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 بسِم هللِا الّرمحِن الّرحيمِ 
 
 /7-1اآلية / "ناجلتفسري سورة " -
 ُوُجوِب َصاَلِة اجلََماَعةِ  ََببُ : رمَحُه هللاُ تعاىلقاَل البخاريُّ فتح الباري؛  -
 ..ا ِمْن حيُث اللُّغِة فهو أنَّ مجيَع أهِل اللُّغِة َسوَّْوا بنَي الكتابِة واملكتوبِ وأمَّ  التَّبصرة يف أصول الدين؛ -
 وقْد يَ ْعِطُف هللاُ تعاىل على اإلمياِن األعماَل الصاحلَة أو التقوى أو الصَّربالتوضيح والبيان؛  -
َباطُُه ِمْن فَ َتاَوى َأِب ُهَريْ َرَة َوتَ ْفِسريِِه؟ألهل األثر؛ االنتصار  -  َوأَْيَن تَ َقُع فَ َتاَوى اْبِن َعبَّاٍس َوتَ ْفِسريُُه َواْسِتن ْ
 فتاوى -

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

 )تفسرُي الشَّيِخ الربَّاك(
َأنَّ ُه اْس  َتَمَع نَ َف رن ِم  َن }قُ ْل ُأوِح  َإ ِيَ َّ الق ار:: أع  واُب َبِم ِم ن الشَّ  يطاِن ال رَّجيِم ِ ِبْس  ِم امَِّ ال رَّمْحَِن ال  رَِّحيِم 

ْعَنا قُ ْرَآَّنا َعَجباا ) ا )1اجلِْنِّ فَ َقاُلوا ِيَّنَّ َسَِ ْْ ِد فََمَمنَّ ا بِ ِه َولَ ْن ُنْش ِرَك ِبَربِّنَ ا َأَح دا ( َوَأنَّ ُه تَ َع اىَل 2( يَ ْه ِدي ِيىَل الرُّ
ا ) َ  َب َص  اِحَبةا َواَل َولَ  دا َْ  َططاا )( َوَأنَّ  ُه َا  انَ 3َج  دُّ رَبِّنَ  ا َم  ا اصَّ ( َوَأَّنَّ ظَنَ نَّ  ا َأْن لَ  ْن 4 يَ ُق  وُل َس  ِفيُهَنا َعلَ  ى امَِّ 
نْ  ُو َواجْلِ  نُّ َعلَ  ى امَِّ َا  ِبَبا ) نْ  ِو يَ ُع  واُبوَن ِبرَِج  اٍل ِم  َن اجْلِ  نِّ فَ   َ اُ وُهْم 5تَ ُق وَل اإْلِ ( َوَأنَّ  ُه َا  اَن رَِج الن ِم  َن اإْلِ

ُْم ظَنُّوا َاَما ظَ 6َرَهقاا ) ا{( َوَأَّنَّ ُ َأَحدا َعَث امَّ ُتْم َأْن َلْن يَ ب ْ  [7-1]اجلن: نَ ن ْ
 إىل هنا.الشيخ: 

 احلمد هلل، هذه سورُة اجِلّن؛ ألنَّ هللا ذكَر فيها وأشاَر فيها إىل قصِة اجِلّن واستماِعهم للقرآن. 
لَتَمَ  وَلَ للر  ِ ل لَ  ِإَ}َّق أوَّللَ }اس  ْ ق أ اهللا النل} أوَّللَ }أُوِِ للَ ق }قُل ْ  أُوِِ ِللنِّق  :لأخ أهللهللاَُه هللا سولَ اسللتمَ  }قُل َن اجل 

لماون  إىل القرآِن والرسوُل  تلوُه مجاعة  ِ ن اجلن، }وَلَ ر ق  :أخ مجاعة، هالُف  لا رلرع عللل ألِلنِة ال:ا َّلة  ُِ
ِللنِّق و  هللذا إشللارة إىل  للا َللا    سللورة األِقللاف }َوإِ  ذ  الواِللَد فو للرف، ل، الن للر اجلماعللة، }وَلَ للر  ِ للَن اجل 

َولُروُه قَلالُوا أَو ِصلُتواق  َِ لا  لَتِمُ:وَن ال ُقلر َآَن فَلَلمَّ  ِ ِلنِّ َ  لَ  [ 29]األِقلافخَصَرفل َنا ِإلَي َك وَلَ رًا ِ َن اجل  فقوللَ ع:لاىلخ }أُوِِ
َتَمَ ق فيلَ اششلارُة إىل  لا َلا    سلورة األِقلاِف إنَّ هللا أهلهللَا وليَّلَ إلذلك }َوِإذ  َصلَرفل نَ  ا ِإلَي لَك وَلَ لرًا ِإَ}َّ أَوََُّ اس 

َوللُروُه قَللالُوا أَو ِصللُتوا َِ للا  للَتِمُ:وَن ال ُقللر َآَن فَلَلمَّ  ِ ِللنِّ َ  للا ُقِوللَ  َولَّللو ا ِإىَل قَلللو ِ ِهم  ُ ن للِذرِ َنق إىل آهللِر ا     ِ للَن اجل  فَلَلمَّ
 [29]األِقافخ
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: َنا قُلر َآًَّن َعَجًلا ) ِدع ِإىَل 1وقال هناخ }فَلَقالُوا ِإَّنَّ َسَِ لًداق وهل ل  النلََّ لُر  (  َله  َِ رَِك ِإَرإِّنَلا َأ َِ َوَلن  ُوش  ِد َفَآَ نَّا ِإ الراش 
: نَلا قُللر َآًَّن َعَجلًلا ) َْ القلرآن وقلالواخ }َسَِ لِد 1كلاووا ِ لن ُعقلال  اجلِلّن وُ لَوفَِّقيِهم فقلد أفركلوا فول لِدع ِإىَل الراش  (  َله 

ًدا َِ رَِك ِإَرإَِّنا َأ َِ َوَلن  ُوش   ق وقالوا كالً ا كثريًا ذكرَه هللاُ   هذه الِورة.َفَآَ نَّا ِإ
لدا َرإِّنَلاق َلَّل ََ َلًة َوَل َولَلًداق فناَّهلوا هللاَ وقلالواخ }عَلَ:لاىَل  ِِ َلَذ َصلا ََدا َرإَِّنا َ لا اخَّ َُ وكلهللا ُهُه }َوأَوََُّ عَلَ:اىَل  ت  عظمتُل

ََدا رَ  َلًة َوَل َوَلًداق.عن أن  كوَن لَ صاِلة  أو ولد  }َوأَوََُّ عَلَ:اىَل  ِِ  إَِّنا َ ا اخَََّذ َصا
ََِّ َشلَ  ًاق و  هلذا إوكلار  لَِملا كلان ِ لن إ:ِولهم ِ لن سل ها ِهم  َُ َكلاَن  َلُقلوُل َسلِ يُهَنا َعلَلل ا وقالوا أ واخ }َوأَوَّل

رك ابهلل.  ِ ن الشِّ
ِلنا َعلَلل و للُج َواجل  ََِّ َكللِذاًب ) قلالواخ }َوَأَّنَّ ََنَلنَّلا َأن  لَللن  عَلُقلوَل اش ِ للال  5ا ََ و للِج  َلُ:لوُذوَن ِإِر لال  ِ لَن اش ِ ََ َُ َكللاَن ِر ( َوأَوَّل

ِْ اجلاهليللِة أاللم إذا والُللوا إللواف  قللالواخ فو:للوُذ  ِللنِّ فَلللاَاُفوُهم  َرَهًقللاق َللا    الت ِللرِي أوَّللَ كللان ِ للن عللافِة أهلل ِ للَن اجل 
َِف  ِللت:يذوَن اب َْ   التَّ ِللرِيخ  اَف إِلليِِّد هللذا الللوافع ِ للن ُسللَ هاِ  قوِ لل جلِللنِّ ِ للن إ:ِوللهم، }فَلللاَاُفوُهم  َرَهًقللاق قيلل

ًا وعِلا ًا، }فَلاَاُفوُهم  َرَهًقاق.  اجِلنا اشوَج رهًقا أع هوفًا وذعرًا، أو  اَف اشوُج اجلنَّ ِكهللا 
 َُ ًداق فهذا كلا َِ ُ َأ ََّ َ:َث ا ُتم  َأن  َلن   َللل  ُم  ََناوا َكَما ََنَلنل  َُ اجلِلنا، }َوَأاَّ ْا هذا مما قاَل خيهللُا هللاُ إَ ِ ن كالِم اجِلنِّ، ك

للِلُموَن َوِ نَّللا ال    ِ َُ اجلِللنا، إىل قولللَخ }َوَأَّنَّ ِ نَّللا ال ُم ْ  كللذلك كثللرية  ممللا قالَلل َُ إِللَ، وسللي ك مُجَلل َقاِسلل ُوَن وهللا أهللهللَا وليَّلل
َلَم فَ ُولَِئَك ََتَرَّو ا َرَشًدا ) َِ ًَلاق.( َوأَ َّ 14َفَمن  َأس   ا ال َقاِس ُوَن َفَكاوُوا جِلََهنََّم 

 
)  )تفسرُي السَّعديِّ

الق ار:: بس ِم هللِا ال رَّمحِن ال  رَّحيِمد احلم ُد ِم ربِّ الع املنَيد والصَّ  الُة والسَّ الُ  عل ى نبيِّن  ا ِمَّ ٍد وعل ى آلِ  ِه 
 : ُه هللاُ تعاىلرمحَ وصحِبِه أمجعنَيد قاَل الشَّيُخ عبُد الرَّمحِن السَّعديُّ 

 تَ ْفِسرُي ُسورَِة }ُقْل ُأوِحَإ ِيَ َّ{
 ؟عجيب!  ا َسَّاها إِورة اجِلنّ الشيخ: 
 ل القار::
  ا ه   كتوإة   املصاِِف فاجِلّنف؟الشيخ: 
 إل ]و:م[القار:: 
 َسَّاها مب لِ:هاالشيخ: 

 القار:: َوِهَإ َمكِّيَّةن 
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 ِبْسِم امَِّ الرَّمْحَِن الرَِّحيِم 
 اآلايت:}ُقْل ُأوِحَإ ِيَ َّ َأنَُّه{ 

ُ يِ  { َص َرفَ ُهُم امَّ ِِ ىَل َرُس َأْي: }ُقْل{ اَي َأي َُّها الرَُّسوُل لِلنَّاِس }ُأوِحَإ ِيَ َّ َأنَّ ُه اْس َتَمَع نَ َف رن ِم َن اجْلِ نِّ وِلِه ِلَس َما
 آاَيتِِه لِتَ ُقوَ  َعَلْيِهِم احْلُجَُّة َوتَِتمَّ َعَلْيِهِم النِّْعَمُة َوَيُكونُوا ُمْنِبرِيَن ِلَقْوِمِهْم. 

ُ  ْم }َلمَّ  ا َحَن  ُروُه قَ  اُلوا َأْنِص  ُتوا{د  ََُهْم َعلَ  ى النَّ  اِسد َواَبلِ  َم َأَّنَّ ُ َرُس  وَلُه َأْن يَ ُق  بَّ نَ بَ   َلمَّ  ا َأْنَص  ُتوا ف َ َوَأَم  َر امَّ
ْعنَ ا قُ   ْرآَّنا َعَجبا ا{ َأْي: ِم  َن اْلعَ  َْ َحَقاهُِق  ُه ِيىَل قُ لُ وِ}ِْمد }فَ َق  اُلوا ِيَّنَّ َسَِ ِِ اْلَغالِيَ  ِةد َفِهُم وا َمَعانِيَ  ُهد َوَوَص َل َجاهِ 

ْْ  ُد: اْس  من َج  اِمعن ِلُك  لِّ  ْْ  ِد{ َوالرُّ ِِ اْلَعالِيَ  ِة. }يَ ْه  ِدي ِيىَل الرُّ ِْ  ُد النَّ  اَس ِيىَل َمَص  اِلِح ِ ي  ِنِهْم َواْلَمطَالِ   َم  ا يُ ْر
ي  ميَ اِن الَّ ِبي يَ  ْدُ ُل ِفي ِه مجَِ ا{ َفَجَمُع  وا بَ نْيَ اإْلِ ُع َأْعَم اِل اْخَ  رْيِد َوُ نْ يَ اُهْمد }فَمَمنَّ ا بِ ِه َولَ  ْن ُنْش ِرَك ِبَربِّنَ ا َأَح دا

َنِة لِ   َِِّْك الشَّ   رِّد َوجَ  ْق   َوى اْلُمَتَن   مِّ ميَ   اِن َوتَ َواِبِع   ِه َم   ا َعِلُم   وُه ِم   ْن َوبَ   نْيَ الت َّ اِعَإ َىُ   ْم ِيىَل اإْلِ َِ ال   دَّ َعلُ   وا السَّ   َب
ْْ  َتَمَل َعَلْي  ِه ِم  َن اْلَمَص  اِلِح َواْلَفَواهِ  ِد َواْجِتنَ  اِب اْلَمَن  ارِّد فَ  ِ نَّ اَبلِ  َم آ َْ  اَ اِت اْلُق  ْرآِند َوَم  ا ا يَ  ةن َعِييَم  ةند ِيْر

