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 ندوة

 *خاص علمي لقاء

 

 للمحاضر: الذاتية السرية 

  ــال ــي  معــ ــدال ريم /الــــد ت   الشــ ــن عبــــداه بــــن عبــ  بــ

  .اخلضري محد بن لرمحنعبدا

  هر.1374 سن  ،ةبييد :الوال ة وتاري  مكان

  :العمل

 أصول كلي    وعلوم ا سن ال قس    التدري  هيئ  عضو

 ىلإ بالييررا  اإلسرالمي   سرعو   برن  حممرد  اإلمرام  جبامعر   الردين 

 .هر27/8/1424   امبكي  اتقاعد  دتقاع أن

 بتعرين  امللكي األمي صدر هر19/2/1430 السب  يوم و 

   متفيًغررا العلمرراء كبررار هيئرر    اعضررو   اهلل حفظرره) الشرري 

                                      
 نروفم  األول مرن   املوافرق  هرر 1436 حمريم الثرامن مرن    السرب   مسراء  أقيم  *

عبررردالكيي  برررن عبرررداهلل برررن  الررردكتور الشررري  معرررالي قررردم ا، م2014

 اللجنرر  وعضررو العلمرراء كبررار هيئر   عضررو ،اخلضررري محررد بررن اليمحنعبرد 

، وأ ارها سعا ة األسرتا  الردكتور عبردالع ي  برن     والفتوى للبحوث م الدا 

 إبياهي  الُعمي .
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 العلمراء  كبار هيئ  من املتفيغ  والفتوى للبحوث الدا م  اللجن 

 املمتازة. بامليتب 

  النظامي :  راسته

 ن سر  من را  ختري   ثر   ،هرر 1381 سرن   االبتدا ي  املدرس   خل

 سرررن  بييرررده   العلمررري املع رررد  خرررل ثيهررراإ علرررى ،هرررر1386

 الشرييع   بكلير   التحرق  ثر   هرر 1393 سرن   فيه وختي  هر1387

 امعيررد  عررن يهرراإث علررى ،هررر1397 سررن   ررامن وخترري  بالييررا 

 وترراب  واصررل ثرر  وعلوم ررا السررن  قسرر    الرردين صررولأ بكليرر 

 ،هررر1402 سررن  املاجسررتري  رجرر  علررى فحصررل العليررا  الدراسرر

 االحتجرا   وحكر   الضرعيف  احلردي  " :بعنوان رسالته وكان 

 شرررر ا ة علررررى حصررررل هررررر1407 سررررن     لررررك بعررررد ثرررر  ".برررره

 مرن  األول النصرف  حتقيرق " :بعنروان  رسرالته  وكان  الدكتوراه

 بررررن حممررررد للحرررراف  احلرررردي  لفيرررر أ بشرررريح املغيرررر  فررررت 

   امسرراعد  اأسررتا   ثيهرراإ علررى عررن ."السررخاو  عبررداليمحن

 اسررتا  أ ب ررا وعمررل ،الرردين صررولأ بكليرر  وعلوم ررا السررنه قسرر 

 .هررر27/8/1424   امبكرري  اتقاعررد  تقاعررد أن ىلإ امسرراعد 

 .سن  مخسن ابن وهو

 الشري   بتعرين  امللكي مياأل صدر هر19/2/1403 يوم و 

 العلماء. كبار هيئ    عضو ا اهلل  )حفظه
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 للعل : طلبه

 امل رروع صرراح بررن حممررد الشرري  علررى قرريأ األوىل سررنينه  

 إىل املشرررري  ا آو األصررررول )ثالثرررر  العلرررروم مبررررا   )رحمهههه    

 املتررون مررن وغريهررا ،التوحيررد  وكتررا  املسررتقن  وزا  ،الصررالة

 .العل  أصول  

 محررردأ برررن صررراح الشررري   الفضررريل صررراح  والزم يأقررر ثررر 

 .وقته   القصي  حماك  ر ي  )رحم     اخلييصي

 بررررن اهللعبررررد الشرررري  علررررى فقرررريأ الييررررا  إىل انتقررررل ثرررر 

 والقواعرررد الفقررره أصرررول   )رحمههه     الغرررديان اليمحنعبرررد

 .الفق يه

 بررراز برررن اهللعبرررد برررن عبررردالع ي  الشررري  مساحررر  علرررىقررريأ و

 سررررنن و  كررررثري ابررررن تفسررررري و  )الفرررريا     )رحمهههه    

 املسرجد    عليره  وقيأ الزمه وقد .الكت  من وغريها الرتمي  

  .)رحم     بيته و 

 تفري   التم يدير   السن  و  الشييع  كلي  من ختيجه بعد ث 

 .مكنونات را  واسرتخيا   علي را  والتعليق وقياءت ا امل والت جلي 

 وكتررر  واحلررردي  التفسرررري  كتررر    اهلل حفظررره) قررريأ فقرررد

  .واأل   والتاري  الفقه كت    اأيض  قيأ وقد .العقا د

 )رحمه     األطريم  اليمحنعبد بن صاح الشي  على قيأ ث 

 .حجي بن للحاف  البخار  شيح أوا ل
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 فمرررن   بييرررده   العلمررري املع رررد   لشررريوخه بالنسرررب  وأمرررا

 حممررد شرري وال الضررال  علررى والشرري  السرركيي صرراح الشرري 

 حفظرره) املشرريق  حممررد بررن ف ررد والشرري   اهلل رمح رر ) الرريوق

  .وغريه   اهلل

 كليرر     يرردي    علررى  تتلمرري الرريين  لشرريوخه  بالنسررب   وأمررا

 عبردالع ي   والشري   احلمرن  ف رد  الشري   ن  مر  فنيكي الشييع 

 والشرررري  الفرررراح ي الع عبررررد والشرررري  اهلل  )رمح مررررا الررررداو 

 العلمررراء مرررن وغريهررر   اهلل احفظ مررر) حانالسرررد عبرررداليمحن

   .واملشا  

 مرن  العلر   طلر   على  اهلل حفظه) الشي  حيص يتجلى كما

 .واملخ وطرات  الكتر   بأصرنا   العامية العلمي  مكتبته خالل

  الباحثن. من لكثري ميجعا تعدو

  العلمي : مشاركاته

 علررى إشرريافه خررالل مررن كررثرية علميرره مشرراركات للشرري 

 قسرر    والرردكتوراه املاجسررتري رجرر   لنيررل املقدمرر  اليسررا ل

 مت الرري املتنوعرر  العلميرر  ه وراترر خررالل ومررن ،وعلوم ررا السررن 

 زا  مررن الصرريام كتررا  )شرريح  لررك ومررن .من ررا كررثري تسررجيل

 حرردي  وشرريح ،نفسرره الكتررا  مررن احلرر  وكتررا  ،املسررتقن 

 الورقرات  وشريح  ،ونظم را  الفكري  خنبر   وشريح  ،احلر     جابي

  احلمد. وهلل مسجل وأكثيها ،كثرية وشيوح ونظم ا 



 

 
 

 هـ 1436 الثامن العاممنتدى الُعمري الثقايف ــ حصاد  18

 أحنررراء مرررن كرررثري   علميررر   ورات   الشررري  شرررار  ولقرررد

 اململك .

 القرريآن إ اعرر    إ اعيرر  مشرراركات اأيض رر للشرري  أن كمررا

 وهي: الكيي 

 عررن في ررا حترردث الرردعوة موكرر    لقرراء الرر ام  هرريه أول -

 حممررد سررتا األ اللقرراء هرريا جرريىأ ،والعمليرر  العلميرر  حياترره

  هر.1420 سن   ي أ ،املشوح

 رمضرران   نشرري الصرريام فقرره   حلقرر  نثالثرر لرره أن كمررا -

 هر.1421 سن 

 شريح    نفسر ا  اإل اعر     اأسبوعي  ا رس  أيضا له أن كما -

  لل بيد . البخار  صحي  خمتصي

 أ ير   رمضران    النبرو   اهلرد     حلقر   نثالثر  لره  أن كما -

 هر.1423 سن 

 رمضران    أ ي  النبوي  لالشما    حلق  نثالث له أن كما -

  هر.1424 سن 

   البخررار  مرراماإل فقرره   حلقرر  عشررية ثررالث لرره أن كمررا -

  هر.1424 سن  احل  موس    أ ي  احل 

 طالرر  مكتبرر  حررول نفسر ا  اال اعرر    لقرراءات لرره أن كمرا  -

 العل .
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 ويبر   القريآن   اع إ   املستمعن سئل أ عن جيي  أنه كما -

  ا.صي ع اليابع    مجع  يوم كل

  روسه:

 أيرررام أكثررري   فررررتات علرررى متفيقررر  علميررره  رو  للشررري 

 مرن  كثري سابق   رو     اهلل حفظه) عليه قيأ وقد .األسبوع

 قرريأ مررا ومن ررا ،كرراماًل أمت مررا من ررا العلميرر  والشرريوح املتررون

  بإجياز: نيكيها بعض ا

 املنظومر   شريح    العن ير   القال رد  ،حلَّىللَم الورقات )شيح -

 العقيدة على السني  التعليقات ،الكالم خالص  ،يقوني الب

 خمتصررري ،خ  ررر  البررن  التوحيرررد ،سررعد   البرررن الواسرر ي  

 فررت  ،الرتمرري  علررل شرريح ،سررعد  البررن رجرر  ابررن قواعررد

 الباعرر  ،الفقرره أصررول   البلبررل ،احلرردي  ألفيرر  ،البررار 

 ،أمحررد اإلمررام مسررند ،املوطررأ ،السرركي قصرر  ،احلثيرر 

 تيسررري ،التوحيررد كتررا  ،اجمليررد فررت  ،تيميرر  ابررن املنتقررى

 أخصرري ،اآلجيومير   ،املوحردين  عيررون قرية  ،احلميرد  الع ير  

 ،للقريط   مسرل   صرحي   خمتصي شيح املف   ،املختصيات

 ثالثر   ،قدامر   البرن  الكرا   ،املغير   فرت   ،لليه  املوقظ 

 تفسرررررري  السرررررني ، الررررردرر النوويررررر ، األربعرررررن ،األصرررررول

 كثري . ابن تفسري ،اجلاللن
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  مؤلفاته:

  .)م بوع  به االحتجا  وحك  الضعيف احلدي  -

 .)م بوع  للسخاو  املغي  فت  من األول النصف حتقيق  -

  .)م بوع  النخب  شيح اليغب  حتقيق -

  .)خم و   السكي قص  شيح -

  .)خم و   الورقات شيح -

 الصرررررحي  اجلرررررام  ألحا يررررر  الصررررريي  التجييرررررد شررررريح  -

 .)خم و  

 مررن والشرريوح الكترر  أم ررات ىعلرر وتنبي ررات تعليقررات ولرره -

  وغريها. والعقيدة واحلدي  التفسري كت 
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 الندوة: ملدير الذاتية السرية 

 الُعمري إبراهيم بن العزيزعبد الد ت  / األستاذ. 

