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 بسِم هللِا الّرمحِن الّرحيمِ 
 
 /17-8 اآلية / "ناجلسورة " ؛تفسري -
  ُأْرِسْلَنا ِإََل قَ ْوٍم ُُمْرِِمنَي * ِإََّل آَل ُلوٍط{}َقالُوا ِإّنَ قَ ْوُلُه تَ َعاََل:  يف تفسرِي سورِة احلجِر:أضواء البيان؛  -
 ُُثَ َهَذا الثَاِلُث، ِإْن َكاَن َقِدميًا َخالًِقا، َصاَر ُهَنا َخاِلَقنْيِ َقِدمَينْيِ  اجلواب الصحيح؛ -
ُلوِّ ََبٌب: اْلَفرْ  األمساء والصفات؛ -  ُق َبنْيَ التََِّلَوِة َواْلَمت ْ
 الفتاوى -

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

 )تفسرُي الَشيِخ الربَاك(
ِِ ِم  ن الَش  يَّاِن ال  َر يِم:  َُ  ُ ًبا َوَأَّن }الق  ار : أذ  وهلُل َب ََ  ِديًدا َو ًْ َحَرًس  ا  َلَمْس  َنا الَس  َماَء ََ َوَ   ْدَّنَها ُمِلََ  

َِ  َ اًَب َرَص ًدا )8) ِْ اآْلََن شَِ ْد لَ  ُه  َََم ْن َيْس  َتِم  ِْ َ  ا َمَقاِذ  َد لِلَس  ْم ََ  ر  9( َوَأَّن ُكنَ ا  َ ْقُع  ُد ِمن ْ ( َوَأَّن ََّل  َ  ْدِرأ َأ
َِ َأْم َأرَ  َ  ْن يف اأْلَْر ََ  ًدا )ُأرِي  َد َِ ُ  ْم َر ( َوَأَّن ِمنَ  ا الَص  احِلُوَن َوِمنَ  ا ُدوَن هلَللِ  َ  ُكنَ  ا َقَراًِ  َ  ِق  َدًدا 10اَد ِِبِ  ْم َرِبم

َِ َولَ ْن  ُ ْعِج َ َُ َه َرًَب )11) َ يف اأْلَْر ََ ُ َدى َآَمنَ ا بِ ِه ََ 12( َوَأَّن ظَنَ َنا َأْن لَ ْن  ُعِج َ  ا ُْ ْعنَ ا ا َم ْن ( َوَأَّن َلَم ا مسَِ
ََََل ََيَاُف ََبًْسا َوََّل َرَهًقا ) َ َرْوا 13يُ ْؤِمْن ِبَربِِّه  َْ َََم ْن َأْس َلَم ََئُولََِ َ   ( َوَأَّن ِمَنا اْلُمْس ِلُموَن َوِمنَ ا اْلَقاِس َُّوَن 

ًدا ) ََ َََا ا ُوا جِلََ  َنَم َحََّبً ا )14َر َناُهْم َم اًء ( َوَأْن لَ ِو اْس تَ َقاُموا ذَ 15( َوَأَم ا اْلَقاِس َُّوَن  لَ   الََّرِيَق ِة أَلَْس َقي ْ
َْ َذْن هلِلْكِر رَبِِّه َيْسُلْاُه َذَذاًَب َصَعًدا16َغَدقًا ) َِيِه َوَمْن يُ ْعِر  [17-8]اجلن: {( لِنَ ْفِتنَ ُ ْم 
 إىل هنا، ال إله إال هللا وحده ال شريك له.الشيخ: 

ن   لَ   احلمد هلل، هذه اآلايت اشتملْت على بعض ما قاَلُه اِلج ْْ أُوحج فيما أوحى هللا به إىل نبي جه وأخربهم به، }قُل
ْعَنا قُلْرَآَّنا َعَجباا ) ا 1إجََلَّ أَنَُّه اْسَتَمَع نَلَفٌر مجَن اِلْجن ج فَلَقالُوا إجَّنَّ َسَج ( يَلْهدجي إجىَل الر ْشدج َفَآَمنَّا بجهج َوَلْن ُنْشرجَك بجَرب جنَلا َأَحلدا

ا )( َوأَنَّللُه ََلَعللاىَل َ للد  2) َبوا َواَل َولَللدا للاحج ََ َللَذ  ََّ للن هللللك قللوامل }َوَأَّنَّ َلَمْ للَنا 3َرب جنَللا َمللا ا ( َوأَنَّللُه...{ }َوأَنَّللُه{، ومج
لللن قبلللْ  ا َوُشلللُهباا{ يعلل ل أَلللا   َللللْن ومللا وانَلللْت مللن قبلللْ، فلللانوا مج لللا َشللدجيدا للَماَ  فَلَوَ لللْدََّنَها ُملجحَللْت َحَرسا ال َّ

ُْ عليهم الش ُهُب هبذه اللثرة وهبذه القوة.ي رتقون ال مَع، و  يلن َُر   َس
ا ََلدا لَهادا َر لْد لَلُه شج َْج َها َمَقاعجلَد لجل َّلْمعج َفَملْن َيْ لَتمجعج اآْلََن  نلْ َََّ علليهم واذا يقولل }َوَأَّنَّ ُونَّا نَلْقُعُد مج { يعل ل ََّيل

للا نللشل القللرآن ُشللد جَ تج احلراسللو  للن قبللْ ي للرتقوَن ال للمع  -حراسللو ال للما -األمللر، وهللللك أنلله َلمَّ وإال فلللانوا مج
ُْ عليهم الش هب، للن ملا نشل القرآن على الرسول  ُرَس وانت احلراسُو أشد ، والذا   -عليه الصالة وال الم–َو

ََداا َهادا َر ْد َلُه شج َْج َها َمَقاعجَد لجل َّْمعج َفَمْن َيْ َتمجعج اآْلََن  نلْ  {.يقولل }َوَأَّنَّ ُونَّا نَلْقُعُد مج
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ُللْم َرَشللداا{ يعلل ل هللذا األمللر الللذي َحللَدَ  } َللْن ْج اأْلَْرأج أَْم أَرَاَ  هبججللْم َرهب  }اَل نَللْدرجي َوَأَّنَّ اَل نَللْدرجي َأَشللرر أُرجيللَد ِفج
ُْم َرَشداا{ }َوَأَّنَّ{ }َوَأَّنَّ{ ولها. َْن ْج اأْلَْرأج أَْم أَرَاَ  هبججْم َرهب   َأَشرر أُرجيَد ِفج

ُوَن َومجنَّلا ُ وَن هَللجللَك{ فلاِلجن  ُمللَّفلون، وهللم َملدعوون برسلالو  مللد  }َوَأَّنَّ مجنَّل  -َللى هللا عليله وسلللم-ا الصَّلاحلج
َُلرجفُوا إىل الرسلول  وملا ْ سلورة األحقلا ل   -عليله الصلالة وال لالم-وهذا ول ه مجن خرب هللا عن النَّفر اللذين 

لَن اِلْجلن ج  َرفْلَنا إجلَْيَك نَلَفراا مج ََ ُوَن َومجنَّلا ُ وَن هَللجلَك ُونَّلا َئرَا جلَ  [29]األحقلا ل...{ اآلايت }َوإجهْل  ، }َوَأَّنَّ مجنَّلا الصَّلاحلج
 -وملللا أن ا نلللف ئوا للل -قجلللَد اا{ يعللل ل أَلللم الللم ئرا لللُ  ملتلفلللو، حللل  قلللال املف لللرونل إن اِللللن ئوا لللٌ  
للن  للنفج مللا ْ ا نللف، مللنهم  املللنمن واللللافر، هللذا  للاهٌر، ومللذاهب، يعلل  فمللنهم وللذا ومللنهم وللذا، يعلل  مج

يعو، }ُونَّا َئرَا جَ  قجَد اا{.  ومنهم ئوا ُ  ُمبتدعو، يع  مملن يلون منهم رافضو وشج
{ وهذا َ نر ح ر، أَم لن يُعجشوا هللا،  شَُه َهَردا َ ْج اأْلَْرأج َوَلْن نُلْعجج َش اَّللَّ ْن }َوَأَّنَّ  َنَلنَّلا أَ }َوَأَّنَّ  َنَلنَّا َأْن َلْن نُعجج

لم ال ي لت يعون  ََّ لم ينمنلون بقلدرةج هللا علليهم، وأ ََّ { هلذا معنلاه أ لشَُه َهلَردا َ ْج اأْلَْرأج َولَلْن نُلْعجج لَش اَّللَّ أن َلْن نُعجج
وا مجن قدرة  على احلروو والذَّهاب هنا وهناك. عاىل، مع ما أَُو وُه سبحانه َو  يفَو

مل قللوُامل }َوَأَّنَّ  للن قلللواج ..{ ومج لللا َواَل يقللولل }َوَأَّنَّ ْعنَلللا اْاُللَدَّ َآَمنَّللا بجلللهج َفَمللْن يلُللْنمجْن بجَرب جلللهج فَللاَل َ َللاُ  َ ْ ا للا َسَج  َلمَّ
ْعَنا قُلْرَآَّنا َعَجباا ) ، }َوَأَّنَّ [2،1]اِلنل( يَلْهدجي إجىَل الر ْشدج َفَآَمنَّا بجهج{ 1َرَهقاا{ هذا ينو جد ما سب  ْ قولهل }إجَّنَّ َسَج

ْعَنا   اْاَُدَّ َآَمنَّا بجهج َفَمْن يُلْنمجْن بجَرب جهج َفاَل َ َاُ  َ ْ اا َواَل َرَهقاا{.َلمَّا َسَج
للل ُوَن{ يعلل ل أيضاللا يلللذورون أنَّ مللنهم امل لللم وملللنهم اللللافر، القاسللُ ل هلللو  نَّللا اْلَقاسج نَّللا اْلُمْ لللجُموَن َومج }َوَأَّنَّ مج

هلو اِللا ُر، والذا  -عللى وننج فاعلْ-ن أق لَ ، والقاسلُ  اِلا ُر،  ال ج اللُمق ج ، اللُمق ج ل هو العا ل، مج 
َْ دمل للللم ا ) قُوبجللل للل ُوَن َفَملللْن َأْسلللَلَم فَ ُولَحجلللَك َ َلللرَّْوا َرَشلللدا نَّلللا اْلَقاسج نَّلللا اْلُمْ للللجُموَن َومج للل ُوَن 14}َوَأَّنَّ مج ( َوأَمَّلللا اْلَقاسج

ََهنََّم َح َباا{.  َفَلانُوا ِلج
لللْن ولللالمج اِلجلللن ج، هلللذا ولللالٌم قلللال هللال }َوَأْن لَلللوج اْسللل َناُهْم َملللا ا َ لللَدقاا{ هلللذا لللليف مج تَلَقاُموا َعلَلللى ال َّرجيَقلللوج أَلَْسلللَقيلْ

َناُهْم َملا ا َ لَدقاا ) عاىل، }َوَأْن َلوج اْستَلَقاُموا َعلَلى ال َّرجيَقلوج أَلَْسلَقيلْ ( لجنَلْفتجلنَلُهْم 16ُم ت َن  مجن والم هللا سبحانه َو
َََعداا{ إىل آخرج ال ورة، وهللا أعلم. فجيهج َوَمْن يُلْعرجأْ   َعْن هلجْورج َرب جهج َيْ ُلْلُه َعَذادا 

 
)  )تفسرُي الَسعدأِّ

ِِ ربِّ الع النَي، والَص  َلُة والَس َلُم ذل    بيِّن  ا َِم ٍد وذل   آلِ  ِه  الق ار : بس ِم هللِا ال َرمحِن ال  َرحيِم، احلم ُد 
 يف تفسرِي قوِل هللِا تعاَل:  -رمَحُه هللاُ تعاَل-ذبُد الَرمحِن الَسعدأم قاَل الَشيُخ وصحِبِه أمجعنَي. 

 }َوَأَّن َلَمْسَنا الَسَماَء...{ اآلايت:
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ََ   ِديًدا{ َذ   ِن اْلُوُص    ًْ َحَرًس   ا  َناَه   ا َواْخَترَبَّْنَه   ا، }ََ َوَ    ْدَّنَها ُمِلََ    وِل ِإََل }َوَأَّن َلَمْس   َنا الَس   َماَء{ َأْأ: َأتَ ي ْ
َْ، َوَه  َذا ُاَ   اِلٌ  ِلَعاَدتِنَ  ا اأْلُوََل أَ  َُ   ُ ًبا{ يُ ْرَم    ِِبَ  ا َم   ِن اْس  َهََق الَس  ْم َ   ا، }َو ، ََ  َّنَّن ُكنَ   ا ْرَ اًَِ   ا َوال  دم ُ وِّ ِمن ْ

  َ َتَمَاُن ِمَن اْلُوُصوِل ِإََل َخرَبِ الَسَماِء. 
{ ََ ن َ  ِْ َ ا َمَقاِذَد لِلَسْم ِْ اآلَن شَِْد لَ ُه }َوَأَّن ُكَنا  َ ْقُعُد ِمن ْ َََمْن َيْسَتِم { .ُ ََ اَء ا ََ تَ َلَقُ  ِمْن َأْخَباِر الَسَماِء َما 

َِ يٌم، َو َ بَ ئٌ َ ِس  ََ ْئٌن َذ َِ ِه َوِإْحَراِق ِه، َأْأ: َوَه َذا لَ ُه  ْتََل ا تِِ َ اًَب َرَصًدا{ َأْأ: َمْرَص ًدا لَ ُه، ُمَع دِل يٌم، َوَ َ ُم وا َِ
َ تَ َع اََل  ََ ََ  َأَن ا ََ  رٍّ، ََِلَ   َذا قَ  اُلوا: }َوَأَّن َّل  َ  ْدِرأ َأ ًَ َكبِ  ريًا، ِم  ْن َخ  رْيٍ َأْو  َِ َح  اِد ر   َأرَاَد َأْن ُُيْ  ِدَ  يف اأْلَْر

ََ  ًدا{  َأْأ: ََّل بُ َد ِم  ْن َه َذا َأْو َه  َذا؛ أِلََ ُ  ْم رََأُوا ُ  ْم َر َِ َأْم َأرَاَد ِِبِ ْم َرِبم َ  ْن يف األْر أْلَْم َر تَ ََ  رَيَ َذلَ  ْيِ ْم ا ُأرِي َد َِ
، َويف  َِ ُ، َوُُيِْدضُ  ُه يف اأْلَْر ََ َُ ا ًا َأْ َا  ُروَُ، ََ َعَرَُ  وا ِبِفَّْنَ  ِتِ ْم َأَن َه  َذا اأْلَْم  َر يُرِي  ُد َه  َذا بَ يَ  اٌن أِلََدِِبِ  ْم، ِإهلْل تَ ََ  ريم

َُوا ََاذِ  ََِ تَ َعاََل، َوالَشَر َحَذ رْيَ ِإََل ا َُوا اْلَْ ََِ.َأَضا َْ ا  َلُه َتََدمًَب َم
اد، بللْ قللالوال }َأَشللرر  الش  يخ: للم رشللدا يعلل ل و  يقولللوال دال نللدري أراَ  هللاُ شللرااد، دأراَ  هللاُ شللراا أم أراَ  هبللم رهب 

للر إىل هللا، وإن وللان الشللر  ال يلللون إال ِفشلليحو هللا َْ للمفعللول، و  ُي للندوا إرا َة الشَّ ، للللن أُرجيللَد{ فَلبَلنَللوا الفعلل
األ ُب ْ الللالم ْو اربللربج ينبَّيلل  أن...، والذا شللواهُد ْ القللرآن، ومجلن شللواهده فيمللا  لاَ  ْ وللالم إبللراهيم 

ْْل دفإهلا أمرَض ج َشلَفا"د قلالل }َمرجْضلُت{ [ 80]الشعرا ل }َوإجهَلا َمرجْضُت فَلُهَو َيْشفجنيج{عليه ال الم قالل  و  يق
لله، و  ْْل دفللإهلا أمرَضلل  فهللو يشللفي د ف ضللاَ  الشللفاَ  إىل هللا، وأضللاَ  املللرأ إىل  ف سلنَد املللرَأ إىل نف ج يقلل

 حالجهج وئبيعتجه، }َوإجهَلا َمرجْضُت فَلُهَو َيْشفجنيج{.
 

