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 السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته.

ساعات یومًیا، ومهمتي  يأنا أعمل في مر�ز �حثي، براتب بداوم �امل ثمانول: هذا �ق
ث األساسیة في هذا المر�ز البحثي �تا�ة البحوث العلمیة الشرعیة حیث أتولى �تا�ة �حو 

ح لي فقط عناو�نها  كون لي �ل�والمحاور العامة التي یراد أن تدور حولها الكتا�ة، ثم  ،وُ�رشَّ
د ذلك من حیث جمع المادة، والجهد الفكري في التقر�ر واالستنتاج شيء في البحث، �ع

شرف والتحقیق، ثم الصیاغة األدبیة والعلمیة للبحث من غیر أن �كون هناك أي تدخل من الم
یتعدى  العام على المر�ز في هذه األمور، و�نما �قتصر دوره على دور المشرف العلمي الذي ال

 ة في الماجستیر والد�توراة، سؤالي اآلن: هل �حق لهذادور المشرف في الرسائل العلمی
نه أو �حق لهذا المشرف أن �طلب أن تكون هذه البحوث �اسمه والحال هذه لمجرد أ ،المشرف

علًما أن �افة الحقوق المالیة من تلك  ،یوفر لي الراتب الشهري من جهات محسنة أخرى 
ت في وهل یلحقني اإلثم إذا أنا استمرر  ؟البحوث راجعة إلیه بتنازل تام من طرفي وطیب نفس

ناك علًما �أن ه ،وظهر هو �ما لم �عمله ،وتنازلت عن حقوقي الفكر�ة ،العمل على شرطه هذا
 ، فیكمهللا�ارك  ،أفیدونا ؟من المؤسسات العلمیة والدعاة في السعود�ة ینهجون هذا النهج اكثیرً 

 وأرجو أن تكون الفتوى مختومة؟ 
، یوجد من هذا النوع لكن من حیث الجواب إجماالً  ،ا هكذا، إذا �انت محررةهذا ما �صیر علنً 

تحقق، تؤلف، ثم �كون االسم لغیرها، هذا صاحب  ،كثیر، وهناك ما �سمى بورش �حثیة تشتغل
و�شتهر بین الناس �أنه من تألیف  ،االسم إذا اشترط مثل هذا الشرط أن �كون البحث �اسمه

، �ال�س ثو�ي زور، ال �جوز له أن ینسب ن التشبع �ما لم �عطَ فالن، هذا ال شك أن هذا م
هیأ له الظروف، هیأ له الكتب، وفر له  :لنفسه ما لم �عمله، فالعمل عمل من �حث، نعم �قال

أما البحث فلصاحبه، وفي مثل هذه الحالة لو  ،الوقت والجهد، ما �خالف، و�كون أجره �قدر ذلك
الخطة فالن، وتولى �حث جمیع متطلبات الخطة فالن، هذا ووضع  ،�قال: اقترح االسم فالن

لغیره، ال سیما إذا �ان هذا العمل  ألنه ال �جوز لإلنسان أن یتبنى عمًال  ؛البیان والوضوح
هذه  �سبب على الناس بهذا اوترفعً  ابین الناس، وشرفً  امن أمر الدنیا، أو ذ�رً  ائً یتقاضى علیه شی

 وهذه المكاتب تشتمل على ،ذا مع األسف الشدید انتشر، في مكاتباألمور التي ال ید له فیها، ه
وز وفي النها�ة �خرج �اسم واحد، هذا ال �ج ،�حققون �تاً�ا �بیًرا ،مجموعة وثلة من طالب العلم

 �حال. 
لت أسماؤهم في داخل الكتاب :نعم، لو قال ولو ُبیِّن عمل �ل  ،حققه جمٌع من طالب العلم وُفصِّ

هذا هو األصل، أما أن �قال: إنتاج أو تحقیق المكتب  ،لیتولى ما له وما علیه ؛ةواحد منهم بدق



 
 

 
 
 

٣  
 

4ò¶^=fiÍà’ÿ^=Ñgƒ=ÅÎêÿ^=Ïÿ_≈‹=٣ 

ماًال  هالعلمي لفالن، و�إشرافه والعمل لغیر هذا ال �جوز �حال، هذا هو التشبع، و�ن أخذ في مقابل
 فقد أخذه �غیر حقه، أخذ هذا المال �غیر حقه.

 ا على جمیع تفاصیل...طالب: ولو أشرف علمی� 
ح في شرف علمی� لو أ ا على جمیع تفاصیله �كتب أنه أشرف وصحح وعدَّل، و�ن وضع الُمصحَّ

و�تب اسمه هذا هو األصل، مع األسف أنه یوجد جهات تتعامل مع  ،األسفل ووضع له رمز
الباحثین سواء �انوا في المرحلة الجامعیة في البحوث الصفیة، أو في الشهادات العلیا، �أتي 

و�ناقش وهو ال �عرف  ،ثم في النها�ة �كتب اسمه علیه ،�سلمها لمر�ز �حثو  ،الطالب �الخطة
ما هو بثوب واحد، هذا تشبع �ما لم  ،عن البحث شیًئا، هذا زور هذا، هذا �ال�س ثو�ي زور

ولیة أمام هذه التصرفات، وعلى المشرف أن �كشف أمثال ؤ وعلى الجهات الرسمیة مس�عط، 
 وا �مناقشة الباحث فیما �ظهر �ه جهده، وتفاصیل عمله، من أجلهؤالء، وعلى المناقشین أن یبدؤ 

 ،فیما �عد، و�فتخر بها على الناس أن ینكشف هؤالء المزورون، هذه الشهادة �أخذ علیها مقابًال 
 .�سببها، هذا ال �جوز �حال مو�تقدم علیه

هذه أشیاء  ،هاأو �سأل عن مظان ،�سأل عنها، إذا أشكلت علیه أن نعم هناك أمور �سیرة �مكن 
لكن  ،مغمورة، مقابلة النسخ، قد یتسامح في شيء منها؛ ألنه إذا توالها شخص �مفرده قد �خطئ

إذا استعان �أهل الخبرة وقابل معهم، ووقف على �حثه بنسخه في �ل صغیرة و�بیرة ووثَّق 
من البحث؟  ودرس المسائل هذا هو البحث، ما الفائدة ،وخّرج األحادیث ،ورقَّم اآل�ات ،النصوص

الفائدة أن �خرج �تاب �ضیف إلى الكم الهائل من الكتب التي تحتوي علیها المكتبات الخاصة 
ولن ینفع  ،هذا الهدف من البحث؟ الهدف من البحث أن �خرج طالب علم ینفع األمة ،والعامة

