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 بسِم هللِا الّرمحِن الّرحيمِ 
 
 /13-9اآلية / "تغابنالسورة " ؛تفسري -
ُهْم َأْْجَِعنَي َوَأَعاََنُْم َعَلى إْظَهاِر الَْ جمموع الفتاوى؛  - ُة الدِّيِن َرِضَي اَّللَُّ َعن ْ اَدُة اْلُعَلَماَء أَئِمَّ قِّ َما تَ ُقوُل السَّ

 ؟"اْلُنَصرْيِيَّة"ِف  اْلُمْبِطِلنيَ  شغفاْلُمِبنِي َوِإْْخَاِد 
مِ  -  بهِ  واالستعانةُ  على هللاِ  لُ وك  التَّ  ؛فَتُح الرَّحيِم امللِك الَعَّلَّ
 اْلُْكُم ِِبلت ََّواُترِ  :الطَّرِيُق اْلِعْشُرونَ ، فصل  الّطرق الكمية؛  -
 ..هِ ربِّ  َجاَءْتُه رسلُ  َلُه واستوفاهُ  رَ دِّ الَِّذي قُ  اْْلََجلَ  فَِإذا بلغَ  :فصل  حتفة املودود؛  -
 فتاوى -

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

 اك(البَّ  يخِ الشَّ  )تفسريُ 
يَ ْوَم ََيَْمُعُكْم لِيَ ْوِم اْْلَْمِع َذِلَك يَ ْوُم الت ََّغاُبِن َوَمْن يُ ْؤِمْن ِِبَّللَِّ } أعوُذ ِبهلِل ِمن الشَّيطاِن الرَّجيمِ  القارئ:

َجنَّاٍت ََتِْري ِمْن حَتِْتَها اْْلََْنَاُر َخاِلِديَن ِفيَها َأَبًدا َذِلَك اْلَفْوُز َويَ ْعَمْل َصاِلًا ُيَكفِّْر َعْنُه َسيَِّئاتِِه َوُيْدِخْلُه 
بُوا ِِبََيتَِنا ُأولَِئَك َأْصَحاُب النَّاِر َخاِلِديَن ِفيَها َوبِْئَس اْلَمِصرُي ) (9اْلَعِظيُم ) ( َما 10َوالَِّذيَن َكَفُروا وََكذَّ

َ 11ِإالَّ ِبِِْذِن اَّللَِّ َوَمْن يُ ْؤِمْن ِِبَّللَِّ يَ ْهِد قَ ْلَبُه َواَّللَُّ ِبُكلِّ َشْيٍء َعِليم  )َأَصاَب ِمْن ُمِصيَبٍة  ( َوَأِطيُعوا اَّللَّ
َا َعَلى َرُسولَِنا اْلَبََّلُغ اْلُمِبنُي ) ُتْم فَِإَّنَّ ُ اَل ِإَلَه ِإالَّ ُهَو وَ 12َوَأِطيُعوا الرَُّسوَل فَِإْن تَ َولَّي ْ ِل ( اَّللَّ تَ وَكَّ َعَلى اَّللَِّ فَ ْلي َ

 [13-9]التغابن: {اْلُمْؤِمُنونَ 
 إىل هنا.الشيخ: 

 { يف يومِ يَ ْوَم ََيَْمُعُكْم لِيَ ْوِم اْْلَْمعِ } وا له، يوملتستعد   ؛اذكروا هذا اليومَ  :{ يعينيَ ْوَم ََيَْمُعُكْم لِيَ ْوِم اْْلَْمعِ }
 .ينِ الد ِ  يومُ  ،اْلزاءِ  ويومُ  ،شورِ الن   ويومُ  ،احلسابِ  ويومُ  ،اْلمعِ  ، يومُ القيامةِ  يومِ  من أمساءِ  ، وهذا اسم  اْلمعِ 

يف  هو الغلبةُ  الغبُ  ا، يف األرابحِ هم بعض  بعضَ  اسُ النَّ  يغبُ  يَ ْوُم الت ََّغاُبنِ  هوَ  اليومُ  { ذلكَ َذِلَك يَ ْوُم الت ََّغابُنِ }
 ويربحُ  ؟غبن  أي   ؟شيءن  كلَّ   ذي خسرَ الَّ  اخلاسرِ  على اجملرمِ  يقعُ  غبن  أي   الت ََّغابُنِ يَ ْوُم ، ةِ لعابلس ِ  ، غبَ بحِ الر ِ 

 [20]احلشر:{ ََل َيْسَتِوي َأْصَحاُب النَّاِر َوَأْصَحاُب اْْلَنَِّة َأْصَحاُب اْْلَنَِّة ُهُم اْلَفائُِزونَ }، ربحن  املؤمنون أعظمَ 

ْر َعْنُه َسيِ َئاتِِه َويُْدِخْلهُ َوَمْن يُ ْؤِمْن }: للاُ  قالَ  هبذين  قَ ملن حتقَّ  من للاِ  { وعد  َجنَّاتن  اِبَّللَِّ َويَ ْعَمْل َصاحِل ا ُيَكفِ 
 .عادةُ السَّ  قُ ، هبما تتحقَّ عادةِ السَّ  احل مها قوامُ األصلني اإلميان والعمل والصَّ 
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ْر َعْنُه َسيِ َئاتِهِ } َويُْدِخْلُه َجنَّاتن ََتْرِي ِمْن ه، }بْ مل يعذ ِ  العبدِ  ئاتِ سي ِ  للاُ  رَ ، إذا كفَّ { فينجو من العذابِ ُيَكفِ 
ْر َعْنُه َسيِ َئاتِِه َويُْدِخْلُه َجنَّاتن ََتْرِي ِمْن حَتِْتَها } اتِ اْلنَّ  ودخولِ  ئاتِ ي ِ السَّ  بتكفيِ  هُ { فوعدَ حَتِْتَها اأْلَْْنَارُ  ُيَكفِ 

ا  َفَمْن ُزْحزَِح َعِن }، من املرهوبِ  جاةُ والنَّ  ابملطلوبِ  فرُ والظَّ  { هذا هو الفوزُ َذِلَك اْلَفْوُز اْلَعِظيمُ اأْلَْْنَاُر ِفيَها أََبد 
بُح فيها َل وأمورن الر ِ  اتفهةن  عن الفوز يف أمورن  اسُ النَّ  وكم يعبِ ُ ، [185]آل عمران: {النَّاِر َوأُْدِخَل اْْلَنََّة فَ َقْد فَازَ 

 .ا هو خسران  ونه فوز  ا يعد  مَّ  لعلَّ  ،ايساوي شيئ  
بُوا ِِبََيتَِنا أُولَِئَك َأْصَحاُب النَّاِر َخاِلِديَن ِفيَها َوبِْئَس اْلَمِصيُ }  ،{ هذا هو يف ذلك اليومَوالَِّذيَن َكَفُروا وََكذَّ

هم اخلاسرين بعدَ  احبني وذكرَ الرَّ  فذكرَ  ،للتغابنِ  تفسي   هذه اآلَيتِ  كأنَّ   ،نِ غابُ للتَّ  تفسي   كأنَّهُ   ،هذا شرح  
بُوا ِِبََيتَِنا أُولَِئَك َأْصَحاُب النَّاِر َخاِلِديَن ِفيَها َوبِْئَس اْلَمِصيُ }  ؟! من أولئكَ  هؤَلءِ  { فأينَ َوالَِّذيَن َكَفُروا وََكذَّ
يف  يف هذه األرضِ  تصيبُ  ةن مصيب { أي  يَ ْهِد قَ ْلَبهُ َما َأَصاَب ِمْن ُمِصيَبةن ِإَلَّ ِبِِْذِن اَّللَِّ َوَمْن يُ ْؤِمْن اِبَّللَِّ }
َما َأَصاَب ِمْن ُمِصيَبةن يف }: هُ سبحانَ  كما قالَ   به الكتابُ  وقد سبقَ  للاِ  بقدرِ  فذلكَ  فوس أو يف األرضِ الن  

 إَلَّ  وَل تقعُ  { فهي مكتوبة  ِبِِْذِن اَّللَِّ ِإَلَّ }: وهنا قالَ  [،22]احلديد: {اأْلَْرِض َوََل يف أَنْ ُفِسُكْم ِإَلَّ يف ِكَتابن 
 .هِ وأمرِ  للاِ  مبشيئةِ 

 للاُ  هُ ه ويسلِ م ويصب أكرمَ فيضى حبكمِ  للاِ  من عندِ  هذا القدرَ  أبنَّ  ن يؤمنْ { مَ َوَمْن يُ ْؤِمْن اِبَّللَِّ يَ ْهِد قَ ْلَبهُ }
ُ }، القلبِ  هدايةُ  عمة؟هذه الن ِ  فوقَ  ه، وأي  نعمةن قلبِ  هبدايةِ  وجزاهُ  وَمنَّ عليهِ  َوَمْن يُ ْؤِمْن اِبَّللَِّ يَ ْهِد قَ ْلَبُه َواَّللَّ

 {.ِبُكلِ  َشْيءن َعِليم  
َا َعَلْيَك اْلَبََلُغ اْلُمِبنيُ }: ه، قالَ رسولِ  ه وطاعةِ سبحانه وتعاىل بطاعتِ  أمرَ  ثَّ  سوُل { إذا دعا الرَّ فَِإْن تَ َولَّْوا فَِإَّنَّ

ن  والكافرو العصاةُ  ا يضر  وإَّنَّ  سولَ الرَّ  ا وَل يضر  شيئ   للاَ  ذلك َل يضر   ضون فإنَّ عنه املعرِ  وأعرضَ  وتوىلَّ 
لَْيَس }، اخللقِ  هدايةُ  عليهِ  ليسَ  سولُ الرَّ  [،18]العنكبوت: {َوَما َعَلى الرَُّسوِل ِإَلَّ اْلَبََلُغ اْلُمِبنيُ }، همأنفسَ 

َ يَ ْهِدي َمْن َيَشاءُ َعَلْيَك ُهَداُهْم   .هوأبمرِ  للاِ  بيدِ  ا اهلدايةُ إَّنَّ [، 272]البقرة:{ َوَلِكنَّ اَّللَّ
 { هذه كلمةُ اَّللَُّ ََل ِإَلَه ِإَلَّ ُهوَ } ينِ الد ِ  هذا هو أصلُ  {اَّللَُّ ََل ِإَلَه ِإَلَّ ُهَو َوَعَلى اَّللَِّ فَ ْليَ تَ وَكَِّل اْلُمْؤِمُنونَ }
 توحيدَ  نُ تتضمَّ  انيةُ ، والثَّ ةِ اإلهليَّ  توحيدَ  نُ األوىل تتضمَّ  فاْلملةُ  {َوَعَلى اَّللَِّ فَ ْليَ تَ وَكَِّل اْلُمْؤِمُنونَ }، وحيدِ التَّ 
كَ } ، تشبهُ ةِ بوبيَّ الر   كَ  نَ ْعُبدُ  ِإَيَّ  ،األمورِ  ةُ مَّ زِ أَ  هِ ذي بيدِ الَّ  ، وهوَ  للاُ إَلَّ  حبق ن  َل معبودَ  [،5]الفاحتة: {َنْسَتِعنيُ  َوِإَيَّ

 .واَلعتمادُ  عليهِ  لُ وك  التَّ  فيجبُ 
 

 (عديِّ السَّ  )تفسريُ 
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نا على نبيِّ  َّلمُ والسَّ  َّلةُ والصَّ ، حيمِ الرَّ  محنِ الرَّ ، العاملنيَ  ربِّ  هللِ  ، المدُ حيمِ الرَّ  محنِ الرَّ  هللاِ  القارئ: بسمِ 
يَ ْوَم }ِف تفسرِي قوِل هللِا تعاىل:  محِن السَّعدي  يُخ عبُد الرَّ الشَّ  ، قالَ أْجعنيَ  هِ وصحبِ  هِ وعلى آلِ  دٍ حممَّ 

 :{ اآلَيتِ ...ََيَْمُعُكْم لِيَ ْوِم اْْلَْمعِ 
هم مبا ئُ نبِ  عظيًما، ويُ هم موقًفا هائًَّل ، ويقفُ واآلخرينَ  لنيَ اْلوَّ  بهِ  هللاُ  ذي َيمعُ الَّ  اْلمعِ  وا يومَ يعين: اذكرُ 

، العالياتِ  ، ِف الغرفِ نيَ يِّ إىل أعلى علِّ  اأقوامً  ، ويرفعُ اخلَّلئقِ  بنيَ  نُ غابُ والتَّ  الفرقُ  يظهرُ  وا، فحينئذٍ عملُ 
 اهلمِّ  ، حملِّ سافلنيَ  إىل أسفلِ  اأقوامً  ، وخيفضُ هواتِ والشَّ  اتِ ذَّ اللَّ  على ْجيعِ  لةِ ، املشتمِ املرتفعاتِ  واملنازلِ 

 الشديدِ  ، والعذابِ ، والزنِ والغمِّ 
 .ابللِ  أعوذُ الشيخ: 
 .الت ََّغاُبِن{: }َذِلَك يَ ْوُم م، وهلذا قالَ حياتِ  مَ أَيَّ  وهُ هم، وأسلفُ ْلنفسِ  وهُ مُ ما قدَّ  نتيجةُ  وذلكَ القارئ: 

 م على غريِ أَنَّ  اجملرمونَ  ، ويعرفُ الفاسقنيَ  املؤمنونَ  ، ويغبُ اخلَّلئقِ  بنيَ  تُ فاوُ والتَّ  نُ غابُ التَّ  فيهِ  أي: يظهرُ 
 ؟والعذابُ  عيمُ والنَّ  قاءُ والشَّ  الفَّلحُ  حيصلُ  شيءٍ  : أبيِّ قيلَ  هُ ، فكأنَّ اخلاسرونَ م هم ، وأَنَّ شيءٍ 
{ أي:هِ بقولِ  ذلكَ  تعاىل أسبابَ  فذكرَ  ، بهِ  ِبإلميانِ  هللاُ  ما أمرَ   ْلميعِ ا، شامًَّل إمياًًن اتم   : }َوَمْن يُ ْؤِمْن ِِبَّللَِّ