ََُج اٌر وَُكَف اٌر، }ُكنَ ا َقَراًِ َ  ِق َدًدا ََُس اٌق َو ََِرقً ا { القار : }َوَأَّن ِمَنا الَصاحِلُوَن َوِمنَ ا ُدوَن هلَللِ َ { َأْأ:  َأْأ: 
ََرُِحوَن. َا َلَدْيِ ْم   ُمتَ نَ وَِّذًة، َوَأْهَواًء ُمتَ َفّرَِقًة، ُكلم ِحْ ٍب َِ

ََِ وََكَم اَل َذْج  َِّن، وَ  ََِ }َوَأَّن ظَنَ َنا{ اآلية: َأْأ: َوَأَّن يف َوْقِتَنا اآْلَن تَ َبنَيَ لَنَ ا َكَم اَل قُ ْدرَِة ا  َأَن  َ َواِص يَ َنا بِيَ ِد ا
َنا ِبَِْسَباِب اْلِفَراِر َواْْلُ ُروِِ َذ ْن ُقْدرَتِ  َِ َوَلْن  ُ ْعِجَ َُ ِإْن َهَربْ َنا َوَسَعي ْ ِه، ََّل َمْلَج ئَ ِمْن ُه ِإََّل ََ َلْن  ُ ْعِجَ َُ يف اأْلَْر

 ِإلَْيِه.
َ  اِدأ ِإََل الصِّ   ُْ ُ  َدى{ َوُه  َو اْلُق  ْرآُن اْلَا  ِرُ ، ا ُْ ْعنَ  ا ا َُ، }َوَأَّن َلَم  ا مسَِ ََ  اَد َراِط اْلُمْس  َتِقيِم، َوَذَرَْ نَ  ا ِهَدايَ تَ  ُه َوِإْر

 َأضَ َر يف قُ ُلوبَِنا ََ  }آَمَنا ِبِه{. 
َََم ْن يُ  ْؤِمْن ِبَربِّ ِه ََ َل ََيَ اُف ََبًْس ا َوَّل َرَهًق ا{ َأْأ: َم ْن  آَم َن بِ ِه ِإميَ اًّن ُثَُ هللََكُروا َما يُ َرغُِّب اْلُم ْؤِمَن ََ َق اُلوا: }

ميَ  اُن َس  َبٌب دَ َص  ادِ  اٍع ِإََل قًا ََ  ََل َذَلْي  ِه  َ ْق  ٌا َوََّل َأهلًلى يَ ْلَحُق  ُه، َوِإهلَلا َس  ِلَم ِم  َن الَش  رِّ َحَص  َل لَ  ُه اْْلَ  رْيُ، ََاْتِ
ََرٍّ.   ُحُصوِل ُكلِّ َخرْيٍ َوا ِْتَفاِء ُكلِّ 
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َراِط اْلُمْسَتِقيِم. }َوَأَّن ِمَنا اْلُمْسِلُموَن َوِمَنا اْلَقاِسَُّوَن{ َأِأ: اجْلَاًُِرو   َن اْلَعاِدُلوَن َذِن الصِّ
ُ  ْم ِإََل اجْلَنَ  ِة َو َ  َُ َْ  ِد، اْلُمَوصِّ  ِل  ََ  ًدا{ َأْأ: َأَص  ابُوا َقرِي  َ  الرم َ  َرْوا َر َْ َََم  ْن َأْس  َلَم ََئُولََِ  َ   ِعيِمَ   ا، }َوَأَم  ا }

َََا ا ُوا جِلََ  َنَم َحََّبً ا{ َوهلَللِ َ  َ  َ اءً  ُ ْم، }وألَ ِو اْس تَ َقاُموا َذلَ     اْلَقاِس َُّوَن  َُ  ََِ ِْم، ََّل ظُْل َم ِم َن ا َذلَ   َأْذَم اُِ
َِي  ِه َأْأ: َهِنيًَ  ا َمرِيًَ  ا، َوَ ْ مَيْ  نَ ْعُ ْم هللَ  َناُهْم َم  اًء غَ  َدقًا{ لِنَ ْفتِ  نَ ُ ْم  لِ  َ  ِإََّل ظُْلُمُ   ْم الََّرِيَق  ِة{ اْلُمثْ لَ    }أَلْس  َقي ْ

 َوُذْدَواُ ُْم. 
ََْ َر الَصاِدُق ِمَن اْلَااهلِلِب.  َِيِه َوََنَْتِحنَ ُ ْم لَِي َِيِه{ َأْأ: لَِنْخَترِبَُهْم   }لِنَ ْفِتنَ ُ ْم 

ََِ، الَ ِذأ ُه َو ِكَتا ََ َذ ْن هلِلْك ِر ا َْ َذ ْن هلِلْك ِر رَبِّ ِه َيْس ُلْاُه َذ َذاًَب َص َعًدا{ َأْأ: َم ْن َأْذ َر بُ ُه، ََ لَ ْم }َوَمْن يُ ْع ِر
بَ ْعهُ  َقْد َلُه، يَ ت ْ   َويَ ن ْ

َقْدد نعم من االنقيا .الشيخ:   ديَلنلْ
ِديًدا.  ََ ًَا  َا َذْنُه َوَغَفَل، }َيْسُلُاُه َذَذاًَب َصَعًدا{ َأْأ: بَِلي َُ  انتهى.القار : َبْل 

 ن  ل هللا العافيو. الشيخ:
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 )أضواُء البياِن(
ِِ ربِّ  الع    النَي، والَص    َلُة والَس    َلُم ذل      أَ    رِف األ بي    اِء الق    ار : بس    ِم هللِا ال    َرمحِن ال    َرحيِم، احلم    ُد 
 -رمحَ ُه هللاُ تع اَل-قاَل الَشيُخ َِمُد األم نِي الَش نقيَّ م  والرسلنَي،  بيِّنا َِمٍد وذل  آِلِه وصحِبِه أمجعنَي.
 يف كتاِبِه "أضواِء البياِن" يف تفسرِي سورِة احلجِر:

 [59،58]احلجر: ُأْرِسْلَنا ِإََل قَ ْوٍم ُُمْرِِمنَي * ِإََّل آَل ُلوٍط{ }قَاُلوا ِإّنَ قَ ْولُُه تَ َعاََل: 
َِ اآْليَِة اْلَاِرميَِة ِإََل َأَن اْلُم َراَد ِِبَ ُؤََّلِء اْلَق ْوِم اْلُمْج رِِمنَي قَ  ْوُم لُ وٍط الَ ِذيَن أُ  اَر يف َهِذ ََ َََا َذبُوَُ، َأ ْرِس َل ِإلَ ْيِ ْم 

ارَتِِه ت َ  ََ }ِإََّل آَل ُلوٍط ِإَّن َلُمَنجم وُهْم َأمْجَِع نَي ِإََّل َعاََل ِلَذِلَ  اْسِتثْ َناُء ُلوٍط َوَأْهِلِه َغرْيَ اْمَرَأتِِه يف قَ ْوِلِه: َوَوْ ُه ِإ
}قَ اُلوا ََّل َخَ ْ  ِإَّن  ا:َوَصَرَح ِبََِ ُْم قَ ْوُم ُلوٍط ِبَقْوِلِه يف "ُهوٍد" يف اْلِقَص ِة ِبَعْيِنَ  [ 60،59]احلج ر:اآْليََة  اْمَرَأَتُه{

َوَص  َرَح يف "ال  َذاراَِيِت" ِبََِ ُ  ْم ُأْرِس  ُلوا ِإََل َه  ُؤََّلِء اْلَق  ْوِم اْلُمْج  رِِمنَي  [70]ه  ود: اآْليَ  ةَ  ُأْرِس  ْلَنا ِإََل قَ   ْوِم لُ  وٍط{
َنا ِإََل قَ   ْوٍم ُُمْ  رِِمنَي لِنُ ْرِس  َل َذلَ  ْيِ ْم ِحَج  ارًَة ِم  ْن }قَ  اُلوا ِإَّن ُأْرِس  لْ ِلرُيِْس  ُلوا َذلَ  ْيِ ْم ِحَج  ارًَة ِم  ْن ِق  نٍي يف قَ ْولِ  ِه: 

َوَص   َرَح يف "اْلَعْنَابُ   وِت" َأَ ُ   ْم قَ   اُلوا ِإَ ُ   ْم ُمْ ِلُا   وُهْم ِبَس   َبِب ظُْلِمِ    ْم، َوُمْن ِلُ   وَن [ 33،32]ال   ذارايت: ِق   نٍي{
َِْس  ِقِ ْم وَ  }َوَلَم  ا َ   اَءْت ُرُس  لَُنا ِإبْ   َراِهيَم َِبْلُبْش  َرى هلَللِ  َ  يف قَ ْولِ  ِه تَ َع  اََل: َذلَ  ْيِ ْم رِْ   ً ا ِم  َن الَس  َماِء ِبَس  َبِب 

َِيَ ا ُلوقًا قَ اُلوا َحْ نُ  َِ اْلَقْريَِة ِإَن َأْهَلَ ا َكا ُوا ظَاِلِمنَي قَاَل ِإَن  َِيَ  ا...{قَاُلوا ِإَّن ُمْ ِلُاو َأْهِل َهِذ َ ْن    َأْذلَ ُم َِ
ًْ ِم  َن ، َوقَ ْولِ  ِه: [32،31:]العناب  وتاآْليَ  َة  ْ  َ ْن ِإَّن ُمَنجم  وَك َوَأْهلَ  َ  ِإََّل اْمَرَأتَ  َ  َكا َ   َْ }َوقَ  اُلوا ََّل َخَ  ْ  َوََّل 

َا َكا ُوا يَ ْفُسُقوَن{ َِ اْلَقْريَِة رِْ ً ا ِمَن الَسَماِء َِ ََاِبرِيَن ِإَّن ُمْن ُِلوَن َذَل  َأْهِل َهِذ   [33،34]العنابوت: اْل
 [59]احلجر: }ِإََّل آَل ُلوٍط ِإَّن َلُمَنجموُهْم َأمْجَِعنَي{ْوِلِه: َوق َ 

لللَفُهم دلفج للل ج وال للللمج والُعلللدوان الش   يخ:  ، َو َّْ َلللفاتج اللللذَّم ج والتَّقبللليلج سلللبحان هللا،  لللَع هللاُ لقلللومج للللو   وللل
ْج وال  و ،  قجنَي{وا سرا ج واِله ُْم َوانُوا قَلْوَم َسْو   فَاسج ََّ م وفجَعاام. [74األنبيا ل] }إج  مما يدل  على شناعوج حااج

 
َِ آَل لُ  وٍط ِم  ْن هلَللِ  َ  اْلَع  َذاِب النَ  اِ ِل ِبَقْوِم  ِه، وَ  َِ اآْليَ  ِة اْلَاِرميَ  ِة َأ َ  ُه اْس  تَ ْث َأْوَض  َح َه  َذا الق  ار : بَ  نَيَ يف َه  ِذ

َِ يف آاَيٍت ُأَخَر َكَما تَ َقَدَم يف "ُهوٍد" يف ق َ  }قَ اُلوا اَي لُ وُط ِإَّن ُرُس ُل رَبِّ َ  لَ ْن َيِص ُلوا ِإلَْي َ  َََئْس ِر ْولِ ِه: اْلَمْع
ًْ ِم  ْنُاْم َأَح ٌد ِإََّل اْمَرَأتَ  َ ...{ ٍْ ِم  َن الَلْي  ِل َوََّل يَ ْلَتِف   َوقَ ْولِ  ِه يف "اْلَعْنَابُ  وِت": [ 81]ه  ود: اآْليَ  ةَ  ِبَِْهِل َ  ِبِقَّْ  
ََْْ ْن ِإَّن ُمَنجموَك َوَأْهَلَ  ِإََّل اْمَرَأَتَ ...{ َُ َوَأْهلَ ُه َوقَ ْولِ ِه  [33]العنابوت:اآْليََة  }َوقَاُلوا ََّل َخَْ  َوََّل  نَ ا }َََئْْنَي ْ

ََاِبرِيَن{ ًْ ِمَن اْل َُ َوَأْهلَ ُه َأمجَْ َوقَ ْولِ ِه:  [83]األذ راف: ِإََّل اْمَرَأَتُه َكاَ  نَ ا  ِع نَي ِإََّل َذُج و ًا يف اْلََ اِبرِيَن...{}ََ َنَجي ْ
َُ َوَأْهلَ  ُه ِإََّل اْمَرَأتَ  ُه قَ  َدْرَّنَها ِم  َن اْلََ  اِبرِيَن{َوقَ ْولِ  ِه:  [171،170]الش  عراء:اآْليَ  َة  نَ  ا ِإََل غَ  رْيِ [ 57]النم  ل: }َََئْْنَي ْ

 هلَلِلَ  ِمَن اآْلاَيِت.
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َِ اآْليَِة اْلَاِرميَ ةِ  }ِإََّل اْمَرَأتَ ُه قَ َدْرَّن ِإَ َ ا َلِم َن ِم ِن اْس ِتثْ َناِء اْمَرَأتِ ِه ِم ْن َأْهِل ِه النَ اِ نَي يف قَ ْولِ ِه:  َوَما هللََكَر يف َهِذ
َِ هللََك  ْرَّن آ ًِف  ا َوَحَْوَه  ا ِم  َن اآْلاَيِت، َوبَ  نَيَ يف ال  َذاراَِيِت َأ َ  ُه أَ  اْلََ  اِبرِيَن{ َِ اآْلاَيِت الَ   ْْنَ    َم  ْن َأْوَض  َحُه يف َه  ِذ

ًٌ َواِح ٌد َوُه ْم  َِ يِ ْم ِم َن اْلُمْس ِلِمنَي ِإََّل بَ ْي  آُل لُ وٍط َوهلَللِ َ  َكاَن يف قَ ْوِم ُلوٍط ِمَن اْلُمْؤِمِننَي، َوَأَ ُ ْم َ ْ َيُا ْن 
َِيَ      ا غَ     رْيَ بَ ْي     يف قَ ْولِ     ِه:  َََم     ا َوَ      ْدَّن  َِيَ      ا ِم     َن اْلُم     ْؤِمِننَي   ًٍ ِم     َن اْلُمْس     ِلِمنَي{}َََئْخَرْ نَ     ا َم     ْن َك     اَن 
 [ 36،35]العنابوت:

 تَ ْنِبيٌه:
َِ اآْليَ  ِة اْلَاِرميَ  ِة َدلِي  ٌل َواِض  ٌح ِلَم  ا َحَقَق  ُه ُذَلَم  اُء اأْلُُص  وِل ِم  ْن َ   َواِ  اَِّلْس  ِتثْ َناِء ِم  َن اَِّلْس   ِتثْ َناِء؛ أِلَ َ  ُه يف َه  ِذ

َِ آَل لُ وٍط ِم ْن ِإْه ََلِك اْلُمْج رِمِ  ُُثَ [ 59]احلج ر:  }ِإََّل آَل لُ وٍط ِإَّن َلُمَنجم وُهْم َأمْجَِع نَي{نَي ِبَقْولِ ِه: تَ َعاََل اْستَ ْث
َِ ِمْن َهَذا اَِّلْسِتثْ َناِء اْمَرَأَة ُلوٍط ِبَقْوِلِه:  َوِِبَ َذا تَ ْعلَ ُم  [60]احلج ر: }ِإََّل اْمَرَأَتُه َقَدْرَّن ِإَ َا َلِم َن اْلََ اِبرِيَن{اْستَ ْث

  اْبِن َماِلٍ  يف اْْلََُلَصِة:َأَن قَ ْولَ 
ِد اَِّلْسِتثْ نَ  اِء ِِبَْقَس اِمَ ا "َوُحْاُمَ ا يف اْلَقْصِد ُحْاُم اأْلََوِل" لَْيَس َصِحيًحا َذَل  ِإْقََلِقِه. َوَأْوَضَح َمْسئََلَة تَ َعدم

 ِا اْلُمَتِصِل ِبَقْوِلِه:َصاِحُب َمَراِق  السمُعوِد يف َمْبَحِث اْلُمَخصِّ 
ٍد ِبَعٍَّْ  َحَصَل               َِبَِّلّتَِفاِق ُمْسَجًَل ِلْْلََولْ   َوهلَلا تَ َعدم

َْ الَتَساِوأ َقْد َبََّلْ  ََُال  لَِلِذأ ِبِه اَتَصْل              وَُكلمَ ا َم  ِإََّل 
ِِ ِمْنُه ُحقَِّقا ََْرقَا        ََاْلُالم لِْلُمْخَر  ِإْن َكاَن َغرْيُ اأْلََوِل اْلُمْستَ 

ََْرَق اََّلَوَل ََ َقْط         ََئَْلِغ َواْذَترِبْ َبُْلٍ  يف الَنَمطْ  ُثَما اْستَ   َوَحي ْ
 [62،61]احلجر: ُاْم قَ ْوٌم ُمْنَاُروَن{}ََ َلَما َ اَء آَل ُلوٍط اْلُمْرَسُلوَن قَاَل ِإ َ قَ ْولُُه تَ َعاََل: 

َِ اآْليَ   ِة اْلَاِرميَ   ِة َأْن ُلوقً   ا  َُ اْلَمََلًَِا   ُة  -الَص   ََلُة َوالَس   ََلمُ َذَلْي   ِه َوَذلَ      َِبيِّنَ   ا -بَ   نَيَ تَ َع   اََل يف َه   ِذ َلَم   ا َ    اَء
َْ ُأَخَر َأ َُه َحصَ  ُْم: }ِإَ ُاْم قَ ْوٌم ُمْنَاُروَن{. َوَصَرَح يف َمَواِض َُ ْهََلِك قَ ْوِمِه قَاَل  ًْ َلُه َمَساَءٌة اْلُمْرَسُلوَن تِِ  َل

َُ معلللروفني، اللللالش   يخ:  لُمنَلُرل َملللن لللليف معروفالللا، دهلللذا معلللروٌ د أو دهلللو يعللل  }قَللللْوٌم ُمْنَللللُروَن{ يعللل ل  للل
يعل  هلو  [58]يوسل ل }َوَ لاَ  إجْخلَوُة يُوُسلَ  فَلَدَخُلوا َعَلْيلهج فَلَعلَرفَلُهْم َوُهلْم لَلُه ُمْنلجلُروَن{ُمنَلٌرد، وملا قلال َعلاىلل 

 عرفَلُهم وهم   يعرفوُه.
 

ًْ لَ   َْ ُأَخ  َر َأ َ  ُه َحَص  َل ُه َمَس  اَءٌة ََِِجي  َِِ ْم، َوَأ َ  ُه َض  اَق هلَلْرًذ  ا بِ  َذِلَ ، َكَقْولِ  ِه يف الق  ار : َوَص  َرَح يف َمَواِض  
َوقَ ْولِ ِه  [77]ه ود  }َوَلَما َ اَءْت ُرُسلَُنا ُلوقًا ِس َء ِِبِ ْم َوَض اَق ِِبِ ْم هلَلْرًذ ا َوقَ اَل َه َذا يَ  ْوٌم َذِص يٌب{"ُهوٍد": 

ْ  َ ْن ِإَّن  لَُنا ُلوقً  ا ِس   َء ِِبِ  ْم َوَض  اَق ِِبِ  ْم هلَلْرًذ  ا}َوَلَم  ا َأْن َ   اَءْت ُرُس  يف "اْلَعْنَابُ  وِت":  َْ َوقَ  اُلوا ََّل َخَ  ْ  َوََّل 



يخ عبدالّرحمن بن ناصر البّراك  هـ 1439
ّ

 مؤسسة وقف الش

 

 7 العلميةاللجنة |  إعداد

 

ًْ ِم   َن اْلََ   اِبرِيَن{ ، َوهللََك   َر تَ َع   اََل يف "ال   َذاراَِيِت" َأَن  َِبيَ   ُه [33]العناب   وت: ُمَنجم   وَك َوَأْهلَ   َ  ِإََّل اْمَرَأتَ   َ  َكا َ   
ُ  ْم  َُ }ِإهلْل ، َكَم  ا هللََك  َر َذ  ْن لُ  وٍط ُهنَ  ا، َوهلَللِ  َ  يف قَ ْولِ  ِه: [25]ال  ذارايت: }قَ   ْوٌم ُمْنَا  ُروَن{َأْيًض  ا: ِإبْ   َراِهيَم قَ  اَل 

َُ َوقَ ْولِ ِه: [ 25]ال ذارايت:َدَخلُ وا َذَلْي ِه ََ َق اُلوا َس  ََلًما قَ اَل َس ََلٌم قَ   ْوٌم ُمْنَا ُروَن{  }قَ   ْوٌم ُمْنَا ُروَن{ ِقي َل: َمْعنَ  ا
ََ  َباٍب ِحَس  اِن اْلُوُ    َََخ  اَف َأْن َأَ ُ ْم غَ  رْيُ َمْع  ُروَِنَي، َوالَنِا  َرُة ِض دم اْلَمْعرََِ  ِة، َوِقي  َل: ِإ َ  ُه رَآُه  ْم يف ِص َفِة  وَِ، 

