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 السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته.

حه لم تتطرق للكالم على سیرة اإلمام البخاري ومنهجه في الصحیح وفقهه في صحیهذا �قول: 
، مسودات لعلها تكون مكتو�ةفهل �كون هناك درس لذلك؟  ،في بدا�ة الكالم عن الصحیح

من  ذلك المتون أو الشروح بدًءا �البخاري إلى غیره من األئمةلمناهج األئمة في �تبهم سواء �ان 
 أصحاب الكتب الستة وغیرهم مع شروحها.

ونحن �عد  ،في بدا�ة السلسلة تفضلتم أن الدرس ر�ما �ستغرق سبع إلى عشر سنین �قول:
 ب؟فهل سنسرع مع الوقت حتى یتم لنا إنهاء الكتا ،أكثر من سنة ال زلنا في �ضعة أحادیث

ّر �عضه �عًضا، العلم �جّر ما ُذكر من السنین، لكن العلم �جكان التخطیط على أنه ینتهي فی
 �غلب على والمسألة �ذلك، فصرنا إذا وقفنا على فائدة ،والفائدة تقول أختي وأختي ،عًضا�عضه �

الظن أن طالب العلم ینتفعون بها نحرص على إیرادها ونقلها من مصادرها التي قد �كون 
و�عضها ال �كون بین أیدیهم. إضافة إلى ما هو من خصائص الدرس  ،ها بین یدي الطالب�عض

 االذي هو أشبه ما �كون �المحاورة مع الطالب، �المحاورة مع الطالب، وهذا ال شك أنه �أخذ وقتً 
و�بینها، �عني أنا یتبین لي من خالل  ،و�وضحها ،لكنه مع ذلك �جلي المعلومات ،طو�ًال 

�عني �انت المسألة فیها شيء من الخفاء  ،مناقشة الطالب ما �ان �خفى في األصلالمحاورة و 
ثم �عد ذلك تبین فیها إشكاالت من خالل النقاش، وهذا ال شك  ،أو هي ظاهرة أظهر من أن ُتبین

 .اأنه �أخذ وقتً 
ا  ه و�ذا تر�ى علیها الطالب �كفیه أن ُ�شرح ل ،هذه الطر�قة تحتاج إلى وقت، لكنها نافعة جد�

كتاب واحد من �تب صحیح البخاري، �عني إذا أنهینا بدء الوحي تكون المعالم واضحة لدى 
فهذه تر�یة في منهج الشرح  ،طالب العلم الذي یر�د أن �شرح الصحیح أو �شرح غیره من الكتب

شيء من اإلنجاز ال بد أن تتنوع وفیها  ،أكثر منها تلقین معلومات، وعندنا دروس سر�عة
ستة  ،الدروس، �عني شرح الترمذي وشرح الموطأ �لها �عني نأخذ �الیوم الواحد خمسة أحادیث

ت فیه التفسیر، وفیه الكالم على مفردا ،لكن البخاري الذي جمع فیه �ل العلوم ،أحادیث، وماشیة
رات فیه التوفیق بین النصوص �اإلشا ،وفیه الفقه �أنواعه ،القرآن، وفیه الكالم على غر�ب الحدیث

وأنا �ررت مراًرا أن الدرس لیس بدرس تلقین �قدر ما  ،ال �الصحیح، �ل هذا �حتاج إلى معاناة
 ،هو تعلیم طر�قة ومنهج للشرح �حیث یتمكن طالب العلم أن ینفرد بنفسه و�شرح و�راجع الشروح

ي الوقت أنا ال تهمني �ثیًرا ال سیما ف و�نتقي منها ما �مكن أخذه للفائدة، على �ل حال مسألة
 البخاري.
 طالب:...
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ولو درسان في  ،�عضهم �قترح أننا إذا أنهینا القرطبي في تقدیره أنه �حتاج إلى سنتین، نعم
فیكون البخاري أر�عة دروس في  ،األسبوع أن تضم إلى البخاري بدل من أن أبدأ في تفسیر آخر

 األسبوع نعم. هللا �قدر الصالح.
 طالب:...

 ؟ماذا
 طالب:...

 .قدرت، ال أستطیع. صحیح ال أستطیعتغیر ما أما نغیر الطر�قة حتى لو بدي 
 طالب:...

 ؛واستفاد الطالب فائدة عظمى ،�ا إخوان أنا أعرف من شیوخنا من أنهى البخاري في سنتین
 اإجمالی�  الكن نحن نر�د �سط مسائل، ما نر�د تصورً  ،ألنهم تصوروا صحیح البخاري �امالً 

 .للكتاب، ال
ر أوالده أو ذوات األرواح في جواله سواء للذ�رى أو غیر  �قول:  ها هل أنكر على من �صوِّ

في  صورة متحر�ة أو ثابتة؟ علًما أن الجم الغفیر الیوم من العلماء وطلبة العلم �خرجون 
 -رحمه هللا-ن وال تخفى فتوى فضیلة الشیخ ابن عثیمی ،الشاشات أمام الناس و�فتون �جوازه

ثم  ؟مةفهل لي اإلنكار وأنا طالب علم وأنا محجوج �فعل هؤالء وقولهم وذلك من العا ،في هذا
 ؟الجواز ما الرد العلمي الذي نرد �ه على فتوى  ؟اًماما هو الرد إذا �ان مثل هذا التصو�ر حر 

  .إلى آخره ..أفیدونا
 .�عدلها شيءا أني ال أرى التصو�ر من �اب السالمة ال �قول: علمً 

وأن هذا  ،�من فیها العلماء الكبار �انت ثابتة عند جماهیر األمة ،�أن المسألة اضطر�ت عنده 
معلوم فوحیث تنزل الحاجة منزلة الضرورة و�ال  ،وأنه ال �جوز إال للحاجة ،وأنه ُمحرم ،تصو�ر

حوها مثل اإلثباتات ونأن ما ُحرم �النص ال یبیحه إال الضرورة، لكنهم أنزلوا الحاجة الشدیدة في 
 ،ر�عذإنه یترتب على تر�ها فساد  :�طاقات األحوال والجوازات وغیرها أنزلها منزلة الضرورة وقالوا

غافلین أو متغافلین عن مسألة البصمة  ،وأوجدوا مسائل حصل فیها مشاكل لم �حلها إال التصو�ر
وال تتدین بدین، ومع  ،اإلسالمالتي تستعمل في �ثیر من الدول التي ال تنتمي وال تنتسب إلى 

