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 بسِم هللِا الّرمحِن الّرحيمِ 
 
  "البينة -قدر ال" يتسور  ؛تفسري -
َطأِعَمةِ  جمموع الفتاوى؛ - ََلمِ  :ِكَتاُب اْلأ َيأِل: َهلأ ِهَي َحََلٌل؟ ُسِئَل َشيأُخ اْلأِسأ ِل ُُلُوِم اْلأ  َعنأ َأكأ
َتِعنَي ِف الّطرق اُلكمية؛  - ٍر َأنأ َيسأ لِ َوِِلََذا َيَُِب َعَلى ُكلِّ َوِلِّ َأمأ ِق َوالأَعدأ دأ ِل الصِّ  ِوََليَِتِه ِبَِهأ
 -َلمُ والس   َلةُ الص   عليهِ -ا د  حمم   هُ رسولَ  بهِ  هللاُ  ذي بعثَ ال   الكاملُ  واْلسَلمُ  اْلسَلمِ  أركانُ  الدين اُلق؛ -

 أركانٍ  على مخسةِ  مبني 
 فتاوى -

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

 اك(الب   يخِ الش   )تفسريُ 
ِم اَّللِ  الر محأَِن الر ِحيمِ ، أعوُذ ابهلِل من الش يطاِن الر جيمِ القارئ:   ِبسأ

ِر )} َلِة الأَقدأ ِر )1ِإَّن  َأن أَزلأَناُه ِف لَي أ َلُة الأَقدأ ِر َخريأٌ ِمنأ 2( َوَما َأدأرَاَك َما لَي أ َلُة الأَقدأ ٍر )( لَي أ ( تَ نَ ز ُل 3َألأِف َشهأ
ٍر ) رِ 4الأَمََلِئَكُة َوالرُّوُح ِفيَها ِبِِذأِن َرّبِِّمأ ِمنأ ُكلِّ َأمأ  [5-1]القدر: {( َسََلٌم ِهَي َحَّت  َمطأَلِع الأَفجأ

ِم اَّللِ  الر محأَِن الر ِحيمِ   ِبسأ
ِل الأِكَتاِب َوالأُمشأ } يَِّنُة )َلَأ َيُكِن ال ِذيَن َكَفُروا ِمنأ َأهأ ُهُم الأب َ َفكِّنَي َحَّت  َتَأتِي َ ُلو 1رِِكنَي ُمن أ ( َرُسوٌل ِمَن اَّللِ  يَ ت أ

يَِّنُة 3( ِفيَها ُكُتٌب قَ يَِّمٌة )2ُصُحف ا ُمَطه َرة  ) ُُم الأب َ ِد َما َجاَءْتأ ( َوَما تَ َفر َق ال ِذيَن ُأوُتوا الأِكَتاَب ِإَل  ِمنأ بَ عأ
ُتوا الز َكاَة َوَذِلَك ِديُن الأَقيِّ ( َوَما ُأِمُروا ِإَل  4) َفاَء َويُِقيُموا الص ََلَة َويُ ؤأ يَن ُحن َ َمِة  لِيَ عأُبُدوا اَّلل َ ُُمأِلِصنَي َلُه الدِّ
رِِكنَي ِف ََّنِر َجَهن َم َخاِلِديَن ِفيَها  (5) ِل الأِكَتاِب َوالأُمشأ ( 6ُأولَِئَك ُهمأ َشرُّ الأَبِي ِة )ِإن  ال ِذيَن َكَفُروا ِمنأ َأهأ

ُ الأَبِي ِة ) ٍن ََتأِري ِمنأ 7ِإن  ال ِذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الص اُِلَاِت ُأولَِئَك ُهمأ َخريأ ( َجَزاُؤُهمأ ِعنأَد َرّبِِّمأ َجن اُت َعدأ
ُهمأ  ُ َعن أ ا َرِضَي اَّلل  َاُر َخاِلِديَن ِفيَها َأَبد  َْنأ  [8-1]البينة: {َوَرُضوا َعنأُه َذِلَك ِلَمنأ َخِشَي رَب هُ  ََتأِتَها اْلأ

َلةه اْلَقْدره } نا القرآنَ  أنزلْ ، إَّنا القرآنه  إنزال   { املراد  إهَّنا أَنْ َزْلَناه  ، }القدره  ، سورة  لله  احلمد  الشيخ:   { وهي ليلة  ِفه لَي ْ
َلة  اْلَقْدره )َوَما } ورةه ا ِف هذه الس  بشأنه  للا   نواهَ  عظيمة   َلة  اْلَقْدره َخْْي  مهْن أَْلفه َشْهر  2أَْدرَاَك َما َلي ْ  { فذكرَ ( لَي ْ

فيها ما  ، ي قدار  قدر   يايل وهي ذات  اللا  بيَ  ورفعة   منزلة   ا ذات  ، أنا قدر   ا ذات  أنا  يلةه اللا  من خصائص هذهه  للا  
َلة  م َبارََكة  إهَّنا 2َواْلكهَتابه اْلم بهيه )}ه: ك قول  لذل قدير، ويشهد  نة من التا فيها من السا  يكون   ( إهَّنا أَنْ َزْلَناه  ِفه لَي ْ

لهيَ 4( فهيَها ي  ْفَرق  ك ل  أَْمر  َحكهيم  )3ك ناا م ْنذهرهيَن )  [5-2]الدخان: {( أَْمرًا مهْن عهْندهََّن إهَّنا ك ناا م ْرسه
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، كما -الم  عليه السا - ه جربيل  أنا  املعروف   وح  { والر  تَ نَ زال  اْلَماَلئهَكة  َوالر وح  } فيها املالئكة   ه تنزل  ومن شأنا أنا 
 [،194-193]الشعراء: {اْلم ْنذهرهينَ  مهنَ  لهَتك ونَ  قَ ْلبهكَ  َعَلى( 193) اْْلَمهي   الر وح   بههه  نَ َزلَ : }عديدة   ِف آايت   جاءَ 

تَ نَ زال  ، }ةه رعيا والشا  ةه الكونيا  { ينزلون ابْلوامره ِبههْذنه َرّبِههمْ ، }يلةه { ِف تلك اللا اْلَماَلئهَكة  َوالر وح  فهيَهاتَ نَ زال  }
  {.َرّبِههْم مهْن ك لِه أَْمر   اْلَماَلئهَكة  َوالر وح  فهيَها ِبههْذنه 

 القدره  ها، ليلة  وهذه غايت   {َحَّتا َمْطَلعه اْلَفْجره } { فهي ساملة  َساَلم  ههيَ } ،{َساَلم  ههَي َحَّتا َمْطَلعه اْلَفْجره }
 .{َساَلم  ههَي َحَّتا َمْطَلعه اْلَفْجره } الفجره  إىل طلوعه  مسه الشا  ، من غروبه الفجره  ها إىل طلوعه فضل   يدوم  

كما   اْلواخره  ِف رمضان ِف العشره  القدره  ليلة  ، وهي ِف رمضان، فيها القرآنَ  أنزلَ  للاَ  ا أنا شأنه  ومن عظيمه 
 ِف ليلةه  لَ فأ نزه  [،185]البقرة: {اْلق ْرَآن   فهيهه  أ ْنزهلَ  الاذهي َرَمَضانَ  َشْهر  تعاىل: } ، وقالَ ة  نا الس   على ذلكَ  تْ دلا 

 القرآن    فقد نزلَ ه، وإّلا نزوله  ابتداء   ِف رمضان، واملقصود   نزلَ  القرآنَ  أنا  ِف رمضان، فصحا  القدره  ، وليلة  القدره 
 .خمتلفة   قًا ِف أوقات  مفرا 
َحَّتا } نة  هتم البيِه ن جاءَ  أ بعدَ ي ومفرتقي إّلا مل يكونوا منفكِه  ارَ الكفا  فيها أنا  للا   ، خيرب  نةه البيِه  سورة   ذلكَ  بعدَ  ثا 

ل و ص ح ًفا م َطهارَةً سبحانه: } ، كما قالَ سول  هو الرا  نة  { والبيِه اْلبَ يِهَنة  ََتْتهيَ ه م    نةَ البيِه  { فسارَ َرس ول  مهَن اَّللاه يَ ت ْ
َفكِهَي َحَّتا ََتْتهيَ ه م  اْلبَ يِهَنة  }، سوله ابلرا   {.ملَْ َيك نه الاذهيَن َكَفر وا مهْن َأْهله اْلكهَتابه َواْلم ْشرهكهَي م ن ْ
ل و ص ح ًفا م َطهارَةً َرس ول  مهَن اَّللاه }  ِف صحف    مكتوب  ، فالقرآن  فيها القرآن   ب  يت ي كتَ الا  حف  { وهي الص   يَ ت ْ

َا َتْذكهرَة  )، وصحف ِف أيدي املؤمني }ِف أيدي املالئكةه  ( ِفه ص ح ف  12( َفَمْن َشاَء ذََكرَه  )11َكالا إهنا
َْيدهي َسَفرَة  14َمْرف وَعة  م َطهارَة  )( 13م َكراَمة  ) ل و ص ح ًفا هنا: } وقالَ  [،15-11]عبس: {( ِبه َرس ول  مهَن اَّللاه يَ ت ْ
ه منه سبحانَ  وهداايت   وأخبار   وعلوم   أحكام   حفه ِف هذه الص   { مكتوب  ( فهيَها ك ت ب  قَ يِهَمة  2م َطهارًَة )

 {.قَ يِهَمة  فهيَها ك ت ب  وتعاىل، }
َي َله  الدِهينَ  ليعبدوا }إّلا  اس  النا  رَ { ما أ مه َوَما أ مهر وا إهّلا لهيَ ْعب د وا اَّللاَ } له،  ه ّل شريكَ { يعبدوه وحدَ اَّللاَ خم ْلهصه

 من أركانه  ثالثة   ذكرَ  اآلية   هذهه  تْ نَ { فتضما َوي قهيم وا الصااَلَة َوي  ْؤت وا الزاَكاةَ تعاىل، } م لله خملصي ِف أعماله 
، هذا اْلَقيِهَمةه ال مهلاةه دهين   {َوي قهيم وا الصااَلَة َوي  ْؤت وا الزاَكاَة َوَذلهَك دهين  اْلَقيِهَمةه } ،كاة  والزا  الة  والصا  وحيد  ، التا اإلسالمه 

 .اْلَقيِهَمةه ال مهلاةه دهين  
إهنا الاذهيَن َكَفر وا مهْن }: فقالَ  -الم  والسا  الة  عليهم الصا - سله الر   وِف دعوةه  ِف هذا القرآنه  اسه النا  حالَ  ذكرَ  ثا 

ِفه ََّنره َجَهناَم َخالهدهيَن فهيَها أ ولَئهَك ه ْم َشر  هم ومنتهاهم، }{ هذا مصْي  َأْهله اْلكهَتابه َواْلم ْشرهكهَي ِفه ََّنره َجَهنامَ 
لم، الظ   ذلك من املعاصي وأنواعه  وما يصحب   هم ابلله ؛ لكفره اخلليقةه  هم شر  ، ار  هم الكفا  ةه الربيا  { فشر  اْلرَبهياةه 

 .{أ ولَئهَك ه ْم َشر  اْلرَبهياةه }
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َاته أ ولَئهَك ه ْم َخْْي  اْلرَبهياةه } ِف  ، وقالَ للاه  وأولئك هم أعداء   للاه  فهؤّلء أولياء   {إهنا الاذهيَن آَمن وا َوَعمهل وا الصااحله
 بيَ  ، فقابلَ احلاته وا الصا ه وعمل  وا ابلل ورسله ذين آمن  املؤمنون الا  اخلليقةه  { خْي  أ ولَئهَك ه ْم َخْْي  اْلرَبهياةه } :املؤمني

  جهناَم خالدين فيها.ِف َّنره  ار  ، فالكفا خمتلف   ، واملصْي  ةه الربيا  ، وأولئك شر  ةه الربيا  خْي   الفريقي، فهؤّلءه 
 وبقاء   ودوام   خلود   ت  اأي: جنا  َجناات  َعْدن   {َجزَاؤ ه ْم عهْنَد َرّبِههْم َجناات  َعْدن  فيهم: } للا   املؤمنون فقالَ ا أما 
َي اَّللا  َعن ْه ْم وَ  َجزَاؤ ه ْم عهْنَد َرّبِههْم َجناات  َعْدن  ََتْرهي مهْن ََتْتهَها اْْلَْنَار  َخالهدهيَن فهيَها أََبًدا} َرض وا َعْنه  َذلهَك َرضه

َي َرباه    اَّللاه  مهنَ  َورهْضَوان  واب، }من الثا  ما يكون   هم بكرامتي عظيمتي: رضوانه: وهو أكرب  فأكرمَ  {لهَمْن َخشه
َي اَّللا  َعن ْه ْم َوَرض وا َعْنه  } ،[72]التوبة: {َأْكرَب    م.عنهم وهم راضون عن رّبِه  { فهو راض  َرضه

َي َرباه  } الكري   الوعد  { أي: َذلهكَ } نويه التا  ورة  هذه الس   تْ نَ ، فتضما ه ابلغيبه ه وخشيَ ه وراقبَ وخافَ  {لهَمْن َخشه
 تْ نَ ، وتضما كاة  والزا  الة  والصا  وحيد  ، التا ينه الدِه  أصولَ  تْ نَ ، وتضما وابلقرآنه  -َصلاى اَّللا  َعَلْيهه َوَسلامَ - د  حمما  برسالةه 

 .يه من الفريقَ  كلِ    الكافرين واملؤمني، وجزاءَ  :اسه فريَقي النا  ذكرَ 
 

 (عديِّ الس   )تفسريُ 
ِم اَّللِ  الر محأَِن الر ِحيمِ القارئ:   هِ وعلى آلِ  دٍ نا حمم  على نبيِّ  َلمُ والس   َلةُ ، والص  العاملنيَ  ربِّ  هللِ  ، اُلمدُ ِبسأ

  :-تعاىل هللاُ  هُ رمحَ - عديُّ الس   محنِ الر   عبدُ  يخُ الش   ، قالَ أمجعنيَ  هِ وصحبِ 
 :ةٌ ي  مكِّ  وهيَ  القدرِ  سورةِ  تفسريُ 

ِم اَّللِ  الر محأَِن الر ِحيمِ  رِ } ِبسأ َلِة الأَقدأ  :اآلايتِ  {ِإَّن  َأن أَزلأَناُه ِف لَي أ
ِر{ هِ قدرِ  وعلوِّ  القرآنِ  ن ا لفضلِ تعاىل مبيِّ  يقولُ  َلِة الأَقدأ  ِبنزالِ  ابتدأَ  تعاىل هللاَ  أن   وذلكَ : }ِإَّن  َأنزلأَناُه ِف لَي أ

