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 السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته.
والصالة والسالم على نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعین، اللهم  ،هلل والحمد ،"�سم هللا

 .اغفر لنا ولشیخنا وللحاضر�ن
 :-رحمه هللا تعالى-قال اإلمام ابن عبد الهادي  

 ،فزجره الناس ،جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد :قال -رضي هللا عنه-وعن أنس بن مالك 
 -صلى هللا علیه وسلم-فلما قضى بوله أمر النبي  ،-صلى هللا علیه وسلم-فنهاهم النبي 

 واللفظ للبخاري." ،متفق علیه ،بذنوب من ماء فأهر�ق علیه
وعلى آله وصحبه  ،وصلى هللا وسلم و�ارك على عبده ورسوله نبینا محمد ،الحمد هلل رب العالمین

 .أجمعین
 :-رحمه هللا تعالى -�قول المؤلف 
 ،أعرابي منسوب إلى األعراب "جاء أعرابي :قال -الى عنهرضي هللا تع-وعن أنس بن مالك "

 جمع؟أم األعراب مفرد  ،وهم سكان الباد�ة
 طالب:.........

  شاذة عندهم؟أم والنسبة إلى الجمع صحیحة  ،جمع 
  طالب:.........

 لكن نسب إلى ،فإذا أر�د النسبة إلى الجمع أعید إلى مفرده فُنِسب إلیه ،األصل فیها أنها شاذة
فأعراب جمع  ،یوِقع في َلْبس ،والنسبة إلیه یوِقع في َلْبس ،ألن إعادة اللفظ إلى مفرده ؛الجمع هنا

والعر�ي من ولد إسماعیل سواء سكن الباد�ة أو  ،عر�ي :فإذا نسبت إلى عرب قلت ،عرب
 ،ري أنصا : فیقالفإذا �ان الجمع أشهر من المفرد �األنصار مثًال  ،فهذا یوِقع في لبس ،الحاضرة
أو �ان مفرده یوقع في لبس  ،فالجمع إذا �ان أشهر من مفرده ،ال، أنصاري  ،ناصري  :وال �قال

 .سب إلى الجمعنُ 
 ،ُسُحْولیَّة ،ُسُحْولیَّة ،في ثالثة أثواب بیض سحولیة -صلى هللا علیه وسلم-ُ�فِّن رسول هللا  

ا بلد أو قر�ة ُسُحول أ�ًض ن إ :ومنهم من �قول ،نسبة إلى الجمع ،السحول جمع َسْحل :�قولون 
 .تأتي منها هذه الثیاب

ال شك أن النسبة فعلى �ل حال إذا �انت النسبة إلى الجمع مردها إلى مفردها یوقع في لبس  
و�ن �ان األصل النسبة إلى  ،وقد جاءت في نصوص �ثیرة استعملها العرب ،إلى الجمع تسوغ

النسبة إلى ف ،في نسبة إلى الصحیفة الواحدةُصُحفي؟ َصحَ أم َصَحفي  :وعلى هذا �قال ،المفرد
 .الجمع شاذة

 ،جاء تعیینه �أنه األقرع بن حا�س أو عیینة بن حصن ،وهذا مبهم ،جاء تعیینه "جاء أعرابي" 
هما واحد أو  ؟الیمانيأم ذو الخو�صرة التمیمي  ،ذو الخو�صرة ،إنه ذو الخو�صرة :وقال �عضهم
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 :-علیه الصالة والسالم-ائفة المسجد هو الذي قال للرسول اثنان؟ �عني هل هذا الذي �ال في ط
 غیره؟ أم الذي هو أصل الخوارج  ،اعدل

 طالب:.........
 فأیهما الذي معنا؟ َمن یذ�ر؟  ،واآلخر �ماني ،أحدهما تمیمي ،غیره

 طالب: ...........
 لكن أصل الخوارج أیهم؟  ،معروف

 طالب: ...........
 ذي معنا أو هو نفسه؟طیب هذا ذو الخو�صرة ال

 طالب: ...........
 نفسه؟ 

 طالب:.........
علیه الصالة -فالذي �ال في طائفة المسجد غیر الذي قال للنبي  ،هما اثنان :ال، فیه من �قول

 .وأنهم �خرجون من ضئضئه ،و�ان أصل الخوارج ،اعدل :-والسالم
فبال هذا على عادة العرب  ،الفعلیهمنا الحكم المرتب على هذا  ،على �ل حال المسألة سهلة 

ولذا �ال  ،ال یلزم البعد ،وأما �النسبة للبول فال یلزم البعد ،أنهم إذا أرادوا الغائط ابتعدوا عن الناس
من الناس  اوجعل حذ�فة �ستره قر�بً  ،انتهى إلى سباطة قوم فبال ،-علیه الصالة والسالم-النبي 

ا  -علیه الصالة والسالم-ء �انت عند العرب أو من فعله أما �النسبة للغائط فالعادة سوا ،جد�
ألن األثر المترتب  ؛الفرق بینهما ظاهر ،فالفرق بینهما ظاهر ،إذا أراد المذهب أ�عد ،اإل�عاد

 ،البول ال �صحبه شيء ،وذاك ما �صحبه شيء ،وهذا قد �صحبه ر�ح أو صوت ،علیهما �ختلف
معلى أن الب ،ا لیس �منتن مثل الغائطوأ�ًض  أو في األماكن التي �حتاجها  ،ول في الطرقات محرَّ
 ،هي مجتَمع قمامة أعدت لهذا -علیه الصالة والسالم-والسباطة التي �ال فیها النبي  ،الناس
 .و�انت موجودة في بیوت الناس إلى عهد قر�ب قبل اتخاذ الكنفنعم، 

معنـى زجـروه؟ أنكـروا  مـااس زجـره النـ "فزجـره النـاس" ،ناحیـة المسـجد "فبال في طائفة المسـجد" 
فنهــاهم  ،اتر�ـوه ،»دعــوه« :قـال -علیــه الصـالة والســالم-فنهــاهم النبـي  ،نهـروه ،علیـه �شـدة و�قــوة

ــه وســلم-النبــي  ــاس المــراد بهــم الصــحا�ة الموجــودون فــي المســجد فــي ذلــك  ،-صــلى هللا علی والن
فزجـره  ،�ـه الخصـوص فهـو مـن العـام الـذي أر�ـد ،فهو من العام الـذي أر�ـد �ـه الخصـوص ،الوقت
المبـادرة  ،المبـادرة �إنكـار المنكـر -رضـوان هللا علـیهم-و�ـان مـن عـادتهم  ،ألن هـذا منكـر ؛النـاس

