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 بسِم هللِا الّرمحِن الّرحيمِ 
 
 /218-217سورة "البقرة" اآلية /  ؛تفسري  -
 ..يف تتمَِّة ابِب تعينِي الفاحتِة لوجوِب قراءِِتا يف الصالِة كما هو مذهُب الشافعيِّ ومالك  األحكام الكبري؛   -
ِة اْلْاناازة منتقى األخبار؛    - ِد تاْكِبرِي صاالا ُب عادا  ابا
 فتاوى  -

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

 )تفسري الشيخ الرباك(
د  }ياْسأاُلوناكا عاِن الشَّْهِر اْلْارااِم  القارئ: أعوُذ ابهلِل ِمن الشَّيطاِن الرَّجيِم: ِبرٌي واصََا ِقتاال  ِفيِه ُقْل ِقتااٌل ِفيِه كا

ةُ  نََا دا اوَِّ وااْلِفتَْ رباُ ِعنََْ ُه أاكََْ ِه ِمنََْ رااُن أاْهكََِ ِد اْلََْارااِم واِهخََْ َِ ٌر بََِِه وااْلماسََْ ِبيِل اوَِّ واُكفََْ ْن سََا ِل وا ا  عََا نا اْلقاتََْ رباُ مََِ أاكََْ
نْ  اِفٌر يَازااُلونا يَُقااتُِكوناُكْم حاَّتَّ يَاُردُّوُكْم عََا وا كََا ٌْ واهََُ ْن ِدينََِِه فَايامََُ ْنُكْم عََا ْن يَاْرتََاِدْد مََِ تاطااُعوا وامََا  ِديََِنُكْم ِهِن اسََْ

ا خاالََُِدونا ) ْم ِفيهََا اااُب النَََّاِر هََُ نَْياا وااآْلاِخراِة واُأولاِئكا أاصََْ ٌْ أاْعمااُُلُْم يف الدُّ ِبطا ( ِهنَّ الَََِّذينا 217فاُأولاِئكا حا
يٌم  آامانََُوا واالَََِّذينا هََا  وٌر راحََِ ُ حافََُ ونا رامحََْاةا اوَِّ وااوَّ ِبيِل اوَِّ ُأولائََِكا يَاْرجََُ ُدوا يف سََا -217]البقََرة:اجاُروا واجااهََا

218] 
 إىل هنا، ال إله إال هللا. الشيخ: 

،  هذذا نلذذ      آللنذذ    ٍ، وذو ذل ةة ال لىسِ ذذى  لىذذ  آلل  ذذا  -صذى  هللا لىهذذه  نذذى -هذه  آليةذذا سذذا نذذل  بعذذ س نذس
فذههلاآل إىل ح هذا  )ال تس سح،اآل هذهآل آلل سذا س  ذَ تسلىاذ،اآل َ ذا س كذهآل  كذهآل  لى  آلملشةكني   لطاه،  كساًبل  قاذ: 

 ، ٍل َذذل آل  ذذبة آل ذذ،ة،   ،   ذذبة،   ذذ ٍل ل آللطذذاِ    نلذذ  ر  ذذبة    ذذ اآل بذذلعر  آلملشذذةكني قذذالَنيس َذذ  َ ذذا  آللسوذذس
، فذسعذسمل س آلملشذةكا  آلمل ذىاني قذالاآل: فصا  قساالل بذني هذءال   آللصذحابا  بذني   للذ  آلل  ذا  ف ل آلل  ذا   آلننذا   َس َذ  و،سذ 

َ فهذذذذه، ة،نبذذذذ  لذذذذل آللوسذذذذاذ،  هذذذذهآل َعذذذذ  قالذذذذه:  إو ذذذذ  ت،وذذذذات ىا س ر آللشذذذذبة آل ذذذذةآل ، هذذذذهآل آللشذذذذبة، آل ذذذذةآل  ال ة،واتذذذذس
لذ مٌل  ليذهٌ   ذةآل ٌ  َْ ق سساٌذ ف هه  كس ٌة بذ ه  }ةسْ أسل،اوس س لسل  آللش ْبة  آل ْسةسآل   ق سساذل ف هه  ق، َ  آلو    سك، ذْ ل ه ، ل ذل } سصذس ع لذسْل نذس

ذا ْنه،  سْكَبس، ل ْن س آلو    ةعين: ت،عمل وسنا ًبلوساذ  ر آللشذبة  آل ذةآل   َ  ِ    آل ْسةسآل    سإ ْخةسآلج،  سْهى ه  َ  ت عىاوذسه،  قذل؟،     سآلْلاسْ 
َ  آلو    تص ُّ   لل نلهَ هللا  لل آلمل ِ    ِ    آل ذْسةسآل     رة ذا   هىذه َنذه،  } سصس ع لسْل نسل ه  آل ةآل ، } سآلْلاسْ 

نذْ  ةسآلج،  سْهىذ ه  َ  ِ    آل ذْسةسآل    سإ خذْ َ  آلو    سك،ْ ٌة ب ه   سآلْلاسْ  َبس، ل نذْ س كاا  خة ،اآل آللةناذس  آللصحاباس. } سصس ع لسْل نسل ه ه،  سكذْ
 آلو   .
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َ   آلل سنا  نسا،  سْكَبس، َ لس آلْلوسْس  آللشةك  كَب لن  هللا   لي  إمثلا.} سآلْل  سذْ

َ  ةذذسة،لُّ ك،ْ  لذسْل ل ةذن  ،ْ   آلل  ذا  ال ةسونعذا س  ال ةسةاذا  لذل آلمل ذىاني ات ى،اوس ،ْ   ذس  مث قاذ تعاىل: } سالس ةذسوسآلل،ا س ةذ،وذس
ا آللذ ه ةلس مسَس  آل  باهلا، هه   غلا، آلل  ا  ر آلمل ىاني }َيس  سةذُّبذس نذ،اآل إ ْ  ت،ط هعذ،اآل آللذ ه ةلس إال    ةةلُّ ه  لل لةن ب     ل

ة ةلس   اب  ،ْ  فذسسذسنذْوسى لذذ،اآل خسانذذ  ة، آل ةذذذسة،لُّ ك،ْ  لسىذذس   سْلوذذس ا آللذذ ه ةلس مسَسنذذ،اآل إ ْ  ت،ط هعذذ،اآل  } [149]مذ لاذذةآل :كس ذذس لس َيس  سةذُّبذذس ا َذذ  فسة ةوذذل
اف ة ةلس   َ  آلْل  سذذسا   لذذسْا ةذذذسة،لُّ وس ،ْ   } [100]مذ لاذذةآل :آللذذ ه ةلس  ، تذذ،اآل آلْل  سذذسا س ةذذذسة،لُّ ك،ْ  بذسعذذْ س إ كذذساو  ،ْ  كذذس ْل  سهذذْ ثذذ مٌل َذذ   سل  كس
ب ْ    ْل ل ْن    سوْذ ،   آل َ  ْل بذسْع   إ كساو  ،ْ  ك،  ا لآل  س س ل ٍ، آلنسحضذا [109]آلللوةة:َ   ، هذهآل آل َذة     هذءال  آلل  ذةة فهِ

 ال نّهاا  َ  آلل  ة آلل ،َبى آللطُّااة هءال    ةص، َا ة اوا  لى  إف ذال  لةذل  آلمل ذىاني لواِذ  ه    خمق بذ  
ه،  ا آللذذ ه ةلس مسَسنذذ،اآل الس تذسس  ذذ  نني، }َيس  سةذُّبذذس ا، فبذذ  آل لذذ آل ،  لذ آل ، هللا   لذذ آل ، آلملذذَء  آل بذَ  إف ذذال  لةذذن ب   لوهذذاه  فهعذذل

َس إال َا [  1]آلملاسحنا:لس ، ّ ي  سلس ،  ك،ْ   سْ ل هسا س    انآل ة،يسلُّ ًبلع    إوه لل ة ع نني، َ  فبءال   ل آل  هللا   ل آل  آلملَء
 ةس ا  َسْل ةعالةه. 

ْل ةذسْةتذذس  ْل َذذ   سسطسال،اآل  سَذذس ْل ل ةذذن  ،ْ  إ    آلنذذْ َ  ةذذذسة،لُّ ك،ْ  لذذس ات ى،اوس ،ْ   ذذس اف ٌة } سالس ةذسوسآللذذ،ا س ةذ،وذذس اس كذذس ُْ  سهذذ، ْل ل ةنذذ ه  فذسهساذذ، ْن ،ْ  لذذس
ُْ  سْلاساس،،ْ   ههآل    ، آلملةت ، آلملةت ُّ: ها آللهي ةس  ة، بع  آلإلنم ، فبءال  إنآل َذاتاآل  هذ  ك ذاٌ   فسأ، لسل  س  سل طس

ةسة    خ ذذة، آل خ ذذةآلحل َلهنذذلا، }فسأ، لسلذذ  س  س  وْذهسا  سآلْيسخذذ  اس،،ْ  ر  آللذذ ُّ ُْ  سْلاذذس ل طذذس ةسة  } س وْذهسا  سآلْيسخذذ  اس،،ْ  ر  آللذذ ُّ ُْ  سْلاذذس ل طذذس
ال  ،  س .   س ، لسل  س  سْصحسا ، آللن ا   ه،ْ  ف هبسا خس
 لن ك [215]آلللوةة:وع  َي حما ، }ةسْ أسل،اوس س َسانسآل ةذ،ْن  و،ا س  

 
 )تفسرُي البغوي(

د  وعكََى آلََِِه القارئ: بسِم هللِا الرَّمحِن الرَّحيِم، اْلمُد هلِل ربِّ العالام الُم عكََى نبيِّنََا لمَََّ الُة والسَََّ نيا، والصَََّ
 : وصاِبِه أمجعنيا، قالا اإلمام البغوي رمحاُه هللاُ تعاىل

ٌْ يف عاْمِرو ْبِن اْلْاُموِح، واكاانا شاْيًخا كاِبريًا ذاا ماا : }ياْسأاُلوناكا مااذاا يَُْنِفُقونا  نَازالا : َيا قاال هللا تَاعااىلا ل  فَاقاالا
ونا   اذاا يَُْنِفقَََُ أاُلوناكا مَََا : }ياسَََْ اىلا ُ تَاعَََا أانَْزالا اوَّ ُه  فَََا ْن نَُْنفَََِ ى مَََا دَُّى واعاكَََا اذاا نَاتاصَََا : اَََِا ولا اوَِّ ِه: راسَََُ وايف قَاْولَََِ

