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الصالة والسالم على سید األنبیاء و  ،الحمد هلل رب العالمین ،"�سم هللا الرحمن الرحیم

 .وعلى آله وصحبه وسلم ،سیدنا ونبینا محمد ،والمرسلین
 :-رحمه هللا تعالى-قال المصنف  

 .�اب آداب قضاء الحاجة
إذا دخل  -صلى هللا علیه وسلم-�ان رسول هللا  :قال -رضي هللا عنه-عن أنس بن مالك  

هذا حدیث  :والنسائي وقال ،وصححه ،والترمذي رواه أبو داود وابن ماجه ،الخالء وضع خاتمه
والوهم فیه من  ،هذا الحدیث منكر :وقال أبو داود ،على شرطهما :والحاكم وقال ،غیر محفوظ

 وقد روي من غیر طر�قه." ،همام
وعلى آله وصحبه  ،وصلى هللا وسلم و�ارك على عبده ورسوله نبینا محمد ،الحمد هلل رب العالمین

 .أجمعین
و(ما) عاملة في الفعل  ،حتى هذا حرف عامل »حتى ما �كون «لى الحدیث الذي أعر�ناه نعود إ 

فال  ،لیست عاملة ،لیس �عامل ،غیر عامل (ما)؟ هذا لیس �عامل (ما)أم غیر عاملة؟ عامل أم 
 فال تلغي أثر العامل. ،تلغي أثر العاِمل

وهو ما �طلب ال على وجه  ،وهو ما �طلب ،اآلداب جمع أدب "�اب آداب قضاء الحاجة"�قول 
 .ما جاءت األدلة على وجو�ه ،وفي اآلداب ما جاءت األدلة على وجو�ه ،�ما هو األصل ،اللزوم

وهو ما ُیبِطل الوضوء من محسوس �البول  ،المراد �ه ما ُ�َكنَّى بهذا اللفظ عنهقضاء الحاجة  
وأما �النسبة للمسموع  ،لكنهم هنا ال یذ�رون إال المحسوس ،أو مشموم ،أو مسموع ،والغائط

و�ن  ،ا في هذا البابهذا ال یذ�رونه غالبً فأو المشموم �الر�ح بال صوت  ،كالر�ح مع الصوت
�النسبة  ،لكن إنما �قتصرون في هذا الباب على البول والغائط المحسوس ،للحاجة كان قضاءً 

�ما  ،حترم إال عند الحاجةوال ُیرَسل في مكان م ،�حیث ال یؤذي جلیسه اللر�ح ال شك أن لها آدا�ً 
�عني إذا اقتضت  ،للحاجة ،للحاجة ؛ال �أس �إرسال الر�ح في المسجد :قرر أهل العلم أنهم قالوا

 .والكراهة تزول �أدنى حاجة ،ألن األصل في ذلك الكراهة ؛ال �أس �ه :قالوا ،الحاجة ذلك
إذا  -ى هللا علیه وسلمصل-�ان رسول هللا  :قال –رضي هللا تعالى عنه -عن أنس بن مالك " 

رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي ": إلى أن قال "وضع خاتمه ،دخل الخالء وضع خاتمه
وقال أبو  ،على شرطهما :والحاكم وقال ،هذا حدیث غیر محفوظ :وصححه والنسائي وقال

 ."وقد ُروي من غیر طر�قه ،والوهم فیه من همام ،هذا الحدیث منكر :داود
واألصل من حدیث أنس �ما في  ،فهمام وِهم فیه وغلط ،ال شك أنه منكرهذا الحدیث  

ا في أول األمر اتخذ خاتمً  ،ااتخذ خاتمً  -علیه الصالة والسالم-الصحیحین وغیرهما أن النبي 
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وأما بهذا اللفظ فوهم فیه همام ومّثل  ،ا من وِرق ثم اتخذ خاتمً  ،ثم ألقاه وألقوا خواتیمهم ،من ذهب
 ،كلوا البلح �التمر«ابن الصالح لما مّثل للمنكر �حدیث أبي ُزَكْیر  ،راقي للمنكر�ه الحافظ الع

هذا  :قال ،»عاش ابن آدم حتى أكل الجدید �الَخِلق :فإنه إذا أكله ابن آدم غضب الشیطان وقال
لك ومّثل �إبدال اإلمام ما ،مّثل بهذا ،فتفرد مثل هذا منكر ،وأبو ُزِكیر ممن ال �حتمل تفرده ،منكر

واإلمام مالك ال  ،واألئمة على خالفه ،َعْمرو بن عثمان سماه ُعَمر بن عثمان -رحمه هللا تعالى-
الحدیث الذي ُسقناه حدیث أبي ز�یر مع �ون راو�ه ال  ،لكن مع المخالفة ،شك أن تفرده محتَمل

هل  ،»لشیطانفإنه إذا أكله ابن آدم غضب ا ،كلوا البلح �التمر« ،ا لفظه منكرأ�ًض  ،�حتمل تفرده
جل  -ا هللالذي �غضبه أن �طول عمره مطیعً أم الذي �غضب الشیطان طول عمر ابن آدم 

 ؟ -وعال
هذا ال فأما إذا طال عمره على غیر طاعة  ،إذا طال عمره على طاعة هللا �غضب الشیطان ،نعم

أن راو�ه ال إضافة إلى  ،هذا وجه النكارة في متنه ،بل قد �فرح �مثل هذا ،ا�ضیر الشیطان شیئً 
 .ُ�حَتَمل تفرده

 �قول الحافظ العراقي: 
 نحــــــــــو �لــــــــــوا الــــــــــبلح التمــــــــــر الخبــــــــــر

 
ـــــــــر  ـــــــــك ســـــــــمى ابـــــــــن عثمـــــــــان ُعَم  ومال

ـــــــــــل حـــــــــــدیث نزعـــــــــــه  ـــــــــــاذا ب ـــــــــــت فم  قل
 

ــــــــــــــد الخــــــــــــــال ووضــــــــــــــعه  ــــــــــــــه عن  خاَتَم
هذا الحدیث منكر  :ولذا قال أبو داود ،هذا المثال الصحیح للمنكر ،ل الصحیح للمنكرهذا المثا 

وال شك أن هذا من تساهل اإلمام  ،"رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي وصححه" :�قول
ن الترمذي أو الحاكم أو إ :وهل �عني قولنا ،وهو موصوف بهذا عند جمع من أهل العلم ،الترمذي

هل هذا �عني أنه ال �عتد  ،ن هؤالء موصوفون �التساهلإ :ن خز�مة إذا قلناابن حبان أو اب
 �أقوالهم؟ 
�تحرى و�قارن أقوالهم �أقوال غیرهم من لكن �ستصحب اإلنسان هذا الحكم و  ،هم أئمة ،هم أئمة
فصار �حّذر من هذا  ،ما سمع شخص أن ابن المنذر متساهل في نقل اإلجماع�عني مثل ،األئمة
ل علیهو  ،الكتاب و�ذا  ،وال.. إذا تساهل معنى هذا أن �ل ما ینقله خطأ؟ لیس �صحیح ،ال �عوَّ

 -رحمه هللا -والحافظ الذهبي ،هذا لیس �صحیح ؟تساهل الحاكم فمستدر�ه �له لیس �صحیح
وغیره یرى أن اإلمام الترمذي إمام معتدل �عتد �قوله �غیره من  ،نص على تساهل الترمذي

 ،ن تصحیح الترمذي معتبرإ :إلى أ�عد من هذا و�قول -رحمه هللا -د شاكربل یذهب أحم ،األئمة
لكن الشیخ  ،هذا حدیث حسن صحیح فرجاله ثقات :ا قال�عني إذا صحح حدیثً  ،وتوثیق لرجاله

رحم هللا  ،واسع الخطو في التصحیح ،ا موصوف �التساهل الشدیدأحمد شاكر هو اآلخر أ�ًض 
 .الجمیع
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 ،ا موصوف بوصف مخالفأ�ًض النسائي �ما أن  "حدیث غیر محفوظهذا  :والنسائي وقال" 
وال �عني  ،من الفضل ما �ستحقون �ه الثناء والدعاء اولهم علین ،وعلى �ل حال هم أئمة ،�التشدد

لكن إذا  ،هم أئمة هذا الشأن ،عتد بهاأو ال �ُ  ،لغىأو هذا متساهل أن أقوالهم تُ  ،أن هذا متعنت
 ،وهذا للمتأهل هذا حدیث غیر محفوظ ،غیرهم ینظر إلى المسألة �إنصافُقورنت أقوالهم �أقوال 

 �عني أنه إ�ش؟
 طالب: شاذ.

