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 بسِم هللِا الّرمحِن الّرحيمِ 
 
 " املاعون -قريش  –مزة هل"ا تفسري؛ سور -
 فصٌل: يف شبِه احملّرِفنَي للنُّصوِص ابليهوِد وإرِثهم التَّحريِف منهمنونية ابن القيم؛  -
 فتاوى -

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

 )تفسري الشيخ الرباك(
 القارئ: أعوُذ ابهلِل ِمن الشَّيطاِن الرَّجيِم: بسم هللا الرمحن الرحيم

َللَزةز ُلَمللَزةز ) َُ ََ َمللا   1}َويْللٌل ِلُللللِّ  َلل ََ َدُ  )( الَّللِيَج  بَللَينَّ يف 3( ََيَْسللُ  َأنَّ َمالَللُه َأْدلَللَدُ  )2َوَعللدَّ ( َكلل َّ لَيُلنلْ
َْف ِللَدِة )6( ََنُر اَّللَِّ اْلُموقَللَدُة )5( َوَمللا َأْدرَاَك َمللا اْْلَُطَمللُة )4اْْلَُطَمللِة ) ِْ َُ َعلَللف ا َللا َعلَللْيِهْم 7( الَّللِ  َتطَِّللل ( ِإَّنَّ
 [5-1]اهلمزة: َدةز{( يف َعَمدز ُُمَدَّ 8ُمْؤَصَدٌة )

ِِ اْلِفيللِل )بسلم هللا الللرمحن الللرحيم  ( 2( َأََلْ ََيَْ للْل َكْيللَدُ ْم يف َتْيللِليلز )1}َأََلْ تَلللَر َكْيللَف فَلَ للَل رَبُّللَح بَِْصللَحا
يلز )3َوَأْرَسَل َعَلْيِهْم َطرْي ا َأاَببِيَل ) { ( َفَجَ َلُهْم َكَ ْصفز 4( تَلْرِميِهْم ِبَِجارَةز ِمْن ِسجِّ  [5-1]الفيل: َمْأُكولز

يللَ ِ  قُلللَرْيشز )بسللم هللا الللرمحن الللرحيم  للَتاِل َوالصَّللْيِف )1}ِلِِ َِّ َ للَيا 2( ِإيَ ِفِهللْم رِْحلَللَة الشِّ ( فَلْليَلْ بُللُدوا َر
{3اْلبَلْيِت )  [4-1]قريش: ( الَِّيَج َأْطَ َمُهْم ِمْن ُجوعز َوآَمنَلُهْم ِمْن َدْو ز

يِن )}أَ بسم هللا الرمحن الرحيم  ُِ اِبللدِّ ( َوَ  ََيُلُُّّ َعلَلف 2( فَلَيِلَح الَّلِيَج يَلدُعُّ اْلَيتِليَم )1رََأْيَت الَِّيَج ُيَليِّ
( 6( الَّللِييَن ُ للْم يُلللَراُلوَن )5( الَّلِييَن ُ للْم َعللْن َصللَ َِِْم َسلاُ وَن )4( فَلَويْللٌل لِْلُمَصلللِّنَي )3َطَ لاِِ اْلِمْسللِلنِي )
 [ 7-1]املاعون: َوََيْنَلُ وَن اْلَماُعوَن{

نن  منا الننا ،  هذه السور كلُّها مكية،الشيخ:  السورة األوىل: سورُة اهلُمزة، تضمَّنت هتديد ووعيد هذا الص ِّ
نز، واللُّمننزة: كَنْ اللَّمنز، وهننو النذط ُيكَنُا مننا اليَّ نا   الننا  وال ينن   ناا اللَّمَّناا، ُنناهلُمزة: كَنْ اهلومل وهنو اهلمَّ

نن  ، هلننو والمومننز هلننو   ولِّنن اتِّه،  وويلننهلذا وعينندذ هلننذا الصننن ِّ ا  ينن ِّ السَّ ه أو  ف لِّننه،  لسنناأِّه أو اتنناراتِّه وتصننُا
 أ وذ ابهلل ما هذا ا لق الاَّدط . 

دوُها أيضاا مع اليَّ لا والمومز ابلنا  ُهُّه الندأيا وُهُّنه َجنُع ا1 وويلهلذ لُِّكهل ِّ ُهُوزوٍة لُموزوٍة ) ملنا  ( الَّذِّط َجووعو مواًلا ووعودَّ
 وتو داُد املا ، ُجمعو  ني الظلو والشُّح والُ خهل واحلِّاص. 



يخ عبدالّرحمن بن ناصر البّراك  هـ 1439
ّ

 مؤسسة وقف الش

 

 2 اللجنة العلمية|  إعداد

 

، أو  لوندوُهاَ أويوظُنناُّ هنذا اناهنهل أَّ مالوننه ُيل ِّنده ويُ  ينه   الندأياَ ًل،  ننهل هنو اا نهلذ ذاهنن ذ  َيولسونُ  أوََّّ موالونُه أولل
 هو راحهلذ عنه. 

ا كلمُة اجٍا ورودلٍع، و  هذا اجاذ هل ذا الص ِّن  وهنذا انأسناَّ السَّن  ،  كونَّلَّ لويُنننل ونذوََّّ  ِّ مث قا  ت اىل:  كوَّلَّ
نا،  : يُيناول، يُل ونن   جهننو  احا ُيومونةِّا، يُنننل ونذو ِّ  لويُنننل ونذوََّّ  ِّ احلل ُيوموةِّا هذا متضم ِّاذ ل سٍو، كأَّ امل ن:: و احلل

ُيوموةِّا واحلُيمة: ُسَّاها ابل و :  ووموا أودلرو  ُيوموُةا أسلوُب هتوينهٍل ُهن  ياينة ابلفوظواعونةِّ  لويُنننل وذوََّّ  ِّ احلل اكو موا احلل
ننننُة ) ُيومو ُر اَّللَِّّ 5واهلوننننول ،  ووموننننا أودلرواكو موننننا احلل ُر اَّللَِّّ اللُموقونننندوُةا الننننناُر الننننو لل وهننننا ُِ وأعنننندَّها للكنننناُايا  َنو ( َنو

ُة ) وُلئِّدوةِّ )6اللُموقودو ُُ ونواهاوهو ( إِّّنَّو 7( الَّوِّ تويَّلُِّع عولون األل ا عولويلهِّول ُمؤلصودوةذا عذاُُبا يونفُذ إىل ال ووا ا، ُه  ُُتنا
وُلئِّنندوةِّ ) ( إِّّنَّونننا عولوننيلهِّول ُمؤلصونندوةذا ُمي  وننةذ علننيهو، ًل ياجننوَّ منهنننا 7و ننوا نوهو، أ ننوذ ابهلل،  الَّننوِّ تويَّلِّننُع عولوننن األل
اجاا وًل ُااراا  هل ه  ُمي  ةذ عليهو، وهذا يوزيُد عذ .َمو ا عذاابا  اُبو

ننُ   ا يُننذوك ُِّا ويُن وج ِّ ننيوابِّ اللفِّيننهلِّ مننا  -سنن ياأه وت نناىل-مث السننورة الننو   نندوها:  أوَول تنونناو كويلنن و ُنو وننهلو رو ُّنناو فِّوصل
أصيابِّ الفيهل، وهذا ُيه انتارُة إىل احلدث الك ْ الذط جاى   اناهليةِّ، وهو أَّ احل شةو   ينادة اليايينة 

ة يزاهننا ليوهنندمها، وكننناَّ م هننو ُيننهلذ يدُ وأننه أمنناموهو، ُلمننا أق لننوا علننن احلنننا  أ اهننة يننزا ال يننتو الك   ننةو املشننُا
نناوَّو، وإذا وجهننوُه إىل لَّلِّننه مشننن،   حو

صنناُوهو ِ وصننالو الفيننهل، وصننار الفيننهُل ًل يت نندَّ  إذا وجَّهننوه إىل احلننا ِّ
ْة، ولذلا مسَّاهو ِ أصيابو الفيهل، وكا َّ مِّا تأّنو أََّّ ِ أرسهلو عليهو عنذاابا هكذا جا    ا ربِّ   الس

وذلننا فَّل أأننز و علننيهو حجننارةا مننا سننجيهل، جنننا    التننأريف أَّ احلجنناو يسنن ُ  ُيضنناُب رأ و الاجننهلِّ هامتونننه 
 وياج ما د ُاِّه ُيهلُا. 

ننلِّيهٍلا ج ننهل ِ كينندوهو وسنن يوهو مار ننة احلننق ومضنناد ة احلننق، ج ُهول  ِّ توضل يلنندو ُهول  ِّ  أوَول َيول ونهلل كو يلنندو  ننهل ِ  كو
اا أوابو ِّيننهلوا  ْل ننهلو عولوننيلهِّول  ونن ننلِّيهٍلا ي نن :   ذهنناب، َ ي لمننوا مننااموهو،  ننهل حننا و ُِ  ينننهو و ننني ذلننا،  ووأورلسو توضل
ننال  نناروٍة مِّ ْاا ُتمننهُل هننذه احلجننارةو وتُنزهلننا علننيهو، وجننا هتو ِّاوقاننا مننا كننهل ِّ صننوب،  تنوننالمِّيهِّول  ِِّّجو أرسننهل علننيهو  نن

ج ِّ  نٍ  مونألُكوٍ ا ج نهلو هنؤًل  المُنزاة، هنؤًل  انننود 4يهٍل )سِّ ج لوهنو كال صن ِّ  -جننودِّ أ اهنة-( ُوجو ولوُهنول كو وصل
نننُ : هنننو الت ِّنننه النننذط تدوُسنننه الننندَّواب، ُال صنننُ  النننذط ُأكِّنننهلو وداسنننتلُه الننندواب،  ُوجو ولوُهنننول  ، وال وصل املنننأكو ِّ

 كو وصلٍ  موألُكوٍ ا.
ِّْ ُبذه الن مةِّ  ُْ قايش ُبذه الن مة وه  أ مُة صوند ِّ ال ندو عننهو وعنا  يتِّنه احلناا ، هنذه أ منة و  د التذك ، تذك

ْة أَّ ذلا سنةو مولندِّ الاسنو  علينه الصنَّلة والسنَّل ، وكناَّ   هنذا  عظيمة وه  ما آايتِّ ِ، وجا    الس
 احلدث إرهاصذ ل  َتِّه صلن ِ عليه وسلو.
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لِّ قُننناويلٍش ) يننَّلو ننول 1 نِِّّ ِّهِّ و مننا ( إِّيَّلو ا كننذلا يُننذك ُِّا ُِ قننايشو لننا ج ننهل ِ   قلننوُبِّ ننتوا ِّ ووالصَّننيل ِّ لوننةو الش ِّ  رِّحل
، جتارية، رحَّلتذ جتارية، رحلةذ إىل اليما  ا ُكاَّو ل ايٍش رحلتاَِّّ توا ِّ ووالصَّيل ِّ لوةو الش ِّ ِّ الاحلتوني  رِّحل إل ِّ هاتونيل

ْحلوَّو   الشتا  إىل اليماِّ،  ا.ورحلةذ إىل الشا ، ُ توا ِّ ووالصَّيل ِّ لوةو الش ِّ  و  الصي ِّ إىل الشا   رِّحل
ا  -ت ناىل-مث أيمُاهو  ا  هونذو ا الل نويلنتِّ تنكااا هلنذه النن ِّ ووِّ أيمنُاهو    ادتِّنه وحنده ًل تنايا لنه  ُنوللينو ل ُنُدوا روبَّ هونذو

ا الل نويلنن ننذو ا إتننارةذ إىل ال يننت ال تيننقِّ الننذط عننندهو  ُنوللينو ل ُننُدوا روبَّ هو ا و  إضنناُةِّ الا و يَّننة إىل ال يننت الل نويلننتِّ تِّ
و..ا ُأضننناُه  ننناوا  نويلنننوِّ و  -ت ننناىل-تشننناي ذ لل ينننت، وقنننا    ا:ينننة األلننناى:  أوَّل  وه ِّ ننناوا  نويلنننوِّ نننه  أوَّل  وه ِّ إىل أفسِّ

 [125]ال  اة:لِّليَّا ِّفِّنيو ووالل واكِّفِّنيو ووالاُّكَّعِّ السُُّجودِّا 
: أ منُة الي نا  وأ منُة األمنا، وًل  الَّذِّط أو ل وموُهول مِّال ُجوٍع ووآمو  ننوُهول مِّال لوولٍلا وهذا امتنناَّذ منا ِ  ن متوننيل

تننناَّ أَّ احليننناةو منننع اننننوعِّ أو منننع ا نننولِّ ًل تكنننوَّ هنيئنننةا  نننهل تكنننوَّ أومِّصونننة، ُنننانوُع منننا ُمننوم ِّصوننناتِّ احليننناة، 
ُِّ ولنا هيَّن   وا وُل كذلا، ويذكُا ُِ هذا امل :   مواضعو مينتُّ  ه علن أههل مكة، ُُ هلنو مِّنا األراا لا يوُسو

َنونناوُهول ًلو ينو ل  ننال لوننُدَنَّ وولوكِّنناَّ أوكل ٍ  رِّالقاننا مِّ نن ل َو إِّلويلننهِّ َوونناواُت ُكننهل ِّ تو ننا أ مننة األمنناِّ  سنن   ال يننت  َُيلنن لوُمننوَّوا هلننو مِّ
َوَّلا قنواليوةا كواأوتل آمِّنونةا ُميلموئِّنَّنةا أيولتِّ [ 57]ال صص: ُ مو ناٍَّ ُوكوفوناوتل فِّوأنلُ نوِّ اَّللَِّّ  ووضواوبو اَّللَّ ا مِّنال ُكنهل ِّ موكو نا رويوندا نا رِّالقُنهو يهو

ننوُ وَّوا  ُوعِّ ووا لووللِّ لِّوا كواأُوا يوصل ُ لِّ وا و انل  ُ دَّ و ُِ أمنوهو لوُاا وتِّ نل وُهو جوعاا.  [112]النيهل:ُوأوذواقنوهوا اَّللَّ
ا الل نويلنتِّ ) ط أو ل وموُهنول مِّنال ُجنوٍع ووآمونننوُهول مِّنال لونولٍلا ولكناَّ قايشانا كفناوا  ن منة ِ ( الَّنذِّ 3 ُنوللينو لُ ُدوا روبَّ هونذو

 وكذَّ وا رسولوه صلن ِ عليه وسلو.
ننا ِ لِّمونا هننذه حالُننه،  لند ِّياِّا وهننذا ت جين ذ مِّ ننذ ُِّب ابِّ وهنذه السننورُة سنورُة املنناعوَّ   ندوها:  أوروأويلننتو الَّنذِّط ُيكو

انزا ! ُيكذ ب ابل يامة يكذب ابل  ن  والنشنور وانننة والننار  أوروأويلنتو الَّنذِّط ُيكونذ ُِّب  ُيكذ ِّب  يو  الديا  يو 
ننا أيفننٍة مث  لنند ِّياِّا ُهننذا أمنناُه عجينن ! يُنكننُا ال  نن و وأَّ ِ ي يننُد النننا  أحيننا ا وي  ننَُهو، وِ قنند لل وننه مِّ ابِّ

ْة.سوَّاه وأفف ُيه ما روحه، وج هلو له مس اا و صااا، وا:ايُت     هذا كَ
لنند ِّياِّ ) ننذ ُِّب ابِّ لِّاو الَّننذِّط يونندُعُّ الليوتِّننيووا ي نن  مننع هننذا الكفنناِّ ُهننو كننذلا قليننهُل الا ننةِّ 1 أوروأويلننتو الَّننذِّط ُيكو ُوننذو  )

 يدُُع اليتيو ويُهِّيُنه ويزجاُه،  يودُعُّ الليوتِّيووا عا ح  ِّه أيضاا ُيأكهُل مالوه.
كِّ  َذ خبينهلذ  ووًلو َيوُضُّ عولون  و وا ِّ اللمِّسل نيِّا ًل َي ُّ علن إ  ا ِّ املسكني، ووًلو َيوُضُّ عولون انحساَّ  هل هو وا

 تييحذ.
ناُذ  هتِِّّول سواُهوَّوا ياُلوَّو عا صَّلهتو، ًل يُؤدُّوّنا، ُو  ُنووويلهلذ لِّللُمصول ِّنيوا وعيدذ للمصل ني  الَّذِّياو ُهول عوال صوَّلو

هتِِّّولا و سناهوَّيف و  عونال صونَّلو ،  نهل هنو مِّنا ال نوار    نني: يف  صنَّلهتِّ السَّنهو   الصنَّلة ًل يوسنتوجُ  الوعيندو
الننو تو نناُ  للمننؤما وًل تضنناُُّه، وجننا تِّ السنننُة ملننربه وابنرتنناد ملننا يف لننه موننا سننها   صننَّلته، ولكننا املننذمو  

قنننا  ت ننناىل امللنننو  هنننو السننناه  عنننا صنننَّلتِّه الماُنننهُل عنهنننا ُنننَّل يُؤد ِّيهنننا، وإَّ أدَّاهنننا ُنننااي ا كينننا ِّ املنننناُق، وهلنننذا 
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نناىلو ينُنناواُ وَّو النَّننا و ووًلو يوننذل  ةِّ قونناُموا ُكسو ُكُاوَّو اَّللَّو إًِّلَّ  الَّننذِّياو ُهننول ينُنناواُ وَّوا ينُنناواُ وَّو النننا   ووإِّذوا قونناُموا إِّىلو الصَّننَّلو
ا.   قولِّيَّلا

لوَّ لنا ُينهِّ الت ناوَّ وانعاأنُة وَُيتموهُل أَّ هذه السورة مدأية، َُيتمهل أَّ تكوَّ مدأية،  ووميولننوُ وَّو اللمواُعوَّوا يو خ
 للمْ، ُي خهُل فيساِّ األتيا  الو َيتاُج الناُ  إىل الت اوَِّّ ُيها.

