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 السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته.

الحمد هلل رب العالمین، وصلى هللا وسلم و�ارك على عبده ورسوله نبینا محمد وعلى آله وأصحا�ه 
 أجمعین، أما �عد:

والُدرر التي التقطها  فما زلنا في الفوائد التي انتقاها ابن الُملقن من بهجة النفوس البن أبي جمرة
أبي جمرة لصحیح البخاري، انتقى فیه  نمن ذلك الكتاب الذي هو في األصل شرح لمختصر اب

ا ،ثالثمائة حدیث من الصحیح مخالفات. وذ�رنا أ�ًضا وفیه  ،ثم شرحها �شرح فیه فوائد �ثیرة جد�
األصل أ�ًضا مراًر هذا الشرح تكلمنا عنه في مناسبات �ثیرة، وال �خلو من فائدة، فیه فوائد، والشرح 

موجود معنا اآلن لو احتجنا إلیه، لكن اعتمدنا انتقاء ابن الُملقن لهذه الفوائد وهذه الُدرر، ومضى 
 منها إحدى وعشرون فائدة. 

�عني في حدیث عائشة وحدیث جابر؛ ألن الفوائد من  فیه داللة)ل: (لك الثانیة �عد العشر�ن �قو ت
ثم  ،یتخلى أّوًال �الجهد ،الحدیثین، (فیه داللة لما تقوله الصوفیة أن التحلي ال �كون إال �عد التخلي

و�اطل، الصوفیة �قولون إن  معلق على هذا: هذا الكالم فیه حق� تحلى �إلقاء الوحي إلیه) �قول ال
بل قد یؤمر أن �جلس في مكاٍن مظلم و�غطي  ،�د أن �ختلي، وأن ُ�فرغ قلبه من �ل شيءعلى المر 

رأسه و�قول: هللا هللا هللا، أو: هو هو هو، فإذا فعل ذلك فّرغ قلبه واستعد �ي ینزل على قلبه من 
المعرفة ما هو المطلوب، بل قد �قولون: إنه �حصل له من جنس ما �حصل لألنبیاء، منهم من 

فإذا صفا قلبه  ،إن النبوة مكتسبة :أنه حصل له أكثر مما حصل لألنبیاء، لذا فهم �قولون  یزعم
اآلن حینما یراد فاض على قلبه من جنس ما فاض على األنبیاء. التحلي ال �كون إال �عد التخلي، 

�ه أن ُ�صبغ هذا الجدار الذي فیه ألوان، وألوان طارئة علیه تشوهه، ومن یر�د إصالح هذا التشو 
 .وهذا هو التحلي ،�قوم أّوًال �إزالة هذا التشو�ه، وهذا هو التخلي، ثم �قوم �صبغه ثانًیا

، �عني في دعاء االستفتاح، عند العامةأ�ًضا هذا أمٌر معروف �عني في عند أهل العلم ومعروٌف  
: اللهم �اعد بیني و�ین خطا�ا �ما �اعدت بین المشرق والمغرب، اللهم نقني في دعاء االستفتاح

من الذنوب والخطا�ا �ما ینقى الثوب األبیض من الدنس، اللهم اغسلني �الماء والثلج والبرد، بینما 
في دعاء الجنازة على هذا النسق أو فیه اختالف؟ اللهم اغسله �الماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب، 

 مختلف؟ أیهما أولى؟ أم�عني الترتیب متحد 
 طالب:...

 لكن حال الحي �ختلف عن حال المیت؟
 طالب:...

یدعوه، والمیت بین یدي  -جل وعال-اآلن الحال الراهنة للحي والمیت هو اآلن بین یدي هللا 
م؟  المصلي یدعو له، في دعاء االستفتاح ما الذي ُقدِّ
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 طالب:...
 في دعاء الجنازة الدعاء للمیت العكس، فأیهما أولى؟التخلیة قبل التحلیة، و 

 طالب:...
 نعم؟

 طالب:...
بلفظه وعلى َنَسقه وعلى ترتیبه فال شك أننا  األول أولى، حتى المیت، لكن إذا �ان الحدیث منقوًال 

ن هذا الحي یلیق �ه �ذا، والمیت یلیق �ه �ذا، و�هذا نسلم من إ :نحتاج إلى الجواب، إما أن نقول
إن الواو ال تقتضي ترتیًبا، ذ�ر �الم عن شیخ اإلسالم �قول: قال شیخ  :أو نقول ،االعتراض

ا فإنما تكون في حق من لم �أته فتاوى أن هذه الطر�قة لو �انت حق� اإلسالم ابن تیمیة في مجموع ال
 علیه الصالة-رسول، فأما من أتاه رسول وُأمر �سلوك طر�ٍق فمن خالفه ضل، وخاتم الرسل 

قد أمر أمته �عبادات شرعیة من صالٍة وذ�ٍر ودعاٍء وقراءة لم �أمرهم قط بتفر�غ القلب  -والسالم
 من �ل خاطر، وانتظار ما ینزل. 

اآلن هو عّلق على �الم األصل �كالٍم ثم رّد على هذا الكالم من �الم شیخ اإلسالم، �عني هو 
فتخلى أّوًال  ،لتحلي ال �كون إال �عد التخليوضع األصل ما فیه إال داللة لما تقوله الصوفیة أن ا

ثم  ،ثم تحلى �إلقاء الوحي إلیه، ثم ذ�ر ما �حصل في التخلي أو في الخلوة عند الصوفیة ،�الجهد
رّد على ما �حصل، هل هذا مناسب؟ ألنه استطراد �عد استطراد، �عني األصل �مكن �مشي على 

لما ُعرف من حالهم وُسبر من طر�قتهم أنهم  وجٍه صحیح، ولذلك هو قال: فیه حق و�اطل، لكن
 �ستعملونه في الباطل.

 طالب:...
، لكن الكالم، الكالم �عني في سطر�ن أصله ثم ُ�علق علیه �خمسة أسطر، ثم �علق علیه نعم

 �صفحة؟
 طالب:...

 ،لواحتمال أن �كون �ذا انتهى اإلشكا ،لو قال هذا الكالم فیه حق و�اطل احتمال أن �كون �ذا نعم
 ال �غتر �ه أحد.

