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 بسِم هللِا الّرمحِن الّرحيمِ 
 
 /28-18اآلية / "ناجلتفسري سورة " -
 َأبْ َواب اجْلُُمَعةِ منتقى األخبار؛  -
َوَعْن َأِب ُهَريْ َرَة رضي هللا عنه َقاَل: َقاَل َرُسوُل اَّللِه  تتَمِة ابِب الرتهيِب َعن َمساوِئ األخالِق: ؛بلوغ املرام -

 فَ ْليَ َتَجنهِب اْلَوْجَه( )ِإَذا َقاَتَل َأَحدُُكمْ صلى هللا عليه وسلم: 
َلَقْد ذُِكَر َأنه النهِبه و تعظيم قدر الصالة؛ - ًة َأْو ِضيًقا   -َصلهى هللاُ َعَلْيِه َوَسلهمَ -ََ َكاَن ِإَذا رََأى ِبَِْهِلِه ِشده

 َأَمَرُهْم اِبلصهاَلةِ 
 فتاوى -

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

 )تفسرُي الشهيِخ الربهاك(
( َوَأنه ُه َلمه ا قَ اَم 18َّلِلِه َفاَل تَ ْدُعوا َم َ  اَّللِه َأَح ًدا )}َوَأنه اْلَمَساِجَد القارئ: أعوُذ ابهلِل ِمن الشهيطاِن الرهجيِم 

َ ا َأْاُع و َرِبِّ َوَُ ُأْش ِرُك بِ ِه َأَح ًدا )19َعْب ُد اَّللِه يَ ْدُعوُ  َك اُاوا َيُنونُ وَن َعَلْي ِه لِبَ ًدا ) َه ( قُ  ْل ِإّيِ َُ 20( قُ  ْل ِإ
ُِِ ريَِي ِم َن اَّللِه َأَح َد َولَ ْن َأِج َد ِم ْن ُاونِ ِه ُمْلَتَ  ًدا )21َأْمِلُك َلُن ْم َض ر ا َوَُ َرَش ًدا ) ( ِإُه 22( قُ ْل ِإّيِ لَ ْن 

َ َوَرُس وَلُه فَ َّنه لَ ُه َ َر َجَم نهَم َخالِ ِديَن ِفيَم ا َأبَ ًدا ِِ اَّلله تِِه َوَمْن يَ ْع  ( َح ىه ِإَذا رََأْوا 23) َباَلًغا ِمَن اَّللِه َوِرَساَُ
ََِْعُل لَ ُه 24يُوَعُدوَن َفَسيَ ْعَلُموَن َمْن َأْضَعُف َ ِصًرا َوَأَقلُّ َعَدًاا ) َما ( ُقْل ِإْن َأْاِري َأَقرِيَب َما ُتوَعُدوَن َأْم 

ََ ى ِم ْن َرُس ولإ فَّنه 26( َعاِلُ اْلغَْيِب َفاَل يُْظِمُر َعَلى َغْيِبِه َأَحًدا )25َرِبِّ َأَمًدا ) ُه َيْس ُلُك ِم ْن ( ِإُه َم ِن اْرَت
ِت َرّبِِّْم َوَأَحاَط ِبَا َلَدْيِمْم َوَأْحَص ى ُك له َش ْي إ 27َبْْيِ َيَدْيِه َوِمْن َخْلِفِه َرَصًدا ) ( لِيَ ْعَلَم َأْن َقْد َأبْ َلُغوا ِرَساَُ

 [28-18]اجلن: َعَدًاا{

ه}ّلَِلهَّ  ََْ   الش يخ:  َِّ ٌ  علهم مهه} ل  نَت  -ن،  علهه -كهنْل ذه َ ال إله  إال ،  قوه ت اىلهه}وَ َنَّ َّْل ََلاَّ مىلطه 
َُ  ْنَ ههيَّ َإنَّْ  َّسْهههْ  ََنههََّاَّمَّ سهَّْلَّهه   َمهه َّ ََ َههه َ      إو آخهه َ   َن َّْل    قىلههُ ن ْنَ هههي إْن َ َّْل  [1]َ هه ََلِهه : َ َلْهه

َِّ}ّلَِلهَّ  ََْ فََّلَّ اََّهْعَ  مَّمَّ َْ َ  َّ ًَّهَ    ََلاَّ
هًهَ   مهْ  ، 19عََّبْه َْ َ قََّهْع ْ  كَّ}ْدَن قَّْك سْ لَّ عَّلََّيَ  لَبًَّهَ ) َنَّ َّسْْ  لَّْا} لَّ}مَّ  ه َْ  هَهَ   َّ َّ َْ َِ  نَّالَّ ْ  َُ َإَّْنَّ}  ََّدْعه  :َّ ( ْل

 َُ هًهَ   َلْه َإَّْنَّه} سبْي   ل قىلل َّ َلَ  يههَّ  ن سه  ال قههع  إال ،  كاه}  مه َّ اىله}و ل ل لَه َ َفَّهَلَّ اَّهَهْعَ  مَّهمَّ َْ َ  َّ َّ
هيََِّ َمه َّ َْ َ  َّ َّهه  نَّلَّهَ   َّّلَِلههَّ َمهَ  ْدنسَهَ  ْملَ  َِْ ِ َ لَّهَ   َُ َإ َْ َْ  َهَ   َّ ًَّهَ   َلْه َِ  نَّالَّ ْ  ِ َ الَّ  ََّدْع  :َّ َُ َإ هًهَ   َلْه ََّحَّ

ًهَ  ف}ل ن ْت  َّْ ه  -علي  َلصَل  َنلَِلم– ََّمَلْك لَّْكَ  ضَّ ًَّ نَّالَّ :َّ َِ نال لغهي  سْلىًله} نال  عبه  ن:ن ت  ال ميلهك لفْل
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هًهَ ) َّْ ِ َ الَّ  ََّملَهْك لَّْكهَ  ضَّه ًَّ نَّالَّ :َّ َُ َإ هيََِّ َمه َّ َْ َ  َّ َّهه  نَّلَّهَ   َّّلَِلههَّ 21ض ًَّ كا} ل}ت اىله}وَ َلْه َِْ ِ َ لَّهَ   َُ َإ ( لْه
هِي أه}  َ:دَّ ِ   هه  مه  َلفه}  ِْ ه  نال َمَ  ْدنسََ  ْمَلََّحًَّهَ  قىلَُ إذَ  َ:دِ ،ْ هِه ٍ  فله   َِ   فهَل قِهَطيم لفْل

 لغيَ  سْلىًل} نال ض ًَّ  نال قَِطيم  ل قهفمَّ ع  سْلِ  ن ًٍَ 
ًغه} َمه َّ َْ َ  قو تَ اََ   ذ َ ذ  َل ي  ملْكهْ   نذه  َلَ ّلِلهْع علهْيَ َلهبَلْإ  ََإاْل هََّلَّ ًغ} َم َّ َْ َ نَّ:َنَّ}الَّ ََإاْل هََّلَّ

اََ   ألسْ  َمَّ} عَّلَّم َلْ ْن   ْإ  نَّ:َنَّ}الَّ  [ 99]َمل}ئه ََت َإاْل ََلبََّلَّ

ه} هْف َّ خَّ}لَههَهق َّ َفياَّ :َّ ّلِلَّاَّ ََ َْ َّ نَّ:َّْنه لَّْ  فَّهَُْل لَّهْ  نَّ اََ  نَّمَّهَ  قهَّىَلهه ًغه} َمه َّ َْ َ نَّ:َنَّه}الَّ هه   ََإاْل هََّلَّ  َّهَّهًهَ  نذه َ نعيهه  لَاَّ
ُ  مىلصهههي  اْ ّلِلهههْع َ لههه َُّ كههه ههه  عصهههم ، فلكْلههه   لهههي  دَّ ل َلفههه}:  فنذهههُ َلكبههه}ئ  مههه  عصهههم ،َّ فلكْلههه   لَاَّ

هَ  هب} م} ْه}ٍ ، فاه  ال ْللْههنل  فاه   َاقه  َملهَ د هبه} مَّهَ  عصهم ،َّ مىلصهي َّ  َمل  هق  نإَل دخلَ  َلف}: نْع َ 
:َّ ّلِلَّاَّْف َّ خَّ}َلَهق َّ َفياَّ}  َّهًَّهَ    َلكْل  ه  َفََُّْل لَّْ  نَّ

هههيهَّىلَ  َِّ هههْإ َإذََّ :َّ ََّنَ مَّههه} قْ عَّهههْهنلَّ فَّ ًدَ  إذَ : ع َلكْلههه}ْ: مههه} ْنَعههههَن هَههه  قههه مَّ َ َّ ُ  عَّههههَّ َوههه ًَ نَّ َّلَّههه ِْ نَّ لَّْا لَّ مَّهههَ   ََّضهههىلَّ
َِ َملىلَّْهُ فهُْ   فِهيىللا ل مَّهَ  ذه  َلوه ي نمَّهَ  ذه  َله ي له   َلوي}م   ن م} ْنَعهَن ه  ل ذ   َلهسي} َم  َلىله َ

هْإ  ُْ َلىلههَد  َ َّ ِْ َلىله}ّلِلُْ َلوليه ٌْ  نمََّ  ذ  َلضىلي َوه ًَ َلَْص   ِْ نَّ هيهَّىَللَّْا لَّ مَّهَ   ََّضهىلَّ َِّ َإذََّ :َّ ََّنَ مَّه} قْ عَّهْهنلَّ فَّ
ًدَ   ُ  عَّهَّ  نَّ َّلَّ

َُ   ق اههه} َلفههر ََإَل  ََّد:َي  َّلَّ َقهههع  مَّهه} اْ عَّهههْهنلَّ  ََإَل  ََّد:َي  قىلههَُ مههه}  د:ي   إَل  ذههه    مث لهه}ت اىلههه}وَ َلْهه
َُ َللغ  ََإَل  ََّد:َي  َّلَّ َقهع  مَّه} اْ عَّه ُْ نفي  عفهَّ  ذ ََِّىلَّه َّ  َ ََّم  َِ   َّمَّهًهَ  قىلهَُ نقْههخَ    مه} ْه} ُْ لَّهْ  :َّ ََِّىلَّه ْهنلَّ  ََّم 

َِ   َّمَّهًهَ ) هًهَ   ََإاْل مَّهَ  ََ:اَّضَّهم 25لَّْ  :َّ ( عَّه}َمْ ََلغََّيهَع  ذه  ،ْ اىله}و َعَّه}َمْ ََلغََّيهَع فَّهَلَّ قَْعَاهْ  عَّلَّهم غََّيبَهَ   َّ َّ
َََُّئْ  َْ َ نَّالَّ  ََّعلَّههْ  َمههَ  :َّْنهه ت    ف}ل نهه ْت قىللهه  َمهه  َ هه َُ الَّ  َّلْهه ْت لَّْكههَ  َعَفههَهي خَّ لغيههَع مهه}  هلىلَّههْ  ، عليهه  َلْهه
ِ َ مَّلَّك      ََلغََّيعَّ نَّالَّ  َّلْ ْت لَّْكَ  َإ

ُْ مهم َل نه تَ  َلَْلهَ  :َّوَّهًهَ  ِىله قَهَ  نََّمهَ  خَّ هْلْك َمهَ  هَّهَيَ قَّهَّ َِ   َّْلَّعَّهً  ََإاْل مَّهَ  ََإاْل مََّ  ََ:اَّضَّم َمَ  :َّْن ت  فََُّسْهْ  قَّ
َلَْلهههَ  :َّوَّهههًهَ ) قَهههَ  نََّمهههَ  خَّ هههْلْك َمهههَ  هَّهههَيَ قَّهَّ َِ َهههَ  27ََ:اَّضَّهههم َمهههَ  :َّْنههه ت  فََُّسْهههْ  قَّ َ  :َّهبَ  ههه}الَّ ( لَهههيهَّىَللَّ َّ  ََّل لَّهههَه  َّهَهلَّغْهههَ  :َنَّ

ًدَ  نبح}س  ناىل}و  َيٍ  عَّهَّ َّْ  ُْ َقَاَ  نَّ ََّ صَّم ْك  نَّ َّ َّ}طَّ ِبَّ} لَّهَّ
 

()تفسرُي ا  لسهعديِّ
الق ارئ: بس ِم هللِا ال رهمحِن ال  رهحيِمد اهللم ُد هلِل ربِّ الع املَْيد والصه  الُة والسه الُم عل ى نبيِّن  ا ِمه دإ وعل ى  لِ  ِه 

  يف تفسرِي قوِل هللِا تعاىل: -رمَحُه هللاُ تعاىل–وص ِبِه أمجعَْيد قاَل الشهيُخ عبُد الرهمحِن السهعديُّ 
 }َوَأنه اْلَمَساِجَد َّلِلِه َفال َتْدُعوا َمَ  اَّللِه َأَحًدا{ أي: ُ اعاَ  عبااةإد ُو اعاَ  مسألةإد 
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ٍْ َملِهنل َ ذهي َله  الشيخ:  ٍَ َلىلب}د   ندعه} ٍْ َلىلب}دَ َ َلصَلْ  َنلصي}ْم نن}ئْ  َلط}ع}  ذي كل ا} َم  دع} دع}
هه   مهه ي   ذهه َ َسْهه َ  دعهه}ٍ مِههنل    دعهه}ٍ فياهه}َ  َللاههْ  َغْلههَ  ن  َللاههْ  َ: لههُ  َ  َِ للاههْ   وههل  ن  َللاههْ  ق

 َلىلب}د   ع   َم  دع}ٍَ َملِنل  
 

َِ   الِّ العب   ااِة مبني   َة عل   ى ا خ   الِ  هلِلد وا َ   وِ  لعظمتِ   ِهد  الق   ارئ: ف   َّنه املس   اجَد ال     ِه   َي أعظ   ُم 
اَّللِه يَ  ْدُعوُ { أي: يس  ألُُه ويتعبه  ُد لَ  ه ويق  رأُ الق  ر َن }َك  اُاوا{ أي:  واُس  تنانِة ِلِعتهتِ  ِهد }َوَأنه  ُه َلمه  ا قَ  اَم َعْب  دُ 

 اجلنُّد ِمن تناثِرِهم عليِه }ينونوَن عليِه لَِبًدا{د 
 َ َّسْْ  لَّْا} لَّ}مَّ عََّبْه َْ َ  قىلَُ َل ن ْت  قىلَُ َملَ د ههه َعََّبْه َْ َ  ذ  َل ن تالشيخ: 

 لَِبًدا{د أْي: ُمتَ َلبِِّديَن مرتاكمَْي حرًصا على ما جاَ  ِبِه ِمن اهلَُدى.القارئ: }ينونوَن عليِه 
َّ َهَ  َم  َهلهعطالب:     ًو} علم س}َع م} ّلِل}
 ذ   قش ل}ت؟الشيخ: 
 هُ  س}ع  م} ذي هىلفهي  ذ َ َلْل قالقارئ: 
 سِخ  اثسي طالب: 
  إي سِخالقارئ: 
 َل  الشيخ: 

 القارئ: أي: ُمتَ َلبِِّديَن مرتاكمَْي حرًصا على ما جاَ  ِبِه ِمن اهلَُدى.
َ ا َأْاُع و َرِبِّ َوُ ُأْش ِرُك بِ ِه َأَح ًدا{ أْي: ُأَوحِّ  َه ُدُ  }ُقْل{ هلْم اي أيُّما الرسوُلد ُمبينً ا حقيق َة م ا ت دُعو إلي ِه: }ِإ

 وحَدُ  ُ شريَك َلُهد وأخلُ  ما اونَُه ِمن األنداِا واألواثِند وكله ما يتخُذُ  املشركوَن ِمن اونِِه.
 ُك َلُنْم َضر ا َوُ َرَشًدا{ فَّي عبَد ليَس يل ِمن األمِر ُو ِمن التصرُِّف شيَ .}ُقْل ِإّيِ ُ َأْملِ 

ُِِريَِي ِمَن اَّللِه َأَحَد{ أْي: ُ أحَد أستجرُي ِبه يُنقذي ِمْن عذاِب هللِاد وإذا كاَن الرسوُل الذي  }ُقْل ِإّيِ َلْن 
ن ُ  نفَس ُه ِم ن هللِا ش يًإا إْن أراَاُ  بُس و إد فغ ريُُ  ِم ن ا ل ِق هو أكمُل ا لِقد ُ ميلُك ضر ا ُو رش ًداد ُو مي

 ِمن ابِب أوىل َوَأْحَرى.
 }َوَلْن َأِجَد ِمْن ُاونِِه ُمْلَتَ ًدا{ أي: َملًجأ وُمنَتَصًرا.

الِغ رس اُتِِه واع وِة }ِإُ َبالغً ا ِم َن اَّللِه َوِرَس اُتِِه{ أي: ل يَس يل متي َة عل ى الن اِأد إُ أنه هللاَ َخصه ِ   ب 
َ َوَرُس  وَلُه فَ  َّنه لَ  ُه َ َر َجَم  نهَم َخالِ  ِديَن فِ  ِِ اَّلله يَم  ا خلِق  ِه إلي  ِهد وب  ذلَك تق  وُم اهللُجه  ُة عل  ى الن  اِأ. }َوَم  ْن يَ ْع  

 َأَبًدا{ وهذا املراُا ِبِه املعصيُة الُنفريهةد كما قيهدْْتا النصوُ  اأُلَخُر ال ُمْ َنَمُة.



