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 بسِم هللِا الّرمحِن الّرحيمِ 
 
 / 225-222ة "البقرة" اآلية: /تفسري سور  -
ب  فتح الباري؛  -  ؟وهاْل َياْط ب  ي اْوما اجل م عاِة ِف املاطارِ ؟ هاْل ي صالِّي اإلماام  مباْن حاضارا : َبا
ِطلاة  عالاى راس وِل اَّللِه عاداس  زاد املعاد؛  -  صالهى اَّلله  عالاْيِه واسالهما : قاْد وارادا ِفيِه أاحااِديث  ك لُّهاا َبا
ق  ِمْن الصهحااباِة واالتهاِبِعنيا طاوااِئفا االنتصار ألهل األثر؛  -  ..وااْلم ْعتازِلاة  أاْيًضا ت  فاسِّ
 فتاوى  -

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

 اك( البه  يخِ الشه  )تفسري  
واياْسأال وناكا عاِن اْلماِحيِض ق ْل ه وا أاًذى فااْعتازِل وا النِّسااءا ِف } :جيمِ الره  يطانِ ن الشه مِ  َبللِ  القارئ: أعوذ  

بُّ اْلماِحيِض واالا ت اْقراب وه نه حاَّته ياْطه ْرنا فاِإذاا تاطاههْرنا  بُّ الت هوهاِبنيا واُيِ  فاْأت وه نه ِمْن حاْيث  أاماراك م  اَّلله  ِإنه اَّللها ُيِ 
ت ْم واقادِّم وا أِلانْ ف ِسك ْم واات هق وا اَّللها وااْعلام وا  222اْلم تاطاهِّرِينا )  ْرثاك ْم أاَّنه ِشئ ْ ( ِنسااؤ ك ْم حاْرث  لاك ْم فاْأت وا حا

ق وه   ِر اْلم ْؤِمِننيا )أانهك ْم م َلا ( واالا َتاْعال وا اَّللها ع ْرضاًة أِلاْْيااِنك ْم أاْن تاباُّوا وات ات هق وا وات ْصِلح وا بانْيا 223واباشِّ
يع  عاِليم   ساباْت ق  ل وب ك ْم  ( الا ي  ؤااِخذ ك م  اَّلله  َِبللهْغِو ِف أاْْيااِنك ْم والاِكْن ي  ؤااِخذ ك ْم مباا كا 224)  النهاِس وااَّلله  َسِا

 [ 225-222]البقرة:   {وااَّلله  غاف ور  حاِليم  
ُعلىُاحليضُُِقُ ي طلَُُ،ُواحمليضُ يفُاحمليضُُِساءُِالن ُُِ{ُيعينُِقرابنَُِوَيْسأَل وَنَكَُعِنُاْلَمِحيضُِتعاىل:ُ}ُيقولُ الشيخ: 

ُقالَُوهوُالفرجُ ُاحليضُُِوعلىُمكانُِ ُأًَذى:ُ}للاُ ُ، ُه َو ُألنُ أذىًُُ{ُيعينُاحليضُ ق ْل ُدمُ ؛ ُثُ وجناسةُ ُه :ُُقالَُُ،
ُ،ُالُاالعتزالُ هنُ وطئُُِبُِأي:ُبتجنُ ُساءُِالن ُُِتعاىلُابعتزالُُِ،ُأمرَُ{ُهذاُهوُاحلكمُ فَاْعَتزِل واُالنِ َساَءُيفُاْلَمِحيضُِ}
:ُهُِيفُقولُُِال،ُاملقصودُ ُوملُيشاربوهاُوملُجيالسوهاُملُيؤاكلوهاُاملرأةُ ُتُِمُإذاُحاضَُوهوُأّنُ ُاليهودُ ُعليهُُِذيُكانَُالُ 
ُمجاعَُفَاْعَتزِل وا} ُاعتزلوا ُيعين ُقالَُساءُِالن ُُِ{ ُوهلذا ،{ُ ُاْلَمِحيضُِ: ُيف ُالنِ َساَء ُقالَُفَاْعَتزِل وا رين:ُُاملفس ُُِبعضُ ُ{

ُأك دَُُثُ ،ُاحليضُُِيفُزمنُُِ،ُأوُاعتزلواُوطئهنُ احليضُُِيفُمكانُُِ،ُيعينُاعتزلوهنُ احليضُُِهناُهوُمكانُ ُاحمليضُ 
َُيْطه ْرنَُ:ُ}هُِذلكُبقولُِ َُحَّت  فَِإَذاَُتَطه ْرَنُُ،ُ}نَُ{ُيعينُاغتسلُْفَِإَذاَُتَطه ْرنَُ،ُ}مُِالدُ ُابنقطاعُُِ{ُوذلكََُواَلُتَ ْقَرب وه ن 

ُأََمرَك م ُاّلل ُ  ُِمْنَُحْيث  ،ُالُيفُوهوُالق ب لُ ُبهُُِللاُُِرسولُ ُمرَُوأُللاُ ُذيُأمرَُالُ ُيفُاملكانُُِ{ُيعينُجامعوهنُ فَْأت وه ن 
ُاْلم َتَطهِ رِينَُ،ُ}برُِالدُ  ب  ُالت  و اِبنَيَُوُيِ  ب  ُاّلل َُُيِ  ُأََمرَك م ُاّلل  ُِإن  ُِمْنَُحْيث  منُُإليهُُِاعنيَُجُ الرُ ُابنيُإليهُِوُ {ُالت ُ فَْأت وه ن 
ُاْلم َتَطهِ رِينَُ}ُواألجناسُُِعنُاألقذارُُِرينَُ،ُواملتطه ُِنوبُِالذُ  ب  ُالت  و اِبنَيَُوُيِ  ب  ُيِ  ُ{.ِإن ُاّلل َُ
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ت مُْ}تعاىل:ُُقالَُُثُ  ُِشئ ْ َُلك ْمُفَْأت واَُحْرَثك ْمَُأَّن  ُساءَُالن ُُِ:ُمس ىُللاُ رونَُاملفس ُُِقالَُم،ُتُ {ُأي:ُمَّتُشئ ُِْنَساؤ ك ْمَُحْرث 
ُالولدُ ُُيصلُ ُهنُ وطأَُُحرًًثُألنُ  ُكالزُ ةُ ي ُر ُِوالذُ ُسلُ والنُ ُبه ُكانَُ)مَُ:ُ،ُويفُاحلديثُِرعُِ،ُفهو َُواْليَ ْوِمُُن ُاِبّللِ  ي  ْؤِمن 
ُُ.(َيْسِقَيَُماَءه َُزرَْعَُغْْيِهُِفالُاْْلِخِرُ

م واُأِلَنْ ف ِسك مُْ} م واُأِلَنْ ف ِسك مُْ،ُللاُُِ{ُِمنُذكرَُِوَقدِ  ُسميةُِنُالتُ مُُِاجلماعُُِعندَُُعُ نُذلكُماُي شرَُكر،ُومُِمنُالذ َُُِقدِ 
ُكماُيفُاحلديثُِذُِعوُ والتُ  ُأَْهَلهُ ):ُ، ُأََتىَُأَحد ك ْم َُرَزقْ َتنُهمُ :ُاللُ فليقلُُِْإَذا َُما َُوَجنِ ِبُالش ْيطَاَن ،ُاَجنِ ْبيِنُالش ْيطَاَن
َيض ر ه ُالش ْيطَانُ ُي قد رُُُْإنُُْهُ فَِإنُ  نَ ه َماَُوَلد ُملَُْ ُُ.(بَ ي ْ
ِرُاْلم ْؤِمِننيَُ} َواْعَلم واُأَن ك ْمُم اَلق وه َُوَبشِ  ُ.{}َوَيْسأَل وَنَكَُعِنُاْلَمِحيضُُِلُْدُتفضُ {ُإىلُهنا،ُحممُ َوات  ق واُاّلل َُ

 
 (الباغويِّ  )تفسري  

 هِ وعلى آلِ  د  نا حممه على نبيِّ  َلم  والسه  َلة  ، والصه العاملنيا  ربِّ  للِ  ، احلمد  حيمِ الره  محنِ الره  هللاِ  القارئ: بسمِ 
ُُُ:-تعال  هللا   ه  رمحا - الباغويُّ  اإلمام   ، قالا أمجعنيا  هِ وصحبِ 

: }واياْسأال وناكا عاِن اْلماِحيِض{ أاْخبااَنا أاب و طااِهر  ع مار  ْبن  عاْبِد اْلعازِيِز اْلقااشااِنُّ  أاب و ع مارا أنبأاَن  ق اْول ه  ت اعاالا
أاب و دااو دا  أنبأاَن  ؤلؤيُّ اللُّ  عمرا  أامْحادا بن  أاب و عاِليّ  حم امهد  ْبن  أنبأاَن  اْلقااِسم  ْبن  جاْعفاِر ْبِن عاْبِد اْلوااِحِد اْْلااِِشِيُّ 

ِجْستااِنُّ  ِبت  اْلب  نااِنُّ عاْن أنبأاَن  محاهاد  ْبن  سالاماةا أنبأاَن  م وساى ْبن  ِإَْسااِعيلا أنبأاَن  س لاْيماان  ْبن  اأْلاْشعاِث السِّ َثا
ْ ي  ؤااِكل وهاا واَلاْ ي شاارِب وهاا  أاناِس ْبِن مااِلك  أانه اْلي اه ودا كااناْت ِإذاا حااضاتْ  ْرأاة  أاْخراج وهاا ِمنا اْلب اْيِت واَلا ِمن ْه م  اْلما

عاْن ذاِلكا فاأانْ زالا اَّلله  ت اعاالا   -صالهى اَّلله  عالاْيِه واسالهما -واَلْا ُي ااِمع وهاا ِف اْلب اْيِت فاس ِئلا راس ول  اَّللِه 
صالهى -ف اقاالا راس ول  اَّللِه  ،يِض ق ْل ه وا أاًذى فااْعتازِل وا النِّسااءا ِف اْلماِحيِض{ اآْلياةا }واياْسأال وناكا عاِن اْلماحِ 

ا  :ف اقاالاِت اْلي اه ود   ( جااِمع وه نه ِف اْلب  ي وِت وااْصن اع وا ك له شاْيء  ِإاله النِّكااحا ): -اَّلله  عالاْيِه واسالهما  ماا ي رِيد  هاذا
ًئا ِمْن أاْمِرَنا ِإاله خاالافاناا ِفيهِ  الرهج لا  ي ْ صالهى -فاجااءا أ ساْيد  ْبن  ح ضارْي  واعابهاد  ْبن  بشري ِإلا النهِبِّ  ،أاْن ياداعا شا

ا أافاَلا ن اْنِكح ه نه  -اَّلله  عالاْيِه واسالهما  ا واكاذا  ِف اْلماِحيِض؟ ف اتاماعهرا  ف اقاال وا: َيا راس ولا اَّللِه ِإنه اْلي اه ودا ت اق ول  كاذا
ه ماا هاِديهة  ِمْن  -صالهى اَّلله  عالاْيِه واسالهما -واْجه  راس وِل اَّللِه  حاَّته ظان انها أاْن قاْد واجادا عالاْيِهماا فاخاراجاا فااْست اْقب الات ْ

ْد عالاْيِهماا -صالهى اَّلله  عالاْيِه واسالهما -لاَبا  ِإلا راس وِل اَّللِه  ِرِِهاا فاساقااِه اا فاظان انها أانهه  َلاْ ُيِا    . ف اب اعاثا ِف آَثا
ْيًضا  :: }واياْسأال وناكا عاِن اْلماِحيِض{ أايْ ق اْول ه  ت اعاالا  يض  حا ْرأاة  َتِا عاِن احلْاْيِض واه وا ماْصدار  حااضاِت اْلما

ن  واق اْول ه   يًضا كاالسهرْيِ وااْلماِسرِي، واأاْصل  احلْاْيِض ااِلْنِفجاار  واالسهياَلا }ق ْل ه وا أاًذى{ أاْي قاذار ، وااأْلاذاى  :واحمِا
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ب وه نه{ ا ي ْكراه  ِمْن ك لِّ شاْيء  }فااْعتازِل وا النِّسااءا ِف اْلماِحيِض{ أاراادا َِباِلْعِتزااِل ت اْركا اْلواْطِء }واالا ت اْقرا ك لُّ ما 
ماساة  وااْلم ضااجاعاة  ماعاهاا فاجاائِزاة .  أاْي الا َت ااِمع وه نه، أامها اْلم َلا

ِليِحيُّ  أاْخبااَنا عاْبد  اْلوااِحِد ْبن   حم امهد  أنبأاَن  حم امهد  ْبن  ي وس فا أنبأاَن  أامْحاد  ْبن  عاْبِد اَّللِه الن ُّعاْيِميُّ أنبأاَن  أامْحادا اْلما
اَّلله   راِضيا -س ْفياان  عاْن ماْنص ور  عاْن ِإبْ رااِهيما عاِن اأْلاْسواِد عاْن عااِئشاةا أنبأاَن  قاِبيصاة  أنبأاَن  ْبن  ِإَْسااِعيلا 

هاا َنا ج ن ب  واكاانا  -صالهى اَّلله  عالاْيِه واسالهما -واالنهِبُّ َن أ قاالاْت: "ك ْنت  أاْغتاِسل   -عان ْ ء  وااِحد  ِكَلا ِمْن ِإَنا
م ر ِن أاْن أاتهِزرا ف اي  بااِشراِن واأاَنا حااِئض   ". واكاانا َي ْرِج  راْأساه  ِإَلاه واه وا م ْعتاِكف  فا  ،َيْا  أاْغِسل ه  واأاَنا حااِئض 

ِليِحيُّ  حم امهد  ْبن  أنبأاَن  حم امهد  ْبن  ي وس فا أنبأاَن  أاب و أامْحادا ْبن  عاْبِد اَّللِه الن ُّعاْيِميُّ أنبأاَن  أاْخبااَنا عاْبد  اْلوااِحِد اْلما
باان  عاْن ُياَْيا أنبأاَن  ساْعد  ْبن  حاْفص  أنبأاَن  ِإَْسااِعيلا  ث اْته  عاْن  شاي ْ عاْن أاِب سالاماةا عاْن زايْ نابا بِْنِت أاِب سالاماةا حاده

ِف اْْلاِميلاِة فااْنسالاْلت  فاخاراْجت   -صالهى اَّلله  عالاْيِه واسالهما -أ مِّ سالاماةا قاالاْت: "ِحْضت  واأاَنا ماعا راس وِل اَّللِه 
هاا فاأاخاْذت  ثِياابا حاْيِضي ف الاِبْست    :   (أاناِفْسِت؟) : -صالهى اَّلله  عالاْيِه واسالهما -هاا ف اقاالا َل راس ول  اَّللِه ِمن ْ ق  ْلت 

 ن اعاْم، فاداعااِن فاأاْدخالاِِن ماعاه  ِف اْْلاِميلاِة". 
أاب و أنبأاَن  أاب و احلْااِرِث طااِهر  ْبن  حم امهد  الطهاِهِريُّ أنبأاَن  أاْخبااَنا أاب و اْلقااِسِم ْبن  عاْبِد اَّللِه ْبِن حم امهد  احلْاِنيِفيُّ 

ِه حم امهد  ْبن  عاْمر وأنبأاَن  حم امهد  احلْاسان  ْبن  حم امهد  حاِكيم   قاة  صا أنبأاَن  أاب و اْلم واجِّ  ِمْسعار  أنبأاَن  واِكيع  أنبأاَن  دا
امِ  قاالاْت: "ك ْنت  أاْشراب  واأاَنا  -راِضيا اَّلله  عنها-ْبِن ش راْيح  عاْن أابِيِه عاْن عااِئشاةا  واس ْفياان  عاِن اْلِمْقدا
ِول ه  النهِبه  ى ماْوِضع  ِف واأات اعارهق  اْلعاراقا ف اي ات انااوال ه  ف اياضاع  ف اياضاع  فااه  عالا  -صالهى اَّلله  عالاْيِه واسالهما -حااِئض  فاأ َنا
 فااه  ِف ماْوِضِع ِف". 

