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 السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته.

هل و ؟ الما حكم جعل المسجل �عمل بتالوة القرآن طوال الیوم سواء �ان في المنزل أو ول: �ق
 أم ال بد من القراءة المباشرة؟ ،التحصین للبیت �حصل بذلك

ن وال �كفي أن ُ�قرأ القرآن مع السماع دو  ،القرآن ما أنزل لیسمع من غیر سامع، أو غیر مستمع 
َذا َو�ِ { �سمع وال �ستمع؟ هذا ابتذال للقرآن، وامتهان للقرآن، فكیف إذا لم یوجد من ال ،االستماع

الستماع واإلنصات، ولذا ال ال بد من ا] ٢٠٤[سورة األعراب:  }ُتواُقِرَئ اْلُقْرآُن َفاْسَتِمُعوا َلُه َوَأْنِص 
لیعي لمن ألقى  ؛بل ال بد أن یلقي �سمعه وقلبه ،�سوغ للمسلم أن �سمع القرآن من غیر استماع

�ش؟ ألقى السمع وهو شهید، لیس لكل أحد، و�عض الناس ال یهمهم أمر الدین عنایتهم �أمر إ
ي على �ل حال ه ،صحیح أن الشیطان ال یدخل البیت الذي تقرأ فیه سورة البقرة :الدنیا، قیل لهم

و�ذا حصل مع  ،لكن ال بد أن �كون السبب على وجهه الشرعي على وجهه الشرعي ،سبب
 شرعیة فإنه حینئٍذ �كون وجد مانع من قبول السبب ومن ترتب أثره علیه.السبب مخالفة 

 طالب:...
 لكن هو �سمع؟ في أحد �ستفید؟

 طالب:...
أو �ظن من أجل أن �ظن السارق أن في البیت  ،س یتخذ هذا من أجل أن ال ُ�ظنو�عض النا

مع لبیت ولیس فیه أحد �ستو�خرج هو وأهله عن ا ،على إذاعة القرآن ، فیترك المذ�اع شغاًال اأحدً 
 ،ئفال للقرآن وال للعلم هذا أ�ًضا ابتذال وامتهان ال �سوغ إطالًقا، �عني من الطرائف من الطرا

ن من فوائد شرب الدخان أن السارق ال �قرب البیت، لماذا؟ ال، ما إ :وهي أن �عض الناس �قول
یل �سعل فیظنه السارق فتجده �ل الل ،صاحب الدخان یبتلى �السعال :هي برائحته، �قول

  ، �هللا المستعان.امستیقظً 
تمه أتسبیح والتحمید والتكبیر ثم إذا جاء ال ،نرى البعض �جهر �التهلیل عقب الصالة �قول:

  فهل هذا صحیح؟ ،اسر� 
المقصود أن �عرف المتخلف أن الصالة قد انتهت، �ما في حدیث ابن عباس: �نا نعلم انقضاء 

ألن أول ما ُیبدأ �ه  ؛�التكبیر، والمقصود �ه الذ�ر -هللا علیه وسلمصلى -صالة رسول هللا 
 االستغفار.

  ؟فهل نتم أم نقصر في الصالة ،وصلنا الر�اض ظهر األحد، وننطلق منها ظهر الخمیس �قول:
مقیم كم؟ األحد واالثنین والثالثاء واألر�عاء أر�عة أ�ام �املة على مذهب األكثر أنكم في حكم ال

 .إلتمام والصالة في وقتهاعلیكم ا
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 ،ة معینةنسمع منكم أحیاًنا أقواًال عاد�ة في مسألة معینة أقواًال عدیدة في مسأل هذا �قول: 
تكم أهو فهل هناك من توجیه في �یفیة معرفة اختیارا ،وقد ال یتبین لنا اختیار�م في المسألة

  القول األول أم القول األخیر أم غیر ذلك؟
ذا هالمیل إلى أحد األقوال، وهذا �فهمه و�نتبه له المتوسط، وأما التصر�ح �أن القرائن تدل على 
ل ما یة المسائل مثوهذا االختیار هذا �حتاج إلیه في المسائل المجزوم بها، و�ق ،هو القول الراجح

و�نما هو درس تمر�ن، ولیس بدرس تلقین، ولذلك تطرح  ،، الدرس لیس بدرس تلقینذ�رنا مراًرا
 واللبیب �فهم الراجح من خالل العرض. ،�أدلتها وُتناقش األقوال
 ما رأ�كم في �طاقات التخفیض التي تمنحها �عض الشر�ات التجار�ة ألناس مخصوصین �قول:

  هل �سوغ لغیر الممنوحین االنتفاع بها؟ ،دون مقابل
فیسوغ  إذا �ان صرفها للشخص فال �سوغ، ال �سوغ انتفاع غیره بها، و�ذا �ان صرفها لوصف

 لكل من شار�ه في الوصف.
وصلى هللا وسلم على عبده ورسوله نبینا محمد وعلى آله وأصحا�ه  ،الحمد هلل رب العالمین

ني (وقد �نت أعلم أنه خارج لم أكن أظن أنه منكم فلو أأجمعین. وقفنا على قوله قول هرقل: 
مت �الجیم والشین لتجشمت وقفنا على هذا؟ لتجش أعلم أني أخُلص إلیه لتجشمت لقاءه)

المعجمتین، أي تكلفت على مشقة لقائه وحملت نفسي على االرتحال إلیه، ننتبه لقوله: فلو أني 
ني لم أكن أظن أنه منكم. فلو أني أعلم أ ،أعلم أني أخلص إلیه مع قوله: وقد �نت أعلم أنه خارج

االرتحال إلیه لو  أخلص إلیه لتجشمت لقاءه. التجشم التكلف التكلف، �عني حملت نفسي على
ولم أصل  ،فأكون قد تر�ت ملكي ،كنُت أتیقن الوصول إلیه، لكني أخاف أن �عوقني عنه عائق

إلى خدمته فأكون قد تر�ت ملكي ولم أصل إلى خدمته، لكن هل هذا عذر؟ لو ُقِبض في الطر�ق 
قن نه هنا ال یتیلك ،تارً�ا ملكه وُقِبض في الطر�ق -علیه الصالة والسالم-وهو ذاهب إلى النبي 