لمـــــاذا؟  ؟عـــــن إنكــــار المنكــــر -علیـــــه الصــــالة والســــالم-لمـــــاذا نهــــاهم النبــــي  ،�إنكــــار المنكــــر
 طالب:.........
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فعلى هذا  ،سدة أعظم من المنكرألنه یترتب علیه مف ؛ألنه یترتب علیه مفسدة أعظم من المنكر
 ،درًءا لهذه المفسدة ؛إذا �ان یترتب على إنكار المنكر مفسدة هي أعظم منه ال �جوز إنكاره

 .ا ألخف الضرر�نوارتكا�ً 
 ي أنهالمفسدة ه ؟المفسدة التي تترتب على اإلنكار ما -"علیه الصالة والسالم-فنهاهم النبي " 

وتتعدد  ،ومن جهة أخرى المكان یتلّوث ،ره فیما �عدفقد �صاب �عس ،یتضرر �حبس البول
 .فهذه مفسدة أعظم ،مواضع النجاسة �عد أن �انت في موضع واحد تنتقل إلى مواضع متعددة

علیه الصالة -أمر النبي " ،انتهى "فلما قضى بوله ،-علیه الصالة والسالم-فنهاهم النبي "
والتصر�ح  ،من ماء ئىدلو مل ،من الماء ئىالمل َذُنْوب الدلو العظیمة "بَذنوب من ماء -والسالم

 ،هذه بیانیة ،]٣٠[سورة الحـج: }َفاْجَتِنُبوا الرِّْجَس ِمَن اَألْوَثانِ { ،ِمن هذه بیانیة ،من ماء :�قوله
ألنه معروف أن  ؛هو لمجرد التوضیح ،هو لمجرد التوضیح »من ماء« :لكن التصر�ح �قوله

ألن الذَّنوب  »من ماء« :إن التصر�ح �قوله :و�عضهم �قول ،نوب هي الدلو الذي فیه ماءالذَّ 
 و�طلق على.. ،مشترك �طلق على الدلو

 طالب: ...........
 �طلق على إ�ش؟

 طالب: ...........
ْثَل َذُنوِب ا {�طلق على الفرس و�طلق أ�ًض   ..]٥٩[سورة الذار�ات: }َذُنو�ًا مِّ

 طالب: ...........
 �صیر المراد؟  ماذا

 ...........طالب: 
 �فعلماذا دعا �فرس  ،للفرس فأهر�ق علیه یترك مجاًال  "فأهر�ق علیه" :لكن قوله في الحدیث

نعم لو  ،هذا تصر�ح �ما هو مجرد توضیح :؟ ال ال، نقولماذامن أجل دعا �عذاب  ؟الفرس�
الدلو  أو تطلق على ،من ماء :ا الفارغ والمآلن نعم قلناكانت الذَّنوب تطلق على الدلو مطلقً 

�طلق علیه َذنوب؟ دلو  اسمنً  أو مثالً  عسًال  امملوءً  اَذنو�ً  المملوء �الماء وغیر الماء لو �ان مثالً 
 ،الظرف َذنوب ،ال الظرف واحد�لتحدید المظروف و  ،یكون البیان هنا للتحدیدف ،مملوء من سمن

تصر�ح �ما  »من ماء« :هفعلى هذا �كون قول ،الذَّنوب والدلو المملوء ماءً  :لكن هم �قولون  ،دلو
 .هو مجرد توضیح

وهو  ،وفیه داللة على أن بول اآلدمي نجس ،"واللفظ للبخاري  ،متفق علیه ،فأهر�ق علیه " 
و�ختلف حكمه من حیث التخفیف والتشدید بین  ،إجماع بین أهل العلم لم �قل �طهارته أحد

 ،لطعام �كفي فیه الرش والنضحالصغیر الذي لم �أكل ا ،بین الصغیر والكبیر ،الصغیر والكبیر
ما �ان على  والحكم �ختلف فیما إذا �ان البول على أرض و�ین ،بینما الكبیر ال بد من غسله
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وأما إذا �ان على األرض فال بد من  ،ال بد من غسله ،فغیر األرض ال بد من غسله ،غیرها
ألنه أكثر  ؛لو على هذا البولوالمكاثرة ُأخذت من إراقة الد ،من مكاثرته �الماء ،مكاثرته �الماء

ما مأخذ هذا وال أدري  ،ال بد أن �كون الماء سبعة أضعاف البول :ومنهم من �قول ،منه �كثیر
ومقدار  ،سبعة أضعاف! هذا �حتاج إلى معرفة مقدار البول الذي وقع من هذا األعرابي ،التسبیع

 .ما في هذا الدلو من لتر
�حدده لو حددناه  یر�د أنبول ودون تحدیده خرط القتاد من �عني إذا تصورنا أنه حدد مقدار ال 

لكن ال وجه له هذا القول تكفي مكاثرته  لترات،بلتر یلزم من هذا أن الذنوب وهذا الدلو فیه سبعة 
وفي هذا تطهیر  ،�اإلمكان أكثر منه فالدلو ال شك أنه أكثر مما خرج من هذا اآلدمي المعتاد

فال تحتاج إلى  ،ال تحتاج إلى أكثر من ذلك ،تحتاج إلى أكثر من ذلكوأنها ال  ،األرض �المكاثرة
 ،و�نتهي اإلشكال سواء �انت ِرْخوة أو صلبة ،ا یراق علیه الماءنقل تراب وال إلى تقلیبه أبدً 

وأما  ،�قول �ه الحنفیة ،لكنها ضعیفة ،والتفر�ق بین الرخوة والصلبة تفر�ق جاء �ه �عض األدلة
إذا نقلنا التراب الذي أصا�ه البول  ،وهو مخالف لما عندنا ،فال دلیل علیه ،لترابالقول �أنه ینقل ا

 إلى َذنوب؟  نحتاج
فصب  ،إلى َذنوب فإذا نقلت النجاسة مع التراب المختلط بها ما نحتاج ،الذَّنوب من أجل النجاسة

تفر�ق بین األرض ا الالذنوب و�راقة الذَّنوب على هذا البول دلیل على أن التراب لم ینقل أ�ًض 
وأن الرِّخوة ینساب الماء إلى داخلها و�تتبع أثر الماء �خالف  ،الرخوة والصلبة �ما �قول الحنفیة

 دلیله لیس بناهض. ،دلیله لیس بناهض ،ا ال دلیلالصلبة هذا أ�ًض 
 طالب: ...........

 ؟ماذا ،نعم
 طالب: ...........

