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 الخمسونالخمسونالثالث والثالث والشريط الشريط               

ْو   / ٠مٛي فٟ لٌٛٗ 4غ ا اْلَار اَل نَْيمَا َار َمر ََ َم  ْن َحِمر ِِ ِهِ ِِاِل َمر تعالى ﴿قَاَل ال َعاِصَم اْليَْوَم ِمْن أَْمر

قِينَ  َِ ْغ [، لبي ً٘ ٟ٘ ٕ٘ب ثبعزجبض اإلظبفخ أَ ٟ٘ غ١ط ِب ٠ُطاز ف١ّب ٔحٓ 44﴾]٘ٛز:فََكاَن ِمَن اْلا 

 ؟عٕٟ ٠مصس ثحث اٌعصّخ اٌٍٟ ِّط ِعٕب، ٠ثصسزٖ

١نَٛ ال عبصُ ِنٓ اٌغنطق ٘نصا اٌ ظب٘طح،ٟٚ٘  ،ج/٘صٖ اٌعصّخ ِم١سح، ٠عٕٟ اٌعصّخ ِٓ اٌغطق

 ٟٙ غ١ط زاذٍخ فٟ اٌعصّخ اٌعبِخ.، فإال ِٓ ضحّٗ هللا 

/ أ٘ننً اٌّننصا٘ت اٌطز٠ننخ وبٌّعزعٌننخ ٚاالننبعطح ٚاٌدجط٠ننخ ٚاٌمسض٠ّننخ أ٠ننٓ ٠ٛ ننسْٚ فننٟ ٘ننصا 5غ

 اٌعِبْ؟

ًّ ِىبْ ٠ٛ سْٚ، اٌّعزعٌخ ٚاالبعطح ٚاٌدجط٠خ ٚاٌمسض٠ّخ، ٠ٛ سْٚ فٟ وً ِىبْ، فنٟ ج / فٟ و

ؼُّنْٛ، ٠عٕنٟ اٌٛاحنس ِنقر ٠منطأ وزنبة أٚ رع١ٍنك سُ وً ِىبْ، ٚأ٠عبً وزنجُٙ فنٟ ونً ِىنبْ، ضثّنب ٠  

٠ٚدس أٔٗ أزذٍٛا ف١ٗ ثعط ٘صٖ اٌىٍّبد.

١عْٛ إ٠دنبز ٚاؼنزٕجبغ ٚثبٌزنبٌٟ ال ٠ؽنز  اٌعٍّبء ال ٠فّْٙٛ االلزصنبز ْ  إ/ ِب حبي ِٓ ٠مٛي 6غ

 ؟ااحىبَ ف١ٗ

حبزثنخ حبٌنخ ٚ ٛز٘نب أٚ  ف١ُٙ أْ ٠فّٙٛا وً ِب ٠دطٞ فٟ اٌعبٌُ ِنٓ أِنٛض   ج/ اٌعٍّبء ال ٠ُشزطغُ 

 .حصٌٛٙب

 اٌعبٌُ ٠فّٙٙب ِجبلطح؟  ْ  أ   ض  ط  ز  ف  ٠عٕٟ  بءد ِؽأٌخ فٟ اٌعبٌُ الزصبز٠خ، ر  

 .شٟء فٟ حم١مزٗ ثؽطعخأصرً حزٝ ثعط اٌّزرصص١ٓ ال ٠فُٙ اٌ

ث بلننبد اٌرصننُ أٚ ث بلننبد االأزّننبْ أٚ أٔننٛا   :اٌج بلننبد ٘ننصِٖؽننأٌخ  ٠عٕننٟ ِننقرً ا٢ْ عٕننسن

٘نٛ  ُٗ اٌج بلبد ٘صٖ اٌّٛ ٛزح، ٘صٖ حم١مزٙب ٠دٟء ٚاحنس ٠منٛي ِفِٙٛنخ، ٘نٛ غجعنبً ٠فٙنُ اؼنزعّبٌُ 