 لكني أخاف ،ألنه ال یتیقن، لو �نت أتیقن الوصول إلیه ؛فامتنع من الذهاب إلیه ،أنه �صل إلیه
فأكون قد تر�ت ملكي ولم أصل إلى خدمته، لو أراد هللا �ه خیًرا لفعل،  ،أن �عوقني عنه عائق

 .ولو لم �صل إلیه
ي قل إلى القر�ة الفالنیة فانتقل، فمات ففانت ،التائب الذي قیل له: إن هذه القر�ة قر�ة سوء 

 فجاء من �حكم بینهم �أن �قاس ما بین قر�ة ،الطر�ق، فتنازعته مالئكة العذاب ومالئكة الرحمة
 فقبضته مالئكة الرحمة، ،السوء وقر�ة الخیر واألخیار، فُوجد أقرب إلى قر�ة الخیر �شيء �سیر

 -علیه الصالة والسالم-وذهب إلى النبي لكن لو أنه وقر اإل�مان في قلبه وصدق في ذلك 
علیه الصالة -وتجشم الوصول إلیه فمات قر�ًبا من بلده �عیًدا عن المدینة مدینة المصطفى 

 .-والسالم
 طالب:...
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جرد م] ١٠٠النساء:  [سورة }َمْوتُ ِرْ�ُه الْ َوَمْن َ�ْخُرْج ِمْن َبْیِتِه ُمَهاِجًرا ِإَلى للااَِّ َوَرُسوِلِه ُثمَّ ُیدْ  {
إنما قال: لو  ،خروجه من بیته في مثل هذه الصورة هرقل ما نطق �الشهادة، ما نطق �الشهادة

علیه الصالة -ما نطق �الشهادة، فُقبض قبل أن �صل إلیه  ،أني أعلم أني أصل إلیه لتجشمت
ا -والسالم لى عوقر�ه من المدینة النبو�ة شدید، �عني  ،بیسیر، �عني صار �عده عن بلده �ثیر جد�

 تقبضه مالئكة الرحمة؟ :هل �قال ؟كیف �عاملف ،لكنه لم ینطق �الشهادة ،مشارفها وُقِبض
 طالب:...

ألن الدخول �كون فیها �النطق،  ؛ذاك مسلم، لكنه مسرف على نفسه، هذا ما دخل في اإلسالم
مه في فحك ،ال إله إال هللا :فما دام لم �قل ،»ال إله إال هللا :أمرت أن أقاتل الناس حتى �قولوا«

 .إن شاء هللا تعالى ،الدنیا أنه لم �سلم، وسیأتي بیان مز�د لهذا
لو �نت أرجو أن  :قوله ،قال ابن �طال: قول هرقل: لو �نت أرجو أن أخلص إلیه لتجشمت لقاءه

 ،ألن �عض الروا�ات هكذا وهكذا لتجشمت لقاءه ؛أخلص إلیه أو فلو أني أعلم أني أخلص إلیه
 وهذا التجشم هي ،دون خلع من ملكه، وال اعتراض علیه في شيء ،من ملكه�قول: دون خلع 

و�انت فرًضا على �ل مسلم قبل فتح مكة. هذا �الم ابن �طال، قال: فإن قیل: فإن  ،الهجرة
هو في أهل  :سقط عنه فرض الهجرة؟ قیل فكیف ،النجاشي لم یهاجر قبل فتح مكة وهو مؤمن

هو في أهل مملكته أغنى عن هللا وعن رسوله  :قیل ،رس السابقمملكته أن أشرنا إلى هذا في الد
وعن جماعة المسلمین منه لو هاجر بنفسه فرًدا؛ ألن أول غنائه حبسه  -علیه الصالة والسالم-

، والمسلمین، مع طوائف الكفار مع أنه -صلى هللا علیه وسلم-الحبشة �لهم عن مقاتلة النبي 
 .وردًءا لجماعة المسلمین، -صلى هللا علیه وسلم-بي كان ملجًأ لمن أوذي من أصحاب الن

و�ذلك في ردء اللصوص والمحار�ین  ،قال: وحكم الردء في جمیع أحكام اإلسالم حكم المقاتل 
 ،و�جب علیه ما �جب علیهم، و�ن �انوا لم �حضروا الفعل ،عند مالك وأكثر الكوفیین �قتل �قتلهم

صلى هللا علیه -عن بدر فضرب لهم رسول هللا ومثله تخلف عثمان وطلحة وسعید بن ز�د 
ج ، أظن هذا ما نحتا»وأجر�م«�سهامهم من غنیمة بدر وقالوا: وأجرنا �ا رسول هللا؟ قال:  -وسلم
 .هذا تقدم، وما زلنا في قوله: لتجشمت ،إلیه

�قول النووي في شرح القطعة من أوائل الصحیح: لتكلفت على خطٍر ومشقة، �قول ابن حجر:  
 ...الجیم والشین المعجمتین أي تكلفت الوصول إلیه وهذا یدل على أنه هو �

 طالب:...
قد تلتبس �المیم في  ،لكن قد تشتبه تلتبس �المیم ،الجیم ألنها ال تشتبه �الحاء؟ معجمتین

قیل �المثلثة، وهذا یدل على أنه  صورتها، والشین إذا �انت غیر مضمومة إلى حرف معجم ثانٍ 
واستفاد ذلك  ،-صلى هللا علیه وسلم-ال �سلم من القتل إن هاجر إلى النبي كان یتحقق أنه 

�التجر�ة، �ما في قصة ضغاطر الذي أظهر لهم إسالمه فقتلوه �ما سیأتي إن شاء هللا تعالى، 
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وللطبراني من طر�ق ضعیف عن عبد هللا بن شداد عن دحیة في هذه القصة مختصًرا فقال 
وقتلني الروم، وفي  ،إن فعلُت ذهب ملكي ،ال أستطیع أن أفعلقیصر: أعرف أنه �ذلك، ولكن 

�هللا إني ألعلم أنه نبي مرسل،  ،مرسل ابن إسحاق عن �عض أهل العلم أن هرقل قال: و�حك
 .ولكني أخاف الروم على نفسي، ولوال ذلك التبعته

كتاب الذي في ال -علیه الصالة والسالم-�قول ابن حجر: لو تفطن هرقل لو تفطن هرقل لقوله 
الجزاء تسلم، لو  ،وحمل الجزاء على عمومه �عني السالمة ،أسِلم تسلم ،أرسل إلیه أسِلم تسلم

 ولكن التوفیق بید هللا ،حمل الجزاء على عمومه في الدنیا واآلخرة لسلم لو أسلم من �ل ما �خافه
 تعالى. 

