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 بسِم هللِا الّرمحِن الّرحيمِ 
 
  "الشرح -ضحى ال" يتتفسري سور  -
ََلِح ِفيِه إَّلَّ ِِلَاَجة  ، ِكَتاُب اْلِعيَدْينِ  منتقى األخبار؛ -  ََبُب التََّجمُِّل لِْلِعيِد وََكَراَهُة مَحِْل السِّ
 مقدمة اِلافظ ابن حجر ؛بلوغ املرام -
: َفََل َعِمَل بَ ْعَد تَ ْوِحيِد اَّللَِّ َأْفَضُل ِمَن الصَََّلِة َّلِلَِّ تعظيم قدر الصَلة؛  -  قَاَل َأبُو َعْبِد اَّللَِّ
 فتاوى -

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

 )تفسرُي الشَّيِخ الربَّاك(
 القارئ: أعوُذ َبهلِل ِمن الشَّيطاِن الرَّجيِم 

( َوَلْْلَِخ َرُة 3( َم ا َوَََّّع َ  رَبُّ َ  َوَم ا قَ لَ ى )2ِإَذا َس َجى )( َواللَّْي ِل 1}َوالضَُّحى )ِبْسِم اَّللَِّ الرَّمْحَِن الرَِّحيِم 
( َوَوَج  َدَك َ   اَّل  6( َأََلْ َيَِ  ْدَك يَِتيم   ا فَ  َ)َوى )5( َوَلَس  ْوَ  يُ ْعِطي  َ  رَبُّ  َ  َفَ َْ   ى )4َخ رْي  لَ  َ  ِم  َن اأْلُوَ  )

َه  ْر )9َيتِ  يَم فَ  ََل تَ ْقَه  ْر )( فََ مَّ  ا الْ 8( َوَوَج  َدَك َع  اِ َل  فَ  َ ْ َ  )7فَ َه  َدى ) ( َوَأمَّ  ا 10( َوَأمَّ  ا السَّ  اِ َل فَ  ََل تَ ن ْ
 [11-1]الضحى: بِِنْعَمِة رَبَِّ  َفَحدِّْث{

 سورة أخرى نعمالشيخ: 
 القارئ: أعوُذ َبهلِل ِمن الشَّيطاِن الرَّجيِم 

ِِ  َأنْ َق َ  َهْه َرَك )2( َوَوَ  ْعَنا َعْن َ  ِوْرَرَك )1) }َأََلْ َنْشَرْح َلَ  َص ْدَركَ ِبْسِم اَّللَِّ الرَّمْحَِن الرَِّحيِم  ( 3( الَّ 
ََ فَاْنَص  ْ  )6( ِإنَّ َم  َل اْلُعْس  ِر ُيْس  ر ا )5( فَ  ِننَّ َم  َل اْلُعْس  ِر ُيْس  ر ا )4َورَفَ ْعنَ  ا لَ  َ  ِذْك  َرَك ) ( 7( فَ  ِنَذا فَ َرْ   
 [8-1]الشرح:َوِإَ  رَبَِّ  فَاْرَ ْ { 

دددُ ح ِ دددىل ن   وددد وه ا كمك ددد و ا    احلمددهلل  ه تددد االش   يخ:  ددد    ِدد  انك ددد نه نو ه  مددد  ن، وكددد نه  ا مم ن سدددورانو
دددُ ارداددد    اه    دددهللأ الىددد ىل نو ابلَقَسدددم ابلى ددد ىل  ال  دددىه  الى ددد ىل  تدددو نعدددر مه ِ دددهللن  دردادددى الندددمف عدددهلل 

رية.  النمف إ  الزو اله إ  أن  قوَم ق ئمم الظِ 
دددورة الددد  ق َ ِددد   ق  ِددد  ابل  دددى  [1]ال  دددى  }َ ال وْ دددىو إوَ ا َسدددَ ىل  ه  تدددسا امددد  أقسدددَم حم ب الس  َُ  عدددإ  إ ا سددد،

َِدَر َرَ دَر َ َندد  قَد َدىل  ند  درادَر  ند  أَ ىدَره  تدست السدورة نزلدد  رع ا  -دعد  - ال ِد ره  قدول  ل    ود   }َند  َ عو
م   قد ل  لدر ال،د  رم   ند  ندرى كد ال نر إ   - ن  دوقوَف الوحيم ندهللة  -ِ ىل َعض املنراني الس ُ ق ل ق ئ ِم
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ددد ال ن الددددمَ َر الدددسهللا    الرسدددوَل ابلدددوحيه   قسدددَم ح   عوِدددَره نددد  ندددرى كددد ال نر إ   عوِدددَر ه  ع دددون ابلنو
ََِر َرَ َر َ َن  قَدَ ىل .  ابلى  ىل  ال  ى ِ ىل اسبو تؤ ء املارت ُ }َن  َ عو

َُ اْ م  د رَةم َخرْيه لَدَر نو دهلله نودُ ح ل    ود  هللان ح  عال د  ب ا خدرة نودُ اعدريو العظد م  امل د يلو الع ل د  }َ َلْْلَخو  ِ   َ 
د   تدو ال   دوةه  ند  أِالد ت   الثوابو العظ م ن  تو خريه مم  أِال ت ب الهللن  ه  قدهلل أِالد ت ح ب الدهللن   خدري ا ِظ م 

 نوُ ا خ ق ال،رمي  اعم مق العظ م.
دد   َددَوَ ى  ندد رَي أَددواتم  تددو  دد ريهه عدد ء ب مث  مددسا رمت حه  مددسَ  ددهلْلَا  َكو م  َْْ يَو دد  ِ  دد  ب الددهللن   }َأ ا ورم ح ن  ودد  َ عمو

 َْْ دد ه  ن دددْ  أمن دد م َعددهلل  لددره ن دددْ   لدد  سدد   سدد ني   مدد  أ اددره }َأ ُو أمن و السددرية أنو أابتم ندد رَي  تددو َبْددىه َدد ال
هلْلَا  َكو م   َ َوَ ى .  يَو

ميَد نم   }َ َ َعهلَلاَ  [ 52]الندورهللا َض      عدإ  ضد      دع دم كد    ه اقولد   }َند  امْ دَ  دَدهلْلروهللا َند  اْل،وكَد بم َ َ  اْ و

َ   إولَْ َر َتَسا اْلقمْرَآنَ  َ  أَْ َح دْ َُ اْلَقَصصو ِبو ََِ ْ َر َأْحَس ُم نَدقمص   َِهلَلى   اقول   }ََنْ َ إوْن امْ دَ   }َ َ َعهلَلَا َض     َد
 ُْ َُ اْلَ   و ونَي  نو  [3] وسف قَدْ  و و َلمو

َِدد ئو     عددإ   قددري ا  ََ مْب َدد َا ِبدد  ت ودد  لدد   نددُ ا سدد  ب الدد  عددَي ح مدد   دمْكَمدد مه  -سدد   ن   دعدد  -}َ َ َعددهلَلَا 
ددُ كدد،ر تددست ال عمدد  أن دددرحَم ا دد م أَددو ر لددنه مث أنددر حم ن  ودد  أن نو ل كدد َم  در ددَق  ،ا َدد م عددهلل تم أ    مث اا َدد م ِم 

دْر   د  دقِدْرتم اب سدك  ء ِ دىل حقوقود ه ن لود  أ  َظ مود ه  تدست   د  ه ل  د   ل دريوت  َِ ابل ك مو } ََ نو  اْلَ كو َم  َدَ  دَدْق
ْر .  َِ  نُ املؤن نيه } ََ نو  اْلَ كو َم َ َ  دَدْق

ْر .  َِ  }َ أَنو  السو ئوَى  س ئىم امل ل أ  س ئىم الع م }َ َ  دَد دْ
ُو مدد  نعمدد  الع ددم  نددرمت ح هللان  دمَع  وددمَ   }َ أَنودد  َو وْعَمدد و َرَ وددَر َ َ ددهلل وْم   أِظددمم ال عمدد  الدد  أنددَر ح ن  ودد  ابلك ددهلل 

َ   دم َد  وَغه }َ أَنو  َو وْعَم و َرَ وَر َ َ هلل وْم .    دمَ ني و
َْْ نَ  ددُ ح ِ ددىل ن   ودد  }َأ ْنددرَْ  لَددَر َ ددهلْلَرَا  َكددرْ م الصددهللرو  دوسددعكم  حدد   ت،ددسا السددورةم ا خددرى   ِدد  انك دد نه نو

َْْ َنْنرَْ  َلَر َ هلْلَرَا . َى لوَم   دمْ َقىل إل   نوُ الع م  الوحي }َأ   كوسو
َِْ دَر  وْيَرَا  مبادَر حم لد   َِْ دَر  وْيَرَا  - د ىل ح ِ  د   سد م-}َ َ َضْعَ    دَره }َ َ َضدْعَ    َم  ند  َخو  ن َد م ند  دقدهللو

دددَرَا )( 2) ِْ ِ  ددد  الصددد ة -( َ َر َدْع َددد  لَدددَر  وْادددَرَا  ر دددَى حم  وْادددرَت  أِ دددىل قدددهللرَت حددد  اددد ن 3الودددسوهللا أَنْدَقدددَض َك
ا  - السددد م ِ هللو  ب ا  ان  ب ا ق نددد ه  أكدددِهلل أ  إلددد  إ  ح  أكدددِهلل أن  مدددهلل   مدددسَار ندددى  وْادددرو ح ب الكنددد

 رسول ح ه }َ َر َدْعَ   َلَر  وْاَرَا .
َِسمددَر ِ  دد   دد ىل ح ِ  دد   سدد مه 5} َددنونو َنددَى اْلعمْسددرو  مْسددر ا ) ددُ ح َك سددريو ندد   ددهلله نو ( إونو َنددَى اْلعمْسددرو  مْسددر ا  ِ 

َُ أنو العمْسدَر  عق مد م  سدرانو   ند   دهلله  نكود  ادسلره }إونو َندَى اْلعمْسدرو  مْسدر ا  قد ل الع مد ء  إنو تدسا  كىدمو  تو ِ 
 ( إونو َنَى اْلعمْسرو  مْسر ا .5نمَ ،ور ا  ِو كيءه آخره } َنونو َنَى اْلعمْسرو  مْسر ا )أِ ع ال مسَر 
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 َدددنوَ ا  َدَرمْبددَ   َ ْنَصددْن ه } َ ْنَصدددْن  ب ِ دد عة رَ ودددر }آندددر ا ن  ودد  أن  ق ددَى ِ دددىل ِ دد عة رَ ودد   -دعدد  -مث قدد ل 
دد  إ  ح  حددهلَلته إ  ح   رمبددْنه  د   ددغو رسدد لكو  }َ إوَ  َرَ وددَر  َ ْرمَبددْن   عددإ  إل دد ددْ  َال ددن ندد  در ددهلله دوعو   دوعو

  إ  مبدريته امد   ما دهللمتم دقدهللجلم اود ر  ا در ره  قدولم أتدىم ال  مبد   إنو تدسا  ا دهللم احلصدَره  -دعد  -الرمب  م إل   
 ُ خريو الهللن    ا خرة.}إ  رَ وَر  ع ن مبريته أ    إ  مبريوت } َ ْرمَبْن  ارمبْن إل   َال نو ن  حتن  نو 

 
)  )تفسرُي السَّعد ِّ

الق ارئ: بس ِم هللِا ال رَّمحِن ال  رَّحيِم، اِلم ُد هلِل ربِّ الع املَص، والصَّ  َلُة والسَّ َلُم عل ى نبيِّن  ا ِمَّ د  وعل ى  لِ  ِه 
  :-رمَحُه هللاُ تعا –وصحِبِه أمجعَص، قاَل الشَّيُخ عبُد الرَّمحِن السَّعد ُّ 

 ( َواللَّْيِل ِإَذا َسَجى{ اآلايت:1تعا : }َوالضَُّحى )قال هللا 
َْ هُْلَمتُ  ُه، َعلَ  ى اْعِتنَ  اِ   -تَ َع  اَ  -َأْقَس  َم  َِبلن ََّه  اِر ِإَذا انْ َتَش  َر ِ   َياُاُض َِبلضُّ  َحى، َوَِبللَّْي  ِل ِإَذا َس  َجى َواََّْمَمَّ  

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم.   اَّللَِّ ِبَرُسوِلِه َصلَّى اَّللَّ
َك َوَرَع اَك، بَ ْل ََلْ يَ   َ فقا ُِ رَبَّ ََْلَ َ  ُمْن  ُِ اْعتَ َ  بِ َ ، َوََّل َأ ْل يُ َربِّي َ  ل }َما َوَََّّعَ  رَبَُّ { َأْ : َما تَ رََكَ  ُمْن

 َأْكَمَل تَ ْربَِية ، َويُ ْعِليَ  ََّرََجة  بَ ْعَد ََّرََجة . 
ُِ َأَحبَّ َ  ُ َأْ : َما َأبْ َغَضَ  ُمْن ِض، َوالن َّْف ُي اْلَمْح ُ  ََّل َوَما َقَلك اَّللَّ دِّ ََّلِيل  َعلَ ى  ُ بُ وِت ِ  دِّ ، فَِننَّ نَ ْفَي الضِّ

ِض َح   اُل الرَُّس   وِل  ِِ ، فَ َه    ُ َعَلْي   ِه َوَس   لَّمَ -َيُك   وُن َم   ْدح ا، ِإَّلَّ ِإَذا َتَض   مََّن  ُ بُ   وَت َكَم   ال  اْلَماِ    َيُة  -َص   لَّى اَّللَّ
َبَّ  ُة اَّللَِّ لَ  ُه َواْس  ِتْمَرارَُها، َوتَ ْرِقيَ تُ  ُه َِ ََّرََج  اِت اْلَكَم  اِل، َوَََّواِم اْعِتنَ  اِ  اَّللَِّ َواِْلَاِ   َرُة، َأْكَم  ُل َح  ال  َوَأ َُّه   َِ ا، 

 ِبِه. 
َرة  ِم ْن  َ ، فَ ِننَّ َأْحَوالِ َوَأمَّا َحالُُه اْلُمْستَ ْقبَ َلُة، فَ َقاَل: }َوَلْلِخَرُة َخ رْي  لَ َ  ِم َن األُوَ { َأْ : ُك لُّ َحالَ ة  ُمتَ َ خِّ

اِبَقِة.   َمَا اْلَفْضَل َعَلى اِْلَاَلِة السَّ
ُ َعَلْي  ِه َوَس  لَّمَ -فَ لَ  ْم يَ   َ ْل  ُ لَ  ُه َِّينَ  ُه، َويَ ْنُص  ُرُض َعلَ  ى َأْعَدا ِ  ِه، َيْص  َعُد َِ ََّرَِ  اْلَمَع  اِ   -َص  لَّى اَّللَّ َوُيَُكِّ  ُن اَّللَّ

َه ا اأْلَوَّلُ وَن َواآْلِخ ُروَن ِم َن اْلفَ  َُُّض َأْحَواَلُه، َحَّتَّ َماَت َوَقْد َوَصَل ِإَ  َحال  َما َيِص ُل ِإلَي ْ َض اِ ِل َوال نَِّعِم، َوُيَسدِّ
 َوقُ رَِّة اْلَعْصِ َوُسُروِر اْلَقْلِ . 

اثَّ  َِ نْ َع اِم، َوِمَ  ِِ اْْلِ قَ اَل: }َوَلَس ْوَ    بَ ْعَد َذِلَ  ََّل َتْسَ ُل َعْن َحاِلِه َِ اآْلِخَرِة، ِمْن تَ َفاِصيِل اْْلِْكَراِم، َوَأنْ  َوا
ِض اْلِعَبارَِة الَْ  ِِ ا َأْمر  ََّل ُيُِْكُن الت َّْعِبرُي َعْنُه ِبَغرْيِ َه َِ اِمَلِة. يُ ْعِطيَ  رَبَُّ  َفَ َْ ى{ َوَه  اِمَعِة الشَّ



يخ عبدالّرحمن بن ناصر البّراك  هـ 1440
ّ

 مؤسسة وقف الش

 

 4 اللجنة العلمية|  إعداد

 

َك ََّل ُأمَّ لَ  َ ، َوََّل ثَّ اْم  َََّّ َعَلْي  ِه ِ َ  ا يَ ْعَلُم  ُه ِم  ْن َأْحَوالِ  ِه اْقَاصَّ  ِة فَ َق  اَل: }َأََلْ َيَِ  ْدَك يَِتيم   ا فَ  )َوى{ َأْ : َوَج  دَ 
ُض َأَب، َبْل َقْد َماَت َأبُوُض َوَأمُُّه َوُهَو ََّل ُيَدبُِّر نَ ْفَسُه، فَ)َواُض اَّللَُّ  ُض َعَبُد اْلُمطَِّلِ ، ثَّ َلمَّا َماَت َج دُّ ، وََكفََّلُه َجدُّ
، َحَّتَّ َأيََّدُض بَِنْصرِِض َوَِبْلُمْؤِمِنَص.   َكفََّلُه هللاُ َعمَُّه َأََب طَاِل  

ُيَاُن، فَ َعلَّ  َمَ  َما ََلْ َتُكْن تَ ْعَلْم، َوَوف ََّق َ  }َوَوَجَدَك َ اَّل فَ َهَدى{ َأْ : َوَجَدَك ََّل َتْدِر  َما اْلِكَتاُب َوََّل اْْلِ
 أِلَْحَسِن اأْلَْعَماِل َواأْلَْخََلِق. 

َْ َلَ  َأْمَواُمَا وَ  { َأْ : َفِقري ا فََ ْ َ  ِ َا فَ َتَح َعَلْيَ  ِمَن اْلبُ ْلَداِن، الَِِّت ُجِبَي  ِخَراُجَها. }َوَوَجَدَك َعاِ َل 
ِض ا ِِ ِِ  َأرَاَل َعْن  َ  َه   ِِ  َأْوَص  َلَ  ِإَ  اْلِغ  َ ، َو َواَك َوَنَص  َرَك فَالَّ   ، َوالَّ   َق  اِ َ،، َس  ُي ِيُل َعْن  َ  ُك  لَّ نَ ْق  ،  لن َّ

 َوَهَداَك قَاِبْل نِْعَمَتُه َِبلشُّْكَراِن. 
ا قَاَل: }فََ مَّا اْلَيِتيَم فَ َل تَ ْقَه ْر{ َأْ : ََّل ُتِس ْم ُمَعاَملَ َة اْلَيتِ يِم، َوََّل َيِض ْ  َص  َه ْرُض، بَ ْل َوِمََِ ْدُرُك َعَلْي ِه، َوََّل تَ ن ْ
 َأْكرِْمُه، َوَأْعِطِه َما تَ َيسََّر، َواْصَنْل ِبِه َكَما ُتُِ ُّ َأْن ُيْصَنَل ِبَوَلِدَك ِمْن بَ ْعِدَك. 