 ٌٙب، ٌىٓ ً٘ ٠فُٙ حم١مخ ِب ٠دطٞ فٟ ٘صٖ اٌشطوبد؟ 

ْ ٚو١ف ررصُ ٚفعرً  لس ِب ٠فُٙ، اٌشطوبد ّٛ ، ٚ٘نً ِنب ٠حصنً ؟٠حصنً صٞاٌن ِب ٘صٖ و١ف رزى

٠عٕنٟ ِنقرً  ،، ٚفعً اٌشطوبد اٌعظّنِٝب أٚ ٠حصً فٟ وً ثٍس ثٍس ِب ٠حصً فٟ وً ثٍس وً فٟ

ً٘ ٟ٘ ررصُ ِٓ اٌجٕنه أٚ  ٟ٘ رصسض عسز أٔٛا  ِٓ اٌمطٚض إٌد،لطوخ،  فٟإشا أذصد ف١عا 

ٍ ػ  ااِٛاي عٕس٘ب فزطح أٚ ِب  ػ  ٍ  د  ، ٚو١ف رؽّسز ًٚ٘ رُ ؟ررصُ ِٓ اٌجبأع ، ٚصفخ اٌّشزطٞ، رُد 

؛ ٠عٕٟ ٕ٘ب ا٢ْ رى١١ف اٌّؽأٌخ، أح١بٔبً ؟صفزٗ ح١ٓ الزطٜ ً٘ اٌشطوخ ظبِٕخ أٚ ٟ٘ حٛاٌخً٘ 

نن  ، رى١١ننف ً  ى  ردننٟء اٌصننٛضح رىننْٛ ٚاظننحخ فننٟ صننٛضح ِع١ّٕننخ، ٌىننٓ رى١١ننف اٌّؽننأٌخ فم١ٙننبً ٠ُش 

 .اٌّؽأٌخ فم١ٙبً 

 اٌصٛضح. ُ  ٙ  ف  ْٛ فٟ ِقً اٌزى١١ف ٌىٓ لطح اٌصٛضح رُ اٌعٍّبء ٠زجب٠ٕ غجعبً 

 ٝ إٌمس ٚو١ف رصسض اٌعّرد، و١ف ٠ىْٛ؟    غ  ٚو١ف ٠ُ  ،ا٢ْ إٌمس ِقرً، إٌمس، ٚرغ ١خ إٌمس

 .٘صا ال له أٔٗ ٠رزٍف

، ٌٕفطض اٌؽٛزاْ -ِع اعزصاضٞ ٌإلذٛح اٌؽٛزا١١ٔٓ-٠عٕٟ ِقرً ثٍس الزطظذ ف١ٙب، ٌٕفطض ِقرً 

ٚاحس عشطح آالف ز٠ٕبض ؼٛزأٟ لجنً عشنط ؼن١ٕٓ، ٚ نبء ا٢ْ ث١طز٘نب، إشا ٠طز٘نب الزطظذ ِٓ 

 ا٢ْ عشطح آالف ؼٛزأٟ و١ف رّقً؟ 

ال رّقً، ال رّقً ل١ّخ عشطح آالف ز٠ٕبض ؼنٛزأٟ اٌٍنٟ وبٔنذ لجنً عشنط ؼن١ٕٓ، ِّىنٓ ِنب رّقّنً 

 ٘صا ثٙصٖ. ي  بز  ع  أٔٗ ٠ُ  ت  ٍ     % ِٕٙب، ا٢ْ ً٘ ٠طز اٌعسز أٚ ٠طز ِب ٠ؽبٚٞ اٌمٛح اٌشطاأ١خ ٌٗ؟ ف١ُ 09

و١نف ٠ّشنٟ، ف١نٗ ِنٓ ٠منٛي ال ٠نطز اٌعنسز ٘نصا لنطض،  ،٘صٖ ِؽبأً ٌٙب رعٍنك ثفٙنُ حم١منخ ااِنط

 ٚاٌمطض إحؽبْ ٚاٌعشطح آالف ٟ٘ اٌعشطح آالف. 