والذي �قابل المنكر  ،فإذا �ان الخبر غیر محفوظ فهو شاذ ،ألن الذي �قابل المحفوظ الشاذ ؛شاذ
 :و�ین قول أبي داود ،�عني شاذ ،هذا حدیث غیر محفوظ :وال اختالف بین قوله ،المعروف

 �قول الحافظ العراقي: ،اواحدً  ائً ألن من أهل العلم من �جعل المنكر والشاذ شی ؛حدیث منكر
.................................. 

 
 فهــــــــــو �معنــــــــــاه �ـــــــــــذا الشــــــــــیخ ذ�ـــــــــــر 

 .فال اختالف بینهما في الحكم ،�عني الشاذ ،نى المنكر�عني هو �مع 
على  :معنى قوله ما ،وهذا تساهل شدید "على شرطهما :وقال ،وقال على شرطهما :والحاكم" 

وهذا هو  ،أخرج لهم الشیخان ،ج الحدیث برواة أخرج لهم الشیخان�عني أن الحاكم خرَّ  ؟شرطهما
 ،من الرواة على سبیل االنتقاء یخین قد �خرجان لراوٍ لكن یبقى أن الش ،المرجح في شرط الشیخین

و�ن �ان البخاري قد خّرج له عن غیره وخرج لشیخه  ،في شیخه هذا اوقد �كون هذا الراوي مضعفً 
 ،�اعتبار أن البخاري خّرج لهذا ،فیأتي الحاكم و�خّرج لهذه الصورة المجتمعة ،من طر�ق غیره

صورة مختلفة  ،في غیر هذه الصورة ،یر هذا االتصالفي غ ،وخّرج لهذا في غیر هذا السیاق
ج لكن ال �عني أنه خرَّ  ،ج للشیخوخرَّ  ،ج للتلمیذ�اعتبار أن البخاري خرَّ  ،على شرطهما :فیقول

ینزالن عن شرطهما  ،فقد �خرجان ،فعندنا مسألة االنتقاء معروفة عند الشیخین ،لهما بهذه الصورة
رجان لمن ُمسَّ �ضرب من التجر�ح الخفیف مما حفظه من �خ ،في الرواة على سبیل االنتقاء

 .حدیثه وُتوِ�ع علیه
صلى هللا -�ان رسول هللا  :قال -رضي هللا عنه-وعن أنس بن مالك " :-رحمه هللا -�قول 

اتخذ الخاَتم لما  -علیه الصالة والسالم-النبي  أوالً  "إذا دخل الخالء وضع خاتمه -علیه وسلم
علیه -و�ان نقش خاتمه  ،فاتخذ الخاَتم ،اال �قرؤون إال ما �ان مختومً ن الملوك إ :قیل له

ولفظ  ،ورسول في الوسط ،تبدأ على سبیل الترقي محمد أسفل ،محمد رسول هللا -الصالة والسالم
 -علیه الصالة والسالم-فإذا �ان في الید خاَتم وعرفنا سبب اتخاذه من ِقَبل النبي  ،الجاللة فوق 
ومن احتاجه من أهل التوثیقات  ،لى هذا قد �قال �عدم استحبا�ه إال لمن احتاجهفع ،أنه للحاجة

و�كون  ،قامت الحاجة إلى توثیق ما �كتبونه �األختام :ومن في حكمهم نقول ،من األمراء والقضاة
أما مع عدم الحاجة فإن �ان للز�نة فالز�نة  ا،ظاهرً  -علیه الصالة والسالم-حینئذ االقتداء �النبي 
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ألن المبالغة �الز�نة من شأن  ؛على أال یباَلغ بها ،مباحةفمثل هذا إذا �انت من فضة  في
لما ألقى  -علیه الصالة والسالم-بدلیل أن النبي  ،اتخذوا خواتموالصحا�ة  ،فهو مباح ،النساء

فه االقتداء واالئتساء إال لمن �ان في وص :وال �ظهر في مثل هذا أثر التعبد لیقال ،خاتمه ألقوها
بوصف معیَّن  -علیه الصالة والسالم-ألن من األمور ما �فعله النبي  ؛-علیه الصالة والسالم-

و�فعل أشیاء  ،أنه إمام فیقتدي �ه األئمة في ذلك ،فیفعل أشیاء �اعتبار أنه إمام ،ال بوصفه العام
فعل فیقتدي �ه فی اقاضیً  هو�فعل أشیاء �اعتبار  ،�قتدي �ه الحكام �اعتبار ذلك ا�اعتباره حاكمً 

 .و�ن �ان األصل االقتداء واالئتساء ،و�ل �أخذ منه ما �خصه ،القضاة في ذلك
أو جلس ینتظر دخول اإلمام  ،لو تأخر شخص عن صالة الجمعة ودخل مع اإلمام في آن واحد 

 ؛ال أتقدم إلى الجمعة -علیه الصالة والسالم-أنا أقتدي �النبي  :ودخل معه وقال ،في الشارع
لكن  ،في حق األئمة ،في حقك أنت ولیس ،هذا في حق األئمة :نقول ،ال �أتي إال للخطبةألنه 

 :هل نقول ،عن صالة الصبح حتى یؤَذن �إقامتها -علیه الصالة والسالم-مثل تأخر النبي 
وال �خرج إال لإلقامة �عد أن �صلي  ،و�جلس اإلنسان في بیته و�ضطجع ،األصل االقتداء �ه

علیه الصالة -حث النبي  :أو نقول ،-علیه الصالة والسالم-�النبي  اقتداءً  الراتبة في بیته
و�كون  ا،هذا لألئمة �اعتباره إمامً  :ونقول ،وانتظار الصالة ،على المبادرة للصالة -والسالم

 ؟وانتظار الصالة ،من المبادرة -علیه الصالة والسالم-نصیبنا منه ما حثنا علیه 
ولفظ الجاللة ال ُیدَخل �ه  ،فیه لفظ الجاللة -علیه الصالة والسالم-ي الخاَتم الذي اتخذه النب 

لكن ماذا �صنع من في أصبعه خاَتم  ،والحدیث مثل ما ذ�رنا منكر ،ال ُیدَخل �ه الخالء ،الخالء
 .فیه اسمه عبد هللا بن عبد الرحمن مثالً 

 طالب: ............
 أو �قبض علیه؟ ال، أمكیف؟ �خرجه 
 .......طالب: .....

ا إال أن األدلة العامة ألن مفاد هذا الخبر و�ن �ان منكرً  ؛ال �أسفهو لو أمكن إدخاله في جیبه 
 ،فمثل هذا ما ُیدَخل �ه الخالء إال إذا نسیه اإلنسان ،-جل وعال -تقتضي احترام ما فیه ذ�ر هللا

فیه  ،ة فیها �الم�عني لو �ان في جیبك ورق ،أمره سهل ،والمستور غیر البارز ،أو خشي علیه
إذا �ان المراد  ،-جل وعال-ا االسم من أسماء هللا ما �ضر إذا �ان مستورً  -جل وعال-ذ�ر هللا 

 �ه غیره هل ینزَّه عن دخول هذه األماكن أو �غیره من الكلمات؟ 
 ،معك ورقة فیها عنوان فیه طر�ق الملك فهد ،إذا �ان المراد �ه غیره طر�ق الملك فالن مثالً 

 -جل وعال-ألنه ال یراد �ه هللا  ؛مثل هذا �غیره من الكالم -جل وعال-ك من أسماء هللا والمل
 .فهو �غیره من الكالم ،ولیس من األسماء الحسنى حینئذ
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ولذا �جزم أهل العلم بتحر�م إدخال القرآن أو ما فیه شيء  ،القرآن شأنه أعظم من مجرد الذ�ر 
فإذا �ان ما فیه الذ�ر �میل  ،أخص من مجرد الذ�ر ألن القرآن ؛من القرآن في هذه األماكن

 ،أو �عض القرآن هذه األماكن محرم ،فإن إدخال القرآن الكر�م ،علم إلى أنه مكروهلجمع من أهل ا
في جیبه  ،�امًال  اا ما ینتبه اإلنسان إال إذا شرع في قضاء حاجته أن في جیبه مصحفً أحیانً 

أو  ،نه قد یتضررإ :خرجه على أي حال �ان أو نقولمثل هذا یلزمه أن � ؟ماذا �صنع ،مصحف
ث أما إذا شرع فإن أمكنه من  ،أما إذا �ان قبل أن �شرع في قضاء حاجته یلزمه إخراجه ؟قد یتلوَّ

