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 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 

 الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين ، أما بعد :

ئد مختارة من كتب العلماء بطريقة سؤال وجواب فهذه فوائد مختارة من شرح ضمن مشروع فوا

 اإلمام النووي رحمه هللا على صحيح مسلم .

 وقد ظهر من هذه السلسلة :

 فوائد مختارة من فتح الباري شرح البخاري 

 فوائد مختارة من زاد المعاد البن القيم .

 فوائد مختارة من مجموع الفتاوى البن تيمية .

 فتاوى مختارة من كتب ابن القيم .

 نسأل هللا أن يروقنا العلم النافع والعمل الصالح .

 

 بقلم

 سليمان بن محمد اللهيميد

 رفحاء -السعودية 

 تفضل بزيارة موقعي على اإلنرتنت
www.almotaqeen.net 
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 بسم هللا الرحمـن الرحيـــم

 { ما هو املذهب احلق يف القـدر ؟ 1
، ومعناه أن هللا تبارك وتعاىل قدر األشياء يف القدم وعلم سبحانه أهنا ستقـع يف  هب أهل احلق إثبات القـدراعلم أن مذ

 . { 154/  1}                              أوقات معلومـة عنده وعلى صفات خمصوصـة . 
 
 { ملاذا مسيت القدريـة هبذا االسـم ؟ 2

 { . 154/  1}                                                                                                         .              إلنكارهـم الـقـدر 

 
 ) أن تلد األمـة رهبا ( ؟ ما معىن قول الرسول  { 3

 { . 158/  1}        . قال األكثرون : هو إخبار عن كثرة السراري وأوالدهـن ، فإن ولدها من سيدها مبنزلة سيدهـا 
 
 ملا سأله عن الساعة : ما املسؤول عنها بأعلم من السائل ؟ { ماذا نستفيد من قول الرسول  4

فيه أنه ينبغي للعامل واملفيت وغريمها إذا سئل عما ال يعلم أن يقول ال أعلم ، وأن ذلك ال ينقصـه بل يستدل به على ورعه 
 { . 158/  1}   وتقواه ووفور علمـه .             

 
 البعث باآلخر يف قوله : وتؤمن بالعث اآلخر ؟ { ملاذا وصف الرسول  5

: سببه أن خروج اإلنسان إىل الدنيا بعث من  وقيل: هو مبالغـة يف البيان واإليضـاح وذلك لشدة االهتمام به ،  قيل
 {  162/  1} ميز .                األرحام وخروجه من القرب للحشر بعث من األرض ، فقيد البعث باآلخر ليت

 
 ) أفلح وأبيه إن صدق ( ؟ احللف بغري هللا منهي عنه . فما اجلواب عن قول الرسول  { 6

هـذا هو ليس هو حلفًا ، إمنا هي كلمة جرت عادة العرب أن تدخلها يف كالمها غري قاصدة هبا حقيقة احللف ، 
 . اجلواب املرضي

 { . 168/  1} ا قبل النهي عن احللف بغري هللا .                  : حيتمل أن يكون هـذ وقيل
 
 { ما هي األشهـر احلرم ؟ 7

 { . 182/  1} األشهر احلرم هي : ذو القعدة ، وذو احلجة ، واحملـرم ، ورجـب .          

 
 { ما معىن كلمـة ) مرحباً ( ؟ 8

 { . 187/  1}                         معناه صادفـت رحـباً وسعـة .                      
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 ما هو احللم واألنــاة ؟ { 9
 : هي التثبـت وتـرك العجلـة . واألنـاة: هو العقـل ،  احللم
 

 ؟( إن فيك خصلتني حيبهما هللا ورسوله ) لألشج عبد القيس :  { ما سبب قول النيب  10
وأقام األشج عند رحاهلـم فجمعها وعقل  ينة بادروا إىل النيب سبب ذلك  ما جاء يف حديث الوفد أهنم ملا وصلوا املد

تبايعون على أنفسكم  وأجلسه إىل جانبه مث قال هلـم النيب  فقربه النيب  ناقته ولبس أحسن ثيابه مث أقبل إىل النيب 
عليه من دينه ، نبايعك وقـومكم ، فقال القوم : نعم ، فقال األشج يا رسول هللا : إنك مل تزاول الرجل عن شيء أشد 

            على أنفسنا ونرسل من يدعوهم فمن اتبعنا كان منا ومن أىب قاتلناه ، قال : صدقت ، إن فيك خصلتني احلديث .
 {1  /189  } 
 
 لألشج  ) إن فـيـك خصلتني حيبهما هللا ورسوله احللم واألناة ( ؟ { ماذا نستفيد من قول الرسول  11

 ء على اإلنسان يف وجهه إذا مل خيف عليه فتنـة بإعجاب وحنوه .فيه جواز الثنا
 

 { مىت ينهى عن املـدح يف الوجـه ؟ 12
 هـو يف حـق من خياف عليه الفتنـة مبا ذكرناه .

 
 بعض الصحابـة ؟ اذكر بعض املواضـع اليت مدح فيها النيب  { 13

 قال أليب بكر : ائذن له وبشره باجلنـة .
 لقيك الشيطان سالكاً فجاً إال سلك فجاً غري فجـك .وقال لعمر : ما 

 وقال لعثمان : افتح له وبشـره باجلنـة .
 وقال لعلي : أنت مين وأنـا منـك .

 ويف احلديث اآلخر : أما ترضى أن تكون مين مبنزلة هارون من موسى .
 وقال لبالل : مسعت دق نعليـك يف اجلنـة .

 { . 195/  1} اإلسالم حىت متـوت .                     وقال لعبد هللا بن سالم : أنت على

 
 معاذاً إىل اليمن أن الوتـر غري واجب ؟ { كيف نستدل ببعث النيب  14

 . { 197/  1} . ألن بعث معاذ إىل اليمن كان قبل وفاة النيب بقليل بعد األمر بالوتر والعمل به 
 
 { هل الكفار خماطبون بفروع الشريعـة ؟ 15
 { . 198/  1}   أن الكفار خماطبـون هبا املأمور به واملنهي عنه هذا قول احملققني واألكثرين . ختـارامل
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 { ما اسـم أبـو طالـب ، ومىت مــات ؟ 16
 { . 215/  1.                             } اسم أيب طالب عبد مناف ، وكانت وفاتـه قبل اهلجـرة بقليل 

 
 عاىل ) إنك ال هتدي من أحببت ولكن هللا يهدي من يشاء ( ؟{ فيمن نزلت قوله ت 17

 { . 215/  1}  أمجع املفسرون على أهنا نزلت يف أيب طالـب ، وهي عامة فإنه ال يهدي وال يضل إال هللا .
 { ما املراد بالورود يف قوله تعاىل ) وإن منكم إال واردهـا ( ؟ 18

 { . 217/  1} وهو منصوب على ظهر جهنم .   أن املـراد به املـرور على الصراط الصحيح

 
 { ملاذ مسي عيسى عليه السالم كلمـة ؟ 19

 .{  227/  1} .                                                                     ألنـه كان بكلمـة كـن فحسب 

 
 { ماذا تعرف عن الُصـنَّـاحبي ؟ 20

وهو يف الطريق وهو باجلحفة قبل  فقبض النيب  َسيلة تابعي جليل رحل إىل النيب هو عبد هللا بن عبدالرمحن بن ع  
 { . 228/  1} أن يصل خبمس ليال أو ست .                           

 
 : لبيك وسعديك ؟ { ما معىن قول معاذ للرسول  21 

يل : معناه قربًا منك وطاعة ، وقيل : أنا مقيم يف معىن لبيك أقوال : .. واألظهر أن معناها إجابـة لك بعد إجابة ، وق
 على طاعتك ، وقيل غرب ذلك .

 { . 231/  1} ومعىن : سعديك : أي ساعدتك طاعتك مساعدة بعد مساعدة .         
 
أليب هريرة نعليه يف قوله ) اذهب بنعلي هاتني فمن لقيت من وراء هذا  { ما احلكمة من إعطاء النيب  22 

 أن ال إله إال هللا مستيقناً هبا قلبه فبشره باجلنة ؟ احلائط يشهد
ويكون أوقع يف نفوسهم ملا خيربهم  وأما إعطاؤه النعلني فلتكون عالمة ظاهرة معلومة عندهم يعرفون هبا أنه لقي النيب 

 { . 236 / 1} وال ينكر كون مثل هذا يفيد تأكيداً وإن كان خربه مقبواًل من غري هذا .            به عنه 
 

{ من األدب عدم التصريح باألمساء اليت يستحيا من ذكرها ، وإمنا يكنون عنها ؟ اذكر بعض األمثلة على  23
 ذلك ؟
 األدب جاء القرآن العزيز والسنن : هبذا

كقوله تعاىل ) أحل لكم ليلة الصيام الرفث إىل نسائكم ( ) وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إىل بعض ( ) وإن 
 {  238/  1}  . وهن من قبل أن متسوهن ( ) أو جاء أحد منكم من الغائط ( ) فاعتزلوا النساء يف احمليض (طلقتم
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 { مىت يستعمل التصريح هبـذه االمساء اليت يستحى من ذكرها ؟ 24
 قد يستعملون صريح االسم ملصلحـة راجحـة :

 وهي إزالة اللبس أو االشرتاك أو نفي اجملاز أو حنو ذلك :
 { . 238/  1}    . ) أدبر الشيطان وله ضراط ( ) أنكتها ( وكقوله  له تعاىل ) الزانية والزاين ( وكقوله كقو 
 

 {  جاء يف احلديث النهي عن كتب احلديث وجاء اإلذن ، فكيف اجلمـع ؟ 25
 ال يتمكن من احلفظ . : كان النهي ملن خيف اتكاله على الكتاب وتفريطـه يف احلفظ مع متكنـه منه ، واإلذن ملن قيل

 : كان النهي أواًل ملا خيف اختالطه بالقرآن واإلذن بعده ملا أمن من ذلك . وقيل
 وكان بني السلف من الصحابة والتابعني خالف يف جواز كتابة احلديث مث أمجعت األمة على جوازها واستحباهبا . 

                                                                                                         {1  /244  _245 }   
 

 ) وتقرأ السالم على من عرفت ومن مل تعرف ( ؟ { ما معىن قول الرسول  26
أي تسلم على كل من لقيته عرفته أم مل تعرفـه وال ختـص به من تعرفـه كما يفعله كثريون من الناس ، مث إن هذا العموم 

 { . 10/  2} سلمني فال يسلم ابتداء على كافر . خمصوص بامل
 
 { ما معىن حالوة اإلميـان ؟ 27

قال العلماء : معىن حالوة اإلميان استلذاذ الطاعات وحتمل املشقات يف رضى هللا ورسوله وإيثـار ذلك على عرض الدنيـا 
{                                                                  . 2  /13 . } 

 
 { ما املعىن الصحيح لقوله تعاىل ) عليكم أنفسكم ال يضركم من ضل إذا اهتديتم ( ؟ 28

 يف معىن اآلية : املذهب الصحيح عند احملققني
                                         { .                                                   22/  2.    } أنكم إذا فعلتـم ما كلفتـم به فال يضركم تقصري غريكـم  
 

 { ما حكم األمر باملعروف والنهي عن املنكر ؟29
            فرض كفاية إذا قام به بعض الناس سقط احلرج عن الباقني وإذا تركـه اجلميع أمث كل من متكن منه بال عذر وال خوف .                   

 {2  :23 . } 
 
 
 

 ألمر باملعروف والنهي عن املنكر ؟{ مىت يتعني ا 30
 يتعني إذا كان يف موضع ال يعلم به إال هـو .



 7 

  { 23/  2} أو ال يتمكن من إزالته إال هو ، وكمن يرى زوجته أو ولده أو غالمه على منكر أو تقصري يف املعروف .
 

 ه ؟{ هل يسقط األمر باملعروف والنهي عن املنكر عن املكلف لكونه ال يفيد يف ظن 31
قال العلماء : وال يسقط عن املكلف األمر باملعروف والنهي عن املنكر لكونه ال يفيد يف ظنه ، بل جيب عليه فعله ، فإن 

 { . 23/  2} الذكرى تنفع املؤمنني .           
 

 { هل يشرتط يف اآلمر والناهي أن يكون كامل احلال غري خمل مبا يأمر به ؟ 32
يف اآلمر والناهي أن يكون كامل احلال ممتثاًل ما يأمر به جمتنباً ما ينهى عنه ، بل عليه األمر وإن   قال العلماء : ال يشرتط

 كان خمالً مبا يأمر به ، والنهي وإن كان متلبساً مبا ينهى عنه ،
 فإنه جيب عليه شيئان :

 أن يأمر نفسـه وينهاها ، ويأمر غريه وينهاها .
 { . 23/  2} باآلخر .                      خاللاإلفإذا أخل بأحدمها كيف يباح له 

  
 { ما الذي ينبغي لآلمر باملعروف والناهي عن املنكر أن يكون عليه ؟ 33

 ينبغي أن يرفق ليكون أقرب إىل حتصيل املطلوب .
 . { 24/  2}               قال الشافعي : من وعظ أخاه سراً فقد نصحه وزانه ، ومن وعظه عالنية فقد فضحه وشانه .

 
 : ما من نيب إال كان له من أمته حواريون ؟ { ما معىن : حواريون، يف قول الرسول  34

قــال األزهــري وغــريه : هــم خلصــاء األنبيــاء وأصــفياؤهم ، وقيــل : هــم أنصــارهم ، وقيــل : هــم اجملاهــدون ، وقيــل : الــذين 
 { . 28/  2} .                      يصلحون للخالفـة بعدهم

 

 السالم ؟ اءاذكر بعض فوائد إفشــ{  35
ومفتاح استجالب املودة ، ويف إفشائه متكن ألفة املسلمني بعضهم لبعض ، وإظهار شعارهم  التآلفالسالم أول أسباب 

     املميز هلم من غريهم من أهل امللل مع ما فيه من رياضة النفس ولزوم التواضع وإعظام حرمات املسلمني .                 
                                                                                                                 {2  /36 . } 

 

 { اذكر منقبـة للصحايب اجلليل جرير بن عبد هللا ؟ 36
ريراً أمـر مـواله أن يشـرتي لـه فرسـاً ، فاشـرتى منقبة ومكرمـة جلرير رواها احلافظ أبو القاسم الطرباين بإسناده اختصارها أن ج

له فرساً بثلثمائة درهم وجاء به وبصاحبه لينقده الثمن فقال جريـر لصـاحب الفـرس فرسـك خـري مـن ثلثمائـة درهـم ، أتبيعـه 
ل بأربعمائــة درهــم ، قــال : ذلــك إليــك يــا أبــا عبــد هللا ، فقــال فرســك خــري مــن ذلــك ، أتبيعـــه خبمســمائة درهــم ، مث مل يــز 
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يزيــده مائــة فمائــة وصــاحبه يرضــى وجريــر يقــول فرســك خــري ، إىل أن بلــا هبامنائــة درهــم فاشــرتاها هبــا ، فقيــل لــه يف ذلــك ، 
 { . 40/  2} على النصح لكل مسلم .  فقال : إين بايعت رسول هللا 

 

 { ما املعىن الصحيح حلديث ) ال يزين الزاين حني يزين وهو مؤمن ... ( ؟ 37
 { . 41/  2}       أن معناه : ال يفعل هذه املعاصي وهو كامل اإلميان . ح الذي قاله احملققونالقول الصحي

 
 { ما هي أركان التوبة ؟ 38

 { . 45/  2} أن يقلع عن املعصية ، وينـدم على فعلها ، ويعـزم أن ال يعـود إليها .     
 

 { ما هو القول الصحيح يف اخلوارج هل هم كفار أم ال ؟ 39
 { . 50/  2} ملذهب الصحيح املختار الذي قاله األكثرون واحملققون أن اخلوارج ال يكفرون كسائر أهل البدع .     ا
 

 ) سباب املسلم فسوق وقتاله كفر ( ؟ { ما املراد بالكفـر يف قوله  40
 قيل يف تأويل احلديث أقوال :

: أنه يؤول  والثالث ان والنعمة وأخوة اإلسالم ال كفر اجلحود .: أن املراد كفر اإلحس والثاين: أنه يف املستحل ،  أحدها
 { . 54/  2}                         إىل الكفر بشؤمه ، والرابع : أنه كفعل الكفار .

 
 ) وتكفرن العشري ( ؟ ما املراد بالعشري يف قول الرسول  { 41

 . { 66/  2}                       املـراد هنا الزوج .                                   
 

 { ما حكم اللعـن ؟ 42
اتفق العلماء على حترمي اللعـن ، فإنـه يف اللغـة اإلبعـاد والطـرد ويف الشـرع اإلبعـاد مـن رمحـة هللا ، فـال جيـوز أن يبعـد مـن رمحـة 

كـان أو كـافراً أو دابـة إال مـن علمنـا   هللا من ال يعرف حاله وخامتـة أمره معرفة قطعية ، فلهذا ال جيوز لعن أحد بعينه مسـلماً 
 { . 67/  2} بنص شرعي أنه مات على الكفر أو ميوت عليه كأيب جهل وإبليس .                   

 
 { ما حكم اللعـن بالوصـف ؟ 43

والظـــاملني وكلـــه واملصـــورين موامشـــة واملســـتومشة ، وآكـــل الربـــا و رام ، كلعـــن الواصـــلة واملستوصـــلة والاللعـــن بالوصـــف فلـــبس  ـــ
 والفاسقني والكافرين .. وغري ذلك مما جاءت النصوص الشرعية بإطالقه على األوصاف ال على األعيان .                     

                                                                                                                                                                             {2  /67 . } 
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 { ما حكم تارك الـصـالة ؟ 44
 إن كان منكراً لوجوهبا فهو كافر بإمجاع املسلمني وخارج من ملة اإلسـالم .

 وإن كان تركـه تكاساًل مع اعتقاده وجوهبا فقد اختلف العلماء فيـه :
 خللف إىل أنـه ال يكفر .فذهب مالك والشافعي واجلماهري من السلف وا

 وذهب مجاعة من السلف إىل أنه يكفر حلديث ) إن بني الرجل وبني الشرك والكفر ترك الصالة ( .
 واحتج اجلمهور بأنه ال يكفر بقوله تعاىل ) إن هللا ال يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك ملن يشاء ( وبقـول الرسـول 

 { . 70/  2} ة ( .           ) من قال ال إله إال هللا دخل اجلنـ
 

 { ما حجة أبو حنيفة على أن سجود التالوة واجب ؟ 45
 { . 72_  71/  2} احتج أصحاب أيب حنيفة بقوله ] أمر ابن آدم بالسجود [ على أن سجود التالوة واجب . 

 
 { ما هو مذهب األكثر يف سجود التالوة ، وماذا أجابوا عن احلديث ؟ 46

 افعي والكثريين أنه سنة .مذهب مالك والش
 وأجابـوا عن هـذا بأجوبـة :

 : أن تسمية هذا أمر إمنا هو من كالم إبليس فال حجة فيها . أحدها
 : أن املراد أمر ندب ال إجيـاب . الوجه الثاين

 { . 72/  2} : املراد املشاركة يف السجود ال يف الوجوب .                    الثالث
 

 اما يف قوله تعاىل ) ومن يفعل ذلك يلق أثاما ( ؟{ ما معىن أث 47
 {   81/  2} .: هو واد يف جهنم  وقال أكثر املفسرين أو كثريون منهم: معناه عقوبة ،  وقيل: معناه جزاء إهبه ،  قيل
 

 ) أن تزاين حليلة جارك ( ؟ { ما معىن قول الرسول  48
 هنا حتل معه .هي زوجته ، مسيت بذلك لكوهنا حتل له ، وقيل : لكو 

                         ومعىن ] تزاين [ أي تزين هبـا برضـاها وذلـك يتضـمن الزنـا وإفسـادها علـى زوجهـا واسـتمالة قلبهـا إىل الـزاين وذلـك أفحـ  .                 
 {2  /81 . } 
 

 { ملاذا كان الزنا حبليلة اجلار اشد قبحاً ؟ 49
وعن حرميه ويأمن بوائقـه ويطمـئن إليـه ، وقـد أمـر بإكرامـه واإلحسـان إليـه ، فـإذا قابـل  ألن اجلار يتوقع من جاره الذب عنه

  {  81/  2} عليه مع متكنه منها على وجه ال يتمكن غريه منه كان يف غاية القبح .  وإفسادهاهذا كله بالزنا بامرأته 
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ور أو شـهادة الـزور ( مـع أن الشـرك أكـرب ) أال أنبئكم بأكرب الكبـائر قـول الـز  { ما اجلواب عن قول الرسول  50
 منه وكذا القتل ؟

 يف تأويله ثالثة أوجـه :
 : أنه حممول على الكفر ، فإن الكافر شاهد بالزور وعامل به . أحدها
 : أنه حممول على املستحل فيصري بذلك كافراً . والثاين

 { . 88/  2} الصواب .   : أن املراد من اكرب الكبائر ، وهذا الثالث هو الظاهر أو والثالث
 

 { ما هي الصالقة واحلالقـة والشاقـة ؟ 51
 : هي اليت ترفع صوهتـا باملصيبـة . الصالقة
 : هي اليت حتلق شعرها عند املصيبة . واحلالقة
 . { 110/  2} : هي اليت تشق ثوهبا عند املصيبة .                                 والشاقة

 
 ) ثالثة ال يكلمهم هللا يوم القيامـة .. ( ؟ الرسول { ما معىن قول  52
 : ال يكلمهم تكليم أهل اخلريات بإظهار الرضى بل بكالم أهل السخط والغضب . قيل

 : املراد اإلعراض عنهم . وقيل
 : ال يكلمهم كالماً ينفعهـم ويسرهم . وقال مجهور املفسرين

 { . 116/  2}                            : ال يرسل إليهم املالئكة بالتحية .      وقيل
 

 { ملاذا مسيت جهنم هبذا االسـم ؟ 53
 . { 121/  2} : لغلـظ أمرهـا .                       وقيلمسيت بذلك لبعـد قعرهـا ، 

 
خالــداً ) مــن قتــل نفســه حبديــدة فحديدتــه يف يــده يتوجــأ هبــا يف نــار جهــنم  { مــا املــراد بــاخللود يف قــول النــيب  54

 خملدًا فيها أبداً ( ؟
 قيل فيه أقوال :

 : أنه حممول على من فعل ذلك مستحاًل مع علمه بالتحرمي فهذا كافر وهذه عقوبته . أحدها
 : : أن املراد باخللود طول املـدة واإلقامـة املتطاولة ال حقيقة الدوام . والثاين

 { . 125/  2}    ال خيلد يف النار من مات مسلماً .: أن هذا جزاؤه ولكن تكرم سبحانه فأخرب أنه  والثالث
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{ ما معىن حديث ) بادروا باألعمال فتنًا كقطع الليل املظلم يصبح الرجل مؤمنًا وميسي كافرًا وميسي مؤمناً  55
 ؟ويصبح كافراً ( 

د  مـــن الفـــل الشـــاغلة معـــىن احلـــديث : احلـــث علـــى املبـــادرة إىل األعمـــال الصـــاحلة قبـــل تعـــذرها واالشـــتغال عنهـــا مبـــا حيـــ
 املتكاثرة املرتاكمـة كرتاكـم ظالم الليل املظلم .

نوعاً من شدائد تلك الفل وهو أنه ميسـي مؤمنـاً مث يصـبح كـافراً أو عكسـه ] شـك الـراوي [ وهــذا لعظـم الفـل  ووصف 
 { . 133/  2} ينقلب اإلنسان يف اليوم الواحد هذا االنقالب . 

 
 يم بن حـزام ؟{ ماذا تعرف عن حك 56

حكــيم بــن حــزام الصــحايب ومــن مناقبــه أنــه ولــد يف جــوف الكعبـــة ، قــال العلمــاء : وال يعــرف أحــد شاركـــه يف هــذا ، قــال 
 { . 143/  2} العلماء : ومن طرف أخباره أنه عاش ستني سنـة يف اجلاهلية وستني سنة يف اإلسالم .     

 
 { ملاذا مسي الشهيد شهيداً ؟ 57

: مسي بذلك ألن أرواحهم شهدت دار السالم وأرواح غريهم ال تشهدها إال يوم القيامة ، وقيـل : مسـي شـهيداً قال النضر 
ألنــه يشــهد عنــد خــروج روحــه مالــه مــن الثــواب والكرامـــة ، وقيــل : ألن مالئكـــة الرمحــة يشــهدونه فيأخــذون روحــه ، وقيــل : 

 { 164/  2} ألنه شهد له باإلميـان . 
 

 ام الشهـداء ؟{ اذكر أقسـ 58
 الشهيد ثالثـة أقسام :

 : املقتول يف حرب الكفار بسبب من أسباب القتال . أحدها
 فهـذا له حكم الشهداء يف ثواب اآلخرة ويف أحكام الدنيا ، وهو أنه ال يغسل وال يصلى عليه .

 : شهيد يف الثواب دون أحكام الدنيا ، وهو املطعون واملبطون وغريهم . والثاين
 غسل ويصلى عليه وله يف اآلخـرة ثواب الشهداء ، وال يلزم أن يكون مثل ثواب األول .فهذا ي
 : من غل يف الغنيمـة وشبهه ممن وردت اآلثار بنفي تسميته شهيداً إذا قتل يف حرب الكفار . الثالث

 { . 164/  2}  رة .  فهـذا له حكم الشهداء يف الدنيا فال يغسل وال يصلى عليه ، وليس له ثواهبم الكامل يف اآلخ
 

 { ما اسم أيب هريرة ؟ 59
 { . 176/  2} .                                        على األصـحالرمحن بن صخر  عبد
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 { ما تفسري طويب ؟ 60
اختلــف املفســرون يف معــىن قولــه تعــاىل ] طــوىب هلــم وحســن مئــآب [ فــروي عــن ابــن عبــاس أن معنــاه فــرح وقــرة عــني ، وقــال 
عكرمــة : نعــم مــا هلــم ، وقــال الضــحاك : غبطــة هلــم ، وقــال قتــادة : حســىن هلــم ، وعــن قتــادة أيضــاً : معنــاه أصــابوا خــرياً ، 

 وقال إبراهيم : خري هلم وكرامة ، وقال ابن عجالن : دوام اخلري ، وقيل : اجلنة ، وقيل : شجرة يف اجلنة .
 { . 176/  2}                     وكل هـذه األقوال حمتملة يف احلديث .            

 
) حنن أحـق بالشـك مـن إبراهيــم إذ قـال رب ارين كيـف ويـي املـوتى قـال بلـى ولكـن  { ما مراد الرسول بقوله  61

 ليطمئن قليب ( ؟
ملـزين اختلف العلماء يف معىن حنن أحق بالشك من إبـراهيم علـى أقـوال كثـرية أحسـنها وأصـحها مـا قالـه اإلمـام أبـو إبـراهيم ا

صاحب الشافعي ومجاعات من العلماء معناه : أن الشك مستحيل يف حق إبراهيم فإن الشـك يف إحيـاء املـوتى لـو متطرقـاً 
} إىل األنبياء لكنت أنا أحق به من إبراهيم ، وقد علمتــم أين مل أشـك فاعلمــوا أن إبـراهيم عليـه السـالم مل يشـك .        

2  /183 . } 
 

اليهــود والنصــارن دون غــريهم يف قولــه ) ال يســمع بــس أحــد مــن هــذه األمــة يهــودي وال  يب { ملــاذا ذكــر النــ 62
 نصراين مث ميوت ومل يؤمن بالذي أرسلت به إال كان من اصحاب النار ؟

 ن هـذا شأهنــم مـع أنايهود والنصارى هلم كتاب ، فإذا كإمنا ذكر اليهودي والنصراين تنبيهاً على من سوامها ، وذلك ألن ال
 { . 188/  2} هلم كتاباً فغريهـم ممن ال كتاب له أوىل .     

 
 } ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مرمي .. فيكسر الصليب ، ويضع اجلزية ( ؟ { ما معىن قول الرسول  63
 { معناه يكسره حقيقة ويبطل ما يزعمـه النصارى من تعظيمـه . يكسر الصليب} 
أنه ال يقبلها وال يقبل من الكفار إال اإلسالم ، ومن بذل اجلزيـة مل يكـف عنـه هبـا ، { الصواب يف معناه  ويضع اجلزيـة} 

 { . 190/  2} بل ال يقبل إال اإلسالم أو القتل .               
 

 يف عهد عيسى ) حىن تكون السجدة الواحدة خرياً من الدنيا وما فيها ( ؟ { ما معىن قول النيب  64
النــاس تكثـر رغبتهـــم يف الصـالة وسـائر الطاعـــات لقصـر آماهلـــم وعلمهـم بقـرب القيامـــة وقلـة رغبتهـــم معنـاه وهللا أعلـم : أن 

 { . 191/  2} يف الدنيا لعدم احلاجـة إليها وهـذا هو الظاهـر من معىن احلديث .           
 

