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 2 (007)ص -تفسري القرطيب

 
  .سالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 .نعم
الرحمن الرحيم، الحمد هلل رب العالمين، وصلى  هللا وللىم ىىل  نايملا  حملد وىىل   لل    بسم هللا

 وصحب . 
اَل : " :-رحملل  هللا اعللال -قللاا اا للاق الير الل  ُ  َاعللَ ُ  َونلل ا  َقْولللُ اَه  َر لل  وَب َاْذ نللَ َدَنا َوَللِ ْر َىاللْ }َواْذكللُ

ْيَطاُن باُمْصٍب َوَىَذاٍب اْرُكْض بارا  ماَ  الش  ْمَىُ ْم ْجىاكَ َ س  ُ  َو لا ُ  َوْهىلَ ا للَ َراٌب َوَوَهْاملَ اراٌه َوَلَ  َهَذا ُ ْغَتَسٌل بلَ
} ْكَر  ِلاُولا  اِْلَْلَبابا م ا َوذا  . َ َعُ ْم َرْحَمًة  ا

ى مَ -َوْ ٌر لاىم اا  ا  }َواْذُكْر َىْاَدَنا َوَِوَب{َقْوُلُ  َاَعاَل :   ُ َىَىْي ا َوللَ ْقتلا  -َصى   َّللا  ْارا  َداءا بااِلا ْم ِلا  الصل  با لا
. َوَوَِوَب َبَداٌ   ."َىَى  اْلَمَكاراها

 .{}اْذُكْر َعْبَدَنا َأيُّوبَ ، {َعْبَدَنا}بدل من 
ما َ }"  َذاٍب{ َاْذ َناَه  َر  ُ  َون ا  َ س  ْيَطاُن باُمْصٍب َوىلَ َ  ا  الش  را اْلَ ملْ سلْ َر "َانل ا " باَِ ُن ُىملَ يسلَ  بلْ ِا َرَو  َوقلَ

 ."{باُمْصٍب }ْلُير اُء َىَى  َوْن َقَرُءوا . َقاَا اْلَفر اُء: َوَوْجَمَعتا اااَ َوْي: قَ 
، يعنا  كرار امزمايك يكاود اعاد امفاول، ايقامر امفاول زة رار  مايك إد، {َأناِّ }قااالال     {ِإْذ َناَدى َربَّهُ }

 .وامجمزور على زةحزا
َذا  {باُمْصٍب }َقَرُءوا ْلُير اُء َىَى  َوْن َقاَا اْلَفر اُء: َوَوْجَمَعتا ا" اُ : َوهلَ َاَا الم حل  . قلَ ِا يل باَضم ا الِمونا َوالت ْخفا

ُروا  ؛َوَ ْعَدُه ُ َماَقَضٌة َوَغَىٌط َوْيًضا  ،َغَىطٌ  ْم َذكلَ َدُه َون  لُ َذا، َوَحكلَ  َبعلْ ر اُء َىىلَ  هلَ تا اْليلُ اَا: َوْجَمعلَ َن ُ  قلَ ِلا
، ََِغىاَط َىَى  َوبا  َجْعَفرٍ  َىْن ََ ايَد ْبنا اْلَيْعَياعا َون  ُ  اها  ."َقَرَو: "باَمَصٍب" باَفْتحا الِمونا َوالص 

يعن  أوال  نفل اإلجماا،، مام نفقاه بامكر م،اام ، مام أ نال زا  نفلاه   ،غلط، غلط على أب  جعفر
 .عن امم،ام 

ََِغىاَط َىَى  َوبا "  ، اها ْعَفٍر، َوإان َما َقَرَو َوُبو َجْعَفٍر: "باُمُصٍب" باَضم ا جَ   َون ُ  َقَرَو: "باَمَصٍب" باَفْتحا الِمونا َوالص 
َراَء ُ  ٍب" َِيلا ا "باَمصلَ . ََِأ ل  ، َكَذا َحَكاُه َوُبو ُىَاْيٍد َوَغْيُرُه، َوُهَو َ ْروايٌّ َىنا اْلَحَسنا اها ٍم الِمونا َوالص   َىاصلا

ْد ُروا  . َوقلَ َر ا  ا وَب اْلَحضلْ ، َوَيْعيلُ ْتحا   ْت يلَ اْلَجْحَدراي ا ٍب" بافلَ َ  "باَمصلْ ْد ُحكلا ، َوقلَ نا نا اْلَحسلَ َراَءُ  ىلَ ها اْليلا ذا هلَ
بٌ  ، َُِمصللْ با واي ايَن باَمْعمللَ  الم صللَ را الم حللْ َد َوْكمللَ مللْ ُ  ىا َذا ُكىللِ ٍر. َوهللَ ْن َوبللا  َجْعفللَ اها ىللَ ُِونا الصلل  ونا َولللُ  المللِ

 ."َوَنَصٌب َكُحْ ٍن َوَحَ نٍ 
 يعن  معنا ما واحد، نعم.
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ٍب وَ " ٌب باَمْعمللَ  ُنصللُ وَن ُنصللْ وَُ َوْن َيكللُ ٍن. َوَيجللُ ُوْ ٍن َوَو للَ ٍب كللَ َك َنصللَ ٌب َجمللْ وَن ُنصللْ وَُ َوْن َيكللُ ْد َيجللُ قللَ
ا  م ُة، ََِأ لل  ُ  الضلل  مللْ َِْت  ا ذا {حللُ با َح َىىللَ  الِمصللُ ا ُذبللا َدَ   }َو للَ و ُىَايللْ اَا َوبللُ اٍب. َوقللَ ُك ناصللَ ُ  َجمللْ َِيايللَل: َانلل 

ُرُه: المِ  ْد قايللَل ِللا  َ ْعمللَ : َوَغيللْ اُء. َوقللَ يللَ ِْ ُب َوااْا ُب الت عللَ َاَوُء. َوالم صللَ ِر َوالللْ ُب الشلل  ماَ  صللُ }َونلل ا  َ سلل 
ْيَطاُن باُمْصٍب َوَىَذاٍب{ اُ   الش  ُ َوْىَىُم. َذَكَرُه الم ح  ْىَحُيُ   اْن َوْلَوَلتا ا َِل َغْيَر. َوَّللا   ."َوْي: َ ا ََ

وما حصل مه وإد كاد حاصاال ، م ان مال اماايناد ال ملمار ، ماا   ،ضهر يعن  ال ما ذكر من م
 وإنما مل امايناد يفةصر على اموسوسة، يعن  كغيره. ،حصل مه من ابةالء

  الب:.....
 . ءج يسكالمنا  ما،  ءج يس
ِا  َبَدنا ا، َواْلَعَذاَب  َ "  اُ . َوقايَل: َان  الِمْصَب َ ا َوَصاَبُ   ٌد. وَ  اَذَكَرُه الم ح  اَبُ  ِلا  َ اللا ا، َوهايل ا ُبعلْ صلَ

ِا  َقْواا اْلوَ  ا  يًّا  اَن اْلَاَمماي ةا َوُكْمَيُتُ  َوُبو َىْادا َّللا  ُروَن: َان  َوَِوَب َكاَن ُرو ا ، اْصَطَفاُه َوَقاَا اْلُمَفس ا اقاداي ا
ْرَو ا  َن المل  ًة  لا يملَ ًة َىيا اُه ُجْمىلَ ُ باالِمُاو  ا، َو الَ ا، ِلا   َّللا  ما َّللا  َْنعلُ اكاًرا ِلا اَن َلَ . َوكلَ َوااا َواِْلَْوَِلها َواعا اِْلَ لْ   َونلْ

َباها َّللا ا  ًيا لاعا  ."ُ َوالا
 .م ن أكثر اممفررين على أنه من بن  إسرااليل

ٌِ  انَ "  ْبىايَس َ ْوقا يًما. َوَلْم َُْؤ اْن با ا َاِل  َ َوَ ُة َنَفٍر. َوَكاَن ااا َن َماءا الس   َبرًّا َرحا ْوٍق  لا اباَعةا ِلا  َلَ  الس 
داي وَ  ُ َلُ  َوْو قايَل َلُ  َىْمُ : َوَقَدْرَت  اْن َىالْ َِ با ا َاْبىايٌس َىَى  َىاَهاا ا، ََِياَا َّللا  ََِوَق وَب َىىلَ  اِْلَي اقا،  َلِ

ْ ٍء، َوَقدا اْبتَ  ََ ْمُ  َىَى   ُر  ا َِ َوْقدا ْ ٍء؟ ََِياَا: َيا َرب ا َوَكْي  ."بااْلَمااا َواْلَعاهاَيةا َتُ  َىيْ ََ
يعناا  قومااهل إلبلاايل موقاا  ماان امرااماء امرااااعة، وم،ا  ااة اماارب مااه، كاال  ااما  ااما كااالم اا اال، 

اا ل؛ ألنه  رد منزا معين ا ملعون ا، أ رج منزا، ز يف يكود مه موقا  مان امراماء امراااعةن يادنو 
 .ايه من امرب ويكلمه، ام الم كله ميل اصحيح

ا َرب ا  ََِياَا:    " اْلَاَوءا يلَ ُ  بلا وا اْبَتَىْيتلَ ىلَ ةا، َِ ااا َواْلَعاهايلَ ُ  بااْلملَ دا اْبَتَىْيتلَ ْ ٍء، َوقلَ ُ  َىىلَ  َلَ ملْ ُر  ا دا َِ َوقلْ َوَكيلْ
ُ: قلَ  اَا َّللا  َك. قلَ ْن َ اَىتلا َرَ  ىلَ ْمُ  َ ا َوْىَطْيَتُ  َلَحاَا َىْن َحاللا ا، َوَلخلَ ى ْطتُ َواْلَفْيرا َوَنَ ْىَت  ا َك َىىلَ  ْد للَ

 ."ىا ا َوَ الا ا َوهْ 
كااد اامماال وامعااياة، أو كااد قليال  مان يثباع معاه، ساواء  باةالءاال بةالء، كال  رز اال  كال  رز 

وامففاااار مااان ال يصااابر علاااى امماااال وامعااياااة، ومااااما  اااااممر  وامففااار، وقاااد  يصااابر علاااى اممااار  
ا، إذا كااد يكاود ييااه كأ -جالِّ وعاال-منلوب من اممرلم أد ينلا  مان هللا ام ا  هييااد فازا  كفازا 

الَّ ِإدَّ  مااام يحصااال ماااه اباااةالء، ال اغناااى وال اففااار؛ ألد اإلنرااااد قاااد يبةلاااى ااااامغنى وين ياااه  اااما، }كاااَ
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َةْغَنى{اامعل    اإِلنَراَد َمَيْنَغى وقاد يبةلاى ااامففر زاال يصابر أماام  اما امففار وامحاجاة [ 7ل6َأْد َرآهُ اساْ
ا،إذا كاااد ام مااا واممار  ايفةااةن، ا،ااال  احيا  ال يحةاااج ألحااد، ومااي ذمااه ماايل عنااده  عاايك كفازاا 

 .يةرزي على  لفهو مال  ين يه، ما يرى نفره 
  الب:.......

ا،  شااه  ال -علياه امصاالك وامراالم-مراكين ا، وحاماه   حيناأ ماملزاا وقااللكااد قاوأ أ ال محماد كفازا 
رااه، م اااه ماان مجلاممااال ماام يفااأنااه اعيااد كاال ام عااد عاان حااال األغنياااء؛ ألنااه إذا جاااءه شاا ء ماان 

، وقد يحةاج، قد يمر اه اعض األيام -عليه امصالك وامرالم-يوزعه، يفرقه، ايعيك على ام فا   
 .ودرعه مر ود عند يزودٍي ااعير -عليه امصالك وامرالم-ميل عنده ما يوقد عليه، وماأ 

فةقااى ريفزا علااى ميعنيزااا ماان يحاا ، ويعيناه علااى تصاا -جالِّ وعااال-اماادنيا، هللا  علاى كاال حااال 
ا،   امار،، ويعنيزا من ال يح ، ويجعله ية، ط زيزا، وجااء اموعياد امااديد علاى ذماه، وامففار أيقا 

قد ُيبةلى اه اعض امناس، ويصبر ويحةرا  ويناال األجار امع ايم وامثاواب مان هللا، وقاد يفةاةن زاال 
ا ماه، فار مايل  يار  يرةحرر ويةلوم، وقد يعةر  على امفقااء، زمان  امه امحيثياة يكاود امف  ،يصبر

أد امغنى اامنر ة مألول ميل  ير ا مه، وعلى  اما يكاود ام فاا   او اموساط؛ ألد امحاجاة إماى   كما
امنااس شاديدك، ذل، امحاجااة إماى امناااس ذل، وماي ذمااه  ا  أحران ماان امغناى اممنغاا ، أسازل ماان 

 .امغناء اممنغ ، وهللا اممرةعاد
ا ََِجَمَك ىَ " ََِأْىَىمَ َفارايَت اْلجا َِاْنَحط  َىُدِو َّللا  ُك ن ا  اٌر ُوْهىلا اًرا هايل ا نلَ وُن َاْىصلَ ْمُ ْم: َوكلُ ٌل  لا ُ ْم، َوَقاَا َقائلا

َو َوىْ  ا هلُ ِا  ُصوَر ا َقي اما َ الا ا ََِأْىَىَمُ  باَما َجَر ، ََِياَا: اْلَحْمُد ّلِلا  ََِكاَن. ََِجاَء َوَِوَب  َو َ اَلُ ،  اُه َوهلُ طلَ
م  باَأْهىا ا َووَ اَء َقْصَرُه  َ َمَعُ . ُ م  جَ  ،  لُ ها دا اُه َىىلَ  َوْهىلا ا َوَوللَ ي ا َحتل   َوْليلَ َِاْحَتَمَل اْلَيْصَر  اْن َنَواحا  ، ها َلدا