 
  

)  )تفسرُي السَّ دَجِّ
ُِ عللف نبيِّنللا ِمَّلدز وعللف آلِللِه  ِِّ ال لاملنَيد والصَّلل ُة والسَّل  القلارئ: بسلِم هللِا اللرَّمحِن الللرَّحيِمد اْلملُد هلِل ر

 د قاَل الشَّيُخ عبُد الرَّمحِن السَّ دَجُّ رمَحُه هللاُ ت اىل:وصحِبِه أَ نيَ 
َََُزةز ُلَمَزةز{ اآل  ايت:تَلْفِسرُي ُسورَِة اهْلَُمَزِةد َوِ َي َملِّيٌَّةد ِبْسِم اَّللَِّ الرَّمْحَِن الرَِّحيِم }َوْيٌل ِلُللِّ 

َلل َُ ِز }ِلُللللِّ  ُة َعللَيا َْ ِبِفْ ِلللِهد َويَلْلُمللُزُ ْم ِبَقْولِللِهد َويْللٌل َأَْج: َوِعيللٌدد َوَواَبٌلد َوِشللدَّ َزةز ُلَمللَزةز{ الَّللِيَج يَلْهِمللُز النَّللا
َشارَِة َواْلِفْ ِلد َواللََّماُز: الَِّيَج يَِ يبُلُهْم بِ  َْ َوَيْطَ ُن َعَلْيِهْم اِبِْلِ  َقْوِلِه. فَاهْلَمَّاُز: الَِّيَج يَِ يُ  النَّا

َِْبطَللِة بِللِهد َولَلْيَ  َوِملْن  َِ اْلَمللاِل َوتَلْ ِديلِدِ  َواْل ْلل ََ للاِز اللََّمللاِزد َأنَّلُه َ  َ للمَّ لَللُه ِسلَوى  لَللُه َرْببَللٌة يف ِصللَفِة َ لَيا اهْلَمَّ
د َوََيْلللِو َذلِلللَحد }ََيَْسلللُ { ِ َْهِللللِه }َأنَّ َمالَلللهُ  َْرَحلللاِِ ِْ َاِت َوِصلللَلِة ا َلللريِّ َْ نْلَياد  ِإنْلَفاِقلللِه يف طَلللْرَِ ا َأْدلَلللَدُ { يف اللللدُّ

للي ُعْمللَرُ د َوََلْ يَللْدِر  ُللنُّ َأنَّللُه يُلَنمِّ ُ  َوَسللْ ُيُه ُكلُّللُه يف تَلْنِميَللِة َمالِللِهد الَّللِيَج يََ َأنَّ اْلُبْخللَل يَلْقِصللُف فَِلللَيِلَح َكللاَن َكللدُّ
اَيَرد َوَأنَّ اْلرِبَّ يَزِيُد يف اْلُ ْمِر. ُِ الدِّ َْعَماَرد َوُُيَرِّ ِْ   ا

َِيٌم هَلَاد َوََِْويٌل ِلَشأْ  َبَينَّ{ َأَْج: لَُيْطَرَحنَّ يف اْْلَُطَمِة }َوَما َأْدرَاَك َما اْْلَُطَمُة{ تَلْ   َِّنَا. }َك  لَيُلنلْ
 ََِ ُْ َواْلَِْجارَُة الَّلِ  ِملْن ِشلدَّ َُ َعلَلف اَِْف ِلَدِة{ ُثَّ َفسََّرَ ا ِبَقْوِلِه: }ََنُر اَّللَِّ اْلُموَقَدُة{ الَِّ  َوُقوُدَ ا النَّا ا }َتطَِّلل

 . ِِ َْجَساِِ ِإىَل اْلُقُلو ِْ ُفُي ِمَن ا  َأَْج: تَلنلْ
َهاد  ُُروِج ِمنلْ َْ َُِْبوُسوَن ِفيَهاد َقْد َأَيُسوا ِمَن ا ََِة ُ ْم  ََ َ ِيِ  اْْلََرارَِة اْلَبِلي  َوَم

 الشيخ: أعوذ ابهلل
ِِ ُُمَللدََّدةز لِللَ  َّ ُيَْ القللارئ:  َبْلللَوا ِْ ََْلَقللٌة يف َعَمللدز ِمللْن َدْلللِف ا َللا َعلَللْيِهْم ُمْؤَصللَدٌة{ َأَْج: ُم ُرُجللوا َوهِلَللَيا قَللاَل: }ِإَّنَّ
َهلللا  َهلللا ُأِعيلللُدوا ِفيَهلللا{ِمنلْ لُُه اْلَ ْفلللَو نَلُ لللوُذ اِبَّللَِّ ِملللْن َذلِلللَحد َوَنْسلللأَ  [20]السلللجدة: }ُكلََّملللا َأرَاُدوا َأْن َُيُْرُجلللوا ِمنلْ

 َواْلَ اِفَيَة.
نننَّووا هننذا دعننا  ع نناد الشلليخ:  نناِّلل عونَّننا عوننذوابو جوهو أسننأ  ِ ال فننو وال اُيننة، أ ننوذ ابهلل مننا النننار،  رو نَّنوننا اصل
اُبووا كواَّو يواوامااا الا ا   رو نَّنونا آتِّنونا  ِّ النَّنارِّا  ووقِّنوا عوذوابو [ 65]الفاقاَّ: رو نَّنوا اصلاِّلل عونَّا عوذوابو جوهونَّوو إََِّّّ عوذو
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اوةِّ حوسونوةا ووقِّنوا عوذوابو النَّنارِّا  لِّ أنليوا حوسونوةا وو ِّ ا:ل ُين من  للمسنلو أَّ يكَناو ابًلسنتجارة ابهلل منا [ 201]ال  ناة:الدُّ
 )أعوُذ  او مِّا عذابِّ جهنوو ومِّا عذابِّ ال ربِّ(.النار، و  دعا  التشهد ما   د التشهد 

ِِ القللارئ: تَلْفِسلل  رُي ُسللورَِة اْلِفيللِلد َوِ للَي َملِّيَّللٌةد ِبْسللِم اَّللَِّ الللرَّمْحَِن الللرَِّحيِم }َأََلْ تَلللَر َكْيللَف فَلَ للَل رَبُّللَح بَِْصللَحا
 اْلِفيِل{ اآلايت:

لليِم َشللْأنِِهد َوَرمْحَتِللِه ِبِ بَللاِدِ د َوَأِدلَّللِة تَلْوِحيللِد ِ  َِ َِ َرُسللوِلِه َأَْج: َأَمللا رََأيْللَت ِمللْن قُللْدرَِة اَّللَِّ َوَع ُ -د َوِصللْد َصلللَّف اَّللَّ
َْجلل -َعَلْيللِه َوَسلللَّمَ  للُزوا ِِ َِ َوَأرَاُدوا ِإْدَرابَللُهد فَلَتَجهَّ تَللُه اْْلَللَرا ِِ اْلِفيللِلد الَّللِييَن َكللاُدوا بَليلْ ُ بَِْصللَحا ِل َمللا فَلَ لَللُه اَّللَّ

لللا َذلِللَحد َواْسَتْصللَحُبوا َمَ ُهللُم اْلِفيَللَلللَة هِلَْدِمللِهد َوَجللاُلوا ِ َ  ِِ بِللِهد ِملللَن اْْلََبَشللِة َوالْللَيَمِند فَلَلمَّ َز َ  ِقبَللَل لِْلَ للَر ْمللل
ُهمْ  ِِ ُمَدافَلَ ٌةد َوَدَرَج َأْ ُل َملََّة ِمْن َملََّة َدْوف ا ِمنلْ ِِ َملََّةد َوََلْ َيُلْن اِبْلَ َر ُ َعلَلْيِهْم انْلتَلَهْوا ِإىَل قُلْر د َأْرَسَل اَّللَّ

ُهْم ِبَللاد َوتَلتَلبلََّ للْت قَاِصلليَلُهْم َوَدانِللليَلُهْمد طَللرْي ا َأاَببِيللَل َأَْج: مُ  د فَلللَرَمتلْ يلز َُِْمللاة  ِمللْن ِسللجِّ َِْْمللُل َأْحَجللار ا  تَلَفّرِقَللة د 
ُ َشللرَُّ ْمد َورَدَّ َكْيللَدُ ْم يف َُيُللوِرِ ْمد َوِقصَّللتلُ  د وََكَفللف اَّللَّ َللُدواد َوَصللارُوا َكَ ْصللفز َمللْأُكولز ََ فَللٌة ُهْم َمْ ُرو َفَخَملُدوا َو

ُ َعَلْيِه َوَسلََّمد َفَصاَرْت ِمنْ  ََُْلِة ِإْرَ اَصلاِت َمْشُهورٌَة وََكاَنْت تِْلَح السََّنُة الَِّ  ُوِلَد ِفيَها َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّف اَّللَّ  
 َدْعَوتِِهد َوَأِدلَِّة ِرَسالَِتِهد فَِللَِّه اْْلَْمُد َوالشُّْلُر.

د َو ِ   َي َملِّيٌَّةد ِبْسِم اَّللَِّ الرَّمْحَِن الرَِّحيِم }ِِلي ِ  قُلَرْيشز ِإي ِفِهْم{ اآلايت:تَلْفِسرُي ُسورَِة قُلَرْيشز
َلَهلا َأَْج: فَلَ ْلنَلا لرِيَن: ِإنَّ اْاَلارَّ َواْلَمْجلُروَر ُمتَلَ لِّلٌس اِبلسُّلورَِة الَّلِ  قَلبلْ ِِ  قَاَل َكثِلرٌي ِملَن اْلُمَفسِّ َملا فَلَ ْلنَلا بَِْصلَحا

َتاِل لِْللَيَمِند َويف الصَّليْ اْلِفيِل َِِ  د ْجِل قُلَرْيشز َوَأْمِنِهْمد َواْسِتَقاَمِة َمَصاِْلِِهْمد َوانِْتََاِِ رِْحَلِتِهْم يف الشِّ ِف لِلشَّلاِِ
َْجِل التَِّجارَِة َواْلَمَلاِسِ .  ِِ 

َّلَم َأْمللَر اْْلَللَرِِ َوَأ ْ  ُ َمللْن َأرَاَدُ للْم ِبُسللولزد َوَع َُُِ للوا فََأْ لَلَح اَّللَّ َُمللوُ ْمد َوََلْ يَلْ  َُ د َحللرَّ اْح ِِ ِِ اْلَ للَر لَللُه يف قُللُلو
َِّ َ للَيا اْلبَلْيللِت{  للْلِرد فَلَقللاَل: }فَلْليَلْ بُللُدوا َر ُ اِبلشُّ للُدوُ  هَلُللْم يف َأَجِّ َسللَفرز َأرَاُدواد َوهِلَللَيا َأَمللَرُ ُم اَّللَّ َأَْج: لِيُلَوحِّ

َلْوِ د ِملْن َوُُيِْلُصوا َلُه اْلِ َباَدَةد }الَّيِ  َْ َْمُن ِملَن ا ِْ { فَلَرْبُد الرِّْزَِ َوا َج َأْطَ َمُهْم ِمْن ُجوعز َوآَمنَلُهْم ِمْن َدْو ز
نْلَيِويَِّةد اْلُموِجَبِة َلُشْلِر اَّللَِّ تَلَ اىَل.   َأْكرَبِ النَِّ ِم الدُّ

َّلاِ َرِة َواْلبَ  ُ الرُّبُوبِيَّلَة اِبْلبَلْيلَت؛ ِلَفْيلِلِه َوَشلَرِفِهد فَللَلَح اللَُّهلمَّ اْْلَْملُد َوالشُّلْلُر َعلَلف نَِ ِملَح ال اِطنَلِةد َوَدل َّ اَّللَّ
ُِّ ُكلِّ َشْيلز.   َوِإ َّ فَلُهَو َر

 اأتهن
، ُجا ت هنذه ا:ينة اضناُةِّ الا و ينة إىل ال ينتِّ إلينه سن ياأه  أوَّل  وه ِّناوا  الشيخ: و  هذا التخصيص تشاي ذ

ُه، وُم ظ ُِّمننُه  نويلننوِّوا و  كننهلٍ  مننا ا:يتننني تشنناي ، تشنناي ذ لل يننت، ُال يننُت هننو هلل، وِ ر ُّننُه، مالُكننه، وُمشننا ُِّ  ذ
 س ياأه وت اىل.
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َت الَّلِيَج القارئ: قال رمحه هللا ت اىل: تَلْفِسرُي ُسورَِة اْلَماُعوِند َوِ َي َملِّيٌَّةد ِبْسلِم اَّللَِّ اللرَّمْحَِن اللرَِّحيِم }َأرََأيْل
يِن{ اآل ُِ اِبلدِّ  ايت:ُيَليِّ

يِن{ َأَْج: اِبْلبَلْ للِ   -تَلَ للاىَل -يَلُقللوُل  ُِ اِبلللدِّ ََ ِعبَللاِدِ : }َأرََأيْللَت الَّللِيَج ُيَللليِّ َذامًّللا ِلَمللْن تَلللَرَك ُحُقوقَللُه َوُحُقللو
 َواْاََزاِلد َفَ  يُلْؤِمُن ِبَا َجاَلْت ِبِه الرُُّسُل. 
د َوَ  }َفَيِلَح الَِّيَج َيدُعُّ اْلَيِتيَم{ َأَْج: َيْدفَلُ ُه ِب ُ  َنَّلُه َ  يَلْرُجلو ثَللَوااب  ْنلفز َوِشلدَّةزد َوَ  يَلْرمَحُلُه ِلَقَسلاَوِة قَلْلبِلِهد َوِِ

 .  َُيَاُ  ِعَقااب 
ِِ َأْوىَل َأنَّللللُه بِنَلْفِسللللِه َ  يُْطِ للللُم اْلِمْسللللِلنَيد }فَلوَ  { بَللللرْيَُ  }َعلَللللف َطَ للللاِِ اْلِمْسللللِلنِي{ َوِمللللْن اَب يْللللٌل }َو  ََيُلللُُّّ