 ِلا شكر ا. العبادُ  ، َل يقدرُ ة  عام   رمحة   ّبا العبادَ  هللاُ  ، ورحمَ القدرِ  ليلةِ  ِف ِف رمضانَ  القرآنِ 
 ن اْلجلِ مِ  ِف العامِ  فيها ما يكونُ  يقدرُ  هُ ، وْلن  هللاِ  ها عندَ ها وفضلِ قدرِ  ، لعظمِ القدرِ  ليلةُ  تأ يَ وسُِّ 

 .ةِ القدري   واملقاديرِ  واْلرزاقِ 
ِر{ أي: فإن  ها فقالَ مقدارَ  مَ ا، وعظ  شأْنَ  مَ فخ   ث   َلُة الأَقدأ  .ها عظيمٌ ، وخطرَ ا جليلٌ شأْنَ  : }َوَما َأدأرَاَك َما لَي أ

( 2) اْلَقارهَعة   َما( 1) اْلَقارهَعة  } القيامةه  ِف شأنه  { كما قالَ أَْدرَاكَ }َوَما  وهتويل   تعظيم   هذا أسلوب  الشيخ: 
 على عظمه  نبيه  فيه التا  فهذا أسلوب   [،3]احلاقة: {احْلَاقاة   َما أَْدرَاكَ  َوَما} [،3-1]القارعة: {اْلَقارهَعة   َما أَْدرَاكَ  َوَما

َلةَ  ا ذكرَ ، فلما املذكوره  شأنه  َلة  اْلَقْدره{: قالَ اْلَقْدره  لَي ْ ْن : اجلواب   جاءَ  ثا  }َوَما أَْدرَاَك َما لَي ْ َلة  اْلَقْدره َخْْي  مه }لَي ْ
 أَْلفه َشْهر {
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ٍر{ أي: تعادلُ القارئ:  ِر َخريأٌ ِمنأ َألأِف َشهأ َلُة الأَقدأ فيها،  ذي يقعُ ال   ، فالعملُ شهرٍ  ها ألفَ ن فضلِ مِ  }لَي أ
 ن  مَ  ، حيثُ العقولُ  لهُ  ، وتندهشُ اْللبابُ  فيهِ  ا تتحري ُ ، وهذا م  منها خاليةٍ  شهرٍ  ِف ألفِ  العملِ ن مِ  خريٌ 

 على ألفِ  ويزيدُ  فيها يقابلُ  العملُ  يكونُ  وى، بليلةٍ والقِ  ةِ القو   عيفةِ الض   ةِ اْلم   على هذهِ  -وتعاىل تباركَ -
 .سنة   يف ا ومثاننيَ  نَ عمر ا طويَل   رٍ عمِّ مُ  رجلٍ  ، عمرَ شهرٍ 

 آفةٍ  ن كلِّ مِ  م فيها }ِمنأ ُكلِّ َأمأر َسَلٌم ِهَي{ أي: ساملةٌ نزوِلُ  }تَنزُل الأَمَلِئَكُة َوالرُّوُح ِفيَها{ أي: يكثرُ 
ِر{ أي: مبتداها مِ خريِ  لكثرةِ  ، وذلكَ وشرٍّ   ومنتهاها طلوعُ  مسِ الش   غروبِ  نها، }َحَّت  َمطأَلِع الأَفجأ

 .الفجرِ 
 ، وهيَ هِ ، خصوص ا ِف أواترِ منهُ  اْلواخرِ  ، وِف العشرِ ا ِف رمضانَ ها، وأْن  ِف فضلِ  اْلحاديثُ  تِ وقد تواترَ 

 .اعةِ الس   إىل قيامِ  سنةٍ  ِف كلِّ  ابقيةٌ 
، نَ ن رمضامِ  اْلواخرِ  ِف العشرِ  دِ عبُّ ن الت  مِ  ، ويكثرُ ، يعتكفُ -َصل ى اَّلل ُ َعَليأِه َوَسل مَ - بُّ الن  وِلذا كانَ 

 .أعلمُ  وهللاُ ، القدرِ  ليلةِ  رجاءَ 
 .ةٌ مدني   وهيَ ، نةِ البيِّ  سورةِ  تفسريُ 

ِم اَّللِ  الر محأَِن الر ِحيمِ   :{ اآلايتِ ...َلَأ َيُكِن ال ِذيَن َكَفُروا} ِبسأ
ِل الأِكَتاِب{ أي: مِ تعاىل: }َلَأ َيُكِن ال ِذيَن َكَفرُ  يقولُ  رِِكنَي{ مِ والن   اليهودِ  نوا ِمنأ َأهأ  ن سائرِ صارى }َوالأُمشأ

 .اْلممِ  أصنافِ 
َفكِّنَي{ عن كفرِ   هم مرورُ م، َل يزيدُ هم وضَلِلِ ِف غيِّ  ، أي: َل يزالونَ ذي هم عليهِ م ال  هم وضَلِلِ }ُمن أ

 كفر ا.  إَل   وقاتِ اْل
يَِّنُة{ الواضحةُ  { أي: فقالَ  نةَ البيِّ  تلكَ  رَ فس   ، ث  اطعُ الس   ، والبهانُ }َحَّت  َتَأتِيَ ُهُم الأب َ : }َرُسوٌل ِمَن اَّللِ 

ن هم مِ يهم، وخيرجَ ويزكِّ  اُلكمةَ  اسَ الن   مَ ، ليعلِّ كتااب  يتلوهُ   عليهِ  ، وأنزلَ إىل اُلقِّ  اسَ ، يدعو الن  هللاُ  هُ أرسلَ 
ُلو ُصُحف ا ُمَطه َرة { أي: حمفوظة  ، وِلذا قالَ ورِ إىل النُّ  لماتِ الظُّ   ها إَل  ، َل ميسُّ ياطنيِ الش   رابنِ ن قِ مِ  : }يَ ت أ

 .ن الكَلمِ مِ  ا ِف أعلى ما يكونُ ، ْلْن  رونَ املطه  
ْتدي  عادلةٌ  ، وأوامرُ صادقةٌ  }ُكُتٌب قَ يَِّمٌة{ أي: أخبارٌ  حفِ الصُّ  عنها: }ِفيَها{ أي: ِف تلكَ  وِلذا قالَ 
ُ  ، فحينئذٍ نةُ البيِّ  م هذهِ ْتأ ، فإذا جاءَ مستقيمٍ  وإىل صراطٍ  إىل اُلقِّ  ِف  مقصدٌ  لهُ  ن ليسَ م   اُلقِّ  طالبُ  يتبني 

 .نةٍ عن بيِّ  ي  ن حَ ، وحييا مَ نةٍ عن بيِّ  هلكَ  نأ مَ  ، فيهلكُ هِ طلبِ 
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م ما هم، فإْن  م وعنادِ ن ضَلِلِ مِ  ببدعٍ  ذلكَ  ، فليسَ وينقادوا لهُ  سولِ ِلذا الر   الكتابِ  أهلُ  وإذا َل يؤمنأ 
ُُم الأبَ يَِّنُة{ ال  وا أحزااب  }ِإَل  وا وصارُ وا واختلفُ قُ تفر   ، فاقَ واَلتِّ  ها اَلجتماعَ ْلهلِ  يت توجبُ  ِمنأ بَ عأِد َما َجاَءْتأ

ها كل    الكتبَ  أن   ، معَ  عمى  إَل    وَل البصريةُ  ضَلَل  هم اِلدى إَل  َل يزدأ هم، م ونذالتِ هم لرداءْتِ ولكن  
يَن{ يعبدُ   أنأ إَل   رائعِ الش   وا ِف سائرِ رُ مِ فما أُ  واحدٍ  ، ودينٍ واحدٍ  ِبصلٍ  تأ جاءَ  وا }اَّلل َ ُُمأِلِصنَي َلُه الدِّ

 }ُحنَ َفاَء{ أي: معرضنيَ  ،لفى لديهِ الزُّ  ، وطلبَ هللاِ  وجهَ  والباطنةِ  اهرةِ م الظ  عباداْتِ  جبميعِ  أي: قاصدينَ 
ِف  ما داخَلنِ أْن   معَ  كرِ ابلذِّ  كاةَ والز   ةَ َلالص   . وخص  وحيدِ الت   لدينِ  املخالفةِ  اْلداينِ  عن سائرِ  مائلنيَ 

ِ ما العبادتَ هما، وكوْنِ هما وشرفِ لفضلِ  ؛}لِيَ عأُبُدوا اَّلل َ ُُمأِلِصنَي{ :هِ قولِ  ِ تَ الل   نيأ  جبميعِ  ّبما قامَ  ن قامَ مَ  نيأ
 .ينِ الدِّ  شرائعِ 

إىل  لُ ، املوصِ املستقيمُ  ينُ }ِديُن الأَقيَِّمِة{ أي: الدِّ  ، هوَ ينِ ِف الدِّ  واْلخَلصُ  وحيدُ الت   :}َوَذِلَك{ أي
 .إىل اجلحيمِ  لةٌ موصِ  فطرقٌ  ، وما سواهُ عيمِ الن   اتِ جن  
رِِكنَي ِف ََّنِر ، فقالَ نةُ م البيِّ ْتأ ما جاءَ بعدَ  الكافرينَ  جزاءَ  ذكرَ  ث   ِل الأِكَتاِب َوالأُمشأ : }ِإن  ال ِذيَن َكَفُروا ِمنأ َأهأ

وهم فيها  عنهم العذابُ  َل يفتُّ  ،ا، }َخاِلِديَن ِفيَها{عليهم عقاّبُ  ا، واشتد  ّبم عذاّبُ  َجَهن َم{ قد أحاطَ 
 .نيا واآلخرةَ وا الدُّ ، وخسرُ وهُ وتركُ  ا اُلق  و م عرفُ }ُأولَِئَك ُهمأ َشرُّ الأَبِي ِة{ ْلْن   مبلسونَ 

ُ الأَبِي ِة{ ْلْن   نيا الدُّ  وا بنعيمِ وه، وفازُ وعرفُ  وا هللاَ م عبدُ }ِإن  ال ِذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الص اُِلَاِت ُأولَِئَك ُهمأ َخريأ
 .واآلخرةِ 
ٍن{ أي: جن  }َجَزاُؤهُ  ها، فوقَ  لغايةٍ  ا، وَل طلب  فيها وَل رحيلَ  نَ عأ ، َل ظَ إقامةٍ  اتُ مأ ِعنأَد َرّبِِّمأ َجن اُت َعدأ

ُهمأ َوَرُضوا َعنأُه{ فرضيَ  َاُر َخاِلِديَن ِفيَها َأَبد ا َرِضَي اَّلل ُ َعن أ ن مِ  وا بهِ عنهم مبا قامُ  }ََتأِري ِمنأ ََتأِتَها اْلْنأ
}ِلَمنأ  اُلسنُ  }َذِلَك{ اجلزاءُ  املثوابتِ  وجزيلِ  الكراماتِ  ن أنواعِ ِلم مِ  ، مبا أعد  وا عنهُ ، ورضَ مراضيهِ 

 .عليهِ  ا أوجبَ مب ، وقامَ عن معاصيهِ  ، فأحجمَ هللاَ  ن خافَ َخِشَي رَب ُه{ أي: ملَ 
 .هللاِ  بفضلِ  نةِ البيِّ  سورةِ  تفسريُ  ت  

ا ذي يبدو يل أنا الا  ة؟ كأنا ة أو مدنيا يا ، يعين مكِه كثْي    ابنه  عندَ  القدره  سورةه  تفسْيَ ]انظْر[ شوف الشيخ: 
 ة  ا مدنيا إنا  :قالَ  يخ  ، والشا ة  مدنيا 

 ةيا مكِه طالب: 
 ؟ذي قالَ من الا الشيخ: 

ْي  : ، يقول  كثْي    ابن  : طالب  ههَي َمكِهياة  و  س ورَةه اْلَقْدره  تَ ْفسه
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 ما لا ذكر   القدره  ، ليلة   ِف املدينةه إّلا  لا ذكر   مل يكنْ  القدره  ليلةَ  ْلنا ، ما أدري ميكن فيها خالف  الشيخ: 
 .انويه بشأنه قيامها وفضلها والتا  من حيث    ِف املدينةه إّلا 
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 الفتاوى( )جمموعُ 
ِم اَّللِ  الر محأَِن الر ِحيمِ القارئ:   اْلنبياءِ  على أشرفِ  َلمُ والس   َلةُ ، والص  العاملنيَ  ربِّ  هللِ  ، اُلمدُ ِبسأ
 :ا بعدُ ، أم  أمجعنيَ  هِ وصحبِ  هِ وعلى آلِ  دٍ نا حمم  ، نبيِّ واملرسلنيَ 

َطأِعَمةِ   :ِكَتاُب اْلأ
ََلِم  ُ رُوَحهُ -ُسِئَل َشيأُخ اْلأِسأ  :-َقد َس اَّلل 

َيأِل: َهلأ ِهَي َحََلٌل؟ ِل ُُلُوِم اْلأ  َعنأ َأكأ
 فََأَجاَب:

، ِهَي َحََلٌل ِعنأَد مُجأُهوِر الأُعَلَماِء: َكالش اِفِعيِّ َوَأمحأَد َوَصاِحَبأ َأِب َحِنيَفَة َوَعام   ُد َّلِلِ  َمأ َِديِث اُلأ ِة فُ َقَهاِء اُلأ
ِ َعنأ الن ِبِّ  ِر َوَأاَبَح ُُلُو  َحر َم َعاَم َخيأَبَ  -َصل ى اَّلل ُ َعَليأِه َوَسل مَ -َوَقدأ ثَ َبَت ِف الص ِحيَحنيأ ُمأ َم ُُلُوَم اُلأ

َيألِ  ِد َرُسوِل اَّللِ  َوَقدأ ثَ َبَت:  .اْلأ ُمأ ََنَُروا َعَلى َعهأ ُ َعَليأِه َوَسل مَ -َأْن   .فَ َرس ا َوَأَكَل ُلَأَمهُ  -َصل ى اَّلل 
 يقول؟ ب  النا  أكلَ  الشيخ:

 "َوَأَكَل ُلَأَمهُ " إليهه  هنا يعود  القارئ: 
ه، نا حلمَ فأكلْ  للاه  رسوله  َّن على عهده : حنرْ تْ عن أمساء قالَ  .، هذا ِف حديث  .ه.ما أدري كأنا  وللاه الشيخ: 

 .فيه عندي توق ف   سوله الرا  ا ذكر  أما 
ََلِم القارئ:   :-َرمِحَُه اَّلل ُ -َوُسِئَل َشيأُخ اْلأِسأ

ٍش َوفَ َرٍس:   َهلأ يُ ؤأَكُل َأمأ ََل؟َعنأ بَ غأٍل تَ َول َد ِمنأ مِحَاِر َوحأ
 اْلهليِه  من احلماره  د  ذي يتولا الا  البغل   ا حيرم  ، إّنا حالل   وفرس   وحش   من محاره  د  ذي يتولا الا  هذا البغل  الشيخ: 

 والفرس   فهو حالل   الوحشه  ا محار  حالل وحرام، أما  ينه من عنصرَ  ن  خمتلط احلالل واحلرام، يتكوا  صارَ  والفرسه 
 .حالل   إًذا فهذا البغل   حالل  