ْعرااِب: أاحاُدُُهاا: أاْن ياُكونا لااكُُّه ناْصًبا ِبقاْوِلِه }يَُْنِفُقونا ، تَاْقِدي ونا }مااذاا  واْجهااِن ِمنا اإْلِ ُرُه: أايَّ شاْيء  يَُْنِفقََُ
نْ  رْي   أاْي: مَََِ ْن خَََا ُتْم مَََِ ا أانَْفاقَََْ ْل مَََا ونا، }قَََُ ِذي يَُْنِفقَََُ ا الََََّ اُه: مَََا َ"ماا"، واماْعنَََا ا بَََِ ونا رافَْعًَََ ُر أاْن ياكَََُ ال  وااآْلخَََا  مَََا

ْيِن وااأْلاقَْراِبنيا وااْليَاتااماى وااْلماسااِكنِي وااْبِن السَِّبيِل }واماا  تَاْفعاُكوا ِمْن خارْي  فاِإنَّ اوَّا ِبِه عاِكيٌم  ُُياازِيُكْم }فاِكْكوااِلدا
ٌْ اِبلزَّكااِة. ا قَاْبلا فَاْرِض الزَّكااِة فَاُنِسخا  ِبِه، قاالا أاْهُل التََّْفِسرِي: كاانا هاذا
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اُد، وااْختَاكََا ا  ْيُكُم اْلِْهََا اُل  أاْي فََُِرضا عاكََا ْيُكُم اْلِقتََا : }ُكتََِبا عاكََا اىلا ِذِه اآْليََاِة قَاْولََُُه تَاعََا ِم هََا اُء يف ُحكََْ  اْلُعكامََا
ُ عاكاْيِه واساكَّما -فَاقاالا عاطااٌء: اْلِْهااُد تاطاوٌُّع، وااْلُمرااُد ِمنا اآْلياِة أاْصاااُب راُسوِل اوَِّ  ُدونا حارْيِِهْم،  -صاكَّى اوَّ

ا بِ  ذا با ِهىلا هََا ْن ذاهََا ََّ مََا تا ْوِريُّ وااحََْ ِهلاْيِه ذاهابا الثََََّ : وا اىلا ِهْم قاْولََِِه تَاعََا وااُلِِْم واأانَُْفسََِ ِْامََْ ِدينا  اهََِ َا ُ اْلُم لا اوَّ }فاضَََّ
ُ اْْلُسََْ ا  دا اوَّ ال  واعََا ًة واكََُ ِدينا داراجََا ى اْلقااعََِ ُدُه  [95]النسََاء: عاكََا ْن ياعََِ ْ ياكََُ ا  ا ا فَاْريًََ رِكًََ ُد اا انا اْلقااعََِ ْو كََا ََا وال

، واجاراى بَاْعُضُهْم عاكا  : اْلِْهااُد فَاْرٌض عاكاى كاافَِّة اْلُمْسِكِمنيا ِهىلا ِقيااِم السَّاعاِة.اْْلُْس ا  ى ظااِهِر اآْلياِة واقاالا
ََيخ:  ْل ة  ذذذ  نذذذو س آلإلمث، لذذذل الشَ  هذذذهآل هذذذا آللصذذذاآل      آلٌبذذذالس فذذذةٌف، ل نذذذه فذذذةف، ك اةذذذا، إنآل قذذذا  بذذذه َذذذس

ذذا   ذذ  هآل آللاآل ذذٍ، ة،وذذات ىا   لذذ آل س هللا  ماهذذ    ، آلللذذاقني، فذذم بذذ      ة ذذا  ر آلمل ذذىاني  َذذٌا  فالذذٌا ةوَا
َ  آلو    ل ه َْ ر  نذس ْل ةذ،وساتذ  ةسة   سَذس ْيسخ  وْذهسا ًب  َ  آلو   آلل ه ةلس ةسْشة،  س آل ْسهساةس آلل ُّ َْ ر  نسل ه ْا س }فذسْىهذ،وسات  ٍْ فس ذس َْ  سْ  ةذسْاىذ   فذسهذ،ْوسذس

 .[74]آللن ا :وذ،ْءت هه   سْ ةلآل لسي هالا  

 
اااىا أامحََْا  ربااَا أابََُو ِهسََْ ِْْيُّ اَََُْوااراْزِميُّ أاخََْ را رااِهيما الشََُّ ِعيد  أامحََْاُد بََُْن ِهبَََْ ربااَا أابََُو سََا ِد بََِْن القََارئ: أاخََْ ُد بََُْن ُلامَََّ

ربااَا أابََُ  رااُُّّ أاخََْ ازِِم ِهبَْرااِهيما الثََّْعكاِبُّ أاْخربااَا أابُو عاْمر و أامْحاُد ْبُن ُأباّ  اْلفََُ ربااَا أامحََْاُد بََُْن حََا ثاِم بََُْن ُككايََْب  أاخََْ و اُْلايَََْ
ْن  ََُايّ   ِدِر عََا ِد بََِْن اْلُمْنكََا اِل   ْبِن أاِب حارازاةا أاْخربااَا ساِعيُد ْبُن ُعْثماانا السَِّعيِديُّ عاْن ُعمارا ْبِن ُلامَََّ ْن أاِب صََا  عََا

وُل اوَِّ  : قََاالا راسََُ راةا قََاالا ْن أاِب ُهرايَََْ كَّما: عََا ِه واسََا ُ عاكايََْ كَّى اوَّ ُه اِبْلغََاْزِو  صََا ُز وا اْ ََُْادِّْس نَاْفسََا ْ يَاغََْ َا وا ا ا ْن مََا )مََا
َا عاكاى ُشْعباة  ِمنا النِّفااِى(.  ماا

بَاْعُ  سََا -واعاكاْيِه اْْلُْمُهورُ -واقاالا قَاْوٌم  ِن اْلبََااِقنيا ِمثََُْل : ِهنَّ اْلِْهاادا ُفِرضا عاكاى اْلِكفاايََاِة ِهذاا قََااما بََِِه الََْ قاطا عََا
ادا عاكََاى النَََّاِ  حََازاو  ُ اْلِْهََا تََابا اوَّ : كا يُّ ِريُّ وااأْلاْوزااعََِ ِم، قاالا الزُّهََْ ِة اْْلِناازاِة وارادِّ السَّالا ْن صاالا ُدوا، فامََا ا أاْو قَاعََا

ٌة ِهِن اْسُتِعنيا ِبِه أا  ٌْ واماْن قَاعادا فَاُهوا ُعدَّ ِهِن اْستَُْغِِنا عاْنُه قَاعادا.حازاا فاِبهاا وانِْعما ْنِفرا نَافارا وا ِهِن اْستَُ  عاانا وا
ْم   ْرٌه لاكََُ وا كََُ : }واهََُ اىلا وُر قَاْولََُُه تَاعََا ُ  نَُفََُ يََْ ْن حا ْرُه مََِ ا اْلكََُ ذا : هََا اِْ ِل اْلماعََا ُ  أاهََْ ْيُكْم قََاالا بَاعََْ اى  عاكََا أاْي: شََا

 ماشاقَِّة النََّْفسِ الطَّْبِع عاْنُه ِلماا ِفيِه، ِمْن ُمْؤناِة اْلمااِل وا 
ٍ     َنافٌق،  سهآل ر هذهآل الشيخ:  ههآل آلل ة ، آللطلهع ،  َا َسْل ة ة ،  ةةعاس آلٌبال  ة،لا ض،با فبا َةةر، آللوى

ا.  . فهنلاذ  لىا ذى   لس آللنّ  ذس ْعلسال َذ  ْلاسْو   َساتس لسىس   ذ، ت ذا س    آل  ة : )َسْل َساتس  سَلْس ةذسْاو،  سَلْس ُي،س ّ ْث وذسْ  سه، ًب 
ذا  آللوعذال، لذل آلٌبذال، َذا  ٍ  آللَو ٍس لىذ  آلمل ذىاني ر غالذ له وهٌا   غلٌا ر آلٌبال إنآل هتهذ أْت  نذلاب،ه،،  قذ  غىذ
اآل آللذلمل،  اهذ ، آل ر  هذاة  آللنذ   ، هذ ، آللذهةل  اهذ ، آل  فسحذ، ٌٍ ها إال آللص   ، آل  ذ، آللصحابا  َسل بعذ سه  قةةذ

ٍ  آل  قذات   اه  آل ر  هاة  آلخلى ا  آللةآل  ةل،  ،  ر غالذ  بع  نلذ  ر ةل  ر ةل ُيصذَ   هذاحل بعذر، آللنشذايف 
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ق،   ذ َذذا ةسعىذذ ق، ًبل   لذذا، ل لذذا..، آلل   لذذا، آللذذ  سذذذا  آللس ىذذُّ ،  آللعِذذو،  آللس ذذةة ،، و ذذأذ هللا آللعافهذذا،  هذذهآل ةسعىذذذ 
َ  بذهل ، ل ذل إنآل. ا آلل ذةل، فذم ة ذسطه ،    ة ذسو .،  ال نذه اا إنآل للذا   ُّ آل َذة إىل آللس بمل،  لن ها آلملذاذ،  َذ 

ٍس لهنلا،   ) سإ نسآل آلْنسذ،ْن  ْةُت،ْ فساْو  ة، آل .آلٌبال    
 

را اوَِّ تَاعََا  وا أامََْ َََُّْم كارِهََُ ِر الََرُّوِح،  ا أَا قَِّة الََنََّْفِس واخاطََا اِل واماشََا ِة اْلمََا ْن ُمْؤنََا ا ِفيََِه مََِ الا القََارئ: ِلمََا ، واقََا اىلا
 ا ِعْكرِماُة، ناساخاها 

لذُّا  آلٌبذالس  ةسان اوذسه،  ةس ذابوا  إلهذه  ةسناف ذا  فهذه، الشيخ:  نا  آلإلكا س آللصذحه؟ ُي، ةسناف ذا  لىذ  بَ آلملَء
 آللشبالة. 

