
 بسم هللا الرحمن الرحيم 
 (7مقدمة سنن ابن ماجه )شرح: 

 الشيخ: عبد الكريم بن عبد هللا الخضير
 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
، نموا نبينوا محمود وعلوى  لوه وصوحبه ن معوين ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسووله ،الحمد هلل رب العالمين

 بعد: 
 وقال: هل هو في صحيح مسلم؟ ،الماضي عن حديث العرباضفي الدرس خوة فقد سأل بعض اإل

نما الذي  ،الحديث الذي بعده كما هو واضح من تخريج الحديثعلى الحكم  وقصديقلت: نعم وهذا سبق لسان، 
عليوه -بعده نعم هو فوي صوحيح مسولم، الوذي هوو حوديث  عمور بون محمود عون نبيوه عون  وابر، فيوه خ بوة النبوي 

 خوة.ا حديث العرباض فقد نحضره بعض اإلي الصحيح، ونمهذا ف -الصالة والسالم
 يقول: بسم هللا الرحمن الرحيم 

صمل  هللا عليمه - هللا رسمول وعظنما: يقمول سمارةة بمن العربما  سمم  أنه السلمي عمرو بن الرحمن عبد عن
 فمماذا ،دعممو  لموعظمة همذ  إن هللا رسمول يما :فقلنما ،القلمو  منها ووجلت ،العيون  منها ذرفت موعظة -وسلم
 فسيرى  منكم يعش من ،هالك إال بعدي عنها يزةغ ال ،كنهارها ليلها البيضاء عل  تركتكم قد)) :قال ؟إلينا تعهد

 وعلميكم ،بالنواجمذ عليهما عضموا ،المهمديين الراشدين الخلفاء وسنة ،سنتي من عرفتم بما فعليكم ،كثيرا   اختالفا  
ن بالطاعة  ((.األنف لجملكا المؤمن فإنما ،حبشيا   عبدا   وا 

ن عبدا  حبشيا (( :أما لفظةتخرةجه قال األخ الذي كت  األوراق: في  فقد أخرجهما بمعناهما  ))وعليكم بالطاعة وا 
ن اسمتعاإلمام البخاري من حديث أنس مرفوعا :   ((مل علميكم عبمد حبشمي كمأن رأسمه زبيبمة))اسممعوا وأطيعموا وا 
ن كممان عبممدا  مجممدع األطممرا (())إن خليلممي أوصممومسمملم مممن حممديث أبممي ذر مرفوعمما :   اني أن أسممم  وأطيمم  وا 

يخطمم  فممي حجممة  -صممل  هللا عليممه وسمملم-واإلمممام مسمملم مممن حممديث أم الحصممين مرفوعمما  أنهمما سمممعت النبممي 
 .))ولو استعمل عليكم عبد يقودكم بكتا  هللا فاسمعوا له وأطيعوا((الوداع وهو يقول: 

 ،الذي بوين نيودينافي  خر التخريج، يعني يذكر تخريج الحديث  فلو  علت هذه ،يعني هذه  خر لمظة في الحديث
فلوو نخورت إلوى  اآلخرة، فهذه هوي ال ملوة األخيورة من األولى إلىءًا  مله من الشواهد  ملة  ملة، بدثم يذكر ما ل
ن عبدًا حبشيًا(( خر شيء   .))وا 

ما ووه والوودارمي وابوون حبووان والحوواكم فأخر ووه نبووو داود والترمووذي وابوون  ،ونمووا الحووديث ب ولووه فهووو صووحيح بشووواهده
قوال الحوافع عنوه فوي التقريوب: مقبوول، وعرفنوا موا  ،واإلمام نحمد من  رق عن عبد الرحمن بن عمرو السولمي بوه

قووال الووذهبي عنووه فووي ميوو ان  ،فووي المقبووول موون كووالم، وقوود توواب  عبوود الوورحمن السوولمي ح وور بوون ح وور الكالعووي
ان بحديث العرباض مقرونًا بآخر، وقوال الحوافع فوي التقريوب: مقبوول، االعتدال: ما حدث عنه سوى خالد بن معد

  .وحديثه نخر ه نبو داود وابن حبان والحاكم واإلمام نحمد



ويحيى بن نبي الم اع قال عنه الحافع ابن ر ب في  ام  العلوم والحكم: وهذا في الظاهر إسوناد  يود متصول، 
نن يحيوى بون نبوي الم واع سوم   :وقود ذكور البخواري فوي تاريخوه رح فيوه بالسوماع،ورواته ثقات مشهورون، وقد ص  

 لووم الم وواع نبووي بوون يحيووى :وقووالوا ،ذلووك ننكووروا الشووام نهوول حمووا موون العربوواض اعتمووادًا علووى هووذه الروايووة إال نن 
كاتوب  رعوة، موا  -لعلوه نبوو  رعوة الدمشوقي- ذلوك ذكور وممون ،غلو  الروايوة وهذه ،يلقه ولم ،العرباض من يسم 
 فوي لوه يقو  -هللا رحموه- والبخواري  غيورهم، من بشيوخهم نعرف وهؤالء دحيم، عن وحكاه رعة الدمشقي،  هو نبو
 .الشام نهل نخبار في نوهام تاريخه

 ،وقال الحافع في التقريب: صدوق، ونشار دحيم إلى نن روايتهم عن العرباض مرسلة، وحديثوه نخر وه ابون ما وه
  . براني في الكبيروالحاكم وال ،وابن نبي عاصم في السنة

 وعبد هللا بن نبي بالل قال عنه الحافع في التقريب: مقبول، وحديثه خر ه اإلمام نحمد وال براني في الكبير.
 الراب ؟ ؟إيش اسمه هذا إيش

 طال :.......
 نو المها ر؟ ؟المهاصر كذا
 طال :.......
بأس به، حديثه خر وه ابون نبوي عاصوم فوي   اء في ال رح والتعديل سئل نبي عنه فقال: ال ،بن حبيبالمهاصر 

علوى الحوديث قوال عنوه نبوو نعويم فوي المسوتخر  ، وفي مسند الشاميين، و السنة مختصرًا  دًا، وال براني في الكبير
ن تركووه ا إلمامووان محموود بوون إسووماعيل صووحيح مسوولم: وهووذا حووديث  يوود موون صووحيح نحاديووث الشوواميين، وهووو وا 

قود تركوا كثيورًا مموا هوو  -رحمهموا هللا-ك مون  هوة انكسوار منهموا لوه، ف نهموا ومسلم بن الح ا  فلويس ذلو البخاري 
لوى  ريقتهموا نقورب، وقود روى هوذا الحو  ،، معوروفينديث عون العربواض الثالثوة مون توابعي الشوامبشر هما نولى، وا 

ال معروفون؟ ؟ننت اللي كاتب هذه ،ثالثة معروفون   معروفين وا 
 طال :.......

 في الم بوع كذا؟
 .......طال :

 مشهورون. ،إيه ثالثة معروفون 
البيهقوي فوي المودخل: و فقود قوال الحواكم فوي المسوتدرك  ف نما المؤمن كال مل األنف حيثما قيد انقاد(()) :ونما لمظة

وقوال الاللكوائي فوي  ((انقواد قيود موا حيث األنف كال مل المؤمن ف ن)): الحديث هذا في ي يد وداعة بن نسد وكان
نموا)) :الكلموة هوذه ضومرة حوديث فوي لويس :صوالح بون نحمد يعني  عمر نبو قالنصول االعتقاد:   ...((الموؤمن وا 

 . خره إلى
 ،الحووديث  خوور فووي ال يووادة هووذه الحمووا  موون  ائمووة ننكوور وقوودوقووال الحووافع ابوون ر ووب فووي  ووام  العلوووم والحكووم: 

 وكوان :حديثوه في وقال ،الحاكم خر هو  ،وغيره المصري  صالح بن نحمد قاله ،منه وليست فيه مدر ة هي :وقالوا
 .((انقاد قيد حيثما األنف كال مل المؤمن ف ن)) :الحديث هذا في ي يد وداعة بن نسد



وفيوه: المؤمنوون هينوون لينوون مثول  ،وهذه اللمظة قد  اء ما يدل عليها من حديث ضعيف عون ابون عمور مرفوعواً 
ن ننخته استناخ.  ال مل األنف إن قدته انقاد، وا 

