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 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته 
المين، وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمدد وعلدى هلده وصدح ه الحمد هلل رب الع
 ،أجمعين، أما بعد 
ــال إال ه: "-رحمددده هللا تعدددالى–فيقدددول الم لددد   وهدددل كلمدددة الاوحيدددد الادددل ال   قبددد   ا سدددالم " وال إلـ

 .«الَّ َللاَُّ ال إَلاَل إ :ُأِمرُت أن أقاتَل النَّاَس حتَّى يقولوا» :فل الحديث الصحيح ،بدونها
 األحد: الواحد المافر ِّد الذي ال إله غيره وال رب سواه." األحد الّصمد"

وجددات تفسددير الصددمد بذندده الددذي ال جددو  لدده،  ،الصددمد: الددذي تصددمد لدده التالاددا  الحاياجهددا إليدده
 ال  حااج إلى شلت كما  حااجه المتلوقات. ،فهو مساغٍن عن األك 

الذي لم   شدركه أحدد فدل التلدا والدراإل، وا حيدات وا ماتدة وغيرهدا  "الذي ال شريك لال في ربوبّيتال"
 من أوصا  الربوبية.

وال يلدمم منهدا  ،" نفل المشابهة الال تحص  بذدنى مالبسةوال شبيال لال في أفعالال، وال في صفاتال"
وحِّم علددى مددن نفاهددا ي َ   ،واألولددى أي يلاددمم بنفددل مددا نفدداه القددرهي ،المطابقددة والمماةلددة، لدد  اِل  }لــَ لــِ َكِمث 

ي      األي المشدددابهة تحصددد  بدددذدنى شدددلت، وال يلدددمم أي  كدددوي المشددد  ه مطابقددد    [11]الشـــور : شـــَ
ولو  ،للمش  ه به من ك  وجه، فإذا حصلت أدنى مالبسة بين المش  ه والمش  ه به حصلت المشابهة

–وهللا  ،قاضل المطابقةونفينا المماةلة الال ت ،الاممنا بما جات عن هللا وعن رسوله فل هذا ال اب 
ي     قول:    -ج   وعال اِل شـَ لـِ ي َ  َكِمث  مد  أنهدم   طلقدوي المشدابهة ود ردددوي بهدا  ،[11]الشـور : }لـَ

 .-رحمه هللا -المماةلة، وعلى هذا   حم   كالم الم ل 
لادل ال ا ،بذفعالده هدو -جد   وعدال–" ج   وعدال، وتوحيدد الربوبيدة: إفدراد هللا وال شبيال لال في أفعالال"

  ماةله فيها أحد، وال  شركه فيها أحد، وال فل صفاته، وال فل أسمااه، هناك أسدمات مشداركة ت طلد ا 
ه منهدا، وللمتلدوإل مدا  تصده مد  على التالا كما ت طل ا على المتلوإل، لكن التدالا لده مدا  تصد  

  قال فدل المتلدوإل:  وإي حصلت المشابهة من وجه، فمثال  هللا الكردم، وقد   ،نفل المماةلة والمطابقة
الكدردم، الكدردم ابدن الكددردم ابدن الكدردم ابدن الكددردم، يوسد  بدن  عقدوب بددن إسدحاإل بدن إبدرا يم، كددرم 

كدرم هد الت، فهدم كرمدات، وفدل النداا فدل جداهلياهم  ،-جد   وعدال–هذا ال ي دانل وال   قارب كدرم هللا 
ماةلده فيده أحدد مهمدا بلدم مدن منملدة ال     -جد   وعدال–وإسالمهم من ي وص   بدالكردم، لكدن كدرم هللا 

 وكرم المتلوإل كذلك. ،الكرم
إلى هخر الصفات، لكن  ،وله يد  ،الوجه واليد، والمتلوإل له وجه -ج   وعال–كما أي من أوصافه 

 االمماةلددة ممانعددة، كمددا أي المماةلددة بددين صددفات المتلددوقين تكدداد تكددوي ممانعددة، هدد  ت ددد متلوقدد  
ا هخددر مددن كدد  و  وقددد يلادد ى علددى بعددت الندداا تطبيددا  ،وقددد   قاربدده ،جددهق قددد ي دانيدده  سدداوي متلوقدد 

بغت النظر عن الم اينة الال هل موجودة بين المتلوقين، فالقرد لده   ،صورة هذا على صورة هذا
وهدل مرايدة وم شداهدة،  ،ين فدل صدفاتها داوهل متلوقدات تا ،وجه، والذباب له وجه، والفي  له وجه
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إنمدا  عاقدد  ،-عليده الصدالة والسدالم–كمدا قدال النبدل  ،أحدد حادى  مدوت لدن يدراه    -ج   وعال–وهللا  
ن ة عن هللا وعن رسوله  فيد من  -عليه الصالة والسدالم–المسلم بما يبلغه من نصوص الكااب والسُّ

وال  سارسدد  أكثددر مددن ذلددك، وال فددل ذاتدده، وكمددا  ،بهددا علددى مددوت مددا جدداتت عددن هللا وعددن رسددوله
فمدن بداب أولدى أال  ،إذا لم تحص  المطابقة والمماةلة فدل الصدفات   ،ت قي : الصفات فرٌع عن الذا

 تحص  فل الذات الال هل ع ارة عن م موع الصفات.
ال مـم جميـي ترياتـالوه أكبر عدد ما أحاط بال علمُ " والبرددة:  "ال، وجر  بال قلُمال، ونفذ فيـال حكمـُ

