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 بسِم هللِا الّرمحِن الّرحيمِ 
 
 /12-1اآلية / "اقةاحلسورة " ؛تفسري -
َز عن غريِها مسألٌة: وهكذا إْن كاَنِت الصَّالُة سنًَّة راتبًة فال بدَّ ِمن تعييِنهااألحكام الكبري؛  -  ابلنِّيَِّة لُتمي َّ
 اَبُب َمْن َأقَاَم َلَقَضاِء َحاَجٍة َوََلْ ََيَْمْع إقَاَمةً منتقى األخبار؛  -
ِة اب؛ بلوغ املرام - َصلَّى اَّللَُّ -َقاَل: َقاَل َرُسوُل اَّللَِّ  -رضَي هللاُ عنهُ -َوَعْن َأِب ُهَريْ َرَة  ِب الزُّهِد والورِع:يف تتمَّ

 )ِمْن ُحْسِن إْساَلِم اْلَمْرِء تَ رُْكُه َما ََل يَ ْعِنيِه(: -َعَلْيِه َوَسلَّمَ 
 فتاوى -

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

يِخ الربَّاك(  )تفسرُي الشَّ
يطاِن الرَّجيمِ  ميِع العليِم ِمن الشَّ  ِبْسِم اَّللَِّ الرَّمْحَِن الرَِّحيمِ ، القارئ: أعوُذ ابهلِل السَّ

َبْت ََثُوُد َوَعاٌد اِبْلَقاِرَعِة * فََأمَّا ََثُوُد فَُأْهِلُكو }احْلَاقَُّة  ا اِبلطَّاِغَيِة * * َما احْلَاقَُّة * َوَما َأْدرَاَك َما احْلَاقَُّة * َكذَّ
َرَها َعَلْيِهْم َسْبَع لََياٍل َوََثَانَِيَة َأّيَّ  ٍم ُحُسوًما َفََتَى اْلَقْوَم ِفيَها َوَأمَّا َعاٌد فَُأْهِلُكوا ِبرِيٍح َصْرَصٍر َعاتَِيٍة * َسخَّ

ُْم َأْعَجاُز ََنٍْل َخاِويٍَة * فَ َهْل تَ َرى ََلُْم ِمْن اَبِقَيةٍ  َلُه َواْلُمْؤَتِفَكاُت  * َصْرَعى َكَأَّنَّ َوَجاَء ِفْرَعْوُن َوَمْن قَ ب ْ
ا َطَغى الْ  َماُء مَحَْلَناُكْم يف اْْلَارِيَِة * لَِنْجَعَلَها اِبْْلَاِطَئِة * فَ َعَصْوا َرُسوَل َرّبِِّْم فََأَخَذُهْم َأْخَذًة رَابَِيًة * ِإَّنَّ َلمَّ

َها ُأُذٌن َواِعَيٌة{  [12-1]احلاقة: َلُكْم َتْذِكَرًة َوَتِعي َ
يٌَّة، الشيخ:  واحلاقَُّة هي اسٌم من أمساِء القيامِة كالواقعِة والغاشيِة والطَّامَّة إىل هنا، هذِه سورُة احلاقَِّة، وهَي مكِ 

ا تقُع، يشبُه معناها معىن الواقعة، كالقارعِة }اْلَقارَِعُة * َما اْلَقارَِعُة * َوَما أَْدرَاَك َما  والصَّاخَّة، ومعىن احلاقَّة أَّنَّ
احْلَاقَُّة * َوَما أَْدرَاَك َما احْلَاقَُّة{ ففي هذه الكماِت فيها هتويٌل من }احْلَاقَُّة * َما  وهنا[، 3-1]القارعة:اْلَقارَِعُة{ 

 شأِن ذلك احلدِث العظيِم، هذِه استفهاماُت تعظيٍم، }َما احْلَاقَُّة * َوَما أَْدرَاَك َما احْلَاقَُّة{ 
بِة برسِلها فذكَر عاًدا ومثوَد وقوَم نوٍح  وفرعوَن وقوَمه وقوَم لوٍط، وأشاَر يف هذه مثَّ أخرَب تعاىل عن األمِم املكذِ 

ِة اآلايِت إىل عصياَِّنم لرسِل هللِا وتكذيِبهم آبايتِه وحلوِل العقاِب هبم }فََأمَّا مَثُوُد فَُأْهِلُكوا ِِبلطَّاِغَيِة{ ِبلصَّيح
الطَّاِغَيِة{ صيحٌة شديدُة الَّيت قطََّعْت قلوهَبم يف أجواِفهم، صاعقٌة هائلٌة فظيعٌة، وهذا ما ُيشِعُر به قولُُه: }

 الوقِع وشديدُة الصَّوِت وعنيفٌة.
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َبْت مَثُوُد َوَعا ٌد ِِبْلَقارَِعِة{ أخرَب }فََأمَّا مَثُوُد فَُأْهِلُكوا ِِبلطَّاِغَيِة * َوأَمَّا َعاٌد فَُأْهِلُكوا ِبرِيٍح{ أوًًَّل قبَلها: }َكذَّ
بُوا ِبلقارعِة، يع  ين: ِبلقيامِة، فأهلَكهم هللاُ }فََأمَّا مَثُوُد فَُأْهِلُكوا ِِبلطَّاِغَيِة{ ِبلصَّيحِة.تعاىل أنَّ عاًدا ومثوَد كذَّ

ا شديدُة الربودِة، ريٌح ِبردٌة وهذا أشدُّ ما  }َوأَمَّا َعاٌد فَُأْهِلُكوا ِبرِيٍح َصْرَصٍر َعاتَِيٍة{ صرصٌر يدلُّ على أَّنَّ
 يكوُن أَلًما وأثرًا.

َرَها َعَلْيِهْم{ ٍم ُحُسوًما{ كلُّ هذه املدَِّة وهي تضرُب هبم وتُزلزُُلم  }َسخَّ أرسَلها عليهم }َسْبَع لََياٍل َومَثَانَِيَة َأايَّ
ُْم َأْعَجاُز ََنٍْل{ مثُل جذوِع النَّخِل، صاروا مثَل جذوِع  وترفُعهم وختفُضهم حَّتَّ صاُروا صرعى موتى }َكَأَّنَّ

َقِعٍر{ النَّخِل امللقاِة على األرِض }َكَأَّنَُّ  ُْم َأْعَجاُز ََنٍْل ُمن ْ ْم َأْعَجاُز ََنٍْل َخاِويٍَة{ ويف اآليِة األخرى قاَل: }َكَأَّنَّ
 ، منقِلٌع من أسفِله.[20]القمر:

ُْم َأْعَجاُز ََنٍْل َخاِويٍَة * فَ َهْل تَ َرى َُلُْم ِمْن َِبِقَيٍة{ املعىن مل يبَق ُلم ِبقيٌة، بل هلُكوا مجيًعا حَّتَّ  ًل يُ َرى  }َكَأَّنَّ
َا فََأْصَبُحوا ًَل يُ َرى ِإًلَّ َمَساِكنُ ُهْم َكَذِلَك ََنْزِي اْلَقْومَ   اْلُمْجرِِمنَي{ إًلَّ مساكنهم }ُتَدمِ ُر ُكلَّ َشْيٍء ِِبَْمِر َرهبِ 

يف  وهكذا قصُص القرآِن القصَُّة الواحدُة إذا ذُِكَرْت يف مواضَع يُذَكُر يف موضٍع ما ًل يُذَكرُ [، 25]األحقاف:
 املوضِع اآلخِر فال يكوُن تكرارًا.

ُْم َأْعَجاُز ََنٍْل َخاِويٍَة * فَ َهْل تَ َرى َُلُْم ِمْن َِبِقَيٍة * َوَجاَء ِفْرَعْوُن{ فرعوُن جاَء بعَدهم وِمن قب ِله أيًضا، }َكَأَّنَّ
َلُه َواْلُمْؤَتِفَكاُت{ واملؤتفكاُت هي جاَء أمٌم من قبِله وأهلَكهم هللُا كقوِم لوٍط وشعيٍب }َوَجاَء ِفْرَعْوُن َوَمْن قَ ب ْ 

َلهُ  ا مقلوبٌة عليهم }َواْلُمْؤَتِفَكاُت ِِبْْلَاِطَئِة{، }َوَجاَء ِفْرَعْوُن َوَمْن قَ ب ْ  قرى قوِم لوٍط، مسَّاها مؤتفكات؛ ألَّنَّ
نِب العظيِم، جاُؤوا ِبلكفِر والتَّكذيِب و   العناِد لرسِل هللِا.َواْلُمْؤَتِفَكاُت ِِبْْلَاِطَئِة{ يعين: ِبلذَّ

}فَ َعَصْوا َرُسوَل َرهبِ ِْم{ يعين: عَصوا رسَلُه كلَّهم، عَصوا رسَلهم، فاملؤتفكاُت عَصوا رسوَل هللِا لوطًا، وفرعوُن 
}فَ َعَصْوا َرُسوَل َرهبِ ِْم فََأَخَذُهْم َأْخَذًة  -عليهما السَّالمُ -وَمن مَعه وقوَمه عَصوا رسَل هللِا موسى وهارون 

بَِيًة{ أخذًة ربْت على غريِها من العقوِبِت وزاَدْت، رِب يربو إذا زاَد ومنه الر ِب }اْهتَ زَّْت َوَرَبْت{، قاَل هللُا: رَا
ًة }فََأَخَذُهْم َأْخَذًة{ زائدًة على غريِها من العقوِبِت }َأْخَذًة رَابَِيًة{، }فَ َعَصْوا َرُسوَل َرهبِ ِْم فََأَخَذُهْم َأْخذَ 

 رَابَِيًة{
يف مثَّ قاَل تعاىل: }ِإَّنَّ َلمَّا َطَغى اْلَماُء{ يف هذا إشارٌة إىل غرِق قوِم نوٍح }ِإَّنَّ َلمَّا َطَغى اْلَماُء ََحَْلَناُكْم 

 َحَل اْْلَارِيَِة{ َلمَّا طغى املاُء وجتاوَز احلدوَد حَّتَّ عال اْلباَل }ََحَْلَناُكْم يف اْْلَارِيَِة{ الَّيت هَي السَّفينُة، فاللُ 
َناُه َوَأْصَحاَب السَِّفينَ  ِة{ نوًحا ومن مَعه من املؤمننَي يف السَّفينِة }فََأَخَذُهُم الطُّوفَاُن َوُهْم ظَالُِموَن * فََأَْنَي ْ

َلمَّا حكَم هللُا هبالِك قوِم نوٍح ِبلغرِق أمَر هللُا نوًحا أْن يصنَع السَّفينَة فصنَعها بوحٍي من  [15-14]العنكبوت:
ْل ِفيَها ِمْن ُكلٍ  َزْوَجنْيِ اثْ َننْيِ{ هللاِ  فهؤًلِء الذُّر ِيَّة الَّذين  [،40]هود: }َحَّتَّ ِإَذا َجاَء أَْمُرََّن َوفَاَر الت َّنُّوُر قُ ْلَنا اَحِْ
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ُتُه كما قاَل هو أبو البشريَِّة الثَّاين، ومجيُع َمن بعَده هم ذر ِي َّ  -عليِه السَّالمُ -َحَلهم نوٌح مَعه هم آِبُؤَّن، فنوٌح 
 فالبشريَُّة بعَده كلُّها من ذر ِيَِّته.[ 77]الصافات:تعاىل: }َوَجَعْلَنا ُذر ِي ََّتُه ُهُم اْلَباِقنَي{ 