يخ عبدالّرحمن بن ناصر البّراك  هـ 1440
ّ

 مؤسسة وقف الش

 

 4 العلميةاللجنة |  إعداد

 

ْْ عل ى ذل َك  ايُت الق ر ِند واألحااي ُن َع ن وأمها جم رُا املعصيِةد فَّنهه ُ يوجُب ا لوَا يف الناِرد كما اله 
 النهِبِّ صلى هللا عليه وسلمد وأمجَ  عليِه سلُف األمِة وأئمهُة هذِ  األمِة.
ِْ }َح ىه ِإَذا رََأْوا َم ا يُوَع ُدوَن{ أي: ش  اهدوُ  عي اً د وجتم وا أنه ه واق  َ  ّب م د }َفَس يَ ْعَلُموَن{ يف ذل َك الوق  

حقيق  َة املعرف   ِة }َم   ْن َأْض   َعُف َ ِص  ًرا َوَأقَ   لُّ َع   َدًاا{ ح   َْي ُ ينص  ُرُهم غ   ريُُهم ُو أنفَس   مم يَنتص   روَند وإْذ 
 ُُيَشروَن فُ َرااى كما ُخِلُقوا أوَل مرةإ. 

ََِْع ُل لَ ُه [ 48]ي ونس:؟ }َم َى َه َذا اْلَوْع ُد{}ُقْل{ هلْم إْن س ألوَك فق الوا:  }ِإْن َأْاِري َأَقرِي َب َم ا ُتوَع ُدوَن َأْم 
 َرِبِّ َأَمًدا{ أْي: غايًة طويلًةد فعلُم ذلَك عنَد هللِا.

}َعاِلُ اْلغَْي ِب فَ ال يُْظِم ُر َعلَ ى َغْيبِ ِه َأَح ًدا{ ِم ن ا ل ِقد ب ْل انف رَا بعل ِم الَ مائِر واألس راِر والغي وِبد }ِإُ 
ََ   ى ِم   ْن  ْْ حنمتُ   ُه أْن مب   ربُُ  بِ   ِهد وذل   َك ألنه الرس   َل ليُس   وا  َم   ِن اْرَت    ََ { أي: فَّنه   ُه مب   ربُُ  ِب   ا اقت َرُس   ولإ

 كغريِِهمد فَّنه هللاَ أيهَدُهم بتأييِد ما أيهَدُ  أحًدا ِمن ا لِقد وِحفَظ ما أوحاُ  إليِمم حىه يُبلُِّغوُ  على حقيقتِ ِهد
تي دوا في ِه أو يُنقُص واد وهل ذا ق اَل: }فَّنه ُه َيْس ُلُك ِم ْن بَ ْْيِ َيَديْ ِه َوِم ْن َخْلِف ِه ِمن غرِي أْن تُقّرِبَُه الشياطُْيد فيَ 

ِ   ْم{ ِب   ا جعلَ   ُه هل   ْم ِم   ن  َرَص   ًدا{ أي: َُيفظونَ   ُه ِبم   ِر هللِا؛ }لِ   يَ ْعَلَم{ ب   ذلَك }َأْن قَ   ْد َأبْ َلغُ   وا ِرَس   اُِت َرّبِّ
ِبا عنَدهمد وما أسرُّوُ  وما أعلنوُ د }َوَأْحَصى ُك له َش ْي إ َع َدًاا{ ويف  األسباِبد }َوَأَحاَط ِبَا َلَدْيِمْم{ أْي:

م مأموروَن َمنميُّوَند وجُمازوَن ِبعماهِلمد كما هو صريَح  د وأَّنه هذِ  السُّورِة فوائُد عديدَة: منما: وجوُا اجِلنِّ
 يف هذ  السُّورِة.

د كم  ا ه  و رس  وَل إىل ا ن  ِسد ف  َّنه هللاَ رس  و  -ص  لى هللا علي  ه وس  لم-ومنم  ا: أنه رس  وَل هللِا  َل إىل اجلِ  نِّ
 صرَف نفًرا اجِلنِّ لَِيستمعوا ما يُوحى إليِه ويُبلُِّغوا قوَممم.

د وأنه ال  ذي س  اَقمم إىل ا مي  اِن ه  و م  ا لقهق  وُ  ِم  ن هداي  ِة الق  ر ِند  ومنم  ا: ذك  اُ  اجلِ  نِّ ومع  رفُتمم ابهلل  قِّ
 وحسِن أاِّبِم يف خطاِّبِم.

تِ ِهد والس ماُ  ِروس َة ابلنج وِمد ومنم ا: اعتناُ  هللِا برسوِلِهد وحفِظِه ل  ِما ج اَ  بِ هد ف  َْي ابت دأْت بش ائُر نبوه
ْْ َع ن مراص ِدهاد وأنه هللاَ رَِح َم بِ ه أه َل األرِة رمح ًة م ا يق دُر  ْْ ِمن أماكِنماد وأزعَج والشياطُْي قد هرَب

م رشًداد ف أراَا أْن يُظمَر ِمن ايِنِه وشرِعِه ومعرفِتِه يف األرِةد ما تبتمُج بِ ه القل وُبد هلا َقْدَرد وأراَا ّبم رّبُّ
 وتفرُح ِبه أولو األلباِبد وَتظمُر ِبه شعائُر ا سالِمد ويَنقمُ  ِبه أهُل األواثِن واألصناُم.

 ِه.د وتراكِممم علي-صلى هللا عليه وسلم-ومنما: شدُة ِحرِ  اجِلنِّ على استماِعمم للرسوِل 
ْْ حال َة ا ل ِقد وأنه   ْْ عل ى األم ر ابلتوحي ِد والنهم ي َع ن الشِّ ركد وبين  ومنما: أنه هذِ  السورَة قْد اش تمَل

د إذا ك اَن -صلى هللا عليه وسلم-كله أحدإ منمم ُ يست قُّ ِمن العبااِة مثقاَل ذرةإ؛ ألنه الرسوَل ِمًدا 
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لُك لنفِسِهد ُعِلَم أنه ا لَق كلُّمم كذلَكد فِمَن ا ط ِأ والظل ِم اذ اُذ ُ ميلُك ألحدإ نفًعا ُو ضر اد بْل ُو مي
 َمْن هذا وصُفُه إهلًا  خَر مَ  هللِا. 

ومنما: أنه علوَم الغيوِب ق ْد انف رَا هللاُ بعلِمم اد ف ال يعلُمم ا أح َد ِم ن ا ل ِقد إُ َم ْن ارتَ اُ  هللاُ واختصه ُه 
د واهللمُد هلِل ربِّ العاملْي.  بعلِم شي إ منما. مته تفسريُ   َسَامسورِة اجِلنِّ

 اْلضُالشيخ: 
 َملفَوم القارئ:
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 )ُمنتَقى األخباِر(
يِن عبد السالم بُن تيميَة اهللراي    -رمَحُه هللاُ تعاىل-القارئ: بسِم هللِا الرهمحِن الرهحيِمد قاَل ا ماُم جمُد الدِّ

 ": صلهى هللاُ عليِه وسلهمَ الشهرعيهِة ِمن كالِم خرِي الربيهِة يف كتاِبِه: "ال ُمنتَقى يف األحناِم 
 َأبْ َواب اجْلُُمَعةِ 

َْ ،ْ ذلهك َليهه مَّ  صهه}ئَ َمهه   الش يخ: هه مهه} ْهه}ٍ ،  َ اىلهه  قه م  َمهه   وم َ،  نذهه  عيهْه َألنههب َع  نلههه خَّ
ْ  هبهه   َألهههَ ِ  َملوصهه ْد هبهه   َألهههَ ِ ْهه َعَ   ن ععههْ  ذلههك مهه} خْصههْ  ههه  َمهه  وههَلَ  َ اىلهه   نذههي َملوصهه د

َ  َمههَ  وهَلْ  َ اىله     كه}ْم وهَل  َ اىله   نلهه سهْ  َّ ، هبه} ل كَ}هَهَ َ  ه} َلْهَ ق َّ آَّمَّفْهَ  َإذََّ سْه َديَّ لَلْصهَلَّ َوَّ  َّقه اَّ
 [9]َ اىل َقهََّ َم ََ ْْاىلََّ  فَّ}َنىلََّ َ َإوَّ َذَكَ  َْ َ نَّذَّْ:َن ََلبهََّيمَّ  

َْ ْه عْي   فَاه  َ صه}ئَ َلعه عي   ععهْ  ذلهكَ َلصهَلْ  كاه} اوههم  نليه مَ  َْ ك سيْه  نخصه}ئ  َ اىلهَ  خصه}ئ
ه}ع   نَمه  خص}ئَصهَ  َلعه عْيَ   ِْ ََّ فيهَ  آدم  نفيه  اوه ْم َل  ْل فيه  نه}عً   -كه لك-َن ص}ئَ َلك سْي   س  ْخلَه

فْواهه} عبههه  نذهه  لههه}ئ   ْقصههلَ ي قِههنْت ، ْهههيً } إال  ََ ال قَ   عطهه}ْ  إْوْ   نلههه عوهههَّ َههههْ  َلوههيَ  فصهه اًل ل خصههه}ئ
 َ اىل  ل  َ د َملىل}د  نذك َّ فيا} م} ن:دَّ ل ْنَ }  

 
 اَبُب الت هْغِليظ يف تَ رْكَما: القارئ:

ُ َعَلْيِه َوَسلهَم َعْن   اْبِن َمْسُعواإ َأنه النهِبه َصلهى اَّلله
 قو ت  فِ     هَ ِ َ اىل  ؟الشيخ: 
  سىل القارئ: 

 اَبُب الت هْغِليظ يف تَ رْكَما
ذهه َ قىلههُ  سهه   َ:دَّ هو لهه َ   هههَ ِ َ اىلهه    قىلههَُ  هههَ ِ وههَل  َ اىلهه   نذههي ذهه   َفَهَََّّحَّاهه} هبهه َ الش  يخ: 

 ِْ    َلَْهَغَليظ َل اهَّ َكاَّ}َلب}ِ  فَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلهَم قَاَل ِلَقْومإ يَ َتَخلهُفوَن َعْن اجْلُُمَعةِ  ُْ َأْن : القارئ: َعْن اْبِن َمْسُعواإ َأنه النهِبه َصلهى اَّلله )َلَق ْد َمَْم 

 ( َرَواُ  َأمْحَُد َوُمْسِلَم.َعْن اجْلُُمَعِة بُ ُيوَْتُمْ   ُمَر رَُجاًل ُيَصلِّي اِبلنهاِأد ُثُه ُأَحرَِّق َعَلى رَِجالإ يَ َتَخلهُفونَ 
َُما   َوَعْن َأِب ُهَريْ َرَة َواْبِن ُعَمَر َأَّنه

اىللاه ل  ْل ذه َ مىلفه}ْ  ن:د ل وهَلَ  َ ا}عه  َمه   ههقَر  ِ ذ قه    فهُذَ كه}لَّ ذه َ َلَغلهيْظ ل كاه} الشيخ: 
َِ وهَل   َِ ع  وَلَ  َ اىل  فوه ن:دَّ مثْلْ  مت}ًم} ل وَلَ  َ ا}ع   نهل َ َنََْهْت هبه َ نذه َ علهم نّلِله  َلَخل 

  علم َألعي}َل َ اىل   ف ْض وَل  َ اىل   ن ْل وَل  َ ا}ع   قًض} ذي ف ض  
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ُ َعَلْي ِه َوَس لهَم يَ ُق وُل َعلَ ى أَ  َع ا رس ول هللا َص لهى اَّلله َُم ا عَِ ْع َواِا ِمْن رَبِِ : القارئ: َوَعْن َأِب ُهَريْ َرَة َوابْ ِن ُعَم َر َأَّنه

ُ َعلَ ى قُ لُ و  َتِمَْيه َأقْ َواَم َعْن َوْاِعِمْم اجْلُُمَعاِت َأْو لََيْخِتَمنه اَّلله َرَواُ  ُمْس ِلَمد  ِّبِْمد ُثُه لََيُن وُننه ِم ْن اْلغَ اِفِلَْي()لَيَ ن ْ
.  َوَرَواُ  َأمْحَُد َوالنهَساِئيُّ ِمْن َحِديِن اْبِن ُعَمَر َواْبِن َعبهاأإ

 َوَعْن َأِب اجْلَْعِد 
َِّ عه  وهَل  َ اىله  َمههَ  كبه}ئ  َله سِ   ل ايهالش يخ:  َع ذه َ َل عيههه ل ذه َ َدههقَر دَّالله   علههم  ْل َلَخل ه

ََ    قهههت  علههم  سهه  خَّطَّهههعَّ  ههْل َّ قهَّْوههه ْت عَّلَّههم  ََّعهه َََّد َمَفههطَّ َلعهههقه  نل لهه َ  سىلههْل :نهه تَّ ، وَّههْلم َْ ْ عَّلََّيههَ  نَّنَّ
 َُ ِْ هكيهه   سه  علهم     قىلهُ فهه قَّ مفهطَ   لهيُ عفههَّ مفهطَ   ههه ََ    كنسْهه   نهل  هه لك  نل له َ  عَّلَّهم  ََّعه َََّد َمَفهطَّ

ََ    ألس  مصف ع  َم  َ عع  َمفْط َل ن ت َل ي ذ  َم  َ عَع  ف    ق َمفطَ    عَّلَّم  ََّع َََّد َمَفطَّ
ْ  َّلَهههه ََّم  عَّهههَ  نََّدَعَاهههَ  ََ ْْاىلَّههه}َ   ََّن لَّيََّخهههََاَّْ  َْ ْ عَّلَّهههم لْهلْههه هَبََ   مْثْ لَّيَّْكههه سْْ  َمههه َ  َََّاهههيَّ ََلغَّههه}َفَليَّ( نال :قهههع  ْل  )لَّيهَّفهَ

ِ  قصيْع َلبههلَّ  ن قصهيْع َمله}ت  ألْل ذه َ قفعهنْ عفه  فِه}د  َلىل و ه  ف ََ  علم َلولَع  ْه  َم  َلىلو ه  هىل َ
ُْ َملهع  )مْثْ لَّيَّْك سْْ  َمَ  ََلغَّ}َفَليَّ( ذ َ قك ل  ث    ثْ  َ ََََّ  علم َلولَع  ) ََّن لَّيََّخه قَ  هىليه   ن ه ق ََاَّْ  ل َلهَ 

لَ هههْ  مهه  َْ ْ عَّلَّههم لْهلْهه َْ َمههَ  ذلههك إال َة}فعهه  علههم وههَلَ  َ اىلهه   َن  هَبََ   مْثْ لَّيَّْكهه سْْ  َمههَ  ََلغَّهه}َفَليَّ( نال ْلَّل َهه
 ذلك 

 
َه  ْمِريِّ  ُ َعَلْي  ِه َوَس  لهَم قَ  اَل: -َولَ  ُه ُص  ْ َبةَ -الق  ارئ: َوَع  ْن َأِب اجْلَْع  ِد ال  )َم  ْن تَ   َركَ  َأنه َرُس  وَل اَّللِه َص  لهى اَّلله

ُ َعَلى قَ ْلِبِه(   َرَواُ  اْ َْمَسةد َوأِلَمْحََد َواْبِن َماَجْه ِمْن َحِدين َجاِبرإ ََنْو .َثاَلَث مُجَ إ َْتَاُوً  طََبَ  اَّلله
ْ  َّلَههه ََّم  عَّههَ  نََّدَعَاههَ  ََ ْْاىلَّهه}َ ( نلكهه  فيههَ  َلَوييههْه الش  يخ:  َََّاههيَّ ذهه َ ْهه}ذه  دهههقَر َههه  عاهه  ن ِ ذ قهه    )لَّيهَّفهَ

ََّ ْ َّهم  ًنََّّه}ْنًن(  لكه  فيه   ل ف لَا}نَل  قىلُ مََّ  اهَّ َّكَّا} لىل :  فُس  ال قَّلحْوْ  َل عيه  نهله َ له}تَ )مَّهَ  اهَّه َّ َّ ثَّهَلَّ
اهه  َّ  ىلهه   َن ههه   ال ق اْههْع عليهه  ذلههكَّ َل عيههْه  ألْل َلَ  ههه َّ لههه اكهه ْل قىلههُ ذَّْلهه ً   ن اكهه ْل غْللههً  ع}:ضههً  

ََّ  هه ٌَ مَّهه  ق ْكاهه} ثههَل ليهه  مَاهه}َنًن ف اىلههَ  فاهه  َلهههْاَهَّ َّْعْه ههه لك َل عيههَه َلعهههقه  سىلهه  َلهه   لْلههظ  ههَل م  مََ 
 .َدهقر م   اثسي 

 
َه  ْمِريِّ  ُ َعَلْي  ِه َوَس  لهَم قَ  اَل: )َم  ْن تَ   َرَك  -َولَ  ُه ُص  ْ َبةَ -الق  ارئ: َوَع  ْن َأِب اجْلَْع  ِد ال َأنه َرُس  وَل اَّللِه َص  لهى اَّلله

ُ َعَلى قَ ْلِبِه( َرَواُ  اْ َْمَسةد َوأِلَمْحََد َواْبِن َماَجْه ِمْن َحِدين َجاِبرإ ََنْو .َثاَلَث مُجَ إ ْتََ   اُوً  طََبَ  اَّلله
 اَبُب َمْن َتَُِب َعَلْيِه َوَمْن َُ َتَِبُ 
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 َل   كَلم َلع}:حالشيخ: 
 ن القارئ: 
فْ  ن الشيخ:   ِ ل ِْ َن َِ َ اىلَ َ َلكَ} ِْ ل آقهَ  فْيو}ْتَ دْت علم نّلِل  َإل }ْع  ف قضْ  َ اىله  دْت علياه} َلكَه}

ههف  كاهه} ل ذهه  ِ َ  َمههَ  قهَّههَ َم ََ ْْاىلَّههَ  فَّ}َنههىلََّ َ َإوَّ َذَكههَ  َْ َ   ندلْههَل علههم ذلههك َل    َ اىلهه َ ََإذََّ سْهه َديَّ لَلْصههَلَّ
ِْ َنل َُ َلىللهه   فهههْت علههم نّلِل هبهه} َلكَهه} ههم  عليههَ  هههي  ذهه ههفْ  َنإل هه}ْع  نق اْههْع علههم َأل }دقههر  ننّلِل هْبهه} ْعاَّ  ِ

