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 .احلمُد هلِل ربِ  العاملنَي، وصلَّى هللاُ وسلََّم وابرَك على نبيِ نا حممٍَّد وعلى آِلِه وصحِبِه أمجعنيَ القارئ: 
 الثةُ الثَّ  تعاىل: الفائدةُ  كم هللاُ قَ م وف َّ تُ قل  

هاُثرثددُ ُبُيالن دُجدا ُ ُانهداُألممد ،ُحد ُ يتُقرأُ ةُال دةُصدف ُ ،ُيفُقص دةُ صدف ُ ُحددث ُ ُنُفوائددُ مُ ُالثةُ الثُ ُالفائدةُ الشيخ: 
ُ.الثةُ الثُ ُ،ُوهذهُالفائدةُ الفوائدُ ُبعضُ ُمُ ة،ُتقدُ القصُ ُإىلُآخرُ ُمباُهيُعل هُمنُاحل ضُ ُرُ واعت ذُ 

 .عن احلائضِ  ال يسقطُ  اإلفاضةِ  طوافَ  أنَّ القارئ: 
اإلفاضدةُُاُطدوافُ كمداُيد ، ،ُأم دُُالدواا ُ ُ"ُخبدففُطدوافُ عدنُاحلدائضُ ُالُثسدق ُ ُاإلفاضدةُ ُطوافُ ُأنُ "ُالشيخ:
،ُُيُإىلُاالنتظدامُ...... ُثددا ُ ُ،...ُهديالنُ ُمنه،ُوهلذاُحااثدةُ ُففُبدُ  تطدوف  ةُةُمدنُقص دنرثددُمدنُهدذهُالقص دمثُ 
ىُهللاُعل دهُصدلُ -ُبُيعدنُاحلدائضُ..... ُيُثقدلُالن دُ،ُلوُيق ُ عنُاحلائضُالُثسق ُ ُاإلفاضةُ ُطوافُ ُأنُ  ةصف ُ 
؟(ُ:-مُ ويلُ  ي 

تد ن اُه   ()إًذاُفلتنفرُ قال:ُُاإلفاضةُ ُطوافُ ُتُ اُطافُ أّنُ ُاُعلمُ دُ وملُ،)أ ح اب س 
عل ى  وه ا، وأنَّ وا عليها؛ أي: ينتظرُ حيتبسُ  أن   ابإلفاضةِ  إذا مل تطف   احلائضِ  على أهلِ  أنَّ  :ابعةُ القارئ: الرَّ 

 يف ش ننِ  -مَ وس لَّ  علي هِ  ى هللاُ ص لَّ - هِ ؛ لقولِ عل يهم ض رر   يك ونَ   أن  إالَّ  ضِ احلُ ي ِ  ن أج لِ وا مِ أن حيتبسُ  كبِ الرَّ 
 )َأَحاِبَستُ َنا ِهَي؟(.: ةَ صفيَّ 

؟(:ُ-مُ ىُهللاُعل هُويلُ صلُ -ُيولُ الرُ ُقولُ ُالشيخ: ي 
تد ن اُه  مُفدنّنُ ُأللب دتُ ُتُ طاف دُاُإذاُيُتكدنُ أّنُ ُنُ ثتضمُ ُ)أ ح اب س 

علد همُُفقدةُ والرُيُاحلائضُ ُعلىُأهلُ ُأنُ ُمنُذلكُ ُمُ لُ ،ُفعُ تطوفُ ُمثُ ُُتطهرُ ها،ُحّت ُانتظارًاُلطهرُ ُ؛عل هاُونُ سبتُ حُ  ُ ي
عل ددهُُذيُالُ اُأنُثنتظروهددا،ُوهددذاُهددوُال دد،ُوإم ددهددمُبددفُطددوافُ معُ ُتددذه ُ ُاُأنُ خ ددارثن:ُإم ددُأنُثنتظددروا،ُفهددمُبدد ُ 

ددددُفةُ عل ددددهُالص ددددقولددددهُ ؟(:ُفمُ والس  ددددي 
ددددتد ن اُه  ُإىلُهللاُ وثصدددد ُُوهددددا،ُ،ُثنتظرُ عل ددددهُأنُثنتظددددرُ ُاملددددرأةُ ُفعلددددىُو  ُ ُ)أ ح اب س 

ُ.هاهاُوالُألخت ارُ ل  ُمنُفعلُ ُعلىُأمرُ ُعل ه،ُالُت فمُ ُها،ُالُت فمُ ل  ُيفُثدُ ُشتكى،ُهذاُأمرُ مُ دال
،ُقددُك ُعل همُأنُثنتظدرواُاحل د  ضُ احلملةُالر ُُ،"احلملة"ُاآلناج،ُمثلُماُتقول:ُاحلجُ ُك ُ ا:ُوعلىُالر ُضًُنقولُأث
ُكدذا،ُمدنُالعدرا ُ هدال ُاحلجُ ُيفُاجملموعة،ُجمموعةُ ُ،ُثعينك ُ يفُالر ُُثكونُ  ُامُمدنُبعدضُ مدنُالش دُاجُالوافدثنُمن

ُكلُيمدنُالن ُ ُ،ُعدداُ ضُ مدنُاحل د ُ ُهمُعدداُ قدُثكونُمعُ ُثنتظرواُاحل   ضُ ُك ُأنُ امقطار،ُعلىُالر ُ ويُُضُ  ُ ح دُهدنُ سدا ،
ُ.حالُ ُهللُعلىُكل ُ ُاحلمدُ ،ُوثص وا،ُ،ُإًذاُعل همُأنُثنتظروهنُ اإلفاضةُ ُطوافُ ُنُ ثطفُ 

الركددد ُكدددانواُيفُاملاضددديُمدددرتبط ُُمنُ ُ؛أنُثنتظدددروا،ُواآلخدددرونُثنتظدددرونُهدددذاُالبددددُ ُضُ  ُ احل دددُوأهدددلُ ُثعدددينُأول دددا ُ 
ُ،افا ُ ُ،ُوويائلُ احلرايةُ ُهمُويائلُ معُ ُج شُ ُمنُامقطارُبصفةُ ُأيتونُ هم،ُبعضُ ُ،ُالُميكنُثنفكُيبعضهمُببعضُ 

ُاماال  .ُُرثقُ الطُ ُااللةُ ُوويائلُ 
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علدددىُاعم ددد ،ُُهلدددمُضدددررُ ُ،ُفدددنذاُانتظدددرواُحصدددلُ ،ُخطدددرُ ُأنُثكدددونُعلددد همُضدددررُ إال ُُكددد ُأنُثنتظدددروهنُ فعلدددىُالر ُ
ُمُ وتكل ددُت م ددةُ ُابددنُ ُاإليددفمُ ُهدداُخدد  ُ يتُذكرُ رورةُال ددللض ددُطددوافُاحلددائضُ ُوه ندداُ  ُمسدد،لةُ ُ،هددمُمعددذورونُفح نئددذُ 

دامالُ ُاسُوذكرُ النُ ُمذاه ُ ُعنهاُطوثًف،ُوذكرُ  ُطدوافُ ُوتطدوفُ ُنُ ،ُتتحص درورةُتطدوفُ رورة،ُللض داُللض دةُعلىُأّن 
دد.،ُتطددوفُ اإلفاضددةُ  ؛ُالُثنتظددروهنُ الُثنتظروهددا،ُُكدد ُ تبقددىُلوحدددها،ُتبقددى؟ُالُميكددن،ُالر ُُاُالُميكددنُأنُ ..؛ُمّن 

ُ.خموفُ ُرثقُ .،ُوالطُ .وعل هم.ُمُالُثستط عون،ُعل همُخطرُ مّنُ 
ُكعااتددهُُا،ُوأبددد ُ  ثًددُاإليددفمُهددذهُاملسدد،لةُ ُخدد  ُ ُفهندداُ دد ُ  للحددائضُأنُُوانتهددىُإىلُأنُ ُ-هُهللاُ رح دد-يفُ ثدده

ماُميكدنُُهاُلوُأرااُ ها،ُول ُيول ُيُفُ أوُثتخلُ ُفُ اُالُميكنُأنُتتخلُ مّنُ ُرورة؛رورة،ُللضُ اإلفاضةُللضُ ُطوافُ ُتطوفُ 
ُ.عظ مةُ ُتطوفُخموفة،ُوهيُمس،لةُ 

اُوأصدوهلُ ُرثعةُ الش دُتقتض هُقواعددُ ُقويُ ُفيتُهبذهُالفتوىُوهوُقولُ منُثُ ُيفُهذاُالعصرُ ُالعلمُ ُأهلُ ُوقدُصارُبعضُ 
متشدي،ُوثكدونُُرةُ حصُ مُ د..،ُال.،ُماُيفرةُ حصُ دُ امليفُحكمُُاُتصيُ ّنُ ُفناُإنُيُتطفُ مّنُ ُ؛احلرجُ ُورف ُ ُ سيُ ومنُالتُ 
ُُبه.إال ُُاحلجُيُ،ُالُثتمُيركنُ ُاإلفاضةُ ُطوافُ ُها،ُمنُ حجُيُ،ُيُثتمُ يُثتمُ ُاحلجُي

 )فَان ِفِري(.: هِ ؛ لقولِ الوداعِ  عليها طوافُ  ال جيبُ  احلائضَ  أنَّ : اخلامسةُ القارئ: 
ددلُ الش يخ:  دُمعل ددهُويددلُ ُىُهللاُ صدلُ ُاُعلددمُ م  الُُالددواا ُ ُطددوافُ ُبدذلكُأنُ ُمُ فع ل ددُ(ف ددان ف ر ي)لإلفاضددةُقدال:ُُاُطافددتُ أّن 

مدنُُنسدتف دُ ُلكدنُهدذهُفائددةُ ُ(عدنُاحلدائضُ ُفُ خ ف  دُهُ ُأنُ )إال ُا،ُاآل ُصريًُُاسُ ابنُعبُ ُعل هُحدث ُ ُ،ُوثدلُيجي ُ 
هاُمدنُهدذاُاحلددث ُُأنخدذُ ُعلىُاحلائض،ُهذهُالفائدةُ ُالُجي ُ ُالواا ُ ُطوافُ ُوهيُأنُ ُةُهذهُالفائدةُ ةُصف ُ قصُ 

ُ.اسُ عبُ ُابنُ ُ،ُحدث ُ اآلخرُ ُل لُ عل هُالدُ ُكماُالُ 
: مَ وس   لَّ  علي   هِ  ى هللاُ ص   لَّ  هِ ؛ لقولِ   يف أم   رٍ  طَ ن ف   رَّ عل   ى َم    املقص   ودِ  غ    ِ  عاءِ ال   د   ج   وا ُ : ادس   ةُ السَّ الق   ارئ: 

 وبيخُ والتَّ  جرُ : الزَّ معناهُ  دعاء   فهوَ  )َعق َرى، َحل َقى(
..،ُلكدنُ.،ُهديُيُترتكد ُ الُهاُعقوبدةًُهداُويلدقُخدعرُ ثعقرُ ُهللاُ ُلد  ُمقصدوًااُأنُ ُ"ُثعينوب  جرُوالتُ الزُ "ُالشيخ:

:ُمُهدذاُمدنُندو ُ عا ،ُمثلُماُتقددُ الدُيُمنهُجوازُ ُذُ عل ه،ُهلذاُث دخُ ُعل ه،ُث فمُ ُث فمُ ُقدُثكونُمنُاإلنسانُتفرث ُ 
،ُفهددذاُالدددُيُ(،ثدددا،ُ ُتُ ترب ددُثنُ الددد ُ ُبددذا ُ ُ)فددارفرُ ثدددا،"،ُُتُ "،ُ"ترب ددكُ مي ن ددُتُ "ترب دد جددرُثكددونُللزُ ُاترةًُُعا ُ للحدد   
ُ:ُمعداذُ ُلنداُ ددث ُ منُاممور،ُوكماُقلنداُمثُ ُحرثضُعلىُأمرُ والتُ ُثكونُللح  ُ ُوب  ،ُواترةًُوالتُ    ُ ُأ ميدك  )ث ك ل ت دك 

ُالن ار ُعُ  ُيف  ُالن اس  ن ت ه م (ُ-(همعلىُمناخرُ ):ُأوُقالُ -ل ىُو ج وه ه م ،ُم ع اذ ُو ه ل ُث ك  ي ُح ص ائ د ُأ ل س  ُُإ ال 
 إىل ي  و ِ  اإلفاض  ةِ  يف ط  وافِ  ت  طَ  ا فرَّ أنَّ   هِ ظن ِ  ؛ لِ -مَ وس  لَّ  علي  هِ  ى هللاُ ص  لَّ - ب ِ ن النَّ  ِم   ذل   َ  ولع  لَّ الق  ارئ: 
 .أعلمُ  وهللاُ ، ياقُ الس ِ  بهِ  رُ شعِ كما يُ   حرِ النَّ  يف يو ِ  ذل َ  ، وليسَ هِ رحيلِ 
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ِْ  ُر َعه   ِدِهم  اِبل بَ ي   ِت، إالَّ أَنَّ  ُه  -عنهم  ا هللاُ  رض  يَ -َع  ن  َعب   ِد ابَِّ ب   ِن َعبَّ  اٍ  و  قَ  اَ:: أُِم  َر النَّ  اُ  َأن  َيُك  وَن آ
َاِئضِ   .ُْفِ َف َعن  ال َمر َأِة احل 

  كم هللاُ قَ م وف َّ تُ قل  
درُ ،ُ"علدىُاحلداج ُ ُالدواا ُ ُيفُوجوبُطوافُ ُهوُامصلُ ُهذاُاحلدث ُ الشيخ:  -ُيدولُ ُالرُ ؟ُلد  ُإال ُنُاآلمدرُ "ُم دأ م 