َوقَ     اَل الَ َاَْش     ِرأم يف  [62]احلج     ر: ْنَا     ُروَن{}ِإَ ُا     ْم قَ      ْوٌم مُ يَ ْفَع     َل ِِبِ     ْم قَ ْوُم     ُه ََاِحَش     َة اللِّ     َواِط ََ َق     اَل: 
لِ ِه تع اَل: "اْلَاَشاِف": }ُمْنَاُروَن{ َأْأ: تُ ْنِا رُُكْم  َ ْفِس   َوَتِف رم ِم ْنُاْم، َََئَخ اُف َأْن َتَُّْرقُ وَِ ِبَش رٍّ بِ َدلِيِل قَ وْ 

نَ اَك َِبحْلَ  َِيِه مَيَْهُوَن َوَأتَ ي ْ َا َكا ُوا  َناَك َِ {}َبْل ِ َ ْ َويَ ُدلم ذل   َه َذا اْلَوْ  ِه َأ َ ُه بَ نَيَ يف  [64،63]احلج ر:اآْليَ َة   ِّ
ُْم َذَدُم َأْكِلِ ْم ِمْن حَلِْم اْلِعْجِل الَ ِذأ َقَدَم ُه ِإلَ ْيِ ْم، َوهلَللِ  َُ }ََ َلَم ا َ  يف قَ ْولِ ِه: ُهوٍد َأَن َسَبَب ِإْ َااِر ِإبْ َراِهيَم 

ُ ْم ِخيَف ًة{رََأى َأْيِديَ ُ ْم ََّل تَ  َْ ِم َن اأْلَْك ِل  [70]ه ود: ِصُل ِإلَْيِه َ ِا َرُهْم َوَأْوَ  َس ِم ن ْ أِلََن َم ِن اْسَتَض اَف َواْمتَ نَ 
َِ اآْلاَيِت:  . َوقَ ْولُ   ُه تَ َع   اََل يف َه    ِذ َُ مَحْ   َ ُة َواْلِاَس    اًِ م  [59]احلج   ر: }ِإَّن َلُمَنجم   وُهْم{ِخي   َ  ِمْن   ُه الَش    رم قَ     َرَأ

َُ َغرْيُُ َ  ا ِم  ِبِِْس  اَ  ْ َع  َل، َوقَ   َرَأ َن اْلُق  َراِء اِن النم  وِن بَ ْع  َد اْلِم  يِم اْلَمْض  ُموَمِة ُاََفًف  ا اْس  ُم ََاِذ  ِل َأْْنَ    َذلَ    َوْ ِن أََ
 ِبَفْتِح النموِن َوَتْشِديِد اجْلِيِم اْسُم ََاِذِل ْنَُِّ  

لللوهمد، دُمْنُجلللوهمد أو دمُ الش   يخ: " لللن ُمْنُجلللوهمد أو دُمَنج  لللوهمد مج لللن دأنلللىد، ودُمَنج  لللوهمد، دُمْنُجلللوهمد مج َنج 
 .دنَّى، يُنج ج د، أعد القرا ة

 
َُ مَحْ  َ ُة َواْلِاَس  اًِ م ِبِِْس  َااِن النم  وِن بَ ْع  َد اْلِم  يِم اْلَمْض  ُموَمِة ُاَفَ  ًف  ا اْس  ُم ََاِذ  ٍل الق  ار : }ِإَّن َلُمَنجم  وُهْم{ قَ   َرَأ

 َأْْنَ  
ْج دأالشيخ:  ْج دأنىد.اسُم فاع  ْنَىد، اسُم فاع

َُ َغرْيُُ َا ِمَن اْلُق َراِء ِبَف ْتِح النم وِن َوَتْش ِديِد اجْلِ  ْ َعَل، َوقَ َرَأ يِم اْس ُم ََاِذ ِل القار : اْسُم ََاِذِل َأْْنَ  َذَل  َوْ ِن أََ
ْْنَاِء َوالتَ ْنِجَيِة َمْعَنا  ُ َا َواِحٌد. ْنَُِّ  َذَل  َوْ ِن َُ عَِّل َِبلَتْضِعيِ ، َواْتِ

َُ غَ  رْيَُُ [ 60]احلج  ر: }قَ  َدْرَّن ِإَ َ  ا َلِم  َن اْلََ  اِبرِيَن{َوقَ ْولُ  ُه:  َُ َأبُ  و َبْا  ٍر َذ  ْن َذاِص  ٍم بَِتْخِفي  ِ  ال  َداِل، َوقَ   َرَأ قَ   َرَأ
َُ قَ  اُلوُن َواْلبَ    ِّأم َوَأبُ  و  [ 61]احلج  ر:}َ   اَء آَل لُ  وٍط{ بَِتْش  ِديِدَها َوُ َ  ا لََُتَ  اِن َمْعَناُ َ  ا َواِح  ٌد، َوقَ ْولُ  ُه:  قَ   َرَأ

ٌَ أيًض ا بَِتْحقِ  َُ َوْر ، َوقَ   َرَأ َْ اْلَقْص ِر َواْلَم دِّ َْم  َ ِة اأْلُوََل َوَِْْقي ِ  الثَا ِيَ ِة َم   ُْ ي ِ  اأْلُوََل َوِإبْ  َداِل َذْم ٍرو ِبِِْس َقاِط ا
ٍَ أَ  ، َوَذْن َوْر َْ اْلَقْصِر َواْلَمدِّ ، الثَا َِيِة َأِلًفا َم َْ اْلَقْص ِر َوالتَ َوسم ِط َواْلَم دِّ َِْْقيُ  اأْلُوََل َوَتْسِ يُل الثَا َِيِة َم ْيًضا 

َْ الَتْسِ يِل ِإََّل اْلَقْصُر، َوقَ  َرَأ اْلبَ اُقو  ٍَ ِإََّل َأ َُه لَْيَس َلُه َم ُبٌل ِمْثَل ِقَراَءِة َوْر َُ قُ ن ْ َْم َ َتنْيِ وَُك ل  َوقَ َرَأ ُْ  َن بَِتْحِقي ِ  ا
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ُ َم ا َوِإْن ِقي َل غَ رْيَُُ  بُ ٍل ُه َو الَتْحِقي ُ  َذن ْ ٍَ َوقُ ن ْ ، َوَم ا هللُكِ َر ِم ْن ِق َراَءِة َوْر ، َواْلِعْل ُم ِذْن  َد َذلَ   َأْص ِلِه ِم َن اْلَم دِّ
ََِ تَ َعاََل.  ا
 رمحهم هللا.الشيخ: 

 [67]احلجر: }َوَ اَء َأْهُل اْلَمِديَنِة َيْستَ ْبِشُروَن{القار : قَ ْولُُه تَ َعاََل: 
ُ ْم َأ ْ ُفُس  ُ ْم ِبَِ  َََح  َدضَ ت ْ ََ  َباًَب ِم  ْن بَ  ِ  آَدَم،  ْن يَ ْفَعلُ  وا ِِبِ  ْم َس  َبُب اْسِتْبَش  اِر قَ   ْوِم لُ  وٍط َأَ ُ  ْم ظَنم  وا اْلَمََلًَِا  َة 

َوقَ ْولِ  ِه  [68]احلج  ر: ْفَض  ُحوِن{}ِإَن َه  ُؤََّلِء َض  ْيِف  ََ  ََل ت َ ََاِحَش  َة اللِّ  َواِط، َكَم  ا ُيِش  رُي لِ  َذِلَ  قَ ْولُ  ُه تَ َع  اََل: 
َََََّمْس  َنا َأْذيُ   نَ ُ ْم...{تَ َع  اََل:  َُ قَ ْوُم  ُه يُ ْ َرُذ  وَن ِإلَْي  ِه َوقَ ْولِ  ِه:  [37]القم  ر: }َوَلَق  ْد رَاَوُدوَُ َذ  ْن َض  ْيِفِه  }َوَ   اَء

 اَيِت.ِإََل َغرْيِ هلَلِلَ  ِمَن اآْل [ 78]هود: َوِمْن قَ ْبُل َكا ُوا يَ ْعَمُلوَن الَسيََِّاِت{
 [75]احلجر: }ِإَن يف هلَلِلَ  آَلاَيٍت لِْلُمتَ َومسِِّنَي{قَ ْولُُه تَ َعاََل: 

لِ  َْ ِمَن الَنَااِل ِبَقْوِم ُلوٍط آاَيٍت لِْلُمَتَئمِّ َِيَما َأْوَق َِ اآْليَِة اْلَاِرميَِة َأَن  ُ ْم َبنَيَ تَ َعاََل يف َهِذ َُ َُْْص ُل  نَي يف هلَللِ َ ، 
ََِ َأْن يُ ْنِ َل ِِبِْم ِمْثَل هلَلِلَ  اْلَعَذاِب اَلِذأ َأ ْ َ َل ِبقَ ِِبَا اْلَموْ  ََُة َواَِّلْذِتَباُر َواْْلَْوُف ِمْن َمْعِصَيِة ا ْوِم ُلوٍط َلَم ا ِذ

 َذَصْوَُ وََكَذبُوا َرُسوَلُه. 
َْ ُأَخ  َر َكَقْولِ  ِه يف "اْلَعْنَابُ  وِت" َِ يف َمَواِض   َ   ا آيَ  ًة بَ يِّنَ  ًة ِلَق  ْوٍم يَ ْعِقلُ  وَن{: َوبَ  نَيَ َه  َذا اْلَمْع    }َوَلَق  ْد تَ رَْكنَ  ا ِمن ْ

َُوَن اْلَع  َذاَب اأْلَلِ  يَم{َوقَ ْولِ  ِه يف "ال  َذاراَِيِت":  [35]العناب  وت: َِيَ   ا آيَ  ًة لِلَ  ِذيَن ََيَ  ا [ 37]ال  ذارايت: }َوتَ رَْكنَ  ا 

ِ َوقَ ْوِلِه ُهَنا:  َوقَ ْولِ ِه يف "الشم َعَراِء" بَ ْع َد هلِلْك ِر ِقَص ِة قَ  ْوِم لُ وٍط:  [75]احلج ر: نَي{}ِإَن يف هلَلِلَ  آَلاَيٍت لِْلُمتَ َومسِّ
  [174]الشعراء:اآْليََة }ِإَن يف هلَلِلَ  آَليًَة َوَما َكاَن َأْكثَ ُرُهْم ُمْؤِمِننَي{ 

ِثْ  ِل هلَللِ  َ  يف ِإْه  ََلِك قَ   ْوِم  ُ  وٍح َوقَ   ْوِم ُه  وٍد َوقَ   ْوِم َص   َُ  َعْيٍب يف "الشم  َعَراِء" َوقَ ْولُ  ُه: َكَم  ا َص  َرَح َِ اِلٍح َوقَ   ْوِم 
َِ ُيْس َتَدلم ِِبَ ا َذلَ   َمَّْلُ  وِب َغرْيَِه ا. يُ َق اُل: }لِْلُمتَ َومسِِّنَي{ َأْصُل التَ َوسمِم تَ َفعمٌل ِمَن اْلَوْسِم، َوُهَو اْلَعََلَم ُة الَ 

ًُ ِمْيَس  َمهُ  َِي  ِه اْْلَ  رْيَ ِإهلَلا رََأيْ    ًُ ََِ بْ  ِن َرَواَح  َة تَ َومَسْ   َِ تَ  ُدلم َذَلْي  ِه، َوِمْن  ُه قَ   ْوُل َذْب  ِد ا َِي  ِه، َأْأ َذََلَمتَ  ُه الَ    -
ُ َذْنهُ  ََ ُ َذَلْيِه َوَسَلمَ -يف الَنِبِّ  -َرِضَ  ا ََ  :-َصَل  ا

بِ  ََ  َِّ ُ يَ ْعَلُم َأ ََ رْيَ َأْذرَُُِه      َوا َِيَ  اْلَْ  ًُ َِّ تَ َومَسْ ََرِ ِإ  ًُ الَن
 َوقَاَل اآْلَخُر:

مِ  َِ ًُ اْلَمْرُء ِمْن آِل َها ًُ َمَ ابًَة َذَلْيِه     َوقُ ْل  تَ َومَسُْتُه َلَما رََأْي
ْ ٍء َواِحٍد.  ََ ُْ َمْعَناَها ُكلمَ ا ِإََل  َِيِه َأقْ َواٌل ُمتَ َقارِبٌَة يَ ْرِ   َهَذا َأْصُل التَ َوسمِم، َولِْلُعَلَماِء 
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ٍٍ اَدَة: }لِْلُمتَ َومسِِّنَي{ َأِأ: اْلُمْعَترِبِيَن، َوَذْن ُُمَاِهٍد }لِْلُمتَ َومسِِّنَي{ َأِأ: اْلُمتَ َفرِِّسنَي، َوَذِن ابْ ََ َعْن قَ تَ  -ِن َذبَ ا
 َوالَض    َحاِك }لِْلُمتَ     َومسِِّنَي{ َأْأ: لِلنَ    اِظرِيَن، َوَذ    ْن َمالِ    ٍ  َذ    ْن بَ ْع    ِ  َأْه    ِل اْلَمِدينَ    ةِ  -رض      هللا ذن م    ا

ِلنَي.  }لِْلُمتَ َومسِِّنَي{ َأْأ: لِْلُمَتَئمِّ
ٍَ َوالَتَئمم     َل َمْعَناَه     ا َواِح     ٌد، وََك     َذِلَ  قَ      ْوُل ابْ     ِن  َيْ     دٍ   َوُمَقاتِ     ٍل: َوََّل ََيَْف       َأَن اَِّلْذِتبَ     اَر َوالَنََ     َر َوالتَ َف     رم

ِْ اأْلَقْ   َواِل }لِْلُمتَ   َومسِِّنَي{ َأْأ: لِْلُمتَ َفاِّ  رِيَن، َوقَ   ْوُل َأِ  ُذبَ ْي   ي   َََم  ُِل مجَِ َدَة }لِْلُمتَ   َومسِِّنَي{ َأْأ: لِْلُمتَ َبصِّ  رِيَن، 
َ  َر يف هلَللِ َ  َوَتََ  َِي ِه َمْوِذََ  ٌة َوِذ رْبٌَة ِلَم ْن  ََ َْ ِلَق ْوِم لُ  وٍط  ََ ْ ٍء َواِح  ٍد َوُه َو َأَن َم  ا َوقَ  ٌْ ِإََل  َِي ِه َح  َ  رَاِ   َم  َل 

 الَتَئممِل. 
ََِر َواَِّلْذِتَباِر َمْشُ وٌر يف َكََلِم اْلَعَرِب َوِمْنُه قَ ْوُل  َُهرْيٍ:َوِإْقََلُق ال  تَ َوسمِم َذَل  الَتَئممِل َوالَن

مِ  ٌََر       َأ ِيٌ  َلِعنِي الَناِظِر اْلُمتَ َوسِّ  َوَِيِ َن َمْلَ   لِلَصِديِ  َوَمْن
ِل يف هلَلِلَ  احْلُْسِن، َوقَ ْولُ  :َأِأ: اْلُمَتَئمِّ   َقرِيِ  ْبِن ََتِيٍم اْلَعْنرَبِأِّ

 َأْو ُكَلَما َورََدْت ُذَااَظ قَِبيَلٌة    بَ َعُثوا ِإََلَ َذرِيَفُ ْم يَ تَ َوَسمُ 
َِ َأْأ: يَ ْنَُُر َويَ َتَئَمُل. َوقَاَل َصاِحُب  ٍَِ َذ ِن ابْ ِن "الدمرم النثور": َوَأْخَر  اْبُن َ رِي ٍر َوابْ ُن اْلُمْن ِذِر َوابْ ُن َأِ  َح ا

 ٍٍ  يف قَ ْوِلِه: }آَلاَيٍت لِْلُمتَ َومسِِّنَي{ قَاَل: لِلَناِظرِيَن. -رض  هللا ذن ما–َذَبا
َِ َذْبُد الَر َاِق َواْبُن َ رِيٍر َوابْ  َََم ِة" َذ ْن قَ تَ اَدَة يف قَ ْولِ ِه: َوَأْخَر ٍَِ َوَأبُو الَش ْيِخ يف "اْلَع ُن اْلُمْنِذِر َواْبُن َأِ  َحا

َِ ابْ   ُن َ رِي   ٍر َوابْ   ُن اْلُمْن   ِذِر َذ   ْن ُُمَاِه   ٍد يف قَ ْولِ   هِ  : }آَلاَيٍت }آَلاَيٍت لِْلُمتَ    َومسِِّنَي{: أأ: لِْلُمْعتَ   رِبِيَن. َوَأْخ   َر
 ِ ََُِم ٍد يف قَ ْولِ ِه: }ِإنَ لِْلُمتَ َومسِّ َِ َأبُو  ُ َعْيٍم يف احْلِْلَيِة َذْن َ ْعَفِر ْبِن   يف هلَللِ َ  نَي{ قَاَل: ُهُم اْلُمتَ َفرُِّسوَن. َوَأْخَر

ِْم  ِذأم  َِ اْلُبَخ  اِرأم يف "َاِرَِي  ِه" َوالهِّ  َوابْ  ُن َ رِي  ٍر َوابْ  ُن َأِ  آَلاَيٍت لِْلُمتَ   َومسِِّنَي{ قَ  اَل: ُه  ُم اْلُمتَ َفرُِّس  وَن. َوَأْخ  َر
ٍَِ َواْبُن السم ِِّّ َوَأبُو  ُ َعْيٍم َمًعا يف الَِّّبِّ َواْبُن َمْرَدَوْيِه َواْْلََِّيُب َذْن َأِ  َسِعيٍد اْْلُْدرِ  أِّ قَاَل: قَ اَل َرُس وُل َحا

 ََِ ُ َذَلْي ِه َوَس  َلمَ -ا ََ ََِراَس َة اْلُم  ْؤمِ : -َص َل  ا ََِ( )اتَ ُق وا  ُُثَ قَ  َرَأ: }ِإَن يف هلَللِ  َ  آَلاَيٍت ِن، ََّن َ ُه يَ ْنَُ ُر بِنُ  وِر ا
  : )لِْلُمتَ َفرِِّسنَي(.لِْلُمتَ َومسِِّنَي{ قَالَ 

 َِ ََِ  -رض   هللا ذن م ا–اْبُن َ رِي ٍر َذ ِن ابْ ِن ُذَم َر َوَأْخَر ُ َذَلْي ِه َوَس َلَم  -قَ اَل: قَ اَل َرُس وُل ا ََ : -َص َل  ا
.)ََِ ََِراَسَة اْلُم ْؤِمِن، ََ َّنَن اْلُم ْؤِمَن يَ ْنَُ ُر بِنُ وِر ا َِ ابْ ُن َ رِي ٍر َذ ْن ضَ  ْوََبَن قَ اَل: قَ اَل َرُس ولُ  )اتَ ُقوا  ََِ َوَأْخ َر  ا