 .ا و�ستغفر هللاو�ن لم �مكن فیبقى مستورً  ،غیر ضرر فهو األصل
ات وغیرها في دورات ا ما �كون في المدارس وفي الجامع�ثیرً  ،إذا خشي علیه من أن �سرق  

إذا خشي  ،إذا خرج ما وجده ،�ضعه في مكان ،المیاه قبل أن یدخل الطالب في جیبه مصحف
 .اعلیه أن �سرق رخص أهل العلم في مثل هذا على أال �كون �ارزً 

 ،إذا دخل الخالء .و�ان هذه تدل على االستمرار ،-صلى هللا علیه وسلم-كان رسول هللا  
وما في أصل الحدیث  ،عرفنا ما في هذا وضع خاتمه .المعد لقضاء الحاجةوالمراد �ه المكان 

اآلن هذا المكان �شتمل على  ،إذا دخل الخالء الذي هو معد لقضاء الحاجة ،امن �ونه منكرً 
وفیه مكان  ،وفیه محل مغسلة للوضوء ،فیه محل لقضاء الحاجة ،أمور غیر قضاء الحاجة

ن موضع إ :أو نقول ،ن �ل هذه المواضع مواضع خالءإ :فهل نقول ،لالغتسال واالستحمام
ومكان الوضوء لیس  ،ومحل االغتسال لیس �موضع للخالء ،الخالء ما �قضى فیه الحاجة

و�حد  ،أو �أخذ الحكم الواحد و�ن تعددت منافعه �اعتبار أنه �شمله مسمى واحد ،�موضع للخالء
 :الحكم �اعتباره في سور واحد �ما �قال �أخذ ،وال �مكن تمییز �عضها عن �عض ،�أسوار واحدة

 ؟المسجد حكمه واحد ولو تعددت منافعه مادام داخل السور
في  -صلى هللا علیه وسلم-�نت مع النبي  :قال -رضي هللا عنه -"وعن المغیرة بن شعبة

حتى  -صلى هللا علیه وسلم-فانطلق رسول هللا  ،فأخذتها ،»خذ اإلداوة ،�ا مغیرة« :سفر فقال
 متفق علیه." ،رى عني فقضى حاجتهتوا

�نت  :قال -رضي هللا تعالى عنه-وعن المغیرة بن شعبة " :-رحمه هللا تعالى-�قول المؤلف 
غزوة التي فیها المسح على الخفین الولعلها في  ،"في سفر -صلى هللا علیه وسلم-مع النبي 

في سفر  - علیه وسلمصلى هللا-كنت مع النبي " ،فأهو�ت ألنزع.. إلى آخره في غزوة تبوك
فدل على أن الكبیر له أن �أمر من دونه  "»خذ اإلداوة ،�ا مغیرة ،خذ اإلداوة ،�ا مغیرة« :فقال

إناء صغیر من جلد یتخذ للماء  »�ا مغیرة خذ اإلداوة« ،ولو �ان حر�ا ،ولو �ان ممن تبرع �خدمته
 .»خذ اإلداوة« ،وعاء وصغیر من جلد یتخذ للماء
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 -صلى هللا علیه وسلم-فانطلق رسول هللا " ،-علیه الصالة والسالم-ألمره  تثاالً ام "فأخذتها" 
ولم  ،و�انوا �قضون حاجتهم �خارج البیوت "عني فقضى حاجته" ،أي اختفى واستتر "حتى توارى 

 .فال یلزم منه هذا ،وهذا في سفر ،فكان الرجال �خرجون لقضاء حاجتهم ،تتخذ الُكُنف حینئذ
قصة  ،والنساء �خرجن ،�خرجون  ،انوا �خرجون حتى في بیوتهم في المدینةوعلى �ل حال � 

ألن  ؛فكلهم �خرجون  ،قد عرفناك �ا سودة ،مع سودة معروفة -رضي هللا تعالى عنه -عمر
 .وهذا في سفر ،البیوت لیس فیها �نف

ي �عن "فقضى حاجته ،حتى توارى عني -صلى هللا علیه وسلم-وانطلق رسول هللا  ،فأخذتها" 
أما لو �ان  ،وهذا من أدب اإلسالم أن �ستتر اإلنسان عند قضاء حاجته ،أ�عد عني واستتر

ا منهم فإن �ان و�ذا استتر عن الناس وقضى حاجته قر�بً  ،هذا حرامف�مكان �حیث ُترى عورته 
�ما سیأتي في  -علیه الصالة والسالم-و�ال فالنبي  ،و�صاحبه صوت فالبعد ،مما له رائحة

فدل على أن البول ال یلزم منه  ،�ما سیأتي ،افة انتهى إلى سباطة قوم فبال قائمً حدیث حذ�
وأما �النسبة للغائط الذي �صاحبه الرائحة  ،اإل�عاد إذا استتر وأمن الرشاش على ما سیأتي

�قول  ،توارى عني -صلى هللا علیه وسلم-ولذا �ان رسول هللا  ،الكر�هة والصوت فإن هذا یبعد
صار بینه  ،ولم یبِعد ،لكن لو أنه توارى عنه ،فهذا من أدب اإلسالم ،ضى حاجتهفق ،المغیرة

 ،وهذا مطلوب ولو استتر ،فالمقصود أن یبعد عن أنظار الناس ،�كفي ،و�ینه �ثیب من رمل
ألن رؤ�ة اإلنسان على هذه الهیئة و�ن لم ُتَر عورته خالف  ؛ولو استتر ،أصل الطلب مطلوب

 خالف األولى. ،األولى
ال  احدیثً فأسر إليَّ  ،خلفه -صلى هللا علیه وسلم-أردفني النبي  :"وعن عبد هللا بن جعفر قال

 رواه مسلم." ،و�ان أحب ما استتر �ه لحاجته هدف أو حائش نخل ،من الناس اأحدً أحدث �ه 
صلى هللا علیه -أردفني النبي  :وعن عبد هللا بن جعفر قال" :-رحمه هللا تعالى-�قول المؤلف 

قد جاءت أحادیث تدل على جواز اإلرداف  ،�معنى أنه حملني على دابته وراءه "خلفه -وسلم
وقد ، وال �شق علیها ،وال یثقلها ،�حیث ال �كرثها هذا ،شر�طة أن تكون مطیقة لذلك ؛على الدا�ة

 فبلغوا عنده أكثر من ثالثین ،-صلى هللا علیه وسلم-ا فیمن أردفهم النبي جمع ابن منده �تا�ً 
شر�طة أن  ؛فجواز اإلرداف على الدا�ة ال إشكال فیه ،-صلى هللا علیه وسلم-أردفهم النبي 

و�ذا  ،ألنه �ضر بها ؛ال �جوز اإلرداف علیها ،أما إذا �ان �شق علیها فال ،تكون مطیقة لذلك
لیه ما لم تتضرر و�ترتب ع ،وال تتألم �الدا�ة فاألمر �ذلك ،ا ال تتأثر �الحملاآللة جمادً كانت 

 .تلفها
وال �ستطیع أحد أن یتدخل في  ،السیارة سیارتي :فقال ،حمولتها طن واحد لو �انت سیارة مثالً  

فإذا  ،أحمل علیها ضعف ما �تبوا علیها ،أحمل علیها ضعف ما �تبوا علیها من حمولة ،شأني
عن إضاعة كانت تتلف بهذا أو �عّرضها ألن تتضرر �حیث تفقد جزًءا من قیمتها فقد جاء النهي 
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ا �منع و�ذا �انت الز�ادة في حمولتها یترتب علیه خطر علیها وعلى غیره أ�ًض  ،وهذا منه ،المال
 ،و�ذا �انت الز�ادة في حمولتها یترتب على ذلك ضرر على الطرق المسلو�ة ،من هذه الحیثیة

 .فیمنع من هذه الحیثیة یتأثر اإلسفلت مثالً  ،یتأثر الطر�ق
وال شك أن هذه الطرق إنما  ،من أجل هذا ؛یارات �حمولتها على الطرقاتهناك مواز�ن تزن الس 

وال شك أنها تتضرر  ،فالضرر بها ال �جوز ،وهي من بیت المال ،أوجدت إلفادة المسلمین منها
فرق بین المسار األ�سر والمسار األ�من الذي علیه السیارات الكبیرة البدلیل أن  ،بز�ادة الحمولة

فما فیه ضرر سواء �ان على  ،المقصود أن مثل هذا �منع من هذه الحیثیة ،هذا یتلف �سرعة
على صاحبها أو غیره  اأو �كون ضررً  ،الدا�ة أو على السیارة نفسها �حیث ینعدم جزء من قیمتها

