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المسأأةلة األىأأرو واأأب هأأا أأببه لأأبل

أأاح

ال أأاهب  :أن الأأدنيا ن أأيا ارى أرال وال أأريي الأأل حدأأا اأأا الأأدنيا

وارىرا هن باب الن يا أو هن باب الضأد؟ ويلأمم علأك كبنامأا ن يضأين أر يار ةالوأةل وعلأك كبنامأا

أدين أن

الدور ةالث.

هذا يقول :الذي يظهر في مسألل هأا البأردا ار مل عأا لأا الأ ار ا أو هأي ملحقأ ألدأ ه،اي يقأول :الأذي
يظهر أن البأردا يتعأا أالأ ييا ماايأا ال دمايأا لحأ ي  :غأرو المأ ،ي وهأي ليسأ مأا الأ ييا ا؛أتق ال ألن

؛ؤال ال،لكيا ال ياون في ال يياي كذلك لي
فلأأي

ملحق أاآلخرة ألن ال،اان ؛يب ل يومئذي و ختلف الزمان وكأذلك

فيهأأا ار للسأؤال أأا ار ،أزاوي و قأأول :واأل أأر -وهللا أللأ  -أيهأأا محلقأ أالأ يياي و سأأت ل مأأا لأأك

المه او دي أيه مست لون ما الحياة البردخي ي هذا مأا ووصأل إليأ ي فأنن كأان صأوا ف،أا هللاي وإن كأان

غير لك ف،ا ي سي ال،قعرة والميطان.
الا واحد هن اإلىبان ي بل الا الكالم.

واآلخر يقول :أاللسب ل،وضوع ال ييا واليأو اآلخأر هأا ه،أا ضأ ان أ يقيضأان؟ ي يأ ك أأليلي داولأ البحأ
فأأي ال،سأألل ووصأأل إل أ اللتيي أ التاليأ  :وهأأي أن مأأا م تق أ أهأأا السأأل والي،ال أ ا ي،أأان أأأاليو األخأأري

و لعون لل أن مل ا ي،ان أ،ا يقع في القبر ما فتل وغيرهاي وبهذا ياون اآلخر يقيض الأ يياي لكأا اليأو

اآلخأأر يتكأأون مأأا ل أ ة أ ،أزاو م أأا البأأردا وهأأو وإن كأأان م لأأاح الحأأا،ز إال أي أ ال ي،لأأع أن ياأأون ،أأزوا مأأا
أد ه،ا وم ا الب

وم أا الحسأا وم أا خأول اليلأ واللأار فاال؛أ ال أا لليأو اآلخأر ياأون يقأيض أمأا إ ا

أر أد أ،زائ وهو الب

والحسا

فياون ض يا.

وهذا أيضا يقول مسلل  :ها البردا ار ثال

أ هي ار واأ

لل ييا أو لآلخرة؟ يقول :كر ا ا القأي -رد،أ

هللا -فأأي كتاأأ ( :الأأروح) فعأأا :البأأردا أول ار الي أزاوي أأال -رد ،أ هللا :-ل،أأا كاي أ

ار الأ ييا ار وكليأأف

وامتحان ال ار ،زاو ل يظهر فيها لكي وأما البردا فلول ار اليزاو فظهر فيها ما لك ما يليق تلك الأ اري

ووقتضي الحا ،إظهارحي فن ا كان يو القيام الكبرى وفيها أها الطالأ وأهأا ال ،عأي  .........ووفأي أهأا
الطالأ وأهأأا ال ،عأأي مأأا يسأأتحقوي مأأا ي أأي األ أ ان واألرواح ولأأذا ه،ا ف أأذا البأأردا وي ي،أ أول لأأذا
اآلخرةي دت وصا -رد ،هللا -يقول :فحا ،الر و ال ملتظ ،لذلك أك،ا االيتظا في ال ور ال ثي فذكر
رد ،هللا -ال ور ال ث الل لل أن البردا ار ثاليقول هذا :م،ا يؤ
الزملي.

أول صأادا القأامو

ومستقل

ل سهاي هذا ما وفقلا هللا إلي .

أال أردا أائ ذاوأ إال والأ ييا ائ،أ فيتو،أ ك مأ للأ الألقض

ها أير وهللا .............إيش هعنك الن يا؟
الحمد هلل رب العالمينل و لك هللا و لم وبارك علك عبده ور بلهل نبينا هحمد وعلأك للأه وأ أحابه أيمعأينل أهأا
بعد:
فمما ي لق ب بل

أحاب ال أاهب  :لالأدنيا ن أيا ارىأرال فالأل يهاأر أن الأدنيا

أد ارىأرا كمأا نأ

علأك لأ

ابن ال يم وشارح الطحاويةل حيث ندأبا أن الأدور ةأالث :يار الأدنيال ويار البأر ل ويار ارىأرال فعلأك األا تكأبن
الدور ةالثل الا بالنسبة للعمبمل وبالنسبة لكا شخ

وها يخده كما ي أبل أاأا العلأم :هأن هأات لاهأق لياه أهل

فإنه إ ا ان ا هن اله الدنيا ان ا إلك غيراا إلك الأدار ارىأرا بأالمعنك األعأم الأل يشأما البأر
البعثل لكن إ ا نهرنا في البالع وبالنسبة للعمبم فإن اناك بر

ويشأما هأا بعأد

فا ا بين الدنيا ر يمكأن إلحالأه بالأدنيا بالنسأبة

لمن هاتل ور يمكن إلحاله بالنسبة لآلىرا ألن الجماء بف ي ةىر إلك البعث.

((ف،أأا كاي أ هيرو أ ل أ ييا)) أو اهأرأا ((ف،أأا كاي أ هيرو أ ل أ ييا يعأأيبها)) أ يحدأألاا؛ ألن إ أأاب اا أو ألن
تحدأأيلاا كإ أأابة البأأره بالسأأام؛ ألن تحدأأيلاا كإ أأابة البأأره بالسأأام بجأأاهع حدأأبل الم دأأبيل لالأأه ابأأن
حجر.

((أو امرأة)) بق أنه ي ال :اهرأال وي ال :هرأال ي ال :هرأا كما ي ال :هرال ي بل الشاعر:
ت أأبل :عر أأي وا أأي ل أأي ف أأي ع أأبهرا
وال ندي

ب أأأأأ

ج

اهأ أ أ أ أ أ أر وإنن أ أ أ أ أأي بأ أ أ أ أ أ

المأ أ أ أ أ أرا

علك المرأا واي هن أغراه الدنيا هن باب كر الخاص بعد العامل لالا مام بشأةن الخأاص والعنايأة

بأأه ((ف،أأا كاي أ هيرو أ إل أ

ييأأا يعأأيبها أو ام أرأة )) المأرأا هأأن أهأأبر الأأدنيا فال ندأأي

الخاص بعد العامل النبو -رحمه هللا -تع

علياأأا هأأن بأأاب كأأر

الا الكالم بةن لفظ ينيا نكرال ينيا نكرا وليسق في ياق النفي فأال

تعمل لال :واي ر تعم في أياق اإلةبأاتل فأال يلأمم يىأبل المأرأا فياأال نكأرا فأي أياق اإلةبأات ر ت ضأي العمأبم

فكيأ

ي أال :إن المأرأا ال أي عطفأق علأك الأدنيا -علأك ينيأا -نكأرا هأن أياق اإلةبأات هأن بأاب كأر الخأاص بعأد