 طالب:...
ر أنها طر�ق لبعض األنبیاء لكانت منسوخة �شرع محمد  صلى هللا علیه -�قول: فهذه الطر�قة لو ُقدِّ

، فكیف وهي طر�قة جاهلیة ال توجب الوصول إلى المطلوب إال �طر�ق االتفاق، �أن �قذف -وسلم
وهذا قد �حصل لكل أحد لیس هو من لوازم هذا الطر�ق،  ،هللا تعالى في قلب العبد إلهاًما ینفعه

أن �فرغ قلبه مما  -علیه الصالة والسالم-ولكن التفر�ق أو التفر�ق والتخلیة التي جاء بها الرسول 
و�ملؤه �عبادة هللا، و�ذلك �فرغه عن  ،ال �حبه هللا و�ملؤه �ما �حبه هللا، و�فرغه من عبادة غیر هللا
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ؤه �محبة هللا. و�ذلك ُ�خرج عنه خوف غیر هللا، و�دخل فیه خوف هللا تعالى، محبة غیر هللا و�مل
و�نفي عنه التو�ل على غیر هللا و�ثبت فیه التو�ل على هللا، وهذا هو اإلسالم المتضمن لإل�مان 

ثم تعلمنا  ،الذي �مده القرآن و�قو�ه، ال یناقضه و�نافیه �ما قال ُجندب وابن عمر: تعلمنا اإل�مان
 .فازددنا إ�ماًنا ،رآنالق
قلُت: أما إذا �ان التخلي تخلًیا عن  -هذا الُمعلِّق–قلُت: أما إذا �ان التخلي تخلًیا عن الرذائل  

بل مطلوب شرًعا �ما دلت على ذلك نصوص  ،الرذائل والتحلي تحلًیا �الفضائل فهذا ال �أس �ه
نَّة ه الجملة فهذا هو الُمراد، إال إذا صرَّح القائل �هللا أعلم. على �ل حال إذا ًأطلقت هذ ،الكتاب والسُّ

 �أن مراده غیر ذلك.
الثالثة �عد العشر�ن: (حكمة الغط ثالًثا من غیر ز�ادة وال نقصان وجهان: أحدهما أن البشر�ة فیها 

وموافقة المَلك، ومنها النفس والطبع والشیطان، وموافقتهم الهوى والغفلة  عوالم مختلفة منها العقل
إن  :لقول األمم الماضیة: إنا وجدنا آ�اءنا على أمة، قال األطباء ؛دة المذمومة، وهي أشدهاوالعا

العادة طبع خامس، فكانت تلك الغطات مذهبة لتلك الخصال الثالث وموافقیها، و�قي العقل والمَلك 
ل ذلك ا من الشیطان مثُمطهرً  -صلى هللا علیه وسلم-�ان اللذین هما قابالن للحق والنور، و�ن 

ْر {قوله تعالى:  وثیا�ه ال شك �طهارتها على �ل تأو�ل، لكن هذا  ،]٤[سورة المدثر: }َوِثَیاَ�َك َفَطهِّ
مقتضى الحكمة في تكلیف البشر�ة بترقیها، الثاني أن الدین على ثالث مراتب: إ�مان و�سالم 

لُعلو  ؛فكانت تلك الغطات مبالغة في التخلي �كلها؛ ألن إ�مانهم أقوى من إ�مان أتباعهم ،و�حسان
 .مقامهم)

ظاهر هذا الكالم من الحدیث من الغطات؟ �عید، حكم الغط ثالثة من غیر ز�ادة وال نقصان هو  
 بد أن ال شك أن له حكمة من أجل أن ینتبه و�هتم لما یلقى علیه، سوف یلقى علیه قول ثقیل، ال

في الوحي �حصل له ما �حصل  -علیه الصالة والسالم-مدته و�ذا في سائر  ،�كون له مقدمات
 من الشدة. 

، وقد ُجمع -جل جالله-الرا�عة �عد العشر�ن: (فیه داللة على أن التحلي مكتسب وفیض من الرب 
وقد ینفرد  ،وقد ینفرد �عٌض  ،�التحنث والَغط، وقد �جتمعان ألفراد من أمته -صلى هللا علیه وسلم-

و�عضهم �الفیض، �الفضیل وابن أدهم و�ثیر ما هم) �عني هل الفضیل و�براهیم  ،�عٌض �الكسب
بن أدهم وغیرهما اكتسبوا هذا �الفیض اإللهي من غیر عمٍل منهم أو �الكسب واتباعهم للكتاب 

نَّة؟ �العمل الصالح، �اإل�مان الصحیح والعمل الصالح، لكن عندهم وعند  الما �ان هذا مألوفً  والسُّ
 شیوخهم، یر�دون أن ُ�قحموا هؤالء األئمة و�كسبوهم و�جیروهم إلى صفهم.

الخامسة �عد العشر�ن: (أن اإلنسان إنما ُ�خاطب أّوًال �ما �عرف أنه �صل إلى فهمه �سرعة من 
أّوًال في خلق نفسه، غیر مشقة وال �حٍث �حتاج إلیه؛ ألن هللا تعالى قد أحال نبیه على أن ینظر 

نَساَن ِمْن َعَلقٍ {لقوله:  ولم �قل له: الذي خلق السموات واألرض ]، ٢[سورة العلق: }َخَلَق اإلِْ
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و�نما قال ذلك �عد ما تقرر خلق نفسه) �عني ینظر في أقرب األشیاء إلیه، و�تفكر  ،واألفالك وغیرها
لكن من هذه  ،]٢١[سورة الذرا�ات: }َفَال ُتْبِصُرونَ َوِفي َأنُفِسُكْم أَ {في أقرب األشیاء إلیه، في نفسه، 

النفس ما ال �مكن إدراكه، فال �شتغل �ه �الروح، وما عدا ذلك مما یدرك إدراكه هذا �مكن التفكر، 
مما یدل على عظمة  ،حتى التفكر فیما ال �مكن إدراكه من جهة أنه مع ُقر�ه ال �مكن إدراكه

{َوِفي : سام القرآن علىله �الم ُمفصل ونفیس في التبیان في أق -رحمة هللا علیه–الخالق، ابن القیم 
، وذ�ر من الِحكم في خلق اإلنسان في مفتاح دار ]٢١[سورة الذرا�ات: َأنُفِسُكْم َأَفَال ُتْبِصُروَن}

 ا في تقو�ة إ�مانه، وفي معرفته قدر نفسه.السعادة ذ�ر أشیاء ینتفع بها طالب العلم نفع عظیمً 
ألن في ضمن قوله:  ؛السادسة �عد العشر�ن: (أن الفكرة أفضل األعمال أن الفكرة أفضل األعمال

نَساَن ِمْن َعَلٍق} ما �ستدعي الفكرة فیما قیل حتى �حصل بذلك القطع،  ]،٢[سورة العلق: {َخَلَق اإلِْ
ان �ه بدیهة) �عني هل یلزم اإلنسان قبل أن ینطق �الشهادتین ولیس اإل�مان �ه �عد الِفكرة �اإل�م

أن ینظر و�تفكر ینظر و�تفكر ثم �عد ذلك یؤمن؟ أو ُ�علن الشهادتین ثم �عد ذلك یدخل اإل�مان 
 في قلبه شیًئا فشیًئا حتى یتكامل؟

 طالب:...
دّله النظر إلى  الكالم �قول النظر أو القصد إلى النظر أو الشك، لكن أال یوجد من الناس من

 اإل�مان؟ فآمن من غیر دعوة؟
 طالب:...