 التلا،  عنل من جمي  متلوقاته.
كرإالدرا المامدل: ه  نقول فل هذا مث  ما قلنا فل  ونقرنده بمدا ال   حداه بده مدن  ،نندا ندذتل بالدذ ِّ

األعداد  لننال ما تاضمنه هدذه األعدداد الهاالدة مدن األجدورق مثد  مدا قلندا: هد  نقدول: ال حدول وال 
كمددا جدداتت فددل سدد حاي هللا  ،وقددوة إال بدداد عدددد خلقدده، ورمددا نفسدده، وانددة عرشدده، ومددداد كلماتدده

ال، وه أكبر عدد مـا أحـاط بـال علمُـ "وردق هنا الم ل  ه  عنده نص وبحمده أو نقاصر على ما 
 أو هناك فرإل بين هذا وذاكق "وجر  بال قلُمال، ونفذ فيال حكُمال مم جميي ترياتال

 طالب: ..............
ذاك ورد به نص، لكن ه  نقيى ما لم يرد فيه نص من ذلك اللفدم علدى هدذا أو علدى مدا ورد بده 

د بلفظددهي هددذ إالددنص، أو نقددول:  وال   قددال فددل وقددٍت معددين أو فددل مناسدد ة  ،ا م ددرد إخ ددار ال ي اعبدد 
 مطردةق

   طالب: ..............
كر  ليى " العدد ما أحـاط بـال علمُـ أي  حص  له من األجور بعدد ما ذ كِّرق "هو  ما يرجو  ألكن    ،بذِّ

قدول: هللا أكبدر ألد  مدرة ما الفاادةق لو قال: هللا أكبر مليوي مرة ما هو بعدد  قولها بداألفراد، لكدن  
، هد   حصد  لده مدن األجدر  لدو كبد ر هللا هدذا العدددق هدذا مدا عنددنا إشدكال فيده  ألي فيدده مثد  مدثال 

 وهذا الذي   علك تقول هذا الكالم. ،النص، وأنت ما حضرت الدرا السابا
 ".الوه أكبر عدد ما أحاط بال علمُ "الذي ورد فيه نص ما ألحٍد كالم، لكن 

 ...........طالب: ...
لده، هد  نطدرد هدذا تسداطي  أي تقدول: ال حدول وال هذا الكالم الذي مدي     عليندا الددرا المامدل ج 

 قوة إال باد عدد خلقه، ورما نفسه، وانة عرشه، ومداد كلماته أو تقاصر على ما وردق
 طالب: األصل االقتصار على النص.

إال إذا ورد  ،فل أوقاتها وفل عددها لموم مدا ورد هو األص  فل األذكار الماعب د بها لموم ما ورد و 
وال ن ردد أي نضدي  الددرا  ،ما   شير إلى المدادة مثال  إال من قال ذلك أو ااد كما فل ال إله إال هللا

 مث  السابا بمث  هذا.
 طالب: ..............
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 الاكرار نعم.
 طالب: ..............

 الذي اآلي عندنا. ا شكال فل ،ا شكال عندي فيما مضى ليى
 طالب: ..............

 هذا ما فيه ةالث وال شلت بذجر ه    كا بق
 طالب: ..............

  عنل مث  لو قال: هللا أكبر فقط ما قال عدد كذا، وعدد كذاق
 طالب: ..............

كثيدر ا    فدل بعدت األمدور، ود تضدِّ وهدو أي ا مدام ابدن القديم ياوسد    ،هو ن ردد أي نص  إلدى شدلت
منهددا للا ربددة، فددإذا نفعددت الا ربددة الاددمم العدددد،  عنددل لددو قددال: ال إلدده إال هللا خمسددة عشددر مددرة فددل 

فل  قول كذا خمسة عشر مرة ينف  من كذا. قال: ،مرض وش 
 طالب: ..............

 ت ارب وةبات عنده. له
 طالب: ..............

رأ سددور ا خددالص ةددالث مددرات كذنمددا قددرأ مددن قدد ،هددذا محدد  ا شددكال، كثيددر مددن هددذا لدديى ،ال ال
 القرهي، ه   ساوي هذا من فاح المصح  وجلى عشر ساعات  قرأ القرهي إلى أي خامق 

 طالب: ..............
 عنددل مددن وجدده تعدددل ةلددث القددرهي فكذنمددا قددرأ القددرهي ال يلددمم أي  كددوي بعدددد الحددرو ، ودحصدد  لدده 

 أجر الحرو ،  حص  له أجر قراتة القرهي.
 ب: ..............طال

 ال ال.
 طالب: ..............

 .ائ  لو سل منا ما قلنا شي ،ابن القيم الا ربة نافعة عنده، نحن نناقش كالمه اآلي
 طالب: ..............

 –مدداذا  قددول صدداحب الشددرقق فيدده نقطددة قددال: إي الاقليددد   عمددل عددن إدراك الحقددااا، ولكددن الاقليددد 
 ن الاقليد   عمل عن إدراك الحقااا، فإ اك وا خالد إلى أرمه. ولك - قول: قال، كذنه ينق 

 عنددل كوننددا نددري أي شدديو ا سددالم وابددن القدديم وغيددرهم مددن أامددة ا سددالم مددن بدداب إذا قالددت حددذام 
، وبعضهم قل د ابن القيم فل أموٍر ظاهرة للمناقشة  ألنه من بعت شيوخناهذا سمعناه و فصدقوها، 

نعم الغالب فيه ا صدابة   ،ابن القيم بشر ،بصحيح ليىفصدقوها، وهذا إذا قالت حذام   :من باب 
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ن ة نبيدده م عليهمددا شددي ،ألندده معامددد لكادداب هللا وسدد  ، وكددذلك شدديو ا سددالم وغيددره مددن أامددة ائ  وال   قددد ِّ
 ماعبدين بذلفاظهم.لسنا ا سالم، لكن م  ذلك نحن 

 طالب: ..............
عليدده  -ونبيدده -جدد   وعددال–وصددول إلددى الحقيقددة المددرادة مددن هللا المسددذلة بلددب ال ،إخددوايوهللا  ددا 

 .-الصالة والسالم
 طالب: ..............

