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 بسِم هللِا الّرمحِن الّرحيمِ 
 
 /51-38اآلية / "حلاقةاتفسري سورة " -
 اْلَكََلُم ِإَذا أُِقيَمِت الصَََّلةُ ابُب  البخاريُّ رمَحه هللاُ تعاىل:قاَل فتح الباري؛  -
 ..فصٌل: وأنَّ الكتابَة ِهي املكتوُب وأنَّ ما يف املصاحِف وصدوِر الرجالِ  التَّبصرة يف أصول الدين؛ -
 ..نياالدُّ  يف املقاماتِ  أرفعُ  هبِ  نالُ تُ  قَ املطلَ  اإلميانَ  أنَّ  تعاىل هللاُ  أخبَ  بلْ التوضيح والبيان؛  -
ثْ َباتِ " َلْفظِ : ِمْثلُ  ِفيَها نَِزاعَ  اَل  الَِّت  اِبأْلَْْسَاءِ  نَ َتَكلَّمُ  َوََنْنُ ألهل األثر؛ االنتصار  -  "َوالن َّْفيِ  ،اإْلِ
 فتاوى -

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

 )تفسري الشيخ الباك(
 القارئ: أعوذ ابهلل من الشيطان الرجيم:

 َش اِعر   ِبَق ْولِ  ُه وَ  َوَم ا( 40) َك ِر     َرُس ول   َلَق ْولُ  ِإنَّهُ ( 39) تُ ْبِصُرونَ  اَل  َوَما( 38) تُ ْبِصُرونَ  ِبَا أُْقِسمُ  }َفََل 
 َولَ  وْ ( 43) اْلَع  اَلِم َ  َربِّ  ِم  نْ  تَ ْنزِي  لٌ ( 42) تَ  كَكَُّرونَ  َم  ا قَِل  يًَل  َك  اِهن    ِبَق  ْولِ  َواَل ( 41) تُ ْؤِمنُ  ونَ  َم  ا قَِل  يًَل 
َنا تَ َقوَّلَ   ِم نْ  ِم ْنُكمْ  َفَم ا( 46) الْ َوِت َ  ِمْن هُ  َلَقَطْعَنا ثَّ ( 45) اِبْلَيِم ِ  ِمْنهُ  أَلََخْكنَ ( 44) اأْلَقَاِويلِ  بَ ْعضَ  َعَلي ْ
ِب َ  ِم  ْنُكمْ  َأنَّ  لَ  نَ ْعَلمُ  َوِإنَّ ( 48) لِْلُمتَِّق   َ  لَتَ  ْكِكَرةٌ  َوِإنَّ  هُ ( 47) َح  اِجزِينَ  َعْن  هُ  َأَح  د    حلََْس  َرةٌ  َوِإنَّ  هُ ( 49) ُمَك  كِّ
 [51-38]احلاقة: اْلَعِظيِم{ رَبِّكَ  اِبْسمِ  َفَسبِّحْ ( 51) اْلَيِق ِ  حَلَقُّ  َوِإنَّهُ ( 50) اْلَكاِفرِينَ  َعَلى

 سبحانه وتعاىل.الشيخ: 
اُم  اليال ذا ي يقا  ُ  فَاَ  }ون ر بصار الناا  وماا ي يُ بص  بكل ما يُ  -تعاىل- مُ يُقس   أذال الفسسا إ ا اا دا ا    أُْقس 

اااامُ  للفأكيااا  كق لاااهإ }َي  ااامُ  }َي  [1]القيامااا إ اْلق َياَماااا    ب يَااااْ     أُْقس  َااااَ ا أُْقس  ااامُ  }فَااااَ  [ 1]البلااا إاْلبَالَااا     ِب  ََ اق اااا    أُْقس   ِب 
ااااامُ  وذناااااا قاااااا إ }فَاااااَ   [75]ال اقعاااا إالنُُّجااااا      اااااال إفيكااااا ن ا  ااااا  ن  أُْقس  َاااااا مُ أُقس  اااااُرونَ  }ِب   َي  َوَماااااا( 38) تُاْبص 
ُروَن  ُم  ،تُاْبص  َا -تعاىل-اًذا يُقس  ُروَن  الماال صيغُ  ع      بكل   شيء }ِب  م صا  ، الللا ت تبصارون  اسامُ  تُاْبص 

 األشياء. ذ ا كل   وال ت ي تبصرونال فيش لُ 
ٍ   ذا ا ذا  با ا ُ   َرُسا     َلَقْ  ُ  ا ن هُ } ا َكار  هللا ِباا يُبصارون وماا ي  مُ القسام، يعاه ذا ا ذا  الااُ قَسم علياه، يُقس 

 بااه ي، تكل اامَ  ؟ابفاا اءً  لرساا  ُ بااه ا مَ يعااه تكل اا رساا     ، وذاا ا ذاا  قاا  ُ قاا ُ  رساا     يُبصاارون علااَّ أن  ذاا ا القاار نَ 
ك ا ُأضايَف اىل بييال     ،الفبليغ اىل الرس   اضاف ً  ضيفَ وأُ  ،ك   هللا    فالك  ُ     سُ ه قا إ }رَ تبليغاً، ألن
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ٍ    َرُساا     َلَقااْ  ُ  اآلياا  األىاارإإ }ا ن ااهُ   َلَقااْ  ُ  ا ن ااهُ } [20،19]الفكاا يرإ َمك اا{   اْلَعااْر    ذ ت ع ْناا َ  قُااا      ذ ت( 19) َكاار 
ٍ    َرُس       ه.رب    ُمبل  ٌغ لك     الرس  ُ  ااذً   َكر 

الرساا    يذع اا ن أن   ،ى فاااً لل شاارك{ الاا ي  يذع اا ن ذلاا ، ب َقااْ    َكاااذ    ومااا ذاا    َوَمااا ُذااَ  ب َقااْ    َشاااع ر  }
ا أو كاذ ٌ  شاعرٌ  اْعرَ  َعل ْ نَاايُ  هم الباطلا  }َوَماا  أقااويل  ذا ي م  َبغ اي َوَماا الش    ب ن ْعَ ا    أَنْا َ  }َفَ اا [69]يا:إلَاُه   يَاناْ
ي ا شاارك ن الااااُ ك   ب ن ه أعاا ا ُ ب اا ه ورمااايُ ب اا هُ  َ نااذ ي نبي ااه عاا  ماااا وصاا اهللفاا[ 29]الطاا رإ ََمْنُاا ن   َوَي  ب َكاااذ     َرب  اا َ 

اْلَعااَل  َ{  يعاه ذا  ذا ا القاار ن  َر     م ا ْ  تَاْنذ يالٌ ( 42) تَاا َك ُرونَ  َماا قَل ايً   َكااذ      ب َقاْ      ون }َوَي ان  ُ عَ االكسار  الا
اْلُ ْنا  ر يَ    م ا َ  ل َفُكا نَ  قَاْلب ا َ  َعلَاَّ( 193) اأْلَم ا{ُ  الارُّو ُ  ب اه   نَااَذ َ }ك ماه تعااىلإ اْلَعاَل  َ{    َر     م  ْ  تَاْنذ يلٌ }

اا َ  اْلك فَااا    تَاْنذ ياالُ } واإلنااذا    هللا ِبااا القاار ن للفنذياال     ذاا ا كةاا   الاا  يصاافُ  واآلايتُ  اْلَْك اايم    اْلَعذ يااذ   اّلل    م 
يم   الر ْْحَ    م  َ  تَاْنذ يلٌ } [1]الذمرإ  .  ر    العا {ذ  تنذيٌل م   إاْلَعاَل  َ{  يعه َر     م  ْ  تَاْنذ يلٌ }[ 2]فصل إ الر ح 
نَااا تَاَقاا   َ  يقاا   تعاااىلإ }َولَاا ْ مث  اا الرساا  ُ  إاأْلَقَاو ياال   يعااه بَاْعاا َ  َعَلياْ ًإ شاايً ا م   يناافقَم هللاُ    القاار ن  لاا  أنااه افاا
ًتَ  -صال َّ هللا علياه وسال مَ -وحاشااي  ،مناه نَاا  يعاه تَاَقا   َ  شاي اً }َولَاا ْ  أن يسا ًإ وقاا َ  إَعَلياْ  ،هلَاا هُ نقْلا ماا  ْ  افا
نَااا تَاَقاا   َ  َولَاا ْ } ْنااهُ  أَلََىااْ  َ ( 44)اأْلَقَاو ياال   بَاْعاا َ  َعَلياْ اا{   م  ْلَي   ْنااهُ  َلَقَطْعنَااا مُث  ( 45) ل  عاا   الْااَ ت َ{  ذاا ا تعباا ٌ  م 

ْناااهُ  َلَقَطْعنَاااا }مُث  ، للقلااا    ع ااارٌي يفصااالُ  إه، الااا ت{اذ ك ااا ااا ْ  تَاْنذ يااالٌ }ألذلكنااااي  إالْاااَ ت َ{ يعه م  َ{ اْلَعااااَل    َر     م 
َنا تَاَق   َ  ( َوَل ْ 43) ْنهُ  أَلََىْ  َ ( 44) اأْلَقَاو يل   بَاْع َ  َعَلياْ ْلَي  {   م  ْنهُ  َلَقَطْعَنا مُث  ( 45) ل     .اْلَ ت {َ  م 
ااْنُكمْ  َفَ ااا} اا ْ  م  ذ يَ   ي يساافطي ُ  َعْنااهُ  َأَحاا    م  ااْنُكمْ  َفَ ااا}عنااه  أحاااٌ  أن ياا ف َ  َحاااب  اا ْ  م  ذ ي َ  َعْنااهُ  َأَحاا    م   َحااااب 
للناا    واي ذ  ت كر ٌ  ،هم ذم ال ي  يف كرون ب  أل    ؛لل فق{ القر ن ت كر ٌ  إل ْلُ ف ق َ{  يعه لََفْ ك رَ ٌ  َوا ن هُ ( 47)
اا ؛إ لل فقاا{ ىاصاا ً ه ذاا ً  إ للنااا  كل  هاام ولكن ااُذاا ، إمةاال أنااه ُذاا هاام، لكاا كل     }لَفَااْ ك رَ ٌ  م ا نفسعاا ن بااهأل  

 . ل ْلُ ف ق {َ 
اااْنُكمْ  َأن   لَااانَاْعَلمُ  قاااا  هللاإ }َوا     اااذااا  يعلااام ا كااا    ،ب{ا كااا     ساااَّ علاااَّ هللا أمااارُ ُمَكااا   ب َ{  ي  َ  م    ذااا يء ب{ م 
اااْنُكمْ  َأن   لَااانَاْعَلمُ  َوا    } ،ا ااا ع ي  الكسااار   علااايهم بساااب    حسااار ٌ  القااار نُ  إْلََْسااارٌَ   يعاااه َوا ن اااهُ ( 49) ُمَكااا   ب {َ  م 

هام صارت نق ً  عليه، والكسر  بعل ا حظ   واذا كسرَ  اتم ً  ذا صارت نع  ً شكرَ  اذا العب ُ  به، فالنع  ُ  الفك ي   
اا ااُتَكاا   بُ َن  ردقُ  أَن ُكاامْ  ر ْدَقُكاامْ    القاار ن الفكاا ي  ك ااا قااا  تعاااىلإ }َوَ َْعلُاا نَ م  بااه،  الفكاا ي ُ  إ  القاار نهاام م 

اا ا ساالك يُ مااا صاااروا اليااه وماا فباا :َ  اا الاا ت يعاا  ُ    ذاا ا الطرياا   م   اْلَكاااف ر ي َ  َعلَااَّ ْلََْساارَ ٌ  َوا ن ااهُ }ق   علاايهم للش  
 وعا{ُ  ،اليقا{ علامُ  إمراتا  ث ثا ُ  فااليق{ُ  ،اليقا{   اليقا{ ذا  يايا ُ  واْلا ُّ  ،يق{ٌ  اْلَيق {   ح    ْلََ ُّ  َوا ن هُ ( 50)

اَ اء   فَااَ َر    }ق لاه سابحانه وتعااىلإ  هُ شاب  اليق{، ذ ا يُ  ح ُّ  إا رات  فأك لُ  .اليق{ وح ُّ  ،اليق{  َواأْلَْرض   الس 
   [23]ال ارايتإ تَاْنط ُق َن  أَن ُكمْ  َما م ْةلَ  ْلََ    ا ن هُ 
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ْسام   }َفَساب   ْ  اا  اْلَعظ ايم   َرب  ا َ  ل  نا    ا  شاكر النع ا ، لَ وذا ا م   َفَسااب   ْ }ه قاا إ ه لَاوعصا فَ ه علااَّ رسا ل   هُ فَاا ذكاَر م 
ْسم   سابحان ر  ال إذلا  أن نقا   وتطبيا ُ  ،امساه اوالعيا  ، ذاكارً  قاا    عا  الن   ونذذاهُ  هُ سب  حْ   اْلَعظ يم   َرب   َ  ل 

الَ  بااء   اْلاا ي      األثار   ، وهلا ا باااءَ اللعظايما وهلاا ا )ابعُل َذاا   ركا ع ُكم( الناا إ  ذاا ي اآليا  قاا َ   ْ ا نذلَا  
ْسم   َفَسب   ْ }  اآلي     الرك عإ السبحان ر  العظيمال ذك ا ك ا باءَ  نق  ُ   . اْلَعظ يم   َرب   َ  ل 
 

 )تفسري السعدي(:
 آلِ هِ  وعل ى حممَّ د ، نبيِّن ا عل ى والس َلمُ  والص َلةُ  الع املَ ، ربِّ  هللِ  احلم دُ  الرحيِم، الرمحنِ  هللاِ  بسمِ : القارئ
 .أمجع َ  وصحِبهِ 
 اللهم صل   وسل  م ،صلَّ هللا عليه وسلمالشيخ: 

 ِبَ ا أُْقِس مُ  فَ ََل } تع اىل: هللاِ  ق ولِ  يف تفس ريِ  -تع اىل هللاُ  رمحَ ه- السَّ عديّ  ال رمحنِ  الش يُخ عب دُ  القارئ: قالَ 
 تُ ْبِصُروَن{ اآلايت:

يِع اأْلَْشَياِء َوَما اَل يُ ْبِص ُرونَُه، فَ َدَخَل يف َذلِ َك ُك لُّ اْلَْ  ْل ِق بَ ْل يَ ْدُخُل يف َأْقَسَم تَ َعاىَل ِبَا يُ ْبِصُر اْْلَْلَق ِمْن مجَِ
َسُة، َعَلى ِصْدِق الرَُّسوِل ِبَا َجاَء ِبِه ِم ْن َه َكا اْلُق ْرآِن اْلَك ِرِ ، وَ  َأنَّ الرَُّس وَل اْلَك ِرَ  بَ لَّهَ ُه َذِلَك نَ ْفُسُه اْلُمَقدَّ

 َعِن اَّللَِّ تَ َعاىَل. 
ُ َرُسوَلُه  ُُهُ َونَ زََّه اَّللَّ ِم ْن َأنَّ ُه َش اِعٌر َأْو َس اِحٌر، َوَأنَّ الَّ ِكي مَحََلُه ْم َعلَ ى َذلِ َك َع َدُم ِإميَ اِ ِْم  َعمَّا رََماُه ِبِه َأْع َدا

