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 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته 
–وُيريود ذوكلق قوول هللا  ،"وأقسـ  ححااتـ "حصل استشكال حول قوول المللو   في الدرس الماضي  

ُ  َوُعَممــَ َن   -جوولو وعووال ُكَرتَّمَّ ر تــَ ُ  َلســَّ َرَ  نَُّهمــَ هوول هووكا قسووم  و لووي    سووم   ،[72]الحجــر: }َلَعمــُ
 ،والمعووورون عأووود  هووول العلوووم  ق ال سوووم لوووا اقتووورق  عحووود الأووورون ال ال وووة، وبع ووو م  ووور    وووه قسوووم

 ب عليه الكفارة.وُيرت   
ا  األ صوار   رحموه –وعلى كل حال المسعلة في ا  قوال ألهل العلم، وبأوث لأشورة، وللشيخ/ حموو

عليه الصوالة –الشيخ المعرون المأد  ث كاق في الجالعة اإلساللية لستوطًأا لد أة الرسول   -هللا
 وهكا كالله ي ر ه الشيخ. -رحمة هللا عليه–توفي  ،-والسالم
 . عم
  هللا الرحمن الرحا ، الحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا وتل  وبار  على هبينا محمد وعلـى حس

 آل  وصحب  أجمعين.
اب  ـن محمـد اره ـار   : "حسـ  هللا الـرحمن الـرحا ، الحمـد هلل رب -رحمـ  هللا–قال الشـاخ/ حمـُ

تـبعم  حححسـان   العالمين، وال الة والسـال  علـى هبينـا محمـد وعلـى آلـ  وصـحب  أجمعـين ومـن
 نلى ي   الدين، 

اب  ــن محمــد  اره ــار :  نهــ  قــد جــر   ينــر وبــين فاقــ ل العبــد ال ــواع أ ــ  عبــد اللباــع حمــُ
قـال ا ـن  فـر الامـين، لمـا هـ    (ر  مـَلعَ )  النحـ يين أن للمـة عـحـ ل     حعض طلبة العلـ  ححـ   

 مالك  فر ألسيت :
رُ  ــَ ُ َ  اُلَ بـــــــ ــَ ا حـــــــ ــ  الَّبـــــــ َْ   َ ُ ــَ َد لـــــــ ــُ  َوَبعـــــــ

 
َتَقر ُ   ين  َ ا اتــــــــُ ى هــــــــَ َّ  َومــــــــَّ ُت   َوفــــــــَّ  حــــــــَ

 
 

ا؛ رهما   تتالء  مع..."  وأثارت ه ه الدع    يننا اتتشكا   عماق 
 " َوَبْعَد َلْواَل َغال ًبا َحْكُن اْلَخَبرْ لا الشاهد لن كالم اذن لالق "

د البيت.   ع 
رُ  ــَ ُ َ  اُلَ بـــــــ ــَ ا حـــــــ ــ  الَّبـــــــ َْ   َ ُ ــَ َد لـــــــ ــُ  َوَبعـــــــ

 
ى هــــــــَ   ُت   َوفــــــــَّ َتَقر ُ حــــــــَ ين  َ ا اتــــــــُ   َّ  َومــــــــَّ

 
 

 لعمر هللا قسمي.
 طالب: ................

 هكا، والالم في األصل    ا ت ع في جواب ال سم.ي دروق 
ا؛ رهما   تـتالء  مـع همـر الشـار  عـن الحلـ  ح يـر  "وأثارت ه ه الدع    يننا اتتشكا   عماق 

عنــد  -رضــر هللا عنــ – ــن ال بــاب هللا علــى القــ ل ح همــا ومــين؛ لَّمــا ثبــر فــر حــدي  عمــر 
، عن عبد هللا  ن عمـرالشا ين، قال الب ار : حُدثنا عبد هللا  ن مسلمة عن مالك    –، عن هافع 

رضـر هللا –أبر  عمـر  ـن ال بـاب  -صـلى هللا علاـ  وتـل –أن رتـ ل هللا  -رضر هللا عنممـا
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اََُّ  ُ نَُّن َّللُاَ يَ أ  »وه  وسير فر رلب  وحل  ح  ا ، فقـال:   -عن  َُُ  َأُن َتُحلَّسـَ ا حََّحـَ ا اَن  ،ُنمـَ ُن لـَ مـَ
ا َفُلَاُحلَُّ  حَّاَّلُلَّ َأُو لََّاُ َمُر«  .َحالَّس 

وعند ا ن أ ر شيبة فر م نس  من طريق عكرمة قال: قال عمر: حُدثر ق م ا حديث ا، فقلـر:   
ــاُ  «وأ ــر، فقــال رجــخ  مــن  لســر:  صــلى هللا علاــ  –فالتســر فــح ا رتــ ل هللا  ،»  تحلســ ا حَح

اَح َ ُير  مَُّن آَحاََُّ ُ «وق ل:  -وتل  احَّ َهَلَك، َواُلَمسَّ َُُ  َحَلَ  حَّاُلَمسَّ  .»َلُ  َأُن َأَحَد
قال الحافظ: ه ا مرتخ  يتق   حش اهده، وعند الترم   من وج   آ ـر عـن ا ـن عمـر أهـ  تـمع 

صــلى هللا علاــ  –تــ ل هللا رجــال  وقــ ل:   وال وبــة، فقــال:   تحلــ  ح يــر هللا، فــحهر تــمعر ر 
 وصحح  الحاُ . ،حسن   :قال الترم   ،«َمُن َحَلَ  حََّ ُيرَّ َّللُاَّ َفَقُد لسر أو َأُشَر َ »وق ل:  -وتل 

: رن أحل  حاَّلل ماُة مرة  فـَث   يـر  مـن أن -رضر هللا عنمما-وقال الن و : قال ا ن عباس   
 أحل  ح يره ف  ر.

 أ ر تلمة، عن وبرة قال..."  ورو  عبد الر اق عن الث ر ، عن
كوول هووكا لووا كيووه نهووكالص أل ووه قسووم صووريأ ل ووروق  ووالواو و ذووي، والكأبووة، وهكووكا كل ووا  قسووام  يموواق 

 .   «َمُن َحَلَ  حََّ ُيرَّ َّللُاَّ َفَقُد لسر أو َأُشَر َ »كل ا ُلأرولة 
 أبر  ا ــن  -"ورو  عبــد الــر اق عــن الثــ ر ، عــن أ ــر تــلمة، عــن وبــرة قــال: قــال: عبــد هللا 

 رن أحل  حاَّلل لا ح ا أحب نلر  من أن أحل  ح يره صابق ا. -مسع ب  أو ا ن عمر
 قال الميثمر رواه الببراهر فر ال بير".