وف لكن س ،ساألمة بهذه الطر�قة، ولن ینفع نفسه مستقبًال، و�ن زاد راتبه، واشتهر ذ�ره بین النا
فضًال عن  ،�عاقب بنقیض قصده، سوف ینكشف في یوم من األ�ام، قد �كشفه صغار الطلبة

ي ألن هذه البحوث ه ؛كبارهم، قد �فتضح أمام زمالئه وأقرانه إذا تولى البحث غیره ونسبه لنفسه
 فإن اإلنسان سوف ،فائدتها تكو�ن الشخص العلمي، فإذا لم یتم هذا التكو�ن بهذه الدعوى 

 .�فتضح
ما �عرف شیًئا عن رسالته، ما �عرف شیًئا عن الفن الذي تخصص  وثم ماذا إذا قیل: د�تور وه 

 هذا هو الزور، نسأل هللا العافیة، وهذه الشهادة شهادة زور. ألنه و�ل العمل إلى غیره، ؛فیه
: ألنه �قول »المتشبع �ما لم �عط �ال�س ثو�ي زور«والمتشبع �ما في الحدیث الصحیح: 

 ،هذا الكتاب من تصنیفي :انظروا هذا الكتاب من تصنیفي، ما دام �تب اسمه علیه فكأنه قال
ه ولیس له فیه شيء، وأي زوٍر أعظم من تزو�ر العلم! والتشبع �ما لم �عط فیه في هذا الباب شأن

 ،لكن التشبع �مثل هذا ،المضرة خاصةف ،�مبلغ من المال ،عظیم، �عني إذا شهد شهادة زور
 لزور �مثل هذا الباب أمره عام �ضر األمة �لها، نسأل هللا السالمة والعافیة.وا
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 طالب:...
 لو �اعه ال �ستحق ثمنه.

 طالب:...
له على شروطه بها المادة ما هي بهدف، لو ن إشكال، �سلمو  هأنت وضح �ل شيء و�ع ما فی

 العلمي لفالن ثم �عد ذلكنه حققه ُثلٌة من طالب العلم نعم، �إشراف المكتب إ :قال في الكتاب
في الداخل بّین هؤالء، و�ّین ما لكل واحد منهم من عمل، لیكون له غنمه وغرمه، لیؤاخذ �ما 

أحسنت فیما أحسن فیه، حتى مجرد العمل المشترك �حیث ال �عرف نصیب  :أخطأ فیه، لیقال له
ر ولیة، لیس �األمؤ لم مسولیة العؤ ألن المسألة مس ؛هذا من هذا ما �فید، ال بد من البیان بدقة

 .السهل أن یلقى العلم هكذا من مجهول، وهذا العلم دین، فانظر عمن تأخذ دینك، �هللا المستعان
 .نعم

آله  الحمد هلل رب العالمین وصلى هللا وسلم و�ارك على نبینا محمد وعلىأحسن هللا إلیك، 
 وصحبه أجمعین، أما �عد، 

�ثیرة،  مة في المسألة الثانیة عشرة: "وأمثلة هذا الضربتت -هللا تعالىرحمه -فیقول المؤلف 
ه حسب ما وحكمه الذي ینبغي فیه الموافقة للعمل الغالب �ائًنا ما �ان، وترك القلیل أو تقلیل
 ولى".فعلوه، أما فیما �ان تعر�ًفا �حدٍّ وما أشبهه فقد استمر العمل األول على ما هو األ 

�ه؟ أو ُ�عمل نعم أما ما �ان أما فیما �ان تعر  �ًفا �حّد، تحدید شيء في أوله وآخره، فهل �عمل �حدَّ
وعمل سلف هذه األمة؟ و�بقى الحّد الثاني  -علیه الصالة والسالم-�العادة المستمرة من عمله 

في الیوم األول في  -علیه الصالة والسالم-للحاجة، إذا دعت الحاجة إلى ذلك. �ما صلى النبي 
، العادة والجاّدة »الوقت ما بین هذین الوقتین«الثاني في آخره، وقال: وفي الیوم  ،أول الوقت

أنه �صلي الصالة في أوقاتها في أوائل أوقاتها، نعم  -علیه الصالة والسالم-المطردة من فعله 
شدة الحّر، و�بقى أنه إلى آخر قد تدعو الحاجة إلى أن یؤخر �عض الصلوات �صالة الظهر في 

، إنما ُ�فَعل عند الحاجة، -علیه الصالة والسالم-كنه على خالف عادته الوقت وقت للصالة، ل
�عني هل لإلنسان أن ینام �عد الدوام إلى قبل غروب الشمس بر�ع ساعة ثم �قوم لصالة العصر 

؟ لیس له »من أدرك ر�عة من صالة العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر«و�قول: 
، لكن فرٌق بین ما ز ذلك مع الحاجة، ووقعت أداًء ال قضاءً ذلك، هذه صالة المنافق، و�ن جا

 -علیه الصالة والسالم-مرة لبیان الحّد، و�ین ما �طرد فعله  -علیه الصالة والسالم-�فعله النبي 
لیطالب �ه األمة، ولذا من ُ�طالب من الُكتَّاب بتوسیع أوقات الصلوات من أولها إلى آخرها هذا 

، و�لزم منه تعطیل -علیه الصالة والسالم-، على خالف هد�ه على خالف الهدي النبوي 
المساجد، التي ال �جوز تعطیلها �حال، والصلوات حیث یناَدى بها، �عني في المساجد، �عني في 
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ال مانع أن یؤخرها وتكون فالمساجد، نعم إذا نام أو طرأ له ظرف �منعه من أدائها في أول وقتها 
 ته عادته وجادته، �هللا المستعان. لكن ال تكون هذه عاد ،أداءً 

و�ظهر  موافقته لهم على ذلك، وأما غیره فكذلك أ�ًضا، ذلك �كون �النسبة إلى ما جاء �عدفك"
 في رمضان في -صلى هللا علیه وسلم-لك �النظر في األمثلة المذ�ورة، فقیام رسول هللا 

ة ذلك �النسبة إلى األئمالمسجد ثم تر�ه �إطالق مخافة التشر�ع یوجد مثله �عد موته، و 
 والعلماء والفضالء".

