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 بسِم هللِا الّرمحِن الّرحيمِ 
 
 /17-15اآلية / الفتحسورة " ؛تفسري -
 وقد وصَف هللاُ تعاىل عذاَب النَّاِر وصفَة أهِلها أبفظِع األوصافِ فتح الرَّحيم امللك العالم؛  -
 الطَّرِيُق التَّاِسُع احْلُْكُم ِِبلنُُّكوِل َمَع الشَّاِهِد اْلَواِحِد، ََل ِِبلنُُّكوِل اْلُمَجرَّدِ  :َفْصل  الطرق احلكمية؛  -
ابَُّة عن مقصِدِه وهَو يف الصَّالِة جلماح  األحكام الكبري؛  -  مسألة : ولو احنرَفْت بِه الدَّ
( َوأمَّا َلفظُُه اآلخُر حتفة املودود؛  -  فَ َلْيَس ِبَصرِيح  )فَينفُخ ِفيِه الرُّوَح َويُؤَمُر أبَِْرَبِع َكِلَمات 
 فتاوى -

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

 )تفسرُي الشَّيِخ الربَّاك(
اْنطََلْقُتْم ِإىَل َمَغاِِنَ لَِتْأُخُذوَها َذُروََن }َسيَ ُقوُل اْلُمَخلَُّفوَن ِإَذا القارئ: أعوُذ ِبهلِل ِمن الشَّيطاِن الرَّجيِم: 

ُلوا َكاَلَم اَّللَِّ ُقْل َلْن تَ تَِّبُعوََن َكَذِلُكْم قَاَل اَّللَُّ ِمْن قَ ْبُل َفَسي َ  ُقوُلوَن َبْل حَتُْسُدونَ َنا َبْل نَ تَِّبْعُكْم يُرِيُدوَن َأْن يُ َبدِّ
( ُقْل لِْلُمَخلَِّفنَي ِمَن اأْلَْعَراِب َسُتْدَعْوَن ِإىَل قَ ْوم  ُأوِل أبَْس  َشِديد  15َكانُوا ََل يَ ْفَقُهوَن ِإَلَّ قَِليالا )

ُتمْ  ْبُكْم َعَذاِبا  تُ َقاتُِلوََنُْم َأْو ُيْسِلُموَن فَِإْن ُتِطيُعوا يُ ْؤِتُكُم اَّللَُّ َأْجراا َحَسناا َوِإْن تَ تَ َولَّْوا َكَما تَ َولَّي ْ ِمْن قَ ْبُل يُ َعذِّ
َ 16ماا )أَلِي ( لَْيَس َعَلى اأْلَْعَمى َحَرج  َوََل َعَلى اأْلَْعَرِج َحَرج  َوََل َعَلى اْلَمرِيِض َحَرج  َوَمْن ُيِطِع اَّللَّ

ْبُه َعَذاِبا أَلِيماا{  [17-15]الفتح: َوَرُسوَلُه يُْدِخْلُه َجنَّات  ََتِْري ِمْن حَتِْتَها اأْلََْنَاُر َوَمْن يَ تَ َولَّ يُ َعذِّ
 إىل هنا، سبحاَن هللِا.يخ: الش

م جاُؤوا يعتذروَن  احلمُد هلل، كذلَك خيرُب هللُا عن املخلَّفني املتخلِ فني عنه يف عمرِة احلديبيِة كما تقدََّم أَّنَّ
َنا أَْمَوالَُنا َوأَْهُلوََن{  م }َسيَ ُقوُل [ 11]الفتح:يقولون: }َشَغَلت ْ اْلُمَخلَُّفوَن ِإَذا فهؤالِء أيًضا خيرُب هللُا عنهم أَّنَّ

 اْنطََلْقُتْم ِإىَل َمَغاِِنَ{ إذا انطلَق املسلموَن إىل غزوِة خيرب فإنَّ هللَا وعَدهم ذلَك، }ِإَذا اْنطََلْقُتْم ِإىَل َمَغاِنَِ 
ِبْعُكْم{ يعين: نغزو لَِتْأُخُذوَها َذُروََن نَ تَِّبْعُكْم{ يقوُل هؤالء املخلَّفون، يقولون للرَّسول والصَّحابة: }َذُروََن نَ تَّ 

ُلوا َكََلَم اَّللَِّ ُقْل َلْن تَ تَّ  م ال يتَّبعوَّنم، قاَل هللاُ: }يُرِيُدوَن َأْن يُ َبدِ  ِبُعوََن مَعكم، وقد أخرَب سبحانه وتعاىل أَّنَّ
م ال يتَّبعوَّنم، وقالوا: }َذُروَنَ  ُ ِمْن قَ ْبُل{ يعين: أخرَب هللاُ من قبل أَّنَّ ُلوا َكَذِلُكْم قَاَل اَّللَّ  نَ تَِّبْعُكْم يُرِيُدوَن َأْن يُ َبدِ 

َل هلم: ال تتَّبعوَن، أو َكََلَم اَّللَِّ ُقْل َلْن تَ تَِّبُعوََن َكَذِلُكْم قَاَل اَّللَُّ ِمْن قَ ْبُل َفَسيَ ُقوُلوَن َبْل ََتُْسُدونَ َنا{ أيًضا ملا قي
 َككم يف املغاِِن.لن تتَّبعوَن، قالوا: إنَّكم َتسدوننا، ََتُْسُدونَ َنا أْن نشار 
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يُن مينُع م ا قالوا مثَل هذه األقواِل لعدم فقِههم، فالفقُه والعقُل والدِ  ن }َبْل َكانُوا اَل يَ ْفَقُهوَن ِإالَّ قَِليًَل{ وإَّنَّ
هللُا بِه خريًا  )َمن يُردِ األقواِل واألفعاِل الذَّميمِة، وإذا َقلَّ الفقُه وقَع اإلنساُن يف التَّخبُِّط يف األقواِل واألفعاِل، 

يِن(  ، }َبْل َكانُوا اَل يَ ْفَقُهوَن ِإالَّ قَِليًَل{يفقِ ْهُه يف الدِ 
يبلِ َغه  قاَل تعاىل: }ُقْل لِْلُمَخلَِّفنَي ِمَن اأْلَْعرَاِب َسُتْدَعْوَن ِإىَل قَ ْوٍم{ هذا خرٌب أيًضا من هللا، أمَر هللُا نبيَُّه أن

ُل: }َسُتْدَعْوَن{ يف املستقبِل }َسُتْدَعْوَن ِإىَل قَ ْوٍم أُوِل ََبٍْس َشِديٍد ألولئك املخلَّفني من األعراِب يقو 
ين وقتاِل سائِر الكفَّ  ار  تُ َقاتُِلوََّنُْم َأْو ُيْسِلُموَن{ قاَل املفسِ روَن: إنَّ هذا دعوُة اخللفاِء الرَّاشدين لقتاِل املرتدِ 

ين فقاتَلهم وقاتَلهم مَعه الصَّحابُة كالفرس والرُّوم، وقد دعا أبو بكٍر إىل قتاِل امل ، -رضَي هللُا عنهم-رتدِ 
وكذلَك دعا عمُر وعثماُن إىل قتاِل الفرِس والرُّوِم ففتحوا الفتوَح بتوفيِق هللِا }َسُتْدَعْوَن ِإىَل قَ ْوٍم أُوِل ََبٍْس 

 ُيسِلموا، }أَْو ُيْسِلُموَن{ فتكفُّون عن قتاهلم، َشِديٍد تُ َقاتُِلوََّنُْم أَْو ُيْسِلُموَن{ }تُ َقاتُِلوََّنُْم{ إذا أبَوا أنْ 
 }تُ َقاتُِلوََّنُْم َأْو ُيْسِلُموَن{.

ُتْم ِمنْ  ُتم إىل اجلهاِد }يُ ْؤِتُكُم اَّللَُّ َأْجرًا َحَسًنا َوِإْن تَ تَ َولَّْوا َكَما تَ َولَّي ْ ْبُكْم َعَذاًًب  }فَِإْن ُتِطيُعوا{ إذا ُدِعي ْ قَ ْبُل يُ َعذِ 
ويف هذا ترغيٌب وترهيٌب، ترغيٌب يف اجلهاِد وَتذيٌر من التَّوِلِ  عنُه، }فَِإْن ُتِطيُعوا يُ ْؤِتُكُم اَّللَُّ َأْجرًا أَلِيًما{ 

ْبُكْم َعَذاًًب أَلِيًما{ ُتْم ِمْن قَ ْبُل يُ َعذِ   َحَسًنا َوِإْن تَ تَ َولَّْوا َكَما تَ َولَّي ْ
َذُر هبا اإلنساُن إذا قعَد عن اجلهاد كالعمى والعرِج واملرِض مثَّ ذكَر سبحانه وتعاىل بعَض األعذاِر الَّيت يُع

؛ }لَْيَس َعَلى اأْلَْعَمى َحرٌَج َواَل َعَلى اأْلَْعرَِج َحرٌَج َواَل َعَلى اْلَمرِيِض َحرٌَج{ يعين: يف التَّخلُِّف عن اجلهادِ 
ا عوائٌق، األعمى ظاهٌر، واألعرُج كذلك واملريُض، كلُّ هذه أعذارٌ  ، فَل حرَج عليهم يف قعوِدهم عن ألَّنَّ

 اجلهاِد. 
ْبُه َعَذاًًب أَلِيًما{ يف قاَل هللاُ: }َوَمْن يُِطِع اَّللََّ َوَرُسوَلُه يُْدِخْلُه َجنَّاٍت ََتْرِي ِمْن ََتِْتَها اأْلََّْنَاُر َوَمْن يَ تَ َولَّ يُ َعذ ِ 

