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 السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته
ج البرامو �النسبة للفهارس قة فیما تحدثنا عنه سا�ًقا في درٍس سابق، هذا �قول: هذا سؤال له عال

یالت، ن الخطأ هو في تضییع الوقت المتوفر من استخدام هذه التسهإالحدیثة أال ُ�قال: 
ت الوق ا لطلب العلم، و�ستفید من هذاتضییعه في غیر العلم، وأما إن �ان الطالب مالزمً 

 .ایق مسائل أخرى، فاألمر أخفُّ ضررً المتوفر في �حث وتحق
أما  وتأسیسه، ،كالمنا فیما سبق فیمن �عتمد علیها، فیما �عتمد علیها في تحصیل العلم وتأصیله

ة المعروفة،   هذا ال یلومه أحد.فاالستفادة منها مع أنه ماٍض في طر�قه على الجادَّ
وما صحة هذا  ؟ره ذلكن، هل �فطامن احتاج إلى غسیل الكلى في نهار رمض هذا �قول:
 ؟»أفطر الحاجم والمحجوم«الحدیث: 

بن أوس،  شداد ل �أن الحجامة تفطر و�ستدل �حدیثن الحجامة تفطر، القو أما على القول �أ
ر؛ ألنهم �خرجون الدم، �خرجون ما في  »أفطر الحاجم والمحجوم« فال إشكال في �ونها تفطِّ

ر، أما على القول �أن الحجامة ال تفطِّ عاد إلیه ثانیة، هذا ال إشكال فالبدن ثم �ُ  ر، ي �ونه �فطِّ
إلى ما �خرجونه  هاضیفوني �الحجامة، یبقى مسألة اإلضافات التمجرد اإلخراج مثل إخراج الدم �

ا ن هذا لیس مقصودً �الصیام، و�ن �ان �عضهم یرى أ الًال ، هذا ال شك أن فیه إخثم �عیدونه
نها ال تفطر. على �ل حال إلى أ، و�ستروح �عضهم لذاته، ولیس من �اب األكل وال الشرب

فهو حدیث  ،»أفطر الحاجم والمحجوم« األحوط أن ال تفعل في نهار رمضان، وأما حدیث:
قاله  -علیه الصالة والسالم–حواله الحسن، لكن النبي مقبول عند أهل العلم، و�ستدلون �ه، وأقل أ

وهو صائم محرم، �ما  -لیه الصالة والسالمع–في زمن الفتح، وفي حجة الوداع، احتجم النبي 
 في حدیث ابن عباس في الصحیح.

 طالب:....
 ؟نعم

 طالب:....
ر.  من �اب االحتیاط؛ ألن الحجامة عندي الذي أمیل إلیه أنها ال تفطِّ

: عندنا یوجد ضر�بة على المحالت التجار�ة، و�وجد إعفاء ضر�بي لمدة سنة على �قول
ا من مكاٍن إعفاء ضر�بي لمدة خمس سنین على من �أخذ قرًض المحالت الجدیدة، و�وجد 
 ُ�سمى التأمینات التجار�ة.

 .ا وهو قرض ر�وي تقر�بً 
 لإلعفاء لمدة خمس سنین، ثم سداده �عدها مباشرة؟فهل �جوز أخذ القرض؛ 
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من المحرم شرعي، والحیلة التي تتخذ من أجل الوصول إلى  ال شك أن التحایل على التنصل
نسأل هللا –ب أو ترك المحظور هذه شرعیة، لكن إذا �انت الحیلة بهذه الطر�قة ر�ا فعل الواج

 هذه ال تجوز �حال.فحرب هلل ورسوله،  -العافیة
ا محمد وعلى آله ، وصلى هللا وسلم و�ارك على عبده ورسوله، نبینالحمد هلل رب العالمین

 وأصحا�ه أجمعین.
 -علیه الصالة والسالم–ث �صدده، أرسل النبي ما زال الحدی يذفي حدیث هرقل الطو�ل، ال 

 هِ �ِ  ُنْشِركَ  َوَال  للااََّ  الَّ إِ  َنْعُبدَ  الَّ أَ  َنُكمْ َوَ�یْ  َنَناَبیْ  َسَواءٍ  َ�ِلَمةٍ  ِإَلىٰ  َتَعاَلْوا اْلِكَتاِب  َأْهلَ  {َ�االخطاب، وفیه: و
[آل  ُمْسِلُموَن} َأنَّا�ِ  اْشَهُدوا واَفُقولُ  اَتَولَّوْ  ِإنفَ  ۚ◌  للااَِّ  ُدونِ  مِّن َأْرَ�اً�ا َ�ْعًضا َ�ْعُضَنا َیتَِّخذَ  َوَال  َشْیًئا

 �ان �قرأها في -لصالة والسالماعلیه –�ة ثبت في صحیح مسلم أن النبي ، هذه اآل]٦٤عمران:
 اآَمنَّ  ا{ُقوُلو التي في البقرة  اآل�ة الثانیة من ر�عتي الصبح، واألولىالر�عة ر�عتي الصبح، في 

الر�عة  �ان �قرأ في ها في الموضع نفسه أنفي صحیح مسلم أ�ًض ]، مع أنه ١٣٦[البقرة: ِ�اهللَِّ}
�ة، وقدم هذه في الروا�ة ] إلى آخر اآل٥٢[آل عمران: اْلُكْفَر} ِمْنُهمُ  ِعیَسى َأَحسَّ  {َفَلمَّاالثانیة 

ة إما ثانیاآل�ة العلى تلك مع أن رواة تلك أكثر، �عني اآل�ة األولى متفق علیها التي في البقرة، و 
م هذه في الروا�ة وأخر تلك مع أنَّ رواتها أك رواة  ثر منهذه، و�ما اآل�ة التي ذ�رنا، مع أنه قدَّ

بین  نرجح ا في الر�عة الثانیة لحصل المقصود، وال یلزم أنا وهذه أحیانً هذه، ولو قرئت هذه أحیانً 
 ا من المرجحات.الرواة أ�ًض ن تقد�م مسلم للروا�ة له شأن عنده، و�ثرة الروایتین؛ أل

 اباْلِكتَ  ْهلأَ  َ�ُعمّ  خطابٌ  َهَذا: "-رحمه هللا–في تفسیر اآل�ة �قول  -رحمه هللا–بن �ثیر االحافظ 
 ُتْطَلق :ةَواْلَكِلمَ   ة}َ�ِلمَ  ىِإلَ  َعاَلْواتَ  اْلِكَتاب َأْهل َ�ا {ُقلْ  َمْجَراُهمْ  َجَرى  َوَمنْ  َوالنََّصاَرى  اْلَیُهود ِمنْ 
 ."اْلُمِفیَدة اْلُجْمَلة َعَلى ُتْطَلق :َواْلَكِلَمة ،اْلُمِفیَدة اْلُجْمَلة ىَعلَ 

 واسم وفعٌل ثم حرف الكلم  كالمنا لفظ مفید �استقم
 و�لمة بها �الٌم قد یؤم  واحده �لمة واللفظ عم 

جملة؟ جملة، على �ل حال:  أمكلمة التوحید، �لمة اإلخالص، هي: عبارة عن �لمة مفردة 
: أي ْینُكْم}َو�َ  نَناَبیْ  َواء{سَ  :ِ�َقْوِلهِ  َوَصَفَها ُثمَّ  ،َهُهَنا :َقالَ  َكَما"كلمة تطلق على الجملة المفیدة ال

ى إلیه لما یدعنتم ال تفهمونه أو العكس، �كون المقصود هو �كالم مفهوم عندنا وأ مانستوي فیه". 
 .واضح بین الفر�قین