اء، ، لكن الذي لم ینقطع االقتداء واالئتس-علیه الصالة والسالم-التشر�ع واإل�جاب انقطع �موته 
على خالف األصل لبیان الجواز، خشیة  -علیه الصالة والسالم-فكما �فعله النبي �فعل الشيء 

�قتدى  فكذلك ُورَّاثه من �عده، ُورَّاثه من �عده الذین أن ُ�فَرض، ولیعلم الناس أنه لیس �فر�ضة،
 و�ظنون الوجوب إذا استمروا على العمل، فإذا أخلوا �ه ،بهم قد �أتسي بهم الناس و�قتدون بهم

، و�ال ولو �ان الزًما ما أخّل �ه ،أحیاًنا، فإن التبع والذین �قتدون �ه �عرفون أن هذا لیس بالزم
، وقلت في درٍس -علیه الصالة والسالم-، والنّص انقطع �موته إنما �كون بنّص فاإل�جاب 

�عض المزارعین ُوِجدوا على رؤوس النخل واإلمام �خطب یوم الجمعة،  ،ن �عض الناسإ :مضى
جمعة،  إن الیوم یوم جمعة، قالوا: ال، أبًدا لیست :فمّر بهم من مّر، وعاتبهم على ذلك، قائًال لهم

لناس على قرائتها، فظنه ا ألنه اطرد عمله ؛في الفجر الجمعة والمنافقون السبب؟ اإلمام ما قرأ  ما
 ...واجًبا

 طالب:...
 ؟ماذا

 طالب:...
 كیف؟

 طالب:...
إلمام انعم السجدة واإلنسان في فجر الجمعة، السجدة واإلنسان، فظنه الناس واجًبا، فلما لم �قرأها 

ة نن، المالزمالمالزمة والمداومة على السُ  هذا لیس بیوم الجمعة، �ل هذا من �اب مالزمة :قالوا
ینبغي فنن �حیث ال ُ�خّل بها، فیراها الجهال من الواجبات التي ال ُ�خّل بها، والمداومة على السُّ 

 .لألئمة أن یالحظوا مثل هذا
قتدى بهم وذلك �النسبة إلى األئمة والعلماء والفضالء المقتدى بهم فإن هؤالء منتصبون ألن �"

فعل إذا وفي �اب البیان من هذا الكتاب لهذا بیان، فیوشك أن �عتقد الجاهل �ال ،لون فیما �فع
ل رأى العاِلم مداوًما علیه أنه واجب، وسّد الذرائع مطلوب مشروع، وهو أصٌل من األصو

 القطعیة في الشرع".
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وهو أصل من األصول القطعیة في الشرع، �عني تضافرت علیه  ،سّد الذرائع مطلوب مشروع
نع �ثیر من األمور التي لیس فیها نّص وصلت �مجموعها إلى حّد القطع، ومدلة �ثیرة حتى أ

عند أهل العلم؛ ألنها ذر�عة إلى محرم، وهذا أمر معتبر مقرر في الشرع، أدلته �مجموعها تصل 
 ،ائع�فتح الذرائع، �فتح الذر  ىونسمع في األ�ام األخیرة ما ُ�سمإلى حّد القطع �ما ذ�ر المؤلف، 

هذا مباح على األصل، حتى نادى فوأن الدین دین نّص، ما لم یرد فیه نّص من �تاب وال ُسنَّة 
؟ قنا على أنفسنا �اسم سّد الذرائع، �یف ضیقنا على أنفسناإنا ضیَّ  :�عضهم �فتح الذرائع وقال

�عني یر�دك أن تمشي في األمر إلى أن تصل إلى حّد المحرم ثم تقف، هل �مكن أن �حصل 
وتسافر بها على أال �حصل  ،وتخلو بها ،�مكن؟ �مكن أن تنظر إلى المرأة نظر محرم ل هذا؟مث

 ما وصلنا إلى المحرم. هذا �قوله عاقل؟ ،شيء؛ ألنها ذر�عة إلى المحرم ههذا �له ما فی ؟حرام
 .هذا �قوله متدین؟ نسأل هللا العافیة

ي األرض جمیًعا، لكن ضیقنا على خلق لنا ما ف -جل وعال-هللا  ،�قول ضیقنا على أنفسنا 
�ل هذا  ،و�كتب فیه في الصحف وفي وسائل اإلعالم ،أنفسنا �سّد الذرائع، و�نادى �فتح الذرائع

من �اب، ال شك أنه من �اب تسهیل الوصول إلى المحرمات، تسهیل الوصول إلى المحرمات، 
لة تخصها، لیقاس علیها لتكون المحرمات سائبة ال حمى لها، وقد �كون لشيء من الذرائع أد

م النظر ،غیرها م السفر �غیر محرم �له ،وُحرِّمت الخلوة ،فُحرِّ لفاحشة، األن ذلك ذر�عة إلى  ؛وُحرِّ
ذر�عة إلى الفاحشة، فالذرائع �جب سّدها، أي شيء یوصل إلى المحرم فهو حرام، وأدلتها 

َ َعْدًوا ُدوِن للااَِّ َفَیُسبُّ الَِّذیَن َیْدُعوَن ِمْن  َتُسبُّوا َوَال { �مجموعها قطعیة،  سورة [}َغْیِر ِعْلمٍ �ِ وا للااَّ
 .]١٠٨األنعام: 

ر هللا ولها ُ�صَرف أنواع العبادة التي ال �جوز صرفها لغی ،اآلن سّب اآللهة التي �قع فیها الشرك 
 ؟، وأي شيء أعظم من هذا السدّ -جل وعال-لئال �كون ذلك ذر�عة إلى سّب هللا  ؛ال �جوز سّبها

ن قال: هاتوا الدلیل، یلزمك أ ،هذا محرم :إننا ضیقنا على أنفسنا، و�ذا قیل :ثم �أتي من �قول
ولهم  ،و�یف �ستنبطون  ،تأتي بدلیل نصي على هذا الفعل، نعم، والعلماء �عرفون �یف �ستدلون 

نَّة، �هللا المستعان. نَّة ترجع في نهایتها إلى الكتاب والسُّ  أدلة غیر الكتاب والسُّ
 طالب:...

 ؟ماذا
 طالب:...

األمر عظیم؛ ألنه بهذا الكالم ال ینادي بتحلیل شيء واحد، ال ینادي �شيء بتحلیل شيء واحد 
مفسدته مقصورة محصورة، هذا ینادي �فتح األبواب على مصار�عها، هذا یدعو إلى الضیاع و�لى 

 .نسأل هللا السالمة والعافیة ،ضاللال
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ه لوفي هذا الكتاب  ،هو أصٌل من األصول القطعیة في الشرعو  ،وسد الذرائع مطلوب مشروع"
، وقد ذ�ر، اللهم إال أن �عمل �ه الصحا�ة �ما في قیام رمضان، فال �أس، وسنتهم سنة ماضیة
مداومة حفظ هللا فیها هذا المحظور الذي هو ظن الوجوب، مع أنهم لم �جتمعوا على إعماله وال

لهم و�تحرونه أ�ًضا، فكان على قولهم وعم ،بیوت أفضلعلیه إال وهم یرون أن القیام في ال
ظهر القیام في البیوت أولى، ولذلك جعل �عض الفقهاء القیام في المساجد أولى لمن لم �ست