ماام ، ِإْن عاِلما ِمْنه  ذاِلكا     .ف اواْطء  احلْااِئِض حاراام ، واماْن ف اعالاه  ي اْعِصي اَّللها عازه واجاله واي  عازِّر ه  اإْلِ
   :اْلِعْلِم ِف و ج وِب اْلكافهاراِة عالاْيهِ  وااْخت الافا أاْهل  

 فاذاهابا أاْكث ار ه ْم ِإلا أانهه  الا كافهاراةا عالاْيِه ف اياْست اْغِفر  اَّللها واي ات وب  ِإلاْيِه. 
ه ْم: ق اتااداة  وااأْلاْوزااِعيُّ واأامْحاد  واإِ  ، ِلماا أاْخبااَنا عاْبد  اْلوااِحِد واذاهابا ق اْوم  ِإلا و ج وِب اْلكافهاراِة عالاْيِه ِمن ْ ْسحااق 

ِليِحيُّ  ْبن   أنبأاَن   عاِليُّ ْبن  اجلْاْعدِ أنبأاَن  أاب و اْلقااِسِم اْلب اغاِويُّ أنبأاَن  عاْبد  الرهمْحاِن ْبن  أاِب ش راْيح  أنبأاَن  أامْحادا اْلما
ِرمِي ْبِن أاِب  صالهى اَّلله  عالاْيِه - اْلم خااِرِق عاْن ِمْقسام  عاِن اْبِن عابهاس  أانه النهِبه أاب و جاْعفار  الرهاِزيُّ عاْن عاْبِد اْلكا

:  -واسالهما  ِإْن كاانا الدهم  عاِبيطًا ف اْلي اتاصادهْق ِبِديناار ، واِإْن كاانا ) قاالا ِف راج ل  جااماعا اْمراأاتاه  واِهيا حااِئض  قاالا
ا ماْوق وفًا عاِن اْبِن عابهاس   .(ر  ص ْفراًة فاِنْصف  ِديناا  . واي  ْرواى هاذا

ُنقلَُُقُ احملق ُُِيفُاحلاشيةُُِ،إليكَُُللاُ ُأحسنَُ
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ُُ؟سُ اعبُ ُابنُُِعنُحديثُُِالشيخ:
ُحديثُُِالقارئ: ُعلى ُقالَُُاألخْيُُِاسُ عبُ ُابنُُِنعم حاِديث  : وقالا  هارةِ ِف الطه  مذيُّ والتِّ  ارميُّ الده  رواه  :

  بنِ  الكرميِ  على عبدِ  هِ إسنادِ  ، ومدار  الكافهاراِة ِف ِإتْ يااِن احلااِئِض قاْد ر ِويا عاِن اْبِن عابهاس  ماْوق وفًا واماْرف وًعا
واااِلْضِطرااب  ِف إْسنااِد ": "حبريِ ته ال تلخيصِ "ِف  حجر   ابن   ، انتهى، قالا هِ على تركِ  ع  ما م   وهوا  أِب املخارقِ 

ا   ". احلْاِديِث واماْتِنِه كاِثري  هاذا
ُوبةُ التُ ُاُعليهُِوإّنُ ُارةُ كفُ ُُاحلائضَُُئَُنُوطُِعلىُمَُُهُالُجيبُ وهوُأنُ ُاجلمهورُُِقولُُِمنُهذاُترجيحُ ُذُ ؤخَُفيُ ُالشيخ:

ُكف رَُُاحلديثَُُحَُ،ُلكنُمنهمُمنُصحُ واالستغفارُ  ُ.فحسنُ ُفإذا
ُ

ْناع  و ج وباه ، حاَّته ِإذاا طا  القارئ: ْناع  جاواازا الصهْوِم، واالا ْيا ِة واو ج وَبااا، واْيا ْناع  احلْاْيض  جاواازا الصهَلا ه راْت واْيا
ِة، واكاذاِلكا الن ُّفاسااء . ب  قاضااء  الصهَلا هاا قاضااء  الصهْوِم واالا ُيِا ب  عالاي ْ  ُيِا

ُّ أاْخبااَنا أاب و ع ْثماانا سا  أاب و أنبأاَن  أاب و حم امهد  عاْبد  اجلْابهاِر ْبن  حم امهد  اجلِْرااِحيُّ أنبأاَن  ِعيد  ْبن  ِإَْسااِعيلا الضهبِّ
ِْمِذيُّ أنبأاَن  اْلعابهاِس حم امهد  ْبن  أامْحادا اْلماْحب وِبُّ  ن  م ْسِهر  عاْن عاِليُّ بْ أنبأاَن  عاِليُّ ْبن  ح ْجر  أنبأاَن  أاب و ِعيساى التِّ

يض  ِعْندا راس ولِ  ِّ عاْن ِإبْ رااِهيما النهخاِعيِّ عاِن اأْلاْسواِد عاْن عااِئشاةا قاالاْت: "ك نها َنِا ةا الضهبِّ صالهى -اَّللِه  ع ب اْيدا
م ر َنا بِ  -اَّلله  عالاْيِه واسالهما  يااِم واالا َيْا ِة". ُث ه ناْطه ر  ف اياْأم ر َنا ِبقاضااِء الصِّ  قاضااِء الصهَلا

 اْلق ْرآِن،  واالا ُيا وز  لِْلحااِئِض الطهوااف  َِبْلب اْيِت واالا ااِلْعِتكااف  ِف اْلماْسِجِد، واالا ماسُّ اْلم ْصحاِف، واالا ِقرااءاة  
 واالا ُيا وز  لِلزهْوِج ِغْشيااُن اا. 

  م سادهد  أنبأاَن  أاب و دااو دا أنبأاَن  ؤلؤيُّ اللُّ  أبو عليّ  أنبأاَن  ِسم  ْبن  جاْعفار  اْلقااأنبأاَن  أاْخبااَنا ع مار  ْبن  عاْبِد اْلعازِيزِ 
د  أنبأاَن  ْعت  عااِئشاةا ثا : حده قالا  أافْ لات  ْبن  خليفةا أنبأاَن  عاْبد  اْلوااِحِد ْبن  ِزَيا ِن جاْسراة  بِْنت  داجااجاةا قاالاْت: َسِا

:  -صالهى اَّلله  عالاْيِه واسالهما -ت اق ول  جااءا راس ول  اَّللِه  اِبِه شاارِعاة  ِف اْلماْسِجِد ف اقاالا واو ج وه  ب  ي وِت أاْصحا
ِذِه اْلب  ي وتا عاِن اْلماْسِجِد فاِإّنِ الا أ ِحلُّ ا) ه وا ها  .(ْلماْسِجدا حِلااِئض  واالا ج ن ب  واجِّ

: }حاَّته ياْطه ْرنا{ ق اراأا عااِصم  ِبِروااياِة أاِب باْكر  وامحاْزاةا وااْلِكسااِئيِّ بِتاْشِديِد الطهاءِ   وااْْلااِء ي اْعِِن: حاَّته  ق اْول ه  ت اعاالا
قاِطعا فةً خمفه اِء، ي اْغتاِسْلنا، واق اراأا اآْلخار ونا ِبس ك وِن الطهاِء واضامِّ اْْلا   ، واماْعنااه  حاَّته ياْطه ْرنا ِمنا احلْاْيِض واي ان ْ

ِمْن حاْيث   دام ه نه }فاِإذاا تاطاههْرنا{ ي اْعِِن اْغتاساْلنا }فاْأت وه نه{ أاْي فاجااِمع وه نه }ِمْن حاْيث  أاماراك م  اَّلله { أايْ 
ِف اْلفاْرِج  طؤوهنه أو : اس  عبه  ت اْعتازِل وه نه ِمْنه ، واه وا اْلفاْرج ، قاالاه  م ااِهد  واق اتااداة  واِعْكرِماة ، واقاالا ابن  أاماراك ْم أاْن 

را، واِقيلا }ِمْن{ مباْعَنا }ِف{ أاْي ِف حاْيث  أاماراك م  اَّلله    ت اعاالا واه وا واالا ت اْعد وه  ِإلا غارْيِِه أاِي ات هق وا اأْلاْدَبا
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: ا ِف ي اْوِم اجْل م عاِة واِقيلا  :أايْ  [ 9: اجلْ م عاةِ ]  {ِة ِمْن ي اْوِم اجْل م عاةِ ِإذاا ن وِديا لِلصهَلا }ْلفاْرج ، كاقاْوِلِه ت اعاالا
، واقاالا اْبن  احلْاناِفيهِة: ِمْن قِ  ِل د ونا  }فاْأت وه نه{ اْلواْجها الهِذي أاماراك م  اَّلله  أاْن َتاْت وه نه واه وا الطُّْهر  باِل احلْاَلا

، وااْعلاْم  اْلف ج وِر، واِقيلا: الا َتاْت وه نه صاائِماات  واالا م ْعتاِكفاات  واالا حم ْ  ل  : واْأت وه نه واِغْشيااُن  نه لاك ْم حاَلا رِماات 
 أانهه  الا ي اْرتاِفع  َتاِْرمي  شاْيء   

ت مُْ}ُُ،}فَْأت وه ن {:ُهُ قولُ الشيخ:  ُِشئ ْ َُلك ْمُفَْأت واَُحْرَثك ْمَُأَّن  ُةُِنُ نُالسُ مُُِةُ ،ُفاألدلُ ةُ األدلُ ُه ُرُ {ُتفس ُِِنَساؤ ك ْمَُحْرث 
ُأَمَرَك م ُ:ُ}هُِقولُُِيفُتفسْيُُِرونَُاملفس ُُِوهلذاُاختلفَُ ُ،ومَّتُالُجيوزُ ُاملرأةُُُِوْطءُ جيوزُ ُُمَّتتُْنَُبي ُ  ُِمْنَُحْيث  فَْأت وه ن 
ُُ.واحلالُُِواملكانُُِمانُِالزُ ُنُحيثُ {ُمُِاّلل ُ 
ُ

ِمها مان اعاه  احلْاْيض  َِبْنِقطااِع الدهِم ماا َلْا ت اْغتاِسْل أاْو ت ات ايامهْم ِعْندا عاداِم وااْعلاْم أانهه  الا ي اْرتاِفع  َتاِْرمي  شاْيء  القارئ: 
ما ف اواْقعا غ ْسل هاا َِبلن ههااِر صاحه اْلمااِء ِإاله َتاِْرمي  الصهْوِم، فاِإنه احلْااِئضا ِإذاا انْ قاطاعا دام هاا َِبللهْيِل وان اواِت الصهوْ 

ق  ِف حااِل احلْاْيِض ياك ون  ِبْدِعيًّا، واِإذاا طالهقاهاا ب اْعدا اْنِقطااِع الدهِم ق اْبلا اْلغ ْسلِ  الا ياك ون    صاْوم هاا، واالطهَلا
ِنيفاةا  م   وم هاا أِلاْكثاِر احلْاْيِض واهِإلا أانهه  ِإذاا انْ قاطاعا دا  -راِضيا اَّلله  عاْنه  -ِبْدِعيًّا، واذاهابا أاب و حا ِعدهة  عاشاراِة أاَيه

 : ِإذاا غاسالاْت ف اْرجاهاا  ُيا وز  لِلزهْوِج ِغْشيااُن اا ق اْبلا اْلغ ْسِل، واقاالا م ااِهد  وطاووس  
هُالُُأنُ ُوابُ ،ُالصُ االغتسالُ ُرُِطهُ ابلتُ ُ{ُواملرادُ َتَطه ْرنَُُفَِإَذا}وتعاىل:ُُهُ سبحانَُُقالَُُهُ ألنُ ُدُ جي ُُِوهذاُغْيُ الشيخ: 

 .سلَُتُتغحَّت ُُاحلائضُُُِوْطءُ جيوزُ 
 

 جاازا لِلزهْوِج ِغْشيااُن اا ق اْبلا اْلغ ْسِل.: ِإذاا غاسالاْت ف اْرجاهاا  واقاالا م ااِهد  وطاووس  القارئ: 
ِم اْلمااِء، أِلانه اَّللها ت ا  ْ ت اْغتاِسْل أاْو ت ات ايامهْم ِعْندا عادا ها عاالا عالهقا جاواازا وطئِ واأاْكث ار  أاْهِل اْلِعْلِم عالاى التهْحِرمِي ماا َلا

ذاا تاطاههْرنا{ ي اْعِِن اْغتاساْلنا }حاَّته ياْطه ْرنا{ ي اْعِِن ِمنا احلْاْيِض }فاإِ  :: َِبْنِقطااِع الدهِم وااْلغ ْسِل، ف اقاالا نيِ بشرطا 
: اْلغ ْسل  كاقاْوِلِه ت اعاالا  ت ْم ج ن  ًبا فااطهههر وا   واِإنْ } :}فاْأت وه نه{ واماْن ق اراأا ياطهههْرنا َِبلتهْشِديِد فااْلم رااد  ِمْن ذاِلكا  {ك ن ْ

ةِ ] لُّ اْلواْطء . أاْي فااْغتاِسل وا فاداله عالاى أانه  [6:اْلمااِئدا  ق اْبلا اْلغ ْسِل الا ُيِا
رِينا{ قاالا عاطااء  وام قااِتل  ْبن  س لاْيما  بُّ اْلم تاطاهِّ بُّ الت هوهاِبنيا واُيِ  : }ِإنه اَّللها ُيِ  بُّ ق اْول ه  ت اعاالا انا وااْلكاْلِبُّ: ُيِ 

