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 بسِم هللِا الّرمحِن الّرحيمِ 
 
 /44-36اآلية / "عارجاملسورة " ؛تفسري -
 يف ابِب الكالِم على التَّحرُِّم ابلصالِة ابلتكبريِ األحكام الكبري؛  -
ُب َجاِْع اْلُمِقيِم ِلماطاٍر أاْو غارْيِهِ منتقى األخبار؛  -  ابا
: قاالا قاالا  -راِضيا هللاُ عاْنهُ -عاْن َماُْموِد ْبِن لاِبيٍد وا  تتمَِّة ابِب الرتهيِب ِمن ماساوِئ األخالِق:؛ بلوغ املرام -

ُء(: -صلى هللا عليه وسلم-راُسوُل هللِا  ْرُك األاْصغاُر: الّرَيا  )إنَّ أاْخوافا ماا أاخااُف عالاْيُكُم الشِّ
 فتاوى -

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

 )تفسري الشيخ الرباك(
ِا ُمْ ِطِعاا ا )القااارئ: أعااوهلُل اب  ماان الشاايطاِن الاار يِم:  َِينا رافاااُروا ِقباالااا اااِل الَّاا واعاااِن ( عاااِن اْلياِمااِ  36}فاما

َِينا ) اامااِل ِعاا ُ ْم أاْن يُااْدخاما  انَّااةا  اِعاايٍم )37الشِّ ااُع ُراامُّ اْمااِرٍئ ِمااناْ ( راااالَّ ِإ َّ خالاْقنااااُهْم ِ َّااا يااْعلاُمااونا 38( أاياْطما
ااااِرِق وااْلماغاااااِرِب ِإ َّ لاقاااااِدرُونا )39) ااارْي ا (40( فااااالا أُْقِساااُم بِااارابِّ اْلماشا ُ ْم وامااااا  اْاااُن  عالااااى أاْن  ُاباااادِّلا خا ِماااناْ

َِ  يُوعااااُدونا )41ِباْسااُبوِق ا ) قُاااوا ياااااْوماُ ُم الَّااا ااايَّ ُيالا ُوُضاااوا وايااْلعابُاااوا حا ْرُهْم وا َا ( ياااااْوما واُْرُ اااونا ِمااانا 42( فاااا
ُْم ِإَلا ُ ُصٍب يُوِفُضونا ) اِث ِسرااع ا راأاَّنَّ َِ  رااا ُوا ( خااِشعاة  أاْبصاارُُهْم تاااْرهاُقُ ْم هلِللَّا43اأْلاْ دا ِا اْلياااْوُم الَّا ٌة هللالِا

 [44-36]املعارج: ({44يُوعاُدونا )
ِب َّ َاََهاَههَب  َّنَّههِلب لاعِهه  سههام ه ما!ههإ  شهها   ههِ  هه         هه     ال إلههإ إال هالشاايخ:  ََ َرَوهه َاك }َفَمههِ ا َّلِهه

ََ َرَوهههِب َّ   هههِ   ههه َاك ِم  }َفَمهههِ ا َّلِههه َّاعههه    بَههه }َاََهاَهههَب        هههِ َّلهههَ  ؟!ههه   ههه   جعَاهبههه  ا؟هههََّ  } به 
َّاعاَ  ) ََ   َّلعزكَ مجعب ماَزى  ا  َّجلمِمةب، مجِمٌِت  بتوِ َا  } ََكَّ َمهعب 36 به  َمِ ا مازاك َا َّلش ا َا َّل َ!ما ا َ َم ( َم

َُ اعهِ   عههٌ   { ب لههو رههِ َ  َجعِهَة {َعاهه!    اهه  كَهِ مُو  لههب، ك ولهُو ََ ُ  كبهه   هعه هب   َ  ِام   ا هه شهوٌٌ رعههِ جل َّجلعههة ربه   َّ  
ُِ َ بههه ب َّلعِههه هههَا اَل َجهههََِ  َ   َ ُِ َ بههه ب ََّّ ب َاَل َ  هههعَهتهبهب ب َّل َ؟ههه َا هههتب  َل  َُ َ َل!ا َِابهههو ا َ هههِ َك؟  َُ ِِا َُ  }َ ََي َعابهههو َِنبهههو ٌَِ َ َ َِّنبههه    بو 

ِ ٌاا ،  [62]َّلعحهه ب ههَ جهااههه   مهه َُ جل جعههة     ههََّ َههَِ  لعههِ  جل  اههََّ  ا   ههعه اههََّ َّل؟وههِ  َّلت؟ههَكَ كَّمعههو
 ُِ هَا اَل َجهََِ  َ   َ ُِ َ به ب ََّّ ب َاَل َ  هعَهتهبهب ب َّل َ؟ه َا هتب  َل  َُ َ َل!ا َِابو ا َ ِ َك؟  َُ ِِا ِىب }َ ََي َعابو  َ به ب َّلعِهٌَِ َ َ َِّنبه   َّآلكة َّألَ

 . َُ َِنبو   بو 
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َعِ َا   ََ ِاب  لعهِ   {هإ َاَ هبه   اهَ }َرَِّل إاَِّن  َر ا ٌاا  لاَع ، كب ٌِج ما!ه  جل إ{؟ِ َُ  فو  اََّ َّ؟تج ِِ كَهع َامبو اب   ِما
ُ  لب !اهَ  َّل َمهو َلم   ٌ  َماَهم َ  َا َِ َ لاهَب  اَ هِ ، } َلَه!  َّل  خ َاَ هه   اهَ {بََّهت   اهم شهَحِ{إ [ 40]َّل !ِ هةب ِ َّ   اهَ له

َّل  } َ  ِ  لعِ ، َّلَ  َاق َّلعِس  اَ له َّل  خب َ  لهبه ه عَهِرب    ا َا   ََ ََ َّل ََهع ه ا فَهلاَِّن  ه َ   ا هتب   جلا ٌَك ه ُ  ربعه    َكه َههِ َّلعِهِسب إا
ههَةة  غبَِاَ ههة  َ َمهه  ا غبَِاَ ههة    َ   بل  هه ِ  ا َ  َمَاَ ههة  خب هه ِ  ا َ  {بَّ َوههة  خب هه  َّآل ت جل اههََّ َّىنعهها ر هه ت، َّالشههت ال ب  [5]ََّّهه ب ا

َُ .  لعشأتا َّأل   م ِِ كَهع َامبو َعِاب   ِما َا   ََ ِى }َرَِّل إاَِّن   ام َّلِعشأتا َّالَ
ََت  لاعو ،    اا  لاتأر! ،  ب ل! ُِ "ال" اَه ك ولُو ٌاقا  ل ِ   {ظ ب اََّ    َا ب  اَِل ا َّل َمَشِ َِ  هب }َفََّل  بَ 

هههِ  جل  كهههة  َهههِ  ٌق، َ  ِل ا َّىنشهههِ َههه ب  ههه ٌق،  َب ِل ا َّىنشهههِ َههه ب  ههه ا   َّىنعههها  َب ِاَ    ا َ ٌَل  َّل َمة هههه ِاََ   ههه ىب}ٌَل  َّل َمش 
ِ:َب ِالا   [17]َّلهه ِاقا َ َّل َمة ههه هه ِجههعب إ   ُ اعهههِ   [9]َّىنز هه ب جل  كههة ثل هههةب }ٌَل  َّل َمش  ُِ اهههََّ ك ب إ  ُِ َهههِ  َّىنوَهه

ِلب َّشٌ  مِ ٌّ فَهََّ َّال ِقب  َّىنة َُِِ،  َّىنش ِق َّلشمِ جل َّلشتِ    شِاَبهِ جل َّل!!ت، فهمِ َ ش ََ َ ش ٌا ٌ  متَهِ
عَههبَمههِ إا  ِالا َ َ ههِ  َه!ه  ِاقا َ َّل َمة هه هه ِالا ، }ََههَِ  ٌَل  َّل َمش  ِاقا َ َّل َمة هه هه ِل ا؟ههََّب }ٌَل  َّل َمش  ِق  َّىنةهه ِب َّشهه ا َّىنشهه ُ   ارهه

  َُ تب   لَهع  اابو َّ بربعه    [28]َّلشع
 ُِ ِا رههِ  كهو ، ك ههو ب  اهه  َّلعاهه   هَلبب إ ِقا َّلشههم ٌا  شهه ٌق فَِمتَهِ ِب َّىنشههِ ِق.، جل رهه  ا     هِ  ارهه ِا  شهه لاشههم

َِبهِ َّل!ههو  مههه ب  ِ َ ههِ، فمشههه ِطب  لههب  ههَ كبتهههِ ع ناههوَ  َّلشهههمِ  م هِ  أل ههِ، كعههه َِا ِق مهه   شههه كههو   ههِ  شههه
ٌاقا  َا ب  اَِل ا َّل َمَشهِ . }َفََّل  بَ  ٌق  اوظ َّجلمعا ِتا َّىنشِ ِ ِ   ِ، فاهََّ  بر ِ َّل!و  م ب  ة ِ ب َِاهِ   ِ،   ة  ش

ٌالا إاَِّن  َُ )َ َّل َمةَهِ ٌب  َا ُ  لَهتَهَولِههو َّ 40َلَ ههِ ههعه هب      ب  َم مهه    ههعه  رمهِ َههِ  لعههِ ب }َ إا هَّ  ا ه   ََ ُ  {هبََهه  اَ   ( َماَههم َ 
ِ اَل َك؟بو{بوَّ  َ   ََِل؟ب     تَهَ  ا   ََهو  هِ َم  َرب   خب  َ  [ 38]حمم بَك

( َُ ٌب  َا ههعه هب   40}إاَِّن َلَ هِ هَّ  ا ه   ََ ُ  {هبََهه  اَ   ههَبوَاَ  )( َماَههم َ   َ َب ساَ َْ ه َُبووبهوَّ َ كَها َعَبههوَّ  َّلههِره  41َ َ ههِ  ٌ اب    ََ -( فَهه
ووبهههوَّ  لَِنههه ا  َّل؟هههَّل ا َّلَِنههه   َّالمت هههََِّتا َّلَِناهههة  - اهههََّ  شهههاولب   كههه  َُ هب  }َُبووبهههوَّ َ كَها َعَبهههوَّ   َّلهههِر 

َُ  كَها هبو  َُ  لَِن ا  كاعَو هب  جل اَه َّل {!ِ ُووو ٌَ َ َ  هٌو  }َ كَها َعَبوَّ  َّلِر  {ه َ!ِ َلعاه َ!َهِتب َّله   [ 36]حممه بُ }إاَِّنَِ ََّّ 

َُ  ؟هه َا  كبوَمهه ب  َبههوَّ كَهههو َ هب ب َّلِهه ُِ كبََّل َُبووبهوَّ َ كَها َعَبههوَّ َ؟هه ٌ اب    ََ ٌَ  وهه!ٌِ  }فَهه ُ  ره   ممهه   ال َههَ  ف!ههإ فهههو َلعاهه
 ة. كبَّلَوَّ كوَ   و ا ،    ؟ُ كبَّلَوَّ َّل!وَ  َّىنوموََ  او كو ب َّل !ِ 

( َُ َا  كبوَمهه ب  َبههوَّ كَهههو َ هب ب َّلِهه ُِ كبََّل َا  42}َ؟هه ِب َولههإب }كَهههو َ هب ب َّلِهه هه َ ا ههَ َّ ا   اههََّ كبو َج  ََ َّأل  هه َُ  ا َُ ِبجبههو   َ ( كَهههو 
ِجهُو  ُ ، هَ َّ ا   ب َّل َهٌو َج  ََ َّأل  ه َُ ف!هإا  ا ِجهو َُ َُ  اََّ لوَهٌ  لا!هو ا َّلهَ  كبومه ُ   {ِهإ َّل!هو  َّلهَ   كبوَم ب 

ِم  ر َّمهِ   بَهه هه ٌَ مب َمههعه هب   شا َ  َلَشههِ قب َّأل  َّمهِ  [44]قبمههِ َههِ  لعههِ ب }كَهههو  هه ههَ َّ ا شا َج  ََ َّأل  هه َُ  ا َُ ِبجبههو   َ }كَهههو 
ِجههُو   لههب ؟هه  كبهه مُو إ   ِمُو إل!ههإا  كَ !هه  {َإب، فههه  ُ هه َ   إ   هه    َماَهه    ع!ههول  كَب َرههَأَِّنب   إاَ  {ب!بهه

َا  َ  كهبعَههِ ههَتماع  كَهههو  َ  ) َّحملشههِ }َ َّش  ِاكهه ََ   ُ َ  َ َ؟ههِ هه َا  ا َههق ا َ لاههَب كَهههو  ب َّن بههِب جا  41َّل مبعَههِ  َّ َُ َّلِ!هه! َحَة  ا ههَمعبو  َ َ  َك ( كَهههو 
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َعةه  َ  َ!هٌِباب   .. َ لاهَب [ 42،41]قب ََِ ا ِا  َّنَوط } م   َ َعةه  َ  َ!ٌِباب     اَ َّل ََِ ا ِم  } ِجُو  اَ َّل ٌَو  بَ ُ
َا  َرههِ{بوَّ كبوَمهه ، اههو َّل!ههو  َّل !َهههو  ب َّلِهه ههَ َّل َههٌو ِم   ا ِجههُو ف!ههإ  بَهه َا  ُ َُ  اههََّ اههو َّل!ههو ، َ لاههَب َّل !َهههو  ب َّلِهه  ب 

  َ َّمهِ َرههَأَِّنب   إاَ  {ب!بهه هه ههَ َّ ا شا َج  ََ َّأل  هه َُ  ا َُ ِبجبههو   َ َُ ) َّىنومههَو }كَهههو  ِ َا بهب    الِههٌة 43كبوفالبههو ههَعةه  َ  َ!ههٌِباب   لَههه ََِ ا  )
َا  َرِ{ب  َُ .َ لاَب َّل !َهو  ب َِّل  وَّ كبوَم ب 

 
 )تفسرُي السعد (

القارئ: بسِم هللِا الرمحِن الرحيِم، احلماُد ِ  ربِّ العاالام ، والصاالُة والساالُم علاى  بيِّناا َمماٍد وعلاى  لِاه 
اااِل  قااالا الشاايُخ عبااُد الاارمحِن السَّااعد  رمحاااه هللا تعاااَلوصااحِبه أَجعاا .  يف تفساارِي قااوِل هللِا تعاااَل: }فاما

 َِ  ينا رافاُروا{ اآلَيت:الَّ
ِا ُمْ ِطِعاا ا{ أاْ : ُمْسااِرِع ا. }عاااِن الْ  َِينا رافاااُروا ِقباالااا اااِل الَّاا اااِفرِينا: }فاما ياِمااِ  يقااول تعاااَل ُمباايِّن ااا اْغاارِتاارا اْلكا

ُ ْم ِبا  َِينا{ أاْ : ِقطاع ا ُمتاافاّرِقاة  واَجاااعااٍت ُمتاانااوِّعاة ، ُرمٌّ ِمناْ مااِل ِع ْيِه فارٌِح. واعاِن الشِّ  ا لادا
ُموا ِساااواى الْ  ُهاااْم  اْ يُاقاااادِّ اااباٍب أاْ ماُعُ اااْم، وا ُ ْم أاْن يُاااْدخاما  انَّاااةا  اِعااايٍم{ أا ُّ سا اااُع ُرااامُّ اْماااِرٍئ ِماااناْ ُكْفاااِر، }أاياْطما

{ أاْ : لاْيسا اأْلاْمُر ِبِاماا ِيِ ْم  : }راالَّ ا قاالا  واَلا ِإْدرااِك ماا ياْشتااُ ونا ِبُقوَِِّتِْم. وااْْلُُحوِد ِلرابِّ اْلعاالاِم ا، واِِلاَا
ِْلُكاونا }ِإ َّ خالاْقنااُهْم ِ َّا يااْعلاُمونا{ أاْ : ِمْن مااٍء دااِفٍق، واُْرُج ِمْن باْ ِ الصُّْلِب واالرتَّااِئِب، فااُ ْم ُضاعا  فااُء، َلا َيا

 يااة  واَلا ُ ُشور ا. أِلا ْاُفِسِ ْم  ااْفع ا واَلا ضارًّا، واَلا ماْوًت  واَلا حا 
 }فاال أُْقِسُم ِبرابِّ اْلماشااِرِق{ اآلَيت.