اٌعشطح آالف لجً عشط ؼ١ٕٓ، وبْ ضارجٗ ٘ٛ، وبْ ضارجٗ ذؽّبأخ ز٠ٕبض ٚا٢ْ  أٔب ؼٍ فز ُٗ غ١ت ٌّب 

 ضارجٗ ٘ٛ عشط٠ٓ أٌف ز٠ٕبض، و١ف ٠عٕٟ ٠ىْٛ؟ ٠زعبعف ضارجٗ أضثع١ٓ ظعف؟ 

 ؟ وُ اٌس٠ٕبض اٌؽٛزأٟ؟  حأخ صر ِب ٠ىْٛ، ا٢ْ اٌس٠ٕبض اٌؽٛزأٟ ثىُ ٠ب
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ضاد(، ٠عٕٟ حٛاٌٟ إحسٜ عشط زٚال 4لجً عشط ؼٕٛاد وبْ ٠ؽبٚٞ  () ِد١ت ِٓ اٌحبظط٠ٓ

لاير )ٚا٢ْ اٌسٚالض ثّبأز١ٓ( ِئز١ٓ، ٠عٕٟ وُ ٠ ٍع؟ ١ِز١ٓ؟ اٌسٚالض ثّبأز١ٓ، ٠عٕٟ أٔب ثعس ِقبٌٟ 

 وبْ ِزؽبً٘، إشاً اٌّؽأٌخ رحزبج إٌٝ ٠عٕٟ ِعطفخ ثحطوبد وق١طح ٚأل١بء.

اٌعبٌُ أْ  فٟ ٠ُشزطغ ٠عٕٟ ف١ٗ لعب٠ب وق١طح ال ،ااؼُٙ ا٢ْ اٌعب١ٌّخ ِٚب ٠سذً ف١ٗ ٚاٌجٛضصخ ٚ

٠فّٙٙب فٛضاً، ٠ٚع ١ه رفبص١ٍٙب فٛضا ٚإال ِب ٠ىْٛ عبٌُ، ١ٌػ صح١حب، أ٠عبً فّٙٙب عٍٝ اٌسلنخ 

 ِشىً.

، أح١بٔبً ٠زّٛض  حفظبً ٌس٠ٕٗ، ِنٛ ٍِنعَ، ٘نصا أِنط ٓ  ١  ج  ٚاٌعبٌُ ال رشزطغ ف١ٗ أٔٗ ِزدطئ أٔٗ زاأّبً ٠ُ 

 ٚاظح.  إٌٝ ا زٙبز  هللا، ِٛ ٍِعَ ثأٔٗ ٠ج١ٓ ٌٍٕبغ ِب ٌُ ٠صً ف١ٗ 

إشا لبي أٔب ٚهللا ِب ٚصٍذ ف١ٗ إٌٝ ا زٙبز ٚاظح، ً٘ ٠ٍعِٗ أْ ٠جن١ٓ ِنب ٌنُ ٠صنً ف١نٗ إٌنٝ حنك 

 عٕسٖ؟ 

٠ىْٛ فُٙ اٌّؽأٌخ ٌىٓ أٔب ٚهللا ِب أرحًّ شِخ إٌبغ، رأر١ٗ أل١بء ز٠ب١ٔخ، ٠عٕٟ ِنٓ  ِٛ٘ب ٠ٍعِٗ، 

عٍّنبء ٚأٔٙنُ ٠فّٙنْٛ، ٌىنٓ ٠فّٙنْٛ  ٙخ اٌزس٠ٓ رّٕعٗ، فباصً غجعبً فٟ ٘صا ٘ٛ حؽٓ اٌظٓ ثبٌ