. }يُْدِخْلُه َجنَّاٍت ََتِْري ِمْن هِ عبادِ  وحقوقِ  هللاِ  حقوقِ  ن أداءِ مِ ، وافلِ والنَّ  ن الفرائضِ }َويَ ْعَمْل َصاِلًا{ مِ 
  َنايةَ  ، ويكونُ القلوبُ  إليهِ  ، وحتن  اْلرواحُ  هُ ، وختتارُ اْلعنيُ  ، وتلذ  اْلنفسُ  حَتِْتَها اْلَْنَاُر{ فيها ما تشتهيهِ 

 اْلَعِظيُم{ا َذِلَك اْلَفْوُز ، }َخاِلِديَن ِفيَها َأَبدً مرغوبٍ  كلِّ 
بُوا ِِبََيتَِنا{ أي: كفرُ }َوالَِّذيَن َكَفُروا وَكَ   ةُ م اْلدلَّ تْ ، بل جاءَ وال عقليٍّ  شرعيٍّ  دٍ مستنَ  ن غريِ مِ  وا هباذَّ

 .عليهِ  تْ وا ما دلَّ وا هبا، وعاندُ بُ ، فكذَّ ناتُ والبيِّ 
 .وعذابٍ  ، وشقاءٍ ةٍ وشدَّ  بؤسٍ  كلَّ   تْ ا ْجعَ اْلَمِصرُي{ ْلَنَّ }ُأولَِئَك َأْصَحاُب النَّاِر َخاِلِديَن ِفيَها َوبِْئَس 

 :اآلَيتِ  {...: }َما َأَصاَب ِمْن ُمِصيَبةٍ تعاىل هللاُ  قالَ 
{ تعاىل: }َما َأَصاَب ِمْن ُمِصيَبٍة ِإالَّ  يقولُ  ، ، واملالِ فسِ ، ِف النَّ املصائبِ  ْلميعِ  هذا عام  و  ِبِِْذِن اَّللَِّ

، هللاِ  علمُ  بذلكَ  ، قد سبقَ هِ وقدرِ  هللاِ  ، فبقضاءِ العبادَ  ما أصابَ  هم، فجميعُ ، وحنوِ واْلحبابِ ، والولدِ 
 العبدُ  ، هل يقومُ أنِ الشَّ  كلَّ   أنَ الشَّ  لكنَّ ، و هُ حكمتُ  هُ تْ ، واقتضَ هُ مشيئتُ  بهِ  تْ ، ونفذَ هُ قلمُ  وجرى بهِ 
، ِف اْلميلُ  ، واْلجرُ اْلزيلُ  وابُ الثَّ  هبا، فلهُ  قامَ  هبا؟ فإنْ  ، أم ال يقومُ ِف هذا املقامِ  يت عليهِ الَّ  ِبلوظيفةِ 

ومل  ، فاطمأنَّ هُ قلبَ  ، هدى هللاُ هِ ْلمرِ  مَ ، وسلَّ بذلكَ  ، فرضيَ هللاِ  ن عندِ ا مِ أَنَّ  ، فإذا آمنَ نيا واآلخرةِ الد  
 مبوجبِ  والقيامَ  هاورودِ  عندَ  باتَ الثَّ  هُ ، بل يرزقُ هُ لبَ ق هللاُ  مل يهدِ  نمَّ ، كما َيري املصائبِ  عندَ  ينزعجْ 
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 كما قالَ   العظيمِ  اْلجرِ ن مِ  اْلزاءِ  يومَ  لهُ  هللاُ  خرُ ما يدَّ  ، معَ عاجل   ثواب   بذلكَ  لهُ  ، فيحصلُ بِ الصَّ 
َا يُ َوَّفَّ الصَّاِبُروَن َأْجَرُهْم ِبَغرْيِ ِحَساٍب{تعاىل:   عندَ  ِبهللِ  يؤمنْ ن مل مَ  ن هذا أنَّ مِ  مَ لِ وعُ [، 10]الزمر: }ِإَّنَّ

إىل  هللاُ  هُ ، ويكلُ لُ ذَ خيُ  هُ ، أنَّ اْلسبابِ  دِ جمرَّ  معَ  ، بل وقفَ هِ وقدرِ  هللاِ  قضاءَ  مل يلحظْ  ، أبنْ املصائبِ  ورودِ 
على  عاجلة   عقوبة   ذي هوَ الَّ  ْلزعُ وا اهللعُ  ها إالَّ عندَ  ليسَ  فسُ ، فالنَّ هِ إىل نفسِ  العبدَ  ، وإذا وكلَ هِ نفسِ 

: }َوَمْن يُ ْؤِمْن ِِبَّللَِّ يَ ْهِد هِ بقولِ  قُ . هذا ما يتعلَّ بِ الصَّ  ِف واجبِ  طَ ، على ما فرَّ اآلخرةِ  عقوبةِ  ، قبلَ العبدِ 
ن مَ  كلَّ   أنَّ  أخبَ  هللاَ  ، فإنَّ فظيِّ اللَّ  العمومِ  ن حيثُ هبا مِ  قُ ا ما يتعلَّ ، وأمَّ اخلاصِّ  املصائبِ  قَ ْلَبُه{ ِف مقامِ 

، هِ وشرِّ  هِ خريِ  والقدرِ  اآلخرِ  واليومِ  هِ ورسلِ  هِ وكتبِ  هِ ومَّلئكتِ  ِبهللِ  اإلميانُ  وهوَ ، بهِ  املأمورَ  اإلميانَ أي:  آمنَ 
 أكبُ  العبدُ  بهِ  ذي قامَ الَّ  ببَ هذا السَّ  ، أنَّ هِ وواجباتِ  هِ بلوازمِ  ن القيامِ مِ  اإلميانُ  مبا يقتضيهِ  هُ إميانُ  قَ وصدَّ 
 .هِ وعملِ  هِ وِف علمِ  هِ أحوالِ  وْجيعِ  هِ ، وأفعالِ هِ وأقوالِ  هِ ِف أحوالِ  لهُ  هللاِ  هلدايةِ  سببٍ 

نيا وِف الد   ِف الياةِ  ملؤمننيَ ا تُ يثبِّ  هُ أنَّ  اخمبًِ تعاىل  ، كما قالَ اإلميانِ  ْلهلِ  هللاُ  يعطيهِ  جزاءٍ  وهذا أفضلُ 
ُ الَِّذيَن آَمُنوا : ، فقالَ فتنةٍ  كلِّ   ورودِ  عندَ  هُ ، ويقينُ هُ وصبُ  القلبِ  : ثباتُ باتِ الثَّ  وأصلُ  .اآلخرةِ  }يُ ثَ بُِّت اَّللَّ

نْ َيا َوِف اآلِخَرِة{  هم عندَ قلوًِب، وأثبتُ  اسِ أهدى النَّ  اإلميانِ  فأهلُ  [،27]إبراهيم: ِِبْلَقْوِل الثَّاِبِت ِف اْلََياِة الد 
 .ن اإلميانِ هم مِ ملا معَ  ، وذلكَ واملقلقاتِ  املزعجاتِ 

 وطاعةَ  هللاِ  طاعةَ  هما، فإنَّ َنيِ  مها، واجتنابِ أمرِ  }َوَأِطيُعوا اَّللََّ َوَأِطيُعوا الرَُّسوَل{ أي: ِف امتثالِ  :هُ وقولُ 
ُتْم{ أيالفَّلحِ  ، وعنوانُ عادةِ السَّ  ، مدارُ هِ رسولِ  َا َعَلى هِ رسولِ  وطاعةِ  هللاِ  عن طاعةِ  :، }فَِإْن تَ َولَّي ْ ، }فَِإَّنَّ

، ةُ الجَّ  عليكم بهِ  تقومُ ف اا واضحً نً بيِّ كم، بَّلًغا إلي بهِ  لَ رسِ كم ما أُ اْلَبَّلُغ اْلُمِبنُي{ أي: يبلغُ َرُسولَِنا 
 وطاعةِ  هللاِ  بطاعةِ  كم على القيامِ ا حياسبُ ، وإَّنَّ ن شيءٍ كم مِ ن حسابِ كم، وال مِ ن هدايتِ مِ  هِ بيدِ  وليسَ 
 .هادةِ والشَّ  الغيبِ  ، عاملُ ذلكَ  ، أو عدمِ هِ رسولِ 

، }َوَعَلى اَّللَِّ فباطل   سواهُ  معبودٍ  ، فكل  ةِ واْللوهيَّ  للعبادةِ  ق  املستحِ  }اَّللَُّ ال ِإَلَه ِإال ُهَو{ أي: هوَ 
 أمر   رُ ال يتيسَّ  هُ ، فإنَّ بهِ  القيامَ  م، وفيما يريدونَ ًنهبَ  أمرٍ  ِف كلِّ  عليهِ  فَ ْليَ تَ وَكَِّل اْلُمْؤِمُنوَن{ أي: فيلعتمدوا

 نَ سِ  حيُ ، حّتَّ على هللاِ  االعتمادُ  ، وال يتم  على هللاِ   ِبالعتمادِ إالَّ  إىل ذلكَ  ، وال سبيلَ  ِبهللِ إالَّ  اْلمورِ ن مِ 
 ةً قوَّ  هُ لُ توك   يكونُ  العبدِ  إميانِ  ، وحبسبِ هِ ب عليهِ  عتمدُ يذي الَّ  اْلمرَ  هِ ِف كفايتِ  بهِ  ، ويثقُ هِ بربِّ  هُ ظنَّ  العبدُ 
  ا.وضعفً 
 انتهى.
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 الفتاوى( )جمموعُ 
 اْلنبياءِ  أشرفِ على  َّلمُ والسَّ  َّلةُ ، والصَّ العاملنيَ  ربِّ  هللِ  ، المدُ حيمِ الرَّ  محنِ الرَّ  هللاِ  القارئ: بسمِ 

 :ا بعدُ ، أمَّ أْجعنيَ  هِ وصحبِ  هِ وعلى آلِ  دٍ نا حممَّ نبيِّ ، واملرسلنيَ 
 :-تَ َعاىَل  هللاِ  رمحةُ  عليهِ - اإلسَّلمِ  شيخُ  لَ ئِ فقد سُ 

ُهْم َأْْجَِعنَي َوَأَعاََنُْم َعَلى إْظَهاِر الَْ  يِن َرِضَي اَّللَُّ َعن ْ قِّ اْلُمِبنِي َوِإْْخَاِد َما تَ ُقوُل السَّاَدُة اْلُعَلَماَء َأِئمَُّة الدِّ
 َوِقَدِم اْلَعاملِِ َوِإْنَكاِر اْلبَ ْعِث " اْلَقائِِلنَي ِِبْسِتْحََّلِل اخْلَْمِر َوتَ َناُسِخ اْْلَْرَواحِ اْلُنَصرْيِيَّة"اْلُمْبِطِلنَي: ِف  شغف

نْ َيا َوأبَِنَّ "الصََّلَواِت اخْلَْمسَ َوالن ُشوِر َواْْلَنَِّة َوالنَّاِر ِف َغرْيِ الَْ  " ِعَبارَة  َعْن َْخَْسِة َأْْسَاٍء َوِهَي: َعِلي  َياِة الد 
ِه اْْلَْْسَاِء اخْلَْمَسِة َعَلى رَْأِيِهْم َُيْزِئُ ُهْم َعْن اْلُغْسِل ِمْن اْْلََناَبِة َوَحَسن  َوُحَسنْي  َوحُمِْسن  َوفَاِطَمُة. َفذِْكُر َهذِ 

َيامَ َواْلُوُضوِء َوبَِقيَِّة ُشُروِط الصََّلَواِت اخْلَْمسَ  " ِعْنَدُهْم ِعَبارَة  َعْن اْسِم َثََّلِثنَي رَُجًَّل ِة َوَواِجَباِتَا. َوأبَِنَّ "الصِّ
وََنُْم ِف ُكتُِبِهْم َوَيِضيُق َهَذا اْلَمْوِضُع َعْن إبْ َراِزِهْم؛ َوأبَِنَّ إهَلَُهْم الَِّذي َخَلَق َواْسِم َثََّلِثنيَ   اْمَرَأًة يَ ُعد 

َلُه ِف السََّماِء َواإْلِ  -َرِضَي اَّللَُّ َعْنهُ -السََّمَواِت َواْْلَْرَض ُهَو َعِلي  ْبُن َأِب طَاِلٍب  َماُم ِف فَ ُهَو ِعْنُدُهْم اإْلِ
ُهوِت هِبََذا النَّاُسوِت َعَلى رَْأِيِهْم َأْن يُ ْؤِنَس َخْلَقُه َوَعِبيَدهُ  ؛ لِيُ َعلَِّمُهْم اْْلَْرِض َفَكاَنْت الِْْكَمُة ِف ظُُهور الَّلَّ

ا َُيَاِلُسونَُه َوَيْشَربُوَن َمَعُه اخْلَْمَر  ُمْؤِمنً َكْيَف يَ ْعرُِفونَُه َويَ ْعُبُدونَُه. َوأبَِنَّ النَِّصرِييَّ ِعْنَدُهْم اَل َيِصرُي نصريَي  
ِعْنَدُهْم َأْن حُيَلُِّفوُه  َويُْطِلُعونَُه َعَلى َأْسَراِرِهْم َويُ َزوُِّجونَُه ِمْن ِنَسائِِهْم: َحّتَّ خُيَاِطَبُه ُمَعلُِّمُه. َوَحِقيَقُة اخلِْطَابِ 