َه  ْر{ َأْ : ََّل َيْص  ُدُر ِمْن  َ  َك  ََلم  لِلسَّ  اِ ِل يَ ْقَتِض  ي رََُّّض َع  ْن َمطْ  ُلوبِ  ِه، بِنَ َه  ر  َوَاَراَس  ِة }َوَأمَّ  ا السَّ  اِ َل فَ  َل تَ ن ْ
 . ، َبْل َأْعِطِه َما تَ َيسََّر ِعْنَدَك َأْو رََُّّض ِ َْعُرو   َوِإْحَسان   ُخُل  

ا َك  اَن اْلُمَعلِّ  ُم َم  ْ ُمور ا ِ ُْس  ِن اْقُلُ   ِ  َِ ا السَّ  اِ ُل لِْلَم  اِل، َوالسَّ  اِ ُل لِْلِعْل  ِم، َوِمَ   َِ لِِّم،  َم  َل اْلُم  تَ عَ َويَ  ْدُخُل َِ َه  
ْن َك اَن َيْس َعى َِ نَ ْف ِل َوُمَباَاَرتِِه َِبْْلِْكَراِم َوالتََّحنُِّن َعَلْيِه، فَِننَّ َِ َذِلَ  َمُعونَة  َلُه َعلَ ى َمْقِص ِدِض، َوِإْكَرام  ا ِلَم 

 اْلِعَباَِّ َواْلِبََلَِّ. 
يِنيَّ ةَ  ا َيْش َمُل ال نَِّعَم الدِّ َِ ِِّْكِر ِإْن َك اَن  }َوَأمَّا بِِنْعَمِة رَبَِّ { َوَه نْ َيِويَّ َة َأْ : َأ ْ ِن َعلَ ى اَّللَِّ ِاَ ا، َوُخصَّ َها َِبل  َوالدُّ

ِ  لِ  ، ََّا طْ ََلِق، فَ ِننَّ التََّح دَُّث بِِنْعَم ِة اَّللَِّ َث بِ ِنَعِم اَّللَِّ َعلَ ى اْْلِ ُش ْكِرَها، َوُموِج    ُهَناَك َمْص َلَحة . َوِإَّلَّ َفَح دِّ
َبَِّة اْلُمْحِسِن.  لَِتْحِبيِ  اْلُقُلوبِ  َِ  ِإَ  َمْن َأنْ َعَم ِاَا، فَِننَّ اْلُقُلوَب ََمُْبوَلة  َعَلى 

 انكِ  السورةه مث ق ل رب  ح 
َك...{ لَ َ  َص ْدرَ تَ ْفِسرُي ُسورَِة }َأََلْ َنْشَرْح َلَ  َصْدَرَك{، َوِهَي َمكِّيَّة ، ِبْسِم اَّللَِّ الرَّمْحَِن الرَِّحيِم }َأََلْ َنْش َرْح 

 اآلايت:
، -ُُمْتَ ن ا َعَلى َرُسوِلهِ -يَ ُقوُل تَ َعاَ   ْعَوِة ِإَ  اَّللَِّ يِن َوال دَّ : }َأََلْ َنْشَرْح َلَ  َص ْدَرَك{ َأْ : نُ َوسِّ ُعُه ِلَش َراِ ِل ال دِّ

قْ بَ اِل َعلَ  ى اآْلِخ َرِة، َوَتْس ِهيِل اْقَ ريَِّ  اِت فَ لَ  ْم َيُك ْن َ  يِّق ا َحرِج  ا، ح  َّت ََّل َواَِّلتَِّص اِ  ِ ََك ارِِم اأْلَْخ ََلِق، َواْْلِ
َبِسط ا.  َقاَُّ ِقَرْي ، َوََّل َتَكاَُّ َتَُِدُض ُمن ْ  َيَكاَُّ يَ ن ْ

ِِ  َأنْ َق َ { َأْ : َأ ْ َق  َل }َهْه َرَك{ َكَم  ا قَ اَل تَ َع  اَ :  }لِيَ ْغِف َر لَ  َ  }َوَوَ  ْعَنا َعْن  َ  ِوْرَرَك{ َأْ : َذنْ بَ َ ، }الَّ  
ُ َما ت َ  َم ِمْن َذنِْبَ  َوَما َتََخََّر{ اَّللَّ  [2]الفتح:َقدَّ



يخ عبدالّرحمن بن ناصر البّراك  هـ 1440
ّ

 مؤسسة وقف الش

 

 5 اللجنة العلمية|  إعداد

 

نَ ا قَ ْدَرَك، َوَجَعْلنَ ا لَ َ  الء َّنَ اَ   ِِ  ََلْ َيِص ْل ِإلَْي ِه َأَح د  ِم َن }َورَفَ ْعَنا لَ َ  ِذْك َرَك{ َأْ : َأْعَلي ْ َس َن اْلَع اِ َ، الَّ  اِلَْ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َكَما َِ الدُُّخوِل َِ  ُ ِإَّلَّ ذُِكَر َمَعُه َرُسولُُه َصلَّى اَّللَّ َِْكُر اَّللَّ ْسََلِم، اْقَْلِ ، َفََل ُي  اْْلِ

ا  عددإ ال،دد  ر إ ا أراع الددهللخوَل ب ا سدد مو َ سكنددالش  يخ:  ِهللم النددِ عَدنْيو  أكددِهلل أن   إلدد  إ  ح  أن  مددهلل 
 رسول حه  ِسا نوُ نواضى اقرتانو  وْارو الرسولو َسار ح.
 القارئ: َو األذاِن، واْلقامِة، واقَُطِ ، و رِي ذلَ  

  ابلكنِ هلل اسلر ب  الك   ريم    إ  آخرتالشيخ: 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم. القارئ: َوَ رْيِ َذِلَ  ِمَن اأْلُُمورِ  َُِمَّد  َصلَّى اَّللَّ ُ ِاَا ِذْكَر َرُسوِلِه    الَِِّت َأْعَلى اَّللَّ

ََ أِلََح د   َ رْيِِض، بَ ْع َد اَّللَِّ تَ َع  ْج ََلِل َوالت َّْعِظ يِم َم ا لَ ْي ُ َع ْن َوَلُه َِ قُ ُلوِب ُأمَِّتِه ِمَن اْلَمَحبَّ ِة َواْْلِ اَ ، َفَج َ اُض اَّللَّ
 ِه َأْفَضَل َما َجَ ى نَِبي ا َعْن ُأمَِّتِه. ُأمَّتِ 

َوُص ُعوبَة ، فَ ِننَّ  َوقَ ْولُُه: }فَِننَّ َم َل اْلُعْس ِر ُيْس ر ا{ ِإنَّ َم َل اْلُعْس ِر ُيْس ر ا ِبَش ارَة  َعِظيَم ة ، َأنَّ ُه ُكلََّم ا ُوِج َد ُعْس ر  
ْس ُر ُجْح َر َ   ّ  لَ َدَخَل َعَلْي ِه اْلُيْس ُر فََ ْخَرَج ُه َكَم ا قَ اَل تَ َع اَ : اْلُيْسَر يُ َقارِنُُه َوُيَصاِحُبُه، َح َّتَّ لَ ْو َََّخ َل اْلعُ 

ُ بَ ْع   َد ُعْس   ر  ُيْس   ر ا{ ُ َعَلْي   ِه َوَس   لََّم:  [7]الط   َلق: }َس   َيْجَعُل اَّللَّ )َوِإنَّ اْلَف   َرَ  َم   َل وََكَم   ا قَ   اَل النَّ   ِ ُّ َص   لَّى اَّللَّ
 ْسر ا(. اْلَكْرِب، َوِإنَّ َمَل اْلُعْسِر يُ 

، َيُدلُّ َعَلى َأنَُّه َواِحد ، َوتَ ْنِكرُي "اْلُيْسِر" َيُدلُّ َعَلى َتْك َرارِِض، ف َ  لَ ْن يَ ْغِل َ  ُعْس ر  َوتَ ْعرِيُف "اْلُعْسر" َِ اآْليَ َتْصِ
 ُيْسَرْيِن. 

ِم، ال   دَّالِّ َعلَ   ى اَِّلْس   ِتْغَراِق َواْلُعُم   وِم يَ    َوِإْن بَ لَ   َم ِم   َن -ُدلُّ َعلَ   ى َأنَّ ُك   لَّ ُعْس   ر  َوَِ تَ ْعرِيِف   ِه َِبأْلَلِ   ِف َوال   َلَّ
 فَِننَُّه َِ  ِخرِِض الت َّْيِسرُي ُمََلرِم  َلُه.  -الصُُّعوبَِة َما بَ َلمَ 

ُ َرُس وَلُه َأْص َل  َواْلُم ْؤِمِنَص تَ بَ ع  ا، ِبُش ْكرِِض َواْلِقيَ اِم ِبَواِج ِ  نَِعِم ِه، فَ َق اَل: }فَ ِنذَ  ََ فَاْنَص  ْ { ا ثَّ َأَم َر اَّللَّ فَ َرْ  
َعا ِ  ََ ِمْن َأْاَغاِلَ ، َوََلْ يَ ْبَ  َِ قَ ْلِبَ  َما يَ ُعوقُُه، فَاْجَتِهْد َِ اْلِعَباََِّة َوالدُّ  . َأْ : ِإَذا تَ َفرَّْ 
َ ، َوََّل َتُك  ْن ُمَّ  ْن ِإَذا }َوِإَ  رَبِّ  َ { َوْح  َدُض }فَاْر َ  ْ { َأْ : َأْعِظ  ِم الرَّْ بَ  َة َِ ِإَجابَ  ِة ََُّعا ِ  َ  َوقَ بُ  وِل َََّعَواتِ  

 فَ َرُ وا َلِعُبوا َوَأْعَرُ وا َعْن َراِِّْم َوَعْن ِذْكرِِض، فَ َتُكوُن ِمَن اْقَاِسرِيَن. 
َعاِ  }َوِإَ  رَبِّ    { ِم   َن الصَّ   ََلِة َوَأْكَمْلتَ َه   ا }فَاْنَص   ْ { َِ ال   دُّ ََ ا: }فَ   ِنَذا فَ َرْ     َِ َ  َوقَ   ْد ِقي   َل: ِإنَّ َمْع   َ  َه   
ِِّْكِر عَ  َعاِ  َوال    ا اْلَق   ْوِل، َعلَ   ى َمْش   ُروِعيَِّة ال   دُّ َِ ِق   َ  فَاْر َ   ْ { َِ ُس   َؤاِل ُمطَالِبِ   َ ، َواْس   َتَدلَّ َم   ْن قَ   اَل ِاَ   

َْ واِلمُد هلل. ُ َأْعَلُم. ت َمَّ  الصََّلَواِت اْلَمْكُتوََبِت، َواَّللَّ
 انكِىل

 أحس  َ الشيخ: 
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 ح إل ره امل كقىلأحسُ القارئ: 
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 )ُمنتَقى األخباِر(
القارئ: بسِم هللِا الرَّمحِن ال رَّحيِم، اِلم ُد هلِل ربِّ الع املَص، والصَّ َلُة والسَّ َلُم عل ى نبيِّن ا ِمَّ د  وعل ى  لِ ِه  

َقى َ األحك  اِم َ كتابِ  ِه: "ال   ُمنت -رمحَ  ُه هللاُ تع  ا -وص  حِبِه أمجع  َص، ق  اَل اْلم  اُم عب  د الس  َلم ب  ُن تيمي  َة 
 ": -صلَّى هللاُ عليِه وسلَّمَ -الشَّرعيَِّة ِمن كَلِم خرِي الربيَِّة 

 ِكَتاُب اْلِعيَدْينِ 
الع ددهللان مدد  ِ ددهللم الاالددر ِ  ددهللم ا ضدد ىله  لدد ف ل مسدد منَي سددوام ه ِ ددهللم الاالددر  عقددنم  دد  َم كددِرو الش  يخ: 

د ُ الوقدوم َعر د ه  قدومو احلد ب و َعر د ه  تدو رنى نه ِ  هلل ا ض ىل  ،ون َعهلل الاراغو ندُ نعظدمو امل  سدر  نو
ِ دهللم ل مسد مني ِ نود ه ِ دهلل ا ضد ىل تدو ِ دهلل ل مسد مني احلم ود ب  مبدريتمه  تدو  دومم احلدء و ا اديه  عدد ء ب 

أندد  لدددمو  قددهللَم املهلل  ددَ  ادد ن يددم  وندد نو   ع ددون   ِمدد ه  قدد َل ِ  دد   -ِ  دد  الصدد ة  السدد م-احلددهلل ُ ِددُ ال دد  
 قهلل أحهللَم امل كدهللِون أِ د ع ا  )إنو حَ أَهللَل،مم  مم  خري ا ن ِم  ِ هللم الاالرو ِ  هللم ا ض ىل(م  الص ة  الس 

   ِ ا  دندد  ِ  حه  ن ِدد  ندد   ع ددوت دق  ددهلل  ب تددست ا ندد ه اَكددهللِوا أِ دد ع ا ن ِدد  ندد  تددي َوددهللَ ه  كع وددهلل ن مدد  ْ  نددِر
لهللو املس حه    يويم دعظ ممِم     ا حكاد لم ممد ه  د ملق مم ابل،ا ره     ل اع هلل نولهلل ال و ه  الث ين اع هلل نو 
 يم  إنو  نم كهلل ه  إن  نمكن  و ه هللاِهللاء ح ال وص رى.

ََلِح ِفيِه إَّلَّ ِِلَاَجة :القارئ:   ََبُب التََّجمُِّل لِْلِعيِد وََكَراَهُة مَحِْل السِّ
َها فَ ََتى ِاَ ا َرُس وَل اَّللَِّ َعْن اْبِن ُعَمَر قَاَل: َوَجَد ُعَمُر ُحلَّة  مِ  َِ ُِ َِ السُّوِق، فََ َخ ُ -ْن إْسَترْبَق  تُ َبا َص لَّى اَّللَّ

ِض فَ َتَجمَّ  ْل ِاَ  ا لِْلِعي  ِد َواْلَوفْ  ِد، فَ َق  اَل:  -َعَلْي  ِه َوَس  لَّمَ  ِِ ُْ َم  ْن ََّل فَ َق  اَل: اَي َرُس  وَل اَّللَِّ ابْ تَ  ْل َه   ِض لِبَ  ا ِِ َ  ا َه   )إَّنَّ
 ُمت ََّف   َعَلْيِه. َخََلَق َلُه(
َ ال د   الشيخ:  أند     َ  سمدِ  املؤن دون إ د   -ِ  د  الصد ة  السد م- َّنو  ا ن  نوُ حر ٍره نودُ سمد هللٍ،ه   دنيو

ُْ   خ َق ل  ب ا خرةه  تم ال،ا ر.   َ  سِ  َن
 

ِض:  َُِمَّ د  َع ْن َأبِي ِه َع ْن َج دِّ ُ َعَلْي ِه َوَس لَّمَ -ِ َّ َأنَّ النَّ »الق ارئ: َوَع ْن َجْعَف ِر بْ ِن  َُ بُ  ُرََّ   -َص لَّى اَّللَّ َك اَن يَ ْل َب
.« ِحرَبَة  َِ ُكلِّ ِعيد    َرَواُض الشَّاِفِعيُّ

َ ِ، َقَدِم ِه، فَ َل ِقَ  ِْ َُ َم َل ابْ ِن ُعَم َر ِح َص َأَص ابَُه ِس َناُن ال رُّْمِح َِ َأ َْ َقَدُم ُه َوَعْن َسِعيِد بْ ِن ُجبَ رْي  قَ اَل: ُكْن 
، فَ بَ لَ   َم اِْلَجَّ   اَ  َفَج   اَ  يَ ُع   وَُُّض، فَ َق   اَل اِْلَجَّ   اُ : لَ   ْو نَ ْعلَ   َبِ  َُ فَ نَ َ ْعتُ َه   ا َوَذلِ   َ  ِ ِ      ُم َم   ْن لرَِّك   اِب، فَ نَ َ لْ   

ََ السِّ ََلَح َِ يَ  ْوم  ََلْ َيُك ْن  ُْ  َتِ،، قَ اَل: وََكْي َف؟ قَ اَل: مَحَْل  ََ َأَص ب ْ َم ُل ِفي ِه، َأَصاَبَ ؟ فَ َقاَل اْبُن ُعَمَر: َأنْ 
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َس  نُ  ََ  اِر ُّ َوقَ  اَل: قَ  اَل اِلَْ ََ السِّ  ََلَح اِْلَ  َرَم، َوََلْ َيُك  ْن السِّ  ََلُح يَ  ْدُخُل اِْلَ  َرَم. َرَواُض اْلُب : ُُنُ  وا َأْن َوَأََّْخْل  
ََلَح يَ ْوَم ِعيد  إَّلَّ َأْن ََيَاُفوا َعُدو ا.  َ ِْمُلوا السِّ

  َ  ق بىم الس         نو بَى الس   نظِدرم رت دٍ   نظِدرم خدوٍمه  وم الع هلل  ومم سر ره   ر ه   الشيخ: 
م بددىم  ددُ ِدد ع و ُْ  ددراتم  دد     ددق ب  لددر ال ددوم أن َلمددَى ال دد ،م السدد َ ه  دد عض الق  ئددىو  ،ونددون نو ء َندد   مددِز

د مم ندُ الس     كخس نَ  ي        سون ه س ومه أ  ن  أك ِِ ه   ِي ِ عةه س   ه إ  أن  ،ون ت   ا ِهلل  ُيم
سالودو    مىم الس   نوُ ا سكعهللاع ل عهلل ه  م  س  م ال ِي ُِ بدىو السد   كد ترةهه  ادسلر ب ن،د  َ دهللم 

ددُ سددالودو ه  دد م نو ُْ َعَخ َدد م َادد َن آنو  دد  ا نددُ      ددق بددىم السدد     ِدد  إ  إن ادد ن ت دد ا ِددهلل ه ُيم ]آل  }َ َندد

ِوْ هلَل اْلَمْس و  يسا ق ل  [ 97ِمران   .[191]ال قرة  هللو احْلَرَامو َح و  دمَق دو موامْم  و  و  َنوْن قَ دَد موامْم  َ قْدكدم موتمْم }
 

 القارئ: ََبُب اْقُُروِ  إَ  اْلِعيِد َماِاي ا َوالتَّْكِبرُي ِفيِه َوَما َجاَ  َِ ُخُروِ  النَِّساِ :
ُ َعْنُه قَاَل:  ا ا قَ ْب َل َأْن ََيْ ُر َ ِمْن السُّنَِّة »َعْن َعِليّ  َرِ َي اَّللَّ َرَواُض « َأْن ََيُْرَ  إَ  اْلِعيِد َماِاي ا، َوَأْن َيَُْك َل َا ي ْ
ِِ ُّ َوقَاَل: َحِديث  َحَسن . ِْم  ال ِّ

 : َْ ُ َعَلْي   ِه َوَس   لَّمَ -َأَم   َرَر َرُس   وُل اَّللَِّ »َوَع   ْن ُأمِّ َعِطيَّ   َة قَالَ    ِر َواأْلَْ    َحى: َأْن ُُنْ   رَِجُهنَّ َِ اْلِفطْ    -َص   لَّى اَّللَّ
: اْلُمَص  لَّى، َويَ  ْش  َهْدَن اْقَ  رْيَ اْلَعَواتِ  َ  َواِْلُ  يََّ  َوَذَواِت اْقُ  ُدوِر، فََ مَّ  ا اِْلُ  يَُّ  فَ يَ ْعتَ   ِْلَن الصَّ  ََلَة، َوَِ َلْف  ظ 

، : اَي َرُسوَل اَّللَِّ إْحَداَر ََّل َيُكوُن َمَا ِجْلَباب  َُ «. قَاَل: لِتُ ْلِبْس َها ُأْختُ َه ا ِم ْن ِجْلَباِاَ ا َوََّْعَوَة اْلُمْسِلِمَص، قُ ْل
ََ لِلنََّساِ يِّ ِفيِه َأْمُر اْلِْلَباِب.  َرَواُض اْلََماَعُة، َولَْي

ِْ »َوِلُمْسِلم  َوَأِب ََّاُوَّ َِ ِرَوايَة :  َْن َمَل النَّا ِْ ُيَكربِّ  « .َواِْلُيَُّ  َيُكنَّ َخْلَف النَّا
 : اِر ِّ ََ َْن بَِتْكِبريِِهمْ قَ »َولِْلُب َْ ُأمُّ َعِطيََّة: ُكنَّا نُ ْؤَمُر َأْن ُُنْرَِ  اِْلُيََّ  فَ ُيَكربِّ  «.اَل