ُّ َعلَ ى ِهَدايَ ةِ َوُحجَّةن قَاِطَعةن ِلَمِن ا َِ ِِْم ُر ِلُك لِّ َ  رْيٍد اْلَمْب  ميَ اُن النَّ اِفُع اْلُم  ْستَ َناَر ِبِه َواْهَتَدى ِ}َْدِيِهد َوَه َبا اإْلِ
ََ َ طَ   رِ  لْ   ِف َوَنْ   ِو اَبلِ   َمد فَِ نَّ   ُه ِيميَ   اُن تَ ْقِلي   ٍد َ ْ    َِ ِيميَ   اِن اْلَعَواهِ   ِد َواْلُم   َرَن َواإْلِ بَ َهاِت  الشُّ   اْلُق   ْرآِن َلِ   اَل

 َواْلَعَواِرِض اْلَكِِريَِة. 
َْ َأَْسَاُؤُهد }َما اصَََّب َصاِحَبةا َوال َوَلدا  َس َْ َعَيَمُتُه َوتَ َقدَّ  ا{.}َوَأنَُّه تَ َعاىَل َجدُّ رَبَِّنا{ َأْي: تَ َعاَل

ا؛ أِلَنَّ لَ  ُه اْلَعَيَم  َة فَ َعِلُم  وا ِم  ْن َج  دِّ  ُ  ْم َعلَ  ى بُطْ  اَلِن َم  ْن يَ   ْ ُعُم َأنَّ لَ  ُه َص  اِحَبةا َأْو َولَ  دا امَِّ َوَعَيَمتِ  ِه َم  ا َ ىَّ
َااِب الصَّاِحَبِة َواْلَوَلِد يُ َنايف اَبِلَم؛ أِلَنَُّه ُيَنا ُّ َاَماَل اْلغِ   ََن. َواجْلاََلَل يف ُالِّ ِصَفِة َاَماٍلد َواصِّ

ََْططاا{ َأْي: قَ ْوالا َج اهِراا َع ِن الصَّ َواِبد ُمتَ َع دِّايا لِْلَح دِّد وَ  َم ا مَحَلَ ُه َعلَ ى }َوَأنَُّه َااَن يَ ُقوُل َسِفيُهَنا َعَلى امَِّ 
ََ َاْيَف يَ ُقوُل.   اَبِلَم ِيالَّ َسَفُهُه َوَضْعُف َعْقِلِهد َوِيالَّ فَ َلْو َااَن َرزِيناا ُمْطَمِئنًّا ِلَعَر

{ َأْي: ُانَّ   ا ُمْغ   َِِّّيَن قَ ْب   َل اَبلِ   َمد َ رَّ  تْ نَ   ا السَّ   اَ ُة }َوَأَّنَّ ظَنَ نَّ   ا َأْن لَ   ْن تَ ُق   وَل اإلنْ   ُو َواجْلِ   نُّ َعلَ   ى امَِّ َا   ِبَبا
َناُهْم اَل يَ َتَجرَّؤوَن َعَلى الْ  ََْحَسنَّا ِ}ُِم اليَّنَّد َوَحَسب ْ ْنِود َف د فَِل َبِلَم َوالرَُّؤَساُء ِمَن اجلِْنِّ َواإْلِ َك ِبِب َعلَ ى امَِّ

َُّ َس َلْكَنا َطرِيَق ُه َوانْ َق ْدََّن لَ  ُهد َوَ ْ ن ُ  بَ اِل ِبَق ْوِل َأَح ٍد ِم  َن ُانَّ ا قَ ْب َل َه َبا َعلَ  ى طَ رِيِقِهْمد فَ اْليَ ْوَ  ِياْب ََبَن لَنَ ا احْلَ  
َِ يُ َعاِرُض اْىَُدى.  اْخَْل

 لن ِمَن اإلْنِو...{ اآلية:}َوَأنَُّه َااَن رَِجا قاَل هللاُ تعاىل:
نْ ُو اجْلِ نَّ  ِِ َويَ ْعبُ ُدوََّنُْمد فَ  َ اَ  اإْلِ َِ َواأْلَفْ َ ا ْنُو يَ ُعواُبوَن َِبجلِْنِّ ِعْنَد اْلَمَخاِو َرَهقا ا َأْي: طُْغيَ اَّنا َأْي: َااَن اإْلِ

نْ َو يَ ْعبُ ُدوََّنُْمد َوَيْس َتِعيُبوَن ِ}ِ ْمد َوُُيَْتَم ُل َأنَّ النَّ ِمرَي َوِه َإ الْ َواُو تَ ْرِج ُع ِيىَل اجْلِ نِّ َأْي:  َوَتَكربُّاا َلمَّ ا رََأُوا اإْلِ



يخ عبدالّرحمن بن ناصر البّراك  هـ 1439
ّ

 مؤسسة وقف الش

 

 4 اللجنة العلمية|  إعداد
 

ْنَو اُبْعراا َوَصِْويفا ا َلمَّ ا رََأْوُه ْم َيْس َتِعيُبوَن ِ}ِ ْم لِيُ ْلِجئُ وُهْم ِيىَل ااِلْس ِتَعااَبِة ِ}ِ  ْم والتمس ِم ا ا ه م زَاَ  اجلِْنُّ اإْلِ
ْنِسإُّ ِيابَ  د قَاَل: "َأُعواُب ِبَسيِِّد َهَبا اْلَواِ ي ِمْن ُسَفَهاِء قَ ْوِمِه". عليِهد َفَكاَن اإْلِ ٍَ  ا نَ َ َل ِبَواٍ  ُُمَوِّ

ْرِك َوالطُّْغَيانِ  ُْم ظَنُّوا...{ اآلية. َأْي: فَ َلمَّا َأْنَكُروا اْلبَ ْعَث َأْقَدُموا َعَلى الشِّ  . انتهى.قال هللا تعاىل: }َوَأَّنَّ
 َماَء{ }َوَأَّنَّ َلَمْسَنا السَّ 

 هللا املِت:ان، هللا املِت:انالشيخ: 
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 )فتُح الباري(
القار:: بسِم هللِاد واحلمُد ِمد وصلَّى هللاُ وسلََّم وَبرَك على نبيِّنا ِمٍَّدد وعل ى آلِ ِه وص حِبِه أمجع نَيد ق اَل 

 ٍِ ق  اَل : " يف اجملل  د الراب  عيف اتابِ  ِه: "ف  تِح الب  اري يف ْ  رِ  ص  حيِح البخ  اريِّ  -رمحَ  ُه هللاُ تع  اىل-اب  ُن رج  
 ُوُجوِب َصاَلِة اجلََماَعِة. ََببُ : رمَحُه هللاُ تعاىلالبخاريُّ 

َفَقةا َ ْ يُِطْعَها. َْ  َوقَاَل احَلَسُن: ِيْن َمنَ َعْتُه ُأمُُّه َعِن الِعَشاِء يف مَجَاَعٍة 
َف  رِ اا فَ َق  ْد َمْقُص  وُ  اْلُبَخ  اِريِّ ِ}َ  َبا اْلبَ  اِب: َأنَّ اجْلََماَع  َة َواجِ  بَ  ةن لِلصَّ  اَلِةد َوَم  ْن تَ رََاَه  ا ِلغَ  رْيِ ُع  ْبٍرد َوَص  لَّى ُمن ْ

َسُند َوَما َحَكاُه اْلُبَخاِريُّ َعْنُه َيُدلُّ َعَلى ُهُم: احلَْ  اَبِلَم.  تَ َرَك َواِجبااد َوَهَبا قَ ْوُل َاِِرٍي ِمَن السََّلِفد ِمن ْ
َس   ِن التَّْص   رِيحُ   بِتَ ْعِلي   ِل اَبلِ   َم اَِنَّ اجْلََماَع   َة َفرِيَن   ةند فَ    َرَوى ِيبْ    َراِهيُم احْلَ   ْرِبُّ يف "ِاتَ   اِب َوقَ   ْد رُِوَي َع   ِن احلَْ
َس  ُن َع  ِن الرَُّج  ِل  -ُه  َو: اْلَق  َوارِيِريُّ -الْ  رَبِّ": ثنَ  ا ُعبَ ْي  ُد امَِّ بْ  ُن ُعَم  َر  د ثنَ  ا ِهَش  ا ند قَ  اَل: ُس  ِئَل احلَْ ثنَ  ا ُمْعَتِم  رن

َه  اُه َأْن ُيَص  لَِّإ اْلِعَش  اَء يف مَجَاَع  َتَُْم  ُرُه ُأمُّ   : تَ ن ْ َُ ٍة؟ ُه َأْن يُ ْفِط  َر َتَطوُّعا  ا؟ قَ  اَل: يُ ْفِط  ُرد َواَل َقَن  اَء َعِلي  ِهد قُ ْل  
 قَاَل: لَْيَو َىَا اَبِلَم؛ َهِبِه َفرِيَنةن. 

لَ  ِة اْلَمِط ريَِة اْلُمْيِلَم ِة َع ِن الصَّ اَلِة يف مَجَاَع ٍةد قَ اَل: َوَرَوى ِبِِْسَناِ ِه َع ْن َعطَ اٍء يف الرَُّج ِل َ ِْبُس ُه ُأمُّ ُه يف اللَّي ْ
 َأِطْعَها. 

َس  َن َأفْ  َا ِبَع  َدِ  طَاَع  ِة اأْلُ ِّ يف تَ   ْرِك اجْلََماَع  ِة يف  َ  رْيِ  َس  ُن؛ فَ  ِ نَّ احلَْ َ  اِلُف ِفي  ِه احلَْ َُ َح  اِل اْلُع  ْبِرد  َوَه  َبا اَل 
َن لِْلَحَس  ِن يف َوَعطَ  اءن َأفْ  َا ِبطَاَعِتَه  ا يف   تَ   ْرِك اجْلََماَع  ِة يف َح  اِل اْلُع  ْبِر اْلُمبِ  يِح لِ  َِِّْك اجْلََماَع  ِةد َوَعطَ  اءن ُمَواِف  
 اْلَقْوِل ِبُوُجوِب اجْلََماَعِة. 

: َعطَ  اُء بْ  ُن َأِب رَََب ٍ  بَ  ٍلد قَ  اَل ابْ  ُن اْلُمْن  ِبِر: َوِكَّ  ْن َا  اَن يَ   َرى َأنَّ ُحُن  وَر اجْلََماَع  اِت فَ   ْرضن د َوَأمْحَ  ُد بْ  ُن َحن ْ
 َوَأبُو ثَ ْوٍر. 

ُب ِلَمْن َقَدَر َعَلى َصاَلِة اجْلََماَعِة يف تَ ْرِك ِيتْ َياَِّنَاد ِيالَّ ِمْن ُعبْ  : اَل ُأرَ ِّ  ٍر. قَاَل: َوقَاَل الشَّاِفِعإُّ
َها ِيالَّ ُمنَ  َن َمْعُلو ن نَِفاقُُه. َوقَاَل اْبُن َمْسُعوٍ : َلَقْد رََأيْ تُ َنا َوَما يَ َتَخلَُّف َعن ْ  اِف

ُْم قَاُلوا: َمْن َسَِ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َأَّنَّ ِْ َورُوِّيَنا َعْن َ رْيِ َواِحٍد ِمْن َأْصَحاِب َرُسوِل امَِّ َصلَّى امَّ َع النِّ َداَء مَّ َ ْ جُِ 
ُهُم: اْبُن َمْسُعوٍ د َوَأبُو ُموَسىد َوَقْد  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم. انْ تَ َهى. َفاَل َصاَلَة َلُهد ِمن ْ  رُِوَي َعِن النَِّبِّ َصلَّى امَّ

 َوقَاَل ِيْسَحاُق ْبُن رَاَهَوْيِه: َصاَلُة اجْلََماَعِة َفرِيَنةن. 
َماُ  َأمْحَُد يف َصاَلِة اجْلََماَعِة: ِهَإ َفرِيَنةن.   َوقَاَل اإْلِ
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َِ اْلَمَس  اِجُدد َوقَ  اَل يف ِرَوايَ  ٍة َعْن  ُه: َأْ َش  ى َأْن َتُك   َه  ا لَتَ َعطَّلَ   َِ النَّ  اُس َجِْلُس  وَن َعن ْ وَن َفرِيَن  ةاد َولَ  ْو اَبَه  
ِْ َفاَل َصاَلَة َلُه.  َع النَِّداَء فَ َلْم جُِ د َواْبِن َعبَّاٍسد َواْبِن َمْسُعوٍ : َمْن َسَِ  يُ ْرَوى َعْن َعِلإٍّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َلَكَفْرتُْ -َأْيناا-َوقَاَل  َْدُّ َما ِفيَها قَ ْوُل اْبِن َمْسُعوٍ : َلْو تَ رَْاُتْم ُسنََّة نَِبيُِّكْم َصلَّى امَّ  . : َأ
 بْ  ِن َمْس  ُعوٍ د َوقَ   ْوُل ابْ  ِن َمْس  ُعوٍ  قَ  ْد َ رََّج  ُه ُمْس  ِلمن يف "َص  ِحيِحِه" ِم  ْن ِرَوايَ  ِة َأِب اأْلَْح  َوِ د َع  ْن َعْب  ِد امَِّ 