 
بََُّوهُ  وُه  َّ أاحا َََُّْم كارِهََُ ِِن أَا ْعنََاا واأاِناْعنََاا  يَاعََْ : } ِا اىلا خاهاا قَاْولََُُه تَاعََا ُة، ناسََا اُلو  القََارئ: واقََاالا ِعْكرِمََا ا فَاقََا ْعنََا ا } ِا

نَايانْيِ واأاِناْعناا  داى اْْلُسََْ ْم  أِلانَّ يف اْلغََاْزِو ِهحََْ رْيٌ لاكََُ وا خََا ًئا واهََُ يَْ : }واعاساى أاْن تاْكراُهوا شََا ُ تَاعااىلا ا . قاالا اوَّ  ِهمَََّ
ًئا  يَاعََْ  يَْ ى أاْن حتُِبََُّوا شََا ْم  الظَّفاُر وااْلغاِنيماُة واِهمَّا الشَّهااداُة وااْلْانَُّة }واعاسََا ر  لاكََُ وا شََا ِن اْلغََاْزِو }واهََُ ِِن اْلُقعََُودا عََا
ُ يَاْعكاُم واأانَُْتْم  ا تَاْعكاُمونا . َِ اْلغاِنيماِة وااأْلاْجِر }وااوَّ  ِلماا ِفيِه ِمْن فَاواا

ا ر تذةك  آلٌبذال  َذل آللهّ لذ ا ، ر آل ذ ة : )إ نسآل تذس الشيخ:  ة ،  ل اذس ْل فذساسآلت  آلْلاسن هاسا   سآلْ س ذْ ْلع هنذسا    اذهس،ْ  َ  لذساةذسْعس،ْ  ًب 
عذذ،اآل ل ةذذنس ،ْ  ، تذذةك، آلٌبذذا َ  ت،ةآل   ى  س آلو ، لسىذذسْه ،ْ  ن،اِل ال ةذسْنو لذذ،ه، لذذن    ذذس الس نذذس ٌْ بذذس ةسْكس، ، آل ل َهلذذ ٌا كاذذا هذذا ًبلذذو     ستذذذس

 لى  آلمل ىاني. آلٌا ي،  سهآل آلمل ىاا  آلي  ةعهشا  ر ن ل ال ليهاال  وشأ لل نل  ت ىُّ ، آلل  ا   
 

و  ِذِه اآْليََاِة أانَّ راسََُ ُزوِل هََا باُب نَََُ ْهِر اْلََْارااِم ِقتََاال  ِفيََِه  سََا ِن الشَََّ أاُلوناكا عََا : }ياسََْ -لا اوَِّ القارئ: قَاْولُُه تَاعااىلا
ُ عاكاْيِه واساكَّما  ِة النَََِّبِّ  -صاكَّى اوَّ ، واُهوا اْبُن عامَََّ كَّما -بَاعا ا عاْبدا اوَِّ ْبنا جاْاش  ِه واسََا ُ عاكايََْ كَّى اوَّ ٌِ  -صََا ُأخََْ

ِه ِهىلا  مََِ ْن ماْقدا ْهًرا مََِ را شََا عاةا عاشََا بَْ ْهراْيِن عاكََاى راْأِ  سََا اِل بََاْدر  ِبشََا لا ِقتََا راِة، قَابََْ ِة، أابِيََِه يف مجََُااداى اآْلخََِ ِدينََا  اْلما
نا أاِب  ََْ ْعدا ب اِجرِينا: سََا نا اْلُمهََا ط  مََِ ةا راهََْ ََا ُه نااانِي ِديَّ، وابَاعََا ا ماعََا ن  اأْلاسََا نا ِلْصََا ََْ ةا ب ِريَّ، واُعكااشََا  واقَََّا   الزُّهََْ

اِمرا  اءا، واعََا هاْيلا بََْنا بَاْيضََا ةا، واسََُ باةا بََِْن رابِيعََا يَْفاةا ْبنا ُعتَْ ، واأاابا ُحذا ةا، واوااقََِدا  واُعتَاباةا ْبنا حازاواانا السُّكاِميَّ بََْنا رابِيعََا
، واخااِلدا ْبنا ُبكا  ِم اوَِّ وا ا رْي ، واكاتابا أِلاِمريِِهْم عاْبِد اوَِّ ْبِن جاْاش  ِكتاااًب واقاالا لاُه: ْبنا عاْبِد اوَِّ )ِسْر عاكََاى اسََْ

ٌا فاافَْتاِ  اْلِكتاابا وااقَْراْأُه عاكاى أاْصاااِبكا  َّ ا كا ْمِ  ِلماا أاماْرتُ تَاْنُظْر يف اْلِكتااِب حاَّتَّ تاِسريا يَاْومانْيِ فاِإذاا نَازاْل
) تا ا اْلِكتََاابا فََاِإذاا وا ا تاْستاْكرِهانَّ أاحاًدا ِمْن أاْصاااِبكا عاكاى السَّرْيِ ماعاكا زالا وافَََا ، فاساارا عاْبُد اوَِّ يَاْومانْيِ  َّ نَََا
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ْكاةا )ِبْسِم اوَِّ الرَّمْحاِن الرَِّحيِم أامَّا بَاْعُد: فاِسْر عاكاى بَاراكاِة اوَِّ ِااْن ماعاكا مِ ِفيِه:  ْن أاْصاااِبكا حاَّتَّ تَاْنِزلا باْطنا َنا
هاا ِبارْي (، اِبِه  فاَتاُْصدا ِِباا ِعريا قَُراْيش  لاعاكَّكا َتاْتِيناا ِمنَْ :  اًْعا واِنااعاًة،  َّ قاالا أِلاْصاا فَاكامَّا ناظارا يف اْلِكتااِب قاالا

تاْكرِها أا  َاااِْ أاْن أاسََْ ، واقاالا ِهنَُّه  ْع،  َّ ذاِلكا ْجََِ رِها فَاْكريا ْن كََا هااداةا فَاْكيَاْنطاكََِْه وامََِ انا يُرِيََُد الشَََّ ْن كََا ْنُكْم، فامََا ًدا مََِ حََا
ع   ْرِع ِااْويََِ ْوىا اْلفََا ِدن  فَََا انا ِااعََْ َّتَّ كََا ٌد حََا ُهْم أاحََا نَْ ُه مََِ كَََّْ  عانََْ ْ يَاتاخا ااابُُه  ا اِز ماضاى واماضاى ماعاُه أاصََْ ََا نا اْلَِْ مََِ

اُل لََاُه  ََاْ  ا يف ِناكابََِهِ يَُقََا ا يَاْعتاِقباانََِِه فَاتاخاكَّفََا ُمََا ريًا ُلا بََاُة بََُْن حََاْزواانا باعََِ ْعُد بََُْن أاِب واقَََّا   واُعتَْ لَّ سََا ى رااُن أايََا  واماضََا
ْكاةا بانْيا ماكَّةا واالطَّاِئِ . اِبِه حاَّتَّ نَازاُلوا باْطنا َنا  بِباِقيَِّة أاْصاا

رَّ  ذاِلكا ِهْذ مََا ْم كََا ا هََُ نامََا يَْ ُن فَابَا ََْ ُرو ب يِهْم عامََْ اراِة الطَََّاِئِ ، فََِ ا ْن ِتََِ ا وِتََارة مََِ ا وأادمًََ ُل زابِيبًََ راْيش  حتاْمََِ رٌي ِلقََُ َْ عََِ
ِد اوَِّ بََِْن اْلُمغََِرياةِ  اُن بََُْن عابََْ رياِة واُعْثمََا اِم بََِْن اْلُمغََِ ْوىلا ِهشََا انا مََا ُم ْبُن كاْيسََا وُه نَاْوفََاُل بََُْن  اْلْاْضراِميِّ وااْلْاكا واأاخََُ

وِل اوَِّ عاْبدِ  كَّما - اوَِّ اْلماْخُزوِميَّاِن، فَاكامَّا راأاْوا أاْصااابا راسََُ ِه واسََا ُ عاكايََْ كَّى اوَّ ُد اوَِّ  -صََا الا عابََْ ابُوُهْم، فَاقََا هََا
رَّْض ُلََاُْم فا  ْنُكْم والِيَاتَاعََا ل  مََِ ْنُكْم فََااْحِكُقوا راْأ ا راجََُ ُروا مََِ ْوما قََاْد ُذعََِ : ِهنَّ اْلقََا ش  ةا بََُْن جااََْ وا راْأ ا ُعكااشََا ااكاقََُ

ْْا ا عاكاْيُكْم، فاأاِمُنوُهْم، واكاانا ذاِلكا يف آِخِر  ْن مجََُااداى فَاْوىا  َّ أاْشراُفوا عاكاْيِهْم فَاقااُلوا: قَاْوما ُعمَّار   ا  يَاْوم  مََِ
كاةا لِياْدُخُكنَّ اآْلِخراِة، واكاانُوا يَاراْونا أانَُّه ِمْن مُجااداى واُهوا ِمْن راجاب  فَاتاشااوارا  اْلقاْوُم واقااُلوا: "لاِئْن تَاراْكُتُموُهُم الكَّيَْ

ِد اوَِّ  ُد بََُْن عابََْ ى وااقََِ ْوِم، فَارامََا ِة اْلقََا راُهْم يف ُموااقَاعََا ْنُكْم"، فََاأامْجاُعوا أامََْ ِنُعنَّ مََِ راو بََْنا  اْلََْاراما والاياْمتََا ْهِميُّ عامََْ السَََّ
ُ اْلْاْضراِميِّ ِبساْهم  فَاقاتَاكاهُ  كَّى اوَّ راِة، واأادَّى النَََِّبُّ صََا َْ ، فاكاانا أاوَّلا قاِتيل  ِمنا اْلُمْشرِِكنيا واُهوا أاوَُّل قاِتيل  يف اُلِْ

، قاالا ُُمااِهٌد واحارْيُُه: أِلانَُّه كاانا با  ُ نْيا راسُ عاكاْيِه واساكَّما ِدياةا اْبِن اْلْاْضراِميِّ ِهىلا واراثاِتِه ِمْن قَُراْيش  كَّى اوَّ وِل اوَِّ صََا
 عاكاْيِه واساكَّما وابانْيا قَُراْيش  عاْهٌد، وااداعا أاْهلا ماكَّةا سانَاتانْيِ أاْن  ا يَُقااتِكاُهْم وا ا يَُقااتُِكوُه.