 هر.1376 بييدة وتارخيه: امليال  مكان

 هر.1408 تارخيه:  كتوراه. العلمي: املؤهل

 سرررعو  برررن حممرررد اإلمرررام جامعررر  :مصررردره

 ،االجتماعيررررر  العلررررروم كليرررر   ر      اإلسررررالمي  

 الييا .

 أستا . العلمي : اليتب 

  .إسالمي  وحضارة تاري  العام: التخصص

  . الياشدين اخللفاء وعصي النبوي  السرية الدقيق: التخصص

 األملاني . باللغ  بسيٌ  وإملاٌم اإلجنلي ي  :اللغات

  احلالي: العمل

 )سابًقا .  الييا  مبدين البلد  اجملل  ر ي  نا   -

 بالييا . الثقا " الُعمي  "منتدى صاح  -

 سرررعو  بررن  حممررد  اإلمررام  جبامعرر   العليررا  الدراسررات  أسررتا   -

  .)سابًقا بالييا  اإلسالمي 

  .)سابًقا بواشن ن والعيبي  سالمي اإل العلوم مع د وكيل -
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 واألعمال: اجلمعيات

   العي . املؤرخن احتا  عضو -

   ليجين.اخل املؤرخن احتا  عضو -

   السعو ي . التارخيي  اجلمعي  عضو -

 األمييكي . األوس  الشيق  راسات مجعي  عضو -

 العاملي . وافري شيك  إ ارة جمل  ر ي  -

 األيتام. ليعاي  اخلريي  اجلمعي  إ ارة جمل  عضو -

 التدخن. مكافح  مجعي  عضو -

 أمييكرررا   والنررردوات املرررؤمتيات مرررن العديرررد   شرررار  -

 العيبي. والعامل ونيوزيلندا واسرتاليا وأوربا

 داوكنرررر أمييكررررا   العلميرررر  الرررردورات مررررن العديررررد أ ار -

 وآسيا. ونيوزيلندا اسرتالياو

 وثالثرن  وواحد منشور  ا حبث ا وثالثن مخس  على دي ي ما له -

 رر من ا: ،م بوع ا كتاب ا

 .رالعصو ع  اإلسالمي  الفتوح -

 ن.الياشدي اخللفاء عصي   البلدان على الوالي  -

 . اليسول عصي   احلجاز   والصناعات احلي  -
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 شيب . أبي البن املغاز  كتا  -

 التارخيي . وآثاره شيب  أبي بن بكي أبو -

 السررررية   وتقنيررر  واجتماعيررر  واقتصرررا ي  إ اريررر  أبعرررا  -

 النبوي .

 السالم[. ]علي   األنبياء حياة   األمن -

 يا .الي رر  اتي  جتيب  رر البلدي  اجملال  انتخابات -

 اإلسالمي . الفتوح   حضاريات -

 الياشدين. عصي من وعسكيي  مدني  اسرتاتيجيات -

 النبوي . السرية   واإل ارة التخ ي  مبا   -

 وطني . لوحات -

 واملكاييل. العاملي  القوى -

 واإلعالم. والتاري  العدل   ثقافي  فضاءات -

 أج اء . 5) و ول   ين النبين وخامت اهلل رسول -

 الداخل. من البلد  الييا  جمل  -

 أج اء . 7) الثقا  الُعمي  منتدى حصا  -

 . املص فى سرية من االص فاء -

 .النبوي  السرية   وتنميته املدني اجملتم  بناء -
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 الــــد ت  / األســــتاذ :النــــدوة  ومــــدير )املضــــي   لمــــة 

  :الُعمري إبراهيم بن العزيزعبد

 ؛اليحي  اليمحن اهلل بس 

 سريد و سريدنا  علرى  والسرالم  لصرالة وا العراملن  ر  هلل احلمد

 وحبيبنرا  نبينرا  املرنري  السيا و املختار املص فى واآلخيين األولن

 بسررنته اسررن ومررن وصررحبه آلرره وعلررى عليرره اهلل صررلى حممررد

 .الدين يوم إىل ب ديه واهتدى

 حري  يرا  زميتره    واحشينا بعده تفتنا وال حوضه أور نا الل  

 وتعراىل  سربحانه  اهلل نسرأل  كر  مبار ليلر   اهلل   أحبي .قيوم يا

 الررررردكتور الشررررري  فضررررريل  سررررري يحه ومبرررررا ب رررررا ينفعنرررررا أن

 برأبي  فميحب ا .اخلضري عبداليمحن بن عبداهلل بن عبدالكيي 

 عن غي عبدالكيي  الدكتور ومعالي وبياه  اهلل اه)حيَّ حممد

 بالسررية  يتعلرق  ممرا  عليه ثيتع ما بع  سأور  لكي التعييف

 سرن   بييردة  مدينر     االبتدا ي من ختي  معاليه ملعاليه، الياتي 

 مدينرر    العلمري  املع ررد   ختري   فضرريلته أن كمرا  ،هرر 1387

 وختري   بالييرا   الشرييع   بكلير   والتحرق  هرر 1393 سن  بييدة

 عرن  ،هرر 1402 سرن   املاجسرتري  على وحصل هر1397 سن  في ا

 وحكرررر  الضرررعيف  احلررردي  " بعنررروان:  كانررر   الررري  رسرررالته 

 شرر ا ة علررى حصررل هررر1407 سررن    وكرريلك ."برره االحتجررا 
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 فررت  مررن األول النصررف حتقيررق" بعنرروان: وكانرر  ،الرردكتوراه

 عبررداليمحن برن  حممررد للحراف   "احلرردي  ألفير   لشرريح املغير  

 .السخاو 

 .أستا  ا وعلوم ا السن  قس    ينالد أصول كلي    وعمل

 عضرو ا  هرر 1430 عرام  اهلل  )حفظره  ُعري ن  حتى  لك بعد تنقل

 بتعررين كرريي  ملكررٌي أمررٌي صرردر ثرر  ،العلمرراء كبررار هيئرر   

 للبحرروث الدا مر   اللجنر     متفيًغرا  عضرو ا  اهلل  )حفظره  الشري  

   .العلماء كبار هيئ  من املتفيع  ىوالفتو

 اشريوخ   رر شيوخه رأي  حينما يكيتتو رر اهلل  )حفظه  ر 

 امل روع  صاح بن حممد الشي  فضيل  من   ي  عل  ر  اأعالم 

 الشي  فضيل  على و ر  ،بييدة مدين    املش ور الورع عاملال

 ررر  حينره    رر القصي  حماك  ر ي  اخلييصي أمحد بن صاح

   الف احرل  العلمراء  مرن  عد  على  ر  كما ،بييدة مدين   

 يت كرري احلصرري ال الرريكي سرربيل علررى ومررن   ،بييرردة مدينرر 

)رحمه   الرياج   حسرن  برن  مبرار   اخرري   اهلل جر اه  الياتير   سريته

 وحممررد املشرريق  العبرردالع ي  حممررد بررن إبررياهي  والشرري    

 علررري والشررري  السررركيي صررراح والشررري  )رحمههه      اكررري

 برن  حممرد  بن ف د والشي  اليوق علي بن حممد والشي  الضال 
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 العلمررري املع رررد أسررراتية مرررن الغالررر    هرررؤالء املشررريق  محرررو 

   .ب يدة

 برراز بررن عبرردالع ي  الشرري  حرر مسا علررى تتلمرري الييررا  و 

 والشري   السدحان عبداليمحن والشي  الغديان عبداهلل والشي 

 صرراح والشرري  الفرراح عبرردالع ي  والشرري  الررداو  عبرردالع ي 

 .األطيم

 قرد  ررر  اآلن حترى  ررر  كتاب را  عشري  الست  على زا ت مؤلفات وله

   اهلل  )حفظرره متعررد ة برريام  ولرره ،كاملرر  إييا هررا يصررع 

 متعررد ة وحلقررات الكرريي  القرريآن إ اعرر  وخصوص ررا ،اإل اعرر 

 .األسبوع طوال مستمية و رو 

 مجيع ررا وإيرراك  وإيانررا جيعلرره أن وتعرراىل سرربحانه اهلل أسررأل

 حير   مبراركن  مجيع را  وإيانرا  جيعلره  وأن ،بعلمره  اهلل نفر   ممن

 .كنا ما

 سرررربحانه اهلل ألوأسرررر ،وبكرررر  بفضرررريلته الرتحيرررر  أكررررير

 علينررا يقيأهررا اهلل كتررا  مررن برر   فت ونسررت ،ينفعنررا أن وتعرراىل

 فليتفضل. األركاني أيو  الشي 
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 )بعد التالوة :

 ڳ گ گ چ قررريأ: وممرررا أيرررو  الشررري  اخرررري  اهلل ىجررر 

 ،[47:إبرررررررررياهي ] چ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱڳ ڳ ڳ

 مرن  ألحد تيلنا وال ب اعتك اأع نالل   و  حممد أم اهلل  أع 

   .خلقك

 علررى بنرراء  فقرر  صرروتي ا ُينقررل اللقرراء هرريا أن أ كرري أن أريررد

 صروت ا  مباشرية  اهلرواء  علرى  ُينقرل  أن العرا ة  وجريت  ،الشري   طل 

 يكررون أن لرره والرريأ  رأى اهلل  )حفظرره الشرري  لكررن ،وصررورة

 اهلرواء  علرى  حالي را  مواقر   أربعر   أو ثرالث  علرى  فق  اصوتي  النقل

 بفضررريل  اخلاصرر    Youtube )اليوتيرررو  قنرراة  من رررا ،مباشررية 

 ،اإلسرالمي  البر   ومن ا ،اآلن يتابعوننا فنينال واإلخوان الشي 

 أن ررا كمررا ،www.omaryforum.com املنترردى موقرر  ومن ررا

 يييرد  ملرن  املواق  هيه على رر اهلل شاء إن رر كامل ش ي ملدة تبقى

 .هلا يستم  أن

  500) ار يقرر مررا صروتي ا  اللقرراء هرريا ُيتراَب   أن العررا ة وجريت 

 نتلقررررى لككرررري ،مسرررراكن ن   النسرررراء وخصوص ررررا شررررخص

 املنترررردى موقررر   علررررى وجرررو  امل اإل يرررل  علررررى مباشرررية  األسرررئل  

www.omaryforum.com، ور نرا  إن م بوع  سئل األ وتصلنا 

 لقراء   يكون أن رأى اهلل  )حفظه الشي  احلقيق  . لك من شيء
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 سرأتي   وأنرا  .لإلخروة  أيض را  األسرئل   فيره  وُتررت   ،مفتوح ا علمي ا

 سرربحانه اهلل نسررأل .املسرراء هرريا   لديرره مبررا ليتفضررل الشرري 

 وإياه. ينفعنا أن وتعاىل
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 :احملاضرة 

 ( عبرررداهلل بررن  عبرردالكيي   الررردكتور/ الشرري    احملاضرري 

  اخلضري.

