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 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته 
المين، وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الحمد هلل رب الع

 ،، أما بعد أجمعين
قـ  اـاع ى ـب ابــآلاا ا را  "فو  صواحا القلوا اليووان   قوو    -رحموه هللا تعوالى–فيقوو  المللو  

 ."والمذاهب يتكفف اربابها
يقظ الحوو   كي وو  بال يوواب ألن صوواحا القلووا األو  الوو ؛"قــ  اــاع ى ــب ابــآلاا ا را  والمــذاهب"

ا عوون  ن،ة موون كووالم سوول  األمووة وأنميبووا،  وو ا الوو   ن وو، ن،ة، ومووا  هعينووه علووى فبووم ال يوواب والسووَّ والسووَّ
ن،ة وأعرض عنبما  ما البديل عنده؟   ،ال ياب والسَّ

ــآلاا ا را  والمــذاهب يتكفــف اربابهــ" ــب اب ه ،ا"اــاع ى  كمووا  سووه  ال قيوور المحيووا   ، سووهلبم بك وو  
  من ماله بك   ه،   ا يودور علوى فوالن وفوالن مون أصوحاب ااراذ والمو ا ا اللاخلوة الم ال وة الغن

ن،ة يي    أرباببا وأصحاببا تجده  قرأ ل الن وفالن من رؤوس المبيدعة، وف  النبا ة  ،لل ياب والسَّ
ا، ، ضوول الير وو  ، وموون اسوويعرض مووون اك القوووم وجوود  لوو   يانووس ال  وال يبيوود  ىلووى الحوو  سووبيالس

ن،ة، وإن اسيدلوا بآ ة حر،فوا معنا ا تجد عند م اسيدالالس  وصرفوه ىلوى موا يهر ودون مموا  ،بال ياب والسَّ
 يل د بدعبم.
ن،ة فقد ارتاحوا منبا من أو  األمر، قا  ،وأما الحديث  ا، القورآن ال  سوييي  لوا  ظالسَّ نون ال ته يد  قينوس

فبووو قيعوو ، ل وون قوود  ه ووك ون فوو   الليووه  ،فوو  وبوتووهأحوودم موونبم أن  قووو   ىنمووا  ه يوود ال وون،  عنوو  
علووى الموورا ، فتفا تووه قيثيووة اليبوووك ظنيووة الداللووة، وببوو ا  ووولون ىلووى مووا ير وودون، وموون قوورأ فوو  
)المواقوو ل لج جوو  أو اوورحبا فوو  )اوور  المواقوو ل  جوود  وو ا ال ووالم بحوو افيره، تجووده  قوورأ الووو حة 

ل موا يبيود  ىلوى سوبيل، وال يني و  ال قللوه وال عقلوه والو حيين واليالث والع ر وأكير من  ل  وأقو
 ب  ذ منبا.

 االب: .............
 مني  نعم.

 االب: .............
 )المواق ل ف  علم ال الم ال    و اليوحيد عند م. ،ال،  و ف  علم ال الم

 قبوول ووق ووع علووى رسووالةع ميبوعووةع  ،وألبوو  ىسووماعيل البوورو  كيوواب ع وويم اسوومه ) م ال ووالم وأ لووهل
 لعلبوواوموانين سوونة ألبو  الحسوون األاوعر  فوو  فضول علووم ال والم، و وو  ال تيجواو  بضوو  صو حاك 

ن علم ال والم لوم يور  عون ىقد  قو  قانل   .ص حة، وف  مقدميبا  دمم لبا كلبا  ةع ر   ي اون  ،ع ر
ن،ة، وأنوه  وود  ل ىلوى فبوم ال يواب والسوَّ كور هللا وال عن رسوله وال عن صحابيه، وأنه ال يهوصو  عون   

مووا فصووارك فيووه  وو ه األاووياذ،  إ او  ،هللا وعوون كوو ا وكوو ا، فنقووو   يووال  انيبينووا، صووحي  انيبينووا
 ال اندة فيه؟
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ا، وأظن ىن كانع نسبيه أو ناسوله ىلوى األاوعر    عنو  بعود رجوعوه عون م  لوه -كياب صغير جدًّ
 ما أتوور أنه ييبع عنه. -األو  ىلى اليان 

 االب: .............
 البند قبل سلعين أو ومانين سنة.ميبوع ب

 االب: مآلجآلد ىن نا؟
 ما ا تهر دن  أقو  ل ؟ ابحث وتجده، وَقل أن تجده، بل أجزم أن  لن تجده.  

 االب: .............
بجلسوة واحودة ينيبو ، ل ون مقدميوه  ودم لجميو  ال يواب، الو    قولوه أ ول   ، و ما  حيا  ىلى قوراذة

  م ال الم جاذ به ف  المقدمة كله. العلم من ايخ اإلسالم وغيره ف 
ــا    -كمووا تقوودم فوو  المقيوو  السوواب – وو ا صوواحا القلووا اليووان   ــ  الن "ُمزجــب الاعــاى  مــم الن 

ما عنده ا ذ؛ ول ل   قو  أ ل العلم  لما أعيويبم ااووار أن  "ىم خات  الرسل واألنبيا   المآلروث
 ،لعلوم  ووعا عليوه الح وظ، و  و  عليوهمون خوالب ا ا ح  و ا رجعوا ىلى ااراذ؛ ول ل  تجد كييرس 