 فیتبع الماء و�نتهي. وأما البالط ،غسل الفرش �غسل �غیرهالفرش �
 طالب: ...........

 في حكم األرض الصلبة.
 طالب: ...........

أما  بنفسها وزالت من أثر الشمس مثالً  الة النجاسة أو لو استحالتنعم، �عني هل یتعین الماء إلز 
 ،ألنها ال تحتاج إلى نیة ؛یز�ل النجاسة ،ألنها ال تحتاج إلى نیة المطر ؛یز�ل النجاسةفالمطر 

رإ :أما الشمس فقال �عض أهل العلم لكن الحدیث نص في أن هذه النجاسة ال  ،نها تكفي ُتَطهِّ
 تزول إال �الماء.

 طالب: ...........
 ؟ماذا
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 طالب: ...........
رت �صابون  ،قدر زائد على المطلوب �مطهرات أخرى قدر زائد على  أوو مشا� أو�عني لو ُطهِّ

 المطلوب.
 -نها أن األعرابي لما نهاهم النبيا مي في طرقه وألفاظه فوائد �ثیرة جد� حدیث األعراب ،الحدیث

اللهم  :دعا وقال ،اتر�وه :بل قال ،ا قو��اولم �عنِّفه ولم ینكر علیه إنكارً  -علیه الصالة والسالم
 .اال شك أن هذا الئق �األعراب أنه قد تحجر واسعً  ،اا أبدً وال ترحم أحدً  ،اارحمني �محمدً 

وتعلیم الجاهل من ِقبل  ،ا هي أساس في التر�یةود أن ألفاظ الحدیث فیها فوائد �ثیرة جد� المقص 
من ُأْوتَي الخلق العظیم مثل اإلنكار �حصل  ،-علیه الصالة والسالم-وهو النبي  ،األسوة والقدوة

كار في الجواالت �حصل اإلن ،سیقیةو �سبب النغمات النغمات الم ؛م �كثرةا في هذه األ�اأحیانً 
وال  ،ا �شدد فیه من ِقَبل �عض الناسوأحیانً  ،ا یتلطف في اإلنكاروأحیانً  ،على من �صدر منه هذا
�عض الناس ال �خفى علیه مثل هذا الحكم أو ُأنِكر علیه  ل،والناس مناز  ،شك أن الناس �ختلفون 

ُأنكر علیه �شدة فإذا تكرر منه �عني لو  ،فصنیعه شبه المعاندة السیما في مواطن العبادة ،امرارً 
 هوأن ،لكن شخص ُیَتوقَّع منه الجهل یتصور منه مثل هذا یرفق �ه وُ�َعلَّم �أدب ،األمر فیه سعة

 ،بتحر�م هذه النغمات الموسیقیة ،فیه فتوى من اللجنة الدائمة بتحر�مهف�خفى علیه حكم هذا و�ال 
 ،معاملة هذا األعرابي الجاهلفإذا �ان الشخص مما ممن یتوقع أنه �خفى علیه هذا الحكم �عاَمل 

ومع ذلكم  ،و�خشى أن �كون إصرار ومعاندة مثل هذا له حكم آخر ،أما من ال �خفى علیه الحكم
ا الغیرة من �عض لكن أحیانً  ،وما ُنزع من شيء إال شانه ،ا إال زانهیبقى أن الرفق ما صاحب شیئً 

د سمع في صالة الصبح نغمة وقال �ا أخي لو تكرمت تعرف أن هذا  :الناس تحمله على أن �شدِّ
�لها  ،تحول المسجد إلى �نیسة ا،ثم سمع ثانیة ثم ثالثً  ،ونحن في موضع عبادة ،أمر محرم

 ..؟ ماذا ،ثم صالة الظهر والعصر ،مثل هذا �ضیق فیه خلق اإلنسان مهما �ان ،مسیقى
صارت تحتاج إلى  هذه المسألة ،و�تبت اإلرشادات واإلعالنات �اللغات على األبواب ،إلى متى

وأطر الناس على الحق  ؟المانع فما�عني لو اقتضى األمر إلى منعه من ولي األمر  ،مز�د عنا�ة
وال �عرف قیمة المسجد لطف �ه  ،�عني �ون هذا الجاهل الذي ال �عرف الحكم ،هذا هو األصل

هذا ورن هذا  لكن إذا رن  ،نعم یبقى أن األصل الرفق ،ورفق �ه -علیه الصالة والسالم-النبي 
والغیرة ال بد  ،هذا منكر ؟إلى متىفوهذا �عد الصالة وهذا..  ،وهذا قبل الصالة ،وهذا في الصالة

فإذا لم  ،ال �غضب �ما هو معروف إال إذا انتهكت المحارم -علیه الصالة والسالم-والنبي  ،منها
  ؟ن �شدد علیهالمانع من أ فماوال هناك عذر �مكن أن �عذر �ه الشخص  ،�كن هناك مبرر

 :إذا ُرفق �ه قال�عض الناس لئیم  ،ألن المسألة مسألة عالج �عض الناس ما �فید �ه الرفق �عد
السیما إذا تكرر منه  ،فیحتاج إلى معاملة خاصة ا�صیر لئیمً  ؟لماذا ال أز�د ي،ن منو فئالناس خا

 .وتكرر علیه اإلنكار ،الفعل
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 عند مثًال  اتجده سائقً  ،مع �عض من ال �فهم العر�یةمثل هذا النغمات  اآلن اإلشكال أنه یوجد 
سائق مسكین  ،وهو ال �ستطیع أن �قفل الجوال ،ما تكلمأم تكلم  ائً وال �عرف من العر�یة شی ،أسرة

ما له إال  ؟تصرف�یف ی هذا و�عد ،اللحظات تتصل السیدةمستضعف �خشى أنه في لحظة من 
 .التسفیر

م من  ؛ولو ُوزِّع على البیوت ،و�فهمون برفق وُلْطفعلى �ل حال مثل هؤالء �عاملون   لكي ُ�َفهَّ
ما یرون في مسألة  ا،ئً ا ما یرون في هذا شیوأحیانً  ،ألنهم جاؤوا من بلدان ؛وهذا أوقع ،ِقَبل ُ�َفالئه

وا هذا وعاشوا بین مسلمین وغیر أفي بلدانهم و�یئاتهم استمر  ؟المانع ما اء،غنال أوموسیقى ال
لكن الشخص الذي عاش في  ،واستمروا علیه ،ائً فال یرون في هذا شی ،ُمْطِبق وجهل ،مسلمین