دعنا من الدنص الدوارد الثابدت الدذي  ،"عدد ما أحاط بال علمال"نقري مث  هذا الكالم   ،لو نطرد هذا
 بر مث  ما قالق مكن فيه التال ، لكن مث  هذا  قول: ال حول وال قوة إال باد أو هللا أكما 

 طالب: ..............
كر هو األص  فيه الاوقيف، فال   قال إال بمدا ةبدت عدن هللا وعدن رسدوله السديما إذا الاد مِّم  ،مقام الذ ِّ

 مما ذكره الشاببل وغيره. ،به عدده ومكانه وصفاه... إلى هخره
 طالب: ..............

 قد قال.
 طالب: ..............

 إلى هخره.
 .............طالب: .

–حدا  ألنده اكاسدب الشدرعية مدن إقدرار النبدل   -عليه الصالة والسدالم–جاهاد الم ق ر من النبل  اال
ر منده، هدذا الدذي  -عليده الصدالة والسدالم–لكن االجاهداد بعدده    ،-عليه الصالة والسالم ممدا لدم   قد 

د  قددرأ سددورة  ُ َأحــَ َو َللاَّ ل  هــُ  -عليدده الصددالة والسددالم–النبددل وأقددره  ،فددل كدد  ركعددة [1]اإلخــ: : }قــُ
 ،-عليده الصدالة والسدالم–أقدره النبدل  ،صدلى ركعادين إال انده مدا تومدذ ومدوت  إوبالل حينمدا قدال: 

 اكاسب الشرعية من هذه الحيثية، لكن أنت تقول: أنا أفع  كذا، ما  صير.
 طالب: ..............

بددنص  امرت طدد   لدديىداعيددة إليددهق ألندده الدددعات األصدد  فيدده الحاجددة الداعيددة إليدده، مددا الحاجددة ال ،ال
 الدعات.

 طالب: ..............
 لكن ال  صير فيه اعادات.

 طالب: ..............
وال حـو  وال  "عدد ما أحاط بال علمال، وجر  بال قلمال، ونفذ فيال حكمال مم جميـي ترياتـال، قدول:  

ول عبـد    تفـوي   ،قوة إال بـاه  -ألي متلدوإل إال بإعاندة هللا"  عندل ال حدول وال قدوة وال قددرة وال بد 
 . -ج   وعال
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ا وال حيــاًة وال  تفــوي  ،وال حــو  وال قــوة إال بــاه" ا، وال موتــً عبــد  ال يملــك لنفرــال ضــرعا وال نفعــً
 بذي  عود إليه، وإلى هللا مرجعه.  "وإلى ه" ،ما ٌه إليه ، عنل: معاصٌم به" نشوًرا، تل هو باه

شهد أن ال الـال إال ه وحـده ال شـريك لـال، وال صـاحب  لـال، وال ولـد وأ  ،في مبادئ أمره ونهاياتال"
ن ة نبيده "وال ولد لال وال والد" ،"وال والد"  :فل نستة  ،"لال عليده  -هندا فدل هدذه األمدور بكاداب هللا وسد 

 .-الصالة والسالم
                   وال ند له. ،وال نظير ،ال مثي " وال كفؤ لال"
ألي التلدا لدو اجامعدوا وجمعدوا جميد  مدا ورد مدن ألفدا، الثندات،   ؛"ى نفرـالالذي هو كما أثنى عل"

مدد  للثنددات لددم يبلغددوا مددا  سدداحقه هللا  مددن  -جدد   وعددال–ومددا أحابددت بدده لغددة العددرب مددن ألفددا، وج 
ض األمر إليه في قال: كما أةنى على نفسه، كما جات فل الحديث.  ،الثنات  ولذلك   فو 

مدا هدو  ، عندل فدوإل مدا ي ثندل بده عليده جميد  برداتده"  م جميـي ترياتـالوفوق ما يثني عليال أحـد  مِـ "
بذحد واحد أو هحاد ما ي ثنل عليه جمي  البرددات، لدو اجامعدوا كلهدم ب ميد  ألفدا، الثندات والمددق مدا 

 .«أنَت كما أثَنيَت عَلى نفِرك»يبلغوي ما أةنى به على نفسه 
ر علدى الشدا  ،طلوبدة مدن كد  مسدلمهدذه الشدهادة الم"  وأشهد أن محّمًدا عبـده وروـولال" وإي اقا صدِّ

ر ى يقولـوا» ،األول منها فهل من مقاضياتها وماطل اتها حينما لم ت ذك  اَس حتـَّ  :ُأِمرُت أن أقاتَل النـَّ
 من باب االكافات. ،ال ب د من هذا ، عنل ودشهدوا أنل محمٌد رسول هللا ،«ال إَلاَل إالَّ َللاَُّ 

الرسدول النبدل األمدل الم عدوث  -عليده الصدالة والسدالم–محمدد " الوأشهد أن محّمًدا عبده وروـول"
ِذي   للندداا كافددة هددو عبددد هللا ورسددوله، ومقددام العبود ددة والرسددالة أكمدد  مددا ي وصدد   بدده َحاَن الــَّ ب  }وــُ

