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 هم  ، الل  أمجعين  هه وصحبه  هه وعلى آله  د  نا حمم  على نبي ه  وابركن  من وسل   ى للا  ، وصل  العاملين  رب ه  لله  القارئ: احلمد  
 .نا وللمسلمين لنا ولشيخه  اغفر  

 .شرعية   ملصلحة   ؛األفضله  تركه  والعشرون: جواز   اخلامسة   الفائدة  : تعاىل كم للا  م وف  قن ت  قل  
من الفوائد: قول: تن فوائد حديث جابر، ى هللا وسلم على عبده ورسوله، م  وصل   ،اصرب، احلمد هللالشيخ: 

َلْو اْستَ ْقبَ ْلُت م ْن ): -صلى هللا عليه وسلم-ن قول الرسول م   ، هذا مأخوذ  ملصلحٍة شرعيةٍ  ؛جواُز ترك  األفضل  
 كم أو فضلُ ه أو حُ  لو جاء عندَ فهو متّن   (ألحللتُ . اهلدي، ولوال أين أهديتُ  تُ قْ ما سُ أَْمر ي َما اْسَتْدبَ ْرُت 

ه لو  أن  لكن متّن   ،فضيلة   اهلدي فيه   قُ وْ سَ  اهلدي( تُ قْ )ما سُ األمر، يقول:  ل  متع، لو أنه راعى ذلك يف أو  الت  
عون وسيحصل كذا وكذا ما يتمن  وأهنم سَ   الصحابة أوىل هبملَ أن حتل   "ليفةي احلُ ذ  "ه يف عند إحرام   استحضرَ 

 ]....[ وا، فال يكون منهل  منه ما حَ  ل  اهلدي حىت يَ   ساقَ 
دي اهلَ  ق  وْ ن سَ م   ه الرسولُ ما فعلَ  ، ال شك أن  جواُز ترك  األفضل  ملصلحٍة شرعيةٍ  :هذه الفائدة فهذا هو وجهُ 

 ل  الصحابة ابلتحل   رَ مَ ا أَ م  ل، لكنه ل  وال يتحل   ه  ك  سُ هذا يقتضي أن ميضي يف نُ و وعمرة،  حبج    ، وأحرمَ هذا فضيلة  
أو ليس ابألفضل، ال، هو  بفضيلةٍ  ليسَ  هُ ن فعلَ ، ليس ذلك أن مَ يفعلْ   أنه لْ عليهم متّن   ق  فوا وشَ وتوق  

 ، فنأخذُ ل  لتحل  ابالصحابة  ن أمر  كمة م  واحل   احلكمُ  ما اقتضاهُ  ن أجل  ذلك م   يفعلْ  أنه ل لكنه متّن   ،األفضلُ 
 ق  سُ  أنه ل يَ عليهم هذا األمر متّن   ق  شُ يَ  الصحابةَ  أن   الرسول أنه لو راعى هذا يف أول األمر أو علمَ  ن متّن  م  

 اهلدي.
تَدى به، ، هذا يصل لإلنسان الذي يُ قْ ملصلحٍة شرعيةٍ  ؛جواُز ترك  األفضل   هذه الفائدة: هو مأخذُ  فهذا

َدى به، مع تَ أنه يُ قْ  ن أجل  م   ؛أفطرَ  -عليه الصالة والسالم- صيام، الرسولُ ال :، مثلمثاًل  أنه إذا التزمَ  عرفُ ويَ 
حال  الحظَ  -عليه الصالة والسالم-ه طر، لكن  ن الف  م   أفضلُ  شقةٍ وال مَ  جٍ رَ ن غري حَ يف السفر م   الصيامَ  أن  

بل  ه يؤكد جوازَ حىت يف آخر النهار، فهذا كل   ،أفطرَ  "،عليهم الصومُ  ق  ن الناس قد شَ "إ :له ا قيلَ م  الصحابة لَ 
  .شرعيةٍ  مصلحةٍ  لتحقيق   ؛األفضل ترك   استحباب  

  مصلحة   تْ أعالمها، فإذا تعارضَ  لتحصيل   ؛أدىن املصلحتني تفويتُ  املقررة: قواعدالن م   ،ن احلكمةوهذا م  
رى، نقول: نعم، صغنا املصلحة التْ الكبرية فو   إذا أخذان ابملصلحة   ..ا، فصار ال ميكندوهنَ  ومصلحة   كبرية  

 املصلحة الكربى. لتحصيل   ؛املصلحة الصغرى الدنيا تُ ت املصلحة، نفو   نفو   
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 مفسدةً  أدىن املفسدتني، حنتملُ  لُ أعالمها، حنتم لدفع   ؛أدىن املفسدتني احتمالُ  :ة الشرعيةن القواعد العقلي  م  
كربى، فهذه   مصلحةٍ  لتحقيق   ؛صغرى مصلحةً  تُ فو   مفسدة كربى، ويف املقابل املصلحة، نُ  لدرء   ؛صغرى
 مصلحة. لتحصيل   ؛األفضل ترك   نوال وهو جوازُ م   على هذا ال جارية   الفائدةُ 

 نعم، أعد الفائدة
 .جواز  تركه األفضله ملصلحة  شرعية  القارئ: 
ن ذلك ن للمصلحة الشرعية يكون أفضل م  يكون هذا األمر املتضم    ، وحينئذٍ "شرعيةٍ  ملصلحةٍ "الشيخ: 

نه تلك املصلحة اآلخر لتضم   لكن الشيءُ  ،األصل أنه أفضليف األصل أنه أفضل،  األمر، يعّن هذا أفضل
من أجل هذه املصلحة، وهذا هو  ؛حُ فيرتج   هذا األمر الثاين للمصلحة   ن  لتضم   ؛أفضل من ذلك يصري حينئذٍ 

ء املفاسد، رْ املصاحل الكربى، حتصيل املصاحل ودَ  على حتصيل   فالشريعة مبنية   ،ةالعقلية والشرعي   احلكمة   بُ وجَ مُ 
رء أعالمها ودَ  لدفع   ،أدىن املفسدتني احتمالُ ": هذه القاعدة ب احلكمة فتصح  وجَ وإذا كان هذا هو مُ 

 .، هذا هو"أعالمها لتحصيل   ،أدىن املصلحتني أعالمها، وتفويتُ 
 .ه يف التلبيةه ، وإعالن  عند اإلحرامه  كه س  الن   تعيي   نةن الس   والعشرون: أن   القارئ: السادسة  

 "ا،حج   عمرة، لبيكَ  لبيكَ "عند اإلحرام، أقول:  ك  سُ ابلن  ح صر   أُ  نة أنْ ، الس  ك  سُ ابلن   التصريحُ  ةُ ن  الس  الشيخ: 
نة أن ، لكن الس  صح   :حبج ٍ وال   عمرةٍ م ي يريد وال تكل  ذال ك  سُ الن  ه الدخول يف يعّن لو أحرم ونوى يف قلب  