قَاَمللِة الصَّللَ ِةد َوَلِلللنلَُّهْم }َعللْن َصلل َِِْم َسللاُ وَن{ َأَْج: ُمَيلليُِّ وَن هَلَللاد َ رُِكلللِْلُمَصلللِّ  وَن نَي{ َأَِج: اْلُمْلتَللزِِمنَي ِلِِ
ُِِلُّللوَن بَِرَْكاَِّنَللاد َوَ للَيا ِلَ للَدِِ اْ ِتَمللاِمِهْم بَِْمللِر اَّللَِّ َحْيللُ  َ لليلَُّ وا الصَّللَ َةد الَّللِ   ِ للَي َأَ للمُّ الطَّاَعللاِت  ِلَوْقِتَهللاد 

َِّ َواللَّلْوَِد َوَأمَّلا السَّلهْ  ُو يف الصَّلَ ِة َوَأْفَيُل اْلُقُراَبِتد َوالسَّلْهُو َعلِن الصَّلَ ِة ُ لَو الَّلِيَج َيْسلَتِحسُّ َصلاِحُبُه الليَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلَّ  َُ ِمْن ُكلِّ َأَحدزد َحرَّ ِمَن النَِّبِّ َصلَّف اَّللَّ  َم. فَلَهَيا يَلَق

ُ َ ُؤَ ِل اِبلّراَِيِل َواْلَقْسَوِة َوَعَدِِ الرَّمْحَِةد فَلَقاَل: }الَِّييَن ُ ْم يُللَراُلوَن{ َأَجْ  َْعَملاَل  َوهِلََيا َوَصَف اَّللَّ ِْ يَلْ َملُلوَن ا
 . ِْ َْجِل رََِئِل النَّا ِِ 

للْيِلد الَّلل ِيَج َ  َيُيللرُّ ِإْعطَللاُ ُ  َعلَللف َوْجللِه اْلَ ارِيَللِةد َأِو اهْلِبَللِةد }َوََيْنَلُ للوَن اْلَمللاُعوَن{ َأَْج: ََيْنَلُ للوَن ِإْعطَللاَل الشَّ
ِِ بِلِهد فَلَهلُؤَ ِل  د َوََيِْو َذِلَحد ُمَّا َجلَرِت اْلَ لاَدُة بَِبْيلِلِه َوالسَّلَما ِْ ْلِود َواْلَفْأ ََنِلد َوالدَّ ِة ِحْرِصلِهمْ -َكاِْلِ  -ِلِشلدَّ

 ا ُ َو َأْكثَلُر ِمْنُه. ََيْنَلُ وَن اْلَماُعوَند َفَلْيَف ِبَِ 
لللورَِة اْْلَللل ُّ َعلَلللف ِإْطَ لللاِِ اْلَيتِللليِمد َواْلَمَسلللاِكنِيد َوالتَّْحِيللليُِّ َعلَلللف َذلِلللَحد َوُمَراَعلللاُة الصَّللل َ ِةد َويف َ لللِيِ  السُّ

َْعَملاِل. َواْْلَل ُّ َعلَل ِْ ْدَ ِص ِفيَها َويف َسائِِر ا َهاد َوَعَلف اِْلِ ََُة َعَليلْ ُُملوِر َواْلُمَحاَف ِْ ف ِفْ لِل اْلَمْ لُروِ  َوبلْيِل ا
َِّ َمْن ََلْ يَلْفَ ْل َذلِ  َ َذ َنَّ اَّللَّ د َوََيِْو َذِلَح؛ ِِ ِِ ْلِو َواْلِلَتا ََنِل َوالدَّ َِفيَفِةد َكَ ارِيَِة اِْلِ َْ ُ ُسْبَحانَُه َأْعَلُم.ا  َحد َواَّللَّ

، تول ]اأظا[ تفسْ ا ا كَْ، السورة هذه مالشيخ:  دأية أو مكية، كأَّ عندط ُيهنا احتمنا  أَّ أحسنتو
 تكوَّ مدأية

 القارئ: يقوُل: تفسرُي السورِة ال  ُييَكُر فيها املاعوُند و ي مليَّة
ُو والاايُ  إمنا وهاو   املدينة، هذا هو الس  ، والصَّلُة والكسهُل عنها  الشيخ:  س ياَّ ِ ال ظيو، ألََّّ النفا

ُُ ما َنوووو ووهاو إًل   املدينة، هذا س ُ  التوقُّ ِّ عندط.كلُّها مِّا مساتِّ املناُ ني، وال  نفا
نندِّ قننو  ا ننا ع ننا ،  طاللل : ننا ٍِّا ووأوحو نن و موك ِّيَّننةذ  ِّ قنوننول ِّ عويونناٍ  ووجو

ُْ سننورةِّ يفاملنناعوَّيف، ووهِّ ال ننا ي ي ننوُ : تفسنن
ِّْهِّ. أِّيَّةذ  ِّ قنوولٍ  لوُه آلواو ووُهوو قنوولُ  قتادةو وي  وومودو



يخ عبدالّرحمن بن ناصر البّراك  هـ 1439
ّ

 مؤسسة وقف الش

 

 7 اللجنة العلمية|  إعداد

 

 و صار ُيها لَّلل، جي د، صار ُيها لَّلل.امله الشيخ:
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 )نونيَُّة ابِن القيِِّم(
ِِّ ال لامِلنَيد وصللَّف هللاُ وسللََّم  عللف نبيِّنلا ِمَّلدزد وعللف آلِلِه القارئ: بسلِم هللِا اللرَّمحِن اللرَّحيِمد اْلملُد هلِل ر

ُِ ابلللُن القللليِِّم  لللافيِة يف ا نتصلللاِر للفرقلللِة  -رمحَلللُه هللاُ ت لللاىل-وصلللحِبِه أَ لللنَيد قلللاَل اِلملللا يف "اللافيلللِة الشَّ
 النَّاجيِة":

 م بلِه ِملن فصٌل: يف شبِه احمللّرِفنَي للنُّصلوِص ابليهلوِد وإرثِهلم التَّحريلِف ملنهم وبلرالِة أ لِل اِلثبلاِت ُمَّلا رَملو 
  يا الشَّبِه:

 فيهلللللللللللللم سأبديلللللللها لللللللم ببيلللللللانِ    لللللللللليا وثَللللمَّ بلللللللللليٌَّة مستلللللللورٌة 
ننفاتِّ مننا انهميَّننة الشلليخ:  ُ ا ننُا ال نني ِّوِّ   هننذا الفصننهلِّ أوعاننا مننا ال ا ننهل الَّننذط وقننعو ُيننه امل ي ِّلننُة أفنناُة الص ِّ ي ننني ِّ

ننوَّو الكلننوو عننا و  ننو َيا ُِّ ، وُبننا تننا هو اليهننوُد، ُنناهللُ ألننربو عننا اليهننودِّ أّنَّ امل تزلننة وموننا واُ وهننو وهنن   ليَّننُة التَّياينن ِّ
ْهنننا  ،   سنننورةِّ املا ننندةِّ وي ننن ِّهِّامواضننن ه،   مواضنننعو منننا ال ننناآَِّّ ُنننوَّو اللكولِّنننوو عونننال مووواضِّ ننناُدوا َُيوا ُِّ ننناو الَّنننذِّياو هو   مِّ

ننا عيَّلننوا وهنؤًل ِّ [، 46]النسنا : ننَّةِّ، ُلمَّ ُ  امل تدعنُة امل ي ِّلننُة أيضانا مننا  ناا  ِّهو ال ا لننةِّ ُتاينُ  الكتننابِّ والسُّ  الضُّننَّلَّ
الَّنة علنن إ  ناتِّ  وأفوا الص ِّفات ابلشُّ هات الزَّا فة الدَّاحضة ماذا يصنن وَّ ُبنذه النُّصنوص امل ارضنة ملنذه ِّهو الدَّ

، َ ي فننوَّ منهننا موقنن و التَّياينن ِّ ننفاتِّ ، ي ولننوَّ: َيننُ    هننذه النُّصننوصِّ  الص ِّ ويسننمُّوَّ هننذا التَّياينن و  ويننَّلا
، ألََّّ التَّأويننهلو م ننناه: صنناُل اللَّفنناِّ عننا اًلحتمننا ِّ النناَّاجح إىل احتمنناٍ  ماجننوٍل،  التَّأوينهُل، واحل ي ننُة أأَّننه ُتاينن ذ

 هاٍت داحضنٍة اب لنٍة ُهنو صاُل الكَّل ِّ عا واهاِّه، ُننَّ كناَّو لندليهٍل صنييٍح ُالتَّأوينهُل صنييحذ، وإَّ كناَّو لشن
، ُاحل ي ُة أأَّنه ُتاين ذ ًل  وينهلذ، لكنا يسنمُّوأه  وينَّلا لُي  ونهلو، ألََّّ التَّأوينهلو مننه منا هنو حنق  ومننه منا هنو  ُتاي ذ
نٍة توجنُ  ذلننا،  ِّْ حجَّ ِّ ورسنولِّه عننا وناهاِّه  من اب نهلذ، أمَّنا التَّياينُ  ُهنو اب نهلذ ميل انناص ألأَّنه صنالذ لكنَّل ِّ 

ِّ وكننَّل ِّ رسننولِّه ُهننو ُبننذا تنناُبُوا  -ا ننُا ال نني ِّوِّ -وُو ُالنَّننا نن وهو امل ي ِّلننةِّ ابليهننودِّ وذلننا  تيننايفِّهو لكننَّل ِّ  يننذكُا تو
 اليهودو الَّذيا ذمَّهو ُِ ُبذه ا صلةِّ امل  وحةِّ، أ و أعد ال يتو 

 القارئ: 
 للللللللم سأبديلللللللها لللللللم ببيلللللللانِ فيهللللل   لللللللللليا وثَللللمَّ بلللللللللليٌَّة مستلللللللورٌة 
 أولو التَّحريِف والتَّبديِل واللتمانِ   َوِرَث احملرُِّ  ِمن يهودز و م 

، ُهننؤًل ِّ الشليخ:  ، ذمَّهننو ُِ  ننذلاو   مواضنعو مننا ال نناآَِّّ اليهننوُد َجُ ننوا  ننيو التَّياينن ِّ والتَّ ننديهل وكتمنناَِّّ احلنق ِّ
نن َّهنيو   ذلنننا امل ي ِّلننُة ور ُننوا التَّ  و وُمشو نن ِّهِّنيل ياينن و والتَّ ننديهلو مننا اليهننود ُكنناأوا مشنن َّهني   ذلننا ابليهننود، ُمشل

.  ابليهودِّ الَّذيا ذمَّهو ُِ لا ارتكُ وه ما ال  ا حِّ
 القارئ: 
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 ف َصلللْت عليللللللللللِه بايلللللَة ال صيلللللللللانِ  فأراَد ميللللللللراَث الثَّ ثِة منهم 
الََّّل ننُة: التَّيايننُ  والتَّ ننديهُل والكتمنناَُّ، ُهننذا النننُم يِّهُل أرادو أَّل َيمننعو  نننيو هننذه الََّّل ننة ُ صوننتل عليننهِّ، خ: الشللي

ي ن  َ يتهيَّننأل لننه أَّ َيمننعو  نننيو هننذه الََّّل ننة، ُ صونتل عليننه است صوننتل وصنن  و عليننه مننََّلا كتمنناَُّ النُّصننوص أو 
ْذص ال ناآَُّ  فنوظذ، ُنذه و ت ديهُل ألفاظِّ النُّصوصِّ ُاعتنقو التَّ  ياي و ألأَّه أيسنُا، ت نديهُل آايتِّ ال ناآَِّّ هنذا عسن

ِّْها، أعد ال يتو   لتياي  امل اين وتمي
 القارئ: 

 ف َصلللْت عليللللللللللِه بايلللللَة ال صيلللللللللانِ  فأراَد ميللللللللراَث الثَّ ثِة منهم 
 بديُل واللتماُن يف اِلملانِ فما التَّ  إْذ كاَن لفُظ النَّ ِّ ِفوظ ا 

، ال اآَُّ  فوظذ،  فووةذ أصوُصه، مكتوبذ   املصناح ِّ و فنوظذ   الصُّندور ُنَّل ميكنُنه الشيخ:  لفُا النَّص ِّ
ها فلفاٍظ ألاى، وًل ميكا أَّ يكتموهاص ُنََّّ ذلا م لو ذ عنندو عامَّنةِّ املسنلمني، ال ناآَّ،  أَّل ي د ِّ و ا:ايت ويمْ ِّ

ِّ.وكذلا احلدي ُ     فوظذ وماوط    السُّناِّ واملساأيدِّ واألمَّهاتِّ وعندو الاُّواةِّ واحلاُظني حلدي ِّ رسو ِّ 
 القارئ: 

 املقصوُد ِمن ت برِي كلِّ لسانِ  فأراَد تبديَل امل اين إْذ  َي 
ِّْ هنذه النُّصنو الشيخ:  ِّْ منا تند ُّ علينه، ملا است صن عليه التَّ ديهُل والكتماَُّ نأو إىل ت ديهلِّ امل اين وتفسن صِّ  من

ِّْ ما يد ُّ عليه واهُاها.   م
 القارئ: 

 ألفلللللاِظ ظا للللرٌة بلللللللل  كتمللللللانِ  فأتف إليها و َي ابرزٌة ِمن اللل 
ََها   م ىن سوى مو وِعِه اْلقَّاين فنفف حقائَقها وأعطف لف

نننها م نناٍَّ ألننناى، وهننذا م ننن: ملننا جنننا و إىل هننذه األلفننناظِّ ُننأتن إىل م اأيهنننا احل ي يَّننالشلليخ:  ةِّ ُنفاهننا، مثَّ أل سو
صنناُل اللَّفنناِّ عننا م ننناه الظَّنناها أو النناَّاجح إىل م نن:ا آلننا، ُننأتن امننا ُِّل هلننذه النُّصننوص وأفننن م اأيهننا الَّننو 

 دلَّتل عليها وأ دهلوا ل اٍَّ ألاى، أعد ال يتو 
 القارئ: 

 ألفلللللاِظ ظا للللرٌة بلللللللل  كتمللللللانِ  إليها و َي ابرزٌة ِمن اللل فأتف 
ََها   م ىن سوى مو وِعِه اْلقَّاين فنفف حقائَقها وأعطف لف

 وجىن علف اِلفاِظ ابل دوانِ  فجىن علف امل ىن جنايَة جاحدز 
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ِّْ مننا تنند ُّ جنن: علننن امل نناين ابلنَّفنن  والتَّ ييننهل، وجنن: علننن األلفنناظِّ ابلتَّ الشلليخ:  ْها  منن ِّْ وتفسنن ياينن ِّ والتَّمينن
، م اين النُّصوص واأللفاظ.  عليه، ُج: علن امل اين واأللفاظِّ

 القارئ: 
ِِ اهلدى أعطا م   شبَه اليهوِد وذا ِمن الُبهتانِ  وأتف إىل حز

امل ي ِّلننة تناُبُوا اليهنودو   التَّياينن  والتَّ نديهل والكتمناَّ، تنناُبُوا اليهنودو   التَّياينن  وأراُدوا أَّ هنؤًل ِّ الشليخ: 
نننننَّةِّ املَ تِّنننننيو  يسننننلكوا مسننننلكوهو   التَّ ننننديهل والكتمنننناَِّّ ولكنننناَّ ذلننننا است صننننن علننننيهو ُننننذه و يشنننن  ُِّه أهننننهلو السُّ

فاتِّ يشن  ُِّههو ابليهنودِّ، وينزعُو هنذا امل ينهُل أََّّ  ننَّةِّ للص ِّ نفات، ُنسن و أهنهلو السُّ نو يَ تنوَّو الص ِّ  اليهنودو مشن  ِّهةذص ألّنَّ
و يَ توَّ اليدو ويَ توَّو األصا عو، كما جا و   حندي ِّ  : اليهوُد مش  ِّهةذص ألّنَّ إىل مشاُبةِّ اليهودِّ   ذلا، ي ولوَّو