-القاعدين املتخلِ فني عن اجلهاِد مَع الرَّسوِل  هذا بشارٌة وإنذاٌر، بشارٌة للمطيعني املؤمنني، وإنذاٌر للعاصني
 . نعم اي حممَّد-صلَّى هللا عليه وسلَّمَ 

{طالب:  ُلوا َكََلَم اَّللَِّ  }يُرِيُدوَن َأْن يُ َبدِ 
م ال يتَّبعوَّنمالشيخ:  م ال يتَّبعوَّنم، يعين: أخرَب هللُا من قبل َبَّنَّ لوا ما أخرَب هللُا عنهم َبَّنَّ وال  يريدون أْن يبدِ 

ُلوا َكََلَم اَّللَِّ ُقلْ   َلْن تَ تَِّبُعوََن يكونون مَعهم، فلمَّا أراَد الصَّحابُة أن يغزوا قالوا: }َذُروََن نَ تَِّبْعُكْم يُرِيُدوَن َأْن يُ َبدِ 
ُ ِمْن قَ ْبُل{ يعين: قاَل هللاُ من قبل: إنَّكم ال تتَّبعوننا.  َكَذِلُكْم قَاَل اَّللَّ
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 ()تفسرُي السَّعديِّ 
القارئ: بسِم هللِا الرَّمحِن الرَّحيِم، احلمُد هلِل ربِّ العاملنَي، والصَّالُة والسَّالُم على نبيِّنا حممَّد  وعلى آِلِه 

 يف تفسرِي قوِل هللِا تعاىل: -رمَحُه هللُا تعاىل-وصحِبِه أمجعنَي، قاَل الشَّيُخ عبُد الرَّمحِن السَّعديُّ 
 اآليَة: ِإَذا اْنطََلْقُتْم...{ َسيَ ُقوُل اْلُمَخلَُّفونَ }

 -صلَّى هللُا عليِه وسلَّمَ -ملَّا ذكَر تعاىل املُخلَّفنَي وذمَّهم، ذكَر أنَّ ِمن عقوبِتهم الدُّنيويَِّة، أنَّ رسوَل هللِا 
: وأصحابَُه إذا انطلُقوا إىل غنائَم َل قتاَل فيها ليأخُذوها، طلُبوا منهم الصُّحبَة واملشاركَة، ويقولونَ 

{ حيُث حكَم بعقوبِتهم، واختصاُص الصَّحابِة  ُلوا َكالَم اَّللَِّ }َذُروََن نَ تَِّبْعُكْم يُرِيُدوَن{ بذلَك }َأْن يُ َبدِّ
 املؤمننَي بتلَك الغنائِم شرعاا وَقَدراا. }ُقْل{ هلم }َلْن تَ تَِّبُعوََن َكَذِلُكْم قَاَل اَّللَُّ ِمْن قَ ْبُل{ إنَّكم حمرومونَ 

ُتم على أنفِسكم، ومبا ترْكُتم القتاَل أوََّل مرَّة .منها مبا جن  ي ْ
}َفَسيَ ُقوُلوَن{ جميبنَي هلذا الكالِم، الَّذي ُمِنُعوا بِه عن اخلروِج: }َبْل حَتُْسُدونَ َنا{ على الغنائِم، هذا ُمنَتهى 

نَّ املعاصي هلا علِمهم يف هذا املوضِع، ولو فهُموا رشَدهم، لعلُموا أنَّ حرماََنم بسبِب عصياَِنم، وأ
 .}  عقوِبت  دنيويَّة  ودينيَّة ، وهلذا قاَل: }َبْل َكانُوا َل يَ ْفَقُهوَن ِإَل قَِليالا

 قاَل هللاُ تعاىل: }ُقْل لِْلُمَخلَِّفنَي ِمَن اأْلَْعَراِب...{ اآلايَت.
م  ملَّا ذكَر تعاىل أنَّ املُخلَّفنَي ِمن األعراِب يتخلَّفوَن عن اجلهاِد يف سبيِلِه، ويعتذروَن بغرِي عذر ، وأَنَّ

، بل جملرَِّد الغنيمِة، قاَل تعاىل ُُمتِحناا هلم: }ُقْل  يطلبوَن اخلروَج مَعهم إذا مل يكْن شوكة  وَل قتال 
 ِمن لِْلُمَخلَِّفنَي ِمَن األْعَراِب َسُتْدَعْوَن ِإىَل قَ ْوم  ُأوِل أبَْس  َشِديد { أي: سيدعوكم الرَّسوُل وَمن َنَب منابَهُ 

 اخللفاِء الرَّاشديَن واألئمِة، وهؤَلِء القوُم فارُس والرُّوُم وَمن حنا حنَوهم وأشَبههم. 
م يف حاِل قتاهِلم ومقاتلِتهم  }تُ َقاتُِلوََنُْم َأْو ُيْسِلُموَن{ أي: إمَّا هذا وإمَّا هذا، وهذا هَو األمُر الواقُع، فإَنَّ

م يف تلَك احلاِل َل يقبلوَن أْن يَبذلوا اجِلزيَة، بل ألولئَك األقواِم، إْذ كاَنْت ِشدَُُّتم  وأبُسهم مَعهم، فإَنَّ
إمَّا أْن يدخلوا يف اإلسالِم، وإمَّا أْن يُقاتَلوا على ما هم عليِه، فلمَّا أثخَنهم املسلموَن، وضعُفوا وذلُّوا، 

}فَِإْن ُتِطيُعوا{ الدَّاعَي لكم إىل قتاِل ذهَب أبُسهم، فصاُروا إمَّا أْن ُيسِلُموا، وإمَّا أْن يَبذُلوا اجلزيَة، 
هؤَلِء }يُ ْؤِتُكُم اَّللَُّ َأْجراا َحَسناا{ وهَو األجُر الَّذي رت ََّبُه هللُا ورسولُُه على اجلهاِد يف سبيِل هللِا، }َوِإْن 

ُتْم ِمْن قَ ْبُل{ عن قتاِل َمن دعاكم الرَّسوُل إىل قتاِلِه، }ي ُ  ْبُكْم َعَذاِبا أَلِيماا{ ودلَّْت هذِه تَ تَ َولَّْوا َكَما تَ َولَّي ْ َعذِّ
 اآليُة على فضيلِة اخللفاِء الرَّاشديَن، الدَّاعنَي جلهاِد أهِل البأِس ِمن النَّاِس، وأنَُّه َتُب طاعُتهم يف ذلَك.
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ى َحَرج  َوَل َعَلى مثَّ ذكَر األعذاَر الَّيت يُعَذُر هبا العبُد عن اخلروِج إىل اجلهاِد، فقاَل: }لَْيَس َعَلى األْعمَ 
 األْعَرِج َحَرج  َوَل َعَلى اْلَمرِيِض َحَرج { أي: يف التَّخلُِّف عن اجلهاِد؛ لعذرَهم املانُع.

{ فيها }َوَمْن ُيِطِع اَّللََّ َوَرُسوَلُه{ يف امتثاِل أمِرمها، واجتناِب َنيهما }يُْدِخْلُه َجنَّات  ََتِْري ِمْن حَتِْتَها األَْنَارُ 
ْبُه َعَذاِبا أَلِيماا{ فالسَّعادُة  ما  { عن طاعِة هللِا ورسوِلِه }يُ َعذِّ تشتهيِه األنفُس، وتَ َلذُّ األعنُي، }َوَمْن يَ تَ َولَّ

 كلُّها يف طاعِة هللِا، والشَّقاوُة يف معصيِتِه وخمالفِتِه.
ُ َعِن اْلُمْؤِمِننَي...{  }َلَقْد َرِضَي اَّللَّ

 . هللاُ بكأحسْنَت أحسْنَت، ًبركَ الشيخ: 
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ِم(  )فتُح الرَّحيِم امللِك العالَّ
القارئ: احلمُد هلِل ربِّ العاملنَي، وصلَّى هللاُ وسلََّم على نبيِّنا حممَّد  وعلى آِلِه وصحِبِه أمجعنَي، اللَّهمَّ اغفْر 

 لشيِخنا وللحاضريَن واملستمعنَي.
"فَتُح الرَّحيِم امللِك  يف كتاِبِه: -عاىل وأسكَنُه فسيَح ِجنانِهِ رمَحُه هللُا ت-قاَل الشَّيُخ عبُد الرَّمحِن السَّعديُّ 

ِم يف ِعلِم العَقاِئِد َوالتَّوحْيِد َواألْخاَلِق َواألحكاِم املُستنَ َبطِة ِمن القرآِن"  الَعالَّ
 قاَل رمَحُه هللاُ: 

 وصفَة أهِلها أبفظِع األوصاِف  وقد وصَف هللاُ تعاىل عذاَب النَّارِ إىل أْن قاَل: اإلمياُن ِبليوِم اآلخِر، 
ُب َعَذابَُه َأَحٌد * َوال نسأُل هللَا العافيَة، أعوذ ًبهلل، عذاُب النَّار ليس بعَده عذاٌب، الشيخ:  }فَ يَ ْوَمِئٍذ ال يُ َعذِ 

ُوِصَف عذاُب النَّار َبنَّه أليٌم وشديٌد ومهنٌي وعظيٌم، ُوِصَف بكلِ  صفاِت  [26-25]الفجر: يُوِثُق َوََثَقُه َأَحٌد{
ِة والفظاعِة، أليٌم وشديٌد وعظيٌم وأليٌم ومهنٌي، نعوُذ ًبهلل من النَّار، نْ َيا َحَسَنًة َويف  الشِ دَّ }َرب ََّنا آتَِنا يف الدُّ

ينبغي اإلكثاُر من هذا الدُّعاِء اجلامِع، كاَن النَّيبُّ يكثُر أن يدعو [ 201:]البقرةاآلِخَرِة َحَسَنًة َوِقَنا َعَذاَب النَّاِر{ 
}َوِقَنا َعَذاَب النَّاِر{ به، يتضمَُّن طلَب خرِي الدُّنيا واآلخرِة والوقاية من أخطِر األشياِء وأفظِعها وهي النَّاُر 