و�عصى هللا  ،لیس �األمر السهل أن أن ُتنَتهك المحارم ،بیئة محافظة یرى هذا من عظائم األمور
 ماأسوأ من ذلك تحت الكعبة نساء تتكلم �أعلى صوتها ونغمات  ،في موطن العبادة -جل وعال-

 ؟!الكالمهذا 
ومن  ،وال �عرف حكم المسجد ا،عرابی� �عني إذا �ان هذا أ  ،العبادة حرمة عني ما صار لمواطن� 

ما  ،ما أنكر على الصحا�ة إنكارهم علیه -علیه الصالة والسالم-والنبي  ا،ئً ما �فهم شی ،المؤلَّفة
عض الناس � ،وأمرنا أن ننزل الناس منازلهم ،إنما أمرهم �الرفق في اإلنكار ،أنكر أصل اإلنكار

 ،و�عض الناس ال بد أن ُ�قام من المجلس ،و�عض الناس �كفیه انصرافة �الوجه ،�كفیه �لمة
 یتفاوتون. ،�الحبس ،�الضرب و�عض الناس

 :-رحمه هللا-"قال ابن عبد الهادي 
�سبع ونهانا عن  -صلى هللا علیه وسلم-أمرنا رسول هللا  :قال -رضي هللا عنه-وعن البراء 

 ،و�برار القسم ،ونصر المظلوم ،و�جا�ة الداعي ،وعیادة المر�ض ،اتباع الجنائزأمرنا � ؛سبع
 ،والدیباج ،والحر�ر ،وخاَتم الذهب ،ونهانا عن آنیة الفضة ،وتشمیت العاطس ،ورد السالم

ي  .وهذا لفظ البخاري  ،متفق علیه ،ولم یذ�ر السا�عة ،واإلستبرق  ،والِقسِّ
 .وعن شرب �الفضة :وفي لفظ لمسلم 
ال « :قال -صلى هللا علیه وسلم-أن النبي  -رضي هللا عنهما-وعن حذ�فة بن الیمان  

 »فإنها لهم في الدنیا ولكم في اآلخرة ،وال تأكلوا في صحافها ،تشر�وا في آنیة الذهب والفضة
 .متفق علیه

 -قال رسول هللا :قالت -صلى هللا علیه وسلم-زوج النبي  -رضي هللا عنها-وعن أم سلمة  
متفق  ،»الذي �شرب في إناء الفضة إنما �جرجر في �طنه نار جهنم« :-صلى هللا علیه وسلم

 ا."علیه أ�ًض 
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واللفظ مما اتفقت علیه الحقائق  ،اآلنیة جمع إناء "�اب اآلنیة" :-رحمه هللا تعالى-�قول المؤلف 
فتتفق  ،لشراب هو اإلناءفاإلناء حقیقته اللغو�ة والشرعیة والعرفیة الِوَعاء ظرف الطعام وا ،الثالث
 .اإلناء في العرف هو الوعاء ،اإلناء في الشرع هو الوعاء ،اإلناء في اللغة الوعاء ،الحقائق

صلى هللا علیه -أمرنا رسول هللا  :قال -رضي هللا تعالى عنهما-عن البراء بن عازب " :�قول 
صلى هللا -أمرنا رسول هللا " إذا صرَّح الصحابي �اآلمر أو الناهي �ما هنا ،أمرنا "�سبع -وسلم

ال خالف  ،افهو مرفوع قطًعا ال خالف في �ونه مرفوعً  "ونهانا عن سبع ،�سبع -علیه وسلم
 ،أمرنا أو نهینا :�أن �قول ،�خالف ما لو لم �صرح الصحابي �اآلمر والناهي ،افي �ونه مرفوعً 

 ،افهو مرفوع قطعً  ،صرحلكن هنا  ،وخالف في هذا �عض أهل العلم ،فالجمهور على أنه مرفوع
 ،وصیغة النهي ال تفعلوا ،صیغة األمر افعلوا ؟لكن هل حقیقة األمر والنهي هنا �حقیقة افعلوا

وعودوا  ،اتبعوا الجنائز ؟هل هي مثل افعلوا ،ونهانا ،-صلى هللا علیه وسلم-أمرنا رسول هللا 
وا السالمورُ  ،وأبروا المقِسم ،وانصروا المظلوم ،وأجیبوا الداعي ،المر�ض وال  ،وشمتوا العاطس ،دُّ
 هل هذه �مثا�ة هذه أو ال؟  ،الذهب والحر�رخاتم وال تلبسوا  ،وال تأكلوا في آنیة الفضة ،تشر�وا

 -صلى هللا علیه وسلم-أمرنا رسول هللا  :الجمهور نعم على أن قول الصحابي ،الجمهور نعم
�مثا�ة  -صلى هللا علیه وسلم-نا رسول هللا ونها ،-علیه الصالة والسالم-من قوله  ،�مثا�ة افعلوا

وُ�نسب إلى داود الظاهري أنه  ،وقال �عض المتكلمین -علیه الصالة والسالم-ال تفعلوا من لفظه 
هذه ال داللة لها على األمر وال النهي حتى ینقل اللفظ  ،ال بد أن ینقل الصحابي اللفظ النبوي 

وهو في الحقیقة لیس �أمر وال  ا،أو نهیً  ا�ظنه أمرً  األن الصحابي قد �سمع �المً  :�قول ،النبوي 
 .نهي

صلى هللا علیه -أمرنا رسول هللا  :وجاء أحادیث بهذه الصیغة ،هذا الكالم مردود مردود :نقول 
رضوان هللا -و�ذا لم �عرف الصحا�ة  ،ونهانا.. جاءت من طرق أخرى �اللفظ الصر�ح -وسلم
من �فهم فن �عرفها؟! إذا �نا نشكك في فهم الصحا�ة مفمدلوالت األلفاظ النبو�ة  -علیهم

 النصوص �عدهم؟! 
 .وعاشوا معه -علیه الصالة والسالم-ال أحد �فهم النصوص إذا لم �فهمها من عاصروا النبي 

�عني هل تنحصر األوامر  "ونهانا عن سبع ،�سبع -صلى هللا علیه وسلم-أمرنا رسول هللا "
 والنواهي �سبع؟
 ...طالب: .......

وال �قتضي  ،ونهانا عن سبع ،أمرنا �سبع :في هذا الحدیث لكن في هذا السیاق مثالً  ،ال تنحصر
لكن في هذه اللحظة وفي  ،ال �قتضي الحصر ،مثل هذا األسلوب الحصر في األوامر والنواهي

ث �ه في هذا الحدیث ُحِصر العدد و�ال فاألوامر و  النواهي والتكالیف �ثیرة هذا الوقت الذي َحدَّ
 .اجد� 
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ومن  ،اتباع الجنائز تُتَّبع الجنائز من بیتها إلى المسجد "أمرنا �اتباع الجنائز ،ونهانا عن سبع" 
وال شك أن تجهیز المیِّت وحمله والصالة علیه ودفنه �ل هذه من فروض  ،المسجد إلى المقبرة

و�ذا قام �ه  ،من َعِلم �ه َأِثم ،أِثَم الناس �لهمإذا لم �قم بها أحد  ،من فروض الكفا�ات ،الكفا�ات
و�بقى أنه إذا قام �ه من �كفي جاء الحث على ذلك في مثل  ،من �كفي سقط اإلثم عن الباقین

والذي یتبعها  ،فالذي �صلي على الجنازة له من األجر قیراط ،ُأِمرنا �اتباع الجنائز :هذا الحدیث
والقیراط جاء تقدیره �أنه مثل  ،ذلك األحادیث الصحیحة�ما جاءت في  ،حتى تدفن له قیراطان

 .جبل أحد من األجر
یوَجد أناس یتر�ون  ،و�سره للیسرى  ،-جل وعال-و�وجد من یتتبع هذه األمور ممن وفَّقه هللا  

و�شیعونها و�شار�ون في  تبعونهاو�قصدون المساجد التي ُتصلَّى فیها على الجنائز و� ،أعمالهم
ِإنَّ ا في المقابل من تقام صالة الجنازة وهو في المسجد و�جلس ما �صلي {�ًض و�وجد أ ،دفنها

 .والحرمان ال نها�ة له ،البر�ة إذا حلت فحدث وال حرج ،]٤[سورة اللیل: }َسْعَیُكْم َلَشتَّى
�عض  ،فضل هللا ال �حد ،له ال حدَّ  -جل وعال-والتوفیق من هللا  ،�ا إخوان موجود هذا وهذا

 ،و�شارك ،و�تبعها ،ا تكون �عدد الصلوات الخمسیومیٍّا على عدد من الجنائز أحیانً الناس �صلي 
و�قرأ  ،و�حضر الدروس ،لیعود المرضى ؛و�ذا خرج من المقبرة للدفن ذهب إلى المستشفیات

وما فاته من أمور دینه وال دنیاه  ،وموظف مثل الناس أو طالب مثل الناس ،القرآن في سبع
على �ل حال  .إن لم تكن في مضرة فال فائدة فیها ،�امه تذهب بال فائدةو�عض الناس أ ،شيء

 .ُأِمرنا �اتباع الجنائز
وهذه من  ،وحق �عد مماته ،حق حال حیاته ؛فالمسلم له حق على أخیه "َأَمرنا �اتباع الجنائز" 

 .الحقوق التي هي للمسلم على أخیه
وترجم  ،جماع على أن عیادة المر�ض سنةوَنَقل النووي اإل ،عیادة المر�ض "وعیادة المر�ض" 

وهل �ل مر�ض �عاد  ،فیعاد المر�ض ،�اب وجوب عیادة المر�ض :اإلمام البخاري في صحیحه
على  ؟-جل وعال -ولو �ان فیه مرض �قرر األطباء أنه �سري �عني ال بنفسه بل بتقدیر هللا

�سري المرض بنفسه من غیر ألن العدوى المنفیة هي أن  ؛القول �أن هناك عدوى غیر المنفیة
 ،»ال یوِرد ُمْمِرض على ُمِصحّ « ،»ِفرَّ من المجذوم«أما العدوى المثبتة  ،-جل وعال -تقدیر هللا

جل -ومعروفة عند الناس أن المرض �سري بتقدیر هللا  ،هذه العدوى المثبتة معروفة عند األطباء
 ،اأبًدا ال عدوى مطلقً  :�قول ومنهم من ،وهذا أحد أوجه الجمع بین هذه األحادیث ،-وعال

واألمر �الفرار من أجل أال �صاب �المرض نفسه  ،ال فرق  ،مخالطة المر�ض مثل مخالطة السلیم
 .فیقع في نفسه تكذیب الخبر
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 ؟فائدة من �عود�عني ما  .ومنها ما ال �عاد ،منها ما �عاد ؛على �ل حال هل األمراض تختلف 
المغمى علیهم الذین ال �شعرون �من یزورهم في العنا�ة  المرضى ،زائر المرضى وعائد المرضى

 ؟ما الفائدة من هذه الز�ارة ،المر�زة یدور علیهم
 :-رحمه هللا -وترجم اإلمام البخاري  ،زار جابًرا وقد أغمي علیه -علیه الصالة والسالم-النبي  

 ،ذاته تزور لالأنت  ،یدري ري أو ما �هللا ید ،فال �قال مثال هذا ،�اب ز�ارة أو عیادة المغمى علیه
فال  ،وال �شعر �أنه شخص منبوذ تعطلت منافعه ،نعم من ِحَكم الز�ارة جبر خاطر أخیك المسلم

 ،یدري أو ال یدري  ،و�ونه �شعر أو ال �شعر ،له �امل الحقوق  اال، یبقى مسلمً  ،رغبة للناس فیه
 .ا ز�ارتك خیر لهأ�ًض  ،وال �ضیع عملك ،ب األجور یدري الذي رتَّ  -جل وعال-هللا 

 ،وعیادة المر�ض ،إن شاء هللا تعالى ،�حصل له خیر بذلك ،ترقیه ،على �ل حال تدعو له 
بل یتحین الفرصة لمحادثته  ،وال ُ�ضِجُره ،وعیادة المر�ض لها آداب �حیث ال ُیثِقل علیه
 .ومخاطبته و�دخال السرور علیه وتذ�یره �ما ینفعه

و�قیة الدعوات إجابتها  ،و�جا�ة الداعي لولیمة عرس واجبة ،سنة إجا�ة الداعي "و�جا�ة الداعي" 
و�ن �ان صائًما  ،فإن �ان ُمْفِطًرا فلیأكل ،وجاء األمر �إجا�ة الدعوة في ولیمة العرس ،سنة

ورأى أن في أكله من طعام أخیه إدخال  ،و�ذا �ان الصوم نفًال  ،�عني فلیدُع ولینصرف ،فلیصلِّ 
قد تكون  ،ا لخاطر الداعيألن فیها جبرً  ؛فإجا�ة الدعوة مطلو�ة ،إلفطارالسرور علیه استحب له ا

 ،عدم إجا�ة دعوته أفضل من إجا�ة دعوته إذا ُعرف من حال هذا الشخص أنه یتكلَّف لضیوفه
م له مثل هذا ُ�عَتَذر  ،بل �ضطر إذا أجیبت دعوته أن �قترض أو �ستدین ،ولیس عنده ما ُ�َقدِّ

وُ�ْدَخل السرور علیه �طر�قة مناسبة �حیث ال ُ�َكلَّف ما ال �طیق إذا  ،لطفُ�ْعَتَذر منه ب ،عنه
أما إذا �ان في  ،ال ُ�ستطاع إنكاره ال تجوز إجا�ة الدعوة ،كانت الدعوة أو مكان الدعوة فیه منكر

یجیب الدعوة أو �غیر وُ�نِكر إذا تغیر المنكر و�ال یترك �فارق المكان فمقدوره أن �غیر أو ینكر 
 ،دعوة عبد هللا بن عمر لما دخل البیت رجعا كر وسلمان وأبو الدرداء لما أجابلذي فیه المنا

 لماذا؟ 
 طالب: ..........