اإلحرام  ، أو أريدُ ..أن نويتُ "ابلنية يقول:  ابلنية، النطقُ  النطق   ن قبيل  نة أن ينطق، وليس هذا م  ، الس  ميتكل  
ا وعمرة لكنه ج  أو حَ  ا أو عمرةً ج  حَ  ك  سُ الن  يف  ال، هو نوى الدخولَ  ظ ابلنية، لكن هذا، هذا هو التلف  "بكذا
النية  بعقد   ظَ ن التلفظ، لكن ليس هو تلف  م   در  ن، يعّن قَ فهذا نوع م   ،سك الذي أرادَ الن   م ابسم  تكل  

ابلنية، كأنه يقول:  حُ صر   ، يعّن يُ "كذا  كَ سُ هم إين أريد نُ الل  "كما يقول بعضهم، يقول:   ك  سُ الن  يف  وابلدخول  
ه يف التلبية أو يف العمرة لكن   ، ال، ينوي الدخول يف احلج   "يف العمرة ، أو أدخلَ يف احلج    ن أدخلَ أ نويتُ "

 ."اوحج   عمرةً ا، لبيك ج  لبيك عمرة، لبيك حَ "يقول: 
وكان الصحابة الذي أراد،  ك  سُ أهل ابلن   -عليه الصالة والسالم-نة التصريح، فالرسول نة، الس  فهذه الس  
وعمرة  اج  حَ ن أراد "، ومَ اج  حَ يقول: "لبيك  اج  حَ  أرادَ  نْ "، ومَ ن أراد عمرة يقول: "لبيك عمرةً هكذا، مَ 

  .ك الذي نواهُ سُ الن   "، وهذا هو معّن التصريح مبا نوى، تسميةُ اج  حَ  و يقول: "لبيك عمرةً 
 نعم أعد الفائدة.

 .تعيي  الن س كه عند اإلحرامه أن  الس نةن القارئ: 
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ُ يُ الشيخ:   .هبلفظ   عني  
 .التلبيةه  يف هوإعالن  القارئ: 
ه، ميكن ينوي ا لكنه ال بد أن يصرفَ ا، وقد ينوي اإلحرام مطلقً مطلقً  اه، ما ينوي إحرامً بقلب   هُ نُ عي   يُ الشيخ: 

، إىل ه إىل شيءٍ أن يصرفَ  تعيني، لكنه ال بد له يف املآل   بدون   يف إحرامٍ  الدخول يف اإلحرام، ينوي الدخولَ 
 .ه يف التلبيةيه بلفظ  سم   ران، ويُ أو ق   أو حج ٍ  عمرةٍ 

 -صلى للا عليه وسلم- إىل الرسوله  هه وغيه  يف احلج ه  األحكامه  د  ر  من  والعشرون: أن   القارئ: السابعة  
{ اّلل    إ ىَل  فَ ُرد وهُ  َشْيءٍ  يف   تَ َناَزْعُتمْ  }فَإ نْ  :ينالد    ن أصول الدين، هذا أصلُ م   هذا أصل  الشيخ:   َوالر ُسول 

 اّلل    َرُسول   يف   َلُكمْ  َكانَ   }لََقدْ ، [7]احلشر: فَانْ تَ ُهوا{ َعْنهُ  هَنَاُكمْ  َوَما َفُخُذوهُ  الر ُسولُ  َآََتُكمُ  }َوَما، [59]النساء:
األحكام -األحكام؟  ن أين نعرفُ األحكام، م   معرفة   د  رَ األحكام، مَ  معرفة   د  رَ فمَ  [21]األحزاب: َحَسَنة { ُأْسَوة  

-األحكام إىل الرسول  معرفة   د  رَ مَ ، "، هذا ال جيوزستحب  هذا مشروع، وهذا واجب، هذا مُ  أن  " -الشرعية
َ  الذ  ْكرَ  إ لَْيكَ  }َوأَنْ زَْلَنا ،غُ ل   ب َ مُ  العن هللا، هو  غُ ل   ب َ مُ  هو ال هُ ؛ ألن  -الصالة والسالمعليه   إ لَْيه مْ  نُ ز  لَ  َما ل لن اس   ل تُ َبني  

  [44]النحل: يَ تَ َفك ُروَن{ َوَلَعل ُهمْ 
دعة الب   دعة، أهلُ الب   كُ لَ سْ م، هذا مَ استحساانت   وا حبسب  ءإىل الناس خيتارون ما شا تْ األحكام ليسَ  فمعرفةُ 

هم، وهلذا جاء يف احلديث األحكام آبرائ   ونَ ن  سَ األحكام ويَ  ونَ نُ  ن   قَ ي ُ  دخلون يف األحكام أوهم الذين يَ 
-ما جاء عن الرسول  ال يكون على وفق   أمرٍ  فأي  ( د  منه فهو رَ  ان هذا ما ليسَ يف أمر   أحدثَ  نْ )مَ  الصحيح:

  مردود .فهو  -صلى هللا عليه وسلم
 ،ي(ل   صَ  أُ وين  مُ تُ ي ْ أَ وا كما رَ ل  )صَ وهلذا قال يف الصالة:  -عليه الصالة والسالم-األحكام إىل الرسول  معرفة   د  رَ مَ ف

منا الصالة ه، وقد عل  ه وفعل  فاملرد إليه، إىل قول   -عليه الصالة والسالم-إذًا معرفة أحكام الصالة هو النيب 
احلديث،  ...( رب  ْ كَ فَ  إىل الصالة   تَ مْ )إذا قُ : سيء  لمُ وقال ل  ي( ل   صَ  أُ وين  مُ تُ ي ْ أَ وا كما رَ ل  )صَ ه وبفعله، فقال: بقول  

عليه - فالرسولُ  (مْ كُ كَ س  انَ  مَ ّن   وا عَ ذُ )خُ أو  كم(وا مناسكَ )لتأخذُ يف مواضع من املشاعر:  وقال يف احلج   
 ،ها هنا وقفتُ )عرفة، وقال:  احلج   بعرفة وبني  أن   ون، فوقفَ ج  الناس كيف يَُ  مَ فعل   ج  حَ  -الصالة والسالم

إىل - املناسك، فإليه   وفعلَ  (وقف  ها مَ كل    ََجْع  ها هنا و  )وقفتُ إىل املشعر وقال:  وقصدَ  (ف  وق  ها مَ كل    وعرفةُ 
ُ مُ  األحكام، فهو ال د  رَ ت ُ  -وهديه   ه  ت  ن  سُ  غنا بل   وجوب احلج، ويُ  التشريع، أصلَ  أصلَ نا غُ ل   ب َ ، ي ُ هُ شرعَ  عن هللا   بني  

، وهلذا إذا -صلى هللا عليه وسلم- األحكام إىل الرسول   أحكام احلج، فمرد   حنج، وتفصيلَ  احلج وكيفَ  صفةَ 
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 -عليه الصالة والسالم-إىل كتاب هللا وسنة رسوله  د  اخلالف هو الر   سمُ به حَ  الذي يصلُ  اختلفنا فالفيصلُ 
{َوالر ُسو  اّلل    إ ىَل  فَ ُرد وهُ  َشْيءٍ  يف   تَ َناَزْعُتمْ  }فَإ نْ   .ل 