 .[201]البقرة:
 

 العقاِب، املفرِط.القارئ: وأنَّ هللاَ جيمُع هلم بنَي أصناِف 
 أعوُذ ًبهللالشيخ: 

ُلوا جلوداا غريَها،   القارئ: يعذِّهُبم ِبلنَّاِر احملرِقِة الَّيت تطَّلُع على األفئدِة، وكلَّما احرتَقْت جلوُدهم بُدِّ
 أعوُذ ًبهللالشيخ: 

َتُه، وِبجلوِع املفِرِط والعطِش املفِرطِ   .القارئ: لُيعاَد عليهم العذاُب ويذوُقوا شدَّ
فاجلوُع والعطُش، ِمن أعظِم العذاِب واآلَلِم، وما يُغاثوَن بِه إذا طلُبوا الشَّراَب والطَّعاَم عذاب  أشدُّ 

 وأفظُع 
 أعوُذ ًبهللالشيخ: 

م إذا استغاثُوا للشَّراِب ُأغيُثوا مباء  كاملهِل يشوي الوجوَه، فال يدُعهم العطُش الشَّديُد حَّتَّ  القارئ: فإَنَّ
، فيقطُِّع منهم األمعاَء، ويستغيثوَن للطَّعاِم فُيؤَتوَن ِبلزَّقُّوِم الَّذي حرارتُُه أعظُم ِمن حرارِة يتناوُلوهُ 

 الرَّصاِص املُذابِ 
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 أعوُذ ًبهللالشيخ: 
 القارئ: وهَي يف غايِة املرارِة وقبِح الّرِيِح، فيغلي يف بطوَِنم كغلي احلميمِ 

 أعوُذ ًبهللالشيخ: 

رموَن بسالسَل ِمن َنر ، وتُ َغلُّ أيديهم إىل أعناِقهم وُيسَحبوَن يف احلميِم، مثَّ يف النَّاِر القارئ: ويسلسُل اجمل
 ُيسَجروَن.

ويرتدَّدوَن يف عذاهِبم بنَي هلِب النَّاِر وحرارُِتا الَّيت َل ميكُن وصُفها، وبنَي برِد الزَّمهريِر البارِد الَّذي يكسُر 
ِة برِدِه، وجيُ  م، وبنَي البأِس العظاَم ِمن قوَّ َمُع هلم بنَي مجيِع ألواِن العذاِب، وبنَي عذاِب احلجاِب عن رهبِّ

 ِمن رمحِتِه، وآخُر 
 اليأسِ الشيخ: 

 القارئ: وبنَي اليأِس ِمن رمحِتِه، وآخُر أمرِهم العذاُب املُؤبَُّد والشَّقاُء السَّرمديُّ.
  أعوُذ ًبهلل، أعوُذ ًبهللالشيخ: 

نَُّة وما أعدَّ هللُا فيها ألهِلها ِمن النَّعيِم، وما عليِه أهُلها ِمن السُّروِر القلبِّ والرُّوحيِّ القارئ: وأمَّا اجل
، فقد ذكَر هللُا أوصاَف اجلنَِّة مبسوطاا مفصَّالا يف كثري  ِمن اآلايِت، وأطلَقُه معمَّماا شامالا يف  والبدّنِ

، مثُل قوِلِه تعاىل:  }للَِّذيَن َأْحَسُنوْا احْلُْسََن َوِزاَيَدة {، [35]ق: وَن ِفيَها َوَلَديْ َنا َمزِيد {}هَلُم مَّا َيَشاؤُ  آايت 
}َفاَل تَ ْعَلُم نَ ْفس  مَّا ُأْخِفَي هَلُم مِّن ، [71]الزخرف: }َوِفيَها َما َتْشَتِهيِه اأْلَنُفُس َوتَ َلذُّ اأْلَْعنُيُ{، [26]يونس:

}َوقَاُلوا احْلَْمُد َّلِلَِّ ، [20]اإلنسان: }َوِإَذا رَأَْيَت مثَّ رَأَْيَت نَِعيماا َوُمْلكاا َكِبرياا{، [17]السجدة: قُ رَِّة َأْعنُي {
، وإىل [74]الزمر: الَِّذي َصَدقَ َنا َوْعَدُه َوَأْورَثَ َنا اأْلَْرَض نَ تَ بَ وَُّأ ِمَن اجْلَنَِّة َحْيُث َنَشاء فَِنْعَم َأْجُر اْلَعاِمِلنَي{

ِمن اآلايِت العامَِّة الشَّاملِة لنعيِم األبداِن، وسروِر األرواِح، وأفراِح القلوِب، وشهواِت غرِي ذلَك 
 النُّفوِس، ُمَّا َل عني  رَأْت، وَل أذن  مسَعْت، وَل خطَر على قلِب بشر .

، والتَّمتُُّع بلقائِِه ووصَف نعيَمها مفصَّالا، فتقدَم ذكُر رؤيِة الباري الَّذي هَو أعلى نعيم  حيصُل ألهِل اجلنَّةِ 
 ورضوانِِه، ومساُع كالِمِه وخطاِبِه.

وأخرَب تعاىل أنَّ مجيَع أصناِف الفواكِه املوجودِة يف الدُّنيا موجودة  يف اجلنَِّة ما يشبُهها يف اَلسِم فقط، َل 
}ِفيِهَما يف الدُّنيا نظري ، وهلذا قاَل: يف احلُسِن واللَّذَِّة وِطيِب الطَّعِم والتَّنعُِّم بتناوِلِه، وفيها أشياء  ليَس هلا 

َّا َيْشتَ ُهوَن{وقولُُه: [، 52]الرمحن: ِمن ُكلِّ فَاِكَهة  َزْوَجاِن{ ُوَن * َوحلَِْم َطرْي  ُمِّ َّا يَ َتَخريَّ -20]الواقعة: }َوفَاِكَهة  ُمِّ
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{}َوَجََن اجْلَن ََّتنْيِ تذليالا، كقوِلِه:  -أي: مثارُها-وُذلَِّلْت قطوُفها [ 21 يتناولُُه القائُم [ 54]الرمحن:  َدان 
 .  والقاعُد واملاشي وعلى أيِّ حال 

، وأَنار  ِمن لنب  مل يتغريَّْ طعُمُه، وأَنار  ِمن مخر  لذَّةا  وأنَّ أَنارَها َتري ِمن حتِتهم أَنار  ِمن ماء  غرِي آسن 
، وهلم فيها ِمن كلِّ الثَّ   مراِت.للشَّاربنَي، وأَنار  ِمن عسل  مصفَّىا

ووصَف فرَشهم أبنَّ بطائَنها ِمن إستربق  وهَو أعلى أنواِع احلريِر، فكيَف ِبلظَّهائِر؟ وأنَّ لباَسهم فيها 
، وُحليُّهم الذَّهُب والفضَُّة واللُّؤلُؤ وأنواُع اجلواهِر الفاخرِة، وذلَك شامل  لذكورِهم وإَنثِهم، وأنَّ  حرير 

اتُ  األخالِق، ِحَساُن األوجِه، مجَع هللُا هلنَّ بنَي احلسِن واجلماِل الباطِن  أزواَجهم احلوُر الِعنُي َخريِّ
نَّ ُعُرب  متحبِّبات  إىل أزواِجهنَّ  ُنَّ اْلَياُقوُت َواْلَمْرَجاُن{ ِمن ُحسنهنَّ وصفاِئهنَّ، وأَنَّ والظَّاهِر، }َكَأَنَّ

 لرَّقيقِة واحلواشي املليحِة.حبسِن التَّبعُِّل، ولطِف اآلداِب، وحسِن احلركاِت واأللفاِظ ا
نَّ أبكار  أتراب  يف غايِة سنِّ الشَّباِب وقوَّتِِه، ويف كماِل الصَّفاِء بيَنهنَّ وعدِم التَّباُغِض، بل نزَع الغلَّ  وأَنَّ

نَّ مطهَّرات  مِ [47]احلجر: }ِإْخَواَنا َعَلى ُسُرر  ُمتَ َقابِِلنَي{ِمن صدوِر مجيِع أهِل اجلنَِّة،  ن مجيِع ، وأَنَّ
نَّ قاصرات  طرَفهنَّ  ، وأَنَّ يَِّة واألدَنِس املعنويَِّة، كامالت  ُمكمَّالت  اآلفاِت، مطهرات  ِمن األدَنِس احلسِّ
على أزواِجهنَّ ِمن حسِن أزواِجهنَّ وعفَِّتهنَّ، قاصرات  طرَف أزواِجهنَّ عليهنَّ ِمن مجاهِلنَّ الفائِق الَّذي َل 

ُ لبَُّه، ويُذِهُل عقَلُه يبغي بعُلها هبا بدَلا،  وَل يقوُل: لو أنَّ هذا الوصَف أكمُل ِمن هذا؛ ألنَُّه يرى ما حُيريِّ
.  ِمن احلسِن الباهِر، والبهاِء التَّامِّ

م يف اجلنَِّة ُمتعاِشروَن مَع أحباهِبم وأصحاهِبم، يتزاوروَن ويتطارحوَن الكالَم الطَّيَِّب، واألحاديَث  وأَنَّ
ذاكروَن نَِعَم هللِا وآَلَءُه عليهم سابقاا وَلحقاا، وُيسبِّحوَن هللَا بكرةا وعشياا، وأنَّ هللَا نّزَههم الشَّائقَة، ويت

ِمن البوِل واألدَنِس، وكلِّ ما َل تشتهيِه النُّفوُس، بل طعاُمهم وشراهُبم خيرُج عرقاا أطيَب ِمن املسِك 
  ِمْن آِبِئهم وأمَّهاُِتم وأوَلِدهم وزوجاُِتم اأَلْذَفِر، وأنَّ هللَا مجَع بيَنهم وبنَي َمْن صلحَ 

 نسأُل هللاَ الشيخ: 
 القارئ: ليتمَّ نعيَمهم

 ال إله إالَّ هللاالشيخ: 
 القارئ: ويكمَل سرورَهم.