ِو َي ننهُل كننذا علننن أصنن ٍع و  ننُد إَنَّ َنننُد أََّّ  : اي  مَّ ننما و علننن أصنن ٍع واألر و علننن أصنن ٍع، احلِّننربِّ الَّننذط قننا و السَّ
رِّهِّا ُضياو النَّيُّ وقاأو  ُروا اَّللَّو حوقَّ قودل كما هو م اولذ   احلدي ِّ املشنهورِّ، ُ نالُوا: إََّّ [، 91]األأ ا : ووموا قودو

فات اليدويا واألصا ع والوجه أأَّه مش  ِّ   هة كاليهودِّ.اليهودو مش  ِّهةذ، وأههُل السُّنَّةِّ الَّذيا يَ توَّ الص ِّ
 القارئ: 

ِِ اهلدى أعطا م   شبَه اليهوِد وذا ِمن الُبهتانِ  وأتف إىل حز
ن وهو امل  نولو الشيخ:  ، ي ن : هنو تناُبُوا اليهنودو ولكننَّهو أ لُنوا هنذا الشَّ : رموتلن   ندا ِّها واأسنلَّتِّ هذا ك و ِّ ال ا هلِّ

ِّ حلنزبِّ الناَّ اِّ أهنهل  ننَّة وانماعنة، ُامنوهو  نه، وهنو الَّذيا هو أهلُنه أسنُ وه حلنزبِّ  أحنقُّ  -أعن  امل ي ِّلنة-السُّ
 ُبذا الشَّ هِّ، أحقُّ لشاُبةِّ اليهودِّ 

 القارئ: 
ِِ اهلدى أعطا م   شبَه اليهوِد وذا ِمن الُبهتانِ  وأتف إىل حز
لللللللللللُم مشبِّهلللللللٌة وأنتم   مثُلهلللم فملللن الَّيَج يلحاين إْذ قللللاَل إَّنَّ

ِّ حزب اهلندى أأنتو مشن  ِّهةذص ألأَّكنو تَ تنوَّ  الشيخ: ي وُ  امل ي ِّهُل: إََّّ اليهودو مش ِّ هةذ وأأتو أههل السُّنَّة حزب 
نننفاتِّ كننناليهودِّ، ُلمننناذا تنكننناوَّ عليننننا وتاموأننننا لشننناُبةِّ اليهنننودَِّ، ي نننوُ :  نننهل أأنننتو الَّنننذيا تننناُبلُتو اليهنننودو  الص ِّ

، ُاليهوُد مش  ِّهةذ  فاتِّ  وأأتو مش  ِّهةذ. ا  اتِّكو الص ِّ
 القارئ: 

لللللللللللُم مشبِّهلللللللٌة وأنتم   مثُلهلللم فملللن الَّيَج يلحاين إْذ قللللاَل إَّنَّ
 مللللللِلن فرقِة التَّحريِف للقرآنِ  يف  تِح أستاِر اليهوِد وِشْبِهِهم 

َالشيخ:   أيش قالوا علن هذا ال يتِّ
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لللُد بلللُن عثيملللني للليُخ ِمَّ ِِ اهللللدى وقلللاَل: أنلللتم الَّلللييَن -رمحَلللُه هللاُ ت لللاىل- القلللارئ: قلللاَل الشَّ : أتلللف إىل حلللز
لم قلاُلوا:  لمٌة َِّنَّ َ َفِقلرٌي{تشلبهوَن اليهلوَد؛ ِنَّ اليهلوَد ِّسِّ وقلاُلوا: إنَّ هللاَ ييللٌلد [د 181]آل عملران: }ِإنَّ اَّللَّ

للْمُتمد فللأنتم الَّللييَن وقللاُلوا: إنَّ هللاَ بلللف وحللزَند وقللاُلوا: إنَّ هللاَ ت للاىل ت للَ د فجسَّللمُ  وا فللأنتم كلليلَح جسَّ
ياُن   د وقولُهُ -وال ياُذ ابهللِ -أشبْهُتم اليهوَدد انَْر كيَف الطَُّ

ننو مشنن  ِّهةذ ُبننذا اًلعت ننارِّ، الشلليخ:  ، صننييحذ أّنَّ ننو ي ولننوَّ: إََّّ اليهننودو مشنن  ِّهةذ ًل  نسنن ةِّ النَّ ننا صِّ   احل ي ننةِّ أّنَّ
يتضمَُّا إ  ناتو اليندِّ هللِّ، وقنوهُلو أََّّ [، 64]املا دة:  يوُد اَّللَِّّ موملُلولوةذايَ توَّ، قوهُلو:  لكا امل ي ِّلة ي نوَّ أََّّ اليهودو 

ننفات، أمَّننا  نننَّةِّ يَ تننوَّ هننذه الص ِّ لنه أصننا ع وَي ننهُل عليهننا املخلوقننات ينو و ال يامننةِّ ينناوَّ أََّّ هننذا تشنن يهذ، وأهنهُل السُّ
نننَّة َ ي ننهلل أحنندذ منن ننيفِّ هلننذا ال يننتِّ ُبننذا امل نن: لنني و الف ننُا وال جننُز ُأهننهُل السُّ نهو  شنن ٍ  مننا ذلننا، ُشنناُل الشَّ

.ِّ  ابل ني ِّ
 القارئ: وقاَل رمَحُه هللاُ ت اىل: "فَمن الَّيَج يلحاين" أَج: فَمن يلوُمين إذا قْلُت إنَّلم مشبِّهٌة كاليهوِد.

 أ و متا ، أيش   دهَ    يت   دهالشيخ: 
: اي مسلمني  ق ِّ ر  ِّكوالقارئ:   امس وا قا و
 ًل، ال يت ا  ]الذط[ ق لوه،   التَّياي الشيخ: 
 قولُه: ُج: علن امل :َالقارئ: 
 ًل،   دهالشيخ: 
 ما ذكاو تيئاا   ال يت هذاالقارئ: 
ننه، ُي ننوُ : ُمننا طاللل :  ننيف  كننا أ ننو اينند، ي ننوُ  ت ليننق ]....[ ي صننُد أفسو أحسنناو ُِ إلننيكو،      ننة الشَّ

 تاِّ أستارِّ اليهودِّ الَّذط يلوُم    ه
 مات  هذا مات الشيخ: 
ننَّةِّ لشنناُبةِّ اليهنودِّ،  ننهل النَّناوُو ي صننُد أفسونه ُمننا الَّنذط يلننوُم    الطالل :  لنني و املشن  ُِّه الَّننذط ينتَّهُو أهننهلو السُّ

 هتاِّ أستارِّ اليهودِّ 
، لكا ال يت الَّذط   دوه، أ و اقاأل اقاأل    ]ُ  [، أيش الشيخ:     د يلياينَمات  هذا واهاذ
 القارئ: 

 مللللللِلن فرقللِة التَّحريِف للقرآنِ  يف  للللللتِح أستاِر اليلللللهوِد وِشْبِهِهم 
 قويل وعوُ  وعَي ذَج عرفانِ  يلللللللا مسلمنَي ِبسِّ ربِّلللللللم امسُ وا 

بِه ابلرب انِ أولللللللللف  ُثَّ احلُموا ِمن ب ُد َمن  يا الَّيَج   بيا الشِّ
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يمنا ي ولوأنه و  ع يندةِّ الشيخ:  ي   يدعو املسلمنيو أهنهلو ال  نو ِّ وأهنهلو الفكناِّ أَّ ينظناوا   ع يندةِّ اليهنودِّ ُو
نُ  ي لنُو ي ينانا الَّنذيا تناُبوا  أههلِّ السُّنَّةِّ و  ع يدةِّ امل ي ِّلة ما هو األحقُّ   ت هِّ اليهودِّ ُليتد َّا ال اقهُل، املنصِّ

نننَّةِّ ُهننو  ايلئننوَّو مننا تنن هِّ الي ننو حاَُّننوا الكلننوو عننا مواضنن ِّه، وأمَّننا أهننهُل السُّ ص ألّنَّ ننفاتِّ هننودو هننو امل ي ِّلننة أفنناُة الص ِّ
و أكَنُا اليَّوا ن  تن ُّصانا لناب ِّ ال ناملني،  نهل  ننَّة م ظ ِّمنوَّ هلل مَ تنوَّ لصنفاته، وأمَّنا اليهنوُد ُننّنَّ اليهنود، ُأهنهُل السُّ

ْذ منننا نننفات، وأمَّنننا امل ي ِّلنننة ينفنننوَّ  اليهننوُد منننا وجنننٍه لننن أولينننا امل ي ِّلنننةص ألََّّ اليهنننودو يَ تنننوَّ منننا يَ تنننوَّ منننا الص ِّ
نننَّة مننوقفوهو مننا  ْذ مننا امل ي ِّلننة، ومننا أجننهلِّ ذلننا وقنن و امل ي ِّلننُة مننا أهننهل السُّ ِّ، ُنناليهوُد مننا وجننٍه لنن صننفاتِّ 

 ت دَّ و. مش  ِّهةذ كما -أههل السُّنَّة-اليهود ُ الوا اليهوُد مش  ِّهةذ وأأتو 
 القارئ: 

 فأبَلللللوا وقللللللاُلوا حنطة  هلوانِ  ُأِمَر اليهلللللللوُد بللللللأْن يلللقولوا حطَّة  
 فأىب وزاَد اْلرَ  للنُّقصانِ  وكيلَح ااهميُّ قيَل لُه استوى 

ذ الشللليخ:  ننن هِّ ومَنننا ذ  نننني ِّ ، ُننناليهوُد قينننهلو هلنننو  لتيايننن ِّ اليهنننودِّ وت نننديلِّهو وُتايننن ِّ انهمننن  ِّ هنننذا  يننناَّذ لوجنننهِّ الشَّ
يَّةذا ا ووقُولُوا حِّ لُوا ال نو و الَّنذط قينهلو هلنو ُ نالوا: حنينةا، وانهمن ُّ أ ند و [، 58]ال  ناة:  ووادلُلُلوا الل وابو ُسجَّدا ُ ندَّ

ْو استوى  ن يفاستوىليف  لوا وقالوا ي واادو الَّلَّ و، ُهذا وجُه الشَّ هِّ  نيو اليهودِّ و نيو امل ي ِّهل   التَّياي ، ُاليهوُد  دَّ
ُنولاالَّذط قيهلو هلو  و الَّنذِّط قِّينهلو هلو ْل وامل ي ِّلنُة أيضانا سنلُكوا هنذا املسنلاو [، 59]ال  ناة:  ُنو ودَّ و الَّذِّياو وولوُمنوا قنونولًلا يون
لوا استوى  ن ْو الَّذط قيهلو هلو، أعد ال يتو جي ِّد ُ دَّ لوا ي و  دَّ ُو عليهو أّنَّ   يفاستوىليف، ُصد

 القارئ: 
 فأبَلللللوا وقللللللاُلوا حنطة  هلوانِ  ُأِمَر اليهلللللللوُد بللللللأْن يلللقولوا حلللللللللطَّة  
 فأىب وزاَد اْلرَ  للنُّقصانِ  وكيلَح ااهميُّ قيَل لُه استللللللللوى 

 لَة  وعقللللللل   مللللللا َا ِسيَّانِ  اَل استوى استوىل وذا ِمن جهِلِه ق
، واسنتوىل اسنتوىل الشيخ:  لمةا وع َّلا استوى واستوىل  ينوهما ُاُذ   اللُّمنةِّ، اسنتوى ي ن  علنن الشَّن   واسنت اَّ

ِّ سن ياأه وت ن ، ُفناُذ  ينهمنا لمنةا، وكنذلا   حنق ِّ  اىل: هنهل كناَّو ال ناُخ لنارجو ملناِّ عليه ابمللاِّ والسُّلياَِّّ
، ُهذا التَّيايُ  اب هلذ لمةا وتاعاا، أعد ال يت جي ِّد  ُاستوىل عليهَ كَّل، هذا م :ا اب هلذ   ال  هلِّ والشاَّعِّ

ِّ 
 القارئ: 

 لَة  وعقللللللل   مللللللا َا ِسيَّانِ  قاَل استوى استوىل وذا ِمن جهِلِه 
 لتوىل ف  خترْج عن القرآنِ  أويَل ابسل عشروَن وجه ا تُبللللطُل التَّ 
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ٍْة كلُّهننا الشلليخ:  ُْه، مننا وجننوٍه كَنن ٍْة، ذكاوهننا تننيُف انسننَّل ِّ وينن ي نن  أََّّ هننذا التَّياينن و اب ننهلذ مننا وجننوٍه كَنن
 تنننيفو ت يننهُل هنننذا التَّأويننهلو،  وينننهُل اسننتوى  نننن يفاسننتوىليف، وجنننوهذ تنناعيَّةذ أ ليَّنننةذ، ووجننوهذ ع ليَّنننةذ، وذكنناو النَّننناوُو أََّّ 

ُْ إليننه   األ يناتِّ التَّاليننةِّ، وقنند اادو ا ننُا ال ني ِّو وأضننالو علننن ال شننايا  انسنَّل ِّ ألَّنن و   ذلننا ُمؤلَّفانا كمننا سيشنن
 عشايا أو أكَاو مِّا وجٍه ممَّا يُ يهُل هذا التَّأويهلو.

 القارئ: 
 لتوىل ف  خترْج عن القرآنِ  عشروَن وجه ا تُبللللطُل التَّأويَل ابسل 

ين لللللد أُفرَِدْت ِبصللللنَّفز  َو عنَدَن قلللل  تصنيلللللُف َحرْبز عاللللللللمز رابَّ
ه تننيف انسننَّل  ا ننا تيميننة، وأأَّننه الَّننذط ألَّنن و هننذه الا ِّسننالةو وضننمَّنوها هننذه الشلليخ:  ُْ إىل تننيخِّ ر وننه ُِ، يشنن

ِّْ استوى  ن يفاستوىليف. الَّةو علن  يَّلَِّّ  ويهلِّ وتفس  الوجوهو الدَّ
 القارئ: 

 قد أبطَلْت  يا ُِبسِن بيانِ  ولقللللللللللد ذكلللللللْرَن أرب يلللللَن طريلللللللللللقة  
   تللللللختفي إ َّ علف ال ميانِ   َي يف الصَّواعِس إْن ترْد ْقيَقها 

الَّنةو علنن  ينَّلَِّّ هنذا التَّأوينهلِّ التَّ الشيخ:  ياين ، هنذه الوجنوه األر  نني ي   أأَّه ذكاو هنذه الوجنوهو األر  نني الدَّ
: يفالصَّواعق املاسولة علن انهميَّةِّ وامل ي ِّلةِّيف.  ذكاوها   كتا ِّه امل اولِّ

 القارئ: 
ُِ ااهميِّ َا ِِّ ال رِش زائد نِ   نوُن اليهوِد و   يف وحِي ر

 أوَُّ اليهودِّ   حنية، وًلُ  انهم  ِّ   استوىل.الشيخ: 
   وح ِّ رب ِّ ال اخِّ اا داتَِّّ  اليهودِّ وًلُ  انهم  ِّ ُهاأوَُّ 

لوا ال ننو و الَّننذط قيننهلو هلننو ُ ننالُوا: حنيننةذ، وانهمنن ُّ  يَّننةذا، وهننو  نندَّ ِّ، ُنناهللُ قننا و هلننو:  قُولُننوا حِّ اايدةذ   كننَّل  
: استوىل.  قيهلو لُه: ُِ استوى، وهو قا و

 القارئ: 
ُِ ااهميِّ َا ِِّ ال رِش زائد نِ   نوُن اليهوِد و   يف وحِي ر

 ويهوُد قد وصفللُللللوُ  ابلنُّقصانِ   وكلليلَح ااهميُّ عطََّل وصَفُه 
 الُ ليللللللللللا كمللللللللللللا بيلَّْنتلُُه َأَدللوانِ   فهمللللا إذا  يف نفيِلللللللِهم لصفاتِِه 

 أ والشيخ: 
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تاَِّنم يف تشبيِه أ ِل اِلثباِت بفرعوَن وقلوهِلم إنَّ مقاللَة ال للوِّ عنلُه القارئ: قاَل رمَحُه هللاُ: فصٌل: يف بياِن ب
م أوىل بفرعوَن و م أشباُ ُه.  أدُيو ا وأَّنَّ

، سنن ياأوا هننذا ُبتنناَّذ عظننيوذ، الشليخ:  أعننوُذ ابهللِّ، كننهلُّ هننذا مننا قلن ِّ املننوااياِّ وقلنن ِّ احل ننا قِّ وعظننيوِّ ال هتناَِّّ
و ُبذا تناُبوا ُاعنوَّو  نهل س ياَّو ِ، ي ولوَّ: إََّّ أههلو السُّ  ِّ وأأَّه   السَّما ِّ أّنَّ و ل لو ِّ  و أو ا  اهتِّ نَّة   إ  اهتِّ

، ال هتننناَُّ: الكنننذُب الصُّنننااُل الَّنننذط هنننو ياينننةذ    ألنننذوه عنننا ُاعنننوَّو، وهنننذا منننا ُظنننا عِّ ال هتننناَِّّ وتنننا ِّ ال هتننناَِّّ
، س ياأوا هذا ُبتاَّذ عظيوذ، أعد ُصهل  ال هتاَِّّ

لم  القارئ: فصٌل: يف بياِن بتاَِّنم يف تشبيِه أ ِل اِلثباِت بفرعوَن وقوهِلم إنَّ مقاللَة ال للوِّ عنلُه أدلُيو ا وأَّنَّ
 أوىل بفرعوَن و م أشباُ ُه.