َِ وَل  َ اىل  قك ْل كْل ًَ  ألسْْ  َم  َأل ك}َم َملىلل م  َم  دقَ  َإلنَلَم فلض ن:    ذ َ  ْل إسك}:َّ نّلِل 
 هىلْضا  ال ْقصل ي إال َ اىل َّ فوط ذ َ  قش  كْا ؟ ذُ قكْلْ  هب َ؟طالب: 
  ذ َ قَىللَ ه   َلصَل الشيخ: 
 ي إال َ اىل َّ فوط ذُ قىلَط مِلًا}   ن ُْيكْ  علي  فلكْل ؟قىلُ ال ْقصل  الطالب: 
 ذ َ قك ل ات:ًك} للصَل الشيخ: 
 ات:ًك}؟الطالب: 
 سىل الشيخ: 

ًَ ا ابْ ُن ِحبه اَن َواهلْلَ اِكُم َواْلبَ  تهاُر. َوَص  هَ هُ   ابْ  ُن الق ارئ: ق ال رمح ه هللا تع اىل: َح ِديُن َأِب اجْلَْع ِد َأْخَرَج  ُه َأْي
د َوذََكَر ُ السهنَ  : َُ َأْعِرُف اْعَُهد وََكَذا قَاَل َأبُو َحامتِإ ِْمِذيُّ َعْن اْلُبَخاِريِّ الطه رَبَاِيُّ يف  ِند َوَأبُو اجْلَْعِدد قَاَل الرتِّ

 اْلُنََن ِمْن ُمْعَجِمِهد َوِقيَل: اْعه َأْارَُ د َوِقيَل ُجَناَاُةد َوِقيَل: َعْمُرو. َوَقْد ُاْخُتِلفَ 
ِ  ل ََسه  علهم  الشيخ:  ٌَ َسَّ    ه  ذ ق   خمَلَّ َألم  ناُ   ل تَ َألم  ناُ ل ََس   ع فف} َسَّ   ن م سىل 

 -:ضهي ، عفه -ك َ نك َ َم  َأللَ ت َلكثي  إو  :هىلي ل اًل  َنملعا ْ:  س  عبْه َله ن  هه  وهخ   َلْهَننهي 
 ْيٍ  مِنلْ  َالن  مىل فْ  َالن  ذ َ ال قفبُ علي َ 

 
الق   ارئ: وق   ِد اختل   َف يف َه   َذا اهلْلَ   ِديِن َعلَ   ى َأِب َس   َلَمَةد َفِقي   َل: َع   ْن َأِب اجْلَْع   ِد. قَ   اَل اهلْلَ   اِفُظ: َوُه   َو 

ارَُقْطِ ّ يف اْلِعلَ ِلد َوَرَواُ  اهلْلَ اِكُم ِم ْن َح  َأِب قَ تَ اَاَة ِديِن الصهِ يُحد َوِقيَل َعْن َأِب ُهَريْ َرَة َوُهَو َوْهَمد قَالَ ُه ال ده
ًَ  ا  -َرمِحَ  ُه اَّللهُ -َوُه  َو َحَس  ند َوقَ  ْد ُاْخُتِل  َف ِفي  ِهد َوَح  ِديُن َج  اِبرإ اله  ِذي َأَش  اَر إلَْي  ِه اْلُمَص  نُِّف  َأْخَرَج  ُه َأْي

قَ   اَل ةإ طُبِ   َ  َعلَ   ى قَ ْلبِ   ِه( )َم   ْن تَ    َرَك اجْلُُمَع   َة ثَ   اَلاًث ِم   ْن غَ   رْيِ َض   ُرورَ النهَس   اِئّي َوابْ   ُن ُخَتمْيَ   َة َواهلْلَ   اِكُم بَِلْف   ِظ: 
ارَُقْطِ ّ: إنهُه َأَصّح ِمْن َحِديِن َأِب اجْلَْعِد.  الده

َ افْ  رَتََة َعلَ  ْيُنْم اجْلُُمَع  َة يف َش  ْمرُِكْم َه  َذاد َوجِلَ  اِبرإ َح  ِديَن  َخ  ر بَِلْف  ِظ:  َفَم  ْن تَ رََكَم  ا اْس  ِتْخَفافًا ِّبَ  ا )إنه اَّلله
ُ َلُهد  ُ َلُه َشََْلُهد َوَُ اَبَرَك اَّلله َُ َفاَل مَجََ  اَّلله َأْخَرَج ُه ابْ ُن َماَج ْهد َويف إْس َناِاِ  َعْب ُد اَّلله  َوَُ َص اَلَة لَ ُه(َوَْتَاُوً  َأ
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ارَُقْطِ ّ:  َوُهَو َواِهي اهلْلَِديِن َوَأْخَرَجُه اْلبَ تهاُر ِمْن َوْجهإ  َخَر َوِفيِه َعِليُّ ْبُن زَْيِد ْبِن َجْدَعاَن. قَ اَل ال ده اْلبَ َلِويُّ 
ْسَناا. ان ْ  . َوقَاَل اْبُن َعْبِد اْلرَبِّ: َهَذا اهلْلَِديُن َواِهي اْ ِ َْ  تَ َمى.إنه الطهرِيَقْْيِ ِكَلْيِمَما َغرْيُ اَثِب

َِ بَِلْف ِظ: إنه   َرُس وَل َويف اْلَباِب َعْن اْبِن ُعَمَر َحِديَن  َخر َغرْي َم ا ذََك ر اْلُمَص نِّف ِعْن َد الطه رَبَاِيِّ يف اأْلَْوَس 
ُ َعَلْيِه و له َوَسلهَم قَاَل:  َنَة ِم اَّللِه َصلهى اَّلله َِّ ب ْ َُ َعَس ى َأَح َد ِم ْنُنْم َأْن يَ تهِخ َذ ال ْن اْلغَ َنِم َعلَ ى رَْأِأ ِميلَ ْْيِ )َأ

ُ َعَلى قَ ْلِبِه( َوَسَيْأِت ََنْ و  يف اْلبَ اب اله ِذي بَ َع َد َه َذا ِم ْن  َأْو َثاَلثَةإ َتَِْت اجْلُُمَعُة َفاَل َيْشَمُدَها َثاَلاًث فَ َيْطَبُ  اَّلله
َهاا اْلُمْعَجَمةِ  َنة بنسِر ال ب ْ َِّ َْ يَ دَك ِم ْن  َحِديِن َأِب ُهَريْ َرَة. َوال ُثُه اَبَ  ُمَوحه َدَة َس اِكَنَة ُثُه نُ وَن: ِه َي َم ا َلْ 

. َوَع ْن ابْ  ِن َعبه اأإ َح ِديَن  َخ ُر غَ  رْيُ اله ِذي ذََك َرُ  اْلُمَص نُِّف ع  َن َأِب يَ ْعلَ ى اْلَمْوِص ِليِّ  )َم  ْن : َم الإ َأْو ِعيَ الإ
ْساَلَم َورَاَ  َظْمرِِ (تَ َرَك َثاَلَث مُجَ إ ُمتَ َوالَِياتإ فَ َقْد نَ بَ  َهَنَذا ذََكَرُ  َمْوُقوفًاد َولَ ُه ُحْن ُم الرهفْ ِ ؛ أِلَنه ِمْثل ه  َذ اْ ِ

.  َُ يُ َقاُل ِمْن ِقَبِل الرهْأي َكَما قَاَل اْلِعَراِقيُّ
ُ َعَلْيِه و   ل ه َوَس لهَم: )َم ْن تَ  َرَك اجْلُُمَع َة ِم ْن غَ رْيِ ُع ْذرإ َوَعْن َعَُرَة ِعْنَد َأِب َااُوا َوالنهَساِئيُّ َعْن النهِبِّ َصلهى اَّلله

َِِْد فَِنْصَف ِايَنارإ(.  فَ ْليَ َتَصدهْق ِبِديَنارإد فَّْن َِلْ 
 َوَعْن ُأَساَمَة ْبِن زَْيدإ ِعْنَد الطهرَبَاِيِّ يف اْلَنِبرِي 

  قش قو ت؟  عه َدهقر  ههقف}:؟الشيخ: 
ُ َعَلْي ِه و ل ه َوَس لهَم: )َم ْن تَ  َرَك اجْلُُمَع َة ِم ْن َوَعْن َعُ َرَة عِ  القارئ: ْن َد َأِب َااُوا َوالنهَس اِئيُّ َع ْن النه ِبِّ َص لهى اَّلله

َِِْد فَِنْصَف ِايَنارإ(.  َغرْيِ ُعْذرإ فَ ْليَ َتَصدهْق ِبِديَنارإد فَّْن َِلْ 
ع  ذه َ ْهنسْْ  قْلَضهي نقههدَ ي نقكه ْل نهبًب} إو ذ َ َدهقر ال قَف}نْع مم َأل }دقهَر َلِه}هو   فه سالشيخ: 

لغْللَ  ال ْقكَّْلَ  ْْ  َلهقف}ْ:  فا َ َدهقر َلع}:ح م قَكْلَ  عف   َنألغلْع  سه  ال قصه    ألْل  َلطبم علم َلولَع َن
م    ظ}ذ ْْ  مىل}:ض  لأل }دقَر َلصحيحَ  َملَوهَ 

 
ُ َعَلْي ِه و ل  ه َوَس  لهَم: الق ارئ: َوَع  ْن ُأَس اَمَة بْ  ِن زَيْ  دإ ِعْن َد الطه   رَبَاِيِّ يف اْلَنبِ رِي قَ  اَل: قَ  اَل َرُس وُل اَّللِه َص  لهى اَّلله

د َوَقْد َضعهَفُه اجْلُْمُمور. )َمْن تَ َرَك َثاَلَث مُجَ إ ِمْن َغرْيِ ُعْذرإ ُكِتَب ِمْن اْلُمَناِفِقَْي(  َويف إْسَناا  َجاِبَر اجْلُْعِفيُّ
ُ َعَلْي ِه و ل ه َوَس لهَم: َوَعْن َأَنسإ ِعنْ  يْ َلِميِّ يف ُمْسَنِد اْلِفْرَاْوِأ قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللِه َص لهى اَّلله )َم ْن تَ  َرَك َد الده

ُ َعَلى قَ ْلِبِه(.  َثاَلَث مُجَ إ ُمتَ َوالَِياتإ ِمْن َغرْيِ ُعْذرإ طََبَ  اَّلله
ُ َعَلْي ِه و ل ه َوَس لهَم:  َوَعْن َعْبِد اَّللِه ْبِن َأِب َأْوََف ِعْندَ  )َم ْن الطهرَبَاِيِّ يف اْلَنِبرِي قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللِه َص لهى اَّلله

(َفُجِع  َل قَ ْل  َب ُمنَ  افِ  عَِ  َ  النِّ  َداَ  يَ   ْوَم اجْلُُمَع  ِة َوَِلْ ُثَِْْتَ  ا ُثُه عَِ  َ  النِّ  َداَ  َوَِلْ ُثَِْْتَ  ا ثَ  اَلاًث طُبِ  َ  َعلَ  ى قَ ْلبِ  هِ  قَ  اَل  قإ
: َوِإْسَناُاُ  َجيِّد.  اْلِعَراِقيُّ
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)ُأَ َأ ُيُِبُّوَن اللهََبَ َومَبُْرُج وَن ِم ْن اجْلََماَع اِت َويَ َدُعوَن ِعْنَد َأمْحََد يف َحِدينإ َطِويلإ ِفيِه  َوَعْن ُعْقَبَة ْبِن َعاِمرإ 
 َويف إْسَناا  اْبُن هَلِيَعَة.اجْلُُمَعاِت( 
ًَا بَِنْ ِو َحِديِن َجاِبرإ اأْلَوهل. َوَعْن َكْع ِب بْ ِن َمالِ كإ ِعْن َد الطه رَبَاِيِّ يف اْلنَ َوَعْن َأِب قَ تَ  بِ رِي اَاَة ِعْنَد َأمْحََد َأْي

  بَِنْ ِو َحِديِن َأِب ُهَريْ َرَة َواْبِن ُعَمَر اْلَمْذُكور يف اْلَباِب.

ّتَِف اق َعلَ ى َأنه ُه  قَ ْولُُه: )يَ َتَخلهُفوَن َعْن اجْلُُمَعِة( قَ الَ  يف اْلَف ْتح: قَ ْد ُاْخُتِل َف يف َتْس ِمَيِة اْليَ  ْوِم اِبجْلُُمَع ِة َم َ  اُِ
ِلَك؛ أِلَنه َكَم اَل َكاَن ُيَس مهى يف اجْلَاِهِليه ة: "اْلَعُروبَ ة"د ِبَف ْتِح اْلَع ْْي َوَض ّم ال رهاِ  َواِبْلُمَوحه َدِةد َفِقي َل: عُِّ َي بِ ذَ 

َ  ِفيِهد ذََكَرُ  َأبُو ُحَذيْ َفَة َعْن اْبِن َعبهاأإ َوِإْسَناا  َضِعيف. اْ َْلقِ    مجُِ
َ  ِفيِه. َورََا َذِلَك ِمْن َحِديِن َسْلَماَن. ِعْنَد َأمْحََد َواْبِن ُخَتمْيََة َوَغرْيمَ  اد َولَ ُه َش اِهد َوِقيَل: أِلَنه َخْلَق  َاَم مجُِ

ابْ  ُن َأِب َح  امتِإ َمْوُقوفً   ا  ِِْس  َنااإ قَ  ِوّيد َوَأمْحَ   ُد َمْرُفوًع  ا  ِِْس  َنااإ َض   ِعيفد َوَه  َذا َأَص   ّح َع  ْن َأِب ُهَريْ   َرَة ذََك   ر  
اأْلَْنَص اِر َم َ  اأْلَقْ َوال. َويَِليِه َما َأْخَرَجُه َعْب ُد بْ ُن مُحَْي دإ َع ْن ابْ ِن ِس ريِيَن ِبَس َندإ َص ِ يحإ إلَْي ِه يف ِقصه ة ََتِْمي ِ  

ْوُ  اجْلُُمَع  ة ِح  ْي اْجتَ َأْس  عَ  َمُع  وا إلَْي  ِه. ِد بْ  ِن زُرَارََة وََك  انُوا ُيَس  مُّونَُه يَ   ْوَم اْلَعُروبَ  ِةد َفَص  لهى ِّبِ  ْم َوذَكه  َرُهْم َفَس  مه
ََِْم  ُ  قَ ْوَم ه ِفي  ِه َويُ  ذَكِّرُهْم َوُثَُْم رُهْم بِتَ ْعِظ  يِم اهلْلَ  رَ  َعُن َوِقي َل: أِلَنه َكْع  َب بْ  َن لُ َكيّإ َك  اَن  ِمد َومُبْ رِبُهْم ِِبَنه  ُه َس  يُ ب ْ

ًع اد َوبِ ِه َج َتَم ِمْنُه َنِبّ. َرَوى َذِلَك التَُّبرْيُ يف ِكَتاِب النهَسِب َعْن َأِب َس َلَمَة بْ ِن َعْب ِد ال رهمْحَِن بْ ِن َع ْوفإ َمْقُطو 
ََِْمعُم    ْمد ذََك   َر  ثَ ْعلَ   َب يف َأَمالِي   ِه. َوِقي   َل: عُِّ   َي بِ   َذِلَك؛ اْلَف   رهاُ  َوغَ   رْيُ . َوِقي   َل: إنه ُقَص   ي ا ُه   َو اله   ِذي َك   اَن 

ْجِتَماِ  النهاأ لِلصهاَلِة ِفيِهد َوِّبََذا َج َتَم ابْ ُن َح ْتمإ فَ َق اَل: إنه ُه اْس َم إْس اَلِمَي َِلْ َيُن ْن يف اجلَْ  اِهِليه ة َوَأنه ُه َك اَن ُِ
اِفُظ: َوِفيِه َنَظَرد فَ َقْد قَاَل َأْهُل اللَُّغِة: إنه اْلَعُروبََة اْس َم قَ ِد َ َك اَن لِْلَجاِهِليه ِة. ُيَسمهى: يَ ْوم اْلَعُروبَة. قَاَل اهللَْ 

َعِة بَ َع َد  ِم السه ب ْ ُوا َأْعَ اَ  اأْلَايه ُ ْم غَ ريه ْْ ُتَس مهىَوقَاُلوا يف اجْلُُمَعة: ُه َو يَ  ْوُم اْلَعُروبَ ِة فَالظه اِهُر َأَّنه : َأوهُلد َأْن َكانَ 
ثْ نَ ْْيِ:  ْْ اْلَع َرُب ُتَس مِّي يَ  ْوم اُِ َأْه َوند يف َأْهَوُند ُجَبار. ُااَبر. ُمْكِنس. َعُروبَة. ِشَباِر. قَاَل اجْلَ ْوَهِريُّ: وََكانَ 

ُ ْم َأْح َدثُوا هَلَ ا اْعً ا َوِه َي َه ِذِ  اْلُمتَ َعارَفَ  َْْ. َوِقي َل: َأْعَائِِمْم اْلَقِدميَةد َوَهَذا ُيْش ِعر ِبََِّنه ِْ َواأْلََح د.. إ ُة َكالسه ْب
  ََ د َوبِ  ِه َج  َتَم بَ ْع  ُو َأْه  ِل اللُّغَ  ِة. َواجْلُُمَع  ُة ِب مِّ اجْل  يِم َعلَ  ى إنه َأوهل َم  ْن َعه  ى اجْلُُمَع  ة اْلَعُروبَ  ة َكْع  ُب بْ  ُن لُ  َكيّإ

 اْلَمْشُموِر َوَقْد ُتَسنهُند
َُّ  ََّهههْ   ْ َىلههه   نْ ىلههه   ْ َىلهه   ََمهههَ  الش  يخ:  َُ اِههايَ  َ اىلهههَ  ال ه}ئههه قهَّهههَ َم َ ْْاىلَّهههَ    نذهه َ َلكهههَلْم ل اىلليههه

