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 بسِم هللِا الّرمحِن الّرحيمِ 
 
 /8-6اآلية / التحرمي"سورة " ؛تفسري -
 ..َقْد ات ََّفَق ُعَلَماُء اْلُمْسِلِمنَي َعَلى َأنَّ َهُؤََلِء ََل ََتُوُز ُمَناَكَحتُ ُهمْ جمموع الفتاوى؛  -
 َكاَنت تعبدُ مثَّ يُ َناِدي ُمَناٍد لتتِبْع كلُّ أمٍة َما  حتفة املودود؛  -
مِ  - يَن النصيحُة، كرَّرَها ثَّلثً  -صلَّى هللا عليه وسلَّمَ -أخرَب  النصيحة:؛ فَتُح الرَّحيِم امللِك الَعَّلَّ  أنَّ الدَّ
 الطَّرِيُق احْلَاِدي َواْلِعْشُروَن احْلُْكُم ِِبَِلْسِتَفاَضةِ الّطرق احلكمية؛  -
 فتاوى -

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

 )تفسري الشيخ الرباك(
َه ا َمََّلِ َك القارئ:  يَن مَمنُ وا قُ وا َأنْ ُفَس ُكْم َوَأْهِل يُكْم َ رًا َوُقوُدَه ا النَّ اُح َواحلَِْ  ارَُة َعَلي ْ ِِ ٌٌ }ََي َأي َُّها الَّ  ٌة ِغ ََّل

َ ا َُتْ َووْ ِشَداٌد ََل يَ ْعُصوَن اّللََّ  ِِرُوا اْليَ ْوَم ِإَّنَّ يَن َكَفُروا ََل تَ ْعَت ِِ َن َم ا  َما َأَمَرُهْم َويَ ْفَعُلوَن َما يُ ْؤَمُروَن * ََي َأي َُّها الَّ
يَن مَمنُ   وا ُتوبُ   وا ِإَن اّللَِّ تَ ْوبَ   ًة َنُص   وًحا َعَس   ى رَبُُّك   ْم َأْن ُيَكفِّ   َر َع   نْ  ِِ ُكْم َس   يَِّتاِتُكْم ُكن ْ   ُتْم تَ ْعَملُ   وَن * َأي َُّه   ا الَّ   

يَن مَمنُ  وا َمَع  ُه  ِِ ُ النَّ  ِنَّ َوالَّ   نُ  ورُُهْم َيْس  َعى بَ  نْيَ َويُ  ْدِخَلُكْم َننَّ  اٍج ََتْ  ِري ِم  ْن حَتِْتَه  ا اْيَْوَ  اُر يَ   ْوَم ََل ُنْ  ِوي اّللَّ
 [8-6]التحرمي: َنا ِإنََّك َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر{َأْيِديِهْم َوِبَِْْيَاِوِْم يَ ُقوُلوَن رَب ََّنا َأْتِْْم لََنا نُورََ  َواْغِفْر لَ 

 إىل هنا.  الشيخ:
دد  س اِب الددابهللخا  ُددها   اون ددا  نددِ َددابا   ب نددِ  احلمدد هلل  ي وهللي دد  بهلل َهدداؤمن اادديننآ اوددابوِ ونندديا ن   خُذ

هبددا اسسهمد}ق وههللدديا امسِدسهللهمدربهللِق  وبدد  اونداذ  اوربد ا اوددو خهيؤهللهدا اونددااهلل خاحل داذ ي اب وسب دديا ا ُدها م اوددو و هللديب 
ذُا  سبدياهلل ن  ندِ اونداذ ي خهدابن اونداذهلل هد  اوندا ابهللخا ندا و  دِكربهللق اسدوق خوم  د  اه  دكربق وههللديا امسِدسهللهمدربهللِق خمامِه  دكربهللِق عم ذهلل اَّتخ

د خ  مدق اونداذهلل كمدا اورب اي ككف خه  وخمههلليؤهللهما اونخااهلل خماحلِ  ماذم هلل  تهلليهمد هلل نونداا  خاحل داذ ي نوربسداذ  اوداب وِ اهلَل
َ دددد خ  دددداذم هلل اهلل ددددا اونخددددااهلل خماحلِ  م ِِ تدمِسبم هللدددديا ممدددداتدخ هلليا اونخدددداذم اوخددددو  خمههلليؤهللهم ِم  هددددابم ُددددهَاسسْ وممددددف ِب ُِم تدمِسبم هللدددديا خمومدددد َ و ددددام  ِ  و ِ ربم

ْ َ دٌةي خهدابا [ خهابن اوناذهلل نهلليكخٌل هبا نالئربٌة خهق لهللزخاهنا اخ لزسةهلل اوناذ  نهلليكخٌل هب24]اوه  ا نالئربٌة ودك  مدك}ق ٌذ
هلل  ددٌة خهدديٌ  وُم  اٌؤ  مددك}ق  دد م ٌو    ُ ددالم ددٌة فددل و يكخ دديب وددك  مددك}ق ٌذ

هلل
ِِ مدداد   دد    اوبددابا ي هددُي   ااالئربددةهلل اا دد ن 

َخا فدددسي خمدددابا وخمودمِسبم هللدددي  ددد َخم نمدددا امنمدددَمههللِق  نهلل كبددديب    مكمدددا اندددَمهق خهدددق هددداؤذخب َ ددذ م بدددل  ندددا اهللن  بم نمدددا ودمِبصهللدديبم ا
 ْ هللخاوسة اخ نِ اوب ز  مد خامهق بهلل ندِ اابصدكة  خندِ اوب دزي اكد: هدابم

هلَلخبم  اون صهلل ايت نِ اابصكة اخ اا ودهللِينم
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َوِ خمههللدق وودمِسبم هللديبم نمددا  َخم نمدا امنمدَمههللِق  فدل هددق نهلل كبديب    مكمدا اندهلَلهق ندِ تبددابوا  اخووده اوربدام وُم ودمِبصهللديبم ا
هلَلخبم  هاؤذخب  َ ك} ق. ودهللِينم

دوهللِق تدمِبمم  ِ  دا هلل إىل اوربسدداذ  اودابوِ ا اونداذ  خهددق اه هلل}دا وُم تدمِبومداب ذهللخا اِوكدمددِيدم إ نخمدا  هللِدزمِخبم نمددا كهللندِ  هللدديبم  خا مث تيجخدسم ا
ومبدٌة ا ِ  اوبدابا    هلل دابا هلل ا جهداؤ  سبدياهلل ن ي مربدل  اسديا ي مك ومد هلل مدق َدابا هلل ا ذخاع  َخ  هابا نزو هلل ُقٍٍّّ خهدقٍٍّّ

َخااين.   عذ  ج}نقمْ اوبابا هلل اجل هماين  خاوبابا هلل او
َاي اندٌَ ندِ ب  خخ دكٌة ندِ ب  وبهداؤن ااديننآ نوويفدة  اونخصديع  خهد  اوويفدةهلل  َُ  ال مث تيجخسم اِ ا هلل و ميننآ ن

َخط  اوويفةْ خه  اون دهلل َ ذ نا نضمذ خاوبزدهلل َ ذ َ د  اوبيؤ  خاإل هللهويمكةهلل وش
هلل َدِ اابصدكة  خاِب اِاوصةهلل اا هدال

ِم ودمبِ  َخ  و  خاب و َم مذ ا  مم هللديبم تربيب اوويفةهلل    لاوصُة. هابن ه  اوويفةهلل اونصيعهلل خنِ ات م ات م بهلل َ كس وإ نخما اوودخِيفمةهلل 
م}ماومةٍّ  ]اونها ْ َمدِنربهللِق 17اوه ي م ِب  َم  َمهمذ ذمف ربهللِق امِب وهللربمسٍّ  دكٍّ ومات ربهللِق نوويفدة ي [ وتدمِيفمُة سمصهلليُاا  ُم دكٍّ ومات ربهللِق  وهللربمسٍّ دَم  ُم

 دددماٌب ندددِ ب   ب ندددِ ات م كسخدددَ بهلل ُدددكٍّ ومات سْ -هدددابم اوب مدددا هللْ مَهدددذم ندددِ ب  خاجهدددةهللي وبددد ْ هدددابا  دددماٌب 
ِِ  مِو   دد َ   ن  ددكٍّ ومات ربهللِق خموهللددِ ل  مربهللِق جمنخددا ٍّ  مِدد ُم َمددِنربهللِق  ددذ ذمف ربهللددِق امِب وهللربمسٍّ ددَم  َمهم دد مهق انددَموِْ تربسدد هلل و ددا اِ مهِنمدداذهلل  مَي }م

ِ  مما خيامهلليب خاوسيز  مبا حيهيب.  اوهكوا   خفابوه ون هلليب نِ اوناذي خاِب وهلل ل }ق اجلنةمي م م م مق فآ ا ن
َ دهلل بهلل اخوكددا من  ِم ونمنهللددديا نمبمدددسهلل  ا اودده اوكددديد وهللربددد خ خماوخدداب و َخهلل اونخدددَّ  ِدددز   ا َُددديبم -وودمددِيدم ُم خيهلل َنهلل}ق  - خااددديننآاو وهللربددد

َمم}ق خمض م}ق خوهللب    ه ذمهقي و يبهلل تبداىلْ وودمدِيدم  َانوم}ق َن ن خ  هلَل}ق فل وهلل }هلَل ك زو}ق ُخ وسض َانو س ُخ خيهلل فرب
ِم ونمنهللدديا نمبمدسهلل سهللدديذهللههللِق ومِهددبمذ فمددِآم اموِدد  و} ِق خم  مِِمداهن  ِق  ا نهدد  هق خ خماوخدداب و َخهلل اونخددَّ  ِدز   ا َاط   ُم خيهلل دد إىل اجلنددة  َ ددذ اوصٍّ 

ندام آ هدابم اايننديبْ وذمفدخنمدا اممِ دِق ومنمدا 
هلل
ق وو د خنهلل}قي خإاا نمسد م سديذهلل اا وربيبهلل نب}ق سديٌذ وهدبذ فدآ اود و}ق خ ِداهن 

دِ  ٍّ همد  وٌَ  مكهللدوق  ب مدق سديذمهق خوهلل سد  سديذم ااندام آ اد َم مدذ كهللدلٍّ   م َِ ومنمدا إ سخدهم  ُِس د آ و يوديب و مهللديننآْ سهلليذمعم خما
بهلليا خمذما مكهللِق مماِوومم ههلليا سهلليذُا  كما ت  خدم ا مُيذ  احل و م. ِِ سهلليذ كهللِق ه كلم اِذج   واِس هللهلَلخعم سدمِ ومه ِ  ن 

 
 )  )تفسرُي السَّعديِّ

والسَّ َّلُم عل ى نبيِّن  ا ٍمَّ ٍد وعل ى ملِ  ِه الق ارئ: بس ِم هللِا ال رَّمحِن ال  رَّحيِم، احلم ُد ِِّ رعِّ الع املنَي، والصَّ  َّلُة 
يف تفسرِي ق وِل هللِا تع ان: }ََي َأي َُّه ا  -رمَحُه هللاُ تعان-وصحِبِه أمجعنَي، قاَل الشَّيُخ عبُد الرَّمحِن السَّعديُّ 

يَن مَمُنوا{ اآلَيج: ِِ  الَّ
ْيَاِن، ُقوُموا بِلَ  ُ َعَلْيِهْم ِِبْْلِ  َوازِِمِه َوُشُروِطِه. َأْي: ََي َمْن َمنَّ اّللَّ

َِيَع  ِة، َوِوقَايَ  ُة اْيَنْ ُف  ِ   ِِْلوَ  ِِ اْلَف ِف اْيَْوَص  ا ِِ ، فَ    }قُ  وا َأنْ ُفَس  ُكْم َوَأْهِل  يُكْم{ َ رًا َمْوُص  وَفًة ِأَ   اِمَه  ا َأْم  َر اّللَِّ
ْوبَ ِة َعمَّ ا َيْس  اَع، َوِوقَايَ ُة اْيَْه ِل َواْيَْوََلِد ، َواْلِقَياِم ِبَِْم رِِف اْمِتََ اًَل َوَوْيِ ِه اْنِتنَ اًِب، َوالت َّ َِ ُُ اْلَع  ُ َويُوِن  َخُط اّللَّ
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، َفََّل َيْسَلُم اْلَعْبُد ِإَلَّ ِإَذا قَاَم ِبَا َأمَ  ُ بِ ِه يف نَ ْفِس ِه، َوِف يَمْن بَِتْأِديِبِهْم َوتَ ْعِليِمِهْم، َوِإْنَباِرِهْم َعَلى َأْمِر اّللَِّ َر اّللَّ
 ِه ِمَن الوَّْوَناِج َواْيَْوََلِد َوَغرْيِِهْم ِمَّْن ُهَو حَتَْت ِوََليَِتِه َوَتَصرُِّفِه. حَتَْت ِوََليَتِ 
دك ا و يبهلل بهلل ا إمساَكلْ الشيخ:    َِ َ ِند م ذمفٍّ دس  نم دا   خمكمدابم  وصخالم   خماوزخكم هلَل امِه مسهلل ن  َ:ْ وخمكمابم امِنهلل خبهلل و ديب [ 55]ند
َِ ام ونهكسْ  وصخالم   وخمِانهلل َهق [ 132]ندسْ ِه مهم ن  هلل مدل  ا هدابن ا ودة ي ميهاودةهلل ا هدل   ند

َ  اا هابا تسصدكٌل مدابا ا ند
َائض  ب خهنك }ق َِ نبا   بي هبابا ودم هلليهنمهللق هابن اوناذي ودم هلليب اسسهم}ق خو هلليب اه  ك}قي خاهق  ندا  ف اَة  ب خم

هلل}ق خاود َا هلل َ ذ اإلسهاب  اه هللس خخو هللن مكهبذ ا جنااو   َُدلهلل خاتهدا }ق خالابهلل ا اُها   خهاوو }ق ندِ اونداذي خاو
إىل اِ   و صد خب خهاودةم اونداا  ندِ اونداذي م}دق ومِهدبميب ا خهاودة  اونداا  ندِ اونداذ  ود َيهنق إىل اؤا   ندا اخجدام 

 بهلل خومن}ميهنق َِ نبا   بي خهبابا ودم هلليب نمِ اُو ا م مق ن ِ هابن اوناذ .
 