ِدِه  َر  ِبَعب   ورسوٌل ال   كذ ب. ،فهو عبٌد ال   عب د  [1]اإلورا : َأو 
وأدي األماندة، ومدن بوااد   ،مي  ما أ وحل إليه، بل م الرسدالةونشهد أنه بل م ج"  وأمينال على وحيال"

عليدده –البدددع مددن  قددول: خدداي األمددين، كيددف تصددفونه بذندده أمددين وقددد خددايق   عنددوي بددذلك جبرددد  
خال  مدا قيد  لده بلد ِّم ومدا أ وحدل بده  -عليه الصالة والسالم–وبل م النبل    ،ألنه إذا خاي   -السالم

ر بابليغدده إلددى ا ي فدد ،-عليدده الصددالة والسددالم–لنبددل إليدده وأ مددِّ إذا خدداي فددالفرع تددابٌ  لنصدد ، مددن خددو 
ي الرسول  . -عليه الصالة والسالم -جبرد  خو 

م  ،وأمينـال علــى وحيـال" وأفضد  التلددا، وأشدر  التلدا، وأكمدد  التلدا، وأعددرفهم تريتــال" وخيرتــال مـِ
 باد، وأخشاهم، وأتقاهم، وخيرته من خلقه.

ر -جد   وعدال–سدفيره  عندل: الواسدطة بدين هللا " ووفيره تينـال وبـيم ابـاده" : وبدين التلدا الدذين أ مدِّ
ر  -عليددده الصدددالة والسدددالم–إلددديهم، وأمدددور الددددين الادددل أ وحيدددت إليددده  إليددده بابليدددم مدددا أوحدددى هللا وأ مدددِّ

د فيهدددا مدددن واسدددطة فدددل الندددمول دوي الصدددعود، ال   دددوا أي ت عددد  بيندددك وبدددين هللا  بابليغهدددا ال بددد 
 إال بهذه الواسطة. -ج   وعال–من هللا  ائ  القى شيواسطة، ولكن لن ت

 طالب: .............
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 فمن دوي ال شر من باب أولى. ،وهللا ما دام هو أفض  ال شر
 طالب: .............

قدد  -عليده الصدالة والسدالم–مدن بداب الاوامد  وهضدم الدنفى   -عليده الصدالة والسدالم–هو النبل  
ونُ  قول:   لوني علـى يـُ ى«»ال ُتَفضِّ هد  أحدد  شدك فدل أنده أفضد  مدن يدونى بدن مادىق  ،  تـم َمتـَّ

ِم » ي الرــِّ   ُت فــِ و  َلِبثــ  اِعيَ  َلبــ  مــاَولــَ ُت الــدَّ َ  أَلَجبــ  كدد  هددذا مددن بدداب الاوامدد  وهضددم  ،«ُيووــُ
 النفى، وإال ال ناردد وال ياردد مسلم فل أنه أفض  من غيره.

 طالب: .............
ودقدول  -عليده السدالم–أول من   كسى يوم القيامدة إبدرا يم  أي  بال شك، جات فل الحديث الصحيح

ُض »كما فل الحديث الصدحيح:   -عليه الصالة والسالم–النبل   اُل اأَلر  َشقُّ َعن  ُ  َمم  َتن  ا ، َأَنا َأوَّ ََ ِِ فـَ
ِري  ، اَل َأد  َِ ر  ذ  ِبَقاِةمــَ  العــَ ى ِخــِ وِر َأ   أُمووــَ ع َقِ  الِــُّ وِيَي ِبصــَ ي ُبعــِ جــُ لــِ فهددذه األمددور الاددل  ،«َقب 

ا ألهددد  الفضددد  بفضدددلهم، وكدددوي إبدددرا يم أول مدددن  -عليددده الصدددالة والسدددالم–يدددذكرها النبدددل  عرفانددد 
  كسددى، كددوي ا نسدداي أفضدد  بتصيصددٍة واحدددة ال  عنددل أندده أفضدد  ب ميدد  التصددااص، وجميدد  

وفضدلوه  ،واعارفدوا بفضدله ،بعالم أجمعت األمة وأب قدت عليده الفضاا ، أنت اآلي لو مربنا مثاال  
 على غيره با جماع، لكن أال ي وجد من بالبه فل مسذلٍة من المساا  من هو أفض  منهق 

 ي وجد.
 طالب: .............

 من باب الاوام ، ومن باب هضم النفى.
 طالب: .............

 نبدأ بالافاصي  الال ذم ها أه  العلم، ه  هو أفض  من العرش أو أفض  من كذاق  ما
 .ما ينف 

 طالب: .............
 قماذا قلت  

 طالب: .............
فهددو أفضدد  ممددن ف ضدد ِّ  عليدده ال شددر مددن  ،نرجدد  إلددى أندده ال شددر،  عنددل إذا كدداي أفضدد  مددن ال شددر

لوا المالاكة على صالحل ال شر أخرجوها باالتفاإل، أخرجوا األنبيات والرسد   باب أولى، والذين فض 
  فل الافضي .

أقدام بده  -جد   وعدال–أقدام، أي هللا  -عليده الصدالة والسدالم–ال شك أي النبل  " تال على خلقالوحُ "
 الح  ة. 

ا »: -عليدده الصددالة والسددالم–وقددد قددال " أروــلاُل بالهــد  وديــم الحــق تــيم يــدي الرــاع " ُت َأنــَ ُبِعثــ 
اَع  َكَهاَتي مِ   .«َوالرَّ
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ر لمن ات عده ب ندات هللا ومرمداته، وم ندذر وندذير لمدن خالفده "  تيم يدي الراع  بشيًرا ونذيًرا" م  ش ِّ
 وعصاه ولم يا عه بعذاب هللا وعقابه.