َكاِبِر َأْهِل َمْذَهِبِه؛ َوَعَلى َأالَّ يَ ْنَصَح ُمْسِلًما َواَل َغرْيَُه إالَّ َمْن َكاَن ِمْن َوأَ  َعَلى ِكْتَماِن ِديِنِه َوَمْعرَِفِة َمَشاخِيِهِ 
ْعِرُف انِْتَقاَل ااِل  ْسِم َواْلَمْعََن ِف ُكلِّ َأْهِل ِديِنِه َوَعَلى َأْن يَ ْعِرَف رَبَُّه َوِإَماَمُه ِبُظُهورِِه ِف َأنْ َوارِِه َوَأْدَوارِِه فَ ي َ

َوااِلْسُم يَ ْعُقوُب َواْلَمْعََن ُهَو يُوُسُف.  َوزََماٍن. فَااِلْسُم ِعْنَدُهْم ِف َأوَِّل النَّاِس آَدَم َواْلَمْعََن ُهَو شيثُ  ِحنيٍ 
َعَلْيِهَما - يًَة َعْن يَ ْعُقوَب َويُوُسفَ َوَيْسَتِدل وَن َعَلى َهِذِه الص ورَِة َكَما يَ ْزُعُموَن مبَا ِف اْلُقْرآِن اْلَعِظيِم ِحَكا

}َسْوَف فَ يَ ُقوُلوَن: َأمَّا يَ ْعُقوُب فَِإنَُّه َكاَن ااِلْسَم َفَما َقَدَر َأْن يَ تَ َعدَّى َمْنزِلََتُه فَ َقاَل:  -السَََّّلمُ الصَََّّلُة وَ 
}  }اَل تَ ْثرِيَب َعَلْيُكُم اْليَ ْوَم{َوَأمَّا يُوُسُف َفَكاَن اْلَمْعََن اْلَمْطُلوَب فَ َقاَل:  [،98]يوسف: َأْستَ ْغِفُر َلُكْم َرِبِّ

َلُه اْلُمَتَصرُِّف َوََيَْعُلوَن ُموَسى ُهَو ااِلْسَم وَ  [،92]يوسف: يُوَشَع ُهَو فَ َلْم يُ َعلِّْق اْْلَْمَر ِبَغرْيِِه؛ ِْلَنَُّه َعِلَم َأنَُّه اإْلِ
َا َوََيَْعُلوَن اْلَمْعََن َويَ ُقوُلوَن: يُوَشُع رُدَّْت َلُه الشَّْمُس َلمَّا َأَمرَ  َها فََأطَاَعْت َأْمَرُه؛ َوَهْل تُ َرد  الشَّْمُس إالَّ ِلَرهبِّ

ُهَو اْلَمْعََن اْلَقاِدُر اْلُمْقَتِدُر. َويَ ُقوُلوَن: ُسَلْيَماُن َعَجَز َعْن إْحَضاِر َعْرِش  ُسَلْيَماَن ُهَو ااِلْسَم وآصفَ 
َكاَن اْلَمْعََن اْلَقاِدَر اْلُمْقَتِدَر َوَقْد قَاَل   اَن َكاَن الص ورََة وآصفَ ِْلَنَّ ُسَلْيمَ  ؛َوَقَدَر َعَلْيِه آصفُ  بلقيسَ 

 قَائُِلُهْم: 
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 الصََّفا َحْيَدرُ  مشعونُ  يُوُسُف يُوَشُع آصفُ  َهابِيُل شيثُ 
ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -ُسوِل اَّللَِّ َويَ ُعد وَن اْْلَْنِبَياَء َواْلُمْرَسِلنَي َواِحًدا َواِحًدا َعَلى َهَذا النََّمِط إىَل زََمِن رَ   -َصلَّى اَّللَّ

ْتِيِب ِف ُكلِّ زَمَ  ُقوُلوَن: حُمَمَّد  ُهَو ااِلْسُم َوَعِلي  ُهَو اْلَمْعََن َويُوِصُلوَن اْلَعَدَد َعَلى َهَذا الَّتَّ اٍن إىَل َوْقِتَنا فَ ي َ
يِن ِعْنَدُهْم َأنَّ َعِلي ا ُهَو الرَّب  َوَأْن حُمَمًَّدا ُهوَ  َوَأنَّ َسْلَماَن ُهَو  الَِْجابُ  َهَذا. َفِمْن َحِقيَقِة اخلِْطَاِب ِف الدِّ

 اْلَباُب َوَأْنَشَد بَ ْعُض َأَكاِبِر رَُؤَسائِِهْم َوُفَضََّلِئِهْم لِنَ ْفِسِه ِف ُشُهوِر َسَنِة َسْبِعِماَئٍة فَ َقاَل: 
لصَّاِدُق اْْلَِمنُي َواَل َطرِيَق إلَْيِه إالَّ اْْلَنْ زَُع اْلَبِطنُي َواَل ِحَجاَب َعَلْيِه إالَّ حُمَمَّد  ا َهُد َأْن اَل إَلَه إالَّ حيدرةُ َأشْ 

ِة اْلَمِتنيُ    .َسْلَماُن ُذو اْلُقوَّ
ْتِيِب ملَْ يَ َزْل َواَل يَ َزاُل وََكَذِلَك اخْلَْمَسُة اْْلَيْ َتاُم َوااِلثْ َنا عَ  َشَر نَِقيًبا َويَ ُقوُلوَن إنَّ َذِلَك َعَلى َهَذا الَّتَّ

ُْم اَل يَ َزاُلوَن يُْظِهُروَن َمَع الرَّبِّ وَ َوَأْْسَاُؤُهْم َمْشُهورَة  عِ  الَِْجاِب ْنَدُهْم َوَمْعُلوَمة  ِمْن ُكُتِبِهْم اخْلَِبيَثِة َوَأَنَّ
َواِم َوااِلْسِتْمَراِر َويَ ُقوُلوَن: إنَّ إْبِليَس اْْلََِبِلَسِة ُهوَ   َواْلَباِب ِف ُكلِّ   ُعَمُر ْبنُ  َكْوٍر َوَدْوٍر َأَبًدا َسْرَمًدا َعَلى الدَّ

َبِة اإلبليسيَّ  -َرِضَي اَّللَُّ َعْنهُ -اخْلَطَّاِب  ُ -ُثَّ ُعْثَماُن  -َرِضَي اَّللَُّ َعْنهُ -َأبُو َبْكٍر  ةِ َويَِليِه ِف رُت ْ َرِضَي اَّللَّ
ُهْم َأْْجَِعنَي َوَشرَّفَ ُهْم َوَأْعَلى رُتَ بَ ُهْم َعْن َأقْ َواِل اْلُمْلِحِديَن  َفََّل  -نَي َواْلُمْفِسِدينَ َوانِْتَحاِل َأنْ َواِع الضَّالِّ َعن ْ

ْتِيِب.   يَ َزاُلوَن َمْوُجوِديَن ِف ُكلِّ َوْقٍت َداِئًما َحْسَبَما ذُِكَر ِمْن الَّتَّ
لطَّائَِفُة اْلَمْلُعوَنُة َوِلَمَذاِهِبِهْم اْلَفاِسَدِة ُشَعب  َوتَ َفاِصيُل تَ ْرِجُع إىَل َهِذِه اْْلُُصوِل اْلَمْذُكورَِة. َوَهِذِه ا

َوُهْم َمْعُروُفوَن َمْشُهورُوَن ُمَتظَاِهُروَن هِبََذا اْلَمْذَهِب َوَقْد َحقََّق َكِبرٍي ِمْن ِبََّلِد الشَّاِم   اْستَ ْوَلْت َعَلى َجاِنبٍ 
َهَذا الزََّماِن؛  ِهْم َوِمْن َعامَِّة النَّاِس َأْيًضا ِف اْلُمْسِلِمنَي َوُعَلَمائِ  ُهْم َوَعَرفَ ُهْم ِمْن ُعَقََّلءِ َأْحَواهَلُْم ُكل  َمْن َخاَلطَ 

ْفرِْنِج اْلَمْخُذوِلنَي َعَلى اْلبِ  ََّلِد السَّاِحِليَِّة؛ ِْلَنَّ َأْحَواهَلُْم َكاَنْت َمْسُتورًَة َعْن َأْكَثِر النَّاِس َوْقَت اْسِتيََّلِء اإْلِ
ْسََّلِم اْنَكَشفَ  ُم اإْلِ ا. فَ َهْل ََيُوُز ِلُمْسِلمٍ  َحاهُلُْم َوَظَهَر َضََّلهُلُْم. َوااِلبِْتََّلُء هِبِْم َكِثري  جِ فَ َلمَّا َجاَءْت َأَيَّ َأْن  د 

ُهْم؟ َوَهْل حيَِل  َأْكُل َذَِبِئِحِهْم َواْلَاَلُة َهِذِه َأْم اَل؟ َوَما ُحْكُم اْلُْ  ْبِ اْلَمْعُموِل ِمْن يُ َزوَِّجُهْم َأْو يَ ت ََزوََّج ِمن ْ
ْل ََيُوُز َحِة َذبِيَحِتِهْم؟ َوَما ُحْكُم َأَوانِيِهْم َوَمََّلِبِسِهْم؟ َوَهْل ََيُوُز َدفْ نُ ُهْم َبنْيَ اْلُمْسِلِمنَي َأْم اَل؟ َوهَ إنْ فَ 

اْسِتْخَداُم َغرْيِِهْم ِمْن اْسِتْخَداُمُهْم ِف ثُ ُغوِر اْلُمْسِلِمنَي َوَتْسِليُمَها إلَْيِهْم؟ َأْم َيَُِب َعَلى َوِلِّ اْْلَْمِر َقْطُعُهْم وَ 
َر َطْرَدُهْم؟ َأْم ََيُوُز َلُه التََّمه ُل َمَع َأنَّ ِف َعْزِمِه َذِلَك؟ َوِإَذا  رَِجاِل اْلُمْسِلِمنَي الكفاةِ  َوَهْل َيََُْثُ إَذا َأخَّ

َر اْسَتْخَدَمُهْم َوَأْقَطَعُهْم َأْو ملَْ يُ ْقِطْعُهْم َهْل ََيُوُز َلُه َصْرُف َأْموَ  اِل بَ ْيِت اْلَماِل َعَلْيِهْم َوِإَذا َصَرفَ َها َوَتََخَّ
فََأخََّرُه َوِل  اْْلَْمِر َعْنُه َوَصَرَفُه َعَلى َغرْيِِه ِمْن اْلُمْسِلِمنَي َأْو  ،لِبَ ْعِضِهْم بَِقيَّة  ِمْن َمْعُلوِمِه اْلُمَسمَّى

ُز َلُه ِفْعُل َهِذِه الص َوِر؟ َأْم َيَُِب َعَلْيِه؟ َوَهْل ِدَماُء اْلُنَصرْيِيَّة اْلُمْسَتِحقِّنَي َأْو َأْرَصَدُه ِلَذِلَك َهْل ََيُو 
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ِبِِْْخَاِد َِبِطِلِهْم َوَقَطَعُهْم اْلَمْذُكورِيَن ُمَباَحة  َوَأْمَواهُلُْم َحََّلل  َأْم اَل؟ َوِإَذا َجاَهَدُهْم َوِل  اْْلَْمِر َأيََّدُه اَّللَُّ تَ َعاىَل 
ْسََّلِم ِمْن ُمَناَكَحِتِهْم َوَأْكِل َذَِبِئِحِهْم َوَأْلَزَمُهْم ِِبلصَّْوِم َوالِمْن ُحصُ  َر َأْهَل اإْلِ صَََّّلِة وِن اْلُمْسِلِمنَي َوَحذَّ

ُر َأْجًرا ِمْن َوَمنَ َعُهْم ِمْن إْظَهاِر ِديِنِهْم اْلَباِطِل َوُهْم الَِّذيَن يَ ُلونَُه ِمْن اْلُكفَّاِر: َهْل َذِلَك َأْفَضُل َوَأْكث َ 
ْفرِْنِج َعَلى َأْهِلَها؟ َأْم َهَذا َأْفَضُل  َوَهْدِم ِبََّلدِ التََّصدِّي َوالَّتََّص ِد ِلِقَتاِل الت ََّتاِر ِف ِبََّلِدِهْم  َسِيَس َوِدََيِر اإْلِ

اْلَمْذُكورِيَن ُمَراِبطًا؟ َوَيُكوُن َأْجُر َمْن رَاَبَط ِف الث  ُغوِر َعَلى َساِحِل اْلَبْحِر َخْشَيَة  ِمْن َكْونِِه َُيَاِهُد اْلُنَصرْيِيَّةَ 
 َأْكَبُ َأْم َهَذا َأْكَبُ َأْجًرا؟ َوَهْل َيَُِب َعَلى َمْن َعَرَف اْلَمْذُكورِيَن َوَمَذاِهبَ ُهْم َأْن ُيْشِهَر َأْمَرُهمْ  َقْصِد الفرنجِ 

نَ ُهْم فَ َلَعلَّ اَّللََّ تَ َعاىَل َأْن يَ ْهِدَي بَ ْعَضُهْم إىَل َوُيَسا ْسََّلِم بَ ي ْ ْسََّلِم َوَأْن ِعَد َعَلى إْبطَاِل َِبِطِلِهْم َوِإْظَهاِر اإْلِ اإْلِ
ُهْم ََيَْعَل ِمْن ُذرِّيَِّتِهْم َوَأْواَلِدِهْم ُمْسِلِمنَي بَ ْعَد ُخُروِجِهْم ِمْن َذِلَك اْلُكْفِر اْلَعِظيِم أَ  ْم ََيُوُز الت ََّغاُفُل َعن ْ

