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 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته. 
  1292هــ ا أســن  عــة داــارة اار البعــاار لابتــة ،ــادي اللردــ ة  تاــاير علــ   بتــة  ــا   

 إن كنلم ا لتلم عليها؟  :أقا 
وهــع د ــ    نســخ وليســخ نســدة واحــألة  ولجــة المرا،تــة لــع د ــ  هــ   الابتــة  أنــا عنــألة ا  ــ 

 1292ر أ غر دة ه ا  اللرد ة ودسلم  داباعة سنة  بتة  ا   لاحيح دسلم  ،زأية  غا
ألدر للرا،ـــي عنـــأل الحا،ــــة  دـــي أنـــه  هـــر  بتـــا  دحققـــة ونســـخ دــــة  دســـلم واللردـــ ة  لهـــع تـــع

الابتــة عناأــة ،مــي الابتــا .  دــال   هــ   د ــ  همــهة دــا لــه عناأــة دــا ت  قــة لالــدداا ــا  دا   
ا دـة شـياأل ا ،هـر  ووـا لاا حي  علـ   عـتة ععـر  بتة  ا   لاحيح البدارة  البدارة أع  شـيدا

ححخ اليانينية ولرعها عل  دا تم  بته  و،اء  دلقنة. الابتة ا ول  ليها حألوا دااة دان   ع 
لـرو  النسـخ علـ      وليهـا الرـرو  1311وا ولـ  سـنة  1313هـ   ا داـاء لـع الابتـة ال انيـة 

لرد ة  بتة  ا   أو  ـحيح دسـلم الحاشية  له   التناأة  ها ودال،دلها  يبة. أدا دي الجادي ال
نـه را،تهـا علمـاء و  شـعء إ  دـا أعتـر  أأتنـع  نـه دـا وكـروا   دزيـأل عناأـةرى  نـدـا   بتة  ـا    

حية لـع  ـا   علمـاء  دـي أنـه وع،ـأل  لـع  تـا الجلـع اللـع  بتاهـا الماح     أن  لع ا    دة
بتـه  ـا   علـ  نسـدة واحـألة  ولم أجمتاا أ الها لع أو  ا در وـأل   يا،ـأل إ  نسـدة واحـألة تا

لا،ـاا النسـدة  ؛ بتا  أو  دـة دسـلاى  ـا    للجـان أديـزلع  م ياوف عل  نسخ  انية ويقا   
دي أنه تاايرهم دلقة  البعاير عملهم دلقة  وليس لهم اور   ال انية. أتنع تااير البعاار داش  

 أاارون.أنهم دجرا  لقطأتنع هم 
 ... من أين جاء القسطالني بهذا؟ يًئاالقسطالني يضيف شطالب: .......  

   السلاانية؟القساالنع تقاأل دا يا،أل لع الرلح أو لع اليانينية
 طبعة السلطانية اآلن، ألم تقل يا شيخ: إن الفروق في الحاشية؟  طالب:

 نعم.
همممم عاجعممموا اليونيريمممة، وعأوا الفمممروق، يمممذل  القسمممطالني عاجمممي الفمممروق، طيمممب ييمممف يممم تي 

 ائد ال توجد في هذه الكتب، وبعضها يكون أنفي في فهم البخاعي؟القسطالني بزو 
لع نسـدة اون نسـدة  ووا ـ  الاـحيح  ا،ااألا  اتتر  القساالنع عنايله  الحر   دا أغر  و  حرلا 

ن إل  أنها دااة نعل  الررع سخ ععرة درة   م و،أل ا    أ   اليانينية لقا له عليها حل  ا م
  لالقسـاالنع   شـأ أن دـة أراا أن ا ية ا    والرـرع دـا و،ـأل لروـا   اروا و  و،أل ل    المااة سليمة
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كان لع ا سانيأل أو لع الملان دا له نظير  وسـتة  ـألر عنـأل  علـ  ألرظ الاحيح سااء    أعبط
  إنه اعلمأل رواأة أ ـع ور :ا التم  دنقاي النظير.  ينما ا ة حجر دا أتلنع ه   التناأة  أقا   ه

 عنأل الحا،ة. وأشار إل  دا عألاها
  في وجود فروق في أماكن أخرى؟نه ما يرد على القسطالني أطالب: أنا أقصد 

 .      احلاط
 .......    طالب:

والقســاالنع الــ ة   بتــخ علــ  أ ــ  اليــانينعهــا   شــأ أنــأ إوا وارنــخ  ــية الســلاانية اللــع  ع 
ا  حــر  أك ــر دــة ععــرية دــرة إو   اعلمــأل اليانينيــة ا اعلبرنــا الرــرع دــي ا  ــ   ووا ــ  عليهــا حرلــا

 ا الرر ؟   ية أجعء هأدة  :تقا 
 طالب: هذا السؤال.

ا الرر   ية السلاانية وبية القساالنع؟ إوا  غيـخ تقـارن  ـية عمـ  القسـاالنع   ه  ءية أجعأدة  
اـحيح البدـارة لـع  مانيـة أ،ـزاء لالابتـة اللركيـة   واليانينية وا    ية الابتـة السـلاانية اللركيـة

ع  مانيــة أ،ـزاء دـنداوة  حرولهـا دـة القسـاالنع  ودــي لـ  هـع السـلاانية؛  ن اللركيـة الدـي  ـا 
لـع اللركيـة دـنداوة دـة  »كانت الكالب تغمدو وتمروو وتلمول ولأ إوا وا لخ و،أل  ليها ،يااا : 

 . تجألهارواأة ا ربتة ا  ا    ينما هع لع الابتة ال انية دا 
 قـألر دـا هيـه دـة ضـياع الاوـخ   اه ا التناأة واللـألوي  دـراواا  المسنلة أتنع شيادنا دا يرون لم  