ُ َذَلْيِه َوَس َلَم:  ََ ََِ(.َصَل  ا ََِ َويَ ْنَِّ ُ  بِتَ ْوَِي ِ  ا ََِراَس َة اْلُم ْؤِمِن ََّن َ ُه يَ ْنَُ ُر بِنُ وِر ا َِ احْلَِا يُم  )اْح َذرُوا  َوَأْخ َر
ِْم  ِذأم َواْلبَ   َ اُر َوابْ  ُن السم   ِِّّ َوَأبُ  و  ُ َع  ْيٍم َذ  ْن َأ َ  ٍس  ُ  -ذن م  ارض    هللا –الهِّ ََ ََِ َص  َل  ا قَ  اَل: قَ  اَل َرُس  وُل ا

ٍَ َِبلتَ َوسمِم(.َذَلْيِه َوَسَلَم:  َِ ِذَباًدا يَ ْعِرَُوَن الَنا  اه . )ِإَن َِ
 قَ ْولُُه تَ َعاََل:
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 انتهى مجن الد ر املنثورالشيخ: 
 [76حلجر:]ا }َوِإَ َا لَِبَسِبيٍل ُمِقيٍم{قَ ْولُُه تَ َعاََل:  نعم،القار : 
 إىل هنا، ي ول، ما شا  هللا، هللا امل تعان، ال إله إال هللاالشيخ: 
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 )اجلواُب الاايف(
ِِ ربِّ العالنَي، وصلِّ الَل َم وسلِّْم ذل   بيِّنا َِمٍد وذل  آِلِه وصحِبِه أمجعنَي. أَما بعُد:  القار : احلمُد 

 يف كتاِبِه: "اجلواِب الاايف ل َِمن سئَل ذن الَدواِء الَشايف": - تعاَلرمَحُه هللاُ -قاَل العََلمُة ابُن القيِِّم 
 ََْصٌل:

ََُم،  َُْر اأْلَْذ َِْر اللَِّساِن، ََّن َُه الثَ   ُثَُ يَ ُقوُل: ُقوُموا َذَل  ضَ 
َج  هلريلََّتُه و نوَ ه، يع ليهجم َو يهلات  الشيخ:  ْ إضلاللج  مث يقول، هذا ْ احللايوج على ل انج الشي ان، يُو

ََد جهج عن سبيْ هللا.  ا ن انج و
 

َْ  ُر اأْلَْذََ  ُم، َوُه  َو قُ َبالَ  ُة اْلَمِل  ِ ، ََ  َئْ رُ  َْ  ِر اللَِّس  اِن، ََّن َ  ُه الثَ  وا َذَلْي  ِه ِم  َن الق  ار : ُُثَ يَ ُق  وُل: ُقوُم  وا َذلَ    ضَ 
َفُعُه،  َُ َوََّل يَ ن ْ  اْلَاََلِم َما َيُضرم

ل وال قلللوة إال دهلل، امللللُك هلللو القلللُب، فالل لللاُن هللو النلللائُ  عللن امللجلللك  ألنللله هللا امل لللتعان، ال حللو الش  يخ: 
 اللُمَعرب ج عمَّا ْ القلب.

 
ََِ تَ َعاََل  َفُعُه: ِمْن هلِلْكِر ا ْ ٌء ِمَا يَ ن ْ ََ  القار : َواْمنَ ُعوَُ َأْن َشِْرَأ َذَلْيِه 

َُك ِفججلاَلكج هَللجلَك ُول جلهج ( وُل هللا ملعاهلل أعوهل دهلل من الشي ان، أعوهل دهلل، وما قاَل رسالشيخ:  قللُتل )َأاَل ُأْخلربج
ه، وقالل )ُو   َعَلْيلَك َهلَذا( فقلاَل معلاهلل وإَّنَّ  )ُو   َعَلْيَك َهَذا(بلى، اي رسوَل هللا، قالل  ف خَذ بل انج نف ج

أو قللالل  ْْ ُيلجللب  النَّللاَي ْج النَّللارج َعلَللى ُوُ للوهجهجْم()َثلجَلْتللَك أُم للَك اَي ُمَعللاهُل، َوَهللَلُمَناَخللُذون ِفللا نللتللَُّم بلله  قللالل 
رجهجْم..( لللن  )عللللى َمنَلللاخج ْ  وال يتللل  َُّ مج ْ  وال َ َللل لللن أخ لللر أعضلللا ج ا ن لللان، فهلللو عضلللٌو ئَي جلللٌع ال َيلجللل فالل لللاُن مج

اللفلرج والفجلورج وا مثج  اللالم، وهو وسيلٌو ع يمٌو ْ اربَ والشر، هلو األ اُة للذورج هللا، وهلو األ اة لللملاتج 
.  والعدوانج

 
ََْفاِرَِ، َوتِ ََلوَ  ََِ تَ َع اََل َواْس ِت َفُع ُه: ِم ْن هلِلْك ِر ا ََ ْ ٌء ِمَ ا يَ ن ْ ِة ِكَتابِ ِه، َوَ ِص يَحِة القار : َواْمنَ ُعوَُ َأْن َشْ ِرَأ َذَلْي ِه 

، َوَيُاوُن َلُاْم  ِْ َِ َِ، أو الَتَالمِم َِبْلِعْلِم الَنا َِيَماِن، ََّل تُ َباُلوَن ِِبَيِِّ َما َظِفْرَُْ:ِذَباِد َِْر َأْمَراِن َذ  يف َهَذا الثَ 
 ِكْم َوَأْذَواِ ِاْم.َأَحُدُ َا: الَتَالمُم َِبْلَباِقِل، ََّنََنَا اْلُمَتَالُِّم َِبْلَباِقِل َأٌخ ِمْن ِإْخَواِ ُاْم، َوِمْن َأْكرَبِ ُ ْندِ 

 :  الثَاَِ
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ْج شللللي اٌن َّنئلللل ، وال للللاوُت عللللن احللللل  ج شللللي ان شللللي اٌن الش    يخ:  َّنئللللٌ ، ومللللا ْ املقولللللول داملللللتلل جم دلبائلللل
 أخرٌيد.

 
، َكَم ا َأَن اأْلََوَل َأخٌ  ٍُ ًَ َذ ِن احْلَ  ِّ َأٌخ َلُا ْم َأْخ َر ، ََ َّنَن الَس اِك لا م  القار : والثاَ: السم ُاوُت َذ ِن احْلَ  ِّ

َ  ا َك  اَن اأْلَُخ الثَ   ََ  ْيََّاٌن َّنِق  ٌ ، َوُرََ ْع  ُتْم قَ   ْوَل الَناِص  ِح: "اْلُم  َتَالُِّم َِبْلَباِق  ِل  َْ َأَخ  َوْيُاْم َلُا  ْم، َأَم  ا مسَِ اَِ َأ ْ َف  
"؟ ٍُ ْيََّاٌن َأْخَر ََ ًُ َذِن احْلَ ِّ   َّنِقٌ ، َوالَساِك

َْ  ِر َأْن يَ   َتَاَلَم ُيَ   ٍّ َأْو ميُِْس  َ  َذ   ْن ََبِق  ٍل، َو َيِّنُ  وا لَ  ُه ال  َتَالمَم َِبْلَباِق  ِل ِبُا  لِّ ََ  الّرََِبَط ال  ّرََِبَط َذلَ    َه  َذا الثَ 
َُوَُ ِمَن الَتَالمِم َِبحْلَ ِّ ِبُالِّ َقرِيٍ .  َقرِيٍ ، َوَخوِّ

ََْر اللَِّساِن  َََا ْم ُهَو اَواْذَلُموا اَي َبِ َ َأَن ضَ  َلِذأ ُأْهِلُ  ِمْنُه بَ ِ  آَدَم، َوَأُك ب مُ ْم ِمْن ُه َذلَ   َمنَ اِخِرِهْم يف النَ اِر، 
َِْر؟  َل ِمْن قَِتيٍل َوَأِسرٍي َوَ رِيٍح َأَخْذتُُه ِمْن َهَذا الثَ 

َُوَها: لِيَ ْنَِّ ْ  َأَح دُُكْم َذلَ   ِلَس اِن َأِخي ِه ِم نَ  اْتِ ْ ِس َِبْلَاِلَم ِة، َوَيُا وُن اآْلَخ ُر َذلَ    َوُأوِصيُاْم ِبَوِصَيٍة ََاْحَف
َ   ا َوَيَّْلُ  ُب ِم  ْن َأِخي  ِه ِإَذاَدَ َ  ا، وَ  َِيِمَ   ا َوالتَ َعجم  ِب ِمن ْ ِْ ََ يَ ْنَِّ  ُ  َِبْسِتْحَس  اِ َا َوتَ ْع ُكو ُ  وا َأْذ  َواًّن ِلَس  اِن الَس  اِم

ْ ِس ِبُالِّ َقرِيٍ ، َواْدُخُلوا َذَلْيِ ْم ِمنْ  ْع ُتْم َقَس ِم  الَ ِذأ   َذَل  اْتِ ُْم ُك َل َمْرَص ٍد، َأَم ا مسَِ َُ ُكلِّ ََبٍب، َواقْ ُعُدوا 
 : ًُ ًُ بِ  ِه لِ  َرِبِِّْم َحْي  ُث قُ ْل   ُ  ْم ِص  َراَقَ  اْلُمْس  َتِقيَم * ُُثَ آَلتِيَ   نَ ُ ْم ِم  ْن بَ  نْيِ َأْقَس  ْم َُ }ََِبَم  ا َأْغ  َويْ َتِ  أَلَقْ ُع  َدَن 

اِكرِيَن{َأْيِديِ ْم َوِمْن َخْلِف ِ  ََ  [17،16]اأْلَْذَرافِ  ْم َوَذْن َأمْيَاِ ِْم َوَذْن ََشَاًِِلِ ْم َوََّل َتَُِد َأْكثَ َرُهْم 
 أعوهل دهلل مجن إبليف، أعوهل دهللالشيخ: 
ٍ  غَ رْيَِِ، َأَوَما تَ َرْوَِ َقْد قَ َعْدُت َِّلْبِن آَدَم ِبَُُّرِق ِه ُكلَِّ  ا، ََ ََل يَ ُف وُتِ  ِم ْن َقرِي ٍ  ِإََّل قَ َع ْدُت لَ ُه ِبََّرِي القار : 

ُْم  ُ َذَلْي ِه َوَس َلمَ -َحََّت ُأِصيَب ِمْنُه َحاَ َِ َأْو بَ ْعَضَ ا؟ َوَقْد َحَذَرُهْم هلَلِلَ  َرُسوُُ ََ ُ ْم:  -َصَل  ا َُ )ِإَن َوقَ اَل 
ْس ََلِم، ََ َق اَل لَ ُه: َأُتْس ِلُم وَ  تَ َذُر ِدينَ َ  َوِدي َن الَشْيََّاَن َقْد قَ َعَد َِّلْبِن آَدَم ِبَُُّرِق ِه ُكلَِّ  ا، َوقَ َع َد لَ ُه ِبََّرِي ِ  اْتِ

ُِْْج َرِة، ََ َق اَل: أَ  َََخاَلَفُه َوَأْسَلَم، ََ َقَعَد لَ ُه ِبََّرِي ِ  ا َََخاَلَف ُه َوَه اَ َر، آََبًَِ ؟  ُ َ اِ ُر َوتَ َذُر َأْرَض َ  َومَسَ اَءَك؟ 
 ََ َقَعَد َلُه ِبََّرِيِ  اجْلَِ اِد، ََ َقاَل: َأَُتَاِهُد ََ تُ ْقَتَل ََ يُ َقَسَم اْلَماُل َوتُ ْنَاَح الَ ْوَ ُة؟(.

ُ  ْم ِبُا  لِّ قُ  ُرِق اْْلَ  رْيِ، ََ  َّنهلَلا َأرَاَد َأَح  ُدهُ  َُ ْم َأْن يَ َتَص  َدَق ََاقْ ُع  ُدوا لَ  ُه َذلَ    َقرِي  ِ  الَص  َدَقِة، ََ َ ا  َذا ََاقْ ُع  ُدوا 
ًَ َوُه َو َس وَ  َْن ِلَِتِه َأْ  َق  ِمْثَل َهَذا الَساًِِل َوَتِصرَي َِ ُِ اْلَماَل ََ تَ ب ْ ْع ُتْم َم ا َوُقوُلوا َلُه يف  َ ْفِسِه: َأُخِْر اٌء؟ َأَوَم ا مسَِ

ًُ َذَل  ِلَساِن رَُ ٍل َسئَلَ  َناُكُموَها ِصْرَّن ِمثْ َلُاْم.َأْلَقْي  ُه آَخُر َأْن يَ َتَصَدَق َذَلْيِه، قَاَل: ِهَ  َأْمَوالَُنا ِإن َأْذََّي ْ
َُ َس اِلُاَ ا لِتَ لَ ِ  ال نَ ْفِس َوالْ  َ  ٌة ُمِش َقٌة، يَ تَ َع َر ، ََ ُقولُ وا: َقرِيُق ُه َاَُو َم اِل، َوَهَا  َذا َواقْ ُع ُدوا لَ ُه ِبََّرِي ِ  احْلَ  ِّ

َ  ا َوهلِلْك ِر ُص ُعوبَِتَ ا َوآََاِ َ ا، ُُثَ اقْ ُع ُدوا َذلَ   قُ رُ ََاقْ عُ  رْيِ َِبلتَ ْنِفرِي َذن ْ ِق اْلَمَعاِص   ُدوا َلُه َذَل  َساًِِر قُُرِق اْلَْ
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ُنوَها يف َأْذنُيِ َبِ  آَدَم، َو َيُِّنوَها يف قُ ُلوِِبِْم، َواْ َعُلوا َأْكرَب َأْذَواِ ِاْم َذَل  هلَلِل َ  ََِم ْن َأبْ  َواِِبَِن َََحسِّ  النَِّس اَء، 
 ََاْدُخُلوا َذَلْيِ ْم، ََِنْعَم اْلَعْوُن ُهَن َلُاْم.

ُْ الشلي اند، يعل  ُأْحُبولَللو الش يخ:  ن ل ل هللا العافيلو، ن ل ل هللا العافيلو، دحبا لْد مللن ألقلابج الن لا جل دحبا ل
للن )ملل يصلل اُ  هبللا الر للال، ينو جللد هللللك قوللله َلللى هللا عليلله وسلللمل ا َروللُت بَلْعللدجي فتنللوا أضللرَّ علللى الر للالج مج

 .أعدج هذاالن ج ا ج( 
 

َََحسِّ ُنوَها يف َأْذ نُيِ بَ ِ  آَدَم، َو َيُِّنوَه ا يف قُ لُ وِِبِْم، َوا ْ  َعلُ وا َأْك رَب القار : ُثَُ اقْ ُعُدوا َذلَ   قُ ُرِق اْلَمَعاِص   
ََِمْن َأبْ وَ   اِِبَِن ََاْدُخُلوا َذَلْيِ ْم، ََِنْعَم اْلَعْوُن ُهَن َلُاْم.َأْذَواِ ِاْم َذَل  هلَلِلَ  النَِّساَء، 

لشينُي  - نوُ  الشي ان-وعرَ  اللفرُة الشيخ:  ْ ج شل   ، َو عرفوا هذه ال ياسَو فعملوا على إقحلامج امللرأة ْ ول
ْ  ا ن للان،  لل ٌَ ِفللا ُيضج للن وحلل  الشللي ان  ألنَّلله خبلل للشيني االخللتال ، هللذا ول للُه مج هللا َو فجنللوُ  الشللي ان خرو ج

للا للم لللمني،   ا ويُشينَو للن اليهللو  والنصللارَّ واملشللروني، هللم يُنف جللذون هللذه اربُ َلل ج الشللي انيو، يُنف جللذَو اللفللرة مج
َدة املتحلدة اللذي يقضل  بت لويوج  وما يشهُد به الواقع اللُمر  الذي نعيُشُه اآلن، ومجن هللك قلانوُن األملم الللُمْلحج

ْ ج ش ْ ج شل  ، فهلذا ول لُه منبثلٌ  مجلن ال ياسلوج املرأة دلر ْج ْ و شلارَك الر لال ْ ول ْ ج ميلدان َو َْ ْ و    لتدخ
.  الشي انيو اليت يُعرب ج عنها ابُن القيم على ل انج الشي انج

 
َا َيُضرمُكْم أو َتَْ  ، ََاْمنَ ُعوَها َأْن تَ ْبََِّش َِ ََْر اْلَيَدْيِن َوالّرِْ َلنْيِ َِيِه.القار : ُُثَ اْلَ ُموا ضَ   ِش  

َِ الث مَُ   وِر ُمَص   احَلَُة ال   نَ ْفِس اأْلََم   ارَِة، َََئْذُيوَه   ا وَ  اْس   َتِعيُنوا ِِبَ   ا، َواْذَلُم   وا َأَن َأْك   رَبَ َأْذ   َواِ ُاْم َذلَ     لُ   ُ وِم َه   ِذ
َ    ا، وَُكو ُ   وا َمَعَ    ا َذلَ     َح   ْرِب ال   نَ ْفِس اْلُمََّْمَِنَ   ِة، ََا ْ َتِ    ُدوا يف َكْس   ِرَها َوِإْبََّ   اِل َوَأِم   دموَها َواْس   َتِمدموا ِمن ْ

ًْ َم َوادم  ًْ َمَوادمَه ا َوَقِويَ  َ  ا، ََ َّنهلَلا ا ْ َقَََّع  َه ا َذن ْ ِْ َمَوادِّ ال نَ ْفِس اأْلََم ارَِة،  قُ َواَها، َوََّل َسِبيَل ِإََل هلَلِلَ  ِإََّل ِبَقَّْ
ًْ َلُاْم َأْذَواُ َا، ََاْس تَ ْن ُِلوا اْلَقْل َب ِم ْن ِحْص نِ  ِه، َواْذ ِلُ وَُ َذ ْن َِمَْلَاتِ ِه، َوَولم وا َمَاا َ ُه ال نَ ْفَس اأْلََم ارََة، َوأقَاَذ

َْ َأ ََ  َا َتْاَرُهو َُه َأْلبَ َتَة، َم ُِْبمو َُه، َوََّل َتَِيَُُاْم َِ َا َ َْوْو َُه َو ْ ٍء ُتِش ريُوَن بِ هِ ََّنَ َا ََّل َتَُْمُر ِإََّل َِ ََ  ا ََّل ُخَاِلُفُاْم يف 
َِْعِلِه، ََّنْن َأْحَسْسُتْم ِم َن اْلَقْل ِب ُمَناَ َذ ًة  َ ا ِبَشْ ٍء ََبَدَرْت ِإََل  ْرَُْ َذَلي ْ ََ َ ا، َبْل ِإهلَلا َأ ُ َذَلي ْ َُ ِإََل َِمَْلَاتِ ِه، َوَأرَْد