ننن وابو )أعنننوُذ ابهللِّ، يزعمنننوَّو أََّّ قنننو و ُاعنننوَّو هلامننناَّو: الشللليخ:  وسل ننن وابو 36 ا لننناِّ  ِّ صونننالحاا لو ول ِّننن  أو نللُنننُب األل ( أوسل
ِّ هنو َ ي ناَّ ابهللِّ هنو  [،37-36]ياُا:ا السَّمواوواتِّ  ِّ، سن ياَّو  ، ي ت نُد علنوَّ  أََّّ هذا ي تض  أأَّه ي ت ُد ال لوَّ

نننما ، هننننو جاحنننندذ ي ننننوُ :  ننننما  وأََّّ النننناَّبَّ   السَّ ِو   السَّ   موننننا روبُّ الل وننننالومِّنيواجاحننندذ! ُكينننن و ينننندَّع  أََّّ 
ننما ِّ ُ ننندوهو أََّّ مننا يَ ننتُ [، 23]الشنن اا : ِو   السَّ  لو ول ِّنن   ال لننوَّ هللِّ أأَّننه يشنن ُه  ننذلا ُاعننوَّ الَّننذط ادَّعننن أََّّ 

ننن وابو ) وسل ننننا 36أو نللُنننُب األل ُونننأو َّلِّعو إِّىلو إِّلونننهِّ ُموسو نننمواوواتِّ  ننن وابو السَّ هنننو جاحننندذ نلنننهِّ موسنننن  [،37-36]يننناُا:( أوسل
. ، ُهذا ما ُاطِّ التَّل ي ِّ وال هتاَِّّ  منكاذ

ِّ، وأََّّ ُاعنوَّو  لن و إلنهو موسنن   و  احل ي  ننَّةِّ علنن علنو ِّ  ة أََّّ هذه الواق ةو وهذا ال و و هو دليهلذ ألههلِّ السُّ
السَّما ِّص ألََّّ موسن قا و عا إهلِّهِّ   السَّما ِّ، ُأههُل السُّنَّةِّ َي لوَّ هذه ال صَّةو وهذا ال و و ما ُاعوَّ َي لوأنه 

ِّ، ُفاعو  ، لكنَّنه ي ت نُد أََّّ موسنن ينزعُو دليَّلا ن  اتِّ علو ِّ  ِّ،  هل ًل ي ت ُد وجوداا هلل أصنَّلا َّ ًل ي ت ُد علوَّ 
ننما  ُننذه و ُاعننوَُّ ييلننُ  إلننهو موسنننن    ننما ، وهننو حننق ، موسننن ألننربو عننا ر  ِّنننه وأأَّننه   السَّ أََّّ إهلوننه   السَّ

السُّنَّة موسويَّةذ، وهنؤًل ِّ امل ي ِّلنُة ُاعوأيَّنةذ، هنو أحنقُّ  السَّما ِّص ألََّّ موسن ذكاو وألربو فََّّ إهلوه   السَّما ِّ، ُأههلُ 
. ، امل ي ِّلُة أفاُة ال لو ِّ أحقُّ ابلشَّ هِّ  فاعوَّو، ولكا كما قيهلو: رموتل   دا ِّها واأسلَّتل  لشاُبة ُاعوَّو

 القارئ: 
  ُبُه ال لوُّ وذاَك يف القرآنِ  وِمن ال جائِ  قوهُلم: فرعوُن َمْي 

، ي ولنننوَّ: هنننذا   نننتذ   ي ولنننالشللليخ:  نننما ِّ وأََّّ هنننذا   ال ننناآَِّّ ِو   السَّ : منننذهُ  ُاعنننوَّو وع يدتُنننه أََّّ  وَّو
ِّ مثَّ يُ نناُ  إأَّننه  ، إََّّ هننذا مننا ال جا نن ِّ صننييح! كينن و وهننو جاحنندذ منكنناذ لوجننودِّ  ، ويسننتدلُّوَّ  ننذلاو ال نناآَِّّ

، إ  اُت ال لو ِّ ُاعذ عا إ  اتِّ الوجودِّ، أ   و ما ال جا  ِّ ي ت ُد ال لوَّ
 القارئ: 
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  بُللللللللللُه ال لللللللوُّ وذاَك يف القللللرآنِ  وِمن ال جائِ  قوهُلم: فرعوُن َمْي 
َِ ِمن  امانِ  وللللللللللياَك قلللللد طلَ  الصُّ وَد إليلِه  ِِ الَّيَج قد را  ابلصَّر

 أفواِ للللللللهم مسلللللللللل  ا إلللللف اآلذانِ  ن  للللللللللليا رأيْلللللللللناُ  بُلْتبِللللللللللهُم وِملللللل
َنه    الشيخ:  ِِّهِّ،  نهل وجندل ِِّهِّ علنن هنؤًل  انهميَّنة ومنا قنا و   نوهلو، َ أفن ِو...، ي وُ : إََّّ هذا َ أفن أسأُ  

نو اعُمنوا كت ِّهو ومس لناه ما أُواهِّهو، ُلني و ذلنا منا التَّجن  ِّ علنيهو،  نهل هن  حكاينة أمنٍا   َّنٍق عنندوهو ، وأّنَّ
، ُكهلُّ موا أ  تو ال لوَّ هللِّ ُهو ُمشل ِّهذ لفاعوَّو عندوهو.  ذلا، وادَّعوا أََّّ ُاعوَّو ي ت ُد ال لوَّ

 القارئ: 
َْ إذ ا َمن ذا الَّيَج أوىل بفر   عوَن امل لللللطِِّل جاحِد الرَّمحنِ  فامس
 ٌِ  للوقيََّة الرَّحللللمنِ حيلللللللَن ادَّعف فلللل وانَللْر إىل َمن قاَل موسف كاذ
 أ حف ُيلفُِّر صاحَ  اِلَيانِ  فِمللللن املصائللللِ  أنَّ فرعلللللونيَُّلم 
ٌل للدِّين سا   عز ابلفسلللللللاِد وذا ِمللللللن البهتانِ  ويقلللللللللوُل: ذاَك مبلللللدِّ

ُْ إىل منا جننا و   قولنه ت نناىل: الشليخ:  ننن وولليوندلُع رو َّننُه إِّين ِّ أولوناُل أوَّل يُن ونند ِّ و  ووقونا و ِّالعوننولَُّ ذوُروينِّ يشنن أوقنلتُنهلل ُموسو
ننادوا ورل ِّ اللفوسو نناو  ِّ األل ننه يهنند ُِّد [، 26]ينناُا: دِّينننوُكول أوول أوَّل يُظلهِّ موسننن ابل تننهلِّ لوُاننا علننن دينننِّهو، علننن دينناِّ قومِّ

وهو  ليُهه وع ادتُه، وأَّ يظها الفساد ُ ندوه التَّوحيُد هو الفساُد ي و :  إِّين ِّ أولوناُل أوَّل يُن وند ِّ و دِّيننوُكول أوول أوَّل 
نا يظهناُ  ورل ِّ اللفوسوادوا وموسن ما الَّذط يظهاُهَ موسنن إذا أوهناو إمنَّ ِّ وحندوه ًل  يُظلهِّاو  ِّ األل التَّوحيندو وع نادةو 

، وَي لننوَّو انصننَّللو ُسنناداا والفسننادو إصننَّلحاا،   وَّ احل ننا قو تنناياو لننه، ُهننؤًل  الكفنناُة وأتنن اُههو ي نند ِّلوَّ ويمننْ ِّ
لُِّيوَّواكما قا و إلواُّنو:  ورل ِّ قوالُوا إِّمنَّوا َنولُا ُمصل ُدوا  ِّ األل ُول ًلو تُنفلسِّ  [11:]ال  اة  ووإِّذوا قِّيهلو هلو

 القارئ: 
 حنَي رمف بِه املولوَد ِمن ِعْمرانِ  إنَّ املورَِّث ذا هلم فرعوُن 

ورل ِّ  إِّين ِّ  أ و هو املور ِّث ُاعنوَُّ رمنن موسنن ابنُسنادِّ: الشيخ: أولوناُل أوَّل يُن وند ِّ و دِّيننوُكول أوول أوَّل يُظلهِّناو  ِّ األل
ننادوا إذَّ ُهننو املننور ُِّث ملنندع  انصننَّللِّ والنناَّامني للمصننليني ابنُسننادِّ هننو املننور ُِّث هلننو، ُهننو  [،26]ينناُا: اللفوسو

نننَّةِّ ويامننوَّ أهننهلو احلننق ِّ   لَننهل ذلننا، ُفاعننوَُّ هننو رمننن موسننن ابنُسننادِّ وت ننديهلِّ دينننِّهو، وهننؤًل  يامننوَّو أهننهلو السُّ
 املور ُِّث هلو هذه الدَّعاوى وهذا ال هتاَّ

 القارئ: 
ُِ هلللللللم و اديُللللللهم  ومتبوٌع يقوُد م إىل النِّريانِ  فهَو اِلملللللللللللا
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تِّنوننا ووُسننلليواٍَّ ُم ِّننأ ننو ُاعننوَُّ هننو ُم ونندَّ  قنوولموننُه، قولننُه: الشلليخ:  ايو ننن نِّ ننللنوا ُموسو ( إِّىلو ِّالعوننولَّو 96نٍي ) وولو ونندل أورلسو
ننيٍد ) ننُا ِّالعوننولَّو  ِّاوتِّ نناو ِّالعوننولَّو ووموننا أومل ُونناتنَّ نوُ وا أومل ُوننأوولرودوُهُو النَّننارو وو ِّننئل و اللننوِّرلُد 97وومولوئِّننهِّ  ننُدُ  قنوولموننُه ينوننول و الل ِّيواموننةِّ  ( ينو ل

 [98-96]هود: اللموولُروُدا

 القارئ: 
 والتَّلليِم إنلار ا علف البهتانِ   َو أنلَر الوصَفنِي وصَف الفوَِ 

نننه ابلضَّنننناورة، الشللليخ:  ي ننن  ُاعنننوَُّ أأكننناو الوصنننفونيص ألأَّنننه جاحنننندذ هلل رب ِّ ال ننناملني، ُهنننو منكِّننناذ ل لنننو ِّه وكَّلمِّ
ُاناحُد لاب ِّ ال املني ههل يَ ُت له علوًّا أو كَّلمااَ ًل، ألأَّه عد ذ، ال دُ  ًل يُوصوُ    لنوٍ  وًل كنَّلٍ ، هنو أأكناو 

 الوصفني التَّكليو  تكذي ه ملوسن، وال لو كذلا.
 القارئ: 

 والتَّلليِم إنلار ا علف البهتانِ   َو أنلَر الوصَفنِي وصَف الفوَِ 
 ِِّ  فالتَّ طيُل مرقللللللاٌة ليا النُّلراِن  إْذ قصلللللللُدُ  إنلللللاُر ذاِت الللللللرَّ

 وأتلللللللف بقانللللللللللونز علف بنيللللانِ  آبلللللللللةز وسلللللللللواُ  جلللللللاَل بسلَّلللللللمز و
ننن هاتِّ إىل منننذه ِّهو الشلليخ:  نننُلوا ُبنننذه الشُّ نن هاتِّ وتوسَّ ي ننن  امل ي ِّلنننُة احتنننالُوا علننن منننذه ِّهو لنننا أورُدوه منننا الشُّ

ِّ ت يننيَّلا اقتضنناه أفننُ  علننو ِّه ت نناىل و  اعننوَّ عيَّننهلو وجننودو  ننفات، ُو كَّلمننه، ُنفنن  الوجننودِّ ابلتَّ ييننهلِّ وأفنن  الص ِّ
 يستلزُ  أف و الكَّل ِّ وأف  ال لو ِّ، أ و أعد األ ياتو هذه

 القارئ: 
 والتَّلليِم إنلار ا علف البهتانِ   َو أنلَر الوصَفنِي وصَف الفوَِ 
 ِِّ  فالتَّ طيُل مرقللللللاٌة ليا النُّلراِن  إْذ قصلللللللُدُ  إنلللللاُر ذاِت الللللللرَّ

، ُصندُّه   أفن  ي   أفالشيخ:  ُ  ال لنو ِّ وأفنُ  التَّكلنيوِّ وسنيلةذ إىل م صنوده األعظنوِّ وهنو ت يينهُل وجنودِّ الناَّب ِّ
ِّص ألََّّ هذا هو أصهُل مذه ِّه.  ال لو ِّ وأف  الكَّل ِّ هو التَّوصُّهُل إىل أف  وجودِّ 

 القارئ: 
 لللوليَد ال ابَد اِواثنِ ورَث اللللللل وأتف بلللللللياَك مفلللللللللللِّر ا ومقللللللللدِّر ا 

ْةِّ الَّذط ألربو ُِ عا قصَّته الشيخ:  ُْ إىل قصَّة الوليدِّ  اِّ املم ا )يش يندا نُت ووحِّ ( ووجو وللنُت 11 ذورلينِّ ووموال لولو ل
ا )13( وو ونِّننيو ُتنُهوداا )12لونُه موناًلا ممولننُدوداا ) ُت لونُه متولهِّيندا نندل ننُع أوَّل أو 14( ووموهَّ إىل  [،15-11]املنند ا: اِّيندوا( مُثَّ يويلمو
 : نناو ووقونندَّرو )آلنناِّ ا:ايتِّ ( مُثَّ عونن و و 21( مُثَّ أوظونناو )20( مُثَّ قُتِّننهلو كويلنن و قونندَّرو )19( ُنوُ تِّننهلو كويلنن و قونندَّرو )18 ُوكَّ
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ننننناو ) ربوو )22وو وسو نننننتوكل اذ ينُنننننؤل نوُا )23( مُثَّ أودل نوننننناو وواسل نننننيل ا إًِّلَّ سِّ نننننذو نننننا و إَِّّل هو ننننناِّا( إَِّّل 24( ُنو و ا إًِّلَّ قنونننننولُ  الل وشو نننننذو   هو
ِّ واعوو أأَّه كَّلُ   مٍَّد.[، 25-18]املد ا:  ُجيدو كَّل و 

