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 السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته.
اني، ل، وهــو فیمــا إذا اتفــق الــزوج األول مــع الــزوج الثــهــذا �قــول: ورد فــي الحــدیث لعــن المحلــ

ــا ــي أن یتزوجه ــاني ف ــزوج الث ــع ال ــت الزوجــة م ــذلك إذا اتفق ــم �جــري � ثــم  ،وســؤالي: هــل الحك
 �طلقها؟ 

 الحكم واحد، المقصود أنه �عقد بهذه النیة: أن �حللها لزوجها الثاني.
�تـب  فـي فبمـاذا تنصـحوني أن أقـرأ السؤال الثاني: أر�د شحذ همتي في طلب العلم والهمة فیه،

 التراجم التي تحدث...؟
ا نعم، من أهم مـا ُ�قـرأ فـي هـذا النصـوص الـواردة فـي الحـث علـى العلـم و�یـان منزلـة أهلـه فـي الـدنی

واآلخرة، ثم سیر العلماء وصبرهم على شدائد التحصیل وتلذذهم بـذلك، وهنـاك محاضـرات مسـجلة 
 وموجودة في هذا الباب.

 ابــن القــیم فــي مــدارج الســالكین فــي قولــه: "إن مــن شــرط الرضــا تــرك اإللحــاح فــي�قــول: قــال 
 المسألة"؟

 هذا معروف أنه ما هو من �الم ابن القیم هذا، هذا �الم الهروي صاحب منازل السائر�ن.
 اْلَخْلــِق، َفــَال ُخُصــوَمِة َمــعَ لْ َتــْرِك ابِ لكــن ابــن القــیم �قــول: (َوُهــَو َأْلَیــُق اْلَمْعَنَیــْیِن َوَأْوَالُهَمــا؛ ِألَنَّ َقَرَنــُه 

 َوَال َ�ْطُلُب ِمْنُهْم ُحُقوَقُه.  ،ُ�َخاِصُمُهْم ِفي َحقِّهِ 
َعاِء َوَال ُیَبــاِلُغ ِفیــِه؛ َفــإِ  َضــاُه. َوَهــَذا َ�ِصــحُّ ِفــي رِ  َ�ْقــَدُح ِفــي نَّ َذِلــكَ َواْلَمْعَنــى الثَّــاِني: َأنَّــُه َال ُیِلــحُّ ِفــي الــدُّ

َعاِء ِ�َأْغَراِضـَوْجٍه ُدوَن َوْجٍه،  اِعي ُیِلـحُّ ِفـي الـدُّ ـا ِإَذا َأَلـحَّ وِظـِه اْلَعاِجَلـِه َوُحظُ َفَیِصحُّ ِإَذا َ�ـاَن الـدَّ ِة. َوَأمَّ
ــَك َال �َ  ــُه؛ َفــِإنَّ َذِل ــَعَلــى ِهللا ِفــي ُســَؤاِلِه ِ�َمــا ِفیــِه ِرَضــاُه َواْلُقــْرُب ِمْن ــَدُح ِف ــاِم الرِّ ْق َضــا َأْصــًال، َوِفــي ي َمَق

َعاءِ «: اْألََثــرِ  ــیَن ِفــي الــدُّ یقُ ا، َوَقــاَل َأُبــو َ�ْكــٍر »ِإنَّ للااََّ ُ�ِحــبُّ اْلُمِلحِّ ــدِّ َیــْوَم َبــْدٍر  - َعْنــهُ َرِضــَي للااَُّ - لصِّ
ــَالمُ -ِللنَِّبــيِّ  ــَالُة َوالسَّ ُمَناَشــَدِتَك  ، َ�َفــاَك َ�ْعــضَلــى َر�ِّــكَ َ�ــا َرُســوَل ِهللا، َقــْد َأْلَحْحــَت عَ «: -َعَلْیــِه الصَّ

ْلَحاُح َعْیُن اْلُعُبوِد�َِّة. َوِفي ُسَنِن اْبِن َماَجْه مِ »َر�ِّكَ لِ  -َعْن َأِبـي ُهَرْ�ـَرَة   َأِبي َصاِلحٍ ْن َحِدیثِ ، َفَهَذا اإلِْ
ُســَؤاُلُه  . َفــِإَذا َ�ــانَ » َعَلْیــهِ َمــْن َلــْم َ�ْســَأِل َهللا َ�ْغَضــْب «: ملسو هيلع هللا ىلصَقــاَل: َقــاَل َرُســوُل ِهللا  -َرِضـَي للااَُّ َعْنــهُ 

ْلَحاُح ِفیِه ُمَناِفًیا ِلِرَضاُه.   ُیْرِضیِه َلْم َ�ُكِن اإلِْ
َضـا: أَ ِفي ِرَضاُه، َبـِل الَّـِذي ُیَنـاِفي ا -ُسْبَحاَنهُ -َوَحِقیَقُة الرَِّضا: ُمَواَفَقُتُه  ًمـا َعَلْیـِه ْن ُیِلـحَّ َعلَ لرِّ ْیـِه ُمَتَحكِّ

ْو َقَضـاِء َحاَجِتـِه؛ َفَهـَذا أَ  ِإْغَناِئـِه، ْخٍص، َأوْ  َعَلـى َر�ِّـِه ِفـي ِوَالَ�ـِة َشـُمَتَخیًِّرا َعَلْیِه َما َلْم َ�ْعَلْم، َ�َمْن ُیِلحُّ 
 .ِألَنَُّه َلْیَس َعَلى َ�ِقیٍن َأنَّ َمْرَضاَة الرَّبِّ ِفي َذِلَك) ؛ُیَناِفي الرَِّضا

ي هـو ذ�قول: والسؤال: أشكل عليَّ آخر �الم ابن القیم، ووجه اإلشـكال: �یـف �كـون الـدعاء الـ
 حقـق �ونهـاالعبادة منافًیا للرضا في األمور الدنیو�ة التي �حتاجها العبد مـع عـدم الـتمكن مـن ت

 موافقة لرضا هللا، �الذي �طلب الولد والمال مثًال؟ 
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ْنیَ  {َوَال َتـــْنَس َنِصـــیَبَك ِمـــنَ أمـــور الـــدنیا هـــذه التـــي ُ�ســـعى لتحصـــیلها، والـــذي ُأمـــر بتحصـــیلها:   ا}الـــدُّ
تیسیرها. هذه األمور إن �ان القصـد مـن الحصـول  -جل وعال-ُ�طلب من هللا ]، و ٧٧[القصص: 

فیهـا  علیها االستعانة بها علـى مـا ُیرضـي هللا؛ فاإللحـاح فیهـا مطلـوب تبًعـا لهـا، و�ذا �ـان اإللحـاح
ز هو مجرد التمتـع بهـا ومباهـاة النـاس بهـا ولیقـول النـاس: عنـده �ـذا ونحـن مـا عنـدنا �ـذا، أو یتمیـ

 �ذا؛ هذا هو المذموم.�كذا دون 
علــى تحقیــق الهــدف الــذي ُخلــق مــن أجلــه وهــو تحقیــق  اأمــا أن �طلــب أمــور الــدنیا لیســتعین بهــ 

 هذا عبـادة وال إشـكال فـي هـذا، واإللحـاح فیـه مطلـوب ال سـیما إذا �ـان �عـض العبـاداتفالعبود�ة؛ 
ـــى هللا  ـــه إل ـــذي �قر� ـــه. و�ال فاإللحـــاح �مـــا هـــو األصـــل ال و�رضـــیه عـــن  -جـــل وعـــال-متوقفـــة علی

. -جـل وعــال-الشـخص؛ هـذا هـو األصـل، وطلــب الـدنیا إنمـا هـو ألنهـا وســیلة إلـى مـا یرضـي هللا 
فــال یلیــق �المســلم أن ُتجعــل الوســیلة أكثــر مــن الغا�ــة؛ ألن �عــض النــاس أكثــر دعائــه فــي أمــور 

ا محــل وقــد �غفــل عــن أمــور اآلخــرة؛ هــذ ،فــي أمــور الــدنیا -جــل وعــال-الــدنیا، أكثــر طلبــه مــن هللا 
ن الذم. أما إذا طلب من أمور الـدنیا مـا �عینـه، أو سـعى لتحصـیله بنفسـه وجهـده، وزاول التجـارة مـ

 أجل تحقیق الهدف الذي، هذا ما �ه شيء، هذا عبادة.
، حتـى �قول: قد �ثرت نعم هللا على العباد، فصـاروا یتفننـون و�نوعـون فـي المآكـل والمشـرو�ات

 ل على أشكال حیوانات وحشرات، ومن ذلـك مـا انتشـر بـینصاروا ُ�صورونه و�جسمون في األك
ل النساء من حلو�ات ُتشكَّل على قطع صـغیرة علـى أشـكال أغنـام لهـا رءوس، وعلـى أشـكال نحـ

 لها أجنحة وأعین، ما حكم هذا؟ 
لـف التصو�ر سواء �ان في النعم أو في غیرها محرم، وال �قال أ�ًضا هذا التصـو�ر مـن المخت :أوالً 

، والمجسـم الـذي ال �ختلـف فیـه هما هو بتصـو�ر آلـة، هـذا التصـو�ر المجمـع علـى تحر�مـ فیه، هذا
 أهل العلم؛ هذا من جهة.