ض ع١ٍُٙ ٌىٓ ٠عزطض ااِٛض أل١بء لس رؽجت اٌزأذ١ط.  ِب ٠ُعط 

 / ِزٝ ٠ىْٛ اٌط٠بء لطوبً أوجط؟7غ

  .ج/٠ىْٛ إشا وبْ وط٠بء إٌّبفم١ٓ ٠ُج ٓ اٌُىفط ٠ُٚظٙط اإلؼرَ

 / ِب حىُ لٛي اٌّؽٍُ ٌٍىبفط وٍّخ "ؼ١س" أٚ "اٌؽ١س"؟8غ

رُ ٍك عٍٝ وبفط ٚال عٍٝ ِٕبفك أٗ ال ؼ١بزح ٌّٙب؛ ٌىٓ غجعنبً ٘نصٖ  ج/ وٍّخ "ؼ١س" ال ٠دٛظ أْ

اْ زالٌزٙب ثبٌعطث١خ ؼ١بزح، ٌىٓ أح١بٔنبً رىنْٛ ثبإلٔد١ٍع٠نخ ِنقرً أٚ ثٍغنخ أذنطٜ رُز نط ُ ثبٌعطث١نخ 

عٍٝ أٔٙب "ؼ١س" ٌىٓ ١ٌؽذ رط ّزٙب صح١حخ، ٠عٕٟ ِقرً وٍّخ "١ِؽزط"، "١ِؽزط" رُز ط ُ ؼ١س، 

اٌؽن١بزح ِعٕب٘نب اٌزصنطف ٚاٌٍّنه اٌند، ٌىنٓ وٍّنخ "١ِؽنزط" ٠عٕنٟ ١ٌػ ِعٕب٘نب، ٚ٘ٛ فٟ اٌٛالع 

ثبإلٔد١ٍعٞ ال رعٕٟ اٌؽ١بزح ٚاٌزصطف ٚٔحٛ شٌه، ٟ٘ ألطة إ١ٌٙب وٍّخ "ٌٛضز"  ٠عٕٟ اٌٍٟ ٘ٛ 

أِب وٍّخ "١ِؽزط" ٠عٕٟ ِقً ِب رمنٛي إ٠ن ؟ ٔعنُ؟ ٠عٕنٟ اٌّحزنطَ أٚ ٚ ١نٗ ، اٌطثٛث١خ أٚ اٌؽ١بزح

٠ط. ٌىٓ رُط ّذ فٟ ثعط اٌجرز اٌّدبٚضح عٍٝ أٔٙب وٍّخ ِدبٍِخ، ٠ٚعنعْٛ ٠عٕٟ وٍّخ رمس، أٚ

إغرلٙنب ثبٌٍغنخ اٌعطث١نخ ؼن١س، ال ٠صنٍح ٌىنٓ ٌنٛ ل١نً  فنذشاً ، عٕسُ٘ ثسٌٙب وٍّخ ؼ١س أٙب ِؽزعٍّخ

 ِقرً "١ِؽزط" فرْ ٘صٖ ال رسذً فٟ ِعٕٝ اٌؽ١بزح فٟ اٌٍغخ اٌعطث١خ.

 ٚ٘سٜ، رمجً هللا ِٕب ِٕٚىُ صبٌح ااعّبي. عٍٝ ذ١ط  ٔىزفٟ ثٙصا اٌمسض ٍٚٔزمٟ ٔحٓ ٚإ٠بوُ 

 .ٚصٍٝ هللا ٚؼٍُ ٚثبضن عٍٝ ٔج١ٕب ِحّس
 

 
هذا ختام الشرح المبارك النافع للعقيدة الطحاوية للشيخ العالمة صالح بن 

 .-حفظه هللا-عبدالعزيز بن محمد بن ابراهيم آل الشيخ 
 هـ.02/11/1202وقد انتهى منه يوم السبت بعد العشاء الموافق 

الشيخ ومن قام بتسجيل هذا الشرح ومن قام بتفريغه، ومن قام هللا  جزا
 .بتنسيقه عن الموحدين خير الجزاء
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