َن يَ ْغ   ُدو إَ  َوَع   ْن ابْ   ِن ُعَم   َر: َأنَّ   ُه َك   اَن إَذا  َ   َدا إَ  اْلُمَص   لَّى َك   ربََّ فَ َرفَ   َل َص   ْوَتُه َِبلتَّْكبِ   رِي. َوَِ ِرَوايَ   ة : َك   ا
ََ اْلُمَص  لَّى يَ   ْوَم  ُ َِبْلُمَص  لَّى َح  َّتَّ إَذا َجلَ   ُ َح  َّتَّ َيَْيتَ اْلُمَص  لَّى، ثَّ ُيَك  ربِّ َُ فَ ُيَك  ربِّ َِ الشَّ  ْم اْلِفطْ  ِر إَذا طََلَع  

. ََُا الشَّاِفِعيُّ َماُم تَ َرَك التَّْكِبرَي. َرَوا  اْْلِ
ُم   ِد  الهللو لد م ِ دىل أندوٍر ن ِد   نندرِ   م الشيخ:   د ة الع دهلله  تدي نودُ كدع ئرو  تدست ا ررم  تدست ا ح ع د

ددر   ِمدد   َِ ا سدد مو  دد ة الع ددهلل ِ ددهلل الاالددر ِ  ددهلل ا ضدد ىله  تددي ب  دداكوِ  دندد  م  دد ة اومعدد  راعكدد ن يم
ددُ ِظدد م كدد َّن   أنو ال دد   ددرََب  -ِ  دد  الصدد ة  السدد م-ابلقددراءة   مقددَرأ   ِمدد  ِبدد   مقددَرأ ب اومعدد ه  نو أنددَر أن رم

ه ال  د ريم ا َ ُو   عكدزلُ الددممص وىل  ن،د ن الصد ةه العوادقم ،د ر   اري اعمدهللم روه َدى  احلمد وضه ندهللَب إ  خدر عِ
  ةه   وْاره  عِ ءه  د، ريهه تسا ِ دهللمان  -أتى ا س م-نوُ أعى أن  ن راُ املس مني ب تسا اعريه ِ  هللمان 
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)أايمم أادٍى ب أايمو الكندر ق   -السد مِ    الص ة   -ه   يوه  لعنه  ََاَلره  مبا  هه ام  ق ل -أتى ا س م-
 ت،دسا ِ دهللم الاالدره  دوم  وْادٍر  كمد،ٍر  أادٍى  كدرٍب   ادٍر  ه  د ةه  د، دريه  عِد ءهه  ع دهلل   كمْرٍب   وْاٍر  و(

َّندىل  - د ىل ح ِ  د   سد م-املس مني تو ِ  عةه    دعظ مه    ك،ره   ِ ىل نعم ه  نودُ كد ن  أنو الرسدول 
 ه    يويم    مم  وم الع هلل   ن   دوم سدر ٍر   درٍ ه  د      دي ل مسد م أن  صدوَمه َدى يدنم الاالدره ُِ    نو 

ددىل ِددُ  دد  نوِ   سدد   ِ ددهللم الاالددرو  ددوم  َِ  ِددو  ددومم أاددٍى  كددرٍبه  اددسلر أايم الكنددر ق ا ِدد ه  دد  ايم الدد   م 
  احلدد عهللا  الثدد ين  الث لددُ ِنددره  قدددهلل  احددهلله ِ  ددهللم ا ضدد ىل  تددو ال ددومم الع كددره  أايمم الكنددر ق  تددي    دد ه 

 نىىل املس مون ِ ىل تست الس  ه    احلمهلل.
ددُ سمدد  و  أن ُيددرَب ا نسدد ن ل ع ددهلل ن كدد    امدد  تددو الندد ن ب اومعدد ه املنددي إ  نواضددىو الع دد عةو أ ىددىم نددُ   نو

كَسنم ل مس م خمال تم  َد،َكنم ل  خال تم حس  ري  ر ى عرع ريه      ي ل  مسد مو أن  سك ىدَر الراوبه  نن  حتم
 لدره  سك ىدرم  لكسددنه ا حكسد بم  تددو أن  سك ىدَر الثدوابه  سك ىددر الثدوابه امدد  عد ء ب الصدد  م 

ُْ   َم رنى َن إميد ان   احكسد اب   الق  م  ( )َن ُْ قد َم رنىد َن إميد ان   احكسد اب  إميد ان  ابملندرِ     دصدهلل ق   لسمد   .. َند
وع نوُ الثواب.   احكس اب  ل مِو

 
 ئ: ََبُب اْسِتْحَباِب اأْلَْكِل قَ ْبَل اْقُُروِ  َِ اْلِفْطِر َُّوَن اأْلَْ َحى:القار 

َ  قَاَل:  ُ َعَلْي ِه َوَس لَّمَ -َك اَن النَّ ِ ُّ »َعْن َأَن ، َوَيَُْكُلُه نَّ  -َص لَّى اَّللَّ ََّل يَ ْغ ُدو يَ  ْوَم اْلِفطْ ِر َح َّتَّ َيَُْك َل َ َ َرات 
.َرَواُض َأمْحَُد َوا« ِوتْ ر ا اِر ُّ ََ  ْلُب

ُ َعَلْي ِه َوَس لَّمَ - َكاَن َرُسوُل اَّللَِّ »َوَعْن بُ َرْيَدَة قَاَل:  ََّل يَ ْغ ُدو يَ  ْوَم اْلِفطْ ِر َح َّتَّ َيَُْك َل، َوََّل َيَُْك ُل  -َصلَّى اَّللَّ
ِِ ُّ َوَأمْحَُد َورَاََّ: ف َ « يَ ْوَم اأْلَْ َحى َحَّتَّ يَ ْرِجلَ  ِْم َيْ ُكُل ِمْن ُأْ ِحيَِّتِه َوِلَماِل   َِ اْلُمَوطَّ ِ  َرَواُض اْبُن َماَجْه َوال ِّ

َْ َكانُوا يُ ْؤَمُروَن َِبأْلَْكِل قَ ْبَل اْلُغُدوِّ يَ ْوَم اْلِفْطِر.  َعْن َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيِِّ  َأنَّ النَّا
ُو الع هلله  تو ِ هلل الاالر أ الشيخ:  ُم  تست ا ررم   ِ  ع ل ه ِ ىل س ٍ  نوُ س   ُيدرَب إ  املصد وىل تسا احلهلل 

نودُ ندو و دع  دىو الاوالدر َعدهلل رنىد ن حد   - ح أِ دم-ح   العَم ك    ه  الس   أن  ادَى ردرارٍيه  اد نو تدسا 
   من وَ   لر ال وم َ دومو الصد  مه َ دوٍم نودُ رنىد نه    د عرم إ  الاوالدره  تدسا نودُ املسد ِر  إ  ند  أابَ  ح ب 

ه  لر ال ومه  ا ن ال     ه   االر  ع       عرم    ُيرب إ  املص وىل ح   اَى ررارٍي   ك قق َسلر الاوالر  ع  
 ن  سددد   تدددسا الاوالدددر كددد ترةه    ِددد  ن ددد عرةه    ِددد  نراِددد ةه حل،دددم تدددسا ال دددومه ح،دددمم تدددسا ال دددوم ا  الددد ر  حتدددرجل 

ست ال   دد ه  ر  ددزه يددسا ال ددوم ِددُ ال ددوم الصدد  مه  ،دد ن ب امل دد عرة هللااددىو تددست الكَمددراريو أ  َنوتدد ه   ِدد  حتق ددقه يدد
 الس َق السهللا تو نوُ كِر رنى ن.



يخ عبدالّرحمن بن ناصر البّراك  هـ 1440
ّ

 مؤسسة وقف الش

 

 10 اللجنة العلمية|  إعداد

 

 -الصد ة  السد مِ  د  -[  يدسا اد ن لعىو الن خ قصدهلَل ِ دهلل ا ضد ىل أن  ِ هللم الاالر    ف     تسا املعىن ]
 - ددد ىل ح ِ  ددد   سددد م-   العدددم حددد   مصددد  وي أهللا  ب ِ دددهلل ا ضددد ىله      دددي ل مسددد م أن  قكدددهللهللَا ابل ددد  و 

  ب ِ  عدو ه  خريم ايهللهللا تهللهللام  موهلٍل   ىل ح ِ     س م.  -ِ    الص ة  الس م-هللاقوالو   أ ع لو   تهلل   
 ال س ء. اقرأ ا م الن ر  ِ ىل حهلل ُ أم ِال   ب خر ب 

 دد ةم الع ددهلل   ِدد  نددساتنم  تددى الع ددم  ق ددى  إوَّندد  سدد  ه  ق ددى   ددرضم اا  دد ه  ق ددى  إَّندد   ددرضم ِددنيه  أنددرم 
ال س ء ابعر بو ح  ا َ، رم  ؤ  وهللم تسا القوله أِإ أن   رضم ِنٍيه ين ِ ىل اوم ى كِوعم   ةو الع دهلله ند  

ريم أ ى  ه ع  لو  لر ِ ىل َاهللو تست الص ة.عام أن  أمنوررْي ال س ءم  الن ابو
 

 القارئ: قال رمحه هللا تعا : َوَحِديُث ُأمِّ َعِطيََّة َأْخَرَجُه َمْن ذََكَر اْلُمَصنُِّف.
ْ  ِعْن  َد ابْ  ِن َماَج  ْه: َوَِ  ُ َعَلْي  ِه و ل  ه َوَس  لَّمَ -َأنَّ النَّ  ِ َّ »اْلبَ  اِب َع  ْن ابْ  ِن َعبَّ  ا َك  اَن َُيْ  رُِ  بَ َناتِ  ِه   -َص  لَّى اَّللَّ

 «. َوِنَساَ ُض َِ اْلِعيَدْينِ 
 ال ِم  ى و  س وم ِ   الشيخ: 

 ُُمْتَ َلف  ِفيِه.القارئ: َوَِ إْسَناَِِّض اِْلَجَّاُ  ْبُن َأْرطَاَة َوُهَو 
 َوَقْد َرَواُض الطَّرَبَاِنُّ ِمْن َوْجه   َخَر.
ُ َعَلْي ِه َوَس لَّمَ -َك اَن َرُس وُل اَّللَِّ »َوَعْن َجاِبر  ِعْنَد َأمْحََد قَ اَل:  «. ََيْ ُرُ  َِ اْلِعي َدْيِن َوَُيْ رُِ  َأْهلَ هُ  -َص لَّى اَّللَّ

ُِْكوُر،  ُ َوَِ إْس  َناَِِّض اِْلَجَّ  اُ  اْلَم   َوَع  ْن ابْ  ِن ُعَم  َر ِعْن  َد الطَّ  رَبَاِنِّ َِ اْلَكبِ  رِي قَ  اَل: قَ  اَل َرُس  وُل اَّللَِّ َص  لَّى اَّللَّ
ََ َمَ ا َخ اَِّم ، إَّلَّ َِ اْلِعي َدْيِن اأْلَْ  َحى َعَلْيِه و له َوَسلََّم:  ََ لِلنَِّساِ  َنِص ي   َِ اْقُ ُروِ  إَّلَّ ُمْض َطرَّة  لَ ْي )لَْي

 .َواْلِفْطِر(
 عددإ  ب اعددر بو إ  الال ِدد و  الع دد عةو   دد ةو الع ددهلل ل صدد ةو إ   دد ة الع ددهلل ُه أنودد   دد ةم اوم ِدد  الش  يخ: 

ُو نصد نه نودُ الكع  دهلل ابعدر ب إ   د ة اوم ِد ه  يدسا مب  د م ا ندر أند  ق دَى    م   م  ل،ُ    مؤَنرم َ ه    ف يد
ه أنودد  )إ ا اسددك  َنْ  أحددهللَامم انرأدمدد م إ  املسدد هللو  دد  مي ْعِدد (ه  قدد ل   حو()  ر َدعمددوا إندد َء حو نسدد عهللَ ل رعدد ل  

ُو إ  اعر ب ُو  إرك عمت ُو      ي خر عمِ  .الع هلل 
 

.  القارئ: َوَِ إْسَناَِِّض َسوَّاُر ْبُن ُمْصَع   َوُهَو َمْ ُوك 
ُ َعَلْي  ِه و ل  ه َوَس  لَّمَ -َأنَّ النَّ  ِ َّ »ْيض   ا: َوَع  ْن ابْ  ِن َعْم  ِرو بْ  ِن اْلَع  اِا ِعْن  َد الطَّ  رَبَاِنِّ أَ  ِِِْخ  َراِ   -َص  لَّى اَّللَّ َأَم  َر 

َبُة ْبُن َعْبِد اَّللَِّ «. اْلَعَواِتِ  َواِْلُيَّ ِ  اَّ  َوُعت ْ  َوَِ إْسَناَِِّض يَ ِيُد ْبُن َادَّ
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ُم أم ِال  الشيخ:    م إ ِ   حهلل 
ََُا ََمُْهوََّلِن قَاَلُه َأبُ   و َحاِتِ  الرَّاِرّ .القارئ: َو

 : َْ َ  ا قَالَ   َبَة َِ اْلُمَص  نَِّف َوَأمْحَ  َد َِ اْلُمْس  َنِد َأُنَّ ْ  ُرُ  »َوَع  ْن َعاِ َش  َة ِعْن  َد ابْ  ِن َأِب َا  ي ْ َُ َْ اْلِكَع  اُب  قَ  ْد َكانَ  
ُ َعَلْي   ِه َوَس  لَّمَ -ِلَرُس  وِل اَّللَِّ  : َورَِجالُ  ُه رَِج   اُل « َحىِم   ْن ِخ  ْدِرَها َِ اْلِفطْ  ِر َواأْلَْ     -َص  لَّى اَّللَّ قَ  اَل اْلِعَراِق   يُّ

َا ُمْرَسَلة . : إُنَّ  الصَِّحيِح، َوَلِكنَُّه ِمْن ِرَوايَِة َأِب ِقََلبََة َعْن َعاِ َشَة. َوَقْد قَاَل اْبُن َأِب َحاِتِ 
: إنَّ َأََب ِقََلبَ َة ََّل يُ ْع َرُ  َوقَ دْ  -علي ه الس َلم-َوِفيِه َأنَّ َأََب ِقََلبَ َة َأََّْرَك َعِل يَّ بْ َن َأِب طَالِ      قَ اَل َأبُ و َح اِتِ 

.  َ  َلُه َتْدلِي
 : َْ ُ َعَلْيِه و ل ه َوَس لَّمَ -ُسِاَل َرُسوُل اَّللَِّ »َوِلَعاِ َشَة َحِديث   َخُر ِعْنَد الطَّرَبَاِنِّ َِ اأْلَْوَسِط قَاَل : -َصلَّى اَّللَّ

ْ  ُرُ  النَِّس  اُ  َِ اْلِعي  َدْينِ  َُ ؟ قَ  اَل )نَ َع  ْم(، ِقي  َل: فَ  اْلَعَواِتُ ؟ قَ  اَل: )نَ َع  ْم فَ  ِنْن ََلْ َيُك  ْن َمَ  ا  َ   ْوب  تَ ْلَبُس  ُه َه  ْل 
، َْ  َ ْوَب َصاِحَبِتَها( َوَِ إْسَناَِِّض ُمِطيُل ْبُن َمْيُمون   فَ ْلتَ ْلَب

ُم أم ِال ددد  ب الصددد   نيالش   يخ:  ُو أم ِال ددد ه ادددى تدددست ا رر  م دددإ ِ ِددد  حدددهلل  ه  ِدددي تدددسا نظدددريم حدددهلل 
َدد ( اوو  دد بم  ،ددون  اسددع    ْ َ  مو ُْ عو دد دد  نو َِ َِ  أمْخكدم ددُ عدد فو ) َدْ كدمْ  وْسدد دد ( نو َِ كددواتهلل لدد ه  قولدد   )لوكَدْ دد وْف  ددوَب أمخكو

    م،ُ لص ح  و اوو   ب أن دَد مفو ِ ىل   ح كوِ   أخكوِ  ررَ  م.
 

َُِْفوَهْصِ  : َلُه َحِديءَاِن َ رْيُ   .القارئ: قَاَل اْبُن َعِد ّ 
: َذاَك َاْيخ  ِعْنَدَر  ، َوقَاَل ِفيِه َعِليُّ ْبُن اْلَمِديِ،ِّ ا اِْلَِديث فَ ُهَو ََثِلث  َِ : َوَلُه َه   َِقة .قَاَل اْلِعَراِقيُّ

َِ َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َرَواَحَة ِعْنَد َأمْحََد َوَأِب يَ ْعَلى َوالطَّ رَبَاِنِّ َِ اْلَكبِ رِي َأنَّ  ُ َعَلْي ِه - النَّ ِ َّ َوَعْن َعْمَرَة ُأْخ َص لَّى اَّللَّ
(قَ  اَل:  -و ل  ه َوَس  لَّمَ  رَاََّ َأبُ  و يَ ْعلَ  ى "يَ ْع  ِ، َِ اْلِعي  َدْيِن" َوقَ  اَل ِفي  ِه:  )َوَج  َ  اْقُ  ُروُ  َعلَ  ى ُك  لِّ َذاِت ِنطَ  اق 

َُ َرُسوَل اَّللَِّ  ْع ُ َعَلْي ِه َوَس لَّمَ -"َسَِ ِِ  " َوُه َو ِم ْن ِرَوايَ ِة  -َص لَّى اَّللَّ َه ا َواأْلَ َ  ُر الَّ  َِ َعن ْ اْم َرَأة  ِم ْن َعْب ِد اْلِق ي
َهِقيُّ َمْرُفوع ا َوَمْوُقوف ا َوَصحََّح َوق ْ   َفُه.ذََكَرُض اْلُمَصنُِّف َعْن اْبِن ُعَمَر َأْخَرَجُه َأْيض ا اِْلَاِكُم َواْلبَ ي ْ

 قَ ْولُُه: "ِمْن السُّنَِّة َأْن ََيُْرَ  َماِاي ا"
 ُتسا انكِىل احلهلل 

ُم  ن  ب نع  ت نوُ ا ح ع ُطال :   َعهللت   قول  احلهلل 
   إ ا ا نالشيخ: 
ُو إَ   قدددد ل الطال     :  ِو و و خمددددرم بو ال  وَسدددد ءو بو اْلعو ددددهلَلْ  ددددَ  ه ِبوَْنددددرم  ُو قَ ضو ُْ اْ ََح عو دددد دددد ُم َ َندددد  بو َنْع َدددد تم نو  َ احْلَددددهللو 
 اْلممَص وىل 
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 َعهللت؟الشيخ: 
 هلل ُه ل،ُ َعهلل  ا   دقر    إهللا نعمه ب ناف احلالطال : 
 اقرأ ا َن  ِ ىل ح،م الع هللالشيخ: 

، َوِهَي اْلَمْرَأُة الشَّ ابَُّة َأوََّل َم ا تُ ْدِرُك. َوِقي َل: ِه َي الَّ  ِِت ََلْ تَ ِنْ ِم ْن القارئ: قال: قَ ْولُُه: "اْلَعَواِتُ " مَجُْل َعاِت  
َْ اْلبُ لُ وَغ، قَ ْولُ ُه: "َوَذَواُت اْقُ ُدوِر" مَجْ ُل َواِلَديْ َها َوََلْ تُ َ وَّْ  بَ ْع َد إَّْرَاِكَه ا.  َوقَ اَل ابْ ُن َُّرَيْ د : ِه َي الَّ ِِت قَارَبَ 

َه  ا ُس  ْ َة  فَ َتُك  وُن ِفي  ِه اْلَارِيَ   َِ َُيَْع  ُل َعَلي ْ ُة اْلِبْك  ُر، َوِه  َي ِخ  ْدر  ِبَكْس  ِر اْقَ  اِ  اْلُمْعَجَم  ِة: َوُه  َو َرِحيَ  ة  َِ اْلبَ ْي  
ََدَّرَ  َرْت َِ اقِْْدِر قَ ْولُُه: اْلُم (.ُة: َأْ  ُخدِّ  )ََّل َيُكوُن َمَا ِجْلَباب 

 اْلِْلَباُب ِبَكْسِر اْلِيِم 
ُ  َح  ودد رٍي  ن الش  يخ:  املعكدد َع  املدد لوَم ِ ددهللتم ِ ددهلل العددرب  ت،ددسا ِ ددهلل املسدد مني َعددهلله ال  دد ريم ا َ،دد رم َ ،مدد

ددهللمو  ددُ الكِدد  نو ب خددر ب املددرأة ِ  ُو قدد روارٍيه بدد م ندد  اَكم وددي َدد  املسدد موَن َعددهلل  لددر نو َُ ال  ددورَيه  َ ،مدد   َ ددزن
ه  حم قدددهلل أنددَر نسدد ء ن   وددد   تددو أنددر َُ دَدددَي َب ل مسددد م ري ً ع دد ه  الَقددرار ب ال  دد و ُو َ َ  دَددَيوْع }َ قَدددْرَن بو َدم مدددودو،م

َعددزو رٍي ب  [33]ا حددزاب  اْوَ تو و ودد و  دد عةو املسدد مني َعددهلل أن ال  دد ري النددواب   ،ددُ نم دْ ددُ ِدد عةو العددرب ِ   ،دد ن نو
ُو أقدددى  ال سددد ءو ح ددد ء ه  ددد رري الندددواب   - الع ددد   اب -ال  ددد ه    ،ثدددرَن الدددي َب  الظِدددوَر ل  ددد ،ه  ا ن   تمددد

ُو اعددر َب  الددي َي  َُ ِ ددىل احل دد ء ا ن َ سددك نَيه  أنودد  ال  دد ري َسدد ن اِك دد عت ِوْندد   لع دد ئزم  ا نِدد ريم ال وددوا  
  الست َب  او  َ   قهلْلَن تسا اعم مَق ال،رجله خم مقم احل  ء إ  ن  ك ء حه  ب املؤن ني  املؤن  ري خريه.