لخلقــــه، ومــــن الزم ذلــــك أن  -جــــل وعــــال-األمــــر الثــــاني: أنــــه إذا اقتــــرن �ــــالنعم التــــي أســــداها هللا 
وًفـا �ـامًال یتواضعوا هلل و�شكروه على نعمه، وحصل من �عض الوجهاء أن وضع على المائدة خر 

علــى قوائمــه، مــا أخــذ منــه شــيء! مطبــوخ وموقــف علــى المائــدة. هــو مــذبوح ُمــذ�ى، لكــن مــا قطــع 
ما ُذكي. هو ُمـذ�ى، ذ�ـاه مسـلم، لكنـه مـا قطـع رأسـه  أمرأسه، �عني ما �قال إنه حرام، �عني میتة 

ة رجـل مـن �مشـي، وهـو علـى المائـدة. و�ـان علـى المائـد أن �حیث من یـراه �قـول: هـذا مـا �قـي إال
الصالحین من عوام المسلمین، شیخ �بیر في السن، لما رأى ذلك �كى، قـال: �نـا نتمنـى جلـد هـذا 
الخروف لیأكلوه، �نا نتمنى جلد هذا الخروف لنأكلـه، و�لیـة هـذا الخـروف التـي صـنیع النـاس الیـوم 

نهــا فــي المجــزرة. فیهــا مــا �أخــذونها مــع اللحــم، ال الجلــد وال الكــرش وال المصــران وال اإللیــة یتر�و 
لیتـــرك لهـــم أثـــر فـــي  اأكلـــه، و�ـــانوا �طبخـــون العظـــم مـــرة ومـــرتین وثالًثـــن�قـــول: �نـــا نتمنـــى الجلـــد ل

إذا طــرق البــاب وهــو ســائل  -فیمــا �حــدثنا �بــار الســن-الطعــام، �عنــي فیــه طعــم. و�ــان المســكین 
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فیـه  عنـي �ـاقٍ ُطـبخ إال مـرة أو مـرتین، �أعطي عظًمـا لـیس علیـه شـيء مـن اللحـم، وُ�حلـف أنـه مـا 
 طعم. و�صل بنا األمر إلى هذا الحد؟! هذا شكر النعم؟! 

ـا َمـْن َطَغـى (القرطبي في تفسیره �قـول:  ْنَیا}٣٧{َفَأمَّ ]، قـال: ٣٨، ٣٧عـات: [الناز  ) َوآَثـَر اْلَحَیـاَة الـدُّ
من وضع على مائدته ثالثة ألـوان مـن الطعـام، �عنـي ثالثـة أنـواع؛ فقـد طغـى. واآلن یـؤتى بـبعض 

ا لموائد من ست قارات، هل هـذا شـكر الـنعم؟! المسـألة تحتـاج إلـى إعـادة نظـر �ِجـد؛ ألن الـنعم إذا
س المــراد �ــه الكفــر المخــرج عــن ]، لــی٧[إبــراهیم:  {َلــِئْن َشــَكْرُتْم َألَِز�ــَدنَُّكْم َوَلــِئْن َ�َفــْرُتْم}ُشــكرت قــرَّت: 

 . انعم، مقابل الشكر. �هللا المستعالملة؛ إنما هو عدم شكر الن
 ......... طالب:

 یرسم ثم �طمس؟
 .ال طالب:

 �صور �الجوال و�مسح. :ي �قولذهذا مثل ال
 ......... طالب:

 ال ال ما �صح، لكن إذا �انت بدون رأس فالصورة الرأس.
 ......... طالب:

 من یراه ما �قول: هذا وجه إنسان؟ ما فیه عینان وال أنف وال فم وال؟ ،�عني ما فیه فم
 ...... ...طالب:

 �عني �أنه إنسان �عید ما ُیرى؟ 
 .نعم طالب:

 اآلن العیون �ارزة والفم واألنف.
 ......... طالب:

 �عني وسیلة إ�ضاح؟ 
 .نعم طالب:

 ألنـه مـا عنـدهم وسـائل إ�ضـاح؟! ال ؛�سمونها وسیلة إ�ضاح، واألمة في قرونها السـا�قة مـا تعلمـوا
ا شـأن ن أننـا نعتنـي �ـاألمور الوافـدة، وسـائل اإل�ضـاح لهـ�ِهللا تعلموا أفضل منا، �عني مشـكلتنا اآل

و�ذا وصارت هي األصل، تجـد الكتـاب مـع الطالـب فـي أولـى ابتـدائي المسـكین ثالثمائـة صـفحة، 
فحة �املة فیها �لـب، وتحتهـا كله ألنه صور، صفحة �املة فیها قط، صفحة �املة فیها خیل، ص

وفـــي  ،الحـــروف مالصـــور و�هجـــیه ذههـــ م�هن: قـــاف طـــاء، �جـــد المـــدرس نصـــف الفصـــل یـــر اكلمتـــ
 النها�ة ال شيء، وماذا جنینا من خالل هذه الوسائل؟ هللا المستعان.

* * * 
 .اقرأ
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 أحسن هللا إلیك. طالب:
 عین.الحمد هلل رب العالمین، وصلى هللا وسلم و�ارك على نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجم 

 أما �عد، 
عــل أو فــي �تا�ــه الموافقــات: "المســألة الرا�عــة: فاعــل الف -رحمــه هللا تعــالى-فیقــول الشــاطبي 

كـون قصـده �فعله أو تر�ـه موافًقـا أو مخالًفـا، وعلـى �ـال التقـدیر�ن إمـا أن  تار�ه، إما أن �كون 
 .موافقة الشارع أو مخالفته؛ فالجمیع أر�عة أقسام"

صـد كـن ال یوافقـه، قـد �قل ،نعم. القسمة ر�اعیة؛ ألنه عندنا قصد، وعنـدنا موافقـة. قـد �قصـد الخیـر
 بل قـد �قصـد ضـده ثـم یوافـق الخیـر، وقـد �قصـد المخالفـة و�قـع ،الخیر و�وافقه، قد ال �قصد الخیر

ن في المخالفة. القاضي الكفء العالم القاصد إلصا�ة الخیـر؛ هـذا إمـا أن یوافـق أو �خـالف، إمـا أ
القاصــد للخیــر المــتعلم  �صــیب و�مــا أن �خطــئ. ینــدرج فــي هــذا القســم نوعــان، الــذي هــو الكــفء:

لوســائل الحكــم إمــا أن �صــیب و�مــا أن �خطــئ، �ــأتي المــتعلم للشــر هــذا مــتعلم قــانون وضــعي مــن 
 ألنــه قاصــد المخالفــة للشــرع، إذا حكــم قــد �كــون حكمــه موافًقــا للشــرع، ؛وضــع الكفــار، هــذا إذا حكــم

لموافقـة ولـو لـم �قصـد قد، واألصل المخالفة، فهل األجر على مجرد القصد دون موافقـة، أو علـى ا
أو قصــد الضــد؟ هــذا �ــالم المؤلــف فــي هــذه المســألة، �عنــي �ــم مر�ــد للخیــر ال �صــیبه، قــد �كــون 

، لكنـه أخطـأ الطر�ـق �حـال -جـل وعـال-و�بحـث عمـا �قر�ـه إلـى هللا  ،ونیتـه صـالحة ،للخیر امر�دً 
جــل -ون بهــا هلل ، وهــم یتعبــد-جــل وعــال-كثیــر مــن المبتدعــة: یتعبــدون �عبــادات لــم �شــرعها هللا 

، هــؤالء �عضــهم قصـده حســن، لكنــه لــم �صـب. ومــنهم مــن قصـده ســیئ وال �صــیب، ومــنهم -وعـال
 . قصده حسن و�صیب. فالقسمة ر�اعیة من قصده سیئ و�صیب، ومنهم من

یرهـا، "أحـدها: أن �كـون موافًقـا وقصـده الموافقـة؛ �الصـالة والصـیام والصـدقة والحـج وغ طالب:
والخمــر  هللا تعـالى وأداء مــا وجـب علیـه أو ُنــدب إلیـه، و�ـذلك تــرك الزنـا�قصـد بهـا امتثــال أمـر 

 .وسائر المنكرات؛ �قصد بذلك االمتثال، فال إشكال في صحة هذا العمل"
 . ة العمل سواء �ان فعًال أو ترً�اهذا ال إشكال في صحف�عني إذا اتحد القصد مع الموافقة؛ 

صــًدا لمخالفــة، �تــرك الواجبــات وفعــل المحرمــات قا"والثــاني: أن �كــون مخالًفــا وقصــده ا طالــب:
 .لذلك؛ فهذا أ�ًضا ظاهر الحكم"

هــذا یتحــد فیــه المخالفــة والقصــد، قصــد المخالفــة، �عنــي �فعــل المخالفــة مــع قصــده لهــا، �مــن یتــرك 
الواجبات و�رتكب المحرمات؛ هذا قاصد. لكن قد یوجد من یرتكب المحرمات من غیر قصد، وقـد 

محرم و�قع في حالل. �عني فرق بین من �طأ امرأة علـى أنهـا زوجتـه، و�ـین مـن یوجد من �قصد ال
�طأ أجنبیة علـى أنهـا زوجتـه. مـن �طـأ زوجتـه علـى أنهـا زوجتـه، و�ـین مـن �طـأ أجنبیـة علـى أنهـا 

بیــة. فتنـــدرج تحـــت زوجتــه، ومـــن �طــأ زوجتـــه علـــى أنهــا أجنبیـــة، ومــن �طـــأ أجنبیـــة علــى أنهـــا أجن
 . األقسام األر�عة
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 ."والثالث: أن �كون الفعل أو الترك موافًقا وقصده المخالفة" :طالب
 . ثم یتبین أنها زوجته ،بنیة الزنا نعم. قصده المخالفة، �طأ هذه المرأة 

