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 بسِم هللِا الّرمحِن الّرحيمِ 
 
 /40-20اآلية / "قيامةالتفسري سورة " -
ُب امنتقى األخبار؛  -  ْنِعقااد اْْلُُمعاة ِبِاْرباِعنيا واِإقااماتهاا ِف اْلُقراىَبا
هاا قاالاْت: قاالا راُسوُل  "الرتهيب من مساوئ األخالق":ِف تتمَِّة َبِب  ؛بلوغ املرام - واعاْن عااِئشاةا راِضيا هللاُ عان ْ
ُموا(: صلى هللا عليه وسلمهللِا  ُْم قاْد أْفضاْوا ِإَلا ماا قادَّ ؛ فاإَّنَّ  )الا تاُسبُّوا األاْموااتا
اِئِد، واِعْندا حاوااِدِث عاِظيِم النِّعاِم ُشْكًرا لِِلَِّ  تعظيم قدر الصالة؛ - ُة ماْفزاُع ُكلِّ ُمرِيٍد ِعْندا الشَّدا  فاالصَّالا
 فتاوى -

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

 )تفسري الشيخ الرباك(
 القارئ: أعوُذ َبهلل من الشيطاِن الرجيِم:

رُونا اآْلِخ راةا )20اْلعاِجلا ةا )}كاالَّ باْل ُتُِبُّ ونا  َا ٍَ ِِض راة  )21( واتا  ِِ راة  )22( ُوُج وٌ  ي اْوماِِ  ( 23( ِإَل راّبِّ ا ِ
ٍَ َبِس راة  ) اِق يا )25( تاظُ نُّ أاْن يُ ْفعا لا ِّب ا ف اِقراة  )24واُوُجوٌ  ي اْوماِِ  َا ِت الرتَّ ( واِقي لا ما ْن راٍق 26( كا الَّ ِإذا ب الا

ِانَّ أانَّهُ 27) ٍَ اْلماساُق )29( وااْلت افَِّت السَّاُق َِبلسَّاِق )28 اْلِفراُق )( وا ( فاال صا دَّقا 30( ِإَل رابِّكا ي اْوماِِ
ََّبا وات ا  واَلَّ )31واال صا  لَّى ) ( ُثَّ 34( أاْوَل لا  كا فا  ىلاْوَل )33( ُثَّ ذاها  با ِإَل أاْهِل  ِه ي اتاماطَّ  ى )32( والِك  ْن كا  

ْنس اُن أاْن يُ رْتاكا ُس دًى ) (35أاْوَل لاكا فا ىلاْوَل ) ( ُثَّ ك انا 37( أاَلاْ يا ُك نُْطفا ًة ِم ْن ما ِ ٍّ ُ ْ   )36أاَياْسا ُب اْإِ
َا فاسا  وَّى ) ََّكارا وااأْلُنْ   38عالاقا  ًة فالالا   أالا  ْي ا ذلِ  كا ِبق  اِدٍر عال  ى أاْن َُيْيِ  يا ( 39ى )( فاجاعا  لا ِمْن  ُه ال  زَّْوجانْيِ ال  

 [40-20ة:]القياماْلماْوتى{ 
ربوو ب   ووي   -تعوو ى-يقوو    الش  يخ: ًِّ وونَ ببوواج لَِّ{وو هب رفجع  ِب ُم بوِّوووا   اجرًوول ر فريوو لليُ رفوووُ ييوِّبا خف وو ال ربَوول ح

وولبتب  تِو ووو  اتَ وو وب  اتعمروو هب  َذوو  ا  تع روو ه  وو و ا فوو   َِّ ُِاهب ربج وو ه حابتبوويب ا   رفقليَوو ِّ رفير َوو ِّو اتِو رفوون{
ِِّ  ثيروو ِ يتضووَ ُ ثيروو ِب رفوو نا    رووا ربَوولتو لُ وون{ رفوونا   امت  بذوو  ٌّموولإل سَ عووإمن   رذا وو هو اث:وو  يُوويال{ خذيروو 

اوج ب    حُِّلاهب رلجب بوو تب رفوون{ وووجإل ابٌّببوجقبووا  16رفوونا    رووا ربَوولتو حببوواج تُووواج َب وولبُت  َِّ ُب  ب [ 16و17]رأل رووا ( ابربج حثَِّه رفَوويِّي
تَِّب  غب لُِّر هب  ُج آَيب ُب ُ مج  ب اوج ب  ابرسج بأبا{ ر ِبِّب  ابرَفيِّي لجب ب تِّ رفن{ ًُ هب فِّقب ءبَنب ابِبُض ر خِّ   [7]ي اس  يوبلج

ُل  وو ُ ذم  -سووَ  ا -مث يووِي ووَم هِّ  سووعنرُءو اٌّسووق  ءو ل ف ووعنرُء روامَوو ه روتقوو ه ًا ِِّ ٌَّه رفَوو  ب يوو الب رفق  موو  
وولبتإل  مُ  وو  إل يوب جمب ِّووي  َنضِّ ًُ و حُا ِِّ م  ِّ وو َن  ِبووم اباوو  ووَ إلو ايَ وولاهب ثى  ٌب ب وولتإل ِب َوو إل  وو  َنرِّوولبتإل  22 ووملتإل ابضِّ ( ثِّى ِبِبوِّ
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ٌببتإل   و  غبو ًُو  إل يوب جمب ِّوي   برب وجذب مبذِّلَتإل متعوتإلِ    ق     ربي  رألَلى  حابُا ( توبلج بُقذبو  40اآَلاه ًا ُ ذم خسلتإل ُميج
 [ 42-40] َس ( ٌُّافب ِّ ب ُ ُم رفجيبمبلبُت رفجمبجبلبُت  41تإل  قبوبب 

ل  وو ءب ج خفق  موو ِّ رفاووعلى رفقليَوو  ا ووإ رووو     -سووَ  ا  اتعوو ى-مث يُوويِو ًب ِت َاَ حاب ِ وو  قوو   تعوو ى   سوو 
َجوووُ  لبِّ ووُن   ِب مِّ َجوو ُِ لجبوولوِّ  بفِّوو ب مبوو   وو ج ِّ خِّ لبُت رفج ب وويج لب رفق وو متباو ا َووو   [19و20]ا  ( اباُمِّوو ب  ِّ رفا{وو ِِّ 19سب لووِي

 ِِّ وووإب  ارفُوجقُووو ُت معلالووو إل يعوووت  برعووو
ِِّ رفَورقِّ وووإب  يعوووت  رفووولايو حبوبربعبووو

ِِّ رفَورقِّ ووونَ ثِّ ر بوبربعبووو ِب ل رفق ووو متبا ح يوووِي
 . ِِّو معلافإل  رلُرجق الو افإلا  ه تُولجقُ َتبه امه  رفع   هِّ رفوُ   ط هِّ خفُعَل   ٌّ را رفَان

وونَ ثِّ ر  ِب وووإب  ح
ِِّ رفَورقِّ ُج يبلق ووو ِّ 26بوبربعبوو ِِّ ٌّ رُوووُ  مبوو وو  يطروووُن فر  وو ًب ِرا     تروو  رفَ ووو   ِّ رلبلِّ ُج  -( ابقِّ وواب مبووو

ووووإب   -ا  ذووو  
ِِّ رفَورقِّ وووونَ ثِّ ر بوبربعبووو ِب وووو  ح ٌب ِا ُ {ار  ِرا   26فوووووب ُج  وووو َُ ٌّباَووووُ  رفجمِّوووولرُا  َوووولا إل 27( ابقِّ وووواب مب ( ابربووو

و ه مِّوُ ات  يعإلو يُ  وُِّع رذا  ه ٌّ رب  ًِو عب بعونب  ث  ٌّه يرقو ُ م   رةََو ِّ ث رِ  ِقُذم للرق          تر  رف     يُم 
ِرا    ُج  َُ ٌّباَُ  رفجمِّلرُا .27روامَاو حابقِّ اب مب  ( ابرب

وو ًب ووَنتِّ   ترو  رفَ وو   ِّ رلبلِّ ووَنُت خفووِّ فَ وو اِّ  رفَ وو ا  رفوِّوونتو اترتووُ رفووِّ ِِّ رفَ وو ُا خِّ  و سوونرُُن متاوور إل حابرفجتوبَمو
فَ  اِّ   ِِّ رفَ  ُا خِّ ِبوِّو   ف وبرجقبوا مو  29حابرفجتوبَم ( ثِّى ِببوِّ ب يوب جمب ِّي  رفج ب  ُا  ثى ٌّيُ يي ُن رو ِ؟ يي ُن ثى 

  َن  مُِّ َو  ٌّا سلو  حب نِّ ٌ فِّ ِّ ا  رِّ ِّ حثِّى ِببوِّ ب يوب جمب ِّي  رفج ب  ُا  
ووَرا  ارلوونيُ   ووُ رفَوووقإو رلووني     ووي   ِب ووَناب اب   ِب ُج 31ربيوو   ووُ رفَوووقإ ا ووير قوو    حلبوون  ( ابفيِّوو

وَرا   ِب ِبَناب اب   ِبوَناب  ءو  ًو ء 31ِبَيبب ابتوب بَى   ي  ٌ ُ  رفي لل حلبن  وَيبب ابتوبو بَى  حلبون  ِب ُج  ( ابفيِّو
َب ُُ  ر و و افيََو ِبَرا  فلبوِّ  م  لول وَيبب خلولوِّ اتو َى  وُ ب  رفلس ُ  ًا ءب   رفقلآه حا     خبونفِّ  فو ِ 

رِّ ِّ يوبتب بَطا   ( مُثَ ٌّباجى فب ب لبوأباجى  ا   وير ينيونإل 34( ٌّباجى فب ب لبأباجى  33رفع اِّ رفا حلو حمُثَ  ب بنب ثِّى ٌّب ج
َِّ  ُ ُ نى ُو.  إُل ل  ِّ رفي للِّ رفم ًلِّ رفوُ عجلِّ  ف  اا  نإلو ا ير تِ  

ُ{ رذا و ُه ٌّاو  مووواإُل ُمذج بواإل مهببون    يُووامبُل ا  مث قو   تعو ى   بُب ُسونى   يعووت  ٌّي و اج وو ُه ٌّبهج يُووج حٌّبَيبج بوُن رذجِّ
ووا ا  ُييرَووُ ا  ُىووىبى  رووا   رِّووو ِّ؟  و ُ  و بووا َرقبووُ  لي وو   حابمبووو   -تعوو ى-يَُذب موو  َروولب رذا وو ه مهببووون 

اجووسب ثَِّ  فِّ  َُ ابرذجِّ ُِ رةجِّوو وو ربقج َي   وبعجَُووُناه  َب وو ج ب ابرلجب بوو تب [ 56]رفووير ربوولب رفج ب َب وو ه مثَ ُىووىباهو حرفَوويِّ   يُووامبلاه ايُوَوجذب
ووون    ُُ  ب ب ووو ٌج ب رُووو بُِمج ٌّبي{ُيووومج ٌّب وووُ رفوووَوِّعم  [2]رورووو  فِّ وبَوج توبربوووا ااووو رعِّ ر بوووتنءر ِّ مِّ َُرِّووولب ل ذوووي  رل ووو ت فِّ ُوَوج ل ذا ووو ه 
ر{ذ   ربت بُب ُسنى  . اروا ُنِّ ارفتي ف ُِ  اج  ُه ٌّبهج ُيوج  نءإل فرعَ   حٌّبَيبج بُن رذجِّ

ُج مبتِّو  ُيُجىن    َرلِّ رذا  هِّ حٌّبَلبج يبُ  اُطجمب   مِّ
ُل ُُ ِم ب َرقِّ ِّ امَنٌِّّ ( مُثَِ  هب  بربقب   لبابربولب لب بوَ ى  37مَث يِي

رجقبووُ  ٌّسوو رِ ر اطموو    َب عووا  ربقبووُ  ُُ ًا َب لعرقوو   لُ ضووع   ليووير ليوويرو ابعوونب ا  تِّوو ِّ  وو  يبوووُ ل{  لذووير رذا وو ُه رفووي  
ُعوو هب   ًب َبوو   ب تُولج ُِمج  بَوبر وو  ابٌّبَاُيوومج ثِّفب وج َبوو  ربقج َب ُتمج ٌّبَ:بوو   ووَوج ووا  ووير ٌّييوو ُه  َر وو ؟ حٌّبلب ب ِّ َُُ  115اسو رِوِ  ( لوبتوبعبوو ىب ر

ا{ م  يمعُرُ  لر ي    خفعو  و ارفوي  تع ى ُ  ُ  ف و ُُ ُمَىَ إل  ُ رفعبَب [ 115و116]روامَو ه  و باِ    ارفَرعِّنِّ



يخ عبدالّرحمن بن ناصر البّراك  هـ 1440
ّ

 مؤسسة وقف الش

 

 3 اللجنة العلمية|  إعداد

 

و  ُيُجووىن   ُج مبووتِّ وو ِِّ حمِّ ووَ ى  37َروولب رذا وو هب ِبووي  رألسوو ر وو هب  بربقبوو   لبابربوولب لب ب ِّ 38( مُثَِ  ًباج َجووُ  رفووَىاج ( لبجبعبوواب مِّ
ُاجرووا   لب ابرألج ِب وو39رفووَي ِ   برووا ٌّبهج َُيج ِّووإب رفج ب

ووأتِّ رألاى  رووا ( ٌّبفبوو جسب  فِّوو ب بِّقوو  ِّ ووُ ر سووتن  ِّ خفََوج  جتا ؟ ا ووير مِّ
 ُِ َبو  ربقج َب ُب رفجَوبعجو ِّ لبولََِّن  و وُتمج  ِّ ِبيجون  مِّ َوج ُِ و  رفََو ُ  ثِّهج  و حَيب ٌّبيو{ذب روإل    رفقلآهِّ أت رفر ا   ا يرِ  ُج تُوولبرب  مُثَ رفََوج و مج مِّ

وعب   ُ ب  ُج ُمضج وو ُج  بربقبو   مُثَ مِّ و ُج اُطجمبو   مُثَ مِّ و ووُ ٌّ فو ِّ رفَعو ِّ  رفَووأُت رألاىو قوو   ُ   [5]رلو: َرقبو   ابغبووجِّ ُ بَرقبو    مِّ ل ِّ
و مإل   وإب ِبمِّ

ُج َُيجوإِّ رفجعِّ بو الب اب ِّ رجقبُ  قب  ب مب َب إب  وأب ب  ٌّبَا ب مبولَت  ابُ و ب 78حابضبلببب فبَب  مبربن  اباب ِّ و  رفَويِّ  ٌّباجوب ( قُواج َُيج ِّ ذب
رجل   برِّ مإل  َب   [78و79]يس   بُِّياوِّ 

 
 )تفسري السعدي(:

القارئ: بسِم هللِا الرمحِن الرحيِم، احلم ُد هلِل ربِّ الع الامني، والص الُة والس الُم عل ى نبيِّن ا عم ٍد وعل ى  لِ ه 
 ِف تفسرِي قول هللا تعاَل:  -رمحه هللا تعاَل-قالا الشيُخ عبد الرمحن السَّعدي وصحبه أمجعني. 
 ْلعااِجلاةا{ اآلايت}كاال باْل ُتُِبُّونا ا

َِْكرِيٌِ أانَُّك  ْم }ُتُِبُّ  ونا اْلعاا ْع  رااظا عا  ْن واْع  رِي الِلَِّ واتا   َاْفلا  ةا وااْإِ َِي أاْوجا  با لاُك  ُم اْل ا الَّ   َا ِجلا  ةا{ واتاْس  ُعونا أاْي: ها  
اِِتاا واشاهاوااِِتاا، واتُ ْؤثُِروَّنااا عالاى اآْلِخراِة، ف ا  ََّ ُلهاا، واِف لا اُِتاا ِفيماا َُياصِّ ََّ نْ ياا ناِعيُمهاا والِ  رُونا اْلعامالا َلااا، أِلانَّ الدُّ َا تا

لِ  َا ر  ما ا ِفيها ا ِم نا النَِّع يِم اْلُمِق يِم، فاِل  ُ بِّ اْلعااِج ِل، وااآْلِخ راِة ُمتا ىلاخِّ ْنسا اُن ُمولا    ُِ ها ا عااِجلاة ، وااْإِ كا غافاْل ُتْم عان ْ
ُل ِفيها  ا ن افا  اِئُ  اأْلاْعما  اِر، وات اراْكُتُموها  ا، كا  ىلانَُّكْم َلاْ  ُْ  َا ارا ِه  يا دااُر اْلقا  رااِر، الَّ  ِه تُ ْب   ٌِ ال  دَّ َِ لاُق  وا َلاا  ا، واكا  ىلانَّ ها  