َماءا  َد َاْبىايُس َاَل  الس  َأْلَي  الِتَراَب َىَى  َرْولا ا، َوَصعا  ."َجاَء َاَلْي ا َوَوْىَىَمُ  َِ
م ناه مام يصابر علاى األ ال واموماد،  ،نرا ة ملماالصابر، صابر اام يعن  ما ،أمفى امةراب على رأسه

 .مدحه اامصبر -جلِّ وعال -و ما ام الم ميل اصحيح؛ ألد هللا
ََِسَبَيْتُ  َاْوَ ُة َوَِوَب. َقاَا: َيا َرب ا َلى اْطما  َىَى  َبَدنا ا. َقاَا: َقْد "  ، َماءا َد َاْبىايُس َاَل  الس  َلى ْطُتَك َوَصعا
ا َىَى  لاَسانا َى  َبَدنا ا َاِل  ىَ  ْم لَ َتَعَل  ا ًة اَلْ ها َنْفخلَ دا ِا  َجسلَ َمَفَخ  َِ ، ها  ، ا َوَقْىبا ا َوَ َصراها دا اَر ِلا  َجسلَ َِصلَ

َك:  َد َذلللا مللْ اَا ىا ُ . َوقللَ اَقَط َلْحمللُ ارا َحتلل   َاسللَ م  بااْلَفخلل  ْت،  للُ يللَ اراها َحتلل   َه ا ا باَأْافللَ ماَ  }َ سلل  َ آلايللُل ََِحك  للَ
ْيَطا َبْطنا ُن{الش  َو ا اللْ ْن َحشلْ ْ ٍء  لا ْ  َاللَ  َلَ ْم َيْخىلُ ُل   ؛. َوللَ َو َيْأكلُ ا، َِ لُ اَء لاىلم َفسا َاِل  با لَ ُ  َِل َبيلَ َنل  ِلا

ما ٍة َوْىيلَ ْ َرَوالا ا ِلا  َهْيألَ َرَِل ِلا وُب اْىتلَ ُ  َوَلِ َىم ا َغَىبلَ مايَن. َِ ََِمَكَث َكَذلاَك َ َوَث لا ةا  َوَيْشَرُب،  ْن َهْيألَ  لا
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َمْعُت،   َبما   َهَق ِا  ا صلَ باكا  لَ احا َمْعُت باصلَ ذاي صلَ ا الل  ، َوَونلَ ُ  اِْلَْرِلا ، َوَقاَا َلَ ا: َوَنا َاللَ اْلَيْدرا َواْلَجَمااا
ِا  ْمداي. َوَىَرَِل َلَ ا  َدً  َلَرَهْهُت َىَىْي ا َوْهَىُ  َوَ اَلُ ، َوُهْم ىا اهاي   َبْطنا اْلوَ َوَلْو َلَجْدتا لا  َلْجَدً  َواحا

وبَ َذلاَك ُكى   ََِأْخَاَرْت َوَلِ ِا  ُصوَراا ا، َوْي: َوْاَ َرُه َلَ ا،  ُروا   ،ُ   ُ. َوَذكلَ اُه َّللا  راَ َ ا َاْن َىاِلَ َم َوْن َيضلْ ََِأْقسلَ
َابا َبَوئللا ا  وايًو ِللا  لللَ ا  للَ َاَوءا اللل   ،َكَو للً َن الللْ َ َا َوُ َراَجَعتللا ا لاَر لل ا ا، َوَاَاِر للا ا  للا َر  بللا ا، َوَون  ذاي نللَ الم فللَ

 ."الم َوَ ةَ 
اِبر ا{يفاااولل  -جااالِّ وعاااال-كياااف تبااارم مااان امااابالء امااامي نااايل ااااه، وهللا  ْدَناُه صاااَ  دحماااُ  كياااف ن}َوجاااَ

شاه  حةرا ، والابةل ، م نه صبر و اُ شه أنه  ءن وهللا اممرةعاد، والكيف يةبرم من امبال  ناامصبر
زحل  أد يقربزا ماالة جلدك،  ،ةق  امةلدي  ما يفت بع أد زوجةه ارت بع ما يفةق  امةلدي ، ار 
جااه أيااوب أد يل اام وامن اار زاا  مصاالحة أيااوب، يعناا  وُ  ،وممااا كاااد مااا ارت بةااه عاان اجةزاااد منزااا

-ضغث ا ايقربزا اه، وهللا اممرةعاد، أما  مه امةفاصيل امة  مام تارد زا  كةااب هللا أو عان امنبا  
 . رااليلإس   لزا مةلفاك عن بنز، -عليه امصالك وامرالم

َتَعاَن بلا ا  َ " ََن  َ ُموا با ا َنَ ْوُه َىْن َذلاَك َواْىَتَرُضوا َىَىْي ا، َوقايَل: اللْ ْم َوَون  الم َفَر الم َوَ َة ال ذا ىلَ وٌق َِ ْيىلُ
َمَمَك َِيايًرا الدِ  َِ ْوً ا الم اَ   َِاْبُتىاَ  باَسَابا َذلاَك. َوقايَل: اْلَتَضاَف ََ ْمُصْرُه  ُتىاَ  باَذلاَك. َوقايَل :  َِابْ ُخواَ ََ

َْجىاَ ا باَتْركا َغْ واها َِاْبُتىا َ  تا ا، ََِداَهَمُ  ِلا ِا  واَِلََ  ."َكاَن َوَِوُب َيْغُ و َ ىاًكا َوَكاَن َلُ  َغَمٌم 
ْدِ ُنوَد{اامفلمل اممدا نااة محرمااة، و اا  امةنااازل عاان شاا ء  ماان امحاا ، ْو تاُاْدِ ُن َزيااُ وا مااَ  ا،ااال ، [9}َودُّ

وترك ما ال يج  زعله، وارت ااب ماا ال يحارم ارت اااه، امماداراك جاااليك   ،ك، وامن ر ز  امعواق  ا ار اممد 
، زلما ُأذد مه «أنه ِبئل أ و امعايرك»ذكر عن األعراب ،   -عليه امصالك وامرالم-ملحاجة، امنب   

ذماه،  تفةقا حاجاة االن راط ال يناس  ذماه زا  ام اا ر، م ان امو ن رط معه ز  ام الم،  اود ل،  
وقاد  ، امه ماداراك، و ا  جاااليك عناد امحاجاة إميزاا ،وال ارت اب مح اور  ،ومم يةنازل عن زعل ملمور

مان امةناازل  وتدرأ مفاسد، بينما اممدا ناة اممفةقاية ماا ء  ،ت ود منلوبة، إذا كانع تحف  مصامح
ْدِ ُن وا ماااَ }َودُّ نزاااا، عااان امواج ااااأ، أو ارت ااااب اعاااض اممح اااوراأ، ززااامه  ااا  امةااا  قاااال هللا ع ْو تاااُ

عان شا ٍء مان ديانزم، و اما ماا يعار   د يعن  تةنازل عن ش ٍء مان ديناه، و ام يةناازمو   ،َزُيْدِ ُنوَد{
كااد باين اممرالمين ماي دعى إمياه، ساواء نادى اه وياُ عر  اامةفارب، و و اممي يُ اامةفارب،  ما ما يُ 

مة، و اما ال يجاوز مفئاأ امقاغير م من اغير م من اميزود وامنصارى، أو كاد من أ ل امرنة مي 
 .احال،  مه    اممدا نة، وهللا اممرةعاد
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َذا قللَ " ىا للَ ُروَنَ ا، َِ َتْيذا اُنوا َيسللْ ْدَو ، َوكللَ وَن: َنْخشللَ  اْلعللَ ُ  َوَيُيولللُ ْوَن اْ َرَواللَ د  َتعللَ اُ  ََ اَن الملل   :ااَ َوقايللَل: كللَ
ْيَطاُن{ ماَ  الش  َ نا َيْعُيوبَ   ُيوَب. َوَكانَ ا باْمُت َيعْ . َواْ َرَوُاُ  َلي  }َ س  ِا  ََ وٍ..  ،َوَِوُب  َة للُ َوَكاَنْت ُوِ ُ  اْبملَ

وَب  نا َيْعيللُ َ  بللْ نا َُولللُ َرائايَم بللْ ُت َاِللْ ُة بامللْ وَب َرْحمللَ ُة َوَللِ ْوجللَ ْت ََ َوقُ -َوقايللَل: َكانللَ ُم السلل  ْي ا َر -َىىللَ . َذكللَ
َمُ  َّللا ُ -اْلَيْوَلْينا الط َاراِي    ."-َرحا

اكةااه، ومم يرد عن  -جلِّ وعال-مما يمكر اامةفصيل مما أجمله هللا  كثير ،من األنراب  يركثز  
،ال  كبير باين امماؤر ين، ام، تجد ام،ال  ام بير بين اممؤر ين، -عليه امصالك وامرالم-امنب   

 -د  ااود وصااامح اعااد موسااىإوتجااد م اامنراا ة مألوقاااأ تةفاااوأ أقااوامزم، حةااى قااال ماان اممااؤر ين 
قااوم و كلزاام من فااود علااى أد قااوم  ااود، ، قااول يعناا  ال حاان مااه ماان امن اار، اممااؤر  -المامراا عليااه

 .-عليه امرالم-صامح، أمم مةفدمة على إبراهيم 
علاى كال حاال،  اما يادل علاى أد اإلنرااد عليااه أد يلةايم اماا مباع، علياه أد يلةايم اماا مباع زاا   

سةرساال وراء األقاااوال، ززاامه األقااوال مااان أ ذا، أمااا إ-عليااه امصااالك وامراااالم-كةاااب هللا وساانة نبياااه 
ى عاان بناا  إساارااليل، وايااه مااا يةقاامن امم،امفااة، وايااه مااا يةقاامن سااوء تنةزاا ، وكثياار  منزااا مةلفاا  

األدب مااي  ااؤالء اممعصااومين، زاالسةرسااال زاا   ااما حةااى وإد كثاار زاا  كةاا  امةفرااير علااى وجااه 
 .ام،صوص، زإد  ما ال ين غ  االسةرسال معه

د اعقازم مماا قيال إري اة وكاما، حةاى غ اذ إذا سمي مثل  ما ام الم، ويفارأ أ  اار  م اعض امناس يةل 
 ةصر، قيل مهل تفرير ابن كثيار ا ةصار، زا  أول ماا ا ةصار تفراير ابان اُ مهل تفرير ابن كثير  

حاااامزوا قااااالل  حاااامزوا األسااااانيد، وامة اااارار،و كثياااار، قااااالل ماااااذا صاااانعوا، قااااالل حاااامزوا اإلساااارااليلياأ، 
 .  ماةنا ملةفريرةاإلسرااليلياأ    امز ننفرأ ماذازاإلسرااليلياأ 

ملفاراءك ويحا  كةا   ا ما ام الم اا ل، وال يمكن أد يصدر عن  ام  علام، وإد كااد امفاالال مح ا  
نلااوم اباان مااو ساامعنا  ااما و  .امةفرااير وغير ااا ماان كةاا  امعلاام، م اان دمياال علااى جزلااه، ال علاام عنااده

 و م،ام  مماا زا  شارعنا، نعام زايزم األعاجيا ، وقاد  اإال افدر م كثير على ما وضعه ز  كةااه
مما جاء  اغري    ا؛ يعن  ترمي كالم  «عن بن  إسرااليل زإد زيزم األعاجي    وامحدِِّ »جاء عن امبيار  

 .عنزم، و ما اممي جعل اعض امناس يةلمذ افراءك مثل  مه األ  ار
 .ه كاالن ا من كادقااللوعلى كل حال إذا ورد ما ي،ام  ديننا زإنه مرزو   مردود، على  

  الب:......
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وصااالع  لاا  اممفاااام  ،يعناا  سااافينة نااوح  ازااع زااا  امبيااع ساا ع ا ،معاارو  اماامي ال ياااد ل امعفاال
 .ن ال عاقل وال مجنود  ما، ال عاقل وال مجنود يفبلهأحد   ما ركعةين، يمكن أد يفبل

ُروَن  اْن َون  " : َ ا َذَكَرُه اْلُمَفس ا َن  َقاَا اْبُن اْلَعَر ا  ا ا  لا ْو لً اباَعةا ََ َماءا السل  ِا  الس  َاْبىايَس َكاَن َلُ  َ َكاٌن 
لٌ  ََِيْوٌا َبا ا ْمَ ا باَىْعَمٍة َوَلَخٍط َاَل  اِْلَْرِلا  ؛اْلَعاقا  َن ُ  ُوْهباَط  ا  ."ِلا

د فناِِّ يُ حماد علياه، وز  غيره من كة ه، مثل  ما امموقا ، ويُ   ،ابن امعرب  مه مواق  كثيرك ز  تفريره
 .امنفاد  و من  قوال امم،امفة ملنفل وامعفل،ه األ م 

  الب:......
 و ما  مرماالة.ل؛ ألنه امغيام   مرماالة و مرة، امرن يحةم

 نابن امعرب   مرماالة و مرة:   الب
و ااو اباان امعرباا  اعااد  مرااماالة امنااين وأربعااين، مالمااة وأربعااين، نعاام، امراان يحةماال،  .ال، امغياماا 