علـم بـذلك. "وهو ضر�ان؛ أحدهما: أن ال �علم �كون الفعل أو الترك موافًقـا، واآلخـر: أن � طالب:
 .وشارب الجالب ظان�ا أنه خمر" فاألول: �واطئ زوجته ظان�ا أنها أجنبیة،

أنـه  : �شـرب العصـیر علـى أنـه خمـر، رآه وتوقـع"ظان�ا أنـه خمـر". هو ماء الورد "الجالب"�قولون: 
والثانیـة عصـیر، سـبق أحـدهما  ،ثم تبین أنه عصیر، والثاني، هما زجاجتان: إحـداهما خمـر ،خمر

 ،خمــر علــى أنــه عصــیر، أحــدهما آثــمإلــى العصــیر فقــال: أشــر�ها ألنهــا خمــر، والثــاني ســبق إلــى ال
إمكانـه لـم �فـرط؛ ألنـه � و�ن شرب مباًحا، والثاني إن لم �فرط فإنـه ال �ـأثم إن فعـل محرًمـا. هـذا إذا

 . أن یتأكد
ــا أنــه خمــر، وتــارك الصــالة �عتقــد أنهــا �اقیــة فــي ذمتــه، و�ــا طالــب: ن قــد "وشــارب الجــالب ظان�

رب قــد حصــل فیــه قصــد العصــیان �المخالفــة. أوقعهــا و�ــرئ منهــا فــي نفــس األمــر؛ فهــذا الضــ
 و�حكي األصولیون في هذا النحو االتفاق على العصیان في مسـألة (مـن أخـر الصـالة مـع ظـن

ألجل  الموت قبل الفعل)، وحصل فیه أ�ًضا أن مفسدة النهي لم تحصل؛ ألنه إنما ُنهي عن ذلك
 .فعله، فحصلت المفسدة"ما ینشأ عنها من المفاسد، فإذا لم یوجد هذا لم �كن مثل من 

نـا �عني فرق بین من �طأ زوجته على أنها أجنبیة، و�ین من �طأ أجنبیة على أنهـا أجنبیـة؛ ألن الز 
و�شـترك  ،، هـذه أولهـا-جـل وعـال-إنما ُحرم لحكم �ثیرة، نعـم أولهـا مخالفـة اآلمـر ومعصـیة الـرب 
ض ألنســاب مــثًال، والوقــوع فــي عــر فیهــا االثنــان، ومــن المفاســد التــي ُحــرم مــن أجلهــا الزنــا اخــتالط ا

أسرة �املة، خدش في عرض أسرة �املة. فإذا وطأ زوجته �ظنها أجنبیة صار عنده �عض الحكـم 
هــذا أعظمهــا، لكــن هــل یترتــب علیــه  -جــل وعــال-التــي مــن أجلهــا ُحــرم الزنــا، وهــو مخالفــة الــرب 

خـف ممـن وقـع علـى اختالط األنساب؟ هـل یترتـب علیـه أنـه خـدش عـرض أسـرة �املـة؟ ال. فهـو أ
لـك هذه المـرأة علـى أنهـا أجنبیـة و�انـت �الفعـل أجنبیـة؛ ألن اآلثـار �لهـا اجتمعـت فیـه. یز�ـد علـى ذ

-یز�ـد علـى ذلـك إن �انـت مـن محارمـه أنها إن حبلت منه، یز�د علـى ذلـك إن �انـت حلیلـة جـار،
 . -نسأل هللا السالمة والعافیة

، ثـم -جـل وعـال-وقوع المخالفـة ومعصـیة الـرب  فالمحرمات متفاوتة، تشترك في األصل الذي هو
 . -نسأل هللا السالمة والعافیة-ا �حتف �فروعها أشیاء یز�دها سوءً 

ال "فشارب الجالب لم یذهب عقله، وواطئ زوجته لم �خـتلط نسـب َمـن ُخلـق مـن مائـه، و  طالب:
لك ســائر لحــق المــرأَة �ســبب هــذا الــوطء معــرة، وتــارك الصــالة لــم تفتــه مصــلحة الصــالة، و�ــذ
 .فة"المسائل المندرجة تحت هذا األصل؛ فالحاصل أن هذا الفعل أو الترك فیه موافقة ومخال

وال �عنــي هــذا أنهــا إذا لــم تحمــل أن األمــر خــف أو أخــف؛ لــئال �قــول ز�ــد مــن النــاس وهــو یــزاول 
یس الفاحشة، �قول: أنا آمـن مـن هـذه الحیثیـة، رجـل عقـیم، �قـول: غا�ـة مـا هنالـك أن المعصـیة ولـ
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. هـل هـذا �خفـف مـن شـأن اتكـون عقیًمـأن و�مكـن  ،�عـدُ  الها آثار تترتب علیها، والمـرأة لیسـت �كـرً 
على المعصیة وعلى الفاحشة. ال �عنـي أنهـم إذا  -نسأل هللا السالمة والعافیة-ال...؟ هذا إصرار 

أو، حتــى قــال �عنــي أن هــذا �ســهل علیــه الطر�ــق  ،إنهــا إذا قلَّــت اآلثــار فالمســألة أخــف، ال :قــالوا
نه ال �جوز اإلسقاط ولو قبـل األر�عـین إذا �ـان نتیجـة الزنـا، لمـاذا؟ ألنـه �سـهل الجر�مـة إ :�عضهم

على من أرادها، �ل من حبلت منه امـرأة فـي الفاحشـة ذهـب وأسـقطه وانتهـت المسـألة. مـا انتهـت، 
مقـرون �القتـل:  ،كعظیمة، والزنا من عظائم األمور، ومقـرون �الشـر  -جل وعال-العقو�ة عند هللا 

علیــــه الصــــالة -]، نســــأل هللا العافیــــة، والنبــــي ٦٩[الفرقــــان:  {ُ�َضــــاَعْف َلــــُه اْلَعــــَذاُب َیــــْوَم اْلِقَیاَمــــِة}
. ال �عني أنـه إذا -نسأل هللا العافیة-رأى الزناة والزواني لیلة اإلسراء في تنانیر من نار  -والسالم

ختلط نسـبه، وأننـا قلنـا: إذا لـم �حصـل اخـتالط نسـب سمعنا هذا الكالم �قول: إن واطئ زوجته لم �
من مثل عقیم أو ما أشبه ذلك أنه... ال، المسألة عظیمة، فالزنـا مـن عظـائم األمـور، وسـبب لفـتن 

ال اجتنــاب مــا حــرم وتقلــق المجتمعــات، وال عــالج لهــا إ ،وأمــراض حادثــة مستعصــیة تعجــز األطبــاء
 . -جل وعال-هللا 

 ......... طالب:
ة وأن حكمـه حكمـه، والفاحشـ ،سألة مختلف فیها بین أهل العلم، أنهم یرون أن حده �الزانيهذه الم

وأنـه ُ�قتـل علـى �ـل  ،أمرها عظیم، مسـألة عمـل قـوم لـوط شـأنه عظـیم جـاء لعنـه والتغلـیظ فـي قتلـه
 . حرقه، من الصحا�ة من أحرق اللوطيحال، و�عضهم أ

مـأذون أو المخالفـة؟ فـإن وقـع علـى الموافقـة ف"فإن قیل: فهل وقع العمل على الموافقـة  طالب:
 .�اتفاق، هذا خلف" فیه، و�ذا �ان مأذوًنا فیه فال عصیان في حقه، لكنه عاصٍ 

 . �االتفاق؛ ألنه قصد المحرم ؛ ألنه قصد، واألعمال �النیات. هذا عاصٍ "عاص �اتفاق"
و�ذا �ـان  في نفـس األمـر، "و�ن وقع مخالًفا فهو غیر مأذون فیه، وال عبرة �كونه موافًقا طالب:

مـر؛ غیر مأذون فیه وجب أن یتعلق �ه من األحكام ما یتعلق �مـا لـو �ـان مخالًفـا فـي نفـس األ
ًضـا، فكان �جب الحد على الواطئ، والزجر على الشارب، وشبه ذلك، لكنه غیر واجب �اتفـاق أ�

 .هذا خلف"
 ما ُ�حد؟ أم ، من وطئ امرأته على أنها أجنبیة، ُ�حد "لكنه غیر واجب"

 : ما ُ�حد.طالب
نهـا ما ُ�حد؟ ما ُ�حد. والثاني: لو وطئ امرأته �ظأم ما ُ�حد. لو شرب العصیر على أنه خمر ُ�حد 

زوجته، نعـم لـو وجـدها فـي فراشـه وُوجـدت الشـبهة قائمـة، �عنـي شـبهة معتبـرة مـن غیـر تفـر�ط منـه 
ل مـن واطـئ فالنـة �ظنهـا، هـذا ال ُ�قبـُیدرأ عنه الحد. و�ال لـو �ـل إنسـان اعتـذر مـن مثـل هـذا �ِهللا 

 . لدالئل والقرائن القو�ة على صدقهكل أحد حتى تدل ا
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فــي  "فــالجواب: أن العمــل هنــا آخــذ �طــرف مــن القســمین األولــین، فإنــه و�ن �ــان مخالًفــا طالــب:
وال  ،القصد قد وافق في نفـس العمـل، فـإذا نظرنـا إلـى فعلـه أو تر�ـه وجـدناه لـم تقـع �ـه مفسـدة