 "....القرآن، أو لمن ال �قوى إال �التأسي، فكانت أولو�ته لعذٍر �الرخصة، ومنهم
ناس أنشط له، و�ذا صلى في بیته حصل إذا �انت صالته مع ال ،إذا �ان صالته مع الناس ،نعم

وتشتت علیه ذهنه �خالف ما لو صلى خلف إمام  ،والسهو ،له شيء من الغفلة في صالته
مع الناس أفضل، القیام  :مثل هذا �قال له ،و�سمع لما �قرأ، و�نشط مع الناس ،ینحصر ذهنه

 ال شك ،طول لقیامه وسجودهوأ ،وأطول لقرائته ،لكن إذا �انت صالته �مفرده في بیته أنفع لقلبه
لو خرجت من المسجد  :أن الصالة في البیت في النوافل هي األصل، لكن �عض الناس �قول

؛ ألن الشیطان ائً شی فعلثم ینتهي الوقت ما  ،آخر اللیل قلیل،�عد  قلیل،ضعت، �سوف �عد 
�قوم من والنفس تثبط، فمثل هذا �صلي مع الناس، أما إذا �ان صاحب همة وعز�مة  ،حر�ص

ذا ال شك أن ه ،و�ناجي ر�ه �مفرده ،و�طیل السجود ،و�طیل القراءة ،و�تدبر في قرائته ،آخر اللیل
أدعى إلى اإلخالص وأصلح للقلب، لكن قد �عوق عنه عائق، وال شك أن على �ل إنسان أن 

 ،لفي البیوت أفضالنافلة صالة و�ن �ان �انت في البیوت األصل  �فعل ما هو األنفع لقلبه،
 .وصالة المرء في بیته إال المكتو�ة

ثم  ،وصلى النافلة ،وخرج إلى بیته ،فصلى صالة العشاء ،و�بقى أنه إذا �ان ممن �قتدى �ه 
لو �ان في هذه الصالة فضیلة لما  :�قولون  ،ینظر إلیه العوام ،صلى ما �تب له �ما هو األصل

و�كون له أجر من  ،�صلي مع الناس مثل هذا ،تر�ها فالن، و�خرجون، ولن �فعلوا مثل ما فعل
 .ذلك �ضیف ما شاء في بیته ما �ضیفثم �عد  ،اقتدى �ه

 علیه صلى هللا-فعلى �ل تقدیر ما داوم علیه النبي  ،ومنهم من �طلق القول �أن البیوت أولى"
م، وما رآه السلف الصالح فسنٌة أ�ًضا -وسلم ي تعطیل ولذلك �قول �عضهم: ال ینبغ ،هو المقدَّ

 ال ینبغي تعطیل المساجد عنها جملة". ،مساجدال
رضي -ألن الذي جمع الناس علیها عمر بن الخطاب  ؛ألنها ُسنة من ُسنة الخلفاء الراشدین ؛نعم

ال ولم یوجد له مخالف و  ،وقد ُأِمرنا �االقتداء �ه، وتبعه الصحا�ة ووافقوه على ذلك -هللا عنه
والتي ینامون عنها  ،: نعمت البدعة هذه-هرضي هللا عن-ومع ذلك �ما قال عمر  ،معارض

 أفضل منها، �عني صالة آخر اللیل.
 طالب:...

 نعم.
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 طالب:...
 ؟كیف

 طالب:...
و�نتفع  ،و�قتدى �ه ،وهو القدوة ،أنه أنشط لبعضهم -علیه الصالة والسالم-لیعرف  ؛صلى بهم

�ابن  ىله فائًقا، وصلألنه قد �عرض للمفوق ما �جعله فائًقا، �عرض للمفوق ما �جع ؛�قرائته
وصلى في بیت ُملیكة �حضرة  ،صلى نافلة جماعة �ابن عباس ،وصلى في بیت ،عباس في بیته

 ....أنس، صلیت أنا 
 طالب:...
 �ما في الحدیث الصحیح. ،والعجوز من ورائنا ،والغالم خلفي ،صلیت أنا
 طالب:...

ألنه أنفع  ؛في لیلتین أو ثالثفي أول األمر  -علیه الصالة والسالم-تراو�ح فعلها النبي 
ومع ذلك  ،و�سمعوا القرآن خلفه، والصالة وراءه أفضل من غیرها ،لصاحبته أن �صلوا وراءه

 خشیة أن ُتفرض.؛ تر�ها
 طالب:...

 ین؟أ
 طالب:...
 ألنه ُأِمنت المفسدة وهي فرضها. ؛�عد ذلك

 طالب:...
 یل.قال: والتي ینامون عنها أفضل منها، الصالة في آخر الل

 طالب:...
حة، أحیاًنا �كون هذا فاضًال   ،نعم، وأن صالة النافلة تفُضل خلف الفاضل، �عني هناك أمور مرجِّ

 هألن ؛لیكون أنشط لهم ؛لما جمع الناس -رضي هللا عنه-، فعمر وأحیاًنا �كون في وقٍت مفضوًال 
 وهكذا، ،�خرج وما صلىوهذا  ا،وهذا �صلي أر�عً  ،هذا �صلي ر�عتین ،رأى الناس یتفرقون أوزاًعا

وحسمنا �اب االختالف هذا، وحصل لهم من  ،لو جمعنا الناس على إمام واحد �لهم صلوا :قال
الفعل قد  أنالخیر ما �حصل �قیام اللیل، و�بقى أن أصل المشروعیة الصالة في البیوت، یبقى 

 العلم. و�ن �ان في األصل مفوًقا، أمور مقررة عند أهل ،�عرض له ما �جعله فائًقا
 طالب:...