كر امفصا  امةا  حصالع ماه، ذكر اا زا  امعلمااء، و او يام   اكثيار مانوامةفاى     اجر إماى امماار ،
 . كة ه
َماَواتا اْلُعىلَ ، َوَيعْ " ُم السل  را ، َوَيْختلَ اءا اتا اِْلَْناايلَ وُا ِلا  َ َيا لَ ا، َوَيجلُ ل ا الر اضلَ ْرَق  َاَل  َ حلَ ََ َِ َكْي و َِ ىلُ

، هَ  اءا اا اِْلَْناايلَ اَا اباَعةا َاللَ  َ ملَ َماءا السل  َِ الْ َاَل  الس  ُ  َ ْوقلا ةا َيقلا َن اْلَجَ اللَ ٌب  لا َذا َلَخطلْ ؟  َان  هلَ َخىايللا
ْ ءٍ  يٌم. َوَو  ا َقْوُلُ ْم: َان  َّللا َ َاَعاَل  َقاَا َلُ : َهْل َقَدْرَت  اْن َىْاداي َوَِوَب َىَى  َلَ ا ؟َىيا ٌل َقْطعلً  ؛َهَبا لا

ْم َِل ُيَكى اُم اْلُكف    -َى   َوَجل  -ِلاَن  َّللا َ   ََن هلُ ذا َول   اَر الل  ْن الَ ُم  لَ َِ ُيَكىل ا ، ََِكيلْ ونا يَس اْلَمْىعلُ دا َاْبىلا ْن ُجملْ  لا
 َاْضَوَلُ ْم؟  

ْدَر ا، َوَلكا  ٌن ِلا  اْليلُ َذلاَك ُ ْمكلا ، ِلَ ها دا يلٌد ِلا  َوَو  ا َقْوُلُ ْم: َان  َّللا َ َقاَا: َقْد َلى ْطُتَك َىَى  َ اللا ا َوَوللَ ُ  َبعا مل 
ها  ةا.  َهذا  اْلياص 
ٌر َىىلَ  وَ َوَكَذلا  اها ْبَحاَنُ  قلَ اراي للُ ُد، َواْلبلَ َو َوْبعلَ يَن َلى َطُ  َىَىْي ا، َِ لُ ها حا ِا  َجَسدا ْن َك َقْوُلُ ْم: َان ُ  َنَفَخ 

ر  لللَ ُ  ٌب َحتلل   َايللَ ْيَطانا هايلل ا َكسللْ وَن لاىشلل  را َوْن َيكللُ ْن َغيللْ ُ   للا َك ُكىلل  َ  َذلللا ةُ  -َيْخىللُ ا  َلْعمللَ يْ  -َىَىيللْ ا َّللا  ٌن ىللَ
ْم.  ْم َوَوْنُفسا ا ْم َوَوْهىاي ا ِا  َوْ َوالا ا  باالت َمِكنا  اَن اِْلَْنااَياءا 

تا لللا  َجْدتا َونللْ ا َولللَ َر َّللا  كللْ تا ذا ْو َاَركللْ ، َولللَ ُ  اِْلَْرِلا ا َالللَ اَا لاَ ْوَجتللا ا: َونللَ ُ  قللَ ْوُلُ ْم: َانلل  ا قللَ ُ ،  َوَو لل  ْيتللُ َِ َلَعا
 َىُموا.َِاىْ 

ام اااري قااادر علااى أد ي،لاا  ذمااه كلااه، ماان غياار أد يكااود ملااايناد ايااه و معرباا ل قومااه، قااول اباان ا
، حةى تفر مه عاين، امةعبيار ْيئ ا  -جالِّ وعاال-أد ي،لا  ذماه، تعبيار أشاعري، هللا   كر   }ِإَذا َأَراَد شاَ
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ْيئ ا َأدْ ،[ 82َأْد َيُفوَل َمُه ُكْن َاَيُ وُد{ ايالل ْن َايَ  }ِإَذا َأَراَد شاَ ُه كاُ وَل ماَ وُد{َيفاُ كااد مان امابالء ، ساواء  اُ
و لا  أعماامزم، وأزعاامزم،  ، لا  امع ااد  -جالِّ وعاال-أو من امصحة وامعااية، أو من غير ما، هللا 

ت ااود اكلمااة كااان، واماامين يعباارود بزاااما امةعبياار، ززاام زااا   -جاالِّ وعاااال-م اان  اامه مااان أزعااال هللا 
 .امغام  األشاعرك
  الب: ..... 

 .امفر ب اعر، ال ابن امعرب  وال متزيزم 
تا للا " َجْدتا َونلْ ا َوللَ َر َّللا  كلْ تا ذا ْو َاَركلْ ، َوللَ ُ  اِْلَْرِلا ا َاللَ اَا لاَ ْوَجتلا ا: َونلَ ُ  قلَ ْوُلُ ْم: َانل  ُ ،  َوَو  ا قلَ ْيتلُ َِ َلَعا

كُ  َِاْىَىُموا َوإان ُكْم َلَتْعَىُموَن َون ُ  َلْو َىَرَِل ِلاََحدا ْمَدُه َوْن ْم َو ا ا َوَلٌم َوقَ َِاْىَىُموا،  اَا َهَذا اْلَكَوَق َ ا َجاََ ىا
ِا   اَن اْلَاَوءا  ، َوَون ُ  ُيْسَجُد َلُ ، َوَون ُ  ُيَعا ِا  اِْلَْرِلا  ."َيُكوَن َاَلً ا 

ال يجوز مه أد يرجد، زألحد وُأمر اامرجود  ،مزما بلغع اه امقرورك، مو بلغع امقرورك امفصوى 
مه أد ينن  اكلماٍة  ا  مان ام فار وقل اه منمائن  ااإليمااد،  قد يجوز ،اامفعل  أد يكفرال يجوز مه  

 .ا زالم ن أد يفعل زعال  كفري  
مْ " ْوَجُة َلَواهايٍ  َوْو َِْدٍق َبْرَ رايٍ  َ ا َلاَغ َذلاَك ىا ؟  َوَلْو َكاَنْت ََ ْوَجُة َناا ٍ  َِ َوْن َاْسَترايَب ََ َكْي  ."َدَهاَِ

ز ياف بيوجاة  ،ما تفعال  اما امفعال، ماا تفعال  اما امفعالزوجةه  ،وأجزل امناس  ،سيعن  أغبى امنا
 ما ز  غاية ام عد، بال  او إماى  ن-جلِّ وعال-نب  عاشع معه، وسمعع ما جاء اه من عند هللا 

 .االسةحامة أقرب 
ا َِل " َذلاَك  للَ ْرَو ا ِللَ َل ِللا  َواٍه لاْىمللَ َواَا َواِْلَهللْ وايُرُه اِْلَ للْ ا َاصللْ ُر َىَىيللْ ا  َوَو لل  دا َو ِللا  َييللْ اٍا، َوَِل هللُ يُس باحللَ َاْبىللا

ُ  نَ  ا َنْعَىملُ ْحٌر َكملَ ُ  للا ْرَوُ  َونل  َر َلَعىاَمتا اْلملَ ْمسا ا. َوَلْو ُاُصو ا ْحرا َهُيَياُا َان ُ   اْن جا َ  َ راي ا الس ا ُن، َوهلا حلْ
َِةا باَذلاكَ  ِا  اْلَمْعرا  ."َِْوَقَما 

ا ملعااا وُأيااد بااممه، ززاا  معجاايك، وإد  ،ياادعى امنبااوك دك إد كاااد علااى يااد نباا ألد كاال مااا يكااود  ارقاا 
كاد على يد رجل  صامح عر  عمله على ام ةاب وامرنة زوجد موازف ا مه كاد من ام راماأ، وماا 
ا يكااود  عاادا ذمااه ززااو سااحر، ومااا ياالت  اااه اعااض األشاارار ممااا يدعونااه ماان  فااٍة واحةاارا ، أحياناا 

اأ وال ماان ام راماااأ، وال ماماا  إال ألنااه ماايل ماان اممعجااي  ؛رااحر،  ااما كلااه ضااروب ماان امااحةرازاا  
 .م،ار  امايناد، وهللا اممرةعاد

 يك، انتشرت ِ  الجواِلت  يا ك ىن السحر ، ِ ل يجوَ  شاهدا ا؟: وحسن هللا َل الب
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و امه أول مارك يرا اا؛ ألد امن ارك  ،على حر  ام اع  عليه وما يصدر عنه، إد صدر عنه إن ار
زما حكمه حكم زومم ين ر ا  ،وتلمذ بزا ،محرم من غير قصد معفو  عنزا، م ن إذا ت ررأ األومى مل

..... 
اَا اْلَياضلا : َوا  " . قلَ وايراها ا ا َوَاصلْ ْيَن المل  َملا ا َوَجْريلا ا بلَ ْحرا َوَحدا َ اٌن َقِط  اَن الس ا ذاي َِإان ُ  َلْم َيْخُل ََ لل 

ْكرا َهَذا َقْوُلُ  َاَعاَل : َجر َوُهْم َىَى  َذلاَك َوَاَذر ُىو  ما ا با ا َاَل  ذا ْيَطاُن باُمْصٍب }َاْذ َناَه  َر  ُ  َون ا  َ س  َ  الش 
ها   ،َوَىَذاٍب{ ذا يرا ِلا  هلَ َن الت ْفسلا َاَ   لا ْم َ ا للَ ُِوا َاَلْي ا  اْن َرْوَا ا ْيَطانا َوَضا ا َ س  الش  َِ ََ َىم ا َرَوْوُه َقْد  َِ

. وَ  َوااا ِرَها. ِللا اِْلَقللْ ا َوَللَ ا َخْيُرهللَ اُا ُكِى للَ عللَ وا َواِْلَِْ ا َََىمللُ ُر َكمللَ ْيَس اِْلَ للْ ا  لللَ ا، َ اَىتا للَ ا َوُكْفراهللَ َايَمانا للَ
ر   ن  الشلل  ا، َوَلكللا ْ ٍء َغْيراهللَ ُ  ِللا  َخْىيللا ا، َوَِل ِللا  َخىللْ ا َللَ رايَك لللَ ُ َِل َللَ َو َّللا  ا هللُ َياناَ ا، َخالاُي للَ صللْ َِل َوىا

ا بلا ا َُْمَسُب   َبملَ ا َوه  ا، َوَهبلً ُ  َخْىيلً ملْ وًها  ا اَن َ ْوجلُ ًرا، َوإاْن كلَ كلْ را َاَلْي ا ذا كلْ ْن ذا اَن  لا اُه. َوكلَ يلًدا َىى َمملَ ، َوَاْحما
ُ َىَىْي ا َوَلى مَ -ُ َحم ٍد  َدْيكَ »لاَر  ا ا با ا َقْوٌا  اْن ُجْمَىتا ا:  -َصى   َّللا  ِا  ََ ِر َليْ  ،َواْلَخْيُر  ، «َس َاَلْيكَ َوالش 

 ."َىَى  َهَذا اْلَمْعَم 
نْ  ر  ُأِرياااَد ِاماااَ ْدِري َأشاااَ ا ال ناااَ ا{اامجنل }َوَأناااَّ د  ْم َرشاااَ ْم َربُّزاااُ ر  }، [10زاااِ  اأَلْرِ  َأْم َأَراَد ِبزاااِ يبناااى اياااه  {َأشاااَ

 .صراحة   -جلِّ وعال-، وام،ير يقا  إمى هللا -جلِّ وعال -مي هللا اامفعل ملمجزول، أدا  
ْمُ  " يَم: َقْوُا َا َو ا {ْبَراها  ."}َوإاَذا َ راْضُت َُِ َو َيْشفاينا

، إد قالل "إذا أمرضن  هللا ززاو ياافين"  او امامي أمرضاه، {َمِرْضعُ }زلضا  اممر  إمى نفره،  
جااالِّ  -ه عااان إضاااازة اماااار إماااى هللا وامةنااايُّ  ،م ااان، مااان اااااب األدب امةلنااا  زااا  األسااالوب وامع اااارك

 .-جلِّ وعال-مما كاد منلوب ا محبوب ا، أضازه إمى هللا افاء ، وام{َمِرْضعُ }، قالل -وعال
ْيَطاُن{يما:  َوَقاَا اْلَفَت  لاْىَكىا " ْرُه، }َوَ ا َوْنَسانايُ  َاِل  الش  ْمصلُ ْم ََ ىلَ . َوَو  ا َقْوُلُ ْم: َان ُ  اْلَتَعاَن با ا َ ْيُىوٌق َِ

ةا َهَذا اْلَيْواا  ح  ُيَوُق و َوْن َيُكونَ َوَِل َيْخىُ   ؟ََِمْن َلَما باصا ُ  ِلَ ََحٍد َاْركلُ ِل ِلا ، ََِو َيحا ًرا َىَى  َنْصراها َىىلَ   َقاها
ِا  َذلاكَ  ْ َء َىَىْي ا  ََ  ."َون ُ  َىَص  َوُهَو ُ َم  ٌه َىْن َذلاَك. َوْو َكاَن َىاجا ًا ََِو 

اا»يعناا  جاااء األماار بنصاار امم لااوم،  ا أو م لوماا   جاا ، م اان مااي؛ زنصااره وا«نصاار أ امااه ًامماا 
ا إال وسازاومي امعلم بزما ام لم، وإذا ت،لفاع امفادرك   ،امفدرك لا  امعلام، ،عزا، وإذا تال يكلا  هللا نفرا 

 ت،ل  امعلم اممي مم يبلغ األمر، كيف ينلي عليه زيريد رزعهن 
، َاْن َكاَن َىىاَم با ا َِ ُ " َو َوَكَذلاَك َقْوُلُ ْم: َان ُ  َ َمَك َِيايًرا  اَن الِدُخواا ٌل َىَىْي ا، َوإاْن َلْم َيْعَىْم بلا ا ِلَ َو َبا ا

