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 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته 
الــر ،هللاا الحمــر   رع اليــالمل ا  وــم  ا  عــمهللا رمــ  ربــر   رعــ ل   بل ــا بســهللا ا الــر م  

 محمٍر  رم  آل   وحب  أجميل .
 اقال: أما بير

فهذا بحٌث م جٌز يتيمق بحكهللا ق ل الشخص: )ليمري أ  ليمرك(  هل هـ   مـٌ  برلـر ا أ،  ا 
ــ ل ا:  ل قـ ــ  ــا:ا   حمـ ــ  مـ ــٍ  فيمـ ــ،ٍ بحمـ ــان لـ ك        إن كـ ر  ــك ــ  ن  }ل ي مـ هللاك   يكم هـ ت ه  ر  كك ــ  ر عـ ــ  هللاك ل  ـ ــ   هـ

 ؟[72]الحجر:
هللا بمـــا  ـــا  مـــ   أقـــ ل مســـتيل :ا بـــات: مـــ  المتاـــرر ر ـــر أهـــل اليمـــهللا أن   عـــبحا   أن   اســـ 

: -وـم  ا رم،ـ   عـمهللا–مخم قات ا  م  المتاـرر كـذلأ أ ـ   حـر، الحمـ  برلـر اا كمـا قـال  
ات   » ــ  ــ  ك ب م مك، حك ا ف  ــ: ال   ان     م «ك مــ  ك كــ  ــ  مــ   ــريث ا ــ  رمــر  ا أ  ك ل ، صــك رضــر ا -مت ــٌق رم،

 .-ر هما
جـر فـر عـ،ا  قصـ  لـ ٍ   ر قـ ل ا:  -رم،ـ  السـ ،– قر جا  فـر عـ رة الح  هللاك ل  ـ  ك      هـ  ر  }ل ي مـك

هللاك   يكم هــ  ن   ت ه  ر  كك ك  قــال ا ــ  جريــٍر:  ق لــ :  [72]الحجــر: عــ  ر   اــ ل تيــال   [72]الحجــر: }ل ي مــك
ر ك    ،اتــأ  ــا محمــر...  لــ  آلــر ا فجيــل ق لــ :  -وــم  ا رم،ــ   عــمهللا–محمــٌر  ل ب،ــ   }ل ي مــك

 هــذا الــذي قالــ  ا ــ  جريــٍر  كــ   لــر  ا ــٍر  -وــم  ا رم،ــ   عــمهللا–قســم:ا بــ   [72]الحجــر:
اإلجمــاع رم،ــ ا فممــ   كــا  ا ــ  اليراــر فــر )أ كــا، الاــرآن( فاــال: قــال الم ســر ن بــ جميههللا: 

ا ل . ا ته . -وم  ا رم،   عمهللا–ح،اة محمٍر أقسهللا ا ه ا ب  تشري :
بمـرة  ،ـاة  -جـل  ج لـ – قال الااضر ع،اض: ات ق أهـل الت سـلر فـر هـذا أ ـ  قسـهللٌا مـ  ا 

 ا ته . -وم  ا رم،   عمهللا–محمٍر 
  ام  ر ههللا الارطبر فـر الت سـلرا  قـال ا ـ  الفـ،هللا فـر )التب،ـان(: أفسـر الم سـري  مـ  السـم  

وـم  ا رم،ـ  -ا  ل     ير ف ر  السم  ف،   زاٌع أن هذا قسهللٌا م  ا بح،ـاة رعـ ل   الخم 
 .- عمهللا

ا  لـ  لـ ٍ    مـال  ل،ـ  ا ـ   -رم،ـ  السـ ،– قر لال  فر :لأ الزمخشريا فجيل الضـملر رادـر:
 اليرار ر هللا  كايت  اإلجماع المتار،.

 أن الزمخشــري جيــل الاســهللا مــ   اعتحســ  ك مــ  الارطبــرا  قرمــ  أ ــ   ،ــان فــر )البحــر(   
بخــ ف ا ــ  اليراــر فجيمــ  مــ  ا تيــال ا  مــن :لــأ فــل     أن ا لــت ف هــ  فــر  االم دكــ 

 :  فر ك  ها ق سم:ا ف خمص م  :لأ أ    مك   كا   ا ت ا  رم  أن قـ ل ا امرجن الضملر
ر ك   هللا بما  ا  مـ  مخم قاتـ    أن  افر هذ  اآل   قسهللٌا م   عبحا    [72]الحجر:  }ل ي مك  -  اس 

 .-جل  ج ل 
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 أن هذا ه  الم ضن ال  لر الذي جا  فر الارآن اإلقسا، ف،    ا :ا ر م هللا ما تار، م  ك    قسم:ا
باليمرا فار فههللا بيض أهل اليمهللا أن هذا الم   ق سهللٌا بالح،اة رم م:اا  رم،  ف   جـ   أن  ا لـ  

 المخم  ؛ ألن  ،اة الشخص  رمر  مخم ق .
فـر )أ كامـ ( بيـر أن تكمـهللا   -ر مـ  ا–الااضـر    الجهضـمرقال اإلمـا،  عـمارلل  ـ   عـحا   

تبــارك –ف مــا الــرع  ا-جــل  ج لــ –رــ  هــذ  اآل ــ :  لــ،ٍ ي برــر لم ــاإ أن  اســم ا    بــات 
 أجـل مـا أقسـهللا بـ  مـ   المـٌق مـ  لماـ ه  فإ     اسهللا بما  ا ا  ل،ٍ   اسهللا    بما   - تيال 

   اد   رف:ا. ا ته . ا-وم  ا رم،   عمهللا-بل ا لما  ربر   
ألن  -وـم  ا رم،ـ   عـمهللا– قال ا   ال رإ فر )أ كام (: كذلأ فر هذ  اآل ـ   ـرٌف لم بـر 

 لــهللا   يــل :لــأ مــن أ ــٍر عــ ا ا قالــ  ا ــ  عبــاإ: الت مــ   فــر ليمــري  اا تيــال  أقســهللا بح،اتــ 
ر أ، ل،س«  ،مل ا    يمـز، الحا ـث  هـا ك ـارة؟  ليمرك هل هر  ملٌ  يمز، م   م   ها أن   ك    

 الجمه ر هر  ملٌ  يمز، الحا ـث  هـا الك ـارةا  مـ    جتـ  هـذ  اآل ـ ؛ ألن ا تيـال  قـر أقسـهللا 
  ها.

ف )ليمرك( فـر الكـ ، اقتـرا :  هـذ  اآل ـ ا  هـذا مـ  ا ـ   بلـٍب  قال ا    بلٍب: ي برر أن   صر 
ا  ل  ق ل الحس . ا ته .   ج   :

ل السل طر فر )اإلفملل(:  اعترل  هذ  اآل   م  قال:  ن ليمر اا  ليمركا  ليمري  ملٌ   قا
 يمز، الك ارة. ا ته .

ث ر أ   السادبا قال:  رث ا أ ـ  ميا يـ ا رـ  األرمـنا رـ    ـرا ،هللاا قـ ال: قال ا   جريٍر:  ر 
، ات ر.   .ا ته فا  ا  كره ن أن  ا ل الرجل: ليمريا ير    كا ل :     

كمـا هـ  مشـه را  -رضـر ا ر ـ –أوـحاع ا ـ  مسـي د    -وا أرمـهللا– ق ل :  كان يرير ب   
– هـ   اضـٌ   ر لـ  المفـ،ٍ رم،ـ   ا األول فر الكراه  ر ر السم  أ ها ت طم ق رمـ  التحـريهللا

لك  ي ت ب    ل  أن ربر الر ا  قر ر ى ر  ميمٍرا ر  مرلرةا ر    را ،هللا: أ   كـان  -رمهللاأوا  
اا  هذا مما  جيل فر ر ايت  رـ  أوـحاع ا ـ  مسـي ٍد   ار  )ليمرك( ك –   يرى  ــ)ليمري( ب ع:

  ـ،خ ا ـ   -رضـر ا ر ـ –فر ال  ٍ  لئ:ا من ما ع، تر ر  ا ـ  مسـي ٍد  -رضر ا ر  
 وا أرمهللا. اجرير ه  عمهللا    ج ادة الك فر ثاٌ  راما لال 
 رـ  بيـض  -وـم  ا رم،ـ   عـمهللا–  ال بـر  ي شك ل رمـ  هـذا أ ـ  قـر جـا  فـر ال صـ   رـ

أ ههللا قر اعتيمم ا هذ  األل اظا  ميم ٌ، أ ههللا أ رى ال اإ با ل ا  -رضر ا ر ههللا–الصحاب  
اف هللاك ر  ـك   تيال  ر   يلٍب  ل  قال لا م :   هـ  ا أ  ك ك هللاك   ل   مـ  ال    م ا أ ر ير  أ نك أ ل  فاـر  ا[88]هـ د: }  

ا»قال:    -م  ا رم،   عمهللاو–ثب« فر مس ر أ مر أ     ر: هللا     أ م ا أ نك    ت ك م  هللا  أ  ـ  ر ي أل  نك ت ك مـ  ف م ي مـك
ك «   ٌر م  ك أ نك ت سك لك ك ٍر ل  ه   ر  ك م  ك ت  ك  . ب م يكر  ٍف   
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ا أ ــ   ا ث ثــ  أ ــا،:  -وــم  ا رم،ــ   عــمهللا– ر ى أ مــر أ ضــ: قــال فــر قصــ  الــذي رقــ  مريضــ:
ر ي م   ال ذها» قٍ  ف م ي مك     ٍ ، قك رك أ ف مك«    ر  ٍلا ل ا  ، ٍ  ب اط  قك  . ك أ ف ل    ر 