فأيهما نولى نن يقال في مثول هينوون لينوون، هوين لوين، شويء، وهوين  لوين   ،ين ولين، وبينهما بالتخميففرق بين ه
شيء  خر، ف حداهما يدل على الذم من الهوان والضعة، واألخرى تدل علوى المودح مون الهوون والرفوق، ولعول هوذا 

  .هو المراد
ضاعي في مسنده، و الحديث فيوه عبود هللا بون عبود والبيهقي في شعب اإليمان، والق ،نخر ه العقيلي في الضعماء

 الع ي  بن نبي رواد، وقد نعله العقيلي به، وقوال: نحاديثوه منواكير غيور محموظوة، لويس ممون يقويم الحوديث، وذكور
 ،والبيهقووي فووي الشووعب ،وقوود  وواء هووذا الحووديث مرسوواًل نخر ووه ابوون المبووارك فووي ال هوود هووذا الحووديث موون منوواكيره،

قوووال و ند كالهمووا مووون  ريووق ابوون المبووارك عووون سووعيد بوون عبوود الع يووو  عوون مكحووول مرسوواًل، والقضوواعي فووي المسوو
  .يعني من قوله ، مق وعالبيهقي: وهو نصح، اختلف فيه على سعيد بن عبد الع ي  عن مكحول

ونبوو نعويم فوي الحليوة عون ح وا  بون محمود األعوور بوه، والحوديث لوه شواهد بمعنواه  ،ه اإلمام نحمد في ال هودنخر 
وفيوه انق واع يحيوى بون سووعيد األنصواري لوم يودرك ابون عبواس، وموون  ،حوديث ابون عبواس، نخر وه فووي الشوعب مون

حديث نبي هريرة نخر ه البيهقي في الشعب والديلمي في المردوس، قال البيهقوي: تمورد بوه ي يود بون عيواض ولويس 
 :علوي حيوى: لويس بثقوة، وقوالوقال يي وغيره: منكر الحديث، قال البخار  ي، قال الذهبي في مي ان االعتدال:بالقو 

وفيه نيضًا سوهل بون عموار  ،وقال النسائي وغيره: متروك، قال الدارق ني: ضعيف ،ضعيف، ورماه مالك بالكذب
 كما في لسان المي ان. ،كذبه الحاكم

ذي يشوهد اللهم إال ال ملة األخيرة فهي التي فيها الكوالم  ألن الو ،وعلى كل حال الشواهد ل مل الحديث ما سمعتم
نحاديثه مناكير غير محموظة، ف درا ها ظاهر، كونها مدر وة  لها من رواية عبد هللا بن عبد الع ي  بن نبي رواق

 ظاهر.
 النسائي؟ اءإذا قال في لسان الميزان: قال النسائي كذا، ليس ثقة، يقصد ضعف ،طال : أحسن هللا إليك

 ي سننه، وقد و د له نقوال في السنن، وفيما نقد عنه.الضعماء مو ود، النسائي قد ي رح ويعدل ففيه  ،إيه
 يقول: ما معن  القاعدة التي تقول: يثبت تبعا  ما ال يثبت استقالال ؟
من األعموال والعبوادات بول والمعوامالت موا لوو  ،يعني من األحكام ما لو فعل على سبيل االستقالل لحكم بب النه

سوئل عون شوخل صولى و نوه، لكون كونوه عمول تبعوًا لييوره يصوحح، لوفعل على  هة االستقالل ابتداًء لحكم بب ال
الميرب بأربعة تشهدات، تشهد في صالة الميرب نرب  مرات و لس وقرن التشهد متعمدًا، وهو منمورد نو إموام مواذا 

ال با لة؟ با لة، لكن يتصور  نن يصلي خلف اإلمام بأربعة تشهدات، بمعنى ننه يدرك نقول؟ صالته صحيحة وا 
ال ال؟  اإلمام قد رف  من الركووع فوي الركعوة الثانيوة، فاتوه ركعتوان، تشوهد مو  اإلموام التشوهد األول والثواني، صوح وا 

يتاب  اإلمام على التشهد األول والثاني، ثم إذا سولم اإلموام بقوي عليوه ركعتوان، يصولي ركعوة ثوم يتشوهد، ثوم يصولي 
 تصح هذه الصالة تبعًا، وال تصح استقالاًل.و  ، هذه تثبتركعة ثم يتشهد، هذه نربعة تشهدات في ثالث ركعات

 هل في ذلك تشابه؟ ين الحاكم والمحكوم كعقد الوكالةا سؤال ثاني له، يقول: هناك من يصور عقد البيعة بنه



وهوو الوذي يعقود  ،نعم في تشابه من و ه  ألن اإلمام ينوب عمون بايعوه فوي كثيور مون المسوائل، فهوو الوذي يموثلهم
وهو يقودهم بكتاب هللا  ،-عليه الصالة والسالم-اثيق، على ضوء ما  اء عن هللا وعن رسوله عنهم العهود والمو 

وهنوواك مووا ال تدخلووه هووذه الوكالووة، يعنووي هووي وكالووة موون  وونس الوكالووة فووي  ،-عليووه الصووالة والسووالم-وسوونة نبيووه 
 بعض األمور دون بعض.

أو الكفمر البمواح مم  أن ممن السملف ممن دون ة ثم قال: ذكرتم أن الخروج عن الحماكم ال يكمون إال بتمرك الصمال
 ذكر أزمانهم وأسمائهم من خرج عل  أقل من ذلك بكثير، ما تعليل ذلك؟

و المنصوووول عليوووه فوووي السووونة وهوووذا هووو ،-عليوووه الصوووالة والسوووالم-نواًل: الحكوووم والمووورد إلوووى كتووواب هللا وسووونة نبيوووه 
لكوم عليوه مون هللا  ،))موا لوم توروا كمورًا بواحواً اآلخور: وفوي الحوديث  ))ال، موا صولوا((نفال نقاتلهم؟ قوال:  الصحيحة،

ولووويس م ووورد احتموووال  ألن الخووورو  علوووى األئموووة  ،يعنوووي برهوووان واضوووح ال يحتمووول، وداللوووة واضوووحة فيوووه برهوووان((
وال ال ماعوة مون النواس، إنموا الوذي يعورف بول  ،مماسدها ال يقدرها األشوخال وال األفوراد، ال يقودرها ال األشوخال

يعنوووي مووون يقتووول دعووواة  -وهوووذا شووويء ندركنووواه-، وكوووم مووون بلووود تمنووووا  وال مووون يحكمهوووم - ووول وعوووال-قووودرها هللا 
ويعذبهم عذابًا شديدًا، يقتلهم قتول، يعنوي فوي نموور نقول مموا يحودث نحيانوًا، ثوم بعود ذلوك اآلن البلود هوذا  ،اإلصالح

نن مثول هوذه األموور مسواوئها والسوالح يعمول فويهم، فوال شوك البلد الذي فيه ذلوك ال اغيوة منوذ بضوعة عشور عاموًا 
في حال الرخاء نن يحدث ما يكون في حال الشودة،  ،ال يست ي  اإلنسان في حال تصوره ،ومماسدها عظيمة  داً 

 ))مووا لوم تووروا كمورًا بواحووًا((ألن الووذي يصولي مسوولم، والمسولم ال ي وو  الخوورو  عليوه،  مووا صولوا((  ،))الولوذا قوال: 
الووذي ال يقبوول التأويوول، كونووه خوور  موون السوولف موون خوور  مووا يوودريك نن هووذا الووذي فالحوود الماصوول هووو الكموور البووواح 

 عمت ننه خر  إنما اختمى من ظلم هذا الظالم، يعنوي كموا حصول لوبعض الصوحابة وبعوض سوادات التوابعين فوي 
ل حوال لبوا، فظن ننهم خر وا، علوى كوهم خر وا عليه نو خافوا منه واختموا وهربوا، ف   ن: إ من الح ا ، هل يقال

 .-عليه الصالة والسالم-لو قدر ننهم خر وا فاالحتكام إلى ما  اء عن هللا وعن رسوله 
 هذا يقول: مت  يبدأ درس صحيح مسلم؟