لو اقتصرنا على محل الحاجة �ما  :ذلك اعتمدوها، ووجدوها أضبط من الصورة، ومع ذلك نقول
 .األمر سهلفأفتى بذلك جمع من أهل العلم 

فأ�احه من أ�احه  ،غیر مرضي الكن الناس توسعوا توسًعا غیر مرضي، توسعوا في ذلك توسعً  
هذا ینفع في حفالت  :لحفظ العلم أال �أس �صورة الفیدیو لحفظ العلم، أ�احه من أ�احه وقال

التخر�ج والتحفیظ وغیرها؛ ألن المتبرعین إذا رأوا الصورة تحمسوا وتبرعوا، �عني توسعنا إلى هذا 
 ،دخل في التصو�ر أصالً إن هذا ال ی :الحد، ثم �عد ذلك رأوا أن المسألة أوسع من ذلك وقالوا
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ا إ :ینازعون في دخوله في النصوص حتى قال قائلهم ن النصوص الواردة في التصو�ر شدیدة جد�
أحیوا ما خلقتم، �كلف أن ینفخ  :، �قال لهم یوم القیامة»أشد الناس عذاً�ا یوم القیامة المصورون «

أن تقع على شخص ضغط  نا أشد من�عني إذا قل ،فیه الروح ولیس بنافخ، هذه نصوص شدیدة
ا ،ا في آلة فأخرجت له صورة، المسألة عظیمةزر�   و�ان الرد على هذا سهًال  ،الوعید شدید جد�

ا �عني ُعرفوا من عقود �التحري  ،لكن الذي أوقع الناس في حیرة خروج �عض أهل التحري  ،جد�
والتثبت ومع ذلك في األخیر خرجوا في القنوات، و�وجد من أهل التحري من هو ثابت على قوله، 

وأنه محرم، فهذا الذي جعل الناس یتساهلون،  ،و�رى أن هذا داخل التصو�ر ،وال یرى التصو�ر
ن إ :ألنهم �قولون  ؛هذه المسألةالعامة یتشبثون �أدنى شيء، طالب العلم �قلدون �قلدون في مثل 

هذا لیس بتصو�ر، و�فتى �ه على المأل أن هذا لیس بتصو�ر، لكن ما الذي �خرجه من 
�معنى أنك لو آذیت الصورة یتأذى  ،هذا فالن من خالل الصورة :أال تستطیع أن تقول ؟التصو�ر

ة في النصوص ، فهي داخل؟ هذه صورة، هذه صورته مهما قلنافالن هذا هو نفسه أو صورته
شئنا أم أبینا، �ونها فرضت نفسها أو عمت بها البلوى هذا شيء آخر، مع أن البلوى لم تعم، 

ن هذا داخل في إ :تقول ،لكن �الدلیل ،�عني �اإلمكان أن �حتاط اإلنسان لنفسه، فعلیك أن تنكر
وأن لیس فما الذي �حدك على أن تقول یدخل  ،التصو�ر، وما دام المسألة یدخل أو ال یدخل

وهو من أهل االجتهاد ومعذور  ،قال یدخل أو ال یدخل، فالن اجتهد امعك بینة اللهم إال أن فالنً 
 في اجتهاده، لكن أنت! �هللا المستعان.

 طالب:...
علیه -أن النبي  -رضي هللا عنه-قال، �حدث عن علي  -رضي هللا عنه-نعم، عن علي 
ا ؟ أال ترو -صلى هللا علیه وسلم-�عثني �ه رسول هللا أال أ�عثك �ما «قال له:  -الصالة والسالم

رأى الصور التي في القرام  -علیه الصالة والسالم-الصورة تنطمس، النبي  »صورة إال طمستها
 .»أمیطي عنا قرامك«فقال: 

 طالب:...
 ال، المتحرك إذا �ان �عاد في أي وقت مع عدم وجود المصور فهو تصو�ر. 

 طالب:...
�حصل إال �ه فهو تصو�ر. إذا �ان ال �حصل طمس إال �إتالف الشر�ط ُیتلف إذا �ان ال 

عندهم شيء من  اوعرفنا شبا�ً  ،الشر�ط، لكن اإلشكال أن الناس اآلن تعودوا واستمرؤوا هذا
ا ،التحري فاقتنوا هذه اآلالت الجواالت التي �سرت هذه المعصیة ثم تجد في أول  ،�سرتها جد�

ر المناظر وعلى تصو�ر الر�یع وما أشبه ذلك، ثم �عد ذلك ینجر شعر األمر �قتصر على تصو�
فوجد هناك مندوحة، واستمر في  ،أو لم �شعر إلى تصو�ر ذوات األرواح، ثم �حث عن األقوال

ثم �قتني هذه اآللة التي  ،قد �صفه �عض الناس أنه متشدد اذلك، �عني تجد طالب علم متحر�ً 
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یرى ولده وهو �حبو  ،إلى مثل هذا التصو�ر �أن یرى ابنه أو بنته ثم یلجأ ،تیسر له هذا التصو�ر
 ،هذه فرصة ال تعوض ولن تتكرر :ثم �قول ،مثًال أو �جلس ألول مرة أو �خطو خطوتین و�تعثر

 �هللا المستعان. ،ثم �عد ذلك سُهل علیه األمر ،والمسألة خالفیة، هذا حصل من �ثیر
 طالب:...

ه �ما هو فیجب علیه تغییره، لكن یبقى أنهم إذا حجو  اإذا �ان یراه منكرً  ،ا�هللا إذا �ان یراه منكرً 
، وهل یلزم تقلید ن و أعلم منك ونحن مقلدأكثر منه علًما �االستفاضة، استفاض بین األمة أنه 

 ،األب دون غیره؟ ال ما یلزم، یلزم تقلید األعلم، إذا ُوصل إلیه، على �ل حال المسألة شائكة
 �هللا �جعل العواقب حمیدة. ،والناس مقبلون على هذا األمر

 طالب:...
�عني الخروج من الخالف، مسألة الخروج من الخالف ال شك أن هذا أبرأ للذمة حتى ولو لم �قل 

 �التحر�م وأراد أن �قلد من قال �أنه ال یدخل في التصو�ر ال شك أنه أبرأ للذمة.
 طالب:...