اٌم ِمْنُه تااعااَلا اِبْلماشااِرِق وااْلماغااِرِب لِلشَّْمِس وااْلقاماِر وااْلكاوااِرِب، ا ِإْقسا َا  ها
ٌالا الشيخ:  ٌقا َ َّل َمةَهِ ِ و !تاإا لاَمَشِ إا   َا َا ب  عو إ، ه كب  َا ُِ اهََّ ف!هإا ال، او إٌََِ   عو ه ب .. ، رهأ َا }فَهَّل  بَ 

ٌاقا  ه ب  اهَِل ا َّل َمَشهِ َا ٌاقا ، }َفَّل  بَ  ٌق"،   ب } اَِل ا َّل َمَشِ َ ب  ىنشِ َِ لوظب َّآلكةاب "فَّل  َب ٌ   اَ َّلش!خ، ل! َ ا 
ٌالا  ظِاِ   َ َّل َمَةِ

 {ع  الطالب:
ا ِإْقساااٌم ِمْنااُه تااعاااَلا اِبْلماشاااِرِق وااْلماغااا َا ا ِت القاارئ: ها اِرب لِلشَّاْمِس وااْلقامااِر وااْلكاواارِااِب؛ ِلمااا ِفي ااا ِماانا اآْلَيا

: ُهاْم ِبِاْعياااَِّنِْم، رامااا قااالا تااعاااَلا }وا ُاْنِشاَاُكْم يف مااا َل  اْلبااِهرااِت عالاى اْلبااْعِث، واُقْدراتِِه عالاى تااْبِديِم أاْمثاااِِلِْم، وا
 [ 61]الواقعة:تااْعلاُمونا{ 
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ُه، فااااِ هللاا تااقاااارَّرا }وامااااا  اْااا َُ ا ِإهللاا أاراْد ا أاْن  ُِعيااادا اااٌد ياْساااِبُقناا وايااُفوتُانااااا وايُاْعِرااا ْعاااُث ُن ِباْساااُبوِق ا{ أاْ : مااااا أاحا  اْلباا
. ِت اَّللَِّ ِم اْ ِقيااِدِهْم آِلَيا يِبِ ْم، واعادا َِ  وااْْلاَااُء، وااْستامارُّوا عالاى تاْك

ُوُضاوا واياالْ  ْرُهْم وا َا ُرلُااوا }فاا ِة، وايااْلعابُااوا بِاِديِنِ ْم، وا ْا ُوُضاوا اِبأْلاقْاااوااِل اْلبااِ لااِة، وااْلعاقاائِااِد اْلفااِسادا عابُااوا{ أاْ : وا
ُاْم ِفياِه ِمانا  َِ  يُوعاُدونا{ فاِ نَّ اَّللَّا قاْد أاعادَّ ِلا ِل مااا النَّكااالِ واياْشرابُوا، وايااتاماتاَُّعوا }حايَّ ُيالُقوا يااْوماُ ُم الَّ  واالْاواابا

 ُهوا عااِقباُة خاْوِضِ ْم والاِعِبِ ْم. 
: }ياااااْوما واُْرُ ااونا ِمااانا األاْ ااادااِث{ أا  َِ  يُوعااااُدونا، فااقاااالا قُااونا ياااااْوماُ ُم الَّاا اااالا اْقاْلااِق ِحااا ا ُيالا اارا حا ِ : ُثَّ هللارا

اِعي، ُمْ ِطِع ا  ِة الدَّ ْعوا ُْم ِإَلا ُ ُصٍب يُوِفُضونا{اْلُقُبوُر، }ِسرااع ا{ ُمُِيِب ا ِلدا   ِإلاياْ اا }راأاَّنَّ
ٌت َّل مهههِبالشااايخ:  هههٌِ )   ههه ب َّآل تا جل شهههو َتشا ٌَ  بعه  َّ هههَ َّ ا َرهههَأَِّنب   َجههه َج  ََ َّأل  ههه َُ  ا َُ ِبجبهههو ِشهههعهِ  َ  َ!هههٌِباب    َب {7 )

  ٌِ َا َّ كَهو ٌ  َم ََ َُ َا َّاعاَ  إاَ  َّلِ َّ ا كَه بو ب َّل َ؟ِفاِب   [8،7]َّل مِب به 
م إَل ِعْلمٍ   القارئ: أ : رأَّنَّ

 َمَا   الشيخ: 
م إَل عالاٍم يُوُمونا وياقصدون  القارئ: رأَّنَّ

 كَؤ  ُو كَؤ  ُوالشيخ: 
ُُمُّااونا  اِء اْلُمنااااِد ، باااْم القاارئ: ياا اِعي، واَل اَِلْلتِااوااِء عاااْن  ِادا وايااْقِصاُدونا فاااالا يااتاماكَّنُااونا ِمانا اَِلْسِتْعصااااِء لِلادَّ

ءا ماْقُ ورِينا لِْلِقيااِم باْ ا ياداْ  رابِّ اْلعاالاِم ا.  ُتونا أاهلِلَلَّ   ْا
ِا  اِشاااعاة  أاْبصااااارُُهْم تاااااْرهاُقُ ْم هلِللَّاااٌة{ واهللالِااا ُْم، وااْساااتااْوَلا عالااااى أاْفَِاااداِِتِْم، }خا ِا قُالُاااووا لَّاااةا وااْلقالااااقا قااااْد مالاااا َِّ أانَّ ال

ُ ُم احْلارارااُت، واا ْاقاطاعاِت اأْلاْصوااُت.  ُ ُم اأْلاْبصااُر، واساكاناْت ِمناْ  فاخاشاعاْت ِمناْ
َِ  راا ُوا يُوعاُدو  ِه احْلااُل وااْلماآُل، ُهوا يااْوُمُ ُم الَّ َِ نا واَلا ُبدَّ ِمنا اْلوافااِء ِبواْعِد اَّللَِّ َتاَّ تفسارُي ساورِة املعاارِج فاا ا

 .  وااحْلاْمُد َّلِلَِّ
ٌ  ه  ب، {ع  الشيخ:    
 َّأل؟؟ِ  َّل؟َ  الب: 
  {ِ  اِل ]  [  َالشيخ: 
 إ  {ع   الب: 
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 )األحكام الكبري(:
القااارئ: بسااِم هللِا الاارمحِن الاارحيِم، احلمااُد ِ  ربِّ العااامل ا، وصاالَّى هللاُ وساالَّما وابركا علااى رسااوِلِه األمااِ  

قاالا اممااُم  الل مَّ اغفْر لنا ولشيِخنا وللحاضارينا واملساتمع ا وْلمياِع املسالم ا. و ِلِه وصحِبِه والتابع ا.
 "األحكام الكبري": ِبهِ يف رتا -رمحه هللا تعاَل-ابُن رثرٍي 

:  يف ابِب الكالِم على التَّحرُِّم ابلصالِة ابلتكبرِي قالا
 وأما حديُث عبِد هللِا بِن عباٍس: 

،  فقالا احلافُظ الطَّربايّن يف "ُمعرِمِه الكبري": ِِ أامْحااُد بْاُن ِإبْاارااِهيما اْلُقراِشايُّ الدِّماْشاِقيُّ ِلا ثااناا أابُو عاْبِد اْلما حادَّ
، ثن اُن بْاُن ،اْا ا ، عااا ُسلاْيمااُن ْبُن عاْباِد الارَّمْحاِن، ثناا سااْعدا ِفاٌع مااْوَلا يُوُسالا السُّالاِميُّ ْن عاطاااٍء، عااِن ابْاِن ثناا  ا

 : االَّما قاااالا ااا عابَّاااٍس، عاااْن راُسااوِل هللِا صااالَّى هللاُ عالاْيااِه واسا ُاِْليُل ا ااا التَّْكبِاارُي، وا ُاِْرَيُ ا ِة الطُُّ ااوُر، وا )ِمْفتااااُح الصَّااالا
 التَّْسِليُم(.

الِااٍد اأْلامْحاااُر، عاااِن ابْااِن   ثااناا أابُااو خا ااْيبةا حاادَّ : "ِمْفتااااُح وقااالا ابااُن أي شا ُررايْااٍب، عاااْن أابِيااِه، عاااِن ابْااِن عابَّاااٍس قاااالا
ُاِْليُل اا التَّْسِليُم". ُاِْرَيُ اا التَّْكِبرُي، وا ِة الطَُّ وُر، وا  الصَّالا

 وأما حديُث عائشةا: 
َِيُد ْبُن هااارُونا، عااْن ُحسااْ ٍ اْلُمعالِّاِم، عااْن بُادا  ثااناا يا ْيٍم، عااْن أاِي اْْلااْواااِء، عااْن عااِئشااةا فقالا ابُن أي شاْيبةا حدَّ

ِْتُم اِبلتَّْسِليمِ »قاالاْت:  ةا اِبلتَّْكِبرِي، واراانا وا  «.راانا النَِّبُّ صالَّى هللاُ عالاْيِه واسالَّما يااْفتاِتُح الصَّالا
يِن بان ماْيساارة عاان أي اْلااوااِء وهكَا رواُه مسلٌم وأبو داودا وابُن ما ه ِمن حديِث ُحساْ ٍ اْلُمعالِِّم عن ُبد

قالا البي قّي: وقْد خالفاُه محَّاُد بُن ايٍد يف إسناِدِه فرواُه عان بُاديٍم عاان  -وامسُُه أوُس بُن عبِد هللِا الّربعي-
ةا اِبلتَّ  ْكبِااارِي عبااِد هللِا باااِن شاااقيٍق عااان عائشاااةا قالااااْت: راااانا رسااول هللا صااالَّى هللا علياااه وسااالَّما يااْفتااااِتُح الصَّاااالا

 [2]الفاُة:}احْلاْمُد َّلِلَِّ رابِّ اْلعاالاِم ا{ والقراءةا باا 
ُه البي قايُّ ِمان  ِا رُو ا عاان اباِن مساعوٍد، وقاْد أساندا وقالا الشافعيُّ بعدا روايِتِه حديثا عليٍّ املتقدِّم: ورَل

: "مفتاااُح الصااالِة التكباارُي  ريااِق شااعبةا عاان أي إسااحاٍق عاان أي األحااوهللِا عااان عبااِد هللِا بااِن مسااعوٍد قااالا 
 وا قضاُؤها التسليُم".

 ورواُه ابُن أي شيبةا عن أي األحوهللِا عن أي إسحاقا ِبِه. 
: قالا أبو الدَّرداء: "لكامِّ  ثانا ابُن ُفضيٍم ووريٌع عن عثمانا الثقفيِّ عان ساٍ  قالا ُثَّ قالا ابُن أي شيبةا: حدَّ

 برُي". شيٍء ِشعاٌر، وِشعاُر الصالِة التك
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ِة فااتااواضَّاْأ قاالا للُمِسايِء صاالتاُه:  -علياِه الساالمُ -وسيأيت يف حاديِث أي هريارةا أ َّاه  )ِإهللاا ُقْماتا ِإَلا الصَّاالا
ِا ِمنا الُقْر ِن(.  ْ، ُثَّ اقْاراْأ ماا تااياسَّرا ماعا لاةا واراربِّ  واْستااْقِبِم الِقباْ

ِِ باان احلُااوا  : ويف احلاديِث املتفااِق عليااِه عاان مالاا ااا ْيِرث أنَّ رساولا هللاا صاالَّى هللا عليااه وسالَّما قااالا )صااالُّوا راما
 . راأايْاُتُموين ُأصالِّي(

ُ يف ابتااداِء الصااالِة تكبااريةا امحااراِم، فتاادخُم   -عليااه السااالم-ثبااتا أ َّااه قااالا األصااحاُب: وقااد  رااان ُيكااربِّ
: )صاالُّوا رامااا راأايْاُتُماوين ُأصاالِّي(  األقواِل يف عموِم هَا احلديِث وإْن  ْ تكْن ِمن ُمتعلَّقااِت الرؤيِة، ِب َّاُه قاالا

، فيارُب اتِّبااعاُه في ِا ِا بدليمٍ واقاْد رُِئيا ُيصلِّي رَل  ما قالاُه وفعلاُه إَل ما خرجا ِمن هللل
ِركههةب الشاايخ:  ُب  َههمومةه    هه!ِ   عاو ههة،  تعا  ههِتب َّل ِكة، َّألَههوَّ ب ل؟ههو ِركههة َّلَ!هه َِ  ههَ  بتعا  ههِت َّل كعههل لهه!

ِى  ف!مههِ كبعاَهه  كشههم ، ل ههو  ( ف!مهِ كبهه ََّ جل ََّّ ! ههة )َرَمههِ ٌَ َكه تبمبههواا ََّه،  ل؟هَ َّلهههمب ُِ اههََّ  هه ب اه   فعههٌِ ، رههأ  ب
ٌ كتبإ ك!ا  رََّ  رََّ"،  كشم  اََّ َّىنعا كشم ب َّألَوََّ   َّألفعِ َ  ". 

 
ِا بادليٍم، وقاْد قاالا  ِا فياراُب اتِّبااعااُه فيماا قالااُه وفعلااُه إَل ماا خارجا ِمان هلللا القارئ: واقاْد رُِئيا ُيصالِّي راَل

 بعُض م: املراُد ابلرؤيِة هاهنا: العلمُ 
ِركَة َّلعامِ!ة.الشيخ:   كعلب َّل

ْيِن اَلحتمالاْ ِ القاضي أبو الطَّّيِب الطَّرب . َا : "صالُّوا راماا علمتموين ُأصالِّي"، هللررا ه  القارئ: رأ َّه قالا
ا ِمن الصالِة:  هلِلرُر حديٍث يف فضِم تكبريِة امحراِم ف َّنَّ

ااُن بْااُن السَّااكاِن  ثنا احلاسا ااِعيٍد، حااادَّ ْيُد بْااُن سا ثنا ُسااوا الباْصااِر ُّ، عاااِن األاْعماااِن، عاااْن أاِي قااالا أبااو يااْعلاااى: حااادَّ
: قااالا راُساوُل هللِا صاالى هللا عالاياه وساالما:  ياانا، عاْن أاِي ُهرايْاراةا قااالا ُة الصَّاالاِة ظاباْ ٌة، واصااْفوا )ِلُكامِّ شااْيٍء صااْفوا

.)  التَّْكِبرياُة األُوَلا
َُ شهِ ِ  رأُ ََّلستهِ َّلت؟َ ت َّأل  ؛ ألَِّنِ اا   ه َابهِ،الشيخ:    هِ لعع ه ب،   هََّ مهِ َاِ َّلعامهِ ب ٌرعههِ َ 

 َّلت؟َ َّت.
 : القااارئ: فصااٌم: وأمَّااا صاافُة التكباارِي ف  َّااُه يقااوُل: "هللا أراارب"، قااالا النااوو ُّ: وهااَا ُُممااٌع عليااِه. وإْن قااالا

ََّب" وغاريُُه ِب َّاُه "هللاُ األررُب" ا عقداْت على املَهِب الصحيِح، وبِاِه قطاعا اْلم اوُر، وعلَّلااُه صااحُب " املُ ا
: وحاكاى القاضي أبو الطَّيِّب وصاحُب التَِّتمَِّة وغريمها قاوَل  أ َّاه َل تنعقاُد بِاه  قاْد أتاى ابلتكبريِة واَيدٍة، قالا

ٍِ وأمحدا وداودا   الصالُة وهو مَهُب مال



يخ عبدالّرحمن بن ناصر البّراك  هـ 1439
ّ

 مؤسسة وقف الش

 

 7 اللجنة العلمية | إعداد
 

ُب".  ِ هِ  {هإ ك هو ب الشيخ:  ٌَب "هب  ره ٌَ، َّلوَّ هُ، أل{إ ََّلط َّلِاوظ َّلوَّ ُب"  َته   َ  ُب"  "هب  ره "هب َّألره
تم   ُ ك؟ُو سوةه  مل أيتا َّنُ  ُب" لب ُب" فلُ لوظ "َّألر ُب" ف!هِ َّالٌََِ.   ِ ِ إ َّ َاَتب "هب َّألر "هب  ر