َنان {وهذِه اآليُة َتمُع كلَّ نعيم  تتعلَُّق بِه األمان، وتطلُبُه النُّفوِس وهَي قولُُه تعاىل:  [ 48]الرمحن: }َذَواََت َأف ْ

، َل مجُع فَ َنن    وهَي مجُع َفنّ 



يخ عبدالّرحمن بن ناصر البّراك  هـ 1439
ّ

 مؤسسة وقف الش

 

 8 اللجنة العلمية | إعداد
 

مجُع َفنٍ ، ال مجُع فَ َنٍن؛ ألنَّ الَفنَن هو  [48]الرمحن: }َذَواََت أَف َْناٍن{الَفَنُن: الغصُن، الَفنُّ: النَّوُع، الشيخ: 
 الغصُن.

الوجوِه وأتِّها،  القارئ: أي: كلُّ نوع  وجنس  ِمن النَّعيِم والسُّروِر موجود  فيهما، حاصل  على أكملِ 
، واألفراُح املتواِصلُة الَّيت تزداُد على الدَّواِم. فجميُع ما ورَد  ائُم، والنَّعيُم املُستِمرُّ وتاُم ذلَك اخللوُد الدَّ

 بِه الكتاُب والسُّنَُّة ِمن أحواِل الدَّارَيِن وتفاصيُل ذلَك كلِِّه داخل  يف اإلمياِن ِبليوِم اآلخِر.
 وِم اآلخِر على درجَتنِي:واإلمياُن ِبلي

 أحِدمها: التَّصديُق اجلازُم 
تِة الَّيت فسََّر هبا النَّيبُّ  الشيخ: صلَّى -إىل هنا، اإلمياُن ًبليوم اآلخِر هو األصُل اخلامُس من أصول اإلمياِن السِ 

ويُعربَُّ عنه ًبلبعث، ويُعربَُّ عنه  خِر()أْن تؤمَن ًبهلِل ومَلئكِتِه وكتِبِه ورسِلِه واليوِم اآلاإلمياَن،  -هللا عليه وسلَّم
 بلقاِء هللِا فإنَّ لقاَء هللِا يكوُن يوَم القيامِة.

ومن أعظِم ما يدخُل يف اإلميان ًبليوِم اآلخِر: اإلمياُن ًبجلنَِّة والنَّاِر، اإلمياُن ًبجلنَّة والنَّار وما جاء يف الكتاب 
ذكَر الشَّيُخ، فإنَّ هللَا أخرَب عن اجلنَّة والنَّار إبمجاٍل، وأخرَب عنهما والسُّنَّة يف شأَّنما إمجااًل وتفصيًَل كما 

 تفصيًَل كما أشاَر الشَّيُخ إىل ذلك واقتبَس من آايِت القرآِن ما يدلُّ على ذلك.
فالنَّاُر فيها كلُّ سوٍء وجمموُع األدلَّة يدلُّ على أنَّ اخلرَي كلَّه حبذافريه يف اجلنَّة، والشَّرَّ كلَّه حبذافريه يف النَّار، 

}لَِيِميَز اَّللَُّ اخْلَِبيَث ِمَن [ داُر اخلبيثني وداُر كلِ  خبيٍث يقصد الشيخ: الناروكلُّ أمٍل وكلُّ شقاٍء، واجلنَُّة ]
يًعا{ ن جنس اخلبيِث، ، وكلُّ الكافرين هم م[37]األنفال: الطَّيِ ِب َوََيَْعَل اخْلَِبيَث بَ ْعَضُه َعَلى بَ ْعٍض َفرَيُْكَمُه مجَِ

 واجلنَُّة داُر الطَّيبني فهي الطَّيِ بُة للطَّيِ بني، والطَّيِ ُب كلُّ املؤمنني.
َنا ِفيِه ِمَن اْلَوِعيِد{فعلى املسلِم أْن يتدب ََّر القرآَن وأْن يتذكََّر مبا فيه من الوعِد والوعيد،  ، هللاُ [113]طه: }َوَصرَّف ْ

ًئا كثريًا، ترغيًبا وترهيًبا، ترغيًبا وترهيًبا، ترغيًبا يف األعمال الصَّاحلة وما صرََّف فيه من الوعِد والوعيِد شي
تفضي إليه، وترهيًبا من األعمال السَّيِ ئة وما تفضي إليه، وهبذا كانْت دعوُة الرُّسِل، وهبذا أرسَل هللُا الرُّسِل 

السَّعادِة والفوز العظيم، ومنذرين من عصاهم مبشِ ريَن ومنذرين، مبشِ رين ملن أطاَعهم مبا أعدَّ هللُا هلم من 
}ِإَنَّ أَْرَسْلَناَك ًبلشِ قوة وًبلعذاب األليِم، مبشرين ومنذرين، وأخرَب...، ووصَف هللُا نبيَُّه َبنَّه بشرٌي ونذيٌر 

 [46]األحزاب: اًجا ُمِنريًا{}َوَداِعًيا ِإىَل اَّللَِّ إبِِْذنِِه َوِسرَ وقال تعاىل: [ 24]فاطر: ًِبحلَْقِ  َبِشريًا َوَنِذيرًا{
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 )الطُّرُق احلكميَُّة(
القارئ: احلمُد هلِل ربِّ العاملنَي، وصلَّى هللُا وسلََّم وِبرَك على نبيِّنا حممَّد  وعلى آِلِه وصحِبِه أمجعنَي، 

ياسِة يف  -رمَحُه هللُا تعاىل-قاَل ابُن القيِِّم  اللَّهمَّ اغفْر لنا ولشيِخنا وللمسلمنَي. "الطُّرِق احلكميَِّة يف السِّ
 الشَّرعيَِّة":

 )َفْصل (
 الطَّرِيُق التَّاِسُع احْلُْكُم ِِبلنُُّكوِل َمَع الشَّاِهِد اْلَواِحِد، ََل ِِبلنُُّكوِل اْلُمَجرَِّد: 

مَّد ، َعْن اْبِن ُجَرْيج  َعْن َعْمِرو ْبِن ذََكَر اْبُن َوضَّاح  َعْن َأِب َمْرََيَ، َعْن َعْمِرو ْبِن َسَلَمَة، َعْن زَُهرْيِ ْبِن حمَُ 
ِه َعْن النَِّبِّ  )إَذا ادََّعْت اْلَمْرَأُة َطاَلَق َزْوِجَها، قَاَل:  -َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -ُشَعْيب  َعْن أَبِيِه َعْن َجدِّ

ا، فَِإْن َحَلَف َبطََلْت َعْنُه َشَهاَدُة الشَّاِهِد، َوِإْن َفَجاَءْت َعَلى َذِلَك ِبَشاِهد  َواِحد  َعْدل  ُاْسُتْحِلَف َزْوُجهَ 
 فَ َتَضمََّن َهَذا احْلُْكُم َثاَلثََة أُُمور : َأَحُدَها َنَكَل فَ ُنُكولُُه مبَْنزَِلِة َشاِهد  آَخَر، َوَجاَز َطاَلقُُه(

 يف ]أيوجُد؟[ تعليٌق على احلديث؟الشيخ: 
الدَّاراقطينُّ واخلطيُب إبسناِدهم عن عمرِو بِن سلمَة بِه، ورواُه املالقيُّ القارئ: قاَل: رواُه ابُن ماجْه و 

، وذكَر  إبسناِدِه عن طريِق ابِن وضَّاِح، سأَل ابُن أِب حامت  أِبُه عن هذا احلديِث فقاَل: حديث  ُمنَكر 
مذيِّ  ، ذكَر ذلَك يف علِل الرتِّ ، وتكلََّم يف إسناِدِه عبُد البخاريُّ أنَّ ابَن جريج  مل يسمْع ِمن عمرِو شعيب 

-احلقِّ يف األحكاِم الوسطى فقاَل: يف إسناِدِه زهرُي بُن حممَّد  ليَس حبافظ  وَل حُيَتجُّ، أمَّا ابُن القيِِّم فذكَر 
قاَل  أنَُّه ثقة  حُمَتجٌّ بِه يف الصَّحيَحنِي. وزهرُي وث ََّقُه أمحُد وابُن معني  يف أحِد قولَيِه. -كما سيأيت قريباا

 الُبوَصرْيِيُّ 
  الُبوِصرْيِيُّ الشيخ: 

"  انتهى اي شيخُ  القارئ: الُبوِصرْيِيُّ: "هذا إسناد  حسن  رجالُُه ثقات 
 طيب تفضَّلالشيخ: 

 القارئ: فَ َتَضمََّن َهَذا احْلُْكُم َثاَلثََة أُُمور : 
َماُم َأمْحَُد: الشَّاِهُد َأَحُدَها: أَنَُّه ََل يُْكتَ َفى ِبَشَهاَدِة اْلَواِحِد يف الطَّاَل  ِق، َوََل َمَع ميَِنِي اْلَمْرَأِة. قَاَل اإْلِ

، وَ  ، َوََل ِنَكاح  ، َوََل يف َطاَلق  ، وَل قصاص  َا َيُكوُن يف اأْلَْمَواِل َخاصَّةا، ََل يَ َقُع يف َحدّ  ََل َعَتاَقة ، َواْلَيِمنُي إَّنَّ
.  َوََل َسرَِقة ، َوََل قَ ْتل 