َناَ  : -ج   وعال–كما جات فل قوله " ودااًيا إلى ه بَِنال ووراًجا منيًرا" ل  وـَ ا َأر  يُّ ِإنـَّ }َيا َأيَُّها النَّبـِ
ًرا َوَنِذيًرا َراًجا ُمِنيـًرا   َوَداِاًيا*    َشاِهًدا َوُمَبشِّ اِل َووـِ نـِ  َ ِ ِبِِ وهدذا اقا داا  ،[46-45]األحـاا:: ِإَلى َللاَّ

 .-ج   وعال-من كالم هللا 
الفاددرة: الوقددت الددذي ال  كددوي فيدده رسددول، فهددل تددذتل بدددين " وـــلأروــلال علــى حــيم فتــرِة مــم الرُّ "

كداي فديمن قبلده ال ي وجد على وجده األرض نبدل، وإي  -عليه الصالة والسالم–رسولين، وفل وقاه  
قد   ام  أكثر من نبل فل وقٍت واحدد، وأكثدر مدن رسدول فدل وقدٍت واحدد  ألي الرسداالت خاصدة، 

 عامة.   -عليه الصالة والسالم–ورسالاه 
م الرـُّ   ،وـلعلى حيم فترِة مـم الرُّ " لة إلدى هللا " بلوطمـوس  مـِ رإل الموصدِّ منددةرة  -جد   وعدال–الطدُّ

 ي وصِّ  إلى هللا إال بقا ا من أه  الكااب.وبامسة، وليى فيها أدنى م عل م 
 انقراض، اندرا الشلت  عنل: انقرض واناهى." بل ودروس  ِمم الكتبوطموس  ِمم الرُّ "
  عنل: اشاعلت وقودت." والكفُر قد اضِرمت ناُره"
ألنهدم علدى الشدرك  ؛"وتِاير في اآلفاق شراره، وقـد اوـتوجب أهـل األرض أن يحـل تهـق العقـا:"

عامدة فوهد الت نفدٌر  سدير،  ، ما جات عن بقا ا من بنل إسرااي ، ومن كداي علدى الحنيةيدةوالكفر إال
 .-ج   وعال -أه  األرض على الشرك والكفر باد

كمدا " إليهق فمقتهق عربهق وع مهق، إال بقايا ِمم أهل الكتا:  -تبار  وتعالى-وقد نظر ال بار  "
–قددال: قددال رسددول هللا  -هللا عندده رمددل–جددات فددل صددحيح مسددلم مددن حددديث عيدداض بددن حمددار 

ا مـم »: -صلى هللا عليه وسلم ، ِإالَّ بَقايـَ ق  َرَبُهق  وَعَ َمهـُ َتُهق  عـَ ِض، فمقـَ َر  ِل األ  وِإنَّ َه نظر إلى أهـ 
ِكَتاِ:  ولدم  ، عنل مذخوذ من الحديث، وه الت ال قية على الدين الحا الذي لم ي بد ل ،باللفم  «أه ِل ال 

ث اناهدى كد   ،-صدلى هللا عليده وسدلم–غيد ر، ونها دة أمددهم إلدى بعثدة محمدٍد ولدم    ،    حر   فدإذا ب عدِّ
 دين.

 طالب: .............
  مي  األد اي. لسو ان
ومددا  حاكمددوي إليدده، فطواادد  البدددع عندددهم أصددول وقواعددد " ق ِراةهــقإلــى ُللَــ  وقــد اوــتند كــل قــو   "

الم اساندوا علدى أقدوال الماقددمين مدن الفالسدفة وهل فل حقيقاها ظ لمات، فذه  الك  ،اعامدوا عليها
 وأمرابهم.  

وسدديذتل بيدداي هددذا الكددالم  ،"وحكمــوا علــى ه وــبحانال بمقــاالتهق الباطلــ  وأهــواةهق ،ق ِراةهــقُللَــ "
رهدا كفدار مدن الفالسدفة وغيدرهم، وحك موهدا بالافصي  فل ةنا ا الكااب  ألنهم اعامدوا على قواعد قر  

 . -عليه الصالة والسالم -م هللا وكالم رسولهوحكموا بها على كال
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 م شاد ظالمه." ل:مال وليُل الكفر مدلهق  "
 الغ ار وهو القطر. هوالقاام " شديد  قتامال"
 ما تقدم.عافية  عنل: مندرسة مثل" ِثاره ووبيُل الحق عافي   "
كانددت مددن   عنددل مددا يدددل عليدده مددن العالمددات كلهددا منطمسددة ومندرسددة، سددواتٌ " مِمووــ   أع:مــال"

العالمددات واآل ددات المرايددة أو المقددروتة، هددل فددل حقيقاهددا موجددودة، لكددن مددن  سددادل بهدداق فوصدد  
.  الحد إلى أنها كذنها غير موجودة أصال 

حتـى مـا اآلفـاق بـال فأضـا   ،بح اإليمـانصـُ  -صلى ه عليال وولق–  ففلق ه وبحانال بمحمد  "
ماي، وجات فل بدت الوحل أنه كاي أول مدا بد دب بده مدن فلا هللا به ص  ح ا   ،ص  ح ا  ماي"  نوًرا

 الوحل الرؤدا الصالحة، فكانت الرؤدا تذتل مث  فلا الص ح،  عنل تذودلها مث  فلا الص ح. 
 "فأضا  حتى ما اآلفاق نـوًرا ،بح اإليمانصُ  -صلى ه عليال وولق–  ففلق ه وبحانال بمحمد  "

ُلغم هذا »وَ : -عليه الصالة والسالم–النبل  كما قال ، عنل بب ا اآلفاإل واألقطار يملَيب  ما تلغ  الدِّ
 .«اللَّيل والنَّهار

الحنادا: هل الظُّلمة أو الظُّلم،  قول الشيو/ حافم " قلَ وال  في حنادس الظُ وأطلَي بال شمَ  الرِّ "
 الحكمل فل الحث على قراتة القرهي:

ــا:َ  ُل ِكتـــــــــ ــ  ــِل َفاتـــــــــ َدتُِّر والّترِتيـــــــــ ــَّ  َوَبالتـــــــــ
 

ِقهِ   دِس الظُّلـــــــــــَ يَّما فـــــــــــي ِحنـــــــــــ    الوـــــــــــِ
 إذا اشاد ظالم اللي . 