 
رَاُر َوالّرََِّاُ . َوِقيَل: اْلِمْلَحَفُة. َوِقيَل اْلِمْقنَ عَ القارئ: َوبِ  ِم، ِقيَل: ُهَو اْْلِ  ةُ َتْكَراِر اْلُمَوحََّدِة َوُسُكوِن الَلَّ
 او   ب؟الشيخ: 
 نعمالقارئ: 
 إهللاه َعهللتالشيخ: 

َواِْلَِديُث َوَما َِ َمْعَناُض ِم ْن اأْلََحاَِّي ِث قَاِ  َية  القارئ: تُ َغطِّي ِاَا اْلَمْرَأُة رَْأَسَها َوَهْهَرَها. َوِقيَل: ُهَو اقَِْماُر 
ابَِّة َواْلَعُج   وِر ِ َْش  ُروِعيَِّة ُخ  ُروِ  النَِّس  اِ  َِ اْلِعي  َدْيِن إَ  اْلُمَص  لَّى ِم  ْن  َ  رْيِ فَ   ْرق  بَ  ْصَ اْلِبْك  ِر َوالء َّيِّ  ِ  َوالشَّ  

ر .َواِْلَاِ ِ  َوَ رْيَِها َما ََلْ َتُكْن ُمْعَتدَّ  ِْ َنة  َأْو َكاَن َمَا ُع  ة  َأْو َكاَن َ ُخُروجَها ِفت ْ
، َومَحَلُ وا اأْلَْم َر ِفي ِه َعلَ  : َأَح ُدَها: َأنَّ َذلِ َ  ُمْس َتَح ل ى النَّ ْدِب َوَقْد اْختَ لَ َف اْلُعَلَم اُ  َِ َذلِ َ  َعلَ ى َأقْ  َوال 

ا قَ  ْوُل َأِب َحاِم د  ِم ْن اِْلََنابِلَ ِة َواْلُْرَج  اِنِّ ِم ْن الشَّ اِفِعيَِّة، َوُه َو هَ  اِهُر َوََلْ يُ َفّرِقُ وا بَ ْص الشَّ ابَِّة َواْلَعُج وِر، َوَه   َِ
.  إْطََلِق الشَّاِفِعيِّ
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ِِ  َعَلْي  ِه مُجُْه وُر ال : َوُه  َو الَّ  يَِّة تَ بَ ع  ا لِ  َن،ِّ شَّ  اِفعِ اْلَق ْوُل الءَّ اِن: الت َّْفرِقَ  ُة بَ ْصَ الشَّ  ابَِّة َواْلَعُج وِر. قَ  اَل اْلِعَراِق يُّ
َتَصِر. َْ  الشَّاِفِعيِّ َِ اْلُم

 تددسا نددرع عهه سدد   ن حه الاددرقم َددني الندد َو و  الع ددويو تددسا نددرع عهه  عددإ احلددهلل ُ  ددر حه ب خددر ب الش  يخ: 
.  النواب و

َتَصِر. َْ  القارئ: تَ بَ ع ا لَِن،ِّ الشَّاِفِعيِّ َِ اْلُم
َم  اِم َأمْحَ  َد ِفيَم  ا نَ َقلَ  ُه َعْن  ُه ابْ  ُن َواْلَق  ْوُل الءَّالِ  ُث: َأنَّ  ُه َج   ا ِ    َ  رْيُ ُمْس  َتَح ّ  َمُ  نَّ ُمْطَلق   ا، َوُه  َو هَ  اِهُر َك  ََلِم اْْلِ

 ُقَداَمَة.
ِِ ُّ َع  ْن الء َّ  ْوِر ِّ َوابْ  ِن اْلُمبَ  اَرِك، َوُه  َو قَ   ْوُل َمالِ      ِْم   ِب يُوُس  َف، َوأَ َوالرَّابِ  ُل: َأنَّ  ُه َمْك  ُروض ، َوقَ  ْد َحَك  اُض ال ِّ

ِعّي َوَ ََْي ْبُن َسِعيد  اأْلَْنَصاِر ُّ. ََ  َوَحَكاُض اْبُن ُقَداَمَة َعْن النَّ
َُُْرَ  إَ  اْلِعيِد. ِعّي: َأنَُّه َكرَِض لِلشَّابَِّة َأْن  ََ َبَة َعْن النَّ  َوَرَوى اْبُن َأِب َاي ْ

: َأنَُّه َح ل َعَلى النَِّس اِ  اْقُ  َُ َ  َع ْن َأِب َبْك ر  َوَعِل يّ  َوابْ ِن اْلَقْوُل اْقَاِم ُروُ  إَ  اْلِعي ِد، َحَك اُض اْلَقاِ  ي ِعيَ ا
َُم  ا قَ  اََّل: "َح   ل َعلَ  ى ُك  لِّ َذاِت ِنطَ  اق  اْقُ   َبَة َع  ْن َأِب َبْك  ر  َوَعِل  يّ  َأُنَّ ُروُ  إَ  ُعَم  َر. َوقَ  ْد َرَوى ابْ  ُن َأِب َا  ي ْ

 اْلِعيَدْيِن". انته ى.
طْ  ََلِق رَّل ِلْيََحاَِّي  ِث الصَّ  ِحيَحِة َِبآْلرَاِ  اْلَفاِس  َدِة، َوَُِْص  يُ، الشَّ  َواَواْلَق  وْ  بِّ ُل ِبَكَراَه  ِة اْقُ  ُروِ  َعلَ  ى اْْلِ

ِلَ  قَ ْولُُه: )يَ  َِ ( وََك ِْ َْن َمَل النَّا َهْدَن اْقَ رْيَ َوََّْع َوَة شْ َيَََْبُض َصرِيُح اِْلَِديِث اْلُمت ََّفِ  َعَلْيِه َوَ رْيُُض. قَ ْولُُه: )ُيَكربِّ
ْس ََلِم لَِتكْ  ءِ رِي السَّ َواَِّ ثَّ اْلُمْسِلِمَص( يَ ُرَُّّ َما قَاَلُه الطََّح اِو ُّ: َأنَّ ُخ ُروَ  النَِّس اِ  إَ  اْلِعي ِد َك اَن َِ َص ْدِر اْْلِ

ْ  ُخ ُروَجُهنَّ بَ ْع د فَ  ْتِح َمكَّ َة،  َْ بِ ِه ُأمُّ َعِطيَّ َة بَ ْع َد َم ْوِت النَّ ِ ِّ ُنِسَخ. َوَأْيض ا َقْد َرَوى اْبُن َعبَّ ا -َوقَ ْد َأفْ تَ 
ُ َعَلْيِه و له َوَس لَّمَ  ، قَ ْولُ ُه: )إَذا  َ َدا إَ  اْلُمَص لَّى َك ربََّ( ِفي ِه  -َصلَّى اَّللَّ ََ اِر ِّ ة  َكَم ا َِ اْلُب  -إْن َص حَّ -ِ ُ دَّ

اَل اْلَمْش ِي إَ  اْلص َلة َوقَ ْد َرَوى َأبُ و َبْك ر  النَّجَّ اَُّ َع ْن ال ُّْه ِر ِّ َأنَّ ُه رَفْ ُعُه ََّلِي ل  َعلَ ى َمْش ُروِعيَِّة التَّْكبِ رِي َح 
ُ َعَلْي  ِه و ل ه َوَس لَّمَ -َك اَن النَّ ِ ُّ »قَ اَل:  ُ ِم ْن ِح  ِص ََيْ ُرُ  ِم ْن بَ ْيتِ ِه َح  َّتَّ  -َص لَّى اَّللَّ ََيْ ُرُ  يَ   ْوَم اْلِفطْ ِر فَ ُيَك ربِّ

َبَة َعْن ال ُّْهِر ِّ ُمْرَسَل  بَِلْفِظ: فَِنَذا َقَضى الصَََّلَة َقَطَل التَّْكِبرَي.« ىَيَْيتَ اْلُمَصلَّ   َوُهَو ِعْنَد اْبِن َأِب َاي ْ
رِي     َكَم  ا قَ  اَل اَُُّض  َ َوَأْخ  َرَ  الطَّ  رَبَاِنُّ َِ اأْلَْوَس  ِط َع  ْن َأِب ُهَريْ   َرَة َمْرُفوع   ا: )رَيِّنُ  وا َأْعيَ  اََُّكْم َِبلتَّْكبِ  رِي( َوِإْس  نَ 

 اِْلَاِفُظ.
َهِق  يُّ َع  ْن ابْ  ِن ُعَم  َر:  ُ َعَلْي  ِه و ل  ه َوَس  لَّمَ -َأنَّ النَّ  ِ َّ »َوقَ  ْد َرَوى اْلبَ ي ْ َك  اَن يَ ْرفَ  ُل َص  ْوَتُه َِبلتَّْكبِ  رِي   -َص  لَّى اَّللَّ

َوقَ   ْد َأْخَرَج   ُه َأْيض    ا اِْلَ   اِكُم. قَ   اَل «. ُمَص   لَّىَوالت َّْهِلي   ِل َح   اَل ُخُروِج   ِه إَ  اْلِعي   ِد يَ    ْوَم اْلِفطْ   ِر َح   َّتَّ َيَْيتَ الْ 
ا اْلَمْوُقوُ  َصِحيح . َِ . َوَأْخَرَجُه َمْوُقوف ا َعَلى اْبِن ُعَمَر، قَاَل: َوَه : َوُهَو َ ِعيف  َهِقيُّ  اْلبَ ي ْ
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َ َعلَ  ى َم   ا َه   َداُكْم{}َولُِتْكِملُ  وا قَ  اَل النَّاِص   ُر: إنَّ َتْكبِ  رَي اْلِفطْ   ِر َواِج      ِلَقْولِ  ِه تَ َع   اَ :  ُوا اَّللَّ َة َولُِتَك   ربِّ  اْلِع   دَّ
َم  اِم ِم  ْن بَ ْيتِ  ِه لِلصَّ  ََلِة [ 185]البق  رة: إَ  ابْتِ  َداِ  اْقُْطبَ  ِة ِعْن  َد َواأْلَْكءَ   ُر َعلَ  ى َأنَّ  ُه ُس  نَّة ، َوُه  َو ِم  ْن ُخ  ُروِ  اْْلِ

 اأْلَْكَءِر، َوَسَيْ يت اْلَكََلُم َعَلى َتْكِبرِي التَّْشرِيِ .
 انكِىل

َْكودددهلَلاءو اْعماْل َدد وه  إ  الاالدددر نددُ مبدددر ب الندددمفه  ]....[طال   :  ُْ ََدْ كودد و إَ  ا ددد َندد مو نو ُْ خمدددرم بو اْ و دد ا ضددد ىل نو
 }َ لوكمْ،مو موا اْلعوهللوَة... 

ددُ ل  دد و الع ددهلل   ندد  تددو : الش  يخ دد  نو م ا الوَ  الظ تر دد   قولددون َوعوَودد ه   قدد م  عَو َة َ لوكمَ،ددي و }َ لوكمْ،مو مددوا اْلعوددهللو
 اي  مهلل  ق م الاالر نُ رنى نه نعم

ُو  دددر ا  تددسا أاددى الكمددراري أ   قدد ، ِ  دد  طال     خ  ر:  دد ِم قولدد        ددهلل  ل االددر حدد   اددى رددراري   ا 
 نه  االر ب اى  وم نُ رنى نه  عإ  اى الكمراري  در ا؟ا اى ب رنى 

 ن  ع ء تسا إ  ب الاوالر  وم الع هلله  أنَ  دع م أن الق  َ، ب الع  عاري  الس  ُ ل ف رر ق   ل كنر ىالشيخ: 
 )َنُ دص وح َس ى رراري(طال   خر: 
ه حدد  ِمددومدصدد حم َسدد ىو رددراريه الددودره ندد  نقددول تددسا  مسددك ن    دد  الددودر الش  يخ:   إ    مدد   رعه    نقدد فم

أان أرى أندد     مؤَخددسم ن دد  اسددك   بم الددودر ب اددى كدديء )إنو حَ  ودْدددره لددن  الددودَر(ه  )إنو حَ  ودْدددره لددن  الددودَر(
 تسا دم   و م  الس ُ ا خرى

عه لدن الدودر  عدإ  د ة الدودره ه  عدإ  د ة الدودر تدسا املقصدو )إنو حَ  ودْدره لن  الدودَر( ِمومم  طال   خر:
 )   در ا اي أتى القرآن(.ق ل الرسول َعهللت   

 تسا ك تهلل ل   الشيخ:
 أان أقصهلل ت   خ ص ب الص ة  ا ...؟ الطال :
العموم    ه لن  الودَر   مد  كدرَ    د  الدودره  دهللخىم   د  الدودرم ب الصد ة   دهللخىم   د  الدودرم   مد   ه  الشيخ:

ُم  مدددىه  ه   حلدددهلل  ه الالدددوام سدد ىه رنددديم اومدد ر سددد ىهه  السدددعي سدد ىهه ا  ددد م  دددره  منددرَ م   ددد  الددودر ب الالدددوام 
  داص  م    م   رعه     الودر.
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 )بلوُغ املراِم(
هللِا الرَّمحِن الرَّحيِم، اِلمُد هلِل ربِّ العاملَص، وصلَّى هللاُ وسلََّم وَبرَك على نبيِّن ا ِمَّ د ، وعل ى القارئ: بسِم 

  ِلِه وصحِبِه والتابعَص. أما بعد:
 قاَل ايَنا َ: "الامُل لفوا د بلوِغ املراِم":

 أحسُ ح إل ،مه نقرأ املقهللن ؟
 نقهللن  احل  ظ؟الشيخ: 
 ،مه نقهللن م احل  ظ ن  أمحلْوَقْ  ابو نى أحسُ ح إل رنقهللنكم القارئ: 
 ن  أمْ  وَكْ ؟الشيخ: 
 ن  أم  َك ْ القارئ: 
 نى ا سف الشيخ: 
  دع   القارئ:
ِِْ ه املقهللن    ِ  ا مالشيخ:    تسا مب طه تسا مب طه ْ   ،ُ تسا نع ون   يله  ه ع و املقهللن ه أقولم  ع
 ظه نوعوعة نعي ب ال  وغنقرأم نقهللنَ  احل  القارئ: 
 ً ىالشيخ: 

القارئ: بسِم هللِا الرَّمحِن الرَّحيِم، قاَل الشيُخ اْلماُم األستاُذ إماُم اِلفاِظ والن ُّقَّاَِّ ُعم دِة األ م ِة األع َلِم، 
ِّنِ وايِخ مشايِخ اْلسَلِم وبقيِة اجملتهديَن قا ي القضاِة اهاُب الدِّين أمح ُد ب ُن عل يِّ ب ِن حج ر  الَعس قَل

 الِكَناِنّ الشافعّي رمحه هللا:
َُِمَّ  د  َو لِ  ِه اِلَْم  ُد هلِل َعلَ  ى نَِعِم  ِه الظَ  اِهَرِة َوالَباِطنَ  ِة، قَ  ِدُْيَا  َوَح  ِديْ ءَا ، َوالصَّ  ََلُة َوالسَّ  ََلُم َعلَ  ى نَِبيِّ  ِه وَ  َرُس  وِلِه 

يَن َس  ارُوا َِ ُنْص  َرِة َِّيْنِ  ِه َس  رْيَا  َحِءي ْ  ِِ ْيَن َورِ ُ  وا ِعْلَمُه  ْم، َوالُعَلَم  اُ  َورَ َ  ُة َوَص  ْحِبِه الَّ   ِِ ءَ  ا ، َوَعلَ  ى َأتْ بَ  اِعِهم الَّ  
 األَنِْبْياِ  َأْكرِْم ِاِْم َوارَثَ  َوَمْورُوَثَ .