د ِيْن َا اَن  ِن َن قَ ْد ُعِل َم نَِفاقُ ُهد َأْو َم رِي ُِ لََيْمِش إ قَاَل: َلَقْد رََأيْ تُ َنا َوَما يَ َتَخلَُّف َعِن الصَّاَلِة ِيالَّ ُمنَ اِف اْلَم رِي
 َعَلْي ِه َوَس لََّم َعلََّمنَ ا ُس َنَن اْىُ َدىد َوِينَّ ِم ْن َبنْيَ الرَُّجَلنْيِ َح اَّ أَِْيَ الصَّ اَلَةد َوقَ اَل: ِينَّ َرُس وَل امَِّ َص لَّى امَُّ 

 ُسَنِن اْىَُدى الصَّاَلَة يف اْلَمْسِجِد الَِّبي يُ َؤابَُّن ِفيِه. 
ا ُمْس  ِلماا فَ ْلُيَح   -َأْينا  ا-َويف ِرَوايَ  ٍة ِلُمْس  ِلٍم  َ  َ  دا اِفْظ َعلَ  ى َع  ِن ابْ  ِن َمْس  ُعوٍ د قَ  اَل: َم  ْن َس  رَُّه َأْن يَ ْلَق  ى امَّ

ُنَّ ِمْن ُس َننِ  َِ لَِنِبيُِّكْم ُسَنَن اْىَُدىد َوِيَّنَّ َر َْ  َ  اْىُ َدىد َولَ ْو َأنَُّك ْم َهُؤاَلِء الصََّلَواِت َحْيُث يُ َناَ ى ِ}ِنَّد فَِ نَّ امَّ
ُتْم يف بُ ُيوِتُكْم َاَما ُيَصلِّإ َهَبا اْلُمَتَخلُِّف يف بَ ْيِتِه َلََِّْاُتْم   ُسنََّة نَِبيُِّكْمد َوَلْو تَ رَْاُتْم ُسنََّة نَِبيُِّكْم َلَنَلْلُتْم. َصلَّي ْ

 َوَ رََّجُه َأبُو َ اُوَ  بَِنْحِوِهد َوِعْنَدُه: "َوَلْو تَ رَْاُتْم ُسنََّة نَِبيُِّكْم َلَكَفْرُتْ". 
ِْمِبيُّ ِمْن َحِديِث ُُمَاِهٍدد َعِن اْبِن َعبَّ اٍسد َأنَّ هُ  ُس ِئَل َع ْن رَُج ٍل َيُص وُ  الن ََّه اَرد َويَ ُق وُ  اللَّْي َلد َواَل  َوَ رََّج الِِّّ

 َيْشَهُد مُجَْعةا َواَل مَجَاَعةا؟ قَاَل: ُهَو يف النَّاِر. 
ِيىَل  }َوقَ   ْد َا   انُوا يُ   ْدَعْونَ َورُِوَي َع  ْن َأِب ِس   َناٍند َع   ْن َس   ِعيِد بْ   ِن ُجبَ   رْيٍد َع   ِن ابْ  ِن َعبَّ   اٍسد يف قَ ْولِ   ِه تَ َع   اىَل: 

.  [43]القلم: السُُّجوِ  َوُهْم َساِلُموَن{ ُِ َْ يف َصاَلِة الرَُّجِل َيْسَمُع اأْلَاَباَن َفاَل جُِي  قَاَل: نَ َ َل
 َورُِوَي َعْن َسِعيِد ْبِن ُجَبرْيٍ ِمْن قَ ْوِلِه. 

د قَ  اَل: اَل َص  اَلةَ  د َع  ْن َأبِي  ِهد َع  ْن َعِل  إٍّ  جِلَ  اِر اْلَمْس  ِجِد ِيالَّ يف اْلَمْس  ِجِدد ِقي  َل: اَي َوَرَوى َأبُ  و َحيَّ  اَن الت َّْيِم  إُّ
َع اأْلَاَباَن.   َأِمرَي اْلُمْؤِمِننَيد َوَمْن َجاُر اْلَمْسِجِد؟ قَاَل: َمْن َسَِ

د َع ْن َس ِعيِد بْ ِن ُجبَ رْيٍد َع ِن ابْ ِن َعبَّ اٍسد قَ اَل: َم ْن َسَِ َع النِّ  ٍَ ْعَبُة َعْن َعِديِّ ْبِن ََثِب ُْ ِْ َوَرَوى  َداَء فَ لَ ْم جُِ 
 َفاَل َصاَلَة َلُه ِيالَّ ِمْن ُعْبٍر. 

ِِ بْ ِن  ُْ ْعَبَةد َع ْن َحِبي  ْس َناِ د َوبَ ْعُن ُهْم قَ اَل: َع ْن  ْعَبَة ِ}َ َبا اإْلِ ُْ د َوَقْد رَفَ َعُه طَاهَِفةن ِمْن َأْصَحاِب  ٍَ َأِب ََثبِ 
 َعْن َسِعيٍدد َعِن اْبِن َعبَّاٍس َمْرُفوعاا. 

ْسَناِ  اأْلَوَِّل َمْرُفوعاا اْبُن َماَجْه َواْبُن ِحبَّاَن يف "َصِحيِحِه" َواحْلَاِاُم َوَصحََّحُه. َوَقْد  َ   رََّجُه َِبإْلِ
َماِ  َأمْحََد َوَ رْيِِه.   َوَلِكنَّ َوقْ َفُه ُهَو الصَِّحيُح ِعْنَد اإْلِ

د ِبِه. ِمْن ِرَوايَِة  -َأْيناا-َوَ رََّجُه َأبُو َ اُوَ  َمْرُفوعاا  ٍَ د َعْن َمْغَراَءد َعْن َعِديِّ ْبِن ََثِب  َأِب َجَناٍب اْلَكْلِبِّ
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د َوَقِد اْ ُتِلَف َعِليِه   يف رَْفِعِه َوَوْقِفِه.  -َأْيناا-َوَأبُو َجَناٍبد لَْيَو َِبْلَقِويِّ
د َع  ْن َأِب بُ   ْرَ َةد َع   ُ َعَلْي  ِه َوَرَوى َأبُ  و َبْك  ِر بْ  ُن َعيَّ  اٍ د َع  ْن َأِب ُحَص  نْيٍ ْن َأِب ُموَس  ىد َع  ِن النَّ  ِبِّ َص  لَّى امَّ

ِْ َفاَل َصاَلَة َلُه(.َوَسلََّمد قَاَل:  َع النَِّداَء فَاِر اا َصِحيحاا فَ َلْم جُِ  َ رََّجُه احْلَاِاُمد َوَصحََّحُه.  )َمْن َسَِ
 ْقِفِه. َوَقِد اْ ُتِلَف َعَلى َأِب َبْكِر ْبِن َعيَّاٍ  يف رَْفِعِه َووَ 
د َمْرُفوعاا.   َوَرَواُه قَ ْيُو ْبُن الرَّبِيِعد َعْن َأِب ُحَصنْيٍ

 َوَرَواُه ِمْسَعرن َوَ رْيُُه َعْن َأِب ُحَصنْيٍ َمْوُقوفاا. 
َهِقإُّ َوَ رْيُُه.  َُ َأَصحُّد قَاَلُه اْلبَ ي ْ  َواْلَمْوُقو
َِ ِيىَل َأنَّ اجْلََماَع  َة لِلصَّ  اَلِة َم   د َواْلُفَن  ْيُل بْ  ُن ِعيَ  اٍضد َوِكَّ ْن اَبَه   د َوالِ َّ  ْوِريُّ َع َع  َدِ  اْلُع ْبِر َواِجبَ  ةن: اأْلَْوزَاِع  إُّ

ُهُم: اْبُن ُ َ مْيََةد َواْبُن اْلُمْنِبِر.   َوِيْسَحاُقد َوَ اُوُ د َوَعامَُّة فُ َقَهاِء احْلَِديِثد ِمن ْ
َم اُ  َوَأْاَِ ُرُهْم َعَلى َأنَُّه َلْو تَ َرَك اجْلََماَعَة ِلغَ  َعاَ ُةد َونَ بَّ َعِلي ِه اإْلِ ُِ َعِليِه اإْلِ َفرِ اا َأنَُّه اَل جَِ رْيِ ُعْبٍر َوَصلَّى ُمن ْ

 َأمْحَُد. 
َس نِ  ُهْم: َأبُ و احلَْ َعاَ ُةد َوَوافَ َقُه طَاهَِفةن ِم ْن َأْص َحابَِناد ِم ن ْ ُِ َعَلْيِه اإْلِ د وَ َوُحِكَإ َعْن َ اُوَ  َأنَُّه جَِ ابْ ُن  التَِّميِم إُّ

 َعِقيٍلد َوَ رْيُُُهَا. 
َل: َوقَ   اَل َح   ْربن اْلَكْرَم   اِلُّ: ُس   ِئَل ِيْس   َحاُق َع   ْن قَ ْولِ   ِه: اَل َص   اَلَة جِلَ   اِر اْلَمْس   ِجِد ِيالَّ يف اْلَمْس   ِجِد؟ فَ َق   ا

: َأنَُّه اَل َصاَلَة لَ   ُه. الصَِّحيُح َأنَُّه اَل َفْنَل َواَل َأْجَر َواَل َأْمَن َعِليِه. يَ ْعَِ
ُ َعَلْي  ِه َوَس  لََّمد َوقَ  ْوِل النَّ   ُ َعَلْي  ِه َوقَ ْد ابََا  ْرََّن َح  ِديَث ابْ ِن ُأ ِّ َمْكتُ  وٍ  يف اْس  ِتْئَبانِِه النَّ  ِبَّ َص لَّى امَّ ِبِّ َص  لَّى امَّ

.  )اَل َأِجُد َلَم رُْ َصةا(َوَسلََّم:  ََ  ِفيَما َسَب
 ُجوِب ُحُنوِر اجْلََماَعِة. َوَهَبا ِكَّا ُيْسَتَدلُّ ِبِه َعَلى وُ 

َفرِ اا َمَع اْلُقْدرَةِ  ٍَ َما َيُدلُّ َعَلى الرُّْ َصِة يف الصَّاَلِة ُمن ْ  َعَلى اجْلََماَعِة.  َوَقْد رُِوَي َعْن ُحَبيْ َفَة َوزَْيِد ْبِن ََثِب
 َدةند اَل أََْمُ ِبَِِّْاَها. َوُحِكَإ َعْن َأِب َحِنيَفَة َوَماِلٍم َأنَّ ُحُنوَر اجْلََماَعِة ُسنَّةن ُمؤَاَّ 

ُهْم َمْن َحَكى َعْن ُه ِرَوايَ ةا َاَق ْوِل َمالِ ٍم َوَأِب  َحِنيَف َةد َويف َوأِلَْصَحاِب الشَّاِفِعإِّ َوْجَهاِند َأَحُدُُهَا َاَبِلَمد َوِمن ْ
ُ َأْعَلُم.  . َوامَّ  ِصحَِّتَها َعْنُه َنَيرن

َُِقِِّق إ َأْص َحابَِنا َأْن َيُك وَن َع ْن َأمْحَ َد ِرَوايَ ةن اَِنَّ ُحُن وَر اْلَمَس اِجِد لِْلَجَماَع ِة ُس نَّ َوِىََبا   ُِ ةند َوَأنَّ ُه َأْنَكُر بَ ْع 
َمَس   اِجِد َع   ِن َجُ   وُز ِلُك   لِّ َأَح   ٍد َأْن يَ َتَخلَّ   َف َع   ِن اْلَمْس   ِجِد َوُيَص   لَِّإ يف بَ ْيتِ   ِه؛ ِلَم   ا يف اَبلِ   َم ِم   ْن تَ ْعِطي   ِل الْ 

ْساَلِ .  َعاهِِر اإْلِ َْ  اجْلََماَعاِتد َوِهَإ ِمْن َأْعَيِم 
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َِ َويَ ْل  َ ُ  ِم  ْن َه  َبا؛ َأْن اَل َيِص  حَّ َع  ْن َأمْحَ  َد ِرَوايَ  ةن اَِنَّ اجْلََماَع  َة لِلصَّ  اَلِة ِم  ْن َأْص  ِلَها ُس  نَّةن  َ  رْيُ   َواِجبَ  ٍة ِبَطرِي  
قَاَمِة اجْلََماَعِة اْلَقْوُل ِبُوُجوِب َأْصِل اجْلََماَعِةد ِم ْن اأْلَْوىَلد فَِ نَُّه يَ ْلَ ُ  مِ  َن اْلَقْوِل ِبُوُجوِب ُحُنوِر اْلَمْسِجِد إلِِ