هللاُُصدددلوا ُ -عدددنُهللاُُغُ املبل  دددُيدددولُ ُالرُ إال ُُمدددنُالعبدددااا ُ ُبشدددي ُ ُأنُأيمدددرُ ُ،ُلددد  ُمحددددُ -مىُهللاُعل دددهُويدددلُ صدددلُ 
ُكذا،ُوهوُمعلومُ ،ُثعينُلفظُ للمجهولُ ُمبينُ ُ"ُفعلُ أ م رُ ،ُ"-هُعل هويفمُ  هدذاُلدهُُاحلددث ُأنُ ُهلُ أ،ُوهلذاُثقولُه

ُكدد،نُابددنُعب ددُحكدمُ  ،ُهمُأللب ددتُ أنُثكددونُعهدددُ ُاسُ الن ددُ-مىُهللاُعل ددهُويددلُ صددلُ -هللاُُريددولُ ُقددال:ُأمددرُ ُاسُ الرفدد ،
ُكدددانُ نفدددرهم،ُويفُلفددد ُ ُثعدددينُعنددددُ  دددث ُُاسُ الن دددُ: ُكدددل ُ نفدددرونُم  ُالفدددرانُمدددنُنفدددرونُمدددنُاحلدددرمُو رجدددونُبعددددُ ،ُثُ وجدددهُ ُن

اين،ُُفدرُالث دال ُعشرُثومُالنُ ل،ُوالثُ فرُاموُ اينُعشرُثومُالنُ الثُ ُال ومُ ُيُ  رجونُثنفرونُمهلهم،ُوهلذاُس  ُ هم،ُحج ُ 
ُثنفدرواُواُأال ُرُ مُ ،ُفد،ُ .ا..ُوخدرقًُُوجندوألًُهمُمشدااًلُال ُعشرُثذهبونُإىلُبفااينُعشرُوالثُ ثنفرونُيفُالثُ ُاسُ النُ ُكانُ 
ُثطوفونُبه.ُ:،ُأيعواُالب تُ ُثوا ُ حّت ُ

دداسُ وهدذاُمعددوُقدولُابددنُعب د دداسُ الن دُرُ :ُ"أ م  د"،ُأي:ُاحلج  ذثنُثنفدرونُو رجددونُال ددُاجُ "،ُأي:ُاحلج داسُ الن ددُرُ اج،ُ"أ م 
داملنايدك،ُ رجدونُمدنُمك دُفراغهمُمدنُأاا ُ ُبعدُ  ُكمداُث فح  ثكدونُُاجُيدبحانُهللاُيفُآخدرُاملنايدكُ ،ُاحلج د ُ ة،
يفُُويصدلُمداُيصدلُبسدب ُذلدكُمدنُاملشدا  ُ ُةُ فديُواردروج،ُوهلدذاُثنددفعونُبقدوُ يفُالنُ ُعج د ُ ُهمُاندفا ُ عندُ 
ددُاُجيددددُ اُوحدددثثًُاسُقدددميًُمدددنُيدديةُالن دددُعي،ُيدددبحانُهللا،ُاإلنسددانُ والس ددُوافُ الط دد ُواُراغبددد ُ مُيدددبحانُهللاُجددا ُ أّن 

ُ.مُراهب ،ُهذاُهوُاعاريُوالواق ُ ف خرجونُك،ّنُ 
ُالن داسُ " در  ل بد   دتُ ُأ م  دد ه م ُأل  ُع ه  در  ُث ك دون ُآخ  ل بد   دتُ واف،ُ"ُثعددين:ُالط دأ ن  دد ه م ُأل  ُع ه  در  ُث ك دون ُآخ  وافُ،ُثعدين:ُالط ددأ ن 

ُُهللا.أللب ت،ُالُإلهُإال ُ
ُاحل  ددائ ضُ " ُع ددن  أ ن دده ُخ ف  ددف  كمدداُيفُوافُُأللط ددُ،ُويُأيمددرُاحلددائضُ فُ خف ددُيددولُ "ُثعددينُالرُ خ ف  ددفُ ،ُ"،ُهددذاُندد ُ إالُ 

ُاحل  ائ ضُ ة،ُ"ةُصف ُ قصُ  ُع ن  أ ن ه ُخ ف  ف  ابق،ُيفُاحلددث ُالس دُالدواا ُكمداُمدرُ ُل  ُعل هداُطدوافُ ُ"ُإًذاُاحلائضُ إالُ 
ُاحل  دائ ضُ ة،ُ"يفُحدث ُصف ُ  ُع دن  أ ن ده ُخ ف  دف  ،ُاحلدائضُ ُفسدا ُحكدمُ النُيُم،ُفحكدمُ كمداُتقددُ ُُفسدا ُ "ُوكدذلكُالنُيإالُ 

فسددا ،ُومدداُجيددوزُجيددوز،ُومدداُثسددق ُعلددىُالنُيُعلددىُاحلددائضُيددرمُ ُمعظددمُامحكددام،ُفمدداُيددرمُ احلددائضُيفُُحكددمُ 
ُواا ُ ُفل  ُعل هاُطوافُ ُفسا ُ :ُوالنُيعنُاحلائض"ُقلُ ُفُ فخ ف ُ "سق ،ُثُ 

، ع  ن احل  ائضِ  هِ ، وس  قوطِ ال  وداعِ  ط  وافِ  يف وج  وبِ  األص  لُ  ه  وَ  ه   ا احل  دي ُ : ك  م هللاُ قَ م وف َّ تُ قل   الق  ارئ: 
 .اجلمهورِ  قو:ُ  ، وهوَ وابُ الصَّ  هوَ  هِ بوجوبِ  والقو:ُ 
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 :فوائدُ  ويف احلدي ِ 
،ُاردروجُ ُأرااُ ُُإذاحداج ُ ُعلدىُكدل ُ ُ.،ُواجد ُ .مدن.ُهُنسدكُ علدىُأن دُالعلدمُ ُأهدلُ ُمذاه ،ُمجهورُ ُهثعينُف الشيخ: 

ُةُ مك دُةُواا ،ُأهدلُ مك دُعلدىُأهدلُ ُُبه،ُوهلذاُل  ُ إال ُُاحلجُيُالُثتمُيُ-منايكُاحلج ُ –منُاملنايكُُول  ُهوُجز ُ 
ددلدد  ُعلدد همُواا ُ  ذثنُافرثنُأوُال دداسُالن دد،ُللن ددارددروجُ ُ،ُمددنُأرااُ علددىُمددنُثنفددرُ ُ-الددواا ُ ُأوُطددوافُ –ُاُالددواا ُ ،ُإن 

فدر،ُالنُ ُإذاُأرااُ ُعلدىُاحلداج ُ ُهُجيد ُ ن د:ُإنُقدالُ العلدمُم دُ،ُفمدنُأهدلُ عهددهمُأللب دتُ ُآخدرُ ُفدر،ُأنُثكدونُ ثرثدونُالنُ 
ُاردروجُ ُمدنُأرااُ ُعلدىُكدل ُ ُنُثقدول:ُبدلُهدوُواجد ُ واملعتمدر،ُومدنهمُم دُعلىُاحلداج ُ ُثقول:ُهوُواج ُ ومنهمُمنُ

ُ.ارروجُ ُإذاُأرااُ ُعلىُاحلاج ُ ُاُجي ُ هُإنُ ،ُأنُ أعلمُ ُوهللاُ ُهوُامرهرُ ُلُ ة،ُواموُ منُمكُ 
 .بهِ  ، واخلتمُ بهِ  االبتداءُ  عَ رِ شُ  ؛ إذ  البيتِ  شننِ  مُ ظَ عِ األوىل:  :فوائدُ  ويف احلدي ِ  لقارئ:ا

ُاالبتددا ُ ُ ُ ر ُ،ُفش دالب دتُ ُالئلُعلىُعظمُخد،نُ هذاُمنُالدُ ُ،ُأنُ ةُطوافُالواا ُ منُمشروع ُ ُهذهُالفائدةُ ُالشيخ:

دُاحلدج ُ ُالدواا ،ُوأصدلُ ُبدهُبطدوافُ ُبهُبطوافُالقددوم،ُواردتمُ  ُ)ُالب دتُ ُلقصددُ ُ ُ ر ُاُخ دإن  ،ُفد ل دم  اُالبد   دت  دذ  ُح دج ُه  م دن 
ت ده ُأ ميدهُ  ُو ل د  ُك  د دو م  د   ُر ج  ،ُو ي  ُثد ف س دق  دهدوُال دُفالب دتُ ُ،(ثد ر ف    ُأعظدمُ ُهللاُ ُ،ُب دتُ رائ ُ هدذهُالش دُهللاُ ُر ُ هُخدنُأجل دذيُم 

دددج واُ }ها،ُوأفضدددلُ ُالبقدددا ُ  ُالسي ددد   ُو الريك  ُو ال ع ددداك ف    دددر اُبد   ددديت  ُل لط دددائ ف    ُط ه   دددُ 125.البقدددرة:ُ{أ ن  فوائددددُهدددذاُُنفنقدددول:ُم 
ُ ُ ،ُخ ددر ُفددرةُوارددروجُ النُيُهُعندددُ ،ُوتواثع ددالقدددومُ ُبددهُبطددوافُ ُاالبتدددا ُ ُهللاُ ُخددر ُ ُ،ُح دد ُ الب ددتُخدد،نُ ُعظددمُ ُاحلدددث :

ُا.طوافًُُأللب تُ ُأللب تُوارتامُ ُاالبتدا ُ ُ،ُثكونُ واالنتها ُ ُاالبتدا ُ 
دُفاضدةُ ُاإلطوافُ ُرُ نُأخُ مُ ُالعلمُأنُ ُهاُأهلُ يتُذكرُ نُاملسائلُالُ ومُ  هُثطدوفُلإلفاضدةُوجيزئدهُه،ُفنن دإىلُعنددُخروج 

ُ.الواا ُ ُعنُطوافُ 
 .يف املناس ِ  ريعةِ الشَّ  رِ س  ن يُ مِ  ذل َ  ، وأنَّ على احلائضِ  ال جيبُ  الوداعِ  طوافَ  أنَّ : انيةُ الثَّ القارئ: 
د،ُف ُ صدرث ُ ُ ُيهدذاُالدنُ ُالشيخ: دُذُ دخ  دُالُجيد ُ ُالدواا ُ ُطدوافُ ُنُاحلددث ُأنُ م  هللاُُيُ نُت سدعلدىُاحلدائضُوهدذاُم 
ُعنُاحلائض.ُفُ هُخ ف ُ ُأنُ إال ُُ-يبحانهُوتعاىل-ورحتهُ
هل ا  عُ شرَ ، بل وال يُ عاءِ والد   إىل البيتِ  ظرُ والنَّ  املسجدِ  اببِ  عندَ  عليها الوقفُ  ال جيبُ  هُ أنَّ : الثةُ الثَّ القارئ: 
 .بدعة   ي ذل َ حتر ِ  ؛ فيكونُ ذل َ 

ل بد   تُ اُإنُ "ُالشيخ: د ه م ُأل  ُع ه  ر  ُث ك ون ُآخ  ُأ ن  ُالن اس  اس،ُالنُ ُبعضُ ُ،ُقالُ هذاُهوُاملشرو ُ ُ،ُطوافوافُ الطُ ُ"أ م ر 
البددداب،ُخدددارجُاملسدددجدُوتنظدددرُإىلُالب دددت،ُُهلددداُأنُتدددذه ُوتقدددفُعنددددُ ُ ُيث سدددتحُ ُاحلدددائضُ ُبعدددضُالفقهدددا :ُإنُ 

لدد  ُُاحلددائضُ ُاللددةُعلددىُأنُ ف ددهُالدُ ُوهددذاُاحلدددث ُ ُ"،هلدداُأنُتقددفُ ُ ُيسددتحُ ث ُ"وتدددعوُوثكددونُهددذاُمددنُالددواا ،ُ
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ُأنُتددذه ُاحلددائضُ ُذلددك،ُأعددين:ُأليددتحبابُ ُوالُغدديه،ُإذنُفددالقولُأليددتحبابُ ُُالُطددوافُ أصددًفُُعل هدداُواا ُ 
ُ.ر ُفهوُبدعةُ لهُيفُالشُ ُله،ُوماُالُأصلُ ُهذاُالُأصلُ ُوتدعو:ُإنُ ُاملسجدُوتنظرُإىلُالب تُ ُعندُألبُ ُوتقفُ 

َتن َذَن ال َعبَّاُ  ب ُن َعب ِد ال ُمطَِّلِب َرُس وَ: ابَِّ  -عنهما هللاُ  رضيَ -وَعن  َعب ِد ابَِّ ب ِن ُعَمَر القارئ:  -قَاَ:: اس 
ِل ِسَقايَِتِه، فََنِذَن َلُه. -مَ وسلَّ  عليهِ  ى هللاُ صلَّ   َأن  يَِبيَت ِبَكََّة لََياِلَ ِمىًن؛ ِمن  َأج 
 كم هللاُ قَ م وف َّ تُ قل  

مدنُُاحلاج ُ ُيُ قُ منُزمزم،ُيُ ُ-احلاج ُ ُيقاثةُ -ُقاثةُ تُالس ُ ،ُوكانُ -مُ ىُهللاُعل هُويلُ صلُ - ب ُ النُ ُعمُيُاسُ العبُ ُالشيخ:
ُكانُال ُكان دُهللاُ ُاسُرضديُ العب دُهيُثتدوال ُذزمزم دعنده، دكان دُُ،لبدينُهاخدمُ ُقاثةُ تُالس   وكدانُيفُُقاثةُلبدينُهاخدمُ تُالس  