أا  ٌل فََا ٌا نَاْوفََا ِم، واأافَْكََا الا رياْيِن يف اإْلِسََْ َا أاوَّلا أاسََِ ا انا فاكََا ما واُعْثمََا را اْلْاكََا تااىا اْلُمْؤِمنََُونا وااْستاْأسََا زاُهْم، وااسََْ َا ْع
وِل اوَِّ  ى راسََُ ِدُموا عاكََا َّتَّ قََا رياْيِن حََا ريا وااأْلاسََِ كَّما -اْلعََِ ِه واسََا ُ عاكايََْ كَّى اوَّ ِد  -صََا راْيٌش: قََا ََُ ٌْ قَ ِة، فَاقاالََا ِدينََا اِبْلما

ذا  نا اْستااالَّ ُلامٌَّد الشَّْهرا اْلْارااما فاسافاكا ِفيِه الدِّمااءا واأاخََا ا مََِ انا ِفيهََا ْن كََا ةا مََا ُل ماكَََّ اْلْاراائََِبا واعََاريَّا بََِذاِلكا أاهََْ
 اْلُمْسِكِمنيا واقااُلوا: َيا ماْعشارا الصُّبااِة اْستاْاكاْكُتُم الشَّْهرا اْلْارااما واقااتَاْكُتْم ِفيِه!

وُل اوَِّ  كَّما -وابَاكاغا ذلََك راسََُ ِه واسََا ُ عاكايََْ كَّى اوَّ الا ِ بََْ  -صََا اِبِه: فَاقََا اا ش  واأاصََْ ْرُتُكْم اِبْلِقتََااِل يف ِن جااََْ ا أامََا )مََا
ْهِر اْلََْارااِم( اااِب الشَََّ ى أاصََْ ََِكا عاكََا ما ذال ، فَاعاظََُ ْن ذالََِكا ًئا مََِ يَْ ذا شََا خََُ َْا رياْيِن، واأاْا أاْن  ريا وااأْلاسََِ ، واواقََا ا اْلعََِ

ِقطا يف أا  وا واسََُ َََُّْم قََاْد هاكاكََُ رِيَِّة، واظانََُّوا أَا راِميِّ  َّ السَََّ ا ابََْنا اْلْاضََْ ْكنََا ََّ قََاْد قَاتَا ولا اوَِّ ِه ِديِهْم، واقََااُلوا: َيا راسََُ يََْ
اُ  يف  را النَََّ اداى  واأاْكثَََا نااُه أاْم يف مجََُا بَْ ب  أاصََا ْدِري أايف راجََا الا نََا ب  فََا ِل راجََا الا ْرَا ِهىلا هََِ ناا فَاناظََا يَْ ، أاْمسََا  ذالََِكا

ُ تَاعااىلا ها  ُ عاكاْيِه واساكَّما -ِذِه اآْلياةا، فاأاخاذا راُسوُل اوَِّ فاأانَْزالا اوَّ انا  -صاكَّى اوَّ ، فاكََا سا ُمََْ َْ ا ا هََا اْلِعريا فَاعازالا ِمنَْ
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الا  ة  يف اإْلِسََْ انا أاوَّلا حاِنيمََا رِيَِّة، واكََا اااِب السَََّ ما اْلبََااِقيا بََانْيا أاصََْ ِم، واقاسَََّ ُل ِم، وابَاعََا أاوَّلا ُُخْس  يف اإْلِْسالا  ا أاهََْ
اِء أاِسرياْيِهْم فَاقاالا  ا( ماكَّةا يف ِفدا ْكنااُهََُاا ِِبِمََا داماا قَاتَا ْ يَاقََْ ِهْن  ا ْعٌد واُعْقبََاُة وا ا قََاِدماا )باْل ناِقُفُهْم حاَّتَّ يَاْقداما سََا فَاكامَََّ

وِل اوَِّ  عا راسََُ كاما واأاقََااما مََا انا فاأاسََْ ُم بََُْن كاْيسََا كَّما -فاادااُُهاا، فاأامَّا اْلْاكََا ِه واسََا ُ عاكايََْ كَّى اوَّ ِدينََاِة، فَاُقتََِلا  -صََا اِبْلما
اِفًرا، واأامَّ  َا ِِباا كا ا رابا باطََْنا يَاْوما بِْئِر ماُعوناةا شاِهيًدا، واأامَّا ُعْثمااُن ْبُن عاْبِد اوَِّ فَاراجاعا ِهىلا ماكَّةا فاما ا نَاْوفاٌل فاضََا

ْدُخلا ا زااِب لِيََا ْوما اأْلاحََْ ِه يَََا با فَاراسََِ ُ، فاطاكََا ُه اوَّ كََا ا فَاقاتَا يعًََ ا مجِا ِه فَاتاااطَّمََا عا فَاراسََِ ِى مََا دا َْانََْ عا يف ا داىا فَاواقََا َْانََْ
كَّما:  ِه واسََا ََْ ُ عاكاي كَّى اوَّ وُل اوَِّ صََا الا راسََُ ََثَّماِن فَاقََا ُه اِبل ََا رُِكونا ِجيفات ََُ  اْلُمشََْ ِبي ِة خا ََُ  اْْلِيفََا ِبي َََُّه خا ُذوُه فاِإن )خََُ

ياِة( ِذِه اآْلياِة.، فَا الدِّ ا ساباُب نَُُزوِل ها  هاذا
يا ِبذاِلكا لِتاْاِرمِي اْلِقتااِل ِفيِه. ًبا  ُِّ : }ياْسأاُلوناكا عاِن الشَّْهِر اْلْارااِم  يَاْعِِن راجا  قَاْولُُه تَاعااىلا

الا }ِقتاال  ِفيِه  أاْي عاْن  أا فَاقََا اُهنََاا  َّ ابَْتََادا ُم ها الا يٌم، ااَّ اْلكََا بََِرٌي  عاظََِ ُد }ِقتََااٌل ِفيََِه كا ِقتََاال  ِفيََِه }قََُْل  َيا ُلامَََّ
رُُكْم اِبوَِّ  ٌر بََِِه  أاْي: ُكفََْ ِم }واُكفََْ الا ِن اإْلِسََْ ِكِمنيا عََا دُُّكُم اْلُمسََْ ِبيِل اوَِّ  أاْي: فاصََا ْن سََا د  عََا دِ }واصََا َِ  }وااْلماسََْ

را  ِه  أاْي: ِهخََْ رااُن أاْهكََِ ِد اْلََْارااِم }واِهخََْ َِ ِن اْلماسََْ دُُّكْم عََا ِد اْلََْارااِم، واِقيََلا: واصََا َِ ِل اْلََْارااِم  أاِي: اْلماسََْ اُن أاهََْ
ُتْم عاكا  ْرُك الَََِّذي أانَََْ نََاُة  أاِي: الشََِّ دا اوَِّ وااْلِفتَْ رباُ  واأاْعظََاُم ِوْزرًا }ِعنََْ ِد }ِمْنُه أاكََْ َِ ِل  اْلماْس نا اْلقاتََْ رباُ مََِ ِه }أاكََْ يََْ

ُد اوَِّ بََْنُ  تََابا عابََْ ِذِه اآْلياُة كا ٌْ ها ْؤِمِِن  أاْي: ِمْن قَاْتِل اْبِن اْلْاْضراِميِّ يف الشَّْهِر اْلْارااِم، فَاكامَّا نَازالا ْيس  ِهىلا مََُ أُنَََا
وِل اوَِّ ماكَّةا ِهذاا عاريَّاُكُم اْلُمْشرُِكونا اِبْلِقتااِل يف الشَّْهِر اْلْارا  ُتْم اِبْلُكْفِر واِهْخرااِن راسََُ ُوُهْم أانَْ ُ -اِم فَاعاريِّ كَّى اوَّ صََا

ةا  -عاكاْيِه واساكَّما  رِِكي ماكَََّ : }وا ا يَازااُلونا  يَاْعِِن: ُمشََْ ٌِ اْلْارااِم،  َّ قاالا ْي ، ِمْن ماكَّةا واماْنِعِهُم اْلُمْسِكِمنيا عاِن اْلبَا
دا  ٌل  ا ماصََْ وا ِفعََْ ْن واهََُ رُِفوُكْم }عََا ُردُّوُكْم  ياصََْ َّتَّ يَََا ْؤِمِننيا }حََا را اْلمََُ اتُِكوناُكْم  َيا ماْعشََا ى" }يَُقََا را لََاُه ِمثََُْل "عاسََا

اِفٌر فاُأولائََِكا  وا كََا ِه }واهََُ ْزٌم اِبلنَّسََا ٌْ  جََا ِه فَايامََُ ْن ِدينََِ ْنُكْم عََا ْن يَاْرتََاِدْد مََِ تاطااُعوا وامََا ٌْ  ِديََِنُكْم ِهِن اسََْ ِبطََا حا
 ٌْ نَْياا وااآْلِخراِة واُأولاِئكا أاْصاااُب النَّاِر ُهْم ِفيهاا خااِلُدونا . باطاكا  }أاْعمااُُلُْم  حاسانااُِتُْم }يف الدُّ

فاُرَا  ونا سََا ُع أاْن ياكََُ ْل ناْطمََا ا، واهََا ذا ا هََا ى واْجِهنََا ْؤجاُر عاكََا ََُ ْل نَ ولا اوَِّ هََا رِيَِّة: َيا راسََُ اااُب السَََّ ا وقََاالا أاصََْ ذا  هََا
ْزًوا ََا ُْم واأامََََْ حََ اِزُلا ائِراُهْم وامانََََا اراُقوا عاشََََا ََا اجاُروا  فََ ِذينا هََََا وا واالَََََّ ِذينا آمانََََُ َََّ : }ِهنَّ الََ اىلا ُ تَاعََََا أانَْزالا اوَّ ُْم   فََََا وااُلا

ونا رامحََْاةا ا عاكاهاا ِجهااًدا، }ُأولاِئكا يَاْرجََُ َا ، فا ِبيِل اوَِّ  ِنااعاًة ِوَِّ َََُّْم }واجااهاُدوا  اْلُمْشرِِكنيا }يف سا رباا أَا وَِّ  أاخََْ
ُ حاُفوٌر راِحيٌم .  عاكاى راجااِء الرَّمْحاِة }وااوَّ

ْيِسِر  قوله تعاىل:  َْاْمِر وااْلما  [219]البقرة:}ياْسأاُلوناكا عاِن ا
    نُالشيخ: 
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 )األحكاُم الكبرُي(
العََاَنيا، وصََكَّى هللاُ وسََكَّما وابركا عكََى رسََوله األمََني،  القََارئ: بسََِم هللِا الََرَّمحِن الََرَّحيِم، اْلمََُد هلِل ربِّ 