تســلريأل إوا أنــأ وا لــخ نســدة  دــاواأتلبــرون د ــ  هــ ا د ــ  التناأــة  ــالقراءا    ــحيح  أتنــع أنــخ 
ة   ا الرــر . لجــة الــ   ــم وورــخ علــ  لــر  واحــأل؟ دلــه أرــا  هــ ادمســا   أربتــة   ال ــة  كادلــة دــرتية

  لجــة الــ ة أعــلغ  لنرســه ول دــة اك يــرا  ئاالزااــألة ترــا  عليــه شــيأعــلغ  لنرســه لقــط  هــ   التناأــة ا
دا وع،ـأل لـع ريـر  هـ ا ددلـا  عليـه اللتـع  د ـ  اللـر يم تـر يم ا حاايـ : أنـخ   ئاالي بخ ل دة شي

تسـلريأل؟  داواأنخ  عداأ   يالي  ال يةو   اأربتية ألرا   :تمسأ دسنأل اإلدام أحمأل وترومه ويقالان 
أســـلريأل دنهـــا ا لـــا  الم لرـــة دـــة   ونعـــرتها  هـــ   ا روـــام علـــ  النســـدة وكلبـــخ   لجـــة إوا روملـــه

 ..ة أعلغ  لنرسه   يلجلف  ه ا هيه دراوا له ا اللتع  اللالناس  
ي أتت مي القسطالني هل صحيح أنها أفضمل طبعمة لحمرو تطالب: يا شيخ طبعة شرو مسلم ال

  لرووي؟ لمسلم 
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الرا تة دا ليها دسلم  الابتـة ا ولـ  وال انيـة وال ال ـة والرا تـة ا ول  وال انية دا ليها وال ال ة و   لجة
 دا ليها دسلم  أو  دا  عبي لع الابتة الدادسة ه   دلقنة  والسااسة ك لأ  السا تة أو .

 .......    طالب:
  و بـي شـرم دسـلم ،أليـألة نسـخ  دـا أـنتان   ع وبلهـالـأو   دـا هـم أندـ ون  كـ   بتـة ت دـ  دـة ال

دـا ليهـا ،يـااة  ال انيـة    ـا   ا  ع لع المابتة الميمنية  بتلية  ا ول  د    بتعل  القساالن
ا دت  ا.هلقاضع ،كريا ا ناارة دا،ااة دتلإتحا  القارة  هادنه لع ا نع ععر دجلألا

 .......    طالب:
 أيهم الدادسة أو السااسة؟ 

 بعدها. ي يانت مي القسطالني أفضل مما أتىتالطبعة ال شرو صحيح مسلمطالب:  
 . نتمالدادسة والسااسة  ه ا القيأل  

ه ا الجالم إل  الهااأة أورب دنه إل  تحقيـ  التلـم  كـم ضـاع علينـا دـة ا ووـا  لـع ،مـي النسـخ 
 .كادالا  اا الجمي أقرأ كلا ا   والابتا   وريرنا  ه

 .......    طالب:
 دالص.

  ...ومرظومة ابن علد القوي  .بدل ما يتعب في التصحيحطالب: ...
 .اشأليألا  اتتبنا ليها تعبا نتم  

   .......  طالب:
  .ر النانيةلجة أسن  هللا أن ييس     ليها تتع شأليأل    

 . آمين  طالب:
 م.نت

طالممب: بسممم ر الممررمن الممرريم، الحمممد م عب العممالمين، وصمملى ر ونمملم وبمماع  علممى نليرمما 
 محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

 للمستمعين بررمت  يا أعرم الرارمين.اللهم اغفر لرا ولحيخرا و 
)فصممل: ويممان مممن قممدع ر  فممي مقدمممة الرونيممة: -عرمممه ر تعممالى-قممال اامممان ابممن ال مميم  

وقضائه أن جمي مجلم  الممذاكرب بمين م لمت للصمفاع والعلمو ومعطمل لمذل ، فانمتطعم المعطمل 
 .ليه(الم لت الحديث انتطعان غير جائي إليه، ولكْن غرُضه عرَض بضاعته ع
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ه؟   عرضع  ررضع
)ولكْن غرُضه عرُض بضاعته عليه، فقال له: ما تقمول فمي القمرآن  نعم أرسن ر إلي :  طالب:

-ومس لة االنتواء؟ فقال الم لت: نقول فيهما ما قال عبرا تباع  وتعالى ومما قالمه نليرما محممد 
عنموله، ممن غيمر ، نصف ر تعالى بما وصف به نفسه وبما وصفه به -صلى ر عليه ونلم

ما أثلته لرفسه  -نبحانه وتعالى-بل ن لت له   ،تحريف وال تعطيل، ومن غير تحليه وال تم يل
ا بمال  من األنماء والصفاع، ونرفي عره الرقائص ومحابهة المخلوقاع، إثباًتا بال تم يل وترزيهمً

ه فقد يفر، ولي  ه ر تعالى بخلقه فقد يفر، ومن جحد ما وصف ر به نفستعطيل، فمن شب  
ما وصف ر به نفسه أو وصفه به عنوله تحليًها، فالمحبه يعلد صرًما، والمعطل يعلد عدًما، 

ا وارممًدا صمممًدا:  يُر والمورممد يعلممد إلهممً ْميُي اْلَبصممْ َو السمم  ْيءو َوهممُ ْه شممَ ْيَ  َيْمْ لممْ [، 11]الحمموعى:  }لممَ
ا ال تحمبه المذواع، فكمذل  نقمول فمي والكالن في الصفاع يمالكالن فمي المذاع، فكمما أنما ن لمت   اتمً

صفاته إنها ال تحبه الصفاع، فلي  يم له شيء ال في  اته وال في صفاته وال في أفعاله، فمال 
نحممبه صممفاع ر بصممفاع المخلمموقين، وال نزيممل عرممه نممبحانه صممفة مممن صممفاته ألجممل شممراعة 