 . قارئ: َوِفيَمْن حَتَْت ِوََليَِتِه ِمَن الوَّْوَناِج َواْيَْوََلِد َوَغرْيِِهْم ِمَّْن ُهَو حَتَْت ِوََليَِتِه َوَتَصرُِّفهِ ال

، لِيَ ْوُن  َر ِعبَ  اَدُف َع  ِن الت ََّه  اُوِن ِبَِْم  رِِف فَ َق  اَل: }َوُقوُدَه  ا النَّ   ِِ ِف اْيَْوَص  ا ِِ ُ النَّ  اَر ِأَ    َواحلَِْ   ارَُة{ احُ َوَوَص  َ  اّللَّ
ُُ َنَهنََّم َأنْ ُتْم ََلَا َوارُِدوَن{ َكَما قَاَل تَ َعاَن:    [.98]اينبياء:}ِإنَُّكْم َوَما تَ ْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن اّللَِّ َحَص

شددَكآ اوددابوِ الش  يخ: 
هلل
ي نبهدديؤا هلل اا شددَكآي نددِ احل دداذ   اوددو تهلليهمدد هلل هبددا اوندداذهلل

هلل
وبدد  نددِ احل دداذ   نبهدديؤا   اا

وإسربددق خنددا تبهدد خب نددِ ب اصددا ج}ددنق اسددوق مددا وبهدد هللخب ا ا دداذم خا  ددنادم تربدديبهلل نب}ددق ا عذ  ج}ددنق 
 [.99-98]ا سهكا ْ خاذؤخب * وي كاب هُي  ومة نا خذؤخها 

 
ٌٌ ِش   َداٌد{ َأْي: َغِليََ   ٌة َأْخََّلقُ ُه   ْم، َش   ِديٌد انِْتَه   ارُُهْم، يُ ْفِوُع   وَن ِبَِْص   َواِ ِْم الق   ارئ َه   ا َمَّلِ َك   ٌة ِغ   َّل : }َعَلي ْ

ِِي َح تَّ  ، الَّ  ُِوَن ِف يِهْم َأْم َر اّللَِّ اِع َم َعلَ َويُ ْوِعُ وَن ِبَْرمُهْم، َويُِهيُنوَن َأْصَحاَع النَّاِر ِبُق وَِّ ِْم، َويُ نَ فِّ  َِ ْيِهُم ِِبْلَع 
ا ِفي  ِه  َِ َ َم  ا َأَم  َرُهْم َويَ ْفَعلُ  وَن َم  ا يُ   ْؤَمُروَن{: َوَه   َة اْلِعَق  اِع، }َل يَ ْعُص  وَن اّللَّ َُ َعلَ  ْيِهْم ِش  دَّ َأْيًض  ا َم  ْدٌ  َوَأْوَن 

، َوطَاَعتُ ُهْم َلُه يف ُكلِّ َما   َأَمَرُهْم ِبِه.لِْلَمََّلِ َكِة اْلِكَراِم، َواْنِقَياُدُهْم ِيَْمِر اّللَِّ
يَن َكَفُروا{ اآلية: ِِ  قاَل هللا تعان: }ََي َأي َُّها الَّ

يَن َكَف ُروا َل ِِ ْوبِيِخ فَ يُ َق اُل ََلُ ْم: }ََي َأي َُّه ا الَّ  ا الت َّ َِ ِِرُوا اْليَ  ْوَم{ َأْي: َأْي: يُ َوبُِّخ َأْهَل النَّاِر يَ ْوَم اْلِقَياَمِة ِأَ  تَ ْعتَ 
َُ َوقْ  ُت  ُموا ِإَلَّ فَِإنَّ  ُه َذَه   اِر، َوزَاَل نَ ْفُع  ُه، فَ لَ  ْم يَ ْب  َق اآْلَن ِإَلَّ اْ َ  َواُء َعلَ  ى اْيَْعَم  اِل، َوَأنْ   ُتْم َ ْ تُ َق  دِّ َِ  اَِلْعتِ  

َُ ِِبََيتِِه، َوٍَُارَبََة ُرُسِلِه َوَأْولَِيا ِِه.  ي ِِ ، َوالتَّْك  اْلُكْفَر ِِبّللَِّ
ينَ  قاَل هللاُ تعان: ِِ { اآلية:}ََي َأي َُّها الَّ   مَمُنوا ُتوبُوا ِإَن اّللَِّ
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َه  ا بَِتْكِف   رِي السَّ   يَِّتاِج، َوُدُخ  وِل ا َْ  ِف اآْليَ  ِة، َوَوَع   َد َعَلي ْ ِِ ْوبَ  ِة النَُّص   وِ  يف َه    ُ ِِبلت َّ نَّ   اِج، َواْلَف   ْوِز قَ  ْد َأَم   َر اّللَّ
 ِإْيَ  اِوِْم، َوَْيُْش  وَن ِبِض  َيا ِِه، َويَ َتَمت َُّع  وَن ِبُروِح  ِه َورَاَحتِ  ِه، َواْلَف  ََّلِ ، ِح  نَي َيْس  َعى اْلُمْؤِمنُ  وَن يَ   ْوَم اْلِقَياَم  ِة بِنُ  ورِ 

َم ََلُ  ْم نُ  ورَ  َ َأْن يُ   َتمِّ ُ َوُيْش  ِفُقوَن ِإَذا طُِفتَ  ِت اْيَنْ   َواُر، الَّ  ِط تُ ْعِط  ي اْلُمنَ  اِفِقنَي، َوَيْس  أَُلوَن اّللَّ ُُ اّللَّ ُهْم فَ َيْس  َتِ ي
ا ِم  نْ َدْع َوَ ُْم، َويُ َوصِّ   َِ  ُلُهْم ِبَ  ا َمَعُه  ْم ِم  َن النُّ  وِر َواْلَيِق  نِي، ِإَن َننَّ  اِج النَِّع  يِم، َوِن  َواِر ال  رَّعِّ اْلَك  ِرمِي، وَُك  لُّ َه  

نُوِع، الَّ ِط َعَق َدهَ  ُِّ ْوبَ ُة اْلَعامَّ ُة الشَّ اِمَلُة ِ َِمي ِع ال  ْوبَِة النَُّصوِ . َواْلُم َراُد ِأَ ا: الت َّ ، ََل يُرِي ُد ا امَثِر الت َّ ْلَعْب ُد ّلِلَِّ
يِع َأْحَواِلِه.  َها يف مجَِ  ِأَا ِإَلَّ َوْنَه اّللَِّ َواْلِقَرَع ِمْنُه، َوَيْسَتِمرُّ َعَلي ْ

 ااهنت.الشيخ: 
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 )جمموع الفتاوى(
 ِِ اينبي    اء الق    ارئ: بس    ِم هللِا ال    رمحِن ال    رحيم، احلم    ُد ِّ رعِّ الع    املني، والص    َّلُة والسَّ    َّلُم عل    ى أش    ر

 واملرسلني، نبيِّنا ٍمٍد وعلى مِله وصحِبه وسلِّم، أما بعُد:
ُ وُز َأْن يَ  ْنِكَح الرَّ  َُ ُهْم َوَقْد ات ََّفَق ُعَلَماُء اْلُمْس ِلِمنَي َعلَ ى َأنَّ َه ُؤََلِء ََل ََتُ وُز ُمنَ اَكَحتُ ُهْم؛ َوََل  ُن ُل َمْوََلتِ ِه ِم ن ْ

 ُل  ِِنْ َفَحِتِهْم َوََل. َوَأمَّا اْ ُْْبُ اْلَمْعُمو 
}ق وب الشيخ:   َ ة  انئ َم  إبسِدسم

تَ ِة وََكِإنْ َفَح ِة َذبِيَح ِة اْلَمُ  وِح؛ َوذَ  بِيَح ِة الف رن  القارئ: َفِفيِه قَ ْوََلِن َمْشُهورَاِن لِْلُعَلَماِء َكَس ا ِِر إنْ َفَح ة اْلَمي ْ
َِبِ حَ  َِّ َِكُّوَن ال  ُ ْم ََل يُ  ُهْم أوَّ يَن يُ َق اُل َع ن ْ ِِ ا الَّ َِ ُُ َأِي َحِنيَف َة َوَأمْحَ د يف إْح َدى ال رَِّوايَ َتنْيِ َأنَّ ُه هَِ لُّ َه  َه ِْ . َفَم 

نْ َفَح َة ََل َْتُ وُج ِبَ ْوِج اْلَبِهي ا اْلَق ْوِل؛ ِيَنَّ اْْلِ َِ تَ ِة طَ اِهَرٌة َعلَ ى َه  َم ِة َوُمََّلقَ اُة اْلِوَع اِء اْ ُْْبُ؛ ِيَنَّ إنْ َفَحَة اْلَمي ْ
ا اْ ُ ْْبَ  َِ   ال نَِّ ِ  يف  َِ ُُ َمالِ ٍك َوالشَّ  اِفِعيِّ َوَأمْحَ د يف الرَِّوايَ  ِة اْيُْخ َرى َأنَّ َه   َه ِْ ُ . َوَم   ٌ  اْلبَ  اِطِن ََل يُ  َن ِّ

تَ ِة َوِإنْ َفَحتَ َه ا ِعْن َدُهْم  َِ ٌ . َوَم ْن ََل تُ ؤْ  نْ َفَحَة ِعْنَد َهُؤََلِء  ََِسٌة؛ ِيَنَّ َلَْبَ اْلَمي ْ بِيَحتُ ُه َك ِيَنَّ اْْلِ َِ ُل َذبِيَحتُ ُه َف
ُقُلَه ا َع ْن الصَّ َحابَِة فََأْص َحاُع اْلَق ْوِل اْيَ  َتِة. وَُكلٌّ ِمْن َأْصَحاِع اْلَق ْوَلنْيِ َهْ َت ُّ ِِبَثِر يَ ن ْ ُ ْم َكاْلَمي ْ وَِّل نَ َقلُ وا َأوَّ

 ُ ُنُّ وَن َأنَّ ُه ِم ْن ُن ْْبِ النََّص اَرى. َأَكُلوا ُنْْبَ اْلَمُ  وِح. َوَأْص َحاُع اْلَق ْوِل الَّ اِ  نَ َقلُ وا َأوَّ ْم َأَكلُ وا َم ا َك انُوا يََ
 . ِف َمْسأََلُة اْنِتَهاٍد؛ لِْلُمَقلِِّد َأْن يُ َقلَِّد َمْن يُ ْفِط ِبََِحِد اْلَقْوَلنْيِ ِِ  فَ َه

ُِ اْيَِ مَّ   ِة. َوَأمَّ   ا َأَوانِ   يهْم َوَمََّلِبُس   ُهْم َفَك   َأَواِ  اْلَمُ    وِح َوَمََّلبِ   ِ  اْلَمُ    وِح عَ  اِه َِ َِ ِم   ْن َم    لَ   ى َم   ا ُع   ِر
تَ   ٌة فَ   ََّل بُ   دَّ  َُ َوالصَّ   ِحيُح يف َذلِ   َك َأنَّ َأَوانِ   يَ ُهْم ََل ُتْس   تَ ْعَمُل إَلَّ بَ ْع   َد َغْس   ِلَها؛ فَ   ِإنَّ َذَِبِ َحُه   ْم َمي ْ  َأْن ُيِص   ي

َّ   نِّ َأَوانِ  يَ ُهْم اْلُمْس  تَ ْعَمَلَة َم  ا َيْطُبُخونَ  ُه ِم   ْن َذَِبِ ِحِه  ْم ف َ  ُُ َعلَ  ى ال ِلَك فََأمَّ  ا اآْلنِيَ   ُة الَّ  ِط ََل يَ ْىِل   َِ تَ   ْنُ ُ  بِ  
َه ا فَ ُتْس تَ ْعَمُل ِم ْن غَ رْيِ َغْس ٍل َكِنِيَ ِة اللَّ َْبِ الَّ ِط ََل َيَض ُعوَن ِفيَه ا طَبِ يَخُهْم  َأْو يَ ْىِس ُلوَوَا ُوُصوُل النََّ اَس ِة إلَي ْ

ُ َعْن  هُ -تَ َوضَّ  أَ ُعَم  ُر بْ  ُن اْبَطَّ  اِع  قَ ْب  َل َوْض  ِع اللَّ  َْبِ ِفيَه  ا َوقَ  دْ  ِم  ْن َن  رَِّة َنْص  َرانِيٍَّة. َفَم  ا ُش  كَّ يف  -َرِض  َي اّللَّ
 .  َ َاَسِتِه َ ْ ُهَْكْم بَِنَ اَسِتِه ِِبلشَّكِّ