ِة ابِب تعيََنِي  -رمحاُه هللاُ تعََاىل-قالا ابُن كثري   وآِلِه وصاِبِه والتابعنيا. يف كتابََِِه "األحكََاُم الكبََرُي" يف تتمَََّ
ِه الفاحتِة لوجوِب قراءِِتا يف الصالِة كما هو مذهُب الشافعيِّ ومالك  وأمحدا بِن حنبل    وهسََااِى بََِن راهوايََْ

 وأب ثور  وداودا، قالا رمحه هللا تعاىل:
:  حديٌ  عاْن عبِد هللِا بِن عمرو  يف ذلكا

: قََالا  ِه قََالا عيب  عََان أبيََِه عََن جََدِّ ََّاٌن عان عمرِو بِن شََُ : حدَّثنا ح قالا أمحُد: حدثنا نصُر بُن اببل  قالا
اٌن( )كلُّ صالة  رسوُل هللِا صكى هللا عكيه وسكم:  دا يا خََِ اٌن  َّ ِهيا ِخداٌن  َّ هََِ تفََرَّدا   يُقرأُ فيها فِهيا ِخدا

 بِه أمحٌد.
: ثَاناا يُوُسُ  ْبُن يَاْعُقوبا السَّْكِعيُّ قََاالا : حادَّ ثانا اْلوالِيُد ْبُن عاْمِرو ْبِن ُسكانْيِ قاالا ثَاناا  وقالا ابُن ماجاه: حدَّ دَّ حََا

ِه، أانَّ راُسولا اوَِّ  ُحسانْيٌ اْلُمعاكُِّم، عاْن عاْمِرو ، عاْن أابِيِه، عاْن جادِّ :  -صاكَّى هللاُ عاكاْيِه واساكَّما -ْبِن ُشعاْيب  قاالا
اٌن(. اٌن، فاِهيا ِخدا ة   ا يَُْقراأُ ِفيهاا ِبفااحِتاِة اْلِكتااِب فاِهيا ِخدا  )ُكلُّ صاالا

 حديٌ  ُأخرى عنُه: 
ثانا هبراهيُم بُن عب ثنا ماسََكمُة بََُن عكََيّ  قالا البزَّاُر حدَّ : حََدَّ ثانا سََعيُد بََُن اْلكََِم قََالا : حدَّ ِد هللِا اْلُنيُد قالا

واة عََان عبََِد هللِا بََِن عمََرو   يَََْ : "صََكَّْينا  -ريََي هللا عنََه-عان األوزاعيِّ عان مكاول  عََان رجََاِء بََِن حا قََالا
ونا ماعََِي هذا كنََتْم يف الصََالِة ( )هْل تقََر  فكمَّا انصرفا قالا لنا:  -صكى هللا عكيه وسكم-معا رسوِل هللِا 

ن حََديِ  ماسََكمةا بََِن عكََيّ  )فََال تفعكََُوا ه  ْمِّ القََرآِن(. قكنا: نعََم، قََال:  ُّ مََِ اَشََِنِّ وكََذا رواُه الطََربا
عيب   ن حََرِي وجََه  عََان عمََرِو بََِن شََُ الدِّمشقيِّ الباالِنيِّ وهو يعيُ  اْلديِ  فاهللُ أعكُم، ورواُه البيهقََيُّ مََِ
عيب  ورجََاِء  : والصواُب ما رواُه األوزاعيُّ عان عمرِو بن سعيد  عن عمرِو بََِن شََُ ِه  َّ قالا عان أبيِه عان جدِّ

ْيوةا عاْن عبادةا بِن الصَّ  ، وفيِه هرساٌل.بِن حا ٌِ  ام
 :  حديُ  عائشةا يف ذلكا

ِد اوَِّ بََْنِ  ْن ََْاْعا بََِْن عابَََّاِد بََِْن عابََْ ، عََا اااىا ثَاناا ُلامَُّد بََُْن ِهسََْ : حادَّ ثَاناا يازِيُد، قاالا ْن  قال أمحد: حادَّ الََزُّبارْيِ، عََا
ولا اوَِّ  ٌُ راسََُ عََْ :  ِا ٌْ ةا، قاالََا ْن عااِئشََا كَّى هللاُ -أابِيََِه، عََا كَّما صََا ِه واسََا وُل:  - عاكايََْ راْأ يَاقََُ ْ يَاقََْ ًة  ا الا كَّى صََا ْن صََا )مََا

اٌن(. ُمِّ اْلُقْرآِن، فاِهيا ِخدا ِْ  ِفيهاا 
 ِنريٌه أخرى عنها:
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: ْرواةا، عََا  قال ابن عاِديّ  اِم بََِْن عََُ ْن ِهشََا باةا عََا يَْ ِبيُب بََُْن شََا ثانا شََا دَّ ثانا جبارة، حََا ثَاناا عاِكيُّ ْبُن ساِعيد، حادَّ ْن حادَّ
ا  -ريي هللا عنها–أابِيِه عاْن عااِئشاةا  راأُ ِفيهََا ٌْ قاال راُسول هللِا صاكَّى اوَّ عاكايِه واسكَّما: )كل صاالٌة   يَُقََْ قاالا

اٌن(. هسناُدُه يعيٌ ؛ ُجبارُة وشيُخُه يعيفاِن.  ِبفااحِتاِة اْلِكتااِب واآيَاتانْيِ فاِهيا ِخدا
َ، آل ذذ ةالشََيخ:     َعذذة ٌ  صذذحهٌ؟، ل ذذل فهذذه آللذذوَيلة، هذذه : ) مةسذذني ، آلل ذذةف، هذذا قذذةآل ة، هللا آلمل ذذسعا ،  صذذ

ا زآللس فح ٌل.  آلل احتا ، آلل ةف، ها آلل احتا، فو ، َ 
 

 القارئ: حديُ  رجل  من الصاابِة:
يّ  قََال: أخََرَب أبََو خ ََُو عاكََِ ربااَا أاب ِد اوَِّ اْلََْااِفَُب قََال: أاخََْ ََْ ََُو عاب ربااَا أاب : أاخََْ ََُن قََالا البيهقََيُّ كيفََُة الفضََُل ب

ن أهََِل الباديََِة  اْلُباِب قال: حدَّثنا ُمسدٌَّد عان عبِد الوارِس عان عبِد هللِا بِن سوادةا الُقشرييِّ عََان رجََل  مََِ
ٌُ رسََولا هللِا  -وكانا أبََوُه أسََريًا عنََدا النََِبِّ صََكى هللا عكيََه وسََكم-عان أبيِه  :  عََ صََكى هللا عكيََه -قََالا
داٌن   تُقبََاُل(، )كلُّ صالة  يقوُل:  -وسكم يا خََِ رجٌََل آخٌََر ا ََُُه ماهََران روى   يُقرأُ فيها ْمِّ الكتاِب فهََِ

ِه  ن جََدِّ ن أبيََِه عََا ن ميمََوِن بََِن عمََرِو بََِن مهََرانا عََا ن ِنريََِه عبََِد الََرمحِن بََِن سََواد  عََا حديثََاُه أبََو نُعََيم مََِ
: اٌن(.)ماْن صكَّى صالًة  ْ  مهرانا أنَّ رسولا هللِا صكى هللا عكيه وسكم قالا   يقرْأ فيها ْمِّ القرآِن فِهيا ِخدا

:  حديُ  أب سعيد  يف ذلكا
ِعيد ،  ْن أاِب سََا راةا، عََا ْن أاِب ناضََْ ثَاناا قَاتََااداُة، عََا ثَاناا ُهاَّاٌم، حادَّ ثَاناا عاْبُد الصَّماِد، حادَّ َا ناِبيَُّنََاا قالا أمحُد: حادَّ را »أامََا

ا، ورواُه أبََو داودا عََان أب الوليََِد الطيالسََيِّ أاْن نَا  -صاكَّى هللاُ عاكاْيِه واساكَّما - را ا تَاياسَََّ ْقراأا ِبفااحِتاِة اْلِكتََااِب وامََا
 َّ  ، ُه ابََُن حبََانا يف صََايِاِه عََان ياعكََى اَوصََكيِّ عََان زهََري  عََان عبََِد الصََمِد عََن ُهَََّام  ، وأخرجََا عان ُهَّام 

.قالا ابُن ِحبَّانا: واألمُر بقراءِة ما تيسَّرا حرُي فرض    دلَّ اإلمجاُع عكى ذلكا
 وقالا الدارقطِنُّ: ورواُه شعبُة عن أب سكمةا سعيُد بُن يزيد  عان أب نضرةا عان أب سعيد  موقوفًا. 
ثَاناا ُسواْيُد ْبُن ساِعيد  قاا ثَاناا ُلامَُّد ْبُن اْلُفضاْيِل، )ح( واحادَّ : حادَّ ثَاناا ُكراْيب  قاالا : حادَّ وقالا ابُن ماجه: حادَّ ثَاناا لا

: قََاالا راسََُ  ِعيد ، قََاالا ْن أاِب سََا راةا، عََا ْن أاِب ناضََْ ، عََا ْعِديِّ ْفياانا السَََّ ْن أاِب سََُ ا، عََا يعًََ ِهر  مجِا وُل اوَِّ عاكََِيُّ بََُْن ُمسََْ
ْ يَاْقراْأ يف ُكلِّ راْكعاة  اْلْاْمُد واُسوراة ، يف فا  ةا ِلماْن  ا  رِيضاة  أاْو حارْيِهاا(.صاكَّى هللاُ عاكاْيِه واساكَّما: ) ا صاالا

 ِنريٌه أخرى عنُه:
ثانا لمََُد بََُن اَنََذِر بََُن سََعيد   -وهََو  اُعنََا-قََالا اْلََافَُب أبََو لمََد  البخََاريُّ يف مسََنِد أب حنيفََةا  حََدَّ

ثنا هبََراهيُم بََُن اْلََرَّاح  الكََويفُّ  : حََدَّ ثانا أمحُد بََُن عبََِد هللِا بََُن لمََد  الِكنََديُّ قََالا : حدَّ  قايََي اُلرويُّ قالا
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: قََالا  ثنا أبََو يوسََُ  عََن أب حنيفََةا عََن أب سََفيانا عََن أب نضََرةا عََن أب سََعيد  قََالا : حََدَّ مصََر قََالا
رسوُل هللِا صكى هللا عكيه وسكم: )  ُِتِزُئ صالٌة ه  ومعاها فاحتُة الكتاِب ومعاها حريُها(، وِبذا اإلسََناِد: 