ُ َأْعَلُم.   َ رْيِ َعْكٍو. َوامَّ
َِ َعلَ  ى َأنَّ  ُه اَل َجُ  وُز َأْن ُجَْتَم  َع َعلَ  ى تَ ْعِطي  ِل اْلمَ  مْجَ  ا َس  اِجِد ُالَِّه  ا ِم  َن اجْلََماَع  اِتد َوَحَك  ى ابْ  ُن َعْب  ِد الْ  رَبِّ اإْلِ

 َوِبَبِلَم رََجَح قَ ْوُل َمْن قَاَل: ِينَّ اجْلََماَعَة فَ ْرُض ِاَفايٍَة.
 قَاَل البخاري

لللنَة  :للللُم أن صلللالَة اجلماعلللة فلللرا  كملللا   ِلللد ِث األعملللل وكملللا   الش   يخ:  ِا هللا املِلللت:ان، َ لللن علللدإلََّر ال
 عن شهوِف اجلماعة، وِ ن ذلك أثُر اإن  ِ:وف فولو عركُتم  سنَة وليِّكم لولللُتمف ِد ِث اهلما إتحر ِق املتخلِّ يَ 

، والقوُل سالا ُسلنَُّة  :لأ التخلالُف -عليَ الصالة والِالم–فصالة اجلماعة ِ ن سنِن اهلدى اليت سنها الرسول 
َِ الصحاإُة و ا َا  عن ال ِ لن  –صلل هللا عليلَ وسللم–ن} عنها، ل شكَّ أن هذا ل  تناسُب     ا كان علي

 ع:ظيم ش ِن صالِة اجلماعة.
ودللا أ ولللا سفلَّللة ِ للن القلللرآن كقولللَ ع:للاىلخ  [ 43]اللقلللرةخ}َوار َكُ:لللوا َ للَ  الللرَّاِكِ:َيق وقللد اسللتدل ال:لملللا  علللل َو

وُدُللللا   ا للللوفِ  للللَت هَلُللللُم الصَّللللاَلَة فَلل للللتَلُقم   َ  وكللللذلك َو ُهم  َ َ:للللَك َول َي  ُهللللُذوا }َوِإَذا ُكن للللَت فِلللليِهم  فَ ََقم  ا َِ للللة  ِ للللنل 
لللِلَحتَلُهم ..ق  لللَب علللليهم صلللالَة اجلماعلللة   ِلللاِل ا لللوِف مملللا  لللدلا عللللل  [102]النِللا خَأس  إىل آهلللِر ا  لللة، ف َو

 أتكاِدها عليهم   ِاِل األ ِن إ ر ِق األوىل.
ا عا  ُْ صالِة اجلماعة وأاَّ َِ إكلذا ومما   كُِّد ذلك األِاف ُث اليت فيها فو ِْ   إيِتَ و  سوِق ُد علل صالِة الَر

  ْ ٌُ   هللذا إل ،للروم  و اهللد    ا للري، فولل للة، ول  ُ للرِّ وكللذا، إِللل:ة  وعشللر َن ِ،لل:ً ا، أو يللج  وعشللر َن فَر
. ة مث ل  ُلا}! هذا ع ر ط ، ع ر ط    رِإ ح  عظيم   عظيم ، يج  وعشر ن فَر
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 )التبصرة(
القار:: بسِم هللِا الرَّمحِن الرَّحيِمد احلمُد ِم ربِّ العاملنَيد وصلَّى هللاُ وسلََّم وَبرَك على نبيِّن ا ِمَّ ٍدد وعل ى 

ريازي د آِلِه وصحِبِه أمجعنَي. أمَّا بعدُ  يف "التبصرُة يف أص وِل ال دِّين"  -رمحه هللا تعاىل–قاَل أبو الفرِج الشِّ
 قاَل رمَحُه هللا:

َُ وأمَّ  د واتب  َِ ات اَبا ا ِمْن حيُث اللُّغِة فهو أنَّ مجيَع أهِل اللُّغِة َسوَّْوا بنَي الكتابِة واملكتوِب فيقولوَن: "ات
َِ طالقاا يىل زوجِتِه: "د فهو على َحدٍّ سواٍءد قاَل الشاعُر وقد ات  مكتوَبا

ُل رجعةا ِمَِّ وفيها ََ الِغَراءُ   تُ َؤمِّ  اتابن مُِل ما َلِص
د ق اَل هللاُ ع  َّ وج  لَّ:يري ُد بِ  د فس  مَّى املكت وَب ات  اَبا [ 2]ال م  ر:}ِيَّنَّ َأنْ َ ْلنَ ا ِيلَْي  َم اْلِكتَ اَب{  ه طالقا  ا مكت وَبا

 يريُد ِبه املكتوَب. 
ُِ أْن  د فيج  د وقَ ْت لن وقات لن ومقت ولن واحتجَّ املخاِلُف اْن قاَل: العرُب تقوُل: "َض ْربن وض اربن ومن روبن

ِن واتا .يُقاَل: اات  بةن ومكتوبن
َُ َبلقياِس.  واجلواُب: هو أْن نقوَل: ينَّ هبا هو يثباُت لغٍة بقياٍسد واللُّغُة ال تَُِب

د وا لُّ مفع وٍل  ََّ أنَّ املكتوَب مفعولن د فقْد أثب ِن ومكتوبن : اتابةن واات ََ وجوابن آ ُر: وهو أنََّم يابا قل
 عندَك ُملوقن.

د حص   َل لن   ا الف   رُق ب   نَي الن   رِب والن   ارِب وج   وابن آ    ُر: وه   و أَّنَّ يابا قلن   ا: َض   ْرَبا   وض   ارَبا ومن   روَبا
د ف نَّ ه   ُيص ِل الف رُق ب نَي الق راءِة  ِن واتابةن ومكت وبن : قار:ن وقراءةن ومقروءند واات ََ واملنروِبد ويابا قل

تَ   َرى أنَّ  واملق  روِءد والكتاب  ِة واملكت  وِبد ام  ا ُيص  ُل لن  ا الف  رُق ب  نَي النَّ  ْرِب والن  ارِب واملن  روِبد أاَل 
د فل  يَو عن  دَّن ابل  َم الكتاب  ةد وي َّ  ا الكتاب  ُة  ِِ ويج  راُء قلِم  ِه يف ال  رَّقِّ الكتاب  َة ِه  إ  ري  ُم قل  ِم ي  ِد الكات  

َُ هإ املكتوُب. د واحلرو َُ  عندَّن هإ احلرو
د فه با يْ ارةن يىل أنَّ ا ال َ  َِ د واملكت وُب ه و املفه وُ  َبحل رو َُ  هللِا تع اىل ويْن قاَل: ينَّ الكتاب َة ِه َإ احل رو

َ  وأبطْلَناُه. َنا َعن هبا فيما تقدَّ  معَنا قاهمن يف نفِسِهد وقد أجب ْ
واحتجَّ املخ اِلُف أينا ا اْن ق اَل: م ا تقول وَن: يابا اتب ُتُم الق رآَن ب  ِحرٍب و ٍو؟ فيك وُن ب  عِمُكم ق ْد ت نجََّو 

ينَه ال يتنجَُّود فيك وُن ق ْد  فع ُتم املش اهَد القرآُن ضرورَة اوِن ال َمكتوِب عندَُام هو القرآُند ويْن قلُتْم: 
. ََ  وأنكرُتُ احلقاه
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واجل واُب: ه  و أَّنَّ نق  وُل: م ا ابا  روُه جه  لن ِم  ن قاهِل ِهد وا  ال ن فاس  دن َعل  ى األص وِل الِّه  اد وابل  َم ألنَّ عن  َد 
د والَعَرُض   ال يقوُ  بعرٍض مِِلِه.ُُماِلِفَنا وعنَد مجيِع املتكلِّمنَي أنَّ الكتابَة َعَرضن والتنجيُو َعَرضن

وأمَّا على أصولِنا فقْد بينَّا أنَّ القرآَن ليَو جبسٍم وال َعَرٍضد فال يتعدَّى يلي ِه التنج يُو؛ ألنَّ التنج يَو ال 
َُ واألصواُت فال يتعدَّى التنجيُو يليها   يتعدَّى يال يىل األجساِ د والقرآُن عندَّن هو احلرو

ابلنجاسللِة ومبللافة   ِللة  ِ للن أعظللم املنكللرا ، إللْ  كللوُن ُك للرًا؛ ألوَّللَ  ا للة     للا  ت:للدَّى لكللن كتاإتُللَ الش  يخ: 
ِم! القللرآن، ل وقلللولخ  تللنجَُّج القللرآن، لكلللن   ذلللك ا تهلللان   ال تهللاِن للقللرآِن، ُ كتَلللُب ابللللوِل! ُ كتَللب ابللللدَّ

ُف اللنَِّجج  لج     كاوِلَ    :دوِلَ أو للقرآن، واحلروف اليت ُكِتَلت  ابلنجاسِة ه  فيها  افَُّة النَّجاسة، الللِمدا
َِ ول  للن هلِ للَ، لكللن هللذا ال :للْ،  ُْ ِ للن إللي  د لل َِ اللا لل فيمللا ُكتِللَب فيللَ، وإن كللان كللالُم هللِا ، للول  ل ُعيلل
َُ؛ لَِمل وه، املصلحُف إالا ع:ظيُمل ا  تومَُّن  ا  تومَُّن ِ ن ال تهان للقرآن، فالش ُ  ال:ظيم  ُلَ:ظَُّم ِ ن مجي  الَو

؛ ع:ظيًما لكالِم هللا. َِ    كان   ج  َِ أو إبلقاِ  ِ  علي َُ ابلٌو  ُكِتَب فيَ ِ ن كالم هللا، فال روُ  ا تهاُو
 ُْ و،اولللُة امل لِّللِف التِللو َة إللي الكتاإللِة واملكتللوِ  كمللا عقللدَّم    ِلل لِة القللرا ِة واملقللروِ ، فللالقرا ُة والكتاإللُة ِف:لل

لوَف أرإ:لُة أوللوا خ الكاعلِب، واملكتلوُ  هلو  للا وَلل لوُف الرَسل  كمللا عقلدَّم أنَّ الَو َتَج علن ذللك، هللو الكلالُم..، الَو
للوُف الِ:لمللّ  وهللو  للا  كللوُن    ُْ ابلللتالوِة، والَو للوُف اللَّ ظلل ا وهللو  للا لصلل للوُف الرَسللّ  وهللو املكتللوُ ، والَو الَو

للّ    املصللحف، للوُف الرََّس  للوفاِ خ الَو ْا هللذه الَو للوُف  الصالدور، فللقللرآِن كلل للوُف ال:لملل    الصللدوِر، والَو والَو
َ َملللا عصلللرََّف،  قلللروً ا و كتلللواًب  ِّْ هلللذه األِلللواِل هلللو كلللالُم هللِا، َكيل  لللَنِة القلللارِ ي، وهلللو   كللل َِ اللَّ ظللل  عللللل أَل 

ًا.  و، َو
 

 لةن َلهُ القار:: وجوابن آ ر: وهو أَّنَّ نقوُل: انَّ احِلرْبَ آلةن للقرآِن اما أنَّ أفواَهَنا وألسنِتَنا آ
 صحيحالشيخ: 

ُِ واسَة القرآِن ل َِما ابارَّنُهد فكبلَم واس ُة  القار:: ومعلو ن َبلنرورِة أنَّ واسَة أفواِهنا وألسنِتنا ال توج
ُِ واسَة القرآِن.  احِلرْبِ ال ُتوِج

 وجوابن آ ر
ُب ا تهاَن الشيخ:  َِ.لكن عُوَِ   القرآِن، ا تهاُن القرآِن املنا  لت:ظيِم
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د وال  دليُل عل  ى ص  حِة ه  با ه  و أنَّ  َ  الا وَِسا  ا و  ون َِ الق  ار:: وج  وابن آ   ُر: وه  و أنَّ  ُه ل  يَو ا  لُّ م  ا القَ  ى 
 ُِّ َِ  روِ}ا على النَّجاساِت  رُي متعد ٍة ومنحصرٍةد وا بلَم ال ريُح ُّ  الشمَو تطلُع ِمن مطلِعها يىل وق

ُِ وقوِعهما على النَّجاسِة تنجُِّسهماعلى الن  جاساِت ِمن  رِي حصٍرد وِمن املعلوِ  أنَّ ابلَم ال يوج
للللب، و :لللللوم  أنَّ الش    يخ:  للللُب وقوُعهمللللا علللللل النَّجاسللللِة، ل  َو ك وَّللللَ   ]هنللللاك[ رََكاكللللة   ال:لللللارة، ل  ُوَِ

ُب عَنجاِِهما  وقوَعهما علل النجاسِة ل  َُو
َِ الشموُ القار:: وِمن املعلو ِ  ُِ وقوِعهما على النَّجاسِة تنجُِّسهماد ِياْب لو ااَن   أنَّ ابلَم ال يوج