َفُعُهْم َوَيُر رُُّهْم، َوِم  كَُّروا، فَ َلْو آَمُنوا َوتَ كَ َوَتكَكُُّرُهمْ  ُ َعَلْي ِه  ْن َذلِ كَ َم ا يَ  ن ْ َأْن يَ ْنظُ ُروا يف َح اِل حُمَمَّ د  َص لَّى اَّللَّ
ُْم َعلَ ى َم ا َج اَء بِ ِه  َوَأنَّ  َأنَّ ُه َرُس وُل اَّللَِّ َحق  ا َوَسلََّم، َويَ ْرُمُقوا َأْوَصاَفُه َوَأْخََلَقُه، َلَرَأْوا َأْمًرا ِمْثَل الشَّْمِس يَ ُدهُّ

، اَل يَِلي   ُق َأْن َيُك   وَن قَ   ْوَل اْلَبَش   ِر بَ   ْل ُه   َو َك   ََلٌم َ اْل َعلَ  ى َعَظَم   ِة َم   ْن َتَكلَّ   َم بِ   ِه، {تَ ْنزِي  ُل َربِّ اْلَع   اَلِم َ }
ُهْم ِبَ ا اَل يَِلي ُق اِبَّللَِّ  َوَأْيًر اِه فَ  ْوَق ِعبَ اِ ِه، َوَجََلَلِة َأْوَصاِفِه، وََكَم اِل تَ ْربَِيتِ ِه لِْلَخْل ِق، َوُعلُ وِّ  فَ ِِنَّ َه َكا نَ ْن ِم ن ْ

 .َوِحْكَمِتهِ 
َوُه َو  {أَلَخ ْكَن ِمْن ُه اِبْلَيِم ِ  ثَّ َلَقَطْعنَ ا ِمْن ُه الْ َوِت َ } اْلَكاِذبَ ةَ  {بَ ْع َض األَقَاِوي لِ }َواْفََتَى  نا{َلْو تَ َقوََّل َعَليْ }و 

َر َأنَّ الرَُّسوَل  ْنَساُن، فَ َلْو ُقدِّ تَ َق وََّل َعلَ ى اَّللَِّ  -َحاَش ا وََك َلَّ -ِعْرٌق ُمتَِّصٌل اِبْلَقْلِب ِإَذا انْ َقَطَع َهَلَك ِمْنُه اإْلِ
لِّ َش ْيء ، َفِحْكَمتُ ُه تَ ْقَتِر  ي َأْن اَل َلَعاَجلَ ُه اِبْلُعُقوبَ ِة، َوَأَخ َكُه َأْخ َك َعزِي ز  ُمْقتَ ِدر ، أِلَنَّ  ُه َحِك يٌم، قَ ِدير  َعلَ ى ُك 

َ َأاَبَح َلُه ِ َماَء َمْن َخاَلَفُه َوَأْمَواَهُْم،   ميُِْهَل اْلَكاِذَب َعَلْيِه، الَِّكي يَ ْزُعُم َأنَّ اَّللَّ
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ي هللا قا  نصارَ  -وسال مَ صال َّ هللا علياه -الرسا    ب{ أبن  علاَّ ا كا      نَ العلم وحيفجُّا وهل ا يسف  ُّ أذلُ الشيخ: 
اا ي أبناا اع  وأي اا َ  ك ااا   الرساا  ُ  لاا  كااانَ  -تعاااىل هللا عاا  ذلاا -ًها منااه سَ ذاا ا َساا كاااذًل لكااانَ     الفأيياا ، فلاا  كااانَ م 
ًون أنااه لااي:َ  يقاا  ُ  اا ، مث   علااَّ هللا  ًَ  وامنااا ذاا  ُمْساا برساا     ا ساا  خباا اري   هللاُ  يُ قاا  أي اا َ  أن الرساا  َ    ال اقاا   اا ُ م 

ا ه  بصا ق   شاه ُ ت  الفأيي  الا ت م   للنصر وأن اع   يُ  َ وأي   العا ات     علياه الصا   والسا  ، فُعل اَم با ل  شاها   م 
 أو الطعا َ  ،هحك ف ا   هللا تعااىل، الطعا َ    بناا    سافلذ  الطعا َ يَ  الرسا     ففكا ي ُ  ،ه رس   هللا حقًّااأبن   هللا  

 .ه  ق رت   أو الطع َ  ،ه  عل   
 

 َوَأنَُّه ُهَو َوَأتْ َباُعُه َهُُم النََّجاُة، َوَمْن َخاَلَفُه فَ َلُه اْهَََلُك. القارئ: 
ُ َقْد َأيََّد َرُس وَلُه اِبْلُمْعِج َزاِت، َوبَ  ْرَهَن َعلَ ى ِص ْدِق َم ا َج اَء بِ ِه اِبآْلاَيِت اْلبَ يِّنَ ا َذا َكاَن اَّللَّ ِت، َوَنَص َرُه َعلَ ى فَِِ

 كََّنُه ِمْن نَ َواِصيِهْم، فَ ُهَو َأْكَبُ َشَهاَ ة  ِمْنُه َعَلى ِرَسالَِتِه. َأْعَدائِِه، َومَ 
َأْي: َلْو َأْهَلَكُه، َما اْمتَ َنَع ُهَو بِنَ ْفِسِه، َواَل قَ َدَر َأَح ٌد َأْن مَيْنَ َع ُه  {َفَما ِمْنُكْم ِمْن َأَحد  َعْنُه َحاِجزِينَ }َوقَ ْولُُه: 

 .  ِمْن َعَكاِب اَّللَِّ
َويَ ْعَملُ وَن  َوُ نْ يَ اُهْم، فَ يَ ْعرُِفوَ َ ايَ تَ كَكَُّروَن بِ ِه َمَص اِلَح ِ ي ِنِهْم  {لَتَ ْكِكَرٌة لِْلُمتَِّق  َ }َأِي: اْلُقْرآُن اْلَكِرُ   {َوِإنَّهُ }

يِنيَّ    َة، َواأْلَْخ    ََلَق اْلَمْرِض    يََّة، َواأْلَْحَك    اَم ال َه    ا، يُ    كَكُِّرُهُم اْلَعَقائِ    َد الدِّ َم    اِء شَّ    ْرِعيََّة، فَ َيُكونُ    وَن ِم    َن اْلُعلَ َعَلي ْ
نِيَِّ ، َواْلعُ   اِ  اْلَعارِِفَ ، َواأْلَِئمَِّة اْلَمْهِديَِّ . بَّ الرَّابَّ

ِب َ } ِبَ ، َوِإنَّ  ُه َس  يُ َعاِقبُ هُ  {َوِإنَّ لَ  نَ ْعَلُم َأنَّ ِم  ْنُكْم ُمَك  كِّ ْم َعلَ  ى َتْك  ِكيِبِهْم بِ  ِه، َوَه  َكا ِفي  ِه َدِْدي  ٌد َوَوِعي  ٌد لِْلُمَك  كِّ
 اِبْلُعُقوبَِة اْلَبِليَهِة. 

ُْم َلمَّا َكَفُروا ِبِه َورََأْوا َما َوَعَدُهْم ِبهِ فَ  {َوِإنَُّه حلََْسَرٌة َعَلى اْلَكاِفرِينَ } َق اُ وا ََتَسَّ ُروا ِإْذ َمْ يَ ْهتَ ُدوا بِ هِ  ِِ َّ ، َوَمْ يَ ن ْ
 َصُلوا َعَلى َأَشدِّ اْلَعَكاِب، َوتَ َقطََّعْت ِِبُِم اأْلَْسَباُب. فَ َفاَدُُم الث ََّواُب، َوحَ  أِلَْمرِهِ 

َأْي: َأْعَلى َمَراِتِب اْلِعْلِم، فَِِنَّ َأْعَلى َمَراِتِب اْلِعْل ِم اْلَيِق ُ  َوُه َو اْلِعْل ُم الثَّابِ ُت، الَّ ِكي اَل  {َوِإنَُّه حَلَقُّ اْلَيِق ِ }
 يَ تَ َزْلَزُل َواَل يَ ُزوُل. 

َلَها: َوا  ْلَيِقُ  َمَراتُِبُه َثََلثٌَة، ُكلُّ َواِحَدة  َأْعَلى ِمَّا قَ ب ْ
َبِ.   َأوَُّهَا: ِعْلُم اْلَيِقِ ، َوُهَو اْلِعْلُم اْلُمْستَ َفاُ  ِمَن اْلَْ
 ثَّ َعْ ُ اْلَيِقِ ، َوُهَو اْلَعَلُم اْلُمْدَرُك ِبَاسَِّة اْلَبَصِر. 

 َوُهَو اْلِعْلُم اْلُمْدَرُك ِبَاسَِّة الكَّْوِق َواْلُمَباِشَرِة.  ثَّ َحقُّ اْلَيِقِ ،
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 فَِِنَّ َما ِفيهِ َوَهَكا اْلُقْرآُن اْلَكِرُ ، ِِبََكا اْلَوْصِف، 
عناا ي  اليقاا{ أن   علاامُ  صااار عناا  َ  ال،عناا ت عساالٌ الإ قاا َ  عاا  ٌ  شاا  ٌ  لاا  أىااي َ  ُُية  لا ن لااه يقاا  إالش  يخ: 

 مشااذً ا، فاإذا أذا إ اليا َ  أصاب َ  ألناه ؛عا{ اليقا{ إ  نا ع  ه م  عل   ب   ه صارَ ورأيفَ  ه ل َ فإذا أىربَ  ،عسل
اا للعساال    َ صااار علُ اا هُ وُذقفَاا ااحه العل اااء بنحاا   ذاا ا ا ةااا ، علاامُ  حاا ُّ  إ  ناا ع  م   إاليقاا{ اليقاا{، ذكاا ا يُ ض  
 ُ سفسا ُ اذا  الاا إاليقاا{ وحا ُّ  ،  ُ شاذَ اوالاا :   لْل ا ذا  ا ساافسا ُ  إاليقاا{ وعا{ُ  ،اخلاايما   ُ سفسا ُ اذا  الاا لخلاي  
  باشر .اُ ل 
 

ميَانِيَّ  ِة،  فَ  ِِنَّ َم  ا ِفي  ِه ِم  َن اْلُعلُ  وِم اْلُمَؤيِّ  َدِة اِبْلَبَاِه  ِ  اْلَقْطِعيَّ  ِة، َوَم  ا ِفي  ِه ِم  َن احْلََق  اِئِق َواْلَمَع  اِر ِ  الق  ارئ: اإْلِ
 َقُه َحقَّ اْلَيِقِ . ََيُْصُل ِبِه ِلَمْن َذا

ْسُه ِبكِْكِر َأْوَصاِ  َجََلِلِه َومَجَاِلِه وََكَماِلِه.  {َفَسبِّْح اِبْسِم رَبَِّك اْلَعِظيمِ }  َأْي: نَ زِّْهُه َعمَّا اَل يَِليُق ِبَََلِلِه، َوَقدِّ
 انفهَّ. ََتَّ تَ ْفِسرُي ُسورَِة احْلَاقَِّة، َواحْلَْمُد َّلِلَِّ َربِّ اْلَعاَلِمَ .

ذا ا  [5]الفكاثرإاْلَيق {    ع ْلمَ  تَاْعَلُ  نَ  َل ْ  الفكاثر }َك    وىل والةاني    س ر   اليق{ األ مرات َ  ذكَر هللاُ الشيخ: 
َُون   اليق{ علمُ  ًَ يمَ  }َل َا مُث  ( 6) اْلَْح  َُو   ًَ هللا    يُ اليقا{ ذكارَ  ذ ا ذ  الةاا،، وحا ُّ  [7،6]الفكاثرإ اْلَيق {   َعْ{َ  َل

 .و  س ر  ال اقع . أحسن َ  ،ذ ي الس ر   
  



يخ عبدالّرحمن بن ناصر البّراك  هـ 1439
ّ

 مؤسسة وقف الش

 

 6 اللجنة العلمية|  إعداد
 

 )فتح الباري البن رجب(:
ق اَل  .أمجع  َ  وص حِبهِ  آلِ هِ  وعل ى حممَّد ، نبيِّنا على وابركَ  مَ وسلَّ  ى هللاُ وصلَّ  هلِل، هللِا، واحلمدُ  بسمِ : القارئ

 البخاري": صحيحِ  الباري يف شرحِ  ابُن رجب  "رمحه هللا تعاىل" يف كتاِبِه: "فتحُ 
 :اْلَكََلُم ِإَذا أُِقيَمِت الصَََّلةُ ابُب  البخاريُّ رمَحه هللاُ تعاىل:قاَل 
ثَ َنا ثَ َنا: قَالَ  الَولِيِد، ْبنُ  َعيَّاشُ  َحدَّ ثَ َنا: قَ الَ  اأَلْعلَ ى، َعْب دُ  َح دَّ  َع نِ - البُ نَ اِ َّ  ََثبِتً ا َس ََْلتُ : قَ الَ  مُحَْي ٌد، َح دَّ
َثِ   -الصَََّلةُ  تُ َقامُ  َما بَ ْعدَ  يَ َتَكلَّمُ  الرَُّجلِ  ، بْ نِ  َأنَ سِ  َع نْ  َفَح دَّ  لِلنَّ ِ ِّ  فَ َع َر َ  الصَّ ََلةُ  أُِقيَم تِ »: قَ الَ  َمالِ ك 
 .«الصَََّلةُ  أُِقيَمتِ  َما بَ ْعدَ  َفَحَبَسهُ  رَُجٌل، َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  هللاُ  َصلَّى

، قَ  اَل: أُِقيَم  ْت َص  ََلُة  "َص  ِحيِحهِ "َخرََّج  ُه ُمْس  ِلٌم يف  ، َع  ْن َأنَ  س  ِم  ْن َح  ِديِم مَحَّ  اِ  بْ  ِن َس  َلَمَة، َع  ْن ََثبِ  ت 
ُ َعَلْي  ِه َوَس  لََّم يُ َناِجي  ِه َح   َّ َنَم اْلَق  وْ  َأْو بَ ْع  ُض -ُم اْلِعَش  اِء، فَ َق  اَل رَُج  ٌل: ِج َحاَج  ٌة، فَ َق  اَم النَّ  ِ ُّ َص  لَّى اَّللَّ

 . ثَّ َصلَّْوا -اْلَقْومِ 
، قَ اَل: لَ  ، َع ْن َأنَ س  ِْمِكيُّ ِمْن َحِديِم َمْعَم ر ، َع ْن ََثبِ ت  ُ َعَلْي ِه َص -َق ْد رََأيْ ُت َرُس وَل اَّللَِّ َوَخرََّجُه الَتِّ لَّى اَّللَّ

َلِة، َفَما يَ زَ  -َوَسلَّمَ  َنُه َوَبْ َ اْلِقب ْ اُل ُيَكلُِّمُه، َوَلَقْد رََأْيُت بَ ْعَر ُهْم بَ ْعَدَما تُ َقاُم الصَََّلُة ُيَكلُِّمُه الرَُّجُل، يَ ُقوُم بَ ي ْ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم.  َعُس ِمْن ُطوِل ِقَياِم النَِّ ِّ َصلَّى اَّللَّ  يَ ن ْ

َم  اِم َوإَ  رْيِِه بَ ْع  َد ِإقَاَم  ِة الصَّ  ََلِة، ِ ِ  ََل ِ  َح  ِديِم َعْب  ِد  فَ َه  َكا احْلَ  ِديُم: َ لِي  ٌل َعلَ  ى َج  َواِا ابْتِ  َداِء اْلَك  ََلِم ِلْرِ
َ ا يَ ُدلُّ َعلَ ى َج َواِا اْس ِتَداَمِة اْلَك ََلِم ِإَذا ُش رَِع ِفي ِه  ،اْلَعزِيِز ْبِن ُص َهْيب  اْلُمَخ رَِّ  يف اْلبَ اِب اْلَماِض ي نَّ ُه ِإمَّ فَِِ