  بخ ا  لم او }اذ هلل.الشيخ: 
ُ   وُز َدفْ    نُ ُهْم يف َمَق   اِبِر اْلُمْس   ِلِمنَي َوََل يُ  َُ َ الق   ارئ: َوََل  ُهْم؛ فَ   ِإنَّ اّللَّ ُس   ْبَحانَُه -َص   لَّى َعلَ   ى َم   ْن َم   اَج ِم   ن ْ

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -َوَى نَِبيَُّه  -َوتَ َعاَن  َعْن الصَََّّلِة َعلَ ى اْلُمنَ اِفِقنَي: َكَعْب ِد اّللَِّ ابْ ن أي َوَِْ ِوِف؛ وََك انُوا  -َصلَّى اّللَّ
ْس  ََّلِم؛ يَ َتََ  اَهُروَن ِِبلصَّ  ََّلِة َوالوََّك  اِة  َِْه  ُروَن َمَقالَ  ًة ُنَ  اِلُ  ِدي  َن اْْلِ َوالصِّ  َياِم َواْ َِه  اِد َم  َع اْلُمْس  ِلِمنَي؛ َوََل ُي

 :ُ ُ ْم َكَف ُروا ِِبّللَِّ َلِكْن ُيِسرُّوَن َذلِ َك فَ َق اَل اّللَّ ُهْم َم اَج َأبَ ًدا َوََل تَ ُق ْم َعلَ ى قَ رْبِِف إوَّ }َوََل ُتَص لِّ َعلَ ى َأَح ٍد ِم ن ْ
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َِْه  ُروَن اْلُكْف  َر [ 84]التوب  ة:َرُس وِلِه َوَم  اُتوا َوُه ْم فَاِس  ُقوَن{ وَ  يَن ُه ْم َم  َع الوَّْنَدقَ  ِة َوالنَِّف اِق ُي ِِ َفَكْي َ  ِأَ  ُؤََلِء الَّ  
حْلَاَد.  َواْْلِ

فَِإنَّ  ُه ِم  ْن اْلَكبَ  ا ِِر َوُه  َو ِبَْنوِلَ  ِة َم  ْن َوَأمَّ  ا اْس  ِتْخَداُم ِمَْ  ِل َه  ُؤََلِء يف ثُ ىُ  وِر اْلُمْس  ِلِمنَي َأْو ُحُص  وِوِْم َأْو ُنْن  ِدِهْم 
ُْم ِمْن َأَغشِّ النَّاِح لِْلُمْسِلِمنَي َوِلُوََلِة ُأُم وِرِهْم َوُه ْم  ََئَع ِلَرْعِي اْلىََنِم؛ فَِإوَّ ِِّ ُُ النَّ اِح َعلَ ى َيْسَتْخِدُم ال َأْح َر

ْولَ  ِة َوُه  ْم َش  رٌّ ِم  ْن  ِِي َيُك  وُن يف اْلَعْس  َكِر؛ فَ  ِإنَّ اْلُمَخ  اِمَر قَ  ْد َيُك  وُن لَ  ُه َفَس  اِد اْلَمْمَلَك  ِة َوالدَّ اْلُمَخ  اِمِر الَّ  
. َوَهُؤََلِء َمَع اْلِملَِّة   َغَرٌض: إمَّا َمَع َأِمرِي اْلَعْسَكِر َوِإمَّا َمَع اْلَعُدوِّ

م اي  كخ؟ َم  اوش اا صيؤ فد م اِومهللخمان 
هللوهتٍّ  الشيخ: 

 وب خس اا
ُُ النَّاحِ  القارئ: َوَهُؤََلِء َمَع اْلِملَّةِ   َونَِبيَِّها َوِديِنَها َوُمُلوِكَها َوُعَلَما َِها َوَعامَِّتَها َوَخاصَِّتَها َوُهْم َأْحَر

َُدديب خاادديننآم وبدد الش  يخ:  دديهللُم   نمدد م اِوم  خددة  خاو َُدديبي هددابا نبددؤ هيو ددسْ مخمهم ق و م  خددة  خا نددة  خاو  وبدد  َدد اخلهلل
ق ن  هابن ا نيذ    .َ اخلم

 
ُُ النَّاِح َعَلى َتْسِليِم احْلُُصوِن إَن َعُدوِّ اْلُمْسِلِمنَي َوَعَلى إْفَساِد اْ ُْن ِد َعلَ ى َوِ ِّ   اْيَْم ِر القارئ: َوُهْم َأْحَر

ُُ َعَلى ُوََلِة اْيُُموِر َقْطُعُهْم ِمْن َدوَ  اِويِن اْلُمَقاتَِلِة َفََّل ُيْْتَُك وَن يف ثَ ْى ٍر َوََل يف َوِإْخَراِنِهْم َعْن طَاَعِتِه. َواْلَواِن
 الّرَِن اِل اْلَم ْأُموِننَي َغرْيِ ثَ ْىٍر؛ فَِإنَّ َضَرَرُهْم يف الَ َّْىِر َأَشدُّ َوَأْن َيْسَتْخِدَم َبَدََلُْم َم ْن َهْتَ اُ  إَن اْس ِتْخَداِمِه ِم نْ 

ْس   ََّلِم َوَعلَ   ى النُّْص    ِح ّلِلَِّ َوِلَرُس   وِلِه َوِيَِ مَّ   ِة اْلُمْس   ِلِمنَي َوَع   امَِّتِهْم؛ بَ   ْل إَذا َك   اَن َوِ ُّ اْيَْم   ِر ََل َعلَ   ى ِدي   ِن اْْلِ
ُ وُز لَ ُه  َِْخ  َُ ُِ َيْسَتْخِدُم َمْن يَ ُىشُُّه َوِإْن َكاَن ُمْسِلًما َفَكْيَ  ِبَ ْن يَ ىُ شُّ اْلُمْس ِلِمنَي ُكلَُّه ْم َوََل  ا اْلَواِن  َِ رُي َه 

َُ َعَلْي ِه َذلِ َك. َوَأمَّ ا إَذا ُاْس ُتْخدِ َم  ُموا َوَعِملُ  وا َع اْلُق ْدرَِة َعَلْي ِه بَ ْل َأيُّ َوقْ ٍت قَ َدَر َعلَ ى اَِلْس  ِتْبَداِل ِأِ ْم َوَن 
ُ ْم عوق دوا َعلَ ى  َذلِ َك. فَ ِإْن َك اَن اْلَعْق ُد اْلَعَمَل اْلَمْشُروَط َعَلْيِهْم فَ َلُهْم إمَّ ا اْلُمَس مَّى َوِإمَّ ا ُأْن َرُة اْلِمَْ ِل ِيَوَّ

َِْل َوِإْن َ ْ َيُكْن اْسِتْخَداُمُهْم ِمْن ِنْن ِ  َُ اْلُمَسمَّى َوِإْن َكاَن فَاِسًدا َوَنَبْت ُأْنَرُة اْلِم َن ارَِة  َصِحيًحا َوَن اْْلِ
ُ   و  َُ زَِم   ِة َفِه   َي ِم   ْن ِن   ْنِ  اْ َُعالَ   ِة اْ َ   ا َِوِة؛ َلِك   نَّ َه   ُؤََلِء ََل  ُز اْس   ِتْخَداُمُهْم فَاْلَعْق   ُد َعْق   ٌد فَاِس   ٌد فَ   ََّل الَّلَّ

اُؤُهْم َوَأْم  َواَُلُْم َيْس َتِحقُّوَن إَلَّ ِقيَم  َة َعَمِلِه ْم. فَ  ِإْن َ ْ َيُكونُ وا َعِملُ  وا َعَم ًَّل لَ  ُه ِقيَم ٌة فَ  ََّل َش ْيَء ََلُ  ْم، َلِك ْن ِدَم  
 ُمَباَحٌة.

ْوبََة َفِفي  ْس ََّلِم َأقَ  رَّ َوِإن َأْظَهُروا الت َّ ُهْم نَِواٌع َبنْيَ اْلُعَلَم اِء؛ َفَم ْن قَبِ َل تَ  ْوبَ تَ ُهْم إَذا اْلتَ َوُم وا َش رِيَعَة اْْلِ قَ ُبوَِلَا ِمن ْ
َقْل إَن َورَثَِتِهْم ِمْن ِنْنِسِهْم،  َأْمَواََلُْم َعَلْيِهْم. َوَمْن َ ْ يَ ْقبَ ْلَها َ ْ تُ ن ْ
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َاؤهللني وبدد  اندديابهلل اهددل  اوابٍّ نددة ودديذالو }قي انددا هددُي  ُي هددُي    هنددق وكهدديا ك هددل  اوابٍّ نددة  الش  يخ:  ي هددابا ك سددس نهللدد
َت  خب ق نهلل  .ا اُل انيامهللق وكهت مقي انيامهللق اٌ  و مه مآي ك بخ نبنان اهنخ

 
ُِوا فَ  ِإوَُّ  تً  ا لِبَ ْي  ِت اْلَم  اِل؛ َلِك  نَّ َه  ُؤََلِء إَذا ُأِخ   ْوبَ  َة؛ ِيَنَّ َأْص  َل الق  ارئ: فَ  ِإنَّ َم  اََلُْم َيُك  وُن فَ ي ْ َِْه  ُروَن الت َّ ْم ُي

. فَ الطَّرِيُق يف ذَ  ُِ ُِ َوِف يِهْم َم ْن قَ ْد ََل يُ ْع َر َهِبِهْم التَِّقيَُّة وَِكْتَماُن َأْمِرِهْم َوِف يِهْم َم ْن يُ ْع َر ِْ لِ َك َأْن ُهْتَ اَط يف َم
ِم  ْن مَحْ  ِل السِّ  ََّلِ  َوََل َأْن َيُكونُ  وا ِم  ْن اْلُمَقاتِلَ  ِة َويَ ْلَوُم  وَن َش  َراِ َع  َأْم  ِرِهْم فَ  ََّل ُيْْتَُك  وَن جُمَْتِمِع  نَي َوََل ْيَُكَّنُ  ونَ 

ْس  ََّلمِ  ْس  ََّلِم: ِم  ْن الصَّ  َلَواِج اْبَْم  ِ  َوِق  َراَءِة اْلُق  ْرمِن. َويُ  ْْتَُك بَ ي ْ  نَ ُهْم ِم  ْن يُ َعلُِّمُه  ْم ِدي  َن اْْلِ َوُهَ  اُل بَ ي ْ  نَ ُهْم  اْْلِ
 َوَبنْيَ 

 و }قائمخ الشيخ: 
يَق  ُ َعْن هُ -الق ارئ: ُمَعلِِّمِه ْم. فَ ِإنَّ َأَِب َبْك ٍر الصِّ دِّ َوَس ا َِر الصَّ َحابَِة َلمَّ ا َظَه ُروا َعلَ ى َأْه ِل ال ّرِدَِّة  -َرِض َي اّللَّ

يُق: "اْختَ  ارُوا إمَّ  ا احْلَ  ْرَع اْلُمَ لِّيَ  ة َوِإمَّ  ا السِّ  ْلَم ا ْلُمْخوِيَ  َة". قَ  اُلوا: ََي َخِليَف  َة َوَن  اُءوا إلَْي  ِه قَ  اَل ََلُ  ْم الصِّ  دِّ
ْلُم اْلُمْخوِيَُة؟ ِف احْلَْرُع اْلُمَ لَِّية َقْد َعَرفْ َناَها َفَما السِّ ِِ  َرُسوِل اّللَِّ َه

 اِومهللِ   كمةهلل نِ اجلال   الشيخ: 
ِف احْلَ  ْرُع اْلُمْ ِليَ  ُة قَ  ْد َعَرفْ َناَه  ا َفَم  ا السِّ  ْلُم اْلُمْخوِيَ  ُة؟ قَ   ِِ اَل: تَ  دُون قَ   ْتََّلَ  َوََل نِ  دِّي قَ   ْتََّلُكْم، الق  ارئ: َه  

َنا ِم  ْن َأْم  َواِلُكْم َوتَ   رُ  ُتْم ِم  ْن َوَتْش  َهُدوَن َأنَّ قَ   ْتََّلَ  يف اْ َنَّ  ِة َوقَ   ْتََّلُكْم يف النَّ  اِر، َونُ َقسِّ  ُم َم  ا َأَص  ب ْ دُّوَن َم  ا َأَص  ب ْ
بِ  ِل َح   َّ َأْمَوالِنَ  ا، َوتُ ن ْ  وَُع ِم  ْنُكْم احْلََلَق  ُة َوالسِّ  ََّل  ُ ، َوُْتْنَ ُع  وَن ِم  ْن رُُك  وِع اْبَْي  ِل، َوُتْْتَُك  وَن تَ تَِّبُع  وَن َأْذَ َع اْْلِ

ُ َخِليَف   َة َرُس   وِلِه َواْلُم   ْؤِمَننْيِ َأْم   ًرا بَ ْع   َد رِدَِّتُك   ْم. فَ َوافَ َق   ُه الصَّ   َحابَُة يف َذلِ   َك؛ إَلَّ يف  لَ   ى ي   ري اّللَّ َتْض   ِمنِي قَ ت ْ
ُ َعْن  هُ -ِإنَّ ُعَم  َر بْ  َن اْبَطَّ  اِع اْلُمْس  ِلِمنَي فَ   قَ  اَل لَ  ُه: َه  ُؤََلِء قُِتلُ  وا يف َس  ِبيِل اّللَِّ فَ  ُأُنورُُهْم َعلَ  ى  -َرِض  َي اّللَّ

ِِي ات ََّفَق الصَّ  ا الَّ َِ . يَ ْعِِن ُهْم ُشَهَداُء َفََّل ِديََة ََلُْم فَات ََّفُقوا َعَلى قَ ْوِل ُعَمَر يف َذِلَك. َوَه بَُة َعَلْي ِه ُه َو َحااّللَِّ
ُُ َأْكََ  ِرِهْم َأنَّ َم  نْ  َه ِْ ِِي تَ نَ  اَزُعوا ِفي  ِه تَ نَ  ازََع ِفي  ِه اْلُعَلَم  اُء. َفَم   ُُ َأِ مَّ  ِة اْلُعَلَم  اِء َواَلَّ   َه ِْ قَ تَ لَ  ُه اْلُمْرتَ  دُّوَن  َم  

ُُ َأِي َحِنيَف   َة َوَأمْحَ   د يف إْح   َدى  اْلُمْ َتِمُع   وَن اْلُمَح   ارِبُوَن ََل ُيْض   َمُن؛ َكَم   ا ات ََّفُق   وا َعَلْي   ِه مِخ   ًرا َوُه   وَ  َه ِْ َم   
ُُ الشَّاِفِعيِّ َوَأمْحَد يف الرَِّوايَِة اْيُْخَرى ُهَو اْلَقْوُل اْيَوَُّل.  َه ِْ . َوَم  الرَِّوايَ َتنْيِ

ْسََّلمِ  يَن بَ ْعَد َعْوِدِهْم إَن اْْلِ ِِي فَ َعَلُه الصََّحابَُة ِِبُولَِتَك اْلُمْرَتدِّ ا الَّ َِ ْس ََّلَم، َوالت ُّْهَم ُة فَ َه  يُ ْفَعُل ِبَْن َأْظَهَر اْْلِ
ََل يُ  ْْتَُك يف اْ ُْن  ِد ظَ اِهَرٌة ِفي  ِه فَ ُيْمنَ  ُع َأْن َيُك  وَن ِم ْن َأْه  ِل اْبَْي  ِل َوالسِّ  ََّلِ  َوال  دِّرِْع الَّ ِط تَ ْلَبُس  َها اْلُمَقاتِلَ  ُة، وَ 

ََْهَر َما يَ ْفَعُلونَُه ِمْن َخرْيٍ َأْو َشرٍّ، َوَم ْن َك اَن َمْن َيُكوُن يَ ُهوِدَيا َوََل َنْصَرانِياا. َوي ُ  ْسََّلِم َح َّ َي ْلَوُموَن َشَراِ َع اْْلِ
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َ إَن ِبََّلِد اْلُمْسِلِمنَي الَِّط لَ ْيَ  ََلُ  ُهْم َوُسريِّ ْوبََة ُأْخرَِ  َعن ْ َِلِْم َوَأْظَهَر الت َّ ا َأْن ْم ِفيَه ا ظُُه وٌر. فَِإمَّ ِمْن َأِ مَِّة ُضَّلَّ
ُ تَ َعاَن َوِإمَّا َأْن َْيُوَج َعَلى نَِفاِقِه ِمْن َغرْيِ َمَضرٍَّة لِْلُمْسِلِمنَي.   يَ ْهِديَُه اّللَّ

َُ َأنَّ ِنَه  اَد َه  ُؤََلِء َوِإقَاَم  َة احْلُ  ُدوِد َعلَ  ْيِهْم ِم  ْن َأْعََ  ِم الطَّاَع  اِج َوَأْك  رَبِ اْلَواِنبَ  اِج َوُه    َو َأْفَض  ُل ِم  نْ َوََل رَيْ  
اِد ِنَه   اِد َم   ْن ََل يُ َقاتِ   ُل اْلُمْس   ِلِمنَي ِم   ْن اْلُمْش   رِِكنَي َوَأْه   ِل اْلِكتَ   اِع؛ فَ   ِإنَّ ِنَه   اَد َه   ُؤََلِء ِم   ْن ِن   ْنِ  ِنَه   

يَن قَ ْب َل ِنَه اِد اْلُكفَّ اِر ِم ْن َأْه ل يُق َوَس ا ُِر الصَّ َحابَِة بَ َدؤوا ِاَِه اِد اْلُمْرتَ دِّ يَن، َوالصِّ دِّ اْلِكتَ اِع؛ فَ ِإنَّ  اْلُمْرتَ دِّ
ٌَ ِلَم  ا فُ  ِتَح ِم  ْن بِ  ََّلِد اْلُمْس  ِلِمنَي َوَأْن يَ  ْدُخَل ِفي  ِه َم  ْن َأرَاَد اْبُ  ُروَ  َعْن  ُه. َوِنَه   اَد َم  ْن َ ْ ِنَه  اَد َه  ُؤََلِء ِحْف  

 َُ يِن. َوِحْف ٌم َعَلى الّرِْبِح. يُ َقاتِْلَنا ِمْن اْلُمْشرِِكنَي َوَأْهِل اْلِكَتاِع ِمْن زََِيَدِة إْظَهاِر الدِّ  رَْأِح اْلَماِل ُمَقدَّ
ََُم ِمْن َضَرِر ُأولَتِ َك، بَ ْل َض َرُر َه ُؤََلِء ِم ْن ِن ْنِ  َض َرِر َم  ْن يُ َقاتِ ُل َوَأْيًضا َفَضَرُر َهُؤََلِء َعَلى اْلُمْسِلِمنَي َأْع

يِن َعَلى َكَِرٍي ِمْن النَّاِح َأَشدُّ ِمْن َضَرِر اْلُمَحارِِبنَي اْلُمْسِلِمنَي ِمْن اْلُمْشرِِكنَي َوَأْهِل اْلِكَتاِع َوَضَررُُهْم يف ال دِّ
ُِ َم   ا يَ ْق   ِدُر َعَلْي   هِ  ُُ َعلَ   ى ُك   لِّ ُمْس   ِلٍم َأْن يَ ُق   وَم يف َذلِ   َك ِ ََس       َُِ ِم   ْن  ِم   ْن اْلُمْش   رِِكنَي َوَأْه   ِل اْلِكتَ   اِع. َو

، َفََّل هَِلُّ ِيََحِد َأْن َيْكُتَم َما ي َ  ُِ َِ اْلُمْس ِلُموَن َحِقيَق َة اْلَواِن َِْهُرَها لِيَ ْع ِر ْعرِفُُه ِمْن َأْخَباِرِهْم، َبْل يُ ْفِشيَها َوُي
ُكوُج َع   ْن َح  اَِلِْم، َوََل هَِ  لُّ ِيََح  ِد َأْن يُ َع   اِوَوُْم َعلَ  ى بَ َق  ا ِِهْم يف اْ ُْن  ِد واملس   تخدمني َوََل هَِ  لُّ ِيََح  ِد السُّ  

ُ بِ ِه َوَرُس ولُ اْلِقَياِم َعَلْيِهْم ِبَِ  َهى َعْن اْلِقَياِم ِبَ ا َأَم َر اّللَّ ُ ِبِه َوَرُسولُُه. َوََل هَِلُّ ِيََحِد َأنَّ يَ ن ْ ا ا َأَمَر اّللَّ َِ ُه، فَ ِإنَّ َه 
ِِ َوالن َّْه ِي َع ْن اْلُمْنَك ِر َواْ َِه اِد يف َس ِبيِل اّللَِّ ت َ  ََِم َأبْ  َواِع اْيَْم ِر ِِبْلَمْع ُرو ُ تَ َع اَن ِمْن َأْع َع اَن؛ َوقَ ْد قَ اَل اّللَّ

ُ َعَلْي   ِه َوَس   لََّم: -لَِنِبيِّ   ِه  َْ َعلَ   ْيِهْم{ َص   لَّى اّللَّ  [73]التوب   ة:}ََي َأي َُّه   ا النَّ   ِنُّ َناِه   ِد اْلُكفَّ   اَر َواْلُمنَ   اِفِقنَي َواْغلُ   
ْمَك اِن لَ ُه ِم ْن َوَهُؤََلِء ََل َنُْرُنوَن َعْن اْلُكفَّاِر َواْلُمَناِفِقنَي. َواْلُمعَ  ُِ اْْلِ اِوُن َعَلى َك ِّ َش رِِّهْم َوِه َدايَِتِهْم ِ ََس 

ُ تَ َع  اَن؛ فَ  ِإنَّ اْلَمْقُص  وَد ِِبْلَقْص  ِد اْيَوَِّل ُه  َو ِه  َدايَ تُ هُ  ُ اْيَْن  ِر َوالَ َّ  َواِع َم  ا ََل يَ ْعَلُم  ُه إَلَّ اّللَّ ْم؛ َكَم  ا قَ  اَل اّللَّ
ُتْم َخرْيَ ُأمَّ تَ َعاَن:  قَاَل َأبُ و ُهَريْ  َرَة: ُكن ْ ُتْم َخ رْيَ النَّ اِح لِلنَّ اِح  َْتُ وَن  [110]مل عمران:ٍة ُأْخرَِنْت لِلنَّاِح{ }ُكن ْ

 ِِ ْس  ََّلَم. فَاْلَمْقُص  وُد ِِبْ َِه  اِد َواْيَْم  ِر ِِبْلَمْع  ُرو  َوالن َّْه  ِي َع  ْن ِأِ  ْم يف اْلُقيُ  وِد َوالسَََّّلِس  ِل َح   َّ تُ  ْدِخُلوُهْم اْْلِ
ُ َس   ِعَد يف ا ْمَك   اِن، َفَم   ْن َه   َداُف اّللَّ ُِ اْْلِ نْ َيا  ْلُمْنَك   ِر: ِهَدايَ   ُة اْلِعبَ   اِد ِلَمَص   اِلِح اْلَمَع   اِ  َواْلَمَع   اِد ِ ََس    ال   دُّ

ُ َضَررَُف َعْن َغرْيِِف.   َواآْلِخَرِة، َوَمْن َ ْ يَ ْهَتِد َك َّ اّللَّ
. َوالن َّْه  َي َع  ْن اْلُمْنَك  ِر: ُه  َو َأْفَض  ُل اْيَْعَم  اِل َكَم  ا قَ  اَل َوَمْعلُ  وٌم َأنَّ اْ َِه  اَد َواْيَْم  َر ِِبلْ  ِِ ُ -َمْع  ُرو َص  لَّى اّللَّ

ْس    ََّلُم َوَعُم    وُدُف الصَّ    ََّلُة َوُذْرَوُة َس    َناِمِه اْ َِه    اُد يف َس    ِبيِل اّللَِّ تَ َع    اَن(.َعَلْي    ِه َوَس    لََّم:  َويف  )رَْأُح اْيَْم    ِر اْْلِ
ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ - الصَِّحيِح َعْنهُ  )إنَّ يف اْ َنَِّة َلِماَ ُة َدرََنٍة َما َبنْيَ الدَّرََنِة إَن الدَّرََنِة َكَم ا َأنَُّه قَاَل:  -َصلَّى اّللَّ

ُ َعوَّ َوَنلَّ لِْلُمَ اِهِديَن يف َسِبيِلِه(  َها اّللَّ )رَِِبُط  َعَلْي ِه َوَس لََّم: َصلَّى اّللَُّ -َوقَاَل َبنْيَ السََّماِء إَن اْيَْرِض َأَعدَّ
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َلٍة يف َس ِبيِل اّللَِّ َخ رْيٌ ِم ْن ِص َياِم َش ْهٍر َوِقَياِم ِه(  َوَم ْن َم اَج ُمَراِبطً ا َم اَج جُمَاِه ًدا َوَن َرى َعَلْي ِه َعَملُ ُه يَ ْوٍم َولَي ْ
َنَة.   َوُأْنِرَي َعَلْيِه ِرْزقُُه ِمْن اْ َنَِّة َوَأِمَن اْلِفت ْ

}َأَنَعْل ُتْم ِس  َقايََة احْلَ ا ِّ َوِعَم ارََة اْلَمْس ِ ِد احْلَ َراِم َكَم  ْن اُد َأْفَض ُل ِم ْن احْلَ  ِّ َواْلُعْم  َرِة َكَم ا قَ اَل تَ َع اَن: َواْ َِه 
ُ ََل يَ ْهدِ  يَن مَمَن ِِبّللَِّ َواْليَ ْوِم اآْلِخِر َوَناَهَد يف َسِبيِل اّللَِّ ََل َيْستَ ُووَن ِعْنَد اّللَِّ َواّللَّ ِِ َّ اِلِمنَي * الَّ  ي اْلَق ْوَم ال

َك ُه  ُم اْلَف  ا ُِووَن * مَمنُ  وا َوَه  اَنُروا َوَناَه  ُدوا يف َس  ِبيِل اّللَِّ ِبَِْم  َواَِلِْم َوَأنْ ُفِس  ِهْم َأْعََ  ُم َدرََن  ًة ِعْن  َد اّللَِّ َوُأولَتِ  
ُ  ْم ِبَرمْحَ  ٍة ِمْن  ُه َوِرْض  َواٍن َوَننَّ  اٍج ََلُ   َ ِعْن  َدُف َأْن  ٌر يُ َبشِّ  ُرُهْم َرأُّ ْم ِفيَه  ا نَِع  يٌم ُمِق  يٌم * َخالِ  ِديَن ِفيَه  ا َأبَ  ًدا إنَّ اّللَّ

َِ  يٌم{ ٍَُمَّ  ٍد َوَعلَ  ى  [.22-19]التوب  ة: َع َواحْلَْم  ُد ّلِلَِّ َرعِّ اْلَع  اَلِمنَي َوَص  ََّلتُُه َوَس  ََّلُمُه َعلَ  ى َخ  رْيِ َخْلِق  ِه َس  يِِّدَ  
 مِلِه َوَصْحِبِه َأمْجَِعنَي.

 او }ق  ملٍّ  ُخ ٍّ ِق َ ذ َه  ك خسهكٍّ هالشيخ: 
 -رمَحه هللا-القارئ: وُسِتَل 

ضدههللس َ دك}ق  د وٌ ي جزاك ب ل ُاي خا ٌح نِ سدمسم الشيخ:     اوشكخ اسخس امن ٌق َ دذ هدابن او ائسدة  اا بيسدةي ُخ
ق خج}داؤ هقي خاربدقم  }ق خنهللبان و}ق خانديام  َ هللس َ ذ كهَ هق َ كقي مابكَم نا جياهلل حنيهق مكما ووب خقهلل  سسه  خا

َت وِ خانيامهللق اٌ  و مه مآ خهق االبهلل اود د  خاادابي ا لدزماهق بهلل خكسداع  دَخهقي َ ك}ق  بخ اربمم}ق اربقهلل اا
 خازابم ؤخووم}قي سه بهلل بم اوبامكةي اَياهلل ن .
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 )حتفُة ال مودوِد ِبحكاِم املولوِد(
الق ارئ: بس ِم هللِا ال رَّمحِن ال  رَّحيِم، احلم ُد ِِّ رعِّ الع املنَي، والصَّ  َّلُة والسَّ َّلُم عل ى نبيِّن  ا ٍمَّ ٍد وعل ى ملِ  ِه 

"حُتف  ِة  يف -رمحَ  ُه هللاُ تع  ان-ق  اَل اْلم  اُم اب  ُن الق  يِِّم  ه  مَّ ارمْحن  ا وش  يَخنا واحلاض  ريَن.وص  حِبِه أمجع  نَي، اللَّ 
 املودوِد ِبحكاِم املولوِد": 

ُِ َم َع ص لي ُُ أهُل اْيَْوَثِن َمَع أوثِوم َوأهُل الصَِّلي ه ِْ ِبهم مثَّ يُ َناِدي ُمَناٍد لتتِبْع كلُّ أمٍة َما َكاَنت تعبُد، فَي
ِِي َكاَن يعبُد ََل َيْسَتِطيُع التََّخلَُّ  َعنُه فيتساقُطون يف النَّارِ وكلُّ    ُمْشرٍك َمَع إَله الَّ

ددددنخقم  اَددددياهلل ن   نددددِ اوندددداذي هددددابا ن صدددد اٌ  و يو ددددسْ الش    يخ:  َخ  امصمدددداهلل جم}م ِِ ؤهللخب  ا دددد ددددا تدمِبههللدددد هللخبم ن  وإ سخربهللددددِق خمنم
 هابا  اهٌ  اا ُه مت اإل اذ هلل إوكس. [98]ا سهكا ْ

 
دون فَ يُ َقال ََلُم: َأَل تنطلُقون َحْيُث اْنطل َق النَّ اُح فَ يَ ُقولُ وَن: فارقْ  ن ا النَّ اح أْح وَ  َم ا القارئ: َويبَقى املُوحِّ

 مَ َل ُكنَّا إليهم، َوِإنَّ لنا رِبا ننتَ ُرف فَ يُ َق ال: َوه ل بَ ي ْ َنُكم َوبَينَ ه َعَّلَم ة تعرفون ه أَ ا؟ فَ يَ ُقولُ وَن: نع م، ِإنَّ ه ََل 
ا لَ  ُه فيت لَّ  ى ََلُ  م ُس  ْبَحانَُه يف غ  ري الصُّ  ورَة الَّ  ِط يعرفون  ه فيق  وُل: َأ  ربُُّك  م، فَ يَ ُقولُ  وَن:  َِ نَ ُع  وُذ ِِبّللَّ ِمْن  ك َه  

ٍة َض  اِحًكا َمَكانُ نَ  ا َح   َّ نتْين  ا رَب ُّنَ  ا فَ  ِإذا َن  اَء رَب ُّنَ  ا َعرفْ نَ  اُف فيت لَّ  ى ََلُ  م يف ص  ورتِه الَّ  ِ  رََأْوُف ِفيَه  ا أوَل م  رَّ 
 فَ يَ ُقوُل: َأ  ربُُّكم، فَ يَ ُقوُلوَن: نعم، َأْنت رَب َُّنا ونرُّون َلُه ُس ًَّدا

ق ذامخن ههلم اوهي خمابا اخا ذامخن اخُُ هاوهلليا الشيخ:  خهابا و ب  َ ذ اهنخ
 سبياهلل ن   ننهالقارئ: 
َمهلليهندداي اا صديؤهللْ ابخ هددابا ود ب  َ ددذ الش يخ:  َني مكو  خددذ مدق ا اوصدديذ   اودو وب هدداوياْ سبدياهلل ن  نندده إىل ولد

َمآ دددق ذامخن ههدددل اودددهي خهدددابا احلددد و:هلل  فدددٌت ا اوصدددَك ي اددد وٌ: نيودددٌل اهللكدددَم  مكدددس هدددابن ااياهدددفهلل خهدددابن اهنخ
 ا ايابهلل نِ ااياب  ويد  او كانة. ُهَاب ب!

 
نْ َيا َأو ُيَصلِّي رََِيًء فَِإنَُّه ُهَاُل بَينه َوَبني  السُُّ وِد، القارئ: ونرُّون َلُه س ًَّدا ِإَلَّ من َكاَن ََل ُيَصلِّي يف الدُّ

ٌُ مولَّ ٌة ُمَل  ٌم، ََل ُْيك ن عب  ورُف مثَّ يْنطَل ُق ُس ْبَحانَُه وي تبُعون  ه َوُيْض َرُع ا س ُر وُيس  اُق اْبل ُق إلي ه َوُه  َو دْح 
نْ َيا  ُِ ن وِر ِإْيَ اِوم وإخَّلِص هم وأعم اَِلم يف ال دُّ َمت بَي نهم اْيَنْ  َواُر عل ى حس  ِإَلَّ بِنوٍر، فَِإذا انْ َتهوا إليه ُقسِّ

راِ  يف قوتِه َوَضعِفهفنوٌر َكالشَّْمِ  َونوٌر كالن ِم َونورٌ    كالسِّ
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َوتُرَس  ُل اْيََمانَ  ُة َوال  رَِّحُم عل  ى ننب  َط الصِّ  َراِط، فَ  ََّل ُ  وزُف خ  ا ٌن َوََل قَ  اطُع رِح  ٍم، َونَْتل  ُ  م  رورُهم َعَلْي  ِه 
نْ َيا، فم ارٌّ ك الربِق وك الريِح  ِِ استقامِتهم عل ى الصِّ َراِط اْلُمْس َتقيِم يف ال دُّ ُِ اْخِتََّل وك الطرِي وكأناوي ِد ِ َس

 اْبَيِل وساٍع وماٍ  وزاحٍ  وحاٍع حبًوا
هٍّ  ٌّ وديدم الشيخ:  َاٌط ا  هلِل اإلُالد اواب  فب:م بهلل فس ُذ مسي خ  َاٌط ا او سكا نبني ٌّ خهي ؤو َانابْ   مها   

َاط   دد ا اودد سكا او كانددة  خهددي اجلهدد هلل اودداب  وهللنصدداهلل َ ددذ نددن  ج}ددنقم خوهدد خب َ كددس َ ددذ حنددي  ُدد هق َ ددذ اوصٍّ 
ََُة خفطُ ي ماجلزا هلل نِ جن   اوبمل. ُ 

 
ََِمه  ا ِإَلَّ هللاُ ع  وَّ َون  ل تع  وُق م  ن عِلَق  ت بِ  ِه َع  ن  ٌُ ََل يعل  ُم ق  دَر ِع ُُ عل  ى ننبَتي  ه كَّللي   الق  ارئ: َويُنَص  

نْ َيا َعن طَاَع ِة هللِا ومرض اتِه وعبوديتِ ه فن اٍ  ُمس لٍَّم  ُِ َما َكاَنت تعوقُه الدُّ وخم دوٍ  ُمس لٍَّم العبوِر على حس
ُِ ومكدوٍح يف النَّاِر َوقد طُفَئ نوُر اْلُمَناِفقني على ا سِر أْحوَ  َما َك انُوا الي ه َكَم ا  وُمقطٍَّع بِِتْلَك الكَّللي

َّ   اِهِر  َّ   اِهِر َكَم   ا َك   اَن إْس   ََّلُمهْم يف ال نْ َيا م   ن قُ لُ   وأم، وُأعطُ   وا دون اْلكفَّ   اِر ن   ورًا يف ال دون طُف   َئ يف ال   دُّ
َوَم  ا    وُز بِ  ِه فَ يَ ُق  وُل اْلُمْؤِمنُ  وَن  [13]احلدي  د: }نَ ْقتَ  ِبْ  ِم  ْن نُ  ورُِكْم{اْلبَ  اِطِن فَ يَ ُقولُ  وَن لْلُم  ْؤِمنني: ِقُف  وا لن  ا 

 [13]احلديد:}اْرِنُعوا َورَاءَُكْم فَاْلَتِمُسوا نُورًا{ َواْلَمََّلِ َكة: 
ْيَ  اِن ن  ورًا َت  وزون بِ  ِه َكَم  ا فع  َل اْلُمْؤِمنُ  وَن. َوقي  َل: اْرنُع  وا قي  ل: اْلَمْع  ْ اْرِنُع  وا ِإَن  ُِوا م  ن اْْلِ نْ َيا َفُخ   ال  دُّ

َمت اْيَنْ َواُر فالتمُسوا ُهَناَك نورًا َتوزُون ِبِه.  وراءَكم َحْيُث ُقسِّ
ِِي يَِل   ي اْلُم    ْيَ   ان بس   وٍر لَ   ُه َِبٌع َِبِطنُ   ه الَّ    ؤمِننَي }ِفي   ِه الرَّمْحَ   ُة َوظَ   اِهُرُف{ مثَّ ُض   رَع بَي   نهم َوبَ   ني أه   ل اْْلِ

ِِي يِليهم  [13]احلديد: اُع * يُ َناُدوَوُْم َأَ ْ َنُكْن َمَعُكْم قَاُلوا بَ َلى َوَلِكنَُّكْم فَ تَ ن ْ ُتْم َأنْ ُفَس ُكْم الَّ َِ }ِمْن ِقَبِلِه اْلَع
ُِ ِم  ْنُكْم ِفْديَ  ٌة  َوتَ َربَّْص  ُتْم َواْرتَ ب ْ  ُتْم َوغَ  رَّْتُكُم اْيََم  اِ ُّ َح   َّ َن  اءَ  َأْم  ُر اّللَِّ َوغَ  رَُّكْم ِِبّللَِّ اْلىَ  ُروُر * فَ  اْليَ ْوَم ََل يُ ْؤَخ  

يَن َكَفُروا َمْأَواُكُم النَّاُر ِهَي َمْوََلُكْم َوبِْتَ  اْلَمِصرُي{  ِِ  [15-13]احْلَِديد:َوََل ِمَن الَّ
َراط  َأِمُنوا ِمن ُدُخول النَّار، فُيحبُسون ُهَناَك على قنط رٍة  -َلَّ ُمؤمنٌ َوََل ُوزُف إِ -فَِإذا َناوَز اْلُمْؤِمُنوَن الصِّ

بُوا ُأِذنَ  ِِّ نْ َيا، َح  َّ ِإذا ُه  ٍُ مَ ا َ َكانَ ت بَي نهم يف َداِر ال دُّ ََلُ م يف  َبني اْ نَِّة َوالنَّار فُيقَتصُّ لبَ ْعِضِهم من بع
 ُدُخوِل اْ نَِّة.

 يف اْ نَّة، َوأهُل النَّاِر يف النَّار، أُت َي ِِبْلَمْوِج يف ُصورَِة َكْبٍش َأْمَلح فَ ُيوقُ  بَ ني اْ نَّ ِة فَِإذا اْسَتقرَّ أهُل اْ نَّةِ 
ل َوالنَّ ار مثَّ يُ َق  اُل: ََي أه  َل اْ نَّ  ِة فيطَّلع  ون وِنل  ني مثَّ يُ َق  ال: ََي أه  َل النَّ  اِر فيطَّلع  ون ُمستبش  رِين فَ يُ َق  اُل: َه  
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ا. َِ َبُح بَ ني اْ نَّ ة َوالنَّ اِر مثَّ يُ َق اُل: ََي  تعرُفون َه ِْ ا اْلَم ْوُج فَ يُ  َِ فَ يَ ُقوُلوَن: نعم. وَكلُّهْم قد عرفَ ه. فَ يُ َق اُل: َه 
 أهَل اْ نَِّة ُخُلوٌد َوََل موج، َوََي أهَل النَّاِر ُخُلوٌد َوََل موج.

ف النُّْطَف ة الَّ ِط ِه َي مب دأُ اْْلِ  ِِ ا مخ ُر َأْح َواِل َه  َِ ف اْلَىايَ ِة َأْح َواٌل وأطب  اٌق فَ َه  ِِ ا املب دأ َوَه  َِ ْنَس اِن َوَم ا بَ ني َه 
ْنَس  اِن ِفيَه   ا وركوبَ  ه ََلَ   ا طبًق   ا بع  د طب   ٍق َح   َّ يص   َل ِإَن َغايَتِ  ه م   ن السَّ   َعادَ  َر اْلَعوِي   ُو اْلَعِل  يُم تنقُّ   َل اْْلِ ِة ق  دَّ

 والشَّقاوِة.
َااددل  سبددياهلل ن ي اي ُددالد ُدد ٍّ قي اي ُددالد الش  يخ:  ُدد ٍّ ِقي ُ إوددسم إُ بي وهدد هلل اإلسهدداب ا هددابن ا نهددا   خاا

ددد خ  ودددس ندددِ اوهدددباؤ   خاوشددد اخ  ي ندددا اَ دددقم ا ندددَ! إبخ ا ندددَم جل ددد   َ دددكق! َ دددذ  وكنو}دد  إىل اوياودددة  اودددو هددد  اهلَل
سي  ِم ونمنهللديا ههللديا امسِدسهللهمدربهللِق خمامِه  داإلسهاب  اب و}وقخ فنسه  امود }ما اوخاب و داذم هلل  وايم دا اونخدااهلل خماحلِ  م ذُا خمههلليؤهللهم َ:ْكربهللِق عم  [6]اووَد

. ا نِ هابا اوبابا   اوب كق  س خجنال   اازمدهلل اوناا  نِ ُبمذ ا لالص  سسه 
 

ْنَساُن َما َأْكَفَرُف * ِمْن َأيِّ َشْيٍء َخَلَقُه * ِمْن نُْطَفٍة َخَلَق ُه فَ َق دَّرَُف * مثَّ السَّ ِبيَل القارئ: قاَل تعان:  }قُِتَل اْْلِ
ُِ َما َأَمَرُف {  [23-17]عب : َيسََّرُف * مثَّ َأَماَتُه فَأَْقرَبَُف * مثَّ ِإَذا َشاَء َأْنَشَرُف * َكَّلَّ َلمَّا يَ ْق

ين سبَقت ََلُم ِمْن ُه احْلُس ْ، َوََل ُعَلن ا ِم ن الَّ ِين فنسأُل هللاَ  َِيم، رعَّ العرَ  الكرمي َأْن ُعَلنا من الَِّ اْلَع
نْ َيا َواآْلِخَرة   غلَبْت َعَلْيِهم الشقاوُة فخسُروا الدُّ

 ؟اسو}ذ، اَياهلل ن الشيخ: 
 ]ه كل[ سبق ف  نه  ك موابي نه   ي القارئ: 

ين سبَقت ََلُم ِمْن ُه احْلُس ْ، َوََل ُعَلن ا ِم ن الَّ ِين  َِيم، رعَّ العرَ  الكرمي َأْن ُعَلنا من الَِّ فنسأُل هللاَ اْلَع
َعاِء َوُه َو َحس بُ َنا َونِع َم اْلوَِكي ل، َواحْلَْم  نْ َيا َواآْلِخ َرة، ِإنَّ ه ُي ُع ال دُّ ُد ِّ غلَبْت َعَلْيِهم الشقاوُة فخسُروا ال دُّ

يِن.ر   عِّ اْلَعاَلمني وصلَّى هللا وسلََّم على سيِِّد  ٍمٍد ومِله وصحِبه وسلََّم تسليًما دا ًما إن يوِم الدِّ
ِم اجلدزا ي خسهدد وهللس الش يخ:  دا ه خنمدس خفكدخنمدس ااهد –جدزاك ب لد ُاي خنذكم ب مكدهي خذادقم بهلل اوشدكخم خجدزمان َمخ

كق آبايت   -تباىل َاادل اودو ِدَ  هبدا اإلسهدابهلل اِب ونسبمنا خإايخ سي ُ إوسم إُ بي نَخ َ ذ كدلٍّ  ا نهدا   خا ادياب  خاا
 نناب اب كاب س سُة إىل اِب ونو}  إىل نهللهو ٍَّ ن ا اجلنة  اخ اوناذي هابن اوه اوةهلل خهابن اون}اوةي ُ إوسم إُخ ب.
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ِم(  )فتُح الرَّحيِم امللِك العَّلَّ
احلمُد ِِّ رعِّ العاملنَي، وصلَّى هللاُ وسلََّم على نبيِّنا ٍمٍَّد وعلى مِلِه وصحِبِه أمجعنَي، اللَّهمَّ اغف ْر القارئ: 

 لشيِخنا وللحاضريَن واملستمعنَي.
 او }قخ اُسَِ وناي او }ق اُسَِ وناي او }ق اُسَِ وناي او }ق اُسَ وناالشيخ: 
ِم يف ِعل ِم العَقا ِ ِد  بن  صر السَّعديُّ يف كتاِبِه: قاَل الشَّيُخ عبُد الرَّمحنِ القارئ:  "فَتُح الرَّحيِم املل ِك الَع َّلَّ

 َوالتَّوحْيِد َوايْخََّلِق َوايحكاِم املُستنَ َبطِة ِمن القرمِن"
 قاَل رمَحُه هللاُ: 

 النصيحة:
يَن النص  يحُة، كرََّره  ا  -ص  لَّى هللا علي  ه وس  لَّمَ -أخ  رَب  ث  َّلًث، وفسَّ  َرها ِبوَّ  ا النص  يحُة ِِّ، ولكتابِ  ه أنَّ ال  دَّ

 ولرسوِله وي مِة املسلمني وعامَِّتهم.
أنَّ النص  يحَة طريق  ُة أنبيا ِ  ه وأص  فيا ه، وأخ  رَب أنَّ احل  رَ  َمنف  يٌّ عمَّ  ن نص  َح ِِّ ولرس  وِله.  -تع  ان–وأخ  رَب 

ا، والنص  يحُة لكتاب  ه: اَلنته  اُد يف فالنص  يحُة ِِّ ه  ي القي  اُم الت  امُّ  قوِق  ه علًم  ا وعم  ًَّل، ودع  و  ًِ ًة وتنفي  
 معرفِة ألفاِظه ومعانيه، والعمُل به والدعوُة لِلك.

بتُ   ه واتباُع   ه، ونص   ُر س   نَِّته، وتق   دميُ هديِ   ه عل   ى ه   دِي ك   لِّ أح   ٍد،  والنص   يحُة لرس   وِله: اْلْي   اُن ب   ه، ٍو
 واَلنتهاُد يف كلِّ ما هبُّه.

ُِ والنص  يحُة ي م  ِة املس   لمني وع  امَّتِ  ، ويس   عى يف ذل  ك  س    َُّ َل   م اب  رَي، ويك   رَف َل  م الش  رَّ هم: أْن ه  
َُ ُمعرَض هم وُمعارَض هم، وي دعو إن س بيِل  ِكُِّر غافَلهم ويَِع مقدورِف، فُيعلُِّم ناهَلهم، ويُرشُد ُمنحرَفهم، وُي

ه ص  َّلٌ  ْلخوانِ  ه ربِّ  ه ِبحلكم  ِة واملوعَ  ِة احلس  نِة، واملُ ادل  ِة ِبل  ط ه  ي أحس  ن، ويس  لَك ك  لَّ طري  ٍق في  
ِِ طبق  اِ م ملص اِد دي ِنهم ودني  اهم،   املس لمني، ويس عى يف  لي ِ  ذاِج بي  ِنهم، ويف إرش اِدهم عل ى اخ تَّل

ُِ حاِله.  كلُّ أحٍد على حس
 وللنصيحِة فوا ُد عَيمٌة:

يُن كما ذكَرف صلَّى هللا عليه وسلم. يَن َل يتمُّ إَل أا، بل هي الدِّ  منها: أنَّ الدِّ
أنَّ الناصَح ِِّ ولرسوِله ولكتابِ ه وللخل ِق نف ُ  عم ِل قلبِ ه ه ِا، واس تعداِدف و يتتِ ه للنص يحِة م ن  ومنها:

أك   رِب ايعم   اِل املُقّرِب   ِة إن رعِّ الع   املني، فم   ا تق   رََّع أح   ٌد إن هللِا ِبَ   ِل ت   وطنِي ال   نفِ  عل   ى النص   يحِة 
ِكورِة، فالناصُح يف عبادٍة ُمستمرٍة إْن   قاَم أو قعَد، أو عمَل، أو ترَك العمَل. الشرعيِة امل
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ومنه  ا: أنَّ م  ن ع   َو ع  ن العم  ِل ال  دِّيِنِّ إذا ك  ان  ص  ًحا ِِّ ولرس  وله،  وًَي اب  رَي إذا تيسَّ  َر ل  ه، فإنَّ  ه َل 
ا ايعماُل ِبلنِّيَّاِج.  حرَ  عليه، وُيشارَك العاملني يف عمِلهم، فإَّنَّ

ُر للناصِح  الصادِق أمورًا َل نطُر له على ِبٍل، وأنَّ الساعي يف نفِع املس لمني إذا ك ان ومنها: أنَّ هللَا يُيسِّ
ُُ وإَلَّ متَّ أن ُرُف، فم ن ع  َو ع ن  قصُدف النصيحَة، فإنَّه يُفلُح وين ُح، فإْن متَّ ما سعى له فعَّلً وهو الىال 

ُِ عمٍل قد شرَع فيه ْتََّم له ذلك العمَل. قاَل تع ان:  ن بَ ْيتِ ِه ُمَه اِنراً ِإَن اّللِّ َوَرُس وِلِه مثَّ }َوَم ن َنْ ُرْ  ِم بع
 [100]النساء: ُيْدرِْكُه اْلَمْوُج فَ َقْد َوَقَع َأْنُرُف َعلى اّللِّ{

، ف  إنَّ م  ن غ  شَّ املس لمني يف دي  ِنهم ودني  اهم فل  ي  م نهم، والِى  شُّ م  ن أش  نِع  ومنه ا: الس  َّلمُة م  ن الِى شِّ
 ُِ  والبعيدِ اِبصاِل القبيحِة يف حقِّ القري

دددٍَّ  و مهددد مآي الش   يخ:  َاهدددةهلل اوشخ ددد   اونصدددكَة ي اويدددش   ددد   اونصدددكَة ي اونصدددكَةهلل مك}دددا ِّهدددةهلل اِددد   خك اوي دددش    
}ا.  خاوي ش  فبربه 

 
ُِ والبعيد، واملُخالِ  واملُواِفق.  القارئ: والىشُّ من أشنِع اِبصاِل القبيحِة يف حقِّ القري

إن ه ِا ابُل ِق ال ِي ه و أفض ُل ايخ َّلق، وه و النص يحُة ال ط ُأسِّ َ  عليه ا فهِا القرمُن العَ يُم ي دعو 
دي ُن اْلس  َّلم، وق  اَم عليه  ا بُنيانُ  ه، وِبَن أ  ا فض  ُله عل  ى ك لِّ ش  يٍء، ف  إنَّ النص  َح لك  لِّ أح  ٍد ٍم  وٌد ش  رًعا 

 وعقًَّل وِفطرًة، وضدُّف قبيٌح شرًعا وعقَّلً وفطرًة.
 : -رمحه هللا-مث قاَل 
د هللخبم نمدا ودهللِنس  هللديبم ِ او وكل  َ ذ اوهْ ن  الشيخ:  ِم ُم جيم  َم مدذ اوخداب و َِ مدذ خمُم  َم مذ اِومم َم مذ اوض بمسما   خمُم  وومِك م 

هلُلديو س   هلَليا َ خ  خمذم َمٌج إ اما سمصم َط  اونصدكَة  خإذاؤ   اِد   خسكدة  اِد   خسكدة  م بدل   [91]اوويفدةْ ام َجم فشد منسمدذ َدن}ق احلد
هللياي إىل هنا.اِ     وي اُو ا

دُق يف ايقواِل وايفعاِل ومجيِع ايحوالِ   القارئ: الصِّ
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 )الطُّرُق احلكميَُّة(
الق  ارئ: احلم  ُد ِِّ رعِّ الع  املنَي، وص  لى هللا وس  لم وِبرك عل  ى نبيِّن  ا ٍمَّ  ٍد وعل  ى ملِ  ِه وص  حِبِه أمجع  نَي، 

يف كتاب   ه: "الطُّ   رِق  -رمحَ   ُه هللاُ تع   ان-ب   ُن الق   يِِّم ق   اَل ا الله   م اغف   ر لن   ا ولش   يخنا ووال   دينا واملس   لمني.
 احلكمية يف السياسة الشرعية":

 الطَّرِيُق احْلَاِدي َواْلِعْشُروَن احْلُْكُم ِِبَِلْسِتَفاَضِة:
ِِي  نَ ُهْم.ِهَي َدرََنٌة َبنْيَ الت ََّواتُِر َواآْلَحاِد، فَاَِلْسِتَفاَضُة: ِهَي اَِلْشِتَهاُر الَّ ُث ِبِه النَّاُح، َوفَاَض بَ ي ْ  ُهَدِّ

مطالُ: "  ووَ خثهلل
م ااهِالشيخ: " م جكٌ ي مووَ خثهلل  ووَ خثهلل
 ُهَدَُّث ِبِه النَّاحُ َن   ؤخب ماووا مي القارئ: 
ي وص هلل  ائُبا كلٌّ حيهلل ٍّ ثهلل ا لَم الشيخ:  َم خثهلل ف س  اونخااهلل  ُي ف  ]وربس [ي ماوخاب   ودموم

ِِي يَ َتَح  دَُّث بِ  ِه النَّ  اُح َوفَ  اَض بَ ي ْ  نَ ُهْم. َوقَ  ْد َقسَّ  َم احْلََنِفيَّ  ُة اْيَْخبَ  اَر إَن َثََّلثَ  ِة َأْقَس   اٍم. مَح  اٍد الق  ارئ: الَّ  
َُ َمْرتَ َبًة َبنْيَ اْلَمْرتَ بَ َتنْيِ، َوَخصُّوا ِبِه ُعُموَم الْ  ُقْرمِن، َوقَاُلوا: ُهَو ِبَْنوِلَ ِة َوتَ َواتٍُر، َواْسِتَفاَضٍة، َوَنَعُلوا اْلُمْسَتِفي

ُ وُز اْس تِ  َُ ا الن َّ ْوُع ِم ْن اْيَْخبَ اِر  َِ ُهْم َمْن َنَعَلُه ِقْسًما ِمْن َأْقَساِم الت َّ َواتُِر. َوَه  َناُد الشَّ َهاَدِة إلَْي ِه، الت ََّواتُِر، َوِمن ْ
ِِ اْمَرَأتِ  ِْ ُ وُز اْعِتَم اُد احْلَ اِكِم َوَُُوُز َأْن يَ ْعَتِمَد الوَّْوُ  َعَلْيِه يف َق ِه َوِلَعاِوَا، إَذا اْس تَ َفاَض يف النَّ اِح زَِ َه ا، َوَُ

 َعَلْيِه.
ْس   ََّلُم، َوََل ُيْش   ْتََ  : إَذا َزَس ِِبْلُمْس   ِلَمِة قُتِ   َل، َوََل يَ ْرفَ   ُع َعْن   ُه اْلَقْت   َل اْْلِ مِّيِّ ِِّ ُط ِفي   ِه َأَداُء قَ   اَل َش   ْيُخَنا يف ال   

ا َنصُّ َكََّلِمِه.الشََّهاَدِة  َِ  َعَلى اْلَوْنِه اْلُمْعَترَبِ يف اْلُمْسِلِم، َبْل َيْكِفي اْسِتَفاَضُة َذِلَك َواْشِتَهارُُف، َه
ا ُه  َو الصَّ  َواُع، ِيَنَّ اَِلْسِتَفاَض  َة ِم  ْن َأْظَه  ِر اْلبَ يِّنَ  اِج، فَ  ََّل يَ َتطَ  رَُّق إَن احْلَ  اِكِم ُ َْم  ٌة إَذا َِ َه  ا؛ اْس  تَ َنَد إ َوَه   لَي ْ

ِلَك َكاَن لَ ُه َأْن يَ قْ  َِ ِِي ُيَشارُِكُه ِفيِه َغرْيُُف، َوِل بَ َل َش َهاَدَة الشَّ اِهِد َفُحْكُمُه ِأَا ُحْكٌم ِ ُ ٍَّة ََل ِبَُ رَِّد ِعْلِمِه الَّ
َِ َش َهاَدٍة عَ  لَ ى اْلَعَدالَ ِة، َويَ  ُردُّ َش َهاَدَتُه َوَهُْك ُم إَذا اْستَ َفاَض يف النَّاِح ِصْدقُُه َوَعَدالَُتُه، ِم ْن غَ رْيِ اْعِتبَ اِر َلْف 

ِلَك اْ َ  َِ ا ِمَّا ََل يُ ْعَلُم ِفيِه نَِواٌع َبنْيَ اْلُعَلَماِء، وََك  َِ ِبِه، َوَه ِِ َُْ َرُ  ِبِفْسِقِه ِِبْسِتَفاَضِة ُفُ ورِِف وََك ُل،  ارُِ  َواْلُمَع دِّ
ِلَك  َِ َُ َأ َّ َنْش  َهُد الشَّ  اِهَد ِِبَِلْسِتَفاَض  ِة، َص  رََّ  بِ   لُ  ُه ِِبَِلْسِتَفاَض  ِة، َوََل رَيْ   َأْص  َحاُع الشَّ  اِفِعيِّ َوَأمْحَ  َد َويُ َعدِّ

ُ َعْنهُ -ِبَعَداَلِة ُعَمَر ْبِن َعْبِد اْلَعوِيِو   َوِفْسِق احْلَ َّاِ . -َرِضَي اّللَّ
ِط تَ ْنِفي الت ُّْهَمَة َعْن الشَّاِهِد َواحْلَاِكِم، َوِهَي َأقْ َوى ِم ْن َواْلَمْقُصوُد: َأنَّ اَِلْسِتَفاَضَة َطرِيٌق ِمْن طُُرِق اْلِعْلِم الَّ 

 َشَهاَدِة اثْ َننْيِ َمْقُبوَلنْيِ.
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 قاَل رمَحه هللا:
ُُ َعلَ ى ْم الطَّرِي ُق الَّ اِ  َواْلِعْش ُروَن َأْخبَ اُر اآْلَح اِد: َوُه َو َأْن ُنْ رِبَُف َع ْدٌل يََِ ُق ِوَ رَبِِف َوَيْس ُكُن إلَْي ِه ِبَِ  ٍر، فَ يَ ْىِل 
ا َيْصُلُح لِلْتَّْ  َِ ََْهاِر ظَنِِّه ِصْدقُُه ِفيِه، َأْو يَ ْقَطُع ِبِه ِلَقرِيَنٍة ِبِه، فَ َيْحِمُل َذِلَك ُمْسَتِنًدا حِلُْكِمِه، َوَه ِن يِح َواَِلْس ِت

ا َمْوِضُع تَ ْفِصي َِ ، َوَلِكْن َهْل َيْكِفي َوْحَدُف يف احْلُْكِم، َه ٍُ  ٍل. ِبََّل رَْي
َع ُه اْلَيِق نَي َن اَز َأْن َهُْك َم فَ يُ َقاُل: إمَّا َأْن يَ ْقَْتَِن ِوَرَبِِف َما يُِفي ُد َمَع ُه اْلَيِق نَي َأْم ََل، فَ ِإْن اقْ َْتََن ِوَ رَبِِف َم ا يُِفي ُد مَ 

ٍََْض ٌة يف َأَص حِّ اْيَ  قْ  َواِل، َوُه َو قَ  ْوُل اْ ُْمُه وِر، فَِإنَّ ُه ََل ُيْش َْتَُط ِبِه، َويُ نَ وََّل َمْنوَِلَة الشََّهاَدِة، َبْل ُهَو َش َهاَدٌة 
ْعُت، َأْو  َُِ َِ "َأْشَهُد" َبْل َمَ  قَاَل الشَّاِهُد: رََأْيُت َكْيَت وََكْيَت، َأْو  َِْ َو َذلِ َك: يف ِصحَِّة الشََّهاَدِة ِذْكُر َلْف

ُ َعَلْي ِه َوَس لَّمَ -، َوََل يف ُس نَِّة َرُس وِل اّللَِّ َكاَنْت َشَهاَدٌة ِمْن ُه، َولَ ْيَ  يف ِكتَ اِع اّللَِّ  َمْوِض ٌع َواِح ٌد  -َص لَّى اّللَّ
َباطَ  َِ "الشََّهاَدِة"، َوََل َعْن رَُنٍل َواِحٍد ِمْن الصََّحابَِة، َوََل ِقيَ اَح، َوََل اْس ِتن ْ  يَ ْقَتِض يِه، َيُدلُّ َعَلى اْشِْتَاِط َلْف

 اِفَرُة ِمْن اْلِكَتاِع َوالسُّنَِّة، َوَأقْ َواِل الصََّحابَِة، َولَُىِة اْلَعَرِع تَ ْنِفي َذِلَك.َبْل اْيَِدلَُّة اْلُمَتضَ 
ُُ َماِلٍك َوَأِي َحِنيَفَة، َوظَاِهُر َكََّلِم َأمْحََد، َوُحِكَي َذِلَك َعْنُه َنصاا. َه ِْ ا َم َِ  َوَه

يَن قَ   اَل تَ َع   اَن:  ِِ ا فَ   ِإْن َش   ِهُدوا فَ   َّل َتْش   َهْد َمَعُه   ْم{ }قُ   ْل َهلُ   مَّ ُش   َهَداءَُكُم الَّ    َِ َ َح   رََّم َه    َيْش   َهُدوَن َأنَّ اّللَّ
ْخَباِر بِتَ [ 150]اينعام: ا، َبْل جُمَرَُّد اْْلِ َِ ََِة "َأْشَهُد" يف َه ََ بَِلْف  ْحِرْيِِه.َوَمْعُلوٌم َقْطًعا: َأنَُّه لَْيَ  اْلُمَراُد الت ََّلفُّ

ُ َيْشَهُد ِبَا َأنْ َوَل ِإلَْيَك{ }َلِكِن َوقَاَل تَ َعاَن:  َوََل تَ تَ َوقَّ ُ  ِص حَُّة الشَّ َهاَدِة َعلَ ى َأنَّ ُه يَ ُق وُل [ 166]النساء: اّللَّ
ا". َِ  ُسْبَحانَُه "َأْشَهُد ِبَك

{ َوقَاَل تَ َعاَن: يَن يَ ْدُعوَن ِم ْن ُدونِ ِه الشَّ َفاَعَة ِإَل َم ْن َش ِهَد ِِبحْلَ قِّ ِِ :  }َوَل َْيِْلُك الَّ  َأْي: َأْخ رَبَ  [86]الوخ ِر
 ِبِه، َوَتَكلََّم ِبِه َعْن ِعْلٍم، َواْلُمَراُد ِبِه الت َّْوِحيُد.

ُ" بَ  ْل لَ  ْو قَ   اِخُل ِفي  ِه: "َأْش  َهُد َأْن ََل إلَ  َه إَلَّ اّللَّ ْس  ََّلِم إَن َأْن يَ ُق  وَل ال  دَّ اَل: "ََل إلَ  َه إَلَّ َوََل تَ ْفَتِق  ُر ِص  حَُّة اْْلِ
 ٍَُ  ُ " َكاَن ُمْسِلًما ِِبَِلّتَِفاِق.اّللَّ  مٌَّد َرُسوُل اّللَِّ

ُ َعَلْي ِه َوَس لَّمَ -َوَقْد قَ اَل  ٍَُمَّ ًدا : -َص لَّى اّللَّ ُ َوَأنَّ  )ُأِم ْرُج َأْن أُقَاتِ َل النَّ اَح َح  َّ َيْش َهُدوا َأْن ََل إلَ َه إَلَّ اّللَّ
) َِ "َأْشَهُد" َرُسوُل اّللَِّ ُ" َحَصَلْت ََلُْم اْلِعْصَمُة، َوِإْن َ ْ نَُْتوا بَِلْف  فَِإَذا َتَكلَُّموا ِبَقْوِل: "ََل إَلَه إَلَّ اّللَّ

-30]احل  :بِ ِه{ }فَاْنَتِنُبوا الّرِْنَ  ِمَن اَيْوَثِن َواْنَتِنُبوا قَ ْوَل الوُّوِر * ُحنَ َفاَء ّلِلَِّ َغرْيَ ُمْشرِِكنَي َوقَاَل تَ َعاَن: 

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -َوَصحَّ َعْن النَِّنِّ [ 31 (.َأنَُّه قَاَل:  -َصلَّى اّللَّ ْشَراَك ِبَِّللَِّ  )َعَدَلْت َشَهاَدُة الوُّوِر اْْلِ
، َوقَ ْت  ُل ال  ن َّْفِ  الَّ  ِط َح  رَّ َوقَ  اَل:  ُ، َوقَ   ْوُل ال  وُّوِر(. )َأََل أُنَ بِّ  ُتُكْم ِبَِْك  رَبِ اْلَكبَ  ا ِِر؟ الشِّ  ْرُك ِبَِّللَِّ : َم اّللَّ ٍَ َويف َلْف  

 .)َأََل، َوَشَهاَدُة الوُّوِر(
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َُ "َأْشَهُد".  َفَسمَّى قَ ْوَل الوُّوِر َشَهاَدًة، َوِإْن َ ْ َيُكْن َمَعُه َلْف
ُ - َرُس  وَل اّللَِّ "َأنَّ  -َوَأْرَض  اُهْم ِعْن  ِدي ُعَم  رُ -َوقَ  اَل ابْ  ُن َعبَّ  اٍح: َش  ِهَد ِعْن  ِدي رَِن  اٌل َمْرِض  يُّوَن  َص  لَّى اّللَّ

: َوَ ى َع ْن الصَّ ََّلِة بَ ْع َد اْلَعْص ِر، َح  َّ تَ ْى ُرَع الشَّ ْمُ ، َوبَ ْع َد الصُّ ْبِح َح  َّ َتْطلُ َع الشَّ ْمُ " -َعَلْي ِه َوَس لَّمَ 
ُ َعَلْي  ِه َوَس  لَّمَ -اّللَِّ َوَمْعلُ  وٌم َأنَّ ُعَم  َر َ ْ يَ ُق  ْل َِلبْ  ِن َعبَّ  اٍح "َأْش  َهُد" ِعْن  َدَك َأنَّ َرُس  وَل  َوَ  ى َع  ْن  -َص  لَّى اّللَّ

 َذِلَك، َوَلِكْن َأْخرَبَ به َفَسمَّاُف اْبُن َعبَّاٍح َشَهاَدًة.
َم اُم َأمْحَ ُد َوَعِل يُّ بْ ُن اْلَم ِديِِنِّ يف اْلَعَش َرِة  ُل "ُه ْم يف فَ َق اَل َعِل يٌّ: َأقُ و  -ِرْض َواُن اّللَِّ َعلَ ْيِهمْ -َوَقْد تَ َناَظَر اْْلِ

ِلَك" بِنَ اًء َعلَ ى َأنَّ اْبَ رَبَ يف َذلِ َك َخ  رَبُ مَح اٍد، فَ ََّل يُِفي ُد اْلِعْل َم، َوالشَّ  َِ َ ا َتُك  وُن اْ َنَّ ِة، َوََل َأْش َهُد بِ  َهاَدُة إَّنَّ
َم اُم َأمْحَ ُد: "َم َ  قُ ْل َت: ُه ْم يف اْ َنَّ ِة، فَ َق ْد  َش ِهْدَج" َحَك اُف اْلَقاِض ي َأبُ و يَ ْعلَ ى، َعَلى اْلِعْل ِم، فَ َق اَل لَ ُه اْْلِ

.ُ  َوذََكَرُف َشْيُخَنا َرمِحَُه اّللَّ
ُ  ْم ا : َأوَّ ُِ َِ "َأْش  َهُد". َوِم  ْن اْلَعَ    َْ بَِلْف   ْحَت ُّ  وا َعلَ  ى َفُك  لُّ َم  ْن َأْخ  رَبَ ِبَش  ْيٍء فَ َق  ْد َش  ِهَد بِ  ِه، َوِإْن َ ْ يَ   تَ َلفَّ

قْ َراِر ِبَقْولِ ِه ت َ  يَن مَمنُ وا ُكونُ وا قَ  وَّاِمنَي ِِبْلِقْس ِط ُش َهَداَء ّلِلَِّ َولَ ْو َعلَ ى َأنْ ُفِس ُكْم{ َع اَن: قَ ُبوِل اْْلِ ِِ }ََي َأي َُّه ا الَّ 
 [135]النساء:

قْ َرارُ  ا َيُدلُّ َعَلى قَ ُبوِل إقْ َراِر اْلَمْرِء َعَلى نَ ْفِسِه، َوَ ْ يَ ُقْل َأَحٌد، إنَُّه ََل يُ ْقَبُل اْْلِ َِ  َح َّ يَ ُق وَل اْلُمِق رُّ قَاُلوا: َه
ُ َشَهاَدًة. ََُّاُف اّللَّ  "َأْشَهُد َعَلى نَ ْفِسي" َوَقْد 

، َوََل ُس  نَِّة َرُس  ولِ  َِ "الشَّ  َهاَدِة" ََل َأْص  َل لَ  ُه يف ِكتَ  اِع اّللَِّ ِه، َوََل قَ  اَل َش  ْيُخَنا رمح  ه هللا تع  ان: فَاْش  ِْتَاُط َلْف  
ْوِفيُق. قَ ْوِل َأَحٍد ِمْن الصََّحابَِة، َِ "الشََّهاَدِة" لَُىًة َعَلى َذِلَك، َوِبَِّللَِّ الت َّ  َوََل يَ تَ َوقَُّ  إْطََّلُق َلْف

ْخَباُر َطرِيًقا مَخَر َغرْيَ َطرِيِق الشََّهاَدِة. ا: فَ َلْيَ  اْْلِ َِ  َوَعَلى َه
 الطَّرِيُق الَّاِلُث َواْلِعْشُروَن 

 اهههللهي نذكم بهلل فهالشيخ: 
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 ايستلة:
َُ ين   دُم ويت   وُع، فم   اذا يعم   ُل؟ وِ َ 1الس   ؤال َة م   رَّاٍج وكلَّم   ا أذن    ُُ ويع   وُد ل   ِلَك ع   دَّ : ش   خٌص ي   ِن

 تنصحونَُه؟
دددس ا    واع:  َ كدددس  اِب وهدددومَخ َ دددذ اووخيفدددة ي ن}مدددا ااسدددام مثخ ات م خذجددد م َ كدددس  اِب وودددي م َخ كدددس  اِب جياهددد م سسهم

و س ي َ كس اِب جياهد م خو دان م ا ُدها م اوخدو  ابفهللدسهلل إىل نياهبدة  اودابخسا  ندَخُ  خندَخُ ي ووص  م اووخيفةهلل خوهومَخ َ ذ تيف
داف ةمي مدفاا ااسدام مثخ  َا ُ ته لهلل تيفومسهلل اوهخ ي خالابهلل  ُها   اويهاوة ي مبيؤهللن إىل اوابخسا  نَخُ  ال و ان هلل ا ُها م

هللس دَم ودس اسههللدس ات م مثخ ااسام مويفوهللس ا خىل  َكٌَة إاا كاسم  ِت سصيُااي إاا كاسمِت سصديُاا مويفوهللدس  دَكٌَة خهد  
َخط  اووخيفدة  اوبددزدهلل  َخط  اووخيفددة اُخ وبديؤمي فدل نددِ  د دافقهلل وويفو دسي مبيؤتهللدس و ددابخسا  ُ ته دلهلل تيفومدسي خوددك م ندِ  د اوهخ

 َ ذ اُخ وبيؤمي اوبزدهلل َ ذ اُخ وبيؤم.
 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
ينيَّ  ِة والشِّ  عِر، فم  ا حك  ُم 2الس  ؤال ُِ التِّلف  اِز يف غرفِته  ا ملش  اهدِة القن  واِج الدِّ ُُ وال  دت يف تركي   : ترغ  
 ذلَك؟

اسصدددِح انخدددهم َدددِ اووخب  دددق  نووٍّ  سزوددديب خنشددداه   ندددا ُ ااجدددةم ودددسي هدددابا جيدددَ  إىل ندددا خذا مني خكدددابوهم ا    واع: 
َاٌ  تربيب كهد ُ   ي سه بهلل بم اِب و} وم}اي ان ِ  ا  باذ  ك  باذ  اوهاؤوة  خنا إىل اوهي اسصِح انخهم هلللهلل فهما اووخشا

ي تهدوي  ممربدِ تهدوي  نوَخاؤودي ندهاُل اهديبهلل  دَ اي اهديبهلل  دَ ا ندِ مثخ ت  اهلل اهونا م اووٍّ  ساز اشاه   هدابن اود  انج 
 اووٍّ  ساز.

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
: م  ا حك  ُم َتو   ِة العقيق  ِة، ِبْن أرس  َل امل  اَل عل  ى دفع  اٍج ث  َّلٍث ليع  قَّ أهل  ي ع  ن اب  ِن مثَّ بن  ط 3الالس  ؤ 

 لتكوَن شاَتنِي للولِد وشاًة للبنِت؟
ٌِ ندددِ ا    واع:  دددلهلل ُددد مهقي هدددابا سدددي َا   اوب ك دددة ي تيكٍّ دددلهلل اه مدددهم اخ تيك ٍّ ْ ُ  ام اِب تيكٍّ دددلم ا  ددد ي اهددديبهلل ُ  ام
 اويكاوة .
 : ويقوُل: إرساُل املاِل على دفعاجٍ القارئ

ي مثخ نه يُدا وكدابعيا الشيخ:  َُدلهلل مدق نه يُدا ودابعيا َ ك دةم اوهندت  ااابهلل َ ذ ؤمبا ٍّ وب  الالثي َن مكم الالٌثي و
ِ  نهاُل.  َ ك ةم اُف

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
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ْرُ م ِم ن الرَّع ي 4السؤال َِّ : عندي مورعٌة غرُي ٍاطٍة بس ياٍ ، و ت أغن اُم ا  رياِن وتفس ُد ال وَّرَع، وق د ح 
َُ ايغن اِم وأحبُس ها عن دي ح  َّ ي ُِ بع  رت دعوا، فم ا حك ُم ذل َك؟ يف مورعط فلم يست يبوا، فكْنُت مخ 

 وهل ُوُز ذُ ها وأكُلها أم التَّصدُُّق أا؟
...ي ُ جيددديزهلل ودددهم اعهلل}دددا خاك هلل}ددداي نددداوِه}ق مبدددا ات سمدددِت نشددداووهلل}قي نددداوِه}ق مبدددا ات سمدددِت ا    واع:  ُي ودددك م ودددهم

دة  ا ي َ دذ  دااا  اازَذ ي مب دك}ق اس هلل}دا ا او خكدل  ومدس ا او خكدل نشاووهلل}قي إاا كابم اودهم ا او خكدل  َم نزَذ ِب حيسد
اخ حيس }ددا ا اونخ}دداذ ي  بخ اهددلم ااا ددكة  حيودداجيبم إىل إنددال   نا ددكو }ق ا اونخ}دداذ  و َخَدد ي مب ددك}ق اس هلل}ددا ا 

ومددس ا اونخ}دداذ ي مددفاا ات سمددِت  ددكُوا ا او خكددل  مفسخددس و دداوههلل}ق هبدداي إُخ إاا كدد ددة  نزَذ هلَل  ددااا  اازَذ ي خاسدد اسهلليا او خكددل 
دة   َ م اازَذ و }قي مفسخس كابوه وضمنيبم نا ات سمِوسهللي كيهنق اتيب ناا دكة  هد َوُها نِ نزَذ َ   اتيب ناا كة  ه داوَخا )كم

ههلل امِب ودمَِتم م م كس ( َمذ امِيبم احلِ ممذي وهللي   ة . ودمَِ َ م اازَذ ََيا نا كوم}ق ه  مال جييزهلل مق اِب و
 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

َُ والدي بسدادِ 5السؤال ديِن وقد وعَد  بِلَك، علًما أنَُّه ق د س دََّد دي َن أخ ي، وأ   : هل   أْن أطال
 اآلَن يف حالٍة ماليٍَّة ونفسيٍَّة صعبٍة؟

ِم خاودد  كم ا   واع:  ؤم ؤودد م[إاا ُدد خ ِم الكددهم ددكخْ مؤودد مب كددس  اِب وهدد ٍّ ؤم نه مددسهللي نه مددس نددِ ؤون ددهم  ]وبددلخ هصدد م اوشخ
ي هد  وكب بم فكنمربماي خه  وربيبهلل ؤونهللهم كه ُا خكه َا اسخدس هد  ُ ووَ خدقهلل اوبد بهلل فكنمدهم خفدآم الكدهم  ُاي ِربِ اسخس ود

ؤم  ي اخ وهد ٍّ ؤ ؤونمدهم خهد  ُد خ هلِل اوخاب  َ كهم كه ُاي مكهللن مهلَل ا ندا اوخداب  نند م خاود مكم اِب و ضد م ؤونمدهم و وربيبهلل او خ
ِم الكهي ِربِ وس  ه}ٌة اخ وس ا خٌة َ كهي خونهي  اووخساههللقهللي ونه ي  اِب تهللباَلمم ااشدرب ةهلل نووخسداههللق  ند م خاود  ك ؤو

َوق  احملاكمة . َو ة  اا اوهة  خن  نوخو ه  ااهِي ُخ وربيبهلل ف 
 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

ُّه  َر والعص  َر دوَن أْن أقص  َر وأ  يف القص  يِم إذا أرْدُج السَّ  فَر ِم  ن 6الس  ؤال : ه  ل ُ  وُز   أْن أمج  َع ال
 القصيِم للّرَيِض؟

َ كم كددداوكيد  اوخددداب  هه مدددسي ُ  مدددِ  ا    واع:  ي مكددديدهلل ُدددس ندددا ؤِندددتم ن كُمدددا ا او صدددكق  مدددال  مدددِ  إُخ إاا ُدددامَِ م
َ  م سدت إ َ ي ُ و ِق فهم ُهاهلل اوهخس ي خاستم ا بم ُ و ِق فهم ُهاهلل اوهخس هلل خوهللهاعهلل  ُها ٍّ ا وهللشَم ...ي اجلم هلل إنخ ُخ

هلَل  دد َوددق عكدد:هلل ُ ووكهخ َُا ا او خ َُاي إُخ إاا كِنددتم َّتشددذ اندد هللكم نهددام ددسَ ُ وصدد ٍّ  زنهللددهم َ ددذ اوهخ ُ تددزابهلل ن كُمدداي َخ
ي نه هلِل نبم}ا نِ إهانة  اوصخال  اخ اووخيه دف  ندِ وه نهاُل اون زخبهلل ائل  اونخ ل  اوخو ُ وومربخ ل نِ وهامهلَل ا فبض  ُخ

ْ إبخ وس اِب جيم مي لشكةم اِب وسيٍّ  م اوصخال م اوهخاسكةمي خبهلل اَ قهلل.  اجل اوصخال ي م   وهلل ابهلل


