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 السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته.
 .نعم

وصلى هللا وسلم على نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعین، اللهم  ،الحمد هللو  ،"�سم هللا
 .اغفر لنا ولشیخنا وللحاضر�ن

 :-یرحمه هللا-قال اإلمام ابن عبد الهادي في محرره  
 .�اب حكم الحدث

 -قال رسول هللا :قال -رضي هللا عنهما -عن عطاء بن السائب عن طاوس عن ابن عباس
فمن نطق  ،إن الطواف �البیت صالة إال أن هللا تعالى أحل فیه النطق« :-صلى هللا علیه وسلم
 :وابن حبان والحاكم وقال الترمذي ،وهذا لفظه ،رواه الترمذي وسمو�ه ،»فال ینطق إال �خیر

ا إال من وال نعرفه مرفوعً  ،اموقوفً  -رضي هللا عنهما-وقد ُروي عن طاوس عن ابن عباس 
فمن سمع  ،اختلط :وقال ابن معین ،عطاء ثقة رجل صالح :مدوقال اإلمام أح ،حدیث عطاء

ورواه عبد هللا بن طاوس  أ�ًضاوقد رواه غیر عطاء عن طاوس فرفعه  ،ا فهو صحیحمنه قد�مً 
 وهو أشبه." ،اموقوفً  -رضي هللا عنهما-وغیره من األثبات عن طاوس عن ابن عباس 

وعلى آله وصحبه  ،عبده ورسوله نبینا محمد وصلى هللا وسلم و�ارك على ،الحمد هلل رب العالمین
 ،أجمعین، أما �عد
ا أن �اب مرفوع خبر لمبتدأ مر بنا مرارً  "�اب حكم الحدث" :-رحمه هللا تعالى-فیقول المؤلف 

المضاف  أ�ًضاالحدث مضاف إلیه  ،وحكم مضاف إلیه ،وهو مضاف ،محذوف تقدیره هذا �اب
أو المكلف �م  �اب حكم حدث اإلنسان مثالً  :قیل لو ،إلیه مضاف إلى المضاف إلیه الثاني

 یتوالى من إضافة؟
 ؟توالى �م ،�اب حكم حدث اإلنسان 
ألنه �ل ما تكثر اإلضافات �ضعف عند  ؛ولو أضیفت را�عة ضعف األسلوب ،ثالث إضافات 

الحكم معروف وانقسامه إلى تكلیفي ووضعي مشهور عند  "�اب حكم الحدث" :�قول ،أهل العلم
  ؟تكلیفيأم وهنا من أي النوعین الحكم وضعي  ،العلمأهل 

�طلق الحدث و�راد �ه الخارج من البدن المبطل  ؟الحدثما هو  ،نر�د أن نعرف الحدث: أوالً  
على أثره وهو الوصف القائم �البدن المانع  أ�ًضاو�طلق  ،على خروجه أ�ًضا�ما �طلق  ،للطهارة

على  أ�ًضاو�طلق  ،ارج وعلى خروج هذا الخارجفیطلق على الخ ،مما اشترطت له الطهارة
وهنا في �عض األحادیث الواردة في هذه الترجمة ما یدل على أن المراد  ،الوصف القائم �البدن

ما الذي یر�د المؤلف من إیراد هذا  ،»الطواف �البیت صالة«الحدیث األول  فمثالً  ،رفع الوصف
  ؟الحدیث
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أو أن یرفع األثر المترتب على هذا الحدث ماذا  ،الطواف هل یر�د منه أال �صدر منه الحدث في
 .»ال �مس القرآن إال طاهر«وقل مثل هذا في الذي یلیه حدیث  ،یر�د المؤلف؟ الثاني

والشروط  ،شرط؟ شرطأم إذا عرفنا هذا فالحكم الذي هو رفع الوصف القائم �البدن حكمه واجب  
اإلطالق ألهل العلم الذین یدخلون الشروط  و�ن نازع �عضهم في �عض ،من األحكام الوضعیة

و�ثیر  ،�عضهم ینازع في �ثیر منها ،واألسباب والموانع والرخص والعزائم في األحكام الوضعیة
 .وهي أحكام تكلیفیة من وجه ،فهي أحكام وضعیة من وجه ،منها ینتابها األمران

و�ذا قلنا  ،حكم وضعي :ة قلنالصحة الصال االطهارة إذا نظرنا إلیها �اعتبارها شرطً  فمثالً  
و�ذا نظرنا إلى  ،فهي حكم تكلیفي من هذه الحیثیة ،وأن تار�ها آثم ،وأنها ال بد منها ،بوجو�ها

نه حكم إلكن هل �مكن أن �قال عن هذا الشرط  ،اكتمال النصاب شرط ،النصاب في الز�اة
ا هو شرط وضعي تكلیفي؟ �عني هل �جب على اإلنسان أن �سعى لتحصیل نصاب لیز�ي؟ إذً 

 ،فكثیر من الشروط ،فالخالف في مثل هذا ینبغي أن یتحرر ،وهناك ما ینتا�ه األمران ،محض
هل على اإلنسان  ،شرط لدخول أو لصحة صالة الظهر �اعتباره وقتها �عني زوال الشمس مثالً 

ي فهو شرط وضع ،أن �سعى لتزول الشمس من أجل أن �صلي؟ ال یلزمه ذلك وال �قال بلزومه
 لماذا؟ ،هو الكثیر الغالب ما �جب تحقیقهو و�ن �ان من الشروط ما �جب تحقیقه  ،محض

فهو حكم تكلیفي من هذه  ،إًذا هو واجب ،الواجب ال یتم إال �ه ،ألن الواجب ال یتم إال �ه 
 .الحیثیة

�عض اإلخوان �قرأ في �عض مطوالت �تب األصول في مثل هذه المسألة فیشكل علیه األمر  
ولیس معنى أحكام وضعیة ما ینشر بین الناس �عني  ،فالذین ینفون أنها أحكام وضعیة ،خبطو�تل

لكن  ،القوانین هذا المفهوم العرفي ، �عنيمفهومه العرفي عن الحكم الوضعي أنه ما سنه البشر
فال  ،ألنه من أصله ممنوع ؛ینبغي أال یرد على طالب علم ،هذا ال یرد على �ال طالب علم

 .مثل هذایدخل في 
عن عطاء بن السائب "في الحدیث األول  -رحمه هللا تعالى-�قول المؤلف  "�اب حكم الحدث" 

 -قال رسول هللا :قال -رضي هللا عنهما-عن عطاء بن السائب عن طاوس عن ابن عباس 
�عني  "»إن الطواف �البیت صالة إال أن هللا تعالى أحل فیه النطق« :-صلى هللا علیه وسلم

تقر�ر حكم الحدیث من حیث الثبوت  نحتاج إلى أوالً  »فمن نطق فال ینطق إال �خیر« ،الكالم
اختلط في  ،اختلط ألن عطاءً  ؛�ثیر من أهل العلم �ضعفه ،فكثیر من أهل العلم �ضعفه ،وعدمه

روي هذا یمن م واخُتلف في �عض الرواة هل رووا عنه قبل االختالط أو �عده ،آخر عمره
واالستطراد في مثل هذا ال شك أنه �أخذ من  ،دیث اخُتلف في رفعه ووقفه�ما أن الح ،الحدیث

 .لكن ال مانع ،الوقت ما �أخذ
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وقد  ،خالصة القول في هذا أن ممن روى الحدیث عن عطاء سفیان الثوري وسفیان بن عیینةو  
 .ةاآلففأمنا من هذه  ،ومثله شعبة ،نص أهل العلم على أن سفیان ممن روى عنه قبل االختالط

صلى هللا علیه -قال رسول هللا  :قال :�قول ،موقوف أوتبقى مسألة الرفع والوقف هل هو مرفوع  
 :سمُّْوَ�ه هكذا ینطقها أهل الحدیث �ما �قولون  "رواه الترمذي وسمُّْوَ�ه" :الحدیث ثم قال -وسلم

الهاء المكسورة سیَبَوْ�ِه لكن أهل العر�یة ینطقونها � ،ومثله نفُطْوَ�ه وسیُبْوَ�ه ،إسحاق بن راُهْوَ�ه
فال  ،وأن و�ه من أسماء الشیطان ،وعمدة أهل الحدیث حدیث واهٍ  ،ونفَطَوْ�ِه وراهَوْ�ِه ومثله سمَوْ�هِ 

وال شك أن مثل أئمة  ،بل هو اسم ُیَتأكَّد من سمى �ه عالم وضعه ،یلتفت إلى مثل هذه العلة
إال  اوأهل اللغة ال ینطقونه ،أدرى بهم من غیرهماللغة مثل سیَبَوْ�ه ونفَطَوْ�ه أتباعهم وأصحابهم 

 ،ضعیف و�ذا �انت عمدة أهل الحدیث على حدیث واهٍ  ،والجادة واحدة ،�الهاء المكسورة سیَبَوْ�هِ 
فإذا ضعف الحدیث فال معول  ،وهم یر�دون أن ینزهوا هؤالء العلماء من أن ینتسبوا إلى الشیطان

 .علیه
 ا�عني مضافً  امرفوعً  ؟�عني رووه إ�ش "وابن حبان والحاكم ،ا لفظهرواه الترمذي وسمَوْ�ِه وهذ" 

  .-علیه الصالة والسالم-إلى النبي 
 ا للنبـــــــــــــــيا مضـــــــــــــــافً ســـــــــــــــم مرفوًعـــــــــــــــ

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

وال  ،اموقوفً  -رضي هللا عنهما-روي عن طاوس عن ابن عباس  وقد :وقال الترمذي" :ثم قال 
وهنا  ،وعطاء ال �أس �ه إذا �انت الروا�ة عنه قبل االختالط "ا إال من حدیث عطاءنعرفه مرفوعً 