مْهَاُل؟ َوَما َقَدَر اْلُمْجَتِهُد َعَلى َذِلَك َواْلُمَجاِهُد ِفيِه َواْلُمَراِبُط َلُه َواْلُمََّلزُِم َعَلْيِه؟ َولْ  ْبُسُطوا اْلَقْوَل ِف َواإْلِ ت َ
ُ تَ َعاىَل إنَّ  ُ َونِْعَم اْلوَِكيُل. لِّ َشْيٍء َقِدير  ُه َعَلى كُ َذِلَك ُمثَاِبنَي َمْأُجورِيَن إْن َشاَء اَّللَّ  َوَحْسبُ َنا اَّللَّ

 ؟ؤالهذا هو الس  الشيخ: 
 ؤالهذا الس  القارئ: 
 يكفينا اليومالشيخ: 

 القارئ: فأجابَ 
 نعم نسمع شويالشيخ: 

يِن َأبُو اْلَعبَّاِس َأمْحَدُ : القارئ: فأجابَ  ْسََّلِم َتِقي  الدِّ  :ْبُن تَ ْيِميَّةَ  فََأَجاَب َشْيُخ اإْلِ
َطِة اْلَباِطِنيَِّة َأْكَفُر ِمْن اْلَْمُد َّلِلَِّ َربِّ اْلَعاَلِمنَي، َهُؤاَلِء اْلَقْوُم اْلُمَسمَّْوَن ِبْلُنَصرْيِيَّة ُهْم َوَساِئُر َأْصَناِف اْلَقَرامِ 

 -َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -َضَررُُهْم َعَلى ُأمَِّة حُمَمٍَّد اْليَ ُهوِد َوالنََّصاَرى؛ َبْل َوَأْكَفُر ِمْن َكِثرٍي ِمْن اْلُمْشرِِكنَي وَ 
ُروَن ِعْنَد ُجهَّاِل َأْعَظُم ِمْن َضَرِر اْلُكفَّاِر اْلُمَحارِِبنَي ِمْثَل ُكفَّاِر الت ََّتاِر والفرنج َوَغرْيِِهْم؛ فَِإنَّ َهُؤاَلِء يَ َتظَاهَ 

 ِبِكَتاِبِه َواَل أبَِْمرٍ  ِة َأْهِل اْلبَ ْيِت َوُهْم ِف اْلَِقيَقِة اَل يُ ْؤِمُنوَن ِبََِّللَِّ َواَل ِبَرُسوِلِه َواَل اْلُمْسِلِمنَي ِِبلتََّشي ِع َوُمَوااَل 
 َعَلْيِه َصلَّى اَّللَُّ -ِمْن اْلُمْرَسِلنَي قَ ْبَل حُمَمٍَّد  نٍَّة َواَل ًَنٍر َواَل أبََِحدٍ َواَل ََنٍْي َواَل ثَ َواٍب َواَل ِعَقاٍب َواَل جَ 

اِلَفِة َبْل َيَُْخُذوَن َكََّلَم اَّللَِّ َوَرُسوِلِه اْلَمْعُروِف ِعْنَد ُعَلَماِء اْلُمْسِلِمنَي  َواَل مبِلَّةٍ  -َوَسلَّمَ  ِمْن اْلِمَلِل السَّ
َا ِعْلُم اْلَباِطِن؛ ِمْن ِجْنِس مَ  يَ َتَأوَُّلونَُه َعَلى ُأُمورٍ  ا ذََكَرُه السَّاِئُل َوِمْن َغرْيِ َهَذا اْْلِْنِس؛ يَ ْفََّتُوََنَا؛ َيدَُّعوَن َأَنَّ

ْلَاِد ِف َأْْسَاِء اَّللَِّ تَ َعاىَل َوآََيِتِه َوحتَْ  رِيِف َكََّلِم اَّللَِّ تَ َعاىَل فَِإنَُّه لَْيَس هَلُْم َحد  حَمُْدود  ِفيَما َيدَُّعونَُه ِمْن اإْلِ
ْسََّلِم ِبُكلِّ َطرِيٍق َمَع التَّظَاُهِر أبَِنَّ هِلَِذِه َوَرُسوِلِه َعْن َمَواِضِعِه؛ إْذ َمْقُصوُدهُ  ميَاِن َوَشَراِئِع اإْلِ ْم إْنَكاُر اإْلِ
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ِمْن ِجْنِس قَ ْوهِلِْم: إنَّ "الصََّلَواِت اخْلَْمَس" َمْعرَِفُة اْْلُُموِر َحَقاِئُق يَ ْعرُِفوََنَا ِمْن ِجْنِس َما ذََكَر السَّاِئُل وَ 
َياَم اْلَمْفُروَض" ِكْتَماُن َأْسَراِرِهْم "َوَحجَّ اْلبَ ْيِت اْلَعِتيقِ َأْسَراِرِهْم و "ال  "َيَدا َأِب هَلَبٍ "ُيوِخِهْم َوَأنَّ " زََِيرَُة شُ صِّ

َماَم اْلُمِبنيَ الن ََّبَأ الْ "َأبُو َبْكٍر َوُعَمُر َوَأنَّ  مُهَا ْسََّلِم ُهَو َعِلي  ْبُن َأِب طَاِلٍب؛ َوهَلُْم ِف  "َعِظيَم َواإْلِ  ُمَعاَداِة اإْلِ
َفة  فَِإَذا َكاَنْت هَلُْم ُمْكَنة  َسَفُكوا ِدَماَء اْلُمْسِلِمنَي؛ َكَما  قَ تَ ُلوا َمرًَّة َوَأْهِلِه َوقَاِئُع َمْشُهورَة  وَُكُتب  ُمَصن َّ

َجَر اْْلَْسَوَد  ُلوا ِمْن ُعَلَماِء اْلُمْسِلِمنَي اْلُجَّاَج َوَأْلَقْوُهْم ِف بِْئِر َزْمَزَم َوَأَخُذوا َمرًَّة الَْ ًة َوقَ ت َ َوبَِقَي ِعْنَدُهْم ُمدَّ
رْيُُه َوَصنََّف ُعَلَماُء َوَمَشاخِيِِهْم َما اَل حُيِْصي َعَدَدُه إالَّ اَّللَُّ تَ َعاىَل َوَصن َُّفوا ُكتُ ًبا َكِثريًَة ِمَّا ذََكَرُه السَّاِئُل َوغَ 

ْلَاِد اْلُمْسِلِمنَي ُكتُ ًبا ِف َكْشِف أَ  ْسَراِرِهْم َوَهْتِك َأْسَتاِرِهْم؛ َوبَ ي َُّنوا ِفيَها َما ُهْم َعَلْيِه ِمْن اْلُكْفِر َوالزَّْنَدَقِة َواإْلِ
اهْلِْنِد الَِّذيَن يَ ْعُبُدوَن اْْلَْصَناَم. َوَما ذََكَرُه السَّاِئُل ِف  الَِّذي ُهْم ِبِه َأْكَفُر ِمْن اْلي َُهوِد َوالنََّصاَرى َوِمْن برامهةِ 

َا َوْصِفِهْم قَِليل  ِمْن اْلَكِثرِي الَِّذي يَ ْعرُِفُه اْلُعَلَماُء ِف َوْصِفِهْم. َوِمْن اْلَمْعُلوِم ِعْنَدًَن َأنَّ السَّوَ  اِحَل الشَّاِميََّة إَّنَّ
َها النَّ  َصاَرى ِمْن ِجَهِتِهْم َوُهْم َداِئًما َمَع ُكلِّ َعُدوٍّ ِلْلُمْسِلِمنَي؛ فَ ُهْم َمَع النََّصاَرى َعَلى اْستَ ْوىَل َعَلي ْ
َأْعَظِم اْلَمَصاِئِب ِعْنَدُهْم فَ ْتُح اْلُمْسِلِمنَي لِلسََّواِحِل َواْنِقَهاُر النََّصاَرى؛ َبْل َوِمْن َأْعَظِم  اْلُمْسِلِمنَي. َوِمنْ 

 -اْلِعَياُذ ِبََِّللَِّ تَ َعاىَل وَ -َأْعَياِدِهْم إَذا اْستَ ْوىَل  ِعْنَدُهْم انِْتَصاُر اْلُمْسِلِمنَي َعَلى الت ََّتاِر. َوِمْن َأْعَظِم اْلَمَصاِئبِ 
َر النََّصاَرى َعَلى ثُ ُغوِر اْلُمْسِلِمنَي فَِإنَّ ثُ ُغوَر اْلُمْسِلِمنَي َما زَاَلْت أِبَْيِدي اْلُمْسِلِمنَي َحّتَّ جَ  زِيَرِة ُقْبَُص َيسَّ

 -َرِضَي اَّللَُّ َعْنهُ -" انَ َفِة َأِمرِي اْلُمْؤِمِننَي "ُعْثَماَن ْبِن عفَّ اَّللَُّ فَ ْتَحَها َعْن َقرِيٍب َوفَ َتَحَها اْلُمْسِلُموَن ِف ِخََّل 
َهُؤاَلِء اْلُمَحاد وَن َّلِلَِّ َوَرُسوِلِه َكثُ ُروا ِحيَنِئٍذ " إىَل َأثْ َناِء اْلِماَئِة الرَّاِبَعِة. ف َ َعاِويَُة ْبُن َأِب ُسْفَيانَ مُ فَ َتَحَها "

يِف َوَغرْيِِه؛ ِِبلسََّواِحِل َوَغرْيَِها فَاْستَ ْوىَل النََّصاَرى َعَلى السَّاِحِل؛ ُثَّ ِبَسَبِبِهْم اْستَ ْوَلْوا َعَلى اْلُقْدِس الشَّرِ 
َباِب ِف َذِلَك؛ ُثَّ َلمَّا َأقَاَم اَّللَُّ ُمُلوَك اْلُمْسِلِمنَي اْلُمَجاِهِديَن ِف َسِبيِل فَِإنَّ َأْحَواهَلُْم َكاَنْت ِمْن َأْعَظِم اْْلَسْ 

يِن الشَِّهيِد َوَصََّلِح  ينِ اَّللَِّ تَ َعاىَل " َكُنوِر الدِّ " َوَأتْ َباِعِهَما َوفَ َتُحوا السََّواِحَل ِمْن النََّصاَرى َوِمَّْن َكاَن هِبَا الدِّ
ُهْم وَ  َها حَنَْو ِماَئيَتْ َسَنٍة َوات ََّفُقوا ُهْم َوالنَّ ِمن ْ ْوِلنَي َعَلي ْ ُْم َكانُوا ُمْست َ َصاَرى فَ َتُحوا َأْيًضا َأْرَض ِمْصَر؛ فَِإَنَّ

ْسََّلِم ِِبلدَِّيَ  ِر اْلِمْصرِيَِّة َفَجاَهَدُهْم اْلُمْسِلُموَن َحّتَّ فَ َتُحوا اْلِبََّلَد َوِمْن َذِلَك التَّارِيِخ انْ َتَشَرْت َدْعَوُة اإْلِ
ْسََّلِم َوقَ تَ ُلوا َخِليَفَة بَ ْغَداَد َوَغرْيَُه ِمْن ُمُلو  َتاَر َما َدَخُلوا ِبََّلَد اإْلِ ِك اْلُمْسِلِمنَي إالَّ َوالشَّاِميَِّة. ُثَّ إنَّ الت َّ

َم ُهواَلُكو الَّ  " َكاَن َوزِيًرا هَلُْم وسي  الط   النَِّصريُ ْم َوُهَو "ِذي َكاَن َوزِيَرهُ مبَُعاَونَِتِهْم َوُمَؤاَزَرِتِْم؛ فَِإنَّ ُمَنجِّ
ْسِلِمنَي اَترًَة ُيَسمَّْوَن " َمْعُروَفة  ِعْنَد اْلمُ ِواَليَِة َهُؤاَلِء. َوهَلُْم "َأْلَقاب  َوُهَو الَِّذي َأَمَر ِبَقْتِل اخْلَِليَفِة َوبِ  ِبْلملوتِ 

ْْسَاِعيِليَّة" واَترًَة ُيَسمَّْوَن "اْلَمََّلِحَدَة" َواَترًَة ُيَسمَّْوَن "اْلقَ  َراِمَطَة" َواَترًَة ُيَسمَّْوَن "اْلَباِطِنيََّة" َواَترًَة ُيَسمَّْوَن "اإْلِ
َرةَ ميَّ َسمَّْوَن "اخلرَّ " َواَترًَة يُ "اْلُنَصرْيِيَّة َها َما يَ ُعم ُهْم وَ ة" َواَترًَة ُيَسمَّْوَن "اْلُمَحمِّ َها َما " َوَهِذِه اْْلَْْسَاُء ِمن ْ ِمن ْ
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ميَاَن يَ ُعم  اْلُمْسِلِمنَي َولِبَ ْعِضِهمْ  ْسََّلَم َواإْلِ َوِإمَّا  اْسم  خَيُص ُه: إمَّا لَِنَسبٍ  خَيُص  بَ ْعَض َأْصَناِفِهْم َكَما َأنَّ اإْلِ
َلٍد َوِإمَّا ِلَغرْيِ َذِلَك. َوَشْرُح َمَقاِصِدِهْم َيُطوُل َوُهْم َكَما قَاَل اْلُعَلَماُء ِفيِهْم: ظَاِهُر مَ  ِلَمْذَهبٍ  ْذَهِبِهْم َوِإمَّا لِب َ

َواَل  ِء َواْلُمْرَسِلنَي؛ اَل بُِنوحٍ اِمْن اْْلَنِْبيَ  ْم اَل يُ ْؤِمُنوَن بَِنِبٍّ الرَّْفُض َوَِبِطُنُه اْلُكْفُر اْلَمْحُض. َوَحِقيَقُة َأْمِرِهْم َأَنَُّ 
َواَل ِبَشْيِء ِمْن ُكُتِب اَّللَِّ  -َصَلَواُت اَّللَِّ َوَسََّلُمُه َعَلْيِهْم َأْْجَِعنيَ -إبْ َراِهيَم َواَل ُموَسى َواَل ِعيَسى َواَل حُمَمٍَّد 