قَاَمِة.   قَ ْبَل اإْلِ
، َعْن َأَنس  َصِرََيٌة ِبَِْن  َة اْلَكََلِم طَاَلْت، َوِرَوايَُة حَ َوِرَوايَُة َمْعَمر ، َعْن ََثِبت   ،مَّاِ  ْبِن َس َلَمَة ُتْش ِعُر بِ َكِلكَ  ُمدَّ

 ، َولَْيَس ِفيِه ِذْكُر ِإَعاَ ِة ِإقَاَمِة الصَََّلِة. "َح َّ َنَم اْلَقْوُم َأْو بَ ْعُض اْلَقْومِ "ِلَقْوِلِه: 
نَُّه ِمَّا يُ ْهَتمُّ ِبِه.  ،قَاَمَة، َوَلْو َوَقَع َذِلَك لَُنِقَل، َوَمْ يُ ْهَملْ َونَاِهُر احْلَاِل: َيُدلُّ َعَلى َأنَُّه َمْ يُِعِد اإْلِ   فَِِ

، َع ْن َأنَ س   ، َفَخاَلَف َأْصَحاَب ََثِبت  يف َلْفِظِه، َرَواُه َعْن ََثِبت  ، َأنَّ َوَقْد َرَوى َحِديَم ََثِبت  َجرِيُر ْبُن َحااِم 
ُ َعلَ   ْيِه َوَسلََّم َكاَن يَ َتَكلَُّم اِبحْلَاَجِة ِإَذا نَ َزَل َعِن اْلِمْنَبِ. النَِّ َّ َصلَّى اَّللَّ

 . ِْمِكيُّ َماُم َأمْحَُد َوَأبُو َ اُوَ  َوالنََّساِئيُّ َواْبُن َماَجْه َوالَتِّ  َخرََّجُه ِمْن َطرِيِقِه َكَكِلَك اإْلِ
ْعُت حُمَمًَّدا َوقَاَل: اَل نَ ْعرِفُُه ِإالَّ ِمْن َحِديِم َجرِيِر ْبِن  ، َوْسَِ يَ ُق وُل: َوِه َم َجرِي ُر بْ ُن  -يَ ْعِ : اْلُبَخ اِريَّ -َحااِم 

َََخ َك رَُج ٌل  ، قَ اَل: أُِقيَم ِت الصَّ ََلُة َف ، َع ْن َأنَ س  بِيَ ِد َحااِم  يف َهَكا احْلَِديِم، َوالصَّ ِحيُح َم ا رُِوَي َع ْن ََثبِ ت 



يخ عبدالّرحمن بن ناصر البّراك  هـ 1439
ّ

 مؤسسة وقف الش

 

 7 اللجنة العلمية|  إعداد
 

ُ َعَلْي  ِه َوَس   لََّم َفَم  ا اَاَل ُيَكلُِّم  ُه َح   َّ نَ َع  َس بَ ْع  ُض اْلَق  ْوِم. قَ  اَل حُمَمَّ  ٌد: َواحْلَ  ِديُم ُه  َو َه  َكا، النَّ  ِ ِّ َص  لَّى اَّللَّ
َا يَِهُم يف بَ ْعِض الشَّْيِء، َوُهَو َصُدوٌق.   َوَجرِيُر ْبُن َحااِم  رِبَّ

َثَمَة يف    َعْن َحِديِم َجرِيِر ْبِن َحااِم  َهَكا، فَ َقاَل: َخطٌََ. ُسِئَل ََيََْي ْبُن َمِع    ":ََتِرخِيهِ "َوقَاَل اْبُن َأِب َخي ْ
ُ َعَلْي ِه وَ  ، قَاَل: َكاَن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ، َعْن َأَنس  ، َعْن ََثِبت  َس لََّم يَ ْن ِزُل َوَرَوى وَِكيٌع، َعْن َجرِيِر ْبِن َحااِم 

ُم ِإىَل اْلُمَصلَّى فَ ُيَصلِّي. ِمَن اْلِمْنَبِ يَ ْوَم اْْلُْمَعِة، فَ ُيَكلُِّمُه   الرَُّجُل يف احْلَاَجِة فَ ُيَكلُِّمُه، ثَّ يَ تَ َقدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ََنَْو َح  ، َعِن النَِّ ِّ َصلَّى اَّللَّ ِديِم َجرِي ر ، َع ْن َوَرَوى وَِكيٌع َعْن ُسْفَياَن، َعْن َمْعَمر ، َعِن الزُّْهِريِّ

 ََثِبت  ُمْرَسًَل. 
َواحْلََك  ُم َوَأبُ  و َحِنيَف  َة،  -يف ِرَوايَ  ةِ -قَ  ِد اْخُتِل  َف يف َكَراِهيَ  ِة اْلَك  ََلِم بَ  ْ َ اْْلُْطبَ  ِة َوالصَّ  ََلِة، َفَكِرَه  ُه طَ  اُوٌ  وَ 

 َورَخََّص ِفيِه اأْلَْكثَ ُروَن. 
ِد اَّللَِّ َوالنََّخِع  يُّ َومَحَّ  اٌ  َوَمالِ  ٌك َوالشَّ  اِفِعيُّ قَ  اَل ابْ  ُن اْلُمْن  ِكِر: َك  اَن طَ  اُوٌ  َوَعطَ  اٌء َوالزُّْه  ِريُّ َوَبْك  ُر بْ  ُن َعْب  

ُص   وَن ِفي  ِه، َورُوِّينَ   ا َذلِ  َك َع   ِن ابْ  ِن ُعَم   َر، َوُحِك  َي َكَراهَ  تُ   ُه َع   ِن َوِإْس  َحاُق َوَأبُ   و ثَ   ْور  َويَ ْعُق   وُب َوحُمَمَّ  ٌد يُ َرخِّ
 احْلََكِم. 

َا َك رَِه َم ْن َك رَِه َذلِ َك يَ  ْوَم َوَأمَّا اْلَكََلُم َبْ َ ِإقَاَمِة الصَََّلةِ   َوالصَََّلِة يف َإرْيِ اْْلُُمَعِة َفََل َأْعَلَم َأَحًدا َكِرَهُه، َوِإمَّ
 إَ رْيُ َوَهَكا اْلَمْعَن اْْلُُمَعِة تَ بَ ًعا ِلَكَراَهِة اْلَكََلِم يف َوْقِت اْْلُْطَبِة، فَاْسَتْصَحُبوا اْلَكَراَهَة ِإىَل اْنِقَراِء الصَََّلِة، 

 َمْوُجو   يف َسائِِر الصََّلَواِت. 
قَاَمِة َوالصَََّلِة ُمْطَلًقا.   َوَحَكى اْبُن َعْبِد اْلَبِّ َعِن اْلِعَراِقيَِّ  َكَراَهَتُه َبْ َ اإْلِ
نَ ُهَما ِلَمْصَلَحة  َكَتْسِويَِة الصُُّفوِ  َوََنِْوَها َكاَن ُمْس َتَحب   ْن َكاَن اْلَكََلُم بَ ي ْ ا، َوقَ ْد َ لَّ ِت اأْلََحاِ ي ُم اْلَكثِ ريَُة فَِِ
َعاِء قَ ْبَل الدُُّخوِل يف الصَََّلِة.  َعَلى َذِلَك، َوَورََ ْت َأَحاِ يُم َوآََثٌر يف الدُّ

 انفهَّ أحسَ  هللا الي .
 نعم ذات ال ت بع يي اله اي هللا،  الشيخ:
 انفهَّ اجملل  الةال ، اجملل  الراب القارئ: 
 انفهَّ البا ؟الشيخ: 
   الراب  انفهَّ اجملل  الةال ، نب أُ القارئ: 
 ؟انفهَّ اجملل  ال ت مع الشيخ: 
 معي الراب  اآلن ات، الةال ،القارئ: 
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 ت قرأته م   أي ؟ ذ ا الالشيخ: 
 اجملل  الةال القارئ: 
 ؟وانفهَّالشيخ: 
 انفهَّ، أحسَ  هللا الي القارئ: 
 ؟وأييت الراب الشيخ: 

 اْل اع    ص     وب     الراب  ل ُ ئ: القار 
 ؟أق  إ أييتالشيخ: 
ًسلُ ط يل يَ  ]لك [ ب: ،الكفا  نامعالقارئ:   الشيخ. س

 اْلََماَعةِ  َصََلةِ  ُوُجوبِ  اَببُ 
 .يُِطْعَها مَْ  َشَفَقةً  مَجَاَعة   يف  الِعَشاءِ  َعنِ  ُأمُّهُ  َمنَ َعْتهُ  ِإنْ : احَلَسنُ  َوقَالَ 

 ؟البا عن ان ذ ا الشيخ: 
 الراب      اجملل    اْل ي ُ   ُ باذ ا الالقارئ: 
 ؟و  منهذ ا البا  األالشيخ: 
 ات نعم، أحسَ  هللا الي  القارئ:
 ى  ان شاء هللا. الشيخ: 
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 ين(الدِّ  يف أصولِ  )التبصرةُ 
 وعل ى حممَّ د ، نبيِّن ا وسلَم وابرَك علىوصلَّى هللاُ  هلِل ربِّ العامل ، احلمدُ  الرحيِم، الرمحنِ  هللاِ  بسمِ : القارئ

ريااي قالَ ؛ أمَّا بعدُ  .أمجع َ  وصحِبهِ  آِلهِ  قاَل  تعاىل يف "التبصرُة يف أصوِل الدين" هللاُ  رمَحه أبو الفرِ  الشِّ
 رمَحه هللاُ تعاىل:

بياِن ويف اللَّ   وِح فص   ٌل: وأنَّ الكتاب   َة ِه   ي املكت   وُب وأنَّ م   ا يف املص   احِف وص   دوِر الرج   اِل وأل   واِح الصِّ   
احملفوِظ وإرِي ذلَك كَلُم هللِا تعاىل، وأنَّ القرآَن منظوٌر ألعيُِنَنا حمفوٌظ يف قلوبِنا ومسموٌع آبذانِن ا وطط وٌ  

ح   َّ أ َّ  م ق  الوا: ل  يَس يف املص  حِف وال يف ص  دوِر الرج  اِل  ،ِبي  دينا، وقالَ  ْت األش  اعرُة    َلِ  ذل  َك كلِّ  هِ 
 بياِن وال يف اللَّوِح احملفوِظ قرآنٌ وال يف ألواِح الصِّ 

ه وي تفعلاااُ  ب ااا ،وي صااا ت   حبااار    هللا معاااًن نسساااي، معاااًن نسساااي لاااي:َ  كااا  َ   مإ ان  قااا هل   ذااا ا يد ُ الش   يخ: 
للاار     تعاااىل،  عاا  ا عاان النسسااي القااا م   عاا  كاا   هللا، عبااار ٌ  عبااار ٌ  ،ا شااي  ، باال كاالُّ ذلاا  مااا ذاا  اي عبااار ٌ 

أن   هُ مثرتُا ي يافكل مُ    كا   هللا وأن  هللاَ  واْله يا    ا عفذلا    ما ذ    مثار َ  هللا، ك اا أن   هم   كا    ما ذب   فه ي مثار ُ 
 .خمل يٌ  قر نَ ال
 

 القارئ: وأنَّ مجيَع ذلَك لديِهم طلوٌق، وهكا الكي يريدوَن بقوِهم إنَّ الكتابَة إرُي املكتوِب.
 َحِك يم   ِم نْ  تَ ْنزِي لٌ  َخْلِفهِ  ِمنْ  َواَل  َيَدْيهِ  َبْ ِ  ِمنْ  اْلَباِطلُ  َيَْتِيهِ  اَل ( 41) َعزِيزٌ  َلِكَتابٌ  }َوِإنَّهُ  ليلُنا قوله تعاىل: 

 فسمَّى هللاُ تعاىل املكتوَب كتابًة. [ 42،41]فصلت: محَِيد {
( 79) اْلُمَطهَّ  ُرونَ  ِإالَّ  مَيَسُّ  هُ  اَل ( 78) َمْكنُ  ون   ِكتَ  اب    يف ( 77) َك  ِر ٌ   َلُق  ْرآنٌ  ِإنَّ  هُ }ه تع  اىل: : قولُ  َثن    لي  لٌ 
 َرقّ   يف ( 2) َمْس ُطور   وَِكتَ اب  ( 1) }َوالطُّ ورِ وككلَك قولُ ه تع اىل  [80-77]الواقعة: اْلَعاَلِمَ { َربِّ  ِمنْ  تَ ْنزِيلٌ 

{ لَ ْوح   يف ( 21) َمَِي دٌ  قُ  ْرآنٌ  ُه وَ  }بَ لْ وقول ه تع اىل: [ 3-1]الط ور:َمْنُشور {  وح رُ  [ 22،21]ال بو : حَمُْف وظ 
 "يف" عنَد مجيِع أهِل اللُّهِة هو حرُ  ِوعاء  

 .عاءال يعهإ ظر ٌ و   ظرفي ، الحر ُ  إتأالشيخ: 
 يف الِكيِس  ءالقارئ: كقوِهم: املا

  !ا اء؟الشيخ: 
 يف الِكيسِ  القارئ: يف الِكيِس،

 املاُل يف الكيسِ 
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 .راذم   الكي:  ال   ا ا   اتا ا ، ات، ا ا إ الشيخ: 
 القارئ: املال يف الكيسِ 

  د    الكُ  وا اءُ الشيخ: 
اِر، وه كا يَ  يف الق ارئ: امل الُ  َق والص دوَر وع اٌء للق  رآِن، قتر  ي عل ى أنَّ اللَّ وَح وال  رَّ الِك يِس، واي  ٌد يف ال دِّ

 وعنَدهم ليَس فيها قرآٌن.
ف   َخَب تع   اىل أنَّ   ه ال مُيَ   سُّ  [79]الواقع   ة: اْلُمَطهَّ   ُروَن{ ِإالَّ  مَيَسُّ   هُ  }اَل  لي  ٌل َثن  ِم   ن ه   كه اآلي   ِة قولُ   ُه تع   ال: 

 من املسِّ إال املكتوب فدلَّ على أنه هو القرآن،  وال ميتنعُ  سُّ وعندهم أيًرا ال ميَُ 
، والصاحيُ   اْلُ َطه اُرونَ  ا ي   َُيَسُّهُ  َي }أن  ال  َ  يع ُ  للقر ن عن  السقهاء  ذ ا علَّ الق    ا شه ر  الشيخ: 
ٌٍ   َلُقااااااْر نٌ  ، }ا ن ااااااهُ احملساااااا  ُ  اللاااااا  ُ  إأن  ا اااااارا َ  ااااااهُ  َي ( 78) َمْكنُاااااا ن   ك فَااااااا        ( 77) َكاااااار  ااااااُروَن   ا ي   َُيَسُّ اْلُ َطه 
ذا   ا كن نُ  ،ا كن ن ذ  القر ن، ي ن  أ مَ   ت ذ   َ ا ل  ى فً  ،احملس  ُ  ذ  الل  ُ  ا كن نُ  فالكفا ُ  [77،79]ال اقع إ
   ظ   ذل . َ ى فًا ل   للقر ن   لي: ذ  صس ٌ  ،احملس  ُ    ُ ذ  الل   عن  هللا، ا كن نُ  احملس  ُ  الل  ُ 
 

)ال ُتس  اِفُروا الق  ارئ:  لي  ٌل َثل  ٌم: م  ا روى اب  ُن عم  َر رض  َي هللا عنهم  ا َع  ن النَّ   َّ ص  لَّى هللا علي  ه وس  لََّم: 
وال ش   كَّ وال خف   اَء أنَّ مقص   وَ  النَّ    َّ ص   لَّى هللا علي   ه  ،ابلق   رآِن إىل أرِ  الَع   دوِّ طاف   َة أْن يَنالَ   ُه الَع   دو(