 فََأَجاَب:القارئ: 
ُلُه َوَهَكَذا ُكلُّ ُمتَ َولِّ  َ َأاَتٍن َوِحَصاٍن َجاَز َأكأ ٍش َأوأ َبنيأ َ فَ َرٍس َومِحَاِر َوحأ ِ إَذا تَ َول َد الأبَ غأُل َبنيأ َلنيأ َ َأصأ ٍد َبنيأ

َا َحُرَم َما تَ َول َد  ؛ َوِإَّن  ِ ِ َحََلٍل َوَحَراٍم "َكالأبَ غألِ ُمَباَحنيأ ِليي " ال ِذي َأَحُد َأبَ وَ ِمنأ َبنيأ عَكالسِّ و " ،يأِه مِحَاٌر َأهأ  "مأ
ئأبِ  َ الض بأِع َوالذِّ َبارِ  ،الأُمتَ َولِِّد َبنيأ سأ َعانِ  َواْلأِ ب أ ئأِب َوالضِّ ِ الذِّ ُ َأعأَلُم. ،الأُمتَ َولِِّد ِمنأ َبنيأ  َوَاَّلل 

ُ تَ َعاىَل -َوُسِئَل   :-َرمِحَُه اَّلل 
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ُلهُ َعنأ نَ عأَجٍة َوَلَدتأ َخُروف ا  َفاِن اِبلطُّوِل: َهلأ حيَِلُّ َأكأ ُفُه َخُروٌف َوُهَو ِنصأ ُفُه َكلأٌب َوِنصأ َأوأ َتَِلُّ ََّنِحَيُة  ،ِنصأ
َُروِف؟  اْلأ
 ه خبيث  ل كل  بالشيخ: 
 فََأَجاَب:القارئ: 

ٌء فَِإن ُه ُمتَ َولٌِّد ِمنأ َحََلٍل  ، ََل يُ ؤأَكُل ِمنأ َذِلَك َشيأ ُد َّلِلِ  َمأ َل ََل َيُكوُن إَل  اُلأ َكأ َوَحَراٍم َوِإنأ َكاَن ُمَي  ز ا. ِْلَن  اْلأ
ُ َأعأَلُم. ِتََلِط. َوَاَّلل  ِل اَِلخأ  بَ عأَد الت ذأِكَيِة؛ َوََل َيِصحُّ َتذأِكَيُة ِمثأِل َهَذا ِْلَجأ

ُ تَ َعاىَل   :َوُسِئَل َرمِحَُه اَّلل 
َرَأتُُه الأَعَناقَ فَأَ  ،َعَناق ا َوَماَتتأ الأَعنَ َزةُ َعنأ َعنأٍز ِلَرُجِل َوَلَدتأ    رأَضَعتأ امأ

 يعين طريفة   [يخالشا  ]يضحك  الشيخ: 
 العكس املشهور   القارئ:

ا، وللاه  طريف   ؤال  الس   وللاه  [يخ]يضحك الشا  !ضاعة عنزها من الرا بنت  الشيخ:   ، أيش يقول فيه؟طريف   جدًّ
ُل ُلَأِمَها َأوأ ُشرأُب لََبِنَها َأمأ ََل؟فَ َهلأ القارئ:   ََيُوُز َأكأ
 فََأَجابَ 

 جيوز   جيوز  الشيخ: 
، نَ َعمأ ََيُوُز َلُه َذِلكَ : القارئ: فأجابَ  ُد َّلِلِ  َمأ  .اُلأ

 :-َرمِحَُه اَّلل ُ -َوُسِئَل 
 "؟ءِ قسمااْلَهلأ ََيُوُز ُشرأُب "

 فََأَجاَب:
، إَذا   ُد َّلِلِ  َمأ َتد  اِبّتَِفاِق الأُعَلَماءِ اُلأ ٍم إَذا َلَأ َيشأ َأم ا إنأ َكاَن  ،َكاَنتأ ِمنأ زَبِيٍب فَ َقطأ فَِإن ُه يُ َباُح ُشرأبُُه َثََلثََة َأاي 

ثَ َر ِمنأ الث ََلِث: فَ هَ  ِر َأوأ بَِقَي َأكأ َخَر ِمثأَل الز بِيِب َوالأُبسأ ِسُد َأَحُدُُهَا اآلأ ِ يُ فأ َذا ِفيِه نَِزاٌع. َوِإنأ ِمنأ َخِليَطنيأ
لِّ َوََنأِوِه َوَماِء الل يأُموِن َكَما يُوَضُع ِف الأُفق اِع الأُمَشذ ِب فَ َهَذا َيَُ  وُز ُشرأبُُه ُمطأَلق ا ُوِضَع ِفيِه َما حُيَمُِّضُه َكاْلَأ

رِبَِة إَذا َشأ َتد . َفُكلُّ َهِذِه اْلأ ِكَرة  ََيُوُز ُشرأُّبَا. فَِإن  مُحُوَضَتُه َتَأنَ ُعُه َأنأ َيشأ  مَحَُضتأ َوَلَأ َتِصرأ ُمسأ
ُ تَ َعاىَل َوُسئِ   :َل َرمِحَُه اَّلل 

ُم َأنأ يَِبيُعو  تَ َنَع الأَقوأ ٍم َوَلَأ َيُكنأ َمَعُه َما َيَأُكُل ُهَو َوََل َداب  ُتُه َوامأ  ُه َعنأ رَُجٍل: نَ َزَل ِعنأَد قَ وأ
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 من مجاعةه   يبيعوه بيًعا، هذول ]هؤّلء[ أسوأ  ، امتنعوا أنْ العافيةَ  للاَ  هذه ما هي بضيافة، نسأل   الشيخ:
َا َأنْ  فَأَبَ ْواهم موسى واخلضر }ذين ضافَ اخلضر الا   !َأْن يَبهيع وه   أبوا أن يبيعوُها، هؤّلءه  [،77]الكهف: {ي َضيِهف وُه 
ُم َأنأ يَِبيُعوُه القارئ:  تَ َنَع الأَقوأ ِفيِه َوَأنأ َوامأ ُهمأ َما َيكأ ُيِضيُفوُه َفَحَصَل َلُه َضَرٌر َوِلَداب ِتِه: فَ َهلأ َلُه َأنأ َيَأُخَذ ِمن أ

ِتَياِرِهمأ؟  ِبَغريأِ اخأ
 إي نعمالشيخ: 
َطر  ُهَو َوَداب  ُتُه َوِعنأَدُهمأ َماٌل َيطأَعُمونَُه َوَلَأ َيطأَعُموُه فَ َلُه َأنأ َيَأخُ القارئ:  َذ ِكَفايَ َتُه ِبَغريأِ فََأَجاَب: إَذا اضأ

ِتَياِرِهمأ َويُ عأِطيَ ُهمأ مَثََن الأِمثأِل. َوِإنأ َكاَن ِف َسَفٍر َوَجَب َعَليأِهمأ َأنأ ُيِضيُفوُه إنأ َكانُوا قَاِدرِ  يَن َعَلى اخأ
َء َعلَ  ِتَياِرِهمأ َوََل َشيأ ُ َعَليأِه َوَسل مَ -يأِه قَاَل الن ِبُّ ِضَيافَِتِه؛ فَِإنأ َلَأ ُيِضيُفوُه َأَخَذ ِضَيافَ َتُه ِبَغريأِ اخأ  :-َصل ى اَّلل 

ِلمٍ ) ُروُه فَ َلُه َأنأ )َوقَاَل:  (َحقُّ الض يأِف َواِجٌب َعَلى ُكلِّ ُمسأ ُروُه فَِإنأ َلَأ يَ قأ ِم فَ َعَليأِهمأ َأنأ يَ قأ َا رَُجٍل نَ َزَل ِبَقوأ َأميُّ
َفُه َجائَِزُتُه )َوقَاَل:  (َزرأِعِهمأ َوَماِِلِمأ يُ َعاِقبَ ُهمأ مبِثأِل ِقَراُه ِمنأ  رِمأ َضي أ ِخِر فَ لأُيكأ ِم اآلأ ِمُن ابََِّللِ  َوالأيَ وأ َمنأ َكاَن يُ ؤأ

ٍم َوَما َكاَن بَ عأَد َذِلَك فَ ُهَو َصَدَقةٌ  َياَفُة َثََلثَُة َأاي  َلٌة َوالضِّ ٌم َولَي أ ُ َأعأَلُم.(يَ وأ  . َوَاَّلل 
 :الذ َكاةِ  اَببُ 

ََلِم  ُ رُوَحهُ -ُسِئَل َشيأُخ اْلأِسأ  :-َقد َس اَّلل 
َراِنٍّ ُمطأَلق ا وَ  َتد  َنِكريُُهمأ َعَلى َمنأ َأَكَل َذبِيَحَة يَ ُهوِديٍّ َأوأ َنصأ ِلِمنَي اشأ ِري َما َعنأ مَجَاَعٍة ِمنأ الأُمسأ ََل َيدأ

ِخِه َوََتأ  َعِث الن ِبِّ َحاُِلُمأ: َهلأ َدَخُلوا ِف ِديِنِهمأ قَ بأَل َنسأ ؟ َأمأ بَ عأَد -َصل ى اَّلل ُ َعَليأِه َوَسل مَ -رِيِفِه َوقَ بأَل َمب أ
زأيََة وَ  ُل ِذم ٍة يُ َؤدُّوَن اجلِأ يِع الن اِس َوُهمأ َأهأ ََل يُ عأَرُف َمنأ ُهمأ َذِلَك؟ َبلأ يَ تَ َناَكُحوَن َوتُ َقرُّ ُمَناَكَحتُ ُهمأ ِعنأَد مجَِ

: ُل ِمنأ َذاَبِئِحِهمأ َكَسائِ  َوََل َمنأ آاَبُؤُهمأ َكأ ِلِمنَي؟ َأمأ َِلُمأ اْلأ بأِح لِلأُمسأ ُعُهمأ ِمنأ الذ  ِر فَ َهلأ لِلأُمنأِكرِيَن َعَليأِهمأ َمن أ
ِلِمنَي.  ِبََلِد الأُمسأ

ُ َعنأهُ   :فََأَجاَب َرِضَي اَّلل 
ُهوِد َوالن َصاَرى ِف َهَذا الز َماِن َوََل حُيَّرَِم َذْبأَُهمأ َأنأ يُ نأِكَر َعَلى َأَحٍد َأَكَل ِمنأ َذبِيَحِة الأي َ  لَيأَس ِْلََحدٍ 
ِلِمنيَ  أََلِة ِفيَها  ،َذِلَك فَ ُهَو َجاِهٌل ُُمأِطئٌ  َوَمنأ َأنأَكرَ  ،لِلأُمسأ َل َهِذِه الأَمسأ ِلِمنَي فَِإن  َأصأ َاِع الأُمسأ مجأ ُُمَاِلٌف ْلِِ

ِلِمنيَ  َ ُعَلَماِء الأُمسأ ُهوٌر َبنيأ ِة َوِإيَضاِح  ،نَِزاٌع َمشأ ُج  نأَكاُر إَل  بِبَ َياِن اُلأ ِتَهاِد ََل َيُسوُغ ِفيَها اْلأِ َوَمَساِئُل اَِلجأ
نأَكا َتِنُد إىَل الأَمَحج ِة: ََل اْلأِ َواءِ  ُر الأُمَجر ُد الأُمسأ َهأ ِل َواْلأ َهأ ِل اجلأ ِليِد؛ فَِإن  َهَذا ِفعأُل َأهأ َكيأَف   ،حَمأِض الت  قأ

ا ُُمَاِلٌف ِلَما ُعِلَم ِمنأ ُسن ِة َرسُ  ٌل َضِعيٌف ِجدًّ َلُه قَ وأ ِرمِي َذِلَك ِف َهَذا الز َماِن َوقَ ب أ ُل بَِتحأ ل ى صَ -وِل اَّللِ  َوالأَقوأ
ُ َعَليأِه َوَسل مَ  َساِن َوَذِلَك ِْلَن  الأُمنأ  -اَّلل  َحاِبِه َوالت اِبِعنَي َِلُمأ ِبِِحأ  ِكَر ِِلََذا ََل خَيأُرُج َعنأ َوِلَما ُعِلَم ِمنأ َحاِل َأصأ
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 ِ َلنيأ ِل الأِكَتابِ . إم ا أَ قَ وأ يَ ُقوُل َذِلَك َمنأ يَ ُقولُُه ِمنأ الر اِفَضِة.  " ُمطأَلق ا َكَمانأ َيُكوَن ِم نأ حُيَّرُِم "َذاَبِئَح َأهأ
َواِل َأَحٍد ِمنأ َأِئم ِة الأمُ  . َوَهَذا لَيأَس ِمنأ َأق أ َل َذاَبِئِحِهمأ ِلِمنَي َوَهُؤََلِء حُيَرُِّموَن ِنَكاَح ِنَسائِِهمأ َوَأكأ سأ

َباِعِهمأ.  َواِل َأت أ َيا َوََل ِمنأ َأق أ ُهورِيَن اِبلأُفت أ  الأَمشأ
لٌّ َلك ْم } القرآنه  لصريحه  ه معارض  ْلنا خ: الشي لا َلك م  الطايِهَبات  َوَطَعام  الاذهيَن أ وت وا اْلكهَتاَب حه اْليَ ْوَم أ حه

لٌّ َل ْم َواْلم ْحَصَنات  مهَن اْلم ْؤمهَناته َواْلم ْحَصَنات  مهَن الاذهيَن أ وت وا اْلكهَتابَ   واملراد   [،5]املائدة: {َوَطَعام ك ْم حه
 .ابئح  هو الذا  الكتابه  أهله  بطعامه 

َواِل َأت أَباعِ القارئ:  َيا َوََل ِمنأ َأق أ ُهورِيَن اِبلأُفت أ ِلِمنَي الأَمشأ َواِل َأَحٍد ِمنأ َأِئم ِة الأُمسأ . َوَهَذا لَيأَس ِمنأ َأق أ َوُهَو ِهمأ
َاِع الأَقِدمِي فَِإن  اَّلل َ تَ َعاىَل قَاَل ِف ِكَتاِبِه:  }َوَطَعاُم ال ِذيَن أُوُتوا الأِكَتاَب َخطٌَأ ُُمَاِلٌف لِلأِكَتاِب َوالسُّن ِة َواْلأِمجأ
َصَناُت مِ  ِمَناِت َوالأُمحأ َصَناُت ِمَن الأُمؤأ َن ال ِذيَن ُأوتُوا الأِكَتاَب ِمنأ ِحلي َلُكمأ َوَطَعاُمُكمأ ِحلي َِلُمأ َوالأُمحأ