 كیف؟
 طالب: ..........

 ؟فكیف بیوت الناس ،المساجد ُتسَتر ،واآلن المساجد ُتسَتر ،قد ستر الحیطان ،فیه ستورالبیت 
 .هللا المستعان

ع الناس في هذا ا  عً توسَّ  .وهذا ر�ون إلى الدنیا وغفلة عن اآلخرة ،غیر مرضي الباب توسُّ
َوِ�ِن اْسَتنَصُروُ�ْم ِفي { المظلوم من المسلمین ال بد من نصره "و�جا�ة الداعي ونصر المظلوم"
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یِن َفَعَلْیُكُم النَّْصرُ  ولو لم یبق في المسلمین عین تطرف  :�قول ابن العر�ي ]٧٢[سورة األنفال: }الدِّ
 هذا الكالم؟!  سهل

 .»اا أو مظلومً انصر أخاك ظالمً  ،اا أو مظلومً انصر أخاك ظالمً « ؛نصر المظلوم ال بد منه
تبر قسمه �قدر اإلمكان إال إذا  ،وفي روا�ة الُمقِسم إذا حلف علیك أخوك تجیب "و�برار القسم"

 -جل وعال- ورأیت أن من ردعه عن اإلكثار من األ�مان واتخاذ هللا ،كان هذا عادته ودیدنه
لكن األصل أنه إذا حلف علیك أخوك تبر قسمه �قدر  ،فاألمور �مقاصدها ،عرضة لأل�مان

فیقسم هو أال �جیب  ،یالحظ على �عض الناس أن أخاه �قسم علیه ،ال تعرضه لحنث ،اإلمكان
 .هذا خالف لهذا التوجیه النبوي  ،دعوته

لكن الرد واجب �أحسن  ،اء التحیة السنیة�عني األصل في إلق ،رد السالم واجب "ورد السالم" 
السالم  :أرشد إلى أن من �قول -علیه الصالة والسالم-والنبي  ،منه أو �مثله على أقل األحوال

والجواب ال بد أن �كون أفضل  ،ن و و�ر�اته ثالث ،ن و ورحمة هللا عشر  ،علیكم هذه عشر حسنات
ل المماثلة تتجه إلى اللفظ وأداء اللفظ أو وه .فال بد من رد التحیة بلفظها ،أو مثله على األقل

مثل ما  ،إن أداء اللفظ رفع صوته السالم علیكم ترفع مثله :�عضهم �قول ؟اكتفي في هذا �اللفظ
أو ظننت أنه ال �سمع  ،نعم إن دعت الحاجة إلى ذلك ؟لكن هل هذا مقصود ،رفع لك الصوت

أهل  ،م برفع الصوت إال عند الحاجةعلى أن إلقاء السال ،ارفعفرد الجواب إال برفع الصوت 
وأطالوا في تقر�ر  ،إال للحاجة �خالف األصل العلم �قررون أن رفع الصوت غیر مطلوب أصالً 

ِإنَّ َأنَكَر اَألْصَواِت َلَصْوُت { :-جل وعال -ما یتعلق �الصوت ورفعه وخفضه عند تفسیر قوله
 .ال �مدح بهذا ،ة صوتهوأنه ال �مدح أحد �قو  ،]١٩[سورة لقمان: }اْلَحِمیرِ 

 .والنصوص فیه مستفیضة ،على �ل حال المسألة رد السالم واجب 
في �عض المواقع یرى �عض الناس أن رد السالم على �ل مسلِّم فیه إذهاب لهیبة هذا  

إما موظف �بیر أو قاٍض �بیر أو �ذا.. قد یذ�ر في �عض الكتب التي لم �حالفها  ،الشخص
ألنه مخالف للنصوص الصحیحة  ؛لكن الكالم مردود ،لة شيء من هذاالتوفیق في هذه المسأ

وجاء في �عض النصوص  ،ُ�سلَّم علیه فیرد السالم -علیه الصالة والسالم-النبي  ،الصر�حة
إما في الروا�ات لم ُینَقل رد السالم  ،�سلَّم علیه ولم ُینَقل رد السالم -علیه الصالة والسالم-النبي 

ما یلزم أن ینقل �ل  ،بنقل من تقوم الحجة بنقله روا�ات دون �عض اكتفاءً كلها أو في �عض ال
 .فإذا ُنِقل الحكم بواسطة من تثبت الحجة بنقله انتهى اإلشكال ،شيء

 وعلیكم السالم ورحمة هللا و�ر�اته مقامه؟  :وهل �قوم غیر قولنا 
ا مرحبً « :قال ،علیك �ا أبتيالسالم  :لما سلمت علیه ابنته فاطمة -علیه الصالة والسالم-النبي 
هل تكفي  ،»ا �أم هانئمرحبً « :فقال ،السالم علیك �ا رسول هللا :سلمت علیه أم هانئ ،»�ابنتي

  وعلیكم السالم؟ :هذه عن قوله



 
 

 
 

pÍÑ• =̂Ω=áà-^JÓá_Â�ÿ =̂i_k‘=F۰۰٤E= ١٢ 

 ،بنقل العدول اآلخر�ن �ونها ما نقلت في هذین النصین اكتفاءً  ،األكثر على أنها ال تكفي ،نعم
أو �المثل  ،لكن یبقى أن األصل أنك تجیب السالم �أفضل ،تكفيا ن مرحبً إ :ومنهم من �قول

 .هذا ز�ادة فضلفا و�ذا أضفت إلى ذلك مرحبً  ،على األقل
ألن العطاس فیه  ؛إذا عطس اإلنسان وخرج منه �عض ما �ضره �العطاس "وتشمیت العاطس" 

 :فیقول العاطس ،علیها -جل وعال-ُ�حمد الرب  ،العطاس نعمة ،�خالف التثاؤب ،نفع لإلنسان
 مت إ�ش؟ فیقول المش ،الحمد هلل

 طالب:.........
لكن �شمت من ال �حمد هللا؟ ال  ،یهد�كم هللا و�صلح �الكم :عاطسو�رد علیه ال ،یرحمك هللا

ن إ :و�جواره شخص هل نقول ،فال ُ�سَمع ،ا قد �حمد هللا العاطسأحیانً  ،�شمت إال من حمد هللا
على غلبة الظن أنه حمد  و�ناءً  ،ن األصل في المسلم أنه �حمدإ :أو نقول ،األصل أنه ما حمد

 ؟تشمته
 طالب: ........

 فال �شمت؟  ،هل األصل أنه ما عطس :نقول
 یرحمك هللا إن �نت حمدت هللا. :طالب: قول ابن عمر
من سبق « :جاء في �عض األخبار -جل وعال -على حمده هللا اموقوفً  ا�عني �شمت تشمیتً 

جاء في خبر أنا لم أقف  ،لیذ�ره ؛الحمد هللا :�عني عطس فغفل فقال السامع »مدالعاطس �الح
 ،حتى عزي البن ماجه »من سبق العاطس �الحمد« :ما وقفت علیه �قولو �حثت عنه  ،علیه

ْوص واللوص والِعلَّْوص« ما هو أم معروف الحدیث  »من سبق العاطس �الحمد أمن الشَّ
 معروف؟ 

 .أنا �حثت عنه ما وجدته
 طالب: ........

 كیف؟
 طالب: ........

 تحضره؟
 طالب: ........

 لكن.. ،طیب هو في تفسیر القرطبي عزاه البن ماجه، نعم
اآلنیة هنا في هذا و�دخال  ،وهذا هو الشاهد آنیة الفضة أن نشرب بها "ونهانا عن آنیة الفضة" 

و�ناء  ،لوضوء من آنیة الفضةلیدل أو لیستدل بذلك على أنه ال �جوز ا؛ الموِضع من المؤلِّف
وهذا یدل على  ،نهانا عن آنیة الفضة عموم ،وأما الشرب واألكل فسیأتي ،الذهب من �اب أولى

والتنصیص على الشرب واألكل  ،أن عموم استعماالت آنیة الذهب والفضة داخل في هذا
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م �حكم التنصیص على �عض أفراد العا ،تنصیص على �عض أفراد العام ال �قتضي التخصیص
 .امواِفق لحكمه ال �قتضي تخصیًص 

هذا  ،�عني جمیع االستعماالت ،نقتني ،نتوضأ ،نأكل ،اآلن نهانا عن آنیة الفضة إ�ش؟ نشرب 
التنصیص على األكل والشرب على ما  "ونهانا عن آنیة الفضة" .یتناول جمیع االستعماالت

والصنعاني �ما ال  ا،ي تخصیًص وهذا ال �قتض ،أفراد العام ،سیأتي تنصیص على �عض األفراد
وشدد في هذه  ،وما عداه ال ُیلَحق �ه ،ألنه المنصوص علیه ؛�خفى خص النهي �األكل والشرب

ألنه إذا ُمِنع من األكل والشرب مع قیام  ؛والذي �ظهر أن جمیع االستعماالت محرمة ،المسألة
و�ذا  ،ل سائر االستعماالتوهذا النص �شم ،الحاجة إلى ذلك فسائر االستعماالت من �اب أولى

 .ُنصَّ على الفضة فالذهب من �اب أولى
ن أنه فألقاه و�یَّ  ،اتخذ خاتم الذهب فاتخذه الناس -علیه الصالة والسالم-النبي  "وخاَتم الذهب" 

فال  ،»حل إلناثها ،الذهب والحر�ر حرام على ذ�ور أمتي« ،ومثله الحر�ر ،حرام على الذ�ور
لكن هذا  ،الحر�ر على تفصیل عند أهل العلم فیما �جوز وما ال �جوز�جوز استعمال الذهب و 

 .األصل أن الذهب والحر�ر حرام على الذ�ور دون اإلناث
وعطفه على  ،ما رق من ثیاب الحر�ر ،ما رق من ثیاب الحر�ر :الدیباج �قولون  "والدیباج" 

 .�ة �هلالهتمام �شأن الخاص والعنا ؛الحر�ر من �اب عطف الخاص على العام
ي"  الَقص �الصاد القس قر�ة  :و�عضهم �قول ،الَقّس  ،نوع من الحر�ر منسوب إلى الَقّس  "والَقسِّ

 .ا من الحر�روهو نوع أ�ًض  ،�مصر
وعطف هذه الثالثة على الحر�ر من �اب عطف  ،هو ما غلظ من الحر�ر نوع منه "واإلستبرق" 

 .والعنا�ة �ه ،لالهتمام �شأنه ؛الخاص على العام
 .�عني في هذه الروا�ة "ولم یذ�ر السا�ع" :قول� 
طیب ُنهي عن آنیة  ،شرب �الفضة ،شرب �الفضة "وعن شرب �الفضة :وفي لفظ لمسلم" 

عن "ولذا جاء في حدیث حذ�فة الذي یلیه  ،ثم ُخص الشرب ،ُنهي على سبیل العموم ،الفضة
ال تشر�وا في « :قال -سالمعلیه الصالة وال-أن النبي  -رضي هللا عنهما-حذ�فة بن الیمان 

ال  ،"»ولكم في اآلخرة ،فإنها لهم في الدنیا ،وال تأكلوا في صحافهما ،آنیة الذهب والفضة
وذ�رنا هذا أنه  ،تنصیص على األكل والشرب ،وال تأكلوا ،تشر�وا في آنیة الذهب والفضة
وهنا  ،تعماالتالعموم في الحدیث السابق یتناول جمیع االس ،تنصیص على �عض أفراد العام

العام على  لفهل نحمل العام على الخاص مع أن الحكم مواِفق حمْ  ،خصوص �األكل والشرب
لحكم الخاص ُ�حمل العام على  اإذا �ان حكم العام مخالفً  ا،الخاص إذا �ان الحكم مخالفً 

فضة فیبقى استعمال الذهب وال ،ا فإنه ال �حمل العام على الخاصاأما إذا �ان موافقً  ،الخاص
 »فإنه.. ،وال تأكلوا في صحافهما ،آنیة الذهب والفضة« ،جمیع االستعماالت محرمة ،آنیة
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والوضوء  ،ألنها مما ُ�حتاج إلى الوضوء فیه ؛و�دخال المؤلف هذا الحدیث في �اب اآلنیة
 »فإنها لهم في الدنیا ؛وال تأكلوا في صحافهما« ،استعمال من االستعماالت غیر األكل والشرب