 .المحرعين وتقليب المفترين(
 تلقيع.
بغح أصممحاب عنممول ر )وتلقيممب المفتممرين، يممم طالممب:  -صمملى ر عليممه ونمملم-ا أنمما ال نممُ

لتسمية الروافح لرا نواصب، وال ُنكذب بقمدع ر تعمالى ونجحمد يممال محميئته وقدعتمه لتسممية 
لتسمممية الجهميممة والمعتزلممة لرمما  -تبمماع  وتعممالى-القدعيممة لرمما مجلممرب، وال نجحممد صممفاع عبرمما 

 .مجسمة محلهة َرَحوية(
 َحْعاية.
َرْحوية يما قيل: فإن يان تجسيًما ثلوع صفاته تعالى فإني اليون علد مجسم، وعضمي )  طالب:

 .ر عن الحافعي إ  يقول(
 .......    طالب:

 ع دتأ؟ لالابتة الدا 
 .......    طالب:

أقــا : ورحــم هللا القااــ    ــم هــ   الزيــااة الغريبــة وبــ  البيــخ المــ كار لــع المــلة لــ ن كــان تجســيماا  
 وليسخ ا   .  اء رحمة هللا عل  القاا  إل  آدر . أتنع لع نسدةودا كان لع  
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 طالب: عواها على أنها من قصيدب واردب يا شيخ عاويها مختلف.
فممي العديممد مممن يتبممه إلممى  -عرمممه ر-ابممن ال مميم  اوهممذان الليتممان أوعدهممم هممذا يقممول:طالممب: 
  ....... 

 .ء لا ي ل اك  دة وايألة واحألة   دا أجعليس ه ا 
 .ءطالب: ما يجي

 دة وايألة واحألة. ءدا أجع
 )وعضي ر عن الحافعي إ  يقول:   طالب:

 فليحهد ال قالن أني عافضي               إن يان عفًضا رب آل محمد
 وقممممممممممممدئ ر عوو القائممممممممممممل وهممممممممممممو شمممممممممممميخ اانممممممممممممالن ابممممممممممممن تيميممممممممممممة إ  يقممممممممممممول:  

 .صلي(فليحهد ال قالن أني نا            إن يان نصًبا رب صحب محمد
 .دالص وف عل  ه ا

الحمأل هلل رب التالمية  والاالة والسالم علـ  أشـر  ا نبيـاء والمرسـلية  نبينـا دحمـأل وعلـ  آلـه  
 وأ حا ه أ،متية.

)فصل: ويان من قدع ر وقضائه أن جمي مجلم  الممذاكرب : -رحمه هللا تتـال -أقا  الم لف   
دـة المنـا رة اللـع وكرهـا العـيخ   ا ينهمـ  لحاـ  دـا حاـ  ل(بين م لت للصمفاع والعلمو ومعطم  

ا علـ  وكـر أو ،ـرى علـ  وكـر المنـا را   وكلا ـه شـراء التليـ  لـع دسـاا  والعيخ لـع كلبـه تتـا  
 ـية ،بـرة وكـ ا  كلـه دنـا را   ويـ كر   القعاء والقـألر واللتليـ  كلـه دنـا را   ـية وـألرة وسـنع

المنا را  حقيقية حالخ  الرت  أو أنها    له  ه   خ ودتا   لع ه   المقألدة دنا را   ية د ب   
 اللراضية؟ 

 طالب: افتراضية.
 طالب: ما فيه ما يمري ....... 

ا  دـا هيـه دـا ي بـخ  شـيخ اإلسـالم حاـ  لـه دنـا را   دا هيه دا أمني  لجة دا هيه دـا ي بـخ أأعـا
م تاسـي لـع نة  ووأل أكان شعء دة ه ا لع ه   المنا را  لعيخ اإلسـالم. ا ـة القـي ال شأ ودألو  

لجنه   أتألو الح   ها لع حقيقله ح   وإوا ر،تنا إل  تتريف الاأل  والج ب عنأل    ه ا تاستاا
والج ب دا دالف الااوي  له  د ـ  هـ   ا نـااع اللـع هـع لـع   أه  التلم: الاأل  دا  ا   الااوي

لغــا   أتنــع حقيقلهــا حــ  وتقريــر للحــ ؛  نهــا وــأل   تجــان واوتــة د ــ  هــ   ا د ــا  ود ــ  المبا
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ها داا   للااوي دة ك  و،ه؟     »ال يضي عصاه عن عاتقه : -عليه الاالة والسالم  -واله
 دة نرسه؟  أمث  ها الحارث  ة همام أتنع ه  المقادا  للحريرة ووتخ لتالا حأل    المقادا  

 من نفسه.  طالب:
 ل لأ دا أقا : حأل نا.ودقادا  الزددعرة والمقادا  الما،ااة كلها دنسابة  شداص وهميية  و 

 . قال  طالب:
 حألث الحارث  ة همام وا   حألث  حألث دة؟ هللا أعلم.

 طالب: رتى انتقى انمين همان والحاعث أصدق انمين.
ونسجها أه  علم وأهـ  تقـاى   عل  أنها أ أل  ا سماء  ه   ا شياء المدالرة للااوي اللع لم تقي

لــع هــع ددالرــة الااوــي  أتنــع لــا وادــخ دنــا رة و ــأل   وداــلحلها را،حــة علــ  هــ   المرســألة ال
 دتن  ه ا؟  دالها ك ب  ووأل يلدل    د الا  ية شداية ،يأل وعمرو  هع  أل  لع وواعها

 .......    طالب:
ر  دــا يــلجلم  ــه الملنــا ران وــأل أرلــرة  تعــهم وهــ ا دنــاَ ر    وهــع لــع حقيقلهــا  ــأل   هــ ا دنــا  
أل نا عنه لع  اب المبالغا  ولع  اب المقادا  هـ   لـع داا قة للااوي  ولجة ال ة دتنا أو دا تح

دالحة  داحأل وتتريف الاأل  والج ب اادلة لع حيز الج ب. ولجة ه  ك  ك ب دحرم؟  يع 
 القارئ لما أقرأ لع دقادا  الحريرة؟ 