ِلِه:  [،5]املائدة: قَ بأِلُكمأ{ يَُة ُمَعاَرَضٌة ِبَقوأ ِمن {فَِإنأ ِقيَل َهِذِه اآلأ رَِكاِت َحَّت  يُ ؤأ  }َوََل تَ نأِكُحوا الأُمشأ
ِلِه تَ َعاىَل:  [،221]البقرة:   :َواُب ِمنأ َثََلثَِة َأوأُجهٍ ِقيَل اجلأَ  [،10]املمتحنة:ِسُكوا ِبِعَصِم الأَكَواِفِر{ }َوََل َتُأ َوِبَقوأ
رأِك الأُمقَ  :َأَحُدَها ُخُلوَن ِف الشِّ َا َيدأ ُل الأِكَتاِب؛ َوِإَّن  ُخُل ِفيِه َأهأ رأَك الأُمطأَلَق ِف الأُقرأآِن ََل َيدأ ي ِد قَاَل َأن  الشِّ
لِ تَ َعاىَل:  رِِكنَي{ }َلَأ َيُكِن ال ِذيَن َكَفُروا ِمنأ َأهأ ِل  [،1]البينة: الأِكَتاِب َوالأُمشأ م ا َغريأَ َأهأ رِِكنَي ِقسأ َفَجَعَل الأُمشأ

رَُكوا{الأِكَتاِب َوقَاَل تَ َعاىَل:   }إن  ال ِذيَن آَمُنوا َوال ِذيَن َهاُدوا َوالص ابِِئنَي َوالن َصاَرى َوالأَمُجوَس َوال ِذيَن َأشأ
َُهمأ. فََأم ا ُدُخوُِلُمأ ِف ا[، 17]اُلج: َما َغريأ ِلِه تَ َعاىَل: َفَجَعَلُهمأ ِقسأ َباَْنُمأ لأُمَقي ِد َفِفي قَ وأ َباَرُهمأ َورُهأ }اَّت َُذوا َأحأ

ا ََل إَلَه إَل  هُ  ا َأرأاَباب  ِمنأ ُدوِن اَّللِ  َوالأَمِسيَح ابأَن َمرأمَيَ َوَما ُأِمُروا إَل  لِي َعأُبُدوا إَِل ا َواِحد  َو ُسبأَحانَُه َعم 
رُِكوَن{  َل ِديِنِهمأ ال ِذي َأن أَزَل اَّلل ُ ِبِه الأُكُتَب فَ وَ  [،31]التوبة:ُيشأ رُِكوَن. َوَسَبُب َهَذا َأن  َأصأ ُمأ ُمشأ َصَفُهمأ ِبَِْن 

ََل }َوَما َأرأَسلأَنا ِمنأ قَ بأِلَك ِمنأ َرُسوٍل إَل  نُوِحي إلَيأِه َأن ُه َوَأرأَسَل ِبِه الرُُّسَل لَيأَس ِفيِه ِشرأٌك َكَما قَاَل تَ َعاىَل: 
َألأ َمنأ َأرأَسلأَنا ِمنأ قَ بأِلَك ِمنأ ُرُسِلَنا َأَجَعلأَنا ِمنأ ُدوِن َوقَاَل تَ َعاىَل:  [،25]اْلنبياء: إَلَه إَل  َأََّن فَاعأُبُدوِن{ }َواسأ

َتِنُبوا }َوَلَقدأ بَ َعث أَنا ِف ُكلِّ ُأم ٍة َوقَاَل:  [،45]الزخرف: الر محأَِن آِِلَة  يُ عأَبُدوَن{ َرُسوَل  َأِن ُاعأُبُدوا اَّلل َ َواجأ
ُ ُسلأطَاَّن  َفَصاَر ِفيِهمأ  [،36]النحل: الط اُغوَت{ رأِك َما َلَأ يُ نَ زِّلأ ِبِه اَّلل  ُوا فَاب أَتَدُعوا ِمنأ الشِّ ُلوا َوَغري  َوَلِكن  ُهمأ َبد 

لِ  لُُه تَ َعاىَل:  ِشرأٌك اِبعأِتَباِر َما اب أَتَدُعوا؛ ََل اِبعأِتَباِر َأصأ }َوََل َتُأِسُكوا ِبِعَصِم الأَكَواِفِر{ الدِّيِن. َوقَ وأ
رَِكاٍت؛ ََل  [،10]املمتحنة: ِلِمنَي َوُأولَِئَك ُكن  ُمشأ يت ُكن  ِف ِعَصِم الأُمسأ ُهَو تَ عأرِيُف الأَكَواِفِر الأَمعأُروفَاِت الَل 

ِل َمك َة َوََنأِوَها.  ِكَتابِي اٍت ِمنأ َأهأ



يخ عبدالّرحمن بن ناصر البّراك  هـ 1440
ّ

 مؤسسة وقف الش

 

 11 اللجنة العلمية | إعداد
 

ُه الث اِن و  رَِكاِت" و " :الأَوجأ َظ "الأُمشأ َر َأن  َلفأ الأَكَواِفِر" يَ ُعمُّ الأِكَتابِي اِت: َفآيَُة الأَماِئَدِة َخاص ٌة َوِهَي إَذا ُقدِّ
َتِحَنِة اِبّتَِفاِق الأُعلَ  َرٌة نَ َزَلتأ بَ عأَد ُسورَِة الأبَ َقَرِة َوالأُممأ َِديِث: ُمَتَأخِّ الأَماِئَدُة ِمنأ آِخِر الأُقرأآِن )َماِء َكَما ِف اُلأ

ِم اِبّتَِفاِق ُعَلَماِء  (نُ ُزوَل  فََأِحلُّوا َحََلَِلَا َوَحّرُِموا َحَراَمَها َقدِّ ُر يَ قأِضي َعَلى الأَعامِّ الأُمت َ َاصُّ الأُمَتَأخِّ َواْلأ
ِلِمنيَ  ُهوَر يَ ُقولُونَ  ،الأُمسأ ُمأ . َلِكن  اجلأ ِصيِص َلَأ َترِدأ اِبلل فأِظ الأَعامِّ َ َأن  ُصورََة الت خأ ٌر َلُه. فَ ت ََبني  : إن ُه ُمَفسِّ

  ُنِسَخ بَ عأَد َأنأ ُشرَِّع.َوطَائَِفٌة يَ ُقوُلوَن: إن  َذِلكَ 
ُه الث اِلثُ  ِ َحر َم ذَ  :الأَوجأ ِ فََأَحُد الن ص نيأ ِ َخاص نيأ َنا الن ص نيأ َخُر َأَحل ُهَما. إَذا فَ َرضأ اَبِئَحُهمأ َوِنَكاَحُهمأ َواآلأ

 ِ َهنيأ ِدميُُه ِلَوجأ   :فَالن صُّ الأُمَحلُِّل َِلَُما ُهَنا َيَُِب تَ قأ
ِم.  :َأَحُدُُهَا َرُة اِبّتَِفاِق الأُعَلَماِء فَ َتُكوُن ََّنِسَخة  لِلن صِّ الأُمتَ َقدِّ َوََل يُ َقاُل إن  َأن  ُسورََة الأَماِئَدِة ِهَي الأُمَتَأخِّ

ِرمِي َلَأ َيُكنأ ِبِ  ِ؛ ِْلَن  ِفعأَل َذِلَك قَ بأَل الت حأ ِم َمر َتنيأ ٌخ لِلأُحكأ لأ َكاَن ِلَعَدِم بَ  ،َشرأِعيٍّ َحل َل َذِلكَ  طَابٍ َهَذا َنسأ
ِرميِ  تِ  ،الت حأ َتَدُأ ََل َيُكوُن َنسأخ ا َِلسأ ِرمُي الأُمب أ ِنأزِيِر َوََنأِو َذِلَك. َوالت حأ ِل اْلأ ِر َوَأكأ َمأ صأَحاِب مبَنأزَِلِة ُشرأِب اْلأ

ِم الأِفعألِ  َباِع وَُكلِّ ِلُكلِّ ِذي ََّنٍب ِمنأ ال -َصل ى اَّلل ُ َعَليأِه َوَسل مَ -َوِِلََذا َلَأ َيُكنأ ََتأِرمُي الن ِبِّ  ،ُحكأ  ِذي سِّ
لُُه تَ َعاىَل: ، ُِمأَلٍب ِمنأ الط ريأِ  طَاِعٍم  }ُقلأ ََل َأِجُد ِف َما ُأوِحَي إَل  حُمَر م ا َعَلىََّنِسخ ا ِلَما َدل  َعَليأِه قَ وأ

 [145]اْلنعام: َيطأَعُمُه{
يََة نَ َفتأ ََتأِرمَي َما ِمنأ َأن  اَّلل َ َعز  َوَجل  َلَأ حُيَّرِمأ قَ بأَل نُ ُزوِل  َناَف الث ََلثََة؛ فَِإن  َهِذِه اآلأ َصأ يَِة إَل  َهِذِه اْلأ اآلأ

يَةِ  و ا ََل  َوَلَأ يَ ث أُبتأ ََتأِليلُ  ،ِسَوى الث ََلثَِة إىَل ِحنِي نُ ُزوِل َهِذِه اآلأ َما ِسَوى َذِلَك؛ َبلأ َكاَن َما ِسَوى َذِلَك َعفأ
ُنوِن. وََكَماََتأِليَل ِفيِه َوََل ََتأ  َِديِث الأَمعأُروِف  ِرمَي َكِفعأِل الص ِبِّ َوالأَمجأ َََلُل َما َحل َلُه اَّلل ُ ِف ِكَتاِبِه )ِف اُلأ اُلأ

ََراُم َما َحر َمُه اَّلل ُ ِف ِكَتاِبِه َوَما َسَكَت َعنأُه فَ ُهَو ِم ا َعَفا َعنأهُ  َن الأَفاِرِسيِّ َوَهَذا حَمأُفوٌظ َعنأ َسلأَما (َواُلأ
ُقوف ا َعَليأِه َأوأ َمرأُفوع ا إىَل الن ِبِّ  . َوَيُدلُّ َعَلى َذِلَك َأن ُه قَاَل ِف ُسورَِة الأَماِئَدِة: -َصل ى اَّلل ُ َعَليأِه َوَسل مَ -َموأ

َم ُأِحل  َلُكُم الط يَِّباُت{ َاِع [، 5]املائدة: }الأيَ وأ َم َوُسورَُة الأَماِئَدِة َمَدنِي ٌة اِبْلأِمجأ َبَ َأن ُه َأَحل َها َذِلَك الأيَ وأ فََأخأ
َة وَ  َاِع. فَ ُعِلَم َأن  ََتأِليَل الط يَِّباِت َكاَن اِبلأَمِديَنِة ََل مبَك  َن أَعاِم َمكِّي ٌة اِبْلأِمجأ لُُه تَ َعاىَل: َوُسورَُة اْلأ أَُلوَنكَ قَ وأ  }َيسأ

}َوَطَعاُم ال ِذيَن ُأوُتوا الأِكَتاَب ِحلي َلُكمأ َوقَاَل تَ َعاىَل:  [،4:]املائدة َماَذا ُأِحل  َِلُمأ ُقلأ ُأِحل  َلُكُم الط يَِّباُت{
و ا َعَلى َل َذِلَك َكاَن إم  بإىَل آِخِرَها. فَ ثَ َبَت ِنَكاُح الأِكَتابِي اِت َوقِ [، 5]املائدة: َوَطَعاُمُكمأ ِحلي َِلُمأ{ ا َعفأ

ٌء.  َها َشيأ  الص ِحيِح َوِإم ا حُمَر م ا ثُ  ُنِسَخ. َيُدلُّ َعَليأِه َأن  آيََة الأَماِئَدِة َلَأ يَ نأَسخأ
ُه الث اِن  َاِع َوالأَكََلُم ِف ِنَسائِِهمأ  :الأَوجأ ِل الأِكَتاِب اِبلأِكَتاِب َوالسُّن ِة َواْلأِمجأ َأن ُه َقدأ ثَ َبَت ِحلُّ طََعاِم َأهأ

َخِر؛ َوِحلُّ َأطأِعَمِتِهمأ لَيأَس َلُه ُمعَ  . اِرٌض أَ َكالأَكََلِم ِف َذاَبِئِحِهمأ فَِإَذا ثَ َبَت ِحلُّ َأَحِدُِهَا ثَ َبَت ِحلُّ اآلأ صأَل 
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ُمأ َوَيُدلُّ َعَلى َذِلَك َأن  ُحَذي أَفَة بأَن الأَيَماِن تَ َزو َج يَ ُهوِدي ة  َوَلَأ يُ نأِكرأ َعَليأِه َأَحٌد ِمنأ الص َحابَ  ِة َفَدل  َعَلى َأْن 
 َكانُوا جُمأَتِمِعنَي َعَلى َجَواِز َذِلَك.

لُُه تَ َعاىَل:  ُُبوبِ [، 5]املائدة:  ُأوُتوا الأِكَتاَب ِحلي َلُكمأ{}َوَطَعاُم ال ِذينَ فَِإنأ ِقيَل قَ وأ . حَمأُموٌل َعَلى الأَفَواِكِه َواُلأ
رِِكنَي َوالأَمُجوِس فَ َليأَس ِف . "َأَحُدَهاِقيَل: َهَذا َخطٌَأ ِلُوُجوهٍ  ل الأِكَتاِب َوالأُمشأ " َأن  َهِذِه ُمَباَحٌة ِمنأ َأهأ

ِل الأِكَتاِب فَ ََّتأِصيِصَها ِبَِ  َتِضي َأن ُه َصاَر َطَعام ا ِبِفعأِلِهمأ َوَهَذا اِئَدٌة. "الث اِن هأ " َأن  إَضاَفَة الط َعاِم إلَيأِهمأ يَ قأ
. فََأم ا الأَفَواِكُه فَِإن  اَّلل َ َخَلَقَها مَ  اَبِئِح ال يِت َصاَرتأ ُلَأم ا ِبذََكاِْتِمأ َتَحقُّ ِف الذ  َا ُيسأ  َطَعام ا رأ طأُعوَمة  َلَأ َتصِ إَّن 

. "الث اِلثُ   " َأن ُه قَ َرَن ِحل  الط َعاِم ْبِلِّ النَِّساِء َوَأاَبَح َطَعاَمَنا َِلُمأ َكَما َأاَبَح َطَعاَمُهمأ لََنا. َوَمعأُلومٌ ِبِفعأِل آَدِميٍّ
رِِكنَي َفَكَذِلَك حُ  ِل الأِكَتاِب ُدوَن الأُمشأ َم النَِّساِء ُُمأَتصي ِبَِهأ بِّ ََل خَيأ َأن  ُحكأ ُم الط َعاِم. َوالأَفاِكَهِة َواُلَأ َتصُّ كأ

َظ "الط َعامِ  ِل الأِكَتاِب. "الر اِبُع" َأن  َلفأ َم َوََنأَوُه َأق أَوى ِمنأ تَ َناُوِلِه لِلأَفاِكَهِة فَ َيِجُب ِبَِهأ " َعامي. َوتَ َناُولُُه الل حأ
لُُه تَ َعاىَل: إق أَراُر الل فأِظ َعَلى ُعُموِمِه؛ ََل ِسي مَ  َوََنأُن ََيُوُز [، 5]املائدة: }َوَطَعاُمُكمأ ِحلي َِلُمأ{ا َوَقدأ ُقِرَن ِبِه قَ وأ