 وال ا ية هرك. ،ألق األولى لعصية
 رواه الببراهر فر ال بير ورجال  رجال ال حاح. :"قال الميثمر

ــر  ــ  ح ي ــر النمــر عــن الحل ــال العلمــاء: الســر ف ــ  حالشــرء وقت ــر تع امــ ، وق هللا أن الحل
 والع مة فر الحقاقة نهما هر هلل وحده.

وقال ا ن عبد البر: أجمع العلماء على أن الامين ح ير هللا مكروهة  منمر  عنمـا   وجـ   رحـد  
 .الحل   ما"

 كل هكا لا ُيفيد ا هيء.
مـا وعتقـده فـر هللا حـر   "وجز  ْيره حالتس ـيخ فقـال: فـحن اعتقـد فـر المحلـ   حـ  مـن التع ـا 

الحل  ح ، ولان   لك ا عتقاب لافر ا، وعلى ه ا يتنُزل حدي  الترمـ   المـ ل ر، وأمـا ن ا حلـ  
 عتقابه تع ا  المحل   ح  على ما يليق ح  من التع ا ؛ فال وكسـر  ـ لك، و  تنعقـد   ؛ح ير هللا
 ومين .

ا ح يـ ، و  ا حلـُ  قال الماورب :   وج   رحـد  أن َوحلـ َّ  أحـد  ر هللا   حبـالق  و  عتـاق  و  هـ ر 
ا حشرء  من  لك وجب عزل ؛ لجمل . اهتمى.  الحاُ  أحد 
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ومـن ضـمن البحـ  قلـر: نن لسـظ  ،وه ا ه  تبب ا تتشكال الم ل ر آهس ا ح ل للمة )لعمر (
ة فـر لعمر  لاس ومين ا شرع ا،  خ ه  ومين  ل  ية؛ ل لـ ه مـن حـرو  القسـ  المعروفـة الم ـ ر 

صلى –ولعد  ال سارة على من أقس   ما، ه ا مع ثب ت الحدي  ح ن النبر   ،ال او، والباء، والتاء
ا ـن  :س ه  ما منم التُ  -رضر هللا عنم –هبق  ما، وصُح عن حعض أصحاح   -هللا علا  وتل 

، وعثمان  ن أ ر العاص، وعاُشة أ  المؤمنين، وأتماء  نر أ ـر حكـر  ال ـديق، وعمـ ر عباس 
يـره    عين لمـ  حححسـان  حاولـ لك صـُح عـن التـ -ضـر هللا عـنم ر – ن ال بـاب، وأ ـ  هريـرة، ْو

يرهما لما تا تر فر محل  ، وقتابة  ْو  نن شاء هللا. ،اتتعمالما منم : عباء 
ــرا ا   ــ  يثبــر عــن أحــد  حســب ا تــتقراء م ــالستم  ن  مــا َح ــر عــن الحســن الب ــر ، و   ول

 الن عر.
و  يـر   ـــ)لعمر (  ،أ برها معمر  عن م يرة عن ن را ا  أه  لان وكره )لعمـر (قال عبد الر اق:  

ا.  ح ت 
صــلى هللا علاــ  –و  هللا( ويقــ ل: قــد قــال النبــر اقــال معمــر: ولــان الحســن وقــ ل:   حــ س  ـــ)و 

هَّ و  ا»و : -وتل  ر  ََّيدَّ  اهتمى". ،«اُل َّ  َهُسسَّ
 ل ل وهللا، والك   فسي ذيده ل له.     

محج جان حالن  ص ال اربة فر جـ ا  الـت ل   مـا، نن لـ  هحمـخ ق لممـا علـى عـد   لـ   "وهما  
ا  ؛تلــك الن ــ ص نليممــا، وهــ ا هــ  ارنمــر الم نــ ن حمثلممــا، أو علــى أهممــا منعــا  لــك تــد 

 لل ريعة.
وأما قااس ن را ا  الن عر ه ه ال لمة )لعمر ( على ق ل اإلهسان: وحااتر، فقااس  مع فارق، 

خ  لمـا هـ  معـرو   فـر فـن ارصـ ل؛ رن ار يـرة معمـا واحـد  مـن حـرو  القسـ  التـر وه  حاط
ح ال  تلك أ : )لعمر ( فـحن الـال  فاـ  لاسـر مـن أبوات  ،َأجمَّع على أهما صريحة  فر الامين

تـَ َلر لت ُيـد م ـم ن ال ـال   ،لَّما تقد ،  خ مثخ ه ه اللس ة َتعتبر جري ا على رت  الل ـة  ؛القس 
ر حـ ، وترويج    فقط؛ ره  أق   من تاُر المؤلدات، وأتل  من الت ُيد حالقسـ  حـاَّلل ل جـ ب البـَّ

 ولاس ال رض فا  الامين الشرعر.
 وص رة القس  على ه ا ال ج  الم ل ر   ح س ح ؛ ولم ا شا   ين المسلمين اتتعمالما.

تـماعيخ  ـن أعنـر حـدي  ن–وقد قال الن و  فر شرح  على حدي  مسـل  والـدارمر وأ ـر باوب  
قال مسل   الناسا  ر  القشير  فر صحاح : حدثنر وحيى  ن أيـ ب، وقتيبـة  ـن تـعيد    -جعسر

جماع ا، عن نتماعيخ  ن جعسر، عن أ ر تميخ  عن أ ا  عن طلحة  ن عبيد هللا أه  جاء رجخ  
و  هسقـ   ،من أهـخ هجـد  ثـاُر الـرأس هسـمع بو  صـ ت  -صلى هللا علا  وتل –نلى رت ل هللا  

فـح ا هـ  وسـ ل عـن اإلتـال ، فقـال  ،-صلى هللا علاـ  وتـل –ما وق ل، حتى بها من رت ل هللا 
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ل ات  فــر اليــَ  َّ والُليلــةَّ »: -صــلى هللا علاــ  وتــل –رتــ ل هللا  فقــال: هــخ علــر   ،«َ مــَس صــَ
نَُّ  َأُن  ، »فقال: هخ علـر  ْيـره؟ قـال:  «َشُمَر َرَمَ انَ ، وصاا  نُ  أُن َتُبُ  َ  » ،ْيرهن؟ قال: 

» ، الزلاة، فقـال: هـخ علـر  ْيرهـا؟ قـال:  -صلى هللا علا  وتل –و لر ل  رت ل هللا    ،«َتَبُ  َ 
 – ا و  أهق  من ، فقال رتـ ل هللاقال: ف ب ر الرجخ وه  وق ل:   أ يد على ه  ،«نَُّ  َأُن َتَبُ  َ 

 .«َبَ َخ اُلَجُنَة َوَأ َّا َّ نَُّن َصَدقَ  أو ،َأُفَلَح، َوَأ َّا َّ نَُّن َصَدقَ »: -صلى هللا علا  وتل 
قال الحافظ محير الدين الن و  فر شرح : ه ا مما جرت عابتم  أن وسـ ل ا عـن الجـ اب عنـ  

َُُ  َأُن َتُحلََّس ا حَََّحاََُّ  ُ »: -صلى هللا علا  وتل –مع ق ل    ."«نَُّن َّللُاَ َيُنَما
 و كموا قوال السو يلي كيموا رنه لون  سوخةة عتي وةة  ،الأ وي هكا الأد ث ُلخروج على   ه ن ما كواق قبول

 و ذيه.                قال الس يلي  ف صرت الاللاق فعهب ت  »وهللا نن صدق«  لن صأيأ لسلم  ق كيه
نهما ه  للمة  جرت عابة  ،لاس حلس ا «»َأُفَلَح، َوَأ َّا َّ : -صلى هللا علا  وتل –"وج اح  أه  ق ل   
 فر لالمما".العرب أن َتد لما  

الأ ي والوأ  الووار  فوي   لن المسلمين ي ول    ا لا قصدت،ل ل هكا الكالم ال ُيسو  غ صأيع ك يرة 
فووي  -جوولو وعووال–التشوود د لرتووبى علووى الأمووإ، و لووا نها اقتوورق  ووه اعت ووا    ووه لما وول  و ل ووارب   

 .التعظيم هكا  لر نخر هع ه  عظم، وكالم الشيخ هكا لا يخدلأا لا  أتاجه
 "نهما ه  للمة  جرت عابة العرب أن َتد لما فر لالمما ْير قاصدة   ما حقاقة الحل ".

  ت قررت   ه لوي    سوم، و ق الوالم ليسوت لون  ،الشيخ ُ ريد  ق ُي رر  ق ل ل ا )لعمر (، لا تأفع
ا للأ وي لموا اقتورق لون حورون ال سوم ،حرون ال سم و جواب  ،ا ت وى اإلهوكال، يعأوي لوا ور  لخالفوً

 أه  هل العلم يختل  عن )لعمر (.ع
 "والنمر نهما ورب فامن ق د..."

 الشيخ لن جماعتكم 
 طالب: ............  

–"والنمر نهما ورب فامن ق د حقاقة الحل ؛ لَّما فا  من عَّ   المحلـ   حـ  وم ـاهات  حـاَّلل 
 فم ا ه  الج اب المرضر". -تبحاه  وتعالى

 طالب: ...........
أل  ا لون غيور قصود، فكلموة )لعمور (  صُتغتفر »وأ ا «ترتب عليه نها كاق قول  ل ما كاقص أل ه  

هووكا  ، و ليسووت   سووم ،ُتغتفوورص أل  ووا لوون غيوور قصوود،  أوون لووا يخوودلأا هووكا،   ووت ا بووت    ووا قسووم
 المملوب.

 أن   ول  في األصول ليسوت  "وأقس  ححاات "   -رحمه هللا تعالى–والداعي نلى هلق قول الملل   
 رج لن هكا كله.   و خ ،  سم

  مإ ذ ا ك ير لن الصأا ة.
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 َوحتمخ أن وك ن ه ا قبخ النمر عن الحل  ح ير هللا تعالى، وهللا أعل ". :"وقيخ
"وقد هقخ الحافظ ا ـن حجـر  لـال  النـ و  هـ ا و اب، ور ـر باوب مثلـ ، رواوـة مسـل  ل ـن ححـ   

 ".«َخ اُلَجُنَة َوَأ َّا َّ نَُّن َصَدقَ َب َ أو  َأُفَلَح، َوَأ َّا َّ نَُّن َصَدقَ »)أو( فر ق ل : 
 ا ظر الك   تعلإ ذوو)لعمر (. ،كل هكا لا يعأيأا

 طالب: أطال ال ال  فيما.
 ُ ريد لا يخدم الموضوع.

لر حعض ما ورب فر ه ه ال لمة مرف ع ا، وم ق ف ا، ومقب ع ا.  طالب: الس خ ال   يلا  فر  َّ
 طيب هات.

 عض ما ورب فر ه ه ال لمة مرف ع ا، وم ق ف ا، ومقب ع ا".: "ف خ  فر  لر ح-رحم  هللا–قال 
ا يعأووي المرفوووع نلووى الأبووي  والموقووون علووى الصووأا ة، والم موووع  ،-عليووه الصووالة والسووالم–لرفوعووً

 على التا عين فمن  عدهم.
"فما  أيما القارئ البالب للحق حعض ما ورب فر ه ه ال لمة مرف ع ا أتـربه لـك حعـد مـا ممـدت 

فلـ  أجـد مـن قـر  حا مـا  ،  فر    صـيتمان ألُ ولقد فتشر وت لر عمُ ه المس لة،  ح  على ه 
  قبخ قلمر ه ا.

صـلى هللا علاـ   -من الشـار  اوتقرير   ارحابي  المرف عة فر المس لة ق     :ف ق ل وباَّلل الت فيق
  :-وتل 

، حـدثنا أ ـر ، قـال:حدثنا عبيد هللا  ن معا     :قال أ   باوب تلامان  ن ارشع  فر تنن ارول:  
 عن عم  ،عن  ارجة  ن ال لر ،عن الشعبر ،عن عبد هللا  ن أ ر السسر  ،ثنا شوبةحد  قال:

 فارقَّ  ،نهك جئر من عند ه ا الرجخ ح ير :فقال ا ،التمامر أه  مر حق   ف ت ه حار   ن صَ   عالقة
وللمـا  ،  ْـدوة وعشـاةفرقـاه حـ   القـرآن ثالثـة أوـا  ،ف ت ه  رجخ معت ه فر القي ب  ،لنا ه ا الرجخ

