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 بسِم هللِا الّرمحِن الّرحيمِ 
 
 /37-25 اآلية / "اقةاحلتفسري سورة " -
ر؛ سورة "النحل" اآلية / -  /74-64التَّفسري امليسَّ
 ..َذا اْلُمَعاَقِب َوَظَهَر َأثَ ُرَها ِفيهِ اْلَوْجُه الثَّاِمُن: َأنَّ الرَّمْحََة َسبَ َقْت ِإََل هَ  خمتصر الّصواعق املرسلة؛ -
 ََبُب َما َجاَء ِف الرََّضاَعِة بَ ْعَد اْلِكَبِ موطأ مالك؛  -
ِة بلوغ املرام؛  - :ََبِب ِصَفِة احلَْ ِف تتمَّ َها-َوَعْن َعاِئَشَة  جِّ ُ َعن ْ  -َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -: َأنَّ النَِّبَّ -َرِضَي اَّللَّ

ِك َوُعْمَرِتِك(َقاَل ََلَا:   )َطَواُفِك َِبْلبَ ْيِت َوَبْْيَ الصََّفا َواْلَمْرَوِة َيْكِفيَك حِلَجِّ
 فتاوى -

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

يِخ البَّاك(  )تفسرُي الشَّ
يطاِن الرَّجيِم:  َتِِن َلَْ ُأوَت ِكَتابَِيْه }َوَأمَّا َمْن القارئ: أعوُذ َبهلِل ِمن الشَّ ُأوِتَ ِكَتابَُه ِبِشَماِلِه فَ يَ ُقوُل ََي لَي ْ

َها َكاَنِت اْلَقاِضَيَة )26( َوَلَْ َأْدِر َما ِحَسابَِيْه )25) ت َ ( َهَلَك َعِنِّ 28( َما َأْغََن َعِنِّ َمالَِيْه )27( ََي لَي ْ
ُعوَن ِذرَاًعا 31ِحيَم َصلُّوُه )( ُثَّ الَْ 30( ُخُذوُه فَ ُغلُّوُه )29ُسْلطَانَِيْه ) ( ُثَّ ِف ِسْلِسَلٍة َذْرُعَها َسب ْ

( فَ َلْيَس َلُه 34( َوََل ََيُضُّ َعَلى َطَعاِم اْلِمْسِكِْي )33( ِإنَُّه َكاَن ََل يُ ْؤِمُن َِبَّللَِّ اْلَعِظيِم )32فَاْسُلُكوُه )
يٌم )  [37-25]احلاقة: ( ََل َيَُْكُلُه ِإَلَّ اْْلَاِطُئوَن{36ِمْن ِغْسِلٍْي ) ( َوََل َطَعاٌم ِإَلَّ 35اْليَ ْوَم َهاُهَنا محَِ

 إىل هنا، ال إله إالا هللا.الشيخ: 
هذه اآلايُت ذُِكَر فيها حاُل الفريِق الثااين: فريُق األشقياِء، وهم من يُؤَتى كتابَُه بشمالِِه، فلنتدب اْر التابايَُن بنَي 

ُل يقولُ  تعبريًا عن سرورِه، وأناُه رأى فيه ما يسرُّه }َهاُؤُم [، 19]احلاقة:: }َهاُؤُم اقْ َرُءوا ِكَتابَِيْه{ الفريقني، فاألوا
َتِِن َلَْ أُوَت ِكَتابَِيْه [، 20-19]احلاقة:( ِإيِنِ ظَنَ ْنُت َأيِنِ ُمََلٍق ِحَسابَِيْه{ 19اقْ َرُءوا ِكَتابَِيْه ) وهذا يقوُل: }اَي لَي ْ

نيا ( َوَلَْ أَْدرِ 25) ُر أنا ما كاَن عليه يف الدُّ تَ َها َكاَنِت اْلَقاِضَيَة{ مثا يتذكا  َما ِحَسابَِيْه{ فيتمَّنا أناه ميوُت }اَي لَي ْ
لطاِن، وأنا ذلَك َل يُغِن عنُه شيًئا }َما َأْغََّن َعِنِِ َمالَِيْه )  ( َهَلَك َعِنِِ ُسْلطَانَِيْه{28من املاِل والسُّ

: مثا ذكَر تعاىل م ا يُفَعُل بِه وما يُقاُل للمَلئكِة يف معاملِته: }ُخُذوُه فَ ُغلُّوُه{ يعِن: اجعُلوا الُغلا يف عنِقِه، الُغلُّ
بُوا 69ما يُوَضُع يف العنِق لسحِب الظااَِل، }َأَلَْ تَ َر ِإىَل الاِذيَن ُُيَاِدلُوَن يف آاَيِت اَّللاِ َأَّنا ُيْصَرفُوَن ) ( الاِذيَن َكذا

ََلِسُل{ 70ْلِكَتاِب َوِبَا أَْرَسْلَنا ِبِه ُرُسَلَنا َفَسْوَف يَ ْعَلُموَن )بِ   [،71-69]غافر:( ِإِذ اأْلَْغََلُل يف َأْعَناِقِهْم َوالسا
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ِحيَم َصلُّوُه{ أدخُلوُه ( مُثا الَْ 30}ُخُذوُه فَ ُغلُّوُه )[، 4]اإلنسان:}ِإَّنا َأْعَتْدََّن لِْلَكاِفرِيَن َسََلِسَل َوَأْغََلاًل َوَسِعريًا{ 
. قيِِ قوة، هذا تصويٌر حلال ذلَك الشا  يف الحيِم حَّتا يقاسَي حراها وأليَم عذاِِبا، نعوُذ بهلِل من الشِِ

ُعوَن ِذرَاًعا فَاْسُلُكوُه{ سلسلٌة ُيسَلُك فيها، ذُِكَر يف التافسري أناه ُيسَلُك فيها  فُتدَخُل }مُثا يف ِسْلِسَلٍة َذْرُعَها َسب ْ
( مُثا الَِْحيَم 30يف دبرِه فتخرُج من طرِفه اآلخِر، وُيسَلُك فيها، إناه لعذاٌب، أيُّ عذاٍب! }ُخُذوُه فَ ُغلُّوُه )

ُعوَن ِذرَاًعا فَاْسُلُكوُه{31َصلُّوُه )  ( مُثا يف ِسْلِسَلٍة َذْرُعَها َسب ْ
قاِء، سبُبه أناه كاَن ال يؤمُن بهلِل ربا وإهلًا، فَل  }ِإناُه َكاَن اَل يُ ْؤِمُن ِبَّللاِ اْلَعِظيِم{ هذا فيه بياُن سبِب هذا الشا

( َواَل ََيُضُّ َعَلى َطَعاِم 33يعبُد هللا، أو يعبُده ويعبُد مَعه غريَه فيكوُن مشرًكا، }اَل يُ ْؤِمُن ِبَّللاِ اْلَعِظيِم )
( قَالُوا َلَْ َنُك ِمَن اْلُمَصلِِنَي 42ناِة: }َما َسَلَكُكْم يف َسَقَر )اْلِمْسِكنِي{ كما قاَل اجملرمون إذا سأهَلم أهُل ال

ُر بعُضها [، 45-42]املدثر:( وَُكناا ََنُوُض َمَع اْْلَاِئِضنَي{ 44( َوَلَْ َنُك نُْطِعُم اْلِمْسِكنَي )43) فاآلايُت يفسِِ
 بعًضا.

يِن )}َواَل ََيُضُّ َعَلى َطَعاِم اْلِمْسِكنِي{، }أََرأَيْ  ( َواَل 2( َفَذِلَك الاِذي َيدُعُّ اْلَيِتيَم )1َت الاِذي يَُكذُِِب ِبلدِِ
فأيَن َمن }يُْطِعُموَن الطاَعاَم َعَلى ُحبِِِه ِمْسِكيًنا َويَِتيًما َوَأِسريًا{ [، 3-1]املاعون:ََيُضُّ َعَلى َطَعاِم اْلِمْسِكنِي{ 

 اِم اْلِمْسِكنِي{؟ يعِن: ما يدعو إىل إطعاِم املسكنِي أصًَل.وَمن }اَل ََيُضُّ َعَلى َطعَ  [،8]اإلنسان:
يٌم{ يف ذلَك الوقِت ليَس له َحيٌم، يعِن: صديٌق صادُق املوداِة لُه، ليَس له صديٌق  }فَ َلْيَس َلُه اْليَ ْوَم َهاُهَنا َحَِ

َفُعُهْم  اِفِعنَي{ َينُّ عليِه ويعطُف عليه ويسعى يف نفِعه فهذا ال وجوَد لُه، ال }تَ ن ْ [، 48]املدثر:َشَفاَعُة الشا

يٌم ) ( َواَل َطَعاٌم ِإالا ِمْن ِغْسِلنٍي{ ليَس هلم }َطَعاٌم ِإالا ِمْن ِغْسِلنٍي{ وهذا نوٌع 35}فَ َلْيَس َلُه اْليَ ْوَم َهاُهَنا َحَِ
ناه قبيُح الطاعِم والراائحِة واألثِر، من مأكول أهِل النااِر وال بدا أناه خبيٌث ال ُيسِمُن وال يُغِن من جوٍع، والباد أ

 نعوُذ بهلل.
تعبرٌي  }اَل ََيُْكُلُه ِإالا اْْلَاِطُئوَن{ يعِن: العصاُة املذنِبوَن الكافروَن }اَل ََيُْكُلُه ِإالا اْْلَاِطُئوَن{ ففي هذه اآليةِ 

قاُء الاذي ليَس وتصويٌر حلاِل األشقياِء يوَم القيامِة، ماذا يقولوَن؟ وماذا يُقاُل هلم ، وماذا يُفَعُل ِبم، إناُه الشا
ا الاِذيَن َشُقوا َفِفي النااِر هَلُْم ِفيَها َزِفرٌي َوَشِهيٌق ) -106]هود:( َخاِلِديَن ِفيَها{ 106بعَده وال فوَقه شقاٌء }فََأما

قو  [107 قوِة، أعوُذ بهلِل من الشِِ  ِة.نسأُل هللاَ العافيَة، أعوُذ بهلل من الشِِ
 

) عديِّ  )تفسرُي السَّ
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الُم  الُة والسَّ ٍد وعلى آِلِه القارئ: بسِم هللِا الرَّمحِن الرَّحيِم، احلمُد هلِل ربِّ العاَلمَْي، والصَّ على نبيِّنا حممَّ
عديُّ  يُخ عبُد الرَّمحِن السَّ }َوَأمَّا  ِف تفسرِي قوِل هللِا تعاَل: -رمَحُه هللُا تعاَل-وصحِبِه أمجعَْي، قاَل الشَّ

 َمْن ُأوِتَ ِكَتابَُه ِبِشَماِلِه...{ اآلَيِت: 
قاِء يُعَطوَن كتَبهم املشتِملَة على أعما يِّئِة بشماَِلم متييًزا َلم وخزًَي وعارًا هؤَلِء هم أهُل الشَّ َِلم السَّ

ُر بدخوِل النَّاِر  َتِِن َلَْ ُأوَت ِكَتابَِيْه{ ألنَُّه يُبشَّ وفضيحًة، فيقوُل أحُدهم ِمن اَلمِّ والغمِّ واحلزِن. }ََي لَي ْ
 واْلسارِة األبديَِّة.

تَ َها َكاَنِت }َوَلَْ َأْدِر َما ِحَسابَِيْه{ أي: ليَتِن كْنُت نسيًّا منس يًّا وَل أُبَعْث وُأحاَسْب وَلذا قاَل: }ََي لَي ْ
 اْلَقاِضَيَة{ أي: َي ليَت موتيت هَي املوتُة الَّيت َل بعَث بعَدها.

ْم منُه آلخرتِِه، وَل ينفُعُه لو افتدى بِه ِمن العذاِب  ُثَّ التفَت إَل ماِلِه وسلطانِِه، فإذا هَو وَبٌل عليِه َل يقدِّ
ْم منُه شيًئا، وَل ِف اآلخرِة، قد شيًئا، في نيا، َل أقدِّ قوُل: }َما َأْغََن َعِنِّ َمالَِيْه{ أي: ما نفَعِن َل ِف الدُّ

 ذهَب وقُت نفِعِه. 
}َهَلَك َعِنِّ ُسْلطَانَِيْه{ أي: ذهَب واضمحلَّ فلم تنفِع النوُد وَل الكثرُة وَل الَعَدُد وَل الُعَدُد. وَل الاُه 

ذهَب ذلَك كلُُّه أدراَج الرَِّيِح، وفاَتْت بسبِبِه املتاجُر واألرَبُح، وحضَر بدَلُه اَلموُم والغموُم العريُض، بل 
 واألتراحُ 

 أعوُذ بهلِل، أعوُذ بهلِل.الشيخ: 
داِد: }ُخُذوُه فَ غُلُّوُه{ أي: اجعُلوا ِف ع ُغالًّ نِقِه القارئ: فحينئٍذ يُؤَمُر بعذاِبِه فُيقاُل للزََّبنيِة الِغالِظ الشِّ

 خينُقُه.
 }ُثَّ اْلَِحيَم َصلُّوُه{ أي: اقلُبوُه على مجِرها وَلِبها.