يَع َأن أَواِع َطَعاِمِهمأ. َوأَ  يأض ا فَ َقدأ ثَ َبَت ِف لََنا َأنأ نُطأِعَمُهمأ ُكل  َأن أَواِع َطَعاِمَنا َفَكَذِلَك حيَِلُّ لََنا َأنأ َنَأُكَل مجَِ
َحاِح؛ بَ  َتِفيضِ الصِّ ِل الأُمسأ  لأ اِبلن  قأ

ا ، بل إما رعيا الشا  بحَ م ّل يذحبون الذا هم كما هو اآلن اجلاري أنا طعامه  َتريَ  نا ما يوجد   إذا علمْ إّلا الشيخ: 
ه إذا مل كل    هذا ّل حيل  وّل من املسلم، والكالم   ذلك، فإنا  وما أشبهَ  جاجه الدا  أو بهَسلِه عنقه  الكهرابئيِه  عقه ابلصا 
هذا من  أنا  ةه لنا حبجا  ّل َتل   وا هم امليتةَ لنا، إذا أكل   مل َتلا  حري، وإذا أكلوا امليتةَ للتا  هم سبب  بذابئحه  يقمْ 

 هم.طعامه 
 حري أو اّلحتياط؟والتا  ابملنعه  هل يقال   القارئ:
 حريابلتا  نقول   رعيا بح الشا حبونم الذا ه ّل يذنا أنا ما علمْ  الشيخ:
 م لكن يشتهر  هو ما هناك شيء ي علَ  القارئ:
يضربونه ضراًب  ور  ، الثا أسه الرا  بضربه  م يذحبون البهيمةَ اس أنا النا  عندَ  ّل، ما هو بيحسب، مشهور   الشيخ:

 ؟ورَ مت الص  دْ ، ما شاهفهو وقيذ  
 بلى القارئ:
 .جاجه الدا  ون عنقَ جاج يسل  ه ِف الدا شوا وذكروا أشياء أنا ِف ]هناك[ َّنس اتبعوا وفتا  الشيخ:
َظ "الط َعامِ  القارئ: َم َوََنأَوُه َأق أَوى ِمنأ تَ َناُوِلِه لِلأَفاِكَهِة فَ َيِجُب إق أَرارُ  ""الر اِبُع" َأن  َلفأ  َعامي. َوتَ َناُوُلُه الل حأ

لُُه تَ َعاىَل: الل فأِظ َعَلى ُعُمومِ  َأنأ َوََنأُن ََيُوُز لََنا [، 5]املائدة: }َوَطَعاُمُكمأ ِحلي َِلُمأ{ِه؛ ََل ِسي َما َوَقدأ ُقِرَن ِبِه قَ وأ
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يَع َأن أَواِع َطَعاِمِهمأ. َوَأيأض ا فَ َقدأ  َحاِح؛ نُطأِعَمُهمأ ُكل  َأن أَواِع َطَعاِمَنا َفَكَذِلَك حيَِلُّ لََنا َأنأ َنَأُكَل مجَِ  ثَ َبَت ِف الصِّ
َتِفيضِ  ِل الأُمسأ ِوي ة  َأَهَدتأ َلُه الأ  -َصل ى اَّلل ُ َعَليأِه َوَسل مَ -َأن  الن ِب   َبلأ اِبلن  قأ ي َُهوِدي ُة َعاَم َخيأَبَ َشاة  َمشأ

َمة  ثُ  قَاَل: َها لُقأ َوَلوأََل َأن  َذاَبِئَحُهمأ َحََلٌل َلَما تَ َناَوَل ِمنأ تِلأَك  (َُّتأِبُِن َأن  ِفيَها ُسًّاإن  َهِذِه ) فََأَكَل ِمن أ
ُمأ َلم ا ِة. َوثَ َبَت ِف الص ِحيِح: "الش ا ٌم قَاَل قُ لأتُ َأْن  ا َخيأَبَ َأَخَذ بَ عأَض الص َحابَِة ِجَرااب  ِفيِه َشحأ ََل  َغَزوأ

َم ِمنأ َهَذا َأَحد ا فَالأتَ َفتُّ  . "َحُك َوَلَأ يُ نأِكرأ َعَليأهِ َيضأ  -َصل ى اَّلل ُ َعَليأِه َوَسل مَ -فَِإَذا َرُسوُل اَّللِ   ُأطأِعُم الأيَ وأ
َتَدل   َرأِب قَ بأَل َوَهَذا ِم ا اسأ ِل اُلأ ِلِمنَي ِمنأ َطَعاِم َأهأ ِل َجيأِش الأُمسأ َمِة. َوَأيأض ا ِبِه الأُعَلَماُء َعَلى َجَواِز َأكأ الأِقسأ

ُ َعَليأِه َوَسل مَ -َرُسوَل اَّللِ  "فَِإن   َوَة يَ ُهوِديٍّ إىَل ُخبأ  -َصل ى اَّلل  َماُم  .ِز َشِعرٍي َوِإَهاَلٍة َسِنَخةٍ َأَجاَب َدعأ َرَواُه اْلأِ
َهاَلةُ َأمحأَدُ  ِعَيِتِهمأ ال يِت . و "اْلأِ ِن َوََنأِوِه ال ِذي َيُكوُن ِف َأوأ بِيَحِة ِمنأ الس مأ " ِمنأ الأَوَدِك ال ِذي َيُكوُن ِمنأ الذ 

َوَقدأ ثَ َبَت  ،يهمأ َكَأَواِن الأَمُجوِس َوََنأِوِهمأ َيطأُبُخوَن ِفيَها ِف الأَعاَدِة َوَلوأ َكاَنتأ َذاَبِئُحُهمأ حُمَر َمة  َلَكاَنتأ َأَوانِ 
ُ َعَليأِه َوَسل مَ -َعنأ الن ِبِّ  ِعَيِتِهمأ " -َصل ى اَّلل  ِل ِف َأوأ َكأ  . " َحَّت  رَخ َص َأنأ يُ غأَسلَ َأن ُه َْنَى َعنأ اْلأ

َحاَب َرُسوِل اَّللِ   َفاَض َأن  َأصأ ت َ ُ َعَليأِه َوَسل مَ  َصل ى-َوَأيأض ا فَ َقدأ اسأ َر  -اَّلل  َلم ا فَ َتُحوا الش اَم َوالأِعَراَق َوِمصأ
تَ نَ ُعوا ِمنأ َذاَبِئِح الأَمُجوسِ  َا امأ ل الأِكَتاِب الأيَ ُهوِد َوالن َصاَرى َوِإَّن  . َوَوَقَع ِف َكانُوا َيَأُكُلوَن ِمنأ َذاَبِئَح َأهأ

ِ الأَمُجوِس ِمنأ النَِّزاِع َما هُ  ِلِمنيَ ُجْبأ َ الأُمسأ َ حَيأَتاُج إىَل اْلأ  ،َو َمعأُروٌف َبنيأ  ن أَفَحِة. ِْلَن  اجلأُْبأ
 ةه.نْ َفحا اْْل الشيخ: 
نْ َفَحةه القارئ:   اإْله
 شديدها ابلتا أظن  الشيخ: 
َ الأُعَلَماِء. فَأَبُو َحِنيَفَة القارئ:  َتِة ِنَزاٌع َمعأُروٌف َبنيأ يَ ُقوُل ِبَطَهاَرِْتَا َوَماِلٌك َوالش اِفِعيُّ َوِف إن أَفَحِة الأَمي أ

 ِرَوايَ َتاِن. يَ ُقوََلِن بَِنَجاَسِتَها َوَعنأ َأمحأَدَ 
 فصلٌ 

 خْيًا للا   ، جزاكَ كَ حسب   الشيخ:
 ريناملفسِه  أكثره  ِف قوله  ة  " وهي مدنيا القدره " سورة  : قالَ  القرطبِه  عندَ ، القدره  سورة  طالب: 
 .كَ صوتَ  ارفعْ  ،القرطب   يقول  ، ّلحظْ الشيخ: 
 . وحكى املاوردي  علب  ه الثا ذكرَ ، ريناملفسِه  أكثره  ِف قوله  ة  " وهي مدنيا القدره " سورة  : قالَ  القرطبِه  عندَ طالب: 

 تْ نزلَ  سورة   ل  ا أوا أنا  الواقدي   . وذكرَ اس  عبا  قويل ابنه  وأحده  اكه حا الضا  ِف قوله  ة  : وهي مدنيا ت  ه. قلْ عكسَ 
 انتهى .آايت   . وهي مخس  ابملدينةه 
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 .ةَ ِف مكا  ما لا ذكر   القدره  كما ذكرت ه لكم، ليلة    ة  ا مدنيا ن عندي أنا كأّل، هذا   الشيخ:
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 (ةُ اُلكمي   رقُ )الطُّ  
حمم ٍد وعلى آِلِه وصحِبِه أمجعنَي،  اعلى نبيِّن وابركَ  مَ وسل   ى هللاُ وصل  اُلمُد هلِل ربِّ العاملنَي، القارئ: 

ِف  ةِ ِف "الطُّرِق اُلكمي   -رمَحُه هللُا تعاىل-قاَل ابُن القيِِّم  .ملسلمنيَ والدينا وانا و لنا ولشيخِ  اغفرأ  هم  الل  
 ":ةِ رعي  الش   ياسةِ السِّ 

َتِعنَي ِف  ٍر َأنأ َيسأ َمأَثِل، َوِإنأ َكاَوِِلََذا َيَُِب َعَلى ُكلِّ َوِلِّ َأمأ َمأَثِل فَاْلأ ِل، َواْلأ ِق َوالأَعدأ دأ ِل الصِّ َن ِفيِه ِوََليَِتِه ِبَِهأ
َ يُ َؤيُِّد َهَذا َكِذٌب َوُفُجوٌر، فَ  يَن اِبلر ُجِل الأَفاِجرِ إن  اَّلل   .اٍم ََل َخََلَق َِلُمأ ِبَِق أوَ وَ ، الدِّ

َد رَُجَل  َعَلى ِعَصابٍَة، َوُهَو َيَُِد ِف تِلأَك الأِعَصابَِة َمنأ ُهَو َأرأَضى َّلِلِ  َمنأ قَ ل  : "-َرِضَي اَّلل ُ َعنأهُ -قَاَل ُعَمُر 
َ َوَرُسو  ِمِننيَ ِمنأُه، فَ َقدأ َخاَن اَّلل   ".َلُه َومَجَاَعَة الأُمؤأ

َيأ  ريأ ِن، َوَقدأ َكاَن ِن، َوَدفأُع َشرِّ الش ر يأ َوالأَغاِلُب: َأن ُه ََل يُوَجُد الأَكاِمُل ِف َذِلَك، فَ َيِجُب ََتَرِّي َخريأِ اْلَأ
ُهمأ -الص َحابَُة  َرُحوَن اِبنأِتَصاِر الرُّوِم َوالن َصاَرى َعَلى الأَمُجوِس ُعب اِد الن اِر؛ ِْلَن   -َرِضَي اَّلل ُ َعن أ يَ فأ

يُق الن َصاَرى َأق أَرُب إلَيأِهمأ ِمنأ ُأولَِئكَ  دِّ َر، َوُهَو  -يأِه الس ََلمُ َعلَ -، وََكاَن يُوُسُف الصِّ َن ِمصأ ََّنئِب ا ِلِفرأَعوأ
مأَكا ميَاِن ْبََسِب اْلأِ ِل َما َقَدَر َعَليأِه، َوَدَعا إىَل اْلأِ ريأِ َوالأَعدأ رُِكوَن، َوفَ َعَل ِمنأ اْلَأ ُمُه ُمشأ  ِن.َوقَ وأ

 :َفصألٌ 
َلق ى ِمنأ اْلأَ  َتِفيُدُه الأُمتَ َولِّ اِبلأِوََليَِة: يَ ت َ لأَفاِظ إَذا ُعِرَف َهَذا فَ ُعُموُم الأِوََلاَيِت َوُخُصوُصَها، َوَما َيسأ

َواِل َوالأُعرأِف، َولَيأَس ِلَذِلَك َحدي ِف الش رأِع، فَ َقدأ َيدأ  َحأ َزأِمَنِة  اِف بَ عأضِ -ُخُل ِف ِوََليَِة الأَقَضاِء َواْلأ ْلأ
َمأِكَنةِ  َبُة، َوِوََليَُة الأَمالِ  -َواْلأ سأ ِس، وََكَذِلَك اُلِأ َرأِب ِف زََماٍن َوَمَكاٍن آَخَر، َواِبلأَعكأ ُخُل ِف ِوََليَِة اُلأ ، َما َيدأ

ِل ِوََلاَيٌت ِديِني ٌة، َوَمَناِصُب َشرأِعي ٌة، َفَمنأ  َصأ يُع َهِذِه الأِوََلاَيِت ِف اْلأ َعَدَل ِف ِوََلَيٍة ِمنأ َهِذِه  َومجَِ
َب أَراِر الأ  مأَكاِن، فَ ُهَو ِمنأ اْلأ ٍل، َوَأطَاَع اَّلل َ َوَرُسوَلُه ْبََسِب اْلأِ َعاِدِلنَي، َوَمنأ الأِوََلاَيِت، َوَساَسَها ِبِعلأٍم َوَعدأ

ٍل َوظُلأٍم، فَ ُهَو ِمنأ الظ اِلِمنَي الأُمعأَتِديَن، وَ  َوِإن  الأُفج اَر َلِفي *  }ِإن  اْلَب أَراَر َلِفي نَِعيمٍ  َحَكَم ِفيَها جبَهأ
  [13-12:]اَلنفطارَجِحيٍم{ 

رِي ِة َوَما َجاَوَرَها: ََّتأَتصُّ ِبِِ  َزأِمَنِة، ِف الأِبََلِد الش اِمي ِة َوالأِمصأ َرأِب ِف َهِذِه اْلأ ُُدوِد: ِمنأ َفِوََليَُة اُلأ قَاَمِة اُلأ
ُم ِف َدَعاَوى الت َُّهِم ال يِت لَيأَس فِ  ُكأ ُخُل ِفيَها اُلأ َلأِد، َوَيدأ َراٌر، َكَما الأَقتأِل، َوالأَقطأِع، َواجلأ يَها ُشُهوٌد َوََل إق أ

َعاَوى ال يِت تَ َتَضم ُن إث أَباَت اُلأُ  َم ََّتأَتصُّ ِوََليَُة الأَقَضاِء مبَا ِفيِه ِكَتاٌب َوُشُهوٌد َوِإق أَراٌر، ِمنأ الد  ُكأ ُقوِق َواُلأ
َواِل ا َمأ َبأَضاِع َواْلأ ل يِت لَيأَس َِلَا َوِلي ُمَعني ٌ، َوالن َظِر ِف َحاِل نُظ اِر الأُوُقوِف، ِبِِيَصاِِلَا إىَل َأرأاَبِّبَا، َوالن َظِر ِف اْلأ

ِصَياِء الأيَ َتاَمى، َوَغريأِ َذِلَك.  َوَأوأ
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َرى َوِف ِبََلدٍ  َا ُهَو ُمنَ فٌِّذ لِ  -َكِبََلِد الأَغرأبِ   - ُأخأ ٍء، إَّن  ٌم ِف َشيأ َرأِب َمَع الأَقاِضي ُحكأ َما َيَأُمُر لَيأَس ِلَواِل اُلأ
 ِبِه ُمتَ َولِّ الأَقَضاِء.