ا انْ قالاباْت عالاْيُكُم احْلاِقيقاُة، واحاصالا ِم نا اْخاسا اِر ما ا حا  َا ءا اللَّْيِل واالن َّهااِر، واِّبا ِا ُُتُ صا لا. ف الا ْو  ث ا رْ واُيْسعاى َلااا  
ُْتْم ِرًُْا الا  اْْناْحُتْم، واراُِ نْ ياا، واناظاْرُُتْ ِاْلعاوااِقبا ناظارا اْلباِصرِي اْلعااِقِل ألا خاساارا ماعاُه، وافُ  ْزُُتْ ف ا ْواًا  اآْلِخراةا عالاى الدُّ

 الا شاقااءا ياْصحاُبُه. 
اِل أاْهِلها  ا وات افا  اُوِِتِْم ِفيها  ا، ف اقا  الا ِف جا  زااِء اْلُم  ْؤثِرِينا ِلْ ِخ  راِة ُثَّ ذاكا  را ما  ا يا  ْدُعو ِإَلا ِإي ا  اِر اآْلِخ  راِة، بِب ايا  اِن حا  

َ  وانُور ؛ ِمَّا ُهْم ِفيِه ِمْن ناعِ  ِيَّة ، َلااا راْونا ِضراة { أاْي: حاساناة  ّبا ِا  ٍَ نْ ياا: }ُوُجوٌ  ي اْوماِِ يِم اْلُقُلوِب، واّباْجا ِة عالاى الدُّ
 ََّ ُهْم ما ْن ي انْ الن ُُّفوِس، والا  ِ ْم عالا ى حاسا ِب ما رااتِِبِهْم: ِم ن ْ ِِ راة { أاْي: ي اْنظُ ُرونا ِإَلا راّبِّ ِا ظُ ُرٌُ ِة اأْلاْروااِح، }ِإَلا راّبِّا ا 

ًة، ف اي اتامات َُّع  ونا َِبلنَّظا  ِر  ُهْم ما  ْن ي اْنظُ  ُرٌُ ُك  لَّ مُجْعا  ٍة ما  رًَّة وااِح  دا ِإَلا واْجِه  ِه اْلكا  ِرِ ، ُك  لَّ ي ا  ْوٍم ُبْك  راًة واعاِش  ينا، واِم  ن ْ
  ُ ِمْ ِل  ِه شا  ْيء ، فا  ِإذاا راأاْوٌُ ناُس  وا ما  ا ُه  ْم ِفي  ِه ِم  نا النَِّع  يِم واحاصا  لا َلا َِي لا  ْي ا كا ِة وامجااالِ  ِه اْلبا  اِهِر، الَّ   ََّ ْم ِم  نا اللَّ  

وا مجاا  ااًل ِإَلا مجاا  اَِلِْم، ف اناْس  ىلاُل الِلَّا اْلكا  ِر ا أاْن واالسُّ  ُروِر ما  ا الا  ُِْك  ُن الت َّْعبِ  رُي عاْن  ُه، واناضا  راْت ُوُج  وُهُهْم فا  اْاداادُ 
 َياْعالاناا ماعاُهْم. 
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ِسراة { أاْي: ُمْعباساة  كاِدراة ، خااِشعا  ٍَ َبا ة  ذالِيلا ة . }تاظُ نُّ واقاالا ِف اْلُمْؤثِرِينا اْلعااِجلاِة عالاى اآْلِجلاِة: }واُوُجوٌ  ي اْوماِِ
َاريَّاْت ُوُجوُهُهْم واعاباساْت.  أاْن يُ ْفعالا ِّباا ِلكا ت ا َا اب  أالِيم ، فاِل َا  فااِقراة { أاْي: ُعُقوباة  شاِديداة ، واعا

{ اآلايت. َاِت الرتَّااِقيا  قال هللا تعاَل: }كاال ِإذاا ب الا
َا    -ت اعا   اَلا -ياِع   رُي  َِْكِر اْلُمْحتاِض   ِر حا   الا السِّ   يااِق، واأانَّ   ُه ِإذاا ب الا ٌُ بِ    ِه   يا اْلِعظا   اُم ِعبا   ادا ْت رُوُح   ُه الرتَّااِق   ي، وا

ٍَ ياْش  تادُّ اْلكا  ْرُب، واياْطلُ  ُب ُك  لَّ واِس  يلاٍة واسا  باٍب، ياظُ  نُّ أاْن َياْ  َْ  راِة النَّْح  ِر، فاِحيناِِ   ُص  لا بِ  ِه الشِّ  فااُء اْلُمْكتاِنفا  ُة لِ ُ 
: }واِقي  لا ما  ْن رااٍق{ أاْي: ما  ْن ي اْرقِ  ا قا  الا َا ُ  ِم انْ قاطاعا  ْت  ما  اَُلُْم ِم  نا اأْلاْس  بااِب واالرَّاحا  ُة، واَِلا   ي  ِه ِم  نا الرُّقْ يا  ِة؛ أِلاَّنَّ

ِيَّ   ُة. والاِك   نَّ اْلقاضا   اءا وااْلقا   ْدرا، ِإذاا حا   تَّما واجا   اءا فا   الا ما   را  َلا ِا   نَّ أانَّ   ُه اْلعااِديَّ   ِة، ف ات اعالَُّق   وا َِبأْلاْس   بااِب اْإِ دَّ لا   ُه، }وا
نْ ياا. }وا  اِئُد وااْلت افَّ   ْت، واعاظُ   ما اأْلاْم   ُر واصا   ُعبا اْلِف  رااُق{ لِل   دُّ ْع   ِت الشَّ   دا اْلت افَّ   ِت السَّ   اُق َِبلسَّ   اِق{ أاِي: اْجتاما

َِي أاِلفاْت  ُه واَلاْ ت ا زاْل ماعا  ُه، ف اُتسا  اُق ِإَلا الِلَِّ  ِن الَّ   ْ  ُررا ال  رُّوُح ِم نا اْلبا  دا لُِيجاااِي اها  ا  -ت اعا  اَلا -اْلكا ْرُب، واُأرِي  دا أاْن  ا
 ِبِاْعمااَِلاا، وايُ قارِّراهاا ِبِفعااَِلاا. 

ُكها  ُ ياُسوُق اْلُقُلوبا ِإَلا ماا ِفي ِه ْناااِِتا ا، واي اْزُجُرها ا عامَّ ا ِفي ِه هاالا ٌُ الِلَّ َِي ذاكارا ا الزَّْجُر الَّ َا ا. والاِك نَّ اْلُمعاانِ دا ف اها
ُت، الا ي ازااُل ُمْستامِ  فاُ  ِفيِه اآْلايا َِي الا ت ان ْ ٌِ. الَّ  رنا عالاى غايِِّه واُكْفِرٌِ واِعنااِد

ِر خا  رْيٌِِ واشا   ِئكاتِ  ِه واُكتُبِ  ِه واُرُس  ِلِه وااْلي ا  ْوِم اآْلِخ  ِر وااْلقا  دا { أاْي: الا  ما  نا َِبلِلَِّ واماالا رٌِِّ }واال صا   لَّى }فا  ال صا  دَّقا
َِ }وات ا   واَلَّ  َِّ ِف ُمقااب الا  ِة التَّْص  ِدي { َِبحْلا    ََّبا ُه  وا ُمْطما   ِِنُّ ق اْلبُ  ُه، غا   رْيُ والاِك  ْن كا   ا وا َا { عا  ِن اأْلاْم  ِر واالن َّْه   ِي، ها  

ٌُ ِبقاْولِ ِه: }أاوْ  لِ ِه شا ْيء ، ت اواعَّ دا َلا لا كا فا ىلاْوَلا خااِئٍف ِمْن رابِِّه، }ُثَّ ذاهابا ِإَلا أاْهِلِه ي اتاماطَّى{ أاْي: لاْي ا عالا ى َبا
 ٌِ َِ { واها ٌِ.   ُثَّ أاْوَلا لاكا فاىلاْوَلا  كالامَّاُت واِعيٍد، كارَّراهاا لِتاْكرِيِر واِعيِد

: }أاَياْسا   ُب اِإْنسا   اُن أاْن يُ   رْتاكا ُس   ًدى{ أاْي: ُمْهما   اًل ، الا  اْلِق   ِه اأْلاوَِّل، ف اقا   الا ْنسا   انا ِِ يُ    ْؤماُر واالا  ُثَّ ذاكَّ   را اْإِ
ا ُحْسباان  َبا  َا هاى، واالا يُ  ااُب واالا يُ عااقاُب؟ ها َُ ُِِْكماِتِه. يُ ن ْ َارْيِ ماا ياِلي ِانٌّ َِبلِلَِّ ِب  ِطل  وا

ها  ا  ُ ِمن ْ َا{ الِلَّ ٌُ }أاَلاْ يا  ُك نُْطفا  ًة ِم  ْن ما  ِ ٍّ ُ ْ   ا ُثَّ كا  انا{ ب اْع  دا اْلما  ِ ِّ }عالاقا  ًة{ أاْي: داًم  ا، }فالالا   احْلاي ا  واانا واسا  وَّا
ْنسا انا واطا وَّراٌُ ِإَلا أاْي: أاتْ قاناُه واأاْحكاما ُه، }فاجاعا لا ِمْن ُه  َا اْإِ َِي خالا  { الَّ  ََّكارا وااألُنْ  ا ى أالا ْي ا ذالِ كا ال زَّْوجانْيِ ال 

ٌِ اأْلاْطوااِر اْلُمْلتاِلفاِة }ِبقااِدٍر عالاى أاْن َُيِْييا اْلماْوتاى ب الاى{ ِإنَُّه عالاى ُكلِّ شاْيٍء قاِديٍر.  َِ  ها
ُ عالاى ُعامٍَّد واسالَّما، ُتاَّ ت اْفِسرُي ُسوراِة اْلِقيااماةِ   راتذا.، وااحْلاْمُد لِِلَِّ رابِّ اْلعاالاِمنيا. واصالَّى الِلَّ

 اعمالشيخ: 
 روَتقا طالب:
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 )املنتقى(: 
ربِّ الع املنيا، والص  الُة والس الُم عل ى نبيِّن  ا عم ٍد وعل ى  لِ  ه الق ارئ: بس ِم هللِا ال رمحِن ال  رحيِم، احلم ُد هلِل 

قال اإماُم عبُد السالم بن تيميةا رمحه هللا تعاَل ِف كتابه: "املنتقى ِف األحكام الش رعية  وصحِبه أمجعني،
 :من كالم خري الربية صلَّى هللا عليه وسلَّما"

ُب ا  ْنِعقااد اْْلُُمعاة ِبِاْرباِعنيا واِإقااماتهاا ِف اْلُقراىَبا
 ي  رفومج  تضَ َبِ س  اِّ  ا و  ر تَو ُِ رفعون ِّ فً  ِبِّبو و ا   فو ب َونفإل ارسوعإلو ارووي ُن  و  مو  الشيخ: 

ِبعووواو ا  تَعقوووُن اقووَا  و راعقووو ُ  رة عوو ِّ ا ِبعووواب ُُ بق فوو   خاعق  ِّ ووو  ا ُج  فووو و ا   فووو  ٌّسوو ِب ثف ووو  روافوِّووو ووو مِّ
روتإل.   مير ُنِ 
 ِّ رفجُقلبى يعوت  ٌَّوو    تُقو اُل   رفَو ر    ألاَو  فو سب مِّوُ   واِّ رو ور اب ثق موُ  رة عو  -ٌّيض  -ايق    ثِّقب مبتذب  

ُج جتُن  ِِّو ا ير ق  ب رفمقذ ُء  ثا  ُيووبُط فً  ِب و فِّ ب ِِّ ارفنوَِّي ويرو   رفَ ر  و ث:  تُق اُل   رألما  ير ِا  ر  ِ 
  وُ جتُن  رإ  اٌّهج يي ه ُم ت سَ  و ُم ت سَ   بََ ء .

 
أانَّ ُه  -واكا انا قاائِ دا أابِي ِه ب اْع دا ما ا ذاها با باصا ُرٌُ عا ْن أابِي ِه كاْع بٍ -القارئ: عاْن عاْبِد الرَّمْحاِن ْبِن كاْعِب ْبِن مااِلٍك 

اءا ي ا  ْوما اْْلُُمعا  ِة ت ا   ِِا   ا النِّ  دا ْ  تا كا  انا إذاا  اءا ت ارامحَّ ْع  تا النِّ  دا ِِا : ف اُقْل  ُت لا  ُه: إذاا  راحَّما أِلاْس  عادا بْ  ِن اُرااراةا، قا  الا
: أِلانَّ  ُه أاوَُّل ما  ْن مجاَّ   ا بِنا  ا ِف "ها  ْزِم النَِّبي  ِت" ِم  ْن حا  رَِّة با  ِ  ب ايااضا  ةا ِف   ناِقي  ٍ  يُ قا  ال لا  ُه: أِلاْس  عادا بْ  ِن اُرااراةا؟ قا  الا

ٌُ أابُ  و دااُود واابْ  ُن مااجا  ْه واقا  الا ِفي  ِه: "ناِقي  ُ  اْخا  : أاْرب اُع  ونا راُج  اًل. راواا ؟ قا  الا ٍَ ِض  مااِت"، قُ ْل  ت: كا  ْم ُكن ْ  ُتْم ي اْومِِ  
ِم النَِّبِّ  ةا اْْلُُمعاِة ق اْبلا ماْقدا ُ عالاْيِه واسالَّما -كاانا أاوَّلا ماْن صالَّى بِناا صاالا  ِمْن ماكَّةا. -صالَّى الِلَّ

: أاوَُّل مُجُعا ٍة واعا  ُهما ا قا الا ُ ت اعا اَلا عان ْ عا ْت ِف ماْس ِجِد راُس وِل الِلَِّ ْن اْبِن عابَّاٍس راِض يا الِلَّ عا ْت ب اْع دا مُجُعا ٍة مجُِّ مجُِّ
ُ عالاْيِه واسالَّما ِف ماْسِجِد عاْبِد اْلقاْيِ   : ِبُ وااثاى: صالَّى الِلَّ ٌُ اْلُبلااِريُّ واأابُو دااُود واقا الا ِبُوااثاى ِمْن اْلباْحراْيِن راواا

 رفَ ب. راتذا ق اْرياة  ِمْن قُ راى اْلباْحراْيِن.
ِت رفووي  مجَووعب ِبووم قَووا مبقوونبالِّ رفَوو  ِووالش  يخ:  ِر ُُ   رو ووأف ِّ رألاى بقاوو ِّ ٌّسووعنِّ بووُ ُج َرا ُ رستوووذنب روافوِّوو

و  ووير ثََو إِل ب رقوعو رتموولب  ِبعووا سولطإل؟   يون { ِبعواو ا واج  ووير يون {  روا ٌَّه رأل و هب  وونُ  م ٌّ  ر و  اسوَرمب ِا
 . ِبعا لن يباُرُح  ف ن   ٌَّومِ  ا ر ٌّ

ُوو برحبا   رفَ ووليُو ارو ووأفُ  رفر ووُل ثق موو ِّ رة عوو ِّ   رفقوولىو   رونيَوو ِّ ابِّ ِج  ا وو   ف ُرذوو  رفع ووُا ا  رألحوولِّ ربَوول  ِّ
ِ  ارفَو ر  و  ر ٌب رفوُ َطل  مُِّ لعاِّ رو ر ا ٌَّه رة ع  ث:  تُق اُل   رفنوَِّيِ   رفُقلى ارألماو ِو     رفقِّمو ِ ارفو

ِي. نال رفو   اعم رقلٌِّ 
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 القارئ: قال رمحه هللا تعاَل:
هاِق  يُّ واصا    ِإْس  ناادٌ حاسا  ن  اه   ، واِف إْس  نااِدٌ احْلا  ِديُ  أاْخراجا  ُه أاْيًض  ا ابْ  ُن ِحبَّ  انا وااْلب اي ْ حَّحاُه، قا  الا احْلا  اِفرُي: وا

 ُعامَُّد ْبُن ِإْسحااقا واِفيِه ماقاال  ماْشُهور . 
كاْس  ِر لنُّ  وِن وا ق اْولُ ُه: )ها  ْزم النَِّبي ِت( ُه  وا ِبفا ْتِا اَْلا  اِء واُس  ُكوِن ال زَّاي: اْلُمْطما  ِِنُّ ِم ْن اأْلاْرِظ، واالنَِّبي  تا ِبفا ْتِا ا
ء  ف اْوِقيَّ  ة . قا  الا ِف اْلقا  اُموِس: ُه  وا أابُ  و حا  يٍّ  ِة واُس  ُكوِن اْليا  اِء التَّْحِتيَّ  ِة واب اْع  دهاا يا ُ  ُه اْلبا  اِء اْلُمواحَّ  دا ِْ  َِبلْ  ياماِن ا

ِدينا ِة. واب انُ و عاْمُرو ْبُن مااِلٍك اه . وااْلُمرااُد ِبِه ُهناا ماْوِض   ِمْن حارَِّة باِ  ب ايااضا ةا، واِه يا ق اْريا  ة عالا ى ِمي ٍل ِم ْن اْلما
 ب ايااضاةا باْطن  ِمْن اأْلاْنصاار.