 طالب: ....... اللالغة يا شيخ.
 .اللغة  طالب:
عليه لع كلاب آدـر   ـال شـأ أسـلريأل  دا هيه شأ أنه أحعأل دة درراا  اللغة دا   أحا نتم   

لااــألة عظيمــة  ووــ  د ــ  هــ ا لــع ا د لــة اللــع يــ كرها النحــاة: ضــرب ،يــأل َعمــراا    ضــارب و  
لللتليم واللمرية. لهـ   المنـا را  اللـع يـ كرها ا ـة القـيم   ؛دعروب  لجة ،اءوا  م   ه   ا دار

ة المدالرية أو  ية رير  دة أه  التلم ورير  إن كانخ حقيقية لال إشكا   ينه وبية  ر  آدر د
و ــر  آدــر دــة المدــالرية  هــ   دــا عليهــا أانــ  إشــكا . لجــة إوا كانــخ ريــر واوتــة  داــلحلها 

كـ ب لمدالرلهـا الااوـي  لمـا كـ  كـ ب دحـرم  و،ـاء    :،نـا وولنـاالرا،حة دا ليهـا إشـكا   وإوا تجا  
 ب لع دااضي سلة. يح الج     أع ور  لع النااص ووااي ددالرة للااوي وأع 

 طالب: لكن هرا ....... ي ن واقي يالمه وقي ر يقة.
 ية؟ أ
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 طالب: ويان من قدع ر وقضائه الجمي، يحكي على شيء وقي ال فقط على فرض ....... 
  لجة دنا راته لع القألر لع شراء التليـ  دـا هيـه دـا ةها الجالم هنا يأل  عل  أنه أحكع واوت    

 نرع.ي بخ  و  يا،أل دا ي
  للمصلحة؟يجوز التم يل يا شيخ  يذل طالب:  

  ه ا أسلأل  دة أقاله  جاا،  للمالحة الرا،حة  وإ  لا    ها ك ب.
 طالب: ....... هذا الكالن يجري على لسان .......  

ودا،ـاا لــع كلـع أهــ  اإل بــا   والمتاـ  وــا  هــ ا   أتنـع وــالاا  ـه لتــالا  الم بــخ وـا  هــ ا الجــالم
 وها دا،اا لع كلبهم.      ه ا الجالمالجالم أو د

 ولكن المحكلة في وقوعه. ،طالب: ....... الصدق فيه
 لع وواعه عل  ه   الاارة الماا قة  ه ا الس ا .

 هذا هو محل .......  نعمطالب:  
  وإن كانـخ ا وـاا  دـنداوة دـة كلـبهم  هـ  أكرـع دتاالا   اوواحألا   اد بلا   اوألر هللا ،مي ر،لية واحألا 

إنــه يا،ــأل لــع كلــبهم كــ ا ولــع الجلــاب الرالنــع كــ ا : إنهــم ا،لمتــاا وتناوعــاا؟ أو نقــا  :ا أن نقــ
حاــ  لــه لوأ ــ  إلــ  الغــرض الــ ة أريــأل   غيــر... لجــة المظنــان  ــا ة القــيم  أدــا شــيخ اإلســالم 

 سلبتأل أنه حا  له ك  ه ا.دنا را  حقيقية وك يرة  وا ة القيم دا أع 
 .......  رصل طالب:  

 جة وبيان.ها  احع ح
 .......    طالب:

  المسنلة  ما ها أعم دة ه ا.ء دا أسلبتأل  لجة نجع
)بممين م لممت للصممفاع والعلممو دباح ــة  )ويممان مممن قممدع ر وقضممائه أن جمممي مجلممُ  المممذاكرب(

ووأل أك ر د له لع  تا البلألان اللـع تنلعـر ليهـا المـ اهع  ووـأل        وه ا يعلاارومعطل لذل (
ا لــع  تــا البلــألان اللــع هــع لــع أ ــلها علــ  دــ هع واحــأل علــ  دــ هع أهــ  و  أ ــر لهــ  تا،ــأل 

 الح . 
ــرم ــع الحـ ــلع لـ ــع أاـ ــر   رالعـ ــالف وأحعـ ــ ا المدـ ــاء هـ ــة  ،ـ ــة ال انايـ ــع المرحلـ ــاب لـ ــه شـ وبجانبـ

الماـــحف هيـــه  ســـم هللا الـــرحمة   أنـــا عنـــألة إشـــكا  :ولـــلح علـــ  ســـارة الراتحـــة وـــا   الماـــحف
وليسـخ   ع دكلابة ،يااة عل  دا لع القرآن؟ ولماوا وا : آديةالرحيم لماوا دا ورأها اإلدام؟ ه  ه
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و  دجــا    الجااب دتــرو  دقاــاع  المســنلة ودنلهيــةلــلــع الماــحف؟ دــة  ــاب اللعــكيأ  وإ  
لللعكيأ لع د   ه ا  لجة يريأل أن أغرر  هـ ا العـاب. لمعـكلة ادـلالط أهـ  السـنة  غيـرهم يـارث 

ليحاناا دة د   ه    ؛الناشئة وتتليمهم التقيألة الاحيحةد   ه   ا دار  ول لأ تجع التناأة  
اللعــكيكا   واإلشــكا  أكبــر هــيمة ينعــن لــع  ــالا ريــر المســلمية دــة النســاء والناشــئة دــة  نــية 

وك يــر   دمــا ،اا الاـية   لـة و،ـاا هـ   القنـاا  و ضـان لم ـ  هـ   ا دـار  وبنـا  ويدـالاانهم يلتر  
ادهم لـــع هـــ   القنـــاا   وللـــروالا أمكـــة وـــالاا أك ـــر دـــة وينعـــرون ســـم  دنهـــا  نيـــألة المدـــالرية