ُي َعنأ الأُمنأَكِر ِفيَما لَيأَس ِمنأ َخَصائِ  َمأُر اِبلأَمعأُروِف َوالن  هأ َبِة: َفَخاص تُ َها اْلأ سأ ِص الأُوََلِة َوَأم ا ِوََليَُة اُلِأ
سأ  يَواِن َوََنأِوِهمأ، فَ َعَلى ُمتَ َولِّ اُلِأ ِل الدِّ ِس ِف َمَواِقيِتَها، َوالأُقَضاِة، َوَأهأ َمأ َبِة َأنأ َيَأُمَر الأَعام َة اِبلص َلَواِت اْلأ

َِئم َة َوالأ  ِِه، َويَ تَ َعاَهُد اْلأ َبأِس، َوَأم ا الأَقتأُل: فَِإىَل َغريأ ِننَي، َفَمنأ فَ ر َط َويُ َعاِقَب َمنأ َلَأ ُيَصلِّ اِبلض رأِب َواُلأ ُمَؤذِّ
ُهمأ ِفيَما َيَُِب َعلَ  تَ َعاَن ِفيَما يَ عأَجُز َعنأُه ِبَواِل ِمن أ ُروِع َألأَزَمُه ِبِه، َواسأ ُم ِة َوَخَرَج َعنأ الأَمشأ يأِه ِمنأ ُحُقوِق اْلأ

َرأِب َوالأَقاِضي.  اُلأ
ُُموِر ِبِِلأَزاِم الر ِعي ِة ِبِِقَاَمِة الص   ءٍ َواعأِتَناُء ُوََلِة اْلأ   ََلِة َأَهمُّ ِمنأ ُكلِّ َشيأ

ه من ن دونَ اْلعلى أو مَ  اْلمره  هم من ويلِه ون أوامرَ ذين يتلقا ي الا والعسكريِه  مثل الش َرطه  وايل احلربه الشيخ: 
 .هم وايل احلسبةه  ، هؤّلءه ابملعروفه  اْلمره  هيئة   هو اليئة   ه، ووايل احلربه ابه نوا 
 

ٍء، القارئ:  ُُموِر ِبِِلأَزاِم الر ِعي ِة ِبِِقَاَمِة الص ََلِة َأَهمُّ ِمنأ ُكلِّ َشيأ يِن، َوَأَساُسُه َواعأِتَناُء ُوََلِة اْلأ َا ِعَماُد الدِّ فَِإْن 
َط اِب َوقَاِعَدتُُه، وَ  اِلِه: " -َرِضَي اَّلل ُ َعنأهُ -َكاَن ُعَمُر بأُن اْلأ ُتُب إىَل ُعم    َأمأرُِكمأ ِعنأِدي الص ََلُة،إن  َأَهم  َيكأ

َعَها َكاَن  َها َحِفَظ ِديَنُه، َوَمنأ َضي   َبِة ِلَما ِسَواَها َأَشدُّ إَضاَعة  َفَمنأ َحِفَظَها َوَحاَفَظ َعَلي أ سأ ". َوَيَأُمُر َواِل اُلِأ
ِح ِف  ِق، َوالنُّصأ دأ ََماَنِة َوالصِّ ََماَعِة َوَأَداِء اْلأ ُُمَعِة َواجلأ َِيانَِة، َوَتطأِفيِف اِبجلأ َهى َعنأ اْلأ َعأَماِل، َويَ ن أ َواِل َواْلأ َق أ اْلأ

َواَل الأَمَكايِيِل َوالأَمَوازِي َناَعاِت َوالأِبَياَعاِت، َويَ تَ َفق ُد َأحأ َياِل َوالأِميَزاِن، َوالأِغشِّ ِف الصِّ َواِل الأِمكأ ِن، َوَأحأ
َطأِعمَ  نَ ُعوَن اْلأ طأََلِق، الصُّن اِع ال ِذيَن َيصأ نَ ُعُهمأ ِمنأ ِصَناَعِة الأُمَحر ِم َعَلى اْلأِ ََلِت، فَ َيمأ َة َوالأَمََلِبَس َواآلأ

َرِيِر لِلّرَِجاِل، َومَيأَنُع ِمنأ اَّتَِّ  ِكَراتِ َكآََلِت الأَمََلِهي، َوثَِياِب اُلأ   اِذ َأن أَواِع الأُمسأ
 ابملوازين وتطفيفه  صل  فينكرونا، ما يتا  ا منكرات  ْلنا ، لوايل احلسبةه  ها اتبعة  كل    يعين هذه اْلمور  الشيخ: 

 ت املسائل  ، صارَ تْ عَ و زِه  ات  الحيا ، هذه الصا تْ عَ و زِه  جارات، ولكن هذه اْلمور  ِف التِه  والغشِه  واملكياله  امليزانه 
 عة.، موزا اآلنَ  ذلك ة وما أشبهَ جارة والبلديا ابْلموال هذه تبع وزارة التِه  قة  املتعلِه 

 
ِد الن اِس َوتَ غأِيريَِها، وَ القارئ:  مَيأَنُع َومَيأَنُع َصاِحَب ُكلِّ ِصَناَعٍة ِمنأ الأِغشِّ ِف ِصَناَعِتِه، َومَيأَنُع ِمنأ إفأَساِد نَ قأ

 نأ َجعأِل الن ُُّقوِد َمتأَجر امِ 
 كلمة    مقدار   حمل ها بياض   نسخة  ، وِف من نسخة   ساقطة   "ِف احلاشية: "متجرًا -اي شيخ- يقول  
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ُ، َبلأ الأَواجِ  َلُمُه إَل  اَّلل  ِخُل َعَلى الن اِس ِمنأ الأَفَساِد َما ََل يَ عأ وَس ؤُ ُب: َأنأ َتُكوَن الن ُُّقوُد رُ فَِإن ُه ِبَذِلَك ُيدأ
َواٍل، يَ ت ِجُر ِّبَا، َوََل يَ ت ِجُر ِفيَها، َوِإَذا َحر َم  ِتََلِط مبَا َأِذَن ِف َأمأ ا ُمِنَع ِمنأ اَِلخأ د  السُّلأطَاُن ِسك ة  َأوأ نَ قأ

 الأُمَعاَمَلِة ِبِه.
نأَكاُر َعَلى َهُؤََلِء الز َغِلي ِة، َوَأرأاَبِب الأِغشِّ ِف الأَمطَاِعِم َوا لأَمَشاِرِب َوالأَمََلِبِس َوُمعأَظُم ِوََليَِتِه َوقَاِعَدُْتَا: اْلأِ

ِتَاُز ِمنأُه، فَ َعلَ َوَغريأِ  ُم ِة، َوالض َرُر ِّبِمأ َعامي ََل ميُأِكُن اَِلحأ ِسُدوَن َمَصاِلَح اْلأ ِمَل َها، فَِإن  َهُؤََلِء يُ فأ يأِه َأَل  يُ هأ
ثَاِلََ َأمأرَ  ُهمأ ُعُقوبَ َتُه، فَِإن  الأَبِلي َة ُهمأ، َوَأنأ يُ َنكَِّل ِّبِمأ َأمأ ِّبِمأ َعِظيَمٌة، َوالأَمَضر َة ِّبِمأ َشاِمَلٌة َوََل مأ، َوََل يَ رأَفُع َعن أ

ََها، ُيضَ  ََواِهَر، َوالأِعطأَر َوالطِّيَب َوَغريأ اِهُئوَن ِبَزغأِلِهمأ ِسي َما َهُؤََلِء الأِكيَماِويِّنَي ال ِذيَن يَ ُغشُّوَن الن ُُّقوَد َواجلأ
، َوَاَّلل ُ تَ َعاىَل َلَأ  ِهمأ َخلأَق اَّللِ  ِدُر الأِعَباُد َأنأ خَيأُلُقوا َكَخلأِقِه، قَاَل تَ َعاىَل َوِغشِّ ئ ا فَ يَ قأ ِفيَما َحَكى  -خَيأُلقأ َشي أ

ُلُقوا َذر ة ، ): -ُت اَّللِ  َوَسََلُمُه َعَليأهِ َصَلَوا-َعنأُه َرُسولُُه  َوَمنأ َأظأَلُم ِم نأ َذَهَب خَيأُلُق َخلأق ا َكَخلأِقي، فَ لأَيخأ
ُلُقوا شَ   .(ِعريَة  فَ لأَيخأ

ُنوَعاُت َوِلَِ  َغريأَ َُمأُلوَقٍة إَل  بِتَ َوسُِّط الن اِس، َوقَاَل  - َوالأَمََلِبِس َوالأَمَساِكنِ َكالط َباِئخِ -َذا َكاَنتأ الأَمصأ
ُحونِ  الأُفلأكِ  ِف  ُذرِّي  تَ ُهمأ  مَحَلأَنا َأَّن   َِلُمأ  َوَآيَةٌ }تَ َعاىَل:  َنا( 41) الأَمشأ  {يَ رأَكُبونَ  َما ِمثأِلهِ  ِمنأ  َِلُمأ  َوَخَلقأ

[ 96-95]الصافات: مأ َوَما تَ عأَمُلوَن{َواَّلل ُ َخَلَقكُ *  }َأتَ عأُبُدوَن َما تَ نأِحُتونَ َوقَاَل تَ َعاىَل:  ،[42-41]يس:

ُلوقَاُت ِمنأ الأَمَعاِدِن َوالن  َباِت َوالد َوابِّ َغريأَ  ُدوٍر لَِبِن آَدَم َأنأ وََكاَنتأ الأَمخأ نَ ُعوَها، َلِكنأ ُيَشبُِّهوَن ِّبَا  َمقأ َيصأ
َا َذَهٌب ُمَشب ٌه. َياِء، فَِإْن  ، َوَهَذا َحِقيَقُة الأِكيمأ  َعَلى َسِبيِل الأِغشِّ

ُخُل ِف الأُمنأَكَراِت: َما َْنَى اَّلل ُ َعنأُه َوَرُسولُُه ِمنأ الأُعُقوِد الأُمَحر َمِة، ِمثأُل ُعُقوِد الرِّاَب،  ، َوَيدأ ِتَياَل  َصِرحي ا َواحأ
َلِة. َوالأُمََلَمَسِة َوالأُمَناَبَذِة، َوال َب َ لأَعِة َوُعُقوِد الأَميأِسِر، َكبُ ُيوِع الأَغَرِر، وََكَحبأِل اُلأ ِش. َوُهَو َأنأ يَزِيَد ِف السِّ ن جأ

ِيَ  لِيِس، وََكَذِلَك َساِئُر اُلأ اب ِة الل ُبوِن، َوَساِئِر َأن أَواِع الت دأ رَِيِة الد  ِل الأُمَحر َمِة َعَلى َمنأ ََل يُرِيُد ِشَراَءَها، َوَتصأ
ِل الّراَِب، َوِهَي َثََلثَُة َأقأَساٍم:   َأكأ

ا. ِحيَأَحُدَها: َما  د  َتَاَها ِمنأُه ِبََِقل  ِمنأ مَثَِنَها نَ قأ َلة  َعَلى َيُكوُن ِمنأ َواِحٍد، َكَما إَذا اَبَعُه ِسلأَعة  بَِنِسيَئٍة، ثُ  اشأ
 الّراَِب.

: ِمثأُل َأنأ ََيأَمَع إىَل الأَقرأِض:  ِ َها: َما َتُكوُن ثُ َنائِي ة . َوِهَي َأنأ َتُكوَن ِمنأ اث أَننيأ ع ا َأوأ إَجارَة  َأوأ ُمَساقَاة  َوِمن أ بَ ي أ
ََل حيَِلُّ َسَلٌف َوبَ يأٌع، َوََل )َأن ُه قَاَل:  -َصل ى اَّلل ُ َعَليأِه َوَسل مَ -َوَقدأ ثَ َبَت َعنأ الن ِبِّ َأوأ ُمَزاَرَعة  َوََنأَو َذِلَك، 

، َوََل  َمنأ أِمِذيُّ: َحِديٌث َصِحيٌح، َوِف ُسَنِن  (َما لَيأَس ِعنأَدك عأ تَبِ َشرأطَاِن ِف بَ يأٍع، َوََل رِبأُح َما َلَأ ُيضأ قَاَل التِّ
ُ َعَليأِه َوَسل مَ -َأِب َداُود َعنأ الن ِبِّ  َعٍة فَ َلهُ )َأن ُه قَاَل:  -َصل ى اَّلل  ِ ِف بَ ي أ َعَتنيأ  .( َأوأَكُسُهَما، َأوأ الرِّابَ َمنأ اَبَع بَ ي أ
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لأَعَة ِمنأ آكِ  َتِي السِّ نَ ُهَما حُمَلَِّل  ِللّراَِب، فَ َيشأ ِخََل بَ ي أ َها: َما َتُكوُن ُثََلثِي ة ، َوِهَي َأنأ ُيدأ ِل الرِّاَب، ثُ  يَِبيُعَها َوِمن أ
َتِعيُدَها الأ  َها ِلُمعأِطي الّراَِب إىَل َأَجٍل، ثُ  يُِعيُدَها إىَل َصاِحِبَها بِنَ قأِص َدرَاِهَم َيسأ ُمَحلُِّل. َوَهِذِه الأُمَعاَمََلُت: ِمن أ

، َأوأ ِبَغريأِ الش رأ  ، َأوأ َما ُهَو َحَراٌم اِبَِلّتَِفاِق، ِمثأُل ال يِت يُ َباُع ِفيَها الأَمِبيُع قَ بأَل الأَقبأِض الش رأِعيِّ ِط الش رأِعيِّ
يأَن َعَلى الأُمعأِسِر، فَِإن  الأُمعأسِ  ِلُب ِفيَها الد  َِها، يَ قأ َر َيَُِب إنأظَارُُه، َوََل ََتُوُز الّزاَِيَدُة َعَليأِه مبَُعاَمَلٍة َوََل َغريأ

يأنِ  ِضَي، َوِإم ا َأنأ َتزِيَد ِف الد  يأِن، َوقَاَل لِلأَمِديِن: إم ا َأنأ تَ قأ َتَحل  الأُمَراِب قَ لأَب الد  ِة: فَ ُهَو َوَمََّت اسأ  َوالأُمد 
َبِة إنأَكاُر َكاِفٌر، َيَُِب َأنأ  سأ ئ ا لِبَ يأِت الأَماِل. فَ َعَلى َواِل اُلِأ َتاَب، فَِإنأ اَتَب َوِإَل  قُِتَل، َوُأِخَذ َمالُُه فَ ي أ ت َ  ُيسأ