 .للنهي عن  إضاعة المال ؛�لها ُتمَنع ،�سببها أو على الطر�ق
ما هذا  ،"ا من الناسحدیًثا ال أحدث �ه أحدً  فأسر إليَّ  -صلى هللا علیه وسلم-أردفني النبي " 

 الحدیث؟ 
أو ال ندري ما  ،و�ان أحب ما استتر �ه..؟ هل هو هذا ما ذ�ر في الحدیث :هو المذ�ور هنا

ث �ه  ؟"ا من الناسا ال أحدث �ه أحدً وأسر إليَّ حدیثً " :هو ألنه قال �خبر عن نفسه �أنه ال �حدِّ
 ،أال �خبر �ه أحًدا -علیه الصالة والسالم-�طلب من النبي  واحتمال أن �كون  ،أحًدا من الناس

والمجزوم �ه أن هذا الحدیث الذي فیه  ،-علیه الصالة والسالم-واحتمال أن �كون حفًظا لسرِّه 
فلهذا لم �فِش  ،ولو عند موته �ما فعل معاذ تأثًُّما ،و�ال �ان أخبر �ه ،سر ال یترتب علیه حكم

وما أسر �ه إلى  ،لكن الخبر یترتب علیه حكم یتعلق �األمة ،-السالمعلیه الصالة و -سر النبي 
 .عبد هللا بن جعفر الذي �ظهر أنه ال �شتمل على خبر �عم الناس

إما �ثیب رمل أو طین  ،الهدف ما ارتفع من األرض "و�ان أحب ما استتر �ه لحاجته هدف" 
 .أو تراب أو ما أشبه ذلك أو حائط أو جدار

 .و�قضي حاجته ،فیستتر �أصله ،والحائش هو حائط النخل البستان ،"أو حائش" :قال 
وهذا من محاسن هذه  ،�ستتر إذا أراد قضاء حاجته -علیه الصالة والسالم-فالنبي  "رواه مسلم" 

أما إبداء العورات والتهاون بها فلیس هذا من  ،الشر�عة التي جاءت �االستتار والستر والستارة
احفظ عورتك إال عن زوجتك أو ما ملكت « ؛األمر �حفظ العورات بل جاء ،عمل المسلمین

 ،في �شف سوءاتهم وعوراتهم ،نسأل هللا العافیة ،فیما بین الكفار ولذا ال تجدون إشكاًال  ،»�مینك
وهذا مما تأ�اه المروءة  ،إلى �عض المسلمین ،ومع األسف أن هذا سرى إلى �عض المسلمین

والمطالبة �ه هذه من أوائل مطالب إبلیس وما �سعى إلیه  ن و�شف العورات،عن الدي فضالً 
 ،مقرون �أول ذنب ،]٢٠[سورة األعراف: }ِلُیْبِدَي َلُهَما َما ُووِرَي َعْنُهَما ِمن َسْوآِتِهَماا {جاهدً 

َ�ا َأیَُّها النَِّبيُّ ُقل { :-جل وعال -ولذا في آخر سورة األحزاب لما قال هللا ،مقرون �أول ذنب
َزْ  قال �عدها  ]٥٩[سورة األحزاب: }َواِجَك َوَ�َناِتَك َوِنَساِء اْلُمْؤِمِنیَن ُیْدِنیَن َعَلْیِهنَّ ِمن َجالِبیِبِهنَّ ألِّ
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فدل على أن المطالبة �مثل هذه األمور  ،]٦٠[سورة األحزاب: }َلِئن لَّْم َینَتِه اْلُمَناِفُقونَ { :مباشرة
 من عمل إبلیس وأتباعه من المنافقین.

 :إذا دخل الخالء قال -صلى هللا علیه وسلم-�ان النبي  :قال -رضي هللا عنه-أنس "وعن 
وقال سعید بن ز�د  :وقال البخاري  ،متفق علیه ،»اللهم إني أعوذ �ك من الخبث والخبائث«

�ان  :ولسعید بن منصور في سننه ،ولسعید بن منصور ،حدثنا عبد العز�ز إذا أراد أن یدخله
 ."»�سم هللا« :�قول

صلى هللا -�ان النبي  :قال -رضي هللا عنه-وعن أنس " :-رحمه هللا تعالى-�قول المؤلف 
والفعل الماضي �طلق و�راد �ه الفراغ  ،دخل فعل ماضٍ  ،إذا دخل "إذا دخل الخالء -علیه وسلم

المراد �ه أنه حصل الفعل  ،المراد �هفأو ذهب ز�د  ،جاء ز�د :�عني إذا قیل ،وهو األصل ،منه
 ،ما دل على حدث في الزمن الماضي ،�عني في زمن الماضي ،ماضٍ  :ولذا قیل عنه ،غ منهوُفرِ 

إذا ر�ع « :-علیه الصالة والسالم-الشروع فیه �ما في قوله  ،و�طلق الفعل و�راد �ه الشروع فیه
غ من �عني إذا فر  ،»إذا �بَّر فكبِّروا« :-علیه الصالة والسالم-الفراغ منه �ما في قوله  ،»فار�عوا

 ،�عني إذا شرع في الر�وع ما هو أثناء الهوي إلى الر�وع ،»إذا ر�ع فار�عوا«لكن  ،التكبیر �بروا
و�طلق الفعل الماضي و�راد �ه إرادة الفعل  ،ال، �عني إذا بدأ �الر�وع الذي هو االنحناء الكامل

الِة فاْغِسُلواْ { هل معناه إذا قمتم إلى فا أردتم القیام �عني إذ ،]٦[سورة المائدة: }ِإَذا ُقْمُتْم ِإَلى الصَّ
 الصف؟

هل  ]٩٨[سورة النحل: }َفِإَذا َقَرْأَت اْلُقْرآَن َفاْسَتِعْذ ِ�اهللَِّ ال، إذا أردتم القیام إلى الصالة فاغسلوا { 
 معناه إذا فرغت؟ 
إذا  ،دخلهإذا أراد أن ی ،وهنا إذا دخل الخالء جاء المعلَّق إذا أراد أن یدخله ،إذا أردت القراءة

اللهم أصلها  »اللهم إني أعوذ �ك من الخبث والخبائث« :دخل الخالء �عني إذا أراد أن یدخله قال
ا �البداءة �االسم الشر�ف وعدم وُعوِّض عنها المیم تیمنً  ،�ا هللا أصلها �ا هللا ُحِذفت �اء النداء

 ن قول الشاعر:وأما ما جاء م ،ولذا ال �جمع بینها و�ین الیاء ،سبقه �حرف النداء
ـــــــــــــــــــمَّ  ـــــــــــــــــــا حـــــــــــــــــــدث أل  إنـــــــــــــــــــي إذا م

 
 أقـــــــــــــــول �ـــــــــــــــا اللهـــــــــــــــم �ـــــــــــــــا اللهـــــــــــــــم 

ا �إسكان الباء وضمها أ�ًض  »من الخبث« ،ألتجئ وأعتصم �ك »اللهم إني أعوذ �ك«هذا شاذ  
فكأنه على هذه  ،والخبائث الشیاطین ،�اإلسكان یراد �ه الشروالخبث  »والخبائث«الخْبث والخُبث 

قلنا الخُبث ذ�ران  »الخُبث والخبائث«و�ذا قلنا عن الروا�ة األخرى  ،الروا�ة استعاذ من الشر وأهله
فكأنه استعاذ من الشیاطین من  ،والخبائث إناثهم ،ذ�ران الشیاطین ،والخبائث إناثهم ،الشیاطین

الخْبث  نإ :الضبط األول �أنه أشمل وأعم من جهة �اعتبار أن الخبائث إذا قلناو  ،ذ�رانهم و�ناثهم
فإذا استعذنا من الشر وأهله صار أشمل من  ،�شمل الذ�ور واإلناث ،والخبائث الشیاطین ،الشر
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لكن هل یتصور شر من غیر طر�ق أهله؟ هل یتصور شر من أهل  ،أن نستعیذ من أهل الشر
 .فاالستعاذة من الشر وأهله أشمل ،�مكن غیر مقصود ،مقصود؟ �مكن غیر الخیر مثالً 

صدوق عند أهل  ،بن درهم أخو حماد بن ز�د "وقال سعید بن ز�د :وقال البخاري  ،متفق علیه" 
قال " ،إذا دخل الخالء :وهذا تفسیر لقوله ،حدثنا عبد العز�ز إذا أراد أن یدخله :قال ،العلم

جازًما �ه هو موصول  ،لمعلَّق الذي علقه البخاري جازًما �ههذا ا "وقال سعید بن ز�د :البخاري 
 .البیهقي وغیره �سند على شرط اإلمام البخاري  دعن ،عند غیر البخاري 