ْْنِيِل َواَل اْلُقْرآِن. وَ  اَل يُِقر وَن أبَِنَّ لِْلَعاملَِ َخاِلًقا َخَلَقُه؛ َواَل أبَِنَّ َلُه ِديًنا َأَمَر ِبِه َواَل اْلُمنَ زََّلِة؛ اَل الت َّْورَاِة َواَل اإْلِ
اِر.  َأنَّ َلُه َدارًا ََيِْزي النَّاَس ِفيَها َعَلى َأْعَماهِلِْم َغرْيَ َهِذِه الدَّ

ُنوَن قَ ْوهَلُْم َعَلى َمَذاِهِب اْلَفََّلِسَفِة الطَّ  ُنونَُه َعَلى قَ ْوِل اْلَمُجوسِ  نيَ ِبيِعيِّنَي َأْو اإلهليِّ َوُهْم اَترًَة يَ ب ْ  َواَترًَة يَ ب ْ
بُ وَّاِت: إمَّا ِبَقْولٍ َوَيُضم وَن إىَل َذِلَك الرَّْفَض. َوحَيَْتج وَن ِلَذِلَك ِمْن َكََّل  ارَ الَِّذيَن يَ ْعُبُدوَن النَّ  َمْكُذوٍب  ِم الن  

ُقُلوَن َعْن النَِّبِّ  ُقُلونَُه َكَما يَ ن ْ َواْلَِديُث  (َأوَُّل َما َخَلَق اَّللَُّ اْلَعْقلُ )َأنَُّه قَاَل:  -َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -يَ ن ْ
ْلَعْقَل فَ َقاَل َلُه: َأْقِبْل فَأَقْ َبَل. فَ َقاَل َلُه: إنَّ اَّللََّ َلمَّا َخَلَق ا) :ْلِم ِِبْلَِديِث؛ َوَلْفظُهُ َمْوُضوع  ِِبّتَِفاِق َأْهِل اْلعِ 

ُقوُلونَ  (َأْدِبْر فََأْدبَ رَ  ُ اْلَعْقلُ ): فَ ُيَحّرُِفوَن َلْفَظُه فَ ي َ لِيُ َواِفُقوا قَ ْوَل اْلُمتَ َفْلِسَفِة َأتْ َباِع َأِرْسُطو  (َأوَُّل َما َخَلَق اَّللَّ
َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه -ََثِبٍت َعْن النَِّبِّ  َو اْلَعْقُل. َوِإمَّا بَِلْفظٍ ِب اْلُوُجوِد هُ ِف َأنَّ َأوََّل الصَّاِدرَاِت َعْن َواجِ 

ِتِهْم. ِعِه َكَما َيْصَنُع َأْصَحاُب "َرَساِئِل إْخَواِن الصََّفافَ ُيَحّرُِفونَُه َعْن َمَواضِ  -َوَسلَّمَ  ُْم ِمْن َأِئمَّ " َوحَنُْوُهْم فَِإَنَّ
َكِثري  ِمْن َِبِطِلِهْم َعَلى َكِثرٍي ِمْن اْلُمْسِلِمنَي َورَاَج َعَلْيِهْم َحّتَّ َصاَر َذِلَك ِف ُكُتِب َطَواِئَف ِمْن   َوَقْد َدَخلَ 

يِن؛ َوِإْن َكانُوا اَل يُ َواِفُقوََنُْم َعَلى َأْصِل ُكْفِرِهْم؛ فَِإنَّ َهُؤاَلِء هلَُ  َتِسِبنَي إىَل اْلِعْلِم َوالدِّ  إْظَهاِر َدْعَوِتِْم ْم ِف اْلُمن ْ
ْعَوَة اهْلَاِديَةَ اْلَملْ  َبَ َوالنَّاُموَس اْلَبََّلَغ اْْلَكْ ة  َوُيَسم وَن النَِّهايََة "" َدرََجات  ُمتَ َعدِّدَ ُعونَِة الَّيِت ُيَسم وََنَا "الدَّ

اِلْسِتْهَزاُء ِبِه َومبَْن يُِقر  ِبِه َحّتَّ َقْد َيْكُتُب " َوَمْضُموُن اْلَبََّلِغ اْْلَْكَبِ َجْحُد اخْلَاِلِق تَ َعاىَل؛ َوااْْلَْعَظمَ 
ُْم َكانُوا َأَحُدُهْم اْسَم اَّللَِّ ِف َأْسَفِل رِْجِلِه َوِفيِه َأْيًضا َجْحُد َشَرائِِعِه َوِديِنِه َوَما َجاَء ِبِه اْْلَنِْبَياُء وَ  َدْعَوى َأَنَّ

ُهْم َمْن ِمْن ِجْنِسِهْم طَالِِبنَي لِلرََِّئَسِة  ُهْم ِمْن َأْحَسَن ِف طََلِبَها َوِمن ْ طََلِبَها َحّتَّ قُِتَل َوََيَْعُلوَن  َأَساَء ِف َفِمن ْ
َوالزََّكاِة ِِبلصَََّّلِة  حُمَمًَّدا َوُموَسى ِمْن اْلِقْسِم اْْلَوَِّل َوََيَْعُلوَن اْلَمِسيَح ِمْن اْلِقْسِم الثَّاِن. َوِفيِه ِمْن ااِلْسِتْهَزاءِ 

َشارَات  َوالصَّْوِم َواْلَجِّ َوِمْن حَتِْليِل ِنَكاِح َذَواِت اْلَمَحارِِم َوَسائِِر اْلَفَواِحِش: َما يَطُوُل َوْصُفُه. َوهَلُْم إ
ميَاِن فَ َقْد َوخُمَاطََبات  يَ ْعِرُف هِبَا بَ ْعُضُهْم بَ ْعًضا. َوُهْم إَذا َكانُوا ِف ِبََّلِد اْلُمْسِلِمنَي الَّيِت َيكْ  ثُ ُر ِفيَها َأْهُل اإْلِ

 ْم.خَيَْفْوَن َعَلى َمْن اَل يَ ْعرِفُ ُهْم َوَأمَّا إَذا َكثُ ُروا فَِإنَُّه يَ ْعرِفُ ُهْم َعامَُّة النَّاِس َفْضًَّل َعْن َخاصَِّتهِ 
ُهْم َوَقْد ات ََّفَق ُعَلَماُء اْلُمْسِلِمنَي َعَلى َأنَّ َهُؤاَلِء اَل ََتُوُز ُمَناَكَحتُ هُ  ْم؛ َواَل ََيُوُز َأْن يَ ْنِكَح الرَُّجُل َمْواَلتِِه ِمن ْ

ُهْم اْمَرَأًة َواَل تُ َباُح َذَِبئِ  " َفِفيِه قَ ْواَلِن َمْشُهورَاِن  اْلَمْعُموُل ِبِِنْ َفَحِتِهمْ اْْلُْبُ ُحُهْم. َوَأمَّا "َواَل يَ تَ َزوََّج ِمن ْ
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َتةِ  ُْم اَل  وََكِإنْ َفَحِة َذبِيَحِة اْلَمُجوِس؛ َوَذبِيَحِة الفرنجِ  لِْلُعَلَماِء َكَساِئِر إنْ َفَحِة اْلَمي ْ ُهْم إَنَّ الَِّذيَن يُ َقاُل َعن ْ
َِبِئَح. َفَمْذَهُب َأِب َحِنيَفَة َوَأمْحَدَ  َتِة  ُيذَك وَن الذَّ ِف إْحَدى الرَِّوايَ َتنْيِ َأنَُّه حيَِل  َهَذا اْْلُْبُ؛ ِْلَنَّ إنْ َفَحَة اْلَمي ْ

نْ َفَحَة اَل ََتُوُت مِبَْوِت اْلَبِهيَمِة َوُمََّلقَاُة اْلِوَعاِء النَِّجِس ِف الْ طَاهِ  َباِطِن اَل َرة  َعَلى َهَذا اْلَقْوِل؛ ِْلَنَّ اإْلِ
ُس. َوَمْذَهُب َماِلٍك َوالشَّاِفِعيِّ َوَأمْحَدَ  نْ َفَحَة ِعْنَد ِف الرَِّواَيِة اْْلُْخَرى َأنَّ َهَذا اْْلُْبَ ْنَِس  ِْلَ  يُ َنجِّ نَّ اإْلِ

. َوَمْن اَل تُ ؤَْكُل َذبِيَحُتُه َفَذبِيَحتُ  َها ِعْنَدُهْم ْنَِس  َتِة َوِإنْ َفَحت َ َتِة. وَُكل  ِمْن َهُؤاَلِء ْنََِسة ؛ ِْلَنَّ َلَبَ اْلَمي ْ ُه َكاْلَمي ْ
ُقُلَها َعْن الصََّحاَبِة فَ  اْلَقْوَلنْيِ حَيَْتج  ِِبََثرٍ َأْصَحاِب  ُْم َأَكُلوا ُجْبَ يَ ن ْ َأْصَحاُب اْلَقْوِل اْْلَوَِّل نَ َقُلوا َأَنَّ

ُْم َأَكُلوا َما َكانُوا َيظُن وَن َأنَُّه ِمْن ُجْبِ النََّصاَرى. فَ َهِذِه َمْسأََلُة  اْلَمُجوِس. َوَأْصَحاُب اْلَقْوِل الثَّاِن  نَ َقُلوا َأَنَّ
. َوَأمَّا "َأَوانِيهْم َوَمََّلِبُسُهمْ ْن يُ ْفيِت أبَِ اْجِتَهاٍد؛ لِْلُمَقلِِّد َأْن يُ َقلَِّد مَ  " َفَكَأَواِن اْلَمُجوِس َوَمََّلِبِس َحِد اْلَقْوَلنْيِ

ْعَد اْلَمُجوِس َعَلى َما ُعِرَف ِمْن َمَذاِهِب اْْلَِئمَِّة. َوالصَِّحيُح ِف َذِلَك َأنَّ َأَوانِيَ ُهْم اَل ُتْستَ ْعَمُل إالَّ ب َ 
ْعَمَلَة َما َيْطُبُخونَُه ِمْن َذَِبِئِحِهْم فَ ت َ َغْسِلَها؛ فَإِ  ُهْم اْلُمْست َ َتة  َفََّل ُبدَّ َأْن ُيِصيَب َأَوانِي َ ْنُجُس نَّ َذَِبِئَحُهْم َمي ْ

َها فَ ُتْستَ ْعَمُل ِمْن َغرْيِ غَ  ْسٍل َكآنَِيِة اللََّبِ ِبَذِلَك فََأمَّا اآْلنَِيُة الَّيِت اَل يَ ْغِلُب َعَلى الظَّنِّ ُوُصوُل النََّجاَسِة إلَي ْ
َرِضَي -طَّاِب الَّيِت اَل َيَضُعوَن ِفيَها طَِبيَخُهْم َأْو يَ ْغِسُلوََنَا قَ ْبَل َوْضِع اللََّبِ ِفيَها َوَقْد تَ َوضََّأ ُعَمُر ْبُن اخلَْ 

ُ َعْنهُ  . ِمْن َجرَِّة َنْصَرانِيٍَّة. َفَما ُشكَّ ِف َْنَاَسِتِه مَلْ حُيَْكْم بِ  -اَّللَّ  َنَجاَسِتِه ِِبلشَّكِّ
 ؟َي شيخ نكملُ 

 قفْ  ،َل وللاِ الشيخ: 
 إليكم للاُ  أحسنَ القارئ: 
 يءالشَّ  بعضَ  ، ولو ترجعُ د املوقفَ ا، حد ِ رد، جزاك للا خي  السَّ  معي نعاس شوي، معَ  أان صارَ الشيخ: 
 طيبالقارئ: 
 تَ أحسنْ الشيخ: 
 إليكم للاُ  أحسنَ القارئ: 
 هم؟طوائفِ  ة جبميعِ ة أم الباطنيَّ صييَّ ة أم الن  هذا اإلمساعيليَّ  ،احملارمِ  ذواتِ  شيخ ويبيحون نكاحَ طالب: 
 هممذاهبُ  هم متشاهبة  م كل  أْنَّ  الغالبُ الشيخ: 
 نكاح.. عندهم هذا موجود   ةَ اإلمساعيليَّ  ألنَّ  :الطالب

 ةُ هم الباطنيَّ ، َتمعُ ةِ الباطنيَّ  هم طوائفُ ، أقول: هم كل  هم من بعضن هم بعضُ الشيخ: 
 همة؟ منبعُ وائف الباطنيَّ الطَّ  ة أصلُ يعين اإلمساعيليَّ الطالب: 
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 ون قرامطةأخرى وُيسمَّ  ة، وهلم أمساءُ صييَّ ة والن  َل، ما هم أبصل، هم منهم، اإلمساعيليَّ الشيخ: 
 ون قرامطة؟ُيسمَّ الطالب: 
 .نعم هم القرامطةُ الشيخ: 
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 (مِ العَّلَّ  امللكِ  حيمِ الرَّ  فتحُ )
 اغفرْ  همَّ ، اللَّ أْجعنيَ  هِ وصحبِ  هِ وعلى آلِ  دٍ نا حممَّ على نبيِّ  مَ وسلَّ  ى هللاُ ، وصلَّ العاملنيَ  ربِّ  هللِ  المدُ القارئ: 