 اقرأها علل الصحةالشيخ: 
َِ الشمُو والريُح وسا ا  ُِ تنجُِّسهماد ِياْب لو ااَن القار:: وِمن املعلوِ  أنَّ وقوِعهما على النَّجاسِة ال يوج

 َْ َِ و   ريِِه يابا وقَع   علي  ِه الش  مُو بع  َد وقوِعه  ا عل  ى النجاس  ِة ض  رورَة اونِ  ِه وق  ع لت  نجُِّو احلي  واِن الن  اط
عل  ى النَّجاس  ِةد فلمَّ  ا  ْ يُ   ْؤثَر ابل  َم يف تنجُِّس  ها  لَّ ابل  َم عل  ى ع  دِ  واس  ِة الق  رآِن ض  رورَة اونِ  ِه  ْ يقب  ْل 

 التَّنجيوِ 
ا وق:لِت الشلمُج عللل شل    وهللا أاا استدلل   ري..، أقولخ  لري  :قوللة، ع لا هللاُ عنَّلا وعنلَ، إذالشيخ: 

ًِا، النجاسة  ت:لِّقة  ابملو،ِ .   ل رُب عنجاُج ،وِ  الشمِج حبيُث لو وقَ  علل ش    آهر  صري  َِ
؟  القار:: ف ْن قيَل: فتقولوَن انَّ احِلرَب صارا قدمياا بعَد أْن ااَن ِدَثا

د يال أنَّ ه واجلواُب: هو أَّنَّ نقوُل: ينَّ القرآَن عندَّن ليَو هو احلِ رْبُ  َُ  ح ا يل ُمنَ ا م ا ابا رَت وي َّ ا ه و احل ر
َِ يال ِبه   ال سبيَل يىل رؤيِة احلرو

 ابحلهللا الشيخ: 
ِِ االِ  هللِا تع اىل يال أْن يق وَ  آبل ٍة  َُ يال آبلٍة مرهيٍة اما أنَّه ال سبيَل لنا يىل َسا القار:: ألنَّه ال تقوُ  احلرو

ا ه و َّنطقٍة مَِل اللِّساِن؛ ألنَّه  ََ }با أنَّ احلرَب ليَو هو القرآُن وي َّ صفةند والصفاُت ال تقوُ  انفِسها فِب
 آلةن ِمن آالتِِه اَما اباْرَّن.

واح  تجَّ أينا  ا اْن ق  اَل: ل  و حل  َف ح  الفن عل  ى أنَّ  ه ال يق  رأُ الق  رآَن بق  راءِة أِب عم  رٍود مَّ ينَّ  ه ق  رأُه بق  راءِة 
ال يق  رأُ بق  راءِة الكس  اهإِّ أو بق  راءِة أِب عم  رٍو فق  رَأ مق  روَء الكس  اهإِّ   الكس  اهإِّ َحنَ  َثد ول  و حل  َف أنَّ  ه 

 ُينْثد فدلَّ ابلَم على الفرِق بنَي القراءِة واملقروِء.
: أو  واجل  واُب: ه  و أنَّ  ه ال ف  رَق ب  نَي املوض  عني مجيعا  ا يف أنَّ  ه ُين  ْثد وس  واءن ق  اَل: ال يق  رأُ ق  راءَة الكس  اهإِّ

َُ لغ َة "مقروَءُه"د ومعَن قولِ  د معناُه أل ال أقرأُ َبللغِة اليت تواف   املخاِلِف يف قوِلِه: ال أقرأُ بقراءِة الكساهإِّ
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؛ ألنَّ القرآَن ن َل ِمن سبعِة أب واٍب عل ى س بعٍة لغ اٍت؛ ليك وَن ابل َم حج ةا لبط وِن الع رِب الِّه اد  الكساهإِّ
بلغِة قريٍشد ف ابا قرَأ بغريِها  ْ ُين ْثد ويابا ق رَأ  ويكوُن حجةا عليِهمد فيكوُن معَن قوِل املخالِف: ال أقرُأهُ 
 }ا حنَثد فَمَّا أْن تكوَن القراءُة للكساهإِّ أو لغريِِه َفاَل.

نِللَث، ولللو قللرأَ إل للِة الش  يخ:  َِ ل فللرَ  إللي الصللورعي، َ للن ِلللَف أل  قللرأ القللرآن إل للِة قللر ا  فنوللَ إذا قللرأَ دللا 
، وهكللذا   قللرا  ِة محللاة والِكِللا  ، وللا ووعللاِن ِ للن أوللواِ  الِقللرا ة، فَمللن  ِلللَف ألَّ  قللرأ إقللرا ة  للريهم َي َل نَللث 

 الِكِا  ، َي لنث  إذا قرأَ إقرا ِة محاة، اوتهل؟
 ل،  واصْ أِِن هللا إليكالقار:: 
َ؟الشيخ:   ل،   هذا الَو
 سم؟القار:: 
َُ علل قرا ِة محا الشيخ:   ة والِكِا  ؟اوتهل   هذا املو، ، اوتهل ع:ليُق
 إع و:م، اوتهل أِِن هللا إليكالقار:: 
  يب، ُِِلكَ الشيخ: 
ِْ ووتجلللاوُ   -أِِللن هللا إلللليكم-هللْ علللرون الق  ار::  ِِ املِللل لِة   ال صلل أنَّ   ال صللوِل القاف للة وكت للل  إللرأ

 اِتجاَاِ  املخال ي والرفِّ عليها؟
 عند املصنف  :أ؟الشيخ: 
 عند املصنف و:م،  :أالقار:: 

  َدًل  ا هولشيخ: ا
  ا هو مبتيالقار:: 
ف  فيملا الشيخ:  ْن  نهملا  لرُي ُ ِلدَّ ْن ِ لن الللُم:ِلا والللُمِتِدل كل  ا هو مب صَّْ ول هو مبن قلّ  كملا  قلال، كل

َِت  سليمًة ول َيدًة، متافع    و،ِ  القرآن؟  ذكر، األفلَُّة والستدللُ  والرفوُف كلاها  :أ لي
 سم؟القار:: 
 عوسَّ   ...؟ ابق  كالم عن القرآن؟الشيخ: 
َْ إع، ال صلْ الللذع إ:للَده   الق  ار::  َِ املعج  ِم الُّه  ا    رُي ُملوق  ٍة َايَ َفَم  ا تص  رَّف سلللمك –، مث إ:للده ح  رو

ْ   -هللا ُْ الذع  ليَ فص  وأنَّ الَّ اتاٍب أن َلُه هللاُ على نبٍّ ِمن أنبياهِه فهو  رُي ُملوقٍ ال ص
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  لن   لن، هلذا   لن هلذا وقلرأُُه، شليُم اشسلالِم عكلَّلم علن  ِل لِة احللروِف قدخملة وال ]أم[  لوقللة وال الش يخ: 
 ؟ ري  لوقة
 فصلن يف االسِم للُمسمَّى أو صفةن للُمسمَّى والذع إ:ده القار:: 
  اش  ك وَ ل سِ، وِمُ:ها، وِمُ  كالُ َ فيهاالشيخ: 
 لكن وتجاوُ  اِتجاَاِ  املخال ي والرّف عليها، ووكت   إللالقار:: 
 إرأع امل لف؟الشيخ: 
َِ   أوِل ال صْالقار::   وكت   إكالِ 
 خ عقر رُه هو؟الشيخ

َْ إىل اِتجاَا  املخال ي و ناقشتهاعقر رُُه هو لي ]إىل القار::   أن[  ص
 ا} عشوف ]الذع عراه[  اش الشيخ: 
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 )التوضيح والبيان لشجرة اإلميان(
القار:: احلمُد ِم ربِّ العاملنَيد والصالة والسال  على أَْر األنبياء واملرسلني نبيِّنا ِمَّ ٍدد علي ه وعل ى 

يف اتابِ ه "التوض يُح  -رمح ه هللا تع اىل–عب ُد ال رمحِن السَّ عدي  ق اَل الش يخُ آِلِه أفنل ص الة وأت تس ليم. 
 والبياُن لشجرِة اإلمياِن":

 . َِ وقْد يَ ْعِط ُف هللاُ تع اىل عل ى اإلمي اِن األعم اَل الص احلَة أو التق وى أو الصَّ رب؛ للحاج ِة يىل اِبْا ِر املعط و
. فَكْم يف القرآِن ِمن قولِ ِه: لَِئالَّ يينَّ اليانُّ أنَّ اإلمياَن ُيكتَفى فيِه ِاا يف ال ِِ }ِينَّ الَّ ِبيَن آَمنُ وا َوَعِملُ وا قل

: مَّ ي  باُر    رباا ع  نهمد واألعم اُل الص  احلاِت: ِم  ن اإلمي  اِند وِم  ن ل  وازِ  اإلمي  اِن. [277]البق  رة: الصَّ احِلَاِت{
َُ }ا اإلمياُند فَمن ا ََّعى أنَّه مؤمنن   وِهَإ اليت يتحقَّ

خماِنف ِ ن ِيُث السِم  شمُلها، وه  ِ ن لوا ِم اشخماِن  :أ إخملاُن القللِب، هل  ِ لن للوا م ه  ِ ن اشالشيخ: "
َُخ ف ن اشخمانف، وف ن لوا مف دذا العتلار، ه  ِ ن اشخمان ِ لن ِيلُث التِلميِة، فلننَّ اسلم  إخماِن القلب، فقوُل

 اشخمان، املقصوُف إخماُن القلب.، وِ ن لوا م )اشخماُن إو   وستوَن ش:لة (اشخمان  شمُلها، 
 

َُ }  ا اإلمي اُند فَم  ن ا ََّع ى أنَّ  ه م ؤمنن  الق ار:: وه  َو  ْ يعم ْل ا  ا أم َر هللاُ بِ  ِه ورس ولُُه ِم  ن -وِه َإ ال  يت يتحقَّ 
 فليَو بصا ٍق يف يميانِِه. -الواجباِتد وِمن ترِك احملرَّماتِ 

َن َعلَ ْيِهْم َواَل ُه ْم َُيَْ نُ وَن ع اىل: اما يق رُن ب ني اإلمي اِن والتق وىد يف مِ ِل قولِ ِه ت }َأاَل ِينَّ َأْولِيَ اَء امَِّ اَل َ  ْو
 [63د 62]يونودالَِّبيَن آَمُنوا وََاانُوا يَ ت َُّقوَن{ 

فباَر اإلمياِن الشَّامِل َلَما يف القلوِب ِمن العقاهِد واإلرا اِت الطيبِةد واألعماِل الص احلِةد وال ي تمُّ للم ؤمِن 
ََ ابل   َم بقولِ   ِه: }وََا   انُوا ابل   َم  ح   اَّ يتَِّق   إ م   ا يس   خُك هللاَ ِم   ن الكف   ِر والفس   وِق والعص   ياِن. وى   با حقَّ   

ميَ  اَن َوزَي َّنَ  ُه يف قُ لُ  وِبُكْم يَ ت َُّق  وَن{. ام  ا وص  َف هللاُ ب  بلَم  ي  اَر  لِق  ِه بقول  ه:  َِ ِيلَ  ْيُكُم اإْلِ َ َحبَّ   }َوَلِك  نَّ امَّ
ُ َعِل  يمن َحِك  يمن{وََا  رََّه ِيلَ  ْيُكُم اْلكُ  ِْ  ُدوَن َفْن  الا ِم  َن امَِّ َونِْعَم  ةا َوامَّ  ْف  َر َواْلُفُس  وَق َواْلِعْص  َياَن ُأولَئِ  َم ُه  ُم الرَّا

 [ 8د7]احلجرات:
َِ اإلمي   اَن للعب   ِدد ويُ يِّنُ  ُه يف قلبِ   ِهد ويبيُق   ُه حالوتَ  ُهد وتنق   اَ  جوارُح   ُه للعم   ِل  فه  بِه أا   رُب ال    ِمَنِن: أْن ُُيبِّ  

ََ ب َِ يلي ِه أص نا َُّ أْن يتفنَّ َل علي ِه } با الفن ِلد  شراهِع اإلسالِ د ويُ بغ احملرَّم اِتد وهللاُ عل يمن ِاَ ْن يس تح
َِ ِبه.  حكيمن يف وضِعِه يف ِلِِّه الاله
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ََ يف الصحيِح  ٌن َم ْن أن ه ص لى هللا علي ه وس لم ق ال:  -رض إ هللا عن ه-ِمن حديِث أنٍو -اما ثب )ثَ اَل
َِّ اْلَم رْ ُانَّ ِفي ِه  َِّ ِيلَْي ِه ِكَّ ا ِس َواُُهَاد َوَأْن ُيُِ  ميَ اِن: َأْن يك وَن هللاُ َوَرُس ولُُه َأَح  َء اَل ُيُِبُّ ُه َوَج َد ِ}ِ نَّ َح اَلَوَة اإْلِ