ٌَّ هكهَلَم َ،  ُمَ َنهْ  َ اىله  َنه   إنهَلمي  قىلهُ إَّنه} ْعهَ  َُّ في  مَِفه  قىلْ ْت علي   نذ  كاه} له}ت َههْ   ه نلي
ََّ كه َ قهه م نكهَلَم :نه لَ  عليه  َلصهَل  َنلِهَلم  َنل نهه ْت سْهم ذه   َألسه}ٍ  لَّْاه} ذكهه ََّ له}تَ إْل ،َّ خله   َ ََّله

ََّ آدم ل آخههَ  نه}ع   َمهه  قه َم َ اىلهه (َأل هه    نذكهه   وم َألنهب ع إو قهه م َ اىلهَ     نفيه  َّلِلَاههمَّ )نفيههَ  ْخلَه
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َْ  ن خطَّ َل ن ْت  لْفصه}:ع  ْ ه  ضَّهل َ  عه  ذلهك   َْمهْ َن هَهَ  هَىلعي -عليه  َلصهَل  َنلِهَلم-َ ل َاهَ   ْل َلياه دَّ َن
   َلِبْل لليا د َنأل ْه للفص}:ع)فا  لف} اهَّبَّم (فَّضَّل َ  عف  نذهَن ،ْ إلي  فىلْعْاَ  َلِبلَّ َنأل هَّ  قو ْتَ 

ْكْ   َ عفهيَطالب َِّ  َن ْْاىلَّْ  هض  َمليَ  علم َملعا َ:  نله ْا
 ْ ىل الشيخ: 
 هضَ  َمليَ   ذ  قو تَ هض  َ ي الطالب: 
 ال  َملي  َملي ال الشيخ: 
 ال  ذ  ل}تَ َ ي  الطالب:
 ال  َملي  الشيخ: 
  ن سىلَ  ّلِلي الطالب: 
 واجلُمعُة بَِم اجليمِ َل  عفهي مكَ ه  َ ي   القارئ: 
ال  هضَ  َملي   َملي  َملي   م} فياه} َ ْْاىله   ال ذه  َلكهَلْم ل َملهي   لكه  ّلِلهي  نمهي   هيهفا  اعه}ه  ال الشيخ: 

 ل َالن   ّلِلي  مي 
 ل َلكَ}ه ؟طالب: 
بَّ ؟الشيخ:  َّْ   إ ل َلكَ}ه   ل 
بَّ الطالب:  َّْ  في  
ٌَّ لك  م}  اص :  ل  َملي  أهند  هل} الشيخ:    ن  اصْ ْ: َد ن
َاالطالب:   صحيِ ل قع ّلِلهًّ
  ٌ  َن ه القارئ: 

 وْل م علم َلعيخ حماهطالب  خر: 
 َ ال  مكَ ه   عفهيالقارئ

 سىل  و حماهالشيخ: 
 القارئ: َوقَ َرَأ ِّبَا اأْلَْعَمشُ 

 فلِك ل؟الشيخ: 
 َوَحَنى اْلَفرهاُ  فَ ْت َماد  سىل  فلِك ل القارئ: 
ُ الشيخ:   َ ْاَّىل   ْ َّىل   كْااَّ

 َنى التهجهاُج َكْسرَها. القارئ: َوحَ 
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 هىله   َْىل !الشيخ: 
َ  ا ََتَْم    النه  اأ َوَيْنثُ   ُروَن ِفيَم  ا َكَم  ا يُ َق  ال: ُمَ  َتَة َولُ  َم  َتَةد ِلَنثِ  رِي الق  ارئ: قَ  اَل الن ه  َوِويُّ: َوَوجهُم  وا اْلَف  ْتَح ِبََِّنه

 اهْلَْمِت َواللهْمِت َوََنْو َذِلَك.
َْْ قَ  ْد ُاْس  ُتِدله بِ  َذِلَك َعلَ  ى َأنه اجْلُُمَع  َة ِم  ْن فُ   ُروِة اأْلَْعيَ  اِن. َوُأِجي  َب َع  ْن َذلِ  َك  قَ ْولُ  ُه: )َلَق  ْد َمَْم  ْ..( إ

ْمَنا ِذْكرَها يف َأبْ َواِب اجْلََماَعةد َوَسَيْأِت بَ َيان َما ُهَو اهلْلَّق.   ِبَِْجِوبَةإ َقده
 قَ ْولُُه: )َوْاِعِمْم( َأْي تَ رِْكِمْم. 

ُ تَ َعاىَل( .قَ ْولُُه: )  َأْو لََيْخِتَمنه اَّلله
َل: ُه  َو اْ َ  ْتم: الطهْب    َوالت هْغِطيَ  ة. قَ  اَل اْلَقاِض  ي ِعيَ  اَة: اْختَ لَ  َف اْلُمَتَنلُِّم  وَن يف َه  َذا اْخِتاَلفَ  ا َكثِ  ريًاد َفِقي  

ْمد َوُه   َو قَ    ْول َأْكثَ  ِر ُمَتَنلِِّم   ي َأْه   ِل إْع  َداُم اللُّطْ   ِف َوَأْس  َباِب اْ َ   رْي. َوِقي   َل: ُه  َو َخْل   ِق اْلُنْف   ر يف ُص  ُدوِره
 السُّنهةد يَ ْعِ  اأْلَْشَعرِيهَة. َوقَاَل َغرْيهْم: 

ههىلَّ َقْ َّ  َمهه  كههَلَم َلعهه ك}ِ  قىلههُ عيهه}ض ل ل لَهه َ   ذههُ الش  يخ:  َْ َُ َأَلَّ ذهه َ كههَلْم َعيهه}َض قىلههُ  نلهه تَ  قهَّىَلهه
ا   ف    قىلَُ َألْىل ق   إًذَ َألْ}ع   قِْ  ِ ُل  َل َُ َملىلَ َُّ َلِف   ل مو}ه َِّا   ذ   ل  سْل

الشه  َماَاة َعلَ  ْيِمْم. َوِقي  َل: ُه  َو َعاَلَم  َة َجَعَلَم  ا اَّلله تَ َع  اىَل يف قُ لُ  وِّبْم لِيَ ْع  ِرَف ِّبَ  ا  الق  ارئ: َوقَ  اَل غَ  رْيهْم: ُه  وَ 
: َواْلُم َرااُ  د َكَم ا اْلَماَلِئَنُة َمْن مَيَْدُح َوَمْن َيُذّم. قَاَل اْلِعَراِق يُّ  اِبلطهْب ِ  َعلَ ى قَ ْلبِ ِه َأنه ُه َيِص رُي قَ ْلبُ ُه قَ ْل َب ُمنَ اِفقإ

َم يف َحِديِن اْبِن َأِب َأْوََفد َوَقْد قَاَل تَ َعاىَل يف َحّق اْلُمَناِفِقَْي:   تَ َقده
ُْ علههم للبَهه   مهه ًَ ،  علههْ  هكيْلالش  يخ:  هه  َمهه  َلطَْبههَم َن َّههَََ   ْل ،َّ ِىلهه يََهه  ميفههْم دخهه تَّ َ ههي إليهه  نخهه ن َّ قْلاَّ

ٍْ َل ي قَْ د  ْلظ م} فيه  قْطبَّهْم عليه  نْلهََّْ   َلع  مف   ذ َ مْلا ْم َلطبَم  كا} ذ  مىلو ت  ل لغَ  َلف}   َل ع}
َُّ في  ْيٍ  نال ْل َّ  أ} في  ْيٍ  ذ َ م} قْلَاْا  لْلْظ َ ََََّ  َنلطَْبمَ   علي   إ ال قْهخَّ

ِ   َّلَهْلَّ}هلَّ}  ليك   ]    [ علم َلولَع َ َ   ِ  ، إطالب:   [24]حماهَ َ ََّم عَّلَّم لْهْل 
 سِنت ، َلىل}في  د نفي  َلوْلُ  ذ َ  ود الشيخ: 

 قَ ْولُُه: [ 3]املنافقون: }َفطُِبَ  َعَلى قُ ُلوِّبِْم فَ ُمْم ُ يَ ْفَقُموَن{القارئ: َوَقْد قَاَل تَ َعاىَل يف َحّق اْلُمَناِفِقَْي: 
هْهاْ  نخطه  َلَخل هِ عه  وهَل  الشيخ:  ل}تَّ مثُ ذ َ ل َلكْل}َ: َنملف}فوي  نهب َ قعاْ  َععَّْ  ذ َ َل عيهَه ْن

َ ْنلَّ َهكَّ َلْهَ ق َّ هَّبَّهمَّ َْ ْ عَّلَّهم لْهلْه هَبََ  نَّسََّىَلَاهَ  َ ا}ع   ذَْك َّ َلطبْم َن َْ  ل ْنَل َملف}فوي نل ْنَل َلكْله}:  
 [108َلفحَُ] نَّ ََّهصَّ}:ََذَ  
 قك ل إال  ل َلكْل   قك ْل و} ْب  ك}ف ؟ َملطب ع؟  َنلطَبْم الطالب: 
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ٍ  عَّلَّههَيَاَ  ََإْل ذه    ه ع ههه لك  ذه  َأل ه ع هه لك  ذهه َ مه} ّلِله}ٍ إال ل َلكْله}:  الش يخ:  َلْههَ ق َّ كَّْلَّهْ َن نَّه ََّ
َْ   ََّم مََّ اْهَفَ َ:ْذَ  الَّ قْهَهَمْف لَّ ) َ:ًنَّ   [6 7]َلبو  َ ( خَََّّ َّ َْ ْ عَّلَّم لْهْل هَبََ  6 َّ ََّس َّ

 
ِْ اجْلُُمَعاتُ  د َح ىه  القارئ: قوله: )َثاَلَث مُجَ ( ُُيَْتَمُل َأْن يُ َراَا ُحُصوُل الرتهِْك ُمْطَلًقا َسَوا  تَ َواَل ْْ َأْو تَ َفرهَق

َتَم  ُل َأْن يُ   َراُا لَ  ْو تَ   َرَك يف ُك  ّل َس  َنة مُجَُع  ة َلطَبَ  َ  اَّلله تَ َع  اىَل َعلَ  ى قَ ْلبِ  ه بَ ْع  َد الثهالِثَ  ِة َوُه  َو ظَ  اِهُر اهلْلَ  ِديِند َوُيُْ 
 َثاَلُث مُجَ إ ُمتَ َوالَِيةإ 

َ ن  دت  علهم َإلوهَ َ: علهم َله ََّ   لكه  فه ْض َملِهنل   ظا   ألْل َله  َّ َملَه -ن،  عل -كنْل ذ َ الشيخ: 
ههه} هىلههههَّ نهههف   مث ا كَّاههه}    ذهه َ ال قكههه ْل علهههم نّلِلهههَ  َلَْاههه}نل  َلَاههه}نْل قعاهههْ  ه َكاههه}  ههه} ل نهههف   مث ا كَّاَّ   هه} ا كَّاَّ

َّ ل َل َنو   ليً   نهل َ ّلِل}  )ْمَهَّ ََّلي ( مََ 
د  َم يف َحِديِن َأَنسإ ة.القارئ: َكَما تَ َقده ة الذهْنب َوُمَتابَ َعته ُمْشِعَرة ِبِقلهِة اْلُمَباَُ  أِلَنه ُمَواَُ

َبِغ    َ   ا َيُن   وُن َعلَ   ى قَ ْل   ِب َم   ْن تَ    َرَك َذلِ   َك َْتَ   اُوً د فَ يَ ن ْ َه ي مَحْ   ل قَ ْولُ   ُه: )َْتَ   اُوً ( ِفي   ِه َأنه الطهْب     اْلَم   ْذُكور إ
يِن اْلُمَقيهد اِبلت هَماُوِند وََكَذِلَك ُلَْمُل اأْلََحاِايُن اْلُمْطَلَقُة َعلَ ى اْلُمَقيه َدِة اأْلََحاِايِن اْلُمْطَلَقِة َعَلى َهَذا اهلْلَدِ 

َم. َوقَ ْد ُاْس ُتِدله ِبََِحاِاي ِن اْلبَ اِب َعلَ ى َأنه اجْلُُمَع ة ِم ْن فُ  ُروة اأْلَْعيَ ان. وَ  قَ ْد َحَن  ى ِبَع َدِم اْلُع ْذر َكَم ا تَ َق ده
: اجْلُُمَعة فَ ْرَة  ِِمْجَاِ  اأْلُمهة.اْبن اْلُمْنِذر اْ ِ  َا فَ ْرة َعْْي. َوقَاَل اْبُن اْلَعَرِبِّ  مْجَا  َعَلى َأَّنه

َ ا َوقَاَل اْبُن َقَداَم َة يف اْلُمْغ ِ : َأمْجَ َ  اْلُمْس ِلُموَن َعلَ ى ُوُج وِب اجْلُُمَع ة. َوقَ ْد َحَن ى اْ َطه اِبِّ اْ ِ اَل  ف يف َأَّنه
 وة اأْلَْعَيان َأْو ِمْن فُ ُروة اْلِنَفااَيتدِمْن فُ رُ 

ُْ ذ َ َل عيهَه  فه ْض َلكْل}قهَ  إذَ  َّضَّه َّ َلىلههْد نَّهوَّطَّ َإلمثْ عَّه  الشيخ:  ال ن،  ف ْض َلكْل}قَ  ال  يت فيَ  مث
 َلب}لي  نبح}ل ،! نبح}ل ،! عَّيع   مْ  َلف}َ  اْل}نْ   فا}َما  نمف} ع}ًَن  عَّيع! 

 
اَل: قَ   اَل َأْكثَ   ر اْلُفَقَم   اِ : ِه   َي ِم   ْن فُ    ُروة اْلِنَف   ااَيِتد َوذََك   َر َم   ا يَ   ُدّل َعلَ   ى َأنه َذلِ   َك قَ    ْوَل الق   ارئ: َوقَ   

: َوَغلهطُ  وا َحاِكيَ  ُه. َوقَ  اَل أَ  ارِِميُّ د َوقَ  ْد َحَن  اُ  اْلَمْرَعِش  يُّ َع  ْن قَ ْولُ  ُه اْلَق  ِد د قَ  اَل ال  ده بُ  و ِإْس  َ اَق لِلشه  اِفِعيِّ
مْم َوَغله اْلمَ  َِ د وََكَذِلَك َحَناُ  الرُّواَيِيُّ َعْن ِحَنايَِة بَ ْع َُِوُز ِحَنايَُة َهَذا َعْن الشهاِفِعيِّ  َُ :  َطُه.ْرَوِزيِّ

: نَ َعْم ُهَو َوْجه لِبَ ْعِو اأْلَْصَ اِب. قَ اَل: َوَأمه ا َم ا ااهَع اُ  اْ َطه اِبّ ِم ْن َأنه َأْكثَ ر  اْلُفَقَم اِ  قَ اُلوا: قَاَل اْلِعَراِقيُّ
َ ا  فَ  ْرة َع ْْي َلِن ْن إنه اجْلُُمَعة فَ  ْرة َعلَ ى اْلِنَفايَ ة َفِفي ِه َنظَ َرد فَ َّنه َم َذاِهَب اأْلَِئمه ة اأْلَْربَ َع ة ُمتهِفَق ة َعلَ ى َأَّنه

: َوَحَن ى ابْ ُن َوْه بإ  . قَ اَل ابْ ُن اْلَع َرِبِّ َع ْن َمالِ كإ َأنه ُش ُمواَها ُس نهةد ُثُه  ِبُشُروطإ َيْشرَتِطَما َأْهل ُك ّل َم ْذَهبإ
 قَاَل: قُ ْلَنا: َلُه َتَِْوياَلِن: َأَحدَما: َأنه َماِلًنا يُْطِلُق السُّنهة َعَلى اْلَفْرِة.



يخ عبدالّرحمن بن ناصر البّراك  هـ 1440
ّ

 مؤسسة وقف الش

 

 14 العلميةاللجنة |  إعداد

 

ُ -ول اَّلله الثهاِي: َأنهُه َأرَاَا ُسنهة َعَلى ِصَفتَما َُ ُيَشارُِكَما ِفيِه َسائِر الصهَلَوات َحَسَب َما َش َرَعُه َرُس  َص لهى اَّلله
: "َعِتميَ ة اجْلُُمَع ُة َعلَ ى ُك لِّ َم ْن عَِ َ   -َعَلْيِه و له َوَسلهمَ  َوفَ َعَلُه اْلُمْسِلُموَند َوَقْد َرَوى اْبُن َوْه بإ َع ْن َمالِ كإ
 النَِّداَ " انْ تَ َمى. 