 القارئ: 
اِر واادرانِ  وأتللللف إىل التَّ طيِل ِملللللللن أبواِبِه     ِمن ظهوِر الدَّ
 ميانِ ل َيللللللللللِم تلبيس ا عللف ال  وأتف بلللللِه يف قالِ  التَّنزيِه والتَّل 

 أيش قا و الشَّيف علن هذه األ ياتَالشيخ: 
: قولُلُه:  لَو أنللَر وصلَف الفلوَِ فلأنلَر وصلَف -رمحَلُه هللاُ ت لاىل-القارئ: قاَل الشَّليُخ ِمَّلُد بلُن عثيملنَي 

ِِ اللتَّهلُِّم ِبوسلف ِمللن وجلهز وِملن اب لا قللاَل هلاملاَن: "ابلِن يل صللرح ا" ِملن اب ِِ التَّيللليِل هللِا ابل للوِّ؛ ِنَّلُه إاَّ
لقوِملللِه ِملللن وجلللهز آدلللَرد ِنَّلللُه سللليقوُل: صللل ْدُت وَل أجلللْدد فلللأنلَر الفوقيَّلللَةد قولُلللُه: والتَّللللليُمد أَج: وأنللللَر 
التَّلللليَم كيللَف أنلللَر التَّلللليَم؛ ِنَّللُه أنلللَر رسللالَة موسللفد ورسللالُة موسللف ثبتَللْت ابلللوحِي و للَو تلللليُم هللِاد 

 التَّلليَمد و ؤ ِل امل طِّلُة أنلُروا الفوقيََّة والتَّلليَم َي  ا.ففرعوُن أنلَر الفوقيََّة و 
 ِِّ ِِّ فالتَّ طيلللُل مرقلللاٌة لللليا النُّللللراِن" قصلللُد فرعلللوَن إنللللاُر ذاِت اللللرَّ قولُلللُه: "إْذ قصلللُدُ  إنللللاُر ذاِت اللللرَّ

للَة إذا حقَّْقلَت ملي َبهم صلاَرْت نتيجتُلُه والتَّ طيُل ِملن  لؤ ِل امل طِّللِة مرقلاٌة لليا النُّللراِن؛ ِنَّ  لؤ ِل امل طِّ 
َِّ موجوٌدد نسأُل هللاَ ال افيَة.  أْن   ر

 وأتلللللللف بقانللللللللللونز علف بنيللللانِ  وسلللللللللواُ  جلللللللاَل بُسلَّلللللللمز وآبلللللللللةز 
 للللوليَد ال ابَد اِواثنِ ورَث الللللل وأتف بلللللللياَك مفلللللللللللِّر ا ومقللللللللدِّر ا 

: إْن كلاَن كليا للزَِ  د واملراُد بِه قلانوُن اللل ِِ قولُُه: سواُ  يريُد بيلَح أ َل التَّ طيِل أَتوا بسلَّمز وآبلةز وقانونز
ََ لزَِ أْن يلوَن جسم اد إذا كاَن جسم ا لزَِ أْن يلوَن م زم ا للمخلوَِ و للياد  ِمن كياد إذا كاَن هللاُ فو

ََد أنلَر رأس ا قلاَل: فأَتو  ُ َملا َعِلْملُت َلُللْم ِملْن ا بقانونز وفرعوُن ما أتف بيا القانوِند ما صن َُ }اَي َأيلَُّهلا اْلَمل
ُِ منهمد أمَّا  ؤ ِل فأَتوا بليِ  القلواننَي يل بلوَن  [د38]القص :ِإَلهز َبرْيَِج{  فهَو أحسُن سرية  منهم ِنَُّه أصر

. ِْ  با علف النَّا
َر قولُُه: "ورَث الوليَد ال ابَد اِواثِن" َمن  َو الوليُد؟ الوليُد بُن املَريِة الَّيَج قاَل هللاُ عنُه:  }ِإنَُّه َفلَّلَر َوقَلدَّ

َر )18) َر )19( فَلُقتِللَل َكْيللَف قَللدَّ َللَر )20( ُثَّ قُتِللَل َكْيللَف قَللدَّ ( ُثَّ َأْدبَلللَر 22( ُثَّ َعللَبَ  َوَبَسللَر )21( ُثَّ نََ
 ( ِإْن َ للَيا ِإ َّ قَلللْوُل اْلَبَشللِر{24}فَلَقللاَل ِإْن َ للَيا ِإ َّ ِسللْحٌر يُلللْؤثَلُر )والنَّتيجللُة: [د 23-18]املللدثر: َواْسللَتْلرَبَ{

 لللؤ ِل املتللِّملللوَن امل طِّللللوَن صلللارُوا يفلِّلللروَن ويقلللدِّروَن ونتلللوَن بقلللواننَي ونتلللوَن ِبجللل ز  [د25-24]املللدثر:
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يَّلاٌت وليَسلْت ِبقيقلةزد فهلم ورثُلوا فرعلوَن صلاحَ  موسلفد وورثُلوا الوليلَد وا يةز يدعوََّنا عقليَّ  اتز و َي َو
 أحَد زعماِل اللفِر يف  يِ  اِمَِّة.
اِر واادرانِ  وأتللللف إىل التَّ طيِل ِملللللللن أبواِبِه     ِمن ظهوِر الدَّ

للا؛ ِنَّ الَّلليَج ني الشَّلليَل ِمللن اببِللِه أتللف إىل التَّ طيللِل ِمللن أبوابِللِه ِمللن أجللِل أْن يلللَ  التَّ طيلللَ  للا َِلم   ولوج 
يددُلُه ددو   َِلم اد أمَّا الَّيَج ني ِمن ظهوِر البيوِت يتسلَُّقها تسللُّق ا فقلد يسلقُو وَيلوُت و  يصلُل إىل 

 الَّلل  قللاَل واصللُفها: مللراِدِ د للللنَّ  للؤ ِل أتَللوا إىل التَّ طيللِل ِمللن أبوابِللِه ِبللا كَسللوُ  ِمللن  لليِ  اْلجللِ  الوا يللةِ 
 حقًّا وكلٌّ كاسٌر ملسورُ  حجٌ  َاَفُت كالزُّجاِج ختاهُلا 

، أ و   دوهالشيخ:   أحسنلتو
 القارئ: 

 ل َيللللللللللِم تلبيس ا عللف ال ميانِ  وأتف بلللللِه يف قالِ  التَّنزيِه والتَّل 
فاتِّ تنزيه وتوحيد، ويسمُّوَّ إ الشيخ:    اتو الص ِّفات تش يهاا وجتسيماا وتاكي اا.هو يسمُّوَّ أف و الص ِّ
 القارئ: 

 وكساُ  وصَف الواحِد املنَّانِ   فاللَّفلللللُظ قد أنشَأُ  ِمن تلقائِِه 
ُْ كلُّهم صبُّ ال قِل َل  ْيَخانِ   والنَّا  يبلللللْغ ولو كانُوا ِمن الشِّ

ِّْ، الشلليخ:  ُننَّل ينندركوَّو ح ننا قو األتننيا ِّ ُتملننُ  علننيهو هننو المالننُ  علننن النَّننا ِّ أ ننُص ال  ننو ِّ وأ ننُص التَّفكنن
نن هاُت  ، ُهننؤًل  ًل ينندركوَّ مننا ورا و األلفنناظِّ وامل نناين ُتنيلنن  علننيهو الشُّ نن ياأيَُّة، وهننو مسننتوى أ ننصِّ ال  ننهلِّ الص ِّ

ا أههُل ال  و ِّ واألل ابِّ هنو الَّنذياو ًل تنيلن  ، إمنَّ  هونهلل علنيهو،  وياوُج عليهو ال ا هُل ابلتَّزوياِّ والتَّزويقِّ والتَّل ي ِّ
ا ولل وابِّ ُا أُولُو األل تووِّط الَّذِّياو ينو للوُموَّو ووالَّذِّياو ًلو ينو للوُموَّو إِّمنَّوا ينوتوذوكَّ  [9]الزما: يوسل

 القارئ: 
 أ ُل البلوِغ وأعقُل اِلنسانِ   إ َّ أَنس ا سلَّموا للوحِي  لللللللم 
بياِن فانقاُدوا لُه   قللاُد لللللللُجوابنِ كالشَّاِل إْذ تن  فأتف إىل الصِّ
 شيطاَن ما يلقف ِمن الشَّيطانِ  فانَْر إىل عقلز صَريز يف َيَدَْج 

ا ياوُج اب ُله علن النَّاقصني الَّنذيا هنو   مسنتوى الشيخ:  ِاها إمنَّ ي   إََّّ امل ي ِّهلو ابلشُّ هاتِّ الَّو ا تدعوها واُ
ٍْ الص ِّ ياَّ ًل يدركوَّو ح ا قو امل اين وًل يدركوَّ ما ور  ا و األمورِّ ُُيلن َُّ  علنيهو لنذلا تَّلعن و هنؤًل     نو ِّ كَن

 ما النَّا ِّ ُأضلُّوهو، أمَّا أههُل ال صا اِّ وأههُل ال  و ِّ َُّل عليهو هذا ال ا هل
يفطال :   قولُه: يفتن اُد للُجوابَِّّ
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 قالُوا ُسَّاوها عندوك أأَّه الاَّاع ، المنُو تن اُد للاَّاع الشيخ: 
 قاَل رمَحُه هللاُ: فصٌل يف بياِن تدليِسهم وتلبيِسهم اْلسَّ ابلباطلِ القارئ: 
، عنندوهو الكتمناَُّ والتَّياينُ ، ومنا أسنالي ِّ أهنهلِّ ال ا نهلِّ الشليخ:  ًل إلنه إًلَّ ِ، وهنذا أنوعذ منا أأنواعِّ ال ا نهلِّ

، وهنذا كلُّننه ممَّنا وصنن و ُِ  نه اليهننودو، ُناليهوُد َجُ ننوا  وأهنهلِّ الضَّنَّل ِّ التَّل ننيُ ، لن ُ  احلننق ِّ وللنُ  احلننق ِّ ابل ا نهلِّ
، وتل نني ِّ احلنق ِّ ابل ا ننهلِّ  ننُت  ننيو هنذه ا صننا ِّ امل  وحنةِّ: كتمنناَِّّ احلنق ِّ و الَّنوِّ أوأنل ومل ننوِّ نناوا ِّيهلو اذلُكنُاوا أِّ لمو  ايو  ون ِّ إِّسل

ا  ُوننننارلهوُ وَِّّ طو  نننندُِّكول ووإِّايَّ نننندِّط أُولِّ  ِّ وهل ُُننننوا  ِّ وهل لل وا ِّننننهلِّ إىل قولِّننننهِّ: [، 40]ال  نننناة:عولوننننيلُكول ووأوول  ووًلو تنولل ُِّسننننوا احللوننننقَّ ابِّ
ُتُمننوا احللوننقَّ ووأوأنلننُتول تنو للوُمننوَّوا ننهوُدوَّو )[، 42]ال  نناة: ووتوكل تِّ اَّللَِّّ ووأوأنلننُتول توشل ايو ُفننُاوَّو نِّ ننهلو اللكِّتوننابِّ َِّو توكل ( ايو 70 ايو أوهل

لل وا هلو اللكِّتوابِّ َِّو تنولل ُِّسنوَّو احللونقَّ ابِّ ُتُمنوَّو احللونقَّ ووأوأنلنُتول تنو للوُمنوَّواأوهل ُمنا ق نا حِّ اليهنودِّ  [،71-70]آ  عمنااَّ:  ِّنهلِّ ووتوكل
، ألََّّ لن  و  ل ُ  احلق ِّ ابل ا هلِّ وهؤًل  الَّذيا سناُروا علنن  ناي ِّهو أيضانا ألنُذوا ُبنذا املننهاِّ لن   احلنق ِّ ابل ا نهلِّ

نننا حنننقٍ  ياو ُِّجنننه، وهنننذا مننننهاذ منننا مننننهاِّ احلنننق ِّ ابل ا نننهل يننناو ُِّج ال ا نننهلو، إذا ُللِّننن و ال ا نننهُل  نننق ٍ  ، ُننننََّّ منننا ُينننه مِّ
املفسديا، وما هذا اللَّ  ِّ تسميُة احلق ِّ ابألمسا ِّ الَّو تنفنُا منهنا النَّناُ ، وتسنميُة ال ا نهلِّ ابألمسنا ِّ الَّنو ياضناها 

نا وتوح نفات تنزيها نفاتِّ تشن يهاا وجتسنيماا، وأفن  الص ِّ نا، ُهنذا كلُّنه منا املؤمنوَّ، ُُيسمُّوَّ إ  اتو الص ِّ ا وت ظيما يندا
ْذ منا  نا يناوُج كَن ، إمنَّ ْوجو، ألََّّ ال ا نهلو ا نالصو ًل ي  لُنه أكَنُا النَّنا ِّ ل  ِّ احلق ِّ ابل ا هلِّ ولل ِّ احلق ِّ ابل ا هلِّ ل

ه  ش ٍ  ما احلق ِّ   ال ا هلِّ لزجِّ
 القارئ: 

لللللُم ربُّنا   للرِش استوى بلسانِ حق ا علف ال ل قالُللللللللوا إذا قللللللاَل اجملسِّ
َِ مخُ  م انِ  فسلوُ  كم لل رِش م ىن  واستوى   أيي ا لُه يف الو 

و يدَّعوَّو أََّّ ال اخو له م اٍَّ مت د ِّدةذ   اللُّمة، واًلستواُ  له الشيخ:  ي   مِّا  اُِّ أفيهو لَّلستوا ِّ هللِّ، هو أّنَّ
، ُيل سوَّو علنن الضَّن ي ِّ اناهن هلِّ ابللُّمنةِّ اناهنهلِّ ل تضنيات الشَّناع يل سنوَّو علينه لَنهلِّ م اٍَّ ُأطُّ امل اين ت نوَّو

، ُ نهلل لنه: ال ناُخ كنو لنه  ُو ال ناخِّ ومسنتٍو علنن ال ناخِّ ، ُنو ُو ِو ُو ، ي   إذا قا و لا السُّ  ُِّّ: إََّّ  هذا الكَّل ِّ
َ أعد ال   يتو ما م :اَ واًلستواُ  كو له ما م :اَ أطُّ اًلستوا ِّ ت نوََّ وأطُّ ال اخِّ ت نوَّو

 القارئ: 
لللللُم ربُّنا   حق ا علف ال لللرِش استوى بلسانِ  قالُللللللللوا إذا قللللللاَل اجملسِّ

هالشيخ:  ِّ علن عاتِّ ُو هو املَ ُِّت ل لو ِّ   اجملس ِّ
 القارئ: 

َِ مخُ  م انِ  فسلوُ  كم لل رِش م ىن  واستوى   أيي ا لُه يف الو 
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 ِو ال اُيةو أسأُ  الشيخ: 
 القارئ: 

ُِ  يا الشَّانِ  وع  فلم م ىن  هلا أيي ا لدى   عمروز فلللللللللداَك إمللللللا
ا   الشيخ:  نتنوووى عولونن الل ونالخِّ أيضاا كلمُة يفعَّليف هلا عندو أههلِّ اللُّمةِّ وعندو النُّياةِّ هلا م اٍَّ، ُج ُلوا لفاو  اسل

م ننناٍَّ، وعنننَّل هلنننا م ننناٍَّ، وُبنننذا َيصنننهُل التَّل نننيُ  علنننن األي ينننا ِّ  احتمننناًلت، يفاسنننتوىيف لنننه م ننناٍَّ، وال ننناُخ لنننه
، أيش قا و ال يت األلْ هذاَ عماوَ  وانُهَّا ِّ

 القارئ: قاَل: قولُُه: "لدى عمروز" و َو سيبويهِ 
 أ و متا  عماُو  ُا عَماَّو،    ]ُ  [ اأتهنَالشيخ: 
 اأتهن القارئ:
 َلكا قوله، يفكو هلا ما م :ايف أيشالشيخ: 