 ا أهمـر  بف،ـن الررقـر  فر ع    أ ر دا د بإع اٍد وح،  ر  رجٍل م    ر أعر أ   قـال:  زلـ«
فجيمـ ا  ا  فمـ  افسـم  ل ـا  ـلئ:  -وـم  ا رم،ـ   عـمهللا-ا:هـب  لـ  رعـ ل ا  :فاـال لـر أهمـر

 سـ ل   ف جرت ر ر  رج :  -وم  ا رم،   عمهللا- ل  رع ل ا فذهب«   ايذكر ن م   اجتههللا
،ــأ  » اــ ل:  -وــم  ا رم،ــ   عــمهللا- رعــ ل ا  ط  ا أ رك ر  مــ  ــ ل  الرجــل  ا    أ جــ  ــ  فت  هــ  ر 

: -وـم  ا رم،ـ   عـمهللا-فاـال رعـ ل ا  ا   ه   ا ل: ليمري   ـأ لتيطـر مـ   ـئ«  امرضب
ر  م  » م ر  أ نك    أ ج  ب  ر  ،     ركض  ط  ا  اا أ رك افـ: رك عـ   ل    لكح  اا ف اـ  ل ه  رك ل    أ  ق ، ٌ  أ  ك ر  ك هللاك     لـ    م  ك ع   ل  م  ك

 آلر ا ف قر   لهللا   ياتب  رم  ق ل  :لأ.
 ر ى ا   أ ر  اتهللا فر )الت سلر( بإع اٍد وح، ا قال:  رث ا ي  ٍ    ربـر األرمـ  المصـري 

ر ر ي  ٍ    يزيرا ر  محمر    مسمهللا     ـهاٍعا الصرفرا ر  ربر ا     هٍبا قال: ألب
قال: ألبر ر رر ة    الزالرا  عيلر    المسلبا  رمامـ   ـ   قـا ا  ر بلـر ا  ـ  ربـر ا 

 ـل  قـال لهـا أهـل  -وم  ا رم،   عـمهللا–   ر تب     مسي د ر   ريث رادش    ج ال بر  
 قـر كـان قبـل :لـأ رجـ :  ا  عـلر الخـزرجاإلفأ ما قال اا  لـ  أن قـال: فاـا، عـير  ـ  عبـادة  هـ

ا  لك   ممت  الحم، ا فاال لسير    مياٍ:: كذ « ليمر اا وا   تاتم     تارر رمـ    اوالح:
ا ل اتم ـ ا ي فاال لسـير  ـ  عبـادة: كـذ « ليمـر ا  ه  ا   رهللا عيرٍ  حضلرالعلر    فاا، أ  قتم ا  

 ....  ل  آلر تجادل ر  الم افال  فإ أ م افقٌ 
رضــر ا – ألرجـ  أ ـ  ر ا ــ ا  أوـم  فــر مسـمهللا فـر قصــ  عـمب أ ــر قتـادةا فيـ  أ ــر بكـٍر  

 ااتـل رـ  قال:   ترض  م  عمب  أ يمر أ ركهللا  ل  عمب رجٍل قتم  أعٌر م  آعاد ا   -ر هما
رض  م  ا فاـال رعـ ل يثهللا تا ل: أرض   ا رع ل ا م  ؟ ليمري    اا  ر  رع ل  فت لذ ؟

ر    ف   ركط    »: -  ا رم،   عمهللاوم-ا   .عمب   و 
أ ـ  قـرأ الم بـر  -رضـر ا ر ـ – ر ى عيلر    م ص ٍر  ا   جريٍر بإع اٍد وح،ٍ  ر  رمر 

ف اف ه  :   أ بًّا  فاال: هذ  ال افه  قر ررف اا فما األع؟ ثـهللا رجـن  لـ    سـ ا فاـال:   [31]عبٍ:  }  
  ن هذا له  التكم   ا رمر. اليمرك

ى ا   أ ر  لب  بإع اٍد وح،ٍ  ر  رمر أ    جر ري  طلٍب  ه   ذي الحم،   فاال: مم   ر  
 هذا؟ فاال ميا ي : م را فاال: أم أ ليمري...  ل  آلر .

فـر قصـ  :ها هـا  -رضر ا ر هـا– ر ى ا    بان فر وح،ح    س    جمارٌ  ر  رادش  
لهــا   ــٌر مــ  المســممل  فــلههللا رمــر  ــ  لمخ ــر ا  فلهــا قالــ«: فامــ«ا فاقتحمــ«  ر اــ : فــإ:ا ف
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أن فاال رمر:  يحأ ما جا  بأ  ليمريا وا   أ  لجريئٌ  ما يؤم ـأ   -رضر ا ر  –الخطاع  
  .ا شا« فرلم« فلهاقر  ال يم م ر  ت  تم ل« أن األرض  قال«: فما اأ       ك ن تح  ٌ 

 لر  كلرا  ر ـر ا ـ  ماجـ   أوـم    فر قص  أ ر بكٍر دللٌل رم  أ   كان    ي ل  م  ال ب ة م 
 ليمري ل  أ كهللا كمكهللا وم  فـر  لتـ  لتـركتهللا عـ      :-رضر ا ر  –فر مسمهللٍا ر  ا   مسي ٍد  

 .   ب،كهللا لضممتهللا    ل  تركتهللا ع     ب،كهللاا
ا ألبــر ال: ألبر ــر رمــر   ــ  دي ــاٍر أن طا ر ى ربــر الــر ا  رــ  ا ــ  جــريٍ ا قــ أن ا ــ   ا عــ:

ا     أ أيهما فيل  هـض الزالر قا، فر ركيت  م   المررع أ  أراد الف،ا،ا قال: ما رأي« طا  ع:
ا فاال: فذكرت :لـأ   ـ  عبـاٍإا فاـال: أوـاع  ٌٍ أ  أراد ال ه ضا ثهللا عجر عجرتل   ه  جال

 ليمري.
ٌٍ مـن   ر ى الطحا ي فر )الم شك ل( بإع اٍد وح،ٍ  ر  عيلر    مرجا     حر  ث  ل ما ه  جـال

ر   :ت  هذ  اآل ـ   -رضر ا ر ههللا–  الخطاع  ربر ا    رمر   ا فـ  مـ  م   ات     ر السـ  ا فـ  }ت    مـ 
ك هللاك بـ     بك اعـ  هللاك أ  ك ت خك ـ       ح  ك  ر  ا م ا ف ر أ    سـ  ض    إ نك ت بك ا فاـال: وا لـئ  [284]الباـرة: اآل ـ  األ رك

م ن  ش ،ج ا فاال ا   مرجا ـ : فامـ« آلذ ا ا  هذا ل همك ا ثهللا بك  ربر ا    رمرا  ت  ع 
 مـا فيـل  ـل  ت هـاا فاـال ا ـ   ا ت  أتلـ« ربـر ا  ـ  عبـاإا فـذكرت لـ  مـا تـ  ا ـ  رمـر

ليمري لار  جر المسـمم ن م هـا  ـل  أ  ز لـ« مسـل مـا  جـر  اعباٍإ:  ر ر ا أل ر ربر الر م 
 ا   رمر.

  ألرج مسمهللٌا ر  ا   عباٍإ فر أج ات ".
 ثار.  إلى آخره، فهذه اآل

ا  صل اإل كال فر ت جلهها  ت همهاا قال الس ري فـر  "قال: فهذ  اآلثار   لرها مما ت ر ك رمر:
   جـ   الحـال  برلـر ا تيـال   وـ ات ا   قلل:  تاـرير لـالق رمـري   حـ    :  ق ل : فميمريا

ر رـ   قلل:  ل هذ  الكمم  جاريٌ  رم  لسا ههللا م   لر قصٍر لمحم ا  قلل:  ل كان قبـل ال هـ
ألن ا تيـال  أقسـهللا بيمـر   ؛-وم  ا رم،   عمهللا–الحم  برلر اا  قلل: ه  م  لصادص  

هللاك   يكم ه  ن  فرام : ل ا فاال:   ت ه  ر  كك هللاك ل   ر ع  ك      ه  ر  ا   ا[72]الحجر:  }ل ي مك ف،ج   أن   اسـهللا هـ  أ ضـ:
 ب . ا ته .

م  ه  تارير لالق رمريا  قال ا   الم ـذر  أقل هذ  األج ا    كا : فر ك م   :ا قم ا: أ    
ليمريا فاال« طاد  :  :ا   ث فر ق ل : ليمري؛ فيم،ـ    )األ عط(:  التم  ا فر ق ل المر :فر  

هكــذا قــال الحســ  البصــريا  قالــ« طاد ــٌ : ل،ســ«  ،مــل ا كــذلأ قــال األ  ارــر  مالــأ  الك ــارةا
ا. الشافيرا  أ   ربلرا  كان ال خير  كر  أن  ا ل: لي  مريا    يرى  ــ)ليمري( ب ع:

  قال الااعهللا    مخ،مرة: ما أبالر بح،اة رجٍل  م « أ  بالصملب.
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 قال مالٌأ فر ق ل الرجل لمرجل:   ،اتر   ،اتأ  ع،شر  ع،شأ: هذا م  كـ ، ال سـا   أهـل 
 الضع  م  الرجالا  كان  كر  أن  ا ل الرجل:  أ ر  أ ،أا  يكر  األ مان برلر ا.