:و القارئ:  كني فن كنانن رنس ول    :-َنن جنالهس  ونأن -رضي للا عنه س ئهلن أ سنامنة  ب ن  زني د   عنن  ع ر ونةن ب نه الز بني ه قنالن
:  -ى للا عليه وسلمصل  -اَّلل ه  ين دنفنعن؟ قنالن ي  حه ي  ال عنننقن، "ينسه ًة ننص  كنانن ينسه ون  ."فنإهذنا ونجندن فنج 

: فوقن *العنننق : انبساط    .  ذلك  الس ي، والن ص 
ونقنفن يفه حنج ةه  -صلى للا عليه وسلم-أنن  رنس ولن اَّلل ه  -مارضي للا عنه-عنن  عنب ده اَّلل ه ب نه ع منرن و 

أنل وننه ، ف نقنالن رنج ل :  ،ال وندناعه  ع ر  فنحنلنق ت  ق نب لن أنن  أن "فنجنعنل وا ينس  ونجناءن  ،: )اذ بنح  ونال حنرنجن(قنالن  "ذ بنحن؟َلن  أنش 
 : ،  ف نقنالن ع ر  "آخنر  ؟ ،َلن  أنش  :  "ف نننحنر ت  ق نب لن أنن  أنر مهين ء  ق د همن  )ار مه ونال حنرنجن(قنالن منئهذ  عنن  شني  فنمنا س ئهلن ي نو 

رن  : إال   ،ونال أ خ ه   .)اف  عنل  ونال حنرنجن(قنالن
رنةن ال ك ْب نى بهسنب عه نه ب نه ينزهيدن الن خنعهي ه الر ح ن عن  عنب ده -٢٤٩ ع ود ؛ ف نرنآه  يرنمني اْل نم  ، أن ه  حنج  منعن اب نه منس 

ا منقنام  ال ذهي أ ن زهلنت  عنلني هه  : هنذن ، فنجنعنلن ال ب ني تن عنن  ينسنارههه، ونمهًًن عنن  َينهينههه، ُث   قنالن -قنرنةه ب ن س ورنة  ال  حنصنينات 
 .  -من وسل   عليهه  ى للا  صل  
 قكم للا  م وف  قلت  

 يْ ديثَ ن حَ م   مة مأخوذة  املتقد    الفوائدَ  ، يعّن تالحظون أن  أحاديث ، هذه ثالثةبس ]فقط[ إىل هناالشيخ: 
الثالثة اليت فيها ن األحاديث م   مستنبطة   مستنبطةُ  ال الفوائدُ  ن األحاديث الثالثة، تلكَ عباس، م   وابن   جابرٍ 
ه وعمرة، سك الذي أحرموا ب  احلج، أو الن   ه بفسخ  أصحابَ  -صلى هللا عليه وسلم– النيب    رُ مْ سخ، أَ الفَ  قصةُ 

  .ن هذا وهذان قصة عائشة، حديث جابر تضم  وم  
 أحاديث:  وهذه ثالثةُ 

  .بن حارثة بن زيدٍ  ، أسامةُ ه  ب   ح   وابنُ  -صلى هللا عليه وسلم- يب   الن   ب  ح  بن زيد  أسامةَ  حديثُ 
صلى هللا عليه –النيب  الراوي لقصة وقوف   أنه عبد هللا بن عمرو، يف الصحيح أن   وحديث ابن عمر، التحقيقُ 

  .هللا بن عمرو، عبد هللا بن عمرو بن العاص، هذا هو الصواب هو عبدُ  هوهم يسألونَ  -وسلم
 ي   مْ رَ ل   -صلى هللا عليه وسلم-النيب  أو يف موقف   ،ابن مسعود يف رمي َجرة العقبة حديثُ  :الثالث واحلديثُ 

 أحاديث. َجرة العقبة يوم النحر، فهذه ثالثةُ 
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، ه  على انقت   هُ فَ لْ خَ  هُ أركبَ  :: يعّنهُ فَ دَ رْ رفة، أَ ن عَ م   عَ فَ حني دَ  -عليه الصالة والسالم- النيب   هُ فقد أردفَ  ا أسامةُ أم  
ه مشاهد لذلك، قال: ألن   "؛ن عرفة؟ه م  النيب؟ كيف كان يسري النيب يف دفع   كيف كان يسريُ " :ئ لَ فلهذا سُ 

رُي اْلَعَنقَ "   .رين الس  م   نوع   :قُ نَ ، والعَ "َكاَن َيس 
رُي اْلَعَنقَ َكاَن "، قال: ص  ري الكذا والن  والس   ،قُ نَ ري العَ والس   ،ري البطيءالس   ]هناك[ فيه :أنواع   ريُ الس   ، "َيس 
حركة، فيه  ، ال، فيه  ابلبطيء   ، فيه، ليسَ ، فيه سرعة  ري الذي فيه انبساط  وهو الس   ،ن السرينوع م   :قُ نَ والعَ 

  .حركة
: فوَق ذلك ،ري املنبسط  هو الس   قَ نَ العَ  : إن  الكلمتني، يقولُ  رُ فس   املؤلف يُ  يقولُ  َكاَن "، وهلذا يقول: والن ص 

رُي  ، يعّن: ص  نَ  اعً سَ ت  مُ  -صلى هللا عليه وسلم- النيب   ا، إذا وجدَ عً سَ ت  ، إذا وجد مُ "فَإ َذا َوَجَد َفْجَوةً  اْلَعَنقَ َيس 
ا دون سريً  سارَ  يف الطريق   حام وتضايق  هناك ز   ، إذا صار فيه، إذا كانَ اعي احلالةَ أكثر، فريَُ  أكثر، أسرعَ  أسرعَ 

  ."ص  نَ  فجوةً  إذا وجدَ "، فجوة، رجةً فُ  ذلك، فإذا وجدَ 
 ر  ضُ ه وال يَ نفسَ  ر  ضُ راعي املصلحة، ال يَ ه أن يُ ه يف احلج ويف غري  ري  يف سَ  ومعّن هذا أنه هكذا ينبغي للمسلم  

  .هه ومبن حولَ به وبدابت   رفق   فيهالذي  السريَ  غريه، يسريُ 
أبن تضايق  تُزعجا، ال مات امش  وسطً إذا كان فيه ازدحا ،هذا املعّن يف السيارات اآلن وهكذا ينبغي تطبيقُ 

وال  ،لٍ وبتعق   وبعقلٍ  ال، امش  ابعتدالٍ  ،سقط على هذاسقط على هذا وتَ وتَ  ساقطَ الناس، ومثل ما يقولون: تُ 
  .بتعريضها للحوادث ك إىل الضرر  ك وراحلتَ نفسَ  ضْ ر   عَ وال ت ُ  ،اؤذ  أحدً وال تُ  ،رج أحدحتُ 

 ا لكنه ليسَ ثيثً ا حَ ن عرفة، كان يسري سريً ه م  فع  ن هديه يف دَ هذا م   ،-وسلمصلى هللا عليه -النيب  فهذا هديُ 
ه يف ، وميكن، وتنبغي مراعاتُ رعة، وهذا املعّن حاصل  يف الس   ، زادَ أسرعَ  ةً جَ رْ ف ُ  الشديد، فإذا وجدَ  ابإلسراع  