َنُه َوَبنْيَ النَ ْفِس َذْقَد النَِّااِح، ََ َ يُِّنوَها  َُ يف َأْحَسِن ُص ورَِة اأْلَْمَن ِمْن هلَلِلَ ، ََاْذِقُدوا بَ ي ْ ُلوَها، َوَأرُوَها ِإاَي َومجَِّ
ًَ َقْع َم احْلَ ْربِ  ٍِ َكَم ا هلُلقْ  َِ اْلَع ُرو ِْ ِِبَ ِذ ٍٍ ُتوَ ُد، َوُقوُلوا َلُه هلُلْق َقْعَم َهَذا اْلِوَصاِل َوالَتَمتم  ََ ْرَت َذُرو ، َوََب

ُْ  َم   َرارََة الََّْع   ِن َوالَض   ْرِب، ُُثَ َواِ ْن بَ   نْيَ لَ   َذةِ  َِ اْلمس   اَلمِة، َوَم   َرارَِة تِْل   َ  اْلُمَحارَبَ   ِة، ََ   دَِع احْلَ   ْرَب َتَض    َه   ِذ
َقِض ، َوِإََنَا ُهَو َحْرٌب ُمَتِصٌل َِبْلَمْوِت، َوقُ َواَك َتْضُعُ  َذْن حراٍب َدا ًْ بِيَ ْوٍم َوين ْ  ًٍِم.َأْو َاَرَها، ََ َلْيَس
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 َواْسَتِعيُنوا اَي َبِ َ 
ْج الرشليدج الللَمْهدي، وبلني اللنففج األمَّلارةج دل لو ج، فلالنفُف األمَّلارة  هذا َصويرٌ الشيخ:  للتَّنانعج اللذي بلني العقل

ُْ الرا ل بضد ج هللك، إهلاا فبلني العقلْ  قوُ  َاحَبها إىل الشرور، والعق دل و  َنجذُب إىل وْ س    وسو  ، َو
ُْ لللنففج الرا لج والنفف األمارة دل و ج بينهما حرٌب وعجداٌ  واختال ٌ ، فلإهلا َََصلاحَلَا، يعل ل معنلاه انقلاَ  العقل

ْج للهللوَّ، فيتبللُع ا ن للاُن هللواُه،  األمللارة دل للو  فللذلك هللالُك ا ن للان، وهللللك َمْ َمللُع الشللي ان، انقيللاُ  العقلل
ََََّذ إجَاَُه َهَواُه َوَأَضلَُّه اَّللَُّ{  فهناك اللَهَلَلو. [23]اِلاثيول }أَفَلَرأَْيَت َمنج ا

 
ََْلُبوا َمَعُ َما: َِيَمنْيِ َلْن تُ   القار : َواْسَتِعيُنوا اَي َبِ َ ِبُْنَدْيِن َذ

ََِ تَ َع  اََل َوال  َداِر اآْلِخ  َرِة ِبُا  لِّ َقرِي   ٍ  ََْفلَ  ِة، ََ  َئْغِفُلوا قُ لُ  وَب بَ  ِ  آَدَم َذ  ِن ا ، ََ لَ  ْيَس َلُا  ْم َأَح  ُدُ َا: ُ ْن  ُد اْل
ْ ٌء أَ  ُتْم ِمْنُه َوِمنْ ََ ََِ تَ َعاََل ََتََان ْ َِْْصيِل َغَرِضِاْم ِمْن هلَلِلَ ، ََّنَن اْلَقْلَب ِإهلَلا َغَفَل َذِن ا   ِإْغَواًِِه.بْ َلَغ يف 

: ُ ْن  ُد الَش  َ َواِت، ََ َ يُِّنوَه  ا يف قُ لُ  وِِبِْم، َوَحسِّ  ُنوَها يف َأْذيُ  ِنِ ْم، َوُص  وُلوا َذلَ  ْيِ مْ  ِِبَ  َذْيِن اْلَعْس  َاَرْيِن،  والثَ  اَِ
ََْفَلِة َِبلَشَ َواِت، َوَذَل  الَشَ َواِت َبِ  ُ َما، َواْسَتِعيُنوا َذَل  اْل ََْفلَ ِة، َواْقرِ ُ وا ََ َلْيَس َلُاْم يف َبِ  آَدَم َأبْ َلُغ ِمن ْ ْل

َِْل  َِِلنَي، ُُثَ اْس َتِعيُنوا ِِبَِم ا َذلَ   ال َذاِكِر، َوََّل يَ  ََ ْيََّاَ نْيِ َص  ارُوا بَ نْيَ اْلََ ا ََِلنْيِ  َْ اْلََ ا ُب َواِح ٌد َمَْس ًة، ََ َّنَن َم 
ْيََّاُن الَذاِكِر َمَعُ ْم، َوِإهلَلا رََأيْ ُتْم مَجَاَذًة ُُمَْتِمِع نَي َذلَ   َم ا َيُض رمُكْم  ََ ََِ أو ُم َذاَكَرِة َأْم ِرَِ -َأْربَ َعًة، َو ِم ْن هلِلْك ِر ا

ََاْس  َتِعيُنوا َذلَ  ْيِ ْم بِبَ  ِ  ِ ْنِس  ِ ْم ِم  َن اْتِ ْ  ِس اْلَبََّ  اِلنَي، ََ َقّرِبُ  وُهْم  -تَ ْق  ِدرُوا َذلَ    تَ ْف  رِيِقِ مْ َوَ ْيِ  ِه َوِدينِ  ِه، َوَ ْ 
َُ وا َذلَ ْيِ ْم ِِبِ ْم، َوَِبجْلُْملَ  ِة َََئِذ دموا ِلْْلُُم وِر َأقْ َراَ َ ا، َواْدُخلُ وا َذلَ    ُك لِّ َواِح دٍ  وِّ ََ ُ ْم، َو ِ  آَدَم ِم  ْن  ِم ْن بَ ِم ن ْ

ُ َقْد َأَم  ََ َِْْصيِلَ ا، َوِإهلَلا َكاَن ا َ ا، وَُكو ُوا ذوًّن له َذَل   َََساِذُدوَُ َذَلي ْ ْ َوتِِه،  ََ َرُهْم َأْن َيْص رِبُوا ََبِب ِإرَاَدتِِه َو
وا َورَاِبَُّ   وا َذلَ   ْيِ ْم َِبلث مَُ   وِر، َوا ْ َتِ    ُ وا َلُا   ْم َوُيَص   اِبُروُكْم َويُ َراِبَُّ   وا َذلَ   ْيُاُم الث مَُ   وَر، ََاْص   رِبُوا َأ ْ    ُتْم َوَص   اِبرُ 

َََم ِمْن َهَذْيِن اْلَمْوِقَننْيِ. ََََل َتْصََّاُدون َبِ  آَدَم يف َأْذ َََضِب،  َِيِ ْم ِذْنَد الَشْ َوِة َواْل  َُ َرَصُاْم 
ُ ْم َم ْن َيُا وُن ُس ْلََّاُن الَش ْ َوِة َذَلْي ِه َأْغلَ  ََُخ ُذوا َذَلْي ِه َواْذَلُموا َأَن ِمن ْ َب َوُس ْلََّاُن َغَض ِبِه َض ِعيٌ  َمْقُ  وٌر، 

َََض ِب َذَلْي ِه َأْغلَ َب، ََ ََل ُخْلُ و  ُ ْم َم ْن َيُا وُن ُس ْلََّاُن اْل َََض ِب، َوِم ن ْ ا َقرِي َ  َقرِيَ  الَشْ َوِة، َوَدُذ وا َقرِي َ  اْل
ََْرَها، ََّنْن َ ْ ميَْ  َََض ِب، ََّن َ ُه َبحْلَ ِرأِّ َأْن ََّل مَيِْل َ   َ ْفَس ُه ِذْن َد الَشْ َوِة ذليه، َوََّل تُ َعَُِّّلوا ضَ  ِلْ   َ ْفَس ُه ِذْن َد اْل

ََ ْ َوتِِه، َواْم ُِ  وا َأَح َدُ َا َِبآْلَخ ِر، َواْدُذ وَُ ِإََل الَش ْ َوِة ِم ْن  َََض ِب، الَشْ َوِة، ََ َ وُِّ  وا بَ نْيَ َغَض ِبِه َو ََبِب اْل
َََضِب ِمْن   َقرِيِ  الَشْ َوِة.َوِإََل اْل
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ًُ َأبَ   َويْ  ، َوِإََنَ  ا َأْخَرْ    ِ ْم ِم  َن اجْلَنَ  ِة َواْذَلُم  وا َأَن لَ  ْيَس َلُا  ْم يف بَ  ِ  آَدَم ِس  ََلٌح َأبْ لَ  ُغ ِم  ْن َه  َذْيِن السِّ  ََلَحنْيِ
َََضِب، ََِبهِ  ًُ اْلَعَداَوَة َبنْيَ َأْوََّلِدِهْم َِبْل ًُ ِدَم اَءُهْم، َوبِ ِه قَ تَ َل َِبلَشْ َوِة، َوِإََنَا َأْلَقْي ًُ َأْرَحاَمُ ْم، َوَس َفْا  َقََّْع

.َُ  َأَحُد اْبَ ْ آَدَم َأَخا
َََض   َب مَجْ   َرٌة يف قَ ْل   ِب ابْ   ِن آَدَم، َوالَش   ْ َوَة ّنر تَ ثُ   وُر ِم   ْن قَ ْلبِ   ِه، َوِإََنَ   ا ُتََّْف   ئُ النَ    اُر َِبْلَم   اِء َواْذَلُم   وا َأَن اْل

ََ ْ َوتِِه ِم ْن قُ  ْرََبِن اْلُوُض وِء َوالَص َوالَصََلِة َوالذِّ  ََلِة، ْكِر َوالَتْاِبرِي، ََ َّناَيُكْم َأْن َُتَاِّنُ وا ابْ َن آَدَم ِذْن َد َغَض ِبِه َو
َََضِب َوالَشْ َوِة، َوَقْد َأَمَرُهْم  َبِ ي مُ ْم بِ َذِلَ  ََ َق اَل:  َََض ََّنَن هلَلِلَ  يَُِّْفُئ َذْنُه َّنَر اْل َب مَجْ َرٌة يف قَ ْل ِب )ِإَن اْل

 اْبِن آَدَم، َأَما رََأيْ ُتمْ 
 َريج  َريج الشيخ: 

القار : أخرَ ُه الهمذأم وابُن ماَ ه وأمحُد واحل اكُم وغ ريُهم ِم ن قري ِ  ذل  ِّ ب ِن  ي ِد ب ِن ُ  ْدذاَن ذ ن أ  
َياَقِة َذِل م ْبُن  َيْ ِد بْ ِن َ ْضرَة ذن أ  سعيٍد اْلُدرّأ َذكُرَُ مَّوًَّل، قاَل احلاكُم: َهَذا َحِديٌث  َِ السِّ تَ َفَرَد ِِبَِذ

ُ َما َ ْ َُيَْتَجا ِبَعِل ِّ بْ ِن  َيْ ٍد، َق  ُ َذن ْ ََ اَل ال ذهبم ُمَعقِّبً ا: ُ ْدَذاَن اْلُقَرَِ م َذْن َأِ  َ ْضَرَة. َوالَشْيَخاِن َرِضَ  ا
: اب  ُن ُ   دذان إ ًُ َل الض  عِ  أق  رُب، وخاص  ًة إهللا تف  َرَد ِب  ذا السِّ  ياِق اب  ُن ُ   ْدذَاَن ص  ايُ احل  ديِث، قل  

مرس  ًَل أو  -ص  ل  هللا ذلي  ه وس  لم–الَّوي  ِل، وق  ْد    اَء ذ  ن احلس  ِن البص  رأِّ و ي  ِد ب  ِن أس  لَم َذ  ن الن  بِّ 
 ُمعضًَل، أخرَ ُه ذبُد الر اقِ 

 ل أح نَت.الشيخ
نَ ْيِه َوا ِْتَفاخِ  َراِر َذي ْ َََمْن َأَحَس ِبَذِلَ  ََ ْليَ تَ َوَضْئ.القار : َأَما رََأيْ ُتْم ِمِن امحِْ   َأْوَداِ ِه، 

ُ  ْم:  َُ ََُحولُ  وا )ِإََنَ  ا ُتََّْف  ئُ النَ  اُر َِبْلَم  اِء(َوقَ  اَل  ُ َأْن َيْس  َتِعيُنوا َذلَ  ْيُاْم َِبلَص  رْبِ َوالَص  ََلِة،  ََ ، َوقَ  ْد َأْوَص  اُهُم ا
نَ ُ ْم َوَبنْيَ هلَلِلَ ، َوَأْ ُسوُهْم ِإاَيَُ  َِ يِ ْم َوَأْ َااَه ا: بَ ي ْ َََض ِب، َوَأبْ لَ ُغ َأْس ِلَحِتِاْم  ، َواْسَتِعيُنوا َذَلْيِ ْم َِبلَش ْ َوِة َواْل

 َ ُْ ََِ َوُاَاَلَف ُة ا ُْ ُحُص وِ ِْم هلِلْك ُر ا َِ يُاْم َوَأْمنَ  ََُم َأْس ِلَحِتِ ْم  ََوى. َوَأْذ ُْ ََْفَلُة َواتَِّباُع ا ُ  َل َوى، ََ َّنهلَلا رََأيْ  ُتُم الرَ اْل
َُ ََاْهَربُوا ِمْن ِظلِِّه َوََّل َتْد ُوا ِمْنُه. ََوا  ُاَاِلًفا ُِ

َُ َويُِعي نُ ُ ْم ِِبَ ا َذلَ    َ ْفِس ِه، ََ يُ َقاتُِلو َ ه  َواْلَمْقُصوُد َأَن الذم ُوَب َواْلَمَعاِصَ  ِسََلٌح َوَمَدٌد مَيُدم ِِبَا اْلَعْبُد َأْذ َداَء
 ْم َذَل   َ ْفِسِه، َوَهَذا َغايَُة اجْلَْ ِل.ِبِسََلِحِه، َوَيُاوُن َمَع ُ 

ُلُغ اجْلَاِهُل ِمْن  َ ْفِسهِ  ُلُغ اأْلَْذَداُء ِمْن َ اِهٍل     َما يَ ب ْ  وَما يَ ب ْ
َ ا ُمْا رِمٌ  َُ َِ يف َهَواِن  َ ْفِس ِه، َوُه َو يَ  ْ ُذُم َأ َ ُه  يف ِحْرَماِ َ ا َأْذلَ    َوَشَْتِ  دُ  َوِمَن اْلَعَجاًِِب َأَن اْلَعْبَد َيْسَع  ِبُْ ِد

َِريَِها وَ  َِْْقريَِه ا َوَتْص  َُ يف  َ  ا، َويَ ْب ُذُل ُ ْ  َد َِّ َرََ َ ا َوُهَو يَ  ْ ُذُم َأ َ ُه َيْس َع  يف َح َْ َُوِظَ ا َوَأ َتْدِس يتَ ا، َوُه َو ُح
 يَ ْ ُذُم َأ َُه يُ ْعِليَ ا َويَ ْرََ ُعَ ا َوُيْارِبَُها.
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َ ا ُمْا رٌِم، َوُم ِذل  لِنَ ْفِس ِه َوُه َو وََكاَن بَ ْعُ  الَسَلِ  يَ قُ  َُ وُل يف ُخََّْبِتِه: َأََّل ُرَب ُمِ نٍي لِنَ ْفِسِه َوُه َو يَ  ْ ُذُم َأ َ ُه 
ٌْ لِنَ ْفِس ِه َوُه َو يَ   ٌ، َوُمِض ي َ ا ُمَا ربِّ َُ ٌَِّر لِنَ ْفِس ِه َوُه َو يَ  ْ ُذُم َأ َ ُه  َ ا ُمِع   ، َوُمَص  َُ ُه ُم َراٍع حِلِقَِّ  ا، ْ ُذُم َأ َ يَ ْ ُذُم َأ َ ُه 

ُلَُ    ُه َذ    ُدوم  َ     ا ِبِفْعِل    ِه َم    ا ََّل يَ ب ْ لُ    ُغ ِمن ْ َِ َذلَ       َ ْفِس    ِه، يَ ب ْ َْ َذ    ُدوِّ ُ وََكَف      َِبْلَم    ْرِء َ ْ     ًَل َأْن َيُا    وَن َم     ََ َُ، َوا
 اْلُمْستَ َعاُن.

 ََْصلٌ 
لاايُه، وهلم ول هلم أالشيخ:  ُذونَلُه َوهُلر جيلَّتَلُه علدا ، قلاَل هللال ح بك، هذا ول ه  رُي الشي انج ألبنا جه وَو }أَفَلتَلتَّخج

لللْن ُ و"ج َوُهلللْم َلُللللْم َعلللُدور{ ه  [50]اللهللل ل أَْولجيَلللاَ  مج فهلللذا العلللدو األوُل األولللرب، هلللذا َصلللويٌر لعداوَجللله ونصلللا حج
َرَّن مجلن الشلي ان،  اايُه لبنيهج ْ إضاللج ب  آ م، وهللا قبلْ هلللك قلد أعلذَر وأنلذَر وحلذَّ  أَيل َهلا النَّلاُي إجنَّ }ايَ وَو

َّللَّج اْلَّيَلُروُر ) نْلَيا َواَل يَلَّيُلرَّنَُّلْم دج َلا 5َوْعَد اَّللَّج َح ر َفاَل ََلَُّيرَّنَُّلُم احْلََياُة الد  ََّجلُذوُه َعلُدواا إج َّ لْي َاَن َلُللْم َعلُدور فَا ( إجنَّ الشَّ
َج  للعج للَحابج ال َّ َْ للْن َأ ْشبَللُه لجَيُلونُللوا مج للن  [6،5]فللائرل{ يَلْدُعو حج فهلذا اللللالُم الللذي َللوَّرَُه ابللُن القلليم ول للُه ُم للتَمدر مج

.  َ اَلاَلتج اللتاب وال  نو، ومجن الواقع، ح ُبَك اي عل  
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 )اجلواُب الَصحيُح ِلَمن بَدَل ِديَن السيِح(
ِِ ربِّ الع    النَي، والَص    َلُة والَس    َلُم ذل      أَ    رف اَّل بي    اء الق    ار : بس    ِم  هللِا ال    َرمحِن ال    َرحيِم، احلم    ُد 

رمح ه هللا –َيق ول َ يخ اتس َلم اب ن تيمي ة ؛ والرسلني  بيِّن ا َِم ٍد وذل   آلِ ِه وأص حاِبِه أمجع نَي، أم ا بع د
 لسيِح( يقول رمحه هللا تعاَل:يف كتابه: )اجلواُب الَصحيُح ِلَمن بَدَل ِديَن ا -تعاَل

 ُثَُ َهَذا الثَاِلُث، ِإْن َكاَن َقِدميًا َخاِلًقا، َصاَر ُهَنا َخاِلَقنْيِ َقِدمَينْيِ.
، َوَمْعلُ وٌم َأَن اْس ِتَحاَلَة اْْلَ اِل ِ  ًَ ُِْ َد ، َكاَن اْْلَاِلُ  َقْد َصاَر َاُْلوقً ا  ًَ َُِْد اِلٍ  آَخ َر َأْو  ِإََل َخ َوِإْن َكاَن َاُْلوقًا 

ٌْ ظَاِهُر اَِّلْمِتَناِع.  ِإََل َاُْلوٍق، ُِمَْتِن
ِلٌث َشِْرأ  ََ ُح َهَذا، َأَن َما َمثَ ُلوا ِبِه ِمَن احْلَِديَدِة اْلُمَحَماِة َِبلَناِر، ِهَ  َ ْوَهٌر  َذَل  َّنِرَها َما َشْ ِرأ َوِِمَا يُ َوضِّ

 ، ًْ ٌْ َذلَ   َحِدي ِدَها، وََك َذِلَ  ِإهلَلا ُم َدْت، َذَل  َحِديِدَها، ََّنهلَلا قُرَِق ٌْ َذَل  َّنِرَها َكَما ُه َو َواِق  ََالَتَّْرِيُ  َواِق
ًْ يف اْلَماِء. َ ا، وََكَذِلَ  ِإهلَلا أُْلِقَي  وََكَذِلَ  ِإهلَلا ُبِصَ  َذَلي ْ
 َناُسوِت َقْد َحَل َِبلََلُهوِت.ََّنْن َكاَن َهَذا الَتْمِثيُل ُمََّاِبًقا، َل َِم َأْن َيُاوَن َما َحَل َِبل

َْ ِذْن  َدُهْم، َوبُ  ِص  َ  يف ََ َيُا  وُن َربم اْلَع  اَلِمنَي ُه  َو الَ  ِذأ وَُْك  ُل َوَيْش  َرُب َويَ بُ  وُل َويَ تَ ََ  َوُط، َوُه  َو الَ  ِذأ ُص  ِف
َوَتَََ َ، َكَم  ا ُُيَْا    ِمثْ  ُل َه  َذا َذ  ِن َوْ ِ   ِه، َوُ ِع  َل الَش  ْوُك َذلَ    رَْأِس  ِه، َوُض  ِرَب َِبلسِّ  َياِط، َوُص  ِلَب َوَم  اَت 

 اْليَ ْعُقوبَِيِة.
َ  اِد، َح  ََّت النمْس  َُّورِيَِة ِإْن قَ  اُلوا: ِإَ َُم  ا ُمَتِح  َداِن َِبْلَمِش  يََ  َِ َأَن َمِش  يَََة َوَه  َذا ََّل ٌِم ِلُا  لِّ َم  ْن قَ  اَل َِبَِّلِّْ َْع   ِة َِ

 َهَذا َذنْيُ َمِشيََِة َهَذا.
َ َذا قَ اَل تَ َع اََل: َبََِل  ًْ ِإاَيَها، َوُِ ََِقٌة ِلَمِشيََِتِه، لَْيَس }َلَق ْد َكَف َر الَ ِذيَن قَ اُلوا ِف َما ِإهلَلا قَاُلوا: ِإَن َمِشيََ َتُه ُمَوا

َ َر ِّ  ََ َ ُه  َو اْلَمِس  يُح ابْ  ُن َم  ْرَ َ َوقَ  اَل اْلَمِس  يُح اَي بَ  ِ  ِإْس  َراًِيَل اْذبُ  ُدوا ا ََ ََِ ِإَن ا  َورََبُا  ْم ِإ َ  ُه َم  ْن ُيْش  ِرْك َِب
َُ الَناُر َوَما لِلََاِلِمنَي ِمْن َأْ َصاٍر * َلَقْد َكَف َر الَ ِذينَ  ُ َذَلْيِه اجْلََنَة َوَمْئَوا ََ لِ ُث َضََلضَ ٍة  ََ َقْد َحَرَم ا ََ  َ ََ قَ اُلوا ِإَن ا

َ  ََل َوَم  ا ِم  ْن ِإلَ  ٍه ِإََّل ِإلَ  ٌه َواِح  ٌد َوإِ  ُ ْم َذ  َذاٌب َألِ  يٌم * أََ تَ ُ   وا َذَم  ا يَ ُقولُ  وَن لََيَمَس  َن الَ  ِذيَن َكَف  ُروا ِم  ن ْ ْن َ ْ يَ ن ْ
ُ َغُفوٌر رَِحيٌم * َما اْلَمِسيُح اْبُن َمْرَ َ ِإََّل َرُسوٌل َقْد خَ  ََ َِْفُرو َُه َوا ََِ َوَيْستَ  ًْ ِم ْن قَ ْبِل ِه الرمُس لُ يَ ُتوبُوَن ِإََل ا  َل

ُ  ْر َأَ  يُ ْؤََُا  ونَ  ُ  ُم اآْلاَيِت ُُثَ ا َْ َُ  ُ ُ  ْر َكْي  َ   ُ بَ  نيِّ يَقٌة َك  اَّن وَُْك  ََلِن الَََّع  اَم ا َْ [ 75-72]الاً  دة:{ َوُأمم  ُه ِص  دِّ

َلِة َذَل  َأَ َُما َاُْلوقَ اِن َمْربُ وََبِن، ََذََكَر ُسْبَحا َُه َوتَ َعاََل: َأَ َُما َكاَّن وَُْكََلِن الَََّعاَم؛ أِلََن هلَلِلَ  ِمْن َأْظَ ِر اأْلَدِ 
 ِإهلِل اْْلَاِلُ  َأَحٌد َصَمٌد ََّل وَُْكُل َوََّل َيْشَرُب.

ًا آَخَر ََ َعَبَدَها َكَما َذَبَد اْلَمِسيحَ  َُ َْ اْلَمِسيِح؛ أِلََن ِمَن الَنَصاَرى َمِن اَخََذَها ِإ  .َوهللََكَر َمْرَ َ َم
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َا: اْغِف ِرأ َل َواْرمحَِ َواَلِذيَن ََّل يَ قُ  َُ ََِ َحََّت يَ ُقوَل  َ ا ُكَل َما يََُّْلُب ِمَن ا ُ ْم َيَُّْلُب ِمن ْ ي ِ ، وُلوَن ِِبََذا َكِثرٌي ِمن ْ
ُْ يف هلَلِلَ  ِإََل ابِْنَ ا.  َوَغرْيَ هلَلِلَ ، بَِناًء َذَل  َأَ َا َتْشَف

َلِه، ا َلِه، ََ َتارًَة يَ ُقوُلوَن: اَي َواِلَدَة اْتِ َفِع  لََنا ِإََل اْتِ َْ 
 آمنُت دهلل.الشيخ: 

ََ َفاَذًة، َوآَخ ُروَن يَ ْعبُ ُدو  ََِ َوََّل يَ ْذُكُروَن  َِ ُتَّْلَ ُب ِم َن ا َ َا َكَم ا يَ ْعبُ ُدوَن القار : َوَارًَة َيْسئَُلوَ َا احْلََواًَِ  اَل
 اْلَمِسيَح.

ُ ْم، َلَما هللََكَر اْ ِتَماَذُ ْم ِذْنَد "ُقْسََّْنَِّنَي" بِ  " ِيِقَيَة".َوَقْد هللََكَر َسِعيُد ْبُن اْلِبَّْرِيِ  َهذَ   ا َذن ْ
 قَاَل: وََكا ُوا ُاَْتِلِف  اآْلرَاِء ُاَْتِلِف  اأْلَْداَيِن.

 ،ََِ َاِن ِمْن ُدوِن ا َُ ُ ْم َمْن يَ ُقوُل: اْلَمِسيُح َوُأممُه ِإ  ََِمن ْ
للْن }َوإج ومللا قللال هللا َعللاىلل الش  يخ:  للَ  إجَاَللنْيج مج ََّجللُذو"ج َوأُم ج ُ اَي عجيَ للى ابْللَن َمللْرَنَ أَأَنْللَت قُلْلللَت لجلنَّللايج ا هْل قَللاَل اَّللَّ
 [116]املا دةل ُ ونج اَّللَّج{

ُ اَي : الق  ار : َوُه  ُم اْلَمْرمَيَ  ا ِيموَن َوُيَس  َمْوَن اْلَمْرمَيَا ِيَ  َة، َك  َذِلَ  قَ  اَل ابْ  ُن َح  ْ ٍم، َوقَ  ْد قَ  اَل تَ َع  اََل  ََ }َوِإهلْل قَ  اَل ا
ََِ قَ اَل ُس ْبَحاَ َ  َم ا يَ  نَْيِ ِم ْن ُدوِن ا َُ َ  ِإ ٍِ اخَُِذوَِ َوُأمِّ ًَ لِلَنا ًَ قُ ْل ُا وُن َل َأْن َأقُ وَل ِذيَس  اْبَن َمْرَ َ َأَأْ 

ًُ قُ ْلتُ  ُه ََ َق  ْد َذِلْمتَ  ُه تَ ْعلَ  ُم َم  ا يف  ًَ َذ  ََلُم  َم  ا لَ  ْيَس َل ُيَ   ٍّ ِإْن ُكْن    َ ْفِس    َوََّل َأْذلَ  ُم َم  ا يف  َ ْفِس  َ  ِإ َ  َ  َأ ْ  
 ِ   ََ ًُ َذلَ ْيِ ْم  َ َر ِّ َورََبُا  ْم وَُكْن   ََ ُ  ْم ِإََّل َم  ا َأَم ْرَتِ  بِ  ِه َأِن اْذبُ  ُدوا ا َُ  ًُ َِ  يِ ْم اْلَُيُ وِب * َم  ا قُ ْل    ًُ يًدا َم  ا ُدْم  

ًَ الرَ  ًَ َأ ْ    َتِ  ُكْن    ََ   ِ يٌد{ ََ َلَم   ا تَ    َوََ ي ْ ََ   ْ ٍء  ًَ َذلَ     ُك   لِّ  -َوُه   َو [ 116،117]الاً   دة:ِقي   َب َذلَ   ْيِ ْم َوَأ ْ   
َ نْيِ  -ُس ْبَحا َهُ  َُ َُ َوُأَم ُه ِإ ِْ الَنَص اَرى، بَ ْل َس َئَل اْلَمِس يَح ُس َؤاًَّل يُ َق رُِّع بِ ِه َم ِن اَخَ َذ ي   ِم  ْن َ ْ َُيْ ِ  َه َذا َذ ْن مجَِ
.ََِ  ُدوِن ا

َ   َدْت ِِبَ   ا الََلُه   وُت َومسُِّ    َ قَ   اَل ابْ   ُن الْ  َْ َِ ا  ِبَّْرِي   ِ : َويُ َق   اُل لِلنمْس   َُّورِيَِة َأْيًض   ا: َأْخ   رِبُوَّن َذ   ِن الَناُس   وِت الَ   
ََ  َب َوُص  ِلَب وَ  َل؟ َأْم قُتِ  َمِس  يًحا، َه  ْل َ ْ يَ   َ ْل َمِس  يًحا ُمْن  ُذ َك  اَن يف َبَّْ  ِن َم  ْرَ َ ِإََل ِح  نِي َوَض  َعْتُه َوَأْرَض  َعْتُه َو

َََااَن َمِسيًحا َََْد بَ ْعَد هلَلِلَ  الََلُهوُت َِبلَناُسوِت  ، ُُثَ ا ٍِ  ؟َكاَن َضََلِضنَي َسَنًة َوُهَو َواِحٌد ِمَن الَنا
 َس َنًة َوُه َو َواِح ٌد ِم َن ََّنْن قَاُلوا: َ ْ َيُا ْن َمِس يًحا َوُه َو يف َبَّْ ِن َم ْرَ َ، َوِإََنَ ا َولَ َدْت َم ْرَ ُ ِإْ َس اًّن َك اَن َضََلضِ نيَ 

ْْنِي ُْم وََكَذبُوا اْتِ َََااَن َمِسيًحا، تَ رَُكوا قَ ْوَُ َََْد بَ ْعَد هلَلِلَ  الََلُهوُت َِبلَناُسوِت  ، ُُثَ ا ٍِ َْ الَنا ي  َل َوبَ  ْوُلَا َومجَِ
 ُكُتِب اْلَاِنيَسِة، َوَخَرُ وا َذْن َمَقاَلِة الَنْصَرا َِيِة.

َُِْموٌل َوَمْوُلوٌد َوُمرْ َوِإْن قَالُ  َََْد يف الَناُسوِت ِذْنَد احْلَْمِل، َوأ َُه َكاَن َمِسيًحا َوُهَو  ٌْ ِإََل وا: ِإَن الََلُهوَت ا َض 
ًا َمِسيًحا َواِحًدا، أُقْ ُنوًما َواِحًدا. -َأْن ُصِلَب َوقُِتَل  َُ  َقْد َأقَ رموا َأَن َمْرَ َ َوَلَدْت ِإ
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 مد هلل.احلالشيخ: 
ََلضَ   ُة الق   ار : ََ يُ َق   اُل لَ   ُه: َه   َذا التَ ْقِس   يُم يَ   ُدلم َذلَ     بَّْ   ََلِن قَ    ْوِل الَنَص   اَرى الَ   ِذأ ابْ َتَدَذ   ُه قَ   َواًُِفُ ُم الثَ 

ًْ بِ ِه َم ْرَ ُ، َوَأ َ ُه َك اَن يَ نْ  َاَد يَ ْ ُذُموَن َأ َُه َكاَن ِم ْن ِح نِي مَحَلَ  ُم و قَِل يًَل قَِل يًَل َكُنُم وِّ َ َس ِد َوَغرْيُُهْم، ََّنَن اَِّلِّْ
َََ َر َأضَ ُر هلَلِل َ  َر َأ َُه ُِمِْاٌن َل َاُد ََبِقٌل، َكَما َقْد قُ رَِّر َغرْيَ َمَرٍة، َوَلْو ُقدِّ  .اْلَمِسيِح، َواَِّلِّْ

 َ ََ َََم  ِة َم  ا َدَل َذلَ    هلَللِ  َ ، َولِ  َذِلَ  َلَم  ا َكلَ  َم ُموَس    ِم  َن الَش  َجَرِة، َظَ   َر ِم  َن اآْلاَيِت َوا -تع  اَل-ََ  َّنَن ا ْلَع
َِْ ُر آاَيِت هلَلِلَ .  َكاَن ِإهلَلا َكَلَم ُموَس  ُي

 َُ، َوِإْن َ ْ َيُا ْن ُمَتِح ًداوََكَذِلَ  َما َأْخرَبَ ِبِه يف التَ ْورَاِة َوَغرْيَِها ِمْن ُمَصاَحَبِتِه لَِبِ  ِإْسَراًِيَل، َوُهَو ِمَا َظَ َر َأضَ  رُ 
ْ ٍء ِمْن هلَلِلَ . ََ  َوََّل َحاَّلِل يف 

َ ا َأ ْ َ لَ ُه ِم ْن كُ  َرَق ِمْن "َساِذرَي" َواْس تَ ْعَلَن ِم ْن ِ بَ اِل "ََ ارَاَن" َِ َْ َنا َوَأ ُر َوَلَما ََتََل  ِمْن ُقوِر َسي ْ ََ تُبِ ِه، َظَ  َر آ
َنا، َِبّتَِفاِق اأْلَُمِم.هلَلِلَ ، َوِإْن َ ْ َتُاْن هلَلاتُُه ُمَتِحَدًة َوََّل َحاَلًة ِبَفارَ   اَن َوََّل ُقوِر َسي ْ

ََْ ُر َأضَ ُر هلَلِلَ ؟ َِيِه، َوََّل َي َا يف َبَِّْن َمْرَ َ، َأْو َحاَلًة   َََاْيَ  َتُاوُن هلَلاتُُه ُمَتِحَدًة َِ
َِ َأ َ ُه َك انَ َوَأْيًضا  َْع  قَ اِهًرا  ََ يُ َقاُل َلُه: َقْد يَ ُقوُل النمْسَُّورِيَُة َلُه: الَناُس وُت َك اَن َمِس يًحا ِم ْن ِح نِي احْلَْم ِل، َِ

َاِد الََلُهوِت ِبِه. َِ اِّْ َْع  ُمَقَدًسا، ََّل َِ
يًع  ا . ََ يُ َق  اُل: لَ  ْيَس يف ُكتُ  ِب اأْلَ ِْبيَ  اِء َم  ا يَ ْقَتِض    َه  َذا، َوِإْن قَ  اُلوا: اْلَمِس  يُح اْس  ُم الََلُه  وِت َوالَناُس  وِت مجَِ

ْ َس   اَن اْس   مٌ  َُم   ا َكَم   ا َأَن اْتِ َُ  لِل   رموِح َوالنمْس   َُّورِيَُة ُيَس   لُِّموَن هلَللِ   َ ، َلِا   ْن قَ   ْد يَ ُقولُ   وَن: ِإَن اْلَمِس   يَح اْس   ٌم 
َسِد.  َواجلَْ

ْ َسانِ  َِي ِه: ُثَُ َقْد يُ َقاُل جِلََسِد اْتِ ْ َساُن"، ََ يُ َقاُل َوُهَو يف َبَِّْن َمْرَ َ ُأمِّ ِه قَ ْب َل  َ ْف ِخ ال رموِح  : "َهَذا اْتِ ًِ  اْلَميِّ
َََاَذِلَ  ِإهلَلا ِقيَل َلُه: َمِسيٌح ِبُدوِن الََلُهوِت.  "َهَذا اجْلَِننُي، َوَهَذا احْلَْمُل". 

ً ا، ِإهلْل َ ْ َوَأْيًضا ََ َقْد تَ ُقوُل الَنَس اِقَرُة َِبقْ هَِ  َُ اِن الََلُه وِت ِم ْن ِح نِي احْلَْم ِل، َوََّل يَ ْل َ ُم َأْن َيُا وَن قَ ْد َولَ َدْت ِإ
َ  اِد، بَ  ْل قَ  اُلوا: ُ َ  ا َ   ْوَهَراِن أُقْ ُنوَم  اِن، َولَ  َدْت َأَح  َدُ َا َوَ ْ تَِل  ِد اآْلَخ  َر، َكَم  ا ت َ  ُق  وُل اْلَمَلِايَ  ُة يَ ُقولُ  وا َِبَِّلِّْ

ًِ اآْلَخ   ُر، َوَتَََ َ َأَح   ُدُ َا َو َْ َمَعُ    ْم:   يَ تَ   َئ َِ ِإ َ   ُه ُص   ِلَب َأَح   ُدُ َا َوَ ْ ُيْص   َلِب اآْلَخ   ُر، َوَم   اَت َأَح   ُدُ َا َوَ ْ مَيُ   
 اآْلَخُر.