ْ َء َىَىْي ا هايل ا  ْل: َوَو ل    ،ََ ْن قلُ َن، َوَلكلا ْل َهاهلَ َو َايلُ ِاَر، ِلَ ا َك اْلكلَ َن َىىلَ  َغَمملا ا اْلَمىلا ُ  َهاهلَ ْوُلُ ْم: َانل  ا قلَ
 ."َهاَر  
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 .زر   بين اممدا نة واممدارك على ما ذكرنا سااف ا
ُك ا" ِْ ِارا َوَه  .  "َيْحُسُن اْلَكَوقُ َوالي الاما َىنا الم ْفسا َووا اْلَمااا بااْلَمااا َجائاٌ ، َنَعْم وَ ْلَكا

ا مااه، وأمااا  ادرء   ؛يعناا  تلناا  معااه زاا  ام،ناااب، وقااد ُيةنااازل مااه عاان شاا ٍء ماان اممااال ماااره ودزعاا 
 . اممدا نة اممفةقية امةنازل عن ش ٍء من حفو  هللا، زال

ُ َىْم ُ -اْلَياضا  َوُبو َبْكرٍ   اْلَعَر ا  ا َقاَا اْبُن  " َ  َّللا  ح  ىَ -َرضا ا : َوَلْم َيصا ا َوْخَاَرنلَ راها َاِل   لَ ِا  َو لْ ْن َوَِوَب 
، اِْلُولللَ  ْينا تللَ َتابللا ا ِللا   ََ ُ  ِللا  كا ُ َىمللْ اَل :  :َّللا  ُ  َاعللَ {َقْولللُ ر  ماَ  الضللِ ُ  َونلل ا  َ سلل  اَه  َر لل  وَب َاْذ نللَ  }َوَوَللِ

ِا : ]ص[   ْيَطاُن باُمْصٍب َوَىَذاٍب{َوالم اناَيُة  ماَ  الش  ِ  . وَ }َون ا  َ س  ى مَ -َو  ا الم الا ُ َىَىيلْ ا َوللَ ى   َّللا   -صلَ
ٍد َاِل  َقْوُلُ :  ح  َىْمُ  َون ُ  َذَكَرُه باَحْرٍف َواحا َىْم َيصا ُل َاْذ َخر  َىَىْي ا را »َِ ْجٌل  اْن َجَراٍه  اْن َبْيَما َوَِوُب َيْغَتسا

ح  َىْمُ  هاي ا «َذَهٍب  َُث. َوإاْذ َلْم َيصا  ."ُقْر ٌن َوَِل ُلم ةٌ : اْلَحدا
 .م على ذمه، زفالل املزم ال غن  ب  عن بركةهي م يجمي بثوبه، ومِ أو  مجراد تجه إمى ااز
ح  َىْمُ  هاي ا ُقْر ٌن َوَِل ُلم ٌة َاِل  َ ا َذَكرْ " ُرُه، َوإاْذ َلْم َيصا وَب َخالَ َك َاللَ  َوَلِ ا ا ُل السل  ذاي َُوصلا نا الل  َناُه، َِملَ

ْن ىللَ َوْق ىَ  َأْىراِْل ىللَ ، ِللَ اتا اءا َىىللَ  اْلَاتللَ َد اْلُعَىمللَ مللْ ٌة ىا َرائايىاي اُت َ ْرُِوضللَ لللْ َعُ ؟ َوااْا ما اٍن لللَ   َوي ا لاسللَ
َ ا ُوُذَنْيَك، َِإان   ْم َىْن َلَماىا َؤاَهَك َاِل  ُلُطوراَها َبَصرَك، َوَوْصما اًِل، َوَِل َا ايلُد ِلُ َرَك َاِل  َخيلَ ِاكلْ َ ا َِل ُاْعطا  

اَا: خَ  اٍ  قلَ بل  َِ َن  اراي ا َون  ابلْ يحا َوالى ْفُظ لاْىُبخلَ حا َل »َباًِل. َوِا  الص  َأُلوَن َوهلْ ىامايَن، َاسلْ َر اْلُمسلْ ا َ ْعشلَ يلَ
َا َىَى  َناا  َتاُبُكُم ال ذاي ُوْن ا ا، َاْيَرُءوَنُ  َ ْحًضا َلْم ُيَشبْ اْلكاَتابا َوكا  ."«ي اُكْم َوْحَدُث اِْلَْخَبارا بااّلِل 

ا ااهلل    .ونهؤ ، تفر ا ر ا و اتمزآ؛ ألنه -جلِّ وعال-يعن  أقرب ام ة  اإلمزية عزد 
 ."َاْيَرُءوَنُ  َ ْحًضا َلْم ُيَشبْ "

ن عليزاا أ لزاا زلام حفِ ساةُ ا  د ي،لاط اغياره، ا،اال  ام ةا  امةاط، امفرآد محفاو  مان أ،لَ يعن  مم يُ 
 .ل هللا احف ةة فَّ ز، وأما امفرآد يحف و ا

ُم اْلُكُتَب، ََِيالُ َوَقْد حَ " َ ا دا ا َوَغي ُروا َوَكَتُاوا باَأَْ ُلوا  اْن ُكُتبا َّللا  َ ُكْم َون  َوْهَل اْلكاَتابا َقْد َبد  }َهَذا  اْن وا: د 
ا لاَيْشَتُروا با ا َ َممً  ْمدا َّللا  َأَلتا ا   ا َقىايًو{ىا ْن َ سلْ ما ىلَ ىلْ ْمَ اُكْم َ ا َجاَءُكْم  اَن اْلعا ا َوَِل ََ ملَ ا َرَوَْ ا  لَ َو َوَّللا  ْم، ِلَ

َا َىَىْيُكْم، َوَقْد َوْنَكَر الم ااِ   ْمُ ْم َيْسَأُلُكْم َىنا ال ذاي ُوْن ا ُ َىَىْي ا َوَلى مَ -َرُجًو  ا َثا  -َصى   َّللا   ِا  َحدا
 ."أا َىَى  ُىَمَر قاَراَءَاُ  الت ْوَرا َ َو   اْلمُ 

أناااع ياااا ابااان شاااه  أزااا »امفاااول،  ، وأغلااان علياااهوراك أن ااار علياااهيعنااا  مماااا رأى بياااده شااايئ ا مااان امةااا
منامعااة ام ةاا  زاا  ي ماان يةوسااِّ  ، ونجااد «ت اااع اماام يرااعه إال  اموسااى حياا   كاااد وهللا مااو نام،ناااب 

رزاع مان كةا  اميزاود وامنصاارى، نجاد مان يفةنيزاا حُ  مام  امقارك مثل ام ة  امة  كاد أصلزا منيال  
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نه يفرأ ام ةا  اممااةملة إ   فةزا وغل زا، حةى وينامعزا، وكة  اممبةدعة على ا ةال  بدعزم ز
نعام يجاوز مثال  اما ممان  . اال،حا  االو  اال،،  اما مان اااب اال دإ  لعلى امبد، اممكفرك، ويفول

 .وأد يةل ل مه، وميل  ما م ل أحد أراد امرد، بنية امرد شرينة أد يةمكن منه، 
بيي مثال  امه ام ةا ، ال يجاوز أد ويفال مثل  ما ام الم ممن يبيي ام ة ، ال يجوز مه احال أد ي 

و لبزااا ماان صاااح   ،يبيااي مثاال  اامه ام ةاا ، م اان إد وجااد ماان يرااةفيد منزااا وتةااوازر ايااه اماااروط
 ملارد، مواب ينفي هللا اه، إذا كاد أ اال  ال ماني أد يبيي عليه؛ ألد  ما زاممكة ة أو ش ء مثل  ما،  

 .زدى مه ا، عليه، وال يُ ل أد يُ ال يجوز احازأما إذا ُشه ز  أمره، أو عر  أنه ميل ال ل، 
 ......    عرِل الكتاب    الب:...

 ، وهللا اممرةعاد.كما ،  الص، اآلد حرية امرأي، وحريةممنو، اآلدش ء  هما اي
  الب:........

ساااامه لاألصاااال اوز بيعزااااا، وال امن اااار زيزااااا، وملراااايو   كةاااااب اممحرزااااة ال يجاااا ال يجااااوز، ام ةاااا  
امةوراك واإلنجيل(، ذكر اإلجما، على تحريم امنفل  األصيل ز  ذكر اإلجما، على تحريم امنفل من

 كاااد ذمااه أ اال ام ةااابين أووأراد أد يلاايمزم اكالمزاام، سااواء  ،لماان امةااوراك واإلنجياال، م اان ماان تل ااَّ 
ونفاال ماان كالمزاام زاا   ،خ اإلسااالم معاارو  أنااه رد علااى امنصااارى س امبااد،، زااايغياار م ماان رؤؤ 

 .بد، من كةبزماإلنجيل، ورد على اميزود، ورد على  واال  ام
 أردا م نحو امحقيض امدان !            ومن امعجي  أنه ارالحزم  

 .رحمة هللا عليه
لمللن يصللمك  العمللب  ايللك للن َ ىىيلل   للن َايللك اانجيللل ىىلل  نصللران ، هللل ييللا   الللب:......

 ًرا...خم
 .على كل حال ال يجوز مه أد يبيي اإلنجيل اممحر ، وال يوجد إنجيل غير محر 

  الب: ..... 
يجاوز  .  اماحرم مماتاه، وامعنا  ألناه وسايلة إماى غيارهمال ألنه وسيلة إمى غيره،  ما   ،مماتهال  و  

نا  وال تادري عان صااح ه، أماا يجوز ز  اعاض امحااالأ تبياي امع بيي امعن   ،ز  اعض امحاالأ 
 ةعر  أنه كالمه محر .ز  ما

 ....  وصًو : وهل َوجد نصار  الب
 .نةراب، دعوك يعن امنزم تمرد على كةبزم، و و مجرد  ما عند م، كثير
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  الب:......
 .لز  ذكر اإلجما، على تحريم امنفل من امةوراك واإلنجي

ةَ  ْكُض الر   }اْرُكْض باراْجىاَك{َقْوُلُ  َاَعاَل :  " ابل  َض الد  اُا: َركلَ . ُييلَ لا ُك باالر اجلْ ِْ ُ  باراْجىلا ا.  ،اللد  َض َ ْو لَ َوَركلَ
ْكُض الت ْحرايُك، َولاَ َذا َقاَا اِْلَْصَمعاِ : ُيَيااُ  اب َة َوَِل ُييَ كا رُ   :َوَقاَا اْلُمَار اُه: الر   ؛َرَكَضْت هلا َ  :ااُ ْضُت الد 

ْكَض َان َما ُهوَ  َة  َاْحرايُك َراكاااَ ا راْجَىيْ ِلاَن  الر  ابل  ُت الد  يَاَوْي ا: َرَكضلْ َك. َوَحكلَ  للا ِا  َذللا ِاْعَل َلَ ا   ا، َوَِل 
َن، َوِا  اْلَكَوقا َاْضَمارٌ  ََِجَاَر، َوَحَ ْنَتُ  ََِح ا ْمَل َجَاْرُت اْلَعْيَم  اَا وَ   ،ََِرَكَضْت  ا ْض. قلَ ْي: ُقْىَما َلُ : اْركلُ

ُ.اْلكاَسائاِ :  َِاُه َّللا   َوَهَذا َلم ا َىا
َراٌب{  ََ ، }َهَذا ُ ْغَتَسٌل َباراٌه َو اهاراها ْن الَ اُء  لا َذَهَب اللد  َمَبَعْت َىْيُن َ اٍء َِاْغَتَسَل بلا ا، ِلَ ؛ َوْي ََِرَكَض َِ

اُء  اْن َبا ََِذَهَب الد  ْمُ   راَب  ا ََ َأرْ ُ م   ما ا. َوَقاَا َقَتاَهُ : ُهَما َىْيَمانا بلا ا  ا اُا َل لَ اقا ِلا  َوْرٍِل ُييلَ ِلا الشل 
ُ اْلَجابايللَ  َب َّللا  َر  ََِأْذهللَ َن اِْلُخللْ راَب  للا َر َهائللا ا، َوَللَ اها اَل  اللَ ُ َاعللَ َب َّللا  َداُهَما ََِأْذهللَ ْن َاحللْ َل  للا ُة، َِاْغَتسللَ

َن َهائا ا. َوَنْحَوُه   َر َ َىنا اْلَحَسنا َوُ َياااٍل، َقاَا ُ َياااٌل: َنبَ َاَعاَل  َبا ا ا َِخلَ ِاي لَ َل   َعْت َىْيٌن َحار ٌ  َواْغَتسلَ
ْذًبا ْمَ ا َ اًء ىلَ يًحا، ُ م  َنَبَعْت َىْيٌن ُوْخَر  ََِشراَب  ا ُ  . َوقايللَ َصحا اَ َر َىملْ لا لاَيَتملَ ْكضا باالر اجلْ الر  َر بلا : ُو لا

ها  ِا  َجَسدا  .". َواْلُمْغَتَسُل اْلَماُء ال ذاي ُيْغَتَسُل با ا ُكِل َهاٍء 
 اااما ام اااالم قاااد حصااال اعاااض امفاااةن مااا عض امنااااس، وازةةاااانزم بااا عض امميااااه وبعاااض امعياااود  مااان

م امنااس كاناع عياود اإلحرااء، أو كاناع عياود زا  اماامال  ايَّ وبعض اآلاار، وحصل  اما ساواء 
 ائ  ا دواء، مثل  ما إذا مبع اامةجربة، أد اياه شايرةافود بزا، ويبيعونزا على أنزوصاروا ي  ،حومزا