 ؟نعم
 طالب:...

لكنه ال ُ�حكم �إ�مانه حتى ینطق �الشهادتین حتى �قول: ال إله إال هللا، وال �عصم دمه وماله إال 
أن ینطق �الشهادتین؛ ألن �عض الناس �قر اإل�مان في قلبه و�عزم على اإل�مان ثم �عوقه عائق، 

فتخترمه المنیة قبل أن ینطق �الشهادتین، وقد وقر اإل�مان في قلبه، هذه مسألة یبحثها �عوقه عائق 
أهل العلم، �نُت أظنها نظر�ة، ما الذي �منع من النطق �الشهادتین مباشرة حتى ُسئلت من ِقبل 
 طالب أفر�قي �قول: �ان له في أفر�قیا زمیل نصراني، فوقر اإل�مان في قلبه، فقلت له: نذهب إلى

م على ید�ه، �قول: ذهبنا إلى الشیخ ووجدناه یتأهب لصالة الظهر، قد �قي سلِ الشیخ فالن ُیلقنك وتُ 
فإذا  ،على األذان ر�ع ساعة، �قول: فقال الشیخ: �عد الصالة إن شاء هللا، �قول: خرجنا من عنده

ما �عد نطق  هناك تبادل إطالق نار فُقتل الرجل فهل هو مسلم أو �افر؟ ألنه في الظاهر �افر،
 .-جل وعال-�الشهادتین وفي الباطن یتواله الحكم العدل الذي ال �ظلم، یتواله هللا 

 طالب:...
 محروم، هو محروم، و�ال لو أسلم على ید�ه الستفاد الجمیع. :نقول ،آثم :ال ال نقول
 طالب:...
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 تكلم. نعم،
 طالب:...

 یدر�ه؟ �ظنه الوثائق الرسمیة والتلقین والنطق �الشهادتین �كون على ید عالم �ما عندهم. ماذا
 طالب:...

ألنه الُمطلع على السرائر.  ؛ال یرث، في الظاهر �افر. أحكام الدنیا �افر، وأما في اآلخرة فاهلل یتواله
نَسانَ قال: (إن الفكرة أفضل األعمال؛ ألن في ضمن قوله:  ]، ٢[سورة العلق:  ِمْن َعَلٍق}{َخَلَق اإلِْ

ما �ستدعي الفكرة فیما قبل، حتى �حصل بذلك القطع، ولیس اإل�مان �ه �عد الفكرة �اإل�مان �ه 
بدیهًة) �عني الذي ُ�سِلم و�دخل في اإلسالم عن قناعة �ختلف عن الذي یدخل في اإلسالم تقلید، 

المجتمع الُمسلم فأسلم، واآلخر ال، لیس من بین �عني ُوجد بین أبو�ن مسلمین، وجد نفسه في هذا 
أبو�ن مسلمین، اقتنع �اإلسالم، نظر �عین البصیرة ثم اقتنع فأسلم، ال شك أن هذا �كون إ�مانه 
أقوى، والدخول عن قناعة ُیؤَمن معه الرجوع �إذن هللا، وجاء في الخبر أنه ینقض ُعرى اإل�مان 

اهلیة، وهل معنى هذا أن الشخص المستقیم من والدته من ال �عرف الجاهلیة. من ال �عرف الج
 ؟لیست له صبوة

استمر حتى ُ�لِّف استمر في عبادته، تحصیل العلم، �من �انت له صبوة وعرف الشر ومداخل  
و�ّدل السیئات حسنات عمل صالح هل  ،ثم �عد ذلك تاب وتاب هللا علیه ،الشر ومخارج الشر

إن هذا أفضل من هذا؟ هذا ما عرف هذا غافل ما �عرف طرق الشّر، وهذا ال، عاش بین  :نقول
ثم مّن هللا علیه �الهدا�ة، ال شك أن هذا �ستفاد منه في �ثیر من األمور،  ،األشرار والُفجار والعصاة

ة هذا الذي عرف الشر ووسائل الشر وطرق أهل الشر هذا �ستفاد منه، بینما الشخص الذي ال خبر 
و�نفع هللا �ه في مجاالت �ثیرة، لكن إذا احتیج إلیه في  ا،�ه في ذلك یبقى في نفسه رجًال صالحً 

وفقه للتو�ة  -جل وعال-على خیر، ما دام أن هللا  لقضا�ا قد �كون غافًال عنها، و�لٌّ �عض ا
ذي لیست النصوح �شروطها، و�ّدل هللا سیئاته حسنات فهو على خیر إن شاء هللا، لكن یبقى أن ال

له صبوة أفضل من الذي له صبوة، والذي لم یزاول المعاصي والجرائم والمو�قات أفضل من الذي 
ل فالحسنات الُمبدلة لت سیئاته حسنات إال أن البدل له حكم الُمبدَ ألنه و�ن ُبدِّ  ؛اقترف شیًئا من ذلك

مضاعفة، الحسنة �عشر عن سیئات غیر مضاعفة، والحسنات التي اكتسبها اإلنسان المسلم ابتداًء 
هذه لها حكم فأما الحسنات المنقلبة عن سیئات أمثالها، إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف �ثیرة، 

 أصولها. أنها ال ُتبدل أنها ال تضاعف.
 طالب:...

ثم �عد ذلك الكافر إذا أسلم وخالطت �شاشة اإل�مان قلبه، أن  ًئاشك أن الذي اقترف شی هوما فی
هذا �عضد علیه �النواجذ، �عني �ختلف عن الذي ُوجد بین أبو�ن مسلمین من األصل إال أن یتعلم 
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یه صلى هللا عل-العلم الشرعي و�سعى لتقو�ة إ�مانه �الطرق الشرعیة. قال: (ولهذا المعنى أشار 
 ر ساعة خیر من عبادة سنة.َفكّ فیما ُروي عنه: تَ  -وسلم

 طالب:...
 األمر أعظم من ذلك، ُحكم علیه �الوضع.

 طالب:...
أ�ًضا: فكرة ساعة خیر من عبادة ال، خیر من عبادة سنة بهذا اللفظ ُحكم علیه �الوضع، وجاء 

. هناك ضوا�ط جعلها أهل العلم لما ال أصل له فكرة ساعة خیر من عبادة ستین سنة، ستین سنة
الحدیث، األحادیث الموضوعة قالوا: أجور عظیمة على أعمال �سیرة، وهذه القاعدة إنما ُیلجأ من 

إلیها إذا لم �كن الخبر ُمدوًنا في الدواو�ن المتداولة بین العلماء �أسانید ثابتة، أما إذا ُوجد في الكتب 
إنسان اقترف من السیئات  جاءلو المتداولة بین أهل العلم المعروفة عندهم �أسانید ثابتة فال؛ ألنه 

الشيء العظیم، ولو �انت مثل ز�د البحر، ثم قال: سبحان هللا و�حمده مئة مرة في دقیقة ونصف 
إن هذه أجور عظیمة على أمر �سیر؟ هذا في الصحیحین، فالقاعدة  :هل نقول ،ُحَطت عنه خطا�اه

 یوجد في الدواو�ن المعتبرة عند أو لما ال ،التي ذ�روها إنما هي لما ال سند له ُ�حكم علیه مباشرة
 أهل العلم، وفي لفظ: خیٌر من عبادة الدهر؛ ألن المرء إذا تفكر قوي إ�مانه.