ُي َعنأُه، َوُعُقوبَُة فَاِعِلِه، َوََل يَ تَ َوق ُف َذِلَك َعَلى َدعأَوى َوُمد ع ى َعَليأِه، فَإِ  يِعِه، َوالن  هأ ِلَك ِمنأ ن  ذَ َذِلَك مجَِ
َها. ُي َعن أ ِر إنأَكارَُها، َوالن  هأ َمأ  الأُمنأَكَراِت ال يِت َيَُِب َعَلى َوِلِّ اْلأ

لٌ   َفصأ
 .كَ حسب  الشيخ: 

ِف  ة  داخليا  ، سياسة  ها سياسة  ، هذه كل  ياسةه له ابلسِه  ّل عالقةَ  ين  : الدِه ذي يقول  الا  قوله  وهذا يبيِه  بطالنَ 
هذا م عاهته ومبايهم ِف َتاراهتم وعقوده  هم ابملعروف ونيهم عن املنكره ة، أمر  اْلما  املسلمي ِف سياسةه  سياسةه 

 فهو ضالٌّ  ةياسيا والسِه  ةه جاريا ة والتِه اّلقتصاديا  له ّبذه اْلموره  ّل عالقةَ  ينَ الدِه  إنا  ، فمن يقول  من دين اإلسالمه 
 .شيء   لكلِه  تبيان   ، القرآن  كامل    شامل   دين   اإلسالمه  دينَ  ، ْلنا د  أو ملحه  ل  مبطه 
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 (اُلقُّ  ينُ )الدِّ 
 :"اُلقِّ  ينِ : "الدِّ هِ ِف كتابِ  -تعاىل هللاُ  هُ رمحَ -آَل عمر  يُخ عبُد الرمحِن بُن مح ادٍ القارئ: قاَل الش  

على  مبني  -َلمُ والس   َلةُ الص   عليهِ -ا د  حمم   هُ رسولَ  بهِ  هللاُ  ذي بعثَ ال   الكاملُ  واْلسَلمُ  اْلسَلمِ  أركانُ 
 :ها، وهيَ يَ ّبا ويؤدِّ   يُؤمنَ ا حقًّا حَّت  مسلم   اْلنسانُ  ، َل يكونُ أركانٍ  مخسةِ 

 .هللاِ  ا رسولُ د  حمم   ، وأن   هللاُ إَل   َل إلهَ  أنأ  يشهدَ  أنأ 
 .َلةَ الص   يقيمَ و 
 .كاةَ الز   يؤيتَ و 
 .رمضانَ  يصومَ و 
 .سبيَل   إليهِ  استطاعَ  إنأ  اُلرامَ  هللاِ  بيتَ  حيج  و 

 إّلا  ّل إلهَ  أنْ  تشهدَ  أنْ  )اإلسالم  : ؟ قالَ ما اإلسالم   :له جربيل، قالَ  ِف حديثه  هذا كما جاءَ الشيخ: 
 حديث   على هذه اْلصوله  فدلا  (...على مخس   اإلسالم   )ب ينهَ : ابن عمرَ  ِف حديثه  إىل آخره، وقالَ ..( .للا  

 ها.ة، الشهاداتن وما بعدَ العمليا  اإلسالمه  حيحي، فهذه أصول  ِف الصا  ابن عمرَ  جربيل وحديث  
 

 َيبُ  ِلا معن   هادةُ الش   : وهذهِ هللاِ  ا رسولُ د  حمم   ، وأن   هللاُ إَل   َل إلهَ  أنأ  : شهادةُ لُ اْلو   كنُ الرُّ القارئ: 
ّبا،  َل ينتفعُ  هُ فإن   بهِ  معناها وَل يعملُ  وَل يعرفُ  هِ ا بلسانِ ذي يقوِلُ ا ال  ، أم  بهِ  والعملُ  هُ معرفتُ  على املسلمِ 

 ، وكلُّ اُلقُّ  اْللهُ  ، فهوَ هُ وحدَ   هللاُ إَل   ماءِ وَل ِف الس   ِف اْلرضِ  ْبقٍّ  أي: َل معبودَ  " هللاُ إَل   َل إلهَ "ومعن 
 .: املعبودُ معناهُ  ، واْللهُ ابطلٌ  هُ غريُ  إلهٍ 
 إىل هللاِ  بهِ  بِ قرُّ الت   ةِ ْبج   نبيًّا أو وليًّا، ولو كانَ  هُ معبودُ  ، ولو كانَ بهِ  كٌ مشرِ  ابهللِ  كافرٌ   هللاِ  غريَ  ذي يعبدُ وال  

 وا اْلنبياءَ ما عبدُ  -َصل ى اَّلل ُ َعَليأِه َوَسل مَ - سولُ هم الر  قاتلَ  ذينَ ال   نيَ املشركِ  ؛ ْلن  إليهِ  لِ وسُّ والت   تعاىل
  مردودةٌ  ابطلةٌ  ةٌ ها حج  ، لكن  ةِ اُلج    ّبذهِ إَل   واْلولياءَ 
 إهىَل  لهي  َقرِهب وَّنَ  إهّلا  نَ ْعب د ه مْ  َما} :يقولون هكذا [،3]الزمر: {نَ ْعب د ه مْ  َما أَْولهَياءَ  د ونههه  مهنْ  اَّتاَذ وا الاذهينَ }الشيخ: 

م بونم وأنا م يقرِه أنا  ةه ، حبجا للاه  وبيَ  همبينَ  واسطةً  واْلولياءَ  احليَ والصا  اْلنبياءَ ذوا فاَّتا  [،3]الزمر: {ز ْلَفى اَّللاه 
َفع ه مْ  َوَّل  َيض ر ه مْ  َّل  َما اَّللاه  د ونه  مهنْ  َويَ ْعب د ونَ }تعاىل:  يشفعون لم كما قالَ   عهْندَ  ش َفَعاؤ َّنَ  َهؤ َّلءه  َويَ ق ول ونَ  يَ ن ْ

 .بهةه ّبذه الش   للاه  فيعبدونم من دونه [، 18]يونس: {اَّللاه 
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 العبادةِ  بصرفِ  َل يكونُ  إليهِ  لَ وسُّ والت   تعاىل إىل هللاِ  بَ قرُّ الت   ْلن   ؛مردودةٌ  ابطلةٌ  ةٌ ها حج  لكن  القارئ: 
 ومِ والص   كرِ والذِّ  دقةِ والص   َلةِ ّبا كالص   يت أمرَ ال   اُلةِ الص   ، وابْلعمالِ هِ وصفاتِ  هِ ِبسائِ  ا يكونُ ، وإَّن  هِ لغريِ 

 إذا دعا. ْلخيهِ  اُلاضرِ  اُليِّ  املؤمنِ  ، وبدعاءِ ذلكَ  ، وَنوِ ينِ الوالدَ  وبرِّ  واُلجِّ  واجلهادِ 
 : كثريةٌ   أنواعٌ  والعبادةُ 
، املريضِ  ، وشفاءِ املطرِ  إنزالِ  مثلَ  تعاىل  هللاُ عليها إَل   َل يقدرُ  يتال   اُلاجاتِ  طلبُ  : وهوَ عاءُ منها الدُّ 
، اْلوَلدِ  ، وطلبِ ارِ ن الن  مِ  جاةِ والن  ،ةِ اجلن   طلبِ  ، ومثلَ ها املخلوقُ يت َل يفرجُ ال   الكرابتِ  وتفريجِ 

 .ذلكَ  ، وَنوِ عادةِ ، والس  زقِ والرِّ 
 هللاُ  ، قالَ هُ فقد عبدَ  ن ذلكَ ا مِ ا شيئ  ت  ي أ حيًّا أو مَ  ن املخلوقِ مِ  ن طلبَ ، فمَ ن هللاِ  مِ إَل   بُ طلَ َل يُ  هُ فهذا كلُّ 

}َوقَاَل : ارِ الن   ن أهلِ مِ  فهوَ  هِ لغريِ  هُ ن صرفَ ، مَ عبادةٌ  عاءَ الدُّ  ا أن  ، وُمب  هُ وحدَ  هِ بدعائِ  هُ ا عبادَ آمر  تعاىل 
َتِجبأ َلُكمأ ِإن  ال ِذيَن  ُخُلوَن َجَهن َم َداِخرِيَن{رَبُُّكُم ادأُعوِن َأسأ ِبُوَن َعنأ ِعَباَديت َسَيدأ َتكأ  [60]غافر: َيسأ

: أو أولياءَ  وا أنبياءَ ا وَل ضرًّا، ولو كانُ نفع   ْلحدٍ  َل ميلكونَ  ينَ ن املدعوِّ مِ  اهُ وَ ن سِ مَ  ا أن  ُمب  تعاىل  وقالَ 
ُتمأ ِمنأ ُدونِِه َفََل  {}ُقِل ادأُعوا ال ِذيَن َزَعمأ َف الضُّرِّ َعنأُكمأ َوََل ََتأِويَل   [56]اْلسراء: مَيأِلُكوَن َكشأ

عُ : تعاىل هللاُ  وقالَ   [18]اجلن: وا َمَع اَّللِ  َأَحد ا{}َوَأن  الأَمَساِجَد َّلِلِ  َفََل َتدأ
 : ن العبادةِ ومِ 
 ، أو بنذرٍ قرابنٍ  ، أو بتقريبِ مِ الد   بسفكِ  اْلنسانُ  بَ يتقر   أنأ  : فَل يصحُّ القرابنيِ  وتقريبُ  ذرُ والن   بحُ الذ  
 ، قالَ هللاِ  لعنةَ  واستحق   هللاِ  غريَ  ، فقد عبدَ أو للجنِّ  للقبِ  ن يذبحُ كمَ   هللاِ  لغريِ  ن ذبحَ ، ومَ هُ وحدَ   هللِ إَل  
ََل َشرِيَك َلُه َوِبَذِلَك ُأِمرأُت َوَأََّن َأو ُل  *}ُقلأ ِإن  َصََليت َوُنُسِكي َوحَمأَياَي َوَمَايت َّلِلِ  َربِّ الأَعاَلِمنَي : تعاىل هللاُ 

ِلِمنَي{  [162-163]اْلنعام: الأُمسأ
ُ َعَليأِه َوَسل مَ - سولُ الر   وقالَ   .مسلمٌ  ، رواهُ صحيحٌ  حديثٌ  (هللاِ  لغريِ  ن ذبحَ مَ  هللاُ  لعنَ ): -َصل ى اَّلل 

 شركٌ  ذرُ كذا، فهذا الن    بكذا أو أفعلَ  قَ أتصد   ل كذا أنأ  حصلَ  إنأ  نذرٌ  علي   لفَلنٍ  :إنسانٌ  وإذا قالَ 
 أنأ  نذرٌ  علي   : هللِ يقولَ  أنأ  هوَ  املشروعُ  ذرُ ، والن   هللِ إَل   َل يكونُ  عبادةٌ  ذرُ ، والن  ملخلوقٍ  نذرٌ  هُ ؛ ْلن  ابهللِ 

 ل كذا. إذا حصلَ  اعةِ ن الط  كذا مِ   بكذا، أو أفعلَ  قَ أتصد  
أو  أو البدويِ  الدسوقيِ  د فالن البدويِ يِه للسا  ذر لألموات، ينذر  ون من النا ه القبوري  ه ما يفعل  ح  يوضِه الشيخ: 

 له، فكما أنا  ينذر   ذره إليه ابلنا  به قر  إىل التا  ه يقصد  ي له فإنا له كذا وكذا، هذا كمن يصلِه  يذبحَ  أنْ  غْيُها ينذر  
 {َنْذر   مهنْ  َنَذْرمت ْ  َأوْ  نَ َفَقة   مهنْ  أَنْ َفْقت مْ  َوَما} عابًدا له مثاب   أو حنر   إليه بذبح   بَ يتقرا  لل أنْ  من نذرَ 
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 ا عقد  ، أما الوفاءه  له، وهذا ابعتباره  لل عبادة   ذر  ، النا لغْيه شرك   ذر  لغْيه، فالنا  فكذلك من نذرَ  [،270]البقرة:
 قَ تصدا  شهرًا أو أأصومَ  عليا أنْ  : "لله ، يقول  أن ينذرَ  لإلنسانه  ع  ذر، فال ي شرَ هي عن النا النا  ه جاءَ فإنا  ذره النا 

، (ن البخيله مه  بهه  ج  ي ستخرَ ا ، وإّنا ّل أييت خبْي   ذر  )النا : الم  الة والسا عليه الصا  عنه، قالَ  بكذا وكذا"، هذا منهيٌّ 
 له. للمنذوره  بَ قر  بذلك التا  يقصد   عبادةً  ، ينذر  ينذر طاعةً  اذرَ النا  ؛ ْلنا ابعتبار املآله  ه يكون عبادةً ولكنا 

 
 إَل   وَل ُيستعاذُ  : فَل ُيستغاُث وَل ُيستعانُ واَلستعاذةُ  واَلستعانةُ  : اَلستغاثةُ العبادةِ  ن أنواعِ ومِ القارئ: 

َتِعنُي{: الكرميِ  ِف القرآنِ  تعاىل هللاُ  قالَ  هُ وحدَ  ابهللِ  َك َنسأ َك نَ عأُبُد َوِإاي  }ُقلأ : تعاىل هللاُ  وقالَ [ 5]الفاَتة: }ِإاي 
َل  هُ إن  ): -َصل ى اَّلل ُ َعَليأِه َوَسل مَ - سولُ الر   وقالَ  [2-1]الفلق:ِمنأ َشرِّ َما َخَلَق{  *َأُعوُذ ِبَربِّ الأَفَلِق 

 بانُّ الط   ، رواهُ صحيحٌ  حديثٌ  (ابهللِ  ُيستغاثُ  اِب وإَّن   ُيستغاثُ 
 إّلا  عليهه  ابملخلوق فيما ّل يقدر   اّلستعانة   ابْلمواته  ، اّلستعانة  عليهه  ه فيما ّل يقدر  هذا كل   املقصود  الشيخ: 
، فال للاه  ه منزلةَ ه أنزلَ ، ْلنا رك  هذا هو الشِه  ابلويلِه  فاستغاثَ  ِف البحره  ، كمن غرقَ جاة من الكروبه للا، كالنا 
 ا اّلستغاثة  أما  ،[9]اْلنفال: {َلك مْ  فَاْسَتَجابَ  َرباك مْ  َتْسَتغهيث ونَ  إهذْ } ابلل وحده إّلا  ِف الكروبه  ي ستغاث  
ْن فَ َوَجَد فهيَها َرج َلْيه } مبوسى ذي استغاثَ عليه، كالا  فيما يقدر   ابملخلوقه  يَعتههه َوَهَذا مه يَ ْقَتتهاَلنه َهَذا مهْن شه

يَعتههه َعَلى الاذهي مهْن َعد وِههه   .[15]القصص: {َعد وِههه فَاْستَ َغاثَه  الاذهي مهْن شه
 