ِض  مااِت" َِبْخا  اِء ق اْولُ  ُه: "ِف ناِقي  ٍ " ُه  وا َِبلنُّ  وِن ُثَّ اْلقا  اِي ُثَّ اْليا  اُء التَّْحِتيَّ  ة ب اْع  دهاا عا  نْي  ُمْهمالا  ة. ق اْولُ  ُه: "اْخا 
. اْلُمْعجاماِة واكاْسِر الضَّاِد   اْلُمْعجاماِة ماْوِض   ماْعُروي 

عاِق   ُد إالَّ ِبِاْرباِع   نيا راُج   اًل، واإِ  : إنَّ اْْلُُمعا   ةا الا ت ان ْ َلا ذالِ   كا ذاها   با ق اْولُ   ُه: "أاْرب اُع   ونا راُج   اًل" اْس   تادالَّ بِ   ِه ما   ْن قا   الا
باُة واُعماُر ْبُن عاْبِد اْلعازِيِز.الشَّاِفِعيُّ واأامْحاُد ِف إْحداى الرِّوااي اتانْيِ عاْنُه، واِبِه قاالا ُعب ا   ْيُد الِلَِّ ْبُن عاْبِد الِلَِّ ْبِن ُعت ْ

اِديِ  اْلبااِب أانَّ اأْلُمَّةا أامْجاعاْت عالاى اْشرِتااِط اْلعاداِد، وااأْلاْصُل الظُّْهر، فاالا  ِل ُِ  تاِصاُّ اْْلُُمعا ُة واواْجُه ااِلْسِتْدالا
لِي لِيٍل صا ِحيٍا. واث ابا تا أانَّ النَّ ِبَّ إالَّ ِبعاداٍد اثبٍت ِبدا ٍل، واقاْد ث اباتا جاواااهاا ِبِاْرباِعنيا فاالا َياُوُا ِبِاقا لَّ ِمْن ُه، إالَّ بِ دا

 : ُ عالاْي  ِه واسا  لَّما قا  الا تُُه َلاا  ا ِبِاقا  لَّ  )صا  لُّوا كاما  ا راأايْ ُتُم  وَِ ُأصا  لِّي(صا  لَّى الِلَّ ِم  ْن أاْرباِع  نيا.  قا  اُلوا: واَلاْ ت ا ْ بُ  ْت صا  الا
ٌِ وااِقعا  ُة عا  نْيٍ  َِ لا  ةا ِف احْلا  ِديِ  عالا  ى اْش  رِتااِط اأْلاْرباِع  نيا؛ أِلانَّ ها   : ِبِانَّ  ُه الا داالا ، واذالِ  كا أانَّ واُأِجي  با عا  ْن ذالِ  كا

ُ عالاْيِه واسالَّما -اْْلُُمعاةا فُِرضاْت عالاى النَِّبِّ  ُّ عا ْن ابْ ِن واُهوا ِباكَّةا ق اْب  -صالَّى الِلَّ لا اَلِْْج راِة كاما ا أاْخراجا ُه الطَّ رباااَِ
ِدينا ِة عابَّاٍس، ف الاْم ي اتاماكَّْن ِمْن إقااماِتِه ُهنااِلكا ِمْن أاجاِل اْلُكفَّ اِر، ف الامَّ ا ها اجارا ما ْن ها اجارا ِم ْن أاْص حااِبهِ   إَلا اْلما

مُعوا فاجاماعُ  ُمرُهْم أاْن َيا  وا،كاتابا إلاْيِهْم َيْا
 ُىب وُِّع ر لبجبَ ُع روالشيخ: 

َا أانَّ ُعدَِّتْم إْذ كااناْت أاْرباِعنيا  ُعوا فاجامَُّعوا، وااتُِّف وير  ث –القارئ: أاْن َُيامِّ والاْي ا ِفيِه ماا ياُدلُّ عالا ى  - َن ِ 
عاِق  ُد ِّبِ  ْم اْْلُُمعا  ُة. واقا  ْد ت اقا  رَّرا  ِف اأْلُُص  وِل أانَّ واقا  اِئ ا اأْلاْعيا  اِن الا َُيْ  تاعُّ ِّبا  ا عالا  ى  أانَّ ما  ْن ُدوِن اأْلاْرباِع  نيا الا ت ان ْ

 اْلُعُموِم. 
ِدينا ِة ق اْب  لا أاْن  : مجاا   ا أاْه ُل اْلما -ي اْق ُدما النَّ  ِبُّ واراواى عاْب ُد بْ ُن مُحاْي  ٍد واعاْب ُد ال رَّاَّاِق عا  ْن ُعامَّ ِد بْ  ِن ِس ريِينا قا الا

ُ عالاْي  ِه وا  ُع  ونا ِفي  ِه ُك  لَّ ُأْس  ُبوٍع،  -سا  لَّما صا  لَّى الِلَّ واق اْب  لا أاْن ت اْن  ِزلا اْْلُُمعا  ُة، قاالا  ْت اأْلاْنصا  اُر: لِْلي اُه  وِد ي ا  ْوم  َُيامِّ
َُْكُر الِلَّا ت اعا  اَلا واناْش  ُكُرٌُ، فاجاعا  ، ف اهالُ  مَّ ف اْلناْجعا  ْل ي اْوًم ا ُْنامِّ  ُ  ِفي  ِه ف انا  ما اْلعاُروبا  ِة، لُ وٌُ ي ا  وْ والِلنَّصا اراى ِم ْ  ُل ذالِ كا
ٍَ راْكعاتانْيِ واذاكَّراُهْم فاسا مَّْوا اْْلُُمعا ةا ِح نيا  بااا  وااْجتاماُعوا إَلا أاْسعادا ْبنا اُرااراةا فاصالَّى ِّبِْم ي اْوماِِ َا اْجتاماُع وا إلاْي ِه، فا 
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ُ ت اعا اَلا ِف ذا  ها ا، فا ىلانْ زالا الِلَّ َا دَّْوا وات اعاشَّ ْوا ِمن ْ ُْم شااًة ف ات ا ينا  مانُ وا ِإذاا نُ وِديا لِلصَّ الِة لِ كا ب اْع دا: َلا َِ }ايا أاي ُّها ا الَّ 
الُُه ثِقاات  إالَّ أانَُّه ُمْرسال .  [9]اْلمعة: ِمْن ي اْوِم اْْلُُمعاِة{  اآْلياة. قاالا احْلااِفرُي: وارِجا

ْ ي ا ْ بُ ت أانَّ ُه  ُ عالاْي ِه واسا لَّما -واق اْوَُلُْم: َلا ٌُ حا ِديُ  جا اِبٍر اآْلِ   -صا لَّى الِلَّ صا لَّى اْْلُُمعا ةا ِبِاقا لَّ ِم ْن أاْرباِع نيا، ي ا ُرّد
َا ماعا  ُه  ِد لِتاْص  ِرَِيِه ِبِانَّ  ُه َلاْ ي اْب   ِب اْنِفضا  اِظ اْلعا  دا ُ عالاْي  ِه واسا  لَّ -ِف َبا إالَّ اثْ نا  ا عاشا  ر راُج  اًل. واما  ا  -ما صا  لَّى الِلَّ

ِدينا  ةا ِم  ْن اْلُمها  اِجرِينا: : أاوَُّل ما  ْن قا  ِدما اْلما ُّ عا  ْن ابْ  ِن ماْس  ُعوٍد اأْلاْنصا  اِريِّ قا  الا ُمْص  عاُب بْ  ُن  أاْخراجا  ُه الطَّ  رباااَِ
ما النَّ ِبّ ُعمارْيٍ، واُهوا أاوَُّل ما ْن مجاَّ  ا ِّبا ا ي ا ْوم اْْلُُمعا ة ق اْب لا أاْن ي اْق  ُ عالاْي ِه واسا لَّما -دا ُه ْم اثْ نا ا عاشا ر  -صا لَّى الِلَّ وا

نا ُه وابا نْي حا ِديِ   ، قا الا احْلا اِفرُي: واَُيْما   ب اي ْ ٌِ صا اِلُا بْ ُن أاْل اأْلاْخضا ر واُه وا ضا ِعيف  اْلبا اِب راُج اًل، واِف إْس نااِد
 مااًما.ِبِانَّ أاْسعادا كاانا أاِمريًا واُمْصعاًبا كاانا إ

ْوِس  يَِّة ماْرُفوًع  ا: )اْْلُُمعا  ُة وا  ُّ أاْيًض  ا واابْ  ُن عا  ِديٍّ عا  ْن ُأمِّ عاْب  ِد الِلَِّ الدَّ اِجبا  ة  عالا  ى ُك  لِّ ق اْريا  ٍة واما  ا أاْخراجا  ُه الطَّ  رباااَِ
ِإْن َلاْ ياُكونُ   وا إ ِإْن َلاْ ياُكونُ   وا إالَّ أاْرب اعا   ًة( واِف ِرواايا   ة: )وا ما   اُم( واقا   ْد ضا    عَّفاُه ِفيها   ا إما   ام  وا ثا   ًة رااِبُعُه   ْم اْإِ الَّ ثاالا
قاِط  .  . قاالا ِف الت َّْلِليِص: واُهوا ُمن ْ ُّ وااْبُن عاِديٍّ واِفيِه مارْتُوك   الطَّرباااَِ

هاِقيِّ بِلاْف رِي: )ِف ُك لِّ أا  اراُقْطِ ّ وااْلب اي ْ اِبٍر ِعْندا الدَّ اِديِ  جا ْرباِع نيا فاما ا ف اْوقها ا مُجُعا ة  واأاْض حاى واأامَّا اْحِتجااُجهْم ُِ
 ٌِ ( فاِف  ي إْس  نااِد عاْب  ُد اْلعازِي  ِز بْ  ُن عاْب  ِد ال  رَّمْحاِن. قا  الا أامْحا  ُد: اْض  ِرْب عالا  ى  -ب اعا  دا تاْس  ِليِم أانَّ  ُه ماْرفُ  وع  -واِفطْ  ر 

اِئّي لاْي ا  َِب  أاْو ماْوُضوعاة . واقاالا النَّسا اِديِ ِه فاِإَّنَّاا كا اراُقْطِ ّ: ُمْنكا ُر احْلا ِديِ . واكا انا ابْ ُن أاحا  بِِ قا ٍة. واقا الا ال دَّ
ا احْلاِديُ  الا َُيْتاّع ِبِْ ِلِه.  َا : ها هاِقيُّ  ِحبَّانا الا َُياوِّا ااِلْحِتجاار ِبِه واقاالا اْلب اي ْ

هاِقيُّ عالاى اْعِتبااِر اأْلا  َارااِئِب ماا اْستادالَّ ِبِه اْلب اي ْ : واِمْن اْل مجااعانا ا راُس وُل »ْرباِعنيا واُهوا حا ِديُ  ابْ ِن ماْس ُعوٍد. قا الا
ُ عالاْيِه واسالَّما -الِلَِّ  :  -صالَّى الِلَّ ٌُ واَناُْن أاْرب اُعونا راُجاًل، ف اقاالا )إنَُّكْم ُمِصيُبونا واماْنُص ورُونا واُكْنُت  ِخرا ماْن أايا

ٌِ اْلوا واماْفُتوح  لاُكْم(  َِ ُ عالاْي ِه واسا لَّما -اِقعا ُة قاصا دا ِفيها ا النَّ ِبُّ فاِإنَّ ها أاْن َياْما   أاْص حاابه لِيُ باشِّ رُهْم،  -صا لَّى الِلَّ
ا اْلعاداد. َا ُهْم ها َا أاْن اْجتاما ا لاُه ِمن ْ  فااتُِّف

ا احْلاِديِ  أاقْ واى دالِيل عالاى أانَُّه  هاِقّي َِلاَا ِإيرااد اْلب اي ْ د ِمْن اأْلاحااِدي ِ  ما ا يا ُدّل لِْلماْس ىلالاِة قاالا السُُّيوِطّي: وا َلاْ َيِا
 صاِرًَيا اه . 

ٌِ اْلماْس ىلالاة  َِ ي ِف ها هاًبا، وااْعلاْم أانَّ اخِْالا َْ ا، واقا ْد ذاكا را احْلا اِفرُي ِف ف ا ْتِا اْلبا اِري عاْسا ة عاشا ر ما  تاِش ر ِج دن ُمن ْ
: وامُجْلاة ما ا لِْلُعلاما اِء ِف ذالِ كا عاْسا ة عاْش ر ق ا ْواًل: أاحا دهاا: تاِص ّا ِم ْن اْلوااِح ِد ن اقالا ُه ابْ ُن حا ْزمٍ  . قُ ْل ت: ف اقاالا

ارِِميُّ عاْن اْلقا  ٌُ الدَّ ا ِّ واصااِحِب اْلباْحر عاْن احْلاساِن ْبِن صااِلٍا.واحاكا اَِ  اشا
: اثْ نااِن كااْْلامااعاِة،  ال َّاَِ

 ق    تاح{ مُ رف رٌنالشيخ: 
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 القارئ: ن اقالاُه اْبُن حاْزٍم.
ن  ٌٌّ ُ ُ ثف يم؟طالب:   ].....[ يارإ رة ع  ٌا
أاو   رووا موي نِّ مبووُ يولى ٌّه رةالش يخ:   ِ عوِّ و و للُضووذ  رف ذول لقوو و ياوورإ ث و  ووير  روا مووي نِّ  عوو ِ 

ل  ربُ ٌىال أَه  ير مي ن ربُ ٌىال يق    ِ  ر  ارٌنوِ   رف رٌن ار حَا ارفرنح ِ 
 خيطن فَم  ؟ بناه َطَ  يعت؟طالب: 
أَه  وير   رلق قو ِّ  وير رووي ُن يتضوَ ُ  الشيخ: اعمو  را  ير روي ن يق    م    ]ف س  َ ُ[ مجع وِ 

ِج تاوح{ مِّوُ رف رٌونِّ راتذوا مو    مجعو و ثرة ع ِّ ٌّا امإب ِنتِّ رة ع و أله م    مجعو و امإب ًا بِّ   رِ  او
 .لن للا ي ال رة ع  ٌّا غو  

 . : اثْ نااِن كااْْلامااعاِة، وُهوا ق اْوُل النَّلاِعيِّ واأاْهِل الظَّاِهِر وااحْلاساِن ْبِن َياَْيا  القارئ: ال َّاَِ
ِب عا  ْن اأْلاْواااِع  يِّ واأاْل ال َّالِ  ُ : اثْ نا   ََّ ٌُ ِف شا  ْرِح اْلُمها   ما  اِم عا  ْن أاْل يُوُس  فا واُعامَّ  ٍد. قُ ْل  ُت: واحاكا  ا اِن ما   ا اْإِ

ٌُ ِف اْلباْحِر عاْن أاْل اْلعابَّاِس واُتاِْصيُلُه لِْلهااِدي وااأْلاْواااِعيِّ واال  َّْوِريِّ   ث اْوٍر، واحاكاا
ثاة   َِ الرَّاِبُ : ثاالا ٌُ ابْ ُن اْلُمْن  ِإلاْي ِه ذاها با اْلُمؤايَّ ُد َبِالِلَِّ واأابُ و طاالِ ٍب، واحاكا ا ِر عا ْن  ماعاُه ِعْن دا أاْل حاِنيفا ةا. قُ ْل ُت: وا

ٌُ عاْن ال  َّْوِريِّ وااللَّْيُ .  ُّ واالسُُّيوِطيُّ واحاكاا  اأْلاْواااِعيِّ واأاْل ث اْوٍر، وااْختااراٌُ اْلُمزاَِ
عاة ، ُحِكيا عاْن ِعْكرِماةا. اْخاامِ    : ساب ْ

 السَّاِدس: ِتْسعاة ، ِعْندا رابِيعاةا. 
ٌُ عاْن ُه اْلُمت ا وا ِّ وااْلما اواْرِديُّ ِف احْلا اِوي، واحاكا  ٌُ اْلما اواْرِديُّ السَّاِبُ : اثْ ناا عاشار، عاْنُه ِف ِروااياة. قُ ْلُت: واحاكا ا ا

 ْواااِعيِّ واُعامَِّد ْبِن احْلاساِن.أاْيًضا عاْن الزُّْهِريِّ وااأْلا 
 . ماام، ِعْندا ِإْسحااقا  ال َّاِمُن: ِم ْ ُلُه، غارْيا اْإِ

 التَّاِسُ : ِعْشُرونا، ِف ِروااياِة اْبِن حاِبيٍب عاْن مااِلٍك. 
ثُونا، ِف ِروااياِتِه أاْيًضا عاْن مااِلٍك.   اْلعااِشُر: ثاالا

: أاْرب اُع   و  ْمناا ِذْك    راهْم كاما   ا حاكا    ى ذالِ    كا احْلا   اِديا عاشا    را . قُ ْل    ُت: واماعا    ُه ما   ْن قا    دَّ ما    اِم، ِعْن    دا الشَّ   اِفِعيِّ نا َِبْإِ
 السُُّيوِطّي.