في العفو والكرم، أن المتفكر ینظر  السا�عة �عد العشر�ن: (أن المتفكر ینظر �عد العظمة والجالل
 .]٣[العلق: }اْقَرْأ َوَر�َُّك اْألَْكَرمُ {ألنه عّقب ما مضى �قوله:  ؛�عد العظمة والجالل في العفو والكرم

الثامنة �عد العشر�ن: أن من أصا�ه أمٌر له أن یتداوى �حسب ما اعتاد ما لم �كن حراًما، أن من  
لما  -صلى هللا علیه وسلم-أصا�ه أمٌر له أن یتداوى �حسب ما اعتاد ما لم �كن حراًما؛ ألنه 

 .»زملوني زملوني«ر فقال: أصا�ه الرعب رجع إلى ما اعتاد من التدثی
�ه الراوي مفصًال)  ولم �أتِ  »وأخبرها الخبر«التاسعة �عد العشر�ن: طلب االختصار لقوله:  

وأنه �جوز أن ُ�قتصر على ما ُ�حتاج إلیه من الحدیث،  ،اختصار الحدیث معروف عند أهل العلم
ما ُحذف، ال ُ�عرف معناه إال �ما ال یتبین إال � وال یلزم سیاق الحدیث �امًال ما لم �كن ما ُذِكر

لك أن تقتصر على ما تشاء فحینئٍذ ال �جوز حذفه، ذ�رنا أنه إذا �ان االختصار في القرآن  ،ُحذف
م تقول: الحدیث، �عني أكمل اآل�ة ثمن اآل�ات ثم تقول: اآل�ة، وتقتصر على ما شئت من الحدیث 

 واقرأ الحدیث.
و�ن  ،الطر�ق و�ان �حتمل التخو�ف والبشارة �حثوا عن الخوفالثالثون: (أن الواقع إذا وقع ألهل 

كان ضعیًفا) أن الواقع إذا وقع ألهل الطر�ق وهم الصوفیة، و�ان �حتمل التخو�ف والبشارة �حثوا 
 ،ترهیبالترغیب و�حتمل  ،و�ن �ان ضعیًفا، �عني �الم نّص �حتمل البشارة والنذارة ،عن الخوف

على ما �ختاره �عض أهل  ى أكثر من وجه حملوه على الترهیب، بناءً له أكثر من وجه، وُ�فَهم عل
العلم من ترجیح جانب الخوف حال الصحة، و�ن �ان المحققون یرون أن المسلم علیه أن یتوازن 
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�جناحي الطائر؛ له فیبقى خائًفا راجًیا، خائًفا راجًیا، و�كون الخوف والرجاء �النسبة  ،في أموره �لها
ه الخوف ُخشي علیه مذهب الخوارج، و�ذا زاد عنده الرجاء ُخشي علیه من اإلرجاء، دألنه إن زاد عن

  .علیه أن یتوازن، وهنا یرجحون جانب الخوفف .ُخشي علیه
لیحدوه إلى العمل؛ ألن الخوف الذي ال �حدو  ؛ومن أهل العلم من یرجح �حال السعة جانب الخوف

جل  -مل الصالح والرغبة فیما عند هللایدلك على الع إلى العمل ال قیمة له، و�ذلك الرجاء إذا لم
ال قیمة له، مجرد أماني، �غلبون في حال االحتضار وما قبله إذا ظهرت عالمات تدل على  -وعال

 ن الظن بر�ه.حون وُ�غلبون جانب الرجاء؛ لُیحسن الظن بر�ه، لیحسقرب األجل ُیرج
وذلك حیث  ،ك حیث ال خلل) جواز الحكم �العادةالحاد�ة �عد الثالثین: (جواز الحكم �العادة، وذل

ما ادعته، وورقة أخبر أنه الناموس عمًال ادته فیال خلل؛ ألن خد�جة �ما أجرى هللا تعالى من ع
�العادة. �عني �یف أقسمت �هللا ال �خز�ك هللا أبًدا وال �حزنك هللا أبًدا؟ ألن العادة جرت �أن من 

من الخزي وال من الحزن، والروایتان في الصحیحین: ال  اتصف بهذه الصفات ال �حصل له شيء
�حزنك وال �خز�ك. ذ�رنا أن المرجَّح منهما: ال �خز�ك، لماذا؟ ألنه في الخبر نفسه ُأخبر �ما �حزنه، 

 .»أو مخرجي هم؟«
 الثانیة �عد الثالثین: (جواز الحلف على العادة المجراة على العباد، جواز الحلف على العادة المجراة 

على العباد؛ ألن خد�جة حلفت) الحلف على العادة، العلماء �قررون أنه �جوز الحلف على غلبة 
فهل العادة الُمطردة تورث غلبة ظن أو ال؟ تورث نعم، فكالمه یرجع إلى ما قرره أهل العلم،  ،الظن

الطعام �ستدلون �حلف األعرابي الذي وطئ زوجته في نهار رمضان لما جيء له �المكتل الذي فیه 
غلبة ظن؟ غلبة  أموقیل له: تصدق �ه، أقسم أنه ال یوجد بین البتیها أفقر من أهله، وهذا قطع 

لم  اظن؛ ألنه ما فتش البیوت، ومع ذلك �ل إنسان �قع في مصیبة أو یرى أن نفسه قد بلغ مبلغً 
المسلمین أن  وأن �جد من هو دونه، ولذا جاء الخبر وهو موجه لجمیع ،یبلغه غیره ال بد أن ُ�فتش
ألنه أجدر وأحرى أال تزدري نعمة هللا علیك، وهذا في أمور الدنیا، أما  ؛تنظر إلى من هو دونك

في أمور الدین فال، تنظر لمن هو فوقك، ما تنظر لمن هو دونك؛ ألنك إذا نظرت إلى من هو 
 س ما �فعلونه.دونك ال تلبث أن تنسلخ، تتساهل وتتراخى �ل یوم تتنازل عن شيء؛ ألن أكثر النا

الثالثة �عد الثالثین: (أن المرء إذا أصا�ه أمر مهم له أن ُ�حدث بذلك أهله ومن �عتقد من أصحا�ه 
إذا �انوا ذا دین ونظر) �عني من �اب التنفیس والمشار�ة في الهم، وال شك أن هذا له دور �بیر 