َرَها ُثمَّ  ،ِفیَها َوَأْنُتمْ  َنْحنُ  َنْسَتِوي  َوِنْصف َعْدل :يْ أَ  َوَ�ْینُكْم} َبْینَنا {َسَواء"  ِإالَّ  َنْعُبد َال  َأنْ { :ِ�َقْوِلهِ  َفسَّ
 ُنْفِرد َبلْ  ،َشْیًئا َوَال  ،َناًرا َوَال  ،َطاُغوًتا َوَال  ،َصِلیًبا َوَال  ،َصَنًما َوَال  ،َوَثًنا َال  }َشْیًئا ِ�هِ  ُنْشِرك َوَال  للااَّ 

غي أن �كون ب". �عني دعوة المخالف، ینالرُُّسل َجِمیع َدْعَوة َوَهِذهِ  ،َلهُ  َشِر�ك َال  َوْحده هللَِّ  ةاْلِعَبادَ 
على هذا األساس، ینبغي أن تكون الدعوة على هذا األساس، ال على أساس التنازل عن شيء 
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ون من �اب فیك ،-جل وعال–أو التفاوض على ارتكاب ما حرمه هللا  -جل وعال–مما أوجبه هللا 
وا { :-جل وعال–قوله  على هذا و  ،] على هذا �كون التفاوض٩[القلم: َفُیْدِهُنوَن} ُتْدِهنُ  َلوْ  َودُّ

إذا تحقق التوحید تبعه  ِ�ِه} ُنْشِركَ  َوَال  للااََّ  ِإالَّ  َنْعُبدَ  َأالَّ  َوَ�ْیَنُكمْ  َبْیَنَنا َسَواءٍ  َ�ِلَمةٍ  {ِإَلىٰ �كون الحوار، 
 ما �عده.

 }َفاْعُبُدونِ  َأَنا ِإالَّ  ِإَله َال  َأنَّهُ  ِإَلْیهِ  ُنوِحي ِإالَّ  َرُسول ِمنْ  َقْبلك ِمنْ  َأْرَسْلَنا َوَما{ :َتَعاَلى للااَّ  َقالَ " 
 َواْجَتِنُبوا للااَّ  ُاْعُبُدوا َأنْ  َرُسوًال  ُأمَّة ُ�لّ  ِفي َ�َعْثَنا َوَلَقدْ {: -وعال جلَّ – َوَقالَ  ]،٢٥[األنبیاء:

} ُدون  ِمنْ  َأْرَ�اً�ا َ�ْعًضا َ�ْعضَنا َیتَِّخذ َوَال {: َقالَ  ُثمَّ  ]،٣٦نحل:[ال }وتالطَّاغُ   ].٦٤عمران:[آل  للااَّ
 .للااَّ  َمْعِصَیة ِفي َ�ْعًضا َ�ْعضَنا ُ�ِطیع َ�ْعِني: ُجَرْ�ج ِاْبن َقالَ 

 َتَولَّْوا َفِإنْ  :َأيْ  }ُمْسِلُمونَ  ِ�َأنَّا ِاْشَهُدوا واَفُقولُ  َتَولَّْوا َفِإنْ { ِلَبْعضٍ  َ�ْعضَنا َ�ْسُجد�عني : ِعْكِرَمة َوَقالَ 
ْعَوة َوَهِذهِ  فالنَِّص  َهَذا َعنْ  ْسَالم َعَلى ِاْسِتْمَرارُ�مْ  َعَلى َأْنُتمْ  أشهدوهمفَ  الدَّ  ."َلُكمْ  للااَّ  َشَرَعهُ  الَِّذي اإلِْ

له �ثیر ممن ینتسب إلى �عني: اعتزوا بدینكم، وأظهروا وأشهروا أنكم مسلمون، �خالف ما �فع
َعة أمام هؤالء الكفار، فتجده إذا سئل عن اإلسالم في بالد الكفار مثالً  ، وقد ُ�حس �شيء من الضَّ
 َوَعِملَ  للااَِّ  ِإَلى َدَعا ِممَّنْ  َقْوال َأْحَسنُ  {َوَمنْ �شيء ما هو �صر�ح،  أود�انته، إما �جیب �إجمال، 

]، مع األسف، �عض النَّاس تجده �ستخفي بهذا، ٣٣[فصلت: ْسِلِمیَن}اْلمُ  ِمنَ  ِإنَِّني َوَقالَ  َصاِلًحا
، �عض الناس في �عض شعائر الدین تجده �ستحي، لكن اإلسالم، واالنتساب إلیه مصدر ..وال

ما االستحیاء واالستخفاء فیجب و�نبغي أن �كون مما �خالف اإلسالم، وأ للرسول،عزَّة، العزَّة هلل و 
�خالف اإلسالم، و�نزع جلباب الحیاء؛ ألنه یرى أن مثل هذا �حقق له  �عض الناس �جاهر �ما

ومن أرضى الناس �سخط هللا سخط «ا، و یدرأ عنه مفاسد، هذا ال ُ�جدي عن هللا شیئً أمصالح 
 �هللا المستعان.  ،»علیه وأسخط علیه الناس

 طالب:....
 نعم.

 طالب:....
 نعم.

 طالب:....
إذا استجابوا خالص انتهى، سئل واحد من الدعاة، في قناة من القنوات قال:  }للااََّ  ِإالَّ  َنْعُبدَ  {َأالَّ 

، اال إله إال هللا صار مسلمً  :هل �مكن التقارب بین اإلسالم والنصرانیة؟ قال: إذا قال النصراني
ا صلى . �مكن التنازل عن هذا؟ وذ�ر أن شخًص اوأنا إذا قلت: عیسى ابن هللا صرت نصرانی� 

ءه مسلم و�هودي ونصراني، وهو ینتسب إلى اإلسالم من العلماء، ممن یزعم أنه من صالة وورا
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 وأُترضي الیهودي،  »صلوا �ما رأیتموني أصلي«أهل العلم، رضي بها الثالثة! هل هذا دین؟! 
 ما �مكن. ؟ترضي النصراني

 طالب:....
 عان.وال واحد �المائة نلتقي معهم فیه، في الصالة، �هللا المست لیس هناك

 هذا مستحیل.
 طالب:....

 نعم.
 طالب:.....

 .نعم
 طالب:...

مسألة التعا�ش، التعا�ش هذه �عني مع وجود غیر المسلمین في بالد المسلمین �قرار شرعي 
الجز�ة عن ید وهم  ؟  حتى �عطوالكن على أي أساسو�قرار شرعي ال شكَّ أنَُّه تعا�ش ممكن، 

 ولیس �شرعي. ،هذا مستحیلففي بالد المسلمین،  هم أهل العزة ا�صیرو أن أما صاغرون. 
 طالب:.....

 .نعم
 طالب:....

في بلده ما الذي جعل المسلم �ضطر إلى أن �جلس في بالد مشر�ین، هذا حرام علیه. على �ل 
، قد احال: الظرف الذي نعیشه من الضعف قد �فرض علینا �عض األشیاء، هذا أمور مقررة شرعً 

خشیة علینا وعلى من بین  ؛، أال نصارم، وال نجهر �ما �كرهونه�فرض علینا �عض األمور
أظهرهم من المسلمین، هذه أمور تفرض علینا �عض األمور، لكن یبقى أن ما في القلوب، وما 

أننا نحبهم ونودهم من أجل أن نتعا�ش، ال، لكننا ال نحرش  هذا لیس معنىوالعقائد ثابتة،  ...في
علینا �الضرر األكبر، �ل األمور تقدر �قدرها، و�ل مشكلة لها حل في  تعود ا، أو نثیر أمورً اأمورً 

معك  �ان كلك، إال لوأ� النتیجة؟ النتیجة فمائم فضر�ته برجلك، الدین، �عني: لو مررت �أسد نا
 سالح، وتجزم �أنك تتخلص منه، وتقي الناس من شره. 