ال شاه أناه ساب  مان األسا اب، زاي، أو أنه ياةمل على مواد كبريةياه نازعاة مزاما اممار ، من امنف
ا زعا  زيزاا ماا مايل زيزاا، دِّ انو، من امعالج، م ن ي فى أد امةعل  بزا  و امارك اعيناه، وإذا  ليقا 

اء، إنزااا شااف لا أدناا  تاالمير، وال تةميااي اااا ء، ماام يفااالمااا مزااعااين ك األساا اب، يعناا   ااما ماان شاار 
 .ميل ارب  ال شرع  وال عادي،  ما  و امارك، نرلل هللا امعاايةو 

ماوا حومزاا، م،يمااأ كلناه حصل زةن زا  عياود ًزارأ ااماامال قبال سانين، وعراكر امنااس و يَّ 
مح امةجارياة  ا  امةا  جاود ماه، وال شاه أد اممصاااه، يروِِّ  ما امماء يرةرفود  ؛ من أجلز  عرزة

ا ملاافاء ؛ويصادقزم ،مان  اما ائ  س، مم يلت  من ي ن أد زيزا شير ز  امغام  اعض امناريِِّ تُ  ،  ل ا 
وال تااداووا  ،تااداووا ي اااد هللا»واممااريض ي حاا  عاان امااافاء ااالي وساايلة، ومااه ذمااه إال زاا  اممحاارم، 

 ن، ز يف اامارك«احرام
 .. الب:......
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ا،  ال   ما ما يكف ، ما يكف   ما، ، م ان ماا يكفا ؛ ترا ل زا   اماامقيم  ابن بد أد يكود منصوص 
ب، اباان امقاايم ألد  اامه ي ااادك زاا  ي ااادك، يييااد أمر ااا، م اان مااو كاااد زاا  غياار امع ااادك ودعااا وجاارَّ 

 مح ز   ما، أما ز  امع ادك؛ يعن  اممكر ز  امع ادك محدد شرع ا، زا  امراجود أذكاار  معروزاة،اتر
 ب مه، م ن يحدد ز  امع ادك، ال يمكن أد يحصل.رةجايُ  قمن أدمم يدعو 

 ........بالمسبة لىعين يا َيخ، يِون  جرً ا  لب: ا
من األس اب امة  ال يجوز امةعلا  ااه، وال  اعلى كل حال اممجرب  و نو، من امعالج، ت ود سب   

  امةالمير اام لياة ، ال ياؤمر بنفراه،  اما قاول اممعةيماة، وال ُيرالااعةفاد تلميره بنفره، ومو كاد مجرب  
 .ة وسط ز   ماما تفول األشعرية، وأ ل امرنك
ُل هايلل ا، " ذاي ُيْغَتسللَ ُك اللل  ُ  اْلَمْوضللا ِ : َوقايللَل: َانلل  اَا اْلُيَتاللا ُل بللا ا، قللَ ذاي ُيْغَتسللَ اُء اللل  ُل اْلمللَ   َقالللَ َواْلُمْغَتسللَ

، َواْلغَ   قاا  ُ َياااٌل. اَا ذاي ُيْغَتَسُل با ا، َوكَ ُسوُا: اْلَماُء ال  اْلَجْوَهراِي: َواْغَتَسْىُت بااْلَماءا ُل، قلَ َذلاَك اْلُمْغَتسلَ
اَل :  ُ َاعلَ َراٌب{َّللا  اراٌه َوَلَ ٌل بلَ َذا ُ ْغَتسلَ ُل  ،}هلَ ُل َواْلَمْغسللَ ُل هايل ا، َواْلَمْغسلا ذاي ُيْغَتسلَ ا الل  ُل َوْيضلً َواْلُمْغَتسللَ

َ ا َ ْغَسُل اْلَمْواَ  ينا َوَِْتحا ْسرا الس ا َِ ُل.   َواْلَجْمُك اْلَمغَ با  الا
ْم  َ  كللَ اٍق َواْخُتىللا ْبَعَة َويلل  ُ ٍر َولللَ ْبَعَة َوَللْ مايَن َولللَ ْبَك لللا اٍ : لللَ بلل  َِ ُن  اَا ابللْ ، َِيللَ َاَوءا وُب ِللا  الللْ َ  َوَللِ َبيللا

مايَن، َوُارا  ِا  السل ا َوَلْبَك َلاَىاٍت. َوَقاَا َوْهُب ْبُن ُ َمب اٍ : َوَصاَب َوَِوَب اْلَاَوُء َلْبَك لا ْجنا َك َُوُلُ ، 
مايَن، َوىُ  ماينَ َلْبَك لا َباعا َلْبَك لا ِا  الس ا َا  ُر َوُحو ا َب ُبْخُتَمص  مايَن.  ،ذ ا َذَكَرُه َوُبو ُنَعْيٍم. َوقايَل: َىْشَر للا

ِي.  َوقايَل: َ َماَن َىْشَرَ  َلَمًة. َرَواُه َوَنٌس َ ْرُِوًىا هايَما َذَكَر اْلَماَوْرها
 ن،رجم
 الب:...... 

 نعم.
َ اٍب ُت: َوَذَكَرُه اْبُن الْ ُقىْ   " نا َلا نا ابلْ ٍل ىلَ ، َوْخَاَرَنا َُوُنُس ْبُن ََ ايَد، َىْن ُىَييلْ ا  ،ُمَباَركا وَا َّللا   -َون  َرللُ

ُ َىَىْي ا َوَلى مَ  َر َون    -َصى   َّللا  ، َوَذكلَ َاَوءا َن اللْ اَبُ   لا ا َوصلَ وَب، َو لَ ا َوَلِ ْو لً َر ََ ذاي َوصلَ َذكلَ َاَوَء الل  اَبُ  اللْ
ََث اْلُيَشْيراِي. َوقايَل: َوْرَ عايَن َلَمةً َكاَن با ا َ َمانَ   . " َىْشَرَ  َلَمًة. َوَذَكَر اْلَحدا

  ا هو الحدَث؟
 نعمن

 الحدَث.
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سااااايلت  كااااالم اممؤمااااا  علااااى اساااااةدالل اعااااض ضاااااالل  .له ضااااعيفةيمراساااااو مرساااال، اباااان شااااازاب 
ْض{اممةصااوزة، افومااهل  مؤماا  زاا  كااالم ام ءج ساايعلااى جااواز اماارق ، جااواز اماارق ، نعاام،  }اْركااُ

 . ما
ْمَىُ ْم َ َعُ ْم{َقْوُلُ  َاَعاَل :  " َوُق هايل ا.    }َوَوَهْاَما َلُ  َوْهَىُ  َو ا اءا  اْلكلَ ِا  )اِْلَْناايلَ َق  ا{َاَيد  مل  ًة  ا ؛ َوْي }َرْحملَ

م ا.  {ناْعَمًة  ا ْكَر  ِلاُولا  اِْلَْلَبابا .؛ وَ }َوذا ْاَرً  لاَذواي اْلُعُيواا  ْي ىا
ُ  َوو اٌب{ اَل :  َقْوُلُ  َاعَ   ْغًما َِاْضراْب با ا َوَِل َاْحَمْث َان ا َوَجْدَناُه َصاباًرا ناْعَم اْلَعْاُد َانل  َك ضا هايل ا }َوُخْذ باَيدا

 َلْبُك َ َسائاَل: 
ِا  َ َرضا ا َوْن َيْضراَب ا َدٍ ، َوِلا اِْلُوَل : َكاَن َوَِوُب َحَىَ   َة َجىلْ ائلَ َابا َذللا ْ َرَوَاُ   ا َواٍا:   للَ ُة َوقلْ َك َوْرَ علَ

ُدَها اَا:  :َوحللَ وَب، َِيللَ َداَوا ا َوَللِ ُ  لامللُ وَر ا َ اايللٍب ََِدَىتللْ ا ِللا  صللُ يَس َلياَي للَ اٍ  َون  َاْبىللا بلل  َِ ُن  اُه ابللْ ا َحكللَ  للَ
َفيْ  ََ َواُوَهاواي ا َىَى  َون ُ  َاَذا َبراَئ َقاَا: َوْنَت  وَب ُه. َقاَلْت: نَ َتما ، َِل ُورايُد َجَ اًء لا اَرْت َىىلَ  َوَلِ َعْم، ََِأَلَ

ْيَطاُن.  َك الشل  كا َذللا اَا: َوْيحلَ ََِحَىَ  َلَيْضراَ م َ ا. َوقلَ انا باَذلاَك  ا  :المل  ، َون  لَ ي ابا ُن اْلُمسلَ يُد بلْ عا اُه للَ ا َحكلَ  لَ
َياَهٍ  َىَى  َ ا َكاَنْت اَ  ، ََِخافَ َجاَءْاُ  با ا َياَنَتَ ا َِ   ْأااي ا  اَن اْلُخْا ا اُه  :الم الاثُ َحَىَ  َلَيْضراَ م َ ا. خا ا َحكلَ  لَ

ْخَىًة َاَيِر للً  ْذَبَح للَ وَب َىىلَ  َوْن َللَ َل َوَللِ ا َوْن َاْحملا ْيَطاَن َوْغَواهللَ ُرُه: َون  الشل  ٍق َوَغيللْ و  ُن للَ  ،ا َاَليللْ ا َيْحيلَ  بللْ
ْاَرُو، َِذَ  ََِحَىَ  لَ َوَون ُ  ََ اَئًة.  َيْضراَ م َ ا  َكَرْت َذلاَك َلُ   يَفْينا   :الر اباكُ َاْن ُىوِاَ   ا َرَا ا بلا ْت َذَوائاَا لَ قايلَل: َباىلَ

َذا حَ  ىا لَ اَق، َِ يلَ َتَعى ُ  باَ ا َاَذا َوَراَه اْلقا ُىُ  َاَل  َوَِوَب، َوَكاَن َوَِوُب ََ ْيًأا َاْحما ََ ْد  َ  َليَ َاْذ َلْم َاجا راَ م َ اىلَ  .ضلْ
َفاهُ  ََ َىم ا  ُ َوَ َرهُ   َِ َدً . َّللا  ْرَ ًة َواحلا َرَ َ ا ضلَ ٍة َِضلَ ائلَ ْدَر  ا َمارايَخ قلَ ْغًما َهَيْضراَب با ا، ََِأَخَذ َلَ  َوْن َيْأُخَذ ضا

اٍ : َانلل   بلل  َِ ُن  اَا ابللْ . َوقللَ اباسا با بااْليللَ ُة الر  للْ ٍَ ُ ْخَتىاطللَ ي ُة َحشللا ْغُث َقْبضللَ لا َوقايللَل: الضلل ا اُا الم خللْ ُ  َاْ كللَ
 . ا كا باَشَمارايخا اْلَجا ا 
 ."المانية

ه إماى أد يقاربزا ضاربة واحادك، امااا يجماي ماالاة شامرا  مان أجال أد يةحفا  مااا  اممفصاود أناه ُوجاِ
من  ما اميمين، وإد كاد ايه نو، حيلة؛ ألد مان  اشه أنه ايه مندوحة، وم،رج   حل  اه، و ما ال

ومااده أو إذا حلاا  امرجال ميقااربن زوجةاه  ئ امقارب، و اال يجاي حلا  علاى ضااربه ال يراةح   ااما 
يفعاال أو  أد د  ااما  اااص اااه، وشاارعنا إماااإ لماالااة أد يفعاال مثاال  ااما امصاانيين ماانزم ماان يفااول

ا ماممه، ُي فر، وال يةحايل على امة،ل  مما أوج  هللا عليه، إما أد يقارب ماالاة إذا كااد مراةحف  
رالمة منه، ايكفر عان يميناه ويالت  امامي  او  يار، وامم يرأو يعدل عنه إذا رأى أد غير امةنفيم  

 . سيلت  اإلشارك إميزا
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ًَبا" ُجلا اْ َرَوَاُ  َاْأها ها اْْلَيُة َجَواََ َضْربا الر   ."الم اناَيُة: َاَضم َمْت َهذا
{  أ أو زعلاااااع ماااااا تراااااةح  ااااااه األدب، مماااااا جااااااء زااااا  ساااااورك امنرااااااءي نعااااام إذا ناااااا ِرُبوُ نَّ }َواضاااااْ

 .[34اامنراءل
 ."َوَذلاَك َون  اْ َرَوَ  َوَِوبَ "

 .مقرب ميل أول امعالج، اموعن قبله، مم امزجر، مم امقرب م ن ا
راَ َ ا "  اَل  َوْن َيضلْ ُ َاعلَ َأَ َرُه َّللا  ًة، ِلَ ائلَ راَ م َ ا  ا َ  َلَيضلْ ْن َوَذلاَك َون  اْ َرَوَ  َوَِوَب َوْخَطَأْت ََِحىلَ وٍا  لا باُعْمكلُ

وَُ ِللا  الْ َىَماكايلللا ال َذا َِل َيجللُ ، َوهللَ لا . َا م خللْ ُدوها َذلاكَ حللُ ُ بللا َرُه َّللا  ا َو للَ د ا  ؛ن مللَ ْوَم حللَ ُ  ِللَ راَب اْ َرَواللَ َأو  َيضللْ لللا
ْيَس  ُ  لللَ َك َونلل  . َوَذللا اَا  اِْلََهبا َذا قللَ ، َولا للَ د ا اِْلََهبا ْوَم حللَ ُ  ِلَ راَب اْ َرَواللَ ْو ا َوْن َيضللْ َوقُ -لاىلل   : -َىَىيللْ ا السلل 

ِا   «َار احٍ َواْضراُ وُهن  َضْرً ا َغْيَر  ُ » َق   . "َبَياُن ُ  الم اَساءا َىَى  َ ا َاَيد 
يعنااا   ،«ال يجاااازى زاااو  عااارك أساااواط إال زااا  حاااد مااان حااادود هللا» لوجاااء زااا  امحااادي  امصاااحيح

ياام وأدب امومااد، وأدب امةالم ،األدب ال يجااوز أد يااياد ايااه عاان عااارك أسااواط، واممااراد أدب اميوجااة
 . يرتد، أصحابزا إال اما  و زو  ذمهاأ امة  الير ي وما ش ه ذمه، ميل اممراد اه امةع

  الب:........
 نأمأمر اه يعن   ..إذا كاد يؤدبزا
  الب:.......