 يف ِرَوايَة  ُأْخَرى َعَلى َأنَّ اْلَعْبَد إَذا ادََّعى َأنَّ َسيَِّدُه َأْعتَ َقُه َوأََتى ِبَشاِهد : ُحِلَف َمَع َشاِهِدِه  َوَقْد َنصَّ 
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 ُحلِ َف ُحلِ فَ الشيخ: 
 ُحلَِّف؟القارئ: 
 لعلَّهاالشيخ: 
َوَنصَّ يف َشرِيَكنْيِ يف َعْبد  ادََّعى ُكلُّ َواِحد  ُحلَِّف َمَع َشاِهِدِه َوَصاَر ُحرًّا، َواْخَتارَُه اخلَِْرِقيُّ، القارئ: 

ُهَما َأنَّ َشرِيَكُه َأْعَتَق ِمْنُه َحقًّا، وََكاََن ُمْعِسَرْيِن َعْدَلنْيِ: َفِلْلَعْبِد َأْن حُيلََّف َمَع ُكلِّ َوا ُهَما، َوَيِصرَي ِمن ْ ِحد  ِمن ْ
ْصفُه ُحرًّا. َوَلِكْن ََل يُ ْعَرُف َعْنُه َأنَّ الطَّاَلَق يَ ثْ ُبُت ِبَشاِهد  َوميَِني . َوَقْد ُحرًّا، َوحُيلََّف َمَع َأَحِدمِهَا، َوَيِصرَي نِ 

 َدلَّ َحِديُث َعْمِرو ْبِن ُشَعْيب  َهَذا َعَلى أَنَُّه يَ ثْ ُبُت ِبَشاِهد  َوُنُكوِل الزَّْوِج.
بَ َعُة َوَغرْيُُهْم ِمْن أَِئمَِّة احْلَِديِث َكاْلُبَخاِريِّ َوَحَكاُه َعْن َعِليِّ ْبِن َوَعْمُرو ْبُن ُشَعْيَب َقْد اْحَتجَّ ِبِه اأْلَِئمَُّة اأْلَرْ 

، َوقَاَل: َفَمْن النَّاُس بَ ْعَدُهْم؟  ، َواحْلَُمْيِديِّ َبل  ، َوَأمْحََد ْبِن َحن ْ  اْلَمِدييِنِّ
 : َفَمِن النَّاُس؟ َمِن النَّاُس؟الشيخ

ُهْم؟ َوزَُهرْيُ ْبُن حُمَمَّد  الرَّاِوي َعْن اْبِن ُجَرْيج  ثَِقة  حُمَْتجٌّ ِبِه يف "الصَِّحيَحنْيِ"، القارئ: َفَمِن النَّاُس بَ ْعدَ 
ِمْن َوَعْمُرو ْبُن َأِب َسَلَمَة ِمْن رَِجاِل "الصَِّحيَحنْيِ" أَْيضاا، َفَمْن اْحَتجَّ حبَِديِث َعْمِرو ْبِن ُشَعْيب  فَ َهَذا 

 َأَصحِّ َحِديِثِه.
 الثَّاِن: َأنَّ الزَّْوَج ُيْسَتْحَلُف يف َدْعَوى الطَّاَلِق إَذا مَلْ تَ ُقِم اْلَمْرَأُة 

 تُِقمالشيخ: 
َا اْسَتْحَلَفُه؛ أِلَنَّ َشَهاَدَة الشَّاِهِد اْلَواِحِد َأْورَثَ  ْت ظَنًّا، َما ِبِصْدِق القارئ: إَذا ملَْ تُِقِم اْلَمْرَأُة بَ يَِّنةا، َلِكْن إَّنَّ

 اْلَمْرَأةِ 
 ظَنًّا َما، َأْوَرَثْت ظَنًّا َماالشيخ: 

وََكاَن  القارئ: أِلَنَّ َشَهاَدَة الشَّاِهِد اْلَواِحِد َأْورََثْت ظَنًّا َما ِبِصْدِق اْلَمْرَأِة، فَ ُعوِرَض َهَذا ِِبْسِتْحاَلِفِه،
 اْلَيِمنُي يف َجانِِبِه؛ أِلَنَُّه ُمدَّعاى َعَلْيِه، َواْلَمْرَأُة ُمدَِّعَية .  َجاِنُب الزَّْوِج َأق َْوى ِبُوُجوِد النَِّكاِح الثَّاِبِت، َفُشرَِعتْ 

نَ ُهَما؟ فَاجْلََواُب: َأنَّ اْلَيِمنَي َمَع الشَّاِهِد ََل ت َ  ُقوُم َمَقاَم فَِإْن ِقيَل: فَ َهالَّ ُحلَِّفْت َمَع َشاِهِدَها َوفَ رََّق بَ ي ْ
ْن اأْلَِدلَِّة َعَلى َذِلَك، َواْلَيِمنُي جُمَرَُّد قَ ْوِل اْلَمْرَأِة، َوََل يُ ْقَبُل يف الطَّاَلِق َأَقلُّ ِمْن َشاِهد  آَخَر، ِلَما تَ َقدََّم مِ 

 ايَة ، َفَكانَ َشاِهَدْيِن، َكَما َأنَّ ثُ ُبوَت النَِّكاِح ََل يُْكتَ َفى ِفيِه إَلَّ ِبَشاِهَدْيِن، َأْو ِبَشاِهد  َواْمَرأََتنْيِ َعَلى ِروَ 
ُعُه َكِإثْ َباتِِه، فَِإنَّ الرَّْفَع َأق َْوى ِمْن اْلثُّبوِت، َوهِلََذا ََل يُ ْرَفُع ِبَشَهاَدِة فَاِسَقنْيِ، َوََل َمسْ  ُتوِري احْلَاِل، َوََل رَف ْ

 رَُجل  َواْمَرأََتنْيِ.
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، َوَأمْحَُد يف إْحَدى الرَِّوايَ َتنْيِ َعْنُه حَيُْكُم ِبُوُقوِعِه الثَّاِلُث: أَنَُّه حُيَْكُم يف الطَّاَلِق ِبَشاِهد  َوُنُكوِل اْلُمدََّعى َعَلْيهِ 
َعَلى إْحَدى -مبَُجرَِّد النُُّكوِل ِمْن َغرْيِ َشاِهد ، فَِإَذا ادََّعْت اْلَمْرَأُة َعَلى َزْوِجَها الطَّاَلَق، َوَأْحَلْفَناُه هَلَا 

ا، َوملَْ حَيِْلْف الزَّْوُج َعَلى َعَدِم َدْعَواَها: فَ َنَكَل: َقَضى َعَلْيِه فَِإذَ  -الرَِّوايَ َتنْيِ  ا َواِحدا ا َأقَاَمْت َشاِهدا
 ِِبلنُُّكوِل إَلَّ إَذا فَاْلَمْقِضيُّ َعَلْيِه ِِبلنُُّكوِل يف َهِذِه الصُّورَِة َأْوىَل. َوظَاِهُر احْلَِديِث: أَنَُّه ََل حُيَْكُم َعَلى الزَّْوجِ 

، َوأَنَُّه ََل حُيَْكُم َعَلْيِه مبَُجرَِّد َدْعَواَها َمَع ُنُكولِ َأقَاَمِت اْلَمْرَأُة شَ  ا، َكَما ُهَو إْحَدى الرَِّوايَ َتنْيِ َعْن َماِلك  ِه، اِهدا
َتِقُض َهَذا َعَلْيِه ي َ  َلِكْن َمْن يَ ْقِضي َعَلْيِه بِِه يَ ُقوُل: النُُّكوُل إمَّا إقْ َرار  َوِإمَّا بَ يَِّنة ، وَِكاَلمُهَا حُيَْكُم ِبِه، َوَلِكنْ  ن ْ

 ِِبلنُُّكوِل يف َدْعَوى اْلِقَصاِص. 
، ِبِاَلِف النَِّكاِح َوَقْد جُيَاُب َعْنُه أبَِنَّ النُُّكوَل َبْذل  اْستُ ْغيِنَ ِبِه ِفيَما يُ َباُح ِِبْلَبْذِل، َوُهَو اأْلَْمَواُل َوُحُقوقُ َها

 َوتَ َواِبِعِه. 
ا الرَّاِبُع: َأنَّ النُُّكوَل  ا َواِحدا َكاَن النُُّكوُل قَاِئماا َمَقاَم   -َوُهَو َشْطُر اْلبَ يَِّنةِ -مبَْنزَِلِة اْلبَ يَِّنِة، فَ َلمَّا َأقَاَمْت َشاِهدا

 َتَاِمَها. َوحَنُْن َنْذُكُر َمَذاِهَب النَّاِس يف اْلَقْوِل هِبََذا احْلَِديِث.
ِب يف تَ ْفرِيِعِه: إذَ   ا ادََّعْت اْلَمْرَأُة الطَّاَلَق فَ َقاَل اْبُن اجْلالَّ

 إىل هناالشيخ: 
 أحسَن هللاُ إليكالقارئ: 
 َوََنُْن َنْذُكُر َمَذاِهَب النَّاِس يف َهَذا احْلَِديِث.الشيخ: 
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 )األحكاُم الكبرُي(
القارئ: بسِم هللِا الرَّمحِن الرَّحيِم، احلمُد هلِل ربِّ العاملنَي، وصلَّى هللُا وسلََّم وِبرَك على نبيِّنا حممَّد  وآلِِه 

 وصحِبِه أمجعنَي، اللَّهمَّ اغفْر لنا ولشيِخنا وللحاضريَن واملستِمِعنَي وجلميِع املسلمنَي.
صحَِّة الصَّالِة مَع  ِبِه "األحكاِم الكبرِي" يف تتمَِّة كالِمِه يف ِببِ يف كتا -رمَحُه هللُا تعاىل-قاَل ابُن كثري  

 ترِك اَلستقباِل يف حاِل املُسايفِة يف القتاِل:
:  قاَل رمَحُه هللاُ تعاىل: مسألة : ولو احنرَفْت بِه الدَّابَُّة عن مقصِدِه وهَو يف الصَّالِة جلماح 