، ولو �نت عنده لغسلُت لغسلُت عن قدمه -صلى هللا علیه وسلم-أي عند النبي  ولو �نُت عنده
 ،األولى �اإلفراد ،عن قدمه، وألبوي ذر والوقت واألصیلي وابن عساكر قدمیه �اإلفراد �التثنیة

 والثانیة �التثنیة، بینهما فرق؟
 طالب:...

 .نعم
 طالب:...

ال �صلي «ألنه أضافه إلیه،  ؛�عني مفرد مضاف فیعم، مفرد مضاف فیعم، المراد �القدم القدمین
لیس على منكبه منه  »منكبیه«وفي روا�ة:  »منه شيء في الثوب الواحد لیس على منكبهأحد�م 
 ال بد من االثنین؟أم هل �كفي واحد؟ �كفي منكب واحد  ،شيء

 طالب:...
 إرادة وهي صحیحة، و�كون المراد بروا�ة اإلفراد منكبه ،الروا�ة المصرحة �المنكبین تقطع الشك

مفرد؟ مفرد جمعها أم مال جمع  ،مالي :شمل االثنین، إذا قلتألنه مفرد مضاف، فی ؛االثنین
فوقعت «أموال، و�ذا أضفته إلیك أو مال فالن األصل أنه �شمل جمیع ماله، في حدیث عائشة: 

استدل �ه من استدل على  ،فوقعت یدي على قدمیه وهو ساجد »یدي على قدمیه وهو ساجد
 أن و�د عائشة صغیرة ما �مكن ،على قدمیه :قال إلزاق القدمین أو إلصاق القدمین في السجود،

ولو أرادت واحدة منهما لقالت:  ،ینتتشمل القدمین مع التباعد، ال بد أن تكون القدمان ملتصق
فوقعت یدي على قدمه، �عني هل یتم �مثل هذا االستدالل على إلصاق القدمین؟ یتم؟ ألنه ال 

هل �مكن أن �ستدل �ه على إلصاق  ،على قدمه فرق بین اإلفراد والتثنیة، لو قالت: وقعت یدي
 .مفرد مضاف فیشمل االثنین :القدمین؟ نقول

 طالب:...
لكنه في الروا�ة الثانیة مفسرة لیس على منكبیه منه شيء أو ینظر إلى المنكبین �اعتبار أن ما 

، یلزم ا�هعییل أن المنكب الواحد ال یلزم استوقع على أحدهما فقد وقع علیهما في الُجملة، بدل
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نكرة في سیاق النفي فتشمل أو  »لیس على عاتقه منه شيء«استیعاب المنكب الواحد؟ ألنه قال: 
تحصل �أدنى شيء، فإذا �ان على أحدهما شيء صحَّ أنه علیهما شيء،  ،تحصل �أدنى شيء

لكتب الطاوالت مثًال �الجمع ال تضع الكتاب أو ال تضع امثًال على  ا�عني لو قیل: ال تضع �تا�ً 
من حیث ف ،فوضعت واحدة على طاولة واحدة صّح أنك وضعت الكتاب علیها ،على الطاولة

ا  ؟الأم ما أدري أنا استطعت أن أعبر عما أر�د  ،المعنى ملحظ دقیق جد�
 طالب:...

�كفي أن �ضع على أحد المنكبین أدنى  :�عني لیس على منكبیه منه شيء �ثیر من الفقهاء �قول
هل �صّح أنه وضع  ،هذا سهل، لكن على منكبیه ،ه، على روا�ة على منكبهشيء مما �ستتر �

�اعتبار الجمیع شيء؟ ألنه عندنا شيء �طلق �اعتبار أم على المنكبین �اعتبار المجموع 
من هذه السترة  وشيء �طلق �اعتبار الجمیع. اآلن من وضع على عاتقه حبل متدلٍّ  ،المجموع

�عض الفنایل �عني ال تز�د على عرض األصبع على المنكب،  وهذا �حصل �ثیًرا في ،من الثوب
  ما تكفي في السترة؟أم تكفي 

 طالب:...
إرادة  :ال ال، شيء في سیاق النفي تكفي، تكفي، ولو �انت في جهة واحدة دون األخرى إذا قلنا

 إرادة الجمیع حتى على التثنیة ال �كفي. :المجموع �كفي، و�ذا قلنا
 طالب:...
ما  ًئاإذا لم تضع على عاتقك شی هألن ؛أدنى شيء، ولعله من أجل أن �مسك �السترة ،ال، شيء

 وهذا ال �صلي ،تسقط السترة؟ ولذلك المجمع علیه في السترة �النسبة للرجل بین السرة والر�بة
منكبه أو منكبیه،  :فیجب ستر ما یتناوله الحدیث سواء قلنا ،واألصل في النهي التحر�م ،نهي

منكب  :واالثنین على ما ذ�روا، و�ذا أردنا أن نرد روا�ة اإلفراد على روا�ة التثنیة فنقولالواحدة 
فیشمل االثنین، و�ذا نظرنا إلى مجموع  ،مفرد مضاف �عم االثنین، یراد �ه الجنس جنس المنكب

إن االمتثال �حصل بوضع شيء على أحد المنكبین حتى  :المنكبین ال إلى جمیع المنكبین قلنا
 المنكبین. روا�ة التثنیة، �عني من وضع حبًال على منكبه ونظرنا إلى مجموع على

 طالب:...
طیب نأتي نظرنا إلى المجموع ال إلى الجمیع،  األن ًئا؛خالص عرفنا أنه وضع على منكبیه شی

إلى حدیث عائشة: فوقعت یدي على قدمیه قال: هذا فیه دلیل على أنه �ان ملصًقا للقدم الیمنى 
ا إن المراد هن :ى و�ال ما �مكن أن تقع ید عائشة على القدمین وقد فرج بینهما، هل نقول�الیسر 

 وقعت یدها على مجموع القدمین؟ 
 طالب:...
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نَّة تفر�ج القدم :ألن من أهل العلم من �قول ؛لكن إذا وجد ما �عارض ،هو األصل الجمیع  ؛ینالسُّ
ألنه �مكن حمله على مثل ما  ؛ست صر�حةلعموم المجافاة في الصالة، وهذا داللته �عني لی

 .حملنا علیه المنكب
 طالب:...