ر �طوعه واختیاره امحرمً �عني إذا �ان التصو�ر  ر ال شك بدخولهما المصوَّ ، فالمصور والمصوَّ
ترى صورة إال  ن اللكن النظر إلى الصور، الوصیة النبو�ة �طمس الصور، أ ،داخل في التحر�م

 ،لكن إذا لم �مكن طمسها وهناك آالت �عني في اجتهاده وتقدیره أن مصلحتها راجحة ،طمستها
ر بنفسه ر وال رضي �التصو�ر ولم ،فهو لم �صوِّ  ،آللةوأراد أن �ستفید هذه الفائدة من هذه ا ،�صوَّ

 ورأى أنها ،ال تعوض تأتي من خالل قناة إسالمیةأن ورأى أن مصلحة الفائدة العلمیة التي �مكن 
ال تعوض راجحة على مسألة امتثال الطمس، الطمس إذا لم �مكن إال �اإلتالف ال یتحقق إال له 

 .ما ال یتم الواجب إال بهو فهو واجب
لكن یبقى أننا نتذرع بهذا ونتساهل في هذا، وما عند هللا ال ینال �سخطه، �عني هناك وسائل  

ن جهة أخرى وهي ارتكاب أخف الضرر�ن، �عني علمیة خالیة من المحظور، ثم یبقى النظر م
�ل هذا من  ،مسألة اقتناء �عض القنوات مثل قناة المجد التي اآلن دخلت في بیوت الصالحین

ألن السالمة في األصل ال �عدلها شيء، وهي ال تسلم من �ل  ؛�اب ارتكاب أخف الضرر�ن
ت إلى الجیران أو المقاهي وجه، یبقى أن ضررها �قولون أخف من ضرر خروج الولد أو البن

مقاهي اإلنترنت أو إلى أناس عندهم قنوات إ�احیة ال شك أنهم ینازعونه في هذا، والرقا�ة اآلن 
ضعفت، واألغالق في البیوت ما �مكن أن تغلق البیوت على الناس الیوم، أطفال في الصف 

و�حاول أهلهم  ،راسة �ساعةوال �أتون إال �عد الد ،األول والثاني االبتدائي �خرجون من المدرسة
فكیف �من �ملك  ،جاهدین في منعهم من هذا التسكع والذهاب مع فالن أو عالن ال �ستطیعون 

و�ذهب و�روح و�أتي، فكیف �البیوت التي دخلت وغز�ت بوسائل الترف  ،و�ملك اآللة ،السیارة
صرنا أمور �عني تر�ب �عضها على �عض، �عني ظلمات �عضها فوق �عض. و  ؟والحضارة
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فصارت مما عمت �ه البلوى، فالذي �فتي �جواز اقتناء مثل هذه القنوات  ،استسلمنا لهذه الظلمات
 إنما هو من �اب ارتكاب أخف الضرر�ن.

 طالب:...
 ؟ل مباشر وال ُ�عاد في أي وقت ثانٍ نق

 طالب:...
 ما �عاد؟ أم�عاد 

  طالب:...
ر مباشرً  االذي �شاهده مباشرً  ر لیعاد مرة أخر  افهو ُ�صوَّ ر، المباشر اآلن هو ُ�صوَّ ى، ُ�صوَّ

حیث �ان الیونیني  ،ما رأ�كم في صنیع ابن مالك مع الیونینيفالمحرم حاصل حاصل. �قول: 
ا ألیس ترك اللفظ �م ،�قرأ وابن مالك �صحح أحادیث الصحیح �حسب ما یترجح له من اللغة

  روي أولى؟
 ،ابن مالك �ستفید الروا�ة للصحیح عن طر�ق الیونیني�عني  ،أّوًال هذا الكالم لیس على إطالقه
في إطار  ،و�رجح �عضها على �عض في إطار الروا�ات ،والیونیني �صحح األلفاظ العر�یة

ال، هو من  ،هذا أصح فأثبته :الروا�ات، ما �أتي بلفظ غیر وارد في الروا�ات و�قول ابن مالك
حیث الروا�ات هو �خرِّج ما ظاهره مخالف للغة، ابن مالك ما �أتي �كالم خارج عن مجموع 

 روا�ات الصحیح أبًدا.
 طالب:...

 استطاع �عني مع أن �عضها فیه تكلف، �عضها فیه تكلف.
 طالب:...

 -لنبيا ینه.رأیت جدًال بین إخواننا في مسألتین األولى: الدعاء على �افر �عنعم. هذا �قول: 
دعا  »اللهم سلط علیه �لًبا من �ال�ك«دعا على قبائل وعلى أشخاص:  -علیه الصالة والسالم

ك قوله: واللهم العن فالًنا وفالًنا وفالًنا، و�ن نزل �عد ذل ،»قاتل هللا الیهود والنصارى «علیه، و
ل، وابن أبي المقصود أن مثل هذه لها أص] ١٢٨[سورة آل عمران:  }َلْیَس َلَك ِمَن اْألَْمِر َشْيءٌ {

 وهم یلعنون الیهود والنصارى، وابن -�عني الصحا�ة-ملیكة �ما في الموطأ �قول: أدر�نا الناس 
ألصل في البدا�ة والنها�ة �الجملة فالن بن فالن لعنه هللا �الجملة، في ا -رحمة هللا علیه–كثیر 

ه وتضرر الناس بوجود ،استطار شّره وعّم المسلمین لكن من ،أن المسلم لیس �الطعان وال �اللعان
ولیس  ،مثل هذا یتسامح �عض أهل العلم في لعنه، على �ل حال على اإلنسان أن �حفظ لسانه

 لكن یبقى أن الدعاء على الكفار شرعي. ،المسلم �اللعان وال �الطعان
 طالب:...

 على �افر �عینه إذا آذى الناس یدعى علیه.
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 طالب:...
وتضرر المسلمون �شرهم ضرًرا �الًغا هؤالء  ،وعّم فسادهم ،حال هؤالء الذین أفسدوا على �ل

 كثیر من أهل العلم ما یتردد في هذا.
 طالب:...