ا( تفرَّدا بذلكا أمحُد بُن عبِد هللِا هذا وهو الِكنََديُّ الكََويفُّ )  صالةا   يُقرأُ فيها بفاحتِة الكتاِب أو حريه
َ  أسنداها عان أب حنيفةا رمحه هللا تعاىل.  وقْد أِبماُه ابُن عاِديّ  يف رواَي

 حديٌ  آخُر:
: قالا اإلماُم أمحُد: حدَّثنا  واادة الُقشََرييُّ قََالا : حدَّثِن عبُد هللِا بُن سََا : حدَّثنا عبُد الوارِس قالا عفَّاُن قالا

ٌُ  -صََكى هللا عكيََه وسََكم–حدَّثِِن رجٌل ِمن أهِل الباديِة عان أبيِه وكانا أبوُه أسريًا عنََدا النََِبِّ  قََال:  عََ
    يُقرأُ فيها ْمِّ القرآِن(.)  ياقبُل هللاُ صالةً يقوُل:  -صكى هللا عكيه وسكم–رسولا هللِا 

 حديٌ  آخُر يف مع  اْلديِ  اَتقدِِّم: 
ثَاناا أابُو اْلعابَّاِ  ُلامَُّد ْبُن أامْحادا اْلماْاُبوِبُّ ِااْروا لاْفظًا حارْيا مارَّ  ِن قالا اْلاكُم يف مستدرِكِه: حادَّ ة ، ثنا أابََُو اْلْاسََا

ْفيااُن بََُْن أامْحاُد ْبُن سايَّار  اْلماْروازِ  دَّثاِِن سََُ ُّ، ثنا أاْشهاُب ْبُن عاْبِد اْلعازِيََِز، حََا ْندارااِْ د  اإْلِْسكا يُّ، ثنا ُلامَُّد ْبُن خاالَّ
كَّى هللاُ  ، أانَّ النَََِّبَّ صََا ٌِ ، عاْن لاُْموِد ْبِن الرَّبِيِع، عاْن ُعبااداةا ْبِن الصَّاِم ناةا، عاِن اْبِن ِشهااب  يَْ ِه وا  ُعيَا كَّما، عاكايََْ سََا

 : هاا ِعواٌض(.قاالا ٌض ِمْن حارْيِهاا والاْيسا حارْيُهاا ِمنَْ  )أُمُّ اْلُقْرآِن ِعوا
 حديٌ  آخرُ 

   ل ،  محه هللاالشيخ: 
 ت  ]تةة [ أنخه آلملنسو   آلال آل نلىا  ِنالب:
 ال، آلقة  َل آلملنسو  الشيخ:
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 )اَُنتقاى(
د  وعكََى آلََِِه القارئ: بسِم هللِا الرَّمحِن الرَّحيِم، اْلمدُ  الُم عكََى نبيِّنََا لمَََّ الُة والسَََّ  هلِل ربِّ العالامنيا، والصَََّ

 قالا اَؤل  رمحاُه هللاُ تعاىل:وصاِبِه أمجعنيا. 
ِة اْلْاناازة:  ِد تاْكِبرِي صاالا ُب عادا  ابا

ٌا اأْلاْرباُع يف ِروااياِة أاِب ُهرايَْراةا وااْبِن عابَّا   واجااِبر .  قاْد ثَابا
ِهنَََّهُ عا  ا، وا نََاائِِزَا أاْربَاعًََ ُ عاكََاى جا ربِّ ُد بََُْن أاْرقََاما ُيكََا انا زايََْ : »كََا كََاى قََاالا ا عاكََاى   ْن عاْبِد الرَّمْحاِن بََِْن أاِب لايَْ ربَّا ُخاْسًََ كََا

: كاانا راُسوُل اوَِّ  ُ عاكاْيِه واساكَّما -ِجناازاة  فاساأاْلُتُه فَاقاالا ُهاا.ا راوا  -صاكَّى اوَّ  اُه اْلْامااعاُة ه َّ اْلُبخااِريَّ.ُيكاربِّ
، والا  ٌُ ٌُ وا ا واُهََاْ ي ا ناسََِ : مََا الا ٌا فَاقََا ا،  َّ اْلتَافََا ربَّا ُخاْسًََ يَْفاةا »أانَُّه صاكَّى عاكاى ِجنََاازاة  فاكََا َُ واعاْن ُحذا ربَّْ ْن كََا كََِ

ُ عاكاْيِه واساكَّما -كاماا كاربَّا رسول هللا   ناازاة  فاكاربَّا ُخاًْساا. راوااُه أامْحاُد.، صاكَّى عاكاى جِ -صاكَّى اوَّ
: هنَُّه شاِهدا باْدرًا. راوااُه اْلُبخااِريُّ.  واعاْن عاِكيّ  أانَُّه كاربَّا عاكاى ساْهِل ْبِن ُحنَاْي   ِست ا واقاالا

ُونا عاكاى أاْهِل باْدر  ُخاْ  : كاانُوا ُيكاربِّ باةا أانَُّه قاالا يَْ ِم ْبِن ُعتَا ًعا. راوااُه ساِعيٌد يف ُسناِنِه.واعاْن اْلْاكا بَْ  ًسا واِست ا واسا
 آلوسب  آلللا  
  ةش قاذ آللشا ح الشيخ: 

ِة عاكََاى اْلغاائََِبِ  الا دَّما يف الصَََّ اِبر  تَاقََا راةا واابََِْن عابَََّا   واجََا ِديُ  أاِب ُهرايَََْ ، القََارئ: قََال الشََوكاْ رمحََه هللا: حََا
هاِقيُّ كاماا قا -واِِمَّْن راواى اأْلاْرباُع  ٌ  وااْبُن ماْسُعود . -الا اْلبَايَْ ِب  ُعْقباُة ْبُن عااِمر  وااْلرباااُء وازاْيُد ْبُن َثا

ْن أابِيََهِ  ةا عََا ْثمََا كاْيماانا بََِْن أاِب حا ِر بََِْن سََُ انا النَََِّبُّ  واراواى اْبُن عاْبِد اْلرباِّ يف اِ ْسِتْذكااِر ِمْن ِنارِيِه أاِب باكََْ -»كََا
كَّى اوَُّ  كَّما  صََا ِه وآلََه واسََا يِّ  -عاكايََْ اشََِ َا َُ النَّ ْو اءا مََا َّتَّ جََا ا حََا ًعا وانااانِيًََ بَْ ا واسََا ا واُخاْسًََ ائِِز أاْربَاعًََ ُ عاكََاى اْلْانََا ربِّ ُيكََا

ٌا النَِّبُّ  ُ عاكاْيِه وآله واساكَّما -فاخارانا فاكاربَّا أاْربَاًعا،  َّ ثَابا ا عاكاى أاْرباع  حاَّتَّ تَاوافَََّ  -صاكَّى اوَّ ذا ا. واكََا اىلا ُ تَاعََا اُه اوَّ
 قاالا اْلقااِيي ِعيااٌض. 

اِر واالصَََّ  ِل واالنََّهََا ََْ ُكْم اِبلكَّي ْواا ى مََا ََا كُّوا عاك ا )صََا اِبر  ماْرُفوعًََ ْن جََا ِط عََا ُّ يف اأْلاْوسََا رانا الطَََّرباااِْ رِي وأاخََْ ََِ ب ِغرِي وااْلكا
ِء وااأْلاِمرِي أاْربَاًعا( وايف هْسنااِدِه عا  ِيعاةا. واالدَِّْ  ْمُرو ْبُن ِهشاام  اْلبارْيُوُُّّ، تَافارَّدا ِبِه عاْن اْبِن ُلا

ُل عاكا  ِذيُّ: اْلعامََا ْمََِ وُر، قََاالا الَتِّ با اْْلُْمهََُ َِ يف اْْلِنََاازاُة ذاهََا ِل واِهىلا ماْشُروِعيَِّة اأْلاْرباِع التَّْكِبرياا دا أاْكثََاِر أاهََْ ِه ِعنََْ يََْ
اااِب النََََّ  ْن أاصَََْ ِم مَََِ كَّما -ِبِّ اْلِعكَََْ ِه وآلَََه واسَََا ُ عاكايَََْ كَّى اوَّ عا  -صَََا ازاِة أاْربَََا ى اْْلِنَََا ريا عاكَََا ُرونا التَّْكبَََِ رْيِِهْم، يََََا واحَََا

، واأامحََْادا، اِفِعيِّ اراِك، واالشَََّ ِن اْلُمبََا ، واابََْ ِن أانََاس  ، واماالََِِك بََْ ْوِريِّ ْفياانا الثََََّ ْوُل سََُ ََا وا قَ ، واهََُ  َ ،  تاْكبََِرياا اااىا واِهسََْ
 هاى. انَْتَا 
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 واقاالا اْبُن اْلُمْنِذِر: ذاهابا أاْكثَاُر أاْهِل اْلِعْكِم هىلا أانَّ التَّْكِبريا أاْرباٌع انَْتَاهاى.
 :  واقاْد اْختَاكا ا السَّكاُ  يف ذاِلكا

ُ ُخاًْسا كاماا يف حاِديِ  اْلبااِب.   فَاُرِويا عاْن زاْيِد ْبِن أاْرقاما أانَُّه كاانا ُيكاربِّ
ْن ُن اْلُمْنِذِر عاْن اْبِن ماْسُعود  أانَُّه صاكَّى عاكاى ِجناازاِة راُجل  ِمْن باِِن أاساد  فاكاربَّا ُخاًْسا، واُرِويا أاْيضًََ واراواى ابْ  ا عََا

ُ عاكاى أاْهِل باْدر  ِست ا، واعاكاى الصَّاااباِة ُخاًْسا، واعاكاى ساائِ  ِر النَّاِ  أاْربَاًعا. اْبِن ماْسُعود  عاْن عاِكيّ  أانَُّه كاانا ُيكاربِّ
ُن اْلمُ  ََْ ُه، واراواى اب ََْ رْي  عان ِد خََا ََْ ْن عاب ََدَّاراُقْطِِنّ عََا اِويُّ واال باةا واالطَّاََا يَْ ُن أاِب شََا ََْ ا اب ََِكا أاْيضًََ ا واراواى ذال ِذِر أاْيضًََ ََْ ن

 ِبِِْسنااد  صاِاي   عاْن اْبِن عابَّا   
 ر آللشاآله     ل هللا إله  طا ذ ها ر نكة 