ألنك إذا حملت هذا على وجه وحملت الثاني على  ؛والنصوص مسارها واحدنجعل األحادیث 
 .جه آخر والمساق واحد �ستدرك علیكو 

 طالب:...
ید عائشة وقعت هو حدیث ابن خز�مة: على قدمیه، نحن نناقش روا�ة التثنیة، هذا ُفهم منه أن 

 على القدمین إًذا هما ملصقان، نحن نناقش هذا، لو قالت على قدمه ما فیه إشكال.
 طالب:...

 »ال �صلي أحد�م في الثوب الواحد لیس على منكبیه شيء«طیب، واإلمام أحمد الذي روى: 
 .�قول �كفي واحد

 طالب:...
یع �معنى أنه یتناول جمیع جم :شيء �قال له هناكما فهمت المقصود �الجمیع والمجموع؟ 

مجموع �معنى أنه لو فرد من أفراده صّح على أن هذه المجموعة  :شيء �قال له وهناك ،األفراد
 .حصل لهم �ذا

 طالب:...
 نعم.

 طالب:...
 فهمه هذا، هذا فهمه للنص.

 طالب:...
 ة عن قدمیه،أنا أر�د أن أقرر وهنا روا�ة لغسلت عن قدمه، وروا� ،ال ،دعنا من الروا�ة األخرى 

وحدیث: لیس على عاتقه، أو على منكبه، والثاني على منكبیه، ونأتي إلى حدیث عائشة على 
لى عهل یتم االستدالل بهذه الروا�ة على اإللصاق؟ هل یتم االستدالل بهذه الروا�ة  :قدمیه، نقول

ا ال ،اإللصاق؟ �عني من دقائق العلم مثل هذه األمور ي بد أن تمشي ف �عني من مسائل دقیقة جد�
نَّة، طیب الذین قالوا ،مساق واحد؛ ألننا أمام نصوص لى إن السترة من السرة إ :أمام نصوص السُّ

هذا  :؟ ال �خفى علیهم، لكن �قولون »لیس على عاتقه منه شيء«الر�بة �خفى علیهم حدیث: 
نكبه، صالته ولذا ال تبطل الصالة حتى من �قول �الوجوب إذا لم �ستر م ،لیس من ستر العورة

واجب ولیس �شرط، ونظیره القول بوجوب غسل  ،لیس �شرط ،لكنه آثم على هذا ،صحیحة
 .ألنه لیس �شرط، �خالف غسل الجنا�ة ؛حتى عند من �قول �الوجوب ال یبطل الصالة ،الجمعة
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 لماذا خصص القدم دون الید مثًال؟ ،لغسلت عن قدمه 
 طالب:...

لكن ما تجوز مباشرته وال  ،شيء أدنى من القدمین؟ فیه هیلكن ما ف ،طیب تمام الخضوع والذل
كن ل ،رؤ�ته، هذا مما �مكن أن ُ�فعل، أما غیر الممكن ففیه ما هو أدنى في الخدمة، �العورة مثالً 

 العورة ال تجوز مباشرتها، �عني هذا من القدر المتاح هذا یدل على أنه أدنى شيء، یبقى مسألة
 دمین.وهي مسألة تقد�م تقبیل الق

 طالب:...
 ،خضوع وانحناء وفي مثل ما تفضلت أنها أكثر �قیة البدن من األوساخ هلكن هي أسفل البدن فی

 هیلكن یبقى أن هناك ما هو أدل على الخضوع منها لكنه ال یتاح. تقبیل القدم تقبیل القدم جاء ف
ي جرنا للكالم ذاللكنه ضعیف، أما تقبیل الید ففیه ثالثة أحادیث �مجموعها صحیح،  ،حدیث

لغسلت عن  -علیه الصالة والسالم-هذا: لغسلُت عن قدمیه، ولو �نت عنده أي عند النبي 
 .قدمه، وألبوي ذر والوقت واألصیلي وابن عساكر: قدمیه

لكنه خشي خلع  ،قال ابن الملقن في التوضیح: هذا فیه إ�ماء إلى أنه علم بنبوته لكن خشي 
 ،ه على ما جاء مفسًرا في البخاري، فأصّر على �فره، �عد علمهلكنه خشي خلع قومه ل ،قومه له

فكان أشد في  ،فكان أشد في الحجة علیه. وهذه عبارة القاضي. فأصّر على �فره �عد علمه �ه
�عني قیام الحجة أوًال ال مؤاخذة قبل قیام الحجة، لكن الحجج متفاوتة، وتكون  ،الحجة علیه

ة علیه الصال-لقر�ه من النبي  ؛ا أعلم الكفار �الدین أبو طالبالمؤاخذة �قدر هذا التفاوت، ولذ
ولوال أنا لكان في الدرك «وفي الحدیث:  ،، وهو في یوم القیامة في ضحضاح من نار-والسالم

لكن لقیام الحجة  ،، والدرك األسفل لمن؟ للمنافقین�عني �افر ما هو منافق »األسفل من النار
لئال  ؛ومات على ذلك ،لدین معرفة تامة، لكنه أصّر على �فرهعلیه �أجلى صورها �عرف �عرف ا

 نسأل هللا السالمة والعافیة.  ،یرغب عن ملة عبد المطلب
 ولقد علمت �أن دین محمدٍ 
 لوال المذمة أو حذار مسبة

 

 من خیر أد�ان البر�ة دیًنا 
 

 لوجدتني سمًحا بذاك مبیًنا
 

لذا عومل معاملة المنافقین في الدرك األسفل من  ،�عرف أن الدین حقفهو هذا الذي خافه و�ال 
 نسأل هللا العافیة. ،النار

 طالب:...
فالحجة قامت  ،و�جاهدون معهم ،و�صومون معهم ،�صلون معهم ؛ألنهم �ختلطون �المسلمین