 على �ل حال المسألة معروفة، وال تثر�ب. 
ا نعم، المخالف عدو فیم ُوصف الحجاج �أنه عدو هلل، فهل من توجیه یز�ل جدلهم؟ الثانیة:

ا لم خالف فیه، وتز�د عداوته �قدر مخالفته، ومن قرأ في ترجمة الحجاج في البدا�ة والنها�ة وغیره
 :عدو هللا من هذا الباب، قد �قال :یتردد في وصفه بذلك، حتى المسلم قد �قول �الًما �قال له

 .وهو مسلم ،كذب عدو هللا، في البخاري: �ذب عدو هللا
ستدل اوغا�ة ما  ،ُعقد البارحة لقاء علمي حول اإلفتاء والخروج في القنوات الفضائیة: �قول 

لناس �ه المجیزون المصالح العظیمة الدعو�ة المترتبة على الظهور فیها �النظر إلى عموم ا
 ًال ألیس هذا استدال ،وهي أقل ،وأن هذه المصالح مقدمة على المفاسد ،وحاجتهم ،في العالم

  ؟اوجیهً 
جاذ�ه وجهات النظر، وجهات النظر، وال شك أن في الخروج في هذه تهذا على �ل حال مما ت

ألنها تصل إلى أماكن ال تصل إلیها الدروس أو اللقاءات أو الندوات أو خطب  ؛القنوات مصالح
ر ن یهدي هللا �ك رجًال واحًدا خیألو  ،الجمعة أو غیرها، تصل إلى أناس ال �جیئون إلى المساجد

ت من حمر النعم، لكن یبقى أن هناك مفاسد ولو لم �كن منها إال الصبغة الشرعیة لهذه القنوالك 
ا مشا�خ فیه، قالو �سبب ظهور فالن وفالن، �عني ما جرأ الناس على اقتناء التلفز�ون حتى ظهر ال

ي الت القنوات ،المشا�خ، وهكذا تتدرج األمور إلى أن �قتني اإلنسان السم القاتل لو حرم ما طلع
�خرج في هذه القناة. الناس  افیها الخنا والفجور والشبهات والشهوات والسحر �حجة أن فالنً 

قد  یتشبثون �أدنى شيء، المشكلة أن مثل هذا ال �عرف أن أوزار هؤالء الذین اقتنوا القناة �سببه
الدعوة  ینال �سخطه، نسأل هللا السالمة والعافیة. ومثل ما قلنا ما عند هللا ال ،�حملها یوم القیامة

  عبادة، التعلیم عبادة، فهذه العبادات ال بد أن تكون مباحة الوسائل.
 طالب:...

 .یدعى له �الهدا�ة، یدعى له �الهدا�ة إن هداه هللا و�ال �الهالك
 هل هو من الكبائر أو من صغائر الذنوب اللمم ،سألني أحد الشباب عن االستمناء�قول:  

 صیحة لمثل�قول: نرجو توجیه ن ،التي قد تغفر �الصالة أو االستغفار أو الذ�ر أو قراءة القرآن
 .ألن هذه العادة مع األسف من األمور التي عمت بها البلوى  ؛هذا الشاب

شك أنها تلهب هذه الغر�زة ال شك أن المثیرات التي وجدت في هذا العصر أكثر من غیره، ال  
مغروزة في الجمیع، نعم الشباب أشد شهوة  ةز �ر وقد تلهب عند الشیوخ؛ ألن هذه غ ،عند الشباب
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والمقرر تحر�مها؛ ألن  ،»�ا معشر الشباب«: -علیه الصالة والسالم-من الشیوخ، ولذا قال النبي 
وهذا البدیل وال غیره،  ،»�الصومومن لم �ستطع فعلیه «قال:  -علیه الصالة والسالم-النبي 

] ٦-٥[سورة المؤمنون:  }أْو َما َمَلَكْت َأْ�َماُنُهمْ  ِإالَّ َعَلى َأْزَواِجِهمْ  . ُهْم ِلُفُروِجِهْم َحاِفُظونَ َوالَِّذینَ {
ومع ذلك یرى جمع من أهل العلم أنها من الصغائر، وأن الحاجة تدفعها، الزاد من متون 

داخلة في ارتكاب أخف أ�ًضا ده لغیر حاجة ُعذِّر، وال شك أنها الحنابلة: من استمنى بی
الضرر�ن، �عني اإلنسان إذا تعرض لفتنة مثًال فلم �كن خیار إال أن یرتكبها أو یرتكب المحرم 

ستغفر و�توب و�دافع نفسه �مقرر في الشرع، و�بقى أنه محرم  ،الفاحشة ارتكاب أخف الضرر�ن
 مفر إال هذا أو هذا فهي أسهل من الفاحشة.  هلكن إذا �ان ما فی ،أال یرتكبها

لكن إذا تعرض من غیر قصد، إذا رأى امرأة مثًال  ،�جب على اإلنسان أال �عرض نفسه للفتنو 
 ؟ ال شك أنها لیست من الكبائر عند أهل العلم، صغیرةفعل� ماذافلیأت أهله، لكن ما عنده أهل 

ر، وتدفعها الحاجة، وفیها الت عزر �عز�ر سمعنا �الم الزاد �قول: من استمنى بیده لغیر حاجة ُعزِّ
و�هذا تكون لیست من الكبائر.  ،لكن الحاجة إذا وجد حاجة فإنه ال �عزر ،یدل على أنها محرمة

ومن استعملها في أول  ،ومع ذلك اإلصرار علیها والمداومة علیها إضافة إلى األضرار الصحیة
 بل هذه المتعة في آخر عمره، في أثناء عمره، منهم من قبل ،هذه الغر�زةعمره ال شك أنه �فقد 

لماذا؟ ألنه �ان �ستعملها قبل أن یتزوج، هناك أضرار صحیة ونفسیة ذ�رها  ،األر�عین انتهى
 لكن یبقى أنه إذا �ان ما هناك خیار إال هذه أو الفاحشة فهي أسهل من ،األطباء مترتبة علیها

 ستعان.�هللا الم ،الفاحشة
وصلى هللا وسلم و�ارك على عبده ورسوله نبینا محمد وعلى آله وصحبه  ،الحمد هلل رب العالمین

 .أجمعین
ْك ِ�ِه ِلَساَنَك ِلَتْعَجَل ِ�هِ {�قول ابن عباس في قوله تعالى:   قال: �ان ] ١٦ة القیامة: [سور  }َال ُتَحرِّ

و�ان مما �حرك شفتیه قال ابن  ،شدة�عالج من التنز�ل  -صلى هللا علیه وسلم–رسول هللا 
وقال سعید: أنا  ،�حر�هما -صلى هللا علیه وسلم–عباس: فأنا أحر�ها لكم �ما �ان رسول هللا 

ْك ِ�ِه فأنزل هللا تعالى:  ،فحرك شفتیه ،أحر�هما �ما رأیت ابن عباس �حر�هما َساَنَك لِ {َال ُتَحرِّ
 .]١٧ة: [سورة القیام }ُقْرآَنهُ ِإنَّ َعَلْیَنا َجْمَعُه وَ {هذا انتهینا منه.  ،]١٦[سورة القیامة:  ِلَتْعَجَل ِ�ِه}
 طالب:...