، ومسولم بودننا بوه -إن شواء هللا تعوالى-هو اآلن ال دول ما في له وقت معين، إال نننا ننوي تيييور ال ودول القوائم 
ألننوا رنينوا   ق عنوا منوه شوو ًا  يبوًا، لكون انق و  الودرس درس الصوحيحين انق و سابقًا، ونخذنا منه مرحلوة كبيورة، 

ذا انتهى المو أ ر عنا إلى الصوحيحين  ،في المسألة تشتيت حينما يو د نكثر من كتاب، فرك نا على المو أ -وا 
شوويء موون  وال يحصوول فيهووا ،، ونحوون بصوودد التمكيوور ال وواد فووي  ريقووة ت موو  بووين كتووب السوونة-إن شوواء هللا تعووالى

 التشتيت نو التأخير، ولعل هللا ييسر.
 باختصار تفسير ابن كثير لمجموعة من المشايخ واسمه التيسير؟يقول: ما رأيكم 

ونعوورف واحوود نثيوووبي وواحوود مصووري،  ،موون سووكان مكووةهووم  ،هووذا االختصووار لم موعووة موون المشووايخ موون نهوول مكووة
تصروه ب شراف الشويخ صوالح بون حميود، ننوا ا لعوت علوى وواحد نسيت وهللا، المقصود ننهم ثالثة من المشايخ اخ

موا تصورفوا بشويء، حوذفوا األسوانيد والمكورر،  ،يعني بألما  ابن كثير ،هذا الكتاب وكتبت عنه تقرير، وكتاب رائ 
 وما ضعف إسناده، ونبقوا الكتاب على حاله، فهو من ننم  المختصرات.

 فيه أن يرى وجه الفتاة التي ذه  لخطبتها؟ يقول: هل هناك عدد معين من المرات يمكن للخاط 



األصل مرة واحدة، لكن لو قدر ننه في هذه المرة استحيا مون ولوي نمرهوا، وموا تمكون مون النظور إليهوا، نو هوي موا 
تمكنووت موون النظوور إليووه حيوواًء، و لووب إعووادة مووا يووتم بووه مووا يحصوول المووودة موون النظوور الووذي تترتووب عليووه  ثوواره، وال 

، فال مان  حينئٍذ إذا ادعى ننه لم يسوت   رؤيتهوا حيواًء نو العكوس هوي لوم تسوت  ، فوالنظر مون تترتب عليه مماسد
 ن ل ال رفين.

 المحفوظات السامية؟ ،سبيل النجاة في كتا  تحفة المقتصدين.... يقول: ما رأيكم في هذ  األبيات 
 ؟هذا منتقي نبيات لعلها من النونية، نعم

 طال :.......
ينصوح كول  ،-رحمه هللا تعوالى-يها رني، النونية ليس لنا فيها رني، النونية كتاب عظيم البن القيم النونية ما لنا ف

هوي مشوتملة علوى خمسوة  الف وثمانمائوة وسوتين بيتوًا، علووى ، وحموع موا يمكنوه حمظوه منهووا، و  الوب علوم بقراءتهوا
عقائود، لكون هوذا كأنوه انتقواء، انتقواء نبوواب الوموا يتبو  ذلوك مون  ،معتقد نهل السنة وال ماعة في التوحيود والصومات

ذا كووان انتقوواء فحكموه حكووم األصوول، ويبقووى ننوه  مختصوور كالمختصوورات التووي نشورنا إليهووا كثيوورًا، وقلنووا: إن منهوا، وا 
ر قد يحذف مما يختصره شيئًا القارئ بأمس الحا وة إليوه، وقلوت مورارًا: الوذي يسوت ي  نن ينتقوي لنمسوه ال المختص  

ليكووون علمووه بمووا حووذف كعلمووه بمووا نثبووت، لكوون بعووض النوواس ال   مووا يتووولى االختصووار لنمسووه، إنهيعتموود علووى غيوور 
 وال يعرف ينتقي، مثل هذا ينتقى له. ،يست ي  االختصار

 : -رحمه هللا تعالى-وقمنا على الحديث يقول المؤلف 
 هلوه نبوو  ،ه م هوولذكرنوا نن نبوانظون  "قمال: حمدثنا أبمي"نبوو عبيود  نا محمد بمن عبيمد بمن ميممون الممدني"حدث"

 ؟وهل هي  رح في الراوي نو عدم علم بحاله ،تكلمنا في هذا الباب في ال هالةحاتم، و 
واة يقوول ابنوه: سوألت نبوي عون ألنوه فوي عودد كبيور مون الور  م نبي حاتم عودم علوم بحوال الوراوي وال شك نن في كال

ل ال نعرفه، ف هالة نبي حاتم للراوي تعنوي عودم نحيانًا يقول: ال نعرفه، ونحيانًا يقول: م هو فقال: م هول، و  فالن
علمووه بووه، وال يمنوو  نن يكووون معروفووًا لوودى غيووره، وعلووى هووذا ال نحكووم علووى اإلسووناد بالضووعف  ألن نبووا حوواتم لووم 

غيوره، نو يعورف بالضوعف فيورد الخبور مون عنود ويرفو   نتوقف فيوه حتوى ترتمو  هوذه ال هالوةيعرف هذا الراوي، بل 
هالة في اص الح المتأخرين فتختلف عون ال هالوة عنود نبوي حواتم، فال هالوة عنود المتوأخرين ن ل ضعمه، ونما ال 

عنوه  وهي موا إذا كوان الوراوي مون المقلوين فوي الروايوة بحيوث لوم يورو   ،يقسمونها إلى ثالثة نقسام: إلى  هالة العين
 هالوة الحوال،  هالوة الثانيوة نيال لكنه لم يذكر فيه  رح وال تعديل، وهذه  ،سوى واحد، نو يكون مكثر من الرواية

 -إموا هوو النووع األخيور- هالوة الحوال با نوًا وظواهرًا، نو  هالوة الحوال با نوًا فقو ، والمسوتور  :وتقسم إلى قسومين
وهوو موون  هلوت حالوه البا نووة، واحتويج بوه إلووى المو كين نو هوو م هووول الحوال م لقووًا،  ،ي لوق بو  اء النوووع األخيور
في رسالة نبي داود  بنا راوٍ هالة نو من هذه األنواع  هالة الذات، اآلن  هالة العين مر ونشد من هذين النوعين  

ال  ةسباعي نو سداسي اسمه مذكور إلى  ده الساب ، وكنيته وبلده وم  ذلكم لم يعرف م هول، هذه  هال عوين وا 
 ذات؟

 طال :.......



ال فهووو معووروف  نهوول العلووم م وورد اصوو الحد هووذا م هووول العووين عنوو الووذات إذا لووم تعوورف عينووه، اآلنال،  هالووة  وا 
إلووى  خووره، هووذا م هووول النووي الووذي يسووكن فووي البلوود المالنووي... فووالن ابوون فووالن ابوون فووالن ابوون فووالن نبووو فووالن الم

نو  ، نيهمووا نشوود ر وول يقووال: حوودثني ر وولعووين، م هووول الووذات لووم يتوصوول إلووى اسوومه، وهووو المووبهم، حوودثني ر وول
ذا م هوول ال يمكون ت لو  عليوه، هوحمود بون سوعيد األنصواري؟ نيهموا نشود؟ ر ول، هوذا يقال: حدثني نبوو عبود هللا م
 لكن ينبيي نن يسمى م هول ذات، وهو نشد ونغرق في ال هالة من م هول العين. ذات، ما سموه م هول ذات

 طال :.......
 كيف؟

 طال :.......
 ننا ن لقت عليه.