 ) حبب إليه اخلالء ( ؟ { ما معىن اخلالء يف قول عائشة يف الرسول  65
 { . 198/  2} و اخللوة ، وهو شأن الصاحلني وعباد هللا العارفني .                اخلالء : ه
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 ) ما أنا بقارنء ( ؟ { ما معىن قول الرسول  66
 . { 198/  2} أي ال أحسـن القـراءة .                                                 

 

 { ما أول شيء نزل من القرآن ؟ 67
الــذي عليــه اجلمــاهري مــن الســلف  هــذا هــو الصــوابن القــرآن قولــه تعــاىل ) اقــرأ باســم ربــك الــذي خلــق ( أول مــا نــزل مــ
 واخللف .

 { . 199/  2} ) مث أرسلين فقال : اقرأ باسم ربك الذي خلق ( .          لقول الرسول  
 

 نك لتصل الرحم .. ( ؟) فوهللا ال خيزيك هللا أبدًا ، وهللا إ { على ماذا يدل قول خدجية للنيب  68
                           فيــه أعظـــم دليــل وأبلــا حجــة علــى كمــال خدجيـــة رضــي هللا عنهــا وجزالــة رأيهــا وقــوة نفســها وثبــات قلبهــا وعظــم فقههــا .                      

 {2  /202 . } 
 

 { ما أول شيء نـزل بعد فرتة الوحـي ؟ 69
 { . 208/  2}  ا أيها املدثـر . قم فأنذر ( .         أول ما نزل بعد فرتة الوحي ) ي

 
 { ما رأيك يف قول بعض املفسرين أول ما نزل الفاوـة ؟ 70

 { . 208/  2}                                    من أن يذكر أظهـربطالنــه 
 

 { ما هي اجلاهليـه ؟ وملاذا مسوا بذلك ؟ 71
                                                                               { . 203/  2} .         ومسوا بذلك ملا كانوا عليه من فاح  اجلهـالـة  ، اجلاهليـة : ما قبل رسالتـه 

 

 ؟ { كيف كان اإلسراء برسول هللا  72
    .  {2  /210  }ده ني أنـه أسري جبسالفقهاء واحملدثومعظم السلف وعامة املتأخرين من  احلق الذي عليه أكثر الناس

 

 { ما هـو الرباق ؟ 73
 { . 210/  2}     . ليلة اإلسراء  الرباق اسم الدابـة اليت ركبها رسول هللا 

 

 { ملاذا مسيت سدرة املنتهى هبذا االسم ؟ 74
 مل جياوزهــــا أحــــد إال رســــول قــــال ابــــن عبــــاس واملفســــرون وغــــريهم مسيــــت ســــدرة املنتهــــى ألن علــــم املالئكـــــة ينتهــــي إليهــــا و 

 . هللا 
 وحكــي عــن عبــد هللا بــن مســعود أهنــا مسيــت بــذلك لكوهنــا ينتهــي إليهــا مــا يهــبط مــن فوقهــا ومــا يصــعد مــن حتتهــا مــن أمــر 

 { . 214/  2} هللا .                                                
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 أدخلُت اجلنـة ؟ يف حديث اإلسراء . مث { على ماذا يدل قول الرسول  75
 { . 223/  2} فيه داللـة ملذهب أهل السنـة أن اجلنة والنار خملوقتان وأن اجلنة يف السماء . 

 
بكى فقيل له مـا يبكيـك ؟ قـال : هـذا غـالم بعثتـه بعـدي  { جاء يف حديث اإلسراء أن موسى ملا جتاوزه النيب  76

 ذا بكى ؟يدخل من أمتـه اجلنة أكثر مما يدخل من أميت ؟ فلما
بكــى حزنــاً علــى قومــه وعلــى فــوات الفضــل العظــيم والثــواب اجلزيــل بــتخلفهم عــن الطاعــة ، فــإن مــن دعــا إىل خــري وعمــل 

  {  224/  2} الناس به كان له مثل أجورهم كما جاءت به األحاديث الصحيحة ومثل هذا يبكى عليه وحيزن على فواته .

 
 { ملاذا مسيت الكعبـة بذلك ؟ 77

 . { 232/  2} ة الرتفاعها وتربعهـا ، وقيل : مسيت كعبة الستدارهتا وعلوهـا . مسيت كعب
 

 { ملاذا مسي عيسى عليه السالم باملسيح ؟ 78
 حكي عن ابن عباس أنه قال : مل ميسح ذا عاهـة إال برىء .

 وقيل : ألنه ممسـوح أسفل القدمني ال أمخص له .
 { . 234/  2}                              وقيل : ملسحه األرض أي قطعهـا .         

 
 { ملاذا مسي الدجـال مسيحًا ؟ 79
 . : ملسحه األرض حني خروجه وقيل: ألنه أعور ، واألعور يسمى مسيحاً ،  وقيل: ألنه ممسوح العني ،  قيل

                                                                                                                 {2  /234  }  
 

 { ما معىن قوله ) سبحـات وجهـه ( ؟ 80
 { . 14/  3} معىن سبحات وجهـه نـوره وجاللـه وهبـاؤه .                           

 
 { هل يُـرن هللا يف اآلخـرة ؟ 81

ة علـى إثبـات رؤيــة هللا تعـاىل يف اآلخــرة ورواهـا تظافرت أدلة الكتاب والسـنة وإمجـاع الصـحابة فمـن بعـدهم مـن سـلف األمــ
    . {3  /15 . }حنو من عشرين صحابياً عن رسول هللا 

 
 { ما احلكمة يف سؤال الناس يف املوقف آدم ومن بعده يف االبتداء ومل يلهموا سؤال نبينا ؟ 82

ن حيتمـل أن غـريه يقـدر علـى هـذا وحيصـله ، وأمـا فـإهنم لـو سـألوه ابتـداء لكـا احلكمة وهللا أعلم إظهار فضيلة نبينا حممد 
فامتنعـوا مث سـألوه فأجـاب وحصـل غرضـهم فهـو النهايـة يف ارتفـاع املنزلـة وكمـال  وأصفيائهإذا سألوا غريه من رسل هللا تعاىل 
 { . 56/  3} .             القرب وعظيم اإلدالل واإلنس 
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بة ، وإين اختبأت دعويت شفاعة ألمـيت يـوم القيامـة فهـي نائلـة ) لكل نيب دعوة مستجا { على ماذا يدل قوله  83
 أن شاء هللا من مات من أميت ال يشرك باهلل شيئاً ( ؟

 فيه داللة ملذهب أهل احلق أن كل من مات غري مشرك باهلل تعاىل مل خيلد يف النار وإن كان مصراً على الكبائر .
                                                                                                              {3  /75 . } 

يف السبعني الـذين يـدخلون بـال حسـاب وال عـذاب ) هـم الـذين ال يسـرتقون وال يكتـوون وال  { ما معىن قوله  84
 يتطريون وعلى رهبم يتوكلون ( ؟

كمــا تقــدم وحاصــله : أن هــؤالء كمــل تفويضــهم إىل هللا عــز وجــل   الظــاهر مــن معــىن احلــديث مــا اختــاره اخلطــايب ومــن وافقــه
ففعلــه ليبــني  فلــم يتســببوا يف دفــع مــا أوقعــه هبــم وال شــك يف فضــيلة هــذه احلالــة ورجحــان صــاحبها ، وأمــا تطبــب النــيب 

 { . 91/  3} اجلواز .            
 

ه وقـال اللهـم أمـيت أمـيت وبكـى فقـال هللا يـا رفـع يديـ { ماذا نستفيد من حديث عبـدهللا بـن عمـرو ) أن النـيب  85
 جربيل : اذهب إىل حممد فقل إنا سنرضيك يف أمتك ( ؟

 هذا احلديث مشتمل على أنواع من الفوائد :
 على أمته واعتنائه مبصاحلهـم . : كمال شفقـة النيب  منها  

 : استحباب رفع اليدين يف الدعـاء . ومنها
 األمة زادها هللا شرفاً مبا وعدها هللا بقوله : سنرضيك يف أمتك .: البشارة العظيمة هلذه  ومنها
 { . 78/  3} عند هللا  .                                    : بيان عظم منزلة النيب  ومنها
 

 { ما معىن هذه الكلمات ) الضحضاح _ الِشراك _ يغلي _ املرجـل ( ؟ 86
 رض إىل حنو الكعبني .: ما رق من املاء على وجـه األ الضحضاح

 : هو أحد سيور النعل وهو الذي يكون على وجهها وعلى ظهر القدم . الشراك
 : وهو شـدة اضطراب املـاء وحنوه على النار لشدة اتقادهـا . الغليان

 { . 86/  3املِرَجل : وهو قدر معروف سواء كان من حديد أو حناس أو حجارة أو خزف . } 
 للرجل الثاين ) سبقك هبا عكاشـة ( ؟ ل { ملاذا قال الرسو  87

 قال القاضي عياض : قيل أن الرجل الثاين مل يكن ممن يستحق تلك املنزلة .
 التصريح له . وقيل : بل كان منافقـاً فأجابه النيب بكالم حمتمـل ومل ير 

 وقيل : قد يكون سبق عكاشة بوحي أنه جياب فيه ومل حيصل ذلك لآلخـر .
 { . 89/  3} هـو القـول األخيــر .                                 ختـارواألظهـر امل
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 { ما معىن قوله ) ال رقيـة إال من عني أو محـه ( ؟ 88
 : سم العقرب وشبهها . احلمه
 : هي إصابـة العائـن غريه بعينـه . العني

 {  93/  3} ي احلمه .   قال اخلطايب ومعىن احلديث : ال رقية أشفى وأوىل من رقية العني وذ
 

أهل اجلنة ( مث ثلث أهل اجلنة مث الشطر ، ومل يقل أوالً شطر أهـل اجلنـة  ع) ترضون أن تكونوا رب { ملاذا قال  89
 ؟

لفائدة حسنة وهـي أن ذلـك أوقـع يف نفوسـهم وأبلـا يف إكـرامهم ، فـإن عطـاء اإلنسـان مـرة بعـد أخـرى دليـل علـى االعتنـاء 
 .به ودوام مالحظته 

 وفيه فائدة أخرى هي تكريره البشارة مرة بعد أخرى .
 { . 95/  3} وفيه أيضاً محلهم على جتديد شكر هللا تعاىل وتكبريه ومحده على كثرة نعمه .   
 

 ) ال يدخل اجلنة إال نفس مسلمـة ( ؟ { على ماذا يدل قوله  90
  {  96/  3} ذا النص على عمومه بإمجاع املسلمني . هذا نص صريح يف أن من مات على الكفر ال يدخل اجلنة أصاًل وه

 
{ ما اجلمع بني حديث ) إين ألرجو أن تكونوا شطر أهل اجلنة ( وحديث ) إن أهـل اجلنــة عشـرون ومائـة صـف  91

 ، هذه األمة منها مثانون صفاً ( فهذا يدل على أنه ثلثي اجلنة ؟
بعــد   ســبحانه بالزيــادة ، فأعـــلم  ــديث الصــفوف ، فــأخرب النــيب أخـــرب أوالً  ــديث الشـــطر مث تفضــل هللا يكــون النــيب 

 { . 99/  3}   ذلك .                                       
 

 { ما أصل الوضوء وملاذا مسي بذلك ؟ 92
 { . 99 / 3} صل الوضوء من الوضاءة وهي احلسن والنظافـة ، ومسي وضوءاً ألنه ينظف املتوضىء وحيسنـه .        أ
 

 ) الطهور شطر اإلميان ( ؟ { ما معىن قول الرسول  93
 : معناه أن األجر فيه ينتهي تضعيفه إىل نصف أجر اإلميـان . قيل

                                            وهـذا القول أقـرب األقـوال .         : املراد باإلميان هنا الصالة كما قال تعاىل ) وما كان هللا ليضيع إميانكم (  وقيل
                                                                                                                                                                       {3  /100 . } 

 

 { ما حكم الطهارة للصـالة ؟ 94
 . { 102/  3} .                   هارة شرط يف صحة الصالة على أن الط األمةأمجعت 
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 { ما حكم الصالة من غري طهارة ؟ 95
أمجعــت األمــة علــى حتــرمي الصــالة بغــري طهــارة مــن مــاء أو تــراب ، وال فــرق بــني الصــالة املفروضــة والنافلــة وســجود الــتالوة 

الطـربي مـن قوهلمـا جتـوز صـالة اجلنـازة بغـري طهـارة وهــذا  والشكر وصالة اجلنازة إال ما حكي عـن الشـعيب وحممـد ابـن جريـر
 .{  103/  3} مذهب باطل وأمجع العلماء على خالفـه .                                                 

 
 { كيف يصلي من ال جيد ماء وال تراباً ؟ 96
 : يســــتحب أن يصــــلي وجيــــب القضــــاء ،  وقيــــل: حيــــرم عليــــه أن يصــــلي وجيــــب القضــــاء ،  وقيــــل: يصــــلي ويعيــــد ،  قيــــل

 . { 103/  3} أقــون األقـوال .    وهو  ، : جيب أن يصلي وال جيب القضاء وهذا القول اختيـار املزين والرابع
 

 { ما حكم من صلى وهو حمدث متعمدًا بال عـذر ؟ 97
 { . 103/  3 }.           ال يكفر عند اجلماهري ، وحكي عن أيب حنيفة أنه يكفر لتالعبـه 

 
 { ما حكم غسل الكفني يف بدايـة الوضـوء ؟ 98

 . { 105/  3} .                سنة باتفـاق العلمـاء . لقوله ) فغسل كفيه ثال  مرات ( 
 

 { ما صحة حديث الفصل بني املضمضة واالستنشاق ؟ 99
 { . 106/  3} حديث الفصل ضعيف .                                              

 
 { ما هي األدعية اليت يستحب للمتوضىء أن يقوهلا عقب وضوئه ؟ 100

 يستحب للمتوضىء أن يقول عقب وضوئه :
 اشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له واشهد أن حممداً عبده ورسوله ، وهـذا متفق عليه .

 يث : اللهم اجعلين من التوابني واجعلين من املتطهرين .وينبغي أن يضم إليه ما جاء يف رواية الرتمذي متصاًل هبذا احلد
 ويستحب أن يضم إليه :

 ما رواه النسائي يف كتابه عمل اليوم والليلة مرفوعاً : 
 { . 121/  3}    سبحانك اللهم و مدك أشهد أن ال إله إال أنت وحدك ال شريك لك أستغفرك وأتوب إليك .

 
 ؟{ ما معىن الغـرة والتحجيـل  101

 قال أهل اللغة الغرة : بياض يف جبهة الفرس ، والتحجيل : بياض يف يديها ورجليها .
  {   135/  3} قال العلماء : مسي النور الذي يكون على مواضع الوضوء يوم القيامة غرة وحتجياًل تشبيهاً بغرة الفرس .    
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 دون غراً حمجلني ( ؟{ ماذا نستفيد من حديث ) لكم سيما ليست ألحدكم من األمم تر   102
 استدل مجاعة من أهل العلم هبذا احلديث على أن الوضـوء من خصائص هذه األمـة .

                                                                                                             { . 136/  3} .  والتحجيـلوقال آخرون : ليس الوضوء خمتصاً ، وإمنا الذي اختصت به هذه األمة الغرة 
 

) ليصدن عين طائفة منكم .. فأقول يا رب هـؤالء أصـحايب فيجيبـين ملـك فيقـول : وهـل  { ما املراد بقوله  103
 تدري ما أحدثوا بعدك ؟ ويف رواية : قد بدلوا ؟
 هذا مما اختلف العلماء يف املراد به على أقوال :

للســيما الــيت علــيهم فيقــال  نــافقون واملرتــدون فيجــوز أن حيشــروا بــالغرة والتحجيــل فينــاديهم النــيب : أن املــراد بــه امل أحــدها
 ليس هؤالء مما وعدت هبم إن هؤالء بدلوا بعدك أي مل ميوتوا على ما ظهر من إسالمهم .

لــيهم ســيما الوضــوء ملــا كــان وان مل يكــن ع مث ارتــد بعــده ، فينــاديهم النــيب  : أن املــراد مــن كــان يف زمــن النــيب  والثــاين
 يف حياته من إسالمهم فيقال : ارتدوا بعدك . يعرفه النيب 

: أن املراد به أصحاب املعاصي والكبائر الذين ماتوا على التوحيد واصحاب البـدع الـذين مل خيرجـوا ببـدعتهم عـن  والثالث
 اإلسالم .

وز أن يذادوا عقوبة هلم مث يرمحهم هللا سبحانه وتعـاىل فيـدخلهم وعلى هذا القول ال يقطع هلؤالء الذين يذادون بالنار بل جي
 { . 137_  136/  3}   اجلنة بغري عذاب .                  

 
 ) وإنا إن شاء هللا بكم ال حقون ( مع أن املوت ال شك فيه ؟ { ما اجلواب عن قول الرسول  104

قالــه للتــربك وامتثــال أمـــر هللا يف قولــه ) وال تقــولن لشــيء إين فاعــل  أنـــه لــيس للشـــك ولكنــه  : أظهرهــاللعلمــاء فيــه أقــوال 
 ذلك غداً إال أن يشاء هللا ( .

 { . 138/  3} وقيل : االستثناء عائد إىل اللحـوق يف هـذا املكان .                      
 

 { ما تعريــف السواك ؟ 105
 { . 142/  3}  سنان لتذهب الصفرة وغريها عنها .هو يف اصطالح العلماء : استعمال عود أو حنوه يف األ

 
 { ما حكم الســـواك ؟ 106

 . { 142/  3} السواك سنـة ليس بواجب يف حال من األحـوال .                     
 

 { ميت يتأكــد استحباب الســـواك ؟ 107
 { . 143/  3} لنوم ، وعند تغري الفـم .     عند الصالة ، وعند الوضـوء ، وعند قراءة القرآن ، وعند االستيقاظ من ا
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 { ما هو االستحداد وملاذا مسي بذلك ؟ 108
 { . 148/  3} االستحداد هو حلق العانـة ، مسي استحداداً الستعماله احلديـدة وهي املوسى . 

 
 { ما حكم نتف اإلبـط ، وما األفضل فيه ؟ 109

 {  149/  3} عليه وحيصل أيضاً باحللق وبالنورة .سنة باالتفاق ، واألفضل فيه النتف ملن قوي 
 

 { ما حكم استقبال القبلة واستدبارها حال قضـاء احلاجــة ؟ 110
 اختلف العلماء على مذاهب :

 ) هذا ما رجحه النووي رمحه هللا مجعاً بني األدلة ( .: حيرم يف الصحراء وال حيرم يف البنيان .  أحدها
 يف البنيان ويف الصحراء .: ال جيوز ذلك ال  الثاين

 { . 155/  3}  : جواز ذلك يف البنيان والصحـراء .                              الثالث
 

 { ملاذا هني عن االستجمار بالعظـم ؟111
 { . 157/  3} لكونـه طعاماً للجن .                                           

 
 ـار ؟{ هل يتعني احلجر يف االستجم112

ذهـب العلمــاء كافــة مــن الطوائــف كلهــا إىل أن احلجــر لــيس متعينــاً بــل تقــوم اخلــرق واخلشــب وغــري ذلــك مقامــه ، وأن املعــىن 
 ثالثة أحجار لكوهنا الغالب املتيسر فال يكون له مفهوم . فيه كونه مزيالً وهذا حيصل بغري احلجر ، وإمنا قال 

 ظام والبعر والرجيع ، ولو كان احلجر متعيناً لنهى عما سواه مطلقاً .                                            عن الع ويدل على عدم تعيني احلجر هنيه 
                                                                                                                                                                         {3  /157 . } 

 

 ) ال تستقبلوا وال تستدبروها ببول أو غائط ولكن شرقوا أو غربوا ( ؟ { ملن اخلطاب يف قوله  113
                        قال العلماء : هذا خطاب ألهل املدينة ومن يف معناهم  يث إذا شرق أو غرب ال يستقبل الكعبة وال يستدبرها .                        

                                                                                                              {3  /158 . } 
 

 { ما القاعدة يف البداءة باليمني والبداءة بالشمال ؟ 114
ودخـــول املســـجد ونتـــف اإلبــــط وحلـــق الـــرأس ...  مـــا كـــان مـــن بـــاب التكريــــم والتشـــريف كلـــبس الثـــوب والســـراويل واخلـــف

 يستحب التيامن .
 { . 160/  3}    وأما ما كان بضده كدخول اخلالء واخلروج من املسجد وخلع الثوب  فيستحب التياسـر فيه . 
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 { ما هي الَعنـَزة ؟ 115
      . {3  /163 . }هي عصـا طويلة يف أسفلهـا زج ، ويقال رمح كان يستصحبها النيب 

 
 { ما الرباز ؟ 116

 . { 163/  3} .              بفتح الباء وهـو املكـان الواسـع الظاهـر من األرض 
 

 { هل األفضل يف االستجمار اجلمع بني املاء واحلجر أو يقتصر على أحدمها دون اآلخر ؟ 117
مصـار أن األفضـل أن جيمـع بـني املـاء واحلجـر الذي عليه اجلماهري من السلف واخللف وأمجع عليه أهل الفتوى من أئمـة األ

فيستعمل احلجر أواًل لتخف النجاسة وتقل مباشـرهتا بيـده مث يسـتعمل املـاء فـإن أراد االقتصـار علـى أحـدمها جـاز االقتصـار 
 { . 163/  3} على أيهما شاء سواء وجد اآلخر أو مل يوجد .                  

 
 { ما هي السباطـة ؟ 118

 { . 165/  3}    ضم السني هي ملقى القمامـة والرتاب وحنومها ، تكون بفناء الدار مرفقاً ألهلها .السباطة ب
 

 بال قائماً ( ما سبب ذلك ؟ { يف حديث حذيفة ) أن رسول هللا  119
 يف سبب ذلك أوجـه :

 : أن العرب كانت تستشفي لوجع الصلب بالبول قائماً . أحدها
 بال قائماً لعلٍة مبأبضـة ، واملأبض باطن الركبة .  يف رواية ضعيفة رواها البيهقي وغريه أنه  : أن سببه ما روي والثاين

 : أنه مل جيد مكاناً للقعود فاضطر إىل القيام . والثالث
 { . 166/  3}   فعله للجواز يف هذه املرة وكانت عادته املستمرة يبول قاعداً .   : أنه  والرابع
 

 ديث يف النهي عن البول قائماً ؟{ هل ورد أحا 120
 {   166/  3} روي يف النهي عن البول قائماً أحاديـث ال تثـبـت .                        

 
 يف سباطـة قوم من غري إذهنـم ؟  { كيف بال  121

 . { 166/  3} : أهنم كانوا يؤثرون ذلك وال يكرهونه بل يفرحون به .   أظهرها حيتمل أوجه 
 
 
 

 صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد ( ؟ { ما نستفيد من حديث بريدة ) أن النيب  122
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 فيه جواز الصلوات املفروضات والنوافل بوضوء واحد ما مل حيد  وهـذا جائز بإمجاع من يعتد به .
 لألحاديث الصحيحة منها : هذا احلديث .

 صالة وكان أحدنا يكفيه الوضوء ما مل حيد . يتوضأ عند كل وحديث أنس يف صحيح البخاري كان رسول هللا 
صــلى العصــر مث أكــل ســويقاً مث صــلى املغــرب ومل  وحــديث ســويد بــن النعمــان يف صــحيح البخــاري أيضــاً أن رســول هللا 

 يتوضأ .
وم ويف معناه أحاديث كثرية كحديث اجلمـع بـني الصـالتني بعرفـة ومزدلفـة وسـائر األسـفار واجلمـع بـني الصـلوات الفائتـات يـ

 اخلندق وغري ذلك .
 

 { هل هناك قول آخر يف املسألة ؟ 123
وحكـــى أبـــو جعفـــر الطحـــاوي وأبـــو احلســـن بـــن بطـــال يف شـــرح صـــحيح البخـــاري عـــن طائفـــة مـــن العلمـــاء أهنـــم قـــالوا جيـــب 

ن هـذا الوضوء لكل صالة وإن كان متطهراً ، واحتجوا بقـول هللا تعـاىل ] إذا قمـتم إىل الصـالة فاغسـلوا وجـوهكم [ ومـا أظـ
 املذهب يصح عن أحد ولعلهم أرادوا استحباب جتديد الوضوء عند كل صالة .

 
 { ما اجلواب عن اآلية : إذا قمتم إىل الصالة فاغسلوا وجوهكم ؟ 124

 املراد هبا وهللا أعلم : إذا قمتم حمدثني .
 . { 177/  3} ، وهـذا القول ضعيف .              وقيل : أهنا منسوخة بفعل النيب 

 
 { هل يقاس اخلنزيـر على الكلب بأن يغسل سبعاً ؟ 125

 {  185/  3} .   وهـو قـويذهب أكثر العلماء إىل أن اخلنزيـر ال يفتقـر إىل غسله سبعاً 
 

 { ما حكم اقتنـاء الكلب لغري حاجـة ؟ 126
 { . 186/  3} ا حرام بال خالف .حيرم اقتناء الكلب لغري حاجة مثل أن يقتين كلباً إعجاباً بصورته أو للمفاخرة فهذ

 
 { مىت جيـوز اقتـنـاء الكلـب ؟ 127

 { . 186/  3}                               . للحاجة وهي : الزرع واملاشية والصيـد
 

 { ما هـو الَذنـوب ؟ 128
 { . 190/  3} .                      بفتح الذال وضم النون وهي الدلـو اململوءة ماء 

 
 { اذكر بعض الفوائد املستفادة من حديث األعرايب الذي بال يف املسجد ؟ 129
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إثبات جناسة بول اآلدمي وهو جممع عليه وال فـرق بـني الكبـري والصـغري بإمجـاع مـن يعتـد بـه ، لكـن بـول الصـغري يكفـي  فيه
 فيه النضح .

 احرتام املسجد وتنزيهه عن األقذار . وفيه
 اء عليها وال يشرتط حفرها وهذا مذهبنا ومذهب اجلمهـور .أن األرض تطهر بصب امل وفيه
 الرفق باجلاهل وتعليمه ما يلزمه من غري تعنيف وال إيـذاء إذا مل يأت باملخالفة استخفافاً أو عناداً . وفيه
 دعوه ، ملصلحتني : : دعوه ، قال العلماء : كان قوله  دفع أعظم الضررين باحتمال أخفهما لقوله  وفيه
 : أنه لو قطع عليه بوله تضرر وأصل التنجيس قد حصل فكان احتمال زيادته أوىل من إيقاع الضرر به . دامهاأح

: أن التنجيس قد حصل يف جـزء يسـري مـن املسـجد فلـو أقامــوه يف أثنـاء بولـه لتنجسـت ثيابـه وبدنـه ومواضـع كثـرية  والثانية
 .{  191/  3} من املسجد .                          

 
 { ما حكم املين ؟ 130

 { . 3  /198}  .   ( ذهب كثريون إىل أن املين طاهر لرواية ) كنت أفركه من ثوب الرسول 
 

 { ما معىن قول الرسول ) إهنما يعذبان .. وما يعذبان  يف كبري ( ؟ 131
 ذكر العلماء فيه تأويلني أحدمها : أنه ليس بكبري يف زعمهما .

 {   201/  3} تركه عليهما .                                            : ليس بكبري  والثاين  
 

 ؟ اذكر أقسام مباشرة احلائـض{  132
 مباشرة احلائـض أقسام :

 : أن يباشرها باجلماع يف الفرج فهذا حرام بإمجاع املسلمني . أحدها
 أو اللمس حالل باتفاق العلماء  : املباشرة فيما فوق السرة وحتت الركبة بالقبلة أو املعانقة الثاين

 {   205/ 3} .  : املباشرة فيما بني السرة والركبة يف غري القبل والدبر فهذه فيها خالف  الثالث
 

 { ما هي اخلُمـرة ؟ 133
 { . 210/  3} بضم اخلاء السجادة ، ومسيت مخرة ألهنا ختمـر الوجه أي تغطيه .       

 
 { ما هو تعريف املذي ؟ 134
ذي مــاء أبــيض رقيــق لــزج خيــرج عنــد شــهوة ، ال بشــهوة وال دفـــق ، وال يعقبــه فتــور ، ورمبــا ال حيــس خبروجــه ويكــون ذلــك املــ

 {  213/  3} للرجل واملرأة وهو يف النساء أكثر منه يف الرجال . 
 { ما حكـم املذي ؟ 135
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اجلماهري يوجب الوضـوء حلـديث علـي ) كنـت أمجع العلماء على أنه ال يوجب الغسل ، وقال أبو حنيفة والشافعي وأمحد و 
 { . 213/  3} رجاًل مذاًء .. فقال : يغسل ذكره ويتوضأ ( .  

 
 { ما هي خواص املين اليت يعتمد عليها يف معرفتـه ؟ 136

 خواص املين اليت عليها االعتماد يف كونه منياً ثالث :
 : اخلروج بشهوة مع الفتور عقبـه . أحدها
 حة اليت شبه رائحة الطلع .: الرائ والثانية
 : اخلروج بدفق ودفعات . والثالث

 { 233/  3} .  وكل واحدة من هذه الثالث كافيـة يف إثبات كونه منيًا وال يشرتط اجتماعها فيه
 

 فقالـــت   .: املـــرأة تـــرن مـــا يـــرن الرجـــل يف املنـــام .. { مـــا معـــىن قـــول عائشـــة ألم ســـليم ملـــا قالـــت لرســـول  137
 النساء ؟ عائشة : فضحت

قــول عائشــة فضــحت النســاء معنــاه حكيــت عــنهن أمــراً يســتحيا مــن وصــفهن بــه ويكتمنــه وذلــك أن نــزول املــين مــنهن يــدل 
 { . 221/  3} على شدة شهوهتن للرجال .                     