 آللشاكاين الشيخ: 
 إيالقارئ: 
 َا لىهنا، طهٍ آلَش بى ]فو [الشيخ: 
 ن القارئ: 
  قاذ: ال أبس خىه ]آلتةكه[الشيخ: 
  قةؤهل   آلال ]  [  تاق  القارئ: 
 ال الالشيخ: 
 ن .القارئ: 
 كّاَ آلللح  ]فو [الشيخ: 
 آلللا  آلوسب القارئ: 
 آلوسب  : الشيخ 

 وع ، آلللا  آل  ]آللهي[ ةىهه القارئ: 
   ل،    ل،  الشيخ: 
 ن القارئ: 
 ال  اذ  ال قاة إال ًبهللالشيخ: 
 أنخه آل نلىا  آلال ]  [القارئ: 
 خْه بعضسباالشيخ: 
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  آلال ]   وء ىبا[ وء ىبا القارئ: 
  ال ال، خْه بعضسباالشيخ: 
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  األسئكة:
ُ أاحاٌد الصاابُّ قائُد السَّريَِّة الذي كانا ياقرأُ: : 1السؤال هْل كََانا ياقرُ هََا بعََدا  [1]اإلخَال : }ُقْل ُهوا اوَّ

 ..  قراءِة ما تيسَّرا
َْ ه،اس آلو ، اْلواب:  وع ، كا  ةوةؤ،ها بع َا..، ر مخة  قةآل ت ه ، ة،صىّ   كاا ةصى  غمل،  ل ن ه، خيس ، آللوةآل ةس بذذ }ق،

  . س س ٌ 
 ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ

رَّاب  َّ حسََلا الُيسََرى ولََب2السََؤال لا الُيمََ   َّ لََاِبسا الشََُ لا الّرِجََْ ٌل حاسََا ، فهََْل يصََ ُّ : راجََُ رَّابا سا الشََُّ
 اَسُ  بناًء عكى هذا الفعِل 

ىذذ ، آللهاذذ  مث  وعذذ اْلََواب:  َس هذذهآل خيس َ  آللعىذذ  ةذذةى  وذذه ةعذذين إنآل فعذذ آللصذذحه؟، لنذذ ح هذذا  وذذه ةصذذ؟ُّ، بعذذر،  هذذ
،  ها ر آللصا ة آلملذهكا ة لذسل   ىس ةىلى، خيىع،با مث ةىلى  َ ة ا  ق  لسل  سب،اا بع  كااذ  آللطبا ة، بع  كااذ 

و ِ،ه، نل . َس كااذ آللطبا ة،  آللصحه؟،  وه م،  آلله،ا  قل
 ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ

ا، وهََْم : أَ أعيُش يف بكد  خم3السؤال َِ مثلا اليهوِد والنُّصارى وحريِهم ونعمُل معًََ تكطة  ِمن مجيِع الدَِّيَ
 يُبادرونِن ابلسَّالم، فهْل آ ُ هذا أَ ابدرُِتم ابلسَّالم 

مس   )الس ال، ال تلالْ ، ال تلالْ ه ، ال تل ْ ، ر آل  ة   آللصحه؟: اْلواب:  ل ذ  ا سى ًب  الس  سآللن صذس ال  تذسلذْ ؤ، آل آلْلهذسبذ،
 تل  ، ل ل تةلُّ لىهب  تواذ: " لىه ْ " بى ]فو [، وع  ال ت،لال .

 ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ
َِ 4السؤال  : هل يارى الَُماتضاُر ماكاُك اَو

َا وعىذ ، هللا  لىذ ، ةيبذة، لذه، قذ  ةذةى، قذ  ةذةى، ل ذل َذا وعىذ ، ال  نكذة، للذهمل ةذ ذُّ لىذ   وذه ةذةى اْلواب: 
 َسىس س آلملات  بصا ت ه ، ل ل ك ل    ةةى   ها ل َ ل   اآلذ  آليخةة.

 ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ
ُد فيهَََا مسٌََََد لكَََن مَََا تُقَََاُم فيَََِه مجيَََُع 5السَََؤال ٌة هسَََالمية، ويُوجَََا ُد مدينٌَََة يف كنَََدا فيهَََا أقكيََََّ : يُوجَََا

َِ الصَّ  ، مثلا الظهِر والعصِر، فهْل هناكا هشكاٌل لعدِم هقامِتِهم لبعِ  الصَّكوا َِ  كوا
ْة سذ  اْلواب:  َ،،  إ  َل ةسه ذ  لى  آلمل ىاني    ة،صىُّاآل فالا، إ  ته  ةس س     ة،وهااها ر آلمل ِ   فبا  فض

 ، ةصىا  فالال.لل،ع   آلمل ِ      ال تلاط ب   ًبلاظه ا  فه،صىُّا  ر َ ا    فالال 
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 ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ
ن األحنََاِف   ياقََر ونا القََرآنا خكََ ا اإلمََاِم يف مج6السََؤال ريَِّة و  : لنََا زمََالُء مََِ يََِع الفََرائِ    السَََّ

 اْلهريَِّة، ويقولون: هذا عندَ يف اَذهِب، فهل ُيَتكونا عكى ذلكا 
ةسْ  ب  ساحتذذ سا  آلل  سذذسا   ال،    ذذْ ه،ْ ، إنآل قلىذذ،اآل َنذذ س قذذَ سذذ : آللةنذذاذ، ةوذذاذ: اْلََواب:  ْل َلْس ةذسوذذْ مسةس ل اذذس آلنكذذْة  )الس صذذس

َس آللعى  لى  ه َس س ،       كثةس  ه ناس  آللعاذ ، لىذ  آلمل ذى     ةسسحذة ى آلل ذُّ  ٍ ٍ، لىاذهه هآل،   وه ال ةنلا  آللسعصُّ
، ة،ناصسحا س َناصحال بى ]فو [. ٍل ٍ، ملهه  ًبل سا   آلل نا،  ال ةسعص 

 ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ
بُِر أيًضا يُعترباُ ِمن الزَِّ 7السؤال  : هِل الزَِّ هو اإليالُن يف الُقُبِل فقط، أْم أنَّ اإليالنا يف الدُّ

ا كا   قل؟،     ُّ، و أذ هللا آللعافها.اْلواب:   ها َ ل آللوّ ح،   َّب 
 ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ

َِ عقيدِة السَّكاِ  8السؤال  : هْل نفُي التشبيِه مطكًقا ِمن منه
ْ ٌ  م ، وعذذ ، و ذذ ، آللسشذذلهه  هذذا َذذا لذ  لىهذذه آللوذذة اْلََواب:  ْثىذذ ه   ذذس الآل [11]آللشذذا ى: }لذذسْهىس كسا  ْل لذذسه، ك، ذذ،  } سَلْس ةس ذذ،
  ٌ آلللآل  [4]آلإلخذذمص:  س ذذس ْسْعسىذذ،اآل و     سوذذْ س ه ، لذذل     [22]آلللوذذةة: }فذذسمس  نا ة،نوّ هذذا س هللاس لذذل َشذذا ا  خىوذذ  َ، آلل ذذُّ فأهذذ

آل َل آللناس ة،شا ،ه،، فهن ا  تشلههس آلخلالق  ًبمل ىا.   تشلههس آلمل ىا.  ًبخلالق.  ةشابهس خىوسه،،           ل
 ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ

ن البنََِك و ْ أاسََتخدمُه وحََالا عكيََه اْلََاْوُل، فهََْل ِتََُب فيََِه الزكََاُة أم يُعتََرباُ 9السََؤال ا مََِ َُ قريًََ : أخََذ
 دايًَْنا 

ى ،ه، ةسصة  ، فهذه فبذا ر نل  خمٌ  بني  هَ آللعى ،  آل ظبة،     لىهه آللوكاة؛  و  اْلواب:  ه، ر هه  آلمل  ة  َ 
َال،ه،، ل ل كاو،ه، َ س    ههآل   ٌ  مخة، كثمٌل َل آللناس لن سه   َاآلٌذ  ال ةسصة فا  فهبا؛   ذ   َذا لنذ ه  

َ  آلل   آله . َ  آلل ىاس، لسشاه  جماٌذ لسشاه
 ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ

: هْل تُكََزاُم الزوجََُة ِبرجََاِع اَهََِر عنََدا فسََِخ العقََِد بسََبِب اَيانََِة الزوجيََِة مثََلا ا صََطااِب 10السؤال
 احملرَِّم 

ُْ ًبو صال ذبااْلواب:  َس  ذا  َذل  آلملة ة، إنآل ت ل ل با تذسة،لُّ لى  آللو ج َا  خهْت َنه؛     آلل ةقاس  آلل  ذ َ ل ز   
 ق لسى با  ب لل با،  ل   آلل ءآلذ،  لان ًبهلل
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ََِة، مثََلا ا صََطااِب  ََِة الزوجي ََزاُم الزوجََُة ِبرجََاِع اَهََِر عنََدا فسََِخ العقََِد بسََبِب اَيان السََؤال: هََْل تُك
 احملرَِّم 

وصذذ    ذذا آلرذذهْت سذذا صذذ ةولا ك ذذل، هذذهآل َن ذذٌة   ذذةآلٌ ، فذذا ظبة،  وذذه إ  ةعذذين آلالصذذطحا ، ك ذذل ةس اْلََواب: 
ةآل.س فذ لُّ  ُ  آلل ذ  ٍس لىهبذا  طى وسبذا آلخسهذا لآل فذم ةس ذسحقُّ  ذهللا،  إ  كذا  َل ة،طىّ وبذا  طىلذ طى وسبا آلخسها لآل، إْ  غسض 

ة،لُّ َذذا  خذذ  ا تذذذس ل ق لسى بذذا فا ذذ  ى،اه،ل  هْت  ت سذذ ي، ةوذذاذ تعذذاىل: لىهذذه آلملذذاذ، آلملبذذ  آلل ،ةقذذا إ   ذذا ْت َذذ  } سالس تذسْعضذذ،
َ،لذسهّ نذسال  ال  شذس ْتذ نيس ب  سا   اه،ل  إ ال   سْ  أس س،اذ، َسا مستذسهذْ ل،اآل ب لذسْعر   َ،لذسهّ نذسال   آلملذةآلل  [19]آللن ذا : ل سسْههس ال  شذس ْتذ نيس ب  سا   }إ ال   سْ  أس