العامل تع النبو بةناا في ياق الشأر فأ عمل فأي أياق الشأر فأ عمل األا رأاار يعنأي كأبن النكأرا فأي أياق
يه،أا َف ِ
ِِ
اك َهأ
النفي وفي ياق الشر هعأروف األال لكأن فأي هوأا لبلأه -يأا وعأال -فأي أواىأر أبرا الأرحمن{ :ف َ
َوَي ْخا َوُرَّمان} [( )68برا الرحمن] ي بل الحافظ ابن كوير -رحمه هللا :-إن الفاكاة لونخال نكرا في أياق اإلةبأات
فأال تعأأم يميأع أنأبا الفباكأهل ور يميأأع أنأبا النخيأأال ور يميأع أنأبا الرهأانل ويريأأد بألل -رحمأأه هللا تعأأالك -أن
يفضا الجن ين األوليين علك األىأريينل لكأن هولمأا ليأا انأا :نكأرا فأي أياق الشأر ل ي أال انأاك :نكأرا فأي أياق

اره نان ف عمل نن به لموا اله األهبر ترو هن الدلائقل والحافظ ابأن كويأر ريأأ بأةن الجن أين األوليأين أفضأا هأن
األىريين بموا الال لال :نكرا في ياق اإلةبات فال تعمل فال تعم هوا ها ياء في ياق الجن ين األوليأينل وي أال

لأأه :اأأله نكأرا فأأي أأياق اره نأأان ف فيأأد العمأأبمل ولأأد هوأأا باأأله اريأأة فأأي ك أ
النكرا في ياق اره نان تفيد العمبمل هولبا باله ارية نعم؟
طالا........:

إيه في وعد.

األ أأبل علأأك هوأأا اأألال علأأك أن

تع

بةناا نكرا في ياق الشر ف عمل ونك ة ارا مام بالمرأا حيث أفريت هن يميع األهبر الم عل ة بالأدنيا نك أة

ارا مام الميايا في ال حلير؛ ألن ارف ان باا أشد؛ ألن ارف ان بالمرأا أشدل وياء عنأه -عليأه الدأالا والسأالم-
أنه ها تأرك ف نأة اأي أ أر أو أشأد علأك الريأال هأن النسأاءل فال ندأي

علياأا فأي هوأا األا الم أام ألناأا باعأث

لب ل باعث لب علك الاجرال ي رك اإلنسان بلدهل وي رك لبهه وعشيرتهل ولد ي رك ولديأه ولأد ي أرك أوريه لي أموج
اهرأا في بلد لىأر باعأث لأب علأك الاجأرال واأي هنأاف

للاجأرا الشأرعيةل هأع أنأه لأد ي أبل لائأا :إن اإلنسأان إ ا

الق عليه المسال في بلده في أهبر الدنيا ها ويد فر ة عما في بلدهل وااير إلك بلأد أىأر هأن أيأا الأدنيال
اجرته ه محضة للدنيا أو بحث عن وية فلم يجد فااير هن أيا أن ي موج في بلد أىر يجد فيه اهرأا اأا يأالم
أو ر يأأالم؟ ر شأ أن السأأياق فأأي الحأأديث أأياق مل حيأأث يعلأأق الاجأرا إلأأك الأأدنيا وهأأن أيأأا اهأرأا فأأي ه ابأأا

الاجرا إلك هللا ور بلهل فالسياق ياق مل وهن ااير لطل

أالق عليأهل أو بحأث

الدنيا ألن المسال فأي بلأده

عن وية في بلده فلم يجد ر يالم ور يةةمل ها ي بيه إليه لبمل ولد يأجير إ ا نأبو بارك سأاب ال أب علأك عاعأة

والبلل في بيا هللا أو نبو بالاجرا إلك اله المرأا أن ير ق هناا أوري
يجير علك اله النيةل فكي
طالا.......:

الحينل ينفع هللا بام اإل الم والمسألمين

تساق الدنيا والمرأا علك ويه الخدبص هساق اللم؟ نعم؟

نعم األ ا في هوا الا أنه هسبق لبيان اللم الم جه لمن يهار أنأه إنمأا تأرك أالأه وعشأيرته ووعنأه هاأاير إلأك
هللا ور بلهل واب في ح ي ة األهر هااير هن أيأا الأدنيال أو هاأاير هأن أيأا المأرأال ولدأة الماأاير هاأاير أم

لي

هعروفة أنه ااير هن أيلاا في ولق يااير فيه النبي -عليه الدالا والسالم -وأ حابه هلل -يأا وعأال-ل

وعلك الا إ ا كان الهرف وإن لم يدرح اب إ ا كان الهرف هحمأبل علأك األا يعنأي الهأرف الأل ولأع فيأه األا
الحأأدث يفاأأم هنأأه أن اأألا أأافر هأأن أيأأا ك ألا أو هأأن أيأأا كأألال يعنأأي شأأخ
الحجة إلك هكةل والنا

انطلأأق فأأي اليأأبم السأأابع هأأن

يرونه يحما ه اعأه علأك أيارته ويأن تبأي تأروح؟ وهللا أبأي أروح هكأة اأب هأا نأبو الحأ

ولن يح ل رايأ لعمال لكنأه أراأر هأع النأا

أنأه بلسأان حالأه ر بلسأان ه الأهل لأب كأان بلسأان الم أال كأان األهأر

أعهمل كان في كلب وفي ريأاء وفأي أهأبر هج معأةل لكأن بلسأان حالأه أنأه إنمأا ا أ ا راحل أه وحمأا ه اعأه لأيح
هع النا

وإن لم يدرح بلل ل الا يلمل وفي هوا الا عليه أن يبين ((أها إني لم أكن في

ألن البلأأق ولأأق ليأأام أىأأر الليأأال لأأد يسأأكق اإلنسأأان واأأب ي أأبل :هأأا كأألبقل لكأأن النأأا
الليا أو للح .

الا ولكنأي لأدغق))

يحملبنأأه علأأك أنأأه ل يأأام

كرنأأا هأأوال كررنأأاه فأأي هنا أأبات وللنأأا :إن اإلنسأأان لأأد يخأأرج هأأن بي أأه لبأأا غأأروب الشأأم

بند أ

أأاعة يأأبم

ارةنأين وهعأه ال مأر وال اأبا والمأاءل فأإ ا يىأا المسأأجد و أع السأما وو أع عليأه ال مأر والمأاء وال اأبا واألبأباب
هشرعة والنا

يدىلبن إلك المسجد تفضا يا أبأب فأالن وين هأر ح أك يأج ن فأإ ا أ ن لأال :بسأم هللا وأكأا واأب هأا

امل لسان الحال ر لسان الم أال ي أبل :إنأه
في إشكالل لكن في األا الهأرف الأل النأا

أائم واأب هأا
فيأه

في إشكالل يعني ين هر األ انل ويلفق أنهار النا

أامل لكأن األ أا فأي األكأا فأي المسأجد هبأاح هأا

أيام وين هأر األ ان يعنأي لأب كأان لبأا األ ان بربأع أاعة هأا
إليأهل لأد يأدىا واحأد هأن بأاب بعيأد هأا يأراه ي أبل :تفضأا يأا

أبأأب فأأالنل تفضأأا يأأا أبأأب فأأالنل اأألا لسأأان حالأأه ي أأبل :إنأأي

أأائمل اأألا ي جأأه إليأأه الأألم وإر هأأا ي جأأه؟ ي جأأه إليأأه

الأألمل واأألا هولأأه الأأل

أأافر يأبم السأأابع هأأن

الحجأأة والوأأاهن وحمأأا ه اعأأه ويأأن تبأأي يأأا أبأأب فأأالن؟ وهللا هكأأةل

لا دين االبيق الشريفل يعني بروح يطبف وإر..ل ها اب بحاج أو راح هن أيا اهرأا وإر أر ا تبأي تبأا وإر
شيءل ر بد أن يبين ل ال ي جه إليه اللم؛ ألن الحال والهرف الل يعيشه كةنه ي بل :إنه حأاجل األا أحيانأا يكأبن