 َأمَّا بَ ْعُد:
ا ُُمَْتَصر  َيْشَتِمُل َعَلى ُأُصوِل اأَلَِّلَِّة اِلَِديِْءيِِّة ِلْيَْحَكاِم الشَّْرِعيَِّة، حَ  َِ رَّْرتُُه َُتْرِْيرِا  ََبِلغَ ا  لَِيِص رْيَ َم ْن َ َْفظُ ُه فَ َه

َتِهي. َتِد ، َوََّل َيْستَ ْغِ، َعْنُه الرَّاِ ُ  املن ْ  َبْصِ َأقْ َرانِِه َرِبَغا ، َوَيْسَتِعْصَ ِبِه الطَّاِلُ  املب ْ
َُ َعِقَ  ُكلِّ َحِدْيث  َمْن َأْخَرَجُه ِمَن األَِ َمِة ِْلِ   رَاََِّة ُنْصِح األُمَِّة.َوَقْد بَ ي َّْن



يخ عبدالّرحمن بن ناصر البّراك  هـ 1440
ّ

 مؤسسة وقف الش

 

 16 اللجنة العلمية|  إعداد

 

ِِ ُّ َوابْ  ُن َماَج  هْ  ِْم   ََ  اِر ُّ َوُمْس  ِلم  َوَأبُ  و ََّاُوََّ َوالنََّس  اِ يُّ َوال ِّ َعِة: َأمْحَ  ُد َوالُب ، َوَِبلسِّ  تَِّة َم  ْن َع  َدا فَ  املَراَُّ َِبلسَّ  ب ْ
ََ  اِر َّ َوُمْس  ِلم ا، َوَِبأَلْربَ َع  ةِ   َم  ْن َع  َدا الءَََّل َ  َة األَُوَل، َوَِبلءَََّل َ  ِة َم  ْن َع  َداُهْم َأمْحَ  َد، َوَِبقَْمَس  ِة َم  ْن َع  َدا الُب

ََُا، َوَما َعَدا َذلَ  فَ ْهَو ُمبَ  اِر ُّ َوُمْسِلم ، َوَقْد ََّل َأذُْكُر َمَعُهَما َ رْيَ ََ  صَّ .َواأَلِخرْيَ، وَبملت ََّفِ : الُب
ُتُه "بُ ُلوُغ اْلَمَراِم ِمْن َأَِّلَِّة اأْلَحْ  ، َوَأْن يَ ْررُقَ نَ ا الَعَم َل َوََسَّي ْ نَ ا َوََبَّل  َكاِم" َوهللاَ َأْس َ ُل َأْن ََّل ََيَْع َل َم ا َعِلْمنَ ا َعَلي ْ

 ِ َا يُ ْرِ ْيِه ُسْبَحانَُه َوتَ َعاَ . 
دد ه  ِددو احلدد  ظ الش  يخ:  ربدد  حه احلدد  ظم اَددُ ح ددر   َراددىل ن زلكمدد  ب الع ددم    سدد م  ب احلددهلل ُ ِ  ونو
ري  مهلل َُ ح ر رب  حه  نوُ نص ا دو  املخكصرة تسا ال،ك ب امل  را السهللا  قولم  س و ك   َدم مدوغم ا ن م ال، 

اْلَمرَامو   عإ  الو ولم إ  املرامو املال وبه املرام  تو املال وبه نوُ أعلو  ا ح،د مه  قدهلل  ضودَح ب تدست املقهللند  
ُم ن َِ        أن  اِكىن َك ر روت  تو  ادرم ا ح ع  دُ..ه ند   مقَصدهلل نودُ ا ح ع دُ  تدي الندواتهللمه  ا ح ع د

الد  َ سدكهللل  أاثدرم أتدىو الع ددم مد ه  مد   ادرَت ب تددسا ال،كد ب ا  ود  ممد  اسددكمهلللو َد  ب أح ع دُ ا ح،د م  ل،ددُ 
ه  تدو  م   ود م   د ص  ِ دىل ا ح ع دُ الىدع ا  إًد    ع َن أن ُم  ن ِ  الىدع فم َ  ن ِ  الص  حم  ن ِ  احلس   دني و

سدد َن الكىددع فه  تددسا ن ددهللانم النمددروا ه النمددروا  تددم الددس ُ  م   و ددون سدد َن الىددعفه  أندد  احلدد  ظ  نندد   قددول  
اه  ِددو  م ددنيم  ه  قددهلل  قددول...ه  قددهلل  َ سددنم دىددع ا  إ  مبددريته  قددهلل  قددول  ضددع فه عددهلل  ضددع فه أ    دد  ضددعفه

د ه َددى  عدز  الكصدد  ح إ  مبددريت عِدوَة الىددعفه  أند  الكصدد  ح  ،مدد  سد ق ق دد م  إند  ق  ددىه أ ح َ اسو ن  مصدد  و
دددُ ا ئمددد  امددد  تدددو كددد تره  قدددهلل ااكسدددَن كدددِرة  ِ دددهلل ر  ددد و الع دددم ِ  دددهلل أتدددىو الع دددمه   ددد ر رددد بم الع دددم  نو
لاظونَد ه  إ د   عددَى تدسا  ع َدد م لد م َاَظه    ئمدد   مؤل وادون املخكصددراريو لدكم َاَظه  يددسا قد ل   حروردمدد م حتر در ا ابل  دد  

ددُ َددنيو أقرانودد  انَ  دد  ه    كددر أنو الددسهللا لاظمدد    َددهلل أن  ،ددوَن لدد  ر د ددزه ِ ددىل مبددريت   ندد  ل صددريَ  ُْ لاظمدد م نو  َندد
س سك ىرم أعلَ  نس ئىو الاق ه س سك ىر أعلَكِ  مم  لاظم  نوُ تسا املنته   زاتم ح ُِ ا س م  املس مني 

ام َع ونوِمه  تهللاان  رار   املسكق مه نعم اي ك خ خري اه  ناع    إايو
 

 القارئ: قاَل الشارُح وفَقُه هللاُ:
 ِكَتاُب الطََّهارَِة: ََبُب اْلِمَياِض:

)ُه  َو الطَُّه  وُر َم  اُاُض َع  ْن َأِب ُهَريْ   َرَة ر   ي هللا عن  ه قَ  اَل: قَ  اَل َرُس  وُل اَّللَِّ ص  لى هللا علي  ه وس  لم َِ اْلَبْح  ِر: 
تَ تُ  ُه(. َبَة َواللَّْف  ُظ لَ  هُ  ،ْربَ َع  ةُ َأْخَرَج  ُه اأْلَ  اِْلِ  لُّ َمي ْ ، َوَرَواُض َمالِ      ،َوابْ  ُن َأِب َا  ي ْ ُّ ِِ ِْم   َوَص  حََّحُه ابْ  ُن ُخَ ُْيَ  َة َوال ِّ

 َوالشَّاِفِعيُّ َوَأمْحَُد.
 َو اِلديِث فوا ُد منها:
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: جواُر ركوِب البحِر وقد َّلَّ القر ُن على ركوِبِه للتجارِة وحنِوها، قال تعا :  َر َلُك ُم }أوَّل  ََّ ِِ  َس  ُ الَّ  اَّللَّ
تَ ُغوا ِمْن َفْضِلِه َوَلَعلَُّكْم َتْشُكُروَن{  [12]الا ية: اْلَبْحَر لَِتْجِرَ  اْلُفْلُ  ِفيِه ِبَِْمرِِض َولِتَ ب ْ

ٍُ    و ال ِيم  مسا الشيخ:  ُو )  درا موا ال  َر..(ه )   رانم ال  َر إ  ب حءٍ  أ  مَبزٍ (  ،ى  حهلل   دمَرع  حهلل 
َر َل،مددمم اْلَ ْ ددَر  ه  دد  م انددنتو ِ ددىل الع دد عو َراددوبو ال  ددروه }الوم الوددسوهللا َسددخو َِددُ راددوبو ال  ددرو  ننودد م ضددع فه    َددهللو

َنْ  ُْ َ ْى و و   تو ر نم اعريو ابلك  رةو.لوَكْ روهللَا اْلامْ رم  و  و هللاو كَد موا نو  روتو َ لوكَد دْ
 

 الءالءة: أنَّ ِمن نَِعِم هللِا على العباَِّ تسَرُي البحِر مْم وقِد امََّّ هللاُ َ كتاِبِه بِلَ .
 الشبهُة َ َطهوريِة ماِ  البحِر عنَد السا ِل وِهَي ادُة ملوحِتِه.الءالءة: 
ددُ الَعددسبه  ِددى الش  يخ:  تددسا تددو الددسهللا أ عددَن السددؤاَله إن دد  نراددنم ال  ددَر  َنمددى ق دد    نددُ املدد ءه  عددإ  نو

  ُ ا ابر.نكوض  ِب ء ال  ر؟ه الن ِ  كهللةم امل وح    ن  ل َف ر  عكم  اال  ع و س ئر امل  ت ال  دمسكخرَب نو 
 القارئ: الرابعُة: إرالُة الشُّبهِة واْلاكاِل بسؤاِل أهِل العلِم.

 اقامسُة: طهوريُة ماِ  البحِر وَتكيُد ذلَ  َبِلصِر، )ُهَو الطَُّهوُر(.
َِ اِلاجُة   الساَّسُة: َتكيُد الفتوى للسا ِل إذا ََّع

انددنتو ِ ددىل الع دد عو ابلكالِددري  -دعدد  -   َددهلله  دد    تددسا  ددى  إًدد  ه رِور دد م ندد ءو ال  ددر  ددى  إًدد ٍ  الش  يخ: 
ِمور ا  َُ السوَم ءو َن ء  َر ه  ند ءم املالدر امد  تدو نعدر مه  نندِوره أن ح   زلمد  نودُ السدم ء [48]الارقد ن  }َ أَنْدَزْلَ   نو

ه  ك خورم    عقهللم ب ايواءو    دزل ند ءه  َُ السودمَ ل،   أ َ   ال  رم د ِمدور ا )}َ أَنْدَزْل َد  نو ( لو مْ  ودَي َود و ََدْ دهلَلة  48 ءو َند ء  َر
ك     [48ه49]الارق ن  َن دْ

َِ اِلاجُة   القارئ: الساَّسة: َتكيُد الفتوى للسا ِل إذا ََّع
(ه لدددمو  قدد ل  أ  كوضدد ؟ ْ  قددى لَدد   نعددمه ْ  قددى  نعددمه الش  يخ:  ددورم ِم ددُ ً دد  احلصددره )تمددَو الالو َا ددهللم ناِددوم نو

ددور   ك،دونم الاكدوى ق  در  دوَر مبدريته   رَِ (  ا ندد    رَِ ِمدورم ة  ِ ددىل قدهللرو اودوابو  قددطه ل،دُ قد ل لدد   )تمدَو الالو
دوروه   لالد ترم  ند  لد ف َد  ٍفه  الالِدورم  تدو الالد تر  ِ ودره  ادرقه َدني الالد ترو  الالِو     م ن  ل ٍ  دا دهلل أند  نماَل

ِ ودره  تدسا نصدال حه ِ دهلل الاقِد ء ن كدديه   ملد ءم الدسهللا ْ  ك دريوْ  ه  ت د ا ن د ته  قولدون إَّندد  املال  ِدُ خ قكودد  رِدوره
ه  قولدددون إندد  رددد تره  لدد ف َالِدددوٍر أهللا  مبددريم نالِدددره  ب  لدددر  ةه  املدد ء املسدددكعَمىو ردد ترةه اددد عض امل دد ت املك دددري و

 خ مه اثري ِ هلل الاقِ ءه نعم َا هلل الاكوى
 

َِ اِلاجةُ   القارئ: الساَّسة: َتكيُد الفتوى للسا ِل إذا ََّع
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اُب رايَِّة ال    ُمفِت عل   ى ج   واِب الس   ؤاِل م   ا ت   دعو إلي   ِه حاج   ُة الس   ا ِل وذل   َ  ِم   ن فقِه   ِه س  ابع ا: اس   تحب
 ونصِحِه.
ددورم ندد  متم الش  يخ:  ِم كَدكمدد م(  ددزاَعتم   ئددهللةه  ددن ا ادد ن اكددكَ   ِ  دد  رِور دد م ندد ءو ال  ددرو  ددَ ْن  لقولدد   )تددو الالو احلْوددى  َن دْ

ى  ن ككو و نوُ ابب أ  ه ل،ُ  ِمورم ن  متم  نك َ  ِ    حو كَدكم م( تسا نصه ِ ىل حى و امل ك ه )تو الالو  احلْوى  َن دْ
 القارئ: الءامنة: أنَّه َّل فرَق بَص ما  البحِر و ريِِض من املياِض كماِ  املطِر وماِ  العيوِن وحنِوها.

ُُ إَّل في ِه، إَّل م ا  التاسعة: ِحلُّ ميتِة البحِر، وِهَي ما م اَت في ِه أو خارَج ُه عمي ِل حيوانِ ِه، وه و م ا َّل يع ي
ََ َ َررُُض.   ب

العاا  ر: ُص  يُ، الق  ر ِن َبلسُّ  نِة وذل  َ  َ حك  ِم امليت  ِة فق  ْد َّلَّ الق  ر ُن عل  ى ُت  رِ  امليت  ِة مطلق   ا، وَّلَّ 
 اِلديُث على ِحلِّ ميتِة البحِر.

)ِإنَّ اْلَم  اَ  َطُه  ور  َّلَ هللا علي ه وس  لم:  َوَع ْن َأِب َس  ِعيد  اْقُ  ْدِر ِّ ر  ي هللا عن  ه قَ  اَل: قَ اَل َرُس  وُل اَّللَِّ ص  لى
ُسُه َاْي  (.  َأْخَرَجُه الءَََّل َُة َوَصحََّحُه َأمْحَُد. يُ َنجِّ

ُس ُه  -ر ي هللا عن ه-َوَعْن َأِب ُأَماَمَة اْلَباِهِليِّ  قَ اَل: قَ اَل َرُس وُل ص لى هللا علي ه وس لم: )ِإنَّ اْلَم اَ  ََّل يُ َنجِّ
. ،َ َلَ  َعَلى ِرِ ِه َوَطْعِمهِ ِإَّلَّ َما  ،َاْي     َوَلْونِِه(. َأْخَرَجُه اْبُن َماَجْه َوَ عََّفُه َأبُو َحاِتِ 

: )اْلَماُ  طَاِهر  ِإَّلَّ ِإْن تَ َغريََّ ِرُ هُ  َهِقيِّ  َأْو َلْونُُه، بَِنَجاَسة  َُتُْدُث ِفيِه(.  ،َأْو َطْعُمهُ  ،َولِْلبَ ي ْ
 َو األحاَّيِث فوا ُد منها:

ُر فيعمُّ مجيَل املياِض.األ ََ املاِ  َطهور ، أْ : طاهر  ُمطهِّ  و : أنَّ جن
 الءانية: طهوريُة ماِ  البحِر.
 الءالءة: طهوريُة املاِ  ال ُمتَ َغريِّ 

رِور   ن ء ال  ر َعمونو ه  ب احلهلل ُ ا  ل ابل صه رِور   ند ء ال  در ب احلدهلل ُ ا  ل ابلد ص الشيخ: 
ور ن ه إ  عدم  َالِور   ن ءو ال  ر ابلعموم.ِ   ه )تو الالِو    مت(ه أن  ب تسا احلهلل ُ ابلعمومو

 القارئ: الءالءة: طهوريُة املاِ  ال ُمتَ َغريِّ َبلطاهِر ما َلْ يغلْ  على اسِم املا ِ 
د     أ  ند  أكد    لدره لدو ر عدْ  ب املد ء كد هللا  تدوالشيخ:  ْْ    ْن ِ ىل اسمو املد ءو    صدري كد اي  أ   و   ن  

ه  د ر اسد   ابرع ن  ر خَك   د ريو  ِى  ستن اس ؟ ال  ، ن   مسم ون تسا ك هللاه ل،ُ إ ا ر خكَد   د ر كد اي 
 ك هللاه  اسلر إ ا حتوول    ر  و      نن   اقهلل اسم امل ء ح   س

 َعض امل  ت  سقط     أ راقم الن ره أ  دمسموىل ن ء؟طال : 
 إهللاه ن ءالشيخ: 
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؟ لو ا ن لون  نكالطال :    ري ق    
  لو د ريه اس  ن ءالشيخ: 

القارئ: الرابعة: طهوريُة املاِ  املستعَمِل َ طهارة  واجب ة  ِم ن و  و   أو ُ س ل  أو  س ِل ي ِد ق ا م  ِم ن ن وِم 
.  ليل 

تدددو الالِدددوره قولددد   )املددد ءم رِدددوره    م  سددد  كددديء( ممددد   دددهللل ِ  ددد  رِددد رة املددد ء املسدددكعمى َعمونددد ه الش   يخ: 
دددره املسدددكعمى ب ر دددى حدددهللم  قولدددون  إنددد   ِ و َالِددد رة خ  ددد   اثدددرو الاقِددد ءه  دددنَّنم  قولدددون  إنددد  رددد تره   نمال

ور لعموم احلدهلل ُه  ادسلر املد ء الدسهللا مبممودَف   د   دهللم قد ئٍم نود ه  الصواب أن  رَِ ُ ندومو ل دٍى  قولدون  إند  ر تره
ه  الصدواب أند  رِدوره أن مبمدف  ددهلل ال د ئم املسدك قظ ندُ ندوم ل ددىه أن   مسد م   الالِور د    ند   صدري نسددكعم  

 مَبْمَف  هللت ب امل ء    س  م  الالِور     ن ا  ى أن  رِوره    دز لم رِور كم  إ  َهللل ى.
  

َُ  َل قاِة النجاسِة قليَل  ك اَن أو كء ري ا إَّل إْن تغ ريََّ أح ُد أوص اِفِه: لونُ ُه القارئ: اقامسة: أنَّ املاَ  َّل يَ ْنُج
ِِ على معناُض، أمَّ ا القلي ُل  -ر ي هللا عنه-أو طعُمُه أو رُ ُه، ِلديِث أِب أمامَة  وإْن كاَن  عيف ا، ولإلمجا

ِ  ِلديِث ابِن عمَر   آليت.ا -ر ي هللا عنهما–وهو ما َّوَن الُقلََّتْصِ ففيِه ن ا
 الساَّسة: أنه َّل فَ ْرَق بَص وروَِّ املاِ  على النجاسِة ووروَِّها عليِه.

 السابعة: التيسرُي َ ُحكِم املاِ .
ا َلْ تكْن تتغريَُّ  ا يقُل فيها ِمن أقِار . َْ سبَ  اِلديِث وأُنَّ  الءامنة: َطهوريُة ماِ  باِر بضاعَة الِت كان

 حيث ُيستسقى له ُما يستسقي منه سا ر الناْ. -مصلى هللا عليه وسل-التاسعة: توا عه 
ُهَما-َوَعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن ُعَمَر  ُ َعن ْ )ِإَذا َك اَن اْلَم اَ  قَاَل: قَ اَل َرُس وُل اَّللَِّ َص لَّى هللا َعَلْي ِه َوَس لََّم:  -َرِ َي اَّللَّ
:  قُ لَّتَ   ْصِ ََلْ َ ِْم   ِل اْقَبَ   َث(. (َوَِ َلْف   ظ  َْ َوَص   حََّحُه ابْ   ُن ُخَ ُْيَ   َة. َوابْ   ُن ِحبَّ   اَن  ،َأْخَرَج   ُه اأْلَْربَ َع   ةُ . )ََلْ يَ    ْنُج

 َواِلَاِكُم.
 َو اِلديِث فوا ُد منها:

 منها: انقساُم املاِ  ِمن حيُث حكِم ما َّلَقى النجاسَة منه.
 ِة وهو تَ َنجُّسُُّه اا.الءانية: الفرُق بَص ما بلَم قُ لََّتْصِ وما َّوَن الُقلََّتْصِ ِمن حيُث مَحِل النجاس

(  عدإ     كد  ر مد ه )إ ا َ دغ املد ء قدم وكَدنْيو ْ لمدى الشيخ:  َُ َْْ َلْمودىو اْعَ َد ب م ه تسا داسري حلمدىو ال   سد  )
(ه   مدددىم  َُ دددىو اْعَ َددد َْْ َلْمو اع دددُ(ه أهللا     كددد  ر مددد      ددد  ف مددد ه  ِدددسا ب اوم ددد  تدددسا داسدددري لقولددد   )

 .َ رمت  د  س  ِب   قى     اع ُ تو
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َم، َُ  َلق اِة النجاس ِة إَّل إْن تغ ريََّ أح ُد أوص اِفِه كم ا تق دَّ  القارئ: َثلء ا: أنَّ ما بلَم قُ لََّتْصِ ِمَن املاِ  َّل يَ ْنُج
 وهِا منطوُق اِلديِث.

