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 إسماعيؿ العمراني لمطبعة الثانيةمقدمة فضيمة القاضي العبلمة محمد بف 
 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ

الحمػػػػدب بربباليػػػػللمةفباالالػػػػىةباالاػػػػىـبومػػػػلباػػػػةدباله ةػػػػلنباالمراػػػػمةف باومػػػػلب لػػػػ بالطة ػػػػةفب
بالدةف با يد: بالطلهرةفباوملبأالحل  بالغربالمةلمةف باوملبالتل يةفبلهـب إحالفبإللبةـا

الةملهيبمفبأائمةبالشةخبهيملفبالاترباأجا ةبالقلضػيبمحمػدبفإهيبلملباطميتبوملبكتلبباليقةؽب
 ػػفبإاػػملوةؿباليمراهػػيبفػػيبط يتػػ بالالػػلباهػػابالكتػػلببالػػذابد جػػ بةػػراعبفضػػةمةبالشػػةخباليىمػػةب
لػػلبأ الػػلبحػػدب هيمػػلفب ػػفبو ػػدبالكػػرةـب ػػفبو ػػدبا بالػػاتربحلظػػ با باهلػػيب يممػػ  بأوج هػػيبك ةػػرا باا 

را  بادواتبل ب للتافةؽبفيبجمةيبأمػار بالدهةاةػةباالدةهةػة بممكف باشكرتبمؤلل بالشةخبهيملفبك ة
باطىويبومة بوقةببملبأهػد بإلػيبكمةػةبك ةػرةبمػفبهاػخب اااتمرةتبفيبشكر باالدولنبل بمفبةـا
ذاب هػػػذابالمؤلػػػؼبالشػػػةخبالشػػػلبب هػػػذابالكتػػػلب بالػػػذابتيػػػببفػػػيبجميػػػ باترتة ػػػ بإلػػػلبةػػػاميبهػػػذا باا 

حػػػل بفػػػاؽبفرحػػػيبالاؿبااػػػرهيبفػػػاؽباػػػرارابالاؿ بالللضػػػؿبالهشػػػةطبة شػػػرهيب  شػػػلرةبأفرحتهػػػيبفرب
حةثب يثبإلػيب هاػ ةبأ ػر بمػفبهاػخبهػذابالكتػلبب ػدبأضػلؼبإلةهػلبإضػلفةبجةػدة بإذبضػـبإلةهػلب
زهاربمهت رةبمفبالحلدةثبالمشتهرة بكمػلبضػـبإلةهػلبالػلحلتبتضػـب يػضبالحلدةػثبالماضػاوةب

دةبفػيبفضػلئؿبالشػي لهةة باهكػذابالتيبكهتبأحذربالهلسبمفبحلظهػلبارااةتهػلبم ػؿبالحلدةػثبالػاارب
جممةبمفباللاائدبالرمضلهةةباغةربذلؾبمملباػةطميبومةهػلبالقػلرئبلهػذابالكتػلببفػيبط يتػ بال ةػرةب
التيبتضمهتبكمةةبمفباللاائدباليممةةبالتػيبةحتلجهػلبطللػبباليمػـبالم تػدئ بكمػلبنبةاػتغهيبوههػلب

دةباػةقدـبهلاػ ب مجػردبمػلبةطمػيبومةػ باليللـبالمهتهي بوملبكؿبحلؿبفهذابالكتلببفيبط يت بالجدة
القلرئ باةتاللحبملبضـباأضػةؼبإلػلبالط يػةبالالػل بانبشػؾبأهػ باػةيرؼبالػدؽب ػاليباحقةقػةب
ملب مت بفيبهذ بالمقدمةبالتيبحررتهلبوملبوجؿبافيبأ رببا تبممكفبوقةبباالػال بإلػلبةػداب

بؤلؼبالتافةؽ.أ ةرا باأاأؿبا بلممب5116إ رةؿبب51الماافؽب0341ر ةيبال لهيب52فيب
بمحمدب فبإاملوةؿباليمراهي.ببببببببببببببببببببببببببب
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 تقريظ شيخنا القاضي العبلمة محمد بف إسماعيؿ العمراني لمطبعة األولى
 بسـ اهلل

ب0هػػػذ بالػػػلحةبمػػػفبحةػػػلتي با يػػػضبفاائػػػدبوممةػػػةبممػػػلب ةػػػد بتممةػػػذابال ػػػلربالشػػػةخبالشػػػلبباليىمػػػة
ي بمهػػيبأ هػػلنبالػػدراس بأاباطمػػيبومةػػ ب  طػػيبجاا ػػل بومةػػ بهيمػػلفب ػػفبو ػػدبالكػػرةـبالػػاتر بممػػلباػػم

نبفماتبممفبُةهقؿبوه بوممػل بهلفيػل ب بملبأحببأفبةيرؼبرأةيبفة بهتةجة بلحافبظه ب ي باا  فيبكؿِّ
 بأابُترا بوه بماػألةب بأابحكمػل بشػروةل  بأابُةقمفػدبفػيبفتػا بشػروةةبأابدةهةػةبأابوقلئدةػة بأابفػيب

ببب1تالحةحبحدةث
 بنبةيػػرؼبذلػػؾبإنبمػػفب حػػثباااػػت  ر بفإهػػ بن ػػدفبمػػلب5ل ضػػلوةبفػػيباللقػػ باالحػػدةثلهػػيب مةػػؿبا

ببب1ةيرؼبالدؽبكىمي باالحةبمقللي
لة بالمرجيباالمآب. باا بالمافؽبلمالاابباا 

بمحمدب فبإاملوةؿباليمراهيبببببببببببببببببببببببببببببببب
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
لاػػتبأهػػى بلهػػذابالمقػػببالضػػ ـباأاػػأؿبا باليظػػةـبالكػػرةـبأفبة مغهػػيبذلػػؾباأفبةرز هػػيباأ ػػىصبفػػيبالقػػاؿبااليمػػؿباأفبةجػػزاب0

ببب1شة يبالكرةـب ةرا بوملبتشجةي بليباحافبظه ب ي
نبفهابأشهربمفبهلربوملبومـ بانبةزةد بتااضي بإنب5 ببرفية.هذابمفبوظةـبتااضيبشة هلبحلظ با  بااحق بلهلا  باا 
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 مقدمة الطبعة الثانية
ب اـبا بالرحمفبالرحةـ

الحمػػدب باالالػػىةباالاػػىـبومػػلبراػػاؿبا باومػػلب لػػ باالػػح  بامػػفباان  باأشػػهدبأفبنبإلػػ بإنب
با باحد بنبشرةؾبل  باأشهدبأفبمحمدا بو د باراال بالملبا بومة باوملب ل باالح  با يد:

 باكمػػلباوػػدتبفػػيبالط يػػةبالالػػلبفقػػدبأضػػلتبوػػدةب0فهػػذ بالط يػػةبال لهةػػةبمػػفبكتػػل يبهةػػؿبالمػػلهي
لا بلمقلضػػيباليمراهػػيبحلظػػ با  باذلػػؾبأهػػ بمػػفبذلػػؾبالا ػػتبإلػػلبا ػػتب رةػػببمػػفبكتل ػػةبهػػذ بفتػػ

المقدمػػػةباأهػػػلبأراػػػؿب ػػػةفبحػػػةفبا  ػػػربأاػػػئمتيبلمشػػػةخبالم ػػػلرؾبالكػػػرةـبأابأحممهػػػلب هلاػػػي باة ػػػلدرب
 لأجل ةبومةهلبفارباالالهلبإلة بفيبحلؿبالحت بامرض  بحتلبأهػ بفػيبمػرةبمػفبالمػراتبأراػمتب

بومػػلبالاػػلربإلةػػ بمجماوػػةبمػػ فبالاػػئمةبالػػـبأكػػفبأومػػـب مرضػػ  با ػػدبكػػلفبمرةضػػل بجػػدا با ػػدبوػػـز
بفأجػلببومةهػلب ػـبتركهػلب بالتللي بفاالمت بالاػئمةبلةمػةبذلػؾبالةػـا لميىجبفيبدالةبالردفبفيبالةـا
وهدبمفبةرامهلبإلّيباالفربلميىج باهذابةدؿبوملبشغل ب لليمـباهليبالماممةفبفػيبجمةػيبأحاالػ ب

بب ةرا بفجزا با ب
فػػيبالقػػر فبالكػػرةـباالحز ةػػةبحةػػثبأشػػلعب يػػضببوقةدتػػ أراػػمتبإلةػػ باػػؤالةفبحػػاؿبباكػػلفب  ػػربمػػل

إشػػػػلوةبةيتقػػػد باةقػػػػاؿب ػػػ بكيػػػلدتهـبهػػػداهـبا بب ػػػىؼبمػػػلباليىمػػػػةالهػػػلسبوػػػفبشػػػة هلبالقلضػػػيب
بالجميػةبالكلذةببوملباليمملنباطم ةباليمػـبف ػلدرتب إراػلؿبراػاؿبإلػلبال قلضػيبفاالػؿبإلةػ بةػـا

األػػؼبمػػفبالهجػػرةبف ػػلدربحلظػػ با ببةوشػػربمػػفبشػػهربرجػػببلاػػهةب مػػسبا ى ػػةفباأر يملئػػبالاػػل ي
اأ ػػلفب اضػػاحبب لأجل ػػةبومػػلبالاػػؤالةفبفػػارباالػػالهملبإلةػػ بومػػلبالػػرغـبممػػلبةيلهةػػ بمػػفبالمػػرض

اجىنبأهػ بةيتقػدبوقةػدةبالاػمؼبالالػللحبفػيبكػؿب ػلببامػفبذلػؾبأفبالقػر فبكػىـبا بغةػربم مػاؽب
فلتالمتب اللحببالمط يةبلةضةؼبالاػؤالةفبلمكتػلبببحذربالماممةفبمفبذلؾاأه بلةسبمتحز لباة

  ػػؿبط يػػػ باأضػػلتبهػػػذ بالاػػطربههػػػلبا يػػػضبالاػػطربالمهلاػػػ ةبفػػيبماضػػػيب  ػػربمػػػفبالكتػػػلبب
لػةسبمػفببفيبالذبب للحؽبوػفبأهػؿباليمػـباالػدفلعبوػههـبلػئىبةهاػببإلػةهـبأحػدبمػلبلألجراحتال لب

                                                           
ا دبطمببمهيبشة هلبالقلضيباليمراهيبحلظ با بتغةةربااـبالكتلببإللب)باليقةؽبالةملهيب(ب راللةب طةةب ا ببأفبههلؾبب0

 مفبط يب يضبفتلاا بفيب ىثبمجمداتب لاـبهةؿبالملهي بفأرادبأفبنبةشت  بهذاب ذاؾبفم ةتبطم  .
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الػػابةاػػةربمػػفبوظػػةـبحقهػػـبومةهػػلبفجػػزاهـبا ببلشػػينابوقةػػدتهـبفػػيبحػػلؿبحةػػلتهـبا يػػدبمػػاتهـبارد
ب. ةرا

اأحةلهػػل بأراػػؿبإلةػػ بأاػػئمتيبفػػيبظػػراؼبوالػػة ةبكػػللظرؼباليالػػةببالػػذابمػػّرب إ ااههػػلبالماػػممةفب
المحلالرةفبفيبغّزةبمفب ىدبفماطةفبمػفب  ػؿبالمغضػاببومػةهـبإ ػاافبالقػردةباال هػلزةر بالػذةفب
ارتك اابمفبالجرائـباالمجلزربالاحشةةبفيبحػؽبشػيببأوػزؿبمحلالػربمػلبنبةقػر بوقػؿبانبدةػفبانب

ي هذَ اىيّهَري ٍ لْيلَىقهخ     } اهػـبالػذةفب ػللاابب{ ئَُِّ اىيّهَ  َققريه و ن ّقنُهَِ ْقَِْريي هب      }نبغرا ةبفهؤننبهػـبالػذةفب ػللاابفطرة باب

ُ  ي   هب َ            ٍ جََُهَ قزقبُِ يََيريهقَ مقيُه ْا ث هْو ي هذ اَْ  َ هب لقهبىَل َهَْا ِث ٌُ ن ىلعرَي ِِ ْقيُهذريي باهػـب تمػةباله ةػلنباما ػداابهةػرافبالحػرابب{ِليَُّذ 
باالالوافبفيبالرضبفالدا .

فممػػػلبأراػػػمتبأاػػػئمتيبلشػػػة يبالقلضػػػيبحلظػػػ با بأجػػػلببوههػػػلبمػػػيبمػػػلبةيلهةػػػ بمػػػفباللػػػـباالقهػػػرب
االحزفبوملبأ هلئ بالماممةفبفيبغػّزة بالػةسبهػذاب غرةػببومةػ بفماا لػ بمػفب ضػلةلبالماػممةفبفػيب

ومةػػ بمػػفبأ ػػذبا بالػػةمفبا لرجهػػلبماا ػػؼبإةملهةػػةبمشػػرفةبمجاػػدةبلمما ػػؼبالػػذابةجػػببأفبةكػػافب
ومةهـباليهدباالمة لؽبتجل بدةههـباأمتهـ بفةيةشافب ملؿبأمتهـبا نمهل باةقلػافبميهػلبفػيبمحهتهػلب
اةهالراههلبحاببملبةممة بومةهـبدةههـباأاىميبالحهةؼ با ػدبالػدرتبفتػا بلجملوػةبمػفبأهػؿب

ـب ػػ  باتحػػرةـباليمػػـبمػػفب ةػػههـبشػػة هلباللػػذبفػػيباجػػاببهالػػرةبأ هػػلنبفماػػطةفب كػػؿبمػػلبةمكػػفبهالػػرته
إولهػػػةبالكلػػػلربالمغضػػػاببومػػػةهـبومػػػلبإ ااههػػػلبفػػػيبغػػػزةب ػػػأاباجػػػ بمػػػفباجػػػا باأولهػػػة باتحػػػرةـب

بالمشلركةبفيبحاللرهـب أابالارةبكلهت باأفبذلؾبمفبأوظـبالمحرملت.
ا ػػػدبأراػػػؿبإلػػػّيبحلظػػػ با بمػػػيبإجل لتػػػ بومػػػلبأاػػػئمتيب راػػػللةبتيكػػػسبما لػػػ بامشػػػلور باأاػػػىمةةب

بالوػػزؿبفػػيبغػػزة باااػػتهكلر بل ػػذنفبالماػػممةفبالجةلشػػةبتجػػل بمػػلبةيلهةػػ ب الشػػيببالماػػمـبالمظمػػـا
لةؾبهصبالراللة: بلهـ باا 
هيمػػػلفب ػػػفبو ػػػدبالكػػػرةـبالػػػاتربحلظػػػ با باهلػػػيب يمامػػػ باجػػػزا با ب ةػػػرا  بب0فضػػػةمةبالشػػػةخباليىمػػػة

اػميتبالاىـبومةكـبارحمةبا با ركلت بأكتببإلةؾبهذ بالراللةباأهلبفيبحللةبحزةهةبمفبك رةبملب
اشػػػلهدتبممػػػلبةيممػػػ بالالػػػهلةهةبالرجػػػلسبفػػػيبغػػػزة بالػػػذابلػػػـبةاػػػ ؽبأفبوممػػػ بفػػػلجر بنبهانكػػػاب
هػػػلبإلةػػػ ب التتػػػرابانبغةػػػر بمػػػفبالطغػػػلة بومػػػلبمػػػرأ باماػػػميبمػػػفباليػػػللـبال شػػػراب أاػػػر  بفإهػػػلب باا 

                                                           
بأفبةجيمهيب ةرا بمملبةظفباأفبةغلربليبملبنبةيمـب.ا ؽبالته ة بوملبهذاباأاأؿبا بالكرةـبالرحةـبب0
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راجيػػاف بانبحػػاؿبانب ػػاةبإنب ػػل باليمػػيباليظػػةـ بامػػلبكهػػتبكت تػػ بمػػفبالمرفقػػلتبكػػلفبفػػيبالشػػهرب
الملضػػيبافػػيب  ػػربالاػػهةبالملضػػةة بأمػػلب يػػدبأ  ػػلربغػػزةبفقػػدبضػػل تبالرضب مػػلبرح ػػتبومػػّيب

اومػػلبالك ةػػربمػػفبالهػػلسبافتػػربهشػػلطي باأاػػأؿبا بأفبةرةهػػلبوقا ػػةبالكػػلفرةفباهالػػربالماػػممةف.ببببب
باهةبب0 ب.بمحمدب فبإاملوةؿباليمراهي.5116ةهلةرباهةبب03هػ ب0341محـر

لـب ةػػرا بوػػفبأهػػؿباأاػػىـبازادبفػػيباليممػػلنبالر ػػلهةةفبمػػفبأم للػػ  بأ ػػاؿب:بجػػز با باليىمػػةبالهمػػ
وملبالاج بالشرويبالذابةح ػ با ببالجهلدبراةةباهاأؿبا بأفبةهالربدةه باةيميبكممت  باأفبةقةـ

اةرضل  باةقميبراةةبالشرؾبااليهلدباأفبةهالربدةه باةيميبكممت باةيزبأالةلن باجهد باةذؿبالكلػرب
ب.اأهم 

فيبإلّيبشة يباليمراهيبحلظ با بودةبأ حلثبفقهةةباحدة ةةبافتلا بلضةلهلبإللبهػذ بهذابا دبد
الط يةبفليمتبكملباتراهلبفيبهذابالكتلبباكمػلبأشػلربإلةهػلبشػة هلبحلظػ با بفػيبمقدمتػ بلمط يػةب
ال لهةػػػة بأاػػػأؿبا بالكػػػرةـبأفبةجيػػػؿبهػػػذاباليمػػػؿبلاجهػػػ ب للالػػػل بالػػػيبالشػػػة يبالمي ػػػلدبهلفيػػػل باأفب

ا ب اببالق اؿبإه ب ةربمائاؿبامأماؿ باالػملبا بااػمـبا ػلرؾبومػلبه ةهػلبمحمػدباومػلب لػ بةم 
بهػ.ب0341غرةبجملد بالاللباهةببببببببببببببببباالح  .
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 المقدمة
بلمهػػد  بامالػػل ةحبلمػػدجل بةػػدوافبمػػفبضػػؿبإلػػلبالهػػد  ب الحمػػدب بالػػذابجيػػؿباليممػػلنبمهػػلراتم

ػػرافب هػػاربا بأهػػؿباليمػػل بفكػػـبباةالػػ رافبمػػههـبومػػلبالذ   ةحةػػافب كتػػلببا بالمػػاتل باة الِّ
بتلئػ مب ػدبهػدا بفمػلبأحاػفبأ ػرهـبومػلبالهػلسبامػلبأ ػ حب مفب تةؿبأ مػةسب ػدبأحةػا  باكػـبمػفبضػلؿم

بأ ربالهلسبومةهـب.
آٍ ََهَا ٍريهَنلٌُ ن اىَّهزرييِ      ي شَُقعِ اىيَّهََ اىَّهزرييِ    }اأشهدبأفبنبإل بإنبا باحد بنبشرةؾبل بالقلئؿبفيبكتل  باليزةز:ب

ب1{ْلنرلَا اىْعرييٌْ  د س ج بدٍ
اأالػػػميباأاػػػمـبومػػػلبه ةهػػػلبمحمػػػدباومػػػلب لػػػ باالػػػح  بالقلئػػػؿ:ب)إفبا بلةرفػػػيب هػػػذابالكتػػػلببأ اامػػػل ب

باةضيب  ب  رةف(.ب
ػػػػلبةحتػػػػلجبإلةػػػػ بالهػػػػلسبفػػػػيبوقلئػػػػدهـب ػػػػلبأشػػػػكؿبمػػػػفبالماػػػػلئؿ باومف ا يػػػػدب:بفػػػػإفباػػػػؤاؿباليممػػػػلنبومف

بالاػػػلئؿباالماػػػئاؿ باالقػػػلرئباو ػػػلداتهـبام ـر يػػػلمىتهـبضػػػرببمػػػفبضػػػراببطمػػػبباليمػػػـ باهلػػػيبةيػػػ
االاػػلمي باهػػابجػػلدفةبماػػماكةبفػػيب ػػدةـبالزمػػلفباحدة ػػ  بفقػػدبامػػتألتبالمكت ػػلتب للكتػػببالتػػيبفةهػػلب

بلميمملنبفيبأ اابباليمـبالم تملةب. باؤانتم
دب ػفبإاػملوةؿباليمراهػيبحلظػ با دبشرفهيبا ب للتتممذبومػلبفضػةمةبالقلضػيباليىمػةباللقةػ بمحمػ

ببب1ا بادفيبوه بكؿباانبامكرا 
افيب داةػةبتلرغػيبلمىزمػةبهػذاباليمػـبالشػلمخبػبفتػرةب قػلئيبوهػد بػب ػدابلػيبأفبأاػتغؿبفرالػةب قػلئيب
وهػػػد ب طػػػرحب يػػػضبالاػػػئمةبالتػػػيبكهػػػتب ػػػدبجميػػػتبشػػػةئل بمههػػػلبوهػػػدبأفبكهػػػتبأدرِّسب يػػػضبكتػػػبب

ةاػأؿبوهػ ب يػضبإ ػااهيبطم ػةباليمػـبفرأةػتبأفبأغتػهـباللق  باكهتبأكتبب يػضبمػلبةشػكؿبأابمػلب
ببب1اللرالةب طرحبتمؾبالائمةبوملبالقلضيبحلظ با بمكتا ةبفيبأاراؽ باةجةببوههلب  ط 

اليممػػيب ك ػػرةبمشػػلغم بمػػفبتػػدرةسبفػػيبالميهػػدباليػػلليبلمقضػػلنبافػػيبالجلميػػة بامػػفبالتػػدرةسبفػػيب
 قػلعبالػػةمفسبااػتأذهت بفػػيبكتل ػةباػػؤالةفبالماػجد بااأجل ػةبوػػفبالاػئمةبالتػػيبتػردبومةػػ بمػفبشػػتلب

بةجةػػػببوههمػػػلب طةػػػل سبفأاػػػتلةدبمههػػػلبأهػػػلباغةػػػرا بف ػػػلدربحلظػػػ با ب للماافقػػػةب فػػػيبار ػػػةبكػػػؿبةػػػـا
باػػؤالةفبفةجةػػببوههمػػلبفػػيبهلػػسبالاراؽ با يػػدب فحمػػدتبا بومػػلبتافةقػػ  با ػػدأتبأكتػػببكػػؿبةػػـا

بمراربودةبأةلـبكتببليب مؼبالار ةبمقترحل باها:
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دفترةف باأكتػببفػيبالػدفتربالاؿباػؤالةفب باأدفيهمػلبإلةػ ببلةجةػببوههمػل ب ػـبأحضػربأفباشترابب
بالتلليبا دبكت تبفة باؤالةفب  رةف بفآ ذبالدفتربالػذابأجػلببفةػ  باأضػيب الدفتربال لهيبفيبالةـا

باآل رباهكذاب.
ب لؿبػبحلظ با بػب:بلُةحلظبالةكافب  طيبا ط باة قلبذكر بلأل دب.ب

إنبأهػػيبكت ػػتباػػتةبأاػػئمة بب1فرحػػتبفرحػػل بشػػدةدا  باحمػػدتبا  بافيمػػتبمػػلب ػػلؿفممػػلبرأةػػتبذلػػؾب
فبزادباأجػػلبب ا مػتبفػيبهلاػػي:بانتلػلؽبومػلباػػؤالةفبفػإفبأجػلببومةهمػػلبفقػطبمػفبالاػػتةبفػذاؾ باا 

بزائدب بب1وملبال قةةبفهاربوملبهارباكـر
بال لهيبااممتباآل ربإذاب  ب ػدبأجػلببومػلبال اػتةبكمهػل باكتػببفػيبفمملبااتممتبالدفتربفيبالةـا

بغىؼبالدفتربمفبالدا ؿبمملزحل ب:
باؤالةفبملبودابمملب داب؟ب بإحهلبادةهلبكؿبةـا

بأابهحفباتلقهلبوملباؤالةفبفقطبفملبالذابحالؿب؟ب
فبكهػػتبأطمػػيبفػػيب فكت ػػتبلػػ بار ػػ بفةهػػلبأههػػلبومػػلبشػػرطهل باأفبلػػ بأفبةجةػػببومػػلباػػؤالةفبفقػػطباا 

بالزةلدةبا متبل ب:ب
يباجهمػػي باذكفرتػػ ب حػػدةثباله ػػيبالػػملبا بومةػػ بااػػمـ:))بمههامػػلفبنبحممػػؾباكرمػػؾبةاػػيبطميػػ

بفيبدهةلب((بالحدةث. بفيبومـبامههـا بةش يلفبمههـا
بفكتببليب:باكتببملبشئتب.بفكلهتبتمؾبمهفة با قتهلبمهٌفبتاجببشكربا ب ـبشكر ب.

ال مػػػػةسبفكهػػػػتبأكتػػػػببةامةػػػػل بوشػػػػرةبأاػػػػئمة باكهػػػػتبر مػػػػلبزدتبفػػػػيب يػػػػضبالةػػػػلـبنباػػػػةملبلةمػػػػةب
االجميةسبلفبالقلضيبنبةػدرِّسبفػيبهػذةفبالةػامةفبػبفتػرةبمىزمتػيبلػ بػ باكهػتبغلل ػل بأذهػببإلةػ ب
جل لتػ بومػةهـ ب فيبهذةفبالةامةفبإللبالماجدبلاتلةدبمفبالجماسبميػ  بامػفبأاػئمةبالماػتلتةفباا 

بفيبالدراسب. باأطرحبومة ب يضبملبةشكؿبوميف
لبكػػلفبمكتا ػػل بوهػػدابرأةػتبأفبأكتػػببأاػػئمةبأ ػػر بلةاػػتلةدبفممػلبفرغػػتبمػػفبالماػػلئؿبالمشػكمة باممػػ

مههػػػلبطم ػػػةباليمػػػـباوػػػااـبالماػػػممةفبفػػػيباػػػلئربال ػػػااببناػػػةملبممػػػلبأر بأفبالحلجػػػةبداوةػػػةبإلةػػػ  ب
اأوػػلههيب يػػضبإ ػػااهيب هحػػابملئػػةباػػؤاؿبأح ػػاابأفبأكت هػػلبلمقلضػػيبمػػيبأاػػئمتيبلةجةػػببوههػػل ب ػػـب

ضػػيبالذاتةػػةبإذبنبت مػػابمػػفبفلئػػدةبكمػػلبنبة لػػلبومػػلبأضػػلتبإلةهػػلبوػػدفةبأاػػئمةبتتيمػػؽب اػػةرةبالقل
بطللبباليمـب.
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بفلجتميبليبمفبذلؾبهحاب ملفبمئةباؤاؿ.
افيب هلةلبإجل لتبالقلضيبوملبالائمةبكلفبةكتػببومػلبغػىؼبالػدفتربمػفبالػدا ؿبوهػلاةفبلهػذاب

بػب بػبحلظػػ با  وهػػاافبالمشػػراعبممػػلبشػػجيهيبومػػلبإ راجػػ بكتل ػػل  بامػػفباليهػػلاةفبالمقترحػػةبمهػػ 
بالكتلببالحللي.

اهػػذ باأجل ػػلتبمػػفبالقلضػػيبومػػلبالاػػئمةبمػػيبأههػػلبإجل ػػلتبارتجللةػػةبدافباػػل ؽبهظػػر بأابرجػػاعب
بإللبالكتببلك رةبمشلغم بإنبأفبالقلرئباةىحظبفةهلبأمارا بمههل:

بػبايةبومـبالقلضيبحلظ با ب.0
بانبمتيالبب.5 بػبأفبالقلضيبوللـبمجتهدبغةربمقمِّدم
بلمدلةؿبامههجبالامؼبالالللحبا هلنبفتاا بوملبملباهتهلبإلة بومم بمفبذلؾب.ػبتيظةم ب4
بػبالاهالةباالةاربفيبالجا ةباودـبالتكمؼباال ركةبمفبا با حله باتيلللب.3
باةتم فؿبذلؾبفيبودفةبأماربمههلب:ب2 بجٍـّ بػبأفبومـبشة هلبحلظ با بومـٌبمقراٌفب تااضيم

بيضبالائمةب.أب(بتا ل بفيباأجل لتبوملب 
بب(باأجل ةبوملبودفةبأائمةب قال ب:با بأومـب.

بج(بةقاؿبفيب يضبالجا ةبامفبكلفبمقمدا بفىبةقمدهيبفإهيبلـبأاتبمفباليمـبإنب مةىب.
بد(بإحللت بوملب يضباليمملنب.

بلهذابفيبالكىـبوملبمشلهداتيبفيبدراا بامجللا ب بهليبا ب يمام .ب-ااةأتيبمزةدبتلالةؿم
بامملبدفيهيبلمرحمةبإلة باحضاربمجللا بادراا بحلظ با بملةمي:

(ببمػػػلبأاػػػمي بمػػػفبزمػػػفب ػػػدةـبمػػػفباػػػيةبوممػػػ باشػػػهرت بنباػػػةملبفػػػيبالػػػ ىدبالةمهةػػػةبفأح  ػػػتبأفب0
بأتشرفؼب للتتممذبومة باالقرببمه بنباةملباهحفبأهؿب مد باممفبأدرؾبوالر ب.

بب1ملهةةبا ملهةفباهة(بك رباه بفهابحلؿبمك يبوهد بة مغبمفباليمرب 5
ا دب ػدأب للتػدرةسبفػيبمقت ػؿبشػ ل  ب  ػؿبوػدةبوقػادبمػفبالػزمفبامملراػةبالتػدرةسبااللتػا  باتػاليب
مهلالػػػببلهػػػلبالػػػمتهلب للقضػػػلنبافالػػػؿبال الػػػاملتبطةمػػػةبهػػػذ بالمػػػدةبةكاػػػ  ب  ػػػرةبك ةػػػرة با ػػػراةب

 ةهػلبالػملبوممةةب باوممةةب باحهكةب باحكمةب باايةبأفػؽ با يػدبهظػربإلػلبحػدبك ةػر با ػدب ػلؿبه
با بومة باامـب:)بال ركةبميبأكل ركـب(.
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(با تىطػػ ب يػػددبك ةػػربمػػفباليممػػلنباطم ػػةباليمػػـبومػػلبا ػػتىؼبأحػػاالهـبامشػػلر هـبةيطةػػ بمةػػزةب4
ببب1أ ر بإضلفةبإللبملبا ؽب

اهكػػذابميلالػػرت بلحػػداثبوظةمػػةبفػػيبالػػةمفبدةهةفػػةمبااةلاػػةفةمبااجتملوةفػػةمبمػػفبأةػػلـباأمػػلـبةحػػيب ػػفب
ب1فبإللبالةـاحمةدبالدة

اهذ بالشةلنباغةرهلب يدبمشػةئةبا باػ حله بجيمػتبلػ بمكلهػةبوظةمػةبوهػدباليلمػةباال لالػة بفمػ ب
ب قم بااحترام بوهدبانةبالمارباوهدباليمملنباطم ةباليمـباولمةبالهلسب.

فهػػابالمقػػدـبفػػيبالمحلفػػؿ باااػػم بفػػيبالػػدارةباليممػػلنبفػػيب ةلهػػلتهـببافتػػاا بالرائجػػةبفػػيبالااػػلطب
ممةةباالشػي ةةبمػيبأهػ بنبةاتشػرؼبلشػينبمػفبذلػؾ بانبةحػرصبومةػ بانبةح ػ بػبأحاػ  بكػذلؾبالي

باا بحاة  بػباذلؾبفضؿبا بةؤتة بمفبةشلنب.
 مشاهداتي في دروس القاضي:

بأان ب:بمملبرأةتبالقلضيبةتمةزب  ب:
ب(بايةبومم بنباةملبفيباللق باالتلرةخباالحدةثب.ب0
 با دةهػػةب باهػػذابةمماػػ بمػػفبحضػػرب يػػضبدرااػػ ب بامػػفبدنئػػؿب ػػاةب(بذكػػلنبحػػلدب با ػػاةبحلػػظب5

هػػبة مػغبمػفباليمػرب ملهةػةبا مػلهةفبولمػل بػبأهػ بةػأتيب0355حلظػ بػبمػيبأهػ بأ هػلنب قػلئيبوهػد باػهةب
 ماػػػلئؿبافاائػػػدباةقػػػاؿب:با لػػػتبومػػػلبهػػػذ بالماػػػألةب  ػػػؿب ماػػػةفبأاباػػػتةفبولمػػػل  باهػػػذ بالماػػػألةب

يب للحػػداثبالتلرة ةػػةبمػػفبوهػػدبال ملػػلنبالراشػػدةفباالدالػػةبمشػػكمةبوهػػدابمهػػذب ماػػةفبولمػػل  باةػػأت
الماةػػةباالي لاػػةةبإلػػلبزملههػػلبهػػذاب تػػاارةخبحػػدا هل باأاػػملنبمػػفبتػػداربومػػةهـبالحػػداث باةػػذكرب
المشلهةربمفباليمملنباالمماؾ باةذكرب مداههـباتاارةخبافلتهـ باشػينبمػفبمؤللػلتهـبحتػلبةهػدهشب

بذلؾب:بالالميباأم مةبهذابك ةرةبجدا بامف
أههػػلبكهػػلبذاتبمػػرةبفػػيبالػػدرسبفػػيبالماػػجدب  ػػؿبالمغػػربباالقلضػػيبةػػدرِّسبكتػػلببا تةػػلراتباأمػػلـب

ػباكلفبحلضرا بػبفقرأبالقلضيبملبكتػببب0الشاكلهيبلمؤلل بالخبالزمةؿبالشةخبو دبالرحمفباليةزرا
ب1بطأ اهلباليةزرابأفباأملـبالشاكلهيبة تلربفيبكتل  ب)با ؿبالغملـ(بتارةثبالمقة

                                                           
المأر يببالذابةايبأهؿبال دعباالضىؿبب-الدةمقراطيب-نةزاؿبوملبالمههجبالااايبالفةحبالذابدولبإلة بأ ابالحافبالمالرابب0

 أاأؿبا بأفبةهدة باةيلفة ب.ب
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بفقلؿبالقلضيبحلظ با ب:بكةؼبهذاب؟
بػب0435الػػذابفػػيبذههػػيبمػػفب  ػػؿبأر يػػةبااػػتةفباػػهةبفػػيبوػػلـب هػػػبحػػةفب ػػرأتبكتػػلببا ػػؿبالغمػػلـب

ػػػبأفبالشػػاكلهيبذكػػربهػػذ بالماػػألةباأاردبفةهػػلبحػػدة ل باذكػػربط ي ػػفبمػػفبط ي ػػفبفػػيب اكػػلفبم طاطػػلب 
فممفػلبرجيهػلبإلػلبب1ا ػؿبالغمػلـ يضبراات ب ـبردفبذلػؾبالط يػفبالػـبةتيػرضبلحكػـبالماػألةبفراجيػااب

الاكفبراجيتبأهلباالشةخبو دبالرحمفبا ؿبالغملـبفاجػدهلبالمػربكمػلب ػلؿبالقلضػيبتملمػل بفتيج هػلب
مػػفبذلػػؾبك ةػػرا بااهدهشػػتبلقػػاةبحلػػظبشػػة هلبالقلضػػي بااػػروةبااتحضػػلر بهػػذاباالقلضػػيبنبةجػػدب

ضػربا ػتبالػدرسبأ ػذ با ػرأبمتايل بمفبالا تبأودادبالدرسبما قل ب ؿبكتل  بفيبالماػجدبمتػلبح
بومةهلب.ب

ا للجممػػةبفللقلضػػيبحلظػػ با بوػػللـبمػػفبال شػػربة طػػوباةالػػةبباةيمػػـباةجهػػؿباةؤ ػػذبمػػفب الػػ ب
باةترؾب.

(بأ هػػلنبالتػػدرةسبناػػةملبفػػيباللقػػ بةػػأتيب ي ػػلرةبالمالػػهؼباةشػػرحهلب ػػـبةػػأتيب ػػلل ىؼبإفباجػػد ب4
ةضػلحبالماػلئؿبافػيبذلػؾبمػفباللاائػدبمػفباةرجحبالراجحب دلةم  ب ـبةأتيب أم مةبتلرة ةةبااا يةةبأ

باجهةبهظرابملةمي:ب
بأبػبإةضلحبالمالئؿب.ببببببببببببب

بببػبر طبالك ةربمفبالمالئؿبالتلرة ةةباالاا يةةب للمالئؿبالشروةة.ببببب
بجبػبطردبالاآمةباالممؿبأ هلنبالدرسب.

بدبػبتر ةةبالمتيممةفبوملبم ؿبذلؾبوهدبالتأهؿبلمتدرةسب.
باليظةباالي رةب.هػبػبأ ذب

باػبتح ةببطم ةباليمـباالالميةفبلمدرسب لليمـبالشرويب.
ااػػاانب الػػدبشػػة هلبكػػؿبهػػذابأاب يضػػ بفإهػػ بممػػلبةاػػتللدبمػػفبذلػػؾبا ػػدبةاػػتلةدبغةػػرابمػػفبطم ػػةب

بب1القلضيبأك ربمفبهذا
مةبأفبهاميبمفب يضبالمتطلمةفبومػلباليمػـباأهمػ بأفبالقلضػيبةضػةِّيب مفباليجلئببااليجلئببجف

ب ضلوت بفيبالتدرةسبالا ت ببب1 هذ بالحكلةلت باأههلبجؿر
بالاباكتبهذاباأم لل بلكلفبأاتربلجهمهـباا بالماتيلفب.ب

بالهذاباأم لل بهقاؿب:ب
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بملبكىـبالهلسبفيبالشمسبإنببببببأههلبالشمسبلةسبفةهلبكىـ
ببب1(بحرال بوملبالا تبفك ةربملبةكرربوملبجمالئ بمفبطم ةباليمـبااليلمفة:بالا تبمفبذهب3

اةكػػر بأفبةجمػػسبأحػػدبفػػيبمجماػػ بدافبأفبةاػػتلةدبمػػفبا تػػ ب اػػؤاؿبأاب ػػرانةبفػػيبكتػػلببأابتػػىاةب
بلمقر فب.

ب(بةكر بك رةبالكىـبفةملبنبةهليباةكررب ةفبفترةباأ ر ب:2
بلهلربأابةد مؾبالح سب.ك رةبالكىـبإملبأفبةد مؾباب
ب(بةكر بالغة ةباالا ةيةبفيباليمملنبالحةلنباالمااتبإنبملبكلفبفيبحدادبملبة ةح بالشرعب.3
ب(بةحبباليمملنبالحةلنباالمااتباةحببطم ةباليمـب.4
بػب يممػػ ب5 بػباليلمػةباال لالػة (باػىمةبالػدر بلمهػلسبفقػدبرأةتػ بةتيلمػؿبمػيبالهػلسباةيػةشبميهػـب

ب لتبأ ر بػبأحا  بكذلؾباا بحاة  بػب.ادةه بنب حال
ة بفيباللتػا باحرالػ بومػلبأفبةجيػؿبلهلاػ بم رجػل بوهػدبا ب  ػؿبأفبةجػدبم رجػل بشػروةل ب6 (بتحرِّ

لمماػػتلتةفبإفبُاَجػػد بفهػػابةتأمػػؿبفػػيبالاػػؤاؿبار مػػلب ػػرأ بمػػرارا  باةاتلالػػؿبالماػػتلتيبإفباحتػػلجبإلػػلب
اليمػػـبممػػفبةحاػػفب هػػـبالظػػفبفػػإفبه فهػػ ببذلػػؾ بار مػػلبوػػرضبجاا ػػ بومػػلب يػػضبجماػػلئ بمػػفبطم ػػة

بوملبشينبأضلف  با دبةيةدبالجااببأابةمز  باهذابةحدثبك ةرا بةيرف بطم ت بجةدا .
بػب امػفبالم مػةبالتػيبأوج ػتب هػلباااػتلدتبمههػلبأفبش الػل ب ػدـبلػ باػؤان ببومةػ بفةػ بكلػلرةبالػةلـ

بفملذابةمزب بم ب؟بكللرةب تؿبأابظهلربػباأفبالماتلتيبنبةاتطةيبالالـا
با  ػؿبأفبةاػػمِّـبالجػااببلمماػتلتيباػػأل ب فممػلبأتػـبالجػاابب هػػلن بومػلبأفبالاػلئؿبوػػلجزبوػفبالالػـا

برمضلفبفقلؿ:بهيـب.ب بهؿبتاتطةيبأفبتالـا
ب ـب لؿبلمالئؿباالحلضػرةف:با ػفبالتػلجربةا ِّػيب فأ ذبالقلضيبالجاابباكتببفة :بأه بةمزم بالالـا

يػللـبةا ِّػيبوػفبا بنبأجػدبلػؾبر الػةبفػيبانهتقػلؿبوػفبوفبالتلجر باالازةربةا ِّيبوػفبالػرئةسباال
ب. بالالـا

(بوهػد بالػػ ربوظػػةـبومػلبالهػػلسباطم ػػةباليمػـبفهػػـبةتيرفضػػافبلػ بفػػيبطرةقػػ بمػفبالماػػجدبإلػػلب01
ةل ػػل باةػأتافبإلةػػ بإلػلبال ةػتباةتحمفقػػافبحالػ بفػػيبالماػجدبممػلبةضػػجر بأحةلهػل بار مػػلب ال ةػتبذهل ػل باا 

بػبفر مػػلبزجػػرهـبالقلضػػيبار مػػلبأجػػلببفقلطيػػ بأحػػدباليػػااـبمك بػبلجهمػػ  مػػى بلمجػػااببأابماػػتدركل 
بأورضبوههـبار ملبألقلبإللبأحدهـبالار ةبا لؿ:بأجببأهتبوفبالاؤاؿبملداـبأهؾبوللـب.ب
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اكلفبفيبإحػد بالمػراتبةجةػبباأحػدباليػااـبةقػلطيباةشػلرؾبفػيبالجػااببفةزجػر بالقلضػيب ػـبةيػادب
بالقلض بيبا لؿ:اتكرربهذابمرارا بفللتلتبإليف

ب1ب-ك رةبالكىـبب-هذاب  بمرضبالهدارب
ببب1اكلفبةشكابمههـبأحةلهل بفقمتبل بمرفة:بأهتبمأجاربإفبشلنبا بفيبال رؾبومةهـباتحمرمهـ

ب. بفقلؿ:بأهلبالل ربومةهـبمهذب ارةبالالدسبااليشرةفبمفبا تم ربإللبالةـا
لميمػـ باحرالػ بالشػدةدبومػلب(بال ر بوملبالتدرةسباجمد بفيبذلؾبمملبةدؿبوملبح  باليظػةـب00

ب ذل بلمهلس بامفبأم مةبذلؾب:
أهػػ بجمػػػسبةامػػػل بلمتػػػدرةسبفػػػيبالماػػجدباهػػػابمػػػرةضبحتػػػلبأهػػػ بجمػػسبفػػػيبالػػػدرسب رة ػػػل بمػػػفبهةئػػػةبب

ـفبالدرسب لؿب للمهجةبالالهيلهةفة:بأهلبلاب ةفبادفليبإههيبفيبال ةتب ب1المضطجيبفممفلبأت
بالتػلليباهػابةشػكابأةضػل بإضػلفةبإلػ لبمرضػ بالاػل ؽبألمػل بشػدةدا بفػيبةػد بالةاػر باكػلفبافيبالةػـا

 ا ببالمرضبةقرأبومة بمفبالكتلببأحدبالطم ةبمػيبأفبالقلضػيببةحػببأفبةقػرأب هلاػ بدائمػلبفلػيب
ـفبالدرسب لؿبلهل: بميبمرض ب رأب هلا بفممفلبأت بذلؾبالةـا

بب1إهملب رأتب هلايبلتشلغؿبوفبألـبةدا
فبشئتب متباحق05 ب بلهلا بامفبأم مةبادنئؿبذلؾبملبةميب:(بتااضي بالجـرباا 

بأ(بتدرةا بلكتلببتممةذبمفبتىمةذ ب حضاربذلؾبالتممةذباهذ بالهلدرةبنبأومـبلهلبأ تل ب.
اأمػػػػلـبالشػػػػاكلهيباليممةػػػػةب(بلمؤللػػػػ بالشػػػػةخبو ػػػػدبالػػػػرحمفببتفقػػػػدبكػػػػلفبةػػػػدرِّسبكتػػػػلبب)با تةػػػػلراب

ببب1 حضار با دبحضرتبهالؼبهذابالكتلببتقرة ل بب0اليةزرا
نبةػػأهؼبأ ػػدا بأفبُةراجػػيبفػػيبماػػألةبوممةػػةبفػػإفب ػػلفبلػػ ب طػػؤ بةرجػػيبوهػػ بومهػػل بفػػيبالػػدرسبأاببب(

 ةفبالحلضرةفبدافبأابترددباتلرةبةكافبذلؾبكتل ةباأهلبمفبجممةبمفبراجيػ بفػيب يػضبالماػلئؿب
المحػػػررةباالمقػػػررةبفرجػػػيبوههػػػلبالػػػـبأجػػػدبأهػػػلبانبغةػػػرابأابالػػػيا ةبفػػػيبمراجيتػػػ ب  ػػػىؼب يػػػضب

لػػػذةفبتكػػػافبمهلالػػػحتهـبأابمػػػراجيتهـبأشػػػ  بمػػػلبتكػػػافب يممةػػػةباهتحلرةػػػةب ػػػدبنبةكػػػافبالمتيػػػللمةفبا
بالهلالحباحد بهابالضحةةبفةهلب.

                                                           
رابالمأر يبالذابةايبأهؿبال دعباالهاانبأاأؿبا بأفبةرد بنةزاؿبوملبالمههجبالااايبالفةحبالذابدولبإلة بأ ابالحافبالمالب0

بإللبجلدةبالحؽباالالاابب.
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امفبأم مةبذلؾبأههػيباػألت بمػرفةبوػفبحكػـبالت ػرؾب لليممػلنبفأجػلبب ػللجاازبفكت ػتبلػ بهػذابالاػؤاؿب
ب للدفتربفأجلبب ملباترا ببهليهيبا باالقرانباالماتميةفب هذاب.

لةؾب بهصبالاؤاؿباالجاابب:باا 
االػػدابالقلضػػيبحلظكػػـبا باهلػػيب يمػػامكـ:بوهػػدابإشػػكلؿبحػػاؿبتجػػاةزكـبالت ػػرؾب لليممػػلنب  ةػػل هـب
اطيلمهـباشػرا هـباغةػربذلػؾباهػابأفبالالػحل ةبرضػيبا بوػههـبلػـبةليمػاابذلػؾبمػيبأ ػيب كػربانب

تبالالةػػلنباالتقةػػلنبومػػربانبو مػػلفبانبومػػيبانبالم شػػرةفب للجهػػةبانب أهػػؿب ػػدربمػػيبأههػػـباػػلدا
اأحرصبالهػلسبومػلبال ةػربكمػلبأفبفػيبذلػؾبفتهػةبلممت ػرِّؾباالمت ػرفؾب ػ با ػدباافػيبالمتالػافةبهػذاب
زالػةبباأشػكلؿب حتلبجلؤاب ملبة للؼبالشرعبااليقؿبااللطرةبفهرجابالتلضرؿبومةهلب إةضلحبالمقلؿباا 

باا بةحلظكـباةهليب كـب.
كبلمي الذي حررته بسرعة والبػاؿ مشػلوؿ فاشػطبوا الجػواب : قد رجعت عف فأجلببحلظػ با ب

 األوؿ .
مػفبتااضػي بارجاوػ بإلػلبالحػؽبأهػ بذاتبمػرفةباهحػفبجمػاسب جله ػ بفػيبمجمػسبإفتػلنبمثاؿ أخر: 

  ؿبالدرسبفجلنبش صب لتػا ب طةػةبلػ بفػيبالرضػلعباجػلنب لتػا بلشػ صب  ػربتيػلرضبفتػا ب
با ػلؿبأةهمػلبالالػاابب؟بالقلضيباتهل ضهلبفػيبالحكػـبفهظػربالقلضػيبفػيبهػذ اباهػذاب ػـبدفيهػلبإلػيف

فرأةػػتبأفبالالػػااببمػػيبالملتػػيباآل ػػربفلاػػتحةةتبأفبأ ػػاؿبلمقلضػػيبفتػػااكـب طػػأبفقمػػتبلػػ ب:بلػػاب
تيةػدافبالهظػربفػيبفتػااكـب.بفقػلؿبم لشػرةب:بةيهػيبأههػلب طػأبفأ ػذبجاا ػ باشػطببومةػ باكتػببفػيب

بالقلضػيببأالم بمزِّ اابأالؿبهذابالجااببػبلفبالذابجلنبإلة بجلن  الػارةبجاا ػ بنب أالػم بػبفكُ ػر 
بببب1فيبهظرابازادتبمكلهت بفيبهلايبفجزا با ب ةرا بازاد بوممل باتااضيل باأم مةبهذابك ةرةبجدا ب

ب1ا بأومـبج(بةك ربفيبإجل لت بوملبالائمةبالشلهةةباال طةةبمفب اؿب:
اهػب:بلػػابكت هػلبوػفبمللػػؾبنببااػتجدبلهػذابأم مػةبك ةػػرةبفػيبالكتػلببحتػػلبتػذكرتب ػاؿبو ػػدا ب ػفب

بأدرابلمألهلباللااحب.
بوفبا فبمايادبرض ب1ا بوه بأه ب لؿ:بإفبمفباليمػـبأفبتقػاؿبلمػلبنبتيمػـ:با بأومػـبيا دبالحف

ببب1}للوْ ٍ ب ْقسُأقىلنلٌُ ع يقيَُري ٍريُِ ْقجُشٍ ن ٍ ب ْقّقب ٍريِ  اىََْزقنقيِّيريني  { لؿبا بله ة بالملبا بومة باامـ:ب
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بوفباأملـبمللؾبأه ب لؿ:بةه غيبلميللـبأفبةألؼبفةملبأشكؿبومةػ ب ػاؿبنبأدرابفإهػ بواػلباال حف
بأفبُةهةأبل ب ةرب.

د(بر مػػػلبةاػػػأؿب للماػػػألةباةيرضػػػهلبومػػػلبمػػػفبةحاػػػفب هػػػـبالظػػػفبمػػػفبطم تػػػ بأ هػػػلبالػػػدرسبأابفػػػيب
باومػلبالشػةخبومػيبالحػدابوػدفةبماػلئؿبمػرارا ب فػيبالػدرسببالمجمسبالذابُةاأؿبفةػ با ػدبوػر ضبومػيف

بافيبمجللسبالُلتةلبلميلمةب.
اأذكربما لل بتحرفجتبمه بك ةرا باذلؾبأه بُ دِّـبل باؤاؿبفيبالطػىؽب  ػؿبشػراو بفػيبالػدرسبفقػلؿبب
ب:بب

 ػػـبدفػػيبالار ػػةبإلػػلبالشػػةخبومػػيبالحػػدابلةجةػػببومػػلباللتػػا بفقػػلؿبلػػ ب:با بب1نبأاػػتطةيبأفبأجةػػب
بب1أومـ

ب ـبدفيهلبإلّيبفقمتب:با بأومـب.ب
هػ(بر مػلبكتػببالجػاابباورضػ بومػلب يػضبطم تػ بلمهظػربفةػ ب يػدبالجػاابباأذكػربههػلبمػا لةفبنب

بأكلدبأهالهملب:
ذب أحػدبالطم ػةبالمىزمػةفبلمماػجدبػباهػابك ةػربفػيب الاؿ:بأهيبجئػتبمػرفةبلحضػاربالػدرسبم كػرا باا 

لضػيبأفبالافبػب ةد بظرؼبفة بجااببلمقلضيبوملبماألةبفيبالرضػلعبفقػلؿبلػي:بطمػببمهػيبالق
أهػى ببالشػةخبومػيبالحػدابمػيبأهػيباا بنبأر بهلاػيأوطةؾبهذابالاؤاؿباالجااببلتهظربفة بأهتباب

بلذلؾبالكفبذلؾبمفبحافبظفبالقلضيباتشجةي .ب
ال لهيب:ب دفـبأحدبالطم ةبلمقلضيباؤان ب  ؿبدرسباليالربأاب يد بفيبماألةبفػيبالماارةػثباهػي:ب

جلببالقلضيب جااببجمهارباليممػلنبأفبلم هػتبالهالػؼبهللؾبوفب هتباأ تبشقةقةباأخبلببفأ
ب1اال ل يبلمشقةقةبتيالة ل بميبالغةربالةسبلألخبلببشين

باالقلضػيبةهظػربا ػدبتحمفقهػلبلمػدرسبفػأطميهيبومػلب فأ ذبالخبجااببالقلضػيبالمكتػابباجػلنبإلػيف
بجااببالقلضيبا لؿبلي:بملذابوهدؾب؟

بب1ل ؾبالقلضيفقمتبل :بنبةلتلبامللؾبفيبالمدةهةبا دبأج
بب1فألحبأفبأ  ر ب رأةيبفيبالماألةبفقمت:بأهلبأاافؽبالقلضي

فممػػػلباهالػػػػرؼبالخب ػػػلؿبلػػػػ بالقلضػػػيبم تاػػػػمل :باافػػػػؽبومػػػلبالجػػػػاابب؟بفقػػػلؿبالخ:بهيػػػػـ.ب:بفقػػػػلؿب
بببب1القلضي:بااانب
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ا(باهالةبالاالاؿبإلة بلتااضي باهضم بلهلا بفةالؿبإلة بطللبباليمـبااليػلميبالماػتلتيبممػفب
ةيػػرفهـباممػػفبنبةيػػرفهـبفةجةػػببومػػلبأاػػئمتهـباةاػػأؿبوػػههـباوػػفب ىدهػػـبار مػػلبنطلهػػـبإفبكػػلفب
ههػػلؾبمتاػػيبمػػفبالا ػػتبالهػػذاباذاؾبفإهػػؾبتجػػدبفػػيبحمقتػػ باليممةػػةبطللػػبباليمػػـبالمتلػػرغباالطللػػبب

االمدرسباالضل طباالمههدسباالماظؼباالتلجرباالط ةببااليلميباك ةربالاػفباالػغةربالجلمييب
بالافب.ببب

ز(بةكر بالمػدحبانبةحػببأفبةقػلؿبلػ بوػللـبأابوىفمػةب ػؿبةتضػجربمػفبذلػؾباةغضػببار مػلبجػلن ب
بالزائربمفباليمملنبأابطم ةباليمـبمفبالةمفبأابمفب لرجهلبفة لدرب للقاؿب:

هملبأهبمفب لؿبلؾبإهيبوللـب؟ ب1محببلميمـبااليمملنبللاتبوللمل باا 
باك ةرا بملبةقاؿبلزائرة :

أابةقػػاؿبلهػػـب:بأهػػتـبمػػفبالمغػػررب هػػـبفماػػتبوللمػػل بإهمػػلبهػػيبب1تاػػميب للميةػػداب ةػػرا بمػػفبأفبتػػرا ب
ب1دواةبأمي

اجلن بذاتبمرفةبأحدبالمشػلةخبمػفبالمممكػةبفقػلؿبلػ بالقلضػيبشػةئل بممػلباػ ؽبفقػلؿبلػ بذلػؾبالشػةخ:ب
ب1الشةخبا فب لزبكلفبة هيبومةؾبإفب

ب1فقلؿبل بالقلضي:باالشةخبا فب لزبمفبالمغررب هـب
ميبأه بةقاؿبذلؾبلمػفبهػابداهػ ب مراحػؿبتهقطػيبداههػلبأوهػلؽبالمطػيبػبا ػدبةهلػيبذلػؾبا ػدبةضػربػب

ب1اوذربالقلضيبفيبهذابأه بةقال بوملبا ةؿبالتشجةيباالحثبوملبمااالمةبطمبباليمـبا ذل ب
جػىن بباميبهضم بلهلا   ؿباحق باغمط بلهلبنبةػزدادبوهػدبال لالػةبااليلمػةبإنبمح ػةبارفيػةباا 

بامفبتااضيب برفي بارحـبا بالقلئؿ:بمفب لؿبأهلبوللـبفهابجلهؿ.ب
با دةملب ةؿب:

باملبحاٌفبأفبةمدحبالمرنبهلا بببببببالكفبأ ى لبتذـباتمدح
باللللظباغرة هلب.بح(بةدرِّسب مهجت بالالهيلهةةبدافبتكمؼبفيبتهمةؽبالي لرة بااأتةلفب احشيِّ

بممػػلبفةهػػلبإنب الةتػػ بةػػتكمـبأ هػػلنبالتػػدرةسب للمغػػةبالير ةػػةبلفبدرااػػ بتاػػجفؿبالهػػ بنبةلهػػـب يضػػل   
بك ةربمفبالهلسبفيبالدا ؿباال ػلرجبمػفباػملعبتمػؾبالػدراسب مفبةلهـبالمهجةبالالهيلهةةبااةحـر

مةب ا ببذلؾ ببب1الماجف
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دراسب يضبطم ػةباليمػـبمػفبحضػرماتبفةقػاؿ:بنبأدرابمػلبةقػاؿبا دبكلفبةحضربميهلب يضبال
القلضػػػيبفػػػيبك ةػػػربممػػػلبةػػػأتيب ػػػ ب للمهجػػػةبالالػػػهيلهةةبال للالػػػةبإنبأهػػػ بإذابجػػػلنب طرفػػػةبفضػػػحؾب

بالطم ةبأضحؾبميهـبانبأدرابلملذاب؟!ب.
باأتمهلبأفبةهظربالقلضيبفيبهذابماتق ى ب.

 وبعد :
القلضيبنبةحببأفبُةمػدحباةكتػببوهػ بك ةػربممػلباػ ؽبفقدبذكرتبكؿبملبا ؽباأهلبأومـبةقةهل بأفب

الكػػفبوػػذرابوهػػد باوهػػدبالقػػرانبأفبفػػيبهػػذابدرااػػل بوممةػػةباهمػػلذجبحةفػػةبةحاػػفبورضػػهلباذكرهػػلب
بلةهتليب هلب إذفبا باليللـباالمتيمـبامفبشلنبا بأفبةهتليب.

بحدة هـبةلبحلدابببببببفحدة هـبُةجميباللؤادبالاللدا بكرربوميف
بمفب لؿب:إفبتراجـباليمملنبجهٌدبمفبجهدبا بة  تبا ب هلبمفبشلنبمفبو لد ب.بالقدبأحاف

هيػػػـ.بإفبتػػػراجـباليممػػػلنبالر ػػػلهةةفبتم ػػػؿبهمػػػػلذجبحةػػػةبلىاػػػتقلمةبومػػػلبدةػػػفبا ببااليمػػػؿب ػػػػلليمـ ب
بال ػى  باال  ػلتبومػلبالحػؽبل باالت مِّػيبوػفباللاػلهؽاالتااضيب ب ـبلي لدبا  باالتحمػيب مكػلـر

بدعب   باالال ربوملبذلؾ بفمم بدررهـباومة بأجرهـب.باالال
اليميب ذكربملبا ؽبمفبإشلراتبممػلبشػلهدت بمػفباػةرةبشػة هلبالقلضػيبػبحلظػ با بػبأتاػ ببفػيب

بدواةبالللحةبل بمفب لرئبأابماتميباليبت يل بوالبا بأفبةهليهلب هلب.
 تنبيهات: 

كلهتب داةةبورضبالائمةبوملبالقلضيباأجا ت بوههلبفيباليلشربمفبجمػلد بالالػلباػهةب (0
هػػػػباجمةػػػيبالاػػػئمةباليقدةػػػةبكلهػػػتبفػػػيبشػػػهربشػػػي لفبمػػػفباليػػػلـبهلاػػػ باكػػػذابالاػػػئمةب0355

بب1المتيمقةب اةرت بالذاتةةب
(بكهتبأورضبالائمةبوملبالقلضيبغةربمرت ةبوملبأ اابباللق ب ؿبحاببملبتةارباحاػبب5

 بب1ملبةردبوملبالذهفب ـبرت تهلبفيبالكتلببحاببال ااببكملباتر بتقرة ل بلىاتللدةبمههل

مػػيبأهػػيبأ ػػللؼبشػػة يبفػػيب يػػضبفتػػاا بب(بلػػـبأومِّػػؽبومػػلبشػػينبفػػيبهػػذابالكتػػلببإنبمػػلبهػػدر4
ا دبرأةػتبأفبأ قػيبأجا ػةبالقلضػيببأم لل بمفبمشلة يبتيممتبودـبالتقمةداترجةحلت بامه بامفب

نب اأ حل ػػ بدافبزةػػلدةبأابتيمةػػؽبفػػإفبظهػػربلػػيبفلئػػدةبذلػػؾبفػػيبط يػػةبنحقػػةبفيمػػتبإفبشػػلنبا باا 
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ب هشػربوممػ باالتاػ ببلػ ب أ قةتبالمربكملبهابومةػ بلفبالمقالػادبأفبأردفبشػةئل بمػفبجمةمػ بومػيف
رادبأفبةهظػػػػربفػػػػيبرأابغةػػػػر بفػػػػيبأابماػػػػألةبفمةرجػػػػيبإلػػػػلبمضػػػػلهِّ باا ب ػػػػللجرباالػػػػدولنبامػػػػفبأ

بالماتيلفب.
كمػػلبأهػػيبنبأاافػػؽبشػػة يبحلظػػ با بفػػيبطرةقتػػ بفػػيبإجل ػػةب يػػضبالاػػئمةبحةػػثبةػػذكربأحةلهػػلب
ال ػػىؼبفػػيبالماػػألةبدافبتػػرجةحبمػػيبأهػػ بةػػرجحباحػػدبالقػػالةفباةزةػػؼباآل ػػربفػػيبمػػااطفبأ ػػر ب

بااأةضػلحب لاػتمراربمهمػلبأمكػفبلػئىبناةملبفيب يضبالمالئؿباليقد ةػةبالتػيبتحتػلجبإلػلبالجػـز
 ػـبةأ ػذباالمػربلػةسب ػللهةفبالمقلضػيبفػيبباةمت سبالحػؽباالالػااببومػلب يػضبالهػلسبانبةػدرب

ذلػػؾباجتهػػػلدباهظػػربالكػػػفبال طػػأبنةتػػػل يبومةػػػ بأحػػدبمػػػيبحلػػظب ػػػدرباليػػللـبالاػػػهيبالمجتهػػػدباا ب
 الماتيلفب.

تمرةبافيبط يةبأ ر باةجدبالقػلرئبإفبشػلنبا بوػددا بجدةػدا بمػفب(بنبزالتبأائمتيبلمقلضيبما3
بالائمةبالهلفيةباالجا ةبالملتية.ب

 كممة شكر: 

 يدبشكربا باليظةـبالكرةـبالرحةـبا حله باتيلللبأشكربلشة يبااالدابفضةمةبالقلضيباليىمػةب
مة باومػلبتقرة ػ بلػي بمحمدب فبإاملوةؿباليمراهيبوملبملبتلضؿب  بمفباأجل ةبوملبهذ بالاػئ

بأ ى ػػ  بااػػيةبوممػػ  باحاػػفبااػػتق لل بااداوػػ بلػػيبحتػػلبإهفػػ ب احاػػفبظهػػ ب ػػي بفقػػدباػػ لهيب كػػـر
كتببليبفيبأحدبدفػلترابمادوػل بأ ةلتػل بشػيرةفةبا بةيمػـبكةػؼبكػلفبحػلليبمػفبالحػزفباال جػؿبوهػدب

ب رانتيبلهلب.
بامههلب اؿبالشلورب:ب

بالحةلةباأهِّيبنبُأادِّو ادفوت با ادابلابةادُِّوهيبببببطةبب
ب

با اؿبالشلور:
بذكر ب رف تبمفبه ز حل باذكراهلبم ؿبذكراهلبلكـبببببببُربف
بااذكراابال  فلبإذابغهفلب كـبببببببشرببالدميباولؼبالقدحل

با اؿبالشلور:
فبأمتببببببفمتشكرهفؾبأوظميبفيب  رهل بالشكرهفؾبملبحةةتباا 
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فأجػلببوههػلباكت ُتبل براللة ب يدبذهل يبمفب وهد ب هحابوشرةبأةلـبتضمفهتبهحػاب ماػةفباػؤانب 
باالالهلبإلة ب ـبأرامهلبمالحا ة ب راللةمبَادِّةفةمبكرةمةمبكتببهذ بال ةلتبفيبطمةيتهل:برفاب

بلالهيب طربذكرا  بمهِّيبالاىـُبوملبمفبلاُتبأهال بببببانبةمؿر
بماكه ببببببامفبةكافب قم ي بكةؼبأهال بإفبغلببوهِّيبفإفبالقمب 

باكتبب:
كيّدبالرمؿباالقطرباالحاللببببب باىملب 

بالطااليبببببببببببببببببببببببببب باه َتبالراضيباالهجـا
اكهتبانبزلتبأراؿبإلةػ بالاػئمةبفة ػلدرب لأجل ػةبومةهػلبفػارباالػالهلبإلةػ بومػلبالػرغـبمػفبك ػرةب

بمشلغم باتدهاربالحت 
الشػللوةبلػ بوهػدبشػة هلبالقلضػيباليمراهػيبلةجةػز باطمببمهيبمػرةبأ اهػلبالشػةخباحمػدب ػفبشػمىفب

فقمتبل باذهببإلة بفػإذابكهػتبوهػد باتالػؿب ػيبااػأكمم بلػؾب للهػلتؼبفممػلبكممتػ باطم ػتبمهػ بافب
بةجةز ب لؿبليب:بوملباليةفباالرأسباالذهةفباالر  ةب.ب

 ػلرؾبفةػ بافػيبفشكربا بل باجزا با بوهيب ةربالجزانباأاأؿبا باليظةـبربباليرشبالكرةـبأفبة
بومم باأهم باذرةفت باأفبةحافب لتمت باأفبةرفيب در بفيبالدهةلبااآل رةباأفبةجزؿبم ا ت ب.

كمػػلبنبأهاػػلبأفبأشػػكربإ ػػااهيبازمىئػػيبمػػفبطم ػػةبالقلضػػيبالػػذةفبأحاػػهاابالالػػح ةباشػػجياهيب
ب.وملبهذابالمشراعبالم لرؾبإفبشلنبا ب
ومػةهـبأ هػلنبمىزمتػيبلػدراسبالقلضػيبحلظػ ببمػفبهزلػتهذابابأ ػصب للشػكربااليرفػلفب للجمةػؿب

بضةلفتهـباتيلاههـ فشكربا بلهـبأجميةفباجزاهـبوهيب ةػرا بفػيبالػدارةفباأاػأؿبا ببا بوملبكـر
اليظةـبربباليرشبالكرةـبأفبةجيؿبهذاباليمؿبلاجه ب للالل  باليبالي لد بهلفيػل  باالحمػدب بأان ب

ل  بالػػ بالشػػكرباال هػػلنبالحاػػفبوػػػددب مقػػ بارضػػلبهلاػػ بامػػػدادبا  ػػرا  باظػػلهرا با لطهػػل  بااػػرا باومهػػػ
كمملتػػػ  باالػػػملبا بومػػػلبمحمػػػدباومػػػلب لػػػ باالػػػح  بااػػػمـ.ببفػػػرغبمػػػفبترتةػػػببهػػػذابالكتػػػلببلةمػػػةب

ب1هجرةة0355الجميةبال لمسبوشربمفبشهربشااؿبالم لرؾباهةب
 وكتبه: نعماف بف عبد الكريـ الَوَتر

 ػ بعداف ػ عزلة الدعيساليمف ػ المواء األخضر                
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 تنبيهات مهمة بيف يدي الكتاب
با ب:القلضئ بحلظ  باليمراهي بهابباليىمة بكمل بإلةهل باةهتاب بالالللح بالامؼ بوقةدة ةيتقد

باةأتيبمفبالائمةباليقدةةباكلفبههلؾبكمملت بب حلظتبفيبدراابااضحبفةمل مفببشينفةهل
  يضبالتأاةىتبمفبكىمهـبدافبأفبالتأاةؿبأابةقرأبفيب يضبكتببالهاااباالشاكلهيباةمرب

فيبك ةربمفبالا لتبفه هت بوملبذلؾباطم تبمه بكتل ةبوقةدت بفيبالالللتب اضاحببةيقب
ا ةلفبما ل بمملبذكربال قلبف لدرب للكتل ةبدافبترددب أه بوملبوقةدةبالامؼبالالللحبفيب لبب

ةيتقد باأفبالمياؿباالميتمدبوملبب دبحلظبوه ب  ىؼبذلؾبفمةسبهابملبغةر باكؿبملالالللتباب
بملبذكربهلههلبفجزا با ب ةرا.

لةسبزةدةلبفيب لبباللق بكملبالرحب ذلؾبحةفباألت بوفبذلؾبب:بالقلضيباليمراهيبحلظ با 5
لشاكلهيبرحمهملبكملباترا بفيبماضي بإفبشلنبا ب ؿبةاةربوملبطرةقةباأملمةفبالالهيلهيباا

بدلتبومة بهالاصبالكتلبباالاهةببافيبةاـبمفبالةلـب دمتبل بالائمةب ا بحةثبةرجحبمل
المتلؽبومةهلبامللبمفبحةثباليددب ـبلملبأ ذتهلباجدت ب دبكتبب ةد باؤانبلهلا ب ـبأجلببومة ب

بحاؿبالمالئؿبالتيبة للؼبفةهلبالمذهببالزةدابجمةيبالمذاهبب.
وفبما ل بمفبالحز ةةبفأجل هيب أه بنةقاؿب هلبانةهالحبأحداب للتحزبباأه باألتبغةربمرةب: ٖ

 . نةهتميبلحزببمفبالحزاب
 عمى القاضي العمراني حفظه اهلل: بعض ثناء العمماء

املحةباأملـبو دباليزةزب فب لزبرحم با بفقدبكلفبة هيبومة باةذكربأه بمفبأهؿباليمـبب-0
اليمراهيبمرارا  باأ  رهيب  بغةر  با دبذكربالقلضيبكملبفيبالائمةبكملبأ  رهيب ذلؾبالقلضيب

المتيمقةب اةرت بأفبالشةخبا فب لزبكلفب لؿبلمقلضي:بأهلبأ تمؼبميؾبفيب يضبالمالئؿبالكهؾب
بلاتبمتيال ل بانباللحببها .

قلـبشة هلبالمحدثباليىمةبمق ؿبالاادويبرحم با بفقدبذكر بفيبكتل  بالقاؿبالمةفبفيبمب-5
الت جةؿباالتل ةـبحةثبطمببشة هلبالاادويبرحم با بأفبةتحلكـبهاباأحدبالمماؾبإللبالقلضيب

باليمراهيبأابالشةخبالل لهيبرحـبا بالجمةي.
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اللحبباللضةمةبالشةخبمحمدب فبو دبالاهلببالاالل يبحةثبطمببمفبالقلضيباليمراهيبب-4
بالشةخبم بااالل  بفليؿ  بالقاؿبالملةد بلكتل   بالشةخباليىمةبالتقدةـ بالاهلبب قال : ب فبو د حمد

بمحمدب فبإاملوةؿباليمراهي.
بالزمفبصبب-3 بالةمفبوملبمر بفيبكتلببرافضة بحةثب لؿبوه  باأملـ بالشةخبمحمد فضةمة

ب:باليىمةباللقة بمحمدب فبإاملوةؿباليمراهيبحلظ با .353
ابأشكمتبومة بماألةبفقهةةبال رويبحلظ با بفقدبحلظبوه بأه بإذبزو دباليزةفضةمةبالشةخبب-2

باأؿبالقلضيبوههلباأحةلهلبةحةؿبالالئؿبومة بانبةيرؼباللضؿبلهؿباللضؿبإنبذاا ب.
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 األسئمة المتعمقة بالسيرة الذاتية لمقاضي العمراني
بػ حفظه اهلل ػ

 :بتلضماابحلظكـبا ب كتل ةباامكـباها كـبالكرةـب.س
بف محمد بف عمي بف حسيف بػف اػالب بػف شػايع العمرانػي  : محمد بف إسماعيؿ بف محمدج

ب.بوأسرتي أامهـ مف عمراف ولكف قد استوطنوا انعاء قبؿ قرنيف وثمث قرف تقريباً 
ب:بتلضمااب ذكربتلرةخبمةىدكـبامحؿبالمةىد.س

مػػي جػػوار شػػارع ـ فػػي اػػنعاء فػػي شػػارع الَعمَ ٕٕٜٔهػػػ عػػاـ ٖٓٗٔج: ولػػدت فػػي ربيػػع سػػنة 
فيه ودرَّست بالقرب مػف سػائمة اػنعاء القديمػة ببيػت أبػي وجػدي والػذي  الفميحي الذي درست

شػرا  والػد جػدي القاضػي محمػد بػف عمػي العمرانػي وعمَّػد باػيرة الشػراء قاضػي القضػاة شػي  
 هػ قبؿ مائتي سنه إال عاميف .ٖٕٛٔاإلسبلـ الشوكاني سنة

ب:بمتلب دأتـب طمبباليمـبالشرويباملبهيبأهـبالداافيبلذلؾب؟بس
ف عقيب بموغي بحوالي السنتيف أو الثبلث سػنيف ألنػي سػمعت أف أجػدادي كػانوا عممػاء ج: م

ولكف كاف ياعب عميَّ عػدـ وجػود كتػب معػي وال فمػوس بفعزمت عمى أف أقرأ لكي أكوف عالماً 
 لشرائها وال موروثة عف اآلباء واألجداد.

ب:بهؿبكلهتبلكـبرحىتبوممةةب لرجبالهيلنبالملذا؟س
 ي بمد. ج: لـ أرحؿ إلى أ

 أواًل: لعدـ اإلذف مف والدتي .
ثانيػػا : لعػػدـ االسػػتطاعة مػػف ناحيػػة المػػادة ألنػػي نشػػأت يتيمػػًا ال أجػػد كتابػػًا واحػػدًا  وقػػد كػػاف 

ب.بألجدادي مف بني العمراني
ب:بملهيبالش الةلتباليممةةبالتيبكلهتبلهلبأ ربك ةربفيبماةرتكـباليممةةبتيممل باتيمةمل ؟س
فػػػات الشػػػوكاني وغيػػػر  مػػػف عممػػػاء الػػػيمف المتػػػأخريف المجتهػػػديف : الفضػػػؿ بعػػػد اهلل لم لج

 المستقميف ولمعبلمة محمد رشيد رضا محرر مجمة المنار .
بأهكـبهشأتـبفػيب ةئػةبزةدةػةمبنبةػر بالك ةػربمػههـباناػتلتلحب يػدبتك ةػرةباأحػراـبانبس :بمفبالميمـا

بالضـبانبالتأمةفبانبرفيبالةدةفب
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بمتلب دأتـبتيممافب للاهةباملهابالذابدفيكـبلذلؾب؟فيبماضيبالرفيباهحابذلؾ بف
ج: بدأت وأنا الير عند مطالعة رسالة األمير ) المسائؿ المرضية في اتفاؽ أهؿ السػنة عمػى 
سػػنف الاػػبلة و الزيديػػة ا وهػػي المسػػائؿ الثمػػاف الرفػػع والضػػـ والتوجػػه بعػػد تكبيػػرة اإلحػػراـ 

عاء بليػر القػر ف فػي الاػبلة واإلشػارة باإلاػبع والقراءة خمؼ اإلماـ في الجهرية والتأميف والد
عند التشػهد والتورؾ اطَّمعػت عميهػا وأنػا اػلير ونقمتهػا بخطػي وطبعتهػا أواًل سػرًا ثػـ بعػد ذلػؾ 

 جهرًا.
س:بكةػػؼبكػػلفبتػػرتة كـبلةػػامكـبفػػيبزمػػفبالطمػػببمػػفبأاؿبمػػلبتاػػتةقظافبإلػػلبا ػػتبهػػامكـب؟بهرجػػاب

بالتلضؿب لأةضلحب.
في خضر وبعد الشروؽ في الفميحػي  وبعػد الظهػر فػي الفميحػي أو ج: كنت أدرس بعد الفجر 

   وبيف العشاءيف في الفميحي .يفي قبة المهدي  وقبؿ الملرب في الوشم
بس:بتلضمااب ذكربوشرةبمفبأك رباأ رزبمشلة كـبالذةفبتتممذتـبومةهـب.ب

ي والجرافػػي ج: هػـ المػػذكوروف فػي إجػػازتي لكػـ فراجعوهػػا ومػػنهـ عبػد الكػػريـ األميػر والشػػماح
 والسراجي والكحبلني والملربي الكبير 

وحميد والملربي الالير واإلرياني والدبب وعبد الخالؽ األمير رحمهػـ اهلل جميعػاً وألحقنػا بهػـ 
 االحيف . 

بمفبهابأجؿبمفبتتممذتـبومة ؟ببببببس:
فهمػا  ج: كمهـ سواء وفي كؿ واٍحد فضيمة ولكف الفضؿ بعد اهلل لمشوكاني ولمحمد رشيد رضػا

 المذاف أهَّبلني وجعبلني أحب 
العمـ المستقؿ وأحب العمماء المستقميف وال أقوؿ ايرتني عالمػا ألنػي لسػت عالمػًا إنمػا محػب 

 لمعمـ والعمماء.
بتىمةذكـب؟بس: بمفبهابأجؿر

ج: القاضي يحيى الُفسيِّؿ رحمػه اهلل وغيػرهـ ممػف ذكػرهـ الػدكتور عبػد الػرحمف األغبػري  ولػـ 
ي وحدي أبػدًا بػؿ مػف غيػري مػف العممػاء الكبػار وأمػا أنػا فمسػت فػي العيػر وال فػي يستفيدوا من

 النفير.
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بمفبأاؿبمفبتتممذتـبومة با  ربمفبتتممذتـبومة ؟بس:
 ج: أولهـ السيد عبد الكريـ بف إبراهيـ األمير و خرهـ العبلمة عمى بف هبلؿ الدبب.

بمتلب دأتـب تدرةسبطم ةباليمـب؟بافيبأابماجدبكلفبذلؾ؟بس:
ج: بدأت وعمري في العشػريف عامػًا فػي مسػجد الفميحػي وبػدأت أدرس دراسػة رسػمية وعمػري 

 في الخامسة والعشريف عامًا قمريًا هجريًا.
بفيبأابالكتببكلهتب داةةبتدرةاكـبلطم ةباليمـب؟بأفةداهلبأحافبا بإلةكـ.بس:

ر في النحو وفي أوؿ التاج المذهَّب في الفقػه الهػادوي وفػي تحفػة الػذاكريف ج: في شرح القط
 وفي مجموع زيد بف عمي.

ُتما باأاؿبكتلبب متـب تدرةا بلطى كـ؟ ا  بس:بملهابأاؿبكتلببد ر 
هشػاـ وأوؿ مػا درسػت شػرح  فج:أوؿ ما درسته متف األزهار والممحػة واأللفيػة وشػرح قطػر ابػ

 لؾ وتحفة الذاكريف شرح عدة الحاف الحايف .ابف عقيؿ عمى ألفية ابف ما
ملهيباليقةدةبالتػيبتيتقػداههلباترجػافبأفبةتافػلكـبا بومةهػلبهػؿبهػيبوقةػدةبالاػمؼبالالػللحببس:

ب لأجل ةبلألهمةة.  أهؿبالاهةباالجملوةبأـبوقةدةبالشلورةبأـبوقةدةبالميتزلةب؟بهرجابالتكـر

ابفػػيبحةػػػلتكـبا يػػدبافػػلتكـبمػػػفب  ػػؿب يػػضبالهػػػلسباةيمػػـبا بأفبمػػراداب هػػذابالاػػػؤاؿبأفبنبتهاػػ اب
ب جهؿبأاب اانب الدبإللبغةربملبتيتقدافب.

ج: إف كػػاف السػػ اؿ عػػف العقيػػدة فمػػذهبي مػػذهب السػػمؼ عمػػى مػػا قالػػه الشػػوكاني فػػي كتابػػه 
 :)التحؼ في مذاهب السمؼا وأما إف كاف الس اؿ عف الفقه فأنا أقوؿ : 

 األمير و الشوكاني مذهبي في الفروع أسمؾ فيه        مذهب
بأفبطرةقػػػةبالاػػػمؼبالالػػػللحبفػػػيب ػػػلببالاػػػملنباالالػػػللتبامػػػههـبأئمػػػةباأاػػػىـببس: مػػػفبالميمػػػـا

كأحمػدبامللػػؾباالشػػلفييباا ػفبالم ػػلرؾباالازاوػػيبأههػػـبة  تػافب بتيػػلللبمػػلبأ  تػ بلهلاػػ باأ  تػػ بلػػ ب
ةػػػؿبادافب باُةجػػػرافبالهالػػػاصبومػػػلبظلهرهػػػلبدافبتيطةػػػؿبأابتأابالػػػملبا بومةػػػ بااػػػمـراػػػال ب

ذاباػػئماابوػػفبكةلةػػةبالػػللتبا ب ػػللاا:بإفبا بأ  رهػػلبوػػفبالػػللت بالػػـبة  رهػػلب تكةةػػؼبأابتم ةػػؿ باا 
وفبكةلةتهل باةردافبومـبذلؾبإللبوللم با حله باتيللل باةاتدلافب مقللةباأملـبمللؾبالشػهةرة:ب

باالكةؼبمجهاؿبااأةملفب  بااجبباالاؤاؿبوه ب دوةب((.ب ب))اناتاانبميمـا
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ؿبهػػذابهػػابمػػلبتيتقداهػػ بفػػيبهػػذابال ػػلبب؟بأفةػػداهلباػػددبا بأ ػػاالكـباأومػػللكـباهلػػيب كػػـباأاػػىـبفهػػ
باأهم .

ج: هذا ما اعتقد  وقد قاؿ اإلماـ مالؾ االستواء معمـو والكيؼ غير معمـو والس اؿ عنه بدعػة 
 . هذا القوؿ المعتمد عندي وما قد روي عني خبلفه فلير احيب عندي .

بالقةلمةب؟بأفةداهلبهليبا ب يمامكـب.س:بملهيبوقةدت بكـبفيبرؤةةبالمؤمهةفبلر هـبةـا
ج: عقيػػدة السػػمؼ منػػذ أف كنػػت اػػليرًا أقػػرأ كتػػاب ) تحفػػة الػػذاكريف لمشػػوكاني ا عنػػد شػػرح 

 الشوكاني حديث ) يا مف ال ترا  العيوف ا قبؿ حوالي سبعيف عامًا بعد أف طمع شاربي . 
بالقةلمةب؟بهؿبتيتقدافبملبةيتقػد بأهػؿبالاػهةباالجملوػةبس:بملهيبوقةدتكـبفيبمرتكبب الك ةرةبةـا

فبشػػػلنبوذ ػػػ ب ػػػـبةد مػػػ بالجهػػػةبلفبأهػػػؿب بالقةلمػػػةبتحػػػتبمشػػػةئةبا بإفبشػػػلنبولػػػلبوهػػػ باا  أهػػػ بةػػػـا
التاحةػػدبنبة مػػدافبفػػيبالهػػلرب؟بأـبتيتقػػدافبمػػلبذه ػػتبإلةػػ بالميتزلػػةباال ػػاارجبمػػفبأهػػ بم مػػدبفػػيب

بإلةكـب.الهلرب؟بأفةداهلبأحافبا ب
ج: أنا مذهبي كمػا قمػت لكػـ مػذهب السػمؼ فػي كػؿ شػيء مػف أمػور اآلخػرة وهػو أف الفػػاسؽ 

 تحت المشيئة وأقوؿ أيضًا بخروجهـ مف النار .                                                
اـبمػػفبس:مػػلذابتيتقػػدافبفػػيبالقػػر فبالكػػرةـ؟بهػػؿبتيتقػػدافبفةػػ بمػػلب للػػ باػػملهلبالالػػللحباأئمتهػػلبالكػػرب

ب لأفلدةبلفبههلؾبمفبةهاػببإلػةكـب اليمملنبالر لهةةفبأه بكىـبا بغةربم ماؽ؟بهرجابمهؾبالتكـر
رجػػػػبباػػػػهةبب04غةػػػػربهػػػػذا باهرجػػػػابكتل ػػػػةبتػػػػلرةخباللتػػػػا باالتا ةػػػػيبومةهػػػػلباكػػػػلفباػػػػؤاليب تػػػػلرةخب

بهػ.0342
نػذ أكثػر ج: أنا منذ عرفت نفسي أعتقد ما يعتقد  السمؼ مف كوف القر ف غير مخموؽ  ولي م

 عامًا وم لفاتي تحكي هذا. ٚٚمف 
مبلحظػػة: أنػػا عنػػد أف يسػػألني الشػػباب عػػف هػػذ  المسػػألة أقػػوؿ: اسػػألوني عػػف مػػا يفيػػدكـ فػػي 

 الدنيا واآلخرة. فيتهموني بأني أعتقد بخمؽ القر ف.
لمميتزلةبةرافباجاببال راجبوملبالحلكـبالظللـباأهؿبالاهةب س:بمفبالميماـبأفبالزةدةةبت يلب 

بلمدملنباتاكةهل ببةراف بإوملنبلمهالاصبالشروةةباحقهل  بالظللـ بجاازبال راجبوملبالحلكـ ودـ
برأةكـب بفمل ب للميراؼباالههيبوفبالمهكربحاببالضاا طبالشروةة بالهالحباالمر بمي لمدهملن

ب ذلؾب؟بأفةداهلب لرؾبا بفةكـب.ب
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عف المنكر بقدر ج:الراجب عندي هو مذهب أهؿ السنة في كؿ شئ في عدـ الخروج و النهي 
 اإلمكاف وبحسب المستطاع .

س:بهؿبتهالحافب للرجاعبإللبفتلا بالمجهػةبالدائمػةبافتػلا بالشػةخبا ػفب ػلزباا ػفبو ةمػةفباكتػبب
برحمهـبا بػباالمطلليةبفةهلبأفةداهلبحلظكـب ب.ب–الشةخبالل لهيبب

 ج : نعـ وألؼ نعـ . 
ببنيَّ المجامع أولئؾ أشياخي فجئني بمثمهـ      إذا جمَّعتنا يا

وليس معنى هذا أني أوافؽ كمما ادر منهـ مف الفتاوى بؿ قد أخالفهـ في بعػض مػا يقولونػه 
مثمما أنا معتقد في الشوكاني منُذ الري إلى اآلف ولكني أخالفه فػي بعػض المسػائؿ وقػد قػاؿ 

رحمػه اهلل  –لي سػماحة الشػي  ابػف بػاز إننػي أخالفػه ولكنػي غيػر متعاػب وال اػاحب هػوى 
 حمة األبرار  ميف. ر 

سب:بهؿبتهالحافبطم ةباليمػـب قػرانةبكتػببشػةخباأاػىـبا ػفبتةمةػةباتممةػذ با ػفبالقػةـب؟ببأفةػداهلب
بهليبا ب كـبا يمامكـب.

ج : أناب بذلؾ وقد درَّست زاد المعاد في مسجد الزبيري مف أوله إلى  خر  وال أظػف أحػدًا قػد 
 ي انعاء.درسه أو ُيدرسِّه مف أوله إلى  خر  غيري ف

بس:بأةهملبأاليبب للها ةبلكـبالتحالةؿباالطمببأـبمرحمةبالتدرةسبااأفتلنبالملذاب؟
ج: مرحمػػة الطمػػب والتحاػػيؿ أاػػعب والسػػيما مػػع قمَّػػة ذات اليػػد وعػػدـ وجػػود الكتػػب فػػي أيػػاـ 
طمبي لمعمـ وقد كاف جدودي يممكوف عدَّة كتب ولكف نُهبت أياـ الفوضى ونتيجة لمتعاػب كمػا 

عمى ذلؾ في كتاب فرجة الهـ والحزف في حوادث وتاري  الػيمف لشػيخي عبػد الواسػع تطَّمعوف 
الواسعي فقد حكى أف الكتب التي نهبت عمى القاضي عبد الرحمف العمرانػي ألػؼ مجمػد وهكػذا 
نهبت كتب والد  القاضي محمد بف عمي العمراني بأمر مف الناار عبد اهلل بف حسيف أمػا أنػا 

 ير شرح األزهار ولهذا تعبت أكثر أياـ الطمب. فما قمت ومع األسرة غ
بس:بملبهيبأحببالكتببإلةكـبتدرةالبالملذاب؟ب

بج: كتب األمهات الست وكتب الشوكاني وابف القيـ وغيرها مف كتب العمماء المستقميف . 
بس:بملبهيبأحببالكتبباللقهةةبإلةكـب؟
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ر والمقبمػي والشػوكاني وغيػرهـ ج: م لفات ابف حػـز وابػف تيميػة وابػف القػيـ وابػف حجػر واألميػ
 ممف ألَّؼ في الفقه أو شرح األحاديث والمسائؿ الفقهية أو عمؽ عمى كتاب مف كتب الفقه .

س:بهؿبلجدِّكـباليىمػةبمحمػدباليمراهػيب  ػلربوممةػةب)مؤللػلتب(باكػذلؾبأجػدادكـباآل ػرةفب؟باهػؿب
بهيبمط اوةبأـبم طاطةب؟

ُنهبػػت ولمقاضػػي عبػػدالرحمف م لػػؼ فػػي األاػػوؿ ج: لمقاضػػي محمػػد بػػف عمػػي م لفػػات لكنهػػا 
 عثرت عميه وأنا الير فنقمته بخطي .

بس:بأةهملبأحببإللبهلااكـبالتدرةسبأـباللتا ب؟بالملذاب؟
ج: كمه سواء وكمه فيه فائدة لمطمبة في التدريس ولممػواطنيف فػي الفتػوى وكمػه فيػه أجػر وأنػا 

 أعمؿ في الحقميف. 
ال فمسػػت مػػف العممػػاء الػػذيف ي خػػذ العمػػـ الحقػػؿ األوؿ : تػػدريس طمبػػة الع مػػـ بحسػػب اإلمكػػاف وات

 عنهـ .
 ةالثاني: هو إجاباتي عمػى المػواطنيف فػي المسػجد وفػي البيػت وفػي اإلذاعػة والاػحاف ؿوالحق

ال فمست ممف يادؽ   بقدر المستطاع وات
 .عميه أنه مفتي ورحـ اهلل امرءًا عرؼ قدر نفسه وسماعؾ بالمعيدي خيرًا لؾ مف أف ترا  

فتلن بهؿبتتقةػدافب مػذهببميػةفبأـبتاػةرافبمػيب س:فيبماةرتكـبالحلفمةب لل ةربااليطلنبتدرةال باا 
ب لأةضلح. بالدلةبحةثبالرتب؟هرجابالتكـر
 ج: أجتهد عمى طريقة اإلماـ الشوكاني .

بس:بأةهملبأهةببإللبهلااكـبالتدرةسبأـباللتا ؟الملذا؟
 ج:الفتوى. 

بلم لركةبالطاةمةب؟س:بهؿب ط تبالجميةبفيبماةرتؾبا
ج: لـ أخطب خطبتي الجمعة ال في أياـ الممكيػة وال فػي أيػاـ الجمهوريػة وال فػي أيػاـ الشػباب 
وال أياـ الكهولػة وال أيػاـ الشػيخوخة ال فػي اػنعاء وال خػارج اػنعاء ولسػت خطيبػًا وال حػدثت 

 نفسي بأف أكوف خطيبًا.
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جدباأهػتبفةػ باةطمػببمهػؾبالقةػلـباهؿبمّرب ؾبما ؼبمحرجبمفبهذابكأفبةغةبب طةػببالماػ: س
ب لل ط ةب؟

ج: لـ أحرج في عمػري ولػـ ياػادؼ يومػًا مػف الػدهر أف تػأخر الخطيػب أو اعتػذر فطمػب أحػد 
 الماميف أو الماموف مني أف أخطب لمعرفتهـ بعجزي.     

باالمةمةبػبتقرة ل ػبفضػى بوػفبالاػئمةبالشػلاةةبالم ل تجة افبومة ب طةل بفيبالةـا شػرةبأابس:كـباؤانب 
بوفبطرةؽبالهلتؼب؟
يوميًا في اللالب وقد يكوف في بعض األحياف أقػؿ أو أكثػر مػا  ٓ٘إلى ٓٗج:خطيًا نحو مابيف

وقد يكوف أقؿ أو أكثػر  وهػي فػي غايػة ٚو٘بيف فتوى وتزكية وشفاعة وتقديـ  وهاتفيا مابيف 
 مف السهولة عندي إذا كانت في عطمة المعهد العالي لمقضاء وعطمة 

إليماف مثؿ هذ  األياـ التي مكثتـ فيها في انعاء  أما إذا كانت فػي أيػاـ الدراسػة فػي جامعة ا
جامعة اإليماف وفي المعهد المذكور فإف اإلجابات تكوف اػعبة جػدًا ألنػي أدرس فػي الجامعػة 
وفػػي المسػػجد أو فػػي المعهػػد وفػػي المسػػجد وأحتػػاج إلػػى مراجعػػة بعػػض الػػدروس وأحتػػاج إلػػى 

فػػي كػػؿ يػػـو زيػػادة  عمػػى التػػدريس الرسػػمي فػػي الجامعػػة أو المعهػػد  ٓ٘أو  ٓٗاإلجابػػة عػػف 
والتدريس الشعبي )الروحيا في المسجد سائبًل العػوف مػف اهلل عممػًا أف بعػض الفتػاوى تكػوف 

سػ ااًل ٕٓأو ٓٔبيد المواطنيف وبعضها عمى الجممػة لػبعض المسػاجد فػي ممزمػة تضػـ مػابيف 
 معة .وبعضها لممحؽ الثورة في رمضاف أو في الج

بس:ملبهابأ رببطرةؽب يدبتقا با باا  ىصبالهةةباالدولنبلمتحالةؿباليممي؟
 ج:المداومة عمى المطالعة واالستمرار عمى الدراسة والس اؿ عف المسائؿ اللامضة.

بس:ملبهيباليق لتباالياائؽبالتيبتااج باليللـبالمجتهد؟
 ج: التعاب مف الجامديف والعواـ.

بيمملنباالدولةباطم ةباليمـبفيبهذاباليالربا ملبتهالحاههـب؟س:ملبالذابت لفافبوملبال
ج:أخشى عمى الجميع مف دخوؿ العقائد الفاسدة وأناب الجميع بػاإلخبلص فػي الطمػب وعػدـ 

 مطالعة البدع أو سماع اإلذاعات المرئية المايعة أو المبتدعة.
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بحػػةفبةحػػةفببس:كةػػؼبهػػابتػػرتة كـبالةػػاميباآلفبمػػفبأاؿبمػػلبتاػػتةقظافبمػػفبهػػامكـبإلػػلب  ػػر الةػػـا
بماودبهامكـ؟

ج: في العاـ الماضي بعد الفجر أجيب عف الفتاوى في المسجد  وقبؿ الشػروؽ أدرِّس درسػيف 
فػػي المسػػجد مسػػجد الزبيػػري  وفػػي السػػابعة أدرس فػػي المعهػػد فػػي بعػػض األيػػاـ  وفػػي بعػػض 

أسػئمة  األيػاـ فػي جامعػة اإليمػاف إلػى قػرب الظهػر  وبعػد الظهػر أنػاـ وبعػد العاػر أجيػب عػف
 التمفوف وقبؿ الملرب أجيب عف الفتاوى وبعد الملرب أدرِّس.

ولكف لما مرضت قرر الطبيب التخفيؼ عميَّ مف الدروس بعد الفجر لكػف أبدلتػه قبػؿ الملػرب  
 بساعة وكسور وأبقيت دروس الجامعة والمعهد عمى ماهي عميه والفتاوى أكتبها في الميؿ.

الشػػ لببفػػيبهػػذاباليالػػربوػػفبطمػػبباليمػػـبالشػػرويبفػػيبس:مػػلبهػػيبأهػػـبأاػػ لببوػػزاؼبك ةػػربمػػفب
بهظركـ؟

ج:أكثر الشباب يفضؿ دراسة الطب والهندسة واالقتااد وغيرها لمحوزة عمػى شػهادة تجعػؿ لػه 
 معاشًا يتمكف مف الزواج والعيش.

بس: ى ةبماا ؼبمفبحةلتكـباماةرتكـباليممةةبنبتهال؟
إلػى اإلمػاـ أحمػد إلػى تعػز أننػي أدرِّس كتػب  ػ عند أف هددني قاسـ العزِّي بأنه سيرفع بػئ:ج

السنة وأخرِّب عمى الناس مذهب أهؿ البيت بعد وقوفه عميَّ وأنػا متمػبس بجريمػة تػدريس نيػؿ 
 األوطار وسبؿ السبلـ بحسب عقيدته.

اف إلػى عنػدي عنػد فراغػي مػف اػبلة ٕ ػ عند واػوؿ مػدير حػبس القمعػة وبجانبػه جنػدي سػجَّ
 بملني بأف اإلماـ الحسف أخو اإلماـ أحمد أمر بحبسي.الملرب في مسجد الفميحي ي

ػ عند واوؿ جندي مف عند العباس أخو اإلمػاـ حسػب األمػر الػذي تمقػا  مػف أخيػه الحسػف ٖ
يبملني بػأني محبػوس وكػاف واػوله وأنػا فػي القيمولػة فػي عػرس بعػض التبلميػذ وخرجػت مػف 

 عند المتعرسيف مع الجندي فانقمب العرس قريبًا مف المأتـ.
س:تلضػمااب ػذكربأ ػرزبوشػرةبطم ػةبمػفبالمتػأ رةفبالػذةفبتتممػذاابومػةكـباترجػافبأفبةهلػيبا ب هػػـب

بحةثبإفبالدكتاربالغ رابػبحلظ با بػبذكربفيبترجمتكـبمفبتتممذبومةكـبمفبالقدملن.
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ذا  ج:ليس غير مف ذكرهـ الدكتور عبد الرحمف األغبري وقد أابب البعض مػنهـ أعمػـ منػي وات
 أف أذكر بعضهـ فأوؿ مف خطر ببالي ممف أرجو أف ينفع اهلل بهـ:كاف والبد 

يعػدوف بوغيػرهـ ممػف ٔالشي  عبد الرحمف العيزري  والشي  نعماف الػوتر  والشػي  عمػي الحػدا
 أنفسهـ مف تبلميذي وأعدهـ مف زمبلئي لكوف معموماتهـ قد زادت عف معموماتي.

 كتاب الطهارة
 باب أقساـ الميا  وأحكامها

بأ الـبالمةل بفيبهظركـبمفبحةثبالطهلرةباالهجلاةب؟س:بكـب
 ػ طاهر غير مطهر )ماء الوردا.      ٕػ طاهر قراح.           ٔج:

 ػ نجس. ٖ 
زالةبال  ثب؟ب بس:بملبهابالملنبالماتيمؿباهؿبةجازبااتيملل بفيبرفيبالحدثباا 

مػانع مػف اسػتعماله ج: الماء المستعمؿ هو ما الاػؽ البشػرة وانفاػؿ عنهػا ورفػع حكمػًا  وال 
 النجاسة. ةلرفع الحدث األالر أو األكبر أو إزال

س:بإذابا يتبهجلاةبفيبملنبدافبالقمتةفبالـبتغةربأحػدبأاالػلف بال ى ػةبفمػلبالػذابةتػرجحبلػدةكـب
بفيبهذ بالماألةب؟

 ج: طاهر.
ب أهػػ بمتغةػػربالمػػاب فبس:بهػػؿبةجػػازبالاضػػانب مةػػل بال ػػرؾبالتػػيبة قػػلبفةهػػلبالمػػلنبهحػػاباػػهةبوممػػلب 
باالطيـباالرةحباالهلسبطةمةباليلـبةتاضئافبمه بامههـبمفبةغتاؿبفة ب؟بأفةداهلبجزاكـبا ب ةرا .

ببببج: ال يجوز مهما قد تلير شمه أو طعمه أو لونه .
 

 أحكاـ النجاسات
بس:بملبالذابةترجحبلدةكـبفيبال مربمفبحةثبالطهلرةباالهجلاةب؟

                                                           
أملبالشةخبوميبالحدابفمةسبليب  بميرفةبوفب رببانبفيبدراسبالقلضي باأملبالشةخبو دبالرحمفباليةزرابفىبةزاؿبوملبب0

الت مةغباغةرهـبمفبأهؿبال دعباالتحزب باةر بأفبالجمةيبالمههجبالااايبالفةحبالذابةايباأ اافبالماممةفباالتكلةرةةفباجملوةب
بأهؿباهةبةتيلافبميهـباةلتحبماجد بلدواتهـ.



 «*جواة*»بأسئلة نعمبن الوتر وأجوبة القبضي العمراني   «* لسؤا *»  اىعقيق اىيَبّي     

 

 

« ***- ٖٔ -* ** » 

 ٓطاهرج: الخمر نجس نجاسة معنوية ال حسية فهو 
س:بهػػػؿبال  ػػػلربالػػػذابُتغاػػػؿب ػػػ بال ةػػػلببفػػػيبالمغلاػػػؿبال  لرةػػػةبمطهػػػربلهػػػلب؟بأفةػػػداهلبجػػػزاكـبا ب

ب ةرا .
 ج: ال مانع ألف البخار ال بد فيه مف الماء.

بس:بهؿبتطهربالهجلاةب غةربالملنب؟بأفةداهلبأحافبا بإلةكـ.
ب.ج: ليس غير الماء إال ما خاه الدليؿ

 
 باب أحكاـ اآلنية

بتطهربجمادبالا لعبكللهمارباالذئلبب للد لغبأـبنب؟بس:بهؿب
 ج: نعـ والدليؿ قد دؿ عمى ذلؾ.

 
 باب فيما يجوز لممحدث وما ال يجوز

  لممالحؼب؟ س:بملبحكـبلمسبالحلئضباالجهب
 ج: ال مانع  بحائؿ.

بس:باملبحكـب رانتهـبلمقر فبوفبظهرب مبب؟
 لمتعمُّـ والتعميـ فبل مانع.ج:الظاهر عدـ الجواز إذا كاف لمقراءة أمَّا 

بب1س:هؿبةجازبلمحلئضباالجهبب رانةبالقر ف؟أفةداهلبحلظكـبا ب
ج: ال يجوز قراءة القر ف لمحائض والجنػب ماعػدا مػف كانػت متعممػة أو معممػه والقاػد الػتعمـ 

 أو التعميـ ال التبلوة فبل مانع ولكف بواسطة األلتوانات أي القفازات .
باأاتجملربااتيملؿبالمهلدةؿبمكلفبالحجلرةب؟بأفةداهلب لرؾبا بفةكـب.سب:بهؿبةجزئبفيب

 ج: المانع.
 

 باب أحكاـ الوضوء
بس:إذابتاضأبالش صباهايبماحبرأا بفملذابةليؿ؟بأفةداهلبأحافبا بإلةكـ.ب
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 ج: يعيد المسب وجوبًا وغسؿ القدميف وجوبًا ألف المسب قطعي والترتيب واجب ظني .
بلر  ةبفيبالاضانب؟بأفةداهلبأحافبا بإلةكـب.س:بملبحكـبماحبا

ج:هذا المسب عمى الرقبة قد قػاؿ بػه عممػاء الحنفيػة وعممػاء الهادويَّػة ولػـ يقػؿ بػه الجمهػور 
ال مػف فعمػه وال مػف تقريػر  ومػا  اػمى اهلل عميػه وسػمـ مف العمماء لعدـ ورود دليؿ عػف النبػي

 ٓورد فهو حديث ضعيؼ عند الحفَّاظ 
الشػػ صب هةػػةبرفػػيبالجهل ػػةب ػػـبأرادبالالػػىةبفهػػؿبةجػػببومةػػ بأفبةتاضػػأبأـبةكلػػيببس:بإذاباغتاػػؿ

بالغاؿبالال ؽب؟ب
ج: عند الزيدية الهادوية ال تدخؿ الطهارة الالرى تحت الطهارة الكبرى فبل يدخؿ الوضوء فػي 
غسؿ الجنابة  وعند الجمهػور مػف العممػاء تػدخؿ الطهػارة الاػلرى تحػت الكبػرى فمػف اغتسػؿ 

بػػة ونػػوى باللسػػؿ لماػػبلة اػػب اللسػػؿ وكػػاف كافيػػاً عػػف الوضػػوء وهػػذا هػػو الػػراجب مػػف الجنا
 ببوالاحيب عندي وهو الذي أفتي به دائمًا.

س:ملبالػذابةتػرجحبلػدةكـبفػيبحكػـبالمضمضػةبااناتهشػلؽبفػيبالاضػانباالغاػؿ؟بأفةػداهلبأحاػفب
با بإلةكـ.

 ج:واجبتاف. 
ب شرةبفملبحكـبس:امرأةبتهقشبةدهلب هقاشبتمهيباالاؿبالملنبإللبال

باضائهلباالىتهلب؟
ج: ما كاف حائبل بيف الماء والجسد فهو مانع مف اػحة الوضػوء الػذي هػو شػرط مػف شػروط 

 احة الابلة .
بس:بهؿبترافبالماانةبفيبالطهلرةبااج ةبأـباهةب؟

 ج: سنة .
بس:بهؿبترافباجاببدلؾبالوضلنبأ هلنبالطهلرةبمػفبالحػدثبالك ػرباالالػغرب؟بأفةػداهلبجػزاكـ

با ب ةرا .
 ج: نعـ .

س:بفضةمةبالقلضيبحلظكـبا ب:بملبهابالدلةؿبومػلبأفبدلػؾبالوضػلنبوهػدبالاضػانبأابالغاػؿب
ااجػػػبب؟بإذبأفبماػػػمفلبالغاػػػؿباػػػةىفبالمػػػلنبومػػػلباليضػػػاباك ةػػػربمػػػفبالااالػػػلةفبلاضػػػانباله ػػػيب
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وممكػـبا ببالملبا بومة باامـباغام بلـبةذكراابالػدلؾبػبحاػببوممػيبػبفتلضػماابومةهػلب ػذكربمػل
باجهمهلباا بةتانكـب حلظ باتافةق .

ج: الدليؿ عميه حديث ) فأفاض الماء عميه ولـ يلسمه ا ففيػه دليػؿ عمػى أف اإلفاضػة هػذ  ال 
 ُتسمَّى غسبًل وأف اللسؿ زائد عمى اإلفاضة بالدلؾ هذا ما أرا  واهلل أعمـ .

أوضػػلئ بفػػيبال ةػػتباالػػ يضببس:بهػػؿبتػػرافبأفبالمػػاانةبفػػيبالطهػػلرةباػػهةبحتػػلبلػػابغاػػؿب يػػض
باآل ربفيبالماجدبا ةههملبر يبالوةبأابأك رب؟بأفةداهلب لرؾبا بفةكـب.

 ج: ال مانع ولكنه خبلؼ السنة .
 باب نواقض الوضوء

بس:بهؿبلمسبالمرأةبةهقضبالاضانب؟بااان بكلفب شهاةبأاب غةربشهاةب؟
 ج: ال ينقض الوضوء مطمقًا .

بهػػؿبةهػتقضب ػػ بالاضػانبأـبنب؟بفػػإفباليممػلنبم تملػػافبفػػيبس:بمػلبالػػذابةتػرجحبوهػػدكـبفػيب الهػػـا
بذلؾبوملبهحاب ملهةةبأ ااؿبكملبذكرهلباأملـبالهااابرحم با باغةر ب.

 ج: نـو المضطجع ينقض الوضوء ونـو الجالس عمى مقعدته ال ينقض الوضوء .
 ػ بالاضػانبأـببس:بملبحكـبالرطا ةبال لرجةبمػفبفػرجبالمػرأةب؟بمػفبماضػيبالجمػلعبهػؿببةهػتقض

بنب؟
ج: هػػذ  مسػػألة خبلفيػػة فػػبعض العممػػاء قػػالوا ال ينػػتقض الوضػػوء وأنػػا أفتيػػت بعػػض الطالبػػات 
اباح اليوـ بأف عميها الوضوء مػف جديػد وأفػادت أف هنػاؾ نشػرة اطمعػت عميهػا أف ذلػؾ غيػر 

لػت ال ناقض وقمت لها:  بتوقيع َمف ِمػف العممػاء هػؿ ابػف بػاز أو ابػف عثيمػيف أو األلبػاني فقا
 تدري .

س:بمػػلبهػػابالػػراجحبوهػػدكـبفػػيبالػػدـبال ػػلرجبمػػفبغةػػربالاػػ ةمةفبهػػؿبةهػػتقضب ػػ بالاضػػانبأـبنب؟ب
بأفةداهلب لرؾبا بفةكـب.

 ج: ال ينتقض به الوضوء .
 

 باب أحكاـ المسب عمى الخفيف وغيرهما مف الحوائؿ
بس:بملبحكـبالماحبوملبال لةفب؟بأفةداهلب لرؾبا بفةكـب.
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ط ال سنَّة فمف مسب الخفيف ومف نزع الخفيف وغسؿ القدميف سواء ال فضػؿ ج: هو رخاة فق
 لمماسب عمى اللاسؿ وال لملاسؿ عمى الماسب .

س:بلابأفبش الػل بماػحبومػلب لةػ با ػدبكػلفبل اػهملبومػلبطهػلرةبتلمػةب ػـب يػدبأفبماػحبومةهمػلب
ب ميهملباالملبفملبحكـبالىت ب؟

 ج: ال مانع مف ذلؾ وابلته احيحة .
بالشراطبالميت رةبلجاازبالماحبوملبال لةفبأابالجار ةف؟بأفةداهلب لرؾبا بفةكـب.س:ملبهيب

ج: أف يكػػوف قػػد أدخمهمػػا وهػػو متوضػػئ وأف ال تتجػػاوز خمػػس اػػموات لممقػػيـ وخمػػس عشػػر 
 لممسافر.

س:بلػػابأفبش الػػل بتاضػػأب ػػـبغاػػؿبرجمػػ بالةمهػػلب ػػـبأد مهػػلبفػػيبالجػػاربب  ػػؿبتمػػلـبالطهػػلرةب ػػـب
لػػ ب يػػدبذلػػؾبأفبةماػػحبومػػلب لةػػ بأـبأهػػ بنبةجػػازبلهػػ بلػػـبةػػد ؿبرجمػػ ببغاػػؿبرجمػػ بالةاػػر بفهػػؿ
بالةمهلب يدبتملـبالطهلرةب؟

ب.بج: ال ياب المسب إال إذا ُأدخمت الرجبلف معًا وانتهى الوضوء
إذبال سبالش صب لل باماحبومة ب ى ةبفػراضب ػـبلػ سبومةػ ب لػل ب  ػربفهػؿبةجػازبالماػحببس:

برب؟بأفةداهلبهليبا ب يممكـب. قةةباللراضبوملبهذابال ؼباآل 
الظػػاهر عنػػدي أنػػه ال مػػانع مػػف أف ياػػمِّي بقيَّػػة الفػػروض الخمػػس لمػػف كػػاف حاضػػرًا أو  ج:

الخمسػػة عشػػر لمػػف كػػاف مسػػافرًا وال فػػرؽ بػػيف كونػػه خفػػًا واحػػدًا أو خفَّػػيف ومػػف ادَّعػػى الفػػرؽ 
 فعميه البرهاف .

 ػػػلرؾبا بفػػػةكـباهلػػػيببل ةقػػػل ؟بأفةػػػداهس:بهػػػؿبةجػػػازبالماػػػحبومػػػلبالشػػػرفابب)بالجػػػارب(باافبكػػػلفبرب
ب يممكـب.

 ج: الظاهر ال يكوف إال في الجورب اللميظ .
س:بإذابالملبالش صب للتةمـب ـبل سب لةػ باحضػرتبالالػىةبال لهةػةباحضػربالمػلنبفهػؿبلػ بأفب

بةتاضأباةماحبوملب لة بالذةفبل اهملب يدبطهلرةبالتةمـب؟بأفةداهلب لرؾبا بفةكـب.
أف يقاؿ في هذ  المسألة ال مانع إذا لبس الخفيف وهو عمى طهػارة ويمكػف أف ج: مف الممكف 

يقػػاؿ إنػػه البػػدَّ مػػف نػػزع الخفػػيف وغسػػؿ الػػرجميف بالمػػاء مػػاداـ وقػػد حاػػؿ المػػاء وهػػو الظػػاهر 
بواألحوط .
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س:بإذابماػحبالشػ صبومػػلب لةػ باهػػابماػلفرب ػـبأ ػػلـب يػدبمػػراربفرةضػتةفبفقػطبفهػػؿبةػتـبماػػحب
بأفةداهلبجزاكـبا ب ةرا .بمالفربأـبماحبمقةـب؟

 ج: مسب مقيـ .
بس:بهؿبالماحبوملباليملمةبم ؿبالماحبوملبال لةفبمفبحةثبهاا ض بامفبحةثبالتا ةتب؟

ب.بج: لـ يرد نص في أف أحكاـ المسب عمى العمامة كما ورد في المسب عمى الخفيف
الاضانبفهػؿبتماػحبس:بإذاباضيتبالمرأةبالحهلنبفيبشيرهلباهابش  بالطةفباوال ت ب ـبأرادتب
بوملباليالل ةبأـبتغاؿبالحهلنباتماحبوملبشيرهل؟بأفةداهلب لرؾبا بفةكـ.

ج: ال مانع لها مف المسب عمى بعض الشعر الذي لـ يكف فيػه الحنػاء الػذي مثػؿ الطػيف  أمػا 
عمى الحناء المذكور فبل ألنه حائؿ بيف الماء وشعر الرأس  وعميها نزع جػزء مػف الحنػاء ولػو 

ي تمسػب عميػه  ألف المسػب لمػبعض مػف شػعر الػرأس كػاؼ  وال يشػترط مسػب جميػع يسير لكػ
 شعر الرأس ال فرؽ بيف رأس الذكر ورأس األنثى واهلل أعمـ.

ب
 باب أحكاـ اللسؿ

س:بإذاب رجبمفبالشػ صبمهػيب يػدباغتاػلل بمػفبالجهل ػةب ػدافبشػهاةبفهػؿبةيةػدبالغاػؿب؟باهكػذاب
بالغاؿب؟بأفةداهلبأحافبا بإلةكـب.بإذاب رجبمه بالمهيب ا ببمرضبهؿبةجببومة 

 ج: ال . 
ب:بهؿبتد ؿبالطهلرةبالالغر بتحتبالك ر بمطمقل ب؟بأـبأفبفيبالماألةبتلالةى ب؟س

ج: تػػدخؿ الطهػػارة الاػػلرى تحػػت الطهػػارة الكبػػرى بػػدليؿ الكتػػاب والسػػنة حسػػب مػػا سػػبؽ فػػي 
 الس اؿ عف غسؿ يوـ الجمعة هؿ يجزئ عف الوضوء أـ ال واهلل أعمـ .

س:بإذابكلفبالش صبوملبجهل ةباهابالئربفيبالطرةؽبفهزؿبومةػ بمطػربغزةػربفهػا ب ػذلؾبرفػيب
بفيبارتللعبجهل ت باملذابةمزم ب؟بأفةداهلبهليبا ب يمامكـ. بالجهل ةبفهؿبذلؾبكلؼم

ج: ال يكػػوف مػػف وقػػع عميػػه المطػػر وهػػو جنػػب يريػػد اللسػػؿ طػػاهرًا مػػف الحػػدث األكبػػر ألنػػه لػػـ 
ب.شرعاً  يلتسؿ وال يسمى ملتسؿ
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س:باكذلؾبلابلـبةجدبالشػ صبالمػلنبفه ػتبرةػلحبتحمػؿبترا ػل باغ ػلرا بفأالػل ت بفهػا ب ػذلؾبالتػةمـب
بفػػيب دافبماػػحباجهػػ باكلةػػ بإنبأفبالتػػرابب ػػدبأالػػلبباجهػػ باكلةػػ ب اػػ ببالػػرةحبفهػػؿبذلػػؾبكػػلؼم

بتةمم ؟بأفةداهلب لرؾبا بفةكـب.
لتػيمـ هػػو القاػد والمباشػرة لمتػػيمـ ج: هػذا إف وقػع ال ياػب ألف الرجػػؿ اليسػمى متيممػًا ألف ا

 وهذا اليسمى متيمـ.
س:برجػؿبمتػػزاجب ػػلمرأةبكتل ةػػةباهػػيبتقػػاؿبإفبدةههػلبنبةػػأمرب لنغتاػػلؿبمػػفبالجهل ػػةبفهػػؿبلزاجهػػلب

بأفبةج رهلبوملبانغتالؿب؟
ج: ال يجب عميه أف يأمرها باللسؿ مف الجنابة لكونها ال تػزاؿ كػافرة واللسػؿ لمجنابػة قربػة وال 

 كافر.قربة لم
بسب:إذاباغتاؿبالش صبلمجميةبفهؿبةجزؤ بذلؾبوفبالاضانب؟بأفةداهلبأحافبا بإلةكـ.ب

ج : مف اغتسؿ لمجمعة فلسمه هذا ال يجزئ عػف الوضػوء وال ياػب أف ينػوي بػه لماػبلة ألف 
اللسػػؿ غيػػر الوضػػوء حيػػث والوضػػوء يشػػترط فيػػه نيػػة الوضػػوء ويشػػترط فيػػه مسػػب الػػرأس وال 

يه الترتيب بيف األعضاء وغسؿ الجمعة عػاٍر عػف ذلػؾ كمػه ال فيػه نيػة يجزئ اللسؿ ويشترط ف
الوضوء وال مسب الرأس وال الترتيب وأما غسؿ الجنابة فياب أف يكوف بداًل عف الوضػوء ألف 

 {ن ئُِ ملَهزلٌُ جَََجهبف َقهب ََِّّشَناْ   }الدليؿ مف القر ف قد دؿَّ عمى جواز  حيث يقػوؿ اهلل بعػد  يػة الوضػوء 
ية عمى أف المحدث حدثًا أالر يتوضأ وعمى مف كاف محدثًا حدثًا أكبر يلتسؿ وهكػذا فدلت اآل

الػػدليؿ عميػػه مػػف السػػنة أف النبػػي اػػمى اهلل عميػػه وسػػمـ كػػاف يلتسػػؿ مػػف الجنابػػة ثػػـ ياػػمي 
باللسؿ وال يتوضأ كما في البخاري ومسمـ فدؿ عمػى أف الطهػارة الاػلرى تػدخؿ تحػت الطهػارة 

 لظاهري ولمهادوية الزيدية واهلل أعمـ.الكبرى خبلفًا لداود ا
س:بمػػفباغتاػػؿبمػػفبالجهل ػػةباهاػػيبأفبةتمضػػمضباةاتهشػػؽبفمػػلبحكػػـبالػػىت باغاػػم ب؟بأفةػػداهلب

ب لرؾبا بفةكـب.
ج: الظاهر أنه معذور إذا قػد خػرج الوقػت ألف وجػوب المضمضػة واالستنشػاؽ مسػألة خبلفيػة 

قػت  وأمػا مػف تػرؾ شػيئًا واجبػًا مثػؿ وكؿ مسألة خبلفية خرج وقتهػا فػبل تقضػى بعػد خػروج الو 
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الوضػػوء فعميػػه اإلعػػادة فػػي الوقػػت أو القضػػاء بعػػد خػػروج الوقػػت  وأمػػا مػػف تػػرؾ المضمضػػة 
 واالستنشاؽ فعميه اإلعادة في الوقت وجوبًا.

 
 باب أحكاـ التيمـ

س:بإذابكلفبلمش صبملنبنبةكلػيبلتمػلـبالاضػانبفهػؿبةغاػؿب يػضبأوضػلئ ب هػذابالمػلنباةتػةمـب
بأـبكةؼبةليؿب؟بأفةداهلبهليبا ب يممكـ.بلم ل يب

 ج: يتيمـ. 
س:بمػػفباجػػدبمػػلن بنبةكلػػيبلغاػػؿبجمةػػيبأوضػػلنبالاضػػانبفهػػؿبةتػػةمـباةتػػرؾبالمػػلن بأـبةاػػتيمؿب

بالملنبل يضبالوضلنباةتةمـبفيبال ل ي؟بأفةداهلب لرؾبا بفةكـ.
إلػػى التػػيمـ ألنػػه ج: الظػػاهر عنػػدي أف مػػف لػػـ يجػػد المػػاء الكػػافي لملسػػؿ الشػػرعي أنػػه يعػػدؿ 

يادؽ عميه أنه عادـ لمماء  ماداـ والماء غير كاؼ لملسؿ الشرعي واهلل أعمػـ وفػوؽ كػؿ ذي 
 عمـ عميـ.

س:بإذابالػػملباأهاػػلفب ػػللتةمـباأ هػػلنبالالػػىةباػػميب اجػػادبالمػػلنبفهػػؿبةااالػػؿبالالػػىةبأـبت طػػؿب
بالىت ب؟بأفةداهلبأحافبا بإلةكـ.ب

في أثناء الابلة  أما إذا قد خرج مف الابلة فػبل يعيػد التػيمـ  فج: يخرج مف الابلة مهما كا
 الابلة عمى قوؿ الجمهور وهو الاحيب خبلفًا لمهادوية. دوال يعي

س:بمػػفبالػػملب ػػللتةمـباأ هػػلنبالالػػىةبُأ  ػػرب حضػػاربالمػػلنبفهػػؿبت طػػؿبالػػىت بأـبةاػػتمربفةهػػل؟ب
بأفةداهلب لرؾبا بفةكـ.

وج مف الاػبلة والرجػوع إلػى األاػؿ وهػو الوضػوء أو ج: الظاهر أف حضور الماء يوجب الخر 
اللسؿ الشرعي بالماء الذي هو األاؿ في التطهر لرفع أحد الحدثيف األالر أو األكبر  المهـ 
إال إذا قد تضيؽ الوقت وتمحض ألداء الابلة  بحيث إذا خرج وأعاد الوضوء واللسؿ ال يفػرغ 

 هلل أعمـ.مف أحدهما إال وقد خرج الوقت فعميه أف يتـ وا
س:بشػػػ صبحضػػػرت بالػػػىةبالظهػػػربالػػػةسبوهػػػد بمػػػلنبفتػػػةمـباالػػػملب ػػػللتةمـب ػػػـب يػػػدبفراغػػػ بمػػػفب
الالػػىةباجػػدبمػػلن بفمػػـبةاػػتيمم بحتػػلبتحضػػربالػػىةباليالػػربفممػػلبحضػػرتبالػػىةباليالػػربجػػلنب
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لةاػػتيمؿبالمػػلنبفاجػػدبالمااشػػيبفػػيبال ةػػتبمػػفبال قػػرباالغػػهـب ػػدبشػػر ت بفهػػؿبلػػ بأفبةالػػميب ػػللتةمـب
ةيةػدبالتػةمـبوممػل ب أهػػ بنبةػزاؿبومػلبطهػلرةبالتػػةمـبالاػل ؽبمػفبالظهػرب؟بأفةػػداهلببالاؿبأـبومةػ بأف

بهليبا ب كـباأحافبإلةكـب.
األوؿ ألف العبرة بحاؿ دخػوؿ وقػت اػبلة  ـج: ال مانع مف ابلة الرجؿ المذكور العار بالتيم

 العار وألف الدليؿ قد دؿ عمى أنه ال يجب تجديد التيمـ لكؿ ابلة .
 
 

 لطهوريف كيؼ يفعؿ ؟فاقد ا
س:بمفبركببفػيبالطػلئرةبالػةسبميػ بمػلنبانبتػراببةتػةمـب ػ با شػيب ػراجبالا ػتب  ػؿبالاالػاؿب

بفكةؼبةالمي؟
 ج: يتيمـ مف الخشب الذي في كراسي الطائرة أو الحديد.

بس:بفل دبالطهارةفبكةؼبةالميب؟
 ج: يتيمـ بعرض األحجار والخشب .

 
بباب أحكاـ الحيض والنفاس

المػػػرأةب يػػػدبشػػػهرةفبفهػػػؿبةكػػػافبدمهػػػلبدـبهلػػػلسبأـبدـبفاػػػلد؟بأفةػػػداهلبأحاػػػفبا ببس:بإذابأاػػػقطت
بإلةكـ.

ج: الظاهر أنه إذا كاف المولػود عنػد سػقوطه قػد أاػبب متخمقػًا اػورته اػورة  دمػي بػرجميف 
اليرتيف ويػديف اػليرتيف وحجمػه اػلير فهػي مثػؿ غيرهػا مػف النسػاء الوالػدات فػي األحكػاـ 

ف كاف الخارج مف رحـ المرأة عبارة عف مضلة أو قطعة مػف المحػـ ال يظهػر فيهػا  الشرعية  وات
 اورة  دمي مالرة فبل يحكـ عميها بأنها نفاس واهلل أعمـ.

بس:بإذابأاقطتبالمرأةبل ى ةبأشهرباااتمربالدـب لل راجبفهؿبهابدـبهللسبأـبدـبااتحلضة؟
 كتورات. هذا راجع إلى معرفة النساء وال سيما العجائز منهف خاواًا الد ج:
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:بهؿبتأ ذبالمرأةبالتيبوممتبوممةةب ةالرةةبأ ػراجبالجهػةفبحكػـبالهلػلسبوممػل ب أهػ بلػـبة ػرجبس
بمههلبدـبمفبماضي بالميتلدب؟بأفةداهلبأحافبا بإلةكـب.

ج: عميهػػا أف تلتسػػؿ وتاػػمي ولػػو مػػف قعػػود ولػػو باإليمػػاء ولهػػا أف تاػػوـ نػػدبًا أو قضػػاًء إف 
 ةذا كانت قد تمكنػت مػف الاػياـ وولػدت فػي رمضػاف بعمميػتاوـ إ فكانت مستطيعة وعميها أ

 قيارية إف كاف دـ النفاس غير موجود فيها . 
ب ـبرأتبالدـبوملبافؽبولدتهلبفهؿبةحكـب أه بحةض؟بةإذابت ةفبحمؿبالمرأبس:

 ج: ال يحكـ .
س:بامػرأةبحػلئضباهقطػيبوههػػلبالػدـب ػـبرأتبالطهػرب ػػـبوػلدبالػدـبمػرفةبأ ػػر بفمػلبالحكػـبجػػزاكـبا ب

ب ةرا ب؟ب
ذا لـ تتمكف مف معرفة العادة السابقة ترجع إلى لػوف الػدـ وريحػه  ج: تعمؿ بعادتها السابقة وات

ال فهو عمَّة أو فساد  ٓفإذا كاف أسود ُيعرؼ فهو حيض وات
بال للػثبرأتبالقالػةبال ةضػلنبسب:بامرأةبحلضتب ماةبأة لـب ـباهقطيبالدـبلمدةبةامةفبافيبالةػـا

اةحػػدثبلهػػلبهػػذابشػػهرةل بفمػػلبحكػػـبالةػػامةفبالمػػذكارةفب ػػةفبالحػػةضباالطهػػرب بهػػؿبهمػػلبفػػيبحكػػـب
بالحةضبأـبالطهرب؟

 ج : الظاهر أنهما في حكـ الطهر .  
اجهػػػلبأفبةجلميهػػػلبأـبس:بإذابطهػػػرتبالمػػػرأةبمػػػفبالحػػػةضبإنبأههػػػلبلػػػـبتغتاػػػؿب يػػػُدبفهػػػؿبةجػػػازبلزب

بةجببأفبةهتظربحتلبتغتاؿب؟بأفةداهلبأحافبا بإلةكـب.
ب.بببج: البد مف انتظار  غسمها خبلفاً البف حـز

س:بالمػػرأةبالحلمػػؿبالمػػتـبإذابرأتبالػػدـب  ػػؿبالػػاندةب ةػػامةفبأاب ى ػػةبفمػػلبحكمػػ ؟بأفةػػداهلب ػػلرؾبا ب
بفةكـ.

 ج: ليس بحيض فتامي.

ػػةبال ةضػػلنب ػػـبوػػلدبإلةهػػلبالػػدـب يػػدبس:بامػػرأةبهلاػػلنبطهػػرتب ماػػةب أةػػلـب  ػػؿبالر يػػةفبارأتبالقالف
بالر يةفبفملبالحكـب؟

 ج: ال عمؿ عمى الدـ الذي يأتي بعد األربعيف .
بسب:بملبحكـبااتيملؿبح اببمهيبالحةضب؟ب
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ج : ال مػػانع ألف األاػػؿ هػػو الجػػواز إال إذا قػػرر الػػدكتور أو الػػدكتورة الضػػرر فػػبل يجػػوز لعمػػة 
ال   فاألاؿ اإلباحة .الضرر وات

بسب:باهؿبكلفبهذابػبمهيبالحةضبػبميرافل بوهدبالامؼب؟
 ج : نعـ كاف معروفًا وفد أفتى به عبد اهلل بف عمر رضي اهلل عنهما .

سب:بإذاباضطر تبوػلدةبالمػرأةب ػللحةضب تقػدـبأابتػأ ربأابزةػلدةبأابهقػصبفمػلذابتليػؿب؟بأفةػداهلب
ب لرؾبا بفةكـب.

السابقة أو إلى تمييز الدـ فإف دـ الحيض أسود وليس بأحمر وال بأغبر ج : ترجع إلى العادة 
. 

ب ـباهقطيبالدـبفهؿبةأ ػذبذلػؾبحكػـبالحػةضب سب:بلابأفبامرأةبجلنهلبدـبالحةضبلمدةبهالؼبةـا
بالةمةبانبو رةب ملبكلفبأ ؿبمفبذلؾب؟ بوممل ب أفب يضباللقهلنبةرافبأفبأ ؿبالحةضبةـا

ال فبل .ج : إذا كاف دمًا أسود يعرؼ ف  هو حيض وات
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 كتاب الابلة
بباب أحكاـ األذاف

بومػػلببالػػملبا بومةػػ بااػػمـبس:بهػػؿبكػػلفبةػػؤذففبومػػلبوهػػدبراػػاؿبا ب ا مللئػػ بالراشػػدةف)ب حػػيف
ب ةرباليمؿب(ب؟

ج: أجمع أهؿ السنة عمى عدـ األذاف بها وأجمعوا عمى أنها محدثة ولـ تكف في أيػاـ الرسػوؿ 
اػمى اهلل عميػه وسػمـ  لكػف  الجعفريػة واإلسػماعيمية أجمعػوا عمػى القػوؿ بأنهػا مشػروعة مػػف 

 ٓ امى اهلل عميه وسمـ أياـ النبي 
ب(بهػػػؿبتقػػػلؿبفػػػي أذافباللجػػػربالاؿبأـببس:مػػػلبالػػػذابةتػػػرجحبلػػػدةكـبفػػػيب)بالالػػػىةب ةػػػٌربمػػػفبالهػػػـا

بال لهيب؟بأفةداهلبأحافبا بإلةكـب.
ب.بج:الراجب عندي هو في األوؿ وهو الذي رجحه األمير واأللباني

س:بهػػؿبةاػػفباآلفبلممػػؤذفبأفبةمتلػػتبوهػػدبالحةيمتػػةفبوػػفبةمةهػػ باشػػملل بمػػيباجػػادبالمةكرفاهػػلتب
برؾبا بفةكـب.ميباليمـبأفبالمك ربفاؽبالماجدبمتاج بإللبودةبجهلتب؟أفةداهلب ل

 .   فج: لعمه لـ يبؽ وجه لبللتفات لمف سي ذف في الميكرفو
س:بلػػػابأفبالمػػػؤذفبحالػػػؿبلػػػ بمػػػلبةمهيػػػ بمػػػفبإكمػػػلؿبالذافبفهػػػؿبةيةػػػدبغةػػػر بالذافبمػػػفبأالػػػ بأـب

ب. ب؟بأفةداهلبجزاكـبا ب ةراب  بةاتأهؼبأذاهل بجدةداب 
 .بج : يبني الم ذف عمى ما قد سبؽ مف الم ذف األوؿ

س:بمػػلبالػػذابةتػػرجحبلػػدةكـبفػػيبالذافبالاؿبلمجميػػةبلفبالك ػػربمػػفبأهػػؿباليمػػـبةقالػػافبأهػػ باػػهةب
انبومػلببالملبا بومة بااػمـب مةلةبراشد باههلؾبمفبةقاؿبإه ب دوةبلـبةكفبوملبوهدبالرااؿب
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بوػػفبا ػػفبومػػربرضػػيبا بوهػػ بأهػػ ب وهػػدبأ ػػيب كػػربانبومػػربرضػػيبا بوههمػػل باةاػػتدؿب مػػلبالػػحف
بأفةداهلب لرؾبا بفةكـب.ب دوةب؟

ج: ال أقػػوؿ إنػػه سػػنه وال أقػػوؿ إنػػه بدعػػة بػػؿ أقػػوؿ ال لػػزـو لػػه لكثػػرة السػػاعات واإلذاعػػات 
 والتمفونات .

س:بإذاباػػميبالشػػ صبالذافبمػػفبماػػلجدبك ةػػرةبفهػػؿبةشػػرعبلػػ بإجػػل تهـبجمةيػػل بأـبةجةػػببمػػؤذفب
بالماجدبالذابةالميبفة ب؟بأفةداهلبأحافبا بإلةكـ.

ذاف السػامع ومػف فػي المسػجد أو فػي البمػد كمػا يكفػي المتابعػة لواحػد مػنهـ وهػو ج: يكفي األ
 األوؿ .

س:بهؿبالدولنبالااردب يدبالذافبمشراعبفيبحؽبالمؤذفباالالميبأـبفيبحؽبالالميبفقػطبلدنلػةب
ظااهربالحلدةثبوملبذلػؾب))بمػفباػميبالمػؤذفب.....((بالػخبا))بإذاباػميتـبالمػؤذف.....((بالػخب

بلبأحافبا بإلةكـب.؟بأفةداه
ف كػػاف الػػدعاء مشػػروعًا لمسػػامع فبػػاألولى  ج:الظػػاهر أف المػػ ذف داخػػؿ فػػي عمػػوـ الخطػػاب وات

 لمم ذف نفسه مف باب فحوى الخطاب . ىواألحر 
س:بإذاباالؿبجملوةبمفبالهػلسبإلػلبالماػجدبب يػدباهتهػلنبالهػلسبمػفبالػىةبالجملوػةبا ػراجهـب

دا ػػؿبالماػػػجدبأـبةكتلػػااب ػػػللذافبالاػػل ؽب؟بأفةػػػداهلببمػػفبالماػػجدبفهػػػؿبةمػػزمهـبأفبةؤذهػػػاابلهلاػػهـ
بحلظكـبا ب

 ج: األذاف األوؿ كاٍؼ .
س:بمػػػػلبحكػػػػـبالذافبااأ لمػػػػةبلممػػػػرأةبنباػػػػةملبإذابكلهػػػػتباتالػػػػميبمػػػػيبجملوػػػػةبهاػػػػلنب؟بأفتاهػػػػلب

بمأجارةفب.
 ج: ال ت ذف المرأة وال تقيـ . 

ةحكػػػيبتك ةػػػرباأمػػػلـباتاػػػمةي ببس:بهجػػػدبفػػػيبالحػػػرمةفبالشػػػرةلةفبأفبالمػػػؤذفبأ هػػػلنبالػػػىةباأمػػػلـ
ااػػىم ب الػػاتبمرتلػػيبمػػيبأفبالػػاتباأمػػلـبماػػماعبوهػػدبالمالػػمةفبو ػػربالمك ِّػػربفمػػلبحكػػـبهػػذاب

باليمؿباالحلؿبملبذكرب؟بأفةداهلب لرؾبا بفةكـب.
 عبد الوهاب الديممي نقدًا نشر في بعض الاحؼ السعودية وردوا عميه.     رج:قد نقدهـ الدكتو 
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فبفيبالماجدبلالىةبالجميػةباالجملوػةب حةػثبةجيػؿبالشػ صبشػةئل بفػيبس:بملبحكـببحجزبمكل
بذلؾبالمكلفبلئىبةجمسبفة بأحٌدبحتلبةأتيب؟ب

ال فهو حجز غير جائز والبقعة لمف سبؽ.  ج: إذا كاف الوقت يسيرًا فبل مانع وات
ب
ب
ب

 باب أحكاـ المساجد
بس:بهؿبةجازبتحاةؿبالكهةاةبإللبماجدباالالىةبفة ب يدبذلؾب؟ب

 مانع  ج: ال
س:بمػػفبأرادبأفبة هػػيبماػػجدا بفهػػؿبةجػػببومةػػ بالتحػػرابفػػيبتحدةػػدبالق مػػةبوػػفبطرةػػؽبال االػػىتب

اهحػراؼبةاػةربوػفبالق مػةبااػػتدنن باهحاهػلبأـبأهػ بنبةجػببذلػؾبانبةضػربإذابحالػؿبفػػيبالماػجدب
ب))ب ةفبالمشرؽباالمغربب  مةب((؟بب حدةث:

ال فقػػد جػػاء الػػنص أف مػػا بػػيف  ج: يعمػػؿ بموجػػب مػػا توضػػحه البواػػمة إف كانػػت موجػػودة وات
 المشرؽ والملرب قبمة . 

س:بملبحكـبز رفةبالمالجدباالم للغةبفيبتارةجهلبحتلبأفبتمؾبالز لرؼباالّارجبتمهيبالمالػميب
بأفةداهلبأحافبا بإلةكـ.بفيبالىت ب؟

فتها لكػف أوؿ مػف ابتػدع الزخرفػة لممسػاجد الوليػد ج: ال يشرع الزخرفة لممساجد وال تجوز زخر 
بف عبد الممؾ بف مرواف بف الحكـ السادس مف مموؾ بني أمية والثالث مف مموؾ بنػي مػرواف 

عامًا مف مػوت النبػي  اػمى اهلل عميػه وسػمـ ٓٛفي العقد العاشر مف القرف األوؿ بعد مضي 
النبي اػمى اهلل عميػه وسػمـ إلػى وسكت الناس خوفًا مف بطشه وهو الذي أدخؿ حجرات نساء 

 المسجد.
س:بإذابدوػػتبالحلجػػةبلفبُة هػػلبفػػاؽبالماػػجدباػػكفبلزمػػلـبفهػػؿبةجػػازبذلػػؾبمػػيبأفبمػػفبمرافػػؽب

بالاكفبدارةبالمةل ب؟
الظاهر عندي أنه مف االحتراـ لهواء المسجد أف ينز  عف المرحاض فػوؽ بيػت اهلل وفػوؽ  ج:

 عباد اهلل واهلل أعمـ .



 «*جواة*»بأسئلة نعمبن الوتر وأجوبة القبضي العمراني   «* لسؤا *»  اىعقيق اىيَبّي     

 

 

« ***- ٗٗ -* ** » 

ماػػجدب جلهػػببماػػجدبالرجػػلؿبا ةههمػػلبطرةػػؽبمشػػلةبفهػػؿبةجػػازبلهػػفباأئتمػػلـبس:بإفبكػػلفبلمهاػػلنب
ب إملـبماجدبالرجلؿبامتل يت باالحلؿبملبذكرب؟بأفةداهلبأحافبا بإلةكـ.

 ج: الظاهر أنه ال مانع .
ماػػجدببفس:بأرضبكلهػػتبمق ػػرةبفه شػػتبالق ػػارب ػػـبهقمػػتبإلػػلبمق ػػرةبأ ػػر ب ػػـب هػػيبفػػيبذلػػؾبالمكػػل

اربفمػػلبحكػػـبذلػػؾباليمػػؿب؟بامػػلبحكػػـبالالػػىةبفػػيبذلػػؾبالماػػجد؟بأفةػػداهلب يػػدبأفبأ ػػذتبجمةػػيبالق ػػ
بأحافبا بإلةكـ.

ج: العمؿ هذا غير جائز لكػف الاػبلة اػحيحة مػاداـ وقػد كانػت العمػارة بعػد نػزع القبػور لكػف 
 نزع القبور غير جائز شرعًا .

لضيبا دبُائؿبك ػلربأههلبكلهتبمق رةبفيبالمبفس:ههلؾبأرضبزراوةفةبتاار هلبأالحل هلبانبةيمماب
بومةهػػلبماػػجدباوهػػدبحلػػربالقااوػػدب الاػػفبوػػفبذلػػؾبفقػػللاا:بإههػػـبنبةيممػػافبأههػػلبكلهػػتبمق ػػرةب فُ هػػي 
ب اهالػػػؼبأابأك ػػػرباجػػػدااب يػػػضبالق ػػػاربفقػػػلمااب ه شػػػهلباا  ػػػراجباليظػػػلـبمههػػػلب ػػػـبُ هػػػي   يمػػػؽبمتػػػربم

بالماجد.
بأان :بملحكـبوممهـبهذاب؟

باالحلؿبملبذكرب؟بأفةداهلبأحافبا بإلةكـب. لهةل :هؿبتجازبالالىةبفيبهذابالماجدب
 ج:ما المسئوؿ بأعمـ مف السائؿ . 

بس:بهؿبةأ ذبالحفبالماجدبأابملبةاملب)بالالرحب(حكـبالماجدب؟ببأفةداهلبأحافبا بإلةكـ.
ج: اختمؼ العمماء في ارح المسجد هؿ هو مسػجد أو ال والاػحيب أنػه غيػر مسػجد فيدخمػه 

االعتكػػاؼ هػػذا كمػػه إذا كػػاف خػػارج المسػػجد ووسػػطه مػػا بػػيف  الجنػػب والحػػائض وال ياػػب فيػػه
الشارع والمسجد أما ما كاف داخؿ المسجد مثؿ الجامع الكبير في انعاء والروضة فهو داخػؿ 

 باإلجماع .
س:بإذابكػػلفبههػػلؾبماػػجدباك ػػربالهػػلسبأابدوػػتبالحلجػػةبإلػػلب هػػلنبماػػجدبأك ػػربحةػػثبلػػـبةمكػػفب

ؿبتااػػػيةبالماػػػجدبالقػػػدةـبفلهتقػػػؿبالهػػػلسبإلػػػ لبالماػػػجدبالجدةػػػدباتيطػػػؿبالقػػػدةـبفهػػػؿبةجػػػازبأفبةحػػػاف
بالشػروةةبلهػ ب ػدب الماجدبالقدةـبإللبمكت ػةبولمػةبأابمدراػةبتحلػةظب ػر فبأابفالػاؿبلتيمػةـباليمػـا
تيطمتبمهليت با هيبلمهاػلنبمالػملبفػيبالماػجدبالجدةػدب؟بأفةػداهلبأحاػفبا بإلػةكـباهلػيب يمػامكـب

ب.
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ال فبل قينًا أنه لـ يبؽ أحد مفج: ال مانع إذا قد جربتمو  وتقرر ي  .  الناس يريد الابلة فيه وات
بسب:بأرضبا لتبمق رةبا  ؿبأفبةق ربفةهلبأحدبهؿبةالحبأفبةالملبفةهلب؟ب

 ج: إذا لـ يكف قد قبر أحد فيها فبل مانع مهما اب عدـ وجود أي قبر حاؿ الابلة .
بأفةداهلبهليبا ب كـب.ماجدبتحةطب  بالق اربمفبجمةيبالجهلتبفملبحكـبالالىةبفة ؟ببس:
إذا كانػت القبػور خػارج مبنػػى المسػجد ال داخػؿ المبنػػى فػبل مػانع مػػف الاػبلة فػي المسػػجد  ج:

 نفسه وال ضرر مف كوف القبور محيطة به مف جميع الجوانب أو مف بعضها.
س:بهؿبتضيةؼب ااببالالىةبفيبمكةب لصب ماجدبالكي ةبأـبةشػمؿبجمةػيبماػلجدبمكػةبالتػيب

ب؟دا ؿبحدادبال بحـر
ج: أنا كنت أقوؿ إف الثواب المػذكور فػي الحػديث فػي جميػع مسػاجد مكػة وبعػد اإلطػبلع عمػى 
كػبلـ ابػػف عثيمػيف ذهبػػت إلػى أنػػه خػاص بجماعػػة المسػجد الحػػراـ عنػد الكعبػػة ثػـ قيػػؿ لػػي إف 

 {.ه ذُيبف ث بىريغق اىْنقعُج خري }الكعبة تطمؽ عمى مكة ومنى بدليؿ قوله تعالى

ب
 كانها وواجباتها وسننهاباب شروط الابلة وأر 

س:بإذابكػػلفبالهػػلسبفػػيب رةػػةبمػػفبالقػػر بةالػػمافباللجػػرب  ػػؿبد ػػاؿبالا ػػتباهالػػحاابفػػأ اابفهػػؿبب
ةجازبالت مؼبوفبالجملوػةبأهشػلنبجملوػةبأ ػر بفػيبالماػجدب يػدبالتحقػؽبمػفبد ػاؿبالا ػتبأاب

بالالىةبفيبال ةتبأـبكةؼبةكافباليمؿب؟بأفةداهلبأحافبا بإلةكـ.ب
ف لػػـ يوجػػد مسػػجد  خػػر فػػي نفػػس القريػػة فياػػمي : األفضػػؿ اال ج نتقػػاؿ إلػػى مسػػجد  خػػر وات

 اإلنساف في بيته جماعة مع أسرته مف الرجاؿ أو مف النساء وال يفرؽ الجماعة في المسجد.  
س:بلػابأفباأمػػلـبهاػػيب يػػضب ةػلتبالللتحػػةبالػػـبةه هػػ بالمؤتمػػافبفمػلبحكػػـبالػػىتهـباػػاان بذكػػرااب

ب  ؿب راجبالا تبأاب يد ب؟
 لظاهر أنه يسجد لمسهو .ج: ا

بس:بملبحكـبالالىةب للهيلؿب؟بأفةداهلبهليبا ب يممكـب.
ف جهمػه عػامتهـ كمػا  ج: هي سنة كما قاؿ عمماء المذاهب الفقهية ومنهـ الزيدية الهادويػة وات

 نصَّ عميه في البحر لكف إف كانت  
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 .فالواجب ترؾ المسبى توسي  الفرش الابلة بالنعاؿ ست دي إلى فتنة كما قد جربنا أو عم
بس:بهؿبتامةمتلبالالىةبركفبأـبأفبالاللبركفباال لهةةباهةب؟

 ج: كبلهما ركف .
س:بهؿبفيبكىـبأئمةبالمذهببالزةػدابمػلبةػدؿبومػلبالضػـباالتػأمةفبااناػتلتلحبارفػيبالةػدةفبفػيب

؟ببالالىةبلفبههلؾبمػفبةقػاؿبإفبأئمػةبالمػذهببالزةػدابنبةػرافبجػاازبهػذ بالشػةلنبفػيبالالػىة
بهرجابالتلضؿب لأةضلح.

 .ؿج: نعـ راجعوا م لؼ األمير الثماف المسائ
س:بإذباهكشػػػؼبشػػػينبمػػػفبشػػػيربالمػػػرأةبأ هػػػلنبالالػػػىةبالػػػـبتغطػػػ باهػػػيبتيمػػػـب لهكشػػػلف بفمػػػلبحكػػػـب

بالىتهلب؟بأفةداهلب لرؾبا بفةكـب.
 ج: غير احيحة .

بس:بكـبترافبالا تب ةفبالمغرببااليشلنب للالوةب؟
 دقائؽ .ج: ساعة إال خمس 

س:بهػػؿبةجػػازبلممالػػميبأفبةجمػػيبفػػيبركاوػػ بااػػجاد ب ػػةفبوػػدةبأذكػػلرباردتبفػػيبالركػػاعبكػػأفب
ةجميب ةفب اؿبا حلفبر ػيباليظػةـبااػ احب ػداسبرببالمىئكػةباالػراحبااػ حلهؾبالمهػـبا حمػدؾب

بالمهـباغلربليبأـبةقتالربوملبااحدبمههلب؟
بينهػا إال إذا كػاف اإلمػاـ يختاػر  ج:ال مانع مف الجمع بيف هذ  األذكار كمها وأنػا ممػف يجمػع

 السجود فإني أكتفي بالتسبيب ثبلث مرات.
س:بهؿبةشرعبلممالميبفػيبالتشػهدبأفبةقػاؿبمػيب)بالمهػـبالػؿب...بالمهػـب ػلرؾ(بالمهػـباػمـباتحػهفب

باترحـبأـبنبةشرعب؟
 ج: ال يشرع .