رثة �كتمها ال من في التخفیف على النفس، بینمت الشخص الذي �ل ما جاءه من مصیبة و�ا
استطاع أن �كتم و�صبر و�حتسب ال �أس جید هذا، وقد �كون أعظم ألجره وأقرب إلى إخالصه، 

أو لكن إذا �ان ُ�خشى علیه في یوم من األ�ام أنه ینفجر أو یتضمن هذا الخبر أو هذه المصیبة 
 نه.ال مانع من أن ُ�شرك فیها من یثق �علمه ودیفعند أحد،  یتوقع أن لها حال� 

 طالب:...
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: �اب تحدیث النساء �عضهن -رحمه هللا-استشار، والبخاري ترجم  -صلى هللا علیه وسلم-النبي 
 .بر�رة في شأن عائشة -الة والسالمعلیه الص-واستشار النبي  ،�عًضا

 طالب:...
 ؟ماذا

 طالب:...
 -المصیبة و�شكو هللاذي وقعت علیه ال هذا أمر قلبي، إذا �ان الشكوى تذمر من هذا المخلوق ال

لیجد عند مخرًجا  ؛إلى خلقه هذا شيء، لكن إن �ان ُ�خبر أحًدا یثق �علمه ودینه ورأ�ه -جل وعال
 هذا لیس من الشكوى، فرق بین هذا وهذا.ف

 طالب:...
 . »وأنا وارأساه«، »وأنا وارأساه«قال:  -علیه الصالة والسالم-الرسول 

خد�جة لما  ،شیًئا فعلیه أن �أتي �الدلیل على صدق دعواه) الرا�عة �عد الثالثین: (أن من ادعى
 .قالت: �هللا ال �خز�ك هللا أبًدا استدلت على ذلك

الخامسة �عد الثالثین: (أن المرء إذا وقع له واقع أن �سأل عنه أهل العلم والُنهى) �سأل عنه أهل  
أو ذهبت  -صلى هللا علیه وسلم-العلم والُنهى لذلك سألوا ورقة، خد�جة أحضرت ورقة وسأله النبي 

 .إلیه فسألوه؛ ألنه عنده علم من الكتاب -علیه الصالة والسالم-�النبي 
علیه الصالة -السادسة �عد الثالثین: (جواز خروج المرأة مع زوجها) ألن خد�جة خرجت �النبي 

 .إلى ورقة -والسالم
السا�عة �عد الثالثین: (أن من وصف أمًرا ال یز�د على ما فیه من الصفات الحمیدة) أن من  

وصف أمًرا ال یز�د على ما فیه من الصفات الحمیدة؛ ألن الراوي أخبر عن ورقة �ما فیه من غیر 
شیًخا ز�ادة. الراوي أخبر عن ورقة �ما فیه من غیر ز�ادة، �عني �ما فیه مما ُ�عاب، ومما ُ�مدح. 

كبیًرا قد َعمي، وقرأ الكتاب والعبراني، و�كتب العر�یة، المهم أنهم وصفوه �ما فیه، مع األسف أننا 
طالب العلم أو غیرهم أنه إذا أثنى زاد في المدح، وهذا ال �جوز؛  نعاني من �عض التصرفات من

ر �السامع أو القارئ  ، العدل واإلنصاف ألن اإلنسان مؤتمن و�المه إن �ان معتمًدا فسوف ُ�غرِّ
 .مطلوب للقر�ب والبعید

الثامنة �عد الثالثین: (أن أهل الفضل إذا استشاروا أمرًأ في شيء �ادر المستشار في عونهم  
یترتب  ماذاومشار�تهم) �عني لو أن راوً�ا ُوصف �أكثر مما �ستحق تبًعا للفائدة الماضیة السا�قة 

 علیه؟ 
 طالب:...

، حدیثه صحیح، ترجیحه، ترجیحه على حدیث غیره وهذا ِغش لألمة. هو ثقة، لكن ِز�د في مدحه
قال: الثامنة �عد الثالثین: (أن أهل الفضل إذا استشاروا أمرًأ في شيء �ادر المستشار في عونهم 
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لذا لم یتردد ورقة في عونهم ومشار�تهم؛ ألن خد�جة �ادرت إلى الخروج من غیر أن  ،ومشار�تهم)
أمضي إلى فالن، وأ�ًضا ورقة ما  :�ادرت إلى الخروج من غیر أن تقول أمضي إلى فالن، :تقول

 تردد في جوابهم.
التاسعة �عد الثالثین: (أن المرء إذا عرضت له حاجة أن المرء إذا عرضت له حاجة عند أهل 

نة فیه أن ُ�قدم إلیهم من یدل علیهم إن ُوجد ذلك؛ ألن لم  -صلى هللا علیه وسلم- هالفضل فالسُّ
م معه من هو أقرب �مض  وحده لورقة و�نما مضى مع خد�جة التي هي من قرا�ة ورقة) �عني ُ�قدِّ

 إلى من عنده الحاجة. 
األر�عون: (أن من �ان سفیًرا بین أهل الفضل أن یتحرز في �المه بینهم و�عطي لكل واحد منهم 

اسمع من ابن أخیك؛ ألنه مرتبته ومنزلته) ُأمرنا أن ننزل الناس منازلهم؛ ألن خد�جة قالت لورقة: 
ولهذا لم ُتعبِّر �االبن، ما قالت: اسمع من ابنك، إنما قالت:  ،-صلى هللا علیه وسلم-أعز وأرفع له 

اسمع من ابن أخیك، ولهذا لم تعبر �االبن القتضائه رفعة األب علیه، وال �األخ القتضائه المساواة، 
 .وهذا ظاهر

م   م في الكالم الحاد�ة �عد األر�عین: (الّتَقدُّ في الكالم بین أهل الفضل نیا�ة عنهم وترفیًعا لهم، الّتَقدُّ
�ه إن  ده أو ُ�صوِّ بین أهل الفضل نیا�ة عنهم وترفیًعا لهم) �عني یتكلم الوسیط، یتكلم السفیر، وُ�سدِّ

صلى -أخطأ صاحب الشأن، وهل هذا �الم ُمطرد سواء �ان السفیر أكبر أو أصغر، �عني النبي 
 ؟، مع أنه أخو القتیل»كّبر �ّبر«قال:  أراد أن یتكلم عبد الرحمن بن سهللما  -یه وسلمهللا عل

أن صاحب الواقعة أولى بذ�رها من غیره، أن صاحب الواقعة أولى بذ�رها الثاني �عد األر�عین: ( 
 ،أحالت علیه: اسمع من ابن أخیك) تقدمت و�لمت ورقة -رضي هللا عنها-من غیره؛ ألن خد�جة 

لكن عند شرح القضیة وما �حتاج إلیه بدقة ُ�حال فیها على صاحب الشأن؛ ألنه مهما عّبر الوسیط 
وأهل مكة  ،لن �كون تعبیره مثل تعبیر صاحب الشأن. ولذا �قولون: صاحب البیت أدرى �ما فیهف