َُ  جرََِّّ مَلقاِة النجاسِة، وهِا مفه وُم  اِل ديِث، فَم ْن ذه َ  ِم ن العلم اِ  رابع ا: أنَّ ما َّوَن الُقلََّتْصِ يَنج
ِِ  فهوِم  ِه، ورأى أنَّ اِل  ديَث ص  حيح  َخ  ،َّ  فهوِم  ِه ح  ديَث با  ِر بض  اعَة، فَحْم  ل ح  ديث أِب  إ  األخ  
ُِوا   ديِث اب ِن عم  َر  -س عيد ر  ي هللا عن ه َ با ِر بض اعَة عل ى ح ديِث اب ِن عم َر ه ِا، وال ِيَن َلْ َيخ 

اترة  َبلطَّْعِن فيِه َبَّل  طراِب، واترة  ِبنَّ َََّّلل َة املفه وِم   عيفة  أو َّل عم وَم أجابُوا عْنُه  -ر ي هللا عنهما
ِْ م  َل  م  ا، واترة  َبَّلخ  تَلِ  َ مق  داِر الُقلَّتَ  ْصِ، وِبنَّ ُتدي  َد الكء  رِي َبلُقلَّتَ  ْصِ َّل يَتيسَّ  ُر    بطُُه ألكء  ِر الن  ا

يِن و  ُِ  نط  وِق ح  ديِث أِب أنَّ ُه متعلِّ       ا ه  و ِم ن أه  مِّ أحك اِم ال  دِّ ه  و الطه ارُة، وعلي  ِه ف الراجُح ه  و األخ 
َُ إَّل أْن يتغريََّ بنجاسة  قليَل  كاَن أو كءري ا. -ر ي هللا عنه–سعيد    وهو أنَّ املاَ  َّل يَ ْنُج

َأَح دُُكْم َِ اْلَم اِ  )ََّل يَ ْغَتِس ُل َوَعْن َأِب ُهَريْ  َرَة ر  ي هللا عن ه قَ اَل: قَ اَل َرُس وُل اَّللَِّ ص لى هللا علي ه وس لم: 
 .) ا ِِم َوُهَو ُجُن    الدَّ

 لع وَر دقف ت  الشيخ: 
أحسُ ح إل ،مه ِ ىل القول الراعح الدسهللا رعو كمدوت  عدإ اودواب ِدُ حدهلل ُ اَدُ ِمدره حدهلل ُ القارئ: 

ُْ     إ  ا ح  مم اب ضالرابو  عإ اوواب ُِ  احلهلل ُ؟  القم وَكنْيو أن       ًِورم الع م ءو ْ  الع
أن ع لكَدد  ع لدد م ناِددومه  حددهلل ُ أل سددع هلل علو ِ ددىل الالِور دد  ع لددَ  ن الددوٍقه  ن ناِددوم حددهلل ُ الش  يخ: 

القم وَكنْيو أن  إ ا ا ن ع ن القم وَكنْيو أن   َد  فه تدسا تدو  دى  ا سدكهلل له  املعد ين الد  أمكدرَي إل ِد  قىد    دعَو م 
بم إ  نو، د ل  عر د  ال د ،ه أاثدرم ال د ، إ ا كدِهلل ند ء ب َقعدٍ   عدإ ا دف  عدرم نعر   القم وكَدنْيو  عدإ تدسا لكد  

 أن  قدم وَكنْيو أ  ن  تو َقم وَكنْيوه كوم الوعوت ال  أمكري إل ِ ه ايل قرأ  
 

م ا، واترة  القارئ: وأجابُوا عْنُه اترة  َبلطعِن فيِه َبَّل طراِب، واترة  ِبنَّ َََّّللَة املفهوِم  عيفة  أو َّل عموَم 
 ِْ  َبَّلختَلِ  َ مقداِر الُقلََّتْصِ، وِبنَّ ُتديَد الكءرِي َبلُقلََّتْصِ َّل يتيسَُّر  بطُُه ألكءِر النا

 تسا تو الوع الشيخ: 
يِن وهو الطهارُة، وعليِه فالراجحُ   القارئ: مَل أنَُّه ُمتعّل    ا هو ِمن أهمِّ أحكاِم الدِّ

 ِمر تى  ق ل هللان  ن سوخ ]....[ا ف ي ب ُِ حهلل ُ اَُ طال : 
د  قد لوا  إن تدسا أند  خدرَب َلدرَب ال  لدنه  أن ند  َ دغ قدم وكَدنْيو الشيخ:   ه تدسا خديه ِدُه قد ل املخد لاون ملاِونو

 ال  لن أن    دظِرم     ال   س  ب مو ن  ع ن ه  ِو خيه ُِ  اقىه أن  خرب َلرب ال  لن
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  ب ال  لن أن  لمى اع ُ ]....[ عإ ن  ع ن القم وَكنْيو الطال : 
 ا م  قى امل ء كِرري ِ    ال   س  إ ا  قع  نع الشيخ: 

: َح ِديُث اْلُقلَّتَ ْصِ َأْكءَ  ُر َأْه ِل -رمح ه هللا–القارئ: أحسن هللا إليكم كَلُم ا يِخ اْلس َلِم َ الفت اوى ق اَل 
اَّللَِّ  جُّ ِبِه، َوَقْد َأَجابُوا َعْن َكََلِم َمْن َطَع َن ِفي ِه َوَص نََّف َأبُ و َعْب دِ اْلِعْلِم َِبِْلَِديِث َعَلى َأنَُّه َحِديث  َحَسن  ُ ْتَ 

  ممُ ضعاوا احلهلل ُْبُن َعْبِد اْلَواِحِد املقدسي ُجْ   ا رََّّ ِفيِه َما ذََكَرُض اْبُن َعْبِد اْلرَبِّ َوَ رْيُُض. َُِمَُّد 
  ه الصواب تو دقهللجلم حهلل ُ أل سع هلل ِ    الشيخ: 
 دىموُ ِهللَم الكار قو َني امل  تو   ق  ى    اثريالسهللا القارئ: 
 تسا تو الصوابالشيخ: 

َهَ  َأْه ِل اْلَمِدينَ ِة َواْلَبْص  ِْ َرِة: القارئ: ايُخ اْلسَلِم َلُه كَلم  َ الفتاوى قاَل: َأْهَهُر اأْلَقْ َواِل َِ اْلِميَ اِض َم 
َُ إَّلَّ َِبلت ََّغريُِّ   َأنَُّه ََّل يَ ْنُج

تو الى َط السهللا مي،ُ ل مم، وف أن   كاَى َ ه إ ا د ريوَ أحدهلل ا   د م ابل   سد   ِدو  دفه   تساالشيخ: 
ه  لو  قعد    ل كوض ح انظر لو  قعْ  قالرةه نُ ال ول ب قدم وَكنْيو   م  ع ن القم وَكنْيو ِ هلل الق ئ ني َ   نن     فم

م-أ ق  ه نوُ ال ول   م  َ َغ قدم وَكنْيو  نن      َد  فه  ممقكىدىل ال ظدر أن الدسهللا  قعدْ    د  ام د ه ندُ  -ِ ىل قويو
 ال ول اثرية إن  أحرى ابل   س 

  ل،ُ القول الراعح أن     م َظرم إ  إ  د ريو الالعم أ القارئ: 
 أعىه تسا تو الى َط امل ى طه ض َطه ن ى طالشيخ: 

 نعم اي  مهلل
 دعظ م قهللر الص ةالطال : 
 نعم اي ِ يالشيخ: 
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 يُم قدِر الصََّلِة()تعظ
الق  ارئ: اِلم  ُد هلِل، وص  لَّى هللاُ وس  لََّم وَبرك عل  ى رس  وِل هللِا، وعل  ى  ل  ه وص  حبه وم  ن واَّلض، أمَّ  ا بع  ُد: 

، أِلَنَّ ُه افْ تَ َتَحَه ا َبِ  : َفََل َعِمَل بَ ْعَد تَ ْوِحيِد اَّللَِّ َأْفَضُل ِم َن الصَّ ََلِة َّلِلَِّ ي ِد َوالت َّْعِظ يِم َّلِلَِّ لت َّْوحِ قَاَل َأبُو َعْبِد اَّللَِّ
، َوِه  َي ِق  َراَ ُة فَاُِتَ  ِة اْلِكتَ  اِب، َوِه  َي مَحْ  د  َّلِلَِّ َو َ نَ  ا   َعَلْي   ِه، َو َِْجي  د  لَ  ُه َوََُّع  ا  ، َِبلتَّْكبِ  رِي، ثَّ الء َّنَ  اِ  َعلَ  ى اَّللَِّ

ِلَ  التَّْس  ِبيُح َِ الرُُّك  وِِ َوالسُّ  ُجوَِّ َوالتَّْكبِ  ريَاِت عِ  َِ ، ُك  لُّ َذلِ  َ  تَ ْوِحي  د  َّلِلَِّ َوتَ ْعِظ  يم  وََك  ْن  َد ُك لِّ َخْف     َورَفْ  ل 
تَ َواُ  ع ا، َورَفْ ُل َلُه، َوَخَتَمَه ا َِبلشَّ َهاََِّة لَ ُه َِبلت َّْوِحي ِد، َوِلَرُس وِلِه َِبلرَِّس اَلِة، َورُُكوُعَه ا َوُس ُجوََُّها ُخُش وع ا لَ ُه وَ 

ِْ تَ ْعِظيم    ا َّلِلَِّ َوِإْج   ََلَّل  لَ    ُه، َوَوْ    ُل اْلَيِم   ِص َعلَ   ى الشِّ    َماِل اْليَ   َدْيِن ِعْن   َد اَِّلْفِتتَ   اِح َوال ، َورَفْ    ُل ال   رَّْأ رُُّك   وِِ
لَُّل  لَ  ُه، َوِإْذَع  ار  َِبْلُعُبوَِّيَّ  ِة ثَّ النَّ  ِ ُّ  َِ ُه تَ ْعِظ  يَم يَ ب ْ  َتِهُج َوَُيْ  رِبُ ُأمَّتَ   -َص  لَّى هللاُ َعَلْي  ِه َوَس  لَّمَ -َِبَِّلنِْتَص  اِب َّلِلَِّ تَ  

ْوَم اْلِقَياَم ِة، َوَأْخ رَبَ َأنَّ ُه ِإَذا نِْعَمِة اَّللَِّ َعَلْي ِه، ُمَّ ا ََيُصُّ ُه بِ ِه يَ  ْوَم اْلِقَياَم ِة ِبَِْن ََيَْعلَ ُه َأوََّل َم ْ ُذون  لَ ُه َِبلسُّ ُجوَِّ يَ  
ِلَ  لََيْشَفَل أِلَْه ِل الت َّْوِحي ِد َخ رَّ  -َع َّ َوَجلَّ -َقَصَد ِإَ  اَّللَِّ  َِ ا بَ ْصَ يَ َدِ  اَّللَِّ َع  َّ َوَج لَّ، فَ ََل يَ  َ اُل َك   َس اِجد 

 َحَّتَّ يُ ْؤَمَر ِبَرْفِل رَْأِسِه، َوَُيَاُب ِإَ  َما َسَ َل.
َُِمَُّد ْبُن ُمَقاِتل  اْلَمْرَوِر ُّ، قال: حد نا اْبُن اْلُمَباَرِك، قال: َأخربَر اْبُن َمِيَعَة، قال: َح دَّ  َ ِ، يَ ِي ُد بْ ُن َحدَّ َ َنا 

ْرََّاِ ، قَاََّل: َل َأََب َذرّ ، َوَأََب الدَّ ، َعْن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن ُجَبرْيِ ْبِن نُ َفرْي ، َأنَُّه َسَِ قَ اَل َرُس وُل اَّللَِّ َص لَّى  َأِب َحِبي  
 اْلِقَياَم  ِة، َوَأوَُّل َم  ْن يُ   ْؤَذُن لَ  ُه ِبَرفْ  ِل رَْأِس  ِه، فَ   َْنظُُر )َأَر َأوَُّل َم  ْن يُ   ْؤَذُن لَ  ُه َِ السُّ  ُجوَِّ يَ   ْومَ هللاُ َعَلْي ِه َوَس  لََّم: 

فَ   َْنظُُر َع  ْن ِِلَ  اِ   بَ  ْصَ يَ  َد َّ فَ  َ ْعِرُ  ُأمَّ  ِِت ِم  ْن بَ  ْصِ اأْلَُم  ِم، فَ   َْنظُُر َع  ْن َُيِي  ِ، فَ  َ ْعِرُ  ُأمَّ  ِِت ِم  ْن بَ  ْصِ اأْلَُم  ِم،
َُِجَّلُ وَن ِم ْن  ََثِر فَ َقاَل رَُجل : َكْيَف تَ ْعِرُ  ُأمََّتَ  ِم ْن بَ ْصِ اأْلَُم ِم؟ قَ اَل:  اأْلَُمِم( فََ ْعِرُ  ُأمَِِّت ِمْن َبْصِ  ) ُ رل 

ُ   ْم يُ ْؤتَ    ْوَن ُكتُ    بَ ُهْم ِبَُِْيَ   ا ِلَ   َ   رْيُُهْم، فَ   َ ْعرِفُ ُهْم َأُنَّ َِ رِفُ ُهْم ُِنِْم، َوَأْع   الطُُّه   وِر، َوََّل َيُك   وُن َأَح   د  ِم   َن اأْلَُم   ِم َك   
 ِبِسيَماُهْم َِ ُوُجوِهِهْم ِمْن َأ َِر السُُّجوَِّ، َوَأْعرِفُ ُهْم بُِنوِرِهْم َيْسَعى َبْصَ َأْيِديِهْم(.

 َحدَّ َ َنا َأبُو َكاِمل  
أ ددق قد ل ِ ددىل تددسا احلدهلل ُ تددسا؟ تدسا   دد  نعد ٍن رَكدد   دد    ه ل،دُ ًعمِدد  ب تدسا السدد  ق   دد  الش يخ: 

 نظره 
دهلل و قه  قولم احملالقارئ:  ُم يَو عد   تدو  و ُه   نو   د و اَد ُم سد هللمتم حسد ققم  َعهلَل أن  اَر ررَي مه ق  م  تسا احلهلل 

ُم سدعهلٍل الَاِمودي  ُم َد ُو امل  راو ِ   أِهللل الر اايريو  قهلْل دموَوىم أ ى  ه اََع م ال وْ د لك طهه     يم  لَر هللان ر ا  و اَ
  السو هللو أ ى   إ  آخروتو.ِ هلَل احل امو  تو  ق ه ام  دقهللوَمه  ب

  رر ءه َنُ خرع ؟الشيخ: 
ُم امل  راو ب نس هللوتو   ارَتم القارئ:     قول  ر اتم اَ
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 ر ات نُ؟الشيخ: 
ُم امل د راو ب نسد هللوتو  دا    القارئ:  ُم اثدرٍي ب داسدريوتوه  ر اتم أبدهللم 103  احلدهلل ُ رقدم  64اَ  ه   ادرت اَد

هللراو وه  ال دددزوارم ب نسددد هللوتو امددد  ب اندددفو ا سدددك رو  دددساَر َندددَوتم لكصدددر ا ب يايعةو ب نسددد هللوتوه  احلددد امم ب نمسدددك
َِددُ أل  رٍ   أل الددهللورعاءوه  ْم    اددرَتم اي ثمددي  ب  َ مددىم الاوائددهللو   الز ائددهلل ب نواضددٍى  ِو ددْم نددوره َددنَي أ ددهلل  ِو  َ َ رَاروْ 

ْم ه  رعد لم أبدهلٍل رعد لم الصد  حو  ق َل  ر اتم أبهللم  ال زوارم ابخكص ٍر ِ د  إ و  ِو دْم ندوره َدنَي أ دهلل  ِو أنود م قد َل  َ َ رَاروْ 
َِدُ أل الددهللورعاءو  قدد َل  ر اتم أبددهللم  الالددياين  ب ال، ددريو ابخكصدد ٍر    دد و  ه  قددهلل  م  وددَقه  ُو َي عددَ   تددو ضددع فه مبدريم اَدد

ُم ي عددَ   تددو ضدع فه ِددُ أل الددهللرعاءو  قدد َل  ر اتم الالدياين   ق دد م  اَد ُه َ  ُم ي عدَ   حهلل ثمدد م حسدد ب ا  سددطو    دد و اَدد
َم ادد مم  ُه  د  حم ا سد  عو ْ  ُيرعد ت  سدد،َ  ِ د  الدست  ه  قدهلْل دقدهللو ه  قد َل احلد  ظم  تددسا حدهلل  رع لود و  قد ريه

ُه  ُم س هللمتم حس ه ق  م   احلهلل   اي ثمي و
 إ  آخرته حس رالشيخ: 

، قَ اَل: قَ اَل القارئ: َحدَّ َ َنا َأبُو َكاِمل  ُفَض ْيلُ   َ ، ق ال: ح د نا َأبُ و َعَوانَ َة، َع ْن قَ تَ اَََّة، َع ْن َأنَ   بْ ُن اِْلَُس ْصِ
ِلَ  َويَ ُقولُ وَن: لَ ِو اْسَتْش َفْعَنا َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم:  َِ َْ يَ  ْوَم اْلِقَياَم ِة فَ يَ ْهَتمُّ وَن لِ  ُ النَّ ا )ََيَْمُل اَّللَّ

ُ بِ ِإَ  رَبِّنَ  ََ  ََُّم َأبُ و اْقَْل ِ ، َخَلَق َ  اَّللَّ ا، فَ َيْ ُتوَن  َََّم فَ يَ ُقوُلوَن: َأْن َِ يَ ِدِض، َونَ َف َخ ا َحَّتَّ يُِرَ َنا ِمْن َمَكانَِنا َه
ا، فَ يَ ُق وُل: ِفيَ  ِمْن رُوِحِه، َوَأَمَر اْلَمََلِ َك َة َفَس َجُدوا لَ َ ، اْا َفْل لَنَ ا ِإَ  رَبِّ َ  َح َّتَّ يُِرَ نَ ا ِم ْن مَ  َِ َكانِنَ ا َه 

َه ا، َوَلِك ِن ا ْ تُ وا نُوح  ا َأوََّل َرُس و  ُِْكُر َخِطياَ تَ ُه الَّ ِِت َأَص اَب فَ َيْس َتْحِيي رَبَّ ُه ِمن ْ َُ ُهَناُكْم، فَ يَ  ُ، َلْس ل  بَ َعءَ ُه اَّللَّ
ُِْكُر َخِطياَ َتُه الَِِّت َأصَ  َُ ُهَناُكْم، َوَي َها، َوَلِكِن ا ْ تُ وا ِإبْ  َراِهيَم فَ َيْ ُتوَن نُوح ا فَ يَ ُقوُل: َلْس اَب فَ َيْسَتْحِيي رَبَُّه ِمن ْ

ُِْكُر َخِطياَ تَ ُه الَّ ِِت َأَص  َُ ُهنَ اُكْم، َويَ  ، فَ يَ ْ ُتوَن ِإبْ  َراِهيَم فَ يَ ُق وُل: َلْس  ُ َخِل يَل  ُض اَّللَّ َِ  َ َُّ ِِ  ا اَب، فَ َيْس َتْحِيي الَّ
 ِِ َها، َوَلِكِن ا ْ ُتوا ُموَسى الَّ ُِْكُر َخِطياَ تَ ُه الَّ ِِت رَبَُّه ِمن ْ َُ ُهنَ اُكْم، َويَ  ُ، فَ َيْ ُتوَن ُموَسى فَ يَ ُق وُل: َلْس    َكلََّمُه اَّللَّ

َُ ُهنَ    اُكْم، َأَص  اَب، فَ َيْس  َتْحِيي رَبَّ   ُه، َوَلِك  ِن ا ْ تُ  وا ِعيَس   ى َرْوَح اَّللَِّ وََكِلَمتَ  ُه، فَ يَ  ْ ُتوَن ِعيَس   ى فَ يَ ُق  وُل: َلْس  
َُِمَّ  َم ِمْن َذنْبِ ِه َوَم ا َتََخَّ َر( َوَلِكِن ا ْ ُتوا  ُ َما تَ َقدَّ ا َقْد َ َفَر اَّللَّ ا َعْبد   قَ اَل َرُس وُل اَّللَِّ َص لَّى هللاُ َعَلْي ِه َوَس لََّم:د 

ا، فَ يَ  َدُعِ، َم  ا َُ لَ  ُه َس  اِجد  َا  اَ  ثَّ يُ َق  اُل: اَي  )فَ يَ  ْ ُتوِن فََ ْس  َتْ ِذُن َعلَ  ى َرِبِّ فَ يَ  ْ َذُن ِ ، فَ  ِنَذا َأَر رََأيْ تُ  ُه َوقَ ْع  
ا فَُ ْخرُِجُهْم ِمَن ال نَّ اِر فَ  َُِّْخُلُهُم َُِمَُّد، اْرَفْل رَْأَسَ ، ُقْل ُيْسَمْل، َوَسْل تُ ْعَطْه، َواْاَفْل ُتَشفَّْل، فَ َيُحدُّ ِ  َحد 

ا فَ َيَدُعِ، َما َااَ  َأْن َيَدَعِ،، ثَّ  َُِمَّ ُد رَْأَس َ ، قُ ْل ُيْس َمْل، » يُ َقاُل ِ : اْلَنََّة، ثَّ َأُعوَُّ فَ ََقُل َساِجد  اْرَفْل اَي 
ا «َوَس    ْل تُ ْعطَ    ْه، َواْا    َفْل ُتَش    فَّلْ  ، فَ    َ ْرَفُل رَْأِس    ي فََ مْحَ    ُد َرِبِّ بَِتْحِمي    د  َعلََّمِني    ِه، ثَّ َأْا    َفُل، فَ َيُح    دُّ ِ  َح    د 

، َما بَِق َي َِ فَُ ْخرُِجُهْم ِمَن النَّاِر َوُأَِّْخُلُهُم اْلَنَّ  َة، قَاَل: َفََل َأَِّْر  َأقَاَل َِ الءَّالَِءِة َأِم الرَّاِبَعِة، فَ َُقوُل: اَي َربِّ
 النَّاِر ِإَّلَّ َمْن َحَبَسُه اْلُقْر ُن، َأْ  َوَجَ  َعَلْيِه اْقُُلوَّ(.
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، َع نْ  ، قال حد نا اْبُن َأِب َع ِد ّ  َُِمَُّد ْبُن اْلُمَء َّ ، قَ اَل: قَ اَل َرُس وُل  َحدَّ َ َنا   َ َس ِعيد ، َع ْن قَ تَ اَََّة، َع ْن َأنَ 
 اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: )َُيَْمُل اْلُمْؤِمُنوَن يَ ْوَم اْلِقَياَمِة..( َوذََكَر اِْلَِديَث.