ْعَوة َوَهِذهِ  فالنَِّص  َهَذا َعنْ  َتَولَّْوا َفِإنْ  :َأيْ  ُموَن}ُمْسلِ  ِ�َأنَّا ِاْشَهُدوا َفُقوُلوا َتَولَّْوا {َفِإنْ "  أشهدوهمفَ  الدَّ
ْسَالم َعَلى ِاْسِتْمَرارُ�مْ  َعَلىنكم أَ   ."َلُكمْ  للااَّ  َشَرَعهُ  الَِّذي اإلِْ

 ؛�اءً  بدلت الواونه من العلو، فأُ }، �فتح الالم، أصله: تعالَوْوا؛ ألَتَعاَلْوافي شرح الكرماني، قوله: {
إن �ان هو فحذف األلف و  ،فاجتمع الساكنان ،الوقوعها را�عة، فصارت: تعاَلَیْوا، فقلبت الیاء ألفً 

هي طلب مجيء، لكن في  الطلب المجيء إلى علو، �عني: المادة تعالو  -�عني: الطلب تعالوا–



   
 
  

 

F=ÏvÈÿ^=ÚÑf=i_k‘۸٦E= ٦ 

، ى مكان عالٍ إلمن العلو، تعالوا إلى مكان مرتفع،  ًئا، األصل فیها: أنها تفید شیمكان مستوٍ 
مقام هذه اللفظة من ألفاظ من دون طلب المجيء ودون ما �قوم ومناسبة أو اختیار هذه اللفظة 

مرادفة، أنَّ االلتقاء على هذه الكلمة ُعلو وارتفاع، وهو إن �ان لطلب المجيء إلى علو، لكنه 
، للااََّ} ِإالَّ  َنْعُبدَ  {َأالَّ ، وتفسیر الكلمة قوله: أي مستو�ة :وسواءٌ  .من ذلك في االستعمال صار أعمَّ 
} ُدون  ِمنْ {، إلى قوله: اْلُمْسِلِمیَن} ِمنَ {إلى: قوله  } ُدون  ِمنْ {، إلى قوله: للااَّ ، هذا �الم للااَّ

 الكرماني، تعاَلوا". 
ع في ق بین األمر والماضي؛ ألننا نسمال بد أن �كون طالب العلم عنده معرفة �التصر�ف؛ لیفرِّ 

ما  من العلماء، اینتسب إلى العلم عدم التفر�ق بین األمر والماضي، �سمع واحدً كالم �عض من 
ْوا: هذا أمر فقط هو من طالب العلم في المحراب ، هذا مسموع هذا ؟ ماضٍ ماضٍ أم ، تراصَّ

أ في �قر  لب العلم �ماالعلم، �عني طا ةوخلل في طلب هة فیبَّ ، هذه سُ �قولها شیخ �بیر، هذا حقیقةً 
علم یهتم � أن في الصرف؛ لیكون على الجادة، وتكون علومه متوافقة ومتناسقة، أما رأالنحو، �ق

ألحداث واألغرار، هذه وصیة لكل طالب علم أن �كون ا اوي فیه، وفي غیره �س او�صیر إمامً 
 ؛ ألن �ل هذه العلوم ُ�حتاج إلیها.اطلبه للعلم متوازنً 

ي ن هذا هو المطبوع على الكتاب، المحقق فإ :اقلت مرارً "أعالم الحدیث"،  �قول الخطابي في
د وموجو  عض النسخ مع أن أهل العلم �سمونه،وهو موجود في � ،جامعة أم القرى "أعالم الحدیث"

ل "أعالم السنن"، في مقابل معالم السنن، �قول الخطابي: "في الخبر دلی :في �ثیر من النسخ
دو، لى أرض العإعن أن �سافر �القرآن "ر، �قال: ُتسافِ  ".على أن النهي عن أن ُ�سافر �القرآن

إنما هو في حمل المصحف من القرآن المجموع فیه السور، إنما هو في حمل المصحف من 
 ..دون اآل�ة واآلیتین؛ ألن الخطاب فیه"الكثیرة القرآن المجموع فیه السور، واآل�ات 

 .آ�ة طالب:
  ؟جزء من آیتینأم آیتان �املتان 

�ة ت �آ�قول: �املة، والذي یرى أنها لیسآ�ة في �ل سورة، أو من الفاتحة  ةلمن یرى أن البسم
 ي.لخطابك منها: "قل" انتهى �الم اما اآل�ة الثانیة فقد تر جزء من آ�ة من سورة النمل، وأ :�قول

صلى هللا علیه –أن رسول هللا  -رضي هللا عنهما–وقد روى الشیخان من حدیث ابن عمر "
ة مخافه ل مالك: أراه مخافة أن یناله العدو. أرا ا�القرآن إلى أرض العدو، ق�سافر  نهى أن -وسلم
ن الرحم سم هللا�إلى هرقل �كتاب فیه:  -علیه السالم–ناله العدو. وقال ابن �طال: وأما �عثه أن ی

  ".»ال تسافروا �القرآن إلى أرض العدو«: -علیه السالم–الرحیم، وآ�ة من القرآن، وقد قال 
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وهم ال یرون سورة الفاتحة، وابن �طال مالكي  ة آ�ة منلمن البسومذهبه أ ،افعيالخطابي ش
، إلى أن �ل واحد منهما قد أثَّ البسملة مطلقً  ذهبه، ملیه عر ا من القرآن، فننتبه في �المهم إلى �لٍّ

قوال، ال شك أنه موجود، تأثیر المذاهب موجود ینتبه له عند عزو األ -تأثیر المذاهب-والتأثیر 
ثیر هذه مسألة ظاهرة ومعروفة، لكن تأفوتحر�ر المسائل، وأما �النسبة لمسائل العلم الفرعیة 

 ر فیهاا تؤثدات اللغو�ة، أحیانً مفر ال، مثالً المذاهب على األمور العامة، �االصطالحات العلمیة 
– قد یبحث في معنى �لمة من �تاب هللا أو من سنة رسوله�عني مذاهب واإلنسان ما �شعر، ال

ثیر ن تجد تأفي اللغة، لك ، وهو لغوي �ارعي والفائق مثالً ر شعند الزمخ -الصالة والسالم علیه
 .للغةامثل هذا في المذاهب الفرعیة، المذاهب الفرعیة أثرت حتى في �تب  لْ ، وقُ االمذهب موجودً 

جع ب، یر : أن ال یرجع إلى �تب المتأخر�ن التي تأثرت �المذاهولذا الذي یوصى �ه طالب العلم 
رعیة لى �تب المتقدمین، أو أقل األحوال یوازن بین مجموعة من الكتب، وال شك أن الحقائق الشإ

قیقة التي �ختلف فیها أهل العلم من أهل المذاهب لها ارتباط وثیق �الحقائق اللغو�ة؛ ألن الح
م ساللك شیخ اإلمن القیود، �ما قرر ذ ًئاالشرعیة احتوت واشتملت على الحقیقة اللغو�ة وزادت شی

 ".اإل�مان"في �تاب  -رحمه هللا–
ن موآ�ة  ،سم هللا الرحمن الرحیمفیه: � إلى هرقل -علیه السالم–وأما �عثه "وقال ابن �طال: 