 أربتية وناة.
يناوعـه   أ ـأل   ينـاو  الم بـخ الماحـأل   أ ـأل   )فانتطعم المعطل الم لت الحديَث انتطعان غيمر جمائي(
واــأل ؟ أن أعســمي الداــم ودــة َأســمي دــا لجــة لــيس واــأل  الا ــا  إلــ  الحقيقــة و لــع الرااــألة  

 .)انتطعان غير الجائي(عقيألته  
 ؟غير الجائي انتطعم انتطعان ييف يعريطالب:  

ليرا عليه  أو يبلألئ ها  كالم أسمته ه ا المنا ر ودة  اأتنع أسلألرُّ ويسلألرج  أعدرج كالدا نتم   
حاله  وه ا اإلشكا  الجبيـر لـع المنـا را  اللـع تحاـ  لـع القنـاا   عـاام   أقـرأون و  أكلبـان 

 ه ا إشكا  كبير  ه ا ددلد  للتقااأل.لع  ياتهم تا  إليهم ه   العبها   
 طالب: وجه عدوله عن لفظ انتدعج أو لفظ بدأ إلى لفظ انتطعم.

     الاتام الحا،ة إليه أواى.
 .......    طالب:

 .نتم
  الطعم؟  طالب:

هـا دـا هيـه شــأ المتنـ  واحـأل دــا أدللـف  لجـة ا ســلاتام أوـاى دـة ا ســلألراج  كننـه لـع أ ــا  
 دهمة ودلحة كالاتام.

 .......    طالب:
الجــالم    أحلا،ـــه  ووــأل أكــان أترلـــه  ا هــدتــرو  هــ ا  اســلاتام ريـــر الجــااي  هــا دـــا أحلــاج 

 نـه لـا ،ـاءك أو  دـرة  ؛ويسمي دة َأسمي عقيألته  وسمته دة وب   لجة دراا  أن أعسمي الدام
.لجة     تارا  ؟ ترع أنا دتا  اسمي عقيألتع تقا  له  :أقا   وليالا وليالا

 لجْة داوا تتم  لع الجملة؟   غرُضه عرُض بضاعته()ولكنْ 
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 .......    طالب:
.  دة أداا  إن 

.  طالب: عمل إن 
 لجنها ددررة.

 .......    طالب:
 .ودرف إن لق  التم   وه   أدلها

)ولكْن غرُضه عمرُض بضماعته عليمه، فقمال لمه: مما تقمول فمي القمرآن ومسم لة االنمتواء؟ فقمال  
صمملى ر عليممه -، وممما قالممه نليرمما محمممد -تبمماع  وتعممالى-قممال عبرمما  الم لممت: نقممول فيهممما ممما

عليــه -هــ   عقيــألة أهــ  الســنة والجماعــة: ي بلــان هلل دــا أ بلــه لنرســه وأ بلــه لــه رســاله  ،(-ونمملم
 .-الاالة والسالم

 .......    طالب:
 ناع دا  تألها.لاة تجيرها  وإوا شألاتها   التم   أنخ ال لجة إوا دررلها و   

 .......    طالب:
 وإن شألاها أعملها.  عل  حسع النا    إوا ناقها ددررة و  التم 

 .......    طالب:
المنا را  لع وولنا ه ا  ال ا  ضررها أكبر  إ  إوا كان دا هناك دنألوحة عنها لـال  ـأل دـة الـرا 
 عل  المدالف  أدا لع حا  الستة تنتع  مدالف وتترض أوااله عل  عادة المسلمية ال ية دلخ 

 ضــررها أكبــر دــة نرتهــا  ووــأل أكــان الاــر  دــة أهــ  الســنة ضــعيف ؟ولــابهم دــة هــ   العــبها  
وإوا أوى   لجـة دـا أحعـر  أ نـاء المنـا رة   أتـر  الجـااب    أعسـن    الحجة  ووأل أكان  تيـأل البأليهـة

إل  لراشه انلبه! دا ينري  نتم دا ينري  ول لأ ليكة  الع التلم والتـالم علـ  حـ ر شـأليأل دـة هـ   
  ن المدالف ألحة  حجله دة الماال . ؛ دار؛  نها وأل يللقرها التألو أو يللقرها التادة  القبا ا

 طالب: والردود في مواقي التواصل على الحلهاع؟ 
 ع دة أه  السنة الرا    أل دنه.العبهة اللع تا،أل دة رير تسبُّ 

 لسممامهيه ....... ممما يكممون فيممه مصمملحةعأنممهم طالممب: ....... علممى معمماقلهم ممم اًل مرمما رب 
  ....... 
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 كر عـة ر  ـبتا العـبها   ويـع التادـة  وسـمتنا دـة  تـا  ـالب التلـم دـة تـن    لـع ها اإلشكا 
  وأ نــه دــة اإل اضــية  أنــه ،ــاء  رأس دــة رءوس المدــالرية -رحمــه هللا-شــيدنا العــيخ ا ــة  ــا، 

  .و لع المنا رة
  ؟الموجودين  طالب:

لع دح  دغل  دا أسمته أحأل وإ  لال؛  نـه إوا كـان لـع  االعيخ  إدا أن أكانواة  ورلا  ا الما 
 ر أحأل.دح  دغل  دا تن   

 طالب: وهو رريص ....... 
   .......  طالب:

باا ورت    انلارنا عليه  واإلشكا  أن أك ر الرر  وأل ارساا المنا  والرلسرة  :أقا   نتم دة أ،  أن
دجلـألا  إ  تـرتيبهم الـ ة اعلنـاا  ـه  المااوـي لـع ععـرةلـي شـرم ة أا  الـ  دـاكالدهم وأدـارهم  وإ   

 ورتبا  الجالم  تعه عل   تا  لجة دي ولأ دة أقرأ أتر  أنه دال  الح .
  في مكة يا شيخ........  طالب:

 ؟ داوا
 طالب: األباضي .......  