ِف   -تعاىل هللاُ  هُ رمحَ - عدي  السَّ  ًنصرٍ  بنُ  محنِ الرَّ  عبدُ  يخُ الشَّ  قالَ  .واملستمعنيَ  وللحاضرينَ نا لشيخِ 
 "ن القرآنِ مِ  ستن ََبطةِ املُ  َواْلحكامِ  َواْلْخََّلقِ  َوالتَّوحْيدِ  العَقاِئدِ  ِعلمِ  ِف مِ الَعَّلَّ  امللكِ  فَتُح الرَّحيمِ " :هِ كتابِ 
 .بهِ  واالستعانةُ  على هللاِ  لُ وك  التَّ : -هللاُ  هُ رمحَ - قالَ 
 تعاىل قد أعطى العبدَ  هللاُ  كانَ   وإنْ  ها، ْلنَّهُ كلِّها دينيِّها ودنيويِّ   هِ ِف أمورِ  العبدُ  إليهِ  يضطر   جليل   خلق  
، فإذا  ِبهللِ إالَّ  ةَ وال قوَّ  لهُ  ال حولَ  منها، فإنَّهُ  على شيءٍ  هُ ، ومل َيبْ ةُ االختياريَّ  هُ هبا أفعالُ  تقعُ  وإرادةً  قدرةً 

 بهِ  ، ووثقَ ودنياهُ  هِ دينِ  ن أمورِ مِ  هُ فعلَ  ما يريدُ  وتكميلِ  ِف حتصيلِ  هِ  على ربِّ ا قوَي  ي  اعتماًدا كلِّ  هِ بقلبِ  اعتمدَ 
 ةُ قوَّ  تْ ها، وتضاعفَ فَ أو خفَّ  املوانعَ  عنهُ  ، وصرفَ هُ ذي قصدَ الَّ  اْلمرَ  لهُ  رَ ، ويسَّ هُ وقدرتَ  هُ ى إرادتَ وقوَّ  هُ أعانَ 

 .وال تبيدُ  دُ فَ ن ْ يت ال ت َ الَّ  هللاِ  ةِ ن قوَّ مِ  واستماحَ  استمدَّ  ، ْلنَّهُ هُ قدرتُ  تْ وازدادَ  العبدِ 
 ؟واستمدَّ الشيخ: 
 ".العطاءَ  هُ تُ : سألْ هُ تُ : "استمحْ احمليطِ  يف القاموسِ  قالَ  ،واستماحَ  القارئ:

، بهِ  على هللاِ  لَ ذي توكَّ الَّ  على اْلمرِ  امَّ التَّ  شاطَ النَّ  لهُ  بُ وجِ ، ويُ الكسلَ  عن العبدِ  يطردُ  القيقي   لُ وك  التَّ و 
 هُ ما يظن   ، عكسُ هِ مطلوبِ  وحصولِ  جاحِ ن النَّ مِ  سُ ئَ ، وال يي ْ عملٍ  أيَّ  ا، وال يستثقلُ شاق   وال يتصاعبُ 

، هم عن القِّ صرفَ  والقضاءِ  القدرِ  إنكارَ  لكنَّ  وهُ ، أو فهمُ لِ وك  وا معَن التَّ مل يفهمُ  ذينَ الَّ  املنحرفنيَ  بعضُ 
، فإنَّ وءَ الس   نَّ م الظَّ وا برهبِّ ظن   حيثُ  اإلساءةِ  وا غايةَ ، وأساؤُ واإلرادةَ  ةَ اهلمَّ  فُ ضعِ يُ  لَ وك  وا أنَّ التَّ فحسبُ 

 .كثريةٍ   ِف آَيتٍ  لِ وك  ِبلتَّ  أمرَ  هللاَ 
 ال يتم   هم، وأنَّهُ حيب   أنَّهُ  ، وأخبَ املطلوبِ  وحصولَ  الكفايةَ : لنيَ املتوكِّ  ووعدَ  اإلميانِ  ن لوازمِ مِ  أنَّهُ  أخبَ و 

 .لِ وك  إىل التَّ  نيا مفتقرات  والد   ينُ ، فالدِّ  بهِ إالَّ  اْلمورُ  ، وال تتم   بهِ إالَّ  ينُ الدِّ 
}فَ ُقْل  ،[123]هود: }فَاْعُبْدُه َوتَ وَكَّْل َعَلْيِه{ ،[23]املائدة: نُتم م ْؤِمِننَي{}َوَعَلى اَّللِّ فَ تَ وَكَُّلوْا ِإن كُ تعاىل:  قالَ 

}َوَمن يَ تَ وَكَّْل  ،[89]اْلعراف: }َعَلى اَّللِّ تَ وَكَّْلَنا{ ،[129]التوبه: َحْسِبَ اَّلّلُ ال ِإَلَه ِإالَّ ُهَو َعَلْيِه تَ وَكَّْلُت{
َك نَ ْعُبُد وِإَيَّ  ،[3]الطَّلق:  فَ ُهَو َحْسُبُه{َعَلى اَّللَِّ   [5]الفاحتة: َك َنْسَتِعنُي{}ِإَيَّ

 :عظيمة   فوائدُ  لِ وك  للتَّ و 
 . بهِ إالَّ  واإلراداتُ  واْلفعالُ  اْلقوالُ  ال تتم   ، وكذلكَ  بهِ إالَّ  ينُ والدِّ  اإلميانُ  ال يتم   منها: أنَّهُ 
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ن مِ  ما حيصلُ  ، ُعِلَم أنَّ عليهِ  لَ إذا توكَّ  ِبلكفايةِ  هُ عبدَ  هللاُ  ، فإذا وعدَ كفاهُ   على هللاِ  لَ ن توكَّ ومنها: أنَّ مَ 
 إذا انقطعَ  حصلَ  إنْ  ا حيصلُ مَّ  بكثريٍ  أعظمُ  لِ وك  ها ِبلتَّ وغريِ  زِق الرِّ  ، وأحوالِ ةِ نيويَّ والد   ةِ ينيَّ الدِّ  اْلمورِ 
 .لِ وك  ن التَّ مِ  العبدِ  قلبُ 

 ، ودفعِ وتتميِمهِ  وتكميِلهِ  لعلَّ  عليهِ  ذي ُتوكِّلَ الَّ  اْلمرِ  لتيسريِ  سببٍ  أكبُ  على هللاِ  لَ وك  ومنها: أنَّ التَّ 
 .هِ تكميلِ  وبنيَ  هُ بينَ  الائلةِ  املوانعِ 

، هِ كلِّها ِف ملكِ   ن ْجيُع اْلمورِ مَ  إىل ، واستندَ هِ لِ ِف توك   اعتمدَ  أنَّهُ  قد علمَ  على هللاِ  لَ منها: أنَّ املتوكِّ و 
هُ  هُ نشاطُ  وضعفَ  هُ تُ مهَّ  تْ ما فَّتَ ، فكلَّ العبدِ  ها: فعلُ ن ْجلتِ ، ومِ هِ وتدبريِ  هِ تصريفِ  وحتتَ   لُ وك  هذا التَّ  َأَمدَّ

 ن أعظمِ مِ  أنَّهُ  ال شكَّ  املطلوبِ  ِف حصولِ  معُ والطَّ  ، والوثوقُ هِ ربِّ  بكفايةِ  ، وقد وثقَ هِ تِ إىل قوَّ  ةٍ بقوَّ 
 .معلوم   د  مشاهَ  فيها، وهذا أمر   بةِ املرغِّ  على اْلعمالِ  الباعثةِ  اْلسبابِ 

 بْ عجَ ، ومل يُ هِ تِ قوَّ و  هِ ن حولِ مِ  أَ ، وتبَّ هِ إىل ربِّ  امَّ التَّ  قد أبدى االفتقارَ  حقيقةً  على هللاِ  لَ ومنها: أنَّ املتوكِّ 
ا ضعيفة   هِ لعلمِ  هِ على نفسِ  كلْ ، ومل يتَّ هِ ن عملِ مِ  بشيءٍ  إىل  ِف ذلكَ  ، بل ْلأَ االحنَّللِ  ، سريعةُ مهينة   أَنَّ

 .هِ مطلوبِ  ِف حصولِ  ، مستعيًنا بهِ هِ ربِّ 
َ اجملهودِ  قد أبدى غايةَ  ذلكَ  معَ  ، وهوَ هِ وكفايتِ  هِ استغَن بربِّ  ، ْلنَّهُ َن القيقي  الغِ  وهذا هوَ  أنَّ  ، فتبنيَّ

 ، معتمدة  عاليةٍ  ةٍ ومهَّ  صادقةٍ  ةٍ ها بقوَّ بفعلِ  هُ ، بل َتامُ ةِ نيويَّ والد   ةِ ينيَّ الدِّ  ِبْلسبابِ  ال يناِف القيامَ  لَ وك  التَّ 
 .العزيزِ  على القويِّ 

 صيحةُ النَّ : هللاُ  هُ رمحَ  قالَ  ُثَّ 
 .إىل هناالشيخ: 
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 (ةُ الكميَّ  رقُ )الط  
حممٍَّد وعلى آِلِه وصحِبِه أْجعنَي،  اعلى نبيِّن وِبركَ  مَ وسلَّ  ى هللاُ وصلَّ المُد هلِل ربِّ العاملنَي، القارئ: 

"الط رِق كتاِبِه: ِف   -رمَحُه هللُا تعاىل-قاَل ابُن القيِِّم  .وللمسلمنيَ ولوالدينا نا لنا ولشيخِ  اغفرْ  همَّ اللَّ 
 ":ةِ رعيَّ الشَّ  ياسةِ ِف السِّ  ةِ الكميَّ 
 :فصل  

اْلُْكُم ِِبلت ََّواتُِر، َوِإْن مَلْ َيُكْن اْلُمْخِبُوَن ُعُدواًل َواَل ُمْسِلِمنَي. َوَهَذا ِمْن َأْظَهْر اْلبَ يَِّناِت،  :الطَّرِيُق اْلِعْشُرونَ 
مبُوِجِب َما  َكمَ حَ ِعْلِم ِبِه ُهَو َوَغرْيُُه، فَِإَذا تَ َواتَ َر الشَّْيُء ِعْنَدُه، َوَتَضافَ َرْت ِبِه اْْلَْخَباُر، حبَْيُث اْشََّتََك ِف الْ 

َوَحاَجُتُه َكَما إَذا تَ َواتَ َر ِعْنَدُه ِفْسُق رَُجٍل، َأْو َصََّلُحُه َوِديُنُه، َأْو َعَداَوتُُه ِلَغرْيِِه، َأْو فَ ْقُر رَُجٍل تَ َواتَ َر ِعْنَدُه،  
، َبْل بَ يَِّنُة  َواتُِر َأقْ َوى ِمْن َأْو َمْوتُُه َأْو َسَفُرُه، َوحَنُْو َذِلَك ُحِكَم مبُوِجِبِه، َوملَْ حَيَْتْج إىَل َشاِهَدْيِن َعْدَلنْيِ الت َّ

 يَدا ظَن ا َغالًِبا.الشَّاِهَدْيِن ِبَكِثرٍي، فَِإنَُّه يُِفيُد اْلِعْلَم، َوالشَّاِهَداِن َغايَ تُ ُهَما َأْن يُفِ 
ُْم قَاُلوا ِف  -مْ َكاْلَقاِضي، َوَأِب اخْلَطَّاِب، َواْبِن َعِقيٍل َوَغرْيِهِ   -َوَقْد ذََكَر َأْصَحابُ َنا  َما َيُدل  َعَلى َذِلَك، فَِإَنَّ

َواتُ َر حَيُْصُل أبَِْربَ َعٍة، َلْو َحَصَل اْلِعْلُم  إَذا -َفٍر َلَما اْحَتاَج اْلَقاِضي ِبََبِ َأْربَ َعِة ن َ الرَّدِّ َعَلى َمْن َزَعَم َأنَّ الت َّ
 َأْن َيْسَأَل َعْن َعَدالَِتِهْم َوتَ زِْكَيِتِهْم. -ِعْنَدُه َأْربَ َعة  ِِبلّزًنَ  َشِهدَ 

َواتُ ُر قَاَل َشْيُخَنا: َوَهَذا يَ ْقَتِضي َأنَّ اْلَقاِضَي إَذا َحَصَل َلُه اْلِعْلُم ِبَشَهاَدِة الش ُهوِد ملَْ حيَْ  َتْج إىَل تَ زِْكَيٍة. َوالت َّ
َياِن. ب ْ  حَيُْصُل ِبََبِ اْلُكفَّاِر َواْلُفسَّاِق َوالصِّ

َحْيُث حَيُْكُم -َدِة اْلَمْرَأِة اْلَواِحَدِة َوِإَذا َكاَن يَ ْقِضي ِبَشَهاَدِة َواِحٍد َمَع اْلَيِمنِي، َوِبُدوَِنَا ِِبلن ُكوِل، َوِبَشَها
َواتُِر َأْوىَل َوَأْحَرى، َوبَ َياُن اْلَقِّ ِبِه َأْعَظُم ِمْن بَ َياِنِه بِِنَصاِب الشََّهاَدِة. فَِإْن ِقيفَالْ  -ِبَذِلكَ  َل: فَ َلْو َقَضاُء ِِبلت َّ

مُهَا ِبَذِلَك؟تَ َواتَ َر ِعْنَدُه ِزًَن رَُجٍل، َأْو اْمَرَأٍة، فَ َهْل لَ   ُه َأْن حَيُدَّ
اِس َواَل إقَاَمِة اْلَدِّ ِِبلزًَِّن ِمْن ُمَعايَ َنٍة َوُمَشاَهَدٍة َلُه، َواَل َتْكِفي ِفيِه اْلَقَراِئُن َواْسِتَفاَضُتُه ِف النَّ ِقيَل: اَل ُبدَّ ِف 

َواتُ ُر مبَُعايَ َنِة َذِلَك َوُمَشاَهَدتِِه، ِلَِّلْخِتَفاِء ِبِه َوَسَّْتِِه َعْن اْلُعُيونِ  ُل ِف اْلَعاَدِة َأْن ، فَ َيْسَتِحيميُِْكُن ِف اْلَعاَدِة الت َّ
َبُ َعْن ُمَعايَ َنِتِه.تيَ تَ َوا  َر اخلَْ