وعلددى  ،كدداي الندداا علددى مددالل" ق وــراًجا منيــًرا، فهــد  ه بــال مــم الضــ:ل لَــ فــي حنــادس الظُ "
 -فهدددي بدده مددن الضدداللة الاددل ب  قددت اآلفدداإل ق بيدد  بعثادده ،شددرك، ولدديى عندددهم شددلٌت مددن الهدددي

 .-عليه الصالة والسالم
عندا ، فدإذا جالصحابل  قول: أين عقولنا  ا رسول هللا حينما كنا نعبدد الامدرة" مم ال هال  ق بالوعلَّ "

 أكلناهاق  وأي جهٍ  أعظم من هذا  وأي مالٍل أشد من هذا 
 طالب: ..............

ندِّا، أنا سبا أي رجعت إليها، وأي الفداح كذنده أشدهر مد    قوله بالفاح والكسر كالهما،  قول: الحِّ
 بال شك. ،عهد، إمافاه إلى الظالم ظالم م  ظالم  كوي أشد ب عد ال

ا ال : -جد   وعدال–ال اهد  أعمدى، والكدافر أعمدى  ألنده كمدا قدال هللا  "  ر بال مم العمـىوبصَّ " نَّهـَ }َفِِ
ُدوِر  ُقُلوُ: الَِّتي ِفي الصُّ َصاُر َوَلِكم  َتع َمى ال   .[46]الحج: َتع َمى اأَلب 

قِّلدة، ةدم بعدد  -عليده الصدالة والسدالم–قدردش جماعاده  ،"بـال بعـد القلـّ   روأرشد بال مم الغي، وكثـَّ "
ا ،وأسلموا ،وت عه الناا ،ذلك لما جات بهذا النور  كثر العدد. ،ودخ  الناا فل دين هللا أفواج 
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كانت قردش ليست من أقوي ق اا  العرب بمفرداتها، ولكن لو اجامعدت ق ااد  " ل بال بعد الذِّ   وأعاَّ "
وات اعهم له تغير  -عليه الصالة والسالم–، لكن بعد إ مانهم به  ائ  دش ما صاروا شيالعرب على قر 

 الحال. 
 العمة هلل ولرسوله وللم منين. "ل بال بعد الذِّ  وأعاَّ  ،ر بال بعد القّل وكثَّ "
واألمدم األخدري عنددهم مدن الغندى والثدرات الشدلت الكثيدر  ،كداي العدرب فقدرات" يل وأغنى بال بعد العَ "

  ي وجد نظيره أو قردٌب منه عند العرب فل جمدرتهم.الذي ال
قوه وات عوه تغير الحال. "يل وأغنى بال بعد العَ "  لكن لما همنوا به وصد 
وا  ماي وا سالم من اة، فذنقذهم من الهلكة  ،ال شك أي الكفر هلكة" الهلك   مم بعدواوتنقذ بال  "

 .-ج   وعال-الال سببها الكفر باد 
ا عميًــ وفــتح بــال أع" ال شددك أي العمددى والغشدداوة الاددل علددى  ،-عليدده الصددالة والسددالم–بات اعدده " اينــً

أعينهم االت بالعلم، ال شدك أي العلدم ندور، وهدذا شدلٌت م  در ب، ال اهد  ي رددد أي ياعبدد علدى جهلده 
بدد وتكوي مرر ا عليه، لكدن إذا تعلد م و  -ج   وعال–فل ظالم، قد  فع  أفعاال  ياقرب بها إلى هللا  ع 

 هللا على بصيرة اال عنه العمى، واالت عنه الغشاوة.
أنام تعرفوي عدوام النداا فدل كثيدٍر مدن أمدورهم يات طدوي، حادى  سدذلوا أهد  العلدم، وأهد  العلدم فدل 

 عافيٍة من هذا كله. 
ــً " ا عميـ ــً ــال أعينـ ــتح بـ الب العلدددم إذا أشدددكلت عليددده مسدددذلة "اوفـ وقبددد  أي ت فدددا ح لددده  ،والواحدددد مدددن بددد 

ح بين األدلة واألقدوال وكدذا، ال شدك  صدير عندده ندوع امدطراب،   ،مغاليقها هو ال  ساطي  أي ي رج ِّ
واال عندده  ،ةددم إذا ف اِّحددت لدده مغاليقهددا بمراجعددة أهدد  العلددم، ومراجعددة كددالم أهدد  العلددم انشددرق صدددره

 هذا العمى. 
َاًنا صُ " ر، لكدن مدا الفااددة مدن السد" معاِو م  إذا لدم ينافد  بده  عنل قد  سم  الكالم، وقد يدري ود  صدِّ