 فیه؟  ماذا
 طالب:...

�قول العیني: إن  ]١٧[سورة القیامة:  {ِإنَّ َعَلْیَنا َجْمَعُه َوُقْرآَنُه}انقطع انقطع، انقطع تسلسله،  ،ال
علینا جمعه في صدرك و�ثبات قراءته في لسانك، وقرآنه أي قراءته، �قول القسطالني: قرآنه أي 

مصدر مضاف للمفعول، قرآنه أي قراءته، قال: فهو  ،قراءته، فهو مصدر مضاف للمفعول
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واألصل قراءتك إ�اه، قراءتك إ�اه، فالقارئ هو  ،والفاعل محذوف ،مصدر مضاف للمفعول
المقروء؟ القارئ، تقدیر قراءتك إ�اه، في  أمالفاعل، والمقروء هو المفعول، والمحذوف القارئ 

والقرآن مصدر  ،تفسیر ابن عطیة �قول: قرآنه �حتمل أن یر�د قراءته أي تقرؤه أنت �ا محمد
رضي هللا تعالى -في عثمان  -ضي هللا عنهر -كالقراءة، ومنه قول الشاعر حسان بن ثابت 

 : -عنه
 ضـــــــــــحوا �أشـــــــــــمط عنـــــــــــوان الســـــــــــجود �ـــــــــــه

 
 

ـــــــــــــــــــــا   �قطـــــــــــــــــــــع اللیـــــــــــــــــــــل تســـــــــــــــــــــبیًحا وقرآًن
 

٠٠ 
�عني قراءة، قال: و�حتمل أن یر�د علینا جمعه وتألیفه في صدرك فهو مصدر من قولك: قرأُت 

ت، ما قرأت نسًال قط، �عني ما جمع ،ومنه قوله في المرأة التي لم تلد: ما قرأت نسالً  ،أي جمعت
في تفسیر جمعه: جمعه أي جَمَعه �فتح المیم والعین لك صدرك، إن علینا  -أي ابن عباس-قال 

انظروا ي في الصحیح، ذصدرك، جْمُعه له في صدرك هذا ال جمعه وقرآنه قال: جْمُعه له في
وعلیها صح لجمع من الرواة،  ،إلى الفروق، رقم تسعة أي جمُعه تعالى للقرآن في صدرك

 .والروا�ات في هذه الجملة �ثیرة �أتي بیانها
وفیه  ،�فتح �قول �فتح المیم والعین جَمَعه لك صدرك، قال ابن حجر: �ذا في أكثر الروا�ات 

 ،وهذا في أكثر الروا�ات على ما قال ابن حجر ،َجَمَعه لك صدرك ،إسناد الجمع إلى الصدر
�عني إذا  ،ى الصدر �المجاز �قوله: أنبت الر�یع البقل، جمعه لك صدركوفیه إسناد الجمع إل

ت أنبتت األرض، أنبت الر�یع، أنب :، و�ذا قلت-جل وعال-أنبت المنبت في الحقیقة هو هللا  :قلت
المطر �ل هذا من �ا�ا اإلسناد المجازي عند من �قول �المجاز، وفیه إسناد الجمع إلى الصدر 

لتعلیل. أي أنبت هللا في الر�یع البقل، والالم في لك للتبیین أو ل ،لر�یع البقل�مجاز �قوله أنبت ا
 ؟نعم

 طالب:...
 ین؟أجمعه. 

 طالب:...
 ؟نعم ،أنبت الر�یع البقل، أنبتت األرض الر�یع، أنبت المطر الر�یع

 طالب:...
الظرف �عني  ال، إقامة المفعول مقام الفاعل �عني اإلسناد إلى المفعول أو إلى الظرف أو إلى

هللا یتوفى األنفس هذا ال  ،توفى هللا فالًنا، وُتوفي فالنٌ  :مات فالن، أو تقول ،مات فالن :تقول
إشكال فیه، و�ون الوفاة تسند إلیه من �اب اإلسناد المجازي عند من �قول �ه. ألن الحقیقة أن 

روا�ة �ر�مة والحّموي: ، والالم في ذلك للتبیین أو للتعلیل، وفي -جل وعال-الفاعل هو هللا 
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، -رضي هللا عنهما–وهذا من تفسیر ابن عباس  ،وهو توضیح لألول ،جمعه لك في صدرك
صدُرك �الرفع �إسناد الجمع إلى الصدر �المجاز لمال�سة  :�قول الكرماني: وفي �عض الروا�ات

�یع البقل ومثله: أنبت الر  :�عني هو مجموع في الصدر، �قول ،إذ الصدر ظرف الجمع ،الظرفیة
والمراد منه جمع هللا في صدرك جمعه هللا في صدرك، وتقدم  ل،�عني أنبت هللا في الر�یع البق

�قول  ،�عجل بذ�ره من حبه له، وحالوته في لسانه -صلى هللا علیه وسلم–النقل عن الشعبي أنه 
ض. ألن �عضه مرتبط ببع ،ألن �عضه مرتبط ببعض ؛ابن الملقن: فنهي عن ذلك حتى �جتمع

 أو ألنه ُضمن له الحفظ.
 طالب:...

