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 بسِم هللِا الّرمحِن الّرحيمِ 
 
 /35-19اآلية / "عارجاملتفسري سورة " -
ُب ماْن اْجتاازا ِف ب الاٍد ف ات ازا منتقى األخبار؛  - ٌة ف اْلُيِتمَّ َبا  وَّجا ِفيِه أاْو لاُه ِفيِه زاْوجا
ِق  ؛بلوغ املرام - ِْهيِب ِمْن ماسااِوِئ اأْلاْخَلا ُب الَّتَّ  َبا
ِة، وااِِلْستِ  تعظيم قدر الصَلة؛ - ُ ِعبااداُه أاْن ي اْفزاُعوا ِإَلا الصََّلا ِة عالاى ُكلِّ أاْمرِِهْم ِمْن أاْمِر واأامارا اَّللَّ عااناةا َِبلصََّلا

 ُدنْ يااُهْم واآِخراِِتِمْ 
 فتاوى -

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

 )تفسري الشيخ الرباك(
 القارئ: أعوُذ َبهلل من الشيطاِن الرجيِم:

ْنسا    انا  َا هاُلوع     ا )}ِإنَّ اْْلِ ( ِإِلَّ 21( واِإذاا ماسَّ    ُه اْرا    رْيُ ماُنوع     ا )20( ِإذاا ماسَّ    ُه الشَّ    ًر جاُزوع     ا )19ُخِل    
ِِتِْم دااِ)ُم  ونا )22اْلُمصا  لِّ ا ) ِا  َلا َل ماْعلُ  وٌم )23( الَّ  ِيينا ُه  ْم عالا  ى  ِْم حا   ( لِلسَّ  اِ)ِل 24( واالَّ  ِيينا ِف أاْم  وااِْ
يِن )( 25وااْلماْح ُروِم ) ِ  ْم ُمْش  ِفُقونا )26واالَّ  ِيينا ُيصا  دُِّقونا بِي ا ْوِم ال  دِّ اِب رامِّ ( ِإنَّ 27( واالَّ  ِيينا ُه  ْم ِم ْن عا  يا

ُا  رْيُ ما  ْ)ُموٍن ) ِ  ْم  َِْم حا  اِفُظونا )28عا  ياابا رامِّ َِ  ْم أاْو ما  ا مالا ا  ْ  29( واالَّ  ِيينا ُه  ْم ِلُف  ُروِج ( ِإِلَّ عالا  ى أاْزوااِج
ُارْيُ ماُلوِم ا ) أاْْيااُُنُمْ  ُْم  َا ُه ُم اْلعا اُدونا )30فاِإُنَّ  ِ َا فا)ُولِا ِِتِْم 31( فاماِن ابْ ت اغاى وارااءا ذالِ  ( واالَّ ِيينا ُه ْم أِلاما اها

ِدِهْم رااُعونا ) َْ ادااِِتِْم قا اِ)ُمونا )32واعا َا ِِتِْم ُفا اِفظُ 33( واالَِّيينا ُه ْم ِبشا  ِا َلا ( 34ونا )( واالَّ ِيينا ُه ْم عالا ى 
َا ِف جانَّاٍت ُمْ راُمونا{   [35-19]املعارج:ُأولاِِ

 إىل هنا، ال إله إال هللا.  الشيخ:
ااا َّا   َُ َهَقخيرب اااا  نااا  ُبااااىل رباااإل ساااا جقبِاااَع ربَماااه اْلنساااانق لسقبِاااَ  ربَماااه ِساااإل  َّااا  ال ااا    السَّ َِااا ِق نإَسااااَن  }ِإنَّ اْلإِ

َُ َهَقخيرب ااا   َِاا ِق اا19لالضاا َّا  } اا ج  (  ِإَذا َسسَّ ااهق الشَّ اا ج َسوقلرب ااا  هااتا رياللقسااِه لهخيلِااها }َهَقخيرب ااا ، }ِإَذا َسسَّ هق الشَّ
ااااه اوااااه لالنبلاااا  لألَ} ااااااا  ش ااااخي َسنَااااخينع  ماااا ع،  ااااا  هللاا}ِإالَّ  سااااإل ساااا ٍر أل شهااااٍ  أل  اااامََّّ َسااااولنع، لإن سسَّ

( الَّااِتَإَل هقاامإ رَبََااا َبااَمِ ِمإ 22َ اانَِيَ{  الإلقَ اانَِيَ{  إىل رِاا  سااا لبااَق م عااه شااذلم ربَااا ِاام  ذلاا  }ِإالَّ الإلق 
َ اااا اَل  اااَ ِ إ رَبََماإ ل َّاااَمَِّ َلابإ ِْ ََاااَ   َدائِلقاااخيَن ، }رَبََاااا َباااَمِ ِمإ َدائِلقاااخيَن  اااااشرخيَن ربَم اااا، بااااع لن }َلأإسقااا إ َأهإ

أَلقَ  رِزإ  ا    مإ َدائِلقخيَن ( الَِّتَإَل هقمإ رَبََا َبَم ِِ 22}ِإالَّ الإلقَ نَِيَ{   [132]جهاَنسإ
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َقاااخي ع   ٌُ َسبإ اااا ََ اااخَياحِِمإ  ااا قلِ   إذ ا هقاااام رباعاااملَن ُّ بااااائِلخين سق اااَجخين سقااااَ دجلن 24}َلالَّاااِتَإَل ِ  أَسإ اااااِئِ  َلالإَلوإ ( لَِسَّ
نقهااخين ااااا ، لرياااه ا سااا ََهاا ِنق هللا عااَ{ ال اامَّ لاْلنقاااف لال اامَّ لالورياااَّ، ش ااتا ِسااإل هااتا النااخيِن  لقاا ائِ  هللِا َل

َقااااخي ع   لهنااااا  اااا ا [3]األنقااااا ا }الَّاااِتَإَل َقِهملقااااخيَن ال َّااااَمََّ َلَِّْااااا َرَز اإنَااااهقمإ َاقنإِقهقااااخيَن  ٌُ َسبإ اااا ََ ااااخَياحِِمإ  }َلالَّااااِتَإَل ِ  أَسإ
ااِئِ   الاتل َساأ ق النااَب َل َاهق َاسلَاهق  ا قلِ   }لَِسَّ ااِئِ  َلالإَلوإ ، شالورياَّق شَ ض ع سقهمَّرَّ سبَخيسا ع }لَِسَّ سق لرع
نقهاخيَن لن جاخيَن  اَبِ  ش ام َل ام خيَن َل سأ ق َساإل َب ماِه، لرياتل  اما ل ق الاتل هاخي شهاهع اا ل ع ِساإل الا زِف لالسَّ َل

اا قلِ   السااائَ  لاماا لَ  ْلب ااا  }لَِ اااِئِ  َلالإَلوإ َإِل  لهااخي َااخي ق ا ااوا ، َ سنااخين 25سَّ ِ  الاامنِي ( َلالَّااِتَإَل َقَ اامنِي قخيَن عِمَاااخيإ
 ُِّْ لالمخي  اآلِ .

ا ِامإ سقشإ ِقهقخيَن  ِائقخيَن، ناشخيَن رباتاب هللا }َلالَّاِتَإَل هقامإ ِساإلإ رَباَتاِب َرّبني ِقهقخيَن }َلالَِّتَإَل هقمإ ِسإلإ رَبَتاِب َرّبنيِمإ سقشإ
ِاامإ  (27  ق َسااأإسقخيٍن  رباتابق هللِا  اامَمع، لال َقاا َسإلق أنإ وا َّ ِ َااإلإ هاخي لَااه أها ع }ِإنَّ رَبااَتاَب َرّبني ِاامإ َراهإ  ِإنَّ رَباَتاَب َرّبني

ق َسأإسقخيٍن .  َرهإ
م مث ذريا  ِسااإل باقامِل اا اانَِي{ الاامائلَ{ ربَاا باامِ م }الَّاِتَإَل هقاامإ رَبََااا َباَمِ ِمإ َدائِلقااخيَن ، ساإل بااقا ما ألاا

ناخيَن أَاما   كنِي اِشرقخيَن  َاشرخيَن حا ربإل النَّرِ  شَا قم َسرتقلَلا لال ُيق ََ َاشرخيَن لق لِس م ا }َلالَِّتَإَل هقمإ لِقق قلِسِ مإ 
ااِشرقخيَن   ََ َّا َ ََّ  هللا ِسإل الوان لسائِ  القاخياَ  }لِققا قلِسِ مإ  ( ِإالَّ 29ِسإل النر  إلم ا لهم َاشرخيَن حا ريتل  

ََهق هللاق ِسإل االسالللاِن ْلَقا ِ:ا الولسا ق أل ِسَإا ق الملاِ{ رَبََا أَزإ  َالققمإ  ش تا هخي التل أْ َلاِسِ مإ أَلإ َسا َسَََكتإ أُيإ
ق َسَقاخيِسَ{   ذلا    ُبااج   ق َسَقخيِسَ{  َراهإ َالققمإ شَِذلَّقمإ َرهإ ََ لاللَّللجا}ِإالَّ رَبََا أَزإَلاِسِ مإ أَلإ َسا َسَََكتإ أُيإ ِع  اا أْ

ق َسَقاخيِسَ{  لكاإل َساإل اعلواا ساخيف ذلا  ش ام اابلامل الباادل  املِد هللا  هللاق ال لخيَ  ربَم م   ذل  }شَِذلَّقمإ َراهإ
ق َسَقخيِسَ{   َالققمإ شَِذلَّقمإ َرهإ ا جَاَه، ( َشَلإِل اعاإلَاوَاا  أل30ش خي سَخي ع ستسخي ع }ِإالَّ رَبََا أَزإَلاِسِ مإ أَلإ َسا َسَََكتإ أُيإ

 َشَلإِل جَه ره ذل ، }َشَلإِل اعاإلَاَوا َلرَاَ  َذِلَ  شَأقللَِئَ  هقمق الإَبادقلَن .
ااِمِهمإ رَاربقاااخيَن  َق اربخيلاااا شموقراااخين أساااانِ م لال نخينخيَلاااا عااا  هااام َااا دجلن   ااا  هللاا }َلالَّاااِتَإَل هقااامإ أِلََساااااَنِ ِمإ َلرَب إ

 اَ ق األساانمِل َكخينق حبقِر ا لأدائِ ا، لضمج ذل ا اومان .األساانمِل، ش رباَلق ا حبقِر ا لأدائِ ا، ررب
}َلالَّااِتَإَل هقاامإ ِعَشااَ اَداِ ِمإ  َااائِلقخيَن   َااائِلقخيَن ّبااا، سقاا دجلنق لَشاا ادامل،  َااائِلقخيَن حبهخيِ  ااا، لأربراامق ذلاا ا  اا ادَّق 

مااِم، ش ااام َهخيسااخيَن ّباااته الشااا ادَِّ الاا  هااا  أربراامق الشااا ااا دجلَن ا ااُ، الشااا ادَّق ُِّ ْللخَي  ادامِل، َهخيسااخيَن ّباااا َل
َ دجللاا، إذا دقربقاخيا  -حبهاخيِف الببااد-َهَّ ا لَق منِي خيلا أب خياِحم لأشباِحم، لرياتل  الشا ادامل الاالقلبنَِيه  ْ هاخيِف 

 ائِلقخيَن .}َلالَِّتَإَل هقمإ ِعَشَ اَداِ ِمإ  َ  [282]البه َّاإلم ا أدَّلإَها}َلاَل ََيإَب الشجَ َما ق ِإَذا َسا دقربقخيا  
َاااِشرقخيَن  شااأول ربَاام م   ألِ  هااته ال ااقامِل ْلاامَّلا  ربَااا ال اامَّ، ل  رِ هااا  }َلالَّااِتَإَل هقاامإ رَبََااا َبااَمِ ِمإ وق
َإل، رِبرَااِم  اأِن ال اامَّ   اْلساام ،  أوال ربَاامِ م ْماشرااِ  ربَم اا، شاام َّ ذلاا  ربَاا رِبرَااِم  ااأِن ال َّامَِّ   الاامنِي
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ااِ  هات ائل{ ربَم ااا الاالقواشر{ ربَم ااا شبامأَ ّباا   ِذريإ اَه أن الاالقهمل{ لَ اامَّ الامَّ الَم ّبااا، لال َر ه ال ااقامِل ِل
قو َّسامل، شذنَّ ال مََّ ُن ا ربإل القوشا  لالالقنك . 

 هم أه ع لَهما  عسائ  األربلا  ال ا   ُل ك اا
َ سقااخيَن  هااته ربااا بلق ما  َ سقااخيَن  عك اساا  هللا،  ااا مث ِلَل ااا ّبااتا الخيربماام }أقللَئِااَ  ِ  َسنَّااامٍل سقكإ }ِ  َسنَّااامٍل سقكإ

َ سقااخيَن  نسااأ ق هللا سااإل شضااَه، الَ اامَّ اسااَ  عنااا ساابمَ  اااا سنَ{  أرباامَّ حاام شم ااا ِسااإل النباامِم ااهاامم }ِ  َسنَّااامٍل سقكإ
 المائل{ ربَا بمِ م الالقواشرَ{ ربَم ا. 

 
 )تفسري السعدي(:

م ُد هلِل ربِّ الع الام ، والص َلُة والسَّ َلُم عل ى نبيِّن ا ومَّ ٍد وعل ى آلِ ه القارئ: بسِم هللِا الرمحِن الرحيِم، احل
ِف تفس  رِي ق  وِ  هللِا تع  اَل: }ِإنَّ  -رمح  ه هللا تع  اَل-ق  ا ا الش  يُخ عب  د ال  رمحن السَّ  عدي ِو  حبه أنيع   . 

َا هاُلوع ا{ اآلايت  .اْلْنساانا ُخِل
ْنسااِن ِمْن حاْيثُ  ُف ِلْْلِ ِْ ا اْلوا ُف طاِبيعاِتِه أانَُّه هاُلوٌع.  واهايا ِْ  ُهوا وا

ِا  اباُه ف اْق  ٌر أاْو ما  راٌ ، أاْو ذاها  ابُ  ْْالُ  وعا ِبقاْولِ  ِه: }ِإذاا ماسَّ  ُه الشَّ  ًر جاُزوع   ا{ ف اياْأ  زاُع ِإْن أا واْبُ  وٍب لا  ُه،  وافاسَّ  را ا
َا الصَّ  ُ. ِمْن مااٍ  أاْو أاْهٍل أاْو والاٍد، واِلا ُيْست اْعماُل ِف ذاِل  رْبُ واالرِّضاا ِباا قاضاى اَّللَّ

ُ، واِلا ياْش  ُ ُر اَّللَّا عالا  ى نِعاِم  ِه وابِ  ّرِِه، ف ا  ُه اَّللَّ َا َُ ِ َّ  ا آ ياْأ  زاُع ِف الضَّ  رَّاِء، }واِإذاا ماسَّ  ُه اْرا  رْيُ ماُنوع   ا{ فا  َلا يُ ْنِف  
ْناُع ِف السَّرَّاِء.   واْيا

َُُم اْرا رْيُ را  اُروا اَّللَّا،  ُْم ِإذاا ماسَّ  ِِ فا ِإُنَّ ِا ا َا اأْلاْو ُِوِف ا بِِتْل ُ، }ِإِل اْلُمصالِّ ا{ اْلماْو ُُم اَّللَّ ْا واأانْ فاُق وا ِ َّ ا خا وَّ
ُوا وااْحتاساُبوا.  ِاربا َُُم الشًَّر   واِإذاا ماسَّ

َا    ا ِف أاْوقااِِتا    ا ِبُش    ُرو  اِوُمونا عالاي ْ ِا    َلِِتِْم دااِ)ُم    ونا{ أاْي: ُم    دا ْم: }الَّ    ِيينا ُه    ْم عالا    ى  َِ ِْ    ِف ا واق اْولُ    ُه ِف وا َا ِط
ِِتاا.   واُم امَِّلا
ِقٍص. والاْيُسوا كا  ا عالاى واْجٍه ها َا ا واقْ ت ا ُدونا واْقٍ ، أاْو ي اْفعاُل َا ا، أاْو ي اْفعاُل َا  ماْن ِلا ي اْفعاُل

ِاداقاٍة  َل ماْعُلوٌم ِمْن زاكااٍة وا ِْم{ حا  }واالَِّيينا ِف أاْموااِْ
ُه  وا اْلِمْس   ِ  ُ   الَّ  ِيي ِلا ياْس   )اُ  النَّ  ا ا ف ايُ ْعطُ   وُه، واِلا }لِلسَّ  اِ)ِل{ الَّ  ِيي ي ات اعا   رَُّ  لِلًس  اااِ  }وااْلماْح   ُروِم{ وا

 ي اْفطاُن لاُه ف اي اتاصادَُّق عالاْيِه. 
ُ بِ  ِه، واأاْخ  ربااْت بِ  ِه ُرُس  ُلُه، ِم  نا  يِن{ أاْي: يُ ْاِمنُ  ونا ِبا  ا أاْخ  رباا اَّللَّ اْْلا  زااِء وااْلب اْع  ِث، }واالَّ  ِيينا ُيصا  دُِّقونا بِي ا  ْوِم ال  دِّ