 �مكن ، وقال العلماء: ال»ال تسافروا �القرآن إلى أرض العدو«: -علیه السالم– قال القرآن، وقد
ول في أ ألنه ؛-�هللا أعلم- تعالى، و�نما فعل ذلك المشر�ون من الدراهم التي فیها اسم هللا

ى اس إلن یدعو الناس إلى دین هللا �افًة، ولم �كن بد من أن یدعو الناإلسالم، ولم �كن بد من أ
ال بد  ]".١٩ألنعام:[ا َغ}َبلَ  َوَمن ِ�هِ  {ِألُنِذَرُكم ،دین هللا �افة، وتبلیغهم توحیده �ما أمره هللا تعالى

ر ا �كثرسل له �شيء من القرآن لیبلغه، وهذالبعید الذي ال �سمع التالوة ال بد أن یُ أن یبلغ، و 
یتأمل، ل االسؤال من مكاتب الدعوة: أن �عض من ینتسب إلى األد�ان األخرى �طلب مصحفً 

 .القرآن مؤثر بذاته، وسماعه مؤثر ؛لیتأمل، وال شك أنه یتأثر ا�طلب مصحفً 
بنفس  اأدبی�  اآن في محفل فیه خلیط من أهل األد�ان، وتال مقطعً �عض الدعاة قرأ القر  حكى لنا 

المقطع لي ها القرآن، ظهر الفرق حتى عند �عض النصارى، قال له: أعد بالنغمة التي تال 
، ولذا �عض لقى له �اًال أما فما ذاك ده ثالثة، فتأثر وأسلم، أاأع األول، الذي هو من القرآن، ثم

من فالن وال  -نفس المقطع-سمع القرآن من فالن و�تأثر، و�سمعه الناس یؤثر فیه الصوت، �
 لتأثیر للقرآن المؤدى بهذا الصوت؛قال: ال، ایتأثر، فیظن أن التأثیر للصوت، التأثیر للصوت، �ُ 

ولذا جاء األمر بتز�ین  ثر مثل هذا التأثیر؛قرآن ما أبدلیل أن صاحب هذا الصوت لو قرأ غیر ال
اء التغني �القرآن؛ ألنه مؤثر، وال �عني أن التأثیر للصوت إنما هو للقرآن القرآن �األصوات، وج
 .المؤدى بهذا الصوت
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 طالب:....
توقع منه اإلساءة إلى القرآن، ولذا قال ا من یتوقع منه اإلساءة إلى القرآن، عموم من یُ عمومً 

 ."أراه مخافة أن یناله العدو"مالك: 
 طالب:...

�الشأن أنهم  لیس، قبل أر�عمائة سنة، لكن مصحف طبع في روما هم، أولسهل، �طبع في بالد
�حصلون علیه �طر�قتهم، الشأن أننا نمكنهم منه؛ ألن �ل شخص له من خطاب الشرع ما 

 ..�خصه، �ونهم تمكنوا
 طالب:....

 .حامل القرآن؟ ال، ال �قاس علیه
 طالب:....

مكن أن ال �عطى القرآن ن إجابته، وأ، فإذا غلب على الظنعم، �ستفتون في تمكینهم من القرآن
في التفسیر الكثیر، أو تعطى �عض التراجم  ابهیئته المستقلة، إما �عطى مع تفسیر فیكون مغمورً 

 التي حروفها أكثر من حروف القرآن.
 طالب:....

 ...؛ ألنه إذا سمع ما �سيءهیتمكن منما  لكن�سمع، 
 طالب:....

ما سئل مالك: أمرني أبي فنهتني ل كان،اإلممفسدة �قدر على �ل حال: تحقق المصلحة وتدرأ ال
 .أمي، قال: أطع أ�اك وال تعِص أمك

 طالب:....
 رآن �ما في جوف الحافظ من القرآن؛إشكال؛ ألن ما في الشر�ط من الق هإشكال، ما فی هما فی

 مهما بذلت لن تصل إلى القرآن.
 طالب:....

 الحدیث.هو ما جاء في هذا الحدیث، ما جاء في هذا 
 طالب:.....

ال، ال، أكثر من آ�ة، وأكثر مما جاء في هذا الحدیث هو محل الخالف، في �الم ابن �طال 
 -ا اسم هللا تعالى، و�نما فعل ذلكن المشر�ون من الدراهم التي فیهكَّ ا: "وقال العلماء: ال �مَ أ�ًض 

 �افًة، وتبلیغهم لى دین هللاألنه في أول اإلسالم، ولم �كن بد من أن یدعو الناس إ -�هللا أعلم
مر هللا تعالى". وقال النووي في شرح القطعة من أوائل الصحیح، في "فوائد توحیده �ما أ
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بعث إلیهم �اآل�ة من القرآن ونحوها، سافر إلى أرض الكفار، و�ُ الحدیث": "منها أنه �جوز أن �ُ 
ا محمول على ما إذا نه، وذلك أ�ًض و �جملة مه، أو�نما جاء النهي عن المسافرة �القرآن، أي: �كلِّ 

 خیف وقوعه في أیدي الكفار".
 طالب:....

، من سافر �القرآن، نهى أن �سافر �القرآن، على �ل حال: القرآن، ما حقیقته، هل المقصود نعم
 ، أو �طلق على �عضه القرآن؟ �طلق على هذا وهذا.�ه ما بین الدفتین �امًال 

 طالب:.....
ول ما ُذكر في هذا الحدیث، یدورون حول ما ذ�ر في هذا الحدیث، ال، هم �لهم یدورون ح

 �قول: "ومنها ما استدل �ه أصحابنا، أنه �جوز للمحدث والكافر، �جوز للمحدث والكافر مسُّ 
�تاب فیه  كتاب فیه آ�ة، أو آ�ات �سیرة من القرآن مع غیر القرآن، �جوز للمحدث والكافر مسُّ 

في �تاب  -وأنت محدث-ن مع غیر القرآن". �عني: لك أن تقرأ آ�ة أو آ�ات �سیرة من القرآ
هذا ما فیه إشكال؛ ألنك تقرأ ؛ التفسیر أضعاف أضعاف القرآن، ، في تفسیر ابن �ثیرتفسیر مثالً 

 .أردت القرآن ذهبت تقرأ في المصحف، لو االمتلو معه إنما جاء تبعً  المتلو، التفسیر، والقرآن
 طالب:....

 للتفسیر أو أكثر؛ اان القرآن مساو�ً �سیر �النسبة للتفسیر، لكن اإلشكال فیما إذا �القرآن  یبقى أن
ألن �عض المصاحف علیها تفسیر �عض الكلمات، هذا الحكم للغالب للمصحف، تفسیر ابن 

ا، القرآن مع تفسیر "الجاللین" تفسیر "الجاللین" متقارب جد�  ألنه أكثر. ؛عدي الحكم للتفسیرس
من طالب العلم من أهل الیمن أشكل علیه القراءة في تفسیر "الجاللین"  نَّ إا: ا مرارً التفسیر. قلن

الحكم للغالب، فعد حروف التفسیر وحروف القرآن، �قول: إلى آخر المزمل العدد  نَّ : إوقیل له
 روف التفسیر فانحلت عنده المشكلة.واحد، ومن المدثر إلى آخر القرآن زاد عدد ح

�عني ا مع غیره، ابنفسه، و�ین أن �كون ممزوجً  اا بین أن �كون القرآن متمیزً قً و�بقى أن هناك فر 
ما ن غیر متمیز، أال تقرأ فیه؛ ألن القرآ :�قولد أح هلین في طبعاته القد�مة ما فیتفسیر الجال

هذا محل النظر، إن �نت تر�د التفسیر، تر�د القراءة في التفسیر، وال فطبعه على هامش القرآن 
 ن و�دالً هذا ما فیه إشكال، لكن إذا �نت تر�د تالوة القرآفالذي فیه القرآن،  -الورق –باطن تمس ال

نت مرادك ن وأمن أجل أن ال تتوضأ تقرأ في تفسیر الجاللی من أن تقرأ في مصحف مجرد
 هذا محل النظر الذي �حتاج إلى مز�د عنا�ة، واالحتیاط أن یتوضأ.  ،القرآن

 طالب:....
 كیف؟

 .طالب:...
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 ؟هفی ماذا
 طالب:....