تجوود موون أوتوو   ،فيلجووه ىلووى مووا  هسووميه بووال بم، و ه ووق  ال ووالم كمووا كووان عنوود ال قبوواذ موون الميقوودمين
َمل وووة فووو  ت وووقي  المسوووانل وتن ير وووا وكيووورة الي ر عووواك، تجوووده ينووودر أن  كوووون عنوووده م وووزون مووون 

لموا أعيويبم األحا يوث أن  ح  و وا  -كما نص على  ل  أ ل العلم–الموروث النبو ، فلما أعييبم  
 .لجهوا ىلى ااراذ

فميوول  وو ا مووا  ام مهزجووى اللضوواعة موون العلووم الموووروث النوواف  المووورث عوون يوواتم الرَّسوول واألنبيوواذ  
اخوووال علوووى أبوووواب ااراذ والمووو ا ا يي  ووو  أرباببوووا بال وووكوك  ، وحينئووو ع  كوووون علموووه أو قللوووه مليئوووس

َله والجوودا  والمووراذ لعووة الجبوول واليجبيووليلووَ   ،وال ووَّ لعووة الجبوولعليووه ال ووالم اللاخوول ي   ووو فوو   ،، ي 
 ن سه جا ل، واإلاكا  أنه ال  علم أو ال  عرل أنه جا ل، وحينئ ع  كون جبله من المرك،ا.

ا،  قا  حمار الحكيم يومسا  لو أنو  الود ر كنوع أركوا، أنوا جا ولم بسويحم وصواحب  جا ولم مركو،
 من أحكم الناس وأعلمبم، و و ف  الحقيقة ال ا ذ. و و عند ن س الحكيم وعند غيره

 االب: .............
 نعم.

   االب: .............
، لو ما عنود م  كواذ موا فبمووا  و ا ال والم، موا فبمووه وال أ ركووا  كر ايخ اإلسالم أن عند م  كاذس 

د  و ا ، أوتوا  كواذس ولوم  هعيووا  كواذس، موا ال انودة مون الو كاذ ى ا لوم  هعوحَ ائس منه اي  اإلنسوان  كواذ يهراو  
؟ كووم فوو  األسووواو موون عوووام المسوولمين فوو  البيوو  -جوول، وعووال -الوو كاذ و سوويعمله فيمووا يهر وو  هللا

وال ووراذ و يحووايلون الحيوول و ووم  لوواقرة، ل وون مووا كيووا هللا لبووم أن  سوول وا خر وو  العلووم فوو  مجووالس 
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ه علووى نو حسووبو  ،علوويبم و سوويغ ل النوواس، و ضووح  ،تجوود  وو ا موون أ كووى النوواس هته ووا د  ،النوواس
د به   ا ال الم.  يير، و و  كسا سيئاك، و و ف  حقيقة األمر  و  ك ، ل نه ما سل  ما يهرا  

 هــآل يتن ــر  ــل التــار التك  ــر ألهــل  ،خ ــ ع ى يــك الكــاط الاااــل خه نــ  اليهــل والتيه ــل" قووو   
 وال بد،عبم قهب ل قولبم فيه، وا  ؟ألنه ى ا ما ك ،ر م وال  ل،لبم  ؛"والتب ت  له  والتع  ل ،الح يث

 االب: يتعح.
د المسووهلة  قضوو  علوويبم قبوول أن  حكموووا عليووه، فووت ا قضووى علوويبم بووالي  ير واليضووليل  ، ووو  هوووع  

موا ا ف، ل ون لوو أونوى علويبم ومودحبم، واليبد   واليجبيل حين ت لموا فيبم، قالوا  أنع محيرو منيوهع 
 أنع تمدحه.            قولون لو قالوا فيه كلمة؟   ا ال  

المو لوووة   " ـــان نب ســـمخا المآلاهـــب يتكفـــف اربابهـــا  قـــ  اـــاع ى ـــب ابـــآلاا ا را  والمـــذاهب"و 
 العيية، والموا ا  العيا ا.

ل ف  يد ه ف  كف  يه؟ أيس العيا ا، بل ال     حع مون النواس  هعيونوه   و يي    ما ال   حو،
 ن ال    سه  ميل   ه األمور الي  ال تن عه وال ته يده،  سي يد منه من أموالبم َقل أو كيهر، ل  ائس اي

  بل تضره وتوده.
سمخا المآلاهب والمطالـب، ىـع ر ىـم األبـآلاا الناليـ  الك   ـ  بنهاتـ  المـراد، وساتـ  ا   ـان  "

ن،ة ىلبيوة، الو   ال  هجوالس  ." ل سـالآلقآلع ى ـب األبـآلاا ال ـا    الم  اـ  سالو اـ  والحرمـان ـابتُ  سوه
 يهبيلى بمجالسة غير م. الوالحين

اك والنناد"  ".ق  لاا ُ  ً  من آلجً  مهم اليهل والتق    والشُّ
ف  أ  ا ذ  و قلو،د م؟  ون  هقلد  واألنبم قل،دوا ايويبم وصار  ؛"ُ  ً  من آلجً  مهم اليهل والتق   "

جبول  علم؟ العلم  قا  هللا وقوا  رسووله، و وم موا عنود م او ذ مون  و ا، فالو   عنود م فو  حقيقيوه
فال السو ة  ،وليس بعلم، واليقليود بعضوبم لولعر ورؤوسوبم المقدسوة والمقدموة عنود م مون  و ا النووع