 ر  هلل احلمررررد ،وبيكاترررره اهلل ورمحرررر  علرررريك  السررررالم

 نبينرررا ورسررروله عبرررده علرررى وبرررار  وسرررل  اهلل وصرررلى العررراملن،

   أمجعن. وأصحابه آله وعلى حممد

 يكرون  أن اضريات واحمل للردرو   بالنسب  عند  ةالعا  جيت

 إ ا أنرره فرراملعلوم املسررجد املكرران كرران وإ ا .املسرراجد مكاٌن ررا

 العلررر  طرررال  مرررن يكرررون احلضرررور فرررإن ،اعلمي ررر  ر  كررران

 هرريه   أطيقرره الرري  املوضرروع   كررثري ا وترري  ت وطالباترره،

 مررن الكي رر  األسررية هرريه مررن احلضررور بررأن مرري ظن ررا الليلرر ،

 املوضروع    فررت  ت  من  ، واملثقفن العل  وطال  لسنا كبار

 مررن أترربن ومل عنررد  واضررح  ليسرر  املعررامل ألن أطيقرره، الرري 

 هريه  أرى وأنرا  لكرن  .األمري  بيعر  ط عرن  ريران  أبري  أو عاصر   أبي

 األخيرار  مرن  وفي ا العل  طال  من وفي ا النرية املبارك  الوجوه

   العلمي  احملاضن و  املساجد   ألقيه كن  ما يناسب   ما

 العلر   طرال     الشرديد  الرتغري  عرن  السرؤال  فكثري  اجلامعات،

 مررن الرر مالء بررن تكررون الرري الواسررع  واهلرروة والشررق  والنفررية

   جرراء  مررا  قررياءة  عررن  عررده ُب  لررك    والسررب   .العلرر   ال طرر
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 هريا  فتجرد  األلفر ،  ويوجرد  الكلمر   جيم  مما والسن  الكتا 

 والتحررا   التعرراون  جتررد  وال .ا   يتررنقص  وهرريا  هرريا    ي عررن 

 .العلر   طرال   عرن  فضرالً  عموم را  لمناملسر  برن  امل لو  والتوا  

 املرتعلمن،  مرن  كرثري  عنرد  الرتعل   طييقر     كربري  خلل وهنا 

 مرن  العلر   طرال     يوجد عليه؛ توافقوني كلك  مثااًل أ كي

 من را  اعترير  أمري  برأ   أمه أميته وإ ا ،التعلي  َحْلقات على يرت  

 حكمره   مرا  الردر   طير    ر !! عنردى  أنا مشغول، أنا قال:و

 أعظررر  مررن  بالوالرردة  الرر   حكمررره  مررا  الوالرردة  أمرري  واسررتجاب  

 الرري  الرردر  وهرريا رررر وعررال جررل رررر اهلل حقرروق بعررد الواجبررات

 أقرل،  لكنره  به تنتف  نف  وفيه ا،خري  فيه أن شك ال إليه تيه 

 العلمي . املن جي  و  التصور   خلل هيا

 ثرالث  بغدا  من ح  رجاًل أن وغريه البغدا   اخل ي   كي

 أن بعرررد قدميرره،  علررى  وييجرر    مكرر  إىل يرريه   ماشرري ا  مرريات 

 البررا  فررت  الثالثرر  املررية فررى بغرردا  فررى أهلرره بيرر  أو بيترره وصررل

 فقالر :  األم انتب   ،جبوارها فاض ج  نا م  األم وجد بيفق،

 علرى  األميرال  آال  تثاقرل  فتثاقلر ؛  يقرول:  ،مراء   اسرقي  فالن يا

 مرراء  سررقيا ثانيرر  فررالن يررا فقالرر : ،تعبرران أنرره فأكيررد قدميرر 

 رشررده إىل فعررا  ،مرراء  سررقيا يررافالن الثالثرر : فقالرر  ،وتثاقررل

  راعرن  بعد على واملاء األميال آال  قدمي على نفل أح  فقال:

 و  ،خلرراًل نرريي   إن واهلل األم، ت لبرره ي لبرره  ومررن ثالثرر ! أو
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 املراء  هلرا  وأحضري  قرام  توفيرق.  عردم  يكرون  قد ،اضعًف إخالصي

 هيا  صنيعِه ماُحك  يسأل،  ه  أصب  وملا ،فشيب 

 ظررررواهي إىل ينظرررري مررررن مررررن   والفق رررراء العلمرررراء تعيفررررون

 مكتمررررل العمررررل كرررران إ ا الفترررروى تصرررردر وعليرررره ،األعمررررال

 وأسررق  الواجرر  وأسررق  صرر  والواجبررات واألركرران الشرريو 

 مرن   لرك  مراوراء  إىل ينظري  مرن    ومرن  باإلعرا ة.  يؤمي وال ال ل 

 مرن  ِبعامل َقُوفِّ وقد ،األعمال هيه تصح  الي والنيات املقاصد

 ماسرق   اآلن إىل أنر   ،اإلسالم حج  ح  له: قال الثاني، النوع

 وحتر   تيه  النا  أمام أنك بدليل باطل ، فنيتك الواج  عنك

 ف مسرا  علرى  واألم ،بيلك يتحدثون والنا  اماشي  وتيج  اماشي 

 هرريا .وتتلكررأ الواجبررات أوجرر  مررن وأميهررا املرراء ت لرر  يسرررية

   خلل. على  ليل

 أن أمُّره  ترأميه  مرن  املرتعلمن    رر األسف وم  رر ويوجد وعندنا

 مريتب   أنرا  واهلل فيعترير!  مرثالً  ألخت ا قيي  مشوار إىل صل ايو

 اقتضررى ولررو مرررت   غررري بررا ر زمال رره أحررد طلبرره وإ ا ،برردر 

 ُوجررررد وإ ا .أنفسررررنا نياجرررر  أن علينررررا ،معرررره يسررررافي أن األمرررري

 لتصرررحي  األول والشررري  األول الررريكن هرررو الررري  اإلخرررالص

 والفريق  ،اشريطً  يسرميه  وبعضر    اركن  يسميه بعض   األعمال

   .املاهي  خار  والشي  املاهي   اخل اليكن أن واض 
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 ،آخرريه إىل أولرره مررن للعمررل مصرراح  اإلخررالص أن شررك وال

 ل.األو لشي ا هو هيا حال كل على

 الصرالة  عليره  ررر  للنبرى  املتابع  العمل لتصحي  الثاني والشي 

 اأَلْعَمرالُ  ِإنَ َمرا » ررر:  والسرالم  الصرالة  عليره  ررر  قرال  فقرد  رر والسالم

 َفُ روَ  َأْمُيَنرا  َعَلْيرهِ  َلرْي َ  َعَمرالً  َعِمرلَ  َمرنْ » أيض را:  وقرال  «بالنِ يَ اِت

 أن بررد ال وج رره برره ىويبتغرر اهلل إىل برره يتقرري  عمررل وكررل .«َر ٌ 

 ررر  هقولر  فرى  عيرا   برن  الفضيل قال كما صواب ا خالص ا يكون

 قرررال: [؛7]هرررو : چ ڄڄ ڄ ڦ ڦ چ ررررر: وعرررال جرررل

 إ ا قرال:  وأصروبه   أخلصره  ما علي أبا يا قيل: وأصوبه، أخلصه

 عليره  ررر  نبيره  سرن   على صواب ا يكن ومل هلل خالص ا العمل كان

 يكررن ومل السررن  علررى كرران وإ ا يقبررل، مل رررر والسررالم الصررالة

   .ُيقبل مل رر وعال جل رر هلل خالصا

 يقرول  كمرا  والنير   ،نياتنرا  ونتحسر   قلوبنرا  نياق  أن فعلينا

 والتفتري   النير   هريه  وحتسر   متابع  من بد ال شيو  العل  أهل

 لغررررريه  أو ررررر  وعررررال جرررل  رررررر هلل هرررو  هررررل القلررر     يرررردور عمرررا 

 العلر   طلر   سريما  الو العبا ات، مجي  فى جد ا م   فاإلخالص

 فمررن .في ررا التشررييك جيرروز ال التررى احملضرر  العبررا ات مررن فإنرره

 والثالثرر  .برره ُمِكررَي العلرر  أهررل يقررول كمررا اهلل لغررري العلرر  طلر  

 وقرريأ العلرر  تعلرر  مررن مررن   النررار ب رر  ُتسررعي مررن أول هرر  الرريين
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 فيقررول صررنع   مررا ا لرره: وُيقررال القيامرر  يرروم برره فُيجرراء القرريآن

 قرريأت إمنررا فيقررال: ،العلرر  وعّلمرر  العلرر  وتعلمرر  القرريآن قرريأت

 فُيرؤمي  ،قيرل  وقد عامل لُيقال العل  وتعلم  قار ء لُيقال القيآن

 هرر  الرريين الثالثرر  أحرد  وهررو النررار، إىل وج ره  علررى فُيسررح  بره 

 ُيمضري  .والعافير   السرالم   اهلل نسرأل  ،النرار  ب ر   ُتسرعي  من أول

 واحلفررر  لتعررر وا والسررر ي الرررتعل  فرررى السرررنن عشررريات عمررريه

 مرن  أول من يكون الن اي  و  ،التعلي  ث  الدرو  على والرت  

 رجرل  معلوم هو كما والثاني .العافي  اهلل نسأل .النار ب   ُتسعي

 صرنع    مرا ا  فيقرال:  به فُيجاء اخلري وجوه   وأنفقه املال مج 

 لررره: يقرررال ثررر  ،سررربيلك فرررى وأنفقت رررا األمررروال كسرررب  قرررال:

 الررري  اجملاهرررد والثالررر  .جررروا  لُيقرررال أنفقررر  إمنرررا كررريب ،

 فرررداء  م جتررره ويقررردم زعمررره، حرررد علرررى اهلل سررربيل   جياهرررد

 فقرال:  صرنع    مرا ا  لره:  وُيقرال  القيامر   يروم  بره  ُيجراء  ثر   لدينه،

 إمنررا كرريب ، لرره: فيقررال ،ُقتلرر  حتررى سرربيلك و  فيررك قاتلرر 

 مرن  الكلم  هيه نصيبه هيا يعي .قيل وقد شجاع ليقال قاتل 

   لره  وُيفسر   ،عرامل  له يقال أن كلم  ينتظي يضيه وال هالينفع

 برره ُتسررعي مررن أول النتيجرر   لررك بعررد ثرر  في ررا وُيقرردم ،اجملررال 

   الن ايرر  و  وُيقتررل م جترره يقرردم أو العافيرر  اهلل نسررأل .النررار

 و  فينرررا النظررري إعرررا ة مرررن برررد ال .العافيررر  اهلل نسرررأل ،النرررار
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 األهميرر  غايرر    بررل  رر م فرراإلخالص مقاصرردنا، و  أعمالنررا

 ء.سوا حد على وللمتعل  للمعل  بالنسب 

 العلرررر  طررررال  سرررريما ال يسررررألون العلرررر  طررررال  مررررن كررررثري

   الشرديدة  النصروص  يسرم   .واجلامعرات  املعاهد   نالنظامي

 الشرر ا ة أجررل مررن جئرر  واهلل أنررا يقررول: ثرر  ،اهلل لغررري تعلرر  مررن

 احلرل  هرل  .عجر ت و اإلخرالص  وحاول  املستقبل وبناء والوظيف 

 الرتعل   فرى  يسرتمي  ،نعر   وجياهرد   فيه يستمي أو التعل  يرت  أن

 النيرر  صرردق منرره اهلل علرر  وإ ا ،اإلخررالص علررى نفسرره وجياهررد

 علرررى الشررري ان تلبررري  مرررن وهررريا ،حبرررل لررري  والررررت  .أعانررره

 أو خيشررى الصررالة   حتررى العبررا ات، مررن كررثري   املسررلمن

 أيرن  هرو  إال  ََّهر  عنرده   مرا  النا  أن يتخيل أو خاطيه فى جيول

 فرى  ي يرد  فتجرده   صرام  وكيرف  صرلى  وكيرف  قردم  وأيرن   ه 

 كرران إ ا يقررول: ثرر  ،يررياه مررن أجررل مررن في ررا ويتخشرر  صررالته

 كريا   أفعرل  ملرا ا  أو أصروم  ملرا ا  أو أصلي فلما ا النار إىل م لي

   . كيناه الي  العل  ك ال 

 أن لاحلر  وامنرا  ،احلرل  هو هيا ولي  ،إبلي  تلبي  من هيا

 أهرل  بعر   عرن  وُأثري  ُتعران،   لك بعد ث  وحتيص نفسك جتاهد

 ،هلل يكرون  أن إال فرأبى  اهلل لغرري  العلر   طلبنرا  قرالوا:  أن   العل 

 مرن  عليره  حنرن  مبرا  نسرتسل الكالم هيا مبثل نغرت ال  لك وم 
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 يفعلره  كمرا  نبرا ر  ،ال ،اإلخرالص    ضرعف  أو النير   فى ضعف

 مرن  يقول: بالتوب  يبا ر أن ليهع ،عليه التوب  وجو  من العاصي

 وما لكن .حسنات سيئاته اهلل بدل تا  ومن عليه اهلل تا  تا 

 اآلن ومررن .تبررا ر أن عليررك بررل ،تتررو  أن إىل تعرري  أن يؤمنررك

 اإلخرررالص علرررى نفسررره مبجاهررردة يبرررا ر أن العلررر  طالررر  علرررى

 العلر   طالر   علرى  أيض را  ررر  والسرالم  الصرالة  عليه رر الن  ومتابع 

 ال جماهررد: قررال ولرريلك ،العلرر  عنرره يأخرري نمَّررع يسررتنكف الَّأ

 حترى  العلر   طالر   ينبرل  وال ،مسرتك   وال مسرتحيي  العل  يتعل 

 إن ،يسرتك   وال طبقته فى ومن  ونه ومن فوقه هو ممن يأخي

 :رررر  وعررال  جررال  رررر  اهلل قررال كمررا  ،العلرر   عررن  ُصرري   اسررتك 

 ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃچ

 ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ

 ڳ ڳ      ڳ گ گ گگ ک ک ک ک ڑ

  [.146:]األعيا  چ ڱ ڱ ڳ

 بن اليمحنعبد حضيموت ملفي البا  هيا   رسال  و 

 بع  من اُت   اإلسالم شي  أن في ا  كي السقا  اهللدعبي

 فقال: الِك  من وشيء الرتّف  من شيء عنده أنه له تيج  من

 طي  على والقيآن  لك من شيء عنده يوجد أن اهلل معا 

 ڃ ڃ ڃ ڃچ :يقول رر وعال جل رر واهلل هلسان

 ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ



 

 
 

 هـ 1436 الثامن العاممنتدى الُعمري الثقايف ــ حصاد  36

 ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ

 چڱ ڱ ڳ ڳ ڳ      ڳ گ گ گگ ک

 وال يستك  وال العل  طل  فى يستحيي فال ،[146]األعيا :

 كما ،للعمل حمب  العج  ألن .عل  من كسبه مبا ُيعج 

 فى )امليمي  منظومته:   )رحم     احلكمي احلاف  يقول

 حبفظ ا عل  طال  كل ويوصى العلمي   واآل ا  الوصايا

  يقول:

 جمرت  العج  إن فاحيره ج والُع

  العِيم سيله فى صاحبه أعمال                              

 طلرر    يسررتمي بررل ،حررد عنررد يقررف ال أن العلرر  طالرر  علررى

 نرال  ولرو  نرال  مرا  الشر ا ات  مرن  نال ولو ماحص ل حص ل ولو العل 

   ويستميأيض رررا التحصرريل    فليسررتمي  ،نررال  مررا  املياترر   مررن 

 َقْبرلَ  َتَفقَ ُ روا » يقرول:   اخل را   برن  عميو .واإلفا ة االستفا ة

 ُيالحر   ألنره  ؛«ُتَسروَ ُ وا  َأْن وبعد» البخار : قال ،«ُتَسوَ ُ وا َأْن

 الشريعي   الكليرات  فرى  ختيجروا  النب راء  النجباء ال ال  من أن

 متابعررر  وتيكررروا إ اريررر  وظرررا ف   عملررروا ثررر  ،األوا رررل مرررن

 يقرررول ولررريلك ،عررروامَّ رجعررروا قليلررر  سرررنوات وبعرررد ،التحصررريل

 إ ا العررامل أو العلرر  طالرر  علررىو .«ُتَسرروَ ُ وا َأْن وبعررد» البخررار 
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 إال العلررر  يثبررر  ال ألنررره ،والتصرررنيف برررالتعلي  يشرررتغل أن تأهرررل

 .املعلومات حيير التعلي  ألن والتصنيف، التعلي 

 أنرر  ثرر  عن ررا ويسررألونك أشررياء ونليستشررك طررال  أمامررك

 للمسررأل  قياءتررك   يكررون وقررد .اجلرروا  حتييرري علررى حترريص

 املسرا ل  عري   خرالل  مرن  التعلري     يفص رل  ،اإلمجال من شيء

 فبررالتعلي   .املسررا ل فتتحررير ،النرراب ن  ال ررال  بعرر  حبضررور

 مررن هررو نسرراناإل تأهررل إ ا وأيض ررا .وي كررو وينمررو العلرر  يثبرر 

   مياجعرررات إىل حيترررا  ألنررره وي يرررده العلررر  يثبررر  مرررا أعظررر 

 اللغرر    مصرردر ف رريا ،املصرردر هرريا إىل رجرر  فررإ ا ،املصررا ر

 مصردر  وهريا  احلدي    مصدر وهيا التفسري   مصدر وهيا

 يعرن  ممرا  ،اإلطرالع  وسع  املعلومات زا ت وهكيا ،التاري   

   .التأليف وجو ة والتصنيف التأليف س ول  على

 اطررالع ولرره يقن رراتُم املعلرر  كرران إ ا للتعلرري  بالنسررب  وكرريلك

 فررن علررى اقتصرري لررو ممررا أكثرري ال لبرر  أفررا  الفنررون   واسرر 

 الفرريق جتررد السررابقن مؤلفررات خررالل مررن ُمجرريَّ  وهرريا .واحررد

 .كثرية علوم   تفنن من وبن واحد ا ل م من بن اشاسع 

 ال اآلخرري، إىل حيتررا   علرر كررل مرتاب رر  اجلملرر    والعلرروم

 أن اآلخررية والرردار اهلل يقصررد الرري  سرريما ال العلرر  ب الرر  يليررق

 بعرر  مؤلفررات فررى فظ رري ُيتقنرره، وال ُيحسررنه ال لشرريء يتصرردى
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 التنررراق  مرررن يضرررحك مرررا التأهرررل قبرررل للترررأليف تصررردى مرررن

 اجلمر     والضعف الرتكي  فى والضعف العبارة   والضعف

   . لك أشبه وما

 إ ا إال لتررأليفل تصرردىو إيرراه يتأهررل مل  اإ حررال كررل علررى

 علرى  يعيضره  حترى  ينشريه  أن لره  ولري   ،التميُّن به يقصد كان

 يكرون  وال وأقرُيوه  علري    عيضره  فرإ ا  ،شريوخه  مرن  ُيحسن من

 أو كتررر  عشرررية فرررالن صرررن ف أو فرررالن أّلرررف ُيقرررال أن اهلرررد 

 ،مية حقيق  ف يا اهلد  هو هيا كان إن ال، ،كتاب ا عشيين

 ليقررال القصررد سرروء مررن تقرردم فيمررا ترردخل ،العافيرر  اهلل نسررأل

 .مؤلف

 ونردي   نياجع را  أن برد  ال واملرتعل   املعلر   آ ا  حرال  كرل  على

 الشررأن وهرريا األمرري هلرريا صررنف  مؤلفررات وهنررا  .في ررا النظرري

 للخ يرررر  السررررام  آ ا و" "الررررياو  ألخررررالق اجلررررام " من ررررا:

 رواياتره    ينبغرى  مرا  وفضله العل  بيان جام " ومن ا "البغدا  

 وابرررن "واملسرررتملي اململررري آ ا " لرره  السرررمعاني وأيض رررا ."ومحلرره 

 ."واملررتعل  العررامل بر  ا   واملررتكل  السرام   ترريكية" لره  مجاعر  

 الترررى املنظومررر  أنفع ررراو أقصررريها ومرررن كرررثرية كتررر  وهنرررا 

 "العلميَ رر  واآل ا  الوصررايا   امِليميَ رر  القصرريدة" إلي ررا: أشرريت

 ،بيررر  مرررا ي حررردو    كمررري،احل أمحرررد برررن حررراف  للشررري 
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 ب لر   الوصري   وفي را  ،العلر   طالر   حيتاجه ملا طي  مج  وفي ا

 . نبيررره بسرررن  والوصررري  اهلل بكترررا  الوصررري  وفي رررا ،العلررر 

 وشرررررررريح ا القو عبررررررررد البررررررررن "اآل ا  منظومرررررررر " وهنررررررررا 

 ال كرالم  للنروو   "اجملمروع  مقدمر  "   أيض ا وهنا ،للسفاريي

 يياجعره  أن عليره  برل  ،يتناسراه  أن بره  يليرق  وال العل  ب ال  جيدر

 حينمرا  ج يرل  حردي     إلي را،  احلاجره  برأم   هرو  أشرياء  ففيه

 آخريه  فرى  وفيره  واإلحسران،  واإل ان اإلسالم عن  الن  سأل

 طييرررق عررن  فررالتعلي   « يررنك   يعلمكرر   أترراك   ج يررل  فإنرره »

 ،أنفر   املرتعلمن  من لكثري بالنسب  يكون قد واجلوا  السؤال

 ثر   فأجير   اإل ران  عرن  سأل ث  ،فأجي  اإلسالم عن سأل ف و

 واجلرروا  والسررؤال احلرروار ب ييقرر  فأجيرر  اإلحسرران عررن سررأل

 امعلوم رر  يكررون  قررد  الرري   امليسررل  كررالم  علررى  نقتصرري  ولعلنررا

 ثرر  ،هرريا علررى نقتصرري العلرر  طررال  مررن كررثري عنررد اومكررير 

 ج يل. حبدي  عماًل األسئل  على جني 

 

 

 

 

 



 

 
 

 هـ 1436 الثامن العاممنتدى الُعمري الثقايف ــ حصاد  40

 والتعليقات: األسئلة 

 الُعمي  إبياهي  بن الع ي عبد الدكتور/ :الندوة  ديي)م: 

 اللقاء هيا   األك  والقس  .الشي  فضيل  خري اهلل ج ا 

 ضررريوفنا الكررريام اإلخررروة مرررن ور تنرررا متعرررد ة  بأسرررئل يتعلرررق

 العلمررري اللقررراء هررريا ولررريلك ،جرررد ا كرررثرية وهررري ،احلضرررور

 اتواإلجابررر باألسرررئل  يتعلرررق مرررا هرررو الي يسرررى حمررروره لفضررريلته

 األسررئل  بعرر  للشرري  وسررأتي  األسررئل  بعرر  وسررأقيأ .علي ررا

 بنفسه. ليقيأها

 (اخلضري: عبدالكيي  الدكتور/ الشي  : احملاضي 

 أنرا  أنري  واحلروارات  اللقراءات    أنرا  لري  بالنسب  العا ة جيت

 عرررررن أخررررري  وال ،ضررررريافتك    وأنرررررا األسرررررئل  أقررررريأ الررررري 

 مشورتك .

 الُعمي  إبياهي  بن  ي الععبد الدكتور/ :الندوة  )مديي: 

 مررا علررى أركرر  لعلرري لكرري ،كاملرر  لررك سررأتيك ا أنررا

 هنرا   أن مرن  احملاضية بداي    خري ا  اهلل )ج اه الشي   كيه

 األم بري    املثرال  ضري  ب فضريلته  ي كَّر  كمرا  لألولويرات  اب تيتي

 وقضري    لك، وغري األخيى السنن على مقدم وأنه ،الوالدين أو

 العلر   ل لر   والتواضر   والصر   العمرل  وصوا  الني  حسن أيض ا

 .الشييع  عل  هل  اهلل يسي ممن اوخصوص  ،بالعل  واالشتغال



  

 

 منتدى د. عبد العزيز الُعمري الثقايف  41

 مرن  عرد   إىل وأشرار  ،مع ا والدنيا الدين حيو  الشييع  وعل 

 األسررئل  سررأتي  أنررا .لرر الع طلرر  علررى واحلاثرر  املعينرر  الكترر 

 أنتقرل  أن قبل تسعفه. اإلنارة لعلو يشاء ما من ا يقيأ وهو للشي 

 الع ي عبررد للشرري  حماضررية عررن إعررالن طلرر  يور نرر  لررك إىل

 هرد   عرن  )رحم     عقيل بن عبداهلل الشي  ندوة   ال ييفي

 .واملنافقن النفاق م  التعامل    الن 

 أريرر  أن أو  وكنرر  .كررثرية وهرري ،للشرري  األسررئل  سررأتي 

 مشكور ا. ليتفضل لكن بعض ا من نظيه

 :البخار   صحي  ُنس  أجو  عن يسأل هيا سؤال 

  ال بعر   بين ا؛ املقارن  خالل من للم بوعات بالنسب  :الشي 

 اليوايررات فرريوق علي ررا أثبرر  الرري هررر1311سررن  القيررهوالب

 ثرر  موجررو ة وهرري .عبداحلميررد السررل ان مررن بررأمي وُطبعرر 

 سررن  طبع ررا فأعيررد م بعرري خ ررأ ما رر  مررن أقررل في ررا وجررد

 ،ال بعررات أفضررل هرريه اأن رر فاملقصررو  .هررر1314 رررر 1313

 أن بعررد للبرراحثن وأتيحرر  وُصررورت وُرقمرر  ب ررا عررُتَيُا وقررد

  .معدوم كان 

 :البخار   لصحي  نسخ  أقدم على وقفت  هل يقول سؤال 

 (اخلضري: عبدالكيي  الدكتور/ الشي  : احملاضي 

 يوجررد لكررن ،النسرر  آال  بررل مئررات فيرره البخررار  صررحي 
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 وعنررد  ،مصرري و  ملغرري ا و  تيكيررا   عتيقرر  قد رر  نسرر 

 ،املاضرري القررين إىل  ونره  ومررا السرراب  القرين  مررن جمموعرر  من را 

 لتحقيقره  يتصردى  مرن  بعر   أن أعري   متيسية، البخار  فُنس 

  .نسخ ما   من أكثي مج  اآلن

 :شريح    اللثرام  كشرف " :كتا    رأيك  ما يقول سؤال 

   للسفاريي  "األحكام عمدة

 (اخلضري: بدالكيي ع الدكتور/ الشي  : احملاضي 

 واسر   بل ،ومّ ل  ُمتفنن والسفاريي وناف  قي   كتا  هيا 

 فررى رجرر  املصررا ر، مئررات إىل مؤلفاترره فررى وييجرر  االطررالع

 شرريح وفقرره ،كتررا  ثالمثا رر  مررن أكثرري إىل األلبررا  غررياء

 ُيقتنرى  برأن  حري ٌ  ف رو  متعرد ة  مصا ر إىل رج  أيض ا العمدة

 وُيقيأ.

 :العيد   قيق البن اإلملام كتا  على وقفت  هل سؤال 

 (اخلضري: عبدالكيي  الدكتور/ الشي  : احملاضي 

 وشريحه  ،مترداول  م بوع امتن  م بوع اإلملام شيح اإلمام

 بيسررا ل ُحّقررق مررا من ررا ُحّقررق ق عرر  منرره توجررد اإلمررام

 ليسرررر  لكن ررررا ومتداولرررر  م بوعرررر  وهرررري ه. كتررررورا

  .كامل
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 :عاشروراء  مصريا  حرول  يدور الي  اللغ    مارأيك  سؤال 

 األرج   وماهو

 (اخلضري: عبدالكيي  الدكتور/ الشي  : احملاضي 

 الرررنص  !عاشررروراء صررريام حرررول يررردور الررري  اللغررر  هرررو مرررا

 قررال:  عمرريه آخرري وفررى سررن  يكّفرري أنرره البخررار    صررحي 

 فرال  ،العاشري  مر   يعري  «التَّاِسر َ  ُصروَمنَّ أَل َقاِبرل   ِإَلرى  َبِقير ُ  ِئْنَل»

 ُصرروُموا» أيض ررا مصررح  حرردي    وجرراء .للي ررو  خمالفررً  يفرري 

 للي رررو  خمالفررر  مفررري  ا ُيصرررام فرررال .«َبْعرررَدُه َيْوم رررا َأْو َقْبَلرررُه َيْوم رررا

 ه.قبل الي السن  ويُكفي مؤكدة ُسن  وصيامه

 هرل  ،األيرام  هريه    منتشرية  املسرلمن  بن الفن يقول سؤال:

 املعصوم   الدماء ُحيم  حول توجيه من

 (اخلضري: الكيي عبد الدكتور/ الشي  : احملاضي 

 معاهرد  أو  مري  أو ملسرل   كان سواء املعصوم الدم أن شك ال

 .والسررن  الكتررا  نصرروص مررن الشررديدة النصرروص في ررا جرراءت

 .حيام ررا  م ررا يصرري  حتررى  ينرره مررن فسررح  فررى املسررل  يرر ال وال

 توبرر    مررن للقاتررل  هررل عبررا :  ابررن وُسررئل  ،العافيرر  اهلل نسررأل

 أن قبرررل سررأل  السرررا ل ألن ال  عبررا   ابرررن قررال  ملرررا ا ،ال فقررال: 

 لرره العصرراة مررن كغررريه القاتررل أن العلرر  أهررل فعامرر  وإال ،قتررلَي

 .حقرره   واملشرر وره فالقصرراص عمررد ا القتررل كرران وإ ا .توبرر 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3659&idto=3673&bk_no=52&ID=1264#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3659&idto=3673&bk_no=52&ID=1264#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3659&idto=3673&bk_no=52&ID=1264#docu
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 ،الشري   بعرد  اجلريا    أعظر   من اجلي   هيه حال كل وعلى

 پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چ تعرررراىل: قررررال العافيرررر  اهلل نسررررأل

  ٿ ٿ ٿٺ ٺ ٺ   ٺ ڀ ڀ  ڀ   ڀ پ    پ پ

  .[68]الفيقان: چٹ ٹ  ٹ ٿ

 هؤفجرر ا العمررد يقتررل والرري  .بالشرري  مقرريون أنرره املقصررو 

 مثررل   حررال كررل علررى. العافيرر  اهلل نسررأل ،في ررا خالررد ا ج ررن 

 والسرن   بالكترا   يعتصر   أن املسرل   علرى  الفرن  أيرام  األيرام  هيه

 عليره  ررر  إليره  ك جرية  اهلري   وقر     فالعبرا ة  العبرا ة،  يل م وأن

 األيررام هرريه مثررل   .القتررل برراهلي : واملرريا  رررر والسررالم الةالصرر

   الصررحي  احلرردي    جرراء كمررا مخسررن، أجرري لرره العامررل

 أو منرا  قيرل:  ،مخسرن  أجري  لره  الفرن  أيام فى العامل أن» لسننا

 يسرأل  األيرام  هريه  فرى  يعري  .للعامل ف وبى «منك  قال: من   

 ل ررر اخِل ل للمسررر بالنسرررب  املررريج  مرررن هرررل النرررا  مرررن كرررثري

 برراألميين؛ النصرروص جرراءت الع لرر   املرريج   أو والنفرر  واالنتفرراع

 علررري   والصررر  النرررا  خمال ررر  اخلل ررر  علرررى حيررر  فبعضررر ا

 الع لررر  علررى  حتررر  نصرروص  وجررراءت ،املسررت اع  بقررردر ونفع رر  

 شرررعف ب رررا يتبررر  غنم رررا املسرررل  مرررال خرررري يكرررون أن يوشرررك»

 فمررن   ،ونيتفرراوت النررا  ألن حررال، علررى منرر ل وهرريا »اجلبررال

   يرتعن  هريا  فمثرل  قليرل،  أثريه  أو ُيرؤثي  وال حولره  مبرا  يتأثي من
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 حقره    املرتعن  هريا  يتأثي وال وينف  يؤثي من ومن   .الع ل  حقه

 ونفع  . بالنا  االختال 

 صروت  هلرا  لري   العلمراء  كبرار  هيئ  أن ُيالح  :يقول سؤال 

   أو الررررداخل   سررررواء ،املسررررلمن قضررررايا فررررى مسررررموع

 نكررا  فررال وهامرر  ملحرر  قضررايا هنررا  نإ حيرر  ،ر اخلررا

 .نسم 

 (اخلضري: عبدالكيي  الدكتور/ الشي  : احملاضي 

 أقررل ولكنرره موجررو  والصرروت جرروا  يوجررد أنرره شررك ال هرريا

 السررركوت بررريرُأ ال أنرررا ،ومعلرررل مررر ر وعدمررره ،امل لرررو  مرررن

 مررن كررثري   موجررو ة البيانررات لكررن ،مررن   واحررد ا باعتبررار 

 النشري  إليره  ُوكرل  مرن  كرون  أو تّ لر   مل أن  كونك ،القضايا

  موجو . القضايا   لكن آخي شيء ف يا ينشي مل

 يياهررا النررا  وبعرر  ،ختفررى قضررايا هنررا  أن الثرراني: األمرري

 مررا للتمحرريص احملررك علررى ُعيضرر  إ ا لكن ررا ،وجليرر  واضررح 

 النررا   مصررا ر  أن اإلشرركال  ألن ،ويوضررح ا  يبين ررا  مررا  ُوجررد 

   مسعنرا  عرالن  قرال  فرالن  قرال  اجملرال  و اإلعرالم  وسرا ل  اليوم

 لوضرر  يكفررى هرريا هررل لكررن ،كرريا قنرراة   كرريا، إ اعرر 

 التثبر   مرن  برد  ال املشركل   هلريه  بالنسرب   احليو   على النقا 

 متررابعن إىل حنتررا  البحرروث مياكرر  إىل حنتررا  نعرر  .والتأكررد
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 أنرا   قبرل  مرن  حتلريالت  أو جمرال   أحا ي  على نعتمد ثقات،

 وُيرتقن  وحيسرن  هلرا  يتصدى من األمور هيه .نص إىل يستندون ال

 مرا  علرى  اطرالع  هلر   الريين  العلر   أهرل  ه  من ا واخليو  عالج ا

 واسر   اطرالع  أيض را  وهل  ،منازهلا   وين لون ا النصوص   جاء

 هريا  ال اصوت  نسم  ال قال ما مثل أما الساح ،   يدور ما على

 .اصحيح  لي 

 :ت رررد  صررر يوني  مررر هلج األقصرررى املسرررجد يتعررري  سرررؤال 

 خوتنرراإو األقصررى حنررو مسررل  كررل واجرر  فمررا ،بتقويضرره

 فيه  املياب ن

 (اخلضري: عبدالكيي  الدكتور/ الشي  : احملاضي 

 املغتصر   مرن  حتييريه  حيترا   األقصى املسجد حال كل على

 ولرن  نسرت ي   ولرن  القردرة  مر   لكرن  ،األمر   علرى  وفي  املتعن

 مسررتوى علرى  فيره  نحنر  مرا  ونصرح   أوضراعنا  نعرا   حترى  نقردر 

 وتعاهرردنا أنفسررنا إىل رجعنررا ولررو .اجلماعررات ومسررتوى األفرريا 

 أيردينا  حتر   ومرن  أنفسرنا    خلل من عندنا ما وأصلحنا أنفسنا

 النصررري ولرررت  ،كرررثري خرررري حلصرررل جمتمعنرررا إىل  لرررك وتعررردى

 للنرا   أخيجر   أمر   خرري  احلرال  هريه  علرى  وحنن أما .به املوعو 

 اليلررررر  علررررري   ُضررررريب  مرررررنو ،اخللرررررق أرا ل علي رررررا يتسرررررل 

 عرن  إعياضر ا  بسب  األم  هليه نكاي  إال  لك وما ،واملسكن 
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 النصري  لنرا  حلصرل  أنفسرنا  وراجعنرا   يننرا  إىل رجعنرا  فلرو  ، ين را 

   .اهلل بإ ن

 أحا ير   علرى  يعررت   مرن  الصرحف  ُكت ا    كثي :سؤال 

 مررررن لعررررد  كررررالم أحا يرررر  مثررررل  لليسررررول صررررحيح 

 هؤالء  حنو الواج  ماف والبقية كاجلمل احليوانات

 (اخلضري: عبدالكيي  الدكتور/ الشي  : احملاضي 

 البقررررية ركرررر  الرررري  أن» وغريهمررررا الصررررحيحن   ثبرررر 

 ب ريا  آمن   الن  وقال ،هليا ُخلقنا ما وقال : عليه اعرتض 

 غريهرا  وأن رق  احليوانات هيه خلق الي  .«وعمي بكي وأبو أنا

 مشكلتنا لكن  قديي شيء كل على وهو ين ق ا أن يقدر أال

 ،الف رية  جانبر   الري  لألف رام  اجملرال  وفت  النقد   التوس  أن

 يرِي   شريء  علرى  يعرتضون كانوا ما الف ية على النا  كان ملا

 مر   يتعرار   أن  كرن  ال الصرحي   النص ألن ؛ورسوله اهلل عن

 ف ررريه  عرررن النرررا  الشرررياطن اجتالررر  ملرررا ،الصررريي  العقرررل

 يتكلمون. صاروا الف ية هيه وتغريت

 املسررجد إمررام علينررا قرريأ يقررول السررن كرربري شررخص حيرردثي

 سرراع     ينتشرري  الرردجال  خرر  أن سررن   سررتن  أو مخسررن  قبررل

 وقرال  بيتره  إىل  ه  احلاضيين من واحد ،صحي  حدي  وهيا

 ،سررراع    األر  أق رررار   ينتشررري الررردجال خررر  أن ل وجتررره:
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 ييرر ق   وهرر  سرراع  فررى ينتشرري أن مسررتحيل ترري  ت فكأن ررا

 خر   وصرل    مفِ ريين  هؤالء جتد يسرية أميااًل األخيى عن تبعد

 بسرراع  يصررل كيررف الغرريو  قرري  إىل صررا من وهررؤالء العيررد

 سراعات!  سر   أو سراعات  مخر   بعرد  إال العيرد  وصرلنا  ما حننو

 اهلل رسررول قرال  قرول: أ ،والررِي  ة ال ير   مرن  خ رري علرى  أنري  قرال: 

   . اليسول مكال على اعرتض  ،تش  د  مستحيل! وتقولن

 علرى  النرا   ُييب رى  هريا،  مثرل  علرى  النرا   ُييب ى أن جي  هليا

 .اإلسالم هو هيا ستسالمواال التسلي 

 .بال اعر   لره  واالنقيرا   بالتوحيرد  هلل ستسرالم اال هرو  اإلسالم 

 النررا  صررار التسررلي ، قن ررية علررى إال اإلسررالم قرردم تثبرر  وال

  كرن  وال ،عقوهل  خيالف أو أهواءه  خيالف شيء أ  يي ون

 علرررى املاشررري الصررريي  العقرررل مررر  الصرررحي  الرررنص خيتلرررف أن

   ن.يعرتضو الشياطن اجتالت   من لكن ،الف ية على اجلا ة

 حرردي  علررى اعرتضرروا واحلرردي . القرردي    موجررو  وهرريا

 بعرر  علررى واعرتضرروا .قررد  ا املفتررونن بعرر  قبررل مررن الرريبا 

 يعيفرون  وخاليسر  أهرل  لكرن  ،عقروهل   توافرق  مل الري  األحا ي 

 الررريبا  حررردي  .ويوج ون رررا األحا يررر  هررريه ُيخي جرررون كيرررف

   اجناح ررر تضررر  احلشرررية هررريه أن مسرررتحيل نرررهإ يقرررول الررري 

 مرن  كيرف   مسرتحيل  هريا  الدواء فيه ألن الثانى وتيف  الشيا 

 قروى  هلرا  ،عقواًل ليس  مدرك   عقول هلا العقل  هيا أع اها
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 كيررف كرر مدر قرروى هلررا وإمنررا عقررول هلررا لرري  هرري مدركرر 