ويركبوَّنا ها النَّاُس }ِإَّنَّ َلمَّا َطَغى اْلَماُء ََحَْلَناُكْم يف اْْلَارِيَِة * لَِنْجَعَلَها َلُكْم َتْذِكرًَة{ فاآلَن السَّفينُة الَّيت يصنعُ 
ُر بتلك السَّفينة، فسفينُة نوٍح هي النَّموذُج األوَُّل، هللُا جعَلها آيًة }َوِمْن آاَيِتِه  على ظهِر البحِر هي ُتذكِ 

عليه -فالسُّفُن من آايِت هللِا وأوَُّل هذه السُّفُن هي سفينُة نوٍح [ 32]الشورى:اْْلََواِر يف اْلَبْحِر َكاأْلَْعاَلِم{ 
ها }لَِنْجَعَلَها َلُكْم َتْذِكرًَة َوَتِعيَ َها أُُذٌن َواِعَيٌة{ تعيها وتدرُكها تفهُمها اآلذاُن الصَّاغيُة الواعيُة الَّيت ألهلِ  -السَّالمُ 

قلوٌب يقظٌة مبِصرٌة، فنالحُظ أنَّ هللَا ذكَر مجلًة من هذِه القصِص بطريِق اإلجياِز واإلشارِة، وكلُّ هؤًلِء قد 
 َرهم يف سوٍر من القرآِن كاألعراِف وهوٍد والشُّعراء وغريِها من السُّوِر.فصََّل هللاُ أخبا

 
 ) عديِّ  )تفسرُي السَّ

ٍد وعلى آِلِه  الُم على نبيِّنا حممَّ الُة والسَّ القارئ: بسِم هللِا الرَّمحِن الرَّحيِم، احلمُد هلِل ربِّ العاَلمنَي، والصَّ
عديُّ وصحِبِه أمجعنَي، قاَل ا يُخ عبُد الرَّمحِن السَّ  : تفسرُي سورِة احلاقَِّة وهَي مكِّيٌَّة.-رمَحُه هللاُ تعاىل-لشَّ

 ِبْسِم اَّللَِّ الرَّمْحَِن الرَِّحيِم }احْلَاقَُّة * َما احْلَاقَُّة...{ اآلّيِت:
ا حتقُّ وتنزُل ابْللِق، وتظهُر في دوِر، }احْلَاقَُّة{ ِمن أمساِء يوِم القيامِة، ألَّنَّ ها حقائُق األموِر، وخمبآُت الصُّ

َمُه، مبا كرَّرَُه ِمن قوِلِه: }احْلَاقَُّة * َما احْلَاقَُّة * َوَما َأْدرَاَك َما احْلَاقَُّة{ فإ نَّ َلا شأًَّن فعظََّم تعاىل شأََّنا وفخَّ
بَة ّبا ابلعذ  اِب العاجِل.عظيًما وهوًَل جسيًما، وِمن عظمِتها أنَّ هللاَ أهلَك األمَم املكذِّ

نيا املُشاَهدِة فيها، وهَو ما أحلَُّه ِمن العقوابِت البليغِة ابألمِم  مثَّ ذكَر منوذًجا ِمن أحواَِلا املوجودِة يف الدُّ
َبْت ََثُوُد{ وهم القبيلُة املشهورُة سكاُن احِلجِر الَّذيَن أرسَل هللاُ إليهم رسوَلُه صاحلًا  -العاتيِة فقاَل: }َكذَّ

بُوا ما -المُ عليِه السَّ  بُوُه وكذَّ رِك، وأيمُرهم ابلتَّوحيِد، فردُّوا دعوَتُه وكذَّ ا هم عليِه ِمن الشِّ ، ينهاهم عمَّ
اُن حضرموَت  أخربَهم بِه ِمن يوِم القيامِة، وهَي القارعُة الَّيت تقرُع اْللَق أبهواَِلا، وكذلَك عاٌد األوىل سكَّ

المُ ع-حنَي بعَث هللاُ إليهم رسوَلُه هوًدا  الُة والسَّ بُوا  -ليِه الصَّ بُوُه وكذَّ يدعوهم إىل عبادِة هللِا وحَدُه فكذَّ
ِل }فََأمَّا ََثُوُد فَُأْهِلُكوا اِبلطَّاِغَيِة{ وهَي ا لصَّيحُة مبا أخرَب بِه ِمن البعِث فأهلَك هللاُ الطَّائفَتنِي ابَلالِك املُعجَّ

ُّبم وزهَقْت َلا أرواُحهم فأصبُحوا موتًى َل يُ َرى إَلَّ مساكُنهم العظيمُة الفظيعُة، الَّيت انصدَعْت منها قلو 
 وجثثُهم.
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}َوَأمَّا َعاٌد فَُأْهِلُكوا ِبرِيٍح َصْرَصٍر{ أي: قويٍَّة شديدِة اَلبوِب َلا صوٌت أبلُغ ِمن صوِت الرَّعِد القاصِف 
رينَ  ، أو عَتْت على عاٍد وزاَدْت على احلدِّ كما }َعاتَِيٍة{ أي: عَتْت على خزَّاَِّنا، على قوِل كثرٍي ِمن املفسِّ

حيُح.  هَو الصَّ
ٍم ُحُسوًما{ أي: حنًسا وشرًّا فظيًعا عليهم فدمََّرْْتم وأهلَكْتهم،  َرَها َعَلْيِهْم َسْبَع لََياٍل َوََثَانَِيَة َأّيَّ }َسخَّ

ُْم َأْعَجاُز َنَْ  م جذوُع النَّخِل الَّيت }َفََتَى اْلَقْوَم ِفيَها َصْرَعى{ أي: هلكى موتى }َكَأَّنَّ ٍل َخاِويٍَة{ أي: كأَّنَّ
اقُط بعُضها على بعٍض. َعْت رؤوُسها اْلاويُة السَّ  قد ُقطِّ

 }فَ َهْل تَ َرى ََلُْم ِمْن اَبِقَيٍة{ وهذا استفهاٌم مبعىن النَّفِي املتقرِِّر.
َلُه...{ اآلّيِت:  قاَل هللاُ تعاىل: }َوَجاَء ِفْرَعْوُن َوَمْن قَ ب ْ

جاَء غريُهم ِمن الطُّغاِة العتاِة كفرعوِن مصَر  -عاٍد وَثودٍ -أي: وكذلَك غرُي هاتنِي األمََّتنِي الطَّاغيَتنِي 
المُ -الَّذي أرسَل هللاُ إليِه عبَدُه ورسوَلُه موسى بَن عمراَن  الُة والسَّ وأراُه ِمن اآلّيِت البيِّناِت  -عليِه الصَّ

بنَي، }َواْلُمْؤَتِفَكاِت{ أي: ما تيقَُّنوا ّبا احلقَّ ولكْن  ا وجاَء ِمن قبِلِه ِمن املكذِّ جحُدوا وكفُروا ظلًما وعلوًّ
قرى قوِم لوٍط، اْلميُع جاُؤوا }اِبْْلَاِطَئِة{ أي: ابلفعلِة الطَّاغيِة وهَي الكفُر والتَّكذيُب والظُّلُم واملعاندُة 

 وما انضمَّ إىل ذلَك ِمن أنواِع املعاصي والفسوِق.
بُوا الرَّسوَل الَّذي أرسَلُه هللُا إليهم. }ف َ  َعَصْوا َرُسوَل َرّبِِّْم{ وهذا اسُم جنٍس أي: كلٌّ ِمن هؤَلِء كذَّ

 فأخَذهم هللاُ مجيًعا }َأْخَذًة رَابَِيًة{ أي: زائدًة على احلدِّ واملقداِر الَّذي حيصُل بِه هالُكهم.
 يمِّ وِمن مجلِة أولئَك قوُم نوٍح أغرَقهم هللاُ يف ال

يعين: يف ماِء البحِر، يعين: فلمَّا نزَل املاُء ِمن السَّماِء ونبَع من األرِض صاَر على وجِه األرِض حبٌر الشيخ: 
 .ميوُج عال فوَق اْلبالِ 

القارئ: أحسَن هللُا إليَك، ملَّا طغى املاُء على وجِه األرِض وعال على مواضِعها الرَّفيعِة. وامنتَّ هللُا على 
فينُة يف أصالِب آابِئهم وأمَّهاِْتم الَّذيَن اْللِق امل وجوديَن بعَدهم أنَّ هللَا محَلهم }يف اْْلَارِيَِة{ وهَي: السَّ

 جنَّاهم هللاُ.
 فامحُدوا هللاَ واشكُروا الَّذي

خاطَبون مل يركبوا السَّفينَة، لكن وجُه ذلك أنَّ الشيخ: 
ُ
 هللَا َحَل هو يريُد الشَّيخ أنَّه يقوُل }ََحَْلَناُكْم{ وامل

آِبَءهم الَّذين ركُبوا السَّفينَة فهم أصٌل ملن جاَء بعَدهم وُلذا قاَل: }ََحَْلَناُكْم يف اْْلَارِيَِة{ فإذا َنا اآلِبُء يف 
ُه كوَن اْلطاِب للموجودين عنَد نزوِل القرآِن َنَّي هِتم، الشَّيُخ يريُد يُوجِ  ناكم السَّفينِة فهي َناٌة ملن بعَدهم لذر ايَّ
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َء واألصوَل الَّيت أو }ََحَْلَناُكْم يف اْْلَارِيَِة{، }ِإَّنَّ َلمَّا َطَغى اْلَماُء ََحَْلَناُكْم يف اْْلَارِيَِة{ واحلقيقُة أنَّه َحَل اآلِب
 نتَجت عنها هذه البشريَُّة من بعدهم، نوٌح وأوًلُده وَمن مَعهم من املؤمنني.