 ْن طاَل ففيِه وجهاِن: أصحُّهما تبطُل.فإْن مل َيُطْل بِه الفصُل مل تبطْل، وإ
 وهل يسجُد للسَّهِو؟

، كما لو أماَلُه إنسان  عن القبلِة قهراا، وطاَل َفْصُلُه بطَلْت صالتُُه يف أصحِّ الوجَهنِي أيضاا،  فيِه خالف 
ا بطَلْت؛ وإْن كاَن َنسياا أو ظاَنًّ أَنَّ  ا طريُقُه وعاَد إىل ولو أماهَلا عن القصِد إىل غرِي جهِة القبلِة عمدا

 مقصِدِه عن ُقرب  مل تبطْل.
: ويسجُد للسَّهِو، وإْن طاَل فوجهاِن: أصحُّهما البطالُن.  قاَل الشَّافعيُّ

إجزاُء التَّوجُِّه إىل جهِة الكعبِة وأنَُّه َل ُيشرَتُط قصُد التَّوجُِّه إىل عيِنها ِلمن بَ ُعَد عنها كما هَو أحُد قوِل 
كما سيأيت حتريُر اخلالِف يف ذلَك، وتقريُر الدََّللِة على الصَّواِب ِمن ذلَك   -رمَحُه هللُا تعاىل-الشَّافعيِّ 

 قريباا إْن شاَء هللاُ تعاىل.
[ 144]البقرة: }فَ َولِّ َوْجَهَك َشْطَر اْلَمْسِجِد احْلََراِم َوَحْيُث َما ُكنُتْم فَ َولُّوا ُوُجِوَهُكْم َشْطَرُه{قاَل هللاُ تعاىل: 

 وهَو: الصَّْوُب، والنَّاحيُة، واجلهُة.
ا.  واملُراُد ِبملسجِد احلراِم ههنا الكعبَة قوَلا واحدا

 وقد يُراُد ِبملسجِد احلراِم ما حوهَلا ِمن املسجِد وحَدُه كما تقدََّم يف احلديِث املتَّفِق عليِه:
يف  -عليِه السَّالمُ -فذكَر منهنَّ املسجَد احلراَم، وكذلَك قولُُه  )َل ُتَشدُّ الّرِحاُل إَلَّ إىل ثالثِة مساجَد(

)صالة  يف مسجدي هذا أفضُل ِمن ألِف صالة  فيما سواُه ِمن املساجِد إَلَّ املسجَد املتَّفِق عليِه: 
 احلراَم(

َن اْلَمْسِجِد }ُسْبَحاَن الَِّذي َأسْ وقد يُطَلُق ويُراُد بذلَك: مكََّة، قاُلوا: ومنُه قولُُه تعاىل:  َرى ِبَعْبِدِه لَْيالا مِّ
 قاُلوا: وقد كاَن األقصى[ 1]اإلسراء: احْلََراِم ِإىَل اْلَمْسِجِد اأَلْقَصى{

، ِمن ُدوِر مكََّة. أحسَن هللاُ إليكم، مثَّ ذكَر يف طمس يف األصل، مثَّ قاَل:  أمُّ هانئ 
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 نعم؟الشيخ: 
 طأحسَن هللاُ إليكم، يف ]يوجد[ سقالقارئ: 
 سقٌط قليٌل؟الشيخ: 
 يقول: مبقداِر كلمةٍ القارئ: 
 كلمة! طيب اقرأ الكَلمالشيخ: 

 القارئ: وقد كاَن األقصى ... أم هانئ  من ُدوِر مكََّة.
 وقد كاَن؟الشيخ: 
 األقصىالقارئ: 
 األقصى؟الشيخ: 
 نعم أحسَن هللاُ إليكمالقارئ: 
 هاالشيخ: 
 مكََّة.أم هانٍئ من ُدوِر  مثَّ:القارئ: 
 اقرأ العبارة من قبلالشيخ: 

َن القارئ: وقد يُطَلُق ويُراُد بذلَك: مكََّة، قاُلوا: ومنُه قولُُه تعاىل:  }ُسْبَحاَن الَِّذي َأْسَرى ِبَعْبِدِه لَْيالا مِّ
 انئ  ِمن ُدوِر مكََّة.قاُلوا: وقد كاَن األقصى ... أمُّ ه[ 1]اإلسراء: اْلَمْسِجِد احْلََراِم ِإىَل اْلَمْسِجِد اأَلْقَصى{

قالوا: وقد كاَن األقصى، قالوا: وقد كاَن األقصى، يشرُي إىل احلديث الَّذي فيه أنَّ الرَّسوَل ُأسرَِي به الشيخ: 
من بيِت أمِ  هانٍئ فجعَل بيَت أمِ  هانٍئ من املسجِد، من املسجِد احلراِم، ُأسرَِي به من املسجد احلراِم، ممَّا 

املسجَد احلراَم يُطَلُق أحياًَن ويُراُد به مكََّة، وهذا هو الصَّحيُح أنَّ املراَد أنَّ املسجَد خيتلف، يدلُّ على أنَّ 
فاملسجُد احلراُم خيتلُف، َترًة يُراُد به الكعبُة، وَترًة يُراُد به نفس املسجد ال ُمصلَّى حوهَلا الَّذي يصلِ ي به 

وقوله تعاىل: [ 191]البقرة:اتُِلوُهْم ِعْنَد اْلَمْسِجِد احْلَرَاِم َحَّتَّ يُ َقاتُِلوُكْم ِفيِه{ }َواَل تُ قَ النَّاُس، وقد يُراُد به مكَّة، 
َا اْلُمْشرُِكوَن ََنٌَس َفََل يَ ْقَربُوا اْلَمْسِجَد احْلَرَاَم بَ ْعَد َعاِمِهْم َهَذا{ ، فأخَذ العلماُء من هذا منَع [28]التوبة: }ِإَّنَّ

 .املشركني من دخول مكَّةَ 
 

}َذِلَك ِلَمن ملَّْ َيُكْن َأْهُلُه َحاِضِري اْلَمْسِجِد القارئ: وقد يُطَلُق ويُراُد بِه: مجيُع احلرِم، ومنُه قولُُه تعاىل: 
قيَل: مكَُّة، وقيَل: احلرُم بكماِلِه، ومها وجهاِن ألصحابِنا، وكذلَك قولُُه تعاىل: [ 196]البقرة: احْلََراِم{
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اِم الَِّذي َجَعْلَناُه لِلنَّاِس َسَواء اْلَعاِكُف ِفيِه َواْلَباِد َوَمن يُِرْد ِفيِه إبِِحْلَاد  ِبظُْلم  نُِذْقُه ِمْن }َواْلَمْسِجِد احْلَرَ 
}  [25]احلج: َعَذاب  أَلِيم 

 واملقصوُد أنَّ َمن يصلِّي يف الكعبِة، أو على ظهرِها، أو عنَدها، فال بَد أْن يستقبَلها أو شيئاا منها عيناا،
 بال خالف  نعلُمُه عنَد أحد  ِمن العلماِء سلفاا وخلفاا.

 واختلَف األصحاُب فيمن صلَّى وبعُضُه حياذيها وبعُضُه خارجاا عنها؟
 على وجَهنِي:

 أحُدمها: َل تصحُّ صالتُُه حَّتَّ يستقبَلها ببدنِِه كلِِّه، وهَو قوُل ابِن عقيل  ِمن احلنابلِة.
 واختلُفوا فيمن صلَّى إىل احِلْجِر وحَدُه على وجَهنِي أيضاا: 

صلَّى هللاُ -أنَّ النَّبَّ  -رضَي هللُا عنها-أحُدمها: تصحُّ صالتُُه؛ ألنَُّه ثبَت يف صحيِح مسلم  عن عائشَة 
 )ستََّة أذرع  منُه(، ويف رواية : )احِلْجُر ِمن البيِت(قاَل:  -عليِه وسلَّمَ 

 وألنَُّه لو طاَف فيِه مل يصحَّ طوافُُه حَّتَّ يدوَر ِمن ورائِِه.قاُلوا: 
 قاَل النَّواويُّ: "وأصحُّهما ِبَلتِّفاِق َل تصحُّ صالتُُه، ألنَّ كونَُه ِمن البيِت مظنون  غرُي مقطوع  بِه".

عن القبلِة مل تصحَّ  وهَو قوُل احلنفيَِّة، وحكى السَّروجيُّ عن مشاخِيهم: أنَُّه لو صلَّى وصدرُُه ُمنحِرف  
 صالتُُه.

 :  ويف املرغيناّنِ
 مثَّ قاَل يف احلاشية: الكلمُة غرُي واضحٍة يف األصلِ 

 نعم الشيخ:
 القارئ: "إْن أدَّى ركناا وهَو كذلَك، قاُلوا: ولو احنرَف بوجِهِه مل تصحَّ صالتُُه".

، فإنَّ  قْلُت: وقد اختلَف أصحابُنا وغريُهم على أنَّ اَلحنراَف ِبلوجهِ  قليالا كاَللتفاِت وحنِوِه َل يضرُّ
صلَّى يوماا الفجَر، وجعَل يلتفَُّت إىل حنِو املشرِق، وكاَن قد بعَث فارساا  -صلَّى هللُا عليِه وسلَّمَ -النَّبَّ 

هقيِّ واحلديُث يف سنِن أِب داوَد ومستدَرِك احلاكِم وسنِن البي وهَو أُنيُس بُن مرثد  بُن أِب مرثد  الغنويُّ.
 ِمن روايِة سهِل ابِن احلنظليَِّة يف غزوِة هوزاَن يوَم خيرَب.