 إىل املصحِف ضرورَة كوِن العدو ال يناُل ِلَما يف الصُّدورِ  (، وكاَن إشارةَ أال يناَلُه الَعدوُّ ) "وسلََّم بقوِله
ااا اجملااااد   ذااا ا علاااَّ طريقااا  أذااال  الش   يخ:   الااا ريُ  ا صاااحفُ  القااار نُ الذااا ا إ   اْلاااا ، تقااا  ُ   الفعبااا  لحملااال   َعااام 
اا فيااه القاار ن، فسيااه   مكفاا  ٌ  ،القاار نُ  ي، لكاا  فيااه   ؟ذاا  القاار ن والغاا  ُ     الفعباا  لحملاال   عاا  اْلااا ، فُيعااي ُ م 

ماا تريا   إنق   ،خمل يٌ  إ ا صحفُ قا لٌ  ل  قا َ  ل  اجمل َ    الك    ، وهل ا م  يعه ا صحفُ  الذ ا القر نال إيُقا ُ و 
أماااا  ،ه خملاا ي؟ نعاام كلُّاا اا ا  خملااا يٌ وال   لغاا  ُ او  ومااا اىل ذلاا َ  رطااا  والكايااا ُ والق   ؟ يعااه الاا ريُ ل صااحف  

 .فه  ك   هللا ا كف  ُ  الك  ُ 
 

)ال يَ   َمسُّ الق  ارئ:  لي  ٌل راب  ٌع: م  ا روى عم  ُرو ب  ُن ح  زم  َع  ن رس  وِل هللِا ص  لَّى هللا علي  ه وس  لََّم أنَّ  ه ق  اَل: 
 .املصحَف إال طاهٌر(

 الالقر نال إسبحان هللا عجي ! ا شه رُ الشيخ: 
 القارئ: ويف لفظ آخر: )ال ي ََمسُّ القرآَن إال طاهٌر( 
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 ات ذ ا ذ الشيخ: 
ِه، فِنَّه ثبَت أنَّ ما يف املصحِف قرآٌن، وأنَّه  ََ القارئ:   ى َعن َمسِّ

 علَّ رواي     رواي ً بَن 
يق  ْع إال َع  ن م  سِّ الق  رآِن َمسَّ  ِه، فثب  َت أنَّ النه  َي مْ  َع  ن  َ  ى وأنَّ  ه ق  رآنٌ  املص  حفَ  يف م  ا أنَّ  ثب  تَ  فِنَّ  ه

 ضرورَة جواِا ال َمسِّ لهريِِه وعدِم وروِ  النَّهي عْنُه.
ا فياه؟ ذا  َ اأو ل   ،لا   واْل     الا ري  الس ، م ا   الن ع  م   ه  ذل ذ  لك ن   ع  م:   ا صحف   نعم، فالنهيُ الشيخ: 
اااا الكفاباااا َ  أبن  ال كفاااا  ، والقاااا  ُ ا  لىااااف     هُ حكُ اااا  فلاااافُ  ا كفاااا   فيااااه، فالكفااااا ُ  للكاااا     ، ااااا فيااااه   ي ذ 
 عالُ الكفابا  ف   ،الكاتا    عالُ وذاي ف   ،يكفا ُ  كفا َ   إمصا رُ  . الكفابا ُ الذي ا قروء القراء َ  ان  ال إمكق هل    الا كف  ُ 
 ه وماااا اىل ذلااا َ ه وشاااسف  لساااان   حبركااا    القاااار    فعااالُ  القاااراء َ  ك اااا أن    ،ا كفااا  ُ  ذااا  الكااا  ُ  وا كفااا  ُ  ،الكاتااا   
ّ  هللا  فها  كا  ُ  القاار    ر بصاا ت  ُ ظهَ اا الكا   الاوأم ا ،هوبصا ت   كاا     يسا  ُ  [6]الف با إ اّلل    َكاَ  َ   َيْسااَ  َ  }َحا

 هللا. ص تَ  القار  ولي:َ  ص تُ  والص تُ  ،  القار م   هللا  
 

 القرآَن إال يف شيء  طاهر (القارئ: ما رُوَي عن الن  صلَّى هللا عليه وسلََّم أنه قال: )ال َتكتُبوا 
   أي  ذ ا؟م  الشيخ: 
ال، واباُ  بطاَ     ال،ف اا ل  القار ن  اليق ُ إ أىرَبُه ابُ  ُعبيا     القارئ:  والااُ سفغسرت أيً اا   الف اا ل  القار ن 
 كلُّهم َع  ع ر ب  عب   العذيذ  ع  الن    صل َّ هللا عليه وسل َم، ُمرسٌل.  ،الاإللن ال
 يعه ُمنقط ، ك ا عن  ؟الشيخ: 
 ُمرسٌل. الن     عليه الص   والس  ، َع  العذيذ عب  ب  ات، ع رُ القارئ: 
، ي جيا ُد كفاباُ  القار ن  اي   شايء  طااذر   القار ن اي   شايء   كفابا ُ   ي جيا دُ  ومعناُي َح  ، معناي حا   الشيخ: 

.طاذر ، ي جي ُد أن ُيكَفَ  علَّ شيء  ق ر     أو  : 
 القارئ: ورُوي أنَّ ابَن عبا   رضَي هللا عنهما رأى رجًَل ميحو اللَّوَح برجِلهِ 

 بربل ه ! الشيخ: 
 نعم القارئ:
 أع ذ لهلل الشيخ:

ٍَ  ب ُ  ي ن  ُ بط  و  اسنا    ه اب ُ يق ُ إ أىربَ القارئ: فقاَل: ال تَ ْمُح القرآَن برجِلَك.   .ا وذ  ك    ،أ  مر
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 ه ك ل لعل  الشيخ: 
 ه  علَّ ضعس   ي مفس ٌ    لْ الباَ  سا    ب ُ  مُ لْ ه سَ والراوت عنْ القارئ: 
 ه ي يةب ُ أن  ه ك ل  لعل  الشيخ: 

وال وح    َي إال  ،ال وح    َي إال الق    رآنُ ": ه ق    الَ أنَّ     -رض    َي هللا عنهم    ا- عب    ا    نِ ن اب    الق    ارئ: ورُوي َع    
 "املصحفُ 
اا القاار نَ  يشاا لُ    ]ي باا [ الاا حيُ  ،ي الش  يخ:  [113]النساااءإ َواْلْ ْكَ ااَ   اْلك فَااا َ  َعَلْياا َ  اّلل ُ  }َوأَنْاااَذ َ  ، ن  والسُّ
 ت يق  إ الي وحي اي القر نال؟ م  ال

 اب  عبا القارئ: 
 خترجيه؟ أيش قا الشيخ: 
َوهللاُ -يَاْعاه  ابْاُ  َعب اا   ع ْناَ َ  إ يعاهإ يُ بعا َ  وقاا َ  الاآلاثر   ل  شاكَ شار  مُ ال   الطحااوتُّ  هُ يق  إ أىرَباالقارئ: 

ْلُقاْر ن   اْلُقاْر َن نَاْسَساهُ  إ، يَاْعاه  الَي َوْحَي ا ي  اْلُقاْر نُ الب َقْ ل ه إ  -َأْعَلمُ  َن  هللاَ  ،َوَماا أََماَر ب اه  اْلُقاْر ُن    اا  َْ يَاْقبَاْلاُه ا ي  ل  أل 
 [7]اْلشرإ فَانْافَاُه ا  َعْنهُ  َ َاُكمْ  َوَما ُ ُ ويُ فَ  الر ُس  ُ   اَتُكمُ  }َوَما تَاَعاىَل قَاَ إ
 .ن  علَّ ذ االسُّ  فف ىلُ  ،ه وحيٌ به كلُّ  مرَ وما أَ  فالقر نُ الشيخ: 
وال وح    َي إال  ،ال وح    َي إال الق    رآنُ ": ه ق    الَ أنَّ     -رض    َي هللا عنهم    ا- عب    ا    نِ ن اب    ورُوي َع    الق    ارئ: 
 .ليلِ ن الدَّ  مِ نَ ا ذكرْ مَ لِ  هو القرآنُ  ما يف املصحفِ  على أنَّ   ليلٌ  هُ وهكا كلُّ "، املصحفُ 

م  ا يف  عل  ى أنَّ  ، وال دليلُ الق  رآنِ  كتاب  ةُ   وأنَّ م  ا في هِ  ،هِ وال يف إ ريِ  ق  رآنٌ  يف املص  حفِ  ل يسَ  ةِ األش  عريَّ  وعن دَ 
 اْلِعْل    َم{ ُأوتُ    وا الَّ    ِكينَ  ُص    ُدورِ  يف  بَ يِّنَ    اتٌ  آاَيتٌ  ُه    وَ  بَ    لْ } تع    اىل: هُ قولُ     ه    و الق    رآنُ  احل    افظ َ  ص    دورِ 

)ال : ه ق  الَ أنَّ   -ص  لَّى هللا علي  ه وس  لَّمَ -ع  ن الن     -رض  َي هللا عنهم  ا- عب  ا    وروى اب  نُ  [49]العنكب  وت:
ه ص  لَّى هللا علي  ه وس  لََّم أنَّ    ِّ ع  ن النَّ   -رض  َي هللا عن  ه- مس  عو    وروى اب  نُ  (ى الق  رآنَ َع  قلبً  ا وَ  هللاُ  يُع  كِّبُ 
ًيا مِ فِنَّ  وا القرآنَ دُ تعاهَ ): قالَ   .(اهَ لِ قُ ن عُ ِم مِ عَ ن الن َّ مِ  الرجالِ  ن صدورِ ه أشدُّ تفصِّ

  ؟مسع   اب ُ الشيخ: 
 ات نعمالقارئ: 
 ؟  ق لهم  الشيخ: 
 مرف ًعا أحسَ  هللا الي القارئ: 
  ؟يق   ع  الن الشيخ: 
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 نعمالقارئ: 
 معرو  ،نعمالشيخ: 
ال  كي  الرج  لَ  إنَّ ): ق  الَ  هأنَّ  ص  لَّى هللا علي  ه وس  لََّم  الن    نَع   م  ارض  َي هللا عنه عب  ا    اب  نُ  وروىالق  ارئ: 

 مع كَ  )ه لْ : ت زو ِ ص لَّى هللا علي ه وس لََّم للمُ  الن ُّ  وقالَ  ،(بِ رِ اْلَ  كالبيتِ   نِ آن القر مِ  شيءٌ  هِ يف جوفِ  ليسَ 
وه كا  (َما َمَعَك ِم َن الُق ْرآنِ على َاوَّْجُتَكَها ): َلمُ السَّ  الصَلةُ  عليهِ  الَ قف "،نعم" :قالَ ( ؟ن القرآنِ مِ  شيءٌ 
 فيها قرآنٌ  ليسَ  ةِ األشعريَّ  وعندَ  ،القرآنِ  هو نفسُ  ما يف الصدورِ  على أنَّ   ليلٌ 

وذا    نُ  ه ذا  القار ومسا  ًعا ومقاروًءا كلُّاومكفا ًل   حمس ظًا ا تصر   َ سَ ياْ كَ   هللا   ك  ُ   سبحان هللا! القر نُ الشيخ: 
 طاااياخلَ  وال بااا  ُ  ،العل اااي   ال بااا  إ ال بااا  ُ    ذلااا  مراتااا ُ ي ض ااا ،مراتااا  ال بااا  لكااا  مراتااا ،  ،هللا   كااا  ُ 
 وبا  ٌ  و  ا صاحف   ،عل اي   القار ن   الصا ور ذا  وبا  ٌ  وال با   العياه، ف با  ُ  ،سظايالل   وال ب  ُ  الرمسي،
 .ال ب     اإلس   ذ ا ا عن، مرات ُ  شيخُ  ك ا أوض َ   ،لسظي القار  وب  ٌ  لسان  وعلَّ  ،رمسي
 

 وم  ا يف املص   حفِ  ،ق  رآنٌ  م  ا يف الص  دورِ  وا عل  ى أنَّ ه  م أمجُع   كلَّ   املس  لم َ  ه  و أنَ  :آخ  رٌ  الق  ارئ:  لي  لٌ 
: يقول  ونَ  . وك  كلكَ "تع  اىل هللاِ  ن ك  َلمِ ِم   وح  قِّ م  ا يف ص  دركَ ": هم ل  بعض  بعُر   م يقول  ونَ  أ َّ  ح   َّ  ،ق  رآنٌ 

 وم ا يف الص دورِ  م ا يف املص حفِ  هم عل ى أنَّ م نْ  ، وه كا إمج اعٌ "تع اىل هللاِ  ن ك َلمِ مِ  ما يف املصحفِ  وحقِّ "
 . هو القرآنُ 
 قرآنٌ  ما يف الصدورِ  وا على أنَّ هم أمجعُ كلِّ   املسلم َ  فقهاءَ  : وهو أنَّ  ليٌل آخرٌ 
 .هكل  أبلُغ م   ذ ا   اآلي  [49]العنكب تإ  َبْل ُذَ   اَيتٌ }الشيخ: 

ا َم طلوقً ا لِ  ول و ك انَ  الكف ارةُ  هُ يلزُم  هُ وخالَف  ِب ا يف املص حفِ  حلفَ  نْ وا على أنَّ مَ م أمجعُ  أ َّ القارئ: ح َّ 
  .الكفارةُ  عليهِ  تْ وجبَ 
 هةِ اللُّ  ن حيمُ ا مِ وأمَّ 

 .سبحان هللاهللا العظيم، سبحان هللا  سبحان هللا وحب  ي،، ، يكسينا  تقفلعل  الشيخ: 
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  (التوضيح والبيان لشجرة اإلميان)
 وعل ى حممَّ د ، علي هِ  نبيِّنا واملرسل َ  األنبياءِ  أشر ِ  على َلمُ والسَّ  والصَلةُ  العامل ، رب هللِ  القارئ: احلمدُ 

 التوض يحُ " :هِ يف كتابِ  -تع اىل هللا رمح ه-عدي السَّ  ال رمحنِ  عب دُ  الشيخُ  قالَ ، تسليم   وأَتُّ  صَلة   أفرلُ  آِلهِ 
 :"اإلميانِ  لشجرةِ  والبيانُ 

 فق  الَ  اآلخ  رةِ  يف املن  االِ  ىوأعلَ   نيا،ال  دُّ  يف املقام  اتِ  أرف  عُ  هبِ   ن  الُ تُ  قَ املطلَ   اإلمي  انَ  أنَّ  تع  اىل هللاُ  أخ  بَ  ب  لْ 
يُقونَ  ُه مُ  ُأولَئِ كَ  َوُرُسِلهِ  اِبَّللَِّ  آَمُنوا َوالَِّكينَ }: تعاىل  قِ ْل اْلَ  أعل ى مُه  يقونَ دِّ والصِّ  [19:احلدي د س ورة] {الصِّ دِّ
 هِ بِ    اإلمي  انَ  قَ حقَّ    نْ َم   أنَّ  اآلي  ةِ  ه   كهِ  يف وأخ  بَ . اآلخ  رةِ  من   االِ  ويف نيا،ال  دُّ  يف األنبي  اءِ   رج   ةِ  بع  دَ   رج  ةً 
 .الدرجةِ  هكهِ  نلَ  ،هِ وبرسلِ 

يَ ََتَاَءْوَن لَ ِإنَّ َأْه َل اْلَنَّ ِة ): ق الَ  وس لم، علي ه هللا ىص لَّ  هعْن  الص حيح ِ  يف ثبتَ  ما هُ حُ ويوضِّ  ذلكَ  رُ فسِّ ويُ 
اَي  :َق اُلواف (لِتَ َفاُض ِل َم ا بَ ي ْ نَ ُهمْ  ؛يف األُفُ قِ  اله رِبَّ  أو الشَّ رقيَّ َكَم ا تَ  َراَءْوَن الَكوَْك َب   اْلن ِة، يف َأْهَل الهُ َر ِ 

