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 بسِم هللِا الّرمحِن الّرحيمِ 
 
 /5-1" اآلية /احلجراتتفسري سورة " -
قااماةِ منتقى األخبار؛  - ْهي عاْن التَّطاوُِّع ب اْعدا اْْلِ ُب الن َّ  َبا
ْبِق ؛ بلوغ املرام - ب السَّ  واالرَّْميِ كتاِب اجلهاِد: َبا
هوِد؟اْلرشاد؛  - اهِد، وأبيِّ شيٍء يشهُد، وعدُد الشُّ هادِة، وصفُة الشَّ  ما حكُم الشَّ
 فتاوى -

............................................................. 
 

يِخ الربَّاك(  )تفسرُي الشَّ
يطاِن الرَّجيِم   القارئ: أعوُذ َبهلِل ِمن الشَّ

 الرَّمْحاِن الرَِّحيمِ ِبْسِم اَّللَِّ 
يٌع عا  ِي اَّللَِّ واراُسوِلِه واات َُّقوا اَّللَّا ِإنَّ اَّللَّا َسِا ُموا باْْيا يادا ا الَِّذينا آماُنوا َلا تُ قادِّ ا الَِّذينا 1ِليٌم )}َيا أاي ُّها ( َيا أاي ُّها

رُ  ْوقا صاْوِت النَِّبِّ واَلا َتاْها اتاُكْم ف ا ُعوا أاْصوا ْعٍض أاْن َتاْباطا آماُنوا َلا ت اْرف ا ْهِر ب اْعِضُكْم لِب ا جا وا لاُه َِبْلقاْوِل كا
اُلُكْم واأانْ ُتْم َلا تاْشُعُرونا ) ُ 2أاْعما نا اَّللَّ ُْم ِعْندا راُسوِل اَّللَِّ ُأولاِئكا الَِّذينا اْمتاحا اَتا ( ِإنَّ الَِّذينا ي اُغضُّونا أاْصوا

ُْم ماْغِفراٌة واأا  ى َلا ْقوا ُْم لِلت َّ ( ِإنَّ الَِّذينا يُ نااُدوناكا ِمْن وارااِء احْلُُجرااِت أاْكث اُرُهْم َلا ي اْعِقُلونا 3ْجٌر عاِظيٌم )قُ ُلوَبا
ُ غاُفوٌر راِحيٌم{4) ُْم وااَّللَّ رْيًا َلا انا خا ُْرجا ِإلاْيِهْم لاكا َّتَّ َتا ُوا حا ُْم صاربا  [ 5-1]احلجرات: ( والاْو أاَّنَّ

 إىل هنا.الشيخ: 
احلجراِت، ُسِمَيْت بذلك لقولِِه: }ِإنَّ الَِّذيَن يُ َناُدوَنَك ِمْن َورَاِء احْلُُجَراِت{، وهي مدنيٌَّة، أي: نزَلْت هذه سورُة 

بعَد اهلجرِة، كما هو املصطلُح املعروُف، وقد تضمََّنْت هذه السُّورُة توجيهاٍت وتعليماٍت ِمن هللِا لعباِده 
مَع الرَّسوِل ومَع إخواهنم املؤمنني، وقد ورَد فيها هذا اخلطاُب: }ََي أَي َُّها املؤمنني، إىل آداٍب يتأدَّبون هبا 

 الَِّذيَن آَمُنوا{ مخَس مرَّاٍت.
يٌع عَ  ُموا َبنْيَ َيَدِي اَّللَِّ َوَرُسولِِه َوات َُّقوا اَّللََّ ِإنَّ اَّللََّ سَِ وصي ََّتنِي: ِليٌم{ تضمََّنْت }ََي أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ََل تُ َقدِم

ُموا َبنْيَ يََدِي اَّللَِّ َوَرُسولِِه{ يعين: َل تتقدَّموا يف الكالِم واحلكِم والقوِل على هللا ورسولِه، َل  األوىل: }ََل تُ َقدِم
لألوَّلني تقولوا حَّتَّ يقوَل، وَل حتكُموا حَّتَّ حيكَم. }َوات َُّقوا اَّللََّ{ هذه هي الوصيَُّة اجلامعُة الَّيت هَي وصيَُّة هللِا 

 واآلخرين }َوات َُّقوا اَّللََّ{ دائًما هذه الوصيَُّة تُفتَتُح هبا الوصاَي اإلهليَّة، أو ُُتتَتُم.
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يُع الدَُّعاِء{  [ 38]آل عمران:}َوات َُّقوا اَّللََّ ِإنَّ اَّللََّ سَِيٌع{ سَِيٌع ألصواِت العباِد وهو أيًضا سيٌع للدُّعاِء }ِإنََّك سَِ

، أي: يستجيُب الدُّعاَء، يسمُع الدُّعاَء، يسمُع دعاَء الدَّاعني ويستجيُب، "سَع هللُا ملن سبحانَُه وتعاىل
 محَدُه".

ني عن أن وبعَدها أيًضا توجيٌه آخُر: }ََي أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ََل تَ ْرفَ ُعوا َأْصَواَتُكْم فَ ْوَق َصْوِت النَِّبِم{ هنٌي للمؤمن
وَل سيما إذا كاَن يتكلَُّم وحيدِمُث، }ََل تَ ْرفَ ُعوا َأْصَواَتُكْم  -َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -النَّبِم  يرفعوا أصواََتم حبضرةِ 

 ِِبْلَقْوِل{ َكمافَ ْوَق َصْوِت النَِّبِم َوََل ََتَْهُروا َلُه ِِبْلَقْوِل َكَجْهِر بَ ْعِضُكْم لِبَ ْعٍض{ عنَد خماطبِته: }ََل ََتَْهُروا َلُه 
 جْيَهُر بَ ْعِضُكْم لِبَ ْعٍض.

 }َأْن حَتَْبَط أَْعَماُلُكْم{ أي: لئالَّ حتبَط، أو خشيَة أن حتبَط أعماُلكم }َوأَنْ ُتْم ََل َتْشُعُروَن{
ْصَواََتُْم مثَّ أثىن هللُا على الَّذين يَ ُغضُّوَن َأْصَواََتُْم حبضرة النَّبِم ويتأدَّبون بذلك األدِب: }ِإنَّ الَِّذيَن يَ ُغضُّوَن أَ 

أصلَح قلوهَبم، ِعْنَد َرُسوِل اَّللَِّ أُولَِئَك الَِّذيَن اْمَتَحَن اَّللَُّ قُ ُلوهَبُْم لِلت َّْقَوى{ هؤَلء هم الَّذين طهََّر هللُا قلوهَبم و 
ُ [26ح:]الفتوجعَل فيها التَّقوى هلِل تعاىل، كما تقدََّم يف سورة "الفتح": }َوأَْلَزَمُهْم َكِلَمَة الت َّْقَوى{  ، }اْمَتَحَن اَّللَّ

ون من قُ ُلوهَبُْم لِلت َّْقَوى هَلُْم َمْغِفَرٌة َوَأْجٌر َعِظيٌم{ وعٌد كرمٌي من هللا تعاىل ِبملغفرة واألجِر العظيِم، فباملغفرِة ينج
اجْلَنََّة فَ َقْد فَاَز َوَما احْلََياُة  العذاِب، وِبألجر العظيِم ينالون النَّعيَم والفوَز العظيَم }َفَمْن ُزْحزَِح َعِن النَّاِر َوأُْدِخلَ 

نْ َيا ِإَلَّ َمَتاُع اْلُغُروِر{   [185]آل عمران:الدُّ
ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -مثَّ ذكَر وأنكَر وذمَّ الَّذين كانوا يرفعون أصواََتم يف خطاب النَّبِم  وينادون الرَّسوَل من  -َصلَّى اَّللَّ

حممَُّد": }ِإنَّ الَِّذيَن يُ َناُدوَنَك{ يُ َناُدوَنَك: النِمداُء هو اخلطاُب بصوٍت مرتفٍع، بعٍد بصوٍت عاٍل: "َي حممَُّد، َي 
 "َي فالُن، َي فالُن" نداٌء بصوٍت عاٍل مرتفٍع، }يُ َناُدوَنَك ِمْن َورَاِء احْلُُجرَاِت َأْكثَ رُُهْم ََل يَ ْعِقُلوَن{ يف هذا ذم  

 هلم بنقِص العقِل، بنقِص العقِل.
ُْم َصََبُوا َحَّتَّ َُتْرَُج إِلَْيِهْم{ َصََبُوا وترُكوا النِمداَء }َلَكاَن َخْْيًا هَلُْم{، }َوَلْو َأهنَُّ قال هللاُ  ْم َصََبُوا َحَّتَّ : }َوَلْو َأهنَّ

فلعلَّهم ُعِذُروا بسبب َُتْرَُج إِلَْيِهْم َلَكاَن َخْْيًا هَلُْم َواَّللَُّ َغُفوٌر َرِحيٌم{ ويف هذا وعٌد هلؤَلء ِبلعذِر واملغفرِة، 
  اجلهِل، جبهِلهم، ُخِتَمْت هذه اآليُة هبذا الوعِد الكرمِي، هبذين اَلسني الشَّريفني املتضمِمنني للمغفرِة والرَّمحِة.

 
 

 ) عديِّ  )تفسرُي السَّ
الُم على ، والصَّالُة والسَّ ٍد وعلى آِلِه  القارئ: بسِم هللِا الرَّمحِن الرَّحيِم، احلمُد هلِل ربِّ العاملْيا نبيِّنا حممَّ

عديُّ  يُخ عبُد الرَّمحِن السَّ ، قالا الشَّ  : -رمحاُه هللاُ تعاىل–وصحِبِه أمجعْيا
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" فإنَّ فيها إعانًة  يِن ابُن القيِِّم يف "اَلدي النَّبويِّ ولنسْق قصَّةا احلديبيِة بطوَِلا، كما ساقاها اْلماُم مشُس الدِّ
ورِة، وتك  : -رمحاُه هللاُ تعاىل-لٍُّم على معانيها وأسرارِها، قالا على فهِم هذِه السُّ

ْيِبياِة:  فاْصٌل يف ِقّصِة احْلُدا
ى بْ  ْوُل الزُّْهِريِّ وقتادةا واُموسا ُهوا ق ا ا ُهوا الصَِّحيُح، وا ذا ها ِة، وا ناةا ِستٍّ يف ِذي اْلقاْعدا اناْت سا ِن قاالا انفٌع: كا

غاريِْ  ِد بِن إسحاقا وا  ِهْم.ُعْقباةا وحممَّ
راجا راُسوُل اَّللَِّ  ةا عاْن أابِيِه: خا اُم ْبُن ُعْروا قاالا ِهشا لَّما -وا لَّى اَّللَُّ عالاْيِه واسا ،  -صا انا يِْبياِة يف راماضا ِإىلا احْلُدا

، قاالا أبو األسودِ  اناْت غازااُة اْلفاْتِح يف راماضاانا ِإَّنَّاا كا ْهٌم، وا ا وا ذا ها وَّاٍل، وا اناْت يف شا اناْت واكا  عاْن عروةا: ِإَّنَّاا كا
اِب. ِة، عالاى الصَّوا  يف ِذي اْلقاْعدا

" عاْن أنس أانَّ النَِّبَّ  ْْيِ يف "الصَِّحيحا لَّما -وا لَّى اَّللَُّ عالاْيِه واسا ٍر ُكلَُّهنَّ يف ِذي »: -صا را أاْرباعا ُعما اْعتاما
ةِ  ْيِبيا «. اْلقاْعدا را ِمْنهنَّ ُعْمراةا احْلُدا  ِة.فاذاكا

انُوا أاْلًفا واأاْرب اعامِ  ا: "كا " عاْن جابر واعاْنُه ِفيِهما ْْيِ ا يف "الصَِّحيحا ذا كا انا ماعاُه أاْلٌف واَخاُْسِمائاٍة، ها ائاٍة"، واكا
ِعيدِ  ِائاٍة". قاالا قتادُة: قُ ْلُت ِلسا َثا : " ُكنَّا أاْلًفا واثاالا ا: عاْن عاْبِد اَّللَِّ ْبِن أاِب أاْوَفا ِفيِهما انا  وا ْم كا يِِّب: كا ْبِن اْلُمسا

اِبرا ْبنا عاْبدِ  : قُ ْلُت: فاِإنَّ جا : َخاْسا عاْشراةا ِمائاٍة. قاالا اِن؟ قاالا عاةا الرِّْضوا ِهُدوا ب اي ْ :  اجلماعُة الَِّذينا شا اَّللَِّ قاالا
ثاِِن  دَّ ُ، وهما، ُهوا حا ُُه اَّللَّ : ي اْرمحا انُوا أاْرباعا عاْشراةا ِمائاٍة. قاالا انُوا َخاْسا عاْشراةا ِمائاٍة. كا ُْم كا  أاَّنَّ

ناةُ  ناًة، اْلبادا ْبِعْيا بادا يِْبياِة سا ُْم َنااُروا عااما احْلُدا ِن، واصاحَّ عاْنُه أاَّنَّ عاٍة، فاِقيلا قُ ْلُت: صاحَّ عاْن جابٍر اْلقاْوَلا ب ْ  عاْن سا
: أاْلًفا واأاْرب اعاِمائاٍة ِباْيلِ  ُتْم؟ قاالا ْم ُكن ْ ُهوا لاُه: كا ا أاْمياُل، وا ذا ْلُب ِإىلا ها ُهْم وارااِجلاُهْم، وااْلقا ناا واراْجِلناا. ي اْعِِن: فااِرسا