ي فـ ه مصـلحة، و�ذا نظرنـا إلـى قصـده وجـدناه منتهًكـا حرمـة األمـر والنهـي، فهـو عـاصٍ فاتت �
 مجرد القصد غیر عاص �مجرد العمل, وتحقیقه أنه آثم من جهـة حـق هللا، غیـر آثـم مـن جهـة
 حق اآلدمي، �الغاصب لما �ظن أنه متـاع المغصـوب منـه، فـإذا هـو متـاع الغاصـب نفسـه، فـال

 منه، وعلیـه الطلـب مـن جهـة حرمـة األمـر والنهـي، والقاعـدة: أنطلب علیه لمن قصد الغصب 
 كــل تكلیــف مشــتمل علــى حــق هللا وحــق العبــد. وال �قــال: إذا �ــان فــوت المفســدة أو عــدم فــوت

ى فلـم المصلحة مسقًطا لمعنى الطلب؛ فلیكن �ذلك فیما إذا شرب الخمر فلم یذهب عقله، أو زنـ
یترتـب  المتوقع من ذلك غیر موجود، فكـان ینبغـي أال یتخلق ماؤه في الرحم �عزل أو غیره؛ ألن

لعامـل اعلیه حد، وال �كون آثًما إال من جهة قصده خاصًة؛ ألنا نقـول: ال �صـح ذلـك، ألن هـذا 
ــوت �ــه المصــلحة، وهــو الشــرب واإلیــالج  ــه المفســدة أو تف ــذي تنشــأ عن ــاطى الســبب ال ــد تع ق

إزاء اب العقـل، ولـم �ضـع الشـارع الحـد �ـالمحرمان في نفس األمر، وهما مظنتان لالختالط وذهـ
مـن فعـل  زوال العقل أو اختالط األنساب؛ بل �إزاء تعاطي أسبا�ه خاصًة، و�ال فالمسببات لیست
ـْكر عـ ن الشـرب المتسبب، و�نما هي من فعـل هللا تعـالى، فـاهلل هـو خـالق الولـد مـن المـاء، والسُّ

 ار، �ما تبین في موضعه. كالشبع مع األكل، والري مع الماء، واإلحراق مع الن
ه وهـو و�ذا �ان �ذلك، فالمولج والشارب قد تعاطیا السبب علـى �مالـه، فـال بـد مـن إ�قـاع مسـبب

علـى الحد، و�ذلك سائر مـا جـرى هـذا المجـرى ممـا عمـل فیـه �السـبب لكنـه أعقـم. وأمـا اإلثـم، ف
لـى ذ�ـره ر، ال حاجة إوفق ذلك. وهل �كون في اإلثم مساوً�ا لمن أنتج سببه أم ال؟ هذا نظر آخ

 .هاهنا"
�عنــي فاعــل الفاحشــة ال �قصــد مــا وراء اللــذة، �عنــي إذا �ــان التحــر�م مــن أجــل مــا ینشــأ عــن هــذه 
اللــذة، اللــذة هــي الســبب الظــاهر، وهــي التــي ُرتــب علیهــا الحــد، وجمیــع األحكــام مرتبــة علــى هــذا 

ا مـاًجـا شـرعی�ا فإنـه ینشـد �ـل اإلیالج. ما وراءه ال ینشده صاحب الفاحشة، �خالف الذي یتـزوج زو 
 یرتب على النكاح. هل ُیتصور أن صاحب فاحشة یبحث عن امرأة ُتنجب؟ �قال: أنا ما...

 .�العكس طالب:
لــیس لــه نظــر فــي ولــد وال فــي غیــره، هــو همــه هــذا اإلیــالج فُرتــب علیــه الحكــم، وال ینظــر إلــى مــا 

ل األنابیــب مــثًال؛ لیــتمم العملیــة وراءه مــن مســببات أخــرى. �عنــي هــل الزانــي یبحــث عــن حكــم طفــ
 اللذة هذه اللذة، فُرتب الحكم علیها.  ذ�عملیات طبیة وما أشبه ذلك؟ ال ما یهمه إال ه

هـى عـن نطالب: لكن �ا شیخ لو قیل لماذا البحث أصًال في الِحكم وهي ِحكم، �عني الشارع لمـا 
 الزنا ما علل فیها بهذه اآلثار المترتبة علیها؟ 
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؛ هـذا األصـل، لكـن -جـل وعـال-ذا األصل في التحر�م مخالفة اآلمر ومعصیة الرب ال شك أن ه
امــرأة  أوعلــل. �عنــي أیهمــا أشــد؟ هــو زنــا، �أجنبیــة أو بــذات محــرم؟ فــرق �بیــر. �عیــدة  تإذا ُوجــد

 أن ؟ هذا أشد. امـرأة أنجبـت وترتبـت علـى ذلـك آثـار، �مكـن-نسأل هللا العافیة-جار، حلیلة الجار 
احشـة أن هذه آثار تز�د الف لولد، أو من رآه استمرت المصیبة علیها وعلى أهلها. ال شكا اذُ�قتل ه
 . سوًءا

ــ طالــب: ــا إال أنــه عــاِلم �الموافقــة، ومــع ذل ك فقصــده "والثــاني: أن �كــون الفعــل أو التــرك موافًق
 .لینال دنیا أو تعظیًما عند الناس" ؛المخالفة، ومثاله: أن �صلي ر�اءً 

أول مـن حضـر.  لعلـه�صالة الظهر أو صالة العصر، فجـاء وصـف مـع النـاس، هو موافق، ُأمر 
 فعمله موافق، لكن قصده مخالف.. 

 ."أو لیدرأ عن نفسه القتل وما أشبه ذلك؛ فهذا القسم أشد من الذي قبله" طالب:
ألن العمــل ال  ؛ألن المعــول علــى النیــات أكثــر مــن التعو�ــل علــى األعمــال، التعو�ــل علــى النیــات

 . دون نیة، والنیة تنفع من غیر عملب�صح 
رعیة "فهذا القسم أشد من الذي قبله، وحاصله: أن هذا العامل قد جعل الموضوعات الش طالب:

 التــي ُجعلــت مقاصــد، وســائل ألمــور أخــرى لــم �قصــد الشــارع جعلهــا لهــا؛ فیــدخل تحتــه النفــاق
ع عیًنـا، صد مخـالف لقصـد الشـار والر�اء والحیل على أحكام هللا تعالى، وذلك �له �اطل؛ ألن الق

ْرِك اْألَْســفــال �صــح جملــًة، وقــد قــال هللا تعــالى:  ــاِفِقیَن ِفــي الــدَّ ــاِر} َفِل ِمــنَ {ِإنَّ اْلُمَن نســاء: [ال النَّ
 ]، وقد تقدم بیان هذا المعنى. ١٤٥

 :والقسم الرا�ع: أن �كون الفعل أو الترك مخالًفا والقصد موافًقا، فهو أ�ًضا ضر�ان
 .أن �كون مع العلم �المخالفة أحدهما: 
إنشـاء واآلخر: أن �كون مع الجهـل بـذلك. فـإن �ـان مـع العلـم �المخالفـة فهـذا هـو االبتـداع، � 

، ومع نوع تأو�لالعبادات المستأَنفة والز�ادات على ما ُشرع، ولكن الغالب أن ال ُیتجرأ علیه إال ب
 .ذلك فهو مذموم حسبما جاء في القرآن والسنة"

ا علیــه دلیــل، هــذا العمــل لــیس علیــه دلیــل، لكنــه �فعــل الخیــر، یتعبــد �ــه مــع علمــه أنــه لــم �قــول: مــ
، �سبق له شرعی�ا، ال من الكتاب والسنة؛ فهو داخل في حیز البـدع. لكـن هـل یتعبـد �ـه مـع معانـدة

 . ا؟ ال بد أن �كون عنده نوع تأو�لأو �ظن أن فیه خیرً 
وسیأتي له مز�د تقر�ر �عد هذا إن شاء هللا. والـذي  "والموضع مستغن عن إیراده هاهنا، طالب:

ُقــوا یتحصــل هنــا أن جمیــع البــدع مذمومــة لعمــوم األدلــة فــي ذلــك، �قولــه تعــالى:  ــِذیَن َفرَّ {ِإنَّ الَّ
 {َوَأنَّ َهـَذا ِصـَراِطي ُمْسـَتِقیًما]، وقولـه: ١٥٩[األنعام:  ِدیَنُهْم َوَ�اُنوا ِشَیًعا َلْسَت ِمْنُهْم ِفي َشْيٍء}

َق ِ�ُكــْم َعــْن َســِبیِلِه} ــُبَل َفَتَفــرَّ كــل بدعــة «]، وفــي الحــدیث: ١٥٣[األنعــام:  َفــاتَِّبُعوُه َوَال َتتَِّبُعــوا السُّ
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، وهذا المعنـى فـي األحادیـث �ـالمتواتر. فـإن قیـل: إن العلمـاء قـد قسـموا البـدع �أقسـام »ضاللة
 .الشر�عة"

حكـــام الخمســـة، فجعلـــوا مـــن البـــدع: مـــا هـــو �عنـــي جعلوهـــا علـــى األحكـــام الخمســـة، أجـــروا فیهـــا األ
واجــب، ومنهــا مــا هــو مســتحب، ومنهــا مــا هــو مبــاح، ومنهــا مــا هــو مكــروه، ومنهــا مــا هــو محــرم، 

