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 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته 
 ى آخر الفصل؟اآلن أنت قرأت إل

 طالب: نعم أحسن هللا إليك.
 الدرس القادم؟أم نمضي عليها اليوم 
 طالب: ............

 وهللا ما أعرف.
 طالب: على األسبوع القادم ينتهي الفصل.

 األسبوع القادم ينتهي، لكن إذا انتهى اليوم بعد... -إن شاء هللا–هو أكيد 
 صدحههارك على عبده ورسوله نبينا محمدد وعلدى آلده و الحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا وسلم وب

 ،، أما بعد أجمعين
ى وخـالنن ا أن يـرع عسـاار اانمـان و نـود وكفى بالعبـ  عمـ  ": -رحمه هللا تعدالى–فيقول المؤلف 

شك أن الذي يرى من بلغوا ُرتب الكمال أو قاربوها وتنافسوا فيها ولدم يتدر ر   هما في  "ة والقرآنن  الس  
 قلهه أنه شخٌص بليد.ولم يتحرك 

قدراءم  مدؤ رم وبكدى،  -وفقده هللا-في هذا المسجد صدلينا صدالم مدن الصدلوات الجهرفدة، فقدرأ ا مدام 
قلت  -ألني أراه يعبث وهو ُيصلي–وبكى بعض المرمومين، وكان بجانبي شاب في ِسنه، قلت له 

اذا؟ قلت له: أندت مدا له: ما تر رت؟ قال: بري شيء؟ قلت له: ما غهطت ا مام؟ قال: من أجل م
 ه وبكاء الناس؟ قال: هللا يوفقه.ءسمعت القراءم وبكا

 أقول: القلوب تتفاوت والعقول وا دراكات متفاوتة. -الناسف
النداس  "ى وخـالنن ا أن يـرع عسـاار اانمـانوكفى بالعبـ  عمـ  "يقول:    -رحمه هللا تعالى–فالمؤلف  

د: إذا صدددففت مسدددارعتهم إلدددى الخيدددر، يقدددول واحدددتتحدددرك فدددي قلدددوبهم الغيدددرم لددددينهم، ولمنافسدددتهم و 
 ؟ حفظت؟ ائ  لم أحفظها ما نمت تلك الليلة، لكن النتيجة فعلت شي بجانب شخص وقرأ سورم

ة والقــرآن  ــ  ل ســوا ن  ى وخــالنن ا أن يــرع عســاار اانمــان و نــود الســ  وكفــى بالعبــ  عمــ  "يقددول: 
  وُفقاتل فيه. ،ذي يتذرع به" يعني: الدرع الذي يتقي به، والسالح المتهللحرب أل

نَّة على القرآن من باب التقديم من أجل السجع. "ة والقرآنن  و نود الس  "  وتقديم السُّ
ــ  ل ســوا للحــرب أل" ــه  بددل مددن الندداس مددن    ،واسددتعدوا لمواجهددة األعددداء، وا نسددان ،الدددروع "مت

، نه يدور في أسواق المدينةإُيحرِ ك ساكن ا، كعب وهو يحكي قصة تخلفهم عن غزوم تبوك، يقول: 
ا مغموص   عليه في النفاق، المعذور ما عليده إشدكال، يعندي رجدل حهسده العدذر   افال يجد إ  شخص 

  هذا ما فيه إشكال، لكن الذي ما عنده عذر هل يقول: أنا مثل فالن المعذور؟  .
ذر، ا ،فددي أيددام الحددت إذا تخلددَّف ا نسددان عددن الحددت بغيددر عددذر، لكددن األعددذار كثدُدرت  آلن المنددع عددُ

لكدن تخلددف بغيددر عددذر ووجددد النداس ذهبددوا إلددى الحددت واألمددر اآلن أشددك ألندده يسددمع وفددرى مواكددب 
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الحجيت وهي تنصرف من كذا إلى كذا، وفعجون بالتلبية والذكر،   شك أنه يتدر ر، وفتدذكر مقالدة 
 ور ميسورم؟كعب، نعم قد   ُيوَصف من تخلَّف بالنفاق، لكن إذا كان ما هناك ُعذر واألم