 ،ِ َ ، قال: َحدَّ ، قال: حد نا ُمَعاُذ ْبُن ِهَشام  َُِمَُّد ْبُن اْلُمَء َّ ، َع ِن النَّ ِ ِّ َحدَّ َ َنا   َ  َأِب، َعْن قَ تَ اَََّة، َع ْن َأنَ 
 حَنَْوُض. َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ 

، ق  ال: ح  د نا مَحَّ  اَُّ بْ  ُن َس  َلَمَة، َع  نْ  َُِمَّ  ُد بْ  ُن اْلُنَ ْي  ِد، ق  ال: ح  د نا َعْم  ُرو بْ  ُن َعاِص  م   َح  دَّ َ َنا َأبُ  و َجْعَف  ر  
َِ بْ  ِن َمالِ      ، َع  ْن َأنَ    َ )ِإنَّ  ُه ََلْ َيُك  ْن نَ  ِ ُّ ِإَّلَّ لَ  ُه ََّْع  َوة  ، َأنَّ َرُس  وَل اَّللَِّ َص  لَّى هللاُ َعَلْي  ِه َوَس  لََّم قَ  اَل: ََثبِ  

نْ َيا، َوِإِّنِ اْختَ بَ  ْ ُت ََّْع  َويت َا  َفاَعة  أِلُمَّ  ِِت، َوَأَر َس  يُِّد َولَ  ِد  َََّم يَ   ْوَم اْلقِ  َْ  يَ تَ َنجَُّ َه  ا َِ ال  دُّ َر، َوَأَر َياَم  ِة َوََّل َف
 ََ َر، َو ََُّم َفَمْن َُّونَُه َُتْ  َْ َر، َوبَِيِد  ِلَواُ  اِْلَْمِد َوََّل َف َْ َُ َوََّل َف لِ َواِ ي، فَ َيطُ وُل  َأوَُّل َمْن يَ ْنَش ُّ َعْنُه اأْلَْر

: اْنطَِلُق وا بِنَ ا ِإَ   ََّ  ِْ َح َّتَّ يَ ُق وَل بَ ْعُض ُهْم لِ بَ ْع   َم َأِب اْلَبَش ِر فَ َيْش َفُل لَنَ ا ِإَ  رَبِّنَ ا، يَ ْوُم اْلِقَياَمِة َعلَ ى النَّ ا
ُ بَِيِدِض، َوَأْس َكَنَ  َجن َّتَ  ِِ  َخَلَقَ  اَّللَّ ََ الَّ نَ َنا، فَ َيْ ُتوَن  َََّم فَ يَ ُقوُلوَن: اَي  ََُّم َأْن ُه، َوَأْس َجَد لَ َ  فَ ْليَ ْقِ  بَ ي ْ

َِطياَ ِِت، َمََلِ َكَتُه، اْاَفْل لَنَ ا ِإَ  رَبِّ َ  فَ ْل يَ ْقِ  بَ ي ْ  َُ ِم َن اْلَنَّ ِة َِ َُ ُهنَ اُكْم، ِإِّنِ ُأْخرِْج  نَ نَ ا، فَ يَ ُق وُل: ِإِّنِ َلْس 
َْ النَِّبيِّ  َص، فَ يَ  ْ ُتوَن نُوح   ا فَ يَ ُقولُ  وَن: اَي نُ   وُح اْا  َفْل لَنَ  ا ِإَ  َوِإنَّ  ُه ََّل يُِهمُّ  ِ، ِإَّلَّ نَ ْفِس  ي، َوَلِك  ِن ا ْ تُ  وا نُوح   ا رَْأ

، َوِإِّنِ ََّل يُِهمُّ  رَبِّ  َ  فَ ْل  يَ قْ  َِ َْ َأْه  َل اأْلَْر َُ ُهنَ  اُكْم، ِإِّنِ َََّع  ْوُت ََّْع  َوة  َأْ َرقَ   نَ نَ  ا، فَ يَ ُق  وُل: ِإِّنِ َلْس   ِ، ِ  بَ ي ْ
بِّ  َ  فَ ْل  يَ ْقِ  رَ  ِإَّلَّ نَ ْفِس  ي، َوَلِك  ِن ا ْ تُ  وا ِإبْ   َراِهيَم َخِلي  َل ال  رَّمْحَِن، فَ يَ  ْ ُتوَن ِإبْ   َراِهيَم فَ يَ ُقولُ  وَن: اْا  َفْل لَنَ  ا ِإَ  
، َوِإنَّ ُه ََّل يُِهمُّ ِ، ا ََِِبت  ْسََلِم َ ََلَث َك  َُ َِ اْْلِ ْب َِ َُ ُهَناُكْم، ِإِّنِ َك نَ َنا، فَ يَ ُقوُل: ِإِّنِ َلْس ْليَ  ْوَم ِإَّلَّ نَ ْفِس ي، بَ ي ْ

: قَ ْولُ     ُه:َوِإْن َح     اَوَل ِاِ     نَّ ِإَّلَّ َع     فَ َق     اَل َرُس     وُل اَّللَِّ َص     لَّى هللاُ َعَلْي     ِه َوَس     لََّم:   }ِإِّنِ َس     ِقيم { ْن َِّي     ِن اَّللَِّ
ا{  }بَ  ْل فَ َعلَ  هُ  َوقَ ْولُ  ُه:،  [89]الص  افات: َِ َ  ا ُأْخ  ِِت، َوَأنَّ  ُه ََّل  [63]األنبي  ا : َكبِ  ريُُهْم َه   يُِهمُّ  ِ، َوقَ ْولُ  ُه ََّلْمَرَأتِ  ِه: ِإُنَّ

ُ ِبِرَس  الَِتِه َوِبَكََلِم  ِه، فَ يَ  ْ ُتوَن ُموَس  ى  ِِ  اْص  َطَفاُض اَّللَّ فَ يَ ُقولُ  وَن: اَي اْليَ   ْوَم ِإَّلَّ نَ ْفِس  ي، َوَلِك  ِن ا ْ تُ  وا ُموَس  ى الَّ  
ُ ِبِرَسالَِتِه َوِبَكََلِمِه، فَاْاَفْل لََنا ِإَ  رَبَِّ  ف َ  ِِ  اْصَطَفاَك اَّللَّ ََ الَّ َُ ُموَسى َأْن نَ نَ ا، فَ يَ ُق وُل: ِإِّنِ َلْس  ْليَ ْقِ  بَ ي ْ

، َوِإنَّ   ُه ََّل يُِهمُّ   ِ، اْليَ    ْوَم ِإَّلَّ نَ ْفِس   ي، َوَلِك   ِن ا ْ تُ   وا ِعيَس     َ َُ نَ ْفس    ا ِبغَ   رْيِ نَ ْف    ى رُْوَح اَّللَِّ ُهنَ   اَك، َوِإِّنِ قَ تَ ْل   
ََ رُوْ  نَ نَ  ا، وََكِلَمتَ  ُه، فَ يَ  ْ ُتوَن ِعيَس  ى فَ يَ ُقولُ  وَن: اَي ِعيَس  ى، َأنْ   ُح اَّللَِّ وََكِلَمتُ  ُه اْا  َفْل لَنَ  ا ِإَ  رَبِّ  َ  فَ ْل  يَ ْقِ  بَ ي ْ

، َوِإِّنِ ََّل يُِهمُِّ، اْليَ ْوَم ِإَّلَّ ن َ  ُت ِإَم ا ِمْن َُّوِن اَّللَِّ ِْ ُُِّ َُ ُهَناُكْم، ِإِّنِ ا ْفِسي، َوَلِكْن َأرََأيْ  ُتْم لَ ْو فَ يَ ُقوُل: ِإِّنِ َلْس
ِ  َِ ِوعَ  ا   َُمُْتوم  َعَلْيِه، َأَكاَن يُ ْقَدُر َعَلى َما َِ اْلِوَعاِ  َح َّتَّ يُ َف  َّ اْقَ اَِتُ؟ فَ يَ ُقولُ وَن: ََّل، فَ يَ ُق وُل: َكاَن َمَتا

َم ِم ْن َذنْبِ ِه َوَم ا ُ لَ ُه َم ا تَ َق دَّ ا َخاَِتُ النَِّبيَِّص، َوَقْد َحَضَر اْليَ ْوَم، َوقَ ْد َ َف َر اَّللَّ َُِمَّد  قَ اَل َرُس وُل اَّللَِّ َر، َتََخَّ  ِإنَّ 
نَ نَ  ا، فَ   َُقوُل: نَ َع  ْم، َأَر  َص  لَّى هللاُ َعَلْي  ِه َوَس  لََّم: َُِمَّ  ُد اْا  َفْل لَنَ  ا ِإَ  رَبِّ  َ  فَ ْل  يَ ْقِ  بَ ي ْ )فَ يَ  ْ ُتوِن فَ يَ ُقولُ  وَن: اَي 

ُ ِلَم ْن َيَش اُ  َويَ ْرَ  ى، فَ ِنَذا َأرَاََّ اَّللَُّ  َِ بَ ْصَ َخْلِق ِه َرََّى ُمنَ اَّ : َأيْ َن َأمْحَ ُد َوُأمَّتُ ُه،  َمَا، َح َّتَّ َيََْذَن اَّللَّ َأْن َيْص َد
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َنْمِض  ي  ُ  ر ا فَ   َنْحُن اآْلِخ  ُروَن َواأْلَوَّلُ  وَن،  ِخ  ُر اأْلَُم  ِم َوَأوَُّل َم  ْن ُ َاَس  ُ ، فَ يُ ْف  َرُ  لَنَ  ا اأْلَُم  ُم َع  ْن َطرِيِقنَ  ا، ف َ 
ُِ َُِجَِّلَص ِمْن  ََثِر الطُُّهوِر، ف َ  ِض اأْلُمَُّة َأْن َيُكونُوا َأنِْبيَ اَ  ُكلََّه ا، فَ )يت ََبَب اْلَنَّ ِة فَ)ُخ  ِِ تَ ُقوُل اأْلَُمُم: َكاََّْت َه

َُِمَّ  د ، فَ يُ ْف  َتُح ِ ، فَ  َ َرى َرِبِّ َوُه  َو عَ  ؟ فَ   َُقوُل  ََ ُِ اْلبَ  اَب فَ يُ َق  اُل: َم  ْن َأنْ    لَ  ى َس  رِيرِِض َأوْ ِ َْلَق  ِة اْلبَ  اِب فَ   َقْ َر
ا، فََ مْحَ ُدُض ِ ََحاِم َد ََلْ َ َْم ْدُض ِاَ ا َأَح د  قَ ْبِل ي، َولَ ْن َ َْم َدُض ِاَ ا َأَح د   بَ ْع ِد ، فَ يُ َق اُل ِ :  ُكْرِسيِِّه فََ ِخرُّ َس اِجد 

، ُأمَّ ِِت ُأمَّ ِِت، ، فََ ْرَفُل رَْأِس ي فَ  َقُ «اْرَفْل رَْأَسَ ، َوُقْل ُيْسَمْل َلَ ، َوَسْل تُ ْعَطْه، َواْاَفْل ُتَشفَّلْ » وُل: َأْ  َربِّ
ا، فََ مْحَ  ُدُض ِ ََحاِم  َد ََلْ «َأْخ  رِْ  َم  ْن َك  اَن َِ قَ ْلبِ  ِه ِمءَ  اُل َا  ِعريَة  »فَ يَ ُق  وُل:  ، فَ  ُ ْخرُِجُهْم ثَّ َأُع  وَُّ فَ  َ ِخرُّ َس  اِجد 

اْرفَ  ْل رَْأَس  َ ، َوقُ  ْل ُيْس  َمْل لَ  َ ، َوَس  ْل »يُ َق  اُل: َ َْم  ْدُض ِاَ  ا َأَح  د  قَ ْبِل  ي، َولَ  ْن َ َْم  َدُض ِاَ  ا َأَح  د  بَ ْع  ِد ، ف َ 
، ُأمَّ ِِت ُأمَّ ِِت »، َواْاَفْل ُتَشفَّْل، فََ ْرَفُل رَْأِسي فَ  َُقوُل: «تُ ْعَطهْ  َأْخ رِْ  ِم َن النَّ اِر َم ْن َك اَن »، فَ يُ َق اُل: «َأْ  َربِّ

ا، فََ مْحَُدُض ِ ِْءِل َذِلَ ، فَ يُ َقاُل: ، ثَّ َأُعوَُّ فََ ِخرُّ َسا«َِ قَ ْلِبِه ِمءَاُل بُ رَّة   اْرَفْل رَْأَسَ ، َوقُ ْل ُيْس َمْل لَ َ ، »ِجد 
، فَ يُ َقاُل: َأْخرِْ  ِمَن النَّاِر َمْن َكاَن َِ قَ ْلبِ ِه ِمءْ َق اُل « َأْ  َربِّ ُأمَِِّت »، فَ َُقوُل: « َوَسْل تُ ْعَط، َواْاَفْل ُتَشفَّلْ 

 َذرَّة (.
َُِمَّ  ، قال: حد نا مَحَّاَّ ، َحدَّ َ َنا   ُد ْبُن اْلُنَ ْيِد اْلبَ ْغَداَِّ ُّ، قال: حد نا َعْمُرو ْبُن َعاِصم 
  تسا احلهلل ُ أ ق ِ ق ِ    َعهلل؟الشيخ: 
يق  ول: رواُض اْلم  اُم أمح  ُد َ مس  نِدِض واب  ُن خ ُي  َة َ التوحي  ِد، واِل  ديُث س  نُدُض حس  ن ؛ ألنَّ في  ِه الق  ارئ: 

ا صدوقانِ   ِمَُّد بُن أمحَد بن الُنيِد وعمرو بُن عاصم  َو
 عددإ أ ددى ا ح ع ددُ تددستو  دد    ه ب الصدد   نيه ل،ددُ سدد  ق  م  مبر  دد  َددف ] قددط[ه سدد  ق    الش  يخ: 

  ا ق نُ ِهللة أح ع ُه  إ  حهلل ُ النا ِ  تو ب ح،م املكوادر.  ِ  ا َّن  د
، ق ال: ح د نا مَحَّ اَّ ، َع ْن َعِل  َُِمَُّد ْبُن اْلُنَ ْيِد اْلبَ ْغَداَِّ ُّ، قال: حد نا َعْم ُرو بْ ُن َعاِص م  يِّ القارئ: َحدَّ َ َنا 

، َعِن النَِّ ِّ   ْ  َص لَّى هللاُ َعَلْي ِه َوَس لََّم ِ ِْءِل ِه،  َ رْيَ َأنَّ ُه قَ اَل: )َأْخ رِْ  َم ْن ْبِن رَْيد ، َعْن َأِب َنْضَرَة، َعِن اْبِن َعبَّا
ا(، َوََلْ َ َْفْظ مَحَّاَّ . َِ ا وََك َِ ا( ، َوََلْ َ َْفْظ مَحَّاَّ ، َوَِ الءَّانَِيِة: )َك َِ ا وََك َِ  َكاَن َِ قَ ْلِبِه َك

َُِمَُّد ْبُن اْلُنَ ْيِد، قال: حد  ، َحدَّ َ َنا   َ ، َع ْن َأنَ  ، قال: حد نا مَحَّاَّ ، َعْن يَ ِيَد الرَّقَاِا يِّ نا َعْمُرو ْبُن َعاِصم 
. -َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -َعِن النَِّ ِّ   َ  ِ ِْءِل َحِديِث ََثِب

َُِمَّد ، قال: حد نا ا َُ ْبُن  للَّْيُث ْبُن َس ْعد ، َع ْن يَ ِي َد بْ ِن َحدَّ َ َنا َعِليُّ ْبُن َسِعيد  النََّسِو ُّ، قال: حد نا يُوُن
َُ النَّ  ْع  ، قَ اَل: َسَِ َِ بْ ِن َمالِ    ِ َّ َص لَّى هللاُ َعْبِد اَّللَِّ ْبِن ُأَساَمَة ْبِن اْمَاَِّ، َعْن َعْمِرو بْ ِن َأِب َعْم ر و، َع ْن َأنَ 

ِْ تَ ْنَش   ُّ اأْلَرْ َعَلْي  ِه َوَس  لََّم يَ ُق  وُل:  َْ  َر، َوُأْعطَ  ى لِ  َواَ  )ِإِّنِ أَلَوَُّل النَّ  ا َُ َع  ْن مُجُْجَم  ِِت يَ   ْوَم اْلِقَياَم  ِة َوََّل َف
ِْ يَ ْوَم اْلِقَياَم ِة، َوَأَر َأوَُّل َم ْن يَ ْدُخُل اْلَنَّ َة يَ  ْوَم اْلِقيَ  َر، َوَأَر َسيُِّد النَّا َْ َْ َر،  يت ََبَب اِْلَْمِد َوََّل َف اَم ِة َوََّل َف
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ُِ ِ َْلَقتِ  َُِمَّ د ، فَ يَ ْفَتُح وَن ِ  فََ ََّْخ ُل فََ ِج ُد اْلَبَّ اَر تَ بَ اَرَك َوتَ َع اَ  اْلَنَِّة فَ)ُخ ا؟ فَ  َُقوُل:  َِ َها فَ يَ ُقوُلوَن: َم ْن َه 
َُِمَّ  ُد، َوَتَكلَّ  ْم َأَْسَ  ْل ِمْن  َ ، َوقُ  ْل يُ ْقبَ  ْل ِمْن  َ ، َواْا  »ُمْس  تَ ْقِبِلي، فََ ْس  ُجُد لَ  ُه فَ يَ ُق  وُل:  َفْل اْرفَ  ْل رَْأَس  َ  اَي 