الكلب بال بلل وأحيانا يكبن بالفعال يعنأي لأب أن انأاك ن طأة تف أيش هوأا المأرور ةأم بعأد لأ يدأع
يس بلفبا النا

علأيام أن

كلام ويطلببا رىدة وإةبات وها أير إيش؟ وا مارا اا تمق وإر هأا تمأق ةأم ي أال فأي المكبأر:

الل هأا هعأه رىدأة علأك ينأ

يأا اإلىأبان الأل ينطلأق يألا

األا كألب بالفعأا كةنأه ي أبل :أنأا هعأي رىدأةل

فموا الا األهبر ر بد هن هراعاتاال لد ي بل لائا :إني أغرم غراهات واله

رائ

واله ها أير هكأب

وشأيء

هأأن اأألا وي أةول لنفسأأه ويريأأد أن ي ندأأا هأأن اأأله الع ببأأات الماليأأة ال أأي ر يجيماأأا يمأأع هأأن أاأأا العلأأمل يعنأأي

المسأأةلة ىالفيأأةل فأأاألهر فياأأا يعنأأي لأأد يكأأبن أىأ
ارةنأأين اأألا أهأره شأأديدل ويجل أ

هأأن الدأأبر السأأاب ةل لكأأن الأأل يأأةتي لبأأا أ ان المبأأرب يأأبم

ين هأأر لأأم ان ةأأم إ ا أ ن بسأأم هللا فيةكأأا وبعأأد لأ يأأةتي باأليعيأأة المأأةةبرا بعأأد

لأ ل ي جأأه إليأأه الأألم وإر فاأل أأا أن هأأن أكأأا فأأي المسأأجد ر شأأيء عليأأه هبأأاح األكأأا فأأي المسأأجدل وهأأن اأأاير
لطلأ

الأأدنيا ر يأألمل وهأأن اأأاير لي أأموج اهأرأا ر يأألم إر إ ا أوحأأك للنأأا

إنما ااير هلل -يا وعال.-

ولد ت دم الن ا عمن حكك أن ب

ولم ن

الا الحديث لدة هااير أم لأي ل ي أبل ابأن حجأر :ولأم ن أ

علك تسمي هل والا اب البال

هأأه ف أأي الأأن

بفعلأأه أو ب دأرفاته أو بلسأأان حالأأه أنأأه
علأك تسأمي هل

فأي المبامأاتل بأا األا اأب األ أا فأي المبامأاتل فأي المأبام الأل يأاء

ل أن أأه ر يأألكر ا أأمه ور ي داول أأه ال أأرواال وإن كأأان هع أأروف عن أأد أولا أأمل لأأد يك أأبن هع أأروف عن أأد

الدحابي الل روو اله ال دة أو ال ابعي الل يرو عنه لكنه ي أرك أ ار عليأهل والفائأدا هأن ال دأة ر ت بلأ

علك هعرفة ا مهل وحين ل ر يلكرل وكويأر هأن المبامأات هأن األا النأب ل لأال العلمأاء :لأم نفأق علأك ا أمهل ون أا
ابن يحية أبب الخطاب بن يحيأةل هعأروف بمألا

أاأا الهأاار ي أبل :إن ا أم المأرأا ليلأةل ب أاف هف أبح وتح انيأة

اكنةل ب اف هف بح وتح انية اكنةل وحكك ابن بطال في شرحه عن ابأن أراج :إن السأب

باللكر أن العرب كانبا ر يمويبن المبلك العربيةل حكك ابن بطال عن ابن راج أن السب

فأي تخدأي

المأرأا

في تخدأي

المأرأا

باللكر أن العرب كانبا ر يمويبن المبلك العربيةل ويراعبن الكفاءا في النس ل ويراعبن الكفأاءا فأي النسأ ل فلمأا
ياء اإل الم بين المسلمين في هناكح ام فااير كويأر هأن النأا

لبا ل ل ان اك.

إلأك المدينأة لي أموج باأا هأن كأان ر يدأا إلياأا

لال ابن حجر :ويح اج إلك ن ا ةابق أن الا الماأاير كأان هأبلكل وكانأق المأرأا عربيأةل يعنأي يح أاج إلأك إةبأات
الا لنبلع أو نطبق الا الحديث علك ها لاله ابن راجل ي بل :ولي

ر يمويبن المباليل لأي

ها نفاه عن العرب علأك إعاللأه هأن كأبنام

علأك إعاللأهل بأا لأد وج ىلأق كويأر هأنام يماعأة هأن هأباليام وحلفأائام لبأا اإل أالمل

بأأا وج بأأا لأأد وج ىلأأق كويأأر هأأنام يماعأأة هأأن ه أباليام وحلفأأائام لبأأا اإل أأالمل

المطل أ

ابنأأة عأأم النبأأي -عليأأه الدأأالا والسأأالم-ل هأأن أش أراف النأأا

أأباعة بنأأق المبيأأر بأأن عبأأد

و أأاياتام هأأن ر و

ل أريشل هأأن وياأأا؟

الم دايل الم داي بن األ بيل وللا لما أوري اإلهام البخار -رحمه هللا تعالك -لد اا في ار أ وناء وارشأ ار لأنأي
أريأأد الحأ وأيأأدني شأأاكيةل لأأال(( :حجأأي واشأ رعيل فأأإن ل أ علأأك رب أ هأأا ا أ ونيق)) اأألا هخأأرج فأأي الدأأحيأ

ونفاه بعا الكبارل لال :لم يخريه البخأار فأي الدأحيأل لمأا ا؟ ألنأه بحأث عنأه فأي ك أاب الحأ هأا ويأدهل فأي
اإلحدار ها ويدهل البخار -رحمه هللا تعالك -أوريه في ك اب النكاح تحق عنبان :باب :األكفاء في الدين.

((أو امرأة يلكحها)) النكاح في اللبة :الضم وال داىال يعني كما ي بلبن :تناكحق األشجار يعني تداىلق وانضأم
بعضأأاا إلأأك بعأأال وفأأي ار أأطالح :ع أأد الموييأأة أو الأأب ء يعنأأي علأأك ىأأالف بأأين العلمأأاء أيامأأا الح ي أأة فأأي

لفظ النكاح اا اب الع د أو الب ء؟ ىأالف بأين العلمأاء فأي المأراي بأه عنأد اإلعأالقل هأنام هأن ي أبل :اأب ح ي أة
في الع د هجا في الب ءل وهنام هن ي بل العك ل وهنام هن ي بل :اب ح ي ة فياما.
شأأيخ اإل أأالم -رحمأأه هللا تعأأالك -ي أأبل :النكأأاح المأأةهبر بأأه ر ي ح أأق إر بامأأال ر يمكأأن أن ي أأال :اأألا نكأأاح
شرعي ((يا هعشر الشباب هن ا طا هنكم الباءا فلي موج)) ر يمكن أن ي بل :وهللا أنأا تمويأق بمجأري الع أد أو
بمجري الأب ءل ور يأ م اه وأال األهأر إر بأالجمع بأين الع أد والأب ء ,األا كأالم شأيخ اإل أالمل والنكأاح المناأي عنأه

يعنأأي فأأي أأياق الناأأي ي ح أأق بةحأأدامال فيكأأبن هرتكب أا للمحهأأبر لأأال :والبالأأع فأأي المناأأي عنأأه بمجأأري الع أأد أو
ِ
اؤُك } [( )22برا النساء] إ ا ع د علك وية أبيه الا يىا في النايل ولأب لأم
آأ ُ
{والَ َولك ُحوْا َما َي َك َح َ
بمجري الب ء َ
يطة ولب وعة لدىا في الناي ولب لم يع دل وأياما أشد في هوا الا أن يع د أو يطة؟ يعني وية األب أياما أشأد
أن يع د علياا أو أن يطةاا؟ ااه؟ ها ا
وىم

نع النبي -عليه الدالا والسالم -بريا ع د علك اهرأا أبيه؟ ااه؟ ل له

هاله؛ ألن الا ا حاللل ريا الال بينما هجري الب ء ر يدل علك ا حاللل هبب أة هأن المبب أاتل وكبيأرا

هن اللنببل لكن ر يدل علك ا حالل.

