه هللاُ   م ، وال تالهه هللاُ لي
ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ   
ِْ بساعةٍّا وأمَّا الصَّقة  فصلَّى بعَد العقِد؟14السءال  : ما حكم  زواِج َمن أسلَم قبَل عقِد النِّكا
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ل  َم ةحا الواُ ُه ميب ا     ي، َمب ل  َم ولو  بَل عادي النريَِاقي ب َاع   لو بربَعي  َاع  ، مََّت لقأََر َمب اْلواب: 
 اإ الَم ةحا عاُدُه ع   ا     ي.

ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ   
ِة: أن  ُهـــَر اْلمــام  نلبســـملِة أم يســمِّي يف ســـرَِِّ عنــَد البـــدَِ 15الســءال قِة اْلهريــَّ : مـــا اَفَــل  يف الصـــَّ

 بتقوِة سورِة الفااِة؟
ناُ  اإ ََراُ ، وإ:ه  أَََر فََال أبَ ، لو  أَََر لحيََاُ ، إ:ه  أَََر لحيََاُ  اْلــواب:  فََال أبَ ، لََِب ا ةََُل ال، ال ََ 

 والغالُ  ميب هد ي الرا ولي وهد ي ة اب،يهي هَو اإ راُ .
ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ   

ى اْلنسان  راتبَة الظيهِر القبليَِّة  نتنِي  نتنِي هل يكفي نيٌَّة واحدٌة أم  بدَّ ِمن نيَّةٍّ لكــلِّ : إذا صلَّ 16السءال
 ركعتنِي؟
()اْلواب:  ا ا ع اُل ابلنريياتي ماذا ي،؛واُ ، ما ةاَم لناُه لةاُل شرَي لي؛ ريَع  اتبَ  الظ أري فأَو ع َ  نيا،َيهي، ةَ ا   إَّنا

ب   ل،نيي }ا  اَم ل ا  اتب   ل ظ أري، والنريياُ  ال  ،اُج ل،ِ  ف  ال ميب  أَ ي الن طَقي وال مَي ي؛ ريَع فأو ع   نيا،يهي ا وا إ ا
 أ ي اال ، ضا ي، ما ةاَم لناُه  اَم، يلأ  َاَ  لي؛َ ريَع  اتبََ  الظ أَري ي؛َ ريع   ل،َني، }ا لَو  َاَم ل َرا ل،نيي ا خَرينيي 

  ا  بَ أ ا. ف  ا ا نبل،ا:ي 
 السءال: وهكذا إذا صلَّى الوتَر بتسليمَتنِي كيَف ينوي؟

ما ياوُم با بيهي هو  َاَم وةَ ا    ل،ََنيي ي؛َ ريع الَوتَر فأََو ع َ  نيا،َيهي، فَ ذا  َاَم ل را لَ ي ا خَرهي فنيَا،َُُه نبلَ    اْلواب:
 لنيا،يهي ا وا، هو ع   نيا،يهي ا وا.

ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ   
 : هل ُوز  تنظيف  قرِب جدَّيت والوِّراعة  حوَله  نباَت الصَّبَّاِر؟17السءال

ا تُلَااُ  حََّتا تَز َي حَوَل  ربيهَا مَا تظَب   ال، ال  واُل تل  ُد الزري اعَ ي اْلواب:  ُتَك تل َُم ل َا حَوَل الاَربي، وهَل  َدا
ُف عنأَا   ََا فلَََل الرا َوُلا الرا ََوُل ع َََم، لِ لََُه هللاُ ع ََ  ةَاح  الاََربَيبي ول ا ََا يُلَاااب:ي وشََرَي لََُه ل:ه  لنَاُه  سََري

ب خ؛َاة ي الرا َولي  لَل  ريدَتنيي وين؛َبأ ا ع   الاربَيبي، ول:ا ذلكَ    ب   ل،خسيفي اللَاا ي عنأ َا، هَاا مَي
ََ  حد  ل:ه يسلَل ذلَك.-ع يهي ال؛االُه وال االمُ -  ، لي

ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ 
 : هل يلوم  املرأَة أن  تنفَق على والديها مَع وجوِد إ وِِتا الذيكوِر؟18السءال
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نساُ  الوالديبي ع   لوالةيمها ذ و ُا وإ ُ ، ٍّ  ي الاد هي، إذا  اَن ي البنَُ  عنََدها  َد ه  ع َ  اإنسَا ي اْلواب: 
َر  المهَا لو    أَم ع   والديأا لزَمأا، وُتوالاُي الناساُ  ع   ا وال ةي، إ:ه  َاَم َُا واحَد  عَنأم ْجيلَُا ل َزلَ، وإ:ه  ؛َا

َر  لو      منأم باَع الوا ُ  ع   َمب لعانَُه هللاُ ووفَاَاُه، فيجُ  ع   هاهي البنَ ي ل:ه تنسََق ع َ  والَديأا إذا  ؛َا
، إذا  اَم ابلوا  ي  سوُه وهللاُ لع ُم.لوالُةها ]لللا  ؛َد الشايخي لوالُةهم[ البننُي، إذا  ؛اَر البنوَ: ف    ،نسقه

ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ 
 ]متعلٌِّق نلسيءاِل العا ِر[

ِريعري  طالب: ِريي ا ما  ل ، ما لح َق ]....[ ل  ما ل َدُ  لح َُق إالا إذا اع، َرهُت، الل رُه ل    ا شيخ  د يِوُ: م
 وال ل دُ  ل ل  بنَي ال؛اسا وا روهي إالا إذا اع، رهُتا

، وال لمََر النَا    الشيخ:  -المُ ع يَهي ال؛َاالُه وال َا -إ:ه فل هَ  فالَك إليَك، لِبه ما  اَ: هاا ميب هَد ي ال َا في
َ  ل:ه  رُ وا ليل، ُروا. ِا  لهَل م
ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ 

 