فإذا نظرنا إلى أقوال العلماء في هذه  ،یتعارض الرفع مع الوقف ،یتعارض الرفع مع الوقف
أو مسألة تعارض اإلرسال مع االتصال نجد أهل العلم  ،لرفعمسألة تعارض الوقف مع ا ،المسألة

ألن فیه ز�ادة علم خفیت  ؛فمنهم من �عتمد الرفع ؛و�ذ�رون فیها أقواًال  ،ا بیًَّنا�ختلفون فیها اختالفً 
ل على الوقف على من وقفه :ومنهم من �قول ،والز�ادة مقبولة ،على الواقف ألنه هو  ؛المعوَّ

 .ومنهم من ینظر إلى األكثر ،ومنهم من ینظر إلى األحفظ ،ك فیهوالرفع مشكو  ،المتیقن
حدیث  فمثالً  ؛على أحادیث �عینها ،اختالف أحكام األئمة على أحادیث �عینها ،ومنشأ الخالف 

فالذي �قلد البخاري �حكم  ،وحكم اإلمام أحمد بوقفه ،رفع الیدین �عد الر�عتین حكم البخاري برفعه
والذي �قلد اإلمام أحمد �جعل الوقف هو  ،�ما �فعله المتأخرون  ،مطردةو�جعله قاعدة  ،�الرفع
الجماعة أولى  :�ما �قول اإلمام الشافعي ،وال شك أن الكثرة ،ومنهم من ینظر إلى الكثرة ،الراجح

فإذا �ان الراوي أحفظ من غیره لم  ،ومنهم من ینظر إلى الحفظ ،�الحفظ من الواحد لها َدْور
لكن هل �سوغ لنا أن نحكم �قاعدة مطَّردة  ،والحفظ ر�ن من أر�ان قبول الروا�ة ،یلتفت إلى غیره

الوقف مع الرفع  رض فیه�ل حدیث یتعا :�اعتبار أن هذا اإلمام حكم على حدیث برفعه فنقول
 أو بوقفه أو �كذا أو �كذا؟  ،نحكم برفعه
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 .إنما المعول على ما ترجحه القرائن ،ال، لیس األمر �ذلك
إذ �ثیر منهم ال �عرف القرائن التي  ،في هذا الكالم سد للباب في وجوه طالب العلمهل  ،نعم

شعبة وسفیان یرو�ان الحدیث عن عطاء  یترجح بها مثل هذا الخالف؟ نفترض أن راو�ین مثالً 
فیكون من قول ابن  ،ن الطواف �البیت صالةإ :-رضي هللا عنهما-قال شعبة عن ابن عباس 

صلى هللا علیه -قال رسول هللا  :قال -رضي هللا عنهما-ن ابن عباس وقال سفیان ع ،عباس
نحتاج إلى أن نرجح بین شعبة وسفیان و�الهما أئمة  مَ إالف »أن الطواف �البیت صالة« :-وسلم

 ؟من أئمة المسلمین وجبال من جبال الحفظ والضبط واإلتقان
تدئ أن ینظر في هذه القرائن؟ ال عن المب هل یتأهل الطالب المتوسط فضالً  ،نحتاج إلى قرائن 

ثم �عد ذلك إذا تأهل �عد اإلكثار  ،إنما طالب في وقت التمر�ن �مشي على قاعدة مطردة ،یتأهل
وتطبیق هذه األحكام على ما  ،والنظر في أحكام األئمة ،واإلكثار من التخر�ج ،من هذه التمار�ن

و�ال فالمعول  ،الباب حینئذ یتأهل یدرسه من أحادیث وما �عرضه على من هو أعلم منه في هذا
لكن لیست هي الراجحة  ،نعم المتأخرون وضعوا قواعد مطردة منضبطة ،على أحكام المتقدمین

حتى من وضعوا هذه القواعد إذا أرادوا التطبیق العملي  ،التي َ�عمل بها من تأهل لهذا العلم
لكن إذا أراد أن  ،وفي �تبه تجد ابن حجر عنده قواعد منضبطة في نخبته وفي نكته ،خالفوها

ألنه تأهل للنظر في القرائن والقواعد إنما  ؛وجدته قد �خرج عن هذه القواعد ،�طبق في تخر�جاته
 .وضعها للمبتدئین ومن في أحكامهم

 .المرجح �النسبة لهذا الحدیث هو الرفع 
ا وال فً موقو  -رضي هللا عنهما-وقد روي عن طاوس عن ابن عباس  :قال الترمذي" :�قول 

 ،رواه عنه شعبة وسفیان الثوري وسفیان بن عیینة "وعطاء ،ا إال من حدیث عطاءنعرفه مرفوعً 
 .�ما نص على ذلك األئمة ،وهم ممن رووا عنه قبل االختالط

والمكرر عند  ،مكرر ،�عني ال �كفي أن �كون ثقة مرة واحدة "عطاء ثقة ثقة :وقال اإلمام أحمد" 
�ما  ،فمنهم من �جعل المرتبة األولى الصحا�ة ؛في ترتیب ألفاظ التعدیل أهل العلم على اختالفهم

فالن  ،ومنهم من جعل المرتبة األولى فالن ال ُ�سأل عن مثله ،فعل الحافظ ابن حجر في التقر�ب
ر فیه لفظ التوثیق سواء �ان بلفظه أو  ،ثم یلي ذلك فالن ثقة ثقة ،إلیه المنتهى في التثبت ما ُ�رِّ

فالن ثقة  :وهل �قوم مقام هذا اللفظ المتَبع للفظ األصلي �قولهم ،أو ثقة ثبت ،ثقة ثقة ،�مرادفه
 ؟�عني هل وردت في أحكامه أو لم ترد �سأل عنها ،أو ثقة تقة محل �حث ،نقة
إًذا  ،فسمع منه قبل االختالط ،�ما قال اإلمام أحمد ا،صالحً  ورجًال  ،فمادام عطاء ثقة ثقة 

 .الحدیث صحیح
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�عني ومن سمع منه قبل االختالط  "ابن معین اختلط فمن سمع منه قد�ما فهو صحیح وقال" 
ومن ُجِهل أمره هل سمع  ،ومن سمع منه �عد االختالط حدیثه مردود ،ألنه ثقة ؛حدیثه صحیح

 .منه قبل االختالط أو �عده یتوقف فیه حتى یوجد ما یرجح
ورواه عبد " ،وهذه متا�عة "أ�ًضارفعه رواه غیر عطاء عن طاوس ف وقد ،وقد رواه غیر واحد 

هذه  "اموقوفً  -رضي هللا عنهما -هللا بن طاوس وغیره من األثبات عن طاوس عن ابن عباس
وعلى �ل حال حنا �كفینا  ،تكرار اللفظ ثقة ثقة ز�ادة من �عض النسخ ،ز�ادة من �عض النسخ

 .�كفینا �لمة ثقة ولو مرة واحدة ،ثقة لالحتجاج
 ،اوأقل أحواله أن �كون حسنً  ،ضعفه جمع من أهل العلم ،ه جمع من أهل العلموالحدیث ضعف 

 .أقل أحوال هذا الحدیث أن �كون في دائرة الحسن
�عني أنه �شبه  »إن الطواف �البیت صالة« :-علیه الصالة والسالم-وفیه �قول الرسول  

ألفعال المعروفة المفتتحة ألن الصالة تعر�فها وحدها الشرعي األقوال وا ؛ولیست صالة ،الصالة
 ،و�ال فالدعاء صالة ،هذه حقیقتها الشرعیة ،المفتتحة �التكبیر والمختتمة �التسلیم ،والمختتمة

 .والصالة دعاء من حیث الحقیقة اللغو�ة �المعنى األعم
ن الطواف �البیت إ :والمشبَّه �عني إذا قلنا ،�عني مثل الصالة »إن الطواف �البیت صالة« :قوله 

 ؟یدخل الطواف اهل معنى هذا أننا یلزمنا أن نضیف في الحد في تعر�ف الصالة لفظً ف ،الةص
لكن استثني ما استثني حتى في  ،هذا لو �ان مثلها من �ل وجه لزمنا أن ندخله في الحد

علیه -أمور مستثناة معلومة من وضع الطواف نفسه الثابت عن النبي  أ�ًضاوفیه  ،الحدیث
ن التشبیه ال یلزم فیه مطا�قة المشبَّه إ :اقلنا مرارً  »إن الطواف �البیت صالة« -الصالة والسالم

لكن مثل هذا األسلوب �عد أن أثبت أن الطواف �البیت  ،إنما یثبت ولو من وجه ،�المشبَّه �ه
ال نستطیع  ؟ثم استثنى هل نستطیع أن نخرج من وجوه الشبه ما لم یرد في �الم الشارع ،صالة

هل یلزم توافرها �لها  ،إذا جئنا إلى شروط الصالة فمثالً  ،ات الشارع �التخصیصإال من تصرف
 ؟في الطواف

�ما أن الصالة ال  ،�جوز الطواف من الكافر؟ ال �جوز ،اإلسالم ،اإلسالم والعقل والتمییز فمثالً  
 .تصح من الكافر

 .�الصالة ،ما �طوف؟ ما �طوف أمالمجنون �طوف  ،العقل 
ما �طوف؟ �طوف إًذا هذه من وجوه االفتراق التي ثبتت �األدلة أم الممیز �طوف غیر  ،التمییز 

ومن الزم الحج  ،»نعم، ولِك أجر«�ا رسول هللا ألهذا حج؟ قال  :الشرعیة رفعت صبی�ا لها فقالت
وهذه من وجوه االختالف  ،�خالف صالته ،فدل على أن طواف غیر الممیز صحیح ،الطواف

 .أ�ًضا
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علیه -ألن النبي  ؛استقبال القبلة یلزم أن �كون الطائف مستقبل القبلة؟ ال قبلة مثالً استقبال ال 
 :وقال ،وطاف ،جعل الكعبة عن �ساره ،جعل القبلة عن �ساره ،طاف هكذا -الصالة والسالم