((فهيرو أ إل أ مأأا هأأا،ر إلي أ )) أ هأأن الأأدنيا أو هأأن الم أرأال أ ا أي هند أرفة لامأأال يعنأأي الأأدنيا أو الم أرأا وإن
كانق

برتاما

برا الاجرا إلك هللا ور بلهل اجرته إلك ها ااير إليه الأدنيا أو المأرأال ر إلأك هللا ور أبلهل وإن

ههار ل .
ا
كان

ي أأبل الكرهأأاني(( :فاجرتأأه إلأأك هأأا اأأاير إليأأه)) إهأأا أن يكأأبن ه عل أا بأأالاجرا والخبأأر هحأألوف أ اجرتأه إلأأك هأأا
ااير إليه غير

حيحة أو غير ه ببلةل وإها أن يكبن ىبر فاجرته والجملة ىبر المب دأ أ الل اب هأن كانأق

وأيىأأا الفأأاء فأأي الخبأأر ل ضأأمن المب أأدأ هعنأأك الشأأر ل ي أأبل :إهأأا أن يكأأبن ه عل أا بأأالاجرا إلأأك هأأا اأأاير إليأأه

((فاجرته إلك ها ااير إليه)) يار وهجرور ه علق ب بله فاجرتهل والخبر هحلوف أ فاجرته إلك ها ااير إليأه
غير

حيحه أو غير ه ببلةل وإها أن يكبن اب الخبرل فاجرته كائنة إلك ها اجر إليهل أو

ائرا إلك هأا اأاير

إليهل وإها أن يكبن ىبر فاجرتهل والجملة هن المب دأ والخبر ((فاجرته إلك ها ااير إليه)) ىبر المب أدأ الأل اأب
هن؟ وأيىا الفاء في الخبر ل ضمن المب دأ هعنك الشر .
ي أأبل :فأأإن للأأق :المب أأدأ والخبأأر بحسأ
المب أأدأ والخبأأر بحس أ

المفاأأبم ه حأأدانل فمالفائأأدا فأأي اإلىبأأار؟ واأألا يهاأأر فأأي الجملأأة األولأأك

المفاأأبم ه حأأدانل .....فأأي اأأله الجملأأة بحس أ

المفاأأبمل لكأأن فأأي الجملأأة األولأأك بحس أ

المنطبق ((فمن كانق اجرته إلك هللا ور بله فجرتأه إلأك هللا ور أبله)) يعنأي كمأا لأب ليأا :هأن لأام لأامل يفيأد األا
الكأأالم؟ اتحأأاي الجأباب هأأع الشأأر ل ((هأأن كانأأق اجرتأأه إلأأك هللا ور أأبله)) ه حأأدان بأأالمنطبقل ولأأب الجملأأة الوانيأأة

ه حأأدان بأأالمفابمل فمالفائأأدا فأأي اإلىبأأار؟ ي أأبل الكرهأأاني فمالفائأأدا فأأي اإلىبأأار؟ للأأق :ر اتحأأايل الكرهأأاني كرنأأا

هر ار أنه يبري إشكارت ةم يجي

عناال إشكارت يبري اح مارت ةأم بعأد لأ يجيأ

عأن األه ارح مأارتل للأق:

ر اتحأأاي إ الخبأأر هحأألوف واأأب فأأال ة أباب لأأه عنأأد هللال والمأألكبر هس أ لمم لأأه يال عليأأهل أو فاأأي اج أرا لبيحأأة
ىسيسة؛ ألنه الخبرل وكلا الشر والجماء إ ا اتحدا

برا يعلم هنه ال عهيمل يعنأي فأي األول ((هأن كانأق اجرتأه

إلأأك هللا ور أأبله فاجرتأأه إلأأك هللا ور أأبله)) اأألا يليأأا علأأك ال عهأأيمل ولأألا لأأم يأأةت بالكنايأأة لأأم يأأةت بالضأأميرل هأأا
لال :لفمن كان اجرته إلك هللا ور له فجرته إليامالل لأو فاجرته إلأك هأا اأاير إليأهلل كأرر كأر هللا و كأر ر أبله
لل عهيم وال لل با ماعاما والنطق باما.
يعلم هنه ال عهيمل يعني أبب النجم الرايم المعروف ي بل:
أنأ أ أ أأا أبأ أ أ أأب الأ أ أ أأنجم وشأ أ أ أأعر شأ أ أ أأعر
في بيق ي بل:
أن أ أ أ أ أ أ أ أأا أن أ أ أ أ أ أ أ أأا وش أ أ أ أ أ أ أ أأعر ش أ أ أ أ أ أ أ أأعر
يريد بلل تعهيم نفسه وتعهيم شعره.

...................................
ج

...................................
ج

ي بل :والملكبر هس لمم له يال عليهل أو فاي اجرت لبيحأة ىسيسأة؛ ألنأه الخبأرل وكألا الشأر والجأماء إن اتحأدا
برا يعلم هنه ال عهيمل ي بل نحب :أنا أنا وشعر شعر ل ((وهن كانأق اجرتأه إلأك هللا ور أبله فاجرتأه إلأك هللا
ور بله)) أو ال ح ير نحب(( :فاجرته إلك ها اجر إليه)) ان اك كالهه.
ي أأبل الحأأافظ ابأأن حجأأر -رحمأأه هللا تعأأالك :-وفأأي لبلأأه(( :إلأأك هأأا اجأأر إليأأه)) تح يأأر لمأأا علبأأه هأأن أهأأر الأأدنيال
وا أ اانق بأأه حيأأث لأأم يأألكره بلفهأأهل يعنأأي فأأي الجملأأة األولأأك كأأرر الج أباب بأأاللفظل وفأأي الجملأأة الوانيأأة لأأال:

((فاجرته إلك ها ااير إليه)) واألا هأن بأاب ال ح يأر؛ ألن هأا اجأر إليأه ر يسأ حق الألكرل لأي

كمأا اأاير إلأك

هللا ور أأبله فاجرتأأه إلأأك هللا ور أأبلهل ألن هأأن اأأاير إلأأك الأدنيا ر تسأ حق الأأدنيا الأألكرل وكأألل المأرأا ر تسأ حق
اللكر في ه ابا الاجرا إلك هللا ور بله.
وأيضأأا فأأالاجرا إلأأك هللا ور أبله واحأأدا فأأال تعأأدي فياأأال فل ألل أعأأاي الج أباب فياأأا بلفأأظ الشأأر ل ي أأبل ابأأن ري أ :
وأيضا فالاجرا إلك هللا ور بله واحدا فأال تعأدي فياأال فلألل أعأاي الجأباب فياأا بلفأظ الشأر ل لأد ت عأدي الاجأرا إلأك
هللا ور بلهل يااير هن بلد كفر إلك بلد بدعةل ةم يااير هأن بلأد بدعأة إلأك بلأد هعدأيةل يعنأي إ ا يلأ

فأي بلأد

البدعة هدا لال :ر ناأاير إلأك بلأد أفضأا هأن األال ةأم ياأاير إلأك بلأد ويجأد فيأه العدأاا والمنكأرات رأاارال ةأم
ي بل :نااير إلك بالي األىيار إلك هللا ور بله؛ لنس عين علك عاعة هللا -يأا وعأال -ون شأجع هعاأمل ةأم ياأاير
إلك بلد األت ياء األىيارل اله اجرا ه عديا وإن كانق هلل ور بله.

ي أأبل :وأيضأأا فأأالاجرا إلأأك هللا ور أأبله واحأأدا فأأال تعأأدي فياأأال فلأألل أعأأاي الج أباب فياأأا بلفأأظ الشأأر ل نعأأم الاج أرا
المأألكبرا فأأي الحأأديث واأأي ال أأي حدأألق فأأي عاأأده -عليأأه الدأأالا والسأأالم -هأأن هكأأة إليأأه اأأله واحأأدال وإر ف أأد

حدلق الاجرا إلك الحبشة هرتينل ةم الاجأرا إلأك المدينأةل فاأي ه عأديا ح أك فأي هنأه -عليأه الدأالا والسأالم-
لكن األ ا أن اإلنسان ين ا هن بلد الكفر إلك بلد اإل المل فال تعدي فياال ي بل :فللل أعأاي الجأباب فياأا بلفأظ
الشر .

انا ي بل :واحدا فال تعدي فياال اا المراي ابن ري

الم دبي بينما الم ا د ه عديا بالنسأبة إلأك الاجأرا هأن أهأر

الأأدنيال ر شأ أنأأه لأأد تعأأدي الم ا أأد ين أأا هأأن بلأأد إلأأك بلأأد ي يسأأر فيأأه اهأرأال ي يسأأر فيأأه بيأأقل ي يسأأر فيأأه أأيارال

وي يسر فيه عمال ه ا د ه عديال وأيضا الل يريأد هللا -يأا وعأال -والأدار ارىأرا فأي علبأه للعلأم لدأده واحأدل
والأأل يريأأد أهأأبر ه عأأديا هأأن وريفأأةل وليأأام أ أرال وبنأأاء هسأ بال وغيأأر لأ هأأن الم ا أأد الدنيبيأأة ر شأ أناأأا
ه عديا.
ي أأبل :والاج أرا ألهأأبر الأأدنيا ر تنحدأأرل ف أأد ياأأاير اإلنسأأان لطل أ

ينيأأا هباحأأة ت أارال وهحرهأأة أىأأرول وأف أراي هأأا

ي دد بالاجرا هن أهبر الدنيا ر تنحدأرل ولألل لأال(( :فاجرتأه إلأك هأا اجأر إليأه)) يعنأي كائنأا هأا كأانل يعنأي
حألف المعمأبل إ ا للأق:
رب يدل

أرب يأدل إ ا للأق :عمأ ار ان اأأك اإلشأكالل يعنأي هأا

رب يد وحلفق المفعبل ليفيد العمبم أنه

أرب إر عمأرول لكأن لأب للأأق:

رب كا هأن ل يأهل فحألف المعمأبل يأدل علأك العمأبمل

ي بل(( :فاجرته إلك ها ااير إليه)) يعني كائنا ها كانل ةأم لأال ابأن ريأ

-رحمأه هللا تعأالك :-و أائر األعمأال

كالاجرا في الا المعنكل و ائر األعمال كالاجرا في الا المعنكل فدالحاا وفساياا بحس

النيأة الباعوأة علياأا

كالجااي والح وغيرامال نعم؟

طالا.........:

ر الم دد واحدل اب هااير إلك هللا ور بلهل ر أنا أريد ب

أنا أوري علك كالهه ها يمكأن أن يأريل وإر هعأروف

أن ه أرايه ال دأأد إلأأك هللا ور أأبله إلأأك أ ياأأة كانأأقل ةأأم لأأال -رحمأأه هللا :-و أأائر األعمأأال كأأالاجرا فأأي اأألا
المعنكل فدالحاا وفساياا بحسأ

والسالم -عن اى الف نيات النا
أ

النيأة الباعوأة علياأا كالجاأاي والحأ وغيرامأال ولأد أ ا النبأي -عليأه الدأالا

فأي الجاأايل وهأا ي دأد بأه هأن الريأاء وإراأار الشأجاعة والعدأبية وغيأر لأ

ل في بيا هللا؟ لال(( :هن لاتا ل كبن كلمأة هللا اأي العليأا فاأب أبيا هللا)) فخأرج باألا كأا هأا أةلبا عنأه

هن الم ا د الدنيبيةل يعني الريا ي اتا شجاعةل ي اتا حميةل ي اتا ليرو هكانهل ي اتا كلا لكلال يعني ها أيأاب

-عليأأه الدأأالا والسأأالم -بأأاإلفراي؛ ألن الج أباب بأأاألفراي يطأأبلل يطأأبلل وإ ا أهكأأن حدأأر أحأأد الجا أأين ترك أق

األىرول يعني إ ا

ا عن هباح والحدر في المباح بينه؛ ليكبن هأا عأداه هحأرمل وإ ا أ ا عأن هحأرم والحدأر

في المحرهات كرت ليكبن ها عداا علك اإلباحةل وهن لحظ األيببة النببية ويداا علك األا ((هأن لاتأا ل كأبن

كلمة هللا اي العليا فاب في أبيا هللا)) إيأش هعنأك األا؟ أن هأن لاتأا هأن أيأا الم ا أد ال أي كأرت فأي السأجال
أنه لي

في بيا هللال نعم؟

طالا.........:
نعم هوا ها يلب

المحرم يفعال وهوا

ا عن الماء و ا عأن أهأبر كويأرا يعنأي يحأدي المحأدي وي أرك هأا عأداهل

يعني يةتي بما يمكن حدره ليكبن ها عداه علك الضدل باء كان اب المباح أو اب المحرم.

ي أأبل شأأيخ اإل أأالم ابأأن تيميأأة -رحمأأه هللا تعأأالك -فأأي شأأرح الحأأديث فأأي الجأأمء الوأأاهن عشأأر هأأن الف أأاوول ي أأبل:

النية هحلاا ال ل

باتفاق العلماءل فإن نبو ب لبه ولم ي كلم بلسانه أيمأته النيأة باتفأالامل ولأد ىأرج بعأا أ أحاب

الشافعي وياا هن كالم الشافعي غلط فيه علك الشافعيل فإن الشافعي إنما كر الفأرق بأين الدأالا واإلحأرام بأةن

الدأأالا فأأي أولاأأا كأأالمل بأأةن الدأأالا فأي أولاأأا كأأالم فهأأن بعأأا البأأالطين أنأأه أراي الأ كلم بالنيأأةل أنأأه أراي الأ كلم
بالنيةل وإنما أراي ال كبير والنية ت بع العلمل النية ت بع العلمل يعنأي لأب لأال لأ شأخ

 :نريأد أن نألا

إلأك المكأان

الفالنأأي إلأأك هسأأجد الرايحأأي هأأوال ندأألي علأأك ينأأائمل علمأأق أنأأق بالمكأأان وعلمأأق بالاأأدف والم دأأد واأأله اأأي

النية ابق إلك ل المكان تلبية لاله الدعبال هخل
الفالني هن أيا كلا أو هن أيا كلال لكن لب لال :أركأ

في ل هلل -يا وعال -ور يلأمم أن ت أبل :أ اأ
ويأن تبأي تأروح؟ اركأ

بأ

للمكأان

ونعلمأ بعأدينل ارن أنأق

ها تعلمل فاا تس طيع أن تنب في هوا األه الحالأة؟ ر تسأ طيع ألن النيأة ت بأع العلأمل العلمأاء ي بلأبن :هأن شأر
ال كلي

العدمل ااه؟ العدمل ال كلي

بالفعا هن شرعه العدمل ويش هعنااا؟ نعم إيجاي المبيأبي هسأ حيال ف كليفأ

بإيجاي نية هبيبيا عندك هس حيا.
ي أبل -رحمأه هللا تعأالك :-والنيأأة ت بأع العلأم فمأن علأأم هأا يريأد فعلأه فأأال بأد أن ينبيأه

أرورال كمأأن لأدم بأين يديأأه

ععام ليةكله فإ ا علم أنه يريد األكا فال بد أن ينبيهل يعني ها يمكن أهاه ععأام لأدم لأ إك ارهأا لأ ويأش هعنأك
الا؟ اا هن أيا أن تبيعه فيمن يميد هن الحضبر؟ تحرج عليه يبا ويش تسب به؟ نعم لدم إليأ هأن أيأا أن
تةكال ور يمكن أن يري في ان غير الال يعني إ ا تعديت المنافع فةنق إهأا أن تفعأا كألا وإهأا كألا وإهأا كألا ر
بأأد تحأأديل لكأأن ارن المنفعأأة ه حأأدال هأأا فأأي غيأأر ععأأام ي أأدم ليةكأأال شأراب ليشأأربل يعنأأي اأأا باإلهكأأان أن ي أأدم
ععام فأي ولأق الطعأام وعلأك اي أة الطعأام المعاأبيا الم عأارف علياأا وي أال :للعأره ف أط؟ يمكأن؟ هأا يمكأنل هأا
يمكأأن إعاللأأال أو ليبأا فأأي اأألا المكأأان فأأي اأألا الهأرف علأأك اأأله الكيفيأأة هأأا يمكأأنل فةنأأق لدأأد باأألال أو لدأأد
باأألا األكأأا ر غيأأرل يعنأأي لأأب أن إنسأأان أأبر أر أأه و أ فاا وو أأع لاأأا هح أراب وهنأأارا وأب أباب وه أا أير إيأأش

ويعا بجناا يورات وبيق لإلهام والمج ن ةم ك

عليأه لإليجأار؟

أحيأ وإر ر؟ يمكأن؟ هأا يمكأن إعاللأال ارن

باله الكيفية أنق أولفق ش ق أم أبيقل أنق ارن أولفق ها ي أبل :أنأا أياأمه لمأن يريأد أن يبلأ ل لأب أبر أر أا
وأ ن للنا

بالدفن فياا ف د أولفاا ه بأرا شأاء أم أبأكل األه األهأبر هأا تعأدي أغ ار أاا ر تعأدي أغ ار أاال فالأل ر

تعدي أغ ار ه تحدي ني هل كمأا لأالبا :شأار رهضأان ر يح مأا غيأر
شخ

أيام شأار رهضأانل يعنأي هأا يمكأن أن يأرو

ائم في ناار رهضان ي أال :وهللا األا عليأه نألر وإر عليأه شأيءل فاأله األهأبر ه حأديا األغأراه فاأي

ه حديا الم ا د.
طالا..……:

وش اب؟

طالا..……:

… ....بلداال ت بل :وهللا ها عند ا عداي ا كن الرياه هوال....
طالا..……:

يعنأأي اجأرال اجأرا شأأرعيةل يعنأأي تريأأد ت أأبل :الريأأاه وهللا كوأأرت فياأا المخالفأأاتل والبفأأبي هأأن كأأا يأأن ل وكأأا
واحد يحما هعه هن أفكاره وعاياته وت اليدهل نااير إلك بلأد

أبير هحفأب ل يعنأي أالأه هأن يأن

واحدال وها تبيروال ور يىلام حا رال ور شيء اش رعق عليه الال ت دد الا أنق؟
طالا..……:
أ ها يخال .
.............

طالا………:

واحأد وعأايتام

نعم؟

طالا..……:

يعني ارب باء هن فضا هللا هع الح هة ون به شرعال الا ياء اإل ن فيهل البنيمة أيضأا هأع الجاأاي يأاءت فياأا

الندأأبصل وهأأع ل أ أيأأر ه أن اب بأأي هأأن فضأأا هللا هأأع الح أ لأأي
وىل

عمله للح ل وكلل البنيمة هع الجااي فال بد هن الخدش.

بم أأدار األيأأر بالنسأأبة لمأأن تمحهأأق ني أأه

السأأائا الل أي أأةل ولأأال :إن ريأأا تأأموج اه أرأا هأأن بلأأده واش أ رعق عليأأه أن ياأأاير هعاأأا إلأأك بلأأد أىأأر ت أأا فيأأه
المنكراتل فااير هعاا الا ر يخلب هن أن يكبن ال نع بالفكرال وأن البلد ارن ال إليه إلأك بلأد ت أا فيأه المعا أي
ونبو لبأا هباشأرا الفعأا هولمأا نأبت أن األيأر واحأد وفضأا هللا وا أعل لكأن إ ا اأاير هعاأا هكراأا أنأا ر أريأد أن

أترك بلد ل أو ها اب بم نعل أو ر فرق بين األا البلأد وبأين غيأره ولأب كوأرت المنكأرات أو للأق ر فأرق هوأا األا
ر ش أنه لايح.

يقول :كيأف يخأرق عأ إ؛أ

أ أي طلحأ ل،أا أ ار الأزواق مأا أ ؛ألي مأع الحأ ي مأا

الهيأرة مأا أ،أا

امرأة؟

لما ىطباا أبب علحة لالق :أنق ريا هشرك وأنا هسلم واإل الم يحرم نكاح المشرك للمسلمل فاشأ رعق أن يكأبن

هاراأأا اإل أأالم فةيأأابل يعنأأي لأأب لأأبا فأأي اأألا اله أرف للنأأا :إنأأه أ أألم هأأن أيأأا أن ي أأموجل وهأأا يام أنأأه نطأأق
بالشاايتين فاب هسلم حكمال وها عدا ل فاهلل -يا وعال -ي أبرهل لكأن عأاش بعأد لأ فحسأن إ أالهه وىأ م لأه
بالخاتمأة الحسأنك ان اأك اإلشأأكال؛ ألن اإلنسأان لأد يأأدىا فأي عمأا وني أه كمأأا لأالبا فأي علأ

لبير هللا فةبك أن يكبن إر هللل فالا إ ا هكن هن العيش وان لبق ني ه وحسن حاله وا
الدالأ الا علك حس

طالا..……:

العلأم :لعلبنأا العلأأم

ر اإليمان في للبه والعمأا

ها يخ م له.

هن اب؟

طالا..……:

أيه لكن لما ا لةر الح ؟ لما ا لةر الح ؟ ألنه لد يكبن ياات أىأرو أكوأر وأنفأع لأه فأي تجارتأهل إةأاره للحأ هأع
ها يةتي به هن أركانه وشرائطه ووايباته الا ر ش أن له شةنه عند هللا -يا وعال.-
طالا..……:

ويش فيه؟

طالا..……:
الا حاج بالفعال اإلشكال فيمن يلا

ليب بأي ويأه هللا بال جأارال ويهاأر للنأا

يح الا له حجه كاهال لكن يب ك أنه لي

أنأه يريأد الحأ ل أهأا الأل يأري أن

كموا هن ح ر يريد إر الح ل ر يناأمه إلأك هكأة إلأك تلأ المبالأ

إر الح أ ل يعنأأي هولمأأا للنأأا فأأيمن يطأأبف وفأأيمن يدأأبمل يطأأبف ولأأد أهأأر بالمشأأي أو ندأأأ بالمشأأيل يندأأحه
األعباء بالمشيل أو يدبم ولد ندحه األعباء بالحميةل

ياهه

حيأل عبافه

حيأل لمأا ا عأدل عأن الحميأة

بمجري اإل راب وترك الطعام عن لدد الدأيام الشأرعي هأن كألا إلأك كألال أو الطأباف بالبيأق أبعا علأك الاي أة
المشروعةل ها عدل عن المباح إلك الا إر ألن ني ه ال رب إلك هللا -يا وعال.-
نكما الا.
شأأيخ اإل أأالم ي أأبل :الأأموج المأأةهبر بأأه ر ي أ م إر بأأاألهرينل يعنأأي هأأا ي أأبل -وهللا شأأاب :-أنأأا الحمأأد هلل ع أأدت
وان ايق أبي أعلقل اه ولق(( :يا هعشر الشباب هأن ا أ طا هأنكم البأاءا فلي أموج)) اه ولأقل ور ي أبل لائأا :إنأي
وع ق ف د تمويقل ور علأي بالبأالي أنأا أهأبت لسأق بأةعمبل ن أبل :ر أنأق أعأمبل فأال بأد هأن اي مأا األهأرين
في النكاح المطلببل وتحدأا المخالفأة بةحأداما فأي النكأاح المناأي عنأهل فأإ ا يعلأم أنأه يريأد األكأال أو فأإ ا علأم
أنأأه يريأأد األكأأا فأأال بأأد أن ينبيأأهل بأأا لأأب كل أ العبأأاي أن يعمل أبا عمأأال ببيأأر نيأأة كلف أبا هأأا ر يطي أأبنل لأأب ي أأال
إلنسان :تب ة للدالا لكن بدون نيأةل اأا يسأ طيع أن ي ب أة بأدون نيأة؟ ر يمكأنل ولأب يأيء بأه بعأد الب أبء

إلك الد

وليا له:

ا لكن ببير نيةل يعبنا هن بعأا عبائأ

المب دعأة الألين يدألبن ور ي دأدون الدأالا

الشرعة وإنما ت يةل أو بعا السائ ين تجده غير هسلم واب ين هر الطالب يخريبن هن المدر ة وبجباراا هسأجد

والجب حار ةم يدىا إلك المسجد ليدلي هع النا

طالا..……:

هن أيا ال بري الا هبيبيل نعم؟

ويش نبو؟ نبو ي بريل الم دبي أن هوا اله األهبرل يعنأي هأرا

ألك هعنأا واحأد وإ ا بأه ر يحسأن هأن الدأالا

شيء ف يا له :أنق هسلم؟ ف ال :ر بابا هسلمل يعني كفيله هسألمل هوأا األا..ل النيأة ح أك لأب نأبو النيأة هأا تدأأ

هنهل إر أن أاا العلم ي بلبن :هن
با لب كلأ

لك فاب هسلم حكما.

العبأاي أن يعملأبا عمأال ببيأر نيأة كلفأبا هأا ر يطي أبنل ي أبل :وإنمأا ي دأبر عأدم النيأة إ ا لأم يعلأم هأا

يريدل يعني هوأا ليأا لأه :اركأ ل إلأك أيأن؟ هللا أعلأمل اركأ

بأ ل األا هأا يسأ طيع أن ينأب ل إ ا لأم يعلأم هوأا هأن

نسي الجنابة واغ سا للنهافة أو لل بري أو لمن أراي أن يعلم غيره الب بءل ولم يري أن ي ب ة لنفسه؛ ألنه لأد يعلأم
وي ب ةل ولد يعلم ور ي ب ةل ي ب ة لل عليم يون ال أربل أو هأن يريأد أن يعلأم غيأره الب أبء ولأم يأري أن ي ب أة

لنفسأأهل أو هأأن ر يعلأأم أن غأأدا هأأن رهضأأان فيدأأبأ غيأأر نأأب للدأأبمل أو لأأم يعلأأم أن غأأدا هأأن رهضأأان فيدأأبأ
غير ناو للدبمل وهن عرف الا تبين له أن النية هع العلم في غاية اليسرل هع إناأا عنأد المب ب أين فأي غايأة
العسرل في غاية العسرل وها لكم إر لشجم المخالفأةل هخالفأة الشأر ل يعنأي شأخ

يأةتي فأي الواهنأة

أباحا فأي

الشأ اء و أأالا العشأأاء هضأأك علياأأا ةالةأأة عشأرا أأاعةل ةالةأأة عشأرا أأاعةل وي أأبل :هأأن لأ البلأأق وأنأأا أحأأاول
أ لي العشاء ولم ا طعل يعني في غاية العسرل والدين يسأرل ي أبل شأيخ اإل أالم :وهأن عأرف األا تبأين لأه أن

النية هأع العلأم فأي غايأة اليسأر ر تح أاج إلأك و ب أةل وأ أار وأغأاللل ولاألا لأال بعأا العلمأاء :الب ب أة إنمأا
تدأأدر للعبأأد هأأن ياأأا بالشأأر أو ىبأأا فأأي الع أأال فالب ب أأة إنمأأا تدأأدر للعبأأد هأأن ياأأا بالشأأر أو ىبأأا فأأي
الع ا.
ولد تنا

النا

اا يس ح

هأأن ه أأةىريامل يس أ ح

ال لفظ بالنية؟ ف الق عائفة هن أ حاب أبي حنيفة والشافعي وأحمد :يس ح ل يعنأي

ليكأأبن أبل أ ل ولالأأق عائفأأة هأأن أ أأاح

هال أ وأحمأأد :ر يس أ ح

ل أ ل ب أا ال أ لفظ باأأا

بدعأةل بأا الأ لفظ باأأا بدعأةل فأإن النبأي  -أألك هللا عليأه و ألم -وأ أأحابه وال أابعين لأم ين أا عأأن واحأد هأنام أنأأه

أأالا ور عاأأارا ور

تكلأأم بلفأأظ النيأأة ر فأأي
تحدأأا هأأع العلأأم بالفعأأا

أأيامل لأأالبا :ألناأأا تحدأأا هأأع العلأأم بالفعأأا

أأرورال فأأال كلم باأأا نأأب اأأب

أأرورال لأأالبا :ألناأأا

وعبأأث واأأليانل ي أأبل :فأأال كلم باأأا نأأب اأأب

وعبأأث

واليان.

والنيأأة تكأأبن فأأي لل أ

اإلنسأأانل ويع أأد أناأأا ليسأأق فأأي للبأأهل فيريأأد تحدأأيلاا بلسأأانه وتحدأأيا الحا أأا هحأأالل

تحديا الحا ا هحالل وللل يش رعبن في الفعا أن يكبن هعدوهال يش رعبن في الفعا أن يكبن هعدوهال أهأا
المبيبي فال يمكن إيجايهل ىالص ان اكل المبيأبي ر يمكأن إيجأايهل يعنأي لأب ت أبل لبلأدك:

أال لأال:

أليقل

اللام إر إ ا أريد غير الح ي ة ال ي يفاماا المخاع ل كما في حديث المسيء (( :ا فإنأ لأم تدأا)) ي أبل لأه:
أأا ولأأد

أألكل يبيأأد هبيأأبي ر الح ي أأة تخ لأ ل

برتاا في الهاار

أأا

أأالا شأأرعية هجمئأأة هسأ طة للطلأ ل أهأأا الدأأالا ال أأي

الا واي في الح ي ة ليسق بدالا اله ر تدىا في الا الكالم.

ي بل :والنية تكبن في لل

اإلنسان ويع د أناا ليسق في للبه فيريد تحديلاا بلسانهل وتحدأيا الحا أا هحأالل

فلأألل ي أأع كويأأر هأأن النأأا

واتفأأق العلمأأاء علأأك أنأأه ر يسأأبل الجاأأر بالنيأأة ر إلهأأام ور

فأأي أن أبا هأأن الب أبا

تكريراال وإنما الن ام بينام في ال كلم باا ار اا يكره أو يس ح ؟

لمةهبم ور لمنفريل ور يس ح

وي بل ابن ال يم -رحمه هللا تعالك -فأي اي المعأاي :فدأا :فأي اديأة  -ألك هللا عليأه و ألم -فأي الدأالا ي أبل:

كأان  -أألك هللا عليأأه و أألم -إ ا لأأام إلأأك الدأأالا لأأال :هللا أكبأأرل ولأأم ي أأا شأأي ا لبلاأأال ور تلفأأظ بالنيأأة الب أأةل ور
لال :أ لي هلل

الا كلال هسأ با ال بلأةل أربأع ركعأاتل إهأام أو هأةهبمل ور لأال :أياء ور لضأاء ور لأال :فأره

البلقل واله عشر بد لم ين ا أحد لط بإ ناي

حيأ ور

عي

ور هسند ور هر ا لفظ واحدا هناأا الب أةل بأا

ور عأأن أحأأد هأأن أ أأحابه ور ا حسأأنه أحأأد هأأن ال أأابعين ور األئمأأة األربعأأةل وإنمأأا غأأر بعأأا الم أأةىرين لأأبل
الشأأافعي -ر أأي هللا عنأأه -فأأي الدأأالا :إناأأا ليسأأق كالدأأيام ور يأأدىا فياأأا أحأأد إر بأألكر فهأأن أن الألكر تلفأأظ
المدأألي بالنيأأةل وإنمأأا أراي الشأأافعي -رحمأأه هللا تعأأالك -بالأألكر تكبيأرا اإلحأرام لأأي

أهأ أ ار ل أأم يفعل أأه النب أأي  -أألك هللا علي أأه و أألم -ف أأي

إرل وكيأ

يس أ ح

الشأأافعي

أأالا واح أأدا؟ ور أح أأد ه أأن ىلفائ أأه وأ أأحابه؟ وا أألا ا أأديام

و يرتامل فإن أويدنا أحد حرفا واحدا عنام في ل لبلناه ولأابلنام بال سأليم وال بأبلل ور اأد أكمأا هأن اأديامل
ور نة إر ها تل به عن

اح

الشر  -لك هللا عليه و لم.-

انا في كالم ابن ال يم -رحمه هللا -الأل

كأره عأن الشأافعي لأال :إناأا ليسأق كالدأيامل وفأي كأالم شأيخ اإل أالم

-رحمه هللا :-إنما فأرق بأين الدأالا واإلحأرامل فأرق انأا فأي كأالم ابأن ال أيم إناأا ليسأق كالدأيامل يعنأي فأرق بأين

الدالا والديام ألن الدالا في أولاا نطقل وفرق بين الدالا واإلحرام ألن الدالا في أولاأا نطأقل يعنأي كأالم
شأأيخ اإل أأالم فأأي الم ارنأأة بأأين الدأأالا واإلحأرام وفأأي كأأالم ابأأن ال أأيم بأين الدأأالا والدأأيامل والم فأأق عليأه بينامأأا
الدأأالال والمخ لأ

فيأأه بينامأأا الدأأيام أو اإلحأرام وكأألل

أأائر العبأأاياتل الم دأأبي الأأل يخ لأ

عناأأا الدأأالال

وها عأداه هأن بأاب ال مويأال الدأالا فأي أولاأا نطأقل لكأن هأا المأراي بأالنطق انأا؟ اأا اأب الجاأر بالنيأة أو تكبيأرا

اإلحرام؟ نعم؟

طالا........:

ر ال لفظ بما يريد أن ياا بهل لبي عمرال لبي ح ل الا هوا تكبيرا اإلحرامل لكن :لاللام إني نبيق أن أحأ فأإن
حبسأأني حأأاب ..ل ي بلاأأا كويأأر هأأن النأأا ل اللاأأم إنأأي نبيأأق أن أيىأأا فأأي النس أ ل فأأإن حبسأأني حأأاب ..ل اأأله
يكرراأأا كويأأر هأأن النأأا ل اأأله ر تنفأأعل اأأله بدعأأةل السأأيبعي فأأي األشأأباه والنهأأائر وهأأن هباحأأث ال اعأأدا األولأأك:
فأأي هحأأا النيأأةل هحلاأأا ال ل أ

األهأأبر بم ا أأداال ي أأبل :المبحأأث الخأأاه

فأأي كأأا هب أأع؛ ألن ح ي اأأا ال دأأد

هطل ال وليا :الم ارن للفعال و ل عبارا عن فعا ال ل ل ي بل البيضاو  :النية عبارا عن انبعاث ال لأ

يراه هباف ا هن يل

نفع أو يفع

نحأب هأا

أر حأار أو هأ رل والشأر ىددأه بأاإلرايا الم بيأة نحأب الفعأا رب بأاء ر أاء

هللا تعالكل واه وال حكمأهل والحا أا أن انأا أ ألين :األول :أنأه ر يكفأي الأ لفظ باللسأان يون ال لأ ل األول :أنأه

ر يكفي ال لفظ باللسان يونه يعني يون ال ل ل والواني :أنه ر يش ر هع ال ل

أها األول فمن فروعه لب اى ل

اللسان وال ل

الب أأبء وأهأأا عكسأأه فأأالل ي أأبل :لأأب اى لأ
ال بأأري

أأأ الب أأبء وعكسأأه فأأالل عي أ

ال لفظ.

فالعبرا بما في ال ل ل فلأب نأبو ب لبأه الب أبء وبلسأانه ال بأري

اللسأأان وال لأ

فأأالعبرا بمأأا فأأي ال لأ

أأ

فلأأب نأأبو ب لبأأه الب أأبء وبلسأأانه

أراي أن ي أأبل ألهرتأأه أنأأق ع أالق أراي الطأأالق ف أأال :أنأأق عأأاارل نعأأم؟

العبرا بإيش؟ تطلق وإر ها تطلق؟ ارن ني ه الطالق.
طالا........:

بة شيء....؟
طالا........:

اب يس ا عنأد الم ا أاال اأب يسأ ا عنأد الم ا أاا ويأدين بمأا فأي للبأهل والعكأ

لأب أراي أن ي أبل :أنأق عأاار

ألن عاأده باأأا وعلياأأا العأأايال ف أال :أنأأق عأأالق تطلأأق وإر هأأا تطلأأق؟ العبأرا بمأأا فأأي ال لأ ل وكأألا لأأب نأأبو ب لبأأه
الهار وبلسانه العدر أو ب لبه الح وبلسانه العمرا أو عكسأه
لفظ اليمين بأال لدأد فأال تنع أد ور ت علأق بأه كفأارال أو لدأد الحلأ

الحل

أأ لأه هأا فأي ال لأ ل وهناأا إن أبق لسأانه إلأك
علأك شأيء فسأبق لسأانه إلأك غيأرهل األا فأي

باهلل فلب يرو ل في اإليالء وفي الطالق أو في الع اق لم ي علق بأه شأيء باعنأا ويأدينل يعنأي إ ا لأال:

نبيق كلا فيدينل الا أهر بينأه وبأين ربأهل نعأم ور ي بأا فأي الهأاار ل علأق حأق البيأر بأهل لأب أراي أن ي أبل :أنأق
عاار ف ال :أنق عالقل فخا م ه ي ع الطالق....ل يحكم بما تلفظ بهل وهللا أعلم.
و لك هللا و لم وبارك علك عبده ور بلهل نبينا هحمد وعلك لله وأ حابه أيمعين.