بُّ اْلم تاطاهِّرِينا َبِ  بُّ الت هوهاِبنيا ِمنا الذُّن وِب، واُيِ  اِث واالنهجااسااِت، واقاالا م قااِتل  ْبن  حايهانا: ُيِ  ْلمااِء ِمنا اأْلاْحدا
رْ  ْرِك، واقاالا ساِعيد  ْبن  ج بارْي : الت هوهاِبنيا ِمنا الشِّ رِينا ِمنا الشِّ ِك وااْلم تاطاهِّرِينا ِمنا الت هوهاِبنيا ِمنا الذُّن وِب وااْلم تاطاهِّ
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:  الذُّن وِب، واقاالا  هاا َلْا ي ِصيب وهاا، واالت هوهاب  رِينا ِمن ْ م ااِهد  الت هوهاِبنيا ِمنا الذُّن وِب الا ي اع ود ونا ِفيهاا وااْلم تاطاهِّ
با  : الهِذي ك لهماا أاْذنابا َتا ْسرااءِ ]  {كاانا ِلْْلاوهاِبنيا غاف ورًا  فاِإنهه  }، ناِظري ه  ق اْول ه  ت اعاالا  [ 25:اإْلِ

ت ْم{ أاْخبااَنا أاب و ساِعيد  أامْحاد  ْبن  إِ  ْرثاك ْم أاَّنه ِشئ ْ : }ِنسااؤ ك ْم حاْرث  لاك ْم فاْأت وا حا  بْ رااِهيما الشُّراُيِْيُّ ق اْول ه  ت اعاالا
اْبن  أنبأاَن  أاْخبااَنا عاْبد  اَّللِه ْبن  حااِمد  اأْلاْصب اهااِنُّ أاْخبااَنا حم امهد  ْبن  ي اْعق وبا أاب و ِإْسحااقا الث هْعلاِبُّ أنبأاَن 

-ي اْعق وب  اْلق مِّيُّ عاْن جاْعفاِر ْبِن اْلم ِغرياِة عاْن ساِعيِد ْبِن ج بارْي  عاِن اْبِن عابهاس  أنبأاَن  ي ون س  أنبأاَن  اْلم نااِدي
ه مااراِضيا اَّلله   : جااءا ع مار  ِإلا راس وِل اَّللِه  - عان ْ : "َيا  -صالهى اَّلله  عالاْيِه واسالهما -قاالا راس ولا اَّللِه  ف اقاالا

، قاالا  ؟): هالاْكت  ًئا، واأاْوحاى اَّلله   (واماا الهِذي أاْهلاكاكا ي ْ : حاوهْلت  راْحِلي اْلباارِحاةا، ف الاْم ي ار ده عالاْيِه شا  ِإلاْيِه قاالا
ت ْم{ ي اق ول   ْرثاك ْم أاَّنه ِشئ ْ ب  را وااحلْاْيضاةا. :}ِنسااؤ ك ْم حاْرث  لاك ْم فاْأت وا حا   أاْدِبْر واأاْقِبْل وااتهِق الدُّ

أنبأاَن  حااِجب  ْبن  أامْحادا الطُّوِسيُّ أنبأاَن  أاْخبااَنا أامْحاد  ْبن  عاْبِد اَّللِه الصهاحلِِيُّ أاْخبااَنا أامْحاد  ْبن  احْل سانْيِ احلِْرِييُّ 
ابِ أنبأاَن  عاْبد  الرهِحيِم ْبن  م ِنيب   عا جا ِدِر أانهه  َسِا ناةا عاِن اْبِن اْلم ْنكا ي ْ : كااناِت اْلي اه ود   اْبن  ع ي ا را ْبنا عاْبِد اَّللِه ي اق ول 

، ف ان ازالاْت }ِنسااؤ ك   ِت اْمراأاتاه  ِمْن د ب رِهاا ِف ق  ب ِلهاا: ِإنه اْلوالادا ياك ون  أاْحوالا ْم حاْرث  لاك ْم فاْأت وا  ت اق ول  ِف الهِذي َيْا
ت ْم{.  ْرثاك ْم أاَّنه ِشئ ْ  حا
ت وا النِّسااءا ِإاله عالاى حاْرف  واذاِلكا واراواى م ااِهد  عاِن ابْ  ِن عابهاس  قاالا كاانا ِمْن شاْأِن أاْهِل اْلِكتااِب أاْن الا َيْا

ا احلْايُّ ِمنا اأْلاْنصااِر قاْد أاخاذ وا ِبذاِلكا ِمْن ِفْعِلِهْم، واكاانا ها  ْرأاة ، واكاانا هاذا ا احلْايُّ ِمْن أاْستا  ماا تاك ون  اْلما ذا
، ف الامها قاِدما اْلم هااِجر ونا اْلماِديناةا ت ا  ْلِقياات  ت  وام ْدِبراات  وام ْست ا ه نه م ْقِبَلا ه م  ق  راْيش  ي ات الاذهذ ونا ِمن ْ زاوهجا راج ل  ِمن ْ

ْؤتاى عالاى حاْرف  فاِإْن ِشْئتا ك نها ن     َنه أ اْمراأاًة ِمنا اأْلاْنصااِر، فاذاهابا ياْصناع  َِباا ذاِلكا فاأاْنكاراْت عالاْيِه واقاالاتْ 
فاأانْ زالا  -صالهى اَّلله  عالاْيِه واسالهما -فااْصناْع ذاِلكا واِإاله فااْجتاِنْبِِن، حاَّته ساراى أاْمر ِه اا، ف اب الاغا ذاِلكا راس ولا اَّللِه 

ت  وام ْدِبراات  اَّلله  ت اعاالا }ِنسااؤ ك ْم حاْرث  لاك ْم{ اآْلياةا ي اْعِِن ماْوِضعا اْلوا  ت ْم{ م ْقِبَلا ْرثاك ْم أاَّنه ِشئ ْ لاِد }فاْأت وا حا
ْلِقياات   ت ْم،   ،وام ْست ا ت ْم واحاْيث  ِشئ ْ واأاَّنه حاْرف  اْسِتْفهاام  ياك ون  س ؤاااًل عاِن احلْااِل وااْلماحالِّ ماْعنااه : كاْيفا ِشئ ْ

ت ْم{ ِإَّنهاا ه وا اْلفاْرج ، واِمثْ ل ه  عاِن احلْاساِن، واِقيلا  :ِعْكرِماة   ب اْعدا أاْن ياك ونا ِف ِصماام  وااِحد ، واقاالا  }أاَّنه ِشئ ْ
بات  لِْلوالاِد، مباْنزِلاِة اأْلاْرِض الهِِت ت  ْزراع ، واِفيِه دالِيل  عالاى َتاْ  ِر، أِلانه  }حاْرث  لاك ْم{ أاْي ماْزراع  لاك ْم وامان ْ ِرمِي اأْلاْدَبا

. حمااله احلْاْرِث واال ب  ر   زهرِْع ه وا اْلق ب ل  الا الدُّ
ت ْم فاَلا ت اْعزِل وا واس ِئلا اْبن  عابهاس   :واقاالا ساِعيد  ْبن  اْلم سايهبِ  ِإْن ِشئ ْ ت ْم فااْعزِل وا، وا ا ِف اْلعاْزِل، ي اْعِِن ِإْن ِشئ ْ هاذا

ِإْن ِشْئتا  : حاْرث كا ِإْن ِشْئتا فاأاْعِطْش، وا : ت ْستاْأمار  احْل رهة  ِف  عاِن اْلعاْزِل ف اقاالا فااْرِو، وار ِويا عاْنه  أانهه  قاالا
، واراواى عاْن مااِلك  اْلعاْزِل واالا ت ْستاْأمار  اجلْاارِياة ، واِبِه قاالا أامْحاد ، واكارِها مجاااعاة  اْلعاْزلا واقاال وا: ه وا اْلواْأد  اْْلا  ِفيُّ
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ِفع  قاالا  ِذِه اآْلياةا }ِنسااؤ ك ْم حاْرث  لاك ْم{ ف اقاالا ك ْنت  أاْمسِ   :عاْن َنا   :ك  عالاى اْبِن ع مارا اْلم ْصحافا ف اقاراأا ها
ِذِه اآْلياة ؟ ق  ْلت  الا  : ن ازالاْت ِف راج ل  أاتاى اْمراأاتاه  ِف د ب رِهاا، فاشاقه ذاِلكا عالاْيِه  ،أاتاْدِري ِفيما ن ازالاْت ها قاالا

ِذِه اآْل   ياة .ف ان ازالاْت ها
، واأاْنكارا ذاِلكا أاْصحااب ه   حاة  ذاِلكا    .واُي ْكاى عاْن مااِلك  ِإَبا

ِفع  عاْن وار ِويا عاْن عاْبِد اَّللِه ْبِن احلْاساِن أانهه  لاِقيا سااَلا ْبنا عاْبِد اَّللِه ف اقاالا لاه  َيا أاَبا ع مارا ماا حادِ  يث  ُي ادِّث  َنا
: كاذابا اْلعاْبد  واأاْخطاأا، ِإَّنهاا قاالا عاْبد  عاْبِد اَّللِه أانهه  َلاْ  رِِهنه ف اقاالا ًسا ِبِِتْ يااِن النِّسااِء ِف أاْدَبا :    ياك ْن ي اراى َبْا اَّللِه

رِِهنه    .ي  ْؤت اْونا ِف ف  ر وِجِهنه ِمْن أاْدَبا
ِر ماا أاْخبااَنا عاْبد  اْلواهه  عاْبد  اْلعازِيِز ْبن  أامْحادا أنبأاَن  اِب ْبن  حم امهِد ْبِن اْْلاِطيبِ واالدهلِيل  عالاى َتاِْرمِي اأْلاْدَبا

ل  أاْخبااَنا أاب و اْلعابهاِس اأْلاصامُّ  ع مار  حم امهد  ْبن  عاِليِّ ْبِن شااِفع  أاْخبااِن  أنبأاَن  الرهبِيع  أاْخبااَنا الشهاِفِعيُّ أنبأاَن  اْْلاَله
ِبت  أانه راج ًَل ساأالا النه عاْبد  اَّللِه ْبن   ِح عاْن خ زاْْياةا ْبِن َثا ِبه   عاِليِّ ْبِن السهاِئِب عاْن عاْمِرو ْبِن أ حاْيحاةا ْبِن اجْل َلا

رِِهنه ف اقاالا النهِبُّ  عاْن ِإتْ يااِن النِّسااِء ِف  -صالهى اَّلله  عالاْيِه واسالهما - ِف أايِّ ) : -صالهى اَّلله  عالاْيِه واسالهما -أاْدَبا
ْن د ب رِهاا ِف د ب رِهاا فاَلا اْْل ْرماتانْيِ أاْو ِف أايِّ اْْلارازاتانْيِ أاْو ِف أايِّ اْْل ْصفاتانْيِ أاِمنا د ب رِهاا ِف ق  ب ِلهاا ف ان اعاْم أاْو مِ 

رِِهنه فاِإنه اَّللها   .(الا ياْستاِحي ِمنا احلْاقِّ الا َتاْت وا النِّسااءا ِف أاْدَبا
أنبأاَن  عاْبد  اَّللِه احْل سانْي  ْبن  حم امهد  احلْااِفظ  أنبأاَن  أاب و ِإْسحااقا الث هْعلاِبُّ أنبأاَن  أاْخبااَنا أامْحاد  ْبن  ِإبْ رااِهيما الشُّراُيِْيُّ 

عاْبد  اَّللِه ْبن  أنبأاَن  يُّ ع مار  ْبن  أامْحادا ْبِن اْلقااِسِم الن ههااواْنِديُّ أاْخبااَنا حم امهد  ْبن  عاْبِد اَّللِه ْبِن س لاْيماانا احلْاْضرامِ 
نا  : قاالا  ُياَْيا ْبن  زاكاِرَيه ْبِن أاِب زااِئداةا عاْن م ْسِلِم ْبِن خااِلد  عاِن اْلعاَلا أنبأاَن  أاَبا ِء عاْن أابِيِه عاْن أاِب ه رايْ راةا قاالا

 . (أاتاى اْمراأاتاه  ِف د ب رِهااماْلع ون  ماْن ):  -صالهى اَّلله  عالاْيِه واسالهما -راس ول  اَّللِه 
: }واقادِّم وا أِلانْ ف ِسك ْم{ قاالا عاطااء : التهْسِمياة  ِعْندا اجلِْمااِع قاالا  م ااِهد  }واقادِّم وا أِلانْ ف ِسك ْم{ ي اْعِِن  ق اْول ه  ت اعاالا

 ِإذاا أاتاى أاْهلاه  ف اْلياْدع . 
 هذاُهوُاملعىن.ُ،أيتَُُأنُُْيعينُإذاُأرادَُُِإَذاُأََتىُأَْهَلهُ ُالشيخ:
ِليِحيُّ القارئ:  أنبأاَن  حم امهد  ْبن  ِإَْسااِعيلا أنبأاَن  الن ُّعاْيِميُّ أامْحاد  ْبن  عاْبِد اَّللِه أنبأاَن  أاْخبااَنا عاْبد  اْلوااِحِد اْلما

باةا  ي ْ صالهى -قاالا النهِبُّ  :جارِير  عاْن ماْنص ور  عاْن سااَلِ  عاْن ك راْيب  عاِن اْبِن عابهاس  قاالا أنبأاَن  ع ْثماان  ْبن  أاِب شا
نِِّب لاْو أانه ) :-اَّلله  عالاْيِه واسالهما  ناا الشهْيطاانا واجا نِّب ْ : ِبْسِم اَّللِه اللهه مه جا ِتا أاْهلاه  قاالا أاحاداك ْم ِإذاا أاراادا أاْن َيْا

ن اه ماا والاد  ِف ذاِلكا َلاْ ياض رهه  شاْيطاان  أاباًدا ْر ب اي ْ  . (الشهْيطاانا ماا رازاقْ ت اناا، فاِإنهه  ِإْن ي  قاده
 نْ ف ِسك ْم ي اْعِِن: طالابا اْلوالاِد. واِقيلا قادِّم وا أِلا 
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أاب و احلْاساِن عاِليُّ ْبن  عاْبِد اَّللِه أاْخبااَنا عاْبد  اَّللِه ْبن  ع مارا  أنبأاَن  أاْخبااَنا أاب و عاْبِد اَّللِه حم امهد  ْبن  اْلفاْضِل اْْلاراِقيُّ 
ِء ْبِن عاْبِد الرهمْحاِن عاْن أابِيِه عاْن  أنبأاَن  يهاِِنُّ أامْحاد  ْبن  عاِليّ  اْلك ْشمِ أنبأاَن  اجلْاْوهاِريُّ  عاِليُّ ْبن  ح ْجر  عاِن اْلعاَلا

:  -صالهى اَّلله  عالاْيِه واسالهما -أاِب ه رايْ راةا أانه راس ولا اَّللِه  ثاة : )قاالا ْنساان  انْ قاطاعا عامال ه  ِإاله ِمْن ثاَلا ِإذاا مااتا اإْلِ
قاة  جا  ت افاع  ِبِه، أاْو والاد  صااِلح  ياْدع و لاه  صادا ِف لِياك ونا اْلوالاد  ئواِقيلا: ه وا الت هزاوُّج  َِبْلعافاا (ارِياة ، أاْو ِعْلم  ي  ن ْ
 صااحِلًا.