 األحمو  أبمي عمن قاإسمح أبمي عمن عقبمة بمن موسم  نع كثير أبي بن جعفر بن محمد عنأبي "حدثنا  قال:
الحوديث مضوعف بعبيود بون ميموون والود محمود   "-صل  هللا عليه وسملم- هللا رسول أن مسعود بن هللا عبد عن

وننه قد ي لق ال هالة لعدم علمه  ،ألن نبا حاتم قال عنه: م هول، وعرفتم ما في كالم نبي حاتم في قوله م هول
ألنوه قليول الروايوة،  وايتوه مو  كونوه ثقوة، فيقوول: م هوولوقد ي لق ال هالة على شخل لقلوة ر  هذا كثير،و بالراوي 

من السابقين األولوين م هوول، لكون  ،وقد قال في شخل من السابقين األولين م هول، يعني من الصحابة الكرام
لى اص الح المتأخرين، ليس له إال حديث نو حديثين سماه م هول، فاص الح نبي حاتم في ال هالة ال نن له ع

ال بد نن نعرف هذا، والحديث مروي من  رق عن نبي إسحاق من رواية شعبة ومعمر عن نبي إسحاق السبيعي 
 عن نبي األحول عن عبد هللا بن مسعود، وهو مخر  في مسلم وغيره.

 "((هللا كممالم كممالمال فأحسممن ،والهممدي الكممالم :اثنتممان هممما إنممما)) :قممال -صممل  هللا عليممه وسمملم-أن رسممول هللا "
 ،الووذي هووو القوور ن - وول وعووال-، ونبليووه وننمعووه كووالم هللا - وول وعووال-نعظووم الكووالم ونحسوونه ونفصووحه كووالم هللا 

 -عليووه الصووالة والسووالم-نحسوونه ونكملووه هوودي النبووي  ((-صممل  هللا عليممه وسمملم- محمممد هممدي الهممدي وأحسممن))
، وهموا سوبيل الن واة لمون تمسوك -عليوه الصوالة والسوالم- فعلى اإلنسان نن يعنى بكتواب هللا وسونة نبيوه ،و ريقته
 واعتصم بهما. ،بهما
ياكم أال)) يواكم نال)) تنبيوه علوى موا ي وب نن يحوذر منوه (نال) تحوذير ((األممور ومحدثات وا   ((األموور ومحودثات وا 

يرقوق بعضوها  ، واألموور- ل وعوال-يعني المبتدعات، فيحرل اإلنسان نشد الحرل نال يتعبد إال بما شرعه هللا 
ثم إذا  وال بهوم الوقوت تسواهلوا فيهوا، ثوم  واء بعودها نعظوم  ،بعضًا، ناس قد ينمرون من المحدثات في نول األمر

منها، فان ملوا منها، واستوحشوا منها، ثم بعد ذلك إذا  ال بهم الوقت و اء نعظم منها رقت في قلوبهم وعانوهوا، 
وخشوا نن تكون سحرًا، توقف الناس فيها، ثم تبينت لهوم  ،ها محدثةوالساعة نول ما ظهرت توقف الناس فيها  ألن

لموواذا؟ ألنووه نموور محوودث  ا حقيقتهووا واسووتعملوها، مكبوورات الصوووت نعوورف موون شوويوخنا موون توووفي وهووو ال يسووتعمله
يسووتعمل فووي عبووادة، يسووتعمل فووي الصووالة، ف علووه موون المحوودثات، وال شووك نن الووذي يحتووا  لنمسووه وال يقوودم علووى 

يلوج منوه شوخل وتثبوت هوذا هوو الوذي يحتوا  لدينوه، نموا كول موا فوتح مون بواب  ديود نول مون ال بعد تبين العمل إ
بعينه مثل هذا ليس من نهول التحوري وال التثبوت، فعلينوا نن نتحورى ونتثبوت حتوى نعورف حقيقوة الحوال، رنى النواس 



ون مكبوور، والنوواس ال يوودرون وال ننووه ال بوود موون و ووود هووذه المكبوورات لكثوورة النوواس، فأدركنووا موون يخ ووب ال معووة بوود
يسمعون ما يقول، يصلي بالناس التراويح بدون مكبر وهم ال يسمعون، فنتصور نن الناس في مثول هوذا اال دحوام 
في رمضان في مكة مثاًل بدون مكبر، كيف يصلي الناس؟ فهذه األمور ال شك ننها محدثات، لكن يبقى ننها هل 

توقف و  -الراديو–إلنسان نو تنم  في الدين نمسه؟ ظهر بعد ذلك المذياع هي من المحدثات التي تضر في دين ا
النوواس فيووه  وووياًل، ورنوا نن مووا يبووث فيووه شوور مسووت ير، وفيووه خيوور، ورنوا نن هووذا الخيوور موون خووالل هووذه المحدثووة 

علووى وا علووى اقتنائووه، وال سوومعوا منووه، ثووم بعوود ذلووك حصوول مووا حصوول موون اال ووالع نالمبتدعووة فيووه مووا فيووه، فمووا  وور 
ويو ود مون يتوورع  ،بما في ذلك نهل العلوم ونهول المضول، ويو ود مون يتوورع عون اقتنائوه اآلن ،حقيقته فاقتناه الناس

ووسائل الراحة، لكنوه ال يحورم ذلوك علوى النواس، يعنوي كوون  ت، بل يو د من يتورع عن الكهرباءعن مكبر الصو 
 نو العكس. إن هذا الحالل حرام هنا يق  اإلشكالول: اإلنسان يرتكب في نمسه الع يمة هذا ال يالم، لكن كونه يق

مصواف المينيوين  ثم تسواهل مون تسواهل إلوى نن صوار فوي ،هذا ظهرت مسألة التصوير والخرو  في القنواتبعد 
لهم نوبة وله نوبة، فتارة يخر  هذا باسم الودين،  بة، وصار نيضًا في مصاف المبتدعة،ولهم نو  والم ان، له نوبة

كثيور مون القنووات، وهللا تارة يخر  مشبه وملبس على الناس، يثير فيهم الشبهات، وهذه حوال و ميني، وتارة يخر  
  المستعان.
لووو يعلووم  واآلثووار المترتبووة عليووه، ه،تووسووان نن يحتووا  لدينووه، وال يبووادر فووي كوول شوويء قبوول نن يوودرس حقيقفعلووى اإلن

 شبهات والشوهوات واألغواني والم وون سيئة التي تبث الفالن من الناس من نهل العلم ننه إذا خر  في هذه القناة ال
التي هوي دعووة نم  وريج عليوه،  ،-نسأل هللا السالمة والعافية-وصور النساء، وتمكن الناس من رؤية المومسات 

لو يعلم ننه بمشاركته في هذه القناة هو قد يكون م تهد، هوو قود يكوون ممون يو احم ليخموف الشور، ويوصول الخيور 
، مووا عنوودهم إال هووذه يمكوون نن يصوول إلوويهم إال بهووذه ال ريقووة، بعووض النوواس مووا عنوودهم قنوووات خيوور إلووى ننوواس ال

، لكون هول األثور المترتوب علوى مثول هوذا اال تهواد مثول الضورر المترتوب عليوه، كثيور  تهوادالوسائل فيصل، هوذا ا
ه فيهوا تشوري  لهوا، وعلوى كول من الناس يرى نن فالنًا من المشايخ خر  في هذه القنواة إذًا هوي قنواة خيور، وخرو و

 في مثل هذه األمور. نسان نن يتريث وال يستع لاإلعلى حال 
يممماكم ومحمممدثات األممممور،  ،-صمممل  هللا عليمممه وسممملم-))وأحسمممن الهمممدي همممدي محممممد   األممممور شمممر فمممإنأال وا 

ذا هو شر ه و سنةيعني ما يبتدع في الدين، وما يخترع فيه من غير نن يسبق له شرعية من كتاب ن ((محدثاتها
الدنيا فاألمر فيها سوعة، وال يودخل فيهوا االبتوداع، اللهوم إال نن التوسو   ، نما نموراألمور، شر األمور يعني الدينية

 في نمور الدنيا قد ي ر إلى ما وراءه من التساهل بالشبهات والمكروهات ثم المحرمات.
عوة كموا تقودم تعريمهوا فوي الليوة موا عمول علوى وهذا تقدم، كل محدثة فوي الودين بدعوة، والبد ((بدعة محدثة وكل))

عليوه -غير مثال سابق، وفي االص الح ما نحدث في الدين مما لم يسبق له شرعية من كتاب هللا وال سونة نبيوه 
ومنهوا موا يوذم، ونن منهوا  ل العلوم للبودع، ونن منهوا موا يحمود، وعرفنا التقسيم الذي ذكره بعض نهو-الصالة والسالم