هذه  ،»�سم هللا« :�ان �قول ،»�سم هللا« :�ان �قول :أما ما رواه سعید بن منصور في سننه
 ،والبسملة مرو�ة للبداءة �الوضوء ،الز�ادة موجودة عند سعید بن منصور وعند ابن أبي شیبة

فروا�ة سعید بن منصور فیها أبو معشر السندي  ،ا من ذلك لم یثبتلكن شیئً  ،ولدخول الخالء
 .ال یثبت فیها شيء :لوضوء �قول اإلمام أحمد وغیرهلوالبسملة  ،نجیح ضعیف عند أهل العلم

ا مما فیه ذ�ر هللا إذا نسي شیئً  ،�عني مثل ما ذ�رنا »اللهم إني أعوذ �ك من الخبث والخبائث«
سنة فات محلها وقل  :أو نقول ،هل �خرج لیأتي �ه ،ودخل الحمام نسي أن �قول مثل هذا الذ�ر

ففي الحدیث  ،أو نسي االستفتاح في الصالة وشرع في القراءة ،مثل هذا لو نسي االستعاذة للقراءة
لم �أت بهذا  هذا ،لم یذ�ر نهلما دخل وأراد أن �قضي حاجته ذ�ر أالذي معنا نسي ودخل 

 سنة فات محلها؟  :فهل �عود لیأتي �ه أو نقول ،بهذا الدعاء ،الذ�ر
من « :-علیه الصالة والسالم-إذا �ان ال �شكل علیه أن �خرج و�دخل مرة ثانیة من �اب قوله 

هذا  ،وهنا یتأتى له أن �خرج لیأتي بهذا الذ�ر ،»نام عن صالة أو نسیها فلیصلها إذا ذ�رها
وهل �قولها في نفسه �حیث ال �طلق  ،أما إذا بدأ فال یتجه مثل هذا ،إذا لم یباشر الفعل ؟متى

أو ال  ،�قولها في نفسه ،�ما �قول �عضهم ،ألنه إذا لم ینطق �ه ال یؤاخذ في نفسه ؛علیه �الم
فسه ال �عد ال، في ن ؟في هذا المكان -جل وعال -ولیس �كالم یؤاَخذ علیه �أن یذ�ر هللا ،�قولها
إذا ُ�لِّف اإلنسان �أمر وعِجز عن أن �أتي �ه على  ،و�كون حینئذ أتى �المقدور علیه ا،كالمً 

إذا �ان  ،وقدر على �عضه �أتي �ما قدر علیه إذا �ان المقدور علیه مما یتعبد �ه ،الوجه الكامل
 .المقدور علیه مما یتعبد �ه

حرك  :وال �حسن قراءة الفاتحة نقول ،تیهومن مقتضى القراءة أن �حرك شف ،شخص ال �قرأ 
 شفتیك؟ 

 ،وقل مثل هذا في إمرار الموسى على رأس األصلع ،تحر�ك الشفتین لیس مما یتعبد �ه :نقول
ر�ن  :لكن إذا �ان المقدور علیه مما یتعبد �ه �القیام في الصالة لمن ال �حسن القراءة إذا قال

ما  ،خالص مادام ما تعرف تقرأ ار�ع على طول؟ ال :هل نقول ،القیام إنما شرع من أجل القراءة
ِ َقاِنِتینَ { ،ألنه مما یتعبد �ه ؛�قال هذا فهل  ،ففرق بین هذا وهذا ،]٢٣٨[سورة البقرة: }َوُقوُموْا هللِّ

 أو غیر متعبَّد �ه؟  ،إجراء الذ�ر و�مراره على القلب متعبَّد �ه
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وحینئذ ال  ،فال مانع من إمراره على القلب ،فكرنوع من الت ،ألن هذا نوع من التفكر ؛متعبَّد �ه
لكن النطق الباعث  ،السنة النطق ،وهو أحسن من الغفلة ،ألنه لم ینطق ؛یدخل في المحظور

 ،هذا إذا �ان في الخالء ،ولم �قدر على األثر ،هو قدر على الباعث ،علیه ما وقر في القلب
عن محل قضاء الحاجة فیقولون عند آخر  اخارجً  ،في الخالء في البر ،طیب افترضنا أنه في بر

  خطوة �خطوها و�صل إلى المكان الذي یر�د أن �قضي حاجته مع رفعه ثیا�ه �قول مثل هذا.
اتقوا « :قال -صلى هللا علیه وسلم-أن رسول هللا  -رضي هللا عنه-"وعن أبي هر�رة 

أو في  ،في طر�ق الناس الذي یتخلى« :وما الالعنان �ا رسول هللا؟ قال :قالوا ،»الالعنین
 رواه مسلم." »ظلهم

اَنین :في �عض النسخ �صیغة المبالغة انان :قالوا ،اللعَّ ما یوجد في �عض النسخ �صیغة  ؟وما اللعَّ
 المبالغة.

 طالب: ............
 .على �ل حال الذي في الصحیح �اسم الفاعل

اتقوا  »اتقوا« ":قال -ه وسلمصلى هللا علی-أن رسول هللا  -رضي هللا عنه-عن أبي هر�رة " 
أو بینكم و�ین  ،اجعلوا بینكم و�ین ما �قتضي اللعن وقا�ة ،أي اجعلوا بینكم و�ین اللعن وقا�ة

 ،أن تجتنب أسبا�ه ،وال �مكن أن توجد الوقا�ة بینك و�ین اللعن إال أن تجتنب أسبا�ه ،اللعن
 .السبب مع إرادة ،وُأطلق اللعن هنا على المسبَّب مع إرادة السبب

 ا،ال؟ �كون متسببً أم ا في لعنهم إ�اه صح اآلن الشخص الذي یتخلى في طر�ق الناس �كون سببً  
والمخاَطب  ،والذي ُلِعن متسبب لهذا اللعن ،الالعن هو المباشر ،والمباِشر للعن من هو؟ الالعن

هم �حیث أو في ظل ،المباِشر أو المتسبب؟ المتسبب الذي تخلى في طر�ق الناس :هنا من هو
ولذا  ،المباشر ؟األصل أن المؤاَخذ هو المباِشر أو المتسبب ،هو المتسبب ،لسوء صنیعه ؛یلعنونه
ال شك  ؟فكیف یالم اآلن المتسبب مع وجود المباِشر ،المباَشرة تقضي على أثر التسبب :�قولون 

والمباِشر  ،رامفاللعن ح ،»لعن المؤمن �قتله«وجاء في الحدیث  ،اللعن حرام ،أن المباِشر للعن
فهذا المباِشر للعن معذور  ،رجعت إلیه ،للعن رجعت إلیه الهذا اللعن إن لم �كن الملعون مستحقً 

 غیر معذور بهذا الحدیث؟ أم 
على المباشر؟ على أم بلسان الشارع فاللوم على َمن؟ على المتسبِّب  األنه سمي العنً  ؛معذور

األصل المؤاخذة على المباِشر  ،مؤاخذة على المباِشرن الإ :وعلى هذا �مكن أن �قال ،المتسبِّب
طیب لو أن  ،ما لم یوجد مانع من مؤاخذة المباِشر مثل إ�ش؟ مثل �ونه غیر محل للتكلیف

ال  ،المتسبِّب ال المباشر ؟من المؤاَخذف ،الموَثقذا ه فجاء أسد فأكل ،اا أوَثق شخًص شخًص 
 .فالمؤاَخذ هنا المتسبِّب ،المباشر
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ثم جاء  ،و�اشر السیاف قتله ،فحكم القاضي �قتله ،هوًدا شهدوا على شخص �أنه قتللو أن ش 
القاضي أو الشهود؟ أم من الذي �قتل السیاف  ،إنما أردنا قتله :الشهود وأكذبوا أنفسهم وقالوا

فقد  ،لیست القاعدة مطردة أن المباشرة تقضي على أثر التسبب هألن ؛و�ن �انوا متسببین ،الشهود
 .غیر مكلَّف ،المباِشر غیر مكلَّف�كون 

المؤاخذة على من؟ على  ،فقتله ااقتل فالنً  :وقال امسدسً  لو أن شخًصا مكلَّفا أعطى طفالً  
�ثیر من األمور التي تتداول اآلن في مجاِلس الناس �كون  ،وهنا اإلثم على المتسبِّب ،المتسبِّب

والذي �غتا�ه  ،هو متسبِّب ،اب الناس لهشخص عرَّض نفسه الغتی ،وفیها مباِشر ،فیها متسبِّب
 وقل مثل هذا فیمن �ثرت شواّذه في الفتوى مثالً  ،وال ُ�عفى المتسبِّب ،فاإلثم على المباِشر ،مباِشر

وعرضه  ،ال شك أنه مایزال في دائرة اإلسالم ،�حیث صار تلو�ه ألسنة الناس في المجالس
مً  ،مصون محفوظ  ،ألنه تسبب ؛مؤاَخذ أنها لكن یبقى أ�ًض  ،اوالذي �قع في عرضه یرتكب محرَّ

 .فال �عفى المتسبب �إطالق
 ،فمرت سیارة ،على قارعة الطر�ق ،على قارعة الطر�ق ینتظر سیارة تحمله اا واقفً لو أن شخًص  

 من المباِشر؟ ؟من المؤاَخذ اآلنف ،فدهسته السیارة ،فجاء واحد من خلفه فدفعه علیها
 طالب: ............

