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 بسِم هللِا الّرمحِن الّرحيمِ 
 
 /8-1" اآلية /قتفسري سورة " -
ُب الرُّْخصاِة ِف إعااداِة اْلْامااعاِة واراْكعاَتاْ الطَّوااِف ِف ُكلِّ واْقت  منتقى األخبار؛  -  َبا
؟واعاِن اْبِن أاِب عامَّار  قاال:  ِف تتمَِّة كتاِب األطعمِة:؛ بلوغ املرام -  قُ ْلُت ْلاِبر  راِضيا هللاُ عاْنُه: الضَُّبُع صاْيٌد ُهيا
 مىت تصحُّ الشَّهادُة على الشَّهادِة؟اإلرشاد؛  -
 فتاوى -

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

 )تفسرُي الشَّيِخ الربَّاك(
 القارئ: أعوُذ َبهلِل ِمن الشَّيطاِن الرَّجيِم 

 ِبْسِم اَّللَِّ الرَّمْحاِن الرَِّحيمِ 
ا شاْيٌء عاِجيٌب )1}ق وااْلُقْرآِن اْلماِجيِد ) ُهْم ف اقاالا اْلكااِفُرونا هاذا ( أاِإذاا 2( باْل عاِجُبوا أاْن جااءاُهْم ُمْنِذٌر ِمن ْ

ناا واُكنَّا تُ رااَبا ذاِلكا راْجعٌ  ُهْم واِعْنداَنا ِكتااٌب حاِفيٌظ )3 باِعيٌد )ِمت ْ ُقُص اأْلاْرُض ِمن ْ ( باْل 4( قاْد عاِلْمناا ماا ت ان ْ
بُوا َِبْلْاقِّ لامَّا جااءاُهْم ف اُهْم ِف أاْمر  مارِيج  ) نااهاا وازاي َّنَّاهاا 5كاذَّ ي ْ ( أاف الاْم ي اْنظُُروا ِإَلا السَّمااِء ف اْوق اُهْم كاْيفا ب ان ا

ِيج  )6ا ِمْن فُ ُروج  )واماا لاا  ناا ِفيهاا ِمْن ُكلِّ زاْوج  َبا ت ْ ناا ِفيهاا راوااِسيا واأانْ ب ا هاا واأاْلقاي ْ ْدَنا ( ت اْبِصراةا 7( وااأْلاْرضا مادا
}  [8-1]ق: واِذْكراى ِلُكلِّ عاْبد  ُمِنيب 

 إىل هنا.الشيخ: 
اهلجرةِّ كما هو معروٌف من االصطالح يف علوم  احلمُد هلل، هذه سورُة: "ق"، وهي مك ِّيٌَّة، أي: نزَلْت قبلَ 

، وكاَن النَّيبُّ  يقرُأ هبا على املنرب، تقوُل إحدى الصَّحابيَّات أم احلارث بن  -َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيهِّ َوَسلَّمَ -القرآنِّ
ى املنربِّ يوَم اجلمعةِّ"، كاَن يقرأُها عل  -َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيهِّ َوَسلَّمَ -هشام: "ما حفْظُت ق إالَّ مِّن رسولِّ هللاِّ 

ا...، وكان يقرُأ هبا  يف الرَّكعة األوىل من صالة العيدِّ، وكلُّها من أوَّل السُّورة إىل آخرها دائرٌة  -أيًضا-ألَّنَّ
.  على أمرِّ املعادِّ والبعثِّ

يدِّ{ قسُم من هللا بكتابه، كما جاَء يف آايٍت أخرى: }َواْلُقْرَآنِّ  : }َواْلُقْرآنِّ اْلَمجِّ وافتُتَِّحْت هبذا القسمِّ
 } ، وهنا: }َواْلُقْرآنِّ [1]ص:، }َواْلُقْرَآنِّ ذِّي الذ ِّْكرِّ{ [2]الزخرف:، }َواْلكَِّتابِّ اْلُمبِّنيِّ{ [2]يس:احلَْكِّيمِّ

يدِّ{ }ق َواْلُقْرآنِّ الْ  يدِّ{اْلَمجِّ  َمجِّ
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يٌب{ الكفَّاُر يعجبون أْن أيتَيهم النَّ  ُهْم فَ َقاَل اْلَكافُِّروَن َهَذا َشْيٌء َعجِّ ن ْ ُبوا َأْن َجاَءُهْم ُمْنذٌِّر مِّ ذيُر }َبْل َعجِّ
ُبوا َأْن  منهم، وهذا هو موجُب احلكمةِّ أْن يكوَن الرَّسوُل منهم يعرفونه ويستطيعون التَّلق َِّي عنه، }َبْل َعجِّ

يٌب{ تعجَّبوا من أمَرينِّ: من إرسال رسوٍل بشٍر، بشريٍ  َجاَءهُ  ُهْم فَ َقاَل اْلَكافُِّروَن َهَذا َشْيٌء َعجِّ ن ْ ْم ُمْنذٌِّر مِّ
 .  منهم، وممَّا أخرَب به مِّن أمرِّ البعثِّ

ُر ذلك قوهُلم: }أَإِّ  ، ويُفس ِّ َنا وَُكنَّا تُ رَاًًب َذلَِّك َرْجٌع بَعِّيٌد{ استبعاٌد للبعثِّ ت ْ َنا وَُكنَّا تُ رَاًًب َذلَِّك َرْجٌع }أَإَِّذا مِّ ت ْ َذا مِّ
يٌب ) َنا وَُكنَّا تُ رَاًًب َذلَِّك َرْجٌع بَعِّيٌد{.2بَعِّيٌد{، }َهَذا َشْيٌء َعجِّ ت ْ  ( أَإَِّذا مِّ

ُكنَّا تُ رَاًًب أَإَِّّنَّ َلفِّي   وقد جاَء ذكُر تكذيبِّ الكفَّارِّ ًبلبعثِّ يف مواضَع كثريٍة: }َوإِّْن تَ ْعَجْب فَ َعَجٌب قَ ْوهُلُْم أَإَِّذا
 [10]السجدة:}َبْل ُهْم بِّلَِّقاءِّ َرهب ِِّّْم َكافُِّروَن{ [ 5]الرعد:َخْلٍق َجدِّيٍد{ 

ُهْم{ خيرُب تعاىل عن علمِّهِّ مبا تنقُص األرُض من  ن ْ مثَّ أييت الرَّدُّ عليهم بقولِّهِّ: }َقْد َعلِّْمَنا َما تَ ن ُْقُص اأْلَْرُض مِّ
ا تتحلَُّل وتنقُص شيًئا فشيًئا وهللاُ عاملٌ بذلك، فما يذهُب يف األرضِّ من أجزاءِّ املوتى علُم أجسادِّ املوتى، فإَّنَّ 

ُهْم َوعِّْنَدَّنَ  ن ْ  هللاِّ حميٌط به، فهو قادٌر على مجعِّه وعلى إنشائِّهم منه مرًَّة أخرى. }َقْد َعلِّْمَنا َما تَ ن ُْقُص اأْلَْرُض مِّ
 كَِّتاٌب َحفِّيٌظ{.

بُوا  حلَْق ِّ َلمَّا َجاَءُهْم فَ ُهْم يفِّ أَْمٍر َمرِّيٍج{ يف أمٍر مضطرٍب، ويف تناُقٍض، ويف حريٍة.}َبْل َكذَّ  ًبِّ
، ومن ذلك االستدالُل  ، أي: بعَض األدلَّةِّ على قدرته تعاىل على البعثِّ مثَّ يذكُر تعاىل بعَض أدلَّةِّ البعثِّ

ْيَس الَّذِّي َخَلَق السََّماَواتِّ َواأْلَْرَض بَِّقادٍِّر خبلق السَّموات واألرض كما هنا، وكما يف آايٍت أخرى، }َأَولَ 
ُق اْلَعلِّيُم{  ثْ َلُهْم بَ َلى َوُهَو اْلَْالَّ { [81]يس:َعَلى َأْن خَيُْلَق مِّ ، }َْلَْلُق السََّماَواتِّ َواأْلَْرضِّ َأْكرَبُ مِّْن َخْلقِّ النَّاسِّ

َناَها َوَزي َّنَّاَها َوَما هَلَا مِّْن فُ ُروٍج )}أَفَ َلْم يَ ْنظُُروا إِّىَل السََّماءِّ فَ ْوقَ هُ  [57]غافر: ( َواأْلَْرَض َمَدْدََّنَها 6ْم َكْيَف بَ نَ ي ْ
َنا فِّيَها مِّْن ُكل ِّ َزْوٍج هبِّيٍج ) َي َوأَنْ بَ ت ْ َنا فِّيَها َرَواسِّ َرًة َوذِّْكَرى لُِّكل ِّ َعْبٍد ُمنِّيٍب{ 7َوأَْلَقي ْ  ( تَ ْبصِّ

م من القبورِّ فاَلذي خلَق السَّمواتِّ واألرَض على  عظمهما وسعتِّهما هو على خلقِّ وبعثِّ النَّاس بعَد موِتِّ
هو على ذلك أقدُر يف معقولِّ النَّاس، وإالَّ فاهلُل على كل ِّ شيٍء قديٌر وليس هو على بعض األمورِّ أقدُر من 

ا قاَل تعاىل: }َوُهَو أَْهَوُن بعٍض، ولكنَّ هللَا خُياطُِّب العباَد مبا ُفطُِّروا عليه، إنَّ اإلعادَة أهوُن من البدءِّ، كم
فالقادُر على خلقِّ العظيمِّ هو على خلقِّ الصَّغريِّ أقدُر، فهذا أحُد األدلَّةِّ على البعث، وهذا [ 27]الروم:َعَلْيهِّ{ 

 أييت يف القرآن ويُ َثَّنَّ كثريًا.
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)  )تفسرُي السَّعديِّ
العاملنيا، والصَّالُة والسَّالُم على نبيِّنا حممَّد  وعلى آِلِه  القارئ: بسِم هللِا الرَّمحِن الرَّحيِم، اْلمُد هلِل ربِّ 

 : تفسرُي سورِة "ق" وهيا مكِّيٌَّة.-رمحاُه هللاُ تعاَل–وصحِبِه أمجعنيا، قالا الشَّيُخ عبُد الرَّمحِن السَّعديُّ 
:  بسِم هللِا الرَّمحِن الرَّحيِم }ق وااْلُقْرآِن اْلماِجيِد{ اآلايتا

ب رَّاِت. يُقِسُم تعا َل َبلقرآِن اجمليِد أي: وسيُع املعاين عظيُمها، كثرُي الوجوِه كثرُي الربكاِت، جزيُل ال ما
واجملُد: سعُة األوصاِف وعظمُتها، وأحقُّ كالم  يُوصاُف بذلكا هذا القرآُن، الَّذي قد احتوى على علوِم 

، الَّذي حوى ِمن الفصاحِة أكملاها، و  ِمن األلفاِظ أجزلاا، وِمن املعاين أعمَّها األوَِّلنيا واآلِخرِينا
 وأحسناها، وهذا موِجٌب لكماِل اتِّباِعِه وسرعِة االنقياِد لُه وشكِر هللِا على ال ِمنَِّة بِه.