 ].....[طالب: 
كثرٌي يف القرآن، سورُة البقرِة كلُّها خطاٌب للموجودين، فيه توبيٌخ ُلم وإنكاٌر عليهم مبا   هو كثرٌي هذاالشيخ: 

 فعَل آِبُؤهم وتبعوهم فيِه 
الَِّة على توحيِدِه وَلذا  القارئ: فامحُدوا هللَا واشكُروا الَّذي جنَّاكم حنَي أهلَك الطَّاغنَي واعترِبُوا آبّيتِِه الدَّ

ُتها قاَل: }لَِنْجَعَلَها َل سفينٍة ُصِنَعْت وما قصَّ { أي: اْلاريُة واملراُد جنُسها، }َلُكْم َتْذِكَرًة{ تذكِّرُكم أوَّ
يِء مذكٌِّر  وكيَف جنَّى هللُا عليها َمن آمَن بِه واتَّبَع رسوَلُه وأهلَك أهَل األرِض كلِّهم فإنَّ جنَس الشَّ

 أبصِلِه.
 ي: تعقُلها أولو األلباِب ويعرفوَن املقصوَد منها ووجُه اآليِة ّبا.وقولُُه: }َوَتِعيَ َها ُأُذٌن َواِعَيٌة{ أ

 وهذا خبالِف أهِل اإلعراِض والغفلةِ 
من هذا القبيِل،  [،37]ق:}ِإنَّ يف َذِلَك َلذِْكَرى لَِمْن َكاَن لَُه قَ ْلٌب أَْو أَْلَقى السَّْمَع َوُهَو َشِهيٌد{ الشيخ: 

فمن كاَن له قلٌب وأصغى إىل مساِع اآلايِت انتفَع هبا وتذكََّر وصاَرْت له اآلايُت آايٍت دالًَّة، تدلُّه على اُلدى 
 فيهتدي هبا

م ليَس  القارئ: أحسَن هللُا إليَك، وهذا خبالِف أهِل اإلعراِض والغفلِة وأهِل البالدِة وعدِم الِفطنِة فإَّنَّ
 آبّيِت هللِا لعدِم وعِيهم عن هللِا، وفكِرهم آبّيِت هللِا. انتهى.َلم انتفاٌع 

 ِبرَك هللاُ فيكالشيخ: 
 األحكاُم الكبريُ طالب: 

 .تفضَّلالشيخ: 
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 )األحكاُم الكبرُي(
وابرَك على  القارئ: أحسَن هللاُ إليَك، بسِم هللِا الرَّمحِن الرَّحيِم، احلمُد هلِل ربِّ العاملنَي، وصلَّى هللاُ وسلَّمَ 

اللَّهمَّ اغفْر لنا ولشيِخنا وللحاضريَن واملستمعنَي وْلميِع  رسوِلِه األمنِي وآِلِه وصحِبِه والتَّابعنَي.
 يف األحكاِم الكبرِي: -رمَحُه هللاُ تعاىل-قاَل ابُن كثرٍي  املسلمنَي.

الُة سنًَّة راتبًة فال بدَّ ِمن تعييِنها َز عن غريِها فأمَّا النَّفُل املطَلُق  مسألٌة: وهكذا إْن كاَنِت الصَّ ابلنِّيَِّة لُتمي َّ
الةِ   فيكفي فيِه النِّيَُّة املُطَلقُة للصَّ

يعين: سنَُّة الفجِر ًل بدَّ أْن تنوَي أنََّك تصلِ ي الرَّاتبَة لكن إذا أرْدَت تتنفَّل يعين ِبلصَّالة يف وقٍت من الشيخ: 
نِ يَّة تُعترَبُ يف جنِس العمِل ويف عنِي العمِل، ًل بدَّ من التَّعيني، ما الفرُق بنَي األوقاِت تنوي الصَّالَة فقط، إًذا ال

صالِة الفجِر وركعيت الفجِر أليَسْت كلُّها ركعتان؟!ما الفرُق بيَنهما إًلَّ ِبلتَّعيني، تنوي هبذه الرَّاتبِة وتنوي هبذه 
 .الفريضة

 
الِة بطَلْت عنَدَّن وعنَد مالٍك وأمحَد، وعن القارئ: أحسَن هللُا إليكم، مسألٌة: ولو نوى ا ْلروَج ِمن الصَّ

وُم واَلعتكاُف يف أصحِّ الوجَهنِي  ا َل تبطُل كما قاَل أصحابُنا يف احلجِّ والعمرِة، وكذا الصَّ أِب حنيفَة أَّنَّ
روِع، وهاهنا فروٌع كثريٌة يطوُل بسطُها و  اِْتا.إحلاقًا َلم ابحلجِّ والعمرِة يف اللُّزوِم ابلشُّ  قد أشْرَّن إىل ُمهمَّ

الِة ابلتَّكبرِي:  ابُب التَّكلُِّم على التَّحرُِّم ابلصَّ
 التَّحرُّمالشيخ: 
 نعم أحسَن هللاُ إليكالقارئ: 
 التَّحلُّل، ِبلتَّسليم عندك؟الشيخ: 
   ِبلتَّكبريالقارئ: 
التَّحرُُّم، هو املعروُف ِبلتَّعبري اإلحرام كاإلحرام يف احلجِ  اإلحرام...، وامسُها تكبريُة اإلحراِم. هذا الشيخ: 

 تعبرٌي كأنَّه ميكن خطأ وًلَّ تعبري مستعَمل عنَدهم يف فقِه الشَّافعيَِّة ُيسمُّون اإلحراَم حترمي حترُّم
الصَّالِة وفرٌض ِمن فروِضها َل تصحُّ إَلَّ بِه وَل تدخُل القارئ: أحسَن هللُا إليكم، وهَو ركٌن ِمن أركاِن 

بغريِِه، أو ما يقوُم مقاَمُه عنَد َمن يرى ذلَك كما سيأيت تفصيُلُه، وقد حكى ابُن املنِذِر عن الزُّهريِّ أنَّهُ 
، قاَل ابُن املنِذِر: وَل وِم واحلجِّ الُة ويدخُل ّبا مبجرَِّد النِّيَِّة كالصَّ يقْل بِه أحٌد غريَُه. كذا قاَل  تصحُّ الصَّ

 وقد حكاُه أبو احلسِن.
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 أعْد وقد حكى ابُن املنِذرِ الشيخ: 
الُة ويدخُل ّبا مبجرَِّد النِّيَّةِ   القارئ: وقد حكى ابُن املنِذِر عن الزُّهريِّ أنَُّه تصحُّ الصَّ

 ةِ يعين ولو مل ُيكربِ ْ، بس ]فقط[ يقُف وينوي أنَّه دخَل يف الصَّالالشيخ: 
، قاَل ابُن املنذِر: وَل يقْل بِه أحٌد  وِم واحلجِّ القارئ: أحسَن هللُا إليكم، ويدخُل ّبا مبجرَِّد النِّيَِّة كالصَّ
، والظَّاهُر أنَّ ابَن املنِذِر َل يعتدُّ  غريُُه. كذا قاَل وقد حكاُه أبو احلسِن الكرخيُّ عن ابِن عليَة واألصمِّ

 خبالِفهما، وهللاُ أعلُم.
 والظَّاهُر أنَّه مل حيتسْب كخالفهم، قْل والظَّاهر.يخ: الش

 القارئ: أحسَن هللاُ إليكم، والظَّاهُر أنَّ ابَن املنذِر َل يعتدُّ خبالِفهما، وهللاُ أعلُم.
لِف أنَّ َمن نسَي تكبريَة اإلحراِم ُُتزُِئُه عنها تكبريُة الرُّكوِع منهم  ونقَل ابُن املنذِر عن طائفٍة ِمن السَّ

سعيُد بُن املسيَِّب واحلسُن والزُّهريُّ وقتادُة واحلكُم واألوزاعيُّ وهَو روايٌة عن محَّاِد بِن أِب سليماَن. قاَل 
 العبديلُّ: ورُِوَي عن مالٍك يف املأموِم مثَلهُ 

رًا وكربََّ قد جُتزئُه تكبريُة الرُّكوِع عن الشيخ:  تكبريِة اإلحراِم، ممكن هذا قد يُعترَبُ يف املسبوِق إذا جاَء ُمتأخِ 
 يكون له وجٌه، نعم يكوُن يف تداخل بنَي التَّكبريَتنيِ 

 ].....[طالب: 
لكنَّها تكبريٌة دخَل فيها ِبلصَّالة، أقوُل: هذا قد يكوُن ممَّا له وجٌه، يعين هؤًلِء الَّذين قالوا: إنَّ الشيخ: 

 قوُُلم إذا قالوه يف املسبوِق، يكوُن له وجٌه.تكبريَة الرُّكوِع جُتزُِئ عن تكبريِة اإلحراِم يتوجَُّه 
الَة بعَد سالِم اإلماِم.  القارئ: قاَل العبديلُّ: ورُِوَي عن مالٍك يف املأموِم مثَلُه لكنَُّه قاَل: يستأنُف الصَّ

 إذا كاَن يستأنُف الصَّالَة صار ما استفاَد شيًئاالشيخ: 
الِة  القارئ: أحسَن هللاُ إليكم، وحكى النَّوويُّ ع ن الكرخيِّ ِمن احلنفيَِّة أنَُّه جعَل التَّكبريَة ِمن شروِط الصَّ

ا ُحِكَي  ْت صالتُُه ورمبَّ كسَِت العورِة مبعىن أنَُّه لو كربََّ قبَل الزَّواِل ُمتَّصاًل بِه أو يف يِدِه جناسٌة فألقاها صحَّ
والفاُء للتَّعقيِب،  [5]األعلى:اْسَم رَبِِّه َفَصلَّى{ }َوذََكَر عن أِب حنيفَة، قاَل: واحتجَّ الكرخيُّ بقوِلِه تعاىل: 

ا سيأيت يف احلديِث وحترميُها التَّكبرُي، واملُضاُف غرُي املُضاِف إليِه كقوِلِه: ثوُب زيٍد. واْلواُب: َل  ورمبَّ
الَة بقوِلِه:  ا ذكَر الصَّ اَلَة ِلذِْكِري{ }َوَأِقِم ُيسلَُّم أنَّ املراَد ابلذِّكِر هاهنا التَّكبرُي وإمنَّ ا [ 14]طه:الصَّ وأمَّ

اإلضافُة فكما تكوُن كما زعُموا وُتطَلُق ويُراُد ّبا إضافُة اْلزِء إىل الكلِّ كقوِلِه: رأُس زيٍد ويُدُه وحنُو 
ا ذلَك. فال دليَل َلم حينئٍذ على ما ادَّعوُه، وسيأيت يف حديِث معاويَة بِن احلكِم يف صحيِح مسلٍم:  )إمنَّ



يخ عبدالّرحمن بن ناصر   هـ 1439
ّ

 البّراكمؤسسة وقف الش

 

 8 اللجنة العلمية | إعداد
 

ا كبرُي والتَّسبيُح وقراءُة القرآِن( هَي التَّ  والتَّكبرُي عامٌّ يف تكبريِة اإلحراِم وغريِها، وهَي بطريِق األوىل ألَّنَّ
 إمَّا ركٌن فيها أو شرٌط خبالِف غريِها.

 ِذكُر األحاديِث الواردِة يف تكبريِة اإلحرامِ 
؟ -عليه الصَّالة والسَّالم-عليه السُّنَُّة، ماذا قاَل النَّيبُّ  وأماَم هذا النِ زاِع فاحلمُد لِل اًلعتصاُم مبا دلَّتْ الشيخ: 

اللَّفِظ فهو جمرَُّد فكلُّ ما خرَج عن دًللِة هذا  )حترميُها التَّكبرُي(ويف احلديِث: )إذا قُْمَت إىل الصَّالِة فكربِ ْ( 
وًل جُيزئُه غرُي التَّكبرِي، )إذا قُْمَت إىل الصَّالِة فكربِ ْ( أتويٍل واجتهاٍد وتعليالٍت ًل تُقاوُم دًللَة هذه األحاديِث 

من قاَل ًل  تكبرُي حترميِها التَّكبري، والتَّكبرُي إذا أُطِلَق هو "هللُا أكرُب" َمن قاَل: سبحاَن هللِا، ما نقوُل أنَّه كربََّ 
وا تكبريًا  .إله إًلَّ هللا، نقول: هلََّل وًل نقوُل كربَّ فالتَّكبرُي ُُمتصٌّ بقوِل املسلِم: هللاُ أكرُب، وكربَّ

 
ثَ َنا ُسْفَياُن،  ثَ َنا وَِكيٌع، َحدَّ القارئ: أحسَن هللُا إليكم، وهذا حديُث عليٍّ يف ذلَك قاَل اإلماُم أمحُد: َحدَّ

ِد اْبِن احْلََنِفيَِّة، َعْن َأبِيِه قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َعْن َعْبِد هللِا بْ  ِد ْبِن َعِقيٍل، َعْن حُمَمَّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه -ِن حُمَمَّ
الِة الطُُّهوُر، َوحَتِْرميَُها التَّْكِبرُي، َوحَتِْليُلَها التَّْسِليُم(:  -َوَسلَّمَ   )ِمْفَتاُح الصَّ

مذيُّ وابُن ماجَة وكذا رواُه عن عبِد الرَّ  محِن بِن َّنديٍّ عن سفياَن الثَّوريِّ بِه، وهكذا رواُه أبو داوَد والَتِّ
مذيُّ وابُن مهديٍّ كالمها عن سفياَن الثَّوريِّ بِه، وقاَل  ِمن حديِث وكيٍع ورواُه ابُن شيبَة عنُه، زاَد الَتِّ

: هَو أصحُّ شيٍء يف هذا الباِب وأحسُن، وعبُد هللاِ  مذيُّ ِد بُن عقيٍل صدوٌق وقد تكلََّم فيِه الَتِّ  بُن حممَّ
َد بَن إمساعيٍل يقوُل: كاَن أمحُد بُن حنبٍل وإسحاُق بُن  بعُض أهِل العلِم ِمن ِقبِل حفِظِه، ومسْعُت حممَّ

: ويف ا مذيُّ : وكاَن ُمقارَب احلديِث، قاَل الَتِّ وَن حبديِثِه، قاَل البخاريُّ لباِب عن راهويِه واحلُميديُّ حيتجُّ
 جابٍر وأِب سعيٍد. قْلُت: وقد رُِوَي مثُلُه عن ابِن عبَّاٍس وعائشَة أمَّا حديُث جابِر بِن عبِد هللِا.

وأمَّا حديُث أِب سعيٍد فقاَل احلافُظ أبو يعلى  ]قاَل يف احلاشيِة: بيانُُه هنا يف األصِل مبقداِر نصِف سطٍر[
ثَنا ِإْسَحاقُ  ثَنا َأبُو ُسفَياَن، َعْن َأِب املوصليُّ يف مسنِدِه: َحدَّ اُن ْبُن ِإبْ َراِهيَم، َحدَّ ثَنا َحسَّ ، َحدَّ  بُن إسرائيٌّ

اَلِة الُوُضوُء، َوحَتِْرميَُها : -َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -َنْضَرَة، َعْن َأِب َسِعيٍد قَاَل: َرُسوُل هللِا  )ِمْفَتاُح الصَّ
مذيُّ عن سفياَن  لتَّْسِليُم(التَّْكِبرُي، َوحَتِْليُلَها ا ورواُه ابُن أِب شيبَة عن ابِن فضيٍل عن أِب سفياَن ورواُه الَتِّ

عديِّ عن أِب نضرَة عن أِب سعيٍد قاَل: قاَل  ِد بِن فضيٍل عن أِب سفياَن طريٍف السَّ عن وكيٍع عن حممَّ
الَ  :-َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -رسوُل هللِا  ِة الطهور، َوحَتِْرميَُها التَّْكِبرُي، َوحَتِْليُلَها التَّْسِليُم، وَل )ِمْفَتاُح الصَّ

مثَّ قاَل: ويف الباِب عن عليٍّ وعائشَة، وحديُث صالَة ملَن َل يقرْأ ابحلمِد وسورٍة يف فريضٍة أو غرِيها( 
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ا حديُث عبِد هللِا بِن عبَّاٍس عليٍّ أجوُد إسناًدا وأصحُّ ِمن هذا. قاَل: وقد كتْبناُه يف كتاِب الوضوِء، وأمَّ 
 فقاَل احلافُظ أبو القاسِم الطَّرباينُّ يف معجِمِه الكبريِ 

 إىل هنا اي شيخ، وأمَّا حديُث ابِن عبَّاس إىل آخره.الشيخ: 
 نعم اي حممَّد، اللَّهمَّ صلِ  وسلِ مْ 
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 )ُمنتَقى األخباِر(
ٍد وعلى آِلِه القارئ:  الُم على نبيِّنا حممَّ الُة والسَّ بسِم هللِا الرَّمحِن الرَّحيِم، احلمُد هلِل ربِّ العاَلمنَي، والصَّ

الِم بُن تيميَة احلرَّاينُّ وصحِبِه أمجعنَي.  يِن عبُد السَّ يف كتاِبِه "املُنتَقى  -رمَحُه هللاُ تعاىل-قاَل اإلماُم جمُد الدِّ
ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ رعيَِّة ِمن كالِم خرِي الربيَِّة يف األحكاِم الشَّ   :َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ الشيخ:   َصلَّى اَّللَّ
 القارئ: اَبُب َمْن َأقَاَم َلَقَضاِء َحاَجٍة َوََلْ ََيَْمْع إقَاَمةً 

مْع إقامًة أنَّ حكَمه حكُم املسافِر هذه متَّصلٌة ِبملسألِة السَّابقِة، وأنَّ حكَم من أقاَم حلاجٍة ومل جيالشيخ: 
ًة معلومًة بل عنَده حاجٌة ونظرًا لذل ُة ما داَم أنَّه مل جُيَمْع إقامًة مدَّ ك اْلادِ  يف السَّرِي وأنَّه يقصُر ولو طاَلِت املدَّ

أتخُّرُُه، فقد  أقول: أخرُج غًدا، أخرُج غًدا، كلُّ يوٍم يبدو له يف حاجِتِه...، حيصُل له يف حاجِته ما يُوِجبُ 
ٍم وًل أكثر من ذلك فهذا هو الفرُق بنَي احلالتني، فاألوَُّل فيه  ُة لكنَّه مل جُيمْع إقامًة، إقامة أايَّ تطوُل املدَّ
ٍم فإنَّه يُتمُّ  ٍم َمن عزَم على اإلقامة أربعَة أايَّ ا أربعُة أايَّ اًلختالُف الواسُع الكثرُي الَّذي سبَق، واْلمهوُر على أَّنَّ

م أمَّا َمن مل جُيمع اإلقامَة فهو على هيئِة السَّفر و  قيِم، أمجع اإلقامة أكثر من أربعة أايَّ
ُ
يصرُي حكُمه حكَم امل

  وحالة السَّفر.
 

بِتَ ُبوَك ِعْشرِيَن يَ ْوًما  -َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -َأقَاَم النَِّبُّ »القارئ: أحسَن هللا إليك، َعْن َجاِبٍر قَاَل: 
اَلةَ   َرَواُه َأمْحَُد َوَأبُو َداُود.« يَ ْقُصُر الصَّ

َوَشِهْدُت َمَعُه اْلَفْتَح، فَأَقَاَم  -َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -َغَزْوُت َمَع النَِّبِّ »َوَعْن ِعْمَراَن ْبِن ُحَصنْيٍ قَاَل: 
َلًة ََل ُيَصلِّي إَلَّ رَْكعَ  َة ََثَاينَ َعْشَرَة لَي ْ َرَواُه َأبُو َداُوَد، « )َّي َأْهَل اْلبَ ْلَدِة َصلُّوا َأْربَ ًعا فَِإَّنَّ َسْفٌر(َتنْيِ يَ ُقوُل: مبَكَّ

 َوِفيِه َدلِيٌل َعَلى َأنَُّه ََلْ ََيَْمْع إقَاَمًة.
ا فَ َتَح النَِّبُّ »َوَعْن اْبِن َعبَّاٍس قَاَل:  َة َأقَ  -َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -َلمَّ اَم ِفيَها ِتْسَع َعْشَرَة ُيَصلِّي َمكَّ

، قَاَل: فَ َنْحُن إَذا َسافَ ْرََّن فَأََقْمَنا ِتْسَع َعْشَرَة َقَصْرََّن، َوِإْن ِزْدََّن َأْْتَْمَنا َرَواُه َأمْحَُد َواْلُبَخاِريُّ َواْبُن «. رَْكَعَتنْيِ
. َوقَاَل: قَاَل َعبَّاُد ْبُن َمْنُصوٍر َعْن ِعْكرَِمَة َعْن اْبِن َعبَّاٍس: َماَجْه، َوَرَواُه َأبُو َداُود َوَلِكنَُّه قَاَل: َسْبَع َعْشَرةَ 

 َأقَاَم ِتْسَع َعْشَرَة.
رَْكَعَتنْيِ إَلَّ َوَعْن َُثَاَمَة ْبِن َشَراِحيَل قَاَل: َخَرْجُت إىَل اْبِن ُعَمَر فَ ُقْلُت: َما َصاَلُة اْلُمَساِفِر؟ فَ َقاَل: رَْكَعَتنْيِ 

 اْلَمْغِرِب َثاَلًًث، قُ ْلُت: َأرََأْيَت إْن ُكنَّا ِبِذي اْلَمَجاِز؟َصاَلَة 
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 يف السُّوق، سوُق ذي اجملاِز سوٌق من أسواِق اْلاهليَِّة من أسواِق العربِ الشيخ: 
َومنَُْكُث ِعْشرِيَن القارئ: أحسَن هللُا إليَك، قَاَل: َوَما ِذي اْلَمَجاِز؟ قُ ْلُت: َمَكاٌن جَنَْتِمُع ِفيِه، َونَِبيُع ِفيِه، 

َلًة، فَ َقاَل: َّي َأي َُّها الرَُّجُل ُكْنُت أبَِْذرَبِيَجاَن  َلًة َأْو ََخَْس َعْشَرَة لَي ْ ََل َأْدِري قَاَل َأْربَ َعَة َأْشُهٍر َأْو -لَي ْ
. َرَواُه َأمْحَُد يف ُمْسَنِدهِ  -َشْهَرْينِ   .فَ َرَأيْ تُ ُهْم ُيَصلُّوَن رَْكَعَتنْيِ رَْكَعَتنْيِ

م مل جُيمعوا اإلقامَة، هذا التَّوجيُه عنَد مجهوِر أهِل العلِم. انتهى؟الشيخ:   كلُّ هذه اآلاثِر حممولٌة على أَّنَّ
 نعمالقارئ: 
 اقرْأ كالَم الشَّارحالشيخ: 

وكاينُّ   :-رمَحُه هللاُ -القارئ: أحسَن هللاُ إليَك، قاَل الشَّ
ارَُقْطِِنُّ يف َأمَّا َحِديُث َجاِبٍر فََأْخَرَجُه َأْيضً  ، َوَأَعلَُّه الدَّ َوِويُّ َحُه اْبُن َحْزٍم َوالن َّ َهِقيُّ َوَصحَّ ا اْبُن ِحبَّاَن َواْلبَ ي ْ

اِظ َرَوْوُه َعْن حَيَْي  ْرَساِل َواَِلْنِقطَاِع، َوَأنَّ َعِليَّ ْبَن اْلُمَباَرِك َوَغرْيَُه ِمْن احْلُفَّ ِد ْبِن َأِب َكِثرٍي عَ  اْلِعَلِل اِبإْلِ ْن حُمَمَّ
ْشَرَة" َوِّبََذا ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن ثَ ْواَبَن ُمْرَساًل، َوَأنَّ اأْلَْوزَاِعيَّ َرَواُه َعْن حَيَْي َعْن َأَنٍس فَ َقاَل: "ِبْضَع عَ 

، ذَ  َهِقيُّ َوُهَو َضِعيٌف َوَقْد ُاْخُتِلَف ِفيِه َعَلى اأْلَْوزَاِعيِّ ي ْ ارَُقْطِِنُّ يف اْلِعَلِل َوقَاَل: اللَّْفظ َأْخَرَجُه اْلب َ َكَرُه الدَّ
ِحيُح َعْن اأْلَْوزَاِعيِّ َعْن حَيَْي َأنَّ َأَنًسا َكاَن يَ ْفَعُلُه.  الصَّ

ْمِ  ا َحِديُث ِعْمَراَن ْبَن ُحَصنْيٍ فََأْخَرَجُه َأْيًضا الَتِّ َنُه ِذيُّ قَاَل احْلَاِفُظ: َوحَيَْي َلَْ َيْسَمْع ِمْن َأَنٍس. َوَأمَّ  َوَحسَّ
َن الَتِّْ  َا َحسَّ ، َويف إْسَناِدِه َعِليُّ ْبُن زَْيِد ْبِن َجْدَعاَن َوُهَو َضِعيٌف. قَاَل احْلَاِفُظ: َوِإمنَّ َهِقيُّ ِمِذيُّ َحِديَثُه اْلبَ ي ْ

ِة َكَما ُعِرَف ِمْن َعاَدِة اْلُمَحدِّ  ِثنَي ِمْن اْعِتَباِرِهْم اَِلّتَِفاَق َعَلى ِلَشَواِهِدِه َوَلَْ يَ ْعَترِبِ اَِلْخِتاَلَف يف اْلُمدَّ
َياِق َوَأمَّا َحِديُث اْبِن َعبَّاٍس فََأْخَرَجُه َأْيًضا بَِلْفِظ: "َسْبَع َعْشَرَة" بِتَ ْقِدمِي ا نيِ اأْلََسانِيِد ُدوَن السِّ  لسِّ

 بدَل تسع سبعالشيخ: 
نِي اْبُن ِحبَّاَن، َوَأمَّا اأْلَ  ْلِخيِص َوََلْ القارئ: بِتَ ْقِدمِي السِّ ثَ ُر اْلَمْرِويُّ َعْن اْبِن ُعَمَر َفذََكَرُه احْلَاِفُظ يف الت َّ

َهِقيُّ ِبَسَنٍد، قَاَل احْلَاِفُظ: َصِحيٌح بَِلْفِظ: "إنَّ اْبَن ُعَمَر َأقَاَم أبَِ  ي ْ ْذرَبِيَجاَن ِستََّة يَ َتَكلَّْم َعَلْيِه. َوَأْخَرَجُه اْلب َ
اَل  َة َعاَم اْلَفْتِح،  -َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -َة" َوَقْد اْختَ َلَفْت اأْلََحاِديُث يف إقَاَمِتِه َأْشُهٍر يَ ْقُصُر الصَّ يف َمكَّ

 ِوَي ََخَْسةَ فَ ُرِوَي َما ذََكَر اْلُمَصنُِّف، َورُِوَي ِعْشُروَن َأْخَرَجُه َعْبُد ْبُن مُحَْيٍد يف ُمْسَنِدِه َعْن اْبِن َعبَّاٍس، َورُ 
َهقِ  َهِقيُّ َعْن اْبِن َعبَّاٍس َأْيًضا. قَاَل اْلبَ ي ْ ي ْ : َأَصحُّ َعَشَر َأْخَرَجُه النََّساِئيُّ َوَأبُو َداُود َواْبُن َماَجْه َواْلب َ يُّ

، َوِهَي ِرَواَيُة ِتْسَع َعْشَرَة بِتَ ْقِدمِي التَّاِء َومَجََع إمَ  َهِقيُّ َبنْيَ الرَِّواَّيِت يف َذِلَك ِرَواَيُة اْلُبَخاِريِّ اُم احْلََرَمنْيِ َواْلبَ ي ْ
َعةَ  ُخوِل َواْْلُُروِج َوِهَي ِرَواَيُة َسب ْ َعَشَر بِتَ ْقِدمِي  الرَِّواَّيِت اِبْحِتَماِل َأْن َيُكوَن يف بَ ْعِضَها َلَْ يَ ُعدَّ يَ ْوَمْي الدُّ
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َها يف بَ ْعِضَها َوِهَي ِرَوايَُة ِتْسَع َعْشَرَة  نِي، َوَعدَّ ُخوِل َوَلَْ يَ ُعدَّ اْْلُُروَج َوِهَي السِّ بِتَ ْقِدمِي التَّاِء، َوَعدَّ يَ ْوَم الدُّ
َقى ِرَوايَُة ََخَْسَة َعَشَر َشاذًَّة ِلُمَخالَ  َفِتَها، َوِرَوايَُة ِرَوايَُة ََثَانَِيَة َعَشَر. قَاَل احْلَاِفُظ: َوُهَو مَجٌْع َمِتنٌي. َوتَ ب ْ

َوِويُّ يف اْْلاَُلَصِة ِرَوايََة ََخَْسَة َعَشَر ِعْشرِيَن َوِهَي َصِحيَحُة اإْلِ  َا َشاذَّة انته ى. َوَقْد َضعََّف الن َّ ْسَناِد إَلَّ َأَّنَّ
َفرِْد ِّبَا اْبُن ِإْسَحاَق فَ َقْد َأْخَرَجَها  ِرَواَيِة النََّساِئيُّ ِمنْ  قَاَل يف اْلَفْتِح: َولَْيَس ِبَيٍِّد أِلَنَّ رَُواَْتَا ثَِقاٌت َوَلَْ يَ ن ْ

 ِعَراِك ْبِن َماِلٍك َعْن َعْبِد اَّللَِّ َكَذِلَك.
َها  َا َصِحيَحٌة فَ ْلُتْحَمْل َعَلى َأنَّ الرَّاِوَي َظنَّ َأنَّ اأْلَْصَل َسْبَع َعْشَرة، َفُحِذَف ِمن ْ يَ ْوِمي َوِإَذا ثَ َبَت َأَّنَّ

َا ََخَْسَة َعَشَر،  ُخوِل َواْْلُُروِج، َفذََكَر َأَّنَّ َواقْ َتَضى َذِلَك َأنَّ ِرَوايََة ِتْسَع َعْشَرَة َأْرَجُح الرَِّواَّيِت، َوِّبََذا الدُّ
ِحيَحُة َوأَ  َا َأْكثَ ُر َما َورََدْت ِبِه الرَِّواَّيُت الصَّ ُحَها َأْيًضا َأَّنَّ َخَذ الث َّْوِريُّ َوَأْهُل َأَخَذ ِإْسَحاُق ْبُن رَاْهَوْيِه، َويُ َرجِّ

اِفِعيُّ اْلُكوَفِة ِبِرَوايَ   ِة ََخَْس َعْشَرَة ِلَكْوَِّنَا َأَقلَّ َما َورََد، فَ ُيْحَمُل َما زَاَد َعَلى َأنَُّه َوَقَع اّتَِفاقًا. َوَأَخَذ الشَّ
ِة الَّيِت يَ ْقُصُر ِفيَها اْلُمَساِفرُ  . َوَقْد اْختَ َلَف اْلُعَلَماُء يف تَ ْقِديِر اْلُمدَّ َذا َأقَاَم  إحبَِديِث ِعْمَراَن ْبِن ُحَصنْيٍ

مَ  ٍم َمْعُلوَمٍة. َفَذَهَب اَْلَاِدي َواْلَقاِسُم َواإْلِ ًدا َغرْيَ َعاِزٍم َعَلى إقَاَمِة َأّيَّ اِميَُّة إىَل َأنَّ َمْن َلَْ بِبَ ْلَدٍة وََكاَن ُمََتَدِّ
َتِظِر اْلَفْتِح يَ ْقُصُر إىَل َشْهٍر َويُِتمُّ  ًة َمْعُلوَمًة َكُمن ْ   بَ ْعَدُه.يَ ْعزِْم إقَاَمًة ُمدَّ

ُ َعْنهُ -َواْسَتَدلُّوا ِبَقْوِل َعِليٍّ  َم اْْلََواُب َعَلْيِه. َوَذَهَب  -َرِضَي اَّللَّ ِل، َوَقْد تَ َقدَّ ِم يف َشْرِح اْلَباِب اأْلَوَّ اْلُمتَ َقدِّ
اِفِعيِّ إىَل أَ  َماُم حَيَْي َوُهَو َمْرِويٌّ َعْن الشَّ ا َأبُو َحِنيَفَة َوَأْصَحابُُه َواإْلِ َفُر، َوَلمَّ نَُّه يَ ْقُصُر َأَبًدا، أِلَنَّ اأْلَْصَل السَّ

 ذََكَرُه اْلُمَصنُِّف َعْن اْبِن ُعَمرَ 
ًما الشيخ:  يريُد من مل جُيمْع كالمنا واملوضوع كل ه فيمن مل جُيمع فال ُيشكُل، ما داَم أنَّه مل جُيمْع إقامًة أايَّ

 .رضَي هللاُ عنهُ وًل عشرين وًل شهر وحُيَمُل عليه أثُر ابِن عمَر  معلومًة فإنَّه يقصُر ًل يتحدَّد مخسة عشر
 

َة َوتَ ُبوَك َدلِيٌل ََلُْم  -َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -القارئ: أحسَن هللُا إليَك، قَاُلوا: َوَما رُِوَي ِمْن َقْصرِِه  يف َمكَّ
ُ َعَلْيِه وَ -ََل َعَلْيِهْم، أِلَنَُّه  ِة. -َسلَّمَ َصلَّى اَّللَّ َة إقَاَمِتِه، َوََل َدلِيَل َعَلى التََّماِم ِفيَما بَ َعَد تِْلَك اْلُمدَّ  َقْصَر ُمدَّ

َهِقيُّ َعْن اْبِن َعبَّاٍس:  َأقَاَم حبَُننْيٍ َأْربَِعنَي  -َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -َأنَّ النَِّبَّ »َويُ َؤيُِّد َذِلَك َما َأْخَرَجُه اْلبَ ي ْ
اَلةَ ي َ  َسُن ْبُن ُعَمارََة َوُهَو َغرْيُ حُمَْتجٍّ ِبِه.« ْوًما يَ ْقُصُر الصَّ  َوَلِكنَُّه قَاَل: تَ َفرََّد ِبِه احلَْ

ٍم. َواحْلَقُّ َأنَّ اأْلَْصَل يف اْلُمِقيِم اإْلِ  نَّ اْلَقْصَر ََلْ ْْتَاُم، أِلَ َورُِوَي َعْن اْبِن ُعَمَر َوَأَنٍس: َأنَُّه يُِتمُّ بَ َعَد َأْربَ َعِة َأّيَّ
ارُِع إَلَّ لِْلُمَساِفِر، َواْلُمِقيُم َغرْيُ ُمَساِفٍر، فَ َلْوََل َما ثَ َبَت َعْنُه  ِمْن  -َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -ُيْشِرْعُه الشَّ

ْْتَاُم، َفاَل  ُ ُهَو اإْلِ قَاَمِة َلَكاَن اْلُمتَ َعنيَّ َة َوتَ ُبوَك َمَع اإْلِ َتِقُل َعْن َذِلَك اأْلَْصِل إَلَّ ِبَدلِيٍل، َوَقْد َقْصرِِه مبَكَّ  يَ ن ْ
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َدُِّد إىَل ِعْشرِيَن يَ ْوًما َكَما يف َحِديِث َجاِبٍر، َوََلْ َيِصحَّ َأنَُّه  لِيُل َعَلى اْلَقْصِر َمَع الَتَّ ُ َعَلْيِه -َدلَّ الدَّ َصلَّى اَّللَّ
قَاَمِة َأْكثَ َر ِمنْ  -َوَسلَّمَ  ُ - َذِلَك فَ يُ ْقَتَصُر َعَلى َهَذا اْلِمْقَداِر، َوََل َشكَّ َأنَّ َقْصَرُه َقَصَر يف اإْلِ َصلَّى اَّللَّ

َها، َوَلِكنَّ ُماَلَحَظَة اأْلَْصِل اْلَمْذُكوِر ِهَي  -َعَلْيِه َوَسلَّمَ  ة ََل يَ ْنِفي اْلَقْصَر ِفيَما زَاَد َعَلي ْ يف تِْلَك اْلُمدَّ
 اْلَقاِضَيُة ِبَذِلَك.

ِد، َوَقْد قَاَل فَِإنْ  )أَّنَّ : -َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ - ِقيَل: اْلُمْعَترَبُ ِصْدُق اْسِم اْلُمَساِفِر َعَلى اْلُمِقيِم اْلُمََتَدِّ
 قَ ْوٌم ُسْفٌر(

  ، َسْفرٌ إَّنَّ قَ ْوٌم َسْفٌر()الشيخ: 
َفَصَدَق َعَلْيِه َهَذا اَِلْسُم، َوَمْن َصَدَق َعَلْيِه َهَذا اَِلْسُم َقَصَر، )إَّنَّ قَ ْوٌم َسْفٌر( القارئ: أحسَن هللاُ إليَك، 

َة ِلَعَدِم اْنِضَباِطَها، فَ ُيَجاُب َعْنُه َأوًََّل: أبَِنَّ  َفُر َِلْنِضَباِطِه ََل اْلَمَشقَّ  يف احْلَِديِث اْلَمَقاَل أِلَنَّ اْلُمْعَترَبَ ُهَو السَّ
قَامَ  َد َغرْيُ ُمَساِفٍر َحاَل اإْلِ َم، َوًَثنًِيا أِبَنَُّه يُ ْعَلُم اِبلضَُّرورَِة َأنَّ اْلُمِقيَم اْلُمََتَدِّ ِة، فَِإْطاَلُق اْسِم اْلُمَساِفِر اْلُمتَ َقدِّ

 َعَلْيِه جَمَاٌز اِبْعِتَباِر َما َكاَن َعَلْيِه َأْو َما َسَيُكوُن َعَلْيِه. انتهى.
ٌب ليَس جبيِ ٍد، جماٌز، بل قولُه: "َسفٌر َسفٌر" يعين: مسافرون، ختريُج املؤلِ ِف ِبنَّ ذلَك جماٌز ليس جواالشيخ: 

 جبيِ ٍد. اجملاُز خالُف احلقيقِة. نعم اي شيخ حممَّد.
 ]....[طالب: 

صُل أنَّ الصَّنعاينُّ هو يعتدُّ به، هؤًلِء مجاعُته، هو من أهِل السُّنَِّة لكن هؤًلِء سلفه وهو يعتدُّ. األالشيخ: 
والشَّوكاينُّ هم مدرسُتهم مدرسُة الزَّيديَِّة لكن حسَنْت حاُُلم وخالُفوا مجاعَتهم يف األصوِل، اعترَب هذا يف 

 املذاهِب األربعِة فاحلنبليُّ يذكُر خالَف احلنفيَِّة وخالَف الشَّافعيَِّة واملالكيَِّة وهكذا
 شيخنا شتَّاَن بنَي ].....[طالب: 

  اترِك اإلماميََّة، ِذكرُه اإلماميَّة هذا يف احلقيقِة مأخٌذ هذا ًل يصحُّ لشيخ: ا
 هو يسأُل عن اإلماميَّة أحسَن هللا إليكمطالب: 

اإلماميَُّة الرَّافضُة، واعتداُده هبم هذا غلٌط، أنت تريُد هذا؟ هذا مأخٌذ على الصَّنعاينِ ، عفا هللُا عنَّا الشيخ: 
 وعنه.
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 )بلوُغ املراِم( 
ٍد وعلى  القارئ: بسِم هللِا الرَّمحِن الرَّحيِم، احلمُد هلِل ربِّ العاَلمنَي، وصلَّى هللاُ وسلََّم وابرَك على نبيِّنا حممَّ

ِة اب -رمَحُه هللُا تعاىل-قاَل احلافُظ ابُن حجٍر  آِلِه وصحِبِه أمجعنَي. أمَّا بعُد: ِب يف "بلوِغ املراِم" يف تتمَّ
 الزُّهِد والورِع:

)ِمْن ُحْسِن إْساَلِم : -َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ  -رضَي هللُا عنهُ -َوَعْن َأِب ُهَريْ َرَة 
، َوقَاَل: َحَسٌن. اْلَمْرِء تَ رُْكُه َما ََل يَ ْعِنيِه( ِْمِذيُّ  َرَواُه الَتِّ

ترُكه األمَر الَّذي ليَس )ِمْن ُحْسِن إْساَلِم اْلَمْرِء تَ رُْكُه َما ًَل يَ ْعِنيِه( جوامِع الكلِم  هللُا أكرُب، هذا منالشيخ: 
من شأنِه، وليَس له فيه مصلحٌة يف ديِنه وًل يف دنياه، التَّشاُغُل مبا ًل يعين اإلنساَن وًل مصلحَة له فيه هذا 

، العاقُل اللَّبيُب يشتغُل ويهتمُّ مبا له فيه نفٌع عاجٌل او من ضياِع الوقِت ومن قصوِر الرَّأي وضعِف النَّظرِ 
نيا واآلخرِة.  آجٌل من مصاحِل الدُّ

أمَّا التَّشاُغُل مبا ًل عالقَة له به فالتَّشاغُل بشؤوِن النَّاس والكالُم يف شؤوَّنم اْلاصَّة فهذا من فساِد الرَّأي 
األموِر النَّافعة وترِك ما ًل خرَي فيه وًل داعَي إليه؛ ألنَّ ديَن  ومن اْلطِأ الظَّاهِر، فاإلسالُم احلقُّ يدعو إىل

 اإلسالِم هو ديُن العقِل والنَّظِر والرُّشِد وسداِد الرَّأي.
فمن حسِن إسالِم املرِء ترُكُه الفضوَل وترُكه ما ًل خرَي فيه، هذا من ُحسِن إسالِمه، فاآلداُب والفضائُل 

ستحبَّاُت هي من حسِن ا
ُ
إلسالِم أمَّا الفرائُض فهي من أصوِل اإلسالِم، الفرائُض من األصوِل، وأمَّا ما وامل

كمِ الِت، من ُحسِن إسالِم املرِء مثاًل حُمافظُته على 
ُ
يُقاُل فيه: "هذا من ُحسِن اإلسالِم" فهذا يصُدُق على امل

ظُته على الصَّالة هذا من صميِم اإلسالِم الرَّواتِب، حُمافظُته على األذكاِر، هذا من ُحسِن اإلسالِم. أمَّا حُماف
 .ومن أصِل اإلسالم

 
)َما َمََلَ اْبُن آَدَم : -َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -القارئ: َوَعْن اْلِمْقَداِم ْبِن َمْعِد َيْكِرَب قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ 

ِْمِذيُّ َوحَ  ِوَعاًء َشرًّا ِمْن َبْطِنِه( َنُه.َأْخَرَجُه الَتِّ  سَّ
هللُا أكرُب، هللا أكرب، يف هذا إرشاٌد من النَّيبِ  وحتذيٌر من اإلسراِف يف الطَّعام واإلكثار من الشِ بِع،  الشيخ:

بُع،  بُع ًل ِبَس به أن أيكَل اإلنساُن ويشبُع لكن ًل يكوُن ديدنُه الشِ  )َما َمََلَ اْبُن آَدَم ِوَعاًء َشرًّا ِمْن الشِ 
اًلمتالَء من الطَّعاِم هذا له مردوٌد على بدِن اإلنساِن وعلى عقِله وقلِبه وديِنه، فمن املالَحِظ أنَّ ألنَّ َبْطِنِه( 

اإلنساَن إذا امتََل من الطَّعام ضعَفْت قوَّتُُه وضعَف ِذكرُه وكسَل، كما جاَء يف األثِر: "الِبطنُة مكسلٌة 
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لى اإلنساِن أن يقتصَد يف طعاِمه فال يكثر، وهللُا مفسدٌة، مفسدٌة للجسِم مكسلٌة عن الصَّالِة" فينبغي ع
)حبسِب ابِن آدَم وتتمَُّة احلديِث: )ما مََل ابُن آدَم( [ 31]األعراف:}ُكُلوا َواْشَربُوا َوًَل ُتْسرِفُوا{ تعاىل يقوُل: 

يعين: شيٌء يقيُم ُصلَبه؛ ألنَّه إذا مل أيكْل ضعَف واحنطَّْت قوَّتُه ومل يستطع القياَم من لقيماٌت يُِقْمَن صلَبُه( 
  )لقيماٌت يُِقْمَن صلَبُه فإْن كاَن ًل بدَّ فثلٌث لطعاِمِه وثلٌث لشراِبِه وثلٌث لنَ َفِسِه(اْلوِع 

، من األصوِل الطِ ب ُه العلماُء من أصوِل الطِ بِ  الشَّرعيِ  يَِّة يف الشَّرِع تنظيُم الطَّعاِم: ثلٌث لطعاِمه وهذا يعدُّ
وثلٌث لشراِبه وثلٌث لنفِسِه، وهذا من األحاديِث اْلمسني واألحاديث الثَّمانية الَّيت أضاَفها ابُن رجٍب إىل 

  األربعني النَّوويَِّة، هذا أحُدها.
 

)ُكلُّ اْبِن آَدَم : -َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -اَّللَِّ  قَاَل: قَاَل َرُسولُ  -َرِضَي اَّللَُّ َعْنهُ -القارئ: َوَعْن َأَنٍس 
ابُوَن(  وَّ .َخطَّاٌء، َوَخرْيُ اْْلَطَّاِئنَي الت َّ ِْمِذيُّ َواْبُن َماَجْه، َوَسَنُدُه َقِويٌّ  َأْخَرَجُه الَتِّ

النُّفوِس هو اْلطأُ، واْلطأُ يف هذا احلديِث دليٌل على غلبِة اْلطِأ على النُّفوِس، وأنَّ الغالَب على الشيخ: 
يُطَلُق على...، يُطَلُق أحياًَّن حَّتَّ على ما كاَن عمًدا، واألصُل والكثرُي على ما وقَع من اإلنساِن بغرِي عمٍد 

ًدا{ فهو يُقاِبُل العمَد  وقولُهُ  [92ء:]النسا}َوَمْن قَ َتَل ُمْؤِمًنا َخَطًأ{ وقال: [ 93]النساء:}َوَمْن يَ ْقُتْل ُمْؤِمًنا ُمتَ َعمِ 
َلُهْم َكاَن ِخْطًئا َكِبريًا{ تعاىل:  ُكْم ِإنَّ قَ ت ْ وقُرَِئ: [ 31]اإلسراء:}َوًَل تَ ْقتُ ُلوا أَْوًَلدَُكْم َخْشَيَة ِإْماَلٍق حَنُْن نَ ْرزُقُ ُهْم َوِإايَّ

نِب أحياًَّن، نقوُل: هذا خطأٌ. وُلذا علَّقَ  )كلُّكم  به التَّوبَة قاَل: "خطًا" فيدلُّ على أنَّ اْلطَأ ُيطَلُق على الذَّ
وفيه النَّدُب إىل التَّوبِة فالتَّوبُة هي املخرَُج من مجيِع الذُّنوِب، التَّوبُة بشروِطها خطَّاٌء وخرُي اْلطَّائنَي الت َّوَّابوَن( 

}مُثَّ ملَْ ملؤمنات: هي املخرَُج من مجيِع ذنوهبا كبريها وصغريها حَّتَّ الكفر، قاَل هللُا يف الَّذين فتُنوا املؤمنني وا
}َلَقْد َكَفَر فلو اتبوا اتَب هللُا عليهم، وقاَل يف النَّصارى الَّذين قالُوا: إنَّ هللَا اثلُث ثالثٍة:  [10]الربوج:يَ ُتوبُوا{ 

َ اَثِلُث َثاَلثٍَة َوَما ِمْن ِإَلٍه ِإًلَّ ِإَلٌه َواِحٌد...{  [ 73]املائدة: الَِّذيَن قَالُوا ِإنَّ اَّللَّ
ُهْم َعَذاٌب أَلِيٌم{ الب: ط تَ ُهوا َعمَّا يَ ُقولُوَن لََيَمسَّنَّ الَِّذيَن َكَفُروا ِمن ْ  [73]املائدة:}َوِإْن ملَْ يَ ن ْ

ُهْم{ الشيخ:  تَ ُهوا َعمَّا يَ ُقولُوَن لََيَمسَّنَّ الَِّذيَن َكَفُروا ِمن ْ اقرأ اآليَة اي شيخ، الشَّاهُد [ 73]املائدة:}َوِإْن ملَْ يَ ن ْ
ُ َغُفوٌر َرِحيٌم{ }أَفَ   هذا هو الشَّاهُد من اآليِة.[ 74]املائدة:اَل يَ ُتوبُوَن ِإىَل اَّللَِّ َوَيْستَ ْغِفُرونَُه َواَّللَّ

نُب  -أحسَن هللاُ إليكم-أحسَن هللاُ إليكم، يعين اْلطا القارئ:  )كلُّ هنا حمموٌل على غرِي اْلطيئِة أم أنَّه الذَّ
 ؟ابِن آدَم...(

 اهُر "كلُّكم خطَّاٌء" يعين: ُمذِنبٌ الظَّ الشيخ: 
 اي شيخ مبا فيهم األنبياُء؟طالب: 
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 هو قاَل خطَّاٌء يدلُّ على الكثرِة "وخرُي اْلطَّائنَي الت َّوَّابون"الشيخ: 
 اي شيخ أحسَن هللاُ إليكم، مبا فيهم األنبياُء خطأٌ عامٌّ يشمُل؟، أحسَن هللاُ إليكمطالب: 

 األنبياُء معصومون فيما يُبلِ غونه عن هللِا ومعصومون عن كبائِر الذُّنوبِ الشيخ: 
ْمُت ِحَكٌم، )الصَّ : -َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ  -َرِضَي اَّللَُّ َعْنهُ -القارئ: َعْن َأَنٍس 

 َوقَِليٌل فَاِعَلُه(
 ؟ِحَكمٌ الشيخ: 
 نعم ويف بعِض النُّسِخ ِحكمٌة، يف املخطوطاِت ويف أغلِب النُّسِخ ِحكٌم، أحسَن هللاُ إليكالقارئ: 
على كلِ  حاٍل املشهوُر: الصَّمُت حكمٌة وقليٌل فاعُلُه، واْلمُع ما هو بظاهٍر، فإْن صحَّ أنَُّه ِحكٌم الشيخ: 

 . أنَّ الصَّمَت وهو شيٌء واحٌد يشتمُل على حكٍم عديدٍة ومعاٍن جديدٍة ومجيلةٍ يعين
 

اُم شرَح على هذا قاَل: ِحَكٌم: مجُع حكمٍة، يُقاُل: َحَكَم ُحْكًما: صاَر حكيًما، واحلكمُة  القارئ: البسَّ
يِء يف موضِعِه. ا وضُع الشَّ  َلا معاٍن كثريٌة جليلٌة، أمجُعها: أَّنَّ

َح َأنَُّه َمْوُقوٌف ِمْن قَ ْوِل احلديُث أ َعِب ِبَسَنٍد َضِعيٍف، َوَصحَّ َهِقيُّ يف الشُّ حسَن هللُا إليكم َأْخَرَجُه اْلبَ ي ْ
 لُْقَماَن احْلَِكيِم.

ِر )َمن كاَن يؤمُن ِبلِل واليوِم اآلخِ : -َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -وأصحُّ منه وأفضُل منه وأدلُّ منه قولُه الشيخ: 
األحاديُث يف هذا املعىن كثريٌة )ُكفَّ عليَك هذا( ، )أمسْك عليَك لساَنَك(وقولُُه:  فليقْل خريًا أو ليصمْت(

وإًلَّ )الصَّمُت ِحكٌم وقليٌل فاعَلُه( واقتصاُر املؤلِ ِف على هذا احلديِث كأنَّه نظَر إىل اإلجياِز الَّذي فيه إجيازُه 
الَُّة على هذا املعىن كثريٌة وصحيحٌة أصحُّ ِمن هذا.  فاألحاديُث الصَّحيحُة الدَّ

هيِب ِمن مساوِئ األخالِق   القارئ: أحسَن هللاُ إليكم، ابُب الَتَّ
 حسُبَك، نعوُذ ِبلِل من مساوِئ األخالِق، اللَّهمَّ اهِدَّن ألحسِن األخالِق واصرْف عنَّا سيِ َئهاالشيخ: 
 .[]....طالب: 

 نعم اي حممَّدالشيخ: 
 يف ]يوجد[ بعض األسئلة طالب:
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ابُق على حديِث سعِد بِن أِب وقَّاٍص  رُس السَّ أنَّ النَِّبَّ  -رضَي هللُا عنهُ -القارئ: أحسَن هللُا إليكم، الدَّ
، اْلَغِِنَّ قاَل:  -َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ - بُّ اْلَعْبَد التَِّقيَّ ( )ِإنَّ اَّللََّ حيُِ الصَّنعاينُّ قاَل أحسَن هللُا ، اْْلَِفيَّ

 إليكم:
رْيَ َلُه َوِهَدايَ ُتُه َوَرمْحَُتُه، َوَنِقيُض  َا إرَاَدتُُه اْلَْ َر اْلُعَلَماُء حَمَبََّة اَّللَِّ ِلَعْبِدِه أبََِّنَّ  َذِلَك بُ ْغُض اَّللَِّ َلُه. َفسَّ

النُّفاِة من األشاعرِة ومن قبله من هذا غلٌط منه  هذا غلٌط منه، هذا غلٌط جرى فيه على طريقةِ الشيخ: 
 عجيب! وأسنَدُه يقوُل: قاَل العلماُء؟

 نعمالقارئ: 
  عجيٌب منه!الشيخ: 

رْيَ َلُه َوِهَدايَ ُتُه َوَرمْحَتُ  َا إرَاَدتُُه اْلَْ َر اْلُعَلَماُء حَمَبََّة اَّللَِّ ِلَعْبِدِه أبََِّنَّ ِقيُض َذِلَك ُه ولطفه، َونَ القارئ: قاَل: َفسَّ
 بُ ْغُض اَّللَِّ َلُه.