 
 { ما معىن قول ) تربت ميينك ( ؟ 138

صلها افتقرت ولكن العرب اعتادت اسـتعماهلا غـري قاصـدة حقيقـة األصح واألقوى الذي عليه احملققون يف معناه أهنا كلمة أ
، فيذكرون تربت يداك وقاتله هللا ما أشجعه وال أم له وال أب لك وثكلته أمه وويـل أمـه ومـا أشـبه هـذا مـن  األصليمعناها 

 221/  3 بـه .   } عجـاباإلالشيء أو الزجر عنه أو الذم عليـه أو اسـتعظامه أو احلـث عليـه أو  إنكارألفاظهم يقولوهنا عند 
. } 
 

 { ما حكم تنشيف األعضــاء ؟ 139
 { . 231/  3} .                    وهـذا هو الذي خنتـارهمباح يستوي فعله وتركه 

 
 { ما حكم نفـض اليـد بعد الوضـوء والغسل ؟ 140

 { . 232/  3}                هـذا هـو األظـهـر املختـار . مباح يستوي فعله وتركه 
 
 
 

 { ما حكم اإلسراف يف املـاء ؟ 141
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أنــه مكــروه كراهــة تنزيــه ، وقــال  واألظهــرأمجــع العلمــاء علــى النهــي عــن اإلســراف يف املــاء ولــو كــان علــى شــاطىء البحــر ، 
 { . 2/  4} بعض أصحابنا اإلسراف حرام .                    

 

 { ملاذا مسي من خيرج منه منياً جنباً ؟ 142
 { . 5/  4} تنب الصالة والقراءة واملسجد ويتباعد عنها .               ألنه جي

 

 { ملاذا مسي سفينة موىل رسوىل  هبذا االسم ؟ 143
 { . 8/  4}    أنت سفينة . قيل سبب تسميته سفينة أنه محل متاعاً كثرياً لرفقة يف الغزو فقال له رسول هللا 

 

 ف االستحاضة ؟ي{ ما تعر  144
 { . 17/  4}    اضة جريان الدم من فرج املرأة يف غري أوانه وخيرج من عرق يقال له العاذل .االستح

 
 { هل حكم املستحاضة حكم الطاهرات ؟ 145

 { . 17/  4} .                       املستحاضة هلا حكم الطاهرات يف معظم األحكام 
 

 { هل جيب على احلائض أن تصلي وتصوم ؟ 146
لمون على أن احلائض والنفساء ال جتب عليهمـا الصـالة وال الصـوم يف احلـال ، وأمجعـوا علـى أنـه ال جيـب عليهمـا أمجع املس

 قضاء الصالة .
 { . 26/  4} وأمجعوا على أنه جيب عليهما قضاء الصوم .                                   
 

 { ملاذا احلائض ال تقضي الصالة كالصـوم ؟ 147
 .                                                         ء : والفرق بينهما أن الصالة كثرية متكررة فيشق قضاؤها خبالف الصوم فإنه جيب يف السنة مرة واحدةقال العلما

                                                                                                                                                                             {4  /26 . } 
 

 { ما هي حروراء ؟ 148
هــي قريــة بقــرب الكوفــة قــال الســمعاين هــو موضــع علــى ميلــني مــن الكوفــة كــان أول اجتمــاع اخلــوارج بــه ، قــال اهلــروي : 

 { . 27/  4} تعاقدوا يف هذه القرية فنسبوا إليها .           
 

 { ماذا نستفيد من قول أم هاىنء ) مث صلى مثان ركعات سبحة الضحى ( ؟ 149
 . أن صالة الضحى مثان ركعاتهذا اللفظ فيه فائدة لطيفة وهي 

                               وموضع الداللة كوهنا قالت سبحة الضحى وهذا تصريح بأن هذا سنة مقررة معروفة وصالها بنية الضحى .                                 
                                                                                                                                                                    {4  /29  } 

 { ملاذا مسيت العورة سوءة ؟ 150
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 { . 33/  4} ء صاحبها كشفها .                           مسيت بذلك ألنه يسـو 
 

 { هل جيب الغسل باجلماع إذا كان من غري إنـزال ؟ 151
 اعلم أن األمة جمتمعة اآلن على وجوب الغسل باجلماع وإن مل يكن معه إنـزال .

 { . 36/  4} حلديث ) إذا جلس بني شعبها األربع مث جهدها فقد وجب الغسل ( .             
 

 { ما املراد بالشعب يف قوله ) إذا جلس بني شعبها األربع ( ؟ 152
 { . 40/  4} قيل : اليدان والرجالن ، وقيل : الرجالن والفخذان .                            

 
 { هل ينتقض الوضوء باألكل مما مسته النار ؟ 153

 { . 43/  4} ينتقض الوضوء .       ذهب مجاهري العلماء من السلف واخللف إىل أنه ال 
 

 { ماذا أجابوا عن حديث ) توضئوا مما مست النار ( ؟ 154
 أجابوا جبوابني :

وهـو حـديث ترك الوضوء ممـا مسـت الـنــار (  أحدمها : أنه منسوخ  ديث جابر قال ) كان آخر األمرين من رسول هللا 
 داود . رواه أبو صحيح

 { . 43/  4} بالوضوء غسل الفـم والكفيـن .                   اجلواب الثاين : أن املراد
 

 { هل ينتقض الوضوء بأكل حلم اجلـزور ؟ 155
 ذهب األكثرون  إىل أنه ال ينقض الوضـوء .

 وذهب إىل انتقاض الوضوء به أمحد وإسحاق وابن املنذر وابن خزمية .
 اإلبل ؟ قال : نعم ( . حلديث جابر ) أن رجالً سأل رسول هللا : أتوضأ من حلوم
 { . 49/  4} .                وهـذا املذهب أقون دلياًل وإن كان اجلمهور على خالفـه

 
 { ما مكانة حديث ) ال ينصرف حىت يسمع صوتاً أو جيد رحياً ( ؟ 156

لـى أصـوهلا حــىت هـذا احلـديث أصــل مـن أصـول اإلســالم وقاعـدة عظيمـة مــن قواعـد الفقـه وهــي أن األشـياء حيكـم ببقائهــا ع
 { . 49/  4} يتيقن خالف ذلك وال يضر الشك الطارىء .           

 
 

 { ما احلكم إذا تيقـن احلدث وشك يف الطهارة ؟ 157
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 { . 50/  4} يلزمـه الوضــوء بإمجاع املسلمني .                                         
 

 { على أي األعضــاء يكون التيمم ؟ 158
األمـــة علـــى أن التـــيمم ال يكـــون إال يف الوجـــه واليـــدين ، ســـواء كـــان عـــن حـــد  أصـــغر أو أكـــرب وســـواء تـــيمم عـــن أمجعـــت 

 { . 56/  4} األعضاء كلها أو بعضها .                              
 

 إذا دخل اخلالء قال : .. ( ؟ { ما معىن قول أنس ) كان رسول هللا  159
       ذا أراد الدخول وكذا جاء مصرحاً به يف رواية البخاري قال : كان إذا أراد أن يدخل .                                              قوله إذا دخل اخلالء معناه إ

                                                                                                                                                                       {4  /71 . } 
 

 { ما سبب ختصيص بالل بالنــداء ؟ 160
الســبب يف ختصــيص بــالل بالنــداء واإلعــالم جــاء  مبينــاً يف ســنن أيب داود والرتمــذي يف احلــديث الصــحيح حــديث عبــد هللا 

.                            : أطيـب وقيـل: معناه : أرفع صوتاً ،  قيلمنك .  اً فإنه أندن صوتقال له : ألقه على بالل  بن زيد . أن رسول هللا 
 {4  /77  } 
 

 { ما احلكمـة من األذان ؟ 161
واإلعــالم بـــدخول وقــت الصـــالة ، وكلمـــة التوحيــد ، : إظهـــار شــعار اإلســالم  أشــياءذكــر العلمــاء يف حكمـــة األذان أربعـــة 

 { . 77/  4}                     والدعاء إىل اجلماعـة .، ومبكاهنا 
 

 { كم عدد مجل اإلقامــة ؟ 162
                                                                                                      { .  79/  4} .   الذي تظاهرت عليه نصوص الشافعي وبه قال أمحد ومجهور العلماء أن اإلقامـة إحدى عشرة كلمـة 

 
 { ما احلكمة من إفراد اإلقامة وتثنيـة األذان ؟ 163

 أن األذان إلعالم الغائبني فيكرر ليكون أبلا يف إعالمهـم .
 { . 79/  4} واإلقامـة للحاضريـن فال حاجـة إىل تكرارها .                              
 

 ف عن أيب حمذورة ؟{ ماذا تعر  164
ل جابر ، وأبو حمذورة قرشي مجحي أسلم بعد حنني وكان من أحسن النـاس صـوتاً تـويف مبكـة سـنة امسه مسرة وقيل أوس وقي

 { . 80/  4}   تسع ومخسني وقيل سبع وسبعني ومل يزل مقيماً مبكة وتوارثت ذريته األذان رضي هللا تعاىل عنهم .
 

 { ما هـو الرتجيـع باألذان ؟ 165
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 {  81/  4}       الصوت بعد قوهلما مرتني خيفض الصوت . هو العـود إىل الشهادتني مرتني برفع 
 

 { ما اسم ابن أم مكتوم ومىت مات ؟ 166
اســم ابــن أم مكتــوم عمــرو بــن قــيس بــن زائــدة بــن األصــم هـــذا قــول األكثــرين ، وقيــل امســه عبــد هللا بــن زائــدة ، تــويف ابــن أم 

 { . 82/  4} مكتوم يوم القادسية شهيداً .                        
 

 ) أطول الناس أعناقاً يوم القيامة املؤذنون ( ؟ { ما معىن قول الرسول  167
 : معناه أكثر الناس تشوقاً إىل رمحة هللا . قيل
 : إذا أجلم الناس العرق يوم القيامة طالت أعناقهم لئال يناهلم ذلك الكرب والعرق . وقيل  
   {  92/  4} ياض رواه بعضهم إعناقاً بكسر اهلمزة : أي إسراعاً إىل اجلنـة .: معناه أكثر أتباعاً ، وقال القاضي ع وقيل  
 

 { ملاذا يهرب الشيطان عند مساع األذان ؟ 168
 : لئال يسمعه فيضطر إىل أن يشهد له بذلك يوم القيامة . قال العلماء

 : إمنا يدبر الشيطان لعظم أمر األذان ملا اشتمل عليه من قواعد التوحيد . وقيل
 { . 93/  4} : ليأسه من وسوسة اإلنسان عند اإلعالن بالتوحيـد .                       وقيل
 

 { اذكر املواضع اليت ترفع فيها األيدي يف الصالة ؟ 169
 أمجعت األمة على استحباب رفع اليدين عند تكبرية اإلحرام .

 أيضاً عند الركوع وعند الرفع منه . وقال الشافعي وأمحد ومجهور العلماء من الصحابة يستحب رفعهما
فقـد صـح  وهــذا القـول هـو الصـوابوللشافعي قـول أنـه يسـتحب رفعهمـا يف موضـع رابـع وهـو إذا قـام مـن التشـهد األول 

 . { 95/  4}  .                فيه حديث ابن عمر عن النيب أنه كان يفعله رواه البخاري
 

 صالة ؟{ ما احلكمة من رفع اليديـن يف ال  170
قال الشافعي : إعظاماً هلل واتباعاً للرسول ، وقال غريه : هو استكانـة وانقيـاد ، وقيـل : إشـارة إىل طـرح أمـور الـدنيا ، وقيـل 

 { . 96/  4} غري ذلك ويف أكثرها نظر .                      
 

 { ملاذا مسيت الفاوـة بأم القرآن ؟ 171
 { . 101/  4} مكة أم القرى ألهنا أصلها .              مسيت بذلك ألهنا فاحتتـه كما مسيت

 
 { ما املراد بالصالة يف قوله تعاىل ) قسمت الصالة بيين وبني عبدي نصفني ( ؟ 172
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 { . 103/  4}             قال العلماء املراد بالصالة هنا الفاحتـة ، مسيت بذلك ألهنا ال تصح إال هبا .
 

 اليمىن على اليسرن على الصدر ؟{ ما دليل وضع اليد  173
ووضع يده اليمىن على يـده اليسـرى علـى  دليل وضعهما فوق السرة حديث وائل بن حجر قال ) صليت مع رسول هللا 

 { . 115/  4} صدره ( رواه ابن خزمية يف صحيحه .       
 

 السرة ( ؟{ ماصحة حـديث علي قال  ) من السنة يف الصالة وضع األكف على األكف وت  174
 { . 115/  4}                   رواه الدار قطين والبيهقي . ضعيف متفق على تضعيفـه

 
 { ما احلكمة من وضع إحدن اليدين على األخـرن ؟ 175

 { . 115/  4} .        قال العلماء : احلكمة أنـه أقرب إىل اخلشـوع ومنعهما من العبـث
 

 و السالم ( ؟ه) عن هللا  { ما معىن قوله  176
معناه : أن السالم اسم من أمساء هللا تعاىل ومعناه السامل من النقائص ومسات احلدو  من الشرك والند ، وقيل : املسلم 

 {  116/  4}                     أولياءه ، وقيل : املسلم عليهم ، وقيل : غري ذلك . 
 

 { ما معىن مسع هللا ملن محـده ؟ 177
 { . 121/  4} من محـده .                                            أي أجـاب دعاء 

 { هل جيوز الصالة على غري األنبيـاء ؟ 178
 اختلف العلماء فيه :

فقال مالك والشـافعي واألكثـرون ال يصـلى علـى غـري األنبيـاء اسـتقالالً ، فـال يقـال : اللهـم صـل علـى أيب بكـر أو عمـر أو 
 علي أو غريهم .

 . { 127/  4} اللهم صل على آل أيب أوىف .       أمحد ومجاعة يصلى على كل واحد من املؤمنني مستقاًل لقوله  وقال

 
 ) من وافق تأمينه تأمني املالئكـة ( ؟  { ما معىن قول الرسول  179

 { . 130/  4} .        هذا هو الصحيح والصوابمعناه وافقهـم يف وقت التأمني ، فأمن مع تأمينهم ، 
 
 
 

 ة من جواز املرض على األنبياء ؟م{ ما احلك 180
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.                                           تكثري أجورهـم ، وتسليـة النـاس هبـم ، ولـئال يفتـل هبـم النـاس ويعبدوهــم ملـا يظهـر علـيهم مـن املعجـزات واآليـات البينـات 
 {4  /136 . } 
 

 يــاء ؟على األنب اإلغماء{ هل جيوز  181
 { . 136/  4} ال شك يف جوازه فإنه مرض واملرض جيوز عليهم خبالف اجلنون فإنه ال جيوز عليهم ألنه نقـص .      

 
 أبا بكر بالصالة بالناس قال أبو بكر : يا عمر صل بالناس ؟ { ملاذا ملا أمر الرسول  182

 لبكاء ال ميلك عينيه .قاله للعـذر املذكور وهـو أنه رجل رقيق القلب كثري احلزن وا
 { . 137/  4} وقد تأوله بعضهم على أنه قاله تواضعاً ، واملختار ما ذكرناه .       

 
 ) لتسون صفوفكم أو ليخالفن هللا بني وجوهكم ( ؟ { ما معىن قول الرسول  183

 : معناه ميسخها وحيوهلا عن صورهـا . قيل
 : يغري صفاهتـا . وقيل  

 . { 157/  4} أن معناه يوقع بينكم العداوة والبغضاء واختالف القلوب .    واألظهر وهللا أعلم
 

 ) لو يعلمون ما يف التهجري ( ؟ { ما املراد بالتهجري يف قول الرسول  184
 { . 158/  4} التهجري : التبكري إىل الصالة ، أي صـالة كانت .                           

 
 سمية العشاء بالعتمة وحديث النهي عنه ؟{ ما اجلمع بني حديث ت 185

 جوابه من وجهني :
 : أن هذه التسمية بياناً للجـواز ، وأن ذلك النهي ليس للتحرمي . أحدمها
 : وهو األظهر أن استعمال العتمة هنا ملصلحة . والثاين
 

        )خري صفوه الرجال أوهلا وشرهـا آخرها ( ؟ { ما املقصود بالشر يف قول الرسول  186
 { . 159/  4} .                      املراد بشر الصفوف أقلها ثواباً وفضالً وأبعدها من مطلوب الشرع 

 
 { ملاذا فضل آخر صفوف النساء احلاضرات مع الرجـال ؟ 187

  {   160/  4} و ذلك . رؤية حركاهتم ومساع كالمهم وحن م ، وتعلق القلب هبم عندل ورؤيتهلبعدهن من خمالطة الرجا
 

 { ملاذا مسيت سوق عكاظ بذلك ؟ 188
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 { . 167/  4} : مسيت بذلك لقيام الناس فيها على سوقهـم .                          قيل
 

 { ملاذا مسيت الكوفـة هبذا االسم ؟ 189
كـان كـذلك مسـي    : مسيت كوفـة الستدارهتا ، وقيل : الجتمـاع النـاس فيهـا ، وقيـل : ألن تراهبـا خالطـه حصـى وكـل مـا قيل

 { . 176_  175/  4} كوفة .                              
 

 { هل اجلن يعاقبون يف اآلخرة على املعاصي ؟  190
 اتفق العلماء على أن اجلن يعذبون يف اآلخرة على املعاصي .

 { . 169/  4} قال هللا تعاىل ) ألمالن جهنم من اجلنة والناس أمجعني ( .                 
 

 { هل اجلين املؤمن يدخل اجلنـة ؟  191
 : يدخل اجلنة وينعم ثواباً وجمازاة له على طاعته . قيل
 : يكون ثواهبم أن ينجو من النار . وقيل  

 . { 169/  4} أهنم يدخلوهنا وينعمون فيها باألكل والشرب وغريمها .           والصحيح
 

 العشاء مث يأيت قومه فيصلي هبم ( ؟ ان يصلي مع النيب { ماذا نستفيد من حـديث معاذ ) أنه ك 192
فيسقط فرضـه مث يصلي مـرة ثانيـة  فيه جواز صالة املفرتض خلف املتنفل ، ألن معاذاً كان يصلي الفريضة مع رسول هللا 

 { . 181/  4} بقومه وهي له تطوع وهلم فريضة .     
 املتنفل عن حديث معاذ السابق ؟ { كيف أجاب من مل ير جواز صالة املفرتض خلف 193

تـنفالً ، ومـنهم مـن تأولـه  مل جيزه ربيعة ومالك وأبو حنيفة والكوفيون وتأولـوا حديث معاذ على أنـه كـان يصـلي مـع النـيب 
 ، ومنهم من قال حديث معاذ كان يف أول األمر مث نسـخ . على أنه مل يعلم به النيب 

 { . 181/  4} فال يرتك ظاهر احلديث هبا .          وكل هذه التأويالت دعاوى ال أصل هلا
 

 ملعاذ ) أفـتـان أنت يا معاذ ( ؟ { ما معىن قول الرسول  194
 { . 182/  4}  أي منفـر عن الدين وصـاد عنه .                                         

 
 ؟ ربنا ولك احلمد ملء السموات واألرض { ما معىن قول الرسول  195

 { . 193/  4} قال العلماء معناه : محداً لو كان أجساماً ملأل السموات واألرض .         
 

 { ما معىن ) وال ينفع ذا اجلَِد من اجلُد ( ؟ 96
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اجلــد بــالفتح هــو احلــظ والغــىن والعظمــة والســلطان : أي ال ينفــع ذا احلــظ يف الــدنيا باملــال والولــد والعظمــة والســلطان منــك 
 { . 196/  4}             ينجيه حظه منك وإمنا ينفعه وينجيه العمل الصا ح .حظه ، أي ال

 
 { ما رأيك يف حديث اخلـط ؟ 197

 { . 217/  4} حديث اخلط رواه أبو داود وفيه ضعف واضطـراب .                     
 
 { ما احلكمة من السرتة ؟ 198  

 . { 216/  4} من جيتاز بقربه .           احلكمة يف السرتة كف البصر عما وراءه ، ومنع 
 

 ؟ { كم كان سن ابن عباس عند وفاة رسول هللا  199
 : عشر سنني ، وقيل : ثال  عشرة . قيل
 { . 221/  4}       .  وهو الصـواب: مخس عشرة وهو رواية سعيد بن جبري عنه . قال أمحد بن حنبل  وقيل  
 

يعلـم املـار بـني يـدي املصـلي مـاذا عليـه لكـان أن يقـف أربعـني خـرياً لـه مـن أن : لو  { ما معىن قول الرسول  200
 مير بني يديه ؟

معناه لو يعلم ما عليه من اإلمث الختــار الوقـوف أربعـني علـى ارتكــاب ذلـك اإلثــم ، ومعـىن احلـديث النهـي األكيـد والوعيـد 
 { . 225/  4} الشديد يف ذلك .                              

 
 { هل يقطع الصـالة شيء ؟ 201

قــال بعضــهم يقطــع الصــالة : املــرأة واحلمــار والكلــب األســود حلــديث ) يقطــع صــالة املــرء إذا مل يكــن بــني يديــه مثــل آخــرة 
 الرحل ، احلمار واملرأة والكلب األسود ( .

 ر شيء من هؤالء وال غريهم .وقال مالك وأبو حنيفة والشافعي ومجهور العلماء من السلف واخللف ال تبطل الصالة مبرو 
 وتأول هؤالء هذا احلديث على أن املرأد بالقطع نقص الصالة .

 ومنهم من يدعي نسخه باحلديث اآلخر ) ال يقطع الصالة شيء ( . 
 ، ألن النسخ ال يصار إليه إال إذا تعذر اجلمع . وهذا غري مرضي

 { . 227/  4}                     .ضعيف مع أن حديث ) ال يقطع الصالة شيء (  
 
 
   

 ) وأحلت يل الغنائم ومل ول ألحد قبلي ( ؟ { ما معىن قول الرسول  202
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قال العلماء : كانت غنائم من قبلنا جيمعوهنا مث تـأ  نـار مـن السـماء فتأكلهـا كمـا جـاء مبينـاً يف الصـحيحني مـن روايـة أيب 
 {   3/  5} .       سغزا وحبس هللا تعاىل له الشم هريرة يف حديث النيب 

 
 ) وأعطيت الشفاعـة ( ؟ { ما املراد بقول الرسول 203

     . {5  /4 . }هي الشفاعـة العامـة اليت تكون يف احملشـر يفزع اخلالئق إليه 
 

 ) بعثت إىل كل أمحر وأسـود ( ؟ { ما معىن قوله  204
 رب لغلبة السمرة فيهم .: باألمحر البيض من العجم وغريهم وباألسود العقيل املراد 

 : املراد باألسود السودان وباألمحر من عداهـم من العرب وغريهم . وقيل
 { . 5/  5}            فقد بعث إىل مجيعهم .  واجلميــع صحيح: األمحر اإلنس واألسود اجلن ،  وقيل
 

 عن اختاذ قربه وقرب غريه مسجدا ؟ { ملاذا هنى رسول هللا  205
 { . 13/  5}       لكثري من األمم اخلالية . كما جرى  الفتتان به فرمبا أدى ذلك إىل الكفرابالغة يف تعظيمه و من امل اً خوف

 

 { أين يقف إذا كان مع اإلمام مأمـوم واحد ؟ 206
 { . 16/  5} يقف عن ميني اإلمام عند العلماء كافـة .                                   

 
 املصلي حيمد هللا أم ال ؟{ هل إذا عطس  207

العـاطس يف الصــالة فيسـتحب لــه أن حيمــد هللا تعـاىل ســراً هــذا مـذهبنا وبــه قـال مالــك ، وعــن ابـن عمــر وأمحــد أنـه جيهــر بــه 
           إال ما استثين من القراءة يف بعضها وحنوها .                      اإلسرار، ألنه ذكر والسنة يف األذكار يف الصالة  واألول أظـهـر

                                                                                                                                                                    {5  /21 . } 
 

 { ما هو االختصار املنهي عنه يف الصالة ؟ 208
الذي عليه احملققون واألكثرون من أهل اللغة والغريب واحملدثني أن املختصـر هـو الـذي  الصحيحفاختلف العلماء يف معناه 
 يصلي ويده على خاصرته .

                             : هو أن يأخذ بيده عصا يتوكأ عليها ، وقيل : أن خيتصر السورة فيقرأ من آخرها آيـة أو آيتـني . والصحيـــح األول .                    وقيل
 {5  /36 . } 
 
 
 

 عن االختصـار يف الصالة ؟ { ملاذا هنى الرسول  209
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: ألنه فعل املتكربيـن  وقيل: ألن إبليس هبـط من اجلنـة كذلك ،  وقيل: فعل الشيطان ،  وقيل: ألنه فعل اليهود ،  قيل
                                               . {5  /36 . } 

 

) إذا وضــع عشــاء أحــدكم وأقيمــت الصــالة فابــدالا بالعشــاء وال يعجلــن  مــاذا نســتفيد مــن قــول الرســول  { 210
 حىت يفرغ منه ( ؟

علــى أنــه يأكــل لقمــاً  أصــحابنادليــل علــى أنــه يأكــل حاجتــه مــن األكــل بكمالــه وهـــذا هــو الصــواب ، وأمــا مــا تأولــه بعــض 
 { . 46/  5}              ح يف إبطاله . يكسر هبا شدة اجلوع فليس بصحيح ، وهذا احلديث صري

 
 { من هم الستة الذين جعل عمر اخلالفة شورن بينهـم ؟ 211

 { . 52/  5} هؤالء الستة هم : عثمان ، وعلي ، وطلحة ، وزبري ، وسعد بن أيب وقاص ، وعبد الرمحن بن عوف .   
 

 بشرين باجلنة ؟{ ملاذا مل يدخل سعيد بن زيد معهم مع أهنم من العشرة امل 212
 { . 52/  5} ألنه من أقاربـه فتورع عن إدخاله كما تورع عن ادخال ابنه عبد هللا .         

 
 { هل سجود السهو يكون يف الفرض والنفل ؟ 213

وهــو قــول مجهور العلماء على أنه يسجد للسهو يف صالة التطوع كالفرض ، وقال ابن سريين وقتادة ال سجود للتطـوع ، 
 { . 60/  5} .                                     فضعي
 

 { ما صحة قصـة الغرانيـق ؟ 214
مــن الثنــاء علــى آهلــة املشــركني يف ســورة  أمــا يرويــه األخبــاريون واملفســرون أن ســبب ذلــك مــا جــرى علــى لســان رســول هللا 
دح آلـه غـري هللا تعـاىل كفـر وال يصـح نسـبة النجم فباطل ال يصح فيه شيء ال من جهـة النقـل وال مـن جهـة العقـل ، ألن مـ

 وال أن يقوله الشيطان على لسانه وال يصلح تسليط الشيطان على ذلك .            ذلك إىل لسان رسول هللا 
                                                                                                                  {5 / 75 . } 

 

 { كم عدد سجدات الـتـالوة ؟ 215
رة سـجدة ، منهـا سـجدتان يف احلـج اختلف العلماء يف عدد سجدات الـتالوة ، فمـذهب الشـافعي  وطائفـة أهنـن أربـع عشـ

 وثال  يف املفصل ، وليست سجدة } ص { منهن .
 وقال مالك وطائفة : هي إحدى عشرة سجدة ، أسقط سجدات املفصل .

ـــة مـــن  وقـــال أبـــو حنيفـــة  : هـــن أربـــع عشـــرة ســـجدة ، أثبـــت ســـجدات املفصـــل وســـجدة } ص { وأســـقط الســـجدة الثاني
 . احلج

 { . 77/  5} ع .             : هن مخسة عشرة ، أثبتوا اجلميوقال أمحد وطائفة 
 { ما رأيك يف املذهب الذي يقول على أنه ال سجود يف املفصل ؟ 216
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يف الســماء إذا انشــقت ، واقــرأ   هريــرة قــال ) ســجدنا مــع رســول هللا ، فقــد ثبــت يف حــديث أيب هــذا مــذهب ضــعيف
باسم ربـك ، وقـد أمجـع العلمـاء علـى أن إسـالم أيب هريـرة كـان سـنة سـبع مـن اهلجـرة ، فـدل علـى السـجود يف املفصـل بعـد 

 اهلجرة .
ال يصـــح  فضــعيف اإلسـنادمل يســجد يف شـيء مــن املفصـل منـذ حتــول إىل املدينـة (  وأمـا حـديث ابــن عبـاس ) أن النـيب 

 { . 77/  5} االحتجـاج به .                                  
 

 { ما احلكمة من وضع اليدين عند الركبـة ؟ 217
 { . 81/  5} منعهما مـن العبث .                                                           

 
 تشهـد ؟{ ما السنة أن ينظر ببصره أثناء ال 218

 { . 81/  5} السنة أن ال جياوز بصره إشارته وفيه حديث صحيح يف سنن أيب داود .     
 