ة، لكن ما هي مثل قیامها علیهم �جالء ووضوح ما فیها غبش، لكن �عض الكفار تقوم علیه الحج
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لكنهم ال �عذرون بلغتهم الحجة و�فهمون الحجة، الحجة ال بد  ،على أبي طالب أو على المنافقین
ِبیَن َحتَّٰى َنْبَعَث َرُسوًال {، ]١٩[سورة األنعام: }ُكم ِ�ِه َوَمن َبَلغَ ِألُنِذرَ {من بلوغها   }َوَما ُ�نَّا ُمَعذِّ

فاألعاجم ال بد أن یوضح  ،وال بد من فهم الحجة ،د من بلوغهاالحجة ال ب] ١٥[سورة اإلسراء: 
لهم، ومن في حكمهم من العرب، من العرب من �عیش بین المسلمین من ال �فهم النصوص، 
ودالالت النصوص ُ�فهَّم هذا، لكن المانع من قبول الحجة ال �شترط، المانع من قبول الحجة ال 

في األقطار والعصور تبلغهم الحجة و�صرون، و�فهمون ألنك �ثیر من المسلمین  ؛�شترط زواله
لوجود مانع من قبول الحجة وهو الشیوخ واآل�اء التي منعت  ؛لكنهم �صرون  ،الحجة وتوضح لهم

الطواف على القبر أو  :كفار قر�ش من االتباع أنهم وجدوا آ�اءهم، و�ثیر من المسلمین تقول له
في السبعین  اتجادل شخًص  ،لكان الشیخ فالن اان شر�ً الذ�ح للمقبور من الشرك �قول: ال، لو �

�شترط و مذ ظهرنا على الدنیا والشیخ فالن �طوف، هذا مانع من قبول الحجة  :من عمره �قول
 زواله.

 طالب:...
 خالص قامت علیه الحجة.

 طالب:...
 ؟ماذا

 طالب:...
نسأل  ،ما نطق ،الشهادةلكن ینطق � ،أقل شيء النطق �الشهادتین ما نطق، أخلص إلیه، ما یلزم

 هللا العافیة.
 طالب:...

 ما دخل في اإلسالم أصًال. ،ما نطق �الشهادة
 طالب:...

عوا لوجو�ها ال أنها شرط في اإلسالم، و�ذا قوله في آخر الحدیث: هل لكم في الفالح والرشد فتبا�
دل تات �لها ، والسیاقهذا النبي؟ �قول: فیه إعالم �إ�مانه، �إ�مانه، قد �كون هناك قناعة داخلیة

بن اا أن هذا هو الرسول الموعود �ه، لكنه آثر الفاني على الباقیة، وقال على أنه متقنع داخلی� 
 و�نما آثر ملكه على ،لم �صح عندنا أنه جهر �اإلسالم ،�طال: لم �صح عندنا أنه جهر �اإلسالم

ن مكرًها حتى �عذر وأمره إلى الجهر �كلمة الحق، ولسنا نقنع �اإلسالم دون الجهر �ه، ولم �ك
ما تنكر؟ علیه ضغوط، هل هذه أم هللا. طیب، لم �كن مكرًها، هو الرجل علیه ضغوط، تنكر 

، الضغوط إكراه؟ �حیث ُ�عَذر �عني �ما یتذرع اآلن في �ثیر من القضا�ا �قال �هللا علیهم ضغوط
ما ُعِذر؟ ما أم ُعِذر  وضغوط في أموٍر قد تصل إلى عظائم األمور، هذا علیه ضغوط شدیدة

 ؟ما ُ�عَذرأم ُعِذر، �المقابل الضغوط على اآلخر�ن ممن یوجد اآلن و�تذرع بهذه الضغوط ُ�عَذر 
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  طالب:...
ي هذا ُینظر ف ،ثم ُینظر في إخراجه منه ،ال، فرق بین األمر�ن، فرق بین من األصل فیه اإلسالم

 على أصله؛ ألن ما خالف فیه، هو �لٌّ دخاله ثم ُینظر في إ ،لكن من األصل فیه الكفر ،األعذار
بواضح؟ �عني هذا األصل فیه الكفر والضغوط التي  لیسأم األصل مشكوك فیه، الفرق واضح 

 من �ان األصل فیه اإلسالم والضغوط التي قد ُ�عذر ،قد ُ�عذر �سببها مظنونة، فیبقى على أصله
ى على یبق فكلٌّ  ، بیقینهذا ال یدخل إالو  ،یقینوال ُ�خرج إال ب ،�سببها مظنونة األصل فیه اإلسالم

 .أصله
لكن إذا �ان  ،�قول ابن �طال: ولیس مكرًها لیس مكرًها، هو لو أسلم وُأكره على �لمة الكفر 

إذا  :�سبب ضغوط في أ�ام االنتخا�ات �قول ؛مسلم ثم نطق �كالٍم مضاد لإلسالم، وهو مسلم
ثم ینطق �كلمة یرضي بها  ،و�عد الناس ،نا وتر�نالحكم صححنا األوضاع وحكمنا وفعلل وصلنا

قال الدولة علمانیة والدولة �ذا وما أدري إ�ش األصل فیه اإلسالم و  :�عض الفئات �أن �قول مثالً 
و�رضي هؤالء، مثل هذا على خطر  ،لیرضي هؤالء ؛من عظائم األمور، ووعد �كالم حق اكالمً 
 .نسأل هللا العافیة ،عظیم

ي، ألنه ما �قول �عد اآلخر�ن �المعاص ؛لكن األمر لیس �السهل ،اإلنسان بتكفیرهم�عني ال �جزم  
ال هذا وال �ظن �ه إ ،ألنه في نیته ؛واإلنسان ألزم ما علیه براءة ذمته ،فالمسألة تحتاج إلى تحر�ر

ح لكن أمام خصوم  ،�عني هذا المظنون �ه ،أنه یتوصل بهذا الكالم إلى الحكم من أجل أن �صحِّ
أن �صل إلى الحكم وهو مخالف لهم من العلمانیین وغیرهم، فیعدهم  اة، ما �مكن أن �سمحو عتا

 وحب الدنیا طغى على �ثیر من الناس، قد �قول ،ا�ذا و�ذا، مسألة �بیرة جد�  �أن تكون الدولة
مؤلفة من مدارس تحفیظ  او�قرار واحد من مثل هؤالء أقیم ألوفً  ،إن المصلحة راجحة :قائل

ولما انتهت مدته ألغیت �ل المدارس هذه، وصول مثل هذا  ،و�ان ما یوجد شيء في بلده ،القرآن
 لكن أ�ًضا في مقابل أمر عظیم، �هللا المستعان. ،إلى الحكم فیه خیر �ثیر

 نعم�قول ابن حجر في العبود�ة عند�م �ذا؟  ،قال ابن حجر: وقوله: لغسلت عن قدمیه، مبالغة
 ،التذلل ،�الخضوع :�العبود�ة لو قال �عني التصر�حالعبود�ة له،  في العبود�ة له مبالغة في

 التي هي الهدف -جل وعال-العبود�ة هلل  ،الخدمة شيء من هذا أسهل، أما المبالغة في العبود�ة
 من خلق اإلنس والجن.