صـلى هللا علاـ  -فـ تى النبـر   ا،ف عب ه شيئ    ،ف  هما أهشط من عقال  ، تمما جمع  زاق  ث  تسخ
،  ،َُخُ »: -صلى هللا علا  وتل -فقال النبر  ،ف لر ل   لك  -وتل  خ  َخ  ََّرُقَاة  َحاطَّ َُ َفَلَعُمرَّ  َلَمُن َأ

ُلَر  ََّرُقَاة  َحق    َُ  .«َلَقُد َأ
عـن  يـد  ،مالـك   نعـ ،حدثنا عبد هللا  ن مسـلمة  :ا فر تنن وقال أ   باوب أو     هر:الحدي  الثا

 ،عن رجخ من  نر أتد أه  قال: هزلر وأها وأهلر  بقاـع ال رقـد  ،عن عباء  ن وسار    ، ن أتل 
فجعلـ ا  ،ه ُلـ  افسـل  لنـا شـيئ   -صـلى هللا علاـ  وتـل -ا هـب نلـى رتـ ل هللا  :فقـال لـر أهلـر

وسـ ل   ف جدت عنده رجال   -صلى هللا علا  وتل -ف هبر نلى رت ل هللا   ،م ي لرون من حاجت
اـكَ »وقـ ل:  -صلى هللا علا  وتل -ورت ل هللا   ا َأُعبَّ َد مـَ  ،فتـ لى الرجـخ وهـ  م  ـب ،«َ  َأجـَّ

َب »: -صـلى هللا علاـ  وتـل -فقـال رتـ ل هللا  ،  وه  وق ل: لعمر  نهك لتعبـر مـن شـئر َوُ  ـَ
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اَعَلُر َأُن َ  أَ  َ َل نَُّلَحافـ  ُد تـَ ُدَلَما، َفقـَ ُنَ ُ  َوَلَ  َأوقَُّاة  َأُو عـَّ ا َّ َمُن َتَ َل مَّ َد َما َأُعبَّ قـال ارتـد   .«جَّ
 ا".واروقاة أربع ن برهم   ،من أوقاة للقحة لنا  ير   :فقلر

 طالب: ..............
    عده.ك ال

 طالب: ..............
  لاها

 طالب: ..............
 خاتمة. عمأا ال

 "ف خ  فر أق ال أُمة التسسير والل ة فر لعمر ".
 طالب: ............
ا؟  طالب: حعد أو  

 صسحتين وه  . ،-أحسن هللا نلاك-طالب: فر أق ال ارُمة 
  عمأي نياها.

 "ف خ  فر  اان أق ال أُمة الم اهب فر ال لمة المسئ ل عن حكمما".
 هي خاتمة الممان 

 هتقخ لل اتمة؟أ أ ن، أقرأه حعدها ح سحتي ،طالب:  
 لا   ر  وهللا.

 ن.ان، وأق ال ارُمة صسحتاطالب: ال اتمة صسحت
 فصلى في ذياق  قوال  ئمة المكاهب. ،هكه لا في ا عأاوين

 هع .طالب:  
  عمأا نياها.

 "ف خ  فر  اان أق ال أُمة الم اهب فر ال لمة المسئ ل عن حكمما.
: عـن عبـد  ،التنـ  ر هـة ال بـر  رواوـة اإلمـا  تـحن ن  ـن تـعيد  أما اإلما  مالـك فسـر المدو  أو  

أت ـ ن  (لعمـر  )  :يـر ق لـ أأر   :قلـر  :قـال تـحن ن   -رحمـ  هللا-  عـن مالـك    ،الرحمن  ن القاتـ 
 ن ا.  ت  ن ومي :قال مالك   :قال ا؟ه ه ومين  

ر مـا ر ر الم بة الجنـد  الترلـر المـال   (م اهب الجليخ شرح م ت ر  ليخ)قال الحباب فر  و 
هـ  و ُـخ  :وال الة وال اا  والحج أو قال  :أو قال  أو تارق    أو ه   ان    (لعمر  )  :وق ل   :ه  

أو  ،أو وشرب الد  أو ال مر أو يتر  ال الة أو علا  لعنة هللا أو ْ ـب   ،لح  ال نزير والميتة
 ا.من ه ا ومين   ح  على هسس  ل  وكن حشرء   اولخ ما بع ،أب ل  هللا النار
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مـا  أهـخ السـنة أحمـد  ـن حنبـخ الشـيباهر فقـد قـال الم فـق  ـن قدامـة فـر نوأمـا اإلمـا  الثاهر:  
ومـن وشـك (: لعمـر  )وقـد تـئخ عـن الرفـع ن   -رحمـ  هللا- قال اإلما  أحمد  ن حنبخ    :الم نر

 .وأمره أن يرفع ،فر ه ا لان ا ن عمر ن ا رأ  من   يرفع ح ب 
فلــاس ( عمــر ) أو (لعمــر )أو ( لعمــر  ) :لو ن قــا :آ ــر فــر هســس ال تــاب وقــال فــر م ضــع  

 . امين، فر ق ل أُثره 
أهـ  أقسـ   والـدليخ علـى أهـ  لـاس  امـين   :ث  قال  ،علا  ال سارة  (لعمر  )  :وقال الحسن فر ق ل 

ححاـاة  اك رن هـ ا اللسـظ وكـ ن قسـم  لـو  ؛لمـا لـ  قـال وحاـاتر  ،فل  تلزم  لسارة  ،ححااة م ل ق 
  ".ال   أضاع نلا  العمر

 لأرولة لو قال  وحياتي، وهي  عظم لن  ق ُتكفور كالغموس.  ايأئكة يكوق يميأً فأ
 .الحااة والبقاء :والعمر ،فحن التقدير لعمر  قسمر أو أقس  ح "

أو قبــع هللا يدوــ   (لعمــر  ) :و ن قــال (:الســرو )وقــال أ ــ  عبــد هللا محمــد  ــن مسلــح فــر لتاحــ  
و  يلزمــ  ن ــرار  ،هــ  علاــ  اإلمــا  أحمــد فــ لك ل ــ    ،اأو أب لــ  هللا النــار نن فعــخ لــ  ،ورجلاــ 

 .القس  فر ارصح
أو  (لعمــر  ) :و ن قــال (:م ت ــر اإله ــا )وقــال شــاخ اإلتــال  محمــد  ــن عبــد ال هــاب فــر 

وبمثـخ هـ ا أفتـى  ،لسـارة (لعمـر  : )وقال الحسن فر ق ل  ،فلاس  امين فر ق ل ارُثر  (لعمر )
حيـ   ،العراقـر فـر الـرب علـى ا ـن جـرجاس   (منمـا  الت تـاس)عبد اللباع فـر    /حسيده الشاخ