حم امهد  ْبن  أنبأاَن  حم امهد  ْبن  ي وس فا أنبأاَن  أامْحاد  ْبن  عاْبِد اَّللِه الن ُّعاْيِميُّ أنبأاَن  أاْخبااَنا عاْبد  اْلوااِحِد اْلماِليِحيُّ 
ُياَْيا عاْن ع ب اْيِد اَّللِه حادهثاِِن ساِعيد  ْبن  أاِب ساِعيد  عاْن أابِيِه عاْن أاِب ه رايْ راةا عاِن أنبأاَن  م سادهد  أنبأاَن  ِإَْسااِعيلا 
:  -صالهى اَّلله  عالاْيِه واسالهما -النهِبِّ  اِت  ،ِلمااِْلاا واحِلاساِبهاا واجِلامااِْلاا واِلِديِنهاا اْلماْرأاة  أِلاْرباع   ت  ْنكاح  )قاالا فااْظفاْر ِبذا

يِن تارِباْت يادااكا     (الدِّ
 واِقيلا ماْعَنا اآْلياِة ت اْقِدمي  اأْلافْ رااِط. 

ُوابُ ليموتواُصغارًا،ُالُالصُ هُ،ُتقديُ إىلُاإلنسانُُِليسَُُاألفراطُُِتقديَُُ؛ُألنُ هذاُضعيفُ ُأنُ ُاألشبهُ الشيخ: 
ُأِلَنْ ف ِسك ْم{ م وا ُتقدُ ُ}َوَقدِ  ُالذ ُُِمَُمبا ُاجلماعُُِإرادةُُِعندَُُاملشروعُُِكرُِمن ُأو ُأِلَنْ ف ِسك مُْ، م وا ُاألعمالَُُِقدِ  ُمن

ُكماُأشارَُموتُُِبعدَُُاحلةُِالصُ  ُُ(نُثالثُ ُمُِإال ُُهُ عملُ ُانقطعَُُآدمَُُابنُ ُ)إذاُماتَُ:ُحديثُُِبذكرُُِفُ إليهُاملؤل ُُِكم،
م واُأِلَنْ ف ِسك مُْاُ،ُأمُ قديُ فهذاُهوُالتُ   لهُ.ُفهذاُالُوجهَُُاألفراطََُُقدِ 

 
أاب و م ْصعاب  أنبأاَن  أاْخبااَنا أاب و احلْاساِن السهراْخِسيُّ أاْخبااَنا زااِهر  ْبن  أامْحادا أاْخبااَنا أاب و ِإْسحااقا اْْلااِِشِيُّ القارئ: 

 -صالهى اَّلله  عالاْيِه واسالهما -عاْن ساِعيِد ْبِن اْلم سايهِب عاْن أاِب ه رايْ راةا أانه راس ولا اَّللِه  شهاب   عاِن ابنِ عاْن مااِلك  
ثاة  ِمنا اْلوالاِد ف اتاماسُّه  النهار  ) :قاالا  لهةا اْلقاسامِ   ،الا ْيا وت  أِلاحاد  ِمنا اْلم ْسِلِمنيا ثاَلا    .(ِإاله َتِا

ْلِبُّ واالسُّدِّيُّ: واقادِّم وا أِلانْ ف ِسك ْم ي اْعِِن اْْلارْيا وااْلعامالا الصهاِلحا    واقاالا اْلكا
م واُأِلَنْ ف ِسك ْمُِمْنَُخْْي َُتَِد وه ُِعْنَدُاّلل ُِ}ُُوجهُ ُهذاُلهُ الشيخ:  ُُ.هذاُحقُ ُ{َوَماُت  َقدِ 
لِيِل ِسيااِق اآْلياِة القارئ:  ِر ِبدا ق وه { صاائِر ونا ِإلاْيِه ف اياْجزِيك ْم َبِاْعمااِلك ْم }واباشِّ }واات هق وا اَّللها وااْعلام وا أانهك ْم م َلا
 . اْلم ْؤِمِننيا{

 { }واالا َتاْعال وا اَّللها ع ْرضاًة أِلاْْيااِنك مْ قوله تعال: 
ا..،ُهوُإتياّنُ ُ،ُاملباحُ هنُ يفُأدابرُُِساءُِالن ُُِإتيانُُِعلىُحتريُُِحيحةُ الصُ ُةُ نُ السُ ُهُدل تُِأنُ ُإىلُهنا،ُاملقصودُ الشيخ: 

امُ مُُِكانَُُُسواءًُُاُيفُالقبلُِإتياّنُ ُالواجبُ  ُيفُالقب لُُِبرُِ،ُم نُال دُ م نُأدابره نُ ُنُ إتي اّنُُِب نيَُُ،ُفف ر ُ نُوراءُ أوُم ُُِنُق د 
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ه اُيفُقبلُُِ-ه ادبرُُِنُجه ةُِأي:ُم ُِ-ه اُنُدبرُِم ُُِامل رأةُُِإتي انُ اُ،ُأم ُ ح رامُ ُيفُاألدابرُُِنُ ،ُفإتي اّنُ برُِيفُالدُ ُإتياّننُ ُوبنيَُ
ْرَثك مُُْفَ ْأت واتع اىل:ُ}ُهُِيفُقول ُُِداخ لُ ُفهذاُجائزُ  ت مَُُْأَّنُ ُح َ ئ ْ ،ُح الُ ُأوُعل ىُأي ُُِأوُمض طجعةًُُيع ينُمس تلقيةًُُ{ش ِ

 ،ُحسب ك.سلُِالنُ ُوازدراعُ ُاحلرثُُِهوُموضعُ ُبلُ ،ُالقُ احلرثُُِوهوُموضعُ ُيفُالقبلُُِاجلماعُ ُيكونَُُأنُُْالبدُ 
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   ( الباري فتح  )
 ابن   قالا ، أمجعنيا  هِ وصحبِ  هِ وعلى آلِ ، د  نا حممه على نبيِّ  ما وسله  ى هللا  ، وصله للِ  ، واحلمد  هللاِ  بسمِ القارئ: 

 ":البخاريِّ  صحيحِ  الباري ِف شرحِ  فتحِ : "هِ ِف كتابِ   -تعال هللا   ه  رمحا - رجب  
 : -تعال هللا   ه  رمحا - البخاريُّ  قالا 
ب    وهاْل َياْط ب  ي اْوما اجل م عاِة ِف املاطاِر؟؟ هاْل ي صالِّي اإلماام  مباْن حاضارا : َبا

  أانهه  عذر  ، إاله ِف املسجدِ  عان اجلماعةِ  فِ خلُّ كاانا عذرًا ِف الته   ، وإنْ نيا والطِّ  املطرا  : أنه يعِن َبذا البابِ 
، ن حضرا مبا  ِف املسجدِ  ي مجاعةً ، ويصلِّ ِف املسجدِ  لذلكا  َلةا الصه  فَل يتك   ا اإلمام  ، وأمه النهاسِ  آلحادِ 
َبم   وا عددًا تنعقد  ِفيِه، إذا كان   ن حضرا مبا  ِف املسجدِ  اجلمعةِ  وصَلةا  اْلطبةا  ال يتك   اجلمعةِ  يوم   وكذلكا 
ِها ِف شعار   قيما ، إذا أ  هِ وَنوِ  ِف املطرِ  واجلماعاتِ  عان اجلمعةِ  ف  خلُّ الته  النهاسِ  آلحادِ  باح  ا ي  ، وإَّنه اجلمعة  

 .املساجدِ 
ا، فَل يبعد    كفاية    فرضا  كاملطرِ   األعذارِ  ِف حالِ  ِف املساجدِ  واجلمعِ  اجلماعاتِ  إقامة   يكونا   أنْ  وعلى هاذا

 هما. ال يدع   اإلماما  ، وأنه عني   ال فرضا 
  ن حضرا عمه  اجلمعةِ  حضور   ، أانهه  يسقط  عيد   إذا كااناْت يوما  ِف اجلمعةِ  أمحدا  ن ق اْوِل اإلمامِ مِ  واه وا قريب  

 . أعلم   . وهللا  كفاية    فرضا  حينئذ   اجلمعة   ؛ فتكون  ِبِه اجلمعة   ن تنعقد  وما   اإلمام  ، إاله العيدا 
ا عاِليِه: أانهه  مله  ، ويدلُّ ِف املطرِ  اجلمعِ  إقامةا  كاانا ال يتك    -عالاْيِه واسالهما صالهى اَّلله  - النهِبه  أنه  وال شكه 

 انيةا الثه  اجلمعةا  األخرى، أقاما  إل اجلمعةِ  ن ذاِلكا الوقتِ وا مِ ، ومطر  اجلمعةِ  يوما  عالاى املنبِ  اسِ استسقى للنه 
، وسيأِت عان املدينةِ  املطرِ  ِبمساكِ  ، فدعا هللاا يومئذ   هِ ِف خطبتِ  املطرِ  كثرة    إليهِ  يا كِ حاَّته ش   ِف ذاِلكا املطرِ 

 .-وتعال ه  سبحانا   هللا   شاءا  إنْ - "االستسقاءِ "  و "اجلمعةِ "ِف  احلاِدْيث  
ا البابِ  جا خره   : أحاديثا   ثاَلاثاةا  ِف هاذا

 : ل  األوه  احلاِدْيث  
: ث اناا عاْبد  اَّللِه ْبن   قاالا ث اناا حاده : حاده  عاْبِد الواههاِب، قاالا

ُالةُ الصُ ُعليهُِ-ُهُ ،ُوهوُأنُ املطرُُِبسببُُِلُ الُت عطُ ُاجلمعةَُُيفُأنُ ُ،ُاالستداللُ دُ جي ُُِظاهرُ ُوهذاُاستداللُ الشيخ: 
ُاحل  ديثُُِدالل  ةُُِظ  اهرُ ُدُ جي   ُُِ،ُفه  وُاس  تنباطُ أس  بوعُ ُلُِنُأوُ م  ُُِاملط  رُُِاس  تمرارُُِم  عَُُاني  ةَُالثُ ُاجلمع  ةَُُأق  امَُُ-المُ والس  ُ 
 .عليهُِ
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د   :ل  األوه  احلاِدْيث  القارئ:  ث اناا عاب  ْ ده : ح  ا ث اناا محاهاد  ب ْ ن  زاي ْ د ، ق  االا : حاده ث اناا عاْبد  اَّللِه ْبن  عاْبِد الواههاِب، قاالا حاده
ْعت  عاْبدا اَّللِه ب ْ نا احل  ااِرِث، ق  ا  : َسِا ، قاالا ِديِّ ، احلاِميِد، صااِحب  الزَِّيا ْوم  ِذي رادْ   ن  اا اب ْ ن  عاب  هاس  ِف ي   ا : خاطاب ا الا

ه ْم ِإلا  اِلم، ف اناظ  ارا ب اْعض    َلاة  ِف الّرِح  ا : ق   ْل: حالص  ه َلاِة، ق  االا يه عال  اى الص  ه غا ح  ا ا ب ال  ا ، ف  اأامارا امل   ؤاذِّنا لام  ه ض   ب اع  ْ
ا، ح ذا ْرا ْ ه  ا أانهك ْم أاْنك  ا : ك  ا الا ر وا، ف اق  ا ا ف اعال  ا فاكاأاُنه ْم أاْنك  ا ذا م، ِإنه ه  ا ِنِّ رْي  م  ِ وا خ  ا ْن ه    ِِن الن  هِبه ه  م  ا لهى اَّلله  - ي اع  ْ ص  ا

ِد اَّللِه ب ْ ِن احل  ااِرِث،  ،-عالاْيِه واسالهما  ْن عاب  ْ ، ع  ا م  ِإُنهاا عاْزماة ، واِإّنِ كارِْهت  أاْن أ ْحرِجاك ْم " واعاْن محاهاد ، عاْن عااص  ِ
اك ْم ف اتاِجيئ ونا تاد وس ونا الطِّنيا ِإلا ر كا  : حكارِْهت  أاْن أ ؤاّثِّ ه ، غارْيا أانهه  قاالا ، َناْوا  .مِبك مْ عاْن اْبِن عابهاس 

ا احلاِدْيث   قاْد سبقا  بِ " ِف   هاذا  .و ِ الره  معَن َن هنالكا رْ ، وفسه "ِف األذانِ  : الكَلمِ َبا
،  َلةِ عالاى الصه  : حيه نِ املؤذِّ  قولِ إليها ب : أانهه  إذا دعا النهاس  واملراد   -يعِن: اجلمعةا - ا عزمة  : إُنه ه  وقول  

؛ فلذلكا زم  لي ، فَيتوه   هم أنْ كلِّ   عالاى النهاسِ  ف اقاْد عزما     .كموا ِف رحالِ : صلُّ هِ بقولِ  ه  بدلا أ  هم ذاِلكا
:  . واحلرج  نيِ ِف الطِّ  كم إل املساجدِ ِبخراجِ  عليكم، وأضيق   دا : أي أشدِّ كمجا أحر  أنْ  ت  كرهْ :  ه  وقول  
 . يق  والضِّ  ة  ده الشِّ 

ا اليومِ  َلةِ الصه  إذا دعاهم إل هذهِ  يريد   ه  ، كأنه كمأؤّثا  أنْ  ت  األخرى: كرهْ  وايةِ وِف الرِّ   خشيا  ِف هاذا
هم،  إل ركبِ  نيِ هم ِف الطِّ وا خبوضِ وا حرج  هم إليها، فإذا خرج  ماعا دعائِ  َلةِ وا عان الصه ف  إذا ختله  عليهم اإلُثا 

 وا. وا أّث  قعد   وإنْ 
ا: يدلُّ  وظاهر   هم تْ لزما  واملطرِ  نيِ ِف الطِّ  إل اجلمعةِ  إذا دعا النهاسا  اإلماما  يرى أنه  عابهاس   ابنا  عالاى أنه  هاذا
 .أعلم    . وهللا  حالِ ِف الرِّ  َلة  الصه  إذا َندى: ف  خلُّ هم الته ألحدِ  باح  ا ي  ، وإَّنه اإلجابة  

:  رافع   ْبنِ  حم امهدِ ، عان هِ ِبسنادِ  أمحدا  ِف مناقبِ  البيهقيُّ  ، فيما رواه  أمحد   وقد ناصه عالاى ذاِلكا اإلمام   ، قاالا
ْعت   ْ يقلْ  ، وإنْ فا تتخله  أنْ  ، فلكا حالِ ِف الرِّ  َلة  : الصه هِ ِف أذانِ  ن  قاالا املؤذِّ  : إنْ ي اق ول   حنبل   ْبنا  أمحدا  َسِا  َلا

: حيه عالاْيكا  ف اقاْد وجبا   .عالاى الفَلحِ  ، حيه َلةِ عالاى الصه  ، إذا قاالا
 ان: الثه  احلاِدْيث  
: : ساأاْلت  أاَبا سا  قاالا ، عاْن أاِب سالاماةا، قاالا ث اناا ِهشاام ، عاْن ُياَْيا : حاده ث اناا م ْسِلم  ْبن  ِإبْ رااِهيما، قاالا ِعيد  حاده