فسِ رين، كثرٌي من املفسِ رين وكثرٌي من الشيخ: 
ُ
لعلَّه يعين الُشرَّاُح شرَّاُح األحاديِث أكثُرهم هكذا، صحيٌح كامل

 ُشرَّاِح األحاديِث دخَل عليهم هذا املذهُب الكالميُّ الِبدعيُّ 
  هللاُ إليَك؟ لكنَّه ما تعقََّبه كأنَّه ُمِقرٌّ، أحسنَ القارئ: 
 من هو؟الشيخ: 
 الصَّنعاينُّ القارئ: 
إي، وُلذا نقوُل: غلٌط منه، ممَّا يُؤَخُذ عليه فإْن كاَن له كالٌم آخُر يف مواضَع أخرى تدلُّ على الشيخ: 

ًيا له وإًلَّ كاَن هو يف عداِد الواقعني يف هذا الغلِط عفا هللُا عنَّا وعنه. شيخُ   خالِف هذا كان يعين ُمزكِ 
اإلسالِم يف مواضَع يقوُل: ينفوَن هذه الصِ فات مثَّ يُفسِ روَّنا إمَّا ِبإلرادِة أو ببعِض املخلوقاِت، الغضُب 

ا يُفسِ رونه أنَّه إرادُة اًلنتقاِم، والرِ ضا إرادُة اإلنعاِم، واحملبَُّة كذلَك، والبغُض كذلك، يفسِ روَّنا إمَّا ِبإلرادِة وإمَّ 
النِ عم والعقوِبِت، فإغراُق قوِم نوٍح هو الغضُب، والر ِيُح العاتيُة على عاٍد هي الغضُب ببعِض املخلوقاِت من 

 يُفسِ روَّنا مبخلوقاِت هللِا الَّيت هي أثٌر من آاثِر غضِبه، أثٌر من آاثِر غضِبه، فُيفسِ رون الغضَب ِبألثر
 فيه ]يوجد[ الرَّوض، أحسَن هللاُ إليكَ القارئ: 
ُله لوقت ]....[ حممَّدالشيخ:   لعلَّنا نؤجِ 
 سمطالب: 

رَة الشَّيِخ، راجْعَتها؟الشيخ:   وجْدَت مذكِ 
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 نعم، راجْعُتهاطالب: 
   إي جيِ د حنبُّ نسمُعها يف هذا املوضِع يف هذا الباِب. نعم اي حممَّدالشيخ: 
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 األسئلة:
ٌة للبيِع زكاٌة؟1السؤال  : هل يف البضاعِة الَّيت ُمعدَّ

ٌة للبيِع إذا كاَنت جتارًة يبيُع ويشرتي، أمَّا لو كاَن عنَدَك سلعٌة سيارُتَك بدا لك أْن تبيَعها فهي ب: اْلوا ُمعدَّ
راُء وا ٌة للبيِع فال زكاَة فيها، املراُد مبا أُِعدَّ للبيِع املاُل التِ جاريُّ الَّذي مقصوُد صاحِبِه البيُع والشِ  لر ِبُح عنَدك معدَّ

ا لو أعدْدَت بيَتَك أو سيارَتَك للتِ جارة للبيع ًل تكوُن زكاٌة فيها؛ ألنَّ هذا شيٌء عارٌض ليس والنَّماُء، أمَّ 
 مقصوًدا من األصلِ 

ِة أكثَر ِمن سنٍة هل  القارئ: ويقوُل: وهل تكوُن زكاُْتا سنوّيًّ مبعىن لو كاَنِت البضاعُة كاسدًة َل تُ َبْع ملدَّ
ى عنها كلَّ سنٍة؟  يُزكَّ

هُتا أحياًَّن، فيه خالٌف: بعُض أهِل العلِم  اْلواب: نعم يزكِ ي عنها كلَّ سنٍة، مثل األراضي اآلَن الَّيت تطوُل مدَّ
يقوُل: التِ جارُة الَّيت يُنتَظُر فيها ارتفاُع السِ عِر هذه يسمُّون صاحَبها املرتبِ ص فليس عليه زكاٌة إًلَّ سنًة واحدًة  

زكِ ي عنها كلَّ سنٍة؛ ألنَّه ماٌل زكويٌّ، عروُض جتارٍة، عروُض جتارٍة، لكن كالدَّين، واْلمهوُر على أنَّه يُ 
، فلو كْنت اسرتيَت سلعًة للتِ جارِة مبائة ألٍف مثَّ تدَّنَّ السِ عُر  الكاسدة يقيِ ُمها يف السَّنِة حبسِب ما تستحقُّ

لعُة وصارت ًل تساوي إًلَّ عشر آًلٍف، ًل تزكِ  إًلَّ عشر  يها حبسِب حاُلا، وكسَدِت السِ  َة آًلٍف فقط تزكِ 
ُر قيمَتها احلاليَّة زائدًة أو َّنقصًة.  هذه قاعدُة عروِض التِ جارِة أن تقوِ َمها كلَّ سنٍة تقومي، تقدِ 

                                                                                                                                                                         
راسِة، ووقْعُت يف الزِّىن 2السؤال اِر للدِّ  : أَّن شابٌّ مسلٌم سافْرُت لبالِد الكفَّ

 أعوُذ ِبللِ الشيخ: 
 القارئ: مَع امرأٍة نصرانيٍَّة، ومحَلْت تلَك املرأُة، وولَدْت طفلًة، ومسَّْتها ابسٍم يهوديٍّ 

 ا أوَُُّلا وآخُرها كلُّه شرٌّ، أعوُذ ِبللكلُّهالشيخ: 
 القارئ: نكايًة ِب، فكيَف أتوُب؟ وهل تُنَسُب إيلَّ؟ ومباذا تنصحونِن؟

التَّوبة: أْن تندَم على ما جرى منَك ندًما صادقًا وتعزُم على أًلَّ تعوَد، وتقاطُع األسباَب الَّيت اْلواب: 
زِ َّن: من ُمالطِة النِ ساء ومعاشرهتنَّ وحمادثتهنَّ واًلتِ صاِل هبنَّ، فإذا أوقَعْتك يف الزِ َّن، تبتعُد عن أسباِب ال

صدْقَت التَّوبَة نفَعْتَك واتَب هللاُ عليك، وأمَّا البنُت فلْسَت مسؤوًًل عنها، هذه بنُت زَّن ليَسْت بنَتك ليَست 
لزِ َّن يف بالِد الغرِب لعلَّهم أكثُر من األوًلد بنَتك، فأمُّها هي املعنيَُّة هبا اآلن، أمُّها هي املعنيَُّة، وأوًلُد ا

الشَّرعيِ ني، وهذا الواقُع الَّذي يذكرُه السَّائُل هو من اآلاثِر السَّيِ ئة لإلقامِة يف بالِد الكفَّاِر والعيِش بيَنهم، 
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بسبِب تلك اإلقامِة، ومفاسُد اإلقامِة هناك ًل حُتَصى، أخالقيٌَّة وعقديٌَّة، فلعلَّ منهم من ارتدَّ عن اإلسالم 
بسبب اإلقامِة بنَي الكفَّاِر ومساِع الشُّبهاِت الَّيت تُثاُر ضدَّ اإلسالِم واملسلمني، فعلى من ابُتِلَي بذلك أن 
جيتهَد يف اْلالِص ويعمل على العودِة وًل يستطيب اإلقامَة، وعليه أن حيذَر من اإلعجاب ِبلكفَّار وحبياهتم 

هم طواغيُت وظلمٌة وجمرمون، وشعوهُبم هبائُم سائمٌة، ًلبدَّ أن نفهَم هذه احلقيقَة، وعيشهم، فكباُرهم وساستُ 
شعوُب األمِم الكافرِة كالبهائم السَّائمِة ًل تعرُف معروفًا وًل تنكُر منكرًا وًل دين وًل يعرفون رِبًّ وليس ُلم 

ًل ينفُعهم، ومن البالِء التَّعرُُّض لإلقامِة  ديٌن يدينون هبم، وما يتديَّنون به من ديِن النَّصارى هو ديٌن ِبطلٌ 
 بنَي هذه األمِم الكافرِة البهيميَِّة.

                                                                                                                                                                         
فوُر والتَّربُُّج؟3ؤالالس  : ما حكُم فتِح حملٍّ لتصفيِف شعِر النِّساِء وتزييِنهنَّ يف بلٍد يغلُب عليِه السُّ

هذا فيه إعانٌة للمتربِ جات والسَّافرات، ًل ينبغي فتُح مثل هذا احمللِ ، هذا فيه إعانٌة على الباطل اْلواب: 
مثِْ َواْلُعْدَواِن{}َوتَ َعاَونُوا عَ واملنكِر، وهللُا تعاىل يقوُل:  إًذا فتُح  [،2]املائدة: َلى اْلربِ  َوالت َّْقَوى َوًَل تَ َعاَونُوا َعَلى اإْلِ

 مثِل هذا احمللِ  مَع هذا الواقِع حراٌم.
                                                                                                                                                                         

الِة سلََّم اإلماُم تسليمًة واحدًة، فهل ت ُ 4السؤال الُة صحيحًة : صلَّْيُت مَع مجاعٍة ويف َّنايِة الصَّ َعدُّ الصَّ
الِة؟  أم أنَُّه أسقَط ركًنا ِمن الصَّ

فيه خالٌف بنَي أهِل العلِم: هل الرُّكُن جنُس السَّالِم فتجزُئ تسليمٌة واحدٌة أو تسليمتان؟ يف ذلك اْلواب: 
قد  ا التَّسليُم()وحتليُلهخالٌف، واملشهوُر من مذهِب احلنابلِة أنَّ الرُّكَن تسليمتاِن، ولكْن ُمطَلُق حديِث: 

يشهُد لقول من يقوُل إنَّه جتزئُه تسليمٌة واحدٌة، فصالُتَك صحيحٌة إْن شاَء هللا، وًلبدَّ أنَّك سلَّْمَت، ًلبدَّ 
 أنََّك سلَّْمَت تسليمَتنِي.

                                                                                                                                                                         
ائلُة: أَّن فتاٌة عمري َخسَة وثالثنَي سنًة غرُي متزوِّجٍة ومغَتبٌة يف بلٍد عرِبٍّ ولديَّ 5السؤال : تقوُل السَّ

نِّ فرفْضُت، ورغَم هذا كنَّ  َم لزواجي لكنَُّه كبرٌي يف السِّ ا نذهُب مًعا يف سيَّارِتِه عالقٌة مَع شخٍص تقدَّ
ماتِِه مرَّاٍت كثريًة، وكلُّ مرٍَّة أتوُب وأعوُد إليِه، هل أقوُم  وكْدُت أْن أقَع يف الزِّىن بعَد أْن وقْعُت يف مقدِّ

 بَتِك كلِّ شيٍء وأهرُب إىل بلدي وأَّن َل أثبِّْت توبيت هنا، أرجو النَّصيحَة.
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ُر هللُا لِك، وإن كاَن هذا هذا هو طريُق السَّالمِة، اهر اْلواب:  يب إىل بلدِك إىل أهلِك، وتزوَّجي ممَّن ييسِ 
الرَّجُل مستقيًما يف دينه أو يعين يف اْلملة يصلِ ي وهو عازٌم على الزَّواِج وخطِبك فأجييب لتتزوَّجي ولو كاَن  

، فالزَّواُج هو أنفُع طريٍق للتَّحصنِي والعفَّة حلفظ املرأِة نف َسها وعرَضها، فإذا كاَن صادقًا، ورغبُته كبرَي السِ نِ 
يف الزَّواج صادقًة فاقبليه لتنجني من التَّعرُّض ملا ذكْرِت، والرَّجعُة إىل أهلِك هو الطَّريُق األسلُم واألحوُط 

ُم إليها وًل واألفضُل لِك، وًل حوَل وًل قوََّة إًلَّ ِبلل، املرأُة إذا بلَغْت مثَل هذا السِ نِ  ينبغي أْن تقبَل من يت قدَّ
تتعلَُّل ِبنَّ هذا كبرٌي هذا كذا هذا كذا، بل عليها أن تقبَل؛ لتحقيِق املقاصِد الشَّرعيَّة من النِ كاِح الَّيت أوَُُّلا 

 حفُظ الفرِج وسالمُة الِعرِض.
                                                                                                                                                                         

 
 
 
 