صدداح هق ومددا الفاادددة مددن ال صددر إذا لددم ينافدد  بدده صدداح هق بدد  هددو فددل حقيقادده مددرٌر عليدده، وقددد 
ُروَن الكفدار والمندافقين بدذنهم صدمم ع مدٌل فدل ه دٍة  -جد   وعدال–وص  هللا   ،[17]البقـرة: }ال ُيب صـِ

ِجُعوَن وفل ه ٍة  ي  فَ  ،[18]البقرة: }ال َير  ق  ُعم  ِجُعوَن }ُصقٌّ ُبك   .[18]البقرة: ُهق  ال َير 
َاًنا صُ " اوقلوًبا غُ   ،معاِو  عندل عليهدا أغلفدة، هدذه األغلفدة والغشداوات والدراي الدذي اجامد  عليهدا "  لفـً

أاال هدذه الغشداوات، وهدذه  -جد   وعدال–ال شدك أي هللا  ،فصدارت ال تسداقب  التيدر ،حادى بمسدها
وتفهددم التيددر، وتعمدد  بددالتير، فالكفددار اعارفددوا  فصددارت تقبدد  التيددر، ،األغددال  عددن هددذه القلددوب 

لدد   عنددل م غل فددة، وهددل كددذلك ال  صدد  إليهدد التيددر، ولددو وصدد  إليهددا  اعلددى أنفسددهم بددذي قلددوبهم غ 
 التير النافعت به.
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" وأد  األمان ، ونصـح األمـ ، وجاهـد فـي ه حـق جهـاده"  ،عليه الصالة والسالم"  غ الروال فبلَّ "
لم، فالمسلموي كلهم معارفوي بهدذا، وهدذا مدن حقده علديهم، ومدن مقاضديات وهذا ال  تال  فيه مس

ا رسول هللا.       شهادة أي محمد 
 -جد   وعدال–حادى مدات، وهللا " وعبد ه حتـى أتـاه اليقـيم مـم ربـال،  وجاهد في ه حق جهاده"

َيِقيُم  قول:   ُبد  َربََّك َحتَّى َيأ ِتَيَك ال  مد ينافل فيه الاكليف إال بذي يدمول ما فل أ ،[99]الح ر: }َواع 
منابدده مددن اوال العقدد  أو المددوت، والددذين يددد عوي أنهددم  صددلوي إلددى مراتددب ت رفدد   عددنهم الاكدداليف 

يُم  :-ج   وعال–ه الت م عاندوي م عارموي لقول هللا   َيقـِ َك ال  ى َيأ ِتيـَ ُبد  َربََّك َحتـَّ  [99]الح ـر: }َواع 
 ناهل إال بالموت.الذي هو الموت، فالاكليف ال ي

َرح   "وشرَح ه لال صدره ،وعبد ه حتى أتاه اليقيم مم ربال، وجاهد في ه حق جهاده" }َأَلق  َنشـ 
َرَ    . [1]الشرح: َلَك َصد 

 كما جات فل سورة الشرق. ،"ووضي عنال ويره ،ورفَي لال َكره"
ّل » :وجددات فددل ذلددك حددديث  ،"غار علــى مــم خــال  أمــرهلــ  والصــَّ وجعــَل الذِّ " َت لــِ ي َتحــ  قــِ َل ِري  َوُجعــِ

ِري  اَلَ  َأمــ  م  خــَ ى مــَ َغاُر َعلــَ ُ  َوالصــَّ لــَّ َل الذِّ ي، َوُجعــِ حــِ هددذا األصدد ، ا ةددم الددذي اكاسدد ه قبدد   «ُرم 
 هو معصوم.فالرسالة، وإال بعد الرسالة 

 طالب: .............
: ارتكدداب خددال  علددى التددال  بددين أهدد  العلددم فيمددا   ددوا علددى النبددل، وبعضددهم يددري أي الددوار

األولى، ود رك ِّبدوي علدى هدذا مدا ذكدروه مدن أي حسدنات األبدرار سديئات المقدربين، وكد م بحسدب قددره 
 .  -ج   وعال-ومقامه عند هللا 

وَن أين أقسمق " وأقرق بحياتال في كتابال المبيم" َرِتِهق  َيع َمهـُ ك  ي وـَ ق  َلفـِ ُرَ  ِإنَّهـُ  [72]الح ـر: }َلَعمـ 
ئ لقسدمق المعدرو  أي القسدم مدا اقادري بذحدد الحدرو  الثالةدة، وجوابده  قادري ه  هذا قسم أو موب ِّ 

 ،قسددم هددوأمدد ط المكدداي الددذي وقفددت فيدده علددى قددول عااشددة: لعمددرك،  مددا لكنددل -ولددذلك  ،بددالالم
رك اهدو م سداعم ، فدإي كداي قسدم  ال   دوا بدالمتلوإل، وغيدر عااشدة، والقسم   الحلد  بغيدر  ،فهدو شدِّ

رك.  هللا شِّ
 .........طالب: .....

  ساعمله الم ل  وغيره، وهذا معرو  عند أه  العلم وحاى عند الصحابة.
 طالب: ..............

 أنا ما أدري عن هذا الذي حص ، لكن...
 طالب: ..............
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م بما شات من متلوقاتده، وأقسدم بدالواو   -ج   وعال–أقسم به، هللا   َحاَها له أي   قسِّ ِ  َوضـُ م   }َوالشـَّ
عليددده –وأقسدددم بصدددردح القسدددم بمتلوقدددات هللا، وهدددذا لددديى بغرددددب أي  قسدددم بدددالنبل  ،[1 :]الشـــم

 لكن الكالم على الدلي  ه    طابا المدلولق ،-الصالة والسالم
 شيو محمد أين أنتق
 طالب: ............