ُعوَن ِذرَاًعا{ ِمن سالسِل الحيِم ِف غايِة احلرارِة }فَاْسُلُكوُه{ أي: انظُموُه فيها }ُثَّ  ِف ِسْلِسَلٍة َذْرُعَها َسب ْ
ُب هذا العذاَب الفظيَع، فبئَس العذاُب  أبْن تدخَل ِف دبرِِه وخترَج ِمن فِمِه، ويُعلََّق فيها، فال يزاُل يُعذَّ

  والعتاُب.والعقاُب، وواحسرَة لُه التَّوبيخُ 
: }ِإنَُّه َكاَن َل يُ ْؤِمُن َِبَّللَِّ اْلَعِظيِم{ أبْن كاَن كافًرا بربِِّه معان بَب الَّذي أوصَلُه إَل هذا احمللِّ ًدا فإنَّ السَّ

.  لرسِلِه رادًّا ما جاُؤوا بِه ِمن احلقِّ
ا الفقراَء واملساكَْي فال يطعُمهم ِمن }َوَل ََيُضُّ َعَلى َطَعاِم اْلِمْسِكِْي{ أي: ليَس ِف قلِبِه رمحٌة يرحُم هب

عادِة ومادَََّتا أمراِن:  ماِلِه وَل َيضُّ غريَُه على إطعاِمهم، لعدِم الوازِع ِف قلِبِه، وذلَك ألنَّ مداَر السَّ
 اإلخالُص هلِل، الَّذي أصُلُه اإلمياُن َبهلِل، واإلحساُن إَل اْللِق بوجوِه اإلحساِن، الَّذي ِمن أعظِمها دفعُ 
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وا ما  توَن بِه، وهؤَلِء َل إخالَص وَل إحساَن، فلذلَك استحقُّ ضرورِة احملتاجَْي إبطعاِمهم ما يتقوَّ
وا.  استحقُّ

يٍم{ أي: قريٌب أو صديٌق يشفُع لُه لينجَو ِمن عذاِب هللِا  }فَ َلْيَس َلُه اْليَ ْوَم َهاُهَنا{ أي: يوَم القيامِة }محَِ
َفاَعُة ِعْنَدُه ِإَل ِلَمْن َأِذَن َلُه{ }َوَل ت َ أو يفوَز بثواِب هللِا:  َفُع الشَّ يٍم َوَل  [،23]سبأ:ن ْ }َما لِلظَّاِلِمَْي ِمْن محَِ

 [18]غافر:َشِفيٍع يُطَاُع{ 
 وليَس لُه طعاٌم إَلَّ ِمن ِغسلَْي وهَو صديُد أهِل النَّاِر 

 أعوُذ بهلِل، أعوُذ بهلِل.الشيخ: 
ميَم }ِإَلَّ القارئ: الَّذي هَو ِف غايِة احلر  ارِة، وننِت الّرِيِح، وقبِح الطَّعِم ومرارتِِه َل َيكُل هذا الطَّعاَم الذَّ

راَط املستقيَم وسلُكوا سبَل كلِّ طريٍق يوصُلهم إَل الحيِم فلذلَك  اْْلَاِطُئوَن{ الَّذيَن أخطُؤوا الصِّ
وا العذاَب األليَم.  استحقُّ

 [38]احلاقة: ا تُ ْبِصُروَن{}َفاَل أُْقِسُم بَِ قاَل هللاُ تعاَل: 

 إىل هنا.الشيخ: 
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ُر(  )التَّفسرُي املُيسَّ
ٍد، وعلى آِلِه وصحِبِه أمجعَْي.  القارئ: بسِم هللِا، واحلمُد هلِل، وصلَّى هللاُ وَسلََّم وَبرَك على نبيِّنا حممَّ

َ قاَل هللُا تعاَل:   ََلُُم الَِّذي اْختَ َلُفوا ِفيِه َوُهًدى َوَرمْحًَة ِلَقْوٍم يُ ْؤِمُنوَن{ }َوَما َأنْ َزْلَنا َعَلْيَك اْلِكَتاَب ِإَلَّ لِتُ َبْيِّ
  [64]النحل:

دُ -وما أنزْلنا عليَك القرآَن  يِن واألحكاِم؛ لتقوَم  -َي حممَّ َح للنَّاِس ما اختلُفوا فيِه ِمن الدِّ إَلَّ لُتوضِّ
ُة عليهم ببياِنَك الَّذي َل يرتُك الباطُل مسلًكا إَل  النُّفوِس، ولكوِن القرآِن هدًى َل يرتُك جماًَل احلجَّ

الَل.  للحريِة، ورمحًة للمؤمنَْي ِف اتِّباِعهم اَلدى وجمانبِتهم الضَّ
َماِء َماًء فََأْحَيا ِبِه اأْلَْرَض بَ ْعَد َمْوَِتَا ِإنَّ ِف َذِلَك آَليًَة ِلَقْوٍم َيْسَمعُ  ُ َأنْ َزَل ِمَن السَّ  [65]النحل: وَن{}َواَّللَّ

حاِب مطًرا، فأخرَج بِه النَّباَت ِمن األرِض بعَد أْن كاَنْت قاحلًة َيبسًة، إنَّ ِف إنزاِل  وهللُا أنزَل ِمن السَّ
املطِر وإنباِت النَّباِت َلدلياًل على قدرِة هللِا على البعِث وعلى الوحدانيَِّة، لقوٍم يسمعوَن، ويتدبَّروَن، 

 ويطيعوَن هللَا، ويتَّقونَُه.
ًنا َخاِلًصا َسائًِغا }َوإِ  ارِِبَْي{نَّ َلُكْم ِف اأْلَنْ َعاِم َلِعْبًَة ُنْسِقيُكْم ِمَّا ِف ُبُطونِِه ِمْن َبْْيِ فَ ْرٍث َوَدٍم لَب َ  لِلشَّ

 [66]النحل:
م ِمن َلِعظٌة، فقد شاهْدُُت أنَّنا نسقيك -وهَي اإلبُل والبقُر والغنمُ -ِف األنعاِم  -أيُّها النَّاسُ -وإنَّ لكم 

وائِب، لذيًذا َل  -وهَو ما ِف الَكِرشِ -ضروِعها لبًنا خارًجا ِمن بِْي فَ ْرٍث  وبَْي دٍم خالًصا ِمن كلِّ الشَّ
 يَ َغصُّ بِه َمن َشرِبَُه.

 َقْوٍم يَ ْعِقُلوَن{}َوِمْن ََثََراِت النَِّخيِل َواأْلَْعَناِب تَ تَِّخُذوَن ِمْنُه َسَكًرا َوِرْزقًا َحَسًنا ِإنَّ ِف َذِلَك آَليًَة لِ 
 [67]النحل:

وهذا قبَل -وِمن نَِعِمنا عليكم ما أتخذونَُه ِمن َثراِت النَّخيِل واألعناِب، فتجعلونَُه مخًرا ُمْسِكًرا 
 وطعاًما طيًِّبا. إنَّ فيما ذكَر َلدلياًل على قدرِة هللِا ِلقوٍم يعقلوَن الباهَْي فيعتبوَن هبا. -حترميِها

َجِر َوِِمَّا يَ ْعِرُشوَن{}َوَأْوَحى رَبُّ  ِذي ِمَن اْلَِباِل بُ ُيوًًت َوِمَن الشَّ  [68]النحل: َك ِإََل النَّْحِل َأِن اختَِّ
جِر، وفيما يبِن النَّاُس ِمن  -أيُّها النَِّبُّ -وأَْلََم ربَُّك  النَّحَل أبْن اجعلي لِك بيوًًت ِف الباِل، وِف الشَّ

ُقِف.  البيوِت والسُّ
َفاٌء ي ِمْن ُكلِّ الثََّمَراِت فَاْسُلِكي ُسُبَل رَبِِّك ُذُلاًل خَيُْرُج ِمْن بُُطوِِنَا َشَراٌب خُمَْتِلٌف َأْلَوانُُه ِفيِه شِ }ُثَّ ُكلِ 

ُروَن{  [69]النحل: لِلنَّاِس ِإنَّ ِف َذِلَك آَليًَة ِلَقْوٍم يَ تَ َفكَّ
جِر، ُثَّ ُكِلي ِمْن ُكلِّ َثرٍة تشتهيَنها، فاسلكي طرَق ربِّ  ِك مذلَّلًة لِك؛ لطلِب الرِّزِق ِف الباِل وخالَل الشَّ

وقد جعَلها سهلًة عليِك، َل تضلِّي ِف الَعْوِد إليها وإْن بَ ُعَدْت. خيرُج ِمن بطوِن النَّحِل عسٌل خمتِلُف 
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يصنُعُه النَّحُل األلواِن ِمن بياٍض وصفرٍة ومحرٍة وغرِي ذلَك، فيِه شفاٌء للنَّاِس ِمن األمراِض. إنَّ فيما 
روَن، فيعتبوَن.  َلدَللٌة قويٌَّة على قدرِة خالِقها لقوٍم يتفكَّ

ًئا ِإنَّ اَّللََّ َعِليٌم  }َواَّللَُّ َخَلَقُكْم ُثَّ يَ تَ َوفَّاُكْم َوِمْنُكْم َمْن يُ َردُّ ِإََل َأْرَذِل اْلُعُمِر ِلَكْي ََل يَ ْعَلَم بَ ْعَد ِعْلمٍ  َشي ْ
 [70]النحل: َقِديٌر{

وهللاُ سجانَُه وتعاَل خلَقكم ُثَّ مُييُتكم ِف ِنايِة أعمارِكم، ومنكم َمن يصرُي إَل أردِأ العمِر وهَو اَلرُم، كما  
كاَن ِف طفولِتِه َل يعلُم شيًئا ِمَّا كاَن يعلُمُه، إنَّ هللَا عليٌم قديٌر، أحاَط علُمُه وقدرتُُه بكلِّ شيٍء، فاهلُل 

 هذِه احلالِة قادٌر على أْن مُييَتُه، ُثَّ يبعثُُه.الَّذي ردَّ اإلنساَن إَل 
ي ِرْزِقِهْم َعَلى َما َمَلَكْت أَ  ُلوا ِبَرادِّ َل بَ ْعَضُكْم َعَلى بَ ْعٍض ِف الرِّْزِق َفَما الَِّذيَن ُفضِّ مْيَاُِنُْم فَ ُهْم }َواَّللَُّ َفضَّ

 [71]النحل: ِفيِه َسَواٌء َأفَِبِنْعَمِة اَّللَِّ ََيَْحُدوَن{
نيا ِمن الرِّزِق، فمنكم غِنٌّ ومنكم فقرٌي، ومنكم  ل بعَضكم على بعٍض فيما أعطاكم ِف الدُّ وهللُا َفضَّ
مالٌك ومنكم ِملوٌك، فال يعطي املالكوَن ِملوكيهم ِمَّا أعطاهم هللُا ما يصريوَن بِه شركاَء َلم متساويَن 

رَضوا أْن َيعُلوا هلِل شركاَء ِمن عبيِدِه؟ إنَّ هذا مَعهم ِف املاِل، فإذا َل يرَضوا بذلَك ألنفِسهم، فلماذا 
 َلِمن أعظِم الظُّلِم والحوِد لِنعِم هللِا عزَّ وجلَّ.

َلُكْم ِمْن َأْزَواِجُكْم بَِنَْي َوَحَفَدًة َوَرزََقُكْم ِمَن الطَّيَِّباِت }َواَّللَُّ َجَعَل َلُكْم ِمْن َأنْ ُفِسُكْم َأْزَواًجا َوَجَعَل 
 [72]النحل: َأفَِباْلَباِطِل يُ ْؤِمُنوَن َوبِِنْعَمِت اَّللَِّ ُهْم َيْكُفُروَن{

، وجعَل لكم منهنَّ األبناَء وِمن نس ِلهنَّ وهللاُ سبحانَُه جعَل ِمن جنِسكم أزواًجا؛ لتسرتيَح نفوُسكم مَعهنَّ
األحفاَد، ورزَقكم ِمن األطعمِة الطَّيِّبِة ِمن الثِّماِر واحلبوِب واللُّحوِم وغرِي ذلَك. أفبالباطِل ِمن ألوهيَِّة 

 شركائِهم يؤمنوَن، وبنعِم هللِا الَّيت َل حُتَصى َيحدوَن، وَل يشكروَن لُه إبفراِدِه جلَّ وعال َبلعبادِة؟
ًئا َوََل َيْسَتِطيُعون{}َويَ ْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن اَّللَِّ  َماَواِت َواأْلَْرِض َشي ْ  [73]النحل:  َما ََل مَيِْلُك ََلُْم ِرْزقًا ِمَن السَّ

ماِء كاملطِر، وَل ِمن األرِض كالزَّرِع،  ويعبُد املشركوَن أصناًما َل متلُك أْن تعطَيهم شيًئا ِمن الرِّزِق ِمن السَّ
م َل يقدروَن.فهم َل ميلكوَن شيًئا، وَل يتأتَّى من  هم أْن ميلُكوُه؛ ألِنَّ

َ يَ ْعَلُم َوَأنْ ُتْم ََل تَ ْعَلُموَن{  [74]النحل: }َفاَل َتْضرِبُوا َّلِلَِّ اأْلَْمثَاَل ِإنَّ اَّللَّ
هلِل أشباًها ِماثلَْي لُه ِمن َخْلِقِه  -أيُّها النَّاسُ -وإذا َعِلْمُتم أنَّ األصناَم واألواثَن َل تنفُع، فال جتعُلوا 

 تشركوَِنم مَعُه ِف العبادِة. إنَّ هللاَ يعلُم ما تفعلوَن، وأنتم غافلوَن َل تعلموَن خطَأكم وسوَء عاقبِتكم.
 إىل هنا.الشيخ: 
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هُلا ووسُطها وآخُرها على عرِض أنواِع النِِعِم الايت أنعَم هللُا ِبا على  ورُة سورُة النَِِعِم، وقد اشتمَل أوا هذه السُّ
َماِء َماًء العباِد، ففي هذ ِه اآلايِت ذكَر من نعِمه أصَل كثرٍي من النِِعم وهو إنزاُل املاِء، }َواَّللاُ أَنْ َزَل ِمَن السا

 فََأْحَيا ِبِه اأْلَْرَض بَ ْعَد َمْوِِتَا{.
ائَغ }َوِإنا َلُكْم يف اأْلَنْ َعا ِم َلِعْْبًَة ُنْسِقيُكْم ِماا يف وِمن نعِمه ِبيمُة األنعاِم الايت يستخرجوَن من َدِرِها اللانَب السا

ارِِبنَي{.  بُطُونِِه ِمْن َبنْيِ فَ ْرٍث َوَدٍم لَبَ ًنا َخاِلًصا َساِئًغا لِلشا
وِمن نعِمه ما ُُيرُِج هلم من الثِِمار من الناخِل واألعناِب الاذي يصنعوَن منه األطعمَة اللاذيذَة ويصنعون منه 

رُ  ِل األمِر قبَل التاحرمِي؛ ألنا هذا امتناٌن من هللِا بذلك، فكاَنِت اْلمَر وهذا كما قاَل املفسِِ : إنا هذا كاَن يف أوا
ِل اإلسَلِم على األصِل يعِن حَلاًل َل ُُتراْم مثا ُحِرَِمْت يف املدينِة كما يف سورِة البقرِة والنِِساِء  اْلمُر يف أوا

ْيطَاِن  واملائدِة وهي اآليُة احلامسُة يف حكِم اْلمرِ  َا اْْلَْمُر َواْلَمْيِسُر َواأْلَْنَصاُب َواأْلَْزاَلُم رِْجٌس ِمْن َعَمِل الشا }ِإَّنا
ْيطَاُن...{90فَاْجَتِنُبوُه َلَعلاُكْم تُ ْفِلُحوَن ) َا يُرِيُد الشا  اآلايِت.[ 91-90]املائدة: ( ِإَّنا

ر ومن نعِمه سبحانه وتعاىل ما أهلَم له الناحَل من أكِل الثِِ  ماِر الطايِِبِة واإليواِء إىل ما هلا من بيوٍت واألشجا
ِذي ِمَن اْلَِباِل بُ ُيوًًت َوِمَن الشا  َجِر َوِماا وفيما يصنُعه النااُس هلنا ويف الباِل }َوأَْوَحى َربَُّك ِإىَل الناْحِل َأِن اَّتِا

ا إهلاٌم، أهلَمها هللاُ أْن أتكَل من أنواِع الثِِماِر }مُثا ُكِلي ِمْن ُكلِِ ( مُثا ُكِلي ِمْن ُكلِِ الثاَمرَاِت{ وهذ68يَ ْعرُِشوَن )
الثاَمرَاِت فَاْسُلِكي ُسُبَل َربِِِك ُذُلًَل{ تذهُب وتعوُد إىل بيوِِتا وِتتدي إىل بيوِِتا ِبدايِة هللِا سبحانه وتعاىل. 

فاُء، }ِفيِه ِشَفاٌء لِلنااِس{.وُيرُج هللاُ ِمْن ُبُطوِِنَا َشرَاًب طيًِِبا خمتلَف األل  واِن فيه الغذاُء ويف الشِِ
ْوٍم وبعَد كلِِ نوٍع من هذه اْلرياِت يقوُل: }ِإنا يف َذِلَك آَليًَة{، }ِإنا يف َذِلَك آَليًَة{، }ِإنا يف َذِلَك آَلَيًَة لِقَ 

روا ويتدباروا َيْسَمُعوَن{، }آَلَيًَة لَِقْوٍم يَ ْعِقُلوَن{ }آَلَيًَة لَِقْوٍم ي َ  ُروَن{ وكلُّ هذا للفِت أنظاِر العباِد ليتفكا تَ َفكا
م بقدرتِه وحكمِته ورَحِته سبحانه وتعاىل، فكلُّ هذا من آاثِر صفاتِه، كلُّ  ويعقلوا فيهتدوا إىل...، فيعرفوا رِبا

د؟  هذه النِِعِم من آاثِر قدرتِه وحكمِته ورَحِته سبحانه، حمما
واعق طالب:  الصا

واعَق. لشيخ:ا  هللاُ يصرُف عناا الصا
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واعِق املرسَلِة(  )خُمتَصُر الصَّ
الُم على رسوِل هللِا، قاَل املؤلُِّف  الُة والسَّ رمَحُه هللاُ القارئ: بسِم هللِا الرَّمحِن الرَّحيِم، احلمُد هلِل، والصَّ

 :تعاَل
َع َوَأْبَصَر هِبَا، اْلَوْجُه الثَّاِمُن: َأنَّ الرَّمْحََة َسبَ َقْت ِإََل هَ  َذا اْلُمَعاَقِب َوَظَهَر َأثَ ُرَها ِفيِه فَ ُوِجَد هِبَا َوَعاَش َوَسَِ

َا َسبَ َقْت ِإلَْيِه َلَْ َيُكْن َلُه ِقَياٌم َوََل َحَياٌة، َا اْسَتْظَهَر َعَلى  َوَبَطَش هِبَا َوَمَشى َوحَتَرََّك هِبَا، َوِإَلَّ َلْوََل َأِنَّ َبْل ِإَّنَّ
َنْت ي الرَّبِّ َوخُمَاَلَفِتِه َِبلرَّمْحَِة الَّيِت َسبَ َقْت ِإلَْيِه َوَوِسَعْتُه فَ َغَلَبْت َأْسَباَب َهاَلِكِه َوتَ َلِفِه، ف َ َمَعاصِ  ا متََكَّ َلمَّ

َلِف َواَْلاََلِك اقْ َتَضِت الرَّمْحَُة َأْن ُجِعَل ََلَا َأْسَباٌب ِف ُمَقابَ َلِتَها، ِمْن ُمو  ِجِبَها َوُمْقَتَضاَها تزِيُلَها َأْسَباُب الت َّ
َلْو زَاَلْت َلَزاَل َوحَمُْو َأثَِرَها، لَِيْخُلَص ُموِجُب الرَّمْحَِة فَ َيْظَهَر َأثَ ُرُه، َوَدَواُم اْلَعَذاِب ِبَدَواِم تِْلَك اأْلَْسَباِب، ف َ 

 اْلَعَذاُب.
ُفوَس ِفيَها ُحُه اْلَوْجُه التَّاِسُع: َأنَّ َهِذِه الن ُّ َما يَ ْقَتِضي الرَّمْحََة ِمْن ِإقْ َراِرَها ِبَفاِطِرَها َورُبُوبِيَِّتِه، َوِعْلِمِه  يُ َوضِّ

ْرِك ِبِه َوُقْدرَتِِه، َوََسِْعِه َوَبَصرِِه َوحَمَبَِّتِه، َوتَ ْعِظيِمِه َوِإْجاَلِلِه َوُسَؤاِلِه، َوِفيَها َما يَ ْقَتِضي اْلَغَضَب  َواْلُعُقوبََة َكالشِّ
ا َكاَن ُمْقَتَضى اْلُعُقوبَِة ِفيَها َأقْ َوى َكاَن احْلُْكُم َلُه، َوَمْعُلومٌ َوِإيثَاِر هَ  َأنَّ  َواَها َعَلى طَاَعِتِه َوَمْرَضاتِِه، َوَلمَّ

ُفَها  َا خُتَفِّ َوُتْضِعُفَها، فَِإمَّا َأْن تُ َقاِوَم َأْسَباًَب اْلُعُقوبََة ِإْن ََلْ ُتْذِهِب اأْلَْسَباُب اْلُمْقَتِضَيُة ََلَا َوََلْ تُزَِْلَا َِبْلُكلِّيَِّة فَِإِنَّ
ُ تَ َعاََل:  ْقِديَرْيِن يَ ْبُطُل َأثَ ُرَها، قَاَل اَّللَّ َها َوَعَلى الت َّ َح َعَلي ْ َماَواِت َوِإمَّا َأْن َترَتَجَّ }َولَِئْن َسأَْلتَ ُهْم َمْن َخَلَق السَّ

ُقوُلوَن تَ َعاََل:  َوقَالَ  [25]لقمان: َواأْلَْرَض لَيَ ُقوُلنَّ اَّللَُّ{ ُتْم تَ ْعَلُموَن * َسي َ }ُقْل ِلَمِن اأْلَْرُض َوَمْن ِفيَها ِإْن ُكن ْ
}...  ِإََل آِخِر اآْلََيِت. [85-84]املؤمنون: َّلِلَِّ

َمَواِت َواأْلَْرِض َوَربُّ اْلَعْرِش ا ْلَعِظيِم، َوَأنَّ بَِيِدِه فَ ُهْم يَ ْعَلُموَن َأنَّ اأْلَْرَض َوَمْن ِفيَها َلُه، َوَأنَُّه َربُّ السَّ
رُّ ِف اْلَبِّ َواْلَبْحِر َتَضرَُّعوا ُهُم الضُّ ِإلَْيِه َوَفِزُعوا ِإلَْيِه،  َمَلُكوَت ُكلِّ َشْيٍء َوُهَو َيُِرُي َوََل َُيَاُر َعَلْيِه، َوِإَذا َمسَّ

َا نَ ْعُبُد ِمْن ُدونِِه َهِذِه اآْلَِلََة لِتُ َقّرِبَ نَ   ا ِإلَْيِه َوَتْشَفَع لََنا ِعْنَدُه َوقَاُلوا: ِإَّنَّ
َفُعُهْم َويَ ُقولُوَن َهُؤاَلِء ُشَفَعاُؤََّن{الشيخ:  }َوالاِذيَن  [،18]يونس: }َويَ ْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن اَّللاِ َما اَل َيُضرُُّهْم َواَل يَ ن ْ

م [، 3]الزمر: اَّتاَُذوا ِمْن ُدونِِه أَْولَِياَء َما نَ ْعُبُدُهْم ِإالا لِيُ َقِرِبُوََّن ِإىَل اَّللاِ زُْلَفى{ فهم يعبدوَن ما يعبدوَن على أِنا
ا ُيْشرُِكوَن{  .وسائُط ولكناهم مَع ذلك مشركوَن، وهلذا قاَل تعاىل: }ُسْبَحاَن اَّللاِ َعما

 
يَها ا نَ ْعُبُد ِمْن ُدونِِه َهِذِه اآْلَِلََة لِتُ َقّرِبَ َنا ِإلَْيِه َوَتْشَفَع لََنا ِعْنَدُه، َوُهَو مَيِْلُكَها، َونَ َواصِ القارئ: َوقَاُلوا: ِإَّنََّ 

َقرَُّب ِإلَْيِه، َوَهَذا ِمَّا َوَضَعُه ِفيِهْم ِبَرمْحَِتِه َونِْعَمِتِه، فَ عَ  ِلَم ِفيِهْم َما يَ ْقَتِضي َرمْحََتُه بَِيِدِه، َوَيُِبُّونَُه َويَ ْقِصُدوَن الت َّ
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ا َغَلَبْت َأْسَباُب النِّْقَمِة َكاَن احْلُْكُم ِلْلَغاِلِب، َذِلَك ََل مَيَْنُع اْقِتَضاَء اْلمَ  ْغُلوِب َأثَ ُرُه َوتَ َرت ُُّبُه َونِْعَمَتُه َوَلِكْن َلمَّ
 َعَلْيِه.

ِحيِح َأنَّ اَّللََّ يَ ُقوُل لِ  رْيِ َما يَِزُن َذرًَّة َأْو ْلَماَلِئَكِة: َوَقْد ثَ َبَت ِف الصَّ )َأْخرُِجوا ِمَن النَّاِر َمْن ِف قَ ْلِبِه ِمَن اْلَْ
َقاِل َذرٍَّة ِمْن ِإميَاٍن، فَاْنظُْر َهَذا اْلُْزَء اللَِّطيفَ بُ رًَّة( َها َمْن ِف قَ ْلِبِه َأْدََن ِمث ْ َا خُيْرُِج ِمن ْ ا َكْيَف َغَلَب  ، َوَأِنَّ ِجدًّ

ِحيَحْْيِ "َأنَُّه خَيْرُ تِ  َها َمْن ََلْ يَ ْعَمْل ْلَك اأْلَْسَباَب اْلَكِثريََة اْلَقِويََّة َوَأْبطََلَها َوَعاَد احْلُْكُم َلُه، َوثَ َبَت ِف الصَّ ُج ِمن ْ
."  َخرْيًا َقطُّ

َها َوِهَي ََبِقَيٌة َعَلى َحِقيَقِتَها َوََنرِيَِّتَها َها هِبََذا اْلُْزِء اْلَيِسرِي، َوَمْعُلوٌم َأنَّ َوَلِكنَّ َهَذا ِإْخَراٌج ِمن ْ ، فَُأْخرَِج ِمن ْ
ميَاِن ِبِه، قَاَل اَّللَُّ تَ َعاََل:  }َوَما يُ ْؤِمُن َأْكثَ ُرُهْم َِبَّللَِّ ِإَلَّ َوُهْم َأْعَداَءُه اْلُمْشرِِكَْي َلْن خَتُْلَو قُ ُلوهُبُْم ِمَن اإْلِ

ميَاُن َوِإْن َلَْ يُ َؤثِّْر ِف ِإْخَراِجِهْم ِمَن النَّاِر،  فَأَثْ َبتَ  [106]يوسف: ُمْشرُِكوَن{ ْرِك، َوَهَذا اإْلِ ََلُْم ِإميَاًَن َمَع الشِّ
ْوِحيِد، َبْل َكانُوا َمَعُه َخاِلِديَن ِفيَها ِبِشرِْكِهْم وَُكْفِرِهْم، فَِإنَّ النَّارَ  َا َسعََّرَها عَ  َكَما َأث ََّر ِإميَاُن َأْهِل الت َّ َلْيِهُم ِإَّنَّ

ْرُك َوالظُّْلُم، َفاَل مَيَْتِنُع ِف الرَّمْحَِة َواْلَعْدِل َأْن يُْطِفئَ َها َوُيْذِهبَ َها بَ ْعَد َأْخِذ احْلَقِّ ِمن ْ  ُهْم، فَ َيْجَتِمُع َضْعُف الشِّ
ُة َأْسَباِب َزَواَِلَا، فَ َهَذا َغرْيُ ُِمْتَ َنٍع ِف احلِْْكمَ  ََلِيَِّة، َوَلَْ خُيِْبِ الرَُّسوُل َِبْمِتَناِعِه، َوَأنَُّه َأْسَباِب َتْسِعريَِها َوقُ وَّ ِة اإْلِ

 ََل َيُكوُن ِف َمْوِضٍع َواِحٍد.
ُْم َخاِلُدوَن ِفيهَ  مْجَاُع َأِنَّ ْقُل َواإْلِ ُْم َوََل َدلَّ َعَلى َذِلَك نَ ْقٌل َوََل َعْقٌل، َبِل الَِّذي َدلَّ َعَلْيِه الن َّ ا َأَبًدا، َوَأِنَّ

َفٌق َعَلْيِه َبْْيَ اْلُمْسِلِمَْي، َوإِ لَ  َها، َوََل مَيُوُتوَن ِفيَها َوََل ََيْيَ ْوَن، َوَهَذا ُمت َّ ْأُن ِف َأْمٍر ْيُسوا ِبَارِِجَْي ِمن ْ َا الشَّ َّنَّ
 آَخَر.

ا داَمْت : يعِن }َخاِلِديَن ِفيَها{ م-كما مرا -يعِن أمٌر آخُر هو بقاُء النااِر وخلوده، وهو يقوُل الشيخ: 
موجودًة، لكناها ال ميتنُع أْن تفَّن، وهذا ال ينفي خلوَدهم فيها يعِن ما داَمْت، هذا توجيُهه رََحه هللُا وغفَر 
هللاُ لنا وله، وقولُه: "إنا قلوَِبم َل َّتُل من اإلمياِن" هذا فيه نظٌر، لو كاَن يف قلوِبم خرُجوا من الناار كما جاَء 

يِخ: "َل َّتُل من إمياٍن" هذا الزُم ال يف أحاديث: "أخرُجوا مِ  ن النااِر َمن يف قلِبِه مثقاُل كذا..." فقوُل الشا
 ُيسلاُم لُه، رََحه هللاُ، لو كاَن يف قلوِبم إمياٌن يصلُح جناِتم خرُجوا.

 ؟على من يقوُل هذا القوَل أناه ُيرُج كلُّ من يف الناار إىل الناة مثا تفَّن الناار القارئ:
 ال، ما ُيرجون إىل الناة، تفَّن بس ]فقط[ الشيخ:

 تفَّن ِبن فيها؟القارئ: 
 تفَّن بس ]فقط[الشيخ: 
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ْفِس َوَغاََيَِتَا  رْيِ َفِمْن القارئ: اْلَوْجُه اْلَعاِشُر: َأنَّ َأْسَباَب اْلَعَذاِب ِمَن الن َّ اتَِّباُع َأْهَوائَِها، َوَأمَّا َأْسَباُب اْلَْ
َا َوفَاِطِرَها، َوُهَو اْلغَايَُة َواْلَمْقُصوُد هِبَا، َفِهَي ِبِه َوَلُه، قَاَل اَّللَُّ تَ َعاََل:  }َما َأَصاَبَك ِمْن َحَسَنٍة َفِمَن اَّللَِّ َرهبِّ

َتِهَيٌة ِإلَْيِه،  [79]النساء: {َوَما َأَصاَبَك ِمْن َسيَِّئٍة َفِمْن نَ ْفِسكَ  َسَناُت َمْصَدرَُها ِمَن اَّللَِّ َوَغايَ تُ َها ُمن ْ فَاحلَْ
ْفِس َوِهَي َغايَ تُ َها يَِّئاُت ِمَن الن َّ  َوالسَّ

ْلرِي فاهلُل هو خالُق ا [،78]النساء: }ُقْل ُكلٌّ ِمْن ِعْنِد اَّللاِ{من النافس أسباِبا وإالا كلُّها بقدِر هللِا، الشيخ: 
يِِئاِت، آيتاِن ال تنايَف بيَنهما }ُقْل ُكلٌّ ِمْن ِعْنِد اَّللاِ{ يعِن: احلسناُت  ، وخالُق احلسناِت والسا رِِ والشا
نوُب واملعاصي، كلُّها بقدِر هللِا وواقعٌة ِبشيئته إْذ ال ُيرُج شيٌء عن مشيئته  يِِئاُت، النِِعُم واملصائُب، والذُّ والسا

يِِئات الايت هي املصائُب سبٌب من جهِة العبِد، وعن ملِكه وعن قد رتِه، الكلُّ ِبشيئِة هللِا وقدرتِه، ولكن للسا
يِِئاُت [، 79]النساء: }َما َأَصاَبَك ِمْن َحَسَنٍة َفِمَن اَّللاِ َوَما َأَصاَبَك ِمْن َسيَِِئٍة َفِمْن نَ ْفِسَك{ واحلسناُت والسا

 األعماِل، وحسناُت وسيِِئاُت الزاِء. ُتطَلُق على وجهنِي: حسناُت وسيئاتُ 
 

{القارئ: وقَاَل اَّللَُّ تَ َعاََل:  فَ َلْيَس لِْلَحَسَناِت والنِّعِم َسَبٌب ِإَلَّ  [53]النحل: }َوَما ِبُكْم ِمْن نِْعَمٍة َفِمَن اَّللَِّ
احِلَُة َوِإْن َكاَنْت أَ  َها جُمَرََّد َفْضِل اَّللَِّ َوِمنَِّتِه، َواأْلَْعَماُل الصَّ رْيَاِت َفَمْن َوف ََّقُه ََلَا َوَأَعانَُه َعَلي ْ ْسَباَب النَِّعِم َواْلَْ

، َوَأمَّا السَّيَِّئاُت الَّيِت يفعُلها اْلَعْبُد َفِمْن نَ فْ  بُ َها َجْهُلُه َوَشاَءَها َلُه ِسَواُه؟ فَالنَِّعُم َوَأْسَباهُبَا ِمَن اَّللَِّ ِسِه، َوَسب َ
يِِّئ ِف َوظُْلُمُه، فَِإَذا تَ َرت َّ  َبُب َواْلُمَسبُِّب ِمْن نَ ْفِسِه، لَْيَس لِْلَجَزاِء السَّ َها َسيَِّئاُت اْلََزاِء َكاَن السَّ َبْت َعَلي ْ

رْيُ ُكلُُّه ِمْن رَ  رُّ ُكلُُّه َواْلَْ نْ َيا َواآْلِخَرِة َسَبٌب ِإَلَّ ُذنُوَب اْلَعْبِد الَّيِت ِمْن نَ ْفِسِه، فَالشَّ  َأْكثَ َرُه لَْيَس بِِّه، فَِإنَّ الدُّ
َلِف: "ََل يَ ْرجُ  نَّ َعْبٌد ِإَلَّ رَبَُّه لِْلَعْبِد ِفيِه َمْدَخٌل، فَِإنَّ اَّللََّ ُهَو الَِّذي َأنْ َعَم َعَلْيِه ِبِه، َوَِلََذا قَاَل بَ ْعُض السَّ وَّ

َسَنٍة َفِمَن اَّللَِّ َوَما َأَصاَبَك ِمْن َسيَِّئٍة َفِمْن }َما َأَصاَبَك ِمْن حَ َوََل خَيَاَفنَّ ِإَلَّ َذنْ َبُه" َوَِلََذا قَاَل تَ َعاََل: 
َم َأنَُّه  [79]النساء: نَ ْفِسَك{ َفَخصَّ َِبْلِْطَاِب تَ ْنِبيًها َعَلى اأْلَْدََن، َوَلَْ خُيْرِْجُه ِف ُصورَِة اْلُعُموِم لَِئالَّ يُ تَ َوهَّ

، فَ َتَأمَّْل فَِإنَُّه َعِجيٌب ِف َعامٌّ خَمُْصوٌص، َفَكاَن ِذْكُر اْْلَاصِّ َأبْ َلَغ ِف   اْلُعُموِم َوَقْصِدِه ِمْن ِذْكِر اْلَعامِّ
 اْلُقْرآِن.

َسَناِت ُكلَِّها ُهَو احْلَيُّ اْلَقيُّوُم الَِّذي َلَْ يَ َزْل َوََل يَ َزاُل، َوُهَو اْلَغايَ  ُة اْلَمْقُصوَدُة ِمْن َواْلَمْقُصوُد َأنَّ َسَبَب احلَْ
َقِطٌع َهاِلٌك َفاَل َيَُِب َدَواُمَها، فَ َتَأمَّْل َهذَ ِفْعِلَها ِبدَ  يَِّئاُت َفَسبَ بُ َها َوَغايَ تُ َها ُمن ْ ا السَّ ا اْلَوْجَه َواِم َسَبِبَها، َوَأمَّ

ا، َوَِلََذا َكاَن ُكلُّ فَِإنَُّه َمْن َأْلَطِف اْلُوُجوِه، فَِإنَّ اأْلَْسَباَب َتْضَمِحلُّ َِبْضِمْحاَلِل َغاََيَِتَا َوتَ ْبُطُل بُِبْطاَلِنَِ 
، فَِإنَّ َجَزاَءُه َوثَ َوابَُه َيُدوُم ِبَدَواِمِه، وَما َلَْ يُِرْد بِ  ِه َوْجَه اَّللَِّ َوُأرِيَد ِبِه َما َعَمٍل ََبِطاًل ِإَلَّ َما ُأرِيَد ِبِه َوْجُه اَّللَِّ

ُثورًا{ تَ َعاََل: َيْضَمِحلُّ َويَ ْفََن، فَِإنَُّه يَ ْفََن ِبَفَنائِِه، قَاَل اَّللَُّ   }َوَقِدْمَنا ِإََل َما َعِمُلوا ِمْن َعَمٍل َفَجَعْلَناُه َهَباًء َمن ْ
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ََل  َوَهِذِه ِهَي اأْلَْعَماُل الَّيِت َكاَنْت ِلَغرْيِِه، َفَكَما َأنَّ َما ََل َيُكوُن ِبِه ََل َيُكوُن، َفَما َكاَن ِلَغرْيِهِ [ 23]الفرقان:
ًئا َغرْيَُه ََل َيْصُلُح َيُدوُم، َوَِلََذا َكانَ   ِمن بَ ْعِض ِحَكِم اَّللَِّ تَ َعاََل ِف خَتْرِيِب َهَذا اْلَعاَلِِ َأْن َيْشَهَد َمْن َعَبَد َشي ْ

َوَغايَِتَها، َوَأنَّ ِبَها لِْلِعَباَدِة َواأْلُُلوِهيَِّة َوَيْشَهَد اْلَعاِبُد َحاَل َمْعُبوِدِه، َواْلَمْقُصوُد َأنَّ النَِّعَم َتُدوُم ِبَدَواِم َسبَ 
ُروَر َواآْلََلَم تَ ْبُطُل َوَتْضَمِحلُّ َِبْضِمْحاَلِل َسَبِبَها.  الشُّ

ُ َأنَّ احلِْْكَمَة َواْلَمْصَلَحَة ِف َخْلِق النَّاِر تَ ْقَتِضي بَ َقاَءَها بِبَ َقاءِ  َبِب َواحلِْْكَمِة فَ َهِذِه اْلُوُجوُه َوَغرْيَُها تُ َبْيِّ  السَّ
اِبَقِة اْلَغالَِبِة اْلَواسِ الَّيِت ُخلِ  َبُب َوَحَصَلِت احلِْْكَمُة َعاَد اأْلَْمُر ِإََل الرَّمحِة السَّ  َعِة.َقْت َلُه، فَِإَذا زَاَل السَّ

 يَزِيُد ُوُضوًحا اْلَوْجُه احْلَاِدَي َعَشرَ 
شائٌك وصعُب التاوُسِع فيها، ال هللُا املستعاُن، ال حوَل وال قواَة إالا بهلِل، يعِن موضوع كما يُقاُل: الشيخ: 

د األمني  يَخ حمما حوَل وال قواَة...، نعوُذ بهلِل من الناار على كلِِ حاٍل، نعوُذ بهلِل من الناار، قْلُت لكم: إنا الشا
نقيطي له حبٌث حسٌن يف "أضواِء البياِن" ويف "دفِع إيهاِم االضطراِب" يف سورِة األنعاِم }ِإالا َما َشاَء اَّللاُ{  الشا

ُ ِإنا َرباَك َحِكيٌم َعِليٌم{ فلرُيَجْع إليه. قْف على هذا بس ]يكفي[ [ 128]األنعام: }َخاِلِديَن ِفيَها ِإالا َما َشاَء اَّللا
 فيه ]يوجد[ وجوٌه بعد؟

 إي نعمالقارئ: 
َع، هللاُ يرَحُه، رََحه هللاُ الشيخ:   توسا
أحسَن هللاُ إليكم، تروَن أنا األسلوَب أسلوَب ابِن القيِِم، هناك من يشكُِِك يقوُل: إنا هذا مدسوٌس طالب: 

 على ابن القيِِِم يف هذا املختَصِر، تروَن أنا األسلوَب..
 ال ما هو بصحيح، له كَلٌم يف غرِي املختَصِر، له كَلٌم ميكن أطوُل من هذا يف "حادي األرواِح" ويفالشيخ: 

 "شفاِء العليِل"، ال، ال، هذا حماولُة تنزيِه ابِن القيِِِم، حماولة.
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 )ُموطَّأُ َماِلٍك(
الُم على أشرِف األنبياِء  الُة والسَّ القارئ: بسِم هللِا الرَّمحِن الرَّحيِم، احلمُد هلِل ربِّ العاَلمَْي، والصَّ

ٍد وعلى آِلِه وصحِبِه أمجعْيَ   قاَل ِف موطَِّأ اإلماِم مالٍك:؛ ، أمَّا بعدُ واملرسلَْي، نبيِّنا حممَّ
:  ََبُب َما َجاَء ِف الرََّضاَعِة بَ ْعَد اْلِكَبِ

َثِِن ََيََْي، َعْن َماِلٍك، َعِن اْبِن ِشَهاٍب، َأنَُّه ُسِئَل َعْن َرَضاَعِة اْلَكِبرِي؟ فَ َقاَل: َأْخَبَِن   َحدَّ
" يعِن بعَد السا الشيخ:  نتنِي."بَ ْعَد اْلِكَْبِ يخوخة، بَ ْعَد اْلِكَْبِ يعِن بعَد الِفطاِم وبعَد السا  نَتنِي ما هو الكْب الشا

َبَة ْبِن رَبِيَعَة وََكاَن ِمْن َأصْ  ، َأنَّ َأََب ُحَذيْ َفَة ْبَن ُعت ْ -َحاِب َرُسوِل اَّللَِّ القارئ: فَ َقاَل: َأْخَبَِن ُعْرَوُة ْبُن الزَُّبرْيِ
 ، وََكاَن َقْد َشِهَد َبْدرًا، وََكاَن تَ َبَنَّ َساِلًما، الَِّذي يُ َقاُل َلُه "َساَلٌ َمْوََل َأِب ُحَذيْ َفَة" -َسلَّمَ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه وَ 

َصلاى -"تبنااه" يعِن: على طريقِة أهِل الاهلياة يف تبِنِِ بعِض املماليِك، ُيعُله ابَنه، كما تبَّنا الراسوُل الشيخ: 
}َوَما َجَعَل أَْدِعَياءَُكْم أَبْ َناءَُكْم َذِلُكْم قَ ْوُلُكْم زيَد بَن حارثَة، مثا ُنِسَخ ذلك وأبطَله هللُا  - َوَسلامَ هللُا َعَلْيهِ 

ِبيَل{ ُ يَ ُقوُل احلَْقا َوُهَو يَ ْهِدي السا  .[4]األحزاب: ِِبَفْ َواِهُكْم َواَّللا
 

َصلَّى هللاُ َعَلْيِه -َلُه "َساَلٌ َمْوََل َأِب ُحَذيْ َفَة"، َكَما تَ َبَنَّ َرُسوُل اَّللَِّ  القارئ: وََكاَن تَ َبَنَّ َساِلًما، الَِّذي يُ َقالُ 
بِْنَت  زَْيَد ْبَن َحارِثََة، َوَأْنَكَح َأبُو ُحَذيْ َفَة َساِلًما، َوُهَو يَ َرى َأنَُّه ابْ ُنُه َأْنَكَحُه بِْنَت َأِخيِه فَاِطَمةَ  -َوَسلَّمَ 

ا أَ اْلَولِيِد ْبِن  َبَة ْبِن رَبِيَعَة، َوِهَي يَ ْوَمِئٍذ ِمَن اْلُمَهاِجَراِت اأْلَُوِل، َوِهَي ِمْن َأْفَضِل َأََيَمى قُ َرْيٍش، فَ َلمَّ نْ َزَل ُعت ْ
 اَّللَِّ فَِإْن َلَْ تَ ْعَلُموا }اْدُعوُهْم آِلََبئِِهْم ُهَو َأْقَسُط ِعْندَ اَّللَُّ تَ َعاََل ِف ِكَتاِبِه ِف زَْيِد ْبِن َحارِثََة َما َأنْ َزَل فَ َقاَل: 

يِن َوَمَوالِيُكْم{ رُدَّ ُكلُّ َواِحٍد ِمْن ُأولَِئَك ِإََل َأبِيِه، فَِإْن َلَْ يُ ْعَلْم َأبُوُه  [5]األحزاب: آََبَءُهْم فَِإْخَواُنُكْم ِف الدِّ
ِب ُحَذيْ َفَة، َوِهَي ِمْن َبِِن َعاِمِر ْبِن ُلَؤيٍّ ِإََل َرُسوِل رُدَّ ِإََل َمْوََلُه، َفَجاَءْت َسْهَلُة بِْنُت ُسَهْيٍل َوِهَي اْمَرَأُة أَ 

، َوَأََن ُفُضٌل -َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلَّمَ -اَّللَِّ  : ُكنَّا نَ َرى َساِلًما َوَلًدا وََكاَن َيْدُخُل َعَليَّ ، فَ َقاَلْت ََي َرُسوَل اَّللَِّ
 َولَْيَس لََنا ِإَلَّ بَ ْيٌت َواِحٌد 

يف ثياِب البيِت، يعِن: غرَي متحشمٍة، يدخُل عليها كما هو العادة الاذي يرتَّبا عنَد األسرِة يعيُش يخ: الش
 مَع أهِل البيِت مَع أمِِ األسرِة مَع البناِت تقوُل: يدخُل عليا وأَّن فضلٌة، يعِن: غرَي حمتِشمٍة.

 
 -َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلَّمَ -ى ِف َشْأنِِه؟ فَ َقاَل ََلَا َرُسوُل اَّللَِّ القارئ: َولَْيَس لََنا ِإَلَّ بَ ْيٌت َواِحٌد، َفَماَذا تَ رَ 

 فَ َيْحُرُم بَِلَبِنَها، وََكاَنْت تَ َراُه ابْ ًنا ِمَن الرََّضاَعةِ  )َأْرِضِعيِه مَخَْس َرَضَعاٍت(فيما بلغَنا: 
 فَ َيْحُرُم؟الشيخ: 
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 القارئ: بَِلَبِنَها
ا  )أَْرِضِعيِه ََخَْس َرَضَعاٍت ُترمي عليِه(اللافُظ املشهوُر الاذي أَّن أذكرُه: الشيخ:  يكوُن من لفِظ الراسوِل، أما

 العبارة ذي فما هي من لفِظ الراسول
 )فيحرُم بلبِنِك(: عنديطالب: 

هذا هو املناسُب لرتكيِب الكَلِم، فتكوُن الملُة من كَلِم  )فيحرُم بلبِنِك(هذا هو اللافُظ املناسُب الشيخ: 
ا الملُة الايت عنَد رافٍع فتكوُن من نوِع االستنباِط وتعبرِي الفقيهِ   .الراسوِل، أما

 
َنْت حتُِبُّ َأْن َيْدُخَل القارئ: وََكاَنْت تَ َراُه ابْ ًنا ِمَن الرََّضاَعِة، فََأَخَذْت ِبَذِلَك َعاِئَشُة ُأمُّ اْلُمْؤِمِنَْي ِفيَمْن َكا

يِق، َوبَ َناِت َأِخيَها أَ  دِّ َها ُأمَّ ُكْلُثوٍم بِْنَت َأِب َبْكٍر الصِّ َها ِمَن الّرَِجاِل، َفَكاَنْت أتَُْمُر ُأْخت َ ْن يُ ْرِضْعَن َمْن َعَلي ْ
َها ِمَن الّرَِجاِل، َوَأََب َسائُِر َأْزَواِج النَِّبِّ  َأْن َيْدُخَل َعَلْيِهنَّ  -َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلَّمَ - َأَحبَّْت َأْن َيْدُخَل َعَلي ْ

َصلَّى هللُا َعَلْيِه -بِِتْلَك الرََّضاَعِة َأَحٌد ِمَن النَّاِس، َوقُ ْلَن: "ََل َواَّللَِّ َما نَ َرى الَِّذي َأَمَر ِبِه َرُسوُل اَّللَِّ 
ِف َرَضاَعِة َساَلٍِ َوْحَدُه، ََل  -َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -ْن َرُسوِل اَّللَِّ َسْهَلَة بِْنَت ُسَهْيٍل ِإَلَّ رُْخَصًة مِ  -َوَسلَّمَ 

َنا هِبَِذِه الرََّضاَعِة َأَحٌد"، فَ َعَلى َهَذا َكاَن َأْزَواُج النَِّبِّ  ِف  -َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلَّمَ -َواَّللَِّ ََل َيْدُخُل َعَلي ْ
 َرَضاَعِة اْلَكِبرِي.

وهلذا ذهَب المهوُر إىل عدِم التاحرمِي بَرضاِع الكبرِي، وذهَب بعُضهم كالظااهرياِة إىل أنا رضاَع الكبرِي شيخ: ال
 حمِرٌِم أخًذا بحلديِث.

 
َثِِن َعْن َماِلٍك، َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن ِديَناٍر، َأنَُّه قَاَل: َجاَء رَُجٌل ِإََل َعْبِد اَّللَِّ  رضَي هللُا -ْبِن ُعَمَر القارئ: َوَحدَّ

ِإََل  َوَأََن َمَعُه ِعْنَد َداِر اْلَقَضاِء َيْسأَلُُه َعْن َرَضاَعِة اْلَكِبرِي؟ فَ َقاَل َعْبُد اَّللَِّ ْبُن ُعَمَر، َجاَء رَُجلٌ  -عنهما
َها، َفَدَخْلُت  ُعَمَر ْبِن اْْلَطَّاِب، فَ َقاَل: ِإّنِ َكاَنْت ِل َولِيَدٌة، وَُكْنُت َأَطُؤَها فَ َعَمَدتِ  اْمَرَأِت ِل فََأْرَضَعت ْ

َها، فَ َقاَلْت: ُدوَنَك، فَ َقْد َواَّللَِّ َأْرَضْعتُ َها، فَ َقاَل ُعَمُر:  َا الرََّضاَعُة َرَضاَعُة »َعَلي ْ َأْوِجْعَها، َوْأِت َجارِيَ َتَك فَِإَّنَّ
ِغريِ   «.الصَّ

َثِِن َعْن َماِلٍك، َعْن ََيََْي ْبِن َسِعيٍد،  فَ َقاَل: ِإّنِ  -رضَي هللُا عنهُ -َأنَّ رَُجاًل َسَأَل َأََب ُموَسى اأْلَْشَعِريَّ َوَحدَّ
ًنا َفَذَهَب ِف َبْطِِن، فَ َقاَل َأبُو ُموَسى: ََل ُأرَاَها ِإَلَّ َقْد َحُرَمْت  َعَلْيَك، َمِصْصُت مِن اْمَرَأِت ِمْن َثْدِيَها لَب َ

؟ فَ َقاَل َأبُو ُموَسى: َفَماَذا «اْنُظْر َماَذا تُ ْفيِت ِبِه الرَُّجلَ »: -رضَي هللُا عنهُ -فَ َقاَل َعْبُد اَّللَِّ ْبُن َمْسُعوٍد 
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، فَ َقاَل َأبُو ُموَسى: ََل «ََل َرَضاَعَة ِإَلَّ َما َكاَن ِف احْلَْوَلْْيِ »تَ ُقوُل َأْنَت؟ فَ َقاَل َعْبُد اَّللَِّ ْبُن َمْسُعوٍد: 
 اَن َهَذا احْلَْبُ َبْْيَ َأْظُهرُِكْم.َتْسأَُلوِن َعْن َشْيٍء، َما كَ 

ة، يعِن يفيت أبو موسى برأٍي فيفيت الشيخ:  هذه تقُع بنَي أيب موسى وابِن مسعوٍد مرااٍت كما يف هذه القصا
ابُن مسعوٍد خبَلِفه فريجُع أبو موسى إىل قوِل ابِن مسعوٍد، كما يف مسألِة توريِث األخِت والبنِت وبنِت 

 مسعوٍد خالَف أب موسى وأفَّت ِبناه ال رضاَع َيِرُِم إالا ما كاَن يف احلوَلنِي. االبِن، فابنُ 
 القارئ: ََبُب َجاِمِع َما َجاَء ِف الرََّضاَعةِ 

 إىل هنا، ال إله إالا هللا، ال حوَل وال قواة إالا بهلل.الشيخ: 
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 )بلوُغ املراِم(
ٍد، وعلى القارئ: بسِم هللِا الرَّمحِن الرَّحيِم، احل مُد هلِل ربِّ العاملَْي، وصلَّى هللاُ وسلََّم وَبرَك على نبيِّنا حممَّ

 آِلِه وصحِبِه أمجعَْي.
ي الشيخ:   .َصلاى هللاُ َعَلْيِه َوَسلامَ ِبيب وأمِِ
ِة  -رمَحُه هللاُ تعاَل-قاَل احلافُظ ابُن حجٍر القارئ:  :ََبِب ِصَفِة احلَْ ِف "بلوِغ املراِم" ِف تتمَّ  جِّ

َها-َوَعْن َعاِئَشَة  )َطَواُفِك َِبْلبَ ْيِت َوَبْْيَ قَاَل ََلَا:  -َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلَّمَ -: َأنَّ النَِّبَّ -َرِضَي اَّللَُّ َعن ْ
ِك َوُعْمَرِتِك( َفا َواْلَمْرَوِة َيْكِفيَك حِلَجِّ  . َرَواُه ُمْسِلٌم.الصَّ

ا  هذا احلديُث ُيستَدلُّ فيه علىالشيخ:  -أنا القارَن يكفيِه سعٌي وطواٌف واحٌد، وهو طواُف اإلفاضِة، فإِنا
َصلاى هللُا -فلم تتما العمرَة، فأدخَلْت عليِه احلجا ِبمرِِه  -حاَضْت كما هو مشهوٌر ومعروفٌ  -رضَي هللُا عنها

َفا راسوُل: فصاَرْت قارنًة مثا ملا رجَعْت طاَفْت وسَعْت فقاَل هلا ال -َعَلْيِه َوَسلامَ  )َطَواُفِك ِبْلبَ ْيِت َوَبنْيَ الصا
ِك َوُعْمَرِتِك( ، وهلذا المهوُر على أنا القارَن ليَس عليه إالا طواٌف واحٌد وسعٌي واحٌد، َواْلَمْرَوِة َيْكِفيَك حِلَجِِ

ةٌ  )َطَواُفِك ِبْلبَ ْيِت عليِه  وذهَب آخروَن كأيب حنيفَة إىل أنا القارَن عليها طوافاِن وسعياِن، وهذا احلديُث حجا
ِك َوُعْمَرِتِك( َفا َواْلَمْرَوِة َيْكِفيَك حِلَجِِ  َوَبنْيَ الصا

 القارئ: واملُتمتُِّع؟
..الشيخ:  عليه طوافاِن وسعياِن؛ ألنا عمرتَه مستقلاٌة  املتمتُِِع ظاهُر األدلاِة والرااجُح على أناه ليَس عليه إالا

ه وإن كاَن هناك رأٌي آخُر، لكناه فيما فيطوُف ويسعى لعمرتِ  ه عنَد قدوِمه وبعَد رجوِعه يطوُف ويسعى حلجِِ
 يبدو مرجوٌح، وإْن اختاَره شيُخ اإلسَلِم ابُن تيميَة.

 
ُهَما-القارئ: َوَعِن اْبِن َعبَّاٍس  ْبِع َلَْ يَ رْ  -َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلَّمَ -؛ "َأنَّ النَِّبَّ -َرِضَي اَّللَُّ َعن ْ ُمْل ِف السَّ

َحُه احْلَاِكُم. ، َوَصحَّ ِْمِذيَّ  الَِّذي َأفَاَض ِفيِه". َرَواُه اْْلَْمَسُة ِإَلَّ الرتِّ
ا يكوُن يف هذا احلديُث الشيخ:  صريٌح يف أنا الراسوَل َل يرمْل يف طواِف اإلفاضِة فُعِلَم بذلك أنا الرامَل إَّنا

ٌم  ِل فهذه سناٌة بقَيْت وإن كاَن سبُبها متقدِِ ِل طواف القدوِم أو طواف العمرِة يف الطاواِف األوا الطاواِف األوا
ا رمَل يف طواِف القدوِم.فهذا صريٌح من رواية ابِن عبااٍس أنا الراسوَل   َل يرمْل وإَّنا

 
َصلَّى الظُّْهَر َواْلَعْصَر  -َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلَّمَ -: "َأنَّ النَِّبَّ -رضَي هللُا عنهُ -القارئ: َوَعْن َأَنٍس 

ِب، ُثَّ رَِكَب ِإََل اْلبَ ْيتِ  . َواْلَمْغِرَب َواْلِعَشاَء، ُثَّ رََقَد رَْقَدًة َِبْلُمَحصَّ  َفطَاَف ِبِه". َرَواُه اْلُبَخاِريُّ
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َها-َوَعْن َعاِئَشَة  َا َلَْ َتُكْن تَ ْفَعُل َذِلَك -َرِضَي اَّللَُّ َعن ْ ُزوَل َِبأْلَْبَطحِ –: "َأِنَّ َا نَ َزَلُه  -َأْي: الن ُّ َوتَ ُقوُل: ِإَّنَّ
  َأَْسََح ِْلُُروِجِه". َرَواُه ُمْسِلٌم.أِلَنَُّه َكاَن َمْنزًَِل  -َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -َرُسوُل اَّللَِّ 

ِب مثا يف آخر اللايِل أتى البيَت الشيخ:  َة يف اليوم الثاالَث عشَر بَت بحملصا ا رجَع من ِمًَّن إىل مكا الراسوُل َلما
؟ فعائشةُ  ب نسٌك أم هو أمٌر عاديٌّ ا  وطاَف وأذَن بلراحيِل، فاختلَف النااُس هل نزولُه بحملصا تقوُل: إناه إَّنا

ب ألناه ة، وهذا هو  نزَل بحملصا َأمْسَُح ِْلُُروِجِه، ألنا هو الطاريق الاذي أقرب إىل طريِق املدينِة واْلروج من مكا
 الظااهُر، وهللاُ أعلُم.

َلُم فإنا  َلُة والسا ه أتى البيَت وطاَف مثا ويف هذا احلديِث داللٌة على مشروعياِة طواِف الوداِع بفعِلِه عليِه الصا
َلُم، ما جاَء يف حديِث ابِن عبااٍس "أُِمَر  َلُة والسا أذَن بلراحيِل، وقد دلا على طواِف الوداِع قولُُه عليه الصا

َل َلة والسا )ال م: النااُس َأْن َيُكوَن آِخَر َعْهِدِهْم ِبْلبَ ْيِت"، وكاَن النااُس ينفرون من كلِِ وجٍه فقال عليه الصا
ناُة القولياُة  ينفَرنا أحٌد حَّتا يودَِِع البيَت( َلم، فطواُف الوداِع دلاْت عليه السُّ َلة والسا أو كما قاَل عليه الصا

 والفعلياُة.
 