الهة َعَلى َأنه اجْلُُمَعة ِمْن فَ رَ  }ِإَذا نُوِاَي لِلصهالِة ِم ْن يَ  ْوِم اِئو اأْلَْعَيان قَ ْول اَّلله تَ َعاىَل: َوِمْن مُجَْلة اأْلَِالهة الده
َم   ا  [9]اجلمع   ة: اجْلُُمَع   ِة فَاْس   َعْوا{ َم   ا َح   ِديُن طَ   اِرِق بْ   ِن ِش   َمابإ اآْلِت يف اْلبَ   اِب اله   ِذي بَ َع   َد َه   َذا. َوِمن ْ َوِمن ْ

َما َما أَ  ًَا. َوِمن ْ ُ َحِديُن َحْفَصَة اآْلِت َأْي َ  َرُس وَل اَّللِه َص لهى اَّلله ْخَرَجُه اْلُبَخاِريُّ َوَغرْي  َعْن َأِب ُهَريْ َرَة: َأنهُه عَِ
ُ  ْم ُأوتُ  وا اْلِنتَ  اَب ِم  ْن قَ ْبِلنَ  اد ُثُه َه  َذا َعَلْي  ِه َوَس  لهَم يَ ُق  وُل:  )ََنْ  ُن اآْلِخ  ُروَن السه  اِبُقوَن يَ   ْوَم اْلِقَياَم  ِةد بَ ْي  َد َأَّنه

ُ تَ َع  اىَل لَ  ُه فَالنه  اُأ لَنَ  ا تَ بَ  َ  فِ يَ   ْوُممُ  ُ تَ َع  اىَل َعلَ  ْيِمْم َواْختَ َلُف  وا ِفي  ِه فَ َم  َداَ  اَّلله اهلْلَ  ِديَن.  ي  ِه(ْم اله  ِذي فَ   َرَة اَّلله
ََ ِمْن  ُه اْلُبَخ  اِريُّ فَ ْرِض  يهة َص  اَلة اجْلُُمَع  ة َوبَ   وهَب َعَلْي  ِه: "اَبَب فَ   ْرة اجْلُُمَع  ة"د َب َوَص  رهَح الن ه  َوِويُّ  َوقَ  ْد اْس  تَ ن ْ

ُ تَ َع ا ُ َعَلْيِه َوَس لهَم : )فَ  َرَة اَّلله ىَل َعلَ ْيِمْم فَ َم َداَ  لَ ُه( َواهلْلَاِفُظ ِِبَنهُه َيُدّل َعَلى اْلَفْرِضيهةد قَاَل ِلَقْوِلِه َصلهى اَّلله
ََلُّوا َوُهِديَنا. َناد َف  فَّنه الت هْقِدير: فَ َرَة َعَلْيِمْم َوَعَلي ْ

َنا( َوَقْد َأَجاَب َعْن هَ وَ  ِذِ  اأْلَِاله ة َم ْن َقْد َوَقَ  ِعْنَد ُمْسِلمإ يف ِرَوايَة ُسْفَياَن َعْن َأِب الّتَِ ِا بَِلْفِظ: )ُكِتَب َعَلي ْ
َا فَ ْرة َعْْي ِبَِْجِوبَةإ:  َِلْ يَ ُقْل ِبََِّنه

هههالش   يخ:  ُْ علياههه}  مَّ َ  َلَىل قههه َ  نهههبح}ل ،  نهههبح}ل ،  مههه} قِهههَح   قوههه تَ  إ ههه} فههه ْض كْل}قههه   ال قِهههَح
 َلىلف}ق َّ ه   نبح}ل ،  نش قو ت؟

 م} ذك    ًهَ م  َملَوهمي  م  َلْلوا}ٍطالب: 
 قىلُ مَّ  قو ْت إْ } ف ض كْل}ق ؟الشيخ: 
 م} ذك    ًهَالطالب: 
 إال َلع}فىلي ذ َ َلو ت َمل ف ض  َلوهمي  نم دند  الشيخ: 

ارِِميُّ  َُِوُز ِحَنايَُة َهَذا َعْن الشهاِفِعيِّ الطالب: قَاَل الده  َُ :  : َوَغلهُطوا َحاِكَيُه. َوقَاَل َأبُو ِإْسَ اَق اْلَمْرَوِزيِّ
 وحي  ذ َ ّلِليهالشيخ: 

َم يف اجْلََماَع   ِة. َوِإمه   ا َع   ْن  َس   ائِر الق   ارئ: إمه   ا َع   ْن َح   ِديِن َأِب ُهَريْ    َرَة اله   ِذي ذََك   َرُ  اْلُمَص   نُِّف ِفيَم   ا تَ َق   ده
اْلُمَقيه دد َوَُ  اأْلََحاِايِن اْلُمْشَتِمَلة َعلَ ى اْلَوِعي دد فَِبَص ْرِفَما إىَل َم ْن تَ  َرَك اجْلُُمَع ة َْتَ اُوً  مَحْ اًل لِْلُمْطلَ ِق َعلَ ى

َا النَِّتا  ِفي َه  َمْن تَ رََكَما َغرْي ُمتَ َماِون.نَِتا  يف َأنه التهاِرك هَلَا َْتَاُوَ  ُمْسَتِ ّق لِْلَوِعيِد اْلَمْذُكورد َوِإ
ي ِبِه  ِخرَه اد َأْع ِ  قَ ْولَ ُه:  َِ ِم ْن َع َدم فَ ْرِض يهة اْلَع ْْي. [ 9]اجلمع ة: }َذِلُن ْم َخ رْيَ َلُن ْم{َوَأمها َعْن اآْليَة َفَما يَ ْق

ْرَس  ال َوَس  َيْأِت. َوَأمه  ا َع  ْن َح  ِديِن َأِب ُهَريْ   َرَة اآْلَخ  ر فَِبَمْن  ِ   َوَأمه  ا َع  ْن َح  ِديِن طَ  اِرقإ فَيَم  ا ِقي  َل ِفي  ِه ِم  ْن اْ ِ
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ًَا لَْيَس ِفيِه افْ رِتَاُة َص اَل  َنا. َوَأْي َلَنا اْفرِتَاُضُه َعَلي ْ ة اجْلُُمَع ة َعلَ ْيِمْم اْسِتْلَتام اْفرِتَاِة يَ ْوِم اجْلُُمَعِة َعَلى َمْن قَ ب ْ
َنا.  َوَُ َعَلي ْ

 ُاواإ. َوَقْد رُاهْت َهِذِ  اأْلَْجِوبَة ِبرُ 
طَ  اِرقإ َوُأمِّ  َواهلْلَ  ّق َأنه اجْلُُمَع  ة ِم  ْن فَ   َراِئو اأْلَْعيَ  اِن َعلَ  ى َس  اِمِ  النِّ  َداِ د َولَ  ْو َِلْ َيُن  ْن يف اْلبَ  اِب إُه َح  ِدينَ 

ْصِم.   َسَلَمَة اآْلتَِيْْيِ َلَناَ  ِمها تَ ُقوُم ِبِه اهلْلُجهُة َعَلى ا َْ
ْعِتَذاُر َعْن َحِدي ْعِتَذار ِبَِنه َمْسِجَد النهِبِّ َواُِ ْرَساِل َستَ ْعِرُف اْنِدفَاَعُه. وََكَذِلَك اُِ ُ -ِن طَاِرقإ اِبْ ِ َص لهى اَّلله

ْْ تُ َق ام اجْلُُمَع ُة يف َعْم   -َعَلْيِه و له َوَسلهمَ  -ِدِ  َكاَن َصِغريًا َُ يَ تهِسُ  ُهَو َورََحبَ ُتُه ِلُنلِّ اْلُمْسِلِمَْيد َوَما َكانَ 
ُ َعَلْي   ِه و ل   ه َوَس   لهمَ  ِبَِْم   رِِ  إُه يف َمْس   ِجِد د َوقَ َبائِ   ُل اْلَع   َرِب َك   انُوا ُمِقيِم   َْي يف نَ    َواِحي اْلَمِدينَ   ة  -َص   لهى اَّلله

َُوِر بَ َعَد  َُوِر َمْدُفوَ  ِبَِنه َذَلَُّف اْلُمَتَخلِِّفَْي َعْن اهلْلُ َأْمِر اَّللِه تَ َعاىَل ِبِه َوَأْم ِر َرُس وِلِه ُمْسِلِمَْي َوَِلْ يُ ْكَمُروا اِبهلْلُ
َُ  ْر َُ َيُن  وُن ُحجه  ًة إُه َعلَ  ى فَ   ْرِة تَ ْقرِي  رِِ   ُ َعَلْي  ِه و ل  ه َوَس  لهمَ -َوالت هَوعُّ  ِد الشه  ِديِد ِلَم  ْن َِلْ َُيْ  -َص  لهى اَّلله

ََ   َر مُجَُعت   ه لِْلُمَتَخلِِّف   َْي َعلَ   ى َذَلُِّفِم   ْم َواْخِتَص   اِ  اأْلََواِم   ِر ِبَ    ُ َعَلْي   ِه و ل   ه َوَس   لهمَ -ْن َح ِم   ْن  -َص   لهى اَّلله
 اْلُمْسِلِمَْيد وَِكاَلُمَا اَبِطَل.

ُ َعَلْي ِه و ل ه َوَس لهمَ -َأمها اأْلَوهل: َفاَل َيِصحُّ ِنْسَبُة الت هْقرِيِر إلَْي ِه  بَ َع َد مَِّ ِه  ِِْح َراِق اْلُمَتَخلِِّف َْي َع ْن  -َص لهى اَّلله
 اجْلُُمَعة َوِإْخَبارِِ  اِبلطهْبِ  َعَلى قُ ُلوِّبِْم َوَجْعِلَما َكُقُلوِب اْلُمَناِفِقَْي. 

ًَ ا تِْل َك الت هَوعُّ َدا ِت لِْلَقطْ ِ  ِِبَنه ُه َُ َوَأمها الثهاِي: َفَمَ  َكْونِِه َقْصًرا لِْلِخطَ ااَبِت اْلَعامه ة بِ ُدوِن بُ ْرَه اند تَ  ُرّاُ  َأْي
ُ َعَلْيِه َوَسلهمَ -لِتَ َوعُِّد اهلْلَاِضرِيَن َولَِتْصِرُِيِه َمْعََن  ِبَِنه َذِلَك اْلَوِعيَد لِْلُمَتَخلِِّفَْيد َوِض يُق َمْس ِجد   -َصلهى اَّلله

ُ َعَلْي   ِه و ل  ه َوَس   لهمَ - ْقُص   ور َعلَ   ى َُ يَ   ُدّل َعلَ  ى َع   َدم اْلَفْرِض  يهة إُه َعلَ   ى فَ    ْرِة َأنه الطهلَ  َب مَ  -َص  لهى اَّلله
ِكاَلُمَ  ا ِمْق َدار َم  ا يَ تهِس    لَ  ُه ِم  ْن النه اأ َأْو َع  َدم إْمَن  ان إقَاَمتَم  ا يف اْلِبَق  ا  اله ِ  َخارِج  ه َويف َس  ائِر اْلِبَق  ا د وَ 

 اَبِطل.
ْمَناِن إقَاَمِتَما يف تِْلَك اْلِبَقاِ  َعْق اًل َوَش ْرًعا. َُ َأمها  ًَا  ِِ  يُ َق اُل: َع َدُم اأْلَوهل َفظَاِهرد َوَأمها الثهاِي َفَنَذِلَك َأْي

ُ َعَلْي  ِه و ل  ه َوَس  لهمَ -َأْم  ر   . أِلَ ه نَ ُق   ول:  ِِقَاَمِتَم  ا يف غَ  رْيِ َمْس  ِجِد  يَ  ُدلُّ َعلَ  ى َع  َدم اْلُوُج  وبِ  -َص  لهى اَّلله
ي ُوُجوَب َصاَلة اجْلُُمَعة َعَلى ُكّل فَ ْراإ ِم ْن َأفْ  َراِا اْلُمْس ِلِمَْيد َوَم ْن َُ ميُِْنن ُه  َِ إقَاَمتَم ا يف الطهَلُب اْلَعاّم يَ ْقَت

ُ َعَلْيِه و له َوَسلهمَ -َمْسِجد   ارُِ  إُه  ِِقَاَمِتَم ا يف غَ رْيِ د َوَم ا َُ يَ ِتمُّ َُ ميُِْنُنُه اْلَوفَاُ  ِبَا طََلَبُه الشه  -َصلهى اَّلله
 اْلَواِجُب إُه ِبِه َواِجَب َكُوُجوِبِهد َكَما تَ َقرهَر يف اأْلُُصول.

 انتمى
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لههم  ْ هه} م اكههَ  اْهوَّهه}ْم ل َلْصههحَّ}:ي  كاهه}  ْل َلفههْر الش  يخ:  –، َملِههَىل}ل  ال إله  إال ،  لكهه  ْعلَهه َّ َمهه  َلَ 
هْلَ  كاه} نهينيت  ف} ْْاىلَّهْ  ال قويْااه} َملِه}فْ  نال قويْااه} مَّه   -لم ، علي  ننل و ِْ َم قكَ  قوهيْ  َ اىله َّ ل َل

ُْ َ ه}:ي َمه  نهيَ  َملِهلاي  ْل َ اىله َّ إَّنه} اوه ْم ل َألمصه}:  نهله َ  قِك  ل َلصح}:ي ك}لب}دق   إَّْن} َلىلاه
ْ } ال جتْع إال علم ك َ نك َ نذك َن ْ نهً} نمفا}َ َالنهَيط}ْل هبفه}ٍ   ْ ط َلْلوا}ٍ ل ّلِل هَب}  ل اك ل ك َ   

َُ َملِهلاي  فَاهَ  ذَّههي َملِهلاي  ْل َ اىله  إَّنه}  َُ  َمه  عاه ٍْ َْ هَ  ذ   َلع نطَّ َنَفب}هً} َم  َلىلا ف}لْلوا}
َُنَ  َلفههر لَوْلَّه}َ:  نل غه لْوهه ع  ال اْوه}ْم ل َلْصههح}:ي َن م قكههَ   -وهلم ، عليهه  ننهل - اوه ْم ل َألمصه}َ: َن

َُ   ىلهً  إَّنه} وهْلم ظاه ًَ مهمَّ  سه   لف}ْ  عَاىل ل مىلَّ  َم ْقصَّه قويْ  وَل َّ َ اىلَ  نال ل َألنْل}َ:   إ ق ْم ع ف  َن
ٌَّ قه م ع فه  ذهه  قه م  ىله   مهم ذلهك مه} وههَلذ}  هىل فه   ههُ وههْلم  -عليه  َلصهَل  َنلِهَلم-قه م  ىلهْ   وه}د

   عل  ظا ًَ موص :ً   ن،
 ل   ل   ًهَ م  َملِ}ف ق   ن  ذُ َلب}دق   ل}مَّ َ اىلَ  ذُ اص   مفا ؟طالب: 
ٌْ  ْ } ال اص  مفا   الشيخ:  َملىل ن
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 )بلوُغ املراِم( 
وعل ى  القارئ: بسِم هللِا الرهمحِن الرهحيِمد اهللمُد هلِل ربِّ العاملَْيد وصلهى هللاُ وسلهَم وابرَك على نبيِّن ا ِمه دإد

يف تتَم ِة ابِب الرتهي ِب  "بل وِغ امل راِم" يف -رمحَ ُه هللاُ تع اىل-قاَل اهللافُظ ابُن حج رإ   ِلِه وص ِبِه والتابعَْي.
 َعن َمساوِئ األخالِق:

فَ ْليَ َتَجنه ِب )ِإَذا قَاتَ َل َأَح دُُكْم  َوَعْن َأِب ُهَريْ َرَة رضي هللا عنه قَاَل: قَاَل َرُس وُل اَّللِه ص لى هللا علي ه وس لم: 
 ُمت هَفَق َعَلْيِه.اْلَوْجَه(. 
َِّ نلهههَّ   ن  نّلِلََّهه  الش  يخ:  ِْ علههم َل ّلِلهه  نلهه  هدقبًهه}  فههَل ِهه   لل ّلِلههُ  ل قضهه  َمهه  مِهه}نأَل َألخههَلَق َلْضهه 

َ ) ال اْهوَّهبَ  َّ نال اضه   ََ  َمله    علهم  نّلِلاه} ذكه َّ َمه  ذلهكَّ َُّ َلفر ع    َِّ علم َل ّلِلَ   نهل َ لهْاُ ذك   مل} ْنَ 
َِ َلصهر علهم َل ّلِلهَ   سه  مفكه    فاه َ َمهَ   َل ّلِل َّ(  هب َ قىللَّْ   ْل م} قْلىلْل  هىله  َملىللاهي ل َملههَ:َ  َمه  ضه 

  مِ}نأَل َألخَلق   عه َدهقر
 

 مْ الق  ارئ: َوَع  ْن َأِب ُهَريْ   َرَة رض  ي هللا عن  ه قَ  اَل: قَ  اَل َرُس  وُل اَّللِه ص  لى هللا علي  ه وس  لم: )ِإَذا قَاتَ  َل َأَح  دُكُ 
 فَ ْليَ َتَجنهِب اْلَوْجَه(. ُمت هَفَق َعَلْيِه.