 شفاف؟ رق تغلیف األوراق بو أم  تغلیف المصحف �امًال 
 طالب:....
سیأتي  ، تغلیف �ل ورقة بورق شفاف، �قول: أنا ما لمست المصحف، من حائل.هذه الصورة

 إن شاء هللا. اذه
 طالب:....

ونقل الكرماني عن النووي مما لم یذ�ره في �تا�ه هذا، قال: "ومنها دعاء الكفار إلى اإلسالم قبل 
وهذا مأمور �ه، فإن لم تكن  ،قتالهم، ومنها دعاء الكفار إلى اإلسالم قبل قتالهم، وهذا مأمور �ه

 قوتلوا قبل إنذارهملو ف ،ا، و�ن �انت بلغتهم �ان مستحب�ابلغتهم دعوة اإلسالم، �ان األمر �ه واجبً 
 ودعائهم إلى اإلسالم، جاز، لكن فاتت السنة والفضیلة �خالف الضرب األول".

�عني: إذا عرفنا الهدف الشرعي من الجهاد، هل الهدف الشرعي من الجهاد التسلط على الكفار، 
ل الناس في وغنائمهم؟ �ال، الجهاد إنما شرع؛ إلدخا ،وذرار�هم ،ونسائهم ،أو اإلفادة من أموالهم

لى الجنة �السالسل، هذا هو ولذا �قادون إ ،-جل وعال–هذه الرحمة، وإلنقاذهم من عذاب هللا 
الهدف من الجهاد، من شرعیة الجهاد في اإلسالم، قد �قول قائل: إذا �ان الجهاد من أجل 

 ؟ لماذا تقتلهم، هل من مصلحته أن تقتلهفسالم اإل وامصلحتهم، ورفضوا أن یدخل
نك ألنعم، هذه مصلحة ظاهرة له ولغیره، مثل ما �قتل الجاني، مثل ما �قتل مرتكب الحد؛ نقول: 

 ي اإلسالم.عن دخول غیره ف ار على غیره وازداد من �سب الذنوب، و�كون عائقً إن تر�ته أثَّ 
م، إلسالان لم تكن بلغتهم دعوة إل قتالهم، وهذا مأمور �ه، فلى اإلسالم قب"ومنها: دعاء الكفار إ

سالم لى اإلإا، فلو قوتلوا قبل إنذارهم ودعائهم ا، و�ن �انت بلغتهم �ان مستحب� ر �ه واجبً مكان األ
 .، �خالف الضرب األول"جاز، لكن فاتت السنة والفضیلة

اضي وفیه خالف للجماعة ثالثة مذاهب، حكاها المازري والق ،ب الشافعي: " هذا مذهزاد العیني 
 .�عني سواء بلغتهم أو لم تبلغهم .ا، قاله مالك وغیره"طلقً عیاض، أحدها: �جب اإلنذار م

 ،عفل ناو�ه قا ،ومن بلغته فیستحب ،والثالث: �جب إن لم تبلغهم الدعوة .ا"والثاني: ال �جب مطلقً 
وهو  وابن المنذر، قال النووي: وهو قول أكثر العلماء". ،والشافعي ،واللیث ،والثوري  ،والحسن
 . الصحیح

أنه �ستحب أن یدعو اإلمام من بلغته مبالغة  -رحمه هللا–"قلت مذهب أبي حنیفة �قول العیني: 
وال �جب �مذهب الجمهور". "وفي صحیح مسلم وغیره". في صحیح مسلم: �ان  ،في اإلنذار
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ا على جیش أو سر�ة أوصاه في خاصته بتقوى إذا أمَّر أمیرً  -صلى هللا علیه وسلم–رسول هللا 
ن �ستعان على العدو؟ بتقوى هللا، وما الذین �عی ا." �عني: �عني �مَ مین خیرً ن المسلهللا ومن معه م

�اسم هللا، في سبیل هللا، قاتلوا من �فر �اهلل،  وااغز «قال:  . ثميالعدو على المسلمین؟ المعاص
 . »ا تمثلوا، وال تقتلوا ولیدً اغزوا وال تغلو، وال تغدروا، وال

 ،رو�ین شیخ �بی ،بین ولیدادات جماعیة �أسلحة ال تفرق حروب إ� للمسلمینن حروب الكفار اآل
 وغیر محارب. و�ین محارب ة، و�ین امرأ 

فاقبل  جابوكخالل، فأیتهن ما أا لقیت عدوك من المشر�ین، فادعهم إلى ثالث خصال، أو ذو�«"
 ىعنهم، ثم ادعهم إل لى اإلسالم، فإن أجابوك فاقبل منهم و�فَّ عنهم، ثم ادعهم إ منهم و�فَّ 

، لى دار المهاجر�ن، وأخبرهم أنهم منهم إن فعلوا ذلك، فلهم ما للمهاجر�نالتحول من دارهم إ
ن بوا أن یتحولوا منها، فأخبرهم أنهم �كونون �أعراب المسلمیوعلیهم ما على المهاجر�ن، فإن أ
 أن على المؤمنین، وال �كون لهم في الغنیمة والفيء شيء إال �جري علیهم حكم هللا الذي �جري 

، فإن أبوا و�ف عنهمجز�ة، فإن هم أجابوك فاقبل منهم �جاهدوا مع المسلمین، فإن أبوا فسلهم ال
 الحدیث �طوله. .»فاستعن �اهلل وقاتلهم
خبر الواحد، وجوب العمل �خبر الواحد، � ملما قرر أهل العلم: وجوب الع� ،ومن فوائد الحدیث

عتد �ه، لكن هل هذا الخبر واحد، وهذا إجماع من �ُ فائدة، دحیة مع دحیة و�ال فلم �كن في �عثه 
علیه الصالة –تبلیغ الدعوة، تصدیق هذا الخبر من النبي  ،دعوةالثبت بدحیة أو �الخطاب؟ 

هو �الكتاب، و�بقى أن دحیة �شهد على  ..هل حصل �كتا�ه أو بدحیة؟ �الكتاب، لكن. -والسالم
فهو خبر واحد على  -صالة والسالمعلیه ال–نبي هذا الكتاب، و�خبر عن هذا الكتاب أنه �تاب ال

هو ي حال. وأیهما أقوى: العمل �خبر الواحد، أو الوجادة؟ خبر الواحد ال شك أنه أقوى، و أ
ال �شك في نسبتها إلى من نسبت إلیه، مقبولة عند أهل  صل في الروا�ة، لكن الوجادة التياأل

وفیها شوب اتصال. �عني: أن تعرف خط شیخ  ،ة، نعم: �قررون أنها منقطعالوجادةالعلم، مقبولة 
اإلسالم ال تشك فیه، أو خط عالم من العلماء و�ینك و�ینه مفاوز، قرون، هل تروي عن هذا 

 العالم؟ 
 طالب:....