 ،وعرفنا نن الشا بي رد هوذا التقسويم ،ا يستحب، ومنها ما يمن ، تبعًا لألحكام الخمسة التكليميةما ي ب، ومنها م
ننووه لوويس فووي البوودع مووا يموودح،  ،وهووذا هووو الصووواب ،وقووال: إنووه تقسوويم مختوورع ال يوودل عليووه دليوول، وقوووض دعائمووه

 بنا عنه فال داعي لرده.ون  "البدعة "نعمت :في صالة التراويح -رضي هللا تعالى عنه-وذكرنا قول عمر 



يعني كموا حصول لألموم السوابقة، واألموم السوابقة  ((قلوبكم فتقسو األمد عليكم يطولن ال أال ،ضاللة بدعة وكل))
ًا ر بوًا خ نديوانهم، نموا ديننوا فوال يو ال غضوحرفوا وبدلوا وغيروا فدينهم ممسوخ ميير مبودل، إلوى نن  واء ديننوا فنسو

محموو  مون ال يوادة والنقصوان، ومون التبوديل والتيييور، يعنوي نتلووه اآلن كموا كوان  ،يوومكأنما ننو ل القور ن ال ،يت دد
فوال عوذر لنوا ننوه إذا  وال علينوا األمود تقسوو قلوبنوا، معنوا كتواب هللا  -عليوه الصوالة والسوالم-يتلى في عهد النبي 

ب المسلمين، بل في قلوب بعض الذي لو نن له هللا على  بل لرنيته خاشعًا متصدعًا من خشية هللا، ون د في قلو 
من الح ارة، يتلى كتاب هللا وكأنه تحليل صحمي، ما يمترق بشيء، ال  ، الب العلم من هو نشد قسوة من ال بل

يؤثر فينا شعرة، ال يحرك فينا شعرة، فالقسووة مو وودة، وال عوقوب شوخل بمثول قسووة القلوب، وقود يعاقوب اإلنسوان 
بقسوة القلب وهو ال يشعر، ومصويبته فوي هوذه العقوبوة نعظوم مون مصويبته  وهو ال يشعر، يرتكب معصية فيعاقب

 عت ن رافه.لو  د   
نما ،قرة  آت   هو ما إن أال ))فتقسو قلوبكم، لوك ولود نو  ((قريوب نال إن موا هوو  تٍ )) ((بمتت   لميس مما البعيد وا 

ولد نو قريب مات هذا  قريب ذهب ليدرس في بلد من البلدان خمس سنوات ست سنوات قريب هذا ي ي، لكن لك
، وموا يودريك ننوك إذا خور  هوذا الونمس لوم يعود غيوره، نو إذا قريب نو بعيد؟ هذا بعيد، إذًا فالموت يترقوب  ألنوه  تٍ 
))كون فوي يقول لعبود هللا بون عمور:  -عليه الصالة والسالم-قمت من م لسك لن ت لس في م لس  خر، والنبي 

عشورين  ،احود منوا يأخوذ ضومان علوى  لوة مون اآلالت يشوتريها عشور سونينوالو الدنيا كأنك غريب نو عابر سبيل(( 
موت وال قيام ساعة وال شيء، واإلنسان ، كأن ما هنا سنة، وو د بعض الشركات من تع ي ضمان خمسين سنة
ال اآلن  واءه موا يشويله،  ،يوش بيسووي بعود التقاعود، إإذا وق  عقد الوظيمة يمكر فيما يعمله بعد التقاعد، صحيح وا 

ذا دخلت ر له اليمنى إلى المدرسة يمكور فوي الوظيموة وهوو فوي الصوف األول االبتودائي، يعنوي ال تظنوون هوؤالء  وا 
، واحود نكبور مون الثواني بشوهر، الكبيور قبول، والوذي دونوه بشوهر رد قبولوه ار ما يمهمون وال يمكرون، يمكرون الصي

فقوال  ،يتسوامحون فيهوا، هوذا  اد علوى التسوعينفي المدرسة  ألن عندهم نيام محددة تسعين يوم نو شويء مون هوذا 
شوويء، قووال: ال، ننووا نتوظووف قبلووك  تومووا فووا ،لووه صوواحبه: الحموود هلل إذا مووا قبلووت هووذه السوونة تقبوول السوونة ال ايئووة

يعني األمل مو ود عند كل  ..،، فحقيقة يعني  ول األملنعمارهم بسنة، ن مال ست سنوات نقل من ست سنوات
ال لووو قصوور األموولنحوود، لكوون ت ويلووه بهووذه  وعوورف ننووه عمووا قريووب  ،ال ريقووة ت عوول القلووب ييموول عمووا خلووق لووه، وا 

قوال فوي  ))يشوب ابون  دم ويشوب منوه خصولتان((، - ل وعوال-وحقق العبودية هلل  ،سيرحل عمل العمل الم لوب
مووره عنوود موون عوت وود األموول  و ووول األموول(( ،))حووب الوودنيايعنووي كأنووه  وو ء موون تركيبووه  ))ويشووب منووه((الحووديث: 

تسعون سنة نعظم مون األمول بالنسوبة لمون عموره خمسوون سونة  ألن هوذا شوب معوه، مثول اليورس الوذي يسوقى فوي 
 وهللا المستعان. ،كل يوم

نما ،قرة  آت   هو ما إن أال))  مون الشوقي)) ((أممه بطمن فمي شمقي ممن الشمقي نمماإ أال ،بمتت   لميس مما البعيد وا 
ومنهوا وشوقي نو سوعيد،  :الحمل فوي ب ون األم، فيوؤمر بكتوب نربو و  يعني حينما يرسل الملك ((نمه ب ن في شقي

فمن كتبت عليه الشقاوة هوذا هوو الشوقي الشوقاء الحقيقوي، ومون كتبوت لوه السوعادة فهوو السوعيد سوعادة حقيقيوة، ولوو 
 .عاش األولى نغنى الناس، وعاش الثاني نفقر الناس، فهذا المحك

 ولسوووووووووت نرى السوووووووووعادة  مووووووووو  مووووووووووال
 

 السوووووووووووووووووعيدولكووووووووووووووووون التقوووووووووووووووووي هوووووووووووووووووو  
  



 ))والسعيد من وعع بييره((.
 طال :.......

 الدنيا كال شيء بالنسبة لآلخرة. ، الكالم على سعادة اآلخرة وشقاءال
 يرانووه يتوسووعون فووي نمووور دنيوواهم، ويحصوول فووي بيوووتهم مووا كثيوور موون النوواس يوورى  ((بييووره وعووع موون والسووعيد))

ن فوووالن عنوودهم خادموووة، فحصوول منهوووا مووا حصووول، يحصوول، ويسوووم  بعووض القضوووايا والكوووارث وال يوووتعع، يسووم  ن
ويسم  نن ال يران اآلخرين عندهم سائق ن نبي وحصل منه ما حصل، ويأبى إال نن يكون العظة مون نمسوه، موا 
يتعع بييره، وم  ذلك يقدم على مثل هذه األعمال من غيور حا وة، نموا إذا و ودت الحا وة فواهلل المسوتعان، يعنوي 

بل ال بود مون التورف مثول النواس، ويحصول مثول  ،نو يحمل نهله يحملهم على الع يمةما في نحد يبي يحمل نمسه 
بداًل من نن يتعع بييره، والسوعيد مون وعوع  ،يكون عظة لييرههذه الكوارث تحصل في بيوت الناس ويأبى إال نن 

 بييره، بداًل من نن يكون هو العظة للناس يتعع بييره.
وهووذا فووي حووق  ،-نسووأل هللا السووالمة والعافيووة-قتالووه وقتلووه كموور  ((سمموق ف وسممبابه ،كفممر المممؤمن قتممال إن أال))

المستحل، في حق مون يسوتحل نو ننوه يوؤول بوه إلوى الكمور، نو ننوه عمول يشوابه عمول الكموار، وموذهب نهول السونة 
حة ))ال ي ال المسولم فوي فسووال ماعة نن قتل المؤمن ليس بكمر، موبقة من الموبقات، كبيرة من كبائر الذنوب، و

ا َفَجمَزآُؤُ  َجَهمن{ُم مًا(( امن دينه حتى يريق دمًا حر  مد  َتَعمِ  }َوال{مِذيَن اَل َيمْدُعوَن  [( سوورة النسواء39)] }َوَمن َيْقُتْل ُمْؤِمن ا مُّ
َم َّللا{ُ ِإال{ ِباْلَحقِ  َواَل َيْزُنوَن  ا آَخَر َواَل َيْقُتُلوَن الن{ْفَس ال{ِتي َحر{ ُيَضاَعْف َلمُه *  َوَمن َيْفَعْل َذِلَك َيْلَق َأَثام اَمَ  َّللا{ِ ِإَله 

فأهل السونة علوى ننوه عظيموة مون عظوائم األموور،  ،-نسأل هللا السالمة والعافية- [( سورة المرقان83-86)] اْلَعَذاُ  
 وموبقة من الموبقات، لكنه ليس بكمر مخر  عن الملة.