َوَس  اًُِر اأْلُُم  وِر اْلَبَش  رِيَِة  َََاْي  َ  َ   َوَ  اْلَمَلِايَ  ُة ِح  نَي اْلَم  ْوِت َأْن َُيُ  َل اْلَم  ْوُت َوالَص  ْلُب َواأْلَْك  ُل َوالشم  ْربُ 
َأْن تَِل َد َم  ْرَ ُ َأَح َد اجْلَ ْوَهَرْيِن ُدوَن اآْلَخ ِر؟ َوَه  ْل  -ِح نَي الْ ِوََّلَدةِ -ِبََِح ِد اجْلَ ْوَهَرْيِن ُدوَن اآْلَخ ِر، َوَ ْ ُشَ  وِّ ُوا 

يًعا: ِإ َُه َص ِعَد  ِْم مجَِ ِْم: ِإَن الََلُه وَت َهَذا ِإََّل ِمْن تَ َناُقِضِ ْم؟ َكَقْوُِ َْ قَ  ْوُِ ِإََل الَس َماِء َوقَ َع َد َذ ْن مَيِ نِي َأبِي ِه َم 
َْ الَناُسوِت قَ َعَد َذْن ميَِنِي اأْلَِب.  َم
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َْ هلَلِلَ : ِإَن الََلُهوَت اْلَقاِذَد َذْن ميَِنِي اآْلَخِر ُهَو هلَلِلَ  اآْلَخُر، َوُ َا َ ْوَهٌر َواِحٌد،  َلٌه َواِحٌد، َوإِ َويَ ُقوُلوَن َم
ََُمَناَقَضتُ ُ ْم َكِثريٌَة.  ، َْ قَ ْوِلِه: ِإ َُه ِإَلٌه َح   ِمْن ِإَلٍه َح ٍّ  َم

َح قَ   ْوَل اْلَمَلِايَ  ِة ُدو  ِْم، بَ  ْل َوََّل رَيْ  َب َأَن قَ   ْوَل النمْس  َُّورِيَِة َأْيًض  ا ُمتَ نَ  اِقٌ ، َلِا  ْن ََّل ميُِْا  ُن َأْن ُ َص  حِّ َن قَ   ْوُِ
َََساًدا َوتَ َناُقًضا.قَ ْوُل اْلمَ  ََُم   َلِاَيِة َأْذ

َلُه َ ْ يُوَلْد َوَ ْ ُيْصَلْب.  ََالنمْسَُّورِيَُة يَ ُقوُلوَن: اْتِ
 َواْليَ ْعُقوبَِيُة يَ ُقوُلوَن: ُوِلَد َوُصِلَب.

 َواْلَمَلِاَيُة يَ ُقوُلوَن: ُوِلَد َوَ ْ ُيْصَلْب.
 وَت َوُيْصَلَب، َوِإْن َ ْ َشُْ  َأْن ُيْصَلَب َومَيُوَت، َ ْ َشُْ  َأْن يُوَلَد.َوَمََّت َ اَ  َأْن يُوَلَد، َ اَ  َأْن ميَُ 

ُْ اآْلَخِر تَ َناُقٌ .  ََ َتْجِويُ  َأَحِدِ َا َوَمْن
َََْد َِبلَناُسوِت ِذْنَد احْلَْمِل،  َويُ َقاُل لِْلَمَلِاَيِة: َأ ْ ُتْم تَ ُقوُلوَن: ِإَن الََلُهوَت ا

 ق  على هذا، َويُلَقاُل لجْلَمَللجيَّوج، هللا امل تعانالشيخ: 
أح لن هللا إليلك، إهلا ولان ُنْلملْ ثلالَ  سل ور بلف ]فقل [ ألنَّله يبلدأ دقلاَلل ابلن الب ريل  ويقلالد، الق ار : 

 نلمْ ثال  س ور أح ن هللا إليك 
 أومْالشيخ: 
َ  َد َِبلَناُس  وِت ِذْن  َد احْلَْم  ِل، وََك  اَن َمِس  يًحا َوُه  َو َويُ َق  اُل لِْلَمَلِايَ  ِة: َأ ْ   ُتْم تَ ُقولُ  وَن: ِإَن  الق  ار : َْ الََلُه  وَت ا

ٌ. َوتَ ُقولُ  وَن: َه   َذا َك  اَن َِبلَناُس  وِت ُدوَن الََلُه  وِت، ََ َ   َذا التَ نَ  اُق ُ  ًٌ َوُمتَ  َئ ِّ  ِم   ْن َمْص  ُفوٌع َوَمْص  ُلوٌب َوَميِّ  
 ِ ْنِس تَ َناُقِ  الَنَساِقَرِة.

 ِبَّْرِي ِ قَاَل اْبُن الْ 
 إىل هنا الشيخ:
 أح ن هللا إليلمالقار : 
ْْ َيْ لَت جيُع َرب لَك{أح لن هللا إليلك، سلنالل قولله سلبحانهل قالب:   }إجهْل قَلاَل احْلََوارجي لوَن اَي عجيَ لى ابْلَن َملْرَنَ َهل
 هْ وانوا شاوني ْ قدرة هللا [ 112]املا دةل

للرين الش يخ:  ْ هلذا وللالم يقوللونل دهللْ  لللن د يعل  مللا أرا وا دالسلت اعوج يعلل ل هلْ يَلْقللدجُر  يعلل ل للمف  
 دهْ  لن د دهْ  لن أن يُنشَل هللاُ علينا وذا ووذا د

َُ قاَد  أنه ال يلفر الَّالب:   للن هْ ُي تفا  منه أنه َمْن ن َ  دللفر وهو  
 ما يعر ، ما يفهم أنه وفرالذي ن   وهو ال يفهم مدلوله، ما يفهم  الشيخ:
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مثْ الذي حيل  بَّيَ هللا سبحانه، متعو ين، عندَّن ْ مصر نقولل دوالنيبد بف ]للن[ ما نقصلُد الَّالب: 
 احللَ  دلنَّيب

 بف ]للن[ يُنلر عليهم ويُعلَّمون الشيخ:
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فاُت(    )األمساُء والصِّ
ِِ ربِّ الع النَي، والص َلة والس َلم ذل    بيِّن ا َِم ٍد، وذل   آلِ ِه القار :  بسِم هللِا الَرمحِن الَرحيِم، احلم ُد 

يف كتابِ ِه:  -رمحَ ُه هللاُ تع اَل-ق اَل اتم اُم البي ق  م  وصحِبِه أمجعنَي. الل م اغفر لنا ولشيِخنا وللحاضرين.
فاِت" قال:  "األمساِء والصِّ

ُلوِّ: ََبٌب: اْلَفرْ   ُق َبنْيَ التََِّلَوِة َواْلَمت ْ
ُ َ   َل ضَ نَ  اُ َُ:  ََ }َوالَّم  وِر َوقَ  اَل تَ َع  اََل:  [17]القم  ر: }َوَلَق  ْد َيَس  ْرَّن اْلُق  ْرآَن لِل  ذِّْكِر ََ َ   ْل ِم  ْن ُم  دَِكٍر{قَ  اَل ا

ْل ُهَو آاَيٌت بَ يِّنَ اٌت يف ُص ُدوِر الَ ِذيَن ُأوتُ وا }بَ َوقَاَل َ َل َوَذََل:  [2]الَّور: وَِكَتاٍب َمْسَُّوٍر يف َرقٍّ َمْنُشوٍر{
ََِ{َوقَ  اَل تَ َع  اََل:  [49]العناب  وت: اْلِعْل  َم{ َْ َك  ََلَم ا  }َوِإْن َأَح  ٌد ِم  َن اْلُمْش  رِِكنَي اْس  َتَجاَرَك ََ  َئِ ْرَُ َح  ََّت َيْس  َم
ْعنَ ا قُ  ْرَآًّن َذَجبً ا يَ ْ  ِدأ }قُ ْل ُأوِح َ  ِإََلَ َأ َ ُه اَوقَ اَل َذ َ  َوَ  َل: [ 6]التوبة: َْ  َ َف ٌر ِم َن اجْلِ نِّ ََ َق اُلوا ِإَّن مسَِ ْس َتَم

ِد َََِمَنا ِبِه َوَلْن ُ ْشِرَك ِبَربَِّنا َأَحًدا{ َْ    [1]اجلن: ِإََل الرم
لُ و  ِِبَْلِس َنِتَنا َذلَ   ََِ تَ َع اََل، َوُه َو َمت ْ ُلوَُ َكََلُم ا َُِْف وٌظ يف  ََاْلُقْرآُن اَلِذأ  َ ت ْ احْلَِقيَق ِة َمْاتُ وٌب يف َمَص اِحِفَنا، 

َ ا، ِإهلْل ُهَو ِم ْن ِص َفاِت هلَلاتِ ِه غَ رْيُ ََبًِ ٍن ِمْن ُه،  ْ ٍء ِمن ْ ََ َوُه َو َكَم ا َأَن ُصُدورَِّن، َمْسُموٌع ِبَِمْسَاِذَنا َغرْيُ َحالٍّ يف 
وٌر ِِبَْلِس  َنِتَنا، َمْاتُ  وٌب يف ُكتُِبنَ  ا، َمْعبُ  وٌد يف َمَس  اِ ِدَّن، َمْس  ُموٌع َمْعلُ  وٌم ِبُقُلوبِنَ  ا، َم  ْذكُ  -َذ  َ  َوَ   لَ -اْلبَ  اِرَأ 

ََِ َ  ِمِن اْكِتَسابَِنا، َ ا، َوَأَما ِقَراَءتُ َنا وَِكَتابَ تُ َنا َوِحْفََُنا  ْ ٍء ِمن ْ ََ  ِبَِمْسَاِذَنا، َغرْيُ َحالٍّ يف 
 أْوَ ابجَناد مجنْ " عندَّنلقالب: 
 َ ابنا مجن أوْ الشيخ: 
 نعمالَّالب: 
 يع  سوا ا َقولل مجن فعلجنا، أو مجن أفعالجنا. يع  قريب، املعىن قريب،الشيخ: 

ُ َذ َ  َوَ  َل:  -أو وإو ابنا-القار : قال: َواْكِتَسابُ َنا  ََ َِي ِه، قَ اَل ا   َ ََ }َواَْ َعلُ وا اْْلَ رْيَ َلَعَلُا ْم َاُْلوٌق ََّل 
َِْعًَل. وَ  [77]احل : تُ ْفِلُحوَن{ ََِ َصَل  هللاُ َذَلْيِه َوَسَلَم ِتََلَوَة اْلُقْرآِن   مَسَ  َرُسوُل ا

، ق  ال: أّن أَ  مْسَ  اِذيِل م ََِ اأْلَِدي  ُب، ق  ال: أّن َأبُ  و َبْا  ٍر اْتِ ََُِم  ُد بْ  ُن َذْب  ِد ا بُ  و َبْا  ٍر ق  ال: َأْخ  رَبََّن َأبُ  و َذْم  ٍرو 
َوُذْثَم   اُن، قَ   اَل ِإْس   َحاُق: أّن َوقَ   اَل، ُذْثَم   اُن: ضن   ا َ رِي   ٌر، َذ   ِن اأْلَْذَم   ِش، َذ   ْن َأِ  اْلِف   ْراَيِ م، ضن   ا ِإْس   َحاُق، 

ََِ َص  َل  هللاُ َذَلْي  ِه َوَس  َلَم:  ُ َذْن  ُه أ   ه قَ  اَل: قَ  اَل َرُس  وُل ا ََ )ََّل َحَس  َد ِإََّل يف َص  اِلٍح، َذ  ْن َأِ  ُهَريْ   َرَة َرِض  َ  ا
ًُ ِمْثَل َما ُأوِتَ َه َذااضْ نَ َتنْيِ: رَُ لٌ  ُلوَُ آَّنَء الَلْيِل َوالنَ َ اِر، ََ يَ ُقوُل: َلْو ُأوتِي ُ اْلُقْرآَن ََ ُ َو يَ ت ْ ََ َُ ا ًُ   آَا َلَفَعْل 

ًُ ِمْثَل َما ُأوِتَ  ُ َماًَّل ََ ُ َو يُ ْنِفُقُه يف َحقِِّه، ََ يَ ُقوُل: َلْو ُأوتِي ََ َُ ا ًُ ِمثْ َل َم ا َكَما يَ ْفَعُل، َورَُ ٌل آَا  َهَذا َذِمْل 
بَ َة بْ ِن َس ِعيدٍ  يَ ْعَمُل(. َبَة َوقُ تَ ي ْ ََ ي ْ َُ اْلُبَخاِرأم يف الَص ِحيِح َذ ْن ُذْثَم اَن بْ ِن َأِ   ََِ  َرَوا ق ال: َأْخ رَبََّن َأبُ و َذْب ِد ا
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َي ْ َثِم اْلُمََّ ِوِذ م  ُْ ََُِم ُد بْ ُن َأِ  ا َُِظ، قال: ضن ا َأبُ و َبْا ٍر  ، احْلَا ََُِم ُد بْ ُن يُوُس َ  اْلَفَربْ ِرأم  بُِبَخ اَرى، ق ال: ضن ا 
ْ َع اُل اْلِعبَ اِد َاُْلوقَ  ََُِم َد بْ َن ِإمْسَاِذي َل اْلُبَخ اِرَأ يَ ُق وُل: َأَم ا أََ  ََِ ًُ َأََب َذْب ِد ا ْع ٌة، ََ َق ْد َح َدضَ َنا َذِل  م قَاَل: مسَِ

ََِ، قال: ضنا َمْرَوانُ  ُ ْبُن َذْبِد ا ََ ٍَ َذ ْن ُحَذيْ َف َة َرِض َ  ا  ْبُن ُمَعاِويََة، قال: ضن ا َأبُ و َمالِ ٍ  َذ ْن رِْبِع  ِّ بْ ِن ِح َرا
َعَتُه( َذْن ُه أ   ه قَ  اَل: قَ  اَل النَ  ِبم َص  َل  هللاُ َذَلْي  ِه َوَس  َلَم:  ٍْ َوَص  ن ْ ُْ ُك  َل َص  اِ  َ تَ َع  اََل َيْص  َن ََ َوتَ  ََل بَ ْعُض  ُ ْم )ِإَن ا

ُ َخَلَقُاْم َوَما تَ ْعَمُلوَن{هلَلِلَ   ِذْندَ  ََ  [96]الصاَات: }َوا
ًُ َُيْ  َ  بْ  َن َس  ِعيٍد يَ ُق   ْع   ََِ بْ  َن َس  ِعيٍد يَ ُق  وُل: مسَِ ًُ ُذبَ ْي  َد ا ْع   ََِ اْلُبَخ  اِرأم: َومسَِ ًُ قَ  اَل َأبُ  و َذْب  ِد ا وُل: َم  ا  ِلْ  

ْ َعاُل اْلِعَبا ُْ َأْصَحابَ َنا يَ ُقوُلوَن: أََ  ِد َاُْلوَقٌة. َأمْسَ
لُ  وم  ًُ يف قَ  اَل اْلُبَخ  اِرأم: َحرَك  اُ ُْم َوَأْص  َواُ ُْم َوَأْكَس  اُِبُْم وَِكتَ  ابِتُ ُ ْم َاُْلوقَ  ٌة، َََئَم  ا اْلُق  ْرآُن اْلَمت ْ  اْلُمبِ  نُي اْلُمثْ بَ  

ُ َذ َ  اْلَمَصاِحِ  اْلَمْسَُّوُر يف اْلَمْاتُ وِب، اْلُم وَذ  يف اْلُقلُ وِب، ََ ُ  َو َك ََلُم  ََ ََِ تَ َع اََل لَ ْيَس َبَْل ٍ ، قَ اَل ا ا
: َوقَ اَل ِإْس َحاُق  [49]العناب وت: }َبْل ُهَو آاَيٌت بَ يَِّناٌت يف ُصُدوِر اَلِذيَن ُأوُتوا اْلِعْل َم{َوَ َل:  قَ اَل اْلُبَخ اِرأم

َََم  ْن َيُش  م يف َخْلِقَ   ا ُ َذ  َ  َوَ  َل: بْ ُن ِإبْ  َراِهيَم: َََئَم  ا اأْلَْوِذيَ ُة  ََ  }وَِكتَ  اٍب َمْس َُّوٍر يف َرقٍّ َمْنُش  وٍر{؟ قَ اَل ا
َُِْف وٍظ{َوقَاَل تَ َعاََل:  [3]الَّ ور: : }َبْل ُه َو قُ  ْرآٌن ُمَِي ٌد، يف لَ ْوٍح  ََ ذََكَر َأ َ ُه ُُيَْف ُظ َوُيْس ََُّر قَ اَل:  [21]ال ربِو

 [1]القلم: }َوَما َيْسَُُّروَن{
، ق ال: ضن ا َس ِعيٌد َذ ْن قَ تَ  ادَ قَ اَل  ِْ َة: ََُِم ُد بْ ُن ِإمْسَاِذي َل: ضن ا َرْوُح بْ  ُن َذْب ِد اْلُم ْؤِمِن، ق ال: ضن ا يَ ِي ُد بْ  ُن  ُرَيْ 

  }َوالَّموِر وَِكَتاٍب َمْسَُّوٍر{ قَاَل: اْلَمْسَُّوُر اْلَمْاُتوُب }يف َرقٍّ َمْنُشوٍر{، َوُهَو اْلِاَتاُب.

ََُِم   ُد بْ   ُن ِإمْسَاِذي   َل: ضن   ا آَدُم، ق  ال: ضن   ا َوْرقَ  اُء َذ   ِن ابْ   ِن َأِ  ْنَِ  يٍح َذ   ْن ُُمَاِه  ٍد: }وَِكتَ   اٍب َمْس   َُّوٍر{ قَ  اَل 
 ُصُحٌ  َمْاُتوبٌَة }يف َرقٍّ َمْنُشوٍر{ يف ُصُحٍ . 