هْام ْمو}الهه   لههيُ َملهَ ْد َلوَهه}ت فلِههَلح  الش يخ: ) َُّ   ههًهَ(  قىلهُ َملضهه}:ه  َلهه  اِْ َُّ(   ههإ )إذَ ل}اه إذَ ل}اهه
َُّ   ًهَ هيفَّه  نهيفه  خصه م   فضه هَّ   ن  َ:د  ل قضه هَّ  )فهََّليهَََََّّّّفْهَع ََل َّّلَِله َّ(  قضه هْ    علهم ظاه َ  علهم  لك  إذَ ل}ا

ِْ هدقًب}    كََْلَ   نك لك َلض 
ِْ ن ْههي َّ  َ   فهَل ِه ْ  لَاَّهَ  ّلِله} َّ له  َلضه  َ     هإ نله  كه}ل َلوَه}ت حبه َ    نله قك ْل هغَي  َّ َلوَ}ت له قك ل حب

َِّ علم َل ّلِلَ    ْم} إذَ ك}لَّ َلوَ}ْت حْمْ ًمه} نال ِه ْ  ن  ِْ  ن َلوَ}ت ال ِ ْ  ل   ل قض  سه  لَه}ْت ظله   فهَل ل  َلض 
ُْ فياه} ههي َلفهه}   َ صه م}ْ  َله  اوهه م  ِه ْ  علهم َل ّلِلهَ  نال علههم غهَي َل ّلِلهَ   كههنْل ذه َ َلوَه}ْت َله ي ُيصهه

 .هي َلف} 
 

َ َأْوِص ِ . فَ َق اَل:  -رضي هللا عنه–القارئ: َوَعْنُه  ََ ْب(َأنه رَُج اًل قَ اَل: اَي َرُس وَل اَّللِه فَ  َراهَا ِم َرارًا.  )َُ تَ ْغ
ََْب(.قَاَل:   َأْخَرَجُه اْلُبَخاِريُّ. )َُ تَ ْغ

 ل}تَ   ََّنَوَُ ؟الشيخ: 
 سىل القارئ: 
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َُ  لهه}تَ الش يخ:  َ  ََّنَوه َدههقر مىلهه ٌن ل َلصهحيحي  َمه  َأل:هىلههي  َمه    }دقههَر َأل:هىلهي َلف نقْه   لهه}تَّ
ُْ لإلسِهه}َل هغههي إَ:داَهه   إًذَ َلفاههْي عفهه   ههي  عهه  )ال اغضههَع  ال اغضههَع(  نذهه َ    َلغضههْعَ َسْلىلهه}ت  ُيصهه

اىله}هي  نهب}َه   فىللهم َإلسِه}ل  ل قََّفهع َألنهب}ِ َله  اْثهْي سْلِهيََّ   ناثهْي  عصه}هَّ  كاه} قوه}ت   هإ قفْلىلههُ 
هه نل ِسهه َ غليهه}ْل دَم  -كاهه} اوههْهم-نقغضههع  ألل َلغضههعَّ   َِ  هه    اكهه ْل ل للههَع َإلسِهه}ل  نعههْطَّ عفهه  َملْل

لهْم  فهُْل َإلسِه}ل إذَ  َلولع هلًب} لَلسَو}َم  َنلغضْع ال ْهْك  سه  نهبع  لكثهي  َمه  َلعه ن: كاه} قعهاْه هه  َلَ 
َُّ هِهههبَع  غضههعَّ لههه قههَكْل  فلكْلههَ   نلههه قههَكل  ِبهه} قضهه     نكههه  َمهه  هههَلق  فههْ قَّ كيهه}لَّ َألنهه   نفههْ قَّ َلعهها

 َلغضَع 
 ن لِ}ْم َلف}َ  ل َلغضَع َنل َ ض}  :هىل  َ 

 ن قمَّ َلغضَع ن قمَّ َل َ ض}  نذ   هب       َلف}َ  مََّ  قك لْ مَ 
َّ َل َ ض} نذ   ك لك  نلك  َألنت  فضُ   ٍْ َلغضَع هطي  نَم  َلف}  مَّ  قك ْل هطي

َّ َل ض}  نذ َ  ن  ْ َأللِ}م    نَم  َلف}َ  مََّ  قك ْل ن قمَّ َلغضَع هطي
َّ َلغضههَع نهه قمَّ َل َ ضهه}   َّ َلغضههَع نهه قم َل ضهه}  نَمهه  َلفهه}  مَّهه  قكهه ْل هطههي نذهه َ  فضههْلا}  مَّهه  قكهه ل هطههي

 ذ َ  فضُ َأللِ}م َأل:هىل  
 

: قَ اَل َرُس وُل اَّللِه ص لى هللا علي ه وس لم:  ْْ َم ا قَالَ  ُ َعن ْ )ِإنه رَِج اًُ القارئ: َوَعْن َخْولَ َة اأْلَْنَص ارِيهَة َرِض َي اَّلله
.ُمْم النهاُر يَ ْوَم اْلِقَياَمِة(. يتَخوهُضون يف َماِل اَّللِه ِبَغرْيِ َحقّإ  فَ لَ   َأْخَرَجُه اْلُبَخاِريُّ

ُْ َملهه}ت  ألْل َمله}ت كل هه     َمللههْك  الش يخ:  ُْ  ل قْههَ د ههه  مهه}َت ،  ّلِلهف  عهه ذ ف   َلَخه  ْض ل مهه}َت ، ُْيَاه
 َع ،  نُيَاهُ  ل قهَ دَّ ههه  كل ه     ف}مله}ْت َله ي ل قهه َّ ذهه     ملهْك ، لهيُ لهك  ل اَصه ٌْ فيهه  إال هعه

 َمل}تَّ َلىل}م َل ي قىلْطْ عف  هبيَل َمل}ت 
َ   ذه  َمه   ٌْ ل َمله}ت هغهَي  ه َ    َلَصهٌ  فيه  َكَِه}ًف  ن وه فً}  ف}لَصه   ٌْ فيَ  هغَي  ه َنلَخْ ْض في َ َلَص 

هَع َده َِ َ م   ن مََّفهَم َلَ ّلِلبه}    ن نضهَم َمله}ت َألم َ: َةْ م  َملفك    نذ  قَضْاْ   سَ ًع} م  َملفكهَ  َ َمه  كَّ
لَبهه ق   ن سهه َع َلىلوهه د َة مهه   كل هه  مهه  َلَخههَ ض ل مهه}َت ،  ُْ ل ذلههكَ َإلنههَ ٌ  َن ل غههي م ضههىَل   فيهههخ

 هغي  َ 
ًٍ علم خت َ َضَا   َُ َْ  َلْف}ْ: قهََّ مَّ ََلَويَّ}مََّ (  قىلَُ     قىلْ ه ل فلف}: ّلِل   نل ل َ )هلَّ

 ن ي  َملىلفيي  و ؟طالب: 
 كَلمه} وحي الشيخ: 
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ُْ ذ َ َنل ي هىله   قعاُ َالثفي نإال ال؟طالب:   هُ ]لك [ َألنت  ع   قعا
  ل تَ قعاُ َألم ق الشيخ: 
 هُ َألنت  ع    ال طالب: 
 إي  َألنت  ع    الشيخ:
ُْ َلث}ِطالب:  ُْ َمل}َت قعا  ّلِلف
 و  الشيخ:

ُ َعَلْي ِه َوَس  لهَم -َع  ِن النه  ِبِّ  -رض  ي هللا عن  ه-الق ارئ: َوَع  ْن َأِب َذرّإ  أن  ه  -ِفيَم  ا يَ   ْرِوي َع  ْن رَبِّ  هِ  -َص  لهى اَّلله
َُِرهًما  َفاَل َتظهاَلُموا(.قَاَل:  َنُنْم  ُْ الظُّْلَم َعَلى نَ ْفِسي  َوَجَعْلُتُه بَ ي ْ  َأْخَرَجُه ُمْسِلَم. )اَي ِعَباِايَ ِإّيِ َحرهْم

ه  ذ َ َدالشيخ:  َِ ُ  علم  ْل َم   لبَ  َألخَلَقَ َلعل   ف} ْ  ْ مَّ َلعل َّ هي َلىلب}د   ْ مَّْ  علم سْل هقر دلي
َِ ، نْنهْفَ  :نه لَ   ظلهْ  َلىلبه}د قكه ل ِبه} ذكه    ن ْ م  علم عب}د   َنألدلهْ  علهم  ه مَي َلعله  مىلل مه   َمه  كَه}

لَّْك  ن عَ ضَّههْك  عَل نه تَ  َّْك  ن مههَ  لىلهه َض  ف}لىلهههَنْل  لههيْك   ههَ م ()إْل دمهه} َُ َنملهه}َت َن فه}لعلْ  قكهه ل ل َلههفْل
ُْ َلىلل  إسْ  ثَلث   س َعَ  َِ   ن م}لَ   ن َعَ َض  كل   َم  َلعل   َنلعلْ  ل}تَّ  ذ  علم َلغَي ل سْل

ههه َ  هههه    - َِ  فلعَ  ََ  َلههه  هههَ  َّ لَّعَْلههه   عََّعهههي   َلعلهههْ  ل  ههه اَّههههَْع َمهههَ  ْدنَل َْ َ مَّههه} الَّ َنَّالَّ   [13]لواههه}لَ ََإْل َلعَ 
  [106]ق سَُقهَّفهَْلَّىْلكَّ نَّالَّ قَّْض   َّ فَََُّل فهَّىلََّللَّ فََُّْسكَّ َإًذَ َم َّ َلعْ}لََايَّ  

ٌْ َمه  َلعلهَ   َنلِه لْ  ظله     - ٍَ علهم دمه}ئَا   ن  مهَ هَل   ن  عَ َضها   ف}لوه  ََ  َلىلب}َد  فالعَهَ َنلعلْ  ل  
ها   ن  مهَ هَل َنلَغش  ل َملىل}مَل َ  َِ  ن  عَ َضها   فيوه ت اىله}وَ   ظله    كل ه  دَخهُ ل ظلهَ  َلفه}   إمه} ل  سْل

  ََ ْغ لَّ َل َأَلََّ:َض َهغََّيَ َدَّ ُْ عَّلَّم َْلَ ق َّ قََّعَلْا لَّ َلْف} َّ نَّقهَّبهَ َبي ِْ  [ 42]َلع :عَ ََإَّْنَّ} َل

َِّ  ِبىلصيَ  ،   - لث}لْرَ ظلْ  َإلسِ}َل سْل  َن
َ  ُ َِّ َ َلع ْ   نك لك ظلْ  َلف}  ل  و َلا   نك لثَلثَ  ا ّلِلم إو ذ َ  قًض}  فنععْ  م} قعلْ  ه  َإلسِ}ْل سْل

ََ ِعهَ َض َلفهه}َ َ  لكه  َمه  َملىل}وهي مه} لهيُ َمه  ذه َ نال ذه َ  نإَّنهه} ذه  َمه  ظلهَ  َلهفْلُ  نَمه  َلعلهَ  َملَىللْه
لَحه قَ  عفاه}  ألْ ه} ذسهع  َمه   َلغيبْ   َمه  َلعله  َله ي قَىللْهَ حبوه َق َلفه} َ َلغيبه ْ    فلفََ وهم فده َ: مفاه} َن

لَغَيبه (كبه}ئَ  َله سِ  نمهمَّ ذلهك قَىلهْ ْض كثهي  َمه  َلفه}َ  لل له َع فيه  َمه   يهْر قعهىلْ   ن ال قعهىلْ     )إْوْكه  َن
 )َذَكْ  َّ  خ} َّ ِبَّ} قََّك َّْ (ل}لَ َ نم} َلغيبْ  و :ن ْت ،؟ ل}تَ 

  َدهقر ذ َ هىلهنينيت َال طالب: 
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ًَهه} َ ذهه َ ذهه   نكهه لك ل لهه  اىلهه}وَ الش  يخ َهه َّ  ََّخيههَ  مَّيهَ َُّ دَّ هههْْكَ   ََّل  ََّْكهه َنَّالَّ قهََّغََّههَع ههَّىَلْضههْكَ  ههَّىَلًضهه}  َُّيَْههع   َّ َّ
ف}دهههقْر ذهه َ َلهه ي اوهه ت َايت ذهه  ألسْهه  مفههه:   ل َدهههقر َلهه ي لبلَهه   للَفبيههَ   [12]َدَّههَ  َ فَّكَّ ََذَْْاهه ْ  

 َم  َلعل   علم  س 
 

 )َأَتْدرُوَن َما اْلِغيَبُة?(القارئ: َوَعْن َأِب ُهَريْ َرَة رضي هللا عنه َأنه َرُسوَل اَّللِه صلى هللا عليه وسلم قَاَل: 
ُ َوَرُسولُُه َأْعلَ ُم. قَ اَل:  َْ ِإْن َك اَن يف َأِخ ي َم ا َأقُ وُل? قَ اَل:  )ِذْك ُرَك َأَخ اَك ِبَ ا َيْن َرُ (.قَاُلوا: اَّلله ِقي َل: َأفَرَأيْ 

َتُه  َوِإْن َِلْ َيُنْن فَ َقْد َّبَتهُه(.  َأْخَرَجُه ُمْسِلَم. )ِإْن َكاَن ِفيِه َما تَ ُقوُل فَ َقْد ِاْغتَ ب ْ
َُّ ذ  فيَ  قك ل له  مَّ هيالشيخ:  لبهََّاْل  ْه   ألْل َل ي ق كْ   خ}  ِب} قك ْ  نلي َلغيبهَ  َنلكهَ ِ  ههي  َن

َإَل مََّ قَّْكهَ  فيهه  مهه} اوهه ََّههْ ي نَّ هه}لَّ َفيههَ  مَّه} اهَّْوهه ْت فهَّوَّههَه َََغَهَّبهَ َِ  فيكهه ْل َلبهََّاههْل  ْهه  ن ععههْ   )َإَل كَّ  ت َلغيبه  َنلكهه 
 فهَّوََّه هبَََّّْْ ( 

َمه   سه َع َلعله   َمه   نَذَكْ  ذ َ َدهقر هىلهَّ  هقر   مي َلعلَ  ل غ}ق   َم  َلَف}نع للَفبيهَ  علهم  ْل َلغيبه 
  س َع ظل  َلف}  ل  عَ َضا  

 
)َُ َلَاَس ُدواد َوَُ تَ َناَجُش وا  قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللِه صلى هللا عليه وس لم:  -رضي هللا عنه-القارئ: َوَعْنُه 

َُ  ُنْم َعلَ  ى بَ ْي  ِ  بَ ْع  وإ  وَكُ  َُ  وا  َوَُ تَ  َدابَ ُروا  َوَُ يَبِ  ْ  بَ ْع ونُ  وا ِعبَ  اَا اَّللِه ِإْخ  َواً   اْلُمْس  ِلُم َأُخ  و َوَُ تَ َباَغ
ِبَْس  ِب  -َوُيِش  رُي ِإىَل َص  ْدرِِ  ثَ  اَلَث ِم  َرارإ -اْلُمْس  ِلِم  َُ َيْظِلُم  ُه  َوَُ َُيِْق  ُرُ   ُو َيْنِذبُ  ُهد الت هْق  َوى َه  ا ُهنَ  ا  

َأْخَرَج ُه  ْس ِلِم َعلَ ى اْلُمْس ِلِم َح َراَم  َاُم ُه  َوَمالُ ُه  َوِعْرُض ُه(.اْمِرئإ ِمَن الشهرِّ َأْن َُيِْقَر َأَخاُ  اْلُمْسِلَم  ُك لُّ اْلمُ 
 ُمْسِلَم.

َْ هعههيٍ  َمهه   عاهه}ت الش  يخ:  َُّ علههم َلفاههي عَّهه  ذهه   َألمهه : كلَ اهه}  مفاهه} مهه} قَىللْهه ذهه َ  هههقر  ععههي   َْههَا
َْ فملىلهههه}مَل  َلََّ}:قهههه  كهههه}لْفَََّش )نال َِ نذهههه  َدِههههْه  نمفاهههه} مهههه} قَىللْهههه ْعههههَ (  نمفاهههه} مهههه} قَىللْههههَ َلولهههه   اهَّفَّ}ّلِلَّ

َههَّْ َن نَّْك سْههههَ  َعبَّهههه}دَّ َْ َ  فملىلههه}مَلَ  َألخ قْهههه  َنملىل}ْهههه   ل مهههه} هههههي َملِههههلاي نَذههههي ل لهههه َ )نال اهَّوَّهههه}هَّىْلَ  نَّالَّ اَّهههههَّ
َُ  م} اوْهم مل} ل}تَ )الَّ  ََّّ}نَّههْ  َن نَّالَّ اهَّفَّ}ّلِلَّْعهَ ي نَّالَّ َإَخ ًََّن(  نذ   َلكلا  ّلِل}مىل    ألْل ذ   َأْلخْ   متفْم َم  ك
َِّ اه َ  ذلهك كل َه   اهَّبَّ}غَّْضَ  نال اهَََُّّنَّْ:َن نَّْك سَْ  َعبَّ}دَّ َْ َ َإَخه ًََّن( فو لْهْ َ )نَّْك سْهَ  َعبَّه}دَّ َْ َ َإَخه ًََّن( قَضهْاْ  نّلِله  

ُْ ذ   َألم : اْف}ل َألخْ   َإلمي}سْي    ُ  َملِلَ  علم َملِلَ   َ م  ألْل ك  دْم  نم}لْ  نع ْض (  )ك
 إو ذف} و حماه  فلي ل َلب}ِ   }دقر؟

 هوي   ِ  ، إليكالقارئ: 
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َُْ  ، خيًَ   قش ل}ت َلبِ}م علم  قهَََّّخَّْ ْض لَّ ؟الشيخ:   م} ْ}ٍ ،  :نَّ  ،  نّلِل
( مإ قك ل ذ َ؟ مإ قك ل َلفايطالب: )  ؟نَّالَّ قََّبَم ههَّىَلْضْكَ  عَّلَّم ههََّيَم ههَّىَل  
ُْ أه} َْه قلَّ   ليْلِهخَّ َملعه ي الشيخ:  إذَ مْت َلبيهْم  ه مَّ  ل اىله ضَّ علهم َملعه ي نهلىلً  اوه ْتَ   هيىلهك ِله

لىل   كثه    ليْلِهخَّ َلبه}ئْم   َِ َ ٍ علم َلعَ ٍ  او ْت للب}ئمَ   ن  عطيكَّ هب   َل َلبيم نقىلوْه مىلك  نك لك َلعَ 
ُقهَّ  م} َ نقْلِخَّ َلىلوهَّ  ليىلوهَّ مىلك نقبيىلكَّ  نك لك ََُد فلكَّ  ل ا لىلْ  مىل نضً  فمل  َِ َ ْم  لك  م} دَمَل َل ِْ ل

َِْ   خَلص لِ  ِ َ م فَل اَّ ُقه؟   ََد  لك  إذَ :َّكَّ َّ َلب}ئم إو   َه َل  دَم  س  قو تَ  مََّ  ق
 

 ما يُكخذ ِمن اهللديِن: -رمحه هللا–القارئ: قال البسهاُم 
 : نيا فق  ال: أُو }َوَُ تُ ْكتُ  وا السُّ  َفَماَ  َأْم  َواَلُنُم اله  ِ  امل  اُل جعلَ  ُه هللاُ تع  اىل قواًم  ا ومتاًع  ا يف ه  ذِ  اهللي  اِة ال  دُّ

ُ َلُن  ْم ِقَياًم  ا{  َذلِ  َك  }َواله  ِذيَن ِإَذا َأنْ َفُق  وا َِلْ ُيْس  رُِفوا َوَِلْ يَ ْق  رُتُوا وََك  اَن بَ  ْْيَ وق  ال تع  اىل: [ 5]النس  ا :َجَع  َل اَّلله
نيا. [67]الفرقان: قَ َواًما{ يِن والدُّ  فاملاُل ُذو فائدةإ كبريةإ يف الدِّ