 .ش ء ا يحقرن أدري، مما 
ِا  َهَذا اْلُحْكما َهْل ُهَو َىاقٌّ َووَ َخاصٌّ با " ْن ُ َجاهلا الم الاَمُة: َواْخَتَىَ  اْلُعَىَماُء  ُرواَي ىلَ َدُه، ِلَ ٍد َأَِوَب َوحلْ
َأَِوَب. َوَحكلَ  الْ وَ  اصٌّ بلا َك خلَ ْيراي ا َون  َذللا نا اْلُيشلَ . َوُحكاَ  ىلَ . َذَكَرُه اْبُن اْلَعَر ا  ا َدواِي ن ُ  َىاقٌّ لاىم ا ا َم لْ

ٌم  َك ُحكلْ ةا َىْن َىَطاءا ْبنا َوبا  َرَ اٍح َون ُ  َذَهَب َاللَ  َون  َذللا ائلَ َرَب باما ُ  َاَذا ضلَ اٍم، َوَونل  يٍب بلَ َوُه َقضلا  َوَنحلْ
َدً  َبر    ."َضْرَ ًة َواحا

على امقارب أد يةلكد أد امماالة أصابع اممقروب، يعن  ماا يجماي ماالاة ويقاربه بزاا   على أنه
د وام اقية مرةةرك  ل  امم اشر،  ما ما يكف ، ما يصاح و وي اشره منزا عارك أو عار   ،مرك  واحدك

 . ة كلزا ضربع اممحلو  عليهمماالبد أد يةلكد أد  مه ا أنه ضربه ماالة، م ن ال
نا الم اللا  ا " َوُه ىللَ ِاعاِ . َوَرَو  َنحللْ ا َوُه الشلل  ى مَ -َوَرَو  َنحللْ ُ َىَىيللْ ا َولللَ ى   َّللا  ذاي » -صللَ دا اللل  ِللا  اْلُمْيعللَ

ْمُ  اْلَولايَدُ ، َوَوَ َر َوْن ُيْضَرَب باعُ  ْمَراٍخ َضْر َ َحَمَىْت  ا َا اَئُة   .". َوَقاَا اْلُيَشْيرايِ «َد ً ًة َواحا ْمُكوٍا هاي ا  ا
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ن من  رج امحدي    ما ،رجممر اه زقرب اامعث ول  ما، أد روجيال  زنى المة قوم، زلُ ز  امرنة  
  مان

  الب:......
 نعم.

َذا اْليلَ " : َوقايَل لاَعَطاٍء َهْل ُيْعَمُل با لَ ْر ُن َاِل   َوَقاَا اْلُيَشْيراي  َا اْليلُ ا ُونلْ ا اَا:  لَ َك. لايُ ْوقا؟ َِيلَ َل بلا ا َوُيت بلَ ْعملَ
ما ىلَ  نا اْلَياللا نا ابلْ ٍد ىلَ يلْ و ََ َذلاَك َرَو  َوبلُ ٌة. َوكلَ وَب َخاصل  لِ ََ ا ِلا اٍء َون  لَ ْن َىطلَ : َوُرواَي ىلَ ْن اْبُن اْلَعَر لا  ا

ًة  ائللَ َدُه  ا راَ ن  َىاللْ َ  َلَيضللْ ْن َحىللَ ٍك:  للَ َد ً َ الللا ْرَ ًة َواحللا ا ضللَ َرَ ُ  با للَ ا َِضللَ ُض  لللَ ََِجَمَع للَ اَا َبعللْ . قللَ ر  اللَ ْم ََ
ْمَ اًجا{ُ  َاَعاَل : ُىَىَمائاَما: َُرايُد َ الاٌك َقْول ْرَىًة َو ا َا ْمُكْم   ."}لاُكلٍ  َجَعْىَما  ا

 قبلنااا، شاار، ماان قبلنااا شااريعة أيااوب، وشاارعه ماايل شاارع ا منااا، عنااد جمااي شاار، ماان ماانويكااود  ااما 
 .غفير من أ ل امعلم

َة وٌخ باَشرايَعتامَ َوْي: َان  َذلاَك َ ْمسُ " َن ُىْقبلَ َد اْلَولايلَد بلْ ُ  َجىلَ ْن َىىلا ٍ  َونل  : َوَقْد ُرو ايَما ىلَ را ا. َقاَا اْبُن اْلُمْمذا
ا  ْوَا َّللا  َو قلَ َذا َوالَ ٌك هلَ يَن َجْىَدً . َوَوْنَكَر َ اللا ل  -باَسْوٍ. َلُ  َ َرَِانا َوْرَ عا ٍد : -ىلَ   َوجلَ ل  َواحلا ُدوا كلُ }َِاْجىلا

مْ  اَئَة جَ  ا  ."َوَهَذا َ ْذَهبُ  ْىَدٍ {ُ َما  ا
مه إماى امحران، ا أد يقايم علياه امحاد، زرالَّ اموميد بن عق ة شرب ام،مار وتقيل اا، زالمر عثمااد عليا  

عباد هللا بان  ةاومى حرِّ اا مان تاومى قر اا"، زدزعاه إماىيحر ا مان تاومى قار اا، "زفال امحرنل ميةومى  
 -صاالى هللا عليااه وساالم-ل جلااد رسااول هللا -عنااه   هللارضاا-جعفاار زقااربه أربعااين، ماام قااال علاا  

ناااه أكمااال اعاااد إ ل سااانة، اعقااازم يفاااولأربعاااين، وجلاااد أباااو اكاااٍر أربعاااين، وجلاااد عمااار مماااانين، وكااال  
 يارد، امنااس وال ،أكمل أربعين مانية؛ ألنه قالل و ما أح  إم ، مماذان ألنه سانة  ،األربعين األومى

 .ناس عليزاإذا تةااي ام مثل  ما ز  إال امييادك ز  امعفوبة
  الب:.......

 .أزيدكم لي شرب ام،مر وقالم  و ام
  الب:......

حد من امحدود إال اماارب، زإناه ماو لي قالل ال أاام ، اامنر ة ممن ماأ ا  -رض  هللا عنه-عل   
مان  نياري تع أو؛ يعن   ل جلد اماارب  و حد اير  ي وال تع اوذمه مل،ال  ز  كونه حد    ؛ماأ زديةه

امحاد  ال  او األربعاود أو زا   ود ي،ةلفاو  .نه حاد إ لامعلم من يرى أنه تعمير، ومنزم من يفول ل  أ 
زا  يار، إماى أد يصال األمار إماى قةلاه إذا أدمان، ي واألربعود امثانية تع ،د حد و دن أو األربعو امثمان
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ا بااين أ اال امعلاام زاا  قةلااه، زاا  قةاال امماادمن مامرااعااة أو ام،امرااة، زاااقةلوه، وام،ااال عاارو ،   أيقاا 
يار، و اما قاول شايخ ي زور على أنه منرو ، ومنزم من يرى أنه محكم، ومانزم مان يارى أناه تعامجم

 .اإلسالم؛ يعن  إذا رأى اإلمام أد امناس ال يرتدعود اامحد، زله أد يفةل
 ..الحاكم بتيدَرالفرم بين الحد والتع ير هو ون التع ير يِون   : الب

جةزاااد إمااى اه ياار مااردُّ ي بااد ماان تنفياامه، وامةع ماان األحااوال، ال امحااد ال يجااوز امةنااازل عنااه احااال ،ال
 .اإلمام

  الب: ..... 
 .نعم

ب يجلد ماالة  أد اماا   مرأيمم   أصحاب اماالة جلده، و ما    زاجلدوا كل منزما  لقول مامه   الب:
 .-عي وجلِّ -جلدك، أن ر مامه  ما، وتال قول هللا 

 وأن ر.
َر  َ "  َذاَوَوْنكللَ ٌك هللَ َو  ،الللا ا َواللَ ْوَا َّللا  ل  -قللَ دَ : -ىللَ   َوجللَ َة َجىللْ ائللَ ا  ا ْمُ مللَ ٍد  ا ل  َواحللا ُدوا كللُ َذا  ،ٍ {}َِاْجىللا َوهللَ

ِاعا ِ  َ ْذَهبُ  ا . َوَقدا اْحَتج  الش    ."َوْصَحابا الر ْويا
 كال ساوط ماه  رزااد، مثال ماا جلاد  ،اجلاد اميانا  ا،مراين ساو   منصوص اآلية أناه ماا يكفا  أد يُ 

 .مفزوم امماالة أنزا اامعد من واحد إمى امماالة إنمامه  رزاد،  روطاماارب أربعين ا
ِا " ا ُ َوْىَىُم. َوَقدا اْحَتج  الش  ، َوَّللا  ها ِا  َاْلَماها ٍَث، َوَقْد ُاُكى اَم  ِ  لاَيْولا ا باَحدا  عا

و ُ  َوبلُ جلَ ِاعاِ  َخر  ا َتج  بلا ا الشل  ذاي احلْ َُث الل  دا يٍد َهاُوَه ِلا  للُ   ُقْىُت: اْلحلَ عا ُن للَ ُد بلْ َ َما َوْحملَ د  اَا: حلَ َمما ا قلَ
َ َما اْبُن    :اْلَ ْمَداناِ ، َقااَ  َة َحد  و ُوَ ا لَ اَا: َوْخَاَرنلا  َوبلُ َ اٍب، قلَ َوْهٍب، َقاَا: َوْخَاَرنا  َُوُنُس َىنا اْبنا َلا

ٍِ َون ُ  َوْخَاَرُه َبْعُض َوْصَحابا ا ُ َىَىْي ا َوَلى مَ َصى  -لم اا  ا ْبُن َلْ لا ْبنا ُحَمْي ،  -  َّللا  َون ُ  » اَن اِْلَْنَصارا
ْمُ ْم َحت   َتَك  َرُجٌل  ا َْ  ."«  َوْضَم ا

ا ايعن  تع ، تع     .شديد 
ا، »" َك َىَىْي لَ ا ََِوقلَ َ  َل لَ ْم َِ لَ َيٌة لاَبْعضلا ا ََِدَخَىْت َىَىْي ا َجارا ْىَدً  َىَى  َىْيٍم،  َل َىىَ ََِعاَه جا ا َهخلَ َىمل  يلْ ا َِ

ا  راَجاُا َقْو ا ا َيُعوُهوَنُ  َوْخَاَرُهْم باَذلاَك َوَقاَا: اْلَتْفُتوا لا  َرللُ  ى مَ -وَا َّللا  ُ َىَىيلْ ا َوللَ ى   َّللا  إان ا  -صلَ ، ِلَ
ا   ََِذَكُروا َذلاَك لاَرُلواا َّللا   . َيٍة َهَخَىْت َىَى   ُ َىَىيلْ ا َوللَ َصى    -َقْد َوَقْعُت َىَى  َجارا ا -ى مَ َّللا  اُلوا:  لَ ، َوقلَ

ْمَل ال ذاي َما باَأَحٍد  اَن الم ا ا  اَن الِضر ا  ا َو َاِل    َرَوَْ ا هلُ ُ ،  لَ َيا لُ َخْت ىا ُهَو با ا، َلْو َحَمْىَماُه َاَلْيَك َلَتَفس 
ْىٌد َىَى  َىْيمٍ   ."«جا
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ا، ومااو زاا  نفاال امرجاال ومااو  نزاا مااؤمركزإ ،و اما ماان شااؤم ام،لااوك، و ااما ماان شااؤم ام،لااوك كاااد مريقاا 
ومااو كانااع  كاااد شااديد امماار ، مزااما ال يجااوز احااال أد تااد ل امماارأك األجنبيااة ومااو ااساام امناا ،

ممرضااة علااى رجاال دود محاارم، محاارم مزااا، دود محاارٍم مزااا، ال يجااوز احااال، وإذا حصاال  ااما زاا  
م مااريض اامراار اد، قااد وجااد ماان ايااه أماارا  مرةعصااية، ماانز نعصاار امنبااوك زمااا امااالد اعصاارنا

ووقااي منااه مثاال  ااما، وهللا  ،يعناا  يصااار، اممااوأ  ،وقااي منااه مثاال  ااما األماار، نراالل هللا امعاايااةو 
 .عاداممرة

،  ااما مااريض، جلااد «كاااد امااايناد مامثزماااال ي،لااود رجاال  اااامرأك إال »و ااما سااب ه شااؤم امم،امفااة، 
يعنا   ،م نزاا موجاودك ،ادركه تفرخ، ويوجد ز  اعض امفقاايا، يعنا  ققاايا ناو مو حمل  ،على ع م

ا اعااض األمااور امةاا   اا  أع اام ماان ذمااه،  يوجااد ماان اممرضااى امةحاارض اامممرضاااأ، يوجااد أيقاا 
كااد امرجال  او امماريض، أو كاناع اممرةعاد، زال يجوز احال أد ي،لو امرجل ااممرأك، ساواء وهللا  