،   هتسـاء الامـين ؛واهتسـاء ال سـارة  ،ومـين  (لعمر  أو لعمـر )نن الم هب وارُثر   ير  أن    :قال
مـع أن  ،وقـد وكـ ن ي جـب ال سـارة لمع ـاة القاُـخ وفجـ ره  ،وأما ق ل الحسن فمرج ح لما تقد 

 ".الامين ْير مق  بة  ما
نها  -رحمووه هللا–ارة ال يعأووي    ووا لرتبووة علووى يمووين يعأووي قسووم، ذوودليل  ق هوويخ اإلسووالم لووموم الكفوو

ا–كوواق المووال   و تعليووإ المووال  للأووث  و المأووع فلووي  ذيمووين  ، وال ُي ووال  كفوور  و اهوور ي   -قمعووً
 هرك، نق فعلت  ككا فعليق  ككا وتلمله كفارة يمينص أل ه  ترتوب عليوه لون الأوث  و المأوع ل ول لوا 

ال  وهللا لووا تملعووين، وهللا لووا توودخلين، لكأووه قووال  نق خرجووت  فع ووت  طووالإ، ففوور  ذووين  ق تلملووه قوو
ا، و ال كوواق حكووم الألوو   ووالمال   و رسووالة الألوو   ووالمال   ،كفووارة يمووين و ق يكوووق الأمووإ يميأووً

ليه  معأى ال سم  ما  ترتب ع م  لشيخ اإلسالم وتكفره كفارة يمين، هل هكا حل  يعأي  معأى قسم 
 ال   ه قسمى يع م  ه، ظاهر  ،لن الأث والمأع
 طالب: واضح.

لمع ـاة القاُـخ وفجـ ره مـع أن  ؛وقد وك ن ي جـب ال سـارة  ،وأما ق ل الحسن فمرج ح لما تقد "
َر  » : خ ه ا وجر  على ألسنتم  مـن ْيـر ق ـد لق لـ   ،الامين ْير مق  بة  ما  ى«َحُلقَـ  ،َعقـُ
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ير مسمـ      ه  ْير معل       خ  «َث ََّلُتَك َأمُّكَ »  :وق ل  مـن لـال  أهـخ العلـ  واإلومـان وأُمـة هـ ا   ْو
 .وأه  لاس حقس  ، خ صريح لالمم  هسر ه ا ،الش ن أه  ومين

حتـى يـرب علاـ   ؛ح  فـر التع ـا  تعالى ولاس ال رض الامين الشرعاة وتشبا  ْير هللا  :ث  قال
ح ح  الن و  فر شرح  علـى ما صرُ ل ،مكروه -عُز وجخُ –أن الحل  ح ير اتم  تعالى وصسات  

نن  وحـرا    ،وجب البـر حـ  نن لان حاعتقاب أه  حل     خ ال اهر من لال  الحنفاة أه  لسر    ،مسل 
   ح ح  حعض الس الء.لما صرُ  ،ُان  دوه 
و  ا  (:عمـدة القـار  شـرح الب ـار  )أما المـ هب الحنسـر فقـد قـال العينـر فـر   ،ارحنا الثال :  

وتـاُر السقمـاء   يـرون فيمـا   ،علا  ال سارة ن ا حن  فيما  :فقال الحسن الب ر    (لعمر  )  :قال
 .اهتمى .ارهما لاسر عنده  ومين    ؛ُسارة

ا   اتمة المبا : لقد تبين ممـا تقـد  مـن الن ـ ص الدالـة علـى أن للمـة )لعمـر ( لاسـر ومينـ 
التر َت جب ال سارة على   شرعاة  تجب ال سارة  ما، تبين من  لك أن الامين الشرعاة هر الامين

من حل   ما ن ا حن ، أما ما  لره ا ن القا  فر لتاح  )التباان فر أقسا  القرآن( من أن أُثـر 
المسسرين من السل  وال ل ،  خ   َوعَر  من السل  فاـ  هـزا   أن )لعمـر ( فـر ق لـ  تعـالى: 

ُ  َوُعَمَم َن  –ق لـ : نن هـ ا قسـ   مـن هللا ححاـاة رتـ ل    [72:]الحجر  }َلَعُمَرَ  نَُّهَمُ  َلسَّر َتُكَرتَّمَّ
ححاات ، وه ه مزية   -عُز وجخُ –وه ا من أع   ف اُل  أن َوقس  الرب   ،-صلى هللا علا  وتل 

   َتعَر  ل يره.
ولــ  ي افــق الزم شــر  علــى  لــك، ف ــر  القســ  نلــى أهــ  ححاــاة لــ  ، وأهــ  مــن قــ ل المالُ ــة 

ُ  : -ال ـالة والسـال -قالـر المالُ ـة للـ   علاـ    فقال: ه  على نرابة القـ ل، أ : َرَ  نَُّهمـَ }َلَعمـُ
ُ  َوُعَمَم َن   .[72]الحجر: َلسَّر َتُكَرتَّمَّ

من ارمرين،  خ ناهر اللسظ وتااق  نهما يدل على ما فممـ   ولاس فر اللسظ ما يدل على واحد  
  السل ،   أهخ التعبيخ وا عتزال.

قـال: ومـا أقسـ  هللا تعـالى ححاـاة  ،: )لعمـر ( أ : وحااتـك-ارضـر هللا عنممـ-  قال ا ن عبـاس  
 .ْيره هبر   

ــةالعَ و  ــالمست ح؛ إلثبــات مــر حســتح العــين المممل ، والَعمــر ح ــمما واحــد  ن  أهمــ    ــ ا القســ  ح
 مـر  فمـ  عَ  ،م   صـة مـر حاـاة  ا فـحن العَ وأو ـ    ،ل ثرة بوران الحل   ما علـى ألسـنتم   ؛ار  
و  ريـب أن عمـره  ،مـن أعمـار  نـر آب  سـ  حـ  لمزيتـ  علـى لـخ عمـر  ع ا  أهـخ أن وق  شريع  