أ   بكٍر:  الذي ب  أق ل: أن ال،مل  بح،اة الرجل  رمر   لر جادزا  إ:ا قال :لأ    ث ف  قال  
 ف ارة رم، ا  :لأ م  تيظ،هللا المر  لح،اة أل، .

هللاك   يكم هــ  ن   أمــا ق لــ :  ت ه  ر  كك ر عــ  هللاك ل  ــ  ك      هــ  ر  فــإن ا   اســهللا بمــا  ــا  مــ   [72]الحجــر: }ل ي مــك
   ا.لما ...  ل  آلر ك م  ر م

لكـ    ك ـارة  ا: أمـا ليمـرك فهـر  مـل ٌ -ر مـ  ا– قال الش،خ/ محمـر  ـ    ـرا ،هللا آل الشـ،خ 
 فلها.

ا رمـ  ألسـ تههللا ممـا  اقم«:  المت مل فر هذ  اآلثار  جر أ ها ترل رم  أ   كان أمر:ا جاري:ا ميتاد:
 -ر مـ  ا– مـر  لهـذا قـال اإلمـا، أ ا جيل ال  ٍ تطمئ   تجـز، بـ  ههللا   يريـر ن بـ  الحمـ 

لمــا عــ ل  م صــ ر الك عــ ا قــال: قمــ«:   كــر   ليمــري  ليمــركا فاــال اإلمــا، أ مــر: مــا أرمــهللا بــ  
ا.  ب ع:

 فر ) اد المسافر( قال:  قال فر ر ا   أ ر طالب:  :ا قال: أ هر هر أ ـر مـ  ق لـ : ليمـريا 
 فهر  مل ا  ليمري ل،ٍ بشر .

 رٌ   ص رم، . فر )ال ر ع  اإل صاف(  إن قال: ليمري فم
 قــال ا ــ  المماــ  فــر  ــر   رمــ  البخــاري:  أمــا ق لــ : ليمــريا فاــال الحســ  البصــري: رم،ــ  

 الك ارة  :ا   ث فلهاا  عادر ال اها    ير ن فلها ك ارة؛ أل ها ل،س«  ،ملٍ  ر رههللا. ا ته .
ر أن ي  ت بـ  ألمـٍر ميـل   هـ  أن بيضـههللا   يـرى ف،ـ  ال ك ـارة؛ لك  ـ   ق ل : عـادر ال اهـا ا    ـ 

ا بمخمــ  ا قــال الشــافير:  مــ   مــ  بشــرٍ   لــر ا  مســل أن  اــ ل الرجــل:  -جــل   رــز– م ــ:
 الكعب ا  أ را  كذا  كـذا مـا كـانا فح ـث؛ فـ  ك ـارة رم،ـ ا  مسـل :لـأ ق لـ : ليمـريا   ك ـارة 

 رم، .
لٍ  فـر قـ ل  قال فر المر ر  الشرح  المبرع:  إن قال: ليمـري أ  ليمـرك أ  رمـرك فمـ،ٍ  ،مـ

 أفسرههللا؛ أل   أقسهللا بح،اة مخم  . ا ته .
 ايضههللا   يرى فلها الك ارة؛ لك ن هذا األمر ل،ٍ  مل :ا فر األولا  إ ما ه  جـاٍر رمـ  عـ    
اليرع؛  :لأ أن الا سهللا فر األول   ما  ك ن ب  ر الحر ف الس ث : ال ا ا  البا ا  التـا ا  ه ـا 

 األ ل  اج لتاـريرا  ايـض الح ة،ـ   جيم  هـا مـ   ـر ف الاسـهللالهللا ت ستيم ل    ال ،  هر تحتـا
أ ــهرا  رم،ــ  فهــر فــر األوــل ل،ســ« ميــرة: لماســهللاا  إ مــا تكــ ن قســم:ا  :ا  ــ ى :لــأا   ل ئــٍذ 

 فتك ن  م :ا م  مخم ٍ  ف،حر،.
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كـر وـ رة  قال الي م  ا ـ  قاعـهللا الياوـمر الح بمـر:  ق لـ : ليمـرك جـرٌي رمـ  رعـهللا المرـ ا  : 
أل   أق ى م  عادر المؤكراتا  أعـمهللا مـ  الت فلـر   ؛فلر مضم ن الك ،  تر يج  فاطالاسهللا؛ لت 

فص رة الاسهللا رم  ال ج  المذك ر   االشررربالاسهللا بات ل ج ع الب ر ب ا  ل،ٍ الررض ال،مل   
 . ا ته . لهذا  اع  ل  المسممل  ؛  ب إ ب 

 هـ   ار بـ  الت كلـراصـ     سهللٌا لر ي  ق ل : ليمري ق  -ر م  ا– قال الش،خ/ ربر الر ا  رة، ر  
 ،  الاسهللا بال ،.فألن الاسهللا الشررر  ك ن بال ا ا  التا ا  البا ا    يرلل  ؛مباحٌ 

 الت ج،ـ  أن  -ر مـ  ا–ر مـ  اا  قـال الشـ،خ/ بكـر –  ح   قـال بـ  الشـ،خ/ ا ـ  رس،مـل   
ن  إ  فــ  راد بــ   ف،اــ  كمــا  جــري رمــ  المســان مــ  ا ا  اــال:  ن أراد الاســهللا م  ــ  لكــ ، ممــا   يــ 

مكا  »: -رضر ا ر ها–ليادش   -وم  ا رم،   عمهللا–مي ا  كا ل    ر ى    الحريثا وا   ر اك
 أرمهللا. ا ته .

ر د  ا عــ اٌ   ــ ى  ــذلأ ال،مــل  أ، لــهللا يــ  ا مطماــ:  أمــا مــا :كــر  بيــض أهــل اليمــهللا ب  هــا   تكــ ن  مل ــ:
ف اعتيمالها فر ال،مل ا ف، سـت اد ممـا بحج  أ       ير     رر:ا أ  اعتيما : فة،ـ  مـا ف،ـ ا  أ ضـ:

اا فإن قلل: هذ  اآلثـار قـر  تار، أن ق ل م  قال: الجمه ر رم  ارتبارها  مل :ا ف،  ما ف،  أ ض:
ف    سم هللا أ ههللا قال هاا ف    سترل  ـذلأ؛ ف باـ  رمـ  األوـلا قلـل:   اتك ن ر ا  : بالمي    رم، 

 رم  قسمل :  ن هذ  األ اديث  اآلثار
 قسهللٌا    يمم  أت  فر ر ا ٍ  ألرى  م ٍ  آلر فه  رمرٌة    س .

ا    اــرح فــر ا عــتر ل؛ ألن الــرا ي  يمــهللا   قســهللٌا أتــ  فــر ر ا ــٍ  ألــرى  م ــٍ  آلــرا فهــذا أ ضــ:
د  ت األل اظا  ييمهللا أن الماص د م  ال،مل  ه  الت فلـر رمـ  وـر  ق لـ ؛ فـ ت   م ـٍ    حاـق 

ا  مـا أ ـب  :لـأا كمـا يـرل رم،ـ  كـ ،   المراد مـن ك  ـ  أعـمهللا فـر اإلت،ـان بمـا لـ،ٍ باسـهللا ت ررـ:
  ه  ك ٌ، متل . االش،خ/ ا   قاعهللا المتار،

 اهذا  صل  ل  لتا، هذا البحـث المـ جزا  الـذي  ت وـل مـ  ل لـ  أن الجمـن  ـل  ال صـ   
اا  إ مـا المـراد م ـ   الت كلـرا  قـر ه  أن ق ل الشخص: ليمري أ  ليمرك لـ،ٍ فـر األوـل  مل ـ:

ر رمـ  مـ  اعـتيممهاا   ك ن  مل :ا كما دل اإلجماع فر اآل   أ  بال ،  كما تار،ا  رم،  ف  ي  كـ 
 كذلأ    ضاض  رم  الشخص أن  ا لهاا  إ:ا ت رع مراراة: لخ ف م  لال  فـر :لـأ فهـ  

 أ   ا وا أرمهللا.
آلـرا فـ  يـرلل فـر هـذا البحـث فـر  أما ق ل اإل سان: ليمر اا فهذا بحـٌث مسـتاٌل لـ  محـٌل 

 .الجمم 
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ا ل جهــ  الكــريهللا  ا لم ــ   بج ــات ال عــ،هللاا  لــ  الحمــر أ  :  اعــاد : المــ ل  أن  جيمــ  لالصــ: م ار  اــ:
 آلر:اا فما كان ف،  م  وـ اٍع فب ضـم    ـر ا  مـا كـان مـ  لطـٍ  فمـ    سـر الماصـرةا وا 

 أرمهللا.
  وحب  أجميل ". وم  ا  عمهللا رم   بل ا محمر  رم  آل  

 بارك هللا فيك.و  ،اجزاك هللا خير  
الحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 

 أجمعين.
هللا القسنم إأقسنم بحياتنه، والعلمناا قنالوا   -جنَّ  وعنال–اإلشكال الذي أثاره ما ذكره ابنن الينيم أهللا هللا 

هللاك   يكم هـ  ن    -َّ  وعنالجن–بحياته في قولنه   ت ه  ر  كك ر عـ  هللاك ل  ـ  ك      هـ  ر  وعامنة ألنَّ  ،[72]الحجـر: }ل ي مـك
إال الزمخشنننري وبعنننل منننن قلنننده منننن  -علينننه ال نننالال والسنننالم–العلنننم علنننى أهللا المنننراي بنننه النبننني 