علیه –فعلى هذا لو تعجل النبي  ،�عني ألنه ُضمن له الحفظ أو ألن �عضه مرتبط ببعض
قراءة جملة �املة تامة المعنى تعجلها ال یدخل في هذا على �الم صاحب  -الصالة والسالم

ترك فرصة  ،. نعمالتوضیح؛ ألنه �قول: فُنهي عن ذلك حتى �جتمع؛ ألن �عضه مرتبط ببعض
لیجتمع ما ارتبط �عضه ببعض ثم تعجل، یرد على �الم ابن الملقن، والذي دّلت علیه النصوص 

وهذا مما  ،أنه ال یتعجل ألنه ُضمن له حفظه، على ما سیأتي، وفي إرشاد الساري ذ�ر الروا�ات
�الرفع على �عني �ستوعب الروا�ات، ذ�ر الروا�ات فقال: لك صدُرك  ،�متاز �ه هذا الكتاب

 وفي إسناد ،جمعه هللا في صدركة لألر�عة أي نیوهي في الیونی ،الفاعلیة �ذا في أكثر الروا�ات
الجمع إلى الصدر المجاز على حد أنبت الر�یع البقل، یتناقلون �عضهم من �عض، أي أنبت هللا 

 .�الر�یع البقل. والالم للتعلیل أو للتبیین
وألبوي ذر والوقت وابن عساكر: جمعه لك صدرك �سكون المیم وضم العین مصدًرا، ورفع راء  

ألن المصدر �عمل عمل  ؛للمصدر صدُرك فاعل، جْمُعه �سكون المیم لك صدُرك فیكون فاعًال 
فعله، ولكر�مة والحموي مما لیس في الیونینیة جمعه لك في صدرك جمعه لك في صدرك، مما 

نیة جمعه لك في صدرك �الجیم و�سكان المیم وز�ادة في وهو یوضح األول. وفي لیس في الیونی
روا�ة أبوي ذر والوقت وابن عساكر أ�ًضا مما في الفرع �أصله، مما في الفرع �أصله جمعه له 

وهي المثبتة عندنا: جمعه له في  جمعه له �إسكان المیم أي جمعه تعالى للقرآن في صدرك
 .صدرك

 طالب:...
 كیف؟

 طالب:...
 قال: جمعه له في صدرك في المتن، ما هو �عندك؟

 طالب:...
 .جمعه له في صدرك
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 طالب:...
 جمعه له في صدرك، ما هو �عندك هذا؟ 

. في روا�ة أبوي ذر والوقت وابن عساكر، ولألصیلي وحده: جمعه له في صدرك ولألصیلي نعم
وحده: جمعه له في صدرك، روا�ة أبوي ذر والوقت وابن عساكر بدون في، وروا�ة األصیلي 

 ؟رمز علیها عند�م ماذابز�ادة في، 
 طالب:...

 �قول جمعه؟سقط هذه لیست عندهم إًذا هي لألصیلي وحده، وتقرأه، من الذي 
 طالب:...

 ین؟أ
 طالب:...

 ؟�یفي معنا الیونینیة، معنا األصلیة السلطانیة، ذأي �تاب؟ لكن ال
 طالب:...
ح �عني هذا المترج ،هذا المثبت هذا المثبت نعم ،لكن المثبت عندنا في المتن جمُعه ،هذه روا�ة

 .-ضي هللا عنهمار –وقال ابن عباس  عند الیونیني هذا المترجح عنده، قال: وتقرأه أي
 طالب:...

 .نعم
 طالب:...

�سندون الشيء إلى غیر أدنى  ،�قول �الم أسلوب من أسالیب العرب �ضیفون الشيء لغیر
 مال�سة مثل ما تقول مات فالن.

 طالب:...
 فیه؟ جمعه أي جمع القرآن. ماذا، نعم

 طالب:...
رضي هللا –للقرآن في صدرك �ا محمد. وتقرأه أي وقال ابن عباس  -جل وعال-�عني جمع هللا 

إثبات قرآنه في لسانك  :وقال البیضاوي  ،في تفسیر قرآنه أي تقرؤه �فتح الهمزة �الیونینیة -عنهما
إثبات قرآنه في لسانك وهو تعلیل للنهي، إن علینا جمعه وقرآنه جملة تعلیل لنهیه عن 

[سورة  }َفِإَذا َقَرْأَناهُ {وي: إثبات القرآن بلسانك وهو تعلیل النهي، ، قال: وقال البیضااالستعجال
قال ابن عباس في تفسیره: فاتبع  ،فاتبع قرآنه -علیه السالم–علیك بواسطة جبر�ل ] ١٨القیامة: 

فاتبع أي فاستمع له، وألبي الوقت فاتبع قرآنه فاستمع له من �اب االفتعال  ،أي فاستمع له
المقتضي للسعي، االفتعال غیر الفعل، االفتعال فیه معاناة، والفعل قد �خلو من المعاناة، قال: 

ألنه قال:  ؛المقتضي للسعي في ذلك أي ال تكون قراءتك مع قراءته بل تا�عة لها متأخرة عنها
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قال: . تا�ع وجبر�ل متبوع، أي ال تكون قراءتك مع قراءته بل تا�عة لها متأخرة عنها فأنت ،فاتبع
قال: فاستمع له وأنصت، وأنصت بهمزة القطع مفتوحة من أنصت  {َفِإَذا َقَرْأَناُه َفاتَِّبْع ُقْرآَنُه}

 .وقد تكَسر من نصت ینِصت ،ینِصت إنصاًتا
 طالب:...

ألنه قال: بهمزة القطع مفتوحة من أنصت ؛ واستمع نعم، من نصت ینِصت نصًتا إذا سكت
ُینِصت إنصاًتا، وقد تكسر ما الذي تكسر؟ إنِصت �عني الهمزة من نصت ینِصت نصًتا إذا 
سكت واستمع للحدیث أي تكون حال قراءته ساكًتا، واالستماع واالستماع أخص من اإلنصات؛ 

یلزم من السكوت اإلصغاء، �ذا في ألن االستماع اإلصغاء واإلنصات �ما مّر السكوت وال 
 ْلُقْرآنُ َوِ�َذا ُقِرَئ ا{القسطالني قلُت: ولذا جاء الجمع بین االستماع واإلنصات في قوله تعالى: 

 ].٢٠٤ورة األعراف: [س }َفاْسَتِمُعوا َلُه َوَأْنِصُتوا
 طالب:...

 االستماع بني على اإلنصات.
 طالب:...

 نعم؟
 طالب:...