ََُِمِد ْبِن َ ْصٍر َذْن َأمْحََد ْبِن ُذَمَر، َذْن َذْبَداَن، َذ نِ   ابْ ِن اْلُمبَ اَرِك، قَ اَل: الْ َوَرُق َواْلِم َداُد َوقَ َرْأُت يف ِكَتاِب 
ََِ َذَ  َوَ َل.   َاُْلوٌق، َََئَما اْلُقْرآُن ََ َلْيَس َبَاِلٍ  َوََّل َاُْلوٍق، َوَلِاَنُه َكََلُم ا

ََِ ِرَوايَ تَ ُه َذْن ُه َأَن َأََب َبْا ِر بْ َن  ََُِمُد ْبُن َذْبِد ا ََُِم ُد بْ ُن اْلَفْض ِل َوَِيَما َأَ ا ََِ  ِإْس َحاَق اْلَفِقي َه َأْخ رَبَُهْم: َأَّن 
 ََُ ، َرِض  َ  ا ٍٍ َباُن، ق  ال: ضن  ا َُيْ  َ  بْ  ُن َكثِ  رٍي، َذ  ْن ُ ري  ٍر، َذ  ِن الَض  َحاِك، َذ  ِن ابْ  ِن َذبَ  ا ََ  ي ْ  بْ  ِن ُموَس   ، ضن  ا 

ُ َما يف قَ ْوِلِه َذ َ  َوَ  َل:  قَ اَل: لَ ْوََّل َأْن َيَس َرَُ  [17]القم ر: ْرآَن لِل ذِّْكِر ََ َ  ْل ِم ْن ُم دَِكٍر{}َوَلَق ْد َيَس ْرَّن اْلُق َذن ْ
ََِ َذَ  َوَ َل.  َذَل  ِلَساِن اآْلَدِميِّنَي َما اْسَتََّاَع َأَحٌد َأْن يَ َتَاَلَم ِبَاََلِم ا

َُِظ، ق  ال: أّن َذْب  ُد ال  َرمحَْ  ََِ احْلَ  ا َس  ِن اْلَقاِض   ، ق  ال: ضن  ا ِإبْ   َراِهيُم بْ  ُن ق  ال: َوَأْخ  رَبََّن َأبُ  و َذْب  ِد ا ِن بْ  ُن احلَْ
، ق  ال: ضن  ا َوْرقَ  اُء، َذ  ِن ابْ  ِن َأِ  ْنَِ  يٍح، َذ  ْن ُُمَاِه  ٍد، يف قَ ْولِ  ِه ت َ  ٍَ ، ق  ال: ضن  ا آَدُم بْ  ُن َأِ  ِإاَي َع  اََل: احْلَُس  نْيِ

َراَءَتُه، َويف قَ ْوِلِه: }وَِكَتاٍب َمْس َُّوٍر{ يَ ْع ِ  ُص ُحًفا َمْاُتوبَ ًة }يف }َوَلَقْد َيَسْرَّن اْلُقْرآَن لِلذِّْكِر{، قَاَل: َهَوَّن قِ 
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}َوِإْن َأَح ٌد ِم َن اْلُمْش رِِكنَي اْس َتَجاَرَك ََ َئِ ْرَُ َح ََّت َرقٍّ َمْنُشوٍر{ يَ ْعِ  يف ُصُحٍ . َوقَاَل يف قَ ْوِلِه َذَ  َوَ  َل: 
}ََِ َْ َك  ََلَم ا ُ ََ ُ   َو آِم  ٌن َح  ََّت  [6]التوب  ة: َيْس  َم ََ ُْ َم  ا َأ ْ   َ َل ا ُْ َم  ا  َ ُق  وُل َوَيْس  َم يَ ُق  وُل: ِإْ َس  اٌن وَِْت ََ َيْس  َتِم

ُلَغ َمْئَمَنُه ِمْن َحْيِث َ اَء. ََِ، َوَحََّت يَ ب ْ َْ َكََلَم ا  َيْسَم
 ُذبَ ْيٍد الَصَفاُر، قال: ضنا ِإمْسَاِذيُل اْلَقاِض ، قال: قال: َأْخرَبََّن َذِل م ْبُن َأمْحََد ْبِن َذْبَداَن، قال: أّن َأمْحَُد ْبنُ 

ُ ذَ  ََ ، َرِض  َ  ا ٍٍ ُ َم  ا ضن ا ُمَس  َدٌد، ق ال: ضن  ا َأبُ  و َذَوا َ ُة، َذ  ْن َأِ  ِبْش  ٍر، َذ ْن َس  ِعيِد بْ  ِن ُ بَ رْيٍ، َذ  ِن ابْ  ِن َذبَ ا ن ْ
ََِ َصَل  هللاُ َذَلْيِه َوَسلَ  َم يف قَاًَِفٍة ِمْن َأْصَحاِبِه َذاِمِديَن ِإََل ُس وِق ُذَا اٍظ، َوقَ ْد ِحي َل قَاَل: اْ َََّلَ  َرُسوُل ا

ًِ الَش  َياِقنُي ِإََل قَ  ْوِمِ مْ  ًْ َذلَ ْيِ ُم الشم  ُ ُب، ََ َرَ َع  ، ََ َق  اُلوا: َم  ا بَ نْيَ الَش  َياِقنِي َوبَ نْيَ َخ  رَبِ الَس َماِء، َوُأْرِس  َل
نَ نَ  نَ ا الشم ُ ُب. قَ اُلوا: وَم ا َح اَل بَ ي ْ َنُاْم َوبَ نْيَ َخ رَبِ َلُاْم؟ ََ َقاُلوا: ِحيَل بَ ي ْ ًْ َذَلي ْ ا َوَبنْيَ َخرَبِ الَسَماِء، َوُأْرِس َل

ُُروا َما َه َذا الَ ِذأ َح اَل بَ ي ْ َنُامْ  ََاِرَِبَا َوا َْ َِ َوَم ْ ٌء َحَدَ ، ََاْضرِبُوا َمَشاِرَق اأْلَْر ََ  َوبَ نْيَ َخ رَبِ الَسَماِء ِإََّل 
تَ َُ   وَن َم   ا َه   َذا الَ   ِذأ َح   اَل بَ ي ْ   نَ ُ ْم َوبَ   نْيَ ال ََاِرَِبَ   ا يَ ب ْ َِ َوَم  َخ   رَبِ َس   َماِء، ََ   اْ َََّلُقوا َيْض   رِبُوَن َمَش   اِرَق اأْلَْر

ََِ َصَل  هللاُ َذلَ  ْي ِه َوَس َلَم َوُه َو بَِنْخلَ َة الَسَماِء، ََاْ َصَرَف ُأوَلََِ  النَ َفُر اَلِذيَن تَ َوَ ُ وا َحَْو ِ َاَمَة ِإََل َرُسوِل ا
ُع  وا اْلُق  ْرآَن  -َواٍد قُ   ْرَب َمَا  ةَ - َذاِم  ًدا ِإََل ُس  وِق ُذَا  اٍظ، َوُه  َو ُيَص  لِّ  ِبَِْص  َحاِبِه َص  ََلَة اْلَفْج  ِر، ََ َلَم  ا مسَِ

ََِ الَ  ِذأ َح  اَل بَ ي ْ  َنُاْم َوبَ  نْيَ َخ  رَبِ الَس  مَ  اِء. ََ ُ نَ  اَك ِح  نَي رََ ُع  وا ِإََل قَ   ْوِمِ ْم اْس  َتَمُعوا لَ  ُه، ََ َق  اُلوا: َه  َذا َوا
َْ  ِد َََِمنَ  ا بِ  ِه َولَ  ْن ُ ْش  ِرَك ِبَربِّنَ  ا َأَح  ًدا{قَ  اُلوا:  ْعنَ  ا قُ   ْرآَّن َذَجبً  ا يَ ْ   ِدأ ِإََل الرم . [2،1]اجل  ن: }اَي قَ ْوَمنَ  ا ِإَّن مسَِ

ُ تَ َعاََل  ََ  ََئَ ْ َ َل ا
 ه عنهم ْ سورةج اِلجن  وما َسعنا قريباا.ووذلك قالوا ما أخرَب هللاُ بالشيخ: 

ُ تَ َع  اََل َذلَ     َِبيِّ  ِه َص  َل  هللاُ َذَلْي  ِه َوَس  َلَم  ََ {الق  ار : ََ  ئَ ْ َ َل ا َْ  َ َف  ٌر ِم  َن اجْلِ  نِّ  }قُ  ْل ُأوِح  َ  ِإََلَ َأ َ  ُه اْس  َتَم
ُ تَ َع  اََل ِإلَْي  ِه َص  َل  هللاُ ذَ  [1]اجل  ن: ََ َُ اْلُبَخ  اِرأم يف الَص  ِحيِح َذ  ْن َوِإََنَ  ا َأْوَح    ا . َرَوا َلْي  ِه َوَس  َلَم قَ   ْوَل اجْلِ  نِّ

َباَن َذْن َأِ  َذَوا ََة. ي ْ ََ َُ ُمْسِلٌم َذْن   ُمَسَدٍد، َوَرَوا
َُِظ، ق ال: أّن َأبُ و َبْا  ِر بْ ُن ِإْس َحاَق اْلَفِقي ُه، ق  ال: أّن َأبُ و ََِ احْلَ ا ُمْس ِلٍم، ق ال: ضن  ا  ق ال: َأْخ رَبََّن َأبُ و َذْب  ِد ا

 ٍٍ َ   اٍل، ق  ال: ضن  ا ُهَش  ْيٌم، َذ  ْن َأِ  ِبْش  ٍر، َذ  ْن َس  ِعيِد بْ  ِن ُ بَ  رْيٍ، َذ  ِن ابْ  ِن َذبَ  ا ُِ بْ  ُن ِمن ْ ُ -َحَج  ا ََ َرِض  َ  ا
ُ َما ََِ  -َذن ْ َِ اآْليَُة َوالَنِبم َصَل  هللاُ َذَلْيِه َوَسَلَم ُمتَ َواٍر  ًْ َهِذ َْ َص ْوَتُه، أ َُه قَاَل:  َ َ َل َََااَن ِإهلَلا َصَل  رَََ  َاَة، 

ُ َذ  َ  َوَ  َل لِ  ََ َْ هلَللِ َ  اْلُمْش  رُِكوَن َس بموا اْلُق  ْرآَن َوَم ْن  َ   َ َل بِ ِه َوَم  ْن َ  اَء بِ  ِه، ََ َق اَل ا َنِبيِّ  ِه َص  َل  هللاُ ََ َّنهلَلا مسَِ  
ًْ َذَلْي   ِه َوَس   َلَم:     َِ ْْ َأْص   َحاَبَ   [110]اتس   راء:  ِِبَ   ا{}َوََّل ََتَْ    ْر ِبَص   ََلِتَ  َوََّل ُخَا }َوابْ تَ   ِغ بَ   نْيَ هلَللِ   َ  َأمسِْ   

ِِ بْ  ِن  [110]اتس  راء: َس  ِبيًَل{ َُ اْلُبَخ  اِرأم يف الَص  ِحيِح َذ  ْن َحَج  ا ْعُ   ْم َِبْلُق  ْرآِن َح  ََّت وَُْخ  ُذوا َذْن  َ . َرَوا َأمسِْ
ََُِمِد ْبِن الصَ  َُ ُمْسِلٌم َذْن  َ اٍل، َوَرَوا  َباِح، َوالَناِقُد َذْن ُهَشْيِم ْبِن َبِشرٍي. ِمن ْ
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 َويف َهَذا َدََّلَلٌة َذَل  َأَن اْلُقْرآَن َمْسُموٌع ِبَِمْسَاِذَنا.
 قاَل: وأخربّن أبو

 إىل هناالشيخ: 
 أورملم هللاالقار : 
ُْ الش   يخ:  ُْ ا ن لللان، رمحللله هللا، وهلللذا هلللو التحقيلللُ  الفلللرُو بلللنَي اللللتالوةج واملْتللللو، فلللالتالوُةل فعللل ، فعللل املللَّللل ج

ُ عن هللك قوُل بعضجهمل دالصلوُت َلوُت القلارا والللالُم   والقرا ُة ]....[ اللتابو، واملتلو هو والُم هللا، ويُعرب ج
ُْ َسلع ولالَم هللاج مجلن  َعُه بعُضلهم علن بعلض، و ربيل والُم الباريد، فالصحابُو َسعوا والَم هللا مجن الرسول، مث َسَج

 نعم اي  مد َع والَم هللا مجن هللا،هللا، وموسى َس
 ْ بعض األسحلوالَّالب: 
 هللا يي رالشيخ: 
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 األسَلة:
َُ مَع   م 1الس  ؤال ُد ٍ ْ   دِّ ُم أح  ُد البن  وِك خدم   ًة َارُ   ا ادِّخ  اُر مبل  ٍغ مع  نيِّ ويس  حبوَ ا من  َ  َ    رايِل : يق  دِّ

 ٍْ وُيفَو َ  ُه يف خ    ٍة وَّل يُف  َتُح إََّل بع  َد س  نَتنِي، السم  ؤاُل:  ص  ُ  البل  ِغ الَ  ذأ أض  ُعُه يس  تثمرو َُه َل يف س  ل
ومواٍد غذاًَيٍة، يع   بع َد الَس نتنِي يا وُن يف اْل   ِة البل ُغ الَ ذأ مجْعتُ ُه َبتض اَِة إَل مااس ِب اَّلس تثماِر، 

ُْ َتَح ُه ألرى آليَ َة  وكذل َ  َْ العل ِم أَن هن اَك برّنُمً ا أس تَّي ِمن ضمِن أبواِب اَّلستثماِر اكتتاُب أس  ٍم، م 
َِ الاب  ريِة  اَّلس  تثماِر وأي  َن هلله  َب ال  اُل وِم  ن أي  َن أت   ، وه  ذا البن  ُ  ي  وَُِّر لعمَلًِ  ِه مي   َة التَ  ئمنِي لْلم  را

ُد قيم -َّل مسَح هللاُ -واحلوادِ  وغريِها  َة الَتئمنِي ِمن مبلِغ اَّلَهاِك، َمثًَل اخ ْهَت أْن ت َدِخَر ذن َدهم ُيدِّ
أل َ  رايٍل َ   رايِل يق  دِّموَن ل  َ  َتم  نَي ماً  ِة أل  ٍ  كَلم  ا  اَد مبل  ُغ اَّلدِّخ  اِر واَّلَ  هاِك  اَد التَ  ئمنُي والعا  ُس 

 صحيٌح؟
، البنوُك مع ُمها ربويَّلوٌ اجلواب:  ، قا ملٌو عللى اللر جد والفوا لدج، فهلذهج ال َّريقلُو ئويللٌو ول ه حرواٌت البتشانج األموالج

ْ ج حللال  هللذه البنللوُك ال يُوثَللُ  هبللا وال َُللنَمُن،  ومتشللع جبٌو وال أ ري عللن مضللامينها علللى التَّحقيلل ، للللن علللى ولل
ْج العللمج أنَّله حلراٌم، التَّل منُي ال ْلوُن، التَّل منُي االختيلا ٌْ، وحلُمله عنلَد أهل ري  يعل  َلربُم مَعهلم عقلَد والتَّ منُي دئل

ٌْ على احلرام أو أنواع  من احلرام فال ينبَّي  للم لمج أن  أتمني  ال ْوُن، فما هلورََُه فيما ي هُر الَّيالُب أنَّه مشتمج
َْ فيه  .يدخ

 لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
: إهللا كاَن للَش خِا َ َقُة مل ٍ  يف مدين ِة إقامتِ ِه، ولدي ِه َ َقُة إش اٍر م َدَة ذش رِة أَ  ٍر يف مدين ٍة 2السؤال

رخِا الَس   فِر وه   َ  أخ  رى، ه   ل إهللا هلله  َب للمدين   ِة الَ  َ لدي   ِه َي   ا َ   َقُة اتش  اِر ه   ل ل  ُه أْن ي   هَخَا ب  
 القصُر؟
م  فإنَّله يلتم  ْ اجلواب:  له حللَم امل لافرج، إْن علشَم عللى ا قاملوج أوثلَر ملن أربعلو أايَّ هو م افٌر، ي ب جلُ  عللى نف ج

َّْ من هللك أو   يعشمج ا قامَو على أوثرج من هللك فهو م افٌر، وو لوُ  شلقَّو   َُه أق ، وإن واَنْت مدَّ هللك امللانج
للا فيهللا ولللك شللقٌَّو ْ  مملووللو   للا، يعلل  إهلا وْنللت ْ بلللد الللر جايأ مقيما ُه مقيما َ ج للله أو م للت  رة  مللدَّةا ئويلللوا ال َُصلل

 ملَّو إهلا رْحَت إىل ملََّو ف نَت م افٌر، والش قَُّو الَّيت لَك فيها ال جتعُلك مقيماا.
 لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

؟3السؤال ِِ  : هل يل ُم الَتصريُح َبسِم الَ و ِة ذنَد ذقِد النِّااِح ذلًما أَن احلاضريَن يعلموَن العنَيَة َبلَ وا
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البلدَّ ملن التَّصلريل  ألنَّله سللُيلَتُب، يعل  اآلَن عقلُد الن جللا ج حُيلرَُّر وُيلتَلُب ْ اَلملو أو عنللَد البلدَّ، اجل واب: 
َْ املقصلوُ ، وإهلا ولانوا ول هلم يعلملون  امل هلونج فالبلدَّ ملن أْن ُيصلر جَ  دَسهلا، فلإْن ولاَن يعلرُ  اََسهلا فيلتبُله حصل

 !املعيَّنو فما املانُع من التَّصريل دَسجها 
 لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

ينتَ  ُر ويص  لِّ  مجاذ  ًة  : َم  ن أت    اتم  اَم يف الَتش   مِد األخ  رِي ه  ل ي  دخُل مَع  ُه يف الَص  َلِة أم أ َ  هُ 4الس  ؤال
 أخرى بعَد سَلِم اتماِم؟

للللَّى هبلللم، الصَّلللحيُل أنَّ اجل   واب:  َم أحلللُدهم َو إهلا ولللاَن هنلللاَك  اعلللٌو فيلللدخلون  يعالللا فلللإهلا سللللََّم ا ملللاُم َقلللدَّ
َةج ا حلر  لا َُلدَرُك بتلبل ََّ ، وبعُض الفقهلا ج يقوللونل إ َْ الصَّالَة ال َُدَرُك إالَّ بروعو  على الصَّحيلج امج ملَع ا ملامج قبل

.  ال َّالمج
 لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

ُِ 5السؤال  والَ و ُة كبارًا َبلعمِر؟ : ما حاُم  راذِة قفِل األ بوِب إهللا كاَن الَ و
ْج األوال ج ال ننصلُل هبلا وال أفليت فيهلا بشل   ، ال أفليت فيهلا بشل   ، للل  ج أنصلُل اجلواب:  هلذه ئريقلٌو لتحصلي

َُ م مونو  ومشتبجهو ، ن  ُل هللاَ اادايَو. ا    بعدمج الد خولج فيها  ألََّ
 لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

َََص  لموا(قال  ب: َ  يَخنا ح  ديُث:  ه  ذا م  ا ش  وُ  يف الَتش   مِد األخ  رِي َ  يخ؟  )َم  ا ََ  اَتُاْم ََ  َئَتموا، َوَم  ا َأْدرَْك  ُتْم 
 ينتَُر أيًضا؟

ُْ مَعه )َما أَْ رَْوُتْم َفَصل وا( اهُر احلديثج  يخ:الش دخ  أنَّك َصل ج  َو
 قالب: وإََّل ينتَُر مجاذًة أخرى؟

 إهلا واَن ْ ]هناك[  اعو قلُت لَكل إنَّه مملن يدخلون مَعه مثَّ يصل ج  فيهم أحُدهم. الشيخ:
 لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

 
 
 

 