شخص كبير في السن صائم يوم عرفة، كبيدر  ،وقصة حصلت قبل عشر سنوات هنا في الرفاض 
ل ورأى ا نصددراف فددي التلفزفددون بكددى، فقددال لدده ابندده: مددا  ،فلمددا أفطددر مددع غددروب الشددم  ،ُيحمددَ

م هير السديار فتحت؟ قال: نعم،  أن وأنا جال  بالبيت، قال: ودك  ،ُيهكيك؟ قال: رأيت الناس يحجون 
وحددت مددع الندداس،  ،وأدرك الوقددوف قبددل  لددوع الفجددر ،، وحملدده إلددى تلددك المددوا ناوسددوى لدده فراشدد  
 شخص معذور.

 طالب: ................
 بالرفاض نعم.

ت ى  َيْيْمَم ْلتــْ يحددت مددع الندداس قددال لدده: اركددب، أن شددخص آخددر بكددى أبددوه ُيرفددد  ،[4]الليــل: }ِإن  ســْ
 -شايب، المعطي والمانع هو هللاندما وصل هناك ضاع اليذهب به إلى محل النقل الجماعي، وع

والمنَّة هلل ورسوله على من هداه هللا، بل هللا يُمن عليكم، هذاك الولد الهار ما له ِمنَّة،   ،-جلَّ وعال
 وفسره له، وهللا المستعان.         ،هللا ُيمن عليه أن هداه لهذا العمل

 معركة؟ طالب: انستع اد للجهاد نعني هل هو في
 من هو؟

 طالب: ابن القيم.
 جهمية.ال   ، علمه ومنازلة أعداء مخالفين في ا عتقاد، ومنازلة 

ة والقــرآن  ــ  ل ســوا للحــرب ن  ى وخــالنن ا أن يــرع عســاار اانمــان و نــود الســ  وكفــى بالعبــ  عمــ  "
ــهأل ــه ،متـ ــه ع تـ ــ وا لـ ــْ  :-جدددلَّ وعدددال–يعندددي كمدددا أمدددرهم هللا  ،"وأعـ وا ْلهـ ــِ   ْتْمَعْتَم }ْوْأعـ ــَ ا اسـ ــْ  َم مـ

 .[60]األنفال:
وهددذا   ُيحددرك  ،"وتنــادت األ ــران: نــاال نــاال ،واشــت  القتــال" يعنددي: بدددأت  "ودارَت رحــى الحــرب"

، فددي السدداب  إن تيسددر لدده أن يخددرل وفطَّلددع علددى بعددض األمددور مددن ُبعددد كمددا سدديرتي، اآلن اسدداكن  
  وأنت بفراشك ترى القتال والنزال وأنت على فراشك.

ا مددن  ،مددن منازلددة األعددداء "وتنــادت األ ــران: نــاال نــاال" ولددي  مددن النددزول، وأصددل المنازلددة أيضدد 
هدذه  ،فيدعو للمهارزم أو يدُدعى إليهدا، فيدذهب إليهدا ،النزول قد ينزل المهارز من دابته إلى األرض 

 واألصل فيها النزول من الدابة إلى األرض. ،منازلة ومهارزم ومقارعة
ِه   "وهـو فـي الملجـ   : نـاال نـاالوتنادت األ ران" َوا ِإْليـَ ْخو  ْلْولـ  اْراتو ْأَو مـْ   ْ وْن ْمَلجـْ   ْأَو ْمرـْ َو ْنجـِ }لـْ

وْن  َم ْنَجْمحــْ و ِ ن نفسدده علددى الجهدداد ُيحدددِ   نفسدده  ،[57]التوبــة: ْوهــْ هددؤ ء المنددافقون، ومددن لددم يددُ
 وُفجهِ ز نفسه في أدنى لحظٍة ُيطَلب فيها. ،بها
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يعندي مختفدي مدع هدؤ ء المتخلفدين مدن المندافقين والنسداء  "الْم  خل مع الخوالف كمـينوالمرارات و "
 والذراري الذين   قتال عليهم.