 طالب:...
، طیب، -جل وعال-�عني في الخدمة، في الخدمة ال في صرف شيء مما ال �صرف إال هلل 

 مبالغة في العبود�ة له والخدمة. :نه قالأل
 طالب:...
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بي �عني مثل الرقیق �كون، �عني عبد فالن رقیق، لعله من هذا النوع، زاد عبد هللا بن شداد عن أ
وهي تدل  ،لو علمت أنه هو لمشیت إلیه حتى أقبل رأسه وأغسل قدمیه ،لو علمت أنه هوسفیان: 

مت أنه هو لمشیت إلیه حتى أقبل رأسه وأغسل قدمیه، على أنه �ان �قي عنده �عض شٍك، لو عل
شك؛ ألنه قال: لو علمت، وزاد فیها: ولقد رأیت جبهته  وهي تدل على أنه �قي عنده �عض

 .-صلى هللا علیه وسلم-�عني لما ُقرئ علیه �تاب النبي  ،تتحادر عرًقا من �رب الصحیفة
 طالب:...

ألنه أمام فتنة، �عني فرق  ؛في داخله، صراع شدیدمن أین جاء هذا العرق؟ من الصراع الشدید 
وآخذها ملعون، بین  ،وهو �عرف الحكم أنها حرام ،ولعن هللا الراشي ،بین أن �قدم رشوة لموظف

لنفس ، صراع هذا ما �مكن تغلبه نفسه، فهنا صراع ااو�ین أن �قدم له ملیونً  ،أن �قدم له ألف ر�ال
یا ر�ح اآلخرة، فهو هذا الصراع جعله �حس بهذا اإلحساس، بین ملك و�ین دین، و�ن خسر �ه الدن

 وهذا الحرج الشدید، فجعل یتحدر عرًقا.
من أجل دفع مفسدة مظنونة أو جلب مصلحة  ؛وهي ارتكاب المفسدة المحققة ،نعود إلى المسألة

مظنونة راجحة، ارتكاب مفسدة أو تفر�ط �مصلحة محققة في مقابل دفع مفسدة أو جلب مصلحة 
بر لكنها مظنونة، الدخول في �ثیر من األمور المشتملة على مخالفات من أجل المزاحمة، هذا أك

 موجود وجود �ثرة في �ثیر من بالد المسلمین، العلماء في بالد الهند في وقت االحتالل ،موجود
ومعلوٌم أن القضاء إنما هو  ،البر�طاني �تبوا للشیخ محمد رشید رضا أنه ُعرض علیهم القضاء

فالشیخ من �اب التخفیف على المسلمین وتحصیل �عض  ،�القانون البر�طاني اإلنجلیزي المحتل
ادخلوا في القضاء، و�كفي أن ُ�خفف الشر �قدر اإلمكان، وهذا ما �سمى في  :حقوقهم قال

 .أسلوب العصر المزاحمة
عمل �المكوس أنه �جوز الدخول في ال -رحمه هللا-وفي �عض أقوال لشیخ اإلسالم ابن تیمیة  

، لكن إذا دخل فیه امن أجل التخفیف على المسلمین، �عني المكس مقرر على هذه السلعة ألفً 
فبهذه النیة في �الم شیخ اإلسالم ما  ،�صیر خمسمائة أن و�نیة اإلصالح �مكن ،شخص مصلح

الخضر لما خرق  ،یومئ إلى الجواز في مثل هذا، لكن إذا نظرنا إلى قصة موسى والخضر
مجموعة  ،مجموعة] ٧١[سورة الكهف:  }ِلُتْغِرَق َأْهَلَها{مجموعة أم السفینة فیها واحد  ،فینةالس

 خرقها لكن هل الهالك مظنون أو متحقق؟ ،من الناس
 طالب:...

َلَقْد ِجْئَت َشْیًئا {لكن المفسدة محققة قال في المظنونة:  ،مظنون، لما قتل الغالم وهو واحد
هذا واحد ] ٧٤[سورة الكهف:  }ْد ِجْئَت َشْیًئا نُّْكًرالَّقَ {وقال في المحققة:   ،]٧١[سورة الكهف: }ِإْمًرا

وهذا نكًرا، �عض المفسر�ن  ،وهذا لمجموعة، السفینة مملوءة من الر�اب وهذا واحد، هذا إمًرا
إمًرا أعظم من ُنكًرا، و�مشي استدالل �عضهم �المزاحمة على هذا القول، لكن الحدیث  :�قول
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فدل على أن  »وهذه أشد«یح الذي فیه قصة موسى والخضر قال لما قتل الغالم قال: الصح
ارتكاب المحظور المحقق أعظم من المحظور المظنون، لكن یبقى أن هناك أشیاء تغتفر في 

 ،ألنها �لها محققة ؛جانب أشیاء تغتفر، �مكن أن یرتكب مفسدة في جانب مفسدة أكبر منها
ر مقرر في الشرع، �ما أن ترك أدنى المصلحتین لتحصیل أعالهما وارتكاب أخف الضرر�ن أم

 .أمر مقرر في الشرع
إن درء المفاسد مقدم على  :ذ�ر في جانب المصالح، و�ن �انوا �قولون هناك مفاسد ال تكاد تُ  

ألنها ال شيء �النسبة للمصلحة المرتبة على ذلك،  ؛جلب المصالح، لكن هناك مفاسد ترتكب
�سعى لخالص نفسه، قبل أن ینظر في  ،سان أهم ما علیه براءة ذمته، براءة ذمتهو�بقى أن اإلن