 دي دة؟ 
  في داع الحديث.طالب: خالد فوزي يا شيخ مدعئ 

و،يــأل    وحالظلــه وايــة  ة ارس عنــألنا وبــ  اللداــ   وهــا  الــع علــمأعرلــه أعرلــه  دالــأل لــا، 
وتدـرج ليهـا   ـم ،ـاء إلـ    ارس عنألنا سنة لع أ ـا  الـألية  ووهـع إلـ  داـر وارس الهنألسـة

وـأل   أكـان    سـبع التجلـة ئاا،ادتة أم القرى وكم   وهـا دلميـز ووكـع  لجـة كـنن لـع لسـانه شـي
 ولجنه عل  دير إن شاء هللا.دة الرااحة  حي  أرهمه ،ميي الناس  

ا، أو يهمممم الرمممائ فمممي الفمممرق طالمممب: ....... .. نمممواء أكمممان العرممموان فمممي العقيمممدب متخصصمممً
المحهوعب، يان مرهم من يمري، ومرهم من يقول: ما يخالف ال ماني للحاجة. ااشكال يا شميخ 

ممما فيممه  لمم . واآلن  الضممابط يمما شمميخ فممي ممما أنهممم فممي وقممت وارممد وهممذا يممرفح، وهممذا يقلممل،
مرمما رب، هممو يمموعد شمملهاع، ويممرد عليهمما، ومممن فممي المسممجد طلبممة علممم وملتممدئون وعمموان، فممما 

 الضابط في  ل ؟
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و  هيـه را   و  هيـه را علـ  شـبها    دا هيـه دنـا را     المحظار واحأل  والسلف أرلقاا ه ا الباب 
النــاس ريــر دــا  نهــم أقالــان: إوا وكــر  العــبهة وراا  عليهــا لقــأل أرهــم  تــا  ؛علــ  ددــالرية

ــأل  ــه  تريـ ــبهة   هنـ ــ  العـ ــأل تتلـ ــا    ووـ ــرا عليهـ ــة الـ ــر تتبيـــرك عـ ــه أو أقاـ ــا وـــأل   أرهمـ ــرا عليهـ والـ
  معمانة. خ ليسلالمسنلة دار أتنع 

 طريقة الذين لم يوافقوا أولى؟  .... يعريطالب:  
 قأل يلتية الرا لع  تا ا حاا .لحسع  رله وإ    وهللا ك   

 .......   طالب: ....... السالمة
  ال شأ.

 .......    طالب:
 هم  ناا أدارهم.نتم  

 .......    طالب:
م  لجـة ع ودـنظ  الروالا لع ك ير دة دساا  ا علقاا دتلزلة  وكالدهم دبنع عل  المنا  ودرت  

  ووهبـــاا إلـــ  ريرهمـــا  لتـــألم اعلمـــااهم علـــ  الـــاحيية  تركـــاا الـــاحيية ؛الظلمـــة اللـــع لـــع كالدهـــم
ــم  و  ــم دظلـ ــة الجهميـــةلجالدهـ ــه دـ ــ ية يزعمـــان اللنزيـ ــماء  هـــ  ء الـ ــان ا سـ ــ ية ينرـ ــة الـ   والمتلزلـ

ــة لــع  ــاب ا ســماء والاــرا   أقــا  الااحــأل دــنهم دمــا ؛ ويلــبتهم لــع ولــأ الــروالا   نهــم دتلزل
ا دة أ ع عبأل هللا  أقاأل دة؟   سمتنا  لع وناة دة القناا : ووأل أد   عهألا

 .الحسين  طالب:
يله.الحسية  أ  أسمي كالد  ع أحأل إ   ك   ولا نز  الجبار لبك 

 .....:  طالب
واتله هللا  واتلـه هللا  أ ـة أن إ لـيس دـا أقـا  هـ ا الجـالم  نسـن  هللا التاهيـة  والجـالم دنعـار علـ  
التادة  لجة د   ه ا رب ضارة نالتة  ك ير دـة كالدهـم تجتـ  النـاس   تقبـ  كالدهـم حلـ  دـة 

 اعاة إل  د هبهم هع لع حقيقلها  أل عة د هبهم.أتباعهم  لبأل ا دة أن تجان 
ا اعمداد موقمي أو أنمائ  طالب: لكن أرسن ر إلي  يا شيخ، أليست الحاجة قائممة ومانمة جمدإل

 ....... ، االحاد اآلن يسرق أوالدناأو طلبة علم يماعنون م ل هذه األشياء
دعـ  دنـه  الحا،ـة هـ ا الـ ة أع ه ا اآلن دة لروض الجراأـا   لجـة اللاسـي والجـالم هيـه دـي عـألم 

به وانلعر  لع المسلمية لوإ    ال  أل دة راها.ل وا وع،أل  العُّ
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 طالب: ....... في الرد على الحلهاع.
  هــا دا،ــاا الحمــأل هلل  الديــر دا،ــاا لــع أدــة دحمــأل إلــ   يــام الســاعة  ويا،ــأل دــة  ــالب علــم

الديــر دا،ــاا  لجــة دــي   حمــأل هلل  الالــراوا ويظهــر   ويا،ــأل دــة ينــب  الجلــع   ويا،ــأل دــة علمــاء
 وهللا أكرينا شرهم.  دألعادية لع  تا البلألان ااووأل أكان  ولأ المدالران لهم َ،لأل و بر

 -)فقال له: ما تقول في مس لة القرآن ومس لة االنتواء؟ فقال الم لت: نقول فيهما ما قال عبرا
ف ر تعمالى بمما وصمف بمه نَ ، -صلى ر عليه ونلم-وما قاله نليرا محمد   -تباع  وتعالى صمْ

دـة ريـر تحريـف    ، من غيمر تحريمف(-عليه الصالب والسالن-وبما وصفه به عنوله   ،نفسه
 للرظ و  للمتن   ال ة أقا  لع اسلاى اسلال  ه ا دحر .