يِن يُ ْل  زُِم ِمْن  ُه التَّْص  دِ واي ات اي اقَّنُ  ونا  َُ بِي ا  ْوِم ال  دِّ ا، واالتَّْص  ِدي َا ْاا  ا سا  ْعي ا َا ف اياْس  تاِعًدونا ِلْرِخ  راِة، واياْس  عاْونا  َا ذالِ   ي
 َِبلًرُسِل، واِباا جااُءوا ِبِه ِمنا اْلُ ُتِب. 
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َا ُكلَّ ماا يُ قارِّمُُ  ِل اِب رامِِّْم ُمْشِفُقونا{ أاْي: خاا)ُِفونا واِجُلونا، ف اياَّْتُُكونا ِليا  ْم }واالَِّيينا ُهْم ِمْن عايا
َإل ِسإل مث اُِها اوخي ق سإل ربتاب هللا، شم نا ق ربتاَب هللا إال َساإل الشيخ:  هته مث َّق هته مث َّق اْلُياِن عمخيِ  المنِي

َإِل  رساااإَل أبن لرا َ  ِ  الااامنِي ه عباااوع لنشاااخيرع لساااوا ع، لحاااتا  َااااَ َن عااا{ األساااَ َإإل لأُباااَع هاااتا }َلالَّاااِتَإَل َقَ ااامنِي قخيَن عِمَااااخيإ
همِن م ْاباِد لالببِو لالنجشخيِر لا واِ . ِقهقخيَن  لكلاِ  إُياِلم َل  }َلالَِّتَإَل هقمإ ِسإلإ رَبَتاِب َرّبنيِمإ سقشإ

 
َا كُ  ِل .القارئ: ف اياَّْتُُكونا ِليا اِب اَّللَِّ  لَّ ماا يُ قارُِّمُْم ِمْن عايا

ُر.  اُب الَِّيي ُُيْشاى واُفْيا ُارْيُ ماْ)ُموٍن{ أاْي: ُهوا اْلعايا  }ِإنَّ عاياابا رامِِّْم 
َِْم حا اِفُظونا فا َلا ياطا )ُونا ِما ا واطْ )  ُوارَّم  ا، ِم ْن ِز ا أاْو لِ وااٍ ، أاْو واْ ءٍ   ِف ُدبُ ٍر، أاْو حا ْيٍ،، واالَِّيينا ُهْم ِلُفُروِج

، واياَّْتُُك   ونا  َا ُ   وُز لا   ُه ذالِ    ا ِ َّ   ْن ِلا كا َا َا   ا واماسِّ    ، وافاْفاُظوُناا   ا أاْيض    ا ِم   نا النَّظا   ِر ِإلاي ْ َا أاْيض    ا واسا   اِ)لا واَناْ   ِو ذالِ   
اِعياِة ِلِفْعِل اْلفااِحشاِة.  اْلُمحارَّمااِت الدَّ

ْم أْو ماا  َِ  مالا اْ  أاْْيااُُنُْم{}ِإِل عالاى أاْزوااِج
قإظق الق لِ: ََسلَو ق َُ َك ري َّ سا َق دنِيل إىل ِضمنِي ذل  ِسإل النراِ  ا ا ا  لالَّلاِا ا ا اِ  لالكامِ  الشيخ:  َِ َبينا 

اظق القا ِ: و ا ق عارتِك القاخياَِ  ل  عارتِك ا  ا ، ري ج سا َق دنِيل إىل القاَشِ  شذنَّه جيلنبقاه اا سناخين االَّهاخين ُّ، َشِوقإ
 لسائَِ ا ااه نيِع  إلم ا.

 
ُا   رْيُ مالُ   وِم ا{ ِف وا  ُْم  ُِتُْم }فا   ِإُنَّ َِ   ْم أْو ما   ا مالا ا   ْ  أاْْيا   اُُنُْم{ أاْي: سا   رايَّ َِنَّ ِف الق   ارئ: }ِإِل عالا   ى أاْزوااِج طْ   ِِ

 اْلماحالِّ الَِّيي ُهوا وااًل احْلاْرِث. 
ُا  { أاْي:  َا َا ُه ُم اْلعا اُدونا{ أاِي: اْلُمتاأا اِوزُونا ما ا }فاما ِن ابْ ت اغا ى وارااءا ذالِ   ِ َا اْلياِم ِ ، }فا)ُولِا رْيا الزَّْوجا ِة واِمْل 

ُا  رْيا  ْوُِنا  ا  عا  ِة، ِل ا ِِ اْلُمت ْ ْ  ِرِت ِن ا  ا ِا ُ، وادالَّ  ْ  ها  ِيِه اآْليا  ُة عالا  ى  ُ ِإَلا ما  ا حا  رَّما اَّللَّ زاْوجا  ٍة ماْقُص  وداٍة، واِلا أاحا  لَّ اَّللَّ
 َِ ٍ .  ِمْل  ْيِا

ا  َا ُدونا عالاى أادااِ) َِ ْااا، حااِفُظونا ُُمْتا ِدِهْم رااُعونا{ أاْي: ُمرااُعونا  َْ ِِتِْم واعا  }واالَِّيينا ُهْم ألامااها
، شلواا  ق الش  يخ:  َق نيَِسااتإ َّااتإ عباام ذلااَ  ل ََ هااته اآلَاا    السااخيرَِّ ااكمااِ ، لريااتلَ    سااخيرَّ اا سنااخين، لاالباا ق 

  ْلسنِ  ال وموِ .االبِ  سبَخي ع 
 

ا را اِمٌل ِْلاِمي ِع اأْلاما  َا ا وااْلوافا اِء ِما ا، واها يا ُدونا عالا ى أادااِ) َِ ْااا، حااِفُظونا ُُمْتا ِت الَّ ِي القارئ: أْي: ُمرااُعونا  اها
َا  ّرِيَِّة الَِّي ِلا ياطَِّلُع عالاي ْ َِ باْ ا اْلعاْبِد واباْ ا رابِِّه، كاالتَّ االِيِف السِّ ُت الَِّي باْ ا اْلعاْب ِد وابا ْ ا اْراْل  ُ، وااأْلامااها ا ِإِلَّ اَّللَّ
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َْ  ِد الَّ  يِ  َْ  ِد الَّ  ِيي عااها  دا عالاْي  ِه اَّللَّا، وااْلعا َْ  ُد را  اِمٌل لِْلعا َا اْلعا ِل َا ِف اأْلاْم  وااِ  وااأْلاْس  رااِر، واكا  يا ي عااها  دا اْراْل  
دا ُيْس)ا  َْ  ُ  عاْنُه اْلعاْبُد، هاْل قااما ِبِه واوافَّاُه، أاْم رافاضاُه واخااناُه ف الاْم ي اُقْم ِبِه؟عالاْيِه، فاِإنَّ اْلعا

داٍة واِلا  ُا رْيِ زايا ُدونا ِإِلَّ ِباا ي اْعلاُمونا ُه، ِم ْن  َا ادااِِتِْم قااِ)ُمونا{ أاْي: ِلا ياْش َا ن اْق ٍص واِلا ِكْتما اٍن، }واالَِّيينا ُهْم ِبشا
. واِلا ُفااِب  ا واْجها اَّللَِّ َا ُه، واياُ وُن اْلقاْصُد ِبِِقااماِت ِاِديق ا واَناْوا ا قارِيب ا واِلا  َا   ِفي

 : {قا  ا ا ت اعا  اَلا اداةا َّلِلَِّ َا اءا َّلِلَِّ [ 2]الط  َلق: }واأاِقيُم  وا الشَّ   َادا َا  ا الَّ  ِيينا آمانُ  وا ُكونُ  وا ق ا  وَّاِم ا َِبْلِقْس  ِ  ُر   }ايا أايً 
ْيِن وااألاقْ راِب ا{والاْو عالاى أا   [135]النساء: نْ ُفِسُ ْم أاِو اْلوااِلدا

ا عالاى أاْكماِل اْلُوُجوِه.  َا اواماِة عالاي ْ ِاَلِِتِْم ُفااِفُظونا{ َِبْلُمدا  }واالَِّيينا ُهْم عالاى 
َا الصِّ  فااِت }ِف جانَّ  اٍت ُمْ راُم  ونا{ أاْي: قا  دْ  ُِ  وُفونا بِِتْل   ْو { أاِي: اْلما َا   ِ ُ  ْم ِم  نا اْل ارااما  ِة  }ُأولِا ْا  ُ ِا  لا اَّللَّ أاْو

ا خااِلُدونا.  َا يِه اأْلانْ ُفُس، وات الاًي اأْلاْعُ ُ، واُهْم ِفي َِ  واالنَِّعيِم اْلُمِقيِم ماا تاْشتا
اِملا    ِة، وااأْلا  ِِ اْل ا ِا    ا ِا    فا أاْه    لا السَّ    عااداِة وااْرا    رْيِ ِما    ِيِه اأْلاْو ا: أانَّ اَّللَّا وا ِِ    ُل ها    يا ا ِق ال     مارضياِة واحا ْخ    َلا

ا، وااأْلاْعمااِ  اْلقاْلِبيَِّة، كاخا  َا اواماِة عالاي ْ ِة وااْلُمدا نِيَِّة، كاالصََّلا اِعيا ِة ِلُ  لِّ اْلفااِضلاِة، ِمنا اْلِعباادااِت اْلبادا ْشياِة اَّللَِّ الدَّ
الِيَّ   ِة، وااْلعاقاا)ِ   ِد النَّاِفعا   ِة، وااأْلا  ْلِق   ِه أاْحسا   نا خا   رْيٍ، وااْلِعبا   ادااِت اْلما ، واُمعاامالا   ِة خا ِق اْلفااِض   لاِة، واُمعاامالا   ِة اَّللَِّ ْخ   َلا

ِِتِْم، وااْلِعفَِّة التَّامَِّة ِبِْفِظ اْلُفُروِج عامَّا يا ْ  ْم واأامااها َِ ْم واِحْفِظ ُحُقوِق َِ . ُمعاامالاٍة ِمْن ِإْنصااِف ُ ت اعااَلا  راُه اَّللَّ
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 )املنتقى(:
 -رمحه هللا تع اَل–هللِا الرمحِن الرحيِم، قا  اْلماُم ُمُد الدِّين عبُد السَلم ابن تيميةا احلراين القارئ: بسِم 

 ِف كتابه: "املنتقى ِف األح ام الشرعية ِمن كَلم خري الربية ِلَّى هللا عليه وسلَّما":
 بَّا هللا ربَمه لسَّمَ  الشيخ:

ُب ماْن اْجتاازا ِف ب الاٍد ف ات ازا   وَّجا ِفيِه أاْو لاُه ِفيِه زاْوجاٌة ف اْليُِتمَّ القارئ: َبا
َلاَز" َبين س َّ عبَاٍم للَاه شم اا زلسا ع، الشيخ:  ال إله إال هللا، هته ُ مج ع لاضو ق ااه خيِد، سه خيدقها أن "َسإلإ اسإ

ولَ: شم ا شذنَّه َقلمج؛ ألناه باار   َكاِم ااهامِم؛ ألنَّ األهاَ  لاللَّأهجا  ِسا إل  اأِن ااهامِم، هكاتا ذرياَ  أل س َّ عبٍَم ُل
اا لنيِا،، لهااتا ا كاامق َلخي َّاا،ق ربَااا بااوِ  الااملمِ  ربَااا ذلاا ، هااتا ا كاام َلخي َّاا،ق ربَااا بااوِ  الااملم ، للاامَا  
ريتل  َسإل له عمتع َْخيكع ريلا َهخي ق عب  الناب، إذا س َّ عبٍَم لَله شم ا عمتع ال أُا إىل عٍَم لا رتف شم ا عمل اا 

 الناب َهخي ق أنه َ هق   َكِم ااهمِم، للمَا هتا عراه . لسَ  شم ا عمل ا، عب ق 
 

: ايا أاي ً  ِا لَّى ِبِ ب  أاْربا عا راكاعا اٍت فا )اْن ارا النَّ اُ  عالاْي ِه، ف اقا ا ا َا ا النَّ اُ  إيّنِ القارئ: عا ْن ُعْْما انا بْ ِن عافَّ انا أانَّ ُه 
ْع   ُ عالاْي  ِه واسا  لَّما -  راُس  و ا اَّللَِّ َتااهَّْل  ُ  ِبا َّ  ةا ُمْن  ُي قا  ِدْمُ ، واِإيّنِ  ِا )ما  ْن َتااهَّ  لا ِف ب الا  ٍد  ي اُق  وُ : -ِا  لَّى اَّللَّ

ةا اْلُمِقيِم( ِاَلا  راوااُه أامْحاُد. ف اْلُيصالِّ 
ااا َاا َّ أ َّ الش  يخ:  هااتا باَ وع للاضااوع المَّاللاا ، هااتا بااَ وع، ربالااانق رضااَ  هللا ربنااه اوَمقاا  ال ا اام الاالااو َللَّ
ِ ل، شأنكَ  ربَمه عب ق ال واع  لاسلنك لا ذلا ؛ ألنَّ ال ساخي  باَّا هللا ربَماه لساََّم لأْ عكا  لربلا   ال مََّ 

اِ  الاخيدان مل َاو إ َه ا   ريَج م مل َقللجخيا ع  رياانخيا ََه ا لَن ريلاا ُهامَّ  أن رساخي  هللا باَّا هللا ربَماه لساََّم   َدَّ
 ا ق  كاَ ،   إ اسلِاه  كا  أرعباِ  أيف ، ل  سال، ل  ااشاارب ،  سنت ِ َ: ساإل اامَنا  َاج رساع إلم اا، شكااَن َه

ممٍل سن اا هاتا، سن اا أناه اربلاتَر أبنَّاه  هَّاَ   ، شَلَّا ريان ربالان أ َّ ال مََّ لاربلاتَر الناابق ربناه علاأَل ريان َه  ق
ااا عَاااَع اعاااإَل سساابخيٍد أنَّ ربالاااان أ َّ اساارتسَع لربااامَّ ذلااا  س اامب ع؛ اااال،ع حااامل  لذريااَ  ا ااامَو، َلَللَّ ٌق ألنَّاااه شباا ع 

ََدَِّ  الخيدان لأيب عك  لربل ، لسع ذل  أ َّ سَبه، اعإلق سسابخيٍد  ال سخيِ  بَّا هللا ربَمه لسََّم التل رياَن سنه   
اِل،إ ل ا ا "اوم   ٌ "، رضَ  هللا ربنه. نبم انل ا الباب؟  سع اسلنكارِه لتل  أ َّ لمل نق

 نبم القارئ:
 ا  أ الشَ الشيخ: 
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ِقًي واأاعالَُّه َِبِِلْنِقطا اِع، واِف إْس نااِده ِعْ رِما ُة  َا بْ ُن إبْ  رااِهيما القارئ: قا  رمحه هللا: احْلاِديُث أاْخراجاُه أاْيض ا، اْلب اي ْ
ْي  ِدًي، قا   ِق  ًي، واأاْخراجا  ُه أاْيض   ا عاْب  ُد اَّللَِّ بْ  ُن ال  ًزبارْيِ احْلُما َا ُه  وا ضا  ِعيٌف كاما  ا قا  ا ا اْلب اي ْ ْْا  ْدِي: قا  ا ا أابُ  و وا ا ا ِف ا

 اْلربااكااِت ْبُن ت اْيِميَّةا 
 اعإلق الهمم َبينالشيخ: 

ِرُيه واَلاْ ياْطعان ِفيِه،القارئ: واْيُِْ ن اْلُمطاالاباة ِبساباِب الضَّْعِف،  َا  فاِإنَّ اْلُبخااِريَّ ذاكارا ِعْ رِماةا اْلماْيُكور ِف 
قاِط ع، واِف رُواا ؛ أِلانَّ  ُه ُمن ْ َّ ا حا ِديٌث ِلا ياِص  : ها  يا َِ ِِ وااْلماْأ  ُروِح ا. قا ا ا ِف اْلفا ْت ت ه ما  ْن ِلا واعااداتُ ه ِذْك ر اْْلُ ْر

ّّ بِ ِه، واي ا ُرّدُه ق ا ْو   ، فا دا َّ  واِلا جا ا)ِز أانْ ُع ْرواةا: إنَّ عااِ)شا ةا َتااوَّلا ْ  ما ا َتااوَّ ا ُعْْما اُن، ُفْ تا ِْ َل  َتهَّ لا عااِ)شا ُة أا
َا  را أانَّ  ُه ْيُِْ   ن أاْن يا  :  َّ َّا ، قا  ا ا َا اْرا  ربا ْه  ِن ذالِ   ُ   ون ُم  رااُد ُع  ْرواةا ِبقاْولِ  ِه: َتااوَّلا  ْ  كاما  ا َتااوَّ ا ُعْْما  اُن، عالا  ى وا

ااد َتاِْويلَماا، وايُ قاوِّيِه أانَّ اأْلاْسباابا اْخت الافاْ  ِف  ْْتاام بِتاْ)ِويٍل، ِلا اِِّ ْْماانا ِف اْْلِ   َتاِْويل ُعْْماانا التَّْشِبيه ِبُع
االشيخ:  َِاِه، شالبَلاا ق ٌلَقاخيَن   رببارَّع سا ه  جبممَّ ّباتِه ال ني هخَي اا أنَّ البَلااَ  اِلَققاخيا   سابِه  َل مو ، َل

َِِها ه إ ريان لاِلا ذقرِيَ  ِسإل اللأهجِ ، أل ألسباٍب أِ ف ذري لها؟  سبِه  َل
ِِ َتاْ  اث اراْت، ِبَِلا  ِويل عااِ)شاةا.القارئ: وايُ قاوِّيِه أانَّ اأْلاْسباابا اْخت الافاْ  ِف َتاِْويل ُعْْماانا ف اتا ا

ذاا اْحتاًأ وا واقاْد أاْخراجا اْبُن جارِي ٍر ِف ت اْفِس ري ُس وراة النِّسا اِء: "أانَّ عااِ)شا ةا كاانا ْ  ُتصا لِّي ِف السَّ فاِر أاْرب اع  ا"، فا إِ 
ُ عالاْيِه واسالَّما كاانا ِف ُحُروٍب واكاانا ُياا  ِالَّى اَّللَّ ا ت اُقوُ : إنَّ النَِّبَّ  َا ْل َتاااُفونا أانْ ُتْم؟عالاي ْ َا ُِ ف ا  ا

لِااَنكقمق الَّاااِتَإَل رَيَقاا قلا  الش  يخ:  ااالقمإ َأنإ ََاقإ قإ ِِ ااا  للَّاااتإ  خيلااه ُباااىلا }ِإنإ  َرإِر َبااين هاااتا ألَّ }َلِإَذا َضاااَ عاإلقمإ ِ  األإ
لِاااَنكقمق  ااالقمإ َأنإ ََاقإ قإ ِِ َع َأنإ َُاهإ قااا قلا ِساااإَل ال َّاااَمَِّ ِإنإ  ل ااام سقاااِئَ   [101]النساااا ا الَّاااِتَإَل رَيَقااا قلا شَاََااامإَا رَبََااامإكقمإ سقنَاااا

 باام  ع ََُ اامََّف هللاق ّبااا ربَاامكقمإ شااا بَقخيا َبااَمَ َ  ال سااخي ق ربَمااه ال اامَّ لالساام  ربااإل ذلاا  رَبااإل هااتا الهماام شهااا ا 
 رعنيكقم(.