التقسـیم  قبیحة. ومثلوا لهذه األنواع ولهذه األقسـام، وهـذا احسنة و�دعً  اوجعلوا بدًعا مستحسنة، بدعً 
رحمــة هللا -هم مــن أهــل العلــم. لكــن الشــاطبي ذ�ــره العــز بــن عبــد الســالم والنــووي وابــن حجــر وغیــر 

وفنـده، وقـال: إنـه مبنـي علـى تنـاقض. الشـرع  ،وقود دعائمـه ،في االعتصام رد هذا التقسیم -علیه
و�عضــها واجــب؟! هــذه  ،، وأنــت تقــول: �ــل بدعــة، �عــض البــدع حســنة»كــل بدعــة ضــاللة«�قــول: 

بدعــة حســنة؟ �عنــي علــى طــر�قتهم  :، وأنــت تقــول»كــل بدعــة ضــاللة«مناهضــة ومناقضــة للشــرع. 
(بدعـة) فـي  ارفـع، بدعـة حسـنة. »كـل بدعـة ضـاللة«في المقدمات والنتـائج، المقـدمات المنطقیـة: 

 الموضعین، ور�ِّب الجملة الثانیة المقدمـة الثانیـة؟ ضـاللة حسـنة، �أنـك قلـت: ضـاللة حسـنة! هـذا
 .ا سیئةعلى من قال �ه، فالبدع �لهتناقض بال شك، وهذا القول مردود 

هــو  "فــإن قیــل: إن العلمــاء قــد قســموا البــدع �أقســام الشــر�عة، والمــذموم منهــا �ــإطالق طالــب:
ب منهـا المحرم، وأما المكروه فلیس الـذم فیـه �ـإطالق، ومـا عـدا ذلـك فغیـر قبـیح شـرًعا، فالواجـ

 والمندوب حسن �إطالق، وممدوح فاعله ومستنبطه، والمباح حسن �اعتبار. 
ــة: مــن ــى الجمل ــون، ال �قــول: إنهــا مذمومــة فعل ــدع مــا استحســنه األول وال  ،استحســن مــن الب

مخالفــة لقصــد الشــارع؛ بــل هــي موافقــة أي موافقــة، �جمــع النــاس علــى المصــحف العثمــاني، 
والتجمیــع فــي قیــام رمضــان فــي المســجد، وغیــر ذلــك مــن المحــدثات الحســنة التــي اتفــق النــاس 

 .على حسنها"
ا اتفـق أن هذه بدعة لنسلم لهم ما قالوا، لكننا ال نسلم أنهـا بدعـة، فمـ�عني ال بد من موافقتهم على 

علیــه الصــحا�ة مــن اإلجمــاع علــى المصــحف العثمــاني، �یــف �جتمــع الصــحا�ة الــذین هــم القــرن 
علیــه -شــهد لهــم النبــي  ،»خیــر القــرون « ،-علیــه الصــالة والســالم-الــذین عاصــروا النبــي  ،األول

اعهم ضاللة و�دعة؟ وقل مثل هذا في التجمیع فـي قیـام رمضـان ثم �كون اجتم ،-الصالة والسالم
خشــیة أن  ؛ثــم تر�هــا افعلهــا لیلتــین أو ثالًثــ -علیــه الصــالة والســالم-فــي صــالة التــراو�ح، النبــي 

وأبـي �كـر وصـدر سـنتین مـن خالفـة عمـر، ثـم  ملسو هيلع هللا ىلصُتفرض، استمر األمـر علـى عهـد رسـول هللا 
وهــي فــي . »نعمــت البدعــة«خــرج وهــم �صــلون:  لمــا -رضــي هللا عنــه-جمعهــم علــى إمــام وقــال 

ـــ -علیـــه الصـــالة والســـالم-الحقیقـــة ســـنة، فعلهـــا النبـــي  جماعـــة، تر�هـــا خشـــیة أن  الیلتـــین أو ثالًث
، �عنـي »نعمت البدعـة«: -رضي هللا عنه-ُتفرض، ما تر�ها نسًخا لها أو رغبة عنها. فقول عمر 

 . ، و�ال فهي سنة»نعمت البدعة«قال له: ابتدعت �ا عمر، فقال:  امشاكلة، �أن شخًص 
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 "والتجمیع في قیـام رمضـان فـي المسـجد، وغیـر ذلـك مـن المحـدثات الحسـنة التـي اتفـق طالب:
 ومـا رآه المسـلمون حسـًنا«الناس على حسـنها، أعنـي السـلف الصـالح والمجتهـدین مـن األمـة 

ة فعـال مخالفـفجمیع هـذه األشـیاء داخلـة تحـت ترجمـة المسـألة؛ إذ هـي أ. »فهو عند هللا حسن
ذلك، �ـألنهـم لـم �قصـدوا إال الصـالح. و�ذا �ـان  ؛للشارع؛ ألنه لم �ضـعها مقترنـة �قصـد موافـق

 .وجب أن ال تكون البدع �لها مذمومة"
 . الحدیث الذي ذ�ره ضعیف، وسیأتيأوالً 

مـا "وجب أن ال تكون البدع �لها مذمومة خالف المدعى. فـالجواب: أن هـذا �لـه لـیس م طالب:
ترجمــة علیــه، فــإن الفــرض أن الفعــل مخــالف للفعــل الــذي وضــعه الشــارع، ومــا أحدثــه وقعــت ال

مـع جالسلف وأجمع علیه العلماء لم �قع فیه مخالفة لمـا وضـعه الشـارع �حـال. بیـان ذلـك: أن 
لالسـتغناء عنـه �ـالحفظ فـي الصـدور، وألنـه  ملسو هيلع هللا ىلصالمصحف مثًال لم �كن في زمـان رسـول هللا 

و ثالثـة، أخاف �سببه االختالف في الدین، و�نما وقعت فیه نازلتـان لم �قع في القرآن اختالف �ُ 
، وقصـة أبـي بـن �عـب مـع -رضـي هللا عنهمـا-كحدیث عمر بـن الخطـاب مـع هشـام بـن حكـیم 

ي فـال تمـاروا «: -علیـه الصـالة والسـالم-، وفیـه قـال -رضـي هللا عنهمـا-عبد هللا بن مسـعود 
 ."»القرآن؛ فإن المراء فیه �فر

القصص التي حصلت �سبب اختالف القراءات، والقـرآن ُأنـزل علـى سـبعة أحـرف، فـأقرأ  �عني هذه
ــ -علیــه الصــالة والســالم-النبــي  ــ اعمــر غیــر مــا أقــرأ هشــام بــن حكــیم، وأقــرأ ُأبی� ن غیــر مــا أقــرأ اب

ومــن حــروف، فــالقرآن ُأنــزل فــي أول األمــر ســبعة  مســعود، وهكــذا، ممــا �حتملــه اللفــظ مــن معــانٍ 
علیــه -صــحا�ة مــن االخــتالف، والعرضــة األخیــرة التــي عــارض بهــا جبر�ــل النبــي أحــرف. خشــي ال
فـي آخـر سـنة فـي آخـر رمضـان عرضـه فیـه، هـذا هـو الـذي اسـتقر علیـه األمـر  -الصالة والسـالم

وهو الذي علیه الترتیب. ثم اتفق الصحا�ة في زمن عثمـان، جمعـه أبـو �كـر خشـیة أن �ضـیع، ثـم 
 . -رضي هللا عنه-احد في زمن عثمان مصحف و اتفق الصحا�ة على �تابته في 

هـذا  شیخ، لكن لما �قول: "ما أحدثه السلف"، ما ُ�ضعف الجـواب؟ �عنـي �ونـه ُ�قـر �ـأن طالب:
 إحداث؟ 

ولــم �فعلــه مــع  -علیــه الصــالة والســالم-متــى تكــون البدعــة بدعــة؟ إذا قــام الســبب فــي عهــد النبــي 
 إمكان فعله، صار العمل بدعة.

 .صحیح طالب:
و�وجـد مـا یؤ�ـده مـن نصـوص  -علیـه الصـالة والسـالم-كن ما دعت إلیه الحاجة فـي عهـد النبـي ل

الشــرع ولــو �العمومــات، �عنــي مثــل الخــط فــي الصــالة فــي المســاجد، هــذه الخطــوط، والخــط الــذي 
 -علیـه الصـالة والسـالم-ُوضع أمام الحجر األسود. قـالوا: هـذه األمـور قـام سـببها فـي عهـد النبـي 

ا، إًذا هي بدع. لكن هل قام السبب بـنفس المسـتوى الـذي هـو موجـود اآلن؟ �عنـي حاجـة ولم �فعله
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الناس في ذلـك الیـوم مثـل حـاجتهم الیـوم؟ �عنـي �ـون الصـحا�ة واهتمـامهم �الصـالة و�الصـف فیهـا 
واالمتثــال والخضــوع بــین یــدي هللا مثــل عمــل النــاس الیــوم؟ النــاس �حاجــة إلــى مــا �عــدل صــفوفهم. 

ن مفسـدة مغمـورة فـي جانـب المصـلحة، وقبـل الفـرش الموجـود �انـت مصـلیات العیـد فمثل هـذا �كـو 
إذا قـــام النـــاس إلـــى الصـــالة �ـــأنهم فـــي الكعبـــة، أقـــواس صـــفوف مائلـــة! ثـــم �عـــد ذلـــك اتخـــذوا هـــذه 

علیـــه -الفرشـــات وتعـــدلت الصـــفوف. علـــى �ـــل حـــال هـــذه مســـألة راجحـــة، و�ن قـــام الســـبب �عهـــده 
ذلـك الوقـت �الحاجـة فـي مثـل  أضعف �كثیر، لیست حاجتهم فـي ، لكن المستوى -الصالة والسالم

 . وقتنا
 ........ طالب:

 . رة، الناس ما ینتظمون وال �قدرون �ِهللا ال صغیرة وال �بی
، -علیه الصالة والسالم-"فحاصل األمر أن جمع المصحف �ان مسكوًتا عنه في زمانه  طالب:

أ �ـه؛ أحـدهم �قـول لصـاحبه: أنـا �ـافر �مـا تقـر  ثم لما وقع االختالف في القرآن و�ثر حتى صـار
 الفة، و�الصار جمع المصحف واجًبا ورأً�ا رشیًدا في واقعة لم یتقدم بها عهد، فلم �كن فیها مخ
ن �كـون ألزم أن �كون النظر في �ل واقعة لم یتقدم بها عهـد، فلـم �كـن فیهـا مخالفـة، و�ال لـزم 

 .تقدم بدعًة"النظر في �ل واقعة لم تحدث في الزمان الم
 زادت سطر؟ 
 زاد، نعم، زاد.

 .زاد سطر
یهـا ف"صـار جمـع المصـحف واجًبـا ورأً�ـا رشـیًدا فـي واقعـة لـم یتقـدم بهـا عهـد، فلـم �كـن  طالب:

و �اطـل مخالفة، و�ال لزم أن �كون النظر في �ل واقعة لـم تحـدث فـي الزمـان المتقـدم بدعـًة، وهـ
 .�اتفاق"

مـان الماضـي، تكـون محـدثات علـى حل مما ال نظیر لها في الز  ؛ ألن النوازل التي تحتاج إلىنعم
 . هذا

"لكن مثل هذا النظر مـن �ـاب االجتهـاد المالئـم لقواعـد الشـر�عة و�ن لـم �شـهد لـه أصـل  طالب:
معین، وهو الذي �سـمى المصـالح المرسـلة، و�ـل مـا أحدثـه السـلف الصـالح مـن هـذا القبیـل ال 

ــیس مــن المخــالف ل ــه بوجــه، ول ــف عن ــول: یتخل ــف وهــو �ق ــا رآه «مقصــد الشــارع أصــًال، �ی م
، فثبت أن هـذا المجمـع »ال تجتمع أمتي على ضاللة«، و»المسلمون حسًنا فهو عند هللا حسن

علیــه موافــق لقصــد الشــارع، فقــد خــرج هــذا الضــرب عــن أن �كــون فیــه الفعــل أو التــرك مخالًفــا 
شــارع مــن األفعــال أو التــروك، للشــارع. وأمــا البدعــة المذمومــة؛ فهــي التــي خالفــت مــا وضــع ال

وسیأتي تقر�ر هذا المعنى �عُد إن شاء هللا. و�ن �ان العمل المخالف مع الجهل �المخالفـة، فلـه 
وجهان؛ أحدهما: �ون القص موافًقا، فلـیس �مخـالف مـن هـذا الوجـه، والعمـل و�ن �ـان مخالًفـا 



 
 

 

 
 
 

١
٣ 
 

 

^=fiÍà’ÿ^=Ñgƒ=ÅÎêÿ^=Ïÿ_≈‹¶ò4=١٣ 

وقعــه فــي المخالفــة، ومــن ال فاألعمــال �النیــات، ونیــة هــذا العامــل علــى الموافقــة، لكــن الجهــل أ
�قصد مخالفة الشارع �فاًحـا ال �جـري مجـرى المخـالف �القصـد والعمـل مًعـا؛ فعملـه بهـذا النظـر 

 .منظور فیه على الجملة ال مطرح على اإلطالق"
وهــذا مــا �قــول فیــه أهــل العلــم إنــه �عــذر فیــه �الجهــل، الــذي �عــذر فیــه �الجهــل، و�ن �ــان �عضــهم 

 مشـروعیته، ال �قـدم علیـهن ُ�قـدم علـى التعبـد �شـيء إال �عـد أن یتحقـق مـن �قول: ال �جوز ألحد أ
 . وهو جاهل

لـم �متثـل  "والثاني: �ون العمل مخالًفـا، فـإن قصـد الشـارع �ـاألمر والنهـي االمتثـال، فـإذا طالب:
صد قفقد خولف قصده، وال �عارض المخالفة موافقة القصد الباعث على العمل؛ ألنه لم �حصل 

و ي ذلــك العمــل علــى وجهــه، وال طــابق القصــد العمــل، فصــار المجمــوع مخالًفــا �مــا لــالشــارع فــ
ي فـخولف فیهما مًعا؛ فال �حصل االمتثال. و�ـال الـوجهین �عـارض اآلخـر فـي نفسـه، و�عارضـه 

حــت أحــدهما عارضــك فــي اآلخــر وجــٌه مــرجح، فیتعارضــان أ�ًضــا؛ ولــذل ك التــرجیح؛ ألنــك إن رجَّ
ذا إالشر�عة، و�تبـین ذلـك �ـإیراد شـيء مـن البحـث فیـه. وذلـك أنـك  صار هذا المحل غامًضا في

رمـًة حرجحت جهة القصد الموافـق �ـأن العامـل مـا قصـد قـط إال االمتثـال والموافقـة، ولـم ینتهـك 
�ن �ـان للشارع بذلك القصد؛ عارضك أن قصد الموافقة مقید �االمتثـال المشـروع ال �مخالفتـه، و 

یــر غمحــال� فهــو �العبــث، وأ�ًضــا إذا لــم �صــادف محــال� صــار مقیــًدا فقصــد المكلــف لــم �صــادف 
 موافق؛ ألن القصد في األعمال لیس �مشروع على االنفراد.

رك فــإن قلــت: إن القصــد قــد ثبــت اعتبــاره قبــل الشــرائع، �مــا ُذكــر عمــن آمــن فــي الفتــرات وأد 
لـك: إن  ع �عـُد. قیـلالتوحید، وتمسك �أعمال �عبد هللا بها وهي غیر معتبرة؛ إذ لم تثبت في شـر 

 .فرض"
یـن قة یتعبد على در یتحنث و�تعبد، وو  -علیه الصالة والسالم-هذا قبل ورود الشرائع، فكان النبي 

 -علیـه السـالم-إنه على دیـن إبـراهیم  :عیسى، وز�د بن عمرو بن نفیل یتعبد على الحنیفیة و�قول
 قــال: مثــل هــؤالء علــیهم أن ینتظــرواولــیس عنــدهم أشــیاء تفصــیلیة �متثلــون بهــا أمــوًرا معینــة. هــل �

إلـــى أن ینـــزل شـــرع یتعبـــدون �ـــه؟ هـــذا أمـــرهم واجتهـــادهم مقبـــول علـــى أي حـــال؛ ألنهـــم �قصـــدون 
ر الخیــر، و�تشــبثون ببقا�ــا مــن إرث األنبیــاء، أفضــل مــن الــذي �عبــد غیــر هللا و�شــرك �ــاهلل؛ هــذا قــد

 طاقته، أكثر ما �مكنه.
 .�الفطرة طالب:

علیــه -شــكلة، وهــي مثــل صــنیع بــالل فــي ر�عتــي الوضــوء، دخــل النبــي نعــم. لكــن هنــاك أمــور م
الجنة فسمع خشخشة بالل، فسأله؟ فقال له: مـا أتوضـأ إال أصـلي ر�عتـین. هـل  -الصالة والسالم

 عنده أصل مشروعیة لهذا العمل؟
 .كان سبب المشروعیة �ونه في زمن التشر�ع طالب:
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 . ف على دلیلابتدأ العمل قبل أن �قنعم. الكالم على أنه 
 ........ طالب:
 كیف؟ 
 ...... أنه ما �فعل هذا إال طالب:

 أرجى عمل عندك؟ وماسأله:  -علیه الصالة والسالم-ما یلزم ما یلزم، والنبي 
 .وواظب علیه طالب:

 وواظب علیه.
 ......... طالب:

ُ َأَحــٌد}الــذي �قــرأ  یــر أن غ؟ مــن -ة والســالمعلیــه الصــال-]، رأى النبــي ١[اإلخــالص:  {ُقــْل ُهــَو للااَّ
ال  -علیــه الصــالة والســالم-�ســبق لــه شــرعیة، فــي �ــل ر�عــة. اكتســب الشــرعیة مــن تقر�ــر النبــي 

ل ، ولـو لـم �كـن عنـدنا إال عمـ-علیـه الصـالة والسـالم-أكثر وال أقل، فالعمل مشـروع �ـإقرار النبـي 
ُ َأَحـــٌد}بـــالل أو عمـــل الـــذي �قـــرأ  م أقـــره هـــو مشـــروع. لكـــن مـــا داا ] إنمـــ١[اإلخـــالص:  {ُقـــْل ُهـــَو للااَّ

. �مـا أن الرؤ�ـا لـیس لهـا أي مـدخل فـي التشـر�ع، ال مـن قر�ـب وال -علیه الصـالة والسـالم -النبي
 -المعلیه الصالة والسـ-الشرعیة من إقرار النبي  تمن �عید. لكن رؤ�ا عبد هللا بن ز�د األذان ثبت

 له.
 ......... طالب:

ن كــانوا �عزلــون والقــرآ«الــذي �مكــن أن ُ�قــر األمــر فیــه أوســع: ال، قــد �قــال إنــه فــي زمــن التشــر�ع 
 ومــاذالبتــة أن یتصــرف، ألكــن لمــا انقطــع الــوحي ال �جــوز ألحــد  ...نعــم، ولــو �ــان شــیًئا. »ینــزل