 ال ين  هسمو م فالس ة اإلسالم تلقوا عن فالس ة القدماذ. 
اك والنناد" اقرأ البن سوينا، واقورأ لل واراب ، واقورأ ل والن وعوالن، وال تجود فويبم ىال مون تواب هللا   "والشُّ

د مون  وو ا، ىال مون توواب وأصول  وبووي،ن أنوه علووى  وال  ،وبوي،نعليوه وأصوول   د مون  لوو ،  ،ال بووه ال بووه
دوه و وولَّوا بسووبله؟ عليووه أو ار ووم ىلووى يوووم القيامووة، ل وون موون توواب وأصوول   وإال فمووا اووهن الوو ين قلوو،

ميل ما قا  األاعر   أنوا علوى عقيودة أحمود بون حنبول،  ،والوواب ك ا ،وبي،ن، قا   أنا على ييه
د موون البيووان وإن  كووان بقوو  عنووده اوو ذ، ل وون  وو ا األصوول فيووه أنووه رجوو  ىلووى عقيوودة السوول ، فووال بووه

، ل وون عنوود م العنووا ، تقووو  لووه  قووا  هللا لو،  ،وقووا  رسوووله، قووا   قووا  هللا  حيموول كوو ا ،حينئوو ع  ،و ووه
  عمدون ىلى االحيما  المرجو ، و جعلونه  و العمدة عند م والمعو،  عليه.

ما عنده علم ف  الغالا  هعاند، المهقل  دة من أتلاع الم ا ا ى ا أهار بع قلوببم اليقليد، ال      "والنناد"
و رجوا عليه تقو  لوه  المسوهلة حه مبوا كو ا،  قوو  لو   قوا  اإلموام أبوو حني وة كو ا أو   ،وم وا عليه
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 قوو  لو   ال تقوو  لوه،  ،كو ا -جل، وعال–قا  اإلمام أحمد ك ا، ل ن الدليل من كياب هللا قو  هللا 
ن،ة كو ا،  قوو   ،أنع أعورل مون أحمود   لسع  وال أعورل مون أبو  حني وة، ووم تقوو  لوه  الودليل مون السوَّ

ل   ولو،   ا مجر  عنا   عن  ما يرج  ىلى... حيى لوو و و  يوح رجعوة، وقوا    مكون أن عنود 
، ،  و ا مورن هلة ونيقوى، ولعلنوا نوولاإلمام من الدليل ما ليس عند  وال عندك، ويل نا نرى المس

يوا المو ا ا مون األحا يووث  اأبودس  ، قوو  لو   الأن أموا  ولوو، قالوه اإلموام أحمود يوال ، وكوم فو  كه
لوا عليبا، وقع،دوا عليبا من األحا يث الضثي ة، بل فيبا موا  ،وبنوا عليبا ،الي  اعيمدوا عليبا وأص،
 . و أسوأ من  ل 

، ما يي ر،  خالا العلوم ىال بعود أن  مور عليبوا بعود كال ،وال  عن  أننا نز د أو نهز   د ف  كهيا ال قه
ه علوى خر قوة أ وول العلوم، ووم بعود  لو  ى ا ته ول للن ور فو  األ لووة  ،أن  مور علوى  و ه ال هيوا  و ي قو،

ملااورةس  هقوا  لوه  ت قوه مون  ه  ه    الير قة المعروفة، أما أن ،ن ر، وأوبع الراج  ون ى المرجو 
ن،ة و و ال    ،عرل العام مون ال وا ، وال الناسوخ مون المنسوو ، وال الميلو  مون المقيود ال ياب والسَّ

ضي  ببو ه الير قوة، أو  هقوا  لوه   و ه الدسواتير ال تحيود عنبوا،  و ه الميوون ا  ب  ف  ،وال  عرل ايئسا
  ا مين مهعيمد ف  الم  ا الحنبل  ال  جو  ال رو  عليبا،   ا مين معيمد فو  المو  ا الحن و  

 بوحي ؛ ألنه كالم ب ر  هويبون و ه يئون. و ك ا،   ا ليس
وف  ) ا  المسيقن ل الو   بقودر ال و  أكيور مون والووين مسوهلة يوال  فيبوا المللو  المو  ا، ومون 
بوواب ال انوودة موون أرا  االخووالع عليبووا  وو  م ووارم ىليبووا فوو  )الووروض المربوو ل ألنووه يوو كر المسووهلة، 

مو  ا كو ا،  ليولم علوى أن موا صود،ر بوه ال والم  قو   ك ا قا ، و و عند فالن، وفالن، وفالن، وال
 ليس  و الم  ا.         