وجدت �خط  :اإلمام أحمد ا ما �قول عبد هللا بنرً یت �خطه، �ث، إال أن تقول: وجدعنه ما تروي 
�اتبه معمول بها عند أهل العلم،  ه، إلىفي نسبة الكتاب إلى قائل إذا �ان ال �شك ةأبي، فالوجاد

"ومنها وجوب العمل �خبر الواحد و�ال فلم �كن في �عثه مع دحیة فائدة، وهذا إجماع من �عتد 
 �ه". 

 طالب:....
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یبقى أنه إذا أمكن تزو�ره، �عني: ختم، لكن  غیرمن واطمئن إلیه، سواء أكان �ختم أو �هو إذا أُ 
علیه –تمال قائم، فدحیة �شهد على الخطاب أنه خطاب النبي ه شيء من التردد، احفیصار 

، قال: "وجوب العمل �الخبر الواحد" هذا قول أهل العلم قاطبة ممن �عتد �قولهم -الصالة والسالم
ا لطوائف البدع، وفي األحكام، وفي التفسیر، العلم في جمیع أبواب، في العقائد خالفً  في مسائل

 جمیع أبواب الدین. وفي 
في خبر االستئذان، في حدیث أبي موسى، ما قبل هذا الخبر إال  -رضي هللا عنه–عمر طیب، 

 �عد أن شهد أبو سعید مع أبي موسى، هل نقول: إن عمر ال �قبل خبر الواحد، أو عمر من �اب
بار جمیع األخ عمر �حتاط للسنة، و�ر�د أن یتثبت، و�ال فاألصل أن وال یتهم أ�ا موسى؟ التثبت

لها �قبلها، �عني: �ونه �طلب التثبت في خبر واحد، هل �عني أنه ال �قبل األخبار  هالتي وردت
ثبت، ، المقصود أنه إذا حصل عنده شيء من التردد، تیرد األخبار ؟ ما حفظ عنه أنهشهدإذا إال 

ل وما نق الثالثة؟لكن األصل أنه �قبل، �عني ما روى عمر عن الصحا�ة إال هذین الحدیثین أو 
 إال في هذین الخبر�ن.

من  أكثر ر الواحد وأنه ال بد من التعدد في الروا�ة ال بد أن �حمل الخبرب�ون المعتزلة یردون خ 
هل عمر ما �عني  �صنیع عمر، هذا ال شك أنه من �اب التلبیس على الناس، واحد، استدالًال 

لها روى أحادیث �ثیرة عن الصحا�ة، وقب یها؟حادیث أو األر�عة التي تثبت فروى إال ثالثة األ
لكن إذا وجد شيء في النفس أو عنده شيء �عارضه أو..، تثبت، �ما هو  ،عن الواحد منهم

 الشأن في جمیع المسائل العلمیة البد من التثبت.
 طالب:...

 نعم.
 طالب:....

 نعم.
 طالب:....

جاره  أخبرهو و�قبل منه،  ا، وجاره یومً ایومً  ه و�ان في ضیعٍة له خارج المدینة، و�نزل هولَ نعم، قبِ 
 .ه فقبل منهءطلق نسا -علیه الصالة والسالم–في یوم من األ�ام أن النبي 

هل العلم من أهل السنة م، و�ون أ هذا االستغالل من المعتزلة غیر مسلَّ  المقصود: أن مثل 
دون على عمر، وأقول: أنهم یردون على عمر، ال �عني أنهم یر ال �عني یردون على المعتزلة 

و�شنع علیه، ال �عني  -�شترط اللقاء بین الرواة -مثل هذا في �ون اإلمام مسلم یرد على مبتدٍع 
و علي بن المدیني، یرد من أراد أن �ستغل مذهب البخاري وعلي بن أنه یرد على البخاري أ
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رضي –لى من احتاط �عمر المدیني في رد السنة، �ما أننا إذا رددنا على المعتزلة فإننا ال نرد ع
ن �خاطب البخاري بهذا األسلوب مسلم، وهو تلمیذه مستحیل أ :؛ ألن �عض الناس �قول-نههللا ع

، �مكن أن �قول هذا في البخاري أو حتى في اوخرق إجماعً مبتدع وغیر مسبوق و�ذا،  ،خر�جهو 
 ؟بن المدیني علي

إلى  هذا التصرف من اإلمام البخاري  خدم�ستال �مكن، نقول: ال، مسلم یرد على مبتدع أراد أن  
نه نصر بدعته في رد السنة، فإذا رد مسلم على هذا المبتدع ال �عني أنه رد على البخاري؛ أل

 ي أو الحسینئنظیره إذا رددنا على الجبا :�عرف مذهب البخاري ومنهج البخاري، مثل ما قلنا
–ر اثنان فأكثر، فإننا ال نرد على عمالبصري أو غیره ممن ال یرى قبول الخبر إال إذا رواه 

 .س، فننتبه لمثل هذه المسائل؛ ألن �عض الناس یلبِّس، وهذا اآلن زاد التلبی-رضي هللا عنه
اإلشكال في �ون مثل �عض شراح البخاري، ابن العر�ي، الكرماني، و�شم من �الم البیهقي، 

ر، فأكث واه اثنان عن اثنین عن اثنینوالحاكم، أن شرط البخاري في الصحیح أن ال �خرِّج إال ما ر 
هذا اإلشكال، لكن هل هذا حق واقع الصحیح؟ إذا نظرنا أول حدیث وآخر حدیث یرد هذه 

 مروي اثنین فأكثر، قال: :م النخبة" لما ذ�ر العز�ز وهوظالدعوى، لما الصنعاني في "ن
 وقد رمي من قال �التوهمِ   فاعلمِ  للصحیح اشرطً  ولیس

 :�عض النسخ قال
 وقیل شرٌط وهو قول الحاكمِ   ا للصحیح فاعلمولیس شرطً 

كما مر بنا، �م رواه  »إنما األعمال �النیات«على �ل حال: هذا لیس �الشرط للصحیح، حدیث 
في الطبقات األر�ع؟ عمر، وعنه علقمة، وعنه محمد بن إبراهیم، وعنه �حیى بن سعید، ما 

وعنه أبو زرعة بن عمرو بن جر�ر، وعنه  ،�رةشار�هم أحد في روایته، وآخر حدیث، أبو هر 
الطبقات األر�ع، �أن  ، وعنه انتشر �عدمحمد بن فضیل، وعنه، ال القعقاع ثم محمد بن فضیل

افتتاح هذا الكتاب بهذا الحدیث وختمه، یر�د أن �قوض هذه الدعوى � -رحمة هللا علیه–البخاري 
اضع تكرر عنده، في أر�عة مواضع، قال: هذا مو  هین أنت �ا �رماني، فیألكرماني من أساسها، ا

 شرط البخاري في صحیحه.
 طالب:.....

 .نعم
 طالب:....

 ، نعم.ا، إذا �ان متبوعً اینظر متبوعً 
 طالب:....

، ألنه لو لم یوافقوه لما في جمیع األبواب؛ ألنه لو لم یوافقوه لما أقروه الرأس كل التعامل مع



   
 
  

 

F=ÏvÈÿ^=ÚÑf=i_k‘۸٦E= ١٤ 

 ...ق منهم وال �ستطیع اإلعالنأقروه، �ون األتباع یوافق من یواف
 طالب:....

 ا.یبعثون على نیاتهم، ال �ظلم ر�ك أحدً  -جل وعال–أمرهم إلى هللا  ءالؤ ه
 طالب:....