، واكاانا ِمْن جارِيِد النهْخِل، فاأ ِقيماِت الصه  : جااءاْت ساحااباة ، فاماطاراْت حاَّته ساالا السهْقف  َلاة ، اْل ْدِريه، ف اقاالا
ِتِهم  -صالهى اَّلله  عالاْيِه واسالهما -حف اراأاْيت  راس ولا اَّللِه  ها  ياْسج د  ِف املااِء واالطِّنِي، حاَّته راأاْيت  أاث ارا الطِّنِي ِف جاب ْ

ا احلاِدْيث    هِ بتمامِ  ه  جا قد خره ، و القدرِ  عان ليلةِ  ألِب ساِعيد   أاِب سالاماةا  سؤالِ  ن حاِدْيثِ مِ  خمتصرة   قطعة   هاذا
 . االعتكافِ و  يامِ ِف الصِّ 
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،  خلِ النه  ن جريدِ مِ  ، وكانا قف  السه  ، فسالا ِف رمضانا  يلِ ن الله وا مِ ر  طِ م   النهاسا  ِمْنه  هاهنا: أنه  واملقصود  
ا ف اقاْد أ   ، ومعا املسجدِ  ِف أرضِ  ني  الطِّ  حاَّته صارا  صالهى اَّلله  عالاْيِه - ى النهِبُّ ، وصله َلة  الصه  تِ قيما هاذا

ِف  َلةِ عان الصه  فْ ، وَل يتخله هِ ِف جبهتِ  نيِ الطِّ  أثر   يا ئِ ر   بحِ الصُّ  ن صَلةِ مِ  ا انصرفا ِفيِه، ومله  اسِ َبلنه  -واسالهما 
  ِفيِه آحاد   عان اجلماعةِ  فِ خل  ِف الته  ر  عذا ي   املطرا  عالاى أنه  ِفيِه، فدله  واإلقامةِ  وال عان األذانِ  املسجدِ 
 املسجدِ  ن قربا وما  ا اإلمام  ، فأمه املسجدِ  عاِليِه قصد   يشقُّ  حبيث   عان املسجدِ  بعيد   ه  ن منزل  ، أو مِ النهاسِ 
 . أعلم   ِفيِه. وهللا   اجلماعةِ  ِبقامةِ   ونا فَل َيلُّ 

 .الةُِنُالصُ مُُِاملسجدُ ُلُ يعينُالُي عطُ الشيخ: 
ت   :ال  ث  الثه  احل  اِدْيث  الق  ارئ:  ع  ْ : َسِا ريِينا، ق  االا ث اناا أان  اس  ب ْ ن  س  ِ ده : ح  ا ْعباة ، ق  االا ث اناا ش    ده : ح  ا ث اناا آدام ، ق  االا ده ح  ا

ْخمً  ًَل ض  ا انا راج    ، واك  ا كا َلاةا ماع  ا تاِطيع  الص  ه اِر: ِإّنِ الا أاس  ْ نا األاْنص  ا ل  م  ِ الا راج    : ق  ا ول  ، ي اق    نا ماال  ِك  ا، أان  اسا ب  ْ
ِبِّ حفاص  ا  لهما -ناعا لِلن  ه ِه واس  ا لهى اَّلله  عالاي  ْ رافا  -ص  ا حا ط  ا ريًا، واناض  ا ه  حاص  ِ طا ل  ا ِه، ف اباس  ا داعااه  ِإلا ماْنزِل  ِ ا، ف  ا طاعاام  ً

انا الن  هِبُّ ل  ِمْن آِل اجلاار وِد أِلان  اس  احلاِصرِي فاصالهى عالاْيِه راْكعاتانْيِم، ف اقاالا راج   لهما -: أاك  ا ِه واس  ا لهى اَّلله  عالاي  ْ  -ص  ا
هاا ِإاله ي اْوماِئذ   : ماا راأايْ ت ه  صاَله  .ي صالِّي الضُّحاى؟ قاالا

ا احلاِدْيثِ   .لذلكا  اجلماعةِ  لتكِ  ر  عذا ي   ه  ، فإنه عاِليِه املشي إل املسجدِ  يشقُّ  البدنِ  ن كاانا ثقيلا ما  : أنه ِف هاذا
صالهى - ماعا النهِبِّ  َلةا الصه  ال يستطيع   ه  ، وأنه اضخمً  هِ سوى كونِ  اجلماعةِ  لتكِ  عذر   ذكر   ِف احلاِدْيثِ  وليسا 

  .ن املسجدِ كاانا بعيداً مِ   ه  منزلا  ، ولعله هِ ِف مسجدِ  -اَّلله  عالاْيِه واسالهما 
ا الرهج لا  : أنه اهر  والظه   ، وحيلولةِ املنزلِ  العمى، ماعا بعدِ  ه  كاانا عذر    ذاكا  ؛ فإنه مااِلك   ْبنا  تبانا عِ  غري   هاذا
 .املسجدِ   وبنيا  ه  بينا  يولِ السُّ 

ُإليكَُُللاُ ُانتهىُأحسنَُ
 .أكبُ ُ،ُللاُ تَُأحسنُْالشيخ: 
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 (املعادِ   )زاد  
 هِ ، وآلِ د  نا حممه على نبيِّ وَبركا  ما وسله  ى هللا  ، وصله العاملنيا  ربِّ  للِ  ، احلمد  حيمِ الره  محنِ الره  هللاِ  القارئ: بسمِ 

 خريِ  ِف هديِ  املعادِ  : "زادِ هِ ِف كتابِ  -تعال هللا   ه  رمحا - مِ القيِّ  ابن   اإلمام   قالا ؛ ا بعد  أمه  .أمجعنيا  هِ وصحبِ 
 : ابعِ الره  دِ " ِف اجملله -صالهى اَّلله  عالاْيِه واسالهما - العبادِ 
ِطلاة  عالاى راس وِل اَّللِه عاداس   هاا،   ، َلْا ي اق لْ -صالهى اَّلله  عالاْيِه واسالهما -: قاْد وارادا ِفيِه أاحااِديث  ك لُّهاا َبا ًئا ِمن ْ ي ْ شا

، واي  ْغِزر  الدهمْ لاى ِلسااِن ساْبِعنيا ناِبيًّا( واحاِديِث: ) ِإنهه  ق دِّسا عا كاحاِديِث: )  ِإنه ِإنهه  ي ِرقُّ اْلقاْلبا ه  ماْأك ول  عاةا، وا
ة  اْلي اه وِد الهِِت قادهم وهاا عالاى اْلمانِّ واالسهْلواى، واه وا قارِين    الصهاحلِِنيا( واأاْرفاع  شاْيء  جااءا ِفيهِ  واأاصاحُّه  أانهه  شاْهوا

 الثُّوِم وااْلباصاِل ِف الذِّْكِر. 
اُ}ُإىلُاْلي   ةُُِيش   ْيُ الش   يخ:  ادْع ُلَن   َ َهاُف   َ اَُوَعَدس   ِ اَُوف وِمه   َ اَُوِقث ائِه   َ ْنُبَ ْقِله   َ ُم   ِ ُاأْلَْره  ت  اُت  ْنب   ِ اُْ   ِ  رِْجُلَن   َ َكُر    ْ َرب    
ُ.[61]البقرة:ُ{َوَبَصِلَها

 
يااِفِه،القارئ:  ه  أِلاض  ْ ااطا اْْلاِلي  ِل ال  هِذي ي  قادِّم    انا َس  ِ ِذب   واأامها ماا ياظ نُّه  اجْل ههال  أانهه  ك  ا ى فاك  ا ِإَّن  هاا حاك  ا ًى، وا تا م ف  ْ

وااِء، واه وا اْلِعْجل  احلْاِنيذ . ياافاةا َِبلشِّ  اَّلله  عاْنه  الضِّ
: س ِئلا اْبن  اْلم بااراِك عاِن احلْاِديثِ  ، عاْن إسحاقا واذاكارا البيهقي   ى أانهه  ق دِّسا عال  ا الهِذي جااءا ِف اْلعاداِس، ) قاالا

ْلم  ب ْ ن  اِلسااِن ساْبِعنيا ناِبيًّ  دهثاك ْم ب ِ ِه؟ ق  اال وا: س  ا ْن ح  ا ْنِفخ ، م  ا ْؤذ  م    ِإن  هه  ِلم    : واالا عالاى ِلسااِن ناِبّ  وااِحد ، وا ( ف اقاالا
: عامهْن؟ قاال وا: عانْ  ، ف اقاالا : واعاِنِّ أاْيًضا؟!!سااَلِ  . قاالا  كا

: ماْذك ور  ِف اْلق ْرآِن ِف : حاْرف  اْلغانْيِ  مهى عال  اىغاْيث  ْمِع، وااْلم س  ا ِم عال  اى الس  ه ِة ماوااِضعا، واه وا لاِذيذ  ااِلس  ْ  ِعده
تاِهج  اأْلاَْسااع  ِبذِْكرِِه، وااْلق ل وب  ِبو ر وِدِه، وامااؤ ه  أاْفضال  اْلِميااِه، واأاْلطاف   ِن، ت اب ْ ا الرُّوِح وااْلبادا ا واأاْعظام ه  ا ا واأانْ فاع ه  ا ه  ا

قاعااِت اجْلِبااِل، واه وا أا ب اراكاًة، واالا ِسيه    ْرطاب  ِمْن ساائِِر اْلِميااهِ ماا ِإذاا كاانا ِمْن ساحااب  رااِعد ، وااْجتاماعا ِف م ْست ان ْ
 ماُأدري،ُأيشُالفر ؟!ُ!ُوللاُِعجيبُ الشيخ: 
ْ تاط ْل م دهت ه  عالاى اأْلاْرِض، ف اياْكتاِسب  ِمْن ي  ب وساِتهاا، القارئ:  ، وال ِ ذاِلكا ي ات اغ  اريه  أِلانهه  َلا ب ِ س  ْوهار  َيا واَلاْ َي ااِلْطه  ج  ا

ْتِويِّ أاْو  ِن.واي ات اعافهن  سارِيًعا لِلاطاافاِتِه واس ْرعاِة اْنِفعااِلِه، واهاِل اْلغاْيث  الرهبِيِعيُّ أاْلطاف  ِمنا الشِّ  َِبْلعاْكِس؟ ِفيِه ق اْوالا
ْتِويه: حارااراة  الشهْمِس تاك ون  ِحيناِئذ  أاقاله فاَلا َتاْتاِذب  ِمْن مااِء اْلباْحِر ِإاله أاْلطافاه ،  قاالا ماْن راجهحا اْلغاْيثا  الشِّ

ا ي وِجب   اِلِط لِْلمااِء، واك لُّ هاذا انِيهِة، وااْلغ بااِر اْلم خا اءاه ، ل ْطفاه  واصافا وااجلْاوُّ صااف  واه وا خاال  ِمنا اأْلاخبِْراِة الدُّخا
 . ه  ِمْن خم ااِلط   واخ ل وه
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: احلْارااراة  ت وِجب  َتاالُّلا اأْلاخبِْراِة اْلغاِليظاِة، وات وِجب  رِقهةا اْْلاوااِء والا  طااف اتاه ، ف اياِخفُّ ِبذاِلكا قاالا ماْن راجهحا الرهبِيِعيه
يااِة الن هبااِت وااأْلاْشجااِر واِطيبا اْْلاوااِء.اْلمااء ، واتاِقلُّ أاْجزااؤ ه  اأْلاْرِضيهة ، وات صااِدف  واقْ     تا حا

ه ما -عاْن أاناِس ْبِن مااِلك   -رامِحاه  اَّلله  -واذاكارا الشهاِفِعيُّ  : -اراِضيا اَّلله  عان ْ -حك نها ماعا راس وِل اَّللِه ، قاالا
، فاحاسارا راس ول  اَّللِه -صالهى اَّلله  عالاْيِه واسالهما  :  -صالهى اَّلله  عالاْيِه واسالهما -، فاأاصااب اناا ماطار  ه  ِإنه ) ث اْوباه ، واقاالا

ْدِيِه ِف ااِلْسِتْسقااِء ِذْكر  اْسِتْمطاارِِه  حاِديث  عاْهد  ِبرابِِّه( ِكِه ، واتاباُّ -صالهى اَّلله  عالاْيِه واسالهما -واقاْد ت اقادهما ِف ها
يِئِه.  مبااِء اْلغاْيِث ِعْندا أاوهِل مِا

نُم ُُِهُِنُأخ ذُِم ُُِأفض لَُُيك ونُ ُيُاملط رُبنح وُإ ءُ تلق  ُُِنُ ُأم نُه ذاُالك المُُِذُ ؤخ َُ..،ُويُ مُْوس ل ُُِص ل ُُِه مُ اللُ الشيخ: 
،ُف إذاُعل ىُاألرهُُِيق عَُُأنُُْقب لَُُهُِكحالُُُِالُيكونُ ُهُ طبيعتُ ُتُْوتغْي َُُابملاءُُِاختلطَُُيفُاألرهُُِهُإذاُوقعَُ؛ُألنُ الغديرُِ
ُكانَُُفَُت  ل قُِ  اجلاري.ُهرُِنُالنُ مُُِهُ ذيُأتخذُ الُ ُمنُاملاءُُِأفضلَُُاحلاصلُ ُإب ء 
 

فااء  التهامُّ، القارئ:  ثااِن، واالشِّ  واالدهوااء  النهاِفع  فااَِتاة  اْلِكتااِب: واأ مُّ اْلق ْرآِن، واالسهْبع  اْلما
 ؟الفاءُُِهذهُحرفُ الشيخ: 
ُفَاحِتَة ُاْلِكَتابُُِنعمالقارئ: 
 !عجيبُ الشيخ: 
ْن واالرُّقْ ياة  التهامهة ، واِمْفتااح  اْلِغَنا القارئ:  ة  اْل  ْامِّ وااْلغ  امِّ وااْل  ْاْوِف وااحل  ْازاِن ِلم  ا ِة، وادااِفع  ا وه ِح، واحااِفظاة  اْلق    وااْلفاَلا

اوِ  اراهاا واأاْعطااهاا حاقههاا، واأاْحسانا ت اْنزِيلاهاا عالاى داائِِه، واعارافا واْجها ااِلْسِتْشفااِء واالتهدا ره عارافا ِمْقدا ي َِباا، واالس  ِّ
.الهِذي أِلا   ْجِلِه كااناْت كاذاِلكا

، راقاى َِباا اللهِديغا، فابااأا ِلواْقِتِه، ف اقاالا لاه  النهِبُّ  صالهى اَّلله  عالاْيِه -والامها واقاعا ب اْعض  الصهحااباِة عالاى ذاِلكا
 . ا أاْدرااكا أاُنهاا ر قْ ياة (واما ):  -واسالهما 

ِذِه السُّوراِة، واماا اْشتامالا  ه  الت هْوِفيق ، واأ ِعنيا بِن وِر اْلباِصرياِة حاَّته واقافا عالاى أاْسرااِر ها ْت عالاْيِه ِمنا واماْن سااعادا
رِ  ِإثْ بااِت الشهْرِع وااْلقادا فااِت وااأْلافْ عااِل، وا وااْلماعااِد، واَتاْرِيِد ت اْوِحيِد  الت هْوِحيِد، واماْعرِفاِة الذهاِت وااأْلاَْسااِء واالصِّ
ِيهِة، واكامااِل الت هواكُِّل واالت هْفوِيِض ِإلا ماْن لاه  اأْلاْمر  ك لُّه ، والاه  احلْاْمد  ك   ْلا ِإلاْيِه الرُّب وبِيهِة وااإْلِ لُّه ، وابِياِدِه اْْلارْي  ك لُّه ، وا

اياِة الهِِت ِهيا أاْصل  ساعااداِة الدهاراْيِن، واعاِلما اْرتِبااطا ماعاانِيهاا ي  ْرجاع  اأْلاْمر  ك لُّه ، واااِلْفِتقاار  إِ  لاْيِه ِف طالاِب اْلِْدا
وفاة  مان وطاة  َِباا، ماْوق  ِباْلِب ماصااحلِِِهماا، واداْفِع مافااِسِدِِهاا، واأانه اْلعااِقباةا اْلم ْطلاقاةا التهامهةا، واالنِّْعماةا اْلكااِملاةا 
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ه ، وادافاعا َِباا ِمنا الشهرِّ عالاى التهحاقُِّق َِباا، أاْغن اْته  عاْن كاِثري  ِمنا اأْلاْدِوياِة واالرُّقاى، وااْست اْفتاحا َِباا ِمنا اْْلارْيِ أابْ واابا 
 أاْسبااباه .