ْوُل امل ق ا ، وا ةا ْبِن اأْلاْكواِع يف أاصاحِّ الرِّوااي اتاْْيِ لاما اٍر واسا ْوُل اْلرباااِء ْبِن عااِزٍب واماْعِقِل ْبِن ياسا سيَِّب بِن حزٍن: ق ا
يِِّب، عاْن أابِيِه: قاالا شعبُة: عاْن قت ِعيِد ْبِن اْلُمسا لَّما -ُكنَّا ماعا راُسوِل اَّللَِّ »ادةا، عاْن سا لَّى اَّللَُّ عالاْيِه واسا  -صا

راِة أاْلًفا واأاْرب اعاِمائاةٍ  جا  « َتاْتا الشَّ
ُْم َنااُروا ي ا  عاِمائاٍة، واُعْذرُُه أاَّنَّ ب ْ انُوا سا : كا اءا واغاِلطا غالاطًا ب ايًِّنا ماْن قاالا ناُة قاْد جا ناًة، وااْلبادا ْبِعْيا بادا ْوماِئٍذ سا

ا اْلقااِئُل؛ فاِإنَُّه قاْد صارَّحا أبِا  ذا ا َلا ياُدلُّ عالاى ماا قاالاُه ها ذا ها راٍة، وا عاٍة واعاْن عاشا ب ْ ا عاْن سا اناْت ِإْجزااُؤها ناةا كا نَّ اْلبادا
اناِت ا لاْو كا عاٍة، ف ا ب ْ ِذِه الغزوِة عاْن سا قاْد قاالا يف ها انُوا أاْرب اعاِمائاٍة واِتْسِعْيا راُجاًل، وا يِعِهْم لاكا ُعونا عاْن مجِا ب ْ لسَّ

انُوا أاْلًفا واأاْرب اعاِمائاٍة". ُْم "كا اِم احلْاِديِث ِبعاْيِنِه: ِإَّنَّ  بتاما
لَّدا راُسوُل اَّللَِّ  ِة ق ا فا انُوا ِبِذي احْلُلاي ْ لاّما كا ُ عالا -فاْصٌل: ف ا لَّى اَّللَّ لَّما صا اَْلاْديا واأاْشعاراُه، واأاْحراما َِبْلُعْمراِة،  -ْيِه واسا

انا أاتا  انا قارِيًبا ِمْن ُعْسفا َّتَّ ِإذاا كا ْيِه ِمْن ُخزااعاةا ُُيْرِبُُه عاْن قُ راْيٍش، حا ًنا لاُه باْْيا يادا : ِإّّنِ واب اعاثا عاي ْ قاالا ُنُه ف ا ُه عاي ْ
ْيِت،  ت اراْكُت كعبا بنا لؤي قاْد مجااُعوا ُهْم ُمقااتُِلوكا واصاادُّوكا عاِن اْلب ا ، وامجااُعوا لاكا مُجُوًعا، وا ابِيشا لاكا اأْلاحا



يخ   هـ 1439
ّ

 عبدالّرحمن بن ناصر البّراكمؤسسة وقف الش

 

 4 اللجنة العلمية|  إعداد

 

ارا رسوُل هللِا  لَّما -وااْستاشا لَّى اَّللَُّ عالاْيِه واسا اباُه:  -صا ِء الَِّذينا أاعاانُوُهْم أاْصحا ُؤَلا ِيلا ِإىلا ذارااِريِّ ها )أاْن َّنا
ُهْم، فاِإْن ق ا  ُنِصيب ا ، ف ا ْيتا ُ، أاْم ت اراْونا أاْن ن اُؤمَّ اْلب ا ا اَّللَّ ِإْن جناوا تاُكْن ُعنُ ًقا قاطاعاها ، وا عاُدوا ماْوُتورِينا حمزونْيا عاُدوا ق ا

انا عاْنُه قاات اْلنااُه؟( ْن صادَّ ْئ لِ  فاما ، واَلاا جنِا ناا ُمْعتاِمرِينا ٍد، قاالا أبو بكٍر: اَّللَُّ واراُسولُُه أاْعلاُم، ِإَّنَّاا ِجئ ْ ِقتااِل أاحا
قاالا النَِّبُّ  ْلنااُه. ف ا ْيِت قاات ا ناا واباْْيا اْلب ا ن ا الا ب اي ْ لَّما -والاِكْن ماْن حا لَّى اَّللَُّ عالاْيِه واسا ُروُحوا ِإًذا(: -صا ف ارااُحوا  )ف ا

ْعِض الطَّرِيِق قاالا النَِّبُّ  انُوا بِب ا َّتَّ ِإذاا كا لَّما -حا ُ عالاْيِه واسا لَّى اَّللَّ  -صا
م خرجوا معتِمرين فال يقاتلون إَلَّ من الشيخ:  أشاَر رضي هللاُ عنه ِبلرَّأي السَّديِد، أشاَر ِبلرَّأي السَّديد؛ ألهنَّ

 حاَل بيَنهم وبنَي البيتِ 
ْعِض الطَّرِيِق قاالا النَِّبُّ  انُوا بِب ا َّتَّ ِإذاا كا لَّما -القارئ: حا لَّى اَّللَُّ عالاْيِه واسا ا: -صا لِيِد َِبْلغاِميِم )ِإنَّ خا ِلدا ْبنا اْلوا

ْيٍل ِلُقراْيٍش فاُخُذوا ذااتا اْلياِمِْي( َّتَّ ِإذاا ُهو بِقاَتااِة اجلْاْيِش يف خا عارا َِبِْم خالٌد حا اَّللَِّ ماا شا وا  ، ف ا
 َقََتَِة؟الشيخ: 

 نعم القارئ:
 غبارٌ الشيخ: 

ارا النَِّبُّ  لَّما -القارئ: فااْنطالاقا ي ارُْكُض ناِذيًرا ِلُقراْيٍش، واسا لَّى اَّللَُّ عالاْيِه واسا انا َِبلثَِّنيِِّة الَِِّت  -صا َّتَّ ِإذاا كا حا
ا  لا قااُلوا: خا ْل. فاأاحلاَّْت، ف ا ْل حا قاالا النَّاُس: حا ْت رااِحلاُتُه، ف ا ا ب اراكا ها قاالا النَِّبُّ ي اْهِبُط عالاْيِهْم ِمن ْ اُء. ف ا ِت اْلقاْصوا

لَّما - ُ عالاْيِه واسا لَّى اَّللَّ اِبُس اْلِفيِل(: -صا ا حا ها باسا اُء واماا ذااكا َلااا ِبُُلٍق، والاِكْن حا اِت اْلقاْصوا لا : )ماا خا . ُثَّ قاالا
ا ُحرُ  ُمونا ِفيها ا()واالَِّذي ن اْفِسي بِياِدِه َلا ياْسأاُلوّن ُخطًَّة يُ عاظِّ ُتُموها ث اباْت بِِه، مااِت اَّللَّ ِإَلَّ أاْعطاي ْ وا ا ف ا راها ، ُثَّ زاجا

اِء ِإَّنَّاا ي اتارباَُّضُه النَّاُس تارباًُّضا، ف ا  ْيِبياِة عالاى َثا اٍد قاِليِل اْلما َّتَّ ن ازالا أبِاْقصاى احْلُدا لا حا عادا لاْم يُ ْلِبْثُه النَّاُس أاْن ف ا
ْوا ِإىلا را  كا لَّما -ُسوِل اَّللَِّ ن ازاُحوُه، فاشا لَّى اَّللَُّ عالاْيِه واسا ْهًما ِمْن ِكنااناِتِه ُثَّ أاماراُهْم أاْن  -صا زاعا سا ، فاانْ ت ا اْلعاطاشا

ُروا عاْنُه. َّتَّ صادا ُْم َِبلرِّيِّ حا يُش َلا اَّللَِّ ماا زاالا َيِا وا : ف ا  َياْعاُلوُه ِفيِه. قاالا
فازِعاْت قُ راْيٌش لِنُ ُزوِلِه عالايْ  بَّ راُسوُل اَّللَِّ وا لَّما -ِهْم، فاأاحا لَّى اَّللَُّ عالاْيِه واسا عاثا ِإلاْيِهْم راُجاًل ِمْن  -صا أاْن ي اب ْ

ةا ِمْن باِِن  ، لاْيسا ِباكَّ : َيا راُسولا اَّللَِّ عاثاُه ِإلاْيِهْم، ف اقاالا ب ْ را ْبنا اْْلاطَّاِب لِي ا عاا ُعما اِبِه، فادا ٌد أاْصحا ْعٍب أاحا  كا
عااي اْغضابُ  . فادا لٌِّغ ماا أاراْدتا ِإنَُّه ُمب ا انا ْبنا عافَّانا فاِإنَّ عاِشرياتاُه َِباا، وا راُسوُل اَّللَِّ   ِل ِإْن ُأوِذْيُت، فاأاْرِسْل ُعْثما

لَّما - ُ عالاْيِه واسا لَّى اَّللَّ :  -صا قاالا لاُه ِإىلا قُ راْيٍش وا انا ْبنا عافَّانا فاأاْرسا ناا )أاْخرِبُْهْم أاانَّ ُعْثما ْ َناِْت ِلِقتااٍل، ِإَّنَّاا ِجئ ْ  َلا
ِم( ْسالا ارًا، وااْدُعُهْم ِإىلا اْْلِ راُهْم ُعمَّ ياْدُخلا عالاْيِهْم وايُ باشِّ اًء ُمْؤِمنااٍت ف ا ةا ُمْؤِمِنْيا واِنسا اًَل ِباكَّ ِتا رِجا ، واأاماراُه أاْن َيْا

ُُيْرِباُهْم أانَّ اَّللَّا  ْتِح، وا ميااِن، فااْنطالاقا عثماُن  -لَّ عازَّ واجا -َِبْلفا ا َِبْْلِ ى ِفيها َّتَّ َلا ُيْستاْخفا ةا، حا ُمْظِهٌر ِديناُه ِباكَّ
: ب اعاثاِِن راُسوُل اَّللَِّ  قاالا ْلداحا ف اقااُلوا: أاْينا ُترِيُد؟ ف ا رَّ عالاى قُ راْيٍش بِب ا لَّما -فاما ُ عالاْيِه واسا لَّى اَّللَّ أاْدُعوُكْم ِإىلا  -صا
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ْعناا ماا اَّللَِّ  قااُلوا: قاْد َسِا ارًا. ف ا ناا ُعمَّ ِإَّنَّاا ِجئ ْ ُْيرِبُُكْم أاانَّ َلا َناِْت ِلِقتااٍل، وا ِم وا ْسالا ِإىلا اْْلِ ت اُقوُل، فاانْ ُفْذ وا
لا عثماُن عالاى الْ  ما ُه، فاحا راسا با ِبِه واأاْسراجا ف ا راحَّ ِعيِد ف ا ُن ْبُن سا قااما ِإلاْيِه أاَبا ، وا ِتكا اراُه، واأاْردافاُه حِلااجا راِس، فأاجا فا

ْيِت واطا  لاناا ِإىلا اْلب ا لاصا عثماُن ق اب ْ قاالا اْلُمْسِلُمونا ق اْبلا أاْن ي اْرِجعا عثماُن: خا ةا، وا اءا ماكَّ َّتَّ جا ٌن حا افا ِبِه. أاَبا
قاالا راُسوُل اَّللَِّ  لَّما -ف ا لَّى اَّللَُّ عالاْيِه واسا (.)ماا أاظُنُُّه طاافا َِبلْ : -صا َناُْن حماُْصوُرونا ْيِت وا ُعُه  ب ا ْن ا قااُلوا: واماا ميا ف ا

 : ؟ قاالا لاصا ْعباِة َيا راُسولا اَّللَِّ واقاْد خا  )ذااكا ظاِنِّ ِبِه أاَلَّ ياطُوفا َِبْلكا
ئُق مبنزلة عثمان وإميانه -رضي هللا عنه-هللُا أكَُب، هللا أكَب، فضيلٌة لعثماَن الشيخ:  ه، وتعظيم وهذا هو الالَّ

بعثمان  -َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -ما كان ليطوَف ِبلبيِت والرَّسوُل حمصوٌر خارَج مكَّة، وقد صدَق ظنُّ النَّبِم 
 -َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -وقد دعاه أهُل مكَّة ليطوَف ولكنَّه أىب قاَل: "ما كْنُت ألطوَف ِبلبيِت ورسوُل هللا 

 .يف احلصِر"
 

 : َّتا ناطُوفا ماعاُه(القارئ: قاالا ْعباِة حا  )ذااكا ظاِنِّ بِِه أاَلَّ ياطُوفا َِبْلكا
رِيقاْْيِ راُجاًل ِمنا اْلفا  ِد اْلفا لاطا اْلُمْسِلُمونا َِبْلُمْشرِِكْيا يف أاْمِر الصُّْلِح، ف اراماى راُجٌل ِمْن أاحا ِر، وااْخت ا رِيِق اآْلخا

ًة، وات اراا اناْت ماْعراكا رِيقاْْيِ ِِباْن واكا ُُهاا، وااْرَتاانا ُكلُّ وااِحٍد ِمنا اْلفا رِيقااِن ِكالا اراِة، واصااحا اْلفا ْبِل وااحلِْجا ماْوا َِبلن َّ
لَّما -ِفيِهْم، واب الاغا راُسولا اَّللَِّ  لَّى اَّللَُّ عالاْيِه واسا عاِة، ف اثاارا اْلمُ  -صا ي ْ عاا ِإىلا اْلب ا ْسِلُمونا أانَّ عثمانا قاْد قُِتلا، فادا

لَّما -ِإىلا راُسوِل اَّللَِّ  لَّى اَّللَُّ عالاْيِه واسا ذا راُسوُل اَّللَِّ  -صا بااي اُعوُه عالاى أاَلَّ ياِفرُّوا، فاأاخا راِة ف ا جا ُهوا َتاْتا الشَّ -وا
لَّما  ُ عالاْيِه واسا لَّى اَّللَّ :  -صا قاالا (.بِياِد ن اْفِسِه وا ِذِه عاْن عثمانا  )ها