 .للمعرى  طالب:
 للرظ.

 .نعمطالب: للفظ عفًوا 
 ..وال ة أقا  د  

 قدعب.الطالب: اليد 
  ععء ...ء أ،ع أريأل أنأنا    للمتن  ه ا دحر   

   .......  طالب:
 حل  اسلال  د   حناة  ،يااة  تحريف لرظع.

 ما .......   لكنطالب:  
ا ترســير للحاــة  الحناــة   ى َتْكْليمممً ُ ُمونممَ  ُ َم    أقــا  المتلزلــع: وكلــم هللَا [164]الرسمماء:  }َوَيلمم 

ُه تقــا  لــع  عليــه ويــ  لــه: دــاوا ا  ليكــان المــلجلم هــا داســ   لــرع   داســ  ُه َعبمم  ]األعممرا :  }َوَيل مممَ
ــا أســـلايي [143 ــأجأن ؟ دـ ــاء درتـــا   ا ترـــا  ؛ع يـ ــة دـــة اللغـــا     ن الهـ ــنتع لـــع أة لغـ و  تـ
دكلــام أتنــع  »ممما مممن مكلممون يكلممم فممي نممليل ر لــاا المتنــ  وــالاا: اللجلــيم اللجــريح  . حر  لــاعالا 

ينرـان  هـمير الحكمـة. اآلن أ بلـاا هلل أ ـالير  دجروم  لجلمه ربه والاا: ،رحـه   ـنة شـعء؟  ن ـال
 دا  بخ  الجلاب والسنة كالجالم  ي بلان له أ الير؟ لاوتاا لع شر دما لروا دنه.

 إن أ افير مرسوبة إلى الحكمة وليست م. :طالب: ....... يعري قد يقولون 
 ؟ داوا

 للحكمة فهو تعلير مجازي للحكمة. مرسوبطالب:  
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 دة ال ة ،رم؟ 
 .......    لب:طا

 كالم  ا   دة ك  و،ه.
 ماوا يبق ؟ ل  اللتاي  نرع الارة  إوا عا  ونر  ،ميي الارا   )من غير تحريف وال تعطيل(

 .عدن  طالب:
 والمم   أتبأل و ناا.   ول لأ والاا: المتا  أتبأل عألداا  يبق    شعء  عألم دحا 

 ن اللعـــبيه   أقلعـــع  ؛-ال،ـــ  وعـــ-أـــنتع دـــا لـــع نرـــع اللعـــبيه عـــة هللا  )وممممن غيمممر تحمممليه(
المما لة دة ك  و،ه و  الماا قـة  ولـا حاـ  و،ـه العـبه دـة و،ـه دـة الا،ـا   والقـألر المعـلرك 
 ــية الدــال  والمدلــا  لــع ا ســم نــاع تعــبيه؛ ولــ لأ أنجــر شــيخ اإلســالم علــ  دــة نرــ  اللعــبيه 

 .   ال 
جنـه تعـبيه رةيـة  رةيـة  هيـه و،ـه ل  هـ ا تعـبيه »إنكم ترون عبكم يمما تمرون القممر ليلمة اللمدع  

ا دـة ،هـة الاضـام لـع  دعا هة دة و،ه  وليس دة  اب تعـبيه المراـع  ـالمراع. وـأل أكـان تعـبيها
  الرةية.
 .......    طالب:

 وأنه   يلزم دة ك  و،ه انله  اإلشكا .  نتم  ها إوا نظرنا إل  اللعبيه
دنرـع  [11]الحوعى:  ْيَ  َيْمْ ْلْه َشْيءو }لَ اللم ي  ه ا ها دعك :   )ومن غير تحليه وال تم يل(

  ن  القرآن.
ما أثلته لرفسه من األنمماء والصمفاع، ونرفمي عرمه الرقمائص   -نبحانه وتعالى-)بل ن لت له  

 .وترزيًها بال تعطيل( ،ومحابهة المخلوقاع، إثباًتا بال تم يل
 .......    طالب:

 ؟ داوا
 طالب: ونرفي عره ....... 

ا   واحأل لع حاشية  اء ،يـأل   تـأل النقـاا : والتيـاب. لـع حاشـية دـا هـع لـع وننرع عنه النقا
 ع دتأ؟ لالنسدة ال داأ   النسدة. 

 عمير؟  نسدةارلتها؟ 
 .......    طالب:
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 دة ها؟ 
 طالب: ....... نسخة عمير ونسخة السفاعيري والحاج.

 ة عل  التناان.  ا سم ال انظر تها؟ ادة  
 زيي.طالب: ....... للرحر والتو 

 ة عليها اسم واحأل اشلغ  عليها.  ال
 .......    طالب:

 .نتم
    نبـال  )بال تم يمل(له   ا سماء والاـرا   )ونرفي عره الرقائص ومحابهة المخلوقاع إثباًتا(

لــع اإل بــا  كمــا  ــال  دــة أقــا : لــه يــأل كيــألة  أو و،ــه ككــ ا  أو أم ــ   ــرا  الدــال   اــرا  
 نه إنه أتبأل و ناا.المدلا   ه ا ها ال ة والاا ع

ا بممال تعطيممل( يُر   )وترزيهممً ْميُي اْلَبصممْ َو السمم  ْيءو َوهممُ ْه شممَ ْيَ  َيْمْ لممْ أتنــع نرــع  [11]الحمموعى:  }لممَ
   واإل با ؟ }َلْيَ  َيْمْ ْلْه َشْيءو  -،  وعال-اللم ي  لع واله 

ْميُي اْلَبْصيُر   طالب:  .}َوُهَو الس 
ْميُي اْلَبْصيُر    ا را عل  المم لة والمعبهة  وه ا را عل  المتالة.  ه}َوُهَو الس 