ٌِ ، ل؟ههَ إ َّ َاههتَ  ُب" رهه ُب" مظهه!ٌ ، "هب َّألرهه ُب"  كههل  َّلَههِ ع كعتظههِ لتِمههة "هب َّألرهه ُب" "هب َّألرهه ب "هب  رهه
ُب  اَ ر  ا    . ُِ َه  ر ُ  تلِمَ َّإلٌََِ   ٌت  َت   َ   سِ

 
َرُرُه ِماان األحاديااِث أ َّااُه عليااِه  َرورين يعضااُدُه مااا ساان القااارئ: قلااُت: وهااَا القااوُل مااعا ِوفاااِق اْلماعااِة املاا

 السالُم رانا يقوُل: "هللا أررب" وهو الَ  ُأِمرا ِبهِ 
 َِ  إ او َّلَ   َ َ الشيخ: 

 القارئ: وهو الَ  أامارا ِبهِ 
 ؟مع   رََّالشيخ: 

 القارئ: عند : ُأِمرا به
ِشو ب جل َولاإاب الشيخ:  َِ  إ َّل تم   {إ  ب ا َا هَّ  لب َّ ب} ََرُ ا هب َل؟   َّ؟تمِ . [111]َّإلش
( الب: )  إ َّ َمَت إ  َّل!َّلتا َفَ؟ُ ا
 لتم ب اََّ  اََّالشيخ: 

 القارئ: وهو الَ  أامارا ِبِه وأْن يقتد  ِبِه فيِه رماا سالالا 
 كب َت ى  اإ ف!إ، رأ{ِإ كش ب إ  َولإب )َسا وَّ َرَمِ ٌَ َكه تبمبواا  بَسا ا (الشيخ: 

َا مناُه القارئ: وهَا تعبٌُّد فيُاتاَّباُع ما وردا النصُّ ِبِه وَل يُقااُس علياِه غاريُُه، الل امَّ إَلَّ ماا راانا يف معنااهُ   أو أبلا
قاى َممَّ  ظٍر وهللاُ أعلُم. ِا فيااباْ  إن ُسلِّما هللل

؛ لااوروِد  ِا : "الاارمحُن أراارُب" أو "هللاُ أعظااُم" و ااو هلللاا َُئ أْن يقااولا اا ُْ وقااْد قااالا الشااافعيُّ واألصااحاُب َل 
 ، َُئ "الرمحُن أررُب" أو "الرحيُم أررُب".التعبُِّد ابللَّفِظ املرو ِّ ُْ  ولنا و ٌه حكاُه ابُن رجٍّ أ َّه 

زمب او َّألظهِ، ىنِ َّ   ِ َّلَ  جعاَب لع  ب مهَ "ه  رهُ" الشيخ:  ٌَّ   َّجتهٌََِّت، َّل و   {ِإ ال َيب اَه  
َب  رُ "  :ِ ِِب  إ   ُ ل و ب "َّل ِتب} َ َ{ه تب   َ م َا ب  َ ا َّ  .[140]َّلَ 

 
}ُقِم اْدُعوا اَّللَّا أاِو القارئ: قالا النوو ُّ: وهو ضعيٌل، قلُت: َيكن أن يُو َّها "الرمحُن أررُب" بقوِلِه تعاَل: 

 }  [111]امسراء:اْدُعوا الرَّمْحانا أاَيًّ ماا تاْدُعوا فاالاُه اأْلامْسااُء احْلُْسَنا
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ُه اَيدة  مثا : "هللاُ أرارُب وأ امُّ وأعظاُم" أو "هللاُ أرارُب رباري ا" مسألٌة: ولو أاتاى ابلتكبرِي ُثَّ اادا بعادا ما أْن يقاولا
: "هللاُ اْلليااُم أراارُب" و ااو  ِا لااو قااالا َأُه بااال خااالٍف قالاااُه النااوو ُّ، ورااَل أو "هللاُ أراارُب ِماان راامِّ شاايٍء" أ اا

ِا يف أصحِّ الو  اْ ِ إَلَّ أْن يطولا الفصُم ب ا لفاِظ اْلاللاِة والتكبارِي رقولِا ُِ هللل ِه: "هللاُ َل إلاها إَل هاوا امللا
َئُُه بال خالٍف قروِ ِه عن اسِم التكبرِي، قالاُه النوو ُّ أيض ا.  الُقدُّوُس أررُب"   ْ

 مسألة
َا َّلشههِفع!ة،  َههوٌَّ  ألسههحِلا َّلشههِفع ،  رهه ٌّ لَههإ ف!مههِ َِلَههإ رهه   اههََّ َمههِمب  ههََّاَ الشاايخ:  ََ  ههَا وههم

ِق َّلههمبشتَهة،  ََ   معَب َّلَّه ِكق َّلوَّوح   ، َّشابا َّلَّ أت كٌ    َهٌة،  إ َّ ََّتاَت َّلعِسب فِمت!     بَ ى َّلََ  
َ  َِ ِ جِاَّله ٌ  ! "  ِ لعِ   َها َّألَوَّ ،  َ   َ  !  َ  !َ" ، ِكق َّلَ  ا ُِ َّشابا َّلَّ ٌب جلهااهإا، ل؟هَ كبعاِه    ََ ِسِ كبع

  ِ فعَاإب ََّأٌ.
 

َاِء في اا، و اصَّ  : "أررُب هللاُ" أو "األررُب هللاُ" فقد  صَّ الشافعيُّ على عدِم ام ا القارئ: مسألٌة: ولو قالا
وٌل، وصاحَّحا على أ َّه لاو قاالا يف  خاِر الصاالِة: "علايكُم الساالُم" صاحَّ ساالُمُه، فُخاّرِجا ِماْن رامٍّ من ماا قا

ََّب": رماا لاو  ِا ف  َّه سالٌم لغو ٌّ، وقالا يف "الااُم ا اْلم وُر تقريرا النصَِّ ؛ ألنَّ هَا يُاعادُّ تكبريا  خبلل هللل
َاِء يف قولِاِه: "األرارُب هللاُ" دونا "أرارُب هللا" وضاعَّفاُه  ما  ية  على  يٍة، وهللهابا الشايُخ أباو َممَّاٍد إَل ام ا قدَّ

 احلرماْ .ابُنُه إماُم 
ا بلساا ِِه  ا بغارِي العربياِة وهاو ُ،ِساُن ا، وعلياِه أْن ُيكاربِّ مسألٌة: قالا أصاحابُنا وغاريُهم: ولايسا ألحاٍد أْن ُيكاربِّ
َلااُه هللاُ بلسااٍن عاريٍّ مباٍ  وهاَا ُ وا، للتعبُِّد الوارِد في ا رقراءِة القر ِن الاَ  أ   إَل أْن يتعلَّما العربيةا فااُيكاربِّ

ٍِ وأمحدا وأي يوسلا وَممَُّد بُن احلسِن وداوُد بن عليٍّ الظاهرّ ، واقالُف ماعا أي حنيفاةا يف مَهبُ   مال
ِا   هللل

 مج!َ  {َأ  ه َّلعِف!ة.الشيخ: 
 القارئ: تنبيٌه: هللررا األاهر ُّ وغريُُه ِمن أهِم اللُّغِة يف معَن قوِله: "هللاُ أررُب" قول ا: 

ا ِب َ َّاااج. قلااُت: وهااو أحااُد أحااُدمُها أْن ُأراااربِّ ااُه ال عااَن "ربااري"، رقااوِِلِم: "هااَا أمااٌر أهااوُن" أ : هااا ِّ ور َّحا
  [27]الروم:}واُهوا أاْهواُن عالاْيِه{ قااْوَلا الناِس يف قوِلِه تعاَل: 

ٍَ"، واستش ُدوا لاه بقوِل الفرادِق: َي : "هَا عان ع ِا  والثاين: "أررُب ربرٍي" رقول
  باَنا لاناا        بيت ا دعائُمُه أعَُّ وأ ولُ إنَّ الَ  رفعا السماءا 
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ٍَ وأ وُل  ويٍم.  َي  أ : أعَُّ ع
)ماا يافارُّك؟ أيفارُّك قلُت: وقد وردا يف حديِث عاِد  بِن حاٍَت أنَّ رسولا هللِا صلَّى هللا علياه وسالَّما قاالا لااه: 

َ ا أاْرارباا ِما ااياْ : هللاُ أاْرارباُ، فاا ااْم تااْعلااُم شا ما أنَّ األصاحابا قاالوا: لاو اادا يف التكباارِي نا هللِا؟( أاْن يُاقااالا وقاْد تقاادَّ
، واختاارا  ِا رماا ساللا ، و قما النوو ُّ امَجاعا على هلللا ِا َأُه هللل اَيدة  رقوِلِه: "هللاُ أررُب ِمن رمِّ شيٍء" أ 

 أرارُب ِمان أْن ُيشاراكا بِاِه قوَل  اثلث ا وهو أنَّ معنااُه: هللاُ  -وهو التَّميميّ -صاحُب "التحريُر يف شرِح مسلٍم" 
َرارا بغرِي املدِح والتحميِد والثناِء احلسِن.  أو ُي

ههَ الشاايخ:  ههَ رهه   هه  ،    !ههةب َّىنعههِا َّل!ههح!حة  ا ُب  ا َّىنتَههٌَِ  ههَ   هه  اههََّ َّلاوههظب "ه  رههُ"  بَّا هههِ،  رهه
 َ ِ َُ  اَ ر  ا     فهو  ج     مظ ب  اهَ  ُ كبشه  اََّ َّىنعا، فل َّ رُِ  ر

ِطب لوَّز ا ُب  بَّا ههِ، ف!ع!ه   هإ. هب  ره
 َّىنعا إ   {إ  رُ  اَ ر  رَ .

 
 القارئ: مسألٌة: وهللهباِت احلنفيُة وماْن ًتبعاُ م إَل أ َُّه ُيدخاُم يف الصالِة بكمِّ هلِلْرٍر ِ  عََّ و مَّ 

.الشيخ:  َا  َّلَبع ا مَ َّل!وَّلا  ؟ُ لو ََِ ب "شَحُِ ه"،  َو ب اََّ ظِاِب َّلوَِ
قالوا: إَل أْن يكونا بصايغِة النِّاداِء فاال تنعقاُد، [ 15]األعلى:}واهللارارا اْسما رابِِّه فاصالَّى{ قارئ: لقوله تعاَل: ال

ِا  ااوَّاوا لاااه أْن ياقاارأا القاار نا بغاارِي  ا ابلعربيااِة وبغريِهااا ِماان اللُّغاااِت وإْن أحساانا ا، ورااَل وسااواٌء لاااه أن ُيكااربِّ
  وفصُلُه، وهللاُ أعلُم.العربيِة رماا سيأيت تفصيُلهُ 

 واْلواُب عمَّا استدلُّوا ِبِه على  واِا ا عقاِد الصالِة بغرِي التكبرِي: 
أ َّااه بتقااديِر تسااليِم أنَّ املاارادا وااَا الاااررِن هااَا الااَ  ف مااوُه ِماان اآلياااِة، ف ااو ُمطلاااٌق ُمقيَّااٌد ِبااا ورداْت بِاااِه 

ما هلل ، وقاْد تار ما اباُن أي شاايبةا يف ُمصانَِّفِه علاى هاَِه املساألِة األحادياُث الناصَّاُة علاى التكبارِي رمااا تقادَّ ِا لا
َُئ ِمن افتتاِح الصالِة: ُْ : ما   فقالا

 : ِم بْاُن حااْرٍب، عااْن سااِعيٍد، عااْن أاِي ماْعشااٍر، عااْن ِإبْاارااِهيما، قااالا ثااناا عاْبُد السَّالا ِإهللاا ساابَّحا أاْو رااربَّا وهالَّاما »حادَّ
 «.اَِلْفِتتااِح، واسردا ساْردايتِا السَّْ وِ  أاْ َاأاُه يف 

 : ااِم، قاااالا لاااى، عاااِن احْلاكا ثااناا واِريااٌع، عاااْن ُسااْفياانا، عاااِن ابْااِن أاِي لاياْ اادَّ ِة »حا اابَّحا أاْو هالَّااما يف اْفِتتااااِح الصَّااالا ِإهللاا سا
 «.أاْ َاأاُه ِمنا التَّْكِبريِ 

ِد بْااِن أا  ثااناا واِريااٌع، عاااْن اَيا اادَّ ااانا اأْلا ِْبيااااُء ياْسااتااْفِتُحونا حا ااْيٍء را ْعااُت أاابا اْلعاالِياااِة ُسااَِما ِبِا ِّ شا : مسِا ِي سااليٍم، قاااالا
 : ةا؟ قاالا  «.اِبلتاَّْوِحيِد واالتَّْسِبيِح واالتاَّْ ِليمِ »الصَّالا
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 : ، قااالا ثااناا أابُو ُمعااِويااةا، عااْن راُ اٍم، عااِن الشَّاْعِبِّ : "ِبِا ِّ أمسااِء هللِا" رماا يف ِبِا ِّ أشاياء »حادَّ ]لعامَّ الصاوابا
ةا أاْ َاأاكا  املصنَّل[  «.افْاتااتاْحتا الصَّالا

: )صالُّوا رامااا راأايْاُتُماوين  ِِ بِن احلُواْيرِث أنَّ رسولا هللِا صلَّى هللا عليه وسلَّما قاالا وقْد راواى اْلماعُة عان مال
 )هللاُ أررُب( رانا يقوُل:   -السالمعليه -ُأصالِّي( وقْد ورداْت أحاديُث أ َّه 

ِه، ََِ  لامبَ  اب الشيخ:  َب    َت لا!هَّلتا فعَاإب   ََ َِ  إ، "َّفتتَح َّل!َّلَت  لت؟َ ا" او فعابإب  او  بوَج َبم  )إ َّ 
) ِكعةا َّل ِ مة  "رُِ َّلع   كوتتحب َّل!َّلَت  لت؟َ ا"   َفَ؟ُ ا ِت  َّلش عة َّلظِا  َ  رمِ ل   ، فامِ َّ َّلع   ب مَ َّل

ما ِمن قوِلِه:  ِا غرُي ما تقدَّ  )وُرَي ا التكبريالقارئ: حديُث عليٍّ يف هللل
ِه، {ع    حمم الشيخ:   إ   َ
 ش ، َّىنعت م الب: 
 لول الشيخ: 
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 )املنتقى(:
القارئ: بسِم هللِا الرمحِن الرحيِم، احلماُد ِ  ربِّ العاالام ، والصاالُة والساالُم علاى  بيِّناا َمماٍد وعلاى  لِاه 

يِن عبُد السَّالِم بُن تيميةا احلراين رمحه هللا تعاَل يف رتاِبِه: "املنتقاى يف وصحِبه أَجع .  قال اممام ُمُد الدِّ
  الربيَِّة صلَّى هللا عليه وسلَّما":األحكاِم الشرعيَّة ِمن رالِم خريِ 
ُب َجاِْع اْلُمِقيِم ِلماطاٍر أاْو غارْيِِه:  ابا

ُ عالاْيِه واسالَّما -أانَّ النَِّبَّ »عاْن اْبِن عابَّاٍس  ع ا واَثااا ِي اا الظُّْ ارا وااْلعاْصارا وااْلماْغاِربا  -صالَّى اَّللَّ صالَّى اِبْلماِديناِة ساباْ
 تاَّفاق عالاْيِه.مُ «. وااْلِعشااءا 

ِدينااِة ِماْن »وايف لاْفِظ اْْلامااعاِة إَلَّ اْلُبخااِر َّ وااْبنا ماا اْه:  َجااعا باْ ا الظُّْ ِر وااْلعاْصِر واباْ ا اْلماْغِرِب وااْلِعشااِء اِبْلما
: أا «غارْيِ خاْوٍف واَلا ماطارٍ  ؟ قاالا ِا ِل َا  راادا أاْن َلا ُ،ْرِجا ُأمَّتاُه.، ِقيما َِلْبِن عابَّاٍس: ماا أاراادا ِب