 . �قره أحد أن من أحد؟ ما �مكن اینتظر الذي �عمل؟ ینتظر إقرارً 
ر�عة متقدمـــة، فالمقاصـــد "قیـــل لـــك: إن ُفـــرض أولئـــك فـــي زمـــان فتـــرة لـــم یتمســـكوا �شـــ طالـــب:

قلــت  الموجــودة لهــم ُمنــازع فــي اعتبارهــا �ــإطالق؛ فإنهــا �أعمــالهم المقصــود بهــا التعبــد. فــإن
ك فـي �اعتبار القصد �یف �ان؟ لـزم ذلـك فـي األعمـال، و�ن قلـت �عـدم اعتبـار األعمـال، لـزم ذلـ

 القصد. 
 ل الفتـراتمـن نقـل عـنهم مـن أهـ وأ�ًضا؛ فكالمنا فیما �عد الشرائع ال فیما قبلها، و�ن فرضـنا أن

 -سـالمعلیه الصالة وال-كانوا متمسكین ببعض الشرائع المتقدمة؛ فذلك واضح. فإن قیل: قوله 
ــإن المقاصــد أ»إنمــا األعمــال �النیــات« ــر؛ ف ــد ُتعتب ــین أن هــذه األعمــال و�ن خالفــت ق رواح ، یب

الف ر، �خــالف مــا إذا خــاألعمــال، فقــد صــار العمــل ذا روح علــى الجملــة. و�ذا �ــان �ــذلك اعُتبــ
 .القصد ووافق العمل، أو خالَفا مًعا"

-�عني ال بد من اعتبار األمر�ن. نعم، لو �ان شـرط صـحة العبـادة صـحة القصـد واإلخـالص هلل 
، قلنا: �كفي ولو خالفه. لكن هناك شرط آخر وهو الموافقة، موافقة العمل لما جاء عن -جل وعال
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علیـه -، موافقة �عني �ون العمل موافًقا لما جاء �ه النبي -لسالمعلیه الصالة وا-هللا وعن رسوله 
ال بـــد مــــن اجتمــــاع وال �كفــــي صـــحة العمــــل؛ بــــل  ،، فـــال �كفــــي صــــحة القصـــد-الصـــالة والســــالم

 . األمر�ن
ا؛ فإنـه "و�ذا �ان �ذلك اعُتبـر، �خـالف مـا إذا خـالف القصـد ووافـق العمـل، أو خالَفـا مًعـ طالب:

قیـل:  ؛ لعدم النیة فـي العمـل.»األعمال �النیات«علیه مقتضى قوله: جسد بال روح، فال �صدق 
 ."»كل عمل لیس علیه أمرنا فهو رد«: -علیه الصالة والسالم-إن ُسلم، فمعارض �قوله 

 . ، فال بد من اعتبار األمر�ن مًعانعم. وهذا دلیل الشرط الثاني
ان �ــ، فلــم �كــن معتبــًرا؛ بــل -علیــه الصــالة والســالم-"وهــذا العمــل لــیس �موافــق ألمــره  طالــب:

ل ن األعمـاأل مردوًدا. وأ�ًضا، فإذا لم ُینتفع �جسد بال روح، �ذلك ال ُینتفع بروح في غیـر جسـد؛ 
عتبـار هنا قد ُفرضت مخالفًة، فهي فـي حكـم العـدم، فبقیـت النیـة منفـردًة فـي حكـم عملـي، فـال ا

ا. ومن هنا صبها، وتكثر المعارضات في هذا من الجانبین، فكانت المسألة  ار فر�ـق مشكلًة جد�
ــه، وصــححوا  ــادات مــا �جــب تالفی ــوا مــن العب ــب القصــد، فتالف ــب جان ــى تغلی مــن المجتهــدین إل

مـیًال  المعامالت، ومال فر�ـق إلـى الفسـاد �ـإطالق، وأ�طلـوا �ـل عبـادة أو معاملـة خالفـت الشـرع
ل لكــن علــى أن ُ�عمــإلـى جانــب العمــل المخــالف، وتوســط فر�ــق فــأعملوا الطــرفین علــى الجملــة، 

ن خر. والذي یدل علـى إعمـال الجـانبیمقتضى القصد في وجه، و�عمل مقتضى الفعل في وجه آ
م غیــر عــالم �ــالتحر�م، قــد اجتمــع فیــه موافقــة القصــد إ ذا لــم أمــور؛ أحــدها: أن متنــاول المحــرَّ

 .یتلبس"
 ."إذ"

فأعمـل  اعـل مـا ُنهـي عنـه،ألنـه ف ؛"إذ لم یتلـبس إال �مـا اعتقـد إ�احتـه، ومخالفـة الفعـل طالب:
لـك ذمقتضى الموافقة في إسقاط الحد والعقو�ة، وأعمل مقتضى المخالفـة فـي عـدم البنـاء علـى 
هـة الفعل وعدم االعتماد علیه، حتى صحح ما �جب أن �صحح مما فیه تالف، میًال فیـه إلـى ج

 .القصد أ�ًضا، وأهمل ما �جب أن ُیهمل مما ال تالفي فیه"
 ضـى الموافقـة فـي إسـقاط الحـد والعقو�ـة، وأعمـل مقتضـى المخالفـة فـي عـدم"فأعمل مقت�قـول: 

ف وجلـس فـي منتصـ ،وجـاء إلـى المسـجد ،، �عني لو أن إنساًنا سمع النـداءالبناء على ذلك الفعل"
وجلـس فـي مصـاله، ثـم �عـد أن  ،وصالها برواتبها القبلیـة والبعد�ـة ،وانتظر الصالة ،الصف األول

ة تبـین لـه أن صـالته �اطلـة؛ إمـا ألنـه لـم یتوضـأ، أو مسـح علـى خـف لـم دخل وقت الصـالة الثانیـ
"فأعمل یؤَذن له �مسحه، المقصود أن الصالة �اطلة، وترتب على ذلك تأخیر الصالة عن وقتهـا. 

أثم إن هــذا أخـر الصـالة عـن وقتهـا، ال �ــ :، مـا �قـالمقتضـى الموافقـة فـي إســقاط الحـد والعقو�ـة"
 ا. بتأخیره الصالة �صنیعه هذ
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عي و�ـذلت وسـ ،أنا اجتهـدت :، ما �قول"وأعمل مقتضى المخالفة في عدم البناء على ذلك الفعل"
 ألنـه بـذل مـا �سـتطیع، وال ؛وصلیت الصالة في وقتهـا ومـع اإلمـام، فـنحن نعمـل الجـانبین: ال �ـأثم

میـع ألنها �اطلة، فیصلیها �عد خروج وقتهـا. لكـن یبقـى: هـل یلزمـه أن �ـأتي بهـا �ج ؛تصح صالته
ثــم مــا علــم أنهــا �اطلــة إال �عــد أن أذن العصــر، نقــول: صــلِّ  ،متعلقاتهــا، إذا �انــت صــالة الظهــر

تســـلیمتین راتبـــة الظهـــر القبلیـــة، ثـــم صـــل الظهـــر، ثـــم اذ�ـــر هللا وســـبح وهلـــل واقـــرأ آ�ـــة الكرســـي 
ـــه الفر�ضـــة؛ ألنهـــا هـــي التـــي تجـــب  والمعـــوذتین، ثـــم تصـــلي راتبـــة. أو نقـــول: �كفیـــك مـــن هـــذا �ل

"فأعمـل مقتضـى الموافقـة فـي إسـقاط الحـد دتها، وما عـدا ذلـك أنـت بـذلت وسـعك؛ ألنـه قـال: إعا
اء "وأعمـل مقتضـى المخالفـة فـي عـدم البنـ، هذا الذي أخـر الصـالة عـن وقتهـا ال �ـأثم، والعقو�ة"

 .على ذلك الفعل وعدم االعتماد علیه"
 .�عید طالب:

ال یلزمـه قضـاؤها، لكـن جمیـع متعلقاتهـا هـل نعرف أن الصالة التي �جب قضاؤها هذا ما فیه إشك
، إذا إنهـا مرتبطـة �الصـالة قبلهـا و�عـدها �أنـه اسـتیقظ مـن النـوم :إنهـا فاتهـا وقتهـا؟ أو نقـول :نقول

هــا ثــم تبــین لــه أن فی ،اســتیقظ مــن النــوم �ــأتي �جمیــع المتعلقــات، لكــن الــذي أداهــا �جمیــع متعلقاتهــا
 خلًال؟ 
 كالعذر �ا شیخ. طالب:

 ؟ نعم
 ..... كالعذر، �جامع العذر، النسیان الب:ط

 ؟ ائً �عني �أتي �الرواتب واألذ�ار؟ �عني �أنه استیقظ من النوم ما سوى شی
 كأنه له �ا شیخ. طالب:

 ؟ نعم
 كأنه له ذلك. طالب:

 أو نقول: ما �شترط له الطهارة �عاد، وما ال �شترط له الطهارة ال �عاد؟ 
 ....... طالب:

 ؟ نعم
 .. .....طالب:

 ین؟ أ
 الذ�ر �عد الصالة. طالب:

 الذ�ر �عد الصالة؟ 
  ال �شترط له الطهارة، ولكن........ طالب:
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�عنــي علــى هــذا مــن صــلى صــالة �اطلــة �متعلقاتهــا القبلیــة والبعد�ــة واألذ�ــار وجلــوس �عــد الصــالة 
 الكامـل؟ أو رینتظر الصالة أو قبلها ینتظرها، �ل هـذا �عـاد �أنـه قـام مـن النـوم؛ لیحصـل لـه األجـ

 والحمد هلل ما علیك إال الفر�ضة؟  ،و�ذلت السبب ،النوافل هللا غفور رحیم :نقول
 ....... �جب علیه إعادة الفر�ضة، ولكن طالب:

 واألول ما له أجر أبًدا؟ 
 ........ طالب:

ال  یرتفــع عنــه اإلثــم، لكــن مــاذا عــن النوافــل التــي ،أخرهــا عــن الوقــت ال �ــأثم... إن الفر�ضــة  :قلنــا
 إثم في تر�ها؟ 

 ...... هو قد أخل �شرطها ولم طالب:
 أخل �شرطها، لكن نیته هذه مع أنها نفل في األصل؟ :نقول

 ال بد أن النیة توافق اإلصا�ة. :نحن قلنا طالب:
 ......... طالب:

صـیر �إنه ارتفع عنه اإلثـم حینمـا تـأخر عنـه الوقـت؟ �عنـي لـو صـالها فـي الوقـت  :اآلن لماذا قلنا
 لیه إثم أصًال؟ ع

 .ال طالب:
 ذ�رها في الوقت.