طعه، للكالم، وهو یتكلم، �عني یتكلم مع الذي �قرأ، �ستمع له حال قراءته و�قاألنه قد یلقي �اله 
 ما ینصت، ما یرد هذا؟

 طالب:...
ِرَئ {َوِ�َذا قُ �ستمع �ستمع �صغي له و�قاطعه إال أنه جاء الجمع بینهما في اآل�ة في قوله تعالى: 

ني: الفرق بین �قول الكرما ،] ٢٠٤اف: [سورة األعر  ُموَن}اْلُقْرآُن َفاْسَتِمُعوا َلُه َوَأْنِصُتوا َلَعلَُّكْم ُتْرحَ 
السماع واالستماع أنه ال بد في �اب االفتعال الذي هو االستماع من التصّرف والسعي في ذلك 

ا َما َبْت َوَعَلْیهَ َما َ�سَ  {َلَها }َلَها َما َ�َسَبْت َوَعَلْیَها َما اْكَتَسَبْت {الفعل، ولهذا ورد في القرآن 
هو  ألنه ال بد فیه من السعي �خالف الخیر فالمستمع ؛بلفظ االكتساب في لفظ الشر اْكَتَسَبْت}

ا {َلَها مَ المصغي القاصد للسماع، وقال الفقهاء: تسن سجدة التالوة للمستمع دون السامع، �قول: 
االكتساب في لفظ  بلفظبلفظ االكتساب علیها  ] ٢٨٦[سورة البقرة:  َكَسَبْت َوَعَلْیَها َما اْكَتَسَبْت}

الشِر؛ ألنه ال بد فیه من السعي �خالف الخیر فالمستمع هو المصغي القاصد للسماع، �خالف 
 الخیر الخیر ال �حتاج إلى �سب؟

 طالب:...
�حتاج إلى �سب، �حتاج إلى �سب وتعب ومعاناة، نعم ینوي التقوي على العبادة، خیر و�ؤجر 

وهذه ال  ،�عني لیس من الزمه ذلك، یؤجر على قصده ونیتهعلیه، �عني لیس من الزمه ذلك، 
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لكن إذا نوى الشر  ،ألنه إذا نوى الخیر ُأِجر علیه ؛تحتاج إلى معالجة مثل ما �حتاجه ما �أثم �ه
 -جل وعال-وهذا من فضل هللا  ،ولم �عمل ما �كتب علیه. المقصود أن الشر �حتاج إلى معاناة

 ه.والخیر یؤجر على أدنى مال�سة ل
 طالب:...

من یدخل في هم القوم ال �شقى بهم جلیس، ال �شقى بهم جلیس ما فعل شيء، أ�ًضا نعم 
بتة، لأومنها ما ال �حتاج إلى معاناة  ،منها ما �حتاج إلى معاناة ،المقصود أن أسباب الخیر �ثیرة

سن تُ  :واالفتعال �حتاج إلى معاناة، �قول: وقال الفقهاء ،ولذلك قال: �سبت، بینما الشر: اكتسبت
 :سجدة التالوة للمستمع ال للسامع، �قول العیني: قلت: هذا ال �مشي على مذهب الحنفي قلت

فإن قصد السماه لیس �شرط في وجوب السجدة �عني �مجرد  ،هذا ال �مشي على مذهب الحنفیة
ُسنة؟ ال، واجب معروف، شیخ  أمالتالوة واجب  السماع یلزمه أن �سجد، وعند الحنفیة سجود

ائل �عني وافقهم في �ثیر من المس ،وهذا مما یوافق فیه شیخ اإلسالم الحنفیة ،اإلسالم �میل إلیه
 .كما مر بنا في صالة العید

�قول: قلت هذا العیني وهو من فقهاء الحنفیة �قول: قلت هذا ال �مشي على مذهب الحنفیة فإن  
السجدة «لیس �شرط في وجوب السجدة، مع أن هذا �خالف ما جاء في الحدیث قصد السماع 

السجدة على من تالها وعلى «�خالف ما جاء في الحدیث:  »على من تالها وعلى من سمعها
، �قول الز�لعي في نصب الرا�ة: هذا حدیث غر�ب، وأخرج ابن أبي شیبة في مصنفه »من سمعها

من سمعها، انتهى، وفي صحیح البخاري: وقال عثمان: إنما  عن ابن عمر أنه قال: السجدة على
السجود على من استمع إنما السجود على من استمع، انتهى. وهذا التعلیق رواه عبد الرزاق في 
مصنفه قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسیب أن عثمان مّر �قاٍص فقرأ سجدة لیسجد 

جدة لیسجد معه ثمان، فقال عثمان: إنما السجود على معه عثمان فقرأ سجدة هذا القاص فقرأ س
من استمع، ثم مضى ولم �سجد. �عني �كفیه هذا القاص أن �قول �هللا صرت إماًما لعثمان ولو 

قال: إنما السجود على من استمع، ثم مضى ولم  -رضي هللا عنه-في هذه السجدة لكن عثمان 
 �سجد. انتهى.

 لوٌم أن استماع المحرم حرام، لكن سماعه؟�عني مسألة السماع واالستماع مع
 طالب:...

 سماعه استماعه مع القصد والتحري واستماعه من غیر قصد.
 طالب:...

 استماع المحرم استماعه حرام، وسماعه؟
 طالب:...

 فیه؟ ماذا
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 طالب:...
 .نعم

 طالب:...
إذا استمر �خرَّج نعم، سماعه ألول وهلة من غیر قصد هذا ما فیه شيء؛ ألنه غیر قاصد، لكن 

�عني منعه مثل النظر السمع مثل النظر �خّرج، �عني  »لك األولى ولیست لك الثانیة«على:
 في �الي ومنشغل عنه. �انما  ،�عض الناس �قول ما استمعت

 طالب:...
 ما استطاع؟ كیف

 طالب:...
 ال، ما استطاع ال �كلف هللا نفًسا إال وسعها.

 طالب:...
 ؟نعم

 طالب:...
 ؟ماذا

 ،�هللا أنا مجلس وفیه موسیقى فیه أغاني :على �ل حال هذه المسألة �عني �عض الناس �قول 
ن أأنا منشغل، لكن مكان تزاول فیه المعصیة، وُ�خشى علیك  ،وال أكترث ،وال أهتم ،أنا ما أستمع

 تحّول عن المكان الذي فیه المعصیة. ،تسمع الیوم وتستمع غًدا، لكن تحّول عن المكان
 طالب:...

 ؟نعم
 طالب:...