ََ يف النَّاِر(. د َوَأْن َيْكَرَه َأْن يرجَع َعن  يِنِه َاَما َيْكَرُه َأْن يُ ْقَب  ِيالَّ ِمَِّ
َِ احملبَّ  ِةد ب  ْل ال ب  دَّ أْن تك  وَن ِبَّ  ُة هللِا ف  باَر أص  َل اإلمي   اِن ال  بي ه  و ِب  ُة هللِا ورس  وِلِهد وال َيكتف  إ اطل  

ُِ األنبي اَء والص ديقنيد  َِ ِمد فيح  َِّ ِمد وي بغ د وابا َر تفريَقه ا ان ُي  َمةن على مجيِع احمل ابِّ ورسوِلِه ُمقدَّ
م قاموا احابِّ هللاِ  د وا تصَّهم ِمن ب نِي  لِق ِهد وابا َر  ف َع م ا يناقُن ُه وينافي ِهد والشهداَء والصاحلنَي؛ ألَّنَّ

 وأنَّه َيكرُه أْن يرجَع َعن  يِنِه أعيَم اراهٍةد بقدٍر أعيَم ِمن اراهِة يلقاهِِه يف الناِر.
د يابا وجَدها العبُد َسلَّْتُه َعن احملبوَبِت ال ِِ دنيويَّةد وَعن وأ رَب يف هبا احلديِث أنَّ لإلمياِن حالوةا يف القل

َِّ هللاَ ورس وَلُه ىَ َج ب باِر هللِا طبعا ا  َْ لَ ه احلي اَة الطيب َةد ف  نَّ َم ن أح  ف  نَّ َم ن -األ راِض النفسيَّةد وأوجبَ 
َِّ ْ   يئاا أاِ   َر ِم   ن ابا   رِهِ  َ  متابعتَ   ُه عل   ى ا   لِّ ق   وٍلد وعل   ى يرا ِة  -أح   واجته   َد يف متابع   ِة الرس   وِلد وق   دَّ

ا  اَن ا  بلم فنفُس  ُه مطمئن  ةن مس  تحليةن للطاع  اِتد ق  ِد انش  رَ  ص  دُر ص  احِبها   النف  وِس وأ راِض  هاد َم  ن
}َوِلُك لٍّ َ رََج اتن ِكَّ ا لإلسالِ ؛ فهو على نوٍر ِمن ربِِّهد واِرين ِمن املؤمننَي ال يص ُل يىل ه به املرتب ِة العالي ِة: 

 [132]األنعا : َعِمُلوا{
ميَ اُن ِبْن عن رضإ هللا عنه أنَّه صلى هللا عليه وس لم ق ال: وابلَم يف الصحيَحنْيِ ِمن حديِث أِب هريرَة  )اإْلِ

د َواحْلَيَ    اءُ  َِ ُد َوَأْ ََّنَه    ا ِيَماطَ    ُة اأْلَاَبى َع    ِن الطَّرِي    ُْ    ْعَبةاد َأْعاَلَه    ا ق    وُل اَل ِيلَ   َه ِيالَّ امَّ ُعوَن  ُْ    ْعَبةن ِم    َن َوَس   ب ْ  
ميَاِن(.  اإْلِ

َِّ وهبا ص ريحن أنَّ اإلمي اَن يش مُل أق واَل  اللِّس اِند وأعم اَل اجل وارِ د واالعتق ا اِت واأل  الِقد والقي اَ    
وه  و ق  وُل: "ال يل  ه يال -هللِاد واإلحس  اَن يىل  لِق  ِه. فجم  َع يف ه  با احل  ديِث ب  نَي أع  الُه وأص  ُلُه وقاعدتُ  ُه 

الطري َ.  م ا يُ  ْؤاِبيد ع نوبني أ َّنُهد وهو يماطُة العيِم والشواِة والِّ  -هللا" اعتقا ااد وَتىااد وي الصاا م
ُِ -وهللا أعل م-فكيَف اا ف وَق ابل َم ِم ن اإلحس اِن. وابا َر احلي اَء  ؛ ألنَّ احلي اَء بِ ه حي اُة اإلمي اِند وبِ ِه ي د

 ُِ ٍَ حس ٍن. وه بِه الشُّ َع َُ ا لُّ ُ ل  ِه إ  -امل باورُة يف ه با احل ديثِ -العبُد الَّ فعٍل قبيٍح. اما بِ ه يتحقَّ 
ينِ   الياهرِة والباطنِة. مجيُع ْراهِع الدِّ

د واتص اَ العب ِد  -أيناا-وهبا  ِِ ِِ زاي ِة ه بِه الش راهِع والشُّ َع صريحن يف أنَّ اإلمياَن ي ي ُد وي نقُب  س 
}  ا أو عدم  هد وِم  ن املعل  وِ  أنَّ الن  اَس يتف  اوتوَن يف ه  با تف  اوزا اِ  ريااد فَم  ْن زع  َم أنَّ اإلمي  اَن ال ي ي  ُد وال 

 د مَع ُمالفِتِه لنصوِ  الشارِِ اَما تَ َرى.ينقُبد فقْد  الَف احِلوَّ 
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اإلسالَ  واإلمياَن يف حديِث جربيَل املشهورد حيُث سََلُه جربي ُل  -صلى هللا عليه وسلم-وقْد اباَر النَّبُّ 
د َوَماَلِهَكتِ  ِهد وَُاتُبِ  ِهد َوُرُس  ِلِهد َوالْ  ن  رِة الص  حابِة ع  ن اإلمي  اِند فق  اَل:  وفسَّ  َر  يَ   ْوِ  اآْلِ   ِر()َأْن تُ   ْؤِمَن َِبمَِّ

 اإلسالَ  َبلشراهِع اخمِو الياهرِة.
ُْ اعتقللاَف الش  يخ خ اشخمللاُن   ِلد ِث َهللا للْ املللراُف إللَ اعتقللاُف القلللِب، واملللراُف إللَ   ِللد ِث أت هر للرة  للا  شللم

َْ اجلوارِح وأقواَل اللِاِن. ُْ اعتقاَف القلِب وعمَلَ، وعم َْ اجلوارِح،  ا  شم  القلِب وعم
فلإلخمللاِن  :للًا هللاًنن و :للًا عللامن، فمللا   ِللد ث َهللا للْ هللو امل:للا ا للاًن، و للا   ِللد ِث أت هر للرة هللو 

 امل:ا ال:ام.
 

 القار:: وفسََّر اإلسالَ  َبلشراهِع اخمِو الياهرة.
ِِ ِم ن العق -اَم ا تق دَّ َ -ألنَّ ُه   اه ِد الدينيَّ ِة واإلس  الِ  أو يابا قُ ِرَن َبإلمي اِن   ريُُهد ُفسِّ  َر اإلمي اُن ِاَ ا يف القل 

َ  أنَّ  ه يش  مُل ابل  َم  ََ اإلمي  اُند فق  ْد تق دَّ األعم اِل الص  احلِة َبلش  راهِع الي اهرِة. وأمَّ  ا عن  َد اإلط  الِق يابا ُأطِل 
 أمجع.

)ال ي   ؤمُن  أنَّ الن   بَّ ص   لَّى هللاُ علي   ه وس   لم ق   اَل: -ِم   ن ح   ديِث أن   ٍو رض   إ هللا عن   ه-ويف الص   حيَحنْيِ 
َِّ يليِه ِمن والِدِه وولِدِه والناِس أمجعنَي(. أحدُُام حاَّ    أاوَن أح

َِ يلي ِهد وعالم ُة ابل َم  ِِّ اخل  َ  ِب َّتَ ُه عل ى ِب ِة أح  فَ رَب صلى هللا عليه وسلم أنَّه ال يتمُّ ِبتُ ُه ح ا يُق دِّ
َ  م ا ُيبُّ ُه الرس وُل ا اَن ص ا َق اإلمي اِند ويال َِ احملب ََّتاِند ف ْن قدَّ فه و َّنق ُب اإلمي اِن. اَم ا ق اَل  يابا تعارَض

َْ َجَر بَ ي ْ نَ ُهْم مَّ اَل جَِ ُدوا يف َأنْ ُفِس ِهْم َحَرجا ا ِكَّ تعاىل:  ََ }َفاَل َورَبَِّم اَل يُ ْؤِمُنوَن َحاَّ ُُيَكُِّموَك ِفيَم ا  ا َقَن ْي
 [65]النساء:َوُيَسلُِّموا َتْسِليماا{ 

م ال يُؤمنون حاَّ ُُيكِّ  َن فَقسَم تعاىل أَّنَّ ُموا رسوَله ص لى هللا علي ه وس لمد وال يَبق ى يف قل وِ}م ح رجن وض ي
يِند ويف فروِع ِهد  ِمن حكِمه وينقاُ وا له انقيا ااد وينشرُحوا حلكِمه. وهبا ْ املن يف  كيِم ه يف أص وِل ال دِّ

 ويف األحكاِ  الكليَِّةد واألحكاِ  اجل هيِة.
ُِّ : -ن ه مرفوعا اع ْن أن ٍو رض إ هللا ع-ويف الص حيَحنْيِ أينا ا  َِّ أل ي ِه م ا ُي  )ال ي ؤمُن أح دُُام ح اَّ ُي 

 ْ يَ ُق  ْم اخاصَّ  ة والعامَّ ةد ف نَّ  ه ِم  ن اإلمي اِند وَم  ْن  وابل  َم يَقتن إ أْن يق  وَ   ق  وِق ي وانِ ِه املس  لمنيَ لنفِس ِه( 
د ب  ْل نق  َب يميانُ  ه بق  دِر م  ا نق  َب ِم  ن  َِ ُِّ لنفِس  ِهد ف نَّ  ه  ْ يُ  ؤمِن اإلمي  اَن الواج   َِّ ى  ْم م  ا ُي   ب  بلَم وُي  

 احلقوِق الواجبِة عليِه.



يخ عبدالّرحمن بن ناصر البّراك  هـ 1439
ّ

 مؤسسة وقف الش

 

 17 اللجنة العلمية|  إعداد
 

 ِِ قاَل: ق اَل رس وُل هللِا ص لى هللا  -رضإ هللا عنه-ويف صحيِح مسلٍم ِمن حديِث العبَّاِس بِن عبِد املطل
ْسالِ  ِ ينااد َوِاَُحمٍَّد نَِبيًّا(.)ابَ عليه وسلم:  د َوَِبإْلِ ميَاِن َمْن َرِضَإ َِبمَِّ رَبًّ  اَق َطْعَم اإْلِ

والرِّضا ب بلَم يقتن إ الف رَ  ب بلَمد والسُّ روَر بربوبيَّ ِة هللِا لَ هد وُحْس َن ت دبريِه وأقن يِته علي ِهد وأْن يرض ى 
 ى هبِه النعمِة َبإلسالِ   ينااد ويفرَ  ِبهد وُيمَد هللَا عل

 احلمد هللالشيخ: 
ص لى -القار:: اليت هإ أارُب اْلِمَنِن حيُث رضَإ هللاُ َله اإلسالَ  ووفَّقُه َلهد واصطفاُه لَ ه ويرض ى احم ٍد 

د وأعالُه  م يف ا  لِّ ص  فِة ام  اٍلد وُأمَّتُ  ُه وأتباُع  ُه أام  ُل األم  ِم  -هللا علي  ه وس  لم َِ نبيًّ  ا ياْب ه  َو أام  ُل اخل  
 وأرفُعهم  رجةا يف الدنيا واآل رة. وأعالُهمد

ِِْم ُر اإلمي اَند وي بوُق بِ ه العب ُد حالوتَ ه. ق ال تع اىل:  فالرِّضا بنبوِة الرسوِل ورسالِتهد واتِّباِعه ِمن أعيِم ما يُ 
لُ  و َعلَ  ْيهِ  ُ َعلَ  ى اْلُم  ْؤِمِننَي ِياْب بَ َع  َث ِف  يِهْم َرُس  والا ِم  ْن َأنْ ُفِس  ِهْم يَ ت ْ ْم آاَيتِ  ِه َويُ    َاِّيِهْم َويُ َعلُِّمُه  ُم }َلَق  ْد َم  نَّ امَّ

}َلَقْد َج اءَُاْم َرُس ولن ِم ْن د وقال: [164]آل عمران: اْلِكَتاَب َواحلِْْكَمَة َوِيْن َاانُوا ِمْن قَ ْبُل َلِفإ َضاَلٍل ُمِبنٍي{
 [128]التوبة: َن رَِحيمن{َأنْ ُفِسُكْم َع ِي ن َعَلْيِه َما َعِنتُّْم َحرِيبن َعَلْيُكْم َِبْلُمْؤِمِننَي رَُءو 

ٍَ عي  يٍمد  َِ ال  رحيِم ال  بي أقس  َم هللاُ أنَّ  ه لعلَ  ى  ل   فكي  َف ال يَرض  ى امل  ؤمُن }  با الرس  وِل الك  رِاد ال  رؤو
َُ مقاٍ  للعبِد انتسابُُه لعبو يِة هللاِ   وأْر