ا َتاَّتِ  :  والامَّ قاالا ْيِت؟ ف ا اِف َِبْلب ا ْيتا َيا أَب عبِد هللا ِمنا الطَّوا فا : اْشت ا قاالا لاُه اْلُمْسِلُمونا عا عثماُن ف ا عاُة راجا ي ْ اْلب ا
ناًة، واراُسوُل اَّللَِّ  ْثُت َِباا سا ُتْم ِب، واالَِّذي ن اْفِسي بِياِدِه لاْو ماكا ن ْ لَّ -"بِْئسا ماا ظان ا لَّى اَّللَُّ عالاْيِه واسا ُمِقيٌم  -ما صا

َّتَّ ياطُوفا َِباا راُسوُل اَّللَِّ  ْيِبياِة ماا طُْفُت َِباا حا لَّما -َِبحْلُدا ُ عالاْيِه واسا لَّى اَّللَّ  "-صا
ُتْم ِب"الشيخ:  ئُق به، هللا أكَُب، قاَل: "بِْئَس َما ظَنَ ن ْ  هللاُ أكَُب، هللا أكَب، رد  مجيٌل وعظيٌم وهو الالَّ

: راُسوُل اَّللَِّ القارئ: "والاقاْد داعا  قاالا اْلُمْسِلُمونا ْيِت فاأاب اْيُت" ف ا اِف َِبْلب ا ُ عالاْيِه -ْتِِن قُ راْيٌش ِإىلا الطَّوا لَّى اَّللَّ صا
لَّما  انا عمُر آِخًذا بِياِد راُسوِل اَّللَِّ   -واسا ناا ظانًّا، واكا ن ا ناا َِبَّللَِّ واأاْحسا انا أاْعلاما لَّ -كا ُ عالاْيِه واسا عاِة  -ما صالَّى اَّللَّ ي ْ لِْلب ا

بااي اعاُه اْلُمْسِلُمونا ُكلُُّهْم ِإَلَّ اجلدَّ بنا قيٍس". راِة، ف ا جا  َتاْتا الشَّ
ُعُه عاْن راُسوِل اَّللَِّ  ا ي اْرف ا اٍر آِخًذا ِبُغْصِنها انا ماْعِقُل ْبُن ياسا لَّما -واكا ُ عالاْيِه واسا لَّى اَّللَّ ي اعاُه -صا انا أاوَّلا ماْن َبا ، واكا

(أبو سن  انا األسديُّ
ِطِهْم واآِخرِِهْم. ثا مارَّاٍت يف أاوَِّل النَّاِس واأاْوسا ُة ْبُن اأْلاْكواِع ثاالا لاما ي اعاُه سا  واَبا
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باةا ُنْصِح راُسوِل  انُوا عاي ْ ٍر ِمْن ُخزااعاةا، واكا اءا بديُل بُن ورقاءا اْلزاعيُّ يف ن افا ِلكا ِإْذ جا ذا ا ُهْم كا ناما ي ْ ب ا -اَّللَِّ ف ا
لَّ  لَّما صا ُ عالاْيِه واسا ادا ِميااِه  -ى اَّللَّ : ِإّّنِ ت اراْكُت كعبا بنا لؤي وعامرا بنا لؤي ن ازاُلوا أاْعدا قاالا ِمْن أاْهِل َِتااماةا، ف ا

ْيِت. قاالا راُسوُل اَّللَِّ  ُهْم ُمقااتُِلوكا واصاادُّوكا عاِن اْلب ا طااِفيُل، وا ْيِبياِة ماعاُهُم اْلُعوُذ اْلما لَّى اَّللَُّ عالاْيِه صا -احْلُدا
لَّما  ُهُم احلْاْرُب واأاضارَّتْ : -واسا ت ْ ِإنَّ قُ راْيًشا قاْد َّنااكا ، وا ناا ُمْعتاِمرِينا ٍد والاِكْن ِجئ ْ ْئ ِلِقتااِل أاحا  َِبِْم، فاِإْن )ِإانَّ َلْا جنِا

ْدَُتُْم  اُؤوا مادا  شا
 َماَدْدَُتُْم؟الشيخ: 
 ايل عندي: "َمَدْدَُتُْم" كذاالقارئ: 
 نعمالشيخ: 

ُُيُْلوا ب اْيِِن واباْْيا النَّاِس   القارئ: وا
 َوُُيَلُّوا َوُُيَلُّواالشيخ: 
اُؤواالقارئ:  ِإْن شا ُُيالُّوا ب اْيِِن واباْْيا النَّاِس، وا ِإْن  وا قاْد مجاُّوا، وا ِإَلَّ ف ا عاُلوا وا لا ِفيِه النَّاُس ف ا ا داخا أاْن ياْدُخُلوا ِفيما

الِفاِِت أا  ِردا سا فا َّتَّ ت ان ْ ا حا ذا ُهْم عالاى أاْمِري ها ُقااتِلان َّ الَِّذي ن اْفِسي بِياِدِه ألا وا ُ أاْمراُه(.أاب اْوا ِإَلَّ اْلِقتاالا ف ا نَّ اَّللَّ  ْو لايُ ْنِفذا
أُْبِلُغُهْم ماا ت اُقوُل.قاالا بد  يُل: سا

وْ  ْعُتُه ي اُقوُل ق ا قاْد َسِا ا الرَُّجِل، وا ذا ُتُكْم ِمْن ِعْنِد ها : ِإّّنِ قاْد ِجئ ْ َّتَّ أاتاى قُ راْيًشا ف اقاالا ُتْم فااْنطالاقا حا ًَل، فاِإْن ِشئ ْ
ةا لاناا أاْن َُتادِّ  اجا اُؤُهْم: َلا حا ها قاالا ُسفا اِت ماا عاراْضُتُه عالاْيُكْم. ف ا ُهْم: ها قاالا ذاُوو الرَّْأِي ِمن ْ ْيٍء. وا ث اناا عاْنُه ِبشا

ا قاْد عاراضا عالاْيُكْم  ذا : ِإنَّ ها قاالا عروُة بُن مسعوٍد الثَّقفيُّ ا. ف ا ذا ا واكا ذا ْعُتُه ي اُقوُل كا : َسِا ْعتاُه. قاالا ُخطَّةا َسِا
قااُلوا: اْئِتهِ  ا واداُعوّن آتِِه. ف ا ُلوها ب ا قاالا النَِّبُّ ُرْشٍد فااق ْ لُِّمُه، ف ا عالا ُيكا ُه فاجا لَّما -. فاأاتا ُ عالاْيِه واسا لَّى اَّللَّ َناًْوا  -صا

ْعتا  ْل َسِا ، ها ْوماكا ْلتا ق ا ٌد، أاراأاْيتا لاِو اْستاْأصا : أاْي حُمامَّ قاالا لاُه عروة ِعْندا ذاِلكا ْيل، ف ا ْوِلِه لُبدا ٍد ِمنا ِمْن ق ا  أبِاحا
ِليًقا أا اْلعاراِب اْجتااحا  اراى ُوُجوًها واأاراى أاْوَبًشا ِمنا النَّاِس خا وااَّللَِّ ِإّّنِ ألا ِإْن تاُكِن اأْلُْخراى ف ا ؟ وا لاكا ب ْ ْن  أاْهلاُه ق ا

قاالا لاُه أبو بكٍر: اْمُصْص  . ف ا ُعوكا  ياِفرُّوا وايادا
تِ الشيخ:   َبْظَر الالَّ

ِت، أاَناُْن ناِفرُّ عاْنُه وا  : أاماا واالَِّذي ن اْفِسي بِياِدِه القارئ: باْظرا الالَّ : ماْن ذاا؟ قااُلوا: أبو بكٍر. قاالا ُعُه؟! قاالا نادا
لُِّم النَِّبَّ  عالا ُيكا . واجا ُتكا ب ْ اجا ْ أاْجِزكا َِباا ألا اناْت لاكا ِعْنِدي َلا لَّما -لاْوَلا ياٌد كا ُ عالاْيِه واسا لَّى اَّللَّ ُه  -صا لَّما ا كا واُكلَّما

ذا بِِلحْ  لَّما -ياِتِه، وااْلُمِغرياُة ْبُن ُشْعباةا على راْأِس النَِّبِّ أاخا لَّى اَّللَُّ عالاْيِه واسا ُر،  -صا ْيُف واعالاْيِه اْلِمْغفا واماعاُه السَّ
ى عروُة ِإىلا حِلْياِة النَِّبِّ  ا أاْهوا لَّما -فاُكلَّما لَّى اَّللَُّ عالاْيِه واسا ْيفِ  -صا ْعِل السَّ ُه بِن ا كا ضارابا يادا ْر يادا : أاخِّ  واقاالا

لَّما -عاْن حِلْياِة راُسوِل اَّللَِّ  : ماْن ذاا؟ قااُلوا: اْلُمِغرياُة ْبُن ُشْعباةا.  -صالَّى اَّللَُّ عالاْيِه واسا ُه واقاالا ف ارافاعا عروُة راْأسا
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وْ  انا املغريُة صاِحبا ق ا ؟ واكا ُر، أاوالاْسُت أاْسعاى يف غاْدراِتكا : أاْي ُغدا قاالا ذا ف ا لاُهْم واأاخا قات ا ًما يف اجلْااِهِليَِّة ف ا
قاالا النَِّبُّ  اءا فاأاْسلاما، ف ا ُْم ُثَّ جا اَلا لَّما -أاْموا ُ عالاْيِه واسا لَّى اَّللَّ ُم فاأاْقِبلُ : -صا ْسالا  )أامَّا اْْلِ

 َفأَق َْبُل، َفأَق َْبلُ الشيخ: 
لاْسُت ِمْنهُ القارئ:  اُل ف ا باُل، واأامَّا اْلما ْيء( فاأاق ْ  يف شا

ابا راُسوِل اَّللَِّ  عالا ي اْرُمُق أاْصحا لَّما -ُثَّ ِإنَّ عروة جا لَّى اَّللَُّ عالاْيِه واسا ما النَِّبُّ  -صا اَّللَِّ ماا ت اناخَّ وا ْيِه، ف ا ن ا -ِبعاي ْ
لَّما  لَّى اَّللَُّ عالاْيِه واسا لاكا  -صا ُهْم، فادا فِّ راُجٍل ِمن ْ عاْت يف كا ق ا ِإذاا أاماراُهُم ُُنااماًة ِإَلَّ وا ُه، وا ُه واواْجها َِباا ِجْلدا

ُْم عِ  اَتا ُضوا أاْصوا فا لَّما خا ِإذاا تاكا اُدوا ي اْقتاِتُلونا عالاى واُضوئِِه، وا ضَّأا كا ِإذاا ت اوا ُروا إىل أاْمرِِه، وا ونا ابْ تادا ُه، واماا ُيُِدُّ ْندا
عا عروُة ِإىلا أا  فاْدُت عالاى اْلُمُلوِك عالاى ِإلاْيِه النَّظارا ت اْعِظيًما لاُه، ف اراجا ْوُم، وااَّللَِّ لاقاْد وا : أاْي ق ا قاالا اِبِه ف ا ْصحا

ٍد حُما  اُب حُمامَّ ُم أاْصحا ابُُه ماا يُ عاظِّ ، وااَّللَِّ ماا راأاْيُت ماِلًكا يُ عاظُِّمُه أاْصحا اِشيِّ ًدا، وااَّللَِّ ما ِكْسراى وقايصرا واالنَّجا مَّ
ما ُُنااماًة ِإَلَّ وا  ِإذاا ت اناخَّ ُروا أاْمراُه، وا ِإذاا أاماراُهُم ابْ تادا ُه، وا ُه واِجْلدا لاكا َِباا واْجها ُهْم، فادا فِّ راُجٍل ِمن ْ عاْت يف كا ق ا

ونا ِإلاْيهِ  ُه، واماا ُيُِدُّ ُْم ِعْندا اَتا ُضوا أاْصوا فا لَّما خا ِإذاا تاكا اُدوا ي اْقتاِتُلونا عالاى واُضوئِِه، وا ضَّأا كا ت اْعِظيًما لاُه، النَّظارا  ت اوا
قااُلوا: اْئِتهِ  قاالا راُجٌل ِمْن باِِن ِكنااناةا: داُعوّن آتِِه. ف ا ا، ف ا ُلوها ب ا قاْد عاراضا عالاْيُكْم ُخطَّةا ُرْشٍد فااق ْ  . وا

ا أاْشرافا عالاى النَِّبِّ  لامَّ لَّما -ف ا لَّى اَّللَُّ عالاْيِه واسا اِبِه، قاالا راُسوُل اَّللَِّ  -صا لَّما صا -واأاْصحا : -لَّى اَّللَُّ عالاْيِه واسا
ا لاُه( ، فاابْ عاُثوها ُمونا اْلُبْدنا ْوٍم يُ عاظِّ ُهوا ِمْن ق ا ٌن، وا ا ُفالا ذا ا راأاى  )ها لامَّ ، ف ا لاُه اْلقاْوُم يُ لابُّونا ْقب ا ا لاُه، وااْست ا عاُثوها ف اب ا

ِء أاْن ُيصادُّ  باِغي َِلاُؤَلا ، َل ي ان ْ انا اَّللَِّ : ُسْبحا : راأاْيُت اْلُبْدنا ذاِلكا قاالا قاالا اِبِه ف ا عا ِإىلا أاْصحا راجا ْيِت". ف ا وا عاِن اْلب ا
: داُعوّن آتِِه.  قاالا ْفٍص ف ا قااما ِمْكراُز ْبُن حا ْيِت. ف ا وا عاِن اْلب ا ْت واُأْشِعراْت واماا أاراى أاْن ُيصادُّ قااُلوا: قاْد قُ لِّدا ف ا

ا أاْشرافا عالاْيِهْم قاالا ا لامَّ لَّما -لنَِّبُّ اْئِتِه. ف ا لَّى اَّللَُّ عالاْيِه واسا ُهوا راُجٌل فااِجٌر(: -صا ْفٍص، وا ا ِمْكراُز ْبُن حا ذا  )ها
لُِّم راُسولا اَّللَِّ  عالا ُيكا لَّما -فاجا لَّى اَّللَُّ عالاْيِه واسا قاالا -صا ْيُل ْبُن عاْمٍرو، ف ا اءا ُسها لُِّمُه ِإْذ جا ناا ُهوا ُيكا ي ْ ، ف اب ا

لَّ -النَِّبُّ  لَّما صا ُ عالاْيِه واسا ُهلا : -ى اَّللَّ   )قاْد سا
َل َلُكمْ الشيخ:   ُسهِمَل، ُسهِم

 القارئ: قد ُسِهلا 
 ُسهِمَل لكمالشيخ: 

لا لاُكْم ِمْن أاْمرُِكْم(القارئ:  :  )قاْد ُسهِّ قاالا اِتبا ف ا عاا اْلكا ناُكْم ِكتااًَب. فادا ناا واب اي ْ ن ا اِت اْكُتْب ب اي ْ : ها قاالا ف ا
كا  ِم اَّللَِّ الرَّمْحاِن الرَِّحيِم(.)اْكُتْب ِبسْ  ، والاِكِن اْكُتْب: َِبَسِْ اَّللَِّ ماا ناْدِري ماا ُهوا وا قاالا سهيُل: أامَّا الرَّمْحاُن ف ا ف ا

ا ُكْنتا تاْكُتُب. ما  اللَُّهمَّ كا
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هم ينكرون هذا اَلسَم كما جاَء يف القرآن يف آَيٍت:  [30]الرعد: }َوُهْم َيْكُفُروَن ِِبلرَّمْحَِن{قاَل هللاُ: الشيخ: 
 .، سبحاَن هللا العظيم[60]الفرقان: }َوِإَذا ِقيَل هَلُُم اْسُجُدوا لِلرَّمْحَِن قَاُلوا َوَما الرَّمْحَُن أََنْسُجُد ِلَما ََتُْمُرََن{

 
قاالا النَِّبُّ  ا ِإَلَّ ِبْسِم اَّللَِّ الرَّمْحاِن الرَِّحيِم. ف ا : وااَّللَِّ َلا ناْكتُ بُ ها قاالا اْلُمْسِلُمونا لَّى اَّللَُّ عالاْيِه -القارئ: ف ا صا

لَّما  كا اللَُّهمَّ(.: -واسا :  )اْكُتْب: َِبَسِْ ٌد راسُ  )اْكُتْب:ُثَّ قاالا ا ماا قااضاى عالاْيِه حُمامَّ ذا (ها قاالا سهيل:  وُل اَّللَِّ ف ا
، والاِكِن اْكُتْب: ْيِت واَلا قاات اْلنااكا كا عاِن اْلب ا ْدانا اَّللَِّ لاْو ُكنَّا ن اْعلاُم أانَّكا راُسوُل اَّللَِّ ماا صادا وا ُد ْبُن عاْبِد  ف ا حُمامَّ

قاالا النَِّبُّ  . ف ا لَّما -اَّللَِّ لَّى اَّللَُّ عالاْيِه واسا ()ِإّّنِ راُسوُل : -صا ُد ْبُن عاْبِد اَّللَّ بْ ُتُموّن، اْكُتْب: حُمامَّ ذَّ ِإْن كا ، وا . اَّللَِّ
قاالا النَِّبُّ  لَّما -ف ا ُ عالاْيِه واسا لَّى اَّللَّ ْيِت ف اناطُوفا ِبِه(. : -صا ناا واباْْيا اْلب ا ن ا قاالا سهيُل: وااَّللَِّ )عالاى أاْن َُتالُّوا ب اي ْ ف ا

ُث اْلعاراُب أاانَّ أُ  دَّ تِياكا َلا ت اتاحا ، ف اقاالا سهيُل: عالاى أاَلَّ َيْا تابا ِخْذانا ضاْغطاًة، والاِكْن لكا ِمنا اْلعااِم اْلُمْقِبِل. فاكا
ْيفا يُ رادُّ إِ  ، كا انا اَّللَِّ : ُسْبحا قاالا اْلُمْسِلُمونا انا عالاى ِديِنكا ِإَلَّ راداْدتاُه علينا. ف ا ِإْن كا ىلا اْلُمْشرِِكْيا ِمنَّا راُجٌل وا

قا  راجا ِمنْ وا ْيِل ي اْرُسُف يف قُ ُيوِدِه، قاْد خا ِل ْبُن ُسها ْندا اءا أابُو جا ِلكا ِإْذ جا ذا ناما ُهْم كا ي ْ اءا ُمْسِلًما؟! فب ا  ْد جا
ُد أاوَُّل ماا قاضيتك ا َيا حُمامَّ ذا قاالا سهيُل: ها ، ف ا ْفِسِه باْْيا أظُُهِر اْلُمْسِلِمْيا َّتَّ راماى بِن ا ةا حا ِل ماكَّ ْيِه أاْن عالا  أاْسفا

قاالا النَِّبُّ  لَّما -ت اُردَُّه ِإِلاَّ. ف ا لَّى اَّللَُّ عالاْيِه واسا وااَّللَِّ ِإًذا َلا  )ِإانَّ َلْا ن اْقِض اْلِكتاابا ب اْعُد(.: -صا : ف ا قاالا ف ا
قاالا النَِّبُّ  ْيٍء أاباًدا. ف ا لَّما -ُأصااحِلُكا عالاى شا لَّى اَّللَُّ عالاْيِه واسا . ُه ِل(. )فاأاِجزْ : -صا : ماا أاانا ِبُِجيزِِه لاكا فقاالا

 : عاْل(.قاالا را  )ب الاى فااف ْ ٍل: َيا ماْعشا ْندا قاالا أابُو جا ُه، ف ا ْزانا اِعٍل. قاالا ِمْكرز: ب الاى قاْد أاجا : ماا أاانا ِبفا قاالا
قاْد ِجْئُت ُمْسِلًما، أاَلا ت اراوْ  ، ُأرادُّ ِإىلا اْلُمْشرِِكْيا وا اًَب اْلُمْسِلِمْيا با يف اَّللَِّ عاذا انا قاْد ُعذِّ نا ماا لاِقيُت؟! واكا

ِديًدا.  شا
ْكُت ُمْنُذ أاْسلاْمُت ِإَلَّ ي اْوماِئٍذ، فاأات اْيُت النَِّبَّ  كا ُر ْبُن اْْلاطَّاِب: وااَّللَِّ ماا شا لَّما -قاالا ُعما لَّى اَّللَُّ عالاْيِه واسا  -صا

، أالاْستا  ُقْلُت: َيا راُسولا اَّللَِّ   ناِبَّ اَّللَِّ ف ا
 القصَّة طويلٌة طويلةالشيخ: 
 نعمالقارئ: 
 لعلَّك تقف على هذاالشيخ: 

 املنتقى القارئ:
 َل إله إَلَّ هللا.الشيخ: 
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 )ُمنتقاى األخباِر( 
يِن ابُن تيميةا   يف كتاِبِه: "املُنتقاى  -رمحاُه هللُا تعاىل-القارئ: بسِم هللِا الرَّمحِن الرَّحيِم، قالا اْلماُم جمُد الدِّ

رعيَِّة ِمن كالِم خرِي الربيَِّة  لَّما -يف األحكاِم الشَّ ُ عالاْيِه واسا لَّى اَّللَّ  ": -صا
ْهي عاْن التَّطاوُِّع ب اْعدا اْْلِ  ُب الن َّ  قااماةِ َبا

 )إَذا أُِقيَمْت الصَّاَلُة َفاَل َصاَلَة إَلَّ اْلَمْكُتوبََة(يعين عن الدُّخول يف النَّافلة بعَد إقامِة الصَّالِة املكتوبِة، الشيخ: 
 .)إَلَّ الَّيت أُقيَمْت(يف لفٍظ: 

 
لَّى اَّللَُّ -أانَّ النَِّبَّ  -رضيا هللُا عنهُ –القارئ: واعاْن أاِب ُهرايْ راةا  لَّما صا :  - عالاْيِه واسا ُة قاالا ْت الصَّالا )إذاا أُِقيما

ْكُتوباةا( ةا إَلَّ اْلما :  فاالا صاالا يف ِروااياٍة أِلامْحادا ، وا اِريَّ اعاُة إَلَّ اْلُبخا ْت(.راوااُه اجلْاما  )إَلَّ الَِِّت أُِقيما
ناةا  لَّما -اَّللَِّ  أانَّ راُسولا »واعاْن عاْبِد اَّللَِّ ْبِن ماالِك ْبِن ُُباي ْ لَّى اَّللَُّ عالاْيِه واسا ْت  -صا قاْد أُِقيما راأاى راُجاًل وا

ا اْنصارافا راُسوُل اَّللَِّ  لامَّ ، ف ا لِّي راْكعاتاْْيِ ُة ُيصا لَّما -الصَّالا لَّى اَّللَُّ عالاْيِه واسا قاالا لاُه  -صا ثا ِبِه النَّاُس، ف ا َلا
ُ عالاْيِه -راُسوُل اَّللَِّ  لَّى اَّللَّ لَّما صا  )الصُّْبحا أاْرب اًعا: -واسا

 آلصُّْبَح؟الشيخ: 
ٌق عالاْيِه.)آلصُّْبحا أاْرب اًعا؟! آلصُّْبحا أاْرب اًعا؟!( القارئ:  فا  ُمت َّ
 يعين هل صالُة الفجِر أربٌع حَّتَّ تصلِمي؟ ألنَّه كاَن يصلِمي.الشيخ: 

ا ِة ِفيها ْنِهيِّ عاْن الصَّالا ُب اأْلاْوقااِت اْلما  القارئ: َبا
 بس ]يكفي[ إىل هنا، اقرأ كالَم الشَّارح على احلديث الثَّاين، على احلديثني؛ ألنَّ قصْي الكالمالشيخ: 

وكاّنُّ  رااِد ِمْثُل -رمحاُه هللُا تعاىل-القارئ: قالا الشَّ اراُقْطِِنِّ يف اأْلف ْ را ِعْندا الدَّ يف اْلبااِب عاْن اْبِن ُعما : "وا
ِديِث أاِب ُهرايْ راةا. قا  يف حا اِمِل ِمثْ ُلُه، وا اِبٍر ِعْندا اْبِن عاِديٍّ يف اْلكا ٌن. واعاْن جا سا ِإْسنااُدُه حا : وا الا اْلِعرااِقيُّ

: ذااِهُب احلْاِديِث.  اِريُّ اُح. قاالا اْلُبخا  إْسنااِدِه عاْبُد اَّللَِّ ْبِن ماْيُموٍن اْلقادَّ
ْجِر وااحلْاِديُث ياُدلُّ عالاى أانَُّه َلا َياُوُز الشُّ  ْرٍق باْْيا راْكعاِتاْ اْلفا ِة ِمْن غارْيِ ف ا ُروُع يف النَّاِفلاِة ِعْندا إقااماِة الصَّالا

اٍل:  وا ُهْم يف ذاِلكا عالاى ِتْسعاِة أاق ْ اباُة واالتَّاِبُعونا واماْن ب اْعدا لافا الصَّحا قاْد اْخت ا  واغارْيُِِهاا. وا
ُة، واِبِه قاالا ِمنْ  رااها ا: اْلكا ُدها ٍف عاْنُه يف أاحا را عالاى ِخالا ُر ْبُن اْْلاطَّاِب واابْ ُنُه عاْبُد اَّللَِّ ْبِن ُعما اباِة: ُعما  الصَّحا

عِ  ِإبْ رااِهيُم النَّخا ُد ْبُن ِسريِينا وا ُة ْبُن الزُّبارْيِ واحُمامَّ : ُعْروا ٍح يُّ واعاطااُء ْبُن أاِب راَبا ذاِلكا واأابُو ُهرايْ راةا، واِمْن التَّاِبِعْيا
ِعيُد ْبُن ُجبارْيٍ.  واطااُوٌس واُمْسِلُم ْبُن ُعقاْيٍل واسا
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اُق واأابُو ث اْوٍر واحُما   ِإْسحا اِفِعيُّ واأامْحاُد وا ِة: ُسْفيااُن الث َّْوِريُّ وااْبُن اْلُمبااراِك واالشَّ ا واِمْن اأْلاِئمَّ ذا كا رِيٍر ها ُد ْبُن جا مَّ
ِْمِذيُّ الرِّوايةا عانْ  ْوتا  أاْطلاقا الَتِّ ِشيا ف ا ُهوا أانَُّه إذاا خا ِويُّ ت اْفِصياًل، وا وا . واراواى عاْنُه اْبُن عاْبِد اْلرباِّ واالن َّ الث َّْوِريِّ

ياْأِت. ْجِر. واسا لا ماعاُهْم وات اراكا ُسنَّةا اْلفا ْجِر داخا ِة اْلفا الا  راْكعاٍة ِمْن صا
ْكُتوباُة قاْد قااماْت ِمْن غارْيِ  اناْت اْلما اِفِل إذاا كا وا ْيٍء ِمْن الن َّ ُة شا ْرٍق باْْيا راْكعاِتاْ اْلقاْوُل الثَّاّن: أانَُّه َلا َياُوُز صاالا  ف ا

ْجِر واغارْيُِِهاا، قاالاُه اْبُن عاْبِد اْلرباِّ يف التَّْمِهيِد.   اْلفا
اُه اْبُن اْلُمْنِذِر عاْن اْبِن ماْسُعوٍد اْلقاْوُل الثَّاِلُث: أانَُّه  كا رِيضاِة، حا مااُم يف اْلفا ِة ُسنَِّة الصُّْبِح وااْْلِ سا ِبصاالا َلا أبْا