اْذَه  ْ  ِإَ  ُأمَّتِ َ  َفَم  ْن َوَج ْدَت َِ قَ ْلبِ  ِه »، فَ يَ ُق وُل: «ُأمَّ ِِت ُأمَّ  ِِت اَي َربِّ »، فَ  َ ْرَفُل رَْأِس ي فَ   َُقوُل: « ُتَش فَّلْ 
ُيَ  اِن فََ َِّْخْل  ُه اْلَنَّ  َة، فَ ُْقبِ  ُل َفَم  ْن َوَج  ْدُت َِ قَ ْلبِ  هِ  ، « َذلِ  َ  فَ   َُِّْخُلُهُم اْلَنَّ  ةَ ِمءْ َق  اَل َحبَّ  ة  ِم  ْن َا  ِعري  ِم  َن اْْلِ

َُِمَّ  ُد، َوَتَكلَّ  ْم َأَْسَ  ْل ِمْن  َ ، َوقُ  ْل يُ ْقبَ  ْل، »فَ  َ َرى اْلَبَّ  اَر ُمْس  تَ ْقِبِلي، فََ ْس  ُجُد لَ  ُه فَ يَ ُق  وُل:  اْرفَ  ْل رَْأَس  َ  اَي 
اْذَه  ْ  ِإَ  ُأمَّتِ  َ  َفَم  ْن َوَج  ْدَت َِ »، فَ يَ ُق  وُل: ، فَ  َ ْرَفُل رَْأِس  ي فَ   َُقوُل: ُأمَّ  ِِت ُأمَّ  ِِت اَي َربِّ «َواْا  َفْل ُتَش  فَّلْ 

ُيَاِن فََ َِّْخْلُه اْلَنَّةَ  َ  ِمَن اْْلِ ، فََ ْذَهُ  َفَم ْن َوَج ْدُت َِ قَ ْلبِ ِه ِمءْ َق اَل «قَ ْلِبِه ِمءْ َقاَل ِنْصِف َحبَّة  ِمْن َاِعري  ََثِب
َُِمَّ ُد، َوَتَكلَّ ْم ُيْس َمْل »اَر ُمْستَ ْقِبِلي، فََ ْسُجُد لَ ُه فَ يَ ُق وُل: َذِلَ  َأََّْخْلتُ ُهُم اْلَنََّة، فََ ِجُد اْلَبَّ  اْرفَ ْل رَْأَس َ  اَي 

، فَ يَ ُق  وُل: «ِمْن َ ، َوقُ  ْل يُ ْقبَ  ْل ِمْن  َ ، َواْا  َفْل ُتَش  فَّلْ  اْذَه  ْ  ِإَ  »، فَ َ ْرَفُل رَْأِس  ي فَ   َُقوُل: ُأمَّ  ِِت ُأمَّ  ِِت اَي َربِّ
ُيَاِن فََ َِّْخْلُه اْلَنَّةَ ُأمَِّتَ ، َفمَ  ، فََ ْذَه ُ  َفَم ْن َوَج ْدُت َِ «ْن َوَجْدَت َِ قَ ْلِبِه ِمءْ َقاَل َحبَّة  ِمْن َخْرََّل  ِمَن اْْلِ

، َوُأَِّْخ  َل َم  ْن بَِق  َي ِم  ْن ُأمَّ  ِِت النَّ  اَر َم  لَ  ِْ َأْه  ِل النَّ  اِر،  قَ ْلبِ  ِه َذلِ  َ  َأََّْخْل  تُ ُهُم اْلَنَّ  َة، َوفَ   رََغ ِم  ْن ِحَس  اِب النَّ  ا
ا ا، فَ يَ ُق ولُ  َ ََّل ُتْش رُِكوَن بِ  ِه َا  ي ْ ِبِع   َّيت » اْلَبَّ  اُر: فَ يَ ُق وُل َأْه  ُل النَّ  اِر: َم ا َأْ   َ  َع  ْنُكْم َأنَُّك ْم ُكن ْ  ُتْم تَ ْعبُ  ُدوَن اَّللَّ

ُرُج وَن ِم َن النَّ اِر قَ «أَلُْعِتَقن َُّهْم ِمَن النَّارِ  َْ بُ تُ وَن ، َفرُيِْس ُل ِإلَ ْيِهْم فَ َي ِد اْمُتِحُش وا، فَ يَ ْدُخُلوَن َِ َُنَ ِر اِْلَيَ اِة فَ يَ ن ْ
َهُ   ِْ ، فَ يُ   َُ اِْلَبَّ  ُة َِ  ُءَ  اِ  السَّ  ْيِل، ُيْكتَ  ُ  بَ  ْصَ َأْعيُ  ِنِهْم: َه  ُؤََّلِ  ُعتَ َق  اُ  اَّللَِّ بُ   ِاِ  ْم فَ يُ  ْدَخُلوَن ِفي  ِه َكَم  ا يَ ن ْ

 ِة: َهُؤََّلِ  اْلََهنَِّميُّوَن، فَ يَ ُقوُل اْلَبَّاُر: َهُؤََّلِ  ُعتَ َقاُ  اْلَبَّاِر(.اْلَنََّة، فَ يَ ُقوُل َمُْم َأْهُل اْلَنَّ 
، َع نْ  َ ِ، َأِخي، َعْن ُسَلْيَماَن ْبِن بِ ََلل  ، قال: َحدَّ  َ َُِمَُّد ْبُن َ ََْي، قال: حد نا اْبُن َأِب ُأَوْي  ُس َهْيِل َحدَّ َ َنا 

، َعْن رايَ  ، َأنَّ النَّ ِ َّ َص لَّى هللاُ َعَلْي ِه َوَس لََّم قَ اَل: ْبِن َأِب َصاِلح  َِ ْبِن َمالِ    ، َعْن َأَن )َأَر َأوَُّل َم ْن َّ  النَُّمرْيِ ِّ
َْ َر، َوَأَر َأوَّ  ِْ يَ ْوَم اْلِقَياَم ِة َوََّل َف َر، َوَأَر َسيُِّد النَّا َْ َُ َعْن مُجُْجَمِتِه َوََّل َف َفِلُ  اأْلَْر ْف َتُح لَ ُه اْلَنَّ ُة ُل َم ْن ي ُ يَ ن ْ

َُِمَّ  د ، فَ يُ ْف  َتُح ِ ، فَ َيْس   ا؟ فَ   َُقوُل:  َِ ُِ ِ َْلَق  ِة اْلَنَّ  ِة فََ ْس  تَ ْفِتُح فَ يُ َق  اُل: َم  ْن َه   َْ  َر، فَ)ُخ   تَ ْقِبُلِ، َوْج  ُه َوََّل َف
ا، فَ يَ ُق  وُل:  َُِمَّ  ُد، قُ  »اْلَبَّ  اِر تَ بَ  اَرَك َوتَ َع  اَ ، فَ  َ ِخرُّ لَ  ُه َس  اِجد  ، «ْل ُيْس  َمْل، َواْا  َفْل ُتَش  فَّْل، َوَس  ْل تُ ْعطَ  هْ اَي 

اْذَه  ْ  َفَم  ْن َوَج  ْدَت َِ قَ ْلبِ  ِه ِمءْ َق  اَل َحبَّ  ة  ِم  ْن َا  ِعري  ِإُيَ  ار  فََ َِّْخْل  ُه »فَ   َُقوُل: اَي َربِّ ُأمَّ  ِِت ُأمَّ  ِِت، فَ يَ ُق  وُل: 
ُ ِبَرمحَْ «اْلَنَّ ةَ  تِ ِه، ثَّ َأََّْخ ُل اْلَنَّ َة فَ َيْس تَ ْقِبُلِ، اْلَبَّ  اُر تَ بَ اَرَك َوتَ َع اَ ، فَ َ ِخرُّ لَ  ُه ، فََ ْذَه ُ  فَ َُِّْخ ُل َم ْن َا  اَ  اَّللَّ

ا، فَ يَ ُق   وُل:  َُِمَّ  ُد، قُ   ْل ُيْس  َمْل، َواْا   َفْل ُتَش  فَّْل، َوَس   ْل تُ ْعطَ  هْ »َس  اِجد  ، ُأمَّ  ِِت ُأمَّ   ِِت، « اَي  ، فَ    َُقوُل: اَي َربِّ
، فََ ْذَه  ُ  « َم  ْن َوَج  ْدَت َِ قَ ْلبِ  ِه ِنْص  َف ِمءْ َق  اِل َحبَّ  ة  ِم  ْن َا  ِعري  ِإُيَ  ار  فََ َِّْخْل  ُه اْلَنَّ  ةَ اْذَه  ْ  فَ »فَ يَ ُق  وُل: 

ُ ِبَرمْحَتِ ِه َأْن يُ ْدِخَل، ثَّ َأََّْخ  ُل فَ َيْس تَ ْقِبُلِ، اْلَبَّ  اُر  ا، فَ  َ ِخرُّ لَ ُه َس   -تَ بَ اَرَك َوتَ َع اَ  -فَ َُِّْخ ُل َم ْن َا  اَ  اَّللَّ اِجد 
َُِمَّ   ُد، قُ   ْل ُيْس   َمْل، َواْا   َفْل ُتَش   فَّْل، َوَس   ْل تُ ْعطَ   هْ »فَ يَ ُق   وُل:  ، فَ    َُقوُل: اَي َربِّ ُأمَّ   ِِت ُأمَّ   ِِت، فَ يَ ُق   وُل: «اَي 
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َه ُ  فَ  َُميُِّ  َوُأَِّْخ  ُل ، فََ ذْ «اْذَه ْ  َفَم ْن َوَج ْدَت َِ قَ ْلبِ ِه ِمءْ َق اَل َحبَّ ة  ِم ْن َخ  ْرََِّل ِم ْن ِإُيَ ان  فََ َِّْخْل ُه اْلَنَّ ةَ »
ْ  َك انُوا ُيْش  نَبِ ِه فَ َُِّْخلُ ُه النَّ اَر، فَ َق اَل َر َِ ُِ َمْن َااَ  ِب ُ َأْن ُيْدِخَل ِبَرمْحَِتِه، َو ُخ ْ  َمْن َااَ  اَّللَّ رُِكوَن َِبَّللَِّ لِنَ ا

نُوِاِْم: َم   ا َأْ    َ  َع   نْ  ُِ ُ النَّ   اَر بِ    ُ تَ بَ   اَرَك َوتَ َع   اَ : ََلْ ُيْش   رُِكوا َأََّْخَلُه   ُم اَّللَّ ِبِع    َّيت »ُكْم ِإْس   ََلُمُكْم، فَ يَ ُق   وُل اَّللَّ
َها َُ اِْلَبَّ َة َِ «َوَجرَبُويت َوُعُلوِّ َمَكاِن أَلُْخرَِجن َُّهْم ِمن ْ بُ  بُ تُ وَن َكَم ا يَ ن ْ ُرُج وَن فَ يُ ْلَق ْوَن َِ َُنَ ِر اِْلَيَ اِة، فَ يَ ن ْ َْ ، فَ َي

ي ِل السَّ ْيِل، َأَوََلْ تَ    ، َلَق  ْد محَِ َه  ا َأْخَض ُر، َوَم  ا يَِل ي الظِّ  لَّ َأْص َفَر؟ قَ  اُلوا: اَي َرُس وَل اَّللَِّ ََ ِمن ْ َرْوا َم ا يَِل  ي الشَّ ْم
َُ فَ يَ ُقوُلوَن: َهُؤََّلِ  اْلََهنَِّميُّ وَن، فَ يَ ُق وُل ال رَّمْحَُن: " ََّل تَ ُقولُ وا اْلََهنَِّميُّ وَن، َوَلِك نْ  َُ َُِّعي ِ   ُقولُ وا: َه ُؤََّل ُكْن

 ُعتَ َقاُ  الرَّمْحَِن(.
 َحدَّ َ َنا َأبُو ُقَداَمَة 

 إ  آخرته رب  حه نعم اي  مهللالشيخ: 
 ب َعض ا س   الطال : 
   ن  ب ]أ   وعهلل[ د و ن اي ِ يه ن  ب د و ن    ِ    ُ؟الشيخ

 ق ل أَو ِ هلل حه ق ل أَو ِ هلل حالطال : 
 إهللاه تست تي الاصولالشيخ: 
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 : ةاألسال
؛ ألنَّ ُه ص يد ، لك ن يق وُل الس ا ُل: 1السؤال : س لُتُكْم قبُل َعْن رجل   رَب ُجْربُوع  ا ِبَعَص ا، فقل ُتْم: ج ا   

َِكِّيِه   أنَُّه ماَت وَل َيرْ  مْنُه ََّم ، وَلْ يلحْقُه أْن ُي
َ م َعص   ن رَي مست الىَر و  نن   الواب:   لَوى    نو الص هلَل   لَودى  إ   َ  رممه إ ا ا َن ا نرم ام   ماوَر ضَر

ٍَ إ ا أ د ََ م ابحلدهلل و  َخدَزَق َحددىوه  إن  ُو حد  َِدهللوهللا  َد ُو  إ ا عرَحد م إند  َسدٍِم  ا  ]أ [ َدرنٍح امد  عد ء ب حددهلل 
اه َ قوْ سه أهللا  َنْوقموَ ةه.  قكَ  م َثوَقىو الدموْعرَاضو  نن    لىه   ن   ص حم َ قوْ س 

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
: ه   ْل َي   وُر للم   رأِة َ اِلِ   داَِّ أْن ُ   رَ  لتع ي   ِة أقارِا   ا وََُْش   ى إْن َلْ ت   ِهْ  أْن ُيس   يُاوا إليه   ا 2الس   ؤال
 ُنوا فيها؟وَيطع

  نرعو أنو يايرَ   نهللو م  قصريةه دمس  ومم  درعىم    حرَب إْن ك َء ح.الواب: 
 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

: ه ْل ِم َن اَّلعت داِ  َ ال دُّعاِ  أْن ي دعَو املس لُم ِبْن َيعلَ ُه هللاُ ِم  مَّْن ي دخُل الن َة بغ رِي حس اب  3سؤالال
؟  وَّل عِاب 
ُْ  ددهللخىم او ددَ  اددسلره امدد  قدد َل ِ  دد  الصدد ة ال  واب:  ددُ أ ل دد ءو حو َندد ددُ ا ِكددهللاءو ب الددهللِ ء   نو نو لدد َف نو
ُو()إ ا سدددد لكممم حَ   السدددد م  َِ  ِددددر م الددددرب  او ددددَ    سدددد لوتم الاوددددرع َ،  ننودددد م أ سددددطم او دددد و  أِ ددددىل او دددد و  سددددقام

   نس نم  س ل رَو مه    َضرْيَ ِ    أن  ال َن أن يعَ  م ح..ه أن  ر َى عرع دو   أن  دمْ زولَد م الادرع َ، ا ِ دىل أ  
 قددول   ال ِددمو اعع ددإو نددَى ال   ددني   عددإ ب عرعدد ريو  هللخ َد م او ددَ  َ ددريو حسدد ٍب اددى  تددسا   هللاَ، َدد ه ل،ددُ   

  ا ن   ءه  .
 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

 ْن قاَل الكفَر جاهَل  ِلمعناُض وَلْ يقصْدُض بقلِبِه؟: هْل َيدخُل َ الكفِر مَ 4السؤال
ُْ ق ل ا م      هللرهللا ن  نع  ت   تي ااره  نن     ،ارم َسلره ا لسو،رانو الدسهللا  دك، ومم ابل،ادرو ْ الواب:  َن

د ه إ ا اد ن  عقدىم نع  تد   لدو ْ  ع دم أَّنو د  اادره   اادره  نند   ،ادرم  ،اره أن  إ ا ا َن  َعقىم نع  ت   لدو ْ  ع دْم أَّنو
ُْ  اعددىم ا ددرية    قددول   إين ندد  ِ مدد م أَّندد    دد  حددرامه  أَّندد  ا مدد ه ق   دد ه ن ،ددرةهه اَمدد َددسلَر ندد  عام أندد   عقددىم أَّنو
ه    ف نوُ كرطو إمثو و ابل، رية أن  عرَم إَّن  ا ريةه ند  عام أند   عدرمم أَّند  حدرامه  ا رية ه ل،ُ  عرم أَّنو   ننه

.   أَّن   ننه
 ن موانِل التكفرِي: الهلُ طال : مِ 
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د  ا مد ه ن ،درةهه الشيخ:  د  حدرامه  أَّنو ه هللاَّنو ه لد َف عد ت   ابلك درجلو د  اادره نعمه ل،ُ تسا ع تىه..ه ع ت   َ،وَّنو
ِمدسر ا لد ؟ر  عدرم أن َسدنو الرسدولو  ندنه ِظد مه  ُْ َسنو الرسوَل  ق َل   إين ن  عر  م أن  ااره  أ ،دونم تدسا  َن

. أن  حرامهه ل،  ُ  قولم  عكسر  قولم   ن  عر  م أن  ااره   ه تو ااره
 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

عندر َ العمِل ُنص لِّي مجاع ة  َ ال  ُمَصلَّى، وَييت بع ُ  اْلخ وِة مت  خر ا وي دخُل َ الماع ِة، : 5السؤال
وبعَد سَلِم اْلماِم َييت بعُ  األخوِة واملسبوُق راك ل  وي دخُل مَع ُه مجاع ة  َثني ة ، فه ْل َُت ِ ُئ ق را ُة امل  موِم 

 املتحوِِّل إمام ا املسبوَق الءاِن؟
ُْ ع ء إ  نمص وىل  اقكهللى َ    ر إن ن   ل ه   َر تسا املس وقم إن ن   ل مسد وقو ا خدرو الدسهللا املِم نَ الواب: 

 ع َء َعهللته  صري إن ن   ل   إ ا أعرَا نع  الراوَ  أعزأريو الث ين.
 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

ََ َ قولِ ِه:  -صلى هللا علي ه وس لم-: ما مع  طلِ  الن ِّ 6السؤال َْ ُأُح ُد ِم ن جب ِل ُأُح د  أْن يءب  )ا ْ بُ 
 ؟فَِننَّ َعَلْيَ  َنِ ل..(

    )ا ْد مْ (  إ ا ق َل ال    )ا ْد مْ (  ننو حَ نع  ت ك تر )ا ْد مْ (  نو  ارجتَفه ارجتَف او ىم  ق َل الالواب: 
ُم  -سدد   ن   دعددد  - قددد عره ِ دددىل أن  مث  ودددَ  او دددَى َدددهللِ ءو ال دد ه  ،ددد ن قولددد   )ا ْد مدددْ ( ا نوددد  عِددد ءه أ   كىدددمو

 .الهللِ ء  و أن يعَى او ى رَك  ه  ، ن  ق ل  )ا ْد مْ ( إب نو حه ا ن  ق ل  )ا ْد مْ ( إب نو ح
 السؤال: ويقول َ تكملة السؤال: وهْل جبُل ُأُحد  يسمُعُه كما َسَعُه األمواُت َ   وِة بدر ؟

ددمم تددسا او ددَى  يع مدد م  ال  واب: ِو  ه ندد  نقددولم إندد   سددمعم مه ل،ددُ  سددك  نم ح لدد    مث كمدد مه    ميك ددىم أنو حَ  ما
ه   و د لم  اومد عاريم يعدىم يد  إعراا د     هللرام عِدوَة ال د  و  أَْندرَتم َدد...ه ند  ميك دىه  إنو حَ ِ دىل ادى و كديٍء قدهلل ره

ُم الدهللِ َء   هللان  دمثَد  ودَ  حم  ُم   ندهللرام حق قكَد مه  قولد   )ا ْد مدْ (  كىدمو نهللرام حق قَك مه يعى ح   ِ  إعراا   َن
 او َىه  او ىم  ث  م هللانرو حو.
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