 ؟نعم ((فسوق  وسبابه ،كمر المؤمن قتال إن نال))
 طال :.......

فمثول هوذا األصول نن الموؤمن ال يقاتول  ،وهذا نمر عظيم يترتب عليه ما يترتب مون الشورور ،قتاله إما البدء بقتاله
لكوون إذا حصوولت مقاتلووة بووين  ووائمتين موون المووؤمنين هووذا فالبووادئ بهووذا القتووال يت ووه إليووه  ،هووذا األصوولإال الكووافر 

 يعني كمر مخر  عن الملة ال، إنما كمر دون كمر. ،رالنل، وهي عظيمة من العظائم، يعني ليس بكم
 طال :.......

 باللسان؟
 طال :.......
 هذا السباب.
 طال :.......

 يعني مبادلته بين فئتين. ة،مماعل، والال ال، المقصود بالقتال هنا إرادة القتل، المراد به إ هاق الروح، إرادته
يعنوووي فوووي نن كووول منهموووا عظووويم،  ))لعووون الموووؤمن كقتلوووه((: وسوووبابه باللسوووان فسووووق، و ووواء فوووي الحوووديث الصوووحيح

 ويستحق صاحبه العقوبة.



يه ر نخاه المسلم فوق ثالث ليال، ونبيحت الثالث لما  بول عليوه  ((ثالث فوق  أخا  يهجر أن لمسلم يحل وال))
الث ال ي و ، وعلى كل حال مثل الثالث هذه إذا و د لها مبرر ال بأس، نما فوق ث ،اإلنسان من انتصار للنمس

نو مخالمووة   وور بسووبب بدعووةإال األب يريوود نن يووؤدب ابنووه، وموون ه   ))وال يحوول لمسوولم نن يه وور نخوواه فوووق ثووالث((
 -صولى هللا عليوه وسولم-شرعية، يه ر حتى يقل  عن ذنبه، ولل و  نن يه ر  و ته فوق ثوالث، وقود  لوى النبوي 

 ا ال ي و  نن يه ر نخاه فوق ثالث.من نسائه شهرًا، نما فيما بين الناس بسبب نمور الدني
ياكم نال))  ((.وا 

بوودن نحوودهما فوو ذا  وخيرهمووا الووذي يبوودن بالسووالم(( ،))يلتقيووان فيعوورض هووذا ويعوورض هووذا وواء فووي الحووديث اآلخوور: 
 وارتمعت عنه الق يعة. ،بالسالم انتمى عنه اإلثم

يماكم يوواكم(())نال و  ((بمالهزل وال بالجممد يصمملح ال الكممذ  فممإن ،والكممذ  ))أال وا  تحوذير شووديد مون الكووذب، والكووذب  ا 
 .-نسأل هللا السالمة والعافية-يهدي إلى الم ور، والم ور يهدي إلى النار 

يمماكم ألن اإلنسووان إذا عووود نمسووه علووى الكووذب هووا اًل  ((بممالهزل وال بالجممد يصمملح ال الكممذ  فممإن ،والكممذ  ))أال وا 
ه في ال د، وال ي ال الر ل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب فيستعمل ،ما حًا ف نه ي ر ذلك إلى نن يكون ديدنًا له

))وال يوو ال الر وول يصوودق  إلووى البوور، والبوور يهوودي إلووى ال نووة عنوود هللا كووذابًا، وفووي مقابلووه الصوودق، الصوودق يهوودي
 ويتحرى الصدق حتى يكتب عند هللا صديقًا((.

حضوره لوك، نو افعول كوذا ونع يوك كوذا، ي لوب منوه الصوبي شويء فيقوول: ن ((له يفي ال ثم صبيه الرجل يعد وال))
ويوذكر عون بعوض األئموة  ((لوه يموي ال ثوم صوبيه الر ول يعود وال))ثم يمعول وال يع يوه، ال ي وو  لوه نن يمعول ذلوك 

ا، فوو ذا قربووت منووه نبعووده عنهوو ،فو وده يلوووح بالشووعير لدابتووه ،ولعلوه البخوواري ذهووب إلووى شووخل ليووروي عنووه الحووديث
عنه، سواًء كانت هذه القصة ثابتة نو غير  ؟! فر   فلم يرو  فكيف ال يكذب علينا فقال: إن هذا يكذب على الدابة

ال سيما إذا كانت هذه الدابة بحا ة إلى مثل هوذا ال عوام، كموا نن الصوبي  ،المقصود نن مثل هذا ال ي و  ،ثابتة
 ال ي و  نن يعده نبوه وال يمي له.

ن ،الم ور إلى يهدي الكذب ف ن)) ن)) نسوأل هللا العافيوة ((النوار لوىإ يهودي الم ور وا   ،البور إلوى يهودي الصودق وا 
ن نه ،ال نة إلى يهدي البر وا  ( سوورة 68)] }َجزَاء ِوَفاق ما  ((وف ر كذب :للكاذب ويقال وبر صدق :للصادق يقال وا 
ن [النبأ عنوي ال يقو  ي يعني يكذب في نمووره  وادًا هوا اًل، ويتحورى الكوذب ((كذابا هللا عند يكتب حتى يكذب العبد وا 

وفي مقابله من يصدق ويتحرى الصدق  ،إنما يتحراه، فيكتب عند هللا كذاباً  ه خ أ من غير قصدلسانالكذب على 
 ف نه يكتب عند هللا صديقًا.

ال كاذب؟ صادق حينما ي ((صدق وبر :))يقال للصادق ماذا  قول المؤذن: الصالة خير من النوم هذا صادق وا 
 ؟ نعم؟خير من النوم؟ في إ ابة المؤذن: الصالة يقال له إذا قال
 طال :.......

 إيش؟
 طال :....... 



تقول مثل ما يقول المؤذن إال في الحيعلتين  ))فقولوا مثل ما يقول المؤذن((نعم يقال له: الصالة خير من النوم 
يقال: ما دام  رت،تقول: ال حول وال قوة إال باهلل، من المقهاء من يستروح ويميل إلى ننه يقال له: صدقت وبر 

فيقال للمؤذن إذا قال: الصالة خير من النوم وهو صادق في ذلك: صدقت  ،صدق وبر :يقال للصادق صادق
 ))فقولوا مثل ما يقول المؤذن((. يقال كما قال:وبررت، لكن نخذه من هذه الحديث فيه بعد، لكن 

 "أيو  حدثناقال:  علية بن عيلاإسم ثناحدقال:  خداش بن خالد بن محمد حدثنا"بعد ذلك:  -رحمه هللا-قال 
ننه يقال: حدثنا  -رحمه هللا-إسماعيل بن إبراهيم، وعلية نمه، ويكره نن ينسب إليها، ولذا من ورع اإلمام نحمد 

 "ح" يعني ابن نبي تميمة السختياني "قال: حدثنا أيو " فال ينسبه إلى نمسهابن علية،  :إسماعيل الذي يقال له
 "أيو  حدثناقال:  الوها  عبد حدثنا :قاال حكيم بن ويحي  الجحدري  ثابت بن أحمد وحدثنا" حاء التحويل

كالهما عن أيو  بن "ن  ريق عبد الوهاب وهو ابن عبد الم يد الثقمي مفالحديث مروي من  ريق ابن علية، و 
 -م  هللا عليه وسلصل- هللا رسول تال: "قالت عائشة عن مليكة أبي بن هللا عبد عنأبي تميمة السختياني 