ن  اان امااايناد يااييِِّامماارأك  اا  اممريقااة، وأد يوجااد اعااض امفقااايا زاا  أوضااا، ال يفبلزااا عاقاال، م
ا أحاد، امم،امفة ملار،، اممرأك حال اموالدك ال يفبلزض امنراء ز  حامة والدك، وجد اعض األمور اع

ومااي ذمااه وجااد اعااض األمااور، نراالل هللا  امرااالمة وامعاايااة، وكاال  ااما ماان شااؤم م،امفااة األواماار 
 .اماريية
  ؟لخىو اِسر ي ِتح الباب هذاِ  المستوصفات يمر  ن يفتح الباب، ِ ل  ا: وحيانً  الب

 ..ما ما إذا كاد يمر أحد اكثرك ز   ري  
 يمر يفتح الباب.  الب: 

 ممكن ما يمر أحد. ،ال، ما يكف ، ما يكف  
 ولو كان  ايًبا؟: حت   الب

 وال  بي  وال غيره، امنبي  مثل غيره.
 : .... الب

مان  باد  ،لاوك، م ان ي فاى أد اممرالمة  نيارك، الام ارتفعاع ممرضة  بي  و حال، إذا وجد  على كل
 . االحةياط ز   مه األمور

ا »" وُا َّللا  َأَ َر َرلللُ ُ َىَىيللْ -ِللَ ى   َّللا  ى مَ صللَ ْرَ ةً  - ا َولللَ ا ضللَ راُ وُه با للَ ْمَراٍخ َهَيضللْ َة َللا ائللَ ُ   ا ُذوا لللَ  َوْن َيْأخللُ
َد ً  اَئَة َجْىَدٍ ، َوْو َضرْ َقاَا ال  ،«َواحا ِاعاِ : َاَذا َحَىَ  َلَيْضراَ ن  َُِوًنا  ا ا ًَداش  دا ْرً ا َلَ ْل ضلَ ْم  ،ً ا َوَلْم َييلُ َوللَ

ي ا  ا  ْموا َذلاَك باَيْىبا ا َيْكفا ِا  اْْلَيةا َوَِل َيْحَمُث. ََ ْربا اْلَمْذُكورا   ْمُل َهَذا الض 
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: َوإاَذا َحىللَ َ  را ذا ُن اْلُممللْ اَا ابللْ ةً قللَ ائللَ َدُه  ا راَ ن  َىاللْ ُل َلَيضللْ جللُ ا ، الر  يفللً ْرً ا َخفا َرَ ُ  ضللَ َد َِ  ،َِضللَ مللْ ارٌّ ىا َو بللَ  للُ
. َوَقاَا  َ  ِاعا  ا َوَوبا  َ ْوٍر َوَوْصَحابا الر ْويا ا ْرَب ال ذاي َُْؤلامُ الش  ْرُب َاِل  الض   ."الاٌك: َلْيَس الض 

ا، زاااممعرو  أد امقاارب و اما ي،ةلاا  اااا ةال  ام اعاا  علااى  ااما اميمااين، إ ذا كاااد ام اعاا  شااديد 
ا،   زو ت ي  ز ان ال يبر اه، وإذا كاد ام اع  عليه  فيف  زامقرب امزيِِّ ز  مثل  مه امحامة يكود شديد 

 .  مه
ُة: قَ " اَل : الر اباعللَ ُ  َاعللَ ْث{ْولللُ ُك حُ  }َوَِل َاْحمللَ ْرِللَ ينا َِل ََ تاْمَماَء ِللا  اْلَيمللا لللْ اَن َهلايللٌل َىىللَ  َون  اِلا ا َاَذا كللَ ْكمللً

ِا   ًيا. َوَقْد َ َض  اْلَيْوُا هاي ا  َد  "ائاَد ا اْلمَ "ُ َتَراخا ملْ ا. َوىا ر  با لَ الَ ْم ََ ُث َاَذا للَ يملا ا َيْحملَ ُيَياُا: َحماَث ِلا  َيما
 . "َوْي: َِاْضراْب َِل َاْحَمثْ  ،ُكوِاي ايَن اْلَواُو ُ ْيَحَمةٌ الْ 

ْ {عا فااة، زةعناا   ومزااا معنااى، و اا  ة،إذا كانااع غياار مفحماا ر، ومااما علااى شاا ٍء مفاادَّ  }َواَل َتْحنااَ
االسةثناء ز  اميمين ال يرزي حكم ا إذا كاد مةرا ي ا، إذا حل  أد يقارب وماده   قالل دميل  على أد

زااما اسااةثناء يرزااي إذا حصاال مااا علاا  زيعناا  امومااد،  ،اء هللا، أو إال أد يفعاال كااماماالااة إال أد يااا
يقربن ومده أو امرأتاه ماالاة جلاده، مام قاالل زا  امغاد أو اعاده إال أد إذا ترا ى، حل  م  م ن  ،عليه

 .  -رض  هللا عنه-ي اس زما ما ينفي إال عند ابن زهللا، يااء 
: َقْوُلُ  َاَعاَل :  اْلَخا اَسُة: َقاَا اْبُن ا" : َا ل   }َِاْضراْب با  َوَِل َاْحَمْث{ْلَعَر ا  ا ْينا دا َوْج لَ ُدِا َىَى  َوحلَ ا َوْن ََ

اَرٌ ، َوإان َما   ْم َكف  ْرىا ا ََ ِا   ْذٌر َيُكوَن َون ُ  َلْم َيُكْن  ُ  نلَ ملْ َدَر  ا وَن صلَ انا : َوْن َيكلُ ْمُث. َوالمل  َكاَن اْلَاِر َواْلحا
ْمَد َ الاٍك َوَوبا  َحمايَفَة. َوقَ َِل َيما  اَرَ  هاي ا ىا ْذٍر يَن، َوإاَذا َكاَن الم ْذُر ُ َعي ًما ََِو َكف  ل ا نلَ ِا  كلُ ِاعاِ :  ا اَا الش 
اَر ٌ   .  "َكف 

 .غير مفدور عليه ايكفر كفارك يمين أورةنا،، كاد ال يُ  وأ ،إذا كاد ندر معصية
وَب ُقْىُت: َقْوُلُ : َان ُ  َلْم يَ " إان  َوَلِ يٍح، ِلَ حا ْيَس باصلَ اَرٌ  للَ ْم َكف  ْرىا ا ََ ِا   َوقُ -ُكْن  ا بَ  -َىَىيلْ ا السل  َ  َلمل  يلا

نا َلا َ  َثا ابلْ دا ا ِلا  حلَ ا ِا  اْلَاَوءا َ َماَن َىْشَرَ  َلَمًة، َكملَ ا  لَ َت َذْنبلً ْد َوْذَنالْ َباُه: َليلَ احا ُ  صلَ اَا للَ اٍب، قلَ
ى مَ -َياَا َوَِوُب َوُاِن َوَحًدا َبَىَغُ . َِ  ُ َىَىيلْ ا َوللَ ى   َّللا  َر َون  َر ل ا -صلَ ، َغيلْ وَِلنا ا َايلُ ا َوْهراي  لَ ىلَ   -  :  لَ

تَ   -َوَجل   ُجَىْينا ََ ِر َىىلَ  اللر  انا َيْعَىُم َون ا  ُكْمُت َو لُ وَن   ،َ اَىملَ َتَ اَىملُ را ََ ا، َوْو َىىلَ  الم فلَ اّلِل  ُ  بلا لٌّ َيْحىلا َِكلُ
َأْنَيىا  مْ َِ ْذُكُرُه َوَِل  ؛ُب َاَل  َوْهىا ، َُِأَكف اُر َىْن َوْيَمانا ا .َاَراَهَ  َوِل  َيْأَ َم َوَحٌد ََ ْذُكُرُه َاِل  باَح ٍ  ََ  

ماَ  الِضرِ }  ماينَ ََِماَه  َر  ُ  َون ا  َ س  دا { َوَوْنَت َوْرَحُم الر احا َذا اْلحلَ َِاَهَك هلَ َيْد َو َِ ََث.  َُث َون  . َوَذَكَر اْلَحدا
َر َىْن َغْيراها باَغْيرا   ْرعا َوَِوَب، َوَون  َ ْن َكف  ََ اَرَ  َكاَنْت  اْن  َيَطْت اْلَكف  ُ  َوللَ با َىملْ اَق بااْلَواجلا ْد قلَ َاْذنلا ا َِيلَ

ارَ   .  " ُ َىْمُ  اْلَكف 
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زاما ال ج عنه ما يج  عليه شرع ا من امحفاو  إذا كااد ال مناِّة ماه علياه، ز،رِ كونه يكفر عنه، أو يُ 
ا  ؛إشكال ايه، وإد كاد  احي  مو علم اه رزض  موجود اممنِّة، زإد  ما ال يكفا  حةاى يعلام، وأيقا 

عناد  محال ن ار زامازما أد تبرأ ذمةاه اغيار علماه، أنراد يفصد براءك ذمةه،  ما منلوب، كود اإل
 .أ ل امعلم، زمنزم من يرى أنه ال يكف  إال أد يعلم، ال يكف  إال أد يعلم

فع بممةه ال يعلم بممه، عليه زكاك، أم  ريال زكاك، زجاء ش،  زدزعزا، ومن تعلَّ يعن  ش،    
ا ألد  ؛باد مان علماه باد مان علماه، ال شاه أد مثال  اما ال مم بممه، الوأ  ،وقد يكود قد تركزا عمد 

د ا اا بنفراه، دزاي اميكااك أو سادَّ رزعزاا، أماا إذا أدَّ  مه أمور ترتبع على امممم، زال ترتفاي إال افصاد  
زااال يحةاااج إمااى نيااة، مااي أد امنيااة  سااةامنجا يرزااكنااه ماان ااااب امةااروك، ل إثاال  ااما يفااولمزدين، اماا

 ،ال اامنيااأ واألعما»ل ركن من أركااد اإلساالم، واألعماال اامنيااأ، ي ادك، مي أد اميكاك ي ادك، ب
 .اإلنراد اممي ال يدري ااما ء ال تةحف  مه نيةهز، «وإنما م ل امرئ ما نوى 

  الب:......
 نماذا 

 الشاِع ..  الب: .....
ا ملم ا ملحاادي  اممرساال،  ااما ت عاا  اممرساال  إد مبااع  باار اباان شاازاب أقااولل إد مبااع وإال، رساال، ت عاا 

 . يثبع اه حكمززو ال راب  وإالام
الشراء ِل ون يصح بإذن صاحب  ،خ  مل الايك والشراء اصرف ِضول ن يا َي: هل اِليما الب
 وو؟
زيزا إميام،  ما من أنوا، امةبرعاأ، م ن مباوأ األجار امة   ما ياةرط مه مثل ما ياةرط ملعفود   ،ال

أما براءك امممة ز  ام اا ر ا، بد أد يكود منوي   العلى  مه امةصرزاأ، و اممرت  على  مه األمور  
 ، واألجر اممرت  على ذمه يحةاج إمى نية.ةبرأز

  الب:.....  
 من مامه  و أو من مال اموامدن

  الب:.....
 . م ن إممه ومبع، وهللا اممرةعاد ،على كل حال  ما نو، من أنوا، امبر
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ااا الْ " َلُة: اْلَتَدا  َبْعُض ُج   اها َِةا باَيْوللا ا اَ الس  و ا اقا اْلُمَتصلَ َد ا، َوَ غلَ ْض باراْجىلا ُمَتَ ه ا وَب: اْركلُ لِ ََ اَل  ِلا َك علَ
اراهٌ  اٌ  بلَ َذا اْحتاجلَ : َوهلَ ْوَاي ا ُن اْلجلَ َر ا ابلْ و اْلفلَ اَا َوبلُ ْق ا قلَ َا الر  ْربا   ؛َىَى  َجَوا َر باضلَ اَن ُو لا ْو كلَ ُ  للَ َنل  ِلا

ََِرًحا َكاَن َلُ ْم  ُجلا الر اْجلا  َر باَضْربا الر  ْاَ ٌة، َوإان َما ُو ا َُ  َيْمُبَك اْلَماُء.لا  ؛هاي ا 
َك َقاَا اْبُن َىياي  راَب باراْجىلا ا اِْلَْرَِل لاَيْمبلُ َأْن َيضلْ َاَوءا بلا َد َكشلْ ا اللْ ملْ َر ىا ِا  ُ ْاَتًى  ُو لا َِلَلُة  َن الد  ٍل: َوَْ

؟ َوَلأاْن جَ  ْق ا ًَا  اَن الر  َا اَ اْلَماُء َاْىَجا ْد َوْنَحَى لَ ٍل قلَ ْواءا اََ َوْن َيُكوَن ْاْحرايلْك راجلْ ما اْل لَ ةْحكلُ َ   َهَِلللَ َىىلَ
ِا  اْاْلَوقا َجاََ َوْن َيْجَعلَ  َا اْلَرْق ا  ْبَحاَنُ  لاُموللَ :  َجْوَا ُ  للُ ر{َقْوللُ اَك اْلَحجلَ راْب باَعصلَ ًة  }اضلْ َهَِلللَ

. ،بااْلُيْضَبانا َىَى  َضْربا اْلُمَحاه ا  ْرعا ا  اَن الت َوُىبا باالش   َنُعوُذ بااّلِل 
ْم باأَ َوَقدا   راي ا ا   اْحَتج  َبْعُض َقاصا ُ َىَىْي ا َوَلى مَ -ن  َرُلوَا َّللا  ا » -َصى   َّللا  مل ا  َوَونلَ َت  ا : َونلْ اَا لاَعىلا ٍ  قلَ

ْمَك، ََِحَجَل. َوَقاَا لاَجْعَفرٍ   ."« ا
إذا سمي امفارئ يفرأ امفرآد رقا ،  اما االساةدالل مثلاه،  اما اعياد كال  مثل صنيي اعض امصبياد

يفااالل  -جاالِّ وعااال-األر  ماان أجاال أد ين ااي امماااء ااالمر هللا  ام عااد، رجاال مااريض يااركض برجلااه
اماارق ، يقااا   صاانيي امصاابياد امامين إذا ساامي ماانزم امفااارئ يفاارأ امفاارآد رقاا ، علااى اياه دمياال 

 .ممجرد امصوأ 
  الب:.....