 والسرررب  عليررره ونحمنررر واالبرررن فيررره ميغرررو  ال عرررام أن تررردر 

   املدرك . القوة ب يه إال منه م يو 

 علرى  ينر و  أن علرى  أج  فيس ا أن )رحم     حجي ابن  كي

 فنر ى  بغ راء  األم ُجّللر   ورف ، بالسيا  فضي  ،فيف  أمه

 الغ راء  كشرف  فلمرا  أمه، أن ا يعي  وال ياهاي ما صار ،علي ا

 جرد ا  كرثرية  هريا    القصرص  علمه  من ،بأسنانه  كيه ق  

 ء.هؤال ملثل اجملال ت ُف لكن ،املستعان واهلل

 العقرل  تعرار    رء" امسره  كترا   )رحمه     اإلسرالم  لشي 

 كتبرره، أعظرر  مررن وهررو .جملرردات عشررية فررى م برروع "والنقررل

 القي : ابن يقول

 الي  والنقل العقل كتا  واقيأ       

 يثان نظري له الوجو  ما                            

 فيره،  ممرا  كرثري  ف ر   عرن  يعجر   قرد  املتعلمن أنصا  نلك

 ن.املستعا واهلل

 :لك  وطييق  الشار  حف   الياج  القول ما سؤال  

 (اخلضري: عبدالكيي  الدكتور/ الشي  : احملاضي 

 وتبررردو البشرررية تبررردو حترررى التخفيرررف وهرررو معررريو  احلرررف

 أن أو ي يرررد أن إمرررا حيسرررن مرررا لنرررا ا بعررر  ولكرررن ،الشرررف 
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 ملثرل  اخلرالص  في را  النسا ي سنن فى احللق رواي  جاءت .ينقص

 القرردر عررن ي يررد حبيرر  ي ررول الشررار  ترري   لررك ومرر  ،هررؤالء

 حفره  برل  ،السرن   وخرال   الف ية خال  أنه شك ال هيا املقبول

 واج .

 علرى  للصرالة   هراب ن    النسراء  علرى  الربع   ُينكي :سؤال 

 .اجلنا   تتب  عن الن ى حبدي  ستدلونوي اجلنا  

 (اخلضري: عبدالكيي  الدكتور/ الشي  : احملاضي 

 علرررى الصرررالة وأمرررا .املقررر ة ترر ور  ال املررريأة حرررال كرررل علررى 

   القريا  من له يثب  ما هلا يثب  ،كاليجل ف ي اجلنا  

 امل لق  اهلوى من للتخلص السبيل ما :سؤال 

 (اخلضري: ي عبدالكي الدكتور/ الشي  : احملاضي 

   فجرراء اهلرروى واتبرراع الررنف  هرروى اهلرروى املرريا  كرران إ ا

 َيُكرونَ  َحتَّرى  َأَحرُدُك    ُيرْؤِمنُ  ال» ه:صرحت    املختلرف  احلدي 

 رسروله  وحمبر   اهلل حمبر   ومقتضرى  .«ِ  بره  ِجئر ُ  ِلَمرا  َتَبع ا َهَواُه

  الررررنف  هرررروى علررررى رسرررروله وعررررن اهلل عررررن ماجرررراء تقرررردي 

 ن.والشي ا

 أصررربح  ولكرررن ،العلررر  طلررر    أسرررتمي أن أريرررد :سرررؤال 

 طييررق عررن) اهلل )حفظ رر  العلمرراء لرربع  أشرراهد أو أمسرر 
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 إىل أ هرررر  أن ترررريى أم   لررررك   تؤيرررردني هررررل ،اليوتيررررو 

  لررك يعلرر ويصررع  مسررجد إمررام أنرري خاصرر   مسرراجده 

   .الكسل يصيبي ما وكثري

 (اخلضري: عبدالكيي  الدكتور/ الشي  : احملاضي 

 َس ََّل ِعْلم ا ِفيِه َيْلَتِمُ  َطِييًقا َسَلَك َمْن» احلدي : أن شك ال

 مرن  اأولي ر   خروالً  فيره  يردخل  هريا  «اْلَجنَّر ِ  ِإَلرى  َطِييًقرا  ِبِه َلُه اللَُّه

 إ ا هريا  الشريوخ  أمام باليك  وجيثو والتعلي  العل  حلق يقصد

   الرتباطره  أو الشريوخ  عرن  لبعرده   لك له يتيسي مل وإ ا ،تيسي

 يكتفررى فإنرره عنرره نفكررا اال اليسررت ي  مبررا الرردرو  أوقررات

 أن بإمكانررره عليررره أشررركل وإ ا ،اآلالت طييرررق عرررن بالسرررماع

 ال ،سرريةمتي األمررور هلل واحلمررد نفسرر ا اآللرر  طييررق عررن يسررأل

 .متفاوت  األجور أن شك

 :العل   طل    العل  طال  تصي  العن هل سؤال 

 (اخلضري: عبدالكيي  الدكتور/ الشي  : احملاضي 

 .املصا   مجل  من وتكون تصي  نع 

 :طلرر  عررن وين رراني بالرردنيا امتعلًقرر والررد  كرران إ ا سررؤال 

 هررل  نيوي ررا، ارتفرراعي شررأنه مررن مررا بكررل وااللتفررا  العلرر 

 ال  أم يقول ما بكل عهأطي

 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3913&idto=3914&bk_no=77&ID=761#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3913&idto=3914&bk_no=77&ID=761#docu
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 (اخلضري: عبدالكيي  الدكتور/ الشي  : احملاضي 

 وتيضرررريه وتقررررار  تسررررد  وأن أبررررا  ت يرررر  أن بإمكانررررك 

 ،العلرر  طلرر  وتواصررل ،ي لرر  مررا بعرر  و  ال يرر  بررالكالم

 العلر   شرأن  فرى  جراءت  الري  النصروص  لره  تريكي  أو عليره  وتور 

 أصرررحابه نمرر  عليرره  التررأثري  يسررت ي   مررن  لرره  وتبعرر   ،والعلمرراء 

 .املصلحتن فتحقق وأقيانه

 :أجرد  ألنري   الوق  أغل  بالقيآن باالشتغال رأيك ما سؤال 

 .وتأمله قيا ته عند راح  نفسي  

 (اخلضري: عبدالكيي  الدكتور/ الشي  : احملاضي 

 األ كررار أفضررل فررالقيآن ،حررال كررل علررى خررري علررى أنرر 

 عشررري حررري  وبكرررل ،ماجررراء النصررروص مرررن فضرررله   وجررراء

 .خلقره  علرى  اهلل كفضرل  الكرالم  سرا ي  علرى  وفضله ،تحسنا

 ،خررري علررى فأنرر  بررالقيآن اشررتغل  إ ا حررال كررل علررى وأنرر 

 واحلردي   التفسري علوم من األخيى العلوم معه مجع  إن لكن

 لررو  ممررا  أكثرري  القرريآن  مررن  تسررتفيد  أيض ررا  فأنرر   اآللرر   وعلرروم 

 ة.التالو على اقتصيت

 والعلمراء  لر  الع طلر    كري  عنرد  النرا   بعر   أصرب   :سؤال 

  لرك    وحمبر   رغب  وعدم زهد عنده  يكون  لك وفضل

 برواجب    يقومروا  مل ال مران  هريا    خصوص ا العل  أهل ألن
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 ومل و اهنروا  سركتوا  العلماء وأن الكبار األم  قضايا جتاه

 .باحلق ين قوا

 (اخلضري: عبدالكيي  الدكتور/ الشي  : احملاضي 

 قر   تأهلر   وإ ا العلر   طلر  ا الواجر    ب ريا  أنر   تقروم  ال ملا ا

 أن شررك وال ،النررا  تنتقررد أن مررن برردل عليررك اهلل أوجرر  مبررا

 أمرا  .العلر   مرن  امليجروة  الثمية هو بالعل  والعمل موجو  التقصري

 العلر   خيرالف  مرن  بعر   حيملره  ومرا  ينفر ،  ال هريا  عمل بال عل 

 حيملررره مرررا ألن ،بعلررر  لررري  حقيقتررره هررريا مرررثاًل، الُفس ررراق مرررن

 ُعُدوله خلف كل من العل  هيا حيمل وإمنا ،ل بع لي  الفاسق

 لرري  العرردول غررري حيملرره فالرري  ،الُعرردول إال العلرر  حيمررل فررال

 كتررا  البغرردا   وللخ يرر  ،بررالعل  العمررل مررن بررد فررال بعلرر ،

 ".العمل العل  اقتضاء" امسه نفي 

 اجلمع   يوم من األوىل الساع  تبدأ متى :سؤال 

 :الشم  طلوع من احملاضي. 

 أرجررو وصررورة  اصرروت  احملاضررية برر  مررن الضررير مررا :سررؤال 

  ا م ا  ع دنا  كما شفافي  بكل الي 

 (اخلضري: عبدالكيي  الدكتور/ الشي  : احملاضي 

 التصررويي أنررواع مجيرر  بررل ،التصررويي مررن النرروع هرريا أن أواًل 

 البخررار  وفررى ومنعرره، حتي رره   الرروار ة األحا يرر     اخلرر 

 ولرو  .هريا  ملثرل  أتعري   أن حباجر   لس  أنا .«اْلُمَصوِ ِريَن َوَلَعَن»
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 وأنرا  .غرري   باجت را   م الر   لسر   أنا واجت ا   رأيي خالل من

 علررى أحجرري وال بسررخ ه، ُينررال ال اهلل عنررد مررا أن قناعرر  علررى

  لرك  مثرل  جرواز  يريون  وقدر ا سن ا مي أك  كبار علماء أحد،

 وقررال إقنرراعي أجررل مررن جرراء واحررد .ال كرر  وفرري   ويشراركون 

 صررورة هرريه أو فررالن هرريا تقررول: ف يررونيالتل   رأيررتي إ ا :لرري

 إ ا قلرر : ،أنررا هرريا ال قررال: ،فررالن صررورة أقررول قلرر : ،فررالن

 وانكسري  وسق  ف يونللتل حصل أو تيوح أين الك يباء تع ل

 ، اتره  بالشرخص  وليسر   صرورة  هريه  أن مقتنر   فأنا تيه   أين

 ، ثالثرر ،ناإثنرر يوجررد أن يلرر م مررا قا مرر  واملسررأل  تع لرر  ومررا

 .غريه  بالواج  يقوم األمي هيا ييون ما ،عشية مخس 

 العشرراء صررالة بعررد ركعررات أربرر  فضررل   ثبرر  هررل :سررؤال 

 شيء 

 (اخلضري: عبدالكيي  الدكتور/ الشي  : احملاضي 

 الري  الليلر      الرن   أن عبا  ابن حدي  من البخار   

 أربر   فصلى بيته  خل العشاء صلى ملا عنده عبا  ابن في ا بات

 ركعات.