ُلُهَه   ا إَ   رْيُُهْم، قَ   اَل:  بَ لَ   ى َوالَّ   ِكي نَ ْفِس   ي بِيَ   ِدِه، رَِج   اٌل آَمنُ   وا اِبَّللَِّ )َرُس   وَل اَّللَِّ تِْل   َك َمنَ   اِاُل األَنِْبيَ   اِء الَ يَ ب ْ
 (.َوَصدَُّقوا املُْرَسِل َ 

 كم  الِ   ويف م،وأعم  اهِ  ه  موأخَلقِ  همعقائ  دِ  يف هم،وابط  نِ  همن  اهرِ  يف للمرس  ل َ  هموتص  ديقُ  ابهللِ  موإمي  ا ُ 
 .للمرسل َ  هموتصديقُ  ابهللِ  مإميا ُ  قُ يتحقَّ  هبِ  ،األمورِ  ِبكهِ  همفقيامُ  ،هِ ولرسلِ  هللِ  همطاعتِ 
 ق امَ  نَم  عل ى وأث ن ،واالستس َلمِ  االنقي ا ِ  نِم  هُ يتبعُ  وما ،الشاملِ  العامِّ  اإلميانِ  ِبكا هِ كتابِ   يف هللاُ  أمرَ  وقدْ 
نَ   ا أُنْ   ِزلَ  َوَم   ا اِبَّللَِّ  آَمنَّ   ا ُقولُ   وا}: اإلمي   انِ  آايتِ  أعظ   مِ  يف فق   الَ  ،ب   ه  َوِإْْسَاِعي   لَ  ِإبْ    َراِهيمَ  ِإىَل  أُنْ   ِزلَ  َوَم   ا ِإلَي ْ

ِ مْ  ِم نْ  النَِّبيُّونَ  ُأوِتَ  َوَما َوِعيَسى ُموَسى ُأوِتَ  َوَما َواأْلَْسَبا ِ  َويَ ْعُقوبَ  َوِإْسَحاقَ  ُهمْ  َأَح د   بَ ْ َ  نُ َف رِّقُ  اَل  َرِبِّ  ِم ن ْ
 [136:البقرة]{ ُمْسِلُمونَ  َلهُ  َوََنْنُ 
 وبك   لِّ  ،هللاُ  هُ أنزلَ   كت  اب    بك  لِّ  الش   املِ  واإلمي  انِ  العظيم  ةِ  األص  ولِ  ه   كهِ  ِبمي  عِ  ابإلمي  انِ  هُ عب  ا َ  هللاُ  ف  َمرَ 
 .{ُمْسِلُمونَ  َلهُ  َوََنْنُ : }هبقولِ  هُ وحدَ  هلَ  واالنقيا ِ  واالستسَلمِ  وابإلخَلصِ  هللاُ  هُ أرسلَ  رسول  
 رَبِّ  هِ  ِم  نْ  ِإلَْي  هِ  أُنْ  ِزلَ  ِبَ  ا الرَُّس  ولُ  آَم  نَ }: فق  ال ب  كلكَ  ابلقي  امِ  -الس  ورةِ  آخ  رِ  يف- امل  ؤمن َ  عل  ى أث  ن كم  ا

ْعنَ ا َوقَ اُلوا ُرُس ِلهِ  ِمنْ  َأَحد   َبْ َ  نُ َفرِّقُ  اَل  َوُرُسِلهِ  وَُكتُِبهِ  َوَمََلِئَكِتهِ  اِبَّللَِّ  آَمنَ  ُكلْ   َواْلُمْؤِمُنونَ   ُإْفَرانَ كَ  َوَأَطْعنَ ا ْسَِ
 [285: البقرة]{ اْلَمِصريُ  َوِإلَْيكَ  رَب ََّنا

 آمن وا ب لْ  األنبي اءِ  نِم  أح د   ق وا ب  َ يفرِّ  وم األص ولِ  ِب كهِ  آمن وا ،امل ؤمن َ  نِم  هُ مَع  نومَ  الرسولَ  أنَّ  فَخبَ 
 أنَّ  مرِبِّ  نِم  واوطلبُ  {انَ وأطعْ  انَ ْسعْ }: فق الوا ،هللاِ  طاع ةَ  واالتزُم  موأ َّ  ،هللا عن دِ  نِم  وت وهُ أُ  وِبا ا،مجيعً  ِبم
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 هللاِ  إىل همومص ريَ  ه مكلِّ   اْلَلئ قِ  مرجعَ  وأنَّ  ،اإلميانِ  حقوقِ  ببعضِ  همتقصريِ  نعَ  يعفوَ  وأنْ  ذلكَ  همْ  َيققَ 
 عيس  ى- األنبي  اءِ  أتب  اعِ  نَع   تع  اىل ق  الَ  اكَم  .  منه  ا عوهُ ض  يَّ  وم  ا ،اإلمي  انِ  حق  وقِ  نِم   هبِ   واق  امُ  ِب  ا مجي  اايهِ 
نَ ا الرَُّس ولَ  َوات َّبَ ْعنَ ا َأنْ َزلْ تَ  ِبَ ا آَمنَّ ا رَب ََّنا} :قالوا م َّ أ -هُ وإريُ   وانُ ف ممَ  [53:عم ران آل]{ الشَّ اِهِدينَ  َم عَ  فَاْكتُ ب ْ
 َيق قَ  وأنْ  ابلتوحيدِ  هلَ  الشاهدينَ  معَ  هميكتبَ  أنْ  هللاَ  واوسَلُ  همِبوارحِ  واوانقا َ  م،بقلوِبِ  واوالتزمُ  م،بقلوِبِ 
 .اواعتقا ً  ،وعمًَل  ،قواًل  هبِ  القيامَ  همُ 

َا}: تعاىل وقالَ   َوَعلَ ى إميَ انً  اَاَ ْدُمْ  آاَيتُهُ  َعَلْيِهمْ  تُِلَيتْ  َوِإَذا قُ ُلوُِبُمْ  َوِجَلتْ  اَّللَُّ  ذُِكرَ  إَذا الَِّكينَ  اْلُمْؤِمُنونَ  إمَّ
ِ  مْ   ِعْن  دَ  َ رََج  اتٌ  َهُ  مْ  َحق   ا اْلُمْؤِمنُ  ونَ  ُه  مُ  ُأولَئِ  كَ  يُ ْنِفُق  ونَ  َراَقْ نَ  اُهمْ  َوِِمَّ  ا الصَّ  ََلةَ  يُِقيُم  ونَ  الَّ  ِكينَ  يَ تَ وَكَّلُ  ونَ  َرِبِّ
 [4-2:األنفال] {َكِر ٌ   َوِرْاقٌ  َوَمْهِفَرةٌ  َرِبِِّمْ 

 مهُ وص فَ  هُ فِنَّ . هِ وابطنِ  هِ وناهرِ  ،هِ وفروعِ  ينِ الدِّ  ِبصولِ  للقيامِ  نةِ املترمِّ  الصفاتِ  ِبكهِ  املؤمن َ  هللاُ  فوصفَ 
 اإلمي انِ  ثب وتِ  م عَ - هوأنَّ  ،والباطن ةِ  الظ اهرةِ  موأعم اهِِ  موأق واهِِ  مهِ عقائ دِ  يف هُ آَثرُ  تْ نهرَ  إميانً  هِ بِ  ابإلميانِ 

 يف مْ وُه   هللاُ  رَ كِ  ذُ  اَم  كلَّ   مْ ُه  لُ جَ وَ وَ  مهُ خ  وف ُ  وي  ز ا ُ  ،هللاِ  آايتُ  معل  يهِ  تْ يَ  لِ تُ  اَم  كلَّ   مإمي  ا ُ  ي  ز ا ُ  -مقل  وِبِ  يف
 عَم   مْ وُه  . إلي  هِ  مهُ أم  ورَ  ض  ونَ فوِّ ومُ  ،علي  هِ  ه  اكلِّ   همأم  ورِ  يف عتم  دونَ ومُ  ،هللاِ  عل  ى ل  ونَ متوكّ  مهِ رِّ وِس   مقل  وِبِ 
 الواجب  ةِ  النفق  اتِ  نفق  ونَ ويُ  ،ك  اةَ الزَّ  ؤت  ونَ ويُ  ،اوابطنً   ان  اهرً  ايقيموَ    ه  اونفلَ  هافرَض   الص  َلةَ  قيم  ونَ يُ  ذل  كَ 

: ق  الَ  وه  كا. ه  رابً مَ  رِّ الشَّ   نِم   وال ا،مطلبً   اْل  ريِ  نِم   يب  قَ  مْ فلَ   الوص  فِ  ه  كا عل  ى ك  انَ   نْ وَم  . ةِ واملس  تحبَّ 
 هبِ  القي امَ  وَيقق ونَ  ،احلقيق ةِ  عل ى الوص فَ  ه كا ونَ ستحقُّ يَ  الكين [4]األنفال: {َحق ا اْلُمْؤِمُنونَ  ُهمُ  ُأولَِئكَ }

 م،رِبِّ  عندَ  الدرجاتِ  ورفعةِ  ،وحمكور   رّ  شَ  كلِّ   لزوالِ  نةُ املترمِّ  املهفرةُ  ،اْلزيلَ  مثواِبَ  ذكرَ  ثَّ . اوابطنً  اناهرً 
 .بشر   قلبِ  على خطرَ  وال ،تْ ْسعَ  نٌ ذُ أُ  وال ،رأتْ  ع ُ  ال ما مِ عَ النِّ  نمِ  نُ املترمِّ  الكر ُ  اقُ والرِّ 

( َوالَّ   ِكيَن ُه   ْم َع   ِن اللَّْه   ِو 2( الَّ   ِكيَن ُه   ْم يف َص   ََلِدِْم َخاِش   ُعوَن )1قَ   ْد َأفْ لَ   َح اْلُمْؤِمنُ   وَن )}: تع   اىل وق   الَ 
ى َأْاَواِجِه ْم َأْو ( ِإالَّ َعلَ 5( َوالَّ ِكيَن ُه ْم ِلُف ُروِجِهْم َح اِفُظوَن )4( َوالَِّكيَن ُهْم لِلزََّك اِة فَ اِعُلوَن )3ُمْعِرُضوَن )

ُْم إَ  رْيُ َملُ  وِمَ  ) ( َوالَّ  ِكيَن ُه  ْم 7( َفَم  ِن ابْ تَ هَ  ى َورَاَء َذلِ  َك فََُولَئِ  َك ُه  ُم اْلَع  اُ وَن )6َم  ا َمَلَك  ْت َأمْيَ  اُ ُْم فَ  ِِ َّ
( الَّ ِكيَن 10( ُأولَِئَك ُهُم اْلَوارِثُوَن )9) ( َوالَِّكيَن ُهْم َعَلى َصَلَواِدِْم َُيَاِفُظونَ 8أِلََماَنِدِْم َوَعْهِدِهْم رَاُعوَن )

 ه  كهِ  ِبمي  عِ  -اآلايتِ  ه  كهِ  يف- اإلمي  انَ  هللاُ  رَ ففسَّ   [11-1:املؤمن  ون] {يَرِثُ  وَن اْلِف  ْرَ ْوَ  ُه  ْم ِفيَه  ا َخالِ  ُدونَ 
 آخ  رِ  إىل{، َخاِش  ُعونَ  َص  ََلِدِمْ  يف  ُه  مْ  الَّ  ِكينَ : }هِ بقولِ   مهُ وص  فَ  ثَّ  ،امل  ؤمن َ  بف  َلحِ  أخ  بَ  هُ فِنَّ  . ص  الِ اْلِ 

 الظ اهرةِ  ابلواجب اتِ  القي امُ  اومر مو ُ . اق  حَ  امل ؤمنُ  فه وَ  األوصا َ  هكهِ  استكملَ  نفمَ . املككورةُ  اآلايتُ 
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 يَ ِه  ال ت ر و ِ الِف  جن اتِ  وراث ةَ  وااس تحقَّ  لرمي انِ  هموبتكميلِ . واملكروهاتِ  ماتِ احملرَّ  واجتنابُ  ،والباطنةِ 
 .الكماالتِ  ىِبعلَ  واقامُ  مأ َّ  كما  ،اتِ نَّ  َ اْل ىأعلَ 

 هأنَّ  ،ذل كَ  بُ ويَتتَّ . والباطن ةِ  الظاهرةِ  هِ وأعمالَ  ه،وأخَلقَ  ،ينِ الدِّ  عقائدَ  يشملُ  اإلميانَ  أنَّ  يف صرَيةٌ  وهكهِ 
 ِبس بِ  متفاوت ةٌ   رج اتٌ  اإلميانِ  يف النا َ  وأنَّ  ها،بنقصِ  وينقص ِبا، قوالتحقُّ  األوصا ِ  هكهِ  بزاي ةِ  يزيدُ 

 .األوصا ِ  هكه تفاوتِ 
 :  رجات   ثَلثَ  كانوا  وهكا
 وفر  ولَ  ،واملكروه  اتِ  م  اتِ احملرَّ  وترك  وا ،اتِ واملس  تحبَّ  ابلواجب  اتِ  واق  امُ  ال  كين: موُه   ،ب  ونَ قرَّ مُ  ونَ قُ س  ابِ 

 . املباحاتِ 
 . ماتِ احملرَّ  وتركوا ،ابلواجباتِ  واقامُ  الكينَ : وهم قتصدون،ومُ 

 هللاُ  رهمذكَّ   كم  ا.  م  اتِ احملرَّ  بع  ضَ  واوفعلُ   ،اإلمي  انِ  واجب  اتِ  بع  ضَ  واترُك   ال  كينَ : موُه   هم،ألنفِس   ون  املونَ 
َنا الَّ  ِكينَ  اْلِكتَ  ابَ  َأْورَثْ نَ  ا ثَّ }: بقول  ه ُهمْ  ِعبَ  اِ نَ  ِم  نْ  اْص  َطَفي ْ ُهمْ  لِنَ ْفِس  هِ  نَ  امٌِ  َفِم  ن ْ ُهمْ  ُمْقَتِص  دٌ  َوِم  ن ْ  َس  اِبقٌ  َوِم  ن ْ

رْيَاتِ   [32:فاطر] {اْلَكِبريُ  اْلَفْرلُ  ُهوَ  َذِلكَ  اَّللَِّ  ِبِِْذنِ  اِبْلَْ
 الصاحلةَ  األعمالَ  ،اإلميانِ  على هللاُ  يعطفُ  وقدْ 

 اىل ذنا. نعم اي حم  الشيخ: 
 اينفصار ألذل األثرطالب: 
 نعم اي أب  فيصلالشيخ: 
 حاهلم؟ يد     ْ للسابق{ ا قرب{ ذل مَ  ُ باحات للنسب   اال ف      ر ُ تَ القارئ: 
 فيه؟ أيشذا الشيخ: 
السااااابق{    حااااا    ُ باحات  االاااا ف اااا   ر ُ تَاااا   ياااا كر العلاااام أذاااال   أكةاااارَ  احملقاااا  أن   أشااااارَ  ألن حااااّالق    ارئ: 

 الشيخ عب  الرْح  ذكري وا قرب{، لك 
اا قار   ِبرتبا    ا باحاات   ف ا ُ  فا  تليا ُ  ،  ا كروذااتذي م   ُ باحات  االف  ُ  الشيخ:   ابق{، الس ا  ُ ب{ الس 