 حديثٌ  (ابهللِ  فاستعنأ  تَ ، وإذا استعنأ هللاَ  فاسألِ  تَ إذا سألأ ): -َصل ى اَّلل ُ َعَليأِه َوَسل مَ - وقالَ  القارئ:
 .مذيُّ التِّ  ، رواهُ صحيحٌ 

ا فقط، أم   عليهِ  ذي يقدرُ ال   يءِ ِف الش   بهِ  ، وُيستعانَ بهِ  ُيستغاثَ  أنأ  يصحُّ  اُلاضرُ  اُليُّ  واْلنسانُ 
َل  هُ ؛ ْلن  ةَ البت   بهِ  ستعانُ ، وَل يُ بهِ  َل ُيستغاثُ  والغائبُ  تُ ، وامليِّ هُ وحدَ   ابهللِ إَل   ستعاذُ فَل يُ  اَلستعاذةُ 

 ا.ك  لَ نبيًّا أو وليًّا أو مَ  ا، ولو كانَ شيئ   ميلكُ 
 بشيءٍ  نَ ، ولو تكه  هُ تكذيبُ  َيبُ  كافرٌ   فهوَ  الغيبَ  يعلمُ  هُ عى أن  ن اد  ، فمَ تعاىل  هللاُ إَل   هُ َل يعلمُ  والغيبُ 

 هُ قَ ا فصد  ا أو عر اف  ن أتى كاهن  مَ ): -َوَسل مَ َصل ى اَّلل ُ َعَليأِه - هللاِ  رسولُ  ، قالَ املوافقةِ  ن اببِ مِ  فهوَ  فوقعَ 
 .واُلاكمُ  أمحدُ  اْلمامُ  رواهُ  (دٍ على حمم   لَ نزِ مبا أُ  فقد كفرَ  مبا يقولُ 

 واْلشوعُ  جاءُ والر   لُ وكُّ : الت  ن العبادةِ ومِ 
 إىل هناالشيخ: 
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 ؟شرك   هذا نذر   أنا  لَ بكذا" مثا  قَ أتصدا  أنْ  ذر "عليا نذر  ها ِف النا يت ذكرَ الا  غة  ايالصِه : طالب
، ، ما هو بينذر لله للويلِه  ة، ينذر  وفيا الص   د، هذا من فعله ، نذر فالن، يعين من سيِه : لفالن  ّل، يقول  الشيخ: 
 لل ذره النا  ذكر   هابعدَ  ولذا جاءَ 

  لويلِ   " ما ذكرَ بكذا قَ أتصدا  يل كذا أنْ  حصلَ  إنْ  نذر   عليا : قالَ : طالب
 هاقبلَ  ]الذي[ ايل أْ فيها، اقر الشيخ: 
 "نذرٌ  علي   لفَلنٍ  :إنسانٌ  وإذا قالَ "القارئ: 
فيها  ا، العبارة  ، بس الواقع أنا نذر   عليا  د البدويِه يِه : للسا ة يقول  ه من القبوريا أنا  ، يعين افرضْ لفالن  الشيخ: 

 .ا أو ميًتامه حيًّ ن يعظِه ، ما : لفالن  ، قالَ قَ أتصدا  عليا أنْ  : لله يقولَ  أنْ  " بدلَ : "لفالن  ، هو يقول  إيهام  
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 اْلسئلة: 
 نأ عَ  نزلَ  مؤتةَ  ثِ عأ ِف ب َ  -رضي هللا عنه- بن أِب طالبٍ  جعفرَ  أن   السريةِ  كتبِ   ِف أحدِ  جاءَ : 1السؤال

؟ القتالَ  هِ وإكمالِ  هُ فرسَ  هِ ي ِف عقرِ اعِ الد   ما كانَ  عنه، رضي هللا لَ حَّت قُتِ  قاتلَ  ث   هُ وعقرَ  هِ فرسِ   راجَل 
 على التصميمه  ن أجل..، ليدلا مه  الشجعان   ه  والفرار، هذا يفعل   ابلزميةه  التفكْيَ  هه نفسه  نْ عَ  ليقطعَ اجلواب: 

 ص، ما فيه ]ليس هناك[ فرس وّل ِف..الفرار، خال وعدمه 
                                                                                                                                                                         

 ا؟هَ يِّ لِ موافقة وَ  ها دونَ نفسَ  بِ يِّ الث    املرأةِ  تزويجِ  ما حكمُ : 2السؤال
َا اْمَرأَة  ن كهَحْت بهَغْْيه )، ها ابطل  نكاح  اجلواب:   (.َّل نهَكاَح إهّلا بهَويلهِ  (، )فَنهَكاح َها اَبطهل   َولهيِهَهاإهْذنه  أمي 

                                                                                                                                                                         
 ، فهلأ مدةٍ  مرورِ  بعدَ  ، وتوظفتُ على عائليِت  ولِ اْل راتب بتوزيعِ  أقومَ  أنأ  إن توظفتُ  نذرتُ : 3السؤال

 ؟للمبلغِ  ْباجةٍ  عائليت ليستأ  لكونِ  ؛ابلنذرِ  الوفاءِ  وعدمُ  الكفارةِ  ل دفعُ  َيوزُ 
 ؟!يَ له خَ بْ ت َ  لك ما تريدينَ  للا   وحققَ  للا عليكه  للا، ل ماا أنعمَ  أصلحكه  بنذركه  رحم، أوِف صلة  اجلواب: 

الرحم  ن صلةه مه  نوع   على عائلتكه  املبلغه  ، وتفريق  ابلنذره  ونَ وف  ن الذين ي  لتكوين مه  ؛سبحان للا! أوِف بنذركه 
 م حسنة.أحوال   واواإلحسان، ولو كان

                                                                                                                                                                         
 ؟إشكالٌ  ِف ذلكَ  هلأ  ،انَ عأ  ومجََ َّنَ رأ صَ وقَ  أايمٍ  أربعةِ  نأ مِ   أكثرَ َّنَ إذا سافرأ  هلأ : 4السؤال

"أربعة  ا، لكن كلمة  مسافرً  دامَ ما  ويقصرَ  جيمعَ أن له  ه  املسافر لو يسافر عشرين يوم أو شهور فإنا  اجلواب:
، نزلَ  ابملسافر إذا أقامَ  ق  تتعلا  أايم" هذه مسألة   أو أكثر هذا  أايم   أربعةَ  وعزم على أن يقيمَ  ابلدً  ِف أرض 

 عليهه  العلماء على أنه جيب   ن أربعة أايم قلنا..، مجهور  مه  أكثرَ  ، إذا عزم على أن يقيمَ ما ته أن ي   نقول: عليهه 
 أايم   ومخسةَ  أايم   يسافرون أربعةَ  الناس  ..، وسافرتَ  حاجات   يعين لكَ  أايم   أربعةَ  ، أما أنك سافرتَ اإلمتام  
به  على ما جاءتْ  ويقصرَ  له أن جيمعَ  السفره  ، ففي مدةه وشهرين وهو مسافر   اويسافرون شهرً  أايم   وعشرةَ 

 .نة  الس  
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وأَّن ، صوتٍ  أحسنِ  أو على صاحبِ  على طالبٍ  واصلِ الت وسائلِ  ما حكُم التصويِت عبَ : 5السؤال
 أمأ  ،ذلكَ  َيوزُ  ها، فهلأ ها أو ابنتِ َلبنِ  تَ  أن أصوِّ نِّ ل طلبت مِ  زميلة   ْلن   بلأ  ،الطالبَ  أحياَّن  َل أعرفُ 

 ؟الزورِ  ن شهادةِ مِ  عتَبُ يُ 
 ّل جيوز   أو لطالب   ة  سَ رِه دَ أو م   س  رِه دَ م   ل ّل جيوز، التصويت   حقِ   بغْيه  تأييدَ ال ن  الذي يتضما  التصويت  اجلواب: 
سلمة عليهم أن يكونوا املو  على املسلمه  ، فيجب  هذا الشخص وهو ّل يستحق   َتييدَ  ن  الذي يتضما  التصويت  
 .أحًدا ابونَ ّل حي َ  له دْ والعَ  ابحلقِه  شاهدينَ 

                                                                                                                                                                         
 ؟نيأ جِ رأ ما هو السِّ : 6السؤال

ْي  اجلواب:  ْرجه ْي  ، س  ، وهو نَه ن الغائطه ، مه َعذهرَةه اإلنسانه  نْ مه  الزراعةه ا ِف مسادً  ذ  خَ : هو ما ي  تا السِه ْرجه  السِه
 .مساًدا ِف املزارعه  الناسه  بعض   ه  خذ  تا َعذهرَةه اإلنسان، ي َ  نْ ، مه س  نَه 

                                                                                                                                                                         
َ تُ : 7السؤال ، والدُ  كَ رَ أِب وت َ  وِفِّ  الزوجةُ  هُ ، ولَ اُلياةِ  على قيدِ  وأخواتٌ  إخوةٌ  هُ ولَ  ،توفيانِ مُ  هُ ووالدتُ  هُ ماَل 

 ؟املرياثِ  تقسيمُ  يكونُ  منها، فكيفَ  وبنتٌ  الثانيةُ  الزوجةُ  هُ ، ولَ ذكورٍ  أوَلدٍ  اْلوىل وثَلثةُ 
، وعلى ما للموجوده  ، إّنا املْياث  نه موجوديْ  م غْي  ْلنا  ؛لم قا م تَ َوفاْيه فهؤّلء ّل حَ  أبوك إذا كان أبواه  اجلواب: 

وإن   ،نا ه  ن َ ي ْ ثالثة فهو ب َ  نا وإن ك   ،فهو بينهما ثنتيَ  نا إن ك   للزوجاته  -الرتكةه  مثن   الرتكةه  مثن  -ن م  الث   وصفتَ 
لهلذاَكره مهْثل  َحظِه } وبنات   بنيَ  لألوّلده  نه م  الث   الرتكة، ث الباقي بعدَ  مثن   ،منفقط فهو لا، الث   واحدةً  تْ كانَ 

، أما واإلَّنثه  الذكوره  بي اْلوّلده  م  والباقي ي قسَ  ،من الزوجات هه من ملستحقه ى الث  في عطَ  [11]النساء: {اْْل نْ ثَ َيْيه 
 .والدكَ  تركةه  نْ لم مه  ّل مْياثَ  كَ لم، أعمام   فال شيءَ  أخوة امليته 

                                                                                                                                                                         
 ؟الطريقةِ  ّبذهِ  هللاِ  نَ مِ  اُلفظُ  هُ لَ  لُ صُ حيَ  وهلأ  ،قلبٍ  حضورِ  بدونِ  اْلذكارِ  قولِ  ما حكمُ : 8السؤال

ملا  هه واستحضاره  هه قلبه  ِف حضوره  وجيتهدَ  يستحضرَ  ى ذلك إن شاء للا، لكن ينبغي، ينبغي أنْ ي رجَ اجلواب: 
فظ، احله  اخلْي وطلب   ة، عنده نية طلب  ى له خْيًا إن شاء للا؛ ْلن عنده نيا به من اْلذكار، لكن ي رجَ  م  يتكلا 
 فال ونيسان   عنده غفلة   املطلوب، لكن لو حصلَ  وأحرى حبصوله  وأكمل   أفضل   القلبه  مع حضوره  ر  كْ فالذِه 
رَ   للا كري. -العمل وثواب   النيةه  ثواب  -الثواب  م  حي 
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 ،ِف الناسِ  مُ ويتكل   يغتابُ  هُ ا معَ نَ وإذا جلسأ  ،وَل يكتبُ  َل يقرأُ  نِّ ِف السِّ  كبريٌ   والدي رجلٌ : 9السؤال
 .ا يقولُ مَ لِ  كارهونَ نا  أن   العلمِ  معَ  ؟ِف ذلكَ  ا إثٌ علينَ  فهلأ  ،هُ إقناعَ  نستطعأ  وَلأ  ،لنا سمعأ يَ  فلمأ  ونصحناهُ 
م يتكلا  إذا أرادَ  ،أخرى ِبمور   هه ، واعملوا على إشغاله هه وا على مناصحته وم  ، د  هه وا على مناصحته وم  د  اجلواب: 

ن م للا مه فيما حرا  عن الدخوله  احتالوا حَّت تصرفوه   ،وا عليهبطرق، احتال   هه الكالم وصرفه  فحاولوا َتويلَ  بغيبة  
 ة.بوحَ قْ مَ  ال عن هذه العادةه  هه غله شَ  حماولةه  نْ ن النصيحة ومه مه  املمكنةَ  الوسائلَ وا ، ابذل  الغيبةه 

                                                                                                                                                                         
 ؟يئة  بأ ُلُه خَ عأ هِل اْلفضُل ِف بناِء املسجِد إخباُر َمنأ بَنيُت َلُه املسجَد أم جَ : 10السؤال

بىن مسجًدا  نْ لل، فمَ  ِف اإلخالصه  وأكمل   إىل اإلخالص، أقرب   وأقرب   هو أكمل   العمله  إخفاء  اجلواب: 
أنه هو الذي بىن هذا  ه  امسَ  عليهه  الناس إذا بىن مسجًدا يكتب   ، بعض  وأكمل   أفضل   إليهه  هه نسبته  ك  رتَْ فَ  لله 

الناس  ى له"، وبعض  الناس يفعل هذا يقول: "حَّت ي دعَ  بعض  ، هه نيته  ، فهذا حبسبه "فالن مسجد  " املسجدَ 
 .، نسأل للا العافيةومسعةً  رايءً  ه  يفعل  

                                                                                                                                                                         
 ؟ن املناطقِ ها مِ ن غريِ  عَ املدينة فضَل   وأ ِف مكةَ  عمارة   املرءُ  فَ وقِ يُ  أنأ  نأ مِ  ةٌ ي  زِ مَ  كَ هلأ هنا: 11السؤال

 ْيه ِف احلرمَ  منها فيما سواها، العبادة   هي أفضل   الفاضلةه  الصاحلة ِف البالده  أن اْلعمالَ  معروف  اجلواب: 
 احلاله  وفضله  ،املكانه  وفضله  ،الزمانه  فضله ب ه  أجر   م  عظ  يَ  ، فالعمل  املكانه  ؛ لفضله البالده  منها ِف سائره  أفضل  

ا ما سواُه    إّل أن يكونَ  منه فيما سواُها، اللهما  أفضل   نه يْ البلدَ  نه يْ ِف هذَ  ف  قْ وَ  ، فإنشاء  -العامل اله ح-
فيها  ، مكة واملدينة، ويكثر  فيها اْلوقاف   تكثر   -مثاًل - مكةَ  : إنا هذا الوقف، قد يقال   إىل مثله  أحوج  

 الوقفه  أجر   ، فقد يعظم  ة  ماسا  هه اله ثوأم إىل هذا الوقفه  احلاجة   ليس فيها ذلك فتكون   البالده  ، وبعض  الواقفونَ 
 ، وللا أعلم.إليهه  احلاجةه  ؛ بسببه واملدينةَ  مكةَ  ِف غْيه 

                                                                                                                                                                          
 
 