ب لده أن يخدرل  "وإذا ساع  الق ر" وعدزم علدى الخدرول لدم ُيشدارك،  يدب  المدا أندت لدن  ،يعندي ُكتدِ
ا،  دم لماذا تخرل؟ قد يددعوه مدا ُيقدال: ضدميره أو تددعوه نفسده إلدى فُتشارك   المشداركة لمدا كدان بعيدد 

 لما خرل َجُبن وخن .
 ُيراقب. "وعام على الخروج  ع  فوق التل"

 طالب ............
ر لده ذلدك دِ  وهللا أندا مدا أرتداح لهدا، لكدن مدا  ،-جدلَّ وعدال–القددر كلده مدن هللا " سـاع  القـ ر"  ،هو قدُ

 . ابيِ ن   ئ اأرى فيها شي
 ُيراقب يرى من غلب، الغلهة لمن. "الناظرينوعام على الخروج  ع  فوق التل مع "
 هو مع من غلب. "ليكون إليهم من المتحياين ؛ينظر لمن ال ائرة"
الدذين لهدم الددائرم، هدذا المراقدب مدن ُبعدد إذا حصدلت الددائرم، فصدارت  "ثم ن تيهم وهو نقسم بـاه"

 وفنال نصيهه من الغنيمة.  جاء ُيقسم األيمان الُمغلَّظة أنه معهم وردٌء لهمك ليحوز  ،ألهل الح 
 ، أندت جدال أنت معنا كيف يب  "ثم ن تيهم وهو نقسم باه  ه  أنمانه إني كنت معكم"يقول:  
 القلب معكم. ب؟ يعني ابعيد  

ف عليده وُفعطدى شدي  "وكنت أتمنـى أن تمونـوا أنـتم الرـالبين  ،إني كنت معكم"  ايسدير   ائ  إمدا أن ُيعطدَ
 وره الطيب لو صدق.من الغنيمةك مكافرم  له على شع

اَلْرْاَم }: -جلَّ وعال–يقول هللا   "وكنت أتمنى أن تمونوا أنتم الرالبين" اْلوا حـِ وا خـْ اِليْن آْمنـْ ا الـ  ْنا ْأي هـْ
ا ــ  ْروا ْ ِميعـ ــِ اتو ْأِو انفـ ــْ انِفْروا ْث ـ ْ ن  *  فـــْ ــِ  َن ْلْيْ مـ ــْ َنْمَم ْلمـ َِْن يتدددرخر  [72-71]النســـا : ْوِإن  مـــِ ــْ }فـ

قال: نصبر إلى أن نرى ما الذي تصير األمور عليده، وقدد يقدول   [72]النسا :  ِصيْ ٌة ْأْصاْبَتْمَم مْ 
ْ  ،انتظدر ،كما قيل: العجلة مذمومة ْم    َ  ْأَنعـْ اْل  ـْ َن ْأْصاْبَتْمَم ْمِصيْ ٌة  ـْ }ْوِإن  ِمَنْمَم ْلْمَن ْلْيْ مِ ْ ن  ْفِْ

ا  ِهي   َم شـْ الحمدد هلل أندي مدا ذهبدت،  ،الدذي معهدم صدار مقتدو    [72سـا :]الن ْعْلي  ِإَذ ْلَم ْأْاَن ْمْعهـْ
 وما يدري هذا المسكين أنه لو ُقِتل كان أفضل له، لكن هللا المستعان.