 -جل وعال-ولیة أمام هللا ؤ خالص غیره، فإذا �ان ارتكا�ه لهذا األمر �خرجه من التبعة والمس
تحقیق هذه المصالح في جانب المفاسد لفلیرتكب، و�ذا �ان �غلب على الظن أن ارتكا�ه مثل هذه 

ي أو جاء النه ،أو رتب علیها عقو�ات ،-نسأل هللا العافیة -وفیها الوعید الشدید التي یرتكبها
أو ترتكب المحظور من أجل غیرك،  ،مثل هذه �صعب أن تخالف األمر اإللهي ،الصر�ح عنها

مرده في الحقیقة إلى مصلحتك، وتجده في میزان  إن سعیك في مصلحة غیرك :قد �قول
باِشر من مصالحك والمفاسد المرتبة على أعمالك أنت لكن الم ،صحیح :حسناتك، نقول

 �خصوصك، أولى �المراعاة من غیره. 
 -�عني لما قرئ علیه �تاب النبي ،وزاد فیها: ولقد رأیت جبهته تتحادر عرًقا من �رب الصحیفة

ُیبَذل له مبالغ طائلة، ماذا �صنع؟ ضحى  اصغیرً  ا، �عني تصور موظفً -علیه الصالة والسالم
شي فرصة العمر ما تتكرر إن أخذ هذه األموال فاللعن لعن هللا الرا تكون  �مكن أن ،األموالبهذه 

قال  اوالمرتشي، فتجد �عض الناس تضعف نفسه أمام هذا االمتحان، لكنه إذا �ان المبلغ �سیرً 
صراع نفسي، لكن  هالصك وهذا ألف ما هو ملتفت إلى األلف، سهلة ما فی ذاأفرغ لي ه :له

 جناح ي و اأمر�ن عظیمین عنده، و�ال فالدنیا ال تعادل وال تس بینحینما تكون المفاضلة  اإلشكال
�عوضة، ال تعدل عند هللا جناح �عوضة �ل الدنیا، ور�عتا الفجر خیر من الدنیا وما فیها 

 ألن من صفتهما التخفیف، خیر من الدنیا واآلخرة، لكن المواز�ن ؛بدقیقتین أو أقل من دقیقتین
 ،أتبیع الحجة �عشرة آالف؟ فوافق :نه ُوجد من قیل لهإعند �ثیر من الناس، حتى  ة خفتالشرعی

�كسب وهذا الذي ثالثة و  ،خسر ألفین لعله�عني  ،لكن فیها مكسب ،حجة تعب علیها وخسر
، لكن �عض ًئارى شیتشاوما  ،ألنه أخل �قصده ونیته ؛عرض علیه هذا هذا آثم �كل المقاییس

 ،ألن ملكهم �عني شيء ؛نكیت �أتي �مثل هذا، هذا في مقابل الملك العظیمالناس من �اب الت
هو مثل اآلن، الملك �ملك �ل  �ل شيء ما ،الملك بیده ك الروم ما هو مثل أي ملك، و�عدمل

 .، في مقابل النجاة یوم القیامةشيء
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ة فارتد من یرتد ألدنى شيء، أعجبته امرأ  -والعافیة ةنسأل هللا السالم -وتجدون �عض الناس
س ، أحیاًنا تكون العقول ملغاة، من �عرف مثل هذه المقایی-نسأل هللا السالمة والعافیة -أجلها

سعید بن المسیب بنت عالمة،  ،عنده بنت عالمة لیست �طالبة علمسعید بن المسیب الشرعیة؟ 
ها وشر�ها، ا �قدمه ألكلعالمة، وعنده طالب فقیر ال �جد ما �صدقها وال �كسوها، بل ال �جد م

فة لبتة، فجاءه من �خطب هذه البنت البن الخلیفة، الذي صار خلیأا ما عنده شيء ا جد� فقیر جد� 
ال: قفیما �عد، أظنها خطبت للولید، فقال السفیر: �ا سعید، جاءتك الدنیا �حذافیرها، قال: ماذا؟ 

ذا هللا جناح �عوضة، فما وال تعدل عند ي و اابن الخلیفة �خطب بنتك، قال: إذا �انت الدنیا ال تس
ولو معطیه الدنیا �لها مثل جناح  ،ترى أن �قص لي من هذا الجناح؟ ما هو معطیه دنیا �لها

نسأل  -هذا آثر ملكه ،من جزء من جزء، هؤالء الذین �عرفون قدر الدنیا اال �عطیه جزءً  ،�عوضة
 .على النعیم الباقي -هللا السالم والعافیة

غسل القدمین إشارة منه إلى أنه ال �طلب منه إذا وصل إلیه سالًما ال وفي اقتصاره على ذ�ر  
ألن الذي  ا؛و�نما �طلب ما تحصل له �ه البر�ة، ال �طلب وال�ة وال منصبً  ،وال�ة وال منصًبا

ل إلى ما یر�د �مثل هذا صو�ن �ان �عض الناس یتو  ،ما �غسل القدمین ا�طلب وال�ة أو منصبً 
 �غسل القدمین، و�نما ألمر یر�ده، قد یتوصل إلى أن عني لیس من قناعةالخضوع، وهذا التذلل، �

ل إلى صإنه لیتو  :هل �قال ،لكن هذا الملك الذي ترك الملك العظیم وجاء لیغسل القدمین ،هذا
 .الدنیا، وآثر اآلخرة على الفانیةوال�ة أو منصب؟ ال، هذا لو حصل لكان قد آثر الدین على 

ومما �قوي أن هرقل  ،ن هرقل آثر ملكه على اإل�مان واستمر على الضاللثم قال: ومما ُ�قوي أ 
�عد  آثر ملكه على اإل�مان واستمر على الضالل أنه حارب المسلمین في غزوة مؤتة سنة ثمانٍ 

ن �عني من اهذه القصة بدون السنتین، ففي مغازي ابن إسحاق: و�لغ المسلمین لما نزلوا مع
ئة ألف من ان من أرض الشام أن هرقل نزل في مالما نزلوا مع ،أرض الشام من أرض األردن

صلى هللا -المشر�ین، فحكى �یفیة الوقعة، و�ذا روى ابن حبان في صحیحه عن أنس أن النبي 
وأنه قارب اإلجا�ة، قارب اإلجا�ة ولم �جب، هو  ،�تب إلیه أ�ًضا من تبوك یدعوه -علیه وسلم

نسأل هللا العافیة، ولم  ،كن النها�ة الخالصة ما أجابل ،في �ل هذه التصرفات قر�ب اإلجا�ة
�حتمل مع ذلك أنه �ان  ،�جب فدل ظاهر ذلك على استمراره على الكفر، لكن �حتمل مع ذلك

ن وخوًفا من أ ،مراعاة لملكه ؛�ضمر اإل�مان و�فعل هذه المعاصي التي هي مقاتلة المسلمین مثالً 
قائًال:  -صلى هللا علیه وسلم-�تب من تبوك إلى النبي �قتله قومه، إال أن في مسند أحمد أنه 

طیب �ضمر  »كذب، بل هو على نصرانیته«: -صلى هللا علیه وسلم-إني مسلم، فقال النبي 
 لكن هل �قبل منه أن �ضمر اإل�مان وال ینطق �الشهادتین؟ هذه مسألة تأتي إن شاء هللا ،اإل�مان
 تعالى.