( سورة آل 7)] }ُهَو ال{ِذَي َأنَزَل َعَلْيَك اْلِكَتاَ  ِمْنُه آَياٌت مُّْحَكَماٌت ُهن{ ُأمُّ اْلِكَتاِ  َوُأَخُر ُمَتَشاِبَهاٌت  :اآلية هذ 
ُر ِإال{ ُأْوُلوْا األْلَباِ   :قوله إل  [عمران  يجادلون  الذين رأيتم إذا ائشةع يا)) :فقال [( سورة آل عمران7)] }َوَما َيذ{ك{
ويعمد إلى نل فيه  ،ت د بعض الناس المسألة فيها دليل صحيح صريح" ((فاحذروهم هللا عناهم الذين فهم فيه

احتماالت نكثر من احتمال، ويستدل به باالحتمال المر وح في مقابل االحتمال الرا ح، وفي مقابل النل الذي 
وبهم  يغ، فليحذرهم المسلم، وهؤالء الذين يتبعون المتشابه هم الذين في قلال احتمال فيه، فيتب  المتشابه، 

ون وتسمعون في األيام المتأخرة من يعمد إلى مثل هذا، فت ده يعرض عن النل الصحيح الصريح النل وتقرؤ 
ال  في المسألة ويعمد إلى نل فيه ما فيه، ويقدمه على النل الصحيح الصريح، نعم من نئمة اإلسالم الذين

خالصهم من يق  له مثل هذا، يعني مسألة من نلف مسألة مثاًل تق  على إمام م تهد قصده  يشك في قصدهم وا 
نصر الحق، مثل هذا ين ل عليه الحديث؟ لكن اآلن من الناس من يكتب ليس له إال المتشابه، يعني ما يعمد إال 

العصر يبدن من مصير ظل الشيء مثليه، عندنا إلى المتشابه، يعني مثال ذلك حينما يقول الحنمية: وقت صالة 
 ،هذا نل وصحيح وصريح في المسألة ))ووقت صالة العصر من مصير ظل الشيء مثله((في صحيح مسلم: 

))مثلكم ومثل من قبلكم كمثل ر ل بدليل حديث:  ،ويقرنه الحنمية، وم  ذلك يقولون: ال، مصير ظل الشيء مثليه
إلى ال وال بقيرا ، ثم استأ ر ن يرًا من ال وال إلى وقت العصر بقيرا ، ثم استأ ر ن يرًا من نول النهار 

استأ ر ن يرًا من وقت العصر إلى غروب الشمس بقيرا ين، فاحتج اليهود والنصارى فقالوا: نحن نكثر عماًل 
مة كمن اشتيل والنصارى اشتيلوا إلى وقت العصر، وهذه األ ،يعني اليهود اشتيلوا إلى نصف النهار ونقل ن رًا((

من وقت العصر إلى غروب الشمس، فهم يقولون: نحن نكثر عماًل ونقل ن رًا؟ قالوا: إن النصارى يقولون: نحن 
نكثر عماًل، إذًا الظهر ن ول من العصر، فالعصر إذًا ما يبدن إال من مصير ظل الشيء مثليه، يعني هذا الدليل 

 :هل نقول وقت صالة العصر من مصير ظل الشيء مثله(())و وهذا اللف كله من ن ل نن يقدم على حديث: 
إن مثل هؤالء العلماء يتتبعون المتشابه؟ يعني مسألة من نلوف مؤلمة من المسائل، نعم لو كان المذهب كله 
مبني على مثل هذا في مقابل النصول الصحيحة نقول: يتبعون المتشابه، لكن مسألة من نلوف مؤلمة من 

ما يرونه حقًا، نما عندنا نناس يكتبون في كل المسائل بهذه ال ريقة من ن ل  مس  وهم ينصرون  ،المسائل



الحق الصحيح الصريح، هؤالء الذين يحذر منهم، نما إذا وق  في فقه العالم في مسألة نو مسألتين نو مسائل من 
، لكن ال يظن به ننه يتتب  نلوف مؤلمة من المسائل، هذا ال يظن به ننه يتتب  المتشابه، نعم قد يق  في المتشابه

 ،يعني إرادة  مس الحق الصحيح الصريح بالمتشابه ال شك ننه داخل في مثل هذا ،المتشابه، في كل شيء
 ؟نعم

 طال :.......
 على كل حال إذا و د أللماظه ما يشهد لها كلها وصح بها نشره  يب.

 : -تعالى رحمه هللا-بعد هذا يقول 
 :قاال بشر بن محمد حدثناقال:  محمد بن حوثرة وحدثنا ح فضيل بن محمد حدثنا قال: المنذر بن علي حدثنا"

وهو ضعيف، ضعمه  ،وقيل: سعيد بن الح ور ح ور، :ونبو غالب اسمه "غال  أبي عن دينار بن حجاج حدثنا
سبر  بعد ننابن سعد ونبو حاتم والنسائي وابن حبان والدارق ني، وقال الدارق ني في رواية: ثقة، وقال ابن عدي 

 ونر و ننه ال بأس به. ،بحديثه حديثًا منكرًا  داً  حديثه: لم نر  
ضعمه  م  من األئمة، وقبله  خرون، وضعمه حينئٍذ ليس بشديد، ولذا قال  ،على كل حال الر ل مضعف

 الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
 كانوا هدى بعد قوم ضل ما)) :-صل  هللا عليه وسلم- هللا رسول قال: قال أمامة أبي عنعن أبي غال  "

 هدى بعد قوم ضل ما)) "[( سورة الزخر 85)] }َبْل ُهْم َقْوٌم َخِصُموَن  اآلية هذ  تال ثم ((الجدل أوتوا إال عليه
واستبدلوه بييره فأوتوا ال دل  ألنهم بحا ة  ،ألنهم تركوا الهدى الذي كانوا عليه ((ال دل نوتوا إال عليه كانوا

 افعوا عن ننمسهم، فينشأ فيهم ال دل، ويكون ال دل ديدنًا لهم وعادة لحا تهم إلى الخصومة.ماسة إلى نن يد
 ؟ن لت في من؟ نعم في كمار قريش، هل كانوا على هدىهذه اآلية  [( سورة ال خرف86)] }َبْل ُهْم َقْوٌم َخِصُموَن 

وا على هدى ثم تركوه ونوتوا ال دل وهل االستدالل بهذه اآلية فيما دل عليه الحديث من نن الناس الذي كان
عليه -م ابق لالستدالل بهذه اآلية؟ ألنها في قريش، وما نوتوا هدى إال من بقي منهم من كان على دين إبراهيم 

، والحديث كما ترون فيه هذا الضعيف، وعند نهل العلم ما يسمى بال دل، ال دل والمناظرة، وال دل -السالم
منها نصر الحق ورد البا ل فهي م لوبة وشرعية، وكذلك المناظرة، نما ال دل الذي ال  والم ادلة إذا كان المراد

يترتب عليه فائدة هو الذي يصد عن الهدى، ويبقى اإلنسان في قيل وقال، وينصرف عما خلق له، خلق من 
ينمعه، وعلى كل ن له، يعني يصرفه هذا ال دل العقيم الذي ال فائدة فيه، يصرفه عن نن يستميد من وقته فيما 

حال يحرل اإلنسان نال يدخل في  دل، إال فيما ينم ، يعني نراد نن يبين حق، نو نراد نن يدف  شبهة، نو يرد 
وهي  ريقة  ،على با ل فهو مأ ور، والرد على المخالمين وم ادلتهم ومخاصمتهم وخصومتهم مأمور بها

للبدع الوا بة، الع  بن عبد السالم وغيره مثلوا بهذا للبدع القر ن، وبعضهم ي علها من البدع الوا بة، ومثلوا بها 
ذا كان له نصل يدل عليه من الكتاب فليس ببدعة، نعم  ؟الوا بة، وا 

 طال :.......
 إيه.

 طال :.......



ما يضر، نما الذي  ،ال دال في الحق ولو كان، إذا كان في الحق ولو كان في الحج ،نعم ما يمن ، ما يمن 
الحج الذي ال نثر له وال قيمة له ولو كان على نمر عادي  ألن بعض الناس في خصومات من  ينهى عنه في

 ،يركبون السيارة للحج إلى نن ير عوا إلى بيوتهم، هذا يقول كذا، ثم يرد عليه الثاني وهكذا في نمور ال قيمة لها
 فهذا هو المذموم.