ِن ْبِن  ُهوا ق اْوُل احلْاسا ، وا انا ِن اْلباْصِريِّ واجُمااِهٍد واماْكُحوٍل وامحاَّاِد ْبِن أاِب ُسلاْيما رَّ واماْسُروٍق وااحلْاسا فا ، ف ا يٍّ قا حا
ِديِث أاِب ُهرايْ راةا أانَّ  ِقيُّ ِمْن حا ها ي ْ لُّوا ِباا راوااُه اْلب ا ا، وااْستادا ْجِر واغارْيِها ِء باْْيا ُسنَِّة اْلفا ُؤَلا لَّى - راُسولا اَّللَِّ ها صا

لَّما  :  -اَّللَُّ عالاْيِه واسا ْكُتوباةا إَلَّ قاالا ةا إَلَّ اْلما ُة فاالا صاالا ْت الصَّالا واُأِجيُب عاْن   راْكعاِتاْ الصُّْبِح(.)إذاا أُِقيما
اُج ْبُن ناْصٍر واعابَّاُد  جَّ ا حا يف إْسنااِدها داُة َلا أاْصلا َلااا، وا ِذِه الزَِّيا : ها ِقيَّ قاالا ها ي ْ ِثرٍي واُُهاا ذاِلكا أبِانَّ اْلب ا ْبُن كا

ِقيُّ عاْن أاِب ُهرايْ را  ها ي ْ اِن، عالاى أانَُّه قاْد راواى اْلب ا : قاالا راُسوُل اَّللَِّ ضاِعيفا لَّما -ةا قاالا ُ عالاْيِه وآِلِه واسا لَّى اَّللَّ : -صا
ْكُتوباةا( ةا إَلَّ اْلما ُة فاالا صاالا ْت الصَّالا : )إذاا أُِقيما ْجِر؟ قاالا )واَلا راْكعاِتاْ ، ِقيلا: َيا راُسولا اَّللَِّ واَلا راْكعاِتاْ اْلفا

ْجِر( يف إْسنااِدِه ُمْسِلمُ  اْلفا قاْد واث َّقاُه اْبُن ِحبَّانا وااْحتاجَّ ِبِه يف صاِحيِحِه.وا لٌَّم ِفيِه، وا ُهوا ُمتاكا اِلٍد الزِّجْنِيُّ وا   ْبُن خا
ْوتا الرَّْكعا  اافا ف ا ُه واباْْيا أاْن ُيا ارِجا ْسِجِد أاْو خا ْفرِقاُة باْْيا أاْن ياُكونا يف اْلما مااِم ِة اأْلُوىلا اْلقاْوُل الرَّاِبُع: الت َّ ماعا اْْلِ

ا ْعُهما مااِم واَلا ي ارْكا ْلياْدُخْل ماعا اْْلِ ْسِجدا ف ا لا اْلما انا قاْد داخا : إذاا كا قاالا ْوُل مااِلٍك، ف ا ُهوا ق ا ، وا ي اْعِِن: - أاْو َلا
ْجرِ  مااُم ِبرا  -راْكعاِتاْ اْلفا اْف أاْن ي اُفوتاُه اْْلِ ْسِجدا فاِإْن َلْا ُيا ِإْن َلْا ياْدُخْل اْلما ِإْن وا ْسِجِد، وا ارِجا اْلما ْع خا ْلرياْكا ْكعاٍة ف ا

ْلياْدُخْل واْلُيصالِّ ماعاُه. مااِم ف ا افا أاْن ت اُفوتاُه الرَّْكعاُة اأْلُوىلا ماعا اْْلِ  خا
ْبلا رافْ  مااما ق ا ْواتا الرَّْكعاتاْْيِ ماًعا واأانَُّه َلا يُْدِرُك اْْلِ ِشيا ف ا ِعِه ِمْن الرُُّكوِع يف الثَّانِياِة اْلقاْوُل اْْلااِمُس: أانَُّه إْن خا

ا  ْعُهما ْلرياْكا ِإَلَّ ف ا لا ماعاُه وا ْجرِ -داخا ْوُل أاِب  -ي اْعِِن: راْكعاِتاْ اْلفا ُهوا ق ا مااِم، وا ْسِجِد ُثَّ ياْدُخُل ماعا اْْلِ ارِجا اْلما خا
ى عانْ  كا اُه اْبُن عاْبِد اْلرباِّ، واحا كا ا حا ما اِبِه كا ةا واأاْصحا ِنيفا اُه اْْلاطَّاِبُّ حا كا ُهوا الَِّذي حا ْوِل مااِلٍك وا ُه أاْيًضا َناْوا ق ا

ْوِل اأْلاْوزااِعيِّ اآْلِت ِذْكُرُه. واِويُّ ِمْثلا ق ا ى الن َّ كا ابُُه. واحا اُه عاْنُه أاْصحا كا ا حا اِفٌق ِلما ُهوا ُموا  وا
ْسِجِد إَلَّ  ا يف اْلما ُعُهما اِدُس: أانَُّه ي ارْكا ْع  اْلقاْوُل السَّ ْلرياْكا ْوتا الرَّْكعاِة اأْلاِخرياِة. فاأامَّا الرَّْكعاُة اأْلُوىلا ف ا اافا ف ا أاْن ُيا

ةا  ِنيفا ِويُّ عاْن أاِب حا وا اُه الن َّ كا ِعيِد ْبِن عاْبِد اْلعازِيِز، واحا ْوُل اأْلاْوزااِعيِّ واسا ُهوا ق ا ِإْن فاات اْتُه، وا اِبِه. وا  واأاْصحا
اِبُع: ي ا  ، اْلقاْوُل السَّ ْوُل ُسْفياانا الث َّْوِريِّ ُهوا ق ا ، وا ْوتا الرَّْكعاِة اأْلُوىلا افا ف ا ْسِجِد واغارْيِِه إَلَّ إذاا خا ا يف اْلما ُعُهما رْكا

ِْمِذيُّ عاْنُه. ا راوااُه الَتِّ ُهوا ُُمااِلٌف ِلما ى ذاِلكا عاْنُه اْبُن عاْبِد اْلرباِّ، وا كا  حا
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ِب ِمْن اْلقاْوُل الثَّاِمُن: أانَُّه ُيصا   ْقُت وااِسًعا قاالاُه اْبُن اجلْاالَّ انا اْلوا مااِم إذاا كا ُة اْْلِ ِإْن فاات اْتُه صاالا ا وا لِّيِهما
اِلِكيَِّة.   اْلما

ْجِر واَلا يف غاريِْ  ُخوُل يف راْكعاِتاْ اْلفا لَّ لاُه الدُّ قااماةا َلْا ُيِا عا اْْلِ اٌء ُِهاا اْلقاْوُل التَّاِسُع: أانَُّه إذاا َسِا وا اِفِل، سا وا ِمْن الن َّ
ْزٍم عانْ  لاُه اْبُن حا ْوُل أاْهِل الظَّاِهِر، وان اقا ُهوا ق ا قاْد عاصاى وا عالا ف ا ُه، فاِإْن ف ا ارِجا ْسِجِد أاْو خا انا يف اْلما اِفِعيِّ كا  الشَّ

ةا عاْن الشَّ  رااها ى اْلكا كا ا قاالا اْْلاطَّاِبُّ، واحا ذا لاِف، واكا ى اْلُقْرُطِبُّ يف واعاْن مُجُْهوِر السَّ كا . واحا اِفِعيِّ واأامْحادا
 اْلُمْفِهِم 

)إَذا أُِقيَمْت الصَّاَلُة َفاَل وهذا أظهُر األقواِل وأوفُقها للدَّليل، هذا األخُْي هو املوافُق لظاهر احلديِث: الشيخ: 
 احلقيقة والتَّفصيالت الَّيت فيها وهو نفي مبعىن النَّهي، وأمَّا األقواُل الفائتُة ففيها اضطراٌب وهي يفَصاَلَة( 

  ليس عليها دليٌل َنهٌض.
 

ِم" عاْن أاِب ُهرايْ راةا  ى اْلُقْرُطِبُّ يف "اْلُمْفها كا  القارئ: واحا
 يف اْلُمْفِهمِ الشيخ: 

ُة تاطا  عاِقُد صاالا ا القارئ: يف اْلُمْفِهِم عاْن أاِب ُهرايْ راةا واأاْهِل الظَّاِهِر أاَّنَّاا َلا ت ان ْ ذا ها رِيضاِة، وا ْقِت إقااماِة اْلفا وٍُّع يف وا
ُن ِعْندا إراا ذِّ قااماةا الَِِّت ي اُقوَلاا اْلُمؤا ِة اْْلِ انا اْلُمرااُد ِبِِقااماِة الصَّالا ُهوا اْلقاْوُل ُهوا الظَّاِهُر إْن كا ِة وا داِة الصَّالا

ُهوا اْلمُ  : وا عااراُف. قاالا اْلِعرااِقيُّ ْعَنا اْلُمت ا ا احلْاِديِث.اْلما ذا اِن ِمْن ها بااِدُر إىلا اأْلاْذها  ت ا
إذا أُقيَمْت فال  )أُقيَمْت(،يعين: إذا شرَع املؤذِمُن ِبإلقامة، هذا معىن:  )إذا أُقيَمْت(يعين املتبادُر الشيخ: 

 .صالةَ 
 

ا تادُ  ذا ْرِح احلْاِديِث الَِّذي ب اْعدا ها ْذُكوراُة يف شا اِديُث اْلما انا اْلُمرااُد القارئ: وااأْلاحا ، َل إذاا كا لُّ عالاى ذاِلكا
. ْعَنا احلْاِقيِقيُّ ا ُهوا اْلما ما ا كا ِة ِفْعلاها  ِبِِقااماِة الصَّالا

 : ْوله ت اعااىلا ِن [ 55]املائدة: }الَِّذينا يُِقيُمونا الصَّالةا{واِمْنُه ق ا ذِّ ةا يف ِفْعِل النَّاِفلاِة ِعْندا إقااماِة اْلُمؤا رااها فاِإنَُّه َلا كا
ْل اْلُمرااُد ِبِه اْلفارااُغ ِمْن اْْلِ  ها ْعَنا اأْلاوَّلا ف ا انا اْلُمرااُد اْلما ِإذاا كا ِة، وا ُروِع يف الصَّالا ْبلا الشُّ قااماِة؛ أِلانَُّه ِحيناِئٍذ ق ا

ُل أاْن يُ راادا ُكلٌّ ِمْن ُيْشراُع يف ِفْعِل الصَّ  : ُُيْتاما قااماِة؟ قاالا اْلِعرااِقيُّ ِن يف اْْلِ ذِّ ِة؟ أاْو اْلُمرااُد ُشُروُع اْلُمؤا الا
ْدرااِك التَّْحِريِ  ْأُموُمونا ِْلِ يَّأا اْلما ها ت ا قااماِة لِي ا ما اأْلاْمراْيِن، واالظَّاِهُر أانَّ اْلُمراادا ُشُروُعُه يف اْْلِ  اِم.  ماعا اْْلِ
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 : ى ِعْندا الطَّرباااّنِّ ِديِث أاِب ُموسا ْولُُه يف حا لَّما -أانَّ النَِّبَّ »واِِمَّا ياُدلُّ عالاى ذاِلكا ق ا راأاى  -صالَّى اَّللَُّ عالاْيِه واسا
ُن يُِقيمُ  ذِّ ذا اْلُمؤا ْجِر ِحْيا أاخا لَّى راْكعاِتاْ اْلفا ِإْسنا «. راُجاًل صا : وا ِديُث اْبِن قاالا اْلِعرااِقيُّ يٌِّد. واِمثْ ُلُه حا اُدُه جا

 عابَّاٍس اآْلِت. 
ْولُُه:  ةا(ق ا ِة؛  )فاالا صاالا حَّ ُهُه إىلا الصِّ اِل، واالظَّاِهُر ت اواجُّ ما ِة أاْو إىلا اْلكا حَّ ْفُي إىلا الصِّ ها الن َّ واجَّ ُل أاْن ي ات ا ُُيْتاما

ازاْيِن إىلا احلْاِقيقاِة، جا راُب اْلما ُة التَّطاوُِّع ب اْعدا إقااماِة  أِلاَّنَّاا أاق ْ عاِقُد صاالا ، فاالا ت ان ْ ما يف ذاِلكا الا ْمناا اْلكا قاْد قادَّ وا
ما عاْن أاِب ُهرايْ راةا واأاْهِل الظَّاِهِر. ا ت اقادَّ ما ْكُتوباِة كا ِة اْلما  الصَّالا

ْولاُه:  : إنَّ ق ا ةا(قاالا اْلِعرااِقيُّ ُل أاْن يُ راادا  )فاالا صاالا ِة،  ُُيْتاما ٍة ِعْندا إقااماِة الصَّالا فاالا ياْشراُع ِحيناِئٍذ يف صاالا
ا الْ  قااماِة باْل ي اْقطاُعها ْبلا اْْلِ ا ق ا راعا ِفيها انا قاْد شا ِإْن كا ٍة وا ُل أاْن يُ راادا فاالا ياْشتاِغُل ِبصاالا ُُيْتاما ْدرااِك وا لِّي ِْلِ ُمصا

رِي، أاْو أاَّنَّاا ت اْبُطلُ  لاغا أاْهُل فاِضيلاِة التَّحا قاْد َبا ُل ِكالا ِمْن اأْلاْمراْيِن. وا لِّي، ُُيْتاما ا اْلُمصا ِإْن َلْا ي اْقطاْعها ا وا ْفِسها  بِن ا
رِيضاةِ  ُة اْلفا ْت صاالا اِفِل فاأُِقيما وا ْجِر أاْو غارْيُِِهاا ِمْن الن َّ لا يف راْكعاِتاْ اْلفا قااُلوا: إذاا داخا  باطالاْت الظَّاِهِر ف ا