ُْ  ا  شا .الشيخ:   إىل هنا، ل إلَ إل هللا   :
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 )االنتصاُر ألهِل األثِر(
س ِم هللِا ال رَّمحِن ال  رَّحيِمد احلم ُد ِم ربِّ الع املنَيد والصَّ  الُة والسَّ الُ  عل ى نبيِّن  ا ِمَّ ٍد وعل ى آلِ  ِه الق ار:: ب

يف   -رمحَ  ُه هللاُ تع  اىل–ق  اَل اإلم  اُ  اب  ُن تيمي  َة د وص  حِبِه أمجع  نَيد اللَّه  مَّ ا ف  ر لن  ا ولش  يِخنا وللحاض  رينَ 
 اتاِبِه: "االنتصاُر ألهِل األثِر":

َباطُُه ِمْن فَ َتاَوى َأِب ُهَريْ َرَة َوتَ ْفِس ريِِه؟ َوَأبُ قال و ُهَريْ  َرَة َأْحَف ُظ : َوَأْيَن تَ َقُع فَ َتاَوى اْبِن َعبَّاٍس َوتَ ْفِسريُُه َواْسِتن ْ
َع ُه َوَيْدُرُس ُه َبِ  ْطاَلِق: ويُ  َؤ ِّي احْلَ ِديَث َاَم ا َسَِ َْ ُِهَّتُ ُه ِمْنُه؛ َبْل ُهَو َحاِفُظ اأْلُمَِّة َعَلى اإْلِ للَّْي ِل َ ْرسا اد َفَكانَ 

َع   ُهد َوُِهَّ   ُة ابْ   ِن َعبَّ   اٍس: َمْص   ُروَفةن يىَل الت ََّفقُّ   ِه وَ  َباِ  َمْص   ُروَفةا يىَل احْلِْف   ِظ َوتَ ْبِلي   ِف َم   ا َحِفيَ   ُه َاَم   ا َسَِ ااِلْس   ِتن ْ
َها َواْس ِتْخَراِج ُاُنوِزَه  َِّ اأْلََّْنَاِر ِمن ْ َْ اد َوَهَك َبا َورَثَ  تُ ُهْم ِم ْن بَ ْع ِدِهْم: اْعَتَم ُدوا يف ِ ي ِنِهْم َوتَ ْفِجرِي النُُّصوِ  َو

َباِ  النُُّصوِ  اَل َعَلى َ َياٍل فَ ْلَسِفإٍّ َواَل رَْأٍي ِقَياِسإٍّ َواَل  َ رْيِ اَبلِ َم ِم ْن اآْلرَاِء اْلُمب ْ  تَ َدَعاِتد اَل َعَلى اْسِتن ْ
اهَِرُة َوالِ ََّناُء الصِّ  َْ الدَّ نْ َيا َواآْلِ َرِةد َجَرَ  َااَن ْدُق َواجْلََ اُء اْلَعاِجُل َواآْلِجُل: ِلَورَثَِة اأْلَنِْبَياِء التَّاِبِعنَي َىُْم يف الدُّ

َ فَاتَِّبُعوِل ُُيِْبْبُكُم امَُّ{فَِ نَّ اْلَمْرَء َعَلى ِ يِن َ ِليِلِهد قال تعاىل:  ُتْم  ُِبُّوَن امَّ  [31]آل عمران: }ُقْل يْن ُان ْ
َوِسريَتِِه َوَمَقاِص ِدِه َوَأْحَوالِ ِهد َوَنْ ُن  -صلى هللا عليه وسلم–َوِبُكلِّ َحاٍل: فَ ُهْم َأْعَلُم اأْلُمَِّة ِ َِديِث الرَُّسوِل 

ََّ ِ ِْفِي ِه اَل نَ ْعَِ اَِْهِل احْلَِديِث اْلُمْقَتِصرِيَن َعَلى ََسَاِعِه َأْو ِاَتابَِتِه َأْو ِرَوايَِتِه َبْل نَ ْعَِ ِ}ِ مْ  : ُا لَّ َم ْن َا اَن َأَح 
َبَّ ُة َوَمْعرِفَِتِه َوفَ ْهِمِه ظَ اِهراا َوََبِطنا ا َواتَِّباِع ِه ََبِطنا ا َوظَ اِهرااد وََا َبِلَم َأْه ُل اْلُق ْرآِند َوَأْ َ  َ ْص  َِ َلٍة يف َه ُؤاَلِء: 

ُهَما َوَعْن َمَعانِيهِ  َما َواْلَعَمِل ِاَا َعِلُم وُه ِم ْن ُموِجِبِهَم اد فَ ُفَقَه اُء احْلَ ِديِث َأْ  رَبُ اْلُقْرآِن َواحْلَِديِث َواْلَبْحِث َعن ْ
َياَس   ِة َِبلرَُّس   وِل ِم   ْن فُ َقَه   اِء  َ   رْيِِهْمد َوُص   وِفي َّتُ ُهْم َأتَ بَ   ُع لِلرَُّس   وِل ِم   ْن ُص   وِفيَِّة  َ   رْيِِهْمد َوُأَم   َراُؤُهْم َأَح    َُّ َِبلسِّ

َُّ ِاَُوااَلِة الرَُّسوِل ِمْن َ رْيِِهْم.الن ََّبِويَِّة ِمْن َ رْيِهِ   ْمد َوَعامَّتُ ُهْم َأَح
 َوِمْن اْلَمْعُلوِ : َأنَّ اْلُمَعيِِّمنَي لِْلَفْلَسَفِة َواْلَكاَلِ  

ِْ احلللد ث  :للأ ُعلَّللاُفهم، ف لليهم ال قهللاُ  وال:لمللاُ  وفلليهم الُ:لَّللاُف، وفلليهم أ ًوللا الش  يخ:  الصللوفيُة، صللوفيُة أهلل
ِِ فا ًمللا َ للن   لللُب عليللَ َاوللُب ال:لللِم  -وهلل  كثللرية  - ا  للة   َا :للة  هلللذا وهللذا، علمللا   وعلللاف ، لكللن ِ للن النللا

لَب إليلَ، فيقلاُلخ فلالن   ِِ ، و نهم َ ن    لُب عليَ َاولُب ال:للافة، فَملن  للَب عليلَ وصلف  ُو ِْ والنظُر   املِا 
لتاِن. ن الُ:لَّاف، و قالخ فالن  ِ ن ال:لما ، وفالن  ِ ن ال:لم  اِ  الُ:لَّاِف الذ ن اَتمَ:ت  هلم اَ ص 

 
 َمْعرِفَ ِة احْلَ ِديِث القار:: َوِمْن اْلَمْعُلوِ : َأنَّ اْلُمَعيِِّمنَي لِْلَفْلَسَفِة َواْلَك اَلِ  اْلُمْعَتِق ِديَن ِلَمْن ُموَِّنَِما َأبْ َع ُد َع نْ 

د بَ ْل ي َُِْس وسن اَبا َاَش ْفَ َأْح َواَىُْم َوَج ْدُّْم ِم ْن َأْجَه ِل النَّ اِس ِاَقْ َوالِ ِه َص لَّى َواتَِّباِعِه ِم ْن َه ُؤاَلِءد َه َبا َأْم رن 
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ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوَأْحَواِلِه َوبَ َواِطِن ُأُمورِِه َوظَاِهِرَهاد َحاَّ َتَُِد َاِِرياا ِمْن اْلَعامَِّة َأْعَلمَ  ُهْمد َواَل مُيَيِّ ُ وَن  امَّ بِ َبِلَم ِم ن ْ
َ ا قَاَلُه َوَما َ ْ يَ ُقْلُهد َبْل َقْد اَل يُ َفّرُِقوَن َبنْيَ َحِديٍث ُمتَ َواتٍِر َعْنُه َوَح ِديٍث َمْك ُبوٍب َمْوُض وٍِ َعَلْي َبنْيَ َما  ِهد َوِي َّ

د فَ ي َ  َُ قَ  ْوَىُْم َس َواءن َا اَن َمْوُض وعاا َأْو  َ رْيَ َمْوُض وٍِ ْع ِدُلوَن يىَل َأَحاِ ي َث يَ ْعَتِمُدوَن يف ُمَوافَ َقتِ ِه َعلَ ى َم ا يُ َواِف 
َ ا َمْكُبوبَ ةن َعَلْي ِهد َع ْن َأَحاِ ي َث يَ ْعلَ ُم َ اصَّ ُتهُ   َِبلنَّ ُرورَِة اْلَيِقيِنيَّ ِة يَ ْعَلُم َ اصَُّة الرَُّسوِل َِبلنَّ ُرورَِة اْلَيِقيِنيَّ ِة َأَّنَّ

ُِ َه  ُؤاَلِء اَل  َ ا قَ ْولُ  ُهد َواَل يَ ْعَلُم  وَن ُم  َراَ ُهد بَ  ْل َ الِ   يَ ْعَلُم  وَن َمَع  اِلَ اْلُق  ْرآِن َفْن الا َع  ْن احْلَ  ِديِثد بَ  ْل َاِِ  رين َأَّنَّ
. ُهْم اَل َُيَْفُيوَن اْلُقْرآَن َأْصالا  ِمن ْ

هللذا  ُللذَكُر َعللن الرافوللة وال:يللاذ ابهلل،  ُللذَكُر عللن الرافوللة، وأ َّللا  للريُهم ِ للن ال وا للِف فهللم هللري   للنهم الش  يخ: 
 م ل َل ظوَن القرآن، علماُههم  ا ل ظوَن القرآن!إكثري، الرافوُة  ُقال عنهم أاَّ 

 
َُ احْلَ ِديَث َوَمَعانِيَ  ُه ِم ْن َأيْ َن يَ  َُ َمَعانِيَ ُه َواَل يَ ْع ِر ُك وُن َعارِفا  ا الق ار:: ق ال: َفَم ْن اَل َُيَْف ُظ اْلُق  ْرآَن َواَل يَ ْع ِر

َُْ واَبِة َع  ْن الرَُّس  وِل؟ َوِياَبا تَ  َدب َّرَ  َِ اْلَم   َْ الطَّاهَِف  ُة يىَل امَِّ َوَرُس  وِلِه  َِبحْلََق  اِه اْلَعاِق  ُل َوَج  َد الطََّواهِ  َف ُالََّم  ا َاانَ  
َْ َعن ْ  َْ َع ْن امَِّ َوَرُس وِلِه َأبْ َع َد َاانَ  َْ َِبْلُقْرآِن َواحْلَِديِث َأْعيَ َم ِعَنايَ ةاد َوِياَبا َاانَ  ُهَم ا َأْأَىد َح اَّ َأقْ َرَب َااَن

َ  ا ابُاِ  َرْت ِعْن  َدُه آيَ  ةن فَ َق  اَل: اَل ُنَس  َتَِ  َد يف َأِهمَّ  ِة عُ  لُِّم َلَم  اِء َه  ُؤاَلِء َم  ْن اَل مُيَيِّ  ُ ون بَ  نْيَ اْلُق  ْرآِن َو َ  رْيِِهد بَ  ْل رُاَّ
د َوقَ  ْد بَ َلغَ  َ  ا قَ  اَل: ِلَقْولِ  ِه َعَلْي  ِه السَّ  اَلُ  َا  َبا َوَتُك  وُن آيَ  ةا ِم  ْن ِاتَ  اِب امَِّ نَ  ا ِم  ْن اَبلِ  َم ِص  حََّة احْلَ  ِديِثد َورُاَّ

ُلْغَنا َأْاَِ ُر.  ُِ َوَما َ ْ يَ ب ْ  َعَجاِه
 رمحَ هللاالشيخ: 

ُِ َأِهمَّ ِة اْلُمَتَكلِِّم نَي رَُج  : ثَِقةن َأنَُّه تَ َوىلَّ َمْدَرَس َة َمْش َهِد احْلَُس نْيِ ِاِْص ِر بَ ْع  َِ َث لن ُيَس مَّى "َمْ َو القار:: َوَحدَّ
ْيَخ األيكإ َْ يِن األصبهال  ََْعَطْوُه ُجْ ءاا ِمْن الرَّبْ َعِة فَ َقَرَأ: ِبْسِم امَِّ الرَّمْحَِن الرَِّحيِم املب الدِّ  " َف

 أَِلف  َلم  ِ يم  الشيخ: 
 َحاَّ ِقيَل َلُه: َأِلفن اَل ن ِميمن َصا ن. و:م،القار:: 

ََمَّ  ْل َه  ِبِه احْلُُكوَم  َة  َ لَ  م َأنَّ الَّ  ِبيَن يَِعيبُ  وَن َأْه  َل احْلَ  ِديِث َويَ ْع  ِدُلوَن َع  ْن َم  ْبَهِبِهْم َجَهلَ  ةن فَ َت اْلَعاِ لَ  َة لِيَ تَ بَ  نيَّ
َم اَ  َأمْحَ َد َع ْن "ابْ ِن َأِب قُتيل َة" َأنَّ ُه ابََا َر  د َوِىَ َبا َلمَّ ا بَ لَ َف اإْلِ ٍِ  احْلَ ِديِث ِعْن َدُه َأْه لُ زَََّنِ قَ ةن ُمنَ اِفُقوَن بِ اَل رَيْ 