ْن   ِ } ٌل مــِ اْبْمَم ْف ــَ ِ َن ْأصــْ ْه }نصددر وغنيمددة  [73]النســا : ْولــْ ْنْمَم ْوْبَينــْ َن ْبيــَ َم ْتمــْ ْ َن لــْ وْلن  كــْ ْلْيقــْ
ا لْ  ٌة نــْ ْود  ا مــْ َوً ا ْعِظيمــ  ْ ْفوًْ فــْ َم فــْ ي ْكنــْت ْمْعهــْ تمنددى لددو كددان معهددم، فيفددوز فددوز ا  [73]النســا : َيْتنــِ

ا بتحقدد  النصددر ورفددع رايددة التوحيدددك ولتكددون كلمددة هللا هددي العليددا، المندداف   ، ُيرفددد غنيمددة  ،عظيمدد 
 ي: بنصيبي من الغنيمة.يعن [73]النسا : ْفْ ْفوًْ ْفَوً ا ْعِظيم ا } ،يشارك في الغنيمةأن ُيرفد 

َم ينتظرون  [141]النسا : }ال اِليْن ْيْتْرب ْصوْن ِبْكَم قال تعالى:   اْلوا ْألـْ ِ  ـْ َن ْكاْن ْلْمَم ْفَتٌح ِمْن    }ْفِْ
ْن ا ــِ ْنَعْمَم مـ ــَ َيْمَم ْوْنمـ ــْ ْتَحِوَذ ْعلـ ــَ َم ْنسـ ــْ اْلوا ْألـ ــْ يٌب  ـ ــِ اِفِريْن ْنصـ ــْ اْن ِلَلمـ ــْ َم ْوِإَن كـ ــْ َن ْمْعمـ ــْ ِمِنيْن ْنمـ َِ ــْ  َلمـ

اه ْ  ،ونمدنعكم مدنهم ،ن مجرد ما ينثندون علديكم ندنقض علديهمو يعني نحن جاهز   [141]النسا :  }فـْ
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ِبيو   ِمِنيْن ســْ َِ ى اَلمــْ اِفِريْن ْعلــْ ْ ِلَلمــْ ْل    َن ْنَجعــْ ِة ْولــْ َوْم اَلِقْيامــْ ْنْمَم يــْ ْم ْبيــَ هددذا  [141]النســا : ْنَحمــْ
 المناف  المتربص لن يكون له سبيل على المؤمنين و  غيره من الكفرم. 

بعدض النداس نفسده هدو يكدره  ،"فحقيٌق بمن لنفسه عن ه   ٌر وقيمة أن ن يبيعها ب خس األثمان"
وُفحب الحيام حهًّا جمًّا، ولكنه في حقيقة أمدره يبيدع نفسده بدربخ  األ مدان، وفشدتري ب يدات   ،الموت 
، هدل هدذا عدرف ةيمدة ائ  شدي ي و ايترتب عليه هالكه الدائم، والمسرلة كل الدنيا ما تس  ،قليال    هللا  من ا

 نفسه؟ لو عرف ةيمة نفسه لطلب لها من الثمن ما ُيناسبها.  
ا بـين يــ س هللا ورســوله لمواقـا الخــاس والهـوان" إذا انكشددف األمدر وانجلددى  "وأن ن نعرضـها دــ  

ف وفتمندى و  يفعدلعرف ما قدَّمه ليومه، م  ،الغهار  ،ا قدَّمه لحياته الدائمدة السدرمدية، إمدا أن ُيسدوِ 
م القرابين مدن أجدل حطدام الددنيا،   -نسرل هللا السالمة والعافية–أو   يفعل ما هو أشد من ذلك، وُفقدِ 

 وُفضيِ ع اآلخرم.  
ا بين ي س هللا ورسوله لمواقا الخاس والهوان" في صـفو  وأن يثبِ ت   مه  ،وأن ن نعرضها د  

، المددتعلم قددد   يقددوم بنفسدده، ولكددن ينضددم إلددى اأو متعلمدد   اسددواء  كددان عالمدد   "أهــل العلــم واانمــان
 فيكون منهم. ،وفلزمهم، وفصدر عن آرائهم، وُففيد منهم إلى أن يستقل بنفسه ،صفوف أهل العلم