 يف يوم أيش؟الشيخ: 
 هوازن طالب:

 هوازن نعمالقارئ: 
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 هوازن يف يوِم حنني، ما هي خبيرب، حنني، كثريًا ما ُتَصحَُّف حنني إىل خيرب، يف يوِم حننيالشيخ: 
  أِب هنَد عن رجل  ِمن أصحاِب عكرمَة قاَل:القارئ: وقاَل وكيُع عن عبِد هللِا بِن سعيد  بنِ 

 يَلَحُظ يف صالتِِه، ِمن غرِي أْن يلوَي عنَقُه". -صلَّى هللاُ عليِه وسلَّمَ -" كاَن رسوُل هللِا 
 . مذيُّ عن حمموِد بِن غيالَن عن وكيع   رواُه الرتِّ

؛ وقاَل:  ورواُه أبو داوَد عن هنَّاِد عن وكيع  عن عبِد هللِا بِن سعيد  عن رجل   عن عكرمَة فذكَرُه مرَسالا
هذا أصحُّ، يعين ِمن روايِة الفضِل بِن موسى عن عبِد هللِا بِن سعيِد بِن أِب هنَد عن ثوِر بِن يزيَد عن 

: "أنَّ النَّبَّ  كاَن يلتفُت يف الصَّالِة، ِمن غرِي أْن يلوَي   -صلَّى هللُا عليِه وسلَّمَ -عكرمَة عن ابِن عبَّاس 
 .عنَقُه"

. مذيُّ والنَّسائيُّ  رواُه أبو داوَد والرتِّ
يتلفُت ببصره حلاجٍة كما كاَن قد يلتفُت أو كما جاَء يف القصَّة أنَّه بعَث رجًَل يف حاجٍة فكاَن الشيخ: 

فاِت، ينتظرُه إىل جانِب الشِ ْعِب، فااللتفاُت يف الوجِه ال يبطُل الصََّلَة لكنَّه يُنَهى عنه، ال َيوُز تعمُُّد االلت
 .لكن ال تبطُل به الصََّلةُ 

 
. مذيُّ: غريب  . وقاَل الرتِّ مذيُّ والنَّسائيُّ  القارئ: رواُه أبو داوَد والرتِّ

 قْلُت: ورجالُُه كلُّهم ثقات  فعالَم ُيستغَرُب؟ وملَ َل ُيصحَُّح أو حُيسَُّن؟! وهللاُ أعلُم.
رضَي هللاُ -طريِق اللَّيِث عن أِب الزُّبرِي عن جابر   وقد عزا البيهقيُّ إىل مسلم  احلديَث الَّذي رواُه ِمن

اشتكى فصلَّْينا وراَءُه وهَو قاعد ، فالتفَت إلينا فرآَن  -صلَّى هللُا عليِه وسلَّمَ -: "أنَّ رسوَل هللِا -عنهُ 
 قياماا فأشاَر إلينا" احلديَث.

فأدارَُه إنسان  إليها واقتدى بِِه يف بقيَِّة وُحِكَي عن القاضي أِب يوسَف يف أعمىا صلَّى ركعةا لغرِي القبلِة 
، فأمَّا إْن كاَن قد وجَد ومل يسأْل مل  الصَّالِة صحَّْت صالتُُه؛ قاُلوا: هذا إْن مل يكْن وجَد َمن يهديُه أوََّلا

 تصحَّ صالتُُه.
 ألنَّه ُمَفر ٌِط، ألنَّه ُمَفرِ طٌ الشيخ: 

  يف الكعبِة عاَم الفتِح.القارئ: ذكُر إثباِت صالتِِه عليِه السَّالمُ 
 .: إىل هناالشيخ
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 )حتفُة ال مودوِد أبحكاِم املولوِد(
القارئ: احلمُد هلِل ربِّ العاملنَي، والصَّالُة والسَّالُم على نبيِّنا حممَّد  وعلى آِلِه وَصحِبِه أمجعنَي، اللَّهمَّ 

 ارمْحنا وشيَخنا واحلاضريَن.
يف: "حتفِة املودوِد أبحكاِم املولوِد"، قاَل يف سياِق كالِمِه على  -رمَحُه هللُا تعاىل-قاَل اإلماُم ابُن القيِِّم 

ِه أربعنَي يوماا...(حديِث:   قاَل:  )إنَّ أحدَكم جُيَمُع خلَقُه يف بطِن أمِّ
( )فَينفُخ ِفيِه الرُّوَح َويُؤَمُر أبَِْرَبِع  َوأمَّا َلفظُُه اآلخُر  ، ِإْذ اْلَكِلَماُت اْلَمْأُموُر هبَا بعَد َكِلَمات  فَ َلْيَس ِبَصرِيح 

ُز َأْن نفِخ الرُّوِح فَِإنَّ َهِذِه اجْلُْمَلَة معطوفة  ِِبْلَواِو َوجيوُز َأْن تكوَن معطوفةا على اجْلُْمَلِة الَّيِت تَِليَها َوجيو 
ِم  َأْي: جُيَمُع خلُقُه يف َهِذِه األطواِر َويُؤَمُر اْلمَلُك بكتِب رزِقِه تكوَن معطوفةا على مجَلِة اْلَكاَلِم اْلُمتَ َقدِّ

بَ َياَنا لتأخُِّر نفِخ الرُّوِح َعن َطوِر النُّْطَفِة )مثَّ يْنفُخ ِفيِه الرُّوَح( وأجِلِه َوَعمِلِه، ووسََّط َبنَي اجْلَُمِل قَ ْوَلُه: 
("مثَّ" يف فصِل نفِخ الرُّوِح وِبلواِو يف قَ ْولِِه:  والعلقِة وال مضغِة، َوََتمَّْل َكيَف أََتى ب    ، )َويُؤَمُر أبَِْرَبِع َكِلَمات 

 فاتَّفَقْت َساِئُر اأْلََحاِديِث حبَْمِد هللِا.
 اْبِن َوبَِقَي َأْن يُ َقاَل: َفَحِديُث ُحَذيْ َفَة يدلُّ على َأنَّ ابِْتَداَء التَّخليِق َعقيَب اأْلَْربَعنَي األوىل، َوَحِديثُ 

 َمْسُعود  يدلُّ على أَنَُّه عقيَب اأْلَْربَعنَي الثَّالَِثِة، فكيَف جُيَمُع بَيَنهَما؟ 
ض  قيَل: أمَّا َحِديُث ُحَذيْ َفَة فصريح  يف َكوِن َذِلَك بعَد اأْلَْربَعنَي، َوأمَّا َحِديُث اْبِن َمْسُعود  فَ َلْيَس ِفيِه تعرُّ 

َا ِفيِه بَ َياُن أطواِر النُّْطَفِة وتنقُِّلها بعَد كلِّ َأْربَِعنَي، َوأَنَُّه بعَد اأْلَْربَعنَي الثَّالِثَِة  لوقِت التَّْصوِيِر والتَّخليقِ  َوِإَّنَّ
يُ ْنفُخ ِفيِه الرُّوُح َوَهَذا مل يتَ َعرَّْض َلُه َحِديُث ُحَذيْ َفَة بل اْختصَّ ِبِه حديُث ابِن َمْسُعود  فاشرتَك احلديثاِن 

َأمر  بعَد اأْلَْربَعنَي األوىل، واختصَّ َحِديُث ُحَذيْ َفَة أبَِنَّ اْبِتَداَء تصويرِها وخلِقها بعَد اأْلَْربَعنَي  يف ُحُدوثِ 
األوىل، واختصَّ َحِديُث اْبِن َمْسُعود  أبَِنَّ نفَخ الرُّوِح ِفيِه بعَد اأْلَْربَعنَي الثَّالَِثَة، واشرتَك احلديثاِن يف 

يف تَ ْقِديِر َشْأِن اْلَمْوُلوِد يف خالِل َذِلَك، فتصادَقْت َكِلَماُت َرُسوِل هللِا  -ُسْبَحانَهُ -َلِك ربَُّه اْسِتْئَذاِن اْلم
 َوصدَق بَ ْعُضَها بَ ْعضاا. -صلَّى هللاُ َعَلْيِه َوسلَّمَ -

ُر هللاُ ِفيَها، َوالنَِّبُّ َوَحِديُث اْبِن َمْسُعود  ِفيِه َأْمَراِن: َأمُر النُّْطَفِة وتنقُِّلها، َوأمُر ِكَتابَ  صلَّى -ِة اْلمَلِك َما يُقدِّ
ثَ َنا هشيُم أَنبَأََن َعليُّ بُن زيد  قَاَل:  أخرَب ِبألمَريِن يف احلَِديِث، قَاَل اإِلَمامُ  -هللُا َعَلْيِه َوسلَّمَ  َأمْحُد: َحدَّ

عُت َأَِب عتَبَة بِن عبِد هللِا حيدُِّث قَاَل: قَاَل عبُد هللاِ  -: قَاَل َرُسوُل هللِا -َرِضَي هللُا َعنهُ - بُن َمْسُعود  مسَِ
)ِإنَّ النُّْطَفَة تكوُن يف الرَِّحِم َأْربَِعنَي يَ ْوماا على َحاهِلَا ََل تَ تَ َغريَُّ فَِإذا َمَضْت َلُه : -صلَّى هللُا َعَلْيِه َوسلَّمَ 

عظاماا َكَذِلَك، فَِإذا َأرَاَد َأْن ُيَسوَِّي خلَقُه بعَث إليِه اْلملُك  َأْربَ ُعوَن َصاَرْت علَقةا، مثَّ ُمْضَغةا َكَذِلَك، مثَّ 
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فَ يَ ُقوُل اْلملُك الَِّذي يَِليِه: َأْي ربِّ أذكر  أم أُنْ َثى؟ أشقيٌّ أم سعيد ؟ أقصري  أم َطوِيل ؟ أَنقص  أم زَاِئد  
َفاُء، َوِإنَّ احْلَاِدَث بعَد  (.قُ ْوتُُه وأجُلُه؟ أصحيح  أم سقيم ؟ قَاَل: فَيْكتُب َذِلَك ُكلَّهُ  فَ َهَذا احلَِديُث ِفيِه الشِّ