}ِإنه اثني  ا: وإنفاقُ  ُه يف غ  رِي س  بيِل ا   رِي والط  رِق النافع  ِة املفي  دِة َس  َفَه وإس  راَف وتب  ذيَر وق  ْد ق  اَل تع  اىل: 
رِيَن َكانُوا ِإْخَواَن الشهَياِطِْي{   [27]ا سرا :اْلُمَبذِّ

ِْتِ  م ه  و م  اُل هللِا تع  اىل اس  تخَلَفُمم علي  ِه لينفق  وُ  يف طرِق  ِه املش  روعِة اثل ث  ا: امل  اُل بي  ِد املس  لمَْي وبي  ِد ُوَُ
نيا واآلخرِة كما قاَل تع اىل:   [7]اهللدي د: }َوَأْنِفُق وا ِمه ا َجَعَلُن ْم ُمْس َتْخَلِفَْي ِفي ِه{النافعِة واملفيدِة يف أموِر الدُّ

  يف التهصرُِّف فيِه أْي: جعَلُنم خلفا ُ 
ُْ  ههإ َملهه}ت  مَّ}لْههكَّ َلهه ي ذهه  ملكههكَّ  سههلَّ مِههَخلَِّ فيههَ  كهه لك  الش  يخ:  َآََّمفْههَ  َفْ َ نَّ:َّْنهه لََ  ذهه َ قعهها

َََّخلََّْليَّ َفيَ   َِ َ  َمه  هه قَ  [7]َدهقهَ نَّ ََّسَْلْوَ  َأْ} ّلِلَّىلَّلَّْكَ  ْم  فوهه كه}ل ذه َ َمله}ْت لغهي َّ مث خلْلََّهْ  عليه  ِيَ  ه قه
َُّ هَل م   ل قك ل مَياًث   َمللك  نلي

 
الق  ارئ: }َوَأْنِفُق  وا ِمه  ا َجَعَلُن  ْم ُمْس  َتْخَلِفَْي ِفي  ِه{ أْي: جعَلُن  م خلف  اُ  يف التهص  رُِّف في  ِهد فامل  اُل م   اُل هللِا 

 والعباُا خلفاُ  هللِا يف أمواِلِه.
 ٍْ لىلبهه}د خلْلههه} لَههَ  فىللههيَا   َل قصهه ف ذ}   قىلهههُ    ِهه  ، إليههك ذهه   َلىلبهه}:  ذهههي  قىلههُ َلَْلِههْي  َن ، ل  مَ 

 مىلىن؟
ههَ  نههبوَّْا   نذهه   مِههنل   قىلههُ َلَىلبههْي عهه  الش  يخ:  ههَََّخلََّْليَّ  فلفِههبَ  لَاَّ َِ َْ   هه  َْم ههَََّخلََّْليَّ   َلَحويهه َِ َْم

و مَّ  للْل  ذه  َإلسِ}ل ِس   خليْلْ  ،  ذ َ قْفك ْ  هىلْ  َةووي َم   ذُ َلىلل   ن ل َ ليْل  َل ي ُيَ}ْ  إ
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) سههلَّ مه  ميهه    ن قِهه}ف   نإَّنهه} ،ْ ذهه  َ ليْلههْ   )َللاههْ   سهلَّ َلصهه} ع ن  (    كاهه} ّلِلهه}ٍ ل دعهه}ٍ َلِههْل  
ِْْلََّ  َن ليْلْ   (   .فَل   هَّ قك ْل خليْلً  عَّ  ،َلص} ْع ل َل

 :ّلِلىلل إو اْلِي َلبَّغ يالطالب: 
َِ   ذههه َ خليْلههه  ،   ال  ْل ذههه َ نإذَ الش   يخ:  َِ إضههه}فَ  َلَعههه ق ن:دَّ مههه} ْقعهههىَلْ  هبههه َ فاههه  خليْلهههْ  َ، َمههه  ف

ِْ عف  ِْ ،َّ نقو ْم مو}مَّ  نقف   َإلسِ}لَّ لل
 َ لْل}ٍ ك}لَّ  ه  هك  خليْلْ  :ن ت ،؟القارئ: 
 سىل  نذ  ك لكالشيخ: 
ّلِله  ي َنهه  كثهي كل اه  له}لَ َ َملىلهىنَ ن سْلوهَ  َمه  َمله}َت  ن:ّلِلىلْل للَْلِي ل اْلِي َاق  للبغ ي َنه القارئ: 

  َل ي ك}ل هيَه غيَك 
ٌَّ  ذ َ َلصَ ِ  ف}لىلب}:ْ  َل  ل}هل} َملهل َِ خطن   قش قو ت عب}:ا  ذ ؟  قش ل}ت؟الشيخ:   ذ َ  
لََ  القارئ:  ٍْ َ، ل  مَ  لىلب}ْد خلْل}  ل}تَ َن
ٍْ ، ق ال الشيخ: لَ ؟ال  ذ َ خطن  خلْل}  ىلَُ خلْل}ٍ ع  ،  ل  مَ 
 سىل القارئ: 
 عَّيع!الشيخ: 

 القارئ: فعليِمم أْن يصرفوَها فيما يُرضيِه.
ُة فيِه والتصرُُّف ابلباطِل ويف غرِي الطرِق املشروعِة وهذا حراَم وأكَل ملاِل هللِا ابلباطِل.  رابعا: أمها التهخوُّ

ديِمم وذصُُّممد فال ِ وُز هل ْم أْن يتص رهُفوا فيم ا إُ ِب ا ُيبُّ ُه هللاُ خامًسا: وهذا يشمُل أمواَل الناِأ ال  ِبي
 تعاىل؛ لتنوَن عوً  ملرضاتِِه فيما يقيُم ايَنُهد وفيما ينفُ  عباَاُ  يف انياُهْم.

َة فعليِمم أْن يصرُفوا ماَل هللِا تعاىل فيَم ا يُع تُِّز اينَ ُه ويُعلِّ ي كلمتَ هُ   وعل ى م ا ينف ُ  سااًسا: كما يشمُل الُو
الرعي َة وال  بالَا ِم  ن املش  اريِ  النافع  ِة والتراع  ِة والص  ناعِة والتعل يِم واملراف  ِق العامه  ِة ال    تنف  ُ  عم  وَم الرعي  ِة 

 وفيما ينفُ  عباَاُ  يف انياُهم.
ِم ْن  سابًعا: اهللديُن يشمُل ِم ن أخ ِذ م ن م اِل ُ يس ت قُّ أخ َذُ  من ه ِبْن ين وَن للم اِل َمص ِرف ل يَس ه و

 أهِلِه ولننهُه يعمُل اهللَِيَل والطرَق ال  متنُنُه ِمن األخِذ منه فمذا أخذُ 
ُ  الشيخ:  ٍَ َلْلوه  مهثًَل  ذه َ كنسه     ذه َ َمه  موصه د   فهُْل َلُكه}  ال  ه كاََّ  ُيَ}ْت علم  خَ  َلُك}  فدَ ع}

هه  ُيَهه}ْت علههم  خههَ  َلُكهه}  ههههع ع  سْهه  َمهه ٌَ َملهه ك :   فاَّ َُ َلُكهه}   ذهه َ َمهه  َملكَِههبيَّ للاهه}َت إال لألوههف}    ذهه
 هغَي ه قَو  َلع عيَ  
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 القارئ: فمذا أخَذ ابلباطِل.
 َسَام   ِ  ، إليك  

َُ  ، خيًَالشيخ:   ّلِل
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 )تعظيُم قدِر الصهالِة(
 اهللمُد هلِلد وصلهى هللاُ وسلهَم على رسوِل هللِاد أمها بعُد: قاَل أبو عبد هللا:القارئ: 

ًة َأْو ِض  يًقا َأَم  َرُهْم اِبلصه  اَلِةد َوتَ  اَل   -َص  لهى هللاُ َعَلْي  ِه َوَس  لهمَ -َوَلَق  ْد ذُكِ  َر َأنه النه  ِبه  َك  اَن ِإَذا رََأى ِبَِْهِل  ِه ِش  ده
َما َُ َنْسأَُلُك ِرْزقًا ََنُْن نَ ْرزُُقَك{ }َوْأُمرْ َهِذِ  اآْليََة  ُ [132]طه:اآلية  َأْهَلَك اِبلصهاَلِة َواْصَطرِبْ َعَلي ْ  د َوَأَمَر اَّلله
ُْ فيهه َ وههَلْ   -عليهه  َلصههَل  َنلِههَلم-قعههاْه لهه  مهه} ن:دَّ  سهه  الش  يخ:  َُعَّ إو َلصههَلَ   نقهههخ َُّهَّههْ   مهه   فَّهه إذَ  َّ

ٌَ  نوَلْ  َالنَِو}ٍَ   َلكِ 
 

َُِمه   َد ِإَذا رََأوُ  ا اآْلاَيِت اله   ِ  الق   ارئ: وأم   ر هللا ِعبَ   اَاُ  َأْن ُثَْمتُّ   وا ِبَُ مه   دإ َص   لهى هللاُ َعَلْي   ِه َوَس   لهَمد َوَأَم   َرُهْم 
د فَ   ََّذا )ِإنه الشه   ْمَس َواْلَقَم   َر  يَ تَ   اِن ِم   مَبَ   اُفوَن ِفيَم   ا اْلَع   َذاَب َأْن يَ ْفَتُع   وا ِإىَل الصه   اَلِة فَ َق   اَل:  ْن  اَيِت اَّللِه

ْْ فَ   افْ َتُعوا ِإىَل الصه   اَلِة( ُ ِّبَ   ا اْلَع   َذاَب ِمثْ   َل اْنَنَس   َف د َوفَ   تَِ  ُه   َو ِإىَل الصه   اَلِةد َوَُ نَ ْعلَ   ْم طَاَع   ًة يَ   ْدَفُ  اَّلله
 الصهاَلِةد َفَصلهى ِعْنَد اْلُنُسوِف ِبتاَِيَاةإ يف الرُُّكوِ د َوَبَنى يف ُسُجوِاِ د 

ْ  ل  ِه ذ َ َلْلْلهظ ل الشيخ: " ِْ نهكم ل نَّ َد    ذ َ ُيَ}ْ  إو مَ ّلِلىل    لىلْلك  ابحث لَّ في   َل ي قَي
 هىل  َل َنوَ  هيع  َحبر في  و علي

 
َنا اأْلَْخَباَر اْلَمْرِويهة يف َهَذا اْلَباِب يف ِكتَ اِب "اْلُنُس وِف"د فَِل ذَ  ََره د َوَقْد َكتَ ب ْ ِلَك تَ رَْكنَ ا ِكَتابَ تَ َم ا القارئ: َوَت

 ُهَنا.
د ثنا َُيََْي ْبُن زََكرايه ْبِن َأِب زَاِئدإد قَالَ  ثَ َنا َسْمُل ْبُن ُعْثَماَن َأبُو َمْسُعواإ اْلَعْسَنِريُّ : قَ اَل ِعْنرَِم ُة بْ ُن َوَقْد َحده

: قَاَل َعْبُد اْلَعتِيِت: قَ  َُِمهُد ْبُن الدُّؤيلِّ لَ َة »اَل ُحَذيْ َفُة: َعمهارإ: قَاَل  ُْ ِإىَل النهِبِّ َصلهى هللاُ َعَلْيِه َوَسلهَم لَي ْ رََجْع
 «.َأْمَر َصلهىاأْلَْحَتاِب َوُهَو ُمْشَتِمَل يف َشََْلةإ ُيَصلِّيد وََكاَن َرُسوُل اَّللِه َصلهى هللاُ َعَلْيِه َوَسلهَم ِإَذا َحَتبَُه 

ثَ َنا ُعبَ ْيُد اَّللِه ْبنُ  َ  َحارِثَ َة بْ َن َحده  ُمَعاِذ ْبِن ُمَعاذإد قال: حدثنا َأِبد قال: حدثنا ُشْعَبُةد َعْن َأِب ِإْسَ اَقد عَِ
َ  َعِلي اد يَ ُقوُل:  د عَِ ََرِّبإ لَ َة بَ ْدرإ َوَم ا ِفينَ ا ِإُه َ ئِ َم غَ رْيَ َرُس وِل اَّللِه َص لهى هللاُ َعَلْي ِه َوَس »ُم لهَم َلَقْد رََأيْ تُ نَ ا لَي ْ
 «.ُيَصلِّي َوَيْدُعو َحىه َأْصَبحَ 

د ق ال: ح دثن ثَ َنا َعْبُد اَّللِه ْبُن َعْبِد الرهمْحَِند ق ال: ح دثنا ُعبَ ْي ُد اَّللِه بْ ُن َعْب ِد اْلَمِجي ِد اهلْلََنِف يُّ ا ُعبَ ْي ُد اَّللِه َحده
َثِ  ِإْعَاِعي لُ  د قَاَل: َح ده د َع ْن َعْب ِد اَّللِه بْ ِن ْبُن َعْبِد الرهمْحَِن ْبِن َمْوَهبإ  بْ ُن َع ْوِن بْ ِن ُعبَ ْي ِد اَّللِه بْ ِن َأِب رَاِف  إ

د قَ  َُِمهِد ْبِن ُعَمَرد َع ْن َعِل يِّ بْ ِن َأِب طَالِ بإ د َعْن َأبِيِه  اَل: "َلمه ا َك اَن َُِمهِد ْبِن ُعَمَر ْبِن َعِليِّ ْبِن َأِب طَاِلبإ
إً  ُْ َش  ي ْ ُْ ُمْس  ِرًعا ِإىَل النه  ِبِّ يَ   ْوُم بَ  ْدرإ قَاتَ ْل   أَلَْنظُ  َر َم  ا فَ َع  َلد  -َص  لهى هللاُ َعَلْي  ِه َوَس  لهمَ -ا ِم  ْن ِقتَ  الإ ُثُه ِجْإ  
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ُْ فََّذا ُهَو َساِجَد يَ ُقوُل:  ُْ َوُه َو  )اَي َحيُّ اَي قَ يُّوُم(َفِجْإ ُْ ِإىَل اْلِقتَ اِلد ُثُه ِجْإ  َُ يَتِيُد َعَلى َذِلَكد ُثُه رََجْع 
ُْ ِإىَل الْ َس   ُْ َوُه  َو َس  اِجَد يَ ُق  وُل َذلِ  َكد ُثُه َذَهْب   ُْ ِإىَل اْلِقتَ  اِل ُثُه رََجْع   ِقتَ  اِل ُثُه اِجَد يَ ُق  وُل َذلِ  َكد ُثُه َذَهْب  

ُ َعَلْيِه". ُْ َوُهَو َساِجَد يَ ُقوُل َذِلَكد فَ َفَتَح اَّلله  رََجْع
ثَ َنا َعْمُرو ْبُن زُرَارََةد قال: َأخربَ   َثِ  يَتِي ُد َحده َُِمهِد ْبِن ِإْس َ اَقد قَ اَل: َح ده د َعْن  زاَِيُا ْبُن َعْبِد اَّللِه اْلَبنهاِئيُّ

د قَاَل: قَاَل َفًى ِمْن َأْهِل اْلُنوَفِة هلِلَُذيْ َفَة بْ ِن اْلَيَم انِ  َُِمهِد ْبِن َكْعبإ اْلُقَرِظيِّ د ْبُن زاَِياإد َعْن  : اَي َأاَب َعْب ِد اَّللِه
ُتُموُ ؟ قَاَل: نَ َعْم اَي اْبَن َأِخيد قَ اَل: َفَنْي َف ُكن ْ رَ  ُتْم َتْص نَ ُعوَن؟ َأيْ ُتْم َرُسوَل اَّللِه َصلهى هللاُ َعَلْيِه َوَسلهَم َوَصِ ب ْ

ْرِةد َوهلَلََمْلنَ اُ  َعلَ ى َأْعَناِقنَ اد قَاَل: "َواَّللِه َلَقْد ُكنها ََنَْمُدُ "د قَاَل: َواَّللِه َلْو َأْارَْكَناُ  َما تَ رَْكنَ اُ  مَيِْش ي َعلَ ى اأْلَ 
َوَص لهى َرُس وُل اَّللِه فَ َقاَل ُحَذيْ َفُة: "اَي اْبَن َأِخيد َلَقْد رََأيْ تُ َنا َمَ  َرُسوِل اَّللِه َص لهى هللاُ َعَلْي ِه َوَس لهَم اِبْ َْن َدِقد 

د ُثُه اْلت َ  َنا فَ َقاَل: َصلهى هللاُ َعَلْيِه َوَسلهَم من الليل َهِواي  َْ ِإلَي ْ )َم ْن رَُج َل يَ ُق وُم فَ يَ ْنظُ ُر لَنَ ا َم ا فَ َع َل اْلَق ْوُم ُثُه َف
َ ُيْدِخلُ  ُه اجْلَنه  َة( -َص  لهى هللاُ َعَلْي  ِه َوَس  لهمَ -يَ ْرِج  ُ د َيْش  رَتُِط لَ  ُه َرُس  وُل اَّللِه  َفَم  ا قَ  اَم ِمنه  اد  َأْن يَ ْرِج  َ د َوَأنه اَّلله

نَ ا فَ َق اَل: رَُجَل ُثُه َصله  َْ ِإلَي ْ )َم ْن رَُج َل يَ ُق وُم فَ يَ ْنظُ ُر لَنَ ا َم ا فَ َع َل اْلَق ْوُم ُثُه يَ ْرِج ُ د ى َهِواي  ِمَن اللهْيِل ُثُه اْلتَ َف
َ ُيْدِخلُ  ُه اجْلَنه  ةَ  -َص  لهى هللاُ َعَلْي  ِه َوَس  لهمَ -َيْش  رَتُِط لَ  ُه َرُس  وُل اَّللِه  د َفَم  ا قَ  اَم ِمنه  ا رَُج  َل ُثُه (َأْن يَ ْرِج  َ د َوَأنه اَّلله