، واِإْيا  ا أاْمر  ُياْتااج  اْسِتْحدااثا ِفْطراة  أ ْخراى، واعاْقل  آخارا ًة، واالا ِبْدعاًة واهاذا د  ماقاالاًة فااِسدا َّللِه الا َتِا ، واَتا ان  آخارا
هاا واأاْوضاحِ  ِإْبطااِْلاا َبِاقْ راِب الطُّر ِق، واأاصاحِّ ناة  ِلرادِّهاا وا ِطلاًة ِإاله وافااَِتاة  اْلِكتااِب م تاضامِّ ًَب ِمْن َبا د  َبا هاا، واالا َتِا

يهِة، واأاْعمااِل اْلق ل وِب واأاْدِوياِتهاا ِمْن ِعلاِلهاا واأاْسقااِمهاا ِإاله واِف فااَِتاِة اْلِكتااِب ِمْفتااح ه ،  أابْ وااِب اْلماعااِرِف اإْلِْلاِ 
اي ات ه   لاِة عالاْيِه، واالا ماْنزاًِل ِمْن مانااِزِل السهائِرِينا ِإلا رابِّ اْلعاالاِمنيا ِإاله واِبدا  اي ات ه  ِفيهاا. واُِنا  واماْوِضع  الدِّالا

. واماا ، واِهيا ف اْوقا ذاِلكا اْعظام  ِمْن ذاِلكا َتااقهقا عاْبد  َِباا، وااْعتاصاما َِباا، واعاقالا عامهْن  والاعاْمر  اَّللِه ِإنه شاْأُنااا ألا
ِلغاًة، وان ورًا م ِبيًنا، وافاِهماهاا وافاِهما لاواازِماهاا كا  مًّا، واِعْصماًة َبا باِغي واواقاعا ِف تاكالهما َِباا، واأانْ زاْلااا ِشفااًء َتا  ماا ي ان ْ

،ِبْدعاة  واالا شِ  واواقاعا ِف ايُشيخ:ُُيقولُ  ُ"َوَقعَُالُُها:ُ"ُولعلُ  ْرك 
 َوَقعَُوالُالشيخ: 
 واالا أاصااباه  ماراض  ِمْن أاْمرااِض اْلق ل وِب ِإاله ِلمااًما، غارْيا م ْستاِقرّ . ِبْدعاة  واالا ِشْرك    واقاعا ِف ال وا القارئ: 

ا، واِإُنهاا اْلِمْفتااح  اأْلاْعظام  ِلك ن وِز اأْلاْرِض، كاماا أاُنهاا اْلِمْفتااح  ِلك ن وِز اجلْانهِة، والاِكْن لا  ْيسا ك لُّ وااِحد  ُي ِْسن  هاذا
ِذِه السُّوراةِ  با اْلك ن وِز واق اف وا عالاى ِسرِّ ها ا اْلِمْفتااِح، والاْو أانه ط َله ا  اْلفاْتحا َِباذا ، واَتااقهق وا مباعاانِيهاا، واراكهب وا ِْلاذا

، واالا ِم ا  . اْلِمْفتااِح أاْسنااًَن، واأاْحسان وا اْلفاْتحا ِبِه، لاواصال وا ِإلا ت انااو ِل اْلك ن وِز ِمْن غارْيِ م عااِوق   اِنع 
ُكالمُ الشيخ:  -ُيخُِالشُ ُكالمُُُِبظاهرُُِ:ُليسَُأقولُ ،ُ،ُماُهوُبواضحُ إىلُدليلُ ُ:ُهذاُُيتاجُ أقولُ ُ!عجيبُ ُوهذا

ُأّنُ ،ُأمُ األرهُُِلكنوزُُِاُمفتاحُ يفُأّنُ ُ-للاُ ُهُ رحَُ ُوإصالحُاألعمالُُِوإصالحُالقلوبُُِاإليانُُِلكنوزُُِاُمفتاحُ ا
ُظاهرُ ُفاءُمنُاألدواءُِوالش ُِ ُأمُ ةُِنُ يفُالسُ ُفهذا ُأّنُ ، ُمفتاحُ ا ُيُاألرهُُِلكنوزُُِا ُالكالم؟ ُمعىنُهذا عينُيعينُما

ُكانَُُالفاحتةَُُيقرأُ ُمنُاألرهُُِالكنزُُِطالبُ  نيا؟!ُيفُالدُ ُاملطلوبُُِإىلُالكنزُُِهاُيصلُ ملعانيهاُولوازمُُِعلىُفهمُ ُإذا
ُكماُقالَُةُِاجلنُ ُلكنوزُُِ،ُمفتاحُ هذاُدعوىُصعبةُ   ه.نعم،ُبعدَُُ،

 
ِلغاة  ِف ِإْخفااءِ القارئ:  ا م اازافاًة واالا اْسِتعااراًة، باْل حاِقيقاًة، والاِكْن َّلِلِه ت اعاالا ِحْكماة  َبا رِّ  واَلْا ن اق ْل هاذا ا السِّ  هاذا

ه ْم، واالْ  ِلغاة  ِف ِإْخفااِء ك ن وِز اأْلاْرِض عان ْ ك ن وز  اْلماْحج وباة  قاِد عاْن ن  ف وِس أاْكثاِر اْلعاالاِمنيا، كاماا لاه  ِحْكماة  َبا
ن اهاا، واالا ت اْقهار هاا ِإاله أاْروا  ْنِس واب اي ْ ِبيثاة  شاْيطاانِيهة  َتا ول  بانْيا اإْلِ هاا أاْروااح  خا اح  ع ْلِويهة  شارِيفاة  غاالِباة  اْست ْخِدما عالاي ْ

، ماعاهاا ِمْنه  أاْسِلحاة  الا ت اق   ْيااِنِّ ثااباِة، فاَلا  ْلااا حبااِْلاا اإْلِ وم  ْلااا الشهيااِطني ، واأاْكث ار  ن  ف وِس النهاِس لاْيساْت َِباِذِه اْلما
ًئا، فاِإنه ماْن ق اتالا قاِتيًَل ف الاه  سا  ي ْ  لاب ه . ي  قااِوم  تِْلكا اأْلاْروااحا واالا ي اْقهار هاا، واالا ي اناال  ِمْن سالاِبهاا شا
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 اءِ احْلِنه فااِغياة : ِهيا ن اْور  
 املستعانُ ُيعافيك،ُللاُ ُللاُ ُ،كَُ،ُحسبُ كَُحسبُ الشيخ: 
اُال   ِذيَنُآَمن  واُاَلُت َ ْدخ ل واُب  ي   وَتُالن  ِ ِ ُُايَُ}هُتع اىل:ُقول  ُُِعن  دَُُس ابقُ ُيفُفص  لُ ُس  بقَُالق  ارئ:  ت ْمُُ..أَي  ه  َ ف َ ِإَذاُطَِعم  ْ
ُ؟..ُنُطعمَُعموًماُمَُ]أم[ُُواال ُُ  ُِالنُ ُببيوتُُِةُ هلُهيُخاصُ ُ[53]األحزاب:ُ{فَانْ َتِشر وا
ِإن ُ}هُل َُهُعلُ ،ُألن ُ ه ذاُاألدبُ ُذُ ؤخ َُ:ُيُ ،ُأق ولُ منه اُه ذاُاألدبُ ُذُ ؤخ َُ،ُولك نُيُ   ُِالن ُ ُيفُبي وتُُِال،ُاْليةُ الشيخ: 

َُكاَنُي  ْؤِذيُالن  ِ ُ  كث ْيُُُاملن زلُُِص احبُُِمن زلُِهمُيفُوبق اءَُُيوفُِالض ُ ُتثاق لَُُأنُ ُنُاجمل ر بُِوم ُُِ[53]األح زاب:ُ{َذِلك ْم
ُك  انَُُيثقل  ونَُُم  نُاألحي  انُِ علي  هُ-ُ ُ ذينُدع  اهمُالن  ُ يفُال  ُ ُ،ُوه  ذاُن  زلَُول  هُش  غلُ ُل  هُش  أنُ ُعلي  ه،ُوالُس  يماُإذا

ُُش عرَُح َّت ُُور رجُ ُوي دخلُ ُور رجُ ُي دخلُ ُص ارَُُس ولُ ،ُفالرُ -عنهاُللاُ ُرضيَُ-ُزينبَُُيفُوليمةُُِ-المُ والسُ ُالةُ الصُ 
َُكاَنُي  ْؤِذيُالن ِ  ُفَ َيْسَتْحِييُِمْنك مُْ}اجلالسونُفمشواُ م نُُ،ُوكث ْيُ دُ ،ُمش اهَُوهذاُواق عُ ُ[53]األحزاب:ُ{ِإن َُذِلك ْم

رَُُأن  ُ ح  َّت ُُاملن  زلُُِعل  ىُص  احبُُِلُ ويثق   ُُِاسُِالن  ُ ُبع  ضُ ُجيل  سُ ُاألحي  انُِ أ ُقوم  وا،ُأوُُ:هل  مُيق  ولَُُأنُُْ،ُص  عبُ جُ هُُي   
ُ.أستأذنُ 
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 ( األثرِ  ألهلِ  )االنتصار  
 وصحِبهِ  وعلى آِلهِ ، هللاِ  رسولِ على نبيِّنا  َلم  والسه  َلة  والصه ، احلمد  للِ  ،حيمِ الره  محنِ الره  هللاِ  بسمِ القارئ: 

 " األثرِ  ألهلِ  "االنتصارِ  هِ كتابِ   ِف  -تعال هللا   ه  رمحا – اإلسَلمِ  شيخ  قالا ؛  هداه   بعا ن اته وما 
،ُه مُاألث رُُِه مُأه لُ ُواجلماع ةُُِةُِنُ الس ُ ُ،ُأه لُ واجلماع ةُُِةُِنُ الس ُ ُأله لُُِه وُاالنتص ارُ ُاألث رُُِألهلُُِاالنتصارُ الشيخ: 

ل مَُ-ُ  ُِعنُالنُ ُةُِاملرويُ ُاْلًثرُِهمُعلىُدينُُِيفُمعرفةُُِلونَُذينُيعو ُِالُ  ِهَُوس َ َعَلي ْ ُكم اُأل  فَُوع نُأص حابُُِ-َصل ىُاّلل ُ  ُه،
ُ".احلديثُُِأصحابُُِ:ُ"عقيدةَُومس اهُ ُةُِنُ السُ ُأهلُُِيفُعقيدةُُِالعلماءُُِبعضُ 

 
ق  ِمْن الصهحااباِة واالتهاِبِعنيا طاوااِئفا القارئ:  ه ْم واِفيماا راواْوه  ِمْن  ،وااْلم ْعتازِلاة  أاْيًضا ت  فاسِّ واتاْطعان  ِف كاِثري  ِمن ْ

ت كافِّر  أاْيًضا ماْن َي ااِلف  أ ص وْلا ْم الهِِت انْ تاحال وهاا ِمْن السهلاِف باْل  ،اأْلاحااِديِث الهِِت خت ااِلف  آرااءاه ْم واأاْهوااءاه مْ 
 وااْْلالاِف  
ُكأنُ نُخالفَُه:ُ"مَُنُقولُِمُُِبيانُ ُ،ةُ "ُ"ِمن"ُبيانيُ ِمْنُالس َلِفَُواْْلََلفُِ"ُكلمةُ الشيخ:  همُم نُنُخ الفَُم َُُهُيق ولُ هم"

َلفُِ"،ُبظ  اهرُ ُهك  ذاُل  يسَُُاجلمل  ةُُِ،ُوتركي  بُ واْلل  فُُِلفُِالس  ُ  ْنُالس    اُم  ِ لقول  ه:ُم  نُُةُ ه  يُبياني  ُ ُ،"!،ُالانْ َتَحل وه  َ
رُ ،ُلفُِهمُم  نُالس  ُ خ  الفَُ َلِفَُواْْلَل  َفُُِهمنُخ  الفَُم  َُُب َ ْلُت َكف  ِ  ْنُالس    ايفُُم  ِ وهَل ْمُال   ِنُانْ َتَحل وه  َ ،ُيع  ينُاعتنقوه  اُأ ص   

 واعتقدوها.
 

ال   الطهْعِن ِف ع لامااءِ ف الاه ْم ِمْن القارئ:  ِة. وال  اْيسا انِْتح  ا نهِة وااجلْامااع  ا ِل الس  ُّ ا ل  اْيسا أِلاه  ْ ْم م  ا السهلاِف واِف ِعْلِمه  ِ
رِّر ونا ِخَلا  ان وا ي  ق  ا ِإْن ك  ا عاائِرِِهْم وا ْن ش  ا لاِف م  ِ ْذهاِب الس  ه ةِ م  ا اِء اأْلاْرب اع  ا ةا اْْل لاف  ا ِة اإْلِ  ف  ا ْن أائِم  ه ونا م  ِ ِم واي  عاظِّم    َلا س  ْ

ه مْ  ،وامج ْه ورِِهْم ماا الا ي  عاظِّم ه  أ ولاِئكا  ا ماْوِضعاه . والِلنهظهامِ  ف الاه ْم ِمْن اْلقاْدِح ِف كاِثري  ِمن ْ ْدِح  ماا لاْيسا هاذا ِمْن اْلق  ا
ا ماْوِضعاه .   ِف الصهحااباِة ماا لاْيسا هاذا

 واْلوارجُُِاملعتزلةُُِبنيَُُهذهُموازنةُ ُكأنُ الشيخ: 
 .واْلوارجُ ُافضةُ هو،ُالرُ القارئ: 

ْن ن   ا  ِبنيا إل  اْيِهْم م  ِ تاس  ِ لا ِف اْلم ن ْ ا حاص  ا لاِف م  ا ِة لِلس  ه تاِدع  ا ِء اْلم ب ْ ؤ الا اِا ه  ا بااِب انِْتق  ا ْن أاس  ْ انا م  ِ ِإْن ك  ا ري  وا ْوِع ت اْقص  ِ
اِدي  هة  الص  ه  ور  اْجِتها ْن أ م    ِهْم م  ِ ْن ب اْعض  ِ انا م  ِ ا ك  ا اواع   ْدواان  وام  ا ِفه  ا ارا  ،وااب  ِف ِخَلا ْن ذال ِ كا ص  ا لا م  ِ ا حاص  ا ف  اِإنه م  ا

اًل كا  ناًة لِْلم خااِلِف ْلا ْم: ضاله ِبِه ضاَلا ْهِل السُّنهِة بانْيا أا -ْشه ورِينا ِمْن الطهوااِئِف فااْلماْقص ود  ه ناا: أانه اْلما  ،ريًاثِفت ْ
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تاِحِلنيا لِلسهلافِ اْلعاامهِة َِبْلِبْدعاِة لاْيس   -وااجلْامااعاةِ  باْل أاْشهار  الطهوااِئِف َِبْلِبْدعاِة: الرهاِفضاة  حاَّته إنه اْلعاامهةا  ،وا م ن ْ
ِحِهْم: ماْن الا ياك ون  رافضيًّ  ،الا ت اْعِرف  ِمْن شاعاائِِر اْلِبداِع إاله الرهْفضا  ه ِف اْصِطَلا  ا. واالسُِّنِّ

يفُُ:ُس ينِ ُ ،ُف إذاُقي لَُةُ س نُ ُ،ُاألش اعرةُ ةُ س نُ ُاملعتزل ةُ ُ"،ُفعلىُهذاُاالص طالحُِشيعي ُُِ،"سينِ  ُُِنُاملعروفُِمُِالشيخ: 
ُكلُ ُ،ُدخلَُشيعي ُ ُمقابلُِ ُكلُ ُ،ُدخلَُوائفَُالطُ ُهذهُُِفيه ُ.برافضي ُ ُنُليسَُمَُُفيه

 
الن هباِويهِة واِلماعااِن اْلق ْرآِن واأاْكث ار  قاْدًحا ِف سالاِف اأْل مهِة واأائِمهِتهاا واذاِلكا أِلاُنه ْم أاْكث ار  خم االافاًة ِلْْلاحااِديِث القارئ: 

يِع الطهوااِئفِ   ف الامها كاان وا أابْ عادا عاْن م تااب اعاِة السهلاِف كاان وا أاْشهارا َِبْلِبْدعاِة. ،واطاْعًنا ِف مج ْه وِر اأْل مهِة ِمْن مجِا
الاِة عا  ف اع ِلما أانه  ماام  أامْحاد  ِف ِرس  ا ا قاالا اإْلِ ب ْ ِن  ب  دوسِ ِشعاارا أاْهِل اْلِبداِع: ه وا ت اْرك  انِْتحااِل اتِّبااِع السهلاِف. واِْلاذا
" :   ".-لهما صالهى اَّلله  عالاْيِه واسا -أ ص ول  السُّنهِة ِعْنداَنا التهماسُّك  مباا كاانا عالاْيِه أاْصحااب  النهِبِّ مااِلك 

عا  عارِيهِة م  ا ة وااأْلاش  ْ ة والكارهاِمي  ا بِي  ا ْن اْلك َله اِت م  ِ ثْ ب  ا ِل اإْلِ ة  أاه  ْ لِّم  ا ا م تاكا وِفيهِة وِ واأام  ه اِء واالص  ُّ ِل احل  ْاِديِث: اْلف قاه  ا أاه  ْ
لافِ  ِء ِف اجْل ْمل  اِة الا ياْطعان   ونا ِف الس  ه ؤ الا وُنا ْم ِف أاكْ  ،ف اه  ا ِ ِمْ ب  اْل ق  اْد ي  وااِفق    االا انا  ،ث  اِر مج   اِل ماق  ا ْن ك  ا له م  ا لاك  ِنه ك   

ِء أاْعلاما كاانا مباْذهاِب السهلاِف أاْعلاما والاه  أاتْ باعا  ة   ،َِبحلْاِديِث ِمْن هاؤ الا واِإَّنهاا ي وجاد  ت اْعِظيم  السهلاِف ِعْندا ك لِّ طاائِف  ا
اِعهاا ا ،ِبقاْدِر اْسِتنااُِناا واِقل  هِة ابْت ِ دا ل  قاْطع  ً ط  ِ ا َبا ذا ِل اْلب ِ داِع: ف اه  ا عاائِِر أاه  ْ ْن ش  ا لاِف م  ِ ال  الس  ه ونا انِْتح  ا ا أاْن ياك     ،أام  ه

 ْكث  ر  اجلْاْهل  واياِقلُّ اْلِعْلم . ْمِكن  إاله حاْيث  يا  فاِإنه ذاِلكا غارْي  م  
ّرِح ونا مب   عاِريِّ ي ص  ا ِن اأْلاش  ْ : أانه كاِثريًا ِمْن أاْصحااِب أاِب حم امهد  ِمْن أاتْ بااِع أاِب احلْاس  ا ح  ذاِلكا لاِف خاالاف  ا ي  واضِّ ِة الس  ه

أالاِة َتاْ - ْي  ااِن. واماس  ْ أالاِة اإْلِ ِل ماس  ْ ِت ِف ِمث  ْ اِدي  ثِ ِوي  ِل اآْلَيا ْي  اانا ي اق ول   ونا: "و  -وااأْلاحا لاِف: أانه اإْلِ ْذهاب  الس  ه م  ا
ن ْق ص   ل  يازِي  د  واي   ا ْول  واعام  ا ي  ْت   ،ق   ا ب  ه ْم كا ْذها ابِناا: فام  ا حا ْن أاص  ْ ونا م  ِ لِّم    ا اْلم تاكا ي  ْت  واأام  ه ذاِلكا ي اق ول   ونا:  ،" واكا واك  ا

ِت وااأْلا " ِذِه اآْلَيا فااِت الا ت اتاأاوهل   حااِديثا اْلوااِرداةا ماْذهاب  السهلاِف: أانه ها ا  مونا واملتكلِّ  ِف الصِّ ي رِي  د ونا َتاِْويلاه  ا
ناِتِهْم  ."مها و ج وًَب واِإمها جاواازًاإ ا ماْنط   وق  أاْلس  ِ ذا نيا. ه  ا لِّم  ِ حااَِبِْم اْلم تاكا فا بانْيا السهلاِف وابانْيا أاص  ْ واياْذك ر ونا اْلَِْلا

ط ور  ك   ِبِهمْ واماس   ْ ل  ي اْعت   ا  ،ت     َلا عااق   ِ ؟ أاف   ا ر  ر ور  ي اْزداج   ِ رِيِح أِب ؟ واماغ   ْ َّته بِتاص   ْ كا ح   ا ه ْم ذال   ِ ن ْ تا ع   ا لافا ث اب   ا نه الس   ه
ه مْ  ْن الت هْوِحي  ِد واا !اْلم خااِلِف ُث ه ُياْد ث  ماقاالاة  ختاْر ج  عان ْ ا صاِرًُيا: إنه السهلافا كاان وا ضاالِّنيا ع  ا لت هْنزِي  ِه أالاْيسا هاذا

ر ونا  ِتنِي. ،واعاِلماه  اْلم تاأاخِّ يِن اْلما ا فااِسد  ِبضار وراِة اْلِعْلِم الصهِحيِح واالدِّ   واهاذا
راًة كاماا ي اْفعال ه  غارْي  وااواأاْيًضا  راًة واأاقْ واالا اْلم تاكالِِّمنيا َتا ِحد  ِمْثل  أاِب قاْد ي اْنص ر  اْلم تاكالِّم ونا أاقْ واالا السهلاِف َتا

راًة أانهه   زِم  اْلماْذهاِب الهِذي ي اْنص ر وناه  َتا ه وا اْلم ْعتاماد . فاَلا ي اثْ ب  ت ونا   اْلماعااَل واأاِب حااِمد  واالرهاِزي واغارْيِِهْم. واالا
ا عااداة  اَّللِه ِفيماْن أاْعراضا عاْن اْلِكتااِب واالسُّنهةِ  ،عالاى ِدين  وااِحد  وات اْغِلب  عالاْيِهْم الشُّك وك   راًة  ،واهاذا واَتا
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رِينا أاْحذاقا واأاْعلاما  ِء واطارِيقاة   ، طارِيقاة  السهلاِف أاْسلام  ق ول ونا: "ِمْن السهلاِف واي ا  ُياْعال ونا إْخوااُنا ْم اْلم تاأاخِّ  هاؤ الا
واالسهلافا َِبلن هْقِص ِف  ، ف اياِصف ونا إْخوااُنا ْم َِبْلفاِضيلاِة ِف اْلِعْلِم وااْلب ايااِن واالتهْحِقيِق وااْلِعْرفاانِ  ،" أاْعلام  واأاْحكام  

 اجلْاْهِل.  ذاِلكا واالت هْقِصرِي ِفيِه أاْو اْْلاطاِأ وا 
اراه ْم ِف الت هْقِصرِي واالت هْفرِيطِ  فاِإنهه    ،واالا راْيبا أانه هاذاا ش ْعباة  ِمْن الرهْفضِ  ،واغااي ات  ه ْم ِعْنداه ْم: أاْن ي ِقيم وا أاْعذا

ِإْن َلاْ  كاماا ي اق ول ه  -ِسيًقا ْلا ْم واالا ت افْ  -واارِجِ ْن الرهاِفضاِة وااْْلا كاماا ي اق ول ه  ماْن ي اق ول ه  مِ -ياك ْن تاْكِفريًا لِلسهلاِف  وا
ِنْسباًة ْلا ْم إلا الذُّن وِب  وأكاانا َتاِْهيًَل ْلا ْم واختاِْطئاًة واتاْضِليًَل   - واالزهْيِديهِة واغارْيِِهمْ ماْن ي اق ول ه  ِمْن اْلم ْعتازِلاةِ 

ِإْن َلْا ياك ْن ِفْسًقا ِف الشهرِيعاِة أاْعلام  واأاْفضال  ِمْن أاْهِل  أانه أاْهلا اْلق ر وِن املفضولةِ  زاْعًما:وا  ،وااْلماعااِصي وا
ب هرا اْلِكتاابا واالسُّنهةا واماا ات هفاقا عالاْيِه أاْهل  السُّنهِة وااجلْا  ،اْلق ر وِن اْلفااِضلاةِ  مااعاِة واِمْن اْلماْعل وِم َِبلضهر وراِة ِلماْن تادا

يِع الطهوااِئِف: أانه خارْيا  ِذِه اأْل مهِة ِمْن مجِا  ِف اأْلاْعمااِل وااأْلاقْ وااِل  - ق  ر وِن ها
ُكأن  ُ وائ  فُِالطُ ُم  نُس  ائرُُِواجلماع  ةُُِةُِنُ الس  ُ ُه  لُ ه:ُ"أقول  َُُك  أنُ الش  يخ:  ُكاحلنابل  ةُُُِةُِاملذهبي  ُ ُوائ  فُِإىلُالطُ ُهُيش  ْيُ "
ُكاف   ُ م   ُُِواجلماع   ةُُِةُِنُ الس  ُ ُ،ُأه   لُ ةُِافعيُ والش   ُ ُةُِواحلنفي  ُ  ُه   اُلطوائ   فُِم  اُيك   نُنرجعُ ُوائ   فُِالطُ ُأوُس   ائرُُِوائ  فُِالطُ ُةُِن
ُكاف ُ مُُِواجلماعةُُِةُِنُ السُ ُة،ُال،ُبلُأهلُ واألشعريُ همُوغْيُُِةُِنُالقدريُ مُُِمنيَُاملتكل ُِ م نُُهُيق ولُ يع ينُكأن ُ ُوائ فُِالطُ ُةُِن

ُ.املذاهبُُِأصحابُِ
 

ب هرا اْلِكتاابا واالسُّنهةا واماا ات هفاقا عالاْيِه أاْهل  السُّنهِة القارئ:  يِع واِمْن اْلماْعل وِم َِبلضهر وراِة ِلماْن تادا وااجلْامااعاِة ِمْن مجِا
رْيا  ِف: أانه خ   ا ِة الطهواائ   ِ ِذِه اأْل م   ه ر وِن ه   ا واالِ - ق      اِل وااأْلاق    ْ ْن   ِف اأْلاْعم   ا ا م   ِ اِد واغارْيِه   ا يلاة  أانه واااِلْعِتق   ا لِّ فاض   ِ ك    

ْن الن  هِبِّ   ،مْ ُث ه ال  هِذينا ي ال   وُنا   ،ال  هِذينا ي ال   وُنا مْ  ُث ه  ،: اْلقاْرن  اأْلاوهل  -خارْياهاا ا ث اب  اتا ذال ِ كا ع  ا ِه -كام  ا لهى اَّلله  عالاي  ْ ص  ا
واأاُنه ْم أاْفضال  ِمْن اْْلالاِف ِف ك لِّ فاِضيلاة : ِمْن ِعْلم  واعامال  واِإْياان  واعاْقل  واِدي  ن  واب اي  اان   ،ِمْن غارْيِ واْجه   -واسالهما 
. واأاُنه ْم أاْولا َِبْلب اياا ،واِعبااداة    ِن ِلك لِّ م ْشِكل 

م   لهه  اَّلله  عال  اى ِعل  ْ ِم واأاض  ا اب ارا اْلماْعل وما َِبلضهر وراِة ِمْن ِديِن اإْلِْسَلا ا الا ياْدف اع ه  إاله ماْن كا د  اَّللِه   ،هاذا ا ق  االا عاب  ْ كام  ا
ه  -ْسع ود  ْبن  ما  ت انًّا " :-راِضيا اَّلله  عان  ْ ْنك ْم م س  ْ انا م  ِ ْن ك  ا اتا م  ا َّاه مب  ِاْن ق  اْد م  ا ِه  ؛ف اْلياس  ْ ْؤمان  عالاي  ْ ف  اِإنه احل  ْايه الا ت    
ة   ن  ا د   ،اْلِفت ْ حااب  حم ام  ه لهما - أ ولائ  ِكا أاص  ْ ِه واس  ا لهى اَّلله  عالاي  ْ ا  -ص  ا ا واأاق الُّه  ا ا ِعْلم  ً ِة ق  ل   وًَب واأاْعماق ه  ا ِذِه اأْل م  ه رُّ ه  ا أاب   ا

ان و تاكالًُّفا ق اْوم  اْختااراه ْم اَّلله   ك وا َب  ِاْدِيِهْم ف  اِإُنه ْم ك  ا ْااس  ه ْم وا ِة ِدين ِ ِه ف  ااْعرِف وا ْل  ا ْم حاقهه    ِإقاام  ا ِه وا ْحباِة ناِبي  ِّ ا عال  اى  ِلص   
تاِقيمِ  ْيك ْم ِثَثا واق  االا غ  ارْي ه : " ،"اْل  ْ داى اْلم س  ْ اعال  ا لافا ف  اِإُنه ْم ج  ا ْن س  ا ِفيؤ  ِر م  ا ا ياش  ْ ي وام  ا د ْث واَلاْ  ،وا مب  ِاا ياْكف  ِ  ُي  اْ