، واِإخَّااا ُخولِالا ظاااِهُر ماْنُطوِقاِه  َِ ا ياُدّل ِبفاْحوااُه عالااى اْْلاْماع لِْلماطااِر والْلخااْوِف والِْلماارا َا يف اْْلاْماِع قُاْلت: واها
اااوااُه عالاااا قااااى فاحا َْجاااااِع واأِلاْخباااااِر اْلماوااِقياااِت فااتااباْ ٍر ِلْاِ َْ ى ُمْقتاضاااااُه، واقااااْد صااااحَّ احْلااااِديُث يف اْْلاْماااع ِلغاااارْيِ ُعااا

 لِْلُمْستاحااضاِة، وااَِلْسِتحااضاة  ااْوع ماراَ.
اااِء يف  ْغااِرِب وااْلِعشا ااانا إهللاا َجااااعا اأْلُمااارااُء باااْ ا اْلما اارا را ِفااٍع أانَّ ابْاانا ُعما ٍِ يف اْلُموا َّااِأ عاااْن  ا الِاا  اْلماطااار َجااااعا واِلما

 ماعاُ ْم.
: وا  االاماةا بْااِن عاْبااِد الاارَّمْحاِن أا َّااُه قاااالا ُْْماااع باااْ  »ِلْْلاثْاااراِم يف ُساانانه عاااْن أاِي سا ااانا يااااْوم ماِطااري أاْن  اانَّة إهللاا را ِمااْن السُّ

 .«اْلماْغِرِب وااْلِعشااءِ 
ِلا  َّلعا الشاايخ:  ِا     هه  َّىنةهه ِا  َّلع!هه ههت     ههَه َّأل؟َِكهه  ماههم جههوَّزا َّجلمههع  هه  َّلظههه شههِ ،   ههعه  َ ههَ كَب

ُِ َّجلمهَع لتح!ه! ا َّجلمِمهةا    ،      ِب مهٌَهَّ جل لَههِ  ا َّجلمِمهة فهل ِل  َّلعاشِ ،  إ َّ رهُِ َّىنَّه ََِص  لب  ىنة
ِ ا سَّلتا َّجلمِمة.    اَ ل

ِ "  -رمِ   ٌَِ َّىنؤل اتب - ؟ ك ب َّ َ مَِس  كبشعاِب جبوَّزا َّجلمعا جل َّىنَّهِ؛ أل{هإ َهَِ ب " اهَ مه ا َهوط   ال  َّه
ََ  ههَلب  ف َّ ِ " َ!هه ب  ههِ   ههَ مهه ا َههوط   ال  َّهه ،  رههَلب َّنههوطب " ا ههو اٌ  لاجمههعا ََ ُِ َّىنَّههَِ  ب هههََّ كبوَههه ب  عههإ  

ههَ اههََّ َّلاوههظ  ِج   َ شههِ ة ،  كبوَههه ب  ا َِج   تههإ" كعههلب  ُ ال كبههوَاَعه      ُ ال كَ عههوَّ جل ؟هه هه  ه -َ!هه ب " ُ ال لب
ٌِج جههَِز َّجلمههعب، - ماهه  ُِ َّألسههَ  اههو  ههِ َلِههت  ما!ههإ   {ههإ إ َّ رههُِ اعههِ  ؟هه ٌِج فههَّل مجههَع، أل   ههِ إ َّ مل ك؟ههَ ؟هه

ا(  ؟َِك  َّىنوََّ!ت َت   َا َّلَو ك  ََ "سَّلت َّلوجهِ  هَ رهََّ إ  رهََّ،  سهَّلت َّلظههِ  هَ رهََّ إ   ، ) َّل!َّلتب  َ  ا
َ  ل؟ههُِ اههََّ  بعههَِاٌ  لاَمهه ههَ مهه  شههَ ههَ رههََّ إ  رههََّ"،  لههو َ!ههَ  جبههوَّزا َّجلمههع  ا ِ َلِههت رههََّ،  سههَّلت َّلع!ههِ  ا
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ِا إ َّ رههُِ اعههَِ   شههِ ة،  ٌا جل ََّّلهه ب إ{ِههإ َيههوزب َّجلمههعب لاعههَ !ههتا   ؟َِكهه  َّىنوََّ!ههت، ف!ب ههِ ب ما!هإ  ؟َِكهه ب َّلتَو
ِك ،    هٌِ َّىنؤل اهت  َِكهةبب رهِىن َِكهةه، فِجلمِم!هةبب رهِىنَِّ  َّنهوط،  َّلو  إِ ِ  ُ ل؟ُو اَه َّىنشه ةب مجِم!هةه    ف

ََ جل  أُ َّ -ٌ:إ ه- ِك ا إ   ِ ٌ  ، َِ   لب مام جوَّز َّجلمهع لامه َتحَِوة،  َّالشتحِوةب {و ب  ِم   َ لهمب
ِجب إ   ُ ك وَ   رََّ، ف!ح! ب ما!إ  شِ ة. !ت؛ أل{إ لت   َّلَ  كشق  ما!إ َّلتَو

 
نااُ ماا ِإقااماتاْ ِ ِمْن غارْي تاطاوُّع بااياْ ُب اْْلاْمع ِبِاهللااٍن وا  القارئ: ابا

ُ مااا: عاْن اْبِن ُعماارا راِضايا اَّللَُّ  ُ عالاْياِه واساالَّما -أانَّ النَّاِبَّ » عاناْ َْداِلفااِة  -صاالَّى اَّللَّ صاالَّى اْلماْغاِربا وااْلِعشاااءا اِبْلُم
اااا ُ ما ٍة ِمناْ اااا، واَلا عالاااااى ِإثْاااِر وااِحااادا نااُ ما ااابِّْح بااياْ َِِقاامااااٍة، وا اْ ُيسا ااااا  ُ ما ٍة ِمناْ يع اااا، ُرااامُّ وااِحااادا ااااا«. َجِا ِرّ  راوااُه اْلُبخا

.  واالنَّسااِئيُّ
ُ عاْناااُه  ااااِبٍر راِضااايا اَّللَّ ااالَّما -أانَّ النَّاااِبَّ »واعااااْن  ا ُ عالاْياااِه واسا تاْ ِ ِبعارافااااةا ِبِاهللااٍن وااِحاااٍد  -صاااالَّى اَّللَّ صاااالَّى الصَّاااالا

ااااءا ِبِاهللااٍن وا  ْغاااِربا وااْلِعشا َْداِلفااااةا فاصاااالَّى ِوااااا اْلما ِإقاااااماتاْ ِ، واأاتااااى اْلُم اااا، ُثَّ وا نااُ ما ااابِّْح بااياْ ِإقاااااماتاْ ِ، وا اْ ُيسا اِحاااٍد وا
.« اْضطاراعا حايَّ  الاعا اْلفاْرُر.  ُُمْتاصاٌر أِلامْحادا واُمْسِلٍم واالنَّسااِئيُّ

اااماةا:  االَّما -أانَّ النَّااِبَّ »واعاااْن ُأسا ُ عالاْيااِه واسا َالا فاا  -صااالَّى اَّللَّ َْداِلفاااةا  اااا اااءا اْلُم ااا  ا َا اْلُوُضااوءا، ُثَّ لامَّ تااواضَّااأا فاأاْساابا
َِلِاِه، ُثَّ أُِقيمااْت اْلِعشاااُء  خا ُرمُّ إْ سااٍن باِعارياُه يف ماْن ، ُثَّ أا ا ُة فاصالَّى اْلماْغِربا هاا وا اْ ُيصاامِّ أُِقيماْت الصَّالا فاصااالَّ

َ ا نااُ ماا شاياْ  ُمتاَّفاق عالاْيِه.«. بااياْ
ااايَّ  ااايَّ أاقاااااما  وايف لاْفاااظ: رارِااابا حا خا النَّااااُس يف مانااااااِلْم، وا اْ ،اُلُّاااوا حا ، ُثَّ أا ا ْغاااِربا َْداِلفااااةا ُث أاقاااااما اْلما نااااا اْلُم ِ َاْ

 اْلِعشااءا اآْلِخراةا فاصالَّى ُثَّ حالُّوا. راوااُه أامْحاُد واُمْسِلٌم.
،»وايف لاْفاظ:  َْداِلفاااةا فاصااالُّوا اْلماْغااِربا اااءا  أاتاااى اْلُم تُااُه ُثَّ صااالَّى اْلِعشا ُْم واأاعاناْ ُهااوا «. ُثَّ حالُّااوا رِحاااِلا راوااُه أامْحاااُد، وا

 ُحرَّة يف  اوااا التاَّْفرِيق باْ ا اْلماْرُموعاتاْ ِ يف واْقت الثَّا ِياة.
ِ َّ؟ه ا  َ؟ه  ا  هِ ما!ههِ  اهَ َ تَهِماها ،   {هإالشيخ:  ال كاهز ب َّل!هِ ب َّومهومت   كعل  َِّنه  فَ!هاوَّ  !عهمهِ ةَّنَهةا َّل

َِ اعههِ  َل!ههٌ   ٌا  وهو    ٌرعتهه ،  له! حب!ه ب ال كَو!هه ب  !عهمهِ  هه ٌ ،  َّلو ههِ  َههِلوَّب َيهوزب َّلو!هه ب  !عهمهِ   هه  
هتا َّأل  ،    أتَه ب َّأل   جل  َع جل مجهع َّلت ه  ب ل ه  ب َّل!هَّلت َّل ِ{!هة جل َ  ُِ َّجلَم  ، فل ِكقا ك    مام َ ع عا َّلتو

تا َّل   َ  ُ ِشو ب رُِ كب!ها ا  َّل!هاوَّتا  اهَ مه    ٌ ، فِل ِكقب إال َِّجة   مبَ ب  ِ كعَة  َّلتو ِ{!ة،   ع  لب { و ب
ِكههق -رمههِ َهِ  َّىن!ههعت-كو!هَ   !عهمههِ، ل؟ههَ جل اهََّ ََّّهه ك   ِكهقا س هه  اههََّ، لو ب ف!ههإا َل!هٌ  ماههم جههوَّزا َّلتو

ت ِقب َ  ِ َّ؟ ا  َ؟    ِ ما!هِ ال كَتة ، إَّنَةب َّل  ِه نوكَّله. {ع ، َّ{تهم َّلَِل ل!ِ  لَّوك ا
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 {ع القارئ: 
ٌح مام َّلَِلا َّلَ  َََاإ. الشيخ:  ِ  رَّلَ  َّلشِ  {ع ، ََّ

َا ممِ  ؟ ك ا جِ ِ. ا فهو َ  لو ب ؟ ك  َّ  ُ   َّ؟    إَِ َت   ُب   َّ ُب َّجلمعا ك؟و   ِ ِ رو
ٌح القارئ:   رَّل  َّلشِ
 َّجلمعب لام ! الشيخ: 

 يِم، قالا رمحاُه هللاُ تعاَل:القارئ: بسِم هللِا الرمحِن الرح
: عالاى أا َّاُه احْلاِديُث وارادا بِلاْفِظ: "ِمْن غارْيِ خاْوٍف واَلا سافاٍر" وابِلاْفِظ: "ِمْن غارْيِ خاْوٍف واَلا ماطاٍر"، قاالا احْلااِفظُ 

ثاِة يف شاْيٍء ِمْن ُرُتِب احْلاِديِث، باْم اْلماْش ُ   ور: "ِمْن غارْيِ خاْوٍف واَلا سافاٍر". اْ يااقاع ُماُْموع ا اِبلثَّالا
ِاَ  لوظب ََّّه ك ب "الشيخ:  ِ "  كعل مل َك هو ط  َ اَل َ ََّه ََ َ  َمه  ا  ه ِ ".  ه  إِ هِ " ا ِ  َ اَل َشهَو هو ط  َ اَل َ ََّه ََ َ  َمه  ا  ه  ا

ِب َّل َّلثة جم ِ َّ ت  ار  ٌ َّكة   اَ َّل ِ "، فا   أَيتا جل  ََو ط  َ اَل َشَو َ  َم  ا   مومةه.   " ا
 

يع ا، راماا صارَّحا ِبِه اْلُبخااِر ُّ يف رِ  يع ا واَثااا ِي ا َجِا ع ا َجِا ع ا واَثااا ِي ا" أاْ : ساباْ وااياة لااُه هللاراراهااا يف القارئ: قااْولُُه: "ساباْ
ِب واْقت اْلماْغِرِب.   ابا

ااايِِّد النَّااا اِس: قااااْد ُاْخُتِلااالا يف تااْقِيياااده، فاااااُرِو ا "ُ،ْااارُِج" اِبْلياااااِء قااْولُاااُه: "أاراادا أاْن َلا ُ،ْااارِجا ُأمَّتاااه" قااااالا ابْاااُن سا
لِثااة احْلُاُروف ْارِج" اِبلتَّااِء اثا ُُ ماْفُتوحااة،  اْلماْضُموماة  ِخر احْلُُروف "واُأمَّتاُه" ماْنُصوٌب عالاى أا َّاُه ماْفُعاول، وارُِو ا "

 واضاّم ُأمَُّتُه عالاى أاَّنَّاا
َِج،  لتههِ  َّىنوتو؟ههة ك ههو  لههب، الشاايخ:  ِاَج َل هه َِج، َ؟هه ََّب  ُ ال ََتهه َِج،   ََِج، ال،  ُ ال ََت هه ََِج  ُ الََت هه  ُ ال ََت هه
     تبإب فِم 

ِا لِااَاالَّ ياُشاّق عالاااْيِ ْم وايُاْثِقا صااادا إَلا م، فااقا القاارئ: قااال: واضااّم ُأمَّتُااُه عالااى أاَّنَّاااا فااِعلُاُه، واماْعنااااُه: إخَّااا فااعاااما تِْلا
ثاِماايُّ يف "ُماْمااا ااراُه اِْلاياْ ااِ، وااْلكابِاارِي، هللارا ِا الطَّاارباااينُّ يف اأْلاْوسا ُ ْم. واقاااْد أاْخااراجا هللالِاا ِع الََّواائِااِد" عاااْن التَّْخِفياال عاااناْ

ُ عالاْيِه واساالَّما بااْ ا الظُّْ ا»اْبِن ماْسُعوٍد بِلاْفِظ:  ِر وااْلعاْصاِر وااْلماْغاِرِب وااْلِعشاااِء، فاِقياما َجااعا راُسوُل اَّللَِّ صالَّى اَّللَّ
ِا  : )صانااْعُت هللاِل ، فااقاالا ِا ُهاوا ُمْناداِفع، لاُه يف هللاِل ُاْراجا ُأمَِِّت( واقااْد ُضاعِّلا ِبِانَّ ِفياِه ابْانا عاْباِد اْلُقادُّوِس وا ِلَاالَّ 

اايُِّعِه، وااأْلاوَّل غاارْي قااااِدح اِبْعِتبااااِر مااا  اْااأِلا َّاهُ  ااباِب ِروااياتااه عااْن الضُّااعافااء واتاشا ُن ِفيااِه، إهلْل  اْ   اْ يااااتاكالَّم ِفياِه إَلَّ ِبسا
. واالثَّاين: لاْيسا ِبقاْدٍح  ثاِميُّ ُْاااِوا احْلاادِّ يااْرِوِه عاْن ضاِعيٍل، باْم راوااُه عاْن اأْلاْعماِن راماا قاالا اِْلاياْ  ْ ُمْعتادٍّ بِاِه مااا  ا

: َلا  : إ َُّه صاُدوٌق. واقاالا أابُو حااَتٍِ . عالاى أا َُّه قاْد قاالا اْلُبخااِر ُّ ِا قام عاْنُه هللاِل سا ِبِه.اْلُمْعتارباا، وا اْ يُاناْ   ِبْا
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ِا ُخُلق ا واعااداة . واقاْد اْستادالَّ ِباِديِث اْلبااِب اْلقاائُِلونا ِباوااِا اْْلاْمِع مُ  َا هللاِل  ْطلاق ا ِبشاْرِط أاْن َلا يااتَِّخ
ِر وااْلقافَّاُل اْلكاِبرِي، واحاكااُه  َِ  اْقاطَّاِيِّ قاالا يف اْلفاْتِح: واِ َّْن قاالا ِبِه اْبُن ِسريِينا وارابِيعاُة وااْبُن اْلُمْن