)ومن جحد وه ا دن ار عة السلف النعيم  ة حماا ورير    ه ر تعالى بخلقه فقد يفر()فمن شب  
)شممبه ر بخلقممه فقممد   لمــاوا؟ لمــا يــ و  إليــه هــ ان ا دــران  ممما وصممف ر بممه نفسممه فقممد يفممر(

)ومممن جحممد ممما وصممف ر بممه  الــ ة لــيس كم لــه شــعء  ؛  نــه لــع حقيقــة أدــر    أتبــأل هللاكفممر(
)ولمي  ما  قع شعء   ار أتبـأل التـألم  ل؛  نه إوا ،حأل ،ميي دا و ف هللا  ه نفسه فقد يفر(

 .تحليًها( -صلى ر عليه ونلم-ما وصف ر به نفسه أو وصفه به عنوله 
 صفاع ....... طالب: أرسن ر إليكم، األشاعرب هل يدخلون في هذا؟ ي لتون 

 يألدلان لع ه ا هيما ينرانه دة الارا . ا،زاي   ادا ا 
 طالب: التفريق بين التم يل والتحليه بين الكلمتين ....... 

 المما لة تقلعع الماا قة  واللعبيه ولا  ا،ه دة الا،ا .
  بدل تحليه.طالب: التكييف ....... من غير تكييف 

والجيـف   : ا سـلااء دتلـاماأم سـلمة ودالـأ وريرهمـ :السـلف  اللجييف  يـان الجيييـة  ووـأل ،ـاء عـة
 والس ا  عنه  ألعة  لاللرري   اهر لع كالم أه  التلم.  دجها 
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تحمليًها، فالمحمبه  -صلى ر عليه ونلم-)ولي  ما وصف ر به نفسه أو وصفه به عنوله 
  نرـع اللعـبيه دـة ا  ـ   لجـة ه هللا  دلقه  أتنع نرع أ   المااة ريـر وارا إوا شب   يعلد صرًما(

هــ ا ل دلقــه أو أعــبه  ــرة دــة  ــراته  ــبتا  ــرا  دلقــه  -،ــ  وعــال-ه هللا المعـبه الــ ة أعــب   
 ي و  إل  اللم ي  لع حقيقله.

ا وارمًدا صممًدا: كالمم ـ    )فالمحبه يعلد صرًما( ْيَ  )والمعطل يعلد عمدًما، والمورمد يعلمد إلهمً }لمَ
ْميُي اْلَبْصيُر َكْمْ ْلْه َشْيءو َوُهَو ال نخ اآلأـة الجريمـة الـرا علـ  الرـريقية  للعـم   [(11]الحوعى:  س 
ْه ودة  اب أول  لللم ي     ه   نرع لللعبيه  }َلْيَ  َيْمْ ْلْه َشْيءو    واللعـبيه  المقا لـة  }َلْيَ  َيْمْ لمْ

أة شعء دمة له يـأل إوا وا : هللا أعبه ك ا ه ا تم ي   وإوا وا : يأل  كيألة أو كيأل لالن أو كيألة 
ا ااد  لع اللم ي . لجـة نرـع اللعـبيه  ـ  ال  الـ ة أقاـأل دنـه المبلألعـة نرـع الاـرا ؛  ه ا أأعا

  نه أقا  إوا أ بخ  له  رة لقأل شبهله  دلقه  أ بخ له يأل المدلا  له يأل لها د له شبيه  ه! 
 طالب: اشترا  في المعرى ....... 

 اشلراك لع.
 خ.طالب: أصل المعرى يا شي

 أ   المتن  دا ها  المتن  اللرايلع  اشلراك لع أ   المتن .
   اآلن لرظ ال ا  ه  ورا  ه ن ؟ ورا ن ؟ )والكالن في الصفاع يالكالن في الذاع( م وا : 

 .أثر  طالب:
 أ ر عمة؟ 

 .......    طالب:
 دا المقااا  ه؟ 

 .......    طالب:
 واته.لع  ليسأنخ دنلبه لما تقا ؟ وا  اإلله دة أ،له 

 رسب السياق .......  هوطالب:  
    ؛  ن اللرظ دا ورا  ه ن   الجالم لع ال ا  كالجالم لع الارا .

 .وال تتفكروا في  اع ر  ،»تفكروا في آالء رطالب: أرسن ر إلي  ....... رديث: 
 المراا   اته هنا؟  وداوها لع الحألي  نتم  
 طالب: نفسه نبحانه.
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 : ....... على رسب السياق .......  طالب
 أنا أريأل دتناها لع دتن  النرس.

طالب: معرى المرف  يم ن الحميخ يرفمي وعود ....... انممهل ولمذل  شميخ اانمالن لمما عد علمى 
 الذاع.ولم يرد في الرصوص  ير   ،الرازي ....... قال أصاًل: هو الرص الحرعي لها الرف 

 لحألي ؟ وا المترو .ه ا  نتموكر ال ا    
 .......    طالب:

 والحألي ؟ 
 ...... إن صح.تفكروا في صفاع رطالب:  

نتم  عل  ك  حا  المسنلة دح   ح   لجنها دح  إ با   ية أه  التلم  اسـلتمالها دحـ  اترـا  
  ية أه  التلم  كلهم أالقانها  له  لع إ الوهم دي عألم ورواها دحظار؟ 

 طالب: من باب ااخباع.
هـ ا  عـرم لار أوسي دة  اب الا ف واللسمية. تجلرع  المسنلة تاا   أ ة تترضنا وباب اإلدب

 الااساية  أت كر؟ 
 موجود مطلوع نرجي إليه. هطالب: ما أ ير، لكر

 ؟ داوا
 طالب: مر في الوانطية.

  الحيخ محمد بن علد الوهابطالب:  
 ؟ داوا

 طالب: .......  اع ر.
 للظرهية.  ن لع ؛دة أ،له  دا هع لع واته

  الذاع.بداًل من  -عز وجل-طالب: ألي  أولى يا شيخ من أطلق الرف  نف  ر 
 تقا : والجالم لع الارا  والجالم لع النرس؟ 