 ، والقسـ  حـ قسـ  حـ فمـ  أهـخ أن وَ  ،مـن أع ـ  الـنع  واتوـات -صلى هللا علا  وتـل -وحاات   
    اهتمى.. أولى من القس  ح يره من الم ل قات
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و   فـحن  ،ل ـة   قسـ   خ علـى أهـ  نهمـا أراب أن هـ ه ال لمـة حمَـ فم ا ال ال  مـن اإلمـا  ا ـن القـا  وَ 
فـحن  لـك مـن  ،ارحابي  ال حاحة المتقدمة تمنع وتنمى عـن الحلـ  ح يـر هللا مـن الم ل قـات

ه ا لل  فر ْير قس  هللا تعـالى حمـا شـاء  ،لما بلر علا  ارحابي  المتقدمة  ،أع   المحرمات
 .س ل عما وسعخ وه  وس ل ن فحه  وسعخ ما وشاء و  وَ  ،من م ل قات 

ومـان الشـرعاة فر الن  ص التر تـربهاها عـن ارُمـة أن هـ ه ال لمـة لاسـر مـن ار  وقد تقد 
التــر تقــدمر فــر أول  ــخ هــر محم لــة علــى أحــد ال جــ ه  ،نــ التــر تجــب ال ســارة  مــا عنــد الحَّ 

 الرتالة".
 خالص ا ت ى.

 طالب: .............
 نها قال اللر ته  هي عليه حرام.

 طالب: .............
َك }لََّ  َتَحر َّ  ُخ َّللُاَ لـَ اهََّ ُ    ،[1]التحـري :  َ  َما َأحـَ َة َأُومـَ لـُ ُ  َتحَّ َرَض َّللُاَ َل ـَ ُد فـَ سومواها  [2]التحـري : }قـَ
ويكوق قد  هورك  و كفور، ال  ،ص ل ما ُتوجبه لن كفارة، و ال ف ي  أقي ت ا ليست ذيمين يع م ذ اايميأً 

 به هلق.ليست  اخلة في هكا، ول ل ا  لعمرك ولعمر  ولا  ه
 طالب: .............

 هكا الكالم الك  سمعت.
 الل م صل   وسلم عبدك ورسولق  بيأا لأمد.

 هكا كيه كالم حول الت د رات واألعدا  التي جاءت في األهكار.
ي ول هيخ اإلسالم في لسائل المال   نها قال  طل ت ا لائة،   ت  طالإ لائة طل ة  و  ل  طل وة 

 طل  ا نال لرًة واحدة. ما الأكم  لم يكن قد ف
، »ألم الموللأين جويريوة   -صلى هللا عليوه وسولم–ي ول  وقول الأبي   َع للَّمـات  َر حعـَد َّ أربـَ لقـُد قلـُ

ُبحَ  َة َعُرشـَّ َّ، تـَ ُبَحاَن هللاَّ  َّهـَ َدَب َ ُلقـَّ َّ، تـَ اَن َلُ  َو ََّهُر حما َقُلرَّ منَ  الي َ  َلَ َ َهُتَمُن: َتُبَحاَن هللاَّ عـَ
َداَب َللََّماتَّ َّ   ،َهُسسَّ َّ  اهللاَّ رََّض   خرجه لسلم في صأيأه، فمعأاه   ه سبأا ه يستأإ  ،«َتُبَحاَن هللاَّ مَّ

ــا »  -صوولى هللا عليووه وسوولم–التسووبيأ  عوود  هلووق، ك ولووه  ُخَء و رُبن م اتَّ ومــَّ ُخَء الســُ لــك الحمــَد، مــَّ
، ومَُّخءَ  ُئَر مَّن شرء  حعدَ ما  ينمما ومخء  اررضَّ  .«ما شَّ
ا لفعووول العبووود، وفعلوووه يكووووق وصوووفً  فالم ووودار توووارةً ذ وووا   وووه سوووبوأ تسوووبيًأا   ووودر هلوووق،  ولوووي  المووورا  
م قوودرهص و ال فلووو قووال المصوولي فووي صووالته  عظووو لمووا يسووتأ ه الوورب، فووكاك الووك  يُ  وتووارةً  ،لأصووور

 واحدة. أ نال لرةً سبأاق هللا عد  خل ه. لم يكن قد سبو 
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ا د  ال ووً أمووَ ا و ال ووين، ويُ  ال ووً  ذوور كوول صووالةة أ  ُ سووبو  ق يُ  -صوولى هللا عليووه وسوولم-ولمووا هوورع الأبووي 
فلو قال  سبأاق هللا، والأمد  ، وهللا  كبر، عد  خل ه. لم يكن قد  ،ا و ال ينر  ال ً كبو و ال ين، ويُ 

 .واحدة أ نال لرةً سبو 
دة لوا ُيغأوي يعأي هو لو قال  سبأاق هللا، والأمد  ، وهللا  كبر  الً ا و ال ين يكوق سبوأ لرة واحو

 عن نفرا  األعدا ، وهكا  افع  الأسبة ل ما ت دم.
  أ ق كيه هيء غير لا ت دم 

 طالب: .............
 كأت اقر ه   ت. 

 طالب: .............
 طيب لا كيه خالصة 
 طالب: .............

والــ   هت صــخ مــن  اللــ  أن الجمــع  ــين  ،وقــ ل: وبمــ ا ه ــخ نلــى  تــا  هــ ا البحــ  المــ جز
ــ   ،الن ــ ص ــراب من ــا الم ا، و هم ــ  ــر ارصــخ ومين ــاس ف ــ ل الشــ  : لعمــر  أو لعمــر  ل وأن ق

ر علـى  الت ليد، وقد وك ن ومين ا لما بل اإلجمـا  فـر اتوـة أو حالناـة لمـا تقـد ، وعلاـ  فـال َين ـَ
مراعــاة  ل ــال  مــن  ؛ مــن اتــتعملما، لــ لك   ْ اضــة علــى الشــ   أن وق لمــا، و  ا تــ ر  

 وهللا أعل . ،م  أح   ال  فر  لك ف
يبقـى اإلشـكال فـر اتوـة؛ رن حاإلجمـا  أهمـا  اهمـا لاسـر ومينـ  نطالب: أحسن هللا نلاك ن ا قلنا: 

 ت  ن فر اتوة ومين؟
 ...-جلو وعال-ال،  اعتبار  ق هللا 

 لكن هل الم صو  لأمد  و لوط في اآلية 
 طالب: .............

 ألق الكالم في سيا  قصته.قيل هكا، وقيل  لوط لر ذأا الكالمص 
 طالب: .............

اص ألق لعمرك لا كيه حرن لن حرون ال سم.  ذيأ ا فرو  كبيرة جد 
 طالب: .............

ولوه  ق ُي سوم  موا هواء لون  ،-جلو وعوال–على    ا  قسام صريأة، لكأ ا لن هللا   هكا لاشة   ،ال ال
 خل ه، هكه لا في ا نهكال.

  راءة    ن وقفت عليه  ال
  لا  عد 

 طالب: وأقس  ححاات  فر لتاح  المبين.



 

 

 
 

12 

برررررررررن ال ررررررررريم   يرررررررررة ا مرررررررررة 4شررررررررررب  و   (4( امل د

 

 

12 

   ت   ت.
 طالب: أما حعد هع .
  كم  ل نلى  لا  عد.

 طالب: .............
 على طول  عم.

 طالب: .............
 -علووى قووول الجم ووور، هووو ُ ريوود  ق يسووتدل ذر يووه وي ويووه  مووا  تبعووه لوون كووالملووي   ،هووكا علووى ر يووه
 .-رحمه هللا
  رب العالمين، وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله  بيأا لأمد وعلى نله و صأا ه  الأمد 

 ، جمعين،  لا  عد 
ر معــ  لمــا فــر ال َ  ،وقــرن اتــم  حاتــم "  -رحمووه هللا تعووالى–كي وول المللوو   ر َ ُــَّ بــب فــح ا َ ُــَّ

وشــمد أهــ  عبــده  حتــى ،والتشــمد والتــ  ين، فــال و ــح رحــد  ببــة  و  تشــُمد  و  أ ان  و  صــالة
 ".ورت ل  شمابة الاقين

" في الخمبة وفي الش ا ة التي ال  دخل اإلسالم نال ذ واص أل  وا ولوو لوم تُوكَكر وقرن اتم  حاتم "
ى » فوي  صول الووأ   اَس حتــُ رَت أن أقاتـَخ النــُ َ  نُ  َّللُاَ  وشـمدوا أنَأمــَّ أل  ووا لون لتملبات ووا  ؛«  نلــَ

فإ ه حيأئكة لوم  ودخل فوي  ،رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم–أمًدا  ول ت يات ا، فإها لم يش د  ق ل
 وووه  ووودخل،  وووم ُيمالوووب ذ وووا كموووا ُيمالوووب  الصوووالة والمكووواة وغيرهوووا لووون  ركووواق ن و ُي وووال   ،اإلسوووالم

ا فوي التوعه ن  هو د  ق ال نلوه نال هللا ،اإلسالم، ولكن األصل    ا ل رو ة في الخمبة  هو د  ،و ي وً
 ولكا في كالم حساق ذن  اذت  ،وغير هلق، التش د وهو لعرون ، ق لأمًدا رسول هللا

ــ َ تشـــــــــاو  ــَ  مـــــــــنَّ اتـــــــــم َّ لاجلـــــــ  ق  لـــــــ
 

، وهــــــــ ا محمــــــــدَ    فــــــــ و العــــــــرمَّ محمــــــــ ب 
 
 

وضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُ  اإللــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ  
 ............................ات َ 

 ........................................... 
 نلى نخره.

ا ذوكلق  لاقـين"حتى وشمد أهـ  عبـده ورتـ ل  شـمابة ا"  خوونة لون سويو  و لون  لوي يعأوي لوقأوً
 ُلكر ه، ال، ال ُذد  ق ت ر في قلبه، وُيوق ن ذ ا ه ا ة ي ين، ويعترن اعتراًفا جازًلا ذكلق.

ولووون ل ت ووويات هوووكه الشووو ا ة  تصووودي ه كيموووا  خبووور، وطاعتوووه كيموووا  لووور، واجتأووواب لوووا عأوووه   وووى 
د هللا  نال عوون  -جوولو وعووال–هوورع، فووال طريووإ نلووى  بووا ة هللا  نال  مووا -جوولو وعووال–وزجوور، و ال ُيعبووَ

 .-عليه الصالة والسالم -طري ه
 ".ف لى هللا ومالُ ت  وأهبااؤه ورتل  وجماع  لق  علا "
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لُّ ا َعَلاــُ َّ  "ف ــلى هللا ومالُ تــ " يَن آَمنــَ ا صــَ ا الــُ َّ ا َأيُّمــَ ر َّ وــَ ى الُنبــَّ لُّ َن َعلــَ َ  َو ــَ  }نَُّن َّللُاَ َوَمالََُّ تــَ
 .[56]ارحزاب: َوَتل ََّم ا َتُسلَّام ا 

عليأواص  -عليوه الصوالة والسوالم–يعأوي لون  عظوم حوإ ة لمخلوو  ح وه   "ُما عُرفنا حاَّلل وهداها نلاـ "
–ولووال  ع توه... والف ول  واًل ونخوًرا كلوه    ،وعروفأا  ه  ،-جلو وعال–أل ه هو الك   لأا على هللا  

 كبوور لون حوإ الوالوود ن، ولون ف وول الوالود ن عليأوواص أل وه  سووببه  لكوون لوه ف وولى عليأوا ،-جولو وعوال
وال ُ دا يووه فووي هووكا  حوود ال  ،عوون طري ووه -جوولو وعووال–و وودخل الجأووة، و عوورن هللا  ، أجووو لوون الأووار
 ل م لن هلق. -جلو وعال–وال غيرهم،  عم ل م لن الأ و    در لا جعله هللا  ،والد وال  ب وال  م

له لن  ،وُيأشئه تأشئًة صالأة ،يأ     در التع ير، فولدى حرص عليه  ذوهوال هق  ق الأإ  ميد و 
}َوَقُخ ُرب َّ اُرَحُمَمَما َلَما َرُبَااهَّر    -جلو وعال–ولكا ي ول هللا  ،الأإ  ك ر لن  بة جاء  الولد و همله

ص علوى تربيوة والك  يظ ر  ق هكه الدعوة ال تتأاول لن لوم  وُرب    و يأور   ،[24]اإلتراء:  َص َّير ا 
 وُيوفر له  سباب اال أران. ،ولده وُي مله وُي يعه، ذل ُيأ ر له

اهَّر صــَ َّير ا الكووان للتعليوول  ا َرُباـــَ ا َلمــَ ُخ ُرب َّ اُرَحُمَممــَ والتربيووة الم صووو  ذ وووا  ،[24]اإلتــراء: }َوقــَ
هلوق كول الأواس تربية األكل والشورب والتعلويم ولوا  هوبه فو ال  ،-جلو وعال–الُمأجية لن عكاب هللا  

حريصوق علي اص ألق فائودت ا عاجلوة، ولكون الفائودة العظموى فوي التأشوئة علوى الود ن، وطاعوة رب 
 العالمين، والُبعد كل الُبعد عموا ُيغ به وُيسخمه.