ن    ،في صـفو  أهـل العلـم واانمـان"  ."ة والقـرآنوأن ن يتحيـا إلـى مقالـةو سـوع مـا  ـا  فـي السـ 
ز علدددى ز إلدددى مقالدددة المعتزلدددة، وهدددذا متحيددد ِ ز إلدددى مقالدددة الجهميدددة، وهدددذا متحيددد ِ المبتدعدددة هدددذا متحيددد ِ 
نَّة والقدرآنالخوارل، وهذا متحي ِ  فعلدى ا نسدان  ،ز إلى الروافض وغيرها، وكلهم علدى مدا ُيخدالف السدُّ

نَّة، و ذ  ا مدن كدان ضدرب أن يختار لنفسه ما دل عليه الدليل مدن القدرآن والسدُّ ا خالفده المخدالف كائند 
 بقوله عرض الحائط.  

ن ة والقرآن فم نَ " ف الرمـا  وأن ن يتحيا إلى مقالةو سوع ما  ا  في الس  َوْم خدال   " ـ  ْكتـِ }يـْ
ْراِئْر   ُتخَتبر الضمائر وُفظَهر ما فيها.  [9]المارق: ْتَبْلى الس 

ن  " ة ْمسفرة  ضـاحكة  مست تـرة، وعـن و ـوه أهـل الب عـة وانجلى الغ ار، وأبان عن و وه أهل الس 
نَّة تبدديض   ،"عليهــا دبــرة، ترهقهــا  تــرة دَرك عنددد ا حتضددار، فكثيددٌر مددن أهددل السددُّ  ،وجددوههم وهددذا يددُ

وجوههم، وكذلك الُعصام في بعض المعاصي التي يرتكبهدا ا نسدان و  ُيقديم لهدا   وأهل البدع تسود  
 ره.وزن ا لها أ ر عليه في حال احتضا

والغهددار والقتددرم والغدديم   شددك أندده يحجددب  ،"وعــن و ــوه أهــل الب عــة عليهــا دبــرة، ترهقهــا  تــرة"
ش ر على الجو.   ،بعض الرؤفة، وُفشوِ   وُفعكِ 

َرْتَم  ،"[106]آل عمران:  }ْيَوْم ْتَبْيض  ْوْ وٌه ْوْتَسْود  ْوْ وٌه " َت ْوْ وْهْهَم ْأْافـْ ل ]آ }ْفْ م ا ال اِليْن اَسْود 
ِة   ِ يعندددي ُيقدددال لهدددم: أكفدددرتم؟  [106عمدددران: ــْ ي ْرَحمـ ــِ وْهْهَم ْففـ ــْ َت ْو ـ ــ  اِليْن اَبْي ـ ــ  ا الـ ــ  ]آل  }ْوْأمـ
ل،  ،[107عمــران: و  يمكددن أن يسددتغني أحددد عددن رحمددة هللا مهمددا فعددل، ومهمددا بددذل، وممددا عمددِ
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م، في الحديث قال النبي   هِ  مـنمم الْجن ْة ْأحـْ ٌ  لْ ْلَن ْيَ خْ »: -عليه الصالم والسالم–ومهما قدَّ  «ِبْعْملـِ
 .برحمته« ِإن  ْأَن ْيْتْرم ْ ِني   ْ  ،ْوْن ْأْنا»قالوا: و  أنت يا رسول هللا؟ قال: 

هدذا مدروي عدن ابدن  ،"ة والجماعـةن  : تبيض و وه أهـل السـ  -مارضي هللا عنه- ال ابن ع اس  "
ْيض   ،واآليدة تؤفدد  ،كن المعنى صحيحعهاس، ومن حيث الثبوت فيه كالم ألهل العلم، ول َوْم ْتبـَ }يـْ