أدرى �شعابها، نسمع �عض المتسرعین قد ُ�صحح على صاحب الشأن حتى في اسمه، سمعنا من 
لكنه على خالف ما یتوقعه هذا الحاضر، هذا ُحمق، طیب، العراقي  ا،، نطق �اسمه صحیحً هذا

شرح ألفیته وشرحها السخاوي وعارضه في فهم �عض األلفاظ، عارضه في فهم �عض األلفاظ، فمع 
 من �كون الصواب؟

 طالب:...
 ؟ماذا

 طالب:...
ب الكالم، وابن شهاٍب عنه �ه، وضع الكالم، إال صاح الذيضمیر ضمیر، ما �عرف الضمیر إال 

�اإلسناد،  ،هذا في أصح األسانید شطر بیت، العراقي �قول: �ه �عني �الحدیث، والسخاوي �قول: ال
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إن صاحب  :�قول السخاوي؛ ألن الكالم في أصح األسانید، لیس في أصح الحدیث، هل نقول
 إن هذا واضح؟ :الكتاب أدرى �ما فیه أو نقول

 طالب:...
م  ،العراقي، لكن أنت ما تتكلم عن أحادیثمن إنشاء  أنت تتكلم عن أسانید، �ه �اإلسناد الُمتقدِّ

م.  واضح الكالم واضح، واضح أن الضمیر �عود إلى اإلسناد المتقدِّ
 طالب:...

 .ما �منع، ما هو معصوم
أن �كون الثالثة �عد األر�عین: (تمني الخیر لنفسه) اإلنسان یتمنى الخیر لنفسه؛ ألن ورقة تمنى  

 .وهذا مستحیل، وهذا مستحیل، وتمنى الخیر لنفسه ،جذًعا عند الرسالة، التمني �كون للمستحیل
 العالم �الشيء �عرف مآله على جري العادة ،الرا�عة �عد األر�عین: (أن العالم �الشيء �عرف مآله

الُحكم أ�ًضا راجه، وفیه له أن �حكم �المآل إذا رأى المبادئ؛ ألن ورقة لما أن عِلم برسالته عِلم �إخ
، وأحیاًنا �كون �قُرب من الیقین ا، وأحیاًنا �كون وهمً ا�العادة) الحكم �العادة، أحیاًنا �كون الُحكم ظن� 

والعلم، إذا وجدتَّ طالًبا في المراحل األولى ولد�ه عالمات النبوغ ظاهرة، مع ما أُعطي من جماٍل 
ما �غلب؟ �غلب على أم ب على ظنك أن �صاب �عین في الِخلقة وذ�اء وفهم ونباهة، اآلن �غل

 .ب؟ �كون یترتب على هذا وعلى هذاما �غلأم ظنك أن �كون األول على دفعته 
 طالب:...
تحصل، �ل ذي نعمة محسود، لكن إذا رتبنا اآلن غلب على ظننا �حصل له هذا وهذا،  العادات

ثم ماذا؟ هل �قال  ،أما مجرد غلبة ظنفیبقى وراء ذلك العمل لتحقیق هذا ومنع هذا، إذا أمكن. 
بدًال من تحصد وتصیر األول اترك الدراسة؟ �عض الناس أنا أعرف امرأة رشت مدیر المدرسة من 

 .خشیة العین ؛أجل أن یرسب الولد
 طالب: ...........

العالم �الشيء �عرف مآله  �انإذا  :ولدها نعم. خشیة العین، فهل هذا هو الحل مثًال؛ ألنه �قول 
له أن �حكم �المآل إذا رأى المبادئ؛ ألن ورقة لما أن علم برسالته علم �إخراجه، فعلى جري العادة 

 .لحجب ما فیه المفسدةأ�ًضا الحكم �العادة، نسعى لتحقیق ما فیه المصلحة، ونسعى أ�ًضا وفیه 
صلى  -فإنه ،أن التجر�ة ُتحدث علًما زائًدا ،االخامسة �عد األر�عین: (أن التجر�ة ُتحدث علًما زائدً  

ولهذا  ،طرد الحكم وقاس علیه، وورقة أخبر �ما جرت �ه العادة وأفادته التجر�ة -هللا علیه وسلم
طرد الحكم وقاس  -علیه الصالة والسالم-قال لقمان لولده: �ا بني علیك بذوي التجارب) النبي 

من أین؟ أنه عرف أن هذا األمر سیتكرر، وأن المسألة هذه واقعة وانتهت ما احتاج إلى أن  ،علیه
لكنه طرد العادة قال بتكرر، فسأل عنه، ولذا قال لقمان  ،�سأل وأن یذهب عنه الروع وخالص

 .لولده: �ا بني علیك بذوي التجارب
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 وهي األخیرة. ،السادسة �عد األر�عین
 طالب:...

وأصا�ه ما أصا�ه من الخوف، فسأل، المسألة  ،خشي على نفسه نعم ،على نفسه راح �سأل، خشي
، خفت ي یوم من األ�ام فإذا �الباب سبعلو أنت أنت لو �ان لما خرجت من بیتك لصالة الصبح ف

؟ ما تقول مرة اأال تستصحب سالحً  ،یتكرر �لما طلعترجعت، فإن �ان �غلب على ظنك أنه و 
أبًدا؛  اما �حتاج سالحً  ،؟ ما �حتاجاوال ُذكر في بالدنا، تستصحب سالحً  هرأیناما عمرنا  ،وانتهت

جا�ه، لكن إذا �نت تخشى منه أن یتكرر فاالحتیاط  ما الذيالمرة ما أدري  ذهألن غلبة الظن ه
 ال إله إال هللا. ألنه رأى أنه یتكرر. ؛-صلى هللا علیه وسلم-�كون أكثر، فلذلك سأل النبي 

 طالب:...
 .نعم

 طالب:...
 فیه؟ ماذا

 طالب:...
عن الرذائل هذا إنما �كون عند التعارض، و�ال  �الفضائل وتخلٍّ  لكن مسألة التخلیة والتحلیة تحلٍّ 

 إشكال.هذا ما فیه فإذا أمكن فعل الجمیع 
 طالب:...

ال، هذا ما فیه إشكال إذا أمكن الفعل فعل الجمیع، ونظیر هذا ما ُیذ�ر من خالف أهل العلم في 
 األهم فعل الواجب أو ترك المحظور؟

 أیهما أهم؟ 
 طالب:...

 ؟ماذا
 طالب:...

جمهور أهل العلم على أن ترك المحظور، أن فعل المحظور أعظم من ترك الواجب، فعل المحظور 
و�ذا  ،ه ما استطعتمنإذا أمرتكم �أمر فأتوا م«أعظم من ترك الواجب، �طلقون هكذا، و�ستدلون 

رحمة هللا –ما فیه استثناء، ما فیه تعلیق �االستطاعة، وشیخ اإلسالم  »نبوهنهیتكم عن شيء فاجت
ترك المأمور أعظم من فعل المحظور؛ و�ستدل على ذلك �أن معصیة  :یرى العكس، �قول -علیه

 ومعصیة إبلیس ترك مأمور، معصیة إبلیس أعظم من معصیة آدم. ،آدم فعل محظور
 طالب:...