أنه  -علیه الصالة والسالم-على �ل حال إذا �ان في العشر األواخر فُعرف هذا عن النبي 
�حیي اللیل، و�ذا وجد عنده من ال �شق علیه هذا األمر معلوم أن من قام مع اإلمام حتى 

ب له قیام ولو لم �ستوعب �ل اللیل أو نصف اللیل أو ثلث اللیل، �كت ،ینصرف �تب له قیام لیلة
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فأجره ثابت، لكن إن وجد من عندهم هذا الهم، وهذا التلذذ �الصالة، وُجعلت الصالة قرة  ،لیلة
قام حتى  -ة والسالمعلیه الصال-إذا وجد هذا النوع فالنبي ، و�انوا یرتاحون �الصالة ،أعینهم

 .رت قدماهطتف
یه مخالفة لما استمر علال ینبغي تعطیل المساجد عنها جملة؛ ألنها  :ولذلك �قول �عضهم"

لیه عصلى هللا -العمل في الصحا�ة، وأما صالة الضحى فشهادة عائشة �أنها لم تر رسول هللا 
ا، �صلیها قط، دلیٌل على قلة عمله بها، ثم الصحا�ة لم ینقل عنهم عموم العمل به -وسلم

  �قاعدةعمالً  ،بیوتال یتأسى بهم فیه �ال ،و�نما داوم من داوم علیها منهم �مكان ال یتأسى �ه
ا الدوام على األعمال، وألن عائشة فهمت أنه لوال خوف اإل�جاب لداوم علیها، وهذا أ�ًض 

 "...صد عن االقتداء، ومن هنا لم�موجود في عمل المقتدى بهم، إال أن ضمیمة إخفائها 
مداومة مع هذا الكالم المأثور عن عائشة وعن غیرها إال أنه جاء ما یدل على الصالة الضحى 

من أصحا�ه،  ، و�وصیته لجمع-علیه الصالة والسالم-علیها، وأصل المشروعیة ثبتت �فعله 
�صبح على �ل سالمى من أحد�م «، وذ�ر منها ر�عتي الضحى، وقال: أوصاني خلیلي بثالث

ألن في جسده من المفاصل هذا العدد،  ؛ئة وستین صدقةاا بثالثماإلنسان یتصدق یومی�  »صدقة
ولینها له، لیتم انتفاعه  ،أن �سر له هذه المفاصل -جل وعال-شكًرا هلل  ؛�ل مفصل یتصدق عن
 ،صور أن أحد أصا�عك ما ینثني فضًال عن إحدى رجلیك أو ید�ك أو ما أشبه ذلكتبها، ولو ت

وجعلها مفاصل تستعملها �یفما  ،تصور مثل هذا، �م تعاني من مثل هذا؟ من المشقة، لكن لّینها
الصلب واقف ال تحنیه وال تثنیه وال، وال تحر�ه، أو الرجل ضیقت علیك، تضیق شئت، لو أن 

 .الوسیلة األرض �ما رحبت علیك
ولذا هذه ِنَعم ُتشكر �الصدقات، طیب ما �ل الناس عنده ما یتصدق �ه ثالثمائة وستین،  

في �ل تكبیرة صدقة،  ،أرشدهم إلى البدیل السهل في �ل تسبیحى صدقة، في �ل تحمیدة صدقة
ا و�كفي من ذلك ر�عتان تر�عهم«، ثم قال في النها�ة: -علیه الصالة والسالم-إلى آخر ما قال 

 .-جل وعال-ورحمة من هللا  تخفیف ،»من الضحى
وف ومن هنا لم تشرع الجماعة في النوافل �إطالق، بل في �عض مؤ�داتها �العیدین، والخس"

تى أن النوافل في البیوت أفضل، ح -علیه الصالة والسالم- ونحوها وما سوى ذلك، فقد بین
 جعلها في ظاهر لفظ الحدیث أفضل من صالتها في مسجده الذي هو أفضل البقاع التي �صلى

 فیها".
صالة الرجل في «، قاله في مسجده، -علیه الصالة والسالم-ألن الحدیث إنما سیق في مسجده 

یتناول حتى من المسجد الحرام، عموم هذا الحدیث  ،دهحتى من مسج »بیته أفضل إال المكتو�ة
 .جمیع المساجد ،جمیع البقاع

 ".-علیه الصالة والسالم-فلذلك صلى "
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في مسجده الذي هو أفضل البقاع التي �صلى فیها، هذا على رأیهم عند مالك أن المدینة أفضل 
لكن  ،المؤلف مالكيأفضل من المسجد الحرام، و  -علیه الصالة والسالم-ومسجده  ،من مكة

والدلیل  ،سجد النبوي جمهور أهل العلم على أن الصالة في المسجد الحرام أفضل منها في الم
 .على ذلك ظاهر

 في بیت ُملیكة ر�عتین في جماعة، وصلى �ابن عباس -علیه الصالة والسالم-فلذلك صلى "
 هره فیهم،أمرهم �ه، وال ش في بیت خالته میمونة �اللیل جماعة، ولم ُ�ظِهر ذلك في الناس، وال

 ن �لها معبل �ان عامة عمله في النوافل على حال االنفراد، فدلت هذه القرائ ،وال أكثر من ذلك
ه �وال واظبوا على العمل  ،ما انضاف إلیها من أن ذلك أ�ًضا لم �شتهر في السلف الصالح

 .حرى لب هو األولى واألوال �ثیًرا أنه مرجوح، وأن ما �انوا علیه في األعم األغ ،دائًما
لیه عما داوم  فكان العمل على ،و�ذا نظرنا إلى أصل الذر�عة اشتّد األمر في هذه القضا�ا 

 الذي أخذ �ه مالك فیما روي عنه أنه �جیز الجماعة في النافلة في األولون أولى، وهو
ما كرهه. وأالرجلین والثالثة، ونحو ذلك، وحیث ال �كون مظنة اشتهار، وما سوى ذلك فهو �

 مسألة الوصال فإن األحق".
 الوصال في الصیام، �صوم الیومین والثالثة ال �فطر بینها.

�انوا  فإن األحق واألولى ما �ان علیه عامتهم، ولم یواصل خاصتهم حتى ،وأما مسألة الوصال"
 ال -في صیامهم �العامة في تر�هم له، لما رزقهم هللا من القوة التي هي أنموذج من قوله

 ، مع أن �عض من �ان �سرد»إني أبیت عند ر�ي �طعمني و�سقیني«: -علیه الصالة والسالم
ا ، وأ�ًض -صلى هللا علیه وسلم-الصیام قال �عد ما ضُعف: �ا لیتني قبلت رخصة رسول هللا 

قد فإن طلب المداومة على األعمال الصالحة �طلب المكلف �الرفق والقصد خوف االنقطاع، و 
ا �ان معنى تقر�ر في �تاب األحكام، فكان األحرى الحمل على التوسط، ولیس إال مّر لهذا الم

 .وعلى هذا فاحمل نظائر هذا الضرب .علیه العامة، وما واظبوا علیه
والضراب الثاني: ما �ان على خالف ذلك، ولكنه �أتي على وجوه: منها أن �كون محتمًال في  

مجتهد فیه، أو �ختلف في أصله، والذي هو أبرأ نفسه، فیختلفوا فیه �حسب ما �قوى عند ال
للعهدة وأبلغ في االحتیاط تر�ه، والعمل على وفق األعم األغلب �قیام الرجل للرجل إكراًما له 

 -صلى هللا علیه وسلم-وتعظیًما، فإن العمل المتصل تر�ه، فقد �انوا ال �قومون لرسول هللا 
لمجلس، ولم ینقل عن الصحا�ة عمل مستمر إذا أقبل علیهم، و�ان �جلس حیث ینتهي �ه ا