 خداش أبي بن هاشم أبو علي بن محمد حدثنا قال: العسكري  سليمان بن داود حدثنا": -رحمه هللا-قال 
العكاشي كذبه يحيى بن معين ونبو حاتم وابن  محصن بن محمد "محصن بن محمد حدثنا :قال ،الموصلي

 عن عبلة أبي بن إبراهيم عن" ت وهو كذاب، والحديث بسببه موضوعحبان، وقال: شيخ يض  الحديث عن الثقا
 بدعة لصاح  هللا يقبل ال)) :-صل  هللا عليه وسلم- هللا رسول قال: قال حذيفة عن الديلمي بن هللا عبد

 الشعرة تخرج كما اإلسالم من يخرج عدال   وال صرفا   وال جهادا   وال عمرة وال حجا   وال صدقة وال صالة وال صوما  
ولو لم يثبت  ،حيحهذا الكالم صفالبدعة المخر ة من الملة  ،هذا إذا كان المراد بها البدعة المكمرة "((العجين من

( سورة 88)]  ْشَرْكَت َلَيْحَبَطن{ َعَمُلكَ }َلِئْن أَ ألن هللا ال يقبل عمل الكافر   -عليه الصالة والسالم-نسبته إلى النبي 
وال يقبل له صوم وال صالة وال صدقة وال ني عمل من األعمال ما دامت البدعة مكمرة، نما إذا كانت  [ال مر

( 62)] }ِإن{َما َيَتَقب{ُل َّللا ُ ِمَن اْلُمت{ِقيَن : - ل وعال-فقد قال هللا  ،ا الحد، بل هي ممسقةالبدعة ال تصل إلى هذ
بل هي م رد فسق اعتقادي فهذه اآلية تدل على ننه ال يقبل  ،والذي بدعته ال توصله إلى حد الكمر [سورة المائدة

والمراد  [( سورة المائدة62)] ن{َما َيَتَقب{ُل َّللا ُ ِمَن اْلُمت{ِقيَن }إِ منه، كما نن الماسق من نهل السنة يدخل في هذا اآلية 
إن الصالة ليست بصحيحة با لة، ال، الصالة  :وال يقال ،بنمي القبول هنا نمي الثواب المرتب على العبادة

َيَتَقب{ُل َّللا ُ ِمَن  }ِإن{َمالكن الثواب المرتب عليها ال يستحق منه شيئًا  ألن الحصر  اء في المتقين  ،صحيحة
ف ذا كان المراد بنمي القبول نمي الثواب المرتب على العبادة فهو نيضًا صحيح لمن  [( سورة المائدة62)] اْلُمت{ِقيَن 

ال يؤمر ب عادته، ما في نحد من نهل  لك الماسق الذي ينتسب إلى القبلةوكذرة الدين، بدعته ال تخر ه عن حضي
ق صالته با لة فعليه إعادتها، نبدًا، بل قالوا: إن نمي القبول هنا المراد به نمي الثواب، العلم قال: إن الماس

 في اعتباره فننظر في معناه. يعني ال يتكلف والحديث مثل ما سمعتم موضوع
فيجعلون عبد في آخر  ،طال : أحسن هللا إليك في طبعة الوزارة كثيرا  ما يقسمون لفظة عبد هللا إل  قسمين

 وكلمة هللا... ،رالسط
 من الخ أ في الكتابة. ،غل  هذا

 ..طال : كما فعلوا في عبد هللا بن الديلمي فجعلوا عبد في نهاية.
هذا عمومًا، ال يمصل بين  يمصل بين المتضايمين هذا قالوا في كتب علوم الحديث في ندب الكتابة قالوا: ال

فيوض  في  - ل وعال-نن يكون المضاف إليه الرب  ال يمصل بينهم، فضاًل عن: غالم  يد، المتضايمين مثل
 نول الس ر لئال يأتي من يقرن من نول الس ر فيقول إيش؟

 طال : هللا ابن الديلمي، مكتو  لفظ الجاللة ثم ابن الديلمي.
 نعم. ،هذا ممنوع في الكتابة عند نهل العلم، وكتب المص لح ما تركت مثل هذاف ،نعم هللا ابن الديلمي



 أبي عن زةد أبي عن اطحنال منصور بن بشر حدثناقال:  سعيد بن هللا عبد حدثنا"الذي يليه قال: الحديث 
 صاح  عمل يقبل أن هللا أب )) :-صل  هللا عليه وسلم- هللا رسول قال: قال عباس بن هللا عبد عن المغيرة
سناده كله م اهيل، بشر بن م هول ونبو  يد ونبو ال "((بدعته يدع حت  بدعة مييرة كلهم م اهيل قال نبو وا 

يعني لو واحد  ، رعة: ال نعرف نبا  يد وال نبا المييرة وال بشر، فما داموا م اهيل وتتابعوا يعني كلهم م اهيل
ن لم يكن فالخب ،يتوقف في الحديث حتى يوقف على حاله، لكن ي تم  على ثالثة كلهم ال يعرفون  ر ضعيف، وا 

 .((حتى يدع بدعتهبدعة  عمل صاحب ))نبى هللا نن يقبل كسابقه موضوع
 عن فديك أبي ابن حدثنا :قاال قاإسح بن وهارون  الدمشقي إبراهيم بن الرحمن عبد حدثنا"ثم قال بعد ذلك: 

عة ونبو حاتم المدني وهو م م  على ضعمه، ضعمه نحمد ويحيى بن معين ونبو  ر  "الليثي وردان بن سلمة
تمقوا على ضعمه، فالحديث به والذهبي، كلهم ا حبان وابن عدي وابن ح روابن  ونبو داود والنسائي والدارق ني

 له بني باطل وهو الكذ  ترك من)) :-صل  هللا عليه وسلم- هللا رسول قال: قال مالك بن أنس عن" ضعيف
 "((أعالها في له بني هخلق حسن ومن ،وسطها في له بني محق وهو المراء ترك ومن ،الجنة رب  في قصر

 إيش؟ ))ننا  عيم ببيت في وس  ال نة لمن ترك((الحديث الصحيح:  و اء في
 طال :.......

ن كان محقاً ))نعم  نعم، المقصود نن هذا  ((في نعلى ال نة لمن ترك المراء))إيش؟  ((وننا  عيم ببيت في)) ((وا 
ن كان ضعيماً  ،له ما يشهد له ال ها ل، وكذلك فعلى اإلنسان نن يترك الكذب في  مي  نحواله ال  اد و  ،وا 

ال دال والمراء إال من ن ل نصر الحق، وكثيرًا ما يدعى إلى المناظرة، المبتدعة يدعون إلى المناظرة في 
القنوات، فهل يتركوا؟ يدعون إلى مناظرة، يدعون نهل السنة إلى مناظرة، رافضي يدعو إلى المناظرة، فهل يترك 

شترك فيها؟ يترك فيناظر ويلقي على الناس الشبه لشر والمساد فال ي  بناًء على نن ال دال نو نن هذه القناة تنشر ا
وال ي د من يرد عليه، نو ال بد نن يتصدى له ويرد عليه؟ إن ترك إلى مصيبة كارثة ينمث سمومه على 
ن شورك وشاركه األخيار صار تشريعًا لهذه القناة ودعمًا لها، نو  ادله من هو  المسلمين وال نحد يرد عليه، وا 

ثم بعد ذلك يحكم على نهل الحق بالع  ، ونن ما يقوله هو الصواب، على كل حال نمور  ،دونه في المستوى 
ون بال دال والمناظرات فال، ال ي و  لهم ذلك بحيث يتمكن نهل ونما كون نهل الحق هم الذين يبدؤ  مشكلة،

العامة نبدًا، لكن إذا تصدى نهل  البدع من نمث سمومهم في بيوت عوام المسلمين، هذا ال ي و  نن يلقى على
 .وهللا نعلمد من التصدي لهم، وهللا المستعان، ، فال بالمناظرة فال بد من الرد عليهم الشر و لبوا

 نبينا محمد وعلى  له وصحبه ن معين. ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله


