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 بسِم هللِا الّرمحِن الّرحيمِ 
 
 /14-1اآلية / "نوحسورة " ؛تفسري -
َناَعِة َوََتِْرميَِها كَ جمموع الفتاوى؛  - ََلَلُة الدَّالَُّة َعَلى َفَساِد َهِذِه الصِّ  ..ِثريَة  َوالدِّ
مِ فَتُح الرَّحيِم امللِك  -  لكلِّ ُخُلٍق مجيلٍ الصَّرُب: هَو األساُس األكرُب ؛ الَعَّلَّ
 َفْصل : َوِِمَّا يُ ْلَحُق ِِبََذا اْلَباِب: َشَهاَدُة الرَّْهِن ِبَقْدِر الدَّْينِ الّطرق احلكمية؛  -
 على شيٍء ِمن الربهاُن اخلامُس: النَّوُم والرُّؤاي الصَّادقُة الَّيت يُْطلُع هللُا سبحانَُه فيها النَّائمَ الدين احلق؛  -

 الغيِب بشارًة أو إنذارًا
 فتاوى -

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

 )تفسرُي الشَّيِخ الربَّاك(
 القارئ: أعوُذ ابهلِل ِمن الشَّيطاِن الرَّجيِم 

َِْتِ يَ ُهْم َع َذاب  َألِ يم  )ِبْسِم اَّللَِّ الرَّمْحَِن الرَِّحيِم  ( 1}ِإَّنَّ َأْرَسْلَنا نُوًحا ِإََل قَ ْوِمِه َأْن َأنْ ِذْر قَ ْوَم َك ِم ْن قَ ْب ِل َأْن 
ُِّ َلُك    ْم نَ    ِذير  ُمبِ      ) َ َوات َُّق    وُه َوَأِ يُع    وِن )2قَ   اََي اَي قَ     ْوِم ِإ ( يَ ْغِف   ْر َلُك    ْم ِم    ْن ُذنُ    وِبُكْم 3( َأِن اْعبُ    ُدوا اَّللَّ

رُْكْم ِإََل َأَج  ٍل ُمَس  ِمى ِإنَّ َأَج  َل اَّللَِّ ِإَذا َج  اَء ََل يُ   َ خَُّر لَ  ْو ُكن ْ  ُتْم تَ ْعَلُم  وَن )َويُ    َ  ُِّ َدَع  ْوُ  4خِّ ( قَ  اََي َربِّ ِإ
ِِْدُهْم ُدَع اِئي ِإَلَّ ِف َرارًا )5قَ ْوِمي لَْيًَّل َوََنَارًا ) ُْم لِتَ ْغِف رَ 6( فَ َلْم يَ  ُِّ ُكلََّم ا َدَع ْوُُ  ََلُ ْم َجَعلُ وا َأَا اِبَعُهْم ِ  ( َوِإ

ُْم ِجَه  ارًا )7آَذاَِنِ  ْم َواْستَ ْغَش  ْوا اِيَ  اَِبُْم َوَأَا  رُّوا َواْس  َتْكرَبُوا اْس  ِتْكَبارًا ) ُِّ َدَع  ْوُُ ُِّ َأْعَلْن  ُ  ََلُ  ْم 8( ُثَّ ِإ ( ُثَّ ِإ
يُ ْرِس  ِل السَّ   َماَء َعلَ  ْيُكْم ِم   ْدرَارًا  (10 ِإنَّ   ُه َك  اَن َرفَّ   ارًا )( فَ ُقْل  ُ  اْس   تَ ْغِفُروا رَبَُّك  مْ 9َوَأْس  َرْرُ  ََلُ  ْم ِإْس   َرارًا )

ََِْم  َواٍَي َوبَنِ  َ  َوََْْع  ْل َلُك  ْم َجنَّ  اٍ  َوََْْع  ْل َلُك  ْم َأَْنَ  ارًا )11) ( َم  ا َلُك  ْم ََل تَ ْرُج  وَن َّلِلَِّ َوقَ  ارًا 12( َومُيْ  ِددُْكْم 
 [14-1ح:]نو  ( َوَقْد َخَلَقُكْم َأْ َوارًا{13)

 : إىل هنا، ال إله إالا هللا.الشيخ
، حهور لال  لل اواش للة،ووس ا ،  -عليوه للَّاو    -، سوورةُم  ِّيَّياو م، حوور م -عليوه للَّاو    -سورةُ  وور    هوور َّحا   للسلسو َّ

ووو ين َّ حض  وهن َّ ووو    ووو  َّ ووويالَّ  َه هللا  بر هوووه ض  ةوووأه ا لاةلَّ إالا َّ ووويال  للَّا ووو ين َّ إالا وووور م فإواوووه أوووا َّهلووو للَّا
 [77]للصافات:}حهجهعهل نها ذ ةيَّ واتهه  ه م  لل ةهابَّنيه{ 



يخ عبدالّرحمن بن ناصر البّراك  هـ 1440
ّ

 مؤسسة وقف الش

 

 2 اللجنة العلمية | إعداد
 

و َّ  ره هوا  هو هه -عليوه للَّاو    -فهر َّبر للة،س ا َّ   للاو   ه َّ وسه هللا  وةياوه َّأ   ووت ساَ صوم }فها  
، حهور َّدو   َّحا للعو  َّ

 } وو ه للسلس وو َّ َّ  
، فووإأا للناووا ه حبوو  [، 35]لادقووا :َّ حل ور لل عهوو   َّ ووسس  ووه عنوو ه ا دوو شه فوويهم لل،يَّ ووا إىل بر َّ َّةسوو ه هللا  ورد 

وا  سس بَّةبَّ للغلريَّ ابلصاوانينيه، ف ةسو ه هللا  ورد   -عليوه للَّاو    -بة ه ذلَ راورل علَ للتاردي َّ حلِّ  د ش لل،يَّ
َه  َّ   بوهة  َّ َّهأ  َيه تَّيوهه م  عه هللم َّهلَّيمم )إىل بر َّه و  س ل }إََّّنا َّهة سهل نها و رد ا إَّىله بوهر  َّهَّ َّهأ  َّهو  َّة  بوه  ( بهوا ه اه بوهور  َّ إَّشيَّ 1ر  ه

َاه حدوو د حال تعةوو  حل  عهووه  وو هد، 2لهِّ ووم  وهوو َّ سم   ةَّوونيم ) َاه{  عووَ: حدوو هد، لع ة وو  حل ل َاه{، }لع ة وو  حل ل ( َّهأَّ لع ة وو  حل ل
وووه حفعووو َّ  وووا فوووسله  { حهووو ل فيوووه لل وووس   بووونيه دقووور َّ هللاَّ حدقووور َّ }حهلتواق ووورد { ابجتنوووالَّ  اة َّ  علووويِّم }حهَّهعَّيع ووورأَّ

، فيأل هللاَّ للعةادُ  حفسحع ها، حدأل للساسر َّ للطااع  ، حعاع   للساسور َّ عاعو م ،َّ، عاعو   للساسور َّ عاعو م ،َّ،  للساسر َّ
.} َاه حهلتواق رد  حهَّهعَّيع رأَّ  }َّهأَّ لع ة   حل ل

َه اله مثا ذرسه هلم لل وا َاَّ إَّذهل جه س ر م  إَّىله َّهجهو     َّهو أَ إَّأا َّهجهو ه ل ُيَّ ْه َه } وهغ  َّوس  لهِّ وم   َّو   ذ و وربَِّّ م  حه و و س  عابة ه حلجلو ل ُا ْه  و و
ت م  توهع له  رأه{.  لهر  ر نو 

ووه ح ووسلدَّهم حع ووا وووِّا إىل ةبيَّووه عصووياأه بر َّ نووادَّهم حإ ووسلةَّهم مثا َُّوو ه تعوواىل عوو  وووِّرىل ووور   إىل ةبيَّووه، فووإأا ورد 
ْ  م  لَّتوهغ  َّووسه هله ووم  6( فوهلهووم   هوو َّد ه م  د عهوواَّلًَّل إَّالا فَّووسهلة ل )5}بهووا ه ةهليَّ إَّشيَّ دهعهوور ت  بوهوور  ًَّل لهووي    حه)ههوواة ل ) ووا دهعهوور  ( حهإَّشيَّ ر لا ه

 آذهل)ََّّوم ، وعورذ  اب،َّ،  ِّسهورأه َّأ    قوا ه جهعهل رل َّه هابَّعهه م  اَّ آذهل)ََّّم {    رسله َّ  ا  َّ عرأه  ضعرأه َّه هوابَّعهه م  اَّ 
ن ووورأه ابَّ    ووو هد  لل هوو ه ات  بو ل ووورل  للاوو َّ  ه اله  و ْ  َّ َا  حهد  وووسهَّ{ هلووم: لعةووو حل هللاه حدوو هد، ر وووا بووا ه تعووواىل: }حهإَّذهل ذ رَّووسه ل َُّ

ا سورلد  و وسحل حللو  لحل ح و لحل حلسوتِّ  حل، حه دَّ دا   لأ،سرني إذل د ع رل إىل عةادَّ هللاَّ حتسسَّ عةادَّ  و [،45]لل  س:
، بر   ور   لأ،سررأه هوم سولف  لأ،وسرني رليَّهوم، هوم سول  هم، }إَّشيَّ دهعهور ت   حسلف  ر يَّ ه د لا مَّ هم بر   ور  

ْ  م  لَّتوهغ  َّوسه هله وم  جهعهل ورل َّه هوابَّعهه م  اَّ آذهل)ََّّوم  ( حهإَّشيَّ ر لا ها دهعهور  6( فوهلهم   ه َّد ه م  د عهاَّلًَّل إَّالا فَّسهلة ل )5بوهر  ًَّل لهي    حه)ههاة ل )
ةهاة ل{. تَِّّ  تهِّ  ه حل لس  توهغ ،هر ل ثَّيهاصه م  حهَّه هسلحل حهلس   حهلس 

وو    -بووا ه ووور م  وواة ل )-عليووه للَّا هه ْ  م  جَّ وو8: }مث ا إَّشيَّ دهعهوور  ووسهة ت  هله ووم  إَّس  سهلة ل{  عووَ: ووورا ه ( مث ا إَّشيَّ َّهع لهن وو   هله ووم  حهَّهس 
ووسهلة ل ) ووسهة ت  هله وووم  إَّس  ( فوهق ل ووو   9عووس ه للووو اعرَّ، ووورا ه عوووس ه للوو اعرَّ، دعووواهم سووسأل حعلن وووا، }مث ا إَّشيَّ َّهع لهن وو   هله وووم  حهَّهس 

، تربووورل وووسسَّ وووتوهغ  َّس حل ةهباِّ وووم   ووو  للِّ وووسَّ حلل،ل ووواأه  ه اووواة ل{ لس  وووتوهغ  َّس حل ةهباِّ وووم  إَّواوووه  ره إىل هللاَّ، لةجع ووورل إليوووهَّ، }فوهق ل ووو    لس 
توهغ  َّس حل ةهباِّ م  إَّواه  رهاأه  ه ااة ل ) ةهلة ل{  (10لس  َه عهلهي ِّ م   َّ     و س سَّ َّ للَّا ها

ةهلة ل ) وو   َه عهلهووي ِّ م   َّ وو ها وو َّ للَّا ( حهُي  وو َّد ر م  11مثا ذرووسه هلووم  ووا  تيقاووأ  هلووم بَّووةبَّ ذلووَ حهوور  وو    دويوواهم } و س سَّ
ويا حلبَّه   ُوسَّ، لُُيواأ    رهل   حهبهنَّنيه حهَيه عه   لهِّ م  جهناوات  حهَيه عهو   لهِّ وم  َّه) هواة ل{ فاُُيواأ  اب،َّ حةسورلَّهَّ سوةبم ُّو َّ للو ل

وسس  سووةبم ل،ووقاََّ ل ويا حل ُووسَّ، حللِّ ووس  حلل،يَّ ويا اب،َّ حةسولَّه حلتيَّةووا   َّ ووسَّدَّ حعاعو   هللاَّ حةسوولَّه سووةبم لَّووعادَّ للو ل لوو ل
ةهلة ل ) وو   َه عهلهووي ِّ م   َّ وو ها وو َّ للَّا وورهل   حهبهنَّوونيه حهَيه عهوو   لهِّ ووم  جهناووات  حهَيه عهوو   لهِّ ووم  َّه) هوواة ل 11حل ُووسَّ } و س سَّ ( حهُي  وو َّد ر م  بَّه  
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لهقهِّ وم  َّهع ورهلة ل{خ ففورافههم اب،َّ 13(  ها لهِّ م  اله توهس ج رأه ََّاَّ حهبهاة ل )12) ُه  حذراوسههم كِّ تَّوه حب ةتَّوه }حهبهو   ( حهبهو   
لهقهِّ م  َّهع رهلة ل{ إىل آُسَّ للَّلرةَّ.  ُه

 
)  )تفسرُي السَّعديِّ

الق ارئ: بس ِم هللِا ال رَّمحِن ال  رَّحيِمد احلم ُد هلِل ربِّ الع املَ د والصَّ  َّلُة والسَّ َّلُم عل ى نبيِّن  ا ِمَّ ٍد وعل ى آلِ  ِه 
  :رمَحُه هللاُ تعاَل الرَّمحِن السَّعديُّ واحِبِه أمجعَ د قاََي الشَّيُخ عبدُ 

 وهَي مكِّيَّة   -عليِه السََّّلمُ -تفسرُي سورِة نوٍح 
 ِإََل قَ ْوِمِه...{ اآلايِ : ِبْسِم اَّللَِّ الرَّمْحَِن الرَِّحيِم }ِإَّنَّ َأْرَسْلَنا نُوًحا

مل يذكِر هللُا   هذِه السُّورِة سوى قصَِّة نوٍح وحَدها لطوَِي لُْبِثِه   قوِمِهد وتكراِر دعوتِِه إَل التَّوحيِدد 
رِكد فأخرَب تعاَل أنَُّه أرسَل نوًحا إَل قوِمِهد رمحًة ِبمد وإنذارًا ِمن عذاٍب أليٍمد خوفًا ِمن  وَنِيِه عن الشِّ

 -عليِه السََّّلمُ -م هللاُ هَّلًكا أبداِيد ويعذُِِّبم عذااًب سرمداِيد فامتثَل نوح  استمراِرهم على كفِرهمد فيهلُكه
ُِّ َلُكْم َنِذير  ُمِب  { أي: واضُح النَّذارِة بَ يِّنُ َهاد وذلَك  لذلَكد وابتدَر ألمِر هللِاد فقاََي: }اَي قَ ْوِم ِإ

النَّجاُةد ب ََّ مجيَع ذلَك بياًَّن شافًياد فأخربَهم  لتوضيِحِه ما أنذَر بِه وما أنذَر عنُهد وَيِّ شيٍء َتصلُ 
وأمَرهم َاِل ذلَك فقاََي: }َأِن اْعُبُدوا اَّللََّ َوات َُّقوُه{ وذلَك إبفراِدِه تعاَل ابلعبادِة والتَّوحيِدد والبعِد عن 

م إذا ات ََّقوا هللَا رفَر ذنوَِبمد وإذا رفَر ذنوِبَ  رِك و رِقِه ووسائِلِهد فإَنَّ م حصَل َلم النَّجاُة ِمن الشِّ
اِرد ويدفُع عنكم اَلَّلَك  رَُكْم ِإََل َأَجٍل ُمَسِمى{ أي: مُيتُِّعكم   هذِه الدَّ العذاِبد والفوُز ابلثَّواِبد }َويُ َ خِّ

نيا بقضاِء هللِا وقدرِِه إَل وقٍ  ِدوٍدد وليَس املتاُع أبدً  ٍر البقاُء   الدُّ اد فإنَّ إَل أجٍل ُمسمًَّى أي: ُمقدَّ
ُتْم تَ ْعَلُموَن{ ملا كفْرُُت ابهللِ  د وعانْدُُت املوَ  َل بدَّ منُهد وَلذا قاََي: }ِإنَّ َأَجَل اَّللَِّ ِإَذا َجاَء َل يُ َ خَُّر َلْو ُكن ْ
ُِّ َدَعْوُ  قَ ْوِمي لَْيَّل  َوََنَارًا فَ َلْم احلقَّد فلم ْيُبوا لدعوتِِهد وَل انقاُدوا ألمرِِهد فقاََي شاكًيا لربِِّه: }َربِّ ِإ

ِِْدُهْم ُدَعاِئي ِإَل ِفَرارًا{ أي: نفورًا عن احلقِّ وإعراًضاد فلم يبَق لذلَك فائدة د ألنَّ فائدَة الدَّعوِة أْن  َي
 حيصَل مجيُع املقصوِد أو بعُضُه.

ُْم لِتَ ْغِفَر ََلُْم{ أي: ألجِل أْن يستجيُبوا فإذا استجابُو  ُِّ ُكلََّما َدَعْوُُ َُِْض }َوِإ ا رفْرَ  َلم فكاَن هذا 
د }َجَعُلوا َأَااِبَعُهْم ِ  آَذاَِنِْم{ حذَر  مصلحِتهمد ولكنَّهم أَبوا إَلَّ متاداًي على اب ِلهمد ونفورًا عن احلقِّ

عًدا د }َواْستَ ْغَشْوا اَِياَِبُْم{ أي: تغطَّوا ِبا رطاًء يغشاهم بُ -عليِه السََّّلمُ -مساِع ما يقوَُي َلم نبيُّهم نوح  
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عن احلقِّ وبغًضا لُهد }َوَأَارُّوا{ على كفِرهم وشرِّهم }َواْسَتْكرَبُوا{ على احلقِّ }اْسِتْكَبارًا{ فشرُّهم ازداَدد 
 وخريُهم بَ ُعَد.

ُْم ِجَهارًا{ أي: مبسمٍع منهم كلِّهم. ُِّ َدَعْوُُ  }ُثَّ ِإ
ُِّ َأْعَلْنُ  ََلُْم َوَأْسَرْرُ  ََلُْم ِإْسرَ  ارًا{ كلُّ هذا حرص  ونصح د وإتياَُنم بكلِّ  ريٍق يَُظنُّ بِه حصوَُي }ُثَّ ِإ

 املقصوِد.
 }فَ ُقْلُ  اْستَ ْغِفُروا رَبَُّكْم{ أي: اترُكوا ما أنتم عليِه ِمن الذُّنوِبد واستغفُروا هللاَ منها.

الذُّنوِبد وما يرتتَُّب عليها ِمن حصوَِي  }ِإنَُّه َكاَن َرفَّارًا{ كثرَي املغفرِة ِلَمن اتَب واستغفَرد فررََّبهم مبغفرةِ 
 الثَّواِبد واندفاِع العقاِب.

نيا العاجِلد فقاََي: }يُ ْرِسِل السََّماَء َعَلْيُكْم ِمْدرَارًا{ أي: مطًرا متتابًعاد يروي  وررََّبهم أيًضاد خبرِي الدُّ
عاَب والِوهاَدد وحييي البَّلَد والعباَد.  الشِّ

ََِْموَ  نيا وأوَلدَكمد }َوََْْعْل }َوميُِْددُْكْم  اٍَي َوبَِنَ { أي: يكثُر أمواَلكم الَّيت تدركوَن ِبا ما تطلبوَن ِمن الدُّ
نيا ومطالِبها. اِ  الدُّ  َلُكْم َجنَّاٍ  َوََْْعْل َلُكْم َأَْنَارًا{ وهذا ِمن أبلِغ ما يكوُن ِمن لذَّ

 وَن هلِل عظمًةد وليَس هلِل عندَكم قدر .}َما َلُكْم َل تَ ْرُجوَن َّلِلَِّ َوقَارًا{ أي: َل ختاف
د ُثَّ   الرَّضاِعد ُثَّ   سنِّ الطُّفوليَِّةد ُثَّ  }َوَقْد َخَلَقُكْم َأْ َوارًا{ أي: َخْلًقا ِمن بعِد خلٍق   بطِن األمِّ

ِِد ُثَّ الشَّباِبد إَل آخِر ما يصُل إليِه اخللُقد فالَّذي انفرَد ابخللِق والتَّدبريِ   البديِعد متع ِّ  أْن يُفَرَد التَّميي
ابلعبادِة والتَّوحيِدد و  ِذْكِر ابتداِء خلِقهم تنبيه  َلم على املعاِدد وأنَّ الَّذي أنشَأهم ِمن العدِم قادر  على 

م.  أْن يعيَدهم بعَد موُِ
 لوتهَ.
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 )جمموُع الفتاوى(
محِن الرَّحيِمد واحلم ُد هلِل ربِّ الع املَ د والصَّ َّلُة والسَّ َّلُم عل ى نبيِّن ا ِمَّ ٍد وعل ى آلِ ِه القارئ: بسِم هللِا الرَّ 

 : -عليِه رمحُة هللِا تعاَل-فيقوَُي شيُخ اإلسَّلِم ؛ واحِبِه أمجعَ د أمَّا بعدُ 
َناَعِة َوََتِْرميَِها كَ  الَُّة َعَلى َفَساِد َهِذِه الصِّ ََلَلُة الدَّ  ِثريَة  َوالدِّ

  ناع   للتانجيمَّ الشيخ: 
ُ َعَلْي ِه َوَس لَّمَ -القارئ: َولَْيَس َهَذا َمْوِض َعَها َوقَ ْد اَ بَ َ  ِ  َا ِحيِح ُمْس ِلٍم َع ْن النَّ ِ ِّ  َأنَّ ُه قَ اََي:  -َا لَّى اَّللَّ

د واْلَعرَّاُف قَ ْد ِقي َل: إنَّ ُه اْس م  َع اْم لِْلَك اِهِن ْوًما()َمْن َأَتى َعرَّافًا َفَسأََلُه َعْن َشْيٍء مَلْ تُ ْقَبْل َلُه َاََّلة  َأْربَِعَ  ي َ 
ِم اْلَمْعرِفَ ِة ِِبَ  ِذِه الطُّ  ُرِق َولَ ْو ِقي  َل: إنَّ   ِم َوالّرَِم  اَِي َوَوْ  ِوِهْم ِمَّ ْن يَ   َتَكلَُّم ِ  تَ َق  دُّ ُه ِ  اللُّغَ ِة اْس  م  لِ  بَ ْعِض َواْلُم َنجِّ

 َيْدُخُل ِفيِه ِبَطرِيِق اْلُعُموِم اْلَمْعَنِويِّ َكَما ِقيَل ِ  اْسِم اخْلَْمِر َواْلَمْيِسِر َوَوِْوِِهَا.َهِذِه اأْلَنْ َواِع َفَسائُِرَها 
ا قَ  ْوَي  بِ ََّل َوَأمَّا إْنَكاُر بَ ْعِض النَّاِس َأْن َيُكوَن َشْيء  ِمْن َحرََكاِ  اْلَكَواِكِب َوَررْيَِها ِمْن اأْلَْس َباِب فَ ُه َو َأْيًض 

ِف َذلِ َك َكَم ا ٍمد َولَْيَس َلُه ِ  َذِلَك َدلِيل  ِمْن اأْلَِدلَِّة الشَّْرِعيَِّة َوََل َررْيَِهاد فَِإنَّ النُُّص وَص تَ ُدَيُّ َعلَ ى ِخ ََّل ِعلْ 
َه ا-ِ  احْلَِديِث الَِّذي ِ  السَُّنِن َعْن َعاِئَشَة  ُ َعن ْ ُ َعلَ -"َأنَّ النَّ ِ َّ  -َرِضَي اَّللَّ َنظَ َر إََل  -ْي ِه َوَس لَّمَ َا لَّى اَّللَّ

َم ِ  َح   ِديِث  )اَي َعاِئَش   ُة تَ َع  وَِّذي ابََِّللَِّ ِم   ْن َش   رِّ َه  َذاد فَ َه   َذا اْلَغاِس   ُق إَذا َوقَ  َب(اْلَقَم  ِر فَ َق   اََي:  وََكَم   ا تَ َق   دَّ
َ ُُيَ   وُِّف ِِبَِم   ا ِعبَ   اَدُه(اْلُكُس   وِف َحْي   ُث َأْخ   رَبَ  َ َأنَّ  )َأنَّ اَّللَّ ُ َعَلْي   ِه - َمْع   َق قَ    ْوَِي النَّ   ِ ِّ َوقَ   ْد تَ بَ    َّ َا   لَّى اَّللَّ

َأْي: ََل َيُك  وُن اْلُكُس  وُف ُمَعلَّ  ًَّل اِبْلَم  ْوِ  فَ ُه  َو نَ ْف  ُي اْلِعلَّ  ِة  )ََل َُيِْس  َفاِن ِلَم  ْوِ  َأَح  ٍد َوََل حِلََياتِ  ِه(: -َوَس  لَّمَ 
ُ ْم َك انُوا  اْلَفاِعَلِة َكَما ِ  احْلَِديِث اآْلَخِر الَِّذي ِ  َاِحيحِ  ُمْسِلٍم َعْن اْبِن َعبَّاٍس َعْن رَِج اٍَي ِم ْن اأْلَْنَص اِر َأَنَّ

ُ َعَلْي ِه َوَس لَّمَ -ِعْنَد النَّ ِ ِّ   )َم ا ُكن ْ ُتْم تَ ُقولُ وَن َِلَ َذا ِ  اْهَاِهِليَّ ِة (إْذ رُِم َي بِ َنْجٍم فَاْس تَ َناَر فَ َق اََي:  -َا لَّى اَّللَّ
َلَة َعِظيم  َأْو َماَ  َعِظيم  فَ َقاََي:  فَ َقاُلوا: ُكنَّا نَ ُقوَُي: )إنَُّه ََل يُ ْرَمى ِِبَا ِلَمْوِ  َأَح ٍد َوََل حِلََياتِ ِه َوَلِك نَّ ُوِلَد اللَّي ْ

َ إَذا َقَضى اِبأْلَْمِر َسبََّح مَحََلُة اْلَعْرِش(.   اَّللَّ
ُ َعَلْي ِه َوَس لَّمَ َا لَّ -َوذََكَر احْلَِديَث ِ  ُمْسرَتِقي السَّْمِع. فَ نَ َفى النَّ ِ ُّ  َأْن َيُك وَن الرَّْم ُي ِِبَ ا أِلَْج ِل َأنَّ ُه  -ى اَّللَّ

ْن َأنَّ َم ْوَ  َقْد ُوِلَد َعِظيم  َأْو َماَ  َعِظ يم د بَ ْل أِلَْج ِل الشَّ َياِ ِ  اْلُمْس رَتِِقَ  السَّ ْمَع. َفِف ي كِ ََّل احْلَ ِديَثْ ِ ِم 
ُْم ََل َيُكوُن سَ  َُ بَ ًبا ِلُكُسوِف الشَّْمِس َواْلَقَمِر َوََل الرَّْم َي اِبل نَّْجِمد َوِإْن َك اَن َم ْوُ  بَ ْع ِض النَّ اِس النَّاِس َوَحَيا

َْ َأْم  ٍر ِ  السَّ  َمَواِ  َكَم  ا اَ بَ  َ  ِ  الصِّ  َحاِح:  َِّ ِلَم  ْوِ  قَ  ْد يَ ْقَتِض  ي ُح  ُدو )إنَّ اْلَع  ْرَش َع  ْرَش ال  رَّمْحَِن اْهتَ   
ٍْ ِ  اأْلَْرِ  ِم ْن َع َذاٍب يَ ْقَتِض ي َم ْواًت د وَ َسْعِد ْبِن ُمَعاٍذ( َأمَّا َكْوُن اْلُكُسوِف َأْو َررْيُُه َقْد َيُكوُن َس بَ ًبا حِلَ اِد

 َأْو َررْيِِه: فَ َهَذا َقْد َأاْ بَ َتُه احْلَِديُث نَ ْفُسُه. 
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 َّ ش حجه  ه لخ
 )خيريَّ   هللا  ص ا عةادهد (لقرلَّه:  الشيخ:

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -ِبِه النَِّ ُّ  القارئ: َوَما َأْخرَبَ  َِْ ُدود  َيُك وُن ِفي ِه  -َالَّى اَّللَّ ََل يُ َنا  ِلَكْوِن اْلُكُسوِف لَ ُه َوقْ    
لَ َة السِّ َراِر َوََل َيُك وُن ُخُس وُف اْلَقَم ِر إَلَّ ِ   ِِ َحْيُث ََل َيُكوُن ُكُسوُف الشَّْمِس إَلَّ ِ  آِخِر الشَّ ْهِر لَي ْ َوَس 

بْ  َداِرد َوَم  ْن ادََّع ى ِخ  ََّلَف َذلِ  َك ِم  ْن اْلُمتَ َفقَِّه  ِة َأْو اْلَعامَّ ِة فَِلَع  َدِم ِعْلِم  ِه اِبحلِْ الشَّ  َس  اِبد َوَِلَ  َذا ْهِر َولَيَ  اِ  اإْلِ
ِمْن اأْلَِهلَِّة َوَما َيْس تَ ْقِبُلد  ميُِْكُن اْلَمْعرَِفُة مبَا َمَضى ِمْن اْلُكُسوِف َوَما َيْستَ ْقِبُلد َكَما ميُِْكُن اْلَمْعرَِفُة مبَا َمَضى

َوقَ اََي [ 96]األنع ام: }َوَجَع َل اللَّْي َل َس َكًنا َوالشَّ ْمَس َواْلَقَم َر ُحْس َباًَّن{إْذ ُكلُّ َذِلَك ِبَِساٍب َكَما قَاََي تَ َعاََل: 
لَِّذي َجَع َل الشَّ ْمَس ِض َياًء َواْلَقَم َر نُ ورًا }ُهَو اَوقَاََي تَ َعاََل: [د 5]الرمحن: }الشَّْمُس َواْلَقَمُر ِبُْسَباٍن{تَ َعاََل: 

ِنَ  َواحلَِْساَب{ }َيْس أَُلوَنَك َع ِن اأْلَِهلَّ ِة قُ ْل ِه َي َمَواِقي ُ  َوقَ اََي: [ 5]ي ونس: َوَقدَّرَُه َمَناِزََي لِتَ ْعَلُموا َعَدَد السِّ
}  [189]البقرة: لِلنَّاِس َواحْلَجِّ

َم َقْد َأَااَب ِ  َخرَبِِه َع ْن اْلُكُس وِف اْلُمْس تَ ْقَبِل َيظُ نُّ َأنَّ َخ رَبَُه َوِمْن ُهَنا َااَر بَ ْعُض اْلعَ  امَِّة إَذا رََأى اْلُمَنجِّ
ََِنَّ اَْلِ  ََّل  ِِلَ  ِة إْخبَ  ارِِه  ِْ ِم  ْن َه  َذا الن َّ  ْوِعد فَ  ِإنَّ َه  َذا َجْه  ل  إْذ اخْلَ  رَبُ اأْلَوََُّي مبَْن لَ  َة  ََي َيْطلُ  ُع: إمَّ  اَع  ْن احْلَ  َواِد لَي ْ
ُ بِ   ِه اْلَع   اَدَة ََل ُُيْ   َرُم َأبَ   ًدا لَ   َة إْح   َدى َوَاََّلاِ   َ  فَ   ِإنَّ َه   َذا َأْم   ر  َأْج   َرى اَّللَّ ِِلَ   ِة َخ   رَبِِه َأنَّ الثَََّّلاِ   َ  َوِإمَّ   ا لَي ْ د َومبَْن

ِِلَ َة الشَّ ْمسِ   َواْلَقَم ِر َوجَمَارِيَ ُهَم ا َعِل َم َذلِ َك َوِإْن الشَّْمَس تَ ْغُرُب آِخ َر الن ََّه اِر َوَأْمثَ اَِي َذلِ َك. َفَم ْن َع َرَف َمْن
َفَعِة.   َكاَن َذِلَك ِعْلًما قَِليَل اْلَمن ْ

ُ َس بَ ًبا ِلَم  ََْْعلُ ُه اَّللَّ ا يَ ْقِض يِه ِم  ْن فَ ِإَذا َك اَن اْلُكُس وُف لَ ُه َأَج ل  ُمَس ِمى مَلْ يُ نَ اِف َذلِ  َك َأْن َيُك وَن ِعْن َد َأَجِل ِه 
ُ ِبِه َذِلَكد َكَم ا َأنَّ تَ ْع ِذيبَ َعَذاٍب َوَرريِْ  َُِِي اَّللَّ ُ ِ  َذِلَك اْلَوْقِ  َأْو ِلَغرْيِِه ِمَّْن يُ ْن اَّللَِّ ِلَم ْن  ِهد ِلَمْن يُ َعذُِّب اَّللَّ

بَُه اِبلّرِيِح الشَِّديَدِة اْلَبارَِدِة َكَقْوِم َعاٍد َكاَنْ  ِ  اْلَوْقِ  اْلُمَناِسِب َوُهَو آِخُر الشِّ  َتاِء َكَم ا قَ ْد ذََك َر َذلِ َك َعذَّ
َِ اأْلَنِْبيَ  اِءد وََك  اَن النَّ  ِ ُّ  ُ َعَلْي  ِه َوَس  لَّمَ -َأْه  ُل الت َّْفِس  رِي َوَقَص   َوُه  َو السَّ  َحاُب -"إَذا رََأى ُمُِيلَ  ًة  -َا  لَّى اَّللَّ

لَ ُه َعاِئَش ُة: إنَّ النَّ اَس إَذا رََأْوا ُمُِيلَ ًة اْستَ ْبَش ُروا  َأقْ َبَل َوَأْدبَ َر َوتَ َغريََّ َوْجُهُه فَ َقاَلْ   -الَِّذي ُُيَاَُي ِفيِه اْلَمَطرُ 
ُنَِ  قَ  ْد رََأى قَ  ْوُم َع  اٍد اْلَع  َذاَب فَ َق اََي:  َعاِرًض ا ُمْس  تَ ْقِبَل َأْوِديَ  ِتِهْم فَ َق اُلوا َه  َذا َع  اِر   )اَي َعاِئَش  ُة َوَم ا يُ   َ مِّ
ُ تَ َعاََل:  ُِمِْطُرََّن( وََك َذِلَك اأْلَْوقَ اُ   [24]األحق اف: }َبْل ُهَو َما اْستَ ْعَجْلُتْم ِبِه رِيح  ِفيَها َع َذاب  َألِ يم {قَاََي اَّللَّ

ُ ِفيَه  ا الرَّمْحَ  َة َكاْلَعَش  رِ  َُِِي اَّللَّ اآْلِخ  َرِة ِم  ْن رََمَض  اَن َواأْلَُوَِي ِم  ْن ِذي احلِْجَّ  ِة وََكَج  ْوِف اللَّْي  ِلد َورَ  رْيِ  الَّ  ِذي يُ ْن  
َُِِي ِ  رَ  َُِِي ِفيَها ِمْن الرَّمْحَِة َما ََل يَ ْن ُم َوََل تَ َتَأخَُّر َويَ ْن َُِْدوَدة  ََل تَ تَ َقدَّ  رْيَِها. َذِلَك ِهَي َأْوقَا   
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ُ َعَلْي  ِه َوَس  لََّم:  َوقَ  ْد َج  اَء ِ  بَ ْع  ِض  ُ  ُرقِ  َأَحاِدي  ِث اْلُكُس  وِف َم  ا َرَواُه ابْ  ُن َماَج  ه َورَ  رْيُُه ِ  قَ ْولِ  ِه َا  لَّى اَّللَّ
َ إَذا ََتَلَّى ِلَشْيِء ِمْن َخْلِق ِه َخَش َع  َُما ََل يَ ْنَكِسَفاِن ِلَمْوِ  َأَحٍد َوََل حِلََياتِِه َوَلِكنَّ اَّللَّ  د َوقَ ْد َ َع َن ِ  لَ ُه()إَنَّ

ُْم قَِليلُ و اْلَمْعرِفَ ِة بِ ِه َكَم ا َك اَن  -ََل ِمْن ِجَهِة ِعْلِم احْلَِديثِ -َهَذا احْلَِديِث َأبُو َحاِمٍد َوَوُْوُه َورَدُّوا َذِلَك  فَ ِإَنَّ
َِْجى اْلِبَضاَعِة ِ  ِعْلِم احْلَِديِث َوَلِكْن ِمْن ِجَهِة َك  ْوَِنِْم اْعتَ َق ُدوا َأنَّ َس َبَب َأبُو َحاِمٍد يَ ُقوَُي َعْن نَ ْفِسِه: َأََّن ُم

ِْ َأْن يُ َعلَّ َل َذلِ َك   -َمَثًَّل -اْلُكُسوِف إَذا َكاَن   ُ َْ َكْوَن اْلَقَمِر إَذا َحاَذاَها َمنَ َع نُوَرَه ا َأْن َيِص َل إََل اأْلَْرِ  مَلْ 
ِإنَّ ُخُش وَع الشَّ ْمِس َواْلَقَم ِر َّلِلَِّ ِ  َه َذا اْلَوقْ ِ  اِبلتََّجلِّي. َوالتََّجلِّي اْلَم ْذُكوُر ََل يُ نَ اِ  السَّ َبَب اْلَم ْذُكوَرد فَ 

َ  لِّ ُس  لْ  َِ نَ  ُه َوبَ  ْ َ  طَانِِه َوَمْوِض  ِع إَذا َحَص  َل لِنُ  ورِِه َم  ا حَيُْص  ُل ِم  ْن اْنِقطَ  اٍع يَ ْرفَ  ُع  َْاِ  ريَُه َع  ْن اأْلَْرِ د َوِحي  َل بَ ي ْ
اْلُمَتَص  رَِّف ِ  َمَك  اٍن بَِعي  ٍد لَ  ْو ُمنِ  َع َذلِ  َك لَ  َذَيَّ لِ  َذِلَك. َوَأمَّ  ا قَ ْولُ  ُه تَ َع  اََل: انِْتَش  ارِِه َو َْاِ  ريِِهد فَ  ِإنَّ اْلَمِل  َك 

فَاْلُم  َدبَِّراُ  ِه  َي اْلَمََّلِئَك  ُة. َوَأمَّ  ا إْقَس  اُم اَّللَِّ اِبلنُُّج  وِم َكَم  ا َأْقَس  َم ِِبَ  ا ِ   [5]النازع  ا : }فَاْلُم  َدبَِّراِ  َأْم  ًرا{
فَ ُه   َو َكِإْقَس   اِمِه ِبغَ   رْيِ َذلِ   َك ِم   ْن  [د16-15]التك   وير: ( اْهَ   َواِر اْلُك   نَِّس{15ََّل أُْقِس   ُم اِبخْلُ   نَِّس )}فَ   قَ ْولِ   ِه: 

الت َّْنِبي َه ُمْقَس ِم بِ ِه وَ َُمُْلوقَاتِِه َكَما َأْقَسَم اِبللَّْيِل َوالن ََّهاِر َوالشَّْمِس َواْلَقَمِر َوَررْيِ َذِلَك: يَ ْقَتِضي تَ ْعِظيَم قَ ْدِر الْ 
نْ َعاِم َعَلْيِهْم َوَررْيِ َذِلَكد َوََل يُوِج  َفَعِة لِلنَّاِسد َواإْلِ ُب َذلِ َك َأْن تَ تَ َعلَّ َق َعَلى َما ِفيِه ِمْن اآْلاَيِ  َواْلِعرْبَِة َواْلَمن ْ

 اْلُقُلوُب ِبِه َأْو يَُظنَّ َأنَُّه ُهَو اْلُمْسِعُد اْلُمْنِحسُ 
عَّ  خالشيخ:   لل   َّ 

س  رئ: القا  لل   ن يَّ
س  الشيخ:  عَّ   َّح لل   ن يَّ ،  حي، َّواه  لل   َّ   إي، للناياس ، للَّاع   حللنايس 
 إي وعمالقارئ: 
 َّدَّن  ه  الشيخ:

اراَِيِ  ذَ َوِ  [ 2-1]اللي ل: }َواللَّْيِل إَذا يَ ْغَشى * َوالن ََّهاِر إَذا ََتَلَّى{القارئ: َكَما ََل يَُظنَّ َذِلَك ِ   ْرًوا }َوال ذَّ
َوَأْمثَ    اَِي َذلِ    َك.  [2-1]الط    ور: }َوالطُّ    وِر * وَِكتَ    اٍب َمْس    ُطوٍر{َوِ  [ 2-1]ال    ذاراي : * فَاحْلَ    اِمََّلِ  ِوقْ     ًرا{

َعِة ُهَو اْلُمتَ َو ِّ ِلَسْعِدِه َوَوِْسِه اْعِتَقاُدُه فَ  َأنَّ اْلُمْعَتِق َد َأنَّ ُه اِس د د وَ َواْعِتَقاُد اْلُمْعَتِقِد َأنَّ ََنًْما ِمْن النُُّجوِم السَّب ْ
 .  ُهَو اْلُمَدبُِّر َلُه: فَ ُهَو َكاِفر 

ًَِْضا   وََكَذِلَك إْن اْنَضمَّ إََل َذِلَك ُدَعاُؤُه َواَِلْسِتَعانَُة ِبِه َكاَن ُكْفًرا َوِشرًْكا 
ه بوهَّ َّووسسه بوه ا للعةوادَّ، فاأعتقو حأه إأ  لعتق ه َّواه هر لأ بيَّس  َّووسسه ا للسلبربياو َّ، حإأ  دعواد  حتعلاوأه بلة والشيخ: 

وسس  ا للعةواد وسس  ا للسلبربياو َّ حلل،يَّ ُ، ا للنلجر َّ اتةُ   ِّرأ  وسر هم ا ترديو َّ للسلبربياو َّ، حاتةُ  َي عورأ بينهه وا، لل،يَّ
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، حبونيه  و   تعلاووأ  صوا بلة و ََّ إليهووا، حهلو ل لل،اوي   فصوو ه بونيه  و   عتقوو   فيهوا لُسوعاده َّح للوونايسه ووه  ابلو لعا ه ح ترجا
 ب عاَّلَّه، َّع  لجل ل ه ذي

َعِة ُه  َو اْلُمتَ   َو ِّ ِلَس  ْعِدِه َوَوِْس  ِه اْعِتَق   اُدُه فَاِس  د د َوَأنَّ الق  ارئ: َواْعِتَق  اُد اْلُمْعَتِق  ِد َأنَّ ََنًْم  ا ِم  ْن النُُّج  وِم السَّ  ب ْ
. اْلُمْعَتِقَد َأنَُّه ُهَو اْلُمَدبُِّر َلُه: فَ ُهَو كَ   اِفر 

ًَِْض اد َوَرايَ ُة َم ْن يَ ُق وَُي  َ وََكَذِلَك إْن اْنَضمَّ إََل َذِلَك ُدَعاُؤُه َواَِلْسِتَعانَُة بِ ِه َك اَن ُكْف ًرا َوِش رًْكا  َِ َذلِ َك َأْن يَ ْب 
َيُك وَن َوْح َدُه ُه َو اْلُم َ اُِّر ِ  َأْح َواَِي َذِلَك َعَلى َأنَّ ُهَنا اْلَولَ َد ِح َ  ُولِ َد ِِبَ َذا الطَّ اِلِع َوَه َذا اْلَق ْدِر مَيَْتنِ ُع َأْن 

ًِْءا َيِسريًا ِمْن مُجَْلِة اأْلَْسَباِب.   َهَذا اْلَمْوُلوِدد َبْل َرايَ ُتُه َأْن َيُكوَن ُج
َوَح اَِي اْلبَ لَ ِد الَّ ِذي ُه َو  َوَهَذا اْلَقْدُر ََل يُوِجُب َما ذُِكَرد بَ ْل َم ا ُعِل َم َحِقيَق ًة  َْاِ ريُُه ِفي ِه ِمثْ ُل َح اَِي اْلَوالِ َدْينِ 
َُِْسوس  ِ  َأْحَواَِي اْلَمْوُلوِدد َوَمَع َهَذا فَ َلْيَس َهَذا ُمْسَتِقَِّل.   ِفيِهد فَِإنَّ َذِلَك َسَبب  

، َّسوةالم بس ةو م حَّسوةالم الشيخ:  قرَّ ا دويواد  لوه َّسوةالم  عَ  ا حيص   للرل َّ َّح لُوَّاأَّ    للَّاعادَّ َّح لل،يَّ
ُم، حَّسةالم ظاهسُم حَّسةالم ُ يا م، ف  ُيتنع  َّأ   ِّرأه  رل  د ا ه ل للناجمَّ حا ه ل للرب َّ سوةبم ل،وًلَ  بعي 

َه  ثوو م لِّوو  روو ل وووًلَ   وو   ووح  هوو ل بأا لُووت  ه للووة دَّ حروو لَ دووا  للرللوو   َّ لوو ل ووي    رهيَّ  وو  ذلووَ، حلل،ا
وا رو ل ووًلَ   ، ال َّ)ا ، فلويسه ووًلَم  و  هو د لاسوةالَّ  َّوتق أ أوا حيصو   لل رلوردَّ ه د لا رةَّ هور جو َ  للَّاوةبَّ

    س ع   ححنس  
"القارئ:  ةهالَّ هس  َ ل  هََّّ  ل  َّ   ُج  له َّ لا   فقرل ه ا وي : "به    ها وهت ه  َّهأ   هِّ رأه ج   
 وعم ه ل هر الشيخ:
  عَ حلرد دالقارئ: 
 حالدت ه ا ه ل للناجم الشيخ:
  عَ ب   ِّرأ  له َّثسم  عَخ! القارئ:
،  الشيخ: َه للاو ي  ن وًل هو ل  ن وًل بغو َّ علوم  َه بوا ه لو ، حلو ل ، ب   ِّرأ   وا هور مو    ه ل   هر   ر  َّ لل،اي َّ

: إأا حالدتهوه ا هو ل ل ،  عوَ  وا وَّوتطيع  َّأ  وقور ه لربو َّ لويسه لوه َّثوسم حال َير   و ًل وًلَ   و  للغيوبَّ إالا بو لي  
، فالنااا حلأ ةَّو     ْثيَّسم فيه، حال وقر   ليس له  ث م َّ    : إواه سةبم   ، ال وقر    َ فيه خب   حال وسي ، ال، ب  منَّ

: ب   ِّرأ   لي  ، لِّ  لل،اي   قر    ر ٌّ عليه ا لل ا
َهش وفصم  س    َّ القارئ: : ََّّن    سم حإذل جا أ  َّحظيَّ هه َّوظوس  ا للوناجم للاو ي ح لَّو ه فيه ب   ِّرأ  وفصم  قر  

 فيه، فإأ  راأه ح لَّ ه ا جنم    عر إىل للنا،اطَّ حلهل ا َّ ح  د بةل ت ه، حإالا راأه ه ل هسةم علًلا 
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ل َّح َّأ  الشيخ:  مم، ليسه له ذلَ، لنيِّم  علَ للناجم بأا      رله   فيوه  ِّورأ   َّوعه   مم، ه ل  نجيَّ ال، ه ل  نجيَّ
مم َّح  تاةوووعم   ل حإالا رووواأه ووووقيأا هووو ل هووور ع ووو   لأنجيَّ وووني حع ووو   لأنجيَّ وووني، فهووو ل لأووو  س  هوووا  ووونجيَّ ِّووورأه سوووعي  

 لل نجيَّ نيه.
 

 ُ ِمَ  اْلُمْشرِِكَ  الصَّابِِئَ  َوَأتْ َباِعِهْم َقْد ِقي َل إَنَّ إَذا َولَ َد ََلُ ْم ْم َك انُوا القارئ: ُثَّ إنَّ اأْلََواِئَل ِمْن َهُ ََلِء اْلُمَنجِّ
ِه َأْخ ذ السَّ اِئِل اْلَمْوُلوَد َأَخُذوا  َاِلَع اْلَمْوُلوِد َومَسَّْوا اْلَمْوُلوَد اِبْسٍم َيُدَيُّ َعلَ ى َذلِ َك فَ ِإَذا َك رُبَ ُس ِئَل َع ْن امسِْ 

َُِْخ ُذوَن ِم ْن َذلِ َك َحاََي الطَّاِلِع. َفَجاَء َهُ ََلِء الطَّْرِقيَُّة َيْسأَُلوَن الرَُّج َل َع ْن امسِْ ِه َوا ُ ْم  ُِْعُم وَن َأَنَّ ْس ِم ُأمِّ ِه َويَ 
ََلَلة َعَلى َأْحَواِلِه َوَهِذِه ظُُلَما   بَ ْعُضَها فَ ْوَق بَ ْعٍض   الدَّ

! وَّ    هللاه للعافي ه.الشيخ:    ا َّدَّ ه ه د للعةاُة
َُِْخ  ُذوَن الق  ارئ: َوَه  ِذِه ظُُلَم  ا   بَ ْعُض  َها فَ   ْوَق بَ ْع  ٍض ُمَناِفيَ  ة  لِْلَعْق   ُ  ْم  ُْم َوُه  َو َأَنَّ ُُ يِن. َوَأمَّ  ا اْخِتيَ  ارَا ِل َوال  دِّ

ُِِْم لِلسَّ َفِر َأْن َيُك وَن اْلَقَم ُر ِ  َش َرِفِه َوُه  َو "السَّ َر َاُن" َوَأَلَّ الطَّاِلَع ِلَما يَ ْفَعُلونَُه ِمْن اأْلَفْ َع اَِي: ِمثْ َل اْخِتيَ ارَا
 ْلَعْقَرُب" فَ ُهَو ِمْن َهَذا اْلَباِب اْلَمْذُموِم. َيُكوَن ِ  ُهُبوِ ِه َوُهَو "ا

م  فَ َقاََي: اَي َأِمرَي ا ْلُمْ ِمِنَ  ََل ُتَس اِفُرد َوَلمَّا َأرَاَد َعِليُّ ْبُن َأِب  َاِلٍب َأْن ُيَساِفَر ِلِقَتاَِي اخْلََوارِج َعْرَ  َلُه ُمَنجِّ
َِِم َأْاَحاُبَك فَِإنَّ اْلَقَمَر ِ  اْلَعْقَرِبد فَِإنَّك إْن  فَ َق اََي َعلَ ْي:  -َأْو َكَما قَاَيَ -َسافَ ْر  َواْلَقَمر ِ  اْلَعْقَرِب ُه

َح   َّ قَ ْت  َل َعامَّ  َة بَ  ْل ُأَس  اِفُر اَِق  ًة ابََِّللَِّ َوتَ   وَكًَُّّل َعلَ  ى اَّللَِّ َوَتْك  ِذيًبا لَ  َكد َفَس  افَ َر فَ بُ  وِرَك لَ  ُه ِ  َذلِ  َك السَّ  َفِر 
ََِْم ِر النَّ ِ ِّ اخْلََوارِِج وَكَ  ُ َعَلْي ِه َوَس لَّمَ -اَن َذِلَك ِمْن َأْعَظِم َما ُسرَّ ِبِهد َحْيُث َكاَن ِقَتالُُه ََلُ ْم  . َوَأمَّ ا -َا لَّى اَّللَّ

ُ َعَلْي ِه َوَس لَّمَ -َما يُ ذَكُِّرُه بَ ْع ُض النَّ اِس َأنَّ النَّ ِ َّ  ِ  اْلَعْق َرِب" َفَك ِذب  قَ اََي: "ََل ُتَس اِفُر َواْلَقَم ُر  -َا لَّى اَّللَّ
 ُُمْتَ َلق  اِبّتَِفاِق َأْهِل احْلَِديِث. 

حهِّوو ل دوورلدش  ر وو ُم تقوع   وو  هوو ل للناوور   ،وريَّج  حخيووريَّ   لأنجيَّ وورأه  وو  لوه َّ ووسم  س وو   َّأ  قوور ه بووه مثا الش يخ: 
َه دصو ه ا عهو َّ للساووي َّ  تةنيا   ا هور ُو    ذلوَ، فِّ وا ذروسه لل،اوي   ا بصاو َّ علوًلي  ا بتوا َّ لُّورلة َّ   رو ل

ا بتالَّووه للناصوواةىل حبتالَّووه لع رة اوو ، حهلوو ل أووا لوتصووسه بووا ه  عوومه لأنجيَّ وورأ َّواووه ال  ناسووب  للقتووا   ا هوو ل للربوو َّ 
حلِّناوووه عووو  ه حفعووو ه ر وووا  قووور   علوووًلٌّ، ح ضوووَ ا عس قَّوووه ا بتوووا َّ عووو حيَّد فووو تَ َّبووور  اوووا   ا بصوووي تَّه للعصووو اَ 

 َّ:لأ،هرة 
َ   َّ  للِّتبَّ   ا د يَّدَّ لني ل بنيه لجلَّ يَّ حلللاعبَّ   للَّايف  َّ     إوةا

َعُة إْدرِيٍس. فَ يُ َقاَُي:  َا َان ْ  القارئ: َوَأمَّا قَ ْوَُي اْلَقاِئِل: إَنَّ
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َوََل َس ِبيَل َِلَ َذا اْلَقائِ ِل إََل َذلِ َكد "َأوًََّل" َهَذا قَ ْوَي  ِبََّل ِعْلٍمد فَِإنَّ ِمثْ َل َه َذا ََل يَ ْعلَ ُم إَلَّ اِبلن َّْق ِل الصَّ ِحيِحد 
ُِْعُموَن َأنَُّه ُهَو إْدرِيُس. "واَلرمُس" ِعْنَدُهْم اْسُم ِجْنسٍ  د َوَِلَ َذا َوَلِكْن ِ  ُكُتِب َهُ ََلِء "ِهْرِمس اَْلََراِمَسة" َويَ 

ُه َع ْن هرمِس  هم يُ ْعلَ ُم اْلُم  ْ ِمُن َقْطًع ا َأنَّ  ُه لَ ْيَس ُه  َو يَ ُقولُ وَن: "ِه ْرِمس اَْلََراِمَس  ة" َوَه َذا اْلَق  ْدُر الَّ ِذي ُيذَكُِّرونَ  
 َمْأُخوًذا َعْن َنِ ٍّ ِمْن اأْلَنِْبَياِء َعَلى َوْجِهِهد ِلَما ِفيِه ِمْن اْلَكِذِب َواْلَباِ ل. 

ُه فَ َيُك وُن َويُ َقاَُي "ََثنًِيا": َهَذا إْن َكاَن َأْاُلُه َمْأُخوًذا َعْن إْدرِي َس فَِإنَّ ُه َك اَن مُ  ُ إايَّ ًَِة لَ ُه َوِعْلًم ا َأْعطَ اُه اَّللَّ ْعِج 
ََِْخَباِر اأْلَنِْبَياء  َا حَيَْتجُّوَن اِبلتَّْجرِبَِة َواْلِقَياِسد ََل   .َعَلْيِهْم الصَََّّلُة َوالسَََّّلمُ ِمْن اْلُعُلوِم الن ََّبِويَِّة. َوَهُ ََلِء إَّنَّ

 َويُ َقاَُي "ََثلِثًا"
 .-عليه للَّا    -رلله ةدٌّ علَ      عم  َّأا  ناع ه للتانجيمَّ   ُرذُم ع  إدة سه ه ل  الشيخ: 

ِذِب الق  ارئ: َويُ َق  اَُي "ََثلِثً   ا" إنَّ َك  اَن بَ ْع  َض َه   َذا َم  ْأُخوًذا َع  ْن نَ   ِ ٍّ َفِم  ْن اْلَمْعلُ  وِم َقْطًع   ا َأْن ِفي  ِه ِم  ْن اْلَك   
. َوَمْعلُ   وم  َقْطًع   ا َأنَّ اْلَك   ِذَب َواْلَباِ    ل الَّ   ِذي ِ  َذلِ   َك َواْلَباِ    ل َأْض   َعاف َم   ا ُه   َو َم   ْأُخوذ  ِم    ْن َذلِ   َك النَّ   ِ ِّ

َِْاُ ُرونَ   ُه َعلَ   ى اأْلَنِْبيَ  اِء َوِإَذا َك   اَن  اْليَ ُه   ود َأْض  َعاف اْلَك   ِذِب َواْلَباِ   ل الَّ   ِذي ِعْن   د اْليَ ُه  ود َوالنََّص   اَرى ِفيَم  ا 
 ْطًعا َأنَّ َأْاَل ِديِنِهْم َمْأُخوذ  َعْن اْلُمْرَسِلَ  َوالنََّصاَرى َقّد تَ يَ قَّنَّا قَ 

ظ  "َّهأا َّه   ه دَّ نَّهَّم " ف     د  َّ لليهردَّ   ُرذم ع  للتاورةلَّ حعو   رسوَ الشيخ:  عليوهَّ -"َّهأا َّه   ه دَّ نَّهَّم " الدَّ
وو     ، َّ اووا ل أه فليَّوورل علووَ د وو  ، لليهوورد  حلل-للَّا ناصوواةىل ل أه ليَّ وورل علووَ د وو   َيووب  ، حللناصوواةىل عوو  لأَّوويحَّ

، ب  هور د ون هم لوتل م  ، َيب  علَ لأَّلمَّ َّأ   عتق ه َّأا لليهرده حللناصاةىل ليَّ رل علَ د     ييح  َه لعتقاد  ذل
، فو  ن هم د و م ابعو م، ح و   عتقو   َّأا لليهورده حللناصواةىل علوَ د و    وييح   سا   ح   وىىل  بنيه  نَّرخ  ح  ة ا   ح  
م ا هو ل للربو َّ  واةحل  نوافيرأه عو   هلَّ ، َيب  للتانةله  هل ل، اأا ر   ل  و  جهلو َّ لأَّول ني حه و ا ل أه فهر رافسم

ووووم ا للناوووواةَّ،  ، حَّ)ا ووووم ر اوووواةم وووو َّ لل َِّّتهووووالَّ لليهووووردَّ حللناصوووواةىل، ح غضووووةرأ إذل بيوووو ه: إ)ا وووو   َّهه  }إَّأا للاوووو َّ  ه ره هووووس حل  َّ
وووسَّرَّنيه  وووسل لل  هَّ اووو َّ{حهلل   ،  َه ه وووم  وه وووا َّ حله َّووو الَّووو َّ  ه فَّيهه ُه ووونامه  ةَّ جههه ووو  حل [، 6]للةينووو : اَّ َّنه وووا للاووو َّ  ه آ هن ووورل اله توهتافَّ }اه َّه ولهه

} َ  بوهع ض  لَّيها َه بوهع ض ه م  َّهح  لَّيها  [ 51]لأاَّل ُ: لل يوهه رده حهللناصهاةهىل َّهح 

: حللساسر    حبوا ه تعواىل  )لعن   هللاَّ علَ لليهردَّ حللناصاةىل لَّتا  حل بةرةه َّوةياَّلَّهم  َّاج ه(حهر ا آُسَّ دياتَّهَّ  قر  
{علووَ لليهووردَّ:  َ حل بَّغهضهووب  عهلهوووَ  هضهووب  : }فوهةهوووا وووم  غضوورلم علووويهم  [،90]للةقووُس وووا علوويهم َّ)ا حلليهووورد   وواةه عهله  

وسلطه لأَّوتقيمه حَّأ  َينيَّةهنوا  وسلطه لأغضورلَّ علويهم حللضاوالنيه حللناصاةىل هاللرأه، حا رو يَّ ةرعو   وَّوت ه ي هللاه للصيَّ
  حهم لليهرد  حللناصاةىل.
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َََِي القارئ: َوِإَذا َكاَن اْليَ ُهود َوالنََّصاَرى َقّد تَ يَ قَّنَّا َقْطًعا َأنَّ َأْاَل ِدي ِنِهْم َم ْأُخوذ  َع ْن اْلُمْرَس ِلَ د  َ َأنْ   َوَأنَّ اَّللَّ
َََِي عَ الت َّ  نَ ا َأْن نُ  ْ ِمَن مبَ ا َأنْ   ُ َعَلي ْ َََِي اْلُقْرآَن َوقَ ْد َأْوَج َب اَّللَّ َْنِيل َوالَِّبُور َكَما َأنْ  َََِي َعلَ ى ْورَاة َواإْلِ نَ ا َوَم ا َأنْ   َلي ْ

َِِيَ ِم  ْن قَِبْلنَ  ا َكَم  ا قَ  اََي تَ َع  اََل:  نَ  ا َوَم  ا أُنْ   ََِِي إلَي ْ  إََل إبْ   َراِهيَم َوِإمْسَاِعي  َل َوِإْس  َحاَق }ُقولُ  وا آَمنَّ  ا اِبَّللَِّ َوَم  ا أُنْ  
ِ ْم ََل نُ َف رُِّق بَ ْ َ َأَح  ُهْم َوَوْ ُن لَ ُه َويَ ْعُقوَب َواأْلَْسَباِط َوَما ُأوِتَ ُموَسى َوِعيَس ى َوَم ا ُأوِتَ النَِّبيُّ وَن ِم ْن َرِبِّ ٍد ِم ن ْ

بُوا وََكَتُم وا؛ فَ ِإَذا ُثَّ َمَع َذلِ َك قَ ْد َأْخ رَبَّنَ [د 136]البقرة: ُمْسِلُموَن{ ُلوا وََك ذَّ ُ َأنَّ َأْه َل اْلِكتَ اِب َحرَّفُ وا َوبَ دَّ  اَّللَّ
نَ ا َأقْ  َرُب َعْه ًدا ِم نْ  َ ا إلَي ْ َِّلَ ِة يَِقينً ا؛ َم َع َأَنَّ إْدرِي س َوَم َع َأنَّ  َكاَنْ  َهِذِه َحاََي اْلَوْحِي اْلُمَحقَِّق َواْلُكُتِب اْلُمنَ 

اْليَ  ْوِم ِمْن نَ ْقلَ ِة النُُّج وِم َوَأبْ َع ُد َع ْن تَ َعمُّ ِد اْلَك ِذِب َواْلَباِ  ِل َوَأبْ َع ُد َع ْن اْلُكْف ِر ابََِّللَِّ َوَرُس وِلِه وَ  نَ ْقَلتَ َها َأْعَظمُ 
ُق  وَي  َع  ْن إْدرِي  س فَ  ِإَّنَّ نَ ْعلَ  ُم َأنَّ ِفي  هِ  ِم  ْن اْلَك  ِذِب  اآْلِخ  ِر. َفَم  ا الظَّ  نُّ ِِبَ  َذا اْلَق  ْدِر إْن َك  اَن ِفي  ِه َم  ا ُه  َو َمن ْ

 َواْلَباِ ِل َوالتَّْحرِيِف َأْعَظَم ِمَّا ِ  ُعُلوِم َأْهِل اْلِكَتاِب. 
ُ َعَلْي ِه َوَس لَّمَ -َوَقْد اَ َبَ  ِ  َاِحيِح اْلُبَخاِريِّ َع ْن النَّ ِ ِّ  َاُكْم َأْه ُل اْلِكتَ اِب َأنَّ ُه قَ اََي:  -َا لَّى اَّللَّ )إَذا َح دَّ

ُقوُهْم  ََِِي إلَْيُكْم َوِإََلَُنا َوِإََلُُك ْم وَ َفََّل ُتَصدِّ َنا َوَما أُْن ََِِي إلَي ْ بُوُهْم َوُقوُلوا آَمنَّا ابََِّللَِّ َوَما أُْن اِح د  َوَوْ ُن لَ ُه َوََل ُتَكذِّ
اُ َنا ِبِه َأْهُل اْلِكَتاِب َأَلَّ ُنَصدَِّق إَلَّ مبَِ  ُمْسِلُموَن( ا نَ ْعلَ ُم َأنَّ ُه احْلَ قُّ َكَم ا ََل ُنَك ذَِّب فَِإَذا ُكنَّا َمْأُمورِيَن ِفيَما حُيَدِّ

ُقوَي  َعْن إْدرِي سَ  ُِْعُموَن َأنَُّه َمن ْ َُْوُز َتْصِديُق َهُ ََلِء ِفيَما يَ   -َعَلْي ِه السَّ ََّلمُ - إَلَّ مبَا نَ ْعَلُم َأنَُّه اَبِ ل : َفَكْيَف 
  َأْهِل اْلِكَتاِب.َوُهْم ِ  َذِلَك َأبْ َعُد َعْن ِعْلِمِهْم اْلُمَصدَِّق ِمنْ 

 َويُ َقاَُي رَاِبًعا: 
، عر  م، ةمحهه هللا ، حج لد  هللا  ُ  لالشيخ:  َه  آ ن    اب،َّ حةسلَّهَّ.د دَّة 
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ِم(  )فتُح الرَّحيِم امللِك العَّلَّ
العاملَ د والَّى هللاُ وسلََّم على نبيِّنا ِمٍَّد وعلى آِلِه واحِبِه أمجعَ د اللَّهمَّ ارف ْر القارئ: احلمُد هلِل ربِّ 

    -رمحَ  ُه هللاُ تع  اَل-ق  اََي الشَّ  يُخ عب  ُد ال  رَّمحِن ب  ُن َّنا  ٍر السَّ  عديُّ  لش  يِخنا وللحاض  ريَن واملس  تِمِعَ .
ِم   ِعلمِ  كتاِبِه:  العَقاِئِد َوالتَّوحْيِد َواألْخََّلِق َواألحكاِم املُستنَ َبطِة ِمن القرآِن" "فَتُح الرَّحيِم امللِك الَعَّلَّ
 الصَّربُ 

َاه  هوعه للصاوابَّسَّ  ه{ عوَ  و  لاُو  َّ للاوا دعوا إليهوا للقوسآأ  حَّثول علوَ َّهلَّهوا للصاو  ، الشيخ:  و َّ حل إَّأا ل  }حهل  
َا  حي َّبل للصاوابَّسَّ إأا [، 46]لاو ا : َاَّ{[، 146]آ  ع وسلأ:  ه{}ل و َّ  حه هوا  هو   سه إَّالا ابَّ فوا ات  [، 127]للنيو : }حهل  

 .ا و أَّ للصا َّ حللنا لَّ إليهَّ حلل اناََّ عليه حللرع َّ اهلَّه ابلعرلببَّ لني ي َّ ر  ُم ر  ُم 
 

لكلِّ ُخُلٍق مجيٍلد والتَّنُِِّه ِمن كلِّ ُخُلٍق رذيٍلد وهَو حبُس النَّفِس القارئ: الصَّرُب: هَو األساُس األكرُب 
على ما تكرُهد وعلى خَّلِف مراِدها  لًبا لرضى هللِا واواِبِهد ويدخُل فيِه الصَّرُب على  اعِة هللِاد وعن 

 معصيِة هللِاد وعلى أقداِر هللِا امل ِلمِة. 
:   م علَ عاع   هللاَّ ه دَّ ث ث   َّورل   بيوانهها  الشيخ: ل    للقسآأَّ حللَّلنا َّ إأا للصا ه ث ث   َّورل     َُّ  َ للعل ا

َّ حهل  طه َّ  عهلهيو هها{حهل ل با ه تعاىل:  لصا ه َه ابَّ له تنهب  لحملسا ات   [،132]عه: }حهَّ   س  َّهه  ف  تت داىل للرلجةات  حُت 
ع  لأ  رةَّ، ح  م علَ تسسَّ لحملظرةَّ، ح  م علَ لأِّسحدَّ    لأق حةَّ، إالا ابلصا  الب ا       ،   م علَ ف

ْأ َّ".  "علَ عاع َّ هللاَّ، حع   عصي َّ هللاَّ، حعلَ َّب لةَّ هللاَّ لأ
 

يَن كلَُّه إَلَّ ابلصَّرِب.  القارئ: فَّل تتمُّ هذِه األموُر الثََّّلاُة الَّيت َتمُع الدِّ
اقَُّةد كاهه    اِد   س    بيِل هللِاد والعب    اداُ  املس    تمرَُّة كطل    ِب العل    ِم فالطَّاع    اُ  خصوًا    ا الطَّاع    اُ  الشَّ    

واملداومِة على األقواَِي النَّافعِةد واألفعاَِي النَّافعِة َل تتمُّ إَلَّ ابلصَّرِب عليهاد ومتريِن ال نَّفِس عل ى اَلس تمراِر 
ا انقطَعْ . عليها ومَّلزمِتها ومرابطِتهاد وإذا ضعَف الصَّرُب ضعَفْ  هذِه األف  عاَُيد ورمبَّ

ُك إَلَّ  وكذلَك كفُّ النَّفِس عن املعااي وخصوًاا املعااي الَّيت   النَّفِس داٍع قوْي إليهاد َل يتمُّ الرتَّ
 ابلصَّرِب واملصابرِة على ُمالفِة اَلوى وَتمُِّل مرارتِِه.

َُِي ابلعبِد ويريُد أْن يقابَلها ابلرِّضى  والشُّكِر واحلمِد هلِل على ذلَك َل يتمُّ ذلَك وكذلَك املصائُب حَ  تن
إَلَّ ابلصَّرِب واحتساِب األجِرد وم  َمرََّن العبُد نفَسُه على الصَّرِب وو ََّنها على َتمُِّل املشاقِّ واملصاعِب 
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وقلَّ َمن جدَّ   أمٍر َتَطلََّبُه واستصحَب وجدَّ واجتهَد   تكميِل ذلَكد ااَر عاقبُتُه الفَّلَح والنَّجاَحد 
 الصَّرَب إَلَّ فاَز ابلظَّفِر.

وقد أمَر هللاُ ابلصَّرِب وأاق على الصَّابريَند وأخرَب أنَّ َلم املنازََي العاليَة والكراماِ  الغاليَة   آايٍ  كثريٍة 
َة ِمن القرآِند وأخرَب أَنَّ  ُل على العبِد مشقَّ م يُوفَّوَن أجَرهم بغرِي حساٍب. وَحْسُبَك ِمن خلٍق يسهِّ

الطَّاعاِ د ويهوُِّن عليِه ترَك ما ُواُه النُّفوُس ِمن املخالفاِ د ويسلِّيِه عن املصيباِ د وميُِدُّ األخَّلَق 
 اهميلَة كلَّهاد ويكوُن َلا كاألساِس للبنياِن.

  الطَّاعاِ  ِمن اخلرياِ  العاجلِة واآلجلِةد وما   املعااي ِمن األضراِر العاجلِة  وَمَ  علَم العبُد ما
ِيِلد واألجِر اهميِلد َسُهَل الصَّرُب على النَّفِسد  واآلجلِةد وما   الصَّرِب على املصائِب ِمن الثَّواِب اه

ا أَتْ  بِه منقادًة ُمستحليًة لثمراتِِه. وإذا كاَن أهُل ا نيا يهوُن عليهم الصَّرُب على املشقَّاِ  العظيمِة ورمبَّ لدُّ
لتحصيِل حطاِمهاد فكيَف َل يَهوُن على امل مِن املوفَِّق الصَّرَب على ما حيبُُّه هللاُ حلصوَِي مثراتِِهد وم  ارَب 

 فيِق والتَّأييِد والتَّسديِد.العبُد هلِل ُمِلًصا   اربِِه كاَن هللاُ مَعُهد فإنَّ هللاَ مَع الصَّابريَن ابلعوِن والتَّو 
 ُثَّ قاََي رمَحُه هللاُ تعاَل: العلمُ 

ووارس  " لعتوول صوو ل الش  يخ:  ُ  للصاووابس   حذُوو ُ  لل،ا ، هللا  لأَّووتعاأ ، البوو َّ للقووييَّمَّ رتووالم  عووسح م "عوو ا َه دَّووة 
 ُ  َّ للِّسُي َّ به.للةالَّ ا ذرسَّ فض َّ للصا َّ حدالَّل َّ فضله حعرلبةَّه حَّورلعَّه حلةتةاط ر      لا
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 )الطُّرُق احلكميَُّة(
الق  ارئ: احلم  ُد هلِل ربِّ الع  املَ د وا  لَّى هللاُ وس  لََّم وابرَك عل  ى نبيِّن  ا ِمَّ  ٍد وعل  ى آلِ  ِه وا  حِبِه أمجع  َ د 

رِق احلكميَّ ِة     "الطُّ  -رمحَ ُه هللاُ تع اَل-ق اََي اب ُن الق يِِّم  اللَّهمَّ ارفْر لنا ولش يِخنا ولوال دينا واملس لمَ .
ياسِة الشَّرعيَِّة":  السِّ

َُِنُ  ْيِند إَذا اْختَ َلَف الرَّاِهُن َواْلُمْر ِ  َقْدرِِه: فَاْلَقْوَُي  َفْصل : َوِِمَّا يُ ْلَحُق ِِبََذا اْلَباِب: َشَهاَدُة الرَّْهِن ِبَقْدِر الدَّ
َُِِن َمَع مَيِيِنِهد َما ملَْ َيدَِّع َأْكث َ  َر ِمْن ِقيَمِة الرَّْهِند ِعْنَد َماِلٍك َوَأْهِل اْلَمِديَنِةد َوَخاَلَفُه اأْلَْكثَ ُروَن. قَ ْوَُي اْلُمْر

 .ُ  َوَمْذَهُبُه َأْرَجُحد َواْخَتارَُه َشْيُخَنا َرمِحَُه اَّللَّ
َ ُسْبَحانَُه َوتَ َعاََل َجَعَل الرَّْهَن َبَدًَل ِمْن اْلِكَتاِب َوالشُّ  ُهوِد حَيَْفُظ ِبِه احْلَقَّد فَ َلْو مَلْ يَ ْقَبْل قَ ْوََي َوُحجَُّتُه: َأنَّ اَّللَّ

َُِِند وََكاَن اْلَقْوَُي قَ ْوََي الرَّاِهِند ملَْ َتُكْن ِ  الرَّْهِن فَاِئَدة د وََكاَن ُوُجوُدُه َكَعَدِمِه إَلَّ ِ    َمْوِضٍع َواِحٍدد اْلُمْر
َُِِن ِبَديِْنِه َعَلى اْلغُ  َرَماِء الَِّذيَن ُديُوَُنُْم ِبَغرْيِ َرْهٍند َوَمْعُلوم  َأنَّ الرَّْهَن ملَْ ُيْشرَْع ِلُمَجرَِّد َهِذِه َوُهَو تَ ْقِدمُي اْلُمْر

َا ذََكَرُه اَّللَُّ ُسْبَحاَنُه ِ  اْلُقْرآِن اْلَعِظيِم قَاِئًما َمَقاَم اْلِكَتاِب َوالشُُّهوِدد فَ هُ  د َو َشاِهد  ِبَقْدِر احلَْ اْلَفاِئَدِة َوِإَّنَّ قِّ
 َولَْيَس ِ  اْلُعْرِف َأْن يَ ْرَهَن الرَُّجُل َما ُيَساِوي َأْلَف ِديَناٍر َعَلى ِدْرَهٍم.

ِمَّا َيْشَهُد اْلُعْرُف َوَمْن يَ ُقوَُي: "اْلَقْوَُي قَ ْوَُي الرَّاِهِن" يَ ْقَبُل قَ ْوَلُه: إنَُّه َرَهَنُه َعَلى مَثَِن ِدْرَهٍم َأْو َأَقلَّد َوَهَذا 
َُما َلْو اْختَ َلَفا ِ  َأْالِ بُِبطْ  َََِنَّ َُِموا ُمَناَزِعيِهْم   الرَّْهِن َلَكاَن ََّلنِِه. َواَلَِّذيَن َجَعُلوا اْلَقْوََي قَ ْوََي الرَّاِهِن: َأْل

ْيِن.  اْلَقْوَُي قَ ْوََي اْلَماِلِكد َفَكَذِلَك ِ  َقْدِر الدَّ
 ََِ َُِِند َوفَ رََّق اآْلَخُروَن َبْ َ اْلَمْسأَلََتْ ِ  َِاِعد َوالرَّْهُن َشاِهُد اْلُمْر نَُّه َقْد اَ َبَ  تَ َعلُُّق احْلَقِّ ِبِه ِ  َمْسأََلِة النِّ

َِاِم. ْل  َفَمَعُه َما ُيَصدِّقُُهد خبََِّلِف َمْسأََلِة اإْلِ
 قاََي رمَحُه هللاُ: 

ِِيُد َهاُهَنا: َأنَّ َأْاَحابَ َنا الطَّرِيُق الرَّاِبُع َواْلِعْشُروَن: اْلَعََّلَماُ  الظَّاِهَرُة َوقَ  ْد تَ َقدََّمْ  ِ  َأوََِّي اْلِكَتاِبد َن
 َوَررْيَُهْم فَ رَُّقوا َبْ َ الرَِّكاِز َواللَُّقَطِة اِبْلَعََّلَماِ .

ْتُه اْهَاِهِليَُّةد  ُِِْم َعَلْيِهد َكَأمْسَاِء ُمُلوِكِهْم َوُاَوِرِهْم َوُالُِبِهْمد فَ َقاُلوا: الرَِّكاُز َما َدفَ ن َ َويُ ْعَترَبُ َذِلَك ِبُرْؤَيِة َعََّلَما
 فَ ُهَو لَُقَطة د أِلَنَُّه ِمْلُك ُمْسِلٍم ملَْ يَ ْعَلمْ  -َكَأمْسَائِِهْم َأْو اْلُقْرآِن َوَوَْوهُ -فََأمَّا َما َعَلْيِه َعََّلَماُ  اْلُمْسِلِمَ  

ْسََّلِمد َوَعَلى بَ ْعِضِه َعََّلَمُة اْلُكفَّاِرد أِلَنَّ   الظَّاِهَر: َأنَُّه َزَواَلُه َعْنُهد وََكَذِلَك إْن َكاَنْ  َعَلى بَ ْعِضِه َعََّلَمُة اإْلِ
ْسََّلمِ   . َااَر ِلُمْسِلٍم َفَدفَ َنُهد َوَما ََل َعََّلَمَة َعَلْيِه فَ ُهَو لَُقَطة د تَ ْغِليًبا حِلُْكِم اإْلِ
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َم ِ  َذلِ  َِ َلْو ادََّعاُه ااْ َناِند َوَوَاَف َأَحُدُِهَا َعََّلَمًة َمْسُتورًَة ِ  َجَسِدِه: ُقدِّ َها: َأنَّ اللَِّقي َكد َوُحِكَم َلُه َوِمن ْ
 َوَهَذا َمْذَهُب َأمْحََد َوَأِب َحِنيَفَة.

: ََل حُيَكُم ِبَذِلَكد َكَما َلْو ادََّعيَ  ًنا ِسَواُهد َوَوَاَف َأَحُدُِهَا ِفيَها َعََّلَماٍ  َخِفيًَّة.َوقَاََي الشَّاِفِعيُّ  ا َعي ْ
َفِةد َكُلَقَطِة الْ  َم اِبلصِّ ََِنَّ َذِلَك نَ ْوُع اْلِتَقاٍطد فَ ُقدِّ نَ ُهَما  ُحوَن َلُه ِبَذِلَك فَ رَُّقوا بَ ي ْ َماَِيد َوَقْد َدَيَّ َواْلُمَرجِّ

َُّ الصَِّحيُح الصَّرِيُحد  َها النَّ ِِ َعَلى لَُقَطِة اْلَماَِي َأْوََل ِمْن ِقَياِسِه َعَلى َدْعَوى َررْيِِه ِمْن َعَلي ْ َوِقَياُس اللَِّقي
َياُس اْلَمْذَهِب اأْلَْعَياِند َعَلى َأنَّ ِ  َدْعَوى اْلَعْ ِ إَذا َوَاَفَها َأَحُدُِهَا مبَا َيُدَيُّ ظَاِهًرا َعَلى ِاْدِقِه َنَظًرا. َوقِ 

: تَ ْرِجيُح اْلَواِاِف إًذا.ِ  َمْسأََلِة تَ   َداِعي الَِّْوَجْ ِ
 َوِ ُّ اأْلَْمِر َوَقْد َجَرى لََنا َنِظرُي َهِذِه اْلَمْسأََلِة َسَواء د َوُهَو َأنَّ رَُجَلْ ِ َتَداَعَيا ُارًَّة ِفيَها َدرَاِهُمد َفَسَأَيَ 

َفَسَأََي اآْلَخَر  فَ َوَاَفَها ِبِصَفاٍ  ُأْخَرىد فَ َلمَّا ُاخترِبَْ  َأَحَدُِهَا َعْن ِاَفِتَها  فَ َوَاَفَها ِبِصَفاٍ  َخِفيٍَّةد 
ُه وَِكْذَب  َابَ َقْ  ِاَفاِ  اأْلَوََِّي ََلَاد َوَظَهَر َكِذُب اآْلَخِرد فَ َعِلَم َوِ ُّ اأْلَْمِر َواحْلَاِضُروَن ِاْدَقُه ِ  َدْعَوا

 َااِحِبِهد َفَدفَ َعَها إََل الصَّاِدِق. 
. َوَهَذا  ُِ  َقْد يَ ْقَوى ِبَْيُث يُِفيُد اْلَقْطَعد َوَقْد َيْضُعُفد َوَقْد يَ تَ َوسَّ

َها: ُوُجوُب َدْفِع اللَُّقَطِة إََل َواِاِفَها.  َوِمن ْ
َا تُ َردُّ إلَْيِهد وَ  -ِ  ِرَوايَِة َحْربٍ -قَاََي َأمْحَُد  ََل َنْذَهُب إََل إَذا َجاَء َااِحبُ َها فَ َعَرَف اْلوَِكاَء َواْلِعَفاَص فَِإَنَّ

يَِّنٍة. : َوََل تُ َردُّ َعَلْيِه إَلَّ بِب َ  قَ ْوَِي الشَّاِفِعيِّ
اََي: َوِإَذا َوقَاََي اْبُن ُمَشْيٍش: إْن َجاَء رَُجل  فَادََّعى اللَُّقَطَة َوَأْعطَاُه َعََّلَمتَ َها: ُتْدَفُع إلَْيِه  قَاََي: نَ َعْمد َوقَ 

 ائَِها َوَعَدِدَها فَ َلْيَس ِ  قَ ْلِ  ِمْنُه َشْيء .َجاَء ِبَعََّلَمِة ِعَفاِاَها َووِكَ 
ِعيه َفَمْن َأاَ  ُهَما َيدَّ اِرد ُكلُّ َواِحٍد ِمن ْ ََّ َأْيًضا َعَلى اْلُمَتَكارَِيْ ِ َُيَْتِلَفاِن ِ  َدِفٍ  ِ  الدَّ اَب اْلَوْاَف َوَن

 ْيٍد.َكاَن َلُهد َوِبَذِلَك قَاََي َماِلك  َوِإْسَحاُق َوَأبُو ُعب َ 
َِْْبد َوِإنْ  ْفُعد َوملَْ  ِِ ِاْدقُُه َجاَز الدَّ : إْن َرَلَب َعَلى َظنِّ اْلُمْلَتِق ملَْ يَ ْغِلْب مَلْ  َوقَاََي َأبُو َحِنيَفَة َوالشَّاِفِعيُّ

يَِّنُة. د أِلَنَُّه ُمدٍَّعد َوَعَلْيِه اْلب َ َُِْْ 
)فَِإْن َوِفيِه:  -َفذََكَر احْلَِديثَ -ِحيِحِه ِمْن َحِديِث ُأِبَِّ ْبِن َكْعٍب َوالصَِّحيُح: اأْلَوََُّيد ِلَما َرَوى ُمْسِلم  ِ  اَ 

ُه(.  َجاَء َأَحد  ُُيْرِبَُك ِبَعَدِدَها َوِوَعائَِها َووَِكائَِها فََأْعِطَها إايَّ
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ُه()فَِإْن َجاَء َااِحبُ َها فَ َعَرَف ِعَفاَاَها َوَعَدَدَها َوِ  َحِديِث زَْيِد ْبِن َخاِلٍد  َواأْلَْمُر  َووَِكاَءَها فََأْعِطَها إايَّ
يَضاُحد َواْلُمَراُد ِِبَا: َياِند َوُهَو اْلَكْشُف َواإْلِ َا ِمْن اْلب َ ِة  لِْلُوُجوِبد َواْلَوْاُف بَ يَِّنة  ظَاِهَرة د فَِإَنَّ ُوُضوُح ُحجَّ

 الدَّْعَوى َواْنِكَشافُ َهاد َوُهَو َمْوُجود  ِ  اْلَوْاِف.
 ُه هللاُ: الطَّرِيُق اخْلَاِمُس َواْلِعْشُروَن احْلُْكُم اِبْلُقْرَعةِ قاََي رمحَ 
َه الشيخ:   دَّة 
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ْيُن احلَقُّ(  )الدِّ
الق ارئ: بس ِم هللِا ال رَّمحِن ال  رَّحيِمد احلم ُد هلِل ربِّ الع املَ د والصَّ  َّلُة والسَّ َّلُم عل ى نبيِّن  ا ِمَّ ٍد وعل ى آلِ  ِه 

رمحَ ُه هللاُ -ق اََي الشَّ يُخ عب ُد ال رَّمحِن ب ُن محَّ اٍد العم ُر د  ارمْحن ا وش يَخنا واحلاض رينَ واحِبِه أمجع َ د اللَّه مَّ 
 -تعاَل

 ةمحهه هللا ، ةمحهه هللاالشيخ: 
:"  القارئ:   كتاِبِه: "ديِن احلقِّ

 على شيٍء ِمن الغيِب بشارًة الربهاُن اخلامُس: النَّوُم والرُّؤاي الصَّادقُة الَّيت يُْطلُع هللُا سبحانَُه فيها النَّائمَ 
 أو إنذارًا.

 الربهاُن السَّادُس: الرُّوُح: الَّيت َل َيعرُف حقيقَتها إَلَّ هللاُ وحَدُه.
د ور رِي  د واهه اِز اَلض ميِّ د وامل خِّ الربهاُن السَّابُع: اإلنساُن: وما   جسِمِه ِمن احل واِسد واهه اِز العص  ِّ

 ذلَك.
 الربهاُن الثَّامُن: 

بل    في ا  ضَ: إأا ر ا ه دَّ لل لهني تعرد  إىل لل هاأَّ لاحا َّ حهر لالست ال   ابُّلأَّ علَ حجردَّ الشيخ: 
حدِّ تَّه، فِّللها مماا  عس   به للعة   ةباه، فه دَّ لل لهني  فس م ع  لاحا َّ حهًل  ن ةج م فيه، حلِّ    لُّالأَّ حب ةتَّهَّ 

ها، حجع ه    ه د لل لهنيَّ  َّ ل ه لأنا َّ ح ا  سلد  راأه لل،اي   بص ه للتا صي ه  حللتانةيهه علَ ه د خبصر َّ
لُوَّاأ  ا ور َّه، ه ل ليسه إىل لُوَّاأَّ حلُتياةد حإةلدته ب  هللا    سي لُوَّاأه ا  نا َّه َّ رة ل تتيقاأ  إ اا 

: هًل ةؤا    هللاَّ،  ََّ  ضسل  للنااَّلم َّ  اال  أا َّةلده هللا   ب،اةُ  حإ اا و لةُ  حللسلؤ    ث ث   َّورل   حذلَ برلسط َّ لأل
ا  رروهه، َّح    د  ثَّ للنا سَّ حهر  ا   ِّيَّس  فيه لُوَّاأ     َّ رةَّ دياتَّه  سىل له  رة ل ا  نا ه، حإ اا دل  

، فال،اي   جع ه لل ْ    حت       لل،ايطاأ، فه د َّبَّا   لأنا اتَّ سلؤا للصااني َّ هًله       لل،ايطاأَّ ليي أه لأ
ا حيص   هلا ر،فم لةعضَّ َّ رة   َّتقهةهل  . وعم لل هاأ  للَّااد     .لل لهنيَّ علَ ةبربياتَّه سةياوهه حتعاىل فإ)ا

 
 القارئ: قاََي: الرُّوُح: الَّيت َل يَعرُف حقيقَتها إَلَّ هللَا وحَدُه.

ه حدِّ ت ه، للسلح  ، ه د للسلح   للر م    للرباتَّ هللاَّ، وعم ه ل َّ ض ا    لل لهنيَّ حجرد  هللاَّ حب ةت  الشيخ: 
ُ ًل حهًل فينا للسلح  للاا فينا ا َّب لوَّنا ح عه ذلَ ال وعلم  دقيق   حهلا    لادرل َّ حللتاصسلفات لا رة 

، للعجية ، فهًل للاا ت يض  علَ ب أَّ لُوَّاأَّ لنيسا حلنيسر ه، للسلح   هًل  ص ة  لنيسيَّ ح  لنيسر َّ ا للة أَّ
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، فهًل    َّعظمَّ آاتَّ هللاَّ،  َه عه َّ فالة أ  إذل ُ  ع  للسلح َّ ف  دسا حدسر ، فهًل برل   للة أَّ }حه هَّ  هل روه
} سَّ ةهّبيَّ حه ها َّ حتَّيت م   َّ ه لل عَّل مَّ إَّالا بهلَّي   َا  عهلهي هَّ -حب  َُّ ه للساسر    [،85]لُسسلَ: للسلح َّ ب  َّ للسلح    َّ   َّه    هلاَ ل

:  -حهسهلامه  ََّ ا برلسط َّ لأله ا للطارةَّ لاُ َّ    َّعرلةَّ لجلننيَّ  )فين    فيهَّ للسلح ه(ع   ة َّ للسلح َّ ا لُوَّاأَّ حَّ)ا
ل لليسيَّ حلنيسر َّ. وعم با ه للسلح  َّع   ) ن    فيهَّ للسلح ه(    عَ فيِّرأ   َّتع أ

 
 ارئ: قاََي: الرُّوُح: الَّيت َل يَعرُف حقيقَتها إَلَّ هللاُ وحَدُه.الق

د ور رِي  د واهه اِز اَلض ميِّ د وامل خِّ الربهاُن السَّابُع: اإلنساُن: وما   جسِمِه ِمن احل واِسد واهه اِز العص  ِّ
 ذلَك.

، حلاُ   الشيخ:    تعلاأ  ابجلَّ َّ إذ ل فِّ ٌّ  نه ا    و أَّ ه ل ل ض ا لل هاأ  للَّاابع ، للَّااد    تعلاأ  ابلسلح َّ
، با ه هللا :  ، فاُوَّاأ  آ  م    آاتَّ هللاَّ، ب  لُوَّاأ  آاتم تم لَّل   ربَّنَّنيه )لُوَّاأَّ هة لَّ آهاه ( حهاَّ 20}حهاَّ لا 

س حأه{ ِّ م  َّهفه ه تو ة صَّ    لجلةا َّ حلا)اةَّ حلاوجاةَّ ، فنةاهه إىل  ا ا لاةلَّ    ل اتَّ [21-20]لل لةات: َّهوو   ََّّ
س حأه{ حلاوياََّ لأفتل  َّ ا ظاهسَّ لاةلَّ حابعنَّها، مثا وةاهه إىل  ا ا للنل ر َّ }حهاَّ  ِّ م  َّهفه ه تو ة صَّ حه ل  َّهوو   ََّّ

! آات ه ظاه سُم، ل ات   ،     ا ا للسلح     لل االل  ح ا ا للة أَّ    لل االل َّ، حللة أ  فيهَّ للعجب  للعجال 
للاا ا للة أَّ ظاهسُم  نها  ا هر ظاهسم لع ر َّ للناا  ح نها  ا هر ظاهسم ا يالَّ للتافصلصاتَّ    

، سةياأه هللا للعظيم.  َّ يالَّ للتا،س حَّ حَّ يالَّ للطيَّبيَّ
اجه ُ  لُّ يا  ،  قر    اذل ا لُوَّاأَّ    ه ل للِّياأَّ لهلاَّل َّ    ل اتَّ حلل االالتَّ ا ابعنَّها حا ظاهسَّد، ل

: للقرىل للطاالة  للاا صا  ،تهًل صا للطاعا  حَير ،  لأتفصيَّصرأه: إأا ععا ه لُوَّاأَّ تتعلاأ  به ث ش  برىل 
ُ  لأاوع   للاا  نع  لوَّ لهه    ، حللقرا َ  صا  َّالِّهه ا للة أَّ ُ  لهلاه    للاا  نهضم  صا للطاعا   ح َّل  حللقرا
لفع   للاا ت فع  لل ض تَّ فيتفلاص   نها للة أ ، ه د َّةبعم     ُ  للسالبع   لل ا للة أَّ فرةه حبرعَّه ا لأع َّ، حللقرا

 للقرىل لأتعليَّق َّ مبا َيرل ه لُوَّاأ : عالة م حهاه  م ح اوع م حدلفع م.
س حأه{ حتِّلامه ر   ا ر   ل ا ه ل ذرسه ذلَ لب   للقييَّمَّ لعلاه در ه ا ر  َّهَّ علَ }حهاَّ َّهوو     ِّ م  َّهفه ه تو ة صَّ ََّّ

، لل،اعس  للا ي  نة   ا ب أَّ لُوَّاأَّ ريف   َه لل،لعرة  ،    ذل لل،ا أَّ حوةاهه علَ آات  ر  ُ  ا ب أَّ لُوَّاأَّ
 ج رأه للعنيَّ  نة   ا َّعسلفَّها راأه تر  ع ه سةياأ هللا!  ر ا م فللساَّ َّ  نه وصيبم َّحفس ، مثا...،  ا للا ي فسا ه 

، ف،عسم ني ا  َّ للعنيَّ حوعسم جل ا َّ لُوَّاأَّ  لل،اعس  نيِّ   ،  ا للا ي َّوةتهه  هنا حض  نة   في ا حت ه َّح فر ه
س حأه{ ِّ م  َّهفه ه تو ة صَّ ، فه ل رلله مماا  تعلاأ  َّح   ُ   ا ع ر َّ }حهاَّ َّهوو   ََّّ  .حوعسم حوعسم
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َُِِّي هللُا املطَر على األرِ  امليِّتِة فتنبُ  النَّباَ  واألشجاَر املختلفَة   أشكاَِلا القارئ: الربها ُن الثَّامُن: يُن
وألواَِناد ومنافِعها و عِمهاد وهذا قليل  ِمن مئاِ  الرباهِ  الَّيت ذكَرها هللُا تعاَل   القرآِند والَّيت أخرَب 