َر َذِلَك   -ْلُم الضَُّروِري  ِبََبِِهمْ َعَدد  َكِثري  يَ َقُع اْلعِ  هُ دَ هاَأَتى َذِلَك َبنْيَ النَّاِس ْعَياًًن، َوشَ  أبَِنْ -نَ َعْم، َلْو ُقدِّ
 ُه.سواُل تمحتْ رِيَعِة َغرْيُ َذِلَك، َواَل يُق ِِبلشَّ ُحدَّ ِبَذِلَك َقْطًعا، َواَل يَلِ 

 الطَّرِيُق اْلَاِدي َواْلِعْشُروَن  َفصل  
 .ك َي شيخحسبُ الشيخ: 
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 (املولودِ  أبحكامِ  مودودِ  ال حتفةُ )
 هِ لِ وعلى آ دٍ نا حممَّ على نبيِّ  َّلمُ والسَّ  ةُ َّل، والصَّ العاملنيَ  ربِّ  هللِ  ، المدُ حيمِ الرَّ  محنِ الرَّ  هللاِ  بسمِ القارئ: 

 حتفةِ " ِف -تعاىل هللاُ  هُ رمحَ - مِ القيِّ  ابنُ  اإلمامُ  قالَ  .نا والاضرينَ نا وشيخَ ارمحْ  همَّ ، اللَّ أْجعنيَ  هِ وصحبِ 
 ": املولودِ  أبحكامِ  املودودِ 
 :فصل  

 ِإىَل َدارِ  الفناءِ  ن َدارِ مِ  هُ ينقلونَ  -َوجلَّ  عزَّ - هِ ربِّ  َجاَءْتُه رسلُ  َلُه واستوفاهُ  رَ دِّ الَِّذي قُ  اْْلََجلَ  فَِإذا بلغَ 
 َكاَنتْ   وِح فَِإنْ فاستدعى ِِبلر   اْْلَْرَواحِ  ِبَقبضِ  لُ اْلُموكَّ  ُثَّ دًن ِمْنُه اْلملكُ  اْلَبَصرِ  وا ِمْنُه مدَّ فجلسُ  اْلبَ َقاءِ 
َسدِ  َكاَنتْ   َبةُ يِّ الطَّ  ها النَّفسُ تُ قَاَل اْخُرِجي أي َّ  َبةً ا طيِّ روحً   وحٍ َوَأْبِشِري ِبرَ  اْخُرِجي محيدةَ  بِ يِّ الطَّ  ِف اْلَْ

َها َها مل َيدعْ فَِإذا َأخذَ  ،قاءِ السِّ  ن ِفِّ مِ  القطرةُ  َكَما خترجُ   هِ ن بدنِ مِ  فَتخرجُ  ،َغْضَبانَ  غريِ  َوربٍّ  َوَرحْيَانٍ 
َها َويُوجَ ُثَّ يصل   ن اْْلنَّةِ مِ  وكفنٍ  نوَنا حبنوطٍ كفِّ طوَنا ويُ حنِّ فيُ  عنيٍ  ِف َيَدْيِه طرَفةَ  الر ُسلُ  هَلَا   دُ وَن َعَلي ْ

فينتهي  الاسبنيَ  على أْسرعِ  لِ اْلوَّ  ضِ رْ هبَا للعَ  ُثَّ يصعدُ  اَْلْرضِ  على َوجهِ  تْ دَ جِ وُ  مسكٍ  نفحةِ  كأطيبِ 
نْ َيا فيستأذنُ  هبَا ِإىَل َْسَاءِ  َها مَّلئكتُ َوُيصلِّ  السََّماءِ  هَلَا َأبْ َوابَ  هَلَا فَيفتحُ  الد  وها ِإىَل بُ ها مقرَّ عُ ها ويشيِّ ي َعَلي ْ

َتِهي هبَا ِإىَل السََّماءِ  ِإىَل َأنْ  ُثَّ الرَّاِبَعةِ  ُثَّ الثَّالَِثةِ  هبَا َكَذِلكَ  لُ فعَ فيُ  الثَّانَِيةِ  السََّماءِ   عزَّ - الَّيِت ِفيَها هللاُ  يَ ن ْ
 ََي َذا اْْلََّللِ  تَ تَ َبارَكْ  السَََّّلمُ  ومنكَ  السَََّّلمُ  اللَُّهمَّ َأْنتَ " :ةِ بوبيَّ الر   َوتَ َعاىَل بَِتِحيَّةِ  ا تَباركَ ي َرهبََّ فتحيِّ  َوجلَّ 

اكتبوا   :-هُ َجََّللُ  جلَّ - ب  الرَّ  ِِبْْلنَِّة فَ يَ ُقولُ  وقيعَ هَلَا التَّ  ُثَّ خيرجُ  هَلَا ِِبلس ُجودِ  أذنَ  َشاَء هللاُ  فَِإنْ  "َواإْلِْكَرامِ 
َها خلقْ  ِإىَل اَْلْرضِ  وهُ ُثَّ أعيدُ  نيَ َعبِدي ِف عليِّ  كتابَ  َها أخرجُ هْم وفيَها أعيدُ تُ فَِإِّنِ ِمن ْ  هم اَتَرةً هم َوِمن ْ
فَِإذا  موِنموِن قدِّ قدِّ  :َويَ ُقولُ  ،هُ وَتهيزَ  هُ َومحلَ  هُ وتكفينَ  هُ غسلَ  فَتشهدُ  ِإىَل اَْلْرضِ  هُ روحُ  ُثَّ ترجعُ  ،ُأْخَرى

فََأاَتُه  ْم على اَْلْرضِ نَعاهلِ  قرعَ  سمعُ ليَ  َحّتَّ ِإنَّهُ  َمَعهُ  وحُ الر   تِ دخلَ  هُ َوتَ َوىلَّ َعنُه َأْصَحابُ  هِ ِف لدِ  عَ ضِ وُ 
  هِ ويسأالنِ  هِ فيجلسانِ  ِحيَنِئٍذ فتاًن اْلَقْبِ 

يف  ابتِ الثَّ  نا ابلقولِ تْ ثب ِ  همَّ ، اللَّ باتَ لنا ولكم الثَّ  للاَ  ، نسألُ ومُ َي قي   ، َي حي  ، َي للاُ مْ سل ِ  َي سَلمُ الشيخ: 
  للا.، َل إله إَلَّ نيا واآلخرةِ الد   احلياةِ 

 
 َرِبِّ هللاُ  :فَ يَ ُقولُ  ؟كَ َومن نبي   ؟كَ َوَما دينُ  ؟كَ ن رَب  مَ  :هِ ويسأالنِ  هِ فيجلسانِ  فََأاَتُه ِحيَنِئٍذ فتاًن اْلَقْبِ القارئ: 

ْسََّلمُ  َعثُ َعَلْيِه َوَعِليِه ي ُ  َهَذا الَِّذي َعاَش َعَلْيِه َوَماتَ  أبَِنَّ  هِ رانِ ويبشِّ  هِ قانِ فيصدِّ  ،ي حُمَمَّد  ونبيِّ  وديين اإْلِ  .ب ْ
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 :فَ يَ ُقولُ  الرَّاِئَحةِ  بُ طيِّ  اْلَوْجهِ  حسنُ  َلُه َشاب   ضُ قيَّ ويُ  َلُه خضر   شُ فرَ ويُ  هِ َبَصرِ  مدَّ  هِ َلُه ِف َقبِ  حُ فسَ ُثَّ يُ 
ريِ  َيَِيءُ  اْلَوْجهُ  كَ فوجهُ  ؟ن َأْنتَ مَ  :فَ يَ ُقولُ  ،كَ ِِبلَِّذي َيُسر   أبشرْ  ُثَّ  ،الصَّالُ  كَ َأًن َعَملُ  :فَ يَ ُقولُ  ،ِِبخلَْ

 اْنظُر َما أعدَّ  :َويُ َقالُ  ِإىَل اْْلنَّةِ  َلُه طَاَقة   حُ فتَ ُثَّ يُ  ،َعْنكَ  هللاُ  َما صرفَ  نظرْ ا :يُ َقالُ  ِإىَل النَّارِ  َلُه طَاَقة   حُ فتَ يُ 
يًعا َلكَ  هللاُ   .َفرَيَامُهَا ْجَِ
َها َمََّلِئَكة   نزلَ  حيلِ ِبلرَّ  تْ ِإذا َأِذنَ  هِ ُكلِّ   ن َذِلكَ مِ  فبالضدِّ  اْلَفاِجَرةُ  ا النَّفسُ َوأمَّ  َمَعهم  اْلُوُجوهِ  سودُ  َعَلي ْ

فاستدعى هبَا  الن  ُفوسِ  ِبَقبضِ  لُ اْلُموكَّ  ُثَّ دًن اْلملكُ  اْلَبَصرِ  وا ِمْنُه مدَّ فجلسُ  ًَنرٍ ن مِ  وكفنٍ  ن ًَنرٍ مِ  حنوط  
َسدِ  َكاَنتْ   اخلبيثةُ  ها النَّفسُ تُ اْخُرِجي أي َّ  :َوقَالَ   َأزَواج   هِ ن شكلِ مِ  َوآخرَ  اقٍ وغسَّ  مٍ حبمي أبشرْ  اخْلَبيثِ  ِف اْلَْ

ن مِ  وكُ الشَّ  عُ نتزَ َكَما يُ   والعصبُ  َها اْلُعُروقُ َمعَ  فتنقطعُ  اْلبدنِ  ن أعماقِ ا مِ فيجتذهبُ  هِ ِف بدنِ  تطايرُ تف
 اَْلْرضِ  على َوجهِ  جيفةٍ  رَاِئَحةِ  هَلَا كأنتِ  دُ َويُوجَ  عنيٍ  طرَفةَ  هِ َها ِف َيدِ َها مل َيدعْ فَِإذا َأخذَ  املبلولِ  الص وفِ 

هبَا ِإىَل  ُثَّ يصعدُ  َواْْلَْرضِ  السََّماءِ  َبنيَ  ملكٍ  ها كل  ويلعنُ  اْلَكَفنِ  ِف َذِلكَ  ف  لَ َوت ُ  النوطِ  بذلكَ  طُ حنَّفتُ 
نيَ  هُ وا ِكَتابَ اكتبُ  :اْلَعاملنيَ  ن ربِّ مِ  داءُ النِّ  ُثَّ َيَِيءُ  السََّماءِ  هَلَا َأبْ َوابُ  حُ فتَ هَلَا َفََّل يُ  حُ ستفتَ فيُ  السََّماءِ   ِف ِسجِّ
ََي  :ريرِ على السَّ  َوِهيَ  َوتقولُ  هِ َومحلِ  هِ وتكفينِ  هِ بتجيهزِ  ا فَتشهدُ طرحً  هُ روحُ  حُ طرَ فتُ  ْرضِ ِإىَل اْلَ  وهُ وأعيدُ 

 هِ َودينِ  هِ اْلملَكاِن َفَسَأاَلُه َعن ربِّ  هُ وجاءَ  ،ِإلَْيهِ  ُأِعيَدتْ  ِف اللَّْحدِ  عَ ضِ فَِإذا وُ  ،هبَا تذهبونَ  َويْ َلَها ِإىَل َأْينَ 
 َصْيَحةً  َيِصيحُ  ُثَّ َيْضرَِِبِنِه َضْرَبةً  ،تَ َواَل تليْ  تَ َدريْ ال  :فَ يَ ُقواَلِن َلهُ  ،اَل َأْدِري :َويَ ُقولُ  فيتلجلجُ  هِ َونبيِّ 

َلُه  حُ فتَ َويُ  ،َلُه ًَنر   شُ فرَ ُثَّ يُ ، هُ ِفيِه أضَّلعُ  َحّتَّ خْتَتلفَ  هُ َعَلْيِه َقبُ  ُثَّ يضيقُ  قَلنْيِ ِإالَّ الثَّ  َشْيءٍ  ُه كل  يسمعُ 
 كَ ىل َمْقَعدِ إ اْنُظرْ  :فَ يُ َقالُ  اىل النَّارِ  َلُه طَاَقة   حُ فتَ ُثَّ يُ  َعْنكَ  هللاُ  ِإىَل َما صرفَ  اْنُظرْ  :فَ يُ َقالُ  ،ِإىَل اْْلنَّةِ  طَاَقة  

يًعا ُثَّ يُ  ن النَّارِ مِ  رِّ  َيَِيءُ  اْلَوْجهُ  كَ فوجهُ  ؟ن َأْنتَ مَ  :فَ ي َُقولُ  أبكمُ  َلُه أعمى َأصم   ضُ قيَّ َفرَيَامُهَا ْجَِ ِِبلشَّ
 ُئ.يِّ السَّ  كَ َأًن َعَملُ  :فَ ي َُقولُ 

 ُعْضوٍ  كل    َوخْيَتص   هِ َأعمالِ  ِفيِه على حسبِ  اْلَفاِجرُ  بُ عذَّ ويُ  هِ َأعمالِ  على حسبِ  ِف البزخِ  نُ اْلُمؤمِ  مُ نعَّ ُثَّ يُ 
هم ِف أعراضِ  قعونَ ويَ  النَّاسِ  ُلُومَ  قونَ زِّ ميُ  الَّذينَ  املغتابنيَ  شَفاهُ  فتقرضُ  اْلُعْضوِ  َذِلكَ  ِبَِنايَةِ  يَِليقُ  ِبَعَذابٍ 

 ِف َأَنَارِ  ويسبحونَ  الرَِِّب ِِبلَِْجارَةِ  َأكَلةُ  مُ لقَ ويُ  اْليَ َتاَمى ِبلنَّارِ  َأْمَوالِ  َأكَلةِ  بُطونُ  رُ سجَ وتُ  ن ًَنرٍ مِ  مبقاريضَ 
مِ   ق  شَ ويُ  ِِبْلجِر اْلَعِظيمِ  اْلَمْكُتوبَةِ  َعن الصَََّّلةِ  ائمنيَ النَّ  رُُؤوسُ  ض  رَ وت ُ  اخْلَبيثِ  وا ِف اْلكْسبِ َكَما سبحُ   الدَّ