 ألنها جاات في سياق ق ته. -عليه السالم–المفسرين أهللا المراي به لوط 
ألننَّ العلننم أهللا اليمننين والقسننم الشننرعي لننو مننا اقتننرهللا ب حنند الحننرو  وعلننى كننَّ حننال المعننرو  عننند 

الثالثننة وال رابننا لهننا، ولننذه اللفيننة لنني  فيهننا واحنند  مننن لننذه الحننرو ، التوسننا فنني المننراي بالقسننم 
واليمين والحلف أنه ما يراي به التوكيند أو الحنو والمننا كمنا قنالوا  الحلنف بنالدالق، وقند ألن ف فينه 

يمية، وبعل من يخفى عليه األمر ممن لم يعر  مقاصند الالنالم يقنول  كين  شيخ اإلسالم ابن ت
يقول شيخ اإلسنالم مثنَّ لنذا الالنالم، ويقنول  كفنارال يمنين ولنو حلنف  بسينر هللا  لني  بحلنف أصنال  
إذا قننال  إذا خرجننأن ف نننأن وننالخ، و هللا يخلننأن ف نننأن وننالخ لننذا حلننف  لالننن يقننول  حلننف بننالدالق 

م الحانو إذا وقا ما علخ عليه الدالق، فهو كونه من جهنة التوكيند توكيند بمعنى أنه يلزمه ما يلز 
 ،الالالم والق د منه الحو على ما ُيراي فعله أو المنا مما ال ُيراي فعله لذا ُيسمى لمشابهة الحلنف

فننني  -علينننه ال نننالال والسنننالم–ولننني  بحلنننف حييقنننة ج ولنننذلالم جننناات اللفينننة مرفوعنننة إلنننى النبننني 
ر، وثبتنننأ عنننن ال نننحابة والتنننابعين ومنننن مواضنننا، فننني مواضننناج  ألننننه سنننمعها منننن يينننره ولنننم ُينالنننن

ر  أ  ك »مــ  ك  جأشننركج ألنننه قننال لننذه الاللمننة ابعنندلم، وال ذكننر أحنند أهللا فالننن   رك ك  ــ  ر  ا ف اــ  ــك مــ    ب ر ل   
ك   ر  لَّ تندبخ على مثَّ لذه الاللمة  لَّ يندبخ الحديو على مثَّ لذه الاللمة  ال، مما يندل    أ  ك
 نها ليسأ بيمين وليسأ بحلفج ألنها لم تقترهللا ب حد حرو  القسم الثالثة.على أ

   طالب: .............
م ُيقنال لهنا  الم ى بها لت كيد الالالمج ولنذلالم النال، لي كالم يؤتاليسأ بيمين أصال  حتى تالوهللا لسو  

ذو  أنننأ مننا نهننا مووئن ننة لقسننمج ألهللا الننالم تقننا فنني جننواب القسننم، والقسننم محننإالت كينند، ولننو قيننَّ  
م بنه لنعنر  منا النذي أقسنمأ بنه، ولنو قلنأ   هللا لعمنري،  أقسمأ إلنى اآلهللا، حتنى ُتبنين لننا الُمقسن 

عمنر النذي ُنقننَّ عننه  ،جوابها  لعمري، تالوهللا جواب القسم ولي  بالقسم، خيار ال حابة ندقوا بها
م    ا ب آب اد ك هللاك »  حديو   بة.وييره من خيار ال حا ،ُنقنَّ عنه ذلك     ت حك
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 .نعم
بسهللا ا الر م  الر ،هللاا الحمر   رع اليالمل ا  وم  ا  عمهللا  اارك رم   بل ا محمٍر  رمـ  

 آل   وحب  أجميل .
 المههللا ا  ر ل ا  لش،خ ا  لممستميل   ر متأ  ا أر هللا الرا مل .

 :ا أراد أن  عـ« أعـماو فـإن ا جـل  ث ـاو   تار   ا: "أمـا بيـر-ر م  ا تيـال –قال اإلما، الف،هللا  
لهـا مـ    : يجمـن  قمبـ  رمـ  محبتـ  ا، ربر  بميرفتـ   كر    ـرح  وـرر   لابـ ل وـ ات  الي مـ ا  تما 

ا  بالرضـا  التسـم،هللاا  أ:رـ  لـ   مشكاة الـ  را فـإ:ا  رد رم،ـ   ـرٌ  م هـا قا مـ   بـالاب لا  تماـ 
ٌٌ مـ     ـ هللا  أرمـ    با  ف،ادا فاعت ار ب  قمب ا  اتسـن لـ  وـرر ا  امـت  بـ  عـر ر:ا  محبـ ا  تيريـ

ف ب   ل،  رم  لسان رع ل ا ف  زل تمأ الص   مـ   قمبـ  م زلـ  الرـذا  تيري ات ا تيال ا تير  
أرظهللا ما كان  ل،  فاق ا  م زل  الش ا  أ ر  ما كـان  ل،ـ   اجـ ا فا ـتر  هـا فر ـ  ا  رظـهللا  هـا 

ا فجــال مــ  الميرفــ  فــر   ــاو ا  ق يــ«  هــا ميرفتــ ا  اطم  ــ«  للهــا   ســ ا  عــك   للهــا قمبــ 
لت،ا ــ  بــ ن  ــرف اليمــهللا تــابٌن لشــرف  ؛رياضــها  اســاتل ها  ــل م،ادي هــاا  أعــا، رــل  بصــلرت  

 .ميم م ا    ميم ، أرظهللا  أجل مم  هذ  و ت ا  ه  :  األعما  الحس    الص ات اليم 
ا بحســب الحاجــ   ل،ــ ا  ل،ســ«  اجــ   األر اح قــط  لــ   ــرٍ  أرظــهللا م هــا   لــ   أن  ــرف  أ ضــ:

كــر   ا  تهــاج بــ ا  طمــب ال عــلم   ل،ــ ا  الزل ــ  ر ــر ا    :     تــ ميرفــ  باردهــا  فاطرهــاا  محب
عبلل  ل  هذا    بميرفـ  أ وـاف   أعـماد ا فكممـا كـان اليبـر  هـا أرمـهللا كـان بـات أرـرفا  لـ  

 تيـال   إل،ـ  أقـرعا  كممـا كـان لهـا أ كـر كـان بـات أجهـلا  إل،ـ  أفـر ا  م ـ  أبيـرا وا  اأطمب
 ".ل  اليبر م     س  ز  ل اليبر م     س   لث ي  ي  ز   

لنذه كلمنة ينؤتى بهنا لالنتقنال منن كنالمخ إلنى آخنر أو  "أمـا بيـر"  -رحمنه هللا تعنالى–يقنول المؤلنف 
مننن تقننديمخ إلننى الماننموهللا والمق ننوي، ولنني ليسننأ بحاجننة أهللا يننؤتى بننننوُثم ن قبلهنناج ألهللا مننا وري مننن 

 لي  فيه وُثم ن. ""أما بيراألحاييو فيه 
 طالب: .............

 كثير من الناس يقول  ُثم  أما بعد. ،ُثم  
فنني الدفعننة التنني  ،ُيشننكنَّ علننى لننذا أنننه فنني تفسننير الدبننري الدفعننات كلهننا لنني  فيننه وثنُنم  أمننا بعنندن

ال  قنال فيهنا  وثنُنم  أمنا بعندن وقنن -لعننينولنو مننن فحنول العربينة المد  -قهنا الشنيخم محمننوي شناكر حق  
 والذين وفعوا الالتاب لم ُيثبتولا جري ا على عايتهم. ،-يعني يوهللا بعل -إنها في بعل األصول 

ما فيه،  .ولي تبلغ الثالثين فيه وُثم ن "أما بير"من األحاييو المرفوعة التي فيها    اويب لات حديث  
 أ منرال ثانينة إلنى كنالمل، لو انتقليؤتى بها لالنتقا " أما بير" ،أنأ اآلهللا انتقلأ من كالم إلى كالم
، ثم ج أ بننوُثم ن   قد يتوجه، لالن في الموضا األول ما يتوجه.فموضوعخ ثالو مثال 

 وُثم ن. -عليه ال الال والسالم–ولي  في الن وص الثابتة عنه 
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 طالب: ..............  
 أنا ما أيري إال أنها قريفة من الشيخ.

 طالب: ..............  
 ُتحاره لنا  

 ب: ..............  طال
 ال  لم  

 طالب: ..............  
  هللا. ،ما أعر 

لهنا فيمنا يقنرب منن ثالثنين موضنع ا  -علينه ال نالال والسنالم–مشروعيتها تؤخذ من استعمال النبي 
 ُخدفه، وُمالاتفاته وييرلا، يقول  أما بعد.

امهنا، لالنن ُيقنال فيهنا مثنَّ منا قينَّ نهنا تقنوم مقإالمت خروهللا أبدلوا أما بنالواو، يقولنوهللا  وبعند، وقنالوا  
وال عن التابعين،  -عليه ال الال والسالم–في سابقتها الن وص لي  فيها ووبعدن ال عن الرسول 

 وال عن األئمة، و نما لذا في ع ورخ مت خرال.
فنني شننرز الزرقنناني علننى الموالننب قننال  وبعنند، الننواو قائمننة  مقننام أمننا، مننا الننذي يانندرنا أهللا ننن تي 

 عندنا ولي الثابتة   بالواو وأما
   طالب: .............