ولو �ان لُنِقل، حتى روي عن عمر بن عبد العز�ز أنه لما استخلف قاموا له في المجلس 
علیه الصالة -و�نما �قوم الناس لرب العالمین، فقیامه  ،و�ن تقعدوا نقعد ،فقال: إن تقوموا نقم

لناه على ظاهره فاألولى خالفه لما إن حم »قوموا لسید�م«لجعفر ابن عمه، وقوله:  -والسالم
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م، و�ن نظرنا فیه وجدناه محتمًال أن �كون القیام على وجه االحترام والتعظیم أو على وجه  تقدَّ
أو لیفسح له في المجلس حتى �جد  ،ة إلى اللقاء لشوق �جده القائم للمقوم لهآخر من المبادر 

 لغیر ذلك مما �حتمل".أو  ،موضًعا للقعود أو لإلعانة على معنى من المعاني
خص فهذا أما القیام على الش ، والقیام إلیه، والقیام علیه.القیام له ،مسألة القیام للقادم والداخل

ه لمشابهة فارس والروم، هذا جاء النهي عنه، القیام على الشخص. القیام ل ؛الذي جاء النهي عنه
علیه الصالة -ردة من فعلهم معه والقیام إلیه من �اب إكرامه وتعظیمه لیس هو الجادة المط

یب ، وقام من قام لتبشیر من تِ »قوموا إلى سید�م«: -علیه الصالة والسالم-، لكنه قال -والسالم
قائم ومن أجل أن �عتني بهذا ال ،علیه �ادره وقام إلیه، وقد �قوم اإلنسان من أجل أن یوسع المكان

 .أو ألنه أهل لالحترام والتقدیر ،من ُ�عد
ود أن هذا هو خالف األصل، لكن له أصل، خالف األصل العام الذي أكثر العمل فالمقص 

انع ملكن إذا ُوِجد ما �قتضي القیام فال  ،لكن له أصٌل یدل علیه، تكون الجادة عدم القیام ،علیه
علیه -لوجود ما یدل علیه، �عني هذا القیام له أصل، ولكن العادة الغالبة من فعلهم معه  ؛منه

ام فالقی .»فأنزلوه«في �عض الروا�ات:  ،»قوموا إلى سید�م«أنهم ال �قومون،  -السالمالصالة و 
ما منعه �عض أهل مؤلف من أجل إنزاله، فال یدخل فیهنا �ختلف عن القیام الذي یتحدث عنه ال

هم ن األصل عدم القیام الطراد فعلإ�عض أهل العلم �منع القیام مطلًقا، ومنهم من �قول:  ،العلم
، و�ذا وجد ما �قتضي ذلك، قد �خاف اإلنسان على نفسه إن لم �قم، -علیه الصالة والسالم-معه 

 ألنه قام �حق لم �قم �ه غیره، ؛قد یتضرر �عدم القیام، قد �كون القیام لشخص �حتاج إلى نصرة
ر �قدرها  و�ن �انت خالف األصل. ،�ستحق من �قوم له لنصره. على �ل حال هذه أمور ُتقدَّ

 ..طالب:.
وهذا الذي ینبغي أن �كون علیه العمل، لكن ُوجد ما  ،ما هو بنهي، عادتهم المطردة ما �قومون 

 �قتضي القیام إذا وجد ما �قتضیه فله أصل أ�ًضا.
 طالب:...

لقیام اهذا �ستدل �ه من �جیز فال، إال إذا قاموا علیه الذي جاء علیه النهي. أما قوموا إلى سید�م 
 -علیه الصالة والسالم-ما داموا خالف العادة المطردة من فعلهم معه  مطلًقا، وعلى �ل حال

 فیكون فعله خالف األولى إال إذا وجد ما �قتضیه.
 طالب:...

 ،معنى ملزم؟ أنه تترتب علیه آثار، فیكون إلزامه من �اب اآلثار ما ،الُعرف السائد إذا �ان ملزًما
أو �ِكْبر في نفسه أو شيء  ،سان �استخفاف �الناس�سبب اآلثار المترتبة علیه، إما أن یوصم اإلن

�عني مثل  ،وهذا �عامله على �ذا ،من ذلك، أو �قوم ألحد وال �قوم ألحد هذا �عامله على األصل
ألنه  ؛ف الغیبة عن نفسه، بهذا األمر أو ال �قوم مطلًقایكا ال شك أنه ال �سلم من الناس، فهذ
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ما �قوم، یدخل ثالث �قوم ف قوم له ز�د، یدخل ثانٍ �حصل اآلن في المجالس أنه یدخل شخص �
لكن یبقى  ،، و�ن �ان الوعید على من أحب أن یتمثل الناس له قیاًماائً وهكذا، تجد في النفس شی

أن �ل إنسان له ما �خصه من خطاب الشرع، فالمقوم له له حكم، والقائم له حكم، فكون ز�د 
ال شك أن  ،ثم �قوم لخامس وسادس وهكذا ،عدهثم ال �قوم للذي �عده والذي � ،�قوم لشخص

النفوس توغر �مثل هذا، ومالحظة ما في النفوس مقصد من مقاصد الشرع، ولذا ُمِنع من إقامة 
على �ل حال هذه  .في مسجد واحد؛ ألنه ال بد أن یترك أثًرا في نفس اإلمام األول ،جماعتین

ر �قدرها، واألصل أنهم ال �قومون له  ، فهذا یبقى القاعدة -لیه الصالة والسالمع-أمور تقدَّ
والجادة المطردة، و�ذا ُوجد ما �قتضي ذلك من جلب مصلحة أو درء مفسدة فال شك أن هذا له 

 أصل شرعي.
لقلیل إلمكان أن �كون هذا العمل ا ؛و�ذا احتمل الموضع ُطلبنا �الوقوف مع العمل المستمر"

ا إلى ر على بینة و�راءة ذمة �اتفاق، و�ن رجعنفنحن في اتباع العمل المستم ،غیر معارض له
 هذا المحتِمل لم نجد فیه مع المعارض األقوى وجًها للتمسك إال من �اب التمسك �مجرد

 الظاهر، وذلك ال �قوى قوًة معارضة".
 قوَة معارضه.