َن زِنْ ِدي َن زِنْ ِدي ُِ ثَ ْوبَ ُه َويَ ُق وُل: زِنْ ِدي ُف َم اُ  َأمْحَ ُد َوُه َو يَ  ن ْ تَ ُه. ِاَكََّة فَ َقاَل: قَ ْوُ  َسْوٍءد فَ َق اَ  اإْلِ َند َوَ َ  َل بَ ي ْ
ََ َمْغَ اُه.  فَِ نَُّه َعَر
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ُِ اْلُمنَ  اِفِقنَي لِْلُعَلَم  اِء ِاَ  ا َج  اَء بِ  ِه الرَُّس  وُل  -قَ  ِدان ِم  ْن زََم  ِن اْلُمنَ  اِفِقنَي الَّ  ِبيَن َا  انُوا َعلَ  ى َعْه  ِد النَّ  ِبِّ َوَعْي  
ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  ُ ْم َأبْ َداُل اأْلَنِْبيَ اِء أو قَ اِهُموَن -َصلَّى امَّ د َوَأمَّا َأْهُل اْلِعْلِم َفَكانُوا يَ ُقوُلوَن: ُهْم "اأْلَبْ َداُل"؛ أِلََّنَّ

ُهْم يَ ُق وُ  َمَق اَ  اأْلَنِْبيَ اِء يف الْ َمَقاَمُهْم َحِقيَقةا  َُ َىُ ْم َحِقيَق ُةد ُا لٍّ ِم ن ْ َق ْدِر د لَْيُسوا ِمْن اْلُمْعَدِمنَي الَِّبيَن اَل يُ ْع َر
ُهْم ِفيِهد َهَبا يف اْلِعْلِم َواْلَمَقاِل َوَهَبا يف اْلِعَباَ ِة َواحْلَاِل َوَهَبا يف اأْلَْمَرْينِ   مجَِيعاا.  الَِّبي ََّنَب َعن ْ

هللذا هللو الت صلليْ ا وللُف الللذكر، هللذا   ال:لللِم واملقللاِل، وهللذا   ال:لللافِة واحلللاِل، وهللذا   األ للر ن الش  يخ: 
 مجيً:ا.

. أِلَنَّ  َِّ َوِ ي َن اْىُ َدى القار:: وََاانُوا يَ ُقوُلوَن: ُه ْم الطَّاهَِف ُة اْلَمْنُص ورَُة يىَل ِقيَ اِ  السَّ اَعِة اليَّ اِهُروَن َعلَ ى احْلَ 
يِن ُالِِّه وَاَ  ُ ِبيُُهورِِه َعَلى الدِّ ُ ِبِه ُرُسَلُه َمَعُهْمد َوُهَو الَِّبي َوَعَد امَّ َِّ الَِّبي بَ َعَث امَّ ا.احلَْ ِهيدا َْ  َفى َبَِمَِّ 

َِّ  وََا  انُوا يَ ُقولُ  وَن: ُه  ْم الطَّاهَِف  ُة اْلَمْنُص  ورَُة يىَل ِقيَ  اِ  السَّ  اَعِة اليَّ  اِهُروَن َعلَ  ى ؛ أِلَنَّ اْىُ  َدى َوِ ي  َن احْلَ   َِّ احْلَ  
يِن ُالِِّه وََاَفى َبَِمَِّ  ُ ِبيُُهورِِه َعَلى الدِّ ُ ِبِه ُرُسَلُه َمَعُهْمد َوُهَو الَِّبي َوَعَد امَّ ا.الَِّبي بَ َعَث امَّ ِهيدا َْ   

 قال: َفْصلن:
ُْم  رَبِيََّة َوالطََّلِبيََّة َوتَ ْلِخيُب النُّْكَتِة: َأنَّ الرُُّسَل يمَّا َأَّنَّ ََ اخَْ  َعِلُموا احْلََقاِه

، َااك هللا هريًاالشيخ:   إىل آهرِه، هذا  لدأُ  و،و  
ااكم أِِن هللا إليكمالقار::   َو
 اللهم صِّْ وسلمالشيخ: 
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 األسئلة:
حتس اُبد نري ُد مِ االا : هل يُوَجُد فرقن بنَي الصَّرِب والصَّرِب مَع احتساِب األجِرد وايَف يكوُن اال1السؤال
 لبلَم؟

الصَّللهللُاخ ِلللُج الللنَّ ِج علللل األ للِر الَّللذع رللُب عليللَ لاوُ للَ، كالصَّللهللا علللل ال َّاعللة علللل الصَّللالة أو اجل  واب: 
يام أو اجلهاف، أو ِلج النَّ ج عمَّا هتوى  ن اللا ْ والشَّرِّ وهو الصَّهللُا عن امل:اص ، فالصَّهللُا  :وُف  :ناُه  الصِّ

لاُ  الثَّلوا ، فقولُلَ عليلَ إىل احل لَ وقتلَلَ، والِتِلاُ  هلو َر َِ َُ صلهللاًاف  :لأخ قتلَلَ ،لوًسلا، ِل لِج،  ُقاُلخ فقتَل
َِّالمخ  امللراُف أوَّلَ  صلوُم    نًلا سنَّ هلذا شلر  ، شلرُ  هللِا، وأنَّ هللاَ  )َ ن صاَم ر ولاَن إخملاًَّن واِتِلااًب(الصَّالة وال

للِف  َِّ لاَ  الثَّلواِ ، كملا قلاَل إ:لُس ال يام، واِتِااًب  تومَُّن َر يام وإ وِْ الصِّ ياَم،    ُن إ را الصِّ فرَا الصِّ
لو ثلواَ  هللاِ  ُْ إ اعِة هللِا علل وور  ِ ن هللِا  َر ، وأن   للَك  :صليَة هللِا عللل ولور  ِ لن   ع:ر ِف التَّقوىخ إوََّ ال:م

 هللِا خياُف عقاَ  هللِا.
 لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

ُِ أْن أاتَبه  ا : ه  ل رس  ُم امل2الس  ؤال ص  حِف ِم  ن األم  وِر التَّوقيفيَّ  ِةد اع  َن أّلِ يابا أرْ ُت اتاب  َة آي  ٍة فيج  
 َبلرَّسِم العِماّلِ الَّبي يف املصحِف؟

َُ ل رلللوُ  كتاإُتهلللا إ لللريِه، املقصلللوُف أن  ُعكتَلللَب إكتاإلللة  فالَّلللة ،  :لللأخ اجل   واب:  هلللذا  نل للل ، لكلللن ل أقلللوُلخ إوَّللل
، إلَّ مللن لتلاُ  إىل ذللك خمكلن أن  ُ كتَلَب   هو ة ، ول ُ كَتبُ   إلَّ اب طِّ ال:رتِّ كما ل  ُتَلل إلَّ اب طِّ ال:رتِّ

َر أن  ُعكَتَب ابلرَّسم ال:ثمانِّ علل رسِم املصحِف فهذا أوىل. َِّ ُن قرا هَتا، ولكن إذا عي ِِ  لَ ابحلروف الَّيت ُل
 لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
َِ املغ رِبد ه ل 3السؤال َِ الَّاني ِة العش اِءد اع َن يف آ  ِر وق  َُ وقصْرُت لكْن قُبي َل أاباِن وق  : يابا مجْع

َن للعشاِء وأصلِّيها مجَع َت رٍي؟هبا اجلمُع صحيحند أ  أن  تيُر حاَّ يؤابِّ
، فلنذا أهَّلر َ  امل لرَ  وأرف َ  اجلملَ  اجلواب:  حبِِب ِاِلك، مجُ  التَّقدمِي ومجُ  التَّ هرِي للمِافِر كالوا َا ا 

ِّْ ال:شللاَ   ِّْ امل لرَ    وقِتهللا مثَّ صل للر َ  امل لرَ  ِللكَّ أوشلَك وقللُت ال:شلاِ  فصلل   وقِتهلا، وهللذا  للا ولكنَّلك أهَّ
. ،   وُل أ ُرك إىل اجلمِ  الصاو رعِّ مَّل ابجلمِ  الصاو رعِّ ُِ  

 لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
: هناَك مهرجانن يُقاُ  سنوايًّ ومثُن التَّ بااِر يُتص دَُّق } ا جلمعيَّ ِة األيت اِ د فه ل ج وُز أْن أ ف َع زا اَة 4ؤالالس

 املاِل يف هبا املهرجاِن؟
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ان     اذا؟الشيخ:    هَر
  ا..القار:: 
اَّنُ  عقوُم علل...، كثري  اجلواب:  اُن، املهَر ن األِياِن إ َّلا عللل  للاح  ل إدَّ أن و:رَف  ا  قوُم عليَ املهَر

ْ  ل رلوُ  أن  عشلارَك فيهلا ول أن  علدفَ   اَّنُ  والتَّجما:اُ  عللل اب ل ، فاملهَر  ْ ، وإ َّا علل اب   ْ وإ َّا علل اب 
فيها قيمة التَّلذاكر كملا  قوللون، وأ َّلا التَّجما:لاُ  عللل أ لر   للاح  فلاأل ُر فيهلا واسل  ،  لا فاَ لت   لاِلًة فلال إمثَ 

ُْ فهذا ل  ليُق ابملِلم أن  ويَِّ  وقَتَ فيما ل هلرَي عل َت فيها إلَّ أن  علَك  ا هو هري   نها وأفو يك إن  شارك 
َْ أوقاعَللَ فيمللا للاللَ هللاُ و   اعللِة هللِا، هللذا  ويا ول   ا هللرة، علللل املِلللِم أن  رتهللَد   أن   شلل  للَ فيللَ   الللدا

 ُْ لي كم    اعِتَ. هو احلاُم، وهذا هو الدَّ دِ    اشخماِن، وِ ُل هللَا أن  ِت:مَلنا وإ َّ  علل الصِّ
 لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

ُِ الوضوَء؟5السؤال  : هل القإُء ينق
َْ الصَّحيُح أنَّ الق َ  ل  نقُس الو،وَ ، وفيَ اجلواب:  هالف  لكن هذا هو األَهُر إن  شاَ  هللا؛ ألوََّ ل فلي

 علل وقِس الو،وِ  ابلق ِ .
 لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

ََ بكلمِة الكف ِرد فه ل زواُج ُه 6لالسؤا َِ مرَّةا فنط : رجلن ِمن أوروَب عقَد على امرأٍة و  يد ْل }اد و ن
 ال ي اُل صحيحاا أ  انفسَخ اجرَِّ  نطِقِه بكلمِة الكفِر؟ وهل يل ُمُه عقدن جديدن ومهرن جديدن؟

 عقللُد النِّكللاِح فللال  :للوُف عليهللا إلَّ إ:قللد  او ِللمَ  -وال:يللاُذ ابهللِ -إذا و للَق إكلمللِة الك للِر وفاَم عليهللا اجل  واب: 
هملا ق ً:لا، إن كاوَلت  إلدَر    نلَ  ِِ َد د ، وأ َّا إن كاَن قاهَلا فلتة علل لِاوَ وودَم علل ذللك فهملا عللل وكا

هما. ِِ  فلتًة مثَّ ودَم وعراََ  واتَ  فهما علل وكا
 لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

ريِة النَّبويَِّة؟7السؤال ِِ السِّ  : ما أحسُن ات
ِْ ال:للِم، و لن ذللك كتلا   لإل لام اإلِن كثلري  اجلواب:  ، هذا هو املشهوُر عنلَد أهل  اَسُلَ املشهوُر سريُة اإِن هشام 

فال صللوُل   سللريِة الرَّسللوِلف، فال صللوُل   سللريِة الرَّسللوِلف، وكللذلك سللريعَُ   اللدا للِة والنِّها للِة ِ للن أِِللِن  للا 
لريةِ  ِِّ لريِة ال:مليَّلِة الشَّلرعيَِّة ل ابل ِِّ   كون، وكذلَك ف اُف امل:لاِفف، ف اُف امل:لاِف   هلدع هلرِي ال:للاِفف فنوَّلَ اعتلا ابل

 ِة.التَّ رخييَّ 
 لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
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نص  َف س  اعٍة  : ع  دُ  س  اعاِت عمل  إ مثاني  ُة س  اعاٍت وأَّني  ِه َلم  ِو س  اعاٍت ه  ل ج  وُز   النَّ  و ُ 8الس  ؤال
 للتَّقوِّي لباقإ اليوِ ؟

لَت  لا ع لوُِّ   لا عوليُِّ  عملاًل واَلًلا عليلك  قتوليَ اجلواب:  ْ  رلوُ  أن عنلاَم،  لا ف   َت ليَج عنَدَك عم  ا ف  
.َْ ، ال:قُد  قتو  أن  ع فَِّع هذا ال:م  ال:قُد فال  ورا

 لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
 
 
 