اىل ماااا  رُّ باااه ال اقااا ، وقااا  َ ُااا ك اااا يشاااه ُ   الس اااا لَ  تُ تسااا     ، الس ااا  ُ الس اااا ل   وتس يااا ُ  األوقاااات   فيهاااا ضاااياعُ 
ااالقااي    ا اباا ُ ذااا، وقاا  عاا  ذَ وراءَ   وف اا  ُ  ،الطعااا    وف اا  ُ  ،    الن اا ف اا  ُ  -سساا ات القلاا  مُ -   ا سساا ات  م م 

 ظر اىل  ىري.الن   وف   ُ  ،الك    
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 :(االنتصار ألهل األثر)
آلِ ِه  وعل ى حممَّ د ، نبيِّن ا عل ى َلمُ والسَّ  والص َلةُ  ،الع امل َ  هلِل ربِّ  ، احلم دُ الرحيمِ  الرمحنِ  هللاِ  بسمِ : القارئ
 هِ تع   اىل يف كتابِ    هللاُ  هُ رمحَ    اإلس   َلمِ  ش   يخُ  ق   الَ ، نا وللحاض   رينَ لن   ا ولش   يخِ  اإف   رْ  الله   مَّ  .أمجع    َ  هِ وص   حبِ 

 :"األثرِ  ألهلِ  االنتصارُ "
ثْ بَ اتِ " َلْف ظِ : ِمثْ لُ  ِفيَه ا نِ َزاعَ  اَل  الَّ ِت  اِبأْلَْْسَاءِ  نَ َتَكلَّمُ  َوََنْنُ   ِم نْ  َه َكا َأنَّ  اْلَمْعلُ ومِ  ِم نْ : فَ نَ ُق ولُ " َوالن َّْف يِ  ،اإْلِ

 . نَاِهرِهِ  َعَلى يُِقرُّونَهُ  الَِّكينَ  احْلَِديمِ  أِلَْهلِ  النَّا ِ  بَ ْعضِ  تَ ْلِقيبِ 
 بِ  َكِلكَ  يَ  ُكمُّونَ  َوُه  مْ  اْلُمْعَتزِلَ  ةِ  ثَّ  اْلَفََلِس  َفةِ  ثَّ  َكاْلَقَراِمطَ  ةِ :  بِ  َكِلكَ  َذم   ا َأْعظَ  مَ  َك  انَ   َأبْ َع  دَ  َعْن  هُ  َك  انَ   َم  نْ  َفُك  لُّ 

بَِية ِمنْ  ةالصفاتيَّ  اْلُمَتَكلَِّمةَ   . َوَإرْيِِهمْ  َوالصُّوِفيَّةِ  َواْلُفَقَهاءِ  َواأْلَْشَعرِيَّةِ  والَكرَّاِمَية اْلُكَلَّ
 ُ ونَ  ،َواْلُق  ْدرَةِ  اْلِعْل  مِ : ِمثْ  لِ  اْلَعْقِليَّ  ةِ  اِبلصِّ  َفاتِ  قَ  الَ  َوَم  نْ  ،بِ  َكِلكَ  َْسَّ  ْوهُ  َوَأقَ رََّه  ا النُُّص  وصَ  ات َّبَ  عَ  َم  نْ  َفُك  لُّ 
َبِيَّ  ةِ  َبِيَّ  ةِ  الصِّ  َفاتِ  ُمْثِبتَ  ةَ  يَس  مَّ يُ  َذلِ  كَ  َوََنْ  وِ  اْلَْ  َحاِم  د   َوَأبُ  و اْلُ  َوْيِ   اْلَمَع  اِج  َأبُ  و يَ ْفَع  لُ  َكَم  ا  "َحْش  ِويَّةً " اْلَْ
 . َوََنُْوُُهَا اْلَهَزاِجُّ 
بَ ُع هُ  حُمَمَّ د   َأبُو َكانَ   اْلَمَعاِج  َأِب  َوِلَطرِيَقةِ   لَ هُ  َوَأتْ بَ عَ  اِبحْلَ ِديمِ  َأْعلَ مَ  َك انَ   حُمَمَّ د   َأبُ و َلِك نْ  ،وََكََلِم هِ  ِفْقِه هِ  يف  يَ ت ْ

 .ُمتَ َقاراَِبنِ  اْلَعَربِيَّةِ  يف  َوُُهَا لِْلَكََلمِ  اتَِّباًعا َأْكثَ رُ  اْلَمَعاِج  َوَأبُو ،اْلُفَقَهاءِ  َوِبََكاِهبِ  اْلَمَعاِج  َأِب  ِمنْ 
 ]ي ب [ حتقي  عن  ؟  الشيخ: 
   عب  الس   ب ُ  ذ  ذ  الع     ي كرُ أب  حم    أ  ا عايل كانَ  فقط ذناإ ولطريق   القارئ: 
 ب: ذ ا ا طل   ،متا  الشيخ:

 َأوْ  ،َوَض ِعيِفهِ  َص ِحيِحهِ  بَ ْ َ  ََتِْيي ز   إَ رْيِ  ِمنْ  احْلَِديمِ  َحْشوَ  ِْلَْمِعهِ  إمَّا ُمَناِاَعُهمْ  يَِعيُبونَ  َوَهُؤاَلءِ  القارئ: قال:
ْش  وِ  ِم  نْ  اأْلُُص  ولِ  َمَس  اِئلِ  يف  احْلَ  ِديمِ  اتِّبَ  اعِ  ِلَك  ْونِ  َ  ا ؛َم  ْكَهِب احلَْ  يُِفي  دُ  اَل  َواحْلَ  ِديمُ  ،ِعْلِميَّ  ةٌ  َمَس  اِئلُ  أِلَ َّ
 َتِف   ي اَل  النُُّص   وصَ  أِلَنَّ  ؛َحْش   وٌ  ِميَّ   ةِ اْلَكََل  اأْلُُص   ولِيَّةِ  اْلَمَباِح   مِ  يف  ُمْطَلًق   ا النُُّص   وصِ  اتِّبَ   اعَ  أِلَنَّ أو  ،َذلِ   كَ 
  .ِبَكِلكَ 
ْسَنا ِ  يف  رَْيبٌ  إمَّا: َأْمَرْينِ  َأَحدِ  إىَل  رَاِجعٌ  فَاأْلَْمرُ  ُمْ  إمَّا ،اْلَمْتِ  يف  َأوْ  اإْلِ  ْعلَ مْ ي ُ  مَْ  َم ا الرَُّس ولِ  إىَل  ُيِريُفونَ  أِلَ َّ

ُمْ  َوِإمَّا ،اْلِعْلمَ  ُمْقَتَراَها َوجَيَْعُلونَ  ،اآْلَحا ِ  َكََْخَبارِ   قَاَلهُ  َأنَّهُ   َولَ ْيسَ  ،َمْعُلوًم ا اللَّْف ظِ  ِمنْ  َفِهُموهُ  َما جَيَْعُلونَ  أِلَ َّ
 اْلِعْل مُ  يَ ْبطُ لُ  َوُمنَ اِفق   اِنْ ِديق   ُك لِّ   ُعْم َدةُ  َه َكا َأنَّ  رَيْ بَ  َواَل ، ااِلْحِتَم الِ  ِمنْ  اللَّْفِظيَّةِ  اأْلَِ لَّةِ  يف  ِلَما ِبَْعُلومِ  ُهوَ 
ُ  مْ  نَ ْعلَ   مُ  اَل ": يَ ُق  ولُ  ََترَةً  ،َرُس   وَلهُ  بِ  هِ  اَّللَُّ  بَ َع   مَ  ِبَ  ا  ِِبَ   َكا َأرَاُ وا َم   ا نَ ْعلَ  مُ  اَل ": يَ ُق   ولُ  َوََترَةً  "َذلِ  كَ  قَ   اُلوا َأ َّ

 َم ا يَ ُق ولَ  َأنْ  َذلِ كَ  بَ ْع دَ  فَ يَ  َتَمكَّنُ  ،ِعْلمٌ  ِجَهِتِهمْ  ِمنْ  ُيْستَ َفدْ  مَْ : ِبَْعَناهُ  َأوْ  ِبَقْوِهِمْ  اْلِعْلمُ  انْ تَ َفى َوَمَ  . "اْلَقْولِ 
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 حم ر ال  بِ َكيِْنك ثَ ْهَرَه ا وَكَّ لَ  قَ دْ  أِلَنَّ هُ  ،اأْلَنِْبيَ اءِ  آِبََثرِ  يُ َع اَر َ  َأنْ  نَ ْفِس هِ  َعلَ ى َأِم نَ  َوقَ دْ  اْلَمَقااَلتِ  ِمنْ  يَ ُقولُ 
اِفَعْ ِ   الدَّ
 وك ل؟الشيخ: 
 الوَكلَ الأو  الق  وك لالذل تك ن  الكا    ها بفش ي   طَ ها، يعه ذ  ضبَ طَ ذك ا ضبَ  ذ القارئ: 
 ، ثغرذا؟الوَكلَ الأو  الوك لالسهل ذ ا الشيخ: 

اِفَعْ ِ  حم ر ال القارئ: نعم، ِبَكيِْنك  .ِِبَا اْحَتجَّ  ِلَمنْ  الطَّاِعَنْ ِ  َعْنهُ  الرَُّسولِ  ِْلُُنو ِ  الدَّ
   الر    ق ت ه أسل  ٌ شيخ اإلس   لَ شي نا ك   يعه ب  ، تعر  

 َكَل ِباوَ الشيخ: 
 َكل نعم.وَ القارئ: 
اِفَعْ ِ ِْلُنُ  و ِ  حم ر ال   بِ  َكيِْنك ثَ ْهَرَه  ا لَ وََك   قَ  دْ  أِلَنَّ  هُ  ق  ال:  َوَه  َكا .ِِبَ  ا اْح  َتجَّ  ِلَم  نْ  الطَّ  اِعَنْ ِ  َعْن  هُ  الرُُّس  لِ  ال  دَّ
ةِ  نَ ْفسِ  يف  الطَّْعنِ  َعْ ُ  ِبَعْيِنهِ  اْلَقْدرُ   ،الن ُّبُ وَّ

 نعم الطع  وذ ا نس:ُ الشيخ: 
ةِ  نَ ْف سِ  يف  الطَّْع نِ  َع ْ ُ  ِبَعْينِ هِ  اْلَق ْدرُ  َوَه َكا القارئ:  تَ َلقَّ ىي ُ  اَل  َم نْ  إقْ  َرارَ  وََكَم اِهِمْ  بِتَ ْعِظ يِمِهمْ  ب ل يُِق رُّ  ،الن ُّبُ  وَّ

كَّةَ  يُ ْعِطي َخِليَفة   ِبَْنزَِلةِ  ِعْنَدهُ  الرَُّسولُ  فَ َيُكونُ  ِعْلم، ِجَهِتِهمْ  ِمنْ   ِم نْ  ،َوقَ  ْواًل  ِكَتابَ ةً   ،َوَلْفظًا َرْْسًا َواْْلُْطَبةَ  السِّ
َماَم   ةِ  ُص   ورَةُ  فَ لَ   هُ  ،ُمطَ   اعٌ  َ ْ   يٌ  َأوْ  َأْم   رٌ  لَ   هُ  َيُك   ونَ  َأنْ  إَ  رْيِ   لَ   هُ  َولَ   ْيسَ  َواْْلُْطبَ   ةِ  السِّ   كَّةِ  ِم   نْ  لَ   هُ  ُجِع   لَ  ِبَ   ا اإْلِ

 .َحِقيَقتُ َها
ااا   كةااا    والسااالطان   اخلليسااا    مةااالُ نساااأ  هللا العافيااا ، ذكااا ا، يعاااه  الش   يخ:   ُ كوالسااا  ُ  عه السااالَااا   األدماااان  م 
   كةا    ك اا ذا  ال اقا     وحنا ذم، هلغا ي ل درا  ا النسا ذُ  ،شايءٌ  األمر    له م   ولك  لي:َ  ،هي ب  وف ن ويُن    واخلطب ُ 

الا ي   ، ويق لا نإ ذا يء  ]فقط[ ك  واخلطب  ب:يق ل نإ لل ليس  الس    العل اءُ  عي  ُ ا اضي ، ذك ا يُ    القرون  م  
ًا ٌ  ،  ذا ا النا ع   ذا م ابعلُ  ل ن النص صَ عط   يُ  ًا ُ  ،والرسا   وكا ان  والسُّا والكفاا ُ  هلاا احا ي  للقا     هلاا ايحا

ًم َ ااا ااا ون ماااا   الكفاااا   نسااا    وي يُ  اهم ي يُطيع َ ااالكااان   ،ا للقااا  للسعااال، حي ااان  وي يُقااارُّ والسُّ   ون ِباااا فيه اااا م 
 ذت ي . أع  العبارات الذين  َ العقَ  ار  باألى

ةِ  نَ ْف سِ  يف  الطَّْع نِ  َع ْ ُ  ِبَعْينِ هِ  اْلَق ْدرُ  َوَه َكا الق ارئ:  يَ تَ َلقَّ  ى اَل  َم نْ  إقْ  َرارَ  وََكَم اِهِمْ  بِتَ ْعِظ يِمِهمْ  يُِق رُّ  ب ل ،الن ُّبُ  وَّ
 ِم نْ  َوقَ  ْواًل  ِكَتابَ ةً   ،َوَلْفظً ا َرْْسً ا َواْْلُْطبَ ةَ  السِّ كَّةَ  يُ ْعِطي َخِليَفة   ِبَْنزَِلةِ  ِعْنَدهُ  الرَُّسولُ  فَ َيُكونُ  ِعْلم، ِجَهِتِهمْ  ِمنْ 
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َماَم   ةِ  ُص   ورَةُ  فَ لَ   هُ  ،ُمطَ   اعٌ  َ ْ   يٌ  َأوْ  َأْم   رٌ  لَ   هُ  َيُك   ونَ  َأنْ  إَ  رْيِ   لَ   هُ  َولَ   ْيسَ  َواْْلُْطبَ   ةِ  السِّ   كَّةِ  ِم   نْ  لَ   هُ  ُجِع   لَ  ِبَ   ا اإْلِ
 .َحِقيَقتُ َها
ذااا   ويكااا نُ  ،هملااا درا    ذم،لغااا    النسااا ذُ  األحياااان، يكااا نُ    بعااا    اخللسااااء   بعااا    ْلاااا    ذااا ا تصااا يرٌ الش   يخ: 

 .  األم رم     كة   ه ي ي رت عَ يعه لعل   معذو ٌ 
َم ارَةِ  ِبَواِجبَ اتِ  َع ْن اْلِقيَ امِ  اْْلَُلَفاءِ  بَ ْعضِ  ِلَعْجزِ  -اْلُمُلوكِ  ِمنْ  َكِثريٌ   اْسَتَجااَهُ  َوِإنْ - اْلَقْدرُ  َوَهَكا القارئ:  اإْلِ

َياَسةِ  اْْلَِها ِ  ِمنْ  مِ  ِم نْ  فَ َيََتَتَّ بُ  ،َوَعْج زِهِ  ُمْسَتِنيِبهِ  ِلَرْعفِ  اْلُواَلةِ  نُ وَّابِ  ِمنْ  َكِثريٌ   َذِلكَ  يَ ْفَعلُ  َكَما  ،َوالسِّ  تَ َق دُّ
ةِ  َواْلبَ ْيتِ  اْلَمْنِصبِ  ِذي  َم نْ  ُ ونَ  َوِلطَائَِفتِ هِ  الّرََِئَس ةِ  يف  َوَرْإبَ ة   ِهَ َوى َذلِ كَ  ِفَعلُ  َأوْ  ،اأْلَْمرِ  َصََلحُ  َنئِِبهِ  َوقُ وَّ
 اَل  َوَرُس   وِلهِ  ابََِّللَِّ  اْلُم   ْؤِمنَ  َأنَّ  اْلَمْعلُ   ومِ  َفِم   نْ  ،اِبْلُع   ْدَوانِ  اْلُمتَ َهلِّبِ    َ  َمْس   َلكَ  َوَس   َلكَ  ِمْن   هُ  بِ   َكِلكَ  َأَح   قُّ  ُه   وَ 