ملهلبس:بهػػػؿبةجػػػببومػػػلبالمػػػرأةباػػػتربرجمةهػػػلبفػػػيبالالػػػىةب؟بامػػػلبحكػػػـبالػػػىتهلبإذابالػػػمفتبا ػػػد
بمكشافتلف؟ببأفةداهلب لرؾبا بفةكـب.

ج: ستر ظاهر قدمي المرأة واجب ومف لـ تستر قدميها ابلتها اػحيحة ألف الػبطبلف يحتػاج 
 إلى دليؿ.
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س:بهؿبتشرعباناتيلذةبفيبكؿبركيةبأـبتكليباناتيلذةبفيبالركيػةبالالػلب؟بأفةػداهلبأحاػفبا ب
بإلةكـ.

 ج: في األولى فقط. 
 

 في الابلة وما يباح فيهاباب ما يكر  
ب لؿ:بااتيهفلب ل بهؿبهذابجلئزب؟ب{ئِيَّبكق ّقعُجَذَ نئِيَّبكق ّقَُزقعرينيَ }س:ب يضبالمؤتمةفبإذاب رأباأملـب

 ج: هذا غير جائز.
(ب هػػلبلػػؾبالحمػػدباالشػػكربهػػؿبزةػػلدة:ب)االشػػكرس:ب يػػضبالمالػػمةفبةقػػاؿب يػػدبالرفػػيبمػػفبالركػػاعب:برب

بأفةداهلب لرؾبا بفةكـب. ل تةبمشراوةبأـبنب؟ب
 ج: ال أاؿ لها .

س:بفػػيب يػػضبالمػػذاهببأفبالالػػىةبت طػػؿب ػػ ىثبحركػػلتبمتاالةػػةبفهػػؿبومػػلبهػػذابالقػػاؿبدلةػػؿب؟ب
باكـبالحركلتبالتيبت طؿب هلبالالىةب؟ب

 ج: المسألة ال زالت تحت الدراسة .
الالػىةبت طػؿبس:بهؿبههلؾبوددبميةفبمفبالحركلتبت طؿبالالىةبكملبفػيب يػضبالمػذاهببأفب

ب  ىثبحركلتبمتاالةلت؟
ج: ال دليػػؿ عمػػى تحديػػد عػػدد معػػيف لمحركػػات التػػي تبطػػؿ والتػػي ال تبطػػؿ وال سػػيما بعػػد اػػحة 
حديث نزوؿ النبي امى اهلل عميه وسمـ مف المنبر  وهكذا حػديث وضػعه ألمامػة بنػت العػاص 

 الذي أخرجه البخاري ومسمـ.
ب؟ببس:بإذابكلهتبالمرأةبتالميبفيبماجدبالهالن بفهؿبةكر بأفبتتم ـف

ال فػػبل ينبلػػي  ج: ال تتمػػثـ المػػرأة فػػي الاػػبلة إال إذا كػػاف الرجػػاؿ سػػيرونها وهػػي فػػي الاػػبلة وات
 والابلة احيحة . 

 
 باب أحكاـ سجود السهو
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س:برجػػػؿبالػػػملب للهػػػلسبالػػػىةبر لوةػػػةبافػػػيبالركيػػػةبال لهةػػػةبهاػػػيبركيػػػةبفه هػػػ بالمؤتمػػػافب يػػػدب
الركيػةبالتػيباػهلبفةهػلبامػلب يػدهلبأـبةيةػدبركيػةبااحػدةباةاػجدبالالىةبفهؿبةيةدبالالػىةبأـبةيةػدب

بلماهاب؟بأفتاهلبأحافبا بإلةكـباهليب يممكـ.
 األخيرتيف ويسجد سجود السهو كما في حديث ذي اليديف . فج: الظاهر أنه يعيد الركعتي

بال ػلهيبمػف َ  ػؿب يػضببس:بإملـبهايب ةةبمفبالللتحةبفػيبالالػىةبالجهرةػةبالػـبةهّ ػ بإنبفػيبالةػـا
بالمأمامةفبفملبحكـبالىت باالىةبمفب مل باملذابةمزمهـ؟بأفةداهلب لرؾبا بفةكـ.

ج: النسياف معفو عنه لمف اب أنه نسي  ية واحدة مف الفاتحة  غاية األمر أنه يجػب عميػه 
رفػع قد استظهرت العفػو عمػبًل بحػديث ) سجود السهو واهلل أعمـ وفوؽ كؿ ذي عمـ عميـ  وأنا

 الخطأ والنسياف ا. عف أمتي
س:بإذابكػػلفبومػػلبالشػػ صباػػجادب  ػػؿبالاػػىـبأاب يػػد بفهاػػيبأفبةاػػجدبحتػػلبشػػرعبفػػيبالرات ػػةب

بفملذابومة ب؟
 ج: يسجد ولو بعد حيف .

س:بهؿبةشرعباجادبالاهابلهاةلفباهةبمفبالاهفبكللجهربفيبماضيبالجهػربأابرفػيبالةػدةفبأاب
بهحابذلؾبمفبالاهف؟

 ج: ال يشرع .
باػػجادباػػهابإفبتػػرؾبااج ػػل بأابماػػهاهل بمػػيبأفباأمػػلـبلػػـبةحالػػؿبلػػ بذلػػؾبس:بهػػؿبومػػلبالمػػأ مـا

بالاهاب؟
 ج: نعـ .

فػػػػإذاب ػػػػلـبلةكمػػػػؿببفس:بإذاباػػػػهلباأمػػػػلـبفالػػػػملبالر لوةػػػػةبركيتػػػػةفبا يػػػػدبأفباػػػػمـبه هػػػػ بالمؤتمهػػػػاب
الركيتةفبفهؿبةك ربتك ةرةبإحراـبأـبةك ربتك ةرةباهتقلؿبله بنبزاؿبفيبحكػـبالمػؤدابلمالػىةبالػذاب

بـبةكممهلب يدب؟ب لرؾبا بفةكـ.ل
ج: ماداـ قد خرج مػف الاػبلة فػالتكبيرة تكبيػرة إحػراـ ال تكبيػرة نقػؿ ألنػه ال نقػؿ مػف ركػف إلػى 
ركف بؿ شروع في دخوؿ في الركعتيف األخيرتيف بعد الخروج مف الابلة بالتسػميـ وبعػد الكػبلـ 

 المباح واهلل أعمـ.  
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 باب أحكاـ ابلة التطوع
 التراويبابلة 

ب؟ب بس:بملبحكـبالىةبالترااةحب؟بأفةداهلبجزاكـبا ب ةراب 
 ج: سنة .

بس:باهؿبلهلبوددبميةفبمفبالركيلتبنبةجازبالزةلدةبومةهلب؟بأفةداهلب لرؾبا بفةكـب.ب
 ج: ليس لها عدد معيف يمكف أف يكوف عشريف أو أقؿ أو أكثر .

أهػػؿبال ةػػتبابالزةدةػػةبةمهػػيبمػػفبهػػذ بس:بهػػؿبحػػدةثبالػػىةبالتػػرااةحبالػػحةحبأـبن باهػػؿبمػػذهبب
بالالىةباةجيمهلبمفبال دع؟

ج: ابلة التراويب احيب حديثها وهو يدؿ عمى مشروعيتها ألف النبػي اػمى اهلل عميػه وسػمـ 
إنمػػا خشػػي أف تكتػػب عمػػيهـ حتػػى تركهػػا  وأمػػا بعػػد موتػػه وانقطػػاع الػػوحي فػػبل خشػػية مػػف أف 

ف العمماء  وقػد رويػت هػذ  الاػبلة عػف تفرض عميهـ  فهي مشروعة وهو مذهب الجماهير م
جماعة مف عمماء أهؿ البيت  ومف عمماء الزيدية وعمػى رأسػهـ اإلمػاـ زيػد بػف عمػي كمػا فػي 
مجموع زيد بف عمي  وفي أمالي أحمد بف عيسى  وفي شرح األزهار وغيرها مف كتػب الزيديػة 

نما الذي خالؼ في مشروعيتها هو اإلماـ الهادي.  وات
ب

 ابلة النافمة
ب:بهؿبتجازبالىةبالهلفمةبوملبالراحمةبفيبغةربالالر؟بس

 ج: الظاهر ال مانع ألف األاؿ الجواز . 
 

 سجود التبلوة
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اااػػتق لؿبالق مػػةباطهػػلرةبال ػػابباال ػػدفباالمكػػلفبأـبنب؟ببنس:بهػػؿبةشػػترطبلاػػجادبالشػػكربالاضػػاب
بأفةداهلب لرؾبا بفةكـب.

ػا البقيػة فػبل تجػب وال ج: في العبادات خير المجالس هو المجمس الذي إلى  القبمػة متوجهػا أمَّ
 مانع لمف يسجد سجدة الشكر أف يكوف غير متطهر وأف تكوف ثيابه غير طاهرة .

س:بإذابكػػلفباأهاػػلفبةحلػػظبمقطيػػل بمػػفبالقػػر فبافةػػ ب ةػػةباػػجدةباةكػػرر بمػػرارا بلةحلظػػ بفهػػؿبةمزمػػ ب
بكمملبكررب ةةبالاجدةبأفبةاجدب؟بأفةداهلب لرؾبا بفةكـب.

 العمماء سجدة واحدة . ج: قاؿ
س:بهػػؿبةجػػببالتك ةػػربلاػػجادبالػػتىاةبفػػيبالالػػىةبوهػػدبال لػػضباالرفػػيبامػػلبالػػدلةؿبومػػلبذلػػؾب؟ب

بأفةداهلب لرؾبا بفةكـب.ب
 ج : الظاهر مشروعية التكبير إلعبلـ الم تميف .

 
 ابلة الوتر وقنوت النوازؿ

 ػـب ػلـبمػفب  ػربالمةػؿباأرادبس:بملبحكػـبمػلبةاػملب ػهقضبالػاترباذلػؾبفػةمفبأاتػربفػيبأاؿبالمةػؿب
أفبةالميبفة دأباةالميبركيةبةزوـبأه بةهقضب هلباتػر بالاػل ؽب ػـبةالػميبمػلبشػلنبا ب ػـبةػاترب؟ب

بأفةداهلبأحافبا بإلةكـب.
ج: ال وتراف في ليمة فمف أوتر أوؿ الميؿ ثـ بدا له في  خر الميؿ أف يامي ما شػاء فػبل مػانع 

ب.ب خر ابلته شفعًا ال وتراً  أف يامي ما شاء فيه خير كثير ويجعؿ
أواًل : أنه قد ورد حديث اػحيب أف النبػي اػمى اهلل عميػه وسػمـ قػد اػمى ركعتػيف  خػر الميػؿ 

 قبؿ الفجر .
ثانيًا:مخالفة حديث اجعموا  خر ابلتكـ بالميؿ وترًا أرجب مف مخالفة حػديث ال وتػراف فػي ليمػة 

ب النهي كما في   كتب األاوؿ .ألنه إذا تعارض األمر والنهي ُرجِّ
بس:بمفبجميب ةفبالمغرببااليشلنبليذربشرويبفهؿبةجازبل بأفبةاترب يدبهذابالجميب؟ب

ب.بج: ال مانع ألف األاؿ الجواز
بس:بكـبأ ؿبالاترباكـبأك ر ب؟
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 ج: أقمه ركعة واحدة بعد ركعتيف وأكثر  ال حد له.
بػبملبهيبالا لببالتيبمفبأجمهلبةشرعب هاتبالهاازؿب؟0س:ب
تمربالقهػػاتبهػػؿبةكػػافبشػػهرا بأـبحتػػلبتهتهػػيبالهلزلػػةبأـبمػػلبحالػػؿبكقتػػؿبالقُػػرفانبةقهػػتبلػػ بػػػبكػػـبةاػػ5

بشهرباملبكلهتبهلزلةبماتمرةبفةكافبالقهاتبحتلبتهكشؼب؟
بػ؟بأفةػداهلبهلػػيبا ب يممكػػـباأاػػىـب4 بػبالػرئةسبأابالممػػؾ ػػبهػػؿبةشػػترطبلقهػػاتبالهػاازؿبإذفباأمػػلـ

باالماممةف.
 دَّ لها وال حاجة إلى إذف .ج: كؿ حادثة مروِّعة وال ح

 
 باب أحكاـ ابلة الجماعة

س:بمػػػلبحكػػػـبالػػػىةبالجملوػػػةبهػػػؿبهػػػيبااج ػػػةبةػػػأ ـبمػػػفبت مفػػػؼبوههػػػلبلغةػػػربوػػػذربأـبمػػػفبالاػػػهفب
بالمؤكدةبالتيبنبةأ ـبمفبت مفؼبوههل؟بأفةداهلب لرؾبا بفةكـب.

ال يحضػر الجماعػة  ج: سنة م كدة ال يأثـ مف تخمؼ عنها إال إذا اتخذها ُخمقػاً  وعػادة بحيػث
 طوؿ عمر  .

س:بأهلسبفيب يضبالقر بات ذاابولدةبماتمرةباهيبالىةباليالرباالمغرببااليشػلنبفػيبطػرؼب
دةػػاافبالقػػلتب)بالمقةػػؿب(بأاب جػػاار بمػػيبأفبماػػجدبالجملوػػةب رةػػببمػػفبدةػػاافبالقػػلتبفمػػلبحكػػـبهػػذاب

فباليمػػؿبهلاػػػ باليمػػؿبوممػػل ب ػػػأفبتجميػػلتبلمم ػػزهةفبفػػػيب ةػػاتبأ ػػر با ػػػر بأ ػػر بأ ػػذاابةيممػػػاب
با متبالمالجدبالمجلارةبمفبهؤننب؟ب

: ابلتهـ احيحة لكف فاتهـ األجر والثواب فػي اػبلتهـ فػي المسػجد وثػواب كونػه مسػجدًا ج
وثواب الخطوات وثواب كثرة الماميف في الجماعة ألف كؿ جماعة كاف النػاس فيهػا أكثػر كػاف 

 الثواب فيها أعظـ.
لتشػهدبال ةػربفهػؿبةػد ؿبميهػـباةكػافبمػدركل بلمجملوػةبس:بإذابد ؿبالش صبالماجدباهـبفػيبا

بأـبةهشوبميبالمتأ رةفبجملوةبجدةدةب؟بأفةداهلب لرؾبا بفةكـبافيبوممكـبب.
ج: ال يدخؿ ويحسبها اػبلة وأنػه أدرؾ الاػبلة وال يشػكِّؿ جماعػة أخػرى وال ياػمي منفػردًا مػا 

تشػػهد بػػؿ يقعػػد معهػػـ ويبقػػى داـ اإلمػػاـ والم تمػػوف  فػػي حػػاؿ إحػػدى السػػجدتيف أوفػػي حػػاؿ ال
اػمى  منظمًا إليهـ حتى يسػمموا فػإذا سػمموا قػاـ وشػكَّؿ جماعػة أو اػمى فػرادى ألف الرسػوؿ 
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قاؿ :))فميكف عمى الحاؿ التي نحف عميها اا وقاؿ في الحديث : )) مػف أدرؾ   اهلل عميه وسمـ
ب.بركعة اا ولـ يقؿ سجدة أو تشهداً 

س:بهػػػػؿبةجػػػػازبلمشػػػػ صبالت مػػػػؼبوػػػػفبالػػػػىةبالجميػػػػةبأابالجملوػػػػةبإذابكػػػػلفبمشػػػػغان ب حرااػػػػةب
بأش لصبأابمهشئلتباملبأش  بذلؾب؟بأفةداهلب لرؾبا بفةكـب.ب

ج: ال مانع في التخمؼ عف الجماعة أما الجمعة فبل عذر له شرعًا  فهو داخؿ في عمػوـ مػف 
وسػػمـ غيػر الاػبي أو العبػد والمػػريض  تجػب عميػه الجمعػة ولػـ يسػػتثف النبػي اػمى اهلل عميػه

بوالمسافر والمرأة .
 

 باب األحكاـ المتعمقة بالمسبوؽ في الابلة
بالمغػرببفػد ؿبفػيبالجملوػةباهػـبةالػمافباليشػلنب هةػةبالمغػرببفمػلذابةليػؿب س:بش صبلـبةالؿِّ

بإذاب لـباأملـبإللبالرا يةب؟بأفةداهلب لرؾبا بفةكـب.
 ج: ينتظر حتى يسمـ اإلماـ .

؟بغػرببكةػؼبةليػؿلبالذابةتػرجحبلػدةكـبفػةمفبد ػؿبمػيبجملوػةباهػـبةالػمافباليشػلنب هةػةبالمس:م
بأفةداهلبأحافبا بإلةكـب.

ج: ال يدخؿ إال لمضرورة إذا لـ يجد مف يامي معه ممف يريد أف يامي الملرب وأما إذا وجػد 
ذا دخؿ فينتظر عنػد أدائهػـ لمركعػة الرابعػة قاعػدًا  أو سيجد مف يامي به أو خمفه فبل يجوز وات

 حتى يقعد اإلماـ لمتشهد ويتشهد ويسمـ واهلل أعمـ.   
قلـبلةكمؿبملب قيبومة بفاجدباأملـب يدبالاىـبلماػهابس:بالما اؽبفيبالالىةبإذابامـباأملـبف

فهؿبةاجدبالما اؽبلماهاب يدبالاػىـبمػيبأهػ بجػلنب الػىةبكلممػةبلػةسبفةهػلباػها؟بأفةػداهلب ػلرؾب
با بفةكـب.

 ج: يسجد لسهو إمامه .
س:بإذابامـباأملـب ـب لـبالما اؽبلقضلنبملبفلت بفذكرباأمػلـبامػفبميػ بأههػـباػمماابوػفبهقػصب

ب.إملم ب؟بأفةداهلب لرؾبا بفةكـبذابةالهيبهذابالما اؽبهؿبةاتمربفيبالقضلنبأـبةرجيبلةتل يفمل
 ج: يرجع .

بس:بفإفبااتمربفهؿبةاجدبلماهابميبأه بأد بالىةبكلممةب؟
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 ج: إذا استمر فابلته غير احيحة ألنه خالؼ إمامه .
 

 باب قضاء الفوائت
د ػاؿبا تهػلب اػلوةبكالػىةبالظهػربأاباليالػربأابس:بإذابأ رتبالمرأةبالىةبمفبالالمااتب يدب

باليشلنب ـبحلضتبفهؿبةجببومةهلب يدبالطهربأفبتقضيبتمؾبالالىةب؟
 ج: نعـ .

س:بإذابطهرتبالمرأةبمفبالحةضب يدباليالربأاب يدباليشلنبفهؿبةجببومةهلبالىةبالظهػربمػيب
تالػميباليالػربفقػطباليالربجميبتأ ةرباهكذابالمغرببااليشلنبلفبا تهمػلبااحػدبوهػدبالجمػيبأـب

بإفبطهرتب يدباليالربااليشلنبفقطبإفبطهرتب يدباليشلنب؟ب
 ج: اهلل أعمـ .

س:بإذابأغميبوملبالش صب ـب يدبفترةبأفلؽبفهؿبةجببومة ب ضلنبملبفلت بمفبالالػمااتبحػلؿب
باأغملنب؟بأفةداهلب لرؾبا بفةكـب.

 .   يجب عميه القضاءعميه فبل ج: إذا دخؿ وقت الابلة وهو ملمى عميه ثـ خرج وهو ملمى
س:بمػػفبكػػلفبتلركػػل بلمالػػىةبوػػدةباػػهااتب ػػـبتػػلببإلػػلبا بفهػػؿبةمزمػػ ب ضػػلنبمػػلبتركػػ بمػػفبتمػػؾب

بالالمااتبفيبتمكـبالاهااتبأـبتكليبالتا ةبالهالاحب؟
ج: مػذهب ابػػف حػػـز وابػػف تيميػػة وهػػو مػذهب المرتضػػى والنااػػر والهػػادي وجماعػػة أنػػه يكفػػي 

الجماهير وهػو وجػوب القضػاء لحػديث)) فػديف اهلل أحػؽ التوبة ولكف الراجب عندي هو مذهب 
 أف يقضىاا.

س:برجػػؿبُأغَمػػيبومةػػ باد ػػؿبفػػيبغة ا ػػةبلمػػدةبةػػامةفبأابأك ػػرب ػػـبأفػػلؽبفهػػؿبةقضػػيبمػػلبفلتػػ بمػػفب
بالالمااتب؟

 ج: ال يقضي .
س:بمفبهايبالىةبفيبالالربكلليالػرب ػـبذكرهػلبفػيبالحضػرباهػابمقػةـبفهػؿبةالػمةهلب الػرا بأـب

بأحافبا بإلةكـ.بتململ ب؟بأفةداهل
 ج: يقضيها قارًا .
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 باب أحكاـ اإلمامة
بأ ػػػرؤهـبلكتػػػلببا ب(با يػػػضباليممػػػلنببالػػػملبا بومةػػػ بااػػػمـبس:ب ػػػلؿبراػػػاؿبا بب بالقػػػـا :)بةػػػـؤ

بةرافبتقدةـبالفق بوملبال رأ.بفهؿبلقالهـبهذابأالؿبمفبالشرعب؟ب
 ج: األقرأ أقدـ لنص الحديث .

ب رانةبالللتحةب؟بأفةداهلبأحافبا بإلةكـب.بس:بملبحكـبإملمةبمفبةمحفبفي
ج: ال ينبلي وال يحؽ ألحد ي ـ الناس وهو يمحف كما ال يحؽ ألحد أف يامي خمػؼ مػف يمحػف 
فإذا امى خمؼ مف قد لحف فقيؿ إف الابلة باطمة وقيؿ احيحة وقيؿ إف كاف المحف قد غير 

ال فاحيحة وأنا متوقؼ .  المعنى فباطمة وات
بنبتالحبإملمتهـبفيبالالىةب؟بأفةداهلبأحافبا بإلةكـب.بببببس:بمفبهـبالذةف

ج: مف أخؿَّ بركف أو شرط أي ركف فعمػي أو شػرط قػولي مػا لػـ يكػف معػذورًا مثػؿ المػريض أو 
المعوؽ أو المتيمـ فبل مانع مف الابلة خمؼ القاعد لمرض أو نحو  خبلفًا لمهادويػة الػذيف ال 
يجيزوف الابلة خمؼ القاعد وال خمؼ المتيمـ إال لقاعٍد أو متيمـ فإف القاعػد والمتػيمـ ال يػ ـ 

 دًا غير الذي كاف مثمه. أح
س:باميهلبمهكـبفيبالدرسبأفبمذهببالزةدةةبالهلداةةبودـبجاازبالالىةبوملبالللاؽبفهػؿبهػذاب

بهابالراجحبوهدكـ؟بهرجاباأفلدةباجزاكـبا ب ةرا .ببببببب
 ج: ال وليس كمما حكيت عنهـ أو عف أحدهـ أني موافؽ لهـ وعندي كؿ مسمـ يامى عميه.

ملمػػ بنبةػػر بذلػػؾبفأكػػؿباأمػػلـبلحػػـبسب:برجػػؿبةػػر بأفبا لكػػؿبمػػفبلحػػـباأ ػػؿبةػػهقضبالاضػػانباا 
بأفبةالػػميب ملػػ باهػػابةيتقػػدب طػػىفبالاضػػانب ػػذلؾب؟بأفةػػداهلبأحاػػفب إ ػػؿبفهػػؿبةجػػازبلهػػذابالمػػأمـا

با بإلةكـب.
 ج : ال مانع فاإلماـ حاكـ كما ال يخفى عمى الجميع .

الركيػػةبال لهةػػةبالػػـبةجمػػسبلمتشػػهدبفممػػلببس:برجػػؿبالػػملب للهػػلسبإملمػػل بفػػيبالػػىةبر لوةػػةبفقػػلـبفػػي
ااتتـب لئمل با فحبالمالمافبا دؿبأفبةااالؿبجمػسبلمتشػهدب ػـبأتػـبالػىت بفمػلبحكػـبالػىت بامػلذاب

بةمزم ب؟
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ج: هذا اإلماـ وه الء الم تموف غالطوف مخالفوف لمحديث الاحيب ألنه عاد مف فرض فعمي 
وعػرؼ أنػه سػا  ولػـ يرجػع كمػا رجػع  إلى مسنوف تركه وعرؼ بأنه غالط ولـ يرجع عف غمطه

 النبي امى اهلل عميه وسمـ والابلة غير احيحة.
س:بلػػػابأفبرجػػػى بمؤتمػػػل باػػػهلباتػػػرؾبركهػػػل ب ػػػـبااػػػتمربمػػػيباأمػػػلـبحتػػػلباػػػمفـبفاػػػمـبميػػػ بفمػػػلبحكػػػـب

بالىت باملذابةمزم ؟
 ج: ابلته باطمة .

فبتقػؼب ملػ ب؟بأفةػداهلبس:بالرجؿبإذابالػملب زاجتػ بفهػؿبةجػازبأفبتقػؼبزاجتػ ب جػاار بأـبن ػدبأ
بأحافبا بإلةكـ.

ج: التكوف المرأة إال خمؼ الرجػؿ سػواء كانػت زوجتػه أو مػف أقاربػه أو أجنبيػة عنػه ال فػرؽ  
وال ياػػب أف تكػػوف بجانبػػه كمػػا ورد فػػي حػػديث أنػػس عنػػد الشػػيخيف أف أـ أنػػس اػػمت خمػػؼ 

 ولدها أنس واليتيـ .
ةههمػػلبطرةػػؽبمشػػل بفهػػؿبةجػػازبلهػػفباأئتمػػلـبس:بإذابكػػلفبلمهاػػلنبماػػجدب جلهػػببماػػجدبالرجػػلؿبا 

ب إملـبماجدبالرجلؿبامتل يت باالحلؿبملبذكر؟
 ج: الظاهر أنَّه المانع.

س:إذابكػػػلفباأمػػػلـبنبةػػػأتيب اػػػهفبالالػػػىةبكللضػػػـباانفتػػػراشبفػػػيبالتشػػػهدبالااػػػطباالتػػػارؾبفػػػيب
ذلػؾبكمػ بناػةملبالتشهدبال ةػربارفػيبالةػدةفبفػيبمااضػيبالرفػيباجماػةباناػتراحةبفهػؿبُةتػل يبفػيب

بالضـب؟بأفةداهلب لرؾبا بفةكـ.
اإلتحػاد  طج: كؿ واحٍد مف اإلماـ والم تـ يعمؿ بما ترجب لديه في مثؿ هػذ  المسػائؿ وال يشػتر 

 والموافقة والمتابعة.
س:برجػؿبأدرؾباأمػلـب يػػدبأفبرفػيبمػػفبالركػاعبفك فػػربلزحػراـب ػـبركػػيبارفػيب  ػػؿبأفبةاػجدباأمػػلـب

بمركيةب؟بأفةداهلبأحافبا بإلةكـ.فهؿبةكافبمدرك لبل
 ج: ال يكوف مدرًكا.

س:بفػػيب يػػضبالماػػلجدبة تملػػافبمػػيباأمػػلـبومػػلب ضػػلةلباةطم ػػافبمػػفباأمػػلـبأفبنبةالػػميب هػػـب
لههـبةكرهاه بلفبالىت بلفبترتليبفاؽبرأا بش را با ػدبةكػافبالحػؽبمػيباأمػلـبفمػلبهػابالضػل طب

بفيبذلؾ؟
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 العبرة بكراهة األكثر واهلل أعمـ. ج: ال فرؽ بيف كراهة وكراهة ولكف
بس:بملبحكـبالىةبالمهلردب مؼبالالؼباهؿبفةهلبتلالةؿب؟أفةداهلب لرؾبا بفةكـ.

 ج:الظاهر عدـ احتها.
س:إذاب ػػلـبالماػػ اؽبلةػػتـببمػػلبفلتػػ بمػػفبالالػػىةباالػػملب الػػىت بجملوػػةب ملػػ باجيمػػا بإملمػػل بلهػػـب

بأ هلنبالىت ؟بأفةداهلب لرؾبا بفةكـب.بفهؿبةالحبهذاباأئتملـبوممل ب أه بلـبةشيرب هـبإن
 ج:المانع بشرط أف ينوي اإلمامة وأما إذا لـ ينو اإلمامة فبل ياب. 

سب:ب يػػضبمدراػػيبحمقػػلتبالتحلػػةظبةجمػػيبالطم ػػةبالالػػغلرباةالػػميب هػػـبفػػيبالػػداربال ػػلهيبمػػيب
الجملوةبالذةفبةالمافبفيبالداربالاؿبمفبالماجدبوممل ب أفبالداربالاؿبغةربممتمػوب حجػةبأفب
الالغلربةشاشافبوملبالهلسبفيبالالىةبفهػؿبةأ ػذبهػؤننبحكػـبالػىةبالجملوػةبارانباأمػلـبفػيب

بأفةداهلب لرؾبا بفةكـ.بالداربالاؿب؟ب
 ج : ال مانع ألف األاؿ الجواز .

س:بهػػؿبههػػلؾبدلةػػؿبومػػلبتحدةػػدبالماػػلفةب ػػةفبالمػػؤتـبااأمػػلـبأابالمػػؤتـبا  ػػربالػػؼب حةػػثبلػػاب
نباةملبفيبالحػرمةفبالشػرةلةفبأفبمػفبالهػلسبمػفبب تأ ربأك ربمفبذلؾبلـبةالحبائتملم بلههلبهرب
بشلرعبأابأك ربأاب هلةةب؟بأفةداهلب لرؾبا بفةكـ.ةالميب الىةباأملـبا ةه با ةفب  ربالؼب

 ج: الابلة احيحة ولكف خبلؼ األفضؿ وخبلؼ السنة .
بالمغػػرببااأمػػلـبةالػػميباليشػػلنبجميػػل ب اػػ ببالمطػػرب س:بشػػ صبد ػػؿبمػػيباأمػػلـباهػػابلػػـبةالػػؿِّ

بأفبةالػػميبمػػيباأمػػلـب ى ػػل ب هةػػةبالمغػػربب ػػـبةهػػاابالمللر ػػةباةاػػمِّـب ػػـبةمحػػؽب  لأمػػلـبفهػػؿبلممػػأمـا
باهابفيبرا يةباليشلنبلةالميبميهـباليشلنبجميل ب؟أفةداهلبأحافبا بإلةكـ.

ج: هذا ال يمكف ألف فيه خروج الم تـ قبؿ اإلماـ وهو ال يجوز إال في باب اػبلة الخػوؼ فػي 
 بعض افات ابلة الخوؼ. 

 بانبس:بإذابد ػػػؿبالشػػػ صبماػػػجدا باالػػػملبارانباأمػػػلـبفػػػإذاب هػػػذاباأمػػػلـبنبةطمػػػئفبفػػػيبركاوػػػ
باجاد بفملذابةليؿبهذابالمؤتـ؟بأفةداهلب لرؾبا بفةكـب.ب

 ج: يتأخر كؿ م تـ رأى إماـ الابلة يخؿ ببعض األركاف القطعية في أي ابلة مفروضة . 
بفتػػرؾبااج ػػل بمػػفبااج ػػلتبالالػػىةبتحمػػؿبذلػػؾبإملمػػ ب سب:بمػػلبميهػػلب ػػاؿباللقهػػلنبإذاباػػهلبالمػػأمـا

ب طأبغةر ب؟بانباجادبومة ب؟بهؿبةتحمؿباأملـب



 «*جواة*»بأسئلة نعمبن الوتر وأجوبة القبضي العمراني   «* لسؤا *»  اىعقيق اىيَبّي     

 

 

« ***- ٘ٚ -* ** » 

ج :أنػػا مػػذهبي أف مػػف سػػها مػػف المػػ تميف يوجػػب سػػجود السػػهو فعمػػى مػػف سػػها أف يسػػجد 
لمسهو وال يتحممه اإلماـ وال دليؿ عمى مشػروعية تحمػؿ اإلمػاـ سػهو المػ تـ أبػدًا وهػذا مػذهب 

 الهادوية وهو الظاهر عندي .
 

 باب أحكاـ أهؿ األعذار وأحكاـ الجمع بيف الابلتيف
بةت ذبالجميب ةفبالالىتةفبولدةبماتمرةبفيبالحضرب؟س:بملبحكـبمفب

ز الجمػع بػيف الاػبلتيف  ج: هذ  ليست بظاهرة جديدة بؿ هػي عمػى المػذهب الزيػدي الػذي جػوَّ
فػػي الحضػػر كمػػا فػػي مجمػػوع زيػػد بػػف عمػػي وفػػي الػػروض النضػػير مػػف تجػػويز الجمػػع بػػيف 

 الابلتيف في الحضر ببل قيد أو شرط .
ز الجمع في الحضػر إال لمػف كػاف مشػلواًل بطاعػة أو مبػاح ينقاػه أما اإلماـ المهدي فمـ يجوِّ 

 التوقيت .
ػػا الجمػػاهير مػػف العممػػاء فػػالجمع فػػي الحضػػر عنػػدهـ ال يجػػوز إال فػػي أيػػاـ المطػػر كمػػا تػػدؿ  أمَّ
عميػػه األدلػػة الاػػحيحة وهػػذا المػػذهب هػػو الػػذي رجحػػه المقبمػػي والملربػػي واألميػػر الاػػنعاني 

 فتي به قواًل وأطبقه عمبًل.والشوكاني وهو الراجب الذي أ
س:برجؿبةاكفبميبزاجت بفػيبالػيدةباهػابمػفبأ هػلنبمدةهػةبإببفػذهببلزةػلرةباالدةػ باا  ااهػ بفػيب
إببااػػةمكثب ى ػػةبأةػػلـبفهػػػؿبلػػ بالقالػػربحػػلؿبكاهػػػ بفػػيب ةػػتبأ ةػػ باأمػػػ بطللمػػلبأهػػ بماػػتقربمػػػيب

بزاجت بفيبمكلفبومم بفيباليدةب؟
 متـ . ج: يقار في الثبلثة أياـ إال إذا امى وراء

ػباةػذهببا ةتبأ ة بفيبمدةهػةبػبإببػبم ى ػس:بلابأفبش الل بةاكفبميبزاجت باأاند بفيبالهيلنب
مػػيبأهمػػ باأاند بفػػيبالمهلاػػ لتب ػػـبةرجػػيبإلػػلبالػػهيلنبفهػػؿبلػػ بأفبةقالػػربمػػفبالالػػىةباةجمػػيبإفب
يباحتلجبإللبذلؾبكاهػ بفػيبإببفػيب ةػتبأ ةػ با ػةفبأ لر ػ بطللمػلبأهػ بماػتقربمػيبزاجتػ باأاند بفػ

بالهيلنبأـبملذاب؟بأفةداهلبأحافبا بإلةكـب.
ػا إذا  ف كانت أربعة أياـ أو أقؿ يقاػر وأمَّ ج: إذا كانت المدة لمِنْسَمِة أكثر مف أربعة أياـ يتـ وات

 كاف مترددًا فيقار إلى عشريف يومًا وأمَّا جمع الابلة فبل يجمع إال إذا كاف في حاؿ سفر.
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فاجػػػدهـبةالػػػمافباليشػػػلنبجميػػػل بمػػػيبالمغػػػربب اػػػ ببالمطػػػربس:بإذابد ػػػؿبماػػػ اؽبإلػػػلبالماػػػجدب
باةالميباليشلنب ملرد بجميل ؟ بفد ؿبميهـب هةةبالمغرببفهؿبةجازبل بإذابامفـباأملـبأفبةقـا

ج: ال مانع مف ذلؾ إذا كاف قد دخؿ واإلماـ في الركعة الثانية أو في التػي بعػدها أمػا إذا كػاف 
 سيخرج قبؿ اإلماـ .في أوؿ ركعة مف العشاء فبل ياب ألنه 

بس:بهؿبةجازبجميبالجميةبميباليالربفيبالمطرب؟بأفةداهلب لرؾبا بفةكـب.
 ج: نعـ .

س:برجػؿبماػلفربد ػؿبماػجدا بفػػيبالطرةػؽبلةالػميبالظهػرب الػرا بفاجػػدبجملوػة بفػد ؿبميهػـبا ػػدب
ومػـببالماابركيتةفباهابنبةدرابأههـبمقةمافبفالػملبميهػـبالػركيتةفبال ػل ةتةفبااػمفـبا يػدبالاػىـ

بأههـبالماابأر يل بفملذابةمزم ب؟ب
ج:الابلة احيحة لكف في الزمف المستقبؿ البد مف أف يتـ لحديث ابف عبػاس مػف السػنة أف 

 المسافر إذا امى خمؼ المقيـ أتـ .
س:هػؿبلماػلربفػيبهظػػركـبماػلفةبمحػددةبشػػرول بمػفب طيهػلبأ ػذبأحكػػلـبالماػلفربأـبأفبذلػؾبةرجػػيب

أفةػداهلبب؟همػلةبمػفبأهػؿباليمػـبكػل فبتةمةػةباتممةػذ با ػفبالقػةـباغةربإللباليرؼبكملبذهببإلة بجملوػ
بأحافبا بإلةكـ.بب

 ج: هذا المذهب الذي ذهب إليه ابف تيمية وابف القيـ هو الراجب عندي . 
بس:بهؿبةشرعبلممالفربأفبةالميبرااتببالالمااتب؟

 ج: ال يشرع إال الوتر وسنة الفجر .
جداابجملوةب لهةةبتالميبالمغرببفهؿبلهػـبالػد اؿبميهػـبس:بأهلسبمالفرافبالماابالمغربب ـباب

ب هةةباليشلنباةالمافبركيتةفبفقطباةاممافبوممل ب أفبالجمةيبمالفرافب؟
ج: ال مانع إذا وجدوهـ في الركعة الثانية ال في األولى فبل ياب ألنهـ سيخرجوف قبػؿ اإلمػاـ 

 الذي يامي الملرب ثبلثًا وهـ ياموف العشاء ركعتيف .
هزؿبالمطرباالمدراافبفيبالمدراةبفهؿبةجازبلهـبأفبةالػماابالظهػربااليالػربجميػل بفػيببس:بإذا

بالمدراةب؟أفةداهلبأحافبا بإلةكـ.
ج: الظاهر أنه ال مانع لهـ مف ذلؾ ألنه ال فرؽ بيف المدرسػة والمسػجد حيػث وكبلهمػا خػارج 

 المنازؿ والسكف .
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أابحالػػؿبلػػ بوػػذرب ػػرجب اػػ   بمػػفببس:برجػػؿبماػػلفرب مػػؼبمقػػةـباأ هػػلنبالالػػىةبأحػػدثباأمػػلـ
الالىةبف مل بوملباأملمةبمالفربممفبكػلهااب ملػ بفهػؿبةػتـبأـبةقالػربوممػل ب ػأفبذلػؾبحػدثبفػيب

بالركيةبالاللبمفبالالىةب؟بأفةداهلبأحافبا بإلةكـ.ب
 ج: يقار ألنه مسافر خمؼ مسافر .

التػيبةجػازبلػ بأفبةقالػربس:بالمالفربالمترددبالذابمتلباهقضتبحلجت برجيبإللب مد بكـبالمػدةب
بفةهلب؟بأفةداهلبأحافبا بإلةكـ.ب

ج: عشروف يومًا ألف النبي امى اهلل عميه وسػمـ بقػي يقاػر فػي غػزوة تبػوؾ عشػروف يومػًا 
 ألنه متردد في الدخوؿ إلى ببلد الشاـ أو الرجوع إلى المدينة.

المطػػػربفػػػيببس:بتكػػػافب يػػػضبالػػػ ىدبمطةػػػرةبحةػػػثبةهػػػزؿبالمطػػػربفػػػيبك ةػػػربمػػػفبالةػػػلـبفػػػيبمااػػػـ
فبكػلفبذلػؾبفػيب الظهرباالمغرببفهؿبةجازبلهػـبالجمػيب ػةفبالظهػربااليالػرباالمغػرببااليشػلنباا 

بأك ربأةلـبمااـبالمطرب؟أفةداهلب لرؾبا بفةكـب.
ج: المػػانع مػػف الجمػػع بػػيف الظهػػر والعاػػر أو بػػيف الملػػرب والعشػػاء مهمػػا كػػاف الجمػػع حػػاؿ 

 هطوؿ المطر .
ذابرجػػيبإلػػلب مػػد بفهػػؿبةجػػازبلػػ بالقالػػربإذابس:بمتػػلبة ػػدأبال ػػلرجبمػػفب مػػد بل ماػػلرب للقالػػرب؟باا 

ب لرببال مدب حةثبأه بةر ب ةاتبال مدةبمفب يةدبإنبأه بلـبةد مهلب يدب؟
 ميؿ البمد إلى عند دخوله البمد . جج: مف خار 

س:بإذابكػػلفبالشػػ صبمرةضػػل بطػػرةحباللػػراشباوجػػزبوػػفبالالػػىةبإةمػػلن بفهػػؿبتاػػقطبوهػػ بالالػػىةب
بأـبكةؼبةليؿب؟فيبهذ بالحلؿب

 ج: يامي مضطجعًا عمى جنبه األيمف ما داـ وهو بحسه وعقمه .
س:بجملوػةبمػػفبالهػلسبكػػلهاابميػزامةفبفػػيب ةػػتبشػ صبفهػػزؿبالمطػرب  ػػؿبالمغػربباااػػتمربفهػػؿب
ةجػػازبلهػػـبالجمػػيب ػػػةفبالمغػػرببااليشػػلنبفػػػيبال ةػػتب اػػ ببالمطػػر؟بأفةػػػداهلب ػػلرؾبا بفػػةكـباهلػػػيب

ب يممكـب.
 ج: ال مانع .

إذابجمػػيبالهػػلسبالظهػػربمػػيباليالػػرب اػػ ببالمطػػربفهػػؿبةالػػمافبرات ػػةبالظهػػرب يػػدبأفبالػػماابس:ب
باليالربأـبتاقطبوههـب؟
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 ج: الظاهر أف مف جمع ال يامي السنة واهلل أعمـ .
س:بامرأةبك ةػرةبا اػ ببذلػؾبأالػ حتبك ةػرةبالهاػةلفبار مػلبالػمتبالالػىةبالااحػدةبأك ػربمػفبمػرفةب

مػلبزادتبفػيبالالػىةباهقالػتبمههػلبفهػؿبتجػببومةهػلبالالػىةبار ملبالمتهلب  ؿبد ػاؿبالا ػتبار 
بفيبهذابالحلؿ؟

 ج: الظاهر سقوط الوجوب عميها .
س:بإذابوجػػزبالشػػ صبوػػفبالالػػىةب لئمػػل باالػػملب لوػػدا بفػػأةفبةضػػيبةدةػػ بفػػيبحػػلؿبالقػػرانةبهػػؿب

بةضيهلبوملبالدر بأـبوملبرك تة ؟بأفةداهلب لرؾبا بفةكـب.
 ج: عمى ادر  .

بفيبالالىةب؟بأفةداهلب لرؾبا بفةكـب.بس:بملبحكـبالقالر
ج: عند اإلماـ الشافعي حكمه أنه مسنوف وعند اإلماـ الهادي واإلماـ الشػوكاني الوجػوب وأنػا 

ب.بمع الشوكاني والهادي
بس:بهؿبةجازبلممرأةبفيب ةتهلبأفبتجميب ةفبالالىتةفب ا ببالمطر؟بأفةداهلب لرؾبا بفةكـ.

 عذر.ج: ال يجوز ألنه ليس لها أي 
بس:بهؿبةشترطبفيبجميبالتقدةـب ةفبالالىتةفبالماانةب؟

ج: ال يشػػترط المػػواالة ألف األاػػؿ عػػدـ االشػػتراط ومػػف شػػرط المػػواالة فعميػػه الػػدليؿ الاػػحيب 
ب.الاريب

س:بفإفبفالؿب ةفبالالىتةفبفلالؿبكغدانبأابألقةتبكممةبفيبالماجدبفهؿبةجازبميباجادبهػذاب
بالللالؿبجميبالتقدةـب؟

 عدـ المنع ومف ادعى فعميه الدليؿ الاحيب الاريب . ج : األاؿ 
 حكـ الجمع بيف الابلتيف في الحضر بدوف عذر
بسب:بهؿبالمذهببالزةدابة ةحبالجميب ةفبالالىتةفب دافبوذربدائمل ؟

 ج: ظاهر مذهب زيد بف عمي في المجموع ومذهب السياغي في شرح المجموع الجواز.
بأما المهدي في المذهب الهادوي فشرط أف يكوف مشتلبًل بطاعة أو مباح ينقاه التوقيت . 

بس:باملبهابرأةكـبالش اليبفيبهذابالجميب؟
 ج: مذهبي مذهب أهؿ السنة ومذهب المقبمي واألمير والشوكاني خبلفًا لمجبلؿ .
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 باب أحكاـ ابلة الجمعة

لفب يضبالشراطبالتيبنبدلةؿبومةهلب؟بأحاػفبا بس:بملبالشرطبالميت ربأ لمةبالجميةب؟بميب ة
بإلةكـب.

ج: الشرط هو وجود جماعة ممف تجب عميهـ ابلة الجمعة ولو ثبلثػة وال يشػترط إمػاـ كيفمػا 
كػػاف وال إمػػاـ عػػادؿ وال إمػػاـ معاػػـو وال المسػػجد وال السػػقؼ وال الماػػر الجػػامع وال كػػونهـ 

 أربعيف وال اثني عشر .
بيبفيبالقرةةبالك ةرةبميبتقلرببالمالجدب؟بأفةداهلبأحافبا بإلةكـب.س:بملبحكـبتيددبالُجم ب

ف كػػاف خػػبلؼ األفضػػؿ ألف َمػػْف شػػرط الِميػػؿ لػػـ يػػأت عمػػى  ج: ال مػػانع فػػإف األاػػؿ الجػػواز وات
 شرطه بدليؿ عمى الشرطية .

سب:بمدةهػػةبفةهػػلبوػػدةبماػػلجدبفػػيبكػػؿبحػػلرةبك ةػػرةبماػػجدبفتكلاػػؿبأحػػدبأهػػؿبتمػػؾبالحػػلراتبحتػػلب
الهلسبالجميػةبفػيبتمػؾبالحػلرةب ػـباهتقػؿبإلػلبحػلرةبأ ػر بةتػأ رب طةػ هـب لل ط ػةباالالػىةبالملب

بفأدرؾبالجميةبميهـبفهؿبةجزؤ بذلؾ؟بأفةداهلب لرؾبا بفةكـ.
 ج: نعـ ألنه قد عمؿ الواجب.

س:بهػػؿبةجػػازبلمماػػلفربأفبة طػػببالجميػػةب ػػللمقةمةفباةالػػميب هػػـبوممػػل ب أهػػ باةالػػميبركيتػػةفب
هربمقالارةباهـباةالمافب مل بركيتةفبومػلبأههػلبجميػةب؟بأفةػداهلبأحاػفبا بوملبأههلبالىةبظ

بإلةكـب.
ج: ال مانع بشرط أف ينوي بالركعتيف أنها جمعػة ألف اػبلة الجمعػة غيػر واجبػة عميػه لكػف ال 
ف لػـ  مانع له مف أف يامي الجمعة ولو كاف مسافرًا ألنها تجزئ مف المسافر والمػرأة والعبػد وات

 هـ .تكف واجبة عمي
س:بإذابشرعبال طةبب لل ط ةبػب ط ةبالجميةبػب ـبأغميبومةػ بالػةسبفػيبالهػلسبمػفبةقػدربومػلب
بال ط ةبفهؿبةالمافبظهرا بأـبجميةبميبأفبال طةببأغميبومة ب يدبفراغ بمفب ط ةبالحلجة؟

ج: يقػػوـ أحػػد الحاضػػريف مػػف العػػواـ يخطػػب بقػػراءة سػػورة مػػف سػػور القػػر ف مػػف الماػػحؼ 
ة أو غيرهػػا مػػف السػػور ولػػو مػػف المعػػوذات أو سػػورة اإلخػػبلص عمػػى الشػػريؼ كسػػورة الجمعػػ
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األقؿ  هذا ما أرا  راجحًا عندي  أما عمى رأي الشوكاني فػي وبػؿ اللمػاـ فعنػد  ياػموف جمعػة 
 ال ظهرًا ألف الخطبة عند  ليست ركنًا وال شرطًا  وراجعوا وبؿ اللماـ عمى شفاء األواـ.

 ط ػػةبالجميػػةبفقػػلـبالمػػؤذفبأابأحػػدبالمالػػمةفبفأالػػمح ببس:بإذابحالػػؿب مػػؿبفػػيبالمةكرفػػافبأ هػػلن
بالحاللبفقػدبلغػلب((بانبجميػةبلػ بمػيبأهػ بلػابلػـبةليػؿبلمػلب فهؿبةكافبدا ى بفيبحدةث))بمفبمسف

باميبك ةربمفبالهلسبال ط ةب؟بأفةداهلب لرؾبا بفةكـب.ب
 ج: ال مانع بشرط أف ال يتكمـ أي كممة.

فػػيب ط ػػةبالجميػػةبوهػػدبالػػدولنبفػػيب  ػػربال ط ػػةب؟ببس:بهػػؿبمػػفبالاػػهةبأفبةرفػػيبال طةػػببةدةػػ 
بأفةداهلبهليبا ب يمامكـب.

ج: ليس رفع اليديف عند الدعاء لخطيب الجمعة مف السنة بؿ وال مف سػنة الخمفػاء الراشػديف 
. 

بالجميػةبفػإفبال ػااؿب س:بملبهػابالػراجحبلػدةكـبفػيبالاػلوةبالتػيبةاػتجلببلمػفباافقهػلبالػدولنبةػـا
بفةهلبك ةرةب؟ب

  خر ساعة مف نهار يوـ الجمعة .ج: 
س:برجػػػؿبة طػػػببالجميػػػةب أهػػػلسبوػػػربباوجػػػـبف طػػػببال ط ػػػةبالالػػػلب للمغػػػةبالير ةػػػةبا طػػػبب

بال ط ةبال لهةةب للمغةباأهجمةزةةبفملبحكـبجميتهـب؟بأفةداهلبأحافبا بإلةكـب.
 ج: ال مانع .

اله ػيبالػملبا بومةػ بس:بههلؾبمفبةشترطبفيب ط ةبالجميةبأفبت دأب للحمدباةالميبفةهػلبومػلب
ااػػمـباالتشػػهدباالمػػرب ػػللتقا باالجماػػةب ػػةفبال ط تػػةفبا ػػرانةبشػػوبمػػفبالقػػر فباااػػتق لؿبالمالػػمةفب

ب؟بأـبال ط ةبتالحب داههلباالدولنباهحابذلؾبفهؿبهذ بالشراطبميت رةبلالحةبال ط ة
أو ج: هذ  األشياء ليست شرطًا مػف شػروط اػحة الجمعػة والخطبػة بػؿ األربػع األولػى واجبػة 

 سنة واألخرى مندوبة .
بسب:برجؿب طببالجميةب ط ةبااحدةب ـبهزؿباالملب هـبفهؿبجميتهـبالحةحةب؟ب

ج : الظاهر أف الابلة احيحة لكوف الخطبتيف ركف مف أركاف ابلة الجمعػة مسػألة خبلفيػة 
بيف العمماء  فمنهـ مف ذهب إلى كونها ركناً  ومنهـ مف ذهب إلى وجوبهػا  ومػنهـ مػف ذهػب 
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ها سنة وليست ركنًا وال واجبة  والظاهر عدـ القوؿ بأنها ركف أو شػرط لعػدـ ورود دليػؿ إلى أن
 احيب .

بالجميػةبامػتألبالماػجدباالػملب يػضبالهػلسبفػيبالاػطحبا يػدبال ط ػةب س:بفيبأحدبالماػلجدبةػـا
م لشرةباهطلأتبالكهر لنبفمـبةاميبالذةفبفيبالاطحبالالىةبفجيماابلهـبإملمػل باالػملب هػـبجميػةب

بممهـبالحةحب؟بأـبأفبالااجببأفبةالماابظهرا ؟فهؿبو
ج: الظػػاهر أف كػػبل الاػػبلتيف اػػحيحة لمضػػرورة واألاػػؿ فػػي األشػػياء الاػػحة ومػػف ادعػػى 

 البطبلف فعميه البرهاف وفضؿ اهلل واسع والديف يسر والشريعة سمحة. 
بالجميػػةب للمالػػمةفب حةػػثبأفب يضػػهـبنبةجػػدبمكلهػػل بفػػيبالماػػجد بس:بتمتمػػوب يػػضبالماػػلجدبةػػـا
انبفيبالحت بانبفيبالشاارعبالجله ةةبفةالميب يضػهـب اػ ببالزحػلـباضػةؽبالمكػلفبأمػلـباأمػلـب

بفهؿبتالحبجميت ب؟
ج: ال يامي أحد أماـ اإلماـ كما هو مذهبي وال مانع لمػف يريػد أف يقمػد مػف أجػاز   لمضػرورة  

 لكف ال يقمدني ألنني لـ أوت مف العمـ إال قميبًل .
ئَُِّ اىيّههههَ  ي ههههأٍَْشَ ثِبىْع ههههذُهِ } طةػػػػببفػػػيب  ػػػػرب ط تػػػ بومػػػػلبتػػػػىاةب الػػػ بتيػػػػلللس:بمػػػلبحكػػػػـببمداامػػػةبال

بامفبأاؿبمفبفيؿبذلؾب؟ب.....{؟ن اإلِحَُ بُِ
ج: هذ  عادة قديمة مف أياـ عمر بف عبػد العزيػز وليسػت سػنة وال ورد فيهػا حػديث وال عمػؿ 

وليػه الخطبػة مػف قبػؿ بضػعة بها الخمفاء الراشدوف ولذا إماـ مسجد الزيدية ال يأتي بها مدة ت
 عشر عامًا فمف عممها ال حرج عميه ومف تركها ال حرج عميه .
بس:ب ـبةدرؾبالش صبالىةبالجميةب؟بأفةداهلبأحافبا بإلةكـب.

 ج: بالركعة األخيرة بشرط أف يضـ إليها أخرى .
المت قةػةبومةػ بفجػلنبسب:برجؿبأدرؾبمفبالجميةبركيػةبااحػدةبفممػلباػمـباأمػلـب ػلـبلةػأتيب للركيػةب
بأهلسبمتأ رافبوفبالجميةباالمااب مل بااوت راهلبجميةبفهؿبةجزؤهـبذلؾب؟

ج : الظاهر عدـ الاحة ألف ابلة الجمعة ال تتعدد وال تشػرع اػبلة جمعػة بعػد اػبلة جمعػة 
 واهلل أعمـ . 

ب؟بالماجدباامـبفهؿبةردبومة بالاىـس:بإذابد ؿبش صباالهلسبةاتميافب ط ةبالجميةبفيب
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 ج: ال يرد السبلـ عميه في حاؿ خطبة الجمعة .
س:باهكذابلابوطسبش صباحمدبا بأ هلنباملعب ط ةبالجميةبفهؿبةجببوملبمػفباػمي بأفب

بةشمت ب؟
 ج: ال.

س:بالػػذابةمشػػيبإلػػلبالجميػػةباةاػػميبال ط ػػةباهػػابةاػػةربفػػيبالطرةػػؽب اااػػطةبمك ػػراتبالالػػاتب
بهؿبةمزم باأهاللتب؟ب

ال يكػوف إال بعػد دخػوؿ المسػجد أو واػوله إلػى المكػاف الػذي  ج: الظاهر أف وجوب اإلناات
يستمع الناس فيه الخطبة ممف لـ يجدوا مكانًا في المسجد وال في ارح المسجد فاموا خارج 
المسجد فإذا كاف البلحؽ قد واؿ إلى ارح المسجد وهـ مافوفوف يستمعوف أو في الشارع 

 المسجد ويستمع مف بعيد . مافوفوف فالكبلـ عميه محـر إال إذا كاف خارج
بالجميػػةباالمػػؤذفبةػػؤذفبفمػػلبهػػابالالػػلبفػػيبحقػػ :بأفبةقػػؼب س:بإذابد ػػؿبالشػػ صبالماػػجدبةػػـا

باةجةببالمؤذفب ـبةركيبأابةركيبركيتةفبانبةجةببالمؤذفبلةهشغؿب املعبال ط ة؟
أف ج: األولى االستماع إلػى أذاف المػ ذف ومتابعتػه حالػة كػوف القػادـ إلػى المسػجد قائمػا قبػؿ 

يقعد  ثـ يامي التحية ولو حاؿ الخطبة ألجؿ يجمع بػيف الحػديث اآلمػر بالتحيػة حػاؿ الخطبػة 
 والحديث اآلمر بمتابعة الم ذف. 

ب
 باب أحكاـ ابل  العيديف

س:ملبالذابةترجحبلدةكـبفيبالىةباليةدبهؿبهيبمفبفػراضبالوةػلفبأـبمػفبفػراضبالكللةػةبأـب
بمفبالاهةبالمؤكدةب؟ب

عياف بدليؿ أف النبي  امى اهلل عميه وسػمـ قػد أمػر الاػحابة بػالخروج ج: هي مف فروض األ
حتى أمر النسػاء واألمػر يقتضػي الوجػوب والسػيما اػبلة العيػد فػي يػوـ الجمعػة تسػقط اػبلة 
الجمعػػة الواجبػػة وال يسػػقط الواجػػب إال واجػػب مثمػػه والسػػيما وقػػد فسػػر بعػػض العممػػاء قولػػه 

 بابلة العيد واألضحية . }َقص وِّ ىريش ثِّل  ن اّْن شُ {تعالى
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س:هؿبةشرعبرفيبالةدةفبفيبتك ةراتباليةػدباالجهػلزةبالتػيب يػدبتك ةػرةباأحػراـب؟بأفةػداهلبأحاػفبا ب
بإلةكـب.

 ج: ال يشرع إال في تكبيرة اإلحراـ لعدـ وجود دليؿ مرفوع احيب في سائر التكبيرات. 
ب.اهلبهليبا ب يممكـباأحافبإلةكـدس:بملبهابالقاؿبالراجحبلدةكـبإذاباجتميبوةدباجميةب؟ببأفة

 ج: تبقى الجمعة رخاه لمف كاف قد امى العيد .
س:بإذاباالػػؿبالشػػ صبإلػػلبمالػػملباليةػػدبااأمػػلـبة طػػببفهػػؿبةالػػميبمػػيبمػػفبتػػأ ربأـبةالػػميب
احد ب؟باهؿبةالميبركيتةفبميبالتك ةراتبالزاائدبأـبركيتةفب دافبذلؾب؟بأفةػداهلبأحاػفبا بإلػةكـب

ب.
 أخريف ويكبر التكبيرات المفروضة في ابلة العيد . ج: يامي مع المت

س:بهؿبةشرعبإ راجبالهالنبلمالملباليةدبلدانبالالىةبااملعبال ط ة؟ببأفةداهلب ػلرؾبا بفػةكـب
ب.بب

ج:قد ورد الدليؿ الداؿ عمى وجوب خروج النساء لكف إذا عػارض الػدليؿ مفسػدة تتػرؾ الاػبلة 
ب   ٔداف فبل أدري.وهنا في انعاء أخشى المفسدة وأما في بع

بس:متلبة دأبالتك ةربفيبوةدبالضحلبامتلبةهتهيب؟
 ج:يبدأ مف فجر عرفه إلى  خر أياـ التشريؽ .

بس:ملبحكـبالتك ةربفيبأةلـباليةدب الاتبجملويبفيبالماجدبوقببالالماات؟
 ج: الظاهر أنه ال مانع منه. 

 
بباب أحكاـ ابلة الكسوؼ واالستسقاء

س:بإذابأومػػػفب ااػػػلئؿباأوػػػىـبكاػػػاؼبلمشػػػمسبأابلمقمػػػربفػػػيبالاػػػلوةباللىهةػػػةبإنبأهػػػ بفػػػيبذلػػػؾب
بحللتبدافبرؤةةبالكااؼبفهؿبةالميبالهلسبالىةبالكااؼب هلنبومػلبال  ػرب الا تبكلهتبغةـا

                                                           
فكت تبلمقلضيبأالؿبجاا  به شركـبأههلبه رجهفبفيب  ربالمالملبميبالتربمفب  ؿباهااتبودةدةباالهلسبمتللومافبميهلبب0

بالقةلمةب.اكؿباهةبفيبازدةلدبفكتببالقلضيب:بالحمدب ب بلكـبأجربمفبو بمؿب هلبإللبةـا
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 ااػػلئؿباأوػػىـب  ػػؿبالكاػػاؼبأـبأههػػـبنبةالػػمافبلههػػـبلػػـبةػػراابذلػػؾبافػػيبالحػػدةثب))فػػإذابرأةػػتـب
بإللبالالىة((الحدةث؟بذلؾبفلفزواا

ج:إذا لـ يظهر الكسوؼ ال يشرع ابلة الكسوؼ ولو كاف الفمكيوف قد أعمنػوا وقوعهػا فػي أي 
 ساعة حتى نراها .

س:ملبحكـب رانةبالللتحةب يدبالرفيبمفبالركاعبالاؿبفيبالركيةبالاللبمفبالىةبالكااؼ؟بهلػيب
با ب يمامكـب.ب

 ج: مشروعة.ب
الللتحػػػػةب يػػػػدبالرفػػػػيبمػػػػفبالركػػػػاعبالاؿبلالػػػػىةبالكاػػػػاؼبفهػػػػؿبالػػػػىت بس:بإذابلػػػػـبةقػػػػرأباأهاػػػػلفب

بالحةحةبحةثبأه برفيبرأا بمفبالركاعباشرعبفيب رانةباارةبطاةمةب؟بأفةداهلبهليبا ب يممكـب.
 ج: اهلل أعمـ .

بس:هؿبةيت ربمفبأدرؾبالركاعبال لهيبمفبالركيةبالاللبفيبالىةبالكااؼب دبأدرؾبالركية؟
 .ج: لـ يدرؾ الركعة

بس:مفبأدرؾبمفبالىةبالكااؼبالتشهدبال ةربفهؿبةيت ربمدركل بلمالىةباملذابةمزم بفيم ب؟
 ج:ال ُيسمَّى مدركًا وال مانع أف يامي ابلة أخرى فرادى أو جماعة بأناس  خريف .

س:بامفبأدرؾبركيةبمفبالىةبالكااؼبفهؿبةأتيب للركيةبالللئتػةب ركػاوةفبأـب ركػاعبااحػدبفقػطب
ب؟ب

 . ج: بركوعيف
سب:بإذابحالؿبكااؼبلمقمرب يدبالىةباللجربفهؿبتالمفلبالػىةبالكاػاؼب؟بأفةػداهلبأحاػفبا ب

بإلةكـب.
ج : نعػػـ ألف كػػؿ وقػػت اػػالب لاػػبلة الكسػػوؼ وال فػػرؽ بػػيف وقػػت ووقػػت ومػػف ادعػػى عػػدـ 

ال فاألاؿ هو الجوازالمشروعية في هذا الوقت فعميه البرهاف الشرعي الاح  .يب الاريب وات
بنبالىةباناتاقلنببفيبالماجدبلغةربوذرب؟بس:بملحكـبأدا

ج: ال مانع مف أف تكوف ابلة االستسقاء فػي المسػجد ولكػف األفضػؿ أف تكػوف فػي الماػمَّى 
 اقتداًء بالنبي امى اهلل عميه وسمـ
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س:بإذابأمػػربالػػيبالمػػرب الػػىةباناتاػػقلنب يػػدبالػػىةبالجميػػةبفػػيبالماػػجدبركيتػػةفبفهػػؿبتالػػمفلب
بلم راجبإللبالمالملب؟ميبأفبالاهةبهدببالهلسب

 ج: الظاهر عندي أف االستسقاء ياب ولو في المسجد سواء بأمر أو بلير أمر.
بس:بملهابأفضؿبالا لتبلدانبالىةباناتاقلنب؟بأفةداهلبأحافبا بإلةكـب.

 .امى اهلل عميه وسمـ ج:لعمَّه الاباح لفعؿ النبي
ركيتلفبميبالتك ةػراتبالزاائػدبأـبتالػمفلبس:بكةؼبُتالمفلبالىةباناتاقلنبهؿبهيبكالىةباليةدب
بركيتلفب دافبالتك ةراتبالزاائدب؟بأفةداهلبهليبا ب يمامكـب.

 ج:ركعتاف ببل زيادة أي شئ .
بس:بهؿبة دأباأملـبفيباناتاقلنب للالىةبأـب لل ط ةب؟

 ج: بالابلة .
ب لأمػلـبأـبأهػ ب ةشػمؿبالمػؤتمةفبأةضػل ب؟بس:بهؿبتحاةؿبالردانبفػيباناتاػقلنبوهػدبالػدولنب ػلصم

بأفةداهلبهليبا ب كـب.
 ج:تحويؿ الرداء يكوف لمجميع .

بس:بهؿبةشرعبتكراربالىةباناتاقلنبإذابلـبةهزؿبالمطرب؟بأفةداهلبهليبا ب يمامكـب.
 ج: نعـ باب الدعاء مفتوح .

وطػلنبس:بهؿبمػفبالاػهةب ػراجبالهػلسبلىاتاػقلنبال ػراجب  قػرةباػادانب ػـبذ حهػلب يػدبالالػىةباا ب
الماػػػلكةفبجػػػزنا بمههػػػلباةتػػػرؾبال ػػػل يبلمكػػػىبباالهاػػػاربأـبأفبذلػػػؾبمػػػفبال ػػػدعبالمحد ػػػةب؟بأفةػػػداهلب

بأحافبا بإلةكـ.
ج: هذا لـ يعهد في أياـ النبي امى اهلل عميه وسمـ وال أياـ السمؼ بؿ المشػروع الخػروج إلػى 

أاػؿ لػه فػي الشػرع ولكػف ال خارج البمد والتوبة واالستلفار والدعاء واالستلاثة وأما الذبب فبل 
مانع مف الذبب باسـ أنهػا اػدقة ال باسػـ أنهػا سػنة وال أنهػا شػرط مػف شػروط االستسػقاء وال 

 هي مشروعة.
 

بباب ابلة االستخارة
بس:بمتلبةقلؿبدولنبانات لرةب  ؿبالاىـبأاب يد ؟بأفةداهلبأحافبا بإلةكـ.
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 ج:بعد السبلـ.
ب

 باب أحكاـ الجنائز
بال مػا بفػيبك ةػربمػفبالمػلكفب هػذابس:ملبحكـبحمؽبول هةبالمةتب؟بهرجاباأةضػلحبالكػلفيبليمػـا
باجزاكـبا ب ةراب.

  حػراـج:ال يشرع حمؽ عانة الميػت ألف فيػه لمػس لعورتػه وهػو حػراـ وفيػه ر يػة العػورة وهػو 
وألنػػه لػػـ يعػػرؼ أيػػاـ النبػػي اػػمى اهلل عميػػه وسػػمـ   وال ورد فيػػه حػػديث اػػحيب وال حسػػف وال 

ف قوؿ النبي وال مف فعمه وال مف تقرير   وألف التكاليؼ الشػرعيَّة قػد سػقطت عمػى ضعيؼ ال م
الميت بمجرد موته  وأما اللسؿ فالمكمَّؼ به األحياء ولـ يػرد دليػؿ عمػى الحمػؽ مثممػا ورد فػي 

 اللسؿ والتكفيف.
ابس:دففبمةتبدافبتغاػةؿبفػيبأاؿبالههػلربافػيب  ػربالههػلربوممػاابأهػ بكػلفبالااجػببتغاػةؿبهػذب

بالمةتبفهؿبةجازبإ راج بمفبالق ربلتغاةم ب ـبإولدت بحةثبأفبتغاةم بااجبب؟
 ج: ال ينبش القبر لتلسيؿ الميت وال يخرج الميت مف القبر ألجؿ أف يلسؿ .

س:بمػلبحكػـباضػيبالجهػلزةبفػيبمقدمػةبالماػجدباةالػميبالهػلسباللرةضػةباهػيبأمػلمهـب ػـبةالػمافب
بيبمؤ رةبالماجدبحتلبةلرغاابمفبالىةباللرضب؟بببببببومةهلب يدباللرةضةب؟اهؿبالالابباضيهلبف

 ج: األاوب وضعها في م خرة المسجد أو في زاوية مف زوايا المسجد واهلل أعمـ .
س:بهػػػؿبةشػػػرعبالاػػػلربمػػػفب مػػػدةبإلػػػلبأ ػػػر ب غػػػرضبالالػػػىةبومػػػلبالمةػػػتبأابالتيزةػػػة بلفبمػػػفب

با بإلةكـ.باليمملنبمفبةلتيب للجااز بامههـبمفبةلتيب للمهي؟بأفةداهلبأحاف
ج: الظاهر عندي جػواز مػا جػاء فػي االسػتفتاء وأف األاػؿ فػي جميػع األشػياء اإلباحػة  ومػف 
ادعى المنع فعميػه أف يبػرز الػدليؿ الاػحيب الاػريب الخػالي عػف المعارضػة وأيػف هػذا الػدليؿ 

 واهلل أعمـ.
ومػلبالجهػلزةبس:إذاباالؿبجملوةبمفبالهلسبإللبالمق ػرةب  ػؿباضػيبالمةػتبفػيبالق ػربالػـبةالػمااب

فهؿبةجازبلهـبالالىةبوملبالجهلزةبدا ػؿبالمق ػرةبكمػلبةالػمفلبومػلبالق ػربأـبةأ ػذافبالجهػلزةبإلػلب
ب لرجبالمق رةباةالمافبومةهل؟بأفةداهلب لرؾبا بفةكـ.
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ج:أنا أرى أنهـ ياموف ثبلثة افوؼ سواء في نفس المقبرة أو خارج المقبرة المهـ ال يػدوس 
 ف تكوف الافوؼ منظمة واهلل أعمـ.أحد مف الماميف قبرًا وأ

س:بهػػؿبةشػػرعبلمهاػػلنبإذابمػػلتبمةػػتبأفبةالػػمةفبومةػػ بفػػيبال ةػػتب  ػػؿبإ راجػػ بلمالػػىةباالػػدفف؟ب
ب حةثبةكافبذلؾبوملبا ةؿباليلدةبالماتمرة؟بأفةداهلبأحافبا بإلةكـ.

عػدـ ج:الظاهر عندي أنه ال مانع مف ذلؾ ألف األاؿ اإلباحػة والجػواز  ومػف ادعػى المنػع أو 
الجواز فعميه الدليؿ الاحيب الاريب الخالي مف المعارضة  وأيف هذا الدليؿ الذي يزجػر حتػى 
مف البقاء عمى األاؿ  ويخرجني إلى القوؿ بالمنع أو عدـ الجػواز المػذاف همػا خػبلؼ األاػؿ 

 واهلل أعمـ.
مة بالمهقػػؿبس:بمػػلبحكػػـبهقػػؿبالمةػػتبمػػفب مػػدبإلػػلب مػػدبلةػػدففبفػػيب مػػد بوممػػل بأفبكػػىبالػػدالتةفبماػػم

تكػػللةؼبمللةػػة با ػػدبة قػػلبالمةػػتبةػػامةفبأاب ى ػػةبفػػيبال ىجػػةبحتػػلبتتةاػػربرحمػػةبطةػػراف؟بأفةػػداهلب
بأحافبا بإلةكـ.

ج: األفضؿ عدـ النقؿ واألاؿ وجوب المبػادرة بػدفف الميػت والمسػارعة فػي تجهيػز  إلػى مثػوا  
تاج إلى دليؿ اػحيب اػريب أما أف النقؿ حراـ فبل أستطيع أف أقوؿ إنه حراـ  ألف التحريـ يح

خاؿ عف المعارضة  لكف أقوؿ النقؿ خبلؼ األفضؿ واألفضؿ عدـ النقػؿ ألف النقػؿ يحتػاج إلػى 
لى تأخير الدفف.   تكاليؼ وات

بس:بملبحكـبرفيبالالاتب للذكربأ هلنبحمؿبالجهلزةب؟أفةداهلب لرؾبا بفةكـ.
 احابة وال أياـ التابعيف.ج: لـ يكف موجودًا في كتب السّنة وال كاف موجودًا أياـ ال

بس:ملبحكـبالذافبوملبالق ربأ هلنبدففبالمةت؟أفةداهلبأحافبا بإلةكـ.
ج: بدعة اخترعها أبو الحسف األابهاني مػف عممػاء تعػز فػي القػرف السػابع مػف الهجػرة كمػا 

 في تاري  الخزرجى وال وجود له في السنة .
بلبأحافبا بإلةكـب.ببس:ملبحكـبملبةاملب تمقةفبالمةتب يدبدفه ؟أفةداه

 ج: الحديث ضعيؼ جدًا إف لـ يكف موضوعًا.
بس:ملبحكـبفرشبالق رب للحهلنب  ؿباضيبالمةتب؟بأفةداهلب لرؾبا بفةكـ.

 ج:هذا لـ يرد فيه حديث احيب وال حسف وال كاف معروفًا أياـ السمؼ الاالب .
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بجزاكـبا ب ةرا .بس:بهؿبةشرعبحؿبأر طةبكلفبالمةتبوهدباضي بفيبالق رب؟بأفةداهل
ج: لـ يرد دليؿ عمى ذلػؾ ال عػف النبػي اػمى اهلل عميػه وسػمـ  وال عػف أحػد مػف الاػحابة وال 

 وجود له شرعًا.
بس:رجؿبملتبال بأاهلفبذهببفهؿبةجازبهزوهلبا امتهلب ةفبالار ةب؟

بج: أنا كنت قد أجبت بعدـ الجواز ألنه مثمة واآلف أنا متوقؼ .
التػراببفػيبةػدبالمةػتباُاػرفت بوهػدباضػي بفػيب  ػر بأـبأفبهػذابمػفبس:بهؿبةشرعباضيبشينبمػفب
بال دعب؟بأفةداهلب لرؾبا بفةكـب.

ب.ج: هذا الشيء غير مشروع وال ورد فيه دليؿ وال شبه دليؿ
س:بفيب يػضبالمػلكفب يػدباضػيبالمةػتبفػيبالق ػربةاضػيبفػيبكلػ بتػرابباومػلب طهػ  باةكشػؼب

بأفةداهلب لرؾبا بفةكـ.باجه باةيلرب للتراببفملبرأةكـبفيبهذا؟
ج: هذا ال دليؿ عميػه ال مػف الكتػاب وال مػف السػنة وال مػف اإلجمػاع وال مػف القيػاس  ولػـ يػرد 
فيه حديث مرفوع إلى النبي امى اهلل عميه وسػمـ ال بسػند اػحيب وال حسػف وال ضػعيؼ  كمػا 

بػػوعيف وغيػػر أنػػه ال يوجػػد فيػػه أثػػر عػػف أحػػد مػػف الاػػحابة أو التػػابعيف أو أئمػػة الفقػػه المت
 المتبوعيف.

س:بهػؿبةشػرعبتطةةػػببالمػرأةبالمةتػةبأـبن؟بلفبههػػلؾبمػفبطم ػػةباليمػـبمػفبةقػػاؿب يػدـبالمشػػراوةةب
ب ةلال بوملبمهيهلبمفبالطةببفيبحلؿبالحةلةب حضرةبالجلهب؟بأفةداهلبأحافبا بإلةكـ.

يجوز القوؿ بػأف ج: األاؿ في األشياء اإلباحة  كما أف األاؿ أف النساء شقائؽ الرجاؿ  وال 
تطييب جثة المرأة الميتػة ال يجػوز إال بحجػة شػرعية قويػة تمنػع تطييػب المػرأة الميتػة بالطيػب 

 المشروع لكؿ مف مات مف المسمميف مف الذكور واإلناث واهلل أعمـ.
بس:ملبحكـبالالىةبوملبالشهةدب؟

 ريف.ج: ال يشرع الابلة عمى شهيد المعركة الحربية فيما بيف المسمميف والكاف
ب.ببببلبومة ؟بأفةداهلبأحافبا بإلةكـس:الاقطبإذابت مفؽباهل تبفة بالراحبهؿبةغافؿباةكلفباةالمفب

ج:هذا السػقط يلسػؿ ويكفػف وياػمى عميػه عنػد الحنبميػة وأمػا مػذهبي فػبل يلسػؿ وال يكفػف وال 
 يامى عميه إال إذا استهؿ أو الحركة أو العطاس.
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مجػينب يػضبأ لر ػ بمػفبمػدفبأ ػر ب حةػثبةتػأ ربالػدففبس:بملحكـبتأ ةربدففبالمةػتبنهتظػلرب
بالوةبأابأك ربأابأ ؿب؟ب05لمدةب

بأفةداهلبهليبا ب يممكـب.
ج: ال ينبلي وال يجوز ألنه مخالؼ لمدليؿ الاحيب الذي أمر النبي امى اهلل عميه وسػمـ فيػه 

 بالمسارعة في دفف الميت واألمر يقتضي الوجوب .
 ىلهػػلبأفبةالػػمِّيبومػػلبالق ػػربمػػفبلػػـبةيمػػـب مػػاتبالمةػػتبأابكػػلفبس:كػػـبهػػيبالمػػدفةبالتػػيبةجػػازب

بغلئ ل بوهدبافلت ب؟
ج: لػػـ يػػرد تقػػدير لممػػدَّة ال فػػي حػػديث اػػحيب وال حسػػف وال ضػػعيؼ ولكػػف كػػؿ واحػػد يجتهػػد 

 لنفسه.
بس:ملبحكـبإلقلنبالماوظةبوملبالهلسبأ هلنبالدففبناةملبإذابكلفبذلؾبولدةبماتمرةب؟

 مف ذلؾ ألف األاؿ اإلباحة ما لـ يعتقد أنه سنة .        ج:الظاهر أنه ال مانع
:برجػػؿب ةػػد بأاب رجمػػ بأاب ظهػػر بماػػملربذهػػببلميػػىجبا قػػيبومػػلبذلػػؾبوػػدةباػػهااتب ػػـبمػػلتبس

بفهؿبةجازبإ راجبذلؾبالماملربمفبظهر بأابرجم ب يدبمات بأـبنب؟بأفةداهلب لرؾبا بفةكـب.
عظـ الميت مثؿ كسر عظػـ الحػي فإنػه ال يجػوز ج : إف نظرنا إلى أف لمميت حرمة وأف كسر 

سػراؼ وهمػا محرمػاف تحريمػًا قطعيػًا باألدلػة الشػرعية القطعيػة مػف  ف نظرنا إلى أنػه تبػذير وات وات
الكتاب والسنة واإلجماع فإنه يجوز كما أف هنػاؾ عمػوميف متعارضػيف ألف الػدليؿ عمػى حرمػة 

كػوف والػدليؿ الػداؿ عمػى تحػريـ عظـ الميت أعـ مف أف يكوف في عظمه مسػمار ذهػب أو ال ي
اإلسػػراؼ والتبػػذير أعػػـ مػػف أف يكػػوف فػػي عظػػـ الميػػت أو فػػي غيػػر  وعنػػد تعػػارض العمومػػات 
يتوقػػؼ العممػػاء حتػػى يػػأتي مػػرجب ومػػف الممكػػف تػػرجيب جػػواز أخػػذ المسػػمار ونزعػػه ألف دليػػؿ 

 تحريـ اإلسراؼ قطعي وتحريـ كسر عظـ الميت ظني والقطعي أرجب مف الظني. 
 

بكاـ المقابرباب أح
س:هؿبةجازبه شبالق ارباهقمهلبإللبمق رةبأ ػر ب حجػةبأفبطرةػؽبالاػةلراتباالمشػلةبفػاؽبالق ػارب

بالةسبلمهلسبطرةؽبغةرهل؟
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 ج:القبور محترمة فبل يجوز نبش أي قبر .  
س:رجؿب هلب ةت بوملب  اربالماممةفبفملبالحكـ؟بليؿبا بأفبةحميبملبشلنبمفب  ػاربالماػممةفب

ب لتااكـ.ب
ب.بالقبور محترمة ال يجوز وط ها وال العمارة عميها وال استطراقهاج:

بس:املبحكـبالالىةبفيبهذابال ةتبالم هيبوملبالق ار؟ب
بهرجاباأجل ةبلألهمةةبليؿبا ب لتااكـبأفبةةقضبك ةرا بمفبالغلفمةف.

ج: بخاػػوص اػػحتها العمػػـ عنػػد اهلل أمػػا العمػػارة فهػػي حػػراـ وأمػػا الاػػبلة فػػوؽ القبػػور فهػػي 
 حراـ.

س:ةحالؿبفيبك ةربفيب ىدهلبالةمهةةبامتهلفبلمق ارب أهااعبم تملةبمملبجيؿب يػضبالهػلسبةت ػذب
اهػػيبحلػػرةبفػػيبوػػرضبالج ػػؿب لرتلػػلعبمتػػربإلػػلبمتػػرباهالػػؼباوػػرضبمتػػرةفبب)المجهفػػة(مػػلبُةاػػمفلب

ببافب ػلتقرة ل باومؽبمترةفبأاب ى ةبأابمترباهالؼبفةػد مافبالمةػتبفةهػلبماػتق ؿبالق مػةب ػـبةاػدرب
 ػػـبإذابمػػلتب يػػضبأ لر ػػ ب يػػدبأشػػهربأااػػهةبأابأك ػػربفتحاهػػلباأد مػػا ب ػػـبهكػػذابإذاببهػػذ ب)المجهفػػة(

بملتب للثبأابرا يب حاببايةبهذ بالحلرةبفملبالحكـب؟بأفةداهلبأ ذبا ب أةدةكـبإللبكؿب ةر.
 ج:هذ  عادة قديمة ليست جديدة وهي خبلؼ السنَّة والشريعة اإلسبلمية.

لسبفػيب يػضبالمػػلكفب ةػيبالمق ػػرةبلتالػ حب ةاتػل بأابمحػػىتبتجلرةػةب حجػػةبس:بةحػلاؿب يػضبالهػػ
بومةهػػلبأك ػػربمػػفبمئػػةباػػهةبفأالػػ حتبمهدراػػةبفػػلغترب يػػضباليػػااـب م ػػؿبهػػذاب أفبهػػذ بالمق ػػرةبمػػرف
الكىـباظهاابأفبملبُذكربحجةبشروةةبفهرجابإةضلحكـبهؿبمػراربمئػةباػهةبأابأك ػربومػلبالمق ػرةبب

مػػاتلب حجػػةبأههػػلبمهدراػػةباأفبالحػػيبأ قػػلبمػػفبالمةػػتبكمػػلبةزومػػاف؟بُةاػػاغباليػػداافبومػػلب ةػػاتبال
بجزاكـبا ب ةرا .

 رج: ال يجوز اإلقػداـ عمػى قبػور المسػمميف بػالبيع أو العمػارة أو باالسػتراؽ سػواء كانػت القبػو 
ف  قديمػػة مػػف ألػػؼ سػػنة أو حديثػػة مػػف سػػنة أو أربعػػيف سػػنة أو مػػائتي سػػنة ال فػػرؽ حيػػث وات

 إلى الثريا فبل تزرع وال ُيعمر عميها حتى يذهب قرارها بالبيوت.لمقبور حرمة مف الثرى 
 الخبلاة: اإلقداـ حراـ حراـ حراـ.

أههلبكلهتبمق رةبفيبالملضيبا دبُائؿبك ػلرببفس:ههلؾبأرضبزراوةفةبتاار هلبأالحل هلبانبةيمماب
بومةهػػلبماػجدباوهػػد حلػػربالقااوػػدببالاػفبوػػفبذلػػؾبفقػللاا:بإههػػـبنبةيممػػافبأههػػلبكلهػتبمق ػػرةب بفُ هػػي 
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ب اهالػػػؼبأابأك ػػػرباجػػػدااب يػػػضبالق ػػػاربفقػػػلمااب ه شػػػهلباا  ػػػراجباليظػػػلـبمههػػػلب ػػػـبُ هػػػي   يمػػػؽبمتػػػربم
بالماجد.

بأان :بملحكـبوممهـبهذاب؟
ب لهةل :هؿبتجازبالالىةبفيبهذابالماجدباالحلؿبملبذكرب؟بأفةداهلبأحافبا بإلةكـب.

 ج:ما المسئوؿ بأعمـ مف السائؿ . 
س:ههػػػلؾبمػػػػفبةػػػػزوـبأفب  ػػػرابهػػػػلجرباالػػػػدهلبإاػػػملوةؿبومةهمػػػػلبالاػػػػىـبماجػػػادةب جػػػػااربالكي ػػػػةب

بفهؿبهذابالحةحب؟بأفةداهلبهليبا ب كـب.ب بالمشرفةبفيبالحفبالحـر
ج:هكذا قالوا أنه في الحجر واهلل أعمػـ ومػف سيسػند لنػا خبػرًا أف النبػي إسػماعيؿ عميػه وعمػى 

فػػي الحجػػر جػػوار الكعبػػة ومػػف أيػػف لنػػا سػػند اػػحيب نبينػػا الاػػبلة والسػػبلـ عنػػدما مػػات دفػػف 
 متاؿ بهذا الخبر.

س:بمػػلبحكػػـباضػػيبحجػػربومػػلب  ػػربالرجػػؿبا ػػىثبأحجػػلربومػػلب  ػػربالمػػرأةب؟بأفةػػداهلبأحاػػفبا ب
بإلةكـب.

ج: لعمها حجراف ال ثبلث وهي بدعة خااػة بأهػؿ الػيمف قػديمًا وحػديثًا بػدليؿ أف اإلمػاـ يحيػى 
فػػي  يالػػذي ألَّفػػه فػػي القػػرف الثػػامف مػػف الهجػػرة واإلمػػاـ المهػػدبػػف حمػػزة ذكرهػػا فػػي االنتاػػار 

ار الذي ألَّفه في القرف العاشر .  البحر الزخَّ
بس:بملبحكـباضيبالجصبااأامهتبوملبالق ارب؟بأفةداهلب لرؾبا بفةكـب.

ف كاف لتقوية العمارة فبل مانع .   ج: إف كاف لمزينة فبل يجوز وات
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بكتاب الزكاة
 زكاة النقديف وما يقـو مقامهما مف األوراؽ النقديةباب 

بس:بملبالذابةترجحبلدةكـبفيبهاللببالذهببااللضةبكـبهاب؟
 جرامًا . ٜ٘٘جرامًا والفضة  ٘ٛج: نااب الذهب 

ب هػػلبأهكػػـبترجحػػافبأفبالميت ػػربفػػيبزكػػلةباللمػػاسبهالػػلبباللضػػةبفػػإذابكػػلفبوهػػدبالشػػ صب س:بمػػرف
الحاؿب شهرباشتر ب ذلؾبالملؿبذه ػل باذلػؾبنبة مػغبهالػلبببم مغل بةالاابهاللببفضةبا  ؿبتملـ

ذابكلفبفيؿبذلؾبحةمةبفهؿبة تمػؼبالحكػـب الذهببفيبالزكلةبفهؿبةزكيب لوت لربالحلؿبالال ؽب؟باا 
ب؟

ج: ال يزكػػي إذا كػػاف فعػػؿ ذلػػؾ ماػػادفة أمػػا إذا كػػاف عمػػؿ ذلػػؾ حيمػػة فهػػو  ثػػـ وعميػػه الزكػػاة 
 الذهب أو الفضة. الواجبة في رأس الحوؿ عمى أكثر الحوؿ

بس:بهؿبالميت ربفيبزكلةبالاراؽبالهقدةةبهاللببالذهببأـبهاللبباللضةب؟
 ج: نااب الفضة .

بس:بهؿبةجازبإ راجبزكلةبالملؿبمفبغةربجها ب؟
 ج: ال مانع مع وجود المامحة . 

ذههػلبفهػؿبتاػقطبوههػلبالزكػلةب س:بامرأةبومةهلبزكلةبذهببفأ رجبزاجهلبوههلبالزكػلةبدافبوممهػلباا 
بأـبنب دفبمفبإ راجهلبمرفةبأ ر ب يممهلبلههلبو لدةبملتقرةبإللبهةةب؟بأفةداهلب لرؾبا بفةكـب.ب

ال فبل .  ج: إذا كاف قد نوى عند إخراج الزكاة أنه عف زوجته فبل مانع وات
س:برجؿبوهد بذهببنبة مغبهالل ل بافضةبنبت مغبهالل ل بامجماعبالذهببااللضةبةاػلاابهالػل ل ب

بمة بأفبةزكيبومةهملبمجماوةفب؟فهؿبةجببو
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ج: ال يجب ألف كؿ جنس مستقؿ بنفسه ومف ادعى مشروعية ضـ البعض إلى الػبعض فعميػه 
 الدليؿ .

س:بامػػرأةبملتػػتب  ػػؿب ػػىثباػػهااتباتركػػتبذه ػػلبلػػـبت ػػرجبزكلتػػ بهػػذ باللتػػرةبالػػـبةقاػػـب يػػُدب ػػةفب
قاػمةبهػذابالػذهبب ػـبمػفبكػلفبالار ةبفكةؼبه رجبزكلت ب؟بهؿبه رجهلب  ؿب امةبالتركػةبأـبه ػدأب 

بهالة  بةالاابهالل ل بزكلبومة ب؟بأفةداهلبأحافبا بإلةكـب.
ج: يجب إخراج الزكاة قبؿ كؿ شيء ألنها حؽ اهلل عز وجؿ عنػد المتوفيػة وديػف اهلل أحػؽ أف 

 يقضى كما قاؿ النبي امى اهلل عميه وسمـ في الحديث الاحيب العاـ لكؿ ديف هلل .
تب هتةفباالدابا ملتبذه ػلبامػرفتباػهةبأاباػهتلفبالػـبةقاػـب يػدب ػةفبالار ػةبس:بامرأةبملتتباترك

االالػػدبفقةػػربفهػػؿبةجػػازبإ ػػراجبزكػػلةبالػػذهببلمػػلبمضػػلبلمالػػدب ػػـبهقاػػـبالتركػػةب يػػدبذلػػؾبوممػػل ب أهػػ ب
باةكافبلهذابالالدبهالة  بمفبالتركةب؟بأفةداهلبهليبا ب كـباأاىـباالماممةف.

 اؿ المتوفية وهذا الولد هو ولػدها ومػف فروعهػا وزكػاة األاػؿ الج: ال ياب ألف الزكاة هي لم
 تكوف لمفرع واهلل أعمـ.

س:بههػػػلؾبأهػػػلسبلهػػػـبأمػػػااؿبمادوػػػةبفػػػيب هػػػاؾبر اةفػػػةبفػػػإذابجػػػلنبرمضػػػلفبأ ػػػذااباللاائػػػدبالر اةػػػةب
اازواهلبوملباللقرانباالمالكةفبوملبأههلبزكلةبأماالهـبلةت مالػااب ػزومهـبمػفبالر ػلباةػؤداابالزكػلةب

بفملبالحكـ؟بأفةداهلب لرؾبا بفةكـب.
ج: ال يقبؿ اهلل الزكاة إال مف الماؿ الحبلؿ والمباح والفوائد الربوية غيػر حػبلؿ فػبل تكػوف زكػاة 

نما هو تخٍؿ عف الحراـ ةوال تجزئ عف الزكاة وال تسقط بها فريضة الزكا ب.بوات
بامكـب.س:بهؿبتجببالزكلةبفيبالملؿبالمااللب  ب؟بأفةداهلبهليبا ب يم

 ج: نعـ في المواى به وفي الموقوؼ وفي أمواؿ الدولة .
س:ههػػػلؾبمػػػفبةقػػػاؿبإفبالمػػػااؿبالما افػػػةباالتػػػيبأ رجػػػتبمػػػفبأمػػػىؾبأالػػػحل هلبلتالػػػرؼبومػػػلب
همػلب رجػتب ماتحقةهلبنبزكلةبفةهلبالابحلؿبومةهلبالحاؿبلههلبنبةقالدبمههلبالهملنبانبالتجلرةباا 

بوملبا ةؿبالقر ةب.
ؽ بيف الماؿ الحر والوقؼ والواايا وبيت الماؿ .  ج:األدّلة لـ تف  رِّ

س:بهؿبةجازبلمش صبإذابتالدؽبطةمةبالاهةبومػلبالماػلكةفبوهػدبأفبةتػردداابومةػ بأفبةحاػ هلب
بمفبزكلةبملل ب؟
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ج: نعـ وال مانع وأنا أعمؿ هذا وأطبقه وأراد كمما ارفته فػي اليػـو أو فػي الشػهر مػع النيػة 
ف كاف الُمَتَادَّؽ عميه   يعتقد أنها مواساة أو مساعدة فيخبر  أنها زكاة .وات

س:ش صبايلبفيبجميبأمااؿبمفبالزكػلةب لاػـبشػ صبمػرةضبفقةػربفهػؿبةجػازبلهػذابالاػلويب
أفبةأ ذبمفبتمؾبالمااؿبمقل ؿباية باأتيل  بفيبانتاللنتباالتهقىتبمفبمكلفبإلػلب  ػربأـبنب

بةجازب؟بأفةداهلبأحافبا بإلةكـب.
ال فبل يجوز له أخذ شػيء بػبل إذف وعميػه ج:البد مف أف يكو ف قد استأذف مف ااحب الماؿ وات

 وجوبا طمب اإلذف إف كاف يريد أجرة عممه أو طمب خسارته وهذا هو األحوط .
 

 باب زكاة الحمي
س:بمػػلبالػػذابةتػػرجحبلػػدةكـبفػػيبالػػذهببالمم ػػاسبإذاب مػػغبالهالػػلبباحػػلؿبومةػػ بالحػػاؿبهػػؿبةزكػػلب

بفةكـ.ومة ب؟بأفةداهلب لرؾبا ب
 ج: نعـ. 

ب.ببالحاؿب؟بأفةداهلب لرؾبا بفةكـبسب:بهؿبوملبالذهببالمرهافبزكلةبإذاب مغبهالل ل باحلؿبومة 
جػػراـ وحػػاؿ عميػػه الحػػوؿ وجبػػت الزكػػاة سػػواء كػػاف  ٘ٛج : مهمػػا بمػػذ الػػذهب الناػػاب وهػػو 

 م جرًا أو مرهونًا أو مودعًا أو كاف عمى أي افة كاف .
بأـبالمرتهفب؟سب:باهؿبالزكلةبوملبالراهفب

 ج : عمى الراهف ألنه المالؾ وليس عمى المرتهف أي شيء لكونه غير مالؾ لمذهب .
 

 باب زكاة الحبوب والثمار والعسؿ
س:بهػػؿبتجػػببالزكػػلةبفػػيبجمةػػيبالح ػػابباال مػػلربأـبفػػيبأالػػهلؼبم الاالػػة؟بأفةػػداهلبأحاػػفبا ب

بإلةكـب.
 ج: فيها كمها .

فبالتمػػػربأابال ػػػرباكػػػؿبهػػػاعبنبةاػػػلاابهالػػػل ل بلكػػػفبلػػػابس:بإذابكػػػلفبوهػػػدباأهاػػػلفب ى ػػػةبأهػػػااعبمػػػ
جميهػػلبهػػذ بالهػػااعبالتػػيبجهاػػهلبااحػػدبل مغػػتبهالػػل ل بفهػػؿبةجػػببضػػمهلباالزكػػلةبومةهػػلب؟ببأفةػػداهلب

ب لرؾبا بفةكـب.
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 ج: ال يشرع .
س:برجػػؿبوهػػد بأرضباااػػيةبةزروهػػلبح ػػابباوهػػدبالحالػػلدبةاػػتأجربأهلاػػل بلمحالػػلدبفهػػؿبةزكػػيب

طػػلئهـبالجػػرةبأـبةيطػػةهـبالجػػرةبمههػػلب ػػـبةزكػػيبومػػلبمػػلب قػػيب؟بأفةػػداهلبومػػلبالمحالػػاؿب  ػػؿبإو
بأحافبا بإلةكـ.

 ج:الظاهر أنه يخرج زكاة ما قد حاؿ وال دخؿ إلعطائهـ األجرة أو عدـ إعطائهـ .
بس:بهؿبفيبالياؿبزكلةب؟باكـب دربهالل  بمفباجهةبهظركـب؟ب
 ؿ العشر عمى القميؿ والكثير.ج: الظاهر ضعؼ الحديث وعمى فرض احته فبل نااب له ب

    
 باب زكاة الديف

بس:بملبهابالراجحبوهدكـبفيبزكلةبالدةفب؟بأحافبا بإلةكـب.
ػػا إذا كػػاف الػػديف ميئوسػػًا منػػه فػػبل تجػػب  ج: هػػو واجػػب إذا كػػاف مرجػػوًا رجوعػػه إلػػى اػػاحبه أمَّ

 الزكاة فيه .
ب ػـبةزكػيبأـبة ػدأب ػإ راجبس:بإذابحلؿبالحاؿباوملبالػلحببالػدكلفبدةػافبفهػؿبة ػرجبالػدةافبأان ب
بالزكلةبوملبجمةيبملبفيبالدكلفب ـبة رجبالدةافب؟بأفةداهلبهليبا ب كـب.

ج:يخػػرج الزكػػاة قبػػؿ كػػؿ شػػيء ألف ديػػف اهلل أحػػؽ أف يقضػػى كمػػا جػػاء فػػي الحػػديث الاػػحيب 
 وديف اهلل أعـ مف الزكاة وغيرها واهلل أعمـ .

ردبالمحػؿباتقػاةـبالتجػلرةبأ ػراجبالزكػلةبوممػل بس:بتلجربوهػد برأسبمػلؿبافػيبتمػلـبالحػاؿب ػلـب جػ
فبكػلفبومةػ بدةػافبأـبة ػرجب  أفبومة بدةافبلتجلرب  ػرةفبفهػؿبةزكػيبومػلبجمةػيبمػلبتحػتبةػد باا 
الدةافبمفبرأسبالملؿب ـبةزكيب قةةبتجلرتػ بوممػل ب ػأفبتمػؾبالػدةافبتاػلااباحػدهلبهالػل ل بأابأك ػرب

ب؟ببهرجاباأفلدةبأحافبا بإلةكـ.
 ي عؿ جميع ما في يد  .ج: نعـ يزك

بببب
 باب زكاة عروض التجارة

بس:بملبالذابةترجحبلدةكـبفيبوراضبالتجلرةبهؿبتجببفةهلبالزكلةبأـبنب؟ب
 ج: األحوط هو القوؿ بالوجوب وهو مذهب الجمهور بؿ قيؿ إنه إجماع .
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امجمػاعبس:برجؿبوهد بتجلرةب ضػلئيب  ماػةبمىةػةفبمههػلبممةاهػلفبدةػافبا ى ػةبمىةػةفبةممكهػلب
التيبفيبحازت بال ماةبالمىةةفبالمذكارةبفهؿبةزكيبومػلبالكػؿبأـبومػلبمػلبةممػؾببة ةمةبال ضلو

ب ةمت بدافبملبكلفبدةهل ب؟بأفةداهلبأحافبا بإلةكـ.ب
ج: كؿ ديف مرجو رجوعه إلى مالكه فعميه زكاة وكؿ ديٍف قد أيس  ااحبه منه فبل زكػاة عميػه 

ف كاف المراد أف بعض الفموس  التي مضى عميها الحوؿ هي ممكه وبعضػها ممػؾ غيػر  وهػي وات
عند  ديف فالظػاهر واهلل أعمػـ أنػه يزكػي عمػى الجميػع وال مػانع مػف سػ اؿ أحػد العممػاء غيػري 

 ألني لـ أوت مف العمـ إال قميبًل.
س:بإذابحػػلؿبالحػػاؿباومػػلبالػػلحببالػػدكلفبدةػػافبهػػؿبةاػػددبالػػدةافبأان ب ػػـبةزكػػيبأـبة ػػدأب ػػإ راجب

بلبجمةيبملبفيبالدكلفب ـبة رجبالدةافب؟بأفةداهلبهليبا ب كـب.الزكلةبوم
ج: يخرج الزكػاة قبػؿ كػؿ شػيء ألف ديػف اهلل أحػؽ أف يقضػى كمػا جػاء فػي الحػديث الاػحيب 

 وديف اهلل أعـ مف الزكاة وغيرها واهلل أعمـ .
ممحلاػػ ةبس:بلػابأفبش الػػل بوهػػد ب قللػػةبافةهػػلبأر ػػيب ىجػلتبلت رةػػدبالمشػػرا لتباجهػػلزبكم ةػػاتربل

اأرادبأفبةحالربتجلرت بفيب  ػرباليػلـبلةزكػيبتجلرتػ بفهػؿبتػد ؿبال ىجػلتباالكم ةػاتربفػيبجممػةب
بملبةزكة ب؟

 ج: ال يدخؿ إال إذا كاف يتجر فيها أما إذا كاف لـ يتجر فيها فبل يدخمها .
 

بباب ما جاء في المستلبلت
نبس:برجػػؿبوهػػد ب ةػػتبأاباػػةلرةباةهػػاابإفباجػػدبمػػفبةشػػترةهلب للاػػيربا لػػذابةرتضػػة بأفبة ةيهػػلباا 

فىبا قيبوملبهذابالحلؿبودفةباهااتبفهؿبةجببومة ب ا ببتمػؾبالهةػةبالزكػلةبوػفبتمكػـبالاػهااتب
بأـبنب؟بأفةداهلب لرؾبا بفةكـب.

 ج: إذا لـ يكف تاجرًا فبل تجب عميه الزكاة .
بإلةكـب.س:بإذابكلفبوهدباأهالفباةلرةبأجرةبفهؿبفةهلبزكلةب؟بأفةداهلبأحافبا ب

 .المستلبلتج: عند الهادوية ربع عشر قيمة السيارة وعند قانوف الواجبات مادة حوؿ زكاة 
 

 رواتب الموظفيف
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بس:بهؿبوملبرااتببالماظلةفبزكلةب؟بأفةداهلبأحافبا بإلةكـب.
ال فػبل  ج: إذا ادخر جميع المرتبات ومضى الحوؿ الكامؿ عمى النااب الكامػؿ وجبػت الزكػاة وات

. 
 

 األثاث والمتاع زكاة ؟هؿ في 
س:بهػػؿبومػػلباأهاػػلفبزكػػلةبومػػلبأ ل ػػ بالػػذابفػػيبال ةػػتبااػػىح بكللجهػػل يباال هػػلدؽباهحاهػػلب؟ب

بأفةداهلب لرؾبا بفةكـب.
 ج: ال .

 باب زكاة الفطر
بس:هؿبةجازبإ راجبالد ةباللطرب  ؿباليةدب أا اعبأاب ماةبأةلـ؟بأفةداهلب لرؾبا بفةكـ.

 العيد.ج:ال ياب إال ليمة 
بس:هؿبةجازبإ راجبالد ةباللطربهقادا ؟ب

 ج: ال مانع لممامحة.
س:بشػػ صبةيػػدبزكػػلةباللطػػرب  ػػؿبالػػىةباليةػػدب ػػـبة رجهػػلب يػػدبذلػػؾباةيػػدربتمةةزهػػلبوػػفبمللػػ ب  ػػؿب
الالىةبكلفةل باةقاؿبإههـباوتلداابومػلبذلػؾبفهػؿبتجزئػ بوػفبزكػلةباللطػرب؟باهػؿبلليمػ بهػذابأالػؿب

ب لرؾبا بفةكـ.بمفبكىـباللقهلنب؟بأفةداهلب
ج:البد مف إخراجهػا قبػؿ الاػبلة وال يجػوز عزلهػا فػي محػؿ ثػـ الاػبلة إال لمضػرورة القاػوى 

 وهي عدـ وجود فقير أو المادؽ األميف الذي يقبض الزكاة أو الفطرة لمدولة.
س:برجؿبتالهؿبفيبإ راجبالد ةباللطربحتلبالملبالهلسبالىةباليةػدب ػـبأرادبأفبة رجهػلب يػدب

دبفهؿبةمزم بذلؾباةجزؤ بوممل ب أفباله يبالملبا بومةػ بااػمـب ػلؿبفػةمفبأ رجهػلب يػدبالىةبالية
الالػىةبإههػلبالػػد ةبمػفبالالػػد لتبامػفبأ رجهػػلب  ػؿبالالػىةبفهػػيبالػد ةبمتق مػػةب؟بأفةػداهلب ػػلرؾب

با بفةكـب.
ذا  نمػا هػي اػدقة نافمػة فقػط وات ج:الحديث اريب في الداللة عمى أنهػا ال تسػمى زكػاة فطػرة وات

ف كاف ناسيا فالناسي معفو عنه .كاف   متعمدا فهو  ثـ وعميه التوبة وات
 باب ماارؼ الزكاة
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س:هػػؿبةػػد ؿب هػػلنبالماػػلجدباشػػػرانبالكتػػببلممكت ػػلتباليلمػػةباتػػػزاةجبمػػفبةحتػػلجبإلػػلبزااجبفػػػيب
ب؟ب{ن َريي س جِيوِ اىيَّري}ماللرؼبالزكلةبتحتب ال بتيللل

أو مسػاكيف أمػا إذا كػاف الفقػراء فػي البمػد  ج:ال يمكف أف يدخؿ إال إذا لػـ يبػؽ فػي البمػد فقػراء
 يتزايدوف في كؿ مسجد وفي كؿ شارع وفي كؿ....ال  فبل.

بس:مفبهـبالذةفبنةجزئبدفيبالزكلةبإلةهـب؟بأفةداهلب لرؾبا بفةكـ.
 ج:األغنياء وبني هاشـ ولو كانوا فقراء.

بأ ػػذبشػػينبمػفبالزكػػلةبإذابلػـبة جػػدباػ  ل ب  ػػرب؟بأفةػػداهلبسب:بهػؿبةجػػازبلمهلشػميباللقةػػربأابالغػلـر
بأحافبا بإلةكـ.

ج : مػف كػاف هاشػػميًا ال يجػوز لػػه أف يأكػؿ مػػف الزكػاة ال فػرؽ بػػيف فقيػر وغنػػي وغػاـر وغيػػر 
 غاـر ألف الدليؿ لـ يفرؽ بيف هاشمي وهاشمي .
بس:بهؿبةجازبلممرأةبأفبت رجبزكلةبمللهلبلزاجهلب؟
 نص بجواز ذلؾ.ج:ال مانع لها مف ذلؾ مهما كاف فقيرًا وقد ورد ال

س:بهؿبةجازبلممرأةبأفبت ػرجبزكػلةبذه هػلبلاندهػلبالمحتػلجةفبمػيبأفبأ ػلهـبحػيبمةاػاربإنبأهػ ب
بنبةهلؽبومةهـبإنب مةى ؟

ج: أجاز شي  اإلسبلـ الشوكاني قدس اهلل روحه ارؼ الزكاة لمف اب أنػه فقيػر سػواًء كػاف 
 فػػرؽ لديػػه بػػيف فقيػػر وفقيػػر وهػػو الفقيػػر مػػف األاػػوؿ أو الفػػروع أو األقػػارب أو األجانػػب  ال

 عبلمة مجتهد اجتهادا مطمقًا لمف يريد أف يتابعه كما يتابع الشافعي ومالؾ وغيرهما.
س:بامػػػرأةبمةاػػػارةبمػػػلتبزاجهػػػلبالهػػػلبأاندبالػػػغلربفهػػػؿبةجػػػازبلهػػػلبإ ػػػراجبزكلتهػػػلبلهػػػـ بأـبةجػػػبب

بومةهلبالهلقةبومةهـبانبتيطةهـبمفبزكلتهل؟
اإلمػاـ الشػوكاني رحمػه اهلل ونعػـ المجتهػد لمػف كػاف يريػد أف  ج: سبؽ الجواب بما نقمتػه عػف

يقمػػد  مػػف المقمػػديف كمػػا يقمػػد غيػػر  مػػف عممػػاء االجتهػػاد كاألئمػػة األربعػػة والهػػادي وابػػف حػػـز 
 وغيرهـ.

بومةهـبالالػد ةب؟بأفةػداهلب سب:بهؿبأزااجباله يبالملبا بومة باامـبدا ىتبفيب ل بالذةفبتحـر
بأحافبا بإلةكـ.ب
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لظاهر دخولهف في أهؿ البيت وفي  ؿ محمد الذيف تحـر عمػيهـ الزكػاة ألنهػف أولػى مػف ج : ا
غيػػرهف بالتسػػمية بأهػػؿ البيػػت ألف سػػياؽ الكػػبلـ الػػذي فػػي سػػورة األحػػزاب هػػو فػػي أمهػػات 

 الم منيف واهلل أعمـ .
س:بهػػؿبةجػػازبإ ػػراجبالزكػػلةبلػػألخبأابال ػػتبأاباليػػـبأابال ػػلؿبإفبكػػلهاابمػػفبمالػػلرؼبالزكػػلة؟ب

بةداهلبأحافبا بإلةكـ.بببأف
 ج:ال مانع مهما كانوا فقراء ومهما كّف فقيرات .

س:إذابكػػػلفبومػػػلباأ ػػػفبدةػػػافبفهػػػؿبةجػػػازبلػػػألببأابالـبإوطػػػلؤ بالزكػػػلةبأـبةجػػػببومػػػةهـب ضػػػلنب
بدةاه ب؟

 ج:يجب عميهـ اإلنفاؽ عمى الولد مهما كاف فقيرًا وهـ في يسر. 
الزكػلةبإنبإذابكلهػتبمػفبهلشػميبم مػ بفةجػاز؟بهرجػابس:بههلؾبمفبةقػاؿبنبةجػازبلمهلشػميبأ ػذب

بإ دانبرأةكـبفيبهذاباجزاكـبا ب ةرا.
ج:ورد حديث في جػواز اػرؼ زكػاة الهاشػمي لهاشػمي أخرجػه الحػاكـ فػي األربعينيػات رجالػه 

 مف بني هاشـ وال أعرؼ هؿ هو احيب أو ضعيؼ وأنا متوقؼ.
تهػلبن ههػلبأابأ ةهػلبإذابكػلفبمالػرفل ب؟بأفةػداهلبس:بامرأةبومةهلبزكلةبفهؿبةجازبلهػلبأفبتيطػيبزكل

بهليبا ب كـب.
ج: ال مػػانع مػػف إخػػراج زكػػاة هػػذ  المػػرأة ألخيهػػا مهمػػا كػػاف فقيػػرا وسػػتكوف زكػػاة واػػمة وألف 

 األقرب مف الفقراء أولى مف البعيد . 
هػدهلبس:برجؿبأوطلبزاجت بم مغل بمفبالملؿب در بوشػرافبأللػلبمػ ى بلت رجػ بزكػلةبذه هػلبف قػيبو

المػػلؿبلمػػدةب ى ػػةبأشػػهربتهتظػػربتمػػلـبالحػػاؿبلت ػػرجبالزكػػلةبفممػػلباهقضػػتبال ى ػػةبالشػػهربأالػػ حب
الزاجبغلرمل بأابماكةهل بفهؿبةجازبلهلبإ راجبهػذابالمػلؿبلػ بوممػل ب أهػ بهػابالػذابأوطلهػلبوهػدبأفب

بكلفبمةاارا ب؟بأفةداهلب لرؾبا بفةكـبافيبوممكـب.ب
لزوجها ألف العبرة بحاؿ مضي الحوؿ وعند مضي الحوؿ قػد ج: ال مانع لها مف ارؼ زكاتها 

 أابب فقيرًا .
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س:بشػػ صباكفػػؿب  ػػربفػػيبتازةػػيبزكػػلةبمللػػ بومػػلبماػػتحقةهلبفهػػؿبةجػػازبلماكةػػؿبإذابكػػلفبمالػػرفل ب
أفبةأ ػػذبتمػػؾبالزكػػلةبأاب يضػػهلبدافبومػػـبالماكِّػػؿبأـبأهػػ بنبةجػػازب لوت ػػلربأفبالاكةػػؿب ػػلئـبمقػػلـب

بهلا ب؟بأفةداهلبجزاكـبا ب ةرا ب.بالماكِّؿبفىبةالرفهلبفيب
ج:إذا كاف الموكؿ قد وكؿ الوكيؿ بارؼ الزكاة ألي فقير كاف ممف يستحؽ اػرؼ الزكػاة فيػه 
وكػػاف الوكيػػؿ فقيػػرًا فػػبل مػػانع ألف هػػذا الوكيػػؿ الفقيػػر داخػػؿ فػػي عمػػوـ الفقػػراء ال فػػرؽ بػػيف 

 الحاضر واللائب والمكمؼ وغير المكمؼ .
 صبمػفبحػراـبكػأفبةكػافبممػفبة ةػيبال مػرباال هزةػربأابمػفبالر ػلبفهػؿبس:بإذابكلهتبأمػااؿبالشػ

ةجػػازبلشػػ صبهػػابمالػػرؼبمػػفبمالػػلرؼبالزكػػلةبأفبةأ ػػذبمػػلبة رجػػ بالػػلحببهػػذابالمػػلؿبالحػػراـب
بميت را بأه بزكلة؟بأفةداهلبهليبا ب كـب.

 ج:اهلل طيب وال يقبؿ إال طيبا .
شػػراعبةالػػؿبإلػػةهـبلتهلةػػذ بامػػفبسب:ب يػػضبالجميةػػلتبال ةرةػػةبةأ ػػذافبوشػػرةب للمئػػةبمػػفبكػػؿبم

بذلؾبأمااؿبالزكلةب حجةبأفبهظلمهـبانئحةبالجميةةبوملبهذابالالسبفهؿبهذابجلئزب؟
 ج : مف الممكف أف يكوف جائزًا مف باب العامميف عميها واهلل أعمـ .
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 كتاب الاـو
 باب ما يثبت به دخوؿ شهر رمضاف وحكـ اياـ يوـ الشؾ

بالشؾب؟ب بس:بملبحكـبالةلـبةـا
ج: اػػياـ يػػوـ الشػػؾ غيػػر جػػائز شػػرعًا ألف النبػػي اػػمى اهلل عميػػه وسػػمـ قػػد نهػػى عػػف تقػػدُّـ 
الاػػـو بيػػـو أو يػػوميف كمػػا فػػي حػػديث ابػػف عمػػر وأبػػي هريػػرة وغيرهمػػا وكمػػا جػػاء فػػي حػػديث 

دوية وقػد عمار مف ااـ يوـ الشؾ فقد عاى أبا القاسـ امى اهلل عميه و له وسمـ خبلفًا لمها
احتج الهادوية بأف النبي امى اهلل عميه وسمـ قػد اػاـ يػوـ الشػؾ كمػا جػاء فػي شػفاء األواـ 

 لؤلمير الحسيف .
بالشػػؾب حجػػةبأفباله ػػيبالػػملبا بومةػػ بااػػمـب س:بكةػػؼبهجةػػببومػػلبمػػفبةهػػدببإلػػلبالػػةلـبةػػـا

دباهيقػدباللم بااللم بأمةربالمؤمهةفبوميب فبأ يبطللببرضيبا بوه باةزومافبأفباأجملعب 
بوملبذلؾب؟بأفةداهلبأحافبا بإلةكـباهليب كـباأاىـباالماممةفب.

ػا مػا  ج: ال ياب ولف ياب اياـ النبػي يػوـ الشػؾ ال بسػند اػحيب وال حسػف وال ضػعيؼ وأمَّ
 قيؿ عف عمي رضي اهلل عنه فالجواب عنه مف وجو :

 أواًل: لـ ياب عف عمي رضي اهلل عنه .
 ال بعد وجود شاهد واحد. ثانيًا: إف ابَّ فما قاله إ

 ثالثًا: أف كبلمه ليس بحجة .
 رابعًا: أنه قد رجع عنه ػ إف ابَّ ػ .

 خامسًا: أنه في أياـ خبلفته لـ يامه .
وأمَّا احتجاجهـ باإلجماع فالمراد به إجمػاع أهػؿ البيػت وهػو لػـ ياػب بػدليؿ أنػه ػ عمػي رضػي 

أراد االطبلع عمػى اػحة مػا قمتػه فعميػه اهلل عنه ػ لـ يامه كما في مجموع زيد بف عمي ومف 
بكتاب الروض النضير شرح المجموع الفقهي الكبير لمقاضي حسيف السػياغي العبلمػة الزيػدي 

 ففيه ما يكفي ويشفي .
بأـبهتقةػػدب س:بإذابرئػػيبالهػػىؿبفػػيب يػػضبالػػداؿبالمجػػلارةبالػػـبُةػػربفػػيب ىدهػػلبفهػػؿبةمزمهػػلبالالػػـا

بفةكـ.ب رؤةةبأهؿب مدهلب؟بأفةداهلب لرؾبا ب
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ج: هؿ سيوافؽ المموؾ والر ساء إذا أفتى المفتي وهؿ سيعمؿ أهؿ إيػراف بر يػة أهػؿ الريػاض 
 بر ية أهؿ إيراف ؟ هناؾ دوؿ وطائفية .  ضأو أهؿ عماف وهؿ سيعمؿ أهؿ الريا

بس:ب ـبة  تبد اؿبشهربرمضلفب؟بأفةداهلب لرؾبا بفةكـب.
 يؿ األوطار والسيؿ الجرار ووبؿ اللماـ .ج: بشهادة عدؿ واحد كما في الدرر والدراري ون

سب:برجػػؿبمػػزارعبةيمػػؿبلملااكػػ باال ضػػرااتبمػػاادبكةمةلئةػػةبلتيجةػػؿب ػػراجبال مػػرةباهضػػاجهلبفهػػؿب
بةجازبذلؾب؟ب

ج : هػػذا حػػراـ ألف فيػػه إدخػػاؿ الضػػرر عمػػى المسػػمميف وفيػػه غػػش وال ضػػرر وال ضػػرار فػػي 
 اإلسبلـ .

اللمكةةبفيبد اؿبشهربرمضلفبا راج ب؟بأفةػداهلب ػلرؾببتس:بهؿبةجازبانوتملدبوملبالحال ل
با بفةكـب.
 ج: ال .

س:بهؿبةجازبتحرابهىؿبرمضلفب اااطةبالمهظلربػبالتماكاببػبفػإذابكػلفبغػةـباالهػلسبلػـبةػرااب
بالهػػلسب رؤةتػػ بإذابكػػلفب ؟بأـبأفبوػػدن بالهػػىؿباهػػذابالشػػ صبر  بوػػفبطرةػػؽبالمهظػػلربفهػػؿبةالػػـا

بإهملبهيب لليةفبالمجردةب؟بأفةداهلب لرؾبا بفةكـب.بالرؤةةبالشروةةبالميت رة
ج : الظاهر عندي أنه البد مف الر ية بالعيف المجردة وال يكتفى بالر ية بالمنظػار والعمػـ عنػد 

 اهلل وما أوتيتـ مف العمـ إال قميبًل .
بالمق ػػؿبهػػابأاؿبأةػػلـبرمضػػلفبالػػـبةاػػتةقظبإنب  يػػدبس:برجػػؿبهػػلـب  ػػؿبأفبةػػتـباأوػػىفبأفبالةػػـا

فبلػػـبةالػػحب بفأالػػ حباالهػػلسبالػػلئمافبفهػػؿبةالػػحربالػػام ب؟باا  طمػػاعباللجػػربالػػـبة ةِّػػتبهةفػػةبالالػػـا
بةامل بمكله ب؟ بالام بفهؿبومة باأمالؾبأـبةجازبل بأفبةلطرباةالـا

ف لـ يبيِّت النية والدليؿ حديث اياـ عاشوراء .  ج: يجب عميه اإلمساؾ وايامه احيب وات
بفػيبأاؿبلةمػةبمػفبلةػلليبرمضػلفبلجمةػيبالشػهرببس:بهؿبةكليبأفبُة ةِّتباأهاػلف الهةػةبفػيبالالػـا

ذابلػػـبةاتحضػػربالهةػػةبفػػيبكػػؿبلةمػػةبمػػفبالمةػػلليبفهػػؿبةكلػػيب أـبن ػػدبمػػفبت ةةػػتبالهةػػةبلكػػؿبلةمػػةب؟باا 
بومم بأفبغدا بمفبرمضلفباأه بةرةدبالقةلـبلماحارب؟

 ػ البد مف تبييت النية لكؿ يوـ .ٔج: 
ر. ٕ      ػ يكفي أنه قاـ يتسحَّ
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بفػػتـبس :رجػػؿبالػػلـبرمضػػلفبفػػيبدالػػةبمجػػلارةبا ػػدب  ػػتبوهػػدهـبد ػػاؿبشػػهربرمضػػلفب  مهػػلب ةػػـا
وهػدهـبالشػػهربتاػيةباوشػػرافبةامػػل ب رؤةػةبهػػىؿبشػػااؿبفاػلفربهػػذابالرجػػؿبفاجػدبالهػػلسبنبةزالػػافب
بميهػـبوممػل ب أهػ باػلفربمػفبتمػؾبالػ ىدبلػةى ب يػدبأفبأومهػاابأههػـبرأااب اللئمةفبفهؿبةااالػؿبالالػـا

بهىؿبشااؿب؟
 ج: ياـو مع أهؿ اليمف إذا واؿ وهـ اائموف.

بـس:بالابكلفب دبالػلـبمػيبتمػؾبالػ ىدب ى ػةفبةامػل بالػابالػلـبمػيبال مػدبالتػيب ػدـبإلةهػلبلكػلفبالةػاب
بالحلداباال ى ةفب؟ب

 ج: ياوـ اليوـ مع الناس ولو يعتبر  نفبًل لكي ياوـ يوـ ياوـ الناس.
 

 باب ما يفسد الاـو وما ال يفسد 
كػلفبالشػ صبالػلئملب ػـبهػا باأفطػلربا  ػؿبأفبةأكػؿبأابةشػربب ػدابلػ بالرجػاعبوػفبتمػؾبس:بإذاب

بالهةةبامااالمةبالالةلـبفهؿبالةلم بالحةح؟بأفةداهلبأحافبا بإلةكـب.
 ج:احيب.

س:إذابتذا تبالمرأةبالطيػلـبفػيبههػلربرمضػلفب طػرؼبلاػلههلبأ هػلنبالطػ خببفهػؿبةػؤ ربذلػؾبومػلب
بكـب.الةلمهلب؟بأفةداهلبأحافبا بإلة

 ج:ال مانع مف ذلؾ ألنه بطرؼ المساف فقط ولـ يدخؿ الحمؽ والمعدة.      
بالاؿبمفبرمضلفبالملباللجرب ـبولدباهلـبمػيبامرأتػ ب ػـبجلميهػلبا ػلؿبإهػ بب س:برجؿبفيبالةـا

الاؿبأابال ػػلهيبمػػفبرمضػػلفبالػػـبةتيػػادااببـكػػلفبهلاػػةل بأهػػ بالػػلئـبازاجتػػ بكػػذلؾب اػػ ببأهػػ بالةػػاب
بيدبفملبحكـبالامهـباملذابةمزمهـب؟بأفةداهلبأحافبا بإلةكـب.وملبأةلـبرمضلفب 

 ج:عميهما القضاء والكفارة واهلل أعمـ.
ػػباػحببالػدـب3ػبالاػ لحةب4ػب طرةبالهؼب5ػب طرةباليةفباالذفب0س:بملبحكـبهذ بالشةلنبلماللئـ

أحاػػفبا ببػػػبتق ةػؿبالزاجػةب؟بأفةػداهل3ػػػباأ ػربالغةػربالمغذةػةب2 غػرضباللحػصبأابالت ػرعبلمػرةضب
بإلةكـب.

 ج:كمها غير مفطرة .
فبكلفبةاةرا ب؟ باكذلؾبالميلببالم تمطب طيـبالاااؾباا  بس:هؿبا تىعباله لمةبةلادبالالـا
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 ج:كؿ ما نزؿ إلى المعدة فهو مفطِّر مطمقًا .
س:رجؿب دـبفيبههلربرمضلفبمفبالربا دبأفطػرب اػ ببالاػلربفاجػدبامرأتػ بملطػرةبا ػدبطهػرتب

بالههلربا دباغتامتبفهؿبةجازبأفبةجلميهلب؟بأفةداهلب لرؾبا بفةكـب.مفبالحةضبفيبأاؿب
 ج: ال مانع .

س:بهػػػؿبال  ػػػاربفػػػيبههػػػلربرمضػػػلفبةلطػػػربالالػػػلئـبحةػػػثبإفبالشػػػ صب ػػػدبةػػػد ؿب يػػػضبال ةػػػاتب
باالد لفبػبد لفبال  اربػب دبمألبالغرفةب؟بأفةداهلبأحافبا بإلةكـب.

 ج: الظاهر أنه ال يفطر .
باالمداوةبمفبالملطراتبلماللئـب؟بس:بهؿبشرببالاجلئر

 ج: أجمع عمماء العار منذ وجدت السجائر والمداعة عمى أنها مفطرة لماائـ .
ب؟ بس:بهؿبالقينب)الطرش(بةلادبالالـا

 ج:ال إال إذا كاف متعمدًا وهذا مذهب الشوكاني خبلفًا لمهادوية .
ب؟ بس:بهؿبااتيملؿبميجافبالاهلفبفيبههلربرمضلفبةؤ ربوملبالالـا

 ج:ال .
س:بةقاؿباليىمةبالايدابشةخبا فبو ةمةفبرحمهملبا بتيػلللب:بإفبمػفبهػا باأفطػلربفػيبههػلرب
رمضػلفبأفطػربالػابلػـبةأكػؿبأابةشػرببلفبالالػةلـبمركػببومػلبحقةقتػةفبالالػلب:الهةػة باال لهةػة:ب
دةبترؾبجمةيبالملطراتبفمفبهػا باأفطػلربفقػدبا تملػتبالحقةقػةبالالػلباهػيبأوظػـبمقامػلتبالي ػل

بإنب هلبفملبرأةكـب هذابالكىـ؟ بفللوملؿبكمهلبنبتقـا
 ج:ال أوافؽ العبلمة السعدي عمى هذا الكبلـ وال أدري مف سبقه .

س:برجػػؿب ػػ بمػػسبافػػيبههػػلربرمضػػلفبةتمػػ سب ػػ بالجهػػيبفةأكػػؿباةشػػرببفػػإذاب ػػرجبالجهػػيبأفػػلؽب
حب حةػثبةكػافبالممااسبا لؿبإه بلـبةشيرب أكؿبانبشرببانبحالؿبل بش يبفهؿبالػام بالػحة

باةقضيبأـبملذا؟ بكللمكر  بأـبأههلبهقاؿبةالـا
ج: الظاهر عندي أنه يعمؿ باألحوط ويقضي  وكونه كالمكر  عػذر لػه فػي األكػؿ  أمػا القضػاء 

ليه المرجع والمآب.  فبل بد منه ماداـ وليس بمجنوف  واهلل أعمـ بالاواب وات
ب

 السنة في الفطر
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تيجةػػؿباللطػػرب يػػدبتحقػػؽبغػػراببالشػػمسبفػػإذابكػػلفبس:بدلػػتبالاػػهةبالالػػحةحةبالالػػرةحةبومػػلب
فبلـبةؤذفبالمؤذفب؟ بالمؤذفبةتأ ربفيبالذافبفهؿبةشرعباللطربلمفبتحقؽبغراببالشمسباا 

ج: إف كاف في السػفر وفػي أثنػاء الطريػؽ أو فػي البيػت فػبل مػانع مػف الفطػر إف تػيقف دخػوؿ 
ف كاف في المسجد جماعة مف الناس فبل يخالفهـ ألف ال  فطر يوـ يفطر الناس .الوقت وات

 
 باب أحكاـ قضاء الاوـ وكفارة المجامع في نهار رمضاف

س:بش صبمرةضبمرضل بنبةرجلب رؤ بانبشللؤ با ا   بنبةقدربوملبالالةلـبفهؿبةاػقطبوهػ ب
ب بااأطيػػلـبلهػػ بمػػرةضبانبةرجػػابالقػػدرةبفػػيبأةػػلـبأ ػػرب؟بأـبةجػػببأفبةطيػػـبوػػفبكػػؿبةػػـا الالػػـا

ب1ا ب ةرا بماكةهل ب؟بأفةداهلبجزاكـب
ب.ج: يطعـ عف كؿ يوـ مسكيناً 

س:الحلمػػػؿباالمرضػػػيبإذابأفطرتػػػلبفػػػيبههػػػلربرمضػػػلفب افػػػل بومػػػلبالػػػدةهملبمػػػلذابومةهمػػػلب؟بأفةػػػداهلب
بأحافبا بإلةكـب.

 ٓج:القضاء لعموـ األدلة الدالة عمى وجوب قضاء مف فاته اوـ أو ابلة 
لـبوهػػ بفػػيبرمضػػلفبأـبأهػػ بسب:بالرجػػؿبالػػذابك ػػرباػػه بحتػػلبأالػػ حبنبةمةػػزبهػػؿبةجػػبباأطيػػ
بةاقطبوه بطللملباالؿبإللبهذ بالحلؿب؟بأفةداهلبأحافبا بإلةكـ.ب

ج : مف اب أنه قد فقد عقمه فبل ياوـ وال يطعـ عنػه بػؿ قػد أاػبب مثػؿ الاػبي والمجنػوف 
 أما إذا كاف قد أابب عاجزًا عف الاوـ ولكنه يعقؿ فيطعـ عنه عف كؿ يوـ مسكينًا .

فػػيبةػػامةفبفػػيبههػػلربرمضػػلفبفهػػؿبةمزمهمػػلبكلػػلرةبااحػػد بوػػفبالةػػامةفبأـببس:برجػػؿبجػػلميبزاجتػػ 
بكللرةب؟ بوفبكؿبةـا

 ج: كفارتاف.
بس:إذابطلاوتبالمرأةبزاجهلبفيبالجملعبفيبههلربرمضلفبفملبحكمهلباملذابةمزمهلب؟ب

 ج: عميها التوبة والقضاء والكفارة مثؿ الرجؿ إذا اب أنها راضية مختارة بسمعها وبارها .
زهلب لمرأةبػبوةلذا ب ل بػبفيبههػلربرمضػلفبفهػؿبةمزمػ بكلػلرةبالمجػلميبفػيبههػلربرمضػلفببس:رجؿ

بميبالتا ةباالقضلنبأـبملذاب؟بجزاكـبا ب ةربالجزانب.
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ج: نعـ باألولى واألحرى ألنه ما وجب في وطء الزوجػة وجػب فػي الزنػا بػاألولى واألحػرى ألنػه 
 األولى واألحرى . كمه إيبلج فرج في فرج وال فرؽ إف لـ يكف ب

س:برجؿبفيبههلربرمضلفبأتلبامرأتػ بفػيبد رهػلبوةػلذا ب ػل بفهػؿبةمزمػ بكلػلرةبالمجػلميبفػيبههػلرب
برمضلفبأـبملذابةمزم ب؟بأفةداهلبأحافبا بإلةكـب.

ج: هذا الفاسؽ يجب عميه ما يجب عمى غير  ممف أولج فرجا في فرج في الوقػت الػذي يحػـر 
 وفرج ماداـ وهو اائـ في شهر رمضاف الكريـ. فيه الجماع ال فرؽ بيف فرج

س:ملبحكـبمفبفرطبفيب ضلنبرمضلفبحتلبجلنبرمضلفباآل رب ػدافبوػذربهػؿبةمزمػ بالقضػلنب
بفقطبأـبالقضلنباالكللرةبأفةداهلبأحافبا بإلةكـبا لرؾبا بفةكـ.

مرفوعػػة : عميػػه القضػػاء فقػػط وال كفػػارة عميػػه لعػػدـ وجػػود دليػػؿ عمػػى الكفػػارة مػػف األحاديػػث الج
الاػػحيحة ألف مػػا ورد إمػػا ضػػعيؼ أو موقػػوؼ وال فػػرؽ عنػػدي بػػيف أف يتراخػػى لعػػذر أو لليػػر 

 عذر .
 

 باب أحكاـ االعتكاؼ
بس:هؿبةشترطبلالحةبانوتكلؼبأفبةكافبالماجدبتقلـبفة بالجمية؟بأفةداهلب لرؾبا بفةكـب.

 ج: ال يشترط وال دليؿ عمى الشرطية. 
بدبمرةضل بفهؿب طؿباوتكلف ب؟بأفةداهلب لرؾبا بفةكـب.س:بلابت يبالميتكؼبجهلزةبأابول

 ج: الظاهر أنه سيبطؿ اعتكافه .     
س:بهػؿبةجػػازبانشػػتراطبفػػيبانوتكػلؼب؟بكػػأفبةػػد ؿباأهاػػلفبالميتكػؼبفػػيباليشػػربالاا ػػربمػػفب

برمضلفباةقاؿ:بفإفبحالؿبليبوذربةاتدويب راجيبأ رجب؟بأفةداهلب لرؾبا بفةكـب.بب
 ٓال مانع مف ذلؾ كما يشترط المحـر بالحج أو العمرة واهلل أعمـج: الظاهر أنه 

ب
ببببببببببببببببببببببببببب

ب
 هبلؿ شواؿ
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بمػػيب س:بلػػابأفبش الػػل برأ بهػػىؿبشػػااؿب هلاػػ بفهػػؿبلػػ بأفبةلطػػربالػػاباػػرا بأـبةمزمػػ بأفبةالػػـا
بالهلسبانبة هيبوملبرؤةت بحكمل ب؟بأفةداهلبأحافبا بإلةكـباهليب يمامكـب.

 سرًا وال يخبر أحدًا ويتظاهر بالاوـ . ج:يفطر
 

 اياـ الست مف شواؿ
بالاػػتبمػػفبشػػااؿبفهػػؿبة ػػدأب للقضػػلنبأدراؾب س:بمػػفبكػػلفبومةػػ ب ضػػلنبمػػفبرمضػػلفباأرادبالػػـا

بالاتبامتلبتةاربل ب ضلبملبومة ب؟بهرجاباأةضلح. باللضةمةبأـبةالـا
شواؿ فكأنه ااـ الػدهر ج: قاؿ النبي امى اهلل عميه وسمـ )مف ااـ رمضاف وأتبعه ستًا مف 

ا ومف يريد أف ياوـ الستة األياـ ولـ يكف قد ااـ رمضاف بؿ ااـ أكثر رمضاف وبقي عميه 
األيػاـ التػي أفطرهػا فػػبل ياػـو السػت األيػػاـ حتػى يقضػي مػػا عميػه مػف األيػػاـ التػي أفطػر فيهػػا 

 ليادؽ عميه أنه ااـ رمضاف ثـ ياوـ ست مف شواؿ ولو في وسط شواؿ .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ممحؽ :
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هذ  الفتػاوى دفعهػا إلػيَّ شػيخي القاضػي العمرانػي ػ حفظػه اهلل ػ لتطبػع مػع أسػئمتي وحيػث أف 
هذ  أسئمة غيري لشيخي جعمتها في  خر بػاب الاػياـ بعػد الفػراغ مػف أسػئمتي ونسػأؿ اهلل أف 

 ينفع بها كمها .
 الفتاوى الرمضانية

بلملذاباميبرمضلفب هذاباناـب؟س : 
لها أسماء غير هذ  األسماء وسمي رمضاف حينما اػادؼ فػي وقػت الحػر ج : كانت الشهور 

وقت ما ترمض الفااؿ ) الجماؿ الاليرة ا التي تحرؽ ركبها الرماؿ مػف حػر الشػمس وسػمي 
 رمضاف لهذا .

بسب:ب ملبت  تبرؤةةبهىؿبشهربرمضلفب؟
كػف شػاهدًا ج : الاحيب أنها تثبت بر يػة شػاهد عػدؿ وغيػر العػدؿ ال تقبػؿ شػهادته ومػف لػـ ي

عداًل مرضيًا فبل تقبؿ شهادته ال في بػاب الاػياـ وال فػي غيػر  مػف أبػواب الفقػه اإلسػبلمي  أو 
بإكمػػاؿ عػػدة شػػهر شػػعباف لقػػوؿ النبػػي اػػمى اهلل عميػػه و لػػه وسػػمـ ) اػػوموا لر يتػػه وأفطػػروا 

ف غـ عميكـ فأكمموا عدة شعباف ثبلثيف ا.   لر يته وات
بهىؿبشهرابرمضلفباشااؿ؟سب:بهؿبتجزئبشهلدةبامرأةبفيبرؤةةب

ج : األاػػؿ أف شػػهادة المػػرأة عمػػى الناػػؼ مػػف شػػهادة الرجػػؿ فػػي بػػاب النكػػاح والمعػػامبلت 
 المالية وفي العبادات مسكوت عنه .

بسب:بهؿبةيت رب للتقاةـبفيباوت لربد اؿبشهربرمضلفب؟
ج : ال ال يعمؿ بالتقويـ ألف مف يعمؿ التقويـ يعممونه مف أوؿ السنة ويقدروف أف ستة أشػهر 
فػػي السػػنة ناقاػػة  وسػػتة كاممػػة مػػف بػػاب التقػػدير والتخمػػيف  فػػالتقويـ ال يعمػػؿ بػػه فػػي دخػػوؿ 

 رمضاف وال في الخروج مف رمضاف وال  عمؿ به شرعًا بإجماع العمماء. 
بـبشهربرمضلفب رؤةةبأهؿب طربمفبال طلرباأاىمةةب؟سب:بهؿبةجببوملبالماممةفبالةل

ج : عنػػد الشػػوكاني أف ر يػػة أهػػؿ بمػػد تكػػوف ر يػػة لممسػػمميف وبعػػض العممػػاء قػػالوا : ال يجػػب 
عمى جميع المسمميف الاياـ لر ية أهؿ بمد مف ببلد المسػمميف  ألف المطػالع مختمفػة مثػؿ مػا 

 المذهب الهادوي .هي مختمفة في أوقات الابلة  ومف ه الء عمماء 
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ب هػػلنبومػػلبإوػػىفب سب:إذابأومهػػتبدالػػةبأ ػػر ب  ػػاتبشػػهربرمضػػلفبا ىدهػػلبلػػـبتيمػػفبفهػػؿبهالػػـا
بالدالةبال ر ؟ببب

ج : ال ياػػوـ الشػػخص إال إذا أعمنػػت الدولػػة الػػذي يعػػيش فيهػػا ليوافػػؽ  حػػديث ) الاػػـو يػػـو 
لنػاس ا والمػراد بمفػظ ياوـ النػاس والفطػر يػوـ يفطػر النػاس ا وفػي رواية)وعرفػة يػوـ ُيعػرَّؼ ا

ف كػػاف يريػػد أف يحتػػاط إذا أحػػس أف دولتػػه  )النػػاسا فػػي الحػػديث المجتمػػع الػػذي يعػػيش فيػػه وات
 تساهمت فياوـ متكتمًا ال مجاهرًا بمخالفة المجتمع الذي يعيش فيه. 

بس:بهؿبةجببت ةةتبالهةةب للالةلـبمفبالمةؿب؟ب
يف ال يشػترط فيهمػا تبييػت النيػة همػا ج: نعـ يجب تبييت النية بالاياـ مف الميؿ إال في اورت

في اياـ النفؿ وفي حالة الضرورة مثؿ أف يعتقػد أف يػوـ غػٍد مػف شػعباف لكونػه يػوـ الثبلثػيف 
مف شعباف ويناـ مف أوؿ الميؿ مبكػرًا ويسػتمر فػي نومػه حتػى الاػباح وياػبب وقػد أعمػف أنػه 

أف اليػـو مػف رمضػاف اليوـ األوؿ مف رمضاف بر ية الشػهود فياػوـ وينػوي مػف وقػت عممػه بػ
لمضرورة  والدليؿ عمى ذلؾ اوـ النبػي اػمى اهلل عميػه وعمػى  لػه وسػمـ يػوـ عاشػوراء  فمػف 
طمع الفجر عميه ولـ ينوى الاياـ الواجب لكونه غير عػالـ بثبػوت شػهر رمضػاف فػإف كػاف قػد 

أكػؿ  أكؿ أو شرب شيئًا فيمسؾ عف األكؿ احترامًا لمشهر ويقضي يومًا عنه   ومػف لػـ يكػف قػد
 أو شرب فاومه مجزىء ألف رجوع الميؿ مستحيؿ؟

بس:بهؿبةيت ربالاحاربهةةبلمالةلـب؟
 ج: نعـ ألنه ال يتسحر إال لماياـ .

بس:بهؿبةالحبأفبةهاابالالةلـبلشهربرمضلفب هةةبااحدةبمفبأاؿبالشهرب؟
يػت ج: الظاهر أنه يكفي ولكف األحوط أف يحدث لكؿ يوـ نية عمبًل بحديث) ال اياـ لمف لـ يب

الاياـ مف الميؿ ا وكؿ يوـ اياـ مستقؿ ألف الاائـ قػد يحػدث لػه سػفر أثنػاء الشػهر والمػرأة 
 قد يحدث لها حيض أو نفاس .

س:بهػؿبةجػػازبالجمػيب ػػةفبالهةتػةفبفػػيبالالػةلـبم ػػؿبأفبةجمػيب ػػةفبهةػةبالقضػػلنباالػةلـبالاػػتةبمػػفب
بشهربشااؿب؟
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اػػياـ يقضػػي ومػػف أراد أف يبػػدأ ج: ال يجمػػع بػػيف النيتػػيف فػػي الاػػياـ فمػػف أراد أف يقضػػي ال
باياـ الستة مف شواؿ فيجوز  ومف أراد أف يقدـ القضػاء ويتبعػه باػياـ سػتة أيػاـ مػف شػواؿ 
فيجوز  وال يشترط في اياـ الستة مف شواؿ أف تكوف عقب عيد الفطػر لكػف مػف يريػد الثػواب 

اًل ثػػـ ياػػوـ الموعػػود بػػه لمػػف اػػاـ رمضػػاف وأتبعػػه سػػتًا مػػف شػػواؿ فعميػػه أف يقػػدـ القضػػاء أو 
الست مف شواؿ  ألف مف سياوـ السػت ولػـ يقضػي مػا عميػه ال يسػمى اػائمًا رمضػاف حيػث 

 إنه لـ ياـ إال البعض والبعض أفطر فيه . 
بس:بإذابكلفبالش صبومة بالةلـبوشرةفبةامل بهذرا بااللمهلبفيبرمضلفبهؿبةالحبهذا؟

ياب إدخاؿ اػياـ النػذر فػي ج: ال يجوز أابًل بؿ عميه أف ياوـ رمضاف ثـ ياوـ النذر وال 
 رمضاف وال ياب إدخاؿ اياـ في اياـ .

بفػػػيبالهالػػػؼبالاؿبمػػػفبشػػػااؿبأفبتقػػػرفبهةػػػةب س:بهػػػؿبةجػػػازبلمػػػفبومةهػػػلب ضػػػلنباترةػػػدبأفبتالػػػـا
ب هةةبااحدةبفيبالقضلنباالتطاعب؟ بالقضلنب هةةبالتطاعباتالـا

        ج : ال لـ نجوز إدخاؿ اـو واجب فباألولى اياـ التطوع في الواجب.     
بوفبا هتهلبفيبحةلتهلب؟ب بسب:بهؿبةجازبلألـبأفبتالـا

 ج : ال يجوز أف تاـو عنها في حالة حياتها .
بسب:بهؿبةجازبلأل هلنبأفبةالودااباالدهـبفيبالةلـبرمضلفبلكاه بولجزا ب؟

ف كػاف قػد مػات فياػوموا  ج : إف كاف كبيػرًا فػي السػف فيطعمػوف عنػه عػف كػؿ يػوـ مسػكينًا وات
 الاياـ عنه في حياته .عنه وال يجوز 

برمضلفباهاب لطيبالىةب؟ بسب:بملحكـبمفبةالـا
 ج : هو في ممؼ الابلة قاطع ابلة وهو في ممؼ الاياـ اائـ .

سب:بملبحكـباأ رةب)بالشرهقةب(بأابالحقهةباليىجةةبالتيبتضربب للجادبهؿبتلطربالالػلئـبأـبنب
ب؟

و رأيػػي الشخاػػي وهػػو أف اإلبػػرة إف ج : مػػا ذهػػب إليػػه عممػػاء المممكػػة العربيػػة السػػعودية وهػػ
نمػػا مجػػرد عػػبلج  ف كانػػت ليسػػت ممػػا يلػػذي الجسػػـ وات كانػػت ممػػا يلػػذي الجسػػـ فهػػي مفطػػرة وات

 لممرض فقط فهي غير مفطرة .
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بسب:بملبحكـبالحقفباليضميبأابالارةداب للها ةبلممرةضبفيبههلربرمضلفب؟
 لحقف الملذية .ج : الحقف العضمي أو الوريدي ال تفطر الاائـ والذي يفطر هو ا

االمداوػػةباةالػػؿبد ػػلفببةسب:بهػػؿبإذابجمػػسبالشػػ صباهػػابالػػلئـبوهػػدبشػػ صبةشػػرببالاػػةجلرب
باالمداوةبإللبفم بة طؿبالالةلـب؟بةالاةجلرب

إلػى فمػه أو أنفػه بليػر اختيػار   ةج: ال ال يبطؿ الاياـ ألف واػوؿ دخػاف المداعػة أو السػيجار 
فهو مثؿ دخاف المطب  ال يفطر الطباخ أما فيمف يشػرب السػيجارة والمداعػة فػإف شػربها يفطػر 

 الاائـ كما قرر  عمماء العار .
بسب:بملبحكـبكللرةبالجملعبفيبههلربرمضلفب؟ب

النبي اػمى اهلل ج: عند الشوكاني والجمهور : واجبة : وعند الهادوية : مندوبة فقط بدليؿ أف 
عميه وسمـ ارؼ الكفارة في المجامع ورد عميهـ الجمهػور : بػأف حكػـ الكفػارة الوجػوب بػدليؿ 
أمر النبي امى اهلل عميه و له وسمـ لممجامع في نهػار رمضػاف بػإخراج كفػارة  واألمػر يقتضػي 

 الوجوب وارؼ الكفارة فيه ألنه مارؼ لمكفارة .
ب للجملعباهابةقيبفيبهذابال طأبودةباهااتب؟بسب:بملبحكـبمفبأفطربفيبههلربرمضلف

ج : عميػػه القضػػاء والكفػػارة   كفػػارة الظهػػار وهكػػذا عمػػى زوجتػػه  المهػػـ إال إذا كانػػت مكرهػػه لػػـ 
 تستطع المقاومة لزوجها فبل كفارة عميها بؿ عميها الاياـ فقط .

بسب:بالفربرجؿباامرأت بفجلميهلبفهؿبومةهملبالكللرةبميبأههملبملطرافب؟ب
 : ما داما مفطراف فبل كفارة عميهما .ج 

سب:بملبحكـبمفبأتلبزاجت بفيبلةمةبمفبلةلليبرمضلفب ػـبهػلـبحتػلبطمػيباللجػرباهػابجهػببفهػؿب
بالام بالحةحب؟

ج : مف أابب جنبًا فاومه احيب خبلفًا لمشيعة الجعفرية فهـ يقولوف بػأف مػف أاػبب جنبػًا 
والمنهػػي عنػػه هػػو الجمػػاع بعػػد طمػػوع فػػبل اػػـو لػػه  وخػػالفهـ الجمػػاهير مػػف العممػػاء فػػي ذلػػؾ 

الفجر أو حاؿ طموع الفجر  أما ما كاف قبؿ طموع الفجر بػدقيقتيف أو ثػبلث دقػائؽ أو أكثػر فػبل 
 مانع مف طموع الفجر عميه وهو جنب .

بسب:بهؿبةجازبلزهالفبأفبةاتيمؿبميجافبالاهلفباهاباللئـب؟
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لكف يتحػرى لػئبل يػدخؿ منػه شػيء ج : يجوز لئلنساف أف يستعمؿ معجوف األسناف وهو اائـ 
 إلى حمقه فإذا واؿ شيء إلى حمقه فسيفطر .

بسب:بملحكـبمفبااتلؾباااكل برط ل با ميبشينبمفبملئ باجرم بإللبحمؽبالاللئـبفهؿبةلطرب؟
ج : إذا نزؿ شيء مف عود السواؾ إلى حمػؽ الاػائـ فإنػه يفطػر مػع أف اإلمػاـ الشػافعي يكػر  

حتػى ولػو لػـ ينػزؿ منػه شػيء إلػى حمػؽ الاػائـ قػاؿ: ألنػه يػذهب لماائـ السػواؾ بعػد الظهػر 
بخموؼ الاائـ وأجاب عنه العمماء بأف الخموؼ يطمع مف المعدة وأف السػواؾ ال يػذهب خمػوؼ 

 الاائـ .
ب؟ بسب:بأةهملبأفضؿبلممالفرةفبههلربرمضلفباللطربأـبالالـا

و السػػفر مريحػػًا فاألفضػػؿ  ج : يختمػػؼ بػػاختبلؼ األحػػواؿ فػػإف كػػاف الجػػو بػػاردًا واليػػوـ قاػػيراً 
ف كاف الجو حارًا واليوـ طويبًل والسفر غير مريب  فاألفضؿ الفطػر لحػديث لػيس مػف  الاوـ  وات
البػػر الاػػياـ فػػي السػػفر  أمػػا إذا خشػػي الاػػائـ المسػػافر عمػػى نفسػػه الهػػبلؾ أو الضػػرر مػػف 

 الاـو فيجب عميه أف يفطر ويكوف الفطر في حقه عزيمة .
بمة بالةلـباللـبوه بالة بفمفبها)بالاليب(بالذابةجببومة بالالةلـب؟سب:بإذابملتبالمةتباو

ج: هـ عابة الميت أي قرابته الوارثيف فإذا كاف عميه عػدد مػف األيػاـ فيقتسػمه أبنػا   وبناتػه 
 والعابة الوارثوف بحسب الر وس أو يتطوع واحد منهـ وياـو عنه .

بأالةلنبالمةتبوه بجمةيل بأـبةال بال يض؟س:بهؿبنب دبأفبةالـا بـا
ج: هـ مخيروف إما أف ياوموا جميعًا أو ياوـ بعضهـ أو يتطوع أحػدهـ وياػوـ عػف الميػت 

 فيجوز أو ياوموا جميعًا أو بعضهـ أو أحدهـ .
بس:بإذابكلفبالاليبنبةاتطةيبالالةلـبفهؿبةجازبل بأفبةكلرب لَأطيلـب؟
واألولى لػه العمػؿ بمػذهب ج: مذهب جمهور العمماء : أنه يجوز أف يطعـ عف كؿ يوـ مسكينًا 

اإلمػػاـ أحمػػد بػػف حنبػػؿ واألوزاعػػي والاػػادؽ والنااػػر مػػف أهػػؿ البيػػت وهػػو الاػػياـ لتمسػػكهـ 
 بالحديث الاحيب .

بالجمةػيبفػيبأةػلـب بفقاػـبأالةػلؤ بالالػةلـب ةػههـب..بفهػؿبةجػزئبأفبةالػـا س:برجؿبملتباومة بالػـا
بماحدة؟بأـبنب دبمفبتللاتبأةلـبالقضلنبلكؿبااحدبمههـب؟
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 ال مانع مف الاوـ عمى أي افة وكيفما كاف.ج: 
س:بإذابمػػلتبالمةػػتب يػػدبد ػػاؿب ى ػػةبأةػػلـبمػػفبرمضػػلفبفهػػؿبتجػػببالػػةلـبال ى ػػةبالةػػلـبوهػػ بأاب

بالةلـبرمضلفبكم ؟
 ج: ال يجب إال اياـ الثبلثة األياـ عنه فقط ألنه بمجرد موته انقطع التكميؼ عنه باإلجماع .

باالالةلـبفهؿبوملبالة بالالةلـبوه ب؟بس:بملبحكـبمفبملتباهاب لطيبالالىة
 ج: نعـ يجب عمى وليه الاياـ عنه دوف الابلة .

س:بهػػؿباردبفػػيبالحػػدةثب)بلػػةسبمػػفبأـب ػػربأـبالػػةلـبفػػيبأـباػػلر(ب ملػػظب)باؿ(بالتيرةلةػػةبأـب ملػػظب
ب)أـب(ب دؿب)باؿ(ب؟

شػاـ بمفػظ ج: ورد في قطر ابف هشاـ أف إبداؿ ) البلـ ا ) ميمًا ا للة حميرية واستشهد ابف ه
الحديث  وهذا الحديث قد أخرجه اإلماـ أحمد بف حنبؿ في مسند  . ولكف لي فػي هػذا الحػديث 
نظػر ألف الحػػديث روا  ) كعػػب بػػف األشػعري ا وللػػة األشػػاعرة هػػي إبػداؿ )الػػبلـا )ميمػػًاا  حتػػى 

يخػرج : ألف الرجػؿ مػنهـ إذا قابػؿ الػرئيس اليوـ . واألشاعرة قبيمة مف تهامػة فكأنػه روا  بملتػه
يػػروي مػػا سػػمعه مػػف كػػبلـ الػػرئيس بملتػػه فيقػػوؿ وعػػدني أـ رئػػيس بإعطائنػػا أـ مضػػخات أـ 
مدارس أـ أطباء أـ طريؽ  مع أف الرئيس قاؿ له سنعمؿ لكـ المدارس والطػرؽ والمستشػفيات 
ولـ يبدؿ ) البلـ ا ميمًا لكف الرجؿ روى وعد الػرئيس بملتػه  وربمػا هكػذا روى الحػديث ) كعػب 

ا ولو كاف راوي الحديث اإلماـ عمي بف أبي طالب أو أبو هريرة أو غيرهـ مف أهػؿ بف األشعري
الحجػػاز لقمنػػا قػػد نطػػؽ بهػػذا المفػػظ النبػػي اػػمى اهلل عميػػه وسػػمـ . ولكػػف الػػراوي لػػيس مػػف أهػػؿ 
الحجػػاز إنمػػا هػػو مػػف األشػػاعرة وأمػػا الحػػديث الػػذي بػػالبلـ فهػػو الحػػديث الاػػحيب المػػذكور فػػي 

 ة.جميع كتب السنة المطهر 
بس:بهؿبةجببوملبالمرأةبالتيبةجلميهلبزاجهلبفيبههلربرمضلفبكللرةبم ؿبكللرةبالظهلرب؟

ج: قاؿ بعض العمماء ال تجب عميها الكفارة ألف النبي عميه الابلة والسػبلـ أمػر المجػامع فػي 
نهار رمضاف ولـ يػأمر  بػأف تكفػر زوجتػه مثػؿ كفارتػه  وقػاؿ بعػض العممػاء تجػب عميهػا كفػارة 
مثؿ كفارة الرجؿ ألف النسػاء شػقائؽ الرجػاؿ وعػدـ الػذكر ال يسػتمـز عػدـ الوجػوب وعػدـ الػذكر 

ذا وجػد االحتمػاؿ سػقط االسػتدالؿيث يحتمؿ أف المرأة كانت مكرهة أو غير اػائمة في الحد   وات
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والنسػػاء حكمهػػف حكػػـ الرجػػاؿ إال مػػا ورد الػػدليؿ بخاواػػهف وهنػػاؾ تفاػػيؿ حسػػف فػػي هػػذ  
المسألة وهو إف كانت المرأة مكرهة فبل تجب عميها الكفػارة ألف اإلكػرا  يجيػز الكفػر فضػبًل عػف 

ف كانت مطاوعة لمزوج فتجب عميها الكفارة مثمما تجب عمى الػزوج  وحكػـ اإلفطار بالجماع  وات 
 المرأة في هذ  الحالة كحكـ الرجؿ أما في حالة اإلكرا  فهي معذورة.

ذابامتهيػػتب س:بإذابكػػلفبالرجػػؿبفػػلجرا ب لطيػػل بلمالػػىةباةرةػػدبأفبةجػػلميبزاجتػػ بفػػيبههػػلربرمضػػلفباا 
بالزاجة؟بةكرههلبوملبذلؾبالاب للضرببفملبحكـبالةلـبهذ 

ج: قػػاطع الاػػبلة عمػػى مػػذهب الشػػي  ) عبػػد العزيػػز بػػف بػػاز ا مفتػػي الػػديار السػػعودية كػػافر 
ويجب عمى زوجته أف تعتد منػه ألف عقػد النكػاح ينفسػ  بمجػرد قطػع الاػبلة عمػدًا   وتتػزوج 
برجؿ غير  وعمى مذهب الجمهور: أنه يفسػؽ وال ينفسػ  عقػد النكػاح  ولكػف هػذ  المػرأة يجػب 

ذا أكرهها بالضرب أو نحو  فتهػرب إلػى مػف تريػد أف تمتجػئ بػه وال يجػوز  عميها أال تطاوعه  وات
 .  لها أف تستمر وهي تعرؼ أف هذا شيء محـر

بس:بهؿبمفبتقةوبة طؿبالام ب؟
ج: يفاؿ فيه إف رجع مف القيء شيء إلى حمقػه فإنػه يبطػؿ اػومه ويجػب عميػه قضػاء يػـو 
ف لـ يرجع مف القيء شيء إلى حمقه وكاف خػروج القػيء خارجػًا عػف إرادتػه  بدؿ ذلؾ اليوـ  وات
فبل قضاء عميه واومه احيب  وعنػد الشػوكاني المػدار عمػى التعمػد فػإف تعمػد إخػراج القػيء 

جع  إلػى حمقػه شػيء أو لػـ يرجػع منػه شػيء ألف المػدار عنػد  عمػى فإف اومه يبطؿ سواء ر 
 التعمد أما الهادوية : فالمدار عندهـ هو رجوع شيء مف القيء إلى الحمؽ أو عدـ الرجوع. 

بسب:بملحكـبمفب رجبمفبحمق ب)بال مغـب(باهابلةسب قينبفهؿبومة ب ضلنب؟
ف لػـ يرجػع منػه شػيء إلػى حمقػه فػبل  ج : إذا رجع منه شيء إلى حمقه فيجب عميه القضاء وات

 قضاء عميه ويسمى في الملة العربية ) القمس ا وفي الملة العرفية ) البملـ ا .
سب:بإذابكلفباأهالفبفيبحللةبغ ةلفبادارافباهاباللئـبانب دبل بأفبةاػتلرغبمػلبفػيب طهػ بأاب)ب

بةهتغرب(بفهؿبة طؿبالام ب؟
مانع له ويبقى اائمًا احترامًا لميوـ وعميه أف ج : إذا كاف البد مف االستفراغ وأف يستقيء فبل 

 يقضي يومًا بداًل عنه .
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سب:بإذابالفرتبمفب مدبإللب مدب  ربوملبطلئرةبااللدؼبأههػيبكهػتبالػلئمل بفهػؿبةكػافبإفطػلراب
با تبغراببالشمسبفيب مدابأـبأفطربوهدبغراببالشمسبفيبال مدبالذابه طتبفة بالطلئرةب؟

بائرة وأراد أف يفطػر فعميػه أف يفطػر فػي الوقػت الػذي غربػتج : مف كاف اائمًا وركػب عمػى طػ
فيػػه الشػػمس وفػػي المحػػؿ الػػذي غربػػت عنػػه الشػػمس  فػػإف غربػػت الشػػمس عمػػى مػػتف الطػػائرة 
فيفطػػر فػػي ذلػػؾ الوقػػت ويكػػوف توقيتػػه توقيػػت أهػػؿ البمػػد التػػي غربػػت الشػػمس والطػػائرة فػػي 

ف لـ تلػرب الشػمس إال وقػد هبطػت الطػائرة إلػى مطػار بمػد  خػر فيفطػر فػي المطػار  أجوائها  وات
التي هبطت الطائرة فيه حاؿ غروب الشمس  ويكوف إفطار  بحسػب توقيػت البمػدة التػي هبطػت 
الطائرة في مطارها  سواء كاف هذا التوقيػت متػأخرًا عػف توقيػت البمػد الػذي كػاف الاػائـ يعػيش 

ائرة في مطػار فيه  مثؿ أف يكوف الاائـ مف اليمف وطار مف مطار انعاء أو تعز وهبطت الط
مف المطارات الواقعة مف اليمف غربًا كالقاهرة وطرابمس وتونس والجزائر والرباط ورومػا وغيرهػا 

  أمػا إذا أدركػه الملػرب وهػو عمػى قعػة فػي المنػاطؽ اللربيػة مػف الػيمفمف مطارات البمداف الوا
ي غربػػت مػػتف الطػػائرة فإنػػه يفطػػر وهػػو عمػػى الطػػائرة ويكػػوف توقيتػػه هػػو توقيػػت األراضػػي التػػ

الشمس وهو في سمائها  فمف كاف مسافرًا مف اليمف إلى طرابمس اللرب وغربت الشمس وهػو 
في سماء الػديار الماػرية فمػه الحػؽ أف يفطػر وهػو راكػب عمػى الطػائرة ويكػوف توقيتػه توقيػت 
األراضي المارية التي غربت الشمس عميها في ذلؾ الوقت  ولو لـ ياؿ إلػى مطػار طػرابمس 

وقت العشاء وهكذا مف كاف مسافرًا مف اليمف إلى موسكو مثبًل أو غيرها مف مدف  إال وقد دخؿ
الشرؽ وأدركه الملرب وهو فػي سػماء أراضػي إيػراف فمػه الحػؽ أف يفطػر عنػد غػروب الشػمس 
ف كاف أهػؿ الػيمف فػي ذلػؾ الوقػت لػـ يفطػروا ألف وقػت  ويكوف توقيته توقيت الديار اإليرانية وات

نية متأخر عف الملرب في الػديار اإليرانيػة لكػوف البمػداف اإليرانيػة واقعػة الملرب في الديار اليم
في الجهة الشرقية مف اليمف وهمـ جرًا  أو كاف توقيت البمد الذي ستهبط فيه الطائرة التي تقػؿ 
هذا الاائـ مف اليمف إليها وذلؾ مثؿ أف يركب الاائـ مف مطار انعاء أو الحديدة أو غيرهػا 

ثـ تهبط هذ  الطػائرة فػي مطػار الظهػراف أو طهػراف أو دلهػي أو كراتشػي أو  مف مطارات اليمف
موسكو أو غيرها مف المطارات التػي فػي المػدف الواقعػة شػرقي الػيمف وسػتكوف السػاعات التػي 
سياومها مف كاف باقيًا في اليمف كما سػتكوف السػاعات التػي سياػومها المسػافر مػف الػيمف 
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اليمنيػة أقػؿ مػف السػاعات التػي سيقضػيها مػف كػاف اػائمًا إلى الجهات الشرقية مػف األراضػي 
في اليمف وهو لـ يلادر أرض اليمف إلى خارجها ولـ يهبط في مطار مف المطارات الواقعػة فػي 
الديار الشرقية مف اليمف  هذا إف كاف غروب الشمس لـ يدركه إال وهػو فػي المطػار أيُّ مطػار 

 كاف في الشرؽ أو في اللرب . 
ب؟سب:بهؿبالالح بفة بالهلسبالوةبفقطبفيبالةـا بةحبأفبههلؾب مدا بةالـا

ج : إذا كػاف هنػػاؾ بمػد يكػػوف اليػـو فيػػه سػاعة أو سػػاعتيف أو ثػبلث  أو أكثػػر بعػض الفاػػوؿ 
يكوف اليوـ فيه عشروف ساعة مثؿ البرتلاؿ وغيرهػا فالاػياـ الشػرعي يكػوف مػف طمػوع الفجػر 

أو أكثػر وهػذا غيػر مشػكؿ ألف العبػرة إلى غروب الشمس سػواء كػاف اليػوـ سػاعة أو سػاعتيف 
في الاياـ بطموع الفجر وغروب الشمس  والمشكؿ أف في ما كاف يسػمى ) اإلتحػاد السػوفيتي 
ا بمػػدًا يسػػتمر النهػػار فيػػه خمسػػة أيػػاـ وفػػي مدينػػة اسػػمها ) لننجػػراد ا بعػػض العممػػاء قػػالوا : 

ـ الوقت بحسػب أقػرب بػبلد عميهـ أف يوقتوا لمنهار بحسب توقيت أقرب ببلد إسبلمية لهـ فيقس
إليهـ  ويعامموف معاممة أهؿ أقرب بمدة إليهـ  فيجعموا مثبًل اثني عشرة سػاعة نهػار ياػوموف 
فيها  وتقسـ ساعات الميؿ بحسبه  وبعض العمماء قػالوا: يعػامموف بحسػب توقيػت مكػة لكونهػا 

النبػي اػمى اهلل أـ القرى وفي وسط األرض  وبعض العمماء قالوا : ال يجػب عمػيهـ اػياـ ألف 
لر يته وأفطروا لر يته فإف غـ عميكـ فأكمموا عدة شعباف ثبلثيف يومًا  اعميه وسمـ قاؿ) اومو 

ا قػػالوا : هػػ الِء لػػـ يػػروا الهػػبلؿ فػػبل يجػػب عمػػيهـ الاػػياـ . وهػػذا رأي ضػػعيؼ جػػدًا وهػػذا هػػو 
 المشكؿ .

ب؟ةيمؿبمفبةرةدبالالةلـفكةؼبسب:بفيب يضبال مدافبةكافبالههلرباتةبأشهرباالمةؿباتةبأشهرب
ج: هذا في القطب الجنوبي والقطب الشمالي وليس فيها مسػمموف ولكػف إذا دخمهػا المسػمموف 
فالواجػػب هػػو مػػا قمنػػا  فػػي حػػؽ لننجػػراد أنهػػـ يعػػامموف معاممػػة أهػػؿ أقػػرب بمػػد إسػػبلمية لهػػـ 

نقولػه فػي  ويعمموف بتوقيتها أو بتوقيت مكة المكرمة فما قمنا  في حؽ أهؿ ) لننجراد ا هو مػا
 حؽ مف يسكف القطب الجنوبي أو القطب الشمالي . 

بماكةهل ب؟ب بس:بهؿبةجازبلمفبكلفبمرةضل بمرضل بماتيالةل بأفبةلطرباةطيـبوفبكؿبةـا
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ج: إذا كػػاف الػػدكتور المخػػتص المسػػمـ قػػد قػػرر أف الاػػياـ يضػػر الرجػػؿ مػػا داـ وهػػو ماػػاب 
عنػد أف يقػرر الػدكتور أنػه ال  بمرض خطير حتى يشفى فػبل مػانع لػه مػف أف يفطػر ثػـ يقضػي

مػػانع مػػف الاػػوـ أمػػا إذا كػػاف الػػدكتور قػػد قػػرر أف المػػرض مسػػتعٍص وأنػػه سيسػػتمر وأاػػبب 
الشفاء ميئوسًا منه فمه حؽ أف يفطر ويطعـ عف كؿ يوـ مسكينًا مثؿ الشي  الهػـر أي الكبيػر 

يف واهلل أعمػـ السف في جواز اإلفطار مع اإلطعاـ وال يجوز إعطاء رجؿ واحد طعػاـ عػدة مسػاك
 بالاواب سبحانه وبحمد  سبحاف اهلل العظيـ .

بس:بإذابوجزبالش صبوفبالالةلـباوفباللدةةبفملذابومة ب؟ب
 ج: اهلل أعمـ .

بوهػ بأ هػلؤ ب س:بملبحكـبمفبةلطربرمضلفباهابفل دبالذاكرةباهابرجؿبك ةربفيبالافبفهؿبةالـا
ب؟

نما يط  عـ عف كؿ يوـ مسكينًا .ج: إذا كاف كبير السف فبل ياوـ عنه أبنا   وات
بس:بملبالحكـبإذابكلفباأهالفبالئؽبحلفمةبك ةرةباةالفربدائمل بفإذابأفطربفمتلبةقضيب؟ب

ج: يجػػوز لمػػف كػػاف مسػػافًرا دائًمػػا أف يفطػػر أيػػاـ رمضػػاف إذا كانػػت أيػػاـ رمضػػاف طػػوااًل وحػػارة 
 ويقضي في أياـ الشتاء القاار المعتدلة الحرارة .

لبفػػيباػػةل ةبال لالػػلتب)بالحػػلفىتب(بانبةجػػدبفرالػػةبلمقضػػلنبطػػااؿبس:بإذابكػػلفبالشػػ صبماظل ػػ
ب. باليلـبفهؿبةاقطبوه بالالـا

ج: يجب عميه أف ياوـ في نفس العاـ وله أف يختار القضاء فػي األيػاـ البػاردة ويأخػذ إجػازة 
 لمدة القضاء أما أنه يسقط عنه الاوـ فبل يسقط عنه .

بلهػ بةشػرببالاػةجلربس:بملبحكـبمفبلـبةالـبرمضلفبميتذر ابأه ب انبةاػتطةيببةلـبةاتطيبالالـا
ب؟ بمااالمةبالالـا

ج: بعض األعذار ليس عميهػا أثػارة مػف عمػـ  السػيجارة أو الػدخاف بالمداعػة لػـ يػنص عميهػا 
العمماء المتقدموف ألنها لـ تكف موجػودة فػي أيػامهـ فمػـ يػذكرها الشػافعي وال أحمػد بػف حنبػؿ 

وال ابػػف حجػػر العسػػقبلني وال غيػػرهـ مػػف العممػػاء المتقػػدميف وال أبػػو حنيفػػة وال مالػػؾ بػػف أنػػس 
ألف الدخاف لـ يكتشؼ إال في القرف السادس عشر مف الميبلد عنػدما اكتشػفت أمريكػا أي أف 
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الػدخاف لػػـ يكػف موجػػوًدا فػػي أيػاـ النبػػي اػػمى اهلل عميػه و لػػه وسػػمـ وال فػي أيػػاـ الاػػحابة وال 
هػػػ  أمػػا ٜٜٜمػػت المداعػػة الػػيمف مػػع التنبػػاؾ عػػاـ التػػابعيف وال فػػي أيػػاـ أئمػػة المػػذاهب  ودخ

هػػػ عنػػدما دخمػػت إلػػى اػػنعاء الحممػػة التركيػػة مػػع ٜٕٛٔالسػػيجارة فػػدخمت إلػػى اػػنعاء عػػاـ 
 األتراؾ.

بس:بامرأةبأفطرتبأةلم لبفيبرمضلفباجلنبرمضلفبال لهيبالـبتكمؿبالقضلنبفملبالحكـب؟
تمػؼ العممػاء هػؿ عميهػا الكفػارة ج: يجب عميها القضػاء وجوًبػا بعػد خػروج رمضػاف الثػاني واخ

مع القضاء أـ يجب عميها القضاء فقط بعػض العممػاء فاػؿ وقػاؿ : إف كػاف تأخيرهػا القضػاء 
ف كػاف تأخيرهػا لعػذر  بدوف عذر فيجب عميها القضاء وأف تكفػر مػع كػؿ يػوـ إطعػاـ مسػكيف وات

ط وال تكفػر مف حمؿ أو إرضاع أو والدة فتقضي فقط وال تكفػر والظػاهر عنػدي أنهػا تقضػي فقػ
 ألف أدلة الكفارة إما ضعيفة أو موقوفة عمى الاحابي .

ب؟ بس:بملبمقداربملبةطيـب  بالماكةفبوفبكؿبةـا
ج: تقدر بحسب األسعار فيقدر قيمة وجبتيف في اليوـ إما أف يقػدر قيمػة اللػداء والعشػاء  أو 

وكػػؿ وقػػت  قيمػػة اللػػداء والاػػبوح ممػػا يبػػاع فػػي المطعػػـ مػػف متوسػػط مػػا يأكمػػه غالػػب النػػاس
 بحسبه .

بااحدبل ى ةفبماكةه لب؟ بس:بهؿبةجازبأفبت رجباللدةةبوفبالةلـبالرجؿبالك ةربفيبةـا
 ج: نعـ يجوز إخراجها أو إطعاـ ثبلثيف مسكيًنا في يوـ واحد .

بس:بهؿبةجازبالرؼباللدةةبوفبرمضلفبلماكةفبااحدب؟
    ج: ال يجوز ارفها لمسكيف واحد بؿ ال بد أف تارؼ لعدة مساكيف .

بس:بهؿبةشترطبفيبالةلـبالاتبمفبشااؿبأفبتكافبوقةببرمضلف؟باأفبتكافبمتاالةةب؟
 ج: ال يشترط أف يكوف ايامها عقيب رمضاف وال أف تكوف متوالية .

س:باردبفػػيبالحػػدةثب))بمػػفبالػػلـبرمضػػلفب ػػـبأت يػػ باػػتلبمػػفبشػػااؿبكػػلفبكالػػةلـبالػػدهرب((بااردب
الػةلـباػتبمػفبشػااؿبوقةػببالػةلـبرمضػلفبفيبالحػدةثبكراهةػةبالػةلـبالػدهربفكةػؼبة ػلببومػلب

ب  ااببالةلـبالدهربانبة لببوملبالةلـبالدهرب؟
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ج: المراد المباللة وليس بحقيقة  مثمه حػديث النبػي اػمى اهلل عميػه و لػه وسػمـ )) عمػرة فػي 
ال فػالعمرة  نمػا المػراد المباللػة وات رمضاف تعدؿ حجة فيما سوا  اا فهي ليسػت بحجػة حقيقيػة وات

مػف اػاـ يث )قط وجػوب الحػج وهكػذا قولػه اػمى اهلل عميػه وسػمـ فػي الحػدفي رمضاف ال تسػ
فػالمراد بالػدهر فػي الحػديث المباللػة ال  امف شواؿ كاف كمف ااـ الػدهر رمضاف ثـ أتبعه ستاً 

 الحقيقة .
س:بوملبأابأالسب متـبةػلبفضػةمةبالشػةخب ػأفباليمػرةبفػيبرمضػلفبتيػدؿبحجػةبفةمػلباػاا بم للغػةب

ت ل بو بات لبمفبشااؿبكلفبكالةلـبالدهربم للغةب؟اأفبالةلـبرمضلفباا 
ج: هي مباللة بإجماع المسمميف ألنه ال يقوؿ أحػد مػف العممػاء بػأف عمػرة فػي رمضػاف تلنػي 

 عف حجة اإلسبلـ .
باليةدباأةلـبالتشرةؽب؟ بةام لباةلطربةام لبفهؿبةجازبل بالةلـبةـا بس:بمفبكلفبةالـا

ألنه إذا اادؼ يػـو اػومه األيػاـ المحرمػة فػبل  ج: ال يجوز اياـ يوـ العيد وال أياـ التشريؽ
 ياـو .

ذاب ػرجبمهػػ ب بتطػاعبنبةجػازبلػ بال ػراجبمهػ باا  س:ب ػلؿب يػضبالمللكةػةب:بإفبمػفبد ػؿبفػيبالػـا
بفةمزم بالقضلنب ةلا لبوملبودـبشروةةبال راجبمفبالالىةبمطمق لب؟

يقػػػوؿ :  ادـ لمػػػنص مملػػػي والحػػػديثج: هػػػذا سػػػيكوف قياًسػػػا ماػػػادًما لمػػػنص والقيػػػاس الماػػػ
ف شاء أفطر اا.))  المتطوع أمير نفسه إف شاء ااـ وات

بس:بهؿبمفبأكؿبأابشرببهلاة لباهاباللئـبالةلـبتطاعبة قلباللئم لب؟
ج: عمػػى مػػذهب الهػػادوي والمػػالكي يفطػػر وعمػػى مػػذهب الجمهػػور يبقػػى اػػائًما ألنهػػـ يقولػػوف 

اهلل وسػػقا  اا بػػأف الحػػديث )) مػػف نسػػي وهػػو اػػائـ وأكػػؿ وشػػرب فميػػتـ اػػومه فإنمػػا أطعمػػه 
 قالوا: الحديث مطمؽ يعـ كؿ اياـ سواًء اياـ فرض أو تطوع .

ب دافبإذفبزاجهل؟ب بس:بهؿبةجازبلممرأةبأفبتالـا
ج: ال يجوز لممرأة أف تاوـ اػياـ تطػوع إال بػأذف زوجهػا ورد فػي الحػديث ) ال تاػـو المػرأة 

قضاء ال يجوز لهػا أف تاػـو وبعمها شاهد إال بإذنه غير رمضاف ا والمراد به اياـ النافمة وال
 القضاء إال بإذف زوجها إال إذا قد تضيؽ الوقت فيجب عميها القضاء ولو بلير إذف الزوج .
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بمػفبشػي لفبأـبةااالػؿب بشهربشي لفبكم بفهػؿبالمشػراعبلػ بأفبةلطػربفػيب  ػربةػـا س:بمفبةالـا
بالالةلـب؟

شػعباف ويوااػمه ج: مف كاف سياوـ أكثػر شػعباف أو كمػه فػبل مػانع أف ياػوـ  خػر يػـو مػف 
 باياـ شهر رمضاف إذا كانت عادة الشخص أف ياوـ الشهر كمه .

بأابةػػامةف(با ػةفبالػةلـباله ػيبالػػملببس: بةػـا كةػؼبهافػؽب ػةفبحػدةثب)بنبتقػػدماابرمضػلفب الػـا
با بومة با ل باامـبشهربشي لفبكم ؟ب

ومػف لػـ ج: مف كاف عادته ياوـ شعباف كمه فيجوز له أف ياػوـ شػعباف كمػه عمػبًل بعادتػه  
تكف عادته اياـ شهر شعباف كمه فيجوز له أف ياوـ أكثر شعباف إلى قبػؿ رمضػاف بيػـو أو 
يوميف  فبل يجوز ايامها لنهي النبي امى اهلل عميه وسػمـ عػف تقػدـ رمضػاف باػوـ يػـو أو 

 يوميف . 
بفيبالهالؼبال لهيبمفبشهربشي لفبلمفبلـبةهابالةلـبشهربشي لفبكم ب؟ بس:بملبحكـبالالـا

إذا كانت له عادة اياـ كاياـ االثنيف والخمػيس مػف كػؿ أسػبوع فػي السػنة كمهػا فياػـو ج: 
ال فبل .  وات

بالا تبفكةؼبةيمؿب؟ب بالجميةبأابةـا باةـا باليلشربأابالتلايبمفبمحـر بس:بإذابتيلرضبةـا
ج: إذا اادؼ يوـ التاسع أو العاشر مف محـر يوـ سبت أو يوـ جمعة فيجوز اػيامه لسػبب 

تاسػع أو العاشػر مػف محػـر أو يػـو عرفػة أو أي يػـو ورد باػيامه دليػؿ خػاص خاص كونػه ال
فيعمػػؿ بالخػػاص فيمػػا تناولػػه وبالعػػاـ فػػي البػػاقي فنقػػوؿ اػػياـ السػػبت والجمعػػة مكػػرو  إال إذا 
اادؼ يوـ التاسع أو يػوـ العاشػر أو يػـو عرفػة أو نحوهػا فيمػا ورد فػي اػيامه دليػؿ خػاص 

 وكاف لسبب خاص .
باليلشػػربس:بهػػؿبةشػػرعبلمػػفب بأفبةالػػـا لػػـبةػػتمكفبمػػفبالػػةلـبالتلاػػيبمػػيباليلشػػربمػػفبشػػهربمحػػـر

باالحلدابوشربلتحالؿب ذلؾبم لللةبالةهاد؟ب
ج: قد ورد حديث )) لئف بقيت إلػى قابػؿ ألاػومف يومػًا قبمػه أو بعػد اا فػاألحوط أف اإلنسػاف 

 ياـو التاسع والعاشر والحادي عشر . 
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بولشػارانبتكلةػربالاػه ةبالملضػةةباتكلةػربالك ػلئرباالالػغلئربأـبالالػغلئربس:بهؿب ػااببالػةلـبةػـا
بفقطب؟

 ج: حكمه مثؿ سائر التطوعات .
بولشاران؟ بولشارانبةالحب ضلؤ باهؿب اا  بم ؿب ااببالةلـبةـا بس:بهؿبمفبفلت بالةلـبةـا

ليس مثػؿ ثػواب مػف ياػوـ يػوـ عاشػوراء  بج: يجوز له أف يقضي بداًل عنه يوًما ثانًيا والثوا
 نفسه .

ب؟س:بأةهملب بأفضؿبالةلـبشهربشي لفبأـبالةلـبشهربالمحـر
ج: كمهما في ايامهما فضؿ ألف النبي امى اهلل عميػه وسػمـ كػاف ياػوـ أكثػر شػهر شػعباف 

 ولحديث)) أفضؿ الاياـ بعد رمضاف شهر المحـر اا.  
بس:بهؿبةشترطبالحاؿبفيباجاببزكلةبالهيلـب؟

 ضة والتجارة .ج: نعـ يشترط الحوؿ لوجوب زكاة األنعاـ والذهب والف
بس:بهؿبةيت ربالحاؿب للتلرةخبالهجرابأابالمةىداب؟

ج: كمما ورد في الشريعة مف المدة فػي بػاب الاػبلة أو الزكػاة أو الاػياـ أو الحمػؿ أو العػدة 
 أو اياـ الكفارات أو غيرها فالمراد به الشهر العربي أي الهجري .

بس:بملبهيبالالئمةب؟ب
  والمعموفػة ترعى خارج البيت وال يخسر عميها قيمػة عمػؼ وهي التي  ةج: هي عكس المعموف

 . هي التي تعمؼ في البيت وال زكاة فيها ألف مالكها يخسر عميه قيمة عمؼ 
بس:بملبحكـبالتيبتراؿبإللبالمرولبمقل ؿبأجرةبلمراويبهؿبتيدبالئمةب؟

نػه أو أجيػر ج: نعـ تعػد سػائمة ألنهػا تأكػؿ مػف المرعػى وال فػرؽ بػيف أف يرعاهػا بنفسػه أو اب
بأجرة ألف أجرة الراعي قميمة بالنسبة إلى المعموفة وقدر األجرة سيكوف قمػيبًل وهػي تعػد سػائمة 
وعميهػػا زكػػاة ألف أجػػرة الراعػػي أقػػؿ مػػف قيمػػة العمػػؼ فػػي السػػنة كمهػػا  بينمػػا قيمػػة العمػػؼ فػػي 

ب.بالسنة مكمؼ
بملب؟بس:بملبالحكـبإذابكلفبالملوزباالضأفب مةط لبهؿبتجزئبالزكلةبمفبأحده

 ج : نعـ وعند الشوكاني ال يخمطهف لكي يبمذ النااب والظاهر أنه ال يخمطهف .
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بس:بهؿبتجببزكلةباله لتلتبفيبكؿبملبأه تت بالرضبأـبفيب يضباله لتلتب؟ب
ج: هذ  مسألة خبلفية بيف العمماء فالجمهور مف العممػاء يػذهبوف إلػى وجػوب الزكػاة فػي كػؿ 

أنبتػػت األرض العشػػر اا وذهبػػت طائفػػة قميمػػة مػػف العممػػاء مػػا أنبتػػت األرض لحػػديث )) فيمػػا 
منهـ العبلمة محمد بف إسماعيؿ األمير والقاضي محمػد بػف عمػي الشػوكاني إلػى عػدـ وجػوب 
الزكاة إال في خمسة أاناؼ مف النباتات فقط في الحنطة والشعير والتمر والزبيب لحديث ) ال 

أخرجػػه الحػػاكـ وزاد ابػػف ماجػػة )الػػذرةا وهػػي زكػػاة إال فػػي الحنطػػة والشػػعير والتمػػر والزبيػػبا 
ضعيفة وأخػرج البيهقػي ) لػـ تكػف الاػدقة إال فػي هػذ  األاػناؼ الخمسػة ا وذكرهػا  ومفهػـو 
الحديث ال زكاة إال في هذ  األاناؼ وال زكاة في غيرهػا والجمهػور قػالوا: المفهػوـ ال يسػتطيع 

ارض منطوًقػػا فػػإذا تعػػارض معارضػػة المنطػػوؽ والعمػػوـ منطػػوؽ ويحػػتج بػػالمفهـو مػػا لػػـ يعػػ
المنطػػوؽ والمفهػػـو فيقػػدـ المنطػػوؽ وحػػديث ) فيمػػا سػػقت السػػماء العشػػرا منطػػوؽ وهػػو عػػاـ 
يدخؿ فيه كؿ شجرة تنبت مػف األرض أمػا عنػد القػائميف بمفهػـو الحػديث الػذي يػنص عمػى أف 
الزكػػػاة تكػػػوف فػػػي األربعػػػة األاػػػناؼ فقػػػط   فهػػػـ يحاػػػروف الزكػػػاة  فػػػي األربعػػػة األاػػػناؼ  

 منطوؽ أرجب ويدخؿ فيه النباتات المأكولة والمحروقة مثؿ الطمب واألثؿ وغيرها .فال
بس:بكةؼبتيرؼب دربالهاللببمفباليممةبالار ةةب؟ب

ج: بما يساوي قيمته مف الفضة ستة عشر ريااًل ) ماريا تريػزا ا الػذي يسػمى بػالف الفرنسػي 
ـ ٕٜٙٔمػػف سػػبتمبر ٕٙت قبػػؿ ثػػورة إال ربػػع ف  ألننػػا فػػي الػػيمف كنػػا نتعامػػؿ بهػػذ  الريػػاال

فكانت تعطى مهرًا لممرأة ودية لمقتيؿ  وكانت الريػاالت الفضػية هػي العممػة السػائدة فػي الػيمف 
فيقػػدر ناػػاب العمػػبلت وأمػػواؿ التجػػارة بمػػا يسػػاوي قيمتهػػا عنػػد الاػػرافيف وقػػت إخػػراج الزكػػاة  

 جراًما . ٜ٘٘والبعض مف عمماء مار قدر النااب مف الفضة 
بهابهاللبباليمىتبالحللةةباهؿبتجببفةهلبالزكلةب؟بس:بملب

ج: سبؽ الجواب بأنه نااب الفضة وبأنه تجب الزكاة فيها ألنها حمت محؿ الفضة التػي كػاف 
 التعامؿ بها في اليمف.

بس:بهؿبتجببزكلةبوملباللماسبالمادوةبفيبال هاؾبكرالةدبلاللح هلب؟ب
 كانت في البنؾ أو في غير البنؾ . ج: نعـ إذا بملت النااب وحاؿ عميها الحوؿ سواءً 
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س:بهػػؿبتجػػببالزكػػلةبفػػيبالحجػػلربالهلةاػػةبكللػػدرباالةػػل اتباالزمػػردباالمرجػػلفبااللمػػلسبااػػلئرب
بالحجلربالهلةاةبالتيب يضهلبأغملبمفبالذهببا يضهلبأغملبمفباللضةب؟

ا سػوى ج: عند الهادوية تجب في سائر األحجار النفيسة وعند الشوكاني ال تجب الزكاة في مػ
الػذهب والفضػػة ألف األدلػػة الشػرعية لػػـ تػػدؿ إال عمػى وجوبهػػا فػػي الػذهب والفضػػة فقػػط ولػػيس 
عمى ما سوى الذهب والفضة دليؿ يدؿ عمػى وجػوب الزكػاة فيهػا ومػا داـ ال يوجػد دليػؿ فتبقػى 
عمى األاؿ واألاؿ عدـ الوجػوب ألنػه لػـ يػرد حػديث اػحيب مسػند يوجػب الزكػاة فػي الم لػ  

 مرجد وغيرها مف األحجار النفيسة  .والمرجاف والز 
بس:بإذابكلهتبالجااهرب مةهةباهيبغةرب ل مةبلمتلتةتبفكةؼبتزكلبوملبرأابالهلداةةب؟ب

نما تخرج الزكاة نقػًدا بعػد أف تػثمف بسػعر الزمػاف  ج: ال تكسر الجواهر وال الذهب وال الفضة وات
خػرج ربػع عشػر القيمػة  والػثمف والمكاف أي أف الجوهرة الثمينة تثمف بسعر الزماف والمكاف وت

يكوف ال ثمف الشراء وال ثمف البيع ولكػف سػعر الوسػط بػيف الثمنػيف الػذيف سػيطمب إيضػاحهما 
مػا بسػعر النقػد ونسػأؿ أاػحاب  مف أاحاب محؿ المجوهرات إما بقدرها مف جرامػات الػذهب وات

ا وتخػرج محبلت المجػوهرات عػف سػعرها إذا نحػف نريػد بيعػه وعػف سػعر  إذا نحػف نريػد شػراءه
 زكاة ثمف الوسط .

بس:بهؿبزكلةبالذهببااللضةبفةهملب ىؼبأـبهيبماألةبإجملوةةب ةفباليمملن؟
 ج: هي مسألة إجماعية بيف العمماء ألنها مشروعة بالكتاب والسنة واإلجماع .

بس:بملبهيبشراطبزكلةبالذهببااللضةب؟
 ج: شرطاف هما وجود النااب ومضي الحوؿ .

بكلفبالمللؾبل بمفب ؿبال ةتب؟بس:بهؿبةزكلبالملؿبإذا
ف كاف فقيًرا ال زكاة عميه .  ج: إذا كاف غنًيا يزكي وات

س:بهؿبتجػببالزكػلةبومػلبشػ صبممػؾبمئتػيبيبفرهاػيبلمػدةب مػلفباػهااتبالػـبةػزؾبومةهػلبمػيب
بأفب  بشةئ لبمفبالجهافب؟

وف ج: تجػػب الزكػػاة بإجمػػاع العممػػاء إال إف اػػب الجنػػوف فعمػػى مػػذهب الشػػوكاني أف المجنػػ
 .ميهـ الزكاة ألنها متعمقة بالماؿوالابي ال تجب عميهـ الزكاة وعمى مذهب الجمهور تجب ع
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بس:بهؿبةشترطبفيبزكلةبالهقادبمضيبالحاؿب؟
ج: البلـز عمى مف كاف له ماؿ أف يزكػي عميػه فػي رأس كػؿ عػاـ إذا كػاف بالًلػا ناػاب الزكػاة 

ة عمى اعتبار الحوؿ وأنه ال بد مف أف مف أوؿ إلى  خر العاـ  كما نات عميه األحاديث الدال
يكوف النااب كامبًل مف أوؿ الحوؿ إلى  خر الحوؿ  كما في حػديث أميػر المػ منيف عمػي بػف 
أبي طالػب مرفوًعػا عنػد أحمػد وأبػي داود والبيهقػي بمفػظ ) ال زكػاة فػي مػاؿ حتػى يحػوؿ عميػه 

مفػظ ) مػف اسػتفاد مػااًل فػبل الحوؿ ا وحديث عبد اهلل بف عمر عند أحمد وأبي داود والترمذي ب
زكاة عميه حتى يحوؿ عميه الحوؿ ا وحديث عمي بف أبي طالب أيضًا عند أبي داود أف النبػي 
اػػمى اهلل عميػػه و لػػه وسػػمـ قػػاؿ ) إذا كانػػت لػػؾ مئتػػا درهػػـ وحػػاؿ عميهػػا الحػػوؿ ففيهػػا خمسػػة 

لػؾ عشػروف  دراهـ وليس عميؾ شيء يعني في الذهب حتى يكوف لؾ عشروف ديناًرا فإذا كاف
ديناًرا وحاؿ عميها الحوؿ ففيها ناؼ دينار ا وقد نقػؿ عػف البخػاري تاػحيحه كمػا قػد حسػنه 
الحػػافظ ابػػف حجػػر وقػػد ورد اعتبػػار الحػػوؿ مػػف حػػديث عائشػػة عنػػد ابػػف ماجػػة والػػدارقطني 
ذا كاف العذر لمف لـ يحمؿ المطمػؽ عمػى المقيػد أف األحاديػث  والبيهقي والعقيمي وفيه مقاؿ  وات

دة ضعيفة فالجواب عميها: أف األحاديػث المػذكورة قػد رويػت مػف عػدة طػرؽ عػف جماعػة المقي
مػػف الاػػحابة كعمػػي وابػػف عمػػر وعائشػػة وغيػػرهـ وال سػػيما أف مػػا روي مػػف طريػػؽ عمػػي ومػػف 
طريؽ ابف عمر قد روي مف طريقيف  وخاوًاا وقد حسف حديث عمي أبو داود والحػافظ ابػف 

تاػحيحه عػف اإلمػاـ البخػاري رضػي اهلل عنػه  عمػى أف حجر العسػقبلني رحمػه اهلل كمػا روي 
القاعدة في عمـ ماطمب الحديث أف الحديث الضػعيؼ إذا انظػـ إليػه غيػر  وأاػبب مروًيػا مػف 

 عدة طرؽ فياير حديثًا احيًحا للير  االًحا لبلحتجاج به .
بس:بهؿبةجببوملبالمرأةبأفبت رجبزكلةبحمةهلبمفبالذهببااللضةبأـبنب؟ب

المسػػألة خػػبلؼ بػػيف العممػػاء ألف األدلػػة فيهػػا متعارضػػة  مػػف العممػػاء مػػف أوجػػب ج: فػػي هػػذ  
إلخػراج زكػاة حمػي المػرأة  فعمى المرأة إخراج زكاة حميها إذا بمذ النااب ومف العمماء الموجبي

عمماء المذهب الهادوي والشي  عبد العزيػز بػف بػاز مػف عممػاء العاػر مفتػي المممكػة العربػة 
إخراج زكاة حمي المرأة والمسألة مف المعارؾ العممية بيف العمماء  وقػد  السعودية يفتي بوجوب

 فألفػػت فيهػػا م لفػػات واألحػػوط إخػػراج زكػػاة حمػػي المػػرأة ألنهػػا شػػبهة مػػف الشػػبهات والم منػػو
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وقافوف عند الشبهات  فنقوؿ لممرأة عميهػا أف تػزف حميهػا فػإذا بمػذ الناػاب تجػب فيػه الزكػاة 
ف كاف أقؿ مف النااب فبل   زكاة عميها .وات

بس:هؿبةجببوملبحميبالمرأةبزكلةبااانبل اتهلبأـبلـبتم اهلب؟
ج: يجب عمى حمي المرأة زكاة سواء لبستها أـ لـ تمبسها إذا بمذ النااب وحػاؿ عميػه الحػوؿ 

. 
بس:بإذابزكتبالمرأةبوملبحمةهلب يضبالاهةفبفهؿبةكليباةاقطبوههلبالاجابب؟

تبيعػه أو تهبػه أو يسػاعدها زوجهػا لػدفع الزكػاة عنهػا ج: يجب عميها إخراج زكاة الحمي حتى 
 المهـ عميها أف تزكي .

بس:بالمرأةبالتيبميهلبحميبمفباليرسباهيبفقةرةبفهؿبتجببومةهلبزكلةبالحميب؟
ج: نعـ عميها زكاة إذا بمذ ناابًا ويمكنها أف تجمع ما يأتي لهػا مػف المبػالذ فػي العيػديف مػف 

 كاة الحمي .باب امة األرحاـ ونحوها وتخرج ز 
بس:بهؿبةجببوملبزاجبالمرأةبأفبةزكيبوملبحميبامرأت ب؟

ج: ال يجب عميه وجوبًا مثؿ نفقتها ولكف إذا تطوع وزكى عنهػا فهػو مػف بػاب إحسػاف العشػرة 
 ومساعدة المرأة وتسقط عنها الزكاة .

بس:بإذابكلفبذهببالمرأةبمرهاهل بفيبم مغبميةفبفهؿبومة بزكلةباهابفيبالرهفب؟
دامت مالكة لمذهب سواء كاف عندها أو مرهونًا أو ممبوسًا أو غير ممبػوس أو معػار أو ج: ما 

غير  فعميها الزكاة ما دامػت مالكػة لػه عمػى القػوؿ بوجػوب الزكػاة عميػه والقػوؿ اآلخػر ال زكػاة 
 عميه مطمقًا .

بس:بهؿبتجميبالـبذه هلباذهبب هلتهلبلكيبةكافبهالل ل باتزكيبومة ب؟
ال فكؿ واحدة يجب عميها أف تزكي عمػى ذهبهػا ج: إف كاف الذهب  ممؾ األـ كمه فتزكي عميه وات

 وال يجمع إلى ممؾ الشخص الواحد .
بس:ب هتبتافيبأ اهلباترؾبشةئل بمفبالحميبفهؿبومةهلبزكلة؟ب

 ج:عند الجمهور يجب إخراج الزكاة عمى وليها وعند الشوكاني ال زكاة عميها حتى تبمذ .
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يبلمػػدةب مػػسبزؾبومةػػ بلمػػدةب مػػسباػػهااتبفهػػؿبةجػػببومةهػػلبأفبتزكػػس:بامػػرأةبميهػػلبذهػػببلػػـبتػػ
با بوملبامؼباتزكيبمفباآلفب؟باهااتبأـبولل

ج: عمى رأي مف يقوؿ بوجوب زكاة الحمي فعميها أف تزكي عف المدة الماضية وعمػى رأي مػف 
 يقوؿ بعدـ الوجوب فبل تزكي.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لعمراني حفظه اهلل تعالى.ممحؽ مجمة فيها فتاوى أجاب عنها العبلمة ا
بس:برجؿبجلن بالقينب)بالطرش(بفهؿبةيت ربالام ب لطؿب؟

ج: القػػوؿ الاػػحيب الػػذي دؿ عميػػه هػػو أف القػػيء ال يفطػػر الاػػائـ   إذا كػػاف قػػد خػػرج مػػف 
المعدة إلى الفـ بلير اختيار الاائـ وأف القيء الذي يفطر هو الػذي قػد تعمػد الاػائـ إخراجػه 

 والنيؿ والسيؿ الجرار ووبؿ اللماـ لئلماـ الشوكاني رحمه اهلل. كما في الدرر والدراري
بس:بهؿبضربباأ ربلممرةضبفيبههلربرمضلفبةلطرب؟

ج: العبلج الذي يستعممه الطبيب بواسطة اإلبرة في نهػار رمضػاف ال يفطػر الاػائـ ألنػه لػيس 
جػًا ملػذيًا لممػريض بأكؿ وال شرب وال يدخؿ المعدة بواسطة الفػـ والحمػؽ المهػـ إال إذا كػاف عبل

أو لماحيب فإنه يفطر ألف فيه حيمة عمػى هػذ  العبػادة يخػتص بهػا األغنيػاء والمترفػوف دوف 
الفقراء واألحوط  تأخير ضرب اإلبر إلى الميؿ وهكذا ال مانع لماائـ أف يسػتعمؿ البخػاخ  ألنػه 

نما ياؿ إلى الرئة .  ال ياؿ إلى المعدة وال إلى الحمؽ وات
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بدبالالربفيبرمضلفبالذابةجازبلماللئـبالمالفربأفبةلطرب؟س:بكـبكةمابمتربح
ج: مسافة السفر لمف سيسافر في نهار رمضاف مف سيقار الابلة وذلؾ بريػد واحػد والبريػد 

وال تحسب المسافة إال مػف  خػر مبنػى فػي المدينػة و خػر  ٔثبلثة فراس  والفرس  ثبلثة أمياؿ 
مبنى لمف سيخرج مف انعاء إلى أي مدينة مف المػدف التػي فػي جنوبهػا هػو  خػر مبنػى مػف 
)حزيز ا ألف العمارة قد امتدت إلى هناؾ في حيف أف  خر مبنى مف مدينة انعاء قبػؿ الثػورة 

لربػػي وقػػد كػػاف المسػػافر قبػػؿ الثػػورة كػػاف بػػاب الػػيمف عنػػد )العرضػػيا الشػػرقي و)العرضػػي ا ال
يحسػػب المسػػافة مػػف خػػارج بػػاب الػػيمف واآلف ال ينبلػػي لممسػػافر أف يحسػػب المسػػافة إال عنػػد 
 خر مبنى في حزيز وهكذا ينبلي لمف سيسافر شػماؿ العااػمة أف يحسػب المسػافة مػف  خػر 

ب.بمبنى في شماؿ العاامة
بس:بلملذابالاااؾبمكرا بفيبرمضلفب يدبالىةباليالرب؟

ج: ال مانع لماائـ مف أف يستاؾ في نهار رمضاف قبؿ الظهر وبعد الظهر وقبؿ العاػر وبعػد 
العار وال كراهة في ذلؾ ألف األاؿ عدـ الكراهة ومػف ادعػى فعميػه أف يبػرز الػدليؿ الاػحيب 

 الاريب الخالي عف المعارضة وأيف هذا الدليؿ ؟
بلمرجؿبالمرةضب؟ بس:بكـبفدةةبالالـا

نمػػا يجػػوز لػػه أف يفطػػر كمػػا يجػػوز  ج: مػػف كػػاف مريًضػػا فػػي رمضػػاف فػػبل يفػػدي وال يطعػػـ وات
لممسافر أف يفطر  وعمى كػؿ واحػد منهمػا أف يقضػي األيػاـ التػي أفطػر فيهػا كمػا قػاؿ اهلل عػزَّ 
نمػػا الفديػػة عمػػى  وجػؿَّ فػػي سػػورة البقػػرة وال فديػة عمػػى المػػريض كمػػا ال فديػػة عمػى المسػػافر  وات

طيع الاػوـ فػي أيػاـ رمضػاف  كمػا ال يسػتطيع القضػاء بعػد الشي  الكبير المسف الػذي ال يسػت
رمضاف لضعفه وكبر   وهو الػذي سػما  الفقهػاء بالشػي  الهػـر  وهػي إطعػاـ مسػكيف عػف كػؿ 

 يوـ أفطر  أو يسمـ كؿ مسكيف مائتي ف عف كؿ يوـ .
بس:بطميتبالشمسبارجؿبهلئـباهابجهببهؿبةالحبالام ب؟

نهػار رمضػاف والمفطِّػر لماػائـ هػو الجمػاع فػي نهػار  ج: المحـر عمى الاائـ هو الجماع في
رمضاف  أما مف أاابته الجنابة في  خر الميؿ في رمضاف أوفي وسط الميؿ ولـ يلتسؿ ليرفػع 

                                                           
 كةمابمفبوهدب  ربم هلبانبأدرابملبدلةم .ب03 لؿبالاةدبال ؽبفيبفق بالاهةبالمةؿبكةماافبإنبر يبفتكافبالمالفةبب0
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الحػػدث األكبػػر حتػػى أذاف الفجػػر عقيػػب دخػػوؿ وقػػت الفجػػر وهػػو ال يػػزاؿ جنًبػػا لػػـ يلتسػػؿ ثػػـ 
و فػػي وسػػطه أو فػػي  خػػر  قبػػؿ اغتسػػؿ بعػػد دخػػوؿ وقػػت الفجػػر واػػمى الفجػػر فػػي أوؿ وقتػػه أ

األاؿ عدـ التحػريـ وعػدـ الحكػـ  فشروؽ الشمس فاومه احيب وال إثـ عميه وال قضاء  أل 
باإلفطار ال سيما وقد ورد الدليؿ الاحيب المرفوع إلى النبي امى اهلل عميه وسػمـ بجػواز ذلػؾ 

 وعدـ الحكـ باإلفطار .
بضلفب؟س:بملبكللرةبالرجؿبالذابةاا يبزاجت بفيبههلربرم

ج: كفارة مف جامع أهمه في نهػار رمضػاف أف يعتػؽ رقبػة م منػة أو ياػوـ شػهريف متتػابعيف 
ألػؼ ف  رأو يطعـ ستيف مسكيًنا ويكفي أف يسمـ كؿ مسكيف مائتي ف يمنى الجممة اثنا عش

ف  يمني كما أف عميه أف يتوب توبة ناوًحا وأف يقضي ذلؾ اليػوـ الػذي أفطػر فيػه بالجمػاع وات
 د جامع عدة أياـ فعميه الكفارة عف كؿ يـو والقضاء والتوبة الناوح .كاف ق

خػػراج الكفػػارة إف كانػػت راضػػية ومطاوعػػة إمػػا إذا كانػػت  أمػػا الزوجػػة فعميهػػا القضػػاء والتوبػػة وات
نما عميها القضاء .  مكرهة وهي مجبورة مف زوجها فميس عميها الكفارة وات

المالػحؼبلهػ بغةػربحػلفظباكػـبمقػداربركيػلتبس:بهؿبتالػحبالػىةبالتػرااةحبإذاب ػرأباأمػلـبمػفب
بالترااةح؟

ج: ال مانع لمف لـ يحفظ القر ف غيبًا وهو إماـ مسجد أف يتمو مف الماحؼ ألنػه فعػؿ يسػير 
ال يبطؿ  وال مانع لمف سيامي التراويب أف يامي هذ  الابلة عشريف ركعػة بعشػر تسػميمات 

 كما أنه ال مانع أف يقتار عمى أقؿ مف العشريف.
بميبالهلسبفيبالماجد؟بس: بهؿبةجازبلماللئـبأفبةلطرب  ةيةباحم ةبحلمضةبا ـا

ج: ال يجػػوز لماػػائـ أف يفطػػر بػػالكراث أو الباػػؿ أو الثػػوـ أو غيػػر هػػذ  األشػػياء ذات الػػريب 
الكريهة ثـ يامي مع الناس في المسجد أو في أي محؿ ألف النبي اػمى اهلل عميػه وسػمـ قػد 

وقاؿ )مف أكػؿ الثػـو أو الباػؿ فػبل يقػربف مسػجدناا ومثػؿ نهى عف ذلؾ في الحديث الاحيب 
المساجد سائر المحبلت التي يامي فيها الناس الملرب في رمضػاف كاػرح المسػجد أو غيػر  

 مف المحبلت ألف العمة هي أذية الماميف.
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باةالػملب س:بملبرأةكـبفيب يضبالاللئمةفبالذةفبةهلمافبالههلربإللب  ؿبالمغػربب اػلوةب ػـبةقػـا
بأاباليالرباةاهربالمةؿبكلمى ب؟بالظهرب

بج: رأيػػي فػػيمف ينػػاـ فػػي نهػػار رمضػػاف وهػػو اػػائـ إلػػى قبػػؿ الملػػرب بسػػاعة ثػػـ يقػػـو وياػػمي
الظهػر والعاػر قبػؿ أذاف الملػرب بسػاعة أو أقػؿ أو أكثػر أف عميػه تػرؾ هػذ  العػادة المخالفػػة 
لمشرع مف عدة وجو : أهمهما أنه سػي خر الظهػر عػف وقتهػا المحػدد شػرعًا إلػى وقػت العاػر 

 في هذا الشهر الكريـ وكفى بذلؾ ذنبًا. 
بالشؾ؟ بالشؾ؟باهؿبةجازبالةلـبةـا بس:ببملبهابةـا

اليػوـ الثبلثػيف مػف شػعباف إذا لػـ يػر فػي ملربػه هػبلؿ رمضػاف وقد اختمػؼ  ج: يوـ الشؾ هػو
العمماء في حكمه فقيؿ: إنه مستحب وهػو مػذهب عممػاء المػذهب الهػادوي  وقيػؿ بمنعػه وهػو 

 الرأي الراجب عندي.
وقد احتج الهادوية القائموف باستحباب اياـ يوـ الشؾ بما روي عف أمير الم منيف عمػي بػف 

اهلل عنه أنه قػاؿ:) ألف أاػوـ يومػًا مػف شػعباف خيػر مػف أف أفطػر يومػًا مػف  أبي طالب رضي
رمضػػاف ا وقػػد أجيػػب عػػف هػػذا االحتجػػاج بوجػػو : األوؿ: أف هػػذا األثػػر لػػـ ياػػب عػػف أميػػر 
نمػػا هػػو مػػف روايػػة فاطمػػة بنػػت  المػػ منيف عمػػي رضػػي اهلل عنػػه ال بسػػند اػػحيب وال حسػػف وات

وهػي لػـ تػدرؾ جػدها رضػي اهلل عنػه فالحػديث الحسيف بف عمي عف جدها عمي بف أبي طالب 
منقطػػع  والمنقطػػع مػػف قسػػـ الحػػديث الضػػعيؼ  وأيضػػًا جػػاء هػػذا األثػػر فػػي أمػػالي أحمػػد بػػف 
عيسى عف القاسـ بف إبراهيـ وهو لـ يدرؾ عميًا رضػي اهلل عنػه  ألنػه عػاش فػي زمػف الدولػة 

شػػا فػػي أوؿ القػػرف العباسػػية وفػػي عاػػر المػػأموف والمعتاػػـ ابنػػي هػػاروف الرشػػيد المػػذاف عا
مػػف الهجػػرة  فبػػيف  ٓٗالثالػػث مػػف الهجػػرة  فػػي حػػيف أف أميػػر المػػ منيف عمػػي استشػػهد سػػنة

القاسـ بف إبراهيـ وبيف اإلماـ عمي أكثر مف قرف مف الزمف  فاألثر منقطع عند الهادوية كمػا 
 هو منقطع عند أهؿ السنة.

المػ منيف عمػي رضػي اهلل  وعمى فرض أنه متاؿ غير منقطع فهناؾ جواب ثاِف وهػو أف أميػر
عنه لـ يقؿ هذا القوؿ إال وقد شهد عند  شاهد واحد  وقد دؿ الدليؿ عمى جواز اـو رمضػاف 
بشػػهادة شػػاهد واحػػد كمػػا ال يخفػػى عمػػى مػػف درس كتػػب السػػنة النبويػػة عمػػى اػػاحبها أفضػػؿ 
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الابلة والسبلـ  وعمى فرض عدـ احة وجػود شػاهد واحػد فقػوؿ أميػر المػ منيف عمػي رضػي 
 عنه لػيس بحجػة ألف الحجػة هػي قػوؿ النبػي اػمى اهلل عميػه وسػمـ وفعمػه وتقريػر   وهػذا اهلل

جواب ثالث  وعمى فرض أف قوله رضي اهلل عنػه حجػة فقػد رجػع عنػه كمػا حكػى رجوعػه ابػف 
 القيـ وغير  وهذا جواب رابع.

ذا والجواب الخامس عمى فرض أنه احيب عنػه وأنػه لػـ يػدؿ الػدليؿ عمػى أنػه كػاف قػد قػاؿ هػ
القوؿ بعد وجود شاهد وأف قوله حجة وأنه لـ يرجع عنه  فمف قاؿ بأف قولػه حجػة يشػترط أف 
ال يعػػارض حػػديثًا اػػحيحًا مرفوعػػًا إلػػى النبػػي اػػمى اهلل عميػػه وسػػمـ وهاهنػػا قػػد عػػارض عػػدة 
أحاديث تدؿ عمى وجػوب الاػوـ لر يتػه والفطػر لر يتػه  وأنػه إذا غػـ عمػيهـ الهػبلؿ فالواجػب 

باف جاء هذا مف حديث ابف عمر وأبي هريرة وغيرهما  كما جاء عػف عمػار بػف عدة شع ؿإكما
ف كػاف  ياسر أنه قاؿ )مف ااـ يوـ الشؾ فقد عاى أبا القاسـ امى اهلل عميه وسػمـا وهػو وات

 موقوفًا عمى عمار فهو مرفوع حكمًا فالظاهر وهو الاواب: منع اوـ هذا اليوـ.
؟س:بملذابتقالافبلمفبةت لهلب أه بةقرأب بمالحلل بكلمى بكؿبةـا

ج: أنا أرى أف مف يباهي بأنه يقرأ القر ف كامبًل وكؿ يوـ مػف أيػاـ رمضػاف بػأف عميػه أال يعػود 
ذا  إلى هذا التباهي ألني أخشى أف يكوف دخؿ في الرياء  والريػاء غيػر جػائز بػؿ هػو حػراـ  وات

 فوف عند الشبهات.لـ يكف مف الرياء فيخشى أف يكوف مف األمور المشتبهات والم منوف وقا
بس:بهؿبتجازباليمرةبأابالحجبلمرجؿبالذابومة بدةف؟

ج: ال مػػانع ألي رجػػؿ أو امػػرأة أف يػػ دي الحػػج أو العمػػرة وهػػو مػػديوف لكػػف بشػػرط أف يعمػػؿ 
ألاحاب الديف أو لااحب الديف سندًا فيما عند  لهػـ أواًل لتبػرأ ذمتػه  وأف يواػي بجميػع مػا 

مػف حػاكـ أو عػالـ معػروؼ إذا لػـ يكػف خػط المواػي  عند  فػي واػية مشػهود عميهػا معمػدة
يكوف معه مف المنقوؿ أو العقار أو المعمور أو األراضي ما يكوف قيمته ملطيػة  فمعروفًا  وأ

 لمديف الذي لديه لمناس.
بس:بكـبزكلةباللطربالملراضةباملبهابا تهل؟

بلة العيػد كمػا تػدؿ ج: زكاة الفطر ااع مف أي قوت  ووقتها مف ليمة عيد الفطر إلى قبيؿ اػ
 عميه األحاديث الاحيحة.
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بس:بالمرأةبالتيبلةسبلهلبإنبذه هلبالذابتم ا بهؿبتجببالزكلةبومة ؟بوممل بأههلبفقةرة؟
جرامػػًا ومضػػى عميػػه فػػي ممكهػػا  ٘ٛج: عمػػى المػػرأة إخػػراج زكػػاة ذهبهػػا إذا بمػػذ الناػػاب وهػػو 

  سػواًء كػاف هػو مهرهػا أو ممػا حوؿ قمري كامؿ سواًء كانت تمبسػه أو كػاف مجمػدًا ال تمبسػه 
ورثته أو اشترته مف فموسها ألف الػدليؿ الػداؿ عمػى وجػوب إخػراج زكػاة الػذهب لػـ يفػرؽ بػيف 
ذهب وذهب  وهناؾ مف العمماء مف يذهب إلػى عػدـ وجػوب زكػاة حمػي المػرأة ولػو كػاف ذهبػًا  

مػف يممػؾ الناػاب ال ولكف األحوط هو إخراج الزكاة واهلل أعمػـ  وأمػا قػوؿ السػائؿ أنهػا فقيػرة ف
 يسمى فقيرًا شرعًا.

بس:بهؿبتالحبالزكلةبوملبال لرب؟
ج: ال مانع مف إخراج زكػاة المسػمـ أو المسػممة إلػى مػف هػو مػف أقاربػه كػاألخ واألخػت والعػـ 
والعمة والخاؿ والخالة وغيرهـ مف األقارب بؿ هـ أقدـ مف غيرهـ ألنهػا سػتكوف اػدقة واػمة 

 عدا األبويف. كما دلت عمى ذلؾ األدلة ما
س:بوملبامرأةبالةلـبمػفبرمضػلفبالاػل ؽب اػ ببإفطلرهػلب اػ ببالحػةضباجػلنبرمضػلفبالحػلليب

بالـبتالـبالةلـبالتيبأفطرتهلبفيبرمضلفبالال ؽ بهؿبةجازبالالةلـب يدبرمضلفبالحللي؟
ج: مف أفطر لعذر في اياـ رمضاف فعميػه القضػاء ولػو مضػى عمػى فطػر  عػاـ أو عامػاف أو 

وسواًء كاف المفطر ذكرًا أو أنثى  وسواًء كاف قد تراخى إلى  خر العػاـ  أو تراخػى أقؿ أو أكثر 
إلى عػاـ  خػر  ولػيس عميػه كفػارة إذا تراخػى إلػى عػاـ  خػر ومػا ورد مػف دليػؿ عمػى أف عميػه 
نمػا هػو موقػوؼ عمػى الاػحابي  وال  فدية لـ ياب مرفوعًا إلى النبي اػمى اهلل عميػه وسػمـ وات

ومف ادعى أف عميػه الفديػة فميػأت بػدليؿ اػحيب اػريب مرفػوع إلػى  حجة في قوؿ الاحابي 
النبي اػمى اهلل عميػه وسػمـ بسػند روا  العػدؿ الضػابط عػف مثمػه متاػؿ السػند غيػر معمػؿ وال 

 شاذ.
س:بامرأةبجلنهلبالحةضبفيبرمضلفب  ؿبأذافبالمغرببفهؿبتااالؿبالالةلـبأـبأهػ بنبةجػازبلهػلب

بذلؾ؟
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قبػؿ أذاف الملػرب بسػاعة واحػدة أو أقػؿ أو أكثػر فعميهػا أف  ج: مف أتاها الحػيض مػف النسػاء
تفطر وال توااؿ الاػوـ فػإف وااػمت الاػوـ فهػي  ثمػة وال يجػزئ اػومها وال ياػب  وعميهػا 

 القضاء لذلؾ اليوـ.
س:بمػػلبرأةكػػػـبفػػةمفبأكػػػؿباشػػرببهلاػػػةل بفػػيبشػػػهربرمضػػلفبهػػػؿبةلطػػربأابةااالػػػؿب باهػػؿبةماػػػؾب

ب ـبةقضيبأـبن؟ بحرمةبلمةـا
اػب أكؿباشػرببهلاػةل بفإهمػلبأطيمػ با بااػقل  بانبةلطػربانبومةػ ب ضػلنبانبكلػلرةبكمػلبج:بمفب

عف النبي امى اهلل عميه وسمـ في كتب الحديث  كما هو أيضًا في مسند اإلماـ زيد بف عمػي 
ليػػػه المرجػػػع والمػػػآب وسػػػبحاف اهلل وبحمػػػد   وشػػػرحه الػػػروض النضػػػير واهلل أعمػػػـ بالاػػػواب وات

 .سبحاف اهلل العظيـ
 ممحؽ  خر في فتاوى الاياـ أرسمه القاضي العمراني حفظه اهلل لطباعته مع الطبعة الثانية.

بفيبرمضلف؟ بس:هؿبةجازبلزهالفبأفبةهشلنبالرا بحتلبنبةالـا
ج: الظاهر عندي عدـ الجواز ألنه مف باب الحيمة  وكػؿ حيمػة فهػي عنػد العممػاء حػراـ سػواًء 

 أعمـ. في الاـو أو الزكاة أو غيرها واهلل
بس:بملبحكـبإفطلربالمغملبومة ؟

ج: مف أغمي عميه في رمضاف فأفطر فبل قضاء عميه ألنه دخؿ وقت الاـو وخرج وهو غير 
 عاقؿ وغير مكمؼ بالشرعيات واهلل أعمـ.

س:رجػػؿبأغمػػيبومةػػ با قػػيبفػػيبغة ا ػػةبطػػااؿبشػػهربرمضػػلفب ػػـبالػػحلباشػػلل با  بفمػػلذابومةػػ ب
هاابةقطػراابلػ بمػلن باةضػر اابلػ بإ ػرا بمغذةػةبطةمػةبغة ا تػ بفهػؿب شأفبرمضلفبميباليمـبأفبأهم بكل

بومة ب ضلن؟
ج: مهما اب أنه أغمي عميه طواؿ الشهر الكريـ مف أوله إلى  خػر   وأنػه مػا كػاف يعقػؿ فػبل 

 قضاء عميه وال كفارة  ألف حكمه حكـ المجنوف في عدـ مخاطبته بالشرعيات واهلل أعمـ.
؟س:برجؿبأغميبومة بمفب  ؿبال بىةباللجرباالحلب يدباليشلنبفهؿبومة ب ضلنبذلؾبالةـا

ج: إذا دخػػؿ الفجػػر وقػػد كػػاف حػػاؿ طموعػػه ملمػػى عميػػه ال يعقػػؿ وخػػرج وقػػت الاػػوـ بلػػروب 
الشمس ودخوؿ الميؿ وهو ال يزاؿ ملمى عميه ال يعقؿ فبل يجػب عميػه أف يقضػي الاػموات إال 
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ال اػبلة العشػاء ابلة الملرب إذا أفاؽ قبؿ خروج وقت الملػرب عنػد ذهػاب  الشػفؽ األحمػر وات
 إف أفاؽ وقت ابلة العشاء ولـ يكف قد خرج وقتها عند إفاقته واهلل أعمـ.

س:برجػؿبأفطػربأاػػ اول بمػفبرمضػلفب اػػ ببالمػرضباأرادبالقضػلنبفهػػؿبةقضػيبالةػلـبمتتل يػػةبأـب
بكةؼ؟

عػة  كمػه ج: ال مانع له مف أف يقضي مػا عميػه مػف الاػوـ فػي أيػاـ متفرقػة أو فػي أيػاـ متتاب
ف كاف األحوط واألفضؿ التتابع واهلل أعمـ.  جائز وكمه ال مانع منه  وات

بمفبالمقالادب ػ)باللـبوه بالة (بإذابلـبةكفبمي بأاند؟ بس:بملبحكـبمفبملتباومة بالـا
ج: مف لـ يكف معه أوالد وال بنات وال أب وال جد ياوـ عنه مف سيرثه مف العاػبة كاألعمػاـ 

غيرهـ مف العابة الذكور الوارثيف إذا لػـ يكػف معػه ال  بػاء وال أبنػاء وال أو أبناء األعماـ  أو 
 أعماـ وال أبناء أعماـ واهلل أعمـ.

بس:بملبحكـبمفبكلفبومة ب ضلنباتالهؿبحتلبجلنبرمضلفبالقلدـ؟
ج: عميه سرعة المبادرة إلى قضاء ما عميه مف األياـ التي أفطر فيها وجوبا إجماعًا  وقد قػاؿ 

ء إف عميػه الكفػارة عػف كػؿ يػوـ مطمقػًا سػواًء تراخػى لعػذر أو لليػر عػذر  وقيػؿ ال بعض العمما
كفارة عميه مطمقًا سواًء كػاف لعػذر أو لليػر عػذر  وقيػؿ عميػه الكفػارة إذا لػـ يكػف لػه عػذر فػي 
التػػأخر وال كفػػارة عميػػه إف كػػاف لػػه عػػذر  والػػراجب عنػػدي أنػػه ال كفػػارة عميػػه لعػػدـ ورود دليػػؿ 

 إلى رسوؿ اهلل امى اهلل عميه وسمـ واهلل أعمـ. احيب اريب مرفوع
با مػػػؼبزاجػػػةباأاندبوػػػـبا هػػػلتبوػػػـبفقػػػط بفمػػػفبةقضػػػيبوهػػػ ب س:بإذابمػػػلتبالرجػػػؿباومةػػػ بالػػػـا

بالام ؟
ج: يقضي عنه أوالد العـ الذكور ألنهـ الوارثػوف مػف العاػبة الػذكور أمػا الزوجػة فهػي وارثػة 

 أخرى واهلل أعمـ.مف زوجها الربع لكنها ليست مف العابة بؿ مف أسرة 
س:برجؿبأفطربرمضلفب اػ ببالمػرضباااػتمربمرضػ بحتػلبهالػؼبشػااؿبامػلتبفكةػؼبةقضػلب

بالام ؟
ج: يقوؿ العمماء ال قضاء عميه وال إطعػاـ ألنػه لػـ يػتمكف مػف الاػياـ فػي أيػاـ أخػر إف اػب 

 أنه استمر المرض المجوز لئلفطار إلى يـو الوفاة واهلل أعمـ.
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ول بمتتل يػػل بفهػػؿبةقضػػةهلبمتتل يػػةب ةلاػػل بومػػلب ضػػلنبالالػػىةبس:برجػػؿبأفطػػربفػػيبرمضػػلفبأاػػ اب
بالجهرةة؟

ف تابع الاوـ فهو أحوط.  ج: ال يجب عميه التتابع عند القضاء وال قياس في العبادات وات
با يػدباهتهػلنبرمضػلفبأرادبالقضػلنب س:برجػؿبمضػتبومةػ بالاػهةبالػـبةقضػيبمػلبومةػ بمػفبالالػـا

بفكةؼبةيمؿ؟
الثانية ويستلفر اهلل وال كفارة عميه في أاب األقػواؿ عنػدي  وقيػؿ يكفػر ج: يقضي في السنة 

ال فبل  والظاهر عدـ التكفير لعػدـ وجػود دليػؿ  مع القضاء  وقيؿ ال يكفر إال إذا تساهؿ لعذر وات
 اريب احيب مرفوع إلى رسوؿ اهلل امى اهلل عميه وسمـ.

با مػؼبالػػدا بفقػطبالكػفبهػػذابالالػدب بوػػفبس:برجػؿبمػلتباومةػػ بالػـا مػرةضبنبةقػػا بومػلبالالػـا
بالمةت؟ بهلا بأالى بفكةؼبةتـب ضلنبالـا

ج: إذا اػػب أنػػه مػػريض عػػاجز عػػف الاػػوـ فينتظػػر حتػػى يشػػفيه اهلل  وبعػػد أف يشػػفيه اهلل 
يقضي ما عميه مف الاـو الذي أفطر فيه عنػد مرضػه ثػـ يقضػي عػف والػد  ألنػه الوحيػد مػف 

ميع ماؿ أبيه بعد موته إف اػب مػا جػاء فػي الورثة مف عابة أبيه بؿ ألنه المستولي عمى ج
 الس اؿ.

؟ بس:بملبالحكـبإذابرفضبأابتكلاؿبالالةلنبفيبالالةلـبوفبالمتافلبالذابومة بالـا
باالمػػربمػػفباله ػػيبالػػملبا بومةػػ بااػػمـبةػػدؿبومػػلبالاجػػابب ج:باله ػػيب ػػدبأمػػربالالةػػلنب للالػػـا

تركػػه  هػػذا كمػػه إف رفضػػوا أو والواجػػب مػػا يسػػتحؽ اإلنسػػاف الثػػواب عمػػى فعمػػه والعقػػاب عمػػى 
ال فػػبل مػػانع لػػه مػػف اإلطعػػاـ إف عجػػز ألف لمضػػرورة أحكػػاـ فمػػيطعـ عػػف كػػؿ يػػوـ  تكاسػػموا وات

 مسكينًا.
بشرول بومة باوملبالة ؟ بلك رباه باضيل ب ـبملتبفملبالىـز بس:برجؿبك ةربنبةطةؽبالالـا

ف كػاف ج: إذا كاف الشي  قادرًا عمى الاوـ ولـ ياـ فعمى أوليائه مف العا بة الاوـ عنه  وات
ذا قػد  الشي  غير قػادر وهػو يعقػؿ وكػاف عمػيهـ أف يطعمػوا عػف كػؿ يػوـ مسػكينًا فػي حياتػه وات
ف كػاف قػد أاػبب ال يعقػؿ وأاػبب  مات فميطعموا عنه بعد موته كذلؾ عػف كػؿ يػوـ مسػكينًا  وات
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ولى فاقد العقؿ والشعور ال يحس بشيء مػف األشػياء فقػد سػقط عنػه الوجػوب فػي حياتػه فبػاأل 
 بعد موته وليس عميهـ اـو وال إطعاـ ألنه قد سقط عنه التكميؼ في حياته قبؿ موته.

س:برجػػؿبك ةػػربفػػيبالاػػفبأالػػ حبفػػيبوقمػػ بضػػيلل بفةػػزاؿبوقمػػ بأةلمػػل  باةيػػادبوقمػػ بأةلمػػل بفكةػػؼب
بةكافبالمربالشرويبفيبإفطلر ؟

قط عنػػه وجػػوب ج: فػػي األيػػاـ التػػي قػػد تحقػػؽ فيهػػا زواؿ عقمػػه وشػػعور  وأاػػبب ال يعقػػؿ يسػػ
الاوـ والابلة ألف التكميؼ فرع وجػود العقػؿ فػإذا زاؿ العقػؿ سػقط عنػه التكميػؼ  وفػي األيػاـ 
التػػي لػػـ يتحقػػؽ فيهػػا زواؿ العقػػؿ وال أاػػبب ال يعقػػؿ فالواجػػب عميػػه الاػػوـ مهمػػا كػػاف يعقػػؿ 

 والعهدة عمى أسرته.
بس:بملحكـبإفطلربالحلمؿبالتيبُة شلبوملبجهةههل؟

والديف يسر وال مانع ألي امرأة حامؿ تخشى عمى الجنيف الذي فػي بطنهػا ج: الشريعة سمحة 
الضرر أو التمؼ أف تفطػر ثػـ تقضػي فػي أيػاـ أخػر وال كفػارة عميهػا بػؿ يكفػي القضػاء لجميػع 

 التي أفطرت فيها واهلل أعمـ. ـاأليا
س:بامػػػرأةبأفطػػػرتبوشػػػرةبرمضػػػلهلتبلمرضػػػهلب ػػػـبشػػػللهلبا باآلفباالػػػلمتبرمضػػػلفبهػػػذ بالاػػػهةب

باالاهةبالملضةةبفكةؼبتيمؿب لليشربالاهةف؟
ٌ ٍَّشِيضبف ْقنُ ع يقى س يقشٍ َقعريذَّحو ٍُِِّ ْقيَّبًٍ ْلخ ش }ج: قاؿ اهلل عز وجؿ  وال فرؽ بيف المريض وبيف {  َقَ ِ مقبُ  ٍريَنل

المريضػػة وال فػػرؽ أف يكػػوف المفطػػر قػػد أفطػػر يومػػًا أو يػػوميف أو أكثػػر كمػػا ال فػػرؽ بػػيف أف 
 أفطر شهرًا أو شهريف أو أكثر والكؿ داخؿ تحت عموـ اآلية المذكورة.يكوف قد 

س:برجؿبجلميبأهم بفيبههلربرمضلفبودةبمراتبا لؿبل بأحدبالش لصبإفبومةػ بوػدةبكلػلراتب
ب يددبمراتبالجملعباملبالحكـبالشرويبفيبهذ بالماألة؟

ف كا نت في عػدة أيػاـ فمكػؿ ج: إف كانت المرات في يوـ واحد فميس عميه غير كفارة واحدة  وات
جماع كفارة سواًء جامع في يوميف أو ثبلثة أو في أسبوع أو في أسػبوعيف أو أقػؿ أو أكثػر ال 
ف كػػاف الجمػػاع كمػػه فػػي يػػوـ واحػػد  فػػرؽ  والخبلاػػة أنػػه إذا تعػػددت األيػػاـ تعػػددت الكفػػارات  وات

 فتكفي كفارة واحدة.
بأـبالكللرةبفقط؟س:بإذابأفطربالش صبمتيمدا بفهؿبومة بالقضلنباالكللرةب
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نمػا باألكػؿ والشػرب فمػيس غيػر التوبػة والقضػاء وال  ج: الظاهر أف اإلفطار لـ يكف بالجمػاع وات
 كفارة واهلل أعمـ.

س:برجؿب لـبمفبهام بفيبههلربرمضلفبفشرببمفب لرارةبملنبحتلبارتا باولدبفيبهامػ بهلاػةل ب
بجزاكـبا ب ةرا .بأه برمضلفبفهؿبومة بالقضلنبفقطبأـبالقضلنباالكللرة؟بأفتاهل

 ج: عميه قضاء ذلؾ اليوـ.
س:بملالحكـبفيبحؽبامرأةبجلميهػلبزاجهػلبفػيبههػلربرمضػلفبباهػيبهلئمػةبنبتيػيبمػلبةليػؿ بهػؿب

بتجببالكللرةبومةهلباوملبزاجهلبأـبوملبزاجهلبفقط؟
ج: إذا اب أنها مكرهة غير راضية ال قبؿ الجمػاع وال حػاؿ الجمػاع فػبل حػرج عمػى المكػر  وال 

ال فعميهػا كػؿ شػيء  إثـ وال كفارة وال قضاء عميها ألف اهلل قػد عفػا األمػة عمػا أكرهػت عميػه  وات
 مثؿ الرجؿ.

س:برجؿبأفطربفيبههلربرمضلفب للجملعبا دب لامت بزاجتػ بمقلامػةب لةلػةب ػـبرضػ تبلػ بفهػؿب
بومةهلبكللرة؟

عمػى أف  ج: هذا شيء راجع إلى ذمتها فإف اب أنها عجزت عف مقاومة الػزوج الػذي أكرههػا
تمكنػػه مػػف نفسػػها بجماعهػػا وهػػي اػػائمة واضػػطرت إلػػى تسػػميـ نفسػػها بقػػوة الرجػػؿ وضػػعفها 
ال فحكمها حكـ الرجؿ فػي  أمامه وخشيت عمى نفسها منه فبل إثـ عميها وال قضاء وال كفارة  وات

 اإلثـ ووجوب التوبة والقضاء والكفارة.
أـبالكلػلرةبفقػػطبومػػى ب للحػػدةثببس:بهػؿبومػػلبمػػفبجػلميبأهمػػ بفػػيبههػػلربرمضػلفبالقضػػلنباالكلػػلرة

الذابأتلبفة بالرجػؿبإلػلبراػاؿبا بالػملبا بومةػ بااػمـبفقػلؿب:بهمكػتب...بإلػخب بفلػيبالحػدةثب
بلـبةذكربإنبالكللرةبفقطبالـبةذكربالقضلن بفملبهابالاج بالشرويبفيبذلؾ؟

ى كػػؿ ج: عميػػه الكفػػارة مػػع القضػػاء وذلػػؾ ألف وجػػوب القضػػاء قػػد ثبػػت باألدلػػة الاػػحيحة عمػػ
مفطر حتى ولو كاف مفطرًا لممرض أو السفر فضػبًل عمػف لػـ يكػف مريضػًا وال مسػافرًا فالمثبػت 
لوجوب القضاء أرجب مف الساكت  ألف المثبت مقدـ عمى الساكت أو عمى النافي  ومػف حفػظ 

 حجة عمى مف لـ يحفظ.
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ةجػببالقضػلنبس:بهؿبتجببالكللرةبفيباأفطلرب للكؿباالشرببومدابفػيبههػلربرمضػلفبفقػطبأـب
باالكللرة؟

ج: يجب القضاء عمى مف أفطر باألكؿ والشرب عمػدًا مػع التوبػة الخالاػة وال كفػارة إال فػيمف 
 جامع أهمه في نهار رمضاف فإف عميه التوبة والقضاء والكفارة واهلل أعمـ.

س:بهاميب يضبالش لصبةقػاؿبفػيبحػؽبمػفبأفطػربمتيمػدا بأهػ بنبةجػببومةػ بأفبةقضػي بفمػلب
باتدنؿبالشرويبلمقلئمةفب ذلؾباأه بنبةجببومة بإنبالتا ةبفقط؟اج بان

ج: هذا هو مذهب مف يقوؿ مف ترؾ الاموات الخمس متعمدًا فمػا عميػه غيػر التوبػة الناػوح 
وكثػػرة التطػػوع والطاعػػة وعمػػؿ النوافػػؿ وهػػو مػػروي عػػف اإلمػػاـ ابػػف حػػـز الظػػاهري واإلمػػاـ ابػػف 

حمػػد النااػػر ومحمػػد المرتضػػى أبنػػاء اإلمػػاـ المهػػدي تيميػػة وتمميػػذ  ابػػف القػػيـ  وهػػو مػػذهب أ
 رحمهـ اهلل واهلل أعمـ.

 والراجب واألحوط هو القضاء لحديث ) فديف اهلل أحؽ أف يقضى ا.
بس:بملهيبكللرةباأفطلربومدا ب للكؿبأابالشرب؟

ج: الظػاهر مػػف أكػؿ أو شػػرب عمػػدًا فػي نهػػار رمضػاف أف عميػػه التوبػػة الخالاػة مػػع القضػػاء 
نما الكفارة عمى مف جامع امرأته في نهار رمضاف عمدًا. وأنه ال  كفارة عميه وات

بفة بهذرا ب للتحدةد؟ بهذربالالـا بس:بملحكـبمفبجلميبأهم بفيبههلربةـا
 ج: عميه القضاء والتوبة الخالاة فقط واهلل أعمـ.

بهػذ باللمتبفة ب ضلنبملبفلتهلبمفبرمضلفباكػلفبالةػـا ابس:بملحكـبالجملعبلألهؿبفيبههلربةـا
بهاب  ربأةلـبشي لفبأابفيبأةلـبضل تبفةهلبفرالةبالقضلن؟

 ج: عميها القضاء لهذا اليـو الذي أفطرت فيه.
س:بملبالاج بالشػرويبلمػفب ػلؿبإهػ بلػةسبومػلبالمػرأةبكلػلرةبإذابجلميهػلبزاجهػلباهػيبمطلاوػةبلػ ب

بأابغةربمطلاوة؟
مشػهور الػذي أمػر النبػي ج: قالوا بكوف النبي امى اهلل عميػه وسػمـ لػـ يأمرهػا فػي الحػديث ال

امى اهلل عميه وسػمـ األعرابػي بػالعتؽ أو الاػوـ أو الكفػارة   ولػـ يػأمر النبػي المػرأة بشػيء  
ولكف الجواب عميهـ بأف عدـ الذكر ال يدؿ عمى العدـ والمثبت مقػدـ عمػى السػاكت ومػف حفػظ 
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نت اػائمة حجة عمى مف لـ يحفظ ألنه يحتمؿ أف هذ  المرأة كانت قد طهرت مف الحيض وكا
أو قػػدمت عمػػى زوجهػػا وكانػػت مسػػافرة أو كانػػت مريضػػة فشػػفاها اهلل وعنػػد االحتمػػاؿ يبطػػؿ 

 االستدالؿ واهلل أعمـ.
بس:هؿبكللرةبالجملعبلألهؿبفيبههلربرمضلفب للت ةةربأـب للترتةب؟

نمػا ذلػؾ عمػى  ج: الترتيب قاؿ به الػبعض مػف العممػاء وقػاؿ الػبعض اآلخػر ال يجػب الترتيػب وات
 التخيير.

بس:بملبمقدارباأطيلـبفيبالكللرة؟
 ف لكؿ واحد. ٓٓ٘ج: يطعـ كؿ مسكيف ما يشبعه أو يسمـ 

س:بأةهمػػلبأفضػػؿبفػػيباأطيػػلـبإ راجهػػلبمػػفبالح ػػاببأـبالقةمػػةبأـباأطيػػلـبالحقةقػػيب ػػدواتهـبإلػػلب
باج ةبطيلـبااحدة؟

 .ف يذهب يأكؿ بها في أي مطعـ ٓٓ٘ج: اإلطعاـ الحقيقي أف يسمـ لكؿ واحد 
؟ بس:بهؿباأطيلـبلممالكةفباج ةبااحدةبأـباج تلفبفيبةـا

 ج: قيؿ وجبة واحدة في اليـو وقيؿ وجبتاف والقوؿ األخير أحوط.
بس:بملبحكـبمفبااتيمؿباليلدةبالارةةبفيبرمضلف؟

 ج: اومه باطؿ وعميه التوبة والقضاء وال كفارة عميه ألنه إمناء ببل جماع في الفرج.
بةمفبزهلبااليةلذب ل بفيبههلربرمضلف؟س:بملبالحكـبالشرويبف

ف اػب أف هنػاؾ مػف يزنػي فػي نهػار رمضػاف فعميػه  ج: نعوذ باهلل مف هذا الشيطاف الػرجيـ وات
ذا قػػد وجبػػت التوبػػة الخالاػػة والقضػػاء والكفػػارة عمػػى  التوبػػة الخالاػػة والقضػػاء والكفػػارة  وات

لفػاحش فػي جريمػة هػي أعظػـ المجامع لزوجته فباألولى واألحرى إذا كاف قد عمؿ هذا العمؿ ا
 الجرائـ  نسأؿ اهلل العفو والعافية ونعوذ باهلل مف غضبه.

بس:برجؿباحتجـبفيبرمضلفبفقلؿبل بال يضبأه ب دبأفطربفملبالراجحبفيبذلؾ؟
ج: الحجامة مكروهة خشية مف أف تكػوف الحجامػة سػبب لضػعؼ الاػائـ ولكنهػا غيػر مفطػرة 

 يه وسمـ أنه احتجـ وهو اائـ.وال سيما وقد اب عف النبي امى اهلل عم
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س:بملبحكـبمفبا تميبحاللةبأابمرجلهػةبفػيبههػلربرمضػلفبإذبهػابلػةسبأكػى بانبشػر ل بهػؿبةيت ػرب
بملطرا ؟

ج: كؿ ما نزؿ إلى الجوؼ مف الحمؽ فهو مفطر لماائـ موجب لمقضػاء مػع اإلمسػاؾ احترامػًا 
 لماوـ.

بببتامـبأالل  بأ هلنبالاحار؟س:بملبحكـبمفبتيمدبالقينبومدا بنضطرار بإللبذلؾب ا 
ج: يمسؾ عف األكػؿ والشػرب احترامػًا لميػوـ وعميػه القضػاء لكونػه متعمػدًا وال إثػـ عميػه مهمػا 
اب أنػه لػـ يتقيػأ إال لمضػرورة القاػوى ألف الضػرورات تبػيب المحظػورات وهػذا الشػيء راجػع 

لقػوؿ قولػه فعميػه إلى ذمته والقوؿ قوله وهو مادؽ فيمػا يقولػه وعميػه اليمػيف ألف مػف كػاف ا
 اليميف.

س:بامرأةبأفطرتبومدا بفيبأاؿبههلربرمضػلفبا يػدباػلوتةفبأتلهػلبالحػةضبفأالػ حتبحلئضػل بنب
بالةلـبومةهل بفملبالذابةجببومةهل؟

ج: عميها التوبة حيث غامرت وأفطرت وهي طػاهرة مػف الحػيض اػحيحة البػدف فهػي متعمػدة 
ف انكشؼ أنها بعد ساعتيف قد أتاها الحيض كما   أف عميها القضاء بعد التوبة الخالاة.وات

س:برجؿبمقةـبفيب مد بفأفطربومدا  ب ػـبطػرأبلػ بطػلرئبفلضػطربإلػلبالاػلربلكهػ بكػلفب ػدبأفطػر ب
بحةثبإه ب دبأال حبمالفرا ؟ بفهؿبةكافبمفبأالحلببالوذاربفيبذلؾبالةـا

ف انكشػؼ أخيػرًا أنػه مضػطر إلػى السػفر لكنػه  ج: هػذا إف اػب كػاف عااػيًا باإلفطػار عمػدًا وات
 معتديًا باإلفطار وهو احيب البدف ومقيـ غير مسافر فعميه التوبة والقضاء.

س:برجػػؿبأكػػؿباشػػرببشػػلؾبفػػيبطمػػاعباللجػػربااهكشػػؼب يػػدملبأكػػؿبأفباللجػػرب ػػدبأذفبفمػػلبحكػػـب
بالام ؟

ج: عميه القضاء ألنه أكؿ وقد دخؿ وقت الاياـ ألف وقت الاـو يدخؿ مف طموع الفجر وهػو 
 ـ.أوؿ النهار محؿ الاو 

س:برجػػػؿبتيػػػادباللحػػػشب ػػػللقاؿباالاػػػببلم ػػػرةفبفػػػيبههػػػلربرمضػػػلف بفمػػػلبالحكػػػـبفػػػيبهػػػذابالليػػػؿب
؟ ب للها ةبلمش ص با للها ةبلالحةبالالـا
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ج: الاوـ احيب ولكنه  ثـ وليس عميه القضاء بؿ القضاء واالستلفار ألنه قػد عمػؿ أعمػااًل 
 يـ.نهى رسوؿ اهلل امى اهلل عميه وسمـ عنها والنهي يدؿ عمى التحر 

بورفة؟ بس:بملبحكـبالةلـباليةدةفباالةلـبةـا
ج: اياـ العيديف محـر باإلجماع وقػد نػص النبػي اػمى اهلل عميػه وسػمـ عمػى تحػريـ الاػياـ 
في يومي العيديف الفطر والنحر  أما اياـ عرفة فهو مشروع ومرغب فيه واػياـ يكفػر ذنػوب 

تاسػع مػف ذي الحجػة فػبل يشػرع لػه سنتيف إال إذا كاف اإلنساف حاجػّا واقفػًا فػي عرفػات يػوـ ال
الاوـ ألف الرسوؿ امى اهلل عميه وسمـ أفطر يػوـ عرفػة فػي عرفػات فينبلػي لمػف كػاف واقفػًا 
أف يقتدي بالنبي امى اهلل عميه وسمـ ألف له أسوة حسػنة بػه ػ بػأبي وأمػي ػ ال عمػبًل بحػديث 

 حفاظ.النهي عف اوـ هذا اليـو في هذا المكاف ألنه حديث غير احيب عند ال
بالجميةبمهلردا بأابالا تبمهلردا ؟ بلةـا بس:بملبحكـبالالـا

ج: نهى النبي امى اهلل عميه وسمـ عف اوـ يوـ الجمعة منفػردًا أي بليػر أف ياػوـ الاػائـ 
يومػػًا قبمػػه أو يومػػًا بعػػد   وهكػػذا إفػػراد السػػبت بالاػػوـ ال يشػػرع إال إذا كػػاف اإلنسػػاف سياػػوـ 

 يومًا قبمه أو يومًا بعد .
بورفػػةبس:ب بورفػػةبا تغػػلنبالجػػربالمهالػػاصبومةػػ ب للحػػدةثبالكػػفبالػػلدؼبأفبةػػـا رجػػؿبالػػلـبةػػـا

با تبفهؿبةالحبأفبةالام بمهلردا ؟ بجميةبأابةـا بةـا
 ج: ال مانع مف ذلؾ إذا اادفت الجمعة أو اادؼ السبت في هذا اليوـ العظيـ.

بولشاران؟ بس:بملبحكـبالةلـبةـا
 ارد في احيب البخاري ومسمـ.ج: مسنوف عند العمماء لاحة حديث اومه الو 

ب بولشػػارانبكػػلفبفرضػػل بومػػلبالماػػممةفب  ػػؿبفػػرضبالػػـا س:بهػػؿبالػػحبفػػيبالشػػرعبأفبالػػةلـبةػػـا
برمضلف؟

 ج: نعـ قد ورد ذلؾ في الاحيب.
؟ بالةلـبالتلايبمفبمحـر بولشارانبحرجبفيبالتش  ب للةهادبفةمـز بةـا بس:بهؿبفيبإفرادبالـا

ت إلػى العػاـ اآلتػي ألاػومف التاسػع والعاشػرا ج: قاؿ النبي امى اهلل عميه وسػمـ ) لػئف عشػ
وال يهـ النبي بشيء إال وهو مشروع ألف السػنة هػي قػوؿ النبػي اػمى اهلل عميػه وسػمـ وفعمػه 
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وتقرير  )وهمها حيث إنػه ال يهػـ إال بشػيء مشػروع  ولكػف لػـ يػأت العػاـ اآلتػي إال وقػد انتقػؿ 
 هلل وسبلمه عميه.النبي امى اهلل عميه وسمـ إلى الرفيؽ األعمى اموات ا

بالةهػػادبلػػ ب بولشػػارانب يػػدبوممػػ ب الػػـا س:بهػػؿبكػػلفبأمػػرباله ػػيبالػػملبا بومةػػ بااػػمـب الػػةلـبةػػـا
بتيظةمل  بأـبأه بكلفب دبأمرب  ب  ؿبأفبتالم بهذ بالميمامة؟

ج: جاء في الحػديث الاػحيب المرفػوع إلػى رسػوؿ اهلل اػمى اهلل عميػه وسػمـ أنػه قػاؿ بعػد أف 
ذا اليوـ ألنه اليوـ الذي غرؽ اهلل فيه فرعوف وأنجى فيه موسػى ) سمع أف اليهود يعظموف ه

 نحف أحؽ بتعظيـ موسى منهـ ا أي مف اليهود.
بال لهيباال للثباالرا يبمفبوةدبالضحل؟ بس:بملبحكـبالةلـبأةلـبالتشرةؽباهابالةـا

ـ أكػػؿ ج: ال يشػػرع اػػياـ هػػذ  األيػػاـ الثبلثػػة ألف النبػػي اػػمى اهلل عميػػه وسػػمـ قػػاؿ ) إنهػػا أيػػا
وشرب ا هكذا جاء عف النبي امى اهلل عميه وسمـ بسند احيب  وأمػا زيػادة ) وبعػاؿ ا فليػر 

 احيحة عند الحفاظ.
بورفة؟ بةـا بس:بمتلبةكر بالـا

ج: يكر  لمف كاف يوـ عرفة فػي جبػؿ عرفػات ألف النبػي اػمى اهلل عميػه وسػمـ أفطػر فػي هػذا 
 الرسوؿ امى اهلل عميه وسمـ.اليـو يوـ حجة الوداع في السنة العاشرة مف هجرة 

باتبمفبشااؿ بأمتتل يلتبوقببوةدباللطربأـبطااؿبشهربشااؿ؟ بس:بكةؼبةشرعبالـا
ج: ال مػػانع لمػػف يريػػد اػػوـ السػػتة األيػػاـ مػػف شػػواؿ أف ياػػومها متواليػػة  وال مػػانع لػػه بػػأف 

مػانع ياوـ هذ  األياـ متفرقة   وال مانع له مف اومها عقيب الفطر مف يـو ثاني شواؿ  وال 
 مف تأخيرها إلى األسبوع الثاني لعدـ ورود دليؿ عمى التوالي والتعقيب.

س:ببإذابكػػػلفبومػػػلبالمػػػرأةبأابالرجػػػؿب ضػػػلنبمػػػفبرمضػػػلفبفمػػػلبالالػػػلبتقدةمػػػ بالقضػػػلنبأـبالػػػةلـب
بالاتبمفبشااؿب ـبةقضيب يدبذلؾبملبفلت بمفبرمضلف؟

ثػػـ اػػياـ السػػتة األيػػاـ  ألف ج: األولػػى واألفضػػؿ واألحسػػف تقػػديـ القضػػاء لؤليػػاـ التػػي أفطرهػػا 
الحػػديث يقػػوؿ ) مػػف اػػاـ رمضػػاف وأتبعػػه سػػتًا مػػف شػػواؿ فكأنػػه اػػاـ الػػدهر ا أي العػػاـ ألف 

ا وهػي أيػاـ ٖٓٙالحسنة بعشر أمثالها  واألياـ الستة والثبلثػيف إذا ضػربت فػي عشػرة يكػوف )
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نمػا السنة  ومف لـ يقضي ما عميه مف األياـ التي أفطرها ال يادؽ عميه أنػه اػاـ  رمضػاف وات
 ااـ أكثر رمضاف.

بس:بملهيبالةلـبال ةضبالملذابةاتحببالةلمهل؟
مف كؿ شهر ألف النبي امى اهلل عميه وسمـ قد اسػتحب  ٘ٔويـو  ٗٔويـو  ٖٔج: هي يوـ 

 اومها.
باأ هةفباال مةسبمفبكؿبأا اع؟ بس:بهؿباردبملبةدؿبوملبااتح لببالةلـبةـا

الاػػحيب الماػػرح بأنػػه اػػمى اهلل عميػػه وسػػمـ كػػاف ج: نعػػـ قػػد ورد االسػػتحباب فػػي الحػػديث 
ياومها ويقوؿ إنها اليوميف التي تعرض فيها أعماؿ العباد عمى اهلل عز وجؿ  فهػو يحػب أف 

 تعرض أعماله عمى اهلل وهو اائـ.
بولشارانباملبحجةبمفبةقاؿبذلؾ؟ بس:بهؿب  تبكراهةبفيبالةلـبةـا

في حديث احيب وال حسف وال ضعيؼ  بؿ ج: لـ يرد حديث في كراهة اياـ يوـ عاشوراء ال 
ورد العكس وهو الدليؿ الاريب الاحيب المرفوع إلػى النبػي اػمى اهلل عميػه وسػمـ أنػه قػاؿ ) 
نحف أحؽ بتعظيـ موسى ا لهذا اليوـ وأمر بايامه  وأما حجة مػف قػاؿ بكراهيػة اػومه فهػي 

حجػة باطمػة وفاسػدة   أنه اليوـ الذي قتؿ فيػه الحسػيف بػف عمػي رضػي اهلل عنػه شػهيدًا وهػذ 
ألف القتؿ ما وقع إال بعد موت ااحب الشريعة امى اهلل عميه وسػمـ بناػؼ قػرف مػف الػزمف 
وبعد إف انقطع الوحي مػف السػماء إلػى رسػوؿ اهلل اػمى اهلل عميػه وسػمـ بناػؼ قػرف كمػا ال 

 يخفى عمى جميع العمماء.
بولشػػاران بفػلل يضبةقػػاؿبإهػػ بالتل بةػػـا اػػيبمػفبمحػػـر بفمػػلبالقػػاؿبس:بهػؿبههػػلؾب ػػىؼبفػيبالػػـا

بالالحةحباملبهيبحجتهـ؟
ج: هذا هو رأي سػيدنا عبػد اهلل بػف عبػاس رضػي اهلل عنػه وقػد أجمػع العممػاء بعػد موتػه أنػه 

 اليوـ العاشر.
بورفةب يرفة؟ بس:بهؿبالحبحدةثبأفبرااؿبا بههلبوفبالةلـبةـا
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نما الذي اب أف النبي اػمى اهلل عميػه وسػمـ فػ ي يػـو عرفػة عنػد ج: لـ ياب هذا الحديث وات
أف حج حجة الوداع في السنة العاشرة لـ يامه بؿ أفطر فيه عمى مرأى مػف الاػحابة الػذيف 

 حجوا معه في حجة الوداع.
بورفػػةب يرفػػلت بفهػػؿبهػػابحػػدةثب س:ب ػػرأتبحػػدة ل بأفبراػػاؿبا بالػػملبا بومةػػ بااػػمـبأفطػػربةػػـا

بالحةح؟
 ج: نعـ هو حديث احيب عند الحفاظ.

بالاػػتبمػػفبشػػااؿب هةتػػةفبهةػػةبالاػػتبمػػفبشػػااؿباهةػػةبالقضػػلنبلمػػلبس:هػػؿبةجػػازبلممػػرأةبأ فبتالػػـا
بفلتهلبمفبرمضلف؟

ج: ال يجوز لممرأة هذ  النية كمػا ال تجػوز لمرجػؿ أيضػًا بػؿ ال بػد مػف نيػة القضػاء الواجػب أو 
 نية التطوع لمرجاؿ أو لمنساء وال فرؽ بيف الجنسيف في هذا المسألة .

بفاؽبالة بلـبداادب(؟س:بملبالحةبحدةثب)بنبالـا
 ج: هو احيب بالمعنى.

بس:بملبحكـبالالةلـبفيبالهالؼبال ةربمفبشي لف؟
ج: ال يشرع لحديث إذا انتاػؼ شػعباف فػبل اػوـ إال لمػف كػاف يعتػاد اػوـ شػعباف دائمػًا فػبل 

 مانع له مف الاوـ.
بس:بةقاؿبال يضب حرمةبالةلـبأةلـبالتشرةؽبلحدةثب)بإههلبأةلـبأكؿباشرببا يلؿب(ب؟

) أيػاـ أكػؿ وشػرب ا فقػط لهذا الحديث لكف الاحيب منه هػو ج:  ال مانع مف القوؿ بالتحريـ 
ف كانػت  أما زيادة ) وبعاؿ ا وهو االتااؿ الجنسي بالنساء فميست احيحة بؿ هي ضػعيفة وات

 قد وردت مف عدة طرؽ لكنها كمها بمحؿ مف الضعؼ.
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 كتاب الحج
 باب شروط وجوب الحج

وهػػدبالمػػرأةبذهػػببك ةػػربفهػػؿبةجػػببومةهػػلبأفبت ةػػيبمهػػ بلػػتحجبحجػػةباأاػػىـ؟بأفةػػداهلببس:إذابكػػلف
ب لرؾبا بفةكـ.

 ج:نعـ نعـ وألؼ نعـ ألنها مستطيعه مف الناحية المالية وكثرة الذهب ليس ضرورة أبدا.
س:إذابكلفبوهدبالش صبأراضيبزراوة باشينبمفبالغهـبفهؿبةجػببومةػ بأفبة ةػيبمههػلبلػةحجب؟ب

ب لرؾبا بفةكـ.بأفةداهل
ذا  ج: إف كاف البيع لبعض اللنـ أو لبعض األمػواؿ الزراعيػة سػيجحؼ بمالػه فػبل يجػب عميػه وات

 لـ يجحؼ بماله فبل مانع مف القوؿ بوجوب بيع بعض اللنـ أو بعض الماؿ.
س:هػػؿبةجػػازبلممػػرأةبالميتػػدةبوػػدفةبالافػػلةبأفبتػػذهببلدانبفرةضػػةبالحػػجبأـبةمزمهػػلبانهتظػػلربحتػػلب

بودتهل؟بتهتهي
 ج:تنتظر وال يجوز لها الخروج ال إلى العمرة وال إلى الحج.

بس:بهؿبةالحبالحجبإذابكلهتبجمةيبهلقلت باتكللةل بمفبحراـ؟
ج: الظاهر أنه احيب مع اإلثـ العظيـ  فإذا تاب وسمـ ما عند  مف الحػراـ لكػؿ مػف اػب أف 

د  ال يقضػي الحػج الػذي قػد أدا  الماؿ المأخوذ منه أخذ حرامًا  وأنه بعػد التوبػة  وسػمـ مػا عنػ
ال وجػػب القضػػاء لمحػػج الػػذي كانػػت نفقتػػه غيػػر مباحػػة بػػؿ بطريػػؽ  بمػػاؿ غيػػر حػػبلؿ شػػرعًا  وات

 الحراـ.
بس:ش صبحجبوفبهلا بأابوفبغةر ب ملؿبحراـبفملبحكـبهذابالحج؟بأفةداهلبأحافبا بإلةكـ.
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 ج:الحج احيب وقد سقطت عنه الفريضة لكنه  ثـ و كؿ محرمًا.
جازبلمش صبأفبةػذهببإلػلبالحػجبتهر ػل ب حجػةبأهػ بنبةقػدربومػلبتكػللةؼبالحػجبمػيبأهػ بس:هؿبة

باة للؼبهظلـبدالتةفباةيرضبهلا بلأل طلر؟
 ج:هو غير مستطيع وال يجب عميه الملامرة.
بس:هؿبةالحبحج بإذابحجبوملبهذ بالاللة؟

 ج:نعـ يجزئ.
 باب في أعماؿ الحج والعمرة

الجدةػدةبلمماػيل بفلليممػلنبفػيبالمممكػةبم تملػافبفػيبجػاازببس:بملبرأةكـبفيبالاييبفيبالتااػية
بذلؾب ىفل بحّةربطم ةباليمـ؟

ج: أنا متوقؼ في هػذ  المسػألة ولػـ أجػـز بػالمنع وال بػالجواز حتػى يفػتب اهلل عمػّي بوجػه مػف 
الوحيدة التي توقفت فيها  فأنا متوقؼ في بعػض  ةوجو  الترجيب  وهذ  المسألة ليست المسأل

المسػػائؿ الشػػرعية منػػذ أعػػواـ  ومنهػػا أنػػي متوقػػؼ فػػي مسػػألة التػػأميف عمػػى الحيػػاة أو عمػػى 
الطائرات والسيارات  وهكذا متوقؼ فيمف اػدـ بسػيارته اػدمة أدت إلػى مػوت أكثػر مػف واحػد 

لمسػػألة خطيػػرة جػػدًا وال سػػيما هػػؿ ياػػوـ شػػهريف متتػػابعيف أو أكثػػر بعػػدد المػػوتى والحادثػػة  فا
 حوادث البااات الكبار والقطارات والطائرات.

بال لهيبوشرب  ؿبالزااؿ؟ بس:هؿبةجازبرميبالجمراتبفيبةـا
 ج:يجوز لمضرورة قبؿ أف تتوسع العقبة التي يرجمونها.

ب الػ يبفطػلؼبالحلمػؿبلمالػ يبطػااؼباأفلضػةبااػيلبفهػؿبةكلػيبذلػؾبالطػااؼبوهػ ب س:مفبحجف
بأـبنب دفبأفبةطاؼب للال يباةايلب  بمفبجدةد؟بأفةداهلبأحافبا بإلةكـ.اوفبالال يب

 يكفي طواؼ واحد والمهـ النيَّة وهكذا مػف يسػوؽ العربيػة التػي تحمػؿ الحػاج المػريض مػف ج:

أقاربه فهو ينفع قريبه وفػي نفػس الوقػت ينػوي الطػواؼ أو السػعي وأنػا قػد مرضػت مػرَّة فسػاؽ 
 طواؼ وهو ينوي السعي وكاف مف العمماء.العربية التي تحممني في ال
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س:امػػرأةبأحرمػػتب ػػلليمرةب ػػـبطلفػػتبإنبأههػػلبلػػـبتاػػيب ػػةفبالالػػللباالمػػراةبالػػـبتقالػػربشػػيرهلبا ػػدب
رجيتبإلػلبالػةمفبااآلفبا يػدبأفبارتك ػتبوػددا بمػفبمحظػاراتباأحػراـبتاػأؿبمػلذابومةهػل؟بأفةػداهلب

بأحافبا بإلةكـ.
 .ؾنها قد مكنت زوجها مف الجماع وغير ذلج:عميها دمًا لكونها قد تعطرت ولكو 

ػػةبفحلضػػتب  ػػؿبطػػااؼباأفلضػػةباماوػػدباػػلرهلبإلػػلب ىدهػػلب للطػػلئرةبمػػيبرفقتهػػلبانب س:امػػرأةبحلجف
ةاػػمحب لنهتظػػػلربحتػػػلبتطهػػرب ػػػـبتطػػػاؼبفهػػػؿبلهػػلباالحػػػلؿبمػػػلبذكػػربأفبتػػػتحلظباتطػػػاؼبأـبكةػػػؼب

ب1تليؿ؟بأفةداهلبأحافبا بإلةكـ
إال إذا ابَّ أف االنتظار قد أابب متعػذرًا أو مسػتحيبًل فػبل مػانع  ال يجوز لها الطواؼ المهـ ج:

ب1مف أف تستذفر وتطوؼ بشرط الضرورة القاوى وهذا مذهب اإلماـ ابف تيميه
ب ػػلليمرةبمتمتيػػل ب س:بإذاباػػلؽبالحػػلجبالهػػدابمػػفب مػػد بميػػ بفممػػلباالػػؿبإلػػلبالمةقػػلتبأرادبأفبةحػػـر

بفب لرهل ب؟بأفةداهلبأحافبا بإلةكـ. هلبإللبالحجبفهؿبةجازبذلؾبأـبنب دبأفبةكاب
ج : ال ينتقؿ مف القراف إلى التمتػع ألف النبػي اػمى اهلل عميػه وسػمـ لػـ ينتقػؿ مػف القػراف إلػى 

 .الهدي ولجعمتها عمرة واهلل أعمـ التمتع وقاؿ : لو استقبمت مف أمري ما استدبرت ما سقت
باالحجبلهلا ؟بأفةداهلبحلظكـبا .س:بهؿبةشرعبأفبةجيؿبالمتمتيب للحجباليمرةبلش صب  رب

ج: ال ياب مػا جػاء فػي االسػتفتاء ألف التمتػع واحػد ال يتجػزأ  وال يجػوز أف يكػوف أحػد األجػر 
لمحاج نفسه والجزء اآلخر لشخص غير الحاج الذي يمارس مناسؾ الحػج واهلل أعمػـ بالاػواب 

ليه المرجع والمآب.  وات
 

 باب أحكاـ النيابة في الحج
بش صبأفبةهاببوفبغةر بفيبالحجبميبأه بلـبةحجبوفبهلا بحجةباأاىـ؟س:هؿبةجازبلم

ج:ال يجوز وال يامب عند جمهور العمماء خبلفًا لمهادوية الذيف يجوزوف الحج عف الليػر ولػو 
لػػـ يكػػف قػػد حػػج عػػف نفسػػه مهمػػا لػػـ يكػػف مسػػتطيعًا والػػراجب كػػبلـ الجمهػػور لحػػديث شػػبرمة 

 المشهور.
ا ده بإنبأه بلـبةحجبمتيمدا بميبدواتػ بلػذلؾباهالػح بحتػلبمػلتببس:رجؿب لدربوملبالحجب ملل 

بدافبأفبةحجبفهؿبُةشرعبالحجبوه بوممل ب أه بلـبةاَصب ذلؾب؟بأفةداهلبأحافبا بإلةكـ.
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ج:ال يجػػػب الحػػػج عنػػػه إال إذا أواػػػى ولكػػػف ال مػػػانع نػػػدبًا مػػػف أف يحػػػج عنػػػه أحػػػد أقاربػػػه أو 
 أادقائه.

بات ػلؼبس:امرأةبوهدهلبم مغبمفبالملؿباه يبك ةرةبفيبالافباترةدبالحجبإنبأه بلةسبلدةهلبمحػـر
إفبأاالػػتبأفبُةحػػجبوههػػلب يػػدبماتهػػلبأفبنبةهلػػذبالار ػػةباالػػةتهلبأابترتلػػيبتكػػللةؼبالحػػجبفأهل ػػتب

بمفبحجبوههلبفهؿبذلؾبالحجبمجزئبوههل؟بأفةداهلب لرؾبا بفةكـ.
تسػتطيع الركػوب مػف مكػة إلػى  ج:إف كانت ال تستطيع السفر عمى الطائرة وال عمى السيارة وال

ال فبل.  منى وعرفات فالحج احيب ومجزئ وات
بفهػػؿبةجػػازبلهػػلبأفبتاكػػؿبمػػفبةهػػاببوههػػلبفػػيب س:امػػرأةب ػػلدرةبومػػلبالحػػجب مللهػػلبالػػةسبلهػػلبمحػػـر

بالحجب؟ببأفةداهلبجزاكـبا ب ةر.
ة ج:هذ  ال يشرع لها التوكيؿ وال الحج واجب عميها ألف مف شروط وجوب الحج في حؽ المػرأ

 أف يكوف لها محـر فمف لـ تجد محرمًا فالحج غير واجب عميها.
بال ػلهيبااالػؿبإلػلبمهػلبمػلتب بفػيبالةػـا سب:رجؿبهػلببوػفبغةػر بفػيبالحػجب ػأجرةبا يػدبأفبأحػـر
ب؟ب بفهؿبلالةلنبالمحجاجبوه بمطلل ةبار ةبالهلئػبب تكػللةؼبحجػةبأ ػر ب؟بأـبمػلذابةمػـز اهابمحـر

بأفةداهلبأحافبا بإلةكـ.
يػػردوف الفمػػوس وأنػػا أناػػب أف مػػف اسػػتأجر أجيػػرًا يحػػج عػػف قريبػػه أف يػػنص فػػي رقػػـ ج:نعػػـ 

التأجير أف ال ترجع الفموس إذا مات الحػاج أو مػرض ولػـ يػتمكف مػف الوقػوؼ أو يػنص عمػى 
 أف الفموس ترجع إلى الم جر وذلؾ لئبل يقع خبلؼ في المستقبؿ.

بالتراةةبأاب يدبالد اؿبفيبالهاػؾبس:إذابكلفبالش صبهلئ ل بوفبغةر بفيبالحجب ـبملتب  ؿب ةـا
بإ ػراجبتكػللةؼبحجػةبأ ػر بوػفبالمهػاببوهػ بمػفبمػلؿبالهلئػببأـب ا  ؿبطااؼباأفلضةبفهػؿبةمػـز

بملذا؟
ج:قاؿ النبي امى اهلل عميه وسمـ الحج عرفة والظاهر أف النائب إذا كػاف قػد وقػؼ فػي عرفػة 

مفػوا مػف يطػوؼ عػف المواػػي فػي عرفػات ثػـ مػات فمػػـ يفتػه الحػج وعمػى ورثػة النائػػب أف  يك
بالحج طواؼ اإلفاضة في أوؿ موسـ مػع بقيػة المناسػؾ ألف النائػب قػد وقػؼ فػي عرفػات يػـو 
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عرفه وسواء كاف تكميؼ الورثة مف يطوؼ بأجرة أو مجانًا ألنػه سػيطوؼ فػي أثنػاء حجتػه وال 
 يسافر ليطوؼ.

لػػذلؾبالمػػلؿبأ ػػربومػػلببس:إذابهػػلبباأهاػػلفبوػػفبغةػػر بفػػيبالحػػجباالمػػلؿبمػػفبحػػراـباهػػابةيمػػـبفهػػؿ
بدولنبالهلئببلهلا بامطيم بامشر  ؟

 ج:إذا اب أف الماؿ حراـ فالظاهر أف الداعي ال يستجاب له ماداـ 
 ومأكمه حراـ ومشربه حراـ.

س:بههلؾبمفبةشترطبومػلبالهلئػببفػيبالحػجبأفبةػذهببم تػدنا بمػفبوهػدب  ػربالمةػتبالػذاباػةهابب
دبفةهػلبشػلهدةفبومػلبأههػـبرأا بفػيبمكػةباالمدةهػةباورفػةبوه باةرجيبإلة باةأتيب ار ةبمفبالحجبةش

باالئربالمهلاؾبفملبحكـبذلؾب؟بأفةداهلبهليبا ب كـب.
ج: هذا لػـ يػرد فيػه دليػؿ ال مػف الكتػاب وال مػف السػنة وال مػف اإلجمػاع ولكػف عمػى األجيػر أف 

وب وال يخبػػر المػػ جر أف مثػػؿ هػػذا العمػػؿ ال أاػػؿ لػػه فػػي الشػػريعة وأنػػه لػػيس بواجػػب وال منػػد
مسنوف ولكف إذا كاف الم جر ماممًا عمى ذلؾ فبل مانع مف أف يذهب إلػى قبػر الميػت كطيبػة 
نفس لمم جر مع التاريب له بأنه بدعة ال أاؿ لها في الشرع وأما إيااؿ الشػهادة فػبل مػانع 

. 
ب ػػللحجبالػػـبةػػتمكفبمػػفبالا ػػاؼبومػػلب س:بفػػيبالحػػجبلػػابأفبأحػػدباػػلئقيبالطػػلئراتبالمراحةػػةبمحػػـر

ب للطػػلئرةبفػػاؽبورفػػلتبفهػػؿبةحاػػببلػػ بذلػػؾبا ػػاؼباةالػػحبحجػػ بإذابأد ببأرض ورفػػلتبلكهػػ بمػػرف
ب قةةبالمهلاؾب؟بأفةداهلبأحافبا بإلةكـب.

ج: الوقػػوؼ فػػي جبػػؿ عرفػػات يػػـو عرفػػة أهػػـ المناسػػؾ وأعظمهػػا ومػػف حمػػؽ بطػػائرة عموديػػة 
قػوؼ شػرعًا وللػًة إال عمػى مروحية في سماء عرفات ال يسمَّى واقفًا أبػًدا ال شػرعًا وال للػًة وال و 

األرض مباشػػرًة أو فػػوؽ ناقػػة أو سػػيارة أو أرجوحػػة أو منػػزؿ أو سػػقيفة أو أي شػػيء الاػػؽ 
 باألرض أما الطائرة أو البالوف أو المنطاد فبل ياب الوقوؼ عميها وال يسمَّى واقفًا واهلل أعمـ.

 
 باب مواقيت الحج
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باةػػد ؿبفػػيبالهاػػؾبفػػيبالجػػابوهػػدبس:رجػػؿبذهػػببلمحػػجبالػػ سباأحػػراـبفػػيبمطػػلربالػػهيلنب لةحػػـر
بمػفبجػدفةمحلذاةبالمةقلتبإنبأهػ بهػلـبفػيبالطػلئرةبالػـبةاػتةقظبإنباهػابفػ ب؟يبمطػلربجػدفةبفهػؿبُةحػـر

بلههـبنبةامحافبل بأفبةذهببإللبالمةقلتباملذابةمزم ؟
ما ورجع إلى يمممـ)الميقاتا.  ج:هو بالخيار إما أحـر مف جد  وذبب كبشًا وات

بمػفبذابالحمةلػةبمػيبأهػ ببس:ش صبةرةد الذهلببلمحجبفهؿبل بأفبةالؿبأان بإللبالمدةهةب ػـبُةحػـر
اةتجلازبمةقلتبأهػؿبالػةمفبالػذاباػةمربومةػ بأان ب ػدافبإحػراـبمػيبأهػ بإهمػلبذهػببلمحػجب؟بأفةػداهلب

ب لرؾبا بفةكـباهليب يممكـ.
نما دخؿ إلى جدة.  ج:ال مانع ألنه لـ يدخؿ إلى الحـر المحرَّـ وات

 
 ما يفسد الحج وما ال يفسد  وأحكاـ الفديةباب 

بس:ملبهابالدلةؿبوملبأفبمفبترؾبااج ل بمفبااج لتبالحجبفيمة بدـ؟
 . امى اهلل عميه وسمـج:مف كبلـ ابف عباس ال مف كبلـ النبي 

س:برجؿبحجباد ؿبورفةبفيبالضحلباحالؿبل بظرؼبطػلرئبف ػرجبمػفبورفػةب  ػؿبالػزااؿبالػـب
بالحجبفهؿبحج بالحةحب؟بةرجيبإلةهلب ـبااالؿبمهلاؾ

ف كػاف حجػه  ج: حجه احيب ألنه يادؽ عميه أنه وقػؼ وقتػًا مػف نهػار يػوـ عرفػة اػباحًا وات
 ماداـ وهو داخؿ في حديث : عروة بف مضرِّس . امى اهلل عميه وسمـ مخالفًا لهدي النبي

بالهحػػرباةهقمػػ بورفػػةبفُحمػػؿبإلػػلبورفػػةبا قػػيبومػػلبتمػػؾبالحػػلؿبإلػػلبةػػـا  بس:حػػلجبأغمػػيبومةػػ بةػػـا
بالهحػػرباأكمػػؿبأومػػلؿبالحػػجبفهػػؿبحجػػ بالػػحةحباةكتػػببلػػ ب مرافقػػا بمػػفبمهاػػؾبإلػػلب  ػػربفأفػػلؽبةػػـا

فبلـبةشير؟ بالا اؼب يرفةباا 
ج:هذا الرجؿ حجه احيب ألنه عمؿ جميع المناسؾ بعد أف لبَّى ونوى الحج ويكفي النيػة عنػد 

 واهلل أعمـ. ةالتمبية في المواقيت المحدد
ػ بأـبنب؟بأفةػػداهلبس:مػلبالػػذابةتػرجحبلػػدةكـبفػيبجمػػ لعبالحػلجب  ػػؿبطػااؼباأفلضػػةبهػؿبة طػػؿبحجر

ب لرؾبا بفةكـ.
 قبؿ رمي الجمرات. فج:الظاهر البطبلف إذا كا
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 باب أحكاـ طواؼ اإلفاضة وطواؼ الوداع
س:الميتمػربفػيبرمضػلفبهػؿبةجػػببومةػ بطػااؼباداعبأـبأفبذلػؾبفػػيبالحػجبفقػط؟بأفةػداهلبأحاػػفب

با بإلةكـ.
 وال يمزمه لعدـ ورود دليؿ اريب احيب عمى الوجوب.ج:ال يجب عميه 

س:برجؿبحجبا يدبفراغ بمفبالحجبأرادبالذهلببلممدةهةبلزةػلرةبالماػجدباله ػاابااػةرجيبإلػلبمكػةب
طااؼبالاداعبوهدبذهل  بإللبالمدةهةبأـب يػدبرجاوػ بإلػلبمكػةببؼإللب مد بمههل بفهؿبةطاببرلةالف

بأر يةبأةلـ؟امغلدرتهلبوممل ب أه باة قلبفيبالمدةهةب
ج: هذا الحاج عميػه أف ال يلػادر مدينػة مكػة إال بعػد أف يطػوؼ بالبيػت الحػراـ وال يػ خر عمػؿ 
الطواؼ إلى عند رجوعه مف المدينة النبويػة  ألف الػدليؿ الػداؿ عمػى مشػروعية طػواؼ الػوداع 
 عاـ لكؿ مف سيخرج مف مكة بعد أداء الحج سواًء كاف سيخرج إلػى المدينػة أو إلػى أي أرض

 كانت أو أي بمد كاف  ال فرؽ بيف بمد وبمد  وحج وحج.
 

بباب أحكاـ الهدي واألضاحي
بس:بملبحكـبالضحةةبهؿبهيبااج ةبأـبماتح فةب؟

 ج:الظاهر وجوبها عمى مف كاف مستطيعًا .
بس:ملبحكـبالتالدرؽب قةمةبالضحةةب دؿبشرانبأضحةةباذ حهلب؟

 مة الهدي ألننا متعبدوف بالذبب والنحر .ج:ال يابُّ التارُّؼ بقيمة األضحية وال بقي
س:بلػػابأفبفػػيبالمدةهػػةبالااحػػدةبأك ػػربمػػفبمالػػملبلميةػػدبا يضػػهـبةالػػميباليةػػدب  ػػؿب يػػضبفهػػؿب
ةجػػازبلمػػفبالػػملبفػػيبأحػػدبهػػذ بالمالػػمةلتبأفبةػػذ حبأضػػحةت ب يػػدبأفبالػػملبأالػػحلببالمالػػػملب

بافبا بإلةكـب.اآل ربوممل ب أفبالمالمفلبالذاباةالميبفة بهابلـبةالمااب يدب؟بأفةداهلبأح
ج: البد أف يكوف قد امى المضحي نفسه وال عبرة بابلة غير  مف الماميف الػذيف اػموا فػي 

 بعض الماميات ولـ يحضر ولـ يامي وهذا واضب ال يحتاج إلى استدالؿ .
س:بإذابكلفبةجزئبأفبةشترابالمضحيبا يب قػرةبالػابذ حػتبلمحػـبفهػؿبةشػترطبأفبتكػافبذ حػتب

ب يدبالالىةبأـبنب؟
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ج: كؿ أضحية ال تاب وال تجػزئ إال إذا ذبحػت بعػد اػبلة العيػد مطمقػا وعمػى أي اػفة كانػت 
 واهلل أعمـ .

وػفبأهلاػهـبفهػؿبباأفبةضػحابباس:ب ى ةبإ اةبمتزاجػافبالهػـبأاندبةاػكهافبفػيب ةػتبأ ػةهـباأراداب
بتجزئبوههـبأضحةةبااحدةبأـبن دفبلكؿبأارةمبمفبأضحةةبماتقمة؟

ف كانو ج:الكبش يكفي لثبلثة   يعولوف مف األطفاؿ والنساء أكثر. الهـ دخؿ وات
س:بش صباشتر بك شةفبلةضحيب همل بالملبد متباليشػربامتهػيبمػفبال ػذبمػفبشػير با شػر  ب
فػػذ حبأحػػدبالك شػػةفبا ػػرربذ ػػحبال ػػلهيب ػػلهيبأةػػلـباليةػػد بفهػػؿبةجػػازبلػػ ب يػػدبذ ػػحبالكػػ شبالاؿبأفب

بي؟بأفةداهلب لرؾبا بفةكـ.ةأ ذبمفبشير باأظللر بأـبةهتظربحتلبةذ حبال له
ج: الظاهر عندي أنه ال مانع مف قػص الشػعر أو حمقػه أو قػص أظفػار  بعػد أف يػذبب الكػبش 
األوؿ  وأابب للًة وشرعًا ) مضبا ومف ادعى أنه ال يسمى مضب إال بعػد ذبػب الكبشػيف وأف 

لي مػػف الػػذي ذبػػب الكػػبش الواحػػد ال يطمػػؽ عميػػه مضػػب فعميػػه الػػدليؿ الاػػحيب الاػػريب الخػػا
 المعارضة.

س:رجػػؿبةرةػػدبأفبةضػػحيبفلشػػتر بمػػفبالجػػزاربُاػػ يب قػػرةبوممػػل ببأفبالجػػزاربإهمػػلبذ ػػحبال قػػرةبلة ةيهػػلب
باليةدبالـبتكفبأضحةة؟ بلحمل بلمهلسبةـا

 ج:ال مانع واألاؿ الجواز والعبرة بنية المضحي.
ةبااحػدةبوػفبس:رجؿبمتزاجب  ى ػةبهاػلنبالػ بمػفبكػؿبامػرأةبأاندباأرادبأفبةضػحيبفهػؿبتجػزئبشػل

الجمةيبأـبن دفبإفبأرادبالضحةةبأفبةذ حبوفبكؿبامرأةبميبأاندهلبشلةب؟بأفةداهلبأحافبا بإلػةكـب
ب.

ج:أنا أرى ماداـ وعائؿ الجميع واحدًا وااحب الػدخؿ واحػدًا والجميػع كمهػـ ال دخػؿ لهػـ وكمهػـ 
بعالة عميه أنه يكفي كبش واحد فقط. 

ابااػػتراليبفكػػػـبالاػػفبالمجػػزأةبفػػػيبهػػذ بالك ػػلشب؟بهػػػؿبس:بةضػػحيب يػػضبالهػػلسب كػػػ شب ر ػػرابأ
همحقهػػػػلب للضػػػػأفبأـب ػػػػللميزب؟بأفةػػػػداهلب ػػػػلرؾبا بفػػػػةكـبفإههػػػػلبت تمػػػػؼبوههػػػػلبفػػػػيبالػػػػارتهلبا مقتهػػػػلب

باحجمهلب.ب
 ج: الظاهر لحوقها بالضأف لكونها تشبه الضأف أكثر مف المعز واهلل أعمـ .   

بأفةداهلبأحافبا بإلةكـ.س:ملبهيباليةاببالتيبتمهيبمفبإجزانبالضحةة؟ب
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 ج:ما ورد في الحديث أنه عيب فبل يجوز أو ال يشرع.
س:بشػػػ صباشػػػتر بأضػػػحةةباػػػمةمةب ػػػـب  ػػػؿباليةػػػدب ةػػػامةفباهكاػػػرتبرجمهػػػلبفأالػػػ حتبورجػػػلنبأاب

باات دالهلب؟بأفةداهلبأحافبا بإلةكـب. بوارتبوةههلبفهؿبةجزئبالتضحةةب هلبأـبةمـز
بب معيبػة ألف العبػرة بحػاؿ الػذبب فػي يػـو النحػر ومػا بعػد  ال ج: يمـز استبدالها ألنها عنػد الػذ

 بيوـ الشراء واهلل أعمـ .
ب
ب
ب

 باب أحكاـ العقيقة
بس:بملبحكـباليقةقةب؟بأفةداهلب لرؾبا بفةكـب.

 ج: الظاهر وجوبها لمف كاف مستطيعًا ذبب كبشيف عمى الذكر أو كبش عمى األنثى .
فبالشػلةبالااحػدةبأـبأهػ بنبتكػافباليقةقػةبإنب ػللغهـ؟بأفةػداهلبس:هؿبةجزئبفيباليقةقةبُاُ يب قرةبمكل

ب لرؾبا بفةكـ.
 ج:المناوص عميه في األحاديث هو الشاة ال غيرها.

ب
ب
ب
ب
ب
ب
ب
ب
ب

بببببببببببببببببببببببببببب
ب
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 كتاب البيوع

 باب ما يجوز وما ال يجوز مف البيوع

 أحافبا بإلةكـ.بس:هؿبةهيقدبال ةيباالشرانب للمكلت ةب؟بأفةداهل

 ج:ال مانع المهـ إذا وقع الرضا والتراضي والقنوع مف الطرفيف.
 س:هؿبتقيبالم لةيةب للهلتؼب؟

 ج:ال مانع إذا حامت الثقة واليقيف عمى اوت البائع والمشتري.
 س:هؿبةجازبلمتلجربأفبة ةيبالاميةب أك ربمفب ةمتهلبفيبالااؽب أر يةبأضيلؼبأابأك ر؟

والخديعػة  ستري مكمفًا عاقبًل راضيًا فبل مانع مهما لـ يحاؿ مف البػائع التػدليج:إذا كاف المش
 لممشتري .

س:هؿبةجػازبلممشػتراباللاػخبإذابومػـب يػدبذلػؾبمػيبأهػ باشػتر ب رضػل بإنبأهػ بلػابومػـبأفباللػرؽب
 ك ةربلـبةشتَربمفبهذابالتلجر؟

ميػػه أو غػػرَّ  فمػػيس لػػه ج:إذا لػػـ يكػػف البػػائع قػػد دلَّػػس أو غػػَشَم أو خػػدع المشػػتري أو كػػذب ع
ال كاف له الفس  إذا ابَّ انه دلس أو غش أو كذب أو غرر عميه أو خدعه  ٓالفس  وات

س:رجػػؿبجػػلنبإلػػلبتػػلجربةرةػػدبشػػرانبد فػػةبواػػؿبمػػفبهاوةػػةبمتااػػطةب اػػيرب ملهةػػةب نؼبفأ طػػأب
انبةيمػـبالتلجرباأوطل بواى ب ةمت بأر يافبأللل بفأ ػذ بالمشػتراباهػابنبةمةػزب ػةفببأهػااعبالياػؿب

  طػػأبالتػػلجربفمػػابأفبالمشػػترابااػػتيمؿبالياػػؿبالقةػػ بالتػػلجرب يػػدبا ػػتبفهػػؿبةضػػمفباللػػلرؽبفػػيب
 الايربأـبنب؟
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ف كنت لست أهبًل لمس اؿ ولست مف عمماء االجتهاد وال بيدي كتػاب  ج: أقوؿ وباهلل التوفيؽ وات
يرجع إلػى اػاحبه فقهي أطمع عميه ولكف أرى أف المبيع هذا إف كاف الزاؿ موجودًا أو بعضه ف

البائع وما كاف قد استهمكه المشتري وهو ال يعمـ أنه غير ضػامف ألنػه لػـ يػدلس وال غػش وال 
نما الذي باع منه قد غمط فبل يتحمؿ المشتري اللمط  ٓغرر وال تعمد وات

س:ةات رجب يضبالهلسبمفبازارةبالا ػلؼبأرضبمػفبأرضبالا ػؼبمقل ػؿبأجػرةباػهاةةبةػدفياههلب
افب  ةيهػػلب أاػػيلربمرتليػػةبآل ػػرةفباةشػػترطبومػػةهـبدفػػيبإجػػلرةباػػهاةةبلألا ػػلؼبلألا ػػلؼب ػػـبةقامػػ

 لوت لربأفبالرضبا ؼبار ملب لوهلبال لهيبل للثب م مغبأك رباةشترطبومة بهلسبالشػرطبالاػل ؽب
بفهؿبهذاباليمؿبجلئزبشرول باملبهالةحتؾبلمفبةتيلمؿب هذ بالميلمىتب؟

إناػاؼ الوقػؼ وعػدـ التسػاهؿ فػي حقوقػه  ـَية والػبلز ج: هذا يسمى بيع اليػد العرفيػة أو الشِّػقْ 
 إلى هذا الحد إف اب جميع ما ذكرتـ .

فيبالاػميةبم مغػل بمقػدمل باةاػمفلبور اهػل بلحجػزبالاػميةبببةت لةيبا هلفبوملبامي بفةدفيبالراغبس:
حتلبةأتيب  قةةبال مفبفإفبلـبةأَتب  قةةبال مفبأابتراجيبوفبالشرانبنبةردرافبل بذلؾبالم مػغبفهػؿب

بهذابجلئز؟بأفةداهلب لرؾبا بفةكـ.
 ٓجائز وقد ورد النهي عنه كما في الدرر المضيئة رج:هذا غي

فةتلػػػؽبميهػػػـبومػػػلبإحػػػد بتمػػػؾبالاػػػةلراتباتػػػتـببتميػػػرضبالاػػػةلراس:ةػػػذهبب يػػػضبالهػػػلسبإلػػػلب
بال ػلهيباةػدفيب قةػةب ب دفيبجزنبمفبال مفبوملبأفبةأتيبفيبالةـا الم لةيةباةتلقافبوملبال مفبفةقـا
بال ػػػلهيبا ػػػدبتراجػػػيبوػػػفبشػػػرانبالاػػػةلرةبفةقػػػاؿبلػػػ بالػػػلحبب الػػػ مفباةأ ػػػذبالاػػػةلرةبفةػػػأتيبفػػػيبالةػػػـا

 مفبالاػل ؽباهضػيبوهػؾبملئػةبألػؼبأابتيطةهػلبملئػةبألػؼباهحػفبالميرضبإمفلبأفبتأ ػذبالاػةلرةب ػلل
هلاخبال ةيبالال ؽبفهؿبهذاباليمؿبجلئزبأـبأه بمفبأكؿبأمااؿبالهلسب لل لطؿ؟بأفةػداهلبأحاػفبا ب

ب1إلةكـ
 ج:هذا ال يجوز.

س:بههلؾبمفبةيطيباللئغبالذهببذه ل ب ػدةمل باةأ ػذبذه ػل بجدةػدا بةاػلاة بفػيبالػازفباةيطةػ بمػيب
بالقدةـبأجرةبالتالهةيبلمذهببالجدةدبفهؿبهذابجلئزب؟بأفةداهلبأحافبا بإلةكـب.الذهبب

ج: الظاهر الجواز ألف األاؿ اإلباحة فيما لـ يرد فيه نص وال سيما وقد اتحد الوزف والجنس 
 وكاف يدًا بيد واهلل أعمـ .
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بس:بهؿبةجازب ةيبالذهببافة بفالاص؟
ف كا ف بذهب فػبل يجػوز حتػى ينػزع الفاػوص مػف الػذهب ج: إف كاف البيع بنقود فبل مانع  وات

 كما ورد في الحديث الاحيب.
جرامػػل بمػػ ى بالػػـبةقػػ ضبالػػ مفبمػػفبب21س:برجػػؿب ػػلعبلالػػلحببمحػػؿبذهػػببذه ػػل ب ػػدةمل بةاػػلااب

جرامػػػل بمػػػ ى بفهػػػؿبهػػػذابجػػػلئزبامػػػلبالم ػػػرجبب31التػػػلجرب ػػػؿباشػػػتر ب تمػػػؾبالقةمػػػةبذه ػػػل بجدةػػػدا بازفب
بالشرويبفيبذلؾ؟

اػب ػ ال يجػوز وسػيكوف مخالفػًا لؤلدلػة الشػرعية الاػحيحة الماػرحة بوجػوب  ج: هػذا ػ إف
 المساواة .

س:بهؿبةجازبشرانبالذهبباتكافبالقةمةبشةؾب)بار ةبةاتمـب هلبالم مغبالماػتحؽبمػفبال هػؾب(بأـب
بن دفبأفبتكافبالقةمةبهقدا بحلؿباليقدب؟بأفةداهلبجزاكـبا ب ةرا .

 وؿ الدفع بيقيف وكاف لااحب الشيؾ رايٌد.ج: ال مانع إذا كاف الشيؾ مقب
بػب بػباػملدبالشػجلر بػبالمجػلرابفػيبأحػااضبك ةػرةب ػـبُتالػهيبمههػلبالاػمدة بػبأكػرمكـبا  س:ُتجمػي
فهػػؿبةجػػازب ةػػيباشػػرانبذلػػؾبالاػػملدب لوت ػػلربأهػػ ب ةػػيباشػػرانبماػػت مصبمػػفبالهجلاػػلتب؟بأفةػػداهلب

ب لرؾبا بفةكـ.
 استحالت.ج:ال مانع مف بيعها مهما قد 

س:مػػلبحكػػـب ةػػيباشػػرانبالالػػ ةلفبغةػػربال ػػللغةفبناػػةملباك ةػػربمػػفبالهػػلسبةراػػمافبأاندهػػـبإلػػلب
الاػػاؽبأابال قػػلنتبالمجػػلارةبل ةػػاتهـبلشػػرانب يػػضبالشػػةلنبفهػػؿبال ةػػيباالشػػرانبالػػحةحب؟بأفةػػداهلب

ب لرؾبا بفةكـ.
لحقيػرة مثػؿ المحػـ أو ج:ال مانع لمابي المميز مػف البيػع والشػراء فػي المحقػرات أي األشػياء ا

 الخضرة ال في الجنبية أو الفضة أو الحمقة الذهب أو العقيؽ.
س:إذاب لؿبالتلجربلممشترابهذ بالاميةبهقدا بولجى ب يشرةفبأللل با للتقاةطبلمدةباهةب  ى ػةفبأللػل ب

بفهؿبهذابجلئز؟بأفةداهلبأحافبا بإلةكـ.
ًا فيقػػوؿ لػػه هػػذا الشػػيء  بكػػذا نقػػدًا أو بكػػذا ج:ال يجػػوز إذا كػػاف البػػائع واحػػدًا والمشػػتري واحػػد

وكػػذا تقسػػيطاً هػػذا ال يجػػوز ألنػػه مػػف بػػاب الشػػرطيف فػػي بيػػع والجػػائز هػػو أف يبيػػع المعػػرض 
السيارة مف البنؾ اإلسػبلمي بناػؼ مميػوف مػثبًل ويقضػيها ثػـ يبيػع نفػس السػيارة مػف مػواطف 
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عي الشػػوكاني ولػػـ يجػػز  بسػػتمائة ألػػؼ بػػربب مائػػة ألػػؼ هػػذا أجػػاز  المػػذهب الحنفػػي والشػػاف
الهادوية بؿ قاؿ اإلماـ المهدي في االزدهار ومف المحرمات بيع الشيء بأكثر مف سػعر يومػه 

 لمهمة وأمَّا الم يد باهلل في التجريد فقد جعمه مف الربا ابالنسا أيبألجؿ
 والربا أخص مف الحراـ فالحراـ قد يكوف ربا وقد يكوف محرمًا لشيء  خر.

ادباليمهيبالذابتُ لعبفة بالاةلراتبأفبةقاؿبال لئيباةلرتيبهػذ ب كػذاب)الحلالػؿبس:ةحالؿبفيبالمزب
الهلالؿب(بحدةدبوملبحدةدبمفبأرادهلبفمةأ ذهلبدافبأفبة ةفبوةا هلباهػابةيمػـبتمػؾباليةػاببالتػيب

بفةهلبفةمضيبالمشتراباة لطرب شرائهلبفهؿبهذابجلئز؟بأفةداهلب لرؾبا بفةكـ.
 ج:باب الحراج جائز.

ب لعبالببل يضبأ هلئ بشةئل بفهؿبال ةيبةكافبالحةحل ؟بأفةداهلبأحافبا بإلةكـ.س:إذاب
ج:يكوف احيحًا إذا كاف الولد موسرًا وكاف بسعر الزماف والمكاف ولـ ُتشَـّ رائحػة الحيمػة عمػى 

 إخوته وأخواته.
 ػػافبس:تتلػػؽب يػػضبال هػػاؾبمػػيبتجػػلربال ػػلثبالمهزلػػيبمػػ ى باةقػػاؿبال هػػؾبلمتػػلجرباهراػػؿبإلةػػؾبزب

)مشترا(بلشرانب ىجةبم ى بفإفبكلهتب  ماةفبألللبف يهػلبلػ ب اػتةفبأللػلباأراػؿبلهػلبفػلتارةب حةػثب
ةاػػتلةدبالتػػلجرب ةػػيبالاػػميةباةاػػتلةدبال هػػؾبهاػػ ةبوشػػر ب للملئػػةبمػػ ى بفةػػذهببالمشػػتراب للار ػػةبإلػػلب

فهػػػؿبهػػػذابال هػػػؾبفةاػػػجمافبومةػػػ باػػػتةفبأللػػػل بةيطػػػافبالتػػػلجربال ماػػػةفباللػػػؼباة قػػػلبلهػػػـباليشػػػرةب
بجلئز؟

 ج:اهلل أعمـ ناؼ العمـ.
سب:باآلفب اػ ببالغػىنبالمتااالػؿباتقم ػلتبالاػيلربةاػأؿب يػضبالتجػلربهػؿبةجػازبلػ بإذابجػػلنب
ش صبلةقترضبمه باميةبأفبةقاؿب:بأ ةيؾبهذ بالاميةبلملبةؤاؿبإلة ب مههلبا ػتبالاػدادب ميهػلب

لحػلليباآلفبوممػل ب أههػلبنبهػدرابكػـبهيبدةفبومةؾباادادب ةمتهلب ايرهلبا تبالاػدادبنب اػيرهلبا
باةكافبايرهلبوهدبالادادب اببتغةربالايلربالمتااالؿب؟ب

 ج : هذا ال يجوز ألنه قرض فيه نفع وزيادة في الثمف وذلؾ مف المحرمات .
 

 حكـ التسعير
بس:ملبحكـبالتايةر؟بأفةداهلب لرؾبا بفةكـ.
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 ج:إذا كاف لمامحة فبل مانع كما قاؿ ابف تيمية.
 
 
 

بباب أحكاـ الشروط في البيع
س:فػػيب يػػضبالػػداؿبةشػػتراب يػػضبالهػػلسباػػةلرةبمػػفبال هػػؾب للتقاػػةطب ػػـبةشػػترطبومػػةهـبال هػػؾبأنفب
ةتالػػرفااب للاػػةلرةب ػػلل ةيبإنب يػػدبتاػػمةـب  ػػرب اػػطباكػػذلؾبنبةاػػممافبار ػػةبالممكةػػةبإنب يػػدبتاػػمةـب

ب  رب اطبفملبالحكـ؟
شػرطوا عميػه تمػؾ الشػروط فالواجػب عميػه الوفػاء ج:الم منوف عند شروطهـ فمتى اػبَّ أنهػـ 

 بالشروط .
ب يػػضبالشػػركلتب إوطػػلنباليػػلممةفبوهػػدهلبأشػػةلنبمجلهةػػةبأاب أاػػيلربرمزةػػةبك ىجػػةبأاب س:بتقػػـا
غاللةبأابفرف....الخباتشترطبومةهـبأفبنة ةياهلبأ دا بفهؿبهذابالشػرطبجػلئزباهػؿبةجػازبلميمػلؿب

ب  اؿبهذابالشرطب؟
والعهػود واجػػب شػرعًا وديانػة وال مػػانع لهػـ مػف قبولهػػا وال مػانع لهػـ مػػف ج: الوفػاء بالشػروط 

 قبوؿ هذا الشرط .
س:ههلؾبملبةاملب  ةػيباأ للػةبحةػثبةشػترطافبأفبال ػلئيبإذاباجػدبالمػلؿبالػاب يػدباػتةفباػه بأاب

بأك رباردبملبأ ذبمفبالمشترابفم بذلؾباةأ ذبملبكلفب دب لو بفهؿبهذابجلئزب؟
 ضي.ج:هذا جائز مع الترا

س:هاػػميكـبفػػيبالػػدراسبتػػذكرافبشػػراطل بل ةػػيبالمػػرأةبشػػةئل بمػػفبممتمكلتهػػلبأابإر هػػلبلحػػدبأ لر هػػلب
بفهرجابكتل ةبهذ بالشراطباا بةرولكـ.ب

 ػ أف يكوف الثمف مناسبًا لثمف الزماف والمكاف.ٔج:
 ػ أف يكوف بتقدير عدليف.ٕ   
 لمشاهدة حاؿ البيع ال باإلقرار. ػأف يسمـ الثمف إلى يد البايعة نقدًا بالمعاينة واٖ   

سب:بةيطيب يضبالتجلرب يضبالش لصب يضبال ضلئيبلتااةقهلبا ةيهلباةقاؿب:ب ةمتهػلبكػذاب
باملبزدت بوملبهذابالم مغبفمؾبهالل بأاب م ل باليبال ل يبميب ةمةبالاميةبفهؿبهذابجلئزب؟ب
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 ج : لعؿ هذا جائز ألف األاؿ اإلباحة والجواز .
لقهلنبلالحةبالمضلر ةبأفبتكافبوملبهػلضبمػفبالػدراهـبأابالػدهلهةرب حةػثبسب:بةشترطب يضبال

بنبتالحبإنب ذلؾبفهؿبهذابالحةحبب؟
 ج : األاؿ عدـ اشتراط هذا الشرط ومف ادعى الشرطية فعميه الدليؿ الاحيب الاريب .

ب شػرطبأفبةػدفيبالمشػترابوشػرةب نؼبيب بإلػلبأجػؿبميمػـا سب:بهؿبةجازب ةيباةلرةب  مفبميمـا
بشهرةل باةحاببمفبال مفبالمؤجؿ؟
 ج : ال مانع ألف األاؿ الجواز .

 
 باب أحكاـ الخيار في البيع

س:بلابأفبتػلجرا بنبةػدراب لرتلػلعبالاػيلربفجػلن بشػ صبةيمػـبأفبالاػيربفػدبارتلػيبااشػتر بمهػ ب
ال ةػلرب للايربالقدةـبميباليمـبأفبالتػلجربلػابومػـبلمػلب ػلعب للاػيربالقػدةـبفمػابتهلزوػلبفهػؿبلمتػلجرب

بله ب دبغ فب؟
 ج:ليس له الخيار ألنه ال غبف عمى تاجر عارؼ مجرب.

 ؟س:هؿبةالحبشرطبال ةلربفيباأجلرةباالالرؼ
 ج:ال مانع.

بس:بهملنباليةفبالم ةيةبزمفبال ةلرباهقالهلبوملبمفبةكاف؟بالمفبةكافبلم لئيبأـبالمشترا؟
 ج: لمف كانت العيف في يد .

 
 قبضهباب أحكاـ التارؼ بالبيع قبؿ 

بػبار ػػةبإ  ػػلتب س:لػػابأفبش الػػل باشػػتر باػػميةبمػػفبتػػلجربالػػـبةق ضػػهلبلكػػفبالتػػلجربأوطػػل باػػهدا 
الشػرانبػبالػـبةهقػؿبالمشػترابالاػميةبإلػلبرحمػ ب ػؿبنزالػتبفػيبماػتادولتبالتػلجربفهػؿبةجػازبلمػفب

ب ةد بالاهدبأفبة ةيبتمؾبالاميةبأـبنب؟
 ٓقبضهج:نهى النبي امى اهلل عميه وسمـ أف يباع الشيء قبؿ 

س:ههػػلؾبميلممػػةبجلرةػػةبفػػيبالاػػااؽباهػػيب:بأفبةػػذهببالمشػػترابإلػػلبتػػلجربمػػاادبال هػػلنبفةشػػتراب
مهػػ بحدةػػدا بأابإاػػمهتل بفةػػدفيبالمػػلؿبكػػلمى باةأ ػػذبفػػلتارةبامتػػلبشػػلنبذهػػبباأ ػػذبالاػػميةبوممػػل ب ػػأفب
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لببالاػػميةبوهػػدباليقػػدبغةػػربماجػػادةبوهػػدبالتػػلجربالػػـبةممكهػػلب يػػدبالكػػفبةليػػؿبذلػػؾبالمشػػترابمػػفب ػػ
بالحجزبلئىبترتليبالايلرباالاؤاؿبها:بهؿبهذ بالالارةبجلئزةبأـبنب؟

 ج:نهى النبي امى اهلل عميه وسمـ عف بيع ما لـ يقبض والنهي يقتضي التحريـ والبطبلف.
س:هؿبة تمػؼبالحكػـبالاػل ؽبإذابكلهػتبالاػميةبماجػادةبوهػدبالتػلجربأ هػلنباليقػدبمػيبأهػ باػة ةيهلب

بطم هل؟باةضمفبلممشترابم مهلبوهد
 ج:ال ياب البيع إال فيما كاف موجودًا حاؿ البيع دوف غير .

س:رجؿبأوطيبحاالةبإللب هؾب ملئةبألؼبيبمكتا ةبفيبار ػ بكللشػةؾبفهػؿبةجػازبلػ بأفبة ةيهػلب
آل رب  ماةباتايةفبأللل بهقدا ب ـبةذهببالمشتراب هذابالاهدبإللبال هؾبأابالمؤااػةباةاػتمـبملئػةب

با بوهلب ةرا .بألؼ؟بأفةداهلبجزاكـ
 ٓج:الظاهر اإلباحة

س:ُةالػػػرؼبفػػػيب يػػػضبالمػػػلكفبلممػػػاظلةفب طل ػػػلتبةاػػػتممافب هػػػلبشػػػةئل بمػػػفبالطيػػػلـبأابال ػػػلثب
؟بال طل ػةالمهزليبفهؿبةجازبلهذابالماظؼبأفبة ةيبذلؾبال لثبأابذلؾبالطيلـبالمكتػاببفػيبتمػؾب

ب1ؾبا بفةكـأابهؿبةجازب ةيبتمؾبال طل ةب  ؿبااتىـبملبفةهل؟بأفةداهلب لرب
 ج:الظاهر أنه ال مانع ألف األاؿ الجواز إال لمانع مف الدولة أو مف القانوف.

 
 باب أحكاـ الربا والارؼ

ااشػػتر بأراضػػيبااػػةلرةبمػػفبفاائػػدبر اةػػةباتجػػلرةب ػػلل مرباال هزةػػرباةرةػػدباآلفب س:رجػػؿب هػػلب ةاتػػلب 
صبمههػلبفاػةكافبفقةػرا باةرةػدبأفبةتاببتا ةبهالاحل بفكةؼبةيمػؿب هػذ بالمػااؿبوممػل ب أهػ بلػابت مػ

ب1 ةلفبالحكـبالشرويبفةملبة رئبذمت بأملـبا بالةكفبملبةكاف؟بهليبا ب يممكـبا لرؾبفةكـ
 .{ن ٍ ِ ي زَّقِ اىيََّ  ي جُع و ىَََّ ٍ خْش جبف }ج: يتخمص مف الماؿ الحراـ كمه إذا اب أنه قد تاب

جرامػل بومػػلبأفبةاػػددب ةمتهػػلب اػػيربس:هػؿبةجػػازبأفبةقتػػرضبالشػػ صبمػفب ػػلئيبالػػذهبب ماػػةفب
با تبالقرضبالاب يدباهااتبطاةمة؟

 ج:ال يجوز.
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س:ههلؾبمفبةراؿب أمااؿبمفبال لرجبلهم باذاة بوفبطرةؽبالالرافةفبفةراؿب للػدانربأابالػيب
بالايادابلكفبالالرفاؼبةاممهلب لليبالةمهيبفهؿبهذابجلئز؟

 ج:ال يجوز.
 ػػػرب للػػػدانربأابأابوممػػػةبأجه ةػػػةبأ ػػػر باةاػػػددب يػػػدبس:هػػػؿبةجػػػازبأفبةقتػػػرضبالشػػػ صبمػػػفب 

باهااتب لليبالةمهي؟
ال مػػانع أف يسػػتقرض عممػػة أجنبيػػة ويقضػػي بػػدلها عممػػة يمنيػػة بشػػرط أف ال توجػػد العممػػة ج:

 األجنبية وبشرط أف يكوف بارؼ العممة األجنبية يـو القضاء.
ةاػػت دل ب ػػذهببجدةػػدباأشػػكلؿبس:مػػفبالهػػلسبمػػفبةػػذهببإلػػلبالػػلئغبالػػذهبباةيطةػػ بذه ػػل ب ػػدةمل باب

شػةئل بمػفبالمػلؿبأابأوطػلبهػابالالػلئغبشػةئل بمػفبالمػلؿبلههػلبم لدلػةببغجدةدةبار مػلبردفببلػ بالالػلئ
بةيت رافبفةهلبالقةمةبدافبالازفبفهؿبهذابجلئزب؟بأفةداهلب لرؾبا بفةكـب.

 ج: هذا ال يجوز . 
ا ػػتبالاػػدادبأوطػػلبالػػذابسب:برجػػؿبا تػػرضبمػػفب  ػػربوشػػرةب نؼبيباػػياداباوهػػدبأفبجػػلنب

ومةػػ بالػػدةفبلمػػػدائفبشػػةكل ب مػػلبةقل ػػػؿبالػػدةفب ػػلليبالةمهػػػيبلةػػذهبباةاػػتمـبالم مػػػغبمػػفبال هػػؾب ػػػلليب
بالةمهيبفهؿبهذابجلئزب؟بأفةداهلب لرؾبا بفةكـب.

ريااًل سعوديًا إرجاعها سعودية وال يحؽ له أف يردها يمنيػة أبػدًا  ضج : البلـز عمى مف استقر 
المهـ إال إذا كانت معدومة وتعذر إرجاعها فبل مانع مػف إرجاعهػا يمنيػة بسػعر يػـو القضػاء ال 

 بسعر يوـ األداء لمضرورة .
س:بش صبذهببإللبدكلفبلةالرؼبملئػةبيبأابوشػرةبمػفباليممػةبالميدهةػةبفقػلؿبلػ بالتػلجربإذاب
أردتبأفبأالػػرؼبالملئػػةبفاػػأوطةؾبمػػفباليممػػةبالميدهةػػةب)أ ػػابوشػػرة(بتاػػيةفبرةػػلن بفقػػطبفهػػؿبهػػذاب

بمفبالر لبأـبنب؟بأفةداهلبأحافبا بإلةكـ.
 ج:الظاهر أنه حراـ وأنه ربا.

سب:بلابأفبوهدبش صبآل ربألػؼبيبةمهػيبفأوطػل ب مػسبمئػةبيباػيادابا ػلؿبلػ ب:با الػـب
لػػيبال ػػل يب ػػلليبالاػػيادابفهػػؿبهػػذابجػػلئزب؟بأفةػػداهلبأحاػػفبا بباللػػؼبالػػذابفػػيبذمتػػيبلػػؾبارد

بإلةكـب.
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ج : لعؿ هذ  العممية جائزة ألف األاؿ هػو اإلباحػة وال أدري مػاهو المػانع مػف ذلػؾ حتػى كػاف 
 منكـ الس اؿ .

س:بهؿبةجازبم لدلةبكةسب ربح ابب كةسب ربمطحافبميبدفيبأجرةبالطحػف؟بأفةػداهلب ػلرؾبا ب
بفةكـ.
ذا إف اب أف أحدا عممه غيػر جػائز ألنػه سػيكوف مػف بيػع الشػيء الربػوي بربػوي مثمػه ج: ه

 مع عدـ تحقؽ التساوي بيف الشيئيف واهلل أعمـ وفوؽ كؿ ذي عمـ عميـ.
    

 باب وضع الجوائب
س:إذاباشػػػتر بشػػػ صبمػػػفب  ػػػرب مػػػلربمزروتػػػ باػػػاانبمزروػػػةبتلػػػلحبأاب رتقػػػلؿبأابوهػػػببأابغةػػػر ب

مرةبأالل تهلبجلئحةبفمػلبالحكػـبهػؿبةػردبال ػلئيبلممشػترابالػ مفبأـبمػلذا؟با  ؿبأفبةأ ذبالمشترابال 
بأفةداهلبأحافبا بإلةكـ.

النبػػي اػػمى اهلل عميػػه وسػػمـ قػػد وضػػع الجػػوائب لكػػف مػػف سػػيطبؽ الحػػديث الاػػحيب مػػف  :ج
 األهالي ومف الحكَّاـ.             

بس:بإذابتمؼبالم ةيب  ؿبالق ضبفيملبمفبةكافبضمله ؟
 ماؿ البائع ال المشتري.   ج: يكوف مف

 
 والرهف ضباب أحكاـ القر 

س:بلابأفبش الل بأ رضبغةػر بم مغػل بمػفبالمػلؿب ػلليبالاػياداب  ػؿبوػدفةباػهااتبااآلفبارتليػتب
 ةمةبهذ باليممةبأضيلفل بمضلولةبفهؿبةكافبالادادب لوت ػلرب ةمتهػلب هػذاؾبأـبةاػددب ػهلسباليممػةب

بااانبارتليتب ةمتهلبأـباه لضت؟
ج: يجب عمى مف استقرض كمية مف الرياالت السعودية أو الدوالرات  األمريكية أو الجنيهػات 

 أف يقضي المقرض نفس المبمذ 
 بنفس العممة ببل نقص كما يجب عميه أف يدعو له لكونه أحسف إليه.
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تراضػػةلبومػػلبأفببدس:شػػ صبااػػتدافبمػػفبزاجتػػ بذه ػػل بومػػلبأفبةػػردف بذه ػػل بفممػػلبجػػلنبا ػػتبالاػػدا
بةهلبملن ب ايربا تبالقرضبفهؿبةجازبذلؾب؟بأفةداهلب لرؾبا بفةكـب.ةيط

ال فػػالبلـز أف  ج: إذا كانػػت راضػػية مختػػارة عارفػػة بمػػا حاػػؿ عميهػػا مػػف نقػػص فػػبل مػػانع وات
 يعوضها بالسعر الذي في وقت القضاء.

بس:رجػػؿبأ ػػرضب  ػػربم مغػػل بمػػفبالمػػلؿب  ػػؿبوشػػرةفباػػهةبأابأك ػػرباالػػدائفبةطللػػبب دةهػػ باالمػػدةف
ةملطمػػ بطةمػػةبهػػذ باللتػػرةبااآلفب ػػدبأالػػ حبالم مػػغبلػػةسبلػػ بالقةمػػةبالتػػيبكػػلفبومةهػػلب  ػػؿبذلػػؾبفةرةػػدب
المػػدةفبالاػػدادباالػػدائفبةطللػػبب إوطلئػػ بمػػلبكػػلفبةاػػلااب ةمػػةبالم مػػغب هػػذاؾبناػػةملبمػػيبالمملطمػػةب

بالطاةمةبفملبالحكـبفيبهظركـبجزاكـبا ب ةرا ب؟
 ولكف لممقرض األجر العظيـ.   غير المبمذ فقطتي استقرضها وليس ج:ليس غير القرضة ال

 
بباب أحكاـ الضماف والكفالة

س:إذاب ػػػرجبالقلتػػػؿبمػػػفبالاػػػجفب كلللػػػةببشػػػ صبومػػػلبأفبةحضػػػر ب يػػػدبأاػػػ اعب ػػػـبهػػػرببالقلتػػػؿب
بالكلةؿب؟ باأالةلنبالمقتاؿبةطلل افب للقاللصبا دبالدربالحكـب ذالؾببفملذابةمـز

 ج: ال كفالة في القااص. 
إهاػػػلهل بضػػػمفب  ػػػرب ػػػدةفبفمػػػلتبالمضػػػمافبومةػػػ بفهػػػؿبةرجػػػيبالػػػلحببالحػػػؽبومػػػلبس:بلػػػابأفب

. بالضمةفبأـبوملبار ةببالمضمافبومة ؟بأفةداهلبجزاكـبا ب ةرا   
 ج: عمى الضميف.

بببب
 باب أحكاـ الوكالة والامب

ذابزدتبفػيبالػ مفب س:برجؿبأوطلب  ربأر يبد فػلتبواػؿبا ػلؿبلػ بالااحػدةب يشػرةفبأللػل ب يهػفباا 
ب ضلوتيبفملبالحكـب؟بأفةداهلبأحافبا بإلةكـ.وهدب نبرددتبوميف بال ةيبفهابلؾباا 

 ج: ال مانع .
بس:بهؿبتالحبالاكللةبفيبالظهلربااأةىنب؟ببأفةداهلب لرؾبا بفةكـ.

ج:الظاهر أف الظهػار مثػؿ الطػبلؽ تاػب الوكالػة فيػه وأف اإليػبلء يمػيف ال تاػب الوكالػة فيػه 
 واهلل أعمـ.
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بتاكةؿبفيبوقدبالهكلحبوفبطرةؽبالهلتؼب؟س:بهؿبةالحبال
 ج:األحوط عدـ التوكيؿ في النكاح خشية تقميد األاوات.

س:بإذابتالػػػللحبش الػػػلفبوػػػفبدةػػػفبمجهػػػاؿبا ػػػتبالالػػػمحب ػػػـبُو ػػػربومػػػلبالا ةقػػػةبفت ػػػةفبأفبمػػػلب
باالطمحلبومة بأ ؿب ك ةربمملبفيبالا ةقةبفهؿبةهتقضبالالمحب؟بأفةداهلبأحافبا بإلةكـب.

 ٓد قنعوا فبل تاب المناقشة أو المطالبة ج:إذا كانوا ق
  

 باب أحكاـ الشفعة
س:برجػػؿبأاػػقطبحقفػػ بفػػيبالشػػليةب ػػـبأرادب يػػدبذلػػؾبطمػػببحقػػ بمػػفبالشػػليةبفهػػؿبةحػػؽبلػػ بذلػػؾب؟ب

بأفةداهلبهليبا ب يممكـب.
ج: مػػف اػػب أنػػه قػػد أسػػقط حقػػه فػػي الشػػفعة برضػػا  واختيػػار  فػػبل حػػؽ لػػه فػػي الرجػػوع عػػف 

 نفسه بايرة . اإلسقاط واإلنساف عمى
س:بإذاب لعبالشرةؾبهالة  بف لعبالمشترابآل ر بفمملبومـبالشرةؾباأرادبالشليةبفيملبمفبةرجػي؟ب

بوملبشرةك بأـبوملبالمشترابالاؿبأـبالمشترابال لهي؟
ما الثاني  ويطمب مف شاء طمبه.   ج: يرجع عمى مف يريد أف يرجع إليه  إما األوؿ وات

بداهلب لرؾبا بفةكـب.س:بملبحكـبالشليةب للجاار؟بأفة
ج: قػػاؿ بهػػا جماعػػة مػػف العممػػاء مػػنهـ الهادويػػة والزيديػػة والػػراجب عػػدـ الشػػفعة بػػالجوار إنمػػا 

 تكوف الشفعة بالخمطة والشركة.
س:بلػػػابأفبأحػػػدبالشػػػرةكةفبأا ػػػؼبهالػػػة  بأاباه ػػػ بآل ػػػربفهػػػؿبلشػػػرةك بالحػػػؽبأفبةشػػػلي؟بأفةػػػداهلب

بأحافبا بإلةكـب.
إال إذا اػػب وثبػػت أف هنػػاؾ حيمػػة وأف الهبػػة كانػػت حيمػػة بػػيف شػػفعة فػػي الهبػػة المهػػـ  ج:ال

 الطرفيف وكؿ حيمة حراـ وكؿ حيمة باطمة. 
بس:بهؿبلشرةؾباللقةربحؽب للشليةبإذاب لعبشرةك بهالة  ب؟

ؿ الثمف بظرؼ عشرة أياـ .  ج: ال مانع له ما داـ وهو سيستخرج وُيحاِّ
ب1أحافبا بإلةكـس:بهؿبتقالافب للشليةب للالاةةباملبشراطهلب؟ب
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ج: ليس لها شروط وقد قاؿ بها مف هو أعمـ مني بألؼ مرة ومرة وهػو قػوؿ القاضػي العبلمػة 
 شي  اإلسبلـ الشوكاني قدس اهلل ثرا .

بس:بهؿبةارثب ةلربالشرطباالشلية؟بأفةداهلبأحافبا بإلةكـ.
 ج: نعـ .

بأفةداهلب لرؾبا بفةكـب.س:كـبالمدفةبالتيبنبةحؽبلمشرةؾبأفبةقةدبالشليةب يدهلب؟ب
 ج: قد حددها القانوف المدني ونسيت المدَّة .

بس:بهؿبةجازبالتاكةؿبفيبالشليةبافاخبال ةيبزمفبال ةلر؟
 ج: ال مانع ألف األاؿ اإلباحة والجواز واهلل أعمـ.

ب
 باب أحكاـ  الوقؼ

ةةبس:بةاػػػػت رجب يػػػػضبالهػػػػلسبمػػػػفبازارةبالا ػػػػػلؼبأرضبمػػػػفبأرضبالا ػػػػؼبمقل ػػػػؿبإجػػػػلرةباػػػػػهاب
ةػػدفياههلبلألا ػػلؼب ػػـبةقامػػافب  ةيهػػلب أاػػيلربمرتليػػةبآل ػػرةفباةشػػترطبومػػةهـبدفػػيبإجػػلرةباػػهاةةب
لألا ػػلؼب لوت ػػلربأفبالرضبا ػػؼبار مػػلب لوهػػلبال ػػلهيبل للػػثب م مػػغبأك ػػرباةشػػترطبومػػةهـبهلػػسب

بالشرطبالال ؽبفهؿبهذاباليمؿبجلئزبشرول باملبهالةحتؾبلمفبةتيلمؿب هذ بالميلمىتب؟ب
سمى بيع اليد العرفية أو الشِّْقَية والػبلـز إناػاؼ الوقػؼ وعػدـ التسػاهؿ فػي حقوقػه ج: هذا ي 

 إلى هذا الحد إف اب جميع ما ذكرتـ .
س:بشػػػ صبأا ػػػؼبأرضػػػل بلماػػػجدبا يػػػدباػػػهتةفبأفمػػػسباأالػػػ حبفقةػػػرا بفهػػػؿبةجػػػازبلػػػ بالرجػػػاعبفػػػيب

بالا ؼ؟
ع عمػا قػد تقػرب بػه ج: إذا قد سمـ األرض وتخمى عنهػا لمسػئوؿ األوقػاؼ فػبل يحػؽ لػه الرجػو 

وسػػممه إلػػى المتػػولي لؤلوقػػاؼ أبػػدا  أمػػا إذا لػػـ يكػػف قػػد سػػممه إلػػى المتػػولي فػػبل مػػانع مػػف 
 االسترجاع والعبرة بما قد اب وثبت  والشيء يحتاج إلى معرفة التسميـ مف عدمه.

س:بمػلبحكػـبالا ػؼبومػلبالػذكاربدافباأهػلث بامػلذابةجػببفيمػ بفػيبم ػؿبهػذ بالا ػلؼ؟بأفةػداهلب
با بإلةكـ.بأحاف
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ج: هذا حػراـ وباطػؿ ولكنػه يحتػاج إلػى حضػور عنػد الحػاكـ المػولَّى مػف الدولػة بالمنطقػة ألف 
التخايص حراـ لقوؿ النبي امى اهلل عميه وسمـ))اتقوا اهلل واعػدلوا بػيف أبنػائكـ اا وألف هػذا 

بالوقؼ فيه حيمة عمى اإلناث.
لتبامةكرفاهػػػلتباالماػػػجدبماػػػتغهيبس:بإذابكػػػلفبههػػػلؾبأشػػػةلنبُأا لػػػتبومػػػلبماػػػجدبكلػػػرشبااػػػلو

وههػػػلبفهػػػؿبت ػػػلعباةالػػػرؼب مههػػػلبلالػػػللحبالماػػػجدبأـبتهقػػػؿبإلػػػلبماػػػجدب  ػػػربمحتػػػلج؟بوممػػػل ب ػػػأفب
بالاا ؼبأا ؼبتمؾبالشةلنبوملبذلؾبالماجدبالميةفب؟بأفةداهلب لرؾبا بفةكـ.ب

انع لتعػذر ج: ال يحؽ له التارؼ إال بإذف مف الواقفيف إال إذا قد ماتوا أو جهؿ مكػانهـ فػبل مػ
بمعرفة الواقفيف أما إذا ُعرفوا فبل بد مف م اذنتهـ .

س:بإذابت رعبأهلسب أمااؿبل هلنبماجدبأابحلرب ئربأابهحػابذلػؾبمػفبالالػد لتبالجلرةػةباتػـبذلػؾب
اليمؿبا قيبمفبالمااؿب قةةب مةمةبأابك ةرةبفهؿبتردبوملبأالحل هلبأـبتالرؼبفيبأومػلؿبممل مػةب

ؿبلػـبة رجاهػلبإنبلجػؿبذلػؾباليمػؿبالميػةفبأابفػيبالمكػلفبالميػةف؟بوممل بأفبأالحلببتمؾبالمػاا
بأفةداهلبأحافبا بإلةكـ.

 ج:ال يحؽ له .
س:بةأتيبأهلسبفيبشػهربرمضػلفب مػلبةاػملب إفطػلربالػلئـب)م ػللغبمػفبالمػلؿبُلةشػتر ب هػلبطيػلـب

ذلػؾباتمربلتلطةربأاربفيبرمضػلفب(بفةػتـبتازةػيبذلػؾبومػلبماػتحقة بإنبأهػ ب ػدبة قػلبشػينبمػفب
بالاػػتبمػػفبشػػااؿبمػػيبأفبالػػلح  بإهمػػلبأرادب المػػلؿبفهػػؿبةػػردبإلػػلبأالػػحل  بأـبةلطػػرب ػػ بمػػفبةالػػـا

بتلطةربالاللئمةفبفيبرمضلفبأـبكةؼبةيمؿبالهلظربوملبهذابالملؿ؟بأفةداهلب لرؾبا بفةكـ.
ج:يػرد البػاقي ألاػحابه أو يبقيػه إلػى رمضػاف اآلتػي فيوزعػه عمػى الاػائميف فػي العػػاـ األوؿ 

 . ليفطروا به
س:بإذابأ رجبالش صبجزنا بمفبملل بلةيمؿبل ب هلبالد ةبجلرةةباحػددبذلػؾبااػمفـبالمػلؿبلمهػلظرب
أابالهلئببوه بفهؿبلمهلظربإفبرأ بملبهابأهليباأك ربأجػرا بأفبةالػرف بفةػ بأـبةتقةػدب مػلب ةػؿبلػ ب؟ب

بأفةداهلبجزاكـبا ب ةرا .
 الماؿ . ج: ال يحؽ له التارؼ فيما ُوكَّؿ فيه إال بإذف مف ااحب

س:بإذابأا ؼبالش صبجمةيبملل بفيبحللةبالحت ب ـباحتػلجبإلػلبشػينبمػفبذلػؾبالمػلؿبفهػؿبلػ ب
بالرجاعبفيبشينبمملبأا ؼ؟ببأفةداهلبأحافبا بإلةكـ.
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ج:إذا كاف قد سمَّـ الشيء إلى المسئوؿ عف األوقػاؼ أو عػف المسػجد وتاػرؼ فيػه المسػئوؿ 
ف كاف الزاؿ الشيء  .في يد الواقؼ فبل مانع مف رجوعه الموقوؼ فبل حؽ له باالسترجاع وات

بس:برجؿبأا ؼبأرضل بلتارةجب  ربالّيبكملبةقالافبات  ةر بفملبحكـبهذابالا ؼب؟
ج: هػػذا الوقػػؼ باطػػؿ وياػػرؼ فػػي قربػػة أخػػرى والنػػذر أو الوقػػؼ لمثػػؿ هػػذا حػػراـ وغيػػر جػػائز 

 وغير منعقد.  
 باب الهبة والعطية

ةكػػافب للتاػػاةةب ةػػههـبأـبةيطػػلبالػػذكربم ػػؿبحػػظباله ةػػةفببس:بهػػؿباليػػدؿب ػػةفبالاندبفػػيباليطةػػة
بكلأرثب؟

 ج: لمذكر مثؿ حظ األنثييف.
س:برجؿبأوطلب يضبأاند بوطةةبدافبالئربإ ااهػ بفهػؿباليطةػةبهلفػذةباالػحةحةبمػيباأ ػـبأـب

بأههلبغةربهلفذةببانبالحةحةب؟ب
ا أعطػى هػذا الولػد إف اػبَّ ج: هذا إف ابَّ حراـ عميه وعميه المساواة بإعطاء باقي األوالد مػ

 ما ذكر.
 

 باب أحكاـ الشركة
بس:بهؿبةشترطبفيبشركةبالمللاضةباتحلدبالدةف؟

 ج: ال يشترط ألف الشرطية تحتاج إلى دليؿ.
س:بلابأفبش الل بأوطلب  ربمػلن بلةتػلجرب ػ بمضػلر ة بفلػتحبدكلهػل باجػلنب يلمػؿبميػ بفيمػلبمػفب

بتكافبأجرةبهذاباليلمؿب؟
اسػػتمـ المبمػػذ مػػف اػػاحب المػػاؿ فاػػاحب المػػاؿ قػػد أودع الفمػػوس عنػػد  ج:عمػػى التػػاجر الػػذي

 التاجر وأابب التاجر هو المسئوؿ عف الماؿ إذا جنى أو فرَّط أو خاف.
 

 باب أحكاـ المزارعة واإلجارة
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س:ب يضبالهلسبةيطيبغةر بأرضل بلةزروهلباةشترطبومة بوهدبالحاللدبشةئل بميمامل بمػفبال مػرةبب
ةشترطب دحل بأاب دحةفبااانبكلهتبالغمةبك ةرةبأاب مةم ب؟بأفةداهلبأحاػفبا بفهؿبهذابجلئزب حةثب

بإلةكـ.
 ج:هذا ال مانع منه ألنه مف باب الكراء لؤلرض.

س:لػػابأفبرجػػىبأاػػتأجربدكلهػػل بلمػػدةب مػػسباػػهةفبا يػػدباػػهةبجػػلن ب  ػػربا ػػلؿبا ػػرجبمػػفبالػػدكلفب
ةقػػيب يمػػـبالمللػػؾبا ػػدبةقػػيبدافببلاػػتأجر بأهػػلبااػػأوطةؾبملئػػةبألػػؼبأابأك ػػربأابأ ػػؿبكػػؿبهػػذاب ػػد

بومم بفهؿبهذابجلئز؟ببأفةداهلبحلظكـبا .
 ج:ال يجوز عندي هذ  المعاممة.

ب س:بمػػفبالهػػلسبمػػفبةكػػافبوهػػد باػػةلرةبفةيطةهػػلب  ػػربلةيمػػؿب هػػلباةشػػترطبومةػػ بأفبةػػدفيبكػػؿبةػػـا
ميلممػػةب ى ػػةب نؼبيباػػاانبكاػػبباليلمػػؿبهػػذابالم مػػغبأابأك ػػربأابأ ػػؿبفهػػؿبهػػذابجػػلئز؟بامػػلبال

بالالحةحةببفيبهذاب؟بأفةداهلبحلظكـبا باهليب كـ.
 ج:هذا لعمَّه ال مانع ألنه مف باب الكراء.

بس:ملبحكـبملبةاملب هقؿبالقدـب؟بأفةداهلبجزاكـبا ب ةرا .
ج:هذ  جاءت إلى انعاء وغيرها وهػي متػأخرة وهػي عنػدي غيػر جػائزة ومػا يأخػذ  المسػتأجر 

 مف شخص  خر غير مباح .
بحكـبتأجةربال ةاتباالمحىتبلمفبةيمـبأههـباةرتك افبفةهلب يضبالميلاليب؟س:ملب

 ج:ال يجوز وال يحؿ.
ب.؟بأفةداهلبحلظكـبا سب:بهؿبةجازبلمماتأجربأفبةؤجرباليةفبالمؤجرةبمدفةباليقدبميبالمؤجِّر

ليػ جر  ج : عمماء المذهب أجازوا له ذلؾ وأنا ال أرى الجواز ألنه لػـ يػ جر  إال ليسػكف فيػه ال 
مػػف غيػػر  وال أدري مػػا يػػنص عميػػه القػػانوف المػػدني الػػذي يدرسػػه الطمبػػة فػػي المعهػػد العػػالي 

 لمقضاء ويطبقه الحكاـ في وقتنا هذا .
 

 باب الوديعة والعارّية
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مػفبالمػلؿبادةيػةبفهػؿبلألمػةفبأفبةقػرضبغةػر بمػفبهػذابالمػلؿب س:بش صباضيبوهدب  ربم مغلب 
ل هيبالػلحببالمػلؿب ػردباليلرةػػةببفيهػدابمػلبأوطةػ بفهػػؿبدافبإذفبالػلح  بمػيبأهػ بةقػاؿب:بلػػابطػل

بهذابجلئز؟
 جائز إال بإذف. رج:هذا غي

بفملذابومة ب؟بأفةداهلبأحافبا بإلةكـب. بس:إذابااتيلربالش صبمفبغةر بشةئل ب ـبت َمؼ 
ذا لػـ يكػف قػد  ج: إذا كاف قد جنى في حفظ الشيء المعار أو فرَّط في حفظه فعميه الضػماف وات

ف لػـ جنى وال  فرَّط وقػد شػرط المعيػر عمػى المسػتعير الضػماف فعميػه الضػماف حسػب الشػرط وات
 يكف قد شرط عميػه الضػماف فػبل يضػمف والػدليؿ عمػى ذلػؾ : حػديث اػفواف الػذي أعػار النبػي 

اهلل عميه وعمى  له وسمـ الدروع وقاؿ افواف لمنبػي : أغاػبًا يػا محمػد  امى اهلل عميه وسمـ
 عاريَّة مضمونة .فقاؿ النبي : بؿ  ؟

 ففيه دليؿ عمى الضماف لمف شرط الضماف . 
 

 باب أحكاـ المقطة
بس:بهؿبةجببوملبمفباجدبلقطةبأفبةأ ذهلبأـبأفبل بودـبالتقلطهل؟

ج: إف كانػػت غاليػػة ذات قيمػػة ويخشػػى أنػػه إف لػػـ يمتقطهػػا فسػػيأخذها مػػف ال خيػػر فيػػه ومػػف 
حبها وال ينشػػرها بػػيف النػػاس فعميػػه أف يلمػػب عمػػى الظػػف أنػػه ال يعػػرِّؼ بهػػا وال يبحػػث عػػف اػػا

ال فػبل مػانع لػه مػف التقاطهػا واإلعػراض إذا لػـ  يمتقطها مف باب التعػاوف عمػى البػر والتقػوى وات
 تتوفر له هذ  الشروط كمها واهلل أعمـ .  

س:بمفباجدبلقطةباأ ذهلبفهؿبةجببومة باأشهلدبومةهلب؟باكةؼبةكػافبالتيرةػؼب ػىؿباليػلـب؟ب
أـبكػػؿبأاػػ اعبأـبكػػؿبشػػهربأـبالمرجػػيبإلػػلباليػػرؼبليػػدـبارادبتحدةػػدبشػػرويببهػػؿبةكػػافبكػػؿبةػػـا

بلذلؾ؟بأفةداهلبأحافبا بإلةكـب.
ف لػـ يػتمكف لعػدـ شػاهديف  يمكَّف مف اإلشهاد عميهاج: إف  فهو األفضؿ واألحسػف واألحػوط وات

 عدليف فبل مانع مف التقاطها .
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طة وزمانها ومكانها وبمقتضػى مػا يػرا  وعميه التعريؼ بها بحسب الظروؼ والحالة ونفس المُّق
 اإلنساف مناسبًا ونافعًا .

بس:بوملبمفبتكافبأجرةبتيرةؼبالمقطةبوملبالممتقطبأـبوملباللح هلب؟
ف لػـ يوافػؽ  ج: الظاهر أف أجرة تعريؼ المقطة تكوف عمى ااحب ) المقيطة ا ألنه المنتفػع وات

بػاب مػا ال يػتـ فعػؿ الخيػر إال بػه  فمف الممكف أف تكوف عمى الممػتقط ولػه األجػر والثػواب مػف
 ُيسفُّ فعمه لكي يكمؿ الثواب ويتـ فعؿ الخير ومف يعمؿ مثقاؿ ذرة خيرًا ير  .

س:بهؿبةجازبلمفباجدبلقطةبأفبةشترطبأفبةيطلبم مغػل بمػفبالمػلؿبلةردهػلبإلػلبالػلح هلبناػةملب
بإذابكلهتب مةهةبأابمهمةب؟

ـر الممػتقط بػأي كرامػة وال مػانع لمممػتقط أف ج: ال يجوز لكف عمى ااحب الماؿ الممتقط أف يك
 يقبؿ الكرامة التي لـ تكف مشروطة .

بأاباللااكػػ بأابال ضػػرااتبفكةػػؼبةكػػافبتيرةلهػػلبإذبأهػػ ب س:بلػػابأفبش الػػل باجػػدبكمةػػةبمػػفبالمحػػـا
بةتالرعبإلةهلباللالد؟ب؟أفةداهلبأحافبا بإلةكـبب.

تاػػرؼ فيهػػا كيفمػػا يريػػد لكػػف إف جػػاء ج:يسػػارع بأكمهػػا أو بيعهػػا ثػػـ يعرِّفهػػا سػػنة كاممػػة ثػػـ ي
 ااحبها يوماً مف الدهر فهو ضامف .

دانربانبب211س:برجػػػؿباشػػػتر ب يػػػضبالمى ػػػسبمػػػفبالحػػػراجبااجػػػدبفػػػيبجةػػػببأحػػػدبالمى ػػػسبب
ةػػدرابمػػفبالػػلحببهػػذ بالمى ػػسبانبمػػفبأابدالػػةبجػػلنتبهػػؿبمػػفب ػػىدبالماػػممةفبأـبمػػفب ػػػىدب

بببببببببببببببببببببببببببببببببالكللربفكةؼبةيمؿب هذابالملؿب؟بببببببببببب
 ج:لعؿ حكـ هذ  الدوالرات مثؿ حكـ ) المقطة ا في جميع ما يقاؿ في المقطة .
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 كتاب الواايا والمواريث
 باب أحكاـ الواايا

بمههمػػػلب س:برجػػػؿبأاالػػػلبلشػػػ صب لل مػػػثب ػػػـبأاالػػػلبآل ػػػرب لل مػػػثبفممػػػلبمػػػلتبأ ػػػرزبكػػػؿبااحػػػدم
ػبإذابجهؿبتلرةخبالاالػةتةفبفهػؿبة تمػؼب5ػبإذابوممهلبالمتقدـبمفبالاالةتةفب؟ب0الاالةةبفملباليمؿ

بالحكـب؟ب
ذا عمـ التاري  كاف العمؿ بالواية األخيرة .  ج: إذا جهؿ التاري  يقسـ الثمث نافيف وات

لؾبمػػفبةاالػػيبلاندبا هػػ بالمتػػافلبأفبةأ ػػذاابهالػػةببأ ػػةهـبلػػابكػػلفبحةػػل ب يػػدبماتػػ بفهػػؿبسب:بههػ
بهذاباليمؿبجلئزبفيبهظركـب؟

ذا كػاف قػد  حسػاف بشػرط أف ال يتجػاوز الثمػث ولػيس غيػر الثمػث وات ج : نعـ جائز ومبػاح بػؿ وات
واػايا أواى بواايا أخرى فتكوف هذ  الواية مف جممة الثمث وليس غير الثمػث وسػتزاحـ ال

 في الثمث ومف جممتها هذ  الواية .
بس:بملبالذابةترجحبلدةكـبفيبالاالةةبن فباأ فبالملذاب؟

ج: أنػػا أجيػػب بػػأف القػػانوف اليمنػػي ال ياػػحب الواػػية البػػف اإلبػػف وال أقػػوؿ شػػرعًا أو رأيػػي أو 
 الراجب عندي.
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لذبالاالػةةبمػفبس:بإذابأااللبش صب لل مثب ـب  ؿبالماتباكتاببأماان بأ ر ب ـبملتبفهؿبته
 مثبالمػلؿبوهػدبالاالػةةبأـبمػفب مػثبجمةػيبالمػلؿب مػلبفػيبذلػؾبمػلباكتاػبب يػدبالاالػةةب؟بأفةػداهلب

ب1أحافبا بإلةكـ
ج: الظػاهر ثمػث مػا خمفػه الميػػت عنػد المػوت ألف الواػية ال تكػػوف إال فيمػا كػاف حػاؿ المػػوت 

 وهكذا العكس إذا نقص المواى به عند الموت .
الشػػ صبلزاجتػػ بأابا هتػػ بمقل ػػؿب دمتػػ بأ هػػلنبمرضػػ ب؟بأفةػػداهلبأحاػػفبس:هػػؿبةالػػحبأفبةاالػػيب

ب.ا بإلةكـ
ج: نعـ ولكف بقدر الخدمة ببل زيادة وما زاد فيرجع إلى الورثة ألنه ال واية لػوارث إال بإجػازة 
لى مقابؿ خدمته بحسب ما يقػدر  عػدالف خبيػراف مختػاراف مػف المواػى لػه واحػد  مف الورثة وات

 .ومف الورثة واحد
 باب أحكاـ الميراث والحقوؽ المتعمقة بالتركة

وطلنبكػؿباارثبهالػة  ب  ػؿبماتػ ب؟بأفةػداهلبغلػرب س:بملبحكـبتقاةـبالش صبتركت ب ةفبار ت باا 
با بلكـبالاالدةكـب.

ج: أنا أجيب : ال مانع مف تقسيـ الرجؿ تركته في حياته لكف ال تنفػذ إال بإجػازة جميػع الورثػة 
ال فبل وا  هلل أعمـ .بعد الموت وات

بس:بهؿبترافبأفبأاؿبالحقاؽبالمتيمقةب للتركةبمؤفبتجهةزبالمةت؟
ابلح القبر كمها مف رأس التركة .  ج: نعـ أجرة اللسؿ والكفف والطيب وأجرة الحافر لمقبر وات

بس:بإذابازدحمتبحقاؽبا بادةافبالي لدبفملذابهقدـب؟
 ج:أنا متوقؼ.    

ركػػػةبفهػػػؿبةجػػػببومػػػلبأالةلئػػػ بالاػػػدادباةحػػػؽبلمغرمػػػلنبسب:بمػػػلتبرجػػػؿباومةػػػ بدةػػػفبالػػػـبة مفػػػؼبت
بمطلل تهـبأـبملذاب؟بأفةداهلبحلظكـبا باهليبا ب كـب.

ج : ال يجػػوز ألهػػؿ الػػديوف المطالبػػة ألقػػارب الميػػت المػػديوف وقػػد دؿ الحػػديث عمػػى أف النبػػي 
فعمػي امى اهلل عميه وسمـ سيقضي الديف مف بيت ماؿ المسػمميف وجػاء فيػه ) مػف تػرؾ دينػًا 
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وعمى خميفة المسمميف مف بعديا عممًا أف األقارب إذا التزموا بقضاء الديف فعميهـ العمػؿ بمػا 
 التزموا به أما إذا لـ يمتزموا فبل خطاب عميهـ .

 
 باب موانع اإلرث

بس:بهؿبةرثب لتؿبال طأب؟
 ج: ال يرث . 

بس:بمفبأامـب  ؿب امةبالتركةبفهؿبةرثب؟
 ج: العبرة بحاؿ الموت .

بابملتبالمرتدبهؿبةر  بأ لر  بالماممافب؟س:إذ
 ج: ال. 

بس:هؿبترافبالكلربممةبااحدةبأـبوّدةبممؿب؟
 ج:عّدة ممؿ. 

بببببببببب
 باب أاحاب الفروض وقسمة التركات

س:بمػػلبحكػػـبالشػػرعبفػػيبهظػػركـبفػػيبإ لمػػةبأ هػػلنباأ ػػفبمقػػلـباأ ػػفبإذابمػػلتب  ػػؿبأ ةػػ بوممػػل ب ػػأفب
باهلبغلربا بلكـبالاالدةكـ.الار ةبةجهمافبالحكـبفيبذلؾ؟بأفةد

: ال يرث أهؿ الدرجػة السػفمى مػع وجػود أهػؿ الدرجػة العميػا إال أف قػانوف األسػرة اليمنيػة قػد ج
نص عمى أف ما قد كاف سيكوف لمولد لو عاش بعد والػد  يكػوف لورثػة الولػد فػي حػدود الثمػث 

 واهلل أعمـ .
زراوةػػةبا ػػدبتهػػلزعبالالػػدباال هػػتبفػػيبس:برجػػؿبغػػلببااهقطيػػتبأ  ػػلر بالػػ بالػػدبا هػػتبالػػ بأرضب

ااتالىحبهذ بالرضب زراوتهلبحتلبةت ةفبحلؿبأ ػةهـ بفهػؿبةأ ػذبالرضبأحػدهـبأـبةتقلاػماههلب
حاػػببالاػػهـبالشػػروةةبحتػػلبةظهػػربأ ػػاهـ؟بأـبكةػػؼبةليمػػافباهػػؿبةكػػافبال ػػلرجبمػػفبالرضبكمػػ ب

بأفةداهلبأحافبا بإلةكـ.بلهـ بأـبةكاهااب م ل ةبالشرةؾباةحلظبال ل يبحتلبةت ةفبحلؿبالبب؟
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ج: الحاكـ الشرعي المولى مف الدولة يقسـ الماؿ الزراعي بيف الورثة عمػى الفػرائض الشػرعية 
حتػػى يظهػػر اللائػػب أو يحكػػـ  رباسػػـ إعاشػػة فقػػط ال تمميػػؾ وال تممػػؾ إنمػػا إعاشػػة مثػػؿ األجيػػ

 الحاكـ بالقسمة. 
ةتقلضل بمفبالدالةبتركةبتقاـبحاػببالاػهـبس:بإذابملتبالماظؼبفهؿبةيت ربالراتببالذابكلفب

الشروةةبفػيبالماارةػثبأـبُةيمػؿبفةػ ب قػلهافبالمرت ػلتب حةػثبةالػرؼبلمزاجػةبالمقالػلربمػفبالار ػةب
ب للااةفةب؟

ج: إف رضػػي جميػػع الورثػػة بقسػػمة المرتػػب عمػػى القػػانوف فػػبل مػػانع لهػػـ مػػف تقسػػيمه عمػػى 
ف رضي الورثة بقسمة المرتب عمى الفرائض  الشرعية فبل مانع لهـ مف ذلؾ. القانوف وات

 س:هؿبتار افبالزاجةبمفبدةةبزاجهلباكذلؾبالزاجبمفبدةةبزاجت ب؟
 ج: نعـ .

س:بالمطمقةبفيبالمرضبالم اؼبميبالتهمةب قالدبالحرملفبإذابملتبزاجهػلب يػدباهقضػلنبوػدتهلب
باهكذابلابتزاجتب آ ربهؿبترثبممفبطمقهلب قالدبالحرملفباالحلؿبملبذكرب؟ب

 عمى الظاهر . ج: الشريعة
س:بلػػابطمفػػؽبالرجػػؿبزاجتػػ بطى ػػل ب ميةػػل ب ػػـبمػػلتباهػػيبفػػيباليػػدفةبهػػؿبتر ػػ ب؟بأفةػػداهلبأحاػػفبا ب

بإلةكـ.ب
ج: ال إرث لهػػا لكونهػػا قػػد بانػػت مػػف زوجهػػا بينونػػة اػػلرى ال تحػػؿ لػػه وال يحػػؿ لهػػا واػػارت 

 أجنبية عنه ولو عاش لكاف بمنزلة الخاطب والخاطب ال يرث واهلل أعمـ.
بهؿبتار افباأ اةبميبالجدب؟س:ب

 ج: نعـ .
س:بإذابهمػػؾبهللػػؾبوػػفبزاجػػةباأـباأببأابهللكػػةبوػػفبزاجباأـباأببهػػؿبتار ػػافبالـبفػػيبهػػلتةفب
بأـب مػػثبال ػػل يبكمػػلب للػػ ب الالػػارتةفبال مػػثبكػػلمى بكمػػلب ػػلؿبا ػػفبو ػػلسبرضػػيبا بوهػػ باا ػػفبحػػـز

هـبالئمػةبالر يػةب؟باتاػمفلبهػذ بأمةربالمؤمهةفبومربرضيبا بوه با قالػ ب ػلؿبالجمهػارب مػلبفػة
بالماألةب لليمرةتةف.ب

 ج: أنا مع الجمهور .
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س:بملبهابالراجحبوهدكـبفػيبال ػتبالشػقةقةبإذابكلهػتبوالػ ةبمػيبالغةػربهػؿبتحجػببالخبلبب
االيػػػـب؟بفػػػإفبكػػػلفبالػػػراجحبوهػػػدكـبأههػػػلبتحجػػػببفكةػػػؼبهجةػػػببوػػػفبحػػػدةثبا ػػػفبو ػػػلسبرضػػػيبا ب

بهلبفملب قيبفهابلاللبرجؿبذكرب((.))الحقااباللرائضب أهمبوههملب:
 ج: اإلرث لؤلخت الشقيقة كما هو مذهب الجمهور .

سب:بلػػابأفبامػػرأةبحممػػتبمػػفبالزهػػلباأ ػػرتب ػػذلؾبلزاجهػػلبوممػػل ب ػػأفبزاجهػػلبكػػلفبغلئ ػػل بلمػػدةب ػػىثب
اػػهااتباكػػلفبحممهػػلبفػػيبالاػػهةبال لل ػػةبمػػفبغةل ػػ بالػػـبةػػأتبإنب يػػدبأفباضػػيتبفطمقهػػلبالػػـبةهػػؼب

بمحؽب  بفيبالهاببااأرثبأـبنب؟بأفةداهلبأحافبا بإلةكـ.الالدبفهؿبة
ج : الولػد لمفػراش كمػا جػاء فػي الحػديث والولػد المػذكور فػي السػ اؿ هػو ابػف الرجػؿ المػذكور 
داخبًل في عموـ الحػديث الشػريؼ المهػـ إال إذا نفػا  والػد  بطريقػة المعػاف فػبل مػانع أمػا إذا لػـ 

 احب الفراش . ينؼ فاألاؿ أنه ولد  ألف الزوج ا
ببببببببببببببببببببب

 باب ميراث المفقود
بس:بكـبهيبالمدفةبالتيبتُقدربلمملقادبفيبهظركـبحتلبُةمحؽب للمااتبحكمل ب:

بػبلتقاةـبتركت ب؟0
ةبزاجت ب؟بأفةداهلبأحافبا بإلةكـب.5 بػبنهقضلنبودف  

مػف الحػاكـ الشػرعي  ـإال بحكػج: أنا أرى أف البلـز االنتظار وال تقسـ تركته وال تتزوج زوجتػه 
 المولَّى مف الدولة . 

ب
 باب ميراث اللرقى والهدمى

بس:بهؿبتار افبالغر لباالهدملباهحاهـب يضهـبمفب يضبإذابلـبةيمـبالال ؽب؟
 ٓج: ال 

 باب العوؿ والرد
بس:بهؿبتقالافب للردباالياؿب؟

 ج:نعـ.
بس:بهؿبتقالافب للردبوملبالزاجةفب؟ب
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 ج: أنا مع الجمهور.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 كتاب النكاح
 باب الخطبة

بس:بملبحكـبالهظربإللبالم طا ةب؟
ج: ال مانع مف ذلؾ بشرط عدـ الخموة وأف يكوف ذلؾ بحضرة أحد أوليائها ومحارمهػا مػع إذف 

 مف أهؿ الخاطب والمخطوبة . 
بس:بملبالذابة لحبالهظربإلة بمفبالم طا ةب؟بأفةداهلبأحافبا بإلةكـ.

بفقط ال الرأس وال غير  مف األعضاء .ج: الوجه والكفيف 
س:بهؿبةجازبلم لطببأفبةماؾبةدب طة ت باةم اهلبملبةاماه ب  لتـبال طا ةب؟باهؿبهػذ بمػفب

بولداتبالماممةفب؟ب
ج: ال يجوز لكونها الزالت أجنبية قبؿ العقد بعد الخطبة وهذ  عادة غزتنا مف الخارج . إنػا هلل 

نا إليه راجعوف .  وات
الللتحػػةبامالػػلفحةبال لطػػببلػػاليبالمػػرأةبمشػػراوةبوهػػدبوقػػدبالهكػػلحبأـبأههػػلبمػػػفبس:بهػػؿب ػػرانةب
بال دعبالمحد ة؟

 ج: ال أستطيع الجـز بكونها سنة وال بكونها بدعة بؿ هي شيء عادي مستحسف واهلل أعمـ.



 «*جواة*»بأسئلة نعمبن الوتر وأجوبة القبضي العمراني   «* لسؤا *»  اىعقيق اىيَبّي     

 

 

« ***- ٔ٘ٛ -* ** » 

ب
بباب الكفاءة في النكاح

بس:بملبهيبالكللنةبالميت رةبفيبالهكلحب؟
 ج: هي الكفاءة في الديف .

مػػفبةقػػاؿبإهػػ بنبةجػػازبزااجبالهلشػػمةةبمػػفبغةػػربهلشػػميببالػػابملتػػتب غةػػربزااجبفمػػلببس:بههػػلؾ
بحكـبذلؾب؟با ملذابتهالحافب؟بأفةداهلب لرؾبا بفةكـب.

: هػػذا ال يجػػوز وكػػـ قػػد أفتيػػت بهػػذ  البدعػػة فػػي اإلذاعػػة والتمفزيػػوف وكػػـ قػػد ُحِرمػػْت بنػػات ج
 فاطمة الزهراء رضي اهلل عنها .

ازبزااجبالق ةمةػػةب مػػفبلػػةسب  مةػػل بحاػػببوػػلداتبأهػػؿبالػػةمفبالػػابكػػلفبس:بههػػلؾبمػػفبةقػػاؿبنبةجػػ
باللحبب مؽبادةفبفملبحكـبذلؾبا ـبتهالحافب؟بأفةداهلبأحافبا بإلةكـب.

 ج: هذا حراـ وكـ قد تعبت بعض الشابات بسبب هذ  العنارية وكـ قد شكت .
بس:ملبحكـبتزاةجبالرجؿبا هت بمفبرجؿبنبةالميبابةشرببال مر؟ب

اإلنساف أمانة في عنقه وعميه أف يتحرى الػزوج الاػالب المتػديِّف ويػرفض أي خاطػب ج: بنت 
ال يامِّي أو يشرب الخمر حتى لو قد كانت البنػت راضػية ألف المػرأة ضػعيفة وتحتػاج إلػى مػف 

 يرحـ ضعفها .
 خدعوها بقولهـ حسناء         واللواني يلرهفَّ الثناء

الػزااجبالم ػلدرةب ػ بػبالػزااجبالم كػربػبأـبتػأ ةر ب؟بأفةػداهلبسب:بأةهملبأفضؿبلمش لببالقلدرةفبوملب
بأحافبا بإلةكـ.ب

ج : هذا الس اؿ يختمؼ الجواب باختبلؼ الشػباب مػف ناحيػة المػادة ومػف ناحيػة الشػهوة فمػف 
كاف قد اشتدت شهوته وحالته المادية ال بأس بهػا فالواجػب عميػه أف يقػدـ الػزواج عمػى طمػب 

اشتدت شهوته وقؿ ماله أو ال ماؿ له فعميه الاـو وي خر الزواج حتػى العمـ وعمى غير  ومف 
 يلنيه اهلل مف فضمه ويتمكف مف الزواج واهلل أعمـ .  

  
 باب العيوب  في النكاح
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س:مػػلبالػػراجحبوهػػدكـبفػػيبوةػػاببالهكػػلحبأهػػيببمحػػدادةبأـبميػػدادةب؟بفػػإفبكلهػػتبمحػػدادةبوهػػدكـب
فبكلهتبميدادةبف ةهاب بابلهلبمفباجهةبهظركـب؟بأفةداهلب لرؾبا بفةكـب.ف ةهاابلهلبحدفهلباا 

ج: المذهب الهادوي حددها والقانوف اليمني حددها والعمؿ في المحاكـ عمػى هػذا التحديػد أمػا 
 أنا فأنا متوقؼ متردد متشكؾ وال عجب فإني كما قمت لؾ لـ أوت مف العمـ إال قميبًل .

مػفبوةػاببالهكػلحبالم ةحػةبلملاػخب يػدبس:بهؿبمرضبالاػكرباالضػغطباالقمػببفػيبهظػركـبةيت ػرب
بالد اؿبإفبلـبتُ ةففب  ؿباليقدب؟بأفةداهلبأحافبا بإلةكـب.

 ج: الظاهر عدـ الفس  ألف األاؿ العدـ ومف ادَّعى أنها مف العيوب فعميه البينة .
بس:بهؿبةجازبلممرأةباللاخبإذابت ةفبلهلبأفبزاجهلبوقةـب لوت لربأفبلهلبحقل بفيبالالدب؟

 يرد في هذا دليؿ واألاؿ عدـ الفس  . ج: لـ
س:بامرأةبتشكابمفباانبوشرةبزاجهلبااػانب مقػ باأهػ بةزهػيباةشػرببال مػربفهػؿبلهػلبالحػؽبفػيب

ب. لليت ب؟بأفةداهلب لرؾبا بفةكـالمطلل ةب لللاخبلههلبنبتقدربوملبردِّبالمهربالذابدفي بلاب
الحاكـ لعدـ الكفاءة في الديف ولكونه يشرب ج: إذا كانت متدينة فبل مانع لها مف الفس  عند 

 الخمر وتخاؼ عمى نفسها منه كما ينص عميه القانوف اليمني .
نبةشرببال مربانبةزهيبلكه بنبةالميبفهؿبةجازبلزاجت بال قلنبميػ ببجس:باهكذابإذابكلفبالزاب

باهابوملبهذ بالحلؿب؟بميبأههلب دبهلالحت بمرارا باتكرارا بفمـبةق ؿب.
ف يقوؿ بكفر تارؾ الابلة يفس  عقد نكاحها لكونػه كػافرًا وعنػد غيػرهـ ال مػانع مػف ج: عند م

 بقائها وال مانع لها مف الفس  لعدـ الكفاءة في الديف إذا كانت متدينة .
س:برجػؿبتػػزاجبامػػرأةب ػـبد ػػؿب هػػلبا يػدبأةػػلـب مةمػػةبادوػػلبأههػلبلػػـبتكػػفب كػرا باهػػيبتهكػػرباتقػػاؿبإفب

وهػدهلب ةفهػةبااػةترتببومػلبذلػؾبتماةػثباػميتهلبااػميةبأهمهػلبفمػلبب كلرتهلب ػدبزالػتب اطئػ بالػةس
بالحكـب؟

 ج: األاؿ البكارة وعمى مف ادَّعى أنها ثيب الدليؿ.   
س:برجػػؿبتػػزاجب ػػلمرأةبفممػػلبد ػػؿب هػػلبلػػـبتهػػزؿب كلرتهػػلبفأاػػلنب هػػلبالظػػفبمػػيباليمػػـبأفبهػػذ بالمػػرأةب

دةفبا با دبُهاالحبالزاجب إماػلكهلببالللحةبامفبأارةبميرافةب لل ةرباالالىحبااناتقلمةبومل
حةػػثبإفبالحػػلؿبمػػلبذكػػربانباػػةملباال كػػلرةب ػػدبتكػػافبزالػػتب ا  ػػةبأابمػػرضبأابو  ػػتب هلاػػهلبكمػػلب
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ةقػػاؿب يػػضباللقهػػلنبإذبةاػػت يدبأههػػلبفيمػػتبالللحشػػةباالػػزاجب ػػدبأاػػلنب هػػلبالظػػفباةرةػػدبطى هػػلبفمػػلب
بهلبلـبتهزؿب اطئ بلهل. الكـباهالةحتكـب؟بميباليمـبأفبالمرأةبمقرفةب أفب كلرت

 ج: أناب المذكور بحسف الظف بهذ  البنت التي ظاهرها العفة .  
ب
ب
ب
ب
ب

 باب أحكاـ الاداؽ
بس:بملبحكـبالمغلنةبفيبالمهارب؟

ج: ال يجوز ألنه يسبب حرماف الشباب مف الجنسيف ويخشى والعياذ باهلل مػف أف يكػوف سػببًا 
 لمفساد .

 سماع لمف تنادي ف الوكـ ناديت لو أسمعت حيًا     ولك
 ولو نارًا نفخت بها أضاءت   ولكف أنت تنف  في رمادِ 

س:بإذابوقدبالش صبومػلبامػرأةبادفػيبمػلبُةاػمفلب للشػرطب ماػملئةبألػؼبيبااػمفاابمهػرا بمػؤجى ب
ملئػػةبألػػؼبيب ػػـبطمقهػػلب  ػػؿبالػػد اؿبفهػػؿبةيطػػةهـبهالػػؼبالمهػػرباالشػػرطبأـبهالػػؼبالمهػػرباُةػػردفب

ببب1؟بأفتاهلبمأجارةفومة بالشرطبكلمى ب
 ج:تستحؽ ناؼ المهر المسمى كما يدؿ عميه النص القر ني .

س:رجؿبوقدبوملبامرأةب ـبدفيبالشرطبالمتراضػلبومةػ ب ػـبملتػتب حػلدثب  ػؿبالػزااجبفهػؿبالػزاجب
بُةردفبومة بشينبمفبالشرطبأـبأه بنبحؽبل بمفبذلؾبإنب لأرث؟

بج: الموت بمنزلة الدخوؿ. 
اجبجزنبمفبأرضبمشتركة بفطمفؽبزاجت باجيؿبمهرهلبذلؾبالجزنبالمشػترؾبمػفبسب:بإذابكلفبلمزب

الرض بفشػػليبالشػػركلنبتمػػؾبالزاجػػةبفهػػؿبةيطاههػػلبمهػػربالم ػػؿ باػػاانبكػػلفبذلػػؾبأ ػػؿبمػػفب ةمػػةب
بالرضبأـبأك ر بأـبةيطاههلب ةمةبالرضب تقاةـبودلةفب  ةرةفب؟
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يكػػوف بػػثمف الزمػػاف والمكػػاف وبتقػػدير ج : مػػا يقػػدر  عػػدالف ألف العممػػاء قػػد قػػرورا أف الشػػفاع 
عدليف في جميػع مسػائؿ الشػفاع  وال فػرؽ بػيف مسػألة وأخػرى وهػذ  المسػألة داخمػة فػي هػذا 

  العموـ .
اهػػيبجػػزنبلػػـبةقاػػـب يػػدبمػػفبأرضبة هلبمػػفبتركػػةبأ ةهػػلب:بإذاب لليػػتبالمػػرأةبزاجهػػلبومػػلبهالػػس

مهػربالم ػؿبأـب ةمػةبذلػؾبالجػزنبمػفبميةهة باأرادب قةػةبالار ػةبأفبةشػلياابهػذابالػزاج بفهػؿبةيطاهػ ب
بالرضب ايربالزملفباالمكلفب؟

 ج : الظاهر أنه بسعر الزماف والمكاف وبتقدير عدليف .
بس:بهؿبةجازبلألببأفبةأ ذبمفبمهربا هت بشةئل ب؟بأفةداهلب لرؾبا بفةكـ.

يػاء وال وال ح جكانػت بطيبػة مػف نفسػها بػبل ضػلط وال إحػرا اج: ال يجوز لؤلب ذلؾ المهـ إال إذ
 محاباة فبل مانع بهذا الشرط.

س:بوهػػدبأفبةتقػػدـبالرجػػؿبل ط ػػةبامػػرأةبُةطمػػببمهػػ بدفػػيبم مػػغبمػػفبالمػػلؿبغةػػربالمهػػربالػػذابةكػػافب
بمؤجى بملبحكـباشتراطبدفيبهذابالملؿ؟

 ج: هذ  أعراؼ وال دخؿ لمفقيه والمفتي فيها وكؿ ببلد لها عرؼ.      
بهل؟بس:بلمفبةكافبهذابالم مغبلممرأةبأـبلالة

ال فهو لمولي.  ج: إذا كاف باسـ مهر م جؿ فهو لها وات
بس:بإذابوقدبالرجؿب لمرأةب ـبطمقهلب  ؿبالد اؿ:

بػبهؿبومةهلبودةب؟ببببببببببب0
بػبكـبومة بمفبالمهر؟بب5ب

 ج: ال عدَّة عميها وتستحؽ ناؼ المهر المسمَّى .
المهػػرباهحػػابذلػػؾب؟بأفةػػداهلبسب:بهػػؿبال مػػاةبالالػػحةحةب ػػللمرأةبتأ ػػذبحكػػـبالػػد اؿبمػػفبااػػتحقلؽب

ب لرؾبا بفةكـب.
ج : المسألة خبلفية والراجب في رأيي أف الخمػوة الاػحيحة ال تكػوف بمنزلػة الػدخوؿ وهػو رأي 

 شي  اإلسبلـ الشوكاني كما في وبؿ اللماـ واهلل أعمـ .
 

 باب وليمة العرس
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بس:بملبحكـبالةمةباليرس؟ب
دـ الملػػاالة ومسػػنونة لمػػف ال يقػػدر أف يعمػػؿ ج: واجبػػة عمػػى كػػؿ مػػف كػػاف مسػػتطيعًا بشػػرط عػػ

 أعمااًل تضر بماله وتحممه بالديوف .
بس:بملبحكـبإجل ةبدواةبورسبفة بمزامةرباا تىطبالرجلؿب للهالنبامهكراتبأ ر ؟
 ج: ال يجوز وال ينبلي وال سيما لمف كاف عالمًا مف عمماء اإلسبلـ أو مف الدعاة.

 
 

 باب المحرمات مف النساء
طمػػؽبالرجػػؿبزاجتػػ باتزاجػػتب ػػآ رباأهج ػػتبلػػ ب هتػػل بهػػؿبتكػػافبهػػذ بال هػػتبر ة ػػةبلمػػزاجبس:بإذاب

بالاؿبزاجبأمهلب؟بأفةداهلب لرؾبا بفةكـ.
 ج: نعـ ألف األدلة لـ تفرؽ بيف الزوجيف .

س:برجؿبوقدبوملبامرأةب ػـبطمقهػلب  ػؿبالػد اؿبفهػؿبةجػازبلػ بالػزااجب ل هتهػلب لوت ػلربأفبالر ة ػةب
بإنبإذابد ؿب للـب؟ب بنبتحـر

 ج: المسألة خبلفية وقد أجاز الزواج الهادوية وأنا الزلت متوقفًا واألحوط الترؾ .
ب؟بأفةداهلبأحافبا بإلةكـ.بس:بإذابزهلبالرجؿب لمرأةبػبوةلذا ب ل بفهؿبل بأفبةتزاجب ل هتهل

 ج: نعـ الحراـ ال يحـر الحبلؿ.
بس:بهؿبةجازبالجميب ةفبال تةفبمفبالرضلعبفيبالهكلحب؟

 ج: ال يجوز .
بس:ب يضبالق لئؿبةرافبأفبزاجبال هتبنبةكافبمحرمل بلمهلبفملبالحكـب؟

 ج: هذا غمط وغير احيب باإلجماع .
بةجازبل بالزااجب ل هتهلب؟بأفةداهلبأحافبا بإلةكـ.بسب:برجؿبزهلب لمرأةبوةلذا ب ل بفهؿب

ج : الحراـ ال يحـر الحبلؿ وال مانع مف الزواج بابنة هذ  المرأة التي كاف الػزوج قػد زنػا بأمهػا 
 فهي ليست أمها شرعًا حتى تحـر عمى الزوج .

الهكػػلحبأ ػػرببسب:بهػػؿبلماالػػيبومػػلبالقالػػلربأفبةػػزاجبال هػػلتبإذابك ػػرفبأـبأفبالػػذابةتػػاللبوقػػدب
باليال لتب؟
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 ج : ال يزوج البنات إال أقرب العابات وال حؽ لمواي بالتزويج. 
 

 باب عقد النكاح وشروطه وأركانه
س:بملبحكـبملبةاملب للزااجباليرفيبالذابةتـب ػدافبحضػاربانبإذفبانبومػـبالػيبالمػرأةب؟بفإهػ ب

ب دأبةهتشربوةلذا ب ل ب.
 : هذا إف اب غير جائز شرعًا .ج

مفبالػذابتكػافبلػ بانةػةبالهكػلحبومػلبالمػرأةبوهػدبانجتمػلعبأ اهػلبأـبا ههػلب؟بالمػلذاب؟بأفةػداهلببس:
بأحافبا بإلةكـب.

ج: األب أقدـ وهو مذهب الشافعية وعميه قانوف األسرة اليمنية خبلفًا لمهادوية الػذيف يجعمػوف 
 الوالية لمولد .

 ط تهػػلبالهػػلبالػػدباأببفمػػفبالحػػؽب انةػػةبس:بمػػلبالػػذابةتػػرجحبلػػدةكـبفػػيبالمػػرأةبإذابتقػػدـبرجػػؿبل
بالهكلحب؟بالملذاب؟ب

ج: الوالد أقدـ مف الولد لكونه أرحـ بابنته مف ولدها كما هو مػذهب الشػافعية خبلًفػا لمهادويػة 
إف الولد أقدـ لكونه الوارث لها واألوؿ أرجب عندي ألنه ال تعمؽ لػئلرث فػي مسػألة  االذيف قالو 

 ص عميه قانوف األحواؿ الشخاية في الجمهورية اليمنية .عقد النكاح  وهذا هو ما ن
سب:برجػػػؿبتػػػزاجبامػػػرأةب  ػػػؿبوشػػػرةفبولمػػػل باتػػػاللبوقػػػدبالهكػػػلحبأ اهػػػلبلمهػػػلبمػػػيبأفبومهػػػلبكػػػلفب

ب:أفبةتاللباليقدبهابومهلباالاؤاؿبماجادا بالـبةاكم بااآلفبورفاابأفبالةهلبالذابكلفبةه غي
بملبحكـباليقدبالال ؽب؟ب-0

ب.مفباليال ةبالحةحبشرول بلفبالاليبنبةكافبإنبمفباليال ةباالخبلـبلةسجب:باليقدبغةرب
بهؿبةمزمهـبتجدةدبوقدبالهكلحباآلفب؟ب-5

بجب:بهيـبةجببتجدةدباليقدباآلفبوهدبالحلكـبالشرويبالماللبمفبالدالةب.
بهؿبةجببوملبالزاجباوتزاؿبالمرأةبحتلبةجددبوقد ب هلب؟ب-4

جب:بهيـباههلؾبرأابلمشاكلهيبفيبا ؿبالغمػلـباهقمػ بوهػ بالػدةؽبحاػفب ػلفبفػيبالراضػةبالهدةػةب
بأه بنبملهيبلغةرباليال ةبمفباليقدبلممرأةبفراجياابالا ؿباالراضةباا بأومـ.ب
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س:بالهالػراهةةبإذابأاػػممتبالهػػلبأببهالػػراهيبفهػؿبلػػ بومةهػػلبانةػػةبفػيبالهكػػلحباغةػػر ب؟بامػػفبالػػذاب
بةزاجهلب؟

ببالوالية لمحاكـ الشرعي في المنطقة .ج: 
بسب:بإذابزاجبالببالد بالالغةرب  ؿب ماغ بفمفبالذابةتاللب  اؿباليقدبالطلؿبأابالة ب؟ب

ج : الولي هػو الػذي يعقػد لػه لكػوف الطفػؿ غيػر مكمػؼ  كمػا أنػه إذا طمػؽ ال يقػع طبلقػه  بػؿ 
للفػار إلػى أف عقػد الػولي يطمؽ عنه الولي  وقد ذهب ابف حـز واألميػر الاػنعاني فػي منحػة ا

لمطفؿ ال يقع إذ ال مامحة له وال ُعرؼ أياـ السمؼ الاالب  بخػبلؼ العقػد لمطفمػة فيقػع ألنػه 
 قد ورد فيه الدليؿ الاحيب وألف لها مامحة كما ال يخفى. 

بس:بملبحكـبملبةامفلب زااجبالماةلرب؟
 ج: أنا أرى أف هذا شيء مخالؼ لمشرع والذوؽ .

جب هةةبالطىؽبكملبةليم ب يػضبالمغتػر ةفبحةػثبةتػزاجبالمػرأةبزااجػل بشػروةل بإنبس:بملبحكـبالزاا
بأه بةهاابإفبالفربااهقضتبمدفةب قلئ بفيبذلؾبال مدبأفبةطمقهلب؟

 :أنا أرجب عدـ جواز الزواج بنية أف يطمقها بعد عاـ أو عاميف.ج
بس:بملحكـبهكلحبالمتيةب؟باهؿبالزةدةةبةقالافب جااز ب؟

وغيػػر جػػائزة وال يجػػوز ممارسػػتها وحاشػػا الزيديػػة والهادويػػة مػػف القػػوؿ بجػػواز ج: هػػي حػػراـ 
المتعة المنسوخة ومجموع زيد بف عمي وأحكاـ الهادي وغيرها مف أئمػة مػذهبهـ شػاهدة عمػى 

 براءتهـ مف القوؿ بالمتعة .
س:بهػػػػػؿبةجػػػػػازبزااجباأهاػػػػػيب للجهةِّػػػػػةبااليكػػػػػسبافػػػػػيبالاا ػػػػػيبالُميػػػػػلشبأفبأهلاػػػػػل بةػػػػػدوافبأههػػػػػـب

بتزاجافب جهةلتبالهـبمههفبأاندب؟م
فؾ وافتراء.  ج: هذا كذب وات

بمفبتزاجب كتل ةةبأفبة  رهلب  ب  ؿباليقدب؟ بس:ملبالذابةمـز
 ج: يمزمه أف يخبرها :

 ػ أف دينه يبيب له تعدد الزوجات.  ٔ 
 ػ أنها ال ترثه . ٕ
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 ػ أنها تمتـز أاّل تربي األطفاؿ عمى دينها.ٖ
 لشرعي. ػ أف يعقد لها الحاكـ اٗ 
 ػ أف يكوف العقد باإليجاب والقبوؿ .٘

س:برجػػؿبوقػػدبومػػلبامػػرأةبازارهػػلبإلػػلب ةػػتبأ ةهػػلب يػػدباليقػػدبا ػػىب هػػلباد ػػؿب هػػلبفحممػػتب  ػػؿبأفب
بإلة بفملبالحكـب؟ب بتزؼف

ف كانػت مخالفػة لمػذوؽ  ج: إذا تاادؽ الزوجاف عمى الجماع فبل مانع مف الناحية الشػرعية وات
 ولكبلـ الرجاؿ والنساء .ولمعرؼ ولمعادة ولمسمعة 

بس:بملبهابالااجببوملبمفباجدبلقةطل بذكرا بكلفبأابأه لب؟
ج: يمتقطه لكف يعمػف لؤلسػرة ولؤلهػؿ ولؤلقػارب ولمػف لهػـ األمػر أنػه ال تبنػي فػي اإلسػبلـ وأف 
ذا كانػػت أنثػػى ال يزوجهػػا إال  هػػذا ولػػد ألنػػاس  خػػريف لػػـ يعمػػـ مػػف هػػـ وفػػي أي حػػادث مػػاتوا وات

ث لواحػػد منهمػػا إنمػػا يسػػتحؽ أف يواػػي لهمػػا واػػية مػػف الثمػػث ويسػػمَّى باسػػـ الحػػاكـ وال إر 
 األسرة شكميًا.

بس:بال هتبالممتقطةبهؿبةجازبلممتقطهلبأفبةزاجهلباةها هلبإللبهلا بانبة  رهلب للحقةقةب؟
ج: هػػذا إف اػػبَّ ال يجػػوز وواليػػة عقػػد نكػػاحهف إلػػى الحػػاكـ الشػػرعي المػػولى مػػف الدولػػة فػػي 

ال فعقػد  غيػر اػحيب المنطقة وال  مانع مف أف يوكؿ مف كفمها يعقد لها بالوكالة مف الحاكـ وات
. 
بالةهػػلب لليقػػدبلهػػلبومػػلبأحػػدبب بةقػػـا س:بفػػيب يػػضبالقػػر بإذابأرادتبالمػػرأةبالحػػجبالػػةسبلهػػلبمحػػـر

الحجلجبلةحجب هلباالميراؼب ةههـبأه بوقػدبالػارابفقػطبنبةترتػببومةػ بشػينبمػفبأحكػلـبالهكػلحب
.....بالخب ؿب مجردبرجاو ب هلبةهتهػيبكػؿبشػينبفمػلبالحكػـبفػيبهػذ بالالػارةببكللجملعبأاباأرث

ب؟بأفةداهلب لرؾبفةكـب.
ج: مف قد ُعقد لها برجؿ عقدًا شرعيًا برضاها وبػولي وشػاهديف فقػد أاػبحت زوجتػه يحػؿ لػه 

 وط ها ويحـر عميها االمتناع وترث منه ويرث منها .
بهظركـب؟بأفةداهلب لرؾبا بفةكـب.س:باهؿبلهذابالارةبأ ر بجلئزةبمفباجهةب
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ج: عندي أنها قد اارت زوجته في جميع أحكػاـ الػزواج فػي الجمػاع واإلرث ووجػوب الطاعػة 
 ووجوب النفقة .

س:بامرأةباشترطتبوملبزاجهلبوهدباليقدبأفبنبةتػزاجبومةهػلبفهػؿبهػذابالشػرطبالػحةحب؟بأفةػداهلب
ب لرؾبا بفةكـب.

   ٓ: هذا شرط مخالؼ لمشرعج
اباشترطباليبالمرأةبوملبالزاجب  ؿباليقدبأنبة رجبا هت بمفبالمدةهةب ـب يػدبالػزااجبحالػؿبس:بإذ

التراضيب ةفبالزاجةفبوملبم لللػةبالشػرطبفهػؿبلػاليبالمػرأةبالحػؽبفػيبالمطلل ػةب تهلةػذبالشػرطبأاب
باللاخ؟

ج:  إذا قػػد رضػػيت الزوجػػة بػػالخروج مػػف المدينػػة فػػبل مػػانع لمػػزوج مػػف إخراجهػػا معػػه إلػػى أي 
دينة أو قرية أو مار أو ريؼ ألنه لػـ يشػترط هػذا الشػرط إال ألجػؿ ابنتػه واآلف قػد رضػيت  م

 هذا رأيي واهلل أعمـ.
بس:بهؿبةهيقدبالهكلحب للهلتؼب ةفبال لطببااليبالمرأةب؟بأفةداهلبأحافبا بإلةكـب.

 األحوط عدـ القوؿ بذلؾ خشية مػف تقميػد الاػوت مػف أنػاس يسػتطيعوف التقميػد وسيشػهد ج:
 ٓالشاهد عمى اوت غير احيب 

بػبات ػةفبحممهػلبمػفبالزهػلبفهػؿبةجػازبأفبُةيقػدبلػ ب هػلب بػبوةػلذاب ػل  س:بلػابأفبش الػل بزهػلب ػلمرأة
اةتزاجهلباُةهاببإلة بالالدب يدبذلؾبأـبةجببانهتظلربحتلبتضػيباةتا ػلبإلػلبا ب ػـبةتزاجهػلبإفب

بلحجرب؟بأفةداهلب لرؾبا بفةكـب.شلنبانبةهاببإلة بالالدبلحدةثبالالدبلملراشبالميلهربا
ج: ال يجوز العقد بها والدخوؿ عميهػا الػدخوؿ الشػرعي حتػى تضػع حممهػا لػئبل يسػقي بالمػاء 

 الشرعي الماء المحـر شرعًا وال دخؿ لمحديث المذكور بالموضوع .
همػلبس:بةحالؿبأفبش الل بةزهػيب ػلمرأةبػبوةػلذا ب ػل بػبفػةيمـبأهمهمػلبفةقالػافبهزاجهمػلباهاػتربومة
بدافبااتتل ةبانباات رانبلممرأةبإذبأههلب دبتكافبحلمى بمفبالزهلبفملبالحكـب؟ب لرؾبا بفةكـ.

ج: ال يجوز زواج الحامؿ مف الزنا سواًء كاف الزوج هو الزاني أو غير  حتى يحاؿ االسػتبراء 
ببوضع الحمؿ أو بثبلثة أشهر .

لبفممػلب ػلفبحممهػلباتلػؽبأالةػلنبالطػرفةفبومػلبس:برجؿبزهلب لمرأةبػبوةلذا ب ػل بػباحممػتبمػفبالزهػ
بتزاةجهلباترا بوملبجرةمتهلبفهؿبهذاباليمؿبجلئزب؟
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ج: هذا ػ إف اػب ػ ال يجػوز حػراـ ألنػه سػيكوف العقػد عمػى امػرأة حػامبًل وسيسػقي بمائػه زرع 
 غير  وهو حراـ باإلجماع وبنص الحديث الاحيب واهلل أعمـ .

بس:باهؿبةهاببذلؾبالالدبإلة ب؟
ال ينسب إليه وليس بولد  وال يجوز إلحاقه بػه ألنػه مػف سػفاح ال مػف نكػاح ومػف حػراـ ال ج: 

 مف مباح واهلل أعمـ .   
س:بإذاب ػػلؿبالرجػػؿبلالػػدةق بومػػلباػػ ةؿبالمػػزاحبزاجتػػؾبا هتػػيبفقػػلؿبالػػدةق ب  مػػتبوممػػل بأههػػلبنب

بزالتبفيبالمهدبفهؿباهيقدبالهكلحب؟بأفةداهلب لرؾبا بفةكـب.
 اح إذا كاف العقد مع شاهديف ولها الفس  عند البموغ.ج: انعقد النك

بػبومتػػ بومػػلباالػػطىحب س:بامػػرأةبجػػلنتبأمهػػلبل ػػدمتهلبفػػيبا ػػتباندتهػػلبفزهػػلبزاجهػػلب أمهػػل
بػبفممػػلبوممػػتبالزاجػػةب مػػلبفيمػػ بزاجهػػلبمػػيبأمهػػلبامتهيػػتبمػػفبزاجهػػلبظه ػػلبمههػػلبأههػػلب ػػدب الةمهةػػةف

بحرمتبومة باالاؤاؿبها:ب
بومة ب زهل 0 بػبلابكرهتبال قلنبمي ب ا ببملبذكربفكةؼبتت مصبمه ب؟ب5 أمهلب؟ببببػبهؿبتحـر

ج: ال تحػػـر الزوجػػة عمػػى زوجهػػا وال يحػػـر الػػزوج عمػػى زوجتػػه بسػػبب أف الػػزوج قػػد زنػػا بػػأـ 
زوجته  ألف الحراـ ال يكوف محرًما لمحبلؿ  وال تكوف النقمة محرمػة لمنعمػة  وال مػانع لمزوجػة 

 لخمعي عند الحاكـ الشرعي المولى في المنطقة واهلل أعمـ .مف المطالبة لزوجها بالطبلؽ ا
 

 باب نكاح التحميؿ
س:بإذابطمػػؽبالرجػػؿبزاجتػػ بالطمقػػةبال لل ػػةبفتزاجهػػلبالػػلحببلػػ ب قالػػدبالتحمةػػؿبدافبومػػـبالػػزاجب
الاؿبانبالمرأةب ـب يدبأفبد ؿب هػلبطمقهػلبفهػؿبتحػؿبلمػزاجبالاؿبنباػةملبإذابومػـب قالػدبالرجػؿب

ب يدبأفبطمقهل؟ب
ف لـ تعمـ المرأة وال الرجػؿ المطمِّػؽ إال مػا يػروى  ج: هذا ال يجوز ألنه قاد بالزواج التحميؿ وات
عف الحسيف بف عمى مع ) أزينب ا زوجة عبػد اهلل بػف سػبلَّـ القرشػي إف اػحت فهػو مػذهب 

 له .
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 باب عشرة النساء

الػىةبانبالػةلـب ى ػةبسب:بههلؾبمفبةقاؿبلميراسبفيبأةلـبزااج بالاللبلةسبوملباليرااػةفب
بأةلـ؟بملب الكـبفيبهذابأحافبا بإلةكـب؟

ج : هذا ػ إف اب ػ حراـ حػراـ حػراـ وال يجػوز القػوؿ بػه وال نشػر هػذا القػوؿ المخػالؼ لؤلدلػة 
القطعية مف الكتاب والسنة واإلجماع مػف المسػمميف فػي مشػارؽ األرض وملاربهػا منػذ عاػر 

 ـ .خير القروف إلى يومنا هذا واهلل أعم
س:برجػػؿبتػػزاجبامػػرأتةفبفػػيبلةمػػةبااحػػدةبفػػ مفبة ػػدأب؟بهػػؿبهػػابم ةػػربفػػيبذلػػؾبأـبة ػػدأب مػػفبوقػػدب

بومةهلبأان بوممل ب أه بإفب دأب ااحدةباةمكثبوهدهلبا يل بلههفبجمةيل بأ كلرب؟ب
 ج: لعمه يحسف أف يرجع إلى سهـ القرعة .

فػيب ةػتبماػتقؿبوػفبأ ةػ ببس:بامرأةب رجتبمفب ةتبزاجهلب رضل ب ـبأ تبالرجاعبحتلبة رجهػل
باأم بوممل بأههـبنبةؤذاههلباالزاجبغةرب لدربوملباناتقىؿبفهؿبتكافبهلشزةب ذلؾب؟ب

 ج: لها حؽ المطالبة ببيت شرعي منفرد .
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 كتاب الطبلؽ

 باب الطبلؽ ) الاريب والكناية ا
بس:بملباللرؽب ةفبالرةحبالطىؽباكهلةت ب؟بأفةداهلبأحافبا بإلةكـببب

ج: الاػريب مػػاال يحتمػؿ غيػػر  مثػؿ : أنػػت طػالؽ . والكنايػػة مػا يحتمػػؿ الطػبلؽ وغيػػر  مثػػؿ : ب
 إلحقي بأهمؾ .

س:برجػػػؿبكتػػػببطػػػىؽبزاجتػػػ بفػػػيبار ػػػةبدافبأفبةػػػتملظب ػػػللطىؽب ػػػـببتراجػػػيبامػػػزفؽبالار ػػػةبفهػػػؿب
بلكتل ةبطىؽبالرةحبأـبمفبالكهلةةبالملتقرةبإللبهةةب؟تحاببطمقةب؟باهؿبا

ج: الكتابة كناية مف كنايات الطبلؽ وال بدَّ فيها مف نيَّة والسيما أنهَّ قػد مزقهػا ولػـ يرسػؿ بهػا 
 الطبلؽ واهلل أعمـ . عإلى ولي المرأة والخبلاة : إذا لـ ينو ولـ يتمفظ فبل يق

الهلتؼبالمحماؿبػبأههلبطللؽبفهؿبةقيبالطىؽب ػذلؾببس:برجؿبأراؿبلزاجت براللة بو ربالجااؿبػ
ب؟بأفةداهلبهليبا ب كـبا يممكـب.

ج: مهما قد اب أنه أرسؿ لها رسالة مف جهػاز تمفونػه إلػى جهػاز تمفونهػا وبرقمهػا فالظػاهر 
 قد وقعت واهلل أعمـ .  ةأف الطمق

مقهػػلبفترجػػيبلػػألاؿبس:برجػػؿبطمػػؽبزاجتػػ بالطمقػػةبال لل ػػةب ػػـبتزاجػػتب ػػآ ربفأاػػلنتبوشػػرت بلةط
بفطمقهلبفهؿبلزاجهلبالاؿبأفبةتزاجهلبإذابومـب يممهلبا الدهلبميبأه بلـبةطمببمههلبذلؾب؟

ج: إذا قد دخؿ بها ولـ يكف بمواطأة مف الرجؿ األوؿ والثاني  والمػرأة فػبل مػانع مػف أف ترجػع 
  ٓلؤلوؿ بعقد جديد ومهر جديد إذا كانت راضية

بممتب؟س:باملذابومةهلبهيب ا ببملبو
ال فهي  ثمة وعميها التوبة الناوح .  ج: إذا كانت مظمومة فميس عميها شيء وات

بس:بإذاب لؿبالرجؿبنمرأت بأهتبحراـبومفلبفملذابةمزم ب؟
ال فبل والقوؿ قولػه وعميػه  ج: هذ  كناية مف كنايات الطبلؽ إف نوى بها الطبلؽ وقعت طمقة وات

ال فاإلثـ عظيـ لميميف ولبقاء المرأة عند  .اليميف فيرحـ نفسه وال يحمؼ إال عمى يقيف   وات
ب هذاب؟ب بس:برجؿب لؿبلزاجت بأهتبطللؽبطىؽبال ميبدافبأفبتردفبل بشةئل بفملذابةمـز
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 ج: تكوف طمقة واحدة رجعية .
س:إذاب لؿبرجؿبلزاجت ب:بطللؽبطللؽبطػللؽبفهػؿبةقػيب هػذ بالالػةغةبطػىؽب؟بأفةػداهلبأحاػفبا ب

بإلةكـ.
ًقػػا وتعتبػػر الطمقػػات الػػثبلث طمقػػة واحػػدة إذا لػػـ تتخمػػؿ المراجعػػة القوليػػة أو ج: نعػػـ يكػػوف طبل

 الفعمية وهذا مذهب ابف تيمية واألمير والشوكاني .
س:بإذاب ػػلؿبرجػػؿبلزاجتػػ :بأهػػتبطػػللؽبأهػػتبطػػللؽبأهػػتبطػػللؽباذلػػؾبفػػيبمجمػػسبااحػػدبفكػػـبطمقػػةب

بتقيبومة ب ذلؾب؟
 الس اؿ والذي قبمه.ج: تكوف طمقة واحدة كما سبؽ ال فرؽ بيف هذا 

س:بهؿبةقيبالطىؽبمفبالزاجبلزاجت بالمطمقةبطى  لبرجية لباهػيبفػيباليػد ةب؟بأفةػداهلبأحاػفبا ب
بإلةكـب.

ال فهي م كدة لؤلولى واهلل أعمـج: ال يقع إال إذا كاف قد راجعها مراجعة قولية أو فعمية و   .ات
 ػػةباهػػابةهكػػربذلػػؾبالػػةسبوهػػدهلب ِّةهػػةبس:بلػػابأفبامػػرأةبادوػػتبومػػلبزاجهػػلبأهػػ بطمقهػػلبالطمقػػةبال لل

فهؿبالقاؿب ال بميبةمةه ب؟بأـبالقاؿب اؿبالزاجةبميبةمةههلب؟ببفإفب مهلبأفبالقاؿب ال باهػيبتيمػـب
بأه ب دبطمقهلبالطمقةبال لل ةبفكةؼبتمكه بمفبهلاهلباهيبتيمـبأههلبنبتحؿبل بإنب يدبزاج؟

لحػػاكـ يجػػري الػػبلـز حسػػب اختاااػػه ج: المقػػرر شػػرعًا أف الجميػػع يحضػػروف عنػػد الحػػاكـ وا
لكف إذا حكـ برجوعها نقوؿ لها أنها إذا كانت متيقنة أنه قد طمقها ثبلثًا فبل تمكنه مف نفسػها 

 ليجامعها .
س:برجؿبُاحرباػحربتلرةػؽب ةهػ با ػةفبزاجتػ بفأالػ حب يػدبالاػحربةكرههػلباةراهػلبكأههػلبوػدابلػ ب

را باةحاػػفبوشػػرتهلبمػػيبأهػػ باآلفبةتالػػرؼباةاػػينبميلممتهػػلبمػػيبأهػػ ب  ػػؿبالاػػحربكػػلفبةح هػػلبك ةػػ
تالػرؼباليقػىنباةػتكمـبكػػىـباليقػىنبإنبأهػ ب اػػ ببالاػحربة غضػهلب غضػل بشػػدةدا بفمػابأهػ بطمقهػػلب

باالحلؿبملبذكربفهؿبةقيبطى  ب؟
 ج: إذا اب أنه يتارؼ تارؼ العقبلء فطبلقه احيب ونافذ.

بس:بهؿبالطىؽب ملظبااحدبةقيب ى ل بأـبطمقةبااحدةب؟
 واحدة.ج: 
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سب:بلػػابأكػػر بالرجػػؿبومػػلبأفبةطمػػؽبزاجتػػ ب ى ػػل بمػػت مىتبالرجيػػةباتحػػتباطػػأةباأكػػرا با تػػلرب
الزاجبأفبةطمؽبطمقةبااحدةبتحتبالتأ ةربالال ؽبفاافؽبالمكر بل بوملبذلؾبفهؿبةقيبهػذابالطػىؽب

ب لوت لربأه با تلربطمقةبمفبال ىثبأـبأه بنبةقيب؟
أنػػه مكػػر  إكراهػػًا شػػرعيًا ال يسػػتطيع معػػه أف يػػدافع عػػف ج : طػػبلؽ المكػػر  ال يقػػع مهمػػا اػػب 

نفسه بشيء غير الطبلؽ سواء وقع عمى هذ  الاورة أو عمى أي اورة كانت ألف دليؿ عدـ 
 احة الطبلؽ مف المكر  أعـ مف هذ  الاورة ومف غيرها واهلل أعمـ .

بس:بكـبةممؾبالي دبتطمةقلتب؟
 ج: مثؿ الُحرِّ ثبلث تطميقات .

ؽبالرجؿبزاجت بالطمقةبال لهةةب ـبتزاجتب آ رب ـبطمقهلب ـبراجيهػلبزاجهػلبالاؿب يػدبس:بإذابطم
اهقضلنبودتهلبمفبال لهيبفهؿبتحاػببومةػ بالطمقتػلفبالاػل قتلفبأـبأهػ بةاػتأهؼب ػىثبتطمةقػلتب؟ب

بأفةداهلبأحافبا بإلةكـب.
ج: عند الهادوية ُتحسب ولـ يبؽ لػه غيػر طمقػة واحػدة فقػط وعنػد الشػوكاني يسػتأنؼ الػزوج  

 ثبلث طمقات مف جديد ألف زواج الزوج الثاني جدد له الحؽ في الثبلث.
س:برجػػؿبطمػػؽبزاجتػػ بطمقػػةبرجيةػػةب ػػـبراجيهػػلب ػػـب لليتػػ با يػػدبال مػػيبرجيػػتبإلةػػ ب يقػػدبجدةػػدب

ومةػػػ بشػػػينبمػػػفبالطػػػىؽبالاػػػل ؽبأـبةاػػػتأهؼب ػػػىثبامهػػػربجدةػػػدبابالاػػػؤاؿبهػػػاب:بهػػػؿبُةحاػػػبب
بتطمةقلتبإفباحتلجبإللبذلؾب؟بأفةداهلب لرؾبا بفةكـب.

 ج. الخمع طبلؽ ثاٍف ولـ يبؽ إال طمقة واحدة وتكوف بائنة بينونة كبرى .
ـبفػيب ااهةههػلبتيػددبالزاجػلتباهػابةرةػدب س:بههلؾبأهلسبمغتر افبفيب ىدبالكلرباتمػؾبالػداؿبتحػرِّ

ب كتل ػػةبطػػىؽبلزاجتػػ بالالػػلبفػػيبار ػػةباةشػػهدبومةػػ بالػػزااجب  كتل ةػػةبلتاػػهةؿبإ لمتػػ بههػػلؾبفةقػػـا
همػلب اةيمد بفيبجهػةبراػمة باةاػمم بإلػةهـبوممػل ب أهػ بنبةرةػدبالطػىؽبازاجتػ بالالػلبتيمػـبذلػؾباا 
ةرةػػدبااػػت راجبتمػػؾبالاراؽب هػػذ بالحةمػػةبفهػػؿبتقػػيبطمقػػةبالػػ بأفبةراجػػيبزاجتػػ بفػػيباليػػدفةبأـبأهػػ بنب

بقيبالطىؽب هذ بالالارةب؟بة
 ج: يقع الطبلؽ وله المراجعة في العدَّة إذا لـ تكف الثالثة .
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 هؿ يطاع الوالد إذا أمر بطبلؽ الزوجة؟
س:بإذابأمربالرجؿبالد ب طىؽبزاجت باااتدؿب قالةبومربميبا ه برضيبا بوههمػلبفهػؿبةمزمػ ب

ببب1طلوت بفيبذلؾب؟بأفةداهلب لرؾبا بفةكـ
أنه ال يمزمه ومف أيف لنا نػص  مػف النبػي اػمى اهلل عميػه وسػمـ فػي قاػة كػؿ أب : الظاهر ج

 ومف أيف لنا أب مثؿ عمر ومف أيف لنا ولد مثؿ عبد اهلل بف عمر؟   
 

 باب الطبلؽ البدعي والسني
بس:بملباللرؽب ةفبالطىؽبال دويباالاهيب؟بأفةداهلب لرؾبا بفةكـب.

مرَّة واحدة و البدعي يكوف ثبلث متوالية وأرى أنه يقػع  ج:الطبلؽ السني مف حيث العدد يكوف
مع اإلثـ مرة واحدة فقط والطبلؽ السني مف حيث الاػفة أف تكػوف المػرأة حبمػى أو طػاهرة لػـ 

 يطأها زوجها فيه ويقع وياب وينفذ والبدعي مف ناحية الافة أف تكوف 
  ٓقع مع اإلثـالمرأة في حيض أو نفاس أو في طهر وطئها فيه وهو حراـ لكنه ي

بس:بهؿبةقيبالطىؽبال دويب؟
ج: حػػراـ لكنػػه يقػػع عنػػد الجمهػػور وال يقػػع عنػػد شػػي  اإلسػػبلـ ابػػف تيميػػة رضػػي اهلل عنػػه وأنػػا 

 ممف يفتي بوقوعه مع اإلثـ .
بس:بإذابطمؽبالرجؿبزاجت بطى  لب ميةل باهيبحلئضبفهؿبةكافبهذابطى  لب دوة لب؟

ج: ال يقع بدعًيا وعمى كؿ حاؿ فطبلؽ الرجػؿ زوجتػه طبلًقػا بػدعًيا مػف ناحيػة الاػفة مثػؿ أف 
 تكوف حائًضا يقع عندي مع اإلثـ. 
بمفب:بببب بس:بهؿبةقيبطىؽبكؿم

بػبالاكراف.ببب0ب
بػبالغض لف.5ب
بػبالماحار.ب4ب
بػبالطلؿ.ببببببب3ب
بػبالماااس.بببب2ب
بػباللحببالحللةبالهلاةةب؟ب3ب
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 ػ ال يقع.  ٔج: 
ػ يقع إال إذا قد بمذ أقاا  وأابب كالمجنوف مف شدَّة اللضب بحيث قد فقد حسَّه وعقمػه ٕ   
  . 
 ػ يقع إال إذا قد فقد عقمه وحّسه وأابب كالمجنوف . ٖ   
  ٓػ ال يقع ٗ 
 ػ يقع إال إذا بمذ به الوسوسة حدَّ الجنوف فبل يقع .٘ 
 ػ مثؿ المسحور .ٙ
 

 طبلؽباب الحمؼ بال
س:بشلعبوهػدبك ةػربمػفبالهػلسبالحمػؼب ػللطىؽب ػـبة ػلللافبمػلبحملػاابومةػ بفهػؿبةقػلؿبهػذ بةمػةفب
غةػربشػروة بفػىبتهيقػدبانبةترتػببومةهػلبشػينبأـبهقػاؿبإفبهػا ب هػلبالطػىؽبا ػللؼبا ػيبالطػىؽب

بال ما ب هذاب. بأـبهقاؿبفةهلبكللرةبةمةفب؟بهرجابالتلضرؿب لأةضلحبليمـا
ال فػبل تكػوف طمقػة ألنهػا مػف كنايػات الطػبلؽ ج: العبرة بالنية  فإف نوى الطبلؽ تكػوف طمقػة وات

والقوؿ قوله وعميه اليميف يحمؼ باهلل العظيـ أنه مػا نػوى الطػبلؽ أو أنػه نػوى الطػبلؽ ويػرحـ 
 نفسه وال يحمؼ إال عمى يقيف.

ببفمػلبس:بش صب لؿبومة بالحراـباالطىؽبأهػ بلػـبةيمػؿبكػذاباكػذاباهػابةيمػـبمػفبهلاػ بأهػ بكػلذ
بالحكـب؟ب

ج:ُيسأؿ وُيحمَّؼ ماذا أراد بهذ  الكممة هؿ نوى بها الطبلؽ أو اليميف فإف كاف قػد حمػؼ يمينػًا 
ال فإنػػه  بػػاهلل أنػػه مػػا نػػوى الطػػبلؽ فػػبل يقػػع الطػػبلؽ فيػػرحـ نفسػػه وال يحمػػؼ إال عمػػى يقػػيف وات

 سيدخؿ جهنـ إذا كاف فاجرًا ودخؿ بالمرأة .
بالحػػػرا ـباالطػػػىؽبأابحػػػراـباطػػػىؽبإهػػػؾبتػػػذه ةفبميػػػيبإلػػػلبالمكػػػلفبس:برجػػػؿب ػػػلؿبلزاجتػػػ بومػػػيف

باللىهيبفلمتهيتبالـبتذهببمي بفهؿبا يتبومةهلبطمقةبأـبهيبةمةفبأفةداهلب لرؾبا بفةكـب.
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ف نوى اليميف ال تقع طمقة والقوؿ قولػه وهػو ماػدَّؽ ولكػف  ج: إف نوى الطبلؽ وقعت طمقة وات
ا حمػؼ ال تقػع الطمقػة فيػرحـ نفسػه وال يحمػؼ إال يحمػؼ بػاهلل العظػيـ أنػه مػا نػوى الطػبلؽ فػإذ

ال فسيعاقب عقاب اليميف الفاجرة وعقاب بقاء الزوجة لديه.  عمى يقيف وات
                 

 باب الطبلؽ المعمَّؽ
س:برجؿب لؿبلزاجت بإذابذه تبالمكلفباللىهيبفأهتبطللؽب ـب يدبأةلـبرجيبوفبكىمػ باأرادبأفب

ومةهلبطمقةبإذابذه تب؟باهؿبل بالرجاعبوفبالكىـبالال ؽب؟بأفةػداهلببةامحبلهلب للذهلببفهؿبتقي
ب لرؾبا بفةكـب.

 ج. الظاهر أنه ليس له أف يرجع وليس لف أف يسحب كممته واهلل أعمـ .
ب ب؟حراـبم ؿبأميبفذه تبفملذابةمزم س:برجؿب لؿبلزاجت بإذابذه تبالمكلفباللىهيبفأهتبوميف

ال فبل .ج: إذا كاف قد نوى بهذا الك  بلـ الطبلؽ وقعت طمقة وات
سب:برجؿبظػفبأفبامرأتػ بأد مػتبكرتػل بػب طل ػةبتي ئػةبػبفػيبالجػااؿبفقػلؿبلهػلب:أهػتبطػللؽب ػـبت ػةفب

بل ب يدبذلؾبأههلبلـبتليؿبفهؿبةقيبالطىؽبالال ؽب؟بأفةداهلبأحافبا بإلةكـ.ب
هر أف الطمقػة قػد ج : إذا اب أنه أطمؽ الطبلؽ ولـ يقيػد  بشػرط وال عمقػه عمػى شػيء فالظػا

ب.بوقعت
س:برجػػؿب ػػلؿبنمػػرأةبإفبتزاجتػػؾبفأهػػتبطػػللؽبا يػػدبأةػػلـبتػػزاجب هػػلبفهػػؿبةمحقهػػلبطػػىؽب ػػذلؾب؟ب

بأفةداهلب لرؾبا بفةكـب.
 ج: ال يقع الطبلؽ قبؿ الزواج وال ينفذ وال يابُّ .

تبأفبس:بإذاب لؿبالرجؿبلزاجت بإذابد متبوهدؾبفىهةبفأهػتبطػللؽبفػد متبفقػلؿبالػزاجبإهمػلبأرد
أمهيػػؾبمػػفبإد ػػلؿبهػػذ بالمػػرأةبالاػػةئةبالػػـبأردبالطػػىؽبفهػػؿبتقػػيبطمقػػةبأـبمػػلذاب؟بأفةػػداهلب ػػلرؾبا ب

بفةكـبافيبوممكـب.
 ج: طمقة .

سب:بإذاب ػػلؿبرجػػؿبلزاجتػػ بإذاب رجػػتبمػػفبال ةػػتب غةػػربإذهػػيبفػػأهتيبطػػللؽبفهاػػةتبا رجػػتبا يػػدب
بـبنب؟ب راجهلب الوةبذكرتبكىم بفرجيتبوملباللاربفهؿبا يبالطىؽبأ



 «*جواة*»بأسئلة نعمبن الوتر وأجوبة القبضي العمراني   «* لسؤا *»  اىعقيق اىيَبّي     

 

 

« ***- ٔٚ٘ -* ** » 

ج : إذا خرجت وقعت طمقة ألف مجرد خروجها تكوف طمقػة واحػدة وال فػرؽ بػيف كونهػا ناسػية 
أو متعمدة  ألف الدليؿ لـ يفرؽ بيف المتعمدة والناسية  المهـ إال إذا حمؼ الػزوج أنػه مػا نػوى 

ال  فإنػه بكبلمه إال إذا كانت غيػر ناسػية  فػبل تطمػؽ فميػرحـ نفسػه وال يحمػؼ إال عمػى يقػيف  وات
سيدخؿ جهنـ إذا حمؼ ُفجرًا و سيعاقب عقاب اليميف إذا كانت ُفجػرًا وعقػاب بقػاء المػرأة عنػد  

 واهلل أعمـ .
سب:بإذاب ػػػلؿبرجػػػؿبإذابفيمػػػتبكػػػذابفزاجتػػػيبطػػػللؽبفليػػػؿبذلػػػؾبالشػػػينبهلاػػػةل بفهػػػؿبةقػػػيبطى ػػػ ب؟ب

بأفةداهلب لرؾبا بفةكـ.ب
و ناسػيًا المهػـ إال إذا حمػؼ اليمػيف بػاهلل ج : تقع طمقة واحدة ألنػه ال فػرؽ بػيف كونػه عامػدًا أ

العظػػيـ أنػػه مػػا نػػوى إال إذا كػػاف عمػػدًا ال سػػهوًا وال نسػػيانًا فػػبل مػػانع مػػف عػػدـ وقػػوع الطػػبلؽ  
وعميػػه أف يحمػػؼ اليمػػيف بأنػػه لػػـ يقاػػد إال إذا كػػاف عامػػدًا  فميػػرحـ نفسػػه وال يحمػػؼ إال عمػػى 

ال فهو معاقب عقابيف عقاب اليميف وعقاب بق  اء الزوجة .   يقيف وات
س:بإذاب ػػػلؿبالرجػػػؿبلزاجتػػػ بإذاب رجػػػتب غةػػػربإذهػػػيبفأهػػػتبطػػػللؽب ػػػـبأذفبلهػػػلبدافبأفبتيمػػػـب ػػػـب

ب رجتبفهؿبتطمؽب؟ب
 ج: الظاهر أنها طمقة . 

س:برجػػؿب ػػلؿبلزاجتػػ ب:بأهػػتبومػػيبم ػػؿبأمػػيبمػػلبتليمػػيبكػػذاباكػػذابإنبأههػػلبفيمػػتبفقةػػؿبلػػ بومةػػؾب
امػلبةػدراب حكمػ بػبجلهػؿبػبفػإفبكػلفبالػلد ل بفػيببكلػلرةبظهػلربفقػلؿب:إهػ بنبةػدراب ػأفبهػذابظهػلر

بدواا بفهؿبةمزم بكللرةبالظهلرب؟بأفةداهلبأحافبا بإلةكـب؟
 ج:إذا حمؼ أنه ال يعرؼ الظهار وال نوى الظهار فبل يجب عميه كفارة الظهار واهلل أعمـ.

 
 باب أحكاـ الخمع والفس 

آ ربفممػلبد ػؿب هػلب لليتػ بلترجػيبلػألاؿبش:بلابأفبرجى بطمؽبزاجت بالطمقةبال لل ةب ـبتزاجػتب ػ
بفهؿبةالحبلألاؿبأفبةتزاجهلب يقدبجدةدبامهربجدةدبناةملبامفباليمملنبمفبةيدبال ميبفا ل ب؟

 ج: الاحيب أف الخمع طبلؽ ال فس  وهو الراجب عندي .
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س:بامػػػرأةبترةػػػػدبم لليػػػةبزاجهػػػػلبا ػػػدبدفػػػػيبمػػػلبةاػػػػمفلب للشػػػرطبممةػػػػافبيبافػػػيبذمتػػػػ بمهػػػٌرب ػػػػدر ب
لئةبألػػػؼبفهػػػيبتقػػػاؿبلػػػةسبلػػػؾبإنبأفبأ ػػػرؤؾبمػػػفبمهػػػراباهػػػابةقػػػاؿبنب ػػػدبمػػػفبردبالممةػػػافب ماػػػم

اقلطبالمهربا دبرفضاب بالالمحبارضااب للحكـبالشرويبفملبالحكـبالشروي؟بجزاكـبا ب ةرا ب.بااا 
األحاديث إنما هي في المهر الشرعي وغير المهر ليس فيه أي حديث وليس غيػر الاػمب  ج:

 فالشػػرط والشػػيء غيػػر الاػػمب والاػػمب ال يكػػوف إال بتحكػػيـ عػػدليبػػيف الطػػرفيف بخاػػوص 
 خبيريف عارفيف مف كؿ طرؼ عدؿ .

س:بامرأةبتدويبأفبزاجهلبةج رهلبوملبإتةلههلبفػيبد رهػلباتطللػبب لللاػخباهػابةهكػربدوااهػلبفمػلب
بالحكـب؟ب

 ج: تطمب الخمع لمكراهية والحاكـ سيحكـ بالخمع لمكراهية وترد المهر .
ال ميبإذابكلفبالملؿبالػذابُردفبلمػزاجبت ػرفعب ػ بأحػدبأ ػلرببالمػرأةبأابأجه ػيبالػـبتػردبس:بهؿبةالحب

ب ذلؾ؟ببأفةداهلب لرؾبا بفةكـب. بالمهربوممل ب أفبالزاجبراضم
ف كػاف فاعػؿ خيػر  ج: إف كاف القريب قد رّد مبملًا مف ماله باسـ الزوجػة فهػو خمػع اػحيب وات

 ولكنه يقع طبلقًا لوجود لفظ الطبلؽ .وسمـ المبمذ عف نفسه فبل يكوف خمعًا 
س:برجػػؿبطمػػؽبزاجتػػ بطى ػػل برجيةػػل ب ػػـبراجيهػػلب ػػـب لليتػػ با يػػدبال مػػيبرجيػػتبإلةػػ ب يقػػدبجدةػػدب
امهربجدةدباالاؤاؿبها:بهؿبُةحاببومةػ بشػينبمػفبالطػىؽبالاػل ؽبأـبةاػتأهؼب ػىثبتطمةقػلتب

ب1إفباحتلجبإللبذلؾب؟بأفةداهلب لرؾبا بفةكـب
 ثاٍف ولـ يبؽ إال طمقة واحدة تكوف بائنة بينونة كبرى.ج:الخمع طبلؽ 

س:برجؿبحكـبومة ب للاجفبمدةباهةبأابأك رببفهػؿبةجػازبلزاجتػ بالمطلل ػةب لللاػخبوهػدبالحػلكـب
بوممل ب أه ب دباكفؿبمفبةتكلؿب هلقتهلب؟بأفةداهلب لرؾبا بفةكـب.

ة الماديػة أو مػف الناحيػة ج: أنا أرى شخايًا أنه مهما حاؿ الضرر عمى الزوجػة مػف الناحيػ
 الجنسية فمها الحؽ في طمب فس  عقد النكاح .

س:بإذابتزاجػػتبالمػػرأةب رجػػؿبا ػػلفبأهػػ بوهػػةفبفالػػ رتبومةػػ باػػهةباهػػابومػػلبحللػػ بفهػػؿبلهػػلبحػػؽب
باللاخبوهدبالحلكـب؟ب

 : هذا مذهب الم يد وأنا متوقؼ .ج
 باب أحكاـ الرجعة
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فبةيممهلبأابُةيمـبالةهلب ـبتزاجتب آ رباد ػؿب هػلبس:بلابأفبرجى بطمفؽبامرأت ب ـبراجيهلبدافبأ
فجػػلنبالػػزاجبالاؿباأ ػػرزبار ػػةبالمراجيػػةباأ ػػلـبال ةهػػةبأهػػ براجيهػػلبفػػيبزمػػفباليػػدفةباطللػػبب زاجتػػ ب

اومػػلبمػػفبةرجػػيبالػػزاجبالجدةػػدب مػػلبدفػػيبوممػػل ب ػػأفبالمػػرأةباأالةلنهػػلبنبةيممػػافببفهػػؿبترجػػيبلػػ ب؟
ب كـب. للمراجيةبا لرؾبا بفيبوممكـباهليب

ج: الظػاهر أنهػا زوجػة األوؿ وأف عمػى الثػاني أف يفارقهػا حػااًل وتسػتبرئ منػه بحيضػة لترجػػع 
إلى األوؿ وغرامة الزوج الثاني عمى الػزوج األوؿ وال تحػؿُّ إال بحضػور الجميػع عنػد الحػاكـ ال 

 بالفتوى .
ةبفهػؿبةالػحربس:بلابأفبرجؿبطمؽبزاجت ب ـبجلميهلباولشرهلبفيبال ةتبدافبتملظبمهػ ب للمراجيػ

بذلؾب؟
ج: هذ  مراجعػة فعميػة قػاؿ بهػا عممػاء الهادويػة وهػو الػذي أعمػؿ بػه فػي هػذ  المسػألة لكثػرة 

 وقوعها .
س:برجػػؿبطمفػػؽبزاجتػػ ب ػػـب يػػدباهقضػػلنبوػػدتهلبأفتػػل بأحػػدبالجهمػػةب مراجيتهػػلبفراجيهػػلباأهج ػػتبلػػ ب

بـب.ااآلفبةاأؿب يدبأفبُهّ  بملذابةمزم بفيم ب؟بأفةداهلبأحافبا بإلةك
 ج: ال تجوز المراجعة بعد خروج العدَّة وال تابُّ وال تشرع وعميه مفارقتها .

س:بلػػػابأفبامػػػرأةبُطمِّقػػػتباهػػػيبحلمػػػؿبطى ػػػل برجيةػػػل باهػػػيبفػػػيبالشػػػهربالرا ػػػيبمػػػفبحممهػػػلبفتيمػػػدتب
بإاقلطبالجهةفبلتهتهيبودفتهلبانبةكافبلمزاجبالحؽبفيبمراجيتهلباالاؤاؿب:

بمزمهلبفيبإاقلطهلبلمحمؿب؟بػبملبحكـبوممهلبهذاباملذابة0
ػبهؿبتهقضيبوػدفتهلب ػذلؾبأـبهيلممهػلب هقػةضب الػدهلبانبهحكػـب لهتهػلنبوػدفتهلب ػؿبتيتػدب ػلل رانب5

ب؟بأفةداهلبأحافبا بإلةكـب.
ج: إذا ثبت أنها تعمَّدت إخراج الجنيف حيمًة فبل عمؿ عمػى الحيمػة وكػؿ حيمػة حػراـ وكػؿ حيمػة 

 ض واهلل أعمـ .باطمة فترجع إلى العدة بالحي
س:بهػػؿبالمطمقػػةبالرجيةػػةبأ هػػلباليػػدفةبةجػػازبلمطمقهػػلبأفبة مػػاب هػػلباأفبتتػػزةفبأملمػػ بات دمػػ بانب

بت رجبمفبالمهزؿبإنب إذه بأـبنب؟بأفتاهلبأحافبا بإلةكـب.
 ج: ال مانع .

 باب أحكـ الظهار
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اجيهػلب يقػدبجدةػدبامهػربرجؿبطمفػؽبزاجتػ ب ػـبظػلهربمههػلبأ هػلنباليػدفةبا يػدباهقضػلنبوػدفتهلبربب:س
بجدةدبفهؿبةمزم بكللرةبظهلرب؟

 ج: ال يقع الظهار في المطمقة أياـ العدَّة إال إذا راجع .
بس:بملذابوملبالمظلهربلابأه بجلميب  ؿبأفبةكلِّر؟بأفةداهلب لرؾبا بفةكـب.

 ج: عميه التوبة والكفارة .
تػزاؿبفػيباليػدفةب ػـبراجيهػلبفهػؿبةمزمػ بس:برجؿبطمؽبزاجت بطى ل برجيةل ب ـبظلهربمههػلباهػيبنب

بكللرةبظهلرب  ؿبالماةس؟بأفةداهلبأحافبا بإلةكـب.
ف كػػاف الظهػػار بعػػد  ج: إذا كانػػت المظػػاهرة بعػػد الطػػبلؽ قبػػؿ المراجعػػة فمػػيس عميػػه كفػػارة وات

.  المراجعة فعميه إخراج الكفارة قبؿ المسِّ
بفقػلؿبالػلحببهػ بم ػؿبأمػيبمػلبس:برجؿبا تمؼبميبغةر باتشلجراب ا ببمػلؿم ذابالمػلؿبحػراـبومػيف

ب  ذ بأ دا ب ـب يدبأةلـب دابل بأفبةأ ذبحقف بػبذلؾبالملؿبػبفملذابةمزم ب؟بأفةداهلبأحافبا بإلةكـ.
 ج: ماذا نوى بهذا الكبلـ الطبلؽ أو الظهار أو اليميف ؟ 

قػػيبس:بإذاب ػػلؿبالرجػػؿبلزاجتػػ بإفب رجػػتبمػػفبال ةػػتبفأهػػتبومػػّلبكظهػػربأمػػيبالػػـبت ػػرجبفهػػؿبة
بالظهلرب ذلؾ؟ب

 ج: إذا لـ تخرج فالظهار ال يقع.
بس:بهؿبةقيبظهلربالزاجةبلزاجهلب؟

 ج:ال .
بس:بإذابظلهرتبالمرأةبمفبزاجهلبفهؿبةمزمهلبشينب؟بأفةداهلبهليبا ب يممكـب.

ج: يمزمها التوبة لكونها تقوؿ قواًل  هو زور وطمب العفػو مػف زوجهػا ألف ذلػؾ القػوؿ يلضػب 
 لوجوب احتراـ الزوجة لزوجها .الزوج وهو مناٍؼ 

بس:بإذابحرمتبالمرأةبزاجهلبإللبال دباهابةطلل هلب لليشرةبالزاجةةبفملذابةمزمهل؟
ج: عميها التوبػة مػف عاػياف اهلل بسػبب عػدـ طاعتهػا لزوجتهػا الواجػب عميهػا وجوبػًا شػرعيًا 

طمػب الػزوج مػف  ودينيًا  كما يمزمها تمبية طمبه إذا لـ يكػف معهػا عػذر شػرعي يمنػع مػف تمبيػة
 زوجته ما هو واجب عميها شرعًا وديانًة وقضاًء. 



 «*جواة*»بأسئلة نعمبن الوتر وأجوبة القبضي العمراني   «* لسؤا *»  اىعقيق اىيَبّي     

 

 

« ***- ٜٔٚ -* ** » 

بفةهتقػؿبإلػلباأطيػلـبفمػلبهػاب باوىبفػيبكلػلرةبالظهػلربأفبمػفبلػـبةاػتطيبالالػـا س:بذكربا بجؿف
ب ػػػؿباالتكػػػـر الضػػػل طبليػػػدـباناػػػتطلوةبالتػػػيبةجػػػازبأفبةهتقػػػؿب اػػػ  هلبإلػػػلباأطيػػػلـب؟بهرجػػػابالتلضر

برباا بةتانكـب ياه باتادةد ب.ب لأةضلحبالكلفيبلهمةةبالم
ج: مف قد ثبت أنه ال يستطيع أف ياوـ بالتجربة أو بقرار مف دكتور متخاص مسمـ عدؿ 

 فبل مانع مف االنتقاؿ إلى اإلطعاـ .
 
 

 باب أحكاـ اإليبلء
س:بإذاب للبالرجؿبمفبامرأت بأفبنبةقر هلبأ دا بااهقضتبالر يةبالشهرباطلل تبالزاجةب ػللاطنب

الطػػىؽبفػػلمتهيبفػػأج ر بالقلضػػيبومػػلبطى هػػلبأابطمػػؽبوهػػ باكلهػػتبالطمقػػةبالالػػلبفهػػؿبلمػػزاجببأا
ب يدبالطىؽبأفبةراجيهلب دافبوقدبجدةدبانبمهربجدةدبأانب دفبمفبوقدبجدةدبامهربجدةد؟بب

ف كاف بائنًا فبل يجوز.  ج: إذا كاف رجعيًا فبل مانع له مف المراجعة في العدة وات
 
 فالِّمعاباب أحكاـ 

بس:بهؿبةالحبالميلفب  ؿبالد اؿب للزاجةب؟بأفةداهلب لرؾبا بفةكـ.ب
ج: ال مػػانع بشػػرط أف يكػػوف قػػد مضػػى عمػػى العقػػد بهػػا وقػػت يمكػػف فيػػه أنػػه قػػد وطئهػػا ألنػػه 

 بإمكاف الوطء اار ااحب الفراش ألف الفراش يثبت بإمكاف الوطء.
ببهلاػػػ باأرادبأفبةراجيهػػػلبفهػػػؿبلهػػػلبأفبس:برجػػػؿبنوػػػفبزاجتػػػ بانوهتػػػ ب ػػػـبفُػػػرِّؽب ةههمػػػلب ػػػـبأكػػػذ

بتتهلزؿبوفبحدب ذف بلهلباترجيبإلة ؟بأفةداهلبجزاكـبا ب ةرا ب.
ج:ال يحؽ لها التنازؿ أبدًا وعميه أف يسمـ نفسه لحد القذؼ ثػـ يرجػع إليهػا بعقػٍد جديػد ومهػر 

 جديد إف كانت راضية ولـ تكف الثالثة.  
أفباضيتبملبفيب طههلب اتةبأشهربت ػرأبمػفبالالػدببس:برجؿبنوفبزاجت بالـبةهؼبالحمؿبا يد

ب زوـبأه بالدبزهلبفملبالذابةمزم ؟



 «*جواة*»بأسئلة نعمبن الوتر وأجوبة القبضي العمراني   «* لسؤا *»  اىعقيق اىيَبّي     

 

 

« ***- ٔٛٓ -* ** » 

ج: عميػه أف يحضػر إلػى الحػاكـ الشػرعي لمبلعنػة زوجتػه عمػى الطريقػة الشػرعية الػواردة فػػي 
ذا لػـ يحضػر فعمػى الزوجػة ووليهػا المطالبػة بحضػور  عنػد الحػاكـ  القر ف والسنة واإلجماع  وات

هػذا الػذي ال بػد مػف معرفػة كونػه ولػد النػافي أولػيس بولػد  وال يبقػى الولػد  ألجؿ ماير الولد 
 مذبذبًا.

س:بلابأفبرجى بنوفبزاجت با يدباهااتبأكذببهلا باأرادبالزااجب هػلبفرضػةتبفهػؿبةجػازبلهػـب
بذلؾ؟

ج: ال مانع مف أف يكذب نفسه ويسمـ نفسه لمحاكـ أو لمدولػة لتجػري فيػه حػد القػذؼ أواًل  ثػـ 
 ها مف جديد إف أراد الزواج بها وعرؼ رضاها بالزواج مف جديد واهلل أعمـ.يتزوج ب

 
                          

 باب أحكاـ العدَّة
بس:بالمتافلبوههلبزاجهلباهيبحلمؿبفيبالشهربال لمفب ـبتيتدب؟

ج:بوضع الحمػؿ عنػد الشػوكاني ومػف وافقػه وبمضػي أربعػة أشػهر وعشػرة أيػاـ عنػد الهادويػة 
 هـ .ومف وافق

س:بكةػػؼبهجةػػببوػػفبحػػدةثباػػ ةيةبالاػػممةةبفػػيبال  ػػلراباماػػمـبأههػػلباضػػيتب يػػدبافػػلةبزاجهػػلب
بفأفتلهلبرااؿبا ب بأفبتتزاجب؟بأفةداهلبهليبا ب كـبا يممكـب.ببالملبا بومة باامـب مةلؿم

ج: هذا هو مذهب الشوكاني ومػف وافقػه وهػو الػراجب لكػف األحػوط العمػؿ بالمػذهب الثػاني وال 
ووضعت زوجته بعد أسبوع أف تفتوهػا بػالزواج ولكػف أنػا  ٔلكـ إذا مات شخص في بعدافمانع 

 متردد. 
س:بإذابكلهتبالمرأةبفيبودفةبالافلةبفهؿبةجازبلهلبال راجبمفبال ةتبلزةػلرةبأ ةهػلبإفبكػلفبمرةضػل ب

بأابلزةلرةب يضبأ لر هلبأابلممدراةب؟
ها ال لمدراسػػة وال لزيػارة أحػػد إال لزيػػارة ج: الظػاهر ال يجػػوز لهػا ذلػػؾ إال لمضػػرورة لحاجػة نفسػػ

 أبيها إف كاف مريضًا.

                                                           
 .بعداف هي موطني وهي إحدى مديريات مدينة إب ٔ
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س:بلابأفبامرأةبحلمى باملتبزاجهلبفمملباالمهلبال  رباُلدمتب هػذابال  ػربفمرضػتب ى ػةبأةػلـب
 ـبأاقطتبملبفيب طههلباهابفيبالشػهربالاػل يبفهػؿبتكػافبوػدتهلب ػدباهقضػتباالحػلؿبمػلبذكػرب؟ب

بأفةداهلبأحافبا بإلةكـ.ب
 ج:بمجرد وضع الحمؿ الذي قد أابب في الشهر السابع تنقضي العدة.

بس:بكـبتيتدبالم تميةب؟
 ج: حيضة واحدة وهو مذهب ابف القيـ والشوكاني في الوبؿ .

س:بامػػرأةبمطمقػػةبطى ػػل برجيةػػل باهػػيبحلمػػؿبفأاػػقطتبالجهػػةفبدافبأفبتتاػػ ببفػػيبذلػػؾبلر يػػةفب
باهقضتبودفتهلب؟بأفةداهلبأحافبا بإلةكـب.ةامل بمفبالحمؿبفهؿبتكافبهلالنباتكافب دب

ف كػاف بضػعة  ج: الظاهر أنه إذا كػاف متخمقػًا باػورة اآلدمػي فحكمػه مثػؿ سػائر المولػوديف وات
بغير متخمقة فبل .

بس:برجؿبطمؽبامرأت باهيبهلالنبفمتلبتهقضيبودفتهلب؟
 ج: بالحيض الثبلث .

فهػؿباهقضػتبوػدفتهلب ػذلؾب؟بأفةػداهلب ػلرؾببس:بالحلمؿبإذاباقطبجهةههلب يدبأفبت مفؽباهيبمطمقة
با بفةكـب.

ف خرج بلير م  .عالجة وال تعمُّد فالعدَّة تنتهيج: إذا سقط بعد معالجة منها فبل عمؿ عميه وات
بااحػػػدبمػػػلتبالمطمِّػػػؽبفهػػػؿبتكمػػػؿبوػػػدفةب س:بامػػػرأةبمطمقػػػةبطى ػػػل برجيةػػػل با  ػػػؿباهقضػػػلنبوػػػدتهلب ةػػػـا

بافلةب؟بأفةداهلبأحافبا بإلةكـ.الطىؽبالرجيي؟بأـبتاتأهؼبودفةبال
 ج: الظاهر القوؿ باالستئناؼ واهلل أعمـ .

س:المطمقػػةبالرجيةػػػةباهػػيبفػػػيب ةػػتبأهمهػػػلبهػػػؿبةمزمهػػلبإفبأرادتبال ػػػراجبمػػفبال ةػػػتبأفبتاػػػتأذفب
بالمطمِّؽبطللملبأههلبنبزالتبفيباليدفة؟بأفةداهلبأحافبا بإلةكـب.

 ج: نعـ .
بقطيبالحةضبفإذابُطمِّقتبف ـبتيتدب؟بس:بامرأةبمرضيبا ا ببالرضلعباه

ف كانػػت ذات  ف كانػػت ذات حػػيض فبػػثبلث حػػيض وات ج: إف كانػػت ذات حمػػؿ فبوضػػع الحمػػؿ وات
حيض فانقطع الحيض في أيػاـ العػدَّة فتعتػد باألشػهر كمػا هػو الاػحيب خبلفػًا لمهادويػة فإنهػا 

 عامًا ثـ تعتد . ٓٙعندهـ تنتظر وتبقى معتدة إلى وقت اإلياس وهو 



 «*جواة*»بأسئلة نعمبن الوتر وأجوبة القبضي العمراني   «* لسؤا *»  اىعقيق اىيَبّي     

 

 

« ***- ٕٔٛ -* ** » 

لبا بب اؿباليمملنبرحمهـبا بإفبودفةبالمةبومػلبالهالػؼبمػفبوػدفةبالحػرفةب؟بأفةػداهلب ػلرؾبس:بم
با بفةكـب.ب

ج: هذا ليس برأي العمماء كمهـ بؿ هناؾ مف يقوؿ بأف عدَّة الجارية مثؿ الحػرَّة ومػنهـ عممػاء 
حتج بحػديث المذهب الهادوي ومنهـ شي  اإلسبلـ الشوكاني أما مف قاؿ إنها عمػى الناػؼ فػا

 ضعيؼ . 
س:بهؿبالمطمقةبالرجيةةبأ هلنباليدفةبةجازبلمطمقهلبأفبة ماب هلباتتػزةفبأملمػ بات دمػ بانبت ػرجب

بمفبالمهزؿبإنب إذه بأـبنب؟ب
 ج: ال مانع .

س:بملبهيبالحلنتبالتيبةجازبلمميتدةبودفةبافلةبأفبت رجب اػ  هلبمػفبال ةػتب ػـبترجػيب؟بأفةػداهلب
ب لرؾبا بفةكـب.

 : لمضرورة القاوى في النهار.ج
بس:بإذابوقدبرجؿبوملبامرأةب ـبطمقهلب  ؿبالد اؿبفهؿبومةهلبودفةباكـبلهلبمفبالمهرب؟

 ج: ال عدَّة عميها وتستحؽ ناؼ المهر المسمَّى .
ب
ب

بباب أحكاـ النفقات
ـبالش صبأفبةهلؽبومة بمفبأ لر  ب؟ب بس:بملبالذابةترجحبلدةكـبفةمفبُةمز 

 مف األب واألـ والجد والجدة واالبف والبنت ومف كاف مف نسمهما . ج: أاوله وفاوله
س:بمػػلبالميت ػػربفػػيبتقػػدةربالهلقػػةبلمزاجػػةبالميتػػدفةبأابالحلمػػؿباكػػذلؾباالاندبفػػيباػػفبالحضػػلهةب؟ب

بأفةداهلب لرؾبا بفةكـب.ب
ج: ما يقدر  عػدالف خبيػراف عارفػاف مختػاراف مػف الطػرفيف بحسػب الحالػة وبمقتضػى الظػروؼ 

 المادية مف ناحية العسر أو اليسر .
س:بإلػػلبأابشػػينبةرجػػيبفػػيبتقػػدةربالهلقػػةبومػػلبالزاجػػةبالمطمقػػةباالاندبإذابحالػػؿبالهػػزاعب ػػةفب

بالمطِّمؽباأالةلنبالزاجةب؟
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ج: يرجػػع إلػػى عػػدليف مختػػاريف مػػف الطػػرفيف عػػدؿ مػػف المطِّمػػؽ وعػػدؿ مػػف الزوجػػة ووليهػػا 
ف والمكاف والحالة المادية لمزوج أو الحاكـ الشرعي وعميهما تقدير النفقة والعبلج بحسب الزما

 المولى مف الدولة في المنطقة .
بس:بملبالذابةجببلممتافلبوههلباهيبحلمؿب؟بهؿبةجببلهلبالهلقةباالاكهلبأـبالاكهلبفقطب؟ب

 ج: كبلهما .
بس:بمتلبتاقطبالهلقةبوملبالزاجةب؟بأفةداهلبأحافبا بإلةكـب.ب

 حانقة هاربة .ج: إذا كانت ناشزة عااية 
س:بإذابكلفبلمش صبراتػببأابد ػؿبةكلةػ بلهمػ باأاند بفقػطبااالػد بةطلل ػ بأفبةيطةػ بم مغػل بكػؿب

بشهربالةسبلى فبفلضؿبوملبهلقت باهلقةب
بالزاجةباالاندبفهؿبةمزم بشرول بأفبةيطيبالاالدبله بةيت ربذلؾبوقا ل ب؟

اف وبمقتضى ما يقرر  عػدالف مختػاراف ج: عميه أف ينفؽ عمى والد  بحسب الحاؿ وبقدر اإلمك
 مف الطرفيف .

س:بإذابكلفبلزهالفبأببةطلل ػ بأفبةهلػؽبومػلبإ ااهػ بالالػغلربفهػؿبةجػببومةػ بذلػؾب؟بأفةػداهلبب
ب لرؾبا بفةكـب.

ج: إذا كاف الالار فقراء ووالدهـ فقيرًا واإلخوة موسػريف فعمػيهـ نفقػة القاػار المعسػريف أمػا 
 كاف أبوهـ موسرًا فبل يجب عمى اإلخوة . إذا كاف األخوة فقراء أو

 
 
 
 

بباب أحكاـ الحضانة
س:بإذابكلهػػػػتبالمػػػػرأةبمطمقػػػػةبالهػػػػلبالػػػػدب  ػػػػؿباػػػػفبالاػػػػل يةبإنبأههػػػػلبغةػػػػربالػػػػللحةبالةاػػػػتبأهػػػػى ب

بلحضلهةبالالدبفهؿبلهلبحؽبفيبحضلهت ب؟بأفةداهلب لرؾبا بفةكـب.
 في تربية الطفؿ . ج: لها الحؽ وال يسقط إال بموجب حكـ بجنونها أو تفريطها 
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س:بإذابُطمِّقتبالمرأةبالهلبطلؿبفيبال لماةبمفبومر باأ ذبالببالد ب ػـبُطمِّقػتباالطلػؿبنبةػزاؿب
بفيبافبالحضلهةبفهؿبحقهلبفيبالحضلهةبةيادباتقدفـبوملبالبب؟

 ج: ترجع إليها الوالية بزواؿ المانع وهو الزواج .
بهلثبفتهلزوتبميبأ ةهـبفيبحضلهتهـباالاؤاؿب:بس:بامرأةبُطمِّقتبالهلبأر يةبأطللؿبذكارباا ب

بػبمفبالحؽب حضلهتهـب؟باهؿبةشترطبلذلؾبشراطب؟ب0
هل ل ب؟ب5 بػبإذاب مغاابافبالال يةبفهؿبة ةراابجمةيل بذكارا باا 
بػبإذابا تلراابأمهـبفهؿبةجببوملبالببالهلقةبومةهـب؟4

 ػ األحؽ األـ ما لـ تتزوج .ٔج: 
ناثًا .ػ نعـ يخيروا مطمقًا ٕ  ذكورًا وات
ف كانوا عند والدتهـ .ٖ  ػ النفقة واجبة عمى األب وات
 

 باب أحكاـ الرضاع
س:بملب الكـبػبحلظكـبا بػبفيبرضلعبالك ةػربإذابكػلفبحللػ بم ػؿبحػلؿباػللـبمػاللبأ ػيبحذةلػةب؟ب
اكـبالرضيلتبالمحرِّملتبفيبحق ب؟بوممل ب أهػ بنبةكلةػ بمػلبةكلػيبالطلػؿبفػيبالحػالةفبفكػـبمقػدارب

بالم فبالذابة  تب  بالتحرةـبفيبحق ب؟بب
ج: خمس رضعات عبػارة عػف أف المػرأة تخػرج حميػب إلػى كػأس خمػس مػرات فػي خمسػة أيػاـ 
ػة وذلػؾ  والولد يشرب كمما في الكأس في الخمسة أياـ فيكػوف ولػدها مػف الرضػاع باػفة خااَّ

ـ أف يفػارقو  وهػو عند الضرورة وذلؾ إذا كاف الولد قد تربَّى مف اػلر  حتػى بمػذ ويشػؽ عمػيه
أيضػػًا يشػػؽ عميػػه فػػراقهـ وخروجػػه مػػف البيػػت بػػبل مػػأوى مثممػػا قاػػة سػػالـ فمػػف كانػػت قاػػته 
وحالته مثؿ سالـ فقط يجوز هذ  العممية وما عداها ال يجوز بؿ يحـر وهػذا مػذهب ابػف تيميػة 

 وابف القيـ والجبلؿ والمقبمي واألمير والشوكاني 
  ٓعبد  والسيد محمد رشيد رضا واديؽ حسف خاف القنوجي والشيب محمد

س:بامرأةبتقاؿبإههلبأرضيتبش الل بودةبرضيلتبإنبأههلبنتذكرباليددبهػؿبهػيبأر ػيبرضػيلتب
أـب مسبأـباتبفهؿبت  تبالمحرمةةب ذلؾباهػؿبةجػازبلػ بالػزااجب إحػد ب هلتهػلب؟بأفةػداهلبأحاػفب

با بإلةكـب.
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كػوف الرضػيع محرمػًا لهػا فهػو حكػـ ج: مع وجود الشؾ ال يجوز الزواج بها كما ال يجػوز أف ي
 بيف حكميف كما في حديث الولد لمفراش واحتجبي منه يا سودة .

بأابإذابكػػلفبلمشػ صبا ػػفبمػفبالرضػػلعب ػـبتػػزاجب س:بهػؿبزاجػػةباأ ػفبمػػفبالرضػلعبمػػفبالمحػلـر
بزاجت ؟ب بفهؿبأ ا بمفبالرضلعبمفبمحلـر

 .    ج: ذلؾ داخؿ في حديث )) يحـر مف الرضاع ما يحـر مف النسباا
س:لابأفبامرأةبوجازا بألقمتبطلى ب دةهلبفلمتال بمرارا بإللبأفب رجبالئٌؿبنبهدرابهػابحمةػببأـب

بملذابف قيبالطلؿبةرضيبمه بوملبالاللةبالال قةبودفةبأةلـبفهؿبة  تب ذلؾبحكـبالرضلعب؟
ج: أنا أفتي بأنه ليس برضاع شػرعًا محػرِّـ ولكػف نقػؿ الشػي  الػدكتور نااػر الشػي  عػف ابػف 

.  باز أنه يحـر
بس:بإذابداوببالرجؿبزاجت باامتصب دةهلبودفةبأةلـب.

بػبملبحكـبهذاباليمؿب؟0
بػببهؿبة  تب ا ببذلؾبحرمةب؟بأفةداهلبجزاكـبا ب ةرا .5

ػًا لمػػزوج إذا امػتص ثػػديها خمػػس  ج: ال يثبػت بهػػذا العمػؿ حرمػػة الرضػاع وال تاػػير الزوجػػة أمَّ
 اـ المجاعة وهي الحوالف.مرات ألف الرضاع المحـر ما كاف في أي

س:بإذابتزاجػتبذاتبالمػ فب ػزاجب  ػربفأرضػيتبطلػى بفمػفبةكػافبالرضػةيبالػدا بلػ بمػفبالػزاجةفب
بالاؿبأـبال لهي؟

ذا كػػاف  ج: إذا كػػاف الرضػػاع وهػػي مزوجػػة بػػاألوؿ فسػػيكوف الػػزوج األوؿ والػػد  مػػف الرضػػاع وات
 الرضيع  .الرضاع وهي مزوجة بالثاني يكوف الزوج الثاني والدًا لهذا 

بأهكػػـبترجحػػافبأفبالرضػػلعبنبت  ػػتبأحكلمػػ بإنب  مػػسبرضػػيلتبكمػػلبدؿبومةػػ ب س:بمػػفبالميمػػـا
بحدةثبأـبالمؤمهةفبولئشةبرضيبا بوههلبفملبضل طبالرضيةب؟

 مف الثدي حتى يتركه مف نفسه .      عج: هو أف يضع الطفؿ فمه في الثدي ويرتض
ةهلبلطلػؿبالػغةرب مػسبمػراتبفػيبكػأسبا مطػتبس:بههلؾبمفبةزوـبأفبالمػرأةبإذابحم ػتبمػفب ػد

الحمةػػػبب شػػػينبمػػػفبالمػػػلنبأفبأحكػػػلـبالرضػػػلعبنبت  ػػػتبلفبالحمةػػػبب ػػػدبا ػػػتمطب للمػػػلنبفهػػػؿبهػػػذاب
بالحةحب؟ب

 ج: إذا كاف الحميب هو اللالب أو مساٍو فهو ُمّحـر .
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 بببببببببببببببببببب
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بكتاب القااص والجنايات
 باب أحكاـ القتؿ

:بفهػؿبُة مفػلباػ ةؿب لتمػ بأـبهقػاؿس:بلابأفبش الل ب تؿبغةر با  ؿبمػاتبالمقتػاؿبولػلبوػفب لتمػ ب
إفبالقتؿبتيمؽب  ب ى ةبحقاؽبحؽبا باةاقطب للتا ةباحؽبالمقتاؿبا دبأاػقط با قػيبحػؽبأالةػلنب

ملباليلا؟ ملبالدةةباا  دباا  بالدـبإملبالق ا 
 ج: إذا قد عفى لـ يبؽ لمورثة أي حؽ .
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 تؿباارؽبا ػذؼباهػابمطللػبب هػلبجمةيػل بفهػؿبةقتػؿب اللالػل باةاػقطبوهػ بحػدبالاػر ةبس:برجؿب
باالقذؼبأـبهقطيبةد باةجمدب ـبةقتؿ؟بأفةداهلبأحافبا بإلةكـب.

 ج: نقدـ الجمد ثـ بعد يوميف أو ثبلثة قطع اليد ثـ بعد جبراف القطع يقتؿ .
ؽباهل تبفة بالراحبدافبا ببم ػةحبس:بامرأةبتيمفدتبإاقلطبالحمؿبالذابفيب طههلب يدبأفبت مفب

بشرول بفملذابةمزمهلبإذابطللببالزاجب للحكـبالشرويب؟ب
 ج: يمزمها اللرة ناؼ عشر الدِّية .

بس:بامرأةبتيمدتبإاقلطبجهةههلب يدبأفبهل تبفة بالراحبفهؿبةمزمهلبدةةبالجهةفبالمفبتاممهل؟
غيػرهـ مػف الورثػة الشػرعييف بعػد أف ج: يمزمها ديػة الجنػيف لورثػة الجنػيف وهػـ أبػو  وأمػه أو 

 تتوب إلى اهلل توبة ناوحا.
س:بامرأةبهلمتبوملبطلمهلبوهدبإرضلو بفملتبفهؿبةمزمهلبالةلـبشػهرةفبمتتػل يةفبادفػيبالدةػة؟ب

بالمفبتامـبهذ بالدةة؟
ج: عميهػػا الاػػـو المتتػػابع ودفػػع الديػػة إلػػى الورثػػة الشػػرعييف كػػاألبويف وغيػػرهـ  إال إذا اػػدر 

 مثؿ سائر األولياء. منهـ العفو
س:بط ة ةبتاأؿبأفبامرأةبحممتبمفبالزهلباأتتبإلةهػلبتطمػببإجهػلضبهػذابالحمػؿباتاػتيطلهلبأفب
تاتربومةهلبحةثبإههلبلابلػـبتاػقط بفقػدبةقتمهػلبأالةلؤهػلبكمػلبتػزوـبفهػؿبةجػازبلمط ة ػةبأفبتتيػلافب

بميهلبفيبذلؾبنباةملبإذابكلفبالجهةفب دبت مفؽب؟
 ج: ال يجوز لها .

مػػفبادوػػلبأهػػ ب تػػؿباهػػاباػػكرافبفهػػؿبةق ػػؿبمهػػ بذلػػؾباةاػػقطبالحػػدبكاهػػ بشػػ هةبأـبنب ػػدبمػػفببس:
بال ةهةبوملبأه بكلفباكراهل ب؟

 ج: ال يسقط الحد لكونه كاف سكرانًا سواًء ابَّ عنه أنه كاف سكرانًا أو لـ ياب .
بػب لاػتمرارباأهفػ بػبوةػلذاب ػل   بإفبرفػيبأمػر بإلػلبس:ببرجػؿبةقػاؿبإفبأ ػل بتُليػؿبفةػ بجرةمػةبالمػااط

بوظػةـبفهػؿبلػ بأفبةقتػؿبأ ػل ب فبالػ ربالػ ربومػلبأمػرم الحلكـب لؼباللضةحةبوملبالاػرةبكمهػلباا 
باالحلؿبملبذكربوممل ب أفبالهالحباالتهدةدبلـبةهليبمي ب؟ب
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ن ٍ هِ   } ج: ال يجوز له أف يقتؿ أبا  فالقتؿ حراـ السيما قتؿ الولد أبا  فهو أشد مف قتػؿ غيػر  

 {.ٍريَبف ٍُّزقع َِّذاف َقج ز آؤََْ ج ِ ٌَََّ خ بىريذاف َرييِ ب ن ِقضريت  اىيََّ ع يقيَُري ن ىقع َ ََ ن ْقع ذَّ ىقََ ع زقاثبف ع ظرييَبفي قْزلوْ ٍَإُ
 استروا ما ستر اهلل وال تكمموا أحدًا .

بػبا ػػلؿبإهػػ باػػةالدبمشػػاهل بفػػأرادباالػػدبالطلػػؿب بػبلمجهػػةف س:بط ةػػببأجػػر بفحاالػػلتبنمػػرأةبحلمػػؿ
بوممل ب أه بفيبالشهربال لمسبفهؿبةجازبذلؾبلما ببالمذكارب؟بأفةداهلب لرؾبا بفةكـب.بإاقلط 

ج: ال يجػػوز والعمػػـ عنػػد اهلل وال يعمػػـ مػػا فػػي األرحػػاـ إال اهلل وربمػػا سػػيخرج سػػميمًا أو مشػػوهًا 
 ويموت  عمى كؿ حاؿ ال يجوز .

قػػلدب ػػ بأـبمػػلذاب؟بأفةػػداهلبحلظكػػـبس:بإذاب  ػػتبأفباليػػلئفباللىهػػيبأالػػلببفىهػػل ب يةهػػ بفقتمػػ بفهػػؿبة
با ب.ب

 ج: اهلل أعمـ .
بالاػلئؽب ذه ب ـبأ هلنباةرهلباقطبفملتبفهؿبةمـز س:ش صبتيمفؽب مؼباةلرةبدافبومـبالالئؽباا 

بشين؟
ج: نعـ يمزمه اوـ شهريف متتابعيف فيما بينه وبيف اهلل ويمزمه دية الخطأ إذا كاف الورثػة قػد 

 طالبوا بها ولـ يعفوا .
؟بالضػلمفبالػدافيبأـبالػلحببالاػةلرةلابأفبإهالهل بألقػلب  ػربأمػلـباػةلرةبفدهاػت بفمػلتبفمػفبس:ب

بوممل بأفباللحببالاةلرةبالئربفيبطرةق باهؿبهذاب تؿبومدبأـبش  بومدبأـب طأب؟ب
ج: اهلل أعمـ ناؼ العمـ وال مانع مف عػرض المسػألة عمػى أحػد العممػاء الكبػار ألنػي لػـ أوت 

 كما قد قمت لكـ ولليركـ .مف العمـ إال قميبًل 
س:بإذاب ػػلـبمػػفبةػػدفويباليػػىجب للر ةػػةبالشػػروةفةب  هػػؽبالمػػرةضبحتػػلب تمػػ ب ػػزوـبأهػػ بإهمػػلب هػػؽب

بالجهِّيبفهؿبُةقلدب  بإذابطللببأالةلنبالمقتاؿب للقاللصب؟بأفةداهلبهليبا ب يممكـب.
 ج:لهـ الحؽ في المطالبة بالقااص عند القاضي الشرعي لكونه متعمدًا .

س:برجؿب تؿب ى ةبأش لصبومدا بفهؿبةقتؿب هـباكللبأـبأهػ بةقتػؿب ااحػدباةػدفيبدةػةبال قةػةبفػإفب
بكلفبال لهيبالـبهيمـب مفب دأبفممفبتكافبالدةةب؟بأفةداهلب لرؾبا بفةكـب.
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ف كػانوا طػالبوا بالػديات  ج: إف  كاف الجميع طالبوا بالقااص فميس غير القاػاص لمجميػع وات
ف كاف المطالب بالقااص أحدهـ واثنػيف بالػديات فيكػوف القاػاص فعميه تقسيـ ثبلث د يات وات

 لممطالب به والديتاف لممطالب بها .
سب:برجػػؿبلػػ بالػػدافب تػػؿبأحػػدهملبفطللػػبباآل ػػرب للقالػػلصبفحكمػػتبالمحكمػػةب قتػػؿبهػػذابالالػػدب
ا  ػػؿبتهلةػػذبالحكػػـبمػػلتبالخبالمطللػػبب للقالػػلصبالػػةسبلػػ بار ػػةبفهػػؿبةاػػقطبالقالػػلصباةكػػافب

ب يدبذلؾباار ل بل ة باأ ة بأـبملذاب؟بأفةداهلب لرؾبا بفةكـب.بالقلتؿ
ج : لـ يتوؼ المطالب إال وقد حكـ له الحاكـ بالقااص فبقي الحكػـ عمػى مػاهو عميػه واجػب 

 التنفيذ وموت المطالب ال يبطؿ الحكـ واهلل أعمـ .
اب ةهػػ بوػػدااةببس:برجػػؿبأرادبأفبةقتػػؿبش الػػل بفا يػػتبالراللالػػةبفػػيب  ػػربلػػـبةػػرد ببالػػةسب ةهػػ 

بفهؿبةقلالصب  ب؟بأفةداهلب لرؾبا بفةكـب.ب
ج: كبلـ أهؿ المذهب الهادوي عدـ القااص والمعموؿ به المطبؽ اآلف في المحػاكـ الشػرعية 

 في اليمف أنه يقااص به والذي ال يقااص به هو إذا أراد قتؿ الظبي فقتؿ  دميًا.  
مػػلؿب ػػـباػرتبالجهلةػػةبفهػؿبةضػػمههلبالجػػلهيب؟بس:برجػؿبجهػػلبومػلبغةػػر بجهلةػػةبفيلػلبوهػػ بمقل ػؿب

بأفةداهلبأحافبا بإلةكـب.
ج: بعد أف قبض المجني عميه األرش ال حؽ له في المطالبة بما انتهى إليػه الوجػع لكونػه لػـ 

 ينتظر.
س:بإذابجهػػػلبشػػػػ صبومػػػػلبغةػػػر بجهلةػػػػةبأاج ػػػػتب اللالػػػل با  ػػػػؿبأفبة ػػػػرأبالمجهػػػيبومةػػػػ بطللػػػػبب

ااػػتةللنبالقالػػلصباػػرتبالجهلةػػةبفمػػلتبالمجهػػيبومةػػ بفهػػؿب للقالػػلصباحالػػؿبلػػ بذلػػؾ ب ػػـب يػػدب
بلالةلئ بمطلل ةبالجلهيب اراةةبالجهلةة؟

ذا كػػاف قػػد تسػػرع  ج: ال حػػؽ لػػه فػػي سػػرعة المطالبػػة  كمػػا ال حػػؽ لمحػػاكـ فػػي تمبيػػة طمبػػه  وات
بالطمػػب وتسػػرع الحػػاكـ بػػالحكـ فػػبل حػػؽ فػػي إعػػادة المطالبػػة ألنػػه الجػػاني عمػػى نفسػػه بسػػرعة 

 دـ االنتظار.المطالبة وع
س:بإذابكػػلفب ػػةفبأالةػػلنبالػػدـبأطلػػلؿبالػػغلربفهػػؿبلألالةػػلنبالك ػػلربالمطلل ػػةب تهلةػػذبالقالػػلصب  ػػؿب

ب ماغبالالغلر؟
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ج: البد مف االنتظار حتى يبمذ الالار أو يمتـز الكبار بأف الولد القااػر أو األوالد القااػريف 
ػار األرض إذا بمذ أو بملوا وطالبوا بالدية يسمـ الكبار الدية عمػى أن فسػهـ أنهػـ قػد ممكػوا القاَّ

 أو كذا وكذا قراريط في البيت الفبلني فبل مانع وهو المعموؿ به اآلف.
بالااليبمقلـبالالغةرباالمجهافبفيبااتةللنبالقاللصب؟بأفةداهلبأحافبا بإلةكـب. بس:بهؿبةقـا

بج: ال .
ل هـبالهػلسب هدمػ بأابس:لابأفبلهؿب ةتبجداربمرتليبملئؿبأاب ةتب ل ؿبلماػقاطباالتالػدعباطػل

إالػػىح ب افػػل بمػػفبأفبةقػػيبومػػةهـبأابومػػلبأاندهػػـبفمػػـبةليمػػاابا يػػدبأةػػلـباػػقطبال ةػػتبومػػلب يػػضب
بأالحلببال ةتبالمذكارةفبال قل ب؟بأفةداهلبأحافبا بإلةكـب. بالهلسبفملتاابفملذابةمـز
 ج: يمزمهـ األرش أو الدية إف اب وتقرر أنه كاف في حالة سقوط وقد أنذروهـ.

:بإذابكػػلفبالشػػ صبوهػػد بكمػػببوقػػارببفيػػضبش الػػل بفهػػؿبةضػػمفبالػػلحببالكمػػبب؟بأفةػػداهلبس
ب لرؾبا بفةكـب.

ال ضمف إف لـ يكػف قػد  ج: إذا كاف قد حبسه وربطه وخرج مف محمه وفؾ الرباط فبل يضمف وات
 حبسه.

مجهاهػػل بس:بإذاباشػترؾبا هػلفبفػيبالقتػػؿباليمػدباليػداافباأحػػدهملبنبةجػببومةػ بالقػػادبلكاهػ بأ ػل بأاب
بأابالغةرا باهحابذلؾبفملبحكـبمفبنبةجببومة بالقادبممفبا ؽبذكرهـ؟

 ج: اهلل أعمـ .  
س:بإذابفقػػػأبرجػػػؿبوػػػةفبالوػػػاربالاػػػمةمةب حةػػػثبأفبالوػػػاربالػػػلربأومػػػلبفمػػػلذابومػػػلبالجػػػلهيب؟ب

بأفةداهلب لرؾبا بفةكـب.
 ج:ناؼ الدية التي عمى اآلدمي .  

رجمػػ باطللػػببالمجهػػيبومةػػ ب ػػأرشبتمػػؾبالجهلةػػةبفكةػػؼبس:برجػػؿبجهػػلبومػػلبغةػػر بفكاػػربةػػد بأاب
بةكافبتقدةربأرشبتمؾبالجهلةةب؟

 ج:يعمؿ بقرارات األروش الاادرة أخيرًا مف وزارة العدؿ .
لبجهلبوملبوةفبطلؿبفيباليلشرةبمفبومر بحتلبفقأهلبفيللباالدبالطلػؿبومػلب س:بلابأفبش ال 

هػػػ  بأـبأفبولػػػابأ ةػػػ ب ػػػدبأاػػػقطبحقػػػ ب؟بالجػػػلهي بفهػػػؿبلمطلػػػؿبحػػػؽبوهػػػدب ماغػػػ ب للمطلل ػػػةب دةػػػةبوة
بأفةداهلبأحافبا بإلةكـب.
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ج : حقوؽ الطفؿ والمجنوف فيما له وعميه متعمقة بالولي فما فعمه الولي فمػيس لمقااػر عنػد 
 بموغه نقضه واهلل أعمـ .  

 
 باب أحكاـ الديات ومقاديرها ودية المرأة

مػفباأ ػؿببةزدادبالدةػةب زةػلدةب ةمػةبالملئػس:بمفباليمملنبمفبةر بأفبالالؿبفػيبالػدةلتباأ ػؿباتػ
باتهقصب هقاللههلبفملبرأةكـبفيبذلؾب؟

 ج: اإلبؿ ألهؿ اإلبؿ والنقود ألهؿ النقود .
س:باللحبباةلرةبأجرةباهقم تباةلرت بامي بوددبمػفبالركػلبب اػ بب مػؿبفهػيبدافبتيػدٍّبمهػ بأاب

بشينبومة ب؟تلرةطبفهؿبةيت رب دب تمهـب طأ باةمزم بالدةةباالكللرةبأـبنب
 ج: عميه الدية دية الخطأ وعميه الكفارة كفارة الخطأ هذا رأيي واهلل أعمـ .

س:بهؿبدةةبالمرأةبوملبالهالؼبمفبدةةبالرجؿبمطمقل بأـبفةملبزادبوملبال مثبميبذكػربالػدلةؿبإفب
بأمكفباا بةرولكـ؟

ػا الثمػ ث وأقػؿ مػف الثمػث ج: دية المرأة عمى الناؼ مف دية الرجؿ مف عنػد الثمػث فاػاعدًا أمَّ
فهما عمى السواء والدليؿ عمػى ذلػؾ ال يخفػى عمػيكـ فهػو فػي جميػع م لفػات الشػوكاني خبلفػًا 
لمهادوية الذيف يجعمونهما عمى الناؼ مطمقػًا والجػدير بالػذكر أنػه قػد ألَّػؼ أحػد شػباب الػيمف 

 رسالة أف دية الرجؿ والمرأة سواء .
بالدةةبوملبباليل مة؟بأفةدابس:بإذابكلفب لتؿبال طأباش  باليمدبغهةل بف ب.هلبأحافبا بإلةكـهؿبتمـز

 ج:تمـز العاقمة مطمقًا سواًء كاف فقيرًا أو غنيًا.
 

 باب كفارة القتؿ
بس:إذاب تؿبالمجهافباالالغةربهؿبومة بكللرةبالقتؿب؟بأفةداهلبأحافبا بإلةكـب.

ب1ج:ال
بس:بشػػػ صبتيمػػػؽبارانباػػػةلرةبدافبإذفبالاػػػلئؽباوممػػػ ب ػػػـبأ هػػػلنب اػػػةرهلباػػػقطبفمػػػلتبفهػػػؿبةمػػػـز

بالالئؽبشين؟
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ج:نعـ يمزمه اوـ شهريف متتابعيف فيما بينه وبيف اهلل ويمزمه ديػة الخطػأ إذا كػاف الورثػة قػد 
 طالبوا بها ولـ يعفوا.

س:برجػػؿبومةػػ بكلػػلرةب تػػؿب طػػأبشػػهرةفبمتتػػل يةفباةقػػاؿبإهػػ بةشػػتغؿب اػػةلرةبأجػػرةب حةػػثبإهػػ بفػػيب
بفملذ بابةمزم ب؟الربمتااالؿباةشؽبومة بالالـا

ج: ال عذر له شرعي في ترؾ الاياـ الواجب وجوبًا قطعيًا مف السنة والكتاب واإلجماع وكونه 
 في سفر متوااؿ ليس بعذر شرعي لترؾ الاـو الواجب القطعي المجمع عميه عند العمماء .
ؿبس:برجؿبملتباومة بكلػلرةب تػؿبػبالػةلـبشػهرةفبمتتػل يةفبػبالػ بالػدافبفػأرادابأفبةالػاملبوهػ بكػ

بأحػػدهملبشػػهرةفبمتتػػل يةفبلهػػ بةشػػترطبفػػيب بشػػهربفهػػؿبةجػػزئبذلػػؾبأـبن ػػدبأفبةالػػـا ااحػػدبةالػػـا
بهذ بالكللرةبتتل يبالشهرةفب؟ب

ؽ .  ج: ال مانع مثؿ قضاء رمضاف فإف قضاء  يفرَّ
بوػفباالػد بالشػهرةفبالمتتػل يةفبفممػلبأكمػؿبالشػهربالاؿبمػلتب س:بالابأفبأحدهملبتتطػاعب للالػـا

بشػهرةفبمتتػل يةفب؟بأفةػداهلب ػلرؾباأرادباأ فبال له بفهؿبةكمؿبالشهربالمت قيبأـبةالـا يبأفبةالـا
با بفةكـب.

 ج: يكمؿ الشهر المتبقي .
 كتاب الحدود

 باب حد الزاني
س:بهؿبة  ػتبحػدبالزهػلبإذابكلهػتبطرةقػةبإ  لتػ ب لحػصبالحةااهػلتبالمهاةػةبفػيبالم ت ػر؟بأفةػداهلب

  لرؾبا بفةكـب.ب

 ج: كبل .
حػدبالزهػلبأةضػل بإذابكلهػتبطرةقػةبأ  لتػ بفحػصبارا ػيبلمحمػؿبالػذابةػدولبأهػ بمػفبس:بهؿبة  تب

 الزهلب؟بأفةداهلبأحافبا بإلةكـب.
 ج: كبل .

س:بهػػػػؿبة  ػػػػتبحػػػػدبالزهػػػػلبإذابكلهػػػػتبطرةقػػػػةبإ  لتػػػػ بوػػػػفبطرةػػػػؽبالتالػػػػاةرب لللةػػػػدةابأابالالػػػػارب
 ؟بأفةداهلبأحافبا بإلةكـب.ببةاللاتاغرافة
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 ج: كبل .
 لمرأةبػبوةلذب ل بػباحممتبمفبالزهلباالدتبفإذابأرادب يػدبذلػؾبالزاهػيبأفبةاػتمحؽبس:برجؿبزهلب

بهػذابالماػتمحؽب؟بأفةػداهلب الالدبفهؿبةمحؽب  بفيبالهاػببااأرثباالمحرمةفػةباغةػربذلػؾبامػلذابةمػـز
بولفلكـبا باأجزؿبم ا تكـب.

 ج: ال يجوز استمحاقه أبدًا ألنه ولد زنى .
بكـبفيبحدبالماطيباالالحرب؟بأفةداهلبهليبا ب يمامكـب.س:بملبالذابةترجحبلدة

ج: أنا متوقؼ في الساحر والموطي وقد كنت أفتيت قبؿ ثبلث عشرة سنة أو أكثر فػي اإلذاعػة  
 بقتمه ثـ بعد إطبلعي عمى المحمى البف حـز رحمه اهلل توقفت .

 
 باب حد القذؼ

 ةهػةبفهػؿبةجمػدبوػههـبجمةيػل ب مػلهةفبس:بلابأفبش الل ب ػذؼبجملوػةبمػفبالمحالػهةفبالػـبةػأتب لل
بجمدةبأابةجمدبوفبكؿبااحدب ملهةفبجمدةب؟

 .قد ادعى عميهج: إذا ادعى كؿ واحد ولـ يبرهف القاذؼ عمى كؿ واحد فيجمد عف كؿ واحد 
س:بلػػاب ػػذؼبش الػػل ب  ػػربفقػػلؿبالمقػػذاؼبلمقػػلذؼ:بإفبلػػـبتيطهػػيبكػػذابأابكػػذابمػػفبالمػػلؿبرفيػػتب

بملبطمببفهؿبهذابجلئزب؟بأفةداهلبهليبا ب يمامكـ.أمرؾبلمحلكـ بفأوطل بالقلذؼب
سػقاط الحػؽ  ج: إذا قد رضي المقذوؼ بذلؾ فقد أسػقط حقػه قبػؿ واػوؿ الخبػر إلػى الحػاكـ وات

 جائز واهلل أعمـ .
 

 باب حد الخمر والسرقة
بس:بهؿبوقا ةبشلرببال مربحدبأابتيزةرب؟

 ٓاألسواط ج: حٌد لكونه غير محدد لعدـ وجود نص اريب احيب في تحديد
سب:بلابأه بألقيبالق ضبوملبالرؽببفاّمـبإللب اػـبالشػرطةبا  ػؿبإراػلل بإلػلبالهةل ػةباالمحكمػةب

وػػػفبالقضػػػةةبفهػػػؿبةاػػػقطبالحػػػدبفػػػيبم ػػػؿبهػػػذ بالحللػػػةبأـبنبةاػػػقطبباجػػػلنبأالػػػحلببالحػػػؽباتهػػػلزلاب
بـ.اةشمم بالحدةثب)تيلفاابالحدادبفةملب ةهكـبفملب مغهيبفقدباجب(ب؟بأفةداهلبأحافبا بإلةك
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ج: التنػػازؿ الػػذي يسػػقط الحػػد الشػػرعي إذا كػػاف قبػػؿ واػػوؿ الخبػػر إلػػى الدولػػة وهػػي الجهػػة 
 الشرعية كالنيابة والمحكمة الشرعية أما إذا تنازؿ عند الشرطة أو في البيت فيسقط الحد.

بس:بملبهابالدلةؿبوملبأفبالالرؽبتقطيبةد بمفبالراغب؟
 ج: السنة النبوية خبلفًا لمخوارج .

الشػرطةبألقػاابالقػ ضبومػلباػلرؽبااػػمما بلمهةل ػةب ػـب  ػؿبم ػاؿبالاػلرؽبفػيبالمحكمػػةببسب:بلػابأف
وللبالماراؽبمه بوفبالاػلرؽ بفهػؿباالػاؿبالاػلرؽبإلػلبالهةل ػةبدا ػؿبفػيب ػاؿباله ػيبالػملبا ب
ومة باامـ:ب)تيلفاابالحدادبفةملب ةهكـبفملب مغهيبفقدباجػب(؟بأـبأفبالمقالػادب للحػدةثب مػاغبالحػدب

أفةػداهلب ػلرؾبا بفػةكـبفػإفبك ةػرا بمػفبالقضػلةلبافةهػلبحػدادبةػتـبالمالػللحةبومةهػلبأاببإللبالقلضي؟
ب ذلؾب أفبهػذ بالحػدادبلػـب فرضبوقا لتبغةربشروةةبدافبإةالللهلبإللبالقضلن باةحتجبمفبةقـا
ت مغبإللبمحمهلبالػذاب ػلؿبوهػ براػاؿبا بومةػ بالالػىةباالاػىـب:)بفمػلب مغهػيبفقػدباجػبب(بهرجػاب

بلفةل بلألهمةةباا بةحلظكـب.بإةضلحل بك
ج: أنا أرى أف النيابة جزء مػف أجػزاء الدولػة ومػف أجػزاء المحكمػة وأنػه ال ينبلػي الشػفاعة أو 

 الستر عمى سارؽ قد دخمت قضيته النيابة وأابب محجوزًا لديها واهلل أعمـ .
اػػلر  لببس:بمػػفبأ ػػذبحػػذان ب مةهػػل بمػػفبالػػهداؽبالحذةػػةبفػػيبالماػػجدباالهػػلسبةالػػمافبفهػػؿبةكػػاف

ماتحق لبلمقطيبله بأ ذبملبةالاابهالل  لبمفبالار ةبأـبملذاب؟بأفةػداهلبأحاػفبا بإلػةكـباهلػيب كػـب
ب.

ج: هذا السارؽ ال تقطع يد  ألنه لـ يفؾ الحرز وال كاف مقبوًضا في يػد اػاحبه أو فػي رجمػه 
 كما كاف رداء افواف في قبضة افواف في الحديث المشهور واهلل أعمـ .  

 
 حد قاطع الطريؽباب 

س:بهػػػؿبحػػػدب ػػػلطيبالطرةػػػؽبةشػػػمؿبالػػػذةفبةاػػػطافبومػػػلبمهػػػلزؿبالهػػػلسبامتػػػلجرهـبدا ػػػؿبالمػػػدفب
باال ااداب؟بأفةداهلبأحافبا بإلةكـب.

 ج: الظاهر أنه يشمؿ الكؿ ألف الدليؿ لـ يخص .
                          

 باب التعزير
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 س:بهؿبلاليبالمربأفبةيزرب للملؿبمطمقل ب؟

ب1دب ولي األمر بالماؿ إال لمامحة أو لما ورد فيه النصج: ال ي  
ب
ب
ب
ب
 
 
 
 
 
 

 كتاب األيماف والنذور
 باب األيماف الشرعية وغير الشرعية

بس:ملهيبالةمةفبالز ةرةفةباهؿبةجازبالحمؼب هل؟بأفةداهلبأحافبا بإلةكـ.
اسػػتكبارًا عمػػى اهلل ج:اليمػػيف الزبيريَّػػة هػػي أف يقػػوؿ الحػػالؼ :خرجػػت مػػف حػػوؿ اهلل وقوتػػه 

واستخفافًا إلى حوؿ الشيطاف وقوته أف فبلنًا قاؿ كذا وكذا وسػميت زبيريَّػة ألف أوؿ مػف حمػؼ 
بها زبيري مف ذرية الزبير بف العواـ وال يجوز ألي ُمحمِّؼ أف ُيحمِّػؼ بهػا غريمػًا كمػا ال يجػوز 

اهلل أواػفة مػف اػفاته لمقاضي أف يحكـ بالتحميؼ ألف اليمػيف ال تكػوف إال باسػـ مػف أسػماء 
 والقاة مذكورة في مناقب األئمة الزيدية وفي كتاب عار المأموف لمم رخ فريد الرفاعي.

بس: ـبةكافبتغمةظبالةمةفبوملبمفبتاجهتبومة بالةمةف؟بأفةداهلبأحافبا بإلةكـب.
المحراب بعػد ج:تلمَّظ عميه بأف تكوف بعد العار وفي قبمة المسجد الكبير مستقبؿ القبمة أماـ 

أذاف  العار والسيما يوـ الجمعة ألف فػي ذلػؾ ماػمحة ألف بعػض العػواـ يتحػرج ويرجػع عػف 
 اليميف إلى الامب.
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بس:ملبالذابةترجحبلدةكـبػبحلظكـبا بػبفيبالةغةبةمةفبالمغاب؟
 ج: مذهب الشافعي .

ب بإلةكـب.س:بهؿبالحمؼب للطىؽبةمةفبشروةةبتاجببالكللرةبلمفبحهثبفةهل؟بأفةداهلبأحافبا
 ٓج: ال 

س:بإذابهكؿبمفبتاجهتبإلة بالةمػةفبوػفبالحمػؼبفقضػلبالحػلكـبل الػم با يػدبأفب ضػلبالحػلكـب
      ل الم ب لؿب:اأحمؼبفهؿبةق ؿبذلؾبمه ب؟بأفةداهلبأحافبا بإلةكـب.بب

 ٓج: الظاهر أنه ال تقبؿ اليميف بعد ادور الحكـ بموجب النكوؿ 
 
 
 
 

 باب كفارة اليميف
ؼب مسبمراتبأفبنبةد ؿب ةتبزةدبمفبالهلسب ـبحمػؼبأهػ بإفبد ػؿب ةػتبزةػدبأهػ بس:برجؿبحم

اػػاؼبةكلػػربوػػفبكػػؿبةمػػةفبحملهػػلبفهػػؿبومةػػ بأفبةكلػػرب مػػسبمػػراتبإفبد ػػؿب ةػػتبزةػػدبأـبكلػػلرةب
بااحدةب؟ب

ج: إذا اػػبَّ أنػػه حمػػؼ تمػػؾ اليمػػيف فعميػػه خمػػس كفػػارات ال كفػػارة واحػػدة لكونػػه قػػد حمػػؼ هػػذ  
 اليميف .

براجبكللرةبالةمةفبملن )بفماس(بميبأفبالشرعبأمرهلب لأطيلـبأابالكااةب؟س:بهؿبةجازبإ 
 ج: ال مانع عندي لمضرورة ألف الكثير ياعب عميه اإلطعاـ .

بس:اكـبمقداربذلؾب؟
 ا ف .ٖٓٓٓا لكؿ واحد والجممة )ٖٓٓج:في هذ  األياـ )

ببالمضػػرةب لليمػػؿبكػػأفبس:بةشػػترطب يػػضباللقهػػلنبفػػيبالر  ػػةبالميتقػػةبأفبتكػػافباػػمةمةبمػػفباليةػػاب
بةكافبالي دبمشمان بأابوجازا بهرمل بأاب

أومػػلب ػػللاابلههػػلبلػػابأوتقهػػل باالحػػلؿبهػػذ بليرضػػهل بلمضػػةلعباالحلجػػةبفهػػؿبهػػذابالشػػرطبفػػيبالر  ػػةب
بالميتقةبميت رب؟بأفةداهلبأحافبا بإلةكـ.
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 ج: هذ  الشروط مف حيث المعنى الزمة ومف حيث النص غير الزمة. 
بطيػػلـبالغػػدانبوهػػدابفػػأ لبفهػػؿبومػػلبالحػػللؼبكلػػلرةبس:بلػػاب ػػلؿبشػػ  صبآل ػػرباا بلتػػأكمفبالةػػـا

بالةمةفبفيبهذ بالالارةب؟بأفةداهلبأحافبا بإلةكـب.
ج: ال كفػػػارة عميػػػه ألنهػػػا يمػػػيف عمػػػى الليػػػر وهػػػي ال تنعقػػػد عنػػػد الجػػػبلؿ و المقبمػػػي واألميػػػر 

 والشوكاني خبلفًا لمهادوية .
بأفبمههـبطلمةفبارضةيبفهؿبةجزئبإ راجبكللرةبالةمةفبلهـب؟س:بأارةبفقرانبوددهـبوشرةبإنب
 ج: ال مانع ألف األاؿ الجواز.

س:بش صباكؿب  ربأفبةطيـبوه بوشرةبمالكةفبػبكللرةبةمةفبػبباأوطػل بم مغػل بمػفبالمػلؿبفقػلـب
الاكةؿب شرانبطيلـبجةدبالحـبافلكهػةباأوػدبلهػـبطيلمػل بإنبأهػ ب قػيبمػفبذلػؾبالم مػغبشػينبفكةػؼب
ةتالرؼبفة بالاكةؿبهؿبةيطيبال ػل يبلهػؤننباليشػرةبأـبةتالػرؼب ػ بوػفبالػلح  بأـبةػرد بإلةػ بأـب

بليؿب؟بكةؼبة
ج:ال مانع مف القوؿ بأنه يتارؼ به كيفما شاء ألنه قد طبؽ مػا وكمػه الموكػؿ ونفػذ مػا كمفػه 

 به وشبع العشرة المساكيف واهلل أعمـ .
سب:بمفبولهدبا بومػلبشػينب ػـبلػـبةػاؼبفهػؿبومةػ بكلػلرةبةمػةفبأـبةتػاببفقػطب؟بأفةػداهلبأحاػفب

با بإلةكـ.ب
 أعمـ .ج : الظاهر أنه يكفي التوبة واهلل 

 
 

 باب أحكاـ النذر
ب ى ةبأشهربأاب رانةبالقػر فباػ يبمػراتب س:بةك ربالهذربنباةملبمفبالهالنبفةهذرفب ر لتبكالـا
أابالتالدؽب م مغبمفبالملؿبفإذاب ضلبا بحلجتهفبجػئفبةاػألفباأههػفبغةػرب ػلدراتبومػلبالافػلنب

بفملذابةمزمهف؟
 ج: يمزمهف الوفاء.
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 ػػةبمػػفبالقر ػػلتبك هػػلنبماػػجدبفػػيب رةتػػ ب ػػـب ػػدابلػػ بأفبةليػػؿبمػػلبس:بإذابهػػذربالشػػ صب بتيػػلللب رب
هػػابأفضػػؿبك هػػلنبماػػجدبأك ػػربفػػيبمدةهػػةبفهػػؿبلػػ بذلػػؾ؟بأفةػػداهلبجػػزاكـبا ب ةػػرا باأحاػػفب ػػلتمتكـب

بارفيبدرجتكـ.ب
 : ال مانع مف ذلؾ مهما كاف األخير أفضؿ .ج
 بإلةكـب.س:ش صبهذربطلوةب ـبوجزبوفبالافلنبفملبالحكـ؟ب؟بأفةداهلبأحافبا  

 ج:إذا أابب الاوـ أو الحج متعذرًا مستحيبًل فبل يجب الوفاء لعدـ االستطاعة .
س:ش صبهذربذ حبشلةبأابوجؿبوهدب  ربا فبوماافبأابغةر بمػفبالق ػارباالمشػلهدباالق ػلببفمػلب

بحكـبهذابالهذرب؟ب
ب.ج: هذا حراـ هذا ال يجوز هذا فيه إثـ عظيـ وهو نذر باطؿ غير احيب وغير منعقد

ب
ب       ببببببببببببببببببب

بكتاب القضاء والخاومات
 باب حكـ تولي المرأة القضاء

بس:بملبحكـبتاليبالمرأةبالقضلنب؟بأفةداهلب لرؾبا بفةكـب.
 سنه بعدـ الجواز .٘ٔج : قد سبؽ الفتوى مني قبؿ أكثر مف 

 
 باب الدعاوى والبيِّنات

إذاباجػػدبالاػػػ ببلػػػذلؾباهػػػؿبةيت ػػػربذلػػػؾبمػػػفبس:بهػػؿبةجػػػازبلز ػػػفبأفبةقلضػػػيبأ ػػػل بوهػػػدبالحػػػلكـب
باليقاؽبأابةتيلرضبميبال رب؟

ج:ال مانع لمولد إذا كاف مظمومًا وله حؽ شرعي عند والد   أو يكوف الوالػد يػتحفظ عمػى ولػد  
أف تكػػوف كسػػوبته الخااػػة بػػه والػػذي حاػػمها مػػف اللربػػة بػػأف تكػػوف لمولػػد الكاسػػب مػػع الولػػد 

يف يطيعػػه إذا أمػػر  بشػػيء شػػرعي أو طمبػػه يسػػعفه فػػي الػػذي كػػاف قااػػرًا وقػػت الكسػػب فػػي حػػ
 مرضه الشديد .
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س:بلابأفبش الل بادولبوملبغةر بأه ب تؿبأابارؽبأابأفبومةػ بلػ بمػلؿبك ةػربالػـبةكػفبلػ ب ةهػةب
أ هػػػلنبالػػػدوا بفحكػػػـبالحػػػلكـبومػػػلبالمػػػدولبومةػػػ ب ػػػللةمةفبفحمػػػؼبومػػػلبالقطػػػيب ػػػـب يػػػدبأةػػػلـبجػػػلنب

بة بنباةملبفيبدوا بالقتؿباالار ةباالدةفبالك ةر؟ةؤا ذبالمدولبومبالمدويب لل ةهةبفهؿ
 ٓج: ال تقبؿ اليميف في القتؿ وقولهـ عمى المنكر اليميف ال يدخؿ فيه القااص وال الحدود 

 
 باب الشهادات

س:بمػػلهيباليدالػػةبالميت ػػرةبفػػيبالشػػهادبفػػيبهػػذاباليالػػربنباػػةملبمػػيبك ػػرةبأاػػ لبباللاػػؽبالتػػيب
بةتم فسب هلبك ةربمفبالهلسب؟

 ج: مف ال يرتكب إحدى الكبائر .
س:بهػػؿبتق ػػؿبشػػهلدةبالمػػرأةبفػػيبأ ػػااببالحػػدادباالجهلةػػلتباالهكػػلحباالطػػىؽباهحػػابذلػػؾب؟بأفةػػداهلب

ب لرؾبا بفةكـب.
 .تج: ال مانع مف قبوؿ شاهد عدؿ وعدلتيف في النكاح والطبلؽ ال في الحدود وال في الجنايا

ف ُقتػػؿب شػػهلدتهـب اللالػػل با يػػدبذلػػؾب أشػػهرببس:بشػػهدبا هػػلفبشػػهلدةبزاربومػػلبشػػ صب أهػػ ب ت ػػؿ ب
اهكشؼبأههـبشهداابزارا بفملبحكمهـبا دبُ تؿبالرجػؿبمظمامػل ب هػلن بومػلبشػهلدتهـب؟بأفةػداهلبأحاػفب

با بإلةكـب.
 ج: يقدموا لممحاكمة والحاكـ يحكـ بما يترجب لديه .

 
 باب اإلقرار

الحةحةبوملبهذاباأطىؽب؟بأفةداهلببسب:بملرأةكـب هذ بالمقللةب:باأ رارباةدبال ةهلتبهؿبهي
ب لرؾبا بفةكـب.

ج : هذ  قاعدة احيحة فإف اإلقرار يفيد اليقيف والشهادة ال تفيد إال الظف فقط  واليقيف أقوى 
 مف الظف فكاف أقوى األدلة واهلل الموفؽ . 

بومػػلبهلاػػ بأمػػلـبالحػػلكـب للزهػػلبأابالقتػػؿبأابالاػػر ةب؟بأفةػػداهلبأحاػػفب س:بهػػؿبةق ػػؿبرجػػاعبمػػفبأ ػػرف
با بإلةكـب.ب

 ج: لـ يرد في غير الزنا ال في السرقة وال في القتؿ فبل يجوز إال في الزنا .
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ب
          

 
 
 
 
 
 
 

 كتاب اإلمامة والجهاد
 باب شروط اإلماـ وحكـ إمامة المرأة

بالشراطبالتيبن فدبمفبتافرهلبفيباأملـبػباأملمةباليلمةبػ؟بأفةداهلب لرؾبا بفةكـب.س:بملهيب
 ج: أف يكوف قرشيًا وأف يكوف مدبرًا وأف يكوف شجاعًا وأف يكوف متدينًا .

بس:بهؿبةجازبلممرأةبأفبتتالفلبالانةلتباليلمفةبكرئلاةبالدالة؟بأفةداهلبأحافبا بإلةكـب.
ياب )) ال يفمب قوـ ولَّوا أمرهـ امرأةاا كمػا قػاؿ النبػي اػمى اهلل عميػه وسػمـ  ج: ال يجوز وال 

. 
بس:باملبحكـبتالةهلبلمقضلنب؟بأفةداهلبأحافبا بإلةكـب.

 سنة بعدـ الجواز.٘ٔج: قد سبؽ الفتوى مني مف قبؿ 
ُهقمتبوهكـبودةبفتلا بفػيبانهت ل ػلتبههػلؾبمػفبهقػؿبوػهكـبأهكػـبتجازاههػل باههػلؾبمػفبهقػؿببس:

وهكـبأهكـبنبتجازافبذلكـ بلفبالمجللسبالهةل ةةبت ضيبفةهلبالماربالشػروةةباألهةػةبلتالػاةتب
نبرفضت بإضلفةبإللبودـبجدا بهذ بالااػةمةبلمللاػدبك ةػرةباتجر ػةب الهااب بفإفبأ راهلب  متباا 

 هةباأاىمةةبفيبالجزائرباحركةبحملسبفػيبفماػطةفباغةرهمػلب ةػربشػلهد بفمػلبهػيب هػلوتكـبالج
ال ةػػػرةبفػػػيبهػػػذ بالماػػػألةب؟وممػػػل ب ػػػأفبالػػػذةفبةػػػرافبجػػػاازبانهت ل ػػػلتبةقالػػػافبإهػػػ بةمكػػػفبتحقةػػػؽب

بمالللحبفيبالمشلركة؟ب
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كػف عبلمػة  ج: أنا في هذ  األياـ متوقؼ وكثيػرًا مػا يتوقػؼ العبلمػة النحريػر فضػبًل عمػف لػـ ي
نما هو حسف ظف مف السائؿ ومف غير  ممف يعتقد أني مف العمماء ولسػت مػنهـ ورحػـ اهلل  وات

 امرءًا عرؼ قدر نفسه.  
 

 باب متى يكوف الجهاد فرض عيف ومتى يكوف فرض كفاية
بس:بمتلبةكافبالجهلدبفرضبوةفب؟
 ج: إذا كاف العدو قد هاجـ المدينة.
تيةفبحةهئذبجهلدبالدفيبوملبالجمةيبمفبأهػؿبتمػؾبال مػدبفهػؿبس:بلابهجـبالكللربوملب مدبمامـباب

فبلـبةكػفبههػلؾبراةػةب ملـبأـبةجببوملبالجمةيبمدافيةبالكللرباا  ةشترطبفيبم ؿبهذ بالحلؿبراةةباا 
بانبإملـبكأفبةقتماابأمةربتمؾبال مدةبأابةأارا بأابة تليب؟بأفةداهلبأحافبا بإلةكـب.

 ج: المدافعة واجبة .
فيبالجهلدبالكلػلئيبإذفبالػيبالمػربػبالممػؾبأابرئػةسبالدالػةبػ؟بأفةػداهلبأحاػفبا بس:بهؿبةشترطب

بإلةكـب.
 ج: أنا أعتقد أنه ال لزـو واهلل أعمـ .

 
 باب أحكاـ العهود مع الكفار

بس:بهؿبةجازبلزملـبوقدبهدهةبمطمقةبميبالكللرب؟بأفةداهلبأحافبا بإلةكـب.
 شرة أعواـ حسب المامحة في ذلؾ .ج: ال بد مف تعييف المدَّة ولو فوؽ ع

 
 باب حكـ االستعانة بالكفار
بس:بهؿبةجازبلمماممةفبأفبةاتيةهااب للكللربفيبالحربب؟ب

ج: ال يجػػوز إال إذا كػػاف الكفػػار المسػػتعاف بهػػـ أقميػػة وضػػعاؼ ولػػيس لهػػـ قػػوة وذلػػؾ إذا كػػاف 
ويطمػب مػنهـ  أمير جيش المسػمميف يسػتطيع أف يعػزؿ الكفػار المسػتعاف بهػـ ويسػتلني عػنهـ

 عدـ البقاء فهذا
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رجػػاعهـ فػػبل  ف كػػاف سػػيلمب عمػػى الظػػف أف أميػػر الجػػيش عػػاجزًا عػػف عػػزلهـ وات ال مػػانع منػػه وات
 يجوز .

 
 باب حكـ الدار

بس:ب ـبتكافبالداربداربكلربأابداربإاىـب؟بأفةداهلبأحافبا بإلةكـ.
ويكػوف الممػؾ و الػرئيس ج: تكوف دار إسبلـ إذا كاف الشعار لهػا إسػبلميًا والشػريعة إسػبلمية 

 لـ يظهر الكفر البواح.
 باب أحكاـ اللنائـ

س:بإذابكلفبأفرادبجةشبالماممةفبةيطافبرااتببفهػؿبُةاػهـبلهػـبمػفبالغهػلئـبحاػببمػلباردتب ػ ب
بالحلدةثب؟بالملذا؟

ج: الظاهر أنه ال يعمؿ باألحاديث إال بالمتطوعيف أما النظػامييف الػذيف عمػى نفقػة الدولػة مػف 
 دخولهـ الكمية إلى عند خروجهـ إلى عند الجهاد فبل واهلل أعمـ .عند 

سب:بالمجلهدبفيبا ةؿبا بالػذابةقتػؿبفػيبالميركػةبهػؿبةقاػـبلػ بمػفبالغهةمػةب؟بأفةػداهلب ػلرؾبا ب
بفةكـب.

جب:بالظلهربأفبالمجلهدبفيبا ةؿبا بإذاب تؿبف مجردبمات باهقطيبحق بمفبالغهةمةبالتػيباػةكافب
بهتهلنبالميركةبالتيبااتشهدبفةهلبهذابالمجلهدباا بأومـب.تقاةمهلب يدبا

بسب:بملميهلبال راجب؟بامفبأاؿبمفبفرض ب؟ب
جب:بال راجبالضػرة ةبومػلبالرضبالملتاحػة باأاؿبمػفبااتحاػههلبافرضػهلبأمةػربالمػؤمهةفبومػرب

ب فبال طلببااافق بالالحل ةبحتلباللربإجملول ب ةفباليمملنبمفبأةلـبومربإللبةامهلبهذا.
بسب:بملبهيبالداؿبال راجةةبفيبهظركـب؟بأفةداهلب لرؾبا بفةكـب.

ج : هي جميع البمداف اإلسبلمية التػي فتحهػا المسػمموف مثػؿ العػراؽ وفػارس ومػا وراء النهػر 
 والشاـ ومار والملرب واألندلس وغيرها.

جبومػػلبسب:بلػػاباتحػػدتبالػػداؿباأاػػىمةةبأاب لمػػتب ىفػػةبإاػػىمةةبفهػػؿبلم مةلػػةبأفبةأ ػػذبال ػػرا
بالداؿبال راجةةب؟ب

 ج : نعـ. 
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بسب:باكـبمقداربال راجبالذابُةضرببوملبالراضيباالدارب؟بأفةداهلب لرؾبا بفةكـ.ب
ج : يقػػدرها رئػػيس العممػػاء والمجتهػػدوف فػػي عاػػر  بحسػػب الزمػػاف والمكػػاف وغنػػى األهػػالي 

 البمد . توفقرهـ ومنتجا
جبومةهػػلبالمػػلذاب؟بأفةػػداهلبأحاػػفبا بس:بهػػؿبتاػػت هلب يػػضبالػػداؿباأاػػىمةةبمػػفبضػػرببال ػػرا

بإلةكـب.
 ج: اليمف وأندنوسيا وماليزيا ألف اإلسبلـ دخؿ طوًعا ببل حرب .
بالفتاوى المتعمقة بالعقائد والبدع

س:بمػلهيباليقةػدةبالتػيبتيتقػداههلباترجػافبأفبةتافػلكـبا بومةهػلبهػؿبهػيبوقةػدةبالاػمؼبالالػللحب
ب لأجل ةبلألهمةة.أهؿبالاهةباالجملوةبأـبوقةدةبالشلورب  ةبأـبوقةدةبالميتزلةب؟بهرجابالتكـر

اةيمػػـبا بأفبمػػراداب هػػذابالاػػػؤاؿبأفبنبتهاػػ اابفػػيبحةػػػلتكـبا يػػدبافػػلتكـبمػػػفب  ػػؿب يػػضبالهػػػلسب
ب جهؿبأاب اانب الدبإللبغةربملبتيتقداف.ب

 :قالػػه الشػػوكاني فػػي كتابػػه ج: إف كػػاف السػػ اؿ عػػف العقيػػدة فمػػذهبي مػػذهب السػػمؼ عمػػى مػػا
)التُّحؼ في مذاهب السمؼ ا وأمػا إف كػاف السػ اؿ عػف الفقػه فأنػا أقػوؿ : مػذهبي فػي الفػروع 

 أسمؾ فيه مذهب األمير والشوكاني .
بأفبطرةقػػػةبالاػػػمؼبالالػػػللحبفػػػيب ػػػلببالاػػػملنباالالػػػللتبامػػػههـبأئمػػػةباأاػػػىـب س:بمػػػفبالميمػػػـا

تيػػلللبمػػلبأ  تػ بلهلاػػ باأ  تػػ بلػػ بكأحمػدبامللػػؾباالشػػلفييباا ػفبالم ػػلرؾباالازاوػػيبأههػػـبة  تػافب ب
راػػػػال بالػػػػملبا بومةػػػػ بااػػػػمـباةجػػػػرافبالهالػػػػاصبومػػػػلبظلهرهػػػػلبدافبتيطةػػػػؿبأابتأاةػػػػؿبادافب
ذابائماابوفبكةلةةبالللتبا ب للاا:بإفبا بأ  رهلبوفبالللت بالـبة  رهػلبوػفب تكةةؼبأابتم ةؿباا 

ةباأمػػلـبمللػػؾبالشػػهةرة:))بكةلةتهػػلباةػػردافبومػػـبذلػػؾبإلػػلبوللمػػ باػػ حله باتيػػلللباةاػػتدلافب مقللػػ
باالكةػػػؼبمجهػػػاؿبااأةمػػػلفب ػػػ بااجػػػبباالاػػػؤاؿبوهػػػ ب دوػػػةب((بفهػػػؿبهػػػذابهػػػابمػػػلب اناػػػتاانبميمػػػـا

بتيتقداه بفيبهذابال لب؟بأفةداهلباددبا بأ االكـباأومللكـباهليب كـباأاىـباأهم .
السػػ اؿ عنػػه ج: هػػذا مػػا أعتقػػد  وقػػد قػػاؿ اإلمػػاـ مالػػؾ :االسػػتواء معمػػـو والكيػػؼ غيػػر معمػػـو و 

 بدعة .
 هذا هو المعتمد عندي وما قد روي عني خبلفه فلير احيب عندي .

بالقةلمةب؟بأفةداهلبهليبا ب يمامكـب. بس:بملهيبوقةدتكـبفيبرؤةةبالمؤمهةفبلر هـبةـا
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ج: عقيػػدة السػػمؼ منػػذ أف كنػػت اػػليرًا أقػػرأ كتػػاب ) تحفػػة الػػذاكريف لمشػػوكاني ا عنػػد شػػرح 
 ال ترا  العيوف ا قبؿ حوالي سبعيف عامًا بعد أف طمع شاربي . الشوكاني حديث ) يا مف 

بالقةلمةب؟بهؿبتيتقدافبملبةيتقػد بأهػؿبالاػهةباالجملوػةب س:بملهيبوقةدتكـبفيبمرتكببالك ةرةبةـا
فبشػػػلنبوذ ػػػ ب ػػػـبةد مػػػ بالجهػػػةبلفبأهػػػؿب بالقةلمػػػةبتحػػػتبمشػػػةئةبا بإفبشػػػلنبولػػػلبوهػػػ باا  أهػػػ بةػػػـا

أـبتيتقػػدافبمػػلبذه ػػتبإلةػػ بالميتزلػػةباال ػػاارجبمػػفبأهػػ بم مػػدبفػػيببالتاحةػػدبنبة مػػدافبفػػيبالهػػلرب؟
بالهلرب؟بأفةداهلبأحافبا بإلةكـب.

ج: أنا مذهبي كمػا قمػت لكػـ مػذهب السػمؼ فػي كػؿ شػيء مػف أمػور اآلخػرة وهػو أف الفػػاسؽ 
   تحت المشيئة وأقوؿ أيضًا بخروجهـ مف النار .                                              
بأفبالزةدةػػةبت يػػل بلمميتزلػػةبةػػرافباجػػاببال ػػراجبومػػلبالحػػلكـبالظػػللـباأهػػؿبالاػػهةب س:بمػػفبالميمػػـا
ةػػرافبوػػدـبجػػاازبال ػػراجبومػػلبالحػػلكـبالظػػللـبإومػػلن بلمهالػػاصبالشػػروةةباحقهػػل بلمػػدملنباتاػػكةهل ب
لمػػدهملنبمػػيبالهالػػحباالمػػرب ػػللميراؼباالههػػيبوػػفبالمهكػػربحاػػببالضػػاا طبالشػػروةةبفمػػلبرأةكػػـب

ببب1لؾب؟بأفةداهلب لرؾبا بفةكـ ذ
ج:الراجب عندي هو مذهب أهؿ السنة في كؿ شئ في عدـ الخروج و النهي عف المنكر بقدر 

 اإلمكاف وبحسب المستطاع .
ههػػلؾبمػػفبةػػزوـبأهكػػـبنبتترضػػافبومػػلب يػػضبالالػػحل ةبكميلاةػػةباأ ػػيبمااػػلباومػػراب ػػفببس:

سبافػيبإجل ػلتكـبومػلبأاػئمةبالماػتلتةفباليلصبرضيبا بوههـبميبأهيباميتكـبمػرارا بفػيبالػدراب
بتترضافبوملبجمةيبالالحل ةباتاردافبالدلةبوملبذلؾبامههلب ال بتيلللب:

ُههََ}ن اىََّههبثِقلَُ  اوقنَّىلههَُ  ٍريههِ  اىََِْ ههبجِشِيِ  ن اوقّص ههبسِ ن اىَّههزرييِ  ارَّج عَههَهٌَ ثِاِحَُ ههبٍُ سَّهريههي  اىيّههََ ع ههٌََُُِ     اهػػذ باآلةػػةبب{ن س هلههَاْ عَ 
ب لأةضلال ب طيل بلمقةؿباالقلؿب؟بحرةحةبفيبالترضيبوفبالجمةيبهرجابالتكـر

ج: سماعؾ لي يفيػد العمػـ واليقػيف وخبػر المخبػر يفيػد الظػف  والعمػـ واليقػيف أرجػب مػف الظػف 
 وأقوى منه .

س:مػػلبحكػػـب هػػلنبالق ػػلبباالمشػػلهدبومػػلبالق ػػار؟بامػػلهابالااجػػببإزانبالق ػػاربالتػػيب ػػدب هػػيبومةهػػلب
  ػػػلببامشػػػلهدباحالػػػؿب اػػػ ببذلػػػؾبتيظػػػةـبلمق ػػػاربوهػػػدبالق ػػػارةةفباالجهمػػػةبمػػػفبالهػػػلسب؟بأفةػػػداهلب

بأحافبا بإلةكـ.ب
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فعػت فػبل يخمػوا ج:رفع القبور ورفع القباب حراـ ولكف إذا كانت القبور قد رفعت أو القباب قد ر 
 إما وهناؾ عدـ خشية الفتف فبل مانع 

 مف خرابها أما إذا غمب عمى الظف حاوؿ فتنة أو فتف فبل نلير المنكر بما هو أنكر .
س:بهؿبتهالحافب للرجاعبإللبفتلا بالمجهةبالدائمةبافتلا بالشةخبا فب لزباا فبو ةمةفباكتبب

ب؟بأفةداهلبحلظكـب .برحمهـبا بػباالمطلليةبفةهلب–الشةخبالل لهيبب
 ج : نعـ وألؼ نعـ . 

بإذا جمَّعتنا يا بنيَّ المجامع            أولئؾ أشياخي فجئني بمثمهـ
وليس معنى هذا أني أوافؽ كمما ادر منهـ مف الفتاوى بؿ قد أخالفهـ في بعػض مػا يقولونػه 

المسػائؿ وقػد قػاؿ  مثمما أنا معتقد في الشوكاني منُذ الري إلى اآلف ولكني أخالفه فػي بعػض
رحمػه اهلل  –لي سػماحة الشػي  ابػف بػاز إننػي أخالفػه ولكنػي غيػر متعاػب وال اػاحب هػوى 

 رحمة األبرار  ميف. 

سب:بهؿبتهالحافبطم ةباليمػـب قػرانةبكتػببشػةخباأاػىـبا ػفبتةمةػةباتممةػذ با ػفبالقػةـب؟ببأفةػداهلب
بهليبا ب كـبا يمامكـب.

عاد في مسجد الزبيري مف أوله إلى  خر  وال أظػف أحػدًا قػد ج : أناب بذلؾ وقد درَّست زاد الم
 درسه أو ُيدرِّسه مف أوله إلى  خر  غيري في انعاء. 

بسب:بملبحكـبانحتللؿب ملبُةامفلب)بوةدبالغدةرب(ب؟بأفةداهلبهليبا ب يممكـ.ب
 ج : ليس له أاؿ وأوؿ مف عممه مف رجاؿ الدولة اإلسػبلمية أبػو الحسػف عمػي بػف بويػه فػي
القرف الرابع مف الهجرة تـ تبعه غير  كالدولة الفاطمية في مار والدولػة القاسػمية فػي الػيمف 
وأوؿ مف عممه في اليمف سيؼ اإلسبلـ أحمد بف الحسف بف القاسػـ فػي عهػد اإلمػاـ المتوكػؿ 

 عمى اهلل إسماعيؿ في الناؼ الثاني مف القرف الحادي عشر مف الهجرة .

بسب:بمفبهابأاؿبمفبأحدثبوةدبالغدةربفيبالةمفب؟ب
ج : هػػو أحمػػد بػػف الحسػػف بػػف اإلمػػاـ القاسػػـ بػػف محمػػد فػػي عاػػر اإلمػػاـ المتوكػػؿ عمػػى اهلل 
إسماعيؿ بف القاسـ بحسب ما اقترحه القاضي أحمد بف سعد الػديف المسػوري قاضػي القضػاة 

 في القرف الحادي عشر مف الهجرة .
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ظهػلربالحػزفباالهةلحػةباضػرببالػهلسباالتػراهةـبكمػلبةليمػ ببسب:بملبحكـبانحتللؿب ةـا ولشػارانباا 
بالرافضةبامفبجر بمجراهـب؟بأفةداهلبهليبا ب كـب.

ج : هذ  بدعة اخترعها السمطاف البويهي أبػو الحسػف بػف بويػه فػي القػرف الرابػع مػف الهجػرة 
 في العراؽ واإليراف وهي مف المحرمات شرعًا .

أهػػػ بكػػػلفبةميػػػفبميلاةػػػةبرضػػػيبا بوهػػػ ب؟بب–رحمػػػ با بب–شػػػاكلهيبسب:بهػػػؿبالػػػحبوػػػفباأمػػػلـبال
ب1أفةداهلبجزاكـبا ب ةرا ب

ج : لـ ياب ولكف بعض الذيف نسخوا نيػؿ األوطػار زادوا المعػف بػدليؿ أف بػاقي النسػ  ومنهػا 
نسخة الم لؼ ليس فيها المعف ومع األسؼ أف طبع نيؿ األوطار كاف عمػى نسػخٍة فيهػا المعػف 

 الذي زاد  الناس  . 

بكملبةقالافبات  ةر بفملبحكـبهذابالا ؼب ب؟بسب:برجؿبأا ؼبأرضل بلتارةجب  رباليٍّ
ج : هذا الوقػؼ باطػؿ وياػرؼ فػي قربػٍة أخػرى والنػذر أو الوقػؼ لمثػؿ هػذا حػراـ وغيػر جػائز 

 وغير منعقد .
سب:بشػ صبهػذربذ ػحبشػلةبأابوجػؿبوهػدب  ػػربا ػفبومػاافبأابغةػر بمػفبالق ػارباالمشػلهدباالق ػػلبب

بفملبحكـبهذابالهذرب؟ب
بحيب وغير منعقد .ج : هذا حراـ هذا ال يجوز هذا فيه إثـ عظيـ وهو نذر باطؿ غير ا

سب:برجػػؿبتركػػتبأمػػ بوهػػد بم مغػػل بمػػفبالمػػلؿبلمقةػػلـب يمػػؿب ةػػرابإنبأفبذلػػؾباليمػػؿبمػػفبالمػػارب
بالم تدوةبا دبملتتبأم باهيبتظفبأفبذلؾباليمؿبمشراول بفكةؼبةتالرؼب ذلؾبالملؿب؟

 .عمـداًل عف المولد ونحو  واهلل أج : يعمؿ به محسنة أخرى كالادقة مثبًل بنية هذ  المرأة ب
بسب:بملبحكـبالتااؿب للمااتبمفباله ةلنباالالللحةفب؟بأفةداهلبأحافبا بإلةكـب.

ج : اهلل قريب مجيب سميع عمػيـ ال يحتػاج إلػى واسػطة مػف األمػوات الػذيف انقطعػت أعمػالهـ 
بموتهـ وهـ محتاجوف إلى مف يدعو لهػـ ال أف يكونػوا واسػطة لمػدعاء فكيػؼ يتوسػط األحيػاء 

 لعمؿ باألموات الذيف لـ يبؽ لهـ مف العمؿ إال ما يدعو لهـ األحياء .القادروف عمى ا
 الخبلاة :أف الميت يحتاج إلى الحي يدعو له وأما الحي فبل يحتاج إلى الميت يشفع له .
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مػلبةاػملب لمكػيب ةػتباللقةػ بافةػ بأمػاربمهل ضػةبلالػؿبالػدةفبب–فيبالةمفبب–سب:بةهتشرباهاةل ب
 ػػػأماربماػػػتق مةةبةزومػػػافبأههػػػلباػػػتقيبفمػػػلبحكػػػـب ةػػػيبتمػػػؾبالهشػػػراتبكإدوػػػلنبومػػػـبالغةػػػببااأ  ػػػلرب

باشرائهلباتراةجهلباتالدةؽبملبفةهلب؟بهليبا ب كـبالدةفباأهم باحملب كـبالتاحةدب.ب
ج : أنػػا قػػػد تكممػػت عػػػدَّة مػػػرات مػػف قبػػػؿ عػػػدَّة سػػنيف فػػػي اإلذاعػػػة وغيرهػػا أف شػػػرائها حػػػراـ 

 ومطالعتها حراـ .
دةػػةب ػػللاا:بإفبالةهػػادابإذابشػػليبالماػػمـبفػػيبأرضبفماػػطةفبفمػػ بس:بفػػيبأابكتػػلببمػػفبكتػػببالزة

بحؽبالشلية؟
ج: قالوا بهذا القوؿ في حواشي شرح األزهار عند قػوؿ المهػدي فػي األزهػار: إال فػي خططهػـ 

 وغير  مف الكتب المشهورة المقررة.

رباهػػابأفبُةحكػػـبومػػلبالجػػلهيبأفبةػػذ حبذ ةحػػةبوهػػدب ػػلببالمجهػػيب سب:بمػػلبحكػػـبمػػلبُةاػػملب ػػلله ج 
بومة بأابأملم بللالؿبال الامةباهؿبةد ؿبذلؾبفيبالذ حبلغةربا ب؟بأفةداهلبأحافبا بإلةكـب.ب

ذا كاف وال بدَّ فيشػ ترط أف ج : الَهَجر حراـ وال يجوز الذبب لممخموؽ وال النحر رضًا للير اهلل وات
يقبػػؿ الجمػػؿ أو الثػػور أو الكػػبش وال يذبحػػه بػػؿ يقبمػػه ويرجعػػه إلػػى اػػاحبه أو يدخمػػه بيتػػه ثػػـ 

 يبيعه أو يذبحه في مناسبة  . 

بال مةةب هؤننبالمشياذةفبفيب يضبال مدافبالةمهةةب؟ بس:بملبحكـبمفبةامفلب للُمق ػذِّابليمـا
 ت عدة مرات بهذا.ج: أنا ال أقوؿ بالُمَقذِّي وأنه اادؽ أبدًا وقد أجب

س:بههػػلؾبمػػفبةطيػػفبفػػيبرااةػػلتبأ ػػيبهرةػػرةبرضػػيبا بوهػػ ببفمػػلبالمغػػز بمػػفبارانبذلػػؾ؟با ػػـب
بتهالحافبش لببالماممةفبفيبالتيلمؿبميبهذ بالطياهلتباأالحل هلب؟

ال حاجة إلى مجادلػة مػف يجػرح الاػحابي الجميػؿ أبػا هريػرة رضػي اهلل عنػه كمػا ال حاجػة  ج:
ف النار ال تحرؽ .إلى مجادلة مف يقوؿ إف   الشمس ال ُتضيء وات

بس:ههلؾبمفبةشكؾبفيبالحةحبال  لرابامامـبكةؼبةكافبالتيلمؿبالالحةحبمي ب؟
رضاء النػاس غايػة ال  ج: ال يضر الشيخيف التشكيؾ في احيحيهما وال يضرنا هذا التشكيؾ وات

ب.تدرؾ وال ينبلي االستماع لمثؿ ه الء المشككيف وال التعامؿ معهـ
التجػػػهرسب جهاػػػةةبدالػػػةبكػػػلفرةبكللجهاػػػةةبالمرةكةػػػةبأابالالػػػهةاهةةبأابال رةطلهةػػػةبس:بهػػػؿبةجػػػازب

باهحاهلب؟
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ج: هذ  المسألة سئمت عنها عدت مرات ولـ أجػد لهػا جوابػًا ويػا ليػت وهنػاؾ مػف يخبرنػي بمػا 
 . ٔقاله ابف عثيميف أو ابف باز أو ابف جبريف  أو األلباني أو القرضاوي

بللب يػػضبشػػيلراتبالكلػػلربأابالػػارهـبفهػػؿبةجػػازب ةيهػػلباشػػراؤهسب:بههػػلؾب يػػضبالمى ػػسبومةهػػ
بال اهلب؟

 ج : إذا لـ يكف البيع حرامًا فهو مف األمور المشتبهات والم منوف وقَّافوف عند الشبهات .
س:بفضػػػةمةبالقلضػػػيبحلظكػػػـبا :باهتشػػػرباآلفبك ةػػػرا بفػػػيبالقهػػػااتباللضػػػلئةةباغةرهػػػلبمػػػفبااػػػلئؿب

هدامػػػةبكلل لطهةػػةباالجيلرةػػةباالقدةلهةػػػةبابالحمالةػػةباغةرهػػػلبمػػفبالممػػػؿباأوػػىـبالػػدواةبإلػػػلبأفكػػلرب
االهحػػػؿبالكلرةػػػةباال دوةػػػةباةقػػػيبالك ةػػػربمػػػفبشػػػ لببالماػػػممةفبضػػػحلةلبلهػػػؤننبفمػػػلبحكػػػـبمشػػػلهدةب

بالقهااتبالداوةةبلهذابا رانةبالكتبباالمهشاراتبفيبهذاب؟
با ب ةرا ب؟بػبملبهالةحتكـبل هلئكـبأ هلنبالماممةفبفيبهذابالالددبجزاكـ5ب

ج: أناػػػب الخطبػػػاء والمرشػػػديف واألسػػػاتذة والمعممػػػيف والمشػػػاي  والمدرسػػػيف فػػػي المػػػدارس 
االبتدائية والثانوية والجامعػات وغيػرهـ بػأف يناػحوا النػاس بقػدر المسػتطاع وبحسػب اإلمكػاف 
وذلػػؾ بػػأف ال يفتحػػوا هػػذ  القنػػوات وهكػػذا ال يطػػالعوا الاػػحؼ التػػي فيهػػا إخػػبلؿ بالعقيػػدة أو 

 السموؾ .ب
بببس:بملبحكـب هلنبالكهلئسبفيبجزةرةباليربب؟بأفةداهلبهليبا ب كـبالماممةف.ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب

بج: ال يجوز .
بأفباليػػػةفبحػػػؽبإنفبأفبمػػػفبالهػػػلسبمػػػفبإذابومػػػـب لليػػػلئفبأ ػػػذبشػػػةئل بمػػػفب ا ػػػ بأاب س:بمػػػفبالميمػػػـا

؟بيمػؿبأالػؿبفػيبالشػرعبفػيبإ طػلؿباليػةفأفبذلؾبة طؿباليةفبفهؿبلهذابالبوملمت بات  فرب  ب زوـ
بأفةداهلب لرؾبا بفيبوممكـب.

 ج: هذ  خرافة مف الخرافات .
س:بمفبالهلسبمفبةمرضبأابتمرضبامرأت بأابطلم بار ملبلـبةجداابداان بلذلؾبالمػرضبفةقامػافب

 يضػهلبنبةشػترطبأابالػلةب ذ حبك شبفيب يضبالحةػلفبةكػافبالكػ شبلػ بأاالػلؼبميةهػةبافػيب

                                                           
هملبالقرضلاابرجؿبزائغبضلؿبمضؿبامفبدولةباللتفبفيبأ ااببشتل باالقلضيباليمراهيبنبب0 ةيرؼبحلل بفيبهذ بال ااب باا 

نبف اائؽباأاا دبالقرضلاابنبةقرهلبمامـبول ؿبفضى بوفبوللـ.  ةيرف بمفب ىؿبالهللةباأوىمةةبالمزةلة باا 
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ا مجػػردباػػػمخبجمػػدبذلػػػؾبالكػػػ شبةم اػػ بالمػػػرةضبانبزاؿبحػػلرا ب قالػػػدباناتشػػػللنبفهػػؿبهػػػذاباليمػػػؿب
بجلئزبأـبأه بمفبال رافلتبالمضفرةب لنوتقلدباةامفلب)تكراش(ب؟

 ج: هذ  تَّرهة مف التراهات وخرافة مف الخرافات .
الحةااهػػلتبافةهػػلبكممػػلتبمجهالػػةباحػػػراؼبس:بمػػلبحكػػـبتيمةػػؽبالحػػرازباالتمػػلئـبومػػلبالطلػػلؿباب

بمقطيةباهجملتباالارباةاؼبميب يضباآلةلتبالقر هةةب؟بأفةداهلبأحافبا بإلةكـب.
 ج: ال يجوز وال ينبلي .

س:بملبحكـب اؿب يضبالهلسبلغةر ب جل با بأاب جةهػلفبا بإذابأرادبأفبةيطةػ بشػةئل بأابةليػؿبلػ ب
بشةئل ب؟بأفةداهلبحلظكـبا ب.

ا ال يجوز وقد ورد في الحػديث الاػحيب مػا يػدؿ عمػى تحريمػه باػيلة النهػي وباػيلة ج: هذ
 المعف . 

س:بههػػلؾبهشػػرةبتظهػػربكػػؿبوػػلـبمهػػُذبزمػػفبطاةػػؿبمهاػػا ةبإلػػلبالمػػدوابالشػػةخبأحمػػدب ػػلدـبالحجػػرةب
اله اةػػةباةزومػػافبأفبمػػفب رأهػػلباكت هػػلباازعبوػػددا بميةهػػل بمههػػلبفإهػػ باةحالػػؿبلػػ بكػػذاباكػػذابامػػفب

أابمز هػلبحالػؿبلػ بمػفبالشػربكػذاباكػذابفمػلبرأةكػـب هػذ بالهشػرةب؟بأفةػداهلبأحاػفبا بأورضبوههلب
بإلةكـب.

فؾ وافتراء ودجؿ وتخميط يجب إحراقهػا وهػي قديمػة بػدليؿ أنهػا مػذكورة  ج: هذ  النشرة كذب وات
 في مجمة المنار التي لها أكثر مف قرف أو ناؼ قرف .

بب–س:بملبحكـبالتطةررب ب مرئيبأابماماعبأابهحابذلؾب؟بأفةداهلبأحافبا بإلةكـب.ب–التشلـؤ
 ج: ال يجوز وال ينبلي بؿ هو حراـ .

ػػس ؟بلر:بهػػؿب  ػػتبلػػدةكـبأفبا ػػفبحرةػػا بالاػػملاابك لفػػرباأمػػلـبالشػػاكلهيبفػػيبكتل ػػ بالغطمطػػـبالز ف
باالتلضؿب لأبفإفبههلؾبمفبةهليبهذاباأه بنباجادبلهذابفيبكتل  بالمط اعب ب.فلدةهرجابالتكـر

ذا أحببػتـ أف أخػرج الكتػاب  ج : قد قمت لكـ مرارًا إف مف طبع الكتاب حذؼ جمبًل في الكتػاب وات
لتاػػػوروا الُجمػػػؿ التػػػي فيهػػػا التكفيػػػر فسػػػأخرجها لتاػػػوروها وترجعػػػوا الكتػػػاب ففػػػي موضػػػوع 
مشػػروعية الضػػـ فػػي الاػػبلة قػػاؿ إنػػه منسػػوخ إال أف الشػػوكاني الزاؿ يوافػػؽ أهػػؿ الكتػػاب ألنػػه 

 ف يهود خوالف وشوكاف . واحد م
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بامػلبحكػـبشػدبالرحػلؿبإلػلبماػجدب حةػلنبلةمػةبذلػؾبالةػـا سب:بملبحكـبالةلـبالهالؼبمفبشػي لفباا 
بالجهدبلالىةبأاؿبجميةبمفبرجببفيبذلؾبالماجدب لالةب؟

ج : إحياء ليمة الشعبانية ال دليؿ عميه ومػا ورد فهػو موضػوع وشػد الرحػاؿ إلػى مسػجد الجنػد 
ى الحديث الموضوع الػذي ذكػر  ابػف سػمرة الجعػدي فػي كتػاب طبقػات استند مف يشد الرحاؿ إل

 عمماء اليمف وهو موضوع روا  أبو سعيد الجندي .
ب زةػػلرةباػػهاةةبلمػػلبةػػزوـبأهػػ ب  ػػربه ػػيبا بهػػادبفػػيبحضػػرماتباةشػػدبأهػػلسب سب:بههػػلؾبمػػفبةقػػـا

بالرحلؿبلتمؾبالزةلرةبمفبمهلطؽبامدفب يةد بفملبحكـبذلؾب؟بأ ل كـبا ب.
فػػي نظػػري ال يجػػوز وال يحسػػف وال ينبلػػي وقػػد ألػػؼ العبلمػػة ) المعمِّػػـ ا مػػف عممػػاء  : هػػذاج

 حضرموت ومف الشباب المعااريف م لفًا حوؿ ما سألتـ عنه .
:بههػػػلؾبمػػػفبةػػػر بأفبأفضػػػؿبالػػػذكرب)بها..هػػػاب(بأاب)با ب..با ..(باهحػػػابذلػػػؾباأفبهػػػذابهػػػابس

بذكربال ااصبفهؿبهذ بالذكلربمشراوةبأابمأ ارةب؟ب
: هػػذا مػػف ااػػطبلحات وأقػػواؿ الاػػوفية والػػبلـز االعتمػػاد عمػػى األذكػػار الػػواردة عػػف الرسػػوؿ ج

 امى اهلل عميه وسمـ ففيها ما يكفي وفيها ما يشفي . 
:بمػػػلبحكػػػـبالتاػػػل ةحباالذكػػػلربالتػػػيبةػػػأتيب هػػػلب يػػػضبالمػػػؤذهةفبفػػػيب  ػػػربالمةػػػؿبو ػػػربمك ػػػراتبس

بذلػػؾب؟بأفةػػداهلبأحاػػفبا بإلػػةكـبالالػػاتبفػػيبالماػػلجدبمكػػلفبالذافبالاؿبأاب  مػػ بامتػػ لبُأحػػَدث 
باهليب كـب.ب

: لػػـ تكػػف هػػذ  التسػػبيحات معروفػػة فػػي عاػػر النبػػي اػػمى اهلل عميػػه وسػػمـ وال فػػي عاػػر ج
الخمفاء الراشديف وأوؿ مػف أمػر بػه هػو مسػممة بػف مخمػد أيػاـ معاويػة بػف أبػي سػفياف حينمػا 

 كاف أميرًا عمى مار في زمف معاوية . 
الرحلؿبإللبماجدبالجهدبلدانبالىةبأاؿبجميةبمفبرجبب؟بأفةداهلبأحاػفبا بسب:بملبحكـبشدب

بإلةكـ.
: هػذا حػراـ ومػا جػاء مػف األحاديػث فػي فضػؿ الاػبلة فػي مسػجد الجنػد أو فػي شػد الرحػػاؿ ج

ذا وجػػد الحػػديث  فهمػػا حػػديثاف موضػػوعاف مكػػذوباف عمػػى رسػػوؿ اهلل اػػمى اهلل عميػػه وسػػمـ وات
جمعة رجب المذكور في تػاري  الجنػدي فهػو كػذب عمػى النبػي  الداؿ عمى فضيمة الركعتيف في
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امى اهلل عميه وسمـ ومػا ورد فػي طبقػات ابػف سػمرة أف النبػي اػمى اهلل عميػه وسػمـ  قػاؿ:ال 
 تشد الرحاؿ إال إلى أربعة مساجد والرابع مسجد الجند . كذب وافتراء عميه .

بأـب دوةب؟ب:بهؿبانحتللؿب ملبُةاملب يةدباأارانباالميراجبُاه بس
 : ليس بمشروع وال أاؿ له في الشرع .ج
:بهؿب  تبأفباأارانباالميراجبا يبفيبالال يبااليشرةفبمفبشػهربرجػبب؟بأفةػداهلبأحاػفبا بس

ببب1إلةكـ
 : المسألة خبلفية بيف أهؿ السير والتاري  وليست إجماعية . ج
:برجػؿبمغتػػرببفػػيب ػىدبالكلػػرباةرةػػدبأفبةا ػػؼبمللػ بومػػلبط لوػػةبالتػاراةبااأهجةػػؿب حجػػةبأههػػلبس

باله يبالملبا بومة باامـبفهؿبةجازبل بذلؾبامػلبهالػةحتكـبلػ ب؟بأفةػداهلبأحاػفبا ب ت شرب قدـا
بإلةكـ.ب

عمػى  ج: ال يجوز هذا العمؿ وال حاجة إلى طبع التوراة وقد أنكػر النبػي اػمى اهلل عميػه وسػمـ
 ىعمػػر حػػيف ر   يطػػالع فيهػػا فكيػػؼ ال ننكػػر عمػػى هػػذا الػػذي سػػيطبعها فنقػػوؿ ال يجػػوز بػػاألول

 واألحرى .
:بملب الةبملبةاملب جميةبالقضلنباهيب  ربجميةبمفبرمضلفبامتلبحػد تباهػؿب  ػتبفػيبس

بذلؾبشينب؟ب
 : فيها حديث موضوع أف مف تػرؾ الاػموات طػواؿ العػاـ يقضػيها فػي تمػؾ الجمعػة والتسػميةج

 غمط . 
ب؟بلهلب ةفباليااـباةرغ هـبفيبفيمهل:بملبهيبالىةبالرغلئبباملبحكمهلبلفبههلؾبمفبةراِّجبس
 : موضوعة بإجماع أهؿ الحديث . ج
:بهؿبالمشراعبشدبالرحلؿبلزةلرةب  رباله يبالملبا بومة بااػمـبأـبشػدبالرحػلؿبلزةػلرةبالماػجدبس

؟بأفةػػداهلبحػػد بومةػػ بااػػمـبامق ػػرةبال قةػػيباأُباله ػػاابفػػإفباالػػؿبُةشػػرعبلػػ بزةػػلرةب  ػػرباله ػػيبالػػملبا
بأحافبا بإلةكـب.

ج : ال يكوف شد الرحاؿ إال إلى المسػاجد الثبلثػة ػ المسػجد الحػراـ والمسػجد النبػوي والمسػجد 
 األقاى ػ.
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 فتاوى المرأة
ا بس:بمػػلبحكػػـبمػػلبةاػػملب للرةلضػػةبالهاػػاةةباتكػػاةفبفػػرؽبرةلضػػةةبمػػفبالهاػػلنب؟بأفةػػداهلب ػػلرؾب

بفةكـ.
 ج: الظاهر أنه ال مانع لكف بشروط :

 األوؿ: أف تكوف الرياضة لمضرورة وبقرار مف دكتور مختص أو دكتورة مختاة .
ثانيًا: أف يكوف في محؿ مستور عػف عيػوف النػاس ال نافػذة فيػه وال كػوَّة وال ثقػب  وال يحضػر 

ير  وال  لػػة تسػػجيؿ وال معمػػـ وال مشػػرؼ عمػػى الرياضػػة  وال ماػػور وال ماػػورة وال  لػػة تاػػو 
تاػػفيؽ وال رفػػع اػػوت  وال محجػػر  وال زغػػردة  وال كشػػؼ عػػورات وال لػػبس زي الكػػافرات  وال 

ال فبل ينبلي وال يحسف وال حاجة إلى ذلؾ واهلل أعمـ .    تشبه بالكافرات  وات
بس:بملبحكـبتجهةدبالمرأة؟بأفةداهلبأحافبا بإلةكـ.

مػػف اخػتبلط بػػيف الرجػػاؿ والنسػػاء وال سػػيما الجنسػػيف مػػف ج: ال ينبلػي لمػػا فػػي التجنيػػد لممػػرأة 
الشػػباب ولػػـ يػػأذف النبػػي اػػمى اهلل عميػػه وسػػمـ بػػاالختبلط فػػي الاػػبلة المفروضػػة فكيػػؼ فػػي 

 السكف والعمؿ واهلل أعمـ. 
بس:بملبحكـبإزالةبشيربالذراوةفباالال ةفب للها ةبلممرأةب؟

شػويهًا ممفتػًا لمنظػر وال سػيما نظػر الػزوج ج: ال يحسف وال ينبلي إال إذا كاف مشوهًا لماػورة ت
 لزوجته إذا فيه تشويه .

:بهػػػؿبةجػػػببومػػػلبالمػػػرأةباػػػترب ػػػدمةهلبفػػػيبالالػػػىةب؟بامػػػلبحكػػػـبالػػػىتهلبإذابالػػػمتبا ػػػدمهلبس
بمكشافةب؟
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: ستر ظاهر قدمي المرأة واجب ومف لـ تستر قدميها ابلتها اػحيحة ألف الػبطبلف يحتػاج ج
 إلى دليؿ .

يربالمػػرأةبأ هػػلنبالالػػػىةبالػػـبتغطػػ باهػػيبتيمػػػـب لهكشػػلف بفمػػلبحكػػػـب:بإذاباهكشػػؼبشػػينبمػػفبشػػػس
بالىتهلب؟ب

 : غير احيحة. ج
س:بالرجؿبإذابالملب زاجت بفهؿبةجازبأفبتقػؼبزاجتػ ب جػاار بأـبنب ػدفبأفبتقػؼب ملػ ب؟بأفةػداهلب

بأحافبا بإلةكـب.
إال خمؼ الرجؿ سواًء كانت زوجته أو مف أقاربه أو أجنبية عنه ال فرؽ وال  ةج: ال تكوف المرأ

ياب أف تكوف بجانبه كما ورد في حديث أنس عنػد الشػيخيف أف أـ أنػس اػمت خمػؼ ولػدها 
 أنس واليتيـ .

:بملبحكـبااتيملؿبالمرأةبلح اببمهيبالدارةبالشهرةةبفيبالحجبافيبشهربرمضػلفبلمػتمكفبمػفبس
؟ببأفةداهلبأحافبا بإلةكـ.بأدانبالحجب ىبا بهقطلعباكذلؾبالالـا

: ال مانع ألف األاؿ الجواز إال إذا كاف سيحاؿ عميها ضرر فبل يجوز ألف كؿ ضار محػرَّـ ج
. 

ببب1:بملبحكـبد اؿبالهالنبالحململتباليلمةبلىغتالؿب؟بأفةداهلب لرؾبا بفةكـبس
ف بػاهلل وبػاليوـ اآلخػر فػبل تػدخؿ : منهي عنه نهي تحريـ ألف نص الحديث ) مف كانػت تػ مج

 الحماـ ا . 
بانبضػرارةب؟بس :بهؿبةجازبلممػرأةبأفبتركػببدا ػؿبالمدةهػةبمػيبالػلحبباػةلرةبأجػر ب ػدافبمحػـر

بأفةداهلبجزاكـبا ب ةرا ب.
: ال مانع أف تركب مع السائؽ في سيارة زجاجاتها مفتَّحه في وسط المدينة مػع غمبػة الظػف ج

 لته ألف األاؿ في الناس العدالة .في حسف سيرة السائؽ وعدا
بسب:بهؿبةجازبلممرأةب ةلدةبالاةلرةب؟بأفةداهلب لرؾبا بفةكـب.

 : ال مانع في وسط المدينة .ج
لتبالشيرب للها ةبلمهاػلنبمػفبجمةػيبجااهػببالػرأسبب:س ظهرتبفيبباآلاهةبال ةرةبأهااعبمفب الًّ

با بفةكـب.بأابمفبالملـبأابغةربذلؾبفملبحكـبذلؾب؟بأفةداهلب لرؾب
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 : ما كاف فيه تشبُّه بالكافرات فهو حراـ .ج
بمفبمدةهػةبإلػلبمدةهػةبأابمػفبدالػةبإلػلبدالػةبمػيبذكػربالػدلةؿبس :بملبحكـبالربالمرأةب دافبمحـر
ب؟
: قاؿ النبي امى اهلل عميه وعمى  له وسػمـ: ) ال يحػؿ المػرأة تػ مف بػاهلل وبػاليوـ اآلخػر أف ج

 احيب .تسافر إال بمحـر ا والحديث 
ب؟بس ب:بهؿبةجازبلممرأةبالالربميبالهقؿبالجملويبمفبمدةهةبإللبمدةهةبأ ر ب دافبمحـر
 : ال يجوز إال بمحـر . ج

سب:بملبحكـبل سبالمرأةبلم هطػلؿبأمػلـبمحلرمهػلبكأ ةهػلباومهػلباا ػفبأ ةهػلباهحػاهـبمػيبأفبك ةػرا ب
ـبمللتههلبناةملبأ هلنبالقةلـباالجماسباا بلحركةب؟بأفةداهلبأحافبا بإلةكـب.مفبهذ بالمى سبةحجِّ

ب: الظاهر عندي أنه ال مانع بشرط أف ال يكوف هذا المبس ُملري أو  ُمفتف .ج
ب:بهؿبةكافبهلسبالحكـبإذابكلهتب ةفبالهالنبمفبأ لربباغةر ب؟بس
 : كذلؾ . ج
ب:ب يضبالق لئؿبةرافبأفبزاجبال هتبنبةكافبمحرمل بلمهلبفملبالحكـب؟بس
 وغير احيب باإلجماع بؿ هو محـر لها.: هذا غمط ج
َجػػرة(ب؟بأفةػػداهلبس :بمػػلبحكػػـب ةػػلـبالهاػػلنبفػػيبالوػػراسب للزغلرةػػدبأابمػػلبُةاػػمًّلبفػػيب ىدهػػلب)بالُمح 

 ػػلرؾبا بفػػيبوممكػػـ بفػػإفبمػػفبالهػػلسبمػػفبةلتػػتفب هػػذ بالالػػااتبلههػػلبت ػػرجبإلػػلب ػػلرجبال ةػػاتب
بنرتللوهلب.

 : هذ  الُمْحِجرة غير جائزة .ج
بأفباليممػػلنبم تملػػافبفػػيبمشػػراوةةبال تػػلفبلزهػػلثبفمػػلبالػػذابةتػػرجحبلػػدةكـبفػػيب:بمػػفبس الميمػػـا

بذلؾب؟ب
: عػػػدـ مشػػػروعية الختػػػاف لمنسػػػاء لعػػػدـ ورود حػػػديث اػػػحيب اػػػريب فػػػي الداللػػػة عمػػػى ج

المشروعية والسيما وقد قرر األطباء أنه مضر بعض الضرر بالمرأة مف الناحية الجنسػية كمػا 
 مى ما قالو  في كتبهـ ومجبلتهـ الطّبية .ال يخفى عمى مف اطمع ع

ب1:بهؿبةجازبماللفحةبالمرأةباليجازبالجه ةةب؟بأفةداهلبأحافبا بإلةكـبس
  ٓ: ال يجوزج
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؟بةر بأابغةرهػػػل:بهػػػؿبةجػػػازبلممػػػرأةبالماػػػممةبكشػػػؼبشػػػيرهلبأمػػػلـبامػػػرأةبكػػػلفرةباػػػاانبكلهػػػتبكػػػاافس
ب1أفةداهلبأحافبا بإلةكـب

  ٓج : هذا منهي عنه
ازبمالػلفحةب هػتباليػػـبا هػتبال ػلؿبازاجػةبالخباأ ػػتبالزاجػةباغةػرهفبمػفبالهاػػلنب:بهػؿبةجػس

بالجلهببفيبالمهلا لت؟ب
 : ال .ج
:بهػػؿبالػػاتبالمػػرأةبوػػارةبإذاب لط ػػتبالرجػػلؿبالجلهػػبب؟بأـبأهػػ بلػػةسب يػػارةبإنبإذابكػػلفبفةػػ بس

ب ضاعب للقاؿباترا يب؟بأفةداهلبأحافبا بإلةكـب.
خبار عف شيء أو طمػب أي شػيء كػؿ ذلػؾ جػائز : ليس بعورة إذا كاف لعمـ ج وفقه وفتاوى وات

دالؿ .   ما لـ يكوف فيه خضوع وعتاب ومداعبة وات
:بمػػلبحكػػـبوممةػػلتبالتجمةػػؿبالتػػيبتليمهػػلبالهاػػلنبفػػيباجػػاههفبوممػػل ب ػػأفبمههػػلبمػػلبةكػػافبأزالػػةبس

بوةببامههلبملبةكافبلزةلدةبالحافب؟بأفةداهلبأحافبا بإلةكـب.
 تشويه خمؽ اهلل ولكف النساء لف تعقؿ .: الظاهر أنه مف ج
:بملبحكـبل سباليراسبملبةامفلب)بفاتلفباللرحب(بال ةضبميباليمـبأه بغلليبالػ مفباةكشػؼبس

بأوملبجادبالمرأةباذراوةهلب؟ب
 : إذا اب أنه يكشؼ بعض المفاتف فهو غير جائز .ج
ب:بملبحكـبد اؿبالحلئضبالماجدبلاملعبدرسب؟بس
الحػائض إلػى المسػجد لسػماع الػدرس لكػف تسػمع مػف خػارج المسػجد مػف : ال يجوز دخػوؿ ج

بالارح أو الطاقة .
ب:بملبحكـبل سبالهالنبلم را يبميبأههلبنبتزةدهفبإنبفتهةب؟بس
ف كاف الحجاب لجميع الوجه هو األفضؿ واألحوط .ج  : ال مانع وات
ب؟بس ب:بهؿبةجببومةهلبتغطةةباجههلبأملـبالجلهببغةربالمحلـر
ببب.ب: نعـج

س:بهػؿبةشػرعبتطةةػػببالمػرأةبالمةتػةبأـبن؟بلفبههػػلؾبمػفبطم ػػةباليمػـبمػفبةقػػاؿب يػدـبالمشػػراوةةب
ب ةلال بوملبمهيهلبمفبالطةببفيبحلؿبالحةلةب حضرةبالجلهب؟بأفةداهلبأحافبا بإلةكـ.
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ج: األاؿ في األشياء اإلباحة  كما أف األاؿ أف النساء شقائؽ الرجاؿ  وال يجوز القوؿ بػأف 
جثة المرأة الميتػة ال يجػوز إال بحجػة شػرعية قويػة تمنػع تطييػب المػرأة الميتػة بالطيػب  تطييب

 المشروع لكؿ مف مات مف المسمميف مف الذكور واإلناث واهلل أعمـ.
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 فتاوى متنوعة
بسب:بملبحكـبالتمذهبب أحدبالمذاهببالمشهارةب؟ب

 والتعاب . لبلجتهاد بشرط عدـ الجمودج : ال مانع لمف لـ يكف متأهبًل 
بسب:باملبحكـبالتقمةدب؟بب

 ج : ال مانع لمف ال يقدر يجتهد .
سب:بشػػػػلعبفػػػػيب يػػػػضبالااػػػػلطبأهػػػػ بنبإهكػػػػلربإنبفػػػػيبالماػػػػلئؿبالقطيةػػػػةبأّمػػػػلبالماػػػػلئؿبالظهةػػػػةب

بانجتهلدةةبفىبإهكلربفةهلب؟بفهؿبهذابالكىـبالحةحبهرجاباأةضلحبالكلفيبا لرؾبا بفةكـب.
ج : الظػػاهر هػػو مػػا ذهػػب إليػػه األميػػر والشػػوكاني أف اإلنكػػار يكػػوف فػػي كػػؿ مػػا خػػالؼ الػػدليؿ 

 الاحيب واهلل أعمـ .
سب:بفيبهذ بالةلـبامرأةبتزاجتب ـبأهج ػتب ػـبمرضػتبفلكتشػؼبالط ػلنبكمػلبةقالػافبأههػلبرجػؿب

بفأجراابلهلبوممةةبجراحةةبفأال حتبرجى :ب
بر؟بأان ب:بهؿبةحؽبلمزاجبأفبةطللبب للمه

ج : الظاهر أنػه ال حػؽ لمػزوج بالمطالبػة بػالمهر ألنػه قػد اسػتحمها وال مهػر فػي فسػ  النكػاح 
 بسبب قهري .

ب لهةل ب:بمفبأـبالالدب يدبأفباللرتبالـبرجى ؟ب
ـّ له بعد أف اارت رجبًل ولـ تبقى امرأة.  ج: ال أ

مػفبالػد بمةػراثبأـبمػيب لل ل ب:بإذاباللربوهدبالطلػؿبأمػاان بامػلتبفكةػؼبتقاػـبتركتػ ؟بهػؿبهيطػيب
بأه باآلفباللربرجى ب؟

ج : العبرة بحاؿ موت الطفؿ وهو كوف مف ولد  اػار رجػبًل امػرأة فيػرث مػف الطفػؿ ميػراث أب 
 ال أـ واهلل أعمـ . 

سب:بههػػلؾبمػػفبةشػػترابشػػهلداتب لهاةػػةبأابجلميةػػةبمػػزافرةب ػػـبةتاظػػؼب هػػلباةاػػتمـبرات ػػل بفمػػلبحكػػـب
بلملؿبالذابةاتمم ب هلن بومةهلب؟بأفةداهلبحلظكـبا ب.شرانبتمؾبالشهلداتب؟باملبحكـبا

 ج : البيع حراـ والشراء حراـ والتزوير حراـ بؿ مف الكبائر .
ب ػػاؿباله ػػيبالػػملبا ب س:بههػػلؾبمػػفبةقػػاؿبإفبمػػفبمػػلتب حػػلدثباػػةلرةبفإهػػ بشػػهةدباةاػػتدؿب يمػػـا

بومة باامـ:))باللحببالهدـبشهةدب((بفملبرأةكـبفيبهذاب؟
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المتوفى سقط مف أعمى السيارة الحمالة الكبيرة )المسماة بالموتر ا أو مف فػوؽ ) ج: إف كاف 
ف كػػاف باػػدمة أو دعػػس أو نحوهمػػا  الوايػػت ا ونحوهػػا فهػػو ) متػػردي ا والمتػػردي شػػهيد   وات

 فميس بمتردي فبل يكوف شهيد .
مجميػافبس:بملحكـبشرببالد لفباالمداوػةبنباػةملباالط ػلنبمػؤمههـباكػلفرهـ ب ػرهـبافػلجرهـ ب

وملبأفبالتد ةفبمضرب للالحة بامفبأوظـبأاػ لببأمػراضبالقمػبباالػرئتةفباغةػربذلػؾ؟بأفةػداهلب
بهليبا ب كـ.

ج: إف اػػب وتقػػرر عنػػد أطبػػاء مختاػػيف مسػػمميف عػػدوؿ أنػػه مضػػر بالاػػحة فسػػتكوف مػػف 
ف  الحراـ  ألف تناوؿ ما هو محـر حراـ  وال ضػرر وال ضػرار فػي الشػريعة اإلسػبلمية اللػراء  وات
لػػـ ياػػب أنػػه مػػف المضػػر باإلنسػػاف واألاػػؿ هػػو اإلباحػػة عممػػا أف عػػالمي الػػيمف الكبيػػريف 
المجتهديف األمير والشوكاني قد أجػازا شػرب الػدخاف بالمداعػة ال بالسػيجارة فمػـ تكػف موجػودة 

 في اليمف في عاريهما واهلل أعمـ لو عرفا السيجارة ما كانا سيقوالف فيها.
:برجػػؿبوقػػدبومػػلبامػػرأةبازارهػػلبإلػػلب ةػػتبأ ةهػػلب يػػدباليقػػدبا ػػىب هػػلباد ػػؿب هػػلبفحممػػتب  ػػؿبأفبس

بتزؼبإلة بفملبالحكـب؟بأفةداهلبأحافبا بإلةكـب.ب
ف كانػت مخالفػة لمػذوؽ ج : إذا تاادؽ الزوجاف عمى الجماع فبل مانع مف الناحية الشػرعية وات

 . ولمعرؼ ولمعادة ولمسمعة ولكبلـ الرجاؿ والنساء
:بهػػؿبةجػػازبزااجباأهاػػيب للجهةػػةبااليكػػسبافػػيبالاا ػػيبالُميػػلشبأهػػلٌسبةػػدفوافبأههػػـبمتزاجػػافبس

ب جهةلتبالهـبمههفبأاندب.
فؾ وافتراء .ج  : هذا كذب وات

ػػلربفمػػلتبالببفهػػؿبلػػ بهالػػةببمػػفبمػػلؿب سب:بإذابكػػلفباأ ػػفبالك ػػربةيمػػؿبمػػيبأ ةػػ باا  ااهػػ بُ الف
ب ب؟بأفةداهلب لرؾبا بفةكـب.أ ة بمقل ؿبومم بميبأ ة بغةربملباةر 

ج : يختار هذا الولد عداًل خبيرًا عارفًا ويختار الورثة اآلخروف عداًل عارفًا والعدالف يقرراف مػا 
 يستحؽ الولد المذكور إلى مقابؿ عممه ووجاهته وشقيته .

بسب:بملبهيبشراطبالمجتهدبالتيب هلبةالؿبإللبدرجةبانجتهلدب؟
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ات األحكػػاـ ويحفػػظ السػػنة السػػيما أحاديػػث األحكػػاـ ويحفػػظ الملػػة : يحفػػظ القػػر ف والسػػيما  يػػج
العربية مف نحو وارؼ وللة ويحفظ مسائؿ اإلجماع لئبل يخالؼ اإلجماع ويحفظ عمػـ أاػوؿ 

 الفقه فهو عمود فسطاط عمـو االجتهاد .
ب:بملبحكـبترجمةبالقر فبالكرةـب؟بأفةداهلب لرؾبا بفةكـب.س
النكاح والطبلؽ والبيع وغيرها مما فػي القػر ف مػف ممخػص وتكػوف : أنا رأيي أف تذكر أحكاـ ج

 الترجمة لهذا الممخص ال لمقر ف نفسه .
ب:بملبالذابةترجحبلدةكـبفيبالك لئربهؿبهيبميدادةبأـبمحدادةب؟بأفةداهلبهليبا ب كـب.س
: ما نصَّ النبي امى اهلل عميه وسمـ عميه وما كاف ضرر  أعظػـ ممػا قػد نػص النبػي اػمى ج
 هلل عميه وسمـ مثؿ االنضماـ إلى العدو الكافر.ا

هػػؿبةجػػازبر ةػػةبالةهػػادابأابالهالػػراهيبأابالػػا هي ب ػػأفبةقػػرأبومةػػ بشػػينبمػػفبالقػػر ف؟بأفةػػداهلبب:س
ب لرؾبا بفةكـ.

ج: ال مانع مهما كاف ذميًا أو معاهدًا  إال إذا كاف محاربًا ألف الرقية نوع مف العبلج  وال مانع 
 مـ  الذمي والمعاهد واهلل أعمـ.مف معالجة غير المس

ب:بملبحكـب هلنبالكهلئسبفيبجزةرةباليربب؟بأفةداهلبهليبا ب كـباأاىـباالماممةفب.س
 : ال يجوز . ج
:بهؿبتهالحافب للرجاعبإللبفتلا بالمجهةبالدائمةبافتلا بالشةخببا فب ػلزباا ػفبو ةمػةفباُكتػببس

ب؟بأفةداهلبحلظكـبا ب.ابالمطلليةبفةهلببالشةخبالل لهيبرحمهـبا بػ
 ٓج : نعـ وألؼ نعـ

 إذا جمعتنا يا بني المجامع      أولئؾ أشياخي فجئني بمثمهـ   
وليس معنى هذا أني أوافؽ كمما ادر منهـ مف فتاوى بؿ قد أخالفهـ فػي بعػض مػا يقولونػه  

قػد قػاؿ مثمما أنا معتقد في الشوكاني منذ الري إلى اآلف ولكني أخالفه فػي بعػض المسػائؿ و 
رحمػه اهلل  –لي سماحة الشي  ابف بػاز: إننػي أخالفػه ولكنػي غيػر متعاػب وال اػاحب هػوى 

  ميف .  -رحمة األبرار 
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:بهؿبتهالحافبطم ةباليمـب قرانةبكتببشةخباأاىـبا فبتةمةةباتممةذ با فبالقةـب؟بأفةػداهلبهلػيبس
با ب كـبا يمامكـب.

مسجد الزبيري مف أولػه إلػى  خػرة وال أظػف أحػدًا قػد : أناب بذلؾ وقد درَّست زاد المعاد في ج
 درَّسه أو يدرِّسه مف أوله إلى  خر  غيري في انعاء .

فبكلهػػتبالمقللػػةبالتػػيبس :بمػػلبحػػلؿبحػػدةثب يم ػػةب ػػفبحلطػػببفػػيب الػػةبمهيػػ بلمزكػػلةباػػهدا بامتهػػل باا 
اػئمةبفػيبكتػلببكت تماهلب رة ة بمفبمتهلاؿبأةدةكـبفتلضمااب إوطلئهلبلتالاةرهلباهشرهلبمػيبهػذ بال

ااحػػدباهكػػذابلػػابكػػلفبلكػػـبأ حػػلثبأ ػػر بتح ػػافبأفبهجيمهػػلبمػػيبهػػذ بالاػػئمةبلػػةيـبهليهػػلباةيظػػـب
ب؟بب(0)أجركـب هل

 : هي غير احيحة مف ناحية السند ومف ناحية المتف .ج
:بهشػػػترابأحةلهػػػل بكت ػػػل ب ػػػـبهجػػػدبفػػػيبالػػػلحةبالكتػػػلببالالػػػلب:بنبةجػػػازبانبُةاػػػمحب تالػػػاةر بانبس

ب.ةممك ب؟بأفةداهلبأحافبا بإلةكـها  بفهؿبةأ ـببمفبالافربالكتلببأاب يض بأابها  بميبأه ب
: الظاهر عدـ جواز التاوير إال بإذف الم لؼ ألنه ما نشر  لمنػاس إال بشػرط عػدـ التاػوير ج

 البيع المشروط . مثؿ
باذلػػؾب ػػأفبةتالػػؿبالشػػ صبومػػلبر ػػـبميػػةفب م مػػغبمػػفبس :بمػػلبحكػػـبالماػػل قلتبالميرافػػةبالةػػـا

الملؿبأابةراؿبر مل بأابةجميب يضباليمببالللرغةباةراؿب هلبإللبالشػركةبا ػدبةلػازب م مػغبك ةػرب
 ػلرؾبا بفػةكـباجلئزةبك ةرةبا دبنبةلازبوممل ب أفبانتالػلؿبومػلبحاػل  با اػيربمرتلػيب؟بأفةػداهلب

ب.
ف كاف سيخسػر ج : كمما كاف مف المسابقات ال ُيخّسر المسابؽ فيها ريااًل واحدًا فهي مباحة وات

 فهي حراـ .
:ب يػػضباآل ػػلنبةػػأمربالػػد ب شػػرانبأشػػةلنبةػػر باأ ػػفبحرمتهػػلباضػػررهلبكللاػػجلئرباالشػػمفةباهحػػابس

الببةيت ػػر بول ػػل بإفبلػػـببذلػػؾبفهػػؿبةجػػببومػػلباأ ػػفبطلوػػةبأ ةػػ بفػػيبذلػػؾبأـبنبةجػػازبوممػػل ب ػػأف
بةليؿب؟ب

                                                           
ب يضبمقلنت باأ حل  بافتلاا بالحدة ةةبكملباتراهلبإفبشلنبا بفيب  ربب(0) ا دبفيؿبشة هلبالقلضيبػبحلظ با بػبحةثبدفيبإليف
 كتلب.ال
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ج: الظػػاهر أف طاعػػة الوالػػد واجبػػة وجوبػػًا قطعيػػًا ومخالفتػػه محرمػػة تحريمػػًا قطعيػػًا والسػػجائر 
 والبردقاف تحريمها عند مف حرمها تحريـ ظني وليس بقطعي وال مجمع عميه واهلل أعمـ .  

مػػػـبالشػػػرويبفػػػيب:بمػػػلبهػػػيبأاػػػ لببوػػػزاؼبك ةػػػربمػػػفبالشػػػ لببفػػػيبهػػػذ باليالػػػربوػػػفبطمػػػبباليس
بهظركـب؟بأفةداهلب لرؾبا بفةكـ.ب

ؿ دراسة الطب والهندسة واالقتااد وغيرها ليحوز عمى شهادة تجعػؿ لػه ج : أكثر الشباب يفضِّ
 معاشًا يتمكف مف الزواج والعيش .

بةدفيػ بالمتاػل قلفبأابأحػدهملبأابأجه ػيب؟بأفةػداهلبس :بملبحكػـبالماػل قلتبالرةلضػةةبمقل ػؿبمػلؿم م
ببإلةكـب.أحافبا 

 : ال مانع إذا كاف المتبرع أجنبيًا أما إذا كاف أحد المتسابقيف أو كبلهما فبل يجوز .ج
ب:بملبحكـبتركةببالرجؿبلهلا بأاهلفبمفبذهبب؟بأفةداهلب لرؾبا بفةكـب.س
 : ال مانع مف ذلؾ وقد نص عميه أبو داوود في السنف .ج
الماتاردبمفبفرهالباال رازةؿباغةرهلبمفبداؿبالكلػرب:بملبالذابةترجحبلدةكـبفيبالدجلجبالم مجبس
ب؟
 : حراـ إال إذا عمـ أنه ذبب عمى الطريقة اإلسبلمية .ج
ذابد ؿبالش صبمطيمل بلمغدانبفهؿبةاأؿبهؿبالػدجلجب مػدابأـب ػلرجيب؟بوممػل ب ػأفبأك ػربس :باا 

بالمطلوـبةجم افبالدجلجبال لرجيبله بأك ربحجمل باأ ؿب ةمةب؟
 ف يسأؿ بؿ عميه أف يسأؿ .ج: نعـ له حؽ أ

س:بمػػفبتااػػطبلغةػػر بأابشػػليبلػػ بفػػيبأمػػربمػػفبالمػػارب ػػـبُأوطػػيبهػػذابالشػػلفيبأابالمتااػػطبهدةػػةب
بفهؿبةجازبل ب  الهلب؟بأفةداهلب لرؾبا بفةكـب.

 ج: ال مانع إذا كاف بطيب مف نفسه مف باب المكافأة ال مف باب الرشوة .
بواهلبأـبب أالالهلبفقطب؟ب:بهؿبالكللربم لط افب أالاؿبالشرةيةبافربس
ب: المسألة خبلفية والظاهر أنهـ مخاطبوف باإلسبلـ واإليماف فقط دوف الفروع  .ج

بالقةلمػةب حاػهلتباةػأتيبا ػدبظمػـبهػذاباأ ػذبمػلؿبهػذاب (ب111س:بحدةثب)بالملمسبالذابةأتيبةػـا
بكلفرا بفهؿبةأ ذبمفبحاػهلتبالظػللـبإفبكػلفبماػمملبأـبأف ذلػؾب ػلصببالحدةث.بفإذابكلفبالمظمـا

ب للماممةفب؟ب ب
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ج: الظاهر أف الكافر مثؿ المسمـ مهما كاف الكافر ذميػًا أو معاهػدًا ال إذا كػاف حربيػًا أو لػيس 
 بذمي وال معاهد .

ب:بهؿبالمكاسبهيبالضرائببأـبالجملرؾب؟س
 ج: هي الضرائب واهلل أعمـ .

ب:بهؿبالضرائببجلئزةبأـبنب؟بالملذاب؟بأفةداهلبهليبا ب كـ.س
ج: لـ يرد ما يدؿ عمى جوازها ولكف الدوؿ استحسػنتها لكثػرة الاػرفيات منػذ عػدة قػروف وفػي 

 عدة أقطار عند عدة دوؿ واهلل أعمـ. 
:بملبحكـبهقؿبالوضلنباالت ررعب هلبمفبش صبآل ربكللكملباغةرهػلب؟بأفةػداهلب ػلرؾبا بفػةكـبس
ب.

عمػى المتبػرع أي ضػرر فػبل ضػرر وال  ج : ال مانع إذا كاف مجانًا ال بقيمة بشرط أف ال يحاؿ
ب.بضرار في اإلسبلـ

بملحكـبتحهةطبالحةااهلتبكللطةارباالراهبباغةرهلب؟بأفةداهلب لرؾبا بفةكـب.بس:
 ج: الظاهر أنه ال مانع ألف األاؿ في كؿ األشياء اإلباحة .

أفةػػداهلبأحاػػفب:بمػػلبهػػيبالاػػهةبفػػيبالشػػلرببةحمػػؽبأـبةقػػصبمػػلبزادبومػػلب ةػػلضبالشػػلةباليمةػػلب؟بس
با بإلةكـب.

ب.ب: كمه يجوز ولكف الحمؽ أفضؿج
ب:بملبحكـبالتداااب لل مربأابال ةرةب؟بأفةداهلب لرؾبا بفةكـب.بس
ب: ال يجوز التداوي بالخمر وبكؿ ما أسكر كثير  بأي اسـ كاف.ج
ب:بهؿبةجازبالتداااب لل مربالملذاب؟بس

فهو عػاص ألف الخمػر داء ال دواء كمػا جػاء  ج: ال يجوز التداوي بالخمر ومف يتعالج بالخمر
في الحديث الاحيب وال يقاؿ الضػرورات تبػيب المحظػورات ألف هػذ  القاعػدة عامػة مخااػة 
بالحديث الشريؼ حيث قاؿ النبي امى اهلل عميه وسػمـ ) إف اهلل لػـ يجعػؿ شػفاءكـ فيمػا حػـر 

نمػػا هػػي داء ا وكيػػؼ يخفػػ ى ألي دكتػػور أف يقػػؿ قػػد عمػػيكـ ا وبقولػػه : ) إنهػػا ليسػػت بػػدواء وات
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يكػػوف بػػالخمر دواء والاػػادؽ الماػػدوؽ يقػػوؿ : )إنمػػا هػػي داء وليسػػت داءا فمػػف أقػػدـ قػػوؿ 
 النبي امى اهلل عميه وسمـ  الاادؽ المادوؽ أو قوؿ الدكتور؟ 

ذا قالت حذاـ فادقوها   فإف القوؿ ما قالت حذاـِ        وات
بإلةكـ.بب:بهؿبةجازبالتداااب للهجسب؟بأفةداهلبأحافبا س
 : ال يجوز التداوي وال العبلج بالنجس واهلل أعمـ .ج

س:بهػػؿبتجػػازبالقروػػةب إلقػػلنبشػػ صبماػػمـبفػػيبال حػػربإذابحالػػؿبم ممػػلبحالػػؿبله ػػيبا بمااػػلب
بحرالل بوملبهجلةبال ل ةفبفيبالمركببمفبالغرؽب؟

الظاهر عدـ الجواز ألف لممسمـ حرمة دمػه ومالػه وعرضػه ومػا كػاف مػف قاػة يػونس هػو  ج:
 رع مف قبمنا وليس شرع لنا .ش

ؿبهلاػ ب يممةػةبتجمةػؿبػبزومػاابػبإلػلبامػرأةب ػـبأاػمـباهػابومػلبهةئػةبامػرأةبفهػؿب س:برجؿبكلفربحاف
بةجببأفبةيمؿبوممةةبأ ر بةتحاؿبإللبملبكلفبومة بمفب  ؿبأـبة قلبوملبحلل ب؟
عمميػة أخػرى ج: ليست عممية تجميؿ بؿ عممية مس  وتليير لخمؽ اهلل وال مانع مف أف يعمؿ 

ترد  إلى الخمقة التي خمقه اهلل عميها وال مانع له مػف االسػتمرار عمػى مػا قػد عممػه أمػاـ كفػر  
 واهلل أعمـ .

ذابكػلفبنبةمكػفبإجػرانبوممةػةبأ ػر بأولدتػ بإلػلبحللتػ بالالػلبػبرجػؿبػبفهػؿبةجػازبلرجػؿب س:باا 
بأفبةتزاجب  ب؟

هػػو عميهػػا اآلف حػػاؿ التػػزويج وهػػي حالػػة ج: لعمػػه ال مػػانع مػػف ذلػػؾ ألف العبػػرة بالحالػػة التػػي 
 اإلناث عندما اارت )هي ا وقد كانت )هوا .

بس:بهؿبةجازبهقؿبكمةةبش صبلش صب  رب حجةبأه بةمكه بأفبةيةشب كمةةبااحدة؟
ج: ال مانع مف ذلؾ إذا كاف مف باب التبرع والتطوع ال مف باب البيػع والشػراء  ألف بيػع الحػر 

ر الػذي يحػـر بيعػه وال سػيما وقػد شػاهدنا مػف تبػرع بكميتػه آلخػر ال يجوز والكمية جزء مف الح
وعاش المتبرع بعد نزع كميتػه مػدة طويمػة  وال يػزاؿ يعػيش بهػذ  الكميػة الواحػدة إلػى اليػـو بػؿ 

 وتزوج بعد نزع الكمية منه وولد له أطفاؿ.
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فكةػؼبهؿبتغةةربشةببالرأسباالمحةةبااجببأـبماتحببفػإفبكػلفبالجػاابب لناػتح لببب-ب0:بس
بهجةببوفبظااهربالحلدةثبالتيبفةهلبالمرب للتغةةرب؟

بهؿبةكليبالتغةةربمرفةبااحدةبأـبةكافب لاتمرارب؟بب–ب5
ب.ب: يحتمؿ االستحباب ويحتمؿ اإلباحةج
:برجؿبةقاؿبأفبأ ل بةك ربمفبشرببال مربػبوةلذا ب ل بػبفهؿبةجازبل بأفبة ػرجبأمػ بفػيب ةػتبس

بابالزاجبوممل ب أفبأ ل بال ملربنبةرضلب ذلؾب؟ماتقؿبمي ب افل بومةهلبمفبهذ
ج: طاعػػة الولػػد والػػد  واجبػػة وجوبػػًا قطعيػػًا وطاعػػة الزوجػػة زوجهػػا واجبػػة أيضػػًا مػػا لػػـ يأمرهػػا 
بمعاية فبل طاعة لمخموؽ في معاية الخػالؽ وعاػياف الولػد والػد  حػراـ فػبل يجػوز لػه ذلػؾ 

 واهلل أعمـ .
باومملئ بالتيبتهالحافب ل تهلئهلبا رانتهلب؟ببسب:بملبهيبأهـبالكتببفيبتلرةخبالةمفب

ج: نيؿ األماني ليحيى بف الحسيف بػف الم يػد   أنبػاء الزمػاف ليحيػى بػف الحسػيف بػف العمػـ   
تاري  أئمة اليمف لزبارة   تاري  الواسعي   فرجػة الهمػـو والحػزف   نشػر العػرؼ لزبػارة   نيػؿ 

النظر لزبارة   المقتطؼ لمجرافي   جامع المتػوف الوطر لزبارة   البدر الطالع لمشوكاني   نزهة 
 لزبارة .

سب:بهػػؿبههػػلؾبكتػػببنبتػػزاؿبم طاطػػةبتتمهػػافبأفبتط ػػيبلةهتلػػيب هػػلبالهػػلسبومامػػل باطم ػػةباليمػػـب
ب الاالل ب؟ب

ج: نعـ بعض رسائؿ بعض تبلميذ األمير والشوكاني وبعض مشايخهما المػذكورة فػي تػراجمهـ 
ب.

باارةبالللتحةب لرجبالالىةب؟:بهؿبةقلؿب مةفبوهدبتىاةبس
ج: ال مػػانع مػػف ذلػػؾ ألف التػػأميف عبػػارة عػػف دعػػاء ومػػف جممػػة األدعيػػة ألف معنػػا  ) المهػػـ 

 استجب ا. 
ب1:بملبحكـبالتأمةفبوملبالهلسبأابوملبالملؿب؟بأفةداهلب لرؾبا بفةكـبس
 . : أنا متوقؼ في هذ  المسألة مف حيف كنت عضوًا في البرلماف قبؿ عشريف عاماً ج
أابالادولهةػػةب؟بأفةػػداهلب ػػلرؾببالػػحةلةبالاػػةمقةة:بمػػلبحػػلؿبالػػحةلةبومػػيب ػػفبمااػػلبالرضػػلباالس

با بفةكـب.
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 : احيحتاف عند الزيدية وغير احيحتيف عند الجمهور وهـ أهؿ السنة وأهؿ الحديث .ج
:بهاميكـبفيبالدراسبتقالافبإفبالزةدةةبغةربمتيال ةفبفهرةدبأفبتتلضمااب كتل ػةب ػراهةفبذلػؾبس

بالتيبأاميتماهلبفيبدرااكـبالممتية.
: غيػػر متعاػػبيف تعاػػبًا زائػػدًا كمػػا يظػػنهـ مػػف ال يعػػرفهـ وال يعػػرؼ مػػذهبهـ   األاػػؿ عػػدـ ج

التعاب ومف ادعى أنهـ متعابوف فعميػه البرهػاف نعػـ هنػاؾ أشػخاص أو أفػراد متعاػبوف ال 
ال فالتعاب موجود في أفراٍد في جميع المذاهب .  كمهـ وات

ةقلؿب:بان تىؼبرحمػةبوهػدبأفبةحالػؿب ػىؼب ػةفباليممػلنبفػيبماػألةبفقهةػةببس:بهؿبةالحبأف
أابدواةةب؟باةكافبذلؾبإ راربلمم تملةفبأـبأه بةجببال حثبوفبالحؽباالراجحب للدلةؿباال ذب ػ ب

بانبو رةب هذ بالمقالةب؟
مػف في المسائؿ الظنية فكؿ مجتهد مايب وال مانع مف السكوت وال مػانع  ؿج: إف كاف الس ا

ف كاف في المسػائؿ القطعيػة فػبل بػد مػف المناقشػة والمػذاكرة والمجادلػة  المناقشة والمذاكرة   وات
 وال يحؿ السكوت . 

بسب:بملبحكـبزااجبالرجؿب لمرأةبومِّ بأاب لل بإذابملتلب؟بأفةداهلبأحافبا بإلةكـب.
ب.ب: ال مانع إذا لـ يكف هناؾ رضاعج
االمحةةب للكتـبميبأه بأاادبالمافب؟بأفةػداهلبأحاػفبا بإلػةكـب:بملبحكـبتغةةربالشةببفيبالرأسبس
ب1
ب.ب: قد ورد ما يدؿ عمى جواز ج
:بامػػػرأةب ميػػػتب ةل هػػػلبفػػػيبالػػػللةبالفػػػراحبال اػػػتبغةرهػػػلبمػػػفبالمى ػػػسبالتػػػيبت ػػػدابك ةػػػرا بمػػػفبس

مللتههلبفهؿبتد ؿبفيبحدةثبب)بأةملبامرأةب ميتب ةل هلبفيبغةرب ةتبزاجهلبفقدبهتكػتبمػلب ةههػلب
باملب ةفبا بمفباترب(ب؟ب

 ج : ال مانع مف دخولها في عمـو الحديث واهلل أعمـ. 
س:إذابكػػلفبوهػػدبالشػػ صبحمػػلربفمػػرضبانبةرجػػلب ػػرؤ بلكاهػػ ب ػػدباهكاػػربظهػػر بأابرجمػػ بفهػػػؿب

بةجازب تم باالت مصبمه بت مالل بمفبالهلقةبومة ب لليمؼباغةر ب؟
ال فبل يذبب .ج: إذا كاف حمارًا وحشيًا أو غير  مف الحيوانات   التي ت كؿ فيذبب وات
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ـبوملبمػفبمػلتبأاب تػؿبمػفبالةهػادبأابالهالػلر بالمػلذاب؟بأفةػداهلبأحاػفبا بس :بهؿبةجازبالترحر
ب1إلةكـب

  ٓإلى أخر اآلية..{ }ٍ ب مقبُ  ىرييََّجِيِّ ن اىَّزرييِ  آٍ َََاْ ْقُ ي َُزقلْيريشَناْ ىرييََْ ُشِمريني : ال يجوز لقوله تعالى ج
ب1حكـبملبةامفلب تحدةدبالهاؿب؟بأفةداهلب لرؾبا بفةكـب:بملبس
: ال مانع لمضرورة كمرض الزوجة أو تعسُّر الحمؿ أو الوالدة عميها ال لخوؼ الفقػر فػالرزاؽ ج

 سيرزؽ الزوجيف وأوالدهـ .
 :بهؿبةجازبلمش صبتق ةؿبمحلرم بفيباجاههفب؟بس

ال فبل . ج: ال مانع إذا لـ يخش أو يلمب عمى ظنه أف التقبيؿ  سيكوف مثيرًا لمشهوة وات
ب:بملبحكـبملبةاملب أطللؿبالهل ةبب؟بأفةداهلبأحافبا بإلةكـ.بس

ج: أنا مف حيث المبدأ أجيز  وأبيحه لكف أخشى مف الفتوى بجواز  أف يحاؿ غش فػي الميػا  
 فأدخؿ في المحظور مف حيث ال ناقة لي وال جمؿ واهلل أعمـ .

إلػػػلباأذاوػػػةبااػػػمـبالمػػػذةيبأابوطػػػسباحمػػػدبا بفهػػػؿبةجػػػببومػػػلب:بإذابكػػػلفباأهاػػػلفبةاػػػتميبس
بالماتميبردبالاىـباتشمةت ب؟بأفةداهلبأحافبا بإلةكـب.

 : الظاهر الوجوب .ج
:بملبحكـبالشرعبمفباجهةبهظركـبفةملبةامفلب)بال رعب(بالر الػةبالشػي ةةبالةمهةػةب؟بأفةػداهلبهلػيبس

با ب يممكـبب.
 التحريـ فعميه الدليؿ . : األاؿ اإلباحة ومف ادعى ج

س:بكةؼبهجةببومػلبمػفبةقػاؿب ػللتحرةـباةاػتدؿب للحػدةثبالػذابةحاػه ب يػضبأهػؿباليمػـب)بكػؿب
لهاب لطؿب(باالقلودةباللقهةةب:بالالؿبفيبالمهابالحرمةبإنبملبأذفبفة بالشرع باة هافبومػلبذلػؾب

مهػػ بالطلاػػةبأفبالشػػرعبإهمػػلبر ػػصبلمهاػػلنب ضػػرببالػػدؼبفػػيباليػػرسبفمػػلباػػا بالػػدؼبفممهػػاعباب
باالمرفيباالط ؿباهحابذلؾبفكةؼبهجةببومةهـ؟ببأفةداهلبحلظكـبا باهليب كـباأاىـباأهم ب.

: البػػرع رياضػػة بدنيػػة مباحػػة جػػائزة حػػبلؿ ألف األاػػؿ اإلباحػػة والجػػواز والحػػؿ ومػػف ادعػػى ج
 خبلؼ هذا فعميه البّينة .
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ةجػػازبتشػػرةحبُج تػػَ بوػػفبطرةػػؽب:بةمػػاتبالشػػ صباةػػدويبار تػػُ بأهػػ بمػػلتبماػػمامل بمػػ ى بفهػػؿبس
بالط  َةببالشرويبلمتأكدبمفبا ببالافلةب؟بأفةداهلبأحافبا بإلةكـب.

 ج: ال مانع ألجؿ الضرورة إذا كاف بأمر أو بإذف مف الحاكـ الشرعي المولى مف الدولة .
:برجػػؿبةقػػاؿبإفبأ ػػل بماظػػؼبفػػيبالجمػػلرؾبفهػػؿبةجػػازبلهػػـبالكػػؿبممػػلبةشػػترة بلهػػـبمػػفبذلػػؾبس

بالذابةتقلضل بوملبومم بفيبالجملرؾباهكذابالئربالهلقلتب؟الراتبب
 ج: يستخير اهلل وما ألهمه اهلل عممه .

س:بفيبالحدةثبالالحةحبأفبال ةتبالذابتقرأبفة باارةبال قرةبنبةقر  بشةطلفبفهؿبةجػزئبتشػغةؿب
باارةبال قرةبمفبالماجؿبأـبن دبأفبةقرأهلبأحدبأهؿبال ةتب؟ب

 ج: ال .
الشروةةب بهؿبتجزئب حةثبُةرجلبحالاؿبأ رهلبإذاب رئتبوفبطرةػؽبالشػرطةببس:باهكذابالر ةة

مةباالمرةضبةاتميب؟بأفةداهلبأحافبا بإلةكـب. بالماجف
 ج: ال .

بس:بهؿبةجازبلمرا يبضرببالممااسب حجةبأفبالضرببةقيبوملبالجهيب؟
 ج: ال يجوز .

ُةقػػلدب ػػ بأـبمػػلذاب؟بأفةػػداهلبحلظكػػـببس:بإذاب  ػػتبأفباليػػلئفباللىهػػيبأالػػلببُفىهػػل ب يػػةفبفقتمػػُ بفهػػؿ
با ب.

 ج: اهلل أعمـ .
س:بههػػلؾبمػػفبات ػػذبالر ةػػةب ػػللقر فبالكػػرةـبمههػػةبافػػتحبوةػػلدةب ػػذلؾبحتػػلبأفبمػػههـبمػػفبةقػػرأبومػػلب
بامػػههـبمػػفبةماػػؾب  ػػدةهلبأاب ػػ يضبجاػػدهلبأ هػػلنبالر ةػػةباةقػػاؿب:بإفبالجهػػيب المػػرأةب ػػدافبمحػػـر

بومةػ بهػؤننبامػلبهالػةحتكـب؟ب ػلرؾبة ت وبفيبهذ بالمااضيب.بفهؿبم ػؿبهػذ ب التجػلازاتبممػلبُةقػرر
با بفةكـب.

ج: هػػذا إف اػػبَّ ال يجػػوز والخمػػوة باألجنبيػػة ال يجػػوز ومػػس ثػػدي المػػرأة األجنبيػػة مػػف الرجػػؿ 
األجنبػػي حػػراـ ال تجػػوز سػػواء ثػػديها أو بطنهػػا أو فخػػذيها أو إليتهػػا ُكػػؿ ذلػػؾ حػػراـ حػػراـ حػػراـ 

 نسأؿ اهلل السبلمة .
بكـبر ةةبال هلئـبار ةةبالاةلراتباهحاهلبمفباليةفب؟س:بملبح
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 ج: اهلل أعمـ .
:بمفبأهؿباليمـبمفبةجةػزب ػرانةبالقػر فبلممػاتلب ػأجرةبفكةػؼبةكػافبجػاا هـبوػفباأجمػلعبالػذابس

بهقم با فبتةمةةباا فبالقةـباا فبأ يباليزبالحهليبوملبودـبجاازبذلؾب؟
جػرة إلػى مقابػؿ تػبلوة القػر ف اػريب فػي ج : الحديث الاحيب الذي ينص عمػى جػواز أخػذ األ

داللته عمى الجواز حيث قاؿ رسوؿ اهلل امى اهلل عميه وسمـ : ) إف مف أحؽ ما أخػذتـ عميػه 
أجرًا كتاب اهللا وراجعوا رسالة األمير : إقامة الحجة والبرهاف عمى جواز أخذ األجرة إلى مقابؿ 

 تبلوة القر ف .
ب؟بسب:باملبهابرأةكـبفيبهذابوملبضانبالكتلببالال ؽب

ج : رأيي جواز أخذ األجرة أما كوف ثوابها ياؿ إلى األموات أو ال ياؿ إليهـ فأنا متوقؼ في 
هذ  المسألة وأنا أجػزت أخػذ األجػرة إذا كانػت لمشػفاء كمػا فػي هػذا الحػديث ألنػه نػص اػريب 

 احيب .
لحةفبُةيػللجب هػـبالمماااػةفباالماػحارةفب؟بفهػؿبهػذابممكػفبس:برجؿبةػدفويبأهػ بةتممػؾبَجهفػل بالػل

ٍِّهُِ ث عُهذري         }أابجلئزبميبإفبه يبا باػمةملفب ػدب ػلؿب:ب ج لريهي ىريأقح هذٍ  اممػلبممكػ با بب{ ن ه هتُ ىريهي ٍَيْنهبف ىَّهب يَ 
فبادوػػػااباأاػػػىـب الجػػػفب ػػػـبأفبالجػػػفبوػػػللـبغة ػػػيبنبهػػػدرابإفب لط اهػػػلب الػػػد هـبمػػػفبكػػػذ هـباا 

هاػػتطةيبأفبهتحقػػؽبذلػػؾب ػػـبفةػػ بفػػتحب ػػلببلهػػؿبالشػػربمػػفبالاػػحرةباالمشػػياذةفب؟باالالػػىحبفػػىب
بأفةداهلبأحافبا بإلةكـب.ب

ج: الظاهر أف اإلنس ال يتمكنوف مف التسمط عمى الجف أو عمػى أف يكونػوا أمػراء عمػى الجػف 
 ومف ادَّعى خبلؼ هذا فعميه البرهاف .

بلمذاهببالر يةب؟س:باذكربلهلب يضبالمالئؿبالتيب للؼبالهلداةةبا
 أف الكافر نجس ذات .  -ٔج: 
 ٓأنه  يحـر استقباؿ القمريف حاؿ قضاء الحاجة  -ٕ
 ٓأف الفرجيف مف أعضاء الوضوء  – ٖ
 ٓأف عمى الممني أف يبوؿ قبؿ غسؿ الجنابة  – ٗ
  ٓأف عمى المتيمـ أف ال يامي إال  خر الوقت– ٘
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 ٓأف المريض الذي يامي مف قعود ال ي ـ إال مثمه  –ٙ 
 ٓأف المتيمـ ال ي ـ المتوضئ – ٚ
 ٓأف الجمع بيف الابلتيف جائز في الحضر  – ٛ 
أف مف نسي الجهر في الجهريػة أو اإلسػرار فػي السػرية ولػـ يػذكر إال وهػو فػي السػجود  – ٜ

ع أو عمػػى الػػثبلث أو عمػػى األخيػػر أو التشػػهد األخيػػر عميػػه أف يضػػـ ركعػػة زائػػدة عمػػى األربػػ
 ٓالركعتيف 

 ٓتكبيرات ابلة العيد بعد الفاتحة والسورة ال قبمها  – ٓٔ
كثيػرا  يندب بيف كؿ تكبيػرة وتكبيػرة فػي اػبلة العيػد أف يقػوؿ اهلل أكبػر كبيػرا والحمػد هلل  -ٔٔ

 ٓوسبحاف اهلل بكرًة وأايبل 
 ٓابلة الكسوؼ ركعتاف في كؿ ركعة خمسة ركوعات  – ٕٔ
 ٓابلة الفرقاف بعد الملرب ركعتاف  – ٖٔ
   ٓؽالزكاة في المستلبلت المكريات ربع عشر قيمة البيت أو الدكاف أو الفند – ٗٔ
 ٓيندب اياـ أربعًا بيف خميسيف  – ٘ٔ

ال بد في كؿ مف يدعي أف يكوف إمامًا مػف اجتمػاع أربعػة عشػر شػرطًا منهػا أف يكػوف  –ٙٔ 
 ٓسميـ الحواس الظاهرة كأف ال يكوف أعرج وسميـ الحواس الباطنة كأف ال يكوف فاقد الشـ

يشرع قتؿ الديوث ألف العمماء حرموا الدياثة وجعموها مف أخس المعااي _ لكف يعػزر  – ٚٔ
 هادوية قالوا إف حدَّ  القتؿ  . الديوث وال يقتؿ وال

بببب
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التي دفعها إليَّ شيخنا القاضي العمراني لنشرها مع   ةاألبحاث والمقاالت واألجوب
 أجوبته عمى أسئمتي
ب اـبا بالرحمفبالرحةـ

 )براءة ثعمبة بف حاطب مف تهمة النفاؽا
الهػػلسب الاالػػل بال ط ػػلنبك ةػػرا بمػػلبكهػػتبأاػػأؿبوػػفب الػػةب يم ػػةب ػػفبحلطػػببالتػػيباشػػتهرتبوهػػدب

االاوػػلظبالػػذةفبةػػذكراههلبفػػيب طػػ هـبمطالػػةببهػػؿبهػػيبالػػحةحةبمػػفبجهػػةباػػهدهلبأابمػػفبجهػػػةب
م تالػرةبتػلرةبامطالػةبأ ػر باأ ةػرا ب ػررتبتحرةػرببتمتههلباكهتبأجةػببومػلبمػفبةاػألهيب جاا ػل

 حػػثبحػػاؿبالماضػػاعببااػػتاو تبفةػػ بجمةػػيبمػػلب مػػتبحػػاؿبهػػذ بالقالػػةببمػػفبهلحةػػةبالرااةػػةبامػػفب
بةةبالمتفب.هلح

ا ىالػػةبهػػذ بالقالػػةبأههػػلباردتبمػػفبحػػدةثبا ػػفبو ػػلسبوهػػدبا ػػفبجرةػػربالط ػػرابرحمػػ با بمػػفب
برااةةبمحمدب فبايدب لؿ:بحد هيبأ يب لؿ:حد هيبوميبوفبأ ة بوفبجد بوفبا فبو لس.

 ػػفبالحاػػفب ػفبوطةػػةباليػافيب ػػلؿبفةػػ بالػدار طهي:بنب ػػأسب ػػ  ببمحمػدامحمػدب ػػفباػيدبهػػابا ػػفبب
هػػباأمػلبأ ػا بفهػا)باػيدب ػفبمحمػدب551ل غػدادا:بكػلفبلةهػل بفػيبالحػدةثبتػافيباػهةا لؿبال طةػببا

 فبالحافباليافي(ببأ رج باأملـبأحمدباأملبوـبا ه بفهابالحاةفب فبالحاػفب ػفبوطةػةباليػافيب
 ةػػؿبل ػػيبميػػةفبكت ػػتبوهػػ ؟ب ػػلؿ:ن.باهقػػؿبوهػػ با ػػفبالجهةػػدبااليقةمػػيباا ػػفبوػػدابأهػػ ب ػػلؿ:بفةػػ ب

ّ لف:برا بأشةلنبنبةتػل يبومةهػلبار مػلبرفػيبالمرااػةؿبفػيباػهدبالما افػلتبضيؼ.با لؿبفة با فبح
نبةجازبانحتجلجب   ر .با لؿبا فبودا:بالمحاةفب فبالحافبأحلدةثبوػفبأ ةػ باوػفبالومػشب
وػػفبأ ةػػ باوػػفبغةػػر باأشػػةلنبممػػلبنةتػػل يبومةهػػل بارا بال طةػػببوػػفبا ػػفبميػػةفبأهػػ ب ػػلؿ:بكػػلفب

ل بفػػيبالحػػدةث.بكمػػلبراابوػػفبالهاػػلئيبأهػػ ب ػػلؿبفةػػ :بضػػيةؼ.باليػػافيبضػػيةلل بفػػيبالقضػػلنبضػػيةل
ػػَميباػػملول ب ا ػػلؿبأ ػػابحػػلتـبالػػرازا:بضػػيةؼ.با ػػلؿبالجازجػػلهي:بااَهػػيبالحػػدةثبا ػػلؿبا ػػفباػػيد:با 
ك ةػػراباكػػلفبضػػيةلل بفػػيبالحػػدةثبأمػػلبأ ػػابوػػـبأ ةػػ بفهػػابأ ػػابالحاػػةفبالحاػػفب ػػفبوطةػػةب ػػفباػػيدب

ال مةفػةبفػيبأحلدة ػ بمهػ بأابمػفبأ ةػ بأابمههمػلبميػل بباليافيب ػلؿبا ػفبح ػلف:بمهكػربالحػدةثبنبأدرا
بلفبأ ل بلةسب شينبفيبالحدةثباأك ربرااةلت بوفبأ ة بفمفبههلباشت  بأمر بااجببترك ب.
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ا لؿبال  لرا:بلةسب ذلؾب.با لؿبأ ابحلتـبالرازا:بضيةؼبا دباوتمدب اؿبأ ػيبحػلتـبالحػلفظب ػفب
بحجربفيبالتهذةبباالتقرةبب.

 بفهػػابأ ػػابالحاػػفبوطةػػةب ػػفباػػيدباليػػافيب. ػػلؿبأحمػػد:بضػػيةؼبالحػػدةثباكػػلفباأمػػلبجػػدبوػػـبأ ةػػ
هشػلـباال ػاراباا ػفبميػةفبةضػيلافبحدة ػ ب ػلؿبذلػؾبكمػ باليقةمػيباا ػفبوػدابا ػدب ػتـبا ػفبوػػداب
ترجمتػػ ب قالػػ :باهػػابمػػيبضػػيل بةكتػػببحدة ػػ  باكػػلفبمػػفبشػػةيةبالكافػػةبااتهمػػ با ػػفبح ػػلفب تيمػػدب

بانبكتل ةبحدة  بإنبوملبجهةبالتيجب.بالتدلةسبا لؿ:بنبةحؿبانحتجلجب  
ا لؿبالهالئي:بضيةؼ.با لؿبأ ابدااد:بلةسب للػذابةيتمػدبومةػ .بااهلػردبا ػفباػيدب قالػ بكػلفب قػةب

بإفبشلنبا بال بأحلدةثبالللحةبامفبالهلسبمفبنبةحتجب  ب.
باةدلسب. با لؿبالحلفظب:بالداؽبة طوبك ةراب 
حلطػػببالملتػػر بومةػػ بفػػيبرااةػػةبا ػػفبو ػػلسبلقالػػةببهػػذاب ىالػػةبمػػلب للػػ ...بفػػيبكتل ػػ ب يم ػػةب ػػف

 يم ػػةب ػػفبحلطػػببرضػػيبا بوهػػ بالقػػدب ػػلؿب يػػدبهقَمػػ بلكػػىـبالحػػلفظبفػػيبهػػذ بالرااةػػة:بفإاػػهلدبهػػذاب
ذاب ةؿبوفبرااةةبالشلفييبوفبمللؾبوفبهلفيبوفبا ػفبومػرب ب  بحجةباا  الحدةثبكملبتر بنبتقـا

مهػػـبضػػيللنبا يضػػهـبأشػػدبضػػيلل بمػػفب يػػضب أههػػلباماػػمةبالػػذهببفهػػذ باماػػمةباليػػافةةفباماػػمةبك
بانبة  تب هذاباأاهلدب مفب ل ةب قؿبفضى بوفبإ  لتبإةملفبأابهلة بأابإ  لتبالردةباالهللؽب.

ا ػدبُراةػتبهػذ بالقالػةبوػفبأ ػيبأملمػ بال ػلهميبافػيباػهدهلب)ميػلفب ػفبرفلوػةبالاػمميبالدمشػػقي(ب
يبادحػةـبا ػلؿبأحمػدبامحمػدب ػفبوػاؼبا دبا تمؼباليمملنبفة بفذهببإلػلبتا ةقػ بومػيب ػفبالمػدةه

اأ ابدااادبلةسب ػ ب ػأس.با ػلؿبالػدارابوػفبا ػفبميػةف:بضػيةؼ.ببا ػلؿبأ ػابحػلتـبالػرازا:بةكتػبب
بحدة  بانبةحتجب  .با لؿبالجازجلهي:بلةسب حجةب.ب

ا ػػلؿبةيقػػابب ػػفباػػلةلف:بلػػةفبالحػػدةث.با ػػلؿبا ػػفبوػػدا:بولمػػةبمػػلبةراةػػ بنبةتػػل يبومةػػ .باذكػػر ب
الضيللنباهقؿبتضيةل بوفبا فبميةفبأةضل  با لؿبا ػفبح ػلف:بمهكػربالحػدةثباةػرااباليقةميبفيب

بمجلهةػػؿبنبةشػػ  بحدة ػػ بحػػدةثبال قػػلتب فممػػلبالػػلربالغللػػببومػػلب مرااػػةؿبك ةػػرةباةحػػدثبوػػفب ػػـا
برااةت بملبتهكر بالقماببااتحؽبترؾبانحتجلجب  .
الػػلحببحػدةثبلػػةسب مػػتقف.با ػػلؿبالػذه يب:ب1ا ػلؿبالحػػلفظب ػفبحجػػر:لّةفبالحػدةثبك ةػػرباأراػلؿ

ا لؿباليىمةبالحمش:بأملـبهذابان تىؼبفيبميلفب ػفبرفلوػةبفإهػ بةتيػةفبومةهػلبالتػرجةحبباأ ػاؿب
نبكلفبحدة  بمهكرا ب. بملبةمكفب ال بفيبشأه بهابأه بةيت رب حدة  بإذابتا يبومة بمفبال قلتباا 
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مػػػيب ػػػفبةزةػػػدباللهػػػلهيبكمػػػلبأفبفػػػيباػػػهدبهػػػذ بالقالػػػةبالمراةػػػةبوػػػفبأ ػػػيبأملمػػػ برضػػػيبا بوهػػػ بو
الشػػػلميب ػػػلؿبوهػػػ بال  ػػػلراب:بمهكػػػربالحػػػدةثبا ػػػلؿبمػػػرة:بضػػػيةؼب با ػػػلؿبمػػػرة:بةضػػػيؼب.ا ػػػلؿب
الترمذا:بتكمػـب يػضبأهػؿباليمػـبفػيب)ومػيب ػفبةزةػد(باضػيل با ػلؿبمػرةب لل ػة:بضػيةؼبا ػلؿبمػرةب
أ ػػر :بذاهػػببالحػػدةث.با ػػلؿبالهاػػلئي:بمتػػراؾبالحػػدةث.باترجمػػ باليقةمػػيبفػػيبالضػػيللنب باهقػػؿب
 اؿبال  لرابأه بمهكربالحدةثبإللب  ربملب لل باليىمةبالحمشبالػذاب ػتـبكىمػ ب قالػ بفأحاػفب
حػػلؿبالرجػػؿبأهػػ بةتا ػػؼبوػػفبانحتجػػلجب ػػ بحتػػلبتاجػػدبمتل يػػةبال قػػلتبلػػ  باهػػذابماػػتحةؿبفػػيبهػػذاب

بالحدةثبب.
افةػ باهكذابفيباهدبهذ بالقالةبالمراةةبمفبطرةؽبأ يبأملم ب)القلاـب فبو دبالػرحمفبالدمشػقي(ب

بضيؼبا دبهقؿبالحمشبملب ةؿبفيبجرح باتيدةم ب.
بػبفةػ ب)ميػػلفب ػفبرفلوػػة(ب بػبأابحػدةثبأ ػػيبأملمػةبال ػلهمي  ػـب ػلؿبمػػلبهالػ :بفإاػهلدبهػػذابالحػدةث
ا)ومػيب ػفبةزةػد(با)القلاػـب ػفبو ػػدبالػرحمف(با ػدباهلػردب ػ بالقلاػـبوػػفبأ ػيبأملمػ باتلػردب ػ بومػػيب

 ػفبةزةػدبفللحػدةثبمهكػربجػدا بإذبنبةق ػؿبتلػردبااحػدب فبةزةدبوفبالقلاـباتلردب  بميلفبوفبوميبب
بمههـ.

 ػػلؿباليىمػػةبأحمػػدبشػػلكربميمقػػل بومػػلبهػػذابال  ػػر:باهػػابضػػيةؼبكػػؿبالضػػيؼبلػػةسبلػػ بشػػلهدبمػػفب
غةػػػر بافػػػيب يػػػضبرااتػػػ بضػػػيؼبشػػػدةدبهػػػذابا ػػػدبراةػػػتبالقالػػػةبمػػػفبكػػػىـبالحاػػػفبال الػػػرابافػػػيب

.با ػلؿبا ػفبوػدا:باتك ػربأحلدةػثباهدهلبمحمدب فبحمةدب فبح لفبالرازاب لؿبال  لراب:فةػ بهظػر
با فبحمةدبالتيبأهكرتبومة بكملبأفبفيباهدهل:باممةب

 لؿبالهالئي:بضيةؼ با لؿبال  لراب:وهد بمهلكةر با لؿبأ ػابحػلتـ:بالػللحببشا فباللضةؿبال رب
ةمكفبأفبأطمؽبلالهيبفة ب ػأك ربمػفبهػذابةكتػبببمحم بالالدؽبافيبأحلدة  بإهكلربلةسب للقاابن

بحتجب  .حدة  بانبة
اهكػػػذابفػػػيباػػػهدبهػػػذ بالقالػػػةبومػػػرب ػػػفبو ةػػػدب ػػػلؿبا ػػػفبميػػػةف:بنبةكتػػػببحدة ػػػ ب.با ػػػلؿبالهاػػػلئي:ب
متراؾبالحدةث.با لؿبأةابباةػاهس:بةكػذب.با ػلؿبحمةػد:بةكػذببومػلبالحاػف.با ػلؿبا ػفبح ػلف:ب

الحدةثباهمل بنبتيمدا ب.با لؿبالػدار طهيب:ضػيةؼ.باحةػثبإفبهػذابال ػربالحػلكيبكلفبةكذببفيب
لقالػػةبمػػفبكػػىـبالحاػػفبفاػػاانبالػػحبالاػػهدبإلةػػ بأـبلػػـبةالػػحبلكػػافبفػػيباػػهد بهػػؤننبال ى ػػةبلهػػذ با

ةبإذبهاب اؿبتل ييباكىـبالتل ييبنبحجةبفة ب. بالضيللنبفمةسبكىم بحجف
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هذ ب ىالةبملب ةؿبفيباهدب الةب يم ةب فبحلطببالمراةةبوفبا فبو لسباأ يبأملمػةباالحاػفب
ر ػػ بالػػ ىثبضػػيةؼباأفبهػػذ بالقالػػةبالمراةػػةبفػػيبكتػػببال الػػراباحلالػػمهلبأفبالحػػدةثب جمةػػيبط

التلاػػةرباالتػػيبةػػذكرهلب يػػضبال ط ػػلنباالاوػػلظبغةػػربالػػحةحةبمػػفبهلحةػػةبالاػػهدبانبالػػحةحةبمػػفب
هلحةةبالمتفبالهذابحكـبجملوةبمفبالحللظب ضيؼبأحلدة هلبمههـبال ةهقيبفيبدنئػؿباله ػاة باا ػفب

بفػػػيبالمحمػػػل باا لقرط ػػػيبفػػػيبتلاػػػةر  باالػػػذه يبفػػػيبتجرةػػػدبو ػػػدبال ػػػربفػػػيباناػػػتةيلب باا ػػػفبحػػػـز
الاملن باا فبال ةربفيبأادبالغل ػة باالهة مػيبفػيبمجمػيبالزاائػد بااليرا ػيبفػيبت ػرةجباأحةػلن ب
اا فبحجربالياقىهيبفيبت رةجبالكشلؼبافيبفتحبال لرابافيباأالػل ة باالاػةاطيبفػيبالحػلااب

الحاػػػهيبفػػػيبأاػػػ لببارادبالحػػػدةث بفػػػيبل ػػػلببالهقػػػاؿ باالمهػػػلاابفػػػيبفػػػةضبالقػػػدةر باا ػػػفبحمػػػزةب
اأحمدبشلكرب يبتيمةق بومػلبتلاػةربا ػفبجرةػرباالط ػرا باالل ػلهيبفػيبضػيةؼبالجػلميبالالػغةرب
افيبالحلدةثبالضيةلةباالماضاوة باأ ابغدةبفيبتيمةق بوملبالجا ةبالحلفمة بامق ػؿبالػاادويب

م ػػةب ػػفبحلطػػببالملتػػر بفػػيبكتل ػػ بالالػػحةحبالماػػهدبمػػفبأاػػ لببالهػػزاؿ باالحمػػشبفػػيبكتل ػػ ب)ب ي
ومةػػػ ( بااػػػمةـبالهىلػػػيبفػػػيبكتل ػػػ )بالشػػػهلببال ل ػػػببفػػػيب ػػػرانةب يم ػػػةب ػػػفبحلطػػػب( باغةػػػرهـبهػػػذاب

بجاا يبوملبهذ بالقالةبمفبهلحةةبالاهدب.
 أما مف جهة الدراية فمردودة مف وجو  :

بومػػلبذلػػؾبك ةػػربمػػفبأهػػؿب الاجػػ بالاؿب:بهػػابأفب يم ػػةب ػػفبحلطػػببهػػابمػػفبأهػػؿب ػػدربكمػػلبهػػصف
باأ ػابهيػةـباا ػفبمهػدةباا ػفبالاة رباالتلرةخبكل فبإاحلؽباا فبهشلـباالاا ػداباا ػفباػيدباا ػفبحػـز

بو دبال رباا فبك ةرباا فبال ةرباا فباةدبالهلسباالذه يباغةرهـبمفبالمحد ةفباالمؤر ةفب.
فبالاجػ بال ػلهيب:بأفبالملاػرةفبا تملػػاابفػيبمػفبهزلػػتبهػذ باآلةػةبالػػـبةتلقػاابأههػلبهزلػػتبفػيب يم ػةب ػػ

حلطػػػببامػػػفبطػػػلليبكتػػػببالتلاػػػةربةجػػػدب يػػػضبالملاػػػرةفبةحكػػػيبهزالهػػػلبفػػػيب يم ػػػةب ػػػفبحلطػػػبب
ا يضػػهـبةحكػػيبهزالهػػلبفػػيب يم ػػةب ػػفبأ ػػيبحلطػػببا يضػػهـبةحكػػيبهزالهػػلبفػػيبحلطػػببا ػػفبأ ػػيب
 متيةبا يضهـبةحكيبهزالهلبفيبهلربمفبالمهلفقةفباهـب)ه تؿب فبالحلرثباميقؿب ػفب شػةرباالجػدب

ُ آرقبّقهب   }ملبمفباطفميبوملبتلاةربهذ باآلةةباهيب ال  فب ةسب(بكملبنبة للبو ن ٍريٌََُِ ٍَُِّ ع به ذ  اىيَّ  ىقئرِي

باآلةةبالـبةقتالربوملبتلاةربااحدبأابتلاةرةفب. ٍريِ َقضْيريَري {
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الاج بال للثب:بأفباليمملنبلـبةتلقاابوملبتلرةخبماتب يم ةب ػؿبا تملػاابفػيبتػلرةخبماتػ بفمػههـبمػفب
فػيبأةػلـبو مػلفبرضػيبا بوهػ بامػههـبمػفب ػلؿبإهػ بااتشػهدبفػيبغػزاةب ة ػرب لؿبإفبافلتػ بكلهػتب
با ةؿبفيبغزاةبأحدب.

اومػػلبالقػػالةفبال ةػػرةفبفافػػلةب يم ػػةب ػػفبحلطػػببكلهػػتبفػػيبوالػػربالراػػاؿبالػػملبا بومةػػ بااػػمـب
بفكةؼبُتحكلبالقالةبأفبافلت بكلهتبفيبوالربو ملفبرضيبا بوه ب.

ةبلػـبتػ ردبفػيبكتػببالالػحلحبانبالماػلهةدبأابالاػهفبفػيبحػةفبأههػلب ػدبالاج بالرا يب:بأفبهذ بالقالف
ػةب اشتهرتباهيبذاتبشأفباأابشأفبلههلبتتيمؽب حكـبشرويباهابحكـبملهيبالزكلةبفمابأفبالقالف
 دبا يتبلهقمتبإلةهلبهقى بالحةحل  با دبهقؿبملبهابداههلب طارةباأ را بفيبكةػلفبالمجتمػيبالماػمـ ب

هفب ػدبهقمػتب الالػل بأ طػأبأالػحل هلبفػيبوهػدبراػاؿبا بالػػملبهلهةػؾبأفبالكتػببالالػحةحةباالاػ
لػؾبفػيبت ملػ بلا بومة باامـباأتهمهـب يضبالالحل ةب للهلػلؽبكقالػةبحلطػببا الػةبكيػبب ػفبم

وفبغزاةبت اؾباحلد ةباأفؾ با دبكلفبفةمفبتكمـب هلبماطحب فبأ ل ػةباغةػربذلػؾبمػفبالقالػصب
اليدةػػدةبالتػػيبدافػػيبراػػاؿبا بالػػملبا بومةػػ بااػػمـبوػػفبأالػػحل هلباوػػذرهـبا  ػػؿبتػػا تهـباااػػتغلرب

تل ػػ ب)بلهػػـ بفمػػلب ػػلؿب يم ػػةبالماػػكةفبةهلػػردب هػػذابال طػػأبالغرةػػببهكػػذاب ػػلؿباليىمػػةبالحمػػشبفػػيبك
ب يم ةب فبحلطببالملتر بومة ب(.ب

ػةبم لللػةبلمقػر فبالكػرةـباذلػؾبلفبمػفبأحكػلـبالشػرةيةبالتػيب ررهػلب الاج بال لمسب:بأفبهػذ بالقالف
ا بفيبكتل  باوملبلالفبراال بالملبا بومةػ بااػمـبأفباأهاػلفبلػاب مغػتبذها ػ بوهػلفبالاػملنب

بشػأ ُ         }ه ب ـبتلببتا ةبهالاحل بتلببا بومة ب لؿبجؿف ثَهَ ٌَّ ي زَل ِ بىقهخٍ يله َ    ثِج  َُّه ُ  اى َ يلهَ ِ  ي ُع رَي ىرييَّهزريي ُث خل ع يقى اىيّه َ ب اىزََّ َّّ ِئ

ا ح ضقهش  ْقح هذ هٌََ اىَْ هَُدَ    ن ىقيَُ ذري اىزََُّث خل ىرييَّزرييِ  ي عَُ يلَُ  اىََّيِّئقبدري ح زَّى ئِرق ٍريِ لقشِيتٍ َقألنُىقهئريل  ي زلَةَ اىيََّ ع يقيٌُُِِ ن مقبُ  اىيََّ ع يرييَبف ح نرييَبف

َههٌُ ع هزقاثبف ْقىرييَههبف      ا ػدبأجمػيبأالػػحلبباله ػيبمحمػػدبب{لقهبهق ئِِّّههي رلجُهذَ اوُ  ن لق اىَّههزرييِ  ي َََرلههَُ  ن هَهٌُ مليَّههبسو ْلنُىقههئريل  ْقعُزقههذُّقب ىِق
 بالملبا بومة باامـبأفبكؿبشيبُواليبا ب  بفهابجهللةبومدا بكػلفبأابغةػر باكػؿبذهػببأالػل 

 و دبفهاب جهللةباهابملبأ رف بشةخبالملارةفبالط راب.
باكؿبمفبتلبب  ؿبالماتبفقدبتلببمفب رةبب.

 لؿبالط را:باأاللبال ػااؿبفػيبذلػؾب للالػاابب ػاؿبمػفب ػلؿ:بتأاةمػ ب ػـبةتا ػافب  ػؿبممػلتهـبفػيبب
بالحلؿبالتيبةلهمافبفةهلبأمربا بتيلللباههة ب  ؿبأفبةغم اابوملبأهلاهـب.
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مػػلب للػػ باليىمػػةباػػمةـبالهىلػػيبفػػيبكتل ػػ ب)الشػػهلببال ل ػػب(بادلةػػؿبذلػػؾب ػػاؿبالراػػاؿببهػػذابميهػػل
بالملبا بومة باامـب)بإفبا بةق ؿبتا ةبالي دبملبلـبةغرغر(.
ب.بباهاب ةلفبلقاؿبا بتيلللب)الةاتبالتا ة...(بإللب  رباآلةة

مػلبالراػاؿباأكفػدبتا تػ با الةب يم ةبهذ بتؤكدبأفب يم ةبتلببتا ةبهالاحل بفجلنبةيرضببالد ةبو
مػػرارا بفجػػلنبإلػػلبأ ػػيب كػػرباومػػرباو مػػلفبرضػػيبا بوػػههـبلكػػههـبرفضػػااب  ػػاؿبتا تػػ باأ  ػػرا بأفب

برااؿبا بلـبةق ؿبتا ت باهذاب ىؼبملبتقدـبمفبالهالاصبالقلطية
عريج بدريْري ن ي عُيَل ع هِِ اىََّهيِّئقبدري ن ي عُيقهٌَ     ن هََ  اىَّزري  ي قْج ول اىزََُّث خق ع ُِ}التيبنبةأتةهلبال لطؿبمفب ةفبةدةهلبانبمفب ملهػلب

ب.ب52الشار {ٍ ب رقيْع يلَُ  
ا لؿبهليبا ب يمام ب:فإفب ةؿ:بإفب يم ةبمهلفؽب. مػت:حتلبالمهػلفقةفب ػدبفػتحبا بلهػـب ػلببالتا ػةب

ِ  رقهبثََاْ        َُّ اىَََْ هبَريقريني  َريهي اىهذَّسُكري اوقسُهيقوِ ٍريهِ  اى     }ئِوملبمالراوة ب لؿبالشػلكرباليمػةـب ّقصريه اف ئِلَّ اىَّهزريي َهٌُ  ََّهبسِ ن ىقهِ رقجِهذ  ىِق

ريني  ن س َُف  يَإُدري اىيّهََ  ا ػلؿبالغلػاربب{ اىََْهإٍُريَريني  ْقجُهشاف ع ظرييَهبف    ن ْقصُيقنََاْ ن اعُزقص َََاْ ثِبىيَّري ن ْقخُيقصََاْ درييَ ٌَُِ ىرييَّري َقألنُىقهئريل  ٍ ع  اىََْإٍُرَي

ن ٍريََّهُِ ح هَُىقنلٌ ٍِّهِ  اوقعُهش اةِ     }ا ػلؿبالتػااببالػرحةـب{ َقهاُِ ي زلَثَهَاْ ي هلَ خ يُهشاف ىََِّهٌُ       }فقةفالرحةـبم  را بوػفبالمهػل

ج هول اىزََُّث هخق ع هُِ عريج هبدريْري     ْقىقهٌُ ي عُيقََهَاْ ْقَُّ اىيّهَ  هَهَ  ي قْ    ........ٍََ بَريقلَُ  ن ٍريُِ ْقهُوِ اىَْ ذرييَ خري ٍ ش دَناْ ع يقى اىَِّيقهبِري لق رقعُيقَََِهٌُ ّقنُهَِ ّقعُيقَََِهٌُ     

ن رلَثَهَا ئِىقهى اىيَّهَري ج َرييعهبف ْقيُِّ هب اىََْإٍُريََهَُ        }بةا ػدبرغػببا بو ػلد ب للتا ػب{ن ي أْخَزل اىصَّذ لقبدري ن ْقَُّ اىيَّ  هََ  اىزَََّّاةَ اىشَّحرييٌَ

للوْ ي ب عريج بدري   اىَّهزرييِ   }احذرهـبأفبةقهطاابمفبرحمةبا بالتيباايتبكؿبشينبب40الهارب{ىقع يَّنلٌُ رليْيرينََُ 

ا ػلؿبتيػلللبب24الزمػر {لقيلهَسَ اىهشَّحرييٌَ  ْقسُش َلَا ع يقى ْقّيلَريٌُِِ ىقب رققَْ طلَا ٍريِ سَّحَُ خري اىيََّري ئَُِّ اىيََّ  ي لْيريهشَ اىهزُّلَة  ج َرييعهبف ئَِّّهََ هَهَ  اىْ     

ب.بب23الحجرب{لقبهق ن ٍ ِ ي قَْ طل ٍريِ سَّحَُ خري س ثَِّري ئِلَّ اىضَّآىَُُ }بةـوملبلالفبإ راه
ا ػػػلؿبهلػػػيبا ب يمامػػػ ب:بالقػػػدبكهػػػتبأتمهػػػلبا مػػػابباليالػػػلةبالػػػذةفبجهمػػػاابفػػػل ترفااب يػػػضبالػػػذهابب

اللةبالقهاطباالةأسبمفبرحمةبا بتمؾبالاللةبالتيبنبةح هلبا باراػال ب(0)111الاةآتباااجترحاب

                                                           
 (بفيبالالؿبكىـبغةربااضحب.0)
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ا بلغلػػربلهػػـ بالػػابلػػـبةاػػتغلراابباربالهػػلسبأههػػـبلػػابأتػػااب قػػراببالرضب طلةػػلباااػػتغلرابالػػذاب شػػ
بنات دلهـبا ب أهلسبة طئافبفةاتغلرافبا بفةغلربلهـب.

 ػػلؿباله ػػيبالػػملبا بومةػػ بااػػمـ: لؿبتيػػللل:ب)ةػػلبا ػػفب دـبإهػػؾبمػػلبدوػػاتهيببارجػػاتهيبغلػػرتبلػػؾب
ؾبلػابأتةتهػيب قػراببالرضب طلةػلب ػـبلقةتهػيبنبتشػرؾبوملبمػلبكػلفبمهػؾبانبأ ػلليبةػلبا ػفب دـبإهػ

 ػػػيبشػػػةئل بلتةتػػػؾب قرا هػػػلبمغلػػػرة(با ػػػلؿباله ػػػيبالػػػملبا بومةػػػ بااػػػمـب:)باالػػػذابهلاػػػيب ةػػػد بلػػػابلػػػـب
بةذه افبفةاتغلرافبا بفةغلربلهـب(بأ رج بمامـ ببببببب1رحم با بتذه افبلذهببا ب كـبالجلنب قـا

:بأفبفيبحدةثبهذ بالقالةبفيب يضبالرااةلتبأفب يم  ب فبحلطبب ػلؿبلمُمالػدِّؽبالاج بالالدس
الػػذابأراػػم باله ػػيبالػػملبا بومةػػ بااػػمـبلقػػ ضبزكلتػػ ب يػػدبهػػزاؿب ةػػةبالزكػػلةب:بمػػلبهػػذ بإنبأ ػػتب
الجزةة بميبأفبمشػراوةةبالجزةػةبلػـبةهزلهػلبا بإنبفػيبالاػهةبالتلاػيةبوهػدبهػزاؿب ةػةبالجزةػةبالتػيب

يبحػػػةفبأفبجمهػػػارباليممػػػلنبةقػػػرافبأفبمشػػػراوةةباجػػػاببالزكػػػلةبكلهػػػتبفػػػيبالاػػػهةبفػػػيبالتا ػػػة بفػػػ
ال لهةػػةبمػػفبالهجػػرةباله اةػػةبومػػلبالػػلح هلباومػػلب لػػ بأفضػػؿبالالػػىةباالاػػىـباا بأومػػـب للالػػاابب
لة بالمرجيباالمآبباا حلفبا با حمد با حلفبا باليظةـباهابتيلللباليبالهداةةباالتافةؽب.بب باا 

 
 
 
 
 
 

 
 الثانيالبحث 

ب اـبا بالرحمفبالرحةـ
ف  ال رخاػة س: ما موقؼ العمماء ممف يقوؿ إف الجمػع بػيف الاػبلتيف لعػذر المطػر سػنة  وات

 م لؼ كتاب ) فقه السنة ا قد قاؿ بهذا أفيدونا جزاكـ اهلل ؟
التا ةتبفػيبالحضػربهػابالػذابتػدؿبومةػ بالدلػةبالالػحةحةبالالػرةحةبالػااردةبفػيبكتػببالاػهةببج:

لباللح هلبأفضؿبالالىةباالاىـباهابمفب ال بافيم باتقرةر بالػةسبفػيبكتػببالاػهةبالمطهرةبوم
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الالحةحةبملبةدؿبالراحةبأفبالجميب ةفبالالىتةفبليذربالمطػرباػهةبفمػفبادوػلبأفبالجمػيب ػةفب
بالالىتةفبليذربالمطربماهافبفيمة بأفبةأتيب للدلةؿبالالحةحبالالرةحبال لليبمفبالميلرضةب.

ل ؽب(بفػػيبكتل ػػ ب)بفقػػ بالاػػهةب(بامػػلب للتػػ بالمجهػػةبالدائمػػةبلم حػػاثبااأفتػػلنباأمػػلبمػػلب للػػ ب)باػػةدباػػ
مهاا ل بإللبالحةحبال  لرابأفباله يبالملبا بومة باامـبجميب ةفبالالىتةفبليذربالمطػربفػىب
أالػػػؿبلػػػ بمػػػفبالالػػػحةبفمػػػةسبفػػػيبالػػػحةحبال  ػػػلرابأفباله ػػػيبالػػػملبا بومةػػػ بااػػػمـبجمػػػيب ػػػةفب

يبالحةحبمامـبانبفيبغةرهملبمػفبكتػببالاػهةبالشػرةلةبكمػلب ػلؿبالالىتةفبليذربالمطرب ؿبانبف
الحػػلفظبالل ػػلهيبفػػيبكتل ػػ بب))بتمػػلـبالمهػػةبفػػيبالتيمةػػؽبومػػلبفقػػ بالاػػهةب((بالهػػذاباػػ ؽبأفب مهػػلبإفب
الجميب ةفبالالىتةفبليذربالمطربلػـبةػأتب ػ بدلةػؿبالػحةحبالػرةحب ػلؿبوػفبالميلرضػةباأّمػلبمػلب

حبال  ػلراب))بليمػ بفػيبلةمػةبمطةػرة((بفمػةسبفةػ بمػلبةػدؿبجلنبفيب  ربالحدةثبالمذكاربفػيبالػحة
ومػػلبأفبالجمػػيب ػػةفبالالػػىتةفبليػػذربالمطػػربجػػلئزبفضػػى بوػػفبدنلتػػ بأهػػ بمػػفبالاػػهةباذلػػؾبلكاهػػ ب
مػػفبكػػىـبأةػػاببة لطػػببشػػة  بالػػرااابوهػػ باها)أ ػػابالشػػي لن(الذابأجل ػػ ب قالػػ ب واػػل باالترجػػيب

بفة بلاجهةف:بالاللدربمفبأةاببامفبشة  بأ يبالشي لنبنبحجة
بالاج بالاؿب:

همػػلبهػػابمػػفبكػػىـبالتّػػل ييباهػػاب))أ ػػابالشػػي لن((بمػػفبكػػىـبتممةػػذ ب أهػػ بلػػةسبمػػفبكػػىـبالالػػحل يباا 
أةػػاببفهػػابمػػفب اػػـبالحػػدةثبالمػػدرجباالمػػدرجبلػػةسب حجػػةبلكاهػػ بزائػػدا بومػػلبأفبالحػػدةثبمػػفبكػػىـب

بالتل ييباتممةذ بكملب ّرر بومملنبمالطمحبالحدةث.بببب
:بأهػػ باردبوػػفبالمػػذكارةفب ملػػظبالترجػػيباهػػيب)بليمػػ باواػػل(بنب الػػةغةبالقطػػيبكمػػلبالاجػػ بال ػػلهي

بوملبذلؾبالحلفظبالل ػلهيبفػيب)تمػلـبالمهػةب(باهكػذ بالحػلفظبالل ػلهيبومػلبوػدـبالػحةبباهصف هػصف
ملبراابوف)بو دبا ب فبومرب(بأفباله يبالملبا بومة باامـبجمػيبلممطػرباهػابالحػدةثبالػذاب

ا ػػلؿبوهػ بالحػػلفظبا ػفبحجػػربفػػيبت ػرةجبالػػاجةزبلػةسبلػػ بأالػؿبكمػػلبهقمػػ ببذكػر بالػػلحببالػاجهي 
بومػلبأفبوػزاب)باػةدباػل ؽب(بالحػدةثبلم  ػلراب وه بالحلفظبالل لهيبفيبتملـبالمهػةب يػدبأفبهػصف
بأفبةكػافبلػ بأالػؿبفػيبشػينبمػفبكتػببالاػهةبالمتداالػةب  طأبنبرةببفة با يػدبأفب ػلؿ:ب ػؿبأشػؾر

بفػػإهيبنبأذكػػربأهػػيبرأةػػتب حػػدة ل ب هػػذابالميهػػلبا ػػدبراجيتػػ باآلفبفمػػـبأجػػد بالػػابكػػلفبلػػ بأالػػؿبالةػػـا
لكػػلفباليممػػلنبالمحػػد افب ػػدبأاردا بفػػيب ػػلببجمػػيبالمقػػةـبفػػيبالحضػػربالمػػلبلجئػػاابإلػػلبانحتجػػلجب
ب  غةر بمملبلةسبفةػ بالػراحةبفػيبالماضػاع باأمػلبمػلبهقمػ ب)اػةدباػل ؽب(بفػيبفقػ بالاػهةبوػفبال ػـر
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بمطةػربأفبةجمػيب ػةفبأه برا بوفبأ يباممةب فبو دبالػرب حمفبأهػ ب ػلؿب:)بمػفبالاػهةبإذابكػلفبةػـا
المغرببااليشلن(بفقدبأجلببوه بالل لهيبفيبإراانبالغمةؿبفيبت رةجبأحلدةثبمهػلربالاػ ةؿب قالػ ب
:بلـبأ ؼبوملباهد بلهظربفة بانبمفبتكمـبومة باأ اباممةبتػل ييبا ػاؿبالتػل ييبمػفبالاػهةبكػذاب

ىؼب اؿبالالػحل يبذلػؾبفإهػ بفػيبحكػـبالمرفػاع بومػلبأفبالاػهةبفيبحكـبالما اؼبنبالمرفاعب  
)بمػػفبمػػلبأهػػ ب ػػلؿ:بفػػيبكػػىـبالاػػمؼبةػػرادب هػػلبالشػػرةيةبكمػػلبفػػيبحػػدةثبا ػػفبو ػػلسبرضػػيبا بوهه

الاهةبأفبالمالفربةتـبالىت بإذابالملب مؼبمقةـ(بالةسبالمرادبملبةاتحؽبالمكمؼبال ػااببومػلب
قم بمؤلػؼبكتػلبب)جمػيبالالػىتةفبفػيبالحضػر(بالاػتلذب)بفيمهلبانباليقلببوملبتركهل باأملبملبه

مشهاربحافبامملف(بوفب يضبال مللنبالراشػدةفباوػفب يػضبالتػل يةفبأههػـبكػلهاابةجميػافب ػةفب
الالػػىتةفبفػػيبالمطػػربالػػـبةهكػػربومػػةهـبال ػػل يبمػػفبالالػػحل ةباالتػػل يةفبفةكػػافبمػػفب ػػلبباأجمػػلعب

ومػلبجػاازبجمػيبالالػىتةفبليػذربالمطػربالاكاتي باوملبفرضبأهػ بحجػةبشػروةةبفاػةكافبدلػةى ب
بنبوملبالاهةبفمفبأةفبتاتللدبالاهِّةفةب.

اومةػػ بفػػإفبالقػػاؿب اػػهةفةبالجمػػيب ػػةفبالالػػىتةفبفػػيبالمطػػربةحتػػلجبإلػػلبدلةػػؿبالػػحةحبمرفػػاعبوػػفب
اله يبومة بالالىةباالاىـبالرةحبفيبالدنلةبوملبالاهةةبلةكافبهذابالدلةؿبم الالل بلألحلدةثب

التا ةػػتبلجمةػػيبالالػػمااتبال مػػس باالحلدةػػثبتػػدؿبومػػلبأفبأفضػػؿبالا ػػلتببالدالػػةبومػػلباجػػاب
أاائمهػػل بفمػػػفبكػػلفبلدةػػػ بدلةػػػؿبالػػحةحبالػػػرةحبمرفػػاعبةػػػدؿبومػػػلباػػهةبالجمػػػيب ػػةفبالالػػػىتةفبفػػػيب
للباآلفبفمػلبزلهػلب ػلئمةفبمقػلـبالمهػيب الحضرب يذربالمطربادلفهلبومة بفأجر بوملبا  باأملبهحفباا 

لبومةهػػلبمػػفبالتأكػػدب ػػأفبالتا ةػػتبهػػابالااجػػببلمػػفبفػػيبالحضػػربأةػػلـبلمحللػػةبالتػػيبكهػػبفماتالػػح ة
بالمطرب.

اال ىالةبلجمةػيبمػلبجػلنبفػيباأجل ػةبهاجزهػلبفةمػلبةػأتيبنبالػحةبلمػلب للػ بمؤلػؼبفقػ بالاػهةبأفب
ال  لرابأ رجبحدة ل بمرفاول بأفباله يبالملبا بومةػ بااػمـبجمػيب ػةفبالالػىتةفبفػيبالحضػربانب

الشػي لنبفػيبلةمػةبمطةػرةبا ػاؿبأ ػيبالشػي لنب)واػل(بلهػ بلػةسب مرفػاعببحجةبفيب اؿبأةػاببل ػي
 ؿبهابمدرجباأةضل بلكاهػ ب الػةغةبالترجػيبمػفبالػرااابأةػاببامػفبشػة  بأ ػيبالشػي لنبنب الػةغةب
القطػػي بالػػـبةػػأتبفػػيبكتػػببالاػػهةبكمهػػلبحػػدةثبالػػحةحبالػػرةحبداؿبالػػراحة بومػػلبأفباله ػػيبالػػملب

ؿبأ ػػيباػػممةب ػػفبو ػػدالرحمف)بمػػفبالاػػهة(بةحتػػلجبإلػػلبا بومةػػ بااػػمـبجمػػيب ػػةفبالالػػىتةف بفقػػاب
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تالحةحبالاهد ب ـبوملبفرضبالحت بفهابمػفبكػىـبتػل ييبنبالػحل يبالػةسبالمػرادب للاػهةةبهػاب
بملبةاتحؽبال ااببوملبفيمهلبااليقلببوملبتركهلب ؿبالمرادب هلبالشرةيةب.

الحضػرب يػذربالمطػرببةجميػافب ػةفبالالػىتةفبفػيبااملبراابوفبالالحل ةبأابالتل يةفبأههػـبكػلهاب
نبحجػػةبفةػػ بلكاهػػ بغةػػربمرفػػاعبانبهػػابإجمػػلعباػػكاتي باومػػلبفػػرضبأهػػ بإجمػػلعباػػكاتيبفحجةفػػةب
اأجملعبالاكاتيبفة ب ىؼ باوملبفرضبحجةت بفغلةةبملبتدؿبومة بهذ بالفيلؿبهابالجػاازبنب

جمػػيب ػػةفبالاػػهةةبالمػػدفولة بامػػفبدلفهػػلبومػػلبحػػدةثبالػػحةحبمرفػػاعبالػػرةحبفػػيبالدنلػػةبومػػلبأفبال
ب1الالىتةفبفيبالمطرباهةبفجزا با ب ةرا ب.بباا باللبالهداةةباالتافةؽ

ب
ب

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 البحث الثالث

ب اـبا بالرحمفبالرحةـ
خوانه:  يسأؿ عبد الرحمف عبد اهلل اليمني وات

 هؿ احيب إذا كاف الكبلـ ادقًا يتبعه أذاف أو عطاس ؟
 وهؿ احيب قوؿ الشاعر :
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 كبلـ ادؽ     فيتبعه أذاف أو عطاس ا ؟) إذا كاف الكبلـ 
وهؿ احيب أف الرسوؿ امى اهلل عميه وسمـ قاؿ :)) مف حدث حديثًا فعطس عند  فهػو حػؽ 

 اا أـ هو حديث ال أاؿ له عند الحفاظ؟
 أجاب عميهـ القاضي العبلمة / محمد بف إسماعيؿ العمراني حفظه اهلل .

ب اـبا بالرحمفبالرحةـ
لحػػدةثبالػػذابةت يػػ بأذافبةكػػافبالػػد ل بنبكػػذ ل بنبأالػػؿبلػػ بمػػفبالالػػحة بالػػـبإومػػـبأفب ػػالهـبإفبا

ةػػردبوػػفباله ػػيبالػػملبا بومةػػ بااػػمـبأهػػ ب ػػلؿبإفبالكػػىـبالمت ػػاعب ػػللذافبةكػػافبحقػػل بنب ػػلطى  بأاب
أهػػػػ بةكػػػػافبالػػػػد ل بنبكػػػػذ ل بنب اػػػػهدبالػػػػحةحبانبحاػػػػفبانبضػػػػيةؼبانبماضػػػػاع ب ػػػػؿبهػػػػابمػػػػفب

هدبالحػػسباالاا ػػيب يػػدـبالػػحتهل باأههػػلبمػػفبجممػػةبال رافػػلتبالتػػيبنبانوتقػػلداتبال لطمػػةبالتػػيبةشػػ
ةكػػلدبةالػػد هلباأهاػػلفبحتػػلبةضػػحيب جػػزنبك ةػػربمػػفبوقمػػ باذا ػػ بانبوى ػػةب ػػةفبالذافباالػػدؽب
الكىـ باهذابال ةتبالشيرابنبأدرابمفب لل بكملبنبأدرابملبهػابالماػتهدبالػذابااػتهدبومةػ  بامػلب

ماتهدبفىبتالػد اابهػذابالشػلوربالمجهػاؿبانبتيتقػداابالػحةبمػلببكؿبشيربل بدلةؿبانبكؿبكىـبل 
ب لؿبفيبشير بهذاب.

أملب ػالهـب:بإفباله ػيبالػملبا بومةػ بااػمـب ػدب ػلؿ:))بمػفبحػدثبحػدة ل بفيطػسبفهػابحػؽب((بفػىب
بأالؿبلهذابالحدةثبفيبكتببالاهةباله اةةبوملباللح هلباوملب ل بأفضؿبالالىةباالاىـب.

بوملبذلؾبومم لنبالحدةثبالذةفبألفلاابفيبالحلدةثبالماضاوةبالمكذا ةبوملبراػاؿبا بكملبهصف
بالملبا بومة با ل باامـبامههـب.

 المالهاوةبفيبالحلدةثبالماضاوة(.بوالاةاطيبفيبكتلبب)المل 

 ا ػػػػػفبوػػػػػراؽبالكهػػػػػلهيبفػػػػػيبكتػػػػػلبب)بتهزةػػػػػ بالشػػػػػرةيةبالمرفاوػػػػػةبوػػػػػفبالحلدةػػػػػثبالشػػػػػهةيةب
 1الماضاوة(ب

 الههدابفيبكتلبب)بتذكرةبالماضاولتب(.با فبطلهرباللتفهيب 

 .با فبالقةـبفيبكتلبب)بالمهلربالمهةؼبفيبالماضاعباالضيةؼب(ب
 )1مرويبالكرميبفيبكتلبب)باللاائدبالماضاوةبفيبالحلدةثبالماضاوة 

 .الشاكلهيبفيبكتلبب)باللاائدبالمجاوةبفيبالحلدةثبالماضاوةب(ب 

 1االماضاوةببا)ضيةؼبالجلميبالالغةرب(الل لهيبفيب)امامةبالحلدةثبالضيةلةب 
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 .ا فبالجازابفيبكتلبب)بالماضاولتب(ب 

 .الذه يبفيبكتلبب)الماضاولت(ب 

 .أحمدبالغملرابفيبكتلبب)بالمغةربوملبماضاولتبالجلميبالالغةرب(ب 

 .بالقلا جيبفيبكتلبب)بالمؤلؤبالمرالاعبفيبملبنبأالؿبل بأاب أالم بماضاعب(ب
ػػ مػػفبحػػدثبحػػدة ل بفيطػػسبوهػػد بفهػػابب))اابومػػلبوػػدـبالػػحةبحػػدةثباغةػػربهػػؤننبالحلػػلظبالػػذةفبهالف

((حؽ
برحمهـبا بجمةيل باجزاهـبا بوفبالاهةباله اةةبأفضؿبالجزان.ببب

اهكػػذابهػػصبومػػلبوػػدـبالػػحةبهػػذابالحػػدةثباليممػػلنبالػػذةفبألفلػػاابفػػيبالحلدةػػثبالمشػػهارةبالدارجػػةب
بوملبألاهةبالهلسبم ؿ:

 فيبالحلدةثبالمشهارة(ب.الزركشيبفيبكتلبب)بالملوبالمه ارةب 

 .)الاةاطيبفيبكتل ة ب)الدرربالمه ارةبفيبالحلدةثبالمشهارةب(با)بالتيق لتب 

 .)الا لاابفيبكتلبب)بالمقلالدبالحاهةبفيبالحلدةثبالدارجةبوملباللاهةب 

 فيبكتلبب)بم تالربالمقلالدبالحاهةب(.بيالزر له 

 ومػػػلبألاػػػهةبالهػػػلسبمػػػفببالػػػدة يبفػػػيبكتػػػلبب)بتمةةػػػزبالطةػػػببمػػػفبال  ةػػػثبفػػػيبمػػػلبةجػػػرا
 الحدةثب(ب.

 اليجمػػاهيبفػػيبكتػػلبب)بكشػػؼبال لػػلنبامزةػػؿباأل ػػلسبفػػيبالحلدةػػثبالدارجػػةبومػػلبألاػػهةب
 الهلسب(ب.

 .الحاتبال ةراتيبفيبكتلبب)بأاهلبالمطللبب(ب 

 .)الامهادابفيبكتلبب)بالغمفلزبوملبالممفلز 

 .ا فبطالافبفيبكتلبب)بالشذرةب(ب 

 يمؿ(ب.ا فبأ يبحلتـبفيبكتلبب)بال 

 )بالغػػػزاباليػػػلمرابفػػػيبكتل ةػػػ ب)بإتقػػػلفبمػػػلبةحاػػػفبمػػػفبالحلدةػػػثبالدارجػػػةبومػػػلباللاػػػفب
 بب.الجدبالح ةثبفةملبلةسب حدةثب(ا)

بوملبودـبالحةبالحدةثب يضبشرفاحبالحدةثبكللمهلاابفيبفتحبالقػدةربشػرحبالجػلميب اهكذابهصف
انوتداؿبالػذابألفلػ بفػيبالالحةح با يضبمفبألفؼبفيبومـبرجلؿبالحدةثبم ؿبالذه يبفيبمةزافب
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ومػػػـبالرجػػػلؿ بفرضػػػيبا بوػػػههـباكتػػػببا بأجػػػرهـبومػػػلبمػػػلبوممػػػاابمػػػفبت ةػػػةفبالحػػػؽبمػػػفبال لطػػػؿب
  االالحةحبمفبغةربالالحةحب.

ب:والخبلاة
هابأفب الهـبإفبالحدةثبالػذابةت يػ بالذافبحػؽباالػدؽبنبأالػؿبلػ ب ػؿبهػابم ػللؼبلماا ػيبالػـب

حاػػػفبانبضػػػيةؼبانبماضػػػاعباأفبحػػػدةثب))بمػػػفبأجػػػد بفػػػيبكتػػػببالحػػػدةثبنب اػػػهدبالػػػحةحبانب
ب حدثبحدة ل ببفيطػسبوهػد بفهػابحػؽب((بغةػربالػحةحبوػفباله ػيبالػملبا بومةػ بااػمـبكمػلبهػصف
بيومػػػلبذلػػػؾبالاػػػةاطيباا ػػػفبوػػػراؽباا ػػػفبالقػػػةـباالكرمػػػيباالشػػػاكلهيباالاػػػ لااباالزر ػػػلهيباالػػػدة 

طالػػػػافباا ػػػػفبأ ػػػػيبحػػػػلتـببااليجمػػػػاهيباالمهػػػػلااباالحػػػػاتبال ةراتػػػػيباالغمػػػػلراباالاػػػػمهاداباا ػػػػف
باالقل اجيباالغزاباليلمراباغةر .ب

ببببب1اا باليبالهداةةباالتافةؽباا حلفبا با حمد باا حلفبا باليظةـب
ب
ب
ب
ب
ب
ب
ب
ب
ب
ب
ب

 البحث الرابع
ب اـبا بالرحمفبالرحةـ

ُسػئؿ القاضػي العبلمػػة محمػد بػف إسػػماعيؿ العمرانػي حفظػه اهلل عػػف قػولهـ : ) جبمػت القمػػوب 
حب مف أحسف إليها وبلض مف أسػاء إليهػا ا هػؿ هػو مػف كػبلـ الحكمػاء أو هػو حػديث عمى 
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ذا كاف حػديثًا نبويػًا فهػؿ هػو اػحيب أو حسػف أو ضػعيؼ؟   فأجػاب فضػيمته  نبوي شريؼ؟ وات
 بما يمي :

ب اـبا بالرحمفبالرحةـ
يبكتػلبب)بلقدبتػاهـبشػةخباأاػىـبالشػاكلهيبوهػدبأفبتكمػـبومػلبوػدـبجػاازب  ػاؿبالحػلكـبالهدةػةبفػ

با ؿبالغملـبحلشةةبشللنبالااـب(بفيب لببالقضلنبأفبهذابالكىـبحدةثبه اابحةثب لؿب:
)بالهدةػػةبلمقلضػػيبهػػاعبمػػفبالرشػػاةب(بإلػػلبأفب ػػلؿب)بالهػػذابةقػػاؿبالالػػلدؽبالمالػػداؽب(بأابراػػاؿب
ا بالػػملبا بومةػػ بااػػمـب)بج مػػتبالقمػػاببومػػلبحػػببمػػفبأحاػػفبإلةهػػلبا غػػضبمػػفبأاػػلنبإلةهػػلب(ب

أفبهذابالكىـبلـبةالحبوفبرااؿبا بالملبا بومة باامـبنب اهدبالحةحبانبحاػفبانبباالاا ي
هملبهابمفبالحلدةثبالماضاوةبوملبرااؿبا بالملبا بومة بااػمـباذلػؾبلفبفػيب ضيةؼ باا 
اػػػهد ب)بإاػػػملوةؿب ػػػفبأ ػػػلفبالغهػػػااب(ب)ال ةػػػلط(ب ػػػلؿبوهػػػ با ػػػفبح ػػػلف:بكػػػلفبةضػػػيبالحػػػدةثبوػػػفب

كت تبوه ب ـبحدثب أحلدةثبماضاوةبفتركهل .با لؿبوهػ بةحةػلب ػفبميػةف:بال قلت.با لؿبأحمدب:
:هػػابمتػػراؾ.با ػػلؿبا ػػفبك ةػػر:ب)اهػػذابلػػةسب حػػدةثببيهػػابكػػذاب.با ػػلؿبال  ػػلراباماػػمـباالػػدار طه

الػػػحةح با ػػػلؿبوهػػػ باالحػػػدةثبنبةالػػػحب للكمةػػػةب(با ػػػلؿبا ػػػفبوػػػداب:هػػػذابالحػػػدةثبميػػػراؼبوػػػفب
با بمفبومملنبرجلؿبالحدةثب.الومشبما افل .باممفبترك بالزدابرحم ب

ا دب لؿبالا لاابفيبهذابلحػدةث:بإهػ ب لطػؿبمرفاوػل باما افػل .با ػلؿبا ػفبك ةػربوػفبهػذابالحػدةثب
ب:نبةالح.با لؿبالحاتبال ةراتي:بنبةالح.با لؿبا فبالجازاب:هذابحدةثبنبةالح.ب
ذابةيتقػػدبأهػػ بالػػابأفبأحػػدبتىمةػػذبالشػػاكلهيبه هػػ بأابهل شػػ بفػػيبحةلتػػ بأهػػ بالػػححبكىمػػ بهػػذابالػػ

بمحمػػدبراػػاؿبا بالػػملبا بومةػػ بااػػمـ بالػػاب حػػدةثبالػػحةحب للػػ بالالػػلدؽبالمالػػداؽبالميالػػـا
كلفبأحدهـب دباطميبوملبملب للػ بالحلػلظبوػفبهػذابالحػدةثباوػفبهػذابالػرااابالاضػلعبلرجػيبوػفب
رأةػ بلهػ بكػػلفبمهالػلل بغةػربمتيالػػببلمػلبةالػدربوهػػ بفػيب يػضبالا ػػلتبمػفبالغػىطبانباػػةملب

فػػيبالحلدةػػثبالماضػػاوة(باالػػذابرتػػبببةر بالشػػاكلهيبهلاػػ بفػػيبكتػػلبب)باللاائػػدبالمجماوػػا ػػدبذكػػ
فة بالحلدةثبالتيباتلؽباليمملنبومػلبأههػلبماضػاوةباالتػيبفةهػلب ػىؼب ةػههـبومػلبأ ػاابباللقػ  ب
هػػذابالػػةسبالشػػاكلهيبرحمػػ با بالاحةػػدبالػػذابذكػػربهػػذابالحػػدةثبفػػيبماضػػاو ب ػػؿب ػػدبذكػػر بفػػيب

 مفبألفؼبفةهلبامفبهؤننبب.الماضاولتبأك رب

 .ا فبالجازابفيب)باليمؿبالمتهلهةةبفيبالحلدةثبالااهةةب(ب 
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 .الامهادابفيبكتلبب)بالغمفلزبوملبالممفلزب(ب 

 )1ا فبطلهرباللتهيبالههدابفيب)بتذكرةبالماضاولتب 

 .االُمىبوميبالقلرابفيبكتلبب)بالاراربالمرفاوةبفيبالحلدةثبالماضاوةب(ب 

 الكرميبفيبكتل  ب)باللاائدبالماضاوةبفيبالحلدةثبالماضاوة(.امرويب 

 .)االاهدراايبفيبكتلبب)بالكشؼباألهيبفيبشدةدبالضيؼباالماضاعباالااهيب 

 اظلفربالزهرابالمللكيبفيبكتلب)بتحذةربالماممةفبوفبالحلدةثبالماضػاوةبومػلباػةدب
 المرامةف(.

 جلميبالالغةرب(ب.أحمدبالغملرابفيبكتلبب)بالمغةربوملبماضاولتبال 

 .بالقلا جيبفيبكتلبب)بالمؤلؤبالمرالاعبفيبملبنبأالؿبل بأاب أالم بماضاعب(ب
 المكذا ػػػػةبومػػػػلب ةػػػػربمحمػػػػدبالمةػػػػربالمػػػػللكيبفػػػػيبكتػػػػلبب)باله  ػػػػةبال هةػػػػةبفػػػػيبالحلدةػػػػثب

 (.ال رةة

 .اال دربالماالميبفيبكتلبب)بالا اؼبوملبالما اؼ(ب 

 الشرةؼبوفبالماضاعباالضيةؼ(الشرعباومرابو دبالمهيـبامةـبفيبكتلبب)بالافب. 

 ب.يبالحلدةثبالضيةلةباالماضاوةب(االل لهيبفيبكتل ة ب)بضيةؼبالجلميبالالغةرباف
باغةربهؤننبممفبألفؼبفيبالحلدةثبالماضاوةبوملبرااؿبا بالملبا بومة با ل باامـ.

بومػلبوػدـباهكذابذكربهذابالحدةثبجملوػةبممػفبألفػؼبفػيبالحلدةػثبالدارجػةبومػلباللاػفب اهػصف
بالحت باذلؾبم ؿب:

 .الزركشيبفيبكتلبب)بالملوبالمه ارةبفيبالحلدةثبالمشهارةب(ب 

 .)بالاةاطيبفيبكتل ة ب)الدرربالمه ارةبفيبالحلدةثبالمشهارة(ببا)بالتيق لتب
 .)الا لاابفيبكتلبب)بالمقلالدبالحاهةبفيبالحلدةثبالدارجةبوملباللاهةب 

 مقلالدبالحاهةب(.فيبكتلبب)بم تالربالبيالزر له 

 ةبالهػػػلسبمػػػػفبالػػػدة يبفػػػػيبكتػػػلبب)بتمةةػػػػزبالطةػػػببمػػػػفبال  ةػػػثبفػػػػيبمػػػلبةجػػػػرابومػػػلبألاػػػػه
 .الحدةث(

 الجػدبلحلدةثبالدارجةبوملباللاػفب(با)الغزاباليلمرابفيبكتل ة ب)بإتقلفبملبةحافبمفبا
 الح ةثبفةملبلةسب حدةثب(ب.
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 مراتبب(ب.الحاتبال ةراتيبفيبكتلبب)بأاهلبالمطللببفيبالحلدةثبوملبال 

باغةرهـبممفبألفؼبفيبهذابالماضاعب.ب
بوملباضي : بكملبأه ب دبهصف

 .ا فبك ةربفيب)بال داةةباالههلةة(ب 

 .)ا فبحجربالياقىهيبفيب)بلالفبالمةزافب 

 .)االمهلاابفيب)فتحبالقدةربشرحبالجلميبالالحةح 

باغةرهـبمفبحللظبالاهةباله اةةبوملباللح هلباوملب ل بأفضؿبالالىةباالاىـب.بببببببببببببببببببببببببب
ب:الخبلاة

تدؿبوملبأفبهذابالكػىـبحػدةثبه ػاابشػرةؼبفػيبحػةفبأهػ بمػفببةأفباأملـبالشاكلهيب دبأتلب ي لرب
فبمالػدرا بمػفبفبأك ػربمػفبوشػرةاهقمتػ بمػبالماضاولتبكملبهصبومةػ بأك ػربمػفبوشػرةفبحلفظػل  

بومػػلبالحلدةػػثبالماضػػاو أابالدارجػػةبومػػلباللاػػهةبمػػفبوممػػلنبالحػػدةثببةالمالػػلدربالتػػيبتػػهصر
لةػػػ بالمرجػػػيباالمػػػآب بااػػػ حلفبا ب المتقػػػدمةفباالمتػػػأ رةفباالميلالػػػرةفب.باا بأومػػػـب للالػػػاابباا 

با حمد با حلفبا باليظةـب.ب
 
 
 
 
 
 
 

 البحث الخامس
 حفظه اهللمجموعة مف األحاديث التي سئؿ عنها شيخنا القاضي 

 قاؿ نفع اهلل بعمومه :
بسـ اهلل الحمد اهلل رب العالميف والابلة والسبلـ عمى سيد األنبيػاء والمرسػميف وعمػى  لػه 

 الطيبيف الطاهريف وبعد:
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ًا أو فهذ  نبذة في بعض األحاديث المشهورة عمى ألسنة النػاس وهػي ضػعيفة ضػعفًا شػديد
 موضوعة أو ال وجود لها في كتب السنة النبوية عمى ااحبها و له أفضؿ الابلة والسبلـ

 نبةق ػػؿبهاػػلئ باهػػابالػػلئـب((ب نباجػػادبلػػ بفػػػيب ))كػػلفباله ػػيبالػػملبا بومةػػ بااػػمـ
 1كتببالاهة 

 بالشػػؾب  نباجػػادبلػػ بفػػيبكتػػببالاػػهة بب(())أفباله ػػيبالػػملبا بومةػػ بااػػمـبالػػلـبةػػـا
 مةربالحاةف.اهيبفيبشللنبال

 شي لفبشهرابارجببشهرؾبةلبوميبارمضلفبشهربا ب((ب بنباجادبلػ بفػيبكتػبب((
 الاهة باهابفيبشرحبالزهلر.

 ))بنباجػػػادبلػػػ بفػػػيبكتػػػػببب))بمػػػفبكػػػلفبومةػػػ بالػػػةلـبرمضػػػلفبفمةاػػػػرد بانبةقطيػػػ ب 
بب1الاهة 

 كتػبب))بكلفباله يبالملبا بومة باامـبةغتاؿبفيبلةػلليبالقػدر((ب بنباجػادبلػ بفػيب
 الاهة باهابفيبمجماعبزةدب فبومي.

 فبكػػػلفبغلالػػػ ل ((ب بنباجػػػادبلػػػ بفػػػيبكتػػػببالاػػػهة باهػػػابفػػػيبال حػػػرب ))الػػػزرعبلمػػػزارعباا 
 الز لربمفبكتببالزةدةة.

 باحتمػػػؿبل ةػػػؾباػػػ يةفبوػػػذرا ((ب بنباجػػػادبلػػػ بفػػػيبكتػػػببالاػػػهة باهػػػابفػػػيبال حػػػرب((
 الز لربمفبكتببالزةدةة.

 ة((ب بنباجػػادبلػػ بفػػيبكتػػببالاػػهة باهػػابفػػيب))الهػػلسبأكلػػلنب يضػػهـبلػػ يضبإنبفلطمػػ
  يضبكتببالزةدةة.

 لةاػتبشػػللوتيبلهػػؿبالك ػػلئربمػػفبأمتػػي((ب بنباجػػادبلػػ بفػػيبكتػػببالاػػهة باهػػابفػػيب((
 اليقدبال مةفبلألمةربالحاةف.

 .ةربالماربأااطهل((ب بنباجادبل بفيبكتببالاهة باهابفيبكتببالزةدةة (( 

 ب ػػ ب((ب ضػػيةؼ بهػػصبومػػلبذلػػؾبالهة مػػيب))أالػػحل يبكػػللممحبنبةالػػمحبالطيػػلـبإن
 اغةر .ب

 ومػػػػةكـب ػػػػدةفباليجػػػػلئزب((ب نبأالػػػػؿبلػػػػ ب بهػػػػصبومػػػػلبذلػػػػؾبالالػػػػلغلهيباالاػػػػ لااب((
بااليجماهيباالشاكلهيباالل لهيب
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 اا فبطلهربالمقدايبازةفبالدةفباليرا يباا فبطلهرباللتهيبالههداب.ببب

 ماضػػاعب بهػػصبومػػلبذلػػؾب))بالضػػةلفةبومػػلبأهػػؿبالػػا ربالةاػػتبومػػلبأهػػؿبالمػػدر((ب 
 ا فبطلهرباللتهيبالههداباا فبوراؽباالغملراباالمهلااب.

 الرجؿبالذابالفربامهيبزاجت بمفبال راجبمفبال ةتبفمرضبأ اهػلبفاػألتباله ػيب((
 وفبذلؾبفأمرهلب طلوةبزاجهل.ب الملبا بومة باامـ

ةبزاجػػؾبلقػػدبرحػػـبا بأ ػػلؾب طلوػػ)) فمػػلتبأ اهػػلبفقػػلؿباله ػػيبالػػملبا بومةػػ بااػػمـ
 (( ضيةؼ بهصبوملبذلؾباليرا يباالل لهيباغةرهملب.

 ذاابهالؼبدةهكـبمفبالحمةران(( بنبأالؿبل ب بهصبوملبذلؾبا فبالقػةـباالػذه يب ((
االمػػػزاباا ػػػفبك ةػػػرباا ػػػفبحجػػػرباالاػػػ لااباالػػػدة يباالاػػػةاطيبااليجمػػػاهيباالزر ػػػلهيب

 االقلراباالشاكلهيباالحاتبال ةراتيباغةرهـب.

 كأه ةػػلنب هػػيبإاػػرائةؿب(( بنبأالػػؿبلػػ ب بهػػصبومػػلبذلػػؾبا ػػفبحجػػربب))بوممػػلنبأمتػػي
االاػػ لااباالمهػػلااباالزركشػػيباالاػػةاطيباالاػػمهاداباالػػدة يبااليجمػػاهيباال ةراتػػيب

 االاهدراايباالشاكلهيباغةرهـب.

 الػػةبومقمػػةبالػػذابلػػـبةػػتمكفبمػػفبهطػػؽبالشػػهلدتةفبليػػدـبرضػػلبأمػػ بومةػػ بفقػػدبكػػلفب ((
بومةػػ بااػمـبإلةػػ باهػػابةحتضػربالػػـبةاػػتطيبأفبةهطػػؽبول ػل بلهػػلبفجػػلنباله ػيبالػػملبا 

 حطببفأا دتبلةحر  بفةهػلبأمػلـباالدتػ ب  للشهلدتةفبفأمرباله يبالملبا بومة باامـ
فرحمتػ بارضػةتبوهػ بفػػتمكفبمػفبهطػؽبالشػهلدتةف....ب((ب ماضػػاع بهػصبومػلبذلػػؾب

 ا فبالجازاباا فبطلهرباللتهيبالههداباغةرهملب.

 ماضػػاع بهػػصبومػػلبذلػػؾبأ ػػابغػػدةبلبمػػفبأؼبلحرمػػ ب....((بهػػ))لػػابومػػـبا بشػػةئل بأد 
 اا فبطلهرباالشاكلهيباا فبوراؽباغةرهـب.

 بلػػانبالهاػػلنبلي ػػدبا بحقػػل ب((ب بماضػػاعب بهػػصبومػػلبذلػػؾبالل ػػلهيباا ػػفبالجػػازاب((
 اغةرهـب.

 بمػػػفبلػػػـبةكػػػفبميػػػ بالػػػد ةبفمػػػةميفبالةهػػػادب(( بماضػػػاع بهػػػصبومػػػلبذلػػػؾبالحػػػاتب((
 ال ةراتيباغةرهـب.
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 ((نبأالػػػػؿبلػػػػ  بهػػػػصبومػػػػلبذلػػػػؾبب ))حكمػػػػيبومػػػػلبالااحػػػػدبحكمػػػػيبومػػػػلبالجملوػػػػةب
باال شػػػةربظػػػلفراالػػػذه يباالقػػػلراباالشػػػاكلهيباالقػػػل اجيببالزركشػػػيبااللػػػلرا يبااليرا ػػػي

 الزهرابباالا لااباالاةاطيباالدة يبالزر لهيبااليجماهيباالحاتبال ةراتيب.

 الجمهػػػاربمػػػفبب))مػػػفبوشػػػؽبفيػػػؼبفمػػػلتبفهػػػابشػػػهةدب(( بماضػػػاعب بهػػػصبومػػػلبذلػػػؾ
 الحللظ.

 نبتاترضػػػػياابأاندكػػػػـبالحمقػػػػلنبفػػػػإفبالمػػػػ فبةيػػػػداب((ب ماضػػػػاع بهػػػػصبومػػػػلبذلػػػػؾب((
 الا لاابا لؿبا فبوراؽباالل لهيب ضيةؼ با لؿبالذه يباالمهلااب مهكر .

 بأمفبمكرهـب((ب نبأالؿ  .ل ب بهصبوملبذلؾبالل لهيباغةر ب))مفبتيمـبلالفب ـا

 )1( نباجادبل بفيبكتببالاهة ))هالرهيبالش لببا ذلهيبالشةاخ 

 تاامااب جلهيبفإفبجلهيبوهػدبا بوظػةـب((ب نباجػادبلػ بفػيبكتػببالاػهة ب ػؿبهػاب((
بماضاع.

  1))بومربالدهةلبا يةب نؼباهة((ب نباجادبل بفيبكتببالاهة 

 أكرماابومتكـباله مػةبفإهمػلب مقػتبمػفبطةهػةب دـب((ب ماضػاع بهػصبومػلبذلػؾبا ػفب((
 1طلهربالههداباالشاكلهيباالل لهيببالجازاباالمقدايباا ف

  1))الجزانبمفبجهسباليمؿ((ب نباجادبل بفيبكتببالاهة 

 بالػػىةب اػػااؾبأفضػػؿبمػػفباػػ يةفبالػػىةب غةػػرباػػااؾب((ب بضػػيةؼب بهػػصبومػػلب((
 1ذلؾبالل لهيباالاةاطيباالقلراباالا لاابااليجماهي

 غػػدا ((ب نباجػػادبلػػ ب))باومػػؿبلػػدهةلؾبكأهػػؾبتيػػةشبأ ػػدا بااومػػؿبآل رتػػؾبكأهػػؾبتمػػاتب
 1فيبكتببالاهة ب

  بأاباارث((ب نباجادبل بفيبكتببالاهة  1))ب شربال  ةؿب حلدثم

 زةػػلدةبماػػممةب ب نباجػػادبلهػػلبفػػيب))بطمػػبباليمػػـبفرةضػػةبومػػلبكػػؿبماػػمـباماػػممة((ب 
 كتببالاهة .

 هملبهػػابمػػفب ))بالاػػلكتبوػػفبالحػػؽبشػػةطلفبأ ػػرس((ب نباجػػادبلػػ بفػػيبكتػػببالاػػهة .اا 
 الالافي.بكىـبالد لؽ
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 مػػػل ةفب  ػػػػرابامه ػػػػرابراضػػػػةبمػػػػفبرةػػػػلضبالجهػػػػة((ب ماضػػػػاعب بهػػػػصبومػػػػلبذلػػػػؾبب((
 الل لهيباغةر .

 باضيبال طاطبوملب  ربالمةتباأفبالجربة قلبملدامػتبال طػاطبومػلبالق ػربمػلب((
هملبهابماجادبفيبهلمشبشرحبالزهلر.  لـبتمحل((ب نباجادبل بفيبكتببالاهة .اا 

 للكتملفب((ب بماضاع بهصبوملبذلػؾبا ػفبالجػازابب))ااتيةهاابوملب ضلنبحاائجكـ 
 االذه يباال  لراباا فبح لفباأحمدباا فبطلهرباا فبالقةاراهيب.

 الرضػػػلعبةغةػػػربالط ػػػلع((ب ضػػػيةؼب بهػػػصبومػػػلبذلػػػؾبا ػػػفبوػػػراؽباالل ػػػلهيبا ػػػلؿب((
 المهلااباالذه يب مهكر .

 .طلوةبالهالنبهدامة(( ماضاعب بهصبوملبذلؾبالل لهيباا فبالجازا(( 

 إذابضل تبومةكـبالماربفيمةكـب أالحلببالق ارب((ب نباجػادبلػ بفػيبكتػببالاػهة ب((
  ؿبهابمفبالماضاولت.

  طمبباليمـبمفبالمهدبإللبالمحد((ب نباجادبل بفيبكتببالاهة(( 

 مفبلـبتهه بالىت بوػفباللحشػلنباالمهكػربلػـبةػزددبمػفبا بإنب يػدا((  لطؿب بهػصب((
 ل لهيباغةرهـ.وملبذلؾبالذه يبااليرا يباال

 بالحػػدةثبفػػيبالماػػجدبةأكػػؿبالحاػػهلتبكمػػلبتأكػػؿبالهػػلربالحطػػبب((ب بنبأالػػؿبلػػ ب ب((
 هصبوملبذلؾباليرا يباالا كيباالل لهيب.

 .إهملب ي ُتبُمي ممل ((ب ضيةؼبهصبوملبذلؾباليرا يباالل لهيباغةرهـب(( 

 الحاػػهلنبفػػيبالمه ػػتب))بإةػػلكـبا ضػػراُنبالػػدِّمفبفقةػػؿ:بمػػلب ضػػرانبالػػدِّمفب ػػلؿبالمػػرأُةب
 الاان((ب بضيةؼبجدا  بهصبوملبذلؾباليرا يباا فبالممقفباالل لهيباغةرهـ.

 الػػهللفبمػػفبأمتػػيبإذابالػػمحلبالػػمحبالهػػلسب:بالمػػرانبااليممػػلنب((ب ماضػػاعب بهػػصب((
 وملبذلؾباأملـبأحمدباا فبميةفباالدار طهيباالل لهيباغةرهـ.

 )(ب نبأالػػؿبلػػ  بهػػصبومػػلبذلػػؾبا ػػفب))بتااػػمااب جػػلهيبفػػإفبجػػلهيبوهػػدبا بوظػػةـب
 تةمةةباالل لهيباغةرهمل.

 بالقةلمػػػة(( بماضػػػاع بهػػػصبومػػػلبذلػػػؾبا ػػػفبحجػػػرب بافػػػيبأمتػػػيبإلػػػلبةػػػـا ))بال ةػػػربفػػػيف
 االا لاابااللتهيباالقلراب.
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 بإنبهلاػ (بب بماضػاعب بهػصبومػلبب )بمفبهػلـب يػدباليالػربفػل ُتمسبوقمػ بفػىبةمػامفف
 ذلؾبا فبالجازاباالاةاطيباالذه يب.

 مػػػػفبأحػػػػدثبالػػػػـبةتاضػػػػأبفقػػػػدبجلػػػػلهيب(( بماضػػػػاع بهػػػػصبومػػػػلبذلػػػػؾبالالػػػػلغلتيب((
 االل لهيباغةرهمل.

 مػػػفبحػػػػجبال ةػػػتبالػػػػـبةزرهػػػيبفقػػػػدبجلػػػػلهيب((ب بماضػػػاع بهػػػػصبومػػػلبذلػػػػؾبالػػػػذه يب((
 االاللغلهيباالشاكلهيباغةرهمل.

 ا ػػتىؼبأمتػػيبرحمػػةب((ب نبأالػػؿبلػػ  بهػػصبومػػلبذلػػؾببا ػػفبحجػػرباالمق مػػيباا ػػفب((
باالقلراباال  غملراباالل لهي.حـز

 ب ب ػػػأةهـبا تػػػدةتـباهتدةتـ(( ماضػػػاعب بهػػػصبومػػػلبذلػػػؾبا ػػػفبحػػػـز ))أالػػػحل يبكػػػللهجـا
 االل لهيباا فبو دبال رب.

 بومػػػلبذلػػػؾبا ػػػفبتةمةػػػةباالشػػػاكلهيبب]))أدف هػػػيبر ػػػيبفأحاػػػفبتػػػأدة يب((ب ماضػػػاع هػػػصف
 االلتهيب.

 إفبفةهػلب مةلػةب))بإذابرأةتـبالراةلتبالاادب رجػتبمػفب  ػؿب رااػلفبفأتاهػلبالػابح ػاا بفػ
 ا بالمهداب((ب ضيةؼ بهصبوملبذلؾبا فبالقةـباا فبالجازاب.

 أمػػلبإهػػيبنبأهاػػل بالكػػفبُأه افػػلبُلشػػرِّعب((ب نبأالػػؿبلػػ ب بهػػصبومػػلبذلػػؾبالل ػػلهيب((
 اغةر .

 بالهػػلسبهةػػلـبفػػإذابمػػلتااباهت هػػاا(( بنبأالػػؿبلػػ ب بهػػصبومػػلبذلػػؾبالقػػلراباالشػػاكلهيب((
 اغةرهمل.

 فيطػػسبوهػػد بفهػػابحػػؽ((ب ماضػػاع بهػػصبومػػلبذلػػؾبالاػػةاطيبب))بمػػفبحػػدثبحػػدة ل ب
 االدة يباغةرهملبا دب لؿبالشلوربفيبذلؾب:

 إذابكلفبالكىـبالدؽببببببفةت ي بأذافبأابوطلُسب

 تزاجػػاابانبتطمقػػاابفػػإفبالطػػىؽبةهتػػزبلػػ باليػػرش((ب ماضػػاعب بهػػصبومػػلبذلػػؾبا ػػفب((
يباالغمػػلراباالل ػػلهيبالجػػازاباالالػػلغلهيباا ػػفبوػػراؽباا ػػفبطػػلهرباللتهػػيباالشػػاكله

 االاةاطيباغةرهـب.
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 تيػػػلدبالالػػػىةبمػػػفب ػػػدربالػػػدرهـبمػػػفبالػػػدـب((ب ماضػػػاعب بهػػػصبومػػػلبذلػػػؾبالغاػػػلهيب((
 االقلراباا فبالجازاب.

 أهػػلبور ػػيباالقػػر فبور ػػيبالاػػلفبأهػػؿبالجهػػةبور ػػيب((ب ماضػػاعب بهػػصبومػػلبذلػػؾب((
باللتهيباالا لااباا فبوراؽب...ا ةؿب للمهلا ةبأفبأحدبالتراؾبالمتيال ةفب

ب111كملفبتركيببلمقامةةبالتركةةبلملباميبهذابالحدةثبالماضاعب لؿ:با ببب
 أهمػػلب ػػرأبالقػػر فبوشػػربمػػرات((ب))إفبلكػػؿبشػػينب م ػػل  با مػػببالقػػر فب ةػػس بمػػفب رأهػػلبفك

  ماضاعب بهصبوملبذلؾبا فبأ يبحلتـباالل لهيباغةرهملب.

 بفكػػػرةباػػػلوةب ةػػػربمػػػفبو ػػػلدةباػػػتةفباػػػهةب((ب بماضػػػاعب بهػػػصبومػػػلبذلػػػؾبالقػػػلراب((
 االشاكلهيباالذه يب.

  هػػػصبومػػػلبذلػػػؾبالغاػػػلهيبب))نبالػػػىةبلجػػػلربالماػػػجدبإنبفػػػيبالماػػػجدب((ب ضػػػيةؼ
 1االاةاطيباا فبالجازاب

 الػػاماابتالػػحااب((ب ضػػيةؼب بهػػصبومػػلبذلػػؾبزةػػفبالػػدةفباليرا ػػيبااللتهػػيبالههػػداب((
 االاللغلهي.

 بأاالػػلهيبج رائةػػؿبومةػػ بالاػػىـب للجػػلربإلػػلبأر يػػةفبدارا بوشػػرةبمػػفبهلههػػل باوشػػرةب((
مػػػػفبهلههػػػػل باوشػػػػرةبمػػػػفبهلههػػػػل باوشػػػػرةبمػػػػفبهلههػػػػل((ب ضػػػػيةؼب بهػػػػصبومػػػػلبذلػػػػؾب

 اليجماهيبازةفبالدةفباليرا يباالا لاا.

 (ب ضػيةؼ بهػصبومػلبذلػؾبا ػفب)) مفب ػرأباػارةبالاا يػةبكػؿبلةمػةبلػـبتالػ  بفل ػةبأ ػدا(
 الجازاباا فبوراؽباالشاكلهيب.

 مػػفبلػػـبةهػػتـب ػػأمربالماػػممةفبفمػػةسبمػػههـب(( ماضػػاعب بهػػصبومػػلبذلػػؾبالشػػاكلهيب((
 اا فبطلهرباللتهيبالههداباالل لهيب.

 هيباالشػاكلهيبااللتهػيب))كملبتكاهاابةاللبومػةكـب((ب ضػيةؼ بهػصبومػلبذلػؾباليجمػاب
. 

 مفبالدبلػ بالػدبفػأذفبفػيبأذهػ بالةمهػلباأ ػلـبفػيبأذهػ بالةاػر بلػـبتضػر بأـبالالػ ةلفب((
((ب ماضاع بهصبوملبذلؾبالهة ميباالذه يب.بميباليمـبأفبالذافبفػيبأذفبالمالػادب

 .اأ لمةبفمـبةردبفةهلبحدةثبالحةحب دبالحبفيبالحلدةثبالالحةحةباأمل
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 فالدبأمتيبفم بأجربملئػةبشػهةد((ب ضػيةؼبجػدا  بهػصبومػلب))مفبتماؾب اهتيبوهدب
 ذلؾباللتهيباالل لهيباغةرهـ.ب

 .بأهلبا فبالذ ةحةفب(( بنبأالؿبل ب بهصبوملبذلؾبا فب دامةب(( 

 بالهظربفيبالمالحؼبو لدةباهظػربالالػدبإلػلبالاالػدةفبو ػلدةباالهظػربإلػلبومػيب ػفب((
 اغةر ب.بأ يبطللببو لدةب((ب ماضاع بهصبوملبذلؾبالل لهي

 بمػػفبالػػملبفػػيبماػػجدابأر يػػةفبالػػىةبنبةلاتػػ بالػػىةبكت ػػتبلػػ ب ػػرانةبمػػفبالهػػلرب((
 اهجلةبمفباليذاببا رئبمفبالهللؽ(( بضيةؼب بهصبوملبذلؾبالل لهيباغةر ب.

 .بال ر افبأاللب للميراؼب((ب نبأالؿبل ب بهصبوملبذلؾبالقلراباالا لاا(( 

 ػػػد((ب ماضػػػاب عب بهػػػصبومػػػلبذلػػػؾبالقػػػلراباا ػػػفبحجػػػرب))ب ةػػػربالاػػػملنبمػػػلبُو ِّػػػدباُحمِّ
 اغةرهـب.

 باطم ااباليمػـبالػابفػيبالالػةفب((ب ماضػاعب بهػصبومػلبذلػؾبا ػفبالجػازاباالػذه يب((
 االشاكلهيباغةرهـب.

 بومػػةهـب((ب بماضػػاعب ب باجػػؿف بالقةلمػػةب أمهػػلتهـباػػترا بمػػفبا بوػػزف ))بةػػدولبالهػػلسبةػػـا
 هصبوملبذلؾبالهرااباا فبالقةـباالطرا مايب.

 ابمػػلتبالرجػػؿبفػػدفهتما بفمػػةقـبأحػػدكـبوهػػدبرأاػػ بفمةقػػؿبةػػلبفػػىفبا ػػفبفىهػػةب!بفإهػػ ب))بإذ
فىهػةب!بفإهػ باةاػتااب لوػدا ب...باذكػربمػلب رجػتبومةػ باةاميب بفمةقؿبةلبفىفبا ػفب

ب]مػػػفبداربالػػػدهةل:بشػػػهلدةبأفبنبإلػػػ بإنبا باحػػػد بنبشػػػرةؾبلػػػ ب...بالػػػخ((ب بضػػػيةؼ
 القةـباالل لهيباغةرهـب.هصبوملبذلؾبزةفبالدةفباليرا يباا فب

 بنب ػػػلببمػػػفبااػػػت لربانبهػػػدـبمػػػفبااتشػػػلربانبوػػػلؿبمػػػفبا تالػػػدب((ب بماضػػػاعب ب((
بهصبوملبذلؾبالطرا مايباالل لهيب.

 المػػػؤمفبكػػػةِّسبفطػػػفبحػػػذر((ب بماضػػػاعب بهػػػصبومػػػلبذلػػػؾباليجمػػػاهيباالطرا ماػػػيب((
 االل لهيب.

  ت ػػػلرؾباتيػػػلللبأمػػػربب))بةػػػلبج رةػػػؿبالػػػؼبلػػػيبالهػػػلربااهيػػػتبلػػػيبجهػػػهـب بفقػػػلؿبإفبا
 جهػػهـبفأا ػػدبومةهػػلبألػػؼبوػػلـبحتػػلبا ةضػػتب ػػـبأمػػرب هػػلبفأا ػػدبومةهػػلبألػػؼبوػػلـبحتػػلب
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احمرتب ـبأمرب هلبفأا دبومةهلبألؼبولـبحتلبااادتبفهػيباػادانبمظممػة...بالػخ((ب
  بماضاعب بهصبوملبذلؾبالل لهيباغةر ب.

 الػػدر ب((ب بنبب))بمػػلبفضػػمكـبأ ػػاب كػػرب ك ػػرةبالػػةلـبانبالػػىةبالكػػفب شػػينبا ػػربفػػيب
 أالؿبل ب بهصبوملبذلؾبالقلراباالا كيباا فبالقةـباغةرهـ.

 بالهظرةباهـبمػفباػهلـبإ مػةسبمػفبتركهػلب افػل بمػفبا ب تػل با بإةملهػل بةجػدبحىاتػ ب((
 فيب م  ((ب بضيةؼبجدا ب بهصبوملبذلؾبالمهذراباالهة ميباالذه يب.

 فػػػيبالقمػػػبباالػػػد  باليمػػػؿب...بب))بلػػػةسباأةمػػػلفب ػػػللتمهيبانب ػػػللتحميبالكػػػفبمػػػلبا ػػػر
 الخ((ب بماضاعب بهصبوملبذلؾبالل لهيباغةر ب.

 اهطمػػػػؽباله ػػػػيبالػػػػملبا بومةػػػػ بااػػػػمـباأ ػػػػاب كػػػػربإلػػػػلبالغػػػػلربفػػػػد ىبفةػػػػ بفجػػػػلنتب((
اليهك ػػػاتبفهاػػػجتبومػػػلب ػػػلببالغػػػلرب...الػػػخ((ب بضػػػيةؼ بهػػػصبومػػػلبذلػػػؾبالل ػػػلهيب

 اغةر ب.

 ذلػػػػؾبا ػػػػفبتةمةػػػػةباالقػػػػلراب))حػػػػببالػػػػدهةلبرأسبكػػػػؿب طةئػػػػة((ب ماضػػػػاعب بهػػػػصبومػػػػلب
 االلتهيب.

 لكػػػؿبشػػػينبوػػػراسباوػػػراسبالقػػػر فبالػػػرحمفب((ب مهكػػػر بهػػػصبومػػػلبذلػػػؾبالل ػػػلهيب((
باغةر ب.

 .ب لدمهـب((ب ضيةؼب بهصبوملبذلؾبالا لاابابالل لهيب  ))باةدبالقـا

 ومػػػةكـب للشػػػللئةفبالياػػػؿباالقػػػر فب((ب ضػػػيةؼ بهػػػصبومػػػلبذلػػػؾبمق ػػػؿب ػػػفبهػػػلداب((
 الاادويباالل لهيب.

 ((ب ضيةؼببهصبوملبذلؾباليجمػاهيبب))مفبشيربأمةةب فبأ يبالالمتباكلرب م  ب 
 االل لهيب.

 ال ػػربنبة مػػلبااأ ػػـبنبةهاػػلباالػػدةفلفبنبةمػػاتبفكػػفبكمػػلبشػػئتبكمػػلبتػػدةفبتػػداف((ب((
بوملبذلؾبالطرا ماي.   ضيةؼ بهصف

 .بأجرأكـبوملباللتةلبأجرأكـبوملبالهلرب((ب ضيةؼب بهصبوملبذلؾبالل لهيب(( 

 اتقػػاابفرااػػةبالمػػؤمفبفإهػػ بةهظػػرب هظػػربا ((ب ضػػيةؼبهػػصبومػػلبذلػػؾبالالػػلغلتيب((
 اا فبوراؽباغةرهمل.
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 بج مػػتبالقمػػاببومػػلبحػػببمػػفبأحاػػفبإلةهػػلبا غػػضبمػػفبأاػػلنبإلةهػػلب((ب بماضػػاع ب((
اظػلفربالزهػراباأحمػدببيهصبوملبذلؾبا فبالجازاباالامهاداباالقلراباالاهدراا

اال دربالماالميباالل لهيباال ةراتػيباا ػفبربالمللكيبالغملراباالقل اجيبامحمدبالمة
 ك ةرباا فبحجرباالمهلااباغةرهـب.

 ))بماضػاعب بهػصبومػلبذلػؾبا ػفب))بالىةب  لتـبتيػدؿباػ يةفبالػىةب غةػرب ػلتـب 
بحجرباالا لاابااليجماهيباال ةراتيباغةرهـب.

 ضػاعب))بالالىةب يملمةبأفضؿبمفبالالىةب غةربوملمةب  مػسباوشػرةفبدرجػة((ب ماب
 بهػػػػصبومػػػػػلبذلػػػػػؾبا ػػػػػفبحجػػػػػرباالاػػػػػ لااباا ػػػػػفبوػػػػػراؽباالػػػػػدة يباالقػػػػػلرابااليجمػػػػػاهيب

 اال ةراتيباالمهلااباالشاكلهيباالزر لهيباالل لهيباالشقةراباغةرهـ.

 إفبلمقمػػػاببالػػػدأبكالػػػدأبالحدةػػػدباجػػػىؤ باناػػػتغللر((ب ماضػػػاعب بهػػػصبومػػػلبذلػػػؾب((
 الل لهيباغةر ب.

 اا ((ب ماضػاع بهػصبومػلبذلػؾبا ػفبالقػةـب))إفبو دبالرحمفب ػفبوػاؼبةػد ؿبالجهػةبح ػ
 االشاكلهيب.

 :لملب دـباله يبالملبال بومةةباامـبالمدةهةبجيؿبالهالنباالال ةلفباالانئدبةقالاف(( 

بطميبال دربومةهلب......بمفب هةلتبالاداع
باجببالشكربومةهلب.....بملبدولب بداع

بأةهلبالم ياثبفةهل.....بجئتب للمربالمطلع((
بملبذلؾبا فبتةمةةبااللتهيباغةرهمل.ب ضيةؼ بهصبو

 بإةػػػلكـباالحاػػػدبفإهػػػ بةأكػػػؿبالحاػػػهلتبكمػػػلبتأكػػػؿبالهػػػلربالحطػػػبب(( ضػػػيةؼ بهػػػصب((
 وملبذلؾبالمهذراب.

 بالحكمػػػةبضػػػللةبالمػػػؤمفبفػػػإذاباجػػػدهلبفهػػػابأحػػػؽبالهػػػلسبب هػػػلب((ب ضػػػيةؼب بهػػػصب((
 وملبذلؾبا فبالجازاباغةر .

 الالػػػػلغلهيباالحػػػػاتب))حػػػػببالػػػػاطفبمػػػػفباأةمػػػػلفب((ب ماضػػػػاع بهػػػػصبومػػػػلبذلػػػػؾب
 ال ةراتيباالمىبوميبالقلراباالل لهيباغةرهـب.
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 بةػػؤجربالمػػرنبرغػػـبأهلػػ ب((ب بنبأالػػؿبلػػ ب بهػػصبومػػلبذلػػؾبالقػػلراباال شػػةربظػػلفرب((
 الزهرابالمللكيباالا لااباالدة يبااليجماهيباالزر لهيباال ةراتيباغةرهـب.

 الاػػ لااباالػػدة يب))باتػػؽبشػػربمػػفبأحاػػهتبإلةػػ ب((ب نبأالػػؿبلػػ ب بهػػصبومػػلبذلػػؾب
 االيجماهيباا فبطلهرباللتهيباالقلراباالشاكلهيب.

 بنبةشػػغمفب ػػلرئكـبمالػػمةكـب((ب بنباجػػادبلػػ بفػػيبكتػػببالاػػهةب اػػهدبالػػحةحبالكػػفب((
ب.بب]ذكر بالدارميب اهدبضيةؼ

 . بااتيةهاابوملبك ركـب للمشي((ب بنباجادبل بفيبكتببالاهة(( 

 ومػػػلبذلػػػؾبالالػػػلغلهيباال ةراتػػػيبب))بحػػػببالهػػػرةبمػػػفباأةمػػػلفب((ب بماضػػػاعب بهػػػص
 االيجماهيب.

 باضانبالمؤمفبكدهه ب((ب بنباجادبل بفيبكتببالاهة(([. 

 بكػػلفباله ػػيبةأمرهػػلب للاضػػانبمػػفبالحػػدثباأذ بالماػػمـ((ب بنباجػػادبلػػ بفػػيبكتػػبب((
 الاهة .

 بإذابجلميبأحدكـبفىبةغتاؿبحتلبة اؿ(ب بنباجادبل بفيبكتببالاهة بالكهػ بفػيب((
 االجيلرةة.بكتببالزةدةة

 بوملب ةرباليمؿب((ب ))أفباله ي  الملبا بومة باامـبأمرهلبأفبهقاؿبحيف

  بنباجادبل بفيبكتببالاهة بإهملبهابفيبكتببالزةدةة.بببب

 بجميػػةبكلهػػتبالحجػػةب اػػ يةفبحجػػةب((ب بنباجػػادبلػػ بفػػيب بورفػػةبةػػـا ))إذاباافػػؽبةػػـا
 كتببالاهة .

 رجػػؿبةػػد بالةمهػػلبومػػلبالةاػػر بفػػيب))ههػػلباله ػػيبالػػملبا بومةػػ بااػػمـبأفبةضػػيبال
بالالىةبا لؿبإه بمفبفيؿبالةهاد((ب بنباجادبل بفيبكتببالاهة .

 . ب))إذاب لؿباأملـبغةربالمغضاببومةهـبفأهالتاا((ب بنباجادبل بفيبكتببالاهة
 . إفبتك ةراتباليةدبتكافب يدبالقرانة((ب بنباجادبل بفيبكتببالاهة(( 

 بالرحلؿب((ب بنباجادبل بفيبكتببالاهة .ب))بإذابا تمتبالهيلؿبفالماابفي
 . بالغدةرب((ب بنباجادبل بفيبكتببالاهة ب))بالىةبةـا
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 الملبا بومة باامـبالملب مؼبوتلبب فبأاػةدب((ب بنباجػادبلػ بفػيب ))بأفباله ي
 كتببالاهة .

 بههػػلباله ػػيبالػػملبا بومةػػ بااػػمـبوػػفبالالػػىةبومػػلبالق ػػرب((ب بنباجػػادبلػػ بفػػيب((
 كتببالاهة .

 ((ب بنباجػادبلػ بفػيبكتػبب )بأفباله ي)الملبا بومة باامـبر ػيب  ػربحمػزةباا  ػراهةـ
 الاهة .

 بنباجػادب))أفباله يبالملبا بومة باامـبكر بالالػىةبومػلبالمةػتبفػيبالماػجد((ب 
بل بفيبكتببالاهة .

الضػيةلةب ـبدفيبإليبشة هلباليىمةبالقلضيباليمراهػيبحلظػ با بممزمػةبفةهػلبوػددبمػفبالحلدةػثب
باالماضاوةبللحقهلب للحلدةثبالال قةب لؿبفةهلبحلظ با :

هػػػذ ب يػػػضبالحلدةػػػثبالضػػػيةلةباالماضػػػاوةبالمكذا ػػػةبومػػػلبراػػػاؿبا بالػػػملبا بومةػػػ بااػػػمـب
ا يػػضبالحلدةػػثبالضػػيةلةبضػػيللبشػػدةدا با يػػضبالحلدةػػثبالتػػيبنبأالػػؿبلهػػلبفػػيبكتػػببالاػػهةب

 يػػضبكتػبباللقػ  با يضػػهلب ااوػدبفقهةػةبنبأحلدةػػثبمػفبالحلدةػثبالدارجػةبومػػلباللاػهةبأابفػيب
به اةةبمرت ةبوملبالحراؼبال جدةة.

بػبأ تبكؿبهلسباةئةبأفبنبتماتبحتلبتاينبإللبمفبأحافبإلةهل.0
باآل رة.بحػبات يااباليمملنبفإههـباراجبالدهةلبامالل ة5
بالقةلمة.4 بػبات ذاابوهدباللقرانبأةلدابفإفبلهـبدالةبةـا
بذكربالللجربمتلبةذكر بالهلس بأذكراابالللجرب ملبفة بةحذر بالهلس.ػبأترغ افبوفب3
بػباتؽبشربمفبأحاهتبإلة .2
بػباتقاابال ردبفإه ب تؿبأ لكـبأ لبالدردان.3
بػباتقاابذااباليلهلت.4
بػباتقاابفرااةبالمؤمفبفإه بةهظرب هاربا .5
بػباتقاابمااضيبالتهـ.6

ب.ػبأجرؤكـبوملباللتةلبأجرؤكـبوملبالهلر01
بػباحتمؿبل ةؾبا يةفبوذرا.00



 «*جواة*»بأسئلة نعمبن الوتر وأجوبة القبضي العمراني   «* لسؤا *»  اىعقيق اىيَبّي     

 

 

« ***- ٕ٘ٚ -* ** » 

بػبا تىؼبأمتيبرحمة.05
بالال يبفإه بأطهرباأك رب  لتل.04 بػبا تهاابأاندكـبةـا
بػب  ربالداانبالكي.03
بػبأد هيبر يبفأحافبتأدة ي.02
بػبإذابا تمتبالهيلؿبفالماابفيبالرحلؿ.03
بػبإذابأ غضتماهـبفتجه اهـ.04
بػبإذابأتلكـبكرةـبفأكرما .05
باغتلببأحدكـبأ ل بفمةاتغلربل بفإههلبكللرةبل .ػبإذاب06
بػبإذاباغت تماهـبفأومماهـ.51
بػبإذابك رتباللتفبفيمةكـب أطراؼبالةمف.50
بػبإذابأكمتـبفأفضماا.55
بػبإذابتزةفبالرجؿب يمؿباآل رةباهابةرةدهلبانبةطم هلبليفبفيبالاملااتباالرض.54
با بةضلوؼباآل ربوملبالمهتيؿ.ػبإذابتالروتـبإللبال ةربفلمشااب للفلبفإفب53
بػبإذابحضربالملنب طؿبالتةمـ.52
ذابذكرباله ةلنبفالماابوميب ـبالماابومةهـ.53 بػبإذابذكربال مةؿباذكرتبالماابومة ب ـبومي باا 
ػػػػبإذابرأةػػػتـبالراةػػػلتبالاػػػادب رجػػػتبمػػػفب  ػػػؿب رااػػػلفبفأتاهػػػلبالػػػابح ػػػاابفػػػإفبفةهػػػلب مةلػػػةبا ب54

بالمهدا.
بهرباجاد بملبتحتبج هت بإللبا يبأرضةف.ػبإذاباجدبالي دبط55
 ػبإذابضل تبومةكـبالماربفيمةكـب أالحلببالق ار.56

بػبإذاب لؿباأملـبغةربالمغضاببومةهـبانبالضللةفبفأهالتاا.41
بػبإذابكلفب  ربالزملفباا تملتبالهاانبفيمةكـب دةفبال لدةةباالهالن.40
بالجميةبكلهتبالحجةب 45 بورفةبةـا با يةفبحجة.ػبإذاباافؽبةـا
بػبأر يةبحؽبوملبا بواههـبالغلزاباالمتزاجباالمكلتبباالحلج.44
بػبالرضافبا يبفيبكؿبأرضبه يبكه ةكـ.43
بػبااتغهاابوفبالهلسبالاب شاصبالماااؾب)باهابملبت قلبمفبالاااؾبفيبالاهلفب(.42
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بػبااتلرهاابضحلةلكـبفإههلبوملبالالراطبمطلةلكـ.43
بمحبالطيلـبإنب  .ػبأالحل يبكللممحبنبةال44
ب أةهـبا تدةتـباهتدةتـ.45 بػبأالحل يبكللهجـا
بػباطم ااباليمـبالاب للالةف.46
بػبالوزببفراشةبمفبهلر.31
بػباومؿبلدهةلؾبكأهؾبتيةشبأ دابااومؿبآل رتؾبكأهؾبتماتبغدا.30
بػبال ر افبأاللب للميراؼ.35
بػبإكراـبالمةتبدفه .34
با .بػبأكرماابحممةبالقر فبفمفبأكرمهـ33 بفقدبأكرمهيبامفبأكرمهيبفقدبأكـر
بػبأكرماابظهاركـبفإفبفة بمهلفيبلمهلسبػباالظهاربكهلةةبوفباأ ؿ.32
بػبأكرماابومتكـباله مةبفإههلب مقتبمفبطةفب دـ.33
بػب ؿبا ب ؿبالقر ف.34
بػبأملبأهيبأهالبفىبأهال بالكهيبأهالبلشرع.35
بػبأمرتبأفبأحكـب للظلهر.36
ب فبأ يبالالمتباكلرب م  .ػب مفبأمةةب21
بػبإفبإ راهةـبلملب هلبال ةتبالملبفيبكؿبركفبألؼبركية.20
بػبإفبا بهقؿبطيـبالغهةلنبإللبطيـباللقران.25
بػبإفبا بأ ذب ةدبالا يبكمملبو ر.24
بػبإفبا ب دب مؽباللرسبفأجراهلبفيرفتب ـب مؽبهلا بمههل.23
االجهلدبوملبالرجلؿبفمفبالػ ربمػههفبإحاػلهلبكػلفبلهػلبأجػربػبإفبا بكتببالغةرةبوملبالهالنب22

بشهةد.
بػبإفبا بنبةهظربإللبالالؼبالواج.23
بػبإفبا بةزعب للامطلفبملبنبةزعب للقر ف.24
بػبإفبا بةكر بالرجؿبال طلؿ.25
بػبإفبا بةكر بالمطىؽ.26
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بػبإفبالهلرب مقتبلمالهلنباهفبالهالنبإنبالتيبأطلوتب يمهل.31
بالقةلمةبةدوافب أمهلتهـبنب آ لئهـ.30 بػبإفبالهلسبةـا
بػبإفباله يبالملبا بومة باامـبرفيب  ربحمزةباا  راهةـ.35
بالشؾ.34 بػبإفباله يبالملبا بومة باامـباللـبةـا
بػبإفباله يبالملبا بومة باامـبالملب مؼبوتلبب فبأاةد.33
بتبفيبالماجد.ػبإفباله يبالملبا بومة باامـبكر بالالىةبوملبالمة32
ػبإفبأهلاػل بمػفبأهػؿبالجهػةبةهطمقػافبإلػلبأهػلسبمػفبأهػؿبالهػلربفةقالػافبلهػـب ػـبد مػتـبالهػلربفػاب33

با بملبد مهلبالجهةبإنب ملبتيممهلبمهكـبفةقالافبإهلبكهلبهقاؿبانبهليؿ.
بػبإفبتك ةراتباليةدبتكافب يدبالقرانة.34
فب مببالقر فب)ةس(بمفب رأ35 بهلبفكأهملب رأبالقر فبوشربمرات.ػبإفبلكؿبشينب م لباا 
بػبإفبلمقماببالدأبكالدأبالحدةدباجىؤهلباناتغللر.36
بػبإفب بمىئكةبتهقؿبالرااح.41
بػبإفب بممكلبهالؼبجاد بالوملب مجباالهالؼبالالؿبهلر.40
بػبإفبمفبالذهاببنبةكلرهلبإنبالا اؼب يرفة.45
بػبأهلبا فبالذ ةحةف.44
بلضلد.ػبأهلبأفالحبمفبهطؽب ل43
بػبأهلبور يباالقر فبور يبالالفبأهؿبالجهةبور ي.42
بػبأهلبمفبا باالمؤمهافبمهي.43
بػباله ةلنب لدةبامجللاهـبزةلدةبااللقهلنبالدة.44
بػبأهالؼبمفباوترؼب للحؽ.45
ػباهطمؽباله يبالملبا بومة باامـباأ اب كربإللبالغلربفد ىبفة بفجػلنتباليهك ػاتبفهاػجتب46

ب.وملب لببالغلر
بػبأهلؽبملبفيبالجةببةأتؾبملبفيبالغةب.51
بػبأااللهيبج رةؿب للجلربإللبأر يةفبدارا بوشرةبمفبهلههلباوشرةبمفبهلههل.50
بػبأاؿبملب مؽبا بهاربه ةؾبةلبجل ربتااؿب دـب ذاتباله يبالملبا بومة باامـ.55
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بػبإةلكـباالجماسبفيبالشمسبفإههلبتظهربالدانبالدفةف.54
با ضرانبالدمف.بفقةؿبملب ضرانبالدمف؟ب لؿ:بالمرأةبالحاهلنبفيبالمه تبالاان.ػبإةلكـب53
بػب ةةبمفبالقر فب ةربمفبمحمدبا ؿبمحمد.52
بػباأةملفب اؿب للمالفباومؿب للركلفباةقةفب للقمب.53
بػب شربال  ةؿب حلدثبأاباارث.54
بػب شربالقلتؿب للقتؿ.ب55
باالتلجربالجاار56 بمرزاؽ.بػبالتلجربالج لفبمحرـا
بػبتحةةبال ةتبالطااؼ.61
بػبتزاجاابانبتطمقاابفإفبالطىؽبةهتزبل باليرش.60
بػبتيلدبالالىةبمفب دربالدرهـبمفبالدـ.65
بػبتيمماابالاحربانبتيمماه .64
ب

تعميؽ عمى بعض األحاديث التي تقرأ في مولد النبي امى اهلل عميػه وسػمـ مثػؿ حػديث اللزالػة 
 فإنه غير احيب.

باب جلهيبفإفبجلهيبوهدبا بوظةـب.ػبتااماب63
بػب ى ةبتجماابال الر:بال ضرةباالهظربإللبالملنباالهظربإللبالاج بالحاف.62
بػب ى ةبنبةيلداف:باللحببالضرسبااللحببالرمدبااللحببالرمؿ.63
بػبج متبالقماببوملبحببمفبأحافبإلةهلبا غضبمفبأالنبإلةهل.64
بػبالجزانبمفبجهسباليمؿ.65
برأسبكؿب طةئة.بػبحببالدهةل66

بػبحببالهرةبمفباأةملف.011
بػبحببالاطفبمفباأةملف.010
بػبحد اابالهلسب ملبةيممافبأترةدافبأفبةكذببا باراال .015
بػبالحكمةبضللةبالمؤمفبفإذاباجدهلبفهابأحؽبالهلسب هل.014
بػبحكميبوملبالااحدبحكميبوملبالجملوة.013
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بػب ذاابمفبالقر فبملبشئتـبلملبشئتـ.012
بػب ذاابهالؼبدةهكـبوفبالحمةران.013
بػب ةربالاملنبملبحّمدباوّ د.014
بػب ةربالماربأااطهل.015
بػب ةربال ربولجم .016
بالقةلمة.001 بػبال ةربفّيبافيبأمتيبإللبةـا
بػبدولنبالاالدبلالد بكدولنباله يبلمت .000
بػبالدولنباىحبالمؤمف.005
بػبدففبال هلتبمفبالمكرملت.004
بالدهةلب طاةبرجؿبمؤمف.ػب003
بػبالدهةلبا يةب نؼباهةبأهلبفيباللؼبالال ي.002
بػبالدةفبالميلممة.003
بػبالذهببنبة ملبااأ ـبنبةهالباالدةلفبنبةماتبفكفبكملبشئتبكملبتدةفبتداف.004
بػبرجيهلبمفبالجهلدبالالغربإللبالجهلدبالك ربجهلدبالهلس.005
مػػفبال ػراجبمػػفبال ةػػتبفمػػرضبأ اهػلبفاػػألتباله ػػيبالػػملببػػبالرجػػؿبالػػذاباػلفربامهػػيبزاجتػػ 006

ا بومةػػ بااػػمـبوػػفبذلػػؾبفأمرهػػلب طلوػػةبزاجهػػلبفمػػلتبأ اهػػلبفقػػلؿباله ػػيبالػػملبا بومةػػ بااػػمـ:ب)ب
بلقدبرحـبا بأ لؾب طلوتؾبلزاجؾب(.

بػبرحـبا ب  رابنبةيرؼ.051
بػبالرضلعبةغةربالط لع.050
فبكلفبغلال ل.055 بػبالزرعبلمزارعباا 
بالالكتبوفبالحؽبشةطلفبأ رس.بػ054
بػباببأالحل يبذهببنبةغلر.053
بػبامملفبمهلبأهؿبال ةت.052
ب لدمهـ.053 بػباةدبالقـا
بػباةكذببومي.054



 «*جواة*»بأسئلة نعمبن الوتر وأجوبة القبضي العمراني   «* لسؤا *»  اىعقيق اىيَبّي     

 

 

« ***- ٕٕٙ -* ** » 

بػبشلاراهفبا لللاهف.055
بػبشي لفبشهرابارجببشهرؾبةلبوميبارمضلفبشهربا .056
بالىةبالشي لهةةباكؿبملباردبفةهل.ب041
بؼبالىةب غةرباااؾ.ػبالىةب اااؾبأفضؿبمفبأل040
بػبالالىةب يملمةبأفضؿبمفبالالىةب غةربوملمةب  مسباوشرةفبدرجة.045
بػبالىةبجميةبالقضلن.044
بالغدةر.043 بػبالىةبةـا
بػبالهللفبمفبأمتيبإذابالمحلبالمحبالهلس:بالمرانبااليمملن.042
بػبالاماابتالحااب)با ةؿبإه بحاف(.043
بأهؿبالمدر.ػبالضةلفةبوملبأهؿبالا ربالةاتبوملب044
بػبطلوةبالهالنبهدامة.045
بػبطمبباليمـبفرةضةبوملبكؿبمامـباماممةب)بزةلدةبماممةبغةربالحةحةب(.046
بػبطمبباليمـبمفبالمهدبإللبالمحد.031
بػبورجب يبإللبالاملنبفملبمررتب املنبإنباجدتبااميبمحمدبرااؿبا باأ اب كرب ملي.030
بػبومملنبأمتيبكأه ةلنب هيبإارائةؿ.035
بػبومةكـب للشللنةفبالياؿباالقر ف.034
بػبومةكـب دةفباليجلئز.033
بػبومربالدهةلبا يةب نؼباهة.032
بػباللتهةبهلئمةبليفبا بمفبأةقظهل.033
ػبفضػلئؿباػارةبالقػر ف:بمػفب ػرأبكػذاباكػذابفمػ بمػفبالجػربكػذاباكػذابمػفبأاؿباػارةبفػيبالقػر فب034

ومػػرافبانباػػارةبالهاػػلنباكػػذابالقػػر فبكمػػ بالكػػفب الػػاابإلػػلب  ػػرباػػارةبنبتقالػػااباػػارةبال قػػرةبانب ؿب
بالاارةبالتيبةذكربفةهلبال قرةباالتيبةذكربفةهلب ؿبومرافباكذابالقر فبكم .

بػبفكرةبالوةب ةربمفبو لدةباتةفباهة.035
بػب لؿبومر:بكلفبومة بالالىةباالاىـبةتكمـبميبأ يب كرباكهتبميهملبكللزهجي.036
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ةػتمكفبمػػفبهطػػؽبالشػهلدتةفبليػػدـبرضػػلبأمػ بومةػػ بفقػػدبكػلفبول ػػلبلهػػلبػػب الػػةبومقمػةبالػػذابلػػـب021
فجػػلنباله ػػيبالػػملبا بومةػػ بااػػمـبإلةػػ باهػػابةحتضػػربالػػـبةاػػتطةيبأفبةهطػػؽب للشػػهلدتةف بفػػأمرب
الػػملبا بومةػػ بااػػمـب حطػػببفأا ػػد بلةحر ػػ بفةهػػلبأمػػلـباالدتػػ بفرحمتػػ بارضػػةتبوهػػ بفػػتمكفبمػػفب

بهطؽبالشهلدتةف.
ببومة باامـبةغتاؿبفيبلةلليبالقدر.ػبكلفباله يبالملبا 020
بػبكلفباله يبالملبا بومة باامـبنبةق ؿبهالن باهاباللئـ.025
بػبكؿب دوةبضىلةبإنب دوةبفيبو لدة.024
بػبكملبتكاهاابةاللبومةكـ.023
بػبنبتا اابالئمةباادواابلهـب للالىحبفإفبالىحهـبلكـبالىح.022
بالم فبةيدا.بػبنبتاترضياابأاندكـبالحمقلنبفإف023
بػبنبالىةبلجلربالماجدبإنبفيبالماجد.024
ػػػبنبةق ػػؿبا ب ػػانبإنب يمػػؿبانبةق ػػؿب ػػانبأابومػػىبإنب ػػدةف بانبةق ػػؿب ػػانباومػػىباهةػػةبإنب025

ب إالل ةبالاهة.
بػبن اهيب هةلتكـبانبتى اهيب أومللكـ.026
بػبلكؿبشينبوراسباوراسبالقر فبالرحمف.031
بالرااؿبالمدةهةبجيؿبالهلسباالال ةلفباالانئدبةقالاف:بطميبال دربومةهل.....ػبلملب دـب030
بػبالمهـبأوزباأاىـب أحدباليمرةف.035
بػبالمهـباغلربلمميممةفب ى لباأطؿبفيبأوملرهـبا لرؾبلهـبفيبكا هـ.034
بػبالمهـبإهؾبأ رجتهيبمفبأحببال ىدبإليبفأاكهيبأحببال ىدبإلةؾ.033
بهذابل شيتبجاارح .بػبلاب شيب مب032
بػبلابومـبا بشةئلبمفباليقاؽبأدهلبمفبأؼبلحرم .033
بػبلابةيمـبالهلسبملبفيبالحم ةبنشتراهلبالاب ازههلبذهب.034
بػبلانبالهالنبلي دبا بحقل.035
بػبلةسباأةملفب للتمهيبانب للتحميبالكفبملبا ربفيبالقمبباالد  باليمؿ.036
بػبلةسبلللاؽبغة ة.041
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بةاتبشللوتيبلهؿبالك لئربمفبأمتي.ػبل040
بػبملبأهتب محدثب املبحدة لبنبت مغ بوقالهـبإنبكلفبل يضهـبفتهة.045
بػبملب ةفب  رابامه رابراضةبمفبرةلضبالجهة.044
بػبملبر  بالماممافبحاهلبفهابوهدبا بحاف.043
بػبملبايدبمفبايدبانبشقيبمفبشقيبإنب للدولن.042
بةػاب043 ـبال مػةسبأاؿب مػةسبفػيبرجػبب ػـبةالػميب ػةفباليشػلنبااليتمػةبلةمػةبػبملبمفبأحدبةالـا

بالجميةبإنبكلفبل بمفبالجربكذاباكذا.
ػبملبمفبالدب لربةهظربإللباالدة بهظرةبرحمػةبإنبكتػببا بلػ ب كػؿبهظػرةبحجػةبم ػرارةب ػللاا:ب044

بملئةبمرة؟ب لؿ:بهيـ.با بأك رباأطةب. فبهظربكؿبةـا باا 
بة.ػبالمدةهةب ةربمفبمك045
بػبالميدةب ةتبالدانباالحمةةبرأسبالداان.046
بػبمفبأحدثبالـبةتاضأبفقدبجللهي.051
بػبمفبااتشللب غةربالقر فبفىبشلل با .050
بػبمفبأش يبجاوةبأاباتربوارةبضمهتبل بالجهة.055
بػبمفب لتبفيبحرااةبكمبب لتبفيبغضببا .054
بأمفبمكرهـ.053 بػبمفبتيمـبلالفب ـا
بهتيبوهدبفالدبأمتيبفم بأجربملئةبشهةد.ػبمفبتماؾب ا052
بػبمفبحجبال ةتبالـبةزرهيبفقدبجللهي.053
بػبمفبحدثبحدة لبفيطسبوهد بفهابحؽ.054
بػػبمفبد ؿبالمقل ربفقرأبةسب لؼبا بوههـباكلفبل ب يددبملبفةهلبحاهلت.055
بالجميةبفقرأبوهد بةسبغلربل .056 بػبمفبزارب  رباالدة بأابأحدهملبةـا
الػػملبفػػيبماػػجدابأر يػػةفبالػػىةبنبتلاتػػ بالػػىةب  تػػتبلػػ ب ػػرانةبمػػفبالهػػلرباهجػػل با بػػػبمػػفب061

بمفباليذاببا رنبمفبالهللؽ.
بػبمفبوشؽبفيؼبفملتبفهابشهةد.060
بػبمفبومـبأ ل ب ةةبمفبكتلببا بفقدبممؾبر  .065



 «*جواة*»بأسئلة نعمبن الوتر وأجوبة القبضي العمراني   «* لسؤا *»  اىعقيق اىيَبّي     

 

 

« ***- ٕٙ٘ -* ** » 

بػبمفب لدبمكلافلبأر يةفب طاةبغلربل بملبتقدـبمفبذه  .064
بةتاضأب  بفكأهملب دـبجاادا.بػبمفب دـبل ة بإ رةقل063
ػػػبمػػفب ػػرأبر ػػيبالقػػر فبفقػػدبأاتػػيبر ػػيباله ػػاة بامػػفب ػػرأب مػػثبالقػػر فبأاتػػيب مػػثباله ػػاة بامػػفب ػػرأب062

ب م يبالقر فبفقدبأاتيب م يباله اة بامفب رأبالقر فبفقدبأاتيباله اةبغةربأه بنبةاحلبإلة .
با.ػبمفب رأباارةبالاا يةبفيبكؿبلةمةبلـبتال  بفلئقةبأ د063
بػبمفبكلفبومة بالةلـبرمضلفبفمةارد بانبةقطي .064
بػبمفبكارب م لبفيمة بج ر .065
بوملبأر يبركيلتب  ؿبالظهربلـبتهم بشللوتي.066 بػبمفبلـبةداـا
بػبمفبلـبةكفبمي بالد ةبفمةميفبالةهاد.511
بػبمفبكتـبار بممؾبأمر .510
 ػـباهػببأجػر بومػلبالمػااتبأوطػيبػبمفبمرب للمقل ربفقرأب ؿبهابا بأحدبإحد بوشػربمػرةب515

بمفبالجرب يددبالماات.
بػبمفبهلـب يدباليالربفل تمسبوقم بفىبةمامفبإنبهلا .514
بػبمفبالدبل بمالادبفأذفبفيبأذه بالةمهلباأ لـبفيبأذه بالةار بلـبتضر بأـبالال ةلف.513
بػبالهلسبأكللنب يضهـبل يضبإنبفلطمة.512
بت هاا.ػبالهلسبهةلـبفإذابملتااباه513
ذابأكمهلبنبهش ي.514 بنبهأكؿبحتلبهجاعباا  بػبهحفب ـا
بػبهالرهيبالش لببا ذلهيبالشةاخ.515
بػبالهظلفةبمفباأةملف.516
بػبالهظربإللباج بالجمةؿبو لدة.501
بػبالهظربإللباج باليللـبأحببإللبا بمفبو لدةباتةفباهةبالةلملبا ةلمل.500
ب افلبمفبا ب تل با بإةملهلباةجدبحىات بفيب م  .بػبالهظرباهـبمفباهلـبإ مةسبمفبتركهل505
ػػػبالهظػػربفػػيبالمالػػحؼبو ػػلدةباهظػػربالالػػدبإلػػلبالاالػػدةفبو ػػلدةباالهظػػربإلػػلبومػػيب ػػفبأ ػػػيب504

بطللببو لدة.
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ػػػبههػػلباله ػػيبالػػملبا بومةػػ بااػػمـبأفبةضػػيبالرجػػؿبةػػد بالةمهػػلبومػػلبالةاػػر بفػػيبالالػػىةب503
با لؿبإه بمفبفيؿبالةهاد.

اػػػاؿبا بتق ةػػػؿبالةهادةػػػةبأابالهالػػػراهةةبأابالمجااػػػةةبالمػػػرأةبالماػػػممةبأابتهظػػػربإلػػػلبػػػػبههػػػلبرب502
بفرجهل.
بػبالاحدةب ةربمفبجمةسبالاان.503
بػباالةةبالشةخبأحمدب)بأفبمفبكتببالاالةةباأرامهلبإللب مدبفإفبل ب الرابفيبالجهةب(.504
بػباضيبال طاطبوملب  ربالمةتباأفبالجربة قلبملبدامتبال طاط.505
بػبالاضانبوملبالاضانبهاربوملبهار.506
بػبةلبوميبات ذبلؾبهيىبمفبحدةدباأفههملبفيبطمبباليمـ.551
بالةمػػػةبوشػػػرةفباملئػػػةبرحمػػػةباػػػتافبلمطػػػلئلةفباأر يػػػافب550 ػػػػبةهػػػزؿبا بومػػػلبهػػػذابال ةػػػتبكػػػؿبةػػػـا

بلممالمةفباوشرافبلمهلظرةف.
بهحركـ.555 بالامكـبةـا بػبةـا

بظةـ.اا حلفبا با حمد با حلفبا بالي
ب
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 البحث السادس
 الزهور المنتثرة في ذكر بعض األحاديث المنتشرة

س:ب)باتػػؽبشػػربمػػفبأحاػػهتبإلةػػ ب(بهػػؿبهػػابحػػدةثبالػػحةحبأابحاػػفبأابضػػيةؼبأابماضػػاعبأاب
بهذابالكىـبمفبالَحكـباالم لؿ؟

النبويػة وال فػي ج: هذا ليس بحديث احيب وال حسف وال ضعيؼ وال أاؿ له في كتػب السػنة 
 الشريعة المحمدية لوجهيف:

: أنه لـ يعثر عميه أحػد مػف العممػاء فػي أي كتػاب مػف كتػب الحػديث وشػروحها  ؿالوجه األو 
وال هو مذكور في كتب الموضوعات التي ألفها المتقدموف مػف الحفػاظ ال فػي موضػوعات ابػف 

غيػرهـ  وقػد ذكػر  السػخاوي فػي الجوزي وال الااغاني وال السيوطي وال ابف عراؽ الكنػاني وال 
المقااد الحسنة وقاؿ: ال أعرفه ويشبه أف يكوف مف كػبلـ بعػض السػمؼ  وهػو محمػوؿ عمػى 

 المئاـ  وساؽ كبلما طويبل حوؿ ما قيؿ في الموضوع.
المشػػهورة عمػػى ألسػػنة النػػاس  فنقمػػوا عػػف السػػخاوي  ثوجػػاء مػػف بعػػد  مػػف ألػػؼ فػػي األحاديػػ

ؾ  وذلػػؾ مثػػؿ تمميػػذ  الػػديبع فػػي تمييػػز الطيػػب مػػف الخبيػػث  قولػػه: ال أعرفػػه وأقػػرو  عمػػى ذلػػ
والعجموني في كشؼ الخفاء  وغيرها  وهكذا مف ألؼ في الموضػوعات مػف الحفػاظ المتػأخريف 
مثؿ ابف طػاهر الفتنػي فػي تػذكرة الموضػوعات  و المػبل عمػي القػاري فػي موضػوعاته الاػلرى 
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وعػة وغيػرهـ  الجميػع كػانوا ينقمػوف عػف وفي موضوعاته الكبرى  والشوكاني في الفوائد المجم
 السخاوي أنه قاؿ: ال أعرفه ويقرونه عمى هذا النفي.

ا فػػي تمييػػز الطيػػب مػػف ٜٗٗوجػػاء بعػػد  تمميػػذ  الحػػافظ عبػػد الػػرحمف الػػديبع المتػػوفى سػػنة )
الخبيث  فمـ يزد عمى نقمه لكبلـ شيخه السخاوي الذي قاؿ عف هػذا الكػبلـ ال أعرفػه واختاػر 

 ٔحوؿ هذا الموضوع. بعض ما قاله
ا الػذي نقػؿ عنػه السػخاوي الػذي لػـ ٕٙٔٔكما جاء بعدهما الحافظ العجموني المتػوفى سػنة )

يعرؼ هذا الكبلـ كحديث نبوي شريؼ  واختار بعض ما أتػى بػه السػخاوي مػف األقػواؿ حػوؿ 
الموضػػػوع كمػػػا فػػػي كشػػػؼ الخفػػػاء  وهكػػػذا مػػػف ألػػػؼ فػػػي العاػػػور المتػػػأخرة فػػػي األحاديػػػث 

ا فػػي موضػػوعاته الاػػلرى ٗٔٔٔالمبل عمػػي بػػف سػػمطاف القػػاري المتػػوفى سػػنة )الموضػػوعة كػػ
وفػػػي موضػػػوعاته الكبػػػرى التػػػي سػػػماها األسػػػرار  ٕالمسػػػماة الماػػػنوع فػػػي الحػػػديث الموضػػػوع

ا فػػي كتػػاب ٕٓ٘ٔ  والحػػافظ الشػػوكاني المتػػوفى سػػنة )ٖالمرفوعػػة فػػي األحاديػػث الموضػػوعة
رهمػا مػف الحفػاظ المتػأخريف  الجميػع اكتفػوا وغي ٗالفوائد المجموعػة فػي األحاديػث الموضػوعة

 بالنقؿ عف المقااد لمسخاوي أنه قاؿ: ال أعرفه.
وقد عمؽ عميه الشي  محمد الاباغ العبلمة السوري الذي اػحب موضػوعات القػاري الكبػرى  
وعمػػؽ عميهػػا بقولػػه بػػالمعنى: ال أظػػف أف هػػذا الكػػبلـ مػػف أقػػواؿ بعػػض السػػمؼ ألف هػػذا القػػوؿ 

 هد في اإلحساف.عمى إطبلقه يز 
الحمػامي م لػؼ كتػاب  ؼوبمثؿ ما قالػه الاػباغ باػفة مطولػة قالػه الشػي  ماػطفى أبػو سػي

 النهضة اإلابلحية وغير .
الوجػػه الثػػاني: أف هػػذا الكػػبلـ معػػارض لؤلدلػػة الشػػرعية كمػػا سػػبؽ أف نقمنػػا عػػف الاػػباغ وعػػف 

سػبلمية والعربيػة  والطبػائع الحمامي  وذلؾ ألف األدلة الشرعية واآلداب المرعيػة  واألخػبلؽ اإل
البشرية والسجايا اإلنسانية ترغب في اإلحساف إلى كؿ ذي روح مهما كاف  حتى ولو كػاف ذو 

                                                           
 .03اللحةبب0

ب.32اللحةبب5
 .51اللحةبب4

 .4اللحةبب3
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الروح حيوانا فضبل عف أف يكوف إنسانا  وهذا الكبلـ يدؿ بمضمونه األمػر بعػدـ اإلحسػاف إلػى 
كػػؿ مػػف أحسػػف  النػػاس مهمػػا كػػانوا  ألف عاقبػػة اإلحسػػاف سػػتعود عمػػى المحسػػف بالضػػرر  ألف

الناس إليهـ ال بػد مػف أف يسػيئوا إلػى المحسػف مهمػا كػاف هػذا المحسػف  وال بػد مػف أف ينػاؿ 
المحسف شرا ممف أحسف إليه سواء كاف فردا أو جماعة ألف لفظػة ) مػف ا مػف ألفػاظ العمػـو 
فيعـ كؿ إنساف يأتيه أي إحساف مػف النػاس  وعمػى هػذا األسػاس سػيكوف هػذا الكػبلـ أو هػذ  

مػة ملمقػة ألبػواب اإلحسػاف  وناهيػة عػف تعػاطي اإلحسػاف  و مػرة بتجنػب كػؿ إحسػاف فػي الجم
الػػدنيا وتكػػوف النتيجػػة المنػػع مػػف اإلحسػػاف الػػذي قػػد جػػاء بػػه القػػر ف والسػػنة واإلجمػػاع وأقػػواؿ 
السمؼ مف الاحابة والتػابعيف  ومػف الممكػف أف يجعػؿ هػذا الكػبلـ مػف األمثػاؿ أو مػف الحكػـ 

إليها كممة ) المئػاـ ا ويكػوف المثػؿ هكػذا ) اتػؽ شػر مػف أحسػنت إليػه ولكف بشرط أف نضيؼ 
مػػف المئػػاـ ا ألف الػػنفس المئيمػػة الخبيثػػة تػػأبى أف تمػػوت حتػػى تسػػيء إلػػى مػػف أحسػػف إليهػػا  
وبالعكس النفس الشريفة الطيبة تأبى أف تمػوت حتػى تحسػف إلػى مػف أسػاء إليهػا فضػبل عػف 

دـ مف الخير إليها بأي نوع مف أنػواع المكافػأة حتػى الذي أحسف إليها  فإنها تكافئه عمى ما ق
بالشكر أو الدعاء له بالخير إلى مقابؿ ما ادر منه مػف اإلحسػاف عمػى حػد قػوؿ أبػي الطيػب 

 المتنبي:
ف أنت أكرمت المئيـ تمردا  إذا أنت أكرمت الكريـ ممكته    وات

وف مػثبل وال حكمػة  أما إذا بقي الكبلـ مطمقا غيػر مقيػد وعامػا بػبل مخاػص فػبل ياػب أف يكػ
كما ال يخفى عمى مف كاف له ذوؽ سػميـ وفهػـ مسػتقيـ  والخبلاػة لمػا جػاء فػي جػوابي هػذا 

 يتمخص فيما يمي:
ػػػػ قػػػولهـ ) اتػػػؽ شػػػر مػػػف أحسػػػنت إليػػػه ا لػػػيس بحػػػديث اػػػحيب وال حسػػػف وال ضػػػعيؼ وال ٔ

 موضوع.
روف كالسػػخاوي ػػػ هػػذا الكػػبلـ لػػـ يػػتكمـ بػػه عممػػاء السػػنة المتقػػدموف  ونفػػى معرفتػػه المتػػأخٕ

والديبع والعجموني والقاري والشوكاني والاباغ والحمػامي وغيػرهـ  وهػو مخػالؼ ضػمنا لؤلدلػة 
 الشرعية ولؤلخبلؽ اإلنسانية.

 ػ هذا الكبلـ ال ياب أف يكوف أثرا وال مثبل وال حكمة فضبل عف أف يكوف حديثا.ٖ
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السمؼ إذا ضـ إليه عبارة تػدؿ  ػ هذا الكبلـ مف الممكف أف يكوف حكمة أو مثبل أو قوال ألحدٗ
 عمى التقييد بالمئاـ  واهلل ولي الهداية والتوفيؽ وسبحاف اهلل وبحمد  وسبحاف اهلل العظيـ.

س:باطميتبوملبكتلببلشرؼبالدةفباليلمميبوهااه بأ ابهرةرة بافة بةزوـباليلمميب أفبأ لبهرةػرةب
فػػيبالػػحل يبجمةػػؿبكػػأ يبهرةػػرةبكػػلفبةكػػذببومػػلباله ػػيبالػػملبا بومةػػ بااػػمـبفهػػؿبةجػػازبالطيػػفب

الذاباهببهلا بلحلظبالاهةبارااةتهلبوفبالرااؿبالملبا بومة باامـ بهرجػابتاضػةحبمػلبتقػاؿب
بالحقةقة؟

ج: كتاب )أبو هريرةا الذي ألفه شػرؼ الػديف العػاممي أحػد عممػاء اإلماميػة الجعفريػة فػي هػذا 
الباػير الػيقظ الناقػد  ال اطػبلع العار ال أثؽ فيه  وعمى المطمع عميػه أف يطمػع عميػه اطػبلع 

المقمد أو الضعيؼ المستسمـ  ويػزف جميػع مػا يطمػع عميػه بميػزاف الكتػاب والسػنة  وبمػا قالػه 
العمماء المتخااوف في حفظ السنة ورجالها  وال بد أف يظهػر لػه الحػؽ وتظهػر لػه الحقيقػة 

قػوؿ لمسػائؿ جمية واضحة  ويرجب ما ظهر له أنه حؽ  ويضػعؼ مػا ظهػر لػه أنػه ضػعيؼ  ون
بما قاله عمماء هذا العار العبلمة حمزة والسباعي وغيرهما مف عمماء العار الذيف ألفوا في 
هػػذا الموضػػوع نتيجػػة لمػػا قالػػه العػػاممي فػػي كتابػػه )أبػػو هريػػرةا  وتبعػػه األسػػتاذ أبػػو ريػػة فػػي 

يػث رسائمه الثبلث: أبو هريرة وشي  المضيرة وقاة الحديث وأضواء عمى السنة المحمديػة  ح
تكمـ في هذ  الكتب الثبلثة كػبلـ غيػر الئػؽ فػي أبػي هريػرة وال سػيما فػي الكتػاب الثالػث الػذي 
سما  أضواء عمى السنة المحمديػة الػذي أثػار ضػجة فػي األوسػاط العمميػة وفػي جميػع الػديار 
اإلسبلمية بمجرد ما ظهرت الطبعة األولى مف هذا الكتاب  ولـ يمض عمى طبعه إال مػدة غيػر 

ى اسػتنكر  كثيػر مػف عممػاء السػنة النبويػة الليػوريف عميهػا والػذابيف عنهػا ومػا قيػؿ طويمة حت
عنها  وردوا ما جاء في كتػاب أبػي هريػرة بعػدة ردودات  ومػف العممػاء الػذيف تولػوا الػرد عميػه 
العبلمة عجاج الخطيب الذي ألؼ كتابا عظيما سػما ) السػنة قبػؿ التػدويف ا وأجػاب فيػه عمػى 

التػػي ذكرهػػا أبػػو ريػػة وأسػػبلفه فػػي التشػػكيؾ فػػي السػػنة وفػػي م لفػػات أهػػؿ كثيػػر مػػف الشػػبهات 
السنة  وأرشد القراء إلى الاراط المستقيـ اراط الاحابة والتػابعيف واألئمػة الراشػديف رحمهػـ 

 اهلل جميعا وألحقنا بهـ االحيف.
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اويػةا  كما ألؼ كتابا خااا بالاحابي الجميؿ أبي هريػرة رضػي اهلل عنػه سػما  )أبػو هريػرة الر 
ضمف سمسمة أعبلـ العرب وهي ضمف السمسػة التػي تحػوي تػراجـ كثيػر مػف العممػاء والفقهػاء 
ورجاؿ العمػـ واالجتهػاد والممػوؾ والزعمػاء واألبطػاؿ ورجػاؿ الفكػر والسياسػة فػي العػالـ العربػي 
قديما وحديثا  وقد ذكر جممة االحة قاؿ فيها منذ أف أسمـ أبو هريرة إلى أف توفي  كمػا ذكػر 
جميع ما قيؿ فيه مف جرح ورّد عمى ذلؾ ردا عمميا نزيها م يدا ما قػاؿ بػالبراهيف والمسػتندات 
بكػػبلـ رزيػػف وتحقيػػؽ مسػػتبيف بأسػػموب الباحػػث المحقػػؽ  كمػػا رد عميػػه أيضػػا العبلمػػة عبػػد 
الرحمف المعممي في كتاب خاص سما  ) األنوار الكاشفة لما في كتػاب أبػي ريػة مػف التضػميؿ 

 والمجازفة ا.
كما رد عميه العبلمة حمزة أحد رجاؿ العمـ والحديث بمكة المكرمة بكتاب أسػما  ) ظممػات أبػي 

 رية عمى أضواء السنة المحمدية ا. 
فػي التشػريع  ا) السػنة ومكانتهػمة ماطفى السباعي فػي كتابػه ومف أحسف مف رد عميه العبل

 اإلسبلمي ا.
تػدويف لعجػاج الخطيػب  وأبػو هريػػرة فمػف اطمػع عمػى هػذ  الكتػب الخمسػة وهػػي: السػنة قبػؿ ال

الراوية لمخطيب أيضا  وكتاب األنوار الكاشفة لمػا فػي كتػاب أبػي ريػة مػف التضػميؿ والمجازفػة 
لمشي  عبد الػرحمف المعممػي  وكتػاب ظممػات أبػي ريػة عمػى أضػواء السػنة المحمديػة لمعبلمػة 

ذ  الكتػب أو عمػى حمزة  والسنة ومكانتها في التشريع لماػطفى السػباعي  مػف اطمػع عمػى هػ
بعضها عمى األقؿ ال بد أف يعرؼ مػا فػي كتػاب العػاممي مػف مجازفػة ألف مػا قالػه العػاممي قػد 
قاله أبو رية  وما قيؿ في الرد عمى أبي رية ياػمب أف يكػوف ردا عمػى العػاممي  ومػا لػـ يكػف 

مب في كتاب أبي رية وهو في كتاب العػاممي مػف الممكػف الرجػوع إلػى غيرهػا مػف كتػب الماػط
 والرجاؿ والاحابة  وشروح كتب السنة النبوية.

س:بهؿبةشهدبحدةثب)باومؿبومؿبامرئبةظفبأه بلفبةماتبأ ػدا بااحػذربحػذربامػرئبة شػلبأفب
ةمػػاتبغػػداب(بالػػااردبفػػيبالجػػلميبالالػػغةر بهػػؿبةشػػهدبهػػذابالحػػدةثبلحػػدةثب)باومػػؿبلػػدهةلؾبكأهػػؾب

دةثبااحػدبمػرااب ػللميهلبأـبهمػلبتيةشبأ دابااومؿبآل رتؾبكأهؾبتمػاتبغػداب(باهػؿبالحػدة لفبحػ
بحدة لفبم تمللفبفيبالملظبمتلقلفبفيبالميهل بأـبهملبم تمللفبفيبالملظباالميهل؟
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ج: حديث ) اعمؿ عمؿ امرئ يظف أنه لف يموت أبدا واحذر حذر امػرئ يخشػى أف يمػوت غػدا 
الحػديث ا ال يشهد لحديث اعمؿ لدنياؾ كأنؾ تعيش أبدا واعمؿ آلخرتؾ كأنؾ تموت غػدا  ألف 

ضعيؼ كما سيأتي  والحػديث الثػاني الػذي هػو اعمػؿ لػدنياؾ ال يعػرؼ الحفػاظ مػف روا   ؿاألو
عف النبي امى اهلل عميه وسػمـ وال مػف أخرجػه  فكيػؼ يشػهد حػديث ضػعيؼ لحػديث ال أاػؿ 

 له  وال يعرؼ له راو ومخرج.
نمػػا همػػا حػػد يثاف مختمفػػاف  وأمػػا المقطػػع الثػػاني مػػف السػػ اؿ فهػػو أنهمػػا ليسػػا بحػػديث واحػػد وات

نما أحدهما حديث مستقؿ بنفسه وهو حديث ) اعمؿ لدنياؾ كأنؾ تعيش أبػدا ا  وبعبارة أاب وات
الذي لـ يعرؼ مف أخرجه وال مف روا   واآلخر هو ناؼ حديث ال حديث كامػؿ وبعبػارة أاػب 

 هو الشطر الثاني لحديث أخرجه البيهقي والديممي عف عبد اهلل بف عمر.
منه فهو ) إف هذا الديف متيف فأوغؿ فيه برفؽ وال تبلض إلػى نفسػؾ عبػادة أما الشطر األوؿ 

 . ٔربؾ ا
وأما الشطر الثاني فهو ) واعمؿ عمؿ امرئ يظف أف لف يموت أبػدا واحػذر حػذر امػرئ يخشػى 
أف يمػوت غػػدا ا وهػػو الػػذي ذكػػر  السػػيوطي فػػي الجػػامع الاػػلير فػػي حػػرؼ األلػػؼ عنػػد الػػذكر 

عػػدها عػػيف  وقػػد كػػاف الاػػواب أف يػػذكر الحػػديث كػػامبل عنػػد ذكػػر  التػػي أولهػػا ألػػؼ ب ثلؤلحاديػػ
األحاديػػػث التػػػي أولهػػػا ألػػػؼ بعػػػدها نػػػوف  ألف أولػػػه )إف المنبػػػتا وهػػػذا الحػػػديث الػػػذي ذكػػػر  
نمػا هػو ضػعيؼ كمػا يػدؿ عميػه رمػز  السيوطي الشطر الثػاني منػه لػيس باػحيب وال بحسػف وات

 ير بشرح الجامع الالير. السيوطي له بحرؼ الضاد  وأقر  المناوي في فيض القد
كما ارح بكونه ضعيفا األلباني في ضعيؼ الجامع الاػلير وفػي المجمػد األوؿ مػف األحاديػث 
الضػعيفة والموضػوعة وأثرهػا السػيء فػي األمػة  ولػـ ياػححه أحػد مػف المحػدثيف أو يحسػػنه  
والسػػػبب الػػػذي مػػػف أجمػػػه حكمػػػوا عميػػػه بالضػػػعؼ هػػػو أف فػػػي سػػػند  مجهػػػوؿ وضػػػعيؼ  أمػػػا 

ؿ فهو مولى عمر بف عبػد العزيػز  وأمػا الضػعيؼ فهػو عبػداهلل بػف اػالب وكنيتػه أبػو المجهو
 االب. 

                                                           
(ب ملظ:بحد هلبأهسب فبمللؾب لؿ:ب لؿب05246ماهدبأحمدبكتلبب ل يبماهدبالمك رةف:ب ل يبالماهدبالال ؽ.بحدةثبر ـب)ب0

 بلردب  بأحمدب فبحه ؿ.رااؿبا بالملبا بومة باامـب)بإفبهذابالدةفبمتةفبفأاغماابفة ب رفؽب(.باه
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والجواب عمى الفقرة الثالثة بػأف حػديث )اعمػؿ لػدنياؾ كأنػؾ تعػيش أبػداا وحػديث )اعمػؿ عمػؿ 
امرئ يظف أف لف يموت أبػداا مختمفػاف فػي المفػظ ومختمفػاف فػي المعنػى أيضػا  وبعبػارة أاػب 

لدنياؾا وحػديث )إف هػذا الػديف متػيفا الػذي لػـ يػذكر  السػيوطي إال الشػطر بأف حديث )اعمؿ 
الثاني وهو )اعمػؿ عمػؿ امػرئا مختمفػاف فػي المفػظ ومختمفػاف أيضػا فػي المعنػى  أمػا كونهمػا 
مختمفػػاف فػػي المفػػظ فظػػاهر  وأمػػا كونهمػػا مختمفػػاف فػػي المعنػػى فػػؤلف حػػديث )اعمػػؿ لػػدنياؾا 

لدنيوي  وحديث )اعمؿ عمؿ امرئ يظف أف لف يموت أبػداا اريب في أف المراد بالعمؿ العمؿ ا
المراد بالعمؿ العمؿ لآلخرة بدليؿ سياؽ هذا الحديث مف أوله إلى  خػر  حيػث وناػه ) إف هػذا 
الديف متيف فأوغػؿ فيػه برفػؽ وال تػبلض إلػى نفسػؾ عبػادة ربػؾ فػإف المنبػت ال سػفرا قطػع وال 

بدا واحذر حذر امرئ يخشى أف يموت غػدا ا ظهرا أبقى فاعمؿ عمؿ امرئ يظف أف لف يموت أ
ومف تأمؿ هذا النص ال بػد وأف يعػرؼ أف هػذا السػياؽ لػيس ناػا فػي أف العمػؿ المػذكور هػو 
العمؿ لمدنيا  بؿ الظاهر منػه أنػه العمػؿ لآلخػرة  واللػرض مػف العمػؿ مػف الحػث عمػى العمػؿ ) 

رفوعػػا  وقػػد روى الحػػديث أخرجػػه البخػػاري مػػف حػػديث أبػػي هريػػرة م ٔسػػددوا وقػػاربوا وأبشػػروا ا
بنحو  مف طريؽ أخرى بمفظ ) أامحوا دنياكـ واعمموا آلخػرتكـ كػأنكـ تموتػوف غػدا ا روا  أبػو 
هريرة وأخرجه القضاعي وهو حػديث ضػعيؼ جػدا  وجػاء أيضػا بمفػظ ) لػيس بخيػركـ مػف تػرؾ 

أخرجػػه دنيػػا  آلخرتػػه وال  خرتػػه لػػدنيا  حتػػى ياػػيب منهػػا جميعػػا فػػإف الػػدنيا بػػبلء اآلخػػرة ا 
الخطيب في تمخيص المتشابه وهو باطػؿ كمػا قػاؿ األلبػاني  وأخرجػه ابػف عسػاكر فػي تاريخػه 
وزاد فػػي  خػػر  ) وال تكونػػوا كػػبل عمػػى النػػاسا وجػػاء فػػي حػػديث أنػػس مرفوعػػا ) خيػػركـ مػػف لػػـ 
يترؾ  خرته لدنيا  وال دنيا  آلخرته ولـ يكف كبل عمى الناس ا وفي سػند  يلػنـ بػف سػالـ وهػو 

 وضاع.
مف أراد أف يعرؼ احة ما قمته فميراجع فهرسػت المجمػد األوؿ والثػاني مػف كتػاب )األحاديػث و 

الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء في األمةا ويراجع الكبلـ في كؿ حديث مف األحاديث التػي 
                                                           

(ب ملظ:بوفبأ يبهرةرةبوفباله يبالملبا بومة باامـب لؿ:ب45الحةحبال  لرا:بكتلبباأةملف:ب لببالدةفبةاربحدةثبر ـب)ب0
)إفبالدةفبةاربالفبةشلدبأحدبإنبغم  بفادداابا لر ااباأ شرااباااتيةهااب للغداةباالراحةباشينبمفبالدلجة(.أ رج بمامـبفيب

اأحمدبفيب ل يبب3060اا فبملجةبفيبالزهدبب3635 باالهالئيبفيباأةملفباشرائي ب2144 2143مةباالجهةباالهلرباللةبالقةل
 .3612.4034ماهدبالمك رةفب
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ذكرتها في جوابي هذا في مظانها  فقد توسع فيها توسع فيها توسعا ال يكاد يجد  طالب العمـ 
 تاب مف كتب السنة النبوية المطهرة هذا واهلل ولي الهداية والتوفيؽ.في أي ك

س:بهػؿبحػػدةثب)باومػػؿبلػػدهةلؾبكأهػػؾبتيػػةشبأ ػػدابااومػػؿبآل رتػػؾبكأهػػؾبتمػػاتبغػػداب(بالػػحةحبأـب
بهابمفبالحلدةثبالمشهارةبوملبألاهةبالهلسبانبأالؿبل بفيبكتببالاهة؟

ماػػدر مػػف كتػػب السػػنة النبويػػة ج: هػػذا الحػػديث لػػـ أقػػؼ عميػػه مرفوعػػا بهػػذا الػػنص فػػي أي 
المطهرة عمى ااحبها وعمى  له أفضؿ الابلة والسبلـ  ال بسند احيب وال حسف وال ضػعيؼ 
ال فػػي األمهػػات السػػت وال فػػي غيرهػػا مػػف المجػػاميع والمسػػانيد والسػػنف أو غيرهػػا مػػف م لفػػات 

وسػػمـ  المتقػػدميف  كمػػا لػػـ أقػػؼ عميػػه فػػي الكتػػب الجامعػػة ألحاديػػث النبػػي اػػمى اهلل عميػػه
المشهورة أو المرتبة عمػى الحػروؼ  وقػد ذكػر  أخيػرا العبلمػة أحمػد بػف الاػديؽ اللمػاري أحػد 
عمماء الملرب األقاى المتخاايف في عمـو الحديث ممف أدركت عارهـ في رسػالة خااػة 
جعؿ عنوانها) إياؾ أف تلتر بحديث اعمؿ لدنياؾ ا قرر في هذ  الرسالة عدـ وجود أاؿ لهذا 

 ا النص مرفوعا إلى النبي امى اهلل عميه وسمـ.الحديث بهذ
كما ذكر  العبلمة المعاار محمد ناار الديف األلباني الحافظ المشهور فػي المجمػد األوؿ مػف 
كتابػه المشػهور باألحاديػث الضػعيفة والموضػوعة وأثرهػا السػيء فػي األمػة بػرقـ ثمانيػة  وفػػي 

ف اشػػتهر عمػػى الاػػفحة العشػػريف واػػرح فػػي أوؿ كبلمػػه عنػػه بأنػػه ال أاػػ ؿ لػػه مرفوعػػا وات
األلسنة في األزمنة المتأخرة حتى أف الشي  عبد الكريـ العامري الملربي لـ يورد  في كتابه ) 

 الجد الحثيث في بياف ما ليس بحديث ا إلى  خر كبلمه.
والذي خبلاته أنه قد جاء في األثر عف عبػد اهلل بػف عمػر أنػه قػاؿ    ) أحػرث لػدنياؾ كأنػؾ 

. إلى  خر  ا أخرجه ابف قتيبة في غريب الحديث ولكنه ال يامب أف يكػوف شػاهدا تعيش أبدا.
 لهذا الحديث لوجو  ثبلثة:

 األوؿ: أنه بمفظ ) احرث ا ال بمفظ ) اعمؿ ا.
 الثاني: أنه موقوؼ عمى ابف عمر وليس مرفوعا إلى النبي امى اهلل عميه وسمـ.

 نجد مف ترجمه.الثالث: أف في سند  عبد اهلل بف العيزار ولـ 
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كما جاء مف حديث عبد اهلل بف عمرو بف العاص مرفوعا عند ابف المبارؾ في هذا بمفػظ ) إف 
هذا الديف متيف فأوغؿ فيه برفؽ وال تبلض إلى نفسؾ عبادة ربؾ فإف المنبت ال سفرا قطع وال 

دا ظهرا أبقى فاعمؿ عمؿ امرئ يظف أنه لف يموت أبدا واحػذر حػذر امػرئ يخشػى أف يمػوت غػ
ا يمكػف أف يكػوف شػاهدا لمحػػديث المسػئوؿ عنػه حيػػث والناػؼ الثػاني مػػف هػذا الحػديث يػػدؿ 

 عمى معنى مقارب لمعنى الحديث المسئوؿ عنه.
 ولكنه ال يامب أف يكوف شاهدا له لوجو  ثبلثة:

األوؿ: أف فػػي سػػند  مػػولى عمػػر بػػف عبػػد العزيػػز وهػػو مجهػػوؿ وال يحػػتج بحػػديث فػػي سػػند  
 مجهوؿ.

في سند  أبو االب كاتب الميث واسمه عبػد اهلل بػف اػالب وهػو ضػعيؼ وال حجػة الثاني: أف 
 في حديث أحد رواته ضعيؼ.

الثالث: أف سياؽ الحديث ال يدؿ عمى معنى الحديث المسػئوؿ عنػه  حيػث والسػياؽ يػدؿ عمػى 
أف العمؿ المراد به العمؿ لآلخرة ال العمػؿ لمػدنيا وأف اللػرض منػه هػو الحػض عمػى االسػتمرار 

رفؽ في العمؿ الاالب وعدـ االنقطاع عنه فهو كقوله امى اهلل عميه وسمـ ) أحػب األعمػاؿ ب
ف قؿا.  إلى اهلل أدومها وات

هػػذا خبلاػػة كػػبلـ الحػػافظ األلبػػاني حفظػػه اهلل وقػػد جػػاء فػػي حػػديث أبػػي هريػػرة مرفوعػػا عنػػد 
بهػذا المفػظ القضاعي ) أامحوا دنياكـ واعمموا آلخػرتكـ كػأنكـ تموتػوف غػدا ا كمػا جػاء أيضػا 

عنػػد الػػديممي فػػي مسػػند الفػػردوس مػػف حػػديث أنػػس مرفوعػػا ولكنػػه ال ياػػمب أف يكػػوف شػػاهدا 
 لمحديث المسئوؿ عنه لوجو  ثبلثة:

 األوؿ: أف في سند حديث أبي هريرة سميماف بف أرقـ وهو ضعيؼ جدا.
ر الثاني: أف في سند  أيضا مقداـ بف داود وهو أيضا ضعيؼ جدا وهكػذا فػي حػديث أنػس زاهػ

بف طاهر الشحامي قاؿ في الميزاف كاف يخؿ بالاموات فترؾ الرواية عنه جمع كمػا فيػه أيضػا 
 راو مجهوؿ.



 «*جواة*»بأسئلة نعمبن الوتر وأجوبة القبضي العمراني   «* لسؤا *»  اىعقيق اىيَبّي     

 

 

« ***- ٕٚٙ -* ** » 

اػبلح الػدنيا قػد ورد أف النبػي  الثالث: عمى فرض اػحة الحػديث بػأمر إاػبلح الػدنيا فقػط  وات
امى اهلل عميه وسمـ كاف يدعو به فيقوؿ ) المهـ أامب لي دنياي التػي فيهػا معاشػي وأاػمب 

 . ٔ خرتي التي فيها معادي ا
أمػػا الحػػديث المسػػئوؿ عنػػه فمػػف يكػػف األمػػر فيػػه بإاػػبلح الػػدنيا بػػؿ األمػػر بالعمػػؿ لمػػدنيا عمػػبل 
متواابل كعمؿ مف سػيعيش عيشػا أبػديا فهػو عمػى فػرض اػحته يػدؿ عمػى معنػى غيػر معنػى 

 الحديث المسئوؿ عنه.
آلخرته وال  خرته لدنيا  حتػى  وهكذا جاء في حديث أنس مرفوعا ) ليس بخيركـ مف ترؾ دنيا 

ياػيب منهمػػا جميعػػا فػػي الػػدنيا بػػبلغ لآلخػػرة ا وهػػو حػػديث باطػػؿ كمػػا قالػػه األلبػػاني فػػي  خػػر 
 المجمد األوؿ مف كتابه المذكور أيضا.

كما جاء أيضا بهذا المفظ عند أبي بكر األزدي مف حديث أنس أيضا بزيادة فػي الحػديث وهػي 
ند  سالـ بػف يلػنـ وهػو وضػاع كمػا قالػه األلبػاني فػي أوؿ ) ولـ يكف كبل عمى الناسا وفي س

 المجمد الثاني مف كتابه المذكور سابقا.
 وليس في الحديثيف أمر بالعمؿ الدنيوي المستمر. 

والخبلاة لما جاء في جوابي هذا يتمخص فيما يمي: أوال: حديث  ) اعمؿ لدنياؾ كأنؾ تعػيش 
 أبدا ا لـ أعثر عميه في كتب الحديث.

 ا: حكـ بعدـ وجود أاؿ له الحافظ أحمد اللماري في رسالة خااة بهذا الحديث. ثاني
 ثالثا: حكـ الحافظ األلباني عمى هذا الحديث بأنه ال أاؿ له بهذا المفظ مرفوعا.

رابعا: قد جاء بمعنى هذا الحديث عف عبد اهلل بف عمر ولكنه موقوؼ عميه وبسند فيه ضػعؼ 
 وبمفظ احرث.

                                                           
الػػحةحبماػػمـ:بكتػػلببالػػذكرباالػػدولنباالتا ػػةبااناػػتغللر:ب ػػلببالتيػػاذبمػػفبشػػربمػػلبومػػؿبامػػفبشػػربمػػلبلػػـبةيمػػؿبحػػدةثبر ػػـبب0
:بكلفبرااؿبا بالملبا بومة باامـبةقاؿ:ب)بالمهـبأالمحبليبدةهيبالػذابهػابوالػمةبأمػراب(ب ملظ:بوفبأ يبهرةرةب لؿ3564)

اأالمحبدهةلابالتيبفةهلبميلشيباأالمحبليب  رتيبالتيبفةهلبميلدابااجيؿبالحةلةبزةلدةبليبفيبكؿب ةربااجيؿبالماتبراحةبليب
 مفبكؿبشر(.باهلردب  بمامـ.
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حديث عبد اهلل بف عمرو بف العاص ) فاعمؿ عمؿ امرئ يظػف أف لػف يمػوت خامسا: جاء في 
أبػدا ا ولكػػف فػي سػػند  مجهػػوؿ وضػعيؼ كمػػا أف سػػياقه يػدؿ عمػػى أف العمػػؿ المػأمور بػػه هػػو 

 العمؿ األخروي ال الدنيوي.
سادسا: جاء في الحديث: ) ليس بخيركـ مف ترؾ دنيا  آلخرته وال  خرتػه لػدنيا  حتػى ياػيب 

ا ا وهو حديث باطػؿ كمػا جػاء هػذا الحػديث بزيػادة ) ولػـ يكػف كػبل عمػى النػاس ا منهما جميع
 وهو حديث موضوع.

 واهلل ولي الهداية والتوفيؽ وسبحاف اهلل وبحمد  سبحاف اهلل العظيـ.
س:باػػميتبفػػػيب يػػػضباأذاوػػلتبأفبحػػػدةثب)باومػػػؿبلػػدهةلؾبكأهػػػؾبتيػػػةشبأ ػػدابااومػػػؿبآل رتػػػؾب

ا بالملبا بومة باامـبفهؿبهذابالكىـبالػحةحبوػفباله ػيبكأهؾبتماتبغداب(بمرفاعبإللبرااؿب
بالملبا بومة باامـبامفبراا بامفبأ رج ؟ب

ج: اعمـ أف هذا الحديث بهذا المفظ لـ يرد في كتب السنة النبوية بأي سػند وال فػي كتػاب مػف 
كتػػب الحػػديث ولػػـ يعػػرؼ مػػف الاػػحابي الػػذي روا  عػػف النبػػي اػػمى اهلل عميػػه وسػػمـ وال مػػف 

جه مف المحدثيف بعد البحػث الشػديد فػي كتػب السػنة النبويػة فمػف أخبػرؾ أيهػا السػائؿ أف أخر 
قػػولهـ )اعمػػؿ لػػدنياؾ كأنػػؾ تعػػيش أبػػدا واعمػػؿ آلخرتػػؾ كأنػػؾ تمػػوت غػػدا ا مػػف كػػبلـ الرسػػوؿ 
امى اهلل عميه وسمـ وأنه امى اهلل عميه وسمـ قد نطؽ بهذا الكبلـ وتكمػـ بهػذا المفػظ فاطمػب 

لاػحابي الػذي روا  وبالمحػدث الػذي أخرجػه أو بالكتػاب الػذي تضػمف الكػبلـ منه أف يفيػدؾ با
 لهذا الموضوع.

بس:بهؿبهذابالكىـب)بالجزانبمفبجهسباليمؿب(بحدةثبأابأ ر؟
ج: هذا الكبلـ لـ يعرفه عمماء الحديث أبدا كما يدؿ عميه كبلـ الحػافظ السػخاوي فػي المقااػد 

العممػػاء الػػذيف ألفػػوا فػػي األحاديػػث المشػػتهرة عمػػى الحسػػنة وكػػذلؾ كػػبلـ مػػف جػػاء بعػػد  مػػف 
 األلسنة وهذا مف األحاديث الضعيفة.

س:بهؿبحدةثب)بالرجػؿبالػذاباػلفربامهػيبزاجتػ بمػفبال ػراجبفمػرضبأ اهػلباااػتأذهتبفمػـبةػأذفب
بلهلباله يبالملبا بومة باامـبحتلبملتباالدهلبالـبتزر (بالحةحبأـبضيةؼ؟



 «*جواة*»بأسئلة نعمبن الوتر وأجوبة القبضي العمراني   «* لسؤا *»  اىعقيق اىيَبّي     

 

 

« ***- ٕٚٛ -* ** » 

لؼ في التاوؼ واألخبلؽ كاإلماـ اللزالي في إحياء عمـو ج: هذا الحديث قد ذكر  بعض مف أ
الديف حيث ذكر  مفابل كما جاء في الس اؿ أو قريبا منه  ولكف الحافظ العراقي عنػد تخريجػه 
لهذا الحديث نص عمى ضػعفه كمػا فػي الملنػي عػف حمػؿ األسػفار فػي األسػفار  وذكػر  بعػض 

في كتاب النكػاح مختاػرا مػف حػديث أنػس مف ألؼ في الفقه كم لؼ منار السبيؿ  الذي ذكر  
رضي اهلل عنه بمفظ: أف رجبل سافر ومنع زوجته مف الخروج  فمرض أبوهػا فاسػتأذنت رسػوؿ 
اهلل امى اهلل عميه وسمـ في حضور جنازته فقاؿ لهػا النبػي اػمى اهلل عميػه وسػمـ ) اتػؽ اهلل 

وسػمـ ) أنػي قػد غفػرت لػه  وال تخالفي زوجػؾا فػأوحى اهلل إليػه أي إلػى النبػي اػمى اهلل عميػه
 بطاعتها زوجها ا وقد نسبه م لؼ منار السبيؿ إلى ابف بطة في أحكاـ النساء.

ولكف الحافظ األلباني قد عمؽ عمى هذا الحديث في كتابػه إرواء اللميػؿ بتخػريج أحاديػث منػار 
 السبيؿ بقوله: ضعيؼ أخرجه الطبراني في األوسط مف طريؽ عاػمة بػف المتوكػؿ قػاؿ أخبرنػا
زافر عػف سػميماف عػف ثابػت البنػاني عػف أنػس بػف مالػؾ بػه ) أي بهػذا الحػديث ا وقػاؿ ) أي 

 الطبراني ا لـ يرو  عف زافر إال عامة.
مػف كتػاب الضػعفاء  ٕٖ٘قاؿ األلباني وهو ) أي عامة ا ضػعيؼ  قػاؿ العقيمػي فػي اػفحة 

اري ا ال أعرفػه ثػـ عف عامة قميؿ الضبط لمحديث يهـ وهما  وقاؿ أبو عبػد اهلل ) يعنػي البخػ
ساؽ له حديثا مما أخطأ في متنه  وقاؿ الذهبي: هذا كػذب عمػى شػعبة وشػيخه زافػر هػو ابػف 

القهسػػتاني ضػػعيؼ أيضػػا  قػػاؿ الحػػافظ فػػي التقريػػب: اػػدوؽ كثيػػر األوهػػاـ  وقػػاؿ  فسػػميما
الهيثمػػي فػػي المجمػػع: روا  الطبرانػػي فػػي األوسػػط وفيػػه عاػػمة بػػف المتوكػػؿ وهػػو ضػػعيؼ إذا 

هذا الحديث قد اختمؼ لفظه ففي الس اؿ وفي اإلحياء أف اهلل أوحى إلى النبي امى  عرفت أف
اهلل عميػػه وسػػمـ أف اهلل قػػد غفػػر لوالػػد الزوجػػة بطاعتهػػا زوجهػػا  وفػػي المفػػظ الػػوارد فػػي منػػار 

 السبيؿ هو غفراف اهلل لها بطاعة زوجها.
مػا جػاء فػي تخػريج والحديث مف أامه غير احيب لما قيؿ عنه مف الضعؼ في السند عمػى 

اإلحياء وفي تخريج المنار  كما أف في قوله استأذنت رسوؿ اهلل في حضور جنازتػه نظػر ألف 
حضػػور النسػػاء لتشػػييع الجنػػائز منهػػي عنػػه   ولػػو كػػاف الحػػديث اػػحيحا ألولنػػا  بػػأف المػػراد 



 «*جواة*»بأسئلة نعمبن الوتر وأجوبة القبضي العمراني   «* لسؤا *»  اىعقيق اىيَبّي     

 

 

« ***- ٕٜٚ -* ** » 

 فاستأذنته في الحضور لمشاهدته قبؿ خروج جنازته ولكنه غير احيب فبل حاجة إلػى التأويػؿ
 ألف التأويؿ ال يكوف إال لما كاف الحديث احيحا ال لما كاف ضعيفا.

وبنػاء عمػى مػا سػػبؽ فػبل حجػة ألحػد فػػي االسػتدالؿ عمػى وجػوب طاعػػة الزوجػة لزوجهػا بهػػذا 
الحديث وال عمى االحتجاج عمى منع المرأة مف زيارة والدها إذا كاف مريضا مرضا مخوفا حتػى 

 ها غائبا وقد أمرها بأف ال تخرج مف بيته.ولو كاف في مرض الموت إذا كاف زوج
وذلؾ أف االحتجاج بأي حديث عمى أي حكـ ال بد فيه مف أف يكوف الحديث احيحا أو حسػنا 
وهػذا الحػػديث لػػيس باػػحيب وال حسػػف  بػػؿ هػػو فػػي غايػػة الضػػعؼ ألف فػػي سػػند  ضػػعيفيف ال 

 ضعيؼ واحد وهما:عامة بف المتوكؿ وزافر بف سميماف.
الاحيحة عمى وجوب طاعة الزوجة زوجها  وعمى عدـ جواز خروج الزوجة وقد وردت األدلة 

مػف بيػػت زوجهػػا إال بإذنػه  ونػػص العممػػاء عمػى ذلػػؾ فػػي كتػب الفقػػه  ولكػػنهـ لػـ يناػػوا عمػػى 
وجوب طاعة المرأة زوجها طاعة عمياء إلى حد أف ال تخرج مػف بيػت زوجهػا إلػى بيػت أهمهػا 

ذا لػـ يقػدـ لزيارة والدها المحتضر أو المريض مرضػا  مخوفػا حتػى يقػدـ زوجهػا مػف السػفر  وات
مف السفر فتبقى في بيته حتى يموت والدها ويمضي عمػى موتػه يومػا أو يػوميف أو أكثػر إلػى 
ف طالػت  وعمػى فػػرض أف أحػد الفقهػاء قػد نػص عمػى ذلػؾ فػػي  أف ياػؿ زوجهػا مػف رحمتػه وات

ذا كػػاف قػػد بعػػض الم لفػػات فػػبل ينبلػػي أف نقمػػد  مػػا داـ لػػـ يػػأت عمػػى زعمػػه بػػدلي ؿ اػػحيب  وات
احتج بهذا الحديث فقد عرفت أنه غير احيب بؿ هو في غاية الضػعؼ فػبل ياػمب لبلحتجػاج 

 واهلل ولي الهداية والتوفيؽ.
س:بحػػدةثب)بالضػػةلفةبومػػلبأهػػؿبالػػا ربالةاػػتبومػػلبأهػػؿبالمػػدر(بهػػؿبهػػابالػػحةحبأـبهػػابمػػفب

 ربامػفبهػـبأهػؿبالمػدربوممػلب هػل بامػفبهػـبأهػؿبالػاببجالحلدةثبالضيةلةبالتيبنبةجػازبانحتجػل
بأه بمفبأحلدةثبالجلميبالالغةربالذابهزه بالاةاطيبوفبالماضاولت؟

ج: اعمـ أف هذا الحديث ليس باحيب وال حسف وال ضػعيؼ بػؿ هػو مػف األحاديػث التػي نػص 
العممػػاء المختاػػوف عمػػى أنهػػا مػػف األحاديػػث الموضػػوعة التػػي ال يجػػوز العمػػؿ بموجبهػػا وال 

األحاديػث التػػي قالهػا رسػوؿ اهلل اػػمى اهلل عميػه وسػػمـ  وال يجػوز روايتهػػا االعتقػاد بأنهػا مػػف 
ألحد إال مع البياف أنها مف األحاديػث المكذوبػة عمػى رسػوؿ اهلل اػمى اهلل عميػه وسػمـ  وذلػؾ 
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ألف في سػند  إبػراهيـ بػف عبػد اهلل بػف همػاـ الاػنعاني وهػو ابػف أخ العبلمػة عبػد الػرزاؽ بػف 
مشهور م لؼ الجامع المعروؼ بجامع عبد الرزاؽ  وهوػ أي إبػراهيـ هماـ الانعاني الحافظ ال

بػػف همػػاـ الاػػنعاني ػ كػػذاب كمػػا نػػص عمػػى ذلػػؾ ابػػف طػػاهر الفتنػػي الهنػػدي فػػي قػػانوف 
الموضوعات  وابف عراؽ الكنػاني فػي تنزيػه الشػريعة  والسػيد أحمػد اللمػاري فػي المليػر عمػى 

ر شػرح الجػامع الاػلير  الػذي نقػؿ فػي موضوعات الجامع الالير  والمناوي فػي فػيض القػدي
كتابه هذا عف ابف حباف أنه قاؿ في إبراهيـ هذا أنه كاف يروي عف عبد الرزاؽ مقموبات كثيرة 
ال يجوز االحتجاج بها  وعف عبد الحؽ أنه ػ أي ابراهيـ ػ كاف قد حدث بالمناكير  وأهؿ المدر 

 هـ أهؿ المدف  وأهؿ الوبر هـ أهؿ البوادي.
بكـبفيبحدةثب)بالهلسبهةلـبفإذابملتاابااتةقظااب(بهؿبهابحدةثبالحةحبأابضيةؼ؟س:بملبرأة

ج: هذا الحديث ال وجود له فػي كتػب السػنة النبويػة المرفوعػة إلػى الرسػوؿ األعظػـ اػمى اهلل 
عميه وسمـ ال بسند اػحيب وال حسػف وال ضػعيؼ وال موضػوع  بػؿ وال جػاء مرسػبل أو منقطعػا 

سػت وال فػي غيرهػا مػف المعػاجـ أو السػنف أو المسػانيد أو غيرهػا أو معضبل ال في األمهػات ال
مف المانفات في الحديث النبػوي التػي ألفهػا عممػاء السػنة النبويػة عمػى اػاحبها وعمػى  لػه 

 أفضؿ الابلة والسبلـ. 
ولـ يوجد أيضا في الكتب التي ألفها الم لفوف المتقدموف لجمع األحاديػث الموضػوعة لتحػذير 

بموجبهػػا أو االعتقػػاد أنهػػا مػػف كػػبلـ النبػػي اػػمى اهلل عميػػه وسػػمـ  ال ابػػف  النػػاس مػػف العمػػؿ
الجػػوزي وال الاػػاغاني وال السػػيوطي وال ابػػف عػػراؽ الكنػػاني وال غيػػرهـ مػػف الحفػػاظ المتقػػدميف 

 رحمهـ اهلل جميعا.
أمػػػا ابػػػف طػػػاهر الهنػػػدي م لػػػؼ كتػػػاب تػػػذكرة الموضػػػوعات والشػػػوكاني م لػػػؼ كتػػػاب الفوائػػػد 

حاديث الموضوعة فإنهما نقبل عف مختار تخريج اإلحياء أف هذا الكبلـ هو المجموعة في األ
مػػف كػػبلـ أميػػر المػػ منيف عمػػي بػػف أبػػي طالػػب   وهكػػذا ذكػػر  ممػػف ألػػؼ فػػي الموضػػوعات مػػف 
المتأخريف المبل عمي القاري فػي موضػوعاته الكبػرى المسػماة األسػرار المرفوعػة فػي األحاديػث 

التػي سػميت بالماػنوع فػي معرفػة الحػديث الموضػػوع  الموضػوعة  وفػي موضػوعاته الاػلرى 
فقد نسبه فػي الكتػابيف المػذكوريف إلػى اإلمػاـ عمػي رضػي اهلل عنػه  كمػا نسػبه الحفػاظ الػذيف 
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ألفوا م لفات خااة باألحاديث الدارجة عمى األلسػنة والمشػهورة عنػد النػاس إلػى اإلمػاـ عمػي 
يرفعػه أحػد مػنهـ إلػى الرسػوؿ بػؿ اتفقػوا  ال إلى المرفوع إلػى النبػي اػمى اهلل عميػه وسػمـ ولػـ

جميعًا عمى وقفه عمػى أميػر المػ منيف عمػي رضػي اهلل عنػه  وعمػى رأس هػ الء المػ لفيف مػف 
الحفػػاظ المتػػأخريف الػػذيف اهتمػػوا بجمػػع األحاديػػث المشػػهورة السػػخاوي فػػي المقااػػد الحسػػنة  

فػي تمييػز الطيػب  عالػديبومعاار  السيوطي فػي الػدرر المنتثػرة  وتمميػذ  أي تمميػذ السػخاوي 
مف الخبيث  وتبعهـ مف جػاء بعػدهـ ممػف ألػؼ فػي األحاديػث المشػهورة العجمػوني فػي كشػؼ 

 الخفاء  والزرقاني في مختار المقااد  والبيروتي في أسنى المطالب وغيرهـ.
وقػد حكػػى الشػػي  عبػد الوهػػاب الشػػعراني فػػي طبقاتػه هػػذا الكػػبلـ عػف سػػهؿ التسػػتري الاػػوفي 

ذا  اترجمته كما حكا  عنه العجموني أنه قاؿ ) النػاس نيػاـ فػإذا مػاتو حيث قاؿ في  اسػتيقظوا وات
ذا ندموا لـ ينفعهـ ندمهـ ا وال مانع مػف أف يكػوف مػف كػبلـ أميػر المػ منيف  استيقظوا ندموا وات
ذا ندموا لػـ يػنفعهـ نػدمهـ  ذا استيقظوا ندموا وات عمي واستشهد به التستري وزاد عميه قوله ) وات

كاف مف كبلـ اإلماـ عمي كما هو المشهور أـ مف كػبلـ التسػتري كمػا قالػه الشػعراني ا وسواء 
في طبقاته  وسواء جاء بالمفظ الذي ذكر  الشعراني عف التستري فهو عمى كؿ حػاؿ لػيس مػف 
األحاديث النبوية الشريفة المرفوعة إلػى الرسػوؿ اػمى اهلل عميػه وسػمـ  فمػف زعػـ أنػه حػديث 

ى اهلل عميػه وسػمـ أو قػاـ خطيبػا يعػظ النػاس ويػذكرهـ ويقػوؿ لهػـ قػاؿ مرفوع إلى الرسوؿ اػم
رسوؿ اهلل امى اهلل عميه وسمـ ) الناس نياـ فإذا مػاتوا اسػتيقظواا فػبل تاػدقو  ألنػه لػو كػاف 
مػػف األحاديػػث المرفوعػػة لػػذكر  عممػػاء السػػنة المطهػػرة المختاػػيف بػػذكر األحاديػػث النبويػػة مػػف 

جد  في كتب المتقدميف وال في كتب المتػأخريف مػف حفػاظ السػنة المتقدميف والمتأخريف  ولـ ن
نما وجد في كتاب إحيػاء عمػوـ الػديف  النبوية عمى ااحبها وعمى  له أفضؿ الابلة والسبلـ وات

 لملزالي رحمه اهلل.
وقد نص العمماء عمى أف حجة اإلسػبلـ اللزالػي مػف أكبػر عممػاء اإلسػبلـ فػي األاػوؿ والفقػه 

العمػػوـ التػػي بػػرز فيهػػا هػػذا اإلمػػاـ حتػػى لقػػب بحجػػة اإلسػػبلـ  ولكػػنهـ  والتاػػوؼ وغيرهػػا مػػف
مجمعوف عمى أنه لـ يكف حجػة فػي عمػـ السػنة النبويػة  وأف كتػاب اإلحيػاء قػد جمػع أحاديػث 
كثيرة بعضها احيب وبعضها حسف وبعضها ضعيؼ وبعضها موضػوع وبعضػها موقػوؼ عمػى 
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فى عمى كؿ مف اطمع عمى تخػريج اإلحيػاء الاحابي وبعضها مف كبلـ أحد التابعيف كما ال يخ
الذي ألفه الحافظ زيف الػديف العراقػي أو مختاػر  الػذي ألفػه الفيػروز أبػادي أو شػرح اإلحيػاء 

 لممرتضى الزبيدي.
واإلمػاـ اللزالػي نفسػه قػد اعتػرؼ بقمػة بضػاعته فػي عمػـ الحػديث كمػا حكػا  عنػه الشػي  عبػػد 

ير  مف العممػاء حيػث قػاؿ اإلمػاـ اللزالػي نفسػه ) الفتاح أبو غدة العبلمة السوري المعاار وغ
 بضاعتي في الحديث مزجاة ا.

وممػػف نػػص عمػػى أف كتػػاب اإلحيػػاء لػػيس مػػف الماػػادر التػػي يرجػػع إليهػػا فػػي معرفػػة اػػحة 
الحديث وعدمه الحوت البيروتي في  خر كتابه أسنى المطالب  وذلؾ ألنه جمػع فيػه الاػحيب 

  والحسف والضعيؼ والموضوع والموقوؼ.
وعمػػى هػػذا األسػػاس فمػػيس اػػاحب اإلحيػػاء ممػػف يوثػػؽ بكبلمػػه إذا رفػػع الموقػػوؼ أو احػػتج 
بالضػػعيؼ أو الموضػػوع وال سػػيما إذا عػػارض كبلمػػه مػػف هػػو أعمػػـ منػػه باألحاديػػث الاػػحيحة 
وغير الاحيحة  والمرفوعة والموقوفػة مثػؿ هػذا الحػديث الػذي جػاء فػي السػ اؿ  فقػد عػارض 

متخاايف وعمى رأسهـ القاوقجي الذي ارح بأنه لػيس مرفوعػا كبلمه كبلـ عمماء الحديث ال
وابف طاهر والشوكاني المذاف نقبل عف الفيروز أبادي أنه مف كػبلـ عمػي رضػي اهلل عنػه وأقػر  
عمى ذلؾ كما نسبه إلػى اإلمػاـ عمػي رضػي اهلل عنػه المػبل عمػي القػاري والسػخاوي والسػيوطي 

غيػرهـ مػف المحػدثيف كمػا نسػبه الشػعراني الػى سػهؿ والديبع والعجموني والزرقاني والبيروتػي و 
 التستري .

هذ  خبلاة مػا قيػؿ فػي حػديث ) فػإذا مػاتوا اسػتيقظوا ا واهلل سػبحانه وتعػالى أعمػـ بالاػواب 
ليه المرجع والمآب وهو ولي الهداية والتوفيؽ وسبحاف اهلل وبحمد  سبحاف اهلل العظيـ.  وات

باهت هااب(بضيةؼبأابالحةح؟س:بهؿبحدةثب)بالهلسبهةلـبفإذابملتااب
ج: اعمـ أف هذا الحديث ال وجود له في كتب السػنة النبويػة المرفوعػة إلػى الرسػوؿ اػمى اهلل 
عميه وسمـ ال بسند احيب وال ضعيؼ بؿ وال جاء معضبل وال معمبل ال فػي األمهػات السػت وال 

العمماء األولػوف فػي الكتػب في غيرها مف المعاجـ أو األسانيد  وال ذكرها في الكتب التي ألفها 
الموضوعة كابف الجوزي والااغاني ولكنه موجػود فػي كتػب األحاديػث الموضػوعة التػي ألفهػا 
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المتأخروف مثؿ القػاوقجي م لػؼ الم لػ  المراػوع فػي الحػديث الموضػوع الػذي نفػى أف يكػوف 
بػف أبػي  هذا الحديث مرفوعًا إلى النبي امى اهلل عميه وسػمـ ولكػف هػذا مػف قػوؿ اإلمػاـ عمػي

 طالب.
بالقةلمػػػػػةبس:بهػػػػػؿبالػػػػػحةحبأفباله ػػػػػيبالػػػػػملبا بومةػػػػػ بااػػػػػمـبأ  ػػػػػرب ػػػػػأفب)بال هػػػػػلسبةػػػػػدوافبةػػػػػـا

ب؟ أمهلتهـ(
ج: اعمػـ أنػه قػد جػػاء فػي حػديث أنػس مرفوعػػا إلػى الرسػوؿ اػمى اهلل عميػػه وسػمـ أنػه قػػاؿ ) 

فػي يدعى الناس يوـ القيامة بأمهاتهـ سترا عميهـ مف اهلل عػز وجػؿ ا قػاؿ عنػه ابػف الجػوزي 
هذا حديث ال ياب والمتهـ به إسػحاؽ وهػو ابػف إبػراهيـ الطبػري. قػاؿ ابػف  تكتابه الموضوعا

 عدي: هو منكر الحديث ومف حديثه هذا الحديث. 
وقاؿ ابف حباف: يأتي عف الثقات باألشياء الموضػوعات ال يحػؿ كتػب حديثػه إال عمػى التعجػب 

مئػالىء الماػنوعة بػأف لػه طريقػًا أخػرى هكذا قاؿ ابف الجوزي  ولكف قد تعقبه السيوطي في ال
عند الطبراني مف حديث ابف عباس مرفوعا ) أف اهلل يدعو الناس يػوـ القيامػة بأمهػاتهـ سػترا 

 منه ا عف عبادة هكذا قاؿ السيوطي.
ولكف قد تعقب ابػف عػراؽ فػي تنزيػه الشػريعة كػبلـ السػيوطي بأنػه مػف طريػؽ أبػي حذيفػة بػف 

شاهدا وقد ثبت ما يخالفػه ففػي سػنف أبػي داود بإسػناد جيػد  بشر وهو كذاب وضاع فبل يامب
كما قاله النووي في كتاب األذكار مف حػديث أبػي الػدرداء مرفوعػا ) إنكػـ تػدعوف يػوـ القيامػة  

 بأسمائكـ وأسماء  بائكـ فحسنوا أسماءكـ ا .
ة يرفػع وفي الاحيب مف حديث ابف عمر مرفوعا ) إذا جمع اهلل األولػيف واآلخػريف يػوـ القيامػ

لكؿ غادر لواء فيقاؿ هػذ  غػدرة فػبلف بػف فػبلف ا فهػذاف الحػديثاف الاػحيحاف داالف عمػى أف 
 الناس يدعوف بآبائهـ ال بأمهاتهـ كما في الحديثيف الضعيفيف أو الموضوعيف.

س:بأفتاهػػلبوػػفبحػػدةثب)بإذابحضػػربالَيشػػلنبااليشػػلنبفل ػػدنااب لليشػػلنب(بمػػفبراا بامػػفبأ رجػػ بأاب
بابضيل ؟حاه بأابالحح بأ
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ج: هذا الحديث ال أاؿ له بهػذا المفػظ عنػد عممػاء السػنة المحمديػة كمػا قػاؿ الحػافظ العراقػي 
في شرحه عمى سػنف الترمػذي حيػث قػاؿ فػي شػرحه: هػذا ال أاػؿ لػه فػي كتػب الحػديث بهػذا 

 المفظ.
كما أنه قاؿ في تخريجه ألحاديث إحياء عموـ الػديف لملزالػي أف المعػروؼ فػي كتػب الحػديث ) 

 ا حضر العشاء وأقيمت الابلة ا.إذ
ولقد تابع العراقي مف جاء بعد  مف الحفاظ الذيف ألفوا في األحاديػث الدارجػة عمػى األلسػف أو 
في األحاديث الموضوعة مف المتأخريف عػف العراقػي وممػف عػاش فػي القػرف التاسػع الهجػري 

العسػقبلني م لػؼ  وما بعد  مف القروف إلى عاػرنا هػذا وذلػؾ مثػؿ تمميػذ  الحػافظ ابػف حجػر
فػػتب البػػاري وتمميػػذ ابػػف حجػػر الحػػافظ السػػخاوي م لػػؼ المقااػػد الحسػػنة  وتمميػػذ السػػخاوي 
الحافظ الديبع وغيرهـ مػف الحفػاظ كالسػيوطي م لػؼ الػدرر المنتثػرة  والعجمػوني م لػؼ كشػؼ 
الخفػػاء  وابػػف طػػاهر الفتنػػي الهنػػدي م لػػؼ تػػذكرة الموضػػوعات  والمػػبل عمػػي القػػاري م لػػؼ 

ر المرفوعػػػة والماػػػنوع فػػػي معرفػػػة الحػػػديث الموضػػػوع  والحػػػوت البيروتػػػي فػػػي أسػػػنى األسػػػرا
المطالػػب  والشػػوكاني فػػي الفوائػػد المجموعػػة وغيػػرهـ ممػػف نقػػؿ عػػف العراقػػي عػػدـ وجػػود هػػذا 
الحديث بهذا المفػظ فػي كتػب الحػديث  وأقػر العراقػي عمػى نفػي وجػود هػذا الحػديث بهػذا المفػظ 

 عمى ااحبها وعمى  له أفضؿ الابلة والسبلـ. المسجوع في كتب السنة المطهرة
هذا وممف أقر نفي وجود هذا الحديث بهذا المفظ فػي كتػب الحػديث مػف عممػاء العاػر الشػي  
محمػػد الاػػباغ الػػذي حقػػؽ وعمػػؽ عمػػى كتػػاب األسػػرار المرفوعػػة لممػػبل عمػػي القػػاري حيػػث قػػاؿ 

حػديث بهػذا المفػظ مػا ناػه: معمقا عمى كبلـ القاري الػذي أقػر العراقػي عمػى نفػي وجػود هػذا ال
ويبدوا أف تحريفا اعترى هذا الحديث مف قبؿ مف يولعوف بالمحسنات المفظية وسواء كاف هػذا 
الحديث قد ورد في كتب السنة بهذا المفظ أو لـ يرد ففي كتب السنة ما يدؿ عمػى مػا هػو أعػـ 

 عميػه وسػمـ مف هذا المعنى بسند احيب عف أنس بف مالؾ مرفوعا إلى رسػوؿ اهلل اػمى اهلل
 .ٔعند البخاري في احيحه بمفظ ) إذا حضر العشاء وأقيمت الابلة فابدأ بالعشاء ا

                                                           
 ملظ:بحد هيبأ يب لؿباميتبب340ربالطيلـباأ ةمتبالالىة.بحدةثبر ـبالحةحبال  لرا:بكتلببالذاف:ب لببإذابحضب0

بولئشةبوفباله يبالملبا بومة باامـبأه ب لؿ:ب)بإذاباضيباليشلنباأ ةمتبالالىةبفل دنااب لليشلنب(.ب



 «*جواة*»بأسئلة نعمبن الوتر وأجوبة القبضي العمراني   «* لسؤا *»  اىعقيق اىيَبّي     

 

 

« ***- ٕٛ٘ -* ** » 

فقولػػه وأقيمػػت الاػػبلة أعػػـ مػػف أف تكػػوف اػػبلة العشػػاء الػػواردة فػػي الحػػديث المشػػهور عمػػى 
 األلسف أو تكوف ابلة الملرب.

حػػديث عائشػػة  وبمثػػؿ مػػا جػػاء فػػي البخػػاري جػػاء فػػي اػػحيب مسػػمـ رحمػػه اهلل تعػػالى كمػػا فػػي
كمػػا فػػي  ٔمرفوعػػا إلػػى رسػػوؿ اهلل اػػمى اهلل عميػػه وسػػمـ أنػػه قػػاؿ ) ال اػػبلة بحضػػرة طعػػاـ ا

احيب البخاري ومسمـ فمفظة ابلة هاهنا نكرة في سياؽ النفي  والنكرة في سياؽ النفي تفيػد 
 العموـ  فتعـ كؿ ابلة مف الاموات الخمس وغيرها  كما أف النفي هاهنا بمعنػى النهػي أي ال
يامي أحد بحضرة طعاـ يتػوؽ إليػه سػواء كانػت الاػبلة ظهػرا أو عاػرا أو فجػرا أو ملربػا أو 

 عشاء.
وعمى هػذا األسػاس فػبل ينبلػي ألحػد أف يسػتدؿ عمػى عػدـ جػواز الػدخوؿ فػي الاػبلة إذا كػاف 
األكػػؿ حاضػػرا وكػػاف الماػػمي جائعػػا بهػػذا الحػػديث الػػذي جػػاء فػػي بعػػض الكتػػب واشػػتهر عمػػى 

 أاؿ له في عمـ الحديث.ألسنة الناس وال 
بؿ البلـز عمى مف يريد االحتجاج عمى عدـ الابلة بحضػور األكػؿ لمػف كػاف جائعػا بحػديث ) 
إذا حضػػر العشػػاء وأقيمػػت الاػػبلة ا وذلػػؾ لكػػوف هػػذا الحػػديث فػػي اػػحيب البخػػاري ومسػػمـ  
ولكونه يعـ اػبلة الملػرب واػبلة العشػاء  أو يحػتج بحػديث ) ال اػبلة بحضػرة طعػاـا لكونػه 
فػػي اػػحيب مسػػمـ ولكونػػه يعػػـ جميػػع الاػػموات وجميػػع األطعمػػة التػػي تحضػػر حػػاؿ دخػػوؿ أي 

 وقت مف أوقات الاموات الخمس أو غيرها.
أف  ٖٕ٘هذا وقد نقؿ بعض العمماء عف مانؼ أبي بكر بف أبي شيبة الحافظ المتػوفى سػنة 
لػػيس ذلػػؾ الحػػديث قػػد جػػاء بمفػػظ ) إذا حضػػر العشػػاء وحضػػرت العشػػاء فابػػدءوا بالعشػػاء ا و 
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باػػحيب أاػػبل  أي أف مػػف نقػػؿ عػػف ابػػف أبػػي شػػيبة أنػػه روى الحػػديث بػػالمفظ المتػػداوؿ عمػػى 
ألسنة النػاس فهػو غػالط وال أاػؿ لػه فػي ماػنؼ ابػف أبػي شػيبة وال فػي غيػر  مػف الم لفػات 

 المسندة.
 قاؿ السيوطي: ووهـ مف عزا  لمانؼ ابف أبي شيبة.

مػػا معنػػا  وقػػد سػػبؽ العسػػقبلني السػػيوطي بهػػذا  قػػاؿ المػػبل عمػػي القػػاري فػػي األسػػرار المرفوعػػة
الكبلـ حيث قاؿ في فتب الباري: لفظ ابف أبي شيبة: وحضرت الاػبلة كمػا أخرجػه فػي مسػند  

 ال أنه في المانؼ بمفظ حضرت العشاء كما توهـ.
وقد نقؿ السخاوي في المقااد عف شيخه الحػافظ ابػف حجػر العسػقبلني أنػه عقػب عمػى كػبلـ 

لػذي قػاؿ عػف حػديث  ) إذا حضػر العشػاء والعشػاء فابػدءوا بالعشػاء ا أنػه ال شػيخه العراقػي ا
أاؿ له في كتب الحديث بقوله : لكػف رأي بخػط الحػافظ قطػب الػديف ػ يعنػي الحمبػي ػ أف ابػف 
أبي شيبة أخرجه عف إسماعيؿ يعني ابف عمية عف ابف إسحاؽ حدثني عبد اهلل بػف رافػع عػف 

وحضرت العشاء فابػدءوا بالعشػاء  فػإف كػاف ضػبطه فػذاؾ   أـ سممة مرفوعا إذا حضر العشاء
ال فقد روا  أحمد في مسند  عف إسماعيؿ أي ابف عمية الذي روا  عف ابػف إسػحاؽ بمفػظ )  وات
وحضرت العشاء ا ثـ قاؿ ابف حجر: ثـ راجعت مانؼ ابف أبي شيبة فرأيت الحػديث فيػه كمػا 

أف ابف أبػي شػيبة روا  بػالمفظ المشػهور  أخرجه أحمد وبناء عمى ذلؾ فمعؿ الحمبي توهـ وهما
عند الناس الذي ال أاؿ له بهذا المفظ في كتب الحديث  أو لعمه اعتمد عمى نسخة مف نسػ  

 المانؼ غير احيحة.
ومهما يكف مف شيء فالذي يكوف االعتماد عميه هو كػبلـ الحػافظ ابػف حجػر العسػقبلني فهػو 

 لنقميف عف مانؼ ابف أبي شيبة رحمه اهلل.أرجب مف كبلـ الحمبي رحمه اهلل عند تعارض ا
 إذا قالت حذاـ فادقوها     فإف القوؿ ما قالت حذاـ

 والخبلاة لما جاء في كبلمي هذا ينحار فيما يمي:
ػ ال وجود لهذا الحديث بمفظ ) إذا حضر العشاء والعشاء فابدءوا بالعشػاء ا فػي كتػب السػنة ٔ

الحفػاظ وعمػى رأسػهـ تمميػذ  العسػقبلني ثػـ تمميػذ كما قػاؿ العراقػي وتابعػه مػف جػاء بعػد  مػف 
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تمميذ  السخاوي ثـ تمميػذ السػخاوي الػديبع كمػا تابعػه أيضػا السػيوطي والعجمػوني وابػف طػاهر 
 الفتني والقاري والشوكاني وغيرهـ.

ػ قد ورد في البخاري ومسمـ لفظ أعـ وأشمؿ وهو حديث ) إذا حضر العشاء وأقيمت الاػبلة ٕ
 ا ألف لفظة ) الابلة ا هاهنا تعـ الملرب والعشاء.فابدءوا بالعشاء 

ػ قد ورد في الاحيب حديث  خر داؿ عمػى هػذا المعنػى لفػظ أعػـ مػف الحػديث السػابؽ وهػو ٖ
حديث ) ال ابلة بحضرة طعاـ ا الذي شمؿ جميػع الفػرائض والسػنف والنوافػؿ كمػا شػمؿ طعػاـ 

 العشاء وغير .
أخػػرج الحػػديث بمفػػػظ   ) إذا حضػػر العشػػػاء ػػػ مػػف روى عػػػف ماػػنؼ ابػػف أبػػػي شػػيبة أنػػػه ٗ

وحضرت العشاء فابدءوا بالعشاء ا فهو غالط فهذا الحديث بهػذا المفػظ المسػجوع ال وجػود لػه 
ليه المرجع والمآب.  في مانؼ ابف أبي شيبة أابل واهلل أعمـ بالاواب وات

االهاػػػلنب(بس:بهػػػؿبحػػػدةثب)بإذابكػػػلفب  ػػػربالزمػػػلفباا تملػػػتبالهػػػاانبفيمػػػةكـب ػػػدةفبأهػػػؿبال لدةػػػةب
بحدةثبالحةح؟

ج: هذا الحديث هو مف األحاديث التي ذكرها السيوطي في جامعه الالير وهػو مػف األحاديػث 
المكذوبة عمى رسوؿ اهلل امى اهلل عميه وسمـ حديث ) إذا كاف  خر الزمػاف واختمفػت األهػواء 

د الػرحمف فعميكـ بديف أهؿ البادية والنساء ا وهو حديث موضوع ألف فػي سػند  محمػد بػف عبػ
 البيمماني وهو مف الوضاعيف عمى النبي امى اهلل عميه وسمـ.

 ٕٓٓقاؿ ابف طاهر المقدسػي: لػه نسػخة ألهػـ بوضػعها  وقػاؿ السػخاوي: حػدث عػف أبيػه بػػ 
 حديث كمها موضوعة ال يحؿ ذكرها إال عمى وجه التعجب.

موضػوعات وذلػؾ ولقد عد هذا الحديث مف الموضوعات جماعة مػف الحفػاظ الػذيف ألفػوا فػي ال
كالااغاني وابف طاهر المقدسي وابف الجوزي وأقر  السيوطي نفسه فػي المئػالىء الماػنوعة  
كمػػا أقرهػػا ابػػف عػػراؽ الكنػػاني فػػي تنزيػػه الشػػريعة المرفوعػػة  وهكػػذا حكػػـ بوضػػعه المػػبل عمػػي 
القػػػػاري فػػػػي كتػػػػاب األسػػػػرار المرفوعػػػػة  واأللبػػػػاني فػػػػي كتػػػػاب سمسػػػػمة األحاديػػػػث الضػػػػعيفة 

 ة.والموضوع
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والخبلاة أف السيوطي التـز في الجامع الاػلير أف ال يػذكر فيػه الموضػوع فػي حػيف أف هػذا 
 الحديث موضوع باعترافه.

س:باميتبحدة لبوفباله يبالملبا بومة باامـبفيبالتملزةافبوفب يضباليممػلنبةقالػافبفةػ ب)ب
حشػػػربفتر  ػػػاابإذابك ػػػربال شػػػرباهطػػػؽبالحجػػػرباطمػػػيبالكػػػلفربالقمػػػربااجتمػػػيبالةهػػػادبفػػػيبأرضبالم

الاػػلوةباالاػػلوةبأدهػػلباأمػػرب(باال ػػلهي:بهػػؿبالػػحةحبأفبراػػاؿبا بالػػملبا بومةػػ بااػػمـب ػػلؿب)ب
بشمتبأ لؾبالابكلفب مؼبا يةبأ حرب(؟

ج: حػػديث إذا كثػػر البشػػر ونطػػؽ الحجػػر إلػػى  خػػر  لػػـ يوجػػد فػػي كتػػب السػػنة النبويػػة عمػػى 
وال بسػػند ضػػعيؼ ال فػػي اػػاحبها أفضػػؿ الاػػبلة والسػػبلـ ال بسػػند اػػحيب وال بسػػند حسػػف 

األمهات وال في غيرها مف السنف والمسندات والمعاجـ والمستخرجات والمستدركات  وكػذلؾ لػـ 
يوجد في الكتب التي اهتـ م لفوها بجمع األحاديػث الدارجػة عمػى األلسػف مثػؿ كتػاب المئػالىء 

ة في األحاديث المنثورة في األحاديث المشهورة لمحافظ ابف حجر العسقبلني  والمقااد الحسن
الدارجة عمػى األلسػنة لمحػافظ السػيوطي  وتمييػز الطيػب مػف الخبيػث فيمػا يجػري عمػى ألسػنة 
الناس مف الحديث لمحافظ الديبع  وكشػؼ الخفػاء ورفػع اإللبػاس فػي مػا يجػري مػف األحاديػث 
عمى ألسػنة النػاس لمحػافظ العجمػوني  وأسػنى المطالػب فػي األحاديػث المتداولػة عمػى األلسػنة 

 المراتب. عمى
وكػػذلؾ لػػـ أجػػد  فػػي الجػػامع الاػػلير لمسػػيوطي  وال فػػي الفػػتب الكبيػػر لمنبهػػاني وال فػػي كنػػوز 
الحقػائؽ لممنػػاوي  وال فػػي غيرهػا مػػف كتػػب األحاديػث الجامعػػة لؤلحاديػػث النبويػة المرتبػػة عمػػى 
الحػػروؼ أو عمػػى األبػػواب  ومػػف العجيػػب أنػػه لػػـ يوجػػد فػػي كتػػب الموضػػوعات مثػػؿ كتػػاب ابػػف 

المسػػمى بالموضػػوعات الكبػػرى  وكتػػاب السػػيوطي المسػػمى المئػػالىء الماػػنوعة فػػي  الجػػوزي
األحاديث الموضوعة  وكتاب تنزيه الشريعة المرفوعة عف األحاديث الشنيعة الموضوعة الػذي 

 ألفه الحافظ عمي بف محمد بف عراؽ الكناني.
موضػػوعة لشػػي  وكػػذلؾ لػػـ يوجػػد هػػذا الحػػديث فػػي كتػػاب الفوائػػد المجموعػػة فػػي األحاديػػث ال

اإلسػػبلـ الشػػوكاني رحمهػػـ اهلل جميعػػا  كمػػا أنػػه لػػـ يوجػػد فػػي الكتػػب التػػي ألفػػت فػػي موضػػوع 
أمػػارات يػػوـ القيامػػة  وفػػي أحاديػػث الفػػتف وقيػػاـ السػػاعة  فمػػف زعػػـ أف النبػػي اػػمى اهلل عميػػه 
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وسمـ قاؿ )إذا كثر البشر ونطؽ الحجر وطمع الكافر القمػر واجتمػع اليهػود فػي أرض المحشػر 
رقبوا الساعة والساعة أدهى وأمر ا فعميه أف يوضب مف روى الحديث ومف أخرجه وفػي أي فت

كتاب يوجد هذا الحديث مف الكتب التي جمعػت األحاديػث الاػحيحة والضػعيفة ألكػوف لػه مػف 
الشاكريف  عمى أنه قد ورد بعض فقرات هػذا الحػديث ولكػف لػـ يػرد هػذا المفػظ فػي كػبلـ النبػي 

 فيما أذكر مف كتب السنة. امى اهلل عميه وسمـ
والجواب عمى الحديث الثػاني الػذي يػأمر المسػمـ أف يشػمت أخػا  ولػو كػاف خمػؼ سػبعة أبحػر 
وأف النبي امى اهلل عميه وسمـ قاؿ ) شمت أخاؾ ولػو كػاف خمػؼ سػبعة أبحػر ا غيػر موجػود 

كتػب  في كتب السنة النبوية عمى ااحبها أفضؿ الابلة والسبلـ ال في كتػب الاػحاح وال فػي
الضعاؼ  وال في األحاديث المنكػرة وال الموضػوعة  فمػف زعػـ أف النبػي اػمى اهلل عميػه وسػمـ 
قاؿ ) شمت أخاؾ ولػو كػاف خمػؼ سػبعة أبحػر ا فعميػه البرهػاف وبيػاف مػف روى الحػديث بهػذا 
المفظ ومف أخرجه ألكوف له مف الداعيف بأف يجزيه اهلل خيرا  مع أنه قد ورد عف النبي اػمى 

يه وسمـ في مشروعية تشميت العاطس أحاديث اػحيحة ولكػف لػيس فيهػا كمهػا لفػظ ) اهلل عم
ولو كاف خمػؼ سػبعة أبحػر ا أبػدا وال جػاء هػذا المفػظ مرفوعػا إلػى رسػوؿ اهلل اػمى اهلل عميػه 
وسػػمـ إنمػػا جػػاء فػػي كتػػاب المئػػالىء الماػػنوعة فػػي األحاديػػث الموضػػوعة لمسػػيوطي مػػف كػػبلـ 

ف كاف خمػؼ سػبعة أبحػر  لبعض العمماء أنه قاؿ: أوحى  اهلل لنبيه داود بأف يشمت العاطس وات
ونسبه إلى كتاب نوادر األاوؿ لمحكيـ الترمػذي وهػذا لػيس بحػديث نبػوي مرفػوع إلػى الرسػوؿ 
األعظػػـ اػػمى اهلل عميػػه وسػػمـ وال تكمػػـ بػػه وال أخبػػر النبػػي اػػمى اهلل عميػػه وسػػمـ نفسػػه بػػأف 

ف كاف خمؼ سبعة أبحر.  يشمت العاطس وات
اة: أنه إف كاف المراد االحتجاج عمى مشروعية تشميت العاطس فهناؾ حديث اػحيب والخبل

ف كػاف المػراد هػو االحتجػاج عمػى أف  مشهور عند الناس جميعا داؿ عمى تشميت العػاطس  وات
النبي امى اهلل عميػه وسػمـ قػد تكمػـ بكػبلـ يػدؿ عمػى أنػه قػد أشػار إلػى أنػه سػيوجد فػي  خػر 

وف كما قاؿ السائؿ في س اله هذا  وأنه قد ارح بهذا المفظ المسػئوؿ الزماف الراديو أو التمفزي
ف كاف خمؼ سبعة أبحر ال نسمـ بوجود هذا الحديث بهػذا المفػظ فػي  عنه وهو تشميت أخاؾ وات
ذا  ف فرضنا أنه قد وجػد فػبل نسػمـ بأنػه اػحيب أو حسػف أو ضػعيؼ  وات كتب السنة النبوية  وات
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يبػؽ غيػر أف يكػوف مػف الموضػوعات المكذوبػة عمػى  لـ يكف احيحا أو حسػنا أو ضػعيفا فمػـ
رسوؿ اهلل امى اهلل عميه وسمـ  مع أني لـ أجد  حتى فػي كتػب الموضػوعات فمػف وجػد  فػي 
أي كتاب مف كتب السنة النبوية وأفادني فجزا  اهلل خيرا  وقد كػاف عمػى السػائؿ أف يتاػؿ أوال 

لحػديث بهػذا المفػظ ومػف أخرجػه بمف سػمع منػه هػذا الحػديث ويطمػب منػه اإليضػاح عػف هػذا ا
ومف روا  ومف اححه أو حسنه أو ضعفه  وفي أي كتاب وجد  مف كتػب السػنة النبويػة  وال 
يحفظه حتى يعرؼ ما قيؿ فيه حتػى ال يػدخؿ فػي عػداد مػف يػروي عػف النبػي اػمى اهلل عميػه 

كتػػب وسػػمـ مػػا لػػـ يقمػػه  وينخػػرط فػػي عمػػـو رواة األحاديػػث الموضػػوعة التػػي ال أاػػؿ لهػػا فػػي 
 السنة النبوية عمى ااحبها أفضؿ الابلة والسبلـ  هذا واهلل سبحانه ولي الهداية والتوفيؽ.

س:بمػػػلب ػػػالكـبفػػػػيبحػػػدةثب)إذابك ػػػرتباللػػػػتفبفيمػػػةكـب ػػػػللةمف(بهػػػؿبهػػػابحػػػػدةثبالػػػحةحبأابغةػػػػرب
الػػحةح بامػػلب ػػالكـبفػػيبمػػفب ػػلؿب ػػأفبهػػذابالحػػدةثبمكػػذاببمػػيباليمػػـب ػػأهيبمحتػػلربفػػيب الػػ بهػػذاب

هملبأاميب حدةثبالحةحباحافباضيةؼباشلذباغةر ؟لهيبنبأاميب  بحدةثبمكذابباا 
ج: إعمـ بأف الحديث المذكور في السػ اؿ قػد روي فػي بعػض كتػب التػاري  اليمنػي مثػؿ كتػاب 
الدر المنثور في فضائؿ اليمف الميموف المنسوب إلػى العبلمػة محمػد األهػدؿ  وقػد ذكػر  المػبل 

كـ بػػاليمف ا وذكػػر  المحقػػؽ المقبمػػي رحمػػه اهلل فػػي عمػػي القػػاري بمفػػظ ) إذا كثػػرت الفػػتف فعمػػي
كتابه األرواح النوافب  ولكنه جعؿ محور كبلمه هو حوؿ ترجيب الرواية التي بمفظ ) إذا كثػرت 

 ا.كثرت الفتف فعميكـ بأطراؼ اليمف الفتف فعميكـ باليمف ا عمى الرواية التي بمفظ )إذا
سػنة المطهػرة المعروفػة  ولػـ نعػرؼ مػف الػذي والواقع بأف هذا الحديث غير موجود في كتب ال

روا  عػػف النبػػي اػػمى اهلل عميػػه وسػػمـ ومػػف الػػذي أخرجػػه مػػف أهػػؿ األمهػػات أو الاػػحاح أو 
 السنف أو المسندات أو المعاجـ.

وقد ذكر  العبلمة ابف عراؽ الكناني في كتابه تنزيه الشريعة المرفوعػة عػف األحاديػث الشػنيعة 
 ابف تيمية أنه قاؿ عف هذا الحديث بأنه بهذا المفظ ال يعرؼ.الموضوعة ناقبل عف الحافظ 

ولقد كنت بحثت عنه قديما ووجدتػه فػي كتػاب أحاديػث القاػاص البػف تيميػة ولقػد قػاؿ عنػه: 
هػػذا المفػػظ ال يعػػرؼ ولكػػف الػػذي فػػي السػػنف أنػػه قػػاؿ لعبػػد اهلل بػػف حوالػػة لمػػا قػػاؿ: أمػػا إنكػػـ 

ا فػي الػيمف وجنػدا بػالعراؽ  فقػاؿ ابػف حوالػة: يػا ستجندوف أجنادا جندا  جندا في الشػاـ وجنػد
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رسوؿ اهلل اختر لي. فقاؿ: عميؾ بالشاـ فإنه خيرة اهلل مف أرضه يجتبي إليه خيرته مف عباد  
 ٔفمف أبى فميمحؽ بيمنه وليسقي مف غدر  فإف اهلل تكفؿ لي بالشاـ وأهمه.

خالفػة شػػيئا مػا  وهػػي: ) وقػد عمػػؽ عميػه العبلمػػة محمػد الاػػباف بػأف روايػػة سػنف أبػػي داود م
سيعيد األمر إلى أف تكونوا جنودا مجنػدة جنػدا بالشػاـ وجنػدا بػاليمف وجنػدا بػالعراؽ فقػاؿ ابػف 
حوالػػة خػػر لػػي يػػا رسػػوؿ اهلل إف أدركػػت ذلػػؾ فقػػاؿ: عميػػؾ بالشػػاـ فإنهػػا خيػػرة اهلل مػػف أرضػػه 

إف اهلل توكػؿ لػي يجتبي إليها خيرته مف عبػاد  فػإف أبيػتـ فعمػيكـ بيمػنكـ واسػقوا مػف غػدركـ فػ
 بالشاـ وأهمه ا.

وأورد  الشػػي  محمػػد نااػػر الػػديف األلبػػاني فػػي تخػػريج أحاديػػث كتػػاب فضػػائؿ الشػػاـ ودمشػػؽ 
 وقاؿ: حديث احيب فإف له أربع طرؽ وسرد طرقه هناؾ.

وبهذا تعرؼ أف حديث ) إذا هاجت الفتف أو إذا كثرت الفتف فعميكـ باليمف أو بأطراؼ الػيمف ا 
كػػف قػػد ورد حػػديث  خػػر جػػاء فػػي سػػنف أبػػي داود بسػػند اػػحيب فػػإف أبيػػتـ أي ال وجػػود لػػه ول

بااللتحاؽ بجند الشاـ فعميكـ بيمػنكـ فهػو شػاهد لمحػديث المسػئوؿ عنػه والػذي لػـ يقػؼ عميػه 
 ابف تيمية وال عرفه.

نمػا الػذي تسػمعه  هذا والجدير بالذكر أنؾ قمت في س الؾ هذا بأنؾ لـ تسمع بحديث مكذوب وات
الحػػػديث اػػػحيب أو حسػػػف أو ضػػػعيؼ أو شػػػاذ أو غيرهػػػا  والجػػػواب هػػػو أف الحػػػديث هػػػو أف 

المكػػػذوب هػػػو الحػػػديث الموضػػػوع  واألحاديػػػث الموضػػػوعة كثيػػػرة قػػػد نػػػص عميهػػػا العممػػػاء 
المختاوف في م لفات خااة  كمػا أف الػرواة الػذيف رمػاهـ الحفػاظ بالوضػع أو بالكػذب عمػى 

لمػػف يسػػتمع إلػػى هػػذا البرنػػامج أقػػوؿ: بػػأف مػػف رسػػوؿ اهلل كثيػػروف  ولمزيػػد مػػف الفائػػدة لػػؾ و 
جممػػة الم لفػػات فػػي األحاديػػث الموضػػوعة المرتبػػة عمػػى الحػػروؼ األبجديػػة هػػو كتػػاب تػػذكرة 
الموضػػوعات البػػف طػػاهر المقدسػػي  وكتػػاب اللمػػاز عمػػى المػػاز لمسػػمهوري  وكتػػاب الكشػػؼ 

الحػػػديث  اإللهػػػي فػػػي شػػػديد الضػػػعؼ والموضػػػوع والػػػواهي لمطرابمسػػػي  وكتػػػاب الماػػػنوع فػػػي
                                                           

 ملػظ:بوػفبا ػفبحاالػةب ػلؿ:ب ػلؿبراػاؿبا بالػملبا بومةػ بب5053اهفبأ يبدااد:بكتلببالجهلدبفيباكهلبالشػلـ.بحػدةثبر ػـبب0
لـباجهػداب ػللةمفباجهػداب ػلليراؽ.ب ػلؿبا ػفبحاالػةب ػربلػيبةػلبراػاؿباامـ:ب)باةالةربالمربإللبأفبتكاهاابجهادابمجهػدةبجهػداب للشػ

ا بإفبأهلبأدركتبذلؾ.بفقلؿ:بومةؾب للشلـبفإههػلب ةػرةبا بمػفبأرضػ بةجت ػيبإلةهػلب ةرتػ بمػفبو ػلد بفأمػلبإفبأ ةػتـبفيمػةكـب ةمػهكـب
ب.5354داادب ر ـبباااقاابمفبغدركـبفإفبا بتاكؿبليب للشلـباأهم ب(بالحح بالل لهيبفيبالحةحباهفبأ ي
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الموضػوعة لممػبل عمػي  ثالموضوع لممبل عمي القاري   وكتاب االسػتنارة المرفوعػة فػي األحاديػ
القػاري  وكتػاب النخبػػة البهيػة فػػي األحاديػث المكذوبػػة عمػى خيػػر البريػة لؤلميػػر الكبيػر المالػػؾ 

ر األزهري  وكتاب الم ل  المراوع فيما ال أاؿ له أو بأاػمه موضػوع لمقػاوقجي  وكتػاب تحريػ
المسمميف مف األحاديث الموضوعة عمى سيد المرسميف تأليؼ ظػافر األزهػري المػالكي  وكتػاب 
المليػػر عمػػى موضػػوعات الجػػامع الاػػلير تػػأليؼ أحمػػد بػػف الاػػديؽ اللمػػاري  وكتػػاب ضػػعيؼ 

 الجامع الالير وزيادته لمعبلمة محمد ناار الديف األلباني.
مى األبواب كتاب الموضػوعات مػف األحاديػث ومف الم لفات في األحاديث الموضوعة المرتبة ع

المرفوعػػات تػػأليؼ ابػػف الجػػوزي   والمئػػالىء الماػػنوعة فػػي األحاديػػث الموضػػوعة لمسػػيوطي  
وكتاب تنزيه الشريعة المرفوعة عف األحاديث الشنيعة الموضوعة البف عػراؽ الكنػاني  وتػذكرة 

ث الموضػػوعة لمشػػوكاني  الموضػػوعات البػػف طػػاهر الهنػػدي  والفوائػػد المجموعػػة فػػي األحاديػػ
 وغير هذ  الكتب التي ألفها الحفاظ في ذكر األحاديث الموضوعة.

أما الوضاعوف فهـ كثيروف قد تكفمت بذكر أسمائهـ وكناهـ وتراجمهـ الكتب الم لفة في عمػـ 
الرجاؿ مثؿ كتاب الميزاف لمػذهبي والجػرح والتعػديؿ البػف أبػي حػاتـ  كمػا تكفػؿ بجمعهػـ برهػاف 

مبػي فػي كتابػػه الكشػؼ الخبيػث فػػيمف عمػـ بوضػع الحػديث  وقػػد سػرد أسػماء الكثيػػر الػديف الح
مػػنهـ ابػػف عػػراؽ الكنػػاني فػػي مقدمػػة كتابػػه تنزيػػه الشػػريعة المرفوعػػة عػػف األحاديػػث الشػػنيعة 
نما أطمػت الكػبلـ فػي الجػواب عمػى قولػؾ بأنػؾ متحيػر لػـ تػدري مػا هػو الحػديث  الموضوعة  وات

يث المكذوب هو الحديث الموضوع عمػى رسػوؿ اهلل اػمى اهلل المكذوب ألحيطؾ عمما بأف الحد
عميػػه وسػػمـ كػػذبا وأف العممػػاء قػػد ألفػػوا عػػدة م لفػػات جامعػػة لؤلحاديػػث الموضػػوعة كػػذبا عمػػى 
رسوؿ اهلل وهي كثيرة ولـ أذكر لؾ إال ما قػد طبػع منهػا لتطمػب مػا تريػد طمبػه منهػا ممػا يوجػد 

 ية والتوفيؽ.بالمكتبات بانعاء وغيرها. واهلل ولي الهدا
س:بهرةدبمهكـبجزاكـبا ب ةػرابأفبتاضػحاابلهػلبمػد بالػحةبهػذةفبالحػدة ةفباهمػلب)بأاؿبمػلب مػؽب
ا بهاربه ة بمحمدب(بهػؿبهػابالػحةحبأابغةػربالػحةح باهػؿبةتهػل ضبمػيبحػدةثب)بأاؿبمػلب مػؽب

قػػػلؿ:بةػػػلبا بالقمػػػـب(؟باال ػػػلهيب)بإفب دـبرأ بمكتا ػػػلبفػػػيباليػػػرشبنبإلػػػ بإنبا بمحمػػػدبراػػػاؿبا بف
بمانابمفبهذابالذاب رهتباام ب لامؾ؟بفقلؿ:بهذابأحدبأاندؾبالان بملب مقتؾب(ب؟
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ج: قد نص عمماء الحديث المختاوف عمى أف حديث أوؿ مػا خمػؽ اهلل نػور النبػي اػمى اهلل 
عميه وسمـ غير احيب بؿ هو مف الموضوعات  كما ناوا عمى عدـ احة حديث لوال محمػد 

 .ما خمؽ اهلل األفبلؾ
بس:بملبالحةبحدةثب)بإهيبلجدبهلسبالرحمفبمفب  ؿبالةمفب(بأابب)بمفبجلهببالةمفب(؟

ج: هو مف األحاديث المتداولة عمى بعػض ألسػنة أهػؿ الػيمف وقػد ذكػر  حجػة اإلسػبلـ اللزالػي 
في إحياء عموـ الديف  ونقؿ المبل عمي القاري في كتابه الماػنوع فػي الحػديث الموضػوع عػف 

العراقي أنه قاؿ: لـ أجد له أابل  وقد اعترضه العبلمة عبدالفتاح أبػو غػدة الحافظ زيف الديف 
فػػي تعميقاتػػه عمػػى الماػػنوع بقولػػه: الػػذي رأيتػػه فػػي تخػػريج اإلحيػػاء لمعراقػػي فػػي كتػػاب قواعػػد 
العقائد في الفاػؿ الثػاني هػذا مػا ناػه ) حػديث إنػي ألجػد نفػس الػرحمف مػف جانػب الػيمف ا 

ة فػػي حػديث قػاؿ فيػػه ) وأجػد نفػس ربكػػـ مػف قبػؿ الػػيمف ا أخرجػه أحمػد مػف حػػديث أبػي هريػر 
 ورجاله ثقات. 

عػػف أبػػي  ٙ٘و٘٘وقػػاؿ الحػػافظ الهيثمػػي فػػي كتػػاب مجمػػع الزوائػػد فػػي الجػػزء العاشػػر اػػفحة 
هريرة قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل امى اهلل عميػه وسػمـ ) أال إف اإليمػاف يمػاف والحكمػة يمانيػة وأجػد 

 د ورجاله رجاؿ الاحيب غير شبيب أبي رافع وهو ثقة.نفس ربكـ مف قبؿ اليمف ا روا  أحم
عػف الاػحابي سػممة بػف نفيػؿ  ٖٙٗوٕٙٗوروا  البيهقي في األسماء والاػفات فػي اػفحة 

السكوني في حديثه قاؿ النبػي اػمى اهلل عميػه وسػمـ وهػو مػوؿ ظهػر  قبػؿ الػيمف ) إنػي ألجػد 
 نفس الرحمف هاهنا ا.

فػي الكبيػر ولفظػه ) إنػي ألجػد نفػس الػرحمف مػف هاهنػا وقد روا  البزار في مسػند  والطبرانػي 
 وأشار الى اليمف ا.

وروا  الطبراني أيضا في مسند الشامييف عف أبي هريرة بمفظ ) اإليماف يمػاف والحكمػة يمانيػة 
وأجد نفس الرحمف مف قبؿ اليمف ا وروا  في األوسط عف أبي هريرة أيضا بمفظ ) وأجد نفػس 

نيد هػػذ  الروايػػات اػػحيحة كمػػا بسػػطه الشػػي  محمػػد بػػف مسػػمـ ربكػػـ مػػف قبػػؿ الػػيمف ا وأسػػا
 الحيدر  بادي في القوؿ المستحسف في فخر الحسف.
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وكذلؾ نقؿ المبل عمي القاري في كتاب األسرار المرفوعػة فػي األحاديػث المرفوعػة عػف العراقػي 
 أنػػه قػػاؿ: لػػـ أجػػد لػػه أاػػبل  واعترضػػه العبلمػػة محمػػد الاػػباغ فػػي تعميقاتػػه عمػػى األسػػرار
المرفوعػػة بأنػػه موجػػود فػػي مسػػند أحمػػد ونقػػؿ سػػند الحػػديث مػػف المسػػند وأحػػاؿ عمػػى مجمػػع 

 الزوائد.
وهكذا نقؿ الشوكاني في الفوائد المجموعة في األحاديث الموضوعة عف ااحب المختار أنه 
قػػاؿ: لػػـ أجػػد .والمراد بالمختاػػر مختاػػر تخػػريج إحيػػاء عمػػوـ الػػديف لمعبلمػػة الفيػػروز أبػػادي 

تخريج العراقي لئلحياء  وقد أجاب عف الشوكاني واعترضه العبلمة المعممي فػي الذي اختار 
تعميقاتػػه عمػػى الفوائػػد المجموعػػة بالنقػػؿ عػػف السػػيوطي فػػي الجػػامع الكبيػػر لمحػػديث بتخريجػػه 

 وذكر مف روا .
والخبلاػػة: أف الحػػديث مخػػرج معػػروؼ سػػند  والػػراووف لػػه وموجػػود فػػي مسػػند أحمػػد ومعجػػـ 

األوسػػط  ومسػػند البػػزار وأنػػه فػػي عػػداد األحاديػػث الاػػحيحة ال فػػي عػػداد الطبرانػػي الكبيػػر و 
األحاديث الموضوعة  ولعؿ العراقي لـ يقؼ عميه أوؿ األمر فاػرح فػي تخريجػه لئلحيػاء بأنػه 
لـ يجد له أابل وقمد  الفيروز أبادي في المختار وقاؿ عف هذا الحديث بأنه لػـ يجػد   فممػا 

ـ العراقػي الػذي اػرح فيػه بعػدـ وقوفػه عميػه ظنػه موضػوعا اطمع المػبل عمػي القػاري عمػى كػبل
فعد  في المانوع مف جممة األحاديث الموضوعة مع كونه قد ارح في أوؿ كتابه هذا أنػه ال 
يذكر مف األحاديث إال األحاديث التي لـ يختمؼ العمماء في الحكـ عميها بالوضع  كمػا أنػه قػد 

 األسرار المرفوعة. عد  أيضا في موضوعاته الكبرى التي سماها
كمػػا أف الشػػوكاني اطمػػع عمػػى مػػا قالػػه الفيػػروز أبػػادي فػػي مختاػػر  فنقػػؿ كبلمػػه وعػػد  مػػف 
الموضوعات  في حيف أف العراقي قػد نػص عمػى تخريجػه فػي نفػس كتابػه هػذا كمػا نقمػه عنػه 
أبو غدة  ولعؿ ناه هذا في نسخة أخرى مػف نسػ  التخػريج لئلحيػاء ألف تخػريج اإلحيػاء لػه 

كبرى والرى  ومهما يكف فبل يمـز مػف قػوؿ العراقػي: لػـ أجػد  عػدـ وجػود  ألنػه قػد  نسختاف
وجد  غير  وهكذا ال يمـز مف قوؿ الفيروز أبادي أنػه غيػر موجػود عػدـ وجػود  ألنػه قػد وجػد  

 غير   ومف حفظ حجة عمى مف لـ يحفظ والمثبت مقدـ عمى النافي.
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وكاني عمف قبمهما أنه لـ يجد  أنػه غيػر موجػود وكذلؾ ال يمـز مف نقؿ المبل عمي القاري والش
ألف نقمهما عف مف قبمهما عدـ الوجود ال يدؿ عمى عػدـ وجػود  فػي الواقػع  وبنػاء عمػى ذلػؾ 
فعمى مف يطمع عمى كتاب المانوع لمقاري أف ال يلتر بنقؿ القاري عف العراقي عدـ وجود هذا 

 هذا الكتاب.الحديث بؿ يراجع ما قاله أبو غدة في تعميقاته عمى 
وعمى مف يطمع عمى كتاب األسرار المرفوعة أف ال يادؽ ما نقمه القاري عف العراقي عف هذا 

 الحديث  بؿ عميه أف يراجع ما قاله الاباغ في تعميقه عمى هذا الكتاب.
وعمى مف يطمع عمى ما قاله الشوكاني فػي الفوائػد المجموعػة أف ال يلتػر بنقمػه عػف  اػاحب 

د هذا الحديث  وعميه مراجعػة مػا قالػه العبلمػة المعممػي فػي تعميقاتػه عمػى المختار عدـ وجو 
 الفوائد المجموعة.

وأمػػا معنػػى هػػذا الحػػديث فمعنػػا  إنػػي أجػػد الفػػرج مػػف قبػػؿ الػػيمف كمػػا قالػػه البيهقػػي فػػي كتػػاب 
األسماء والافات  وقاؿ العبلمة محمد بف الحسػف بػف فػورؾ األناػاري األاػبهاني فػي كتابػه 

: معنا  إنػي ألجػد تفػريج اهلل عنػي وتنفيسػه عػف كربتػي بناػرته إيػاي مػف قبػؿ مشكؿ الحديث
 أهؿ اليمف إلى  خر ما قاله رحمه اهلل. 

وبهذ  المناسبة أذكر أني سئمت قبؿ أعواـ عف هذا الحديث فأجبػت عنػه بجػواب غيػر اػحيب 
أنػه  حيث قمت في الجواب عف السائؿ عمف أخرج الحديث: أخرجه مسمـ فػي اػحيحه والواقػع

غير موجود في احيب مسمـ وأف نسبتي هذا الحديث إلى احيب مسمـ كاف غمطا مني حيػث 
خطر ببالي حديث  خر أخرجه مسمـ في فضؿ أهؿ اليمف وهو الحديث الذي أخبر النبي اػمى 
اهلل عميه وسمـ أمته أنه سيذب الناس ألهػؿ الػيمف عػف الحػوض ولفظػه ) إنػي لبعقػر حوضػي 

     ٔأضرب بعااي حتى يرفض عميهـ ا أذب الناس ألهؿ اليمف
إلى  خر الحديث الذي قاؿ عنه النووي في شرحه لاػحيب مسػمـ أف معنػا  أطػرد النػاس عنػه 

 غير أهؿ اليمف ليرفض عمى أهؿ اليمف. 
                                                           

 ملػػظ:بوػػفب ا ػػلفبأفباله ػػيبالػػملبا بب3523الػػحةحبماػػمـ:بكتػػلبباللضػػلئؿ:ب ػػلببإ  ػػلتبحػػاضباله ػػيباالػػللت .بحػػدةثبر ػػـبب0
ومة باامـب لؿب)بإهيبل يقربحاضيبأذادبالهلسبلهؿبالةمفبأضربب ياللابحتلبةرفضبومػةهـ بفاػئؿبوػفبورضػ بفقػلؿ:بمػفب

أشدب ةلضلبمفبالم فباأحملبمفبالياؿبةغتبفة بمةزا لفبةمداه بمػفبالجهػةبأحػدهملبمػفبمقلميبإللبوملفباائؿبوفبشرا  بفقلؿ:ب
بذهببااآل ربمفبارؽب(.
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كمػػا أضػػاؼ قػػائبل: وهػػذ  كرامػػة ألهػػؿ الػػيمف فػػي تقػػديمهـ فػػي الشػػرب منػػه مجػػازاة لهػػـ بحسػػف 
واألناار مف الػيمف فيػدفع غيػرهـ حتػى يشػربوا كمػا دفعػوا فػي انيعهـ وتقدمهـ في اإلسبلـ  

الػػدنيا عػػف النبػػي اػػمى اهلل عميػػه وسػػمـ أعػػداء  والمكروهػػات  ومعنػػى يػػرفض عمػػيهـ: يسػػيؿ 
عميهـ .. إلى  خر كبلمه في باب إثبات حوض نبينا امى اهلل عميػه وسػمـ واػفاته  وحااػؿ 

 ما جاء في جوابي هذا يتمخص فيما يمي:
القاري في كتابه المانوع واألسرار حيث عد هذا الحػديث مػف األحاديػث الموضػوعة أوال: غمط 

 ملترا بما جاء في تخريج العراقي لئلحياء مف عدـ وجود هذا الحديث.
ثانيا: غمط الشػوكاني فػي الفوائػد المجموعػة حيػث عػد هػذا الحػديث مػف األحاديػث الموضػوعة 

 أفاد فيه أنه لـ يجد .ملترا بكبلـ ااحب مختار تخريج اإلحياء الذي 
ثالثا: الحديث احيب مف حديث أبي هريرة عند أحمد في المسند والطبرانػي فػي األوسػط ومػف 
حديث سممة بػف نفيػؿ عنػد البيهقػي فػي األسػماء والاػفات والبػزار فػي المسػند والطبرانػي فػي 

 الكبير.
لماػنوع أو األسػرار رابعا: مف أراد أف يبحث عما قيؿ في هذا الحديث فبل يلتػر بمػا جػاء فػي ا

أو الفوائد المجموعة بؿ يراجع تعميقػات أبػي غػدة عمػى الماػنوع أو تعميقاتػه عمػى األسػرار أو 
 تعميقات المعممي عمى الفوائد أو يراجع مسند أحمد أو مجمع الزوائد.

عنػػي فػػي تنفيسػػه عػػف كربتػػي مػػف قبػػؿ أهػػؿ  خامسػػا: معنػػى هػػذا الحػػديث أنػػي أجػػد تفػػريج اهلل
 اليمف.

هػذا البرنػامج مػف  يلـ يخرج مسمـ هذا الحديث وما جاء في بعض أجوبتي القديمة فسادسا: 
نمػا أخػرج  عزوي هذا الحديث إلى مسمـ كاف غمطا مني اادرا عمى جهة السهو أو النسياف وات

 حديث  ) إني لبعقر حوضي أذود الناس ألهؿ اليمف ا.
وسبحاف اهلل وبحمػد  سػبحاف اهلل واهلل سبحانه ولي الهداية والتوفيؽ وهو حسبي ونعـ الوكيؿ 

 العظيـ. 
ثػػـ إنػػي بعػػد تحريػػر هػػذا الجػػواب اطمعػػت عمػػى كتػػاب األحاديػػث الضػػعيفة والموضػػوعة وأثرهػػا 

 السيء في األمة لمحافظ األلباني فوجدته قد قرر ضعؼ هذا الحديث.
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بس:ب ػػػرأتبفػػػيبكتػػػلببهػػػذابالحػػػدةثبأفب)بالشػػػيرةةفبإذابأرممػػػاابفػػػيبالغػػػزابأاب ػػػؿبطيػػػلـبوةػػػللهـ
 للمدةهةبجمياابملبكلفبوهدهـبفػيب ػاببااحػدب ػـبا تاػما ب ةػههـبفػيبإهػلنبااحػدب للاػاةةبفأهػلبمػههـب
ذابكلفبالحةحلبفهؿبهابإشلدةب للةمهةةف؟باورفاهػلبمػلهاب اهـبمهيب(بفهؿبهذابالحدةثبالحةح؟باا 
ميهػػلبمتلػػؽبومةػػ بوهػػدب تػػلـبأابحػػدةثبمػػراابوػػفباله ػػيبالػػملبا بومةػػ بااػػمـ باميهػػلبأ رجػػ ب

بفباغةرهمل باهؿبهملبالميتمدافبأك ربمفبغةرهملبفيبرااةةبالحدةثبالشرةؼ؟الشة ل
ج: حديث ) إف األشػعرييف إذا أرممػوا فػي اللػزو أو قػؿ طعػاـ عيػالهـ بالمدينػة جمعػوا مػا كػاف 

هػو  ٔعندهـ في ثوب واحػد ثػـ اقتسػمو  بيػنهـ فػي إنػاء واحػد بالسػوية فأنػا مػنهـ وهػـ منػي ا
وثناء لقبيمة األشاعرة المعروفة في تهامة اليمف والذيف مػنهـ  احيب عند الحفاظ   وهو مدح

 أبو موسى األشعري عبد اهلل بف قيس.
ومعنى قوؿ المحدثيف بعد أف يذكروا الحديث متفؽ عميه: أي أنه أخرجه البخاري ومسمـ وهما 
المػػراداف بقػػولهـ أخرجػػه البخػػاري ومسػػمـ  والبخػػاري هػػو اإلمػػاـ الكبيػػر محمػػد بػػف إسػػماعيؿ 

  واإلمػػاـ مسػػمـ بػػف الحجػػاج القشػػيري النيسػػابوري المتػػوفى سػػنة ٕٙ٘لبخػػاري المتػػوفى سػػنة ا
  وقد قاؿ الجماهير مف المحدثيف عف احيب البخاري أنه أاب كتاب في الحػديث  كمػا ٕٔٙ

أف اػػحيب مسػػمـ فػػي الدرجػػة الثانيػػة بعػػد البخػػاري  كمػػا اعترفػػوا لئلمػػاـ مسػػمـ بػػأف اػػحيحه 
ف ناحيػػة الاػػناعة حتػػى قػػاؿ قػػائمهـ فػػي المقارنػػة فيمػػا بػػيف أحسػػف مػػف اػػحيب البخػػاري مػػ

 الاحيحيف:
 تشاجر قـو في البخاري ومسمـ     لدي وقالوا أي ذيف تقدـ

 فقمت لقد فاؽ البخاري احة     كما فاؽ في حسف الاناعة مسمـ
والكبلـ حوؿ السبب الذي مف أجمه كػاف اػحيب البخػاري أاػب مػف اػحيب مسػمـ طويػؿ جػدا 

 عمماء أاوؿ الحديث. معروؼ لدى
بس:بأفةداهلبملهاباللرؽب ةفبالمامـباالمؤمف؟

                                                           
 ملػظ:بوػفبأ ػيبمااػلبالشػيرابب5413الحةحبال  لرا:بكتلببالشركة:ب لببالشركةبفيبالههدباالطيلـبااليراضبحدةثبر ػـبب0

ذابأرممػػاابفػػيبالغػػزابأاب ػػؿبطيػػلـبوةػػللهـب للمدةهػػةبجميػػاابمػػلبكػػلفب ػػلؿ:ب ػػلؿبراػػاؿبا بالػػملبا بومةػػ بااػػمـب)بإفبالشػػيرةةفبإ
بوهدهـبفيب اببااحدب ـبا تاما ب ةههـبفيبإهلنبااحدب للااةةبفهـبمهيباأهلبمههـب(.

ب.3223أ رج بمامـبفيبفضلئؿبالالحل ةب
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ج: إعمـ بأف اإلسبلـ هو الخضوع واالستسبلـ  واإليماف هو التاديؽ واالعتقاد الخالص فعبػد 
اهلل بػػف أبػػي كػػاف مسػػمما فػػي الظػػاهر وكػػافرا فػػي البػػاطف ولهػػذا سػػمي بالمنػػافؽ أو بػػرئيس 

 (.بىقذري اىْأقعُش اةَ آٍ ََّب للو ىٌَُّ رلإٍُريَََا ن ىقنريِ للَىلَا ْقسُيقََُ ب ن ىقََّب ي ذُخَوِ اىْاِمي بَُ َريي لليلَثِنلٌُ)لقالمنافقيف  قاؿ عز مف قائؿ 
بس:بهؿبحدةثب)بأكرماابومتكـباله مةبفإهملب مقتبمفبفضةمةبطةهةب دـب(بالحةح؟

يػػث المشػػهورة عمػػى ج: ) أكرمػػوا عمػػتكـ النخمػػة ا قػػد ذكػػر  عممػػاء كثيػػروف وهػػو مػػف األحاد
األلسػػػنة وهػػػو فػػػي الحقيقػػػة مػػػف الموضػػػوعات كمػػػا فػػػي موضػػػوعات ابػػػف الجػػػوزي وتػػػذكرة 
الموضػػػػوعات لممقدسػػػػي  وتػػػػذكرة الموضػػػػوعات البػػػػف طػػػػاهر الهنػػػػدي  والفوائػػػػد المجموعػػػػة 

 لمشوكاني  واألحاديث الضعيفة والموضوعة لؤللباني.
وهػو مػف الوضػاعيف  وتفػرد بػه  والسبب في الحكـ عميه بالوضع أف في سند  جعفر بف أحمػد

 مسرور بف سعيد وهو مف منكري الحديث.
بس:بحدةثب)بأهلباأتقةلنبأمتيب رانبمفبالتكمؼب(بهؿبهابحدةثبالحةحبأـبضيةؼبأـبماضاع؟

ج: اعمػػـ أف هػػذا الحػػديث قػػد ذكػػر  بعػػض عممػػاء السػػنة المتػػأخريف الػػذيف ألفػػوا فػػي األحاديػػث 
المفظ  وناوا عمى أف لػه شػواهد تػدؿ عمػى معنػى  الموضوعة وناوا عمى أنه غير ثابت بهذا

 هذا الحديث.
قاؿ ابف طاهر الفتني الهندي في تذكرة الموضوعات ) أنا وأتقياء أمتي براء مف التكمػؼ ا قػاؿ 
النووي: ليس بثابػت. قمػت: روى معنػا  بسػند ضػعيؼ وأورد  اللزالػي وقػاؿ فػي المختاػر هػو 

 ضعيؼ.
عػػة: قػػاؿ النػػووي لػػيس بثابػػت. وقػػاؿ فػػي المقااػػد: روي وقػػاؿ الشػػوكاني فػػي الفوائػػد المجمو 

بمعنا  بسند ضعيؼ. كما ذكػر  السػيوطي فػي المئػالىء الماػنوعة وقػاؿ بعػد أف نقػؿ عنػه أنػه 
ليس بثابت قمت: روى البخاري عف أنس أنه قاؿ ) كنا عند النبي امى اهلل عميه وسمـ فقػاؿ: 

ي كشؼ الخفاء. وفيه عنػدي نظػر سػيأتي حكا  عف المئالىء العجموني ف ٔنهينا عف التكمؼ ا
 وجهه في  خر كبلمي هذا.

                                                           
 ملظ:بب3436الحةحبال  لرا:بكتلببانوتاللـب للكتلبباالاهة:ب لببملبةكر بمفبك رةبالاؤاؿباتكمؼبملبنبةيهيبحدةثبر ـبب0

بوفبأهسب لؿ:بكهلبوهدبومربفقلؿ:بههةهلبوفبالتكمؼ.ب
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وهكػػػذا ذكػػػر  مػػػف ألػػػؼ فػػػي األحاديػػػث الدارجػػػة عمػػػى األلسػػػف مػػػف الحفػػػاظ المتػػػأخريف وذلػػػؾ 
كالسخاوي ومعاار  السػيوطي وتمميػذ  الػديبع  ومػف جػاء بعػدهـ مػف المػ لفيف فػي األحاديػث 

وغيرهمػا  ولقػد قػاؿ السػخاوي فػي المقااػد المتداولة عمى ألسنة الناس كالعجموني والبيروتػي 
الحسنة في هذا الحديث ما ناه ) أنا واألتقياء مف أمتػي بريئػوف مػف التكمػؼ ا قػاؿ النػووي: 

 ليس بثابت.
وقػػد أخرجػػه الػػدارقطني فػػي األفػػراد مػػف حػػديث الزبيػػر بػػف العػػواـ مرفوعػػا ) إال أنػػي بػػريء مػػف 

زالػي فػي اإلحيػاء بمفػظ ) أنػا وأتقيػاء أمتػي التكمؼ واالحوا أمتي ا وسند  ضعيؼ  وأورد  الل
بر ء مف التكمؼ ا وقاؿ سمماف كما عند أحمد والطبراني في معجمه الكبير واألوسط وأبي نعيـ 
لى هذا أشار شػيخنا ابػف  في الحمية لمف استضافه ) لوال أنا نهينا عف التكمؼ لتكمفت لكـ ا وات

ه مف قوله وقاؿ عمر رضػي اهلل عنػه حجر بقوله روي مرفوعا مف حديث سمماف والاحيب عن
 البخاري عف أنس عنه ) نهينا عف التكمؼ ا. هكما أخرج

ونقػػؿ العجمػػوني عػػف السػػيوطي المعااػػر لمسػػخاوي أنػػه قػػاؿ فػػي الػػدرر المنتثػػرة مػػف األحاديػػث 
المشتهرة إذا عرفت هذا عرفت أف الحديث المسئوؿ عنه بنفس المفظ ) أنػا وأتقيػاء أمتػي بػراء 

غيػػر ثابػػت كمػػا قػػاؿ النػػووي  وأقػػر  مػػف نقػػؿ هػػذا القػػوؿ عنػػه ممػػف ألػػؼ فػػي  مػػف التكمػػؼ ا
الموضوعات مف المتأخريف كالسيوطي فػي المئػالىء  وابػف طػاهر فػي التػذكرة  والشػوكاني فػي 
الفوائد  وهكذا أقر  مف نقؿ عنه مف المتأخريف الػذيف ألفػوا فػي األحاديػث المشػهورة المتداولػة 

فػػي المقااػػد  والسػػيوطي فػػي الػػدرر  والػػديبع فػػي التمييػػز  عمػػى ألسػػنة النػػاس كالسػػخاوي 
 والعجموني في الكشؼ  والبيروتي في كتاب أسنى المطالب وغيرهـ.

كما أف له شاهد بمفظ يقرب مف هذا المفظ وهو حديث الزبير بف العواـ مرفوعا ) إال أني بريء 
فػي المقااػد كػالطبراني  مف التكمؼ واػالحوا أمتػي ا الػذي أخرجػه الػدارقطني فػي األفػراد كمػا

 كما في التمييز وسند  ضعيؼ كما قاؿ السخاوي والديبع.
كما أف له شاهد  خر بمفظ ) نهينا عف التكمؼ ا وهو في احيب البخاري ولكنه موقوؼ عمػى 
عمر رضي اهلل عنه  وكمػا فػي الػدرر والمقااػد والتمييػز ولػيس مرفوعػا إلػى النبػي اػمى اهلل 

                                                                                                                                                                                           
 اهلردب  بال  لرا.
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أنس عف عمر ال مف رواية عمر عف النبي امى اهلل عميػه وسػمـ   عميه وسمـ وهو مف رواية
كما غمط م لؼ المئالىء في كبلمه الذي نقمه عنػه العجمػوني فػي الكشػؼ حيػث نقػؿ عنػه أنػه 
قاؿ: قمت روى البخاري عف أنس أنه قاؿ: كنا عند النبي امى اهلل عميػه وسػمـ فقػاؿ: ) نهينػا 

لخطاب فقاؿ: ) نهينا عف التكمؼ ا كما في التمييػز عف التكمؼ ا والاواب كنا عند عمر بف ا
 وأسنى المطالب  أي أنه مف كبلـ عمر ال مف كبلـ النبي امى اهلل عميه وسمـ.

وقد جعمه النووي في رياض الاالحيف مف مسند ابف عمر ال مف مسػند أبيػه عمػر رضػي اهلل 
  وكػذلؾ روي موقوفػا عنه  قاؿ ابف عبلف فػي دليػؿ الفػالحيف وهػو موقػوؼ لفظػا مرفػوع حكمػا

عمػى سػمماف ومرفوعػػا مػف حديثػه  ولكػػف الاػحيب أنػه مػػف قولػه ال مػف قػػوؿ النبػي اػػمى اهلل 
 عميه وسمـ كما قاؿ ابف حجر العسقبلني شي  السخاوي رحمه اهلل.

وحيػث قػػاؿ عممػػاء األاػػوؿ أف قػػوؿ الاػػحابي نهينػػا عػػف كػػذا يكػػوف حكمػػه حكػػـ المرفػػوع إلػػى 
ف كاف مف قوؿ الاحابي ألف المتبادر مػف قػوؿ الاػحابة نهينػا النبي امى اهلل عميه وسمـ  وات

أف الػذي نهػاهـ هػو النبػي اػمى اهلل عميػه وسػمـ فيكػوف حكػـ الموقػوؼ عمػى عمػر مثػؿ حكػـ 
المرفػػوع إلػػى النبػػي اػػمى اهلل عميػػه وسػػمـ فياػػب أف يكػػوف شػػاهدا اػػحيحا لمحػػديث المسػػئوؿ 

 عنه لكوف الشاهد في احيب البخاري رحمه اهلل.
أف حػػديث عمػػر الموقػػوؼ عميػػه شػػاهد اػػحيب لمحػػديث المسػػئوؿ عنػػه وذلػػؾ مػػف ناحيػػة أي 

 الدراية ومف ناحية الرواية أيضا.
أما مف ناحية الرواية فؤلنه في احيب البخاري وأما مػف ناحيػة الدرايػة فحكػـ الموقػوؼ هاهنػا 

 مثؿ حكـ المرفوع عند عمماء األاوؿ.
ث عمر الموقوؼ لفظا والمرفػوع حكمػا والاػحيب وعمى هذا األساس فالتكمؼ محـر شرعا لحدي

سندا وخاواا وقد شهد له حديث سمماف الموقوؼ لفظػا والمرفػوع حكمػا الػذي أخرجػه أحمػد 
وأبو نعيـ والطبراني  كما أنه قد أخرج الحاكـ عف سمماف رضػي اهلل عنػه أنػه قػاؿ ) نهػي عػف 

الجػامع الاػلير بالاػحة التكمؼ لمضيؼ ا أخرجه الحارس وهو حديث رمػز لػه السػيوطي فػي 
في احيب الجامع الالير وفي األحاديػث الاػحيحة  ونقػؿ المنػاوي فػي  يكما اححه األلبان
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كتاب فيض القدير عف الذهبي أف سند  ليف  واهلل ولي الهداية والتوفيؽ وسبحاف اهلل وبحمد  
 سبحاف اهلل العظيـ.

بةهةباليمـباوميب ل هلب(؟س:بهؿبالحةحبأفبالرااؿبومة بالالىةباالاىـب لؿب)بأهلبمد
ج: حديث ) أنا مدينة العمـ وعمي بابها ا مف األحاديػث التػي اختمػؼ الحفػاظ فػي اػحتها مػف 
عػػدمها  فمػػنهـ مػػف حكػػـ عمػػى هػػذا الحػػديث بأنػػه موضػػوع وذلػػؾ كػػابف الجػػوزي والػػذهبي وابػػف 

ف وذلػؾ معيف وأبو حاتـ والقزويني والمعممي واأللباني  ومنهـ مف حكـ عميه بأنػه حػديث حسػ
كالسػػػيوطي فػػػي أحػػػد قوليػػػه وابػػػف حجػػػر والشػػػوكاني  ومػػػنهـ مػػػف حكػػػـ عميػػػه بأنػػػه اػػػحيب 
كالسػػيوطي فػػي  خػػر قوليػػه  والحػػافظ أحمػػد بػػف يوسػػؼ  والسػػياغي م لػػؼ الػػروض النظيػػر   
والشي  أحمد اللماري أحد عمماء الحديث فػي الملػرب األقاػى  وكػذلؾ إخػوة عبػداهلل اللمػاري 

يحا أو حسنا أو موضوعا فقد ورد في فضؿ أمير المػ منيف عمػي وسواء كاف هذا الحديث اح
بف أبي طالب مف األخبار ما يكفي ويشػفي وذلػؾ مثػؿ حػديث ) مػف كنػت مػوال  فعمػي مػوال  ا 
وحديث ) أنت مني بمنزلة هاروف مف موسى ا وحديث ) مف سب عميا فقد سبني ومف سػبني 

أـ سػػممة وحػػديث ) أقضػػاكـ عمػػي ا فقػػد سػػب اهلل ا الػػذي أخرجػػه أحمػػد والحػػاكـ مػػف حػػديث 
 وغيرها مف األحاديث الاحيحة الدالة عمى فضؿ أمير الم منيف عمي رضواف اهلل عميه.
اأههػػػلبب0س:بهػػػؿبالػػػحةحبأفباله ػػػيبالػػػملبا بومةػػػ بااػػػمـب ػػػلؿب)بأةػػػتكفبته حهػػػلبكػػػىببالحػػػاأبب(

لدةػػثبولئشػػةبأـبهػػابمػػفبكػػىـبالشػػةية؟باهػػؿبالػػحةحبأفبالاػػةاطيبذكػػربفػػيبالجػػلميبالالػػغةربأح
بماضاوة؟

ج: الحديث الوارد في الس اؿ موجود في كتب السنة النبوية المطهرة عمى اػاحبها وعمػى  لػه 
أفضؿ الابلة والسبلـ وقد أخرجػه اإلمػاـ أحمػد فػي المسػند والحػاكـ وابػف حبػاف  كمػا اػححه 
مػػف المتػػأخريف الػػذهبي وابػػف كثيػػر وابػػف حجػػر العسػػقبلني وغيػػرهـ  وهكػػذا اػػححه أيضػػا مػػف 

خريف البرزنجي  ومف المعااريف األلباني في كتابه األحاديث الاػحيحة  وقػد جػاء بمفػظ المتأ

                                                           
بأفبولئشػةب ملػظبوػفب ػةسبب54204ماهدبأحمد:بكتػلبب ػل يبماػهدبالهالػلر:بحػدةثبالاػةدةبولئشػةبحػدةثبر ػـبب0  ػفبأ ػيبحػلـز

 للتبلملبأتتبوملبالحاأبباميتبه لحبالكىببفقللػت:بمػلبأظههػيبإنبراجيػةبإفبراػاؿبا بالػملبا بومةػ بااػمـب ػلؿبلهػلبأةػتكفب
بته حبومةهلبكىببالحاأببفقلؿبلهلبالز ةربترجيةفبوالبا بوزباجؿبأفبةالمحب ؾب ةفبالهلس.
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غيػر المفػظ الػوارد فػي السػػ اؿ هػو أف النبػي اػمى اهلل عميػه وسػػمـ قػاؿ ) أيػتكف تنبحهػا كػػبلب 
الحوأب ا وجاء أيضا بمفظ  خر ولـ يرد عف النبي امى اهلل عميه وسمـ أنه قاؿ ألـ المػ منيف 

هلل عنهػػا ) ال بػػد أف تنػػبب عميػػؾ كػػبلب الحػػوأب ا وأنػػه أضػػاؼ إلػػى هػػذا القػػوؿ عائشػػة رضػػي ا
قولػػه مخاطبػػا ألميػػر المػػ منيف عمػػي ) فػػإذا خالفػػت عميػػؾ يػػا عمػػي فطمقهػػا عنػػي ثبلثػػا ا فهػػذا 
الحػػديث بهػػذا المفػػظ وبهػػذ  الزيػػادة ال وجػػود لػػه فػػي كتػػب السػػنة المطهػػرة ال بسػػند اػػحيب وال 

نما الذي جاء في كتب الحديث هػو مػا قمتػه وهػو أنػه قػاؿ اػمى اهلل عميػه  حسف وال ضعيؼ وات
وسػػمـ لػػبعض أمهػػات المػػ منيف أو لهػػف جميعػػا ) أيػػتكف تنبحهػػا كػػبلب الحػػوأب ا فقػػط ولػػـ يػػزد 
عمى هذا القػوؿ مػا جػاء فػي السػ اؿ وهػو أنػه قػاؿ لئلمػاـ عمػي رضػي اهلل عنػه ) فػإذا خالفػت 

كذوبة عمى رسوؿ اهلل اػمى اهلل عميػه وسػمـ عميؾ يا عمي فطمقها عني ثبلثا ا فهذ  الزيادة م
 ولعمها مف زيادات الرافضة.

والخبلاة هػي أف الحػديث الػوارد فػي السػ اؿ قػد جمػع جممتػيف: الجممػة األولػى: وهػي قولػه ) 
البد مف أف تنبب عميؾ كبلب الحوأب ا أو ) ال بد ما تنبب عميؾ كبلب الحوأب ا وهػذ  الجممػة 

المفظ  لكف قد ورد في كتػب الحػديث بمفػظ  خػر وهػو قولػه اػمى لـ ترد في كتب الحديث بهذا 
 اهلل عميه وسمـ لزوجاته رضواف اهلل عنهف ) أيتكف تنبحها كبلب الحوأب ا.

والجممة الثانية: قوله مخاطبا أمير الم منيف عميا )إذا خالفت عميؾ فطمقها عني ثبلثا ا وهػذ  
بمفظ  خر يدؿ عمى هذا المعنػى  وال ورد عػف  الجممة لـ ترد في كتب الحديث ال بهذا المفظ وال

النبػػي اػػمى اهلل عميػػه وسػػمـ أنػػه وكػػؿ أحػػدا مػػف أاػػحابه بػػأف يطمػػؽ إحػػدى زوجاتػػه أمهػػات 
الم منيف ال عمي وال غير  مف الاحابة الكػراـ رضػواف اهلل عمػيهـ  وال وكالػة مطمقػة وال وكالػة 

وال غيػرهف مػف أمهػات المػ منيف مشروطة بوجود المخالفة ال عائشة وال حفاػة وال أـ حبيبػة 
ال بسند احيب وال بسند حسف وال بسند ضعيؼ  وال أتى حديث يػدؿ عمػى معنػى مػا جػاء فػي 
هػػذ  الجممػػة مػػف األمػػر ألميػػر المػػ منيف عمػػي بػػأف يطمػػؽ عنػػه أـ المػػ منيف عائشػػة رضػػي اهلل 

رج الحػػاكـ عنهػػا إذا خالفتػػه ال مرسػػبل وال مواػػوال وال منقطعػػا وال منكػػرا بػػؿ العكػػس فقػػد أخػػ
واححه البيهقي عف أـ سممة أف النبي امى اهلل عميػه وسػمـ قػاؿ ألميػر المػ منيف عمػي بػف 
أبي طالب ) إف وليت مػف أمرهاػػ أي مػف أمػر عائشةػػ شػيئا فػأرفؽ بهػا ا كمػا جػاء فػي بعػض 
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الروايات أف أمير الم منيف عمي بف أبي طالب قاؿ ألاػحابه بعػد انتهػاء معركػة الجمػؿ إنهػا ػ 
المػػ منيف عائشػػة رضػػي اهلل عنهػػا ػ لزوجػػة نبػػيكـ فػػي الػػدنيا واآلخػػرة كمػػا فػػي البدايػػة  أي أـ

 والنهاية البف كثير.
وهكػػذا لػػـ ياػػب عنػػد الحفػػاظ مػػا روا  بعػػض المػػ رخيف أف عبػػد اهلل بػػف الزبيػػر أخبػػر خالتػػه 
عائشة بأف ذلؾ الموضع الذي وامت إليه هو غير موضع الحوأب وأنه أواؿ شهودا شػهدوا 

عنػد عائشػػة رضػي اهلل عنهػػا أف ذلػؾ الموضػػع الػذي نزلػػت فيػه هػػو موضػع  خػػر وأنػػه ال  زورا
يسػػمى الحػػوأب وأف الحػػوأب هػػو موضػػع  خػػر  وأف هػػذ  الشػػهادة أوؿ شػػهادة زور كانػػت فػػي 

 اإلسبلـ كؿ ذلؾ غير احيب كما قاله الحافظ األلباني في األحاديث الاحيحة.
عوااـ مف القوااػـ أف حػديث ) أيػتكف تنبحهػا كػبلب ولقد قاؿ ابف العربي المالكي في كتابه ال

الحػػوأب ا غيػػر اػػحيب ولػػـ يوافقػػه العممػػاء عمػػى مػػا زعمػػه مػػف عػػدـ اػػحة هػػذا الحػػديث  بػػؿ 
نقدو  واعترضو  وتعقبو  فيمػا قالػه مػف عػدـ اػحة هػذا الحػديث ومػف هػ الء العممػاء العبلمػة 

 البرزنجي م لؼ كتاب األشاعرة  وغير  مف المتأخريف.
ال احة لما قاله محب الديف الخطيب في تعميقاته عمى العوااـ مف القوااـ مػف عػدـ وهكذا 

احة هذا الحديث م يدا لما قاله ابػف العربػي حيػث قػد رد عميػه مػف هػو أعمػـ منػه ومػف ابػف 
العربي وهػو الحػافظ األلبػاني الػذي أطػاؿ الكػبلـ حػوؿ تاػحيب هػذا الحػديث نقػبل عػف العممػاء 

أسػانيد الحػديث وعػف اػحته عمػى ضػوء مػا قالػه عممػاء ماػطمب  الذيف اححو  وبحثػوا عػف
الحديث  وبعد البحث عف تراجـ رواة الحديث في كتب الرجاؿ وعمػا قالػه أئمػة هػذا الشػأف فػي 
هذا الحديث الذي قد اب عند ابف حباف والحاكـ والػذهبي وابػف كثيػر والعسػقبلني رحمهػـ اهلل 

 جميعا.
ب الديف الخطيػب قػد عػورض بكػبلـ مػف هػو أعمػـ منهمػا والخبلاة: أف كبلـ ابف العربي ومح

بالحػػديث كػػابف حبػػاف والحػػاكـ والػػذهبي وابػػف كثيػػر والعسػػقبلني والبرزنجػػي واأللبػػاني وغيػػرهـ  
وخاواا أف األلباني قد برهف عمى احة دعوا  بأدلة احيحة وواضحة وضوح الشمس فػي 

د اهلل بػػف الزبيػػر أتػػى بجماعػػة رابعػػة النهػػار  وهكػػذا لػػـ ياػػب مػػا روا  بعػػض المػػ رخيف أف عبػػ
شػػهدوا زورا أف هػػذا الموضػػع المسػػمى الحػػوأب الػػوارد فػػي الحػػديث لػػيس هػػو الموضػػع الػػذي 
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واػػمت إليػػه أـ المػػ منيف عائشػػة رضػػي اهلل عنهػػا عنػػد خروجهػػا مػػف مكػػة إلػػى الباػػرة فػػي 
زور الحادثة المسماة بحادثة الجمؿ  وأنه ال احة لقوؿ مف قاؿ أف هذ  الشهادة أوؿ شهادة 

 في اإلسبلـ كما قاؿ األلباني وغير .
ومهما يكف مف األمر فسواء احت هذ  القاة أو لـ تاب فإف مثؿ هػذ  القاػة وغيرهػا مػف 
القاػص واألخبػػار التػػي ينقمهػػا بعػض المػػ رخيف عػػف بعػػض الاػحابة ال فائػػدة ألحػػد فػػي كثػػرة 

د قػػدموا عمػػى مػػا البحػث عنهػػا والتعمػػؽ فػػي دراسػػتها والخػػوض فػػي مػػدلوالتها حيػػث والجميػػع قػػ
قدموا وعمينا أف نعمؿ األعماؿ الاالحة التػي سػتنفعنا فػي الػدنيا واآلخػرة والتػي سنسػأؿ عنهػا 
أماـ اهلل  وأما مف قد مضى مف السمؼ فبل لزوـ لكثرة البحث عنها حيػث ومػف المعمػـو أنػه ال 

 تنفعنا حسناتهـ كما ال تضرنا سيئاتهـ إف كانوا قد أسا ا هذا.
التػي ذكرهػا السػيوطي فػي جامعػه الاػلير وهػو مػف الموضػوعات عمػى عممػاء ومف األحاديػث 

السنة ) حديث تزوجوا وال تطمقوا فإف الطبلؽ يهتز له العرشا وذلؾ ألنه مف رواية عمرو بف 
جميع عف جويبر بف سعيد عف الضػحاؾ بػف حمػزة  وعمػرو بػف جميػع  كػاف كػذابا خبيثػا كمػا 

ير عػف المشػاهير والموضػوعات عػف األثبػات كمػا قػاؿ قاؿ يحيى بف معيف  وكاف يروي المنػاك
الخطيػػب  وقػػد تػػرجـ لػػه النسػػائي فػػي كتابػػه الضػػعفاء والمتػػروكيف وقػػاؿ: متػػروؾ  كمػػا ترجمػػه 
الذهبي في الميزاف ونقؿ تكذيبه عػف ابػف معػيف  كمػا نقػؿ عػف الػدارقطني وجماعػة أنهػـ قػالوا 

ه منكػر الحػديث  وقػاؿ ابػف طػاهر متروؾ  وعف ابف عدي أنه متهـ بالوضع  وعف البخػاري أنػ
الفتني في ترجمته في قػانوف الموضػوعات: كػذاب  وفػي الػوجيز وهػو لمسػيوطي نفسػه: كػذاب 

 غير ثقة وال مأموف  ووثقه أبو داود.
وأمػػا جػػويبر بػػف سػػعيد فقػػد عػػد  البخػػاري فػػي تاريخػػه مػػف الضػػعفاء  كمػػا ترجمػػه الػػذهبي فػػي 

يبر: ليس بشيء  وقاؿ الجوزجاني: ال يشػتلؿ بػه  الميزاف ونقؿ عف ابف معيف أنه قاؿ في جو 
وقػػػاؿ النسػػػائي والػػػدارقطني وغيرهمػػػا: متػػػروؾ الحػػػديث  كمػػػا ترجمػػػه ابػػػف طػػػاهر فػػػي قػػػانوف 
الموضػػوعات ونقػػؿ عػػف المئػػالىء لمسػػيوطي أنػػه ضػػعيؼ  كمػػا نقػػؿ عػػف الػػوجيز وهػػو أيضػػا 

: هالػؾ  كمػا لمسيوطي أنه كػذاب وقػاؿ عنػه أيضػا: متػروؾ مػرة يػروي عػف الضػحاؾ ومػرة قػاؿ
ترجمػػه ابػػف حجػػر فػػي تقريػػب التهػػذيب وواػػفه بأنػػه ضػػعيؼ جػػدا  وترجمػػه الخزرجػػي فػػي 
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الخبلاة ونقؿ عف ابف معيف أنه قاؿ فيه: ليس بشيء  وعف النسائي: لػيس بثقػة  وأمػا ابػف 
 حباف فوثقه.

 وأما الضحاؾ فقد ترجمه النسائي وقاؿ: ليس بثقة.
الػػذهبي فػػي الميػػزاف وابػػف حجػػر فػػي تقريػػب التهػػذيب كمػػا ترجمػػه البخػػاري فػػي تاريخػػه الكبيػػر و 

وقاؿ: ضعيؼ  وترجمه ابف عراؽ في أوائؿ تنزيه الشريعة ونقؿ عف الدارقطني أنه كػاف يضػع 
الحػػديث  وهكػػذا ترجمػػه ابػػف طػػاهر فػػي قػػانوف الموضػػوعات ونقػػؿ عػػف المنػػذري فػػي الترغيػػب 

ث  ووثقػه ابػف حبػاف  وحسػف والترهيب أنه قاؿ عنه: ليس بشيء  وقاؿ البخاري: منكر الحػدي
حديثه الترمذي  وقديما جرحه ابف معيف وقاؿ فيه: ليس بثقة  وهكػذا جرحػه ابػف عػدي وقػاؿ: 

مػػا متنػػا وقػػد نقػػؿ األلبػػاني عػػف ابػػف الجػػوزي أنػػه قػػاؿ فػػي هػػذا  ركػػؿ رواياتػػه منػػاكي إمػػا سػػندا وات
 بالوضع.الحديث: ال ياب فيه  فات الضحاؾ مجروح وجويبر ليس بشيء وعمرو كاف يتهـ 

مػف بػيف سػائر الحفػاظ  عحكػـ عمػى هػذا الحػديث بالوضػ يوليس ابػف الجػوزي هػو الوحيػد الػذ
الػػػذيف ألفػػػوا فػػػي األحاديػػػث الموضػػػوعة بػػػؿ قػػػد حكػػػـ عمػػػى هػػػذا الحػػػديث بالوضػػػع غيػػػر  مثػػػؿ 
الاػػاغاني فػػي رسػػالته المختاػػرة فػػي الموضػػوعات  وابػػف عػػراؽ الكنػػاني فػػي تنزيػػه الشػػريعة  

تػػذكرة الموضػػوعات  والشػػوكاني فػػي الفوائػػد المجموعػػة واللمػػاري فػػي وابػػف طػػاهر الفتنػػي فػػي 
الملير واأللباني في ضعيؼ الجامع الالير وفي األحاديث الضػعيفة والموضػوعة ونجػـ خمػؼ 

 عبدالرحمف في تعميقاته المطولة عمى رسالة الااغاني المختارة وغيرهـ.
ي المئػػالىء الماػػنوعة مػػف بػػؿ قػػد كػػاف ممػػف حكػػـ عميػػه بالوضػػع السػػيوطي نفسػػه فقػػد عػػد  فػػ

الموضػػوعات التػػي ذكرهػػا ابػػف الجػػوزي وأقػػر  عمػػى ذلػػؾ السػػيوطي حيػػث قػػاؿ بعػػد ذكػػر  لهػػذا 
الحػػػديث: ال ياػػػب  قػػػاؿ الخطيػػػب: عمػػػرو بػػػف جميػػػع كػػػذاب يػػػروي المنػػػاكير عػػػف المشػػػاهير 
والموضػػوعات عػػف األثبػػات  والمػػراد بقػػوؿ ابػػف الجػػوزي وغيػػر  فػػي هػػذا الحػػديث: ال ياػػب أنػػه 

وضػػوع أو باطػػؿ ألف القاعػػدة عنػػد الحفػػاظ أنهػػـ إذا أتػػوا بهػػذ  العبػػارة فػػي الم لفػػات حػػديث م
المخاواة بجمع األحاديث الموضوعة أو بجمع أسماء الوضاعيف والمتروكيف فػإنهـ يعنػوف 
بهػػا أف الحػػديث موضػػوع أو باطػػؿ بخػػبلؼ قػػولهـ ال ياػػب فػػي غيػػر كتػػب الموضػػوعات أو فػػي 

ضاعيف فالمقاود بها أف الحػديث لػيس باػحيب وقػد يكػوف غير الكتب التي تجمع أسماء الو 
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حسنا أو ضػعيفا  ومػا نحػف باػدد  هػو مػف القسػـ األوؿ الػذي يػراد فيػه بقػولهـ ال ياػب أنػه 
 حديث موضوع أو باطؿ أو ال أاؿ له.

وهػػذ  القاعػػدة قػػد ذكرهػػا مػػف الحفػػاظ المعااػػريف عبػػد الفتػػاح أبػػو غػػدة نفػػع اهلل بعمومػػه فػػي 
تػاب الماػنوع لممػبل عمػي القػػاري وهػو فػي الحػديث الموضػوع  وفػي مقدمتػػه مقدمتػه القيمػة لك

 لكتاب المنار المنيؼ في الاحيب والضعيؼ لمحافظ ابف القيـ رحمه اهلل.
والخبلاة أف في سند هذا الحديث الضحاؾ الوضاع وعمى فرض أنه ليس بوضاع ففي سػند  

فسه وغير   وعمى فرض أنػه لػيس أيضا جويبر بف سعيد وهو كذاب بشهادة اإلماـ السيوطي ن
بكذاب ففي السند عمرو بف سعيد وهو كذاب بشهادة اإلماـ السيوطي نفسه وغير  مف الحفاظ 
حسػػبما سػػبؽ النقػػؿ عػػنهـ  نفػػا  ولهػػذا عػػد الحفػػاظ الم لفػػوف فػػي األحاديػػث الموضػػوعة هػػذا 

ر الفتنػي الحديث مف جممة الموضوعات وذلؾ كابف الجوزي والااغاني وابػف عػراؽ وابػف طػاه
والشػػوكاني واللمػػاري واأللبػػاني ونجػػـ خمػػؼ وغيػػرهـ  ومػػف هػػ الء اإلمػػاـ السػػيوطي نفسػػه فػػي 
المئالىء فكيؼ ساغ له أف يدخؿ هذا الحديث في الجامع الالير الػذي شػرط فيػه أف ال يػدخؿ 
فيه حديثا موضوعا وهو الذي وافؽ الحفاظ عمى عدة مف جممة الموضوعات كما وافقهػـ عمػى 

ى مػػف فػػي سػػند  بأنػػه كػػذاب  واهلل سػػبحانه وتعػػالى أعمػػـ بالاػػواب واليػػه المرجػػع الحكػػـ عمػػ
 والمآب وسبحاف اهلل وبحمد  سبحاف اهلل العظيـ.

س:بأفةػػػػداهلبومػػػػفبأ ػػػػرجبحػػػػدةثب)بتقتػػػػؿبومػػػػلرباللئػػػػةبال لغةػػػػةب(بامػػػػفبهػػػػـبالػػػػذةفبأ رجػػػػا بمػػػػفب
بالمحد ةف؟

بإجمػاع الحفػاظ بػؿ هػو مػف  ج: الجواب أف حديث ) تقتؿ عمار الفئة الباغية ا حديث احيب
األحاديث المتواترة كما نص عمى ذلؾ السيوطي في كتابػه قطػؼ األزهػار المتنػاثرة فػي األخبػار 
المتػػواترة  وقػػد أخرجػػه الشػػيخاف مػػف حػػديث أبػػي سػػعيد  ومسػػمـ مػػف حػػديث أبػػي قتػػادة وابػػف 

و بػف مسعود  والحاكـ مف حديث حذيفة وابف مسعود  وأحمد مف حديث عمار بف ياسػر وعمػر 
العػاص وابنػػه عبػػد اهلل  وعمػرو بػػف حػػـز وخزيمػػة بػف ثابػػت  وأبػػو يعمػى والطبرانػػي مػػف حػػديث 
عثماف بف عفاف وأنس وأبي هريرة  والرافعػي فػي تاريخػه مػف حػديث أبػي رافػع  فهػ الء أربعػة 
عشػػر اػػحابي كمهػػـ قػػد روى عػػف النبػػي اػػمى اهلل عميػػه وسػػمـ حػػديث ) تقتػػؿ عمػػار الفئػػة 
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ف ه الء األربعة عشر الحفاظ المذكوروف  نفا  وأخرجه أيضا ابف عساكر الباغية ا وأخرجه ع
مػػف حػػديث جػػابر بػػف عبػػد اهلل وقػػاؿ: وروى حػػديث عمػػار عثمػػاف بػػف عفػػاف ومعاويػػة بػػف أبػػي 
سفياف وعبد اهلل بف عباس وعمرو بف العػاص وابنػه عبػد اهلل وابػف عمػر وأبػو رافػع وعبػد اهلل 

يػػرة وأبػػو سػػعيد الخػػدري وزيػػد بػػف أبػػي أوفػػى األسػػممي بػف مسػػعود وحذيفػػة بػػف اليمػػاف وأبػػو هر 
وجابر بف سمرة وجابر بف عبد اهلل وأبو قتادة  وعمرو بػف حػـز وخزيمػة بػف ثابػت وأبػو أيسػر 
وكعػب بػف عمػر وزيػػاد بػف أبػي العػز وكعػػب بػف مالػؾ وأنػس وأبػػو أمامػة البػاهمي وعائشػػة وأـ 

ف اػػحابيا كمهػػـ قػػد رووا هػػذا سػػممة  وتػػـ سػػماعها كمهػػا بأسػػانيدها  فهػػ الء خمسػػة وعشػػرو
الحػػديث الػػذي جػػاء فػػي السػػ اؿ  وقػػد دخػػؿ األربعػػة عشػػر المػػذكوروف سػػابقا فػػي عػػداد هػػ الء 

 الخمسة والعشريف الذيف ذكرهـ ابف عساكر رحمه اهلل.
وقػػد عػػد هػػذا الحػػديث مػػف األحاديػػث المتػػواترة العبلمػػة الكتػػاني فػػي كتابػػه نظػػـ المتنػػاثر مػػف 

ديث السابع والثبلثوف بعد المئتيف مف كتابه هذا  وهو الذي نقؿ فيػه الحديث المتواتر وهو الح
كبلـ السيوطي في كتابه األزهار المتناثرة فػي األحاديػث المتػواترة معػددا مػف روى الحػديث مػف 

المتنػػاثرة وزاد فػػي رواتػػه رواة  خػػريف حتػػى بمػػذ عػػدد الػػرواة واحػػد  رالاػػحابة كمػػا فػػي األزهػػا
رح بتواتر  السيوطي في خاائاه الكبرى  وقاؿ الحافظ ابف حجػر وثبلثيف راويا  وقاؿ ممف ا

في اإلاػابة: تػواترت األخبػار عػف النبػي اػمى اهلل عميػه وسػمـ أف عمػارا تقتمػه الفئػة الباغيػة 
وأجمعوا عمى أنػه قتػؿ مػع عمػي رضػي اهلل عنػه باػفيف سػنة سػبعة وثبلثػيف مػف الهجػرة ولػه 

 ثبلث وتسعوف سنة.
قوؿ النبي امى اهلل عميه وسمـ لعمار) تقتمػؾ الفئػة الباغيػة ا لػـ يكػف  هذا والجدير بالذكر أف

عند حفر النبي امى اهلل عميه وسمـ الخندؽ كمػا جػاء فػي السػ اؿ بػؿ كػاف عنػد عمػارة النبػي 
اػػمى اهلل عميػػه وسػػمـ وأاػػحابه المسػػجد النبػػوي فػػي السػػنة األولػػى مػػف الهجػػرة النبويػػة عمػػى 

 لسبلـ كما في كتب السنة النبوية والسيرة المحمدية.ااحبها وعمى  له أفضؿ الابلة وا
وقػػد جػػاء فػػي اػػحيب البخػػاري أف عمػػار بػػف ياسػػر كػػاف ينقػػؿ مػػع الاػػحابة المػػبف فػػي بنػػاء 

 مسجد  ويقوؿ وهو ينقؿ المبف قوؿ عبد اهلل بف رواحة: 
 هذا الحماؿ ال حماؿ خيبر    هذا أبر بناء وأطهر
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 ويقوؿ أيضا قوؿ عبد اهلل بف رواحة:
 مهـ إف األجر أجر اآلخرة    فارحـ األناار والمهاجرةال

 وأاؿ البيت: 
 ال هـ أف األجر أجر اآلخرة    فارحـ األناار والمهاجرة

 وقيؿ بأف البيتيف المرأة مف األناار وبعد هذا البيت:
 وعافهـ مف حر نار ساعرة      فإنها لكافر وكافرة

نحمػؿ فػي بنػاء المسػجد لبنػة لبنػة وعمػار يحمػؿ كما أخرج البخػاري عػف أبػي سػعيد قػاؿ: كنػا 
لبنتيف لبنتيف فر   النبي امى اهلل عميػه وسػمـ فجعػؿ ينفػث عنػه التػراب ويقػوؿ: ) ويػب عمػار 

 يدعوهـ إلى الجنة ويدعونه إلى النار ا.
والخبلاة هي: أف قوؿ النبي امى اهلل عميه وسمـ بأف عمارا تقتمه الفئة الباغية لـ يكف يػـو 

ؿ عند عمارة المسجد النبػوي الشػريؼ وأف هػذا الحػديث مػف األحاديػث المتػواترة عنػد الخندؽ ب
الحفػػاظ  وأف قتمػػه كػػاف فػػي معركػػة اػػفيف فػػي إحػػدى المعػػارؾ الحربيػػة التػػي جػػرت بػػيف أميػػر 
الم منيف عمي بف أبي طالب رضي اهلل عنه وأاحابه وبيف معاويػة بػف أبػي سػفياف وأاػحابه 

 معارؾ بحرب افيف.مف أهؿ الشاـ  وسميت هذ  ال
بس:بةقاؿبفيبالاؤاؿبالاؿبحدةثب)بتاامااب جلهيبفإفبجلهيبوهدبا بوظةـب(؟

ج: اعمػػـ أف حػػديث ) توسػػموا بجػػاهي فػػإف جػػاهي عنػػد اهلل عظػػيـ ا لػػيس بحػػديث اػػحيب وال 
حسػػف وال ضػػعيؼ بػػؿ هػػو مػػف األحاديػػث الموضػػوعة عمػػى رسػػوؿ اهلل اػػمى اهلل عميػػه وسػػمـ  

عميكـ األمور فعميكـ بأاػحاب القبػور ا ال أاػؿ لػه مػف الاػحة بػؿ  ومثؿ حديث ) إذا ضاقت
 هو مف األحاديث المكذوبة عمى الرسوؿ المعاـو امى اهلل عميه وسمـ.

بس:باضحاابلهلبالحةبالحلدةثبالتللةة:
بػب)بتاتغلربالرضبلى سبالارااةؿب(.0
الػملبا بومةػػ بااػػمـبػػب)بركيػػةب يملمػةبتيػػدؿباػ يةفبركيػػةب ػػدافبوملمػةب(باهػػؿب  ػتبأفباله ػػيب5

بل سبوملمةباادان؟
بػب)بومربالدهةلبا يةب نؼباهةب(بهؿبهابالحةحبأـبن؟4
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ج: حػػديث ) تسػػتلفر األرض لبلبػػس السػػراويؿ ا غيػػر اػػحيب ولػػـ يػػرد عنػػد الحفػػاظ  والجػػدير 
بالذكر أف السراويؿ ليس جمع سرواؿ كما يتوهمه بعض الناس ولكنه مفرد وجمعه سػراويبلت  

راويؿ أنه وزف جمع والحػاؿ أنػه مفػرد ويطمػؽ عمػى واحػد مػف السػراويبلت  أمػا أي أف لفظة س
 إذا أراد اإلنساف الجمع فيقوؿ سراويبلت.

أما ) ركعة بعمامة تعدؿ سبعيف ركعة بدوف عمامة ا فهو غيػر اػحيب وهكػذا حػديث ) اػبلة 
نمػا همػا مػف الموضػوعات  وقػد ثبػت أف  الرسػوؿ بعمامة تعدؿ سبعيف اػبلة بليػر عمامػة ا وات

 امى اهلل عميه وسمـ لبس عمامة سوداء في حديث احيب أخرجه مسمـ.
 وأما حديث ) عمر الدنيا سبعة  الؼ سنة ا فهو غير احيب بؿ هو موضوع.

س:باػػػميتبمػػػفب يػػػضبالهػػػلسبحػػػدة لبمػػػلبميهػػػل بأفبالشػػػجرباالحجػػػربفػػػيبفماػػػطةفباػػػاؼبتػػػتكمـب
ب ػزرعباتقاؿ:بةلبمامـبهذابةهادابارائيبتيلؿبفل تم بإنبشػجرةب الغر ػدبفػىبتػتكمـباأفبإاػرائةؿبتقػـا
بهذ بالشجرة بفمفبالذابرا بهذابالحدةثبافيبأابكتلب؟

 ج:حديث ) بأف الحجر والشجر تقوؿ يا مسمـ ورائي يهودي تعاؿ فاقتمه ا احيب.
بس:بحدةثب)بحببالاطفبمفباأةملفب(بهؿبهابالحةحبأـبنباملبميهل ؟

ؼ  وقػد كػاف منػي البحػث عنػه فػي مظانػه فػي ج:  حب الوطف مف اإليماف ليس بحػديث شػري
جميػػع كتػػب الحػػديث القديمػػة والحديثػػة فمػػـ أعثػػر عميػػه وال عمػػى مػػف روا  مػػف الاػػحابة أو 
التػابعيف عػػف النبػػي اػػمى اهلل عميػػه وسػػمـ  كمػػا لػػـ أعثػػر عمػػى مػػف أخرجػػه مػػف أهػػؿ األمهػػات 

الرواة مما يػدؿ عمػى  وغيرها مف كتب السنة كالمسندات والمعاجـ والسنف والمستدركات وتراجـ
عدـ وجود  في كتب السنة النبوية المطهػرة عمػى اػاحبها أفضػؿ الاػبلة والسػبلـ التػي ألفهػا 
المتقدموف مف عمماء الحديث كما لـ أجد  أيضا في كتب السػنة التػي جمعهػا المتػأخروف مػف 

حػديث عمماء الحديث في م لفاتهـ التي تأتي بمتوف األحاديث مجردة عف السند مع عزو كػؿ 
المتػأخريف وذلػؾ مثػؿ كنػز الحقػائؽ والجػامع  فإلى كتػاب أو إلػى عػدة كتػب مػف كتػب المحػدثي

الالير والفتب الكبير وتيسير الواوؿ وغيرها مف كتب المتأخريف األمر الػذي دلنػي عمػى أنػه 
ليس مف كبلـ سيد األوليف واآلخريف اػمى اهلل عميػه وسػمـ  ولمػا تاػفحت الكتػب التػي ألفهػا 

ف مف الحفاظ في األحاديث المشػهورة عمػى األلسػنة ليميػزوا الخبيػث مػف الطيػب ومػا المتأخرو
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له أاؿ وما ال أاؿ لػه  والكتػب التػي ألفهػا الحفػاظ ليوضػحوا لمنػاس األحاديػث المفتػراة عمػى 
رسوؿ اهلل وجدت الكثير مف هذ  الم لفات قد تعرض م لفوها لذكر هذا الكػبلـ الػذي قيػؿ عنػه 

وا عمػػى أنػػه مػػف األحاديػػث الموضػػوعة وذلػػؾ كالاػػاغاني فػػي كتابػػه أنػػه حػػديث شػػريؼ وناػػ
الموضػػوعات  والحػػوت البيروتػػي فػػي أسػػنى المطالػػب والمػػبل عمػػي القػػاري فػػي الماػػنوع فػػي 
الحديث الموضوع  والشػي  محمػد نااػر الػديف األلبػاني فػي األحاديػث الضػعيفة والموضػوعة  

ر المرفوعػة  واألسػتاذ نجػـ عبػد الػرحمف والشي  محمد الاباغ في تعميقاته عمػى كتػاب األسػرا
خمؼ في تعميقاته عمى موضوعات القػاري وغيػرهـ  كمػا وجػدت الػبعض قػد اػرح بعػدـ وقوفػه 
عميػػه وذلػػؾ كالزركشػػي فػػي كتػػاب التػػذكرة فػػي األحاديػػث المشػػتهرة  والسػػخاوي فػػي المقااػػد 

تذكرة الموضػوعات الحسنة في األحاديث الدارجة عمى األلسنة  وابف طاهر الفتني الهندي في 
وغيرهـ  والبعض مف العمماء لـ يارح بأنه موضوع ولكنه ارح بمفػظ يقػرب مػف الحكػـ عميػه 
بالوضع السيد معيف الديف الافوي الذي نقؿ عنه المبل عمي القػاري أنػه قػاؿ عػف هػذا الكػبلـ 

ي أنه غير ثابت  وبعض الماادر لـ تارح بالوضع ولكنها قد سردته مف جممػة األحاديػث التػ
جمعت باسـ أنها موضوعة مثؿ األسرار المرفوعػة فػي األحاديػث الموضػوعة فقػد سػرد م لفهػا 
هػػذا الكػػبلـ مػػف جممػػة األحاديػػث التػػي تضػػمنها كتابػػه ونقػػؿ عػػف الزركشػػي أنػػه قػػاؿ عػػف هػػذا 
الكػػبلـ: لػػـ أقػػؼ عميػػه وأقػػر  عمػػى ذلػػؾ  كمػػا أقػػر الاػػفوي عمػػى الحكػػـ عمػػى هػػذا الكػػبلـ بعػػدـ 

 ثبوته.
مف قبؿ العمماء الذيف ألفوا في األحاديث المشػتهرة وأقػروا مػف قػبمهـ عمػى عػدـ  وعدـ الوقوؼ

الوقوؼ عمى هذا الكبلـ في كتب السنة كالسيوطي في الػدرر المنتثػرة فػي األحاديػث المشػتهرة 
الذي نقؿ عف الزركشي عدـ وقوفػه عميػه وأقػر  عمػى ذلػؾ ولػـ يتعقبػه بشػيء كمػا عمػؿ كػذلؾ 

لطيب مف الخبيث حيث نقؿ عف شيخه السخاوي عدـ وقوفه عمى هػذا الديبع في كتاب تمييز ا
 الحديث أو هذا الكبلـ وأقر  عمى ذلؾ ولـ يتعقبه بأي شيء أو يعمؽ عميه بأي تعميؽ.

أما العجموني م لؼ كتاب كشؼ الخفاء فقػد نقػؿ عػف الاػاغاني الحكػـ عمػى هػذا الكػبلـ بأنػه 
أقرهمػا معػا عمػى مػا قالػه حػوؿ هػذا الكػبلـ موضوع كما نقؿ عف السخاوي عػدـ وقوفػه عميػه و 

 الذي قيؿ عنه أنه حديث وليس بحديث.
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والخبلاة أف هذا الكبلـ ليس بحديث لعدـ وقػوؼ الحفػاظ عميػه فػي كتػب الحػديث أو لحكمهػـ 
عميه بأنه مف األحاديث الموضوعة عمى رسػوؿ اهلل اػمى اهلل عميػه وسػمـ كمػا دؿ عميػه كػبلـ 

الفتنػػي والزركشػػي والسػػخاوي والسػػيوطي والقػػاري والاػػفوي والػػديبع الاػػاغاني وابػػف طػػاهر 
والعجموني والبيروتي واأللباني ونجـ عبد الػرحمف خمػؼ والاػباغ وغيػرهـ مػف الحفػاظ رحمهػـ 

 اهلل جميعا.
وأما معنا  فهػو أف حػب الػوطف بعػض مػف اإليمػاف وهػذا ال يسػتقيـ مػف الناحيػة الشػرعية ألف 

ال حب الوطف أمر طبيعي جبمي ي ستوي فيه الفاسػؽ والمػ مف والكػافر  وال عبلقػة لػه بالػديف وات
لمـز منه أف سمماف الفارسي الذي أحب الببلد العربية وعمى األخص المدينة المنورة ولـ يحػب 
ببلد فارس الذي ولد هو و بػا   وأجػداد  فيهػا وتربػى فيهػا والتػي هػي وطنػه ومسػقط رأسػه أف 

 يكوف قد نقص جزء مف إيمانه.
نه سيمـز أف يكوف أبا جهؿ وعتبة بف ربيعة وغيرهما مف كفار قريش قد ممكوا جػزءا مػف كما أ

اإليمػػاف أو اتاػػفوا بجػػزء مػػف اإليمػػاف ألنهػػـ كػػانوا يحبػػوف وطػػنهـ مكػػة  والػػبلـز باطػػؿ وكػػذلؾ 
 الممزوـ.

بس:بهؿب الهـب)بحببالهرةبمفباأةملفب(بحدةثبأـبن؟
الوطف مف اإليماف ا أقوله أيضا في قولهـ ) حػب ج: اعمـ أف ما قمته سابقا في قولهـ ) حب 

الهرة مف اإليماف ا أي أنه لـ يروى عف النبي امى اهلل عميه وسمـ أنه قػاؿ ) حػب الهػرة مػف 
اإليماف ا ولـ يرو  حديثا أحد مف الحفاظ كمػا أنػه ال ياػب مػف ناحيػة الدرايػة أف يػتكمـ النبػي 

ب الهػر جػزء مػف أجػزاء اإليمػاف  أمػا أنػه لػـ امى اهلل عميه وسمـ بهذ  الكممػة التػي تجعػؿ حػ
يػػرو حػػديثا فمعػػدـ وجػػود  فػػي مظانػػه مػػف كتػػب الحػػديث القديمػػة أو الحديثػػة  ومػػف ذكػػر  مػػف 
المتأخريف إنما ذكر  لكي يوضب لمناس أنه مف األحاديث الموضوعة أو التػي ال أاػؿ لهػا فػي 

 كتب السنة النبوية عمى ااحبها أفضؿ الابلة والسبلـ.
لااغاني فػي موضػوعاته الاػلرى المعروفػة برسػالة الاػاغاني فػي الموضػوعات فػي وذلؾ كا

ا وفػػي الاػػلرى ٖٛٔػػػٕٛٔا  والقػػاري فػػي موضػػوعاته الكبػػرى فػػي الاػػفحة ) ٚٗالاػػفحة )
ا  والحػػػوت البيروتػػػي فػػػي أسػػػنى ٔٔا  وابػػػف طػػػاهر فػػػي تذكرتػػػه فػػػي الاػػػفحة )ٜٔاػػػفحة )
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ني فػػي كشػػؼ الخفػػاء فػػي الاػػفحة ا مػػف هػػذا الكتػػاب  والعجمػػو ٕٜالمطالػػب فػػي الاػػفحة )
ا مػػف الجػػزء األوؿ وغيػػرهـ مػػف الحفػػاظ الػػذيف اهتمػػوا بجمػػع األحاديػػث المتداولػػة عمػػى ٕٖٚ)

 األلسف والموضوعات عمى رسوؿ اهلل امى اهلل عميه وسمـ. 
وأما أنه ال ياب مف ناحيػة الدرايػة أو مػف ناحيػة المػتف فػؤلف حػب الهػرة مػف األمػور الجبميػة 

يستوي فيهػا الم منػوف والفجػار والمسػمموف والكفػار والموحػدوف وأهػؿ اإللحػاد  الطبيعية التي 
ولو كاف معنى هذ  الكممة اػحيحا لمػـز أف المػ مف الػذي ال يحػب الهػرة نػاقص اإليمػاف لحػب 

 الهرة.
وال يقاؿ إنه قد ورد في الحديث الاحيب المرفوع إلى رسوؿ اهلل امى اهلل عميه وسػمـ أف قػاؿ 

مػػف الطػػوافيف عمػػيكـ والطوافػػات فيكػػوف شػػاهدا لهػػذا المػػروي ألنػػا نقػػوؿ لػػه أف فػػي الهػػرة أنهػػا 
قػػولهـ ) حػػب الهػػرة مػػف اإليمػػاف ا قػػد دؿ عمػػى أف الهػػر جػػزء مػػف اإليمػػاف أو مػػف عبلمػػات 
اإليماف  وقوله امى اهلل عميه وسمـ ) أنها مػف الطػوافيف عمػيكـ والطوافػات ا ال يػدؿ عمػى أف 

نطوؽ وال بػػػالمفهـو وال بػػػالعمـو وال بالخاػػػوص وال بداللػػػة حػػػب الهػػػرة مػػػف اإليمػػػاف ال بػػػالم
المطابقػػة وال بداللػػة التضػػمف وال االلتػػزاـ كمػػا ال يخفػػى عمػػى مػػف كػػاف لػػه معرفػػة بعمػػوـ الملػػة 

 واألاوؿ والببلغة وكاف له ذهف سميـ وفهـ مستقيـ.
وػػفببس:بمػلبالػػحةبحػدةثب)بحجػػاابلهػفبانبتحجػػااب هػفب(بمػػلباػهد باحػػدةثب)ب ػذاابهالػػؼبدةػهكـ

بالحمةرانب(؟
ج: اعمـ أف قولهـ حجػوا لهػف وال تحجػوا بهػف لػيس بحػديث اػحيب وال حسػف وال ضػعيؼ وال 
شاذ وال منكر وال أاؿ له في كتب السنة المطهرة بؿ هو معارض لما جاء في الكتػاب والسػنة 

ف واإلجماع  ألف األدلة مف الكتاب والسنة لـ تفرؽ بيف الرجؿ والمرأة في وجوب الحج عمى مػ
استطاع إليه سبيبل  وهكذا أجمع المسمموف مف أيػاـ السػمؼ الاػالب إلػى يومنػا هػذا عمػى أف 
وجوب الحج عمى المستطيع يشمؿ الرجاؿ والنساء عمى حد سواء  هذا ومػف اسػتطاعة المػرأة 

 أف يكوف لها زوج يرافقها في السفر أو أحد محارمها ممف حـر عميه زواجها.
ديث ) خػػذوا شػػطر ديػػنكـ عػػف الحميػػراء أو خػػذوا ناػػؼ ديػػنكـ ا ال وأمػػا الفقػػرة الثانيػػة وهػػو حػػ

أاػػؿ لػػه مػػف الاػػحة كمػػا نػػص عمػػى ذلػػؾ الحػػافظ المػػزي والحػػافظ الػػذهبي والحػػافظ ابػػف كثيػػر 
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والحافظ السخاوي والسيوطي وغيرهـ مػف الحفػاظ كمػا فػي المقااػد ومختاػر  وكشػؼ الخفػاء 
ديث التػػي جمعػت األحاديػػث المشػػهورة والػدرر وأسػػنى المطالػب لمبيروتػػي وغيرهػا مػػف كتػػب الحػ

 المتداولة عمى ألسنة الناس.
وهكذا قد نات بعض الكتب التي جمعها م لفوها لبياف األحاديث الموضوعة عمى عػدـ وجػود 
أاػػؿ لهػػذا الحػػديث وذلػػؾ مثػػؿ األسػػرار المرفوعػػة لمقػػاري  والماػػنوع فػػي الحػػديث الموضػػوع 

 والمنار البف القيـ.لمقاري أيضا  والفوائد المجموعة لمشوكاني  
وهكذا نات عمى وضع هذا الحديث وعمى عػدـ وجػود هػذا الحػديث فػي كتػب السػنة الم لفػات 

 في السير والتاري  مثؿ شرح المواهب المدنية و البداية والنهاية وغيرها مف الم لفات.
ي والخبلاة: أف هذا الحديث ال أاؿ له بتاريب مف عمماء السنة المختايف كالزهري والػذهب
 وابف كثير والسخاوي والسيوطي والقاري والشوكاني والبيروتي والزرقاني وغيرهـ واهلل الموفؽ.

س:بملبالحةبحدةثب)بطمبباليمـبفرةضةبوملبكؿبمامـباماػممةب(بهػؿبكممػةبماػممةبهػيبزةػلدةب
بفيبالحدةثبأابمفبأالؿبالحدةث؟

طػرؽ وأمػا زيػادة  قػد ورد مػف عػدة ٔج: اعمـ أف حديث ) طمب العمـ فريضة عمى كؿ مسػمـ ا
)ومسممةا فبل وجود لها في لفظ الحديث ولكف معناها اػحيب ألف النسػاء شػقائؽ الرجػاؿ فػي 
جميع األحكاـ الشرعية مف الابلة والزكاة والاوـ والحج ومعرفة أمور الديف ومكاـر األخػبلؽ 

روضػة إال ما قد نص الشرع عمى عدـ دخولها في األدلة العامة مثػؿ عػدـ وجػوب الاػبلة المف
عميها إذا كانت حائضا وعدـ وجوب الاوـ حاؿ الحيض وقضاء الاػوـ دوف الاػبلة لمػف لػـ 
تاػػؿ حػػاؿ الحػػيض أو تاػػـو وتقييػػد وجػػوب الحػػج بوجػػود الػػزوج أو المحػػـر وأف إرثهػػا عمػػى 
الناؼ مػف إرث الػذكر وغيرهػا مػف األحكػاـ التػي قػد وردت األدلػة بمخالفتهػا لمرجػؿ واهلل ولػي 

 .الهداية والتوفيؽ

                                                           
 ملظبوفبأهسب فبمللؾب لؿ:ب لؿبب551يمملنباالحثبوملبطمبباليمـ.بحدةثبر ـباهفبالدارميبكتلببالمقدمةب لببفضؿبالب0

رااؿبا بالملبا بومة باامـب)بطمبباليمـبفرةضةبوملبكؿبمامـباااضيباليمـبوهدبغةربأهم بكمقمدبال هلزةربالجاهرباالمؤلؤب
 .553ةؼبالجلميبالالغةرب ر ـباالذهبب(بضيؼبالل لهيبالشطربال لهيبمفبالحدةثبمفب ال باااضيباليمـب.....بضي
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س:بهؿبالحةحبأفباله ػيبالػملبا بومةػ بااػمـب ػلؿب)ب ػذاابدةػهكـبوػفبالحمةػرانب(بةيهػيبولئشػةب
رضيبا بوههلبامفبالذابراا باأ رج ؟باكذلؾبحدةثبشللوةبحلفظبالقػر فبليشػرةبمػفبأهػؿب ةتػ ب

بمفبأ رج باراا ؟
حسػف وال ج: هذا الحديث ال وجود له في دواويػف السػنة النبويػة المطهػرة ال بسػند اػحيب وال 

ضعيؼ وال هو مخرج في األمهات الست وال في غيرها مف كتب السنة المطهرة ال في المعػاجـ 
وال المسػػػندات وال السػػػنف وال المجػػػاميع بػػػؿ وال وجػػػود لػػػه فػػػي كتػػػب الموضػػػوعات التػػػي ألفهػػػا 
المتقدموف مػف عممػاء الحػديث كػابف الجػوزي والاػاغاني وغيرهمػا مػف المتقػدميف  ولقػد نفػى 

هذا الحديث جماعة مف عمماء القرف الثامف كػابف القػيـ كمػا فػي المنػار  والػذهبي وجود أاؿ 
والمزني وتبعهما ابف كثير كما في البداية والنهاية ثـ الزركشي كما في كتاب اإلجابػة  كمػا أف 
الحػػافظ ابػػف حجػػر الػػذي عػػاش فػػي القػػرف التاسػػع لػػـ يقػػؼ عمػػى أاػػؿ لهػػذا الحػػديث كمػػا فػػي 

جب  وقد نقؿ كبلـ ابف كثير مف جاء بعد  مف الحفاظ الػذيف ألفػوا فػي تخريجه لكتاب ابف الحا
الموضوعات أو في المشهورات أو فػي الشػمائؿ النبويػة وأقػرو  جميعػا عمػى عػدـ وجػود أاػؿ 
لهػػذا الحػػديث ومػػف هػػ الء السػػخاوي فػػي المقااػػد الحسػػنة  والػػديبع فػػي تمييػػز الطيػػب مػػف 

جمػوني فػي كشػؼ الخفػاء  والزرقػاني فػي مختاػر الخبيث  والسيوطي في الدرر المنتثػرة  والع
المقااػػد وفػػي المواهػػب المدنيػػة  والمػػبل عمػػي القػػاري فػػي األسػػرار المرفوعػػة وفػػي الماػػنوع  
والشػػوكاني فػػي الفوائػػد المجموعػػة فػػي األحاديػػث الموضػػوعة  والحػػوت البيروتػػي فػػي أسػػنى 

األحاديػث الموضػػوعة المطالػب  ومحمػد بشػير ظػافر األزهػري فػي كتابػه تحػذير المسػمميف مػف 
 عمى سيد المرسميف وغيرهـ مف الحفاظ المتأخريف رحمهـ اهلل جميعا.

وهكذا ارح جماعة مف الحفاظ المعااػريف ممػف ألػؼ فػي ترجمػة أـ المػ منيف عائشػة رضػي 
اهلل عنهػػا أو ممػػف ألػػؼ فػػي الفقػػه النبػػوي أو عمػػؽ عمػػى بعػػض الكتػػب الم لفػػة فػػي األحاديػػث 

لسنة  أو فػي األحاديػث الموضػوعة وذلػؾ مثػؿ الشػي  محمػد نااػر المشهورة الدارجة عمى األ 
 الديف األلباني في كتابه المشهور الذي ألفه في كتاب  داب الزفاؼ.

واألسػػتاذ عبػػد الحميػػد طهمػػاز فػػي كتابػػه المشػػهور السػػيدة عائشػػة أـ المػػ منيف  والشػػي  عبػػد 
ماػنوع فػي الحػديث الموضػوع  الفتاح أبو غدة في تعميقاته عمى المنار المنيؼ وعمى كتاب ال
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واألستاذ سػعيد األفلػاني فػي تعميقاتػه عمػى كتػاب اإلجابػة  والشػي  خميػؿ المػيس فػي تعميقاتػه 
عمػػى أسػػنى المطالػػب وعمػػى كتػػاب الػػدرر المنتثػػرة  ومحمػػد إسػػحاؽ السػػمفي فػػي تعميقاتػػه عمػػى 

 كتاب اللماز لمسمهوري.
وعة وغيرهـ مف الحفاظ الذيف ناوا عمى والشي  محمد السعيد في تعميقاته عمى األسرار المرف

عدـ وجود هذا الحديث في كتب السنة  أو أقروا مف نفى وجود  عمى نفيه فػي كتػب الحػديث  
أو اػػرحوا بعػػدـ وقػػوفهـ عمػػى هػػذا الحػػديث أو أقػػروا مػػف اػػرح بعػػدـ وقوفػػه ولػػـ يتعقبػػو  أو 

 ينقذو  بؿ سكتوا عنه سكوتا يدؿ عمى الموافقة والتأييد.
ما قمته  نفا فهذا الحديث ال أاؿ له بشػهادة هػ الء الحفػاظ الكبػار وهػـ ابػف القػيـ  وبناء عمى

والػػذهبي والمػػزي وابػػف كثيػػر والزركشػػي والعسػػقبلني والسػػخاوي والسػػيوطي والػػديبع والعجمػػوني 
والقاري والشوكاني والحوت البيروتي ومحمد بشير ظافر األزهري واأللبػاني وأبػو غػدة وطهمػاز 

 ؿ الميس ومحمد السعيد وغيرهـ.واألفلاني وخمي
ولكػػف قػػد جػػاء فػػي فضػػؿ عائشػػة رضػػي اهلل عنهػػا أحاديػػث أخػػرى  كمػػا أنػػه ال ينكػػر أحػػد كثػػرة 
روايتهػػػا لؤلحاديػػػث النبويػػػة وحفظهػػػا وعممهػػػا وفقههػػػا وذكائهػػػا وفتاواهػػػا واسػػػتدراكاتها عمػػػى 

اسػػتدركته الاػحابة فػي بعػض المسػائؿ الدينيػة كمػا ذكرهػػا الزركشػي فػي روضػة اإلجابػة فيمػا 
عائشػػة عمػػى الاػػحابة  وغيرهػػا مػػف المسػػائؿ المػػذكورة فػػي كتػػب الفقػػه وشػػروح كتػػب السػػنة 

 النبوية المطهرة عمى ااحبها أفضؿ الابلة والسبلـ.
وهكذا أقوؿ في حديث شفاعة حافظ القر ف لعشرة مف أهؿ بيته  الحديث أخرجه الترمذي بمفػظ 

امػه أدخمػه اهلل الجنػة وشػفعه فػي عشػرة مػف ) مف قرأ القػر ف فاسػتظهر  وحػؿ حبللػه وحػـر حر 
أهػؿ بيتػػه كمهػـ قػػد وجبػػت لهػـ النػػار ا قػاؿ الترمػػذي: هػػذا حػديث غريػػب ال نعرفػه إال مػػف هػػذا 
الوجه وليس له إسناد احيب وحفص بف سػميماف كػوفي ضػعيؼ  وكػذلؾ فػي سػند  كثيػر بػف 

ديػث اػحيحة زاد  وهو ضعيؼ أيضػا  ولكػف قػد جػاء فػي فضػؿ القػر ف وفػي فضػؿ تبلوتػه أحا
مدونػػة فػػي كتػػب السػػنة المحمديػػة عمػػى اػػاحبها وعمػػى  لػػه أفضػػؿ الاػػبلة والسػػبلـ واهلل ولػػي 

 الهداية والتوفيؽ.
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س:بمػػلب ػػالكـبفػػيبحػػدةثب)باػػةكذببومػػيبفمػػفبكػػذببومػػيبمتيمػػدابفمةت ػػاأبمقيػػد بمػػفبالهػػلرب(بهػػؿب
بهابالحةحبأـبن؟

نبويػة المطهػرة عمػػى ج: حػديث ) سػيكذب عمػي مػف بعػدي ا لػيس لػه أاػؿ فػي كتػب السػنة ال
ااحبها وعمى  له أفضؿ الابلة والسبلـ  وال أخرجه أحد مف المحدثيف الػذيف جمعػوا أحاديػث 
رسوؿ اهلل امى اهلل عميه وسمـ ال البخػاري وال مسػمـ وال أهػؿ السػنف وال مالػؾ فػي الموطػأ وال 

  وال عػف أحد مف أهؿ المعاجـ أو المستندات أو غيرهـ ال بسػند اػحيب وال حسػف وال ضػعيؼ
أحػػد مػػف الاػػحابة والتػػابعيف عػػف رسػػوؿ اهلل اػػمى اهلل عميػػه وسػػمـ  وال عػػف أحػػد مػػف رواة 
نما جاء في بعض كتػب  الحديث ممف جاء بعد الاحابة أو التابعيف رضي اهلل عنهـ جميعا  وات
األاوؿ التي ألفها عمماء أاػوليوف ولكػنهـ غيػر محػدثيف كالبيضػاوي والسػبكي ومػف تبعهمػا 

األاػػوؿ مػػف المتػػأخريف كػػالطبري وهػػو أحػػد عممػػاء الػػيمف الػػذيف عاشػػوا فػػي  ممػػف ألػػؼ فػػي
الناؼ الثاني مف القػرف الحػادي عشػر فػي شػرحه عمػى مػتف الكافػؿ البػف بهػراف رحمهػـ اهلل 

 جميعا.
وال عجػػػب مػػػف ذكػػػر هػػػذا الحػػػديث فػػػي بعػػػض كتػػػب األاػػػوؿ التػػػي لػػػـ يكػػػف م لفوهػػػا مػػػف 

نمػػا العجػػب مػػف الحػػاف ظ ابػػف كثيػػر الػػذي ذكػػر  فػػي كتابػػه الباعػػث المتخااػػيف فػػي الحػػديث وات
الحثيث وهو في عمـ أاوؿ الحديث  ومف العبلمة الطيبػي الػذي ذكػر  فػي الخبلاػة وهػي فػي 
عمـ أاوؿ الحديث  وتبعهمػا الحػافظ المكنػوي أحػد عممػاء الهنػد المتػأخريف المتخااػيف فػي 

سػئمة العشػرة الكاممػة  عمـ الحديث فقد ذكػر هػذا الحػديث فػي كتابػه األجوبػة الفاضػمة عمػى األ
وهكذا الحافظ الشوكاني الذي زاد عمى مف قبمػه بػأف ألاػقه بالحػديث الاػحيب المتػواتر تػواترا 
لفظيا وهو حديث ) مف كذب عمي متعمدا فميتبوأ مقعد  مف النار ا وارح باحة هذا الحديث 

ر تواترا لفظيا الذي ركبه مف الحديث الذي ال أاؿ له في كتب السنة والحديث الاحيب المتوات
فقاؿ في رسالته كشؼ الريبة عما ال يجوز مف الليبة إنه قد اػب عػف النبػي اػمى اهلل عميػه 
وسمـ أنه قاؿ ) سيكذب عمي فمف كذب عمي متعمدا فميتبوأ مقعد  مػف النػار ا والواقػع هػو أف 

وال  الجممة األولى وهي ) سيكذب ا ليس لها أاؿ في كتب الحديث وال يعرفها عممػاء الحػديث
 وقفوا لها عمى راو أو مخرج وال عثروا عميها ال مرسمة وال منقطعة فضبل عف طريؽ مسندة.
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أما الجممة الثانية فهي مف األحاديث المتواترة تواترا لفظيا ومما أجمع العمماء عمى كونهػا مػف 
األحاديػث الاػحيحة المرويػػة عػف النبػػي اػمى اهلل عميػػه وسػمـ بطريػػؽ التػواتر كمػػا فػي قطػػؼ 

زهػػار المتنػػاثرة فػػي األحاديػػث المتػػواترة لمسػػيوطي  وفػػي نظػػـ المتنػػاثر مػػف الحػػديث المتػػواتر األ 
لمكتػػاني وغيرهمػػا مػػف كتػػب السػػنة النبويػػة المطهػػرة عمػػى اػػاحبها وعمػػى  لػػه أفضػػؿ الاػػبلة 

 والسبلـ.
بس:بهؿبحدةثب)اةكذببومي(بحدةثبالحةحبأـبن؟

قػػد احػػتج بػػه بعػػض عممػػاء أاػػوؿ  ج: اعممػي أيتهػػا األخػػت السػػائمة بػػأف حػػديث سػػيكذب عمػي
الفقه في م لفاتهـ األاولية كااحب مختار المنتهػى واػاحب جمػع الجوامػع  ومػف عممػاء 
اليمف الطبري في شرحه عمى الكتاب الذي ألفه محمد بف يحي بهراف الاعدي  كمػا احػتج بػه 
بعػػض مػػف ألػػؼ فػػي األحاديػػث الموضػػوعة كالاػػاغاني فػػي مقدمػػة كتػػاب الموضػػوعات  وابػػف 

راؽ الكنػاني فػي مقدمػة كتابػه تنزيػه الشػريعة  والواقػع أف هػذا الحػديث قػد اشػتهر ولكػف لػػـ عػ
يعثر الحفاظ عمى أاػؿ لػه فنفػى وجػود  كثيػر مػف المػ لفيف فػي األحاديػث الموضػوعة أو فػي 
تخريجػػات بعػػض كتػػب األاػػوؿ أو فػػي األحاديػػث المشػػتهرة عمػػى األلسػػنة كػػالمحمى والزركشػػي 

روتي وأبي غدة وعبد العزيز اللماري ونجـ عبد الرحمف خمؼ وعبد اهلل والعجموني والحوت البي
 اللماري وعبد الوهاب عبد المطيؼ وغيرهـ  هذا واهلل الموفؽ.

س:بأفتاهلبفيبالحةبالحدةثباآلتيب ػلؿبراػاؿبا بالػملبا بومةػ بااػمـب)بالػىةب اػااؾبأفضػؿب
بربالحةح؟مفبا يةفبالىةب غةرباااؾب(بهؿبهذابالحدةثبالحةحبأـبأه بغة

ج: هذا الحديث قد روي بعدة طرؽ ضعيفة عف جماعة مف الاحابة إلػى حػد أف ابػف اللػرس 
قاؿ: الذي فهمته مف كبلمهـ أي عمماء الحديث أنه ضعيؼ أو حسف لليػر . وقػد أطػاؿ الكػبلـ 
حولػػه السػػخاوي فػػي المقااػػد الحسػػنة والعجمػػوني فػػي كشػػؼ الخفػػاء وغيرهػػا  ومػػذكور فػػي 

لؤللبػػاني  والػػدرر المنتثػػرة لمسػػيوطي  واألسػػرار المرفوعػػة لممػػبل عمػػي  اػػحيب الجػػامع الاػػلير
 القاري وغير .

س:باػميتب طة ػلبة طػببفػيبماضػاعبوقػاؽبالاالػدةفباةػذكرب الػةبومقمػةبالػذابلػـبةػتمكفبمػفب
الشػػهلدتةفبحػػلؿبااتحضػػلر بفػػأ  رب يػػضبالالػػحل ةبالراػػاؿبالػػملبا بومةػػ بااػػمـب ػػذلؾبال  ػػرب
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ااػػمـبوهػػ بهػػؿبلػػ بأـ؟بفػػأ  رب ػػذلؾ بفطمػػبباله ػػيبالػػملبا بومةػػ بفاػػأؿباله ػػيبالػػملبا بومةػػ ب
ااػمـبأمػ بااػألهلبوهػ بفأفلدتػػ ب أهػ بكػلفبةالػميبالكهػ بكػػلفبولالػةلبلاالدتػ  باأفباله ػيبالػػملبا ب
ومةػػ بااػػمـبأمػػرب جمػػيبالحطػػببلةحر ػػ بأمػػلـباالدتػػ بفرحمتػػ باالدتػػ بارضػػةتبوهػػ بفػػتمكفبمػػفبأدانب

بـبن؟الشهلدتةف بفهؿبهذ بالقالةبالحةحةبأ
ج: حديث عمقمة قد ذكر  بعػض العممػاء فػي م لفػاتهـ مطػوال وسػموا هػذا الرجػؿ باسػـ عمقمػة 
وأسهبوا في واؼ القاة كما في كتاب تنبيه اللافميف لمسمرقندي رحمه اهلل  وقد عمػؽ عميػه 
العبلمة عبد العزيز الوكيػؿ بقولػه: أخرجػه أحمػد والطبرانػي مختاػرا  كمػا أخرجػه البيهقػي فػي 

يماف وقاؿ: إسػناد  لػيس بػالقوي  وحكػـ الحػافظ ابػف الجػوزي فػي كتابػه الموضػوعات شعب اإل
مف األحاديث عمى هذا الحديث بأنه مف األحاديث الموضػوعة حيػث قػاؿ: هػذا حػديث ال ياػب 
عػػف رسػػوؿ اهلل اػػمى اهلل عميػػه وسػػمـ  وفػػي طريقػػه فايػػد  قػػاؿ أحمػػد بػػف حنبػػؿ: فايػػد متػػروؾ 

وقػاؿ ابػف حبػاف: ال يجػوز االحتجػاج بػه  وقػاؿ العقيمػي: ال  الحديث  وقاؿ يحي: ليس بشيء 
 يتابعه عمى هذا الحديث إال مف هو مثمه.

وفي اإلسناد داود بف إبػراهيـ قػاؿ أبػو حػاتـ الػرازي: كػاف يكػذب  وقػد اعتػرض السػيوطي عمػى 
ي ابف الجوزي في المئالىء المانوعة بأف داود لـ ينفرد به وذكر لها طرقا أخرى عنػد الخرائطػ

في مساوئ األخبلؽ  وقد أخرجه البيهقػي فػي كتػاب شػعب اإليمػاف والطبرانػي مػف حػديث عبػد 
اهلل بف أبي أوفى بألفاظ مختمفة  ولكػف تمػؾ الطػرؽ الػثبلث فػي سػندها فايػد أبػو الورقػاء وهػو 

 متروؾ قاؿ عنه العقيمي ال يتابع عميه  كما قاؿ السيوطي نفسه بعد أف ذكر هذا الحديث.
أف ابػف الجػوزي عػد  مػف الموضػوعات لكػوف سػند  فيػه داود بػف إبػراهيـ وهػو  والخبلاة هي

كػذاب  ولكػوف فيػه فايػد وهػو ممػف ال يجػوز االحتجػاج بػه  واعتػراض السػيوطي بػأف لػه طرقػا 
أخرى ليس فيها داود بف إبراهيـ ال تجعػؿ الحػديث حسػنا ألف الطػرؽ الػثبلث الخاليػة مػف داود 

وؾ الحديث كما قاؿ أحمد  وليس بشيء كمػا قػاؿ يحػي  وممػف فيها فايد أبو الورقاء وهو متر 
 ال يجوز االحتجاج به كما قاؿ ابف حباف  وممف ال يتابعه إال مف كاف مثمه كما قاؿ العقيمي.

ولهذا عد  مف الموضوعات مف جاء بعد السيوطي ممف ألؼ في الموضوعات مثؿ ابػف طػاهر 
 الفتني الهندي في تذكرة الموضوعات وغير .
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د بحثت عف تػراجـ داود بػف إبػراهيـ وفايػد أبػو الورقػاء فػي كتػب الرجػاؿ فوجػدت جميػع مػف وق
ترجـ لهما قػد رماهمػا بالكػذب أو بمػا يػدؿ عمػى جرحهمػا بمػا يقػارب الكػذب  قػاؿ الحػافظ عبػد 
الرحمف بف أبي حاتـ في كتاب الجرح والتعديؿ مػا لفظػه: داود بػف إبػراهيـ قاضػي قػزويف روى 

وى عنه محمد بػف أيػوب سػمعت أبػي يقػوؿ: داود بػف إبػراهيـ هػذا متػروؾ عف شعبة ووهيب ر 
الحديث كاف يكذب  قدمت قزويف مع خالي فحمؿ إلى خالي مسند  فنظرت في أوؿ مسند أبػي 
بكر رضي اهلل عنه فوجدته إذا حدث عف شعبة كذب  فتركته وجهد خالي أف أكتػب عنػه شػيئا 

ؿ برهاف الػديف الحمبػي فػي الكشػؼ الحثيػث فػيمف فمـ تطاوعني نفسي ورددت الكتب عميه  وقا
رمي بوضع الحديث: داود بف إبراهيـ قاضي قزويف قاؿ أبو حػاتـ متػروؾ الحػديث كػاف يكػذب  
قاؿ الذهبي: ومف ماائبه فذكر حديثا ثـ قاؿ: فايد هالؾ  يعني فايد بف عبد الرحمف المػذكور 

مػع كونػه متروكػا كػذابا قرينػة أنػه في سند الحديث الذي ساقه  غيػر أف قولػه: ومػف ماػائبه 
 وضعه واهلل أعمـ.

ولعؿ الحػديث المػذكور هػو الحػديث المسػئوؿ عنػه ألف فػي سػند هػذا الحػديث هػاذيف الػراوييف 
 داود بف إبراهيـ وفايد بف عبد الرحمف.

وقػػاؿ ابػػف حجػػر العسػػقبلني فػػي تقريػػب التهػػذيب: فايػػد بػػف عبػػد الػػرحمف الكػػوفي أبػػو الورقػػاء 
 اتهمو  مف الار الخامسة بقي إلى حدود الستيف.العطار متروؾ 

أما الحافظ عبد الػرحمف بػف أبػي حػاتـ فقػد ترجمػه فػي كتابػه الجػرح والتعػديؿ ترجمػة اسػتوفى 
منها ذكر مشايخه وقاؿ: أخبرنا عبد الرحمف أخبرنا عبد اهلل بف أحمد بف حنبؿ فيما كتػب إلػي 

لحديث  أخبرنا عبد الرحمف قاؿ: قري عمػى قاؿ: سئؿ أبي عف فايد أبي الورقاء فقاؿ: متروؾ ا
العباس بف محمد الدوري قاؿ: سمعت يحي بف معيف يقوؿ أبو الورقاء اسػمه فايػد لػيس بثقػة 
وليس بشيء  وحدثنا عبد الػرحمف قػاؿ: سػمعت أبػي وأبػا زرعػة يقولػوف: فايػد أبػو الورقػاء ال 

كػاف عنػد مسػمـ بػف إبػراهيـ يشتلؿ به  سمعت أبي يقوؿ: فايد ذاهب الحديث ال يكتب حديثه و 
عنه فكاف ال يحدث عنه وكنا ال نسػأؿ عنػه وأحاديثػه عػف ابػف أبػي أوفػى بواطيػؿ ال تكػاد تػرى 
لهػػا أاػػبل كأنػػه ال يشػػبه حػػديث ابػػف أبػػي أوفػػى ولػػو أف رجػػبل حمػػؼ أف عامػػة حديثػػه كػػذب ال 

 يحنث.
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الورقػاء متػروؾ  وقد سبؽ ه الء النسائي حيث قاؿ في كتابػه الضػعفاء والمتروكػوف: فايػد أبػو
الحديث  وزاد المعمقاف عمى الكتاب ما ناه قاؿ البخاري عف أبي أوفى: متروؾ الحػديث تركػه 
أحمد والناس وروى عباس عف يحي ضعيؼ  وقاؿ ابف عدي: مع ضػعفه يكتػب حديثػه  وقػاؿ 
ابف طاهر في قانوف الموضوعات: فايد أبو الورقاء يضعؼ فػي الحػديث  وقػاؿ  خػر: متػروؾ  

 قاؿ الحاكـ: مستقيـ الحديث  وفي الوجيز: فايد العطار أبو الورقاء ليس بقوي.قمت: 
والخبلاة هي: أف حديث عمقمة غير احيب ألف في سند  أبو الورقػاء وهػو متػروؾ الحػديث 
كما قاؿ أحمد بف حنبؿ  ولػيس بشػيء كمػا قػاؿ يحػي بػف معػيف  وال يجػوز االحتجػاج بػه كمػا 

روايػة هػذا الحػديث إال مػف كػاف مثمػه كمػا قػاؿ العقيمػي  وهػو  قاؿ ابػف حبػاف  وال يتابعػه عمػى
هالؾ كما قاؿ الذهبي  وهػو متػروؾ مػتهـ كمػا قػاؿ ابػف حجػر  ذاهػب الحػديث ال يكتػب حديثػه 
كما قاؿ أبو حاتـ وأبو زرعة  وأحاديثه عف ابف أبي أوفى بواطيؿ ال يكاد يرى لها أاػبل وكأنػه 

حد أنه إذا حمؼ رجؿ أف عامة حديثه كػذب ال يحنػث  ال يشبه حديثه حديث ابف أبي أوفى إلى
كما قاؿ أبو زرعة وأبو حػاتـ  وهػو منكػر الحػديث كمػا قػاؿ البخػاري  وأحسػف مػا قيػؿ فيػه أنػه 
مستقيـ الحديث كمػا قػاؿ الحػاكـ  أو أنػه لػيس بػالقوي كمػا قػاؿ اػاحب الػوجيز والبيهقػي  أو 

فػي سػند  أيضػا داود بػف إبػراهيـ وهػو أنه مع ضعفه يكتب حديثه كما قاؿ ابف عػدي  كمػا أف 
متروؾ الحديث كاف يكذب كما قاؿ أبو حاتـ  وكاف معدودا مف الوضاعيف كما يػدؿ عميػه كػبلـ 
ابف أبي حاتـ في الجرح والتعديؿ  والحمبي في الكشؼ الحثيث  وابف الجوزي في الموضوعات 

ينفرد برواية هذا الحديث ألنه وغيرهـ  وأف نقد السيوطي البف الجوزي بأف داود بف إبراهيـ لـ 
قد روي مف طرؽ أخرى لػيس فيهػا داود المػذكور غيػر نػافع وغيػر ومجػد ألف الطػرؽ الخاليػة 
عف داود فيها فايػد بػف عبػد الػرحمف أبػو الورقػاء وهػو مجػروح عنػد الجمهػور مػف الحفػاظ قػد 

 ذكرت أكثرهـ في جوابي هذا.
يػػدؿ عمػػى اػػحته ألف السػػمرقندي م لػػؼ وكػػوف الحػػديث موجػػود فػػي كتػػاب تنبيػػه اللػػافميف ال 

تنبيه اللافميف ليس مف الحفاظ وكتابػه هػذا قػد جمػع فيػه الاػحيب والضػعيؼ والموضػوع  فػبل 
اعتماد عميه  ومف األحاديث التػي ذكرهػا فػي كتابػه هػذا وهػي غيػر اػحيحة عنػد الحفػاظ هػذا 

وهػػو داود بػػف  الحػػديث الػػذي قػػد سػػمعت مػػا قالػػه الحفػػاظ فػػي سػػند  ومػػا قػػالو  فػػي أحػػد رواتػػه
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إبراهيـ وفي أحد رواته في الطرؽ األخرى وهو فايد بف عبد الرحمف أبو الورقاء مما يدؿ عمى 
 عدـ احة هذا الحديث.