ِم، باْل ياْدُخلُ الرَّْكعاتا  الا ا غارْيُ السَّ ُهما ا والاْو َلْا ي اْبقا عالاْيِه ِمن ْ ُهما لِّما ِمن ْ ةا لاُه يف أاْن ُيسا ا ُهوا اِن، واَلا فااِئدا ما  كا
اءا  ِإْن شا ا وا عاُهما اءا راكا رِيضاةا فاِإْن شا رِيضاِة فاِإذاا أاَتاَّ اْلفا ِة اْلفا اِء التَّْكِبرِي يف صاالا ا.َِبْبِتدا ْعُهما ْ ي ارْكا  َلا

ا أاطْ  لاْيتا ِشْعِري أاي ُُّهما ِم، ف ا الا ُهْم يف ُصوراِة ماا إذاا َلْا ي اْبقا عالاْيِه غارْيُ السَّ ا ُغُلوٌّ ِمن ْ ذا ها : وا ُة قاالا ُل زاماًنا ُمدَّ وا
يَّأا ب اْعدا السَّ  ها ِة، باْل مُيِْكُنُه أاْن ي ات ا ُة إقااماِة الصَّالا ِم أاْو ُمدَّ الا ْبلا السَّ اِء ق ا اِل يف اَِلْقِتدا ِل اأْلاْحوا ِم لِتاْحِصيِل أاْكما الا

اِفِعيَِّة: إنَّ اأْلاْفضالا ُخُروُجُه ِمْن النَّاِفلاةِ  اِمٍد ِمْن الشَّ ْيُخ أابُو حا قااماِة، ن اعاْم قاالا الشَّ ا  َتاااِم اْْلِ إذاا أادَّاُه إَْتااُمها
ها  اِت فاِضيلاِة التَّْحِرِي وا وا ى.إىلا ف ا ها ا وااِضٌح. انْ ت ا  ذا

ْولُُه:  ْكُتوباةا(ق ا ِت  )إَلَّ اْلما ْكُتوَبا ْت ِلُعُموِم اْلما ُم لاْيسا  اأْلاِلُف واالالَّ
: وهذا يف احلقيقة فيما يظهُر أنَّه جيِمٌد، يعين أنَّه يقطُعهما إذا خشَي أن تفوَته تكبْيُة اإلحراِم، أمَّا...، الشيخ

اإلقامَة يتهيَّأُ للمتنفِمل أْن يتمَّ َنفلَته كثْيًا؛ ألنَّه يطوِمل اإلقامَة مثَل ما يف احلرم وغْيه،  وهلذا اآلن الَّذين يطومِلون
 يستطيُع إذا مل يبَق عليه إَلَّ ركعًة أو ما أشبَه ذلك فإنَّه يستطيُع أن يتمَّها قبَل أن يكَبِمَ اإلماُم تكبْيَة اإلحرامِ 

 : إذا كان يف إقامة سريعة؟طالب
 إذا كانت اإلقامُة سريعًة وأنت يف التَّشهُّد كمِمل التَّشهُّدخ: الشي

 وإذا فاَتت التَّحرمي؟طالب: 
 ما يفوتُه، يكمِمل التَّشهُّد ويكَبِم تكبْيَة اإلحراِم، ما يف فارق.الشيخ: 

، رمَحهم هللاُ، ولكن إىل هنا َي حممَّد، رمَحهم هللا، سبحان هللا اجتهادات، وكلُّهم يريُد الصَّواَب ويريُد احلقَّ 
 ُتتلُف اجتهاداَُتم واألموُر الَّيت يعتَبوهنا ويالحظوهنا.
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 )بلوُغ املراِم(
ٍد، وعلى  ، وصلَّى هللاُ وسلَّما وَبركا على نبيِّنا حممَّ القارئ: بسِم هللِا الرَّمحِن الرَّحيِم، احلمُد هلِل ربِّ العاملْيا

.  آِلِه وصحِبِه أمجعْيا
ْبِق واالرَّْمِي: -رمحاُه هللاُ تعاىل-ابُن حجٍر  قالا احلافظُ  ب السَّ  يف: "بلوِغ املراِم" يف كتاِب اجلهاِد: َبا

را  ا-عاِن اْبِن ُعما ُهما ُ عان ْ اباقا النَِّبُّ  -راِضيا اَّللَّ : سا لَّما -قاالا لَّى اَّللَُّ عالاْيِه واسا َِبْْلاْيِل الَِِّت قاْد ُأْضِمراْت،  -صا
ْر ِمنا الثَِّنيَِّة ِإىلا ماْسِجدِمْن احلْاْفيا  اباقا باْْيا اْْلاْيِل الَِِّت َلْا ُتْضما دااِع. واسا ا ثاِنيَِّة اْلوا انا أاماُدها باِِن زُراْيٍق،  اِء، واكا

ٌق عالاْيِه.  فا . ُمت َّ اباقا ْن سا را ِفيما انا اْبُن ُعما  واكا
، قاالا ُسْفيااُن: ِمنا احلْاْفيااءِ  اِريُّ ِة أاْميااٍل، أاْو ِستَّةا، واِمنا الثَِّنيَِّة ِإىلا ماْسِجِد باِِن  زاادا اْلُبخا دااع َخاْسا ِإىلا ثاِنيَِّة اْلوا

 زُراْيٍق ِميٌل.
لَّما -: أانَّ النَِّبَّ -راِضيا اَّللَُّ عاْنهُ -واعاْنُه  لَّى اَّللَُّ عالاْيِه واسا فاضَّلا اْلُقرَّاحا يف  -صا ْبقا باْْيا اْْلاْيِل، وا اْلغااياِة. سا

 راوااُه أامْحاُد، واأابُو دااُودا 
 اْلُقرَّاَح وإَل اْلُقرََّح؟الشيخ: 

 اْلُقرَّحَ  طالب:
 بدون ألفالشيخ: 
 بتشديد الرَّاء عنديالقارئ: 
 إي هي بتشديد، اْلُقرَّحَ الشيخ: 
 نعم اْلُقرَّحَ القارئ: 
 بس ]لكن[ ما فيها ألفالشيخ: 
 نعمالقارئ: 

فاضَّلا  .وا ُه اْبُن ِحبَّانا حا  اْلُقرَّحا يف اْلغااياِة. راوااُه أامْحاُد، واأابُو دااُودا، واصاحَّ
َم الشيخ:  ذكَر املؤلِمُف هذا الباَب ملناسبته اجلهاد، ِبُب السَّبق، والسَّبُق: مصدُر سبَق يسبُق سبًقا، إذا تقدَّ

 و سابَقه فسبَقه، سبًقا مصدٌر.على غْيه يف السِمباق يُقاُل: سبَق، سابْقُته فسبْقُته، أ
ْئُب{ويف القرآن:  َنا َنْسَتِبُق َوتَ رَْكَنا يُوُسَف ِعْنَد َمَتاِعَنا َفَأَكَلُه الذِم باُق [ 17]يوسف: }ِإَنَّ َذَهب ْ باُق سنٌَّة، السِم فالسِم

باِق ترويُض البد باُق على األقدام، واملراُد من السِم ن على القوَّة، ترويُض على اخليل على الرمِكاب، وكذلك السِم
 البدِن وترويُض احليواِن كاخليِل على قوَِّة اجلري وسرعِة اجلري. 
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َصلَّى -وملا كاَنت اخليُل هو الوسيلُة األوىل والعظمى يف القتال يف ماضي الزَّمان يف عهِد النُّبوَِّة سابَق النَّبُّ 
إىل السِمباق، وأرشَدهم إىل السِمباق، سابَق بنَي اخليِل وَفضََّل بنَي اخليِل وندَب أصحابَه  -اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ 

ا الكبْية املتقدِممة يف السِمن، فضََّلها يف املدى، فضََّلها يف الغاية أي: جعَل غايَة أي  اْلُقرََّح، َفضََّل اْلُقرََّح كأهنَّ
باِق للُقرَِّح أطوَل.  ميداَن السِم
ا إذا كاَنت سينًة وثقيلًة مل واخليُل ال ُمضمَّرُة هي الَّيت عُ  ِمَل التَّضمْي وهي طريقٌة لتخفيف وزِن احليوان؛ ألهنَّ

ًة فتنحَل السُّمنُة،  تقَو على اجلري، فكانوا يعملون هلا طريقًة يسمُّوهنا التَّضمَْي، يعلفوهنا كثْيًا مثَّ حيبسوهنا مدَّ
رُة هذه أقدُر على اجلري، وهذا من اإلعداد الَّذي أمَر سنُتها، وُيفُّ وزهُنا فتقوى على اجلري، فاخليُل ال ُمضمَّ 

 [60]األنفال: }َوأَِعدُّوا هَلُْم َما اْسَتطَْعُتْم ِمْن قُ وٍَّة َوِمْن رَِِبِط اخْلَْيِل تُ ْرِهُبوَن بِِه َعُدوَّ اَّللَِّ َوَعُدوَُّكْم{هللُا به بقوله: 
 إلعداد اقتناُء اخليِل وتضمُْي اخليِل كذلك.فمن اإلعداِد اقتناُء اخليِل وتضمُْي اخليِل، من ا

 نعم اقرأ شرح، نعم َي حممَّد 
را -رمحاُه هللاُ تعاىل-القارئ: قالا الصَّنعاّنُّ  ا-: عاْن اْبِن ُعما ُهما ُ عان ْ :  -راِضيا اَّللَّ اباقا النَِّبُّ »قاالا صالَّى -سا

لَّما  ا َِبْلعالاِف « راتْ َِبْْلاْيِل الَِِّت قاْد ُضمِّ  -اَّللَُّ عالاْيِه واسا ها را عالاي ْ اياِة أاْن ُيظااها ا يف النِّها ما ُهوا كا ِمْن التَّْضِمرِي وا
احِ  حا ، زاادا يف الصِّ نا ُثَّ َلا تُ ْعلافا إَلَّ ُقوَتااا لِتاِخفَّ َّتَّ تاْسما  حا

ُنها أوًََّل مثَّ يعمُل على ُتفيف السُّمنة فيهاالشيخ:   يعين يسمِم
ُر القارئ: زاادا يف  ْوِضُع الَِّذي ُتضامَّ ارا وااْلما ى اْلِمْضما مَّ ُة ُتسا ِذِه اْلُمدَّ ها اِح: واذاِلكا يف أاْرباِعْيا ي اْوًما، وا حا  الصِّ

با  ياْذها َّتَّ ت اْعراقا ف ا َُتالَُّل َِبأْلاِجلَِّة حا ا وا ا ُسُروُجها ها دُّ عالاي ْ ِقيلا: ُتشا اٌر، وا ُلها ِفيِه اْْلاْيُل أاْيًضا ِمْضما ا واياْشتادَّ  راها
ا.  ُمها  حلْا

قاْد ت ُ  ا ُمث انَّاٌة َتاِْتيٌَّة ِماُْدوداٌة وا ها اِء ب اْعدا لاِة واُسُكوِن اْلفا ْتِح احلْااِء اْلُمْهما ارِجا )ِمْن احلْاْفيااِء( ِبفا اٌن خا ْقصاُر، ماكا
ِديناِة.  اْلما

: احلْاِديُث دالِيٌل عالاى ماْشُروِعيَِّة املسابقِة واأانَّ  ْحُموداِة اْلُموِصلاِة ُثَّ قالا ضاِة اْلما ُه لاْيسا ِمْن اْلعاباِث باْل ِمْن الّرَيا
ِهيا دااِئراٌة باْْيا اَِلْسِتْحبااِب وااْْلِ  اِد وا اِع َِباا يف اجلِْها قااِصِد يف اْلغاْزِو وااَِلْنِتفا ِب إىلا َتاِْصيِل اْلما ِة ُباسا حا َبا

.  اْلبااِعِث عالاى ذاِلكا
 ؟َوِهَي َدائَِرٌة َبنْيَ الشيخ: 

ةِ  حا َبا  القارئ: اَِلْسِتْحبااِب وااْْلِ
 حِبََسِب النِميَّةالشيخ: 
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واابِّ واعالاى اأْلا  ا ِمْن الدَّ اب اقاِة عالاى اْْلاْيِل واغارْيِها اِز اْلُمسا وا فا يف جا اِم، القارئ: قاالا اْلُقْرُطِبُّ: َلا ِخالا ْقدا
ا الَتَّااِمي ذا اِز  واكا وا ِفيِه دالِيٌل عالاى جا رُِّب عالاى احلْاْرِب. وا ا يف ذاِلكا ِمْن التَّدا ِة ِلما اُل اأْلاْسِلحا اِم وااْسِتْعما ها َِبلسِّ

. بُّ ِقيلا: إنَُّه ُيْستاحا اِد، وا ِة لِْلِجها  تاْضِمرِي اْْلاْيِل اْلُمعادَّ
 انتهى؟الشيخ: 

 نعم القارئ:
 ٌة؟يف ]هل يوجد[ حبوٌث اثنيالشيخ: 

: قاالا راُسوُل اَّللَِّ  -رضيا هللُا عنهُ –القارئ: واعاْن أاِب ُهرايْ راةا  لَّما -قاالا لَّى اَّللَُّ عالاْيِه واسا ْبقا إَلَّ : -صا )َلا سا
 يف ُخفٍّ 

 ََل َسَبقَ الشيخ: 
اِفٍر(القارئ:  ، أاْو ناْصٍل، أاْو حا باقا إَلَّ يف ُخفٍّ .راوااُه أامْحاُد واالثَّالا  )َلا سا ُه اْبُن ِحبَّانا حا  ثاُة، واصاحَّ
السََّبُق: هو ما يُؤَخُذ من اجلائزة يف السِمباق، اسُه َسَبٌق بفتحتتني َسَبٌق، وذاك املصدُر َسْبٌق، ففرٌق الشيخ: 