 .اإلسالم والعقل والتمییز واستقبال القبلة ،إًذا هذا مستثنى »خذوا عني«
 .صح إال بنیةتوهذا عبادة ال  ،»إنما األعمال �النیات«دیث لعموم ح ؛النیة ال بد منها 
األمر الثاني لحدیث أال �طوف �البیت مشرك أن  ،لدخوله في الصالة ستر العورة ال بد منه أوالً  

 إ�ش؟ 
فال بد من ستر العورة والطهارة سواء  »وأال �طوف �البیت عر�ان ،أال �حج �عد العام مشرك«

ال �قبل هللا «مقتضى تشبیه الطواف �الصالة أن الطهارة شرط  ،لخبثكانت من الحدث أو من ا
من  :إًذا نقول ،»ال �قبل هللا صالة من أحدث حتى یتوضأ ،صالة من أحدث حتى یتوضأ

هل وجد من  ،مقتضى التشبیه في هذا الحدیث ال �قبل هللا طواف من أحدث حتى یتوضأ
وجد ما �خرجه؟ هل وجد ما �خرجه؟ النبي  ا هلاآلن دخل شرعً  ؟النصوص ما �خرج هذا الشرط

وقال �النسبة  ،»خذوا عني مناسككم« :وقال ،طاف على طهارة -علیه الصالة والسالم-
إًذا الطهارة  ،وال یوجد ما �خرجه »افعلي ما �فعل الحاج غیر أال تطوفي �البیت« :للحائض

منهم من �جعلها  ،الجمهور هذا قول ،وهذا قول جمهور العلماء ،�النسبة للطواف شرط �الصالة
المقصود أنه ال یوجد ما  .ومنهم من �شترطها ،فتجبر بدم �الحنفیة ،ولیست �شرط ،واجبة

علیه -�عني هل �حفظ نص أن النبي  ،فنحتاج إلى ما �خرجها ،اآلن دخلت �التشبیه .�خرجها
  ؟أو أقر من طاف على غیر طهارة ،طاف على غیر طهارة -الصالة والسالم

علیه الصالة -وعندنا طوافه  ،فعندنا هذا الحدیث ،إًذا األصل أنه شرط �الصالة ،جدال یو 
 ،»غیر أال تطوفي �البیت« أ�ًضاوعندنا  ،»خذوا عني مناسككم« :وقال ،على طهارة -والسالم

طیب ما المراد  »إال أن هللا تعالى أحل فیه النطق«أقوى ما في الباب  ،وهذا أقوى ما في الباب
هنا هل المراد �ه الذ�ر مع رفع الصوت أو المراد �ه الكالم العادي؟ المراد �ه الكالم  ،�النطق
فیها تكبیرات االنتقال وتكبیرة اإلحرام  ،الصالة فیها نطق ،بدلیل أن الصالة فیها نطق ،العادي

إًذا النطق من مقتضى تشبیه الحدیث الطواف �الصالة أن المراد �ه  ،كلها نطق مع رفع الصوت
 ،أو فمن نطق فال ینطق إال �خیر ،فمن تكلم ،وهو الكالم العادي ،زائد على ما في الصالة رقد

ا من �ان یؤمن �اهلل والیوم اآلخر فلیقل خیرً «و�ال فاألصل أن  ،وهذا نص خاص في هذا المقام
هنا  ،لكن هنا یتأكد األمر ،هذه حال المسلم في جمیع أحواله أال ینطق إال �خیر ،»أو لیصمت

 .»فمن نطق فال ینطق إال �خیر« -علیه الصالة والسالم-تأكد األمر من قوله ی
�القول  ،ومما یؤَسف له أنك تجد من قد �عصي في طوافه �النطق و�غیر النطق و�القول والفعل 

وما أكثر ما ُ�سَأل عمن تحرش �من أمامه أو خلفه أو نظر أو.. المقصود أنه ُ�سَأل  ،والفعل
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ر أن تصدر من مسلم فضالً و�ترتب ع ،اكثیرً  عن أن تكون ممن  لى ذلك أمور �عني ال تُتصوَّ
 .ظاهره الخیر

وجاء الترغیب  ،فینبغي أن تحفظ ،وشبه �الصالة ،والطواف عبادة ،المقصود أن مثل هذا یهتم له 
هذا  ،هل معنى هذا أنه �عد عدد األشواط واحد ثم اثنین إلى سبعة ،ا �حصیهفیمن طاف أسبوعً 

 إنما إحصاؤه �كون �اإلتیان �ه على الوجه المشروع. ،ء هل هذا هو؟ لیس هذا هو قطًعااإلحصا
 اقرأ الحدیث الذي یلیه.

أن في الكتاب الذي  ،وهو ابن محمد بن عمرو بن حزم ،"وروى مالك عن عبد هللا بن أبي �كر
وهذا  ،»هرأال �مس القرآن إال طا« :لعمرو بن حزم -صلى هللا علیه وسلم-كتبه رسول هللا 

 .مرسل
من روا�ة الزهري  ،والنسائي والدارقطني وابن حبان ،وقد رواه أحمد وأبو داود في المراسیل 

وراو�ه عن الزهري سلیمان بن داود  ،عن أبي �كر بن محمد بن عمرو عن أبیه عن جده
 وهو متروك." ،الصحیح أنه سلیمان بن أرقم :وقیل ،الخوالني

ابن وهو ، عن عبد هللا بن أبي �كروروى اإلمام مالك عن " :-الىرحمه هللا تع-�قول المؤلف 
عبد هللا بن أبي إنه  :�عني لو لم یبیَّن و�عیَّن الحتمل أن �قول قائل "محمد بن عمرو بن حزم

لكن بینه المؤلِّف للمبتدئین من أمثالنا و�ال فهو ال  ،ألنه هو المشهور إذا أطلق ؛�كر الصدیق
 .�حتاج إلى بیان

أن في الكتاب الذي �تبه رسول  ،وهو ابن محمد بن عمرو بن حزم ،عبد هللا بن أبي �كر عن" 
هذا  ،وهذا مرسل ،"»أال �مس القرآن إال طاهر« :لعمرو بن حزم -صلى هللا علیه وسلم-هللا 

 لماذا؟ ،مرسل
لم عبد هللا بن أبي �كر یروي عن جده قصة  ،ألن عبد هللا بن أبي �كر �حكي قصة لم �شهدها 

وهو  ،اإلرسال �معناه العموم وعدم االتصال ،والمراد �اإلرسال هنا االنقطاع ،فهو مرسل ،�شهدها
 �طلقون المرسل و�ر�دون �ه ما لم یتصل. ،موجود في إطالق �ثیر من أهل العلم

ـــــــــــــال ـــــــــــــم یتصـــــــــــــل وق  وقیـــــــــــــل مـــــــــــــا ل
 

ـــــــــــــــــــــر ال اســـــــــــــــــــــتعماال  ـــــــــــــــــــــه األكث  �أن
أال �مس القرآن « :لعمرو بن حزم -صلى هللا علیه وسلم-أن في الكتاب الذي �تبه رسول هللا " 

عند مالك  والحدیث مع �ونه مرسًال  ،وعرفنا وجه اإلرسال فیه ،"وهذا مرسل" :�قول "»إال طاهر
وتلقي األمة �القبول مما ینجبر �ه  ،ة �القبولتلقاه األئم ،إال أنه متلقى �القبول بین أهل العلم

شواهد من حدیث حكیم بن حزام  أ�ًضاوله  ،المرسل عند اإلمام الشافعي مما ینجبر �ه المرسل
 ،المرجح ثبوته ،فالمرجح ثبوته ،شواهد تشهد له ،وعثمان بن أبي العاص وعبد هللا بن عمر

علیه  -والمعروف المقطوع �ه أن النبي -مصلى هللا علیه وسل-الكتاب الذي �تبه رسول هللا 
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ي ال �قرأ وال �كتب -الصالة والسالم  ،أمر �الكتا�ة ،أمر �كتابته ،فمعنى هذا أنه أمر �كتابته ،ُأمِّ
 أ�ًضا ،والكتا�ة قسم من أقسام التحمل واألداء ،�عني أمر �الكتا�ة إلى هرقل ،و�تب إلى هرقل

 ،ووجدت بین الصحا�ة ،م وثبتت بها األحادیث مثل هذاالكتا�ة والمكاتبة معروفة عند أهل العل
 .�تب إليَّ محمد بن �شار :ومن �عدهم إلى أن قال األئمة مثل البخاري  ،و�ین الصحا�ة والتا�عین

�تب �عني أمر  -علیه الصالة والسالم-و�ونه  ،المقصود أنها طر�ق معتبر من طرق الروا�ة 
ومن �تب عني غیر  ،ا سوى القرآنال تكتبوا عني شیئً «�الكتا�ة دلیل على أن حدیث أبي سعید 

و�تب عبد هللا بن  ،»ألبي شاه ااكتبو « :دل على أنه منسوخ وفي الصحیحین »القرآن فلیمحه
 -علیه الصالة والسالم-لیس أحد أكثر مني روا�ة عن النبي  أبو هر�رة: وفي هذا �قول ،عمرو

و�ن  ،فالكتا�ة جاء اإلذن بها �عد النهي ،وال أكتبفإنه �كتب  ،إال ما �ان من عبد هللا بن عمرو
ومنهم من  ،و�نما هو على سبیل االستحباب ،كان �عضهم یرى أن النهي ال على سبیل اإللزام

 ؛لكن لما ُأِمن من اختالطها �القرآن ُأِذن فیها ،لئال تختلط �القرآن ؛ن النهي عن الكتا�ةإ :�قول
وال شك أن  ،فیختلط األمر على من �قرأ ،صحیفة واحدة لئال �كتب غیر القرآن مع القرآن في

فالذي  ،ط للحفظاحتیا ،واألمر الثاني احتیاط للحفظ ،النهي عن الكتا�ة احتیاط للقرآن من جهة
وشواهد  ،�كتب و�عتمد على الكتا�ة ال شك أنه ال یهتم �الحفظ مثل ما یهتم في حالة عدم الكتا�ة