هو ُ�خرَّج على:  :�غالط نفسه في النها�ة، على �ل حال أنا أقول ،معروف أنه �غالط نفسه نعم
 فتحت المذ�اع فإذا فیه موسیقى. ا�عني إذا فتحت تر�د أخبارً  »ولیست لك الثانیة ،لك األولى«

 طالب:...
 �عني سماعك األول ال تؤاخذ علیه مثل ما ترى من محاسن امرأة  ،علیك أن تغلقها فوًرا، تغلقها

لیست لك الثانیة و�ن فلكن إن استمر �ك الحال وأنت تنظر  ،مثًال فجأة هذه لك، نظرة الفجأة
سمع إلى ألكن أنا  ،�هللا ما أنا �مستمع :استمر �ك الحال تستمع أو تسمع هذه الموسیقى وتقول

 .: لیست لك الثانیة علیك أن تتحولبر األول، نقولأن تنتهي الموسیقى �فوت الخ
 طالب:...

 حصل من ابن عمر �عد ذلك؟ ماذا
 طالب:...
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 طیب.
 طالب:...

هو سمع في أول األمر سمع، أول األمر ثم �عد ذلك منع من دخوله إلى أذنه، فامتثل، �ما لو 
 قام.

 طالب:...
�صره؟ �غض من �صره هذا  حتى لو، هل مطلوب من المسلم أن �غمض عینیه أو �غض من

 المطلوب ومع ذلك إذا لم تستطع ففارق، إذا لم تستطع إغالقه ففارق المكان.
 طالب:...

كون األخبار عادة � ،حتاج مجاوزة إلى غیره، تفتح المذ�اعتمثل ما تفتح المذ�اع �ا أخي، أنت ما 
وأنا  ،ولأقدر أقفله �فوت الخبر األمع وال سأ ني ماإ ،أقفله أن �هللا ما أقدر :فتقول ،قبلها موسیقى

لثانیة لكن ا ،وال تؤاخذ علیها ،مقفله، نقول: یلزمك لك األولى ولیست لك الثانیة، الفجأة األولى لك
 ال �جوز أن تستمر. ،ال

 طالب:...
لذي �عني یرد على ذلك أسئلة منها هل �سجد المعلِّم ا ،كان في حلقة تعلیم، واآل�ة ُتردد مراًرا

عن ابن أبي ملیكة  لعله ... �ستمع لقراءة الطالب؟ جاء ما یدل على ذلك في صحیح مسلم، عن
و ممكن أحضره غًدا أ ،فإذا مّرت بنا اآل�ة سجدنا، لكن ما أحفظه اآلن ،قال: �نت أقرأ على أبي

لكن  ،األسبوع القادم، وهو في صحیح مسلم، لكن إذا طلب من الطالب أن �كرر سجد مرة أولى
ما �رر �سجد؟ ال، إذا سجد مرة واحدة تّم االمتثال، و�ذا �ان على حاٍل ال یناسب الباقي �ل
وهي مهمة أو مسألة  �اقٍ  هألن نرى؛فالسجود سنة عند جماهیر أهل العلم. خلونا  ،للسجود
 .نتر�ها

] ١٩[سورة القیامة:  }ُثمَّ ِإنَّ َعَلْیَنا َبَیاَنهُ {إنما السجود على من استمع ثم مضى ولم �سجد، 
{ُثمَّ مسألة البیان وتأخیره عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة، أو تأخیره عن وقت الحاجة مسألة 

فسره ابن عباس: ثم إن علینا أن تقرأه، فسره ابن عباس ] ١٩[سورة القیامة:  ِإنَّ َعَلْیَنا َبَیاَنُه}
 {ُثمَّ ِإنَّ َعَلْیَنا َبَیاَنُه}�قوله: ثم إن علینا أن تقرأه، وفسره غیره ببیان ما أشكل علیك من معانیه، 

ببیان ما أشكل علیك من معانیه، وقال هذا الغیر: وهو دلیل على جواز  ]١٩[سورة القیامة: 
ت الخطاب عن وقت الخطاب، ثم ألن ثم تدل على التراخي، ثم إن علینا تأخیر البیان عن وق

بیانه أمور مجمَلة نزل بها القرآن ما نزل بیانها إال �عد وقت؛ ألن الحاجة ما دعت إلیها، وهذه 
ا، قال: وفسره غیره ببیان ما أشكل علیك من معانیه قال: وهو دلیل على جواز مسألة  مهمة جد�

قت الخطاب أي ال عن وقت الحاجة، قال القسطالني: وهو الصحیح عند تأخیر البیان عن و 
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األصولیین، ونّص علیه الشافعي لما تقتضیه ثم من التراخي، و�قول القسطالني: وأول من استدل 
 .لذلك بهذه اآل�ة القاضي أبو �كر بن الطیب المعروف أبو �كر بن الطیب

 طالب:...
 أشهر من نار على علم.

 طالب:...
 الَباِقالِني �التخفیف. مالكي من أئمة المالكیة.ابن 

 طالب:...
 ؟ماذا

 طالب:...
 ،هبهممجموعة من أهل العلم تحولوا من مذاهبهم، تحولوا من مذا  ها، فیا ثم صار مالكی� كان شافعی� 

یب الترغعلى الناجي الذي له تعلیقات  وهكذا، جمع اثم صار شافعی�  اابن دقیق العید �ان مالكی� 
ه قیل ل :والماذا ُسّمَي ناجًیا؟ نعم، نجا بنفسه على ما اتهموه �ه الحنابلة من التشدید قال ،والترهیب
 ا.إلى تسهیالت الشافعیة صار شافعی�  ألنه نجا بنفسه، �عني من تشدید الحنابلة ؛الناجي

یتم إال على قال: وأول من استدل لذلك بهذه اآل�ة القاضي أبو �كر بن الطیب وتبعوه، وهذا ال 
حفظه  البیان بتبیین المعنى، و�ال فإذا ُحمل على أن المراد استمرار ،تأو�ل البیان بتبیین المعنى

ال یدل على الثاني. فالسیاق على الثاني؟  أمله �ظهوره على لسانه فال، والسیاق یدل على األول 
لة تحتاج إلى مز�د بیان یتم االستدالل �اآل�ة على جواز تأخیر البیان عن وقت الخطاب. المسأ

 .وتوضیح، لعلنا نرجئها إلى الدرس القادم إن شاء هللا تعالى
 وصلى هللا وسلم على نبینا محمد وعلى آله وصحبه. .�هللا أعلم 