د و "ال رُش" هلا م انز فاسأُلوُ  أَجُّ امل اين يُراُد؟ د و "استوى" هلا م انز  القارئ: قاَل: فل "ع " هلا م انز
 أ و   دوه اقاأِّ النَّظوالشيخ: 
 القارئ: 

ُِ  يا الشَّانِ  وع  فلم م ىن  هلا أيي ا لدى   عمروز فلللللللللداَك إمللللللا
 منللللللللللها ُأريللللللللَد بوا للللللللِح التِّبيللللانِ   اين والَّيَج بَليِّلللللللللللْن لنا تلَح امل

ِّ علنن الشيخ:  ُو عندوه هنو املَ نُت ل لنو ِّ  ، اجملس ِّ وِّ هذهِّ ي ولُه امل ي ِّهُل املل  ُِّ  ي ولُه للسُّ  ِّ ِّ الَّذط عربَّو عنه ابجملس ِّ
ُو ال نن ِو ُنو نُو: إََّّ  َ لل ِّنه، ُننذا قنا و لننا اجملس ِّ ، ُاسنألله عنا م ن: ال نناخِّ ُننََّّ لنه م نناينو، منا املنااُد ابل نناخِّ اخِّ

ومننا املننااُد  ننن يفاسننتوىيفَ وامل نن: املننااُد مننا عننَّلَ ُكلُّهننا ألفنناظذ  تملننةذ، ُننأطُّ هننذه امل نناين منناادذَ كننهلُّ هننذه مننا 
.  أسالي ِّ التَّل ي ِّ والتَّضليهلِّ واللَّ  ِّ علن قاصاط ال  هلِّ وال لوِّ

 القارئ: 
َْ فلللللللياَك م طٌِّل  يَج اا ا فامسلل َُ ما الَّيَج فيها ِمن اهلياينِ   للللللل  ج

َِ وَيَح اعقْل ذا الَّيَج   قللللللد قلللللللْلَتُه إْن كْنَت ذا عرفانِ   قْل للُمج ِج
ِِّ جللللللللَّ ج لُُه  ُِ للم هللللللللوِد يف اِذ انِ   ال للللللرُش علللللللللرُش اللرَّ  وال َّ

ِّ الَّنذط لل ونه الشيخ:  ، ال ناُخ عناُخ  ا، ُننن يفا يف لل هندِّ النذ ِّه  ِّ ي   ما ُيهِّ، ال اُخ ًل َيتمهُل إًلَّ م :ا واحدا
، َ أيتِّ الننننَّصُّ علنننن عننناٍخ، اسنننتوى علنننن عننناٍخ، الننناَّ ُا علنننن عننناٍخ اسنننتوى، ًل،  وج لونننه أعلنننن املخلوقننناتِّ

ا يفا  ا يف لل هدِّ الذ ِّه  ِّ    عولون الل والخِّ
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 القارئ: 
ِِّ جللللللللَّ ج لُُه  ُِ للم هللللللللوِد يف اِذ انِ   ال للللللرُش علللللللللرُش اللرَّ  وال َّ
 نقللللللللللللَل اجملاَز و  لُه و  انِ   ما فيلللللللللللِه إَلللللللللاٌل و   لللللللللللَو ُموِ ٌم 

للللللللللٌد واِنبيللللللللللللللللل مَّ  شهللللللللللللللُدوا بِه للخالِس الرَّمحنِ   للاُل َيُ للللللللللهم ِو
نِ   منلللللللللللللللهم عرفْلللللللللللللنا  و م عرفُللللوُ  ِمن  ِّز علللللللللللللللليِه قد استوى دايَّ  ر

 س ياأوه وت اىلالشيخ: 
 القارئ: 

 بِلقيلللللل ز و  بيت ا علف اِركلانِ   نلللللللُه سريَر للللللللللم تفهلللللللللللِم اِذ لللللللللللاُن م
 علللللللرش ا اربيللللللللللز بلللللللل  بنيلللانِ   ك َّ و  علللللللللللرش ا علللللللللللف بلللللللللللحرز و  

َ يفهُموا منه إًلَّ عاخو الاَّ اِّ، ت  ذ م ننيَّذ وهنو عناُخ الناَّ اِّ، َ يفهُمنوا مننه عناخو  ل ني  وًل ي   الشيخ: 
ذ الَّذط هو عاُخ الاَّ اِّ الَّذط استوى عليه س ياأوه وت اىل. ْوه، ألأَّه عندوهو مست ا  أََّّ املاادو  ه ت  ذ م نيَّ  ي

 القارئ: 
 بِلقيلللللل ز و  بيللللللللللللللللت ا علف اِركلانِ   ِذ لللللللللللاُن منلللللللُه سريَر للللللللللم تفهلللللللللللِم ا

 عللللللللللللللللللللللرش ا اربيللللللللللز بلللللللل  بنيلللانِ   ك َّ و  علللللللللللرش ا علللللللللللف بلللللللللللحرز و  
 عبدز  وى َْت اْلييُِّ الدَّاين  اللَّيَج إْن ُثلَّ ِمن ك َّ و  ال للللللللللللللللرَش 

ِِ يف حرثز ويف بستانِ   ك َّ و  عللللللللرَش اللللللللللللروِِ و لللللللللللليِ    اِعنللللللللللللا
هنو سن ُ   ي   َ يفهُموا منها تيئاا ما هذه امل ناين، ]....[ َ يفهُمنوا منهنا إًلَّ عناخو الناَّ اِّ الَّنذطالشيخ: 

ْهننا وًل  املخلوقنناتِّ وأعلننن املخلوقنناتِّ َ يفهمننوا منهننا تننيئاا مننا تلننا امل نناين ال  ينندةِّ، ًل عنناخو  ل نني  وًل ي
ي ن  [، 141]األأ نا :  ووُهوو الَّذِّط أوألشوأو جونَّاٍت مو لُاوتوناٍتاعاتاا علن ال ياِّ، وًل ال اوخ الَّو تُ موهل لألعنابِّ 

دو ُوقوهننا وهلننذا قننا و ت نناىل أط: منا عننادةِّ الَّننذيا يزرعننوَّ ا ننا لتتمنندَّ ننا متتنندُّ أيصنناُّنا يتَّخنذوَّ هلننا عاوتا ص ألّنَّ ل ننن و
نناٍتا ذاتِّ عنناوٍخ  ننأو جونَّنناٍت مو لُاوتو نناٍتا ووُهننوو الَّننذِّط أوألشو و مو لُاوتو ْل ُْ إىل [، 141]األأ ننا :  وويونن ُننا ُا ال نني ِّوِّ يشنن

 هذهِّ.
 القارئ: 

َِ ذَج اِكوانِ  هللِا عر  للنَّلللللللللها فهَمْت ِبمدِ  ََ َي ِِّ فو  َش الرَّ
ُِّ ال املنَي قد استوى   حقًّا كمللللللللللا قلللللللللللد جلاَل يف القرآنِ  وعليِه ر
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ننَّة وانميناَّ لنا ألنربو  نه سن ياأه الشيخ:  احلمُد هلل، احلمُد ِ علن أ مةِّ انسَّل ِّ والسُّنَّةِّ، أ مة انسنَّل  والسُّ
   ه رسولُُه.وت اىل وألربو 

 القارئ: 
َِ ذَج اِكوانِ  للنَّلللللللللها فهَمْت ِبمِد هللِا عر  ََ َي ِِّ فو  َش الرَّ
ُِّ ال املنَي قد استوى   حقًّا كمللللللللللا قلللللللللللد جلاَل يف القرآنِ  وعليِه ر

 احلمُد هللِّ الشيخ: 
 القارئ: 

 ُد بِه ظهوَر بيانِ ظهَر املرا وكيا استوى املوصوُل ابْلرِ  الَّيَج 
ُْ إىل أََّّ استوى   ا:ايتِّ موصو ذ  ال يفعلنيف الَّنو تند ُّ علنن ال لنو ِّ، ُننََّّ يفاسنتوىيف أي  اترةا الشيخ:  يش

نننتنوووىاميل اننا، وم ننناه التَّمننا ، مَننهُل قولِّنننه ت نناىل:  ُه وواسل ننا  نولوننبو أوُتنندَّ هنننا م ناهننا كُمنننهلو و َّ،  [،14]ال صننص:  وولومَّ
، واترةا يكنوَُّ م نندٍ  ابلننواو  وأي  م ندٍ    ننن يف يف، ُم وندٍ  اترةا  نناٍل...، واترةا يكنوَُّ م نندٍ    لنن ويكننوَُّ م نناه ال لننو 

 ويد ُّ علن التَّسويةِّ ي ولوَّو: استوى املاُ  وا ش ة، الواو واو امل يَّة، استوى املاُ  وا ش ة
 القارئ: 

ُاِك و  ِّ  ما فيِه إَاٌل و   َو ُمفِهٌم   ازز اثنِ ل ش
ننيف علننن الشلليخ:  ي نن  مننا ُيننهِّ إيهننا ذ، هننو ُم ونند   ننال يفعلنننيف وهنن  واضننيةذ تنند ُّ علننن ال لننو ِّ، أيننش قننا و الشَّ

 األ يات هذهَ
 القارئ: قاَل رمَحُه هللاُ ت اىل: 

 لللللللت ا علف اِركلانِ بِلقيلللللل ز و  بيللللللللل  للللللللللم تفهلللللللللللِم اِذ لللللللللللاُن منلللللللُه سريَر 
للُل يقللوُل:  " امل طِّ د [5]طلله: }الللرَّمْحَُن َعلَللف اْلَ للْرِش اْسللتَلَوى{قولُللُه: "َل تفهللِم اِذ للاُن منللُه سللريَر ... بلقللي ز

للليٌم{ي لللين: عللللف علللرِش بلقللليَ  الَّللل  قلللاَل هللاُ عنلللُه:  َِ أحلللٌد يفهلللُم  للليا؟  لللل  [د23]النملللل: }َوهَلَلللا َعلللْرٌش َع
ا. : أبد  ُِ  ااوا

ُْ ِمن قوِلِه ت لاىل:  قولُُه: "و  بيت ا علف اِركاِن" ال رُش يُطَلُس علف السَّقِف علف اِعمدِةد  ل يفهُم النَّا
ا   يفهملوَن  [د5]طله: }الرَّمْحَُن َعَلف اْلَ ْرِش اْستَلَوى{ : أبلد  ُِ أنَّلُه اسلتوى عللف سلقفز عللف أعملدةز؟ االوا

 ذلَح.
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قولُُه: ك َّ و  عرش ا علف ِبرزد  يا عرُش الشَّيطاِند فالشَّيطاُن ينصُ  عرَشلُه عللف البحلِر ويرسلُل جنلوَدُ  
ِْ فهلل أحلٌد يفهلُم أنَّ امللراَد ابل لرِش الَّليَج اسلتوى عليلِه اللرَّمحُن  لَو علرُش الشَّليطاِن الَّليَج  ِل  ِل النَّا

. : ك َّ ُِ  علف البحِر؟ ااوا
للا اربيللَل بلل  بنيللاِن" أيي للا   يفهمللوَن منللُه عللرَش جربيللَلد وذلللَح أنَّ جربيللَل قولُللُه: "و   عليللِه -... عرش 

للَر الللوحُي عللن النَّللبِّ  -الصَّلل ُة والسَّلل ُِ  ََ صللو    -عليللِه الصَّلل ُة والسَّلل ُِ -ملَّللا َّدَّ أوََّل مللا نللزَل عليللِه مسلل
ََ رأَسُه فإذا  َو جربيُل علف كرسيّز بنَي السَّ   ماِل واِرِضد  يا عرُش جربيَلد ك . فرف

 عبدز  وى َْت اْلييُِّ الدَّاين  ك َّ و  ال للللللللللللللللرَش اللَّيَج إْن ُثلَّ ِمن 
ُِ قولُُه: " َِد قولُلُه: ِملن ... عبلدز  لوى ْلَت اْليليُِّ اللدَّاين"د َملن  لَو عرُشلُه  ليا؟ االوا ثُللَّ ي لين: ُ لدِّ

ُْ أنَّ قولَللُه  عللرُش السُّلللطاِند فامللللُح لللُه عللرٌشد للللْن لللو جللاَل واحللٌد ِمللن ْتِللِه َيللرُُّ  سللقَود  للل يفهللُم النَّللا
 أنَُّه استوى علف عرِش السُّلطاِن؟  [د5:]طه }الرَّمْحَُن َعَلف اْلَ ْرِش اْستَلَوى{ت اىل: 

ِِ يف حرثز ويف بستانِ   ك َّ و  عللللللللرَش اللللللللللللروِِ و لللللللللللليِ    اِعنللللللللللللا
اد إذْن  ليِ  اِمسلاُل كلُّهلا لل لرِش   َيللُن أْن تُفَهلَم  ِِ أبلد  ما فهُموا أنَُّه استوى علف عرِش اللروِِ اِعنا

د وقولُلُه: ال لرُش َيتملُل  [د5]طه: }الرَّمْحَُن َعَلف اْلَ ْرِش اْستَلَوى{وِلِه ت اىل: ِمن ق إذْن ترديُد م هليا اللل ِِ
}الللرَّمْحَُن َعلَللف اْلَ للْرِش م للاينَ كثللرية  ابطلللٌة؛ ِنَّ كلللَّ  لليِ  امل للاين الَّلل  يلليكروََّنا   تُفَهللُم ِمللن قولِللِه ت للاىل: 

 [5]طه: اْستَلَوى{

  قولُُه:
َِ ذَج اِكوانِ  للنَّلللللللللها فهَمْت ِبمِد هللِا عر  ََ َي ِِّ فو  َش الرَّ

  يا م طوٌ  علف قوِلِه: "َل تفهِم اِذ اُن".
َ لنا أنَّ ما ذكُروا ِملن امل لاين   يلرُد عللف قولِلِه ت لاىل:  انتهْينا اآلَن ِمن ال رِشد وتشليِلهم يف م ناُ د وتبنيَّ

وأشلباِ ها؛ ِنَّ ال لرَش  نلا امللراُد بلِه ال لرُش امل هلوُد و لَو عللرُش  [د5]طله: َ لْرِش اْسلتَلَوى{}اللرَّمْحَُن َعلَلف الْ 
 هللِا عزَّ وجلَّ.