ُهَما-القارئ: َوَعِن اْبِن َعبَّاٍس  ْيِت، ِإَلَّ َأنَُّه قَاَل: " -َرِضَي اَّللَُّ َعن ْ ُأِمَر النَّاُس َأْن َيُكوَن آِخَر َعْهِدِهْم َِبْلب َ
َفٌق َعَلْيِه.  َخفََّف َعِن احْلَاِئِض". ُمت َّ

َلم-"أُِمَر النااُس" َمن اآلمُر؟ ليَس إالا الراسوُل الشيخ:  َلة والسا هو الاذي أمَر بذلك "أُِمَر النااُس  -عليه الصا
َة الطاواُف بلبيِت، "أُِمَر النااُس َأْن َيُكوَن َأْن َيُكوَن آخِ  َر َعْهِدِهْم" يعِن: آِخَر َعْهِدِهْم من املشاعِر من مكا

َف َعِن احْلَاِئِض" فَل ُيُب عليها الوداعُ   آِخَر َعْهِدِهْم ِبْلبَ ْيِت" فَل ينفروا حَّتا يطوفوا بلبيِت، "ِإالا أَناُه َخفا
َف َعنها ِبعَّن خبَلِف طواِف اإلفاض ِة فإناه ال يصحُّ منها، وكذلَك طواُف الوداِع ليَس عليها وداٌع أصًَل، َخفا

ا طواُف اإلفاضِة فَل تُعَذُر احلائُض كما يف حديِث صفياَة عنَدما قيَل للراسوِل  ا ال تطوُف، أما عليِه -أِنا
َلمُ  َلُة والسا ا حائٌض" قاَل: -الصا ا أفاَضْت قاَل:  ؟()أحابسُتنا هيَ : "إِنا ا قيَل: إِنا فاحلديثاِن  )فلتنفْر إًذا(فلما

 فيصٌل يف حكِم احلائِض يف طواِف الوداِع ويف طواِف اإلفاضِة.
 ومسألُة طواِفها حبيِضها، اشرتاُط الطاهارِة؟القارئ: 
 شرُط الطاهارِة؟الشيخ: 
 إي نعمالقارئ: 
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الطاهارِة، لكن ال ينبغي أْن ُيشاَع بنَي النااِس مثُل هذا، لكن هذا أَّن عندي أنا األظهَر عدُم اشرتاِط الشيخ: 
ينفُع يف حلِِ املشكَلِت، وإالا مجهوُر أهِل العلِم على أنا الطاهارَة شرٌط يف الطاواِف، على نزاٍع بيَنهم، بنَي 

 احلدِث األكِْب واألصغِر وغرِي ذلكَ 
 ن حائٍض حاَضْت هل تطوُف حبيِضها؟أحسَن هللاُ إليكم، لو ُسِئَلْت عالقارئ: 
 ال، هذا شيٌء آخُر، من يقوُل بعدِم اشرتاِط الطاهارِة ما يلزُم منه أناه يقوُل يصحُّ للحائِض أْن تطوفَ الشيخ: 
  هذا كَلُم شيِخ اإلسَلِم يف مواضعَ القارئ: 
الالِت له جواٌب و الشيخ:   اسٌع يف املوضوعِ معروٌف معروٌف له رسالٌة استوىف فيها وجوَه الدا
يُخ قالَ القارئ:  ا تطوُف؟ الشا  تروَن أِنا
رورِة ِمكن، ضرورةالشيخ:   للضا
 اآلَن يقوُل: ُتبُس قوَمها الماعة الايت فيها الِرِحلة فنقوُل هلا: اغتسلي وطويفالقارئ: 
يِخ وهو قويٌّ يف الناظِر، لكن قْلُت: ضرورٌة، يعالشيخ:  ِن ما ينبغي التاهاوُن يف هذا هو مقتضى كَلِم الشا

هذا األمِر، احليُض ليس كاحلدِث، يعِن لو يف ظروِف الِزِحام لو جاَء واحٌد وقاَل: "أَّن طْفُت ولكِنِِ أحدْثُت 
عِة أقوُل: أعْد، ليخرج من اْلَلِف، ويتمُّ  ديدِة، لكن مَع السا ِة الشا يف الطاواِف" ال آمرُُه بإلعادِة مَع املشقا

اِج نسَكه بيق م ارتباِط احلجا يُخ يف أايا ا احلائُض فَل أقوُل هلا يف أيها، لكن مثل الظارف الاذي يصِوِرُه الشا نٍي، أما
 ، ياع أو للخطِر؛ ألناه يف ضرورة يف أْن يسحبوا َحلَة احلجِِ ا لو بقَيت وحمرمها تعرض للضا بعِضهم ببعٍض، وأِنا

ياِع أو أخذ قطااع الطاريق فهي  الطُّرُق خموفٌة معراضٌة...، من يذهبُ  اِج، معراٌض للضا منفرًدا عن موكِب احلجا
 ضرورٌة.

ُه حديَث: طالب:  وخصوًصا يف زمانِنا اآلَن ما يف قطااع طرق وال شيء، ِمكن  )أحابسُتنا هَي؟(كيف نوجِِ
ل الِرِحلة أسبوع أسبوعني  الِرِحلة تتغريا يؤجِِ

 األحواُل اي أخي، لكلِِ حالٍة املفيت يدرُس احلاَل وُيتهُد فيها وبس َّتتلُف األحواُل َّتتلفُ الشيخ: 
ُه حديَث:  طالب:  ؟)أحابسُتنا هَي؟(طيب كيف نوجِِ

اج أْن يراعوا احلُياَض يف ذلك، لكن إذا َل الشيخ:  ا ال تطوُف، ينبغي أْن تُنتَظَر، ينبغي للحجا يدلُّ على أِنا
َك املنزلة حَّتا يُراَعى، يقولون: نيب ]نريد[ َّنشي وهللا ما نقدُر حنن ما ييسر، حرمة واحدة وليس حملرِمها تل

اج ما ِمكن يتخلافون، املهمُّ ضرورة وبس ]فقط[ هذا الوابُ   نقدُر موكب احلجا
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ُهَما-القارئ: َوَعِن اْبِن الزَُّبرْيِ  )َصاَلٌة ِف : -ِه َوَسلَّمَ َصلَّى هللاُ َعَليْ -قَاَل: َقاَل َرُسوُل اَّللَِّ  -َرِضَي اَّللَُّ َعن ْ
ِم َأْفَضُل َمْسِجِدي َهَذا َأْفَضُل ِمْن َأْلِف َصاَلٍة ِفيَما ِسَواُه ِإَلَّ اْلَمْسِجَد احْلََراَم، َوَصاَلٌة ِف اْلَمْسِجِد احْلََرا

َحُه اْبُن ِحبَّانَ ِمْن َصاَلٍة ِف َمْسِجِدي ِبِاَئِة َصاَلٍة(  .. َرَواُه َأمْحَُد، َوَصحَّ
اللِة على فضِل املسجدين، املسجُد احلراُم ومسجُد الراسوِل الشيخ:  َلُة -احلديُث ظاهُر الدا عليه الصا

َلمُ  َلِة يف هذين املسجديِن، فصَلٌة يف مسجِد الراسوِل أفضُل ِبلِف صَلٍة فيما -والسا ، وتقديُر فضِل الصا
نيا إالا املسجد احلرام، وَ  عليه -َصََلٌة يف اْلَمْسِجِد احْلَرَاِم ِبِاَئِة َصََلٍة يف مسجِد الراسوِل سواُه من املساجِد الدُّ

َلمُ  َلُة والسا ، فُعِلَم بذلك أنا املسجَد احلراَم أفضُل من مسجِد الراسوِل، ولو نذَر َّنذٌر أْن يصلَِِي يف -الصا
َلم لذلَك الراجِل الاذي مسجِد الراسوِل صَلة أجزأَه أْن يصلَِِي يف املسجِد احلراِم، كما ق َلة والسا اَل عليه الصا

َة أْن يصلَِِي يف املسجِد األقصى فقاَل:  )أنَت فأعاَد عليه، فقاَل:  )صلِِ هاهنا(نذَر إْن فتَح هللُا عليه مكا
 .وذاَك(

 القارئ: َبُب الفواِت واإلحصارِ 
 حسُبَك اي أخيالشيخ: 

اُم قاَل: الِة، أو يلحُق هبما  القارئ: احلديُث األخرُي، البسَّ ٌة َبلصَّ اختلَف العلماُء هل املضاعفُة خاصَّ
حيُح العموُم. احلِة؟ والصَّ  بقيَُّة األعماِل الصَّ

نعاينُّ عن   ذكرَه الصا
َلَة، وال وجَه للقيالشيخ:  حيُح العموُم" هذا فيه نظٌر، الراسوُل خصا الصا اس، يعِن من تسبيحة يف "الصا

مسجِد الراسوِل تعدُل ألَف تسبيحٍة فيما سواُه من املساجِد؟! تَلوُة آيٍة أو تَلوُة القرآِن وما أشبَه ذلك، هذا 
 معناهُ 

 حباجٍة لدليلٍ القارئ: 
َلُة هلا شأٌن َّتتلُف عن سائر العباداِت، والراسوُل أفصحُ الشيخ:  ، أفصُح القياُس يف هذا غرُي بيِِ ٍن، الصا

 النااِس، يقدُر أن يقوَل: "عمٌل صاحلٌ يف مسجدي أفضُل ِمن ألِف عمٍل فيما سواُه"
 كلُّ صَلٍة، الفرائُض والناوافُل؟طالب: 

ا الشيخ:  )أيُّها النااُس أخصُّ بلفرائِض واللافُظ حُمَتَمٌل؛ ألنا الراسوَل قاَل للنااِس يف املدينِة، قاَل: يظهُر أِنا
فيظهُر من هذا أنا املراَد الفرائض والناوافل الايت ال  صلُّوا يف بيوِتكم فإنا أفَضَل صَلِة املرِء يف بيِتِه إالا املكتوبَة(

جد، هذه ليَس من شأِنا البيت، وركعيت الطاواف هي متعلِِقٌة بملسجِد، هذا هو بدا منها، مثل ُتياة املس
 األصُل 
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 كاَن يصلِِي يف بيِته  -َصلاى هللاُ َعَلْيِه َوَسلامَ -النايبُّ القارئ: 
حابَة إىل أْن يصلُّوا يف البيوتِ الشيخ:   وكاَن النايبُّ يصلِِي يف البيِت ويندُب الصا

نعاينُّ ذكَر الالقارئ:  :  قاَل: صا َوِويُّ ِل قَاَل الن َّ َفَل َأْو خَتُصُّ َِبأْلَوَّ ُثَّ َهْل تَ ُعمُّ َهِذِه اْلُمَضاَعَفُة اْلَفْرَض َوالن َّ
ُهَما َوَخاَلَفُه الطَّْحطَاِويُّ َواْلَماِلِكيَُّة ُمْسَتِدلَِّْي ِبَِديِث  َا تَ ُعمُّ  .ِه إَلَّ اْلَمْكُتوبََة()َأْفَضُل َصاَلِة اْلَمْرِء ِف بَ ْيتِ إِنَّ

اآلَن كثرٌي مناا يسافُر إىل احلرِم، تروَن أْن يصلَِِي الناافلَة والراواتَب يف املسجِد احلراِم  -أحسَن هللُا إليكم-لكن 
 أم نقوُل يصلِِيها يف الفندِق؟

َلم-حكِِْم قوَل رسوِل هللِا  الشيخ: َلة والسا قاَل ذلك وين؟ يف أيِِ  َمْرِء يف بَ ْيِتِه()أَْفَضُل َصََلِة الْ : -عليه الصا
َلَة يف مسجِدِه ويصلُّوَن مَعُه،  حابَة الاذيَن يتحراوَن الصا مسجٍد؟ يف مسجد، )أيُّها النااُس( ُياطُب الصا

د  حسُبك اي حمما
اُم قاَل:القارئ:  ورٌة على املسجِد واختلُفوا ِف املضاعفِة هل هَي مقص سؤاٌل أخرٌي أحسَن هللُا إليكم، البسا

حيُح مشوَُلا لعموِم احلرِم.  احلراِم أو تشمُل عموَم احلرِم؟ والصَّ
 لكنا اللافَظ...