 طالب: .............
كمووا قووال المللوو   عوومص أل  ووا لوون ل ت وويات هوو ا ة  ق ال نلووه نال هللا، فووإق لووم يووعت  ذ ووا لووم تكتموول 

 .    -رحمه هللا- ا ته، وهكا ر   الملل  ه
ال هداية توفيإة وقبول، فإق هكه  ،يعأي  لأا عليه هداية نرها  و اللة "ُما عُرفنا حاَّلل وهداها نلا "
ُن   -عليووه الصووالة والسووالم–فووي ح ووه  -جوولو وعووال–فووإها قووال  ،-جوولو وعووال-   دَّ  مــَ َك   َتمــُ }نَّهــُ

َر  ــُ ا   موووا جووواء فوووي هدايوووة الداللوووة ك ،[56]الق ـــ : َأُحَببـ َتقَّ َرا   َمســـُ ى صـــَّ ــَ دَّ  نَّلـ َك َلَتمـــُ  }َو َّهـــُ
 ففر ى ذين هكه وهكه.  [52]الش ر :

 طالب: .............
د  ق تكوووق خالصووة لوون قلبووه، و ال لجوور    لبووه لووا مووإ ذ ووا ذلسووا ه وهووو ال يعتوورن ذ ووا   أ  ق ال ذووُ

 تأفعه.
 طالب: .............
ي ين، لكون كو  وا تعومب فوي  عوق األوقوات ال يعأوي    وا  اطلوة، فور ى ذوين هو األصل   ه يش د ذ

ا لون  حود، وبوين لون  أموإ ذ وا  ،لن لم ي ر اإليمواق فوي قلبوه ا لون سويو  و خوفوً ويأموإ ذ وا خوفوً
ا    ا ي ول وووا ل ووول لوووا يسوووتغفر، تجووود  -جووولو وعوووال–خالصوووً ي وووول   سوووتغفر هللا،  هفوووي عموووره، و حيا وووً

 ُلستأ ر. غيروهو  ، ستغفر هللا،  ستغفر
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 طالب: .............
لووا لعأووى لسوولم غيوور لوووقن ذ ووا  يعأووي فوور  ذووين  ق تعوورن   ووه هووكا الخميووب الووك   لالووق لوون 
المسلمين ويأمإ ذ ا  استمرار، ويعترن ذ ا وُيكعن، ويعمل  م ت اها  و غير الخميب،  م تلفظ 

 ،وء  ُيشوترط استصوأاب حكم واولوكلق ي ولووق فوي الوضووء فوي الأيوة فوي الوضو  ،ذ ا وع لوه عوازب 
كرهوووا،   وووت وقفوووت  لوووام المغسووولة، لمووواها جئوووت  جئوووت لتتوضوووعص أل وووه قووود  وال ُيشوووترط استصوووأاب ه 

ل الوضووء هوكا  ،يأصل الوضوء ذدوق  ية، ن ساق تعو  الوضوء  لوي فغسل  ديه  عد المعام وكموو
ل نال  الم ووارة هووكه ذوضوووء هووكا، لكوون الووك  جوواء ليتوضووع لُيصوولي  و لي وور   و يفعوول ذ ووا لووا ال  ُيفعووَ

 ال    م يته وكاكية، لكن لو في   أاء الوضوء غفل عأ ا وضوؤه صأيأ 
 طالب: صحاح.
 معأووى    ووا لووا يغفوول عأ ووا فووي  ،وضوووؤه صووأيأ، وال يجووب استصووأاب هكرهووافهووو جوواء ليتوضووع 

 لأظةة لن لأظات وضوئه، فر ى ذين هكا وهكا.     
كمووا  لوور هللا  ،ذووين الصووالة والسووالم -رحمووه هللا تعووالى–مللوو  وقوود جمووع ال "وتــل   تســلام ا لثيــر ا"

لَّام ا  صذووكلق ل ََّم ا َتســُ لُّ ا َعَلاــُ َّ َوتــَ يَن آَمنــَ ا صــَ ا الــُ َّ ا َأيُّمــَ وجوواءت فووي لواضووع  ،[56]ارحــزاب: }وــَ
الكراهوة فوي حوإ لون  فور  الصوالة  وق السوالم  -رحموه هللا–ك يرة ل رو ة  الصالة، و طلإ الأوو  

ويأسوى وسولم تسوليًما كموا فعول لسولم  ،ُيصلي على الأبي صلى هللا عليوه ونلوه وصوأبه  ،عك  و ال
 وسلوم، ف ال الأوو   ُيكَره ل ل هكا.  في صأيأه لا قال

 طالب: .............
ولكلق الأافظ اذن حجر خو و الكراهوة  مون كواق  ،فعل ا الأوو  والشافعي وك يرى لن األئمة فعلوها

 و ُيسل  م وال ُيصل  ي،  لا لن كاق يفعل هكا  ،ي ُيصلي  استمرار على الأبي وال ُيسل  مهكا   د ه، يعأ
 تارة، وهكا تارة فال  أدرج في الكراهة.

وجوواء فووي )الرسووالة( للشووافعي وبعووق لصووأفاته األخوور  ولختلوو  الأوود ث وغيووره   ووه  فوور  الصووالة 
تبووه  فوور  الصووالة  وق السووالم، وهللا  وق السووالم، وكووكلق الأوووو   فسووه فووي  ال ووة  و  ربعووة لوون كُ 

  علم.
 وصلى هللا على  بيأا لأمد وعلى نله وصأبه  جمعين.

 طالب: ..........
ال راءة ُتسود ، وهوكه لموا يأتاج وا كول طالوب علومص فو قلوياًل   واق يعأي كو أا لوا هورحأا نال هويًئايا نخ

 ألق الكالم في ا ك ير، وبعق الأاس يسعل ويتساءل.
  كيو هيخ اإلسالم ي ره، وي ول  حل   المال  وُيرتب عليه كفوارة وكوكا، والألو  الأل   المال

لوع  ق الوراجأ  ، غير هللا هرك، حتى على ال ول  عق لن قال  لعمر   و لعمرك  و ككا كيوه كفوارة
   ه لا كيه كفارةص أل ه لي  ذيمينة  صاًل  
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 والأمد   سمعأا لا سمعأا.    ،ف كا لما ُيستشَكل
 

  
 