ْ ي اْعلام وه  ب اْعداه ْم   ". خارْي  كااِمن  َلا
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ْد ق  االا  ا واق  ا ذا لهما -ه  ا ِه واس  ا لهى اَّلله  عالاي  ْ مْ ) :-ص  ا ْوا رابهك    َّته ت اْلق  ا ه  ح  ا ر  ِمن  ْ ه  ش  ا دا ان  إاله وااال  هِذي ب اع  ْ ِت زام  ا ، (الا َيْا
ا الا يا  ؟ هاذا  ك ون  أاباًدا. فاكاْيفا ُياْد ث  لاناا زاماان  ِفيِه اْْلارْي  ِف أاْعظاِم اْلماْعل ومااِت واه وا ماْعرِفاة  اَّللِه ت اعاالا

  ِف ِرساالاِتهِ  -ه  اَّلله  رامِحا -واماا أاْحسانا ماا قاالا الشهاِفِعيُّ 
ُ.علىُهذاُقفُُْ،صلُ متُ ُالكالمُ الشيخ: 
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   :األسئلة
يهِة عَلجات  جلمعيهة  خرييهة ، اه استغناء  قريبِتِه املريضِة عنها،  1السؤال : ط ِلبا ِمن شخص  توصيل  كمِّ

فنسياها فتًة ِف السهيهارِة وَل تقبْلها اجلمعيهة  بسبِب حرارِة الشهمِس، فهل البده ِمن أْن يعتذرا ِمن صاحبِة 
 العَلجاِت؟
ُإىلُصاحبِةُالعالجاِتُال نُبعَثْتُهبا،ُأوُيَغرم هاُُاجلواب:  ُأْنُيعتذَر؛ُألن هُبسبِبُتفريِطهُأتلَفها،ُيعتذر  البد 

ُأفسَدْْتا. ُيضمن هاُمبثِلهاُبسُ]فقط[ُألن هُفر َط،ُترَكهاُيفُسي ارتِهُيفُالش مِسُحَّت 
                                                                                                                                                              ُ

، فهل تكون  سنهة  2السؤال  : شخص  صلهى معا رجل  متأخهًرا بعدا صَلِة املغرِب وقد صلهى هوا املغربا
 املغرِب له  أم يصلِّي ركعتانِي سنهةا املغرِب؟

ُمعَُأخرىُصال ُُصالةُ ُ،ُهذهُِآخرُ ُنوعُ ُي،ُهذهُِال،ُيصل ُِاجلواب:  ُُالةُِابلصُ ُعليهُُِ َُتصدُ ُخصُِذلكُالشُ ُها
 .هُ معَُ

                                                                                                                                                              ُ
، وِف األخرى حلقة  خمتلفة ، كأْن يكونا ِف األول سلسلة  3السؤال : ما حكم  لبِس حلقة  ِف أذن 

 واألخرى ليسا فيها سلسلة ؟
ُكانتُُْ،ُلكنُْواسعُ ُ،ُاألمرُ للاُ ُشاءَُُإنُُْواسعُ ُاألمرُ اجلواب:  ُُاهليئةُُِاختالفَُُ؛ُألنُ أفضلَُُيكونُ ُمتماثلةًُُإذا

ُنقولُ ُواحلرامُُِاحلاللُُِ،ُلكنُمنُحيثُ شكلُواألذنُاألخرىُبشكلُ ُاألذنُ ُتصْيَُُأنُُْمناسبُ ُهُغْيُ كأنُ  ُما
 ُ.للاُ ُشاءَُُإنُُْ:ُالُأبسَُ،ُنقولُ شيًئا

                                                                                                                                                              ُ
 : ما حكم  قوِل: "عمْلنا ما علينا والباقي على هللِا"؟ 4السؤال

ُوالباقيُإىلُللِا،ُمعىنُ"علىُللِا"ُيعينُاجلواب:  :ُعمْلناُال ذيُنستطيع  ُاملتكلِ ِمُهبذاُصحيح ،ُيقول  مقصود 
ُكاَنُوماُملُيشْأُملُيكْن،ُُ إىلُللِا،ُمعىنُ"علىُللِا"ُيعينُليَسُواجًباُعلىُللِا،ُال،ُبلُذلكُإىلُللِاُإْنُشاَء

ُعُل ،ُيعينُايلُ]ال ذي[ُنقدر  ُفيِهُإىلُللِاُ.فهذاُفيِهُتفويض  ُيهاُسوِ يناهُ]عمْلناه[ُوماُالُنستطيع هُفاألمر 
                                                                                                                                                              ُ

؟: ما حكم  قطِع صلِة الرهحمِ 5السؤال   معا األِخ لكونِِه اعتدى على أخِتِه، أي: جاءا بشيء  حمرهم 
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ُهجر ه ُُاجلواب:  ُي رتَك  ُحالت ه  ُاستقاَمْت ُفإذا ُاملعصيِة، ُعلى ُله  ُعقوبًة ُي هَجر  ، ُي هَجر  ُاهلَْجِر ُابِب ُِمن هذا
ُُ، ُبلُمشروع ،ُي ؤد ب  ُابهلجِرُ.وي واَصل ،ُأم اُهجر هُِمنُأجِلُماُفعَلُمنُاملعصيِةُفهذاُجائز  ُي ؤد ب 

                                                                                                                                                              ُ
بقعةا دهان  فأزاْلاا وتوضهأا  : رجل  أزالا أثرا الدُّخاِن وتوضهأا وصلهى املغربا وبعدا الصهَلِة وجدا 6السؤال

؟  وأعادا صَلةا املغرِب ُثه صلهى العشاءا، وبعدا الصهَلِة وجدا بقعةا دهان  أخرى، فهل يعيد  صَلةا املغربا
!ُ!الُأدريُماُشكُُةُ عالبقُأصاًلُهذهُِاجلواب:  ُل ُهذِهُالبقعة،ُبقعة ُدخان 
ُبواُيُدهان،ُالقارئ:
ُد هان؟ُالشيخ:
ُنعمُالقارئ:
:ُ"دخانُ"ُالشيخ: ُكأن كُتقول  ُأمسع َك
ُكَمنُأكَلُطعاًماُُاجلواب: ُالد هِنُعلى..، ُأثِر ُكاَنُجمر َد ُإذا ُفعَلهُصحيح ،ُأم ا ُعازاًلُفما ُالد هان  ُكاَن إذا

ُاملاَءُعنُاجللِدُفإنُ  ُلكنُليَسُمسيًكاُيعزل  ُقدَمهُبدهان  ،ُلوُدهَنُاإلنسان  هُُوفيهُدهن ُوبقَيُأثر هُوليَسُبعازل 
ُكاَنُ ُأن ُهذاُالد هاَنُله ُج رم ُينع ُوصوَلُاملاِءُفماُفعَلهُالر جل ُصحيح ،ُفإذا ُكاَنُعازاًلُحبيث  ،ُأم اُإذا الُيضر 
،ُهوُصل ىُ ُكأن هُصل ىُوهذهُالبقعة ُالُتزال  ُفصالت ه ُللمغرِبًُثنيًة ُإعادة ُالط هارِة ُفيِه منُالن وِعُال ذيُجيب 

ُلكنُصال ُوهذاُالعشاَء ُالبقعة  ُهذه ُفإذاُكاَنْت ُالبقعِة، ُهذه ُوجوِد ُمَع ُالث انيةُكاَنْت ُاملر ة ُاملغربُالث انية ة
ُالط هارِةُفعليِهُأْنُيعيَدُاملغرَبُ. ُإزالت هُواستئناف  ..،َُتب   الد هان ُعازاًلُيوجب 

                                                                                                                                                              ُ
 : امرأة  ت وفِّياْت عن أمّ  وزوج  وأخ  وأخت  وثَلثِة أوالد  وبنتاِن، فكيفا ت قسام  التهكة ؟7السؤال

ُوللزُ دسُ السُ ُلألم ُِاجلواب:  ُألوالدُِبعُ الرُ ُوجُِ، ُوالباقي ،ُ 11ُ]النساء:ُاأْل نْ ثَ َينْيِ{َُحظ ُُِِمْثلُ ُ}لِلذ َكرُِها بسُ[،
ُ..{ُوليسَُ.ِمْثلُ ُلِلذ َكرُِ}ُواإل ثُُِكورُِهاُالذُ ،ُوالباقيُألوالدُِبعُ الرُ ُوجُِ،ُوللزُ كةُِالرتُ ُسدسُ ُدسُ السُ ُ]فقط[،ُلألم ُِ

ُ؟بناتُ ُهلاُثالثُ ُ،ُيقولُ شيءُ ُلإلخوةُِ
 القارئ: ثَلثة  أوالد  وبنتانِ 

ُالقسمةُ الشيخ:  ُلِلذ َكرُِ}هاُ،ُألوالدُِوالبناتُُِوالباقيُللبننيَُُدسُ السُ ُولألم ُُِبعُ الرُ ُوجُِللزُ ُهكذاُهذاُهوُهكذا

 ُ.{اأْل نْ ثَ َينْيَُُِحظ ُُِِمْثلُ ُلِلذ َكرُِ}همُالباقيُبينَُُمُ ،ُي قسَُ{اأْل نْ ثَ َينْيَُُِحظ ُُِِمْثلُ 
                                                                                                                                                              ُ



يخ عبدالّرحمن بن ناصر البّراك  هـ  1441
ّ

 مؤسسة وقف الش

 

 23 اللجنة العلمية |   إعداد
 

ا بعدا سنة  وَل أستطْع أْن 8السؤال أ رِجعا له  املبلغا فهل هذا  : اقتْضت  ِمن والدي مبلًغا ِمن املاِل ُثه ت وِفِّ
 املبلغ  يكون  ِمن ضمِن املرياِث وُيب  عليه أْن أعطياه  إلخوِت؟

ُالدُ اجلواب:  ُهذا ُوالزُ مُُِكَُنصيبُ ُلكَُُمنهُ ُكَُنصيبُ ُفلكَُُاملْياثُُِنُمجلةُِمُُِينُ نعم ُكَُعلىُنصيبُُِائدُ نُهذا،
ُمُِألهلُُِتعطيهُِ ُإخوتُِه ُمُِن ُبقيُ ك، ُالورثةُُِةُِن ُالد ينَُُأنُ ُاحلاصلُ ، ُمنُمجلةُُِألبيكَُُكَُتُِذيُيفُذمُ الُ ُهذا ُُهو
 .املْياثُِ

                                                                                                                                                              ُ
؟9السؤال  : والدي جفهفا جزًءا ِمن حبرية  لعمِل مزرعة  َسيكة ، فهل ِف هذا إشكال 

ُكانَُفيهُإشكااًلُُمُ ُلالُنعاجلواب:  ُنُهذهُِمُُِاموضعًُُجف فَُُهُ فكونُ ُاسُِابلنُ ُهُالُيضرُ ماُفعلَُُالبحْيةُ ُهذهُُِتُْ،ُإذا
 ُ.مباحُ ُهُ أنُ ُهاُهذاُاألصلُ ليزرعَُُالبحْيةُِ
                                                                                                                                                              ُ

: صديقي له  مصنع  منظِّفات  ويريد  إخراجا زكاِة املصنِع ِمن عنِي مواِد التهنظيِف الهِت يقوم  10السؤال
 يها لداِر رعايِة األيتاِم فهل هذا ُيوز ؟ ِبنتاِجها ويعط 

،ُُتنظيفُ ُاُيعطيهاُوسائلَُ،ُأمُ هباُاليتامىُوالفقراءَُُ،ُت طعمُ يعطيهاُأموااًلُُةَُاجلمعيُ ُيعطيَُُال،ُينبغيُأنُْاجلواب: 

ِرُن[ُعندَُايلُ]الُ ُها،ُي  َقوِ م ُالبضاعةَُإىلُبيعُُِحتتاجُ ُةَُاجلمعيُ ُهذاُجيعلُ  ،ُالُةُِنقوًداُويعطيهاُللجمعيُ اُزكاْتَُُجُ هُور 
 هاُ.تبيعَُُإىلُأنُُْةُ اجلمعيُ ُنُحتتاجُ واألعيانُالُ ُفاتُِهذهُاملنظ ُُِنُعنيُِمُُِةَُيعطيُاجلمعيُ 

                                                                                                                                                              ُ
 : مان صلهى الفجرا والظُّهرا على غرِي القبلِة ُثه تبنيها له  اْلطأ  هل يعيد ؟11السؤال

ُيعيدُ ناجلواب:  ُإال ُعم ُاجتهدَُاجتهدَُُُإذاُكانَُ، ُوإذاُكانَُفالُيعيدُ ُوأخطأَُُالقبلةُُِيفُمعرفةُُِ، ىُهكذاُصلُ ُ،
 ط .فهوُم فر ُُِاجتهادُ ُبدونُِ

                                                                                                                                                                
: ال 12السؤال ، هل ي قال  لإلماِم أنه األحوطا أْن ال َتمعا، أو يقال  : إذا املطر  خفيًفا أو كانا قد توقهفا

 ُيوز  لكا أْن َتمعا؟ 
ُكانَُال،ُماُجيوزُ اجلواب:  فالُُفَُتوقُ ُاملطرَُُأوُأنُ ُالةُِللصُ ُعلىُاْلتنيَُُةُ بهُمشقُ ُاُالُُيصلُ مطرًاُخفيفًُُ،ُإذا

ُاجلمعُ جيمعُ  ُإذاُكانَُُ، ُواملطرُ ةُ ومشقُ ُحرجُ ُعلىُاحلضورُُِبُ يرتتُ ُفيما الُُاإلنسانُُِيفُمرورُُِليسَُُاْلفيفُ ُ،

 .والُحرجُ ُةُ لهُمشقُ ُُيصلُ 
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ِت، فما حكم  13السؤال بيِعِه  : عندي جهاز  استقباِل القنواِت الفضائيهِة، وال أحتاج ه  وي باع  ِف احملَله

؟  على أيِّ شخص 
ُأسلمُ إتالفَُُأنُ ُاألظهرُ اجلواب:  ُألنُ وأحوطُ ُه ُُالبامجُُِيفُمشاهدةُُِاألجهزةُُِهلذهُُِاسُِالنُ ُاستعمالُُِأغلبَُُ،

أوُُ،ُوالُتعطيهُِمنهُ ُكَُتُ ذمُ ُهُوتبأُ تتلفَُُأنُُْلكَُُ،ُفاألسلمُ والباطلُُِختالطُِعلىُاالُاملشتملةُ ُ،ُاملسلسالتُ ئةُِي ُِالسُ 
 .أعلمُ ُ،ُوللاُ علىُاملعصيةُُِبهُُِنُيستعنيُ هُعلىُمَُتبيعَُ

                                                                                                                                                                
 