، واِبِه قاالا ُعماُر ْبُن عاْبِد اْلعازِيِز واطاائِ  مااِم، رُِويا عاْن الشَّاِفِعيِّ  فاة . ال َّاَِ عاشار: أاْرب اُعونا غارْيا اْإِ
  عاشار: عاُْسونا، ِعْندا أامْحادا، واِف ِروااياِة ُكلاْيٍب عاْن ُعمارا ْبِن عاْبِد اْلعازِيِز. ال َّاِل ا 

ٌُ اْلمااِاِريُّ.  ا  الرَّاِب ا عاشار: َثااانُونا، حاكا
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ٌُ السُّ ُيوِطّي عا ْن ماالِ ٍك قا الا احْلا  َا رْيِ ق اْي ٍد. قُ ْل ُت: حاكا ا ا اأْلاِخ ريا اْخااِم ا عاشار: مجاْ   كاِ ري  ِب َا اِفرُي: والاعا لَّ ها 
لِيِل.  أاْرجاحاهاا ِمْن حاْيُ  الدَّ

عاٍة، كاماا أا  ِثنيا أاْو ِعْشرِينا أاْو ِتْسعاٍة أاْو ساب ْ نَّ ُه الا ُمْس ت انادا ِلِص حَِّتهاا وااْعلاْم أانَُّه الا ُمْست اناد  اِلْشرِتااِط َثاااِننيا أاْو ثاالا
فارِ   ِد. ِمْن اْلوااِحِد اْلُمن ْ

مْجا اع، واراأاى أا  : إَّنَّاا تاِصاُّ َِبثْ نانْيِ، فااْس تادالَّ ِبِانَّ اْلعا داد وااِج ب  َِبحْلا ِديِ  وااْإِ نَّ ُه َلاْ ي ا ْ بُ ُت دالِي ل  واأامَّا ماْن قاالا
ن اها  ا وابا   نْيا عالا  ى اْش  رِتااِط عا  داٍد صاُْص  وٍد، واقا  ْد صا  حَّْت اْْلامااعا  ُة ِف سا  ائِِر الصَّ  لاوااِت َِبثْ نا  نْيِ  ، واالا ف ا  ْرقا ب اي ْ

ِت نا  صٌّ ِم  ْن راُس  وِل الِلَِّ  ُ عالاْي  ِه واسا  لَّما -اْْلامااعا  ِة، واَلاْ َيْا ا  -صا  لَّى الِلَّ َا ا، واها   َا عاِق  ُد إالَّ ِبكا   ِبِانَّ اْْلُُمعا  ةا الا ت ان ْ
 اْلقاْوُل ُهوا الرَّاِجُا ِعْنِدي. 
ثا  ٍة  َِي قا  الا بِ االا ِة، فاشا  ْرُط اْلعا  داِد ِف اْلما  ىْلُموِمنيا اْلُمْس  تاِمِعنيا واأامَّ  ا الَّ   ف ا  راأاى اْلعا  دادا وااِجبً  ا ِف اْْلُُمعا  ِة كاالصَّ  الا

 لِْلُلْطباِة.
ما  م، واقا   ْد ت اقا   دَّ ْوِس   يَِّة اْلُمت اقا   دِّ ٌُ حا   ِديُ  ُأّم عاْب   ِد الِلَِّ الدَّ َِي قا   الا ِبِاْرب اعا   ٍة فاُمْس   ت اناُد ُه الا ي ان ْ   تاِهُ  أانَّ    واأامَّ   ا الَّ   
 ٌُ لِ اة  ِعْندا َ  اثا اراُقْطِ ّ واِفيهاا مارْتُوُكونا، والاُه طارِي َ  ُأْخراى ِعْندا الدَّ ، ِلاِلْحِتجااِر ِبِه. والاُه طارِي أاْيًضا واِفيها ا ما رْتُوك 

ٍة لِ  ٌِ الطُّ ُرِق ن ا ْوُع قُ  وَّ َِ : قاْد حاصالا ِمْن اْجِتما اِع ها  ْلحا ِديِ  واِفي ِه أانَّ الطُّ ُرقا الَّ ِه الا  اْلُ و ُك لُّ قاالا السُُّيوِطيُّ
َِي قا الا َِبثْ  اْ عاشا ر فاُمْس ت ا  هاا ِمْن مارْتُوٍك الا تاْص ُلُا ِلاِلْحِتجا اِر واِإْن كا ُ  راْت. واأامَّ ا الَّ  ٍة ِمن ْ ٌُ حا ِديُ  وااِحدا ناُد

اِبٍر ِف ااِلْنِفضااِظ واساياىْلِ .  جا
اِر، واأامَّ  ا أاَّنَّا  ا الا تاِص  اُّ إالَّ ِّبِ  ْم فاصا  اِعًدا إالَّ ِبا  ا ُدوَّنا  ْم ف الا  واِفي  ِه أانَّ  ُه يا   ا اْلِمْق  دا َا ْي ا ِف ُدلُّ عالا  ى ِص  حَِّتهاا ِّبا  

 .  احْلاِديِ  ماا ياُدلُّ عالاى ذاِلكا
ٌُ ما ا أاْخراجا ُه الطَّ رباا  أامَّا ماْن قاالا َِبْشرِتااِط اْخاْمِسنيا فاُمْست اناُد : َا اراُقْطِ ّ عا ْن أاْل ُأمااما ةا قا الا ُّ ِف اْلكابِ رِي واال دَّ اَِ

ُ عالاْي   ِه واسا   لَّما  : )اْْلُُمعا   ُة عالا   ى اْخاْمِس   نيا راُج   اًل، والا   ْي ا عالا   ى ما   ا ُدونا اْخاْمِس   نيا قا  الا راُس   وُل الِلَِّ صا   لَّى الِلَّ
 مُجُعاة (. 
و ا  جتوُن  روا موُ الشيخ:  ًُون  واب ِب َبج ِّ ُُ عبوُ   بربوا  ف  ًو ء  وير رفوَهو  وير اوه   رفَموإ ارذحَو  و َرةج

مَو سَ  ه ُ!   اوب
 

ا  َا ٌُ أانَّ ها  ِا اِهرا ط  اْلعا دادا شا رْ القارئ: قاالا السُُّيوِطّي: لاِكنَُّه ضاِعيف  واما ا ضا ْعِفِه ف اُه وا ُعْتاِم ل  لِلتَّىْلِوي ِل؛ أِلانَّ 
هُ  ُم ِصحَِّتهاا ِمن ْ ِم ُوُجوِّباا عالاى ماا ُدونا اْخاْمِسنيا عادا حَِّة فاالا ي اْلزاُم ِمْن عادا  ْم.لِْلُوُجوِب الا شاْرط  لِلصِّ
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ُه  وا  ٌُ أانَّ اْْلُُمعا  ة ِش   عاار  وا ْ   ٍ  كا ِ  رٍي ِم  ْن ُدوِن ت اقايُّ   ٍد ِبعا  داٍد صاُْص   وٍد فاُمْس  ت اناُد الا َياُْص   ُل إالَّ واأامَّ  ا اْش  رِتااُط مجا
اِء اْلُمْؤِمِننيا.  ِبكا ْ راٍة تاَِيُّرِي أاْعدا

َِي َياُْص ُل بِ ِه ذالِ كا  تاِف ي ُوُجوّبا ا َِبنِْتفا اِء اْلعا دادا الَّ  ، عالا ى أانَّ الطَّلا با واِفيِه أانَّ كاْوَّنااا ِش عاارًا الا ياْس ت اْلزُِم أاْن ي ان ْ
لِيُل عالا ى اْعِتبا ارٌِِ، َلااا ِمْن اْلِعبا اِد ِكتا اًَب واُس نَّة  ُ عالاْي ِه -واُكتبِ ِه »ُمْطلا َ عالا ى اْعِتبا اِر الشِّ عااِر فاما ا ال دَّ صا لَّى الِلَّ

 إَلا ُمْصعاِب ْبِن ُعمارْيٍ أاْن ي اْنظُرا اْلي اْوما  -واسالَّما 
ِّت ب ؟الشيخ:    ُِتَ  اَ  

توبَبُ  طالب:   ُ  برب ج ِّ ابسبَرمب -ِب َُ ُِّ ُ  بوج   ثىب  -ِبَرا ر  ُماجعبنِّ بج
 يق   ٌّيش؟ اٌّم   الشيخ:

َِي َياُْص  ل  تاِف  ي ُوُجوّبا  ا َِبنِْتفا  اِء اْلعا  داد الَّ   ، الق  ارئ: ق  ال: واِفي  ِه أانَّ كاْوَّنا  ا ِش  عاارًا الا ياْس  ت اْلزُِم أاْن ي ان ْ بِ  ِه ذالِ  كا
، عالاى أانَّ الطَّلاب َلااا ِمْن اْلِعبااِد ِكتااًَب واُسنًَّة ُمْطلاَ عا  لِيل عالا ى اْعِتبا اٌر  -واكاْتبِ ه »لاى اْعِتباار الشِّ عااِر فاما ا ال دَّ

ُ عالاْيِه واسالَّما   صالَّى الِلَّ
َُُ   الشيخ: توج ِب  اب
ُبه »القارئ:  ُ عالاْيِه واسالَّما  -واكات ْ َِي َياْها ر ِفي ِه  -صالَّى الِلَّ اْلي اُه ود إَلا ُمْصعاِب ْبِن ُعمارْيٍ أاْن ي اْنظُ ر اْلي ا ْوم الَّ 

عا ِة ت اقارَّبُ وا إَلا الِلَّ َِبلزَّبُوِر ف اياْجما  النِّسااءا وااأْلابْ نا اءا، فا ِإذاا ما الا الن َّها اُر عا ْن شا ْطِرٌِ ِعْن دا ال زَّواال ِم ْن ي ا ْوِم اْْلُمُ 
اراُقْطِ ُّ ِم   ْن حا   ِديِ  ابْ   ِن عابَّ   اٍس، غا «ت اعا   اَلا بِ   راْكعاتانْيِ  ايا   ُة ما   ا ِفي   ِه أانَّ ذالِ   كا سا   باُب أاْص   ل ، كاما   ا أاْخراجا   ُه ال   دَّ

ُص ُل بِ ِه الشِّ عاار اْلماْشُروِعيَّة، والاْي ا ِفيِه أانَُّه ُمْعتاربا  ِف اْلُوُجوِب فاالا ياْصُلُا لِلتَّماسُِّك ِبِه عالاى اْعِتبااِر عاداٍد َياْ 
ِط  ل ، عالا  ى أانَّ  ُه واِإالَّ لا  زِما قاْص  را ماْش  ُروِعيَّة اْْلُُمعا  ة عالا  ى ب الا  ٍد ُتشا  ا ِركا اْلُمْس  ِلِمنيا ِف ُس  ُكونِه اْلي اُه  وُد واأانَّ  ُه َبا

ما عا ْن ابْ ِن ِس ريِينا ِف ب ايا اِن السَّ باِب ِف افْ رِتااظ اْْلُُمعا ة  َُْكور ما ا ت اقا دَّ والا ْي ا يُ عااِرظ حاِدي ا اْبِن عابَّ اٍس اْلما 
َِكْ  ، واُهوا حااِصل  ِم ْن اْلقاِلي ِل وااْلكا ِ رِي با ْل ِم ْن اْلوااِح ِد لا ْوالا ِفيِه إالَّ أانَُّه كاانا اْجِتمااعهْم ِل ِر الِلَّ ت اعااَلا واُشْكٌر

ْمناا ِمْن أانَّ اْْلُُمعاة يُ ْعتاربا ِفيهاا ااِلْجِتمااع واُهوا الا َياُْصل ِبوااِحٍد.  ماا قادَّ
َا الشَّ  ارِع اْس  ما اْْلامااعا  ة عالاْيِهما  ا، واأامَّ  ا ااِلثْ نا  اِن فاِباْنِض  مااِم أاحا  دااا إَلا اآْلخا   ر َياُْص  ل ااِلْجِتما  اع واقا  ْد أاْطلا  

 : ، كاماا ت اقا دَّما ِف أابْ  وااب اْْلامااعا ة، واقا ْد انْ عاقا داْت سا ائُِر الصَّ لاوااِت ِّبِما ا )ااِلثْ نااِن فاماا ف اْوقهماا مجاااعاة(ف اقاالا
ة فا  مْجااِع، وااْْلُُمعاة صاالا ٍد ِفيها ا ااائِ د  َِبْإِ لِيٍل، واالا دالِي لا عالا ى اْعِتبا اِر عا دا ُْكٍم ُُيااِلف غارْيهاا إالَّ ِبدا ْتاّص ُِ الا  ا

. : إنَُّه الا ي ا ْ ُبت ِف عاداد اْْلُُمعاة حاِدي    عالاى اْلُمْعتاربا ِف غارْيهاا. واقاْد قاالا عاْبُد احْلاَِّ
ِلكا قاالا السُُّيوِطّي: َلاْ  َا   ي ا ْ ُبت ِف شاْيٍء ِمْن اأْلاحااِدي  ت اْعِيني عاداد صاُْصود. واكا

 مث ٌني  ربُ  َ  ؟
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 ثى  َ و ُ رو تع ه ُ ٌٌِّو ُ ٌٌِّالشيخ: 
ًَ بُ  رفوِ  ين؟ طالب:  م  ِ
ًَ بُ  رفوِ  ين{    رألرذُلو ألَه م  س ر  م   ر    ف او يعت قانُ رحَ ه؟  الشيخ:   َن  م  ِ
 يعت ثم ال امأم الطالب: 
َُ رو أف و ُ رو تع ه.الشيخ:   ثم الإل امأم الإل اعم. ا إ مملاض إل   برنت  م  ل ذ  ث  رحَاو  ير لل
 ؟ ٌّ  ُيووط ٌّه ٌّقا رفوُ  ت عا فراطَ ِّ ٌّه يي ه مج     اٌّقا{ رة    ِّ رحَ هطالب: 

ذ  مبُ يق   ٌّا  ُيووُط ٌّه يي االشيخ:   ِبعو   َا و   ٌّق     ي  ًا  ر حنح و اآَلاهب يووس هب ٌّه يي ا ر ٌّ
ِج مووير ُن رفَو  ِّ ل ذوو و روذووم ٌّاَووُ  ىووُن ثق مووُ   ر{ذوو  فوووَ   َلج ييووُ ل ذو  ٌِّوواإل يُعووَ ُ   ر وو ِّ رضووطلبب اسوت   ا ووولت وِ 

ونب  رو ذِّم ٌّه يُق    و  رة ع ِّ   بن ِّ رو ر او ٌّ { برن   بَن ٌّه تُق الب ل   رة عُ و اف  َل ييوُ ل ذو  رحَو هِّ  ًا
 مجع  .
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 )بلوُغ املرام( 
القارئ: بسِم هللِا الرمحِن الرحيِم، احلمُد هلِل ربِّ الع املني، وص لَّى هللا وس لَّما وَبركا عل ى نبيِّن ا عم ٍد وعل ى 

"الرتهي ب ِف "بل وغ امل رام" ِف تتمَّ ِة َبِب  -رمحا ه هللا تع اَل- ِله وصحِبه أمجعني، ق ال احل افرُي اب ن حج ٍر 
 من مساوئ األخالق":

هاا قاالاْت: قاالا راُسوُل هللِا  ُْم : -صلى هللا عليه وس لم-واعاْن عااِئشاةا راِضيا هللاُ عان ْ ؛ فا إَّنَّ )الا تاُس بُّوا األاْم وااتا
ٌُ الُبلااِريُّ. قاْد أْفضاْوا ِإَلا ماا قادَُّموا(  راواا

وولب  روافوِّووُ   َالش  يخ:  و ِ  لِّ  ووير رلووني  سووَلب ِتوو ب رةَوو ِّىَو ال وو ِّ رفَذووإ  ووُ سوونوِّ رألموو ر و يعووت بِّووِي
ُِّ ارفَوووتجمِّ اموو  ثى  فوو و ٌّا  وو ووُ اوو عِّ رفعِّ َوو ِّ ٌّا رفوون{  ءِّ  روو ذمو اسووَ{ذم ييوو ه خفوون  ءِّ  روو ذم خفَرعج ذمو مِّ م وو ُا