 لالنها يرجأ اآلهللا ُتستعم َّ أكثر من وأما بعدن على ألسنة المعاصرين وكتاباتهم.
 طالب: ..............

 تسالَّ بال شك.
 وأمان اخُتلنف في أول من قالها.

مـــك   أمـــا بيـــر مـــ  كـــان باددـــ:   اجـــرى الخ 
 

 ر أقــــــــــــــ ال  دا د أقــــــــــــــرع   هــــــــــــــا رــــــــــــــ   
 ول  لي ف َّ الخداب الذي أوتيه ياوي. وبعاهم يق 

  يياــــــــــــ ع أيــــــــــــ ع الصــــــــــــب ر  آد،ٌ 
 

   ٍ   ييــــــــــــرع    كيـــــــــــبٌ  حبانٌ  عــــــــــــ    قـــــــــــ
 أول من قال  أما بعد، يجمعها لذا النيم. 

 طالب: ............
تنه اقالها فني مخاوف -عليه ال الال والسالم–لذه المس لة مس لة اقتداا، لماذا نقولها  ألهللا الرسول  

ا.    وف ،وفي رسائله  ي ُخدفه أيا 
 طالب: ............

  نعم
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 طالب: .............
 ماذا فيه 

 طالب: .............
 من الذي يقوله 

 طالب: ............
بلفظ، وأنأ تعر  األصَّ ماذا يشترووهللا لجواز  ارت لفي  معنى، لفظ واحد أنأ يي    لي   ،لذا لفظ

ا واحننند  ال، وأمنننان حنننر  منننمعنال  واحننند  "النننواو"و "أمنننا"الرواينننة بنننالمعنى  عننندم اإلخنننالل بنننالمعنى، 
شنننرط، ووبعننندن قنننائم مقنننام الشنننرط مبنننني علنننى الانننم، لمننناذا  ألننننه مقدنننوع عنننن اإلضنننافة منننا نينننة 

م ك هللاك الماا  إليه، أما لو ُذكنر المانا  إلينه أُلعرنبنأ  بك «ك مـ  ك قـ  مـ  رك ل  ولنو  [137]آل رمـران: }قـ 
هللا. ا عن اإلضافة ما عدم نية الماا  إليه أُلعرنب ونوئن  ُقدن

بك :  «  قـــــــ  راع   ك  ـــــــك  ف ســـــــال  لـــــــر الشـــــــ 
 
 

ا    ص  بالمــــــــــــــ   الحمــــــــــــــ،هللاأفــــــــــــــاد  أ  ــــــــــــــ 
 قيَّ لذا ولذا. 

وفنننني  -عليننننه ال ننننالال والسننننالم–اقتننننداا  بنننالنبي  جالمق نننوي أهللا لننننذا اللفننننظ يننننؤتى بنننه فنننني الُخدننننب 
ن ة لمنن يقتندي بنه الخدابات، ومعناه االنتقال من أس علينه ال نالال –لوبخ إلى آخر، واإلتياهللا بها سنُ

نن الرسنائَّ والمكاتفننات، والرسنول  -والسنالم نن الُخدنب، وسنُ  -علينه ال نالال والسننالم–ولني منن سننُ
  ...في مكاتفاته

 طالب: .............
  أما بعد ذلك أو بعد ما سبخ.

يبندأ باسنمه، فيقنول  منن محمند   -ال والسنالمعلينه ال نال–وبالنسفة للمكاتفات والمخاوفات الرسنول  
ن ة فنني الخدابننات إبننن عبنند هللا أو محمنند بننن عبنند هللا ورسننوله إلننى فننالهللا بننن فننالهللا، وقننالوا   هللا السننَّ

يبدأ بالمكتوب إليه  -رحمه هللا–لكذا أهللا يبدأ الالاتب باسمه، ونص على ذلك اإلمام أحمد ما أنه 
 .-رحمه هللا-من باب لام نفسه 

 ............طالب: ...
  ماذا

 طالب: .............
 ال ال يبدأ بالمكتوب إليه.
 طالب: ...............
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ننناس جننروا علننى لننذا أنهننم يبنندتوهللا إلننى المكتننوب إليننه مننن بنناب تقننديره واحترامننه، الفنني البدايننة  ال، 
ن ة أهللا يبدأ منن فنالهللا بنن فنالهللا، و  ،ويؤخروهللا أسماالم على وريقة اإلمام أحمد  قند تالنوهللا ما أهللا السَّ

 إذا كتب ال سير إلى الالبير يعني قد يكوهللا في النف  منها شيا.
 طالب: ...............

 إلى لرقَّ. -عليه ال الال والسالم–نعم كتاب الرسول 
 طالب: ...............

ص وكتاب النبي   "أما بير"؟إلى ملوك األم ار فيه  -عليه ال الال والسالم–كي  ُيخ  
 .طالب: ..............

 ما:ا ف، ؟
 طالب: ...............

والشننهايال ومننا بعنندلا فنني الُخدننب  -جننَّ  وعننال–لننو الننذي أشننكَّ وجننوي الحمنند والثننناا علننى هللا  ،ال
إلنى لرقنَّ وال إلنى يينره،  -علينه ال نالال والسنالم–يوهللا الرسائَّج ألنها ال ُتوجد في خدناب النبني  

منا بندأ بهنا فني صنحيحه قنالوا   -حمه هللا تعالىر –هللا الرسائَّ ال ُتبدأ بهذا، وكوهللا الفخاري ألقالوا   
 ألنه ك نه كتفه رسالة  أللَّ العلم.

 طالب: ...............
 يفلة. ،يفلة

 طالب: ...............
 -كالُخدنب –وال نالال والسنالم  ،الحمند هلل  ُيالت ب فيه الفسنملة، لالنن منا ُيقنالفال، بالنسفة للخداب  

 ة الحاجة ما ُتقال في الخدابات، و نما لي في الُخدب.إهللا الحمد هلل نحمده ونستعينه لخدف
  يعني  عيم ثناته." جل  ث او " ،في جواب الشرط واقعة" "فإن" فإن ا جل  ث او  ا"أما بير

 التقدي   التدهير، وأسماته  الحسنى."  تارع« أعماو "
"    لابــ ل وــ ات  الي مــ  ــرح  وــرر  ا يجمــن  قمبــ  رمــ  محبتــ   ا، ربــر  بميرفتــ  :ا أراد أن   كــر  "

ر  ر له ما ينفعه من قنولخ أو عمنَّ، و ذا أراي بنه خنال  ذلنك يسن  يعني إذا أراي هللا أهللا ُيالرنم العبد يس 
 نس ل هللا العافية.  ،له ما ياره من قولخ أو عمَّ

 ا  يجمـن  قمبـ  رمـ  محبتـ  ا، ربر  بميرفتـ  تارع« أعماو   :ا أراد أن   كر   افإن ا جل  ث او "
قبنول ال نفات واألسنماا ومعرفنة معانيهنا، فهح ناتلا ومعرفنة   ،" رح  وـرر   لابـ ل وـ ات  الي مـ 

يها يجعلنه وتتفنا لنذه األمنور وتق نئن  ،معانيها ومنا تندل علينه ومنا تقتانيه ال شنك أهللا اإلنسناهللا بهنذا
 أعر  باهلل ممن لم يفعَّ ذلك.
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و  يحدوه إلى العمَّ بما جاا عنن هللا والمتقرر أهللا من كاهللا باهلل أعر  كاهللا منه أخو ، ولذا الخ
ا، ولنننذا العمنننَّ المننن مور بنننه إذا فعلنننه اإلنسننناهللا  -علينننه ال نننالال والسنننالم–وعنننن رسنننوله  فعنننال  وتركننن 

 والسالمة من النار.   ،ويخول الجنة ،فه نجاتهفوالم مور بتركه إذا تركه 
ــ " ــ ل وــ ات  الي م ــ   ــرح  وــرر   لاب ــ  محبت ــ  رم خننا  علننى ُنفنناال " مننا أخننو  مننا يُ  يجمــن  قمب

 ال فات  
 طالب: .............

روا بالسنجوي فلنم  ،علنى صنورالخ ال يعرفونهنا -جنَّ  وعنال–لذه األمور العاجلة، لالن إذا جناا هللا  وُأمنن
يسننجدوا، ثننم جنناا علننى ال ننفة التنني يعرفونهننا فسننجدوا لننه، الننذين ُينالننروهللا ال ننفات مننا مننوقفهم مننن 

لننوال الت ويننَّ الننذي ارتالبننوه مننا وروي  ،م لنني  بالسننهَّلننذا  لننم يعرفننوهللا صننفات أصننال   األمننر عينني
 الن وص ال ريحة ال حيحة في لذا لالاهللا األمر جد خدير.

فالنننذي ُيعننننى باألسنننماا فُيح نننيها، والمنننراي بهح نننائها اسنننتيعابها وعنننديلا ومعرفنننة معانيهنننا، ومنننا 
ا يليننخ بهننذا تقتاننيه لننذه المعنناني، وسننؤال هللا بهننا، وتنزيننَّ كننَّ اسننم مننن األسننماا فنني مسنن لته بمنن

االسم، شرز صدره لقبنول صنفاته الُعلنى، تقنول  صنفاته الُعلنى، لنَّ تسنتديا أهللا تقنول  العلينا مثنَّ 
 ي لح   الدراسات العليا  ما تقول

 طالب: .............
 جما  أممس لة النص وييره المعنى صفات مفري 

 طالب: ............. 
ولذلك ُيقنال  الدراسنات الُعلنى أو  ،دال، والُعلى  الجماوشديد بعد، ال فات العليا، العليا  الواحلحن  

 الدراسة العليا، اجعلها مفريال مثَّ وصفها.
 طالب: .............

 هللا بكتاب.و عندنا، نحن مربوو اأو ما مر نحن نناقش كالم  لذا مر 
 طالب: .............

 على كَّ حال سيجدوهللا تخريج.      
 ني  العالية." يع رح  ورر   لاب ل و ات  الي م "
لهــا مــ   مشــكاة الــ  ر" ن ة، فننهذا جاانننا عننن هللا وعننن "  تما  والننوحي شننامَّ  للننوحيين  الالتنناب والسننَّ

سننمعنا وأوعنننا وأذعنننا،  -جننَّ  وعننال–رسننوله نننصض يتاننمن اسننم ا مننن أسننمائه أو صننفة  مننن صننفاته 
ُمفرينة منن  أسنماا   ليسنأ  هناوتعبدنا هلل بهذا االسم وبهنذه ال نفة، وتعاملننا معهنا بمنا يلينخ بهناج ألن

جنننَّ  –أو قيلنننأ لكنننذا كمنننا يقنننول ألنننَّ التفنننويل، ألنننَّ التفنننويل مننننهم منننن ُيقنننر بننن هللا هللا  ،المعننناني
 لي  لها معنى عندلم. ،له من األسماا كذا، لالنهم يستعملونها كما ُتستعم َّ الُمبهمات  -وعال

 طالب: ...............
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م مننه تفنويل  الج ألننك إذا أويلنأ فني تحنري ولا كما جاات، لنَّ  من السلف من يقول  أمنرَّ  ُيفهن 
 معانيها التي لم يري بيانها عن هللا وعن رسوله تقا في الخد .

 طالب: ...............
  نعم

   طالب: .............
َّ فني الفحنو عنن معانيهنا عربينة، االسنتواا  لهنا معناهللاخ فو ال  ،قولهم  أمنرولا كمنا جنااتج لن ال ُيت وين 

وال  ،في لسة العرب االستواا معلوم، الالي  مجهول، لماذا  ألنه لم يري بيانه عن هللامعلوم، يعني  
 .-عليه ال الال والسالم-عن رسوله 

 طالب: ...............
لننة، لمناذا  النذين فر ينوا لنذه األسننماا إلنؤالا المفوئنضنة النذين قينَّ عنننهم   ا منن الُمعدئن نهنم أشند ُجرمن 

 ال ُتفيد شي  ا.وجعلولا جوفاا  ،من معانيها
 طالب: ...............

 والسم.
 طالب: ...............

ا في مراجعة يراستنا لفاب األسماا وال فات.  المق وي أهللا مثَّ لذا الالالم البن الييم مهم جدًّ
 ما الفرق بين المفوئنض والُمعتر  بال فة العار  بمعنالا المفوئنض لاليفيتها 

 طالب: ...............
 وفو ض كَّ شيا. ،لمعنىفو ض ا

 طالب: ...............
انير أنأ عندك زيد له ياللته من حيو المعنى والاليفية إذا كننأ تعنر  الشنخص المسنمى بزيند، 
لالننن الننرحمن تعننر  المعنننى واشننتقاقه فنني لسننة العننرب ومعنناني الرحمننة معلومننة، لالننن الننرحمن لننَّ 

يتنه، اآلهللا لنو ُيقنال لنك  زيند عنالم منن علمناا وعرفأ كيف ،ارأيته حتى تعر  كيفيته  أنأ رأيأ زيد  
ومقتاننى ذلننك أهللا يكننوهللا بالرسننم  ،وأنننه مننن بننني آيم ،تعرفننه بنييننره ،المشننرق مننثال  وأنننأ مننا رأيتننه

لننخ المعتنناي لبننني آيم، لالننن مننا تعننر  التفاصننيَّ لننَّ لننو وويننَّ   أوأسننمر  أوق ننير  أوالمعتنناي الخ 
ته، والذي رأيته أو رأينأ نيينره تعرفنه بنيينره أو أبيلج ألنك ما رأيته، فالذي لم تره ال تعر  كيفي

وكيفيتنه إهللا  ، معنناه معنرو وتقدر أهللا ُتحندي لنذا اللفنظ ،ابذاته إهللا كنأ رأيته، لالن أنأ عرفأ زيد  
 اننه قرينب منن فنالهللا أو ُيشنفه فالنن  إولذا منا فينه إشنكال، و هللا كننأ منا رأيتنه وقينَّ لنك    ،كنأ رأيته

ا ال ُتدركنه األولنام، وال تبلسنه  ،تقنرب حنول الموضنوع أهللا ه، منا تقندرهللا ال ند له وال شبيه ل   ،أيا 
 األفهام.
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تانا لنذا  أهللا ، منا معننى يينز  ُيريندونك"يينز"مثنَّ عكسنه مثنَّ  "زيند "المفوضة ُيريندوهللا   ،فمثَّ لذا
مي بنه  مثَّ لذا، ولن تستديا إلى معرفتنه إلنى أهللا تنتهني الندنيا، وال يسنتديا معرفنة يينز إال إهللا سنُ

 .هذا شيا ثاهللاخ ف
 طالب: ...............
ا فنني التشننبيه والتمثيننَّ ال، لننم لمننا يقولننوهللا  أمنرئ  ولننا كمننا جنناات يخشننوهللا مننن االسترسننال الننذي ُيوقننن

والتاليينن ج ألهللا االسترسننال... ولننذلك بعننل شننيوخنا ينتقنند مننن ُيديننَّ فنني شننرز ُكتننب العقينندالج ألنننه 
 عهد السلف.يقول  ال ُبد ما لذا االسترسال أهللا يقا في شياخ مما لم يكن في 

 طالب: ...............
 لالن االسترسال في التوضيح، نجعَّ النونية في شهر ! 

 طالب: ...............
 .اجزاك هللا خير   ،ما يفعد عن الن وص لذا المق وي 

 طالب: ...............
أم  اإلمننام مالننك يقننول  االسننتواا معلننوم،فال  لننم خشننوا أهللا يسترسننَّ اإلنسنناهللا فيقننا فنني المحيننور، و 

كلهننم ُيقننروهللا بنن هللا المعنننى معلننومج ألنننه لفننظ  عربنني لننه  ،سننلمة قالننأ وفننالهللا وفننالهللا مننن أئمننة السننلف
ال رأيته وال يير معلومة   أصَّ واشتقاق في لسة العرب، وُيعر   معناه في ُكتب اللسة، لالن الاليفية

 رأيأ نييره.
 طالب: ...............

 وال جاا البياهللا عنه أو عن الُمبلئنغ عنه.
 لب: ...............طا

 من ييره 
 طالب: ...............

 نعم، هللا المستعاهللا.
 طالب: ...............

 ستها.إهللا السفعين وُبلئن 
 طالب: ...............

 لالن من باب جبر الالسر يعني. ،ما وصلتها
 طالب: ...............

 ارفا صوتك.
 طالب: ...............
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يعني لو أي  ،بخفية ليسأ يعني  ،رسال واإليسال فيه، والمس لة ظالراللو المق وي بالتفسير االست
لفية من ألفاظ األسماا وال نفات رجعنأ فيهنا إلنى قنوامي  اللسنة لوجندت اشنتقاقها ومعنالنا، لالنن 

ال سبيَّ لنا إلنى معرفنة كيفيتنهج ألننه ال نند لنه وال شنبيه لنه وال نيينر لنه  -جَّ  وعال–ما يليخ باهلل 
 ،فنالهللا منن ونالب العلنم منن م نر هلنو أننا منا رأيتنك، وقنال لني  فينفه، أمنا أننأ  بحيو نييسه علي

منن  ا   يعني في الجملة ُأيرنك شي ،واحد من إخوانالم الم ريين، أقدر  ،وأقرب ما يكوهللا شبهه بفالهللا
 ال فات.

ا فيها الم فاز  ولي ُمستعملة إلى اآلهللا.   ،المشكاال  األصَّ أنها مثَّ الُفرجة يير النافذال ُيوض 
 طالب: ...............

 كوال لالن يير نافذال.
 طالب: ...............

 الالوال نافذال نعم، لالن لذه يير نافذال.
 طالب: المشكاة؟

مها ، وبعنل النناس إذا منا صنمئ نوهللا عنهاج ألنها ياخلة في الجندارالمشكاال يير نافذال، الناس يستس
 ياا عليه السراج الذي لو الم فاز. امن األصَّ وضا رفًّ 

ب اٌح }ف   ا م صك اٍة ف له  ك   الم فاز  السراج. [35]ال  ر: م شك
 طالب: .............

 نافذال مثَّ الدريشة لذه، ما تنفذ إلى الخارج.ليسأ ال 
 طالب: .............

 عبد هللا  اماذا ُتسمى يا أب
 طالب: .............

 الوال  ال
 طالب: .............
 ال، الالوال التي تنفذ.

 .......طالب: ......
 نافذال اا السراج في كوال أنأ ت

 طالب: .............
 رأيتها  ،ما ينفذ، لالن من األصَّ مثَّ التي لناك التي فيها الماا

 طالب:  يهللا.
 وُيوضا فيها ولي ياخلة في الجدار. ،مثلها يير نافذال

 طالب: .............
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 ومشكاال الم ابيح كتاب  معرو  أو ما تعرفه  ،على كَّ حال
 : مير ف مشكاة المصا ، .طالب

 لمن لو 
 طالب: ...............

 التبريزي. ،صح
 طالب: .............

يبي، الديبني شنرز المشنكاال، والديبني شنيخ للتبرينزي، ولنو النذي أشنار علينه أننه صح، وشرحه الدئن 
 يؤلئنف المشكاال.

 طالب: .............
 نعم معرو  وموجوي.
 طالب: .............

لشننروز، والديبنني فحننَّ فنني لننذا الفنناب فنني الشننرز، وعنننده مننن ال ننبر مننا ال ُيوجنند عننند لننو أجننوي ا
 هللا اليهر.ييره ممن ُيعلئنم العلمج ألنه يجل  بعد صالال الفجر للتفسير إلى أهللا يؤذئ 

 طالب: .............
 واقا الالتاب. ، لو شيخه، ال، ال

ر القرآهللا. ،لتفسيرليهر ُيقرأ عليه في اليجل  من أهللا ي لي الفجر إلى أهللا يؤذهللا   ولو ُيفسئن
 طالب: .............

 لو وفعه باسم شرز الديبي فقط.
ثننم يجلنن  بعنند صننالال اليهننر إلننى أذاهللا الع ننر لشننرز الفخنناري، وبعنند صننالال الع ننر إلننى المسننرب 

 لالتابخ ثالو، ومن المسرب ما أظن عنده شيا أو ما أيري للفرائل أو ما أيري... يعني الفقه.
 ....طالب: .........

 كي  
 طالب: .............

لالن الذي ينير إلى الخاتمة ومتى ينتهي  ومتى يقاي  ومتى يدلا من المسجد  لنذا   ،ُيدرئنسوهللا 
من عشنر سننوات يجلن  مثنَّ  -رحمة هللا عليه–من شيوخنا توفي  ا، أنا أعر  واحد  ا   ما يفعَّ شي

َّ ،الانحى، ويرتناز قلنيال   قبنَّ ا، ُيقرأ عليه بعشرين كتاب  اكثير  ، ما يفرق عنه  الديبي ولكنذا،  ،وُيالمنن
وأذكر مرال شارك في يورال فيها مجموعة من المشايخ، وكاهللا وقتنه بعند صنالال اليهنر، أذ هللا الع نر 

َّ بعنند ولننو مننا انتهننى الالتنناب الننذي لننو يشننرحه، قننالوا  يننا شننيخ صنناحب الع ننر منتننهخ  ، قننال  ُنالمننن
، قنال  انتهى، قالوا  صاحب المسرب منتهخ أذ هللا المسرب وما  ،الع ر، كمَّ بعد الع ر وما انتهى

َّ المسنننرب، وانتهنننى منننا أذاهللا العشننناا، قنننالوا  ينننا شنننيخ فيننن حفنننَّ تالنننريم لهنننؤالا الدنننالب النننذين  هُنالمنننن
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فلعلننك تحاننر، صننلى العشنناا وجلنن ، قننالوا  يننا ليتننك تننتاللم كلمننة مننوجزال لهننؤالا  ،حاننروا النندورال
–وُوزئنعننأ الجننوائز، فخننرج مسننرع ا  ،َّالدننالب ينتفعننوهللا بهننا، فننتاللم إلننى أهللا أسننكتوه، وح ننَّ الحفنن

فوجد منن نفاينات البلدينة عنند بناب المسنجد، فانالنب عليهنا واسنتفر    ،اخرج مسرع    -رحمة هللا عليه
َّ ورجنا  المناا لدورال ذلب ثم  ،-تعب خالص -إهللا كاهللا في بدنه شيا،   ،جميا ما في بدنه ويسن 

ث مننن بعنند صننالال العشنناا، لمننا أصننفح لهنم يننُوزئنع الجننوائز، انتهننى الحفننَّ يعننني بعنند سنناعتين أو ثننال
اض، قال  اسنما الوالند صار عليه  لذه الدورال بالريماذا ت كد الشيخ   ،إمام المسجد تاللم على ولده

 .... ويبيئخ ثاهللاخ  بها ب عندنا يورال
 طالب: .............

 ما يحتاج.
 طالب: الطلبر م  رمما  اله ر؟

 ال ال.
 طالب: .............

 لالن نسيأ ما لو. ،المسرب فيه شيا
 طالب: .............

 بعد تلومه ولو يدرس للعشاا.
 طالب: .............

 هللا يتوب علينا.
 طالب: .............

 حاشيته على الالشا . ،حاشية الالشا  أفاَّ الحواشي على الالشا 
 طالب: ...............

 نعم اسمها فتوز السيب.     
 طالب: ...............

ط  لالن تعوق.     ،ُتنشئن
يعني إذا ثبأ النص المشتمَّ على اسمخ منن أسنماا هللا " فإ:ا  رد رم،   رٌ  م ها قا م   بالاب ل"

ن ة نبينه  سنمعنا وأوعننا بندوهللا  -علينه ال نالال والسنالم–أو صفةخ من صفاته ثابأ في كتناب هللا وسنُ
 مناقشة. 

وأجما عليه سلف األمةج  ،العلماا بالقبولوتلقاه  ،ومثَّ لذا النص الذي ال يحتمَّ "قا م   بالاب ل"
ا  ألنه إذا كانأ لذه صفته فهي محَّ إجماع، لالن جاات أحايينو تننازع العلمناا فني ثبوتهنا، وتفعن 
ا لثبنوت الخبنر  لذلك من ألَّ العلم من يُثبأ لذا االسم أو ينفيه أو ُيثبأ لذه ال فة أو ينفيها تفع 

 أو عدم ثبوته.
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 طالب: ...............
 ص، مفريات األسماا وال فات على حسب كَّ شخصخ وما يبلسه منها.   خال

ا  بالرضــا  التســم،هللاا  أ:رــ  لــ  با  ف،ــاد" كونننه يخفننى عليننك المعنننى أو ُيشننكنَّ  ،بنندوهللا تننريي "  تماــ 
 ، ثبننأ عننن هللا وعننن رسننولهيخننَّمننا لننك فعليننك أو يننري أو يهجننم علننى خنناورك شننيا تتننريي فيننه 

فنني النننص، وال فنني االسننم الثابننأ  لنني ا تفهننم سننبفه نقننص عننندك سننمعنا وأوعنننا، وكونننك منن نقننول 
مثننَّ بعننل ال ننفات  ،عننن النننص، سننبفه نقننص فنني تركيفننك وفنني فهمننكج ألهللا بعننل الننناس يقننول

فيهنا ننوع نقنص، لني بالنسنفة للمخلنوق فيهنا ننوع نقنص، لالنهنا   -بالنسنفة للمخلنوق –التي فيهنا ننوع  
ل هللاك بالنسفة إلى الخالخ كمال  م رك     .[3]اإلل  : ي  ل رك }ل هللاك ي 

ذج أو ممنن رق  ييننه أو يينره  منا لنه ولند! ولنو ينينر للنناس  عامنة النناس  ،قد يقول قائَّ من السنَّ
فيقننا فنني  ،لنني  بحاجننة إلننى مثننَّ لننذا -جننَّ  وعننال–أو المخلننوق الننذي لننو بحاجننة إلننى الولنند، هللا 

 أ إليه.وال اعتفار له، وال ُيلت ف ،هذا ال أصَّ لهفنفسه شيا  من التريي 
 طالب: ............

وجويلم نقص على اإلنسناهللا  ،ال ال، لو تنير في أحوال الناس اليوم رأيأ أهللا بعل األوالي نقص 
 في الجملة الولد كمال.ه، لالن الناس يتاللموهللا على األصَّ في يينه وينيا

 طالب: ............
  ماذا

 طالب: .............
ه     ي     ل م  اإ    ب  الش  ل   }   ب  ـ  ا     الك اة   ا[14]آل رمـران:  ات  م    ال   سـ  ،ـ  ب  ـ  ن    ي ـ    الكح  ال    الك }الكمـ 

، ا  د في ع رنا لذا ما ال نوار  والحنوار  والمشنسالت   [46]الكه :  الر  ك لذا األصَّ، لالن ُوجن
 ،الشنياوين رت، األب منا ُيريند أهللا يكنوهللا ولنده ممنن اجترفتنه لنذهوالملهيات، وأسفاب االنحرا  تيس  

 ولد.ب افيتمنى أنه ما جا
 طالب: ............

، وبنندوهللا إعانننة مننا يخننالف، لالننن اآلهللا كثننرت، اآلهللا السننيدرال صننةفة، والتربيننة مننن أصننعب األمننور
ر. ،اإلنساهللا ال شيا -جَّ  وعال –هللا م وال ُيؤخئن  ال يستديا أهللا ُيقدئن

 طالب: ............
نينة أشنهر يقنول  عنندي ولند فني الثنانوي، وخشنيأ علينه واحد يسن ل يمكنن قبنَّ سنفعة أشنهر أو ثما

من أوالي الحيج ألنهم يتعاووهللا مخدرات وأشياا ثانية، خشيأ عليه وقفلأ عليه الفاب، يوم ج نأ 
 .اوجدته منتحر  

 طالب: ............
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لنى ينتحر  ال، لالنه اجتهاي من شفقته عليه أوصله إنه ما ُوفئنخ فيه، لو متوقا أنه لال  ،لذا اجتهاي 
 لذا الحد، نس ل هللا العافية، نس ل هللا اإلعانة.

 طالب: ............
 هللا المستعاهللا.  

ا  بالرضا  التسم،هللا"  ." تما 
 ، التي قلتها لي هالذه الدريقة في الشرز لذه التي تدلب

 طالب: ك « أرى ا لتصار أ ،ا :اا  ي ر ا لتصار رم  ال   ،  فاط؛  ت     جز.
 ا.المقدمة مهمة جدًّ 

   طالب: ............
 مسلقة فيما سي تي. الذا يفتح لك أبواب  

 طالب: ............
 بارك هللا فيك. و  ،اجزاك هللا خير  

ا  بالرضا  التسم،هللا" القلنب يسنتنير بهيامنة النينر فني  ا"فاعت ار ب  قمب ا  أ:ر  ل  با  ف،ادا  تما 
اع، واالستعانة بكالم ألنَّ العلنم الموثنوقين فني ومحاولة فهمه بقدر المستد  ،-جَّ  وعال–كالم هللا  

وعنن ال نحابة  -علينه ال نالال والسنالم–وتفسيره على الدريقة الم ثورال فيما جاا عن النبي   ،بيانه
 ومن تفعهم بهحساهللا من ألَّ االعتقاي ال حيح.  

 ع ا  من والب العلم إذا بدأ يرس التدمرية ضاق بها ذر  اما الذي يجعَّ كثير  "  اتسن ل  ورر "
 طالب: ............

 بواقا  ألي 
 طالب: ............

 يدلا منه. ا   يفهم، ُيريد فقط شي ا أهللامستعدًّ  لي لو 
 طالب: ............

متننا النندروس عننندي يرس أصننول الفقننه ألالننن العاةفننة حمينندال، ومننا رأيننك بمننن يقننول   ،نعننم ُمتعننب 
 لنني هننم، ثننم يقننول لننك  العلننم ثقيننَّ، العلننم لننو يفهننم، لننو اإلشننكال فنني عنندم الف ،والنحننو  ألنننه يفهننم

ا السيما إذا كانأ من المعاالت. ا شديد   بثقيَّ، و ذا فهم اإلنساهللا مس لة فرز بها فرح 
ولنو يفحنو فني ونرق حنديو، يقنول  فوقفنأ فني ورينخخ ينزول بنه اإلشنكال   -رحمه هللا–ابن حجر  

سنفا منرات قالهنا، ال شنك أهللا لنذا شنيا ويرتفا به اإلبهام، فالحمد هلل، ثم الحمد هلل، ثم الحمد هلل. 
 كونك تتوصَّ إلى فهم ما أُيلنخ على ييرك. يسرَّ 

 ". امت  ب  عر ر:ا  محب "
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د الحنرج والاننيخ فنني النننف ، أننأ لننو تتاللننف تقننرأ لننك  ،لنو اإلشننكال فنني عنندم الفهنم لننو الننذي ُيوجننن
زم بهننذا الالتنناب، باألعجميننة وأنننأ ال تفهمهننا منناذا ي ننير م ننيرك وت ننير نفسننيتك  أنننأ ملنن اكتابنن  

لتفهم الالتاب، أما كونك تقرأ في شنياخ ال  جال ُبد أهللا تبدأ بدراسة لذه اللسة ،لالن المقدمات معدومة
ال شك أهللا لذا ُيورنث الهم والسمج ولذلك بعنل الدنالب فني لينالي االمتحناهللا إذا كناهللا فهمنه فتفهمه  

 .أقَّ من المقرر يفكي
  ويفكي. ،ا  هللا ما فهمأ كَّ الالالم الذي مر عليناجاانا واحد من زمالئنا لذه صفته، قال  أن 

 طالب: ..............
 لالن الحمد هلل.   أنأ  ما أحد مر عليه لذا

 طالب: ..............
 الرياضيات 

 طالب: ..............
 واليوم الذي شرحته له است ن  وضحك ونام، ونجح. ،نحو نحو وأوضح المسالكن

 هللا يتوب علينا.
ٌٌ مـ   تيري ـات ا تيـال ا تيـر      هللا  أرم      ا ب  عر ر:ا  محب :  امت " ف بـ   ل،ـ  رمـ  لسـان تيري

منن  ،لهذا العبد الذي ُوفئنخ لهذه األمنور، منحنة إلهينة -جَّ  وعال–لذه منحة إلهية من هللا "  رع ل 
 أعيم المنح اإللهية على العبد.

م   قمب  م زلـ  الرـذا  أرظـهللا مـا كـان  ل،ـ   ف  زل تمأ الص   اف ب   ل،  رم  لسان رع ل تير  "
ب إليهج ليرتفا به لذا الجوع الذي آذاه أو العدش أشد الحاجة، أشد الجوع يجد السذاا الُمحبئ "  فاق 

المسننلم أشنند حاجننة  و الننذي كنناي أهللا يهلننك بسننبفه، ثننم يقننف علننى المنناا الفنناري فنني حننال لننذا العدننش، 
ى الدعننام والشنرابج ألنننه يننذاا القلنب، والقلننب بيننأ إلينه فنني لنذا الفنناب، أشنند حاجنة مننن حاجتننه إلن

 كما قال ابن الييم فيما سي تي.   ،الرب 
يعنني شنخص منريل وُيعناني "  م زل  الش ا  أ ر  ما كـان  ل،ـ   اجـ  اأرظهللا ما كان  ل،  فاق : "

من األمراض واألوجاع، أوجاع ال يقر له قرار إذا نام ثارت عليه األوجاع، و ذا صنحا زايت علينه 
 لكذا، ثم ُيشفى منها.و 

اإلنسناهللا أشند منن المنريل النذي لنذه حالنه  ،الفاب النذي نحنن فينه ولنو معرفنة أسنماا هللا وصنفاته
 أشد إليه حاجة.

لو أنأ تفحو عنن كتناب أننأ محتناج " فا تر  ها فر     ا م زل  الش ا  أ ر  ما كان  ل،   اج "
، ويكنوهللا اشنديد   اد بنسنخة تفنرز بهنا فرحن  المكتفات وال تيسنر لنك، ثنم جناا لنك واحن  على  إليه، وتدور

فرحننك بقنندر تةفننك علننى تح ننيله، لالننن لننو أنننأ ذلبننأ إلننى مكتفننة واحنندال ومننا وجدتننه، ثننم قننال لننك 
 يمكن ما وجدته في لذه المكتفة تجده في الثانية. ،واحد  ما عندي الالتاب 
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لب أبني حنيفنة وواحد من المشايخ حنفي المذلب بحو عن شرز الُمال علي القاري للنقاية فني منذ 
ا، وحنج أكثنر منن منرال يفحنو عنن الحجناج  ،كتبهنا ،وفعة قازاهللا األولى، وسد رلا ومعانناال كبينرال جندًّ

من ألَّ تلك الجهات ألَّ قازاهللا، وبحو في مكاتنب الشنام وم نر والعنراق منا وجندلا، يعنني تعنب 
لحجنات جلسنأ ومن يقرأ كالمه يح  بالمعاناال، يقنول  فني أينام الحنج فني حجنة منن ا  ،اشديد    اتةف  

وجلسأ أتحدث معه، أول يوم ج أ قالوا  ما  ،نه صهر لواحد قازاني عنده يكاهللاإعند رجَّ قالوا   
 فتح الدكاهللا، وثاني يوم كذلك، يوم فتح الزمته، قلأ له  أين فالهللا  قال   هللا مشي سافر.
 ت ريناال المق وي أنه في النهاية وقف عليه، منا لنو مثنَّ كتناب تنذلب يار الالتنب العلمينة بخمسنة

 ُتحاره من أينى مكتفة.
 طالب: .............

 أين    
 طالب: .............

 دفعة.مهذه البال، لو المال علي القاري من أفاَّ من شرز الالتاب، والالتاب ما ُوفنا إال 
 طالب: .............

 صفحات من صبر العلماا ُتوجد. ،نعم
 طالب: .............

المق وي الشخص بقدر منا لنو المثنال، يعنني لنو تنذلب لهنذا صناحب    ليهللا يعفو عن الجميا،  
 أنا محتاجه، ماذا يقول لك     المعاناال، وتقول  تسمح نفسك ُتعدينا الالتاب 

القسدالني ولو يشرز الفخاري وُيقابَّ نسخته علنى اليونينينة يقنول  أول منا وقفنأ علنى الفنرع فنرع 
حتننى ضننفدته  ،ل  سننتة عشننر مننرال أو عشننرين مننرالاليونينيننة، وقابلننأ عليهننا ال ننحيح كلننه كننم قننا

وأتقنته، وأما األصَّ ف يسأ منه، وبعد مدالخ وويلنة وجندت المجلند الثناني منن اليونينينة ُيحنر ج علينه 
وُيفاع اشتريته، وقابلته على الفرع ما يختلف وال بنقدة وال بحر ، ثم بعد مندالخ وقفنأ علنى المجلند 

 األول، وقابلته كذلك.
وال أشنير للفنرع، فني  ،يقول  األصنَّ يكفنيفاإلنساهللا ال  ع جعله ما ُيلغيه في الالتاب، و اعتناته بالفر 

ال منا يام وصنَّ إلنى األصنَّ  و  .كَّ الفروق يقول  كذا في الفرع كننولين يعني  كالنسنخة األصنلية
بينأ الدالنب أو منا أيري أينش  واآلهللا األمنر سنهَّ، .اشنديد   ا، لالنه تعنب علينه تةفن  الفرع ما له ياعخ ف
وهلل الحمنند، لالننن مننا ذلننك المعاننناال كمننا قننال يحيننى بننن أبنني  ، ننور لننه مننا ُيريننده، األمننور تيسننرت يُ 

 كثير  ال ُيستداع العلم براحة الجسم.  
 