ال له: فإن مالًكا ق ،فذلك ال �قوى قوى معارضه، ومثل ذلك قصة مالك مع سفیان في المعانقة"
ن، ا �جعفر، فقال سفیان: ما �خصه �خصنا، وما �عمه �عمنا، إذا �نا صالحیكان ذلك خاص� 

ه علی-فجعل معانقة النبي  ،على هذا األصل فیمكن أن �كون مالٌك عمل في المعانقة بناءً 
ه، ا أي لیس علیه العمل، فالذي ینبغي وقفه على ما جرى فیأمًرا خاص�  -الصالة والسالم
 لید إن فرضنا أو سلمنا صحة ما روي فیه".و�ذلك تقبیل ا

 .مع أنه صحَّ فیه أحادیث ثالثة أو أكثر
لكن إذا وجد ما �قتضیه  ،�ل حال األصل عدم ذلك، الجادة والعمل المطرد منهم عدم ذلكعلى  

و�ن �ان على خالف العادة والجادة  ،وله أصل في الشرع ،�قال �منعه؟ إذا عمله شخص
یث، قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ال ُینكر علیه، مالك أنكر على المطردة، و�تمسك �حد

ما فعله مع جمیع  -علیه الصالة والسالم-سفیان وقال: هذا خاص �جعفر، بدلیل أن النبي 
ما في فرق بیننا و�ین  ،وجعفر واحد حنناألصل واحد،  ،أصحا�ه قال: ما �خص جعفر �خصنا

 .بهذایس في جعفر ما �قتضي تخصیصه جعفر، ل
 طالب:...

 ؟ماذا
 طالب:...
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المسألة تحتاج إلى تصو�ر، أو شرٍح دقیق، لكن ما �فعله �عض الناس من المعانقة من  ههذ
وال ینبغي، ال ینبغي أن �كون مثل هذا، و�ن  ،، هذا قدر زائد على ذلكوغیرهاالحتضان والضم 

ا ال �فعله إال الزوج، ضم� تختلف، �عني قد �ضم األخ أخته كانت العادات واألعراف والبیئات 
على عرفه إذا إذا ُأمنت  من �عید هكذا درًءا للمفسدة، و�لٌّ وجرت عادتهم بهذا، و�عض الناس 

ألنه یذ�ر عن �عض الجهات  ؛الزوج ال ینبغي أن �قع من غیره لكن یبقى أن ما �خص ،المفسدة
و  للزوج مهما �ان القرب ولأنهم �فعلون أشیاء من الضم والتقبیل وأشیاء ما ینبغي أن �كون إال

 .؛ ألن للزوج خصوصیة لیست لغیرهاأخً أو  اكان أ�ً 
 -فإنه لم �قع تقبیل ید رسول هللا و�ذلك تقبیل الید إن فرضنا أو سلمنا صحة ما روي فیه"

 ثم لم �ستمر". ،إال نادًرا -صلى هللا علیه وسلم
 .وأما تقبیل الرجل فضعیف ،یث صحیحةفي ثالثة أحا

 ك".فدّل على مرجوحیته، ومن ذل ،�ستمر فیه عمل إال الترك من الصحا�ة والتا�عینثم لم "
 ؛خبرو�ن صّح فیها ال ،ألن فیه مبالغة في التقدیر واالحترام، و�عض الناس �كره مثل هذه المبالغة

 .هلكن �كرهه في نفسه، وال یرغب أن ُ�فعل مع ،ألن الخبر ال �عدو اإل�احة، ال �منعه على الناس
على �ل حال هذه األمور على حسب ما �قر فیها، و�ان جمع من أهل العلم في هذه البالد  

و�زعمون أنه �سمونه السجدة الصغرى، لكن ما دام فیه  ،وغیرها �شددون في مسألة تقبیل الید
لكن ینبغي أن اإلنسان �حتاط  ،فمنعه غیر متجه -علیه الصالة والسالم-نص ثابت عن النبي 

 .یالم على ذلك هذا مافنفسه وشخصه منعه في ولو  ،لنفسه
وم ، فإنه لم یدا-صلى هللا علیه وسلم-ومن ذلك: سجود الشكر إن فرضنا ثبوته عن النبي "

ة نه مواظبفلم ینقل ع ،علیه مع �ثرة البشائر التي توالت علیه والنعم التي أفرغت علیه إفراًغا
لت في الندرة، مثل �عب بن مالك إذ نز  وال جاء عن عامة الصحا�ة منه شيء، إال ،على ذلك

طلع إلى فكان العمل على وفقه، ترً�ا للعمل على وفق العامة منهم، ومن هذا المكان یت ،تو�ته
 في جعله العمل مقدًما على األحادیث". -رحمه هللا-قصد مالك 

ل مع أن السجدة التي في ص �سمیها أهل العلم سجدة شكر، سجدة شكر، فسجود الشكر له أص
علیه الصالة -إنه ما عرف عنه  :�قول -رحمه هللا-في الشرع، ال ینكر أصله، نعم مالك 

 -وجاءه ما �قتضي هذا الشكر، ومع ذلك ثبت في أحادیث خفیت على مالك ،أنه سجد -والسالم
النعم فاألصل موجود، لكن ینبغي أن �كون الشكر للنعم، للنعم،  ،، وثبتت عند غیره-رحمه هللا
 ،رةال سیما من اجتیل عن الفط ،ق علیها جمیع الناس أنها ِنعم، وأما ما ینفرد �ه �عضهمالتي یتف

، �حصل له شيء �غضب �ه الرب، �عتبره نعمة لحصوله علیه، افقد �عتبر �عض المعاصي ِنَعمً 
 .وفساد في الفطرة، �هللا المستعاننسأل هللا العافیة،  ،هذا ضالل
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یث، إذ في جعله العمل مقدًما على األحاد -رحمه هللا-مالك ومن هذا المكان یتطلع إلى قصد "
 و�ن جاء فیه ،كان إنما یراعي �ل المراعاة العمل المستمر واألكثر، و�ترك ما سوى ذلك

عن  وراقب أعمالهم، و�ان العمل المستمر فیهم مأخوًذا ،أحادیث، و�ان ممن أدرك التا�عین
 العمل المستمر في الصحا�ة، ولم یثبت".