المدؤتِمر  ،-جدلَّ وعدال–أحدد يشدك أن المطيدع هلل فيده مدا  ،[106]آل عمـران: ْوْ وٌه ْوْتَسْود  ْوْ وٌه 
المتقددددي، هددددذا   شددددك أندددده ممددددن تبدددديض وجددددوههم، وأن الُعصددددام  ،المنتهددددي عددددن نوا يدددده ،بددددروامره

 وجوههم.     ا يه نا يك عن الكفرم والمنافقين أنهم تسود  الُمعِرِضين عن هللا وعن أوامره ونو 
وجددوههم، وهددذا لددُوِحل فددي الدددنيا، وبعددض  أهددل البدعددة تسددود  " و ــوه أهــل الب عــة والْفَر ــة وتســود  "

يظهدر علديهم  ،الِفرق الغالية تجد وجدوههم تختلدف فدي حدال الصدها عنهدا فدي حدال مدا بعدد التكليدف
  المستعان.   آ ار شيء من القهح والغبرم، وهللا

 ".فوهللا ْلمفار ْة أهل األهوا  والب ع في هاله ال ار أسهل من مرافقتهم": -رحمه هللا–قال 
ل مثددل هددذا فددي مفارقددة الُعصددامك ألندده "" فــوهللا ْلمفار ــْة أهــل األهــوا  والبــ ع" ْروا إذا  يــل: قددُ }اَحتــْ

ْواْ ْهَم  ًَ هم، يتمندى ا نسدان أن ُيحشدر مدع رجدٍل ؤ ونظدرا" أشدهاههم  [22]الصـافات:  ال اِليْن ْظْلْموا ْوْأ
 أحد يتمنى.  هأو مع الفجرم والعصام؟ ما في ،مع األنبياء والصديقين ،صالٍح تقي

ا فدي الددار اآلخدرم "فوهللا ْلمفار ْة أهل األهوا  والب ع في هاله ال ار أسهل من مـرافقتهم" إذا " غدد 
ْوا ْ  يل:  ًَ  هم. ؤ أشهاههم ونظرا[" 22]الصافات: ْهَم }اَحْتْروا ال اِليْن ْظْلْموا ْوْأ

ِمنين عمر بن الخماب " -رحمه هللا تعالى-وبع ه اامام أحم   - رضي هللا عنه- اْل أميْر الم
 ".: أًواْ هم: أش اههم ونظراؤهم

 طالب ............
 نساؤهم؟

 طالب ............
    ، قد تكون زوجته من أصلح الناس أو العك . 

َت و ــ   ــال تعــالى:  ،نظــراؤهمأشــ اههم و " وِ  ــْ وْس ًْ ِرن بعضددها " [7]التمــوير: }ْوِإْذا الن فــْ يعنددي قددُ
 بهعض الصالح مع الصالح، والفاسد مع الفاسد، والطالح مع الطالح وهكذا.

ابدن القديم رأى "  ْل صاحب الحق مع نظيره في در ته، وصاحب ال اطل مع نظيره في در تـهعِ فجْ "
فقال له: ما فعل هللا بك؟ فرشار إلى فوق، وسرله عن  -ا سالم ابن تيميةشيخ -شيخه في المنام 

 نفسه، قال: أنت اآلن في  هقة ابن خزفمة إمام األئمة.
عليه الصدالم –منهم: الهارحة رأيت النبي  ون يتذاكرون، فقال واحد مجموعة من  الب العلم جالس

ث: أنددا رأيددت سددليان الثددوري، وقددال واحددد: وقددال اآلخددر: أنددا رأيددت ا مددام أحمددد، قددال  الدد ،-والسددالم
مجموعة هم خيدار  دالب علدم،  دم جلد  واحدد يهكدي، قدالوا: مدا ُيهكيدك يدا   ،رأيت ابن القيم، وهكذا
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فددالن؟ قددال: أنددتم رأيددتم األخيددار، وأنددا مدداذا رأيددت الهارحددة؟ يقددول: كددرني فددي سددطح لددي  لدده جدددران 
مددع هددؤ ء؟ اختددر لنفسددك يددا أم حشددر مددع هددذا تُ  أن وُفالحقنددي عبددٌد مجددرَّد، انظددر الفددرق، أنددت ودك