 .ال طالب:
 ألنه خرج وقتها، صار فیها إثم لوال العذر. ؛نحن رفعنا عنه اإلثم

 .صحیح طالب:
 . لكن ال �عفیه من القیام �الواجب ال شك أن نیته وأعماله السا�قة معتبرة،

ة یتزوجها واحد منهما، �المرأ "فقد اجتمع في هذه المسألة اعتبار الطرفین �ما یلیق �كل طالب:
مــر عوال �علــم اآلخــر بتقــدم نكــاح غیــره إال �عــد بنائــه بهــا، فقــد فاتــت �مقتضــى فتــوى  ،رجــالن

 . ونظیرهـا فـي مسـألة المفقـود إذا-رضـي هللا عـنهم-ومعاو�ة والحسن، وروي مثلـه عـن علـي 
 .تزوجت امرأته ثم قدم"

هــا، ثـــم علیهــا أخوهـــا الكبیــر المو�ــل �العقــد علی؟ اآلن ُعقـــد علیهــا لفــالن، َعقــد "فقــد فاتــت" كیــف
ت اإلذن ألخیهــا أن �عقــد علیهــا، هــو معــه و�الــة، وتفســخ الو�الــة وال ُفســخت و�التــه. هــي مــا أعطــ

قبــل فســخ الو�الــة والَّ  الــزوجیلــزم علمــه وال رضــاه، و�و�ــل الثــاني، ثــم �عقــد علیهــا الثــاني، ثــم �ــأتي 
والثــاني عقــده �اطــل. نعــم.  ،؟ ال، األول نكاحــه صــحیحمــا تحــل أو�عــدها؟ ال، قبــل. تحــل للثــاني 

ثـم جـاء  ،ثم تزوجت زوجته ،ومكث أر�ع سنین ،ومثله إذا ُحكم على المفقود إذا �ان غالبه الهالك
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ــاني قــد دخــل بهــا فــاألول ُ�خیــر بــین إفســاد العقــد ورجــوع  ــه. فهــم �قولــون: إن �ــان الث المفقــود، مثل
 . یة عند الفقهاء، إلى مسائل تفصیلزوجته و�ین المهر

كاحهـا، "ونظیرها في مسـألة المفقـود إذا تزوجـت امرأتـه ثـم قـدم؛ فـاألول أولـى بهـا قبـل ن طالب:
ا امـرأة أ�مـ«والثاني أولـى �عـد دخولـه بهـا، وفیمـا �عـد العقـد وقبـل البنـاء قـوالن، وفـي الحـدیث: 

. »نهـار �ما أصاب منكحت �غیر إذن موالیها فنكاحها �اطل �اطل �اطل، فإن دخل بها فلها المه
ني: وعلى هذا �جري �اب السهو في الصالة، و�اب األنكحـة الفاسـدة فـي تشـعب مسـائلها. والثـا

ان أن عمدة مذهب مالك، بل عمدة مذاهب الصـحا�ة اعتبـار الجهـل فـي العبـادات اعتبـار النسـی
 .على الجملة"

ن مثلهـا. �قـول أهـل العلـم: إنعم. الجاهل حكمه حكم النسیان، فأي قاعدة ترد فـي النسـیان فالجهـل 
ه النســیان ُینــزل الموجــود منزلــة المعــدوم، وال ینــزل المعــدوم منزلــة الموجــود، ثــم �عــد ذلــك ألحــق �ــ

�عـات. فـي الصـورة الجهل. شخص نسي وصلى �غیر طهارة، وآخر نسـي وصـلى الظهـر خمـس ر 
ل: قـنزلـة الموجـود. أو الصالة ما زالت معدومة، فنسیانه ال ُینزل هذا المعـدوم م األولى نسي، لكن

ــاني نســي فصــلى خمــس ر�عــات، وطــال الفصــل. األول صــالته  نســي فصــلى ثــالث ر�عــات، والث
ال و وال ینفـع نسـیانه،  ،�اطلة؛ ألن النسیان ال ینزل المعـدوم منزلـة الموجـود، فصـالته ثـالث ر�عـات

مســة ، فالر�عــة الخا�عفیــه نســیانه مــن الر�عــة الرا�عــة. بینمــا النســیان ینــزل الموجــود منزلــة المعــدوم
 انظـروآخـر صـلى خمًسـا،  ،ًثـاوجودها �عدمها. قل مثل هذا في الجهل: شـخص صـلى الظهـر ثال

 . جهال، مثله
لف فـي "فعدوا من خالف في األفعال أو األقوال جهًال على حكم الناسـي، ولـو �ـان المخـا طالب:

ب ومــن مــا �قولــه ابـن حبیــاألفعـال دون القصــد مخالًفـا علــى اإلطــالق لعـاملوه معاملــة العامـد، �
ارات وافقــه، ولــیس األمــر �ــذلك، فهــذا واضــح فــي أن للقصــد الموافــق أثــًرا، وهــو بــیِّن فــي الطهــ

ــاح، ــادات: �النك ــر مــن الع ــي �ثی ــذلك ف ــادات، و� ــك مــن العب ــر ذل  والصــالة والصــیام والحــج وغی
إنهــا فمالیــة؛ والطــالق، واألطعمــة، واألشــر�ة، وغیرهــا. وال �قــال: إن هــذا ینكســر فــي األمــور ال

 .ألنا نقول" ُتضمن في الجهل والعمد،
جــل -لمــاذا �فــرق بــین هــذه األمــور المالیــة التــي هــي مــن حقــوق العبــاد، و�ــین مــا هــو مــن حــق هللا 

هــذه أحكــام تكلیفیــة شــرعیة، ومــا یتعلــق �حقــوق العبــاد  -جــل وعــال-؟ مــا هــو مــن حــق هللا -وعــال
ــاد یؤاخــذ، لكــن اإلثــم أحكــام وضــعیة مــن �ــاب ر�ــط األســباب �المســببات.  فــالمخطئ فــي حــق العب

ف یرتفع �سبب الخطأ أو �سبب النسیان. لكن حقوق العباد ال ُتهدر �سبب خطئه أو نسیانه، �خـال
 . -جل وعال-ما یتعلق �حقوق هللا 

"ألنا نقول: الحكم في التضمین في األموال آخر؛ ألن الخطأ فیها مساو للعمد فـي ترتـب  طالب:
{َوَلـْیَس األدلة الدالة على رفع الخطـأ عـن هـذه األمـة، ففـي الكتـاب:  والثالث:ا. الغرم في إتالفه



 
 

 

 
 
 

١
٩ 
 

 

^=fiÍà’ÿ^=Ñgƒ=ÅÎêÿ^=Ïÿ_≈‹¶ò4=١٩ 

{َر�ََّنـا َال ُتَؤاِخـْذَنا ِإْن ]، وقـال: ٥[األحـزاب:  َعَلْیُكْم ُجَناٌح ِفیَما َأْخَطْأُتْم ِ�ِه َوَلِكْن َما َتَعمََّدْت ُقُلوُ�ُكْم}
ُ َنْفًسا ِإالَّ ، وقال: »قال: قد فعلت«الحدیث: ]، وفي ٢٨٦[البقرة:  َنِسیَنا َأْو َأْخَطْأَنا} {َال ُ�َكلُِّف للااَّ

. »رفع عن أمتـي الخطـأ والنسـیان ومـا اسـتكرهوا علیـه«وفي الحدیث:  ]،٢٨٦[البقرة:  ُوْسَعَها}
وهو معًنى متفق علیه في الجملة ال مخالف فیه، و�ن اختلفوا فیما یتعلق �ه رفع المؤاخذة: هل 

خـذة األخرو�ــة خاصـًة أم ال؟ فلـم �ختلفـوا أ�ًضــا أن رفـع المؤاخـذة �ــإطالق ال ذلـك مخـتص �المؤا
�صح، فإذا �ان �ذلك ظهر أن �ل واحد من الطرفین معتبـر علـى الجملـة، مـا لـم یـدل دلیـل مـن 

 .خارج على خالف ذلك، �هللا أعلم"
 �عني ما یتعلق �العمل وما یتعلق �القصد، �لها معتبرة شرًعا.

 ى هللا على نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعین.�هللا أعلم، وصل
 هذا آخر درس.

"على محمد وعلى آله وصحبه أجمعین. اللهم صلِّ 