 
 

 
 

ÏvÈÿ^=ÚÑf=i_k‘=F۷۹E= ١٤ 

 :صحیح من مرسل �كر بن عبد هللا المزني نحوه ولفظه فقال وفي �تاب األموال ألبي عبید �سند
فعلى هذا �قول ابن حجر: فعلى هذا إطالق صاحب االستیعاب أنه  »كذب عدو هللا لیس �مسلم«

بل شّح �ملكه وآثر الفاني على  ،آمن أي أظهر التصدیق لكنه لم �ستمر علیه وال �عمل مقتضاه
یمن فمن اطمئن قلبه �اإل�مان عیاض وغیره خالًفا للعلماء فیضي �هللا الموفق. وحكى القا ،الباقیة

مه �أت بها هل �حكم �إسالاطمئن قلبه �اإل�مان ولم یتلفظ وتمكن من اإلتیان �كلمتي الشهادة فلم 
المشهور المنع، المشهور المنع، �عني من وقر اإل�مان في قلبه وتمكن من النطق أو ال؟ 

ومعنى �افر أنه �عامل  ،هو الصواب أنه على أصله �افرو  ،�الشهادتین ولم ینطق المشهور
ئل وأما اآلخرة فیفضي إلى رٍب حكٍم عدل، و�نا نظن أن مثل هذه المسا ،معاملة الكفار في الدنیا

 نظر�ة �یف �قر اإل�مان في قلبه وال ینطق �الشهادتین؟ 
وقر  ا،نصرانی�  میًال إن لي ز  :جاء وقال ،كان عندنا طالب أفر�قي قبل عشر�ن سنة في الجامعة

نذهب إلى الشیخ فالن من أجل أن ُیلقنك فتدخل في اإلسالم،  :اإل�مان في قلبه وجاء إلي وقلت
 ألن المسألة ما تحتاج إلى وقت قال: �قي اآلن على ؛ذهبوا إلى الشیخ فالن ما ُوفق هذا الشیخ

فعل إن شاء هللا، �قول: و�عد الصالة ن ،ما �قي إال أن نتجهز للصالة ،صالة الظهر ر�ع ساعة
فما  ،خرجنا من عنده فإذا هناك تبادل إطالق نار فأصیب برصاصة فمات، نسأل هللا العافیة

�قول:  -علیه الصالة والسالم-ألنه ما نطق، والرسول  ؛حكمه؟ قلت: هو في الدنیا �افر نصراني
�حالفه  فالكل لم ،إله إال هللاال  :هذا ما قال »ال إله إال هللا :أن أقاتل الناس حتى �قولوا أمرت«

ن ال قل أشهد أ :التوفیق، هذا �ظن أنه ال یتم الدخول في اإلسالم إال على ید عالم و�ال لو قال له
األذان  انتهى اإلشكال، والشیخ الذي ذهبوا إلیه �قي على ،وأشهد أن محمًدا رسول هللا ،إله إال هللا
ن ملئن یهدي هللا �ك رجًال واحًدا خیر لك «الحرمان لكنه  ،والمسألة ما تحتمل دقیقة ،ر�ع ساعة
 .وهذه من فروع هذه المسألة -نسأل هللا العافیة -، فالكل محروم»حمر النعم

لغسلت عن قدمیه،  -صلى هللا علیه وسلم-�قول القسطالني: قوله: ولو �نت عنده أي النبي  
الخدمة أو ألزلُت عنهما لغسلت عن مما لعله �كون علیهما �عني من غبار ونحوه قاله مبالغة في 

أم واألصل أنه ال �حتاج إلى عن، غسلت قدمیه، القدم مغسولة  ،لماذا عّدى الفعل �عن ،قدمیه
�قوله تعالى:  ،؟ أزلُت قال: أو ألزلت عنهماها؟ لكن إذا ُضّمن غسلت أزلت، صحمغسول عن

�خالفون أمره، قال الزمخشري:  :واألصل] ٦٣النور: [سورة  }یَن ُ�َخاِلُفوَن َعْن َأْمرِهِ َفْلَیْحَذِر الَّذِ {
 ؛وفي الحدیث ُضمِّن غسلت أزلت ،أي الذین �صدون عن أمره، �عني ضّمن �خالفون �صدون 

أیهما أولى؟ ذ�رناها  ؟لیصح أن یتعدى �عن، وأیهما أولى أن ُ�ضمَّن الفعل أو ُ�ضمن الحرف
یتعدى �الحرف   یتعدى تضمین الفعل فعًال مراًرا، وأن شیخ اإلسالم یرى أن تضمین الفعل �حرٍف 

المذ�ور أولى من تضمین الحرف معنى حرف آخر. قال الزمخشري أي الذین �صدون عن أمره، 
�أن المعنى للذین  ،ألن في المخالفة معنى التباعد، معنى التباعد والحید ؛وقال غیره: ُعّدي �عن
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أبلغ للتنبیه على هذا  ،بیه على هذا الغرض�حیدون عن أمره في المخالف واإلتیان �عن أبلغ للتن
إلى اإلسالم �عني من صحیح البخاري   -صلى هللا علیه وسلم-الغرض، وفي �اب دعاء النبي 

 .ولو �نُت عنده لغسلت قدمیه بدون عن، ولو �نت عنده لغسلت قدمیه ،إلى اإلسالم والنبوة
 وصلى هللا وسلم على نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعین. 
 