ا أدلَّة  قائمة  تدَيُّ على وجودِ   ِه سبحانَُه وعلى أنَُّه اخلالُق املدبُِّر هميِع الكائناِ .أَنَّ
ْريَّ    ا سةأه َّأا ر ا ه دَّ لل لهنيَّ ةلجع م إىل لل هاأَّ لاحا  حهر لالست ال   ابُّلأ علَ الشيخ:  ه ل  

، ح   ذلَ آ    لأطسَّ  عه   فهإَّذهل َّه لُّالأَّ ُهاوَّ هة له  َه توهسهىل لا  تَّهَّ َّهوا { }حه َّ   آاه توه ات  حهةهبه   َه له  وو  هل نها عهلهيو هها لل  ها
، َّورل م، َّورل   [، 39]فصل : فااةل  للقادل   لأييَّت   لأغ اُ   ن    عليها لأطس  فتةتهج  حتِّتًَّل بورل َّ للناةاتَّ
{، }فه هو ،ه  َّنه لهِّ م  بَّهَّ جهناات   َّ   للناةاتَّ  نو هها }فه هو ،ه  َّنه لهِّ م  بَّهَّ جهناات  َنهَّي   حهَّهع نهال  لهِّ م  فَّيهها فوهرهلرَّه  ره َّ هُم حه َّ
ْ نرأ:  ه ر ل رأه{ َ  لهِّ م   َّن ه  وهسهللم حللتانةيه  علَ ه ل ا للقسآأَّ ر  م [، 19]لأ }ه ره للا َّي َّهوو  ه ه  َّ ه للَّا هاََّ  ها

ي  رأه ) َه (  و ن ةَّ   لهِّ م  بَّهَّ ل10حه َّن ه  وهجهسم فَّيهَّ ت ََّّ هع نهاله حه َّ   ر  يَّ لل ا هسهلتَّ إَّأا اَّ ذهلَّ ي ه حهلا  ل اة  ه حهلل ا و ت رأه حهللنافَّ
 .فال،ا أ  ا للتا ِّلسَّ حللعق َّ [، 11-10]للني :  ه ه   لَّقهر     وهتوه هِّاس حأه{

 
وِد هللِا خالِقها ومدبِِّرهاد وَمن أنكَر القارئ: الربهاُن التَّاسُع: الِفطرُة الَّيت فطَر هللاُ النَّاَس عليهاد ت مُن بوج

ُِ نفَسُه وُيشقيهاد فالشُّيوعيُّ مثًَّل يعيُش   هذِه احلياِة َتِعًساد ومصريُُه بعَد املوِ  إَل  ا يُغاِل ذلَك فإَّنَّ
ُه ابلنَِّعِم إَلَّ إْن اتَب إَل هللاِ  ِاَء تكذيِبِه بربِِّه الَّذي خلَقُه ِمن العدِمد ورابَّ   وآمَن بِه وبديِنِه ورسوِلِه.النَّاِرد ج

لل هاأ  للتااسع  لل طسُ ، للاا ف طَّسه عليها لُوَّاأ ، فاُوَّاأ    طرةم ح سرر م ا فطستَّه حعقلَّه َّواه الب ا الشيخ: 
،ًلَ  ب  له    ُالأ  ال ُيِّ  حإذل لستع  ه فِّسهد حفطستهه إالا َّأ   قسا بأا له ُالأم، فلر بي ه له إوَا لَّ  ه ب

َّو ه ليسه لَ ُالأم حال  ة َّ م ض تقة   فطست ه ب لَ، حهل ل لل،اي     ا ه ابل،ليرعًليَّ لجلاد َّ لأنَِّّسَّ للفالأَّ 
، ف   َه حال إىل َّ  ه   هب  لأليَّ َّ َّعظمه إنياد ،  عيش  ا ه دَّ لنيياَّ دياُ لل،اقاَ اواه ال  عس      َّ  ه جا

، ا ت ِّ َّد حا عل َّه حا عقلَّه،  قسل مبة َّ  حال  عاد  ح     راوه   ه د دال ه راأه ا دوياد ا وقاَ  عظيم 
ْ    ابلسلس َّ حض  تاةع   ا جاؤ حل به ال  عس    ة َّ  حال  فالسلس   عساف رل للعةاده مبة َّلَّهم ح)ا تَّهم حمبص َّهم ح   ال  

    َّ سَّد.  عاد ل حال...، فهر ا د ُ  ا ه د لنيياَُّ ا د ُ  
 

القارئ: الربهاُن العاشُر: الربكُة وهَي التَّكااُ ُر   بعِض املخلوقاِ  كالغنِمد وعكُس الربكِة الفشُل كما   
. ِِ  الكَّلِب والقط
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سةياأه هللاَّ، هللا  تعاىل ورا ه لأفلرباتَّ حفاحته بينهها ا للطيَّةا َّ فال،اي   ر واه  نةيَّه  إىل َّأا    الشيخ: 
بات  ا جع ه هللا  فيه    ه للنل رَّ حللتاِّاث سَّ حللنا عَّ ح  ا ه ابلغنمَّ فهًل ور م    َّورل َّ لنييرلأَّ    و وَّه َّواه لأفلر 

 تِّاثس  ح ن ر بِّ سَّ لأرللي َّ، حفيها  نافع  عظي  م  نت ع  للعةاد  برلَّها حوسلَّ لةنَّها حملردها ح رفَّها ف يها 
 فهًل    ]....[ بسر م ا ذلْا حا  نافعَّها

َ  َُّسىل ا  ، حَّويا َه ليسه فيها  نافع  حليَّه   تتِّاثس  ه ل للتاِّاثسه حَّورل م َُّسىل    لأفلرباتَّ ليس فيها ذل
بيق  للصاغُ      للنا    ] رج [ للربات تتِّاثس  تِّاثس ل هاَّل   حإأ  ض  ِّ   فيها  نافع ،     لأفلربات لل ا

، فا،  ورا ه لأفلرباتَّ حورا ه ححنرها، تتِّاثس  ر سُ  هاَّل ل  ، فِّ أا ه ل لل هاأه   حة  علَ تنر عَّ هللاَّ لل فلرباتَّ
لأه لاه لده َّ ض ا، لع ا لل،اي ه  عةاعهها فلِّ يَّ ور      لنييرلأَّ له عةيع م حله آاثةم حله  نافع  َّح  ضاةٌّ، ُح

ل أ  لاه لدَّ ا لنييرلأَّ حا   َّد، لوتهَ ُه  للعاوس خ سي رس د 
 وعم القارئ:
. الشيخ: َه  دَّة 
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 األسئلة:
: تقوَُي السَّائلُة: كاَن لديَّ ذهب  بقيمٍة ُثَّ بْعُتُه بعَد زواجي مباشرًة؛ ألساعَد شخًصا كاَن   1الس اَي

ِة  ُتُه ُُمبًَّأ لديَّ ملدَّ َُ ذه  بعَد مروِر مخِس سنواٍ  وأبقي ْ ِْ سنواٍ  ضائقٍة ماليٍَّة ُثَّ أرجَع هذا الشَّخ اَّل
ِْ سنواٍ   إَل حِ  عرْفُ  احلكَم الشَّرعيَّ أنَُّه ُْب أْن يكوَن للِِّينِة وأْن ُأخرَِج زكاَتُه فأخرْجُ  زكاَة اَّل

ِيََّن ِبا ُثَّ مرَّْ  سنتاِن ومل أز  ِه كِّ ُثَّ رريَُّْ  بعَض القطِع الذَّهبيَِّة قاادًة تغيرَي النِّيَِّة ِمن ادِّخاِرها إَل أْن أت
ُِّ دائمُة احلركِةد فهل فعلي احيح د وهل  وهَو لديَّ وأَّن َل أحبُّ أْن ألبَسُه وأخاُف أْن يضيَع مَِّ أل

ُِمَ إخراُج زكاٍة أخرى عنُه   يل
ذهبم  ا  ل    َّأ  تلةَّهه، لأهمل َّواه دلًلٌّ لل يَّ ن َّ،    و وه لل يَّ ن ،  ا  ل    َّأ تلةَّهه لِّ  للاا عن هها اهواب: 

 َّأ  تلةَّهه 
ل لل يَّ ن  عن ه لللل ح  حلأناسةات  ِّ ًل، ليسه ب     ل للتا  ل َّ به،   عه ٌّ، جمساد رروه  ع أ  ِّرأ   ع أ

، ح ا دل ه َّواه  رجردم  عن هسَّ ف ريًَّل ع  للَّانرلت لأاهي َّ للاا ض َّتسجًل عنها  راُ ، حَّ اا سنني  ةاوسُ  حفع  
ََّ لأقىَّل  ََّ فيه  راُم، ُصر  ا إذل راأه لأقىل   ن د فليسه علي تَّه إاا تَّهَّ حَّبسه  لةثَّ لأةلغَّ عن ه    ساع  

...، لِّ   ظهس  َّ ، إذل راأه   ه بادة  علَ للَّا لدَّ للا ي دفع تَّهَّ له  ]....[ حض ت رسي َّواه بسلم حإالا واه بسلم
نني للاا  سات   ََّ فيه، حإأ  راأه بادة ل علَ للرفاََّ لِّ  َّو َّ ض تطالةيه ف ريَّيه ع  للَّيَّ نني ف   راُه علي تلَ للَّيَّ

. ََّ َه علي ََّ عن هد، إأ  راأه بادة ل علَ للرفاََّ ف ريًَّل، حإأ  ض  ِّ   بادة ل ف  وًل  حهر د  م ل
 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

ِِ الب2الس اَي عِض ألحاديِث : هل حكايُة األحاديِث الضَّعيفِة الواردِة   أشراِط السَّاعِة ِمن قبيِل َتوي
 فضائِل األعماَِي 

دة ه َّه   للعلمَّ علَ ةحل  َّ لاداد ثَّ للضاعي  َّ للاا ليَّه    رهرع  ، َّداد ث  هعي  م  سحح)ا ا اهواب: 
ا  ا هًل  قطر م  ا عن ههم إ)ا هيب حا بعض لا رةَّ  سححأه َّداد ثه هعي   ؛ ا)ا للىا يب ا لل ضاَّل  حللىا

، ح ِّرأ  َّدياَّن  بعض  لاداد ثَّ للضاعي  َّ هلا ورله   تعض    عناها، ف حح)ا حإأ  راوه   بةط أَّ  عناها
. هيبَّ فت ُ   في ا ذرس ته َه أا فيهَّ    للىا يبَّ حللىا  هعي    لرجردَّ  ا  عض  ها، حب   سححأه بعضه ذل

 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
ِْ 3الس اَي : توفَِّيْ  محاِت وترَكْ  عقاراٍ  للَِّوِج ومخِس بناٍ  وإخوٍة أشقَّاٍء ومل يتمَّ تقسيُم اإلر

ِءٍ  َ الَِّوُج وُتَّ بيُع ج اضيد ُثَّ ُتو ِّ د فهل لألعماِم  ابلرتَّ ِْ ِء  ِمن اإلر ِِ البناِ  وتبقَّى ج ِمن العقاِر لتجهي
م مل يطالُبوا ِبقِّهم   شيٍء   نصيب  ِمَّا فاَ  أم من املتبقِّيد علًما أَنَّ
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، فللةناتَّ لل لل اأ إذل ض علَ ر يَّ دا   اهواب:  لل اح  للا ي ت رايَّ  سث ه بنات ه ر ا ذرسيت، حإُرلو ه َّع ا   للةناتَّ
، إذل راو رل بنات فق  هل ا لل لل اأ ثل ا للىار  تسر  َّبيه ا، حللةابًل ُُرته لاوقااَ، إأ  راو رل   ِّ    عههم ذرسم

َه، إأ  راو رل  تنريَّعني فاأ لش   الَ-لألوقااَ فق ، فيِّرورأ ب  حةث رل  َّوقاا ب  حةث رل َّ اهم مثا حةث رل  -لُُُر ه
 َُّاهم.

 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
 : ما حكُم أخِذ مبلٍغ ِمن أمِّي للتِّجارِة فيِهد وأخِذ الّرِبِح  د وإرجاِع رأِس املاَِي َلا 4س اَيال

َه  اال  لتتاجسه فيه حتنت عه ابلسيَّبح حتسدا عليها ةَّ ه لأا َّ ف  ب ه اهواب:  ، إذل َّعطهت  إذل راأه بسهاها ف  ب ه
    ةهاهم، فإذل راورل  س ةرأه ا    َّ ذلَ فعليها َّأ  تع  ه ب لَ، لِّ  إذل راأه هلا َّحالدم آُسحأ ف ب ا 

 بينهِّم.
 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

د أعطى زبوُ : أعمُل كسمس5الس اَي ًَِل عن  ريِق بنٍك إسَّلميٍّ د ولديَّ زبون  اشرتى من اٍر عقاريٍّ
د ما حكُم النِّسبِة  َُِي كاَن ابسِم البنِك اإلسَّلميِّ الدَّفعَة األوَل ِمن الثَّمِن وعنَد إمضاِء عقِد البيِعد املن

َِِي   الَّيت آخُذها ِمن مثِن بيِع املن
ْل       حلهح  عن ياهواب:  َه هللا . للَّل  حيتا   إىل ت بلس ، فلعلاه  تيَّاس  بسلَتهه بع  إأ  وا

 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
 
 
 