�عني النظر في مثل هذه القضا�ا و�طالق القواعد العامة واألحكام العامة ال شك أنه غیر مناسب؛ 
ألن المأمورات متفاوتة والمحظورات متفاوتة، فكم من محظوٍر �ال شيء �النسبة لبعض المأمورات، 
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أیها لكن  ،تافهة �حُرم علیك ا�ونك تغش في سلعة قیمته ،والعكس والعكس، �عني محظور الِغش
 الحمد هلل أنا قال: �هللا ؟ما تصوم :المأمورات مثل الصالة مثًال أو الز�اة أو الصیام، �قال لفالن

حبة عیش مثل الصیام ومثل أر�ان اإلسالم أم �غش �السوق، طیب غش التمر  أحسن من فالن
 .مو�قات أمرها أعظم من �ثیر من المأمورات؟أو العكس 

لكن لو أتینا إلى ما یتعلق �اللحیة التغییر مأمور �ه،  ،عاصر�ن�عني یرجح �عض أهل العلم الم 
أیهما أعظم؟ �عني شخص ترك لحیته بیضاء وهو مأمور بتغییرها، واآلخر  ،والحلق منهي عنه

إن ترك المأمور أعظم  :أي الجرمین أعظم؟ �عني مقتضى قول من �قول ،ارتكب المحظور فحلقها
عظم، وال �قول �ه أحد ال هذا القائل وال غیره، حتى شیخ ال، األول أ  :من فعل المحظور نقول

 اإلسالم لو عرضت علیه مسألة ما �مكن أن �قول هذا الكالم.
 طالب:...

 .المقصود أن إطالق الُحكم العام لیس �ُمّتجه لیس �ُمّتجه
السادسة �عد األر�عین �قول: (فیه داللة للصوفیة في قولهم: استصحاب العمل وترك االلتفات  

ودوام اإلقبال، في قولهم: استصحاب العمل وترك االلتفات ودوام اإلقبال؛ ألن النظر إلى �ثرة 
قت: ومنه قولهم للو  ،العمل تورث الكسل، فكیف �ه إذا �ان النظر لغیر العمل، ومنه قولهم للسیف

)  فیه داللة لئال �قطعك �التسو�ف ؛اقطع الوقت �العمل ،سیف، ومنهم للوقت سیٌف المراد أقطع
للصوفیة، نقل عن شیخ اإلسالم عن مسمى ولفظ الصوفیة قال: أما لفظ الصوفیة فإنه لم �كن 

واحد من و�نما اشتهر التكلم �ه �عد ذلك، وقد ُنقل التكلم �ه عن غیر  ،مشهوًرا في القرون الثالثة
األئمة الشیوخ �اإلمام أحمد بن حنبل وأبي سلیمان الداراني وغیرهما. وقد روي عن سفیان الثوري 

 .و�عضهم یذ�ر ذلك عن الحسن البصري  ،أنه تكلم �ه
فإنه من أسماء النسب �القرشي والمدني وأمثال  ،وتنازعوا في المعنى الذي أضیف إلیه الصوفي 

نسبة إلى  :وهو غلط؛ ألنه لو �ان �ذلك لقیل: ُصّفي، وقیل ،إنه نسبة إلى أهل الُصفة :ذلك، فقیل
نسبة  :فإنه لو �ان �ذلك لقیل: َصّفي، وقیل ،أ�ًضاوهو غلٌط  ،الصف المقدم بین یدي هللا تعالى

 :وهو غلط؛ ألنه لو �ان ذلك �ذلك لو �ان �ذلك لقیل: صفوي، وقیل ،إلى الصفوة من خلق هللا
من الزمن القد�م  قبیلة من العرب �انوا �جاورون �مكة ،نسبة إلى صوفة بن �شر بن إد بن طا�خة

ألن هؤالء  ؛أ�ًضاساك، وهذا و�ن �ان موافًقا للنسب من جهة اللفظ فإنه ضعیف ینسب إلیهم النُّ 
ا النسب ساك إلى هؤالء لكان هذساك، وألنه لو نسب النشهور�ن وال معروفین عند أكثر النُّ غیر م

في زمن الصحا�ة والتا�عین وتا�عیهم أولى، وألن غالب من تكلم �اسم الصوفي ال �عرف هذه القبیلة، 
 .وال یرضى أن �كون مضاًفا إلى قبیلة في الجاهلیة وال وجود لها في اإلسالم

إلى الصوف؛  : والنسبة الصوفیة-رحمه هللا-وقال  ،نه نسبة إلى ُلبس الصوفأوقیل هو معروف  
و�كثر من ذ�رها وأصلها محظور  ،ّهاد. اآلن قد یتبنى اإلنسان �لمة و�رددهانه غالب لباس الزُّ أل
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 ،ما یدري ما أصلها، فإذا عرف األصل تر�ها، �عني قیل في سبب المقالة المشهورة البساط أحمدي
 :د، قالواوأنه یتسع لكل أحالبساط أحمدي هذا یردده �ثیر من الناس على أنه مرفوع الُكلفة فیه، 

أصله أن هذا البساط منسوب للبدوي أحمد، وأنه ببر�ته یتسع لكل من حضر، �عني الذي �قول 
صوفي  :مثل هذه الكلمة یرضى أن �قول مثل هذا وهو �عرف السبب؟ سببه الجهل، فقد �قول

 وال �عرف أصلها. ،و�نتسب إلیه �معنى أنه رأى قوًما ینتسبون هذه النسبة
 طالب:...

ناقش في هذا، نقول �ونه ال �عرف األصل ال �عني أنه ال ینتسب إلیه، �عني �عض ما أنا ال أ
وال �عرف أ�ا حنیفة  ،تتصورون أن �عض الحنفیة من عامة الناس أنه ینتسب إلى إبراهیم الخلیل

حنبلي حنبلي إ�ش؟ حتى  :قال ؟حنبلي :فإذا قیل ،أصًال من العوام، تسأل عامة الناس ما یدري 
فأشار إلیه أحد الحضور  ،عامي من عوام الناس ُ�سأل ،ما مذهبك؟ ما یدري  :شخصنه قیل لإ

، وهو مستعمل، �سمونه وهذا البادي �سمونه حنبًال  ،�عض الناس �سمي البساط حنبًال  ،على البساط
أشار إلیه قال: �ساط. فكونه ینتسب وال �عرف هذا �ثیر ما فیه إشكال، اإلشكال في مثل  ،حنبًال 

لیة ترجم لخیار األمة بدًءا من أبي �كر إلى عصره و�لهم صوفیة في الحم األصبهاني أبي ُنعی
یتصف �ه هذا، فجعلهم �لهم  الذيعنده؛ ألنه یذ�ر االسم ثم �قول: ومن التصوف فعل �ذا و�ذا، 

 .صوفیة
 طالب:...