ُر نعما هللِا قدراها، ولذا قالا تعاَل: }باْل عاِجُبوا{ أي: ال ُمكذِّبونا للرَّسوِل  -ولكنَّ أكثرا النَّاِس ال يقدِّ
ُ عالاْيِه واسالَّما صالَّ  ُهم{ أي: يُنذرُهم ما ياضرُّهم، وأيمُرهم مبا ينفُعهم، وهوا ِمن  -ى اَّللَّ }أاْن جااءاُهْم ُمْنِذٌر ِمن ْ

 جنِسهم ميكُنهم التَّلقِّي عنُه ومعرفُة أحواِلِه وصدِقِه.
 عجَّبا منُه.فتعجَُّبوا ِمن أمر  ال ينبغي لم التَّعجُُّب منُه، بل يُتعجَُّب ِمن عقِل مان ت

 }ف اقاالا اْلكااِفُرونا{ الَّذين محلاهم كفُرهم وتكذيُبهم، ال نقٌص بذكاِئهم وآرائِهم.
ا شاْيٌء عاِجيٌب{ أي: ُمستغراٌب، وهم ِف هذا االستغراِب بنيا أمرايِن:  }هاذا

نزلِة اجملنوِن الَّذي إمَّا صادقونا ِف استغراَِبم وتعجُِّبهم، فهذا يدلُّ على غايِة جهِلهم وضعِف عقوِلم، مب
ياستغرُب كالما العاقِل، ومبنزلِة اْلباِن الَّذي ياتعجَُّب ِمن لقاِء الفارِس للفرساِن، ومبنزلِة البخيِل الَّذي 
ُبُه إالَّ دليٌل على  ياستغرُب سخاءا أهِل السَّخاِء، فأيُّ ضرر  يلحُق ِمن تعجُِّب مان هذِه حالُُه؟ وهل تعجُّ

بنيا على وجه  يعلمونا خطأاهم فيِه، فهذا ِمن أعظِم الظُّلِم زايدِة جهِلِه وظل ِمِه؟ وإمَّا أْن يكونوا متعجِّ
 وأشنِعِه.

ناا واُكنَّا تُ رااَبا ذاِلكا راْجٌع باِعيٌد{ فقاُسوا قدرةا مان هوا على كلِّ شيء   ا ِمت ْ : }أاِئذا  مثَّ ذكرا وجها تعجُِّبهم فقالا
قدرِة العبِد الفقرِي العاجِز ِمن مجيِع الوجوِه، وقاُسوا اْلاهلا الَّذي ال ِعلما قديٌر، الكامُل ِمن كلِّ وجه ، ب

لُه، مبان هوا بكلِّ شيء  عليٌم، الَّذي يعلُم ما تنقُص األرُض ِمن أجساِدهم مدَّةا مقاِمهم ِف الربزِخ، وقد 
ما جيري عليهم ِف حياِِتم، ومماِِتم،  أحصى ِف كتاِبِه الَّذي هوا عنداُه حمفوٌظ عن التَّغيرِي والتَّبديِل كلَّ 

 وهذا استدالٌل بكماِل سعِة علِمِه الََّت ال حييُط َبا إالَّ هوا على قدرتِِه على إحياِء املوتى.
 } بُوا َِبْلْاقِّ لامَّا جااءاُهْم ف اُهْم ِف أاْمر  مارِيج   }باْل كاذَّ
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دِق }لامَّا  أي: }باْل{ كالُمهم الَّذي صدرا منهم، إَّنَّا هوا عنادٌ  وتكذيٌب للحقِّ الَّذي هوا أعلى أنواِع الصِّ
{ أي: خمتِلط  مشتِبه  ال يثبتونا على شيء ، وال يستقرُّ لم قراٌر، فتارةا يقولونا  جااءاُهْم ف اُهْم ِف أاْمر  مارِيج 

: إنَّكا ساحٌر، واترةا جمنوٌن، واترةا شاعٌر، وكذلكا جعُلوا القرآنا ِعِضنْيا، كل    قالا فيِه ما اقتضاُه عنكا
، ال يُدراى لُه وجهٌة وال قراٌر، فتارةا أمورُُه  رأيُُه الفاسُد، وهكذا كلُّ مان كذَّبا َبْلقِّ فإنَُّه ِف أمر  خمتِلط 

 متناقضٌة مؤتفكٌة كما أنَّ مان اتَّبعا اْلقَّ وصدَّقا بِه قد استقاما أمُرُه واعتدلا سبيُلُه وصدقا فعُلُه قيلاُه.
.}أاف ا  { اآلايتا نااهاا وازاي َّنَّاهاا واماا لااا ِمْن فُ ُروج   لاْم ي اْنظُُروا ِإَلا السَّمااِء ف اْوق اُهْم كاْيفا ب ان اي ْ

ِبنيا، وما ذمَّهم بِه، دعاهم إَل النَّظِر ِف آايتِِه األفقيَِّة كي يعتربُوا ويستدلُّوا َبا،  ملَّا ذكرا تعاَل حالةا املكذِّ
: }أاف الاْم ي اْنظُُروا ِإَلا السَّمااِء ف اْوق اُهْم{ أي: ال حيتاُج ذلكا النَّظُر إَل كلفة  على ما ُجِعلاْت أدلَّ  ةا عليِه فقالا

نااهاا{ قُ بَّةا مستويةا األرجاِء، اثبتةا البناِء، مزيَّنةا  ي ْ ، بل هوا ِف غايِة السُّهولِة، فينظرونا }كاْيفا ب ان ا وشدِّ رحل 
 ِر الُكُنِس، الََّت ُضرِباْت ِمن األفِق إَل األفِق َبلنُّجوِم اخلُُنِس، واْلوا

 مزيَّنةً الشيخ: 
 القارئ: َبلنُّجوِم اخلُُنسِ 

 اْلُنَّسِّ  الشيخ:
؟القارئ:   اْلُنَّسِّ
 إي، كما يف القرآنالشيخ: 

 القارئ: مزيَّنةا َبلنُّجوِم اخلُنَِّس، واْلواِر الُكنَِّس، الََّت ُضرِباْت ِمن األفِق 
 َضرَبتْ الشيخ: 

القارئ: الََّت ضارباْت ِمن األفِق إَل األفِق ِف غايِة اْلُسِن وال مالحِة، ال ترى فيها عيباا وال فروجاا وال 
.  خالالا وال إخالالا

 ألهِل األرِض، وأودعا فيها ِمن مصاِْلهم الضَّروريَِّة ما أودعا.قد جعلاها هللاُ سقفاا 
هاا{ ووسَّْعناها حىتَّ أمكنا كلُّ حيوان  السُّكونا فيها واالستقرارا  ْدَنا { كيفا }مادا { إَل }اأْلاْرضا }وا

 واالستعدادا ْلميِع مصاْلِِه، وأرساها َبْلباِل؛ لتستقرَّ ِمن التَّزلُزِل والتَّموُِّج. 
{ أي: ِمن كلِّ صنف  ِمن أصناِف النَّباِت الََّت تسرُّ َنظراها وتعجُب }وا  ِيج  ناا ِفيهاا ِمْن ُكلِّ زاْوج  َبا ت ْ أانْ ب ا

مبصريها، وتقرُّ عنيا رامقيها ألكِل بين آدما وأكِل َبائِمهم ومنافِعهم، وخصَّ ِمن تلكا املنافِع اْلنَّاِت 
، ِمن أصناِف الفواكِه وِمن  املشتِملِة على الفواكِه اللَّذيذِة ِمن العنِب والرُّماِن واألُترجِّ والتُّفاِح وغرِي ذلكا

النَّخيِل الباسقاِت، أي: الطِّواِل، الََّت يطوُل نفُعها وترتفُع إَل السَّماِء، حىتَّ تبلغا مبلغاا ال يبلُغُه كثرٌي ِمن 
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وا رزٌق للعباِد، ُقواتا وُأدماا وفاكهةا أيكلونا منُه األشجاِر، فُتخرُج ِمن الطَّْلِع النَّضيِد ِف ِقنواِِنا ما ه
ويدَّخرونا هم ومواشيهم وكذلكا ما ُُيرُج هللُا َبملطِر وما هوا أثُرُه ِمن األِناِر الََّت على وجِه األرِض 

 ِه.وحتِتها ِمن حابِّ اْلصيِد، أي: ِمن الزَّرِع احملصوِد، ِمن بُ رّ  وشعري ، وذرة ، وأرز ، وُدخن  وغريِ 
فإنَّ ِف النَّظِر ِف هذِه األشياِء }ت اْبِصراةا{ يتبصَُّر َبا، مان عمى اْلهُل، }واِذْكراى{ يتذكَُّر َبا ما ينفُع ِف 
يِن والدُّنيا، ويتذكَُّر َبا ما أخربا هللُا بِه وأخرباْت بِه رسُلُه، وليسا ذلكا لكلِّ أحد ، بل }ِلُكلِّ عاْبد   الدِّ

{ إَل هللِا، أ ي: مقِبل  عليِه َبُْلبِّ واخلوِف والرَّجاِء وإجابِة داعيِه، وأمَّا املُكذُِّب أو املعِرُض فما ُمِنيب 
 تُغين اآلايُت والنُّذُر عن قوم  ال يؤمنونا.

ِة، دليٌل على كماِل قدرِة هللِا تعاَل، وما فيها  ِة والقوَّ دَّ وحاصُل هذا، أنَّ ما فيها ِمن اخللِق الباهِر والشِّ
سِن واإلتقاِن وبديِع الصَّنعِة وبديِع اخللقِة دليٌل على أنَّ هللاا أحكُم اْلاكمنيا وأنَُّه بكلِّ شيء  ِمن اْل

عليٌم، وما فيها ِمن املنافِع واملصاحِل للعباِد دليٌل على رمحِة هللِا الََّت وسعاْت كلَّ شيء ، وجوِدِه الَّذي عمَّ  
، وما فيها من عظمِة اخللقِة وبد يِع النِّظاِم دليٌل على أنَّ هللاا تعاَل، هوا الواحُد األحُد الفرُد كلَّ حيّ 

ا، ومل يكْن لُه كفواا أحٌد، وأنَُّه الَّذي ال تنبغي العبادُة والذُّلُّ  الصَّمُد الَّذي مل يتَّخْذ صاحبةا وال ولدا
 واْلبُّ إالَّ لُه.

:  وما فيها ِمن إحياِء األرِض بعدا موِِتا، دليٌل على إحياءِ  هللِا املوتى، ليجازياهم أبعماِلم، ولذا قالا
تاا كاذاِلكا اخْلُُروُج{ وملَّا ذكراهم ناا ِبِه ب اْلداةا ماي ْ ي ْ  }واأاْحي ا

 إىل هنا، دخَل يف اآلايتالشيخ: 
 نعم انتهىالقارئ: 
 .انتهىالشيخ: 
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 )ُمنتقاى األخباِر(
يِن عبُد السَّالِم بُن تيميةا اْلرَّاينُّ القارئ: بسِم هللِا الرَّمحِن الرَّحيِم، قالا اإلمامُ    -رمحاُه هللاُ تعاَل- جمُد الدِّ

ُ عالاْيِه واسالَّما -ِف كتاِبِه: "املُنتقاى ِف األحكاِم الشَّرعيَِّة ِمن كالِم خرِي الربيَِّة   ": -صالَّى اَّللَّ
ُب الرُّْخصاِة ِف إعااداِة اْلْامااعاِة واراْكعاَتاْ الطَّوااِف ِف    ُكلِّ واْقت  َبا

هذا استثناٌء ممَّا تقدََّم من األدلَّةِّ على أوقاتِّ النَّهي، فأوقاُت النَّهي خمصوصٌة، يعين ليسْت على الشيخ: 
هذه  )ال صالَة بعَد الصُّبحِّ حَّتَّ تطلَع الشَّمُس، وال صالَة بعَد العصرِّ حَّتَّ تغرَب الشَّمُس(إطالقِّها، 

منها أنواٌع من الصَّالة، هذا مقصوُد هذا الباب، فإعادُة اجلماعةِّ وركعيت العموماُت هذه خمصوصٌة، ُخصَّ 
. ٌص ملضمون البابِّ السَّابقِّ  الطَّواف وأشياء أخرى كثرية، فهذا الباُب مناسٌب ملا قبله، يعين مضمونُه خمص ِّ

 
 : حاجَّتاُه، فاصالاْيُت ماعاُه  - عالاْيِه واسالَّما صالَّى اَّللَُّ -شاِهْدُت ماعا النَِّبِّ »القارئ: عاْن يازِيدا ْبِن اأْلاْسواِد قاالا

، فاِإذاا ُهوا ِبراُجلانْيِ ِف ُأْخراى اْلقاْومِ  تاُه اْْنارافا ةا الصُّْبِح ِف ماْسِجِد اخْلاْيِف، ف الامَّا قاضاى صاالا ملْا ُيصالِّياا،  صاالا
: عالايَّ َِبِماا فاِجيءا َِبِماا تُ ْرعاُد ف ارااِئصُ  : ف اقاالا : ايا راُسولا اَّللَِّ  )ماا مان اعاُكماا أاْن ُتصالِّياا ماعاناا؟(ُهماا، ف اقاالا ف اقااالا

الِناا ناا ِف رِحا  إَنَّ ُكنَّا قاْد صالَّي ْ
"يفِّ رَِّحالَِّنا" يعين: يف منازلنا، يعين مثل حال النَّاس اآلن، احلجَّاُج يف مَّن كلُّ مجاعٍة يصلُّون يف الشيخ: 

م صلَّوا يف رحاهلم مَع أصحاهبم.منزهلم مَع بع هم، فهم خيربون أبَّنَّ  ضِّ
 

 : ُتماا ماْسِجدا مجاااعاة  فاصالِّياا ماعاُهْم فاِإِنَّاا لاُكما القارئ: قاالا ُتماا ِف رِحااِلُكماا مثَّ أات اي ْ ا )فاالا ت اْفعاالا إذاا صالَّي ْ
ِفلاٌة(  . راوااُه اخْلاْمساُة إالَّ اْبنا مااجاْه.َنا

مااِم ف اْلُيصالِّهاا ماعاُه، فاِإِنَّاا لاُه واِف لاْفظ  أِلاِب دااُود:  ةا ماعا اإْلِ )إذاا صالَّى أاحادُُكْم ِف راْحِلِه مثَّ أاْدراكا الصَّالا
ِفلاٌة(.  َنا

ُ عالاْيِه واسالَّما -واعاْن ُجبارْيِ ْبِن ُمْطِعم  أانَّ النَِّبَّ   قاالا  -صالَّى اَّللَّ
ُ َعَلْيهِّ َوَسلَّمَ -فهذان الرَّجالن صلََّيا يف رحاهلما مثَّ جاَءا إىل املسجد، والرَّسوُل الشيخ:  يف الصَّالة  -َصلَّى اَّللَّ

 :  )َما َمنَ َعُكَما َأْن ُتَصل َِّيا َمَعَنا؟(أو قبَل الصَّالة فلم يدخال مَعه، فلمَّا رآمها دعا هبما فسأهَلما من ًببِّ التَّثبُّتِّ
ما قد صلََّيا، فأرشَدمها إىل الطَّريقةِّ الصَّحيحةِّ ال ُمثلى يف هذه قالَ  : "قد صلَّْينا يف رحالِّنا(، مثَّ ذكرَا العذَر وأَّنَّ

، قاَل:  َا َلُكَما ََّنفَِّلٌة(احلالِّ ُتَما يفِّ رَِّحالُِّكَما مثَّ أدرْكُتما اإلماَم ومل يصل ِّ فصل َِّيا مَعُه فَإَِّّنَّ  أنَّ ، الصَّحيحُ )إَذا َصلَّي ْ
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هو النَّافلَة هي الثَّانيُة، الصَّالُة الثَّانيُة مَع اإلمامِّ هي النَّافلُة، والصَّالُة الَّيت صلَّوها أوَّاًل هي الفريضُة، هذا 
 الصَّحيُح، ومن العلماءِّ من يعكُس ويقوُل: األوىل َّنفلٌة والثَّانيُة هي الفريضُة.

ي؛ ألنَّ ذلك كاَن يف صالة الفجرِّ مبَّن، ومَع ذلك أمَرمها أْن يصل ِّيا، فهذا دليُل إعادةِّ اجلماعةِّ يف وقتِّ النَّه
.  فهذا دليٌل على إعادة اجلماعةِّ يف وقتِّ النَّهي، يعين بعَد صالةِّ العصرِّ أو بعَد صالةِّ الصُّبحِّ

 
: قا  -صالَّى اَّللَُّ عالاْيِه واسالَّما -القارئ: واعاْن ُجبارْيِ ْبِن ُمْطِعم  أانَّ النَِّبَّ  ا الا ْن اُعوا أاحادا )ايا بايِن عاْبِد مانااف  الا َتا

ا اْلب اْيِت واصالَّى أايَّةا سااعاة  شااءا ِمْن لاْيل  أاْو ِنااار (  راوااُه اْلْامااعاُة إالَّ اْلُبخااِريَّ  طاافا َِباذا
تني يف أي ِّ ساعٍة، فقولُه: "يف أَيَّةِّ أيًضا يف هذا اإلذُن ًبلصَّالة يف املسجدِّ احلرامِّ بعَد الطَّوافِّ ًبلرَّكعالشيخ: 

، فهذا علم وذلك عام،  َساَعٍة مِّْن لَْيٍل َأْو ََّنَاٍر" دليٌل على جواز ركعيت الطَّواف يف وقت النَّهي؛ هلذا العمومِّ
،  -أعين أحاديَث النَّهي-ولكنَّ الرَّاجَح ختصيُص األوَّلِّ  لمتول ِّني خطاٌب ل )اَي َبينِّ َعْبدِّ َمَناٍف(هبذا احلديثِّ

ََذا اْلبَ ْيتِّ َوَصلَّى أَيََّة َساَعٍة َشاَء مِّْن لَْيٍل أَْو ََّنَاٍر(، على البيتِّ  فُعلَِّم بذلك جواُز )اَل ََتْنَ ُعوا َأَحًدا طَاَف هبِّ
ََذا اْلبَ ْيتِّ َوَصلَّ الصَّالة، وخصَّها العلماءُ بركعيت الطَّواف؛ ألنَّه قاَل:   ى(.)اَل ََتْنَ ُعوا َأَحًدا طَاَف هبِّ

 
:  -صالَّى اَّللَُّ عالاْيِه واسالَّما -القارئ: واعاْن اْبِن عابَّاس  أانَّ النَِّبّ  )ايا بايِن عاْبِد اْلُمطَِّلِب، أاْو ايا بايِن عاْبدا قاالا

ةا ب اْعدا اْلفاْجِر حاىتَّ  ا ياطُوُف َِبْلب اْيِت واُيصالِّي، فاِإنَُّه الا صاالا ْن اُعوا أاحادا  تاْطُلعا الشَّْمُس، واالا ب اْعدا مانااف  الا َتا
ا اْلب اْيِت ياطُوُفونا واُيصالُّونا(.  راوااُه الدَّاراُقْطيِنُّ. اْلعاْصِر حاىتَّ ت اْغُربا الشَّْمُس إالَّ ِعْندا هاذا

 هذا متضم ٌِّن ملعَّن احلديثِّ السَّابق.الشيخ: 
ُب  ِة واالشُّْكِر: َبا وا  ماوااِضِع السُُّجوِد ِف ُسوراة اْلْاجِّ وص وااْلُمفاصَِّل.القارئ: أابْ وااُب ُسُجوِد التِّالا

ُسُجوُد الت ِّاَلَوةِّ معروٌف، وهَو السُّجوُد الذي ُيشرَُع عنَد تالوةِّ بعضِّ اآلايت، ويف القرآنِّ مخَس عشرَة الشيخ: 
 .سجدًة، على خالٍف بنَي العلماءِّ، منها ثالٌث يف املفصَّل: "النَّجم واالنشقاق والعلق"

 
أاق اراأاُه َخاْسا عاْشراةا ساْجداةا ِف  -صالَّى اَّللَُّ عالاْيِه واسالَّما -أانَّ راُسولا اَّللَِّ »القارئ: عاْن عاْمِرو ْبِن اْلعااِص 

نِ  ٌث ِف اْلُمفاصَِّل، واِف اْلْاجِّ ساْجدااتا هاا ثاالا  راوااُه أابُو دااُود وااْبُن مااجاْه.«. اْلُقْرآِن، ِمن ْ
ُ عالاْيِه واسالَّما -أن النَِّبَّ »واعاْن اْبِن ماْسُعود :  ق اراأا واالنَّْجِم فاساجادا ِفيهاا واساجادا ماْن كاانا ماعاُه غارْيا  -صالَّى اَّللَّ

: ياْكِفييِن  ِتِه واقاالا ها ب ْ :  أانَّ شاْيخاا ِمْن قُ راْيش  أاخاذا كافًّا ِمْن حاصاى أاْو تُ رااب  ف اراف اعاُه إَلا جا ا، قاالا عاْبُد اَّللَِّ هاذا
 ُمت َّفاٌق عالاْيِه.«. ف الاقاْد راأايْ ُتُه ب اْعُد قُِتلا كااِفراا
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النَّجَم فسجَد وسجَد كلُّ من حضَر  -َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيهِّ َوَسلَّمَ -هذه حادثٌة وقَعْت يف مكََّة، قرَأ النَّيبُّ الشيخ: 
}فَاْسُجُدوا َّللَِِّّّ شروعيَّةِّ السُّجود يف سورةِّ النَّجم عنَد قراءةِّ: من املسلمني واملشركني، ففيها دليٌل على م

وقيل: سبُب سجودِّ اجلميعِّ ما وقَع من قصَّة الغرانيق الَّيت ألقاها الشَّيطاُن على مسامع  [،62]النجم: َواْعُبُدوا{
نوََّه  -عليه الصَّالة والسَّالم-الرَّسوَل  النَّاس فلُب َِّس عليهم، فظنَّ املشركون بتزيني الشَّيطان وتلبيسه ظنُّوا أنَّ 

مبعبوداِتم، "تلَك الغرانيق الُعَلى وإنَّ شفاعَتهنَّ لُُتجَتى"، وهي قصٌَّة مشهورٌة مرويٌَّة بطرٍق كثريٍة، وخيتلُف 
ا واقعٌة، ولكن هل جرى ذلك على لسانِّ الرَّسول أو يف مسامع  النَّاس العلماُء يف ثبوِتا، ولكنَّ الصَّحيَح أَّنَّ

 ألقاها الشَّيطاُن؟ وهذا أقرُب، وهللاُ أعلُم.
 

 : ساجادا َِبلنَّْجِم واساجادا ماعاُه اْلُمْسِلُمونا  -صالَّى اَّللَُّ عالاْيِه واسالَّما -أانَّ النَِّبَّ »القارئ: واعاْن اْبِن عابَّاس 
ِْمِذيُّ واصاحَّحاُه.راوااُه اْلُبخااِريُّ، وا «. وااْلُمْشرُِكونا وااْلِْنُّ وااإْلِْنسُ   الّتِّ
 :  }ِإذاا السَّمااُء اْنشاقَّْت{ِف  -صالَّى اَّللَُّ عالاْيِه واسالَّما -ساجاْدَنا ماعا النَِّبِّ »وعن أاِب ُهرايْ راةا قاالا

{، وا [1]االنشقاق:  راوااُه اْلْامااعاُة إالَّ اْلُبخااِريَّ.«. [1]العلق: }اق ْراْأ َِبْسِم رابِّكا
 هذه تدلُّ على السَّجدات الثَّالث يف املفصَّل: النَّجم واالنشقاق والعلق. الشيخ:

 : صالَّى -لاْيساْت ص ِمْن عازاائِِم السُُّجوِد، والاقاْد راأاْيُت النَِّبَّ »القارئ: واعاْن ِعْكرِماةا عاْن اْبِن عابَّاس  قاالا
ُ عالاْيِه واسالَّما  ِْمِذيُّ واصاحَّحاُه.راوااُه «. ياْسُجُد ِفيهاا -اَّللَّ  أامْحاُد وااْلُبخااِريُّ، واالّتِّ

وهذا دليٌل على سجدةِّ "ص"، سجدة "ص" الصَّحيُح أنه ُيشرَُع السُّجوُد يف سورة "ص" لقول ابنِّ الشيخ: 
ْن َعزَائِّمِّ السُُّجودِّ"  َيْسُجُد فِّيَها"، وقوله: "لَيْ  -َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيهِّ َوَسلَّمَ -عبَّاٍس: "َوَقْد رَأَْيُت رسوَل هللاِّ  َسْت مِّ

، كلُّ  ، وهذا كلُّ السَّجدات ليسْت واجبًة على الصَّحيحِّ ا ليَست من السُّجودِّ الواجبِّ كأنَّه يقوُل: إَّنَّ
أنَّه قرَأ مرًَّة  -رضَي هللُا عنه-سجودِّ الت ِّالوةِّ هو ُمستَحبٌّ وليَس شيٌء منه واجًبا، كما صحَّ ذلك عن عمَر 

ا ليَسْت سورَة النَّحلِّ  ا صنْعُت ذلك؛ لتعلموا أَّنَّ  وسجَد فيها، مثَّ قرأَها مرًَّة أخرى ومل يسجْد، فقاَل: "إَّنَّ
 فريضًة" أو كما قاَل رضَي هللاُ عنه.

 
: أانَّ النَِّبَّ  :  -صالَّى اَّللَُّ عالاْيِه واسالَّما -القارئ: واعاْن اْبِن عابَّاس  عالاْيِه -د )ساجاداهاا دااوُ ساجادا ِف ص واقاالا

مُ  ا ُشْكراا( -السَّالا . ت اْوباةا، واناْسُجُدها  راوااُه النَّسااِئيُّ
( فَ َغَفْرََّن َلُه َذلَِّك َوإِّنَّ َلُه عِّْنَدََّن َلزُْلَفى 24}َوَخرَّ رَاكًِّعا َوَأََّنَب )قال هللا: [ 25]ص: }فَ َغَفْرََّن َلُه َذلَِّك{الشيخ: 

َا فَ تَ نَّاُه فَاْستَ ْغَفَر َربَُّه َوَخرَّ رَاكًِّعا َوَأََّنَب{[، 25-24]ص: َوُحْسَن َمآٍب{ عليه [ 24]ص: }َوَظنَّ َداُووُد أَّنَّ
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}َذلَِّك ُهَدى اَّللَِّّ يَ ْهدِّي بِّهِّ َمْن َيَشاُء...{ السَّالُم، واستدلَّ بعُض أهلِّ العلمِّ على السُّجودِّ فيها لقولِّهِّ تعاىل: 
َر به النَّيبُّ [ 90]األنعام: }فَبُِّهَداُهُم اق َْتدِّْه{ يقول تعاىل: [23]الزمر: َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيهِّ -فهذا من االقتداءِّ الَّذي أُمِّ
 .-َوَسلَّمَ 

 
 : ُ عالاْيِه واسالَّما -ق اراأا راُسوُل اَّللَِّ »القارئ: واعاْن أاِب ساِعيد  قاالا ب الاغا واُهوا عالاى اْلِمْنرباِ ص، ف الامَّا  -صالَّى اَّللَّ

ةا تاشازَّ  ُر ق اراأاهاا، ف الامَّا ب الاغا السَّْجدا ةا ن ازالا ساجادا واساجادا النَّاُس ماعاُه، ف الامَّا كاانا ي اْوٌم آخا نا النَّاُس السَّْجدا
 لِلسُُّجودِ 
 أيش؟ تسجَّى؟الشيخ: 

 يءِ القارئ: تاشازَّنا"، يقوُل ِف اْلاشيِة: التَّشزُُّن التَّأهُُّب والتَّهي ُُّؤ للشَّ 
 تشزَّنوا الشيخ:

 نعمالقارئ: 
 ًبلزَّاي؟ الشيخ:

 ًبلزَّايالقارئ: 
 َتامالشيخ: 

، والاِكينِّ راأايْ ُتُكْم تاشازَّنْ ُتْم لِلسُُّجوِد : -صالَّى اَّللَُّ عالاْيِه واسالَّما -القارئ: ف اقاالا راُسوُل اَّللَِّ  )إَّنَّاا ِهيا ت اْوباُة ناِبّ 
 . راوااُه أابُو دااُودا.ف ان ازالا فاساجادا واساجاُدوا(

 هذا شاهٌد لقول ابن عبَّاٍس: "لقد رأْيُت رسوَل هللاِّ يسجُد فيها"الشيخ: 
ِة السِّ  ُب ِقرااءاة السَّْجداة ِف صاالا  رِّ وااْلْاْهِر القارئ: َبا

 .إىل هناالشيخ: 
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 )بلوُغ املراِم(
القارئ: بسِم هللِا الرَّمحِن الرَّحيِم، اْلمُد هلِل ربِّ العاملنيا، وصلَّى هللاُ وسلَّما وَبركا على نبيِّنا حممَّد ، وعلى 

 آِلِه وصحِبِه والتَّابعنيا.
 لوِغ املراِم" ِف تتمَِّة كتاِب األطعمِة:ِف: "ب -رمحاُه هللاُ تعاَل-قالا اْلافُظ ابُن حجر  

: ن اعاْم، قْلُت: قالاُه -راِضيا هللُا عاْنهُ -واعاِن اْبِن أاِب عامَّار  قاال: "قُ ْلُت ْلاِبر   ؟ قاالا : الضَُّبُع صاْيٌد ُهيا
ُ عالاْيِه واسالَّما -راُسوُل هللا  : ن اعاْم" راوااُه أامْحاُد وااألْرب ا -صالَّى اَّللَّ ُه الُبخااِريُّ واْبُن ِحبَّانا.؟ قاالا  عاُة، وصاحَّحا

، لقوله: "صيٌد"، إًذا إطالُق اسمِّ الصَّيد عليه يدلُّ على الشيخ:  هذا احلديُث استدلُّوا به على إًبحةِّ الضَّبعِّ
َصلَّى -َرُسوُل هللا ، قالَُه -عليه الصَّالة والسَّالم–جواز صيدها وأكلِّها فهي حالٌل، ورفَع ذلك إىل الرَّسول 

ُ َعَلْيهِّ َوَسلَّمَ  ا صيٌد. -اَّللَّ  إَّنَّ
، كما تقدََّم أنَّ النَّيبَّ  َّنى عن كل ِّ ذي َّنٍب من  -َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيهِّ َوَسلَّمَ -وهي خمصوصٌة من بنيِّ ذواتِّ النَّابِّ

باع وكل ِّ ذي خملٍب من الطَّري، فهي خمصوصٌة من ذلك.  الس ِّ
باع، فال تكوُن داخلًة يف العموم، وإن كاَن هلا َّنٌب فليسْت من وابُن القي ِّم يق ا ليَسْت من الس ِّ وُل: إَّنَّ

. باعِّ  الس ِّ
 

ُهماا-القارئ: واعاِن اْبِن ُعمارا  : "  -راِضيا هللاُ عان ْ ُفِذ؟ ف اقاالا }ُقْل الا أاِجُد ِف ماا ُأوِحيا ِإَلاَّ أانَُّه ُسِئلا عاِن الُقن ْ
ْعُت أاَبا ُهرايْ راةا ي اُقوُل: ذُِكرا ِعْندا النَِّبِّ [ 145نعام:]األ حُمارَّماا...{ ُه: َسِا ُ -اآلياةا، فقالا شاْيٌخ ِعْندا صالَّى اَّللَّ

:  -عالاْيِه واسالَّما  ِبيثاٌة ِمنا اخلباائِث(فقاالا  . أاْخراجاُه أامْحاُد، وأابُو دااودا، وِإْسنااُدُه ضِعيفٌ )خا
 ، أعد احلديثَ ُسئَِّل اْبُن ُعَمرَ الشيخ: 

ُهماا-القارئ: واعاِن اْبِن ُعمارا  : "  -راِضيا هللاُ عان ْ ُفِذ؟ ف اقاالا }ُقْل الا أاِجُد ِف ماا ُأوِحيا ِإَلاَّ أانَُّه ُسِئلا عاِن الُقن ْ
 اآلياةا [ 145]األنعام: حُمارَّماا...{
 يعارْضه دليٌل خاصٌّ، وهلذا استدرَك فاستدلَّ ًبلعموم، وأنَّ األصَل اإلًبحُة، وهو دليٌل صحيٌح ما ملالشيخ: 

(يقوُل:  -َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيهِّ َوَسلَّمَ -عليه هذا الشَّابُّ أنَّه مسَع النَّيبَّ  َا َخبِّيثٌَة مَِّن اْلَبائثِّ ، وهللُا تعاىل قاَل يف )إَِّّنَّ
فكلُّ ما ثبَت أنَّه  [،157]األعراف: َلْيهُِّم اْْلََبائَِّث{}َوُيِّلُّ هَلُُم الطَّي َِّباتِّ َوُُيَر ُِّم عَ صفةِّ نبي ِّه يف الكتبِّ السَّابقة: 

. -عليه الصَّالُة والسَّالمُ -خبيٌث فإنَّه حراٌم؛ ألنَّ شريعَة حممٍَّد   قائمٌة على حترميِّ اْلبائثِّ
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: "ِنااى راُسوُل هللِا  -راِضيا هللُا عاْنهُ -القارئ: واعاِن اْبِن ُعمارا  لِة،  -اَّللَُّ عالاْيِه واسالَّما صالَّى -قاالا عِن اْلاالَّ
ِمِذيُّ   وأْلبااِِناا" أاْخراجاُه األْرب اعاُة ِإالَّ النَّسااِئيَّ، وحسَّناُه الّتِّ

؛ ألنَّه ينبُت الشيخ:  لُة: هي الَّيت أتكُل القذَر والنَّجاساتِّ لةِّ، واجلالَّ هذا فيه الدَّليُل على حترمي أكلِّ اجلالَّ
ا حراٌم إالَّ إذا ُحبَِّسْت وأُعلَِّفْت طي ًِّبا مدًَّة خيتلفون يف  حلُمها من هذه : إَّنَّ ، وهلذا قاَل أهُل العلمِّ اْلبائثِّ

مقدارها، يعين مدَّة يغلُب على الظَّن ِّ أنَّه انبَّن حلُمها من ذلك العلفِّ الطَّي ِّب، حُتَبُس وتُعَلُف علًفا طي ًِّبا 
 ٌم جديٌد بذلك الغذاءِّ.حبيث يتبدَُّل حلُمها األوَُّل وينبُت حل

 مثله النَّبااتت؟ النَّبااتت الَّيت ُتسَقى من النَّجاسات، من ماء النَّجاسة؟طالب: 
ا كذلك إذا كاَنت النَّجاساُت تبقى وال تستحيُل، إذا كاَنت ظهر من طبيعتها أنَّ املاَء الشيخ:  يظهُر أَّنَّ

...، وال سيما الَّيت تُ ْغَذى ويُداُم الَّذي فيها هو من النَّجاسة، وفيه طعُم  النَّجاسة ورائحُة النَّجاسة نعم، وإالَّ
خصوًصا -على ذلك، وإالَّ فمن األمور ال ُمتَّبعةِّ تسميُد النَّبااتت أبشياء جنسٍة، تسميُدها، لكنَّها ُتسمَُّد 

ي النَّبااتت الورقيَّة هذه هي الَّيت...، ُتسمَُّد وال تبقى تذهب مبك ِّرًا، وهلذا اآلن الَّذي ُُيَذُر منه ه -األشجار
ا تذهُب  ا مدَُِّتا قصريٌة وتغذيُتها قريبٌة، خبالف األشجار كالنَّخل مثاًل، النَّخُل إذا مُس َِّد ًبلنَّجاسة فإَّنَّ ألَّنَّ

ُة الكافيُة يف زوال  أثرِّ هذا السَّماد. مبك ِّرًا، ُتسمَُّد يف أوَّل الزَّمان يف أوَّل سقي النَّخيل، وَتضي عليها املدَّ
 أيش عندك اي حممَّد؟

 "فاْصٌل: واحتاُْرُم الزُّرُوُع واالثِّمااُر الََِّت ُسِقياْت َِبلنَّجااساة" قاَل: -أحسَن هللاُ إليكم-املغين القارئ: 
 مثلها؟الشيخ: 
: "فاْصٌل: واحتاُْرُم الزُّرُوُع واالثِّمااُر الََِّت ُسِقياْت َِبلنَّ  نعم.القارئ:  داْت َِباا. واقاالا اْبُن قالا جااسااِت، أاْو َسُِّ

ُم بِت اْنِجيِسهاا؛ أِلانَّ النَّجااساةا تاْستاِحيُل ِف  ، واالا حياُْرما. واالا حُيْكا : حياْتاِمُل أاْن ُيْكراها ذاِلكا ِطِنهاا، ف اُتطاهَُّر  عاِقيل  َبا
ُهْم أابُو َِباِلْسِتحاالاِة، كاالدَِّم ياْستاِحيُل ِف أاْعضااِء اْلْا  ا ق اْوُل أاْكثاِر اْلُفقاهااِء؛ ِمن ْ ي اوااِن ْلاْماا، واياِصرُي لاب اناا. واهاذا

، واكاانا ساْعُد ْبُن أاِب واقَّاص  ياْدُمُل أاْرضاُه َِبْلُعرَِّة  ِنيفاةا، واالشَّاِفِعيُّ واي اُقوُل:  -وهي العذرُة، عذرُة اإلنسانِّ -حا
 . وااْلُعرَُّة: عاِذراُة النَّاِس.ِمْكتاُل ُعرَّة  ِمْكتاُل بُ رّ  

: ُكنَّا ُنْكِري أارااِضيا راُسوِل اَّللَِّ  ، قاالا واناْشّتاُِط  -صالَّى اَّللَُّ عالاْيِه واسالَّما -والاناا، ماا ُرِويا عاْن اْبِن عابَّاس 
نَّجااسااِت، واتاّتااقَّى ِفيهاا أاْجزااُؤهاا، واااِلْسِتحاالاُة الا عالاْيِهْم أاْن الا ياْدُمُلوهاا ِبعاِذراِة النَّاِس. واأِلاِنَّاا ت ات اغاذَّى َِبل

لاِة إذاا ُحِبساْت واُأْطِعماْت الطَّاِهرااِت. ا تاْطُهُر إذاا ُسِقياْت الطَّاِهرااِت، كااْلْاالَّ ُر. ف اعالاى هاذا  ُتطاهِّ
ا ًبقيٌة يف هذه النَّبااتت احلكُم يدوُر مَع علَّته، إذا ُعلَِّم بقولِّ أهلِّ اْلربةِّ أَّنَّ الشيخ:  ا هذه النَّجاسات إَّنَّ

ا طريٌق للتَّطهريِّ، ألنَّ الصَّحيَح أنَّ النَّجاسَة تطهُر ًبلنَّجاسة، إذا  فاحلكُم واحٌد، وإالَّ االستحالة صحيح أَّنَّ
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حوُم فيها قابليٌَّة الفرُق بنَي احليوانِّ والنَّبات، فاللُّ  -يف نظري-استحاَلت شيًئا آخَر زاَل حكُمها، وال خيفى 
لة-لتشرَب هذه املواَد، واحلديُث هذا  شاهٌد ودليٌل على التَّحرمي، وكما ذكْرُت الفرق  -َّني الرَّسول عن اجلالَّ

بنَي األشجار الَّيت ال يدوُم تسميُدها بل ُتسمَُّد يف أوَّل الوقتِّ مثَّ ُتسَقى مباٍء طي ٍِّب مدًَّة طويلًة، والث ِّماُر خترُج 
املاءِّ، وهذا جاري اآلن يف النَّخيل أبًدا ُتسمَُّد يف أوَّل الوقتِّ أبنواعِّ السَّماد وال له أثر، لكن مثل  من ذلك

ُة تسميدِّها وسراين النَّجاسة فيها، وهلذا اآلن ُُيذَُّر اآلن من  النَّبااتت ذي الصَّغرية السَّريعة الَّيت ال تطوُل مدَّ
 هبذه املياهِّ القذرةِّ.النَّبااتت الورقيَّة الَّيت ُتسَقى 

 
صالَّى اَّللَُّ عالاْيِه -فاأاكالا ِمْنُه النَِّبُّ  -ِف ِقصَِّة اْلِْمااِر اْلواْحِشيِّ  -رضيا هللُا عنهُ -القارئ: واعاْن أاِب ق اتااداٌة 

 . ُمت َّفاٌق عالاْيِه.-واسالَّما 
ل ِّ احلمارِّ الشيخ:  ، على حِّ ل ِّ احلمارِّ الوحشي ِّ -الوحشي ِّ خبالفِّ احلمار اإلنسي ِّ فالرَّسوُل هذا دليٌل على حِّ

َّنى عن حلوم احلمرِّ األهليَّة هبذا القيدِّ، أو اإلنسيَّةِّ وهي الَّيت يرب ِّيها النَّاُس وينتفعون  -َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيهِّ َوَسلَّمَ 
ا حاللٌ هبا ًبحلمل والرُّكوب، هذه احلمُر ثبَت النَّهي عنها وحترميها يوَم خيرب، وأمَّا احلمرُ    األهليَُّة فإَّنَّ

 الوحشيَُّة أحسَن هللاُ إليكم القارئ:
الوحشيَُّة، احلمُر الوحشيَُّة، هلذا احلديث، فأبو قتادَة صاَد محاَر وحٍش فأكَل منه أصحابُه وأهدوا  الشيخ:

ُ َعَلْيهِّ َوَسلَّمَ -منه للنَّيب ِّ  ل ِّ احلمرِّ الوح -َصلَّى اَّللَّ  شيَّة خبالف األهليَّة.فأكَله، دلَّ ذلك على حِّ
 

هاا-القارئ: واعاْن أاَْسااِء بِْنِت أاِب باْكر   ُ -قاالاْت: "ْنااْرَنا عالاى عاْهِد راُسوِل اَّللَِّ  -راِضيا اَّللَُّ عان ْ صالَّى اَّللَّ
ْلنااُه". ُمت َّفاٌق عالاْيِه. -عالاْيِه واسالَّما   ف اراساا، فاأاكا

ل ِّ حلومِّ اْليلِّ وهذا مذهُب اجلمهورِّ، وقيَل: إنَّه ُيرُم، والصَّحيُح  وهذا احلديُث ُيستَدلُّ بهالشيخ:  على حِّ
؛ هلذا احلديث وغريه، فإنَّه يف حديث أنَّ النَّيبَّ  لُّ حلومِّ اْليلِّ َّنى عن حلوم احلمرِّ  -َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيهِّ َوَسلَّمَ -حِّ

، ومن أدلَّة ال قائلني بتحرميها أنَّ اْليَل ذُكَِّرْت مقرونًة ًبحلمرِّ يف آايتِّ األهليَّة، وأذَن يف اْليل يف حلومِّ اْليلِّ
 : وهذا دليٌل ضعيٌف، فداللُة االقُتانِّ ضعيفٌة عند  [8]النحل:}َواْْلَْيَل َواْلبَِّغاَل َواحْلَمِّرَي{ االمتنانِّ ًبلركوبِّ

 األصولي ِّني.
 

ُهماا-القارئ: واعاِن اْبِن عابَّاس   : -راِضيا اَّللَُّ عان ْ ِة راُسوُل اَّللَِّ  قاالا ُ -"ُأِكلا الضَّبُّ عالاى مااِئدا صالَّى اَّللَّ
 ". ُمت َّفاٌق عالاْيِه.-عالاْيِه واسالَّما 
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، فالرَّسوُل الشيخ:  ُأكَِّل الضَّبُّ على مائدته  -عليه الصَّالة والسَّالم-وهذا دليٌل على إًبحةِّ حلمِّ الضَّب ِّ
يعين: ما تعوََّده وليَس من  )إنَُّه ليَس يف أرضِّ قومي فأَّن أعافُُه(: وحبضرته وُدعَِّي إليه فلم أيكْل منه فقالَ 

، فُعلَِّم أنَّ الرَّسوَل ترَكه ال حترميًا له، بل ترَكه ألنَّه ال  ، فاعتذَر أبمٍر عاديٍ  عادة أهل احلجازِّ أكُل الضَّب ِّ
ُة رواايٍت تدلُّ )فأجُدين أعافُُه(يشتهيه، يقوُل:  َ النَّيبُّ ، وقد جاَءت عدَّ عليه الصَّالة -على هذا األمرِّ وأنَّه ُأيتِّ

وأكلوه والرَّسوُل ينظُر فلم  -خالُد بن الوليدِّ ومَعه بعُض الصَّحابة-بضبٍ  فأكَله بعُض أصحابه  -والسَّالم
 أيكْل منه؛ كما ذكر.

 
ُ -: "أانَّ طاِبيباا ساأالا راُسولا اَّللَِّ -رضيا هللُا عنهُ -القارئ: واعاْن عاْبِد الرَّمْحاِن ْبِن ُعْثماانا اْلُقراِشيِّ  صالَّى اَّللَّ

ُه اْلْااِكُم. -عالاْيِه واسالَّما  ْفداِع جياْعاُلهاا ِف داوااء ، ف ان اهاى عاْن ق اْتِلهاا". أاْخراجاُه أامْحاُد، واصاحَّحا  عاِن الضِّ
ُ عَ -هذا شاهٌد ملا تقدََّم من أنَّ النَّيبَّ الشيخ:   َّنى عن قتلِّ النَّملة والنَّحلة واهلدهد  -َلْيهِّ َوَسلَّمَ َصلَّى اَّللَّ

 القارئ: والصُّرادِ 
فدع، وتقدََّمت أنَّ من قواعد أهلِّ العلم يف التَّحرمي أنَّ ما الشيخ:  والصُّردِّ، فيه ]يوجد[ أنَّه َّنى عن قتلِّ الض ِّ

َر بقتلِّه فإنَّه كذلك ُيرُم،  وما حرَم ال جيوُز التَّداوي به ملا أييت من األحاديثِّ َّنَِّي عن قتله فإنَّه ُيرُم، وما أُمِّ
الة على حترميِّ التَّداوي ًبحلرام،   )إنَّ هللَا مل جيعْل شفاَء أمَّيت فيما حرََّم عليها(.الدَّ

 اقرْأ ما يتعلَُّق بلحومِّ اْليل اي حممَّد. حديث أمساء
 

 ديِث:ما يُؤخاُذ ِمن اْل -رمحاُه هللاُ -القارئ: قالا البسَّاُم 
ينيَِّة: "حيواٌن ثدي ، وحيُد اْلافِر، يتبُع الفصيلةا اخليليَّةا، ُيستعماُل  : الفرُس: قالا ِف املوسوعِة الدِّ أوَّالا

ِة االحتماِل، وخفَِّة اْلركِة".  للرُّكوِب، واْلصاُن العرِبُّ أرقى أنواِع اخليِل، ميتاُز َبلسُّرعِة، وقوَّ
أكلاُه، وإقرارُُه  -صالَّى اَّللَُّ عالاْيِه واسالَّما -إَبحِة أكِل ْلِم الفرِس، فقد أقرَّ النَّبُّ اثنياا: اْلديُث دليٌل على 

 على الشَّيِء ِمن ُسنَِّتِه.
اثلثاا: النَّحُر: هوا تذكيُة اإلبِل خاصَّةا، وما عداها فهوا يُذباُح ذحباا، ال ْنراا، وروايُة اْلديِث عن أَساءا 

م ْنرُ  وُه. وقد أجازا مجهوُر العلماِء ْنرا ما يُذباُح ِمن اْليواِن والطَّرِي، وذبُح ما يُنحاُر منها، إالَّ تقوُل: إِنَّ
 أنَّ األفضلا ِف اإلبِل النَّحُر، وفيما عداها الذَّبُح.

 خالُف العلماِء:
 ذهبا اإِلماُم مالٌك: إَل أنَّ أكلا ْلوِم اخليِل مكروٌه كراهةا تنزيه .
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}وااخْلاْيلا وااْلِبغاالا وااْلْاِمريا أبو حنيفةا: إَل أنَُّه ُيكراُه أكُلُه، واستدلَّ على كراهِتِه بقوِلِه تعاَل: وذهبا اإِلماُم 
فاآليُة جاءاْت لالمتناِن، ولو أُبيحا أكُلها، لكانا أعظما منَّةا ِمن الرُّكوِب  [؛8]النحل: ِلّتاْكاُبوهاا وازِيناةا{

 والّزِينِة.
 اآليةا خرجاْت خمرجا الغالِب؛ ألنَّ الغالبا ِف اخليِل إَّنَّا هيا للّزِينِة والرُّكوِب دونا األكِل. واْلواُب: أنَّ 

، وأمحُد إَل إَبحِة أكِل ْلوِمها؛ ملا أييت:  وذهبا اإلماماِن: الشَّافعيُّ
: حديُث الباِب صحيٌح صريٌح.  أوَّالا

ِنى عن ْلوِم اْلُمِر  -صالَّى اَّللَُّ عالاْيِه واسالَّما -نَّ النَّب اثنياا: ما ِف البخاريِّ ومسلم  ِمن حديِث جابر : "أ
 األهليَِّة، وأاِذنا ِف ْلوِم اخليِل".

: "أْطعاماناا رسوُل هللِا ْلوما اخليِل، وِناَن عن ْلوِم اْلمِر". مذيِّ  اثلثاا: وِف روايِة الّتِّ

، ومنهم ابُن الزُّبرِي، وشريٌح، واْلسُن، وعطاٌء، وِحلُّها هو مذهُب مجاهرِي العلماِء ِمن السَّلِف واخللفِ 
، وحممَُّد بُن  وسعيُد بُن جبري ، ومحَّاُد بُن زيد ، واللَّيُث، وابُن سريينا، وسفياُن الثَّوريُّ، وأبو يوسفا

 اْلسِن، وابُن املبارِك، وإسحاُق، وأبو ثور ، وغريُهم ِمن السَّلِف، وهللاُ أعلُم.
لة فيه شيء؟ هو وإال ايل قرأته من املغين؟حديث الشيخ:   اجلالَّ

لِة.  القارئ: اْلبُس، حبُس اْلالَّ
 وأمَّا حبُسها عن النَّجاسِة فهناكا رواايٌت:

: ما أخرجاُه اْلاكُم والدَّارقطينُّ والبيهقيُّ ِمن حديِث عبِد هللِا بِن عمرِو بِن العاِص: "حىتَّ تُعلافا  أوَّالا
 أربعنيا ليلةا".

 نعاينُّ كأنَّه رجََّح األربعني ليلًة، أحسَن هللاُ إليكمالصَّ 
ِمها". : "كانا ابُن عمرو  إذا أرادا أكلاها، حبساها ثالثا ليال  أبايَّ  قالا

إن صحَّ املرفوُع وجَب املصرُي إليه، وإالَّ إنَّه يُعوَُّل على االجتهاد وقولِّ أهل اْلربة أنَّ هذا كاٍف أو الشيخ: 
 تغريُِّّ طبيعتها.غرُي كاٍف يف 
 نعم يف شيءٍ 

، ويف حديث عبدِّ هللاِّ طالب:  لُة: هي الَّيت أتكُل العذرَة والنَّجاساتِّ أحسن هللا إليكم، عندي يقوُل: اجلالَّ
بنِّ عمروِّ بنِّ العاصِّ ]....[، وقاَل: حَّتَّ تُعَلَف أربعني ليلًة ]....[ أن يقَف عليها ويشرب ألباَّنا، واحلديث 

لة مٍ  حترمي اجلالَّ ، وكاَن ابُن عمَر ُيبس الدَّجاجَة ثالثَة أايَّ  سواًء كانْت من اإلبلِّ أو البقرِّ أو الغنمِّ أو الدَّجاجِّ
 الدَّجاجة؟الشيخ: 
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  نعم طالب:
 إذا صحَّ هذا الدَّجاجة أمرها غري، غري، ختتلُف احليواَّنت يف بناءِّ حلمِّهاالشيخ: 

لاةا إالَّ إذاا غالابا عالاى عالاِفهاا النَّجااساةُ القارئ: الصَّنعاينُّ نقلا عن النَّوويِّ قالا   : الا تاُكوُن جاالَّ
ا أكَلْت جناسًة "إذا غلَب"، إذا صاَر غالُب غذائِّها النَّجاسَة، أمَّا إذا كان الشيخ:  هذا هو، يعين ال جمرَّد أَّنَّ

قوُل: جي ِّد، من فقهِّ أهلِّ العلم، العربُة قد أتكُل النَّجاسة فهذا ال تكاُد تسلُم منه احليواَّنُت، فهذا التَّقييُد أ
 ًبألغلبِّ 

 القارئ: الثَّعلُب، أتْيُت َبملغين
 عندك شيٌء؟الشيخ: 
ِت عاْن أامْحادا حتاِْرميُُه.  نعم، أتْيُت ًبملغين،القارئ:  : فاْصٌل: وااْخت الافاْت الرِّوااياُة ِف الث َّْعلاِب، فاأاْكث اُر الرِّوااايا قالا

ا ق اْوُل  ِنيفاةا؛ أِلانَُّه ساُبٌع، ف اياْدُخُل ِف ُعُموِم الن َّْهِي. واهاذا ، واأاِب حا  أاِب ُهرايْ راةا، وامااِلك 
ُتُه. اْختااراُه الشَّرِيُف أابُو جاْعفار . واراخَّصا ِفيِه عاطااٌء، واطااُوٌس، واق اتااداُة، واا حا للَّْيُث، وانُِقلا عاْن أامْحادا إَبا

؛ أِلانَُّه يُ ْفداى ِف اإْلِْحرااِم وااْلْاراِم. واقاالا أامْحاُد واعاطااٌء: ناةا، واالشَّاِفِعيُّ ي ْ ُكلُّ ماا يُوداى إذاا   واُسْفيااُن ْبُن ُعي ا
 أاصااباُه اْلُمْحرُِم، فاِإنَُّه يُ ؤْكاُل.

ِفهاا ِف الث َّْعلاِب. وااْلقاْوُل ِفيِه كااْلقاْولِ   ِف الث َّْعلاِب. وااْخت الافاْت الرِّوااياُة عاْن أامْحادا ِف ِسن َّْوِر اْلرباِّ كااْخِتالا
. والِلشَّاِفِعيِّ ِف ِسن َّْوِر اْلرباِّ واْجها  ِنيفاةا، واالشَّاِفِعيِّ ، واأاِب حا ، فاُمحارٌَّم ِف ق اْوِل إمااِمناا، وامااِلك  اِن. فاأامَّا اأْلاْهِليُّ

ُ عالاْيِه واسالَّما -واقاْد ُرِويا عاْن النَِّبِّ   أانَُّه ِنااى عاْن أاْكِل الِْرِّ. -صالَّى اَّللَّ
 حُة إالَّ ما خصَّه الدَّليلُ على كل ِّ حاٍل عنَدَّن أصٌل، األصُل اإلًبالشيخ: 
 أيًضا الضَّبُّ يف ]يوجد[ خالف بني حل ِّ الضَّبع؟طالب: 
 الضَّبُع فيه خالفٌ الشيخ: 

القارئ: عندي يقوُل: قالا ابُن عبَّاس  وعطاٌء وقالا أبو حنيفةا: الضَّبُع حراٌم، وهوا قوُل سعيِد بِن 
نيا أبنَُّه ذو َنب   عن أكِل ذي َنب  ِمن  -صالَّى اَّللَُّ عالاْيِه واسالَّما -، وقد ِنى النَّبُّ املسيَِّب والثَّوريِّ حمتجِّ

باعِ   السِّ
ا ال تعدو على النَّاس، من الشيخ:  باع، وكأنَّه يعين أَّنَّ ا ليَسْت من الس ِّ قلُت لكم: إنَّ ابَن القي ِّم يقول: إَّنَّ

 .الذ ِّئبِّ كما تقدَّميعرُض هلا ميكن أن تفتَك به، لكن ليَسْت كاألسدِّ والنَّمرِّ و 
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 -أمحُد والشَّافعيُّ -ذهبا اإلماماِن  البسَّاُم ذكَر اْلالَف فقاَل:، ذكَر اْلالَف أحسَن هللُا إليكمالقارئ: 
؟" ، حديِث الباِب، "صيٌد هوا  إَل حلِّها، مستدلِّنيا حبديث 

، وأمحُد، وغريُهم؛ لقوِلِه  -قالا شيُخ اإِلسالِم: "مباحٌة عندا مجاهرِي العلماِء، ومنهم مالٌك، والشَّافعيُّ
ُ عالاْيِه واسالَّما  ا صيٌد"، وأمرا -صالَّى اَّللَّ  أبكِلها، وألنَّ العربا تستطيُبُه وَتدُحُه".: "إِنَّ

 يقوُل الدَّمرييُّ ِف حياِة اْليواِن: "الضَّبُع ال يغتذي َبلعدِو فهو يعيُش بغرِي أنياِبِه".
باِع العاديِة بطبِعها، كاألاسِد، وأمَّا الضَّبُع فإَّنَّا فيها أح ا ُحّرِما ما لُه َنٌب ِمن السِّ ُد قالا ابُن القيِِّم: "إَّنَّ

ِة  باِع العاديِة، والسَّبُع إَّنَّا حرما؛ ِلما فيِه ِمن القوَّ ، وليساْت ِمن السِّ الوصفانِي، وهوا كوُِنا ذاتا َنب 
باِع ال لغةا وال عرفاا".  السَّبعيَِّة الََّت تورُث املتغذِّي َبا شبهاا، وال تُ عادُّ الضَّبُع ِمن السِّ

ا تُفر ُِّق بنَي يعين يريُد ابُن القي ِّم أْن يقولَ الشيخ:  ا ليست داخلة يف العموم، وال َترُِّد على الشَّريعة يف أَّنَّ : إَّنَّ
، فالشَّريعُة ال تسو ِّي بنَي املختلفاتِّ وال  ، ذكر هذا يف "إعالمِّ املوق ِّعني" يف معرضِّ مباحثِّ القياسِّ املتماثالتِّ

 نعم، إىل هنا اي حممَّد تفر ُِّق بنَي املتماثالت.
 

  إليكم، سؤاٌل أخرٌي عن القنفِذ، اْلديُث ضعيفٌ القارئ: أحسنا هللاُ 
 حديُث القنفذ؟الشيخ: 

: ا خبيثٌة ِمن اخلبائِث"، ضعيٌف، والبسَّاُم قالا اختلفا العلماُء ِف حترمِي القنفِذ، فذهبا  القارئ: نعم، "إِنَّ
.إَل ذلكا اإلماماِن: أبو حنيفةا وأمحُد؛ لذا اْلديِث، وألنَُّه ِمن اخلبائِث، و  هللاُ تعاَل حرَّما اخلبائثا

ياا معا القوِل أبنَّ األصلا ِف اْليواِن اإلَبحُة، وفيها خالٌف  ، إَل حلِِّه؛ َتشِّ وذهبا مالٌك والشَّافعيُّ
 أصوَل ، وأمَّا اْلديُث فلم يثبْت لديهم.

: اْلديُث ضعيٌف.  اْلديُث ضعيٌف، قالا
". وقالا ابُن حجر  وقد أخرجاُه أمحُد، وأبو داودا، والبيهقيُّ، وق هنا يف -الا اخلطاِبُّ: "ليسا إسناُدُه بذاكا

 أحسَن هللاُ إليكم، واألصُل اإلًبحُة، ما رأُيكم فيها؟: "إسناُدُه ضعيٌف". وضعَّفاُه أهُل الشَّاِم، -البلوغِّ 
، يعين مثل األشياء الَّيت يصريُ الشيخ:  فيها اختالٌف  األصُل اإلًبحُة، ولكن يبقى أن يكوَن من املشتبِّهاتِّ

وهذا من مواضع  )دْع ما يريُبَك إىل ما ال يريُبُك(، )وبيَنهما أموٌر مشتبِّهاٌت(وجتاُذُب بعضِّ وجهاتِّ النَّظرِّ 
 االشتباهِّ إذا اختلَف أهُل العلمِّ واختلَفْت فيها األدلَُّة، فإنَّه يصرُي من املشتبِّهات فُتجتَنُب؛ للشُّبهة. نعم

ا تتغطالب:   ذَّى ًبلنَّجاساتِّ اي شيخ؟يُقاُل: إَّنَّ
 يعين أيكُل احليوانَ  القارئ:
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 نعم اي حممَّدالشيخ: 
 اإلرشاُد.طالب: 
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 )اإلرشاُد(
 القارئ: اْلمُد هلِل، وصلَّى هللاُ وسلَّما على نبيِّنا حممَّد  وآِلِه وصحِبِه أمجعنيا، أمَّا بعُد:

 الشَّهادِة؟: مىت تصحُّ الشَّهادُة على -رمحاُه هللاُ -قالا 
اْلواُب: عندا تعذُِّر شهوِد األصِل مبوت  أو غايبة  أو عجز  أو خوف  أو غرِي ذلكا ِمن األسباِب، 

 فالشَّهادُة على الشَّهادِة مبنزلِة التَّيمُِّم معا طهارِة املاِء عندا اْلاجِة واالضطرارِ 
التَّيمُّمِّ مَع التَّطهُّرِّ ًبملاء، صحيٌح، مَع طهارةِّ املاءِّ، يعين عنَد ال، ما هي "مَع طهارةِّ املاءِّ"، مبنزلةِّ الشيخ: 

 .عدم املاء يُباُح التَّيمُُّم؛ للضَّرورة
 

القارئ: وهذا ِمن أعظِم فوائِد الشَّهادِة على الشَّهادِة أنَُّه حُيتاُج إَل حفِظ اْلقوِق، وقد يُتعذَُّر شهوُد 
 دِِتم فاحتيجا إَل شهوِد الفرِع وهللاُ أعلُم.األصِل الَّذينا يثبُت اْلقُّ بشها

 قالا رمحاُه هللاُ: ما حكُم اإلقراِر وأبيِّ شيء  حيصُل؟
، وهوا ِمن  اْلواُب: حكُم اإلقراِر إذا حصلا ِمن مكلَّف  خمتار  أنَُّه يثبُت عليِه ما أقرَّ بِه وال عذرا ِلمان أقرَّ

ا أو نسياَنا مل يُقباْل قولُُه، وأمَّا ما حيصُل بِه اإلقراُر، فقد ذكرا أقوى البيِّناِت، ولو ادَّعى بعدا ذلكا غلطا 
ألفاظاا كثريةا مبا حيصُل بِه اإلقراُر كما ذكُروا ألفاظاا كثريةا ِف أبواب  متعدِّدة ،  -رمحاهم هللاُ -األصحاُب 

ما دلَّْت عليِه ِمن املعاين، وأنَّ  ويرتِّبونا عليها ِمن األحكاِم ما يناسُبها، واعلْم أنَّ املقصودا ِمن األلفاظِ 
الَِّة على  ا هوا على املعىن املفهوِم ِمن اللَّفِظ، وعلى هذا فال ينبغي حصُر األلفاِظ الدَّ املدارا ِف اْلكِم إَّنَّ
املعاين أبلفاظ  خمصوصة ، بل يُقاُل: كلُّ لفظ  دلَّ على هذا املعىن ترتَّبا عليِه اْلكُم، فكلُّ لفظ  دلَّ على 
عقِد بيع  أو إجارة  أو ْنِوها ِمن املعاوضاِت انعقدا بِه، وكلُّ لفظ  دلَّ على وقف  أو وصيَّة  أو ُخلع  أو 

 طالق  أو رجعة  حصلا بِه، وكلُّ لفظ  دلَّ على اعّتاِف اإلنساِن حبقّ  عليِه انعقدا بِه.
 نعم، ثبَت عليه يعين، ثبَت عليه ما أقرَّ بهالشيخ: 

: ه ذا آخُر ما يسَّرا هللُا إَتاماُه، وقد حوى ِمن فضِل هللِا وكرِمِه معا اختصارِِه ووضوِحِه أهمَّ القارئ: قالا
يِن ِف أبواِب العباداِت واملعامالِت واملشاركاِت والتَّربُّعاِت واملواريِث  املهمَّاِت ِمن الفقِه ِف الدِّ

ها، معا التَّنبيِه على وجِه اْلكِم واألسراِر الََّت واألنكحِة وتوابِعها واْلناايِت وتوابِعها واألقضيِة وتوابعِ 
ُشرِعاِت األحكاُم ألجِلها وانبناْت عليها وفيِه ِمن األصوِل والضَّوابِط ومجِع املتفّرِقاِت ِف موضع  واحد  

، وردِّها إَل قاعدة  جامعة  ما يُهيُِّئ طالبا العلِم على االرتقاِء على أعلى درجاتِِه ِف طريق  خُمتصار    سهل 



يخ عبدالّرحمن بن ناصر البّراك  هـ 1439
ّ

 مؤسسة وقف الش

 

 19 اللجنة العلمية|  إعداد

 

وهلِل اْلمُد وامِلنَُّة والفضُل، وهوا الَّذي يسَّراُه وسهَّلاُه، وما توفيقي إالَّ َبهلِل عليِه توكَّْلُت وإليِه أُنيُب، 
 وصلَّى هللاُ على حممَّد  وعلى آِلِه وصحِبِه أمجعنيا، واْلمُد هلِل الَّذي بنعمِتِه تتمُّ الصَّاْلاُت. 

ابعا عشرا ِمن رمضانا سنةا مثان  وَخسنيا وثالمثائة  وألف  للهجرِة، على يِد جامِعِه فرْغُت ِمن كتابِتِه ِف السَّ 
عديِّ   عبِد الرَّمحِن بِن َنصر  السِّ

 جزاه هللاُ خريًا، وجزاَك هللاُ خريًا وًبرَك فيكالشيخ: 
 وفيك ًبركَ القارئ: 
التَّقريَب، تقريب املسائلِّ الكثريةِّ املتناثرةِّ جيمُعها  جزاه هللُا خريًا، الشَّيُخ له مناهُج يف التَّأليف يقصدُ الشيخ: 

، وهذا من خريةِّ مؤلَّفاتِّه رمحَه هللُا هذا  ُر تصوَُّرها على طالبِّ العلمِّ حتَت أتصيالٍت وضوابَط تقر ِّهُبا وتيس ِّ
ذا تقريٌب للمسائل الكتاب، فإنَّه يذكر يف كل ِّ ًبٍب جوامَع أصولِّهِّ اجلامعةِّ وضوابطه اجلي ِّدة احملَكمةِّ، ويف ه

 الكثريةِّ املتناثرةِّ يف كالمِّ الفقهاءِّ.
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 :األسئلة
: شخٌص صلَّى الظُّهرا مبفرِدِه، فلمَّا انصرفا ِمن صالتِِه وجدا مجاعةا يصلُّونا، فهل يصلِّي 1السؤال

 معاهم وتكوُن لُه فريضةا أم َنفلةا؟
الرَّاتبة إذا صلَّى وحَده مثَّ جاَء إىل مسجٍد ومل يصلُّوا صلَّى  تكوُن الثَّانيُة َّنفلًة، لكن هذا يف اجلماعةاْلواب: 

مَعهم وتكوُن له َّنفلًة، أمَّا أيُّ مجاعٍة صلَّوا بعَده فإنَّه يكتفي بصالته األوىل الَّيت أدَّاها فريضًة وال يعيُد 
، الصَّالَة من أجل أنَّه وجَد شخًصا يصل ِّي؛ ليصل َِّي مَعه، والتَّصدُُّق على من  فاتَ ْتُه اجلماعُة يكون ما مل يصل ِّ

، يتصدَُّق عليه فيما  فإذا صلَّى انتهى وقُت الصَّدقةِّ، إذا صلَّى املنفرُِّد صلَّى وحَده فإنَّه انتهى وقُت التَّصدُّقِّ
ى فال نقوُل: بعُد، يتصدَُّق عليه فيما إذا جاَء وقد صلَّى النَّاُس، فهذا حملُّ التَّصدُّقِّ عليه، أمَّا إذا كاَن قد صلَّ 

 "أنَت قد صلَّْيَت وحَدك، تعاَل ُأصل ِّي مَعك لتعيَد الصَّالَة".
                                                                                                                                                               

 أساُه مان أخذا أكثرا ِمن عمرتانِي عن العاجازِة ِمن أهِلِه؟: كيفا حيلُق ر 2السؤال
ُر، أمَّا إذا حلَق فال ميكُنه أْن ُيلَق مرًَّة أخرى يف وقٍت اْلواب:  إذا كاَن يريُد أن يكر َِّر العمرَة ال ُيلُق، يُقص ِّ

 ُت له الشَّعُر الَّذي ميكن حلُقه.قريٍب، فإذا أراَد يكر ُِّر يفر ُِّق بينهما مبدٍَّة، جيعُل بيَنهما مدًَّة حبيث ينب
                                                                                                                                                               

 : ما نصيحُتكم لطالِب العلِم كثرِي النِّسياِن؟3السؤال
يسأُل ربَّه، يسأُل ربَّه أن يفتَح عليه وأن ]....[ وأن يصرَف عنه الن ِّسياَن وأسبابَه، يدعو ربَّه أنَّ هللاَ اْلواب: 

 يقو ِّي حفظَه وذاكرَته.
                                                                                                                                                               

حِر، فهل ُيرُج 4السؤال : إذا غابا إماُم املسجِد، وتقدَّما؛ ليصلِّيا َبلنَّاِس رجٌل معروٌف مبمارسِة السِّ
؟  ِمن املسجِد مان يعرُف عنُه ذلكا

 إي نعم خيرجُ اْلواب: 
 القارئ: يقوُل: أم يصلِّي وراءاُه اتِّقاءا الفتنِة؟

ال، ال، خيرُج ولن تكوَن فتنًة، إذا خرَج ما ُيصُل فتنة، هذا وسواٌس من الشَّيطان، تصل ِّي خلَف  اْلواب:
حَر! ال  .ساحٍر؟! يتعاطى الس ِّ
                                                                                                                                                               

ُ َبملسبوِق بركعة  أو ركعتانِي؟5السؤال  : هل يُؤَّتَّ
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 إي نعم، أتيت وشخٌص مسبوٌق بركعٍة أو ركعتني فيمكن أن تدخَل مَعه وتصل َِّي مَعه بقيََّة صالته.اْلواب: 
                                                                                                                                                               

، فقالا لُه: أَن أشّتي منكا هذِه األتعابا 6السؤال : هناكا شخٌص لُه أتعاٌب عندا شخص  آخرا مماِطل 
، وما ُيرُج منها فهوا َل، فما حكُم هذا الفعِل؟  مببلغ  وأطالُب أبتعاِبكا

 و بواضح السُّؤال، أعدْ ما هالشيخ: 
 القارئ: شخٌص لُه أتعاٌب عندا شخص  آخرا 

 يعين أجرُة عمٍل، أو أجرُة تعقيٍب، أكثُر ما يُطَلُق األتعاب على التَّعقيب، على التَّعقيباتالشيخ: 
، ، فقالا لُه: أَن أشّتي منكا هذِه األتعابا مببلغ  وأطالُب أبتعاِبكا وما  القارئ: عندا شخص  آخرا مماِطل 

 ُيرُج منها فهوا َل، فما حكُم هذا الفعِل؟
اًل يؤوُل إىل الر ًِّب، لكن عليه اْلواب:  ، املبلغ، يعين يشُتي َديًنا مباٍل ُمتفاضِّ املهمُّ أنَّه ال جيوُز شراُء األتعابِّ

، أن أيخَذ يطلب منه، يعرض عليه أن يطالَب أبتعابه أبجرٍة، وأيخُذ األجَر على استخالص هذا الدَّين
أيخُذ أجرًة وال يشُتي الدَّين، ال يشُتي الدَّين؛ فإنَّه يؤوُل إىل شراءِّ دراهَم بدراهَم، فيجتمُع له رًب الفضلِّ 
ورًب النََّساءِّ، لكنَّ الطَّريقَة أْن يعرَض عليه أْن خيل َِّص هذه األتعاَب، أو يستخلَص هذا الدَّين أبجرٍة، فيأخُذ 

، كلُّها تعٌب، تعٌب يف تعٍب.أجرًا على أتعابه يف ختليص أتعابِّ    األوَّلِّ
                                                                                                                                                               

؟: ما حكُم الزَّواِج ِمن امرأة  تعمُل ِف سوق  خُمتلِ 7السؤال  ط 
جيوُز، مسلمٌة، أقوُل: مسلمٌة عاصيٌة، جيوُز الزَّواُج منها، لكنَّ غريَها خرٌي منها وأفضُل، ال يُنَصُح اْلواب: 

 هبا، ال يُنَصُح ًبلزَّواجِّ منها.
                                                                                                                                                               

 
 
 