 مسكين.
َم  ،نسددهة هفددي وقددت ا مكددان مددا فيدد ْواْ هــْ ًَ وا ْوْأ اِليْن ْظْلمــْ ــ  ْروا ال أنددت اآلن  ،[22]الصــافات: }اَحتــْ

وأ نيدت عليده بالها دل   بحد ، وأندت  ،ومدحتده ،صفَّقت لده ائ  ، و ذا قال شيا، وتؤفد فالن  اتخدم فالن  
اتعرف ذلك في قرارم        أو مع هؤ ء األخيار الذين عاديتهم من أجله؟   ،نفسك، ُتحشر أنت و ياه غد 

 يسدتطيع، فهدل مدا ،"الظـالم علـى ي نـه وصاحب ال اطل مع نظيـره فـي در تـه هنالـك عهللا نعـض  "
ونِ  ؟يرجدع اْل ْربِ  اَرِ عــْ و  * } ـْ ْت كــْ ا ْتْراـَ ا ِفيمــْ اِلح  ْل صـْ ي ْأَعمــْ ِمنـون: ْلْعلـِ  ومددع  ،[100-99]الم

وا ْلْعاْدوا : -جلَّ وعال–ذلك قال هللا   . [28]األنعام: }ْوْلَو ْرد 
ن لده، تبدي  " الظالم على ي نه إذا حصلت له حقيقة ما كان في هاله ال ار عليه  هنالك عهللا نعض  "

ذروقدددد يتبدددي   ه  ،ن لددده قبدددل، وترتيددده الندددُّ وَرد عليددده األدلدددة، وفنصدددحه النصدددحاء و  يرجدددع عدددن غيدددِ  وتدددُ
 وضاللهك ألمٍر ُيرفد هللا تعالى له. 

يو  * ْلقـْ َ " ْسوِل ْسِبيو  * ْنا ْوَيْلْتى ْلَيْتِني ْلَم ْأت ِخاَل ْفْون ا ْخلـِ ل ِني }ْنْقوْل ْنا ْلَيْتِني ات ْخاَلْت ْمْع الر   ْأضـْ
َيْماْن ِلَْلِنْساِن ْخاْلون   َاِر ْبَعْ  ِإَذ ْ ا ِني ْوْكاْن الت   اهدو قدد يتخدذ فالند  " [29-27لفر ان:]ا ْعِن الالِ 

ا مدن عقوبتده، لكدن علدى ا نسدان أن  ،أو  مع ا في دنياه  ،أو إعجاب ا به  ،جهال  منه  كخليال   أو خوفد 
 يلزم ما جاء عن هللا وعن رسوله وأن يصحب األخيار.

اْرْهمَ ال مـــا صــــاحبت إْذا اِحَب ِخيــــْ َومو ْفصــــْ  قـــْ
 

َرْدع   ــْ ْحَب اأَلَْرْدع ْفتـــ ــَ ِدسْوْن ْتصـــ ــر  ْع الـــ ــْ  مـــ
 اللهم صلِ  وسلم على نبينا محمد. 

 طالب: ..............
 موجودم في عهد السلف، لكن حتى كالم ابن عهاس فيه ما فيه، انظر تخرفجه. ،نعم

 طالب: ..............
ا، ُمجاشع بن عمٍرو متروك  ورماه بعضهم بالكذب. ،نعم ضعيف، بل ضعيٌف جدًّ

 طالب: ..............
 .و  يصلح أن نبدأ بها واألسبوع القادم يصير كله للمقنع إلى أن ينتهي ،المناظرات ترتي ألن

 طالب: .............
 باب المسح على الخفين.

 طالب: ..............
 تخليف. ،تخليف

 طالب: .............
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 اللهم صلِ  وسلم على عبدك ورسولك.
  

  