ُِ  عهها اههََّ َّل ههو ب " َِّنهه  َّشهت ل وَّ  ههإ ماههم الشاايخ:  ، ل؟ههَ ال رهأ  َ ههَ مهه  شههَ جههوَّز َّجلمههع  بَّا ههِ" كعههلب  ا
، فاهبه   لهب  هتا ِ َ ماهم  عه ا َّلعهِس  ُ َيمعهوَّ جل اهََّ َّلَو ِته،    رمهِ كب هِ ب نه ، كعل لهو مجهَع  ه ََك َ َّنه ك؟ُو 

.ِ ِ َّجا َّل!اوَّتا مَ  َ   ل؟َ ال ك؟ُو َك َّنه ِمِ كؤَ ا  إ  إَ
 

اااُه اْقاطَّاااِيِّ عاااْن َجااا مااِميَّااِة وااْلُمتااواّرِااِم القاارئ: واحاكا عاااة ِمااْن أاْصاحااِب احْلاااِديِث، واقاااْد راوااُه يف اْلباْحااِر عاااْن اْمِ
ااْ ِ، واراوااُه ابْااُن ُمظافَّااٍر يف اْلباايااااِن عااا عالاْيااِه -ْن عاِلاايٍّ عالاااى اَّللَِّ أامْحااادا بْااِن ُساالاْيماانا وااْلماْ ااِد ِّ أامْحااادا بْااِن احْلُسا

مُ  ، واَلا أاْدِر  ماااا ِصاا -السَّااالا ااِد قااااْوَلاْ النَّاِصااِر واأاحاااد قااااْوَلاْ اْلماْنُصااوِر ابِاَّللَِّ حَّة وااايْااِد بْااِن عاِلاايٍّ وااِْلااااِد  واأاحا
 . ِا ِف هللاِل ِء اأْلاِئمَِّة واُرِتبا غارْيهْم يااْقِضي خبِالا َُُلا ُه يف ُرُتِب بااْعِض ها َِ  وا اْد ا ، فاِ نَّ الَّ ِا  هللاِل

ُاوا، واحاكااى يف اْلباْحار عااْن الْابااْعض أا َّاُه إَْجاااع، واُمنِاعا واهللا  ْا ر َلا  َْ ِا هاابا اْْلُْمُ اور إَلا أانَّ اْْلاْماع ِلغاارْيِ ُعا هللالِاا
ا إاب ه  ُمْسِند 
   عَع  لبالشيخ: 
َ  لَهَ ِ َ . الب:  َِلَت جلا َ لاَب َ  ََ    ََ َ{ِإب  َّ  ا عا ه  َ   ب
ِكت  و القارئ:   مع   َت

ما. ِا ماْن تااقادَّ ا ِبِا َُّه قاْد خاالالا يف هللاِل ِا ُمْسِند   واماناعا هللاِل
ِف حااِدِث بااعادا إَْجااع الصَّْدر اأْلاوَّل.  َا عالاْيِه صااِحُب اْلمانااِر ِبِا َُّه اْعِتدااد خبِالا  وااْعرتاا

َِ واقاااوَّاُه الناَّاواِو ُّ. قااالا واأا اابا اْْلُْمُ ور عاْن حاِديِث اْلباااِب ِبِاْ ِوبااٍة: ِمناْ ااا  َُْرور رااانا لِْلماارا ا أانَّ اْْلاْماع اْلما
ُ عالاْيِه واسالَّما -احْلااِفُظ: واِفيِه  اظار، أِلا َُّه لاْو راانا َجاُْعُه  َِ اْلمااراَ لامااا صاالَّى  -صالَّى اَّللَّ تاْ ِ ِلعاااِر بااْ  الصَّاالا

ِا  ر. واالظَّاِهر أا َُّه  ماعاُه إَلَّ ماْن لاُه  اْو هللاِل َْ ُ عالاْيِه واسالَّما -اْلُع اِبِه، -صالَّى اَّللَّ  َجااعا ِبِاْصحا
 لوظب ََّّ ك ا  ِ ]ل!ِ[ ف!إ  ِم الب: 
  ِ جل ]كوج [  ِمالشيخ: 
ِ » الب:  ُِ َّلِع ا ِِب َمَا! إا َ َشِاَ   -َ  عهِ َ ََثَِ{ا!هِ َّل -َسِام َّ ل َم اكَعةا َشَه  ِاَل َ َّل عاَشِ َ َسِام  ا َِ َ َّل َمة  َِ َ َّل َع!   «.ظ ه 

ََ  هَلب "، ال، اهََّ أت كه ب  هِ الشيخ: " َّ َِه، "َ!ه ب  هِ   َر َب  ُ كه َُ ىنهِم  رهُِ َيه "،  لهو رهِ ََو ط  َ  َم  ا   ا
 او..، ال َل!َ  ما!إ، اََّ َيَ  ُ ال كبعِو ب ما!إ.
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ُ عالاْياهِ -القارئ: واالظَّااِهر أا َّاُه  ِا ابْاُن عابَّااٍس يف ِروااياتاه.  -واساالَّما  صاالَّى اَّللَّ ِل َا اِبِه، واقااْد صاارَّحا بِا َجاااعا ِبِاْصاحا
هاا. واِمناْ اا أا َُّه رااانا يف غااْيم فاصاالَّى الظُّْ ار، ُثَّ اْ كاشاالا اْلغااْيم مااثاال  فاابااانا أانَّ واقْات اْلعاْصار قااْد داخااما   فاصااالَّ

ِ م، أِلا َُّه واِإْن راانا ِفيِه أاْدَنا اْحِتماال يف الظُّْ ِر وااْلعاْصِر فااالا اْحِتمااال ِفياِه يف اْلماْغاِرِب قاالا الناَّواِو ُّ: واُهوا ابا 
ار عاْناُه د. وااْلُمْختااوااْلِعشااِء. قاالا احْلااِفُظ: واراأانَّ  ااْفيه اَِلْحِتماالا ماْبِِنٌّ عالاى أا َُّه لاْيسا لِْلماْغِرِب إَلَّ واْقٌت وااِحا

ا فااَِلْحِتماال قاائِم.  َا ْتاّد إَلا اْلِعشااِء واعالاى ها فه، واُهوا أانَّ واْقت اا َيا  ِخالا
ااا واعارَّااما اْلعاْصاار يف أاوَّل َُْرور ُصااوِرّ  ِبِاْن ياُكااونا أاخَّاارا الظُّْ اار إَلا  ِخاار واْقت ا اا ااا أانَّ اْْلاْمااع اْلما ااا.  واِمناْ ا واْقت ا

ُُْتاماُم.قاالا الناَّواوِ  ِ ٌم؛ أِلا َُّه ُُمااِلٌل لِلظَّاِهِر ُُماالافاة  َلا  ا اْحِتمااٌل ضاِعيٌل أاْو ابا َا   ُّ: واها
َاما بِاهِ  ا َِ  ضاعَّفاُه قاْد اْستاْحسااناُه اْلُقاْرُ ِبُّ وارا َّحااُه إماااُم احْلااراماْ ِ، وا ا ا الَّ َا ِماْن اْلُقادامااِء ابْاُن  قاالا احْلااِفُظ: واها

ُهااوا رااِو  احْلاااِديِث عااْن ابْاا اايِِّد النَّاااِس ِبِانَّ أاابا الشَّاْعثااِء وا اااِو ُّ، واقااااوَّاُه ابْاُن سا ِن عابَّاااٍس قاااْد اْلمااِ ُشاونا واالطَّحا
ا لااْيسا ِفي ااا تااعاارَُّ قاالا ِبِه. قاالا احْلااِفُظ أاْيض ا: وايُاقاوِّ  ماا هللُِررا ِمْن اْْلاْمع الصُّوِر ِّ أانَّ  ُُرق احْلااِديِث ُرّل اا

ة عااْن واْقت ااا اْلماْحاُدود ِبغاارْيِ  َُِم إْخرااج الصَّاالا ِإمَّاا ِلواْقِت اْْلاْمع، فاِ مَّا أاْن ُ،ْماما عالاى ُمْطلاِق اا فااياْستااْل ر، وا َْ  ُعا
ااُع ِوااا ُْْما ْخارااجا، وا َُِم اْمِ بااْ  ُمْفاارتاِِق اأْلاحااِدياث، فاااْْلاْمع الصُّااوِرّ   أاْن ُ،ْمااما عالااى ِصافاٍة ُماُْصوصاااٍة َلا تاْساتااْل

 أاْوَلا واااَّللَّ أاْعلام اها.
 واِ َّا ياُدّل عالاى تااْعِي 

ِكه ب  ُ ال الشيخ:  َب َهوَ  َّ هَ مَهِسب "ك ه ٌَِج فهَّل كبعِشا ٌ  ف!هإا َ؟ه هعا َّل! هو ُِ َ: هَ  َّجلَمهعا ماهم َّجلَم   رمِ ل هِ َ   
 ِ ُِ َت ِاَج   تإ"؛ أل ِا  لب ِىب اََّ كشهق  ماهم  ر ه تاهِ  تأَ ا اَه  ل   ا َّألَ مجع َّل!َّلَل  رِ   َّ؟ ت جل َ 

ت َّل ِ{!ة، كعهل َتهِ   اهََّ..، إال  ه َّله  َو ا َ  تا َّأل   َ  ٌ َة َّنِكةا َ  ُِ  ر ِ َّلعِس ال كلَطب   ِ َّلعِس؛ أل
ُب  هَ ت  اهَه َّلوشهِ     ه ب َّلَهِمِت ك؟هَ ك؟هو ت لهِمِ  بجا ، ل؟هَ َه كِه ال،  جل اََّ َّلَو ٌ  شههَّله َّجلمهع َّل!هو

ِب َّلعهِس  ٌِج   شه ٌة،   ر ه هتب َّلع!هِ اهََّ ف!هإا ؟ه تب َّلظهِ  َّآلُ ََه  َ  ِفة  {إ َّآلُ َّ{تهم َ  َََّةب َّلظ  ا ىنع  
ُت جل اَه َّأل ٌو َّل َ! ة. َِ مع ه لاب َّن  ل!

 
اِئّي عاْن اْبِن عابَّااٍس القارئ: واِ َّا ياُدلُّ عالاى تااْعِيِ  محاِْم حاِديِث اْلبااِب عالاى ا ْْلاْمع الصُّوِرّ  ماا أاْخرا اُه النَّسا

ُ عالاْياِه واساالَّما  -صاالَّْيُت مااعا النَّاِبّ »بِلاْفاِظ:  يع اا،  -صاالَّى اَّللَّ يع اا، وااْلماْغاِربا وااْلِعشاااءا َجِا الظُّْ ارا وااْلعاْصارا َجِا
اااءا  أاخَّاارا الظُّْ اار واعارَّااما اْلعاْصاار، واأاخَّاارا  ااِديِث اْلبااااِب قاااْد « اْلماْغااِربا واعارَّااما اْلِعشا ا ابْااُن عابَّاااٍس رااِو  حا َا اا فاا ا

َُْرور ُهوا اْْلاْمُع الصُّوِرّ .  صارَّحا ِبِانَّ ماا راوااُه ِمْن اْْلاْمع اْلما
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ِا مااا راوااُه الشَّاْيخااِن عااْن عاْماِرو بْاِن ِديناااٍر أا َّاُه قاا يُِّد هللالِا ُا : َيا أاابا الشَّاْعثااِء أاظُنّاُه أاخَّارا الظُّْ ارا واعارَّاما واِ َّا يُا الا
: واأا ا أاظُّنُه. واأابُو الشَّاْعثااِء ُهاوا رااِو  احْلااِديِث عاا ، واأاخَّرا اْلماْغِربا واعارَّما اْلِعشااءا؟ قاالا ْن ابْاِن عابَّااٍس اْلعاْصرا

ْماا يِّااداات لِْلحا ُا ما. واِمااْن اْلُم ااا تااقااادَّ اااِر ُّ واأابُااو راما ٌِ يف اْلُموا َّااِأ وااْلُبخا ااُه ماالِاا ِم عالاااى اْْلاْمااِع الصُّااوِرّ  ماااا أاْخرا ا
: مااا راأايْاُت راُساولا اَّللَِّ »دااُود واالنَّسااِئيُّ عاْن  ُ عالاْياِه و لاه واساالَّما -اْبِن ماْسُعوٍد قااالا ة   -صاالَّى اَّللَّ صاالَّى صااالا

ٍَ قااْبما ِميقااِِتااِلغارْيِ ِميقااِِتاا إَلَّ  َْداِلفاِة، واصالَّى اْلفاْررا يااْومَِ تاْ ِ، َجااعا باْ ا اْلماْغِرِب وااْلِعشااِء اِبْلُم  فااناافاى«  صاالا
ََّ  {هإ سهَِّلاِ ََهَ  ناهو ا َّلوجههِ، الشايخ:  ِاَط  اهَ شبهِعتاإا  ا كهإا، له!ِ َّىنه َا َّلهَ  مبه هِ َّلههمبعتِ كعهلب ََهَ   ! ِ ا

هههَ َا كهههإ اهههََّ اهههو َّلتوج!ههه ِ طا  ا تاههههِ َّىنعههه َبهب  {هههإ َسهههَِّلاِ ََهههَ  ناهههو ا َّلوجهههِ،  ههه  ََههه  َ  َّ إب َّل!هههح!ح، لههه!ِ  بههه
   ش لاإ.