لكن من حفر  ،وال �عفى المتسبب ،فالمؤاَخذ المباِشر ،والثاني متسبِّب ،ر صاحب السیارةالمباش
فجاء شخص من خلفه  ،وجاء �عض الناس �شاهد هذه البئر و�طلُّ فیها ،بئًرا في طر�ق الناس

 الذي دفعه هو المباِشر. ،ودفعه إلى أن وقع فیها فمات
 ثم علیه أم على المتصل؟هل اإل  ،من وضع نغمة موسیقى في جواله :�قول
؟ المتصل ائً أحد �سمع شی ، هلهي مخزنة ،لكن أنا ال أستعملها ،أنا خزنت هذه الموسیقى :�قول

 ؟هو الذي..! صحیح مثال مناسب لمثل هذا الموضوع من المباِشر ومن المتسبِّب
 طالب: ............

مة ألنه هو الذي �اشر وضع هذه النغمة ؛صاحب الجوال هو المؤاَخذ  ،�اشر وضعها ،المحرَّ
لكن لو علم أن  ،لعدم علمه ؛وغیره و�ن �ان هو المباِشر إال أن مباشرته ال أثر ،وتسبب لغیره

 .ألنه �اشر استثارة هذه الموسیقى ؛ُ�منع :هذا الجوال الذي یتصل علیه فیه موسیقى قلنا
 طالب:.........

انین«ما جاء �صیغة المبالغة ل  انان؟ هل �مكن أن �قالوما ا »اتقوا اللعَّ ن هذه صیغة إ :للعَّ
مبالغة ال �مكن أن یتجه النهي إال من اتصف �المبالغة؟ �معنى أن من فعله مرة أو مرتین أو 

ما  ،�مكن أن �قال مثل هذا؟ �عني ما ُمنعت ،إنما إذا تحققت المبالغة حصل اللوم ،ال ُیالم اثالثً 
وال یترتب على أفراده؟ ال  ،�كثرتهترتب علیه لعن ُمِنع �ثیره �عني هل �مكن أن یتر�ب شيء ی
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إذا أكثرن الز�ارة حُرم و�ال ال،  :�قول »لعن هللا زوَّارات القبور« :ولذا من قال في حدیث ،�مكن
 إذا ما ُمنع �له ُمنعت أجزاؤه. :نقول ،فال

 عن الخاتم إال لذي سلطان. -صلى هللا علیه وسلم-حدیث أبي ر�حانة نهى رسول هللا 
 هذا الحدیث ضعیف. ،هذا ضعیف

 -طیب جاء في المتبرجات قول النبي ،اجعلوا بینكم و�ین التسبب للعنكم وقا�ة »اتقوا الالعنین«
علیه الصالة -هذا أمر من النبي  ،العنوهن »فإنهن ملعونات ،العنوهن« :-علیه الصالة والسالم

أو ُیلَعن من  ،ى وجه الخصوص والتعیینلكن هل ُتلَعن المتبرِّجة عل ،ال بد من امتثاله ،-والسالم
 أو ُیلَعن الجنس؟ ،ُیَرى �قضي حاجته في الطر�ق على وجه الخصوص

بل  ،�عني هل یالم من لعن المعیَّن الذي جاء النص بلعنه ؟لعن هللا من فعل هذا :�عني �قال 
ح أنه ال �جوز فیحنما �قول  ،جوزأنه ال � ،ُأمر بلعنه؟ �عني لعن المعیَّن عند أهل العلم المرجَّ

 ،لعنك هللا �ا فالن :ا �سرق �قولفرأى شخًص  ،لعن هللا السارق  :-علیه الصالة والسالم-النبي 
ال، لكن  ،ولعن شارب الخمر ،السارق  -صلى هللا علیه وسلم-وقد لعن رسول هللا  ،أنت تسرق 

رَّاق ،یؤتى �جنسه رَّاب ،ُیلَعن جنس السُّ  .وجنس المتبرجات ،وجنس الشُّ
ُوِجد  ،لكنهم في دائرة الحصر ،إذا ُوجد هذا العمل من أكثر من شخص ،ناك ما ینتا�ه األمرانه 

 ،لعنكم هللا :قلت ،منهم اأنا ما عینت واحدً  :�قضون حاجتهم على قارعة الطر�ق �قول عشرة مثالً 
 ،هو �مكن حصرهن ،في قصر األفراح الفالني نساء متبرجات :أو قیل ،منهم اوال عینت واحدً 

األمر فیه  ،في مثل هذا �عدم مواجهة واحد �عینه ،لعنهن هللا :فقال ،لكنه ما قصد واحدة �عینها
 .إلى الحصر و�ن �ان یؤول ،هذا في حكم الجنس ،سهل

الذي یتخلى في طر�ق الناس أو « :وما الالعنان �ا رسول هللا؟ قال :قالوا »اتقوا الالعنین« 
وال یؤثِّر على هذا  ،ته ببول أو غائط في طر�ق الناسالذي یتخلى �عني �قضي حاج »في ظلهم

هذا لیس في  ،ز�التهم ،انتهى إلى سباطة قوم :-علیه الصالة والسالم-النبي  أن حدیث حذ�فة
 .طر�قهم

في طر�ق الناس �عني ما تطرقه أقدامهم و�حتاجون إلیه لقضاء  »في طر�ق الناس أو في ظلهم« 
طر�ق أكثر من حاجة  ،اواسعً  ،ا �ان الطر�ق أكثر من حاجة المارَّةلكن إذ ،اا و��ا�ً حوائجهم ذها�ً 

وما زاد  ،و�حتاجون إلیه ،ن الطر�ق ما �طرقونهإ :أو نقول ،ن الجمیع طر�قإ :هل نقول ،المارَّة
 ا؟على ذلك ال �سمى طر�قً 

ذي �قضي حاجته في هذه الجز�رة ن الإ :هل نقول ،اآلن في الطرق الواسعة جزر في وسطها 
الناس ما  ،هذا ما هو في طر�ق الناس :أو نقول ،ي بین المسار�ن تخلى في طر�ق الناستلا

 ا،�عني ال �خرجه عن �ونه طر�قً  ،وعموم الحدیث �شمله ،ما فیه شك أن الضرر متعدٍّ  ،�سلكونه
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ما أم  ا�صیر طر�قً  ،طیب طر�ق �تب علیه ممنوع الدخول من الجهتین ،اإنما أُعد لیكون طر�قً 
 ه الناس.�طرقال؟ ممنوع الدخول ما أم تقضى فیه الحاجة  أن �عني �جوز ؟اطر�قً �صیر 

 طالب: ............
 لكن ُمنع �أنه..، نعم

 طالب: ............
خالص ممنوع  :قیل ،ال �مكن أن �جتازها أحد ،حواجز قو�ة ،خالص ،هو ال �حتاجه الناس

 لطر�ق؟ لكن اآلن حكمه حكم ا ،هو األصل فیه طر�ق ،الدخول
وأما إن �ان  ،و�بقى أنه إن �ان مما ُ�طَرق ولو على ندرة فهو طر�ق ،حكمه حكم الطر�ق لیس

 .فاألمر فیه أخف ،وال یتضرر أحد �ه ،إغالقه ال إلى رجعة
�حتاج الناس إلى الظل �ستظلون �ه في أوقات  ،�حتاج إلى الظل في طر�ق الناس أو في ظلهم 

وهذا الذي یتخلى في هذا الظل ال شك أنه  ،لیتقوا حر الشمس ؛الحر �حتاج الناس إلى الظل
إذا �ان هذا الظل مما �جتمع �ه فساق ُشرَّاب  :الفقهاء �قولون  ،فیستحق اللعن ،�سبب أذى لغیره

ط فیه تر�وه ،�جتمعون في هذا الظل خمر مثالً  أو ناس �غتابون  ،و�ذا �ال فیه إنسان أو تغوَّ
ما  حتىنقضي الحاجة  :�قولون  ،رة وقت الصالةذه األرض الكأو شباب یلعبون في ه ،الناس

والناس �انوا في السابق  ،هذا المكان الذي ُ�حتاج إلیه یدخل في هذا ،المكانذا ون لهیئ�ج
مما �حتاج إلیه لیس �طر�ق ساحة  الكن اآلن قد �كون مكانً  ،و�حتاجون الظل ،�حتاجون الطرق 

 ،منه الناس لقضاء حوائجهم إما �جوار سوق أو �جوار مسجد ید�ستف اموقفً  للبیع والشراء أو مثالً 
�عني �حتاج  ،وقل مثل هذا في الملعب ،مكشوف ،ولیس �ظل ،هذا لیس �طر�ق :�قولأن یمكن ف

ما  ،�ل ما �حتاج إلیه :أقول ؟�ما �ضعه في هذا المكان ،إلى أن �فرق هؤالء الشباب �أذاهم
 ،البراز في الموارد ،ذا جاء قدر زائد البراز في المواردول ،�حتاج إلیه الناس یدخل في الحدیث

 .ا.وأ�ًض 
 في البلوغ ذ�ر أحادیث تشتمل على أشیاء غیر هذا.

 ما فیه أحد �حفظ البلوغ؟
 طالب: ............

 .ذ�ره ءیجيسالمستحم 
 طالب:.........

 من المالعن. لیس ،ال، غیر هذا 
  طالب: ............
فیتأذى من أراد  ،هي �حتاج إلیها لجني ثمارها ألنه أوالً  ؛الشجر ذات الثمار ،الشجرة ذات الثمرة

 ،هذا المكان :فیتلوث غذاؤها �الجاللة قد �قول قائل ،واألمر الثاني أنها تتغذى �ما تحتها ،ذلك
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 ،أنا ال أتخلى فیه فأتقي اللعن ،هذا الظل الذي �حتاجه الناس و�ستغلونه في محرم في الغیبة مثالً 
انوأ و�صبه في هذا  ،�أتي �مادة بز�ت مثالً  ،آتي �مادة تمنعهم من الجلوس فیه ،تقي الالعن واللعَّ

 ؟ما �جوزأم المكان �جوز 
طالب: �ا شیخ إذا �ان إذا �ان هذا العمل �شوه صورة أهل الحق عند الفساق �منعهم من 

 الدعوة �جوز هذا.
برمیل ز�ت ب ءجاء بنصف اللیل وجا ،وضع لكن افترض أنه ما ُیدرى من الذي ،من هذه الحیثیة

األمر الثاني أنهم  ،هو تلو�ث بال شك أوالً  ،ما �جتمعون  حتى :وقال ،وَ�ّبه في هذا المكان
لكن مثل هؤالء  ،ي �عضها ملوثة و�عضها مكان للخبثتتتعدد األماكن ال ،یبحثون عن مكان آخر

هذه الطر�قة فلیست من الوسائل التي  أما ،ودعوتهم إلى الحق ،نصحهم نعم ؟ما الواجب تجاههم
 �أتي �مثلها شرع.

 أخبار؟ أمالالعنان هذا أمر  ،طالب: �ا شیخ الالعنان
 كیف؟

 �عني في هذا إ�احة للعن؟ ،نیطالب: �عني اتقوا الالعن
وُ�ّل فعٍل �كون بین طرفین لكل  ،ا في أن ُیلَعنفیه أمر �التقوى �أن یتقي اإلنسان أن �كون سببً 

 اوالعنه مرتكب حرامً  ،ما ما �خصه من التكلیف نقول مثل من فعل هذا مستحق للعنطرف منه
ولذا لما سأل عبد هللا بن  ،»لیس المؤمن �اللّعان وال �الطعان« أوالً  ا؟ مادام مستحق� امباحً  أم

هل  :قال ؟أال تلعنه ؟أال تلعنه :وقال له ،اا شدیدً ابن اإلمام أحمد أ�اه عن یز�د وذمه ذم�  ،أحمد
وأراد أن  ،لكن یبقى أنه شخص سمع هذا الحدیث ،فلیس المؤمن �اللعان ؟اعلمت أ�اك لّعانً 

یالم أو ما  ،أو من فعل هذا ،لعن هللا من صنع هذا :في طر�ق الناس وقال اورأى غائطً  ،�طبق
 یالم؟ 

�قال وهنا ال  ،�ختلف الحال ،�ختلف األمر »العنوهن«لكن في حدیث  ،عن األمر ألن هذا خالٍ 
والعنه ال على سبیل الخصوص وال على  ،ألنه متسبب ومستحق لهذا األمر ؛فیه أقل من اإل�احة

 ألن الشرع أثبت أنه سبب للعن. ؛التعیین ال ُیالم
 طالب: ............

أما على سبیل العموم  ،�ختلف فیه أهل العلم ،حتى لعن الكافر المعین �ختلف فیه أهل العلم
 .»اتخذوا قبور أنبیائهم مساجد ،لعن هللا الیهود والنصارى «جاء فیه ما فیه ف

 -صلى هللا علیه وسلم-صحب النبي  لقیت رجالً  :"وعن حمید بن عبد الرحمن الحمیري قال
أن  -صلى هللا علیه وسلم-نهى رسول هللا  :قال -رضي هللا عنه-كما صحبه أبو هر�رة 
وهذا  ،حمد وأبو داود والنسائي والحاكمرواه أ ،أو یبول في مغتسله ،�متشط أحدنا �ل یوم

 قاله ابن السكن." ،الرجل المبَهم هو الحكم بن عمرو الِغَفاري 
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صحب  لقیت رجالً  :وعن حمید بن عبد الرحمن الحمیري قال" :-رحمه هللا تعالى -�قول المؤلف
یه صلى هللا عل-نهى رسول هللا  :أبو هر�رة قال�ما صحبه  -صلى هللا علیه وسلم-النبي 
 ."أو یبول في مغتسله ،أن �متشط أحدنا �ل یوم -وسلم

 ،نهى أن �غتسل الرجل �فضل المرأة  ،و�شمل ما تقدم ،وهذا الحدیث جزء من حدیث �شمل هذا 
 .وفیه هذا النهي ،ولیغترفا جمیًعا ،والمرأة �فضل الرجل

 -"لیه وسلمصلى هللا ع-صحب النبي  قیت رجالً ل :عن حمید بن عبد الرحمن الحمیري قال" 
أو عبد هللا بن مغفل أو عبد  ،�ما قال ابن السكن ،اخُتلف فیه هل هو الحكم بن عمرو الغفاري 

و�بهام الصحابي على أي حال ال �ضر �ون الصحابي  ،المقصود أنه تقدم ذ�ره ،هللا بن سرجس
اء سمي فسو  ،ألنهم �لهم عدول ؛وجهالة الصحابي ال تضر ،ألن اإلبهام جهالة ؛ال �ضر امبهمً 

البیهقي یرى أن مثل  ،�ل هذا ال �ضر ،أو اختلف فیه ،وسواء ُعیِّن في �عض الطرق  ،أو أبهم
في  ،إنما هو متصل ،لكن ُردَّ علیه ،فسماه مرسالً  ،یرى أن مثل هذا األسلوب إرسال ،هذا إرسال
النقي حتى رد علیه ابن التر�ماني في حاشیته الجوهر  ،و�بهام الصحابي ال �ضر ،سنده مبهم

 .على سنن البیهقي
�م  -رضي هللا عنه- "�ما صحبه أبو هر�رة -صلى هللا علیه وسلم-صحب النبي  لقیت رجالً " 

ألنه أسلم  ؛أر�ع سنین ،أر�ع سنین ،؟ أر�ع سنین-علیه الصالة والسالم-صحب أبو هر�رة النبي 
وهذا مثله  ،به أر�ع سنینفصح، أوائل الحاد�ة عشرة في أوائل السا�عة إلى ،عام خیبر في السا�عة

 �عني ما فیه أحد أسلم عام خیبر غیر أبي هر�رة لینظَّر �ه و�قاس علیه؟  ،أر�ع سنین
ا في الحفظ واإلتقان من و�افیة أ�ًض  ،وأن هذه السنین �افیة في الصحبة من جهة ،كثرة حدیثه

 ،حبة متیقَّنةص -علیه الصالة والسالم-ن هذا الصحابي صحب النبي إ :فیر�د أن �قول ،جهة
 .�ما حفظ أبو هر�رة ،ا حفظ عنه حفظ متقنوأ�ًض 