 بنَي السَّْبِق والسََّبِق، فالسََّبُق أيخُذه السَّابُق. 
)ََل السَّبَِّق إَلَّ يف السِمباق على هذه األمور الثَّالثة، نفي َلستحقاِق وإِبحِة  )ََل َسَبَق(ويف هذا احلديث: 
، أَْو وهو نصُل السَّهِم، وُيكىنَّ به عن الرَّمي، َل سَبَق إَلَّ يف الرَّمي، َسَبَق إَلَّ يف َنْصٍل(  )يف َنْصٍل َأْو ُخفٍم

: خفُّ البعِْي، واحلافُر: حافُر اخليِل،  َحاِفٍر( ، أَْو َحاِفٍر()ََل َسَبَق يف َنصْ واخلفُّ ، فال َسَبَق على ٍل َأْو ُخفٍم
باُق الَّذي جيري على اآلَلت  باُق على األقدام َل حيلُّ فيه أخُذ السََّبِق، ومن هذا القبيِل السِم األقدام، السِم

، َأْو َحاِفٍر(على اآلَلت،   ، واملراُد نفي استحقاِق الِعوِض.)ََل َسَبَق يف َنْصٍل، َأْو ُخفٍم
 

لَّما -عاْن النَِّبِّ  -راِضيا اَّللَُّ عاْنهُ -واعاْنُه  القارئ: لَّى اَّللَُّ عالاْيِه واسا :  -صا ْْيِ قاالا راسا لا ف اراًسا باْْيا ف ا )ماْن أاْدخا
اٌر( سا ِبِه، فاِإْن أاِمنا ف اُهوا ِقما ماُن أاْن ُيْسباقا فاالا أبْا ُهوا َلا َيْا ِإسْ وا  نااُدُه ضاِعيٌف.. راوااُه أامْحاُد واأابُو دااُودا وا

هذا احلديُث يستِدلُّ به من يقوُل أبنَّه َل جيوُز أن يكون العوُض من املتسابِقني قيًما بيَنهما إَلَّ أن الشيخ: 
يعين: دخَل يف فرسه مَع اثنني يستبقان  )َمْن أَْدَخَل فَ َرًسا َبنْيَ فَ َرَسنْيِ(يكوَن مَعهما حُملِمٌل خارًجا عنهما، ف   

 ُن أن ُيسَبَق، فإْن أمَن أْن ُيسَبَق فهو قماٌر، يعين: إن أمَن أن ُيسَبَق معناه أنَّه سيستأث َُّر ِبلسََّبِق. وهو َل أيم
وهذا احلديُث يضعِمُفه العلماُء وهلذا الصَّحيُح أنَّه َل ُيشََتُط يف السِمباق وجوُد حملِمٍل، احمللِمُل: هو الَّذي يَ ْغَنُم 

الغُنَم  -السِمباق-ا َسبَق، و َل يَ ْغَرُم إذا ُسِبَق، فيقولون: هذا حُملِمٌل، فالقماُر إذا تضمَّن وَل يَ ْغَرُم، يَ ْغَنُم إذ
 والُغرَم، فيغنُم إذا َسبَق ويَغرُم إذا ُسِبَق.
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 نعم اقرْأ شرَحه
اُم  ُذ ِمن احلديِث:-رمحاُه هللاُ -القارئ: قالا البسَّ  : ما يُؤخا

ليِل   وشرِحِه": تصحُّ املسابقُة إذا كانا فيها ُجْعٌل بشروٍط َخسٍة:أوًََّل: قالا يف "الدَّ
 أحِدها: تعيُْي املركوباِْي، َل الرَّاكباِْي.

اُد   الثَّاّن: اَتِّ
باَق يُعتَمُد فيه على املركوبنيالشيخ:   "تعينُي املركوبني"؛ ألنَّ السِم

اُد املركوباِْي، فال يصحُّ بْيا عرِبٍّ   ، وهجٍْي.القارئ: الثَّاّن: اَتِّ
 الثَّالِث: َتديُد املسافِة، والغايِة ِبا جراْت بِه العادُة.

 الرَّابِع: العلُم َبلِعوِض؛ ألنَُّه ماٌل يف عقٍد، فوجبا العلُم بِه كسائِر العقوِد.
خرجا  وذلكا أبْن يكونا الِعوُض ِمن واحٍد، فإْن أ -؛أو من َشَبِه القمارِ -اْلامِس: اْلروُج ِمن ُشباِه القماِر 

 كلُّ واحٍد ِمن املتسابقاِْي شيًئا َل َيْز، إَلَّ ِبُحلٍِّل َل ُُيرُِج شيًئا.
رِط اْلامِس يف كتاِبِه "الفروسيَِّة":  أمَّا ابُن القيِِّم: فقالا عن الشَّ

رطا ليسا صحيًحا شرًعا، فما علْمُت أحًدا ِمن الصَّحابِة اشَتطا ال ُمحلِّلا، وأمَّا لفُظ: )مان  إنَّ هذا الشَّ
ِْي(  لَّما -فليسا ِمن كالِم النَّبِّ أدخلا فرًسا بْيا فرسا لَّى اَّللَُّ عالاْيِه واسا ، بل هوا ِمن كالِم سعيِد بِن -صا

ِة اْلرِب، فإنَّ  املسيَِّب، وجوازُُه بغرِي حُملٍِّل هوا مقتضى املنقوِل عان أِب عبيدةا بِن اجلرَّاِح، وعلى فرِض صحَّ
ُه إذا سابقا اثناِن، وجاءا اثلٌث دخلا معاهما، فإْن كانا َتقَّقا ِمن نفِسِه سبقاهما كانا لفظاُه يدلُّ على أنَّ 

ًقا بل ي اْرُجو  ب ْ قَُّق أاْن يكونا سا ُهوا َلا يتاحا ا وا ِإْن دخلا ماعاُهما ما، وا قمارًا؛ ألنَُّه دخلا على بصريٍة ليأكلا ماَلا
ُيااُف ماا ُيافانِِه كأحِدُه  ا واَل يكْن أكُل سبِقهما قمارًاماا يرجوانِِه وا

 أعد أعد األخَْي هذاالشيخ: 
اِبًقا،  قَُّق أاْن يكونا سا ُهوا َلا يتاحا ا وا ِإْن دخلا ماعاُهما ًقا" لعلَّها: "َساِبًقا"-القارئ: وا بل ي اْرُجو ماا  -"َسب ْ

ُيااُف ماا ُيافانِِه كأحِدُها واَل يكْن أكُل سبِقهما قمارًا.  يرجوانِِه وا
 فإن حتقَّقَ الشيخ: 

ُيااُف ماا ُيافانِِه   اِبًقا بل ي اْرُجو ماا يرجوانِِه وا قَُّق أاْن يكونا سا ُهوا َلا يتاحا ا وا ِإْن دخلا ماعاُهما القارئ: وا
 كأحِدُها واَل يكْن أكُل سبِقهما قمارًا.

 "أكل سَبِقهما" كما قْلناالشيخ: 
 القارئ: َل يكْن أكُل سباِقهما قمارًا.
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باِق، أو ِمن أحِد املتسابقاِْي دونا اآلخِر، فهوا  اثلثًا: فإْن كانا املاُل ِمن اْلماِم، أو ِمَّن َل يدخْل يف السِّ
ابُق،  ، وإْن كانا املاُل ِمن املتسابقاِْي كليهما ففيِه اْلالُف السَّ باقا جائٌز بذلُُه، وأخُذُه ِلمن حازا السَّ

 والرَّاجُح جوازُُه بال حُملٍِّل.
ٍض، ولو  وقالا ال هاِم ِبِعوا : الصَّحيُح جواُز املسابقِة على اْليِل، واْلبِل، والسِّ عديُّ يُخ عبُد الرَّمحِن السَّ شَّ

، وألنَُّه َل ُيشَتاُط احمللُِّل، وتعليُلهم ألجِل أْن ُيرجا عن شبِه  ضا كانا املتسابقاِن كلٌّ منهما ُمرًِجا الِعوا
 شَتاُط أْن ُيرجا عن شبِه الِقماِر، بل هوا ِقماٌر جائٌز.فإنَُّه َل يُ  الِقماِر تعليٌل فيِه نظرٌ 

الَّة على حترمي القماِر للمصلحة الرَّاجحة. الشيخ:   فيكوُن خمصوًصا من األدلَّة الدَّ
 حسُبك َي شيخ، انتهى الباُب؟

 بقي حديٌث واحٌد وينتهيالقارئ: 
 نعمالشيخ: 

ْعُت راُسولا هللِا  - عاْنهُ راِضيا هللاُ -القارئ: واعاْن ُعْقباةا ْبِن عااِمٍر  : "َسِا لَّما -قاالا وُهوا  -صالَّى اَّللَُّ عالاْيِه واسا
ِط اْْلاْيِل...{عالاى امِلْنرباِ ي اْقراأُ:  ٍة واِمْن ِرَبا ُْم ماا اْستاطاْعُتْم ِمْن قُ وَّ وا َلا )أاَلا إنَّ اآليةا،  [60]األنفال: }واأاِعدُّ

ةا الرَّْمُي، أاَلا ِإن ةا الرَّْمُي(. الُقوَّ ةا الرَّْمُي، أاَلا ِإنَّ الُقوَّ  راواُه ُمْسِلٌم. الُقوَّ
فسََّرها  [60]األنفال:هذا احلديُث فيه تفسٌْي لآلية الكرمية: }َوأَِعدُّوا هَلُْم َما اْسَتطَْعُتْم ِمْن قُ وٍَّة...{ الشيخ: 

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -النَّبُّ  )َأَلَ مي، والقوَُّة أعمُّ، لكنَّ الرَّسوَل خصَّ الرَّمَي؛ لعظِم أثرِِه يف القتال، القوَُّة ِبلرَّ  -َصلَّى اَّللَّ
غيُب يف تعلُِّم الرَّمي  إنَّ الُقوََّة الرَّْمُي، َأََل ِإن الُقوََّة الرَّْمُي( فالرَّمي َل شكَّ أنَّه عظيُم األثر يف القتال، ففيه الَتَّ
غيِب يف تعلُّ   ِم الرَّمي وصنِع السِمهام.ويف ذلك أحاديُث الَتَّ

وهذا كلُّه من فروِع فضِل اجلهاِد يف سبيل هللِا، فلعظِم اجلهاِد ُشرَِعت هذه األحكاُم، وعموُم اآليِة يشمُل كلَّ 
 }َما"ما" اسٌم موصوٌل يعمُّ كلَّ قوٍَّة  [60]األنفال: }َوأَِعدُّوا هَلُْم َما اْسَتطَْعُتْم{ما ميكن من إعداِد القوَِّة، 

خصوًصا تعلُُّم الرمِمايِة، ِبلسِمهام أو بغْيها حسَب الوقت، والوسائل املمكنة  [60]األنفال: اْسَتطَْعُتْم ِمْن قُ وٍَّة{
 يف كلِم زماٍن حبسبه.

 حسُبك َي شيخ حممَّد
 اآلن ما جيري من مسابقات بنَي اخليِل وبنَي البشِر هل يُراُد اَلستعداُد للجهاد؟القارئ: 

بشيٍء هذا، لكنَّها كما قيَل: تَتدَُّد بنَي اإلِبحِة واَلستحباِب، فاَلستحباُب إذا ُقِصَد به  ليسَ الشيخ: 
 إلعداد اجلهاِد يف سبيل هللِا، واإلِبحُة إذا كاَن املقصوُد جمرََّد املتعِة والرمَيضِة.
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 )اْلرشاُد(
ٍد وع ، أمَّا بعُد: قالا رمحاُه هللاُ:القارئ: احلمُد هلِل، وصلَّى هللاُ وسلَّما على نبيِّنا حممَّ  لى آِلِه وصحِبِه أمجعْيا

هوِد؟ اهِد، وأبيِّ شيٍء يشهُد، وعدُد الشُّ هادِة، وصفُة الشَّ  ما حكُم الشَّ
ُد وقتا احلاجِة إىل  ا فرُض كفايٍة، وتتعُْي على مان َل يُوجا اًل وأداًء: فإَّنَّ هادِة َتمُّ اجلواُب: أمَّا حكُم الشَّ

هادِة غريُ  ، وأمَّا يف حقوِق هللِا الشَّ لاها وهذا يف حقوِق اآلدميِّْيا ُ على مان َتمَّ ُه، وَل ضررا عليِه. وتتعْيَّ
 تعاىل ففيها تفصيٌل.

اهِد: أْن يكونا مسلًما عدًَل ظاهًرا وَبطًنا، مكلًَّفا انطًقا، غريا معروٍف بكثرِة غلٍط وَل  وأمَّا صفُة الشَّ
وَل ولًدا، وَل زوًجا، وزوجًة، وَل شريًكا، وَل َيلُب بشهادتِِه لُه نفًعا وَل  سهٍو، غريا والٍد للمشهوِد لُه،

 يدفُع َبا عنُه ضررًا، وَل عدوًّا ِلمن شهدا عليِه.
ُد بِه: فال ياشهُد إَلَّ ِبا يعلُمُه برؤيٍة أو َساٍع ِمن املشهوِد عليِه أو ِمن اَلستفاضِة فيما يُقباُل  وأمَّا ما ُيشها

 فاضِة. فيِه َبَلست
ارِع. هوِد: فيتفاوُت املشهوُد عليِه ُبسِب تقديِر الشَّ  وأمَّا عدُد الشُّ

 فِمن األشياِء: ما َل يُقباُل فيِه إَلَّ أربعُة رجاٍل عدوٍل کالزِّىن.
 ومنها: ما َل يُقباُل فيِه إَلَّ ثالثٌة، كدعوى اْلعساِر ملان ُعِرفا بغًَن؛ ليأخذا ِمن الزَّكاِة.

يِن عدلاِْي رجلاِْي كبقيَِّة احلدوِد والقصاِص والطَّالِق والنِّكاِح والرَّجعِة ومنها: ما  َلبدَّ فيِه ِمن شاهدا
 وَنِوها.

عي وذلكا كاملاِل وما يُقصاُد بِه املاُل.  ومنها: ما يُقباُل فيِه رجالِن أو رجٌل وامرأتِن، أو رجٌل وميُْي املُدَّ
  واحدٍة، كالرِّضاِع واحليِض واحلمِل وما َل يطَّلُع عليِه الّرِجاُل غالًبا.ومنها: ما يُقباُل فيِه شهادُة امرأةٍ 

ْلِفهم  عْيا وحا ْتُه أمياُن املُدَّ ن ا  ومنها: ما بي َّ
 َوَحِلُفهمالشيخ: 

اماُة يف دعوى القتِل، إ سا ِلُفهم على وجِه املبالغِة وهيا القا عْيا واحا ْتُه أمياُن املدَّ ن ا ذا القارئ: ومنها: ما بي َّ
عونا على القاتِل َخسْيا مييًنا وثبتا موِجُب القتِل.   حصلا لوٌث وقرينٌة حلفا املُدَّ

عاى عليِه على اليمِْي يف احلقوِق املاليَِّة. عي ونكوِل ال ُمدَّ ْتُه دعوى املُدَّ ن ا  ومنها: ما بي َّ
عيه ْتُه جمرَُّد الوصِف كاللُّقطِة واألمواِل الَِّت َل يدَّ ن ا  ا مان هيا يف يِدِه. ومنها: ما بي َّ

ْتُه القافُة يف تنازُِع الولِد.  ن ا  ومنها: ما بي َّ
حاُت كثريٌة.  يِء ِبلِك اآلخِر وأنواُع البيِّناِت وهيا املرجَّ ْتُه وضُع اليِد واتِّصاُل الشَّ ن ا  ومنها: ما بي َّ



يخ   هـ 1439
ّ

 عبدالّرحمن بن ناصر البّراكمؤسسة وقف الش

 

 20 اللجنة العلمية|  إعداد

 

 انتهى، قالا رمحاُه هللاُ: إذا حكما احلاكُم ما الَّذي يتعلَُّق ُبكِمِه؟
ٌة: اجلوابُ  رعيَّ ترتَّبا على حكِمِه أموٌر مهمَّ  : إذا حكما احلاكُم بطريٍق احلكما الشَّ

ن -وهوا املقصوُد األعظمُ -منها  : قطُع اِْلصاِم، وثبوُت احلقِّ ملان ُحِكما لُه بِه، وثبوُت احلقِّ على ما
 ُحِكما بِه عليِه. 

كما يف قضيٍَّة ُُيتلاُف فيها: رْفُع اْلالِف ومنها: أنَُّه كما يُقطاُع النِّزاُع فإنَُّه يُرفاُع اْل  الُف. فمَّت حا
 رَفَع اخلالفَ الشيخ: 

 القارئ: رفاعا اْلالفا وَل يبقا يف حكِمِه تعلٌُّق وَل معارضٌة.
يعين ليَس ألحٍد، ليس للخصمنِي أو ألحِدمها أن يعَتَض ِبخلالف، فحكُم احلاكِم يرفُع اخلالَف الشيخ: 

حكَم القاضي بنَي اخلصمني فليَس ألحٍد أن يعَتَض أبنَّ املسألَة فيها خالٌف، بل النَّافُذ املراد القاضي، إذا 
 ما حكَم به القاضي وما ذهَب إليه وأدَّاُه إليه اجتهاُدُه.

 
ُه حمَتاٌم، فال يُنقاُض حكُم احلاكِم األهِل حَّتَّ ولو تغريَّا اجتهاُدُه فال ينقُضُه هوا  ، القارئ: ومنها: أنَّ حكما

؛ فإنَُّه لوَل هذا احلكُم َل  عوى حلاكٍم آخرا عى عليِه الدَّ عي أو ال ُمدَّ وَل ينقُضُه غريُُه، وَل يستأنُف املُدَّ
اِم؛ ولكثرا النِّزاُع وانتشرا ِمن  هواِت ُبسِب األوقاِت أبحكاِم احلكَّ يثبْت حكٌم ولتالعباْت أيدي الشَّ

 حيُث ُقِصدا حسُمُه َبحلكِم.
هوِد  وَلذا: لو رجعا  هوُد على شهادَِتم املبِنِّ عليها احلكما: َل يُنقاْض، ورجعا الغارُم على الشُّ الشُّ

 الرَّاجِعْيا 
 لرجَع الُغرُم؟الشيخ: 

 القارئ: ورجعا الغارمُ 
 الغارُم؟الشيخ: 
  نعمالقارئ: 
الشُّهود الَّذين كانوا سبًبا يف نعم الغارُم، الغارم يعين الغارُم الَّذي غرَم ماًَل بسبب شهادَتم يرجُع إىل الشيخ: 

 .غرِمِه، نعم "ورجَع الغارُم على الشُّهوِد"
 

هوِد الرَّاجعْيا إَلَّ إذا خالفا احلكُم نصَّ كتاِب هللِا ونصَّ سنَِّة رسوِلِه أو  القارئ: ورجعا الغارُم على الشُّ
ُ نقُضُه.  إمجاًعا: فهذا يتعْيَّ
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ها احلاكُم اآلخُر سواًء كانا قريًبا أو بعيًدا .  ومنها: أنَُّه إذا حكما احلاكُم بقضيٍة نفَّذا
هادِة؟ هادُة على الشَّ  قالا رمحاُه هللاُ: مَّت تصحُّ الشَّ

 إىل هناالشيخ: 
ٍة أو ساٍع ِمن املشهوِد أحسَن هللاُ إليكم قوُل الشَّيخ: "وأمَّا ما ُيشَهُد به: فال َيشهُد إَلَّ مبا يعلُمه برؤيطالب: 

 عليه أو ِمن اَلستفاضِة فيما يُقَبُل فيه ِبَلستفاضة". الشَّهادُة ِبَلستفاضة؟
 اَلستفاضة؟الشيخ: 
 إي نعمطالب: 

اَلستفاضُة كوُن الشَّيِء مشهورًا، يشتهُر يستفيُض بنَي النَّاس، كما ذكَر ذلك يف إثبات الوفاِة، الشيخ: 
، فأنَت إذا تثبُت الوفاُة إمَّا مبع اينٍة أو بشهادِة عدَلنِي أو ِبَلستفاضِة، يعين مشهوٌر مستفيٌض أنَّ فالًَن تُويفمِ

؛ ألنَّ مبىن الشَّهادة هو استفاضُة هذا األمِر.  شهدَت أبنَّ فالًَن الفالينَّ تويفمِ فأنَت شاهٌد حبقٍم
 تثبُت ِبَلستفاضة؟ -أحسَن هللاُ إليكم-الزَّندقة طالب: 
 ن، أقوُل: ميكن يف اجلملة.ميك الشيخ:

يقوُل: لو رجَع الشُّهود على شهادَتم ... إىل أْن قاَل: إَلَّ إذا خالَف احلكَم نصَّ كتاِب هللِا طالب آخر: 
ُ نقُضه، يعين حَّتَّ لو كاَن متأوِمًَل القاضي؟ كاَن ِبألوَّل يقول: َل يُنَقُض  ونصَّ سنَِّة رسولِِه...، قاَل: يتعنيَّ

 ؟حكُم احلاكمِ 
: هو ما َل حيتمُل، النَّصُّ الشيخ:  هذا استثناٌء من قوله: "َل يُنَقُض" يقوُل: "إَلَّ إذا خالَف نصًّا"، والنَّصُّ

عنَد األصوليِمنَي: هو ما َل حيتمُل إَلَّ معىًن واحًدا، وإَلَّ أنت تقول: متأوِمل، هذا معناه أنَّه اعتمَد على نصٍم 
اها أنَّه ما يف مندوحة وَل يقبُل التَّأويَل، خالَف نصًّا، والنَّصُّ هو ما َل حيتمُل حمتَمٍل، فإذا خالَف نصًّا معن

 إَلَّ معىًن واحًدا.
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 :األسئلة
نَُّة؟1السؤال  : هل إقامُة الصَّالِة ِمن غرِي تطويٍل هوا السُّ

 ٌر حادٌث.هَو الظَّاهُر، وهللاُ أعلُم، التَّطويُل ِبملدوِد هذه، والتَّلحني، هذا أماجلواب: 
                                                                                                                                                               

 : إذا زاراّن قريب أو جاري هل هذا هوا الضَّيُف املذكوُر يف األحاديِث؟2السؤال
الظَّاهُر أنَُّه َل ينطبُق عليه معىن الضَّيِف املذكوِر، وإن كاَن نوع ضيافٍة، لكنَّ الضَّيَف الَّذي ورَدت اجلواب: 

األحاديُث يظهُر أنَّه الضَّيُف الَّذي يكوُن يف األسفار ويضيُف املقيمنَي يف القرى على الطُّرقاِت، أمَّا اجلاُر 
رام ما حيتاُجه ذاك، إَلَّ اإلكرامَّ العامَّ: إكراُم املسلِم ألخيه هذا ليس من هذا النَّوع وَل حيتاُج من اإلك

 -قدميًا وَل حديثًا-واَلحتفاُء به، وهلذا ُقدِمَرت الضِميافُة بيوٍم وليلٍة، وبثالِث لياٍل، هذا اجلاُر ليَس يف العادة 
 أنَّه يستحقُّ ضيافَة يوٍم وليلٍة.

                                                                                                                                                               
 : ما نصيحُتكم بكتاِب حديٍث ملدارسِتِه معا معلِّماِت َتفيٍظ؟3السؤال

، "آداُب القرَّاِء" أو "آداُب قراءِة القرآِن"ما أذكُر إَلَّ اللَّهمَّ إَلَّ كتاب: "آداُب القرَّاِء" للنَّوو اجلواب:   يِم
 كتاُب حديٍث أحسَن هللاُ إليك، حديثطالب: 

 حديث؟الشيخ: 
 نعم، تقوُل: كتاُب حديٍث يُتداَرُس بيَنهمطالب: 

ا كلُّها خُمَرََّجٌة من الصَّ اجلواب:  حيحنِي، لعلَّ من أوىل ما يُقَتَُح مثاًل كتاُب: "العمدة، عمدُة األحكاِم"، ألهنَّ
فتدارُس مثل املعلِممات أيسُر عليهنَّ من غْيه، كتاٌب حمدوٌد خمتَصٌر من املختَصراِت يف احلديِث، وهو ُمنتَقى، 

 أحاديٌث منتقاٌة من البخاريِم ومسلٍم أو من أحِدمها.
                                                                                                                                                               

لَّما -: هل وردا أنَّ النَّبَّ 4السؤال ُ عالاْيِه واسا لَّى اَّللَّ  انتظرا بعضا أصحاِبِه بعدا إقامِة الصَّالِة؟ -صا
ا انتظَر الدَّاخَل، وهو يف ما أذكُر أنَّ النَّبَّ انتظَر بعَض أصحاِبه بعَد إقامِة اجلواب:  الصَّالِة، الَّذي ورَد أنَّه رمبَّ

الصَّالة انتظَر الدَّاخَل، الدَّاخلني، أمَّا ينتظرُهم حبيُث َل يشرُع حَّتَّ يفرَغ هذا من صالته أو هذا من شغِله، 
 فهذا َل أذكُر فيه شيًئا.
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 عبدالّرحمن بن ناصر البّراكمؤسسة وقف الش

 

 23 اللجنة العلمية|  إعداد

 

باُب ِبقامِة مباراِة كرِة قدٍم والفريُق الفائُز َيخُذ بعضا اَلداَي ِمن 5السؤال ان يف قريِتنا يقوُم الشَّ : عندا
حَّتَّ َل يدخلا يف امليسِر، فهل هذا جائٌز أم أنَُّه ُيالُف طرٍف اثلٍث، أو ِمن شخٍص يقوُم َبديَِّة الفائِز 

 : باقا إَلَّ يف ثالٍث(حديثا  ؟)َل سا
بل هو خمالٌف، هذا هو الظَّاهُر، هذا...، أخُذ السََّبِق يف املباراة، يف املبارَيت الرمَيضيَّة هو من نوِع اجلواب: 

)َل َسَبَق إَلَّ يف ُخفٍم أو َنْصٍل أو احلديث فال َسَبَق أخِذ السََّبق على السِمباق على األقدام، فيدخُل يف 
 .)َل َسَبق إَلَّ يف ُخفٍم أو َنْصٍل أو َحاِفٍر(، َحاِفٍر(

                                                                                                                                                               
يَّاراِت احلديثِة جائزٌة ولو كانا هناكا احتماليٌَّة حلدوِث حوادثا بسبِب 6السؤال : هل سباقاُت السَّ

رعِة املفِرطِة؟  السُّ
اجلواُب يف السُّؤاِل، اجلواُب يف السُّؤاِل، ما داَم أنَّه يفضي إىل خطٍر، ويغلُب فيه الضَّرُر فإنَّه َل اجلواب: 
باُق على السَّيَّارات ِبلصُّورة الواقعِة، وفيها مفاسُد: تلُف األمواِل وتلُف األرواِح أيًضا، حَّتَّ األموال َتوُز السمِ 

باِق تلٌف لآللِة، مثل...، ومن هذا النَّوع ما يسمُّونه ب  ].....[ على الرمِمال أيًضا هذا فيه  حيصُل بسبب السِم
 خطٍر أيًضا عنَدما حيصُل انقالٌب ... إىل آخره، وهللاُ أعلُم. مفسدُة إتالِف املاِل، مَع ما قد حيصُل من

                                                                                                                                                               
 
 