  .، هذه احلكمة وهذه الطريقة مطلوبة  ري يف السيارات  الس  
، من الناس أصواَتً  إذا مسعَ  -عليه الصالة والسالم-وكان النيب  ،على اإلبل الناس على الرواحل   كان سريُ   يومَ 

يَضاع   ليسَ  الرب    فإن   ،كينةَ الس   كينةَ )الس  ه ويقول: بيد   صار يشريُ  اإلبل   وزجرُ  ا مسع أصواَتً م  لَ  إل  ما هو  الرب    (اب 
يف  ابملسلم وهو يف هذا الشأن   فليس هذا مما يليقُ  واإلزعاج االنزعاج ا، أم  (كينةكينة الس  الس  ) ،ابإلسراع

ه فإن   ،كينةَ الس   كينةَ )الس  ا ابآلخرين، لآلخرين ورفقً  راعاةً  ومُ دابً ا وأَ فقً  ور  كوانً ال، العبادة تقتضي سُ  ،العبادة
يَضاع   الرب    ليس إل   اللهم صل وسلم، اللهم صل وسلم. .(اب 

ه، ويف هذا احلديث ه كان رديفَ ألن   ؛-صلى هللا عليه وسلم–النيب  عن سري   ه  أسامة وسؤال   هذا ما يتصل بقصة  
 .هافوائد نذكرُ 
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يف  -مى للا عليه وسل  صل  - ن هديهه مه  على مجلة   ت  اشتملن  : هذه األحاديث  -وفقكم للا-م القارئ: قلت  
 هه ته حج  

إىل  مسألةٍ  كل    ، وميكن إرجاعُ ، وهي مأخوذة  سرودة  ها مَ فوائدُ  -يعّن ثالثةال- هذه األحاديثُ الشيخ: 
 املناسب، نعم قل احلديث  

 ن عرفةمه  دفعن  ه حين سيه  صفة   -رضي للا عنه-أسامة  القارئ: يف حديثه 
 شديد   فيه إسراع   وليسَ  ،اطؤ  بَ فيه ت َ  ليسَ  ع  فْ ن عرفة، أنه دَ م   دفعَ  ه حنيَ سري   هذه الفائدة األوىل: صفةُ الشيخ: 

 ء ط  والب   السريعه  ي بين وهو الس   ،قن نن العن  يسي   ه كانن القارئ: وأن  
 ، كذا؟"بني السريع والبطيء"الشيخ: 

 "طءالب  " :القارئ: موجودة اي شيخ
 ، نعم سهل"والبطيء السريع   بنيَ " :املناسب كأن  الشيخ: 
  ع  سن ت  م   هي ال جوة  والفن ، هو اإلسراع   ص  ، والن  وهو الس ي بين السريعه والبطيءالقارئ: 
 .توّي  غُ لُ  ،كلماتٍ   هذا تفسريُ  "،والفجوُة هي ال ُمت َسعُ "الشيخ: 

 ه الناس ؛ ليسألن ره ح  الن   يومن  -صلى للا عليه وسلم-ه القارئ: يف حديث ابن عمر: وقوف  
 انتهى؟الشيخ: 
  ال ال، ّي شيخ اآلنالقارئ: 
 الثاين؟ احلديثُ الشيخ: 
 ابألحاديث، معاين ا تعريف  ّي شيخ ستأيت الفوائد بعدها، كأهن   ي نعمإالقارئ: 
 ت الفوائد؟يعّن ما جاءَ  ها، ما أدري وهللا،الشيخ: 

ره؛ ليسألنه الناس -صلى للا عليه وسلم-وقوف ه القارئ: نعم، يف حديث ابن عمر:   يومن الن ح 
 "ابن عمرو"الصواب أنه  :قلناالشيخ: 

 :فوائد   ، ويف األحاديثه العقبةه  لرمي مجرةه  هه وقوفه  فة  ابن مسعود: صه  القارئ: يف حديثه 
 ويف األحاديث فوائد، نعمالشيخ: 

صلى للا - للاه  رسول   ن عرفة، وهلذا كانن مه  كينة يف اإلفاضةه الس   ولزومه  ،يه يف الس   القارئ: األوىل: الرفق  
(  لس كينةه اب: )عليكم للناسه  يقول   -عليه وسلم إلهيضناعه  .أي: اإلسراعفإن  الْبه  ليسن ابه
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ه ري  يف س يرفقَ  ، على املسلم أنْ دائم   طلب  ري هذا مَ يف الس   فقُ ري، الر   يف الس   فقُ الر    :هذه الفائدة األوىل الشيخ:
يف  أكرب، إذا كان اإلسراعُ  خماطرُ  رعة يف السيارات هذا فيه  يما اآلن الس  ه، وال س  أو يف غري   كان يف احلج     سواءً 
رعة يف الس   ؛ ألن  أشد   يارات  يف الس   فاألمرُ  رعي   الش   ظر  قتضى الن  مُ  وخالفُ  احلكمة   خالفُ ري على اإلبل الس  
ه وعلى اآلخرين، ال رفق على نفس  يراعي ذلك ويَ  اإلنسان   على وهي معروفة، ،ه خماطرلَ  ري على السيارات  الس  

 لُ و   سَ ن الناس تُ ، كثري م  رفقَ أن يَ  وال ُيرجه، بل عليه ضايقهال يُ ضايقه، ال يُ  ه على اخلط   يسري معَ ن يضايق مَ 
ميشي يسرتيح  ]واتركه[ وخله ،هافتح لَ  ،هتسد   ، الال ،ال"، ن يريد أن يتجاوزعلى مَ  الطريقَ  د  سُ ه أن يَ ه نفسُ لَ 

أصحاب  ري املعروفة عندَ الس   يف أنظمة   وهو مقرر  ، له أدب   ريُ الس  ، له أدب   ريُ ، فالس  "تسرتيح منه هو وأنتَ 
 درأ املفاسد، هللا املستعان.ويَ  تُراَعى، على املسلم أن يراعي ما يقق املصاحلَ  تعليمات   ،أن، له نظام  الش  

، إذاً يف عبادةٍ  أنتَ ري بني املشاعر عمل عبادة، وأكثر؛ ألن الس   أكربُ  ري يف املشاعر  إىل هذا يف الس   واحلاجةُ 
هذا املطلب،  ، أقصد أن  عن األخطار آكدُ  كينة ومراعاة اآلخرين والبعدُ فق والس  ن الر   فاملطلوب، املطلوب م  

، عبادةٍ  يف أنتَ  ،آكدُ و  ،وأكثرُ  ري بني املشاعر آكدُ ري هو يف الس  الس   أحوال   املطلوب يف َجيع   هذا األمرُ 
وأنه يصل  احلرص على العبادة   ب بعض املخالفات ابسم  الناس ميكن يرتك   ، بعضُ (ابإليضاع   ليس الرب   )
الشمس  غروبُ  قَ ن عرفة بعدما حتق  م   دفعَ  -عليه الصالة والسالم-ال، الرسول  ،دلفة يف وقت املغرب، الزْ مُ ل  
؟ مىت وصلتَ "اآلن يتنافسون ويتفاخرون،  فالناسُ  ،العشاء وقت   زدلفة إال بعد دخول  يصل إىل مُ  ولْ  سرىو 