 على �ل حال: مستحیل أن تعلق األمور �األفراد، مستحیل أن یبلغ �ل شخص �عینه.
 من هو المبتدع الذي یرد علیه اإلمام مسلم؟�قول: 

 وهذه طر�قة المستشرقین–ا وصفه؛ ألن �عض المبتدعة، و�عض المغرضین �كفینا وصفه، �كفین
لیر�بوا علیها ما یر�دون، یر�بوا  ؛یتتبعون مثل هذه األمور -وطر�قة المناوئین من الصدر األول

 علیها ما یر�دون.
�قول ابن حجر: "فائدة: قیل في هذا دلیل على جواز قراءة الجنب لآل�ة واآلیتین، و�إرسال �عض 
القرآن إلى أرض العدو و�ذا السفر �ه، وأغرب ابن �طال فادعى أن ذلك نسخ �النهي عن السفر 
�القرآن إلى أرض العدو، و�حتاج إلى إثبات التار�خ بذلك، و�حتمل أن �قال: إن المراد �القرآن في 

فر �ه أي: المصحف، وأما الجنب فیحتمل أن ُ�قال: إذا لم �قصد التال وة حدیث النهي عن السَّ
اآل�ات التي تذ�ر ما �فتى �ه من �عض أهل العلم في جاز".  إذا لم �قصد التالوة، �عني: مثل 

، وأذ�ار النوم، یتخللها آ�ات �قول تقرأه ال �قصد في األذ�ار، في أذ�ار الصباح والمساء مثالً 
 وأنت جنب، هذا �فتي �ه �عض الناس.التالوة على أنه ذ�ر، فال مانع من أن تقرأ 

إذا لم �قصد التالوة جاز على أن في االستدالل بذلك من هذه  :أما الجنب فیحتمل أن �قالو " 
القصة نظًرا؛ فإنها واقعة عین ال عموم فیها، فیقید الجواز على ما إذا وقع احتیاٌج إلى ذلك 

 ا حیث ال ضرورة فال یتجه".وأما الجواز مطلقً  -كما في هذه القصة-كاإلبالغ واإلنذار 
ن حجر: "وقد اشتملت هذه الجمل القلیلة التي تضمنها هذا الكتاب على األمر �قوله: �قول اب

 : تسلم.هأسلم، والترغیب، والترغیب �قول
 طالب:...

 نعم.
 و�ؤتك هللا..

 .طالب: أجرك مرتین
  ..والترهیب �قوله: فإن علیك

 .طالب: إثم األر�سیین
في ذلك من البالغة ما ال �خفى و�یف ال وهو �الم من و } اْلِكَتاِب  َأْهلَ  {َ�انعم، "والداللة �قوله: 
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 أوتي جوامع الكلم!" علیه الصالة والسالم.
وقال العیني: "فیه دلیل لمن قال �جواز معاملة الكفار �الدراهم المنقوشة فیها اسم هللا تعالى 

هذه  ر مما في؛ ألن ما في هذا الكتاب أكث-�عني یروى عن مالك: الكراهة-لضرورة، و�ن �ان 
 -علیه الصالة والسالم–النقوش من ذ�ر هللا تعالى، وفیه: أن من أدرك من أهل الكتاب نبینا 

 فآمن �ه فله أجران. 
عشر، قال �عض الشارحین استدل �ه  ضمن ما �ستنبط من الحدیث: الثالثَ ثم قال العیني في 

ع م�سیرة من القرآن  فیه آ�ة أو آ�ات ا�عض أصحابنا على جواز مّسِ المحدث، والكافر، �تا�ً 
ا من : ال �قرأ الحائض والجنب شیئً "الهدا�ة": قال صاحب -�قول العیني-غیر القرآن، قلت

سند � روف أن هذا عند الترمذي وابن ماجها من القرآن" معالقرآن، ال �قرأ الحائض والجنب شیئً 
ه ل: "�إطالقوهو مضعف، ال سیما في روایته عن غیر الشامیین، �قو  اشفیه إسماعیل بن عی

ا فً ائض والنفساء والجنب قراءة ما دون اآل�ة خالحأراد أنه ال �جوز للیتناول ما دون اآل�ة، 
 ا لمالك في الحائض، ثم قال: ولیس لهم مس المصحف إال �غالفه". هذا �المللطحاوي، وخالفً 

  لمصحف إالصاحب الهدا�ة "إال �غالفه". و�أتي ما في البخاري بلفظ آخر. "وال �مس المحدث ا
مسها �الكم؛ ، �خالف الكتب الشرعیة حیث یرخص في �غالفه، و�كره مسه �الكم وهو الصحیح

 ع حفظ القرآن، وفيیوال �أس بدفع المصحف إلى الصبیان؛ ألن في المنع تضی ،ألن فیه ضرورة
 مع "الهدا�ة". لصحیح". هذا من شرح "فتح القدیر"ا لهم، هذا هو ااألمر �التطهر حرجً 

از�ن ن �فتي �بار المشا�خ عندنا �أن الحائض تقرأ القرآن، لكن ال تمسه إال �حائل، فبالقفاآل
ة لمسألینتهي المحظور، هذا على التسلیم �جواز قراءة الحائض القرآن، هذا على التسلیم بذلك، وا

 فیها الخالف المعروف عند أهل العلم، واألكثر على المنع، واألكثر على المنع.
م البخاري في �تاب الحیض: "�اب قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض" "�اب ترجم اإلما

و�ان أبو وائل یرسل خادمه وهي حائض إلى أبي ة الرجل في حجر امرأته وهي حائض"، قراء
قَ مسكه �عِ فتأتیه �المصحف فتُ  ،رز�ن م �ال ه، وهناك فی-ما �علق فیه من حبل ونحوه–ه تِ الَّ

 فه". �عني: المصحف جرت العادة أنه �حفظ في �یس و�ر�ط �خیط،صاحب "الهدا�ة": "�غال
  و�عضهم �جعل له عالقة، �علق بها.

ثم  ،�ن فتأتیه �المصحف فتمسكه �عالقتهل یرسل خادمه وهي حائض إلى أبي رز "و�ان أبو وائ
�ان یتكئ في حجري وأنا حائض ثم �قرأ  -صلى هللا علیه وسلم–أن النبي  ،ذ�ر حدیث عائشة

 ، ثم �قرأ القرآن". رآنالق
ه قلنا: هذا أصٌل لمس الشر�ط من غیر بدن القارئ والقرآن في جوفِ  اآلن �ون الحائض تمّس 

ال �مكن الوصول إلى ألنه حائل؛ ألن الغالف حائل، وما في الشر�ط مثل ما في جوف الحافظ؛ 
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  ًئا.تجد شیحقیقته، مهما شرَّحت قلب اإلنسان ما وجدت قرآن، ومهما فعلت �الشر�ط ما 
ر منهما القته �كسر العین، أي: الخیط الذي یر�ط �ه �یسه، وذلك مصیٌ قال ابن حجر: "قوله: �عِ 

ِه، ومناسبته لحدیث عائشة من جهِة أنَّه  ،إلى جواز حمل الحائض المصحف لكن من غیر مسِّ
التي فیها  ر حمل الحائض العالقة التي فیها المصحف �حمل، أنه نظَّر حمل الحائض العالقةنظَ 

ألنه حامله في جوفه، وهو موافق لمذهب  ؛المصحف �حمل الحائض المؤمن الذي �حفظ القرآن
"هذا مخل   أبي حنیفة، ومنع الجمهور ذلك، وفرقوا �أن الحمل". �عني �الكیس أو �العالقة

"ثم �قرأ ، واالتكاء ال �سمى في العرف حمًال". قوله: �التعظیم، واالتكاء ال �سمى في العرف حمالً 
 : �ان �قرأ القرآن ورأسه في حجري وأنا حائض، فعلى هذا فالمراد"التوحید"القرآن، وللمصنف في 

ضع رأسه في حجرها، قال ابن دقیق العید" هذا من دقائق �االتكاء: وضع رأسه في حجرها، و 
هل هي التي ة إلى أن الحائض ال تقرأ القرآن". العلوم "قال ابن دقیق العید: في هذا الفعل إشار 

 .-علیه الصالة والسالم–؟ الرسول الذي �قرأ -علیه الصالة والسالم–الرسول أم تقرأ 
تناع هم ام"في هذا الفعل إشارة إلى أن الحائض ال تقرأ القرآن؛ ألن قراءتها لو �انت جائزة لما تو 

ا توهم �انت جائزة لم لو القراءة في حجرها، حتى احتیج إلى التنصیص علیها. ألن قراءتها
امتناع القراءة في حجرها، حتى احتیج إلى التنصیص علیها". هذا ما نقله ابن حجر عن ابن 

قرأ ال ت دقیق العید، وفي "األحكام" "أحكام البن دقیق العید"، �قول: "وفیه إشارة إلى أن الحائض
ولو  المنع، ن قولها: فیقرأ القرآن، إنما �حسن التنصیص علیه إذا �انت ثمة ما یوهمالقرآن؛ أل

ئض" نا حاعلیه، "وأكانت قراءة القرآن للحائض جائزة لكان هذا الوهم منتفًیا". ما �حتاج تنص 
 ماله داعي. 

، أعني: توهم امتناع قراءة القرآن في "ولو �انت قراءة القرآن للحائض جائزة لكان هذا الوهم منتفًیا
ض القرآن، ومشهور مذهب حجر الحائض، ومذهب الشافعي الصحیح امتناع قراءة الحائ

ال �خفى، وفي  أصحاب مالك: جوازه". �قول الصنعاني في "حاشیته": "وفي هذه اإلشارة خفاءٌ 
 .واألصل: الجواز" ،المنع ضعیفة هذه اإلشارة خفاء ال �خفى، وأدلةُ 

�ه، و�ن �نت ال أجرؤ أن  المفَتىمعمول �ه و العلى �ل حال: قراءة الحائض للقرآن هو اآلن 
هي مجرد تحقیق أمر دنیوي، اختبار وما اختبار التي مع الحاجة  حتى وال  �الجواز مطلًقا،أقول 

"وأدلة المنع  .النسیان، هذا هو المؤثر في تقدیري ، لكن خشیة النسیان، خشیة عندي هذا ال یؤثر
 واألصل: الجواز".  ،ضعیفة

 طالب:..........
 �عني تر�د الرد على أولئك؟
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 طالب:....
 أن تر�د الرد على من أجاز للحائض قراءة القرآن، وهذا أقرب. وال �منع
صلیة، وهذه داللة فرعیة، عرفت الفرق؟ أ هذه داللة �عیدة، وهذه داللة قر�بة، هذه داللة�عني: 

 .نعم
أما مذهب الحنابلة فهو معروف، قال في "الزاد وشرحه": "وتقضي الحائض والنفساء الصوم ال 

ان من واف، وقراءة القرآن، واللبث في المسجد ال مان علیها �الطَّ بل �حرُ  ،هاالصالة، وال �صحَّ
ان منها بل  من تلو�ثه" ". المرور �ه إن أُ  "وتقضي الحائض والنفساء الصوم ال الصالة، وال �صحَّ

 واف، وقراءة القرآن، واللبث في المسجد ال المرور �ه إن أمن تلو�ثه".�حرمان علیها �الطَّ 
ل علیه في الباب حدیث عمرو إ :س الفقه مّس المحدث للمصحف، وقلنامر علینا في در  ن المعوَّ
في المسألة،  ح أنه مرسل، لكن أهل العلم تلقوه �القبول �ما قرروا ذلك، فهو أصلٌ بن حزم، والمرجَّ 

هُ  {الَّ وأما اآل�ة:  ُروَن} ِإالَّ  َ�َمسُّ راد �ه اللوح ح عند المفسر�ن أن الم] فالمرجَّ ٧٩[الواقعة: اْلُمَطهَّ
المصحف  المصحف، مّس  فال یتم االستدالل �ه على منع مّس  المحفوظ، اللوح المحفوظ، وحینئذٍ 

 .ل المحدثمن قبَ 
م، مثل �الم ابن دقیق العید، �الم شیخ اإلسال -�عني في دقته-ا لكن شیخ اإلسالم ذ�ر �المً  

ه {الَّ �قول: "صحیح المراد  ُروَن} الَّ {إِ �عني اللوح المحفوظ  }َ�َمسُّ إذا نص الئكة، ف�عني الم اْلُمَطهَّ
یه فهم ال �مسون اللوح المحفوظ الذي  �حیث ال �فارقون هذا الوصف، وأنَّ على المطهر�ن أصًال 

من �اب أولى". �عني: المصحف الخالص  القرآن فمنع غیرهم ممن یتصور منه الحدث، من مّسِ 
�خ لمشااد على �عض عبه ال �قدره قدره، ولذلك یورَ ا، والذي ال یتأمله وال �ستو ط دقیق جد� ااستنب

 دقیقة حینال�عض المسائل �عني ما �عطیك فرصة لیفهم،  ...في هذا الباب ثم یتساهلون الذین 
 تناقش فیها ما یلتفت إلیها، مرة في مجلس في مجموعة من طالب العلم وفیهم �بار، قلت: هل

، هل الممنوع إرادة ]٢٥[الحج: ِ�ُظْلٍم} ِ�ِإْلَحادٍ  یهِ فِ  ُیِردْ  {َوَمن: -جل وعال–الممنوع في قوله 
أو  لحرم،اإللحاد ولو �ان الظلم في غیر الحرم، إرادة اإللحاد في الحرم، ولو �ان الظلم في غیر ا

آل�ة ا نَّ الممنوع الظلم في الحرم ولو �انت اإلرادة خارج الحرم؟ وال رفعوا بهذا الكالم رأًسا؛ أل
الذي فیه، هل الجار والمجرور، حسب متعلق الجار والمجرور فیه، ما محتملة حسب متعلق 

، نوع الظلمالمم} ِفیهِ  ُیِردْ  {َوَمن :ال یلزم أن �كون في الحرم، أو الممنوع �قوله اإلرادة فیه والظلم
د لى الهنفي مكة، �قول: إذا رجعت إ اأن شخًص  ولو �انت اإلرادة خارج الحرم؟ والفرق بینهما

فعل �ذا، أیهما سأما یدخل؟ أو شخص في الهند �قول: إذا رحت مكة أم یدخل  فعل �ذا،سأ
 المراد؟ 
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حرم من تكون اإلرادة خارج الفهذا محل اتفاق هذا، لكن ماذا عأما �ونه یر�د و�ظلم في الحرم 
 والظلم في الحرم، أو العكس؟

 طالب:....
 ؟إلرادة أو متعلق �الظلمهو حسب متعلق الجار والمجرور، هل الجار والمجرور متعلق �ا

 طالب:......
 ما جاو�وا، ما التفتوا أصال.

 طالب:....
 نعم.

 طالب:....
 نعم.

أن  -دعنا من ابن عباس، غیر ابن عباس-ل یبرر له خروجه من مكة من مكة، لكن ه خروجه
هذا ما یرد على صنع ابن  �عني ینوي الظلم في الحرم وهو في الطائف و�خرج من المسؤولیة،

 اس وغیر ابن عباس.عب
 طالب:....

 اثنین مطبق علیه، هذا مجمع علیه إذا..
 طالب:.....

ا، دً واح معنى التنازع؟ أن �قتضي العامالن معموالً  ماو�كون الجار والمجرور من �اب التنازع، 
 .فیكون من هذا النوع، �هللا أعلم

 وصلى هللا وسلم على نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعین.