َا :الرَِّساَلةِ  يف  يَ ُقولَ  َأنْ  َيْسَتِجيزُ  قْ َرارُ  َيُكونَ  َح َّ  ،َوبَ َيانِهِ  اْلِعْلمِ  ََتِْقيقِ  َعنْ  َعاِجَزةٌ  إ َّ  اْلِعْل مِ  ََتِْقي قِ  َمعَ  ِِبَا اإْلِ
َهِ  يِّ  ينِ  ِلَص  ََلحِ  ُموِجبً  ا َإرْيَِه  ا ِم  نْ  اإْلِ َه  ا يَ تَ َع  دَّى َأنْ  َيْس  َتِجيزُ  َواَل  ،ال  دِّ مِ  َعَلي ْ  َوَرُس  وِلهِ  اَّللَِّ  يَ  َديْ  بَ  ْ َ  اِبلت ََّق  دُّ
مُ   َوقَ ْوِلهِ  الرَُّسولِ  ِعْلمِ  َعَلى َوقَ ْوَلهُ  ْلَمهُ عِ  َويُ َقدِّ

ااالاا       أماا ر   الصااحي    رإ مصاا رًا للعلاام  ه ي يَااورساا ل   لهلل   ا اا م ُ اللهاام صاال   عليااه، حقًّااا، الش  يخ:    ي  اي م 
علياااه الصااا    رسااا  ُ باااه ال علاااَّ ماااا بااااءَ  هُ ه ومعل َماااأن يقااا   َ  رأيَااا الرسااا   صااال َّ هللا علياااه وسااال َم، وي يسااافجيذُ 

يااا ٌ  اّلل َ  ا ن   اّلل َ  َواتا ُقااا ا َوَرُسااا ل ه   اّلل    يَااَ ت   بَاااْ{َ  تُاَقااا   ُم ا َي   َمنُااا ا ال ااا  ي َ  أَياَُّهاااا ايَ } والساا    [1]اْلجاااراتإ َعل ااايٌم  مسَ 

 . ُ ن  والسُ  الكفا ُ  الن إا  م  ذ   لقي عن َ الف   ف ص رُ 
َها ُيَسلِّطَ  َأنْ  َيْسَتِجيزُ  َواَل  القارئ: ينِ  َكَم الِ   ِمنْ  َذِلكَ  َأنَّ  َوَيدَِّعيَ  اْلَعْقِليَّةَ  التََِّْويََلتِ  َعَلي ْ ينَ  َوَأنَّ  ال دِّ  اَل  ال دِّ
 َتَِْوي ََلَتً  لَ هُ أن  بِ هِ  َأْخ َبَ  َم ا ِبَِنَّ  َعاِلًم ا َك انَ   الرَُّسولَ  َأنَّ  َيدَِّعيَ  َأنْ : َأْحَواِلهِ  َوَأْحَسنُ  ،ِبَكِلكَ  إالَّ  َكاِمًَل   َيُكونُ 
يَ  انً   ُأولَئِ  كَ  بَ  ْ َ  ميُِْكنُ  هُ  َك  انَ   َم  ا أِلَنَّ  هُ  إالَّ  َذلِ  كَ  تَ   َركَ  َم  ا َوَأنَّ  هُ  َوَمْفُهوُم  هُ  ،قَ ْولِ  هِ  نَ  اِهرُ  َعَلْي  هِ  يَ  ُدلُّ  َم  ا إَ  رْيُ  َوتِب ْ

رِينَ  ُعُق  ولِ  إىَل  َذلِ  كَ  وََك  لَ  َوَأنَّ  هُ  َوََنْ  ِوِهمْ  اأْلَْع  َرابِ  ََخِّ  إنَّ : تَ ُق  ولُ  اْلُمتَ َفْلِس  َفةَ  فَ  ِِنَّ  اْلَواِق  عُ  ُه  وَ  َوَه  َكا ،اْلُمتَ  
: يَ ُقولُ  ونَ  قَ  دْ  ثَّ  َذلِ كَ  ُعُق  وُهُمْ  ََتَْتِم لُ  َواَل  النَّ  ا َ  يُ ْفِس دُ  إْنَهاَرَه  ا أِلَنَّ  احْلََق اِئقِ  بَ يَ  انِ  ِم نْ  يَ َتَمكَّنُ  وا مَْ  الرُُّس لَ 
ُمْ   .َعَرُفوَها إ َّ

 ، العام ا اْل ها ر   عقا  َ  َّ فياه  ُمراًعا ، ىطاا ٌ مجها رت   ىطاا ٌ  الرسا     ن ىطاا َ عناه أب ذ ا ما يُعاي ُ الشيخ: 
َ  ي يُطيقاا ن أنْ  واْل هاا رُ   ه الرساا    مااا يق لُاا ، فيق لاا نإ ان  ِبااا الس سااس ُ  رُّ ِبااا ويقاا  ُ هلاام اْلقااا   الاا  يُق اا تُباا{ 

اا   ر     ايعفقااا      مسااا ل   للنااا    تي ياا  اىل اباا   ذاا ا اباا ُ  لل صاالح ، ُي اايفُ  الكاا       ناا ع  العااا { ذاا  م 
  .هينا وأضراب  س  
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ُمْ : يَ ُقوُلونَ  َقدْ  ثَّ  القارئ: ُهمْ  ِِبَ ا َأْع َر ُ  َأنَ  َأوْ  ،يَ ْعرُِفوَه ا مَْ : بَ ْعُر ُهمْ  يَ ُق ولُ  َوَقدْ  ،َعَرُفوَها إ َّ  يُ بَ يُِّنوَ َ ا ثَّ  ِم ن ْ
 يَ دَُّعونَ  َكَم ا  َهُ مْ  ُِمِْكنٌ  فَ ُهوَ  ُِمِْكًنا ِِبَا اْلِعْلمُ  َكانَ   إنْ  َأنَّهُ  يَ ْعِقُلوا َومَْ  ،ِعْنَدُهمْ  اْلَمْوُجوَ ةِ  اْلِقَياِسيَّةِ  اِبلطُُّرقِ  ُهمْ 
 . ِبِِقْ َراِرِهمْ  َمْعرِفَِتَها إىَل  َهُمْ  َسِبيلَ  َفََل  َوِإالَّ  ،َهُمْ  ُِمِْكنٌ  َأنَّهُ 

 تَ َتَكلَُّم  ونَ  َوَأنْ   ُتمْ  ،َذلِ  كَ  ميُِْك  ُنُكمْ  فَ  ََل  ُِمِْكنً  ا َيُك  نْ  مَْ  إنْ  َواْلِكتَ  ابِ  اِبْلِْطَ  ابِ  اْلِعْل  مِ  الت َّْعبِ  رُي َوبَ يَ  انُ  وََك  َكِلكَ 
 ". َذِلكَ  الرُُّسلَ  ميُِْكنْ  مَْ : "قَ ْوُلُكمْ  َيِصحُّ  َفََل  ُِمِْكًنا َذِلكَ  َكانَ   َوِإنْ  ،اْلُكُتبِ  يف  ِعْلَمُكمْ  َوَتْكتُ ُبونَ 

 ِعْل  مَ  َأنَّ : اْلَمْعلُ  ومِ  َفِم  نْ  -قَ   ْوُهُمْ  َوَه  َكا- َع  امَِّتِهمْ  ُ ونَ  النَّ  ا ِ  َخاصَّ  ةِ  َم  عَ  ِِبَ  ا اْلِْطَ  ابُ  ميُِْك  نُ : قُ ْل  ُتمْ  َوِإنْ 
 ِبَك  ََلمِ  َك  انَ   َم  نْ  ُك  لَّ   َأنَّ : اْلَمْعلُ  ومِ  َوِم  نْ  ،َخاصَّ  ِتُكمْ  ِعْن  دَ  ِعْلُمُك  مْ  َيُك  ونُ  َكَم  ا  َخاصَّ  ِتِهمْ  ِعْن  دَ  َيُك  ونُ  الرُُّس  لِ 
ُبوعِ   . ِبهِ  اِباِلْخِتَصاصِ  َأَحقَّ  َكانَ   ،َأقْ َومُ  ِبَكِلكَ  َوُهوَ  َأْعَلمُ  َوَنَواِهِرَها ُأُمورِهِ  َوبَ َواِطنِ  َوَأْحَواِلهِ  اْلَمت ْ

 الرَّاِش   ِدينَ  اْْلَُلَف  اءِ  ِمثْ   لُ : َخاصَّ  ِتهِ  َوِعْل  مِ  الرَُّس   ولِ  ِبِعْل  مِ  َوَأَخصُّ   َها اأْلُمَّ  ةِ  َأْعلَ  مُ  احْلَ   ِديمِ  َأْه  لَ  َأنَّ  رَيْ  بَ  َواَل 
 ،َس   ََلم   بْ   نِ  اَّللَِّ  َوَعْب   دِ  ،َجبَ   ل   بْ   نِ  َوُمَع   اذِ  ،َمْس   ُعو    بْ   نِ  اَّللَِّ  َوَعْب   دِ  ،َكْع   ب    بْ   نِ  أِب: َوِمثْ   لُ  ،اْلَعَش   َرةِ  َوَس   ائِرِ 
ْرَ اءِ  َوَأِب  ،اْلَفاِرِسيِّ  َوَسْلَمانَ   بْ نِ  َوُحَكيْ َف ةَ  ،اَيِس ر   بْ نِ  َوَعمَّ ارِ  ،اْلِهَف اِريِّ  َذرّ   َوَأِب  ،الصَّ اِمتِ  بْ نِ  وعبا ة ،الدَّ
 َأِب  َم  ْوىَل  َوَس  امِ   ،ِبْش  ر   بْ  نِ  َوَعبَّ  ا ِ  ،عب  ا ة بْ  نِ  َوَس  ْعدِ  ،حر  ري بْ  نِ  وأس  يد ،ُمَع  اذ   بْ  نِ  َس  ْعدِ  َوِمثْ  لُ  ،اْلَيَم  انِ 
 . ِلَكِلكَ  َوَأتْ بَ َعُهمْ  ُأُمورِهِ  بَِباِطنِ  َوَأْعَلَمُهمْ  اِبلرَُّسولِ  النَّا ِ  َأَخصَّ  َكانَ   ِمَّنْ  ،َهُؤاَلءِ  َوَإرْيِ  ،ُحَكيْ َفةَ 
 َخاصَّ ةِ  ِعْلمَ - اْلِعْلمُ  ِعْنَدُهمْ  فَ َيُكونُ  ،ِلَكِلكَ  َوَأتْ بَ ُعُهمْ  ُأُموِرِهمْ  َوبِبَ َواِطنِ  ِِبَُؤاَلءِ  النَّا ِ  َأْعَلمُ  احْلَِديمِ  فَ ُعَلَماءُ 
 ِعْل   مَ  يَ ْعَلُم   ونَ  اْلُمَتَكلِِّم    َ  َوَخ   َواصُّ  ِعْل   َم َأِئمَّ   ِتِهمْ  يَ ْعَلُم   ونَ  اْلَفََلِس   َفةِ  َخ   َواصَّ  َأنَّ  َكَم   ا  -َوِبطَانَتِ   هِ  الرَُّس   ولِ 
 َأِئمَِّتِهمْ  ِعْلمَ  يَ ْعَلُمونَ  َواْلَباِطِنيَّةِ  اْلَقَراِمَطةِ  َوَخَواصُّ  ،َأِئمَِّتِهمْ 

 أعلااامُ  ا فبااا ع    ُ ، ىاص اااه  ولطن ااا ي  ظااااذر   ه  ا فبااا ع  أعلاااُم حبال ااا وال اقااا ، أن  ىاصااا َ  يعاااه ذااا ا ذااا  ا عقااا  ُ الش   يخ: 
ا فبا ع{       ذل    األ     وقْل مةلَ  ،اإلما    ذل َ  م ذ    ه   معرف     ُ  علَّ ما يق ل نَ يُاعَ ما عن ي، فاَ  حبقا    

 .وذك ا ،ه علَّ اْلقيق م ذب   عرف   الطريُ   م ِب ذبه و..، فهُ  أْح  أعلمُ  اإلما     ُ قه مةً ، ىاص  الس  
ْسََلمِ  َأِئمَّةُ  وََكَكِلكَ  القارئ:  بْ نِ  َمالِ كِ  ِمثْ لُ  ،ُأُم ورِهِ  بِبَ اِطنِ  َأْعلَ مُ  إَم ام   ُك لِّ   َخاصَّةَ  فَِِنَّ  اْلُعَلَماءِ  َأِئمَّةِ  ِمْثلُ  اإْلِ
 إنَّ هُ  َح  َّ  ،ِرَوايَتِ هِ  َعَلى َأتْ َباُعهُ  اْعَتَمدَ  َأْمرِهِ  بَِباطنِ  َوَأْعَلَمُهمْ  ِبهِ  النَّا ِ  َأَخصَّ  َكانَ   َلمَّا اْلَقاِسمِ  اْبنَ  فَِِنَّ : َأَنس  
رِّ  َمَساِئلُ  َعْنهُ  تُ ْؤَخكُ   فَ ََبُو: َحِنيَفةَ  َأبُو وََكَكِلكَ  ،ِفيَها النَّا ِ  بَ ْعضُ  َطَعنَ  َوِإنْ  ،اْلَهْمرِ  َأِب  اْبنُ  َرَواَها الَِّت  السِّ
 بَ ْع ضُ  فَ َيُك ونُ  قَ  ْواًل  يَ ُق ولُ  َأوْ  ِكتَ اابً   اْلَع امُِ  َيْكتُ بُ  َوَقدْ  ،َإرْيُُُهَا وََكَكِلكَ  ِبهِ  النَّا ِ  َأْعَلمُ  َواُفَ رُ  َوحُمَمَّدٌ  يُوُسفَ 

 فَ  ُربَّ ) :َوَس لَّمَ  َعَلْي هِ  اَّللَُّ  َص لَّى النَّ ِ ُّ  قَ الَ  َكَم ا  ،بِ هِ  َش افَ َههُ  َم نْ  بَ ْع ضِ  ِمنْ  ِبَْقُصوِ هِ  َأْعَلمَ  ِبهِ  ُيَشاِفْههُ  مَْ  َمنْ 
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 ،َعْن هُ  اْلُمبَ لَّ غِ  ِبَالِ  اْلَعاِلِم َ  اْْلَاصَّةِ  ِمنْ  اْلُمبَ لِّغُ  َيُكونَ  َأنْ  ُبدَّ  اَل  َحال   ِبُكلِّ  َلِكنْ و  ،(َساِمع   ِمنْ  َأْوَعى ُمبَ لَّغ  
 .َأْصَحاِِبِمْ  بَ ْعضِ  ِمنْ  لُِنُصوِصِهمْ  َأفْ َهمُ  ُهوَ  َمنْ  اأْلَِئمَّةِ  َأتْ َباعِ  يف  َيُكونُ  َكَما
ينِ  قَاُموا الَِّكينَ  ُهمْ  اأْلَنِْبَياءِ  َوُخَلَفاءَ  الرُُّسلِ  َورَثَةَ  َأنَّ : اْلُمْسِلِم َ  َأْذَهانِ  يف  اْلُمْستَ َقرِّ  َوِمنْ   َوَعَم ًَل  ِعْلًم ا اِبلدِّ