 { ما حكم السالم يف الصـالة ؟ 219
اعلــم أن الســـالم ركـــن مــن أركـــان الصـــالة وفــرض مـــن فروضـــها ال تصـــح إال بــه هـــذا مـــذهب مجهـــور العلمــــاء مـــن الصـــحابة 

 والتابعني فمن بعدهم .
 فــة هــو ســنة وحيصــل التحلــل مــن الصــالة بكــل شــيء ينافيهــا مــن ســالم أو كــالم أو حــد  أو قيــام أو غــري حني أبــووقــال 
 . ذلك

صـلوا كمـا رأيتمـوين اصـلي ، وباحلـديث اآلخـر :  قـال  كان يسلم وثبـت يف البخـاري أنـه   واحتج اجلمهـور بأن النيب 
 { . 83/  5} حترميها التكبري وحتليلها التسليم .             

 
 : أعوذ بك من فتنة املمات ؟ { ما املراد بفـتنـة املوت يف قوله  220

 اختلفوا يف املراد بفتنة املوت :
 { . 85/  5} : حيتمل أن يراد هبا الفتنة عند االحتضار .          وقيل: فتنة القرب ،  فقيل
 

خر فليستعذ بـاهلل مـن أربـع : مـن عـذاب ) إذا فرغ أحدكم من التشهد اآل { ماذا نستفيد من قول الرسول  221
 جهنم .. ( ؟

ـــــارة إىل أنــــه ال يســــتحب يف األول ، وهكــــذا احلكــــم ألن األول مبــــين  ــــه التصــــريح باســــتحبابه يف التشهـــــد األخــــري واإلشـ في
 { . 87/  5} التخفيـف .                                 

 
 { ما احلكمة من إتيان الصالة بسكينة ووقار ؟ 222
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قال العلماء : احلكمة يف إتياهنا بسكينة والنهي عن السعي أن الذاهب إىل صالة عامد يف حتصيلها ومتوصـل إليهـا فينبغـي 
أن يكون متأدباً بآداهبا وعلى أكمـل األحـوال ، وهـذا معـىن الروايـة الثانيـة : فـإن أحـدكم إذا كـان يعمـد إىل الصـالة فهـو يف 

 .{  99/  5} صالة .      
 

 ما الفرق بني السكينة والوقار ؟{  223
 : مها مبعىن واحد ومجع بينهما تأكيداً . قيل

: وأن الســكينة التــأين يف احلركــات واجتنــاب العبــث وحنــو ذلــك ، والوقــار يف اهليئــة وغــض البصــر  والظــاهر أن بينهمــا فرقــاً 
 { . 100/  5}     وخفض الصوت واإلقبال على طريقه بغري التفات وحنو ذلك .

 

 { هل ما يدركه املأموم املسبوق مع إمامه هو أوال صالته أو آخرها ؟ 224
قــال الشــافعي ومجهــور العلمــاء مــن الســلف واخللــف : مــا أدركــه املســبوق مــع اإلمــام أول صــالته ومــا يــأ  بــه بعــد ســالمه 

 آخرها ، وحجتهم ) وما فاتكم فأمتـوا ( .
 { . 100/  5} بقك ( .             وعكسه أبو حنيفة وطائفة ، وحجة هؤالء ) واقض ما س

 
 { ما معىن قول الرسول ) فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصالة فإهنا تطلع بني قرين شيطان ( ؟  225

 . وهـذا ظاهر احلديث فهو أوىل: قرنه جانب رأسه ،  وقيلوشيعته ، أمته : املراد بقرنه  قيل
ليكون السـاجدون للشـمس مـن الكفـار يف هـذا الوقـت كالسـاجدين لـه  : أنه يدين رأسه إىل الشمس يف هذا الوقت ومعناه

                                                      . {5  /112 . } 
 

 ) اشتكت النار إىل رهبا ( ؟ { ما معىن شكون النار يف قول الرسول   226
 اهره واشتكت حقيقة ،هو على ظ : فقال بعضهمقال القاضي : اختلف العلماء يف معناه ، 

 : ليس هو على ظاهره ، بل هو على وجه التشبيه واالستعارة والتقريب . قال : واألول أظهر . وقيل  
 .{  120/  5} .              والصـواب األول ، ألنـه ظاهر احلديث: } أي النووي { قلت
    

 تر أهله وماله ( ؟) الذي تفوته صالة العصر فكأمنا و  { ما معىن قول الرسول   227
 : انتزع منه أهله وماله وهذا تفسري مالك بن أنس . معناه

وأمــا علــى روايــة النصــب فقــال اخلطــايب وغــريه معنــاه : نقــص هــو أهلــه ومالــه وســلبه فبقــي بــال أهــل وال مــال ، فليحــذر مــن 
 تفويتها كحذره من ذهاب أهله وماله .

غــة والفقــه أنــه كالــذي يصــاب بأهلــه ومالــه إصابـــة يطلــب هبــا وتــراً والــوتر وقــال أبــو عمــر بــن عبــد الــرب معنــاه : عنــد أهــل الل
 { . 126/  5} اجلناية اليت يطلب ثأرها فيجتمع عليه غمان ، غم املصيبة وغم مقاساة طلب الثأر .              

 { ما املراد بتفويت صالة العصر يف احلديث ؟  228
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ث البخــاري يف صــحيحه ) مــن تــرك صــالة العصــر حــبط عملــه ( وهــذا إمنــا ويؤيــده حــدي وهـــذا هــو األظهــرهــو يف العامــد 
 { . 126/  5} يكون يف العامـد .                                   

 
 { هل يلحق بالعصر باقي الصلوات ؟ 229

 قال ابن عبدالرب : وحيتمل أن يلحق بالعصر باقي الصلوات .
ـــــــــه نظـــــــــر ر ومل تتحقـــــــــق العلـــــــــة يف هـــــــــذا احلكـــــــــم فـــــــــال يلحـــــــــق هبـــــــــا غريهـــــــــا .                                                                     ، ألن الشـــــــــرع ورد يف العصـــــــــ وفيمـــــــــا قال

 {5  /126 . } 
 

 { ما املراد بالصالة الوسطى املذكورة يف القرآن ؟ 230
 ال الرتمذي : هو قول أكثر العلماء .قال مجاعة : هي العصر وممن نقل هذا عنه علي بن أيب طالب وابن مسعود .. ق

 حلديث ) شغلونا عن الصالة الوسطى صالة العصر ( .
 وقالت طائفة : هي الصبح ، وقالت طائفة : هي الظهر .

 { . 129/  5} .   العصــر والصحيح من هذه األقـوال قوالن العصر والصبح وأصحهمـا
 

 بعدها  ؟{ ملاذا كره النوم قبل صالة العشاء واحلديث  231
قــال العلمــاء : وســبب كراهــة النــوم قبلهــا أنــه يعرضــها لفــوات وقتهــا باســتغراق النــوم ، أو لفــوات وقتهــا املختــار واألفضــل ، 

 ولئال يتساهل الناس يف ذلك فيناموا عن صالهتا مجاعة .
ر فيـه أو عـن صـالة الصـبح وسبب كراهة احلديث بعدها أنه يؤدي إىل السهر وخياف منه غلبة النوم عن قيـام الليـل أو الـذك

يف وقتهــا اجلــائز أو يف وقتهــا املختــار أو األفضــل ، وألن الســهر يف الليــل ســبب للكســل يف النهــار عمــا يتوجــه مــن حقــوق 
 الدين والطاعات ومصا ح الدنيا .

مصـلحة وخـري فـال   قال العلماء : واملكروه من احلديث بعد العشاء هو ما كان يف األمور اليت ال مصلحة فيها ، وأما ما فيه
كراهة فيه ، كمدارسة العلم وحكايات الصاحلني وحمادثـة الضـيف والعـروس للتـأنيس وحمادثـة الرجـل أهلـه وأوالده للمالطفـة 

 { . 146/  5} واحلاجة .           
 

ام أن { قال أبو ذر ) أوصاين خليلي أن امسع وأطيـع وإن كـان عبـداً .. ( كيـف يكـون العبـد إمامـاً وشـرط اإلمـ 232
 يكون حراً قرشياً ؟
 اجلواب من وجهني :

: أن هــذه الشــروط وغريهــا إمنــا تشــرتط فــيمن تعقــد لــه اإلمامــة باختيــار أهــل احلــل والعقــد ، وأمــا مــن قهــر النــاس  أحــدمها
لشــوكته وقــوة باســه وأعوانــه واســتوىل علــيهم وانتصــب أمامــاً فــإن أحكامــه تفــذ وجتــب طاعتــه وحتــرم خمالفتــه يف مغــري معصــية 

 عبداً كان أو حراً أو فاسقاً بشرط أن يكون مسلماً .
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: أنه ليس يف احلديث أنه يكون إماماً بل هو حممول على من يفـوض إليـه األمـر أمـراً مـن األمـور أو اسـتيفاء  اجلواب الثاين
 { . 149/  5} حق أو حنو ذلك .                          

 
 ة تفضل صالة املنفرد خبمس وعشرين ( ورواية ) بسبع وعشرين ( ؟{ ما اجلمع بني رواية ) صالة اجلماع 233

 اجلمع بينهما من ثالثة أوجـه :
 : أنه ال منافاة بينها ، فذكر القليل ال ينايف الكثري . أحدها
 : أن يكون أخرب أواًل بالقليل مث أعلمه هللا بزيادة الفضل . والثاين

والصـــالة ، فيكـــون لبعضـــهم مخـــس وعشـــرون ولبعضـــهم ســـبع وعشـــرون  : أنـــه خيتلـــف بـــاختالف أحـــوال املصـــلني والثالـــث
 { . 151/  5}    .  دةوبة املعتمذه األجفه سب كمال الصالة وحمافظته على هيآهتا وخشوعها وكثرة مجاعتها 

 
{ ماذا أجاب القائلون بعدم وجوب صـالة اجلماعـة عـن حـديث ) لقـد مهمـت أن آمـر رجـالً يصـلي بالنـاس مث  234

 إىل رجال يتخلفون عنها .. ( ؟ أخالف 
أجــابوا عــن هــذا احلــديث بــأن هــؤالء املتخلفــني كــانوا منــافقني وســياق احلــديث يقتضــيه فإنــه ال يظــن بــاملؤمنني مــن الصــحابة 

ويف مســجده ، وألنــه مل حيــرق بــل هــم بــه مث تركــه ولــو   أهنــم يــؤثرون العظــم الســمني علــى حضــور اجلماعــة مــع رســول هللا 
 { . 153/  5} ا تركه .   كانت فرض عني مل

 
 { ملاذا كانت املساجد أحب البالد إىل هللا ؟ 235

 { . 171/  5} ألهنا بيوت الطاعات وأساسها على التقوى .                                   
 

 { ملاذا كانت األسواق أبغض البالد إىل هللا ؟ 236
 { . 171/  5} ة وإخالف الوعد .         ألهنا حمل الغ  واخلداع والربا واألميان الكاذب

 
 ) من نسي صالة فليصلها إذا ذكرها ( ؟ { ماذا نستفيد من قول الرسول  237

 فيه وجوب قضاء الفائتة سواء تركها بعذر كنوم ونسيان أم بغري عذر .
مـن وبـال معصـيتها بالقضـاء وشـذ بعض أهل الظاهر فقال ال جيب قضاء الفائتة بغري عذر ، وزعم أهنـا أعظـم مـن أن خيـرج 

 { . 183/  5} .            وهذا خطأ من  قائله وجهالة، 
 

 { ما سبب إمتـام عائشة وعثمان للصالة يف السفر ؟ 238
 الصحيح الذي عليه احملققون أهنما رأيا القصر جائزاً واإلمتام جائزاً فأخذا بأحد اجلائزين وهـو اإلمتـام .
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كـان أوىل بـذلك منهمـا   ؤمنني وعائشـة أمهـم فكأهنمـا يف منازهلمـا ، وأبطلـه احملقـون بـأن النـيب : ألن عثمان إمـام املـ وقيل
 وكذلك أبو بكر وعمر .

 سافر بأزواجه وقصر . : ألن عثمان تأهل مبكة ، وأبطلوه بأن النيب  وقيل
أبـدأ حضـراً وسـفراً ، وأبطلـوه : فعـل ذلـك مـن أجـل األعـراب الـذين حضـروا معـه لـئال يظنـوا أن فـرض الصـالة ركعتـان  وقيل

 بل اشتهر أمر الصالة يف زمن عثمان أكثر مما كان . بأن هذا املعىن كان موجوداً يف زمن النيب 
 { . 195/  5} والصـواب األول .                                                  

 
 { ملاذا مسيت مىن بذلك ؟ 239

 { . 203/  5} ق .                                    ملا ميىن به من الدمـاء أي يرا
 

 يوتر على بعريه ( ؟ الذي نستفيده من قول الراوي ) كان  { ما  240
فيــه دليـــل ملـــذهبنا ومـــذهب مالـــك وأمحـــد واجلمهـــور أنـــه جيـــوز الــوتر علـــى الراحلـــة يف الســـفر حيـــث توجـــه ، وأنـــه ســـنة لـــيس 

 { . 211/  5}                   بواجب .                            
 

 { ما احلكمة من النهي عن صالة النافلة بعد إقامـة الصالة ؟ 241
الصــحيح أن احلكمــة فيــه أن يتفـــر للفريضـــة مــن أوهلــا ، فيشــرع فيهــا عقــب شــروع اإلمــام ، وإذا اشــتغل بنافلــة فاتــه اإلحــرام 

 { . 223/  5}  مع اإلمام وفاته بعض مكمالت الفريضة .         
 

 { ما حكم ويـة املسجـد ؟ 242
 { . 226/  5} سنـة بإمجـاع املسلمني . حلديث ) إذا دخل أحدكم املسجد فلريكع .. ( .     

 
 { هل ورد حديث صحيح يف أربع ركعات بعد الظهـر ؟ 243

ظهــر وأربــع بعــدها ) مــن حافـــظ علــى أربـــع ركعــات قبــل ال عــن أم حبيبــة قالــت . قــال رســول هللا  جــاء حــديث صــحيح
 { . 8/  6} حرمه هللا على النار (  رواه الرتمذي وقال حديث حسن . 

 
 { ما احلكمة من مشروعية النوافل ؟ 244

 { . 10/  6} تكميل الفرائض هبا إن عرض فيهـا نقص .                                 
 

 النوم ؟ { ما احلكمة يف استحباب االضطجاع على الشق األمين عند 245
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قــال العلمــاء : وحكمتــه أنــه ال يســتغرق يف النــوم ، ألن القلــب يف جنبــه اليســار فيعلــق حينئــذ فــال يســتغرق ، وإذا نــام علــى 
 { . 20/  6} اليسار كان يف دعة واسرتاحة فيستغرق .             

 
 إذا مسع الصارخ قام فصلى ( ؟ { ما املراد بقول عائشة ) كان  246

 { . 23/  6} و الديك باتفاق العلماء ، قالوا : ومسي بذلك لكثرة صياحه .    الصارخ هنا ه
 

 { ما معىن هذه الكلمات : الرمضاء ، األوابني ، الفصـال ؟ 247
 : الرمل الذي اشتدت حرارتـه بالشمس . الرمضاء
 : هي الصغار من أوالد اإلبـل . الفصال
 { . 30/  6} ة .                              : الراجع إىل الطاعـ وقيل: املطيع ،  األواب
 

{ األفضل تأخري الوتر إىل آخر الليل ، فما هو اجلواب عن حديث : أوصاين خليلي أن ال أنـام إال علـى وتــر  248
 ؟

 { . 35/  6}  حممـول على من ال يثـق باالستيـقاظ .                                   
 

 ) أفضل الصالة طول القنوت ( ؟ نوت يف قوله { ما املراد بالق 249
 { . 35/  6} املراد بالقنوت هنا القيام باتفاق العلماء فيما علمت .                   

 
 { ما حكم صالة الرتاويـح ؟ 250

 { . 39/  6} اتفق العلماء على استحبابـهـا .                                             
 

 ) والشـر ليس إليك ( ؟ معىن قوله { ما  251
 فيه مخسة أقوال :

: معنـاه والشـر ال يصـعد إليـك إمنـا يصـعد  والثالـث: ال يضاف إليك على انفـراده ،  والثاين: ال يتقرب به إليك ،  أحدها
إمنــا هــو شــر : معنــاه والشــر لــيس شــراً بالنســبة إليــك فإنــك خلقتــه  كمــة بالغــة و  والرابــعالكلــم الطيــب والعمــل الصــا ح ، 
 { . 59/  6} بالنسبة للمخلوقني ، ...       
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ملا ذكر عنده رجل نـام حـىت أصـبح قـال : ذاك رجـل بـال  { ما معىن بول الشيطان يف أذن اإلنسان يف قوله  252
 الشيطان يف أنه ؟

 اختلفوا يف معناه :
شـارة إىل انقيـاده للشـيطان وحتكمـه فيـه ‘تعارة و: معنـاه أفسـده ، وقـال املهلـب والطحـاوي وآخـرون هـو اسـ فقال ابن قتيبة

 وعقده على قافية رأسك عليك ليل طويل وإذالل له .
 : معناه ظهر عليه وسخر منه . وقال احلريب: معناه استخف به واحتقره واستعلى عليه ،  وقيل

 { . 64/  6}    اه .: وال يبعد أن يكون على ظاهره ، قال : وخص األذن ألهنا حاسة االنتب قال القاضي عياض
 

 ) اجعلوا من صالتكم يف بيوتكم وال تتخذوها قبوراً ( ؟ { ما معىن قول الرسول  253
 معناه صلوا فيها وال جتعلوها كالقبور مهجورة من الصالة ، واملراد به صالة النافلة أي صلوا النوافل يف بيوتكم .

                                                                                                                  {6  /67 . } 
 

 { ملاذا يستحب صالة النافلة يف البيت ؟ 254
لكونــه أخفــى وأبعـــد مــن الريــاء ، وأصـــون مــن احملبطــات ، وليتــربك البيــت بــذلك ، وتنــزل فيــه الرمحـــة واملالئكــة ، وينفــر منــه 

 { . 68/  6}                 الشيطان .                
 

 ) فإن خري صالة املرء يف بيته إال املكتوبة ( عام يف مجيع النوافل ؟ { هل قول النيب  255
هــذا عــام يف مجيــع النوافــل املرتبــة مــع الفــرائض واملطلقــة إال يف النوافــل الــيت هــي مــن شــعائر اإلســالم وهــي العيــد والكســوف 

األصـح فإهنـا مشـروعة يف مجاعـة يف املسـجد واالستسـقاء يف الصـحراء وكـذا العيـد إذا ضـاق واالستسقاء وكذا الـرتاويح علـى 
 { . 70/  6} املسجد .          

 
 { ملاذا كان العمل الصاحل القليل أحب إىل هللا من العمل الكثري غري الدائـم ؟ 256

 م  يث يزيد على الكثري املنقطع أضعافاً كثرية .                                                         ألن بدوام القليل تدوم الطاعة والذكر واملراقبة ، ويثمر القليل الدائ
                                                                                                                                                                          {6  /71 . } 

 

 على أيب بن كعب ؟ { ما احلكمة من قراءة النيب  257
 املختار أن سببها أن تسل األمة بذلك يف القراءة على أهل اإلتقان والفضـل .

 { . 86/  6} ه على جاللة أيب وأهليتـه ألخذ القرآن عنه .            : للتنبي وقيل
 

 البقرة وآل عمران بالزهراويـن ؟ { ملاذا مسيت سورة 258
 { . 90/  6} مسيتا الزهراوين لنورمها وهدايتهما وعظيم أجرمها .                      
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 ) من قرأ باآليتني من آخر سورة البقرة يف ليلة كفتاه ( ؟ { ما معىن كفتاه يف قوله  259
 : من اآلفات . قيلو : من الشيطان ،  وقيل: معناه كفتاه من قيام الليل ،  قيل

 { . 92/  6}     وحيتمـل من اجلميع .                                       
 

 { ما سبب يف أن حفظ أول سورة الكهف يعصم من الدجال ؟ 260
 { . 93/  6} .      سبب ذلك ما يف أوهلا من العجائب واآليـات ، فمن تدبرها مل يفتل بالدجـال قيل
 

 مسي املفصل مفصاًل ؟{ ملاذا  261
 { . 106/  6} مسي مفصاًل لقصر سوره ، وقرب انفصال بعضهن من بعض .            

 
 { ملاذا مسي الشيطان شيطاناً ؟ 262

                                أنه مشتق من شطن إذا بعد لبعده من اخلري والرمحــة .                                 واألظهرلتمرده وعتوه ، وكل مارد عات شيطان ، 
                                                                                                                                                                   {6  /112 . } 

 

 { ملاذا مسيت اجلمعة هبذا االسـم ؟ 263
 { . 130/  6} الناس فيهـا .                                              الجتمـاع 

 

 { ماذا كان يسمى يوم اجلمعة باجلاهليـة ؟ 264
 { . 130/  6}  كان يسمى العروبــة .                                                  

 
 { ما حكم غسل اجلمعـة ؟ 265

ه عن طائفة من السلف وبه قال أهل الظاهر ، وذهب مجهور العلماء مـن السـلف واخللـف اختلف العلماء ، فحكي وجوب
 وفقهاء األمصار إىل أنه سنة ليس بواجب .

 واحتج من أوجبه بظواهر هذه األحاديث ) غسل يوم اجلمعة واجب على كل حمتلم ( .
 :واحتج اجلمهور بأحاديث صحيحة 

دخـــل وعمــر خيطــب وقــد تــرك الغســل ، ووجــه الداللــة : أن عثمــان فعلــه  : حــديث الرجــل } وهــو عثمــان {  الــذي منهــا
 وأقره عمر وحاضروا اجلمعة وهم أهل احلل والعقـد ، ولو كان واجباً ملا تركه وأللزمـوه .          

 ) من توضأ فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل ( حديث حسن يف السنن مشهور . : قوله  ومنها
             ) لو اغتسلتم يوم اجلمعـة ( وهذا اللفــظ يقتضـي أنـه لـيس بواجـب ، ألن تقـديره : لكـان أفضـل وأكمـل .                                   : قوله  ومنها

 {6  /133 . } 
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 {  ملاذا األفضل للخطيب أن يكون على موضع عال ؟ 266
 { . 134/  6} .         ليبلا صوتـه مجيعهـم ، ولينفـرد فيكون أوقـع يف النفوس 

 
 ) من اغتسل يوم اجلمعة غسل اجلنابـة ( ؟ { ما معىن قول الرسول  267

 . هذا هو املشهور يف تفسريهمعناه غسالً كغسل اجلنابـة يف الصفات 
ر وقـال بعــض أصــحابنا يف كتــب الفقــه املــراد غســل اجلنابــة حقيقـة ، قــالوا : ويســتحب لــه مواقعــة زوجتــه ليكــون أغــض للبصــ

 { . 135/  6} .           وهـذا ضعيف أو باطلوأسكن لنفسه ، 
 

 ) حنن اآلخـرون وحنن السابقون يوم القيامة ( ؟ { ما معىن قول الرسول  268
                            قال العلماء معناه اآلخرون يف الزمان والوجـود السابقون بالفضل ودخول اجلنة فتدخل هذه األمــة اجلنــة قبـل سـائر األمـم .          

 {6  /142 . } 
 

 { ملاذا مسيت السبابـة هبذا االسم ؟ 269
 { . 154/  6} مسيت بذلك ألهنـم كانوا يشريون هبا عند السب .                          

 
 سورة ) ق ( للخطبة كل مجعـة ؟ { ما السبب يف اختيار النيب  270

 ر األكيـدة .                                                    ملوت واملواعظ الشديدة ، والزواجق ( أهنا مشتملة على البعث واقال العلماء : سبب اختيار ) 
                                                                                                                                                                 {6  /161 . } 

 

 يف صالة اجلمعة سورة اجلمعة واملنافقني ؟ { ما احلكمة من قراءة النيب  271
قــال العلمــاء : احلكمــة يف قــراءة اجلمعــة اشــتماهلا علــى وجــوب اجلمعــة وغــري ذلــك مــن أحكامهــا ، وغــري ذلــك ممــا فيهــا مــن 

ذلــك ، وقــراءة ســورة املنــافقني لتــوبيخ حاضــريها مــنهم وتنبــيههم علــى التوبــة وغــري  القواعــد واحلــث علــى التوكــل والــذكر وغــري
 { . 167_  166/  6} ذلك مما فيها من القواعد ألهنم ما كانوا جيتمعون يف جملس أكثر من اجتماعهم فيها .       

 
 { ملاذا مسي العيد عيداً ؟ 272

  {  171/  6}   عود السرور فيه ، وقيل : تفاؤاًل بعوده على من أدركه .قالوا ومسي العيد عيداً لعوده وتكرره ، وقيل : ل
 

 { ما حكم صالة الكسوف ؟  273
 { . 198/  6} أمجع العلماء على أهنا سنـة .                                            
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 { ما معىن حديث ) لقنوا موتاكم ال إله إال هللا ( ؟ 274
   { 219/  6}     املوت ، واملراد ذكروه ال إله إال هللا لتكون آخر كالمـه .: من حضـره  معناه
 

 { ما دليل استحباب تغميض امليت ؟ وما احلكمة من ذلك ؟ 275
 على أيب سلمة وقد شق بصره فأغمضه ( . حديث أم سلمة . قالت ) دخل رسول هللا 

 { . 223/  6}                     : أن ال يقبح مبنظره لو تـرك إغماضـه .    واحلكمة فيه
 

 ) الصرب عند الصدمة األوىل ، ويف الرواية االخرن : إمنا الصرب ؟ { ما معىن قوله  276
 { . 227/  6}            معناه الصرب الكامل الذي يرتتب عليه األجر اجلزيل لكثرة املشقة فيه .  

 
 عذب ببكاء أهله عليه ( ؟) إن امليت ي { ما اجلواب عن قول الرسول  277

تأوهلا اجلمهـور على من أوصى بأن يبكى عليه ويناح بعد موته فنفذت وصيته فهـذا يعـذب ببكـاء أهلـه عليـه ونـوحهم ألنـه 
 بسببه .

 قالوا : فأما من بكى عليه أهله وناحوا من غري وصية فال يعذب لقول هللا تعاىل ) وال تزر وازرة وزر أخرى ( .
معىن األحاديث أهنم كانوا ينوحون على امليـت ويندبونـه بتعديـد مشائلـه وحماسـنه يف زعمهـم وتلـك الشـمائل وقالت طائفة : 

 قبائح يف الشرع يعذب هبا كما كانوا يقولون : يا مؤمت الولدان وخمرب العمران ومفرق األخدان .
 بن جرير الطربي . وقالت طائفة : معناه أنه يعذب بسماعه بكاء أهله ويرق هلم وإىل هذا ذهب حممد

 { . 229/  6} .                     والصحيح من هذه األقوال ما قدمناه عن اجلمهـور
 

 { ما املقصود بالبكـاء يف قوله ) إن امليت يعذب ببكاء أهله ( ؟ 278
 { . 229/  6} . أمجعوا كلهم على اختالف مذاهبهم أن املراد بالبكاء هنا البكاء بصوت ونياحـة ال جمرد دمـع العني 

 
 { ما الدليل على استحباب وضع الكافور يف الغسلة األخرية من غسل امليت ؟ 279
 للنساء ) واجعلن يف اآلخرة كافوراً أو شيئاً من كافور ( . قوله 
 

 { ما احلكمـة من وضع الكافـور ؟ 280
 { . 3/  7}  .   ألنه يطيب امليت ويصلب بدنه ويربده ومينع إسراع فساده أو يتضمن إكرامه

 
 { ما هو اإلذخـر ؟ 281

 { . 6/  7} هو بكسر اهلمزة واخلاء وهو حشي  معروف طيب الرائحـة .             
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 يف ثالثة أثواب بيض ( ؟ { ماذا نستفيد من قول عائشة ) كفن رسول هللا  282
 { . 8/  7}        دليل الستحباب التكفني يف األبيض وهو جممـع عليه .                    

 
 { ما احلكمة من تغطيـة جسـم امليت حني موته ؟ 283

 { . 10/  7} حكمتـه صيانته من االنكشاف وسرت عورته املتغرية عن األعني .         
 

 { ما حكم الدفن لياًل ؟ 284
صــحابه قــبض فكفــن يف  خطــب يومــاً فــذكر رجــالً مــن أ كرهــه احلســن البصــري إال لضــرورة . وهــذا احلــديث } أن النــيب 

 أن يقرب الرجل بالليل { مما يستدل له به . كفن غري طائل وقرب لياًل فزجر النيب 
 وقال مجاهري العلماء من السلف واخللف ال يكره ، واستدلـوا :
 بأن أبا بكر ومجاعـة من السلف دفنـوا ليالً من غري إنكار .

عنـه فقـالوا : تـويف لـيالً  سـجد ، فتـويف بالليـل فـدفنوه لـيالً وسـأهلم النـيب و ـديث املـرأة السـوداء والرجـل الـذي كـان يقـم امل
 { . 11/  7} فدفناه يف الليل ، فقال : أال آذنتموين . قالوا : كانت ظلمـة ، ومل ينكر عليهـم .             

 
 { ما املراد بإحسان الكفن يف احلديث ) إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه ( ؟ 284

وكثافتــه وســرته وتوســطه وكونــه مــن جــنس  وإمنــا املــراد نظافتــه ونقــاالهلــيس املــراد بإحســانه الســرف فيــه واملغــاالة ونفاستـــه ، 
 { . 11/  7} لباسه يف احلياة غالباً ال أفخر وال أحقر .      

 
 { ماذا نستفيد من قول ابن عمر ) لقد فرطنا يف قراريط كثرية ( ؟ 285

 عليه من الرغبة يف الطاعات حني يبلغهم والتأسف على ما يفوهتم منها .فيه ما كان الصحابة 
                                                                               {7  /15 . } 

 { مىت حيصل القرياط الثاين ؟ 286
 { . 15/  7}     الصحيح انه ال حيصل إال بالفرـا من إهالـة الرتاب .                  

 
جبنازة رجل فأثىن عليه الصحابة شراً فقـال : وجبـت لـه النـار ( وبـني  { ما اجلمع بني حديث ) ملا مر بالنيب  287

 حديث النهي عن سب األموات ؟
 { . 20/  7}                    .هذا احلديث حممول على أن الذي أثنوا عليه شراً كان مشهوراً بنفاق أو حنو هذا 

 
 
 



 45 

نعى للناس النجاشـي يف اليـوم الـذي مـات فيـه  { ما الفوائد املستنيطة من حديث أيب هريرة ) أن رسول هللا  288
 فخرج هبم إىل املصلى وكرب أربع تكبريات ( ؟

 الصالة على امليت . إثبات فيه
 أن تكبريات اجلنازة أربع وهو مذهبنا ومذهب اجلمهـور . وفيه
 فقيه يف الصالة على امليت الغائب .دليل للشافعي وموا وفيه
 إلعالمه مبوت النجاشي وهو يف احلبشة يف اليوم الذي مات فيه . معجزة ظاهرة لرسول هللا  وفيه
اسـتحباب اإلعـالم بامليـت ال علـى صـورة نعـي اجلاهليـة بـل جمـرد إعـالم الصـالة عليـه وتشـييعه وقضـاء حقـه يف ذلـك ،  وفيه

 ليس املراد به هذا ، وإمنا املراد نعي اجلاهلية املشتمل على ذكر املفاخر وغريها .             والذي جاء من النهي عن النعي
                                                                                                                                                                          {7  /21 . } 

 

 { أيهما أفضل يف القرب اللحـد أم الشق ؟ 289
 : هو الشق جبانب اجلانب القبلي من القرب . اللحد

مذهب الشافعي واألكثرين أن الدفن أفضل من الشق إذا أمكـن اللحـد حلـديث سـعد ) احلـدوا ً حلـداً وانصـبوا علـي  اللـ  
             . )          {7  /34 . }نصباً كما صنع برسول هللا 

 
أنه صلى على ابين بيضاء يف املسجد ، فما اجلواب إذاً عن حديث أيب داود ) من صـلى  { ثبت عن النيب  290

 على جنازة يف املسجد فال شيء له ( ؟
 أجابـوا بأجوبـة :

 : أنه ضعيف . قال أمحد بن حنبل هذا حديث ضعيف . أحدها
هورة احملققة املسموعة من سنن أيب داود )من صلى على جنازة يف املسجد فـال شـيء عليـه : أن الذي يف النسخ املش الثاين

 ( وال حجة هلم حينئذ .
: أنه لو ثبت احلديث وثبت أنه قال : فـال شـيء ، لوجـب تأويلـه علـى : فـال شـيء عليـه ، ليجمـع بـني الـروايتني ،  الثالث

  فلها ( .وقد جاء له مبعىن ) عليه ( كقوله تعاىل ) وإن أسأمت
: أنــه حممــول علــى نقــص األجــر يف حــق مــن صــلى يف املســجد ورجــع ومل يشــيعها إىل املقــربة ملــا فاتــه مــن تشــييعه إىل  الرابــع

 { . 40/  7} املقربة وحضوره ودفنه .                        
 

 { ما هو البقيع ، وملاذا قيل له بقيع الغرقـد ؟ 291
 { . 41/  7} مسي بقيع الغرقد لغرقد كان فيه وهو ما عظم من العوسج .  البقيع هو مدفن أهل املدينة ،
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 { على ماذا يدل حديث ) ليس على املسلم يف عبده وال فرسه صدقة ( ؟ 292
ــــــــل والرقيـــــــــق إذا مل تكــــــــن للتجــــــــارة .                      ــــــــه ال زكــــــــاة يف اخلي ــــــــة ال زكــــــــاة فيهــــــــا وأن              هــــــــذا احلــــــــديث أصــــــــل يف أن أمــــــــوال القني

 {7  /55 . } 
 ) اخليل يف نواصيها اخلري إىل يوم القيامة ( ؟ { على ماذا يدل قول النيب  293

فيه دليل على بقاء اإلسالم واجلهـاد إىل يـوم القيامـة ، واملـراد قبيـل القيامـة بيسـري أي حـىت تـأ  الـريح الطيبـة مـن قبـل الـيمن 
 { . 69/  7}   تقبض روح كل مؤمن ومؤمنة .            

 
 { ما معىن ) شجاعاً أقـرع ( ؟ 294

 { . 71/  7} الشجاع : احلية الذكر ، واألقـرع : الذي متعط شعره لكثرة مسه .           

 
 { هل الصدقـة عن امليت تنفعـه ؟ 295

 الصدقة عن امليت تنفع امليت ويصله ثواهبا وهذا بإمجاع العلماء .
إن أمـــي افتلتـــت نفســـها ومل تـــوص وأظنهـــا لـــو تكلمـــت  فقـــال : يـــا رســـول هللا  ى النـــيب حلـــديث عائشـــة ) أن رجـــالً أتـــ

 { . 90/  7} تصدقت أفلها أجر إن تصدقت عنها . قال : نعم ( .        
 
 ) ويف بضع أحدكم صدقة ( ؟ { على ماذا يدل قول النيب  296  

، فاجلمــاع يكــون عبــادة إذا نــوى بــه قضــاء حــق الزوجــة يف هــذا دليــل علــى أن املباحــات تصــري طاعــات بالنيــات الصــادقات 
مــا مجيعــاً مــن هومعاشــرهتا بــاملعروف الــذي أمــر هللا تعــاىل بــه أو طلــب ولــد صــا ح أو إعفــاف نفســه أو إعفــاف الزوجــة ومنع
 .{  92/  7 }النظر إىل حرام أو الفكر فيه أو اهلم به أو غري ذلك من املقاصد الصاحلة .                                

 
 { ملاذا مسي الباب الذي يدخل منه الصائمون يوم القيامـة بالريان ؟ 297

  {  117/  7}  و مشتق من الري . هلواجر سريوى وعاقبته إليه وهوم يف اي تنبيهاً على أن العطشان بالصقال العلماء مس
 

 يف ظله يوم ال ظله : اإلمام العادل ( ؟ باألمام العادل يف قوله ) سبعة يظلهم هللا { ملاذا بدأ النيب  298
 . { 121/  7} بدأ به لكثرة مصاحله وعموم نفعـه .                                 

 
 ) وخري الصدقة عن ظهر غىن ( ؟ { ما معىن قول النيب  299

ة مـا أبقـت بعـدها غـىن يعتمـده معناه أفضل الصدقة ما بقي صاحبها بعدها مستغنياً مبا بقي معه ، وتقديره : أفضل الصـدق
 { . 125/  7}   صاحبها ويستظهر به على مصاحله وحوائجه . 
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 { ماذا تعرف عن أيب مسلم اخلوالين ؟ 300
هللا بــن ثــوب بضــم املثلثــة وفــتح الــواو ، وهــو مشــهور بالزهــد والكرامــات الظــاهرة واحملاســن الباهـــرة ،  اســم أيب مســلم عبــد 

 فتــويف النــيب  قــاه األســود العنســي يف النــار فلــم حيــرتق فرتكـــه ، فجــاء مهــاجراً إىل رســول هللا وأل أســلم يف زمــن النــيب 
 { . 132/  7} وهو يف الطريق ، فجاء إىل املدينة فلقي أبا بكر الصديق وعمر وغريمها من كبار الصحابة .      

 
 { من هم الطلقـاء ؟ 298

 هم الذين أسلموا يوم فتح مكة .
 { . 153/  7} عليهـم .              ي : قيل ملسلمي الفتح الطلقاء ملـن  النيب قال القاض 
 

 ) األنصار شعار والناس دثار ( ؟ { ما معىن قول الرسول  299
 قال أهل اللغة : الشعار الثوب الذي يلي اجلسد ، والدثار فوقه .
 ق به من سائر الناس .ومعىن احلديث : األنصار هم البطانـة واخلاصـة واألصفياء وألص

                                                                            {7  /157 . } 
 

 يف اخلوارج ) يقرالن القرآن ال جياوز حناجرهـم ( ؟ { ما معىن قول الرسول  301
 قال القاضي فيه تأويالن :

 مبا تلـوا منه وال هلم حظ سوى تالوة الفم واحلنجرة واحللق .: معناه ال تفقهه قلوهبم وال ينتفعـون   أحدمها
 { . 159/  7} : معناه ال يصعد هلم عمل وال تالوة وال يتقبل .                        والثاين
 

 { ملاذا مسي اخلوارج هبـذا االســم ؟ 302
: خيـرج مـن ضئضـىء هـذا .                                 وقيـل : لقولـه  مسوا خوارج خلروجهم على اجلماعـة ، وقيل : خلروجهـم عـن طريـق اجلماعـة ،

 {7  /164 . } 
 

 { ما تعريف الصيام لغة وشرعاً ؟ 303
 { . 186/  7} يف اللغة : اإلمساك ، ويف الشرع : إمساك خمصوص يف زمن خمصوص من شخص خمصوص بشرطه .     

 
 خـل رمضان ( ؟) إذا د { على ماذا يدل قول الرسول  304

فيه دليل للمذهب الصحيح املختار الذي ذهب إليه البخاري واحملققون أنه جيوز أن يقال رمضان مـن غـري ذكـر الشـهر بـال  
 كراهة ، ويف هذه املسألة ثالثـة مذاهب :

ؤالء أن قالت طائفة : ال يقال رمضان على انفراده  ال ، وإمنـا يقـال شـهر رمضـان ، هـذا قـول أصـحاب مالـك ، وزعـم هـ
 رمضان اسم من أمساء هللا تعاىل فال يطلق على غريه إال بقيد .



 48 

 مث ذكر املذهب الثاين ، مث قال :
واملـــذهب الثالـــث : مـــذهب البخـــاري واحملققـــني أنـــه ال كراهــــة يف إطـــالق رمضـــان بقرينـــة وبغـــري قرينــــة ، وهــــذا املـــذهب هــــو 

 { . 187/  7} غلقت أبواب النار .. ( .  الصـواب حلديث ) إذا جاء رمضان فتحت أبواب اجلنـة و 

 
 ) شهرا عيد ال ينقصان : رمضان وذو احلجة ( ؟ { ما معىن قول الرسول  305

 { . 199/  7}     األصـح أن معناه ال ينقـص أجرمها والثواب املرتتب عليهما وإن نقص عددمها .
 

 ل ، فإنه يؤذن لريجع قائمكم ويوقظ نائمكم ( ؟) ال مينعن أحداً منكم أذان بال { ما معىن قول النيب  306
معناه أنه يؤذن بليل ليعلمكم بأن الفجر ليس ببعيد فريد القائم املتهجد إىل راحته لينام غفـوة ليصـبح نشـيطاً أو يـوتر إن مل 

 ه املرتتبـــــــة علــــــى علمــــــه بقــــــرب يكــــــن أوتــــــر أو يتأهــــــب للصــــــبح إن احتــــــاج إىل طهــــــارة أخــــــرى أو حنــــــو ذلــــــك مــــــن مصــــــاحل
 . صبحال

: ويوقظ نائمكم : أي ليتأهب للصبح أيضاً بفعل ما أراد من هتجد قليل أو إيتـار إن مل يكـن أوتـر أو سـحور إن  وقوله 
 { . 204/  7} أراد الصوم أو اغتسال أو وضوء أو غري ذلك مما حيتاج إليه قبل الفجر .                           

 
 يف السحـور ؟ هللا  { ما هي الربكة اليت ذكرها رسول 307

ألنــه يقــوي علــى الصــيام وينشــط لــه وحتصــل بســببه الرغبــة يف االزديــاد مــن الصــيام خلفــة املشــقة فيــه علــى املتســحر فهـــذا هــو 
 { . 206/  7} الصواب املعتمـد يف معناه .                

 
 ) إين أبيت يطعمين ريب ويسقيين ( ؟ { ما معىن قول الرسول  308
 عل هللا تعاىل يف قوة الطاعم الشارب .: جي معناه
 : هو على ظاهره وأنه يطعم من طعام اجلنـة كرامة له . وقيل

 { . 213/  7} والصحيح األول ألنه لو أكل حقيقة مل يكن مواصالً .                    
 

 { ما صحـة صيام من جامع ناسيـاً ؟ 309
ه هذا هو الصحيح من مـذهبنا وبـه قـال مجهـور العلمـاء ، وقـال أمحـد يفطـر وجتـب أما اجملامع ناسياً فال يفطـر وال كفارة علي

 به الكفارة .
 { . 225/  7}    دليلنا أن احلديث صح أن أكل الناسي ال يفطر واجلماع يف معناه .         
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 { ما السبب يف صوم التاسع مع عاشوراء ؟ 310
مــع العاشــر أن ال يتشــبه بــاليهود يف إفــراد العاشــر ، ويف احلــديث إشــارة : لعــل الســبب يف صــوم التاســع  قــال بعــض العلمــاء

 إىل هذا .
 { . 13/  8} : لالحتياط يف حتصيل عاشوراء واألول أولـى .                       وقيل  
 

 { ما هي أيام التشريق وملاذا مسيت ذلك ؟ 311
 أيام التشريق ثالثة بعد يوم النحر .

 {  17/  8}     لناس حلوم األضـاحي فيها وهو تقدميها ونشرها يف الشمس .مسيت بذلك لتشريـق ا
 

 { ما احلكمة من النهي عن إفراد يوم اجلمعـة بالصيام ؟ 312
: واحلكمـة يف النهــي عنـه أن يــوم اجلمعـة يــوم دعـاء وذكــر وعبـادة فاســتحب الفطـر فيــه فيكـون أعــون لـه علــى  قـال العلمــاء

 عتمد يف احلكمة يف النهي عن إفراد صوم اجلمعة .هذه الوظائف ، فهـذا هو امل
 : سببه خوف املبالغـة يف تعظيمه  يث يفتل به كما افتل قوم بالسبت ، وهذا ضعيف  وقيل
 { . 19/  8}  : لئال يعتقد وجوبـه ، وهـذا ضعيف .                                  وقيل
 

 { ما رأيك يف صالة الرغائـب ؟ 313
 { . 20/  8} منكـرة من البدع اليت هي ضاللة وجهالة وفيها منكرات ظاهرة .     بدعة 
 

 { هل قضاء رمضان هل الفور أم على الرتاخي ؟314
مــذهب مالــك وايب حنيفــة والشــافعي وأمحــد ومجــاهري الســلف واخللــف أن قضــاء رمضــان يف حــق مــن أفطــر بعــذر كحــيض 

بـه يف أول اإلمكـان ، لكـن قـالوا ال جيـوز تـأخريه عـن شـعبان اآل  ألنـه يؤخـــره وسفر جيب على الرتاخي وال يشـرتط املبـادرة 
 { .                23،  22/  8}                                  حينئذ إىل زمان ال يقبله وهو رمضان اآل  .               

 
 { هل يصام عن امليت إذا مات وعليه صيام ؟ 315

من مـات وعليـه صـوم واجـب مـن رمضـان أو قضـاء أو نـذر هـل يقضـى عنـه وللشـافعي يف املسـألة قـوالن اختلف العلمـاء فـي
 أشهرمها :

 ال يصام عنه وال يصح عن ميت صوم أصاًل .
 والثاين : يستحب لوليه أن يصوم عنه ويصح صومه عنه ويربأ به امليت .

لصحيحة الصرحية } من مات وعليه صوم صـام عنـه وليـه وهـذا القول هو الصحيح املختار الذي نعتقده هلذه األحاديث ا 
. } 

 { . 26/  8} وأما احلديث الوارد : من مات وعليه صيام أطعم عنه ، فليس بثابت .     
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 { من املراد بالويل يف قوله ) صام عنه وليه ( ؟ 316
 : القريب سواء كان عصبة أو وارثاً أو غريمها . املراد بالويل

 . { 26/  8} : العصبة ، والصحيح األول .            وقيلوار  ، : املراد ال وقيل
 

 ) الصيام جنـة ( ؟ { ما معىن قول الرسول  317
 { . 31/  8} هو بضم اجليم ومعناه سرت ومانـع من الرفث واآلثـام ومانع أيضاً من النار .

 
 ذا لقي ربه ( ؟{ ما املراد بالفرح بقوله ) للصائم فرحتان : فرح بفطره وفرح إ 318

 قال العلماء : أما فرحته عند لقاء ربه فبما يراه من جزائه وتذكر نعمة هللا تعاىل عليه بتوفيقه لذلك .
 { . 31/  8}    وأما عند فطره فسببها متام عبادتـه وسالمتها من املفسدات وما يرجوه من ثواهبا .

 
 ؟ من الصوم يف شعبان { ما احلكمة من إكثار النيب  319

 { . 37/  8}    قيل يف ختصيص شعبان بكثرة الصوم لكونه ترفع فيه أعمال العباد وقيل غري ذلك . 

 
 { هل ورد فضل يف صوم شهر رجب ؟ 320

 { . 39/  8} مل يثبت يف صـوم رجب هنـي وال نـدب لعينـه .                     
 

 صالة الليل ( ؟ { ماذا نستفيد من حديث ) أفضل الصالة بعد الفريضة 321
 { . 55/  8}    قيه دليل ملا اتفق العلماء عليه أن تطوع الليل أفضل من تطوع النهار .  

 
 { ملاذا كان صوم رمضان مث صوم ستة أيام من شوال كصيام الدهـر ؟ 322

بشـهرين ، وقـد جـاء قال العلماء : وإمنا كـان ذلـك كصـيام الـدهر ألن احلسـنة بعشـر أمثاهلـا ، فرمضـان بعشـر أشـهر والسـتة 
 { . 56/  8}         هذا يف حديث مرفوع يف كتاب النسائي .        

 

 { ملاذا مسيت ليلة القدر هبـذا االسـم ؟ 323
 : ومسيت ليلة القدر ملا يكتب فيها للمالئكة من األقدار واألرزاق واآلجال اليت تكون يف تلك السنة . قال العلماء

 { . 57/  8} عظم قدرها وشرفها .                          : مسيت ليلة القدر ل وقيل
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ُُ ؟ 324  { ما تعريف االعتكاف لغة وشرعًا
    { 66/  8} هو يف اللغة احلبس واملكث واللزوم ، ويف الشرع املكث يف املسجد من شخص خمصوص بصفة خمصوصة . 

 
 .. وشد املئزر ( ؟إذا دخل العشر  { ما معىن قول عائشة ) كان رسول هللا  325

 { . 71/  8}      : هو كناية عن اعتزال النساء لالشتغال بالعبادات . وقيل: هو االجتهاد يف العبادات ،  قيل
 

 { كم مرة جيب احلج على اإلنسـان ؟ 326
                                                                     .                                              بشرطه أمجعوا على أنه ال جيب احلج وال العمرة يف عمر اإلنسان إال مرة واحدة إال أن ينذر فيجب الوفاء بالنذر

                                                                                                                                                                                {8  /72  }  
 

 انس وغريها على احملرم ؟رب { ما احلكمة من ورمي اللباس كالقميص وال 327
قال العلماء : واحلكمة يف حترمي اللباس املذكور علـى احملـرم ولباسـه اإلزار والـرداء أن يبعـد عـن الرتفـه ويتصـف بصـفة اخلاشـع 

حمرم يف كل وقت فيكون أقرب إىل كثرة أذكاره وأبلا يف مراقبته وصـيانته لعبادتـه وامتناعـه مـن ارتكـاب  الذليل ، وليتذكر أنه
ـــاس حفـــاة عـــراة مهطعـــني إىل الـــداعي .  ـــاس األكفـــان ويتـــذكر البعـــث يـــوم القيامـــة والن                                             احملظـــورات ، وليتـــذكر بـــه املـــوت ولب

 {8  /74 . } 
 { ما سبب ورمي الطيب على احملـرم ؟ 328

 { . 75/  8}  أنه داعية إىل اجلماع ، وألنه ينايف تذلل احلاج .                
 

 { ما هي أبعد املواقيت عن مكـة ؟ 329
 { . 81/  8}                       ذو احلليـفة هي أبعد املواقيت من مكة .

 
 { ما تعريف اإلهـالل ؟ 330
العلمــاء اإلهــالل رفــع الصــوت بالتلبيـــة عنــد الــدخول يف اإلحــرام ، واصــل اإلهــالل يف اللغــة رفــع الصــوت ومنــه اســتهل  قــال

ـــه بغــري ذكــــر هللا تعــاىل ، ومســي اهلــالل  املولــود أي صــاح ومنــه قولــه تعــاىل ) ومــا أهــل لغــري هللا ( أي رفــع الصــوت عنــد ذ ـ
 { . 89/  8}                                                .لرفعهـم الصوت عند رؤيتـه هالاًل 
 

 { ما هو يوم الرتوية وملاذا مسي بذلك ؟ 331
 يوم الرتوية هو اليوم الثامن من ذي احلجة .

                                      ومسـي بــذلك ألن النــاس كـانوا يــرتوون فيــه مـن املــاء أي حيملونـــه معهـم مــن مكــة إىل عرفـات ليســتعملوه يف الشــرب وغــريه .           
 {8  /96 . } 
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 { ما هو الغراب األبقـع ؟ 332
 { .  114/  8}   الغراب األبقع هو الذي يف ظهره وبطنه بياض .                       

 
 حجة الوداع ؟ { ملاذا مسيت حجة النيب  333

 ها .ودع الناس فيها ، ومل حيج بعد اهلجرة غري  ألن النيب 
 { . 134/  8} وكانت سنة عشر من اهلجرة .                                          

 
 لعائشة ملا حاضت ) هذا شيء كتبه هللا على بنات آدم ( ؟ { ملاذا قال النيب  334

نهن ومــن هــذا تســلية هلــا وختفيــف هلمهــا ومعنــاه لســت خمتصـــة بــه ، بــل كــل بنــات آدم يكــون مــنهن هــذا ، كمــا يكــون مــ
 { . 146/  8} الرجال البول والغائط وغريمها .                         

 
 { أيهما أفضل احلج راكباً أم ماشياً ؟ 335

وألنـه أعـون لـه  اختلف العلماء يف األفضـل منهمـا ، فقـال مالـك والشـافعي ومجهـور العلمـاء الركـوب أفضـل اقتـداء بـالنيب 
 .                            نفقة ، وقال داود ماشياً أفضل ملشقته ، وهذا فاسد ألن املشقة ليست مطلوبة على وظائف مناسكه ، وألنه أكثر

                                                                                                                                                                           {8  /174 }. 
 

 { ما هـو الرمل ؟  336
 { .   175/  8}      قال العلماء : الرمل هو أسرع املشي مع تقارب اخلطـا وهو اخلبب .    

 
 { أين تقع مِنرة ؟ 337

 { . 181/  8} هي موضع جبنب عرفات وليست من عرفات .                          
 

 ) واستحللتم فروجهن بكلمـة هللا ( ؟ ول { ما معىن قول الرس 338
 قيل : معناه قوله تعاىل } فإمساك مبعروف أو تسريح بإحسان { .

 وقيل : املراد كلمة التوحيد إذ ال حتل مسلمة لغري مسلم . 
 وقيل : املراد بإباحة هللا والكلمة قوله تعاىل } فانكحوا ما طاب لكم من النساء { . 
 { . 183/  8} يـح .                                          وهذا الثالث هو الصح 
 

 { ملاذا مسيت مزدلفة مجعاً ؟ 339
 { . 187/  8} الجتمـاع الناس فيهـا .                                       
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 { ملاذا تسمى النافلة سبحـة ؟ 340
 { . 189/  8}            الشتماهلـا على التسبيـح .                            

 
 { ملاذا مسي وادي حمسر هبذا االسم ؟ 341

                  حمسر بضم امليم وفتح احلاء وكسر السني املشددة ، مسي بذلك ألن فيل أصحاب الفيل حسر فيه أي أعيي وكل  .                           
                                                                                                                                                                      {8  /190 . } 

 

 أنه صلى الظهر يوم النحر مبكة وجاء يف رواية أنه صالها مبىن فما اجلمع بني ذلك ؟ { ورد عن النيب  342
وال مث صلى الظهر مبكة يف أول وقتها مث رجع إىل مىن فصلى هبا الظهـر مـرة أخـرى بأصـحابه طاف لإلفاضـة قبل الز  أنه 

 { . 193/  8}         حني سألوه ذلك فيكون متنفاًل بالظهر الثانية اليت مبىن .
 

 { ما حكم الوضـوء للطـواف ؟ 343
 شرط لصحته أم ال ؟أمجعت األئمة على أنه يشرع الوضوء للطواف ولكن اختلفوا يف أنه واجب و 

 فقال مالك والشافعي وأمحد واجلمهور هو شرط لصحة الطواف ، وقال أبو حنيفة هو مستحب ليس بشرط .
أول شــيء بــدأ بــه حــني قـــدم مكــة أنــه توضــأ مث طــاف بالبيــت { مــع حــديث )  واحــتج اجلمهــور هبــذا احلــديث } أنــه 

قـال ) الطـواف بالبيـت صـالة إال أن هللا  ي وغـريه أن النـيب لتأخذوا عين مناسككم ( ، ويف حديث ابن عبـاس يف الرتمـذ
 { . 220/  8} أباح فيه الكالم ( ولكن رفعه ضعيف والصحيح عند احلفاظ أنه موقوف على ابن عباس .            

 
 ) عمرة يف رمضان تعدل حجـة ( ؟ { ما معىن قول الرسول  344

يف كل شيء ، فإنه لو كان عليه حجــة فاعتمــر يف رمضــان ال جتزئــه عـن احلجــة .                                         أي تقوم مقامها يف الثواب ال أهنا تعدهلا 
 {9  /2 . } 
 

صــلى صــالة إال مليقاهتــا إال صــالتني : صــالة املغــرب  { مــا املــراد بقــول ابــن مســعود ) مــا رأيــت رســول هللا  345
 قبل ميقاهتا ؟ والعشاء جبمع وصلى الفجر يومئذ

قوله : قبل وقتها املراد قبل وقتها املعتاد ال قبل طلوع الفجر ، ألن ذلك ليس جبـائز بإمجـاع املسـلمني فتعـني تأويلـه علـى مـا 
 { . 37/  9}   ذكرتـه .                                    

 
 : لعلي ال أحج بعد حجيت هذه ؟ { على ماذا يدل قول النيب  346
وحثهم على االعتناء باألخذ عنه وانتهـاز الفرصـة مـن مالزمتـه وتعلـم أمـور  شارة إىل توديعهم وإعالمهم بقرب وفاته فيه إ

 { . 45/  9} الدين ، وهبذا مسيت حجة الوداع .       
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 {  ما وجه فضيلة احللق على التقصري يف احلج أو العمرة ؟ 347
العبــادة وأدل علــى صــدق النيــة يف التــذلل هلل تعــاىل ، وألن املقصــر مبــق علــى وجــه فضــيلة احللــق علــى التقصــري أنــه أبلــا يف 

 { . 51/  9} نفسه الشعر الذي هو زينة واحلاج مأمور برتك الزينة بل هو أشعث أغرب .                         
 

 { ما حكم طواف اإلفاضـة ؟ 348
 { . 58/  9} ن أركان احلج ال يصح احلج إال بــه .   أمجع العلماء على أن هذا الطواف وهو طواف اإلفاضة ركن م

 
 يوم الفتح فنزل بفناء الكعبة ( ؟ { على ماذا يدل قول ابن عمر ) قدم رسول هللا  349

الكعبة وصالته فيها كـان يـوم الفـتح ، وهـذا ال خـالف فيـه  فيه دليل على أن هذا املذكور يف أحاديث الباب من دخوله 
 { . 84/  9} ة الوداع .                    ، ومل يكن يوم حج

 
 ) ال يطوف بالبيت عريان ( ؟ { على ماذا يدل قول النيب  350

 { . 116/  9} هذا فيه إبطال ملا كانت اجلاهلية عليه من الطواف بالبيت عراة .          
 

 { ما حكم العمـرة ؟ 351
 اختلف العلماء يف وجوب العمـرة :

 { . 118/  9} واجلمهور أهنا واجبـة ، وقال مالك وأبو حنيفة وأبو ثور هي سنة وليست واجبـة .  فمذهب الشافعي 
 

 { مىت يكون احلج مربوراً ؟ 352
هــو املقبــول ومــن عالمــة القبــول أن يرجــع خــرياً ممــا كــان وال  : وقيــلأن املــربور هــو الــذي ال خيالطــه إمث ،  األصــح األشــهر
   {  119/  9} : الذي ال يعقبه معصية ، ومها داخالن فيما قبلهما .  وقيلالذي ال رياء فيه ، : هو  وقيليعاود املعاصي ، 

 
 ) ال هجـرة بعد الفتـح ( ؟ { ما معىن قول الرسول  353

 يف تأويل هذا احلديث قوالن :
 : ال هجرة بعد الفتح من مكة ألهنا صارت دار إسالم . أحدمها
 { . 123/  9}     لفتح فضلها كفضلها قبل الفتح .         : معناه ال هجرة بعد ا والثاين
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 يف جبل أحد ) جبل حيبنا وحنبـه ( ؟ { ما املراد بقول الرسول  354
الصحيح املختـار أن معنـاه أن أحـداً حيبنـا حقيقـة جعـل هللا تعـاىل فيـه متييـزاً حيـب بـه ، كمـا قـال سـبحانه وتعـاىل ) وإن منهـا 

، وكمـا قـال   ( ، وكما حن اجلـذع اليـابس ، وكمـا سـبح احلصـى ، وكمـا فـر  احلجـر بثـوب موسـى ملا يهبط من خشية هللا
ــــــني فاجتمعــــــا ، وكمــــــا رجــــــف حــــــراء  نبينــــــا   : إين ألعــــــرف حجــــــراً كــــــان يســــــلم علــــــي ، وكمــــــا دعــــــا الشــــــجرتني املفرتقت

ال سـبحانه وتعـاىل ) وإن مـن شـيء فقال : اسكن حراء فليس عليك إال نيب أو صديق ، وكما كلمــه ذراع الشـاة ، وكمـا قـ
إال يسـبح  مـده ولكـن ال تفقهــون تسـبيحهم ( والصـحيح يف معـىن هــذه اآليـة : أن كـل شـيء يســبح حقيقـة  سـب حالــه 

 { . 140/  9}    ولكن ال نفقهه .                              
 

 ) أمرت بقرية تأكل القرن ( ؟ { ما معىن قول الرسول  355
 ت باهلجرة إليها واستيطاهنا .معناه أمر 

 وذكروا يف معىن أكلها القرى وجهيـن :
 : أهنا مركز جيوش اإلسالم يف أول األمـر ، فمنها فتحت القرى وغنمت أمواهلا وسباياها . أحدمها
 { . 154/  9}    : معناه أن أكلها ومريهتا تكون من القرى املفتتحـة وإليها تساق غنائمهـا .  والثاين
 

 { ملاذا مسيت املدينـة بطيبـة ؟ 356
: مــن الطيــب } بفــتح الطــاء وتشــديد اليــاء { وهــو الطــاهر خللوصــها مــن الشــرك  وقيــلمــن الطيــب وهــو الرائحــة احلســنة ، 

 { . 155/  9} : من طيب العي  هبا .             وقيلوطهارهتا ، 
 

 ض اجلنة ( ؟) ما بني بييت ومنربي روضة من ريا { ما معىن قول الرسول  357
 ذكروا يف معناه قولني :

 : أن ذلك املوضع بعينه ينقل إىل اجلنـة . أحدمها
 { . 161/  9} : أن العبادة فيه تؤدي إىل اجلنـة .                              والثاين

 
 { أيهما أفضل مكة أم املدينـة ؟ 358

 ة .مذهب الشافعي ومجاهري العلمـاء أن مكـة أفضل من املدينـ
وهـو واقـف علـى راحلتـه مبكـة  ومما احتج به أصحابنا لتفضيل مكة حديث عبـد هللا بـن عـدي بـن احلمـراء أنـه مسـع النـيب 

 يقول ) وهللا إنك خلري أرض هللا وأحب أرض هللا إىل هللا ، ولوال أين أخرجت منك ما خرجت ( رواه الرتمذي
                                                                                                                 {9  /164 . } 
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 ) من استطاع منكم الباءة .. ( ؟ { ما املراد بالباءة يف قول الرسول  359
مــاع ، اختلــف العلمــاء يف املــراد بالبــاءة هنــا علــى قــولني يرجعــان إىل معــىن واحــد أصحهمـــا أن املــراد معناهــا اللغـــوي وهـــو اجل

فتقديره : مـن اسـتطاع مـنكم اجلمـاع لقدرتـه علـى مؤنـه وهـي مـؤن النكـاح فليتـزوج ومـن مل يسـتطع اجلمـاع لعجـزه عـن مؤنـه 
 فعليه بالصوم .
 { . 173/  9} : أن املراد هنا بالباءة مؤن النكاح .                           والقول الثاين

 
 سنيت فليس مين ( ؟ ) من رغب عن { ما معىن قول الرسول  360

 { . 174/  9} معناه من رغب عنها إعراضاً عنها .                               
 

 { ما معىن التبتـل ؟ 361
قال العلماء : التبتل هو االنقطاع عن النساء وترك النكاح انقطاعاً إىل عبادة هللا ، وأصـل التبتـل القطـع ، ومنـه مـرمي البتـول 

 { . 176/  9} قطاعهما عن نساء زماهنما ديناً وفضالً ورغبة يف اآلخـرة .             وفاطمة البتول الن
 

 { ما حكم نكاح احملـرم ؟ 362
 قال مالك والشافعي وأمحد ومجهور العلماء من الصحابة فمن بعدهم ال يصح نكاح احملـرم .

 واعتمدوا أحاديث الباب } ال يَنكح احملرم وال ينكح وال خيطب { .
 تزوجها وهـو حمرم { . قال أبوحنيفة والكوفيون يصح نكاحه حلديث قصة ميمونة عن ابن عباس } أن النيب و 

 إمنا تزوجها حالاًل هكذا رواه أكثر الصحابة . وأجاب اجلمهور عن حديث ميمونة بأجوبـة أصحها : أن النيب 
   { 194/  9}      وهو حالل .اجلواب الثاين : تأويل حديث ابن عباس على أنه تزوجها يف احلرم 

 
 يف شوال وبىن يب يف شوال ( ؟ {ماذا قصدت عائشة من قوهلا ) تزوجين رســول هللا  363

ذا كراهـة التـزوج والـدخول يف شـوال وهـ  ة عليـه ومـا يتخيلـه بعـض العـوام مـنهبذا الكالم رد ما كانت اجلاهلي قصدت عائشة
  { 209/  9}  ع .ون بذلك ملا يف اسم شوال من اإلشالة والرفانوا يتطري باطل ال أصل له ، وهو من آثار اجلاهلية ك

 
 ) اذهب فانظر إليها فإن يف أعني األنصار شيئاً ( ؟ { ما معىن قول الرسول  364

 { . 210/  9} : زرقــه .                           وقيل: املراد الصغر ،  قيل
 

 لرجل ) التمس ولو خامت من حديد ( ؟ل { ماذا نستفيد من قول الرسول  365
يف هذا احلديث أنه جيوز أن يكون الصداق قلـيالً وكثـرياً ممـا يتمـول إذا تراضـى بـه الزوجــان ، ألن خـامت احلديـد يف هنايــة مـن 

 القلة وهذا مذهب الشافعي وهو مذهب مجاهري العلماء من السلف واخللف .
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 حنيفة وأصحابه : أقله عشرة دراهم .وقال مالك : أقله ربـع دينـار ، وقال أبو 
 { . 213/  9} وهذه املذاهب سوى مذهب اجلمهور خمالفة للسنة وهم حمجوجون هبذا احلديث الصحيح الصريـح .   

 
 { ما تعريف الوليمـة ؟ 366

 { . 216/  9}   قال العلماء من أهل اللغة والفقهاء وغريهم الوليمـة الطعام املتخذ للعرس . 
 

 ) إذا دعي أحدكم فليجب فإن كان صائماً فليصل ( ؟ ما معىن قول الرسول {  367
 معناه فليدع ألهل الطعام باملغفرة والربكـة .:  قال اجلمهوراختلفوا يف معىن فليصل 

 { . 236/  9} : املراد الصالة الشرعيـة بالركوع والسجود .                  وقيل
 

 موقوفاً ومرفوعاً ؟ { ما احلكم إذا روي احلديث 368
 { . 237/  9}    احلديث إذا روي موقوفاً ومرفوعاً حكم برفعه على املذهب الصحيح ألهنا زيادة ثقة .

 
 { مىت ول املطلقـة ثالثاً لزوجهـا ؟ 369

هـا فـال يبيحهـا املطلقة ثالثاً ال حتل ملطلقهـا حـىت تـنكح زوجـاً غـريه ويطأهــا مث يفارقهـا وتنقضـي عـدهتا ، فأمـا جمـرد عقـد علي
 لألول وبه قال مجيع العلماء مـن الصـحابة والتـابعني فمـن بعـدهم حلـديث عائشـة قالـت } جـاءت امـرأة رفاعـة إىل النـيب 

: أتريـدين ان ترجعـي إىل  فقالت كنت عند رفاعة فطلقين فبت طالقي فتزوجت عبدالرمحن بن الـزبري ..... قـال الرسـول 
ويــذوق عســيلتك { ، وانفــرد ســعيد بــن املســيب فقــال إذا عقــد الثــاين عليهــا مث فارقهــا رفاعــة ، ال . حــىت تــذوقي عســيلته 
 حلت لألول وال يشرتط وطء الثاين .

 { . 4/  10} قال العلماء : ولعل سعيداً مل يبلغه هذا احلديث .                    
 

 { ما حكم وطء املرأة يف دبرهـا ؟ 370
حتـرمي وطء املـرأة يف دبرهــا حائضـاً كانـت أو طـاهراً ألحاديـث كثـرية مشـهورة كحـديث }  اتفق العلماء الذين يعتد هبم علـى

 { . 6/  10} ملعون من أتى امرأة يف دبرها { .      
 

 { ما هـو العـزل ؟ 371
 { . 9/  10} العزل هو أن جيامـع فإذا قارب اإلنـزال نـزع وأنـزل خارج الفرج .  

 
 { من هي الربيبـة ؟ 372
 { . 25/  10    بيـبة بنت الزوجـة ، مشتقة من الرب وهو اإلصالح ، ألنه يقوم بأمورها وأحواهلا .الر 
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 { اذكر أنـواع النسـخ ؟ 373
 النسخ ثالثـة أنـواع :

 : ما نسخ حكمه وتالوتـه كعشر رضعات . أحدها
 مجومها .: ما نسخت تالوته دون حكمه كخمس رضعات وكالشيخ والشيخة إذا زنيا فار  والثاين

: مــا نســخ حكمــه وبقيــت تالوتــه وهـــذا هــو األكثــر ، ومنــه قولــه تعــاىل } والــذين يتوفــون مــنكم ويــذرون أزواجــاً  والثالــث
 { . 29/  10}   وصية ألزواجهـم { .                                 

 
 { هل يثبت الرضاع للكبري ؟ 374

 اختلف العلماء يف هذه املسألة .
داود تثبت حرمة الرضـاع برضـاع البالــا كمـا تثبـت برضـاع الطفـل هلـذا احلـديث } حـديث سـهلة أهنـا قالـت فقالت عائشة و 

: أرضــعيه ، قالــت : وكيــف  يــا رســول هللا   إين أرى يف وجــه أيب حذيفــة مــن دخــول ســامل ) وهــو حليفــه ( فقــال النــيب 
  { .وقال قد علمـت أنه رجل كبري أرضعه وهو رجل كبري فتبسم رسول هللا 

وقـــال ســـائر العلمـــاء مـــن الصـــحابة والتـــابعني وعلمـــاء األمصـــار إىل اآلن ال يثبــــت إال بإرضــــاع مـــن لـــه دون ســـنتني واحـــتج 
اجلمهـــور بقولـــه تعـــاىل } والوالـــدات يرضـــعن أوالدهــــن حـــولني كـــاملني ملـــن أراد أن يتــــم الرضاعــــة { وباحلـــديث الـــذي ذكـــره 

    ـة { ، ومحلوا حديث سهلة على أنـه خمتـص هبا وبسامل .       مسلم بعد هذا } إمنا الرضاعة من اجملاع
                                                                                                                                                                      {10  /30 . } 

 

 ) الولد للفراش وللعاهـر احلجـر ( ؟ ل الرسول { ما معىن قو  375
 قال العلماء العاهر الزاين ، ومعىن له احلجر أي له اخليبـة وال حق له يف الولد .

            ة .                               ألنه ليس كل زان يرجم وإمنا يرجم احملصن خاص م باحلجارة وهذا ضعيف ،: املراد باحلجر هنا أنه يرج قيلو   
                                                                                                                                                                    {10  /37 . } 

 

 { على ماذا يدل قول الصحايب : السنة كذا ، أو من السنة كذا ؟ 376
كـذا ، هـذا مـذهبنا ومـذهب احملـدثني   قال الصحايب السنة كذا أو من السنة كذا فهو يف احلكم كقوله قـال رسـول هللا إذا 

 { . 45/  10}     ومجاهري السلف واخللف ، وجعله بعضهم موقوفاً وليس بشيء .
 

 الاليت تويف عنهـن ؟  { اذكر امساء زوجات الرسول  377
 { . 47/  10}      أم سلمة وأم حبيبة وميمونة وجويرية وصفية .عائشة وحفصة وسودة وزينب و 
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 { مىت توفيت ميمونـة ؟378
تح السني وكسـر الـراء وهـو مكـان بقـرب مكـة بينـه وبينهـا سـتة أميـال وقيـل سـبعة فالعلماء على أهنا توفيت بسرف ، باتفق 

 { . 50/  10} وقيل تسعة وقبل اثنا عشر .           
 

) تــنكح املــرأة ألربــع : ملاهلــا وحلســبها وجلماهلــا ولــدينها فــاظفر بــذات  لصــحيح يف معــىن حــديث النــيب { مــا ا 379
 الدين تربت يداك ( ؟

أخرب مبا يفعله النـاس يف العـادة فـإهنم يقصـدون هـذه اخلصـال األربـع وآخرهـا عنـدهم  الصحيح يف معىن احلديث أن النيب 
 { . 52/  10} بذات الدين ، ال أنه أمر بذلك .                   ذات الدين ، فاظفر أنت أيها املسرتشد 

 
 ) ال يَفرك مـؤمن مؤمنة إن كره منها خلقاً رضـي منها آخر ( ؟ { ما معىن قول الرسول  380

قــال القاضــي عيــاض : هــذا لــيس علــى النهــي . قــال : هــو خــرب أي ال يقــع منــه بغــض تــام هلــا ... هــذا كــالم القاضــي وهــو 
أو غلط بل الصواب أنه هني ، أي ينبغي أن ال يبغضهـا ، ألنه إن وجد فيها خلقـاً يكـره وجـد فيهـا خلقـاً مرضـياً ، ضعيف 

 { . 58/  10} بأن تكون شرسة اخللق لكنها دينة أو مجيلة أو عفيفة أو رفيقة به أو حنو ذلك .          
 

 { ما حكم طالق احلائض وهل يقـع ؟ 381
رمي طالق احلـائض احلائـل بغـري رضـاها ، فلـو طلقهـا أمث ووقـع طالقـه ويـؤمر بالرجعــة حلـديث ابـن عمـر أمجعت األمة على حت

ـــة ، والصــواب  املــذكور بالبــاب ، وشــذ بعــض أهــل الظــاهر فقــال ال يقــع طالقــه ألنــه غــري مــأذون فيــه فأشــبه طــالق األجنبي
 { . 60/  10}   مل تكن رجعـة .      يقعاألول وبه قال العلماء كافـة ودليلهم أمره مبراجعتهـا ولو مل 

 
 { ما احلكم إذا قال الرجل لزوجته : أنت طالق  ثالثاً ؟ 382

 اختلف العلماء : فقال الشافعي ومالك وابو حنيفة وأمحد ومجاهري العلماء من السلف واخللـف يقع الثال  .
ديث ابــن عبــاس هــذا } كــان الطــالق علــى وقــال طــاوس وبعــض أهــل الظــاهر ال يقــع بــذلك إال واحــدة واحــتج هـــؤالء  ــ 

وأيب بكر وسنتني من خالفة عمر طالق الثال  واحدة { ، واحتج اجلمهور بقولـه تعـاىل } ومـن يتعـد  عـهـد رسول هللا 
حدود هللا فقد ظلم نفسه ال تـدري لعـل هللا حيـد  بعـد ذلـك أمــراً { قـالوا معنـاه : أن املطلـق قـد حيـد  لـه نـدم فـال ميكنـه 

ه لوقوع البينـة فلو كانت الثال  ال تقع مل يقـع طالقــه هـذا إال رجعيـاً فـال ينـدم واحتجـوا أيضـاً  ـديث ركانـة أنـه طلـق تدارك
: هللا مـــا أردت إال واحـــدة ؟ قــال : هللا مـــا أردت إال واحـــدة ، فهـــذا دليــل علـــى أنـــه لـــو أراد  امـرأتـــه البتـــة فقـــال لــه النـــيب 

 { . 71/  10}             ليفه معىن .الثال  لوقعـن وإال فلم يكن لتح
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 ) وأما أبو اجلهم فال يضع عصـاه عن عاتقـه ( ؟ { ما معىن قول الرسول  383
 فيه تأويالن مشهوران :

 : أنه كثري األسفـار . أحدمها
 للنساء .                                                      اب : أنه كثري الضرب للنساء ، وهـذا أصح بدليل الرواية اليت ذكرها مسلم بعد هذه أنه ضر   والثاين  

                                                                                                                                                                    {10  /97 . } 
 

 اإلحـداد شرعاً ؟{ ما تعريف  384
 { . 111/  10} اإلحداد يف الشرع هو تـرك الطيب والزينـة .                 

 
 { ما احلكمة يف وجوب اإلحداد يف عدة الوفاة دون الطالق ؟ 385

نكـاح قال العلماء : ألن الزينة والطيب يدعوان إىل النكـاح ويوقعـان فيـه فنهيـت عنـه ليكـون االمتنـاع مـن ذلـك زاجـراً عـن ال
لكون الزوج ميتاً ال مينع معتدته من النكاح وال يراعيه ناكحها وال خياف منه خبالف املطلق احلي فإنـه يسـتغين بوجـوده عـن 

 زاجر آخر ، وهلذه العلة وجبت العدة على كل متوىف عنها وإن مل تكن مدخواًل هبا خبالف الطالق .               
                                                                                                                                                                          {10  /113 . } 

 

 { ما احلكم إذا عتقت األمـة وكان زوجها عبدًا ؟ 386
خـري  بريـرة يف  ن هلـا اخليـار يف فسـخ النكـاح ، ألن النـيب على أهنا إذا عتقت كلها حتت زوجها وهو عبـد كـا ةأمجعت األم

 فسخ نكاحها .
 { . 141/  10}   فإن كان حراً فال خيار هلا عند مالك والشافعي واجلمهور .            

 
 ؟ { ما هو بيع احلصاة الذي هنى عنه النيب  387

 فيه ثالث تأويالت :
وقعـت عليـه احلصـاة الـيت أرميهـا ، أو بعتـك مـن هـذه األرض مـن هنـا إىل مـا : أن يقول بعتك من هذه األثـواب مـا  أحدها

 انتهت إليه هذه احلصاة .
 : أن يقول بعتك على أنك باخليار إىل أن أرمي هبذه احلصـاة . والثاين

  {   156/  10} : أن جيعال نفس الرمي باحلصاة بيعاً فيقول إذا رميت هذا الثوب باحلصاة فهو مبيع منك بكذا .  والثالث

 

 ؟ { ما هو بيع حَبل احلبلة الذي هنى عنه النيب  388
 :اختلف العلماء يف املراد بالنهي عن بيع حبل احلبلة 

 : هو البيع بثمن مؤجل إىل أن تلد الناقة ويلد ولدهـا . فقال مجاعة
 ابعهم .وقد ذكر مسلم يف هذا احلديث هذا التفسري عن ابن عمر وبه قال مالك والشافعي ومن ت 

 : هو بيع ولد الناقـة احلامل يف احلال .  وقال آخرون
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 ة .محد بن حنبل وإسحاق بن راهوية وهذا أقرب إىل اللغوهذا تفسري أيب عبيد وآخرين من أهل اللغة وبه قال أ
 { . 158/  10} وهـذا البيـع باطل على التفسرييـن .                                      

 ـو النجش ؟{ ما ه 389
                            الــنج  بنــون مفتوحــة مث جــيم ســاكنة وهــو أن يزيــد يف هبــن السلعـــة ال لرغبــة فيهــا بــل ليخــدع غــريه ويغــره ليزيــد ويشرتيهـــا .                

 {10  /159 . } 
 

 ) ال تصروا اإلبـل .. ( ؟ { ما معىن قول الرسول  390
 ضرعها عند إرادة بيعها حىت يعظم ضرعها فيظن املشرتي أن كثرة لبنها عادة هلا مستمرة .                                            معناه ال جتمعوا الل  يف

                                                                                                                                                                   {10  /161 . } 
 

 { ما حكم التصريـة ؟ 391
التصرية حرام سواء تصرية الناقة والبقرة والشاة واجلارية والفرس واألتان وغريها ، ألنه غ  وخداع ، وبيعهـا صـحيح مـع أنـه 

 { . 162/  10}        حرام ، وللمشرتي اخليار يف إمساكها وردها . 

 
 إذا اكتشــف املشــرتي أن الناقــة مصــراة فلــه احلــق أن يردهــا ، ويــرد معهــا صــاعاً مــن متــر ، فلمــا قيــد النــيب {  392

 ذلك بصاع من متر ؟
أما احلكمة يف تقييده بصاع التمر فألنه كان غالب قوهتم يف ذلك الوقت فاستمر حكـم الشـرع علـى ذلـك ، وإمنـا مل جيـب 

حريصـاً علـى  والكثـري ليكـون ذلـك حـداً يرجـع إليـه ويـزول بـه التخاصـم ، وكـان مثله وال قيمته بل وجب صـاع يف القليـل 
 { . 167/  10} رفع اخلصام واملنع من كل ما هو سبب له .                     

   
 { ما أفضل املكاسـب ؟ 393

 اختلف العلماء يف أطيب املكاسب وأفضلها :
 : التجـارة . فقيل  
 الصنعة باليد .:  وقيل  
 { . 213/  10} : الزراعـة وهـو الصحيـح .                                    يلوق  
 

 ) يل الواجد حيل عرضه وعقوبته ( ؟ { ما معىن قول الرسول  394
 : باجليم املوسر . والواجد: بفتح الالم وتشديد الياء وهو املطل ،  اللي

 { . 227/  10}     : احلبس والتعزير .  وعقوبته قال العلماء : حيل عرضه بأن يقول : ظلمين ومطلين ،
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 { ما هو مهـر البغي ، وما حكمه ؟ 395
 { . 231/  10}   ا ، ومساه مهراً لكونه على صورته وهو حرام بإمجاع املسلمني . هو ما تأخـذه الزانية على الزن

 
 { ما حكم بيـع الكلب ؟ 396

تلفـه سـواء كـان معلمـاً أم ال وسـواء كـان ممـا جيـوز اقتنـاؤه أم ال وهبــذا قـال مجـاهري ال يصح بيعه وال حيل هبنه وال قيمة علـى م
 العلماء .

 وقال أبو حنيفة يصح بيع الكالب اليت فيها منفعة .  
وأمـــا األحاديـــث الـــواردة يف النهـــي عـــن هبـــن الكلـــب إال كلـــب صـــيد ويف روايـــة إال كلبـــاً ضـــارياً فكلهـــا ضـــعيفة باتفـــاق أئمــــة 

 { . 233/  10}                                              احلديث .  
 

 { ما حكم كسب احلجـام ؟ 397
 اختلف العلماء يف كسب احلجام .

 فقال األكثرون من السلف اخللف ال حيرم كسب احلجام وال حيرم أكله وهو املشهور من مذهب أمحد .
 (كســب احلجــام خبيــث )ن العبــد واعتمــدوا هــذه األحاديــث احلــر دو  وقــال يف روايــة عنــه قــال هبــا فقهــاء احملــدثني حيــرم علــى

 وشبهها .
 احتجم وأعطى احلجام أجره ، قالوا : ولو كان حراماً مل يعطه . النيب  أنواحتج اجلمهور  ديث ابن عباس 

 . { 233/  10}     االكساب .  دينءومحلوا هذه األحاديث اليت يف النهي على التنزيـه واالرتفاع عن 
 

 { ما السبب يف نقصان األجر باقتـنـاء الكلب ؟ 398
 : المتناع املالئكة من دخول بيته بسببه . قيل
 . إياهم: ملا يلحق املارين من األذى من ترويع الكلب هلم وقصده  وقيل  
  .: إن ذلك عقوبة له الختاذه ما هنى عن اختاذه وعصيانـه يف ذلك  وقيل  

 .{  239/  10}      وغه يف غفلة صاحبه وال يغسله باملاء والرتاب . : ملا يبتلى به من ول وقيل
 

 { ما أمهية حديث ) إن احلالل بني واحلرام بني .. ( ؟ 399
 أمجع العلماء على عظم وقع هذا احلديث وكثرة فوائده وأنه أحد األحاديث اليت عليها مدار اإلسالم .

ه علــــى إصـــالح املطعـــم واملشــــرب وامللـــبس وغريهـــا ، وأنــــه ينبغـــي تــــرك نبـــه فيـــ قـــال العلمـــاء : وســــبب عظـــم مــــوقعه أنــــه 
 { . 27/  11} املشتبهات فإنه سبب حلماية دينه وعرضه .     
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 ) إن لكل ملك محى وإن محى هللا حمارمه ( ؟ { ما معىن قول الرسول  400
ميــنعهم دخولــه ، فمــن دخلــه أوقــع بــه معنــاه أن امللــوك مــن العــرب وغــريهم يكــون لكــل ملــك مــنهم محــى حيميــه عــن النــاس و 

العقوبــة ومــن احتــاط لنفســه ال يقــارب ذلــك احلمــى خوفــاً مــن الوقــوع فيــه ، وهلل تعــاىل أيضــاً محــى وهــي حمارمــه أي املعاصــي 
الــيت حرمهــا هللا كالقتــل والزنــا والســرقة والقــذف واخلمــر والكــذب والغيبــة والنميمــة وأكــل املــال بالباطــل وأشــباه ذلــك ، فكــل 

محى هلل تعاىل  من دخله بارتكابه شيئاً من املعاصي استحق العقوبة ومن قاربه يوشك أن يقع فيـه فمـن احتـاط لنفسـه هذا 
 {   28/  11}     مل يقاربه وال يتعلق بشيء يقربه من املعصية فال يدخل يف شيء من الشبهات .

 
 الطعام من اليهـودي ؟ { ما سبب شراء النيب  401

 جلواز ذلك . : فعله بياناً  قيل
 : ألنه مل يكن هناك طـعام فاضل عن حاجة صاحبه إال عنده . وقيل  
وال يقبضــون منــه الــثمن فعــدل إىل معاملــة اليهــودي لــئال يضــيق علــى أحــد مــن  : ألن الصــحابة ال يأخــذون رهنــه  وقيــل 

 { . 40/  11} أصحابه .                                    
 

 ) من احتكر فهو خاطىء ( ؟ لرسول { ما معىن قول ا 402
 قال أهل اللغة اخلاطىء باهلمز هو العاصي اآلمث .

 { . 43/  11} وهذا احلديث صريح يف حترمي االحتكـار .                
 

 { ماذا نستفيد من حديث ) من اقتطع شرباً من األرض ظلماً طوقه من سبع أرضني ( ؟ 403
ن { عــاىل } ســبع مســوات ومــن األرض مــثلهاألرضــني ســبع طبقــات وهــو موافــق لقــول هللا تقــال العلمــاء : هــذا تصــريح بــأن 

وأما تأويـل املماثلـة علـى اهليئـة والشـكل فخـالف الظـاهر ، وكـذا قـول مـن قـال املـراد باحلـديث سـبع أرضـني مـن سـبع أقـاليم 
 { . 48/  11}     ألن األرضني سبع طباق ، وهـذا تأويل باطل أبطله العلمـاء .                  

 
 { هل يرث الكافر من املسلم واملسلم من الكافر ؟ 404

أمجــع املســلمون علــى أن الكــافر ال يــر  املســلم ، وأمــا املســلم فــال يــر  الكــافر أيضــاً عنــد مجــاهري العلمــاء مــن الصــحابة 
 والتابعني ومن بعدهـم .

بل ومعاويـة وسـعيد بـن املسـيب ، واحتجـوا  ـديث } وذهبت طائفة إىل توريث املسلم من الكافر وهو مذهب معاذ بن ج
اإلســـالم يعلـــو وال يعلـــى عليـــه { ، وحجـــة اجلمهـــور هـــذا احلــــديث الصحـيــــح الصـــريح } ال يـــر  املســـلم الكـــافر وال يـــر  
الكـــافر املســـلم { ، وال حجــــة يف حــــديث } اإلســـالم يعلـــو وال يعلـــى عليـــه { ألن املـــراد بـــه فضـــل اإلســـالم علـــى غـــريه ومل 

                        عـرض فيـه ملـريا  فكيــف يـرتك بـه نــص حـديث } ال يـر  املسـلم الكــافر { ولعـل هـذه الطائفــة مل يبلغهـا هـذا احلــديث .                         يت
 {11  /52 . } 
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 { ما احلكم إذا روي احلديث متصاًل ومرساًل ؟ 405
                                                                                              { .   82/  11} ه احملققون أنه حمكوم باتصاله ، ألهنا زيادة ثقة .    احلديث إذا روي متصاًل ومرساًل فالصحيح الذي علي

 
 { ما معىن حديث ) إذا مات اإلنسان انقطع عمله إال من ثالثة إال من صدقة .. ( ؟ 406

عمــل امليــت ينقطــع مبوتــه وينقطــع جتــدد الثــواب لــه إال يف هــذه األشــياء الثالثـــة لكونــه كــان  أنمعــىن احلــديث قــال العلمــاء : 
    ســـببها ، فـــإن الولـــد مـــن كســـبه وكـــذلك العلـــم الـــذي خلفـــه مـــن تعلـــيم أو تصـــنيف وكـــذلك الصـــدقة اجلاريـــة وهـــي الوقـــف .                           

 {11  /85 . } 
 

 ة من النهي عن احللف بغري هللا ؟{ ما احلكمـ 407
 قال العلماء : أن احللف يقتضي تعظيم احمللوف به وحقيقة العظمـة خمتصـة باهلل تعاىل فال يضاهي به غريه .
                                                                                                            {11  /105 . } 

 

 { ملاذا اإلثبـات مقدم على النفي ؟ 408
 .{  126/  11} م .                                  ملا فيـه من زيادة العل

 
) ال تقتـل نفـس ظلمـاً إال كـان علـى ابـن آدم األول كفـل منهـا ألنـه أول مــن  { مـاذا نسـتفيد مـن قـول النـيب  409

 سن القتل ( ؟
هــو أن كــل مــن ابتــدع شــيئاً مــن الشــر كــان عليــه مثــل وزر كــل مــن اقتــدى بــه يف ذلــك هــذا احلــديث مــن قواعــد اإلســالم ، و 
 مثل أجر كل من يعمل به إىل يوم القيامة .                          هه من ابتدع شيئاً من اخلري كان لالعمل مثل عمله إىل يوم القيامة ، ومثل

                                                                                                                 {11  /166  }   
 

{ مــا اجلمـــع بــني حـــديث ) أول مــا يقضــى بــني النــاس يــوم القيامــة يف الــدماء ( وحــديث ) أول مــا حياســب بــه  410
 العبد صالته ( ؟

مـا يقضـى بـني ... { فهــو  أول، وأمـا حـديث }  أول ما حياسب به العبد صـالته ، هـذا احلـديث فيمـا بـني العبـد وبـني هللا
 { . 167/  11} فيما بني العبـاد .                                   

 
 { كيف تقطع يد السـارق ؟ 411

فـإذا والزهـري وأمحـد وأبـو ثـور وغـريهم أمجعوا على أنه إذا سرق أوالً قطعت يده اليمىن ، قال الشافعي ومالـك وأهـل املدينـة 
ثانياً قطعت رجله اليسـرى ، فـإذا سـرق ثالثـاً قطعـت يـده اليسـرى ، فـإذا سـرق رابعـاً قطعـت رجلـه اليمـىن ، فـإن سـرق سرق 

 بعد ذلك عزر مث كلما سرق عزر .
 {   185/  11}   حنيفة ومالك واجلماهري تقطع اليد من الرسـا وهو املفصل .  قال الشافعي وأبو

  ؟{ هل جيلد الثيـب مع الرجـم أم ال 412
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 قالت طائفة : جيب اجلمع بينهما فيجلد مث يرجم ، وبه قال علي بن أيب طالب .
اقتصـر علـى رجـم الثيـب يف أحاديـث كثـرية منهـا  وقال مجاهري العلماء الواجب الرجــم وحـده ، وحجـة اجلمهـور أن النـيب 

اعرتفـت فارمجهــا ، قـالوا : وحـديث اجلمـع : واغذ يا أنيس على امرأة هذا فـإن  قصة ماعز وقصة املرأة الغامدية ويف قوله 
 { . 189/  11} بني اجللد مث الرجم منسوخ فإنه كان يف أول األمر .                         

 
 { هل جيـب احلـد على شارب اخلمر ؟ وكم مقداره ؟ 413

 أمجع املسلمون على وجوب احلد على شارهبا سواء شرب قليالً أو كثرياً .
اء يف قدر حد اخلمر ، فقال الشافعي وأبو ثور وداود وأهـل الظـاهر وآخـرون حـده أربعـون ، قـال الشـافعي : واختلف العلم

 ولإلمام أن يبلا به هبانني وتكون الزيادة على األربعني تعزيرات .
قــالوا ونقــل القاضــي عــن اجلمهــور مــن الســلف والفقهــاء مــنهم مالــك وأبــو حنيفــة واألوزاعــي والثــوري وأمحــد وإســحاق أهنــم 

 حده هبانـون واحتجوا بأنه الذي استقر عليه إمجاع الصحابة .
إمنـا جلـد أربعـني وأمـا زيـادة عمـر فهـي تعزيـرات والتعزيـر إىل رأي اإلمــام إن شـاء فعلـه  وحجة الشـافعي وموافقيـه أن النـيب 

 وإن شاء تركـه  سب املصلحة يف فعله وتركه .
 { . 217/  11}       تقتضيه هذه األحاديث وال يشكل شيء منها. فهذا الذي قاله الشافعي هو الظاهر الذي

 
 { هل يقتل شارب اخلمر إذا تكرر منه ذلك ؟ 414

أمجعوا علـى أنـه ال يقتـل بشـرهبا وإن تكـرر ذلـك منـه هكـذا حكـى اإلمجـاع فيـه الرتمـذي وخالئـق ، وحكـى القاضـي عيـاض 
 للحديث الوارد يف ذلك .عن طائفة شاذة أهنم قالوا يقتل بعد جلده أربع مرات 

 خمالف إلمجاع الصحابة فمن بعدهم على أنه ال يقتل وإن تكرر منه أكثر من أربع مرات . وهذا القول باطل
 وهـذا احلديث منسوخ ، قال مجاعـة دل اإلمجاع على نسخه .

يـــب الــزاين والتـــارك } ال حيــل دم امـــرىء مســلم إال بإحـــدى ثــال  : الـــنفس بــالنفس والث وقــال بعضـــهم : نســخه قولـــه  
 { . 217/  11}  لدينه املفارق للجماعـة {  .                      

 
فقالـت يـا  { اذكر بعـض الفوائـد مـن حـديث عائشـة قالـت ) دخلـت هنـد امـرأة أيب سـفيان علـى رسـول هللا  415

مـا أخـذت مـن مالـه بغـري علمـه رسول هللا : إن أبا سفيان رجل شحيح ال يعطيين من النفقة ما يكفيين ويكفي بين إال 
 ، فقال : خذي مـن ماله باملعروف ما يكفيك ويكفي بنيك ( ؟

 هذا احلديث فيه فوائد :
: أن النفقـــة مقـــدرة بالكفايـــة ال باألمـــداد ،  ومنهـــا: نفقـــة األوالد الفقـــراء الصـــغار ،  ومنهـــا: وجـــوب نفقـــة الزوجـــة ،  منهـــا
: جـواز ذكـر اإلنسـان مبـا يكرهـه إذا كـان  ومنهـااء واحلكم وكـذا مـا يف معنـاه ، : جواز مساع كالم األجنبية عند اإلفت ومنها
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: جـواز خـروج الزوجـة مـن  ومنها: اعتماد العرف يف األمور اليت فيها حتديد شرعي ،  ومنهالالستفتاء والشكوى وحنومها ، 
 { . 8/  12}       بيتها حلاجتها إذا أذن هلا زوجها يف ذلك أو علمت رضاه به .                  

 { ما مكانة حديث ) من أحدث يف أمرنا ما ليس منه فهو رد ( ؟ 416
 ات .                                                       دع واملخرتعبفإنه صريح يف رد كل ال هذا احلديث قاعدة عظيمة من قواعد اإلسالم وهو من جوامع كلمه 

                                                                                                                                                                         {12  /16 . } 
 

 { ما املراد حبديث ) أال أخربكم خبري الشهداء الذي يأيت بشهادته قبل أن يسأهلا ( ؟ 417
 تأويل مالك وأصحاب الشافعي : أصحهما وأشهرمهاذا احلديث تأويالن يف املراد هب

                                          أنه حممول على من عنده شهادة إلنسان  ق وال يعلم ذلك اإلنسان أنه شاهد فيأ  إليه فيخربه بأنه شاهد له .                         
                                                                                                                                                                 {12  /17 . } 

 

} يشـهدون  { ما اجلمع بني هذا احلديث واحلديث الذي فيه ذم من يأيت بالشـهادة قبـل أن يسـأهلا يف قولـه  418
 هدون { ؟وال يستش

مل هبـا فيـأ  هبـا قبـل أن ول على من معـه شـهادة آلدمـي عـاتأويل أصحابنا أنه حمم أصحهماقد تأول العلماء هذا تأويالت 
 { . 17/  12} ه .                               تطلب من

 
 ؟ على بين املصطلق وهم غارون . ( { ماذا نستفيد من حديث ابن عمر ) أغـار رسول هللا  419

ثالثـة مـذاهب  املسـألةويف هـذه يف هذا احلديث جواز اإلغارة على الكفار الذين بلغتهم الدعوة من غـري إنـذار باإلغـارة ، 
: ال جيــب مطلقــاً  والثــاين .: جيــب اإلنــذار مطلقــاً ، قــال مالــك وغــريه وهــذا ضــعيف  أحــدها:  حكاهــا املــازري والقاضــي
ن مل تبلغهم الدعوة وال جيـب إن بلغـتهم لكـن يسـتحب وهــذا هـو الصـحيح : جيب إ والثالث .وهذا أضعف منه أو باطل 

      . {12  /36 . } 
 

 { ملاذا هني عن متـين لقاء العـدو ؟ 420
إمنــا هنــي عــن متــين لقــاء العــدو ملــا فيــه مــن صــورة اإلعجـــاب واالتكـــال علــى الــنفس والوثــوق بالقـــوة وهــو نــوع بغــي ، وألنــه 

 { . 45/  12} دو واحتقاره وهذا خيالف االحتياط واحلزم .                     يتضمن قلة االهتمام بالع
 
 { ما أحكام أطفال الكفار إذا ماتوا قبل البلـوغ ؟ 421  

 { . 50/  12} : ال جيزم فيهم بشيء .         والثالث: يف النار ،  والثاين: الصحيح أهنم يف اجلنة ،  فيهم ثالثة مذاهب
 
 
 



 67 

 حلكمـة يف أن األنبيـاء ال يورثـون ؟{ ما ا 422
أنه ال يؤمن أن يكون يف الورثـة من يتمىن موته فيهلك ، ولئال يظن هبم الرغبة يف الدنيا لوارثهم فيهلك الظــان وينفـر النـاس 

 { . 74/  12} عنهم .                                 
 

 { مىت كانت غـزوة بدر ؟ 423
 { . 84/  12}   رة .   مضان يف السنة الثانية من اهلجعة لسبع عشرة خلت من شهر ر كانت غزوة بدر يوم اجلم

 
 { ما احلكمة يف أن الرسل تبعث يف أحساب قومها ؟ 424

 { . 104/  12}       قيل احلكمة يف ذلك أنه أبعـد من انتحاله الباطل ، وأقـرب إىل انقياد الناس له .
 

 لقريش عام احلديبية ؟ لى مصاحلة النيب { ما هي املصلحة املرتتبة ع 425
قال العلماء : واملصلحة املرتتبـة علـى إمتـام هـذا الصـلح مـا ظهـر مـن هبراتـه البـاهرة وفوائـده املتظـاهرة الـيت كانـت عاقبتهـا فـتح 

ني وال مكـــة وإســـالم أهلهـــا كلهـــا ودخـــول النـــاس يف ديـــن هللا أفواجـــاً ،وذلـــك أهنـــم قبـــل الصـــلح مل يكونـــوا خيتلطـــون باملســـلم
كمـا هـي وال حيلـون مبـن يعلمهـم هبـا مفصـلة ، فلمـا حصـل صـلح احلديبيـة اختلطـوا باملسـلمني   تتظاهر عندهم أمور النيب 

وجاءوا إىل املدينة وذهب املسلمون إىل مكة وحلوا بأهلهم وأصدقائهم وغـريهم ممـن يستنصـحونه ومسعـوا مـنهم أحـوال النـيب 
 وأعـالم نبوتـه املتظـاهرة وحسـن سـريته ومجيـل طريقتـه وعـاينوا بأنفسـهم كثـرياً مـن ذلـك  مفصلة جبزئياهتـا ومعجزاتـه الظـاهرة

فمــا زالــت نفوســهم إىل اإلميــان حــىت بــادر خلــق مــنهم إىل اإلســالم قبــل فــتح مكــة فأســلموا بــني صــلح احلديبيــة وفــتح مكــة 
 { . 140/  12}     وازداد اآلخرون مياًل إىل اإلسالم فلما كان يوم الفتح أسلموا كلهم .

 
 { من هـم الطلقـاء ؟ 426

 { . 188/  12}   . من  عليهم وأطلقهم هم الذين أسلموا من أهل مكة يوم الفتح ، ومسوا بذلك ألن النيب 
 

 { ما احلكمة يف أنه ال يوىل من سأل الوالية ؟ 427
ن معـــه إعانـــة كمـــا صـــرح بـــه يف حـــديث قـــال العلمـــاء : واحلكمـــة يف أنـــه ال يـــوىل مـــن ســـأل الواليـــة أنـــه يوكـــل إليهـــا وال تكـــو 

عبدالرمحن بن مسرة السابق ، وإذا مل تكن معه إعانة مل يكن كفئاً وال يوىل غري الكـفء ، وألن فيـه هتمــة للطالـب واحلـريص 
                 . {12  /208 . } 

 
 { ما حكم اخلروج على احلكام الظلمـة ؟ 428

 { . 229/  12} سلمني وإن كانوا فسقة ظاملني .    اخلروج عليهم وقتاهلـم حرام بإمجاع امل
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 { هل يعزل السلطان بفسقـه ؟ 429
 أمجع أهل السنـة أنه ال ينعزل السلطان بالفسق .

 قــــال العلمــــاء : وســــبب عــــدم انعزالــــه وحتــــرمي اخلــــروج عليــــه مــــا يرتتــــب علــــى ذلــــك مــــن الفــــل وإراقـــــة الــــدماء وفســــاد ذات 
 { . 229/  12}             ه أكثر منها يف بقائـه .   البني ، فتكون املفسدة يف عزل

 
 {  ما معىن قول الرسول ) وإذا استنفرمت فانفروا ( ؟ 430

 { . 9/  13} معناه إذا طلبكم اإلمام للخروج إىل اجلهاد فاخرجـوا .                 
 

 { ما احلكمة يف جمىء دم الشهيد يوم القيامة على هيئتـه ؟ 431
 { . 21/  13}      يف جميئه يوم القيامة على هيئته أن يكون معه شاهد فضيلته وبذله نفسه يف طاعة هللا .احلكمة 

 
 { أيهما أفضل االختالط أم االعتـزال ؟ 432

 مذهب الشافعي وأكثر العلماء أن االختالط أفضل بشرط رجاء السالمـة من الفل .
 مث مؤمن يف شعب من الشعاب يعبد ربه ويدع الناس من شره { .ومذهب طوائف أن االعتزال أفضل حلديث } ..  
 وأجاب اجلمهور عن هذا احلديث بأنـه حممول على االعتزال يف زمن الفل واحلروب . 
 { . 34/  13}       أو هو فيمن ال يسلم الناس منه وال يصرب عليهم أو حنو ذلك من اخلصوص . 
 

:  ذي جــاء بناقـة خمطومــة فقـال هــذه يف سـبيل هللا ؟ فقــال لـه الرســول للرجــل الـ { مـا معـىن قــول الرسـول  433
 لك هبا يوم القيامة سبعمائة ناقة كلها خمطومة ؟

: حيتمل أن املراد له سبعمائة ناقة ، وحيتمل : أن يكون على ظاهره ويكون له يف اجلنة هبـا سـبعمائة كـل واحـدة مـنهن  قيل
 { . 38/  13} يف خيل اجلنة وجنبها وهـذا االحتمـال أظهـر .      خمطومة يركبهن حيث شاء للتنزه كما جاء

 

 ) إن أبواب اجلنة وت ظالل السيوف ( ؟ { ما معىن قول الرسول  434
 { 46/  13}      قال العلماء معناه :إن اجلهاد وحضور معركة القتال طريق إىل اجلنة وسبب لدخوهلا.

 
 ال بالنيات ( ؟{ اذكر أمهية حديث ) إمنا األعم 435

 أمجع املسلمون على عظم هذا احلديث وكثرة فوائده وصحته .
 قال الشافعي وآخرون هو ثلث اإلسالم . 
 وقال الشافعي يدخل يف سبعني باباً من الفقه . 
 وقال آخرون هو ربع اإلسالم . 
 ة .                                                  هاً للطالب على تصحيح النيث تنبيالرمحن بن مهدي وغريه ينبغي ملن صنف كتاباً أن يبدأ هبذا احلدي وقال عبد 

                                                                                                                                                                            {13 / 53 . } 
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 شهداء ؟ { اذكر بعض من مساهـم النيب  436
 ) الشهداء مخسة املطعون واملبطون والغرق وصاحب اهلدم والشهيد يف سبيل هللا ( . قال 

ويف رواية مالـك يف املوطـأ مـن حـديث جـابر بـن عتيـك ) الشـهداء سـبعة سـوى القتـل يف سـبيل هللا فـذكر املطعـون واملبطـون 
 وصاحب ذات اجلنب واحلرق واملرأة متوت جبمـع ( .والغرق وصاحب اهلدم 

 وهذا احلديث الذي رواه مالك صحيح بال خالف .
 فأما املطعون فهو الذي ميوت يف الطاعـون .

 وأما املبطون فهو صاحب داء البطن وهو االسهال .
: هـو الـذي ميـوت  وقيلنه ، : هو الذي به االستسقاء وانتفاخ البطن ، وقيل : هو الذي تشتكي بط وقيل : قال القاضي

 بداء بطنه مطلقاً .
 وأما الغرق فهو الذي ميـوت غريقاً يف املاء .

 وصاحب اهلدم من ميوت حتتـه .
 وصاحب ذات اجلنب معروف وهي قرحة تكون يف اجلنب باطناً .

 واحلريق الذي ميوت  ريق النار .
 .  البكر: هي  وقيل، حاماًل جامعة ولدها يف بطنها  اليت متوت:  قيل، وأما املرأة اليت متوت جبمع بضم اجليم 

 والصحيح األول .
 قال العلماء : وإمنا كانت هذه املوتات شهادة بتفضل هللا تعاىل بسبب شدهتا وكثرة أملها .

يف الـدنيا  قال العلماء : املراد بشهادة هؤالء كلهـم غـري املقتـول يف سـبيل هللا أهنـم يكـون هلـم يف اآلخـرة ثـواب الشـهداء وأمـا
 { . 63/  13}                  فيغسلون ويصلى عليهم .         

 
 { ما صحة حديث ) ال جتتمـع أميت على ضاللة ( ؟ 437

 { . 67/  13}     ضعيف .                                            
 

 ) إذا أرسلت كلبك املعلـم ( ؟ { ماذا نستفيد من قوله  438
ه دليــل إلباحــة الصـيد جبميــع الكــالب املعلمــة مــن األســود وغــريه ، وبـه قــال مالــك والشـافعي وأبــو حنيفــة ومجــاهري يف إطالقـ
 العلماء .

 { . 74/  13}  وقال احلسن البصري والنخعي وقـتادة وأمحد وإسحاق ال حيل صيد الكلب األسود ألنه شيطان .   
 

 البهائم ( ما معىن صرب البهائم ؟أن تصرب  { عن أنس قال ) هنى رسول هللا  439
 { . 108/  13} قال العلماء : صرب البهائم أن حتبس وهي حية لتقتل بالرمي وحنوه .      
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 ) وأما الظفر فمدن احلبشـة ( ؟ { ما معىن قول الرسول  440
 { . 125/  13}  معناه أهنم كفار وقد هنيتم عن التشبه بالكفار وهذا شعار هلم .        

 { اذكر بعض الطرق ملعرفـة كيفية نسـخ احلديث ؟ 441
وروهـا { وتـارة بإخبـار الصـحايب }  قال العلماء : يعرف نسخ احلديث تارة بنص كهذا } كنـت هنيـتكم عـن زيـارة القبـور فز 

 ترك الوضوء مما مست النار {  كان آخر األمرين من رسول هللا 
 وتارة بالـتـاريخ إذا تعذر اجلمـع .

 باإلمجاع كرتك قتل شارب اخلمر يف املرة الرابعـة ، واإلمجاع ال ينسخ لكن يدل على وجود ناسـخ .وتارة  
                                                                                                           {13  /135 . } 

 

  الدنيا مل يشرهبا يف اآلخرة ( ؟) من شرب اخلمر يف { ما معىن حديث الرسول  442
                                       معناه أنه حيرم شرهبا يف اجلنة وإن دخلها ، فإهنا من فاخر شراب اجلنة فيمنعها هذا العاصي بشرهبا يف الدنيا .                     

                                                                                                             {13  /173 . } 
 

 أنه شرب قائماً ؟ { ما اجلمع بني أحاديث النهي عن الشرب قائماً وبني ما ثبت عنه  443
 وهـذا الـذيقائمـاً فبيـان للجــواز فـال إشـكال وال تعـارض  الصواب أن النهـي فيها حممول على كراهة التنزيه ، وأما شربه 

 { . 195/  13} .                   ذكرناه يتعني املصري إليه
 

 ) الكمأة من املـن ( ؟ { ما معىن قول الرسول  444
سـرائيل ألنـه كـان حيصـل هلـم بـال كلفـة وال عـالج ، والكمـأة اقال أبو عبيدة وكثريون شبهها باملن الذي كـان ينـزل علـى بـين 

 ال سقي وال غريه .حتصل بال كلفة وال عالج وال زرع بزر و 
 { . 4/  14} : هي من املن الذي أنزل هللا تعاىل على بين إسرائيل حقيقة عماًل بظاهر اللفظ .      وقيل

 { ما احلكمة من رعاية األنبيـاء للغنــم ؟ 445
ـم بــاخللوة ويرتقـــوا خــذوا أنفســهم بالتواضـــع وتصــفى قلوهبــأصــلوات هللا وســالمه علــيهم هلــا ليقــالوا واحلكمــة يف رعايــة األنبيــاء 

 { . 6/  14}                     من سياستها بالنصيحة إىل سياسة أممهم باهلداية والشفقة .
 { ما حكم رد السـالم ؟ 446

رد السالم فرض باإلمجاع ، فإن كان السالم على واحد كان الرد فرض عني عليه ، وإن كان علـى مجاعـة كـان فـرض كفايـة 
 { . 32/  14}              دهم سقط احلرج عن الباقني .يف حقهم إذا رد أح

 
 ) فراش للرجل وفراش المرأته والثالث للضيف والرابع للشيطان ( ؟ { ما معىن حديث الرسول  447

صــفة قــال العلمــاء معنــاه أن مــا زاد علــى احلاجــة فاختــاذه إمنــا هــو للمباهــاة واالختيــال وااللتهـــاء بزينــة الــدنيا ومــا كــان هبــذه ال
 فهو مذموم وكل مذموم يضاف إىل الشيطان ألنه يرتضيه ويوسوس به وحيسنه ويساعد عليه .
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: أنه على ظاهره وأنه إذا كان لغري حاجة كان للشيطان عليـه مبيـت ومقيـل كمـا أنـه حيصـل لـه املبيـت بالبيـت الـذي  وقيل 
 { . 59/  14}                                      ال يذكر هللا تعاىل صاحبه عند دخوله عشاء .

 
 { يف أي أصابع اليدين يسن للرجل أن يضع خامت الفضة ؟ 448

 أمجع املسلمون على أن السنة جعل خامت الرجل يف اخلنصر .
واحلكمـة يف كونـه يف اخلنصــر أنـه أبعــد مـن االمتهــان فيمـا يتعــاطى باليـد لكونـه طرفــاً ، وألنـه ال يشــغل اليـد عمــا تتناولـه مــن 

 { . 71/  14} ا خبالف غري اخلنصر .                      أشغاهل
 

 ) استكثروا من النعال فإن الرجل ال يزال راكباً ما انتعل ( ؟ { ما معىن قول الرسول  449
معناه أنه شبيه بالراكب يف خفة املشقة عليـه وقلـة تعبـه وسـالمة رجلـه ممـا يعـرض يف الطريـق مـن خشـونة وشـوك وأذى وحنـو 

 { . 73/  14}                                      ذلك .
 

 { ما السبب يف النهي عن املشي يف نعلة واحدة ؟ 450
قــال العلمــاء وســببه أن ذلــك تشــويه ومثلــه وخمــالف للوقــار ، وألن املنتعلــة تصــري أرفــع مــن األخــرى فيعســر مشــيه ورمبــا كــان 

 { . 75/  14} سبباً للعثار .                              
 

{ ما اجلمع بني هني النـيب عـن االسـتلقاء علـى الظهـر ، وبـني حـديث عبـاد بـن متـيم عـن عمـه : أنـه رأن رسـول  451
 هللا مستلقيًا يف املسجد واضعاً إحدن رجليه على األخرن ؟

فيهـا العـورة أو شـيء قال العلماء : أحاديث النهي عن االستلقاء رافعاً إحدى رجليه على األخرى حممولة على حالة تظهر 
منهــا ، وأمــا فعلــه صــلى هللا عليــه وســلم فكــان علــى وجــه ال يظهــر منهــا شــيء وهــذا ال بــاس بــه وال كراهـــة فيــه علــى هــذه 

 { . 78_  77/  14} الصفة .         
 

 { ما معىن الثغامة يف قول جابر ) جيء بأيب قحافة ورأسه كالثغامـة ( ؟ 451
 { . 79/  14} لزهر والثمر ، شبه بياض الشيب به .      قال أبو عبيد هو نبت أبيض ا

 
 { ما حكم صبغ الشعر بالسواد ؟ 452

 { . 80/  14} } واجتنبوا السواد { .                        لقوله  املختار التحرمي
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 { ما سبب امتناع املالئكة من دخول البيت الذي فيه صورة أو كلب ( ؟ 453
امتنـاعهم مـن بيـت فيـه صـورة كوهنـا معصـية فاحشـة وفيهـا مضـاهاة خللـق هللا تعـاىل وبعضـها يف صـورة مـا قال العلماء سبب 
 يعبد من دون هللا .

وسبب امتناعهم من بيت فيه كلـب لكثـرة أكلـه النجاسـات وألن بعضـها يسـمى شـيطاناً كمـا جـاء بـه احلـديث ، واملالئكـة 
ره الرائحـة القبيحـة ، وألهنـا منهـي عـن اختاذهـا فعوقـب متخـذها  رمانـه ضد الشياطني ، ولقبح رائحـة الكلـب واملالئكـة تكـ

  {   84/  14}  دخول املالئكة بيته وصالهتا فيه واستغفارها له وتربيكها عليه ويف بيته ودفعها الشيطان . 
 

 { ما حكم تصوير الشجر وحنوه مما ال روح فيه ؟ 454
نعته وال التكسـب بـه ، وسـواء الشـجر املثمـر وغـريه ، وهـذا مـذهب العلمـاء  تصوير الشـجر وحنـوه ممـا ال روح فيـه ال حتـرم صـ

 { . 91/  14}   كافة إال جماهداً فإنه جعل الشجر املثمر من املكروه .
 { ما احلكمـة من كراهـة القـزع ؟ 455

وقــد جــاء نــه زي اليهــود قــال العلمــاء : احلكمــة يف كراهتــه أنــه تشــويه للخلــق ، وقيــل ألنــه أذى الشــر والشــطارة ، وقيــل : أل
 { . 101/  14}                   هذا يف رواية أليب داود .

 
 { ما معىن نظر الفجاءة ؟ 456

معىن نظر الفجاءة أن يقع بصره على األجنبيـة من غري قصـد ، فـال إمث عليـه يف أول ذلـك وجيـب عليـه أن يصـرف بصـره يف 
 { . 139/  14} احلال .                            

 
 ) احلمو املوت ( وما معىن احلديث ؟ { ما املراد باحلمو يف قول الرسول هللا  457

 املراد باحلمو هنا أقارب الزوج غري آبائه وأبنائه .
) احلمــو املــوت ( فمعنــاه أن اخلــوف منــه أكثــر مــن غــريه والشــر يتوقــع منــه والفتنــة أكثــر لتمكنــه مــن  وأمــا قــول الرســول 
 { . 154/  14}    رأة واخللوة من غري أن ينكر عليه خبالف األجنيب .الوصول إىل امل

 

 ؟ { من هي املرأة اليهودية اليت وضعت السم للنيب   458
 .{  179/  14} امسها زينب بنت احلـار  .                                        

 
 ض على مصح ( ؟{ ما اجلمع بني حديث ) ال عدون ( وحديث ) ال يورد ممر  459

قــال مجهــور العلمــاء جيــب اجلمــع بــني هــذين احلــديثني ومهــا صــحيحان . قــالوا : وطريــق اجلمــع أن حــديث } ال عــدوى { 
 { . 213/  14} املراد به نفي ما كانت اجلاهلية تزعمه وتعتقده أن املرض والعاهة تعدي بطبعها ال بفعل هللا تعاىل .     
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 ) ال عدون وال صفـر وال هامـة  ( ؟ الرسول  { ما املراد بصفر يف قول 460
 فيه تأويالن :

 أحدمها : املراد تأخريهم حترمي احملرم إىل صفر ، وهبذا قال مالك وأبو عبيدة .
والثـــاين : أن الصـــفر دواب يف الـــبطن وهـــي دود وكـــانوا يعتقـــدون أن يف الـــبطن دابـــة هتـــيج عنـــد اجلـــوع ورمبـــا قتلـــت صـــاحبها 

 { . 215/  14} وهـذا التفسري هـو الصحـيـح .                  أعدى من اجلرب ،  وكانت العرب تراها
 

 ) ال عدون وال هامـة ( ؟ { ما املراد باهلامة يف قول الرسول  461
 فيه تأويالن :

إذا سـقطت : أن العرب كانت تتـشاءم باهلامة وهـي الطـائر املعـروف مـن طـري الليـل وقيـل هـي البومـة ، قـالوا كانـت  أحدمها
 على دار أحدهم رآها ناعية له نفسه أو بعض أهله وهذا تفسري مالك بن أنس .