  ، أي ضااارب رجااال يااارقهءورا ماااارد امصاااوأ، يااارق  علاااى  اااما، ضااارب امرجااال ماااا يااادري ممجااا
 .ل نرلل هللا امعاايةاإلنرادن  ما ضال

 ..{الذَن َذكرون هللا قياً ا وقعوًها}ض م يستدا بيوا هللا اعال : : بع الب
 ذانيرةدل على ما

 على جواز امرق .
 واق . قيامام ،ال

 : قياً ا وقعوًها يا َيخ. الب
 .حال امقيام وحال امفعود، حال امقيام وحال امفعود 

َاْ َت َخْىيا  َوُخُىيا ،َوَقاَا لاَجْعفَ »"  َْ لَ  ٍر: َو ا، ََِحجلَ ْم ُ «ََِحَجَل. َوَقاَا لاَ ْيٍد: َوْنَت َوُخوَنا َوَ ْوَِلنلَ ْم . َو لا
ََِمْت َوالم ااِ   ُ َىَىْي ا َوَلى مَ -َ نا اْحَتج  باَأن  اْلَحَبَشَة ََ ْم. -َصى   َّللا  ْمُيُر َاَلْي ا ََ 

َن اْلَمشلْ ا يُ َواْلَجَواُب: َو  ا اْلَحجلَ   ْوٌع  لا َو نلَ ُن ُل َِ لُ ِلْ َذلاَك ََ ْقُ ؟ َوكلَ َو َواللر  َن هلُ َأَْ ، ِلَ َرحا َد اْلفلَ ملْ ُل ىا ْفعلَ
.اْلَحبَ  ْمَد الى اَياءا لاْىَحْربا  َشةا َنْوٌع  اَن اْلَمْش ا ُيْفَعُل ىا
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اَل :   ُ  َاعللَ اباَعُة: َقْولللُ اباًرا{السلل  ْدَناُه صللَ ا َوجللَ . ؛ َوْي َىىللَ  الللْ }َانلل  ُد َانلل  ُ َاَوءا َم اْلَعاللْ و اٌب  َوو اٌب{ }ناعللْ َوْي اللَ
نا  َدَْ يٌك. َوُلأاَل ُلْفَياُن َىْن َىالْ اٌع ُ طا اَا: َرج  َر، َِيلَ َِ را َِشلَ َم َىىلَ  اْْلخلَ َاَر، َوُوْنعلا ُدُهَما َِصلَ َ  َوحلَ اْبُتىلا

، َوَحُدُهَما َصابارٌ ِلاَن  َّللا َ َاَعاَل  َوْ َم  َىَى  َىْاَدَْ   ؛كاَوُهَما َلَواءٌ  اَا  َواْْلَخرُ  ،نا ًدا، َِيلَ اًء َواحلا اكاٌر َ ملَ ََ
ِا  َوْص ا ُلَىْيَماَن:  ،ُ  َوو اٌب{}ناْعَم اْلَعْاُد َان  ِا  َوْص ا َوَِوَب:   . "{ناْعَم اْلَعْاُد َان ُ  َوو ابٌ }َوَقاَا 

 ،د أ ال امعلام، و اال كالمزام زيزاامرلمة معروزاة عنا  واممفاضلة بين امغن  امااكر وامففير امصابر
ل زاا  اممرااالمة زصااَّ  -رحماااه هللا-اباان امقاايم  ،حاااه ماان امنصااوص مااا جااااء ايااهر ايمااا يرجِّ  ياامككاال  

وشااايخ  .يياااد علياااهموذكااار أدمةزاااا وذيومزاااا اماااا ال  ،عااادك امصاااابرين، زااا   ااامه اممرااالمة زااا  تفصااايال  
ماا اماااكر عناده مان امةفاوى أكثار مفوى، زإد كاد  ما امغن  ةاإلسالم يرى أد امةرجيح إنما  و اام

امصابر، ززو أزقل، وإد كاد  عند امففير امصابر مان امةفاوى ماا ال يوجاد ن ياره   عند ذمه امففير
اُكْم{  ضاااااال اااااااامةفوى،اامةفزه امغناااااا  امااااااااكر ززااااااو أزقاااااال، عنااااااد ذماااااا ِ َأْتفااااااَ َُّ َد  َرَمُ ْم ِعنااااااْ }ِإدَّ َأكااااااْ

كاااود تلمير اااا علاااى امةفاااوى اامنرااا ة ملغنااا  قاااد ي ،، و ااامه عاااوار ،  ااامه عاااوار  [13اامحجاااراأل
ا اامنرااا ة ملففيااار، زةااالميره علاااى تفاااواه أقااال، ومااان  ناااا رأى اعقااازم أد امففيااار امصاااابر ، أمااااواضاااح  

 .ل؛ ألد زفره ال يؤمر على تفواه ا،ال  امغن أزق
، مى أمر ا، ين ر ألمر ا ال ين ر مزااإن ر ن ر إميزا، إنما يُ وعلى كل حال كل  مه عوار  ال يُ  

 نعم.
  الب:.....

 يعن  املزون  ذاما
 ت و ا العرضات.. ى و العرضاال  الب: 

 .وز  ما، كل  ما ال يجوزال يجكل  ما 
  الب:.....

زاا  ديننااا  ،يعناا  أمااره أ اا  ،ملنراااء، وزاا  األيياااد  أماار امنراااء يعناا ، إًزااار امفاارح اامنراا ةنعاام، 
، ي ااااح مناااه ماااا جااااءأ ااااه زراااحة، م ااان ميراااع قاعااادك عاماااة، مااايل  اااو األصااال، األصااال اممناااي

 .امنصوص 
ُب اْلُيوتا "  ."ُقْىُت: َوَقْد َره  َهَذا اْلَكَوَق َصاحا

مية؛  االفاة مان قوأ امفلوب، مر بنا أكثار مان مارك، ألبا   اماٍ  اممكا ، معارو ، و او مان امراام
 ..اممبةدعة، وامفوأ أصل إلحياء علوم امدين وغيره من كثير
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  الب:......
 أبو  ام ن
 . منع الب: 

 .أب   ام  امقير ، غيره، غيره بن ال، ال، ال، ام ة  ز  علوم امفرآد ملمك  
َتَدا  با " َر َوالللْ يلا اْلَفيايللرا َىىللَ  اْلَغمللا  ا َوَذكللَ وَب ِللا  َاْفضللا ةا َوَللِ ْد ياصلل  ُ ، َوقللَ ي َد بللا ا َكَو للَ ا َكمايللًرا َللَ َكَو للً

 ."َذَكْرَناهُ 
يعنا  يفقالوا امففار علاى امغناى، وهللا  ،امففار ايفقالو   أد  زةنعم الال   ااه، الالا  امثلاه مان اممةصاو 

 .اممرةعاد
كا  اْن كاَتابا َوَقْد َذَكْرَنا" ِا  َغْيرا َهَذا اْلَمْوضا َباها َوَ حَ "ُه  الاكايَن َوالِ ه اها َ ْمَ جا اْلعا ةا الس   ."ج 

 .امع اد 
 العباه؟

 .م ن  ما اممي ي زر من سجعه ،عر  ام ةاب أ ما أعر ، ما 
َوقُ -َوَخفاَ  َىَىْي ا َون  َوَِوَب    " ا َكاَن َوَحَد اِْلَغْ   -َىَىْي ا الس  َدُه، َوإان ملَ َاَوءا َوَ علْ ماَياءا  اَن اِْلَْنااَياءا َقْاَل اللْ
اُء ابْ  َذلاَك اِْلَْناايلللَ . َوكلللَ ها دا اءا ِلللا  َجسلللَ يما اللللد  ها َوَىيلللا دا َذَهابا َ اللللا ا َوَوللللَ َ  بلللا َىَواتُ -ُتىلللا ْم  صلللَ ْي ا ا َىىلللَ َّللا 

َوُ  ُ  وا. -َولللَ وا َوُِتامللُ مللُ ا بللا ا اْ ُتحا َاُروا َىىللَ   للَ َأَِوُب  صللَ َوقُ -ِللَ َاَوءا َىىللَ   -َىَىيللْ ا السلل  َل ِللا  الللْ َهخللَ
َفٍة، َِ  َك َوَلِ صا ْمُ  َحاٌا َوَِل َ َياٌا، ََِيدا اْجَتَمَك  لَ ْمُ  َكَما َهَخَل هاي ا، َوَ ا َاَغي َر  ا وَب ِلا  اْلَمْعملَ  َخَرَ   ا

ُل ها  ، َوُهَو َىَدُق الت َغِيرا ال ذاي َيْفضلُ ِ  اْلَمْيُصوها وُن اْلَغملا ارا َيكلُ ْىتابلَ َذا اِلا ا. َو ا لَ ا ا َبْعضلً ُض المل  يل ا َبعلْ
ُ َوْىَىمُ  اباُر َلَواًء. َوُهَو َكَما َقاَا ُلْفَياُن. َوَّللا  اكاُر َواْلَفيايُر الص   ."الش 

 . ح ز   ما امييادك ز  امةفوى، كما قال شيخ اإلسالماممرجِِّ وي فى أد 
َثا اْبنا " نا الم الا  ا    َوِا  َحدا َ اٍب ىلَ ى مَ -َلا ُ َىَىيلْ ا َوللَ ى   َّللا  و »:  -صلَ ُرُ  َان  َوَلِ اَن َيخلْ ا كلَ َرَ  لاملَ َب خلَ

َك هللَ  ْض باراْجىلا ُ َاَليلْ ا: اْركللُ َأْوَح  َّللا  ْن َحاَجتلا ا ِللَ ُ َاَليلْ ا  للا اَه َّللا  َل ََِأىللَ َراٌب. َِاْغَتسللَ اراٌه َوَلَ ٌل بللَ َذا ُ ْغَتسلَ
 ََ ََِأْذَهَب َّللا ُ َلْحَمُ  َو راَب  ََ ٍم َوْو   ْعَرُه َوَ َشَرُه َىَى  َوْحَسنا َ ا َكاَن، ُ م   ْن َوللَ اَن ِلا  َجْوِلا ا  لا ا كلَ ُكل   لَ

َماءا وَ  َل يَ َضْعٍ ، َوَوْنَ َا َىَىْي ا َ ْوَ ْينا  اَن الس  ، ُ م  َوْقالَ َما َواْرَاَد  بااْْلَخرا ها َِاْئَتَ َر باَأَحدا ْمشلا  ْبَيَضْينا 
 ."«َاَل  َ ْم الا ا َوَراَث َىَى  اْ َرَواا ا 

 .يعن  أانل عليزا ،امةل ر يعن  من امةري ، و و ،راث 
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ُُِ ، ََِسى َمْت َىَىْي ا  »" َأْقَاَىْت َحت   َلياَيْتُ  َوهاَ  َِل َاْعرا َل َِ جلُ َذا الر  َت هلَ ْل َرَوَلْ ُ، هلَ َك َّللا  ْرَحملُ َوَقاَلْت: َوْي ََ
ا  اْلُمْاَتىَ  ا َوَِوُب، َوَ ا َوَّللا  اَن  ؟ َقاَا: َ ْن ُهَو؟ َقاَلْت: َنااِ  َّللا  َك َاْذ كلَ ملْ َبَ  بلا ا  ا ِط َوَلْ ًدا قلَ ُت َوحلَ َ ا َرَوَلْ

غْ  َذ ضلا وُب. َوَوخلَ إان ا  َوَللِ اَا: ِلَ يًحا. قلَ حا َرَ َ ا بلا ا صلَ اَن  ،«ًما َِضللَ ْغَث كللَ َك الضل ا َ اٍب َون  َذللا ُن َللا َ َىَم ابلْ ِلَ
 ."َماً ا ُ 

 .قرب اهما يُ نبع ضعيف،  فيف ضعيف، ال يؤمر اي لممام ا
ِا  َوْنَدرا َقْمحلا ا   َوَره  " َأْقَاَىْت َلَحاَبٌة َحت   َلَجَىْت  َِ ْمَىُ ْم َ َعُ ْم،  ُ َاَلْي ا َوْهَىُ  َو ا َتَ،َ، َّللا  ا َحتل   ا لْ  َذَهبلً

ي عا ََ  ."راها َوَقط اناي ا ََِسَجَىْت هاي ا َوراًقا َحت   اْ َتَ،َ َوَوْقَاَىْت َلَحاَبٌة ُوْخَر  َاَل  َوْنَدرا 
 ااا زاا  اممكاااد اماامي يحفاان ايااه امفمااح، واأل اارى صاابع امماااء زاا  ءمه امرااحااة صاابع مانعاام،  اا

 .اممرةعادماعير، وهللا اممكاد اممي يحفن ايه ا
 على محمد. املزم صلِِّ 

 الجمعة بإذن هللا.
 .هللا يحف ه، هللا يحف ه

 