 
ااِديثا اْْلا  َْداِلفاااِة، ماااعا أا َّااُه ِ َّااْن راواى حا ْااع اْلُم ْمااع القااارئ: فااناافاااى ابْااُن ماْسااُعوٍد ُمْطلاااق اْْلاْمااع واحاصاااراُه يف َجا

 ما.اِبْلماِديناِة راماا تااقادَّ 
َا ِرواايااتاااا ااانا َجاْع ااا حاِقيِقيًّااا لاتااعاااارا ِديناااِة ُصااوِرّ ، والاااْو را ُهااوا ياااُدلُّ عالاااى أانَّ اْْلاْمااع اْلوااِقااع اِبْلما ُه، وااْْلاْمااُع ماااا وا

 أاْمكانا اْلماِصري إلاْيِه ُهوا اْلوااِ ِب. 
 : يِّداات لِْلحاْمِم عالاى اْْلاْمع الصُّوِرّ  أاْيض ا ماا أاْخرا اُه اْبُن  ارِيٍر عاْن اْبِن ُعمارا قااالا ُا نااا »واِمْن اْلُم خااراجا عالاياْ

االَّما -راُسااوُل اَّللَّ  ُ عالاْيااِه و لِااِه واسا ااُم اْلعاْصاارا فااياْرماااعُ  -صااالَّى اَّللَّ ُر الظُّْ اارا وايُاعارِّ ُاخِّ ااانا يُااا ُر فاكا ُاخِّ ااا، وايُااا نااُ ما  بااياْ
نااُ مااا ُم اْلِعشاااءا فااياْرمااُع بااياْ ا ُهاوا اْْلاْماُع الصُّاوِر ُّ، واابْاُن ُعماارا ُهاوا ِ َّاْن راواى َجاْعاه « اْلماْغِربا وايُاعارِّ َا ا -واها

ُ عالاْيِه واسالَّما  ِا عاْبُد الرَّاَّاِق عا  -صالَّى اَّللَّ  ْنُه.اِبْلماِديناِة راماا أاْخراجا هللاِل
ت ُمعايِّنااٌة ِلمااا ُهاوا اْلُمارااُد بِلاْفاِظ "َجاااعا" ِلمااا تااقاارَّرا يف اأْلُُصاول ِماْن أانَّ لاْفاظ: "َجااا ِه الرِّوااَيا َِ عا بااْ ا الظُّْ اِر واها

ااْرِح ا  تاا اااى واُشااُروِحِه وااْلغااياااِة واشا ااا يف ُُمْتاصاااِر اْلُمناْ ااا راما ااائِر ُرتُااِب اأْلُُصااول، باااْم وااْلعاْصااِر" َلا يااُعاامُّ واْقت ا ا واسا
ْقاااِدا واالتَّاااْأِخري وااْْلاْماااع الصُّاااوِرّ ،  ْاااع التاَّ ِهااايا ماْوُ اااوداٌة يف َجا َااااة اَِلْ ِتمااِعيَّاااة، وا إَلَّ أا َّاااُه َلا ماْدُلولاااه لُغااااُة اِْلاياْ

اااا، إهلْل اْلِفْعاااُم اْلُمثْابااااُت َلا يا  اااا واَلا اثْانااااْ ِ ِمناْ ا يع ا اااُة يااتااناااااواُل َجِا ِا أاِئمَّ ِل َا اااا صاااارَّحا بِااا ااااِمِه راما ُكاااوُن عاامًّاااا يف أاْقسا
لِيُم عالااى أانَّ اْْلا  لِيٍم، واقااْد قاااما الادَّ َُْرور إَلَّ بِادا ُ وااِحد ِمْن ُصوار اْْلاْمع اْلما َُْرور اأْلُُصوِل فاالا يااتااعا َّ ا ْماعا اْلما

.يف اْلبااِب ُهوا اْْلاْمع الصُّوِرّ  فااوا ابا الْ  ِا  ماِصري إَلا هللاِل
رِينا أا َُّه  اْ يارِد اْْلاْمُع الصُّوِرّ  يف ِلسااِن الشَّارِِع واأاْهم عاْصره، واُهوا ما  ْرُدوٌد ِباا ثاابااتا واقاْد ااعاما بااْعض اْلُمتاأاخِّ

االَّما -عاْنااُه  ُ عالاْيااِه واسا ِإْن قاِويااقااْولااه لِْلُمْستاحااضاااِة: »ِمااْن  -صااالَّى اَّللَّ ِلااي )وا ِر  الظُّْ اارا واتُاعارِّ ُاخِّ ِت عالاااى أاْن تُااا
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ْغااِرِب وااْلِعشاااِء(  تاْ ِ، واِمثْالُاُه يف اْلما ْاْماِعا ا باااْ ا الصَّاالا واِبااا ساالالا عاااْن ابْاِن عابَّااٍس واابْااِن اْلعاْصارا فااتااْغتاِساِل ا وا
 .  ُعمارا

؛ أِلا َّااُه ياُكااوُن واقاااْد رُِو ا عاااْن اْقاطَّاااِيِّ أا َّااُه َلا ياِصااحُّ  َُْروِر يف اْلبااااِب عالاااى اْْلاْمااِع الصُّااوِر ِّ اا ْااُم اْْلاْمااِع اْلما  محا
ة يف واْقت ااا؛ أِلانَّ أاواائِام اأْلاْوقااات واأاوااِخرهااا ِ َّاا َلا ُيْدرِراهُ  تْاياان ِبُكمِّ صاالا اْقااصَّاُة فاْضاال   أاْعظاما ِضيق ا ِمْن اْمِ

 عاْن اْلعاامَّة.
َا يف التاَّْعرِياال واالْ وا  لااا ااا، واابا ااارِعا قاااْد عااارَّفا ُأمَّتاااه أاواائِااما اأْلاْوقااااِت واأاوااِخرها بااياااان، حااايَّ أا َّااُه ُْااااُب عاْنااُه ِبِانَّ الشَّ

اااُد تااْلتاااِبُس عالاااى اْلعاامَّااِة فاْضااال  عاااْن اْقااصَّااِة، واالتَّ  اايَّة َلا تاكا مااااٍت ِحسِّ ااا ِبعاالا ْاِْخاارِي إْحااداى عاياَّناا ا ْخِفيااُل يف 
ة  تاْ ِ إَلا  ِخاِر واْقت ااا واِفْعام اأْلاْوَلا يف أاوَّل واْقت ااا ُمتاحاقِّاٌق اِبلنِّْساباِة إَلا ِفْعام ُراّم وااِحادا ُ مااا يف أاوَّل الصَّالا ِمناْ

ِا داْيدا ُاُه  ُ عالاْياِه و لاه واساالَّما -واْقت اا راماا رااانا هللالِا ة  آِلِخاِر »حاايَّ قاالااْت عااِئشااُة:  -صاالَّى اَّللَّ مااا صاالَّى صااالا
ُ تااعااَلا   «.واْقِت اا مارَّتاْ ِ حايَّ قااباضاُه اَّللَّ

ِفه واأاْيساار. واِواا تاْ ِ دافْاعاة  وااْقُُروُج إلاْيِ ماا مارَّة  أاخالُّ ِمْن ِخالا ِّ ُمْنِصل أانَّ ِفْعم الصَّالا ا يااْناداِفع ماااواَلا ياُش  َا
ُ عالاْياِه واساالَّما -قاالاُه احْلااِفُظ يف اْلفاْتِح: أانَّ قااْوله  ْاراجا ُأمَّاِِت( يااْقاداُح يف محاِْلاه عالااى اْْلاْماع -صالَّى اَّللَّ ُُ : )لِاَاالَّ 

: اْْلاْمااُع الصُّااوِرّ  ُهااوا ِفْعاا ااراٍج، فاااِ ْن قُاْلااتا ة ِمااْن الصُّااوِرّ ، أِلانَّ اْلقاْصااد إلاْيااِه َلا واْلُااو عاااْن حا م ِلُكاامِّ وااِحاادا
ٍة يف قااْولاه  ََِيااة، فااأا ُّ فاائِادا تاْ ِ اْلماْرُموعاتاْ ِ يف واْقت اا فاالا ياُكون رُْخصااة بااْم عا ُ عالاْياِه و لاه -الصَّالا صاالَّى اَّللَّ

ُُْراجا ُأمَِِّت( ماعا ُُشُوِل اأْلاحااِديِث اْلُمعايِّناة لِْلواقْ -واسالَّما  اما اْْلاْماع عالااى : )ِلَاالَّ  ِت لِْلراْمِع الصُّوِرّ ، واهااْم محُِ
ِإْلغااِء ماْضُمو ه.  تِِه وا ِب اَِل ِّرااِح ِلفااِئدا لاْتُه أاحااِديُث التاَّْوِقيِت إَلَّ ِمْن ابا  ماا ُشِا

َِّ أانَّ اأْلاقْاااواال الصَّاااِدراة ِمْنااُه  اا االَّما -قُاْلااُت: َلا شا ُ عالاْيااِه و لااه واسا ااا  -صااالَّى اَّللَّ ْمااِع الصُّااوِرّ  راما اااِملاٌة لِْلرا شا
فْاناااكا ِماْن هللاراْرُت، فاالا ياِصّح أاْن ياُكون راْفع احْلاراِج ماْنُسواب  إلاياْ اا بااْم ماْنُساوٌب إَلا اأْلافْاعااال لااْيسا إَلَّ ِلمااا عارَّ 

ُ عالاْيِه واسالَّما -أا َُّه  ة آِلِخِر واْقت -صالَّى اَّللَّ ة يف أاوَّل ماا صالَّى صاالا ، فااُرِبَّااا ظاانَّ ظاااّن أانَّ ِفْعام الصَّاالا  ااا ماارَّتاْ ِ
ااماِتِه  ُ عالاْياِه واساالَّما -واْقت اا ُمتاحاتِّم ِلُمالا ِا  ُاولا ُعْمارِه، فاكااانا يف َجاْعاه َجاْع اا ُصاورَيًّ  اِْفيال  -صالَّى اَّللَّ ِل َا لِا

  اْلِفْعِم.واتاْسِ يم عالاى ماْن اقْاتاداى ِبُرارَّدِ 
ا  َا اُء الصَّحااباِة اِبأْلافْاعااِل أاْرثااُر ِمْنُه اِبأْلاقْااوااِل، واِِلاا ُ مْ -اْمتاانااعا الصَّاحااباُة »واقاْد راانا اْقِتدا ُ عااناْ ِماْن  -راِضايا اَّللَّ

يِْبياااِة بااعااادا أاْن أاماااراُهْم  االَّ - اْااِر بُااْدَِّنِْم يااااْوم احْلُدا ُ عالاْيااِه واسا ُ عالاْيااِه -اِبلنَّْحااِر حااايَّ داخاااما  -ما صااالَّى اَّللَّ صااالَّى اَّللَّ
قا ،اِْلاقا لاااُه فاافاعااما، فااناحااُرو  -واساالَّما  ا أاَْجاااعا عالااى ُأمِّ ساالاماةا ماْغُموم ااا، فاأاشاااراْت عالاْياِه ِبِاْن يااْنحااار وايااْدُعوا احْلااالَّ

ة تاارااُرِم باا   « . ْعِض ْم عالاى بااْعٍض حاالا احْلاْلقوارااُدوا يااْ ِلُكونا غامًّا ِمْن ِشدَّ
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َِ ُّ عااْن ابْاِن عا  ِْما ٍر مااا أاْخرا ااُه الرتِّ َْ ُاوا إَلَّ ِلُعا ْا -بَّااٍس عااْن النَّاِبِّ واِ َّا ياُدّل عالاى أانَّ اْْلاْمع اْلُمتاانااااع ِفياِه َلا 
ُ عالاْيِه واسالَّما  : )ماْن َجااعا باْ ا الصَّ  -صالَّى اَّللَّ اب  ِمْن أابْاوااِب اْلكابااائِِر( وايف قاالا ٍر فااقاْد أاتاى ابا َْ تاْ ِ ِمْن غارْيِ ُع الا

 إْسنااده حاناُن ْبُن قااْيٍس واُهوا ضاِعيل.
يُع ماا  َِ ُّ يف  ِخِر ُسناِنه يف ِرتااِب اْلِعلاِم ِمْنُه والاْفظه: َجِا ِْم ِا ماا قاالاُه الرتِّ ا ِماْن   يف واِ َّا ياُدّل عالاى هللاِل َا ِرتااِي ها

َا بااْعاض أاْهام اْلِعْلام، مااا خااالا حااِديثاْ ِ: حااِديُث ابْاِن عابَّااٍس:  ا -أانَّ النَّاِبَّ »احْلاِديِث ُهوا ماْعُموٌل ِبِه، واِبِه أاخا
ُ عالاْيِه واسالَّما  ِدينااِة، وااْلماْغاِرِب وا  -صالَّى اَّللَّ « اْلِعشاااِء ِماْن غاارْيِ خااْوٍف واَلا ساافارٍ َجااعا باْ  الظُّْ اِر وااْلعاْصاِر اِبْلما
االَّما -واحااِديُث أا َّااُه قاااالا  ُ عالاْياِه واسا )إهللاا شاااِربا اْقاْماارا فااْ ِلاُدوُه، فاااِ ْن عاااادا يف الرَّاِبعاااِة فااااقْاتُاُلوُه( : -صااالَّى اَّللَّ

 ا ْاتاا اى.
ااااِم بِااااِه َلا يااْقااااداُح يف ِصااااحَِّته واَلا يُوِ ااااُب ُسااااُقوط واَلا واْفااااااكا أانَّ احْلاااااِديثا صاااااِحيٌح، واتااااااْرُك اْْلُْمُ اااا وِر لِْلعاما

َِ ِّ أا َّاهُ  ِْما ِم الرتِّ َا بِاِه بااْعاض أاْهام اْلِعْلام رامااا ساالالا واِإْن رااانا ظاااِهُر رااالا ا ل بِاِه. واقااْد أاخا ُخاَ بِااِه  اَِلْساِتْدَلا  اْ  ْا
ِا غااريُْ  ِا اْْلاْماعا ه، أاحاٌد، والاِكْن قاْد أاثْاباتا هللالِا ْمناا ِماْن أانَّ هللالِا ٌم، فاااأْلاْوَلا التاَّْعِويام عالااى مااا قاادَّ وااْلُمثْابااُت ُمقاادَّ

ِا ُمتاحاتِّم ِلماا سالال. ِل َا  ُصوِرّ ، باْم اْلقاْولا ِب
ِه اْلماْساأالاة ِرسااالا  َِ ا َِِْبطاااِل أاِدلَّاِة اْْلاْماِع"، فامااْن أاحاابَّ واقااْد َجااْعنااا يف ها نااهااا: "تاْشاِنيُل السَّاْمِع  ة  ُمْساتاِقلَّة مساَّياْ

 اْلُوُقوف عالاياْ اا فااْلياْطلُباْ اا.
ُ تااعااَلا -قاالا اْلُمصانُِّل  ا يااُدلُّ  -رامِحاُه اَّللَّ َا ا ِبفاْحاوااُه عالااى بااعادا أاْن سااقا حاِديثا اْلبااِب مااا لاْفظاه: قُاْلاُت: واها

َْجاااااعِ  ٍر ِلْاِ َْ ، واِإخَّااااا ُخولِااالا ظاااااِهر ماْنُطوِقاااه يف اْْلاْماااِع ِلغاااارْيِ ُعااا َِ ااارا  واأِلاْخباااااِر اْْلاْماااع لِْلماطااااِر وااْقااااْوِف والِْلما
قاى فاحااوااُه عالااى ُمْقتاضاااُه، واقااْد صااحَّ احْلااِديُث يف اْْلاْماِع. لِْلمُ  ْستاحااضااِة، وااَِلْسِتحااضااة  اااْوع اْلماوااِقيت فااتااباْ

 ماراَ.
اااِء يف  ْغااِرِب وااْلِعشا ااانا إهللاا َجااااعا اأْلُمااارااُء باااْ  اْلما اارا را ِفااٍع أانَّ ابْاانا ُعما ٍِ يف اْلُموا َّااِأ عاااْن  ا الِاا  اْلماطااار َجااااعا واِلما

 ماعاُ ْم.
االاماةا بْااِن عاْبااِد الاا : واِلْْلاثْاااراِم يف ُساانانه عاااْن أاِي سا ُْْماااع باااْ  »رَّمْحاِن أا َّااُه قاااالا ااانا يااااْوم ماِطااري أاْن  اانَّة إهللاا را ِمااْن السُّ

 اها.« اْلماْغِرِب وااْلِعشااءِ 
 َّ{تهم َّلشِح 

 ال إلإ إال ه، {َأ  ه  ُ كه كعِ ىنِ ََّتبااَت ف!إا  اَ ََّّق ا الشيخ: 
ٌ    .. الب:  ََ ه إل!؟  َّجلمع َّل!و   ؟َ
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ُِ َّلشهورِا ُتهٌِب  {ِهإ مجهٌع  ه رالشيخ:  ٌَهب،  َّوهح   ٌ َّ ت  را ههِ لشهه ب لاَمهِ ََّتهِ ِى َ؟َشَ  لوج!هِت    مِ ل
َِِ  مِجَ " َِ  مِجَ ،   َِ ََ  اَ َّأل؟َِك ا َّليت ف!هِب "  ٌ ٌّ، لاَمِ ٌ   سو

ٌ      " { َ  مَ الب:   َّ َ ؟جِ رَلب ََِ ب "فِجلمعب َّل!و
َب ؟جهههِ رأ{ِهههالشااايخ:  ٌِج   شهههِ ٌة كعهههل َتهههِ ا  َّجلمهههع كعههل َّ ههه ُِ ف!هههإا ؟ههه هههَ   إ جهههعَح إ  ْهههو  هههِ َهههَِ  َّنَّههِ   ا
. ٌ  َّل! و
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 )بلوُغ املرام(:
ربِّ العالام ، وصلَّى هللا وسلَّما وابركا على  بيِّناا َمماٍد وعلاى القارئ: بسِم هللِا الرمحِن الرحيِم، احلمُد ِ  

اااِة ابِب   لِااه وصاااحِبه أَجعااا . أمااا بعاااد: قاااالا احلاااافُظ ابااُن حراااٍر رمحاااه هللا تعاااَل يف "بلاااوِغ املاااراِم" يف تتمَّ
 الرتهيِب ِمن ماساوِئ األخالِق:

)إنَّ أاْخاوافا ماااا : -صالى هللا علياه وساالم-: قااالا راُسااوُل هللِا قااالا  -راِضايا هللاُ عاْنااهُ -واعااْن َماُْماوِد بْااِن لاِبياٍد 
ُء(  ْرُك األاْصغاُر: الّرَيا َِْسنااٍد حاساٍن.أاخااُف عالاْيُكُم الشِّ  أاْخرا اُه أامْحاُد 

ِ ٌط  {ههإب فعهه ب َّلعَههَِتا  َّلَِّمههةا الشاايخ:  ِ  ب  عهه ِ  ب جل َّلعمهه ،  َّلهه ب َّلهه ههَ  َههِ م َّألَههَّلقا ُِ  ا َّ ََ ٌكهه ههَ ال    ا
ِا  ههَ {ظهه َّهب  ا َب سههَّلَلإب؛ لامههِ كهه ِجهه ب ف!بَ!هها ا  ف!هبههَزك ا ههِب )ك ههو ب َّل ََ ٌركههةا َّلعههِس،   هه   ههِ جههَِ  جل ََّّهه ك  َّآل  جهه ا 

 .)  ٌج  
َّرُ  جل  سه ا َّله  اكَ  -لعِ - هب  َّرُ  َّلعهِس،  ل؟هَ َّىنعهِف   كبه َُ مَ َّىنعِف    َِّن  كب َ  ََ َاك }َ إاَ َّ َل بهوَّ َّلِه

ِتب ِلبوَّ  َ عِههِ  َ عبهوَّ ََهه َّرُ  جل  سهه ا َّلهه  اكَ، ف؟ههِ{وَّ  عههِف   َّلعوههَِق َّألرههُ،  إَّنههِ َّىن !ههوَب اعههِب  [14]َّلَ هه فههه  كبهه
ِ ُ،   هََّ َهَِ  ما!هإ َّل!هَّلت  َّلَهَّل ب  ِ  ب جل  ع ا َّألممِ   اهَ سه َة     سهَّلت     لهَّل تا َّل ه ) َهوطب  هِ َّل

) َِ  َّألسههةَِ هه ههََ  معههإ  ف ههِ ب  فَههِمِه َّألسههةِ،  َههِطب ماهه!؟  َّلش ا َب ِ  ب(. ف ههَِط  لههب ماههم  سههحِ اإ، )َّلهه  َ
ِ  ب جل َّالممِ  أل{ِإ  اهَ  َهَح  ٌ  ا َّىنعِف  ،  ال  ب َّل ِ  ا" َّ؟رتَّزهَّ  اَ    ََّ َِ!َ هب َّلعامِ ب ف ِلوَّب "ر!َ ا َّل

   ِ ُِ َّىنعهِف   اه  َّألسه ب جل َّله َّ ب َّألََّلق،   إ كبشهِ إ َّىنَها  َّىنعهِف  ، فهل َ إااِل }كهبه ِِ َّ َُ ِب  َ رب َُ َّلعِهَِس َ اَل كَه  
َُ  [142]َّلعَههِ بََااهه!َّله   َّ ب  ههَِ  كهبهه ََ َامبهب   َ إاَ َّ ََههِ بوَّ إاَ  َّلِ!ههََّلتا ََههِ بوَّ رب ههِ ََ َ َ ابههَو  ِِ َّ َُ َامبو َههِ ُب ُِ َّل مبعَههِفا اَ   }إا
ِ  لعِ ب  [142]َّلعَِ بَّلِعَِس   ََ  َ عب َ  َاك َا  كهبع واهقب َ ِلَهإب }َ   َكه َهِ َِّل ََ ى َرِلِه َ ا َ َّأل  ل َمه وَّ اَل لهبَ َّاابوَّ َسَ ََِلا؟ب    ا

ِا   َا ِِا َ َّل !َهو  ا َّآل  َب  ا ِتبٌاََئَ  َّلِعِسا َ اَل كهبؤ  ا   [264]َّلَ 
ه َب َّل؟وهِ،   ب ا ه ، ف!َه    ماهم  {هإ ال كبوجا ، ل؟عِهإب  سهةِب ِ ا ه ٌِ ، {هوٌ   هَ َّلش ا ُِ  او  عص ا ََّّ ك   ه َ   هِرهِ؛ أل

َّاه ب َّلعمهَ   ِا اهََّ َّلعمه ، اه  كَب ِه  اهَ ممااهإ لةه ا ه، خ ل؟اِهَ  َّلعامهِ ب جل اهََّ َّىن هِ  مهَ  ثه َّ   جعَ   ه!َ َّلهمب
ههَ  سههاإ،  إُ َّ{شههأَ َّلعمههَ    خ ََههَ  ما!ههإ  ِ  ا فهههو  نههٌ   ا ِ َّنه  لهه ُ   {شههأَ َّلعمههَ    هه َّاههإ  ف !هه ب إ    ال كَب

ُ  مههَِم  ِ  ب فههل ُا َّلهه ُا مماههإ    ماههم { !ههِ فَعههإ فل{ههإ ال كلههِ ه،  إُ َّشرتشهه  ف!ههإ َِ   لههب إِ ههِ إ   َّههَّل لههإ َ 
َِ  َ عاهَ  ف!هإا مه   مماإ.  جل ََّّ ك ا َّل!ح!ح ََِ  هب  َ  َمماهَ  ممهَّله   ه ، َ ه ِ ا ه ) َّن  م هَا َّلشهِ رِ ا َمهَ َّلشا 

ِ َرإب(.   لِرتبإب   ا
ِااهِ ََهواله ماهم َّىنَها ، ف!عَةه  لامَها ا  ُ َيتهه  جل َفعاهإ مهَ َاَاهإ،  او  اهَ  شهو  َّألَهَّلقا   ََِّااهِ   ر 

ِبه ماهههم   لاهههإ   ُِ رهههُِ َّلعمههه  كعَهههل  َههه هههَ َّلشههه!َُِّ،   علهههه  فِ!هههَ  َهههِ ب إ َيتهههه  جل َفعهههإ  كَهههتع!َ     ا
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ِه ماهم   لاهإ رهتَّل تا  ،  َّات  راههِ،  إُ رهُِ ال كعَهل  َه إ  َّات  ََّ ى جل  علا ُِ رِل!َّلتا فل{إ إ َّ  ِ ُ فهل َّل ه
ٌ:إ ه.  ِكِ  َّا ب   !َتإ،  براَِ اََّ َمَ َّ َ ج إ ال كَب ِ َم َّلِ ا   لإ جل  علا  م

ِ  َّألرههُ فل{ههإ لب ههَاط َّلعمههَ  راِههإ، رهه   َّألممههِ   هه َِ َمَمابههَب     ههِ َّلش ا ههََََّ َت لََ!ح  ههَِر     َ  َ }َ لَههو  [ 65]َّلز ههِب}لَههَا
 َُ ههَِربوَّ َََّههَاَط َمههعه هب   َ ههِ َرههِ{بوَّ كَهع َمابههو ِ   فل{ههإ  [88]َّأل{عههِ ب َ    َّاهه ب رهه  ممهه ا َّلعَهه ا،    ههِ َّلهه ِ  كَب فههِل؟وِب  َّلشهه

ٌ{َإ مام َّلتو!! ا َّلَِ ق. َّا ب َّلعمَ  َّلَ  َِ  كَب
َّه ملالقارئ:  ٌ  ه حب!ه ب  {هإ لهو مل ك؟هَ  ؟هٌ  كَه ٌ  ه    ل!هِ ق   كوعه   اهَه َّلعَهََِت  اهَ  سهااهِ، َّآلُ إ َّ سِام 

ََ ه إل!؟   َّ   جل  س ا اََّ َّلعم ، اََّ ك؟ُو  ِرهِ  سةِهَّ  ؟َ ُب  ب  ك؟و
ٌِ الشيخ:  ٌِ   سة ٌجو  {إ  ا      
ََ ه إل!؟  القارئ:  "  ؟َ َ  َسََِط  !َِه  اَ َّلعََِتا لة ا ها ف   روَِ  ن!َ "َ 
َا َّل {!ِ  َع ا َّألممِالشيخ:    ا َّل!َِّة   ب نا
َ  اََّ َّلوع ب"القارئ:  ُب  اَ  ؤ  َب ك؟و ب "ال ك؟ِ  رمِ كب ِ ب
َ  الشيخ:  ٌَ  اهَ  َِّلهَ َّله {!ِ، له!ِ رَمه ٌركَة َّلعِس  ثعِ ا  ما!هإا  َّاه ؛ ألُ  ال، ل! ، ل! ب  اَ َّىنَا ا

َب ماههم  عهه  َّألشههَِلا رهه َِ  شهه  ،  هه َّله َّالمتمهههِ ٌِ  كعَهه ب سههعمهِ  كهه مو  !ه تهههِ  كَههتة! ب  اهههإ ِمههِ لهه! ههه َلب  ا
ُِ اهََّ  ِق   ُِ َّلوه ِ  ، ف؟هأ ٌِ   سهةِ  اهَ جهعِ َّله ه ٌِ  جل َّلتو؟!ه ا، ل؟عِهإ  ا ه َب ماهم َّألشهَِل  ا  سةِ، َّالمتمهِ

ُب  ََّعاإا. َ؟ة  َّل عِ   اَ  عِفعا َّل {!ِ َّليت ك ! باِ َّإل{َِ  لعا ٌق سعوعة   اَ  عِفع َّل {!ِ، فِلهما  
 

: قااالا راُساوُل هللِا صالى هللا علياه وسالم: القارئ: واعااْن أاِي ُهرايْااراةا راِضايا هللاُ  ) يااُة املُناااِفِق ثااالاٌث:  عاْناُه قااالا
، واِإهللاا اْؤُتُِنا خاانا(  ، واِإهللاا واعادا أاْخلالا َابا  ُمتاَّفاٌق عالاْيِه.إهللاا حادَّثا را

ُماا ِمْن حاِديِث عاْبِد هللِا ْبِن عاْمٍرو:  (واِلا  )واِإهللاا خااصاما فارارا
َُ   ِ فل{هإ يخ: الش َل( كعلب إ َّ  َ ََ اَه مجاٌة  َ  ََّلق َّىنعِف  ،  را هِ ََ!حٌة   َ و ٌة، )إَ َّ َ؟ِ َ  َر

اَههَت( ال كَواهه   ومهه اه،   َ ُب  ههإ، )َ إاَ َّ َ َمههَ  َ  هه ُب َّه )رههََل( ف!مههِ  هه ، )إ َّ َ؟ههِ َ ( كعههلب غب ) إ َّ َمَِاههَ  ك؟ههَلب
) (رهههَلب ال كَوههه   لعهههه ا، ) إ   َمهههَ ٌَ َِسهههَ  َفَجهههَِ ََ ،  اهههََّ اهههو َّلوجهههوٌب جل  َّ  ِت، ف!حاهههتب رهههَ ه  ل!مههه ا َّلوهههِج

ِت ماههم  ، راهههِ ََّ هه ٌِت ماههم َّل؟ههَلا َهواله    فعههَّله (، ف؟هه   اهَه َّن!ههِ  ََّ هه َُ ههِ ََ ( رههَلب ) ََ َّل!مه ، )َ إاَ َّ َّر مباهه
َاَت( اََّ رٌَل جل  َ َل، َ إاَ َّ َ َمَ  َ  ََ ب )إَ َّ َ؟ِ َ  َر (. َّل؟َل َواله    فعَّله ، ) إ َّ مِاَ  م ٌَ   َّل و ا
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،  َ هَ َّشهتح؟َمت  ف!هإا اهَه َّنا!هِ ب فل{ِهإ  ،  إ َّ َِسَ  فجِ( را هِ رٌَل  لوعه ا     ل هو ا َُ ِ ََ  ََ )َ إاَ َّ َّر مبا
َّ  هِ كعت ه بهب َّىنعهه َهههِ مما!نهِ؛ أل{ِهإ   ههََإ َّىنعهِف   جل  ممهِ ا ،  إُ مل ك؟هَ  بعت هه ه ، {وِ ِف ُو  عهِفٌق َّلعوهَِق َّلعماه  

هم ا!إب  ُب َّل؟وِ، اهََّ اهو َّلعوهِقب َّالرهُ،  {َب ُا  إ َِّ ٌشولاإ، فِلعوِقب َّألرُب او إظهٌِب َّإلكِ ِا   ا    اَ َّل؟و
َ   اِهَق  هَه َّألَهَّلقا   اهو -"{وٌِق َّمت َِ "،   ِ ِ اهََّ فههو {وهٌِق مماه ٌّ، كعهلب ممابهإ َمَمه ب َّىنعهِف  ، فَمه

َب   ا  َّل!ههو  َّآلَهِ َ    ههََإ رههِ  -كهؤ  ،  َ ه َهههِ مما!نهِ ال َّمت ههَِ ن َُ  عِف هههِ جل َّلظهِاِ {وِ َُ  بشهَههِ لامعههِف    رهِ
ِل  مبعبَق اََّ َّىنعِفق" لاَشََهاإا  إ. ََم لا  و َب  ُ كبَّاَق ما!إا اََّ َّالش  رمِ ك و ب ممِب  ؟!َِّنهب " ِه فل{إ ك؟ َ!  

 
: قااا )ِساابااُب اْلُمْسااِلِم الا راُسااوُل اَّللَِّ صاالى هللا عليااه وساالم: القااارئ: واعاااِن ابْااِن ماْسااُعوٍد رضااي هللا عنااه قاااالا

 ُمتاَّفاٌق عالاْيِه. ُفُسوٌق، واِقتاالُُه ُرْفٌر(.
تِلبهههإب الشااايخ:   َ ، هههَِل َّىنَههها ، شهههَ إب  لشهههت ا  َّلههه مِ ا  َّلت َههه!حا هههَِل، شا َ ا هههَ َّألَهههَّلق َّلَههه!َة ل َ!حهههةب َّل   ا

، ِل  فل{ِهإ روهٌِ ٌ ة      ته      وه (،  اهََّ كه    ماهم  ُ َّلوَههوَق   لههمبلِ هٌِ َبهوٌق، َ َاَتِلبهإب ربو  هاا ا فب  َ هََِلب َّل مب )شا
ُب  سةِ   رُ، فِ ب ِ م َّل؟وٌَِ فِش  ب  ِا،  َّلوَوقب  َّل؟وِب ر ٌّ  عهمِ ك؟و ه بوَّ َُ  َّل؟و ََ ََ َف َاك }َ  َِ هِ َّلِه

عه   َُ ِبجبههوَّ  ا   ُ َب َّ َ  َّ ِا َولبههإب لعهههِ  جل [ 20]َّلَههج تب َهههِ  بما!هه ب َّ فا!َهههِ َفَمههأ َ َّاب ب َّلعِههٌِب ربِاَمههِ َ  ههَ َّلوَههوقا َّألسههة   ا
ٌ  َهَعههههةا  بههههَهَ ََّ   َّلَ ههههِ اف ب  ِ ملَ  أَي لبههههوَّ  َا َ!ههههَعِتا خب َُ َّل مبح  ِ  بههههو ََ كَه َاك َُ  إ  َولاههههإاب }َ َّلِهههه هههه بو }َ  ب لََاههههَب ابهههه ب َّل َوِشا

ب وٌق،  ِ ِ َتِلبإ فعا!إا إنَّلقب َّل؟وِ،  ر ٌّ  اَ َّلوَهوق  َّل؟وهِ فَِمِاب  "فِش  "، فََِلب َّىنَا  فَ [4]َّلعهٌو
 جل ََّّ ك ا او  اَ {و ا َّألسةِ، َّل؟وِب َّلعما      َّل؟وِ َّألسةِ،  َّلوَوق رَلب.

 
: قااالا راُساوُل اَّللَِّ صالى هللا علياه وسالم:  ُراْم واالظَّانَّ القارئ: واعاْن أاِي ُهرايْاراةا رضاي هللا عناه قااالا ، فااِ نَّ )ِإَيَّ

ُب احْلاِديِث(.  َا  ُمتاَّفاٌق عالاْيِه.الظَّنَّ أاْر
َُ ما!ههإ،  ه  الشاايخ: ِاههِ ههو   ىنَهها  َّلههَ  ال  بَههتعَ  لههإ  ال    َ َِ َّلَهه  ، ظههَ َّل ( كعههلب َّلظهه َِ )إاِ ربهه   َ َّلظِهه

َ ا  لعههِ  ك هههو ب  ََ َّلظِههه ههه َتعاَبهههوَّ َر اههه هَّ  ا َّتب}َّج  َتعاَبهههوَّ َر اههه هَّ[ 12]ََّّجهه َ ا ال  }َّج  هههَ َّلظههه ُِ َّل؟ هههَ   ا َ ا  أل ََ َّلظِههه ههه  ا
َُ َّلَهه!َة جل  َا َّىنَهها  َّلظعههو ههَ  شههوَّسا َّلشهه!َُِّ  إل ِ اههإ، كبا هه  جل َاهه ِاههُِ،  ههِ اههو إال  ا ُب لههإ  بَههتعٌ     ك؟ههو

هو  َِ َ  َّل هو ا  َّ    ، ظَه َِ َ  َّل َِو  َّلَ   سَت ه  اإ َّىنعِف     ٌ   َِ، َظ َ  َّل  ا    إَوَّ{اإ َّىنَام ،  ظ
ههههو  ا َماَهههه!   َِ َِ َّل ِِا ظَهههه ِاَرِتا َّلظِههههِ{ اَ   ا هههه ِاراَ  َ َّل مبش  هههه َ اَل َّل مبعَههههِفا اَ  َ َّل مبَعِفاَ ههههِتا َ َّل مبش  ههههو  ا  }َ كهبَعهههه َِ َِتب َّل َََّ اهههه ها   

ُب  اهَ َّإل{َهه [6]َّلوهتحب َ ا َّلهَ  ك؟ههو َا،  ِ ههِ اههََّ فههو جل َّلظَهه ِا  َّإلَّهِ ِ لا َّل؟وهه ههَ وه ِ ٌل  ا ُا  كتعاِههقب فههََّ  َوه ِ
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َ   {ههإ ..، ظعههُو  ، كظهه َ   {ههإ فههِجٌِ َّل، كظهه َِ َ   {ههإ رهه َ   {ههإ كوعهه ب رههََّ    كوعهه  رههََّ، كظهه ، كظهه ههَ َّلعههِسا  ةهه اه  ا
ُب لإ ؟ ! ة، لإ ؟ ! ة جل َّلوََّع.  ُِ  َ َّلظَ  ِ ك؟و َ ا  ك    مام   ََ َّلِظ ولإب }َر ا هَّ  ا  ش!َة، َ 

َ ا  ىنَا   َ:   َب َّلظ  َ َب ؟ب ،  اهََّ ِمِهِ كَه َ ب جل َّلع!ه!حةا،  ِمهِ كَه َ ب جل  َّلوَّج َا َّحملِ اه ا  ا   وٌاه مام  ؟َه
ِا َّآل تا َّلهيت ف!ههِ  َ ا ةثه َ ا   ََّ جَِ  َّلعه ب مهَ ر ه    اهَ َّلظه ََ َّلظ  َ ُا ل تل  ؟ب َت !قا َّألَوتا، فأَوتب َّإلكِ

ههَوٌت  َّلتعوكههإب  َههوت َّإلكههُِ،   َ َُ إا ههزا  َّنههم مههَ  [10َّتب]ََّّجههِ }إاَِّنَههِ َّل مبؤ  اعبههو ِكة  َّنههم مههَ َّلِام  هههن  َ خ َّنَههم مههَ َّل
ُِ رِ   لب ِمِ كبعِجل َّألَوَت َّإلكِ{!ة. ؛ أل  َّلظعُو

 
ْعاُت راُساولا اَّللَِّ صالى هللا علياه وسالم يااُقاوُل: القارئ: واعاْن ماْعِقِم ْبِن ياسااٍر رضي هللا عنه  )مااا ِماْن قاالا مسِا

ُ عالاْيِه  ُوُت، واُهوا غااشٌّ ِلراِعيَِّتِه، ِإَلَّ حارَّما اَّللَّ ُوُت يااْوما َيا ُ راِعيَّة ، َيا ِْعيِه اَّللَّ  ُمتاَّفاٌق عالاْيِه.اْْلانَّةا(. عاْبِد ياْسرتا
ٌم!هة  جل اََّ  م!ٌ    كٌ   ل الشيخ: ِم!ِهةا َّإل هِ ،     ِم!هَة َّلوَّشهعة ر ٌم!هةه، إِ هِ َّل هرَت ما! إا هب   َ َ  َك ةا!ٌظ ماهم َ ه

، َ ابههوَ  ِِب ٌَما!ِههةه، َكبههوتب كَهههو َ  َكبههوتب ههرَت ما!إا َّ  َ َ  َمَ هه ا َك هه َب ما!ههإ َّإل{َههُِ، )َ ههِ  ا ِتا     ههِ كبههؤَم ت  رِألشهه  َمههِ ٌّ حمهه َ 
ُب ة ههَ َّإلسههَّلح  َّإل؟َههُِ، فههِلةال  وهه  لاَِماِ!تاههإا(  َّلةاههل  ك؟ههو َب ما!ههإا  ا ههو ا ف!هههِ  مهه  ا َّل !ههِ ا سههِ َيهه  َ ََّتا َّل

  ُ ََ إل!هههِ،    هه َا ِم!تاههإ   ُ لب ٌم!ههةه  ُ كع!ههَح ل ََ  َّشههرتمِه ه  هه   َّلع!هه!حة،  َّلوَّجههَ ماههم َ ههَ َّربمهه هح، وا َّلع ! 
عا ََهِ  ِ َكلِ اِ، اَه اا  َّلع!ه!حة،    َِه ك وَ  س!َِّاهِ،   ُ َيب ،  كه َ  جل  لهب  هِ  ره ه    لهب اهو َّلةاهل  وا

ِشو    ولإب  ََّ    ربا ؟ب   َ َؤ ٌ  َمَ ٌَم!تاإا( َّل ب )ربا ؟ب    َّ   جل   رَِ ِجه ب  ٌم!تاهإا،  َّل َّ     َؤ ٌ  مهَ  )َّإل ِ ب 
ٌم!تاهإا(  ٌم!ههةه َيهَ ما!ههإ َّلع !ههح  هِ   َههَ ب جهه ا  اه ا  !تاههإا   َهؤ ٌ  مههَ  ها ف!مههِ كب!ههاحبهِ  رهه   َ ههَ َّشهرتمِهب ه 

ِِب ٌَما!ِهةه، َكبهوتب كَههو َ  َكبه هرَت ما!إا َّ  َ َ  َمَ ه ا َك ه و ا جل َّلةال ا  هِ،  اهََّ  م!هٌ  مهِ ٌّ، )َ هِ  ا ، َ ابهَو  َُّ لٌََ  اَ َّلَو وتب
ِ طا  ال كعههِا  مهَ َّلههمب  ِب  ااَهإ  ىنعه ُِ َّلهَ  ال أي ه ع؟ِ  ال كَهعم جل َمِ ٌّ لاَِماِ!تاإا(،   ََّ {َِهَإ َّلعامهِ ب ماهم  

ههَ َّألاهه ا  َّأل الَ،  ه  ِم!تههإ لامههِ َّشههرتمِه ه  ا ٌِ  فل{ههإ مههِ ٌّ ل ههَ َّلشهه ههِكتبه   ا جتع!ههَاه   ههِ ؟ههِِ  ه ماهه!ها   َ 
اا!؟ب   ََّنٌهَّ  لعِ  ك و ب  ََ؟ب   َ َ ا  َبوَّ  َ{ه وب ََ  َ عبوَّ  َاك ِ بَّآلكة }َ   َكه َهِ َِّل  .[6]َّلتح

 
ُ عاناْ ااا قاالااْت: قااالا راُساوُل اَّللَِّ صالى هللا علياه وسالم: واعااْن عااِئشاا القارئ: )اللَُّ امَّ مااْن واَلا ِماْن ةا راِضايا اَّللَّ

َ ا، فاشاقَّ عالاْيِه، فااْشُقْق عالاْيِه(.  أاْخرا اُه ُمْسِلٌم. أاْمِر ُأمَِِّت شاياْ
، مام   ةا الشيخ:  ِ ا َّإل  ِقا مام   ةا َّإلشَّل ا حمِم   سهِام ه ما!هإ  شهِاَ ،  اهََّ َمهٌِ    اََّ َل!ٌ  مام َت

ِا َّأل هههةا  ههه!َهِ فشهههِق ماههه!ه  جل  الكتاهههإ  ُ هَ كشهههق  ما!هههإ  -ما!هههإ َّل!هههَّلت  َّلَهههَّل - عهههإ  هههَ   ههه َ  ا ماهههم َ هههَ َ نا
ِا  بِ ههيتا  هه   َ   َ ه َ  َ اِله  ا ِا َّلعمه  )َّلِاهبههِ  َ هه ههَ جههع َهِ، َفَشههِق َماَهه! ها ،  كبعِ اوبهإ لاَمههِ كلهِ ه  كشههق  ما!ههإ، فهِجلزَّ ب  ا  َ ه!ه 
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هَِ ماه!ه    ُ كهرتَ  رهِ  َّلته َّ  ا َّلهيت ف!ههِ إ ه ٌِق  َ ا َ  اهَ   هِ َّىنَهام   ه!َهِ  ُ كب! َ  َ نا فَِ   بق  َمَا! إا(، فعام َ ه
 ما!ه ، ما!إ  ُ كعمَ  ماهم َّلته َّ   َّلهيت ف!ههِ ل!َهٌ ، ل!َهٌ  ماهم َّأل هة،  كَه َ ب جل  لهب َّىنظهِمل َّلهيت كوعابههِ
َب َّإل ههه ِق ماهههم َّأل هههة كتعِ لبهههإب اهههََّ  ، ف؟ههه   {ظهههِ   كتلهههِم ِا  ََّّ هههوقا َّلهههوالت، َّىنظهههِملب َّىنتعا ا هههةب  أل هههوَّ ا  َّأل{وههه

 ََّّ ك .
  َ   ؟َِك  جل َّلَِل 

      ؟َِك  ر  تالقارئ: 
ٌ؟َ  ه َّ َ ؟جِ، إ  اعِ   حمم الشيخ:    ِ  ِ  ه، 
ََ ه إل!ب الب:    ؟َ
 {ع الشيخ: 
 جل  ع  َّألشَاة الب: 
 ه ك!َِ الشيخ:
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 األسَلة:
ُال َُئ إر اُع اا ملُسساٍة أخارى ًتبعاٍة للدَّولاِة 1الس ُت أشياء  بغرِي حاقٍّ ِمان شاررٍة حكوميَّاٍة ف ام ْا َْ : أخ

 وا يف رلتا احلالتاِ  يعوُد للدَّولِة؟على أساِس أنَّ املالا ه
ِمِ!ةا، رِلِ!هه َة اْلاواب:  ٌط َّلِشه ِط   هَ َّىن!هِ ٌى  {ِهَب للهعبإ جل  !ه ََ فههأَّن   إ َّ رع هَت لعاه ب  {ِهَب لهَ لبَِّلَه

ِ َت  شه!اةه جل إك!هِ ا اهََّ َّىنهِ ا ىنَهتح  اإ، إ َّ رع هَت لعاه ب  {ِهب  مام َّىنَتح  ا   َ َّىنَام  فأ{َت رأ{ِهب سه
ٌكِهة إ َّ   َّجهع َّإلََّ َّق  َّىن ُِ  جل  ه َّله َّىناِوهِت  َّأل  َب معه  ِ كعظه ،  ِ ِ إ َّ رع َت لعا ب  ِ{ب َ  لبَِّلَه ََ لَ لبََِّل
تَهإ لاِشهِرةا لهَ لعهٌَََ  َّلِشهِرةب  َ هب إ    ا   هِرة ،  ل؟هَ  مت ه ب  {ِهب لهو  مَّ!ه  ٌَ َب فهِ رع َت لعت  ب  ِ{ب َ  لبَِّلَه

ُبه  َ ؟ وَاههِ فاعهِ   هِ  رِ لبهإ لهَب ُا ا!بهب  اهَ َّأل   ف؟    ِرة  لع َلإب  عهِ لعت  َ ُب َّىن!زَّ{ِ!َة ؟ نِ  ِ، فمِ  َ ت
ِتا. ا ا!بب  َ َّىنَِّلَةا  إ جل َّآلَ  َّإلخا ُ 

 هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
ُال : "َل تااانسا أْن تااادعوا هللاا َل وأ اااتا يف قااارِبكا أْن يقبضااااِن هللاُ 2السااا : ماااا حكاااُم قاااوِل شاااخٍص آلخااارا
"؟  بعداكا

ََ لهإ اْلواب:  ،   هَ  كه ِمهِ  ال م هَّله ، اََّ ال  سَ  لإب  ه ُِ َّىن!هَت جل اََّ رَّلٌ  ال  سَ  لإ جل  ِ    ال م     
ُِ  لع اَهههَة لاحههه  ا ل!ههه ب  ُب ؟ههه " َّلع اَههه!ِ َِ ، خِ َولهههإب "ال لهههع ُاه كههه مو هَ ىنهههَ  هههَِ   هههَ  اههه     لههه    سههه كق  َههه
،  َّن هٌ   ُ  كتعِنهِه، اهََّ رهَّلٌ   َهلٌّ ماهم َ!هِ   ََّت ، فهََّ رَّلٌ   نٌ  لةٌو ال كعَة  لامَها ا   ُا  ة  إ لإل{َِ

َا.مَ { صا َّلع  ا  َّلَ! تا    جل َّل  اك
 هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

ُال ُه مترٌر وعليِه ديوٌن وحلَّْت عليِه الََّراُة، هم ْواُ 3الس َُ ِمن اراتِِه لساداِد ديو ِاِه : شخٌص عندا  األخ
 ويكوُن قد أدَّى الََّراةا الوا بةا عليِه؟

َب اْلواب:  ِطا َّلزِرهَِت، كعهل اهو أيَه ِطب زرَِلإ، إ َّ فعَ   لَب مل ك!ه ال  ها، اََّ  كلهِ  َ َّن!ِ ا َّلٌََِا، ك!
َب َكعَههإ  ههَ زرِلاههإ   اههََّ َ!ههٌِ   نههٌ  ال َيههوزب َّلتِ  َُ ه   مهه ا َّلزِرههَِت، كَهه  ا و؟هه ب ف!ههإ فلههَّله مههَ لََّ! ههإ، شههَحِ

َ ؤَّ ، َّ عوَّ َّ عوَّ َّ عوَّ   َّل
َُ ِمان اراتِاِه لساداِد ديو ِاِه  ُه مترٌر وعليِه ديوٌن وحلَّاْت علياِه الََّرااُة، هام ْاوُا األخا ُال: شخٌص عندا الس

 ويكوُن قد أدَّى الََّراةا الوا بةا عليِه؟
ََِّاِ.الشيخ:   ال  ها،  ِ  
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 هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
ُال  وِ ِه فما ترونا؟: أ  يف بلٍد يعمُم فيِه املشيخُة الرَّمسيَُّة ابحلساِب يف دخوِل ش ِر رمضانا وخر 4الس

َُ ممَ  َّلِعِس ات ع    فأ{َت لٌَع   ، اْلواب:  (إ َّ رِ  )َّلوَِّب كوَ  كوَِّب َّلِعِسب  َّألوحم كوَ  كلح ا  َّلِعِسب
 هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

ُال َاورونا، هم وردا هَا؟5الس  : هم فعال  أنَّ األمواتا يت
َرِب  عههه ب َّىنهههؤل اوَ   اْلاااواب:  َُ كههه ُِ َّأل هههوََّت كات هههو ََرِب   "، رتهههِل "َّلهههِ  ح" كبههه َا َّل ههه! ا ا جل رتهههِلا "َّلهههِ  حا رهههِ 

  ل! ب...،  هب  ما ب.
 السائم: هم وردا يف هَا دليٌم، أحسنا هللاُ إليكم؟

 هب  ما ب. الشيخ:
 هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

 
 
 