 لمن؟ لهم 
وأما لهم  ،لكم أیها المسلمون  ،لهم ذ�ر بدلیل المقابلة لهم و�ن لم �جرِ ، »لهم في الدنیا«للكفار 

ولیس في هذا دلیل على إ�احتها  ،لهم في الدنیا ولكم في اآلخرة ،أي المشر�ون ولكم في اآلخرة
ألنهم ال  ؛تعملونهاهم الذین �س ،لكن هم الذین �ستعملونها ،ألنهم مخاَطبون �فروع الشر�عة ؛لهم

مع األسف أنه یوجد من  ،ولیس معنى هذا أنها مباحة لهم ،ال �متثلون األوامر والنواهي ،�متثلون 
و�لعبون و�تخبطون في  ،فیأكل في آنیة الذهب والفضة ،المسلمین من ال �متثل األوامر والنواهي

أما  ،اوال �خشون عقا�ً  ،اا�ً لكن هذا وصف الكفار الذین ال یرجون ثو  ،أموال هللا �ما هو معروف
 .�النسبة للمسلم فاألصل فیه أنه �أتمر و�نتهي

قال  :قالت -صلى هللا علیه وسلم-زوج النبي  -رضي هللا عنها-وعن أم سلمة " :�قول 
الذي �شرب في إناء الفضة إنما �جرجر في �طنه نار « :-صلى هللا علیه وسلم-رسول هللا 

وفي حكمه سائر  ،األكل على ما جاء في الروا�ة السا�قةوفي حكم  ،الذي �شرب ،"»جهنم
 »الذي �شرب في إناء الفضة إنما �جرجر« ،االستعماالت على ما جاء في الروا�ات التي قبلها

لكن قد �سمع إذا شرب اإلنسان  ،وهو في اإلبل أظهر ،الجرجرة صوت وقوع الماء في الجوف
المقصود صحاف  ،»وال تأكلوا في صحافها« :�قول في حدیث حذ�فة ،�قوة ُ�سَمع له جرجرة

 .صحافها :والذي عندنا في الطبعة ،في صحافها أو صحافهما المعنى واحد ،الذهب والفضة
فهل الجرجرة هي  ،الجرجرة صوت وقوع الماء في الجوف سواء �ان من اإلبل أو من غیرها 

قوع الصوت في الجوف الِجرَّة واالجترار أو مجرد و  ،هل الجرجرة هي الِجرَّةالِجرَّة معروفة؟  ،الِجرَّة
هل هذا المقصود أن هذا تأكید  ،وتردید الطعام و�خراجه من المعدة و�عادة مضغه ثانیة ثم إعادته

نسأل هللا  ،وهذا دلیل على أنه محرم شدید التحر�م ؟لتعذیب من �شرب في إناء الذهب والفضة
 ناَر أو ناُر؟ »ما �جرجر في �طنه..إن الذي �شرب في إناء الفضة« ،السالمة والعافیة
 طالب: ........

 ناَر؟
 طالب: ........

فالنار هي فاعل الجرجرة هي فاعل  ،نارُ  :و�عضهم �قول ،نعم، المكلَّف هذا هو الذي �جرجر
الشرب واألكل في إناء الذهب والفضة ال  ،»ناَر جهنم«لكن األكثر على أن ناَر مفعول  ،الجرجرة

د علیه في النصوص �لها ،ص علیهألنه منصو  ؛�جوز وداخل في العام سائر  ،ومؤ�َّ
الوضوء حكمه داخل في سائر  ،ومنها الوضوء في إناء الذهب والفضة ،االستعماالت

ما �صح؟ ألن النهي أم لكن إذا توضأ في إناء ذهب أو فضة �صح وضوؤه  ،االستعماالت حرام
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مل في الوضوء وغیرها لیست مما ال �ستعمل واآلنیة تستع ،إلى أمر خارج ،�عود إلى أمر خارج
 ،إذا عاد النهي إلى ذات المنهي عنه أو إلى شرطه فإنه مع التحر�م یبطل ،إال في هذه العبادة

هي إلى أمر إذا عاد الن لكن ،إذا عاد النهي إلى ذات المنهي عنه أو إلى شرطه یبطل بال إشكال
 .لكن ال تبطل العبادة ،اتحر�م یبقى آثمً خارج عن شرطه فإنه مع الو خارج عن المنهي عنه 

والحر�ر هنا اسُتعِمل  ،�عني الحر�ر الذي معنا لو صلى وعلیه سترة حر�ر هو منهي عن الحر�ر 
لكن  ،استعمل المحرَّم و�أثم ،لكن لو صلى وعلیه عمامة حر�ر ،فتبطل العبادة ،في شرط العبادة
الوضوء على هذا في آنیة الذهب والفضة ف ،ألن النهي عاد إلى أمر خارج ؛العبادة صحیحة

ألن عندهم �ل  ؛والظاهر�ة �قولون ببطالن الوضوء ،والصالة صحیحة مع اإلثم الشدید ،صحیحة
 لماذا؟  ،�ل نهي مبِطل ،نهي یبطل العبادة

والوضوء  ،أنت تتقرب بهذا الوضوء ،�شيء حرمه علیك -جل وعال-ألنك �یف تتقرب إلى هللا 
وأنت  ،اإلناء واجب استعماله ،إًذا ما ال یتم الواجب إال �ه فهو واجب ،ناءمحتاج إلى هذا اإل

 ،ا�كون هذا تناقًض  ،تتقرب إلیه بهذا المنهي عنه ،-جل وعال-تتقرب بهذا الواجب إلى هللا 
ألن الوضوء  ؛أنت �جب علیك استعمال هذا اإلناء :والتناقض مع اتحاد الجهة �أنهم �قولون 

 ،وأنت منهي عن استعماله ،�جب علیك استعماله ،ال �مكن إال بهذا اإلناء والوضوء ،واجب علیك
لهذا حینئذ  ،وال �مكن أن یتجه أمر ونهي في آن واحد على ذات واحدة ،فاتحدت الجهة عندهم

والجمهور �فرقون بین ما �عود إلى ذات المنهي  ،فعندهم �ل نهي �قتضي البطالن ،تتحد الجهة
 ى أمر خارج.إلى شرطه أو إل عنه أو

 .�هللا أعلم
 وصلى هللا وسلم و�ارك على عبده ورسوله نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعین. 