 متخصررص هررو ملررن نيترره اإلنسرران يعررا  كيررف :سررؤال   

 الدنيوي   العلوم
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 (اخلضري: عبدالكيي  الدكتور/ الشي  : احملاضي 

 ،اهلل وجرره يقصررد مل لررو شرريء عليرره مررا سرر ل أمرريه هرريا مثررل

 نفسره  نْفر   بريلك  نروى  إ ا لكرن  ،الصرناعات  من كغريها ألن ا

 بره  األمر   واسرتغناء  عليره  اهلل  أوجر  مبرا  والقيرام  ،يده حت  ومن

 علررى التقررو   برريلك ونرروى ،غريهررا علررى تعتمررد أن عررن وبأمثالرره

 أن رررا فاألصررل  وإال  لررك  علررى  ُيررؤجي  ررررر وعررال  جررل  رررر  اهلل عبررا ة 

 ه.علي وال له ال الدنيا كأمور

 طرال   مرن  واإل ارة واهلندسر   ال ر   طالر   ُيعت  هل :سؤال 

 العل  

 (اخلضري: دالكيي عب الدكتور/ الشي  : احملاضي 

 املروروث  العلر   هرو  عليره  وحثر   النصروص  بره  جراءت  الري   العل  

 َلر ْ  اأَلْنِبَياَء َوِإنَّ اأَلْنِبَياِء َوَرَثُ  اْلُعَلَماَء ِإنَّ» قال: ألنه  النبى عن

 ِبَحرر َ  َأَخررَي َأَخررَيُه َفَمررْن اْلِعْلررَ  َورَُّثرروا ِ ْرَهم ررا َواَل ِ يَنررار ا ُيَورُِّثرروا

 الرردنيا أمررور مررن كغريهررا العلروم  هرريه ي اولررون وهررؤالء ،«َواِفري 

  .حباجت   األم  ألن الكفايات فيو  من هي الي

 ختصص   متفوًقا وكان العل  طال  أحد راجعي :سؤال 

 التحررول رغرر  ولكنرره ،سررعو  امللررك جبامعرر  ال بيرر  العلرروم

 ليغبررر  حتقيًقرررا اإلمرررام جبامعرر   الشررريعي  العلررروم جمررال  إىل

 ننصحه  بماف ،والدته
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 (اخلضري: عبدالكيي  الدكتور/ الشي  : احملاضي 

 ررر  نراف   قسر   مرن  والتحرول  واج  وأميها طلب  الوالدة ما ام

 ل.يتحرررو أن فعليررره باجلملررر  منررره أنفررر  قسررر  إىل ررررر اهلل شررراء إن

 أصرول  كلير   فرى  متفروق  طالر   عنردنا  سرن   ثالثرن  قبل وأ كي

 ، اهلندسرر إىل ينتقررل أن والررده عليرره فررأحَّ ،األول تيتيبرره الرردين

 ،وسرأله  ه علي اهلل )رمح  عفيفي اليزاق ع  الشي  إىل فيه 

 األول  ررافي وخترري  اهلندسرر  إىل و هرر  ،أبررا  أطرر  لرره: فقررال

 طرررال  كبرررار مرررن واآلن ،الشررريعي العلررر  إىل رجررر  ثررر  أيض رررا

 خرري  وعلرى  ،الشريعي  العلر   إىل ورجر   والده رغب  فحقق العل ،

 .اهلل شاء إن

 أرى وأنررا يقررول: أن العلرر  ل الرر  حيررق متررى :يقررول سررؤال   

 اليسول  وقال اهلل قال بعد ر  أو رأ  يوجد هل  املوضوع

 (اخلضري: عبدالكيي  الدكتور/ الشي  : احملاضي 

 ،الررنص  لررى ع مرربي  مرراهو  من ررا  العلميرر   املسررا ل  أن شررك  ال

 والف رروم ا االجت رر علررى مرربي هررو مررا ومن ررا في ررا رأ  ال وهرريه

 .جمال لليأى فيه يكون وهيا العل  لأه عند ختتلف

  صرريامه   وهرو  نفرل  صرريام صرام  شرخص  يفعررل مرا ا  :سرؤال 

 هررل يفعررل  فمررا ا حمرريم مسرراع أو حمرريم بنظرري اهلل عصررى

 الصيام  يق  
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 (اخلضري: لكيي اعبد الدكتور/ الشي  : احملاضي 

 مررن رررر وعررال جررل رررر اهلل إىل يتررو  أن وعليرره الصرريام يق رر  ال

 ه.مصيا ويتاب  معصيته

 التفسرررري علررر    نفسررره العلررر  طالررر  يررربي كيرررف :سرررؤال 

 وأصوله 

 (اخلضري: عبدالكيي  الدكتور/ الشي  : احملاضي 

   املوضوع هيا مثل   أشيط  ولي .فيه ي ول الكالم هيا

 يكرون  وكيرف  ،احلردي   وعلر   التفسرري  علر   حتصريل  كيفي 

 .ومتداول  موجو ة أشيط  ،حمدث ا يكون وكيف فقي  ا

 اإلبل  مبار    الصالة ماحك  :سؤال 

 (اخلضري: عبدالكيي  الدكتور/ الشي  : احملاضي 

 الغرن   مبرار   خبرال   الصرحي   احلردي     عن را  الن ري  جاء

 .الغن  مياب  أو

 :الفصرل  والقرول  الثقر   زيرا ة  حكر     كرثري ا  قريأت  سؤال 

 رأيكرر  ُتبي نرروا أن لكرر  ف ررل ،اآلن إىل إليرره هتررِدا مل في ررا

 إخالل   ون باختصار ولو باملسأل 
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 (اخلضري: عبدالكيي  الدكتور/ الشي  : احملاضي 

 ومعريو   م لًقرا  مقبولر   الثقر   زيرا ة  أن علرى  األكثي املسأل 

 منرره أوثررق هررو ملررن خمالفرر  تضررمن  إ ا .خمالفرر  تتضررمن ال أن ررا

 عنررد قبلرر  خمالفرر  تتضررمن مل إ ا لكررن ،وُر  ت شررا ة صررارت

 التفرري  ألن ؛مرري و ة هرري يقررول: مررن ومررن   ،العلرر  أهررل أكثرري

 حيكمررون ال الكبررار األ مرر  حررال كررل وعلررى ،الضررعف مظنرر 

 احلكر   يرتكرون  وإمنرا  ،الري     وال القبرول    ال مّ ري   بقول 

 للقيا ن. والرتجي 

 (الع ي عبررد الرردكتور/ األسررتا  النرردوة : ومررديي املضرريف 

 :الُعمي 

 مررن األسررئل  شررق ولعررل اجلرر اء خررري الشرري  فضرريل  اهلل جرر ى

 طيحره  مرا  مرن  كرثري  علرى  أجرا   .به اهلل نف  املبار  اللقاء هيا

 بعر   في ا رمبا األسئل  بع  .الكيام ضيوفنا احلضور اإلخوة

 مل وأظنرره .عموم ررا الشرري  علي ررا أجررا  أو التكرريار أو التررداخل

 الليلر   هريه    تسرب   اهلل  )حفظه الشي  تكير. ما إال يستبعد

 وبعضر    ملشرا خه   عا نرا    العلر   مثرار  مرن  هيا ولعل املبارك 

 مررن   بعرر  يررد علررى شخصرري ا مرر تعل أنررا .يرردي   علررى تعلمنررا

 املباركرر  الليلرر  هرريه   هلرر  و عونررا ،اخررري  اهلل جرر اه افرريكين

 والشرري  الضررال  علرري والشرري  السرركيي صرراح الشرري  مررن  
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 وحممررد اخُلضرري وسررل ان املشرريق  ف ررد والشرري  الرريوق حممررد

 بييررردة مع رررد   الشررري  علررري   يتتلمررر ممرررن وغريهررر  الياشرررد

 األحيرراء اهلل حفرر  علم رر  مررن نصرري  نررالي وكرريلك ،العلمرري

 الردعاء  نأ العلر   بثمرار  تريكري  هريا  ولعل لألموات وغفي ،من  

 العلر   هريا  بتعلريم    كران  إمنرا  اه  جلر  وال ملاهل  يكن مل هل 

 .أثيه ويبقى فيه ُيبار  أن وتعاىل سبحانه اهلل نسأل الي 

 يتعلررررق فيمررررا احرررررتام حمررررل خررررري اهلل جرررر اه ي الشرررر قناعرررر 

 آراء حيررررتم أن  اهلل حفظررره)  كررري أنررره خصوص رررا ،بالتصرررويي

 رأيرره ُيحرررتم أن فينبغرري ،لنفسرره اخترراره خيررار وهرريا .اآلخرريين

   ور ت األسررئل  مررن وجمموعرر  .اآلخرريين آراء هررو احرررتم كمرا 

   فضرريلته  جم ررا أوراق سرر  أو مخرر   كررن اجلانرر  هرريا

 .األوراق هيه بع  استبعا  سب  هو وهيا .واحد سؤال

 الليلر   هريه    بالشري   شريفنا  وقرد  مجيع را  خري ا اهلل ج اك 

 النقرل  ااؤهير  الريين  الشي  كت م من لإلخوة أشكي املبارك 

 املرا ة  هريه  وسرتظل  .  YouTubeاليوتيرو    ) الشري   قناة على

ررر   اهلل برإ ن ررر   اإلسالمي الب  موق  على وكيلك عليه. موجو ة

 وهر   املنتردى  هريا    لنرا  أيض را  املساندين ال مالء أشكي كما

 الفرري اجلانرر     ا م ررا ُيسررعفوننا خررري ا اهلل جرر اه  مت وعررون

 اهلل نفعنرا  .احلضرور  هريا  جتشرم    للجمير   أشركي  .واإلعالمي
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 اخللرق  وشري  فسره ن شي ووقاه به ونف  شيخنا اهلل ونف  علمنا مبا

 اك وحيَّرر بكرر  الرتحيرر  أكررير ب اعترره، امجيع رر اهلل وأع نررا

 اهلل.
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   الندوة: من ص 
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   للندوة: الصحفية التغطية من ص 
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