ُة م انز فإذْن تبقف ِّملة    يُ َرُ  املقصوُد منهاد فيقوُل رمَحُه هللاُ:   بقَي لنا استوى فاستوى هلا عدَّ
 املراُد بِه ظهوَر بيانِ ظهَر  وكيا استوى املوصوُل ابْلرِ  الَّيَج 

يف قوِلِه: }اْستَلَوى َعَلف اْلَ ْرِش{ استوى مقيٌَّد ِبر ز يُ لَرُ  م نلاُ  بلِهد فم لىن اسلتوى عللف الشَّليِل ي لين: 
 ع  عليِه و يا وا ٌح   َيتمُل سواُ د وهليا قاَل:

ُاِك و  ِّازز اثنِ   ما فيِه إَاٌل و   َو ُمفِهٌم   ل ش
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نفا للا ابِوَِّل ابلنِّسللبِة لل للرِشد ونفا للا ابلثَّللاين ِنَّ "اسللتوى" للليَ  فيللِه إَللاٌلد حللرَّ يلللوَن   لليِ  الثَّ ثللةُ 
ُاٌك ي ين: أنَُّه مو وٌع مل نَينِي علف السَّواِلد و  فيِه ِّاٌزد بل  َو حقيقٌة يف سياِقِه.  موَِ اد و  فيِه اش

 أحسنلتو الشيخ: 
، اأتهالقارئ:   نأحساو ُِ إلياو
 الفصهُل اأتهنَالشيخ: 
ٍُ القارئ:   ًل، الفصهُل اب
  ويهلذَالشيخ: 
 قاا ة مخسةو عشاو  يتااالقارئ: 
 رقو كو هذا الَّذط وصللتو إليهَالشيخ: 
 أل  وتس ما ٍة وس  نيالقارئ: 
 اقاأل  يتني أشول ]أاى[ موقفاا مناس ااَالشيخ: 
 القارئ: 

ُاِك و  ِّلللللللللازز اثنِ   ما فيلللللِه إَللللللللاٌل و   َو ُمفِهمٌ   ل ش
ََ حرِ  ا ست  ِل ن ٌّ  َِ كلِّ لسانِ  تركيُبُه م  يف ال لوِّ بو 

، ُننََّّ يفاسنتوىيف الشيخ:  كمنا -هنذا  كيندذ ملنا مضنن فََّّ  كيندوه  نن يفعلننيف يند ُّ علنن م نناه املنااد وهنو ال لنوُّ
ا ابلننواو يفاسننتوى املنناُ  وا شنن ةيف ينند ُّ علننن التَّسنناوط، وأي  أي  اترةا ميل اننا ل نن: التَّمننا ، واترةا م  -ت نندَّ و  يَّنندا

. ا  ن يفعلنيف ويكوَُّ م ناه ال لوَّ  م يَّدا
 القارئ: 

 َْ َْ إىل فالقصُد م  م ىن ال لوِّ لوصلللللللللللِفِه ببيانِ  فإذا تركََّ  م
، إذا الشللليخ:  نننموا ِّا ي ننن : صونننن ِّدو نننتنوووى إِّىلو السَّ ننن و منننعو إىل، اسنننتوى إىل، ُم نننناه الصُّنننن ود أيضانننا،  مُثَّ اسل تاكَّ

 وكذلا إذا تاكَّ و مع علن كاَّو م ناُه ال لوَّ أصًّا
 القارئ: 

ََ اِلتقانِ  وإىل السَّملللللللللاِل قلللللد استوى فمقيٌَّد   بتملللللللللللاِِ صن ِتها م
 ِمللللللللللن ب ِد ا قد متَّ ابِركانِ  ل رِش استوى  َو ُمطَلٌس للْن علف ا

 عن ذا فتلَح موا ُ  املنَّانِ  للنَّمللللللللللللا ااهللللللللللميُّ يقصلللللُر فهُمُه 
ِز والثَّاين فإذا اقتيلللللللللف واَو امل يَّللللللللللللللِة كللللاَن   م نللللللاُ  استواَل مقدَّ
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هنو الَّننذط قلننُت لكننو، إذا قُني ِّنندو  نواوِّ امل يَّننة اسننتوى م يَّنندذ  ننواو امل يَّنة كنناَّ م ننناه التَّسننوية، اسننتوى املنناُ  الشلليخ: 
 وا ش ة.
 القارئ: 

 م ناُ  اللماُل فليَ  ذا نقصانِ  فإذا أتف ِمن برِي حللللللللر ز كاَن 
تنوووىامَهلو الشيخ:  ُه وواسل  يْ م يٍَّد  اٍل، أعد ال يتو  ،[14]ال صص:  وولومَّا  نولوبو أوُتدَّ
 القارئ: 

 م ناُ  اللماُل فليَ  ذا نقصانِ  فإذا أتف ِملللللللللن برِي حللللللللر ز كاَن 
َ الرَّمحُن يف الفرقانِ    تَلْلِبُسلللللللوا ابلباطِل اْلسَّ الَّيَج   قلللللللللللللد بنيَّ
ِِ  يا الشَّانِ في وعللللللللل  ل ست لللللللل ِل فهَي حقيقٌة   لللللللللللِه لدى أربللا
 َل َيتمْل م ىن  سوى الرَّمحنِ  وكللللللليلَح الرَّمحلللللللللللُن جلَّ ج لُُه 
 محللللَن ِتم   َملللللللِ  م انِ اي وََيُه ِبَ َماُ  لو وجَد امَسُه الرَّ 

 للللللللل وُة عنللللللللَدَن بللللللسانِ إ َّ التلِّ  لقيف بللللللللأنَّ اللَّفللللللَظ   م ىن لُه 
لننو وجنندو أََّّ النناَّ او ُتتمننهُل م نناٍَّ ل ننا و إََّّ هننذا أيضاننا  تمننهلذ، وًل أنندرط مننا املننااُد ابلنناَّ اِّ، لكنَّننه َ الشلليخ: 

 يستيعل أَّل يدَّع و ذلا، أعد ال يتو 
 القارئ: 

  َملللللللِ  م انِ محللللَن ِتم   اي وََيُه ِبَ َماُ  لو وجَد امَسُه الرَّ 
 إ َّ التلِّللللللللل وُة عنللللللللَدَن بللللللسانِ  لقيف بللللللللأنَّ اللَّفللللللَظ   م ىن لُه 
 م نلللللللاُ  ملللللللللللللا قد سالَكم ببيانِ  فللللللللياَك قللللللاَل أئمَُّة اِلس ِِ يف 

ْه، وهو ذو الاَّ ةِّ، موصول الاَّ ة، الاَّ ُة صفُته، ُ ليَّةذ وذاتيَّةذ.قالوا: الاَّ ُا هو ُِ ت اىل، الشيخ:   ًل ي
 القارئ: 

  َي عنللللللللللَدَن وهللِا ابلِلْيَملللللللانِ  ولقللللللللد أحْلناكم علف كت ز هلم 
 أ والشيخ: 
 اأتهنالقارئ: 
لنة كمنا ت ندَّ  وأََّّ هنذا موجنودذ   كتن هو َ أيش قا و الشَّيف علنن أحللنناكوَ هنهل هنو ي ن  كتن  امل ي ِّ الشيخ: 

ِِّ عليهو، أحللناكو ما اما ِّ   أف
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للُة اِلسلل ِِ يف ... م نللاُ " أَج: يف م للىن   }الللرَّمْحَُن َعلَللف اْلَ للْرِش اْسللتَلَوى{القللارئ: قولُللُه: "فلللياَك قللاَل أئمَّ
 قاُلوا: ما قد سالَكم ببياِن. [د5]طه:

ُْ أْن يقوللوا قولُُه: "ِكْيَماِن"  َُد وهلليا إذا أراَد النَّلا َُ كوملةزد و لَي الشَّليُل اجملتمل ُِ َل د واِكلوا َُ أكلواِز َ
 َُ د فالليملاُن  نلا َل عن الشَّيِل أنَُّه كثرٌي قاُلوا: عنَدَن كومٌة ِمن اِلبِلد كومٌة ِمن الَنِمد كوملٌة ِملن الطَّ لاِِ

َُ كومةز.  َ ُِ د واِكوا  أكواِز
  ُ 

 ه: أحللناكو، ما ُيهَ أيش قالوا امل ل ِّ نيَقولالشيخ: 
 أط: كتُ  أههلِّ ال لوِّ مِّا أههلِّ السُّنَّةِّ وانماعةِّ طال : 
ها يصْ ا ياُب   ولِّه: يفأحللناكويف ي   أيُّهنا امل ي ِّلنُة أيُّهنا النُّفناُة أحللنناكو علنن كتنٍ  هلنو أط: أهنهل الشيخ: 

، متا ، حسُ ا اي أاب الزُّ ْ، إىل هناالسُّنَّةِّ ُارج وا إليها جتدوَّ ما قالوه   ه  .ذه النُّصوصِّ
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 اِس لة: 
ٌِ 1السلؤال د فهللْل يلزُمهلا إط للا ِة سلنواتز د فقَيلْت ب للَد ِعلدَّ : املرأٌة عليهللا قيلاُل صللياِز ِملْن رميلان مللاضز

ا َّدََّرْت ابلقياِل؟  أيي ا؛ َِّنَّ
ِّْ عننذٍر ُين منن  هلننا أَّل ُتيل ِّننوو عنناااللواِ:  ننال ينن كننهل ِّ يننو  مسننكيناا، ولكننا ًل يتكنناَُّر ان  نناُ ، إذا    إذا كنناَّ مِّ

ِّْه عنا سننٍة ُنَّل يتكنار، ولنو  لنا  نَّلث أو أر نع سننني ُنَّل يلزُمهنا إًل إ  نا ذ واحندذ  كاأت أ  موتل عا  لن
ِّْ عذٍر. ُْ مِّال ي  إذا كاَّ التأل

 نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن
 : ما ِ َي اِوقاُت املستحبَُّة لزايرِة القبوِرد وما  و الدعاُل أثناَل الزايرِة؟2السؤال

نننَّلُ  االللواِ:  )السنننَّلُ  علنننيُكول دارو قنننوٍ   علنننيهو:لننني و لنننزايرةِّ ال  نننور وقنننتذ  ننندودذ، والننندُّعاُ  املشننناوُع هنننو السَّ
نلوُفنوا وَننُا ابأل ناِّ  ِو لنونا ولكنول ال اُينةو، أأنتول سو ، يواحُو ُِ املست دمنيو مِّنَّنا ومننُكول واملسنتألاياو، أسنأُ   ، مؤمننيو

ُ وَّو(  حِّ  ال  نور هنو تنذكُُّا ا:لناة  وما أت هو ذلاو مما وردتل  ه السُّنُة، امل صوُد مِّا اايرةِّ وإَنَّ إَّل تا و ُِ  كول ًلو
ا ُتذوك ِّاُُكُو ا:لاةو(.كما   احلدي ِّ الصييح:  ُتُكول عوال اِّايرةِّ ال  ورِّ ُنوُزوُروهوا ُنّنَّ  )كنُت ّنووينل
 نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن

؟3السؤال َُ بنَي التوحيِد الواجِ  والتوحيِد املستَح ِّ  : ما الفر
، التوحيننُد: َيننُ  التوحيننُد هللِّ ابنمينناَِّّ فأَّننه االلواِ:  ، مننا ُيننه ]لنني  هننناك[ توحينندذ مسننتي   التوحيننُد واجنن ذ

اُه، وَيننُ  انلنَّلُص نمينعِّ األعمنا ، ُلنني و   التوحيند..، مِّنال أيننا انلنُه احلنقُّ النذط ًل يوسننتيقُّ ال  نادةو سنو 
 أتيتو ابلتوحيدِّ املستي َ! توحيُد ِ واج ذ   َجيعِّ األعما ِّ وإَّ كاأتل ُمستي َّةا.

 نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن
َُكلوَن 4السلؤال لا ِِ َُ َِلي قرال ُملَؤ    لللردِّ عللف أسل لِة امللحللديَن  -إْن شلاَل هللاُ -: ملا ِ لَي اللتلُ  الل  يَنب

؟ م لإلس ِِ  وبرِي املسلمنَي ودعوَِ
ننننة حنن  تكنننوَّو التينننقل  كليننةِّ أصننو ِّ الننند ِّيا وت لَّننو، وت لَّنننااللواِ:  و مسننا هلو ال  يننندةو واقنناأل   كتننن ِّ أهننهل السُّ

 .ُمؤوهَّلا 
 نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن

ا سللتوال بللل "إىل" فب ُيللهم يقللوُل: م ناَ للا القصللُدد وب ُيللُهم يقللوُل: الُ لُللود فهللْل  : إذا ُعللدَِّجَ 5السللؤال
؟ ٌَ  بينُهما فر
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نندو إىل كننذا، أو صونن ِّدو إىل كننذايف، وكننهل  منهمننا صننييحذ، االلواِ:  ، يفقوصونندو إىل كننذا، أو عومو  ينهمننا   ننُض الفننُا
تنوووى إِّىلو السَّموا ِّا او ُبذا و [ 29]ال  اة:  مُثَّ اسل   هذا.ُُس ِّ

 نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن
ِْ أنَّ اِمللَر :  للْل يوجللُد َسللَ ٌة يف ادللت ِ  ر يللِة اهللل ِل بللنَي الللدوِل يف بدايللِة الشللهِر و 6السللؤال َّنايتِللِهد أ
 إلزاميٌّ؟
ْذ  ني أههلِّ ال لو، والذط عليهِّ عمهُل املسلمنيو أََّّ لكنهل ِّ أهنهلِّ  لنٍد ر ينتُنُهو، لكنهل ِّ أهنهلِّ  ااواِ: ُيها لَّللذ كَ

ْاا لومَّا جا تل هذه اًلتصناًلُت صنار يندرط   لٍد ر يتُنُهو، ُكاأوت ال َّلُد ًل يدرط   ُضُهو عوال   ٍض قدمياا، أل
ُضهو عا   ٍض، ُال َّلُد املت ار نة ين من  أَّ يكنوَّو حكُمهنا واحندذ، ومِّنا أهنهلِّ ال لنوِّ مونال ي نوُ : إََّّ ر ينةو كنهل ِّ   

، كما   املذه ِّ املشهور عند احلنا لة، يفإذا رآُه أههُل  لٍديف  يفلنز و الننا و   -هذه ع اُرهتو-أههلِّ  لٍد ر يةذ للجميعِّ
زِّ و النا و كلَّهنو الصنوُ يف وهنذا   ال ند ِّ ًل ميكنا، أمَّنا ا:َّ ممكنا، قندمياا ًل كلَّهو الصوُ يف، يفإذا رآُه أههُل  لٍد لو 

،  هل وأقاب مِّا ذلا.  ميكاص ألأه ًل يودرط أحدذ عا أحٍد، أههُل املشُا ًل يدروَّو عا أههلِّ املمابِّ
 نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن

َِ القرآِن مرئية  عللف صلورز طبي يلةز كصلوِر اِشلجاِر واَِّنلاِر عنلَد آايِت 7السؤال : ما حلُم تصميِم مقاط
 وصِف اانِةد وصوِر َنرز وبراكنَي يف آايِت وصِف النارِ 

يل ، هذا يل ، الناُر واننُة أعظُو مِّا ذلا َُّل ُتشو َُّه النناُر ُبنذه الننارِّ، هنذا يوننزُع عظمتوهنا   هذا ااواِ: 
نننال جنننن ِّ هنننذه الننننار، هننن  َنرذ َنرذ ًل تنننا، لكنهنننا  ، َنُر ِ الُكنننربى ًل تتصنننوَُّرها ال  نننوُ ، ليسنننت مِّ النفنننو ِّ

، انننُة ُيهنا عظيمةذ، النناُر الكنربى، وانننُة ًل مُتَّنهُل  شنجاٍة أشناهدُ  ها، ُهنذا يُنهونو َُِّّ أمناو انننةِّ والننار   النفنو ِّ
 ، أ وُذ ابهلل.)موا ًل عنيذ رأتل وًل أذَّذ مس تل وًل لياو علن قل ِّ  شٍا(مِّا الن يو 
 ويقوُل: فإْن كنُت قْد ف لُت ذلَح سابق ا فهْل عليَّ إُثٌد و ْل َيُ  عليَّ َحْيفُها؟السؤال: 
ُُها واستمفاِّ ِ، احذُنلهوا واستمفاِّ ِ.ااواِ:   احذُلها أ و، حوذل

 نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن
ُُك للمللأمومنَي 8السللؤال ِز و  يلل َِ مسللجدز حيللُ  أنَّللُه ب للَد الصلل ِة َيشللرُع بقللرالةز ِمللن كتللا : مَب تنصللُح إمللا

 فرصة  لقوِل اِذكاِر؟
َينننُ  اًلأصننناُت لل نننار ، ميكنننا أَّ  األذكنننار ممكنننا أَّل أي و ُبنننا انأسننناَُّ وإَّ كننناَّو ُينننه ال نننار ، ًلاالللواِ: 

َل ي األ   دو السَّل ِّ لو وا و الناُ  وتاكوُه، ي    اِّ، ًل ف ، وانماُ   تاجذ إىل أَّ ي اأوص ألأَُّه لو  يسمعو وهو   الذ ِّكل
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نو ينتظناوَّ حن َّ يشناعو انمنا    ال ناا ةِّ   يفراي ِّ الصناحلنييف وَننوه، لني و مِّنا ال  نادة أّننو لي و   ال نادةِّ أّنَّ
 َيلسوَّو ينتظاوأوُه.
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