 ًبل ا شا : آللوح.
 ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ
ٌِ وأدعََوا ألب، كََأْن 11السََؤال ٌِ يف صََالِة اْلنََازِة، هََْل ُيََوُز م أْن أدعََوا لكميََ : عنََدا الََدُّعاِء لكميََ

َ  أقوُل: "الكهمَّ احفْر   ُلْم وألب"، عكًما أنَّ أب ُمتاوَّفَّ ِمن أربِع سنوا
آلل ُّنا،    ت لاس لىاهُ آل ااة،  للاؤكس  بهذ س لذه   قذاٌت كثذملٌة، لذه   قذات، ل ذل هذهآل آلمل ذا   ال،اْلواب: 

نا،  َذذا للذذاؤ،كس  بهذذ س لذذه   قذذات كثذذملة، ةعذذين َذذا   ذذ تس إال هذذه  ، هذذهآل هذذا آلل ذذُّ ُ  آللذذهي  َاَذذس س  تذذ لا لىاهذذ
نا  ُس نل  ةعين فا َة،  آلنٌ  إ   ذا  هللا، ل ذل هذهآل هذا آللطةةذق، هذه  هذ  آلل ذُّ آلل قهوا ت لا  به    لا فعى

ُ  آل ااذذة،  تذذ لاس لعاذذا   آلمل ذذىاني كاذذا ر   ذ آللذذ لا :  هّ س نذذا،   ذذاه  ح    تذذ لاس لىاهذذ )آللىبذذ   آلغ ذذْة  هّ نذذا َ 
َ،  بذذذاكس ر  غاِل نذذذا،  صذذذامل ح  كلذذذمل ح  ه، لذذذا ع ،  ةذذذ خ اذذذال  هذذذهآل آللعاذذذا ، ةعذذذين آللذذذ لا ، ر صذذذمة  آلٌنذذذازة   لذذذ،

ا ل َذذاآلت   هّ س نذذا   ذذاه  ح  غاِل نذذا  صذذامل ح... ،  مخذذة، آللذذ ُّلا   ة ذذا ، خاصذذِ لىا ذذىاني لاَذذا، )آلغ ذذْة  هّ نذذا َ 
.  آلملا الةل  َاَ س
 ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ

قيقة : 12السََؤال ٌْ م أخََش الشَََّ ََ ٌْ متزوجًََة، ولََيسا ُلََا أو ٌد، ووالََدُّ  -رمحهََا هللا-ُتوفي يا ليسََ وهََِ
  َ َ  شقيقا  عكى قيِد اْلياِة ويُوجاُد أربعُة هخوة  اثننِي شقيقنِي، واثننِي ِمن األِب، وثالُس بنا

 "نمث،  خاآلت"  ةش بنات َا ر ]ال ةا  [  وهوات الشيخ: 
 آلت ص؟ ك ل ةوص   خا القارئ: 
 َا  ل ي  هللا الشيخ: 
  وه ةواذ      خسه َا سا   الل  غمل َسو  االقارئ: 
 طهٍالشيخ: 
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، وثالٌس من األب، فهل اْلميُع يرثون ةواذ: القارئ:   َ َ  شقيقا  وثالُس بنا
 طّهٍ ها َا قاذ  خسني  وهوسني،  آلال ]  [  خاسْةل  وهوني الشيخ: 
  ال،  خاسْةلالقارئ: 
 خاةل  الشيخ: 
 وع القارئ: 
 ةعين لن ها  وهوا    نمث  واِق الشيخ: 
لن ها  وهوسني،  لن ها آلننذسني َذل آل   هذه ذ ]هذءال [ آلإلخذاة،  آل خذاآلت،    آل  ]آللذهةل[  ذاه  القارئ: 

 ها آلللنات، نمث،  وهوات  نمٌث َل آل   
 نمث  ةش الشيخ: و
 ىهكا   آلإلحث آلننني آلننني  نمث نمث، ههآل ًبلن لا لالقارئ: 
  وهوا   نمث،  خاآلتل  وهوات   خاآل      نمث  خاآلت   ، كهآل لن ك الشيخ: 
باالقارئ:   وع ، ًبإلاافا  َّ 
  آل  ُّ، وع  بع  الشيخ: 
 هل اْلميُع يارثون ةواذ: القارئ: 
وهوات آلللذذذاق  اْلَََواب:  ،  ةذذذسة ث، آلإلخذذاةس آل  ذذذو ا   آللشذذذ  نْي  ال، تذذسة ث، آل  ، آلل ذذذُّ ،س، نّ  آلْ ،وْذثذسهذذذس َ،  ذذذس ثذذذْ  }ل ىذذه كسة  َ 

نّ  آلْ ،وْذثذسهذذسنْي  ،  َذذا  [11]آللن ذذا : َ،  ذذس ثذذْ لذذ  ّ  آلل ذذُّ ،س،  آلللذذاق  لاخذذاة  آل  ذذو ا   آل خذذاآلت  ةسوس ذذااوه }ل ىذذه كسة  َ 
 آلإلخاة،   ل  آل خاآلت   ل فىهى سل    ٌ ، فىهى س     .

 ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ
 : هل ِمن الصايِ  يف حالِة كوِن اَرأِة ُمطكَّقًة أو أرمكًة   ُيوُز تزوُُّجها ه  ِمن ِقباِل ولِدها 13السؤال

، ال بذذذ اْلَََواب:  ل آللذذذا ، ةعذذذين ال تسذذذو  ج، إال بذذذا ّل ر آل ذذذ ة   آللصذذذحه؟،    ُّ آلملذذذة ة  )ال و ذذذاحس إال بذذذا ّل    َذذذ 
بذذا  باهذا،  كذهل  آلبن،بذذا،  ة فه،و    آلبن،بذا ة،و ّ  بذا، ل ذذل آل  ذقُّ ًبلاالةذا  هذذا  باهذا، فذاْ  َل ة ذذل  باهذا    َل ةسه ذ 
 آلبنبا، آلبن،با آلللالغ.

 ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ
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َِ الََش يف أفََالِم األِنفََاِل مََعا اَالمََِ  14السؤال ٌُ أقوُم برسِم بعِ  الشَّخصََيا ٌُ ِنفكًة كن : عندما كن
، لكََن  ٌُ ا حََراٌم وتبََ ٌُ عكََى عكََم   كِمهََا وأََََّ ِم، اآلن أصََبا واْلسََِد، و ْ أكََْن عكََى عكََم  امّ  ابْلُكََْ

َُ   تزاُل لديَّ فهل ُي  ُب هتالُفها؛ ألْ أودُّ ا حتفاظا ِبا كذكرى لطفولِش الرَّ ا
ََواب:  ه، بسصذذذةفات ه   أبَي   آللىعذذذٍ اْلَ ال ال، آللسصذذذاةة، ال ةنلاذذذ  آلال س ذذذاك، بذذذه لىذذذهكةى، آلإلو ذذذا ، ةذذذسهكة، ط السذذذس

ا لسذذذه  ا آللةنذذا ، فذذم ةنلاذذ    ي،بذذا   عى،بذذا طةةوذذل كُّة   أبَي  آللى عذذٍ َذذ  آل ط ذذاذ، هذذه  آللذذ  فهبذذا نكذذةَيت،  َذذ 
، َا سا قهاا.  آللط الا، فأتى هبا  آل ا  هلل،  ههآل َ ل متا  آللسابا ، ًب ك هللا فه  

 ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ
ََؤال ََراُع م 15السَ ََْل ُيشَ َََدة ، فهَ ََِة سَ ََى آيَ َُ عكَ ََرر ََإذا مَ ََيارةا، فَ ََوُد السَ ًَ وأَ أقَ ََا ََرآنا أحيَ ََرأُ القَ : أقَ
 السَُّوُد 
ا ال، اْلَََواب:  ُس  آلكلذذذل َذذذا ة،شذذذةس ، لذذذ  آلل ذذذِال؛     نذذذِالكس ةصذذذةف، س لذذذل آللنيذذذة  إىل آللطةةذذذق، ل ذذذل لذذذا كنذذذ

ُس توال، نها ت  ت ِ    نِالكس ة ساة.، وص س لقهوا  آلل ها ة، َنطىوٌا ال ةص؟ُّ.  مم ل،  َا   و
 ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ

ٌُ بسََعادة  أسَََُد هلِل وأدعََو، فأفَََُذها عََادًة، فهََْل هَََذا 16السََؤال َُ الََدعاءا أو أحسسَََ : ككَّمََا أرد
 ُيوُز 

  ذ ةل،  َذا نذِاٌل َ ذةٌل هذهآل ال، َا ر ]ال ةا  [ نِاٌل إال ر صمةل    نِال  تذم ةل    نذِال  اْلواب: 
َّ   كعذال نذِ ر ،    نذِال  َ،  وه ر آللصذمة، نذِال ر آللصذمة، ر كذ ، آلل ِال آل ص ب    فىهى َّبشة  ل

اآلا ، آلل ُِّال َعة فٌا،    نِال،   ةل إنآل ْ لْت وعاٌا ليهاٌا.  تم ة، َ 
 ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ

ِه 17السؤال : ِنكبا مِن صديِقي أْن أشهدا معاُه يف احملكمِة َاِلِه وأنَّه يريََُد أْن يكتََبا أمََالكا زوجتََِِه اب ََِ
َُ ْْ أعرُف خالاُه وز  ، وأَ يف اْلقيقََِة   أعََرُف الرجََلا وِهيا راييٌة، فشهد وجتاُه وأَ جََاٌر ُلََْم يف اْلََيِّ

 و  زوجتاُه، ولكن ِمن ابِب الثقِة يف صديِقي، فهْل تُعترباُ شهادُّ شهادةا زور  
: "هَ تعى ، تعذة ، فذمحل  فموذال    ذا  آلاذها  لذا   َاآلسذا اْلواب:  وع ،  ب تس َّبا ال تعى ،، آللواا  ة أل س
ب ُس تعى  ههآل   ههآل  بالة، ز  ل، فعىه س آللسابا.لو     ا "،  هَ كن

 القارئ: ويقول: وما ِهيا الكفارُة 
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َا سا ك ا ة،  بالة، آللو   َا سا ك ا ة، إال     ت، هّ  س و   س  تع  س لن  آللواا   وذ   خطذأتس  اْلواب:
ا،  هذذهآل غىذذٌ  ةوذ ، فهذذه كثذمٌل َذذل آللنذذاس  ةشذب    بنذذا ل لىذ  آللثوذذا  ب ذذم        ذب تس َّبذذا ال تعىذ ،، هذذه  ك ا هتذ،

 فم .
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