ومر  "-صلى هللا علیه وسلم-نهى رسول هللا  :قال -رضي هللا عنه -كما صحبه أبو هر�رة" 
ال �متشط  :-علیه الصالة والسالم-�عني �أنه قال  ،ا أن التعبیر عن النهي �أخذ حكمهبنا مرارً 

هذا األصل فیه ما لم �صرف عنه  ،صل في النهي التحر�مواأل ،�أخذ حكمه ،أحد�م �ل یوم
و�ن خالف في هذا �عض  ،ال تفعلوا ،نهى رسول هللا في حكم ال تفعلوا :قول الصحابيف ،صارف

احتمال أن �سمع  ،ال �حتج �ه حتى ینقل اللفظ النبوي  :المتكلمین مع داود الظاهري وقال
 ؛لكن هذا الكالم مردود ا،وال نهیً  اس في الحقیقة ال أمرً وهو لی ا،أو نهیً  ا�ظنه أمرً  االصحابي �المً 

�عني إذا شككنا في معرفتهم ومعّولنا  ،ألن الصحا�ة أعرف �مدلوالت األلفاظ الشرعیة من غیرهم
 ؟ماذا یبقى لنافعلیهم في فهم الدین ونقل الدین 

علیه الصالة -النبي  ،"أن �متشط أحدنا �ل یوم -صلى هللا علیه وسلم-نهى رسول هللا " 
والترجیل ترجیل الشعر وتسر�حه  ،ترجله عائشة ،ترجله عائشة وغیرها ،�ان یترجل -والسالم
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 ،لكن المبالغة فیه ممنوعة ،-علیه الصالة والسالم-�ه  لئال �شعث مطلوب اقتداءً  ؛ومشطه
و�میله  ،ا�میله إلى الیمین یومً  ،�سرح شعره و�تصرف فیه ،له الإلنسان ودیدنً  ا�حیث �كون هدفً 

 .هذا لیس من عمل الرجال ،وهذا شعر فالن ،وهذه قصة فالن ،تارة شماالً 
ن اإلمام أحمد له في �ل إ :من الشیوخ یذ�ر عن عبادات السلف و�قول اشیخً  أن ومن الطرائف 

هذا لیس  :فقال شخص من الحاضر�ن ،فقال واحد من الحاضر�ن ،یوم ولیلة ثالثمائة ر�عة
ألن  ؛صحیح لیس �معقول :فقال الشیخ ،مستدِرك طو�ل الشعر حلیق اللحیةو�ان هذا ال ،�معقول

صحیح اإلمام  ،و�تعاهد لحیته ،و�دهنه ،ا ثالث ساعات �سرح شعرهعنده صالون �مضي فیه یومی� 
واإلشكال والداهیة العظمى أنهم صاروا  ،للناس ا�عني فصار هم�  ،أحمد مثل هذا النوع مثلك

و�وجد  ،و�قلدونهم ،وهذه قصة فالن ،فیما بینهما أن هذه تسر�حة فالن و�فتخرون  ،�قتدون �كفار
لكن الشباب المكلفین  ،لیت األمر اقتصر على األطفال مع ما فیه ،ا من الشباب المكلفینأ�ًض 

لتتبعن سنن من �ان « ،وصل بهم الضیاع إلى أن ینظروا إلى سفلة الناس وأرذالهم فیقلدونهم
فهل یرضى  ،»من تشبه �قوم فهو منهم« ،لتحذیر الشدید من مثل هذاجاء في الحدیث ا ،»قبلكم

اإلنسان أن �حشر مع أرذال القوم من الكفار من الیهود والنصارى من �عض المخنثین من 
وشباب من شباب المسلمین  ،نسأل هللا السالمة والعافیة ،هؤالء لیسوا برجال وال نساء ،األجانب

و�لة في صنیعهم هذا ناسین أو متناسین الهدف الذي من أجله �قلدونهم؟! و�مضون األوقات الط
 .فعلى اإلنسان أن یتوسط في أموره �لها ،-جل وعال -وهو تحقیق العبود�ة هلل ،خلقوا

عرف أنه  -علیه الصالة والسالم-وعیش النبي  -علیه الصالة والسالم-من عرف حال النبي  
 .-جل وعال -ه إرضاء هللاهم ،لیست له هذه األمور ال من قبیل وال دبیر

 طالب: ............
لكن  ،او�ومً  اأنا أمتشط یومً  :ومن الزم ذلك أنه لو قال ،�ل یوم �متشط ه�ون ،ال، هو �ل یوم

نفس  :نقول ،أر�ع ساعات في یومین ،ل ما أمضي ساعة �ل یوم أمضي ثالث ساعاتبد
فهذا الذي �مضي ساعة في  ،و أهملماذا؟ ألنه على حساب ما ه،فالمبالغة فیه ممنوعة  ،الشيء

من  او�صلي عددً  ،من القرآن أال �علم أنه �قرأ في هذه الساعة أجزاءً  ،صالونه على حد زعمه
َأَوَمن { ،والمبالغة في التز�ن هو من شأن النساء ،و�نشغل بذلك في أمور دینه ودنیاه ،الر�عات

ُأ ِفي اْلِحْلَیِة َوُهَو ِفي اْلِخَصاِم َغیْ  على  ،أما شأن الرجال فال ،]١٨[سورة الزخرف: }ُر ُمِبینٍ ُیَنشَّ
حج النبي  :في الحدیث الصحیح ،أن المبالغة في المباحات أ�ًضا لیس من شأن من همه اآلخرة

فالرحل  ،ولم �كن شحیًحا ،وحج أنس بن مالك على رحل ،على رحل -علیه الصالة والسالم-
دي عبادة یبحث عن أغلى األشیاء وأفخم األشیاء إن والواحد منا إذا أراد أن یؤ  ،مر�وب متواضع

نبادر  ما تیسر لنا أن ،السنةذه الزم هب لیس :لم یتیسر له في رمضان فندق خمس نجوم �قول
علیه الصالة -والنبي  ،ا في اختیار الحمالت المر�حةو�بالغون أ�ًض  ،السنة هذي فاتت ،�الحجز
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 ،ولم �كن شحیًحا ،وّسع هللا علیه حج على رحل أنس بن مالك �عد أنو  ،حج على رحل -والسالم
فالمبالغة في مثل هذه األمور ال شك أنها على حساب تحقیق الهدف الذي من أجله ُخِلق 

 .-جل وعال-وهو العبود�ة هلل  ،اإلنسان
َم ِز�َنَة للااَِّ لكن ال �عني هذا أن اإلنسان ال یباشر ما أحل هللا له {  [سورة  }ُقْل َمْن َحرَّ

فالتوسط  ،وال هذا ،ال هذا ،ا �خرج نفسه و�ظهر نفسه �مظهر �حیث یزدرى وأ�ًض  ،]٣٢عراف:األ
 .في األمور هو المطلوب

 ؛في مغتسله �عني المكان الذي �غتسل فیه أو یبول في مغتسله" ،"أن �متشط أحدنا �ل یوم 
العلة في هذا وجاءت  ،ألنه ال �أمن أن �صل إلیه شيء من النجاسة إذا نزل علیه ماء الغسل

الوسواس إنما �كون �سبب خشیة وصول  ،فإن عامة الوسواس منه ،مبیَّنة في �عض األحادیث
ا ،النجاسة �حیث تكون في األول في أول األمر غلبة ظن  ،ثم تكون أوهاًما ،ثم تكون شك�

�ان  فال یبول في المحل الذي �غتسل فیه هذا إذا ،المقصود أن مثل هذا �كون سبًبا في الوسواس
 ،وُ�تَبع الماء ،لكن إذا �ان محل قضاء الحاجة في زاو�ة ،محل قضاء الحاجة هو محل االغتسال

و�تنظف محل قضاء الحاجة ومحل االغتسال في مكان �حیث �أمن من العلة التي ُمنع من 
 .فإذا ارتفعت ارتفع معها الحكم ،والحكمة معقولة ،أجلها

قاله  ،وهذا الرجل المبهم هو الحكم بن عمرو الِغَفاري  ،اكمرواه أحمد وأبو داود والنسائي والح" 
َكن  وسبق في أول الكتاب أظن الحدیث رقم �م؟ ،"ابن السَّ

 :وقیل ،عبد هللا بن سرجس :وقیل "والرجل المبهم هو الحكم بن عمرو" :�قول المؤلف ،تسعة 
 ا.�عني �ما أشرنا سا�قً  ،ابن مغفَّل

 .�هللا أعلم ،سعینونقف على الحدیث رقم ثمانیة وت
  وصلى هللا وسلم و�ارك على عبده ورسوله نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعین. 