ف  وهكذا وجود هذا الحديث في كتاب الكبائر لمذهبي ال يدؿ عمى اػحة الحػديث ألف الػذهبي وات
بعػض أحاديػث غيػر اػحيحة  كاف مف أكبر الحفاظ النقاد فهو في كتابه هػذا قػد تسػاهؿ فػذكر

نبه عميها الحافظ المعاار عبد الفتػاح أبػو غػدة فػي تعميقاتػه عمػى األجوبػة الفاضػمة لمعبلمػة 
المكنوي ومف هذ  األحاديث حديث عمقمة هذا وحديث )لو عمـ اهلل كممة أدنى مف أؼ لحرمهػا 

خؿ النار ا مػع أف فقؿ لمعاؽ يعمؿ ما يشاء فمف يدخؿ الجنة  وقؿ لمبار يعمؿ ما يشاء فمف يد
فػػػي سػػػند حػػػديث )لػػػو عمػػػـ اهلل كممػػػة أدنػػػى مػػػف أؼ لحرمهػػػاا أاػػػـر بػػػف حوشػػػب وهػػػو مػػػف 

 الوضاعيف الكذابيف عند الحفاظ  ومنهـ الذهبي نفسه كما في ترجمته لمميزاف. 
وهكذا القوؿ في حديث عمقمة الذي نحف بادد الجػواب عنػه فػي سػند  داود بػف إبػراهيـ وهػو 

الحفػاظ فػي ترجمتػه  وفايػد بػف عبػد الػرحمف الػذي جرحػه الحفػاظ بمػا مف قػد سػمعت مػا قالػه 
ذكرتػه فػي أوؿ جػػوابي  كمػا جرحػػه أيضػا الػػذهبي نفسػه وواػفه بكونػػه هالػؾ كمػػا جػرح أيضػػا 
داود بف إبراهيـ  ولقد قاؿ الحافظ أبػو غػدة بعػد ذكػر  لؤلحاديػث التػي ذكرهػا الػذهبي فػي كتػاب 

الموضوعات ما ناه: وليته كاف ػ  الذهبي ػ أخػبل الكبائر وهي غير احيحة بؿ هي في عداد 
كتابػػه مػػف هػػذ  الموضػػوعات فػػإف فػػي الحػػديث الاػػحيب مػػا يلنػػي عػػف الضػػعيؼ فضػػبل عػػف 

 الموضوع ولكف لكؿ جواد كبوة ولكؿ ااـر نبوة ولكؿ عالـ هفوة إلى  خر كبلمه حفظه اهلل.
 وأقوؿ وهلل در بشار بف برد القائؿ:

 مها   كفى المرء نببل أف تعد معايبهومف ذا الذي ترضى سجايا  ك
ولقػػد جػػاء فػػي القػػر ف الكػػريـ وفػػي السػػنة النبويػػة المطهػػرة مػػف الناػػوص الدالػػة عمػػى تحػػريـ 
عقوؽ الوالديف وعمى وجوب طاعتهمػا الكثيػر الطيػب الػذي ال يحتػاج معػه إلػى ذكػر األحاديػث 

يػذكرها بعػض الوعػاظ الضعيفة أو الموضوعة مثؿ حديث عمقمة هذا وغير  مف األحاديث التػي 
والخطبػػػاء وهػػػي غيػػػر اػػػحيحة عنػػػد عممػػػاء الحػػػديث وحفػػػاظ  السػػػنة النبويػػػة المطهػػػرة عمػػػى 
ااحبها أفضؿ الابلة والسبلـ  وهـ أهؿ االختاػاص الػذيف خػدموا السػنة المحمديػة  وميػزوا 
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الطيػػب مػػف الخبيػػث  وبينػػوا الاػػحيب مػػف الضػػعيؼ  والاػػدؽ مػػف الكػػذب فجػػزاهـ اهلل خيػػرا 
 ي عنهـ وألحقنا بهـ االحيف  ميف.ورحمهـ ورض

بس:بهؿبحدةثب)بومملنبأمتيبكأه ةلنب هيبإارائةؿب(بالحةحبأـبضيةؼ؟
ج: هػػذا الحػػديث ال أاػػؿ لػػه فػػي كتػػب السػػنة كمػػا نػػص عميػػه الحفػػاظ كالػػدميري وابػػف حجػػر 
العسقبلني كما حكا  السخاوي فػي المقااػد وغيػر   وهػو الػذي  اػرح بػه المنػاوي فػي فػيض 

حجػػر الهيثمػي فػػي فتػػاوا  الحديثيػػة  وكػؿ مػػف ألػػؼ فػي األحاديػػث المشػػهورة مثػػؿ القػدير وابػػف 
الزركشي في المئالىء المنثورة  والسخاوي في المقااد الحسنة والسيوطي في الدرر المنتثػرة  
والسػػمهوري فػػي اللمػػاز عمػػى الممػػاز  والقسػػطبلني فػػي مختاػػر المقااػػد  والػػديبع فػػي تمييػػز 

 ي في كشؼ الخفاء والبيروتي في أسنى المقااد وغيرهـ.الطيب مف الخبيث  والعجمون
وهكذا ارح بأنه ال وجود لهذا الحديث في كتب الحديث مف ألؼ في الموضوعات مػف الحفػاظ 
المتأخريف كابف طاهر في تذكرة الموضوعات  والمػبل عمػي القػاري فػي األسػرار المرفوعػة وفػي 

وسي في الكشؼ اإللهي في شديد الضػعؼ المانوع  والكرمي في الفوائد الموضوعة  والسندر 
والموضػػوع والػػواهي  والطرابمسػػي والشػػوكاني فػػي الفوائػػد المرفوعػػة  والقػػاوقجي فػػي األحاديػػث 
المكذوبة عمى سيد المرسميف فػي الم لػ  المراػوع  والمػالكي واألزهػري فػي تحػذير المسػمميف  

 ومحمد األمير المالكي الكبير في النخبة البهية وغيرهـ.
لمعااػريف محمػد نااػر الػديف األلبػاني فػي األحاديػث الضػعيفة والمرفوعػة وغيػرهـ مػف ومػف ا

عمماء العار الذيف اطمعوا في بعض الم لفات السابؽ ذكرهػا كماػطفى عبػد القػادر عطػا فػي 
تعميقه عمى المئالىء  ومحمد عبد القادر في تعميقه عمى اللماز  ومحمػد إسػحاؽ السػمفي فػي 

ا  وخميؿ محمد الديف الميس في تعميقه عمػى الػدرر وفػي تعميقػه عمػى تعميقه عمى اللماز أيض
 أسنى المطالب  ومحمد الاباغ في تعميقه عمى مختار المقااد وغيرهـ.

والخبلاػػػة: أف حػػػديث عممػػػاء أمتػػػي كأنبيػػػاء بنػػػي إسػػػرائيؿ ال أاػػػؿ لػػػه بشػػػهادة الػػػدميري 
لسػػػمهودي والعسػػػقبلني والعسػػػقبلني والهيثمػػػي والمنػػػاوي والزركشػػػي والسػػػخاوي والسػػػيوطي وا

والبيروتي وابف طػاهر والقػاري والكرمػي والشػوكاني والقػاوقجي والطرابمسػي والمػالكي واأللبػاني 
 وماطفى عطا ومحمد عطا ومحمد إسحاؽ وخميؿ محي الديف الميس والاباغ وغيرهـ.
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ويلنػػي عػػف هػػذا الحػػديث األحاديػػث الكثيػػرة الػػواردة فػػي فضػػؿ العممػػاء كحػػديث) العممػػاء ورثػػة 
األنبياءا وهو حديث احيب أخرجه أهؿ السنف األربعة وغير  مف األحاديػث الاػحيحة الػواردة 
في كتػب السػنة النبويػة عمػى اػاحبها وعمػى  لػه أفضػؿ الاػبلة والسػبلـ  بػؿ اآليػات القر نيػة 

 الدالة عمى فضؿ العمماء كقوله تعالى ) إنما يخشى اهلل مف عباد  العمماء.
بئز(بمفبالحلدةث؟س:بهؿب)ومةكـب دةفباليجل

ج: ليس مف األحاديث الاحيحة وال الحسنة وال الضعيفة بؿ هػو مػف األحاديػث المفتػراة عمػى 
رسوؿ اهلل امى اهلل عميه وسمـ والتي ال أاؿ لها في كتب السنة النبوية عمى ااحبها وعمى 
 لػػه أفضػػؿ الاػػبلة والسػػبلـ كمػػا نػػص عمػػى ذلػػؾ الاػػاغاني فػػي موضػػوعاته  والسػػخاوي فػػي 

مقااد الحسنة  والمبل عمػي القػاري فػي موضػوعاته الاػلرى والعجمػوني فػي كشػؼ الخفػاء  ال
 والشوكاني في الفوائد المجموعة  واأللباني في األحاديث الضعيفة والموضوعة وغيرهـ.

وقاؿ ابف طاهر المقدسي في تذكرته: لـ أقؼ له عمى أامه  ووافقه مػف جػاء بعػد  ممػف نقػؿ 
لديف العراقػي فػي تخػريج اإلحيػاء وابػف طػاهر الفتنػي الهنػدي فػي تػذكرة كبلمه وأقر  مثؿ زيف ا

ليػه المرجػع والمػآب وسػبحاف اهلل  الموضوعات وغيرهـ. واهلل سبحانه وتعالى أعمػـ بالاػواب وات
 وبحمد  سبحاف اهلل العظيـ.

س:باميتبش الػلبةقػاؿ:ب ػلؿبراػاؿبا بالػملبا بومةػ بااػمـب)كػلدباللقػربأفبةكػافبكلػرا(بفهػؿب
الحػػدةثبالػػحةحبامػػفبأ رجػػ بامػػفبراا ؟باهػػؿبةتالػػلدـبمػػيبالحػػدةثباله ػػاابالقلئػػؿبمػػلبميهػػل ببهػػذا

ب)أاؿبمفبةد ؿبالجهةبهـبفقرانبأمتي(؟
ج: حديث ) كاد الفقر أف يكوف كفرا ا ليس باحيب وال حسف وال ضعيؼ ألف فػي سػند  يزيػد 

وعػا  كمػػا الرقاشػي وهػو ضػػعيؼ  والػذي أخرجػه هػػو أحمػد بػف منيػػع عػف الحسػف أو أنػػس مرف
أخرجه أبو نعيـ في الحمية  وابػف السػكف فػي ماػنفه  والبيهقػي فػي الشػعب  وابػف عػدي فػي 
الكامؿ عف الحسف  وبناء عميه فبل حجة فيه حتى يقاؿ إنه سيعارض حديث ) أوؿ مػف يػدخؿ 

 . ٔالجنة فقراء أمتيا

                                                           
 ملظ:ب لؿبأ ابو دبالرحمف:باجلنب ى ةبهلػربإلػلبو ػدبا ب ػفبومػراب ػفبب2561الحةحبمامـبكتلببالزهدباالر لئؽبحدةثبر ـبب0

تـباليلصباأهلبوهد بفقللاا:بةلبأ لبمحمدبإهلباا بملبهقػدربومػلبشػينبنبهلقػةبانبدا ػةبانبمتػلعبفقػلؿبلهػـب:بمػلبشػئتـبإفبشػئتـبرجيػ
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ثب)بكهػتبس:بهؿبحدةثب)بكهتبه ةلبا دـب ةفبالراحباالجاػدب(بالػحةحبأابضػيةؼ باكػذلؾبحػدة
به ةل با دـب ةفبالطةفباالملنب(باحدةثب)بلانؾبملب مقتبالفىؾ(؟

ج: حػػديث ) كنػػت نبيػػا و دـ بػػيف الػػروح والجسػػد ا قػػاؿ األلبػػاني: أخرجػػه أحمػػد بػػف حنبػػؿ فػػي 
المسند وفي السند قاؿ: حدثنا عبد الرحمف بف مهػدي قػاؿ حػدثنا مناػور بػف سػعد عػف بػديؿ 

الفجر قاؿ قمت: يا رسػوؿ اهلل متػى كتبػت نبيػا؟ قػاؿ ) و دـ عف عبد اهلل بف شقيؽ عف ميسرة 
بيف الروح والجسدا وأخرجه ابف أبي عااـ فػي كتػاب السػنة وأبػو نعػيـ فػي كتػاب الحميػة مػف 
طرؽ أخرى عف ابف مهدي إال إنه وقع في الحميػة ) كنػت ا إال روايػة أحمػد وابػف أبػي عااػـ 

مية  وأخرجه البخاري في التاري   وابف سػعد وتابعه ابف طهماف عف بديؿ عف ميسرة بمفظ الح
 وتابعه خالد الحذاء عف عبد اهلل بف شقيؽ عف رجؿ قاؿ الحديث.

وأخرجه ابف أبي عااـ قاؿ حدثنا هدبة بف خالد حدثنا حماد بف سممة عف خالد بػه  وأخرجػه 
رابػع ا فػي المجمػد الٙ٘ٛٔابف سعد إلى  خر مػا قالػه األلبػاني فػي األحاديػث الاػحيحة رقػـ )

 منها.
ا وقػػد سػػبؽ ٚ٘ٗٗكمػػا اػػححه األلبػػاني أيضػػًا فػػي اػػحيب الجػػامع الاػػلير فػػي نفػػس رقػػـ )

األلباني غير  مف الحفاظ في تاحيب هػذا الحػديث وذلػؾ كالسػيوطي فػي الجػامع الاػلير رقػـ 
ا وأقر  المناوي في فيض القدير حيث ذكر لهذا الحػديث عػدة شػواهد منهػا مػا أخرجػه ٕٗٗٙ)

بمفظ: )قمت يا رسوؿ اهلل متى كنت نبيا؟ قاؿ: و دـ بيف الروح والجسدا قاؿ  الحاكـ عف ميسرة
 الحاكـ: احيب.

وأقػػر  الػػذهبي وأخرجػػه أحمػػد والطبرانػػي بػػالمفظ المزبػػور عنػػه  قػػاؿ الهيثمػػي: رجالهمػػا رجػػاؿ 
الاحيب  فالمناوي قد عقب الرواية التي في سندها مف قيؿ فيه منكػر وهػو قػيس بػف الربيػع  

فيها الترمػذي أنػه حػديث غريػب  والتػي قػاؿ فيهػا البخػاري: ال أعرفػه بالروايػة التػي  والتي قاؿ
اححها الحاكـ والذهبي  وقد ذكر  السػخاوي فػي المقااػد مػف حػديث أبػي هريػرة مرفوعػا أنػه 

                                                                                                                                                                                           
فبشػئتـبالػ رتـبفػإهيباػميتبراػاؿبا بالػملبا بومةػ بااػمـب فبشػئتـبذكرهػلبأمػركـبلماػمطلفباا  إلةهلبفأوطةهلكـبملبةاربا بلكـباا 

بالقةلمةبإللبالجهةب أر يةفب رةلل ب للاا:بفإهلبهال ربنبهاأؿبشةئل(.  ةقاؿ)بإفبفقرانبالمهلجرةفبةا قافبالغهةلنبةـا
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أخرجه الترمذي وقاؿ: حسف احيب  وفي لفظ ) و دـ منجدؿ في طينتها كما نقؿ عف اػحيب 
ف  دـ منجدؿ في طينتها.ابف حباف والحاكـ بمفظ )   إني كنت مكتوبًا خاتـ النبييف وات

أما حديث ) كنت نبيا و دـ بيف الماء والطيف ا وفي روايػة أخػرى )وكنػت نبيػا وال  دـ وال طػيف 
وال ماءا فبل أاؿ له عند الحفػاظ ولػـ يقػؼ أحػد مػنهـ عمػى أاػؿ لػه عنػد الحفػاظ  ولػـ يقػؼ 

بالوضع وال يعرؼ عػف أحػد مػف الحفػاظ أنػه وقػؼ أحد منهـ عمى أامه بؿ حكـ عميه بعضهـ 
له عمى سند أو ضعفه أو حسنه بؿ الجميع متفقوف عمػى عػدـ وجػود سػند لػه معتبػر أو غيػر 
معتبر  إال أف بعضػهـ كػاف يحكػـ عميػه بأنػه موضػوع  وبعضػهـ يقػوؿ: ال أاػؿ لػه  و خػروف 

 يقولوف: لـ نقؼ عميه.
ضعه و خروف يقروف مف نفى وجود أاؿ لػه  كما أف البعض مف الحفاظ كاف يقر مف حكـ بو 

 كما أف منهـ مف كاف ينقؿ عف غير  عدـ الوقوؼ عميه ويقر  عمى ذلؾ.
والخبلاػػة: أف الحػػديث مشػػهور عنػػد بعػػض الاػػوفية وعنػػد بعػػض مػػف ألػػؼ فػػي مولػػد النبػػي 
امى اهلل عميه وسمـ  أما عند الحفاظ مف المحدثيف وهـ أهؿ االختااص فبل أاؿ له عندهـ 

ا كمػػا ال يخفػػى عمػػى كػػؿ مػػف اطمػػع عمػػى كتػػب الموضػػوعات مثػػؿ موضػػوعات الاػػاغاني  أبػػد
وتنزيػػػه الشػػػريعة البػػػف عػػػراؽ الكنػػػاني  وتػػػذكرة الموضػػػوعات البػػػف طػػػاهر الفتنػػػي  واألسػػػرار 
المرفوعة لممػبل عمػي القػاري  والماػنوع فػي الحػديث المرفػوع لمقػاري أيضػا  والم لػ  المراػوع 

مسػيوطي  واألحاديػث الضػعيفة والموضػوعة وأثرهػا السػيء فػي لمقاوقجي  وذيػؿ الموضػوعات ل
 األمة لؤللباني وغيرها.

وهكذا نص عمى ذلؾ الكثير مف المػ لفيف فػي األحاديػث المشػهورة الدارجػة عمػى األلسػنة مػف 
حفاظ السنة المطهرة عمى ااحبها أفضؿ الاػبلة والسػبلـ وذلػؾ كالزركشػي فػي كتػاب التػذكرة 

والسػػػيوطي فػػػي كتػػػاب الػػػدرر المنتثػػػرة فػػػي األحاديػػػث المشػػػتهرة   فػػػي األحاديػػػث المشػػػتهرة 
والسخاوي في كتاب المقااد الحسنة  والديبع في كتاب تمييز الطيب مف الخبيػث  والعجمػوني 

 في كتاب كشؼ الخفاء  والبيروتي في كتاب أسنى المطالب وغيرهـ.



 «*جواة*»بأسئلة نعمبن الوتر وأجوبة القبضي العمراني   «* لسؤا *»  اىعقيق اىيَبّي     

 

 

« ***- ٖٕٙ -* ** » 

مػا أف مػف العممػاء هذا وممف نص عمى أف هػذا الحػديث موضػوع شػي  اإلسػبلـ ابػف تيميػة  ك
الذيف أقروا السخاوي عمى عدـ وقوفه عمى هذا الحديث المناوي في كتاب فػيض القػدير شػرح 

 الجامع الالير وغير  مف الحفاظ المتأخريف.
هػػذا والجػػدير بالػػذكر أف السػػخاوي فػػي المقااػػد الحسػػنة نقػػؿ عػػف شػػيخه الحػػافظ ابػػف حجػػر 

بأنػه ضػعيؼ ولػـ يػذكر الماػدر الػذي نػص العسقبلني رحمه اهلل أنػه حكػـ عمػى هػذا الحػديث 
الحافظ فيه عمى ضعؼ هذا الحديث الذي لـ يعثر الحفاظ عمى أاؿ له أو عمى سػند أو عمػى 
راو أو مخرج ألف الحكـ عمى أي حديث بالضعؼ ال يكوف إال بعد معرفة سػند  ومخرجػه حيػث 

حكػـ بضػعؼ يقؼ المحدث عمى راو ضػعيؼ أو عمػى انقطػاع فػي السػند أو عمػى أي موجػب لم
الحديث  وهػذا الحػديث لػـ يعػرؼ الحفػاظ مخرجػه وال سػند  وال راويػه فكيػؼ يػأتي الحكػـ عميػه 
بالضػػعؼ قبػػؿ معرفػػة السػػند والمخػػرج والػػراوي  كمػػا أف الشػػوكاني لػػـ يػػذكر هػػذا الحػػديث فػػي 
الفوائد المجموعة بؿ ذكر حديث ) كنت أوؿ األنبياء في الخمؽ و خرهـ في البعث ا ونقػؿ عػف 

يمية وعف الااغاني أنه موضوع وقػد سػبؽ فكػر  إلػى حػديث )كنػت نبيػا و دـ بػيف المػاء ابف ت
 والطيفا.

وأما حديث ) لوالؾ ما خمقت األفبلؾ ا فهو مػف األحاديػث الموضػوعة كمػا نػص عميػه الحفػاظ 
في م لفاتهـ التي جمعوا فيها األحاديث الموضوعة كي ُيحذروا النػاس مػف اعتقػاد اػحتها أو 

 عفها.حسنها أو ض
س:بكةؼبةيرؼبالحػدةثبالمكػذاببالماضػاعبومػلبراػاؿبا بالػملبا بومةػ بااػمـ با ػأابدلةػؿب

بهتمكفبمفبتكذةببالرااابأرجابالردبملالى؟
ج: قد ألؼ العمماء عػدة م لفػات فػي ذكػر مػف ُرمػي بوضػع الحػديث  ويكفػي المطالعػة لمػوجز 

الكنػاني رحمػه اهلل  أو لكتػاب  أسمائهـ في مقدمػة كتػاب تنزيػه الشػريعة المرفوعػة البػف عػراؽ
 قانوف الوضاعيف البف طاهر الفتني الهندي رحمه اهلل.

وأحسف ما يطالع لمعرفة مػف هػـ المحػدثوف ممػف يكػذب هػو االطػبلع عمػى كتػب الموضػوعات 
مثػػؿ كتػػاب المئػػالىء الماػػنوعة فػػي األحاديػػث الموضػػوعة لمسػػيوطي وهػػو الكتػػاب الػػذي ذكػػر 

ذكرها ابػف الجػوزي فػي كتػاب الموضػوعات وأقػر بعضػها  أي بعػض األحاديث الموضوعة التي 
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ما ذكػر ابػف الجػوزي مػف الموضػوعات ونقػد الػبعض  ولكػف نقػد السػيوطي لػـ يوافقػه مػف أتػى 
بعد  مف العمماء عمى جميع ما نقد  مف األحاديث بؿ نقدو  أيضًا عمى نقد  البف الجػوزي فػي 

  جميعا.بعض نقد السيوطي عمى ابف الجوزي رحمهما اهلل
كما ترا  في كتاب الفوائد المجموعة لمشوكاني وغير  مف م لفات المتأخريف الذيف عقبػوا عمػى 

 السيوطي في بعض ما أضافه عمى ابف الجوزي.
وأحسف منه أي كتاب المئالىء الذي ألفه السيوطي كتاب تنزيه الشريعة المرفوعػة البػف عػراؽ 

سػبقه فػي التػأليؼ فػي األحاديػث الموضػوعة ألف الكناني رحمه اهلل فهو أحسف مف غير  ممف 
ابف عراؽ بوب كتابه هذا عمى األبواب والفاوؿ فبدأ أواًل باألحاديث المتعمقة بأاوؿ الديف ثػـ 
ثنى باألحاديث المتعمقة بالفقه مف كتػاب الطهػارة إلػى  خػر العبػادات ثػـ إلػى  خػر المعػامبلت  

اػؿ األوؿ لمػا سػرد  ابػف الجػوزي فػي كتابػه وجعؿ لكؿ باب مف هذ  األبواب ثبلثػة فاػوؿ الف
الموضوعات وأقر  السيوطي عمى الحكـ عميها بالوضع  الفاؿ الثاني لمػا سػرد  ابػف الجػوزي 
فػػي كتابػػه الموضػػوعات واعترضػػه السػػيوطي   الفاػػؿ الثالػػث فيمػػا لػػـ يػػذكر  ابػػف الجػػوزي فػػي 

 كتابه الموضوعات وال السيوطي في المئالىء المانوعة.
أف ابػػػف الجػػػوزي فػػػي الموضػػػوعات أدخػػػؿ بعػػػض أحاديػػػث اػػػحيحة أو حسػػػنة أو  والخبلاػػػة:

ضػػعيفة فػػي جممػػة الموضػػوعات  كمػػا أنػػه يوجػػد بعػػض األحاديػػث الموضػػوعة التػػي قػػد نػػص 
العممػػاء عمػػى وضػػعها لػػـ يػػذكرها ابػػف الجػػوزي ضػػمف األحاديػػث الموضػػوعة التػػي جمػػع فيهػػا 

ـ  فجاء بعد  السيوطي ونقد الػبعض األحاديث الموضوعة عمى رسوؿ اهلل امى اهلل عميه وسم
منها في كتاب المئالىء المانوعة وسكت عف البعض  ولـ يعترض لؤلحاديث التػي فاتػت ابػف 
الجوزي رحمه اهلل  وأخيػرا أتػى ابػف عػراؽ بمػا يشػفي ظمػأ العػاطش الظمػآف وهػو أنػه أفػرد مػا 

الجػػوزي نػػص ابػػف الجػػوزي عمػػى وضػػعه وأقػػر  السػػيوطي بفاػػؿ مسػػتقؿ ومػػا نػػص عميػػه ابػػف 
واعترضػػه السػػيوطي بفاػػؿ مسػػتقؿ ومػػا فػػات ابػػف الجػػوزي مػػف األحاديػػث الموضػػوعة بفاػػؿ 
مستقؿ  فهذا الكتاب أي كتاب تنزيه الشريعة البف عػراؽ أحسػف كتػاب أخػرج لمنػاس فػي بيػاف 

 األحاديث المكذوبة عمى سيد األوليف واآلخريف امى اهلل عميه وسمـ تسميما كثيرا.
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مػػاء الحػػديث فػػي الموضػوعات مثػػؿ ابػػف طػػاهر الفتنػػي الهنػػدي فػػي وهكػذا ألػػؼ جماعػػة مػػف عم
كتابػػه تػػػذكرة الموضػػػوعات  والمػػػبل عمػػػي القػػػاري فػػػي كتابػػػه األسػػػرار المرفوعػػػة فػػػي األحاديػػػث 
الموضػػوعة المسػػمى بالموضػػوعات الكبػػرى والػػذي اختاػػر  فػػي كتابػػه المسػػمى الماػػنوع فػػي 

اإلسػػبلـ الشػػوكاني فػػي كتابػػه الحػػديث الموضػػوع وهػػو المسػػمى بالموضػػوعات الاػػلرى وشػػي  
الفوائػػد المجموعػػة فػػي األحاديػػث الموضػػوعة  وأخيػػرا محمػػد نااػػر الػػديف األلبػػاني فػػي كتابػػه 
المشهور األحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء في األمة  ومف تمكف مف مراجعة هذ  

الكثيػر مػف  الكتب جميعها ال بد وأف يعرؼ أف الكتػب التػي ألفػت فػي الموضػوعات قػد اسػتوفت
األحاديث المكذوبة وهي في أكثر األحياف وأغمبها في الحكػـ عمػى الحػديث بالوضػع  وفػي أقػؿ 

 األحياف تختمؼ  راء م لفيها في الحكـ عمى الحديث بالوضع.
والخبلاػػة: أف مػػف يريػػد أف يعػػرؼ الحػػديث الموضػػوع فعميػػه أف يطػػالع الكتػػب المختاػػرة فيمػػا 

ي  وتنزيػػه الشػػريعة المرفوعػػة البػػف عػػراؽ الكنػػاني  وتػػذكرة يمػػي: المئػػالىء الماػػنوعة لمسػػيوط
الموضػػوعات البػػف طػػاهر الفتنػػي  واألسػػرار المرفوعػػة فػػي األحاديػػث الموضػػوعة لممػػبل عمػػي 
القػػػاري  وكتابػػػه اآلخػػػر المسػػػمى الماػػػنوع فػػػي الحػػػديث الموضػػػوع  والفوائػػػد المجموعػػػة فػػػي 

الضػعيفة والموضػوعة وأثرهػا السػيء  ثاألحاديث الموضوعة لئلماـ الشػوكاني  وكتػاب األحاديػ
عمى األمة لؤللباني وغيرها مف الم لفػات التػي دبجتهػا أقػبلـ الحفػاظ مػف رجػاؿ السػنة النبويػة 

 عمى ااحبها وعمى  له أفضؿ الابلة والسبلـ.
ذا لـ يجد في هذ  الكتب بليته فعميه بمطالعػة مػا قػد ألفػه المحػدثوف فػي األحاديػث الدارجػة  وات

إف م لفيها قد ناوا عمى ما يدور عمى األلسف مف األحاديػث وبينػوا الاػحيب عمى األلسنة  ف
منها والحسف والضعيؼ والموضوع  كما بينوا ماهو مف الِحَكـ وماهو مف األمثاؿ  ونسب ذلػؾ 

 إلى النبي امى اهلل عميه وسمـ غمطًا.
عمى األلسػنة  ومف أشهر هذ  الم لفات كتاب المقااد الحسنة في كثير مف األحاديث الدارجة

لمحافظ السخاوي  ومف أخارها كتاب تمييز الطيب مف الخبيث فيما يجري عمى ألسػنة النػاس 
 اليماني  وكتاب أسنى المطالب في األحاديث عمى المراتب. عمف الحديث البف الديب
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زالػة  ومف أكثر ما جمع وأكبرها حجمًا وأحسنها سردَا لمشواهد والمتابعات كتاب كشؼ الخفػاء وات
لبػاس فيمػا يجػػري مػف األحاديػػث عمػى ألسػػنة النػاس لمعجمػػوني الجراحػي رحمػػه اهلل ألنػه قػػد اإل 

جمع منه ما في المقااد وما في التمييػز ومػا فػي المئػالىء المنثػورة فػي األحاديػث المشػهورة 
ذا لـ يجػد المطمػع مػا فػي هػذ  الكتػب فميراجػع الكتػب الم لفػة فػي تخػريج  لمحافظ ابف حجر  وات

ذكورة في كتب الفقه المربوطة باألدلة  أو في كتب التاوؼ اإلسبلمي التي تػذكر األحاديث الم
األحاديػػث فػػي أكثػػر المسػػائؿ األخبلقيػػة وتجمػػع بػػيف األحاديػػث الاػػحيحة والضػػعيفة والحسػػنة 
والموضوعة وما هو مف الِحكـ أو مػف األمثػاؿ أو مػف اآلثػار الموقوفػة عمػى أحػد الاػحابة أو 

أو أحد األئمة المتبوعيف وذلؾ كتخريج ابػف حجػر ألحاديػث التمخػيص  مف أقواؿ أحد التابعيف 
وتخريج ابف بهراف ألحاديػث البحػر الزخػار لئلمػاـ المهػدي  وتخػريج الضػمدي ألحاديػث شػفاء 
األواـ لؤلمير الحسيف  وتخريج العراقي ألحاديث إحياء عموـ الديف لملزالي رحمهػـ اهلل جميعػًا  

 التخريج. وغيرها مف الكتب الم لفة في
س:بهؿبالحلدةػثبالتللةػةبالػحةحةبأابضػيةلةباهػيب)بنبتاترضػياابأاندكػـبالحمقػلنبفػإفبالمػ فبب

بةيداب(باحدةثب)بج متبالقماببوملبحببمفبأحافبإلةهل....بإللب  ر ب(؟
ج: حػػديث ) ال تسترضػػعوا أوالدكػػـ الحمقػػاء فػػإف المػػبف يعػػدي ا غيػػر اػػحيب وهكػػذا حػػديث )  

يس باػحيب  وقػد نسػبه السػخاوي فػي المقااػد الحسػنة إلػى الوضػع الرضاع يلير الطبػاعا لػ
لػى أبػي الشػي  مػف حػديث ابػف عمػر  ومهمػا يكػف  مف حديث ابف عباس رضي اهلل عنهمػا  وات
فهػػو حػػديث ضػػعيؼ كمػػا قػػاؿ ابػػف عػػراؽ  وقػػاؿ عنػػه المنػػاوي بأنػػه منكػػر وذلػػؾ ألف فػػي سػػند  

الحػديث  وذكػر هػذا الحػديث وعقػب  االب بف عبد الجبار  قاؿ الػذهبي فػي الميػزاف أنػه منكػر
بقولػػه: وفيػػه انقطػػاع  هكػػذا قػػاؿ الحػػوت البيروتػػي فػػي أسػػنى المطالػػب  هػػذا وممػػف ضػػعفه 

 السيوطي في الجامع الالير  واأللباني في ضعيؼ الجامع الالير.
وأما حديث ) جبمت القموب عمى حػب مػف أحسػف إليهػا وبلػض مػف أسػاء إليهػا ا فهػو حػديث 

ف ألػػؼ فػػي األحاديػػث المشػػهورة كالزركشػػي فػػي المئػػالىء المنثػػورة فػػي مشػػهور ذكػػر  جميػػع مػػ
األحاديث المشهورة  والسخاوي في المقااػد الحسػنة  والسػيوطي فػي الػدرر المنتثػرة  والػديبع 
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في تمييػز الطيػب مػف الخبيػث  والعجمػوني فػي كشػؼ الخفػاء وغيػرهـ مػف حػديث ابػف مسػعود 
 مرفوعا.مرفوعا وموقوفا  وهو ال ياب موقوفا وال 

قاؿ السخاوي: وهو باطؿ مف الوجهيف  أي مف الطريؽ التي رفعته إلى النبػي اػمى اهلل عميػه 
وسمـ ومف الطريؽ التي جعمته موقوفا عمى ابف مسعود رضي اهلل عنػه  وقػاؿ ابػف كثيػر: هػذا 

 الحديث ال ياب  وقاؿ البيروتي: ال أاؿ له.
المرفوعة   ربل عمي القاري في كتاب األسراوحكـ عميه بالوضع مف المتأخريف والمعااريف الم

والقاوقجي في كتاب الم ل  المراوع  واللماري في كتػاب المليػر  واألسػتاذ محمػد إسػحاؽ فػي 
تعميقه عمى كتاب اللماز  واأللباني في المجمد الثاني مف سمسػمة األحاديػث الضػعيفة ومحتجػا 

القروي  قاؿ ابف حباف: كاف يضػع  عمى الحكـ عميه بالوضع بأف في سند  إسماعيؿ ابف أباف
 الحديث كما في الضعفاء البف حباف والميزاف لمذهبي.

ويضيؼ السائؿ: وهؿ حديث ) استعينوا عمى نجاح حػوائجكـ بالكتمػاف ا إلػى  خػر  اػحيب أو 
 ضعيؼ وحديث ) طاعة النساء ندامة ا وحديث ) روحوا القموب ساعة فساعة ا.

 مي:والجواب عمى هذ  األسئمة بما ي
أما حديث ) استعينوا عمى نجػاح حػوائجكـ بالكتمػاف فػإف كػؿ ذي نعمػة محسػود ا فقػد أخرجػه 
البيهقي في الشعب وأبو نعيـ في الحمية والطبراني في األوسط مف حديث معاذ كمػا فػي الػدرر 
والمقااد والتمييز والكشؼ والفوائػد المجموعػة وغيرهػا  وهػو حػديث موضػوع كمػا قػاؿ الحفػاظ 

د  سعيد بػف سػبلـ العطػار  قػاؿ ابػف الجػوزي: كػذاب  وقػاؿ البخػاري: يػذكر بوضػع ألف في سن
الحػديث  وقػاؿ أحمػد بػف طػاهر: كػذاب  وقػػاؿ الػذهبي فػي الميػزاف: مػف منكراتػه هػذا الحػػديث  
وقػػاؿ ابػػف حبػػاف: سػػعيد يضػػع الحػػديث  وقػػاؿ البيهقػػي: كذبػػه أحمػػد  أمػػا ابػػف طػػاهر المقدسػػي 

اد  طػاهر بػف المفضػؿ الحمبػي قػاؿ: وهػو الػذي وضػعه  وأف القيسراني فقد ارح بأف فػي إسػن
 في سند  أيضا سعيد بف سالـ وهو متروؾ.

والخبلاة هي: أف سػبب الحكػـ بالوضػع أف فػي سػند  مػف كذبػه ابػف الجػوزي والبخػاري وابػف 
 حباف وأحمد بف حنبؿ والذهبي وابف طاهر القيسراني وغيرهـ.
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خرجػػه القضػػاعي والعسػػكري والػػديممي وغيػػرهـ عػػف وأمػػا حػػديث ) طاعػػة النسػػاء ندامػػة ا فقػػد أ
عائشػػة وحكػػـ بوضػػعه ابػػف الجػػوزي فػػي موضػػوعاته الكبػػرى  والقػػاري فػػي األسػػرار المرفوعػػة  
وضعفه األلباني في ضعيؼ الجامع  وقد جاء بمفظ ) طاعة المرأة ندامة ا مف حػديث زيػد بػف 

ذا يقوؿ األلباني فيما نقمه ثابت وهو موضوع كما قاؿ ابف الجوزي في موضوعاته الكبرى  وهك
عنه الدكتور محمد محمود أحمد بكار فػي تعميقاتػه عمػى الكشػؼ اإللهػي  واػرح بػه األلبػاني 

 في ضعيؼ الجامع الالير وعزا  إلى األحاديث الضعيفة.
وأما حديث ) روحوا القموب ساعة فسػاعة ا فقػد أخرجػه الػديممي بسػند ضػعيؼ عػف أنػس بػف 

جػاء مػا يشػهد أنػه قػاؿ ) سػاعة وسػاعة ا أي سػاعة لمعبػادة وسػاعة مالؾ مرفوعا  ولكف قػد 
 لمراحة.

 والخبلاة لما جاء في جوابي هذا ينحار فيما يمي:
 حديث ) ال تسترضعوا أوالدكـ الحمقاء فإف المبف يعدي ا هو غير احيب.

حديث ) الرضاع يلير الطباع ا في سند  االب بف عبد الجبار وقػد ضػعفه ابػف عػراؽ  وحكػـ 
كونه منكرا المناوي  أما الذهبي فقد حكـ عميه بأنه منكر وبأنه منقطع  وضػعفه األلبػاني فػي ب

 ضعيؼ الجامع الالير.
حديث ) جبمت القموب عمى حب مف أحسف إليها وبلض مف أساء إليهػا ا قػاؿ البيروتػي وهػو 

 موضوع عند القاري والقاوقجي واللماري واألستاذ محمد بف إسحاؽ واأللباني.
ث ) طاعة النسػاء ندامػة ا ضػعفه األلبػاني وحكػـ بوضػعه ابػف الجػوزي كمػا حكػـ بوضػعه حدي

 القاري.
 حديث ) طاعة المرأة ندامة ا موضوع عند ابف الجوزي واأللباني.

 حديث ) روحوا القموب ساعة فساعة ا ضعيؼ ولكف له شاهد احيب عند مسمـ.
لهميبإهمػػلبهػػيبالماػػ حةب(بهػػؿبهػػابس:بحػػدةثب)بنبتاػػميبإالػػ يؾبالاػػ ل ةبفػػإفبالاػػ ل ةبإاػػـبجػػ

بالحةح؟
ج: النهي الوارد في تسمية اإلابع المسبحة بالسبابة قػد روا  أبػو خالػد الواسػطي مػف طريػؽ 
محمد الباقر مف كػبلـ أميػر المػ منيف عمػي بػف أبػي طالػب ال مػف كػبلـ النبػي اػمى اهلل عميػه 
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األسػماء القبيحػة ويسػميها  وسمـ  ولكف قد ورد عف النبي امى اهلل عميه وسمـ أنػه كػاف يكػر 
 بأسماء حسنة.

بس:بملبالحةبحدةثب)بنبضرربانبضراربفيباأاىـب(بهؿبهابالحةحبأـبن؟
مروي عػف أبػي سػعيد وعػف عبػادة بػف الاػامت وعػف ابػف  ٔج: حديث ) ال ضرر وال ضرار ا 

عباس وعف عائشػة وعػف أبػي هريػرة وعػف عمػرو بػف عػوؼ وعػف أبػي جعفػر مرسػبل بأسػانيد 
اؿ  لكنه حسف لشواهد   وأما زيادة ) في اإلسبلـا فقد أخرجها الطبراني وأبو داود فػي فيها مق

 المراسيؿ.
س:باميهلبحدة لبوفبالرااؿبالملبا بومة باامـبةقػاؿبفةػ ب)بليػفبا بالكػلذببالػابكػلفبملزحػلب

ب(بفهؿبهذابالحةحبأـبغةربالحةح؟
قد وردت أحاديث كثيرة في تحريمه  ج: مف المعموـ أف لعف الكاذب قد ورد في القر ف الكريـ و 

أما ما جاء في الس اؿ فػبل أدري مػف روا  وسػواًء اػب أـ لػـ ياػب ففػي األدلػة الاػحيحة مػا 
 يكفي في الداللة عمى تحريـ الكذب.

بس:ب رأتبفيبأحدبالكتببهذابالحدةثب)بلقهاابماتلكـبنبإل بإنبا ب(بفهؿبهابحدةثبالحةح؟
ه إال اهلل ا احيب عند الحفاظ بػؿ هػو مػف األحاديػث الاػحيحة ج: حديث ) لقنوا موتاكـ ال إل

 المتواترة كما نص عميه السيوطي والمرتضى والكناني في م لفاتهـ في األحاديث المتواترة.
س:بحدةثب)بلكؿبه يب مةػؿبا مةمػيبو مػلفب ػفبولػلفب(بهػؿباػةيلرضبحػدةثب)بلػابكهػتبمت ػذا ب

ب ةفبالحدة ةف؟ مةى بنت ذتبأ لب كرب مةى (باكةؼبالجميب
ج: اعمـ أف القاعدة عند عمماء األاوؿ وشراح كتب السػنة النبويػة عمػى اػاحبها وعمػى  لػه 
أفضػػؿ الاػػبلة والسػػبلـ أنػػه ال يػػرجب بػػيف الحػػديثيف المتعارضػػيف إف أمكػػف الجمػػع بينهمػػا  أو 
يحكـ عمى أحدهما بأنػه ناسػ  وعمػى اآلخػر بأنػه منسػوخ إف لػـ يمكػف الجمػع بينهمػا  وعػرؼ 

اري   أو يػػرجب أحػػدهما عمػػى اآلخػػر إف لػػـ يمكػػف الجمػػع بينهمػػا وال عػػرؼ المتقػػدـ مػػف التػػ
المتػػأخر إال بعػػد أف يكػػوف الحػػديثاف المتعارضػػاف مػػف األحاديػػث التػػي يحػػتج بهػػا العممػػاء أي 

                                                           
 ملػظبوػفبو ػلدةب ػفبالالػلمتبأفبب5440:ب ػلببمػفب هػلبفػيبحقػ بمػلبةضػرب جػلر  بحػدةثبر ػـباهفبا فبملجة:بكتلببالحكػلـب0

 رااؿبا بالملبا بومة باامـب ضلبأفبنبضرربانبضرار.
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الاالحات لبلسػتدالؿ بهػا بػأف يكونػا اػحيحاف أو حسػناف أو أحػدهما اػحيب واآلخػر حسػف  
مف األحاديث الاالحات لبلستدالؿ واآلخػر ممػا ال ياػمب لبلحتجػاج أما إذا كاف أحد الحديثيف 

بػػػأف يكػػػوف حػػػديثًا ضػػػعيفًا أو موضػػػوعًا فػػػبل ألف الحػػػديث الضػػػعيؼ والموضػػػوع ال ياػػػمحاف 
لبلحتجػػاج فػػي األحكػػاـ الشػػرعية عنػػد جميػػع العممػػاء  وكػػذلؾ فػػي الفضػػائؿ والمناقػػب والترغيػػب 

 ا أيضا.والترهيب عند جماعة مف العمماء ال يحتج بهم
وقاؿ جماعة مف العمماء بجواز االحتجاج بالضعيؼ في الترغيب والترهيب والفضػائؿ وال يجػوز 
االحتجاج في إثبات أي حكـ مف األحكاـ الشرعية  وأما الحديث الموضوع فبل يحػتج بػه مطمقػًا 

ذا كػاف الع ممػاء قػد ال في الترغيب والترهيب أو المناقب أو الفضائؿ وال في األحكاـ الشرعية  وات
أجمعوا عمى أف الحديث الموضػوع ال يحػتج بػه مطمقػًا ال فػي الفضػائؿ وال فػي المناقػب وال فػي 
الترغيػػب والترهيػػب وال فػػي غيرهػػا فبػػاألولى واألحػػرى أف يعارضػػوا بػػه حػػديثًا اػػحيحًا اػػالحًا 
لبلحتجاج  وهذا الحديث الذي جاء في الس اؿ والػذي قيػؿ إف النبػي اػمى اهلل عميػه وسػمـ قػد 

ف خميمػي عثمػاف بػف عفػاف ا وهػو م دح به عثماف بف عفاف فقاؿ ) لكؿ نبي خميؿ مف أمتػه وات
مف األحاديػث الموضػوعة المكذوبػة عمػى رسػوؿ اهلل اػمى اهلل عميػه وسػمـ التػي ال يحػتج بهػا 
أبدا في الفضائؿ وال في الترغيب وال في الترهيػب وال فػي أي شػيء ألف فػي سػند هػذا الحػديث 

ممطػي وهػو مػػف الػرواة الكػذابيف عنػػد حفػاظ السػنة النبويػػة عمػى اػػاحبها إسػحاؽ بػف نجػػيب ال
 وعمى  له أفضؿ الابلة والسبلـ.

قػػاؿ الحػػافظ ابػػف حجػػر العسػػقبلني فػػي ترجمتػػه مػػف كتابػػه التقريػػب: كػػذبو   وقػػاؿ الحػػافظ ابػػف 
طاهر الفتني الهندي في كتاب قانوف الموضوعات في ترجمة هذا الػراوي: الكػذاب إسػحاؽ بػف 

الممطي أكذب الناس  قاؿ أحمد: وكاف يضػع وهػو الػذي وضػع الواػية لعمػي رضػي اهلل  نجيب
عنه في الجماع  وقاؿ الخزرجي في خبلاة تهذيب الكماؿ في ترجمة هذا الراوي: كذبه أحمػد 
وابف معيف  وقاؿ ابػف عػراؽ الكنػاني فػي ترجمتػه فػي مقدمػة كتابػه تنزيػه الشػريعة المرفوعػة: 

ؿ اللمػػاري فػػي كتابػػه المليػػر عمػػى موضػػوعات الجػػامع الاػػلير فػػي كػػذاب يضػػع الحػػديث  وقػػا
إسحاؽ الممطػي الػراوي لهػذا الحػديث: إسػحاؽ هػذا ركػف مػف أركػاف الكػذب  وقػاؿ الحػافظ ابػف 
سحاؽ بف نجػيب أحػد  الجوزي في كتاب العمؿ المتناهية في هذا الحديث: هو حديث ال ياب وات
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يحي: هو معػروؼ بالكػذب والوضػع  وقػد نقػؿ رجاله قاؿ فيه أحمد هو مف أكذب الناس  وقاؿ 
المناوي هذا الكبلـ عف ابف الجوزي في كتػاب فػيض القػدير شػرح الجػامع الاػلير وأقػر  عميػه 
وهكذا حكـ عمى هذا الراوي بأنه كذاب غير ه الء الحفػاظ  ولكنػي اكتفيػت بػذكرهـ لكػونهـ مػف 

وكيػؼ ال يحكػـ عمػى هػذا  كبار المحدثيف ومػف أشػهر مػف تكمػـ فػي رجػاؿ الحػديث أو تػرجمهـ
الػػراوي بأنػػه وضػػاع وقػػد حكػػـ عميػػه بأنػػه وضػػاع أحمػػد بػػف حنبػػؿ ويحػػي بػػف معػػيف وابػػف حجػػر 

 العسقبلني وابف طاهر الفتني وابف الجوزي واللماري.
ولػػيس هػػذا الوضػػاع هػػو الرجػػؿ الوحيػػد مػػف الوضػػاعيف قػػد وجػػد اسػػمه فػػي سػػند هػػذا الحػػديث 

ث وهو أيضًا مف الوضاعيف الكػذابيف عػف المحػدثيف فهناؾ راِوٍم  خر في نفس سند هذا الحدي
أال وهو يزيػد بػف مػرواف الػذي جرحػه يحػي بػف معػيف أيضػًا وقػاؿ فيػه: كػذاب  وقػاؿ عنػه ابػف 
حبػػاف: يػػروي الموضػػوعات عػػف األثبػػات ال يحػػؿ االحتجػػاج بػػه بحػػاؿ  كمػػا حكػػا  عنهمػػا ابػػف 

عػف ابػف الجػوزي المنػاوي فػي  الجوزي فػي العمػؿ المتناهيػة فػي األحاديػث الواهيػة   وقػد نقمػه
 فيض القدير.

وقد ترجـ هذا الراوي ) يزيد بػف مػرواف ا المتػأخروف مػف عممػاء الحػديث الػذيف اهتمػوا بجمػع 
أسماء الوضاعيف مف الرواة كابف عراؽ الكناني في مقدمة كتابه تنزيه الشريعة حيث نقؿ فػي 

الجوزي في العمؿ المتناهية الذي ترجمته عف ابف معيف وأحمد بف حنبؿ مثمما نقؿ عنهما ابف 
 نقمه عنه المناوي في الفيض.

ف خميمي عثمػاف بػف عفػاف ا هػذيف  وبناًء عمى أف في سند حديث ) لكؿ نبي خميؿ مف أمته وات
الراوييف الكذابيف فالحديث مكذوب عمى رسوؿ اهلل امى اهلل عميػه وسػمـ عمػى ضػوء مػا سػبؽ 

وابف حباف وابف الجوزي وابف حجػر وابػف طػاهر مف النقؿ عف أحمد بف حنبؿ ويحي بف معيف 
والخزرجػػي وابػػف عػػراؽ والمنػػاوي وغيػػرهـ  وهػػو الػػذي جػػـز بػػه مػػف عممػػاء الحػػديث المتػػأخريف 
وممف أدركت عارهـ الحافظ اللماري أحد عمماء الملرب األقاى الػذي قػاؿ فػي كتابػه المليػر 

عجػػب أف فػػي الحػػديث عمػػى موضػػوعات الجػػامع الاػػلير بعػػد أف حكػػـ بوضػػع هػػذا الحػػديث: ال
المخرج في الاحيب المتفؽ عمى احته نفي الخمة للير ربه وأنه لو كاف متخذًا خمػيبًل التخػذ 
أبا بكر خميبًل  وحيث إنه ال يامب لمعارضته فبل حاجة إلى الجمع بيف الحديثيف فيػرد الحػديث 
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اػػمى اهلل الموضػػوع ويطػػرح ويبقػػى العمػػؿ بالحػػديث الاػػحيب السػػاري المفعػػوؿ وهػػو أف النبػػي 
عميه وسمـ لـ يتخذ خميبل مف الناس ال أبا بكر وال عثمػاف وال غيرهمػا  ولػو كػاف متخػذًا خمػيبًل 

 لكاف أبا بكر خميمه.
هذا وال يخفى أف لعثماف بف عفاف رضي اهلل عنه فضػائؿ قػد وردت لهػا أحاديػث اػحيحة فػبل 

ته  وعثمػاف بػػف حاجػة إلػى ذكػػر هػذا الحػديث الموضػػوع المعػارض لمحػػديث المجمػع عمػى اػػح
عفاف غنػي عػف مثػؿ هػذا الحػديث الػذي فػي سػند  كػذاباف بمػا ورد فػي فضػمه خاواػًا وفػي 
العشػػرة المبشػػريف بالجنػػة وفػػي السػػابقيف األولػػيف عمومػػًا وهػػي فػػي كتػػب السػػنة المطهػػرة عمػػى 

 ااحبها وعمى  له أفضؿ الابلة والسبلـ.
رم بفمةيمػؿباليػلؽبمػلبشػلنبفمػفبةػد ؿبس:بحدةثب)بلابومـبا بشةئل بمفباليقاؽبأدهلبمفبأؼبلح

بالجهةبالةيمؿبال لربملبشلنبفمفبةد ؿبالهلر(بهؿبهابالحةحبأـبن؟
ج: هػػذا الحػػديث موجػػود فػػي اػػحيفة عمػػي الرضػػى عػػف البػػاقر ال عػػف النبػػي اػػمى اهلل عميػػه 
وسمـ  قاؿ القاضي محمد مشحـ في تخريجه لهذ  الاػحيفة: لػـ أجػد  عنػه  أي عػف البػاقر  

حيب ثـ نسبه إلػى كتػاب تنبيػه اللػافميف لمسػمرقندي وقػد أجبػت عػف مشػحـ بعػدـ قاؿ: وهو ا
احته وكػوف السػمرقندي أخرجػه كمػا قػاؿ مشػحـ ال يجػدي ألف السػمرقندي لػيس مػف عممػاء 
الحديث المختايف وكتابه المذكور ليس مػف ماػادر السػنة المطهػرة  كيػؼ وقػد نػص عممػاء 

ى المطالػػب عمػػى أف فػػي كتػػاب تنبيػػه اللػػافميف الحػػديث كػػالحوت البيروتػػي فػػي  خػػر كتػػاب أسػػن
أحاديث موضوعة وهذا الحديث مف جممة الموضوعات في هذا الكتاب ألف في سند  أاـر بف 
حوشب الهمداني كما سيأتي  وقػد أخرجػه مػف عممػاء السػنة الػدارمي مػف حػديث الحسػيف بػف 

ز الوكيػػؿ  وفػػي تنزيػػه عمػػي مرفوعػػًا كمػػا فػػي تخػػريج كتػػاب تنبيػػه اللػػافميف لمعبلمػػة عبػػد العزيػػ
 الشريعة البف عراؽ وغيرهما.

وقػػد نػػص عمػػى أف هػػذا الحػػديث موضػػوع بعػػض مػػف ألػػؼ فػػي األحاديػػث الموضػػوعة مثػػؿ ابػػف 
 طاهر في تذكرة الموضوعات  والشوكاني في الفوائد المجموعة وغيرهما.

الفاؿ الثالػث كما أف ابف عراؽ الكناني قد ذكر  في تنزيه الشريعة وعد  مف الموضوعات في 
مػػػف كتػػػاب الحػػػدود مػػػف هػػػذا الكتػػػاب القػػػيـ  والسػػػبب الػػػذي مػػػف أجمػػػه عػػػد هػػػذا الحػػػديث مػػػف 
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الموضوعات هو أف في سند  أاـر بف حوشػب الهمػداني وقػد ترجمػه عممػاء الجػرح والتعػديؿ 
 ترجمة تدؿ عمى أنه كاف كذابًا وضاعًا.

الجػرح والتعػديؿ  والػذهبي فػي والخبلاة المستفادة ممػا قالػه ابػف أبػي حػاتـ الػرازي فػي كتػاب 
 ميزاف االعتداؿ أف يحي بف معيف ارح بأنه كذاب خبيث.

والخبلاة المستفادة مف كبلـ ابف طاهر الفتني الهندي في قػانوف الموضػوعات  والػذهبي فػي 
الميزاف والحمبي فػي الكشػؼ الحثيػث عمػف ُرمػي بوضػع الحػديث أنػه كػاف يضػع الحػديث عمػى 

لسامرائي في تعميقاته عمى الكشػؼ الحثيػث عػف العقيمػي عػف أاػـر بػف الثقات  وزاد العبلمة ا
 حوشب أنه كاف يقوؿ بالرجعة. 

ومف قد قيؿ فيه أنه كذاب أو وضاع أو خبيث أو نحػو هػذ  العبػارات ال يكػوف حديثػه اػحيحًا 
وال حسنا بؿ وال ضعيفًا بؿ يكوف حديثه مف الموضػوعات المكذوبػة عمػى رسػوؿ اهلل اػمى اهلل 

وسمـ وال سيما وأف الجارح لهذا الراوي بهػذا الجػرح هػو ابػف معػيف وابػف حبػاف والعقيمػي عميه 
وغيرهـ مف رجاؿ الحديث وأيػدهـ مػف جػاء بعػدهـ كالحػافظ عبػد الػرحمف بػف أبػي حػاتـ الػرازي 

 والحافظ الذهبي والحافظ السيوطي والحافظ ابف طاهر والحافظ الشوكاني وأخيرًا السامرائي.
القاضي محمد مشحـ ارح في تخريجه لاحيفة اإلماـ عمي الرضى بأف هذا  ومف اللريب أف

الحديث احيب وعزى تخريجه إلى تنبيه اللػافميف لمسػمرقندي  مػع أف السػمرقندي سػرد رجػاؿ 
سػػند الحػػديث ومػػنهـ أاػػـر بػػف حوشػػب الػػذي قػػد سػػمعت مػػا قالػػه عممػػاء الجػػرح والتعػػديؿ فػػي 

تيف  كمػػا أف اللريػػب أيضػػًا أف الحػػافظ الػػذهبي ترجمتػػه وأنػػه وضػػاع وكػػذاب ونحػػو هػػذ  العبػػار 
المعػػروؼ باطبلعػػه العظػػيـ عمػػى تػػراجـ رواة الحػػديث والمشػػهور بالنقػػد عمػػى مػػف قبمػػه مػػف 
المحدثيف قد ذكر هذا الحديث في كتابه الكبائر  كما ذكر أيضًا حػديث عمقمػة الػذي لػـ يػتمكف 

ه بعد أف طمبها رسوؿ اهلل مف أداء الشهادتيف حاؿ استحضار  حتى عفت عنه أمه ورضت عن
امى اهلل عميه وسمـ إليػه وأمػر بجمػع الحطػب ليحػرؽ ولػدها العػاؽ لهػا فأشػفقت عمػى ولػدها 

 وخافت عميه مف النار فرضيت عنه.
في حيف أف هذيف الحديثيف مف األحاديث التي ال تامب لبلحتجػاج بهػا ألف فػي سػندها كػذاب 

النقػػؿ عػػنهـ فػػي أوؿ جػػوابي هػػذا عمػػى بتاػػريب مػػف عممػػاء الجػػرح والتعػػديؿ حسػػبما سػػبؽ 
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اإلستفتاء عف حديث ) لو عمـ اهلل كممة أدنى مف ُأؼٍّ لنهى عنها أو لحرمها فميعمؿ العاؽ مػا 
شػػاء فماػػير  النػػار وليعمػػؿ البػػار مػػا شػػاء فماػػير  الجنػػة ا وهنػػاؾ أحاديػػث أخػػرى فػػي كتػػاب 

موضػوعة ذكرهػا العبلمػة  الكبائر احتج بها الذهبي في هذا الكتاب وهي غير احيحة عند  بؿ
المعااػػر عبػػد الفتػػاح أبػػو غػػدة فػػي تعميقاتػػه المفيػػدة وتحقيقاتػػه الفريػػدة عمػػى كتػػاب األجوبػػة 
الفاضمة عمػى األسػئمة العشػرة الكاممػة لمعبلمػة المكنػوي الهنػدي رحمػه اهلل  وهػذ  مػف غمطػات 

د قػد يكبػو  وقػالوا: الذهبي التي تلتفر له بجانب فضمه وقد قيؿ قديمًا: السيؼ قد ينبػوا والجػوا
 لكؿ جواد كبوة ولكؿ ااـر نبوة ولكؿ عالـ هفوة.

ومهمػا يكػف مػف األمػر فػإف طاعػة الوالػديف مػف الواجبػات القطعيػة المفروضػة عمػى كػؿ مسػػمـ 
ومسممة باألدلة الاحيحة الواردة في القر ف العظيـ وفي السنة النبوية المطهرة عمى اػاحبها 

وعقوؽ الوالديف مف الكبائر بنص الحديث الاحيب الاريب  وعمى  له أفضؿ الابلة والسبلـ 
في الداللة عمى عظـ ذنب العاؽ وعمى أف العقوؽ مػف أكبػر الكبػائر وهػو الحػديث الػذي اتفػؽ 
عمى إخراجه البخػاري ومسػمـ أف النبػي اػمى اهلل عميػه وسػمـ قػاؿ ) أال أنبػئكـ بػأكبر الكبػائر؟ 

                                                                                                                                                                                                                          ٔبػػػػػػػػػػاهلل وعقػػػػػػػػػػوؽ الوالػػػػػػػػػػديف اقػػػػػػػػػػالوا: بمػػػػػػػػػػى يػػػػػػػػػػا رسػػػػػػػػػػوؿ اهلل. قػػػػػػػػػػاؿ: اإلشػػػػػػػػػػراؾ 
يػث الدالػة عمػى تحػريـ العقػوؽ المدونػة فػي كتػب الحػديث النبػوي التػي ألفهػا وغير  مػف األحاد

 عمماء السنة المحمدية.
وبناًء عمى ذلؾ فبل حاجة إلى ذكر بعض األحاديث الموضوعة في بعض كتػب الزهػد واألخػبلؽ 
والرقائؽ  وفي بعض الخطب التي يخطب بعػض الخطبػاء والوعػاظ مػا داـ وهنػاؾ  يػات قر نيػة 

ذا وأحاديػث  نبويػػة اػػحيحة تلنػػي عػػف أحاديػػث القاػػاص والوعػػاظ وفيهػػا مػػا يكفػػي ويشػػفي  وات
 جاء نهر اهلل بطؿ نهر معقؿ.

 والخبلاة لما جاء في جوابي ينحار فيما يمي:

                                                           
 ملظ:بوفبو دبالرحمفب فبأ يب كرةبوفبب5331الحةحبال  لرا:بكتلببالشهلدات:ب لببملب ةؿبفيبشهلدةبالزاربحدةثبر ـبب0

لبا بومة باامـب)بأنبأه ئكـب أك ربالك لئرب ى لب للاا:ب ملبةلبرااؿبا .ب لؿ:باأشراؾب ل باوقاؽبأ ة ب لؿ:ب لؿباله يبالم
بالاالدةف باجمسباكلفبمتكئل بفقلؿ:بأنباشهلدةبالزارب لؿ:بفملبزاؿبةكررهلبحتلب مهلبلةت باكت(.

باالترمذابفيبال رباالالمة055أ رج بمامـبفيباأةملفب  باأحمدبفيبماهدب5632اتلاةربالقر فب5553االشهلداتبب0554 
 .06366 06360ال الرةةف
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أواًل: حديث ) لو عمـ اهلل شػيئًا مػف العقػوؽ أدنػى مػف أؼ لحرمػه فميعمػؿ العػاؽ مػا شػاء فمػف 
 يدخؿ الجنة ا غير احيب.

 ذا الكبلـ مرويًا عف الباقر مف قوله ال مرفوعا إلى النبي امى اهلل عميه وسمـ.ثانيًا: جاء ه
ثالثًا: جاء هػذا الكػبلـ مرفوعػًا إلػى رسػوؿ اهلل اػمى اهلل عميػه وسػمـ فػي كتػاب تنبيػه اللػافميف 

 بسند فيه أاـر بف حوشب  وأخرجه الدارمي مف حديث الحسيف.
 الكبائر محتجًا به عمى عظـ هذا الذنب. رابعًا: قد ذكر هذا الحديث الذهبي في كتاب

 خامسًا: م لؼ تنبيه اللافميف ليس محدثًا وهذا الكتاب فيه اللث والسميف.
سادسػػًا: م لػػؼ كتػػب الكبػػائر حػػافظ مػػ رخ ناقػػد ولكنػػه فػػي كتػػاب الكبػػائر ذكػػر هػػذا الحػػديث 

 الموضوع.
وشػب كػبلـ الػذهبي سابعًا: يػرد احتجػاج الػذهبي بهػذا الحػديث المػروي بسػند فيػه أاػـر بػف ح

 نفسه في الميزاف في ترجمة هذا الراوي.
 ثامنًا: ممف عد هذا الحديث مف الموضوعات ابف عراؽ وابف طاهر والشوكاني وغيرهـ.

تاسعًا: في القر ف والسنة الاػحيحة فػي األمػر بطاعػة الوالػديف وفػي تحػريـ العقػوؽ مػا يكفػي 
 ويشفي ويلني عف الموضوعات.

ي م لػػؼ أو خطيػػب أف يػػأتي بحػػديث موضػػوع وال سػػيما وفػػي الاػػحيب مػػا عاشػػرًا: ال ينبلػػي أل
 يكفي.

 حادي عشر: ما زعمه القاضي مشحـ مف احة هذا الحديث غير احيب.
س:بهؿبالحةحبأفباله يبالملبا بومة باامـب لؿب)بلانبالهاػلنبلي ػدبا بحقػل ب(باأهػ ب ػلؿب)بمػفب

بلـبةكفبمي بالد ةبفمةميفبالةهادب(؟
ثاف ليسػػا مػػف األحاديػػث الاػػحيحة المرفوعػػة إلػػى رسػػوؿ اهلل اػػمى اهلل عميػػه ج: هػػذاف الحػػدي

وسمـ كما ال يخفى عمى مف له اطبلع عمى كتب السنة المطهػرة عمػى اػاحبها أفضػؿ الاػبلة 
 والسبلـ.

أما حديث ) لوال النساء لعبد اهلل حقًا ا فقد أخرجه ابف عدي مف حديث عمر ولكنه عقب ذلػؾ 
منكػر وال أعرفػه إال مػف هػذا الوجػه  وعبػد الػرحمف بػف زيػد العمػي أحاديثػه بقوله: هذا حػديث 
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كمها ال يتابعه الثقات عميها  وقد نقؿ الحافظ األلباني في المجمد األوؿ مف األحاديث الضعيفة 
عف البخاري أنه قاؿ فيه: تركو   وعف ابف أبي حاتـ أنه قاؿ: يترؾ حديثه  منكر الحػديث كػاف 

نه بالطامػات  وقػاؿ ابػف معػيف: كػذاب خبيػث  والحػديث أورد  ابػف الجػوزي يفسد أبا  يحدث ع
 في الموضوعات مف طريؽ ابف عدي ثـ قاؿ: ال أاؿ له عبد الرحيـ وأبو  متروكاف.

وقػد روي هػػذا الحػػديث بمفػظ ) لػػوال النسػػاء لػػدخؿ الرجػاؿ الجنػػة ا أخرجػػه أبػو نعػػيـ فػػي أخبػػار 
مى اهلل عميػه وسػمـ  وفػي سػند  بشػر بػف الحسػيف أابهاف والثقفي في الثقفيات عف النبي ا

 وسيأتي الكبلـ حوؿ جرحه.
كما روي بمفظ ) لوال النساء لعبد اهلل حػؽ عبادتػه ا أخرجػه الػديممي فػي مسػند الفػردوس عػف 
أنس أيضًا وفي سند  بشر بف الحسيف  قاؿ الذهبي في ترجمته: قاؿ الدارقطني: متروؾ  كمػا 

ميزاف عف أبي حاتـ أنه قاؿ: بشر هذا يكػذب عمػى الزبيػر  وهػذا نقؿ الذهبي في ترجمته مف ال
ا هػو )لػوال النسػاء لػدخؿ الرجػاؿ الجنػة الحديث المروي بمفػظ ) لعبػد اهلل حػؽ عبادتػه ا وبمفػظ

مف روايته عف الزبير بف عدي  وقاؿ ابف حباف: يروي بشر بف الحسيف عف نسخة موضوعة 
 شبيهًا بمائة وخمسيف حديثًا.

نما ذكر   ت الحديثيف األخيريف وهما حديث ) لوال النسػاء دخػؿ الرجػاؿ الجنػة ا أو لػوال المػرأة وات
لدخؿ الرجؿ الجنة  وحديث ) لػوال النسػاء لعبػد اهلل حػؽ عبادتػه ا ألف السػيوطي فػي المئػالىء 
المانوعة تعقب ابف الجوزي الػذي حكػـ عمػى حػديث ) لػوال النسػاء لعبػد اهلل حقػًا حقػًا ا بأنػه 

ا فػي حػيف أف دخؿ الرجػاؿ الجنػةله شاهد وهذا الشاهد هو حديث ) لوال النساء لػموضوع بأف 
هذا الحديث ال يامب أف يكوف شاهدًا ألنػه موضػوع عنػد الحفػاظ ومػنهـ السػيوطي نفسػه فقػد 
عد  مف الموضػوعات فػي مختاػر  الػذي ألفػه فػي الموضػوعات  كمػا عػد  منهػا اللمػاري فػي 

ارد بمفػػظ )لػػوال النسػػاء لعبػػد اهلل حػػؽ عبادتػػها هػػو أيضػػا المليػػر  وهكػػذا الحػػديث الثالػػث الػػو 
 موضوع.

والحااؿ هو أف الحديث المسئوؿ عنه والشػاهد الػذي ذكػر  السػيوطي فػي المئػالىء والحػديث  
الثالث أيضًا الذي مف الممكف أف يدعي أحد أنػه شػاهد كمهػا ال تاػب بػؿ هػي كمهػا موضػوعة 

 الير وفي األحاديث الضعيفة والموضوعة.كما ارح بذلؾ األلباني في ضعيؼ الجامع ال
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وأما حديث ) مف لـ يكف معه ادقة فميمعف اليهود ا فهو أيضًا غيػر اػحيب كمػا قػاؿ الحػوت 
 البيروتي في أسنى المطالب وغير  مف المحدثيف.

س:بمػػلبمػػد بالػػحةبحػػدةثب)بلػػانبأهكػػـبتػػذه افبلتػػلبا ب أهػػلسبةػػذه افبفةاػػتغلرافبا باةطم ػػافب
بزباجؿبفةغلربلهـبالماللب(؟الرضلبمه بو

ج: اعمـ أف حديث ) لو لػـ تػذنبوا لػذهب اهلل بكػـ ولجػاء بقػوـ يػذنبوف فيسػتلفروف اهلل فيلفػر 
لهـ ا حديث احيب أخرجه مسمـ مف رواية أبي هريرة وزاد في أولػه ) والػذي نفسػي بيػد  لػو 

 لـ تذنبوا ..إل ا.
سمعت رسوؿ اهلل امى اهلل عميه وسػمـ وأخرج أحمد وأبو يعمى مف حديث أنس بف مالؾ قاؿ: 

يقوؿ: ) والذي نفسي بيد  لو أخطأتـ حتى تمؤل خطاياكـ مابيف السػماء واألرض ثػـ اسػتلفرتـ 
اهلل للفر لكـ  والذي نفس محمد بيد  لو لـ تخطئوا لجاء بقـو يخطئػوف ثػـ يسػتلفروف فيلفػر 

عيد الخػدري  ولعػؿ الخطػأ   وفي الباب عدة أحاديث عف ابف عمر وابف عبػاس وأبػي سػٔلهـ ا
المقاود به هنا ضد الاواب ال الخطأ ضد العمد ألف الذي ضد العمد قػد عفػا اهلل عنػه  وفػي 
هذا الحديث دليؿ عمى كثػرة الخطايػا مػف بنػي اإلنسػاف  وهػو أمػر جبمػي وقػد خمقهػـ اهلل عمػى 

ا الحػديث إرشػاد ذلؾ وأمرهـ بالخير ونهاهـ عف الشر  والعامة ال تكوف إال لؤلنبياء  وفي هذ
}ن ٍ ِ ي عَُ وْ سََ اف ْقنُ ي ظْيريٌُ ّقيَْ ََ يلٌَّ ي َُهزقلْيريشِ اىيّهَ  ي جِهذري    لمناس إلى االستلفار ألنه رافع لمذنب كما قاؿ تعالى 

ناْ اىيَّ  َقبسُزقلْيقشَناْ ىريزلّلَثٌُِِِ ن ٍ هِ ي لْيريهشَ   }ن اىَّزرييِ  ئِرقا َقع يلَاْ َقبحري  خف ْقنُ ظقيقَََاْ ْقّْيلَ ٌَُِ رقمقشَوقوله تعالى اىيَّ  ِقيلَساف سَّحرييَبف {

 .}ن ٍ ب مقبُ  اىيََّ ىرييَع زِّث ٌَُِ ن ْقّذ  َرييٌُِِ ن ٍ ب مقبُ  اىيََّ ٍَع زِّث ٌَُِ ن هٌَُ ي َُزقلْيريشَنُ  {وقوله تعالى { اىزُّلَة  ئِلَّ اىيََّ 
حػػاانبلػػػـبت ػػفبأه ػػلبزاجهػػلب(بامػػػلببس:بهػػؿبالػػحةحبأفباله ػػيبالػػملبا بومةػػػ بااػػمـب ػػلؿب)بلػػان

بميهل ؟

                                                           
 ملظ:بحد هيبأ شفبالاداايب لؿ:بد متبوملبأهسب فبمللؾبب04113ماهدبأحمد:بكتلبب ل يبالماهدبالال ؽ:بحدةثبر ـب0

بمل بلابأ طأتـبحتلبتمألب طلةلكـ ب ةد  باالذابهلسبمحمد بةقاؿب)  ةفبالاملنبب لؿ:باميتبرااؿبا بالملبا بومة باامـ
ب ـب بة طئاف ب قـا باجؿ با بوز بلجلن بت طئاا بلـ بلا ب ةد  بهلسبمحمد باالذا بلكـ  بلغلر باجؿ با بوز بااتغلرتـ االرضب ـ

 ةاتغلرافبا بفةغلربلهـب(.
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ج: أخرج البخاري ومسػمـ عػف أبػي هريػرة مرفوعػًا أف رسػوؿ اهلل اػمى اهلل عميػه وسػمـ قػاؿ ) 
ومعنػى  ٔلوال بنو إسرائيؿ لـ يخبث الطعاـ ولـ يخنز المحػـ ولػوال حػواء لػـ تخػف أنثػى زوجهػا ا

 يتلير ولـ ينتف. قوله يخبث الطعاـ لـ يتلير ريحه ومعنى لـ يخنز المحـ لـ
قاؿ المناوي: يعني لوال أنهـ أي بنو إسرائيؿ سنوا ادخػار المحػـ حتػى خنػز لػـ يخنػز لمػا ادخػر 
لحـ يخنز   قاؿ: فهو إشارة إلى أف خنز المحـ شيء عوقب بنو إسػرائيؿ بكفػرانهـ نعمػة ربهػـ 

عػض الكتػب حيث ادخروا السموى فنتف وقد نهاهـ عف االدخار ولـ يكف ينتف قبػؿ ذلػؾ  وفػي ب
اإللهية لوال أني كتبت الفساد عمى الطعاـ لخزنه األغنياء عف الفقراء كما قاؿ أيضًا فػي معنػى 
لوال حواء لـ تخف أنثى زوجها معمبًل الخيانة مف النساء ألنهػا أي حػواء أـ النسػاء فأشػبهنها  

بب الحامػؿ ولوال أنها سنت هذ  السنة لما سمكتها أنثى مػع زوجهػا فػإف البػادي بالشػيء كالسػ
للير  عمى اإلتياف به فمما خانت سرت في بناتها الخيانة  فقمما تسمـ امػرأة مػف خيانػة زوجهػا 
بفعؿ أو قوؿ  وليس المراد بالخيانة الزنا حاشا وكبل لكف لما مالت إلى شهوة الػنفس مػف أكػؿ 

سػػاء الشػجرة وزينػػت ذلػؾ آلدـ مطاوعػػة لعػػدو  إبمػيس عػػد ذلػػؾ خيانػة  وأمػػا مػػف بعػدها مػػف الن
فخيانة كؿ واحدة منهف بحسبها  وأضاؼ المناوي إلى كبلمه هذا قوله: وفيه إشارة إلى تسػمية 
الرجػػاؿ فيمػػا يقػػع لهػػـ مػػف نسػػاءهـ لمػػا وقػػع مػػف أمهػػف الكبػػرى وأف ذلػػؾ مػػف طػػبعهف والعػػرؽ 
دساس  فبل يفرط في لوـ مف فرط منهف بشيء مف غيػر قاػد أو نػادرًا  وأخيػرا قػاؿ المنػاوي: 

أف ال يتمسكف بهذا في االسترساؿ عمى هذا النوع بؿ يضبطف أنفسػهف ويجاهػدف  وينبلي لهف
 أنفسهف.

هكذا قاؿ المناوي في معنى الحػديث المسػئوؿ عنػه شػارحًا لػه فػي المجمػد الخػامس مػف كتابػه 
فيض القدير شرح الجامع الالير واهلل أعمـ بمراد رسوله امى اهلل عميػه وسػمـ  وال أدري هػؿ 

لحديث ما قاله المناوي في كبلمػه الػذي ذكرتػه  نفػًا أـ القاػد بػه شػيء  خػر  المقاود بهذا ا
كما أني ال أدري هؿ احيب ما قاؿ المناوي مف أف خنز المحـ أي تلير رائحته كاف عقابػًا مػف 
اهلل لبني إسرائيؿ لكونهـ ادخروا السموى حتى أنتف  وأف المحـ في الزمف القػديـ قبػؿ أف يػدخر 

                                                           
ب5344اأ رج بمامـبفيبالرضلعبر ـبب4441الحةحبال  لرا بكتلببأحلدةثباله ةلن ب لبب مؽب دـباذرةت  بحدةثبر ـب0

5343. 
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موى كػاف ال ينػتف  أـ أف ذلػؾ غيػر اػحيب حيػث إف المنػاوي لػـ يبػرهف عمػى بنوا إسػرائيؿ السػ
 احة ما ادعا  ببرهاف اريب احيب.

س:بمفبرا باأ رجبحدةثب)بلةسباأةملفب للتمهيبانب للتحميبالكهػ بمػلبا ػربفػيبالقمػبباالػد  ب
باليمؿب(باهؿبهابالحةحبأابضيةؼ؟

ولكنه ما وقر في القمب واػدقه العمػؿ  ج: اعمـ أف حديث ) ليس اإليماف بالتمني وال بالتحمي
ا أخرجه ابف النجار والديممي في مسػند الفػردوس  وأشػار السػيوطي فػي الجػامع الاػلير إلػى 
ضعفه كما في النس  المطبوعة في دار الكتب العممية في بيروت  وكما في النسػ  المطبوعػة 

نمػا هػو  بأعمى افحات فيض القدير  وهو حديث غير اػحيب عنػد الحفػاظ وال حسػف أيضػًا وات
 مف األحاديث الضعيفة أو المنكرة  إف لـ يكف مف الموضوعة.

ا في فػيض القػدير عػف العبلئػي أنػه قػاؿ فػي هػذا الحػديث إنػه ٖٖٜوقد نقؿ المناوي المتوفى)
حديث منكػر تفػرد بػه عبػد السػبلـ بػف اػالب العابػد  قػاؿ النسػائي: متػروؾ  وقػاؿ ابػف عػدي: 

العبلئػي: وقػد روي معنػا  عػف الحسػف مػف قولػه وهػو الاػحيب وأقػر مجمع عمى ضػعفه  قػاؿ 
المناوي العبلئي فيما نقمه عنه مف تضعيؼ هذا الحػديث  ولقػد راجعػت مػا قالػه عممػاء الجػرح 
والتعديؿ في ترجمة عبد السبلـ الراوي لهػذا الحػديث فوجػدت الحػافظ ابػف أبػي حػاتـ وهػو عبػد 

في كتابػه القػيـ الػذي سػما   ٕٖٓازي المتوفى سنة الرحمف بف أبي حاتـ محمد بف إدريس الر 
الجرح والتعديؿ فوجدته يقوؿ في ترجمته: سألت أبي عنه فقاؿ: لػـ يكػف عنػدي باػدوؽ وهػو 
ضػعيؼ  ولػػـ يحػػدثني عنػه  وأمػػا أبػػو زرعػة فػػأمر بػػأف نضػرب عمػػى حػػديث أبػي الاػػمت وعبػػد 

ؼ الحثيث عمػف رمػي بوضػع السبلـ المذكور وقاؿ: ال أحدث عنه وال أرضا   كما راجعت الكش
هػػ فوجدتػه يقػوؿ فػي ترجمتػه: اػالب ٔٗٗٔالحديث تأليؼ برهاف الديف الحمبي المتوفى سنة 

إال أنػػه شػػيعي رافضػػي خبيػػث مػػتهـ بوضػػع حػػديث اإليمػػاف إقػػرار بالقمػػب  كمػػا راجعػػت تقريػػب 
لػه هػ فوجدته يقوؿ في ترجمته: نػزؿ نيسػابور ٕ٘ٛالتهذيب لمحافظ ابف الحجر المتوفى سنة 

منػاكير وكػاف يتشػيع  وأفػرط العقيمػي فقاؿ:كػػذاب أما الحػافظ ابػف عػراؽ الكنػاني المتػوفى سػػنة 
فقد قاؿ في ترجمته في مقدمته لكتاب تنزيه الشريعة التي جمع فيها مػف رمػي بالوضػع  ٖٜٙ

مرتبا ألسمائهـ عمى الحروؼ: عبد السبلـ بف االب أبو الاػمت الهػروي اتهمػه بالكػذب غيػر 
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ا قاؿ ابف طاهر الفتني الهندي في قانوف الضعفاء والموضوعات: عبػد السػبلـ بػف واحد  وهكذ
اػػالب مػػتهـ  قمػػت: وثقػػه ابػػف معػػيف وقػػاؿ لػػي: ممػػف يكػػذب  وقيػػؿ: معػػدود فػػي الزهػػاد  وفػػي 
الميزاف: االب إال أنه شيعي  وفي موضع  خر قاؿ: هػو عبػد السػبلـ بػف اػالب الهػروي أبػو 

مػػأموف  وقػػاؿ محمػػد بػػف طػػاهر المقدسػػي المعػػروؼ بػػابف الاػػمت كػػذاب  وقػػاؿ الحػػاكـ: ثقػػة 
هػ في حرؼ الياء مف تذكرة الموضوعات عنػد ذكػر  لحػديث ) يػد ٚٓ٘القيسراني المتوفى سنة 

اهلل عمى الم ذف حتى يفػرغ مػف أذانػه ا فيػه أبػو الاػمت عبػد السػبلـ بػف اػالب كػذاب  وقػاؿ 
مدينػػة العمػػـ وعمػػي بابهػػا ا أف أبػػا الشػػوكاني فػػي الفوائػػد المجموعػػة عنػػد ذكػػر  لحػػديث ) أنػػا 

الامت الهروي هذا قد وثقه ابف معػيف والحػاكـ  وقػد تكمػـ المعممػي فػي تعميقاتػه عمػى الفوائػد 
المجموعة في الكبلـ عمى حديث ) يا معشر العمماء إني لـ أضع عممي فيكـ إال لمعرفتػي بكػـ 

الػػدارقطني وغيػػر  أنػػه مػػتهـ قومػػوا ملفػػورًا لكػػـ ا كبلمػػًا مطػػواًل حػػوؿ هػػذا الػػراوي ونقػػؿ عػػف 
بالوضػػع  كمػػا أنػػه اعتػػذر ليحػػي بػػف معػػيف الػػذي وثقػػه فػػي كػػبلـ طويػػؿ  ولقػػد راجعػػت ضػػعيؼ 
الجامع الالير لؤللباني فوجدتػه قػد حكػـ عمػى هػذا الحػديث بأنػه موضػوع وأحػاؿ الكػبلـ عميػه 

 عمى كتابه األحاديث الضعيفة وعمى تخريج االقتضاء.
عف حديث ) ليس اإليمػاف بػالتمني وال بػالتحمي ولكػف هػو مػا وخبلاة ما جاء في كبلمي هذا 

وقر في القمب وادقه العمؿ ا أنه موضوع عند األلباني  ومنكػر عنػد العبلئػي  وضػعيؼ عنػد 
السيوطي والمناوي  والسبب في ضعفه أو نكارته هو تفرد عبد السػبلـ بػف اػالب أبػو الاػمت 

ف وثقه ابف معيف والحػارث فهػو الهروي بروايته  وهو أي عبد السبلـ بف االب أ بو الامت وات
مجروح عند غير  مف المحدثيف الذيف حكموا بضعفه في الحديث مثؿ النسػائي الػذي قػاؿ عنػه 

الػذي اتهمػه  يمتروؾ  وأبو حاتـ الذي ضعفه  وأبو زرعة الذي ضرب عمػى حديثػه  والػدارقطن
طػاهر القيسػراني المقدسػي   بالوضع  والعقيمي الذي قاؿ فيه كػذاب  كمػا كذبػه غيػر  مثػؿ ابػف

وابف عدي الذي ضعفه  والذهبي في بعض كبلمػه  وابػف طػاهر الفتنػي الهنػدي الػذي قػاؿ فػي 
 ترجمته متهـ  وابف عراؽ الذي قاؿ في تراجمه أتهمه بالكذب وغير .

 كما أطاؿ المعممي في الكبلـ عمى جرحه  أما ابف حجر فقد حكـ عميه بأف له مناكير.
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س فالحػػديث ضػػعيؼ جػػدًا إف لػػـ يكػػف موضػػوعًا  وكيػػؼ ال يكػػوف ضػػعيفًا وقػػد وعمػػى هػػذا األسػػا
تفرد بروايته راٍو جرحه النسائي والدارقطني والعقيمي وأبو حاتـ الرازي وولد  عبد الرحمف وأبػو 
زرعة وابف طاهر المقدسي وابف طاهر الهندي الفتني والػذهبي وابػف عػراؽ والعبلئػي والمنػاوي 

المعممػػي وغيػػرهـ مػػف الحفػػاظ رحمهػػـ اهلل جميعػػًا وكبلمهػػـ أرجػػب مػػف وابػػف حجػػر العسػػقبلني و 
 توثيؽ ابف معيف والحاكـ لهذا الراوي الذي تفرد برواية هذا الحديث.

هذا خبلاة ما قيؿ في الحديث مف ناحية الرواية أما مف ناحية المعنػى فقػد دلػت األدلػة عمػى 
ؽ السارؽ حيف يسرؽ وهو مػ مف وال أف اإليماف ال بد فيه مف العمؿ كما في حديث ) ال يسر

 .ٔيشرب الخمر حيف يشربها وهو م مف ا
 والخبلاة لما جاء في كبلمي هذا ينحار فيما يمي:

أواًل: حديث ) ليس اإليماف بالتمني وال بالتحمي ولكف ما وقر في القمب واػدقه العمػؿ ا لػيس 
 باحيب عند الحفاظ.

 السبلـ بف االب أبو الامت.ثانيًا: السبب في عدـ احته أف في سند  عبد 
 ثالثًا: هذا الراوي وثقه ابف معيف والحاكـ.

والمتػػػأخريف والمعااػػػريف  وهػػػـ  فرابعػػػًا: جرحػػػه حػػػوالي خمسػػػة عشػػػر مػػػف الحفػػػاظ المتقػػػدمي
 المذكوروف في جوابي هذا قبؿ هذ  الخبلاة.

 خامسًا: لـ يكتؼ األلباني بالحكـ عمى الحديث بالضعؼ بؿ حكـ عميه بأنه موضوع.
سادسًا: الكبلـ حوؿ الحديث ال يدؿ عمى عدـ اشتراط العمؿ في اإليماف حيػث وقػد دلػت األدلػة 
الاحيحة عمى اشتراط العمؿ في احة إيماف الم مف  وال يكفي االعتقاد مع عػدـ العمػؿ واهلل 

 ولي الهداية والتوفيؽ.

                                                           
 ملػػظ:بب2021حةحبال  ػػلرا:بكتػػلببالشػػر ة:ب ػػلبب ػػاؿبا بتيػػلللب)بإهمػػلبال مػػرباالمةاػػرباالهالػػلبباالزنـ(.بحػػدةثبر ػػـبالػػب0
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ةهةػػ ب ةػػسبمػػفبس:بهػػؿبحػػدةثب)بمػػفبأوػػلفبومػػلب تػػؿبماػػمـب شػػطربكممػػةبلقػػيبا بمكتا ػػل ب ػػةفبو
برحمةبا ب(بالحةحبأـبضيةؼ؟

ج: اعمـ أف هذا الحديث أخرجه أحمد وابف ماجة والعقيمي مف حػديث أبػي هريػرة مرفوعػًا وهػو 
ليس احيب وال حسف بؿ هو ضعيؼ ضعفًا شديدًا إف لـ يكف موضوعًا  وقد قػاؿ عنػه أحمػد: 

لموضػوعات  وضػعفه غير احيب  وقػاؿ عنػه ابػف حبػاف: موضػوع  وأورد  ابػف الجػوزي فػي ا
نمػا ضػعفو   السيوطي فػي الجػامع الاػلير  والعبلمػة األلبػاني فػي ضػعيؼ الجػامع الاػلير  وات

 ألف في سند  يزيد بف أبي زياد قاؿ عنه البخاري: منكر الحديث  وتركه النسائي.
بأمػػفبمكػػرهـب(بفهػػؿب س:بأفةػػداهلبوػػفبحػػدةثبمهاػػاببإلػػلبراػػاؿبا باهالػػ ب)بمػػفبتيمػػـبلاػػلفب ػػـا

بالحةحبأـبأه بضيةؼبكملبأفلدهلباأ اافبجزةتـب ةرا ؟هابحدةثب
ا أو ) مػف تعمػـ لسػاف قػـو أمػف مكػرهـج: اعمـ أف قولهـ ) مف حفظ لساف قـو أمف مكػرهـ ا 

هو مػف الِحكػـ العربيػة التػي تحػض اإلنسػاف عمػى أف يػتعمـ بعػض الملػات األجنبيػة زيػادة فػي 
وال حسػػنًا وال ضػػعيفًا  ولػػـ أجػػد  فػػي كتػػب الكمػػاؿ  وليسػػت هػػذ  الجممػػة حػػديثًا نبويػػًا اػػحيحًا 

السنة النبوية المطهرة عمى ااحبها وعمى  له أفضؿ الاػبلة والسػبلـ  ال فػي األمهػات السػت 
وال في غيرها مف المسػندات والمعػاجـ واألجػزاء  بػؿ لػـ أجػد  فػي الكتػب التػي جمػع ماػنفوها 

د والدرر والتمييز وكشؼ الخفػاء فيها األحاديث المشتهرة عمى ألسف الناس كالمئالىء والمقاا
وغيرها  بؿ وال فػي الم لفػات التػي جمػع فيهػا ماػنفوها األحاديػث الموضػوعة ليحػذروا النػاس 
مف االعتقاد بأنهػا مػف أحاديػث سػيد البشػر اػمى اهلل عميػه وسػمـ وال ذكرهػا ابػف الجػوزي فػي 

اني وال غيػرهـ ممػف موضوعاته  وال السيوطي وال ابػف عػراؽ وال ابػف طػاهر الهنػدي وال الشػوك
ألػػؼ فػػي الموضػػوعات مرتبػػًا تأليفػػه عمػػى األبػػواب  وهكػػذا لػػـ يػػذكر  المقدسػػي وال ابػػف طػػاهر 
المقدسػػػي وال السػػػمهودي وال القػػػػاري وال القػػػاوقجي وال األزهػػػػري وال غيػػػرهـ ممػػػػف ألػػػؼ فػػػػي 

 الموضوعات مرتبًا لكتابه عمى الحروؼ األبجدية.
مػف األحاديػث الاػحيحة هػو الحػافظ محمػد نااػر  إنما الذي نص عمى أف هذ  الكممػة ليسػت

الديف األلباني رحمه اهلل ونفع بعمومه ذكر  استطرادًا في المجمد األوؿ مف األحاديث الاػحيحة 
ويلني عف هذا الحديث الذي ال أاؿ له في كتب السػنة الحػديث الاػحيب المرفػوع إلػى النبػي 
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يتعمـ كتابػة اليهػود حيػث قػاؿ لػه ) تعمػـ  امى اهلل عميه وسمـ الذي أمر فيه زيد بف ثابت بأف
كتػػػاب اليهػػػود فػػػإني ال  مػػػنهـ عمػػػى كتابنػػػا ا وهػػػذا الحػػػديث قػػػد ذكػػػر  األلبػػػاني فػػػي األحاديػػػث 

والحػاكـ واػححه وأحمػد كمهػـ  يالاحيحة مف سمسمة األحاديث وقاؿ: روا  أبػو داود والترمػذ
ه قاؿ: لما قدـ النبي اػمى عف عبد الحميد بف أبي الزناد عف أبيه عف خارجة بف زيد عف أبي

اهلل عميه وسمـ أتى بي إليه فقرأت عميه فقاؿ لي  فذكر الحديث  وقد ساؽ األلباني طرؽ هػذا 
الحديث ثـ قاؿ: وهذا الحػديث فػي معنػى الحػديث المتػداوؿ عمػى األلسػنة مػف تعمػـ لسػاف قػـو 

ؼ فػػي األحاديػػث أمػػف مػػف مكػػرهـ  ولكػػف ال أعمػػـ لػػه أاػػبًل بهػػذا المفػػظ وال ذكػػر  أحػػد ممػػف ألػػ
 المشتهرة عمى األلسنة فكأنه إنما اشتهر في األزمنة األخيرة.

 هكذا قاؿ الحافظ األلباني فجزا  اهلل عف المسمميف خيرًا هذا وباهلل التوفيؽ.
بأمفبمكرهـب(؟ بس:بأفةداهلبوفب الهـب)بمفبحلظبلغةب ـا

د فػي كتػب السػنة ال ج: ليس بحديث احيب مرفػوع إلػى النبػي اػمى اهلل عميػه وسػمـ  ولػـ يػر 
بسػػند اػػحيب وال حسػػف وال ضػػعيؼ  ولكػػف ورد فػػي كتػػب السػػنة مػػا يشػػهد لػػه وهػػو أف النبػػي 
امى اهلل عميه وسمـ قد أمػر زيػد بػف ثابػت أف يػتعمـ للػة اليهػود لكػي يتػرجـ لمنبػي اػمى اهلل 

 عميه وسمـ ما ياؿ إليه واألمر أعظـ مف الترغيب في تعميـ الملة األجنبية.
بأمفبمكرهـب(؟س:بملبالحةب بحدةثب)بمفبحلظبلغةب ـا

ج: هذا الحديث قد نص الحافظ األلباني عمى عدـ وجود  في كتب الحديث  ولكف قد جاء فػي 
كتب الحديث ما يدؿ عمى معنى هذا الحديث وهو أف النبي امى اهلل عميه وسػمـ أمػر زيػد بػف 

ـ ) مف حفظ للة قػـو أمػف ثابت أف يتعمـ للة اليهود  بؿ إف معنى هذا الحديث أقوى مف قوله
مكػػرهـ ا ألف الحػػديث الػػذي اػػرح أف رسػػوؿ اهلل أمػػر زيػػد بػػف ثابػػت يػػدؿ عمػػى أف تعمػػـ الملػػة 
األجنبيػػػة واجػػػب عمػػػى الكفايػػػة  وهػػػو أبمػػػذ مػػػف الترغيػػػب فػػػي حفػػػظ الملػػػة واهلل ولػػػي الهدايػػػة 

 والتوفيؽ.
بالػػدةفبل ػػيبحلمػدبالغزالػػيب ػػلؿ:ب ػلؿبراػػاؿ ا بالػػملبا بومةػػ ببس:ب ػرأتبحػػدة ل بفػػيبإحةػلنبومػػـا

باامـب)بمفبوشؽبفيؼبفكتـبفملتبفهابشهةدب(بملبالحةبهذابالحدةث؟
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ج: حديث ) مف عشؽ فعؼ فكتـ فمات فهو شػهيد ا أخرجػه الحػاكـ وفػي سػند  ضػعؼ  ولػذا 
 حكـ الجمهور مف الحفاظ بأنه حديث ضعيؼ بؿ ذهب ابف القيـ إلى أنه موضوع.

 الػػلوقةبفهػػابشػػهةدباأاردبحػػدة ل ب داػػةل بةقػػاؿب)بمػػفبس:باػػميهلبمػػفب يػػضبالهػػلسبأفبمػػفبمػػلتب
بملتب اةليبفهابضةلي(بفهؿبهذابالحدةثبالحةحبامفبأ رج بمفبالمحد ةف؟

ج: اعمـ بأف الشهداء الذيف نص عميهـ اموات اهلل وسبلمه عميه هػـ محاػوروف وال أعػرؼ 
لاػاعقة فهػو دليبًل عمى أف مف مات بالااعقة يسمى شهيدًا شرعًا  فمف زعـ أف مػف مػات با

 شهيد فعميه البرهاف الاحيب الاريب الخالي عف المعارضة.
والحديث القدسي الذي جاء في الس اؿ بمفظ ) مف مػات بسػيفي فهػو ضػيفي ا لػـ أطمػع عميػه 
فعمى مف قاؿ بأف اهلل سبحانه وتعالى قد أخبرنا بأف مف مات بسيفه فهو ضػيفه  أو أف النبػي 

هلل عػز وجػؿ أنػه قػاؿ هػذا القػوؿ فعميػه أف يػذكر الماػدر امى اهلل عميه وسمـ قد حكى عػف ا
الذي نقؿ منه هذا الحػديث والمخػرج الػذي أخرجػه والاػحابي الػذي روا  عػف النبػي اػمى اهلل 
عميه وسمـ  وعمى فرض احة هذا الحديث فميس فيه داللة عمى أف الماعوؽ يسمى شهيدا 

 شرعًا.
ذابكػػلفبالحػػدةثبالػػحةحل بس:با ػػرأتبحػػدة ل بةقػػاؿب)بهحػػفبميلشػػرباله ةػػلنبن بهػػرثبانبهػػارثب(باا 

فملبالحكمةبمفبودـبتارةثباله ةلنبومةهـبالاػىـبلاندهػـباأهمػةهـ؟باهػؿبةاػتاابفػيبذلػؾبجمةػيب
اله ةػلنباالراػػؿبمػػفب داةػةب دـبومةػػ بالاػػىـبإلػػلبههلةػةب ػػلتـباله ةػػلنبمحمػدبالػػملبا بومةػػ بااػػمـب

بهرجابردا بشلمى بشلفةل ؟
اشر األنبياء ال نرث وال نورث ا ال وجود لػه فػي كتػب السػنة بهػذا المفػظ  ج: حديث ) نحف مع

كمػػا ال وجػػود فػػي كتػػب السػػنة بمفػػظ ) نحػػف معاشػػر األنبيػػاء ال نػػورث ا كمػػا نػػص عمػػى عػػدـ 
وجود  بهذا المفظ األخير العبلمة الضمدي في تخريج كتاب شفاء األواـ تأليؼ األمير الحسيف 

 بف محمد رحمه اهلل.
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الاحيب في هذا الحػديث أف النبػي اػمى اهلل عميػه وسػمـ قػاؿ ) ال نػورث مػا تركنػا   أما المفظ
وهذا الحديث بهذا المفػظ األخيػر اػحيب مػروي عػف عمػر وعثمػاف وعمػي وسػعد بػف  ٔادقة ا

أبي وقاص والعباس كما في البخاري ومسمـ  وعػف أبػي بكػر وعبػد الػرحمف بػف عػوؼ والزبيػر 
وعف عائشة كمػا فػي أبػي داود  وطمحػة كمػا فػي النسػائي  وأبي هريرة كما في احيب مسمـ  

 وعف حذيفة وابف عباس كما في الطبراني.
وقػػد عػػد هػػذا الحػػديث مػػف ألػػؼ فػػي األحاديػػث المتػػواترة مػػف جممػػة األحاديػػث المتػػواترة مػػنهـ 
السيوطي في كتاب قطؼ األزهار المتناثرة في األخبػار المتػواترة  ومػنهـ السػيد محمػد مرتضػى 

ااحب تػاج العػروس شػرح القػاموس فػي كتابػه لقػط المئػالىء المتنػاثرة فػي األحاديػث الزبيدي 
المتواترة  والعبلمة محمد جعفػر الكتػاني فػي كتػاب نظػـ المتنػاثر مػف الحػديث المتػواتر  وكمهػـ 

 تابعوا الحافظ ابف حجر الذي قاؿ في أماليه: إنه حديث احيب متواتر.
ال يورث  أما ما هي العمة فػاهلل أعمػـ مػا هػي العمػة  هذا خبلاة ما يقاؿ عف حديث أف النبي 

 المهـ هو أف الحديث احيب متواتر.
س:بهػؿب  ػتبأفبالراػاؿبالػملبا بومةػ بااػػمـب ػلؿب)بهالػرهيبالشػ لببا ػذلهيبالشػةاخب(بأابأهػػ ب

بلـبة  ت؟
ج: الذيف نااػروا النبػي اػمى اهلل عميػه وسػمـ كػانوا مػف الشػيوخ ومػف الشػباب  ولعػؿ أكثػرهـ 

مف الشباب  فأما الحديث الذي جاء في الس اؿ وهو أف النبي امى اهلل عميه وسمـ قػاؿ: كاف 

                                                           
 ملػظ:بأ  رهػيبوػراةب ػفبالز ةػربأفبولئشػةبأـبب5535ضبال مػس.بحػدةثبر ػـبالحةحبال  لرا:بكتلببفرضبال مػس:ب ػلببفػربب0

المؤمهةفبرضيبا بوههلبأ  رت بأفبفلطمةبرضيبا بوههلبا هةبرااؿبا باػألتبأ ػلب كػربالالػدةؽب يػدبافػلةبراػاؿبا بأفبةقاػـب
ب ػلؿب)بنبهػارثبمػلبتركهػل بالػد ةب(بفغضػ تبلهلبمةرا هلبمملبترؾبرااؿبا بمملبأفلنبا بومة  بفقلؿبلهػلبأ ػاب كػر:بإفبراػاؿبا 

فلطمةبفهجرتبأ لب كربفمـبتػزؿبمهلجرتػ بحتػلبتافةػت باولشػتب يػدبراػاؿبا باػتةبأشػهر ب للػت:باكلهػتبفلطمػةبتاػأؿبأ ػلب كػرب
ؿب ػ بإنبهالة هلبمملبترؾبمفبفدؾبا ة رباالد ت ب للمدةهة بفأ لبأ اب كربومةهلبذلؾبا لؿ:بلاتبتلركل بشةئل بكلفبرااؿبا بةيم

وممتب  بفإهيبأ شلبإفبتركتبشةئل بمفبأمػر بأفبأزةػغ بفأمػلبالػد ت ب للمدةهػةبفػدفيهلبومػربإلػلبومػيباو ػلس باأمػلب ة ػربافػدؾب
فأماكهلبومربا لؿ:هملبالد ةبرااؿبا بكلهتلبلحقا  بالتيبتيرا باهاائ  باأمرهملبإللبمفباليبالمر ب لؿ:بفهملبوملبذلؾبإلػلب

. بالةـا
 باأحمػدب5245 باأ ابداادبفػيبال ػراجبااأمػلرةبااللػينب3145 باالهالئيبفيب اـباللينب4414الجهلدباالاةربأ رج بمامـبفيب

 .ب0244 بامللؾبفيبالجلميب52126 ب54635 با ل يبماهدبالهاللرب52 ب6فيبماهدباليشرةبالم شرةفب للجهةب



 «*جواة*»بأسئلة نعمبن الوتر وأجوبة القبضي العمراني   «* لسؤا *»  اىعقيق اىيَبّي     

 

 

« ***- ٖٜٗ -* ** » 

) نارني الشباب وخػذلني الشػيوخ ا فمػـ أطمػع عميػه  فمػف اطمػع عمػى هػذا الحػديث فػي كتػب 
الحديث وأفادني عمف أخرجه وروا  بالمادر الذي ذكر   فجزا  اهلل عني خيرًا وسأكوف له مػف 

لجدير بالذكر أف ياسر والد عمار بػف ياسػر كػاف مػف السػابقيف األولػيف  وقػد الشاكريف  هذا وا
أسػػمـ وهػػو شػػي  طػػاعف فػػي السػػف  وكػػذلؾ زوجتػػه سػػمية رضػػي اهلل عنهػػا كانػػت طاعنػػة فػػي 

 السف.
س:بهؿبالحةحبأفبالرااؿبالكرةـبالملبا بومة باامـبهظربإللبممػؾبالمػاتبادارب ةههمػلبكػىـب

اؿبالػػملبا بومةػػ بااػػمـ:بإهمػػلبأهػػلبراػػاؿبامػػأمارب هػػزعبأرااحبملػػلد :بأفبممػػؾبالمػػاتب ػػلؿبلمراػػ
بالي لد باهذابملباميت بمفب يضبالهلس؟بأفةداهلبأفلدكـبا بتيللل.

ج: الذي أحفظه وال أدري ما قيؿ فيه أف جبريؿ جاء إلػى النبػي اػمى اهلل عميػه وسػمـ اػحبه 
امى اهلل عميه وسمـ: ) فاقبض يػا ممؾ الموت وقاؿ: يا أحمد إف اهلل اشتاؽ إليؾ. فقاؿ النبي 

ممؾ الموت كما أمرت ا فتوفي رسوؿ اهلل امى اهلل عميه وسػمـ  وفػي لفػظ: أتػا  جبريػؿ عميػه 
السبلـ فقاؿ: يا محمد إف اهلل أرسمني إليؾ تكريمًا لؾ وتشريفًا ليسألؾ عما هو أعمػـ بػه منػؾ  

ومػًا وأجػدني يػا جبريػؿ مكروبػًا يقوؿ لؾ: كيؼ تجدؾ؟ فقاؿ النبي امى اهلل عميه وسمـ: ) ملم
ا ثـ جاء اليوـ الثاني والثالث فقاؿ لػه مثػؿ ذلػؾ فػرد عميػه النبػي اػمى اهلل عميػه وسػمـ بمثػؿ 
ذلؾ  وجاء  معه في اليـو الثالث ممؾ  فقاؿ له جبريؿ عميه السبلـ: هذا ممػؾ المػوت يسػتأذف 

تػأذف لػه؟ فػأذف لػه فػدخؿ عميؾ  ما اسػتأذف أحػدًا مػف قبمػؾ وال يسػتأذف عمػى أحػد مػف بعػدؾ أ
ف  فسمـ عميه ثـ قاؿ: يا محمد إف اهلل أرسمني إليؾ فإف أذنت لػي أف أقػبض روحػؾ قبضػت  وات
أمرتنػػي أف أتػػرؾ تركػػت  قػػاؿ: أو تفعػػؿ؟ قػػاؿ: نعػػـ وبػػذلؾ أمػػرت. فنظػػر النبػػي اػػمى اهلل عميػػه 

 وسمـ لجبريؿ عميه السبلـ فقاؿ له: يا محمد إف اهلل اشتاؽ إلى لقائؾ.
روايات أخرى وال أدري مف أخرج هذا الحػديث  كمػا ال أدري هػؿ هػو اػحيب أو ضػعيؼ وهناؾ 

لكني نقمته مف  خر المجمد الثالث مف كتاب إنساف العيوف فػي سػيرة األمػيف المػأموف  تػأليؼ 
عمي بف برهاف الديف الحمبي المعروؼ بالسيرة الحمبية  وال مانع مف عػرض السػ اؿ هػذا عمػى 

ع اطبلعػػػًا ألنػػػي قميػػػؿ البضػػػاعة فػػػي عمػػػـ السػػػنة النبويػػػة والسػػػيرة مػػػف هػػػو أعمػػػـ منػػػي وأوسػػػ
 المحمدية  حيث لـ أوتى مف العمـ إال قميبًل.
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بس:بهؿبالحةحبأفبفيبالحةحبال  لرابأحلدةثبضيةلة؟
ج: فػػي اػػحيب البخػػاري أحاديػػث قميمػػة ضػػعفها بعػػض عممػػاء الحػػديث ذكرهػػا ابػػف حجػػر فػػي 

ف أراد معرفتهػا فعميػه مراجعػة كتػاب فػتب البػاري مقدمة فتب الباري  ورد عمى كؿ مػا فيهػا  ومػ
 في مقدمته.

س:بهػؿباردبوػفباله ػػيبالػملبا بومةػ بااػػمـبأهػ بأمػرب ػػأفبتكػافبجهػلزةبالمػػرأةبمرتلػيباػقلهلبوهػػدب
أفبملتػػتبإحػػد ب هلتػػ  بامػػفبهػػيبهػػذ بال هػػت بامػػفبرا بالحػػدةثبالػػذاب ةػػؿبوػػفباله ػػيبأهػػ بأمػػرب

ب ذلؾباهؿبهابالحةح؟
ة عشػػر مرجعػػًا مػػف كتػػب الحػػديث والتػػراجـ والتػػاري  وال سػػيما كتػػب ج: لقػػد اطمعػػت عمػػى بضػػع

األوائؿ أو األوليات فوجدت بعض الم لفات يطمؽ عمى النعش الذي عميه شػيء مرتفػع كالقبػة 
المستطيمة كممة النعش فقط  كما في خبلاة تهذيب الكبلـ  وعنػواف النجابػة وأوائػؿ العسػكري 

 عمي ومسامرة األوائؿ.وشفاء األمير الحسيف ومجموع زيد بف 
وبعضها يقػوؿ فػي التعبيػر عػف ذلػؾ برفػع الػنعش أو بػالنعش المرتفػع  كمػا فػي كتػاب األوائػؿ 
لمخزاعي  والطبقات البف سعد  كما عرفت مف هذ  الماادر أف السبب الذي مف أجمه اػنعت 

شػهر هذ  القبة هي ستر حجـ المرأة الميتة  بحيث ال يػرى النػاس حجمهػا  وهكػذا عرفػت أف أ
األقػػواؿ هػػو القػػوؿ بػػأف التػػي أمػػرت باػػناعة ذلػػؾ هػػي السػػيدة أسػػماء بنػػت عمػػيس الاػػحابية 
المشهورة التي كانت زوجًة لجعفر بف أبػي طالػب رضػي اهلل عنػه  وهػاجرت معػه إلػى الحبشػة 
ورجعت معه  وبعد استشهاد  في غزوة م نة في السنة السابعة  تزوجت بعػد  أبػا بكػر رضػي 

ي أبو بكر تزوجت اإلماـ عمي بف أبي طالب رضي اهلل عنه  ولكػف اختمفػت اهلل عنه  ولما توف
المشػهورة هػي أف أسػماء عممػت  ةالروايات في أوؿ امرأة عممت لها أسماء هذ  القبة  والرواي

أو أمرت بعمؿ هذ  القبة عمى النعش لمسيدة فاطمة الزهػراء رضػي اهلل عنهػا التػي توفيػت بعػد 
 يه وسمـ بستة شهور أو بأقؿ مف ستة شهور.موت رسوؿ اهلل امى اهلل عم

وهنػػاؾ روايػػة تقػػوؿ: إف أوؿ مػػف عمػػؿ عمػػى نعشػػها شػػبه األضػػبلع أو قبػػة هػػي أـ المػػ منيف 
زينب بنت جحش رضي اهلل عنها  وقد تأخر موتها إلى أياـ الخميفة عمر رضي اهلل عنه  بعػد 

يب الكمػػاؿ  واألوائػػؿ مػػوت السػػيدة فاطمػػة رضػػي اهلل عنهػػا بعػػدة أعػػواـ  كمػػا فػػي خبلاػػة تهػػذ
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عبلء الػديف  أحػد عممػاء تركيػا فػي   لمسيوطي  والطبقات البف سعد  ومحاضرات األوائؿ لمشي
القرف الحػادي عشػر مػف الهجػرة النبويػة عمػى اػاحبها أفضػؿ الاػبلة والسػبلـ  بػؿ إف هنػاؾ 
 روايػػة غريبػػة وهػػي أف أوؿ مػػف عمػػؿ لهػػا هػػذ  القبػػة هػػي أـ كمثػػـو بنػػت رسػػوؿ اهلل اػػمى اهلل
عميه وسمـ  التي توفيت في السنة التاسعة مف الهجرة في عار النبي اػمى اهلل عميػه وسػمـ 

 كما في مسامرة األوائؿ لمسيوطي نقبًل عف ابف سعد في الطبقات.
بؿ هناؾ رواية أغرب منها وهي أف أوؿ مف عمػؿ لهػا هػذ  القبػة عمػى نعشػها هػي رقيػة بنػت 

توفيت في رمضاف مػف السػنة الثانيػة مػف الهجػرة  كمػا رسوؿ اهلل امى اهلل عميه وسمـ  التي 
في تخريج الضمدي لشفاء األمير الحسيف بف محمد  منسوبًا إلػى الطبرانػي فػي األوسػط  وأف 
أسماء خاطبت النبي: إني كنت في الحبشة وهـ ناارى أهػؿ كتػاب وهػـ يجعمػوف لممػرأة نعشػًا 

عػؿ البنتػػؾ نعشػػًا  أي عمػػى هػػذ  فوقػه أضػػبلع  يكرهػػوف أف يواػػؼ شػيء مػػف خمقهػػا  أفػػبل أج
الاػػفة  فقػػاؿ: اجعميػػه. فهػػو أوؿ نعػػش فػػي اإلسػػبلـ  وذلػػؾ لرقيػػة ابنػػة النبػػي اػػمى اهلل عميػػه 
وسمـ  كمػا فػي مسػامرة األوائػؿ لمسػيوطي  ونقمػه الضػمدي فػي تخػريج شػفاء األميػر الحسػيف 

 عف الطبراني في معجمه األوسط مف حديث أسماء بنت عميس رضي اهلل عنها.
كػف الجمػع بػيف روايػة مػف روى أف أوؿ مػف عمػؿ لهػا هػذا الػنعش المرتفػع ػ والػذي عميػه ويم

سػترة مرفوعػة مػف أعػواد ػ مػف النسػاء هػي فاطمػة الزهػراء رضػي اهلل عنهػا  وبعػدها زينػب أـ 
  الم منيف كما في عنواف النجابة في تراجـ مف مات فػي المدينػة المنػورة مػف الاػحابة لمشػي

ي  حيث قاؿ: أوؿ مف غطي نعشها في اإلسػبلـ فاطمػة ثػـ بعػدها زينػب ماطفى العموي الرافع
رضي اهلل عنهما  ومنهـ مف يقوؿ: إف أوؿ مف أمرت بوضع هذا النعش المرتفػع الػذي يعممػه 
النػػاس عمػػى سػػرير المػػرأة عنػػد حممهػػا إلػػى المقبػػرة هػػي أـ أيمػػف عنػػد قػػدومها مػػف الحبشػػة  

ي رحمه اهلل في مسامرة األوائػؿ عػف طػارؽ بػف وليست أسماء وهي رواية شاذة ذكرها السيوط
 شهاب رحمه اهلل.

وعمػػى كػػؿ حػػاؿ فهػػذ  الكيفيػػة التػػي تعمػػؿ عمػػى نعػػش المػػرأة هػػي قديمػػة فػػي اإلسػػبلـ  يرجػػع 
تاريخها إلى عار الخمفاء الراشديف  سواء كانت المشير بها هػي أسػماء بنػت عمػيس  أو أـ 
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اطمػػة الزهػػراء هػػي أوؿ مػػف عمػػؿ لهػػا هػػذا أيمػػف رضػػي اهلل عنهمػػا أو غيرهمػػا  وسػػواء كانػػت ف
 النعش المرفوع سقفه أـ هي زينب بنت جحش أـ الم منيف رضي اهلل عنها.

وأمػػا أنهػػا عممػػت ألـ كمثػػـو بنػػت رسػػوؿ اهلل اػػمى اهلل عميػػه وسػػمـ التػػي توفيػػت فػػي السػػنة 
يػت فػي التاسعة  أو لرقية بنت النبي عميه وعمى  له أفضؿ الابلة والسبلـ التي كانػت قػد توف

رمضاف مف السنة الثانية  وأف النبي امى اهلل عميه وسمـ أقر أسػماء بنػت عمػيس  أو أمرهػا 
ف أف هػاتيف باحػث إلػى تاػحيب الػروايتيف  وال أظػبذلؾ العمػؿ بعػد مػا أشػارت عميػه فيحتػاج ال

الروايتيف احيحتيف  ولو فرضنا أنهما احيحتاف لكانت الكيفية هذ  مف السػنة النبويػة ألنهػا 
وف مف قسـ أقواؿ النبي حيث أمرها بذلؾ العمؿ بقوله: ) اجعميه ا في الحػديث الػذي حكػا ستك

هذا الفعؿ عف أسماء عند مػوت رقيػة رضػي اهلل عنهػا  أو مػف قسػـ التقريػر كمػا فػي الحػديث 
الذي حكا هذا الفعؿ عف أسماء عند موت أـ كمثػوـ  ولكػف هيهػات أف ياػب هػذاف الحػديثاف  

ذي حكتػه أسػماء أنهػا عممتػه عنػد مػوت رقيػة  فهػو ال ياػب مػف الناحيػة وال سيما الحديث الػ
 التاريخية قبؿ الناحية الحديثية.

مف الهجرة كانت في أرض  ٕوذلؾ لكوف أسماء بنت عميس عند موت رقية في رمضاف سنة 
الحبشة  حيث وقد كانت هاجرت مع زوجها جعفر بف أبي طالب قبؿ الهجرة إلى المدينػة بعػدة 

 كما ال يخفى عمى مف له اطبلع بكتب السير والتاري .أعواـ  
وأيضًا: لـ يكف النبي امى اهلل عميه وسمـ عنػد مػوت ابنتػه رقيػة ودْفِنهػا فػي المدينػة موجػودًا 
في المدينة  بؿ كاف يومئذ في بدر الكبرى  وقػد كػاف واػوؿ رسػوؿ النبػي إلػى المدينػة مبشػرا 

عقيػب دفػػف عثمػاف رضػػي اهلل عنػه ومػػف حضػػر بانتاػار النبػػي والمسػمميف عمػػى كفػار قػػريش 
 معه جثماف زوجته رقية في مقبرة البقيع.

أي أف حديث أمر النبػي أسػماء بنػت عمػيس بػأف تعمػؿ عمػى جنػازة ابنتػه رقيػة نعشػًا مسػتنمًا 
 حسب رأيها سترًا لها مف أف يظهر حجـ جسدها ال ياب ألمريف:

ة فػي بػبلد الحبشػة  ومػوت رقيػة كػاف األوؿ: أف أسماء بنت عميس كانت في تاري  موت رقيػ
 في المدينة سنة اثنتيف مف الهجرة.
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الثاني: هو أف النبي امى اهلل عميه وسمـ لـ يكػف حػاؿ وفػات رقيػة فػي المدينػة  بػؿ كػاف فػي 
 بدر ألنها ماتت وهو غائب عنها في بدر  ودفنت قبؿ رجوعه مف بدر.

 والخبلاة لما جاء في كبلمي هذا ينحار فيما يمي:
 اًل: القبة المستطيمة التي توضع فوؽ جنازة المرأة تسمى النعش المرتفع.أو 

ثانيػػًا: أوؿ مػػف أمػػر أف تاػػنع هػػذ  القبػػة عمػػى القػػوؿ المشػػهور أسػػماء  وقيػػؿ إنهػػا أـ أيمػػف 
 رضي اهلل عنها.

ثالثًا: كانت أوؿ امرأة حممت عمى نعش هػي فاطمػة الزهػراء عمػى القػوؿ المشػهور  وقيػؿ إنهػا 
 ش أـ الم منيف رضي اهلل عنها.زينب بنت جح

رابعًا: قد أحسف مف جمع بيف القوليف فقاؿ: إف أوؿ مػف حممػت عمػى هػذا الػنعش فاطمػة أيػاـ 
 ثـ زينب أياـ عمر . رأبي بك

خامسًا: ما روي أف مف حممت عمى مثػؿ هػذا الػنعش المرتفػع سػقفه هػي أـ كمثػوـ بنػت النبػي 
 ه.امى اهلل عميه وسمـ محتاج إلى تاحيب روايت

سادسػػًا: مػػا روي أف أوؿ مػػف حممػػت عميػػه هػػي رقيػػة بنػػت النبػػي اػػمى اهلل عميػػه وسػػمـ غيػػر 
احيب  لكوف أسماء كانت في الحبشػة يػوـ مػوت رقيػة  ولكػوف النبػي اػمى اهلل عميػه وسػمـ 
كػػاف فػػي بػػدر ال فػػي المدينػػة. واهلل ولػػي الهدايػػة والتوفيػػؽ  وسػػبحاف اهلل وبحمػػد  سػػبحاف اهلل 

 العظيـ.
بة شربالمةتب  ؿبمات ؟با ملذابة شر؟باهؿبههلؾبأدلةبوملبذلؾ؟س:بهؿب

ج: المػػ مف إذا حضػػر  المػػوت يبشػػر برضػػواف اهلل وكرامتػػه  كمػػا جػػاء فػػي حػػديث عبػػادة بػػف 
الاامت في احيحي البخاري ومسػمـ  كمػا جػاءت أحاديػث أخػرى فيمػا يبشػر بػه المػ مف فػي 

ث مذكورة فػي شػرح كتػاب تػأنيس اللريػب قبر   وفيما يبشر به الم مف عند الوفاة  وهي أحادي
وبشػػرى الكئيػػب بمقػػػاء الحبيػػب لمعبلمػػة محمػػػد بػػف إسػػماعيؿ األميػػػر قػػدس اهلل روحػػه ونػػػور 

 ضريحه.
بس:بهؿبةيت ربالماتبكللرةبلمذهابباملبالدلةؿبوملبذلؾبمفبالكتلبباالاهة.
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عنػد البيهقػي ج: مف قاؿ إف الموت كفارة لمذنوب استند إلػى الحػديث الػذي روا  أنػس مرفوعػًا 
والقضاعي بمفظ ) الموت كفارة لكؿ مسمـا وهو احيب عند أبي بكر بف العربي  وحسف لليػر  
عند العراقي في أماليه  وموضوع عند ابف الجوزي والااغاني  وعمى فػرض أنػه اػحيب فهػو 
محموؿ عمى شػخص مخاػوص ولػيس عمػى ظػاهر   كمػا نقػؿ السػخاوي معنػى هػذا االحتمػاؿ 

 رحمه اهلل. عف شيخه ابف حجر
بالقةلمػػػةب ػػػ يضبأالػػػحل يبفةػػػد مافبالهػػػلربفػػػأ اؿ:بأالػػػحل يبأالػػػحل يب س:بحػػػدةثب)بةػػػؤتلبةػػػـا

ب يدؾب(بهؿبهابحدةثبالحةح؟بافةقلؿ:بإهؾبنبتدرابملذابأحد اب
ج: اعمػػـ بػػأف حػػديث ) يػػ تى يػػوـ القيامػػة بػػبعض أاػػحابي فيػػدخموف النػػار فػػأقوؿ: أاػػحابي 

عػدؾ ا هػو مػف األحاديػث الاػحيحة  لكػف ال نػدري ب اأاحابي فيقاؿ: إنؾ ال تػدري مػاذا أحػدثو 
 مف هـ ه الء األاحاب حتى نفسر بهـ الحديث  وعمينا أف نقوؿ: سمعنا وءامنا.

س:بأفتاهػػلبمػػأجارةفبوػػفبحػػدةثب)بةػػؤجربالمػػرنبومػػلبرغػػـبأهلػػ ب(باحػػدةثب)بحكمػػيبومػػلبالااحػػدب
بحكميبوملبالجملوةب(بهؿبهملبحدة لف؟باملبدرجةبكؿبااحدبمههمل؟

ـ ي جر عمى رغـ أنفه ليس بحديث كما نص عميه مف ألؼ فػي األحاديػث الموضػوعة ج: قوله
مف الحفاظ المتأخريف  مثؿ المػبل عمػي القػاري فػي األسػرار المرفوعػة  والبشػير ظػافر األزهػري 

 المالكي في كتاب تحذير المسمميف مف األحاديث الموضوعة عمى سيد المرسميف.
المتداولػة عمػى ألسػنة  ةلػؼ فػي األحاديػث المشػهور وهكذا نص عمػى كونػه لػيس بحػديث مػف أ

النػػاس  كالسػػخاوي فػػي المقااػػد الحسػػنة  وتمميػػذ  الػػديبع فػػي تمييػػز الطيػػب مػػف الخبيػػث  
والزرقػاني فػػي مختاػػر المقااػػد  والعجمػػوني فػػي كشػػؼ الخفػػاء  والحػػوت البيروتػػي فػػي كتػػاب 

 أسنى المطالب وغيرهـ.
 قادوف إلى الجنة بالسبلسؿ ا.ولكف يشهد له حديث ) يعجب ربنا مف قـو ي

وحديث ) حكمي عمى الواحد حكمي عمى الجماعة ا ال يعرؼ كما نقمه الفارابي عف الزركشػي  
وقػػاؿ العراقػػي فػػي تخػػريج البيضػػاوي: ال أاػػؿ لػػه  وأنكػػر وجػػود  الػػذهبي  واػػرح بعػػدـ وجػػود 

وضػوعة مػف أاؿ لهػذا الحػديث المتػأخروف مػف عممػاء الحػديث الػذيف ألفػوا فػي األحاديػث الم
المتػػػأخريف مثػػػؿ المػػػبل عمػػػي القػػػاري فػػػي كتػػػاب األسػػػرار المرفوعػػػة فػػػي المئػػػالىء الماػػػنوعة  
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والشوكاني في الفوائد المجموعػة وفػي أدب الطمػب  والقػاوقجي فػي الم لػ  المراػوع  والبشػير 
 ظافر األزهري في تحذير المسمميف مف األحاديث الموضوعة عمى سيد المرسميف وغير . 

عدـ وجود أاؿ لهذا الحديث في كتب السنة العمماء الػذيف ألفػوا فػي األحاديػث  كما نص عمى
المشػػهورة كالسػػخاوي فػػي المقااػػد  وتمميػػذ  السػػيوطي فػػي الػػدرر المنتثػػرة  وتمميػػذ السػػخاوي 
الديبع في تمييػز الطيػب مػف الخبيػث  والزرقػاني فػي مختاػر المقااػد  والعجمػوني فػي كتػاب 

ي فػػي أسػػنى المطالػػب  ولكػػف تشػػهد لػػه األدلػػة الدالػػة عمػػى أف كشػػؼ الخفػػاء  والحػػوت البيروتػػ
الشػػػريعة المحمديػػػة عامػػػة لجميػػػع النػػػاس  وأف خطػػػاب النبػػػي اػػػمى اهلل عميػػػه وسػػػمـ عػػػاـ 

 لمحاضريف واللائبيف واهلل الموفؽ.
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 البحث السابع
 مواضيع ذات امة

 ابلة الفرقاف
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ومػلبذلػؾبالمق مػيباا ػفبالجػازاباالاػةاطيبب نبأالؿبلهلب بامػلباردبفػيبذكرهػلب بماضػاعب بهػص
باا فبوراؽباا فبطلهرباللتهيبالههدابابالشاكلهيبابالمكاهيب.

ب
 جمعة رجب

لةاػػتبمػػفبالشػػرعبالػػذابتي ػػدهلبا ب ػػ بانبمػػفبالوةػػلدبالتػػيبأهيػػـبا ب هػػلبومةهػػلب هػػلبكيةػػدباللطػػرب
فبانبضػيةؼبأاباالضحلبات الةصبالالػىةبفةهػلب الػىةبغرة ػةبلػـبتػردب اػهدبالػحةحبانبحاػ

الالػػةلـباهحػػابذلػػؾبنبةجػػازباكػػؿبمػػلباردبفػػيبذلػػؾب ماضػػاع بهػػصبومػػلبذلػػؾبا ػػفبال ةػػرباا ػػفب
بالجازاباا فبالقةـباالاةاطيباالقلراباا فبوراؽباا فبدحةةباا فبحجرباالشاكلهيباغةرهـب.

 
 جمعة القضاء

 هػلباله ػيبالػملبا بب بنبةجازبتامةةبهذ بالجميةب هذاباناـب بالػذابةهػلفيبالشػرةيةبالتػيبجلنهػل
اىْي هًَُ  ْقمَْ يْهذَ ىقنلهٌُ درييهَ نلٌُ     } ومة با ل بااػمـباالتػيبلػـبةجػزبلحػدبأفبةزةػدبفةهػلبأابةػهقصب ػلؿبتيػلللب:ب

انبةجػازبتػرؾبالالػىةباوتقػلدا بأهػ باةقضػةهلبفػيبهػذ بب{ن ْقرَْ َُذَ ع يقيُنلٌُ ّريعَُ زريي ن س هرييذَ ىقنلٌَ اإلِسُهًَ   درييَهبف   
اػػمى اهلل عميػػه  شػػروهلبفقػػدبد ػػؿبفػػيب الػػ اػػمى اهلل عميػػه وسػػمـ  ػػلؿبإفباله ػػيببالجميػػةبامػػف

ب.ب))بمفبكذببوميبمتيمدا بفمةت اأبمقيد بمفبالهلربوسمـ
ا ػػدبهػػصبومػػلبذلػػؾباػػمى اهلل عميػػه وسػػمـ فهػػذ بمػػفبالمػػاربال لطمػػةباملتػػر ب هػػلبومػػلباله ػػيب

بالمكهاهيبابالشقةراب.بالل لهيباالقلرابااليجماهيباالشاكلهيباالا لويباال ةراتيبا
ب
ب
ب

 ابلة الشعبانية
اهيبالػىةبنبأالػؿبلهػلباكػؿبمػلاردبفةهػلبماضػاعبهػصبومػلبذلػؾبا ػفبالجػازاباالاػةاطيباا ػفب
تةمةةباالهااابااللةرازبأ لداباا فبحجرباا فبوراؽباالجزرابامحمدب فبةحةػلب هػرافباالشػاكلهيب

ب.
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 أحاديث شعبانية غير ثابتة

بفيبرجبباشي لفبا مغهلبرمضلفب(.ب_بحدةث:ب)بالمهـب لرؾبلهل0
ط يػػةبداربالكتػػػبباليممةػػػةبب4/63أهظػػر:بكتػػػلببالذكػػلربلمهػػػاااباكتػػلببمةػػػزافبانوتػػداؿبلمػػػذه يب

هػػػػباكتػػػلبب0314ط يػػػةبداربالرةػػػلفبليػػػلـبب5/032اكتػػػلببمجمػػػيبالزاائػػػدبلمهة مػػػيبب0662ليػػػلـب
ب.3462ضيةؼبالجلميبلألل لهيبحدةثبر ـب

بوملبالئرباله ةلنب(.بػبحدةث:ب)بفضؿبشهربشي لفبكلضمي5
ب لؿبا فبحجر:بإه بماضاعبكملبفيبكتل  بت ةةفباليجب.

هػػػػباكتػػػلببب0312لميجمػػػاهيبط يػػػةبمؤااػػػةبالراػػػللةبليػػػلـبب5/001أهظػػػر:بكتػػػلببكشػػػؼبال لػػػلنب
بهػ.ب0313ط يةبمكت ةبالرشدبليلـبب0/055المالهاعبليميب فبامطلفبالقلراب

ا ةػلـبلةمةهػل:ب)بإذابكلهػتبلةمػةبالهالػؼبػبحدةثبت الةصبالةلـبههػلربلةمػةبالهالػؼبمػفبشػي لفب4
بمفبشي لفبفقاماابلةمهلباالاماابههلرهل(.

هػػػ بب0314ط يػػةبداربالكتػػبباليممةػػةبليػػلـبب5/235أهظػػر:بكتػػلبباليمػػؿبالمتهلهةػػةبن ػػفبالجػػازاب
هػػػػػ باكتػػػػلبباللاائػػػػدبب0314ط يػػػػةبداربالير ةػػػػةبليػػػػلـبب5/01اكتػػػػلببمالػػػػ لحبالزجلجػػػػةبلمكهػػػػلهيب

ط يػػػػةبداربالكتػػػػببب4/433اكتػػػػلببتحلػػػػةبالحػػػػاذابلمم ػػػػلركلارابب20المجماوػػػػةبلمشػػػػاكلهيبصب
ب.5045اليممةة باكتلببامامةبالحلدةثبالضيةلةبلألل لهيبحدةثبر ـب

ػبحدةث:ب)ب مسبلةلليبنبتردبفةهفبالدواة:بأاؿبلةمةبمفبرجببالةمةبالهالؼبمفبشي لفبالةمػةب3
بالجميةبالةمةباللطربالةمةبالهحرب(.

ب.0325ةثبالضيةلةبلألل لهيبحدةثبر ـبأهظر:بكتلببامامةبالحلد
ػبحدةث:ب)بأتلهيبج رةؿبومة بالاىـبفقلؿبليبهذ بلةمةبالهالؼبمػفبشػي لفبا بفةهػلبوتقػلنبمػفب2

بالهلرب يددبشيربغهـبكمبب(.
ط يػػػةبداربإحةػػػلنبالتػػػراث باكتػػػلبباليمػػػؿبالمتهلهةػػػةبن ػػػفبب4/003أهظػػػربكتػػػلببالاػػػهفبلمترمػػػذاب

بيهػػػ باكتػػلببضػػيةؼبا ػػفبملجػػةبلألل ػػله0314ليممةػػةبليػػلـبط يػػةبداربالكتػػبباب5/223الجػػازاب
ب.ب5621حدةثبر ـب
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ػبحدةث:ب)بةلبوميبمفبالملبلةمػةبالهالػؼبمػفبشػي لفبمئػةبركيػةب ػألؼب ػؿبهػابا بأحػدب ضػلب3
ب(.بةا بل بكؿبحلجةبطم هلبتمؾبالمةم

هػػ بب0314أهظربكتػلببالمهػلربالمهةػؼبلميىمػةبا ػفبالقػةـبط يػةبداربالمط اوػلتباأاػىمةةبليػلـب
هػػ باكتػلبباللاائػدبالمجماوػةبب0312ط يةبالراػللةبليػلـبب5/233اكتلببكشؼبال للنبلميجماهيب

بهػ.0300ط يةبداربالقلدرابليلـبب0/52 باكتلببهقدبالمهقاؿبلزرويب21لمشاكلهيبص
ػبحػدةث:ب)بمػفب ػرأبلةمػةبالهالػؼبمػفبشػي لفبألػؼبمػرةب ػؿبهػابا بأحػدب يػثبا بإلةػ بألػؼبممػؾب4

بة شراه ب(.
هػػب باكتػلببب0312ط يةبمؤااػةبالوممػيبليػلـبب2/540أهظر:بكتلببلالفبالمةزافبن فبحجرب

هػػ باكتػلببهقػدبالمهقػاؿبب0314المهلربالمهةػؼبن ػفبالقػةـبط يػةبداربالمط اوػلتباأاػىمةةبليػلـب
ب.0300ط يةبداربالقلدرابليلـبب0/52لزرويب

للظب هتػيبوشػربركيػةب(بةقػرأبفػيبب)بمفبالملبلةمةبالهالؼبمفبشي لفبمئةبركيةب)بفيب:ػبحدةث5
بكؿبركيةب ى ةفبمرةب ؿبهابا بأحدبشليبفيبوشرةب دبااتاج اابالهلرب(.

هػػػػ باكتػػػلببالمهػػػلربب0312ط يػػػةبالراػػػللةبليػػػلـبب5/233أهظػػػر:بكتػػػلببكشػػػؼبال لػػػلنبلميجمػػػاهيب
يبهػػ باكتػلببهقػدبالمهقػاؿبلزروػب0314المهةؼبن فبالقةـبط يةبداربالمط اوػلتباأاػىمةةبليػلـب

بهػ.0300ط يةبداربالقلدرابب52/ب0
بػبحدةث:ب)بشي لفبشهراب(.6

هػػػػػػ باكتػػػػػلبباماػػػػػمةبالحلدةػػػػػثبب0312ط يػػػػػةبالراػػػػػللةبليػػػػػلـب5/04أهظر:كتػػػػػلببكشػػػػػؼبال لػػػػػلنب
ب.011 باكتلبباللاائدبالمجماوةبلمشاكلهيبص3311الضيةلةبلألل لهيبحدةثبر ـب

بتماتبالقماب لفبلػبحدةث:ب)بمفبأحةلبلةمتيباليةدبالةمةبالهالؼبمفبشيب01 ب(.ـبةمتب م  بةـا
هػػ باكتػلببب0312ط يػةبداربالكتػبباليممةػةبليػلـبب2/445أهظر:بكتلببمةػزافبانوتػداؿبلمػذه يب

هػػ باكتػلبباليمػؿبالمتهلهةػةبن ػفبالجػازابب0305ط يػةبداربالجةػؿبب2/251اأالل ةبن فبحجػرب
بهػ.ب0314ط يةبداربالكتبباليممةةبليلـبب5/235

المةػػلليبال مػػسباج ػػتبلػػ بالجهػػة:بلةمػػةبالتراةػػةبالةمػػةبورفػػةبالةمػػةبالهحػػربػػػبحػػدةث:ب)بمػػفبأحةػػلب00
بالةمةباللطربالةمةبالهالؼبمفبشي لفب(.

ب.334أهظر:بكتلببضيةؼبالترغةببلألل لهيبحدةثبر ـب
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فػػػلئدة:باومػػػـبرحمػػػؾبا بتيػػػلللبأهػػػ بلػػػةسبههػػػلؾبحػػدةثب ل ػػػتبفػػػيبت الػػػةصبالػػػةلـبالهالػػػؼبمػػػفب
ب الةلـبأابالىةب دوةبمهكرةبنبدلةؿبومةهل.شي لفبأاب ةلم باومة بفإفبت الةال ب

كؿبالحلدةثبالمذكارةبأوى ب هذ باللللظبغةرب ل تػةباا بأومػـباالحمػدب بربباليػللمةفباالالػىةب
باالاىـبوملباةدبالمرامةفباوملب ل باالح  بأجميةف.
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 نماذج مف فتاوى القاضي الخطية
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ب0بمقدمةبالقلضيباليمراهيبلمط يةبال لهةة
ب5بتقرةظبالقلضيباليمراهي

ب4بمقدمةبالط يةبال لهةة
ب2بالمقدمة

ب06بالائمةبالمتيمقةب للاةرةبالذاتةةبلمقلضيباليمراهي
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ب54بكتلببالطهلرة
ب54ب لببأ الـبالمةل باأحكلمهل

ب54بأحكلـبالهجلالت
ب55ب لببأحكلـباآلهةة

ب55ب لببملبةجازبلممحدثباملبنبةجاز
ب55ب لببأحكلـبالاضان
ب41ب لببهاا ضبالاضان

ب41بالحاائؿ لببأحكلـبالماحبوملبال لةفباغةرهملبمفب
ب45ب لببأحكلـبالغاؿ
ب44ب لببأحكلـبالتةمـ

ب42بفل دبالطهارةفبكةؼبةليؿ
ب42ب لببأحكلـبالحةضباالهللس

ب45بكتلببالالىة
ب45ب لببأحكلـبالذاف

ب31ب لببأحكلـبالمالجد
ب35ب لببشراطبالالىةباأركلههلباااج لتهلبااهههل

ب33ب لببملبةكر بفيبالالىةباملبة لحبفةهل
ب33بأحكلـباجادبالاهاب لب

ب33ب لببأحكلـبالىةبالتطاع
ب33بالىةبالترااةح
ب33بالىةبالهلفمة
ب33باجادبالتىاة

ب34بالىةبالاتربا هاتبالهاازؿ
ب35ب لببأحكلـبالىةبالجملوة
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ب36ب لببالحكلـبالمتيمقةب للما اؽبفيبالالىة
ب21ب لبب ضلنباللاائت
ب20ب لببأحكلـباأملمة

ب23بالوذارباأحكلـبالجميب ةفبالالىتةفب لببأحكلـبأهؿ
ب25بحكـبالجميب ةفبالالىتةفبفيبالحضربمفبغةربوذر

ب25ب لببأحكلـبالىةبالجمية
ب35ب لببأحكلـبالىةباليةدةف

ب34ب لببأحكلـبالىتبالكااؼبااناتاقلن
ب32ب لببالىةبانات لرة
ب32ب لببأحكلـبالجهلئز
ب36ب لببأحكلـبالمقل ر

ب45بكتلببالزكلة
بمقلمهمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلبمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفب ب ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلببزكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلةبالهقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدةفبامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلبةقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـا

بالاراؽبالهقدةة
ب45

ب43ب لببزكلةبالحمي
ب43ب لببزكلةبالح ابباال ملرباالياؿ

ب42ب لببزكلةبالدةف
ب42ب لببزكلةبوراضبالتجلرة

ب43ب لببملبجلنبفيبالماتغىت
ب44برااتببالماظلةف

ب44بهؿبفيبال لثباالمتلعبزكلة
ب44ب لببزكلةباللطر

ب45ب لببماللرؼبالزكلة
ب50بكتلببالالـا
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بالشؾبب ب50ب لببملبة  تب  بد اؿبشهربرمضلفباحكـبالةلـبةـا
باملنبةلاد  ب54ب لببملبةلادبالالـا

ب52بالاهفةبفيباللطربببببببببببببببببببببببببب
باكللرةبالمجلمي ب52ب لببأحكلـب ضلنبالالـا

ب53ب لببأحكلـبانوتكلؼ
ب54بهىؿبشااؿ

ب54بالاتبمفبشااؿالةلـب
ب55بممحؽباللتلا بالرمضلهةة

ب014بممحؽبفتلا بأ ر بلمقلضي
ب052بكتلببالحج

ب052ب لببشراطباجاببالحج
ب053ب لببأوملؿبالحجبااليمرة

ب054ب لببأحكلـبالهةل ةبفيبالحج
ب056ب لببماا ةتبالحج

ب041ب لببملبةلادبالحجباملبنبةلاد 
ب041ب لببأحكلـبطااؼباأفلضةباالاداع

ب040ب لببأحكلـبالهداباالضلحي
ب044ب لببأحكلـباليقةقة

ب043بكتلببال ةاع
ب043ب لببملبةجازباملبنبةجازبمفبال ةي

ب044بحكـبالتايةر
ب045ب لببأحكلـبالشراطبفيبال ةي
ب046ب لببأحكلـبال ةلربفيبال ةي

ب046ب لببأحكلـبالتالرؼبفيبال ةيب  ؿب  ض 
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ب031ب لببأحكلـبالر لباالالرؼ
ب035ب لبباضيبالجاائح

ب035ب لببأحكلـبالقراضباالرهف
ب034ب لببأحكلـبالضملفباالكلللة
ب034ب لببأحكلـبالاكللةباالالمح

ب033ب لببأحكلـبالشلية
ب032ب لببأحكلـبالا ؼ
ب034ب لبباله ةبااليطةة
ب034ب لببأحكلـبالشركة

ب034ب لببأحكلـبالمزاروةبااأجلرة
ب035ب لببأحكلـبالادةية
ب036ب لببأحكلـبالمقطة

ب020بكتلببالااللةلباالماارةث
ب020ب لببأحكلـبالااللةل

ب025ب لببأحكلـبالمةراثباالحقاؽبالمتيمقةب للتركة
ب025ب لببمااهيباأرث

ب024ب لببأالحلبباللراضبا امةبالتركلت
ب022ب لببمةراثبالملقاد

ب022ب لببمةراثبالغر لباالهدمل
ب022باالهدمل لببمةراثبالغر لب

ب023بكتلببالهكلح
ب023ب لببال ط ة

ب023ب لببالكللنةبفيبالهكلح
ب024ب لبباليةاببفيبالهكلح
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ب026ب لببأحكلـبالالداؽ
ب031ب لببالةمةباليرس

ب030ب لببالمحرملتبمفبالهالن
ب030ب لببوقدبالهكلحباشراط باأ الم 

ب033ب لببهكلحبالتحمةؿ
ب034ب لببوشرةبالهالن

ب035بالطىؽكتلبب
ب035بهؿبةطلعبالاالدبإذابأمرب طىؽبالزاجة

ب040ب لببالطىؽبال دويباالاهي
ب040ب لببالحمؼب للطىؽ
ب044ب لببالطىؽبالميمؽ

ب043ب لببأحكلـبال ميبااللاخ
ب043ب لببأحكلـبالرجية
ب044ب لببأحكلـبالظهلر

ب045ب لبباأةىن
ب045ب لببأحكلـبالميلف

ب046باليدفة لببأحكلـب
ب050ب لببأحكلـبالهلقلت

ب054ب لببأحكلـبالحضلهة
ب054ب لببأحكلـبالرضلع

ب053بكتلببالقاللصباالجهلةلت
ب053ب لببأحكلـبالقتؿ

ب061ب لببأحكلـبالدةلتبامقلدةرهل
ب060ب لببكللرةبالقتؿ
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ب065بكتلببالحداد
ب065ب لببحدبالزاهي
ب065ب لببحدبالقلذؼ
ب064باالار ة لببحدبال مرب

ب063ب لببحدب لطيبالطرةؽ
ب063ب لببالتيزةر

ب062بكتلببالةملفباالهذار
ب062ب لببالةملفبالشروةةباغةربالشروةة

ب063ب لببكللرةبالةمةف
ب064ب لببأحكلـبالهذار

ب065بكتلببالقضلنباال الاملت
ب065ب لببحكـبتاليبالمرأةبالقضلن

ب065ب لببالدولا باال ةهلت
ب065بالشهلدات لبب

ب066ب لبباأ رار
ب511بكتلبباأملمةباالجهلد

ب511ب لببشراطباأملـباحكـبإملمةبالمرأة
ب510ب لببأحكلـباليهادبميبالكللر
ب510ب لببحكـباناتيلهةب للكلفر

ب510ب لببحكـبالدار
ب515ب لببأحكلـبالغهلئـ

ب514باللتلا بالمتيمقةب لليقلئدباال دع
ب505بفتلا بالمرأة

ب504بفتلا بمتهاوة
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ال حػػػػلثباالمقػػػػلنتباالجا ػػػػةبالتػػػػيبدفيهػػػػلبإلػػػػّيبشػػػػة هلبالقلضػػػػيباليمراهػػػػيب
بلهشرهلبميبأجا ت بوملبأائمتي

ب541

ب541بال حثبالاؿ
ب544بال حثبال لهي
ب531بال حثبال للث
ب534بال حثبالرا ي

ب533بال حثبال لمس
ب535بالمهتشرةال حثبالالدس:بالزهاربالمهت رةبفيبذكرب يضبالحلدةثب

ب425بال حثبالال ي:بمااضةيبذاتبالمة
ب435بهملذجبمفبفتلا بالقلضيبال طةة

ب442باللهرس
ب

 ب

ب
ب
ب
ب
 

ب
ببببببب

 