 .سطاألحوال على هذا ما تحتاج إلى �
معلومة من المعلومات ترددها وتعیدها على صاحبك حتى  أو اوأعطیت رقمً ن معك قلم كإذا لم � 

 .تحفظها
علیه الصالة -أعاده على النبي  ،ذ�ر من أذ�ار النوم ،البراء لما سمع حدیث الذ�ر �النوم 

 لكن لو �ان معه قلم وحفظه و�تبه �حتاج أن �عیده؟ ،لیتأكد من حفظه ؛-والسالم
ولذلك أثر الكتا�ة على الحفظ  ،آخر علمه بها وهذا ،ثم �جعل هذه الورقة في جیبه ،ج �حتاال 

دواو�ن اإلسالم  ،وحفظت لنا مدونات ،تحفظ العلم ،و�ن �انت الكتا�ة نعمة من نعم هللا ،ظاهر
 الكتا�ة ،لكن یبقى أنه على المستوى الفردي أن الكتا�ة على حساب الحفظ ،كلها حفظت �الكتا�ة
وذ�رنا في مناسبات �ثیرة أن الكتا�ة مع أنها على حساب الحفظ وضعف  ،على حساب الحفظ

لكنها  ،العتماد �ثیر من الناس على الكتا�ة ؛وقل الحفاظ في األمة ،الحفظ عند �ثیر من الناس
نعم من أنواع  ،ومع ذلك ال �مكن أن �ستغنى بها عن الحفظ ،وحفظته لنا ،ضبطت لنا العلم أ�ًضا

بل �عضهم رجحه  ،و�عّول علیه في الروا�ة ،و�عتمد علیه ،ضبط عند أهل العلم ضبط الكتابال
 ؟ لكن یبقى أنك إذا أ�عدت عن مكتبتك و�تبك تنفعك الكتب ،ألن الحفظ خّوان ؛على الحفظ

فلما  ،الناس �كتبون إلى عهد قر�ب ،ثم جاءت الطامة الكبرى �الطباعة ،إًذا الحفظ ال بد منه 
وعندنا  ،بید�كم وال طبع لیس�عني تصوروا أن المحرر  ،واعتمد الناس علیها ،طباعةجاءت ال

�ل واحد منكم �كتب لو نصیب الیوم أر�عة  ،و�وجد في البلد نسخ �سیرة ،درس في المحرر
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�تا�ة هذه األحادیث �عني في ذهن الكاتب هل هي  ،عشرة أحادیث ،خمسة أحادیث ،أحادیث
عن �ون �عض  فضالً  مباشرة �ه هناء وجا وحملهوجاء  ،الوبمثل شخص وضع الكتاب �الد

 ،طالب العلم مع األسف الشدید یترك الكتاب في المسجد وال یراجع وال.. مثل هذا قل أن �فلح
�عني دعونا من  ،هذه الطباعة صارت على حسابها التي هي من وسائل تثبیت العلم :أقول

ألنها  ؛النص مرة واحدة عن مراجعته عشر مرات الكتا�ة �تا�ة ،مسألة الحفظ الذي هو األصل
وصار لها من األثر على طالب  ،معاناة تشترك فیها الحواس جاءت الطباعة فألغیت الكتا�ة
وآخر  ا،مجلدین عشرة عشر�ن مجلدً  االعلم ما صار حتى صار الواحد منهم �شتري الكتاب مجلدً 

ب العلم مكتبات تخفى علیهم وصار عند صغار طال ،علمه بهذا الكتاب وضعه في الرف
 .و�جهلونها

 ،لكنهم �حیطون �ما فیها ،و�ان العلماء عندهم �تب لیست �ثیرة ،�عضهم ال �عرف وال العناو�ن 
وابن  ،وتضخمت المكتبات ،�ثرت المصنفات ،وانتشرت الكتب ،و�ثرت ،لما سهلت الطباعة

ا بدأت في أول األمر استنكرها الطباعة لم .�ثرة التصانیف مشغلة عن التحصیل :َخلدون �قول
فأفتى �عض علماء األزهر بتحر�م طباعة  ،وما خافوه وقع ،ألنهم أوجسوا منها خیفة ؛أهل العلم

فرضت والكتاب مطبوع  ،فرضت نفسها ما فیه أحد �كتب ،ثم أِذنوا فیما �عد ،الكتب الشرعیة
ومنهم من ال  ،منهم من �قرأ ،تبوصاروا �شترون الك ،تتا�ع الناس علیها ،فأفتوا �الجواز ،نفسها

 ،هذه من السنن اإللهیة أنه یزهد فیه الناس ،و�ل شيء یتیسر في الغالب ،تیسرت األمور ،�قرأ
ثم  ،�حرص علیه ،ي یتعب على شيءتما هو مثل الشيء المتعوب علیه ال ،یزهد فیه الناس

وفیه  ،ه أقوال العلماءتخرج لك جمیع ما قیل قدامك الحدیث فی ،جاءت اآلالت التي �ضغطة زر
 وتراجمهم وأحكامهم تتصفح هذه الورقة ما الذي یثبت في ذهنك منها؟  ،رجاله

ماذا  ،وأنت ماشٍ  ارع وقدامك لوحات المحالت تستعرضهنفترض أنك في سیارة تمشي في شا
 یثبت؟ 

 ،من وجههوطلب العلم  ،فالعلم �حتاج إلى معاناة من تأهل ،فالعلم �حتاج إلى معاناة ،مثله هذا
وأخذه عن أهله وضاق علیه الوقت ال مانع من أن یرجع إلى هذه األمور التي تیسر له وتختصر 

اآلن �كررون و�قررون في مجالسهم وفي منتد�اتهم أن  ،أما أن �عتمد علیها طالب علم ،له وقته
سان واإلن ،ب�ستغنى بهذه اآلالت عن جمیع الكتوأنه �مكن أن  ،الكتاب مصیره إلى الزوال

ال،  :نقول ،وال �حتاج إلى �تب ،ومعه أشرطته ،�إمكانه أن �سافر �محفظة صغیرة معه المحمول
و�ل واحدة تأتي �عد األخرى نترحم  ،لیثبت ؛�حتاج إلى حفر في الذهن ،العلم �حتاج إلى معاناة

ر ما نها من خیإثم الكتا�ة قلنا  ،ثم جاءت الكتا�ة ضعف الحفظ ،�ان الحفظ ،على التي قبلها
وأجمع العلماء  ،وفرضت الكتا�ة نفسها ،ألننا أ�سنا من الحفظ ؛�عین على الطلب و�رسخ العلم

نه اآلن قد �طرح إحتى  ،وما ندري �عد ،ثم �عد ذلك جاءت هذه اآلالت ،جاءت الطباعة ،علیها
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 ،تجعل شاشات في المحراب واإلمام �قرأ في هذه الشاشة ،دخول هذه اآلالت في أخص العبادات
 .�هللا المستعان ،والناس �سمعون 

لعمرو بن حزم إن في الكتاب الذي �تبه  -صلى هللا علیه وسلم-الكتاب الذي �تبه رسول هللا  
علیه الصالة -قوله  ،أو فیه شيء من هذا الكتاب ،هل ما ُذكر هو جمیع ما في الكتاب

فیه الد�ات  ،وأكثر من حكم ،فالكتاب فیه أكثر من جملة ،»أال �مس القرآن إال طاهر« :-والسالم
 .»أال �مس القرآن إال طاهر«وفیه  ،وفیها أشیاء ،والعقول

هو الذي �مكن  ،المراد �القرآن المحفوظ أو المتلّو أو المكتوب؟ المكتوب هو الذي �مكن مسه 
فالمقصود �ه  »أال �مس القرآن إال طاهر« ،إنما هو �سمع ما �مسفأما ما �قرأ  ،مسه المكتوب

 .وبالمكت
والمراد الطهارة من  ،هذا الحدیث یدل على أن المحِدث ال �مس القرآن حتى یتطهر و�رتفع حدثه 

ألنه  ؛في قلب �ل مسلم اینبغي أن �كون معظمً  -جل وعال-وهذا من تعظیم �تاب هللا  ،الحدث
 .-جل وعال-�المه تعظیم من تعظیم هللا 

ــــــــذي مـــــــن قـــــــام �قــــــــرأه   هـــــــو الكتـــــــاب ال
 

 كأنمــــــــــــا خاطــــــــــــب الــــــــــــرحمن �ــــــــــــالكلم 
ال �مس القرآن « ،فتعظیم هذا الكتاب ال بد أن �كون في قلب �ل مسلم ،-جل وعال-یناجي هللا  

ُرونَ { :-جل وعال -وفي قوله ،»إال طاهر ُه ِإالَّ اْلُمَطهَّ طاهر �عني  ]٧٩[سورة الواقعة: }الَّ َ�َمسُّ
إًذا هل داللة اآل�ة مطا�قة  ،بینهما فرق  ،وهناك فرق بین طاهر متطهر و�ین ُمَطهَّر ،متطهر

 لداللة الخبر؟
ُرونَ   ٧٨=  ِفي ِ�َتاٍب مَّْكُنونٍ {  ُه ِإالَّ اْلُمَطهَّ �عني  ]٧٩-٧٨[سورة الواقعة:}  ٧٩=  الَّ َ�َمسُّ

 �مسه ال مخفي ال هو الكتاب هو القرآن المكنون الذي ،ال �مسه الكتاب المكنون هو القرآن
ن في إولذا قول جمهور أهل العلم  ،�ستطیع أن �مسه إال المطهرون  ن اآل�ة في الكتاب المدوَّ

 -جل وعال-هم الذین طهرهم هللا  ،وهم المالئكة ،وأنه ال �مسه إال المطهرون  ،اللوح المحفوظ
ال فأما المطهر من أصله  ،ألن التطهر �قتضي سبق حدث ؛إنهم متطهرون  :وهم ال �قال

فهل فیها داللة  ،إًذا اآل�ة في المالئكة وهم مطهرون  ،وفرق بین اللفظین ،�قتضي سبق حدث
هل فیها داللة على منع من مس القرآن من غیر  ،على منع عند من �ضعف هذا الحدیث

 القرآن من غیر طهارة.لنا أن نمس ف�عني إذا ضعفنا  ،ما فیها داللة ؟طهارة
 طالب: .............

�ما نقل عنه ابن القیم في  ،-رحمه هللا تعالى-�عني شیخ اإلسالم �قرر  ى،من �اب أول ،نعم
ألن  ؛�ستدل بهذه اآل�ة على أنه ال �مس القرآن إال طاهر من �اب أولى :مدارج السالكین قال

جل  -�مسه إال أولئك الذین طهرهم هللا ألن هذا الكتاب ال ؛األصل المنع ،األصل في المنع
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�طر�ق فالداللة في اآل�ة  ،فمن اتصف بوصف مخالف لما ُوِصفوا �ه ال �مس القرآن ،-وعال
 .األولى

و�المه ظاهر  ،-رحمه هللا تعالى-المقصود أنه من خالل هذا الحدیث وما فهمه شیخ اإلسالم  
 حِدث.ال �مسه الم ،أن القرآن ال �جوز أن �مسه المحِدث

 طالب: .............
 أیهم؟ 

 طالب: .............
وهو بهذا األسلوب أقوى من اإلنشاء  ،یراد �ه اإلنشاء ،ا إال أنه یراد �ه اإلنشاءهو و�ن �ان خبرً 

 .»أال �مس القرآن إال طاهر« الصر�ح أقوى من النهي الصر�ح
ن جمیع ما حواه الدفتان �ما في ذلك فهل المراد �القرآ ،القرآن المراد �ه المحفوظ بین الدفتین 

أو أن المراد �ه �الم  ،الجلد واألوراق البیضاء التي تكون في أوله وآخره وصفحة العنوان والفهرس
 ؟هللا فقط

  طالب:.........
 واحد یناولني المصحف.. 

 طالب:.........
 خالص..

أال « ،�ختلف أحد في هذا اإلطالقوال  ،ومكتوب علیه القرآن الكر�م ،اهذا نسمیه �له �كامله قرآنً 
البخاري نقل عن إبراهیم  ،�مس القرآن من جلده یر�د أنلو جاء شخص  ،»�مس القرآن إال طاهر

فمفهوم  ،النخعي وغیره أنهم رخصوا في أن ُ�حمل المصحف �كیسه وعالقته التي ُ�حمل بها
وهذا من �اب االحتیاط لكالم  ،نهذا �له قرآ ،ألنه هو القرآن ؛كالمهم أنه ال ُ�َمس وال من الجلد

لكن إذا �ان النهي عن مس  ،فال �مس على هذا القول ،-جل وعال-لكالم هللا  ،-جل وعال-هللا 
�حیث لو انفصلت لها حرمة  ،هذا قرآن؟ ما في هذه الصفحة قرآن :فهل نستطیع أن نقول ،القرآن

 ،-جل وعال -ما القرآن ما فیه �الم هللالقرآن؟ وهذه الورقة قرآن؟ وهذه الورقة وما �عدها قرآن؟ إن
ونضع أصا�عنا  ،ونتصفح الفهرس ،فعلى هذا نحمل المصحف من غالفه ،وهو المقروء المتلوّ 

وال مانع أن ننظر في أو نمس صفحة العنوان إذا خلت من  ،سورة �ذا ،على الفهرس سورة �ذا
لیس فهذا  وما عدا ،-جل وعال -ِقَبل هللاأما القرآن فهو الكالم المقروء المتلّو المنزل من  ،القرآن
هما لكن أی ،قوالن �حتملهما الخبر ، همافهما قوالن و�حتملهما الخبر ،فهارس لیس منزًال  ،�منزل

وهل نسترسل في هذا �حیث لو جئنا �مصحف مثل  ؟-جل وعال -أولى في االحتیاط لكتاب هللا
 ،وتعر�ف بهذا المصحف ،اء ختم القرآنودع ،فهرس إجمالي مثل هذا ،وأُلِحق �ه الفهرس ،هذا
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وصار  ،و�تاب آلداب حملة القرآن ،و�تاب میسر لتجو�د القرآن ،وفهرس تفصیلي أللفاظ القرآن
 هذا �له قرآن؟  :هل نقول ا،�بیرً  امجلدً 

جل  -فاألصل أن نحتاط لكتاب هللا ،ال، من حمله ومعه مثلها أو أكثر منه ما �قال هذا �له قرآن
 معنى الحكم للغالب؟ �عني لو جئنا بتفسیر مثالً  ما ،الحكم للغالب :ل العلم �قولون وأه ،-وعال

 ثالثة أسطر أو ثالثفي �ل صفحتین  تفسیر ابن �ثیر مثالً  ،آ�ات منفصلة ،وفیه قرآن ،مطول
 �ما قرر أهل العلم؟  ،الحكم للغالب :أو نقول ،ال نمسه ،ن هذا فیه قرآنإ :هل نقول ،آ�ات مثالً 

�عني قرآن  ،لكن إذا �ان الغالب القرآن ،اآلن نمس التفسیر ما هو قرآن ،انحمل تفسیرً  نحن :نقول
فمثل تفسیر ابن  ،فال �جوز مسه ،الحكم للغالب :نقول ،وفي حواشیه مفردات �سیرة ،مثل هذا

 ما نحمله؟ أم نحمله ونتصفحه �غیر طهارة  ،والقرآن مستقل ،ُطبع على هامش القرآن سعدي مثالً 
 -جل وعال -أما أن نمس ما في جوف هذه الصفحات من �الم هللا ، مانع أن نمس التفسیرال

وهذه أشكلت على طالب علم  ،القرآن �قدر التفسیر ،طیب تفسیر الجاللین ،نكون مسسنا القرآن
و�شق علیه أن یتوضأ و�عرف أن  ،أشكل علیه وهو ید�م النظر في تفسیر الجاللین ،من الیمن

خرج بنتیجة أیهما  ،فذهب �عد حروف التفسیر وحروف القرآن ،الحكم للغالب :قولون أهل العلم �
 أكثر؟ 

 طالب:.........
  ؟توقع فقطأم فیه دلیل مستند 
  طالب:.........

 ،ثم من المدثر إلى آخر القرآن زاد التفسیر قلیالً  ،إلى سورة المزمل العدد واحد :ال، هو �قول
الكلمة �عني  ا�القرآن ممزوجً  ال �ختلف فیما إذا طبع التفسیر ممزوجً والحا ،فانحلت عنده المشكلة

فهذا �ستمر  ،امنفردً  أو طبع القرآن منفصالً  ،اهذا �سمى ممزوجً  ،ومعناها �جوارها ،بین قوسین
-�الم هللا  ،تمس القرآن وهو واضح المعالم تر�د أن ،حكمه حتى لو طبع مع تفسیر ابن �ثیر

 .ولكن لك أن تمس التفسیر ،ولو �ان في تفسیر ابن �ثیر ،ي صفحاتهعلى هیئته ف -جل وعال
وهل  ؟في شاشة الجوال هل لنا أن نقرأ من الجوال �غیر طهارة طیب القرآن في الجوَّال مثالً  

�ما  ،و�أننا حملناه في �یسه أو في عالقته ،الحاجز �بیر :أو نقول ،مسنا للجوال مس للقرآن
  ؟أفتى بذلك أهل العلم

وأما ما عدا ذلك من جوانبه فالذي �ظهر  ،شاشة التي فیها اآل�ات هذه حكمها حكم ورقة القرآنال
فإذا ُوجد على الشاشة هو  ،و�بقى أنه قرآن ،ألن الحاجز �بیر ؛أنه ال حرج فیه إن شاء هللا تعالى

ما أم ام هل یوجد قرآن داخل الجهاز؟ �عني هل ندخل �ه الحم لكن إذا أغلق الجوال مثالً  ،موجود
لكن  ،على الشاشة ال �جوز أن ندخل �ه الدورة اإذا �ان ظاهرً  ،في الجهازمخزن القرآن  ؟ندخل

القرآن اآلن هو في جوف  ،�عني ما فیه شيء ،أو فیه �الم من �الم عادي اإذا �ان الجهاز مغلقً 
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 ،ن الشر�ط�عني هذا �ختلف ع ،انتهى؟ ارتفع عن الجهاز ما هو داخل �خالف الشر�طأم الجهاز 
هل معنى  ،هو مخزن  ،انتهى؟ انتهى أملكن في الجهاز �ستمر  ،مخزَّن في الشر�ط ،الشر�ط

 لهذا القرآن؟ أو أثر..؟  اتخز�نه في الجوال أنك لو فككت الجوال تجد أثرً 
جاء شيء �ثیر مما یتعلق �القرآن  ،فیه مسائل �ثیرة تتعلق بهذا من المحدثات فیه ا،ئً ما تجد شی

 .في األجهزة و�دخاله
استدل على أن القرآن  -رحمه هللا تعالى-اإلمام البخاري  ،طیب القرآن المحفوظ في الصدر 

�یس أو  ،�مكن حمله من قبل المحِدث ومس المحِدث له من وراء غالف أو من وراء حجاب
 استنبط ذلك من إ�ش؟ ،عالقة مثالً 

 ،وهي ترجل شعره ،�قرآن القرآن رأسه في َحجر عائشة وهو -علیه الصالة والسالم-النبي  
القرآن المكتوب المحفوظ �مثا�ة  -علیه الصالة والسالم-فجعل القرآن الذي في جوفه  ،تمسه

 -رحمه هللا -�عني یدل على دقة متناهیة من اإلمام ،استنباط ،�كیس أو �عالقة أو ما أشبه ذلك
فهل �قرأه المحِدث؟  ،مسه إال طاهرفإذا �ان القرآن ال � ،وهذا مرسل :ومن یلتفت لمثل هذا �قول

 �قرأه المحِدث عن ظهر قلب؟ 
 ،فالقراءة لیست ممنوعة ،ألن الممنوع المس ؛و�ن �ان محِدًثا ،أصغر �قرأ القرآن االمحدث حدثً 

 ،فالجنب ممنوع من قراءة القرآن ،أكبر ال �منعه من القراءة إال الجنا�ة اطیب المحدث حدثً 
 ،حكمها حكم الجنب عند جماهیر العلماء ،عند جماهیر أهل العلمالحائض حكمها حكم الجنب 

وُ�فتى اآلن وقد أفتى �ه من تبرأ  ،وال عن ظهر قلب حتى یرتفع حدثها األكبر ،ال تقرأ القرآن
أو �انت محتاجة إلى القراءة  ،أو خشیة نسیانه ،الذمة بتقلیده أنها إذا احتاجت إلى مراجعته

 ،على أال تمس القرآن ،أفتوها �الجواز ،أو شيء من هذا ،اختبار أو ،�كونها مدرسة أو طالبة
لكن من �اب تعظیم هذا الكالم العظیم  ،وأفتوها بهذا ،لها أن تقرأ عن ظهر قلب ،المصحف

وأال �مس القرآن إال  ،ینبغي أن �حتاط له ،ینبغي أن �حتاط له -جل وعال-المنزَّل من ِقَبل هللا 
 .طاهر

وعرفنا أنه جاء ما �شهد له من  ،ذا حكم المؤلف على الخبر أنه مرسله ،وهذا مرسل: لقا 
 .مما �جعله مقبوالً  ،حدیث عبد هللا بن عمر وحكیم بن حزام وعثمان بن أبي العاص

وقد رواه أحمد وأبو داود في المراسیل والنسائي والدارقطني وابن حبان من روا�ة الزهري عن " 
 ".عن أبیه عن جدهأبي �كر بن محمد بن عمرو بن حزم 

�عني في الطر�ق الذي فیه  "وراو�ه عن الزهري " ،متصل؟ متصلأم مرسل  ،عن أبیه عن جده 
والصحیح أنه " ،لكن هذا وهم ،وهو ثقة "راو�ه عن الزهري سلیمان بن داود الخوالني"االتصال 

له  وتلقي األمة ،فالحدیث إنما صح �شواهده "وهو متروك ،وهو متروك ،سلیمان بن أرقم
 �القبول.
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�سم هللا « :�تب إلیه -صلى هللا علیه وسلم-"وفي الصحیحین من حدیث هرقل أن النبي 
ُقْل َ�ا َأْهَل {وفیه  ،»من محمد بن عبد هللا ورسوله إلى هرقل عظیم الروم ،الرحمن الرحیم

 ."]٦٤مران:[سورة آل ع }اْلِكَتاِب َتَعاَلْوْا ِإَلى َ�ِلَمٍة َسَواٍء َبْیَنَنا َوَ�ْیَنُكمْ 
 عندك قل؟

 قل. نعم،
 ؟وهل هي في الصحیح المنقول عنه

 طالب: .............
وأشكلت على  ،الذي في الصحیح مثل ما هنا و�ا أهلك الكتاب تعالوا ،ال، لیست في الصحیح

 كثیر من الشراح.
َ َوَال ُنْشِرَك ِ�ِه َشْیئًا َوَال َیتَِّخَذ  َ�ا َأْهَل اْلِكَتاِب َتَعاَلْوْا ِإَلى َ�ِلَمٍة َسَواٍء َبْیَنَنا َوَ�ْیَنُكمْ { َأالَّ َنْعُبَد ِإالَّ للااَّ

ِ َفِإن َتَولَّْوْا َفُقوُلوْا اْشَهُدوْا ِ�َأنَّا ُمْسِلُمونَ  [سورة آل }  ٦٤=  َ�ْعُضَنا َ�ْعضًا َأْرَ�ا�ًا مِّن ُدوِن للااَّ
 ."]٦٤عمران:

 ،في حدیث هرقل :�قول ،البخاري ومسلم ن"یوفي الصحیح" :-رحمه هللا تعالى-�قول المؤلف 
فاألصل أن  ،اإلضافة هذه أهل العلم إنما �ضیفون الحدیث إلى مخرجه الذي �كون من مسنده

ومن مسند  ،فهو حدیث ابن عباس ،في حدیث ابن عباس عن أبي سفیان في قصة هرقل :�قال
والقصة  ،�تب إلیه -لمصلى هللا علیه وس-ابن عباس عن أبي سفیان في قصة هرقل أن النبي 

معرفة  -علیه الصالة والسالم-�حث عمن �عرف النبي  وأن هرقل ،طو�لة مفصلة في الصحیح
 ،فوجدوا أ�ا سفیان هناك ،لیستدل بها على صدقه ؛لیسأله عن �عض اإلشكاالت عنده ؛تامة

ا لوجه ألنه لو جعلهم وجهً  ؛من أجل أن لو �ذب �ّذبوه ؛وجعل أصحا�ه وراء ظهره ،فاستدعاه
سهل علیك أن  ،�ما �قول ابن عباس ،الحیاء في العینین ،ألن الحیاء في العینین ؛الستحیوا منه

 ،سأله عدة أسئلة ،لوجه �صعب علیك الكن إذا قابلته وجهً  ،تتصل على واحد في التلفون وتعتذر
ه الصالة علی -ألن هذه أدلة قطعیة تدل على صدقه ؛فوقر اإل�مان في قلبه ،یجیبه أبو سفیانف

 :في الحدیث ،وجمع �طارقته وعرض علیهم ،وال مندوحة لهرقل وال غیره عن تصد�قها ،-والسالم
إنما قال  :فقال لهم ،وخشي على نفسه منهم ،و�حثوا عن األبواب ،فحاصوا حیص ُحُمر الوحش

 .الدینفآثر الدنیا على  ،نسأل هللا السالمة والعافیة ،لما سبق له من الشقاوة ،ذلك لیختبرهم
من أهل  أ�ًضاوهو  ،ألنه �إسالمه �سلم قومه ؛أسِلم تسَلم یؤتك هللا أجرك مرتین :وفیه في �تا�ه 

�ما في  ،�ان ممن لهم أجران -علیه الصالة والسالم-وآمن �النبي  ،فإذا آمن بنبیه ،الكتاب
اب آمن رجل من أهل الكت« :ومنهم ،»ثالثة لهم أجران« :الحدیث الصحیح في البخاري وغیره

ولم  ،وآمن قومه ،لو أسلم لنفع هللا �ه ،متبوع أ�ًضاوهو  ،فله أجران لو أسلم ،»بنبیه ثم آمن بي
و�تب علیه من الشقاوة غیر  ،في نفسه -جل وعال-لكن لما علم هللا  ،�حتج المسلمون إلى قتالهم
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ط الذي أتاه ولم �عذر �الضغ ،مات على نصرانیته ،ومات على نصرانیته ،قال ما قال ظالم له
و�ین  ،فهذا األصل فیه الكفر ،لئال �سلم ؛وهناك فرق بین أن ُ�ضغط على �افر ،من �طارقته

وذاك  ،ألن هذا األصل فیه اإلسالم ؛وقلبه مطمئن �اإل�مان ،ضغط على مسلم لیقول �لمة �فر
 .األصل فیه الكفر

�سم هللا الرحمن « :فصلو�تاب م ،�تب إلیه في قصة طو�لة -صلى هللا علیه وسلم-أن النبي  
فهي  ،لكنها لم تحفظ في خطبه ،-علیه الصالة والسالم-والبسملة ثابتة في مكاتباته  ،»الرحیم

و�ونها آ�ة  ،ثابتة في القرآن الكر�م قبل �ل سورة من القرآن سوى براءة أ�ًضاوهي  ،في المكاتبات
قبلها محل خالف بین أهل  وآ�ة من �ل سورة ذ�رت ،من سورة �عض آ�ة من سورة النمل إجماع

 -علیه الصالة والسالم-لكن االقتداء �القرآن الكر�م �قتضي و�كتبه  ،والخالف �طول �سطه ،العلم
ر الرسائل �البسملة كل « ،ولیس هذا من �اب االعتماد على الحدیث الضعیف ،�قتضي أن تصدَّ

ق الصحا�ة على �تابتها في اتف ،ال، هي ثابتة ،»أمر ذي �ال ال یبدأ فیه ببسم هللا فهو أبتر
أو آ�ة واحدة نزلت للفصل بین  ،القرآن على خالف بین أهل العلم هل هي منه آ�ة من �ل سورة

ستأتي إن شاء هللا  ،ولیس هذا محل �سطها ،أقوال ألهل العلم ،اأو لیست �آ�ة مطلقً  ،السور
 .تعالى

�فتتح  -علیه الصالة والسالم-سول والر  ،فالقرآن افُتتح بها ،لكن مع ذلك اتفقوا على �تابتها 
و�عض أهل  ،فُیقتدى �ه في هذا ،�ما أن القرآن افُتتح �الحمد هلل رب العالمین ،رسائله بها

 ،نبدأ �البسملة ماذال :والضعیف ال ُ�حتج �ه �قول ،النظرات القاصرة إذا ضعف عنده الخبر
الحجج غیر هذا الحدیث  �عني ما عندك من ؟وال ُ�حتج �ه ،الحدیث ضعیف ال �عتمد علیه

 الضعیف؟! ما عندك مما �قتدى �ه غیر هذا الحدیث الضعیف؟!
�انت الكتب التقلید�ة تُبدأ �البسملة  :ومع األسف أنه �تاب في علم شرعي ،حتى �تب �عضهم 

و�بني  ،�عني من �اب �عني ردة فعل �عض الناس �ستعمل األحادیث الضعیفة والواهیة ،والحمدلة
 .فمن �اب ردة الفعل �قال هذا الكالم ،عدعلیها القوا 

 ،وصححه �عضهم -علیه الصالة والسالم-حتى قال �عضهم في الحدیث الذي جاء عن النبي  
فإذا طلعت الشمس صلى  ،في أن من جلس في مصاله ینتظر طلوع الشمس ،وضعفه األكثر

و�ن �ان قابل  ،مالحدیث مضعف عند أهل العل .حجة :وفي روا�ة ،�ان له أجر عمرة ،ر�عتین
�عضهم من �اب الثورة على االحتجاج  ،اوأقل أحواله أن �كون حسنً  ،للتصحیح عند �عضهم

 �األحادیث الضعیفة ماذا �قول؟ 
وهذا ثابت  ،-علیه الصالة والسالم-�فعله  �جلس إلى أن تنتشر الشمس مع صاحب له عمالً 

و یثور على مثل هذا العمل و�قول لكن الر�عتان من خالل هذا الحدیث المضعف ه ،كونه �جلس
�ا أخي أقل أحوالك أن  ؟صالة العجائز ،تر�د أن نمشي أو نصلي صالة اإلشراق :لصاحبه
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�عض ردود األفعال توقع في  :لكن أقول ،تصلي صالة الضحى إذا �نت ال ترى ثبوت هذا الخبر
 ،صرفاتهم ردود أفعالوال تصیر ت ،فعلى اإلنسان أن یتوسط في أموره �لها ،مثل هذه التصرفات

فهذه  ،ا ألهل العلم وأقوالهمإنما تكون نظرة ثاقبة شاملة لنصوص الشر�عة ومقاصدها محترمً 
 .سخر�ة في �ل من صحح الخبر أو عمل �ه

 ،�عمل �ه األبرار اذ�ر في طر�ق الهجرتین برنامجً  -رحمه هللا تعالى -ا أن ابن القیموذ�رنا مرارً  
إذا  امرتبً  ابرنامجً  ،من االستیقاظ من النوم إلى مجيء النوم ،لمقر�ون آخر �عمل �ه ا او�رنامجً 

وذ�ر عن األبرار  ،ثم �عد ذلك إلى آخر أعماله حتى �فد إلیه النوم ،استیقظ من نومه ماذا �صنع
وذ�ر عن المقر�ین أنهم إن شاؤوا صلوا و�ن شاؤوا  ،أنهم �صلون إذا ارتفعت الشمس ثم ینصرفون 

إلى أعمالهم  ینصرفون أن األبرار  -�هللا أعلم -فالذي �ظهر ،�رناه أكثر من مرةوهذا ذ ،انصرفوا
والمقر�ون هؤالء ینصرفون إلى عبادات أخرى و�دخرون مثل هذه الصالة حتى  ،من أمور دنیاهم

لكن شخص ما.. خالص إذا خرج من المسجد لن  ،ترمض الفصال التي هي صالة األوابین
 ،أوصى بها جمًعا من أصحا�ه -علیه الصالة والسالم-والنبي  ؟�صلي �قول مثل هذا الكالم

فیحتاج اإلنسان أن  ،»�صبح على سالمى �ل أحد منكم صدقة«وذ�ر في الحدیث الصحیح أنه 
 ،وفي �ل تسبیحة صدقة إلى آخره ،-جل وعال-أو یذ�ر هللا  ،یتصدق بثالثمائة وستین صدقة

 .و�كفي من ذلك ر�عتان یر�عهما من الضحى
من محمد عبد هللا ورسوله إلى «البسملة ُشِرحت في مناسبات �ثیرة  »�سم هللا الرحمن الرحیم« 

�ه  من فالن إلى فالن اقتداءً  ،�سم هللا الرحمن الرحیم :هذه السنة في المكاتبات أن �قول »هرقل
ر من من �اب احترام وتقدی :ومنهم من �قول ،و�هذا قال أكثر العلماء ،-علیه الصالة والسالم-

وهذا ُینَسب إلى اإلمام  ،و�ؤخر اسمه ،ومن �اب التواضع یبدأ �المكتوب إلیه ،�كاتبه و�خاطبه
ُینظر في الكاتب  :ومنهم من �قول ،�كون هذا من �اب التواضع ،-رحمه هللا تعالى-أحمد 

ر كبِّ «من �اب  ،و�ن �ان الكاتب أكبر �قدم ،فإن �ان المكتوب إلیه أكبر �قدم ،والمكتوب إلیه
في فعله مع استحضار احترام من ُ�كَتب له  -علیه الصالة والسالم-لكن االقتداء �ه  »كبِّر

 -ولذا قال النبي ،�األلفاظ الحسنة والدعاء والثناء الجمیل الذي ال �غتر �ه �جمع بین الحسنیین
م فأنت إذا �تبت إلى شخص اكتب له قدِّ  ،»إلى هرقل عظیم الروم« :-علیه الصالة والسالم

ر  ،-علیه الصالة والسالم-اقتداء �النبي  ؛اسمك مت  أ�ًضاوصدِّ اسمه �شيء یدل على أنك ما قدَّ
في  -علیه الصالة والسالم-إنما هو من �اب االقتداء �النبي  ،اسمك تعالًیا علیه أو ترفًُّعا علیه

ِحیمِ ِإنَُّه ِمن ُسَلْیَماَن َوِ�نَُّه ِ�ْسِم للااَِّ { :في سورة النمل -جل وعال-قوله  ْحَمِن الرَّ [سورة  } الرَّ
�سم هللا الرحمن الرحیم إلى فالن ابن  ،من فالن ابن فالن :هل �قتضي هذا أن نقول ]٣٠النمل:
 فالن؟ 
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ِحیِمفي القرآن هذا { ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ ینظر إلى الذي  ،]٣٠[سورة النمل: }ِإنَُّه ِمن ُسَلْیَماَن َوِ�نَُّه ِ�ْسِم للااَّ
ر الكالم من فالن ابن فالن :م �غض النظر عما ثبت �قولهذا الكال �سم هللا الرحمن  ،�صدَّ

 هل اآل�ة تفید هذا؟  ،إلى فالن ابن فالن ،الرحیم
�عني نظیر هذا الظرف الذي فیه  ،�عني مثل ما تكتب على الظرف ،�عني مصدره من سلیمان

تكتب أمام اسمك ِمن و�لى  د أنوتر� ،تكتب إلى فالن وتر�د أن ،الخطاب علیه اسمك من األصل
أو صدر الكتاب الذي في داخل الظرف  ،وتكتب بینهما �سم هللا الرحمن الرحیم ،فالن ابن فالن

 ،ُتخِبر عما جاءها أن هذا �تاب جاءنا من سلیمان أ�ًضاوهي  ،تكتب �سم هللا الرحمن الرحیم
ر ببسم هللا الرحمن الرحیم م على البسملةفلیس فیه دالل ،وهذا الكتاب مصدَّ  .ة على أن االسم �قدَّ

�ما أن  ،وهرقل لقب لكل من َمَلك الروم »إلى هرقل عظیم الروم ،من محمد عبد هللا ورسوله« 
وفرعون لمن ملك مصر قبل  ،والنجاشي لمن ملك الحبشة ،ِكسرى لقب لكل من ملك الفرس

 .وتتا�عوا علیها ،هذه ألقاب ُتُعْوِرف علیها ،اإلسالم
وأشكل مخالفة ما في هذا الكتاب  ،»و�ا أهل الكتاب«كما في البخاري  »و�ا أهل الكتاب« :وفیه 

ُقْل َ�ا َأْهَل الذي في القرآن { ]٦٤[سورة آل عمران: }ُقْل َ�ا َأْهَل اْلِكَتاِب َتَعاَلْواْ لما في القرآن {
ه الواو لیس لكن هذ »و�ا أهل الكتاب«والذي في الصحیح  ،]٦٤[سورة آل عمران: }اْلِكَتابِ 

عطف اآل�ة على ما تقدم من  ،و�نما المقصود منها العطف ،المقصود منها إقحامها في اآل�ة
 :؟ �عني هل الذي في البخاري ءتجي ..ا فیه من محمد عبد هللا ورسوله وفیه�تب إلیه �تا�ً  ،كالم

 وفیه و�ا أهل الكتاب أو و�ا أهل الكتاب بدون وفیه؟ 
 طالب: .............

ألننا نستطیع أن نتأول الواو وفیها  ؛وفیه :ي �شكلذإًذا ال ،و�ا أهل الكتاب ،ساق الخبر نعم،
ة و�جماعهم على أنها ،هل العلم الشراح شراح البخاري حول هذه الواو وز�ادتها في اآليألكالم 

ا و�ا أهل الكتاب تعالوا إلى �لمة سواء بینن«�عني تراجعونه  ،لیست من اآل�ة �مكن أن یراَجع
وعند�م  ،وعند�م تحر�ف ،�عني بیننا و�ینكم أنتم على إرث من نبوة »و�ینكم أال نعبد هللا إال هللا

نأتي  ،-جل وعال -وهو اإلقرار �اهلل ،لكن عندنا بیننا و�ینكم قدر مشترك ،وعند�م شرك ،ضالل
 ،لمناظرةوهذا ینبغي أن �كون من أدب ا ،إلى هذا الكالم الذي نشترك فیه ثم نناقش ما وراءه

مه وتوافقه علیه �عني لو جاءك شخص  ،�عني إذا �ان الذي تناظره تشترك معه في شيء تقدِّ
 والغیرة على الدین مثالً  ا،ا �كون حماسً وأحیانً  ،تجزم أن ما عنده من مخالفة الدافع إلیها الخیر

ك إلى هذا األمر وأن ما حدا ،معه فیه سواء تدعو لهال تتفق ما توافقه في جمیع ما تتوافق معه فی
 وال نختلف معك في �ذا وال �ذا وال �ذا علشان إ�ش؟  ،إنما هو الغیرة على دین هللا