ملدداُرجدد ُمددنُُ-مُ ىُهللاُعل ددهُويددلُ صددلُ -ُيددولُ ،ُالرُ اسُ مددنُزمددزمُهددوُالعب ددُعددنُيددقاثةُاحلدداج ُ ُذلددكُالوقددتُاملسدددولُ 
الد ُعشدرُاينُعشدرُوالثُ ،ُل دا ُمدو:ُل لدةُاحلداايُعشدرُوالث دمبدوًُُ،ُملاُرج ُمنُعرفدةُومزالفدةُأقدامُ مبوًُُعرفةُأقامُ 
ُكماُيت، ،ُفالعبُ نسكُ ُمبوًُُ"،ُاملب تُ مبوًُُيفُاملنايك:ُ"املب تُ ُُعنهُوثذكرهُأهلُالعلمُ ذيُث ع   ُهذاُهوُالُ  ُاسُ ،

ددُ-هللاُعنددهُرضدديُ - ددُ شددرفُ ل ُُ؛ل ددا ُمددوًُُيفُتددر،ُاملب ددت،ُأنُثددذه ُ ُبُ الن ددُنُأجددلُيددقاثتهُايددت،ذنُ م  يُقُ علددىُي 
ُ.وف هاُفوائدُ ةُهذهُالقصُ ُمنُزمزم،ُهذاُمضمونُ ُيُاحلاج ُ قُ علىُيُ ُرفُ شُ  ُ منُزمزم،ُلُ ُاحلاج ُ 

 ، ووج هُ ش ري ِ التَّ  لي اِل أم ِ  ِب ىنً  املبيتِ  بوجوبِ  للقو:ِ  األصلُ  هوَ  ه ا احلدي ُ : كم هللاُ قَ م وف َّ تُ قل  القارئ: 
 اللةِ الدَّ 

القدائل ُبوجدوبُاملب دتُُالعلمدا ُ ُمجهدورُ ُبدهُ ُسدتدلُيذيُثُ ال دُل لُ الددُ ُ،ُثعدينُهدذاُهدوُ ثعينُهذاُهوُامصلُ ُالشيخ:
ُكم(.ُمنايكُ واُعين  ُ)خذُ وقوله:ُُ-مُ ىُهللاُعل هُويلُ صلُ -ُب ُ النُ ُمُم ُفعلُ هوُعمدتُ ،ُهذاُمبوًُ

ُ-فمُ والس دُفةُ عل دهُالص د-ُبُيلهُالن دُ،ُفرخ  ُ قاثةُاونُايتئذانُ ،ُيُثذه ُللس ُ ايت،ذنُ ُاسُ العبُ ُ:ُأنُ ل لُ الدُ ُووجهُ 
إىلُأنُثست،ذن،ُهكذاُُاسُ العبُ ُماُاحتاجُ ُواج ُ ُاملب تُ ُعلىُوجوبُاملب ت،ُلوالُأنُ ُهذاُثدلُيُ:العلمُ ُأهلُ ُقالُ 

هُوأن ددُعلددىُاحلدداج ُ ُ،ُعلددىُوجددوبُاملب ددتُمبددوًُةُعلددىُوجددوبُاملب ددتُمبددوًُونُهبددذهُالقص دداملسددتدلُيُقددالوا،ُهكددذاُقددالُ 
ُُمنُامنسا،نسكُ 

 املبي  تِ  يف ت  ركِ  -مَ وس  لَّ  علي  هِ  ى هللاُ ص  لَّ - ب ِ ن النَّ  ِم   إىل اإلذنِ  احت  ا َ  ا َ العبَّ   : أنَّ الل  ةِ الدَّ  ووج  هُ الق  ارئ: 
 .إىل ذل َ  واجًبا ملا احتا َ  ، ولو مل يكن  ِبىنً 

اللددة،ُلكددنُمدداُاامُيفُاحلق قددةُمدداُهددوُلدد  ُعنددديُ..... ،ُلدد  ُعنددديُبظدداهرُالدُ ُ،لُ هددذاُف ددهُ ميددُالش  يخ:
والعناثدةُُامابُ ُهدذاُموجد ُ ُأنُثقدول:ُأنُ ُ،ُثعدينُميكدنُلقائدلُ ثعدينُأاألًُهدمُكلُيُُحابةُ والص دُاُيفُموًُمق مًُُيولُ الرُ 

ثقددددول:ُُهُبددددذلك؟ُاونُأنُثسددددت،ذنُ يددددولُاونُأنُثشددددعرُ يددددولُثددددذه ُوثدددد ،ُاإلقامددددةُمدددد ُالرُ والرعاثددددةُملقددددامُالرُ 
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ُإىلُأنُ ُعلددمُ أهددلُالُبعددضُ ُ،ُوهلددذاُذهدد ُ اللددةُ الدُ ُ،ُلدد  ُقددويُ لدد  ُبظدداهرُ ُهددذاُااليددتداللُ ُأيددت،ذن"؟ُفعنددديُأنُ 
ُ:ُمىُهللاُعل دهُويدلُ صدلُ املب دتُمدنُعمدومُقولدهُُاُوجوبُ ا،ُلكنُأيخذونُأثضًُل  ُواجبًُُمبوًُُاملب تُ  )خدذ واُعدين  

ُمنايك كم(.
اينُل لةُاحلاايُعشرُوالثُ ُ:،ُل ا ُموًُموًُُمُ وأ ُ ُتُل ا ُموًُ ُ يتُس  ُ فث،ُالُ أل ُهباُالل ا ُالثُ ُمبوًُُأقامُ ُيولُ والرُ 

ُأقددامُ ُيددولُ  ددا ،ُفالرُ هدديُهددذهُاللُ ُول ددا ُمددوًُُمُمددوًُمُع ددد،ُأ ُ ،ُأ ُ فثددةُ هدديُالثُ ُمُمددوًُالدد ُعشددر،ُوأ ُ عشددرُوالثُ 
ُفث.تلكُالل ا ُالثُ ُوأل ُمبوًُ
 :فوائدُ  ويف احلدي ِ القارئ: 
.سُ نُ  شري ِ لياِل التَّ  ِبىنً  املبيتَ  أنَّ األوىل:     
ُاحللدقُ ُمُيفُقولُمنُثقول:ُإنُ ماُهوُخي ُعااي،ُمثلُماُتقدُ ُ،ثعينُعبااةُ ُكُ سُ نُ ،ُثعينُعبااةُ ُكُ سُ ن ُُالشيخ:

اُ،ُإم دد ُ أوُمسددتحُ ُاُواجدد ُ إم ددُإًذاُهددوُمشددرو ُ ُنسددكُ ُمبددوًُُاُمبددا ،ُالُاملب ددتُ ،ُثعددينُجمددرُ احملظددرُ ُإطددف ُ ُقصدديُ والتُ 
ُهُنسكُ لكنُ ُ ُ أوُمستحُ ُواج ُ 

 ب  س  تحَ مُ  ؛ فه  وَ ة  س  نَّ  ب  ل ه  وَ  : آْ  رونَ وق  ا:َ ، اجلمه  ورِ  ق  و:ُ  ، وه  وَ ِب  ىنً  املبي  تِ  وج  وبُ  :اني  ةُ الثَّ الق  ارئ: 
  املبيتُ  لهُ  ر  ن مل يتيسَّ مَ  ، لكن  أظهرُ  :ُ األوَّ  ، والقو:ُ بواجبٍ  وليسَ 
ُوقولدده:ُُ-مىُهللاُعل ددهُويددلُ صددلُ -ُب ُ لفعددلُالن ددُ؛أللوجددوبُقددويُ ُلُ اموُ ُالقددولُ ُالش  يخ: كم(،ُمنايددكُ )خددذ واُعددين  

،ُالُثنبغديُُلعدذرُ املب دتُإال ُُذلك،ُففُثنبغديُتدر،ُ ُمُمنُوجهُااليتداللُوماُأخبهُ اسُعلىُماُتقدُ وحلدث ُالعبُ 
ُ.هللاُ ُعل هُإنُخا ُ ُففُخي ُ ُلعذرُ ُاملب تُ ُتر،ُ ُنُ ،ُومُ ُلعذرُ املب تُإال ُُتر،ُ 

  عليهِ  ءَ فال شي املبيتُ  لهُ  ر  ن مل يتيسَّ مَ  لكن  القارئ: 
ددم ددُالش  يخ: ُكددانُاملب ددتُ لددهُاملب ددتُ ُرُ نُيُثت س  مددونُيتُ   ُ ال ددُخددذونُاممدداكنُ ثددذهبونُوثتُ ُاسُ ا،ُالن ددم سددورًاُقدددميًُُ،

ُكلُيُمدوًُُ،ُأصدب ُ ب ددُاإلنسدانُ ُف ها،ُولكنُاآلنُل  ُاممدرُ  ُنُ سدكُ يتُالُثُ ةُوال دس  دمدا ُالرُ ألملخ ُ ُهداُدددواةُ عبدارة
د،ُوعلدىُهدذاُهُالُثلدزمُااليدتئجارُ ف هُأن دُاهرُ ُألمجور،ُوالظُ ف هاُإال ُ بدونُاملسداكنُمُثرت ُ فدنّنُ ُمد ُحلدةُ ُلُ نُيدجُ فم 

نُما ُول  ُمُ نُهذهُاملخ ُ مُ ُيفُخي ُ ُنُيُثكنُكذلكُففُميكنهُأنُثب تُ له،ُومُ ُفهوُتب ُ ُوثست،جرونُمنازلُ 
دددثُ  ىُبنفسدددهُوثددددذيُاآلخدددرثن،ُوثددددذي،ُثتددد،ذُ ىُر ُثتددد،ذُ علدددىُالطيدددُثب دددتُ ُعلدددىُامرصدددفةُ ُرثعةُأنُثب دددتُ سدددرُالش 

ُهُللخطرنفسُ ُوثعر  ضُ 
 ن احلر ِ مِ  شاءَ  حي ُ  ت  بِ يَ ل  ، وَ عليهِ  ءَ فال شي املبيتُ  لهُ  ر  ن مل يتيسَّ مَ  لكن  القارئ: 
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،ُمداُةُ مبك دُ،ُثب دتُ ُالُ درجُمدنُاحلدرممدنُاحلدرم،ُل دا ُمدوًُُ"ُلكنُالُ درجُ نُاحلرمخا ُمُ ُح  ُ ُ بتُ ل ُوُ "ُالشيخ:
ددد ُاملنايدددك،ُأرضُ ُذيُهدددوُأرضُ يفُاحلدددرم،ُال دددُة"،ُال،ُثب دددتُ إًذاُأرو ُجددددُ ُمبدددوًُُ ُاملب دددتُ ُرُ ثقدددول:ُ"اانُمددداُت س 

ُ.احلرمُ ُاملنايكُ 
 أوىل فهوَ  ا ِ احلجَّ  ملنا :ِ  أقربَ  وما كانَ القارئ: 
ُكانُأقربُ ،ُط ُ العلمُ ُلبعضُأهلُ ُهذاُرأيُ ُالشيخ: كُهدمُوك،ن دكُتكدونُمعُ اجُأوىل؛ُمنُ احلجُ ُىلُمنازلُ ُإ ،ُما

،ُمثدلُ،ُقرث ُمثًفُاسُمبوًُما ُالنُ نُخم ُ اُمُ هُقرثبًُُلإلنسانُأنُثكونُمنزلُ رُ هم،ُإذاُت سُ كُيب لُ هبمُويب لُ ُصلُ متُ 
ةُالُنُألبُامولوث د،ُوهذاُم د ُ ا،ُهذاُط  ُ جدُ ُنُموًُمُ ُامونُقرثبًُاجُاآلنُثب تونُمبزالفةُو   ُ ماُثفعلُبعضُاحلجُ 

ُةُوالوجوب.ألبُاحلتم ُ نُمُ 
 .املسلمنيَ  ن مصالِ مِ  ِبصلحةٍ  للقيا ِ  ِبىنً  املبيتِ  تركِ  جوا ُ : الثةُ الثَّ القارئ: 
داسُمنُأجدلُيدقاثتُ العبُ ُنُايتئذانُ مُ ُم،خوذةُ ُهذهُفائدةُ ُالشيخ: ُ-علدىُالقدولُبوجدوبُاملب دت–مندهُُذُ ه،ُث دخ 

ددُةُ عام ددُهُللق ددامُمبصددلحةُ ترك ددُجيددوزُ  ُكرعدديُمواخدديُاحلج  هم،ُومثددلُرجددالُاممددنُاجُوركددائبُ مددنُمصددلحةُاملسددلم ،
ُكدذلكُامطبدا ُال دذلك،ُوثشدبهُ ُيُوماُأخبهُ السُ ُتنظ مُ ذيُثقومونُ رايةُاملواق ُوبالُ  لُنقيدذثنُيتداجونُإىلُالتُ ه

ُاملصاب .ُأعدُالفائدةُ ُنُأجلُعفجُ إىلُاملستشف ا ُمُ 
 .املسلمنيَ  ن مصالِ مِ  ِبصلحةٍ  للقيا ِ  ِبىنً  املبيتِ  تركِ  جوا ُ القارئ: 

 ت  ، وق  د ت    ََّ  م ز َ  ن م  اءِ قي ِم  السَّ  : والي  ةُ ، وامل  رادُ هِ ن بع دِ ِم   هِ وبول  دِ  ا ِ ابلعبَّ  ة  خمتصَّ   قايةَ السِ    أنَّ : ابع ةُ الرَّ 
 .احلكومةُ  ، وهيَ ةِ العامَّ  إىل الواليةِ  قايةِ الس ِ  واليةُ  ت  فرجعَ  األحوا:ُ 
ددداآلنُمددداُف ددده،ُمددداُيفُانسُ تصيدددُالش   يخ: ةُوهددديُالعام دددُتُإىلُالوالثدددةُ رجع دددُيدددقاثةُاحلددداج ُ ُقاثة،ُأصدددب ُ ونُأللس  

أثًضاُُف ،ُوقدُوجدُ املورُ ُ ُ اآلل ا ُوترت ُ ُ ُ ،ُوترت ُ  ُ رت ُ يتُتُ قاثة،ُهيُالُ للس ُ ُ ةُ هيُاآلنُاملتول ُ ُاحلكومة،ُاحلكومةُ 
ُغية،ُثنددتجُ هددذهُالعبددوا ُالكبدديةُوالص ددُالعلدد ُ ُمشددرو ُيددقاثةُزمددزمُوثنددتجُ ُ-رحددهُهللا-يفُعهدددُامللددكُعبدددهللاُ
ُكليددالعبددوا ُالكبدديةُوالص دد ددغيةُفهددذا ةُاحلكومددةُ،ُمددنُمسدددول ُ ولددةُ يتُصددارُاآلنُمددنُمسدددول ةُالدُ قاثةُال ددهُمددنُالس  

ُ.خيُ ُللق امُبكل ُ ُهاُهللاُ قُ وفدُ 
ُهَم ا  -مَ وسلَّ  عليهِ  ى هللاُ صلَّ -ن ُه قَا:: مَجََع النَِّب  َوعَ القارئ:  َم  ٍع، ِلُك لِ  َواِح َدٍة ِمن   َ ال َم   ِرِب َوال ِعَش اِء َِ َبني 

نَ ُهَما، َوال عَ  ُهَماإقَاَمة ، َوملَ  ُيَسبِ ح  بَ ي    .َلى إث ِر َواِحَدٍة ِمن  
ُوأقدامُ ُوالعشدا ُ ُىُاملغدربُ إىلُمزالفدةُصدلُ ُاُوصدلُ مل دُ-مُ ىُهللاُعل دهُويدلُ صدلُ -ُبُ الن دُف دهُأنُ ُهدذاُاحلددث ُ ُالشيخ:

ُيفُيددائرُ ُةُ نُ السيددُذيُتقتضدد هُ ذكددرُامذانُواإلقددامت ُوهددوُال ددُ،ُوعددنُجددابرُ امذانُ ُعمددرُ ُابددنُ ُويُثددذكرُ ُصددفةُ ُلكددل ُ 
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ُكماُفعلُ ُحاال ُ  وهكدذاُيفُللعصدر،ُُأقدامُ ُهدرُمثُ للظُيُهدرُوالعصدر،ُوأقدامُ نُللظُينُأذُ املددذ ُ ُذلدكُبعرفدةُأمدرُ ُاعم ،
ُعل دهُحددث ُ ُأهدلُ ُعنددُ ُ ُ سبةُللمغربُوالعشا ،ُفالددم رجُ مزالفةُأللن ُ  دُيفُصدفةُ ُالطوثدلُ ُجدابرُ ُالعلدمُمداُال  هُحج  

ُ.-مىُهللاُعل هُويلُ صلُ -
 وص فةِ  ِبزدلف ةَ  للح ا  ِ  والعش اءِ  امل  ربِ  ب نيَ  اجلم عِ  ةِ يف س نَّ  أص ل   ه  ا احل دي ُ  :ك م هللاُ قَ م وف َّ تُ قل  القارئ: 
 .ذل َ 

 فوائدُ  ويف احلدي ِ 
يُصددل ُ بعرفددة،ُالُنقددول:ُثُ ُم ُ عل ددهُالش ددُتُ إذاُغرب ددُثعددينُاحلدداجُيُ.."ةُاعمدد يفُيددنُ ُأصددلُ ُهددذاُاحلدددث ُ "ُالش  يخ:
ددإال ُُاملغددربُ ُيُ هُأنُثصددل ُ لددهُبددلُالُثنبغدديُل ددُ ُيسددتحُ أوُثُ ُاملغددربُ  ددرُ ُإذاُ خ  مددنُُواإلفاضددةُ ُف ُ لددهُالدددُ ُرُ ،ُإذاُيُثت س 

د ددُ:أعدينُ،وًُم  ُالعشددا ُ ُ هاُمد ُ إىلُمزالفددةُوثصدل ُ ُُثصدلُ حدّت ُُاملغددربُ ُصدفةُ ُرُ وثددخ ُ ُأنُثدددف ُ ُةُ نُ ُفالسيدنُعرفدة،ُوإال ُم 
ُكمداُمجد ُ ةُ نُ ،ُفهذهُالسيد خيُ ُمج ُ  ُمجد ُ ُوالعشدا ُ ُاملغدربُ ُبد ُ ُ،ُهدذاُمجد ُ تقدد ُ ُمجد ُ ُهدرُوالعصدرُبعرفدةُ الظُيُبد ُ ُ،

فةُنُللص دأنُث ددذُ ُويُأيمدرُ ُافد ُ ُبعرفدةُ ُوهدوُواقدفُ ُم ُ تُالش دملداُغرب دُ-مُ هللاُعل دهُويدلُ ىُصدلُ -ُيولُ ،ُفالرُ  خيُ 
يفُُفةُقددامُ ثعدين:ُالص دُ(كُ أمام دُفةُ )الص د:ُ"ُقدالُ هللاُ ُفةُ ُريدولُ :ُ"الص دلدهُأيدامةُ ُفة،ُبلُملاُقدالُ ويُثنزلُللصُ 
ُويل  مُعل ه.همُ مزالفة،ُاللُ  ُُصل  

ُ.وا  الر ُ ُوأرج ُ ُامقوالُ ُوإقامت ُعلىُأص  ُ ُواحدُ ُأبذانُ ُ خيُ ُمج ُ ُاعم ُ ُ؟ُثكونُ اعم ُ وك فُثكونُ
ُهذهُُأعدُالفائدةُ 
 .ذل َ  وصفةِ  ِبزدلفةَ  للحا  ِ  والعشاءِ  امل ربِ  بنيَ  اجلمعِ  ةِ يف سنَّ  أصل   ه ا احلدي ُ القارئ: 

 :فوائدُ  ويف احلدي ِ 
 يف مزدلفةَ  أتْ ٍ  مجعَ  والعشاءِ  امل ربِ  بنيَ  : اجلمعُ يف احلج ِ  -مَ وسلَّ  عليهِ  هللاُ ى صلَّ - ن هديهِ مِ  أنَّ األوىل: 
ُمُ ذ واُع د)خُ :ُوقدُقالُ ُ-مىُهللاُعل هُويلُ صلُ -ُب ُ النُ ُهديهذاُهوُُُالشيخ: دنُ ين   اهلدديُهدديُُوخديُ ُم(.ك كُ اي 

ُ.-مىُهللاُعل هُويلُ صلُ -ُدُ دمُ 
 .عرفةَ  ليلةَ  القارئ:
بل لدةُُتُ ف د،ُل لدةُالعاخدر،ُع رُ حرُ النُ ُعرفةُهيُل لةُ ُاي ؟ُال،ُل لةُ التُ ُل لةُعرفةُماُهي؟ُل لةُعرفةُهيُل لةُ ُالشيخ:

ُالوقدوفُ ُمنُزوالُثومُعرفدة،ُوالُثنتهديُوقدتُ ُثبدأُ ُبعرفةُ ُ ل،ُل لةُعرفة،ُالوقوفُ جيزيُيفُاللُ ُالوقوفُ ُ،ُمنُ عرفةُ 
يتُثكونُالُ ُ لةُ لف:ُل لةُعرفة،ُاللُ أهلُالعلمُويفُكفمُالسُ ُىُعندُ سمُ ت ُُ لةُ اللُ حر،ُفتلكُُبطلو ُالفجرُثومُالنُ إال ُ

ُ.رُ  خُ ُنُ مُ ل ُُف هاُالوقوفُ 



يخ عبدالّرحمن بن ناصر البّراك  هـ 1439
ّ

 مؤسسة وقف الش

 

 9 اللجنة العلمية | إعداد
 

 هلما األذانَ  عمرَ  ابنُ  منهما، ومل ي كر   واحدةٍ  لكل ِ  يقيمَ  أن   ةَ نَّ الس   أنَّ : انيةُ الثَّ القارئ: 
ُيدولُمجد ُ ،ُإًذاُالرُ امذانُ ُذكرُ ُجابرُ ُللمغربُوالعشا ،ُولكنُ ُاإلقامةُ ُاُذكرُ إنُ ُذكرُامذانُ يُثُ ُعمرُ ُابنُ ُالشيخ:

ُوإقامت ُواحدُ ُب ُاملغربُوالعشا ُأبذانُ 
، نيِ وإق امتَ  واح دٍ  أبذانٍ  والعش اءِ  امل  ربِ  ب نيَ  مج عَ  -مَ وس لَّ  علي هِ  ى هللاُ صلَّ - هُ أنَّ  جابًرا ذكرَ  ولكنَّ ُالقارئ:
 . املواضعِ  يف سائرِ  نيِ التَ الصَّ  بنيَ  يف اجلمعِ  -مَ وسلَّ  عليهِ  ى هللاُ صلَّ - هلديهِ  املواف ُ  وه ا هوَ 

نَ ُهَم  ا، َوال َعلَ  ى إث   ِر ": عم  رَ  اب  نِ  مع  ىن ق  و:ِ  مها، وه  وَ هم  ا وال بع  دَ بينَ  لُ فَّ  ن َ ت َ ه ال ي َ أنَّ  : الث  ةُ الثَّ  َوملَ  ُيَس  بِ ح  بَ ي  
ُهَما  ."َواِحَدٍة ِمن  
ُابدنُ ُقدولُ ُالشد  ُ ُقصدُ ُ.لعلُ اسُابنُعبُ ُسب  "،ُفقولُ ة:ُ"التُ ةُأوُالقبل ُ البعدثُ ثطلقُعلىُُصفةُالنافلةُالشيخ: 

دددب   ُ ":ُُ عمددرُ  ث س  ُانفلددةًُو ي ُ  ُانفلددةًُ ،"ُثعددين:ُويُثصدددل   ُمثُ ُىُاملغدددربُ مها،ُبددلُصدددلُ همدداُوالُبعددددُ ب نُ ُ،ُيُثصدددل ُ يُثصدددل  
يُهُالُثصل ُ فرُأنُ يفُالسُ ُمىُهللاُعل هُويلُ صلُ منُهدثهُُاملعروفُ ،ُوهذاُهوُراتبةًُُلُيُثصل ُ ويُثتنفُ ُىُالعشا ُ صلُ 
ُمىُهللاُعل هُويلُ صلُ منُييتهُوهدثهُُلُ اُن قُ مُ ُاهرُ هذاُهوُالظُ ُوات ُ الرُ 

رِِ  أي كُل من صيِد احلال:ِ  ابُب الالقارئ:   ُمح 
 كم هللاُ قَ م وف َّ تُ قل  

ُأنُ ُمُ معهُمنُامحااث ُكماُتقددُ ُرُ إىلُالعمرةُوماُذ كُ ُاحلج ُ ُفس ُ ُانتهىُألبُ ُهللا،ُ،ُالُإلهُإال ُأك ُ ُهللاُ ُالشيخ:
ُ،ُلكددنُ  ُ إىلُمتتيددُ-اُأوُالقددرانمفددراًُُفسدد ُاحلددج ُ –ةُالفسدد ُعلددىُمشددروع ُ ُةُ ال ددالدُ ُف ددهُامحااثدد ُ ُرُ ت ددذكُ ُهددذاُالبددابُ 

هُأن دُوغديه،ُواملهدمُيُالفس ُ ُوغيه،ُألبُ ُُإىلُعمرةُ فس ُاحلج ُ ُلُالباب:ُألبُ يفُأوُ ُهُقالُ ،ُوأرنُييُثقتصرُ ُفُ املصن ُ 

ُ.منُأحكامُاملنايكُ ُنةُعملةُ منُامحااث ُاملتضم ُ ُمجلةًُُذكرُ 
رِِ  أي كُل من صيِد احلال:ِ  ابُب الالقارئ:   ُمح 
ر مُ دالُالشيخ: ر مُ دالعلىُُ،ُيرمُ  دُ للصُ ُاحملرمُ ُقتلُ ُعلىُحتر ُ ُةُ نُ والسُيُالكتابُ ُ،ُوقدُالُ  دُ لهُالصُ ُالُيلُيُم ح  أنُُم ح 
داُ} ُ ُتعداىل:ُهدي،ُوقدالُ النُ ُبعددُ ُهدذاُإذنُ ُ 2.املائددة:ُ{ف اص ط اا واُح ل ل ت مُ ُو إ ذ ا}تعاىل:ُُهللاُ ُ،ُوهلذاُقالُ ثصطااُ  ُأ ثديه 

تد ل دددواُال ُُآ م ن دددواُال دددذ ثنُ  دددر مُ ُو أ ند دددت مُ ُالص ددد  دُ ُتد ق  دددل ُ}:ُوقدددالُ ُ 95.املائددددة:ُ{ح  ُأ ح  دددم  دددر ُو ط ع ام ددده ُم ت اًعددداُل ك  دددم ُص ددد  د ُال ب ح  ل ك 
ت م ُح ر ًما ُال     ُم اُا م  ر مُ دالدُمندهُأنُ ُإًذاُهدذاُمفدرونُ  96ُ.املائددة:ُ{و ل لس   ار ة ُو ح ر  م ُع ل   ك م ُص   د  ،ُ دُ لدهُالص دُُالُيدلُيم ح 

ر مدالهُ،ُماُثقتلُ ص ًداُفهوُم تةُ ُولوُقتلُ  ُلهُوالُلغديه،ُحدرامُ ُلهُوالُلغيه،ُالُيلُيُ،ُالُيلُي دُهوُم تةُ منُالصُ ُم ح 
ُ.ُم تةُ 
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ُكن دمُ واالُدرُ ُ،ُأنتُحفلُ مُ ،ُاحلفلُغيُدرُ احلفلُ ُيفُمس،لة:ُإذاُصااُ ُ،نُ الشُ ُلكنُ  ُاخلدتُ ؟ُهكدذا،ُإذا يفُُت 
ددف،نددتُدددرمُ ُأوُالعمددرةُ ُاحلددج ُ ُنسددكُ  ُ،ُفددنذاُصددااُ سددك ُف،نددتُحددفلُ نُيويُتدددخلُيفُأحدددُالُتُ ،ُإذاُيُتكددنُأحرم 
هدذاُالبداب،ُثعدينُاملقصدواُمدنُهدذاُالبداب:ُُمنه،ُهدذاُهدوُمضدمونُ ُأنُأيكلُ ُص ًدا،ُفهلُجيوزُللمحرمُ ُاحلفلُ 
ُيفُاحلدث ُاملذكورُ ُفص لُ ،ُوأي ُالتُ نُص دُاحلفلُ مُ ُالدمحرمُ ُحكمُأكلُ ُب انُ 

؛ احلال:ُ  هُ ا يصيدُ مَّ   ِ احملرِ  أكلِ  على جوا ِ  ةِ نَّ ن الس  مِ  ليلِ الدَّ  ذكرِ  أي: ه ا اببُ : كم هللاُ قَ م وف َّ تُ قل  القارئ: 
  ِ احملرِ  أي: غ ُ 
ُُ:"ُثعيناُثص دهُاحلفلُ مُ "الشيخ: 

 
ُاحملرمُ ُغيُ ُلُيحُ امل

 .للمحر ِ  يدَ الصَّ  يقصدَ   أن  إالَّ القارئ: 
َفَص  َرَف  ،َفَخَرُج  وا َمَع  هُ  ،َْ  َرَ  َحاجَّ  اً  -مَ وس  لَّ  علي  هِ  هللاُ ى ص  لَّ -اِريِ  َأنَّ َرُس  وَ: ابَِّ َع  ن  َأِ  قَ تَ  اَدَة األَن َص  

ُهم   َْ ُ وا َس اِحَل ال َبح  رِ  "ُْ ُ وا َس اِحَل ال َبح  ِر َح  َّ نَ ل َتِق يَ "َوقَ اَ::  -ِفيِهم  أَبُ و قَ تَ اَدةَ -طَائَِفًة ِمن   فَ َلمَّ ا  ،فََن
َرُموا ُكل ُهم ، إالَّ َأاَب قَ َتادَ  َنَم ا ُه م  َيِس  ُوَن إذ  رََأو ا ُرُ َر َوح   ٍ  ،َة  ملَ  حُي رِ   ان َصَرُفوا َأح  َفَحَم َل أَبُ و قَ تَ اَدَة  ،فَ بَ ي  

ُُمرِ  َها َأََتنًَ  ،َعَلى احل  ا ُثَّ قُ ل نَ ا: َأَأ ُك ُل حلَ  َم َص ي ٍد َوَُ  ُن حُم رُِم وَن؟ َفَحَمل نَ  ،فَ نَ َزل َنا فََنَكل َنا ِمن  حلَ ِمَها ،فَ َعَقَر ِمن  
نَ  ا َرُس  و:َ  )ِم  ن ُكم  َأَح  د  َفَس  نَل َناُه َع  ن  َذلِ َ ؟ فَ َق  اَ::  -مَ وس  لَّ  علي هِ  ى هللاُ ص  لَّ -ابَِّ  َم ا بَِق  َي ِم  ن  حلَ ِمَه ا فََند رَك 

َها؟( َها، َأو  َأَشاَر إلَي     )َفُكُلوا َما بَِقَي ِمن  حلَ ِمَها(.قَاُلوا: ال. قَاَ::  َأَمَرُه َأن  حَي ِمَل َعَلي  
ء ؟( َويف ِرَوايٍَة:   .فَ َناَول ُتُه ال َعُضَد، فََنَكَلَها ،فَ ُقل ت: نَ َعم  )َهل  َمَعُكم  ِمن ُه َشي 

َدى إىَل النَِّبِ   ِشيَّاً  -مَ وسلَّ  عليهِ  ى هللاُ صلَّ -َعن  الصَّع ِب ب ِن َجثَّاَمَة اللَّي ِثيِ  أَنَُّه َأه   َوُهَو اِبألَب  َواءِ  ِرَاراً َوح 
ش   اًُُالشيخ:   كذا؟ُح  اراًُو ح 
 نعمالقارئ: 
ش   اًُُألل ا ؟ُالشيخ: ُ؟و ح 
 نعمالقارئ: 
اسُوهددوُأيلفددهُذيُثركبددهُالن ددهددوُال ددُأوُامهلدديُيُاإلنسدديُيُ،ُاحلمددارُ اإلنسددي ُ ُخددففُاحلمددارُ ُوحددشُ ُحددارُ ُالش  يخ:

ُكثيًا،ُوهللاُ نوثقت أوُُالدوحشُ ُاُاحلمدارُ أم دُ 8.النحدل:{ُو احل  م يُ ُو ال ب غ الُ ُو ار    لُ }علىُعبااهُبذلك:ُُتعاىلُامتُ ُونه
ُ د.منُالصُ ُحاريُوهوُنو ُ ذيُثع شُيفُالصُ فهوُالُ ُالوحشيُي
ِه ه، قَ اَ::  -َأو  ِبَودَّانَ -َوُهَو اِبألَب  َواِء القارئ:  )إنَّ ملَ  نَ  ُردَُّه َعَلي  َ  إالَّ َأنَّ فَ  َردَُّه َعَلي  ِه، فَ َلمَّ ا رََأى َم ا يف َوج 
 ُحُر  (. 
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ِلٍم  ٍظ ِلُمس  َل ِرَارٍ "*َويف َلف   ."رِج 
ٍظ   ."ِش َّ ِرَارٍ "*َويف َلف 
ٍظ   ."َعُجَز ِرَارٍ "*َويف َلف 
،ُجددز ُ ُواالُعجددزُواالُفخددذُأيُ ُ،ُأهدددىُلددهُرجددلُ واحدددُ ُُاحلكددمُ واثددة،ُوإال ُللر ُ ُحتق ددقُ ُاُ .ُجمددرُ .روا  ُال.ُالش  يخ:
ُيدولُ الرُ ُ؛ُمنُ مدنُصد دُاحلدفلُ ُاحملدرمُ ُعلدىُجدوازُأكدلُ ُأيبُقتااةُثددلُيُاحلدثث ُمتعارض :ُحدث ُ ُأنُ ُاملقصواُ 
ُكددانُ حابةُال ددللص ددُرخ دد ُ  ددحددفاًلُُذثنُيدد،لوهُعددنُأكلهددمُمددنُصدد دُأيبُقتددااة،ُأبددوُقتددااة ُك،صددحابهُ خ  رُُيُيددرم
ُحابةُ منهداُأاتاًن،ُفالص دُ،ُأنثدى،ُفعقدرُ هيُامنثدىُمدنُاحلمديُ ُ،ُواماتنُ أاتانًُُعل هاُفعقرُ ُفحملُ ُواُاحلمرُ رأُُمثُ قل ًفُ

ُكذلك،ُف،كلواُمنُص دُ اُأّنُ فا ُأيبُقتااةُ..... ُرمبُ ُرالرفا ُ واُمنُحلمُذلدكُأكلُ ُأيبُقتااةُ ُمُيُثصطااواُوهو
دد!"ُفكدد،ّنُ درمددونُ ُوحنددنُ ُصدد دُ ُندداُحلددمُ ندداُأكلُ وقددالوا:ُ"إنُ همُبعدددُذلددكُأيددفواُ،ُولكددنُ الوحشددي ُ ُاحلمددارُ  فددواُاُتوقُ مُرمب 

ُإل دهُ ُأوُأخدارُ ُهُ منكمُأمدرُ ُ)هلُأحدُ فس،لوه:ُفقال:ُُ-فمُ والسُ ُفةُ عل هُالصُ -ُب ُ ُحلقواُأللنُ عواُبعدُذلكُحّت ُومتنُ 
ُكدذاُثقدول:ُفناولت د؟(ُخدي ُ ُكدمُمندهُ )وهدلُمعُ واثدةُامخدرى:ُويفُالر ُ ُوا(،)إًذاُفكلُ :ُقالوا:ُال،ُقالُ ؟(ُعل هُ ُهُ أوُالُ  ه

ُ.ذلكُاحلمارُ ُوكذاُمنُحلمُ 
ُاحملرم.ُُغيُ ُذيُصااهُاحلفلُ  دُالُ منُالصُ ُاحملرمُ ُأكلُ ُعلىُجوازُ ُأيبُقتااةُ ُحدث ُ ُفدلُ 
ُُأهدىُهع ُبنُجثامةُف هُأنُ الصُ ُحدث ُ ُلكنُ  ُالن ب    ُاأوُعجدزًُُاوحشد ُ ُاحدارًُُرجدلُ ُ-مىُهللاُعل دهُويدلُ صدلُ -إىل 

ُ:ُيفُوجههُقدالُ ُاُرأىُالكراهةُ مون،ُفلمُ حننُدرُ ُ(م ُرُ ناُحُ )إنُ هُعل هُوقال:ُفراُ ُاأوُفخذًُ أ ان  ُإالُ  ند در ا ه ُع ل   دك  ُي ُ  )إان 
داُهلددثُ كُواحتقارًُتُ ُهلدثُ فاًلُقكُوايت ق ُ ُانهُعل كُايتهانةًُماُرااُ ُ:ثعينُح ر م ( ،ُُحدرمُ ؛ُمانُ انهُعل دكُ رااُ ُاتكُإن 
ب نهمداُُ،ُواعمد ُ احلددثث ُتعدارضُ ُبد ُ ُبنُجثامدة،ُفظهدرُ ُع ُ اُأهداهُإل هُالصُ مُ ُعنُأنُأيكلُ ُامتن ُ ُيولُ إًذاُالرُ 
ُإل ه.ُُكماُي ، ،ُوي  شارُ ُُآخرُ ُعلىُاعم ُحدث ُ ُوقدُالُ ُثسيُ 
ُكددانُ ُأنُأيكددلُ ُللمحددرمُ ُ،ُحددلُ احملددرمُ هُمددنُأجددلُيُثصدددُ ُكددانُاحلددفلُ ُُ:ُإنُ ردداهرُ ُاعمدد ُ  ه،ُصددااُ ُاحلددفلُ ُمندده،ُإن
،ُهلددمُح نئددذُ ُهُالُيددلُيجلهددمُفنن ددهُمددنُأحددم،ُفصددااُ حددمُأوُثشددتهونُاللُ فددا ُيتدداجونُإىلُاللُ وهللاُخددافُالر ُ ُ:ثعددين
دد إًذاُصددااهُلنفسدده؟ُال،ُ،ُب ُ للن ددُ دُثرثدددُأنُثهددديُ مدداُصددااُمددنُالص ددُامددةُصددااُ بددنُجثُ ُع ُ الص ددُمددنُهددذاُأنُ ُذُ أ خ 

ُفم.فةُوالسُ عل هُالصُ ُ،ُفلهذاُامتن ُ -مىُهللاُعل هُويلُ صلُ -يولُهُعلىُالرُ صااهُل هدثُ 
ُكاندتُ ُالُيلُيُاحلفلُ ُإًذاُص دُ  .ُطرثقدةُ ُعل دهُأبي ُ ُأوُالُ ُأوُأمدرُ ُيفُصد ده،ُثعدينُأخدارُ ُلدهُمشداركةُ ُللمحرم:ُإن

ُف ماُيوامهاُيفُهات ُاحلالت ،ُويلُيُ،ُف حرمُ أجلُاحملرمُ ُهُمن:ُإذاُصااُ ان ةُ الثُ ُورةُ والصُي
ُص  د ُمجل هُ ُرن ُأن هُ ُهُ :ُأنُ هذاُاحلدث ُ ُوجهُ ُالقارئ:
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ددهددذاُاحلدددث ُ ُوجددهُ "ُالش  يخ: ُب ُ الن ددُامتنددا ُ ُهُثعددينُوجددهُ "ُوجه 
بددنُُع ُ ذيُأهددداهُإل ددهُالص دد دُال ددالص ددُمددنُأخددذُ 

ُمنُأجله.ُصااُ هُأنُ ُهُرنُ هُأنُ وجهُ ُ،جثامةُ 
رُِ  ال أيُكلُ  ِصيَد ألجِلِه، وال ظنَّ أنَّهُ  هُ أنَّ القارئ:   .ما ِصيَد ألجِلهِ  ُمح 

 نيِ احل ديثَ  ب نيَ  ، ولك ن  احل ال:ِ  ن ص يدِ ِم   ِ احمل رِ  أكلِ  يف مسنلةِ  مها األصلُ  احلديثانِ  ه انِ : كم هللاُ قَ م وف َّ تُ قل  
 تعارض  
ُحر .علىُالكراهةُأوُالتُ ُاينُثدلُي،ُوالثُ علىُاإلألحةُ ُثدلُيُلُ اموُ ُ؛ُمنُ تعارضُ ُالشيخ:
 على اجلوا ِ  يد:   :َ األوَّ  احلدي َ  فإنَّ القارئ: 
ُمنُص دُاحلفلُهُأيكلُ للمحرمُأنُ ُبا ُ هُثُ أنُ ُ،واإلألحةُ ُعلىُاعوازُ ُالشيخ:
  ي مل يك ن  الَّ   ِ احملرِ  يف ح  ِ  أ  قتادةَ  حدي َ  : أبنَّ احلديثنيِ  بنيَ  ، وقد مجعَ على املنعِ  اين يد:  والثَّ  القارئ:
 عليهِ  هُ ، ومل يعن  هِ ن أجلِ مِ  احلال:ِ  صيدُ 

ُ دمنهُيفُالصُ ُهُرغبةًُه،ُصااُ رفاقُ ُهُمنُأجلُ ماُصااُ ُأبوُقتااةُ ُالشيخ:
  . ِ احملرِ  ن أجلِ مِ  احلال:ُ  هُ فيما صادَ  عبِ الصَّ  ، وحدي ُ عليهِ  هُ ومل يعن  القارئ: 
 م ي  : فروى الت ِ معىن ه ا اجلمعِ  نَ حدي   تضمَّ  وقد وردَ 
ُ،ُأعدمعوُهذاُاعم ُ ُنُ تضمُ ُننُ يفُالسُيُحدث ُ ُوراُ ُالشيخ:
 رض يَ - هللاِ  عب دِ  ب نِ  ع ن ج ابرِ  هُ وغ  ُ  م  ي  : ف روى الت ِ معىن ه  ا اجلم عِ  نَ حدي   تضمَّ  وقد وردَ القارئ: 

    رُ لكم حال:  وأنتم حُ  )صيُد الب ِ : يقو:ُ  -مَ وسلَّ  عليهِ  صلَّى هللاُ - ُت رسوَ: هللاِ : مسع  قا:َ  -عنهُ  هللاُ 
ُوأنتمُحُ ُص د ُال  ُ )ُالشيخ: ُوأندتمُحدرمُ ُص د ُال  ُ )خرجُص دُالبحر،ُُ(ال  ُ ُ(،ُ)ص دُ م ُرُ لكمُحفل  ُ(لكمُحدفل 

ُوأنتمُحرمُ ُص د ُال  ُ )لكم،ُُنتكمُأوُث صااُ ُوُأنُتص دوهُأبنفسكمُأوُمبعايبحانُهللا،ُإال ُ ُ(لكمُحفل 
 أو ُيَصد  لكم( ما مل َتِصيدوهُ القارئ: 
تد ل واُالص   د ُ}واُعنه،ُمباُّن ُ ُ دُ لواُإىلُهذاُالصُ ،ُوتوصُ مُفعلواُاحلرامُ ؛ُمّنُ وهُفهذاُراهرُ ذاُصااُ اُإأمُ ُالشيخ: ُتد ق  ال 

دًدا ُم تد ع م   دن ك م  ُقد تد ل ه ُم  د دوهُ )ُاآلثدة 95ُ.املائددة:ُ{و أ ند ت م ُح ر م ُو م ن  عل دهُوعلدىُُفهدوُحدرامُ ُهُاحملدرمُ فمداُصدااُ ُ(مداُيُت ص 
ُلكم()غيه،ُ ُ،ُأعدُاحلدث ُ ع ُبنُجثامةُ عل هُحدث ُالصُ ُلُ منُأجلكم،ُوهذاُماُح ُ ُأوُث ص د 
 رض يَ - هللاِ  عب دِ  ب نِ  ع ن ج ابرِ  هُ وغ  ُ  م  ي  : ف روى الت ِ معىن ه  ا اجلم عِ  نَ حدي   تضمَّ  وقد وردَ القارئ: 

ما مل  ،   رُ لكم حال:  وأنتم حُ  )صيُد الب ِ : يقو:ُ  -مَ وسلَّ  عليهِ  صلَّى هللاُ - ُت رسوَ: هللاِ : مسع  قا:َ  -عنهُ  هللاُ 
 .أو ُيَصد  لكم( َتِصيدوهُ 
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ُلكم)بددُ ذيُخرجُ ماُالُ ُالشيخ: هُيُثصددُ ذيُالُ ُاحلفلُ ُورت ُص دُ خرجُعنُهات ُالصُي(ُماُيُت ص  دوهُأوُث ص د 
ُكصددد دُأيبُقتدددااةُ  ددد دوهُ )،ُللمحدددرم مدددنُُهُأحددددُ هُاحملرمدددون؟ُهدددلُصدددااُ هدددلُصدددااُ ُهُأبدددوُقتدددااةُ مددداُصدددااُ ُ(مددداُيُت ص 

ُلكمُماُيُت ص  دوهُ )هلم،ُُهلم؟ُال،ُف، ب  ُ ُاحملرم ؟ُال،ُهلُصااهُأبوُقتااةُ  ُ.(أوُث ص د 
 :فوائدُ  ويف احلديثنيِ القارئ: 
 :  ِ على احملرِ  الب ِ  صيدِ  حتريُ األوىل: 
ُواإلمجا ُ ُةُ نُ والسُيُعل هُالكتابُ ُهذاُقدُالُ ُالشيخ:
 .آْرُ  حمر    هُ ، أو صادَ هِ بنفسِ  هُ صادَ القارئ: 
 هِ وعلى غ ِ  عليهِ   ُ احملرِ  هُ ما صادَ  حتريُ الثانية: 
ُ.ائدُوعلىُغيه،ُفهوُم تةُ عل هُعلىُالصُ ُاحملرمُ ُص دُ ُحتر ُ ُالشيخ:
تُ لُ وا الصَّ ي َد َوأَن   ُتم  ُح ُر   تعاىل:  هُ ؛ وهو قولُ هللاِ  يف كتابِ : ذل َ  وأصلُ القارئ:   }َم أَي  َها الَِّ يَن آَمُنوا اَل تَ ق 
ُتم  ُحُرًما : هِ إىل قولِ ُ[95]املائدة:  [96]املائدة: }َوُحر َِ  َعَلي ُكم  َصي ُد ال َبِ  َما ُدم 
 يدِ على الصَّ  هُ : إذا أعانَ نيِ  يف حالَ إالَّ   ِ للمحرِ  احلال:ِ  صيدِ  ل  حِ : الثةُ الثَّ  الفائدةُ 
 د،ُهُيفُالص دخدرثكُ ُأصدب ُ ُ دعلدىُالص دُم ُاحلدفلُ الددم حرُ ُإذاُأعدانُ صدائًدا،ُُثكدونُ ُ دهُعلىُالص دإذاُأعانُ ُالشيخ:

ُ.امشاركًُُصب ُ أ
 . ِ احملرِ  ن أجلِ مِ  احلال:ُ  هُ أو صادَ القارئ: 
ُع ُ الصُ ُكماُيفُحدث ُ الشيخ: 
  ةِ اهلديَّ  قبو:ُ  -مَ وسلَّ  عليهِ  ى هللاُ صلَّ - ب ِ النَّ  عادةَ  أنَّ : ابعةُ الرَّ القارئ: 
ومددنُُب ُ أنُثهددديُللن ددُوأحدد ُ ُ،ب ُ يُإىلُالن ددُثهدددىُأنُ ع ُحتددرُ وهلددذاُالص ددُ،ةُ اهلدث ددُقبددولُ ُب ُ الن ددُعددااةُ ُأنُ ُالش  يخ:
ُُأانُ إال ُُعل كُ ُهُ ُيُنراُ (ُ)إانُ ُحرمُ )إانُ :ُهُ منُذلكُماُذكرُ هُهُيفُهذهُاحلالُمنعُ ولكنُ ُةُ اهلدثُ ُأثًضاُقبولُ ُب ُ هديُالنُ 

ُ(.حرمُ 
 .لهُ  ا ال حيل  مَّ  تكونَ   أن  إالَّ القارئ: 
 يهدِ إىل املُ  االعت ارِ  استحبابُ : اخلامسةُ 
ُ.عامله،ُوهذاُمنُحسنُالتُ خاطرُ ُ ُ مباُثط  ُ ُياالعتذارُإىلُاملهدُ ُايتحبابُ ُالشيخ:
ُ.هِ تِ هديَّ  قبو:ُ  رَ إذا تع َّ القارئ: 
  -مَ وسلَّ  عليهِ  ى هللاُ صلَّ - هِ ْلقِ  حسنُ : السادسةُ 
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ىُهللاُعل ددهُصددلُ ُ 4.القلددم:ُ{ع ظ دد مُ ُخ ل ددقُ ُل ع لددىُو إ ن ددكُ }اُخلًقددُاسُ الن ددُ،ُوهددوُأكمددلُ مىُهللاُعل ددهُويددلُ صددلُ ُالش  يخ:
ُمويلُ 

)إنَّ ملَ  نَ   ُردَُّه : هِ بقولِ   جثام  ةَ  ب  نِ  عبِ إىل الصَّ   فق  د اعت   رَ  -مَ وس  لَّ  علي  هِ  ى هللاُ ص  لَّ - هِ ْلِق   حس  نُ الق  ارئ: 
ء ؟(: م  ونَ وه  م حمرِ  أ  قت  ادةَ  ر ارِ  ن حل  مِ وا ِم  أكلُ    ينَ للَّ  ، وق  ا:َ َعَلي  َ  إالَّ َأنَّ ُح  ُر  (  )َه ل  َمَعُك  م  ِمن   ُه َش  ي 

 هم.تطييًبا لنفوسِ 
ددي   ؟(:ُ،ُقددالدُ مداُأكلددوا،ُل دك  دُدُحددلُ ،ُثعدينُل دك  ددتط  بًدداُلنفويددهمالش يخ:  ن دده ُخ  ُم  ددل ُم ع ك دم  اُاُم ددفد،عطوهُخدد ئًُُ)ه 

ُهم.ىُمعُ تبقُ 
 ةِ الوحشيَّ  رِ مُ احلُ  ل  حِ : ابعةُ السَّ القارئ: 
ثبدتُُرُ احلم دُمُ ااثد ُحتدر ُ هدو،ُأحُلعبدااه،ُفلد  ُ ُهُهللاُ ذيُأحل دال دُ دُاحلدفلُ مدنُالص دُةُ الوحش ُ ُرُ نعمُاحلمُ ُالشيخ:
دددد ددددةُأوُاإلنسدددد ُ بقددددول:ُ"امهل  ددددُةُفخددددرجُ امهل  ددددُاحلمددددرُ ُحتددددر ُ ح حةُةُالص ددددنُ أللسي ُاحلمددددرُ ُ،ُحددددلُيةالوحشدددد ُ ُرُ ة"،ُاحلم 

ُة،ُأعدُالفائدةُ الوحش ُ 
 عنها. هيُ النَّ  فقد صحَّ  ةُ األهليَّ  رُ مُ ا احلُ ، وأمَّ ةِ الوحشيَّ  رِ احلمُ  ل  حِ القارئ: 
ُح حةةُالصُ نُ هيُعنهاُأللسُيالنُ ُوثقتنوّناُفقدُص ُ ُاسُ هاُالنُ ثركبُ يتُالُ ُةُ اإلنس ُ ُةُ امهل ُ ُرُ مُ اُاحلوأمُ الشيخ: 
 .هُ حكمُ  على العبدِ  فيما اشتبهَ  تُ ثب  التَّ : امنةُ الثَّ القارئ: 
ُ؟ُهددلُأحدددُ هُ مددنكمُأمددرُ ُ)هددلُأحدددُ يددول:ُهددذاُمددنُقددولُالرُ ُ،ُولعددلُ تُ ثتثب ددُعلددىُاإلنسددانُأمددرُ ُإذاُاخددتبهُ ُالش  يخ:

ُت.ثبُيهذاُمنُالتُ ُلعلُ ؟(ُإل هُ ُأخارُ 
 .واحلال:ِ   ِ للمحرِ  احلال:ِ  صيدِ  ل  حِ  األصلَ  أنَّ  :اسعةُ التَّ القارئ: 
ُ،ُأعدُبصورت "ُإال ُللمحرمُواحلفلُاحلفلُ ُص دُ ُلُيحُ ُامصلُ ُأنُ "ُالشيخ:
 احلال:ِ  صيدِ  ل  حِ  األصلَ  أنَّ  :اسعةُ التَّ القارئ: 
داحملدرم،ُامصدلُ ُغيُ ُهُاحلفلُ ،ُثعينُماُصااُ احلفلُ ُص دُ ُالشيخ: ُورت :ُللحدفلُ ُيفُالصيدإال ُُاحلدفلُ ُصد دُ ُلُي:ُح 

.ُأعددددُفصددد لُ ف دددهُالتُ ُسدددبةُللمحدددرمُ أللن ُ ُاحلدددفلُ ُُ،ُلكدددنُصددد دُ بددددونُايدددتثنا ُ ُللحدددفلُ ُاحلدددفلُ ُ،ُصددد دُ هدددذاُرددداهرُ 
ُُالفائدةُ 
 .واحلال:ِ   ِ للمحرِ  احلال:ِ  صيدِ  ل  حِ  األصلَ  أنَّ القارئ: 
ُ.إالُماُايت ثين،ُهذاُهوُامصلُ ُهذاُهوُامصلُ ُواحلفلُ ُللمحرمُ ُالشيخ:
 .األمرُ  لهُ   يتبنيََّ ح َّ  فال يتمادى فيهِ  ؛هِ ل ِ يف حِ  ش َّ  فعاًل ُثَّ  ففعلَ  ن استعجلَ مَ  أنَّ : العاشرةُ القارئ: 
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علدىُُُمنهمُبنا ًُايتعجااًلُُمُملاُأقدمواُوأكلواُمنُص دُأيبُقتااةُ حابةُأّنُ منُفعلُالصُ ُنعمُهذاُم،خوذُ ُالشيخ:
دداإلألحددةُتددذكُ ُامصددلُ ُأنُ  ددالص ددُيددرمُعل ددهُأكددلُ ُ،ُواحملددرمُ مُدرمددونُوهددذاُصدد دُ رواُأّن  ُ  د،ُفلم  ُكدد،ّنُ ُاُتبدد   ُكفددواُهلددم م

دو..... ُف ُ ُ-فمفةُوالس دعل دهُالص د-ُبُ ُلقدواُالن دحدّت ُ هُالُف دهُفنن دُخدكُ ُمثُ ُعلدىُأمدرُ ُمدنُأقددمُ ُمدنُهدذاُأنُ ُذُ دخ 
ُ تمااىُحّت ُث ُت.ثبُيتُعل هُالتُ ،ُثتثبُ ُثتب  

 .-مَ وسلَّ  عليهِ  ى هللاُ صلَّ - ب ِ النَّ  يف حياةِ  واالْتالفِ  االجتهادِ  وقوعُ : عشرَ  احلاديةَ القارئ: 
-ُب ُ يفُاإلهدددا ُإىلُالن ددُاجتهدددُ ُبددنُجثامددةُ ُع ُ اجتهدددواُفدد،كلوا،ُوالص ددُحابةُ .."ُالص دداالجتهددااُوقددو ُ "ُالش  يخ:

"ُفدددنذاُاجتهددددواُ-مىُهللاُعل دددهُويدددلُ صدددلُ -ُب ُ الن دددعهددددُوقدددو ُاالجتهدددااُواالخدددتففُيفُُ-مهللاُعل دددهُويدددلُ ُىصدددلُ 
ُا   ُ}ُبقولدددده:ُيددددول؛ُعمددددًفُبعدددددُذلددددكُإىلُالرُ ُونُاممددددرُ مُثددددراُيواختلفددددواُفددددنّنُ  ددددي   ُفد ددددر ايوه ُإ ىل  ُخ  ُتد ن دددداز ع ت م ُيف  ف ددددن ن 

يددولُهددوُإىلُالرُ ُاُيإىلُكتابدده،ُوالددرُ إىلُهللاُُاُيه،ُفددالرُ وبعدددُ ُب ُ يفُح دداةُالن ددُهددوُالواجدد ُ وهددذاُُ 59.النسددا :ُ{و الر ي ددولُ 
ُوفاته.ُتهُبعدُ علىُينُ ُاُيالرُ 

 .-مَ وسلَّ  عليهِ  ى هللاُ صلَّ - ب ِ إىل النَّ  وا فيهِ ما تنا عُ  حابةِ الصَّ  رد  : عشرَ  انيةَ الثَّ القارئ: 
ُته.إىلُينُ ُاُيعلىُمنُبعدهمُالرُ ُعل همُيفُح اته،ُوالواج ُ ُوهذاُهوُالواج ُ ُالشيخ:
 .أو فعلٍ  بقو:ٍ  عليهِ  هُ أعانَ  إن    ِ على احملرِ  احلال:ِ  صيدِ  حتريُ : عشرَ  الثةَ الثَّ القارئ: 
ُكدانُ ُهدذاُااليتفصدالُ ُ؟(إل هُ ُأوُأخارُ ُهُ أمرُ ُ)هلُمنكمُأحدُ ،ُهذاُواض ُ ُالشيخ: إل دهُُهُأوُأخدارُ أعان دُمعنداهُإن
ُمنه.ُلهُامكلُ ُله،ُالُيلُيُففُيلُي
 جيزاكمُاريُ ُإل كم،ُانتهى،ُهللاُ ُهللاُ ُأحسنُ القارئ: 
ُانتهى؟ُالشيخ:
 إيُنعمالقارئ: 
ُ؟انتهىُالبابُ ُالشيخ:
 نعمالقارئ: 
للجم د ُُهللاُ ُنسد،لُ ورة،ُيفُهدذهُالددُ ُقدا ُ العامل ،ُوهبذاُثنتهديُهدذاُالل ُ ُهللُرب ُ ُ،ُواحلمدُ وانتهىُاملوضو ُ ُالشيخ:

ُعلىُعبدهُوريوله.ُمُوألر،ُ ىُهللاُويلُ ،ُوصلُ وف قُ التُ 
 .إليكم بكم، وأحسنَ  هللاُ  لكم، ونفعَ  هللاُ  شكرَ القارئ: 
ُ.معناهُغًداُماُعنديُخي ُ ُالشيخ:

ُ  
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 األسئلة: 
عليه ا  ال جي بُ  احل ائضَ  أنَّ  ا ٍ عبَّ  اب نِ  وح دي ِ  -عنه ا هللاُ  يَ رض - ةَ ص فيَّ  ةِ ن قصَّ : مِ ائلُ السَّ  : يقو:ُ 1 

 ؟الوداعِ  جبًا لطوافِ  عليها د    ، فهل جيبُ الوداعِ  طوافُ 
ُ.الُوهللاُ   :

ُددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
ه  ل ه  ا، فه  ا ورلتِ رفقتِ  ، وختش  ى ف  واتَ اإلفاض  ةِ  ط  وافَ  ومل تط  ف   ت  ن حاَض  إل  يكم: َم   هللاُ  : أحس  نَ 2 
 َّْ  ؟فقةَ الر    تدركَ ح َّ  حائض   وهيَ  وافِ هلا ابلطَّ  صُ يُر
،ُأقدول:ُنعدمُةًُعام دُ،ُالُأفديتُفتدوىًُةًُعام دُاُاآلنُفدفُأفديتُفتدوىًُمدنُعندده،ُأم دُله،ُوثس،لُ ُهُمنُتق ُ هذاُثتوال ُُ :

ُكثدديُ ُهددذاُالكددفمُ ُأوُمددنُثسددم ُ ُوأيخددذُمددنُثسدد،لُ  ددُاس،ُإذاُسدد ُ مددنُالن ددُعلددىُطرثقددة هُالفتددوىُرا ُثفدديتُنفس 
ُهنا،.ُلهُمنُأهلُالعلمُ ُ،ُ منُثته ُ ُثس،لُ ُيُ ،ُثعينُمنُابت لُ تُاحلالةُ وغيه،ُال،ُإذاُوقعُ 

ُددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
 ؟الفديةِ  حيةِ ن نمِ  ال روبِ  وبعدَ  ال روبِ  قبلَ  ن عرفةَ مِ  ن دفعَ ملَ  الفرقُ  إليكم: ما هوَ  هللاُ  : أحسنَ 3 
؛ُعل دهُامُ ُأنُ ُ،ُواملعدروفُ العلدمُ ُواجًبا،ُبلُركًناُعلدىُرأيُبعدضُأهدلُ ُهُتر،ُ أنُ ُاملعروفُ ُالغروبُ ُقبلُ ُمنُاف ُ ُ :

ُ.ةُ نُ فهذهُهيُالسُيُالغروبُ ُبعدُ ُف ُ اُالدُ ا"،ُوأمُ امًُُفل هر ُ ُهُ اُأوُنس ُ نسكًُُنُتر،ُ :ُ"مُ اسُ لقولُابنُعبُ 
ُددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

 ا؟معً  والوداعِ  اإلفاضةِ  طوافِ  بعدَ  احلج ِ  سعيِ  أتْ ِ  إليكم: ما حكمُ  هللاُ  : أحسنَ 4 
ذلدكُُفاُواملدروة،ُوالُثضدرُيالص دُثسدعىُبد ُ ُ،ُمثُ الدواا ُ ُهُعنُطدوافُ ،ُوجيزئُ لإلفاضةُبه،ُثعينُثطوفُ ُالُأبسُ ُ :

همداُفاُواملدروةُحكمُ فاُواملدروة،ُال،ُالص دعهدهُأللص دُهُآخرُ عل هُمنُ ُلُ اسُث شكُ النُ ُيفُأن..،ُثعينُبعضُ ُالُثقد ُ 
ُوافُأللب ت.للطُ ُهماُاتب ُ وطوافُ 

ُددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
عل  ى  يف م  ا اش  تبهَ  تُ ثب   : التَّ اس  عةِ التَّ  يف الفائ  دةِ  -ك  م هللاُ حفظَ –كم : ق  ولُ إل  يكم: يق  و:ُ  هللاُ  : أحس  نَ 5 
( أو أش ارَ  عليهِ  منكم أعانَ  : )هل أحد  -مَ وسلَّ  عليهِ  ى هللاُ صلَّ - ب ِ النَّ  ن سؤا:ِ مِ  منْوذ   هُ ، أنَّ هُ حكمُ  العبدِ 
 ؟بيانٍ  ن مزيدِ عندي، فهل مَ  واضحةً  ت  ليسَ  فهيَ 
ُ ثعدينُالددم ستفّت ُُيولُ الرُ ُ : ألملند ُأوُألعدواز،ُفهدذاُُاعدوابُ ،ُميكدنُأنُثكدونُف دهُاحتمدالُ ُعدنُأمدرُ ُُإذاُايدت فيت 

ُنددا؟ُنعددم؟ُيتمددلُأنُ ندداُأكلُ وأنُ ُهُصددااُ هددلُأفتدداهمُملدداُيدد،لوا:ُقددالواُأن ددُيددولُ ،ُالرُ تُوثسدد،ل،ُهددذاُواضدد ُ عل ددهُثتثب دد
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دداُمددنهمُأمددرُ واحدددًُُواالُال؟ُيتمددلُأنُ ُاُمددنهمُأخددارُ أحدددًُ ُيددولُ ه،ُفالرُ اُمددنهمُأمددرُ واحدددًُُأنُ ُلُ ه؟ُيتمددل،ُنعددم،ُيتم 
تُيفُثبيدددهدددذاُمدددنُالتُ ُ(؟إل دددهُ ُهدددلُأخدددارُ ُ؟هُ مدددنكمُأمدددرُ ُ)هدددلُأحددددُ ُثقدددول:ُهدددلُهدددل،ُيدددولُ :ُ)هدددل(،ُملددداذاُالرُ لُ يددد،

ُتُيفُالفتوى.ُأعدُالفائدةُ ثبُيالفتوى،ُهذاُمنُالتُ 
 منْوذ   هُ حكمُ  على العبدِ  يف ما اشتبهَ  تُ ثب  كم: التَّ القارئ: يف قولِ 

بُبعددماُتراجعدواُحابةُالن دمنُيدداهلم،ُمدنُيددالُالص دُذُ ه"،ُهذاُث دخُ علىُالعبدُحكمُ ُيفُماُاختبهُ  ال،الشيخ: 
اُمددنُ،ُأم ددهُالُثتمددااىُهددذاُواضدد ُ ف ددهُفنن ددُوخددكُ ُعلددىُأمددرُ ُإذاُأقدددمُ ُاإلنسددانُ ُ ُأنُ  ُمددرُ وا،ُهددذهُجددا ُ وخددكُي

:ُيفُاممرُاحملتمل،ُوهلذاُقالُالفقها ُ ُتُ ثبُي،ُال،ُالتُ اختبهُ ُيولُ الرُ ُه،ُهذاُماُثل قُأنُنقول:ُأنُ اختبهُعل هُحكمُ 
ُيفُهدددذهُالفائددددةُقددددُالُثكدددونُ ُعبيُ ،ُفدددالتُ العمدددومُيفُاملقدددالُ ُمنزلدددةُ ُث ندددزلُ ُاالحتمدددالُ ُيفُمقدددامُ ُااليتفصدددالُ ُإنُتدددر،ُ 

صارُاُه،ُإنُ يُثشتبهُعل هُحكمُ ُ-فمفةُوالسُ عل هُالصُ -يولُه"،ُثعينُالرُ علىُالعبدُحكمُ ُاق ًقا،ُ"ف ماُاختبهُ 

دددعنددددهُددددتمًفُُاممدددرُ  تم  يفُاممدددرُُُاملفددديتُعل دددهُأنُثسددد،لُ ستفّت ُدُ ،ُفاملددد،ُفلهدددذاُيددد،لُ اُمدددنهمُأخدددارُ أحددددًُُأنُ ُلُ ،ُي 
ُ.احملتملُ 

ُها.هاُيفُدل ُ لعلُ ُفاملفحظةُ 
ُددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

، وهل فرَ السَّ  وال يستطيعُ  هُ رؤُ ى بُ  ي ال يُرجَ الَّ  عن املريضِ  احلج ِ  ما حكمُ  :إليكم: يقو:ُ  هللاُ  : أحسنَ 6 
 ؟ل ل َ  شروط   هناكَ 
ُ.قدُحجُ ُائ ُ ،ُأنُثكونُالنُ امياييُيُرطُ ،ُهذاُهوُالشُ قدُحجُ ُائ ُ أنُثكونُالنُ ُطُ ش ُ هُثُ أنُ ُاملعروفُ ُ :

ُددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
 ؟عمِ ن الن ِ مِ  قتلَ ما  ِبثلِ  ، جزاء     حمرِ  وهوَ  يدِ إىل الصَّ  أو أشارَ  ن أعانَ إليكم: هل على مَ  هللاُ  : أحسنَ 7 
ُعلىُاملباخر.ُ،ُاعزا ُ الُأرنُيُ :

ُددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
ه  ا  إطع ا ُ  ل هُ  ، فه ل جي و ُ ا ميت ة  م: أنَّ تُ ، وقل  علي هِ  فيح ر ُ   ُ احملرِ  : إذا صادَ إليكم: يقو:ُ  هللاُ  : أحسنَ 8 
 ؟نيَ واحملرمِ  ا ِ احلجَّ  ل  ِ  يدِ الصَّ 
ُ،ُتقول...!لك:ُم تةُ ُ،ُيبحانُهللا!ُنقولُ ال،ُم تةُ ُ :

ُددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
 ؟يدَ الصَّ  إذا صادَ   ِ إليكم: ماذا على احملرِ  هللاُ  : أحسنَ 9 
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ُُُواعزا  .وبةُ عل هُالتُ ،ُوبةُ والتُ ُعل هُاعزا ُ ُ :
ُددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

 يوًم  ا كي  فَ  أربع  نيَ  ف  ا ِ يف الن ِ  ت  ، وبقيَ  عرف  ةَ  يف ي  و ِ  ةُ احلاجَّ   ت  : ل  و ول  دَ إل  يكم: يق  و:ُ  هللاُ  : أحس  نَ 10 
 ها؟تقضي طوافَ 

ُكدالكفمُيفُاحلدائض،ُهديُمسد،لةُ ُ،ُثعينُالكفمُ كاحلائضُ ُُ : اإلفاضدةُُُنُمدنُطدوافُ مدنُيُتدتمكُ ُمشدكلةُ ُف ها
،ُهمددداُواحددددُ حكمُ ُواحلددد ضُ ُفددداسُ ،ُالن ُ ،ُهدددذهُهددديُاملسددد،لةُ كددد ُ هددداُأهلهددداُثنتظرهددداُالر ُثنتظرهددداُول ُيُ؟ك دددفُتصدددن ُ 

ُ.مُ علىُماُتقدُ ُاإلفاضةُ ُهلاُمنُطوافُ ُوالبدُ ُواا ُ ُعل هاُطوافُ ُ،ُالُجي ُ احلائضُ ُهاُحكمُ حكمُ ُفسا ُ والنُ 
ُددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

 ؟   د عليهِ  ال جيبُ  شيء   هِ نسكِ ِمن  ن تركَ مَ  أنَّ  ن قا:َ كم فيمَ إليكم: ما رأيُ  هللاُ  : أحسنَ 11 
ُنُتددر،ُ :ُ"م دداسُ عب ددُابددنُ ُ،ُأثددرُ امثددرُ ُالعلمددا ،ُوخددففُ ُمدداُعل ددهُمجهددورُ ُاس،ُهددذاُخددففُ الن ددُلددبعضُ ُهددذاُرأيُ ُ :

ُاًما.ُفل هر ُ ُهُ نسًكاُأوُنس ُ 
ُددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

 ؟للعمرةِ  الوداعِ  طوافِ  : ما حكمُ إليكم، يقو:ُ  هللاُ  : أحسنَ 12 
ُ.واج ُ ُهُغيُ عنديُأنُ ُامرهرُ ُ :

ُددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
 ، فإذا ك انَ ثالثً  ن اإلنءِ مِ  اإلنسانُ  يشربَ  أن   ةِ نَّ ن الس  مِ  أنَّ  ن املعلو ِ : مِ إليكم، يقو:ُ  هللاُ  : أحسنَ 13 

 ث  الثَ  ك ن ٍ   ك  لَّ   أ  أنَّ  نيِ عل  ى الكنَس  ش رابتٍ  الثَ ال  ثَّ  فه  ل يقس مُ  أو أكث رَ  نيِ َس   كنين  وي ش ربَ  اإلنس انُ 
 ؟شرابتٍ 
ُكلُيُ : ُ..... ُخربةُ ُك،سُ ُُال،ُال،

ُددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
 ؟أحر َ  أن   ب  ِ  ةِ املكانيَّ  ي املواقيتِ تعد ِ  إليكم: هل جيو ُ  هللاُ  : أحسنَ 14 
ُ؟سكُ النُيُثرثدُ ُمنُلغيُ ُ :

ُنعمُالقارئ:
ُ"العمرةُ ُاحلجُ ُنُأرااُ :ُ"مُ اسُ هُجيوز،ُحلدث ُابنُعبُ أنُ ُح  ُ الصُ ُ :

ُددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
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 [56]األح  زاب:  َعلَ  ى النَّ  ِب ِ  ِإنَّ ابََّ َوَماَلِئَكتَ  ُه ُيَص  ل ونَ }: اإلم  ا ُ  : إذا ق  رأَ إل  يكم، يق  و:ُ  هللاُ  : أحس  نَ 15 

 ؟مَ وسلَّ  عليهِ  ى هللاُ صلَّ  عليهِ  يَ نصل ِ  فهل لنا أن  
ُكدددانُالص دددمددداُهدددوُأللظ دددُ : ،ُوأندددتُوقدددتُ ُيفُكدددل ُ ُيدددولُمشدددروعةُ علدددىُالرُ ُفةُ ثفعلدددونُذلدددك،ُالص دددُحابةُ اهر،ُمدددا
ُآم ن ددواُص ددليواُُ ُ }ي،ُثعددينُقولددهُتعدداىل:ُتصددل ُ  دداُال ددذ ثن  ُا ُ يددولُمددرُ علددىُالرُ ُ تُ صددلُ ُأنددتُ   56.امحددزاب:ُ{ع ل   ددهُ أ ثديه 

 ُهددذهُفةُعندددماُقدرأُ ذلددكُيفُغديُالص دُتُ ،ُفدنذاُقل دهدذاُاممددرُ ُتُ ،ُأندتُقددُامتثل ددوهللُاحلمدددُ ُومئدا ُ ُوعشدرا ُ 
مُعلدىُويل ُ ُصل ُ ُهمُ م،ُنقول:ُاللُ ويل ُ ُصل ُ ُهمُ ط  ،ُاللُ ُذكره،ُالُأبسُ ُيولُعندُ فةُعلىُالرُ اآلثةُمنُألبُالصُ 

ُ.هُ وصحبُ ُهُ وعلىُآلُ ُدُ دمُ ُكُ وريولُ ُ،ُ عبدُ 
ُددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

، كامتً ا للعل مِ   عل ى الفت وى، وم   يك ونُ  ئً تجرِ مُ  العلمِ  طالبُ  م  يكونُ : إليكم، يقو:ُ  هللاُ  : أحسنَ 16 
 ؟يف ذل َ  ابطُ ما الضَّ 
ُأثشُثقول؟ُالشيخ:

 على الفتوى؟ ئً ر ِ جَ تَ مُ  العلمِ  طالبُ  القارئ: م  يكونُ 
ُ.وأفّتُبغيُعلمُ ُ ُ علىُالفتوىُإذاُتسرُ ُمتجرئُ ُ :

 ؟يف ذل َ  ابطُ ، وما الضَّ كامتًا للعلمِ   القارئ: وم  يكونُ 
ُكتددابُهللاُويددنُ حكًمددُ،ُإذاُعلددمُ إذاُعلددمُ ُ : ،ُمددنُغدديُمبدداُعندددهُمددنُغدديُضددرورةُ ُويُ دد ُ ُلُ ةُريددوله،ُوي ددئُ اُمددن
ردروفُاملسدتفيت،ُُثكونُواجبًداُ سد ُ ُا،ُواترةًُثكونُمستحبُ ُاترةًُُفتا ُ ..،ُواإل،ُثعينُكتمه.،ُمنُغيُعذرُ عذرُ 

ُاترةًُُ،وأنددتُتعلمددهُخددرعي ُ ُعددنُحكددمُ ُهُواجبًدداُإذاُيدد،لُ فتددا ُ ُثكددونُإه،ُاترةًُجتدد ُإجابت ددُسددتفّت ًُمُ ُكددلُيُُثعددينُلدد  ُ 
ُكددانُميكددنُأنُثسدد،لثكددونُواجبًددا،ُأم دد ،ُ"أوُايدد،لُغددييُفددفانًُُايدد،لُ ُاذهدد ُ "..،ُمكددنُأنُحت لددهُتقددول:ُ.اُإذا

ُ.عند،ُ ُتباهُ عينُميكنُأنُثكونُاملس،لةُف هاُاخث
ُددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

ِْ : إليكم، يقو:ُ  هللاُ  : أحسنَ 17  هم وغ  ِ  العل مِ  بِ لط الَّ  ةٍ ن وص يَّ ه ا ه ل ِم تنِ نيا وفِ ال د   ملهي اتِ  مِ  َض يف 
 ؟ا ِ ن النَّ مِ 
إىلُُبُ فرث ُف ماُثقر ُ ن اُوالتُ مبناف ُالدُيُقُالقل ُ واحلذرُمنُتعلُيُ،امحوالُأوص كمُونفسيُبتقوىُهللاُيفُكل ُ ُ :
ند   اُ}هللا،ُ ددي  ُو أ بد ق دىُ*ب دل ُتد دد ث ر ون ُاحل    دداة ُالددي در ة ُخ  خ  ددُاآلخدرةُ ُرُ أنُثتددذكُ ُفعلدىُالعبددُ  17ُ-16.امعلددى:ُ{و اآل  رُوثتفك 
دددر ُو} ُتد تد ف ك  ددددم  ُل ع ل ك  دددم ُاآل      ل ك  ُثد ب دددد    ُا  ُ  دددذ ل ك  دددر ةُ  ن ُ*ك  خ  ند   اُو اآل  ُالدددددي دددد 220ُ-219.البقدددرة:{ُيف  ن اُيفُالدددددُيُرُ فتفك 
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دداصددُمنغ ُ ويددرعةُزواهلدداُوكثددرةُ  ددان ُث ر ثددد ُ}رُيفُاآلخددرةُوبقائهدداُوعظددمُثواهبددا،ُتا،ُوتفك  ُك  ُا   ُم ددن  ند   اُف ع ن ددد  ُالدددي ثد ددو اب 
ر ةُ  خ  ند   اُو اآل  ُالدي ُ} 134ُ.النسا :ُ{ثد و اب  ُخ دف    دن  در ة ُم  خ  ُاآل  ند   اُو م داُل ده ُيف  ُالددي ُر بد ن داُآت ن داُيف  ُثد ق دول  ُم ن  ُالن اس  ُ*ف م ن 

ُاآل ُ دن ًةُو يف  ند   اُح س  ُالددي ُر بد ن داُآت ن داُيف  ُثد ق دول  ُم دن  ند ه م  ُالن دارُ و م  دن ًةُو ق ن داُع دذ اب  در ة ُح س  ُهللاُ ُنسد،لُ  201ُ-200.البقدرة:ُ{خ 
ُ.مىُهللاُويلُ ،ُوصلُ منهاُوماُبطنُ ُماُرهرُ ُكمُالفتُ ناُوإ ُ أنُثق ُ 
ُُانتهى؟
ُكمُيدال،ُثفثةُأيئلةُ القارئ:  ُ.ف ه
ُ.نعمُقلُ الشيخ: 

ُددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
 ؟ها حلاجةٍ لوحدِ  ائ ِ السَّ  معَ  املرأةِ  ركوبُ  هل جيو ُ : إليكم، يقو:ُ  هللاُ  : أحسنَ 18 
ُكدددانُ ،ُيدددائقًُحدددرامُ ُامجندددب ُ ُجدددلُ مددد ُالرُ ُ،ُارلدددوةُ ارلدددوةُ ُالُجتدددوزُ ُ : ُُكدددانُ إال ُُألمدددرأةُ ُ)مددداُخدددفُرجدددلُ ه،ُأوُغددديُ ُا
ُب نهما.ُاُثدورُ ،ُوالُثدريُعمُ هماُأحدُ الُثسمعُ ُ،ُغرفةُ خلوةُ ُأيُيُف هاُخلوةُ ُارةُ  ُ والسُ ُهما(،اثلثُ ُ طانُ الشُ 

ُددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
 أو يف ناي ةِ  يفِ الصَّ  يف إالَّ  ال أيتي هِ  ، واآلْ رُ مها دائم  ، أحدُ بيتانِ  لديهِ  ن كانَ إليكم: مَ  هللاُ  : أحسنَ 19 

 ؟الةَ الصَّ  جيمعَ  ، هل له أن  األسبوعِ 
ُكانتُ ُ : هُالُ،ُب ت دفهدوُمسدافرُ ُيفُب تُكذا،ُثعينُلد  ُمق ًمداُف دهُأيت دهُنزهدةًُُكذا،ُولهُب تُ ُُهُيفُبلدُ إقامتُ ُإذا

ة،ُيفُمك دُيفُحائدل،ُوب دتُ ُيفُاملدثنة،ُوب دتُ ُ،ُمكنُأنُثكونُلكُب تُ ذيُلهُف هاُب تُ الُ ُجيعلهُمق ًما،ُالبلدُ 
ُكددانُلدهُب دتُ  ددُبلدددُ ُيفُأي ُ ُفهدلُمدن يفُهددذهُُ ضُولددكُب دو ُ يفُالدر ُ ُمقد مُ ُ؟ُال،ُأنددتُ املقد مُ ُهُحكدمُ ثكدونُحكم 

ُاحلاال .ُإل هاُيفُبعضُاملنايبا ُأوُبعضُ ُالبلدان،ُتسافرُ 
ُددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

 ؟ناعي ِ الص ِ  احلريرِ  لبا ِ  : ما حكمُ إليكم، يقو:ُ  هللاُ  : أحسنَ 20 
ُ.ب عيُ ألحلرثرُالطُ ُحر ُ أللتُ ُخمت ُ ُحر ُ ،ُالتُ هُجائزُ أنُ ُالعلمُ ُأهلُ ُعندُ ُاملعروفُ ُ :

ُددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
ُ.علىُدم دُ ُمُ ويلُ ُىُهللاُ ،ُوصلُ أعلمُ ُبعلمكم،ُوهللاُ ُلكمُونف ُ ُهللاُ ُخكرُ ُالقارئ:
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ُاف ُوالعمددلُ عل ندداُوعلدد كمُأللعلددمُالن ددُهُتعدداىلُأنُميددنُ ،ُونسدد،لُ اُوهدددىًُكددمُعلًمددانُوإ ُ ،ُوزااُ كددمُهللاُ قُ وفدُ ُالش  يخ:
مُىُهللاُويدلُ ،ُوصدلُ منهاُومداُبطدنُ ُ،ُماُرهرُ  ُالفتُ كمُمنُمضف ُناُوإ ُ با ُعلىُاثنه،ُوأنُثعصمُ احلُوالثُ الصُ 
ُ.هُ ونب  ُ ُهُ علىُعبدُ ُوألر،ُ 
ُ
ُ
ُ
 