لت لك النصيح  وُدىل إلب الحق اخذتـُك النـزة سـا   " " أنوع أعورل مون فوالن؟ ل ون الونص  إلا ُبذه
 ،فوق  وفوق  وفوو فالن، مع  واحد من القضواة نهقو ل عنوه أنوه ال يور  السوالم فو  مجلوس القضواذ

فوال يور   ،  ف  كهيا أ ب القضاذ ى ا كان ر  السوالم  هضوع    يلوة القا و فناق يه، وقا   صحي
 السالم،  ا ايخ عندكم  ك ا؟

 االب: .............
 .ما أ ر  وهللا،  قو   ف  كهيا أ ب القضاذ

 االب: .............
ه  هسولمون قلع له  ان ر العلم وكهيا أ ل العلم على الرأس، ل ن   ا الحكم بال اك ال   ت ب،يع ب

 قوو    -جول، وعوال–علي  وال تر  عليبم،   ا لو قاله أبوو بكور، قلنوا  ال سوم  وال خاعوة؛ ألن هللا 
وهعا{ ا اعْو ُردُّ ْنهع مع مه يٍَّ   عحع ُّآلا سهمعْ  ع  -عليه الووالة والسوالم–والنب   ،[86]الن ا :  }وعإهلعا ُ   ه ُتْ  بهتعحه

ه للسوالم أكيور ر ، السالم وأمر بر  السالم، وأظن ال ه للسوالم، عودم ر       يوه   ا البيلوة  وو عودم ر   
 للبيلة. اى  ابس 
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 االب: .............
 ىجماع على الوجوب نعم.

 االب: .............
د أن يبووابوا  -حسووا  عمووه- قووو    ووو موون بوواب المووولحة  موون بوواب المووولحة أن ال ووووم ال بووه

ر وترفوو،   وواعع  يبيووه، القا وو ، فووت ا تنووز،  لبووم ور ، السووالم ي وو،  ع  يبيووه، نقووو   العكووس ى ا ت بوو،
 وهللا المسيعان. 

لت لك النصيح " يز ود  " ح اك جهن  ولباا المهاد ،وُدىل إلب الحق اخذتُك النزة سا    ، إلا ُبذه
عنووا ه، و ووو موو  األسوو  أنووه حيووى بعوور خووالب العلووم ى ا تبنووى مسووهلة أو أ لووى بوورأ ، فقيوول لووه  

مون  -نعوو  بواه-على كالمه، وم قد  ول األمر ىلى العداوة بينه وبينه،   ا   الوواب ك ا، أصر
ْااع   أيوو  العووزة بوواإلوم، وفوو  اا ووة لعبــه نَُّ  وع هــع ُاُك جع ْ  ه  عحع ــْ ا ه زَُّة ســه ُك اْلنــه تــْ ذع قه خَّع اعخع ُك اتــَّ }وعإهلعا قه ــلع لــع

اُد{ ن،ة نبيوه  ،الحكم ك انعو  باه، فب ا ى ا قيل له    ،[206]الاقرة:  اْلمههع حكم هللا فو  كيابوه وفو  سوه
كووو ا، أصووور علوووى موووا تبنووواه مووون رأ ؛ ألنوووه الووو    ووووعا علوووى الووون س الل ووور ة أن تضوووع  أموووام 

قود تجود موون  هوور علوى باخول و وو  عوورل  ،يوومبا، و و ا   بور فو  المنوواظراك، فو  المنواظراك 
 أنه باخل، كل   ا من أجل أال  ضع  أمام ال وم.

العالم بقوله  ال أ ر ؟ ال يخ/ ابن با  فو  البوراما الم اعوة علوى العوالم  هسوه  عون   خيا كم يرت  
نلحووث المسووهلة، وقوود  ،نلحووث المسووهلة، سوومعيه موورارسا  قووو   وو ا  مووا أ ر   ،مسووهلة، و قووو   مووا أ ر  

ئل سلاالس  ئل عنه آحا كم أجابه سه عن معن بن  اندة  و بووحاب  أو لويس بووحاب ؟ قوا    ،لو سه
اتركووه،  ،أراج  كهيا الوحابة، قا  له الم     نمس  السلا  ىلى أن تراجو ؟ قوا   ال ال  ،ما أ ر  

لما ا؟ ألنه فيه تربية ليللة العلم، ى ا كان   ا اإلمام ال بير الجبل الو    ح وظ مون النووو  موا 
 عورل ومو   لو   قوو   موا أ ر ، و  ،ال  ح  ه كييرم من أ ل العلم، و عين  بالوحيين عنا ةس اديدة

األموور المبووو ، وموو   لوو   قووو   ال أ ر   معوون بوون  -رجووا  الحووديث –موون الرجووا  وأحوووا  الرجووا  
ر فو  بعور األسوانيد علوى أنوه   هميهير، في  ، اندة ف  آير القرن اليان  ا ص معن بن  انودة  هكو 

 ل ن ليس بوحي . ،صحاب ، و كره ف  )اإلصابةل
فبيلووة  ،ل ووالم و وو ا ال ووالم، ل وون يهر وود أن ييهكوود قوود  عوورل  وو ا اففال وويخ ى ا حووول عنووده ميوول  وو ا 

جول، –فيكوون يوفوه مون هللا  ،النص    الي  تهور ث الر  فعة ليالوا العلوم، و و  اليو  تهورووه ال  وية
ئ لع فان ر ال وال  لن سو  قبول يوال  السوانل، ان ور   ،-وعال وكان بعر ايوينا  قو   ى ا سه

 قبل أن تن ر ىلى يال  السانل.     -وعال جل، –ال ال  لن س ؛ ألن  توق    عن هللا 
ال او  أن اإل موان  وو عمول القلوا وقوو  القلوا   " ما اىظ  المص ا  بهذا وام الك ى ـب ا تمـان"

واللسووان والجوووار ، ال اوو  أنووه ييووهور بمووا يوور  ىليووه ممووا يز ووده، كمووا أنووه ييووهور بمووا يوور  عليووه ممووا 
 ينقوه.
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ن   والقرآن" ن،ة اليو   ،"وما اش  الينات  سك ى ب ال   ان ر ىلى الي اسير، وبعر ال ورو  ل يوا السوَّ
توال ووا وتووودى لبووا بعوور المبيدعووة فوو  ت اسووير كييوورة للمبيدعووة؛ ولوو ل  الوصووية بهيوو  العلووم موون 

ن،ة والجماعة ال ين  هع مون  أ له، والعنا ة بكيا الي سير من العلماذ الموووقين اليقاك من أ ل السَّ
 النوو .