 هُ قَّْت َكذبتُ اىل َقفاُه َكَما شَ  هُ اىل َقفاُه وعينُ  هُ نخرُ َقفاُه ومِ  اْلَِديدِ  ِبَكََّللِيبِ  اْلَعِظيَمةَ  الكذبةَ  اْلكذَّابِ  قُ دْ شِ 
 اْلمْعِصَيةِ  حَمل   بُ عذَّ ى َعَلْيِه فيُ احملمَّ  ِف التَّنورِ  واِنوالزَّ  ًنةُ الز   سُ بَ وحتُ  هنَّ بثديِ  واِنالزَّ  النَِّساءُ  قُ علَّ واحي َوتُ النَّ 

ُهم َوُهَو اْلسافلُ   .ِمن ْ
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 هوِ ِبللَّ  ةً لمشغو  الَّيِت َكاَنتْ  الةِ البطَّ  وسِ على الن  فُ  ةُ فسانيَّ النَّ  واآلالمُ  َواْْلَْحَزانُ  والغمومُ  اهلمومُ  طُ سلَّ وتُ 
ُسْبَحاَنُه  هللاُ  هم َحّتَّ َيََْذنَ ِف لومِ  يدانُ والدِّ  اهْلََوامُ  م َكَما يصنعُ هِ ِف نُ ُفوسِ  اآلالمُ  فتصنعُ  والبطالةِ  عبِ واللَّ 

نْ َيا فتمطرُ  وطيِّ  اْلَعاملِ  أجلِ  ِِبْنِقَضاءِ   نبتونَ ا فيُ َأْربَِعنَي صباحً  الّرَِجالِ  كمينِّ   ا َأبيضَ ا غليظً َمَطرً  اَْلْرضُ  الد 
 هللاُ  َأمرَ  اْلوالَدةِ  وََكاَن َوقتُ  اْْلُم   تِ وأقربَ  ةُ اْلجنَّ  تِ فَِإذا تكاملَ  والعشبُ  شََّجَرةُ ال هم َكَما تْنبتُ ن قُ ُبورِ مِ 

 اْلَفزعِ  َها نفخةُ َوقبلَ  اْلَمْوتِ  َها نفخةُ َوقبلَ  الثَّالَِثةُ  َوِهيَ  اْلبَ ْعثِ  نفخةَ  ِف الص ورِ  فَنفخَ  ُسْبَحانَُه إْسَرافيلَ 
ُهم فَِإذا هم قيام   اَْلْرضُ  تِ قَ فتشقَّ   ليهِ إنا و َما أماتَ   بعدَ الَِّذي َأْحَياًن هللِ  اْلَمدُ  :اْلُمؤمنُ  يَ ُقولُ  ،ينظُرونَ  َعن ْ

 .شورُ الن  
 [52:يس]{ اْلُمْرَسُلونَ  َوَصَدقَ  الرَّمْحَنُ  َوَعدَ  َما َهَذا َمْرَقِدًنَ  ِمنْ  بَ َعثَ َنا َمنْ  َويْ َلَنا َيَ } :اْلَكاِفرُ  َويَ ُقولُ 

َها وهم َبنيَ  يْشهدُ  َها وشهيد  َيُسوق ُ  سائق   نفسٍ  غراًل هبما َمَع كلِّ  ُعَراةً  ُحَفاةً  اىل اْلَمْحَشرِ  ساقونَ فيُ   َعَلي ْ
 يَ ْوَمِئذٍ  َوُوُجوه  ( 39) ُمْستَ ْبِشَرة   َضاِحَكة  ( 38) ُمْسِفَرة   يَ ْوَمِئذٍ  ُوُجوه  } َوَِبكٍ  وضاحكٍ  ومثبورٍ  مسرورٍ 
َها يًعا على َوجهِ ْم وصارُ تُ عدَّ  تْ َحّتَّ ِإذا تكاملَ  [،41-38]عبس: {َقََّتَة   تَ ْرَهُقَها( 40) َغَبَة   َعَلي ْ  وا ْجَِ

 َمََّلِئَكةُ  تْ هبم ُثَّ نزلَ  تْ فأحاطَ  السََّماءِ  َمََّلِئَكةُ  تْ َونزلَ  اْلَكَواِكبُ  تِ وانتثرَ  السََّماءُ  تِ قَ تشقَّ  اَْلْرضِ 
نْ َيا ُثَّ كل   السََّماءِ  مبَّلئكةِ  تْ فأحاطَ  الثَّانَِيةِ  السََّماءِ  َنَما هم َكَذِلكَ  َكَذِلكَ   َْسَاءٍ  الد   ِإْذ َجاَء رب   فَ بَ ي ْ
 اْلِميَزانُ  بَ صِ ن اْلُمؤمِننَي َونُ مِ  اجملرمونَ  زَ وَتي َّ  هِ بنورِ  اَْلْرضُ  تِ فأشرقَ  اْلَقَضاءِ  ُسْبَحانَُه لفصلِ  اْلَعاملنيَ 

يَوانُ  رَ حضِ وأُ   َواَل تَزالُ  ،واْللودُ  واْلرجلُ  يَ ْومِئٍذ اْْلَْيِدي واْللسنُ  تْ َوشِهدَ  هودِ ِبلش   يَ دعِ واستُ  الدِّ
َسدُ  فَ يَ ُقولُ  واْلسدُ  وحُ الر   ُسْبَحانَُه َحّتَّ خيَْتصمَ  َيدي هللاِ  َبنيَ  اخْلُُصوَمةُ  َا كنْ  :اْلَْ َواَل  عقلُ أا اَل تً َميِّ  تُ ِإَّنَّ

 َوَأنتَ  :وحُ الر   فَ َتقولُ  ،تصرفينين َحْيُث أرْدتِ  تِ وَكنْ  اْلَعاِقَلةَ  رةَ املبصِ  ميعةَ السَّ  تِ كنْ   َوَأنتِ  ْبصرُ َواَل أ أْسعُ 
 .تَ وبطشْ  اْلمْعِصَيةَ  تَ وِبشرْ  تَ الَِّذي فعلْ 

 دخََّل  َصِحيحٍ  وأعمىً  مْقعدٍ  َبِصريٍ  كما مثلُ مثلُ  :هَما فَ يَ ُقولُ بَينَ  ا حيكمُ ليهما ملكً إُسْبَحانَُه  هللاُ  َفرُيْسلُ 
 َوَلِكنْ  اْلقيامَ  َأًن َأْسَتِطيعُ  :َوقَاَل اْْلَْعَمى ،ليهاإ أقومَ  َأنْ  َواَل َأْسَتِطيعُ  َأًن أرى الثَِّمارَ  : فَ َقاَل املقعدُ بستاًنً 

ئً   :فَ يَ ُقواَلنِ  ؟اْلعُقوبَةُ  ن تكونُ فعلى مَ  ،ففعََّل  اىل َذِلكَ  ين َحّتَّ أصلَ امحلْ  :فَ َقاَل َلُه املقعدُ  ،ااَل أرى َشي ْ
 .َفَكَذِلك َأنْ ُتَما :فَ ي َُقول ،َعَلْيِهَما

 فيه تعليق على األخي هذا؟ اْلزءالشيخ: 
 اشيئ   مْ شيخنا ما يف شيء، مل يتكلَّ  ،َلالقارئ: 
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ويل الطَّ  الباءِ  ها حديثُ ، وأوسعُ اآلَيتِ  ه من أحاديث وآاثر ودَللةِ ه أخذَ أنَّ  رد معلوم  هذا السَّ  كل  الشيخ: 
 ، ابقي َي شيخ؟الكافرِ  روحِ  وقبضِ  نِ املؤمِ  روحِ  قبضِ  يف صفةِ 

 اتقريب   ، وجهانِ ينتهي الكتابُ  فصلن  هو هذا آخرُ القارئ: 
 نعم اختمْ الشيخ: 
 برٍّ  وكل   َواْْلَْرضِ  َواتِ السَّمَ  أهلِ  َعَلْيِه ْجَِيعُ  هُ الَِّذي حيمدُ  حبكمةِ  هِ عبادِ  ُسْبَحانَُه َبنيَ  هللاُ  حكمُ فَ يَ القارئ: 

( 7) يَ َرهُ  َخرْيًا َذرَّةٍ  ِمثْ َقالَ  يَ ْعَملْ  َفَمنْ } [،111]النحل: {َعِمَلتْ  َما نَ ْفسٍ  ُكل    َوتُ َوَّفَّ } وََكاِفرٍ  َوُمؤمنٍ  َوفَاِجرٍ 
َقالَ  يَ ْعَملْ  َوَمنْ   .تعبدُ  َما َكاَنتْ  ةٍ أمَّ  كل    لتتبعْ  :ُمَنادٍ ُثَّ يُ َنادي [، 8-7]الزلزلة:{ يَ َرهُ  َشر ا َذرَّةٍ  ِمث ْ

 الَِّذي َكاَن يعبدُ  هِ َمَع إهلِ  ُمْشركٍ  هم وكل  َمَع صليبِ  الصَِّليبِ  م َوأهلُ َمَع أوَثَنِ  اْْلَْوََثنِ  أهلُ  فَيْذهبُ 
 ثَّ يُ َنادي ُمَنادن ، هذا موقف   كأنَّ الشيخ: 
 ، مخس دقائقالكتابَ  ينادي، وخنتمُ  ابقي ثَلث صفحات وينتهي خَلص، ثَّ القارئ: 
 .املستعانُ  للاُ  ،املستعانُ  ، للاُ ثَّ يُ َنادي ُمَنادن هذا،  ك عندَ  للا، خلَّ َل إله إَلَّ الشيخ: 
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 اْلسئلة:
َم كثرِة اْلنائِز، هل سبقي للجنائِز بوصول للمقبِة يصدُق أِّنِ 1السؤال  تبْعُتها؟: مَع زِحاِم السَّيَّاراِت أَيَّ

 ها.تَ تبعْ  كَ نعم أنَّ اْلواب: 
                                                                                                                                                                         

 أنَّ الطَّواَف سبَع مرَّاٍت يعدُل ثواَب عمرٍة؟ -وسلَّمَ  صلَّى هللاُ عليهِ -: هل ثبَت عن النَّبِّ 2السؤال
 ، َل أدري.تُ ، ما علمْ َل أعلمُ اْلواب: 

                                                                                                                                                                         
ُه الثَّانيَة ولكنَّ : عقْدُت على فتاٍة أرشَدِن إليها صديقي ومل خيْبِن أنَُّه قد خطَبها لتكوَن زوجتَ 3السؤال

َم ليخطَبها، وملَّا علْمُت بذلَك ُأِصْبُت بغريٍة وشعْرُت  أهَلها رفُضوُه، وكذا مل ختْبِن زوجيت أبنَُّه قد تقدَّ
؟  بشعوٍر سيٍِّئ وببعِض اْلموِر، فهل هذا اْلمُر عادي  أم وساوس 

ا ُخِطَبْت قبَلَك، الَّذي يظهُر أنَّه َل يضر َك َل، أقوُل: َل عليَك، هذا شيء  أقوُل: عاديٌّ، اْلواب:  والغيُة أْنَّ
 شيئ ا.

                                                                                                                                                                         
ا مناسبُة : إذا دعوْ 4السؤال ا عقيقة  كأَنَّ ُت أًنًسا إىل وليمٍة ووضْعُت هلم ِمن عقيقِة ابين ومل أخبْهم أَنَّ

ا عقيقة ، فهل هذا يُبِطُل عقيقيت؟  إكراٍم وهَي ِف نيَّيت أَنَّ
إذا  اسِ النَّ  ، يعين بعضُ هي األصلُ  العقيقةَ  أنَّ  ، ما دامَ األصلُ  هيَ  ، ما دامَ كَ عقيقتَ  َل يبطلُ اْلواب: 

 فدعا، وَل يلزمُ  عقيقة   هو ذبحَ  ائلُ ها السَّ يت ذكرَ ورة الَّ العقيقة، لكن الص  ]أتى[ جاب  ه مناسبة  عندَ  تْ جاءَ 
 .، ما يلزمُ ا عقيقة  هم أبْنَّ أن خيبَ 

، هذا ها العقيقةَ معَ  وجعلَ  هذه املناسبةَ  ووضعَ  املولودِ   إتيانَ مثَل   تْ وافقَ  ه مناسبة  عندَ  تْ لو صارَ طالب: 
 ؟يبطلُ 

مل  ابتداء   العقيقةِ  ةِ وبنيَّ  املولودِ  ها مبناسبةِ ذحبَ  العقيقةَ  أنَّ  ، املهم  هذا، ما يضر   ق  ، توافُ .ما.. ق  هذا توافُ الشيخ: 
 .هو املناسبةُ  العقيقةِ  له على ذبحِ  يكن احلاملُ 

                                                                                                                                                                         
هي املسُح : رجل  صلَّى اْلمعَة ُثَّ توضََّأ بعَدها لصَّلِة ًنفلٍة فمسَح على اْلورِب مّت ينت5السؤال

 ويغسُل قدميِه إذا كاَن مقيًما؟
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بت السَّ  يومَ  ةُ بت، تنتهي املدَّ السَّ  من يومِ  من الغدِ  ةُ اعة، تنتهي املدَّ اعة، ابلسَّ السَّ  ]يرى[ يشوفاْلواب: 
 ،اْلمعةِ  صَلةِ  بعدَ  كانَ   ه ابألمسِ مسحَ  هر؛ ألنَّ للظ   ميسحُ  حُ ، وميسهرِ للظ   أَ يتوضَّ  ، فيمكن أنْ هرِ الظ   بعدَ 
 .أعلمُ  وللاُ 

                                                                                                                                                                         
 
 
 