 ؟ماذا
 طالب:...

 فیه؟ ماذا. نعمأبو �كر الخلیفة الراشد، 
 طالب:...
ث مشهورأبو نعیم  لكنه هذه الكلمة في  ،ُمحدِّث معروف، أبو نعیم األصبهاني صاحب الحلیة ُمحدِّ

ولیس من �عني قد �كون الشطح  ،ر والفضل والعبادةی�عرف عنهم الخو  ،وقته اشتهر التصوف
والشيء الشدید لم �كن في بلده أو شيء منها فصار �حسن الظن بهم، قال: (فیه داللة للصوفیة 

ألن النظر إلى �ثرة العمل تورث الكسل)  ؛ستصحاب العمل وترك االلتفات ودوام اإلقبالفي قولهم: ا
اترك العمل، �عني �عضهم ینظر إلى عمله وما الذي ترتب علیه من الحسنات و�حسب، أنت 

وأما العمل فلن  ،عِملت مدون في �تاب ال �ضل وال ینسى، نعم أنت تبحث عن أسباب القبول
قد یبحث �عض المسائل من جهة علمیة، من جهة علمیة ُیبحث في �عض �ضیع منه شيء، نعم 

األعمال من حیث ِعظم قدرها، وخفة وزنها من أجل المفاضلة بین هذه األعمال، ال لیرى أنه عمل 
 .هذا العمل الفاضل
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مالیین حسنة، ثم �أتیك من �قول: فیها �م؟  ة�عني مثل ما �قال: ختمة القرآن فیها أكثر من ثالث 
سبعمائة ألف، سبعمائة ألف حسنة، الر�ع، أو أقل من الر�ع، وسببه الخالف في المراد �الحرف، 

ثالثمائة ألف حرف في عشرة  :قال ،حرف المبنى :هل هو حرف المبنى أو حرف المعنى؟ من قال
لف �لمة في عشرة سبعمائة ألف، �عني قال: سبعون أ ،حرف المعنى :ثالثة مالیین، ومن قال

كون مثل هذا ُیبحث من أجل تقر�ر فضل هذا العمل، وتشو�ق الناس إلیه وترغیبهم فیه؛ ألنه لما 
في سبع  ،وأنت تستطیع أن تقرأ القرآن في أسبوع ،الختمة فیها ثالثة مالیین حسنة :تقول للعامة

، یتشجع أكثر، فهذا من أسالیب الترغیب، �طر�قة ال تعیقك عن تحصیل أمر دین وال دنیا یتشجع
 فالبحث في مثل هذا ال شيء فیه.

ذ�ر أكثر من سبعین فائدة، و�عضها ُدرر �ما قال ابن  ،ابن أبي جمرة ذ�ر أكثر من سبعین فائدة
 الُملقن، اقتصر منها ابن الُملقن على هذا القدر، وفیه �فا�ة إن شاء هللا تعالى. 

 طالب:...
ألنه ال �مكن أن �حصل بهذه  ؛�عني استظهر من الجمیع أن هذا وحي ،الجمیعمن  ،من الجمیع

 الصورة المكتملة.
 طالب:...

وما حصل من فعل حكم ورقة �أنها وحٌي  ،وما نزل فیها ،�مجموع القصة ،المقصود أنه �مجموعها
رثه فهل ی ،ثم مات ،وأقار�ه مسلمین ا،صحیح هو الذي أنزل على موسى. إذا �ان شخص �افرً 

 المسلمون؟ 
 ال یرثونه.

وهي اشتراك �عض الناس في جمع رواتبهم �ل شهر و�أخذها واحد  ،ما حكم الجمعیات�قول: 
 نرجو الجواب.  ،وهكذا إلى أن ینتهي العدد

ومما �عین على قضاء  ،الذي عندي أنه لیس فیها شيء إن شاء هللا تعالى، مما �عین على التوفیر
 حاجات �عض المشتر�ین.

 طالب:...
هل المطلوب من المسلم تطبیق أصول العبادة محبة والخوف والرجاء في �ل عبادٍة أم  �قول:

  في حیاته إجماًال؟
 تصور الباعث على العبادة ما الذي یبعثه على العبادة؟ 

 طالب:...
، عزو�ه مع وجودها في األصل �عني -جل وعال-الخوف والرجاء مع المحبة، والتعظیم هلل 

 استصحاب ذ�رها لیس �شرط، لكنه مطلوب.
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في الداللة على  »أو مخرجي هم؟«: -صلى هللا علیه وسلم-هل یؤخذ من قول النبي �قول: 
  حب الوطن؟

م على غیره من األوامر الشرعیة إشكال ما فیه  أنه دلیل على حب الوطن، لكن هل حب الوطن ُ�قدَّ
أما إذا لم یترتب على ذلك ترك مأمور وال فعل وُترتكب �سببه المحظورات؟ هنا �أتي الكالم، 

ینتصر لبلده، و�قدح في البلد الثاني هذا  �لٌّ  ،وعداوات بین المسلمین اوال أحدث ذلك إَحنً  ،محظور
 . محظور

قد یتسمون  همفهل هذا صحیح؟  ،نةعون أنهم صوفیة على الكتاب والس�عض الصوفیة ید
قد أطلق علیهم �ثیر من أهل العلم أنهم صوفیة،  ،مهاد قد ُ�طلق علیه�صوفیة، �عني �عض الز 
فمجرد التسمیة ال تضیرهم، لكن  ،ولیس لدیهم مخالفات وال شطحات ،لكن �صفونهم �االعتدال

 علیهم أن ینفوا هذا االسم الذي �شترك فیه معهم من لیس على الجادة.
فقامت �السالم على زوج  ،امرأة ذهبت مع أختها التي توفي زوجها للسالم علیه قبل دفنه�قول: 
  فما حكم ذلك؟ ،أختها

معنى السالم؟ ألقت إلیه السالم �صوت أو قّبلته �زوجته؟ المصافحة ال �جوز لها أن تمس ید  ما
 رجل ولو �ان میًتا.

فهل �عیش معهم مع العلم  ،ثم ترك التصوف ،هناك شخص من الصوفیة وأهله صوفیة �قول:
إذا طمع في دعوتهم وردهم إلى الحق تعّین علیه ذلك، إذا  أن أهله من المتعصبین للصوفیة؟

 ال �جوز له أن یبقى بینهم. ،خشي أن یتأثر بهم و�رجع إلى التصوف لم �ُجز له ذلك
 طالب:...

وصلى هللا وسلم على نبینا  ،ال، ترك المحظور أولى، قول الجمهور ترك المحظور أولى، �هللا أعلم
 .محمد وعلى آله وأصحا�ه أجمعین

 
 
 