ا  "وما ا ب  جهاده سالق ب وال   وال  ان إلب الر مم" نان  كوون أ ضوس الجبوا  كموا  كوون باليود والسو  
به ـًرا{ ؛بالقلا واللسان، وجبا  األعداذ باللسان ساب م على جبا  م بالسنان اًدا َع هـع ْ ُهْ  سهكه جه اهه جع  }وع

ــان: له،  ووو ا جبوووا ، وكموووا  عنووو  بالحهجوووة والبيوووان، وا ،[52]ال رقـ لووور  علوووى الم وووال ين، وت نيووود ال وووَّ
 سيهت . 

ى ا كووان الجبووا  بالسوونان،  "ومــا ا قــل اجــرع للــ  اليهــاد  ــل الم ــزان ،وال ــ  وال  ــان إلــب الــر مم"
ب والل الجبوا   ،بوال او ، ل نوه  مووك بموتوه ،و  ا المجا د الونديد ال جاع له أوور فو  اإلسوالم

فوهوره  ،  اليوالب أو عون خر و  الملل واك  وقلوه النواس سوواذس كوان عون خر بالحهجة والبيوان يلقوى يينا
 كبير، والمني   به كيير، وله ميل أجور المني عين، وهللا المسيعان.

 .نعم
  واليهاُد سالحي   والبيان مق ٌط ى ب اليهـاد سال ـيو وال ـنان: "-ر مك هللا تنالب–قار المؤلف  

} عاع ُتطه ه   ث ال جهاد سال   إنذاًرا وتنذيًرا،  قار تنالب:  ،ولهذا امر سك تنالب  ل ال آلر المكي 
به ًرا{ اًدا َع هع ْ ُه  سهكه جه اهه جع  .[52]ال رقان: اْلكعا هرهيمع وع

ــاط  ــل المق ــا ق م واله ظــ  ى ــ ه ، مــ  َــآلنه  بــ م امهــر الم ــ م م   ــاد المن ــالب سيه وامــر تن
اهــه  قــار تنــالب:   والم ــ ر لُّ جع ا النَّبــه ا اعيُّهــع نَُّ  }تــع هــع ْموعاُهْ  جع مــع ْ  وع ْ هه َْ ىع ــع ا هقه مع وعاْس ــُ ارع وعاْلُمنــع  ه اْلُك ــَّ

بهْااع اْلمعصه ُر{  [.  73التآلب :] وع
م باــاده الموصآلهــ م ساله اتــ    اليهــاد ســالن   والحيــ  جهــاد انبيــا  هللا ورســ ك، وخاهــتك مــه

م مـال ولـ  تهـُز ولـ  تحـ  ه  م الن ـا،،  عا ٍ مـال ى ـب شُـ   ث ن  ـك سهـزوٍ والتآل  ق واالت ـا،، ومـع مـه
،  متك ألا ان يرى ى اكر ا تمان وجنآلد ال ن  والقرآن ق  لا آلا ل حرا َو ب سالنب  ىمب وخذالنً 

لع الـآلاياووق ـآلا مـآلاق ه ، وقـ   ع  ،ه واى وا لك ى تك، واخـذوا مصـا    ودارْل ر ـب الحـرا،  ،مـه
خل م  الوآلالف َم م، المهارال والُم َّ ، وهآل  ل الم يم و نزار نزارواشت  القتار، وتنادل األقران:  

ليكـآلن   قنـ   ـآل، التـل مـ  النـامريم، ينظـر لمـم الـ ا رة  ،وىزط ى ب الوروج  ،وإلا ساى  الق ر
نـت اتمنـب ان  :إل ه  مم المتح زيم،    تمت ه  وهآل تق   ساهلل جه  اتمانـك إنـل َنـت منكـ ، َو

 .تكآلنآلا انت  الهالب م
وقيمـ  ان ال يبينهـا سـمخا األ مـان، وان ال تنرضـها سـً ا بــ م  حق ـٌق سمـم لن  ـك ىنـ ه قـ ٌر   

ت ق مك  ل هـ آلع اهـل الن ـ  وا تمـان، وان ي ي هللا ورسآللك لمآلاقو الوزي والهآلان، وان ي ب ه 
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 ،واني ـب الباـار ،ف الهطـا شـه   والقـرآن،  كـمن قـ  َُ نَّ سآلى ما جا   ـل ال ـُّ   ال يتح ز إلب مقال ٍ 
 ،م تاشــرة، وىــم وجــآله اهــل الب ىــ  ى  هــا سبــرة ضــا ك ً   ــ رةً   مُ نَّ واســان ىــم وجــآله اهــل ال ــُّ 

دُّ ُوُجآلٌه{ ،ترهقها قترة تعْ آلع  .[106]آر ىمران: }يعآْلطع تعْبيعضُّ ُوُجآلٌه وع
  واليماىـ ، وت ـآلد وجـآله اهــل نَّ : تبـيض وجــآله اهـل ال ـُّ -مـارضـل هللا ىنه-قـار ابـم باـا  
ألهآلا  والب ع  ـل هـذه الـ ار اسـهل مـم مـرا قته  إلا ق ـل: فوهللا لعم ارقُ  اهل ا،  الب ى  والُ ْرق 

ُهْ { يمع مع عُمآلا وعاعْزوعاجع  ["22]الصا ال: }اْ ُشُروا الَّذه
 االب: ............

   ه ف  نهسخ."والُ رق  والعال " وف  بعضبا  ،"والُ رق  العال "ف  بعر النَّسخ 
 االب: ............

   ا ال   عندنا.
 نن .

-ر مك هللا تنالب-وبن ه ا ماط ا م   - رضل هللا ىنك-ام ُر المؤمن م ىمر بم الوطاا قارع "
ــالب:  ــ  قــار تن ْت{: ازواُجهــ : اشــااهه  ونظــراقه ، وق آلُ  ُزو هجــع ــُ لع نــه [  يُ 7]التكــآلير: }وعإهلعا النُّ 

 ها ب الحق م  نظ ره  ـل درجتـك، وهـا ب الاااـل مـ  نظ ـره  ـل درجتـك، هنالـ   هللا تنـضُّ 
ْذُل مـع ع لظال  ى ب ي تك إلا  ص ت لك  قيق  ما َان  ل هذه ال ار ى يك، ا ل اتَّوـع }تعُقآلُر تعا لعْ تعنـه

ْكره سعنـْ ع إهلْ  مه الـذ ه ْ  اعضـع َّنهل ىـع ا خع ـه ًا * لعقـع نـً ْذ ُ اع ْ  اعتَّوـه ل لـع ْي عتعب لعْ تعنـه به ًا * تعا وع ُسآلره سع ا نهل  الرَّ جـع
ْيطعاُن لهْله  انع الشَّ َع ُذواًل{وع انه خع  ".[29-27]ال رقان: ن ع

 حسله .
" ق ٌط ى ب اليهاد سال ـيو وال ـنانواليهاُد سالحي   والبيان مُ "   -رحمه هللا تعالى– قو  الملل   

ر النبو   ا، فوجو ه قبل وجو  الجبا  بالسيف والسنان؛ ألنوه فو  أو  األمور موا أهمو  م وجو س – و مهقد،
معنَُّهْ    -جووول، وعوووال–ن لوووه حيوووى نوووز  قولوووه وال أه    -عليوووه الووووالة والسوووالم اتعُ آلنع ســـه يمع ُتقـــع ذه نع له ـــَّ }ُاله

آلا{ جوول، –مهحاجووة ومنوواظرة بووالنص بكووالم هللا  هجبووا ، وإنمووا فيوو هقبوول  لوو  مووا فيوو [39]الحــ : ُم همــُ
مما يهلزم بوه ال ووم، وقود  هحيَوا  ىلوى أ لوةع  -عليه الوالة والسالم–وبما  ودر عن نبيه    ،-وعال
ل وون المعووو،  أوالس  -جوول، وعووال–ليووة تهسووينلح موون الواقوو  وموون االعيلووار والن وور فوو  م لوقوواك هللا عق

ن،ة، فتنه يهناظر بما  عيرل  ن،ة، وإ ا كان ال وم كافرسا ال يلمن بكيابع وال سه وآيرسا على ال ياب والسَّ
ا  ا قوودرع ولووه منزلووة بووين قومووه، ولووه ن وور، ولوو ه رأ ، ونوواظره بووه، وكووم موون اوو صع نوواظر ا وووس

 واللاخل   وو. ،وإن كان أقل منه ف  المسيوى فغلله؛ ألن الح  غالا  ،صاحا الح  بما عنده
ا علوى الجبوا  بالسونان، حيوى أ  ن هللا لنبيوه  مم و عسا ورهتلةس و مانوس وعلى كل حا  الجبا  بالبيان مهقد،

معنَُّه ْ  ،وألصوحابه بالقيووا  اتعُ آلنع ســه يمع ُتقــع ذه نع له ـَّ يٌر{ }ُاله ْ  لعقــع ه رههه ب نعصــْ آلا وعإهنَّ خَّع ىع ــع  [39]الحــ : ُم همــُ
وترتيوا النيوانا  ،ولو بغير جبوا ، هللا قوا ر علوى نوور م، ل ون مون بواب ربوح األسولاب بالمسوبلاك 
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قا ر على أن  جعل الَ ل  كلبم  داة مهبيودين، ول ون يلو   -جل، وعال–على المقدماك، وإال فاه  
نَّ ه وعالع ُاسعالهل ،النَّاره وعالع ُاسعالهل»هؤال  إلب    ال ل  وقسمبم قسمين ر لبوم ل ول  ،«وعهعُؤالع ه إلعب اْليع و سو،

ي بوع لوه ىموا ىلوى الجنوة، وإموا  فر  ع ما يهناسله مما  عمله ومما يهوصله ىلى المرتلة أو المنزلة الي  كه
 ىلى النار. 

لقيوام الحهجوة علوى   "ل ـ  إنـذاًرا وتنـذيًراولهذا امـر سـك تنـالب  ـل ال ـآلر المكيـ    ـث ال جهـاد سا"
ر ع الجبا  باللسان بالحهجة والبيان؛ ليقوم الحهجة على الم ال  والمعاند، وم بعد  لو  ىن  ال وم اه

ر ع فيبوووا القيوووا  بالسووويف والسووونان يهرغموووه علوووى الوووديو  فووو  فا يووودى وإال  المرحلوووة الالحقوووة اليووو  اوووه
 اإلسالم كما حول.

ــ" ــذاًرا وتن  قووو  فوو  اليعليوو   كوو ا بووالعين فوو  جميوو  النَّسووخ، فبوول اسوويعمل المللوو  اليعوو ير  "يًراذإن
فاإلع ار الملالغة ف  األمور، واليعو ير اليقووير فيوه، وبعضوبم يورى   ؟بمعنى اإلع ار و ما  دان

 أنبا بد  تع يرسا تح يرسا و و مناسام لجن ار.  
ْ هُ  قــار تنــالب: " اهــه جع ا هرهيمع وع اع ُتطــه ه اْلكــع به ــًرا{} ــع اًدا َع هــع كه جه كه{ ،"[52]ال رقــان:   ســه ْ ُه  ســه اهــه جع  }وع

به ًرا{ عن   بالقرآن، جا د ال  ار بالقرآن   اًدا َع هع  عن   احر  علوى  وداييبم وبيوان الحو  لبوم،   }جه
حبا وتهبينبا؛ ىقامةس للحهجوة له لديبم ىال وتجلو ا وتهو    ا ه ىع  ؛وعدم ترك ال َّ آلنع له نـَّ ه }لهاعاَّ تعكـُ ب خَّ  ـع

} ٌ  .[165]الن ا : ُ يَّ
ــاط " ــ م امهــر الم ــ م م  ــل المق ــ ه ، مــ  َــآلنه  ب ــا ق م واله ظــ  ى  وامــر تنــالب سيهــاد المن

جل، – عن  المناسا للدعوة ف  أو  األمر، وال يزا  األمر ك ل  أن يهناق وا بما قا  هللا "  والم  ر
ْكمـع   -وعوال بــ ه ع سهاْلحه به له رع ب سـع نع ه{}اْدُع إهلــع ظــع ه اْلحع ــع فبوو ا أ عوى للقبووو ،  ،[125]النحـل:  ه وعاْلمعآْلىه

ْااع ل وون ى ا لووم  قبوول وأصوور وعانوود  ــه ب نَُّ  وع هــع ْموعاُهْ  جع مــع ْ  وع ْ هه ــع َْ ىع  ــُ ا هقه مع وعاْس  ــع ارع وعاْلُمن ــَّ اهــه ه اْلُك  }جع
 . [73التآلب :] اْلمعصه ُر{

م باــاده الموصآلهــ م ساله اتــ   يــ  جهــاد انبيــا  هللا ورســ ك، اليهــاد ســالن   والحُ " وخاهــتك مــه
 ".والتآل  ق واالت ا،

موو  صوونا يد  -عليووه الوووالة والسووالم–كووم حووول لووه " يــ  جهــاد انبيــا  هللا اليهــاد ســالن   والحُ "
 قر ش وكبراؤ م من مناظراك ومناق اك ومحاوراك؟

م باـاده الموصآلهـ م ساله اتـ "  م هللا ووفقبوم. الو ين  ودا "  جهاد انبيا  هللا ورس ك، وخاهتك مـه
بم بالبدا ة واليوفي  واالت او، ما االت او   ا؟" والتآل  ق واالت ا،"  يو،

 االب: ..............
ا تنووواقر  ،ات ووواو علوووى الحووو  وعووودم االيووويالل فيوووه؛ ألن االيووويالل عالموووة الضوووع  "ك وووا م عيلوووس

فويبم، وأن موآلبم  فواعلم أن فويبم مون الضوع  موا ،فت ا عرفوع المجموعوة أقووالبم ميناقضوة  ،قولبم"
 ىلى اال محال ، ب الل ما ى ا ات قوا على الح  فتنه ال  سييي  أحدم أن  ود م أو ير  م.   
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والغوزو اواملم للغوزو والجبوا  باللسوان الو   ييداولوه النواس موا  هسومى بوالغزو " ومعم مـال ولـ  تهـزُ "
 ال  ر ، تعرل الغزو ال  ر ؟

 االب: .............
ــ" ــ  تهـ ــال ولـ م مـ ــع ــ  ه ومـ ــ  تحـ ــزوٍ ُز ولـ ــك سهـ سوووواذس كوووان باللسوووان ى ا كوووان مووون أ ووول القووودرة " ث ن  ـ

 واالسيياعة من أ ل العلم وممن أوت  البيان والحهجة فييعين عليه أن  هجا د بلسانه. 
م الن ـا، عا ٍ مـال ى ـب شُـ " أو بقيوا  العودو بالسويف "ث ن  ـك سهـزوٍ ول  تح  ه "   وفو  الحوديث  ،"مـه

لعْ  تعهْ »مع  كُ ْم معالع وع ْث نعْ  ع لعْ  ُتحع ه  ا،ٍ  ،سهزوٍ  ُز وع  رواه مسلم. ،«معالع ىع عب ُشْعاعٍ  مهْم نه ع
ومن سه  ال با ة بوودو أهعييبوا ولوو مواك علوى فرااوه، بوودو موا  قوو   اللبوم ار قنو  ال وبا ة 
ث  ا  وورب وان وونس، بهحوو  فوو  سووبيل  فوو  و ر ه الووولا  والمسوواذ وفوو  كوول وقووع، وووم ى ا جوواذ المهوجوو 

 وأنه ليس بوا و. ،يهوجد،   ا فعله يد  على ك به عنه فلم
 عندك ا ذ؟

 االب: ىن ي سؤار.
  اته.

االــب: ســؤالل تــا شــيخ ىــم ا عــل مــم اختصــر النآلنيــ ، هنــا  سنــض الن مــا  انتقــآلا مــم هــذه 
والشيخ/ ابـم  -ر مك هللا–امم م ل الشيخ/ ابم ى يم م   ،ل ح َ  القص  ة سنض األبيال انتقا ً 

ا هـآل األ عـل مـم اانتواسًـ توبآلا سنـض األبيـال  ان  اسن ي وس رهم ره ت  هـذا سـؤالل ىمـَّ ، هـل شـُ
 هذه االنتواسال لُتح َ؟

ال ا  أن بعر األبياك سواذس كان ف    ه القويدة أو فو  غير وا مون القوواند الميووالك ت وون 
 أ مييه أاد من غيره، فميل   ا  هحَر  عليه.

 االب: ..............
َكم، فبو ه ال ال ا  أن األبياك مي  اوتة، وبعور األبيواك تاموة المعنوى مسويقلة وتاموة المعنوى كوالح 

ا ال مووان  أن تهنيقووى  ى واحوودس ظ، ومجموعووة موون األبيوواك تحموول معنووس مووان  أن يهنيقووى  وو ا البيووع و هح ووَ
وتهحَ ظ، ل ن كييرع من األبياك مورتلح بعضوبا بولعر و و ا ال  همكون، ومون  لو  اييووار ال ويخ/ 

ر المهقنوو ؛ ألن ابوون عبوود لمن ومووة ابوون عبوود القووو ، ونووز،  االييوووار علووى م يووور  حموود بوون معموو،
وحو ل موا ح فوه صواحا  ،المهقن ، وابن معم،ر جعول اييوواره يهوافو  الوزا ،  ا  الزوانود   القو  ناظم

 المين.
ير أحيانسا أن  هت  ب ير بيع، و يرك ال ير اليان ، لما ا؟ ألن ال ير اليوان   المقوو  أنه أ ه

   حياجه ف  الم يور.ال
 االب: ..............
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ر لل يواب بموا يهوافو  كيابوس   ،مسهلة أ م  ليس  ،ال ل ال وير  ا وو مه يوو  آيور، ل ون موا الموان  أن  ه موَ
أو  هعَرل أنوه مه يوور  وهت  ب وير بيوعع  ،بكالمع ال ييعل  بالمين األو ؛ حيى  عرل أنه مه يور

موا أن  ووهت  ب ووير بيووع موون  ون با يووه، فبوو ا أعيبووره  حوث فيووه علووى خلووا العلووم موويالس مووا  ضوور، أ
  ف  االييوار. اعيلس 

 االب: ..............
 ن  ما  حضرن  اان،  عن  كاملة من أولبا ىلى آير ا؟ى ،وهللا

 االب: ..............
 كلٌّ ينيق .

 االب: ..............
وترى   ا البيع يهناسول  وتضو  وغير م اييور، وأنع لو تهر د تلحث على النونية  كلبم اييور،
 عليه عالمة.

 االب: ..............
ا اييوور ا   ال ن ما أعرل أحدس  اييور النونية من أولبا ىلى آير ا بدالس من سية آالل بيع تقر لوس

 ما أعرل ميل   ا. ،بهل  أو أل ين
   االب: ..............
   ا. ااييوارس ، ما  هسمى ااييوارس ليس و  ا  ،اابن سعد  انيقى أبياتس 
 االب: ..............
 هيو  منبووا مووا يبويم ببووا، أنووا  أن تني ووا، وأنوا أعوورل أن كووالًّ  وبتمكانو  أنووع  ،المهني وا كوولٌّ يني ووا 

ينيقووون موون  ،ل وونبم أصووحاب  لووا ة ،أعوورل مجموعووة موون اإليوووان ليسوووا موون خللووة العلووم المبوور  ن
 القسم األيير ال    و وص  الجنة.

 ...االب: ...........
  اك ال بر.

 االب: ..............
 من ال افية أحوى من ال افية ال الصة.

 االب: ..............
 وف  )المديلل البن بدران تجد أاياذ تن ع . ،لبم خرو أنع اقرأ ف  مهقدمة )اإلنوالل وياتميه

 االب: م مل  ال اط ى ب القاضل لَرها..........
 ما ا  قو ؟

 .االب: .............
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 ،على كل حا  لو جاذ بوه مون جواذ بوه،  وو مسوهلة الو    هسول  م يهر ود أن يوديل علوى قلوا القا و 
فين وور ىليووه أكيوور موون يووومه  وو ا مقووود آيوور، ل وون أصوول ر  السووالم يووه   ا  يلووة القا وو  أو 

 بوحي . ليس ه   با 
 االب: ..............

 صحي . غير  ا  ،ال
 االب: ..............

ال موووان  أن  هوووواف ، ى ا كوووانوا فوونووووا م ووغولين بموووا  وووو أ وووم موون قوووراذة وتقر ووور علوووم  ووو ى ا لوووم  كو 
 ىاكا . هم غولين يهلق  السالم مرة واحدة ما في

 االب: ..............
 ى ا أمكن وأنع بعيد العبد عنبم الموافحة تحح ال يا ا.           

  
  