 
مُ -إَّنَّا   ا أاْتاَّ   ْ  ِف سا   فاِرهاا إَلا اْلباْص   راِة ِلِقتا   اِ  عاِل   يٍّ الق   ارئ: واِقي   لا ِف َتاِْوي   ِل عااِ)شا   ةا: إُنَّا   ا  ، -عالاْي   ِه السَّ   َلا

 وااْلقاْصر ِعْندهاا إَّنَّاا ياُ ون ِف سافار طااعاة. 
ِن، ِلا ِسيَّماا الَّاين. ِطَلا ِن َبا اِن اْلقاْوِلا  قاا ا ِف اْلفاْتَ: واهايا

ُقو  ِف ساباِب إ : وااْلمان ْ ْْتااِم ُعْْماانا أانَُّه كاانا ي اراى اْلقاْصر ُُمْتاصًّا ِبا ْن كا انا رااِخصا ا سا ا)ِراا، واأامَّ ا ما ْن أاقا اما قاا ا
 ِف ما اان أاثْ نااءا سافارِِه ف الاُه ُحْ م اْلُمِقيم ف ايُِتّم. 



يخ عبدالّرحمن بن ناصر البّراك  هـ 1440
ّ

 مؤسسة وقف الش

 

 8 العلميةاللجنة |  إعداد

 

نا  ا ُمعااِويا  ُة وااحْلُأَّ  ة ِفي  ِه ما  ا راوااُه أامْحا  ُد ِبِِْس  نااٍد حاسا  ن عا  ْن عابَّ  اٍد عا  ْن عاْب   : لامَّ  ا قا  ِدما عالاي ْ ِد اَّللَِّ بْ  ِن ال  ًزبارْيِ قا  ا ا
ِا إَلا دااِر النَّ ْدواِة، فا  داخالا عالاْي ِه ما ْروااُن وا  َْ را راْكعاتا ْ ِ ِبا َّ  ةا،  َّ اْنصا را ِا لَّى بِنا  ا الًظ عاْم  ُرو بْ ُن ُعْْما  انا حااجًّ ا 

ةا،ف اقااِلا لاُه: لاقاْد ِعْب ا أاْمرا ا ؛ أِلانَُّه كاانا قاْد أاَتاَّ الصََّلا َا  ْبِن عامِّ
، ارباارتار ربلَاا  ربَاااا سااا شبََااهق ربالااانق اعاااإل َبااينالش  يخ:  ا لااالَّا   ااا مَل بااار   ذلاا  نااخينق اربااارتاٍر ربلَاا ني
 ربلَ .

َْ ر ِا لَّى ِما ا الًظ ةا إذاا قا ِدما ما َّ ةا  : واكا انا ُعْْما اُن حاْي ُث أاَتاَّ الصَّ َلا وااْلعاْص ر وااْلِعشا اءا أاْرب اع  ا،  َّ  القارئ: قا ا ا
ة. ّّ واأاقااما ِبِب  أاَتاَّ الصََّلا ةا، فاِإذاا ف اراغا احْلا  إذاا خاراجا إَلا ِمب  واعارافاةا قاصارا الصََّلا
ِن  َا أانَّ ُعْْما  انا واعااِ)شا   ةا كا  اها ي ا  راايا َُ ِف ذالِ    ُ عالاْي   ِه -أانَّ النَّ   ِبَّ واقا  ا ا ابْ  ُن باطَّ   اٍ : اْلواْج  ُه الصَّ  ِحي ِا  لَّى اَّللَّ

ا راجَّحا هُ  -واسالَّما  ِة، واها يا ا أانْ ُفسَماا َِبلشِّ دَّ َا عالاى ُأمَّته، واآخايا ؛ أِلانَُّه أاخايا َِبأْلاْيساِر ِمْن ذاِل  نياااعا ة إَّنَّاا قاصارا
 ِمْن آِخرهْم اْلُقْرُطِبً.

ّّ. واراواى عاْبُد الرَّزَّاِق عاْن ماْعما  قااماة ب اعادا احْلا ة أِلانَُّه ن اواى اْْلِ  ٍر عاْن الًزْهِريِّ عاْن عا)شة: إَّنَّاا أاَتاَّ الصََّلا
 ربنمل ربالان أَسإَل هللا إلم ، َلَرَلف رَببإمق ال َّزَّاِف رَبإلإ َسبإَلٍ  رَبإلإ الوجهإ ِلني رَبإلإ ربالان طالب:

اِجرِينا حاراام.القارئ: واُأِجيب ِبِانَُّه ُمْرسال واِفيِه أايْ  َا قااماة ِبا َّةا عالاى اْلُم  ض ا ناظاٌر؛ أِلانَّ اْْلِ
َْ ِر رااِحلاتِ ه واُيْس رِعا اْرُ ُروجا خاْش ياة  ََّ عاْن ُعْْما انا أانَّ ُه كا انا ِلا يُ  وادِّع اْلب اْي  ا إِلَّ عالا ى َّا ِا أاْن ي اْرِج ع ِف واقاْد 

: لاْن أُفااِرق داار ِهْأراِت.ِهْأراته. واث ابا ا أانَُّه قاا ا لاُه اْلمُ  ِاُروُه: ارْكاْب راوااِحلَ إَلا ما َّةا، ف اقاا ا ا  ِغرياُة لامَّا حا
ا اْلواْجه عاْن الزً  ُارْيه ِمْن هايا : واأاْيض ا قاْد راواى أاًيوُب عاْن الًزْهِريِّ ماا ُُيااِلُفُه، ف اراواى الطَّحااِوًي وا ْهِريِّ أانَُّه قاا ا

َُ  ْم أانَّ إَّنَّا  ا  َا اْلعا  ام، فا)احا  بَّ أاْن يُ ْعِلم ة  ِا  لَّى ُعْْما  ان ِبِ  ب  أاْرب اع   ا؛ أِلانَّ اأْلاْع  راابا كا  انُوا كاُْ   ُروا ِف ذالِ   الصَّ  َلا
 أاْرباع. 

ٍِ عا ْن أا  ِقًي ِمْن طارِيَ عاْبِد الرَّمْحاِن ْبِن مُحاْيٍد بْ ِن عاْب ِد ال رَّمْحاِن بْ ِن عا ْو َا عا ْن ُعْْما انا: أانَّ ُه أاَتاَّ »بِي ِه واراواى اْلب اي ْ
ِا اِحب اْيِه، والاِ نَّ   ُ عالاْي  ِه واسا لَّما وا ِا لَّى اَّللَّ : إنَّ اْلقاْص را ُس نَّة راُس  وِ  اَّللَّ  ُه حا داثا طاغا  اٌم، ِبِ ب   َّ خاطا با ف اقا  ا ا

َِ الطَّاِء وااْلُمْعأاماة: فاِخْف  أاْن ياْست اًنوا  .«ي اْعِِن: ِبفاْت
ٍّ أانَّ أاْعراابِيًّاوا   عاْن اْبِن ُجراْي

لختجلها سقن   حم، لهخي ربَا هتا اللخيسماِه أ َّ لامقبَم ها ال  ال َّوَااِ  الشيخ:  لَانجخيا عه ِ  ال مَِّ لخي   َ  َل أنإ ََسإ
اا لنَ  َقكل  ممِل   ا همها  شم اا َضابإ،ع رلاَا   أل اا أرعاعق رريباامل، ريا ج هاته اللاأَل را  ا، سابوان شَ ض ق ال مَّ لألَّ

 هللا! ش   ِسإل ااشكممل.
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ا ُمْن ُي راأايْ تُ  القارئ: َا ِا لِّي : ايا أاِم ري اْلُم ْاِمِن ا ما ا زِلْ   ُأ دااُه ِف ِم ب  ٍّ أانَّ أاْعراابِيًّا ها َ عا اما أاوٍَّ  واعاْن اْبِن ُجراْي
، وااالَّ  َا ُارْي ذاِل  ِيي ذاكاْرها ُهناا أاْحساُن ماا ِقيلا.راْكعاتاْ ِ. واقاْد رُِويا ِف َتااًوِ  ُعْْماانا 

ٍَ ِمْن طارِي َ ِهشا امِ  ِاِحي ِقًي ِبِِْسنااٍد  َا  بْ ِن ُع ْرواةا عا ْن واأامَّا َتااًوُ  عااِ)شاةا فا)اْحساُن ماا ِقيلا ِفيِه: ماا أاْخراجاُه اْلب اي ْ
ًَ  أابِيِه: "أاُنَّاا كااناْ  ُتصالِّي ِف السَّفاِر أاْرب اع ا، ف اُقْل  ؟ ف اقاالاْ : ايا بْ نا أخ ي إنَّ ُه ِلا ياُش  ِالَّْي  راْكعاتاْ ِ ْااا: لاْو 

َّ عالاْي  ِه أافْ  ْْتا  ام ِلما  ْن ِلا ياُش   ُه  وا داا ل عالا  ى أاُنَّا  ا َتااوَّلا  ْ  أانَّ اْلقاْص  ر رُْخصا  ة واأانَّ اْْلِ ". وا ما عالا  يَّ ضا  ل، واقا  ْد ت اقا  دَّ
. َا م ِف ذاِل  باْس  اْل اَلا

 انل ا؟لشيخ: ا
 نبمالقارئ: 
، لربَماِه شاا كمق أنَّ َساإل  هَّاَ    عَاٍم أل ريانَاتإ لاه الشيخ:  اا ُهامَّ  َقبََامق أنَّ ا امََو ضابم،ع هللا ااسلبان، ْل

 األبَ  أن ََه َ  ألنَّه سساش ع للخي ُولََّ:   ال َ ُ، هللا ااسلبان.شمِه زلس ع لهخي لمَا داَر إ اسٍ  شذنَّ 
"، َباين هاتا سطالب:  ا ََِّ لِِهلَااِ  رَبَِا نٍي َاا أَتَّاتإ ِ  َساَق َها إىَل الإَب إ َاا إََّ سالهمم؟  خيلها "َلِ مَ  ِ  َ إِلَ  رَباِئَشاَ ا إلَّ

 ربائش  ه  ِ ست لهلا  ربَ  أل ِ ست لإلبمَ؟
 تا ُببهع ِاجئع، سا ِ َستإ للاقَهاَُِ  هالشيخ: 
 ااب ل  ألا ِ َستإ لل َوَ  الطالب:
 هتا ااب ل ق ربنَم أهِ  السن  الشيخ:

ا ِ َسات   " مث  ا االطالب:  َا ََكقخين ِ  َسَق  جَارَب ". ريم، َبين ه  ه  ريانت ُ ف ألَّ َلالإَه إ  رِبنإمَها إََّ
 سب م ؟
  م ، هتا ُبَم ع ربَم ع، ُبَم ع ربَم ع ريلا َها ، ُبَم ع ربَم ع شم َقبخيَّ  ربَمه.ربَا هتا ربَا هتا اللبَالشيخ: 

ِجَمِن، اَل ِسمََّلا الاَّاِن.طالب آخر:  َْ  ربهََّه ربَمها  َاَ  ِ  الإَقلإوا َلَهَتاِن الإَهخيإاَلِن 
ا "يف رساخي  هللا نسأ  هللا الباشما ، ساا  ا امَِو الاتل شماه أنَّ ربائشاَ  أتَّاتإ لها  ساَع الالشيخ:   ساخي  ل الَاتإ

"  ا ا  أَسنِت يف ربائش (. هت ، ل   مَل لأتلإتق ا ا ااامَوق الاااتل أَض اااا ردَّهق البَلاااا  إن  أش  إمَل لبلإتق
 لأنك لهق، لأنَّ ربائش  رضَ  هللا ربن ا سا رياَنت للقخالَ، همل ال سخي  له  سَبه. 

عببِ  سا ُهمَّ ، للب َّ ِسإل أ  ِب األ خياِ  اللأَل ق أناه   َاا  لأسَّا سا سا  سإل ألا أتَّتإ عبم ذل  ش خي سقبَلترع 
اا ق  ااامَوا  ااا هاا  ال اَل ااا ربََّااِت اله ااَ  لَلشاااهِ ، سااع ألَّ  شقِ َضااِت ال اامَّق رريبلاا{ شااأ  َّملإ بااامَّق أسااإٍل، أل ألَّ

 لهخي ْا اسلم َّ عه البَلا  ربَا لسخيِب اله  .  السَّقِ (
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لااعاتق الاالقوَكمق لهااخي اله ا ق   الساق ، هااتا هاخي ا كامق امَكاام، لساا ِالَقاهق ش ااخي شبناَم اال الباه َبهاا ا كاامق ا
دج إىل امَكاِم إىل سقان   ِسإل االشاعِه التل جيهق ردجهق إىل امَكم، شذتا ق ربالاَن أل إتا ق ربائش  هخي ِسإل االشااِعِه شاهق

اان  أل ِسااإل الهاا رن اااان  ق ال سااخي  ربَمااه ال اامَّ لالساام . هااتا ساان   ،ااهق س ارباُقااه، ام َكاام لاالشاااعَه ِسااإل السج
اااَه شماااه لال إ اااكاَ  شماااه، سقااانَّ ق ال ساااخيِ   ال اااومو ردج االشااااِعهق لالاااالقشَك ق إىل امَكلاااامل، الشااا  ق الاااتل ال َر
االَلاق حاام شم اا ََق ، لهااته الل اا شاملق الاا  ُقنَسااهق إىل ربالااان أل إىل ربائشاا  هااته  ا باا و ع للاضااو ع  ااخيال  لشباام 

، لال َُابتق ّبا أَكا ع لألس ،  ال َُابتق ّبا أَكا ع لألس . البترق
 

تاْ ِ:   القارئ: قا  رمحه هللا تعاَل: أابْ وااُب اْْلاْمع باْ  الصََّلا
اُُهاا: ُب جاواازه ِف السَّفار ِف واْق  إْحدا  َبا

ُ عالاْيِه وا -كاانا راُسوُ  اَّللَِّ »عاْن أاناٍس قاا ا  َْ را إَلا  -سالَّما ِالَّى اَّللَّ إذاا راحالا ق اْبلا أاْن تازِيغا الشَّْمُس أاخَّ را الًظ
را  َّ راِكبا  َْ ِالَّى الًظ لا  ُاْ  ق اْبلا أاْن ي اْرِِا َُماا، فاِإْن زاا ن ا  ُمت َّفاَ عالاْيِه.«. واْقِ  اْلعاْصِر،  َّ ن ازا ا فأماعا ب اي ْ

َْ  را حا  وَّ يا  ْدُخلا أاوَُّ  واقْ  ِ  كا  انا إذاا أا »واِف ِرواايا ٍة ِلُمْس  ِلٍم:  تاْ ِ ِف السَّ  فاِر أخَّ  را الًظ راادا أاْن كاْما  عا با  ْ ا الصَّ  َلا
َُماا ن ا  «.اْلعاْصِر،  َّ كاْماُع ب اي ْ

ُ عاْن ُه:  ُا  ْزواِة ت ابُ »واعا ْن ُمعا  اٍذ راِض  يا اَّللَّ ُ عالاْي  ِه واسا لَّما كا  انا ِف  ِا  لَّى اَّللَّ وكا إذاا اْرِاا  لا ق اْب  لا أاْن تازِي  غا أانَّ النَّ  ِبَّ 
يع  ا، واِإذاا اْرِاا لا ب اْع دا زايْ ِغ الشَّ مْ  َِماا نيِا ا إَلا اْلعاْصِر ُيصالِّي َا را حاوَّ كاْماعا َْ َْ را الشَّْمُس أاخَّرا الًظ ِا لَّى الًظ ِس 

يع ا  َّ ساارا، واكاانا إذاا اْرِاالا ق اْبلا اْلماغْ  ا ما عا اْلِعشا اِء، واِإذاا اْرِاا لا وااْلعاْصرا نيِا َا ِرِب أاخَّرا اْلماْغ ِربا حا وَّ ُيصا لِّي ا
هاا ماعا اْلماْغِربِ  ِْمِيًي.«. ب اْعدا اْلماْغِرِب عاأَّلا اْلِعشااءا فاصاَلَّ  راوااُه أامْحاُد واأابُو دااُود واالَّتِّ

ُ عالا »واعا  ْن ابْ  ِن عابَّ  اٍ  أنَّ  ِا  لَّى اَّللَّ ُا  ْ  الشَّ  ْمُس ِف ماْنزِلِ  ِه نياا  عا با  ْ ا النَّ  ِبِّ  ْي  ِه واسا  لَّما كا  انا ِف السَّ  فاِر إذاا زاا
انا  ْ  اْلعاْص  ُر ن ا  زا ا  ، فا  ِإذاا َلاْ تا  زِْغ لا  ُه ِف ماْنزِلِ  ِه سا  ارا حا  وَّ إذاا حا َْ  ِر وااْلعاْص  ِر ق اْب  لا أاْن ي ارْكا  با  فاأاما  عا با  ْ ا الًظ

َْ  ِر وااْلعاْص  ِر، وا  ِِا  ْن ِف ماْنزِلِ  ِه راكِ  با الًظ  ْ َا  ا وابا  ْ ا اْلِعشا  اِء، واِإذاا َلا ن ا ْغ  ِرُب ِف ماْنزِلِ  ِه نياا  عا ب اي ْ انا  ْ  لا  ُه اْلما  ِإذاا حا
َُما  ا ن ا انا  ْ  اْلِعشا  اُء ن ا  زا ا فاأاما  عا ب اي ْ قا  ا ا ِفي  ِه: راوااُه أامْحا  ُد، واراوااُه الشَّ  اِفِعًي ِف ُمْس  ناِدِه بِناْح  ِوِه وا «. حا  وَّ إذاا كا

ا واباْ ا اْلعاْصِر ِف واْقِ  اْلعاْصرِ  َا ن ا را حاوَّ كاْماعا ب اي ْ َْ  .واِإذاا ساارا ق اْبلا أاْن تازيغ الشَّْمُس أاخَّرا الًظ
 : َُ،  َّ ن ا زا ا  أانَُّه ُاْسُتِغيثا عالاى ب اْعِ، أاْهِلِه فاأادَّ ِبِه السَّرْيُ فا)اخَّرا اْلماْغِربا حا وَّ »واعاْن اْبِن ُعمارا ُا ابا الشَّ فا

َا إذاا جا   ُ عالاْي  ِه واسا  لَّما كا  انا ي اْفعا  ُل ذالِ   ِا  لَّى اَّللَّ َُما  ا،  َّ أاْخ  ربااُهْم أانَّ راُس  و ا اَّللَِّ  ن ا « . دَّ بِ  ِه السَّ  رْيُ فاأاما  عا ب اي ْ
ِاحَّحاُه، واماْعنااُه ِلساا)ِِر اْْلا  ا اللَّْفظ وا ِْمِيًي ِمايا  مااعاة إِلَّ اْبنا مااجاْه.راوااُه الَّتِّ

 انل ا.
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هته مجَ ق أَادَِو ريَج ا دالَّ  ربَا ا كم لهخيا ا لعق ع{ الر   لالب   أل ع{ ااوا ب لالبشاا    الشيخ: 
ا، إسااا مجااع ُهاامٍ    َاااٍ ، أل مجااعق  ِااٍه، شاألَادَااوق ريَج ااا دالَّاا  ربَااا سااخياِز ا لااِع ُهاامُي ا أل  ل اِت إَااما،ق

، لااناسهق   اللهم  أنَّه إذا دَِ  ل تق األلىل  بَ  ااسه ريان ااش لنق مجعق اللأِه، لإذا دِاَ  ل اتق  ِه ا
إذا دِااَ  ل ااتق الر ااِ  ألا زاَرااِت الشاالاق مَجَااَع مَجإااَع  ِااه،  األلىل  بااَ  ااسااه..، لإذا دِاا  ل اات األلىل،

لخي ات مجاع مجاَع  ِاٍه، لإذا دِاَ  الخي اتق  باَ  ارحتالِاه لإذا ارحتَ   ب  دِخي  الخي ات، لإذ ارحتاَ   با  دِاخي  ا
 مجَع مجَع ُهمٍ  ربَا اللق م  ااتريخير   هته األَادَو. 

شاملَّت األَادَاوق ربَاا ساخياِز مجااع اللهامِ  لمجاِع اللاأِِه، هاته هاا  سقانَّ ق ال ساخيِ  ربَماه ال امَّ لالساام ، لأنَّ 
لالب اِ ، لإىل هاتا ذهاَه مج اخيرق أهاِ  البَام، لذهاَه عبضقا م إىل  ذل  ل َع عَ{ ااوا ِب لالبشااِ  لعا{ الر ا ِ 

ربام  سشاا لربمِ  ا لاِع أباام  إال عب شاا  لسقودلقا  ريلااا هاخي ااشاا خيرق ربااإل أيب َنمقا  لأبااواعه، لأسَّاا سااائ ق األئلاا  
ا ُقخيسبقاهق لَُهلضامه شااب ل ق ربنمهم سخيازق ا لع   السَّق  إذا سمَّ عه السَّاهق مجاَع ُهامٍ  أل مجاَع  ِاٍه، هاتا سا

. . نبم يف الم ا  أ ُبَمُ الشاَر  األَادَوق
 سم القارئ:
 إذا أ اَ  اآلن أ  َّ ِسإل أرعِع أيفٍ    سق ِِه جيلع، أ  إذا سمَّ عه السه؟ طالب:
َق لاه شم اا االشيخ:  له ا ق سااَز السجن  أن ال جيلَع إال إذا سمَّ ِعه السهق، للكاإل اابا ل  أناه إذا أ ااَ  إ اسا   َقباا

له ا لع، جيخيزق سخياز ا لكإل السجن  ربم ق ا لاِع ريلاا شباَ  الناي ربَماه ال امَّ لالسام   ِال شذناه رياان ََه قا ق  ِال 
 لال جيلعق.

 
ِيل ُاْ  ُمْعأاماة: أاْي ْتا  القارئ: قا  رمحه هللا تعاَل: ق اْولُُه: "تازِيغ" ِبزااٍي وا

 َُوعا ُول  َبينالشيخ: 
َُما  ا" أاْي: ِف واقْ    اْلعاْص  ر، واِف احْلا  ِديِث دالِي  ٌل الق  ارئ: بِ  زاا ن ا ِي  ل ق اْولُ  ُه: "كاْما  ع ب اي ْ ُا  ْ  ُمْعأاما  ة: أاْي ْتا ٍي وا

ِ ِف اْْلاْم  ، واقا ْد واقا عا اْرِ َلا ا أاْم ِلا ، ع ِف السَّ فارعالاى جاوااز نياِْع التَّ ْ)ِخرِي ِف السَّ فاِر سا وااٌء كا انا السَّ رْيُ ُمُِ دًّ
َا  اِء: الْ َّ   َتاِْخ  ري ا كاِْ  رٌي ِم ْن الصَّ  حااباِة واالتَّ  اِبِع ا، واِم  ْن اْلُفقا ْوِرًي واالشَّ  اِفِعًي فا ياهابا إَلا جا  واازِه ُمْطلاق   ا ت اْق  ِدْي ا وا

ِت  َيْا ا اْلبااِب وا ًلوا َِبأْلاحااِديِث اآْلتِياة ِف هايا َاُب، وااْستادا ا. واأامْحاُد واِإْسحااُق واأاْر َا م عالاي ْ  اْل اَلا
ُه وا ق ا ْو  احْلاسا ِن واالنَّخاِع يِّ واأاِب  ِا اِحب اْيِه.  واقاا ا ق اْوٌم: ِلا كاُوز اْْلاْم ُع ُمْطلاق  ا إِلَّ ِبعارافا ةا واُمْزداِلفا ةا، وا حاِنيفا ةا وا

َا ِبِانَّ الَِّيي واقاعا نياْعٌ  َْْلا إَلا آِخ ر  واأاجاابُوا عامَّا رُِويا ِمْن اأْلاْخباار ِف ذاِل ُه وا أانَّ ُه أاخَّ را اْلماْغ ِرب ِم  ُِوِريل وا
ا، َا ا واعاأَّلا اْلِعشااءا ِف أاوَّ  واْقت َا  واْقت
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ا الشيخ:  ِ   ل اِت إَاما،ق ]....[   ا همه  أنَّه ريلا  االخياامجعع بقاخيرل، ا لاعق ا همها ا هاخي ِشبإا ق ال امَُ{إ
هاااتا مجاااعع َهمهاااٌ ، لأسَّاااا ا لاااعق ال اااخيرلا ش اااخي شبااا ق ال ااامَّ األلىل   رِاااِ  ل ِل اااا، لالاانمااا ق   ألِ  ل ِل اااا، 

 َّ بمَّ   ل ِل ا، لهتا ِم ق ظاهِ  األَادَاِو، شرااه ق شمكخين مجَع   ال خيرَّ، أسَّا   ا همه  أنَّه بَا ري
األَادَااِو أنَّااه بااَّا الاانمااَ    ل اات األلىل   مجااِع اللهاامِ ، لاأللىل   ل ااِت الاانماا    مجااِع اللااأِه، هااتا 

 ظاه ق األَادَو االهمس .
 

ُا  : وات اعاقَّبا  ُه اْراطَّ  اِبِّ وا . قا ا ا َِ ا ِف اْلفا  ْت رْيه ِبِانَّ اْْلاْم  ع رُْخصا  ة، ف الا ْو كا  انا عالا  ى ما ا ذاكا  ُروُه لا ا  انا الق ارئ: كا  يا
َا ا، أِلانَّ أاواا)ِ لا اأْلاْوقا اِت واأاوااِخرها ا ِ َّ ا ِلا ُيْدرِك  ٍة ِف واْقت ِا َلا تْ يا ان ِبُ  لِّ  َِّ ة أاْعظام ِضيق ا ِم ْن اْْلِ ُه أاْكْا ر اْراا

ا اْلبااِب. فاْضَلا عاْن اْلعاامَّة، واساياْ)ِت  ا الت َّعاًقِب ِف اْلبااِب الَِّيي ب اعادا هايا  اْْلاوااُب عاْن هايا
ِا   ِرفاة  َِبْْلاْم   ِع ِف  : واأاْيض    ا فا   ِإنَّ اأْلاْخبا   ار جا   اءاْت  ا ِلما   ا قاالا   ُه اْراطَّ   اِبِّ يِّ   د  َِ ُماا واقْ   ِ  إْح   داى قا   ا ا ِف اْلفا   ْت

َا ُهوا اْلُمت ا  تاْ ِ، واذاِل م ِمْن لاْفِظ اْْلاْمِع. الصََّلا َْ  بااداُر إَلا اْلفا
َُوُر عا  ْن ما  ُه  وا اْلماْش   ْ  ع الت َّْق  ِدت واسا  ياْ)ِت. واقا  ا ا اللَّْي  ُث: وا : واِ َّ  ا يا  رُِد عالا  ى اْْلاْم  ع الًص  وِرّي نيا ٍَ أانَّ قا  ا ا الِ  

 ْ ْ  تاًص ِبا ْن جا  ّد بِ ِه السَّ  رْي. واقا ا ا ابْ  ُن حاِبي  ٍب: ُيا ُما  ا ِبا ا أاْخراجا  ُه اْلُبخا  اِرًي اْْلاْم عا ُيا ْا   ّ تاًص َِبلسَّ  ا)ِِر، واُيْس تادا
 : ُارْيه عاْن اْبِن ُعمارا قاا ا ُ عالاْي ِه واسا لَّما -كا انا النَّ ِبً »وا كاْما ُع با ْ ا اْلماْغ ِرِب وااْلِعشا اِء إذاا جا دَّ بِ ِه  -ِا لَّى اَّللَّ

: واملاا قاالاُه اْبُن حاِبي« السَّرْيُ  ُ عالاْي ِه »ٍب: ِباا ِف اْلُبخااِريِّ أاْيض ا عاْن اْبِن عابَّاٍ  قاا ا ِا لَّى اَّللَّ كاانا راُس وُ  اَّللَِّ 
ْغ  ِرِب وااْلعِ  َْ  ِر سا  رْيٍ، واكاْما  ُع با  ْ ا اْلما َْ  ِر وااْلعاْص  ِر إذاا كا  انا عالا  ى َّا ِة الًظ ِا  َلا ف اُيقيَّ  ُد « شا  اءِ واسا  لَّما كاْما  ُع با  ْ ا 

ْيِن احْلاِديْاْ ِ حادِ  ا كاماا ِف هايا  .يُث أاناٍس اْلماْيُكور ِف اْلبااِب ِباا إذاا كاانا اْلُمسااِفُر ساا)ِر ا سارْي ا ُمُِدًّ
ْتاًص ِباْن لاُه ُعْيٌر. واقاا ا أامْحاُد  ُه وا ما ْرِوّي عا ْن وااْختااراُه اْبُن حا ْزٍم وا -واقاا ا اأْلاْوزااِعًي: إنَّ اْْلاْمُع ِف السَّفار ُيا

 ٍَ ًلوا ِبا  ِديِث أانا  ٍس اْلما  ْيُكور ِف اْلبا  اب. واأاجا  ابُوا عا  نْ -ماالِ   ْ  ع التَّ  ْ)ِخري ُدون الت َّْق  ِدت. وااْس  تادا ُ  وز نيا  : إنَّ  ُه كا
 اأْلاحااِديِث اْلقااِضياِة ِباوااِز نياْع الت َّْقِدت ِباا ساياْ)ِت.

  ُباىلا هخي ساف األَادَو  ا امث ا مَو الااِنا  ا  رمحه هللا
 أامَّا حاِديث ُمعااٍذ  

 إىل رِ ه..،  ، ربَا ذل ، نبم يف  مخ المالشيخ: 
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 )بلوُغ املرام(
القارئ: بسِم هللِا الرمحِن الرحيِم، احلمُد هلِل ربِّ الع امل ، ِو لَّى هللا وس لَّما وَبرك عل ى نبيِّن ا وم ٍد وعل ى 

حِبه والتابع ، أمَّ   ِف "بلوغ املرام": -رمحاه هللا تعاَل-ا بعُد: قا ا احلافُظ ابن حأٍر آِله ِو
قِ  ِْهيِب ِمْن ماسااِوِئ اأْلاْخَلا ُب الَّتَّ  َبا

َقاُ، لهاخي ساا الشيخ: " ِق ْب اللوتَ  ساإل سساالا األِامِف" َباينا ِساإل األِامف السامئ ، شااألِمفق مجاعا 
شممِ ق   ذل  ساا أوال هللاق عاه ربَاا االها{ ِساإل البقاخِي لريراِم الوَامظ  سقِبَ  ربَمه اْلنسانق أل ُبخيََّدهق   سباسَِلِه،

اااِماَن لاْلَسااااِن شاااذنَّ هاااته ِساااإل ااساااإل األِااامف، لضااامجها ِساااإل سساااالا األِااامف، ل  ا ااامَوا   الَ ااامَّ اهإ
  ا إال أناَت(،ألَسإِل األِمِف ال ََ ِمل ألَسِن ا إال أنَت، لاب  إ رَبنَّا سمَئ األِمِف ال ََ   ق ربنَّا سامئَ 

  لاا ل، َبهمق هتا الباب لتريِ  عب  سا لرد   ذ ني عبِ  األِمف له  سسالا األِمف.
 

ُ عالاْيِه واسا لَّما:  ِالَّى اَّللَّ : قاا ا راُسوُ  اَّللَِّ  ُ عاْنُه قاا ا ، فا ِإنَّ القارئ: عاْن أاِب ُهرايْ راةا راِضيا اَّللَّ ُك ْم، وااحْلاسا دا )إايَّ
( احْلاسادا  ُكُل احْلاسانااِت كاماا َتاُْكُل النَّاُر احْلاطابا  أاْخراجاُه أابُو دااُود، واِِلْبِن مااجاْه ِمْن حاِديِث أاناٍس َناُْوُه.َيْا
ا ساامقا ابَّاا ق زلاِ  الننِيبلااِ  ربااإل الوااه، لهااتا ِسااإل أ اابِو األِاامِف، لهااخي ِسااإل أِاامِف الم ااخيد، ذ َّ هللاق عااه الش  يخ: 
اَِِه الم خيَد  َُّق ِساإلإ َشضإ اِ  الإِكلَااِب لَاخيإ ل اا ا  [54]النساا ا }أَ إ َوإسقمقلَن النَّاَب رَبََا َساا رَاهقامق ا }َلدَّ رَياِاهع ِساإلإ َأهإ
ُج  ََا قدجلَنكقمإ  َا َ َحقامق ا إ ا ِساإلإ رِبنإاِم أَناإققِساِ مإ ِساإلإ عَابإاِم َساا َُابَا{َّ َسام  ََ لهاخي َالا ع [ 109]البها َّا ِسإلإ عَابإِم ِإُيَااِنكقمإ ريققَّاار ا 

ااامئ ، ِسااإل سساااالا األِاامف، للكااإل ال َضااا ج باااََبهق إال إذا َرِضاااَ  عِااه لربلاااَ    َبماا ع، ِسااإل أربلاااا  الهَااخيب السَّ
ل َع    َِبه سع ري اهِله له ش خي ِسإل األَخيا  السَّمئ  ال  َُ ِدق ربَا الهَِه عوِه إرادَِّ اْلنسان،  عاِلقخيَسِبِه، لكإل لخي

هعق    َبِاه، شاذنإ ربلاَ  عاه رياان ساتسخيس ا لسقسالوهيا لَخيربماِم لالاتَّ ني، لإن  شا سمق ََابإِ رق لإلنسان عوِه اِلمارِه َل
ها أرب َر ربنه لري َه ِسإل نقسه، ري َه سإل نقسه سا  ل َع    َبِاه ساإل هاته امبا  أل الَك َاها  لَننِيبلا  أل القا َِ عضامنِي

سا أنَّه ال َض ه.  ربَا أِمِه إذا ري َه ذل  ِسإل نقِسه شهق
 

ُ عاْن هُ -القارئ: وعن ه  ُ عالاْي ِه واسا لَّما:  -راِض يا اَّللَّ ِا لَّى اَّللَّ : قا ا ا راُس وُ  اَّللَِّ  ، )لا ْيسا الشَّ ِديُد َِبلًص راعاةِ قا ا ا
َُ ن اْفساُه ِعْندا اْلغاضاِب(  ِْل ٌَ عالاْيِه.إَّنَّاا الشَِّديُد الَِّيي ْيا  ُمت َّفا

 ربدمه هتا! هتا ِسإل اماسإل، لربنمك الباب؟ الباب أَ ؟الشيخ: 
قِ  القارئ: ِْهيِب ِمْن ماسااِوِئ اأْلاْخَلا ُب الَّتَّ  َبا
 ا هتا ا مَو شوهق سناسٍه.اللوتَ ق ِسإل سسالا األِمف، أسا ا سمق شراه ، لأسَّ الشيخ: 
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 الوضه، ريأنه ََ م الوضه أَسإَل هللا إلم القارئ: 
َساهق رِبنإاَم الإَوَضاِه( ْكاإل، لكاإل لاخي أُاا الشيخ:  ِا ق نَاقإ اِمَمق الَّاِتل َُيَإ َاا الشَّ ل جاَ رَبِ ، إََّ ِْ اِمَمق  ُيكإل،  لَامإَا الشَّ
(حباامَوا  ، ال َُاوإَضااهإ ا الراااه ق ِسااإل ا اامَِو الرترمااهق   ريرااِم الواامِظ لرباام  رياااَن ألىل؛ ألنَّااه هناا   ال َُاوإَضااهإ

نبلاتر رباإل اا لا، أبنَّاه   اَم أنَّ    -ريلاا  َاَتا-االنسماِف سع الوضه، لهتا ِساإل ااساإِل األِامف، ش اخي 
ربَاا َساإل ُيَاا ق  -ربَمااه ال امَّ لالسام -هاتا ذ ني الوضاِه لأناه جيا ج إىل ريااه سااإل الشا لر؛ لحاتا أوال ال ساخي ق 

َا الشَِّمَمق( الهخيل نقَسه رب وَبق م   اا اررب ، ل إََّ ل جَ رَبِ ( التل َ  نق الناَب َل ِْ نم الوضِه،  لَمإَا الشَِّمَمق 
َساااهق رِبنإااااَم الإَوَضاااِه(، ش ااااتا ِساااإل ااساااإِل األِاااامف، لسااا رب ق الوضااااِه لاالسرتساااا ق سبااااه  ِاااا ق نَاقإ هاااخي  الَّاااِتل َُيَإ

ِ   لاالسلداع ق لملاربماِه هاتا ِساإل سساالا األِا مف، شا امَوق سناساهع حاتا لهاتا، باا ع أن َقاترَيَ    البااَع{إ
 ِْب ااسإِل األِمف، لسسالا األِمف.

 
َُما   ا-واعا   ْن ابْ   ِن ُعما   را  الق   ارئ: ُ عان ْ ُ عالاْي   ِه واسا   لَّما  -راِض   يا اَّللَّ ِا   لَّى اَّللَّ : قا   ا ا راُس   وُ  اَّللَِّ  )الظًْل   ُم : قا   ا ا

ٌَ عالاْيِه. يااماِة(َُُّلمااٌت ي اْوما اْلقِ   ُمت َّفا
ُ عاْن  ُه  -واعا  ْن جا  اِبٍر  : قا  ا ا راُس  وُ  اَّللَِّ  -راِض  يا اَّللَّ ُ عالاْي  ِه واسا  لَّما  -قا  ا ا )ات َُّق  وا الظًْل  ما، فا  ِإنَّ : -ِا  لَّى اَّللَّ

َا ماْن كا  ، فاِإنَُّه أاْهلا ََّ لاُ ْم( الظًْلما َُُّلمااٌت ي اْوما اْلِقيااماِة، واات َُّقوا الًش  أاْخراجاُه ُمْسِلٌم.انا ق اب ْ
  هاتا اللواتَ ق ِساإل الرَام لساإل الشجاوني، لالرَامق أباَقهقا لضاعق الشا ِ    راِه سخيضابه، لالرَامق َكاخين  الشيخ:

كااخينق عِقبااِ  سااا َاا َّ  هللا لهااخي ظَاامق الاانقا، شااالرَمق ومواا  أنااخيانا  نُي هللا ْلشاا ِك ُّْ شذنااه أربراامق الرَاام، َل   َا
نُي هللا، لال َقها ا "إناه ظَامع ُّ"، اابابا  أل الشنيا ك لامَا ظَل اا ُّ، عا إ ريَجاه داِا ع   ظَاِم البباِم الرَم  َ  

 }َلَسااا َظََلقااخياَن َلَلِكااإلإ رَيااانقخيا أَناإققَساا قمإ ََرإَِلقااخيَن نقَسااه، شااشاا كق ظااامل لنقِسااه، لالباباا  ظاااملع لنقسااه  ااا  هللاا 
   دسائِ م لأسخياِحم لأرب اض م.  لريتل  ظَمق البباد [57]البه َّا

 إنَّ دساا ريقم شالرَمق ومو ق أنخيان، لظَمق البباد َشل ق ومو   أنخياٍن أَض ااا   دساائِ م ريلاا   ا امَو ال اوموا 
 رياا ج ااسااَِم ربَااا ااسااَِم َاا ا ع دسقااهق لسالقااهق ل ااا  بااَّا هللا ربَمااه لسااََّما  لأسااخياَلكقم لأرب اَضااكقم َاا ا ع ربَاامكمإ(،

ل  هتا ا مَو أنَّ الرَم ظَلاملع َبينا سبهع ألنإ َكخين الببمق   اآلِ َّ   ظَلامٍل، لريأن هتا لرِب إضقهق(. 
   ا وا ق ِسإلإ ِسنإِا البلِ (.ِسإل نخينا 

 إنَّ  لريتل  الشجوني، لالشجوجا هخي سنعق الخياسِه لال لعق شملا ال و ج، ََ مقفق ربَمه  خيلاه ربَماه ال امَّ لالسام ا
شكأن هتا ُقسهع لَشوني، شالشاوموق ُيناع ساا جياه   َ ََّ  ربَمكقم ربهخيَف األس امِل للأَد البنامِل لسنب ا لهامل(هللاَ 

ََاَ  َساإلإ ريااَن  ابََكقم ربَمه َل لعق شملا ال و ج َله، لحتا  اَ  ربَمه ال مَّ لالسم ا   اُاَّهقخيا الشجوَّ شذنَّ الشجاوَّ أهإ
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ااَس قم(،محََ قم ربَا أنإ َسَقكقخيا دساا َ  إذ ا ش اخي أ امج البخاِ ، شالشاوموق هاخي  امَمق البقخاِ ، لحاتا  هم ل  بقاخيا أَر
 ا  أإ   ََ ا مَِو األل  ِسإل البسا ، ا سم ُينعق سا جيهق ربَمه لََ َهق سا لمَا له.

 
 القارئ: درجُة احلديِث قا ا رمحاه هللاُ: احلديُث ضعيٌف.

أخرجا  ُه أب  و داودا، وس    ا عْن  ُه، وق  ا ا املن  يرًي: جا  ًد إب  راهيما َل ُيسا  مَّ، وذك  را البخ  ارًي إب  راهيما ه  يا ِف 
ًَ، وض  عَّفاُه الًس  يوطًي ِف اْل  امِع الص  غرِي، وق  ا ا  ، وق  ا : ِل يص   الت  اريِخ ال ب  رِي، وذك  را لا  ه ه  يا احل  ديثا

 ى احلنَّا ، قا ا ِف التقريِب: مَّتوٌك،بعُ، احملدِّث : ِف سنِدِه عيسى بُن أب عيس
 لقظق ا مَو، ا  أهالشيخ: 

: قا ا ا راُس وُ  هللِا ِ لى هللا علي ه وس لم:  ؛ فا ِإنَّ القارئ: عاْن أاِب ُهرايْ راةا راِض يا هللاُ عاْن ُه قا ا ا ك ْم وااحْلاسا دا )ِإايَّ
) ُكُل احلاسانااِت، كماا َتاُْكُل النَّاُر احلاطابا  أاْخراجاُه أابُو دااُودا، واِِلْبِن مااجاةا ِمْن حاِديِث أاناٍس َناُْوهُ  احلاسادا َيْا

َبااين هااخي ضاابم،ع ّبااتا، أسَّااا حتاا  ق ا سااِم سبَااخي ع   دَااإل اْلساام  عاات ني هللا لَواساامَإل، لسااا شمااِه ِسااإل الش  يخ: 
ش اتا ا سامق ِضامج  واهج لنقِساِه(  ال َقا ِسإلق أَامقريقم َاجَّ واهج ألِماِه سااااناشاَِّ اا جيهق ِسإل الن مو  لَلساَم 

ُع  هتا سضاٌد حتا ري ني ااضادَّ، شا سمق ِضمج الن موِ  الخياسبِ  لَلسَم ربَا ااساَم، شلوا  ق ا سام سبَاخي ع سلقا
 ربَمِه لإنإ مل َ و هتا ا مَو.

  ال حَتَاَسمقلا لال َُاَناَسشقخيا(طالب: 
 لريتل   ال حَتَاَسمقلا(الشيخ: 

 احلديِث:القارئ: مفرداُت 
ا منه، هيا هو امليموُم، وأمَّ ا أْن  َا احلسُد: ْتِنِّ اْلنساِن أْن ُفوِّ  هللاُ إليِه نعمةا اآلخِر، أو فضيلتاُه، ويسلب ا
،ٌِ  يتمبَّ النعمةا لنفِسِه ِمن ُرِي أْن تزو ا عان ِاحِبَا، فُتسمَّى الِغْبطاةا، فإذا كاناْ  ِف أموِر الًدنيا: فُمبا

امها أن ُكاخيَن لاه أل ُا لَ  إلماِه، شا سامق  لخي...،َج ل الشيخ:  ا سمقا تين زلا  النبلِ  ربإل الوَاه، لإنإ مل ََ 
ضاع قها تين زلاَ  النبل  ربإل الوِه، لاا لنِي،ق ضمَّههق ل   َهق ربَا أنه ََ مق زلاَحا لأنإ ُ لَ  إلماِه، "تنَّاهاا لنقِساه" 

 لهتا اللهممم ربدمه!
ٌِ، وإْن كاان ْ  ِف أم وِر اآلخ رِة: فمحم ودٌة؛ ألُنَّ ا منافس ٌة عل ى  القارئ: ف إذا كانا ْ  ِف أم وِر ال دنيا: فُمب ا

 اررِي.
 ما يُاخاُي ِمن احلديِث:
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ا؛ كماا  : احلديُث فيِه ِييٌر ِمن احلسِد، ووجوُب ُماهدتِِه، وأنَّ وجوداُه ُييِهُب احلسناِت، ويُبِطُل ثواما أوِل 
، فتأعُلُه رماد ا.َتكُل   النَّار احلطبا

ْا  ا من  ه، فَ  يا ه  و  اثني   ا: احلس  ُد الَّ  يي ُنا  ى عْن  ه ه  و أْن يا  رى اْلنس  اُن نعم  ةا هللِا عن  دا آخ  ر، فيتم  بَّ زوا
 احلسُد امليموُم.

ُ ِم ْن }أاْم فاُْس ُدونا النَّ ا ا عالا ى ما اثلْ ا: احلسُد قد جاءا ذًم ُه ِف ال ت اِب والًس نَِّة؛ فق ا ا تع اَل:  ُه ُم اَّللَّ َا ا آ
 ؛ فَيا إن اٌر ِمن هللِا تعاَل ِلمان فسُد النَّا ا على ما أنعما هللاُ عليَم.[54]النساء:فاْضِلِه{ 

 : مييِّ ِمن حديِث الزبرِي ابِن العوَّام، عن النَّ ِب ِ لى هللا علي ه وس لم ق ا ا وجاءا ِف ُمسنِد أمحدا وسنِن الَّتِّ
 ِم قبلاُ م: احلسُد، والبغضاُء وهي احلالقُة، حالقُة الدِّين(.)دابَّ إليُ م داُء األُما 

وِف احلس  ِد آاثٌر كْ  ريٌة، وق  ْد قي  لا: إنَّ أوَّ ا ذن  ٍب ُعِص  يا هللاُ بِ  ه احلس  ُد، حينم  ا أم  را هللاُ إبل  يسا َبلس  أوِد 
ُه، وامتنعا ِمن السأوِد، فطرداُه هللاُ ِمن اْلنَِّة.  آلدما، فحسدا

، الِكااا إ هاااتا ريَاااه   اآليفمل  ربنااامل   هاااتاالش   يخ:   ااا  ع ِساااإل النراااِ ، لهاااخي أنَّ الاااتل ذريااا َهق هللاق هاااخي الِكااا إ
االساالكبار، لال أذرياا ق أنااه لرَد ِذرياا ع لَوسااِم     ااِ  رد  لإعَااما، شاان ااخيِّق   ريلاااب هللِا رياا ني اآليفمل هااخي 

َ َ لرََيااَن ِساإَل الإَكااِش َِإلَ ِذريإ ق الِكا ،  اَلكإ ِامَا اسإ شَاخي  ماَ ا إنَّ الِكا  هاخي أل ق ذناٍه ربق اَ  هللا [ 74]ِّا  }ِإالَّ ِإعَإ
 عه، ريان سقلخيسني  ا.

 
ُه،  القارئ: وقْد قيلا: إنَّ أوَّ ا ذن ٍب ُعِص يا هللاُ بِ ه احلس ُد، حينم ا أم را هللاُ إبل يسا َبلس أوِد آلدما، فحس دا

 وامتنعا ِمن السأوِد، فطرداُه هللاُ ِمن اْلنَِّة.
ْنسا انا ياْ  راُه أاْن ي اُفوقا ُه أاحا ٌد ِم ْن ِجْنِس ِه رابع ا: قا ا ابُن رجبٍ  : وااحْلاساُد مارُْكوٌز ِف ِطبااِع اْلباشاِر، واُهوا أانَّ اْْلِ

 ِف راْيٍء ِمنا اْلفاضااِ)ِل. 
:  والنَّاُ  ينقسمونا فيِه مراتبا

َُْم: ماْن ياْسعاى ِف زاوااِ  نِْعماِة اْلماْحُسوِد َِبْلب اْغِي عالا  -  ْيِه َِبْلقاْوِ  وااْلِفْعِل.ِمن ْ
َا ِإَلا ن اْفِسِه. - َُْم: ماْن ياْسعاى ِف ن اْقِل ذاِل  وِمن ْ
ُا  رْيِ ن اْق  ٍل ِإَلا ن اْفِس  ِه، وه  يا كلً  ُه حس  ٌد م  يموٌم،  - َُْم ما  ْن ياْس  عاى ِف ِإزاالاتِ  ِه عا  ِن اْلماْحُس  وِد ف اقا  ْ  ِم  ْن  واِم  ن ْ

 وهو املنًَي عنه.
اِ : إذا حس  دا ُ  رياُه، َلْ يعم  ْل ِبقتض  ى حس  ِدِه، وَلْ ي اْب  ِغ عل  ى احملس  وِد بق  وٍ  وِل وقس  ٌم آخ  ر ِم  ن النَّ   -

. َا  بفعٍل، وقد رُِويا عان احلسِن أنَّه ِل َي ُ بيل



يخ عبدالّرحمن بن ناصر البّراك  هـ 1440
ّ

 مؤسسة وقف الش

 

 17 العلميةاللجنة |  إعداد

 

َساااإل ََااا ِدق ربَاااا  َبِاااِه  -أرباااخيذ ُّْ-ألنَّاااهق ََااا ِدق ربَاااا  َبِاااه ِساااإل راااِه إرادٍَّ لهاااخي رياااارهع لاااه، ساااا ق الخيساااخياب الش   يخ: 
لبخيَّذق ُِّْ ِسإل الشم اِن شذنه ال َض جهق.الخيسخيابق اات مشبقهق َل  سخي ق الالقنك  مث َك هقهق َل
وقس  ٌم آخ  ر: إذا وج  دا ِف نفِس  ِه احلس  دا، س  عاى ِف إزالتِ  ِه، وِف اْلحس  اِن إَل احملس  وِد ِبب  داِء  -الق  ارئ: 

 ِمن احلسِد حوَّ يُبدَّ ا ِبحبِته.اْلحساِن إليِه، والدعاِء لاه، ونشِر فضا)ِلِه، وِف إزالِة ما وجدا ِف نفِسِه 
احُبه هو املامُن ال امُل الَّيي فًب ألخيِه ما فًب لنفِسِه.  وهيا ِمن أعلى درجاِت اْلْياِن، ِو

 خامس ا: وقا ا الشيُخ عبُد الرمحِن السَّعدّي: احلسُد نوعاِن:
َا وبَّ ِة اس تقرَّْت ِف قلبِ ِه، وَلْ  نوٌع ورٌَّم ميموٌم: وهو أاْن ياتمبَّ زوا ا نعمِة هللِا عا ن العب ِد، س واٌء أح بَّ ذل 

َُ؛ ألنَّه َّلٌم ُمت رٌِّر. َا ِف إزالِتَا وإخفا)َِا، وهيا أقب  كاهْد نفساه عنَا، أو سعاى معا ذل
.وهيا النوُع هو اليي َيكُل احلسناِت، كما َت  كُل النَّاُر احلطبا

ا. ا، أو دوُنا  النوُع الْاين: أْن ِل يتمبَّ زوا ا نعمِة هللِا عان العبِد، ول ن ياتمبَّ حصو ا مِْلَا لاه، أو فوقَا
(هتا هخي الِوب  ، التل ساَ    ا مَوا الشيخ:    ال َسَم إالَّ   اونَل{إ

ري وموٌد:  القارئ: وهيا نوعان: وموٌد، ُو
: أْن يارى نعمةا هللِا الدينيَّة على عبِدِه، فيتمبَّ أْن ي ونا لا ه مْلا ُه، فَ يا ِم ن َبِب ْت ِنِّ ار ري، ف إْن فاحملمودُ 

، فَو نوٌر على نوٍر. َا َا سعي وعملا لتحصيِل ذل  قارنا ذل
ماْد: فيتمبَّ حصو ا مطالِب الًدنيا؛ ألاج ِل اللَّ ياِت، وتن او ِ  ُِ الشَّ َواِت؛ كقصَّ ِة ق وِم  وأمَّا الِغْبطُة الي َلْ 

 قارونا.
 ريللينني  خيِ   ارلن؟الشيخ: 

 الهاراا  ارلن
 ؟[79]اله صا }يَف لَمإَت لََنا ِساإَ  َسا أقلِ}َ  َارقلنق الشمخا 

مل وسمقلهق ا سَم اااتسخيَ ، عا  َساملهق ا ساَم ا اائَو، لكنَّاهق لامَا الاخيد ا، ألنَّ تاينني أن ُيَاَ  اْلنساانق أل أن 
ُإ سنااه هااخي سااتسخي ع ألنَّااه ِسااإل ابااِ  َ ُإ لمنلقاااِن  الِااِه لمل َنقاا كااخين لإلنساااِن سااا ق سااا أقلَ} هااتا الاَّاا ل الااتل مل َقخيشَّاا

نما لِسااإل اْلربداااِب ّبااا، لحااتا  ااا  هللا ُباااىلا  ااهإع لَِلااإلإ رَسااإَل الاامج َِ  َُِّ }َل َاااَ  الَّااِتَإَل أقلُقااخيا الإِبَإااَم َلَاإََكقاامإ وَاااخَيابق ا
 .[80]اله صا َ  َباِ  ا َلاَل َاقََهَّاَها ِإالَّ ال َّاِع قلَن َلرَبلِ 
 

: َتمَّ لا تقيي ِدِه [5]الفل َ:}واِم ْن را رِّ حااِس ٍد ِإذاا حاسا دا{ القارئ: سادس ا: ق ا ا اب ُن الق يِِّم عن دا قولِ ِه تع اَل: 
ُه احلس ُد، ول  ن ُُيفي ِه، وِل  سبحانه وتع اَل ر رَّ احلاس ِد بقولِ ه: }ِإذاا حاسا دا{؛ ألنَّ الرَّج لا ق ْد ي  ونُ  عن دا
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، وِل يعام ُل أخ اُه  َا ِه، وِل بقلِبِه، وِل بلسانِِه، وِل بيِدِه، بْل ِل ك ُد ِف قلبِ ِه ر يِ ا ِم ن ذل  يظَُر عليِه بوجَِ
لو مْنه أحٌد إِلَّ مان عصما هللاُ.  إِلَّ ِبا فًب هللاُ، فَيا ِل ي اُد ُيا

: وللحسِد ثَلُث مراتٍب:    قا ا
 حداها: هي املتقدمُة.إ

الْاني  ة: ْت  ِنِّ استص  حاِب ع  دِم النعم  ِة، فَ  و ي   رُه أْن ف  دث هللاا بعب  ِدِه نعم  ة ، ب  ْل ف  ًب أْن يابق  ى عل  ى 
حاِله، ِم ن جَِل ِه، أو فق رِِه، أو ض عِفِه، أو ر تاِت قلبِ ِه عا ن هللِا، أو ِقلَّ ِة دينِ ِه؛ فَ و ياتم بَّ م ا ه و في ِه ِم ن 

 نقٍص وضاعٍف.
ٌَ؛ وكَلُُه  ا حاس  ٌد ع  دًو نعم  ِة هللِا، وع  دو  فَ  يا ٌر، واألوَُّ  حس  ٌد عل  ى ر  يٍء وقَّ   حس  ٌد عل  ى ر  يٍء ُمق  دَّ

 عباِده، و قوٌت عندا هللِا تعاَل وعندا النَّاِ .
ِل  الْالْة: حسُد الِغْبطاِة، وهو ْتِنِّ أْن ي ونا لاه ِمْْلا ح اِ  احملس وِد، ِم ن ُ رِي أْن تا زو ا النعم ُة عن ه، فَ يا

َا ف اْلي ات انا     افاِس ِب ا ب     ِه، وِل يُ عا     اُب ِ     احُبُه، ب     ْل ه     يا قري     ٌب ِم     ن املنافس     ِة؛ ق     ا ا تع     اَل:  }واِف ذالِ     
 [26]املطفف :اْلُمت انااِفُسونا{ 

َِ عا  ن النَّ  ِب  :  -ِ  لى هللا علي  ه وس  لم-وِف الص حي )ِل حاسا  دا إِلَّ ِف اثنتا  ْ ِ: رج  ٌل آَُه هللاُ م  اِل  أنَّ  ه ق  ا ا
(.وسلَّطا  ، ورجٌل آَُه هللاُ احِل مةا فَو يقضي ما، ويعلُِّمَا النَّا ا َِّ  ُه على هالا اِتِه ِف احل

ْبط   ِة، احلام   ُل لص   احِبِه كِ   رْبُ نفِس   ِه، وح   ًب خص   اِ  ار   رِي، والتش   ًبُه ِبهِلَ   ا، وال   دخوُ  ِف  ُِ فَ   يا حاسا   ُد 
َِم، وعلي  ِه فتح دُث لا ه ِم ن ه  َِم، وأْن ي  ونا ِم ن س ابقي يه اْمَّ  ِة املنافس ُة واملس ابقُة واملس ارعُة، م  عا نيل ِت

 وبِتِه ِلماْن يغبطُُه، وْتِنِّ دواِم نعمِة هللِا عليِه، فَيا ِل يدخُل ِف اآليِة بوجٍه ما.
 َِبْلِعْلِم وااْلعاماِل.  سابع ا: قا ا الغزايًل: احْلاساُد ِمنا اأْلاْمرااِ  اْلعاِظيماِة لِْلُقُلوِب واِلا دواء ألاْمرااِ  اْلُقُلوِب ِإِلَّ 
يِن، وا َا ِف ال ًدنْ ياا واال دِّ ِا أانَّ احْلاسادا ضارارُُه عالاْي حملس وُد ِل ض ررا وااْلِعْلُم النَّاِفُع ِلماراِ  احْلاساِد: ُهوا أاْن ت اْعِر

يِن؛ ألنَّه مظلوٌم ِمن ج تاِفُع ِبسدكا ِف الدِّ ، ِلس يما إذا أخرج  ا عليِه ِف الدنيا، وِل ِف الدِّين، باْل ي ان ْ َا َِت
ُا مَّ  ُا ًم األع داِء، وِل   َِ احلس ِد إَل الق وِ  والفع ِل، وأمَّ ا منفعتُ ُه ِف ال دنيا: فَ و أنَّ ه ِم ن أه مِّ أُ راِ  اراْل 

 أعظما  َّا فيِه احلاسُد.
ِِ ِف وأمَّ  ا العم  ُل النَّ  افُع في  ِه: فَ  و أْن يت لَّ  فا نق  ي،ا م  ا َيم  ُرُه بِ  ِه احلس  ُد، وه  و بْعُْ  ُه  عل  ى احلق  ِد، والق  د

ِا لاه، والْناءا عليِه، وإْن محلاُه علاى الِ رْبِ، ألزما نفساُه َبلتواض ِع لا ه، وإْن بعْا ُه  احملسوِد؛ فُي لُِّف نفساُه املد
 على كافِّ اْلنعاِم عْنه، ألزما نفساُه زايدة  ِف اْلنعاِم.



يخ عبدالّرحمن بن ناصر البّراك  هـ 1440
ّ

 مؤسسة وقف الش

 

 19 العلميةاللجنة |  إعداد

 

ِفعا  ٌة لْلحاسا  ِد ِإِلَّ أاُنَّا   َا  ِيِه أاْدِويا  ُة ها ا اِلس  تعانُة َبهلِل تع  اَل، وِل ح  و ا وِلق  وَّةا إِلَّ َبهلِل ف ا ُل ر  رما َِّ ا ُم  رٌَّة، وُيس  
 العليِّ العظيِم.

 أَسنت َسب  يف  مخ سبارك. نبم يف المالشيخ: 
 ُبرمم  مر ال مَّطالب: 
 نبم يف ربَ الشيخ: 
 إذا بَا ال مُ{ اجمللخيربل{طالب: 
   ل ت األلىل؟الشيخ: 
 لكنَّه ش   عمن لا، ه  َ وني هتا؟القارئ: 
القه ااا ق َقهمنيِااملَن هااتا أبنإ ال َقاا نيِف عمن لااا إال عَاَهاامِر ريااتا لريااتا عَهااَمر لضااخي  أل  َاامر ال اُباا  ل خيهااا، الش  يخ: 

ا لال َض ج ُقَ هق لا، شَخي أنَّاَ  باَم َت للكإل  مخق اْلسمِ  ََ ف أنَّ ا لَع هخي شب ق ال مَُ{   ل ِت إَما،ق
 الر َ  مث عما لَ  عبم سارب  أن ُساشَ  شَ  ا لعق.
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 )تعظيُم قدِر الصَلِة(:
لَّى هللاُ وسلَّما وَبركا على رسوِ  هللِا، أمَّا بعُد:   القارئ: احلمُد هلِل، ِو
ِة، وااِِلْس تِ  ُ ِعبا اداُه أاْن ي اْفزاُع وا ِإَلا الصَّ َلا : واأاما را اَّللَّ ِة عالا ى ُك لِّ أاْم ِرِهْم ِم ْن أاْم ِر قا ا ا أابُ و عاْب ِد اَّللَِّ عااناةا َِبلصَّ َلا

 : ِ ا ُدونا را   ْيٍء، ف اقا   ا ا ُ    صَّ َِبِِلْس   ت اعااناِة ِما   ا را    ي ْ ِة{ُدنْ يا   اُهْم واآِخ   راِِتِْم، واَلاْ ُيا  }وااْس    تاِعيُنوا َِبلصَّ   رْبِ واالصَّ    َلا
َا ا أِلانَّ [45]البق رة: لا أا َِبلصَّ رْبِ ق اب ْ ُارْيِها ا ِلا تا ِتًم ِإِلَّ  ، واِإَّنَّاا بادا ِة وا ي عا اْلفا رااِ)ِ، واالن َّوااِف ِل ِم نا الصَّ َلا ْيا انا وانيِا اْْلِ

 : ، [45]البق   رة: }واِإُنَّا   ا لا ابِ   رياٌة ِإِلَّ عالا   ى اْرااِر   ِع ا{َِبلصَّ   رْبِ،  َّ قا   ا ا ِل  َّلِلَِّ ُه   ُم اْلُمْن اِس   راُة قُ لُ   وُمُْم ِإْج   َلا ، وا
ْي   فا ِلا ي اْف   زاُع اْلُمْاِمنُ   ونا واراْهبا  ة  مِ  َا   ا لا  ُه، ِإنَّ   ُه ِم   نا اْرااِر  ِع ا، واكا َِدا ِلما  ْن حاقَّ   ْ  عالاْي   ِه أاْن يُِقيما  ِإَلا ْن   ُه، فاشا   

ةا عاُموُد  ِالَّى هللاُ عالاْيِه واسالَّما أانَّ الصََّلا َا أاْخرباا النَِّبً  ِل َِْم، كايا ِة واِهيا ِعمااُد ِديِن يِن.الصََّلا  الدِّ
، ثنا اْلُمبااراُك ْبُن ساِعيٍد، عاْن أابِيِه، عاْن أاًيوبا ْبِن ُكرِيٍز، عاْن عاْبِد الرَّمْحا  ث اناا فاَْيا ْبُن فاَْيا ُا ْنٍم، عا ْن حادَّ ِن بْ ِن 

ِا لَّى هللاُ عالاْي ِه واسا لَّما قا ا ا لا ُه:  رِبُكا بِ راْأِ  اأْلاْم ِر واعاُم وِدِه؟ أامَّ ا راْأُ  )أاِلا ُأْخ ُمعااِذ ْبِن جاباٍل، أانَّ راُس و ا اَّللَِّ 
ُة(. ُم، واأامَّا عاُموُدُه فاالصََّلا ْسَلا  اأْلاْمِر فااْْلِ

ِم ْبِن أاِب النَُّأوِد، عاْن أاِب واا ِِ ، ثنا عاْبُد الرَّزَّاِق، أاها ماْعماٌر، عاْن عاا ث اناا ُوامَُّد ْبُن فاَْيا بْ ِن  )ِ ٍل، عا ْن ُمعا اذِ حادَّ
 : ِالَّى هللاُ عالاْيِه واسالَّما قاا ا ، )أاِلا ُأْخرِبُُكْم ِبراْأِ  اأْلاْمِر واعاُم وِدِه؟( جاباٍل، أانَّ النَِّبَّ  قُ ْل ُ : ب الا ى ايا راُس و ا اَّللَِّ

 : ُة(.قاا ا ُم، واعاُموُدُه الصََّلا ْسَلا  )راْأُ  اأْلاْمِر اْْلِ
ث اناا ِإْسحااُق ْبُن ِإبْ رااهِ  بِ ٍ ، عا ْن حادَّ با ةا، واحاِبي ِب بْ ِن أاِب اثا يما، عاْن جارِيٍر، عاِن اأْلاْعماِش، عاِن احْلا ا ِم بْ ِن ُعت اي ْ

: أانِْبِْ ِِن ِبعاما ٍل يُ ْدِخُلِِن اْْلا  : قُ ْل ُ  ِلراُس وِ  اَّللَِّ نَّ ةا وايُ بااِع ُدين ماْيُموِن ْبِن أاِب راِبيٍب، عاْن ُمعااِذ ْبِن جاباٍل، قا ا ا
: ِم  نا  ُ عالاْي  ِه، ت اْعبُ  ُد اَّللَّا واِلا ُتْش  ِرُك بِ  هِ  النَّ  اِر، قا  ا ا ِإنَّ  ُه لاياِس  رٌي عالا  ى ما  ْن ياسَّ  راُه اَّللَّ  )لاقا  ْد سا  )اْل ا عا  ْن عاِظ  يٍم، وا

ةا اْلماْ ُتوبا  ةا، واتُ   اادِّي الزَّكا  اةا اْلماْفُروضا  ةا، واتاُص  وُم راماضا  انا، واِإنْ  ِ ا، واتُِق  يُم الصَّ  َلا َا بِ  راْأِ  را  ي ْ  ِر  ِْ ا أانْ باْ)تُ  
:  اأْلاْم  ِر واعاُم  وِدِه واُذْرواِة السَّ  نااِم ِمْن  ُه( ، ف اقا  ا ا ُم، واعاُم  وُدُه ف اُقْل  ُ : أاجا  ْل ايا راُس  و ا اَّللَِّ ْس  َلا )راْأُ  اأْلاْم  ِر اْْلِ

.) اُد ِف ساِبيِل اَّللَِّ َا ُة، واُذْرواُة سانااِمِه اْلِْ  الصََّلا
ث اناا أامْحا  ِمًي، ثن ا ِإْس حااُق بْ ُن ُوامَّ ٍد اْلفا راِوًي، ثن ا عاْب ُد اَّللَِّ بْ ُن ُعما حادَّ ، عا ْن ُد بْ ُن ُوامَّ ِد بْ ِن أاِب باْ  ٍر اْلُمقا دَّ را

ِا  لَّى هللاُ عالاْي  ِه واسا  لَّما قا  ا ا لا  ُه:  ْه  ٍب، عا  ْن ُمعا  اِذ بْ  ِن جابا  ٍل، أانَّ النَّ  ِبَّ  َا بِ  راْأِ  اأْلاْم  ِر )واسا  )ُن ابُِِّ نُ عا  ْيِم بْ  ِن وا
ُة(. ُم، واعاُموُدُه الصََّلا ْسَلا  واعاُموِدِه، راْأُسُه اْْلِ

، عا  ْن أابِي  ِه، عا  ْن أاِب  ٍَ ِا  اِل ْيِل بْ  ِن أاِب  َا ، عا  ْن ُس   ِمًي، ثن  ا اْلفا  راِوًي، ثن  ا عاْب  ُد اَّللَِّ ث اناا اْلُمقا  دَّ ُهرايْ   راةا، ِمْْ  لا حا  دَّ
 حاِديِث نُ عاْيٍم.



يخ عبدالّرحمن بن ناصر البّراك  هـ 1440
ّ

 مؤسسة وقف الش

 

 21 العلميةاللجنة |  إعداد

 

ث اناا : قُ ْل   حا  دَّ ، أاها أابُ  و ُمعااِويا  ةا، عا  ِن اْلعا  وَّاِم بْ  ِن ُج  وايْ راةا، عا  ِن احْلاسا  ِن، عا  ْن أاِب ذارٍّ، قا  ا ا ُ : ايا فاْ  َيا بْ  ُن فاْ  َيا
 : ِة؟ قاا ا ، ماا ت اُقوُ  ِف الصََّلا ِم(.راُسو ا اَّللَِّ ْسَلا  )عاُموُد اْْلِ

، أاها ُهشا يْ  ث اناا فاْ َيا بْ ُن فاْ َيا : حادَّ ِا ْفواانا، عا ْن زايْ ِد بْ ِن عاِل يِّ بْ ِن احْلُسا ْ ِ، عا ْن أابِي ِه، قا ا ا الِ ِد بْ ِن  ٌم، عا ْن خا
: ِإهَّ َّلِلَِّ واِإهَّ ِإلاْي ِه رااِجُع ونا،  َّ ن ا زا ا فا  :نُِعيا ِإَلا اْبِن عابَّاٍ  اْبٌن لاُه واُهوا ِف سا فاٍر ف اقا ا ا  صا لَّى راْكعاتا ْ ِ،  َّ قا ا ا

ِيِه اآْلياةا  ُ ِبِه، واتاَلا ها ِة{ف اعاْلناا ماا أامارا اَّللَّ  [45]البقرة: }وااْستاِعيُنوا َِبلصَّرْبِ واالصََّلا
ُُِش  يا عا  " : ِه، قا  ا ا : ثن  ا أاِب، عا  ْن أابِي  ِه، عا  ْن جا  دِّ ْي  ُد اَّللَِّ بْ  ُن سا  ْعٍد، ثن  ا أاِب واعامِّ  ي، قا  اِلا ث اناا ُعب ا لا  ى عاْب  ِد حا  دَّ

، واخاراجا ْ  أُ ال رَّمْحا  َا ا حا وَّ قا اُموا ِم ْن ِعْن ِدِه واجالَّلُ وُه ث ا ْوَب  ُاْش ياة  َّانً وا أانَّ ُه قا ْد فا ا ا ِفي  ٍِ ًم ُكْلُْ  وٍم ِن بْ ِن عا ْو
ِة.  بِْنُ  ُعْقباةا ِإَلا اْلماْسِأِد تاْستاِعُ  ِباا ُأِمراْت ِبِه ِمنا الصَّرْبِ واالصََّلا

ث اناا ُوامَُّد بْ  : أاْخ ربااين ِإبْ  رااِهيُم بْ ُن عاْب ِد ال رَّمْحاِن بْ حادَّ ، قاا ا ، ثنا أابُو اْليامااِن، ثنا ُرعاْيٌب، عاِن الًزْهِريِّ ِن ُن فاَْيا
َا ا، حا وَّ  ُاْش ياة  َّانً وا أانَّ ِما ا قا ْد فااضا ْ  ن اْفُس ُه ِفي ُُِشيا عالاى عاْبِد الرَّمْحاِن ِف ماراِض ِه  ، أانَُّه  ٍِ قا اُموا ِم ْن  عاْو

ُْوٍم بِْنُ  ُعْقباةا اْمراأاتُُه ِإَلا اْلماْسِأِد ِتْسِع ا ِباا ُأِم را  ، واخاراجاْ  ُأًم ُكْل ْت أاْن تاْس تاِع ا بِ ِه ِم نا ِعْنِدِه واجالَُّلوُه ث اْوَب 
ِة".  الصَّرْبِ واالصََّلا

: حا   ، قا  ا ا ٍَ ِا  اِل ، ثن  ا أابُ  و  ث اناا ُوامَّ  ُد بْ  ُن فاْ  َيا ثاِِن يُ  وُنُس، عا  ِن ابْ  ِن حا  دَّ : حا  دَّ ثاِِن اللَّْي  ُث بْ  ُن سا  ْعٍد، قا  ا ا دَّ
ُُِش  يا عالا  ى عاْب  ِد ال  رَّمْحاِن بْ  ِن عا  وْ   : ، قا  ا ا ٍِ ثاِِن ِإبْ   رااِهيُم بْ  ُن عاْب  ِد ال  رَّمْحاِن بْ  ِن عا  ْو : حا  دَّ اٍب، قا  ا ا َا ٍِ ِف ِر  

ا،  َا ُاْشياة  َّاًنوا أانَُّه قاْد فاا ا ِفي  واذاكارا احْلاِديثا ِبِِْْل ماْعنااُه.واجاِعِه 
، عاْن مُحاْيِد ْبِن عاْبدِ  ث اناا ِإْسحااُق ْبُن ِإبْ رااِهيما، أاها عاْبُد الرَّزَّاِق، أاها ماْعماٌر، عاِن الًزْهِريِّ ، حادَّ ٍِ  الرَّمْحاِن ْبِن عاْو

ُْوٍم بِْنِ  ُعْقباةا واكااناْ  ِمنا اْلمُ  ِه ُأمِّ ُكْل : عاْن ُأمِّ ِة{ قا ا ا اِجرااِت اأْلُواِ ، ِف ق اْوِلِه: }وااْستاِعيُنوا َِبلصَّرْبِ واالصََّلا َا
َا ا، فاخاراجا ِ  اْمراأاتُ ُه أُ  ُاْشياة  حاوَّ َّاًنوا أانَُّه فااضاْ  ن اْفُس ُه ِفي  ٍِ ًم ُكْلُْ وٍم ِإَلا ُُِشيا عالاى عاْبِد الرَّمْحاِن ْبِن عاْو

ِة".اْلماْسِأِد تاْستاِعُ    ِباا ُأِمراْت ِبِه ِمنا الصَّرْبِ واالصََّلا
َِ  مٍّ ِم  ْن أاْم  ِر ال  ًدنْ ياا وااآْلِخ  راِة ِإَلا  : واما  ا زاا ا ماْف  زاُع اْلُم  ْاِمِن ا ِعْن  دا ُك  لِّ ُم ِ  ْم ِف قا  ا ا أابُ  و عاْب  ِد اَّللَِّ  ُمنااجا  اِة رامِّ

ِة حاوَّ آداما فاماْن ُدوناُه ِمنا اأْلانِْبيا   اِء.الصََّلا
، ثنا أابُو ُأسااماةا، ثنا ِمْسعاٌر، عا ْن عاْم ِرو بْ ِن ُم رَّةا، عا ْن عاْب ِد اَّللَِّ بْ  ث اناا هاارُوُن ْبُن عاْبِد اَّللَِّ ِن احْلا اِرِث، عا ْن حادَّ

ُه عاْبُد اَّللَِّ بْ  : قاِدْمناا عالاى ُمعااِوياةا أاْو يازِيدا واِعْندا ، قاا ا ِْرٍي الًزب اْيِديِّ ثْ نااُه عا ْن عاْب ِد اَّللَِّ بْ ِن أاِب كا ُن عاْم ٍرو، فاحا دَّ
ث اناا عا  : فاحا  دَّ َُنَّ، قا ا ا ُة أاِو الصَّ  لاوااُت اْراْم  ُس كافَّ ارااٌت ِلما  ا ب اي ْ  ن ا ْب  ُد اَّللَِّ بْ  ُن ماْس ُعوٍد أانَّ  ُه كا  انا ي اُق وُ : "الصَّ  َلا

ِا  لَّى هللاُ عالاْي  ِه واسا  لَّما خاراجا   ْ  ِم  ِه،  َّ عاْم  ٍرو أانَّ آداما  ِْ  ِل قادا ِم  ِه، فااْرت افاعا  ْ  ِإَلا أا  بِ  ِه را  ْ)فاٌة عالا  ى ِإْما  اِم قادا
ِا   ِْ  ِل ُعُنِق  ِه، ف اقا  اما فاصا  لَّى  ة ، ف ان ازالا  ْ  ِإَلا اْرت افاعا  ْ  ِإَلا رُْكباتِ  ِه،  َّ اْرت افاعا  ْ  ِإَلا ماْنِ بِ  ِه،  َّ اْرت افاعا  ْ  ِإَلا أا َلا
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ِالَّ  ِا لَّى ُأْخ راى ف ان ازالا ْ  ِإَلا ماْنِ ِبِه،  َّ  ِالَّى ُأْخراى، ف ان ازالاْ  ِإَلا رُْكباتِ ِه،  َّ   ى ُأْخراى ف ان ازالاْ  ِإَلا حاْقِوِه،  َّ 
ِالَّى ُأْخراى فاخاراجاْ  ِمْن رِْجِلِه". ِمِه،  َّ  ِل قادا ِْ  أا

اماةا ُعب اْيُد اَّللَِّ ْبُن ساِعيٍد، ث اناا أابُو ُقدا  حادَّ
 أَ   ا  ربَا ا مَو هتا، َمَو رد ؟: الشيخ

ُّ ر  اهٍد لا   ه بش  طرِِه األوِ  عا  ن أب س   عيٍد ارُ  دري تق   دَّما ِف أَسااإَل هللا إلااامكم الق  ارئ:  ما َت   ري ق  ا : تق  دَّ
ُّ ر   طرِِه الْ   اين فل   ْم أج   ْد ِم   ن خرَّجا   ُه فيم   ا اطّلع   ُ  علي   ِه ِم   ن املراج   ِع، 86ح   ديِث رق   م: " "، أّم   ا َت   ري

ٌَ. واحلديُث سنُدُه ِح  هتا ريم ق امهُ أَسإَل هللا إلم ي
  َهخي  أَ ؟ سنت ا مَو؟الشيخ: 

ِا  لَّى هللاُ عالاْي  ِه واسا  لَّما خاراجا  ْ  بِ  ِه را  ْ)فاٌة عا  ث اناا عاْب  ُد اَّللَِّ بْ  ُن عاْم  ٍرو أانَّ آداما  : فاحا  دَّ لا  ى ِإْما  اِم الق  ارئ: قا  ا ا
ِمِه،   قادا
ا  اَ الشيخ:  ا نخين  قَ  َ أََش ؟! ِ { ،وَّ، ريألَّ ََ ، ريألَّ   إ

ثاِِن عاطا اُء بْ ُن السَّ اِ)ِب، عا  : حا دَّ اماةا ُعب اْي ُد اَّللَِّ بْ ُن سا ِعيٍد، ثن ا ُس ْفيااُن، قا ا ا ث اناا أابُو ُقدا ْن سا ِعيِد القارئ: حادَّ
ة  راأاى را  ِا َلا ِا لَّى  : "كا انا ُس  لاْيمااُن ُكلَّما ا  بِتا ة  ف اي اُق وُ : ما ا أانْ  ِ  ايا بْ ِن ُجبا رْيٍ، عا ِن ابْ ِن عابَّ اٍ ، قا ا ا أاراة  ها

ا، ف اياْ)ُمُر ِماا ف اتُ ْقطاُع، واياْ ُتُب: راأاراُة كا  ا واكايا اِء كايا ا لادا ا واكايا اِء راأاراُة؟ ف ات اُقوُ : أاها راأاراُة كايا ا، لا دا ا واكا يا يا
بِتا ٌة ف اقا  ا، فاصالَّى ذااتا ي اْوٍم فا ِإذاا را أاراٌة ها ا واكايا : َلاْ كايا ْاا ا: ما ا أانْ ِ  ايا را أاراُة؟ قاالا ْ : أاها اْراًروبا ُة، قا ا ا ا ا 

ا اْلماْسِأدا واأاها حاًي، ف ات اواضَّ)ا والاِبسا ثِيااباُه، واأاخايا عاصااُه، واقااما ُيصا لِّي ُ لِياْخِربا هايا َا ا ياُ ِن اَّللَّ ، ف اُق ِب،ا عالاي ْ
أابُ  َا  ا اأْلاراضا  ُة، فاشا   اراِت اْْلِ  ًن ف الابِ  ثا عالا  ى عاصا  اُه، فا  دا ُه  ْم فاِْس  ُبونا أانَّ  ُه حا  ًي، ي اْع  ِِن اْْلِ  نَّ، فا)اكالات ْ وا سا  ناة  وا

ُدهاا ِف ما ااٍن ِإِلَّ واجاْدتا ِعْنداهاا ناد ى".  اأْلاراضاةا، فاَلا َتِا
 َنهَخيَن حا اااَ  لال َ{ ]َضو  الشمخ[ إس ائمَمنيامل، ربإل اعإل ربباب؟الشيخ: 
 نبم أَسإَل هللا إلم القارئ: 
َرإِر َ إريقاا ق هااتا سااتريخير   سااخيرَّ ساابأا الش  يخ:  ُِااِه ِإالَّ َداعَّاا ق األإ َنا رَبََمإااِه الإَلااخيإمَل َسااا َدحَّقاامإ رَبََااا َسخيإ ااا َ َضااماإ }شَاََلَّ
 َشسَّ قلَها ّبتا. [14]سبأا ِسنإَسَأَُهق 

: ِقي لا ِلُس لايْ  اٍد، قا ا ا اِلُد ْبُن ُحصاْ ٍ، عا ْن عاْب ِد اَّللَِّ بْ ِن را دَّ ث اناا واْهُب ْبُن باِقيَّةا، ثنا خا ِا لَّى القارئ: حادَّ ماانا 
ْااا ا ُب ا ِف ب اْيِ  اْلماْقِدِ  راأاراٌة يُ قااُ   َا أاْن ي ان ْ ُ عالاْيِه: ِإنَّ آياةا ماْوِت ، اَّللَّ َا َُ وا آيا ُة ماْوتِ  ْراًروباُة، فاِإذاا ن ابا ا ف ا

؟ قاالا  ْ : أاها اْراًروبا  ُة، فا  داخالا اْلِمْح  راا َِ ْاا  ا: ما  ا اْ ُ   َا ِإْذ خاراجا  ْ  را  أاراٌة، ف اقا  ا ا  ِل نا  ا ُه  وا كا  يا با ف اقا  اما ف اب اي ْ
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، فا   عالاى عاصااُه، ف اُقِب،ا واُهوا عالاى عاصااُه، فاخاراجاْ  داابٌَّة ِم  }ت اب اي َّنا ِ  اْْلِ ًن نا اأْلاْرِ  فا)اكالا ْ  عاصا اُه فاخا رَّ
 } َِِ اِب اْلُم ُْوا ِف اْلعايا  [14]سب):أاْن لاْو كاانُوا ي اْعلاُمونا اْلغاْيبا ماا لاِب

ث اناا ِإْسحااُق ْبُن ِإبْ رااِهيما، أاها أابُ و ُأسا اماةا، ثن ا ُس لاْيمااُن بْ ُن اْلُمِغ رياِة، عا  ، عا ْن عاْب ِد ال رَّمْحاِن حادَّ بِ ٍ  اْلبُ نا اينِّ ْن اثا
 : ، قا ا ا ِا لَّى ُهاا سا ِا لَّى هللاُ عالاْي ِه واسا لَّما ِإذاا  : كا انا راُس وُ  اَّللَِّ  ْيٍب، قا ا ا َا  ُِ لا ى، عا ْن  )أافاِطن ْ ُتْم بْ ِن أاِب لاي ْ

، ِإيّنِ ذاكا  ْرُت ناِبيًّ  ا ِم  نا اأْلانِْبيا  اِء أاْعطا  ى ُجنُ  و  َا ِل ِء، أاْو ما  ْن يُ قااتِ  ُل لِ  يا ُِ ها  ُاِلا : ما  ْن ُي ا  اِف د ا ِم  ْن ق اْوِم  ِه ف اقا  ا ا
ٍث: أاْن ُأسا لِّ ا عالا يْ  َا ِإْح داى ثا َلا ُ ِإلاْي ِه أاِن اْخ َّتاْ ِلقاْوِم  ا، فا )اْوحاى اَّللَّ َا َُ ِء، أاْو كاِلما ة  را ب ا ْم عا ُدوَُّهْم، أاِو ها ُاِلا َِ

، فااْستاشا  ، ف اقااما فاصا لَّى، واكا انُوا اْْلُوعا، أاِو اْلماْوتا ، أاْن ا ناِبً اَّللَِّ َا َا ِإلاْي َا ف اقااُلوا: ناِ ُل ذاِل ارا ق اْوماُه ِف ذاِل
، والاِ    ِن اْلما   ْوُت، فاسا   لَّ  : ايا رابِّ أامَّ   ا اْْلُ   وُع أاِو اْلعا   ُدًو فا   َلا ِة، ف اقا   ا ا ُم ِإذاا فاِزُع   وا فاِزُع   وا ِإَلا الصَّ   َلا َِ  ا عالا   ْي

َا أُقاااْلما   َُ  مَّ بِ   ْمِس  ي الَّ  ِيي ت ا  راْونا أايّنِ أاقُ  وُ : اللَّ َا ُعونا أاْلف   ا، ف ا َُْم سا  ب ْ ٍم فاما  اتا ِم  ن ْ ثا  ةا أاايَّ َا ْوتا ثاَلا تِ  ُل، وابِ  
.) َا ةا ِإِلَّ ِب ِااِوُ ، واِلا حاْو ا واِلا قُ وَّ  ُأ

ث اناا ُوامَُّد ْبُن رااِفٍع، ثنا عاْبُد الرَّزَّاِق، عاْن ما  : "ما رَّ حادَّ ، عاِن اْبِن ِسريِينا، عاْن أاِب ُهرايْ راةا، قا ا ا ْعماٍر، عاْن أاًيوبا
 : : ِإبْ   رااِهيُم واسا  اراُة ِبابَّ  اٍر ِم  نا اْْلابا  اِبراِة، فا  ُ)ْخرِبا اْْلابَّ  اُر ِمِما  ا فا)اْرسا  لا ِإَلا ِإبْ   رااِهيما ف اقا  ا ا ؟ قا  ا ا َا ما  ْن ها  ِيِه ماعا  

، واوااِح   داة  ِف اْم   راأاٍة، ُأْخ  ِي، قا   ا ا أابُ   و هُ  ٍت، اثْ ن اتا   ْ ِ ِف اَّللَِّ ثا كا  ِيَبا رايْ    راةا: واَلاْ ياْ   ِيْب ِإبْ    رااِهيُم قا   ً  ِإِلَّ ثا   َلا
ْخ ِي، واق اْولُُه لِْلأابَّاِر: ها ِيِه أُ [ 63]األنبياء: }باْل ف اعالاُه كاِبريُُهْم هاياا{واق اْولُُه: [ 89]الصافات: }ِإيّنِ ساِقيٌم{ق اْولُُه: 

 ف الامَّا خاراجا ِمْن ِعْنِد اْْلابَّارِ 
ريَّ ااا   هللا، َااج  خيلقااه   اس أُااها "إلااا أِاا " هاا    هللِا  لاَِل ااا لل اَِل ااا سااإل  اا نِي  ]....[ شذلاااالش  يخ: 

 هتا ا بار، الراه  ألا سا..، أَ   ا    اللخَ  ؟ ختَ  ق هته ال لاَ 
 ِوه عسنِمِه رَبإل أَخيَب  خيه سخي خي ، لرلاه   سخياضع أِ ف، لرلاه سسَمرلاهق البخارلج   بومالقارئ: 
 أب ق ا مَِو   ال ومو نبم، لكإل  خيلقهقا "  اس أَّ" هتِه ه  الالقشكَ الشيخ: 
 سا ُ  َّف إلم ا يف  مخالقارئ: 
 للاَاامَّ   راسااع ا اامَو هاا إ َخيساام عِااه  خيلااها "  اساا أَّ" هااتا هااخي ااا ج اْل ااكا ، "اونلااان   هللاالش  يخ: 

 اس أَّ"، ال، ريَج ا   هللا.
 

مَّ ا خا راجا ِم ْن القارئ: ق اْولُُه: }ِإيّنِ ساِقيٌم{ واق اْولُُه: }با ْل ف اعالا ُه كابِ ريُُهْم ها ياا{ واق اْولُ ُه لِْلأابَّ اِر: ها ِيِه ُأْخ ِي، ف الا 
ا اْْلا  ْاا  ا: ِإنَّ ها  يا َا  ا، ِعْن  ِد اْْلابَّ  اِر داخا  لا عالا  ى سا  اراةا ف اقا  ا ا  َِ ُأْخ  ِي، فا)اْرسا  لا ِإلاي ْ ْتُ  ُه أانَّ   َِ فا)اْخربا بَّ  ارا سا  )الاِِن عاْن  



يخ عبدالّرحمن بن ناصر البّراك  هـ 1440
ّ

 مؤسسة وقف الش

 

 24 العلميةاللجنة |  إعداد

 

ة ، ف اعااها دا  َا ا، فاضا باثا بِيا ِدِه، فا)اخا يا أاْخ ياة  را ِديدا هاا: لا ِِْن ُخلِّ يا ف الامَّا ُأْدِخلاْ  عالاْي ِه داعا ِ  اَّللَّا أاْن ياُ فَّ ُه عان ْ
ة   عاْنُه ِلا ي اْقراْماا، فاداعا ِ   اَّللَّا فاخالَّى عاْنُه،  َّ هامَّ ِماا الَّانِياةا فا)اخايا أاْخياة  راِديدا

َت؟الشيخ:  ِِ َت لالَّ أق َِ  َأ
َت أَسإَل هللا إلم القارئ:  ِِ  لبَ ا شأق
 نبمالشيخ: 

، ف اعااها  داهاا أاْيض   ا: لا  ِِْن ُخلِّ   ة  أارا  دَّ ِم  نا اأْلُوَلا يا عاْن  ُه ِلا ي اْقراْما  ا، فا  داعاِ  اَّللَّا الق  ارئ: فاُ)ِخ  يا أاْخ  ياة  را  ِديدا
ة  ِه  يا أارا  ًد ِم  نا اأْلاوَّلِ  ِ ، ف اعااها  داهاا لا  ِِْن ُخلِّ   ْا  ةا، فاُ)ِخ  يا أاْخ  يا يا عاْن  ُه ِلا ي اْقراْما  ا، فاخالَّ  ى عاْن  ُه،  َّ ها  مَّ ِما  ا الَّاِل

َا  ، واَلاْ تُ ْدِخْل فاداعاِ  اَّللَّا فاخالَّى عاْنُه، ف اقاا ا لِلَِّيي أاْدخالا َا أاْدخاْل ا عالايَّ را ْيطااه  ، فاِإنَّ ا عاِنِّ َا ا عالاْيِه: أاْخرِْج
ُه وا ُيصا  لِّي وايا  ْدُعو اَّللَّا، ف اقاالا  ْ : أاْبِش   ، ف اراجاعا  ْ  ِإَلا ِإبْ   رااِهيما وا ا ها  اجارا َا ، واأاْخ  داما ْر، ف اقا  ْد كا  فَّ عالا يَّ ِإْنسا  اه 

ُ يا  دا اْلفا  اِجِر، بْ   رااِهيما ب اْع  ُد، ف اوالا  داْت لا  ُه ِإْ ااِعي  لا، قا  ا ا أابُ  و ُهرايْ   راةا:  اَّللَّ ِا  اراْت ها  اجاُر ْلِِ  َّ  ، ما ها  اجارا واأاْخ  دا
." َا ُأًمُ ْم ايا باِِن مااِء السَّمااِء، كااناْ  أاماة  أِلُمِّ ِإْسحااقا  فاِتْل

، ثن  ا ابْ  ُن أاِب ما  رْ  ث اناا ُوامَّ  ُد بْ  ُن فاْ  َيا ِد، ثن  ا عاْب  ُد ال  رَّمْحاِن بْ  ُن عاْب  ِد اَّللَِّ بْ  ِن أاِب رابِيعا  ةا، حا  دَّ تاا، أاها ابْ  ُن أاِب ال  ّزِها
)ِ ي واراقا ٌة ي ات اوااراثُوُناا ا، ف الامَّ ا كا انا النَّ ِبً  : "كاانا ْ  ِعْن دا آَبا : أاْخربااين ُعماُر بْ ُن احْلا ا ِم، قا ا ا ِا لَّى هللاُ عالاْي ِه قاا ا  

ًَ، واق ا  ْوُ  الظَّ  اِلِم ا واسا  لَّ  ، واق اْولُ  ُه احْلا   ا  ما جا  اُءوا ِما  ا ِإلاْي  ِه ف اقاراُأوها  ا عالاْي  ِه، فا  ِإذاا ِفي  ِه: ِبْس  ِم اَّللَِّ ِف تاب  اٍب، ها  يا
َِمْ  تا   ِزرُونا عالا  ى أاْوسا   اِط َيْا َُْم، وا ُمَّ  ٍة َتاِْت ِف آِخ   ِر الزَّما  اِن، ي اْغِس   ُلونا أاطْ  رااف ا ُوُض  ونا اْلُبُح   ورا ِإَلا اأْلاْم  ُر ألا ، واُيا

ٌة لا ْو كاانا  ْ  ِف ق ا ْوِم نُ وٍِ ما ا ُأْهِلُ  وا َِبلًطوفا  اِن، أاْو ِف عا اٍد ما ا ُأْهِلُ  وا َِبل   ِا َلا ْم  َِ ْم، ِف ي َِ اِ) ، أاْو ِف أاْع دا َِ ّرِي
ِالَّى هللاُ عا  : فا)اْعأابا النَِّبَّ  ُودا ماا ُأْهِلُ وا َِبلصَّْيحاِة، قاا ا ".َثا َا  لاْيِه واسالَّما ذاِل

 قا  أبو عبد هللا
 َسبق الشيخ: 
 أَسإَل هللا إلمكم يف  مخالقارئ: 
 المالشيخ: 
   ]َخيسم[ عب  األسئَ طالب: 
   البخارل سا ذري طالب: 
 أَ   ا ؟  ا ا ريَج ا   هللاِ الشيخ: 
َُِّ  الطال  ب: ِ ِسااناإ قإلَّ ِ  َذامِل ا لَاا{إ مٍل، وِناإ َْ ََ رَيااَت  رَبااوَّ َلَساا َّ"، مل َااتري  الاالااا     ااأن سااارَّ، لكااإل  ااا ا "وَااَم

 سسَم   بوموه ذري ها
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 ها؟ لسممَل؟الشيخ: 
 نبم، سسَم الطالب:
 "لالاالا ق   اس أَّ"؟ الشيخ:

 نبم  ا ا للاَمَّع    أِن سارنيَّالطالب: 
    أن سارنيَّ؟الشيخ: 

 نبم يف الم
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 األسِلة:
تقوُ  السَّا)لُة: وجْدُت بقااي ِم ن ط َلِء األَّ افِر ِف ق دمي، وكْن ُ  ق د طَ ْرُت واُتس ْلُ  قب لا : 1الساا 

؟ ٍم، فماذا عليَّ  ثَلثِة أايَّ
؟الشيخ:  ا ج  إملق  ُهخي ق

 القارئ: تقوُ : وجْدُت بقااي ِمن طَلِء األَّافِر ِف قدمي
 ااناريهق َجَّ ُقخيَضع   الهم ؟!الشيخ: 
 ا ]َضبإَن ا[   الهمِ ،   األ ما ِ نبم و خيلالقارئ: 
 ااناريهق رينإتق أظإلج ال َضبخيلا إالَّ   أظاشِ  المَمَإلالشيخ: 
 لَلََّوإلطالب: 

 هتا الوالهق طالب آخر: 
 هتا الَّتل أان أُ خيَّرقهالشيخ: 
 لكإل شمه ]هناك[ شمه سإل   الهم  و خيلا سب ل القارئ: 
ا  إذا رياااَن َسااه ا، أَسااإَل هللاق طال  ب:  إلاامكم، عهااَ  َسااه ا   الرنيقاا  أل ريااتا، أَماااان  ُ اابهق إزاللقااه، هاا  َهااا ق

بممق ال َّمََّ؟  ُولس ق س ََّّ  اثنم   ُل
ناخيل إتااَ  الوساِ ؛ ألنَّ اابا لَ  ربناَم اْلواب نخيل إتاَ  الوسِ ، ُلخيضَّأق ُل ا ال، سا ُبممق، عا ]لكإل[ ُلخيضَّأق ُل

ِجه اااخياالَّ، الَّاتل نقا  عاه أنَّ ربَاا ساإل لساَمملإ عهمَّاَ  اانااريِه ربَاا أظقارِهاا أهِ  البَِم أنَّ الوسَ  لمَا سإل  ا  
، ُيناعق لباخيَ  ااااِ  إىل  ا ٍ  ساإل سخيضاِع القا ِر، ش اخي  ا ُبممق ال ََّخيامل الَّ  باَّلإ ا؛ ألنَّ هاتا ال نيامَ  ربااز ع ألَّ

باااِ  ااكَّااِ،، ساااإل شبااِ  الننِيسااااِ  لَونيَِنااِ ، ل ااام   َكااِم ااااارتلِك، لهااتا لااامَا سااإل األساااخيِر االضاا  ارَِّ ، عااا  سااإل ش
لسااابَّهق   نهاااِص دَِن اااا لشسااااِد بااامِ ا،  نا عبااامِ  ُبااااج  هاااتا النَّاااخيَن الَّاااتل َخي بق اااا  ...، َل نا لن اااوإ ن اااوإ

نخيل إتاَ  رسَِ ا لأنإ ُبمَم ال ََّخيامِل الَّ  بَّلإ ا.  شنن وق السَّائََ  أبنإ ُلخيضََّأ ُل
 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

قا  ْ  : كنَّ  ا ِف ُمل  ٍس وق  ا ا أح  ُد األر  خاِة أنَّ فَلن  ة  طُلِّقا  ْ ، ف)كَّ  ْدُت الًس  اا ا علي  ِه: ه  ل طُلِّ 2الس  اا 
، وماذا عليَّ فعُلُه؟ َا ، وَل أنِو الغيبةا والتَّ ًلما ِف ِعرِضَا، فما ح ُم ذل  فعَل 

َت  ااسل ا ّباا لال ابياا  احاا لال ذاسياا حاا ش اتا  اْلواب: هتا سا هخَي إالَّ ُابجتع ربإل هتا اوِ ، لسا داَ  أنََّ  لسإ
ََ شضاخيلميا أنَّ شمنا   جقنَِيَهاتإ لأ  الومب ق ذري قَك أِاك  ا َك هق(أس ع ربادٌل،  اِ إمَل ُيكاإل ذاك الَّاتل حتامَّ نَت اا أِق

ااا س َّهاا ع، ُيكااإل الومباا  سااإل األلَّ ، أسَّاااا  ؛ ألنَّ اااا أََّ ال حتااهج أنإ ُقااترَيَ  أبلَّ سااإل رااِه َاسااٍ  َكااخين هااخي ااولااابق
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أن َكااخيَن ُببااه ا ربااإل األسااِ، ربَااا  ساا القَ  أنااَت شااأرسخي أنَّااه ال  اا َ  ربَماا  لهللاق أربَاامق، لسااا  ساا اِل  ُيكااإل
.  هته األِِت أنإ جقنَِيَهتإ

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
ادِّيٍّ مقاب  لا أْن يق  وما ر  خٌص ِبع  داِد ِبْ  ي، علم   ا أْن أق  وما أه بعم  ٍل : م  ا ح   ُم دف  ِع مبل  ٍغ م  3الس  اا 

 جز)يٍّ ِف هيا البحِث، وأضيفا أرياء  عليِه؟
اَت سل خينِيرب اا، إذا رينإاَت سل خينِيرب اا شااألس ق سا  ع، ريخينقاَ  دشبإاَت ااإل اْلواب:  هتا البووق إذا رينإَت سقكَّق ا عه لسإ

سقه ربَاا أنَّ هاتا حباقا  ش اتا سااإل  َبمنقا  ربَاا هاتا البواِو ال  ا َ    ذلا ، أسَّاا إذا رينإااَت سكَّق اا عاه لسالهمنِي
نااخيِن الواا ني   االِلباااِر؛ ألنَّاا  ُاامَّرب  أنَّ هااتا س اامقك لهااتا حباقاا ، لالخيا ااعق أنَّااه س اامق رااِهك اساالبنإَت ربَمااه 

 ْااِ .
 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

ِم األخ    ريِة أنَّ زوج    ي مدمن    ٌة عل    ى 4الس    اا  : أه رج    ٌل مت    زّوٌِج وأٌب رم    ِس بن    اٍت، اكتش    ْفُ  ِف األايَّ
 ٍِ ، وبعدا إحلا َا ا زناْ  قبلا وبعدا الزَّواجِ مشاهدِة األفَلِم اْلَبحيَِّة، اعَّتفاْ  بيل   مِنِّ اعَّتفاْ  أُنَّ

 أربخيذق ُّْ، أربخيذق ُّْالشيخ: 
ِا واْلقَلعا ع ن  ا تريُد التَّوبةا النَّصو ، اآلنا هيا تقسُم َبهلِل أُنَّ ِِ الساا : علم ا أنَِّن وجْدُِتا ب ر ا يوما الّزِفا

؟ ا أكوُن دًيواث  ؟ املعاِي، فَل إْن سَّتُِْتا وساْوتَُ  وهل الطََّلُق واجٌب عليَّ
 أربخيذق ُِّْ، أربخيذق ُّْالشيخ: 

ِ   ا أُنَّ ا وحي دٌة  ؟ وس اعدوين ِف ح ريٍة ِم ن أم ري، وخصو ل يسا ْ  ا ِل الس اا : وه ل الطَّ َلُق واج ٌب عل  يَّ
؟ ا أًمَنَّ  أٌب وِل أمل، والطََّلق فيِه ضرٌر على بناِت ارمسِة، حيُث أُنَّ

اااا سضااا ساااإل شبَِ ااا شااام ُكاااخينق اْل  واب:  ، لإذا سااااإَل ا ربلَّ إذا َبااامَّ اإلَاَ ا   اللَّخيعاا  شااام جيااهق ربَمااا  ال َّااامفق
ََ هااخي الَّااتل َ ضااا ْلقبااِ ، لأنااَت رااهق  َجخي ؛ ألنَّ الاامَّ راٍر عااه   ب ااا، ال  بااَ  لال عبااَم، شكخينقاا  سااااإَل ا  دَجااخياث 

، لإذا أَسنإَت الرَّإلَّ ّباا أل رَاَه ربَاا ظننيِاَ  بام ق ا   اللَّخيعاِ  شام  ربإل َهنِي  لظَِل ا لَ  شم َ هنيقك دَجخياث 
اااا إذا ريانَااات ّبااات ه ال نياااق  أبَب أن ُسااالبهم ا لال ساااملا ساااإل أساااِ  عناُِاااَ ، لكاااإل ربَمااا  أنإ حتلااااَت لبناُِااا  أللَّ

ااتر ا لسلاعب ااا، ريااإلإ َااتر ا لس ا ب ااا لسلاعب ااا  َشااا ربَااا عناُِاا  سن ااا شكااإلإ س ا ب ااا َل شمقخَشااا ربَااا عناُِاا  سن ااا، نق
لل اا جشامِل هااته اااا أَِّ لرا ااهإ أَض ااا عناُِاا  لال سااملا سااَع ا لناااِ  هااتا ا  اااِز اوبمااِو الضَّااارنِي ألرياااِ  النَّاااب لهااخي 

ااإلق سااإل سشاااهمَِّ اانكاا امِل البرملااِ ، نسااأ ق هللاَ الباشمااَ ، شاااَ بإ ا ااخيَّا ق الَّااتل َقخيِباا ق إىل  ااخيا ااِع اْلَْمَّااِ  لُيكَّ
اشظإ ربَم إلَّ لأد إ سنابوِل إلَّ لحتتَ هإلَّ، نسأ ق هللَا الباشمَ ، نسأ ق هللاَ الباشمَ ، أربخيذق ُّْ سإل القنِت.  عناَُ  َل
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