 وليى بقسم. ،هذا خبر
 ي؟طالب: أحرم ه إليك هل تقصد قو  عاةش : لعمري، عندنا قالت: إي لعمر 

 نعم. 
 طالب: أقرأ الحدي ؟

 اقرأ الحديث.
ثنا أتو عاصق، قا ... : حدَّ  طالب: وقا  عمرو تم عليّ 

 من رواهق
 طالب: في البخاري.

: قا : أخبرني عِا    النرـا  الِـوا   إَ مني اتـم هشـا   طالب: حدثنا أتو عاصق  قا  اتم جريج 
مي الرجا  قلت:  -ه عليال وولقصلى -منعهم وقد طا  نرا  النبي يقا : كيف    ،مي الرجا 

 ؟قلـت: كيــف يخــالِم الرجــا  ،قـا : إي لعمــري لقــد أدركتـال بعــد الح ــا: ؟أبعـد الح ــا: أو قبــل
 ،مـم الرجـا  ال تخـالِهق تِـو  ح ـرةً  -رضـي ه عنهـا-كانت عاةشـ     ،يخالِم  قا : لق يكمَّ 

رجم متنكرات بالليل فـيِفم مـي يخ ،وأتت  عنكِ ق يا أ  المؤمنيم قالت:  رلِّ فقالت امرأة: انِلقي نُ 
وكنـت ِتـي عاةشـ  أنـا  ،ج الرجـا خـرِ مـم حتـى يـدخلم وأُ م إَا دخلـم البيـت قُ ولكـنهم كُـ   ،الرجا 

تركيـ  لهـا  قـا : هـي فـي  بـ    ؟قلت: وما ح اتها ،في جو  ثبير  وهي م اورة    وعبيد تم عمير  
 ا.دً ا مورَّ ورأيت عليها درعً  ،وما تيننا وبينها غير َلك ،غشا   

 من الذي قال: لعمريق
 طالب: ليرت عاةش .
 ال. ،ال ال فل هذا الحديث 
 طالب: .............

 وقاله غيره، فه   كوي هذا من باب القسمق ،أنا مساقر عندي أنا أنها قالاه عااشة ،ال خالص 
 طالب: .............

 ال ب د من الاقدير  ألي الالم واقعة فل جواب قسم.
 طالب: .............
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الكددا  فددل ، -عليدده الصددالة والسددالم–هددو الكددا  لدده  ،مددا جدداا اسدداعماله اصددردح   الددو كدداي قسددم  
ُرَ    .-عليه الصالة والسالم -له [72]الح ر: }َلَعم 

 طالب: .............
 قسم بالمقد ر.

 طالب: .............
ر ما شئت.  قد ِّ
 هوهللا ومحمددد... إلددى هخددره مددا فيددبدده صددراحة  بحددرو  القسددم الثالةددة،  -جدد   وعددال–لددو أقسددم هللا 

الضددمير ال ياددردد أحددد فددل أندده  ،وأنهددا قسددم ،إشددكال  ألندده أقسددم بمددا دوندده، لكددن االسددادالل باآل ددة
والحل  بغير هللا شرك، قلنا: ال   وا لمتلوإل أي  ،ولو قلنا: قسم -عليه الصالة والسالم–لمحمد  
  قوله.

 طالب: .............
 ماذا  قولق

 ........طالب: .....
 هذا ما فيه إشكال.

 طالب: .............
 وغير عااشة  قولونه، والحل  بغير هللا شرك. ،وعااشة تقوله ،صردح قسم

 طالب: .............
أم االتفداإل أي السدياإل سدياإل قسددم مدا فيده إشدكال، لكددن هد  هدو قسدم صددردح الدذي م ندِّ  منده التلددا 

 الق 
 طالب: .............

جد   المصدردين وغيدرهم  قولدوي: والنبدل،  قصدد، كدالم   دري علدى اللسداي مدن غيدرقال: لعمري، ال
 إنما هو كالم. ، قولوي هذاق ما  قصدوي الاعظيم أما  ري على اللساي،  موغيره

 بواردق ليىأم اآلي ا شكال الذي أورده وارد  
 طالب: .............

 . .هذا الكالم، نحن نحل  كالم الم ل  وال نقرأ ونسكت 
 ". وأقرق بحياتال في كتابال المبيم"

ا  كابدوي لندا، لكدن  نيذ ةالةدة مدن إخواندا الد ،ن ردد اةندين ،تكابوي فل الموموع أنت وغيرك  وول داامد 
 ودي من كاب يذكر اسمه وهاتفه.

 طالب: .............
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 اكاددب مددا ت ددده فددل كددالم أهدد  العلددم فددل هددذه الكلمددة هدد  هددل ممددا م نددِّ  مندده التلددا وقيدد  فيدده: مددن
 القأم حل  بغير هللا فقد أشرك 

 طالب: .............
 من الذي  قولهق

 طالب: .............
 لكن عما إلى مصادر.
 طالب: .............

 .احضره مكاوب  أ
 طالب: .............

 ماذا  قولق
 طالب: .............
 .ا، ك  الذي دار ن ردده مكاوب  اك  هذا ن ردده مكاوب  

 مام ماذا أقصد وما توصلنا إليه.الظاهر أنكم فه
   طالب: .............
 إي شات هللا تعالى. ،إي شات هللا الكاابات 
 طالب: .............

 هو الذي أشك  علينا أقسم بحياته هنا. ،ال
 طالب: .............
م ِّنه ال حث هللا     خلونا ناعاوي.  ،امدكم خير  م 

 هذا نق  عليه." وقرن اومال باومال"
 
 
 
 
 
 
 

  
 