 اََك  تْ  الَّ  ِت  اأْلَْر ِ  ِم  نْ  الطَّيِّبَ  ةِ  الطَّائَِف  ةِ  ِبَْنزِلَ  ةِ  َوُه  مْ  ،َحق   ا الرَُّس  ولِ  َأتْ بَ  اعُ  فَ َه  ُؤاَلءِ  ،َوالرَُّس  ولِ  اَّللَِّ  إىَل  َوَ ْع َوةً 
 . ِِبَا النَّا ُ  واكى نَ ْفِسَها يف  فَ زََكتْ  ،اْلَكِثريَ  َواْلُعْشبَ  اْلَكَلَ  فَََنْ بَ َتتْ  اْلَماءَ  فَ َقِبَلتْ 
ينِ  يف  اْلَبِص  ريَةِ  بَ  ْ َ  مَجَُع  وا الَّ  ِكينَ  ُه  مْ  َوَه  ُؤاَلءِ  ةِ  ال  دِّ ْعَوةِ  َعلَ  ى َواْلُق  وَّ  الَّ  ِكينَ  اأْلَنِْبيَ  اءِ  َورَثَ  ةَ  َك  انُوا  َولِ  َكِلكَ  ،ال  دَّ
 [45]ص: {َواأْلَْبَص   ارِ  اأْلَيْ   ِدي ُأوِج  َويَ ْعُق   وبَ  َوِإْس   َحاقَ  إبْ    َراِهيمَ  ِعبَ   اَ نَ  َواذُْك   رْ }: ِف   يِهمْ  تَ َع   اىَل  اَّللَُّ  قَ   الَ 

ةُ  فَاأْلَْيِدي ةِ  َويُ ْع َر ُ  احْلَ قُّ  يُ ْدَركُ  فَِباْلَبَص ائِرِ  ،اَّللَِّ  ِ ي نِ  يف  اْلَبَصائِرُ  َواأْلَْبَصارُ  اَّللَِّ  َأْمرِ  يف  اْلُقوَّ  يُ  َتَمكَّنُ  َواِبْلُق وَّ
ْعَوةِ  َوتَ ْنِفيِكهِ  تَ ْبِليِههِ  ِمنْ   . إلَْيهِ  َوالدَّ

ةُ  َهَا َكانَ   الطَّبَ َقةُ  فَ َهِكهِ  ينِ  يف  َواْلِفْقهِ  َواْلَفْهمِ  احْلِْفظِ  قُ وَّ َِْوي لِ  َواْلَبَصرِ  الدِّ  َأْ َ ارَ  النُُّص وصِ  ِم نْ  فَ َفجَّ َرتْ  ،َوالتَّ
َبَطتْ  اْلُعلُ ومِ  َه  ا َواْس  تَ ن ْ  طَالِ  ب   َأِب  بْ  نُ  َعِل يُّ  اْلُم  ْؤِمِن َ  َأِم  ريُ  قَ الَ  َكَم  ا  ،َخاص   ا فَ ْهًم ا ِفيَه  ا َورُاِقَ  تْ  ُكُنوَاَه ا  ِمن ْ
 ،اَل : فَ َق الَ  النَّ اِ ؟ ُ ونَ  ِبَش ْيءِ  َوَس لَّمَ  َعَلْي هِ  اَّللَُّ  َص لَّى اَّللَِّ  َرُس ولُ  َخصَُّكمْ  َهلْ : "ُسِئلَ  َوَقدْ  َعْنهُ  اَّللَُّ  َرِضيَ 
 . ِكَتاِبهِ   يف  َعْبًدا اَّللَُّ  يُ ْؤتِيهِ  فَ ْهًما إالَّ  ،النََّسَمةَ  َوبَ َرأَ  احْلَبَّةَ  فَ َلقَ  َواَلَِّكي
 َع  نْ  الطَّبَ َق  ةُ  َه  ِكهِ  بِ  هِ  ََتَي َّ  َزتْ  الَّ  ِكي َوُه  وَ  ،اأْلَْر ُ  َأنْ بَ تَ ْت  هُ  الَّ  ِكي َواْلُعْش  بِ  اْلَك  َلِ  ِبَْنزِلَ  ةِ  ُه  وَ  اْلَفْه  مُ  فَ َه  َكا
 َوتَ َلقَّْوَه   ا النَّ   ا ُ  فَ َورََ َه   ا ،َوَض   ْبَطَها ِحْفَظَه   ا َُهَُّه   ا َفَك   انَ  النُُّص   وصَ  َحِفظَ   تْ  الَّ   ِت  َوِه   يَ  ،الثَّانِيَ   ةِ  الطَّبَ َق   ةِ 
َبُطوا ،اِبْلَقبُ   ولِ  َه   ا َواْس   تَ ن ْ َ   ُروا ُكُنوَاَه   ا  َواْس   َتْخَرُجوا ِمن ْ  ،َوالن َّبَ   اتِ  لِل   زَّرْعِ  قَابِلَ   ة   َأْر    يف  َوبَ   َكرُوَها ،ِفيَه   ا َواَّتَّ

 ِف يِهمْ  قَ الَ  الَّ ِكينَ  َوَه ُؤاَلءِ  ،[60]البق رة: {َمْش َرَِبُم ُأَن    ُك لُّ   َعِل مَ  قَ دْ } ، قاَل هللاُ تع اىل:ِبََسِبهِ  ُكلْ   ْوَها ُ رَ و وَ 
َعَه  ا َكَم  ا  ََ َّاَه  اف ،فَ َوَعاَه  ا َمَق  اَلِت  ْسَِ  عَ  اْم  َرأً  اَّللَُّ  )َنرَّ  رَ  َوَس  لََّم: َعَلْي  هِ  اَّللَُّ  َص  لَّى النَّ  ِ ُّ   ِفْق  ه   َحاِم  لِ  فَ   ُربَّ  ،ْسَِ
 . ِمْنُه( َأفْ َقهُ  ُهوَ  َمنْ  إىَل  ِفْقه   َحاِملِ  َوُربَّ  ،ِبَفِقيهِ  َولَْيسَ 
ُهَم ا اَّللَُّ  َرِض يَ  َعبَّ ا    ْبنُ  اَّللَِّ  َعْبدُ  َوَهَكا َع هُ  َم ا ِمْق َدارُ  ،اْلُق ْرآنِ  َوتُ ْرمُجَ انُ  ،اأْلُمَّ ةِ  َح ْبُ  َعن ْ  َص لَّى النَّ ِ ِّ  ِم نْ  ْسَِ
لُ   غُ  اَل  َوَس   لَّمَ  َعَلْي   هِ  اَّللَُّ  ْع   ت: "ِفي   هِ  الَّ   ِكي يَ ُق   ولُ  َح   ِديثًا اْلِعْش   رِينَ  ََنْ   وَ  يَ ب ْ  ِم   نْ  اْلَكثِ   ريُ  َوْسَِ   عَ  ،"َورََأيْ   ت ْسَِ

َبا ِ  فَ ْهِم  هِ  يف  لَ  هُ  َوبُ  وِركَ  الصَّ  َحابَةِ  نْ َيا َم  َلَ  َح   َّ  ِمْن  هُ  َوااِلْس  ِتن ْ : َح  ْزم   بْ  نُ  حُمَمَّ  د   َأبُ  و قَ  الَ  ،َوِفْقًه  ا ِعْلًم  ا ال  دُّ
َع تْ  َعةِ  يف  فَ ت ْ َواهُ  َومجُِ  َوِفْقُه  هُ  َك اْلَبْحرِ   َعبَّ ا    ابْ نِ  َفِعْل مُ  َوِإالَّ  َجاِمُعَه  ا بَ لَ غَ  َم ا ِبََس بِ  َوِه يَ  ،ِكبَ  ار    َأْس َفار   َس ب ْ

َباطُهُ  ُع  وا َوقَ  دْ  ،النَّ  ا َ  بِ  هِ  فَ  اقَ  الَّ  ِكي اِبْلَمْوِض  عِ  اْلُق  ْرآنِ  يف  َوفَ ْهُم  هُ  َواْس  ِتن ْ  َكَم  ا  اْلُق  ْرآنَ  َوَحِفظُ  وا ْسَِ  عَ  َم  ا ْسَِ
 فَََنْ بَ َتتْ  النُُّصوصَ  ِفيَها فَ َبَكرَ  ،لِلزَّرْعِ  َوَأقْ َبِلَها اأْلَرَاِضي َأْطَيبِ  َمنْ  َكاَنتْ   َأْرَضهُ  َوَلِكنَّ  ،َحِفَظهُ 
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 .الصحي  العلم   منه أن اعُ  ضَ النص ص فا ا ْحلَ    منه لَ  ضفا    ٌ عقٌل نَ     ٌ ، عقٌل نَ هُ عقلُ  إهُ أرضُ الشيخ: 
 اْلَفْر  لِ  ُذو َوَاَّللَُّ  َيَش  اءُ  َم  نْ  يُ ْؤتِي  هِ  اَّللَِّ  َفْر  لُ  َذلِ  كَ }ق  ال هللا تع  اىل:  َك  ِر     َاْو    ُك  لِّ   َم  نْ  فَََنْ بَ تَ  تْ  الق  ارئ:
َباطُهُ  َوتَ ْفِسريُهُ  َعبَّا    اْبنِ  فَ َتاَوى تَ َقعُ  َوَأْينَ  [21]احلديد: {اْلَعِظيمِ    َواْسِتن ْ

 هللا ى ًا اي أب  فيصل ه هللا، بذا َ الك  ، ما شاء هللا، رْحَ اىل ذنا اي شيخ، مفصل الشيخ: 
 .أكرمكم هللاالقارئ: 
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 األسئلة:
 ؟)يدنو(: -كما هَو لفُظ مسلم  -: هل يصحُّ أْن يُقاَل: "ينزُل ربُّنا عشيََّة عرفَة"، أو يُقاُل 1السؤال

 .]فقط[ ب: )ي ن (إ نق  ُ اْلواب: 
 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

ماِت األاايِء : تق   وُل السَّ   ائلُة: م   ا حك   ُم أخ   ِك تص   اميَم للمَلب   ِس النِّس   ائيَِّة ِم   ن مواق   ِع مص   مِّ 2الس   ؤال
وتنفي   ِكها والتِّج   ارِة ِب   ا، م   َع مَلحظ   ِة أنَّ بعَر   هنَّ يكت   ْتَ "ال َنلِّ   ُل أخ   َك التَّص   اميِم"، والتَّص   اميُم تك   وُن 

 مَلبَس حمتشمًة؟
ك اا لا    م با  ٌ  صا يمَ الف   أن   ، ما  ا َ ه ي ُيفن ُ أن    ت يظهرُ ، ال  ف  ُيفن ُ  حمفش  ً  صاميمُ الف      اذا كانَ اْلواب: 

ًيْ  ًَ . َ اش ا  ْ علياه وع لَا  ْ ونساجَ  ص يمَ ذ ا الف   اح اذ    تْ ..، ك ا ل  اش   ع  ما  ذا ا الن ا ه، لكا ْ ما  بنس 
عليهااا  ، يسساا ُ صاا يم األصاالي   الف   علااَّ صاااحب    ذاا ا يسساا ُ  ألن   ؛ه ُ ِبااا تصاا     جاارُ لكاا  ي تف   مَ تصاا      كاا  أنْ 

ا حما و  ً  أشياءً  مُ لك   ك  تص    ا، ها وق رتَ صَ ها وختصُّ عل َ   تصااميمَ  مُ ، لكا  ي تصا    فها ماةً  ها وخلاص النسس 
 .أعلمُ  ، وهللاُ    األو   أن  الش   صاحب َ  تذاحمُ  ها حبي ُ بُ ترو   

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 : هل يفسُد عقُد نكاِح املرَتدِّ بر َّتِِه ويُفرَُّق بيَنُه وبَ  اوجِتِه؟3السؤال

 ويربا َ  يسالمَ  لاه أنْ  رَ قُا     إ انْ العلام   أذالُ  ، لكا  يقا  ُ عقاُ يُ  ه ا ويَسسا ُ بينَ  يُسر يُ  ، ات وهللا  ات وهللا  اْلواب: 
ااه، وي سااي ا اذا ل  ذلاا    الع اا   ، أم ااا أْن ياا وَ  نكاُحه ااا فاا ، ي ياا وُ  اىل اإلساا      فإن ااه يبقااَّ علااَّ نكاح 
ُك ا }َوَي نكاُحه ا،  ه ا. [،10]ا  فحن إ اْلَكَ اف ر   ب ع َصم   متُْس   اذا كسَرْت ذي أو كسَر ذ  حرَ   واُ  نكاح 

طياا  شااي نا، لسااُف الكساار ، اذا ساا   الااذ وُل هللاَ باال  ب لُااه، بعااُ  الن ااا  مااةً  ان كاااَن ياضااًبا أو   طال  ب:
؟  ك ا، ذل يَسُسُ  عقُ  الن  كا  

 ذل يكسُر؟ ى ص، اذا س   هللاَ وس   رس َله كسَر، ويُطب ُ  عليه حكُم الر      . الشيخ:
 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
: إذا رجَح   ِت احلس  ناُت عل   ى السَّ  يِّئاِت ه   ل ي  دخُل اْلنَّ   َة مباش  رًة كم   ا ه  َو ن   اهُر اآلايِت أو 4الس  ؤال

 شيئِة؟يُقاُل: الكُّنوُب َتَت امل
اا رُ كس ااه، ففُ حساانات   ه بربحااان   اتُ سااي    تْ رَ ه ُكس  ااحسااناتُ   ْ ماا  ربَحاا أن   ي، ا عاارو ُ اْل  واب:  األىاارإ   اتُ ي   الس 
 [8]األعرا إ  َفَ ْ  ثَاُقَلْ  َمَ اد يُنُه فَأُولَ  َ  ُذُم اْلُ ْسل ُح نَ }، ا غس ر      حكم   ، تك نُ اْلسنات   بربحان  
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 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 أسلَما، ماذا يفعَلِن  صوِص عقِد اواِجهما؟ : إذا ارتدَّ الزَّوجاِن مًعا ثَّ 5السؤال

 .      ذل    الع   ه ا، اذا كانَ ا فه ا علَّ نكاح  ا ربعَ أسل َ  ا مث  ا معً اذا كسرَ اْلواب: 
 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

، واالق َتاِع علي ِه 6السؤال : َن ُن َمموع ٌة ِم ن ال زُّمَلِء، اتَّفْقن ا عل ى مج ِع مبل ِغ أل ِف رايل  ِم ن ك لِّ ش خص 
 ملصلحِة واحد  منَّا، فهل هكا جائٌز؟ 

،اْلواب:  ً ٌض، وال  ت ب َ  ُمقار ٌض،  ال  ت يظهُر أن ه با ٌذ، ألن ه ن ٌع م  الف يُّع  للقرض  ألن  ال  ت أيىُ  ُمق
فااإذا تراَضاا ا علااَّ أن ...، أو للقرعاا   أن  فاا ً  ذااَ  األو ُ  والة ااا، والة الاا  وذكاا ا، ألن  بعَ ااهم ِباا ي الط ريقاا   

ّ  أيتيَاااه الااا  وُر فيصااا ...، أيتياااه الااا  وُر فيسااا ً ُّ ماااا أقااارَض دمااا َءي، يكااا ُن  ا ً اااا مقااار ٌض مقااار ٌض مقااار ٌض، حااا
ً ُّي عن ما يُ َفُ  له ا بلُغ.   [س ب  الشيخ ع  ب ابه ذ ا    ر  السب ، فينفبه]يس
 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 
 

 
 