 عموُم احلرِم؟الشيخ: 
 إي نعمالقارئ: 
 هذا قوُل المهورِ الشيخ: 

- وَل يقِل: احلرُم، النايبُّ  )صَلٌة يف مسجدي هذا ... وصَلٌة يف املسجِد احلراِم(طيب احلديث: القارئ: 
 ، الناصُّ -َصلاى هللاُ َعَلْيِه َوَسلامَ 

َلة االعتكاف والطاواف، الشيخ:  األظهُر أنا املعادلَة عندي أنا املعادلَة بنَي املسجِد املصلاى الاذي فيه الصا
 ليس موازنة بنَي مسجِد الراسول والعزيزياة، عرْفَت؟

 نعمالقارئ: 
 يف املسجِد احلراِم، هل ُيزئُه أْن يصلَِِي يف مسجِد العزيزياِة؟ يقوُل: هذا ولو نذَر َّنذٌر أْن يصلِِيَ الشيخ: 

ا ُيُص يرادُ   املسجُد احلراُم، احلرُم كلُّه املسجُد احلراُم، الاذي يظهُر يل أناه ال ُيزئُه، املسجُد احلراُم إذا أُطِلَق إَّنا
رَا بَ ْييِتَ لِلبه املصلاى مكان الطاواف  ُجوِد{}َأْن َطهِِ ِع السُّ هذا البيُت هو  [،125]البقرة: طاائِِفنَي َواْلَعاِكِفنَي َوالرُّكا

 املسجُد احلرامُ 
 أليَس املراُد منه مجيع احلرِم؟[، 28]التوبة:}َفََل يَ ْقَربُوا اْلَمْسِجَد احْلَرَاَم{ قولُُه تعاىل: طالب: 

 إالا ]طبًعا[الشيخ: 
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 َفََل يَ ْقَربُوا اْلَمْسِجَد احْلَرَاَم{ ]....[الطالب: 
ياِق، فاملسجُد احلراُم نسلُم الشيخ:  هذا ال ميتنُع أن يكوَن اللافُظ ُيتلُف مدلولُه بختَلِف املواضِع والسِِ

َلُة وال-يُطَلُق على هذا وهذا ولكن لكلٍِ حكٌم ما يناسُبه، يستدلُّ المهوُر ِبنا الراسوَل  َلمُ عليه الصا   -سا
َلُة يقصُد طرَف احلرِم ويصلِِي فيه،  كاَن عندما كاَن َّنزاًل بحلديبيِة إناه كاَن يقصُد احلرَم إذا حضَرِت الصا
، لكن هذا الفضُل اْلاصُّ املقياُد  َلِة يف احِللِِ َلَة يف احلرم أفضُل من الصا ونقوُل: نعم، حنن ال ننفي أنا الصا

 هذا متعلٌِِق بملسجِد، وهللاُ أعلمُ بعدٍد وبعبادٍة معيانٍة 
 املسجد الكعبة؟الطالب: 

 إي وهللاِ الشيخ: 
 يعِن ما تروَن العموم عموم احلرِم؟القارئ: 
 الالشيخ: 
 أحسَن هللاُ إليكمالقارئ: 

احاُت الايت يف خلِف املسعى مثًَل ًتبعٌة؟طالب:   السا
 إذا دخلت يف املسجِد فله حكُمهاالشيخ: 

 [1]اإلسراء: }ُسْبَحاَن الاِذي َأْسَرى ِبَعْبِدِه لَْيًَل ِمَن اْلَمْسِجِد احْلَرَاِم{حسَن هللُا إليكم اي شيخ أطالب آخر: 
 قاَل فيه العلماُء أناه ُأسرَِي به من بيِت أمِِ هانٍئ، وما كاَن يف املسجِد كاَن يف احلرمِ 

ى مسجد، لكن اللافظ الواالشيخ:  ِة معاٍن فهو لفٌظ مشرتٌك، ما ُيالف، قلنا حنن يسما حد يُطَلُق على عدا
 أقوُل: هل املوازنُة بنَي مسجِد الراسوِل وبنَي مسجِد العزيزياِة أو بيت من العزيزياة أو غريها؟

: القارئ:  نعاينُّ حَّتا الِزايدات قاَل على قوِل النايبِِ َشارَُة تُِفيُد َأنَُّه اْلَمْوُجوُد  )َصاَلٌة ِف َمْسِجِدي َهَذا(الصا اإْلِ
 ِعْنَد اْلِْطَاِب َفاَل َيْدُخُل ِف احْلُْكِم َما زِيَد ِفيهِ 

يعِن هذا أنخُذ منه أنا العلماَء والفقهاَء تتبايُن أفهاُمهم، هذا َيخُذ طرفًا يف أقصى اليمنِي وآخُر يف الشيخ: 
 أقصى اليسارِ 

 سِك قاَل: ال، الِزايدُة هلا حكُم املزيدِ شيُخ اإلسَلِم يف املنالقارئ: 
وهكذا أقوُل عمَل املسلمون على هذا األصِل على أنا كلا ما أُدِخَل يف مسجِد الراسوِل فهو منُه، الشيخ: 

ما يُقاُل: "هذا مسجُد الراسوِل" طيب أنَت صلاْيَت قداَم واالا ورى؟ أنَت ما صلاْيَت يف مسجِد الراسول، يعِن 
َلة يف الراوضة، وهلذا يف احلقيقِة اإلجراُء األخرُي حيُث رجعوا النااس عن يك ون هذا شبهًة ألهِل الغلوِِ يف الصا

م حيُث كاَن منُذ اْللفاِء الرااشدين ألناه من زايدة اْلليفتني الرااشدين  يف احلقيقة  -عثمان وعمر-ال ُمقدا
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م املسجِد، ترجيُعهم َل يكْن رأاًي صائًبا، عَْب التا  أريِخ القرون الطاويلة كِله كانُوا يصلُّون يف املقدِِمة، يف مقدِِ
فوُف األوىل أماَم من عهِد عمَر وعثماَن ومن بعدهم، اجتهاداُت أهِل العلِم ووالِة األموِر، ونسأُل هللاُ  والصُّ

داَد.  لنا وهلم التاوفيَق والسا
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 األسئلة:
}َومَحَْلَناُه َعَلى َذاِت َأْلَواٍح...{ : هل يصحُّ وصُف هللِا َبحلمِل استدَلًَل بقوِلِه تعاَل: 1السؤال

 ؟ [13]القمر:
َر لنا الواب:  َر لنا، َحَلنا على ما سخا }َوََحَْلَناُه ال، َّتُْب تقوُل: "هللاُ هو الاذي َحَلنا" ِبعَّن أناه على ما سخا

، لكن تقوُل: من صفاِت هللِا احلمُل، هذا يوهُم الغلَط والباطَل، لكن البدا [13]القمر:ٍح...{ َعَلى َذاِت أَْلَوا 
ياِق، إبطَلٍق ال، من صفاِت هللِا احلمُل! ال، من أفعالِه تعاىل َحل النااس على ما خلَق هلم من  من فهم السِِ

، تقول: احلمُد هلِل الاذي َح وابِِ فِن والطاائرات والدا َر لناالسُّ  .َلنا على ما سخا
ُ انِْبَعاثَ ُهْم فَ ثَ بََّطُهْم{القارئ: ويسأُل: عن التَّثبيِط، عن قوِل هللِا تعاَل:   ؟[46]التوبة: }َوَلِكْن َكرَِه اَّللَّ

َا َيسْ إي نقوُل: هللُا يثبُِِط َمن شاَء، نعوُذ بهلل، يثبُِِط من شاَء عن فعِل اْلرِي عقوبًة له، الواب:  َتْأِذُنَك }ِإَّنا
ُدوَن ) وا لَهُ 45الاِذيَن اَل يُ ْؤِمُنوَن ِبَّللاِ َواْليَ ْوِم اآْلِخِر َواْرًَتَبْت قُ ُلوُِبُْم فَ ُهْم يف َرْيِبِهْم َيرَتَدا ( َوَلْو أَرَاُدوا اْْلُُروَج أَلََعدُّ

ُ اْنِبَعاثَ ُهْم فَ ثَ باَطُهْم{ ًة َوَلِكْن َكرَِه اَّللا  عقوبًة، مثل اْلذالن. ،[46-45]التوبة: ُعدا
                                                                                                                                                                         

ُت؟: ما احلكمُة ِف أْن ُيدَعى للصَِّبِّ َبلبكِة إذا عطَس، ب2السؤال  يَنما الكبرُي فُيشمَّ
غرُي إْن َحَد هللَا قلنا: "يرَُحَك هللُا" الواب:  غرُي أصًَل ما عنَده ما هو بيحمد هللَا، الصا هذا ال أصَل له، الصا

إْن كاَن ِميِِزًا وَيمُد هللَا، وإْن كاَن طفًَل وعطَس ما له حكٌم، وهذا الكَلُم ال أعلُم له أصًَل أناه يُدَعى له 
فُل الاذي ال مييُِِز وال يتكلاُم ما نقوُل له شيًئا.بدع ، الطِِ  اٍء خاصٍِ

                                                                                                                                                                         
 القوِل للضَّيِف: "جيتك بركة" ]جميُئَك[؟: ما حكُم 3السؤال

إْن شاَء هللا بركة، املسلُم فيه خرٌي وبركٌة، وجيته ]جميئه[ إْن شاَء هللا، أقوُل: من بركِته أناه  ال ِبَس،الواب: 
" هذا يظهُر ُيِسرُّ صاحَبه وَيسُن إليه بلِزايرة، جيتك فيها بركٌة إْن شاَء هللُا تفاؤاًل بْلري، لكن "كلُّك بركةٌ 

 أناه غلٌط، "كلُّك بركٌة" ال، "كلُّك بركٌة" هذا غلٌط.
                                                                                                                                                                         

ا4السؤال  ئلُة: أمُّ زوجي تعامُلِن معاملًة قاسيةً : تقوُل السَّ
 هداها هللاُ، هداها هللاُ الشيخ: 

القارئ: وتظلُمِن وقد صْبُت كثريًا وطلْبُت أْن يوفَِّر ِل زوجي سكًنا بعيًدا عنها، ولكنَُّه يرفُض خوفًا ِمن 
 العقوِق، وأنَُّه َل يريُد أْن يُغِضَبها فتدعَو عليِه، فماذا نفعُل؟
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ه، داري واصْبي جزاِك هللاُ خريًا، وإذا كْنِت مظلومًة فاحلمُد هلل، املظلوُم له العاقبُة، داالواب:  ريها، داري أما
ا سكوت وإالا قويل: "جزاِك هللاُ خريًا، عفا  ين عليها، إذا دَعْت عليِك إما داريها يعِن ال تعامليها بلقسوِة وتردِِ

 لعلا ذلك يطفُئ حنَقها وغضَبها وسوَء معاملِتها. هللاُ عنِك" داريها بلكلماِت الطايِِبةِ 
                                                                                                                                                                         

 يعيشوَن حتَت األرِض وسيخرجوَن إَل فوِق األرِض قبَل قياِم : هل يُقاُل أبنَّ َيجوَج ومأجوجَ 5السؤال
اعِة؟  السَّ

هم موجودوَن وسيخرجوَن بس ]فقط[، هذا الواُب، موجودوَن وسيخرجوَن كما أخَْب هللاُ الواب: 
 [ 96بياء:]األن }َحَّتا ِإَذا فُِتَحْت ََيُْجوُج َوَمْأُجوُج َوُهْم ِمْن ُكلِِ َحَدٍب يَ ْنِسُلوَن{ورسولُُه، 

                                                                                                                                                                         
اعِد هلِل تعاَل؟6السؤال  : هل يصحُّ إثباُت السَّ

 يف حديٍث، وإذا صحا احلديُث آمناا بكلِِ ما أخَْب به الراسوُل عن ربِِه،  هذا ورَد يف حديٍث، وردَ الواب: 
اللة  اعُد، لكن كأنا سياَق احلديِث ما هو بظاهر الدا كما ثبَت له اليداِن والِرِجَلِن القدماِن، وكذلَك السا

اعِد، ألناه ذكَر فيه:   هللاُ أعلُم. هللِا أقوى ِمن ساعِدَك( )موسى هللِا أحدُّ ِمن موِسَك، وساعدُ على إثباِت السا
                                                                                                                                                                         

 ]....[ الثاوريُّ قاَل: ُيُب على املعتِمِر أيًضا وإالا لزَمه دمٌ طالب: 
  عندي أناه ال ُيُب الوداعُ املستقرُّ الشيخ: 

ليل وهو قوُل المهوِر، وحكاُه  طالب: ابُن َبٍز ِف اَلختياراِت قاَل: َل َيُب على املعتمِر وداٌع لعدِم الدَّ
 ابُن عبِد البِّ إمجاًعا

 هذا ابُن بز؟الشيخ: 
 إي نعمالطالب: 

، أُِمَر النااُس أْن يكوَن احلمُد هلِل، هذا هو األظهُر إْن شاَء هللاُ، وأمُر النا الشيخ:  ا جاَء ورَد هذا يف احلجِِ اِس إَّنا
أْن ينفَر أحٌد حَّتا  -صلاى هللُا عليِه وسلامَ -آخُر عهِدهم بلبيِت...، كانوا ينفروَن من كلِِ وجٍه، فنهى النايبُّ 

ا استدالُل َمن يودَِِع البيَت، هذا ورَد يف احلجِِ وَل يُفَعْل مثُل هذا للمعتمرين، يُؤَمُر امل عتمرون بلوداِع، وأما
َك(يقوُل:  فليس كافًيا، يعِن: سياقُه يدلُّ أناه اصنْع يف عمرِتَك ِمن ترِك  )اصنْع يف عمرِتَك ما تصنُعُه يف حجِِ

ك، وأناه ليَس املراد، سياُق احلديِث يدلُّ على أنا هذا احلكَم  احملظوراِت من طيٍب ولباٍس ما تصنُعه يف حجِِ
 تعلاُق بحملظورات، ِبا ُيُب اجتنابُه، وهل ُيُب يف العمرِة الوقوُف بعرفَة؟!ي