 ارفق، يف هذا فخر، فخر، ليسَ  ]ليس فيه[ ، ال ّي أخي ما يف"دقائق كذا بعشر    وهللا بعدَ  أيش؟ م؟مىت وصلتُ 
وال  اذ  أحدً ؤْ وال ت ُ  وبرفقٍ  حبكمةٍ  رْ س  "دقائق،  لفة بعد غروب الشمس بعشر  دَ زْ إىل مُ  أنك وصلتَ  ليس به فخر  

بيل العشاء ال أبس، ن أجل أنك تصل يف وقت مبكر، إن شاء هللا ما تصل إال قُ ك للخطر م  نفسَ  ضْ ر   عَ ت ُ 
هذا  يف أثناء ما بني العشاءين يكونُ  نة، إذا وصلتَ إىل الس   تكون أقرب، تكون أقربَ  بيل العشاء حينئذٍ قُ 

  ..دخلي نة، تصل يف الوقت املناسب وحينئذٍ إىل الس   أقربُ 
ة، إذا وصل اإلنسان ماذا يصنع؟ يعّن فقهي   ت مسائلُ جاءا صار، صارت الوسائل هذه السيارات م   وهلذا ل

 أمرَ  ن حني وصلَ بني املغرب والعشاء، م   العشاء، فجمعَ  وصل يف وقت   ، الرسولُ املغرب يف وقت   اآلن وصلَ 
 .ى العشاءَ صل   ، ث  ن الرواحل  وا عَ وضعُ وا املغرب ، وبعدما صل  وا املغربَ املغرب فصل   ن لصالة  ن فأذ  ؤذ   مُ  ال
 ن ذلك بعضُ م   عُ املغرب، يتفر   املغرب ميكن، يف أول وقت   يعّن يف أول وقت   ،مبكرٍ  ون يف وقتٍ لُ ص  ا اآلن يَ أم  

حىت  ويبقى، وينتظرُ  ي املغربَ صل   ، بل يُ ، ال جيمعُ حينئذٍ  ل: ال جيمعُ ن قاَ ن أهل العلم مَ املسائل الفقهية، م  
  ال جيمع، هذا رأي  املسافر إذا كان انزاًل  ..،ازلوالن   ،ه اآلن انزل  ي العشاء؛ ألن  صل   العشاء فيُ  خل وقتَ يد



يخ عبدالّرحمن بن ناصر البّراك  هـ 1439
ّ

 مؤسسة وقف الش

 

 8 اللجنة العلمية | إعداد
 

عليه - النيب   ي املغرب والعشاء كما فعلَ صل   زدلفة يُ إىل مُ  أهل العلم يقول: ال، بل إذا وصلَ  عضهم، وبعضُ بل
 .اأتخريً ا أو تقدميً  كان اجلمعُ   سواءً  -الصالة والسالم

 -صلى للا عليه وسلم– ب ه الن   فن ي  ده رن  وقد كانن  -رضي للا عنه- زيد   بنه  أسامةن  القارئ: الثانية: فضيلة  
 .ه  سين  إىل مزدلفة؛ فلهذا وصفن  ن عرفةن مه  هه يف مسيه 

عليه الصالة - النيب    َرد ْيفَ ألسامة أنه كان  هذا اخلرب فضيلة   ، نعم، وهي فضيلة  طيبة   هذه فائدة  الشيخ: 
ذه فضيلة ه !ن عرفةأو حني دفع م    يف ُمْنَصَرف ه  النيب    ديفَ رَ  كانَ   ه أنْ ظ  حَ ّي  !هظ  ّي حَ "يعّن نقول:  -والسالم

يف هذا  هُ فَ دَ رْ أَ  أنْ  ألسامةَ  -عليه الصالة والسالم-ن النيب م   ، تكري  ، فهذا تكري  يتنافس فيها املتنافسون
  .املسري، هللا أكرب

 فَ يْ د  رَ  كنتَ   ّي أسامة أنْ  ا لكَ ّي أسامة، هنيئً  ا لكَ هنيئً "إليه، ويقولون:  الناس ينظرونَ  أن   أشعرُ  ..أنظركأين 
عن  وهلذا ُسئ لَ  ،-رضي هللا عنه-أسامة  ، هللا أكرب، هذه هي الفائدة، فضيلةُ "ه  على راحلت   هُ وصاحبَ  النيب   

  ".ص  نَ  ةً جَ رْ ف ُ  فإذا وجدَ  ،قَ نَ العَ  يسريُ  أنه كانَ " :وقال هُ فوصفَ  -عليه الصالة والسالم-ه صفة سري  
 .ناسكن من  وا الم  ويتعل   الناس   ه  لن أن س  ين له  مه  ه العال وقوفه  : استحباب  القارئ: الثالثة  

  .ن حديث أسامة إىل حديث عبد هللا بن عمروهذا انتقلنا اآلن م  الشيخ: 
هم وال سيما يف دين   أحكامَ  الناس   لتعليم   ؛للعال أن يقفَ  أنه ُيستَحب   :ن فوائد حديث ابن عمرويعّن م  

 الفرصةَ  تيحَ أن يُ  عنده علم   نْ مَ فتيهم، فينبغي ل  ن يُ إىل املسائل يف حاجة إىل مَ  يف حاجةٍ  الناسَ  املشاعر؛ ألن  
للناس  يقفَ  أنْ  ه ينبغيعلى غري   م  والتقد   واإلمامة   ابلعلم   امعروفً  الشخصُ  ، وإذا كانَ أن يسألوهُ  للناس  

 م، إذا كانَ هُ مَ ل   عَ أن ي ُ  اج  ج  ه احلُ خوان  إل ه املسلمُ مُ قد   ما يُ  ن أعظم  م فهذا م  فتيه  عليها ويُ  هم ويرد  مسألتَ  ستقبلَ ويَ 
عليهم يف  ما أشكلَ  وإبزالة   ابلعلم   اج  ج  احلُ  اإلحسان فإفادةُ  أنواع   ن أعظم  م   والصدقة   واملال   املاء   تقديُ 

 أعد الفائدة .وأفضلُ  هم أعظمُ مناسك  
  .استحباب  وقوفه العال همه ليسألنه  الناس  ويتعل م وا ال منناسكن القارئ: 
-عليهم، فالرسول  م فيما أشكلَ فتيه  ويُ  وا منه املناسكَ مُ ل  عَ ت َ ي َ ؛ ل  للناس   العالُ  أن يقفَ  يعّن استحبابُ الشيخ: 

ه، هذا يسألونَ  صار الناسُ ف وقفَ  -عليه الصالة والسالم-الرسول  أن   صلُ ، واأل..-عليه الصالة والسالم
 حنرتُ ": ( اآلخر يقولُ جَ رَ وال حَ  ، قال: )اذبحْ "أذبح  أنقبلَ  حلقتُ "، "ل أشعر"يقول كذا، وهذا يقول كذا، 

رَ  يومئذٍ  عن شيءٍ  فما ُسئ لَ " ،(جَ رَ م  وال حَ رْ ، قال: )ا  "أن أرمي قبلَ  أو ذحبتُ  وال  : )افعلْ إال قالَ  ُقد  م وال ُأخ  
  .نام على نبي   صل   وسل   اللهم   ،(جَ رَ حَ 
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ا شيئً  مَ ن تعل  مَ ، وَ هعن هللا شرع   غ  ل   ب َ مُ  فالرسولُ  -عليه الصالة والسالم- النيب    ةَ ن  سُ  غُ بل   ه يُ فإن   العلمَ  هللاُ  ن آَتهُ ومَ 
ُد  غ  ل  بْ ي ُ ل  ) -عليه الصالة والسالم- ن الرسول  عَ  غ  ل   ب َ فهو مُ  -عليه الصالة والسالم- يب   الن   ن علم  م    مْ كُ نْ م  الش اه 

 (.ائبَ الغَ 
 .دياهلن  ، وذبح  أو التقصي   ، واحللق  العقبةه  مجرةه  رمي   ره ح  الن   يف يومه  احلج ه  مناسكه  ن  مه  : أن  القارئ: الرابعة  

 :أمور النحر ثالثةُ  احلج يف يوم   ن مناسك  م   حديث عبد هللا بن عمرو أن   مناسك، أفادَ  هذه ثالثةُ الشيخ: 
  .ن واجبات احلجم   واجب   ،ك  سُ نُ  هذا العقبة   َجرة   رميُ 

الرمي، هذا  يف ذلك اليوم، مىت؟ بعدَ  اهلديَ  ه ينحرُ ع والقارن فإن  ت   مَ تَ مُ  ن عليه هدي كالاهلدي، مَ  والثاين: حنرُ 
  .األفضلُ  هو الرتتيبُ 

صلى هللا عليه - ابلنيب    أسوةً  العقبة   حر يبدأ برمي َجرة  الن   ّن يف يوم  م  إىل  احلاج   ، إذا وصلَ أنه يبدأ برمي اجلمرة  
لإلنسان أن  أَ وإذا تي   ،العقبة ا إىل َجرة  زدلفة فمضى رأسً ن مُ م   العقبة، يعّن دفعَ  برمي َجرة   فإنه بدأَ  -وسلم

 يف ذلك اليوم. ن أنساك احلج   م   ك  سُ رمي َجرة العقبة نُ  ل فريميها، إًذاعَ ة العقبة ف َ ن مزدلفة إىل َجر ميضي م  
ما عليه  دُ ر  فْ مُ  ، الرد مثاًل فْ مُ  كال  عليه هدي   ن ليسَ ا مَ هدي، أم   عليه   نْ مَ ل   اهلدي ابلنسبة   حنرُ  :اآلخرُ  كُ سُ الن  

 ه ذبح.اهلدي يف ذلك اليوم، ما عندَ  كُ سُ ك، ما عنده نُ سُ ما عليه نُ  هدي، إًذا
، رَ أو قص   حلقَ  ه، ث  ذحبَ  ، إن كان عليه هدي  عُ العقبة ُيشرَ  فإذا رمى َجرةَ  أو التقصريُ  احللقُ  :الثالث األمرُ 

 .ها التقصري ال غري، أعد الفائدةنة يف حق   ها والس  حكمُ  ، املرأةُ فقط رُ ص   قَ أفضل، واملرأة ت ُ  واحللقُ 
ره أن  القارئ:    مهن  مناسكه احلج ه يف يومه الن ح 
رمي وحلق وتقصري  :ى أكثر املناسكد  ؤَ األكرب؛ ألن فيه ت ُ  احلج    يومَ  اه هللاُ ر يوم عظيم مس  حْ الن   يومُ الشيخ: 

  .وطواف وسعي
 .رمي  مجرةه العقبةه، واحللق  أو التقصي ، وذبح  اهلنديالقارئ: 
 .بح  فالذ   ،فاحللق   ،ميالر   هانة ترتيب  الس   : أن  اخلامسة  

 بعدَ  احللقُ  أو التقصري، يكونُ  ، فاحللقُ رُ حْ ، فالن  ها: الرميُ ، ترتيبُ نظر   هذا فيه   ن  أك إله إال هللا،ال الشيخ: 
، إذًا هذا "؟أذبحَ  أنْ  قبلَ  حلقتُ "ؤال: ه قال يف الس  ألن   ؛تقدي   فيه يف الصياغة   كأن  هذا الذي..،  حر، الن  

( جَ رَ وال حَ  ذبحْ قبل، قال: )ا   الذبحَ  ، هذا يقتضي أن  "أذبحَ  أنْ  قبلَ  حلقتُ "الذبح مىت؟ نعم،  يقتضي أن  
 .قُ لْ أو احلَ  ،رُ حْ فالن   ،الرميُ  :ها هكذانة ترتيبُ الس  
 .أو التقصريُ  قُ لْ اهلدي، فاحلَ  َجرة العقبة، فذبحُ  رميُ 
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 .عليهه  جن رن فال حن  يرمين  أن   قبلن  حنرن  ن  من  ادسة: أن  القارئ: الس  
هديه أو  أو آلخر ذبحَ  ن لسببٍ نة، فمَ الس   يه هيذبح، هذ أنْ  ، قبلَ أن يذبحَ  يرمي قبلَ  نة أنْ الس  الشيخ: 

  .(جَ رَ عليه، قال: )ارم  وال حَ  جَ رَ أن يرمي فال حَ  ه قبلَ هديَ  حنرَ 
 .عليهه  جن رن فال حن  ذبحن أن ين  قبلن  حلقن  ن  من  السابعة: أن  القارئ: 
، أعد اجلملة صحيح   هُ كُ سُ واحلمد هلل، يعّن نُ  ، يذبحُ جَ رَ فال حَ  يذبحَ  أنْ  قبلَ  قَ لَ حَ  نْ ، مَ مَ د  قَ  نْ مَ الشيخ: 

 نة ترتيبها أيش؟الفائتة، أن الس  
 أو التقصي   فاحللق   ،ر  ح  فالن   ،مي  الر   :هانة ترتيب  الس   أن   القارئ:

 هكذا! ما قرأتا صحيح، أنتَ الشيخ: 
 تعديلكم ال ّي شيخ، هذا بعدَ القارئ: 
 ها؟الشيخ: 
 م هللا يفظكا بعد تعديلكُ قرأتُ  :أقولالقارئ: 
 ؟التعديل، ما هو بتعديلالشيخ: 
 ها قبل قليل ّي شيخ، الفائدةي قلتَ الذالقارئ: 
 ا بعد التعديل؟يعّن اآلن قرأتَ الشيخ: 
 ي نعمإالقارئ: 
 نعم؟ نة،، أن الس  جيد جيد، أحسنتَ الشيخ: 

 .أو التقصي   فاحللق   حر  فالن   ي  م  ها: الر  نة ترتيب  الس   القارئ: أن  
 أحسنتَ الشيخ: 
 .عليهه  جن رن فال حن  يرمين  أن   قبلن  حنرن  ن  من  : أن  السادسة  القارئ: 

 .عليهه  فال حرجن  أن يذبحن  قبلن  ن حلقن من  السابعة: أن  
 عليهه  جن رن فال حن  ه  رن أو أخ   املناسكه ن هذه ا مه شيئً  من د  قن  ن  من  : أن  الثامنة  

ر إال قالَ  ن شيءٍ عَ  يومئذٍ  "فما ُسئ لَ  :ن قول الراوي أو الصحايبم   هذه الفائدة مأخوذة  الشيخ:  : ُقد  م وال ُأخ  
 والتقصريُ  واحللقُ  ميُ فالر   "، إًذايومئذٍ  فما ُسئ لَ "لتني، للمسألتني األو   شاملة   الفائدةُ  فهذه   ".(جَ رَ وال حَ  لْ عَ )اف ْ 

عي، هذا هو ث الس   ث الطوافُ  أو التقصريُ  ر فاحللقُ حْ ي فالن  مْ هو االفضل: الر   هلا ترتيب   عيُ والس   والطوافُ 
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ذلك ال  فكل   ا على شيءٍ شيئً  مَ قد   أو سهوٍ  أو آلخر أو جلهلٍ  األفضل، لكن لو اإلنسان لسببٍ  الرتتيبُ 
رَ  عن شيء ُقد  مَ  ، "فما ُسئ ل يومئذٍ جَ رَ حَ   (جَ رَ وال حَ  لْ عَ )اف ْ : إال قالَ  وال ُأخ  

رضي للا -عمرو  ابنه  لقوله أن  منن  قند من شيًئا مهن هذه املناسكه أو أخ رنه  فال حنرنجن عليهه؛ القارئ: 
 -عنهما

 لتها اآلن؟عد   أنتَ الشيخ: 
 تَ لْ ال، ما عد  القارئ: 
 ابن عمرو :تقولُ الشيخ: 
 ة ّي شيخلَ عد  مُ القارئ: 
 متامالشيخ: 

ر إال قالن  ن شيء  عن  يومئذ   -صلى للا عليه وسلم- لن القارئ: فما س ئه   (جن رن وال حن  : )افعل  ق د هم وال أ خ ه
 ة  عام   نعم، كلمة  الشيخ: 

  .هه عن يساره  والكعبةن  هه ن َيينه عن  ًننً مه  احلاج   جيعلن  أن   العقبةه  مجرةه  لرميه  الوقوفه  صفةن  : أن  القارئ: التاسعة  
مسعود  ابن   ن حديث  ديث ابن مسعود، يعّن يُؤَخذ م  حبحلديث الثالث، ابحديث؟  ق أبي   هذا يتعل  الشيخ: 

ها ستقبلُ العقبة؟ يَ  مي َجرة  رَ الوقوف ل   العقبة، ما صفةُ  مي َجرة  رَ ل   الوقوف   العقبة، صفةُ  مي َجرة  رَ الوقوف ل   صفةُ 
  .نةعن يساره، هكذا، فهذه هي الس   ن ميينه، والكعبةَ  عَ ًّن وجيعل م  

أن  ،نة، لكن هذه هي الس  أجزأَ  :قٍ ش   ن أي   وأجزأ، لو رمى َجرة العقبة م   ح  صَ  :جانبٍ  ن أي   ولو رماها م  
ها عن يساره ث اليت فيها الكعبة جيعلُ  -الكعبة– ه، ومكةَ ن ميين  ها عَ  جيعلُ ًّن م    للجمرة وجيعلَ يقف مستقباًل 

ث ، على هذه الصفة   على هذه الصفة، وقفَ  ، وقفَ "هذا"هذا املوقف، ث قال:  مسعود وقفَ  ...، فابنُ 
ن الذي أُنز لت عليه ، يعّن مَ هَ و   ن َ هذا يريد أن ي ُ  !، سبحان هللا"البقرة عليه سورةُ  تْ الذي أُنز لَ  هذا مقامُ "قال: 

صلى هللا - الرسول   قامُ ، هذا مَ هللا رسول   قامُ يقول: هذا مَ  فهو ،-صلى هللا عليه وسلم- سورة البقرة؟ الرسولُ 
يف  سورةٍ  ا هي أطولُ ألهن   ؛هلا شأن   ها ابلذكر  البقرة ختصيصُ  البقرة، وسورةُ  سورةُ  عليه   تْ الذي أُنز لَ  -عليه وسلم

 :املناسك ن أحكام  م   على َجلةٍ  -اأيضً - تْ اشتملَ  القرآن، فلها فضيلة   امُ نَ ا سَ فيها أهن   القرآن، وقد جاءَ 
ْرتُْ  ّلل     َواْلُعْمَرةَ  احلَْج   }َوأمت  وا {  َأْشُهر   }احلَْج  إىل قوله:  [196]البقرة: {فَإ ْن ُأْحص   آّيت   [197]البقرة:َمْعُلوَمات 
 ".البقرة سورةُ  عليه   تْ أُنز لَ  الذي قامُ هذا مَ "مرة، والعُ  احلج    ن أحكام  م   َجلةً  تْ نَ ها تضم  كل    طويلة  
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الطويل  جابر   ، ويف حديثه اره من اْله  ، وهكذا بقية  ات  صين حن  بسبعه  العقبةه  مجرةه  ين م  رن  : أن  القارئ: العاشرة  
 .واحدةً  ها دفعةً رمي   زئ  حصى، وعليه فال جي   مع كل ه  ْب ه  كن ي  

 : -حديث ابن مسعود-هذا احلديث  ن فوائدال إله إال هللا، م  الشيخ: 
 عليه تْ أُنز لَ  هذا مقام الذي": ات ث قالَ حصيَ  ات، رماها بسبع  حصيَ  ها تُرَمى بسبع  وغريُ  العقبة   َجرةَ  أن  

  .ال بد   ،اتحصيَ  ها تُرمى بسبع  األوىل والوسطى وَجرة العقبة كل   :مار الثالثاجل   وهكذا بقيةُ  ،"البقرة سورة
، وترميها "هللا أكرب، هللا أكرب، هللا أكرب"، إذاً تقول: (حصاة كل     معَ  كرب  ُ ويُ )الطويل، قال:  ويف حديث جابرٍ 

احلصى،  منه ذلك، أيخذُ  هال يقعُ من اجلُ  ، كثري  ..واحدةً  ، فلو رميتها دفعةً بعد واحدةٍ  ، واحدةً واحدةً  واحدةً 
، يعّن  "واحدةٍ  عن حصاةٍ  ئز جي": ، هذه عند الفقهاء يقولونَ ه ويرميهاها بيد  قها، أيخذُ فر   أُ  ]بدون أن[ بالش
ا لو ، أم  .."هللا أكرب، هللا أكرب" :ات متعاقبةٍ ، سبع حصيَ تعاقبةٍ مُ  ن سبعٍ ، ال بد م  واحدةٍ  يرمي حبصاةٍ كأنه 

 ، أعد الفائدةورماها إذاً هو ما رمى إال واحدةً  أخذها دفعةً 
، وهكذا بقية  اْلهمناره م ين مجرةه العقبةه بسبعه حنصين أن  رن القارئ:   ات 
 تُرَمى بسبعٍ ها هكذا كل  الشيخ: 
 الطويل ي كنْب ه  مع كل ه حصىً  ويف حديثه جابر  القارئ: 
 هذه سنةالشيخ: 
زئ  رمي ها دفعًة واحدًة.القارئ:   وعليه فال جي 
  .واحدة   عن حصاةٍ  بل تكونُ  "واحدةً  ها دفعةً رميُ  زئُ ال جيُ "الشيخ: 

 البقرة. بسورةه  السورةه  تسميةه  عشر: جواز   القارئ: احلاديةن 
جيوز، هذا  ،سورة البقرة؟! نقول له: ال، هذا جائز   ؟السورة ذهي هسم   : أيش نُ قائل   يعّن لو قالَ الشيخ: 

 البقرة   )أتيت سورةُ ، (البقرة سورةُ )الرسول وقال:  بل نطقَ  ،-صلى هللا عليه وسلم-النيب  ها عند أصحاب  امسُ 
  .البقرة بسورة   ي السورةَ سم   أن نُ  فيجوزُ  (ف ْرقَا َطرْيٍ َصَواف ٍ أو  ايتان  يَ أو غَ  امتان  مَ ما غَ عمران كأهن   وآلُ 

صلى -اها به النيب ها، مس  نعم هذا امسُ  ؟"سورة البقرة!"، للسورة   حتقري   أن هذا فيه   اجلهلة   بعضُ  يعّن قد يظن  
، ال "سورة النمل"يها سم   اها الصحابة وعرفوها، نُ ور األخرى اليت مس  والصحابة، وهكذا الس   -هللا عليه وسلم
، ما هو إال تعريف "سورة الفيل"، " ّي أخيالعنكبوت سورةُ "حتقري، ]ليس فيه[ ما يف  ،تسميةٍ  دُ أبس، هذا جمر  

 أخرى مُسيتْ  ة، وسور وكذا "سورة يونس، إبراهيم، هود"األنبياء:  أبمساء بعض   ور مُسيتْ ، فالس  للسورة وتعيني  
سورة "يف  ل، وه"سورة البقرة"، وهذه "سورة النحل، سورة النمل إخل"أبمساء بعض ما ذُك ر فيها من األشياء: 
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أعد  .تسمية دُ ر  ها فضيلة للنساء، جمُ  فيليسَ  ؟يت سورة بسورة النساء، هل فيها فضيلة للنساءمسُ   َم ال "النساء
 الفائدة

  بسورةه البقرة.جواز  تسميةه السورةه القارئ: احلادية عشر: 
عليه  تْ الذي أُنز لَ  قامُ هذا مَ ": ، هذا ابن مسعود يقولُ جَ رَ ال حَ أبد، قلنا له:  عرتض  علينا مُ  لو اعرتضَ الشيخ: 

 ".البقرة   سورةُ 
 .-رضي للا عنهم- الصحابةه  عندن  هذه السورةه  شأنه  م  ظن عشر: عه  القارئ: الثانيةن 

البقرة  عليه سورةُ  تْ أُنزلَ  ، يعّن الرسولُ كر  ا ابلذ   هَ ؛ وهلذا خص  شأن  هذه السورة  عنَد الصحابة   ع َظمُ الشيخ: 
كذا   عليه سورةُ  نزلتْ الذي أُ  قامُ : هذا مَ على الرسول، ول يقلْ  تْ نزلَ ها أُ القرآن، كل   سور   عمران وَجيعُ  وآل  

 .اهن  أْ شَ  م  ظَ ع  ل   ؛البقرة سورةَ  ص  ، ولكن خَ ق  ، وهو حَ ..الإحل و الن   سورةُ 
 لقوله  ؛هه خصائصه  عنه ببعضه  خباره يف اإل -للا عليه وسلمصلى - الرسوله  : تعيي  عشرن  القارئ: الثالثةن 

 " البقرةه  سورة   عليهه  ت  الذي أ نزهلن " :-رضي للا عنه- ابن مسعود  
َ الشيخ:  ، -ه وسلمصلى هللا علي-رسول هللا  أن يقول: هذا مقامُ  ه، بدلَ خصائص   ببعض   الرسولُ  يعّن عني 

َ بل عَ  أنه أُنز لت  ؟هن خصائص  م  ماذا  ،ه  خصائص   ببعض   ه عي نهُ فنا أنه يعّن الرسول؛ ألن  ، يعّن عرَ الرسولَ  ني 
 ، أعد الفائدة"قام الذي أُنز ل عليه القرآنهذا مَ ": القرآن، كما لو قالَ  سور   عليه سورة البقرة، وَجيعُ 

هه؛ لقوله ابن مسعود   -صلى للا عليه وسلم-تعيي  الرسوله القارئ:  -يف اإلخباره عنه ببعضه خصائصه
 مه ظن ا وعه ها وطوهله كر لفضله البقرة ابلذ ه  سورةن  ص  وخن ، "الذي أ نزهلنت  عليهه سورة  البقرةه " :-رضي للا عنه

 ا.شأنه 
 هه يف مقامه  -صلى للا عليه وسلم- ابلنب ه  سوةه إىل األ   -رضي للا عنه- مسعود   ابنه  عشر: إرشاد   الرابعةن 

 ن ه وا عن ذ  خ  أ  تن )له : -صلى للا عليه وسلم- فيها النب   اليت قالن  ن املناسكه ه مه كغيه   العقبةه  مجرةه  يه م  رن له 
 .(م  ك  كن اسه نن من 

ه ممن غريَ  ه، وأخربَ غريَ  هَ ب  ، ون َ العقبة   َجرة   ه لرمي  يف موقف   ى ابلنيب   أتس   -رضي هللا عنه- مسعودٍ  ابنُ الشيخ: 
أعّن - ه  أسي به بقول  والت   النيب    ة  ن  إىل سُ  ، فهو أرشدَ -صلى هللا عليه وسلم- النيب    قامُ هذا مَ  ن الناس أن  ه م  حولَ 

 ليسَ  هُ هذا املقام الذي وقفَ  أبن   الناسَ  الرسول، وأخربَ  فيه   الذي وقفَ  املقامَ  ، فقامَ ه  وبفعل   ه  بقول   -ابن مسعود
البقرة  عليه سورةُ  الذي أُنز لتْ  هذا مقامُ "هذا املوقف، ال، يقول:  ه يقفُ ن رأيه أن  وهللا م   ن رأيه، يعّن وقفَ م  
 -عليه الصالة والسالم– النيب    قامُ هذا مَ  !مؤثرة   رائعة   ّي هلا، كلمة   " هللا أكرب،-صلى هللا عليه وسلم-
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 -صلى للا عليه وسلم- النب ه  ا، وهو موقف  رميهن  عندن  العقبةه  رةه ن مجن مه  عشر: املوقف   القارئ: اخلامسةن 
عن  ومكةَ   عن ميينكَ ًّن م   جتعلَ  العقبة، وهو أنْ  ي َجرة  مْ رَ ل   املوقف   عرفةُ مَ  هذا احلديث   ن فوائد  يعّن م  الشيخ: 

 انتهت؟ ،اجلمرة، نعم وتستقبلَ  يساركَ 
 انتهت الفوائد ّي شيخ أحسن هللا إليك ،يإالقارئ: 
 انتهت؟الشيخ: 
 نعمالقارئ: 
 كَ حسبُ الشيخ: 
 جزاكم هللا خرياالقارئ: 

 