: أن العرب كانت تعتقد أن عظام امليت وقيـل روحـه تنقلـب هامـة تطـري ، وهــذا تفسـري أكثـر العلمـاء وهـو املشهــور  والثاين
. 

 { . 215/  14}                             وجيوز أن يكون املراد النوعني فإهنما باطالن .
 

 { ما حكم الشعـر ؟ 462
 قال العلماء كافة : هو مباح ما مل يكن فيه فح  وحنوه .

 . وهـذا هو الصوابقالوا : وهو كالم حسنه حسن وقبيحه قبيح ، 
 هـــا .                                           الشــعر واستنشــده وأمــر بــه حســان يف هجــاء املشــركني ، وأنشــده أصــحابه  ضــرته يف األســفار وغري  فقــد مســع النــيب  
 {15  /14 . } 
 

 { ما هـو النفث ؟ 463
 { . 18/  15} هو نفخ لطيـف بال ريـق .                                             

 
 يف الراليا املكروهة ) ال حيدث هبا أحداً ( ؟ { ما سبب قول الرسول  464

تفســرياً مكروهــاً علــى ظــاهر صــورهتا ، وكــان ذلــك حممــالً فوقعــت كــذلك بتقــدير هللا ، فــإن الرؤيــا علــى  ســببه أنــه رمبــا فســرها
 { . 18/  15}  رجل طائر .                            

 
 يف الراليا احملبوبة احلسنة ) ال خترب هبا إال من وب ( ؟ { ما سبب قول الرسول  465

ب رمبــا محلــه الــبغض أو احلســد علــى تفســريها مبكــروه ، فقــد يقــع علــى تلــك الصــفة ، وإال ســببه أنــه إذا أخــرب هبــا مــن ال حيــ
 { . 18/  15}          فيحصل له يف احلال حزن ونكد من سوء تفسريها .  
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 أن ) أصدقكم راليا أصدقكم حديثاً ( ملاذا ؟ { أخرب الرسول  466

 { . 18/  15}         ألن غري الصادق يف حديثه يتطرق اخللل إىل رؤيـاه  .
 

 أفضل اخللق ، فما اجلواب عن حديث ) ال تفضلوا بني األنبياء ( ؟ { نبينا حممد  467
 جوابه من مخسة أوجه :

 قاله قبل أن يعلم أنه سيد ولد آدم ، فلما علم أخرب به . : أنه  أحدها
 : أنه قاله أدباً وتواضعاً . الثاين

 تفضيل يؤدي إىل تنقيص املفضول .: أن النهي إمنا هو عن  الثالث
 : إمنا هنى عن تفضيل يؤدي إىل اخلصومة والفتنة . الرابع

 : أن النهي خمتص بالتفضيل يف نفس النبوة فال تفاضل فيها ، وإمنا التفاضل باخلصائص وفضائل أخرى . اخلامس
                                                                                                                {15  /38 . } 

 

 باملدينة بعد اهلجرة ؟ { كم أقام النيب  468
 أقام باملدينة بعد اهلجرة عشر سنني . ومبكة قبل النبوة أربعني سنة  اتفقوا أنه 

 
 مبكـة بعد النبـوة وقبل اهلجـرة ؟  { كم أقام النيب  469

 { . 99/  15}                                            أهنا ثال  عشرة . الصحيح
 

 { مىت ولد النيب صلى هللا عليه وسلم ويف أي شهر ؟ 470
 { . 100/  15} يف شهــر ربيع األول .                    االثننياتفقوا أنه ولد يوم 

 
 ) األنبياء أوالد عـالت ( ؟ { ما معىن قول الرسول  471

 اء : أوالد العالت بفتح العني وتشديد الالم هم اإلخوة ألب من أمهات شىت .قال العلم
 قال مجهور العلماء : معىن احلديث :

 ة ، فإهنم متفقون يف أصول التوحيد وأما فروع الشرائع فوقع فيها االختالف .                                         صل إمياهنـم واحد وشرائعهم خمتلفأ 
                                                                                                                                                                        {15  /120 . } 
 

 { ملاذا لقب اخلضر بذلك ؟ 472
 والفروة وجه األرض . : ألنه جلس على فروة بيضاء فصارت خضراء قال األكثرون

 : ألنه كان إذا صلى اخضر ما حوله . وقيل
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قــال } إمنــا مســي اخلضــر ألنــه جلــس علــى فــروة فــإذا  فقــد صــح يف البخــاري عــن أيب هريــرة . عــن النــيب  والصــواب األول
 { . 136/  15} هي هتتز من خلفه خضراء { .                

 
لــذي نفســي بيــده مــا لقيــك الشــيطان قــط ســالكاً فجــاً إال ســلك فجــاً غــري { مــا مــراد النــيب بقولــه يف عمــر : وا 473

 ذلك ؟
هذا احلديث حممــول على ظاهره أن الشيطان مىت رأى عمر سالكاً فجاً هرب هيبـة مـن عمـر وفـارق ذلـك الفـج وذهـب يف 

 فج آخر لشدة خوفه من بأس عمر .
منه وأن عمـر يف مجيـع أمـوره سـالك طريـق السـداد خـالف مـا قال القاضي : وحيتمل أنه ضرب مثاًل لبعد الشيطان وإغوائه 

 يأمر به الشيطان .
 { . 165/  15} والصحيح األول .                                                

 
 { ملاذا مسيت السوق بذلك ؟ 474

 { . 7/  16} مسيت بذلك لقيــام الناس فيها على سوقهــم .                
 

 مىت جتوز تزكيـة النفس ؟{  475
 جيوز ذكر اإلنسان نفسه بالفضيلة والعلم وحنوه للحاجة .

وقـد كثــرت تزكيــة الــنفس مـن األماثــل عنــد احلاجـــة كـدفع شــر عنــه بــذلك ، أو حتصـيل مصــلحة للنــاس ، أو ترغيــب يف أخــذ 
 العلم عنه أو حنو ذلك .

 { . رض إين حفيظ عليماجعلين على خزائن األفمن املصلحة قول يوسف عليه السالم } 
 ومن دفع الشر قول عثمان يف وقت حصاره } أنه جهز جي  العسرة وحفر بئر رومة { .

 { . 17/  16}  أين أعلمهم بكتاب هللا { . ومن الرتغيب قول ابن مسعود ) ولقد علم أصحاب رسول هللا 

 
 ؟ ) اهتز عرش الرمحن ملوت سعد بن معاذ ( { ما معىن قول الرسول  476

 اختلف العلماء يف تأويله :
 فقالت طائفة : هو على ظاهره واهتزاز العرش حتركـه فرحاً بقدوم روح سعـد .

 . وهذا القول هو ظاهر احلديث وهـو املختـار
 وقال آخرون : املراد اهتزاز أهل العرش وهم محلته وغريهم من املالئكـة .

 .{  22/  16}          . وهذا القول باطلالنع  ،  وقال مجاعة : املراد اهتزاز سرير اجلنازة ، وهو
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 { ما معىن قول الرسول يف ماء زمزم ) إهنا طعـام طعـم ( ؟ 477
 { . 30/  16} بضم الطاء وإسكان العني أي تشبـع شارهبا كما يشبعـه الطعـام .      

 
 { ما أفضل القرون ؟ 478

 { . 85/  16} اد أصحابـه .                واملر  اتفق العلماء على أن خري القرون قرنه 
 

 ساعة يعترب من الصحابة ؟ { هل من رأن النيب  479
 { . 85/  16}      ولو ساعة فهو من الصحابة . الذي عليه اجلمهور أن كل مسلم رأى النيب  الصحيح

 
 { ما حكم سب الصحابة ؟ 480

وغــريه ، ألهنــم جمتهــدون يف تلــك احلــروب متــأولون حلــديث ) ال  حــرام مــن فــواح  احملرمــات ســواء مــن البــس الفــل مــنهم
 { .  93/  16}  تسبـوا أصحايب ( .                     

 
 { من أفضل التابعني ؟ 481

 { . 95/  16} .  } إن خري التابعني رجل يقال له : أويس { وهـذا صريح يف أنه خري التابعني  قال رسول هللا 
 

 عن قول اإلمام أمحد وغريه : أفضل التابعني سعيد بن املسيب ؟{ ما اجلواب  482
 اجلواب أن مرادهم أن سعيداً أفضل يف العلوم الشرعية كالتفسري واحلديث والفقه وحنوها ، ال يف اخلري عند هللا .

                                                                                                               {16  /95 . } 
 

 { ملاذا مسيت أمساء بذات النطاقني ؟ 483
أهنا مسيت بذلك ألهنا شقت نطاقهـا الواحـد نصـفني ، فجعلـت أحـدمها نطاقـاً صـغرياً واكتفـت بـه ، واآلخـر لسـفرة  األصح
 { . 100/  16} وأيب بكر .               النيب 
 

  ثقيف كذاباً ومبرياً ( ؟) يف { ما املراد بقول الرسول  484
 اتفق العلماء على أن املراد بالكذاب هنا هو املختار بن أيب عبيد ، واملبري احلجاج بن يوسف 

 { . 100/  16} املبري : املهلك .                                                           
 

ــه يف رز  485 قــه .. فليصــل رمحــه ( وبــني أن اآلجــال واألرزاق { كيــف اجلمــع بــني حــديث ) مــن أحــب أن يبســط ل
 مقدرة ال تزيد وال تنقص ؟
 أن هذه الزيادة بالربكـة يف عمره والتوفيق للطاعات . الصحيح منهاأجاب العلماء بأجوبـة 
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محــه ، : بالنســبة إىل مــا يظهــر للمالئكــة يف اللــوح احملفــوظ فيظهــر هلــم يف اللــوح أن عمــره ســتون ســنة إال أن يصــل ر  والثــاين
 فإن وصلها زيد له أربعون ، وقد علم هللا ما سيقع له من ذلك .

 { . 114/  16}   وهو ضعيف أو باطـل . : أن املراد بقاء ذكره اجلميل بعده مكانه مل ميت . حكاه القاضي  والثالث

 
 ) كأمنا تسفهم املل ( ؟ { ما معىن قول الرسول  486

 { . 115/  16}                                      : الرمـاد احلــار .           املل
 

 { مىت تباح الغيبـة ؟ 487
 تباح الغيبـة لغرض شرعي وذلك لستـة أسباب :

 : التظلم فيقول ظلمين فالن . أحدها
 : االستعانة على تغيري املنكر ورد العاصي إىل الصواب . الثاين

 ين فالن أو أيب أو أخي .: االستفتاء : بأن يقول للمعين : ظلم الثالث
 : حتذير املسلمني من الشر : مثل جرح اجملروحني من الرواة . الرابع

 : أن يكون جماهراً بفسقه أو بدعته كاخلمـر . اخلامس
 { . 143/  16}  : التعريف : فإذا كان معروفاً بلقب كاألعم  واألعرج والقصري جاز تعريفه به . السادس

 

 ) لعـن املؤمن كقتله ( ؟ سول { ما معىن قول الر  488
 { . 149/  16} .                                        وهـذا أظهر: يف اإلثـم ،  قيل
 

 { ما حكم ترويع املسلم ؟ 489
 { . 170/  16}   حرام حلديث } من أشار إىل أخيه  ديدة فإن املالئكة تلعنه حىت وإن كان أخاه ألمه وأبيه { .

 

 ) من قال هلك الناس فهو أهلكهـم ( ؟ املراد بقول الرسول  { ما 490
علـى النـاس واحتقارهــم وتفضـيل نفسـه علـيهم ، وتقبـيح  اإلزراءاتفق العلماء يف أن هذا الذم إمنا هو فيمن قالـه علـى سـبيل 

 أحواهلم ، ألنه ال يعلم سر هللا يف خلقـه .
 اس من النقص يف أمر الدين فال بأس ، هكذا فسره اإلمام مالك .                                                      فأما من قال ذلك حتزناً ملا يرى يف نفسه ويف الن

                                                                                                                                                                   {16  /175 . } 
 

 وهو الصادق املصدوق ( ؟ { ما معىن قول ابن مسعود ) حدثنا رسول هللا  491
 : يف قولـه . الصادق

 { . 190/  16: فيما يأ  من الوحي الكريـم .                               }  املصدوق
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 { ما مصري أطفال املسلمني إذا ماتـوا ؟ 492
 { . 207/  16}  ع من يعتد به من علماء املسلمني على أن من مات من أطفال املسلمني فهو من أهـل اجلنــة . أمج
 

{ ما اجلواب عن حديث عائشة ملا قالت عن صيب مات ) طويب له عصـفور مـن عصـافري اجلنـة ، فقـال رسـول  493
 : أو غري ذلك يا عائشة ... ( ؟ هللا 

 له هناها عن املسارعـة إىل القطـع من غري أن يكون عندها دليل قاطـع .أجاب العلماء بأنـه : لع
 { . 207/  16} قال هذا قبل أن يعلم أن أطفال املسليمن يف اجلنـة .           وحيتمل أنه 

 
 { ما مصري أطفال املشركني يف اآلخـرة ؟ 494

 أما أطفال املشركني ففيهم ثالثـة مذاهب :
  النار تبـع آلبائهــم .قال األكثرون : هم يف
 وتوقفت طائفة منهـم .

 الذي ذهب إليه احملققون أهنم من أهل اجلنـة ويستدل له بأشياء : والثالث وهـو الصحيـح
يف اجلنة وحوله أوالد النـاس ، } قـالوا يـا رسـول هللا   وأوالد املشـركني ؟  حني رآه النيب  : حديث إبراهيم اخلليل  منها

 املشركني { رواه البخاري .قال : وأوالد 
 { . 208/  16} : قوله تعاىل } وما كنا معذبني حىت نبعث رسـواًل { .              ومنها
 

 ) أبغض الرجال عند هللا األلد اخلصم ( ؟ { ما معىن قول الرسول  495
 األلد شديد اخلصومـة .

 { . 219/  16} بالباطل يف رفع حق أو إثبـات باطل .  وأما اخلصم : فهو احلازم يف اخلصومة ، واملذموم هو اخلصومة 

 
 { ما معىن قول الرسول ) هلك املتنطعــون ( ؟ 496

 { . 220/  16} أي املتعمقــون الغالـون اجملاوزون احلدود يف أقوهلم وأفعاهلـم   
 

 يف أمساء هللا ) من أحصاهـا دخل اجلنـة ( ؟ { ما معىن قول الرسول  497
  املراد بإحصائهـا :اختلفوا يف

 . وهـذا هو األظهـرفقال البخاري وغريه من احملققني : معناه حفظها 
 ألنه جاء مفسراً يف الرواية األخرى } من حفظها { .

 { . 6/  17} وقيل : أحصاها عدها يف الدعاء هبـا .                                    
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 ه ) ربنا آتنا يف الدنيا حسنة .( ؟{ ما التفسري الصحيح للحسنة يف قول 498
 { . 14/  17} يف تفسري احلسنة يف الدنيا : أهنا العبادة والعافية ، ويف اآلخرة : اجلنـة واملغفرة .        أظهر األقـوال

 
 ) نزلت عليهم السكينـة ( ؟ { ما املراد بالسكينة يف قوله  499

 لعطف الرمحة عليه . عيفوهو قول ض: املراد بالسكينة هنا املغفرة  قيل
 { . 21/  17} .                           وهـو أحسن: املراد الطمأنينة والوقار ،  وقيل
 

 { ملا كانت ) ال حول وال قوة إال باهلل ( كنز من كنوز اجلنـة ؟ 500
لـه ، وأنـه ال صـانع غـريه وال راد قال العلماء : سبب ذلك أهنا كلمة استسـالم وتفـويض إىل هللا تعـاىل ، واعـرتاف باإلذعــان 

 ألمـره .              
 { . 26/  17} : أنه ثواب مدخر يف اجلنة وهـو ثواب نفيس .           ومعىن الكنز هنا 

 
 من فتنة الفقر والغىن ؟ { ملاذا استعاذ النيب  501

 الغـــىن مـــن أو شــبهة للحاجـــة ، وخيــاف يف ألهنمــا حالتـــان ختشــى الفتنـــة فيهمـــا ، وبالتســخط وقلـــة الصــرب والوقـــوع يف حـــرام
 { . 28/  17}         باطل .املال أو إنفاقه يف إسراف   قوقاألشر والبطر والبخل 

 
 { ما الفرق بني الكسـل والعجـز ؟ 502

 : عدم انبعا  النفس للخري وقلة الرغبـة مع إمكانـه . الكسل
 { . 28/  17}                             : فعدم القدرة عليـه .                وأما العجز

 
 من اهلـرم ؟ { ما سبب استعاذة النيب  503

ســبب ذلــك مــا فيــه مــن اخلــرف واخــتالل العقــل واحلــواس والضــبط والفهــم ، وتشــويه بعــض املنظــر ، والعجــز عــن كثــري مــن 
 { . 29/  17}   الطاعـات .                                          

 
 { ملاذا يستحب نفض الفراش قبل النــوم ؟ 504

 { . 38/  17} لئال يكون فيه حية أو عقرب أو غريه من املؤذيات .                    
 

 { ما املراد باحلسنات يف قوله تعاىل ) إن احلسنات يذهنب السيئات ( ؟ 505
 اختلفوا يف املراد باحلسنات هنا :
 لى أهنا الصلوات اخلمس واختــاره ابن جرير وغريه من األئمة .فنقل الثعليب أن أكثر املفسرين ع
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 وقال جماهد : هي قول العبد سبحان هللا واحلمد هلل وال إله إال هللا وهللا أكرب .
 { . 79/  17} وحيتمل : أن املراد احلسنات مطلقاً .                          

 
 { ما هـو سلع ؟ 506

 { . 95/  17} ل باملدينـة معروف .                            سلع : بفتح السني : هو جب
 

 إذا أراد سفراً أقرع بني نسائـه ( ؟ { ماذا نستفيد من قول عائشة ) كان رسول هللا  507
هــذا دليــل ملالــك والشــافعي وأمحــد ومجــاهري العلمــاء يف العمــل بالقرعـــة يف القســم بــني زوجــات ، ويف العتــق والوصــايا وحنــو 

 { . 103/  17}        لك ، وقد جاءت أحاديث كثرية يف الصحيح مشهورة .ذ
 
 

 { ما هـو التعريس ؟ 508
 { . 105/  17} التعريس النـزول آخر الليـل يف السفر لنوم أو اسرتاحـة .            

 
 { ملاذا مسيت زوجات الرجل ضرائـر ؟ 509

 .{  108/  17}  ريه .                     ألن كل واحدة تتضرر باألخرى بالغرية والقسم وغ
 

 { ما حكم من شك يف براءة عائشـة ؟ 510
                                                                                                        { . 117/  17} لو تشكك فيها إنسان والعياذ باهلل صار كافراً مرتداً بإمجاع املسلمني ألهنا براءة قطعية بنص القرآن .  

 
 ) حيشر الناس على أرض ... ليس فيها علم أحد ( ؟ { ما معىن قول الرسول  511

 { . 134/  17}   أي ليس هبا عالمـة سكىن أو بناء وال أثـر .                            
 

 { ملاذا شبه املؤمن بالنخلة ؟ 512
ة يف كثــرة خريهـا ودوام ظلهـا وطيـب هبرهــا ووجـوده علـى الـدوام .. فهــي منـافع كلهـا وخـري ومجــال ،  ... وشـبه املـؤمن بالنخلـ

 . هذا هو الصحيح يف وجه التشبيهكما أن املؤمن خري كله ... 
 : وجه التشبيه أنه إذا قطع رأسها ماتت خبالف باقي الشجر . وقيل
 { . 154/  17}                        : ألهنا ال حتمل حىت تلقـح .                    وقيل
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) فأســلم ( يف قولــه ) مــا مــنكم مــن أحــد إال وكــل بــه قرينــه مــن اجلــن ... إال أنــا  { مــا معــىن قــول الرســول  513
 فأعانين عليه فأسلم ( ؟

 بالرفع معناه : أسلم أنا من شره .
 ومن فتح قال : إن القرين أسلم من اإلسالم وصار مؤمناً .

 وا يف األرجـح :واختلفــ
 فقال اخلطايب : الصحيح املختـار الرفــع .

 { . 158/  17}  } فال يأمرين إال خبري { .  وهو املختار لقولهورجح القاضي عياض الفتح ، 
 

 ) إذا كثر اخلبث ( ؟ { ما املراد باخلبث يف قوله  514
 يل : أوالد الزنـا .فسره اجلمهور بالفسوق والفجور ، وقيل : املراد الزنا خاصة ، وق

 { . 3/  18}                                                والظاهـر أنه املعاصي مطلقًا .
 

 ) إذا كانوا ببيداء من األرض ( ؟ { ما املراد بالبيداء يف قول الرسول  515
 { . 5/  18}   قال العلماء : البيداء كل أرض ملساء ال شيء هبا .                          

 
 { ما معىن قوله ) أشرف على أطم من أطم املدينة ( ؟ 516

 األطم بضم اهلمزة والطاء : هو القصر واحلصن .
 { . 7/  18} ومعىن اشرف : أي عال وارتفـع .                                         

 
 كمواقع القطر ( ؟  يف قوله ) إين ألرن الفنت خالل بيوتكم { ما مراد الرسول  517

 { . 8/  18}      التشبيه مبواقع القطر يف الكثرة والعموم ، أي أهنا كثرية وتعم الناس ال ختتص هبا طائفة .
 

 { ما عقيدة أهل السنة واجلماعة فيما جرن بني الصحابة من القتال ؟ 518
                       ل قتاهلم وأهنم جمتهدون متأولــون .         مذهب أهل السنة واحلق إحسان الظن هبم واإلمساك عما شجر بينهم ، وتأوي 

                                                                                                                                                                          {18  /11 . } 
 

 ما حكم من نون املعصية وأصر على النية لكن مل يفعلهـا ؟{  519
املذهب الصحيح الذي عليه اجلمهـور أن مـن نـوى املعصـية واصـر علـى النيــة يكـون آهبـاً وإن مل يفعلهـا وال تكلـم . حلـديث 

 { . 12/  18} : إن املقتول يف النار ألنه أراد قتل صاحبه .  
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 ) لن تقوم الساعة حىت تروا قبلها عشر آيات فذكر الدابـة .. ( ؟ قوله { ما هي الدابـة املقصودة يف  520
 عليهم أخرجنا هلم دابة من األرض{ وإذا وقع القوليث فهي املذكورة يف قوله تعاىل }أما الدابة املذكورة يف هذا احلد

 . { 27/  18} قال املفسرون : هي دابة خترج من صدع يف األرض .                       
 

 { أين تقع مدينة ُبصرن ؟ 521
 { . 30/  18}    بصرى بضم الباء : مدينـة معروفـة بالشـام .                           

 
 لعمار ) تقتلك الفئة الباغيـة ( ؟ { على ماذا يدل قوله  522

خــرى بغــاة لكــنهم جمتهـــدون فــال إثـــم قــال العلمــاء : هــذا احلــديث حجــة ظــاهرة يف أن عليــاً كــان حمقــاً مصــيباً ، والطائفـــة األ
 { . 40/  18} عليهـم .                                          

 
 { ما هو شجر الغرقـد ؟ 523

 { . 45/  18}  الغرقد نوع من شجر الشوك معروف ببالد بيت املقدس ، وهناك يكون قتل الدجال واليهـود .

 
 د مع أنه ادعى النبـوة ؟ابن صيا { ملاذا مل يقتل النيب  524

 اجلواب من وجهني ذكرمها البيهقي وغريه :
 : أنه غري بالا ، واختار القاضي عياض هذا اجلواب . أحدمها
 { . 48/  18} : أنه كان يف أيام مهادنة اليهود وحلفائهم ، وجزم اخلطايب يف معامل السنن هبـذا اجلــواب .  والثاين

 
 ها من الدجال ؟{ ملاذا حذرت الرسل أمم 525

 { . 55/  18} لعظم فتنـتـه وشدة أمرهـا .                                               
 

 يف الدجال ) مكتوب بني عينيه كافر ( هل هي كتابة حقيقية أم ال ؟ { قول الرسول  526
    أن هذه الكتابة على ظاهرها وأهنا كتابة حقيقية . الصحيح الذي عليه احملققون

 { . 60/  18} جعلها هللا آية وعالمة من مجلة العالمات القاطعة بكفره وكذبه وإبطاله .      
 
 

 {  ما هو النغف الذي أرسله هللا على يأجوج ومأجوج لقتلهـم ؟ 527
 { . 69/  18} هو دود يكون يف أنـوف اإلبـل والغنـم .                                  
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 ) يبقى شرار الناس يتهارجون فيها هتارج احلمر ( ؟ قول الرسول { ما معىن  528
 } يتهارجون هتارج احلمر { أي جيامع الرجال النساء  ضرة الناس كما يفعل احلمري .

 { . 70/  18} واهلرْج : اجلماع .                                                       
 

 ذا االسـم ؟{ ملاذا مسيت اجلساسـة هبـ 529
 { .17/  18} لتجسسـها األخبـار للدجــال .                                       

 
 ؟ { ملاذا كانت العبادة يف زمن اهلرج كهجرة إىل النيب  530

 { . 88/  18}  سبب كثرة العبادة فيه أن الناس يغفلون عنها ويشتغلون عنها ، وال يتفـر هلا إال األفراد . 
 

 ) فتندلق أقتاب بطنـه ( ؟ { ما معىن قول الرسول  531
 : خروج الشيء من مكانـه . االندالق
 { . 118/  18} : قال أبو عبيد : األمعاء .                                      واألقتـاب

 
 { ما حكم تشميت العاطس ؟ 532

 أمجعت األمة على أنه مشروع مث اختلفوا يف إجيابه :
 ) فحق على كل من مسعه أن يشمته ( . أهل الظاهر على كل من مسعه لظاهر قوله فأوجبه 

 { . 120/  18} ومذهب الشافعي وأمحد وآخرين أنه سنـة وأدب .                       
 

 { ما كيفيـة رد العاطس على املشمت ؟ 533
 : يقول يهديكم هللا ويصلح بالكم . قيل

 ولكـم .: يقول يغفر هللا لنا  وقيل
 { . 121/  18}  . وهذا هو الصواب وقد صحت األحاديث هبما: خيري بني هذين :  وقال مالك والشافعي

 
 { ملاذا كان العطاس حمبوباً هلل والتثاالب مكروهاً ؟ 534

ه قـــالوا : ألن العطــــاس يــــدل علــــى النشــــاط وخفــــة البــــدن ، والتثــــاؤب خبالفـــه ، ألنــــه يكــــون دائمــــاً مــــع ثقــــل البــــدن وامتالئــــ
 { . 122/  18}  واسرتخائـه وميله إىل الكسل .                        

 
 { ماذا نستفيد من حديث ) ال يلدغ املؤمن من جحر مرتني ( ؟ 535

 { . 125/  18أنه ينبغي ملن ناله الضرر من جهة أن يتجنبها لئال يقع فيها ثانية .         } 
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 دح وأحاديث املدح يف الوجـه ؟{ ما اجلمع بني أحاديث النهي عن امل 536
قال العلماء : طريق اجلمع بينها أن النهي حممول على اجملازفة يف املدح والزيادة يف األوصـاف أو علـى مـن خيـاف عليـه فتنـة 
به بإعجاب وحنوه إذا مسع املدح ، وأمـا مـن ال خيـاف عليـه ذلـك لكمـال تقـواه ورسـوخ عقلـه ومعرفتـه فـال هنـي يف مدحـه يف 

}       بل إن كان حيصل بذلك مصلحة كنشطة للخري واالزدياد منه أو الدوام عليـه أو االقتـداء بـه كـان مسـتحباً . وجهه ،
18  /126 . } 
 

 ) إذا رأيتم املداحني فاحثوا يف وجوههم الرتاب ( ؟ { ما معىن قول الرسول  537
 هذا احلديث محله على ظاهره املقداد الذي هو راوي احلديث .

 : معناه خيبوهم فال تعطوهـم شيئاً ملدحهـم . خرونوقال آ
 { . 128/  18}    وهذا ضعيف .: إذا مدحتم فاذكروا أنكم من تراب ، فتواضعوا وال تعجبوا .  وقيل
 
 
 
 

 هـ1423/  11/  1تـمــت حبمد هللا / 
 وصلى هللا وسلم على نبينا حممـد وعلى آله وصحبه أمجعني