َنا فَ َقاَل:  َْ ِإلَي ْ )َمْن رَُج َل يَ ُق وُم فَ يَ ْنظُ ُر َم ا فَ َع َل اْلَق ْوُم ُثُه يَ ْرِج ُ د فَ َيْش رَتُِط لَ ُه َصلهى َهِواي  ِمَن اللهْيِل ُثُه اْلتَ َف
َ َأْن َيُنوَن رَِفيِقي يف اجْلَنهِة(الرهْجَعَةد َأْسأَ  -َصلهى هللاُ َعَلْيِه َوَسلهمَ - َرُسوُل اَّللهِ  َفَما قَاَم رَُجَل ِمَن اْلَق ْوِم  ُل اَّلله

ِة اْلرَبِْاد فَ َلمها َِلْ يَ ُقْم َأَحَد َاَعاِي َرُسوُل اَّللِه  ِة اجْلُوِ  َوِشده ِة اْ َْوِف َوِشده د -َصلهى هللاُ َعَلْي ِه َوَس لهمَ -ِمْن ِشده
 )اَي ُحَذيْ َفُة اْذَهْب فَاْاُخْل يف اْلَقْومِ  ِمَن اْلِقَياِم ِحَْي َاَعاِي فَ َقاَل: فَ َلْم َيُنْن يل ُبدَ 

لث}سيْ  ف ْض عي  علم   قْل   لَّْا} عيْهفَّْ  خَلص الشيخ:   قىلُ ك}سَل َلهع ْ  َألنو ف ْض كْل}ق    َن
ًإا َح  ىه َتَْتِيَ  ِ ()اَي ُحَذيْ َف  ُة اْذَه  ْب فَاْاُخ  ْل يف اْلَق  ْوِم فَ  الق  ارئ: فَ َق  اَل:   اْنظُْر َم  اَذا يَ ْفَعلُ  وَند َوَُ ُلْ  ِدَثنه َش  ي ْ

ُْ يف اْلَقْوِمد َوال ّرِيُح َوُجنُ وُا اَّللِه تَ ْفَع ُل ِّبِ ْم َم ا تَ ْفَع ُلد َم ا يُِق رُّ هَلُ ْم ِق ْدرًاد وَ  ُْ َفَدَخْل َُ َ رًاد َوَُ بِنَ اً د َفَذَهْب
د لَيَ ْنظُِر اْمُرَؤ َمْن َجِليُس ُهد فَ َق اَل ُحَذيْ َف ُة: فََأَخ ْذُت بِيَ ِد  فَ َقاَم َأبُو ُسْفَياَن ْبنُ  َحْربإ فَ َقاَل: اَي َمْعَشَر قُ َرْيشإ

د فَ َق  اَل َأبُ  و ُس  ْفَياَن:  ؟ فَ َق  اَل: َأَ  فُ  اَلُن بْ  ُن فُ  اَلنإ َْ : َم  ْن َأنْ   ُْ ُْ ِإىَل َجْنبِ  ِه فَ ُقْل   اَي َمْعَش  َر الرهُج ِل اله  ِذي ُكْن  
نَ ا بَ نُ و قُ َرْيظَ قُ َريْ  د َوَأْخَلَفت ْ د َلَقْد َهَلَك اْلُنَراُ  َواْ ُفُّ د ِإنهُنْم َواَّللِه َما َأْصَبْ ُتْم ِبَداِر ُمَقامإ ُمُم شإ َةد َوبَ َلغَنَ ا َع ن ْ

َوَُ تَ ُق وُم لَنَ ا َ َرد َوَُ َيْسَتْمِس ُك الهِذي َنْنَرُ د َوَلِقيَ نَ ا ِم ْن َه ِذِ  ال ّرِيِح َم ا تَ  َرْوَند َواَّللِه َم ا َتْطَم ِإنُّ لَنَ ا ِق ْدَرد 
د لَنَ ا بِنَ اَ د فَ اْرلَُِلوا فَ َّّيِ ُمْرلَِ َلد ُثُه قَ اَم ِإىَل مَجَِل ِه َوُه َو َمْعُق وَل َفَجلَ َس َعَلْي ِهد ُثُه َض َربَ  ُه فَ َوثَ َب َعلَ ى ثَ اَلثإ

ًإا َفَما ُأْطِلَق ِم ْن ِعَقالِ ِه ِإُه َوُه َو قَ ائَِمد َولَ وْ  َُ َعْم ُد َرُس وِل اَّللِه َص لهى هللاُ َعَلْي ِه َوَس لهَم ِإيَله َأْن َُ َأَلَ دهَث َش ي ْ
ُْ ِإىَل النه  ِبِّ َص  لهى هللاُ َعَلْي  ِه وَ  د قَ  اَل ُحَذيْ َف  ُة: فَ َرَجْع   ُْ َلَقتَ ْلتُ  ُه ِبَس  ْممإ َس  لهَم َوُه  َو قَ  ائَم َح  ىه َتَْتِيَ  ِ د ُثُه ِش  ْإ
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د فَ َلمه  ا رَ ِي َأْاَخلَ  ِ  ِإىَل رَْحَلْي  ِهد َوطَ  َرَح َعلَ  يه طَ  َرَف اْلِم  ْرِطد ُثُه ُيَص  لِّي يف  رََك  َ    ِم  ْرطإ لِ  بَ ْعِو ِنَس  ائِِه ُمَرجِّ  لإ
ْْ قُ   َرْيَش فَاْس  َتَمرُّ  ْْ َغَطَف  اَن ِبَ  ا َص  نَ َع َع   وا رَاِجِع  َْي ِإىَل َوَس  َجَدد َوِإّيِ َلِفي  ِهد فَ َلمه  ا َس  لهَم َأْخرَبْتُ  ُه اْ َ  رَبَ َوعَِ

 ِباَلِاِهْم".
 قاَل أبو عبد هللا

ٌَ َنألمههَ  الش  يخ:  َُ  ننههل   َل نهه ْت د هْههْ  َلصههَلْ  ل َ هه  َُ  ، خههيًَ  َللاهه  وهه إو ذفهه}  ف:  ، هههك  ّلِلهه
َِّ م قْه ََد هَصهفَيِ ذه َ َل ُ      د هْْ  َلصَل   ال إل  إال ،  نهب َ قىللَّْ   ْل َملصفَ  َِ نل لَهَ َ  اىلعهيْ  نل ك كَه}

َُّ َلصهَل   ف}لصهَلْ  ْهنْ } ععهي   ل َلههق  ف َضها}  َلصَل   َم قْ َد هب} َلصلَ   َملكَ ه  خ}ْو   ههُ ق قهه ّلِلهف
 نسْلَلا}  ْنْ } ععي   ن ععْاا} نآكْهذ}َ َلصلَ ْ  َ اُ  ذ َ  م   مىلل م  

 إو ذف} و علي
 ل هىل  َألن ل طالب: 
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 : األسإلة
َي النهِبُّ نوَح 1السكال  ّبذا اُسِم؟ -عليِه السهالمُ -: ملاذا عُِّ

 ال  د:ي  ال سه:ي اجلواب: 
 هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

د فق اَل أح ُد املع ّتِيَن: "أنه األم واَت يت تاوروَن"د 2سكالال مإ َ أخ ي قب َل أايه ْْ جدهِت قب َل ف رتةإ ُثه تُ ويفِّ : ُتوفَِّي
 فمل هذا ص يَح؟

َُ َلىلله َ -ق كْ  هىلهْ  َلفْه}َ  اجلواب:  ًٍ مه  ذه َ َلوبيهُ  لكه  ال  علهْ  فيه  دلهيًَل قىلهْ ْت عليه   -هىلهْ   ذه  ْهي}
َُن:نلَّ  قىلهُ  يت  }عه   مه  -وْلم ،ْ عليَ  ننْل َّ - م  كَلَم َلْفر َ     ْم}  ْ       قىلُ ميك  قلَو لَّ   ْمه}  قَه

ٍْ  خههطَّ ،ْ  ههاهَ ُْ  َلع  ٍْ فاهه َ ُيصهه هَُل  نموهه  َذ  إو إخههَ    ل َملكهه}َل َاخههَ  فاهه َ ال  د:ي عفههْ    ْمهه} َللَ وهه} مفهه
 َ َهََّبَعهههههْ نلَّ فَ عهههههفا  لههههه}تَّ َِ َُّسْههههه لَّ َنَّقَّ ٌ  عَّلَّهههههَيَاَ  نَّالَّ ْذهههههَ  ُيََّ هههههَ  َلَْلَاهههههَ   َّاْل خَّ ْوهههههَ  هَبَهههههَ  َمهههههَ  خَّ ]آت  لْهههههَ ق َّ مََّ قهََّلحَّ

 فن:نَْح َملهمفي قلَوي هىلْضا} هبىل    [ 170عاَ لَ
 هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

ُْ التهغلُّ  َب عل  ى نفس  ي كث  ريًا يف  خ  ِر 3الس  كال ُْ يف كث  ريإ ِم  ن ال  ذُّنوِبد واهللم  ُد هلِل اس  تطْع : لق  د وقْع  
ْْ ذن  وِب النب  ريُة ت  رهُق د منم  ا عالق    م  َ  النِّس  اِ د ومنم  ا تتوي  ُر الف  واترِيد فني   َف س  نتِْي ولن  ْن م  ا زالَ  

 أتوُب ِمن هذِ  الذُّنوِب؟
َُ مه  :نهَ  َ،  إْل اجلواب:  َُ  ال ايه  ه َّ َهَه َلَْ هه َّ  نال ايهَ َد َلَْ هه َّ ن ك  َداْه َ   ،ْ ك مي   َوهَق َلَْ ه َّ نّلِلههَ 

َِّ  ل  مههَ  َ ُْ مهه} نههل َِّ  فههُذَ اَبههلَّ َلَْ ههه َّ َلْفصهه حَّ فهه} ْ قغْلههْ  لههكَّ كهه ِْ علههم مَّهه  ات لفَ ِهه}ٍ ذهه َ  مهه   ،َّ قَهه 
ٍْ َلْهه  اهه كْ  ُياَلهه َّ  نَ :ذههْ    ُْ ن :َّ  ف}لفَ ِهه} ُ    ههه  ُياهه ٍْ فكهه َْ هههكَّ خ}ْوههً   ن ْمهه} َلفَ ِهه} ظهه}ذ    فاهه َ  مهه   قَىللْهه
َِ فاههه َ  قًضههه} مههه  ظلهههَ  َلىلبههه}َد فُسْهههك  يف ههه   جتاهههْم ههههيَّ ذسبَّهههَي   نإل كَفهههلَّ ظلَاهههلَّ   هههًهَ فلواهههَ  نفالغَصههه}

 ه َّ ن،ْ اىل}و قغْلْ  لكَّ  نل ق َم َلوي}مَ  قىل َ ْض َملعل مَّ م  ك َمَ  اىل}و ف}وهَق َلَْ  
سِ   نمه   ِْ إو َله   َِ َلْه  جته  َلْعنْل ل وهَق َلَْ هه   نأْه} قىلهْي علهم َلَْ ههَ  لطهْم َألنهب}ِ  لطهْم َألنهب}

َِّ َْل  ا  لىْلهكَّ ل ْهيٍ  مه  َلْلهَ  ش َنملىل}وهي َملَىللَ وه  ذلك مثًَل ل  م  َلفَ ِ}ٍ َالخََلْط  فََّْفَع َألنب}
لهَم َإلف يْهَ  َنملوه}هم َلْه  اَضهْا  وه :ًَ  َِّ  جتْفَع َالخهََلطَّ  جتفْهَع َلْفعه َّ  قًضه} ل َملَ  فمل     جتْفَع َألنب}

َِّ  َل  ْ  فملىلصهيَ  نجتهه   إلياهه} علههم مَّهه  ات َِ َلْهه  اْهه َّكَ  ُ  ذهه   َألنههب} قِههَىليَّ فَ  نقََّفْههعَّ الههكَّ مه  َلْلَفههَ   كهه
 َِّ  َألنب}
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َُ  نإَل   ُنقههْ  َلْلههَ اَي فىلليههكَّ  َل     إَل كَفههلَّ اوهههْ: علههم :دَ  لههيََّ  ذهه   َلْلههَ اَي إو  ذَلاهه}  وههح}هب} ف}فىلهه ن ْمهه} ا
 كَفلَّ ال اَِطيْم فَصْهَق فملب}لَغ َْل   صَللَّ عليا} َن ََللَّ علم َكَِ}هب} 

 هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
: ََ رُِّ  يف َص اَل  القارئ: وهذا يفي ُد يق وُل يف كت اِب ال دُّعاِ  للطه رباّيِ َعاِ  َوالته ِة اْلُنُس وِفد وس اَق اَبُب ال دُّ

َص لهى هللاُ -ا سناَا َعْن َعطَاِ  ْبِن السهاِئِبد َعْن َأبِيِهد َعْن َعْبِد اَّللِه بْ ِن َعْم رإود قَ اَل: َلمه ا فَ  رََغ َرُس وُل اَّللِه 
 اِجدَ ِمْن َصاَلِة اْلُنُسوِف وََكاَن يف  ِخِر ُسُجوِاِ  َجَعَل يَ ْبِني َوُهَو سَ  -َعَلْيِه َوَسلهمَ 

َُّ قهََّبَكي ل ْنَّْ َد َ  الشيخ:  قىلَُ ل آخَ  نَّ َد  ق قْه ل آخَ  وَلاَ   قىلَُ ل آخَ  وَلاَ   ّلِلَّىلَّ
ورواُ  أب  و يوس  َف يف كتابِ  ِه "اآلاثِر" َع  ْن َأِب َحِنيَف  َةد َع  ْن َعطَ  اِ  بْ  ِن  ذهه َ َألْنْت مثْ َلثْهه}ِ  قوهه ْتَالق  ارئ: 

ْن َعْبِد اَّللِه ْبِن َعْمرإو مرفوًع ا يف ص الِة النس وِفد وفي ِه: َح ىه ِإَذا َك اَن يف السه ْجَدِة السهاِئِبد َعْن َأبِيِهد عَ 
)اللهُم  مه َأَِلْ : اأْلَِخ  ريَِة ِم  َن الرهْكَع  ِة الثهانِيَ  ِة َبَن  ى َوُه  َو َس  اِجَد َح  ىه اْش  َتده ُبَن  اُؤُ د قَ  اَل: َفَس  ِمْعَناُ  َوُه  َو يَ ُق  ولُ 

َّبُْم َوَأَ  ِفيِمْم(َتِعْدِي  َّبُْم َوَأَ  ِفيِمْمد اللهُممه َأَِلْ َتِعْدِي َأُه تُ َعذِّ د َأُه تُ َعذِّ   هقثَّيَ د يَ ُقوهُلَا َثاَلَث َمرهاتإ
 سىل ؟ َسَام؟الشيخ: 
 سىل  القارئ:

ه}ئَع َنملعها ْ:  سْه الشيخ:  ِْ ٍْ هْ  َل َُ   }ت  َدهقْر  ل ْتَ ل إنف}َد  عط} ِ   فهَل قثبهْل  هبه َ علم ك   ضهىلي
ٍْ َلْفرَ   ٌَ  ال قثبْل عفهي  -وَّْلم ،ْ عَّلََّيَ  نَّنَّْل َّ -َدهقَر ال قثبْل هك}  ل وَلَ  َلكِ 
 هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

َِ ُ يتقُن اللُّغَة العربيهَة؟4السكال  : هل ِوُز قرا ُة القر ِن بغرِي اللُّغِة العربيهِة يف الصهالِة ألنه الشهخ
  ال ِ ْ   َل قو  َّ َلوه آلَّ هغهي َلىل هيْه   عليه   َل قِهبَ  َّ  إذَ كه}لَّ ال ُيِهْ  َلْل} ه َّ قوه ْتَ نهبح}ل ،َ اجلواب: 

ُئْه  َلَِْهبيْ  عه  َلوهَ ٍَ  مه} دَمَّ  سْه  ال ُيِهْ  َلوهَ ٍ َّ   ْمه}  َنداْه َ   نال إله  إاْل ،  قِهبَ ْ  ههُ ]فوهط[  ِن
َُّ هوه آل   له  له  َّ هغهَي َلىل هيْهَ  م قكهَ  له آًن  َلوه آْل ال قكه ْل إاْل فللَ ِه} َل  َل قو  َّ َلو آلَّ هغَي َلىل هْي  فهَل  نلهي

ُتَّ في  َ َِّ}ل  عَّ ََِّ   ْمَبي  ْل ي س  [195]َلعىلَ ٍَ َهََل
 هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

؛5السكال ألتتوهَج وقد حاَل عليمم اهللوُل ولتَم  إخراُج التهك اِةد ه ل ِ وُز  : عليه ايَن وأعطاي أخي ماًُ
د علًم ا أَّنه م ُ يط البون  ب دفِ  م اهِلم  يل أْن أعطَي التهكاَة اله  س وَف أخرُجم ا ألح ِد اله ذيَن هل م اي َن عل يه

 اآلَن؟
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سههلَّ اوهه ْت  خهه  َّ  عطهه} َّ مهه}اًل نهوههي ال  ال ِهه ْ   َل اىلطههيَّا   ال ِهه ْ   ل اىلطههيَّا   ك}اَّههك  قىلههُ  اجل  واب: 
هْ   سْهك اىلطهي ذه   َلُْكه} َّ لهبىل  َلهْهَئفي َلْه ق   عفهَّ  ننّلِلبََّل عليك في  َلُْك}ْ   نا قهْه  َل خته  َّ َلُْكه} َّ  ناْلكَ 

 َلُْكه} َّ هل  عليكَّ دق    ذ َ غلهط  نغْلله    له  فىلَلهلَّ ذه َ مىلهىن ذه َ  سْهك  سهلَّ  كَلهلَّ َلُْكه} َّ  ألسْهك َنهَغْلَيلَّ 
ل ا في م}َلك نل لض}ٍَ دقفَهك  ال ِه ْ  مله  نّلِلبَّهَل عليه  َلُْكه}ْ   ل قوضهيَّ هبه} دقفَّه   كاه}  سْه  ال ِه ْ  له   ل 

 قع يَّ هب} نْي}:ً   ن،ْ  علْ  
 هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

 
 
 