ووإو ل ونَا    ٌب ذمو ل و ورم ٌلمتُووُ  م وِّت وو ِ  لمتِّوو   وولِّ م وو ُا يعووت  رو وورمِّ ُلُ وو ا( ُسووَب ُب خفع ونِّ بع ووَِّذم اِ 
وو    ٌ ًّوو  ٌّا م ت وو و سووَ ُب رو وورمِّ ل وو اإل ٌ  وو  ٌّا م ت وو و اسوون{ رو ووِ ٌّقووَح ألَه سووَن رلووإوِّ ُييووُ ٌّه ييوو ه فً 
 َا م   ٌّا  نرات و ا   ير رلني     ب تبُ َ{ ر رألبمج بر ب  لبلَوُمج قبونج ٌّلجضبو جر ثِّىب مبو  قبوَنُم ر( مو  فو ب ا وم  وا ء

ووُن ٌّه ت ووََذمو  ٌّلجضبوو جر ثِّىب مبوو  قبووَنُم ر(  ووا  ! اَ ُ وو ر  ووي  رفوونا  و فوو سب ب َوو  اب ووَذم موو  يُ ًِّ وو ُب ء   َوو ر اتِل
وور ر ثف وو و ل ف رًووُن رفوون  ُء ألموو ر ِّ رو وور اب خوعموولتِّ ارفل وو ِّ اتَوو يلِّ رفقَوو ِِّو    ووُنار موو  قووَنم ر اِا يعووت  ًا

َو{ُذمو ق    َنُ   ُ ار رألٌسب  ٌّا م  ل  ؟   ءبََلُوتُواج
 م  ل  القارئ: 
ونيقب  لم و ِّ  ونارهإل  روا رلووإوِّ الش يخ:  ُ ار رألٌ و ءب( ألَه سوَن رو وِ يوُواج ِّ  قليَبو  ِا   بعو  رألفمو     لُوتُوواج

ُج م ووو ا   ووو ووولب  وووير رلوووني  فَ ووو هِّ ٌَّه مِّ ووون{ رألمووو ر  ل ووو ِّ  ووونارهإل  روووا رلوووإوِّ ارو وووِو ارفوووو ُ  ِ  ارو وووِو سب
 م ر رألَنا سن{ رأل

  ير يقَ ن خو ر ا  ير؟طالب: 
 ث  اعمالشيخ: 

 القارئ: البسام والصنعاَ، البسام قال:
 وعموُمُه يفيُد أنَّه سواًء أكانوا مسلمنيا أْم كفارًا.

 : ُّ قالا  وكَلكا الصنعا
 إبفضائِِهم إَل ما قدَُّموا -صلَّى هللا عليه وسلَّما -سابُّ األمواِت عامٌّ للكافِر وغرِيٌِ، وتقدَّما..، وعلَّلاُه 

رفووي  ي ذووُل ف َوونُف  فوو و رفيموو ُِ فوو س  ووم ٌلموو إلو يعووت ربه ٌّبوو  ًذووا موو  اقوو    َفعَبووُ  َُو الش  يخ: 
لُُ و  ِج اوج ب  فبعجَب   حابٌُّتجَِّعُ   ؟ قََ   ُ ث ر ً ءب  ِّ  رفيم ِ؟ [60]      ر  ِّ  بيِّ ِّ رفن{
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ِف "ُأْس  ُد الَاب  ِة": لامَّ  ا أس  لما عكرم  ُة ب  ن أْل جه  ٍل، ص  ارا  الق  ارئ: ِف أْل جه  ل، البس  اُم ق  الا اب  ُن األث  ريِ 
، فش   كى إَل رس   وِل هللِا  ٌُ ذل   كا ص   لى هللا علي   ه -الن   اُس يقول   ونا: ه   َا اب   ُن ع   دوِّ هللِا أْل جه   ٍل، فس   اءا

(.: -صلى هللا عليه وسلم-؛ فقالا النبُّ -لموس ٌُ؛ فإنَّ سابَّ امليِت يُ ْؤِذي احليَّ  )ال تاسابُّوا أَب
و ه يُوا   ٌ ًّو  مو  ىو جو رٌورم و  الشيخ: )   ت َ{ ر ٌّخُ (و  ير فل  ي ِّ ٌلوِّ رو رمو  ير مُِّ ًٌّواِّ رو وِو ث رِ 

ِ  لل ر  ير ِ  ح.  فر إو ٌىت ف ِ  هب
ُب ُ ثف  يعت القارئ:  َب ب ف و رفي لُل مُِّ خبِّ ٌّاى ٌٌّ   رفمقذ ء يق ف ه رفم سُل   غِّ وج
وووولبُ  ربيووووو ب  الش    يخ:  ِ  وووو  ِ  ُِ َبووووو        و  ووووير موووو   وووو  ب ووووو  لو رفيموووو  اوج ب  فبعج وووويِّ ِّ رفوووون{ َبوووو ُ مج  ِّ  ب  حابٌّبتوجَوبعج
وو [ 42]رفقاووه  ووُل رفيوو لُل موو  اقوو    َ ووير  روو ب  رووا رفيموولوِ  ِج وو ه..و ث ر ًوو ءب  ِّ رَوِ  وون  وو لل ر ر فووو    ُمم ِّ هِ 

ل م ِ  هب مَ   اِي
. قو  ب طالب:  ف  مس ِ  َن   َرلنيُ  ين {  را رفََذإ  ُ سنوِّ رألم ر و ا و  ٌولرالإل   ٌولوِّ رو ور اب

ِسن   ثَه سَن رفي للِّ ُُمَلالإل ث ر أتَ ى ب  رلإ{ رو رم.  ُُ  رب
 ً نو  ي  رفير ُ   ِّإ رفمااُ الشيخ: 
ُِت.: طالب ِج ثف  ِّ رفضلا  اَيا{ ث ر َل َيااج بِّ ِّ رأل يُ و اٌّم  رفوُ  رم لُ  َلاُل ث  ث ر   ب

ِسن   إ رفمااالشيخ:   ُُ ر ُ  رب  روقا  ِ 
: قاالا راُسوُل هللِا ص لى هللا علي ه وس لم: القارئ:  يْ فاةا راِضيا هللاُ عاْنُه قاالا َا (وعاْن ُح  )الا يا ْدُخُل اْلانَّ ةا ق اتَّ ات 

َ  عالاْيِه.  ُمت َّفا
ير لَ ل ؟الشيخ:    ير ل   ا  نإل سنين  را رفقَت  و ارفقَت    رفََ  ال.ِ 
ُب ُ ثف  القارئ:   اعم ٌٌّ 
ووُ ٌٌّ  يوو  رف   وون رفوووُ قَ نُت اٌ  يوو  الش  يخ:  َوو ب(و ا  وونإل اَه رفََ وو الب   يوونَُا رةَوو و ا وير مِّ َُُا رةَب   ب يبونج

م رةَوو و ِا وو   ووإ ُمق َوونتإل ا فوو ِّ رفت بوو و ل فَََ وو اُل رفت بوو و ٌّا رفوووُ ق َ  ِِّ ا َوو  ِّ ووُ رفَوو  نيُ مِّ ٌوِّ نت ا فوو ِّ َوولا ِّ رفوووُ  
وول ب مِّوُ رفَوو ِ  وو ه مِّوُ ٌّ وواِّ رفتٌ  ون َا ُج َتبب َتبب ُُ  ر و و ٌّاِ  وو و ل ب ُمت َ ونإل اه   يوونَاب رةَو ب ث  ثهج َتبب

وو ِّ مِّوُ َو ُل رفويا ب ث  رو  ووير  للاو    بون ٌّه يونَا رةَو  بعونب َلاًِّ رفَو ِو يُعوَيُب مو  سوو ء ُ. ارفَ   وُ  موُِ 
وو ِّ رذل ووو  ِّو  ووُا رلووني ِّ بووا رفَووو  ِّ  رووا ًا َوو ُل رفوويا بو ارفََ   ووُ  معَ  ووو   اوبقج وووُِ  يوون {  رووا ٌَّه رفَ   وو ب مِّ

ُب  وووُ روم وووني و مِّ َِّ ُب   رألِ وووُ روم وووني م ارفََ ووو اُل ُمووووََ إل خف ووو ٌلِّو لووولَه رفَ ووو ٌلب مِّ  ألٌووو ر ِّ رفَووو  ِّ ا نقووو يِّ
ُج ٌّقوووَحِّ رألَوووناِّ  ووو ُُ رف ووو ٌلب   رذل ووو  ِّو ا ووو  مِّ ِِّ ووو  و ُيوب وووُ  وووير رفَووو عِّ مو ارفَََ ووو اُل مِّ ووونيِّ ِِّ وووَا ا ُِ حاب ب ُتطِّوووعج 

َ ج  مبَو ء  بَِّب ِّ م  10ٌبَنف  مبذِّا     .[10و11]رفقرم  ( مهب
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ُ عاْنُه قاالا  ُ عالاْي ِه واسا لَّما القارئ: واعاْن أاناٍ  راِضيا الِلَّ ُ : : قاالا راُسوُل الِلَِّ صالَّى الِلَّ )ما ْن كا فَّ غاضا باُه كا فَّ الِلَّ

اباُه(  َا نْ ياا.عاْنُه عا ُّ ِف "اأْلاْوساِط"، والاُه شااِهد  ِمْن حاِديِ  اْبِن ُعمارا ِعْندا اْبِن أاْل الدُّ  أاْخراجاُه الطَّرباااَِ
َُ غضوَ و ا و  معوىن مو    ير ل  ِّ رفوغ نُ الشيخ:  و ث ر غضونب رذا و ُه للاو  يََعوإ ٌّه ييو ُوِّ رفعضونِّ و  ِ 

وو رِّ ِّاب رفجعبوو ج ب ًوو ءب   رفقوولآه   و اقوون ٌّحووىن رفَوو { [ 134]آ    وولره  حابرفجيب ِب جوومِّ رفعبوو  ِّ ُ{ رفعضوونِّ  وو  مووُ  ليوو
ثَ:  رفونيُن رفي  ُيرُ  ام بُ   َنب  ر   رفانت ارف نال  را مبُ ..و   رلني    ف سب رفونيُن خفا{لب ب ِّو ا 

َُ غضووَبُ  اَل يُطرِّوولج ف وو ابُ  الِّعربووُ  را وو  ق   مووع غضووَِّ ِّ لذوو  م  وو  إل ِبووير  وو (و  ووير  وو  رفووونيُنو ل ووُِ  رفعضوونِّ
َُ غضووَبُ   ووُ ٌّه  وو وِ  وو ِ  ووُ ًووَسِّ رفع وواِّ َُ  َوو  رفَوو ِب يوو ال رفق  موو و لو ةىرُء مِّ و اٌَّه ُ ىىيوو ِّ اه ييوو رفمضواِّ

 رفَ ساب ايمعاب رفَ ساب ايمعاب رفوُ َيلب ل هللُ تع ى ىىي ِّ  را  ف . ٌّ ن رلني  يق  ب 
 

ُ عاْن  ُه  -الق  ارئ: واعا  ْن أانا  ٍ   : قا  الا راُس  وُل الِلَِّ  -راِض  يا الِلَّ ُ عالاْي  ِه واسا  لَّما  -قا  الا )ما  ْن كا  فَّ : -صا  لَّى الِلَّ
اباُه( َا ُ عاْنُه عا ُّ ِف اأْلاْوساِط أاْخرا  غاضاباُه كافَّ الِلَّ والاُه شا اِهد  ِم ْن حا ِديِ  ابْ ِن ُعما را ِعْن دا ابْ ِن أاْل  -جاُه الطَّرباااَِ

نْ ياا.  الدُّ
ُ{ رفعضوونِّ معَوو   ٌّاوو    يَقوو ُ  فرعضوونِّ الش  يخ:  وو ِب وولنإلو   ِ َُرُوولإل وواوِّ ٌوو    سوو ر ن  ووير ُمتعوونوِّ تإلو ا وو    روواِ 

و ارفي  يَب  ُا مع غ و اقن ايَب  ُا مع  ر ِّإ رفعضنِّ ضَِّ ِّ يقُع   بنء    ٌّملِّ  يَِّ ِّ ا ا   و اقن يق ُ  رفيملب
ُ{ رفعضونِّ  و   رَواإل    و يق ُ  رذمثب رفع  مبو اقن يبعتن و اقن يبُضل{ ام بُ  بِّوبتب  ِّ ٌّسلتِّ ِّ خفطناِّ احن  و اِب

ُ{ غضووَب ُ  و ل فووي  ييوو ووُ   َوون رفعضوونِّ ُج ُيرووُ  ام ب ووُ و  رلووني ِّ رفووي  ل وو ِّ رفرَوو ُء  رووا مبوو  وو  رفووي  ُيرووُ  ام ب
ُ{ غضَبُ     رفي  ُيرُ  ام  .  رفي  يي

 
 َِ ي ُ عاْن ُه  -الق ارئ: واعا ْن أاْل باْك  ٍر الصِّ دِّ : قا  الا راُس وُل الِلَِّ  -راِض  يا الِلَّ ُ عالاْي ِه واسا  لَّما  -قا الا : -صا  لَّى الِلَّ

يل  واالا سايُِّئ ا ِِا ، واالا  . ْلمالاكاِة()الا ياْدُخُل اْْلانَّةا خابٌّ ٌِ ضاْعف  َِيُّ، واف ارَّقاُه حاِدي انْيِ، واِف إْسنااِد ِْم  أاْخراجاُه الرتِّ
َبونمن اب ب خببِّ وواإل الش يخ:   وير ل و ِّ رف   ووُن  وي  رألِوَ فِّ مِّوُ رفَوو  ِّ ا وي ِّ رألَوناِّ رفيم  و     يوونَُا رةَو ب 

ُِ مَ  ث إُل لن يرَ   م  َِح ب  رفنف ُاو ارفَا وُا ث:و  يُويال{ اي وت ل{ رف   ون اب ب سب وُِّئ رفج بربيب ِّ(و ارلنيُ  ضع 
ُج خبواب ءو    ىوُن  ر و  لرو سب ٌّ وون   و ت  ٌّا امقو    ارًَو و ٌَّمو  مبو ونب ُُ  ر و  موُ ِج واب خف رًونِّ ءو  ًٌّا ُج خبب مبو

(؟  فر   نِّو ف سب ٌّ ن  فر   نو ٌّيش ق    را  رخلبنو
ُب ُ ثف ي-القارئ: اخادَّاع  ِة اخِْدااع قال: -مٌٌّ  " َِبْخااِء اْلُمْعجاماة ماْفُتوحاًة واَِبْلُمواحَّدا  "اخابٌّ



يخ عبدالّرحمن بن ناصر البّراك  هـ 1440
ّ

 مؤسسة وقف الش

 

 15 اللجنة العلمية|  إعداد

 

وووُ ٌَّووونا الش   يخ:  َ ل خلِّووونرُع مِّ ُِ خخلبووون{ ا  خيبجووونبُ تِّ رخلبووون{ ووو ِ ووو  ًووو ء   رألحووول  وووُ   ووول ٌّاووو  قووو    َفب ج
و   اييويُبو اُ تعو ى يقو     و   ا وير بً  ُ  هب حخُيبوروَ لقاو يوبرجقبوا  وير بً  ُب آمبَُو ر ابمبو  خيبجونب َُب ابرفَويِّي   ُِّ  هب ر

 س ن  سب وُِّئ رفج بربيب ِّ(؟ [9]رفَقلت  ثَِّ  ٌّباوجُم بُذمج 
 

الِي  ِك، أاْو  اا  اوااا احْلا  دَّ ِف ُعُق  وباِتِهْم  الق  ارئ: الص  نعاَ ق  ال: َِّ اْلماما ُه  وا ما  ْن يا  رْتُُك ما  ا َيِا  ُب عالاْي  ِه ِم  ْن حا   وا
َا   ِلكا اْلب اها  ائُِم ُس  وءُ وأتدي  بهم، واِم ْ لُ  ُه ت ارُْك  ُه لِتا  ىْلِديِبِهْم َِبآْلدااِب الشَّ  ْرِعيَِّة ِم  ْن ت اْعِل  يِم ف ا  رااِئِ  الِلَِّ واغارْيِها  ا، واكا  
ْطعااِم واُتاِْميِلها ا ما ا الا ُتِطيُق ُه ِم ْن اأْلامْحا اِل، وااْلماشا قَِّة عالاي ْ  ها ا َِبلسَّ رْيِ واالضَّ ْرِب اْلمالاكاُة ياُكوُن إبِِْاااَِلاا عاْن اْإِ

 اْلعاِنيفِ 
و ًعربذوو  مووُ روِّروو و سوو ئ روريوو  مووُ رووووِّرج ِّ يعووت سوو ُئ الش  يخ:  }ُ ُِ ٌّروو َوو  ج وونإل  ووير رفتم ووُو َوونُف موو ِ 

و افيوُ ي ذوُل ف ٌّاو   روع مر ِّ فِّ ب  ُيرُيُ و  ير رفتم و رفي  تق فو و سو ئ روووُع مر  وو  ُيرُيوُ  موُ رفعَ ونِّ ارفَذو ُمِّ
وو ِّ( ي و وُِّئ رفج بربيب وون[ معوىن  فعوو  منو  سب أاوو  ُي و ا  سوو ئ رخلُرولو سوو ف ل و  ]يً  روو رِ  عوت  رأل ووُل رفوي  يَمعووُاِ 

 تم و آَل
ٌُ ق ادرًا  ِم، يُقاُل: ملكاُه  ِلُكُه ِمْلًك ا وِملك ًة: احت وا : بفتِا امليِم والالَّ القارئ: البسَّام أحسنا هللا إليكم قالا

ُء ال   ِمْلكاِة.على االستبداِد ِبِه، يُقاُل: فالن  حسُن ال ِمْلكاِة، أو ساىِّ
 قالا ِف احمليطِ 

 رفق م  ؟الشيخ: 
ال   ِمْلكاة عن  دا العلم  اِء: ِه  يا ص  فة  راس  لة  ِف ال  نفِ ، وُتقيُق  ُه: إْن كانا  ْت ه  ٌَِ الص  فُة  ث  اعووموالق  ارئ: 

 سريعُة الزواِل فِهيا حالة ، فإذا تكرَّرْت رسلاْت تلكا الكيفية، فصارْت ِملكًة وُخُلًقا.
ِب رفَ جَ  و رفو بربيُ   رف جَ  .يعت ُت  ا  ٌّا الشيخ:   تق 
 ِأه رفتم وره  ترم هالقارئ: 
رفتم وووره متَ  وونرهو رفتم ووُو  ووير بع وونو رفاووَع ينو ٌّبعووُنو    ووير يُقوو    َلوونهإل سوو ُئ روريوو َ يعووت الش  يخ: 

و ينَُا ل   رفعضنو ينَُا ل   .. و س ُئ رفطَعِّ  اعم ٌني  آَل س ُئ رفطَعِّ
 متح؟َبنو خفطالب: 
 بمتحِّ رخل ء اعمالشيخ: 
  مضَ س   َ   َن  خفي لِّ الطالب: 
؟ الشيخ: نو َِّ 
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 اعم الطالب:
: بفتِا اخاِء، وتشديِد الباِء املوحدةِ   القارئ: البسَّام قالا

 اعم الشيخ:
ُب ُ ثفوو يم-رفووو برجيب  الق  ارئ:  ُج فبووُ  مربيوو إل ل رُوو -ٌٌّ وو ُ   رووا ُمنجموو ِّ رفعبوونُ  يُعلوِّل ووو    رواووطرحِّ قوو  ب  مبوو

أاَُ  ٌّقلُب  را رلني ِّ   ِ أَه م  ق فبُ    رحمل  ِّ  رفتق ى ارولاءتِّوِ 
َُُرلالشيخ:   ث و رألقلب ٌَّو  

: قا   الا راُس   وُل هللِا ص   لى هللا علي   ه وس   لم:  )ما   ْن تاسا   مَّ ا الق   ارئ: وعا   ِن ابْ   ِن عابا   اٍس راِض   يا هللاُ عاْنهما   ا قا   الا
. أاْخراجاُه الُبلااِريُّ  كااِرُهونا، ُصبَّ ِف ُأُذن اْيِه اآلُنُك ي اْوما الِقيااماِة( حاِدي ا ق اْوٍم، واُهْم لهُ   ي اْعِ : الرَّصاادا

وونِّي ب الش يخ:  ٌب وَ عب  ُج تب ب وول{او   مبو ِِّ فرَو  ِّ   ٌّمو ِِّ م رفو) ُي ِّ ا وير ل و   ف وواإل  روا لولنِّ رفتاوَ{ِ ٌّا رفتَا{وو
( لذووو  ُِِّ  هب ووو  ِب و ابُ ووومج فوووُ   ووو ُ   قوبووو جال  ُِوووَن  ِّ ٌُُّ اوب جووو ِّ رباُوووُ ( ا ووو  رفِل ُمت َ ووونإل اه يُع قبووونب  ق بووو   مَ سوووَ  و  

َو ُلِّ رفوويا بو ا ووير  ووُِ  ِ إل ف و   ِّ ِّ ٌّاوو  مِّ وو  ُج  و ِ  رفوو يربو ل وون {  فو   رووا ٌَّه رفتَا{ووِ ف و  عِّ ٌووني  مبوو
ُُ لوولنب رفَ وو ِّ  و ا ووير يتضووَ  ووُ ٌّاوو رعِّ رف روومِّ ارفعوونارهِّ  رووا ٌقوو اِّ رفَوو  ِّ ِِّ رفَوو  ِّ رفوو)   َُيَ{وو هب مِّ   بووُ ٌّسوولر

ِر ِّ رفَوو  و  ُِّ مبوُ يطَرووع  روا  وو  وو ر سونعب  ر ذوو    خأل هِّ ا  خفعواِّ ا  ا وِّ اسوو ر  و ا وير ًوو ء ثخٌوُ  سبعج
وو ًب و ُ  قوونب  ووير بعيربِّوو ِّ   ٌّ اِّوو ِّ رفوو)  ِاِّ ىنب ِبوو  سعَُووُ      َِّوو ِّو ل فعق بووُ  مَ سووَ إلوِ  وو  سوولعب ُُ قبطجووعب يوونِّ رف وو 

نإل ح رخ  ا ق خ   ِتينب ِب  روعا  و لنرُ    رةىرء ُمَ سِّ روجُرذبو  ار و وِّ ب إل مِّ ىبرُء سب وِّ ب   سب ًب ِى  حاب ا وير  ق بو إل  [40]رفوو 
َُلايَ إل. ٌُّ 

 
: قاالا راُسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم:  َالا القارئ: واعاْن أاناٍ  راِضيا هللاُ عاْنُه قاالا ُبُه عا ْن )ُطوَبا ِلماْن شا ُه عاي ْ

 أاْخراجاُه الب ازَّاُر إبِِْسنااٍد حاساٍن. ُعُيوِب النَّاِس(
وو ِّو  سُوو  ب الش يخ:  ُ ٌِّووٌو    وير تلغ وونإل   ر اووع  ِّ  ووُ   و بِّ رفَوو  ِّ ار ت و الِّ رذا وو هِّ )ِونيِّ ام ِّ

ُج  َُوُ ( ذِونٌ    بو وعبربُ   ب وج ٌِّ ِّو  سب َُُ ( يعوت  ذِون ُج سبعبربُ   ب وج ُج ُ  ُو بِّ فِّ ب ( ارفتوو غاِّ ِبو و   بو  ُ  ُو بِّ رفََو  ِّ
م لذوير مطرونإل سول إو  ِسو  ِّ اثِونيِّ   و ِبِّ ( بيموِّذم اغ َتِّذمو ٌَّم  ر  ت  اُل )ِني ٌٌّو ر  رفَو   خذ رفََ  ِّ

وووُ   وووُ رفتوووو غاِّ خفعِّ َووو ِّ اغ َووو ِّ رفَووو  ِّ اسوووَوِّذِّم ا  وووَِّذمو  ٌّمووو  فيوووُ روقاووو ُ  ر اووووع ُ  )ِووونيِّ رذا ووو هِّ ام ب
ِس  ِّ ارفَا   ِّ لذير مُِّ رألم ِِّ رووولا  ِّو روطر بوُ  سول   و ا و   ر اوع ُ  )ِنيِّ    ب رفَ   خفن  تِّ ارذ
ووُ  ايتجََوَبووُ . اِبووير روعووىن  ووُِ  وو   رفَاووح فر  وورم ٌّه تُلسوون  ثى   َِّوو  اتُوويِوِّل  بوو   ف وِب ووُ لق وول رفَاووحو مِّ مِّ

 عت  يُلي     بب  فُ ار بذ .ق اب  َرو رُم ملآُت ٌَّ  ِّ رو رمَو ي
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 ٌّيش ق ف ر  را  ير رلني ؟
 القارئ: قال البسَّاُم:

 طوَب: اسُم شجرٍة ِف اْلنِة، وقيلا: عيش  طّيب  لاُه ِف اآلخرِة، وحياة  طيبة . 
َُ ِمن احلديِ :  ما يُؤخا

، فيقط ُ  املف اواا املعوِّقا ةا ح   هَا احل ديُ  الش ريُف في ِه توجي ه  رش يد  ِلما ْن يري ُد الس ريا إَل هللِا تع اَل -1
:  َيدا طعما الوصوِل، وذلكا َبتباِع اآلاثِر احملمَّديَِّة، والتعاليِم اإسالميِة فِمْن ذلكا

أواًل: ما ْن ش َلاُه عيبُ ُه، فص ارا ج ادنا ِف ال  تللُِّص ِم ْن رذائ ِل ال َنوِب، ومعوِّق اِت املعاص ي، واآلاثِم، فم   ُل 
 ى منها، فيصبُا ّبٌَِ اجملاهدِة نقينا صافًيا ِمْن أدراِن الَنوِب.هَا يُ ْرجاى أْن يتللَّ 

اثنًيا: ماْن  لَّى ِمْن واضاِر الَنوِب، فإنَّه سيتحلَّى بفضائِل األخ الِق، ال ه أوَُل ا طاع ُة هللِا تع اَل، وِفْع ُل م ا 
بُُه، ويقربُُه. َّ ُلُه، ويُه  َُيمِّ

اثل ًا: هوا ِبهاِد نفِسِه وعسِفهاا للتللِّي ِمن الرَّذائِل، والتَّحالِّي َبلفضائِل، ق ْد ش َلا وقتا ُه إبص الِح نفِس ِه، 
 فاساِلما ِمْن تبعِة تتبُِّ  الناِس.

ََّ جائزةا "طوَب" اله ٌِ احلميِد، استح   ِهي:اثنًيا: ّبَا السلوِك املستقيِم، والسرِي إَل هللِا تعاَل ّبَا اال ا
 إمَّا شجرة  ِف اْلنِة يسرُي الراكُب ِف ِلِّها مائةا عاٍم ال يقطُعها.

 وإمَّا درجة  عالية  ِف اْلنِة، وهللاُ املوفَ.
ُِّ رألَوونا ارفتَموووِّ  ووُ  -ِ وو  ُ-ي ذوول ٌّه روافوِّووُ الش  يخ:  ربوو ب بوواب رفوغ وونِّ   ُم سوو َب    ووير رفَوو ب 

ِ ب وو  ل ذوو   ووير ا وويرو ا ووير  وو  روَ سووُنو رفوووُ َ سُن رفوغ ووُن   م وو ا ِّ رألَوونا  ألَه رألٌ  يوو ب ر فوو) ٌّا
ُِّ ارفتَمووُو  ووُ رو وو ا و ا  رفوون  ءِّ   و رحمل سوو ِب ووَِّذب  ثَِّ  ٌّباجوو ٌج ب ب وونِّ  ألِّ اِّ  ب يوبذج وونب َج ب ُِّ رألج وو ٌج ب ب وونَِّنب ألِّ  رفرذووَم ر ج

لُِّف  بََ  سب وِّ وبذب  لِّفج  بََ  س ئب رألَناِّ  ب يباج ِج (. ابر ِب لذ   مطرَ هِّ  لا ُا ُم سُ رألَنا..و ا ا  ثَِّ  ٌّباج
  قن خخ  حمل سُ رألَنا؟

الِّ رألَناِّ القارئ:   اعمو رفَ ب رفق  ال  خُب رفوغ نِّ   مي 
ُج توونجالِّ رألمووليُو الش  يخ:  وو [ مِّ اُِل رألَووناِّ رفوغ ووُن موو  سوو ء ُو ارف وو  ل ٌَّه رفتوونرَاب  ووير ًوو   ]آ   ميوو 

نوِّ  و ل خلرُ   وير ًو ء  ُُ رفوغ نب   ضِّ نوِّ  و ارفتَمُو  ُ م  ا ِّ رألَناِّ يتضَ  ُُ رفتَموب  ُ ضِّ ل ذ  يتضَ 
 وإإل  بُ ضنوِّ و ارفَذُإ  بُ رفوإءِّ ٌّملإل بضنوِّ َ. -  رألِ  ِّ -مُِّ رفتض  وِّ ب َذ  و َل ألمُل خفوإءِّ 

 ُث  ر ٌ َ  َي س   مَ ِ 



يخ عبدالّرحمن بن ناصر البّراك  هـ 1440
ّ

 مؤسسة وقف الش

 

 18 اللجنة العلمية|  إعداد

 

ُج بوووي ب طال   ب:  ُِوووَن  ِّ ٌُُّ اوب جووو ِّ رباُوووُ ( ث:ووو  يُق َووون ءبووو و  ُِِّ  هب ووو  ِب و ابُ ووومج فوووُ   ووونِّي ب قوبووو جال  ٌب وووَ عب  ُج تب ب ٌوووني   مبووو
 رألسَ بب اسعا    ف ؟

 بي  رألسَ ب؟ رفوُ ت  وِّع؟الشيخ: 
ِب   بطالب:  ِِّ  اٌّا   ت ؟ث  اعمو قن يي ُه ف  ً ِ ايللع ِ ت  لت  ُع بع ب ٌّم ِِّ  اٌّسلر
ِ  هبَو ارفوي  يللوُع ِو تبُ   و  َل يَُو ف ٌّاو  مسعتبو  ٌّا مو  مسعتو و الشيخ:  و   و  ير ٌّا   قَ ن  بق ن  َا وم فو ِ 

ول{اه  ول{اه حبونيرِّذمو ُم ت ِّ ِ  هب(  معَ   ٌّووم ُم ت ِّ ر    ت َ ع(      ف إلو  لني ِّ ق ال  ا م ف ِ    ت َ ع(ِ 
ِب  وم مو   رُمو ر ٌّووم حبنيرذمو ٌّم  َن إل رحَوا يت و فم ه  ِعِّ امسعوتبذم؟ بواج ٌوىت افو  ت وَ ع ايُرجرجو ه   رفوو 

ُج ي و بُعذمو فيوُ  ِب  وم  ألووم   ييل و هب  فو  ا  يَُو ف ه ءبو م حبنيرِّذم لن  ر   فو  رسوت ع يللع ه ٌِّ ريب
َِرهِّ حبنيرذِّ   مثَ ُتاعِّإ  فتق طِّ افنسوِّنعِّ  را م  يت َناثهِّ ب     ير    رفت  {ُع.رحَ هِّ يت  

َاارِ  َُ َِبْس  ِتمااِع احْلا  ِديِ  اْسِتْنشا  اُق الرَّاِئحا  ِة، واما   ُّ ال  َّ  ْوِب، وااْس  ِتْلبااُر ِص   ُّ ق  ال: واي اْلحا    طال  ب: الص  نعا
ٍم أاْو ما  ا ي اْعمالُ ونا ِم  ْن اأْلاْعما  اِل، واأامَّ ا لا  وْ  اِر، ما  ا ي اُق وُل اأْلاْه  ُل وااْْلِ  ريااُن ِم ْن كا  الا أاْخ  ربااٌُ عا ْدل  عا  ْن ُمْنكا  ٍر  ال دَّ

ااالاِة اْلُمْنكاِر.  جاااا لاُه أاْن ي اْهُجما واياْستاِم ا احْلاِدي ا إِِ
  ير سإءإل آَلو ثى  َ  َي س   ُم نالشيخ: 
 تع  م قنِ رفانتطالب: 
 اعم َي ُم نالشيخ: 
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 )تعظيُم قاْدِر الصَّالِة(:
 وَبرك على رسوِل هللِا أما بعُد: قالا أبو عبد هللا: القارئ: احلمُد هلِل، وصلى هللا وسلم

، فا  ِإذاا َلاْ  ُْ  اِئِد، واِعْن  دا حا  وااِدِث عاِظ  يِم ال  نِّعاِم ُش  ْكًرا لِِلَِّ ُة ماْف  زاُع ُك  لِّ ُمرِي  ٍد ِعْن  دا الشَّ  دا ُة فاالصَّ  الا ِك  ُن الصَّ  الا
ِئكا ةا ِف  فاالسُُّجوُد لاُه ِعْندا حاوااِدِث النِّعاِم، واذاِلكا ِلما ا ٌُ، حا  َّ ِإنَّ اْلماالا ِة ِعْن دا عا رَّف اُهْم ِم ْن ِعظا ِم قا ْدِر الصَّ الا

ُْم هاْول  اْعتاصاُموا َِبلسُُّجودِ   السَّمااوااِت السَّْبِ  ِإذاا رُِعُبوا فاىلاصااّبا
لِي ُد بْ ُن ُمْس  ، ثنا نُ عاْيُم ْبُن محاَّاٍد، ثن ا اْلوا ث اناا ُعامَُّد ْبُن َياَْيا ِلٍم، عا ْن عاْب ِد ال رَّمْحاِن بْ ِن يازِي دا بْ ِن جا اِبٍر، عا ْن حادَّ

: قا الا راُس وُل الِلَِّ  ِاْعا انا، قا الا ةا، عاِن الن َّ وَّاِس بْ ِن  وا ، عاْن راجااِء ْبِن حاي ْ  صا لَّى هللاُ عالاْي ِه عاْبِد الِلَِّ ْبِن أاْل ااكارايَّ
ُ أاْن يُ  وحِ واسا لَّما:  : )ِإذاا أاراادا الِلَّ ِت السَّ  مااوااِت ِمْن  ُه راْجفا  ة ، أاْو قا  الا َا يا ِبِاْم  ِرٌِ تاكالَّ  ما َِبلْ  واْحِي، فا  ِإذاا تاكالَّ ما أاخا  

ِلكا أاْهُل السَّمااوااتِ  َا ِِا ا ِب ، فاِإذاا   راْعداة  شاِديداة ؛ خاْوفًا ِمنا الِلَِّ
ِِّ نتَالشيخ:   ؟ممتٌ    َنُ َِب نتَ اَ  َ
 ر   َن غُو ُمويَ القارئ: 
ِِّ جنبت سبنِّينبتإلَالشيخ:  ِِّ جنبتَو َ أين ٌٌّم ُذ   َ  غُو مضَ س وِ 
ِلكا أاْه   ُل السَّ   مااوااِت صا   ِعُقوا واخا   رُّوا لِِلَِّ  ٌّباج قبووو  ب الق   ارئ:  َا ِِا    ا بِ    ، فا   ِإذاا  ْوفً   ا ِم   نا الِلَِّ ِرْع   داة  شا   ِديداة ؛ خا

ُ ِم  ْن واْحيِ  ِه ِبا  ا أاراادا، ف اياْمِض  ي بِ  ِه ِجرْبِي  ُل عالا  ى ُس  ُجوًدا، ف اياُك  وُن أاوَّلا ما  ْن ي اْرفا  ُ  راْأسا  هُ   ِجرْبِي  ُل، ف اُيكالُِّم  ُه الِلَّ
ِئكاتُ هاا: مااذاا قاالا راب ُّناا ايا ِجرْبِيُل؟ ف اي اُقوُل ِجربِْ  ِاااٍء ساىلالاُه ماالا ِئكاِة، ُكلَّماا مارَّ ِبسامااٍء  ُه وا اْلماالا ََّ وا يُل: قا الا احْلا 

ُ ِم   نا اْلعاِل   ٌُ الِلَّ ْي   ُ  أاما   را تاِه   ي ِجرْبِي   ُل َِبلْ  واْحِي حا السَّ   مااِء يُّ اْلكابِ   رُي، ف اي اُقولُ   ونا ُكلُُّه   ْم كاما  ا قا   الا ِجرْبِي   ُل، ف اي ان ْ
 وااأْلاْرِظ(.

ث اناا ِإْسحااُق ْبُن ِإبْ رااِهيما، ثنا واِكي  ، ثنا اأْلاْعماُش، عاْن أاْل الضُّ حاى، عا ْن ماْس ُروٍق، :  حادَّ ، قا الا عا ْن عاْب ِد الِلَِّ
ْلِس   لاِة عالا   ى الصَّ   ْفوااِن، ف ا  ِِا    ا أاْه   ُل السَّ   مااوااِت صاْلصا   لاًة كاصاْلصا   لاِة السِّ ُ َِبلْ   واْحِي  ياِل   رُّونا "ِإذاا تاكالَّ   ما الِلَّ

: ؟ ف ايُ قا  اُل: }ما  اذاا قا  الا رابُُّك  ْم{ُس  جًَّدا، ُثَّ ي اْرف اُع  ونا رُُءوسا  ُهْم ف اي اُقولُ  ونا:  ُه  وا اْلعاِل  يُّ اْلكابِ  رُي{قا  الا َُّ وا  }احْلا  
 [23]سبىل:

ِا ُعب اْي ُد الِلَِّ بْ ُن  ث اناا ِإْس حااُق، أا ، عا ْن أاْل ماالِ ٍك، عا ْن ماْس ُروٍق، عا  ْن حا دَّ ُموسا ى، ثن ا ِإْس  راائِيُل، عا ِن السُّ دِّيِّ
ِِا  ا لا ُه أاْه ُل السَّ مااوااِت صاْلصا لاًة كاصالْ  : ِإنَّ الِلَّا ِإذاا أاْلقاى اْلواْحيا  ْلِس لاِة عاْبِد الِلَِّ ْبِن ماْسُعوٍد، قاالا صا لاِة السِّ

ُه  وا عالا  ى الصَّ  ْفوااِن، ف ايا  ََّ وا ِل  رُّونا لِِلَِّ ُس  جًَّدا، حا   َّ ِإذاا راف اُع  وا رُُءوسا  ُهْم قا  اُلوا: }ما  اذاا قا  الا رابُُّك  ْم قا  اُلوا احْلا  
 اْلعاِليُّ اْلكاِبرُي{.
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ٍد، عا  ْن عاْب  ِد الِلَِّ بْ ِن احْلا  اِرِث، عا  ِن ابْ  ، عا  ْن يازِي  دا بْ ِن أاْل اايا ث اناا ِإْس  حااُق، أاِا جارِي ر  : "ِإنَّ حا دَّ ِن عابَّ  اٍس، قا  الا
ِة ِإذاا واق اعا ْت عالا ى الصَّ  ِِا  ا لا ُه أاْه ِل السَّ مااوااِت صا ْوًي كاصا ْوِت احْلاِدي دا فاا، ف اياِل رُّونا الِلَّا ِإذاا تاكالَّما َِبْلواْحِي 

ُه   وا اْلعاِل   يُّ اْلكابِ   رُي{ ُثَّ ي اْه   ِبُط بِ   ِه ُس  جًَّدا، فا   ِإذاا فُ    زِّعا عا   ْن قُ لُ   وِّبِْم قا   اُلوا: }ما   اذاا قا   الا رابُُّك   ْم قا   اُلوا ا ََّ وا حْلا   
باًة". َْ  الشَّْيطااُن ِإَلا اأْلاْرِظ ف ايازِيُد ِفيِه ساْبِعنيا كا

اِد بْ ِن اَْلا اِد، ِف ق ا  ٍد، عا ْن عاْب ِد الِلَِّ بْ ِن شا دَّ ، عا ْن يازِي دا بْ ِن أاْل اايا ث اناا ِإْس حااُق، أاِا جارِي ر  }حا   َّ ِإذاا  ْولِ ِه:حا دَّ
ُ ِف السَّ  مااوااِت أاْم  ًرا كا  انا واقْ ُع  ُه كااحْلاِدي  ِد عالا  ى الصَّ  ْفوااِن، [ 23]س  بىل: فُ  زِّعا عا  ْن قُ لُ  وِّبِْم{ : ِإذاا قاضا ى الِلَّ قا  الا

قاى مالاك  ِإالَّ خارَّ سااِجًدا }حا َّ ِإذاا فُ زِّعا عاْن قُ ُلوِّبِْم{ واذاهابا الرَّْوُع عان ْ  : }ما اذاا قا الا رابُُّك ْم فاالا ي اب ْ ُهْم، قا الا
ْن ِزُل ِّبا ا َُهاا الشَّ ْيطااُن واِه يا ِص ْدق  ف اي ا ا، ف اياىْلُخ  َا ا واكا  َا ََّ واُهوا اْلعاِليُّ اْلكابِ رُي{ قاضا ى كا  ِإَلا اأْلاْرِظ،  قااُلوا احْلا

ُعونا   : فاِهيا ِصْدق  واالسَّب ْ باًة، قاالا َْ ".ف ايُ ن ازُِّل ماعاُه ساْبِعنيا كا َِب   كا
ِف   ، أانَّ ابْ نا ُعما را  ِا ثاِ   : حادَّ اماةا، ثنا َياَْيا ْبُن ساِعيٍد، عاْن َياَْيا ْبِن ُموساى، قاالا ث اناا أابُو ُقدا ، كا انا ي اُق وُل: حادَّ

: "ُجلِّيا عاْن قُ ُلوِب اْلقاْوِم".  }حا َّ ِإذاا فُ زِّعا عاْن قُ ُلوِّبِْم{ قاالا
ث اناا ِإْسحااُق، أا  ، أانَّ ُه كا انا ي اْق راأُ حادَّ ِف   ، عا ِن ابْ ِن ُعما را ِا ثاِ   ِا عاْبُد الصَّ ماِد، ثن ا َياْ َيا بْ ُن ُموسا ى اْلقاتا ِبُّ، حا دَّ

: عاْن قُ ُلوِب اْلقاْوِم.  }حا َّ ِإذاا فُ زِّعا عاْن قُ ُلوِّبِْم{ قاالا
ُة واالسُّ ُجوُد عِ  : واأامَّا الصَّالا ْن دا حا وااِدِث ال نِّعاِم ُش ْكًرا لِِلَِّ عا زَّ واجا لَّ فاِم ْن ذالِ كا أانَّ الِلَّا لامَّ ا قاالا أابُو عاْبِد الِلَِّ

 عا  زَّ واجا  لَّ، واِم  ْن أانْ عا  ما عالا  ى ناِبيِّ  ِه صا  لَّى هللاُ عالاْي  ِه واسا  لَّما ِبفا  ْتِا ماكَّ  ةا اْغتاسا  لا واصا  لَّى َثاا  اِن راكاعا  اٍت ُش  ْكًرا لِِلَِّ 
: ثنا أابُ و عاواانا ةا، عا ْن اِ ذاِلكا أاْيًضا ما  ، واأابُو كااِمٍل ُفضاْيُل ْبُن ُحسانْيٍ اْْلاْحداِريُّ قااالا ث اناا َياَْيا ْبُن َياَْيا ِد ا حادَّ ايا

َِرياِة ْبِن ُشْعباةا، قاام  قاةا، عاِن اْلُم ٌُ، فاِقي لا  -صا لَّى هللاُ عالاْي ِه واسا لَّما -ْبِن ِعالا لا ُه: تاكالَّ ُف  حا  َّ انْ ت افالا ْت قا داماا
 : ؟ قاالا ُ لاكا ا واقاْد غافارا الِلَّ َا  )أاالا أاُكوُن عاْبًدا شاُكورًا(.ها

ث اناا ُعب اْيُد الِلَِّ ْبُن ساْعٍد، ثنا عامِّي،  ِد حادَّ اٍم، عا ْن اايا ثاِ  ِمْس عاُر بْ ُن كِ دا : حا دَّ ، قا الا ثن ا أاْل، عا ِن ابْ ِن ِإْس حااقا
: " لاقاْد راأاْيُت راُسولا الِلَِّ صالَّى هللاُ عالاْيِه واسالَّما ي اقُ  َِرياِة ْبِن ُشْعباةا، قاالا قاةا، عاِن اْلُم وُم ِفيماا ي ات ان افَّ ُل بِ ِه ْبِن ِعالا

تِِه  ُ لا كا ِم ْن صا الا ا اْْلاْه دا، واقا ْد غافا را الِلَّ َا ، َلا ُ ِْه ُد ن اْفسا كا ها   ٌُ، فاِقي  لا لا ُه: ايا راُس ولا الِلَِّ  ما  ا حا  َّ تا رِما قا داماا
 : ؟ قاالا ما ِمْن ذانِْبكا واماا أتااخَّرا  )أافاالا أاُكوُن عاْبًدا شاُكورًا(.ت اقادَّ
، ثن  ا ابْ   ث اناا ُعامَّ  ُد بْ  ُن َياْ  َيا : ثن  ا أابُ  و صا  ْلٍر، عا  ِن ابْ  ِن حا  دَّ ْه  ٍب قا  االا ِف  ُ  بْ  ُن يازِي  دا، واابْ  ُن وا ِا ِا  ُن أاْل ما  ْر اا، أا

لنَّ ِبُّ صا لَّى هللاُ ُقساْيٍط، عاْن ُعْرواةا ْبِن الزُّبارْيِ، عا ْن عااِئشا ةا، ااْوِر النَّ ِبِّ صا لَّى هللاُ عالاْي ِه واسا لَّما قاالا ْت: "كا انا ا
ا واقا ْد  عالاْيهِ  َا ، أاتاْص ناُ  ها  ٌُ، ف اقاالا ْت عااِئشا ُة: ايا راُس ولا الِلَِّ ُ واسا لَّما ِإذاا صا لَّى قا اما حا  َّ ت ات افاطَّ را قا داماا غافا را الِلَّ

 : ؟ ف اقاالا ما ِمْن ذانِْبكا واماا أتااخَّرا  )ايا عااِئشاُة، أافاالا أاُكوُن عاْبًدا شاُكورًا؟(.لاكا ماا ت اقادَّ
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 َِرا ُ  ر   اسَرمب خ: الشي
ُج  بفِّو ب ٌّب طالب:  و وَا لب ِّ ًب ِّ  بوَى اب ل ر َُِّ ٌب بر ِّثِّ رفَوِّعبمِّ ُسيج ُت ابرف {ُج ُ   َِّجنب  َُب رألٌ  ي  بعن ق ف   ابٌّبَم  رفَانب َه ر

ِبَرا ُُ  برب ج ِّ ابسبَرمب بِّمبتجحِّ مبَي ب رغجتب  َاو فبَ   ٌّباوجعبمب  بربا ابَِّ وِّ ِّ  ًب ِّ  بَى اب ل ر َُِّ ِبَرا َثبب هِّ ِبِبعب    ُسيج   باب اب
 ٌّيش قانُ؟الشيخ: 
ُج  بفِّ ب ٌّبيجض  طالب:  ير ِأه  ير، ق    ابمِّ  سج   رفويل ٌّاِ 
  إ رف وِّ  ق   رألَوت م   إ ُمَ سَ  فرعَ رهِ    تق  و يعت ربه م  ٌّتبا اٌ  ي ِّ سج  ِّ رفويلِّ الشيخ: 
 ثه س ء ُس أيت القارئ: 
ر{ذوو  مووُ الش  يخ:  ر{ذوو  رفط  وو ُ ِ  ٌّتووا خوعووىن رفعوو الو  رفاوونُت ار ًتذوو ُ  ل ذوو   وو  مووُ رفووويل..و رفط  وو ُ ِ 

ر سووي ِ ر( يعووت  خ ًتذوو  ِّ   س  توو  ا  رفاوونتو ل  ًتذوو ُ    رفاوونت  سوويلِّ ُو اق فوو    ٌّلوون ٌِّوو ُه  َوون 
 ارفا  ال    مُِّ رفويل. 

 
يْ فاةا، ثن ا ُس ْفيااُن، عا ِن اأْلاْعما ِش، عا ْن أاْل صا اِلٍا، عا ْن أاْل القارئ: قال: حادَّ  َا ، ثنا أابُو ُح ث اناا ُعامَُّد ْبُن َياَْيا

ٌُ، فاِقي لا لا ُه: أات افْ  ا وا ُهرايْ راةا: أانَّ النَِّبَّ صالَّى هللاُ عالاْيِه واسالَّما كاانا ُيصالِّي حا  َّ انْ ت افالا ْت قا داماا َا قا ْد غافا را عا ُل ها 
: )أافاالا أاُكوُن عاْبًدا شاُكورًا(. ؟ قاالا ما ِمْن ذانِْبكا واماا أتااخَّرا ُ لاكا ماا ت اقادَّ  الِلَّ

، عا  ِن اأْلاْعما  ِش، عا  ْن أاْل صا  اِلٍا، عا  ْن أاْل ُهرايْ   راةا، أاْو عا  ْن راُج   ، ثن  ا ُعااِض  ر  ث اناا ُعامَّ  ُد بْ  ُن َياْ  َيا ٍل، ِم  ْن حا  دَّ
ا اْخارباِ. أاْصحاابِ  َا  ُعامٍَّد صالَّى هللاُ عالاْيِه واسالَّما ِّبا

، ِإْن شا  ْع ُت شا رِيًكا، ي اُق وُل: عا ِن السُّ دِّيِّ ِِا  : ، ثن ا ُعامَّ ُد بْ ُن الصَّ ْلِت، قا الا ث اناا ُعامَُّد ْبُن َياْ َيا ُ ِف حادَّ اءا الِلَّ
".قا [ 13]سبىل: }اْعماُلوا  لا دااُودا ُشْكًرا{ق اْوِلِه "  ُهْم ُمصالٍّ فاكُّ ِمن ْ : َلاْ ياُكْن ي ان ْ  الا

، ثنا ُعامَُّد ْبُن الصَّْلِت، ثنا ِبْشر  ي اْعِ  اْبنا ُعمااراةا، عاْن أاْل راْوٍق، عا ِن  ث اناا ُعامَُّد ْبُن َياَْيا الضَّ حَّاِك، عا ِن حادَّ
: اْعماُلوا   ُ ِبِه عالاْيُكْم".اْبِن عابَّاٍس، }اْعماُلوا  لا دااُودا ُشْكًرا{ قاالا  لا دااُودا ُشْكًرا لِِلَِّ عالاى ماا أانْ عاما الِلَّ

ثاِ  أابُ و با  : حا دَّ اِمُد بْ ُن عاْم ِرو بْ ِن حاْف ِص بْ ِن ُعما را بْ ِن ُعب اْي ِد الِلَِّ بْ ِن أاْل باْك راةا، قا الا ث اناا حا ْك راةا بْ ُن عاْب ِد حادَّ
ٌِ، اْلعازِيِز ْبِن أاْل باْكراةا، صااِحُب  أانَّ راُسولا الِلَِّ صالَّى »راُسوِل الِلَِّ صالَّى هللاُ عالاْيِه واسالَّما، عاْن أابِيِه، عاْن جادِّ
ٌُ ف اْتا  فاساجادا   «.هللاُ عالاْيِه واسالَّما أايا

: ثنا أابُو عااِصٍم ال ، قااالا ث اناا يُوُسُف ْبُن ُموساى اْلقاطَّاُن، واُعامَُّد ْبُن َياَْيا نَِّبيُل، عاْن باكَّاِر بْ ِن عاْب ِد اْلعازِي ِز، حادَّ
 : ٌُ الشَّ  ْيُء ِمَّ ا ُيسا  رُّ بِ  ِه أاْو »عا ْن أابِي  ِه، عا  ْن أاْل باْك راةا، قا  الا كا  انا راُس وُل الِلَِّ صا  لَّى هللاُ عالاْي  ِه واسا لَّما ِإذاا جا  اءا
 «.ُسُرور  خارَّ سااِجًدا ُشْكًرا لِِلَِّ 
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ث اناا أابُو اْلوا  ْلُقراِش يُّ لِيِد أامْحاُد ْبُن عاْبِد الرَّمْحاِن ْبِن باكَّاِر ْبِن عاْبِد اْلماِلِك ْبِن اْلوالِيِد ْبِن ُبسِر ْبِن أاْل أاْرطااةا احادَّ
ما اِم، ِعْن دا قُ ُدو  ِة اْإِ : ساىلاْلُت مااِلكا بْ نا أانا ٍ  عا ْن سا ْجدا ، ثنا اْلوالِيُد ْبُن ُمْسِلٍم، قاالا ِم اْلفا ْتِا عالاْي ِه؟ اْلعااِمِريُّ
، عا  ْن َياْ  َيا بْ  ِن أاْل كا ِ  رٍي:  أانَّ الِلَّا أانْ عا  ما عالا  ى »ف الا  ْم ي اْعرِفْ ها  ا، واسا  ىلاْلُت أاَبا عاْم  ٍرو عا  ْن ذالِ  كا ف اعارافا  ُه، واأاْخ  ربااَِ

ةا   «.الشُّْكرِ  راُسوِلِه بِِنْعماٍة فاساجادا راُسوُل الِلَِّ صالَّى هللاُ عالاْيِه واسالَّما ساْجدا
ثا  ، فاحا دَّ : واساىلاْلُت عاْبدا الِلَِّ ْبنا ااْيِد ْبِن أاْسلاما عا ْن ذالِ كا ث اناا أابُو اْلوالِيِد، ثنا اْلوالِيُد، قاالا ِ ، عا ْن أابِي ِه اايْ ِد حادَّ

ْعُت ُعمارا ْبنا اْخاطَّ ا ِِا  : ٌِ أاْسلاما قاالا ثاُه، عاْن جادِّ ِدينا ِة ي اُق وُل وااْلُمْس ِلُمونا يُ قا اتُِلونا ْبِن أاْسلاما أانَُّه حادَّ ِب، َِبْلما
اقُ    وُم ِإَلا الصَّ    الا  َِّ ألا : "واالِلَِّ ِإ ا   ْرِّبِْم واأاْم    ِرِهْم، واقا    الا ُْم    وِك، واذاكا    را اْهِتمااما    ُه ُِ ِة الا أاْدِري ِف أاوَِّل ال   رُّوما َِبْلريا

اْن الا  ِا أاْم ِف  ِخِرها  ا، واألا  تُ ْف  تااا ق اْريا  ة  ِم  نا الشَّ  اِم أاحا  بُّ ِإ اَّ ِم  ْن أاْن يُ ْهِل  كا أاحا  د  ِم  نا اْلُمْس  ِلِمنيا السُّ  وراِة أا
ِدينا ِة ِإْذ أاْش رايا ِمْن ُه راكابا  ناماا أاِا ذااتا ي اْوٍم ِمَّا ياِلي اْلباِنيَّةا َِبْلما عاًة، قاالا أاْسلاُم: ف اب اي ْ ة  ِم نا اْلُمْس ِلِمنيا، ف اقا اما ضاي ْ

ِْاُعُهْم ي اُقولُ   ونا: أاْبِش   ُروا ماْعشا   را اْلُمْس   ِلِمنيا بِ ِإلا    ُوُهْم فا   ىلا فا   ْتِا الِلَِّ ْيِهْم ما   ْن ياِل   يِهْم ِم   نا اْلُمْس   ِلِمنيا فااْس   تاْلربا
 اْلُم ْؤِمِننيا ِبفا ْتِا الِلَِّ واناْصِرٌِ، قاالا أاْسلاُم: فااْنطالاْقُت أاْسعاى حا َّ أات اْيُت ُعمارا ْبنا اْخاطَّ اِب ف اُقْل ُت: أاْبِش ْر أاِم ريا 

ةا اْلفا   ْتِا واحادَّ  اكاْرُت عاْب  دا الِلَِّ بْ   نا اْلُمبا  اراِك سا  ْجدا َا لِي   ُد: فا   ا واناْص  ِرٌِ، فالا  رَّ ُعما   ُر سا  اِجًدا، قا  الا اْلوا َا ثْ تُ  ُه ها   
ا عاْب  ُد الِلَِّ بْ  ُن اايْ  دٍ  َا : حا  دَّثاكا ِّبا   ِة احْلا  ِدي ا ف اقا  الا ِ  عاْب  ُد الِلَِّ ْع  ُت ِفا سا  ْجدا ِِا : ما  ا  ؟ ف اُقْل  ُت: ن اعا  ْم، ف اقا  الا

ْع ُت ِم ْن ُش ْكِر اْإِ  ِِا لِي ُد: واأاقُ وُل: ِإنَّ أاْحسا نا ما ا  ا، قاالا اْلوا َا اِديٍ  أاثْ باتا ِمْن ها ما اِم ِبفا ْتِا الشُّْكِر وااْلفاْتِا ُِ
تُُه ِف ب اْي ِت ُأمِّ الِلَِّ واناْصِرٌِ ماا كاانا ِمْن هاْدِي راُسوِل الِلَِّ صا  لَّى هللاُ عالاْيِه واسالَّما ي اْوما ف اْتِا ماكَّةا، واُغْسِلِه واصا الا

ْيِل، عا ِن ابْ ِن ِش  هااٍب  ها اِنٍئ َثاا اِن راكاعا اٍت، وات اوااُض ُعُه ِعْن دا ُدُخولِ ِه ماكَّ ةا " َا : واأاْخ ربااَِ ما ْراُوُق بْ ُن أاْل اَْلُ  قا الا
، عاْن عا  ِه ُعب اْيِد الِلَِّ ْبِن كاْعٍب، عاْن أابِيِه كاْعِب ْبِن مااِلٍك: الزُّْهِريِّ ، عاْن عامِّ أانَّ النَّ ِبَّ »ْبِد الرَّمْحاِن ْبِن عاْبِد الِلَِّ

 «.صالَّى هللاُ عالاْيِه واسالَّما لامَّا راجا ا ِمْن طالاِب اأْلاْحزااِب ن ازاعا أِلُمَِّتِه وااْغتاسالا وااْستاْجمارا 
ثاِ  ُموسا ى حادَّ  ْيٍك، حا دَّ ثاِ  ابْ ُن أاْل فُ دا باةا، حادَّ ِْااِعيلا، ثنا عاْبُد الرَّمْحاِن ْبُن شاي ْ ، ثاِ  ُعامَُّد ْبُن ِإ بْ ُن ي اْعُق وبا

سا ْعٍد، عا ْن أابِي ِه، عاْن َياَْيا ْبِن احْلاساِن ْبِن ُعْ ماانا، عاِن اأْلاْشعا ا ْبِن ِإْسحااقا بْ ِن سا ْعٍد، عا ْن عامِّ ِه عا اِمِر بْ ِن 
ق اتا ُه اْلُقْص واى حا  َّ ت اراْك ُت ا ِا َا واأابْ عا ْدُت أانَّ النَِّبَّ صالَّى هللاُ عالاْيِه واسالَّما خا رارا ِم ْن ماكَّ ةا ف ات انااسا رْت بِ ِه  لطَّرِي 

ْنسا اُن ُس وراًة ذاكاراها  يْ ِه قا ْدرا ما ا ي اْق راأُ اْإِ ا، ُثَّ خا رَّ سا اِجًدا، فاماكا  ا طا ِوياًل ُثَّ قا اما ف ارافا  ا بِ ِه، ُثَّ ن ا زالا ف ارافا  ا يادا
ْنسا اُن ُس وراةا ُه وٍد، ُثَّ خا رَّ سا اِجًدا فاماكا  ا طا ِوياًل ُثَّ قا اما ف ا  ْيِه مارًَّة ُأْخراى قاْدرا ما ا ي اْق راأُ اْإِ يْ ِه ِم ْ لا يادا رافا  ا يادا

، ُثَّ خارَّ سااِجًدا، :  اْلمارَِّة اأْلُوَلا )سا ىلاْلُت راْلِّ واراِغْب ُت ِإلاْي ِه فاىلاْعطا اَِ ثُ لُ  ا ُأمَّ ِه فاماكا ا طا ِوياًل ُثَّ قا اما ف اقا الا
، فالا راْرُت سا اِجًدا ُش ْكًرا، ُثَّ سا ىلاْلُتُه  فالاراْرُت سااِجًدا ِلراْلِّ ُشْكًرا، ُثَّ راف اْعُت فاساىلاْلُت فاىلاْعطااَِ ال  ُُّل ا اآْلخارا

  ا اآْلخارا فاىلاْعطااَِ ال  ُُّل ا اآْلخارا فالاراْرُت سااِجًدا(.ال  ُّلُ 
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ث اناا ُعامَُّد ْبنُ   حادَّ
ِ ب  ُو   ثف  ث  ُو اعم َي ُم نالشيخ:   ثى  َ  َي ٌَّإو 
   بع  رألس ر طالب: 
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 : األسِلة
ه  ل ِم  ن كلم  ٍة للمض  طهدينا ِم  ن ال   ُمتاسانِّننيا ِف بع  ِ  ال  بالِد اخارجي  ِة، فتج  ُد الرج  ُل يُوقا  ُف : 1الس  ؤال

 وُيسجاُن؛ ألنَّه يلبُ  القميصا القصريا؟
 ا ء رفوُ ضطذبُناهب رو ر م هب ٌق{ذم  را رو ر ا االُيم ء  ي تط ع هو اٌّقا{  ف   رفن{  ء  وم اْلواب: 

إَل خفمل ِّ ارفَال   را رف  واو ات ر ُتذم اَه  ف  مُِّ ربتنءر ِّ رل  ت رفنا  و ل ذا  ُه    وي  رفونا   ُمعوَل
ووإ رفوووُ ضطذنيُ  ِ وو  -فنبووتنءِّ ا  سوو    ٌّ ووُا رفعرووم ارخلووو ارفاووني لوولَوم يَُتربوو ه بت وور  ِّ ٌّ وونرِّذمو لَِ 

ًِ ءِّ رفمل  مُِّ ُو ثا   -يُعٌوِّ رف  ُا ٌِّ ا ُب ٌّه يَاول  -تع ى-اِ  ذم خفا و لَ وأ   واوِّ سوإء  قونيلإل  رواِ 
 رو ر ماو اٌّهج يمَ  ٌّسلى رو ر او اٌّهج يوبُلَ ِ  نب رف  وا ثا  مس ُع رفن{  ء.

 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
واِك عندا الوضوِء، هل هو قبلا الوضوِء أم عندا املضمضِة؟2السؤال  : ما هو موضُ  السِّ
ُُ  َن رف ض ء ٌّا مع رف ض ءو قن يُق    ثا  مع روض ض ِّ  ألاَو  مَ سونإل اْلواب:  ُمطربلو م  ً ءَن ث  رف  ر

.   
 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
)أع   وُذ بع   زَِّة هللِا : -ص   لى هللا علي   ه وس   لم-: م   ا الف   رُق ب   ني االس   تعاذِة َبلص   فِة كم   ا ِف قولِ   ه 3الس  ؤال
 احلدي ، ودعاُء الصفِة املنهيِّ عنه؟ وقدرتِِه..(
َ اْلواب:  ُوُب بِّعِّرج ِّ ب تباِّ ِبتِّ ب اٌّبسج ُب بُِّقنج ُِ نِّ توبقج ِت  ٌَّبسج رفملُا  ٌَّه  ير ت س{اإل خفام وِ      ٌني ِّ ر ستا 

(ِا وو    ٌووني    ُج ُ ُق ببتِّوو ب وو ُعب لب تِّوو ب مِّ و ابءِّ ووابطِّ ب ُج سب وو ُب مِّ ووُ اوو عِّ   ٌّبُ وو ُ  بِّلِّضبوو  روو  مِّ و اٌّموو  لذوويرِ  وواِّ  رفت س{
َع. ُُ ٌَّه رفام ب سإءإل خُي سبُن ايب  ع ايُعطإ اُيب ِ  ب ُو َي  ِّىَتب َُ لذير يتضَ      ُء رفام   ََي 

 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
 : أريُد بي ا علٍّ  ارّي، واملشرتي الَي سيشرتيِه ِم ِّ سيبيُ  فيه اخمر، فهل َيوُا   بيُعُه؟4السؤال
حاب ب     ىوو ج فوو ب ب ُعووُ   رووا مبووُ تعرووُم ٌّاوو  س  ووتع ُرُ  اي ووتعا ب وورعتِّ ب  ووي   رووا موو  ٌَلمبووُ  ُو اْل  واب

ابرهِّ توبعبو اباُ ر  بربووا  مثجِّ ابرفجُعوونج و ب ُعوو ب  ووير رحملووَا  ر وو  ث  اوو إل [ 2]رو ُوونت  رذجِّ وُل خخل وول ايَ ووُع رخل وولب ووُ يوبَتجِّ لَ ُعوو  فِّ ب
 ف و افُ توبعجنِّالب مبُ يووي  غوُ .

 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
احل دي ، ه ل يا دخُل في ِه ما ن ي رى ج وَّالا  )ماْن تاسا مَّ ا ح دي ا ق وٍم..(: ِف حديِ  ابِن عباس: 5السؤال

 ماْن ِبانِبه وهو يتصفُحه؟
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ِِّ رفَوو اْل  واب:   وولُ  رفَتطرووُع خفعوواِ  فت وو {عِّ خأل هِّ  رووا ٌّسوولر  و   ىوو ج فإلا وو ه ٌّه يوونَُا ل وو ِ  وو  ِ 
وا{  وير ٌمو  إل  روا رلقو ا  و -ٌقو ا رفعوو-يتطَرع بع َِّ   را َاِ    ِّ رذا  ه   ب تِّ  ٌّا   ً رفِّو وِ 

..(   رلني    ٌبنوِّ رلي    َ  ماِّ رفَو  ب  ابٌّه يُايتِّ ثِّىب رفََ  ِّ رَفيِّ  َيِّن{ ٌّبهج يُاتُ ُ  ثِّفب ج ِّ( ابٌّه يُايتِّ و ا را 
 ن{ ٌّه يع مر ُب ب َ.ء  ل

 : وهل يادخُل فيه اخرتاُق الشبكاِت واألجهزِة والعبِ  فيها؟-تكملة السؤال-القارئ: ويقوُل 
ِِّ م لذ   رَاإل   رف   ن. اْلواب: م اٌّسلر اِ   يِّ ا{ م  ل    ناره  را ٌق اِّ رفَ  ِّ َا  رفير ُ    م وِ 
 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

 
 
 
 

 