ِقها ِبِه حيدُث َلُه اأْلَْربَعنَي الثَّالَِثَة َتْسوِيَُة اخْللِق ِعْنَد نفِخ الرُّوِح ِفيِه، َوََل ريَب أَنَُّه ِعْنَد نفِخ الرُّوِح ِفيِه وتعلُّ 
ِذي َكاَن بعَد اأْلَْربَعنَي األوىل، فَاأْلوَُّل َكاَن مبدُأ التَّخليِق َوَهَذا يف خلِقِه أُُمور  زَاِئَدة  على التَّخليِق الَّ 

َر َلُه َكَما أَنَُّه  خلَق اأَلْرَض قبَل السََّماِء مثَّ خلَق السََّماَء مثَّ سوَّى اأَلْرَض  -ُسْبَحانَهُ -تسويُتُه وََكَماُل َما ُقدِّ
َقَها، َفَذِلَك فعُلُه يف السََّكِن، َوَهَذا فعُلُه يف السَّاِكِن، على َأنَّ بعَد َذِلَك ومهََّدها وبسَطها وأكمَل خل

ئاا َكَما يَنشُأ الن ََّباُت فَ هَ  ئاا َفَشي ْ َذا التَّخليَق والتَّصويَر ينشُأ يف النُّْطَفِة بعَد اأْلَْربَعنَي على التَّدريِج َشي ْ
ْشَكاُل ِمن عدِم فهِم ُمَشاَهد  يف احْلَيَ َواِن والنَّباِت، َكَما ِإذ َا يَقُع اإْلِ ا َتََمَّْلَت َحاَل اْلفروِج يف اْلبَ ْيَضة، فَِإَّنَّ

، فاإلشكاُل يف أفهاِمنا ََل يف بَ َياِن اْلَمْعُصوِم، َوهللاُ -صلَّى هللُا َعَلْيِه َوسلَّمَ -َكاَلِم هللِا تَ َعاىَل َوَرُسوِلِه 
ْمِد هللِا َعن تكلُِّف الشَّارِحنَي فَ َتَأمَّْلُه ووازْن بَيَنُه َوَبنَي َهَذا اجْلمِع، َوِِبَّللَِّ اْلُمْستَ َعاُن، َوقد َأْغَناَك َهَذا حبَ 

 الت َّْوِفيِق.
رمحه هللاُ، وجزاه هللُا خريًا، هللُا أكرُب، يعين أصٌل، هذا أصٌل، أنَّ كَلَم هللِا وكَلَم رسوله معصوٌم من الشيخ: 

ا حيصُل اإلشكاُل يف أفهام النَّاس، وهذا منشأُ...، اختَلُف الفهوِم هو منشأُ  اخللِل والتَّناُقِض، وإَّنَّ
لنِ عِم: ما يفتُح هللُا به على العبِد من فهِم كَلِم هللِا وكَلِم االختَلِف يف األقواِل واملذاهِب، وهلذا من أعظِم ا

كم حسَن الفهِم عن هللا ورسولِِه.  رسوله، فنسألُه تعاىل أن يرزقَنا وإايَّ
 عندك بداية؟ فصل؟

 نعم شيخنا فصٌل، بدأَ فصًَل جديًداالقارئ: 
 جزاك هللا خريًاالشيخ: 
  ماذا يريُد ًبلشَّاِمِتنَي؟طالب: 

 نعم؟ خ:الشي
 ماذا يريُد ًبلشَّاِمِتنَي؟طالب: 
 الشَّاِمِتنَي؟ الشيخ:
 إيطالب: 
 ما هو...، بيقول: الشَّارحنيالشيخ: 
 ذكر هذا ابُن القيِ مطالب: 
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 إي الشَّارِحنَي، ما هو بعندك الشَّارحنَي اي...؟الشيخ: 
 إي نعم هي الشَّارحني الكلمةطالب: 

 الشَّارحنيطالب آخر: 
 ارحني، ما هو الشَّاِمِتنَي.الشَّ الشيخ: 
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 األسئلة: 
، ويف أوَلِدها الورثِة ثالثُة ذكور  فقراَء، 1السؤال : امرأة  تريُد أْن تكتَب وصي ََّتها ولديها مال  أو أرض 

، والبقيَُّة أحسُن حاَلا وميلكوَن بيوَتا وتقوُل: كيَف أساعُد أبنائي هؤَلِء يف وصيَّيت بعَد  أحُدهم مريض 
؟مويت   على الوجِه الشَّرعيِّ

ال ميكن أن توصَي ألحٍد منهم؛ ألنَّه ال وصيََّة لوارٍث، لكن إذا أوصْت بشيٍء من ماهلا أو وقَفت اجلواب: 
وقًفا ُيصَرُف على املستِحقِ نَي فذري َُّتها أوىل من األجانِب البعيدين، ال ميكن أن َتسَن إليهم بوصيٍَّة خاصٍَّة، 

ِء أو للمحتاجني أو لعَلِج املرضى أوصْت وصيًَّة عامًَّة فمن حيتاُج من ذريَِّتها وقرابِتها لكن إذا أوَصْت للفقرا
 أوىل من غريِهم.

                                                                                                                                                                         
ُ نُوُر السََّماَواِت َواأْلَْرِض{: ما معَن: 2السؤال  ؟ وهل يُوَصُف هللاُ تعاىل ِبلنُّوِر؟[35]النور: }اَّللَّ

 }نُوُر السََّماَواِت{نعم، هللاُ يُوَصُف ًبلنُّور، هو ذو نوٍر، ونورُه أكمُل نوٍر، سبحانَه وتعاىل، ومعىن: اجلواب: 
نو ُِر السَّمواِت واألرِض، ونورُه تعاىل هو النُّوُر األعظُم، فنورُه أعظُم من كلِ  نوٍر، ال إله إالَّ يعين: مُ [ 35]النور:

هو نوُر هللا، ال إله إالَّ هللا، ال إله إالَّ هللا، وأمَّا النُّوُر الَّذي ُضِرَب له املثُل فهو نوُر هللِا يف قلِب عبِدِه املؤِمِن، و 
َا َكوَْكٌب ُدر ِيٌّ{ }َمَثُل نُو اإلمياِن،  هذا [ 35]النور:رِِه َكِمْشَكاٍة ِفيَها ِمْصَباٌح اْلِمْصَباُح يف ُزَجاَجٍة الزَُّجاَجُة َكَأَّنَّ

 مثٌل لنوِر هللِا يف قلِب عبِدِه املؤِمِن.
                                                                                                                                                                         

: امرأة  محَلْت خادمُتها وغبطَْتها وجعَلْت تتعجَُّب ِمن محِلها وتصُفُه بشدَّة  أماَم اجلميِع حَّتَّ 3السؤال
غتسَلْت وصب َّْتُه عليها ومسَحْت بِه ُأصيَبْت بنزيف  وسقَط احلمُل، مثَّ حتوََّل إىل ورم  سرطاّن  يف الرَّحِم، فا

 على بطِن اخلادمِة ومل ُتشَف، والسُّؤاُل: هل برَِئْت ذمَُّتها؟
 ماذا فعَلْت؟ غسَلْت واغتسَلْت؟اجلواب: 

 القارئ: نعم، تقوُل: فاغتسَلْت وصب َّْتُه عليها ومسَحْت بِه على بطِن اخلادمِة ومل ُتْشفَ 
لعلَّ العنَي الَّيت أصابَ ْتها ليسْت منها هي، بل من األخرايت الَّيت ُوِصَفْت هلنَّ؛  نسأُل هللَا العافيَة،اجلواب: 

ا عيُنها هي، فقد ال تربأُ  َر أنَّ ما أصاهَبا عنٌي فَل يلزُم أَّنَّ ا قاَمْت ًبلتَّوصيِف لآلخرين، فإذا ُقدِ  ا هي إَّنَّ ألَّنَّ
ا متسبِ بٌة، هي الَّيت تسب ََّبْت مبا   كاَنت تذكرُه من الوصِف واملبالغِة يف وصِف هذه املرأِة ومحِلها، ذمَُّتها ألَّنَّ

ا ال تربأُ ذمَُّتها مبجرَّد ذلك، وحساهُبا إىل هللِا وعنَد هللِا.  فعندي أَّنَّ
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ِم، كأْن يشرتَي سواكاا 4السؤال راِء بنَي األذاِن واإلقامِة يف يوِم اجلمعِة وغريِِه ِمن األايَّ : ما حكُم الشِّ

 يستاُك بِه للصَّالِة؟
فَل يصحُّ البيُع ال سواك وال غريه  [9اجلمعة:] }َوَذُروا اْلبَ ْيَع{أمَّا يوُم اجلمعِة فقد جاَء النَّهي صرحًيا: اجلواب: 

بعَد األذاِن، أمَّا غريُه فاألمُر فيه أوسُع؛ ألنَّ الوقَت ميتدُّ بعَد األذاِن إىل اإلقامِة فيه ]يوجد[ وقٌت، ومل أيِت 
 النَّهي عن البيِع يف ذلك الوقِت يف غرِي اجلمعِة.

                                                                                                                                                                         
؟ )ُسُبحاُت وجِهِه(: ما معَن: 5السؤال  يف حديِث أِب موسى األشعريِّ

)ألحرَقْت ُسُبحاُت وجِهِه ما انتهى حانَه وتعاىل، هللاُ أعلُم، ولعلَّ املراَد أنواٌر، أنوارُه، أنواُر وجِهه سباجلواب: 
 أنواُر وجِهِه تعاىل، وهللاُ أعلُم. إليِه بصرُُه(

                                                                                                                                                                         
 
 