�عض الناس في  ،ثم �عد ذلك إذا دخلت إلى قلبه تملي علیه ما شئت ،أن تدخل إلى قلبه أوالً 
ر هذا فیتصوَّ  ،األمر الذي �ختلف معه فیه ،طر�قتهم في الحوار والمناظرة یبدأ �المخالفات
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قَّة �عیدة فنتفق على إ�ش؟ فتحصل النفرة وعدم  تومادام ،المناَظر أنهم ال �شتر�ون في شيء الشُّ
�عني إذا جاءك من عنده فكر  ،وهو مجرب ونافع ،فینبغي أن �سلك مثل هذا األسلوب ،االتفاق

 ،ق �هأو شيء من هذا فترف ،خفاء في االستدالل إلیه اجتهاد أو مثالً  وأداه  ،مخالف لفكرك
ثم  ،ألنه شخص مبتدع ؛شر�طة أال �غتر أحد بهذا الثناء ؛وتدعو له ،وتثني علیه ،وتلطف �ه

أو ُ�َظن �ه خیر من عظائم األمور أن �ظن  ،تثني علیه أمام حضور ُ�َظن أنك توافقه على بدعته
�ان فإذا  ،أو �خشى من تعدیها إلى غیره ،السیما إذا �انت بدعته عظمى ،ا�أهل الفجور خیرً 

ونفعت مع  ،وهذه مجر�ة ،ثم تبسط له ما تر�د ،و�لین الكالم ،الخالف تدخل إلى قلبه �الموافقة
 .كثیر من الفئات

 -جل وعال-مادام نعترف أن هللا  ]٦٤[سورة آل عمران: }َتَعاَلْوْا ِإَلى َ�ِلَمٍة َسَواٍء َبْیَنَنا َوَ�ْیَنُكمْ { 
إًذا علینا أن  ]٦٤ان:[سورة آل عمر  }َأالَّ َنْعُبَد ِإالَّ للااََّ { ،ةهو الخالق الرازق نتفق على توحید الر�و�ی

َ َوَال ُنْشِرَك ِ�ِه َشْیئًا { ،وهو من الزم توحید الر�و�یة ،أن نتفق على توحید األلوهیة َأالَّ َنْعُبَد ِإالَّ للااَّ
ن ُدوِن للااَِّ  �عني ما نتخذ مخلوقین أمثالنا  ]٦٤آل عمران:[سورة  }َوَال َیتَِّخَذ َ�ْعُضَنا َ�ْعضًا َأْرَ�ا�ًا مِّ

َوَال َیتَِّخَذ َ�ْعُضَنا َ�ْعضًا واتخذ.. { ا،واتخذ الیهود عز�رً  ،من دون هللا �ما اتخذتم عیسى ومر�م اأر�ا�ً 
ن ُدوِن للااَِّ  وال یلزم أن �كون هذا الرب المعبود من دون هللا أن  ،]٦٤[سورة آل عمران: }َأْرَ�ا�ًا مِّ

إنا لسنا  :و�صلى له و�حج له و�صام.. ما یلزم �ما في حدیث َعِدّي بن حاتم قال �سجد له
تلك « :قال ،بلى :قال »و�حلون الحرام فتحلونه؟ ،ألیسوا �حرمون الحالل فتحرمونه« :قال ،نعبدهم

ال طاعة لمخلوق في معصیة  ،مخلوق لواألصل أال طاعة  ،هذه هي عبادتهم ،»إًذا عبادتهم
 .الخالق

ِ َفِإن َتَولَّْواْ َوالَ {  ن ُدوِن للااَّ فإن أعرضتم  ،]٦٤[سورة آل عمران: } َیتَِّخَذ َ�ْعُضَنا َ�ْعضًا َأْرَ�ا�ًا مِّ
وهذا من �اب االعتزاز �الدین  ،]٦٤[سورة آل عمران: }َفُقوُلوْا اْشَهُدوْا ِ�َأنَّا ُمْسِلُمونَ { ،تتولوا

جتمع في بیئة أهل تفر�ط تجده ال �عتز �ما و�عض الناس السیما إذا �ان في م ،والثبات علیه
َوَمْن { :�قول -جل وعال-�هللا  ،و�ذا �ان في بیئة فیها �فار تجده ال �عتز بدینه ،عنده من التزام

ِ َوَعِمَل َصاِلحًا َوَقاَل ِإنَِّني ِمَن اْلُمْسِلِمینَ  مَّن َدَعا ِإَلى للااَّ �عتز  ،]٣٣[سورة فصلت: }َأْحَسُن َقْوًال مِّ
هذه لها  ،قد �كون هناك ظروف �خشى فیها اإلنسان على نفسه ،الدین ال مساومة علیه ،دینهب

 وال ُ�ظِهر ،من غیر خشیة ال ُ�ظِهر دینه ،لكن یبقى أن �عض الناس من غیر خشیة ،أحكامها
 وهذا من المداهنة التي ال تجوز. ،بل قد ُ�ظِهر ما یوافقهم علیه ،التزامه

 الحدیث الذي یلیه..
 لب: ...........طا
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لهرقل �اآل�ة  -علیه الصالة والسالم-نعم، ارتباط الحدیث �الباب نعم في حكم الحدث �عث النبي 
فهل مس اآل�ة یدخل في مس  ،من �قرأ علیه ،وهرقل ال بد أن �مسها و�مس اآل�ة ،وهو �افر

 القرآن أو ال یدخل؟ 
فیستثنى من ذلك  ،ألنه لیس فیها قل ؛ة�عض آ� :�عضهم �قول ،ألنها آ�ة ؛اآل�ة ونحوها ال یدخل

و�عض  ،المقصود أن مثل الشيء الیسیر ال یدخل في النهي ،�عض اآل�ة دون اآل�ة الكاملة
ا و�سأل عن القرآن الذي ترجم معانیه إلى اللغات الناس ممن یزاول الدعوة �ستشكل أحیانً 

ن الكافر منه ،وفیه قرآن ،األخرى  هذه إن اقتضت المصلحة  ؟ال ُ�مكَّن أو ،القرآن �امًال  ،هل �مكَّ
هذا ال مانع من  ،�ه هذا ال مانع،تألیفه لما �غلب على الظن من أنه إذا قرأ واقتنع وأسلم ونفع هللا 

والمسألة مسألة  ،أما إذا ُخشي من هذا الشخص أن �متهن القرآن فهذا ال �جوز �حال ،تمكینه منه
  غلبة ظن.

یذ�ر هللا على  -صلى هللا علیه وسلم-�ان رسول هللا  :لتقا -رضي هللا عنها-"وعن عائشة 
 رواه مسلم." ،كل أحیانه

صلى هللا علیه -�ان رسول هللا  :قالت -رضي هللا عنها-وعن عائشة " :هذا الحدیث �قول
یذ�ر  ،و�ل تدل على العموم ،كان تدل على إ�ش؟ االستمرار "یذ�ر هللا على �ل أحیانه ،-وسلم

جل  -هذا مقتضى النص �النسبة للزوم المسلم لذ�ر هللا ،وال �حجبه شيء ،نههللا على �ل أحیا
والباقیات الصالحات  ،ا بذ�ر هللا تعالىفال یزال لسانك رطبً  ،و�ونه دیدنه هذا مطلوب -وعال

 .وهي غراس الجنة ،سبحان هللا والحمد هلل وال إله إال هللا �هللا أكبر
أقرئ أمتك مني « -علیه الصالة والسالم-أقرئ لمحمد  :إن إبراهیم �قول :جاء جبر�ل �قول 

�هللا  ،وال إله إال هللا ،والحمد هلل ،وأن غراسها سبحان هللا ،وأخبرهم أن الجنة قیعان ،السالم
والغفلة عن ذ�ر هللا  ،فعلى المسلم السیما طالب العلم ینبغي أن �كون قدوة في هذا الباب ،»أكبر

َ ِإالَّ َقِلیالً { من صفات المنافقین -جل وعال- فال تكون  ،]١٤٢[سورة النساء: }َوَال َیْذُكُروَن للااَّ
 ؛وال �غفل عن الذ�ر إال محروم ،ا للمنافقینعن طالب علم أن �كون مشبهً  حال المسلم فضالً 

وال إله إال  ،والحمد هلل ،مؤلفة من سبحان اما الذي �ضیرك أن تقول في الیوم آالفً  ،ألنه ال �كلف
مائة مرة حطت عنه خطا�اه و�ن �انت  ،سبحان هللا العظیم ،سبحان هللا و�حمده ،هللا أكبر� ،هللا

 .مثل ز�د البحر
ألنه إذا  ؛والذ�ر المطلق ال �حرم نفسه منه ،و�حرص على ما ورد ،فعلى طالب العلم أن یالزم 

 فس وأنا الوالصیام �حتاج إلى �ف الن ،وأحتاج أن أقوم وأجلس ،قال الصالة تحتاج إلى وضوء
ابن  ا�ثیرً  ائً شی -رحمه هللا -ا منها ابن القیمذ�ر شیئً  ،اطیب الذ�ر وفوائد الذ�ر �ثیرة جد�  أطیق،

 .فعلینا أن ُنعنى بهذا الباب ،القیم في مقدمة الوابل الصیب
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یذ�ر  -صلى هللا علیه وسلم-�ان رسول هللا  ،»سبق المفردون الذاكرون هللا �ثیرا والذاكرات« 
 .هو أعظم األذ�ار ،ألن القرآن من أعظم ؛وذ�ر هللا أعم من أن �كون �قرآن وغیر قرآن ،هللا
عن تنز�ه ذ�ره من األماكن  ،وهذا عموم ُ�َخّص �ما جاء عن تنز�ه هللا ،على �ل أحیانه 

ال یذ�ر على حال  أ�ًضاو  ا،محل قضاء الحاجة ال یذ�ر هللا فیه ،المستقذرة �الحشوش مثالً 
 على ما تقدم. ،فال ُ�قرأ القرآن حال الجنا�ة ،كالجنا�ة مثالً 

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