و�عده، ولذا عمل أهل  -علیه الصالة والسالم-ني تلقاه التا�عون عن الصحا�ة، في عهده �ع
 وأصل من أصول المالكیة. ،المدینة له شأن عند اإلمام مالك

ي ف، أو -صلى هللا علیه وسلم-ا فیهم إال وهو مستمر في عمل رسول هللا ولم �كن مستمر� "
�عرف  إن التشهد فرض، فقال: أما �ان أحدٌ  :ولون قوة المستمر، وقد قیل لمالك: إن قوًما �ق

قدم، التشهد؟ فأشار إلى اإلنكار علیه �أن مذهبهم �المبتدع الذي جاء �خالف ما علیه من ت
وسأله أبو یوسف عن األذان فقال مالك: وما حاجتك إلى ذلك؟ فعجَب من فقیه �سأل عن 

من أین  د�م؟ فذ�ر مذهبهم فیه، فقال:و�یف األذان عن ،األذان، ثم قال له مالك: و�یف األذان
ه لهم، فقال لكم هذا؟ فذ�ر له أن بالًال لما قدم الشام سألوه أن یؤذن لهم فأذن لهم �ما ذ�ر عن

 -مصلى هللا علیه وسل-مالك: ما أدري ما أذان یوم، وما صالة یوم؟ هذا مؤذن رسول هللا 
 عده".ره و�حضرة الخلفاء الراشدین �وولده من �عد یؤذنون في حیاته وعند قب ،وولده من �عد

علیه الصالة -�عني أذان بالل في یوم واحد في الشام �قضى �ه على أذانه في حیاة النبي 
ده وأذان غیره من المؤذنین؟ أذان أبي محذورة وسعد القرظ وفالن وفالن ممن توارث أوال -والسالم

دة والمخالف فیه العا ،وم واحد ما �كفياألذان من �عده في عهد الصحا�ة والتا�عین �قول: أذان ی
و�سمع ذلك، نعم جاء في الحدیث أحادیث  -علیه الصالة والسالم-المطردة من أذانه في مسجده 

ث، األذان �عض االختالف، التر�یع والترجیع، و�فراد اإلقامة و�ذا، أمور، مذ�ورة في شروح الحدی
إلى وفاته هذا  -علیه الصالة والسالم-نبي في األحادیث وشروحها، لكن ما فعله بالل �حضرة ال

  ..ال ما فعله في یوم واحد، في الشام �ام ادعى ،الذي ینبغي أن ُ�عمل �ه
 طالب: أبو یوسف.

 أبو یوسف نعم.
 طالب:...

 نعم.
 "فأشار مالك إلى".

 طالب:...
 ؟ماذا

 طالب:...
 ال مانع أن یؤذن �عده.فال، إذا توافرت فیه الشروط 
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 طالب:...
ه ، هو �غیره، الولد �غیره من الناس، لكن من �اب الوفاء لهذا المؤذن الذي حبس نفسهما فی ال،

 المانع؟  ما ،وال یوجد ما �منع من تولیة ابنه ،على هذا المسجد سنین طو�لة
جع إلیه، وأولى أن یر  ،ا أثبت في االتباعأن ما جرى علیه العمل وثبت مستمر� فأشار مالك إلى "

ه ، وذلك أن�جّل موقعه عند من نظر إلى مغزاه ،العتبیة أصًال لهذا المعنى عظیًما ن فيوقد بیَّ 
مر أفقال: ال �فعل، لیس مما مضى من  ،فیسجد هلل شكًرا ،سئل عن الرجل �أتیه األمر �حبه

؟ قال: أفسمعت ذلك ،الناس، فقیل له: إن أ�ا �كر الصدیق فیما یذ�رون سجد یوم الیمامة شكًرا
شيء ، وأنا أرى أن قد �ذبوا على أبي �كر، وهذا من الضالل أن �سمع المرء الما سمعت ذلك

 -وسلم صلى هللا علیه-ثم قال: قد ُفتح على رسول هللا  .فیقول: هذا شيء لم نسمع له خالًفا
 ،سوعلى المسلمین �عده، أفسمعت أن أحًدا منهم سجد؟ إذا جاءك مثل هذا مما �ان في النا

ر ألنه من أم ؛�سمع عنهم فیه شيء فعلیك بذلك، فإنه لو �ان لُذكر ال ،وجرى على أیدیهم
ر ال إذا جاءك األم ،الناس الذي قد �ان فیهم، فهل سمعت أن أحًدا منهم سجد؟ فهذا إجماعٌ 

 تعرفه فدعه، هذا ما قال. 
فت وال ُیلتَ  ،وهو واضٌح في أن العمل العام هو المعتمد على أي وجه �ان، وفي أي محل وقع

 أن �كون هذا . ومنها:قالئل ما ُنقل، وال إلى نوادر األفعال إذا عارضها األمر العام والكثیر إلى
ون فیه �حاٍل من األحوال، فال �ك اه أو �صاحبه الذي عمل �ه، أو خاص� ا بزمانالقلیل خاص� 

 على -علیه الصالة والسالم-حجة على العمل �ه في غیر ما تقید �ه، �ما قالوا في مسحه 
 -علیه الصالة والسالم-صیته وعلى العمامة في الوضوء، إنه �ان �ه مرض، و�ذلك نهیه نا

إنما «على إذنه �عد ذلك لم �كن نسًخا، وهو قوله:  عن ادخار لحوم األضاحي �عد ثالث بناءً 
 "....، ومنها»نهیتكم ألجل الدافة

فد إلى المدینة قوم النهي عن ادخار لحوم األضاحي �عد ثالث إنما �ان من أجل الدافة، و 
فمن أجل أن ُیتصدق علیهم من لحوم هذه األضاحي نهي عن االدخار، وُنصَّ  ،أصابتهم مجاعة

ل إنما نهیتكم من أج ،كلوا وادخروا«على العلة، فلما ارتفعت هذه العلة ارتفع الحكم، قال: 
 .»الدافة

ذا أدى ما أوجب هللا علیه فیكون النهي عن االدخار على خالف األصل، واالدخار ال مانع منه إ
 .یتصرف فیه �یفما شاءفالباقي له أن  ،منه

 طالب:...
 كیف؟

 طالب:...
 المسح على العمامة؟
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 طالب:...
في �عض طرق األحادیث أنه �ان شاكًیا، �عني مثل سعیه على الدا�ة،  ،جاء في �عض الطرق 

 :فهل نقول ،أنه �ان شاكًیاود بیان علة، وفي سنن أبي دا هسعى على الدا�ة، في الصحیح ما فی
؟ األصل المشي على -علیه الصالة والسالم-إن السعي ال �صح إال من �ان حاله �حاله 

إن  :فإذا وجد ما �ستدعیه من تعب أو ما أشبه ذلك أو نقول ،األقدام والسعي على األقدام
ي على الدا�ة لسعفیجوز ا ،ما فیها بیان هذه العلة ااألحادیث الصحیحة في الصحیحین وغیرهم

 .مطلًقا؟ مثل هذا
 ومنها أن �كون مما ُفعل فلتة"."

 �عني نادًرا.
بي مع علمه �ه، ثم �عد ذلك ال �فعله ذلك الصحا -صلى هللا علیه وسلم-فسكت عنه النبي "

جب أن �فال  ،ألحد وال �أذن فیه ابتداءً  ،-صلى هللا علیه وسلم-وال �شرعه النبي  ،وال غیره
یه صلى هللا عل-ه إذًنا له ولغیره، �ما في قصة الرجل الذي �عثه النبي �كون تقر�ره علی

ي في أمٍر فعمل فیه، ثم رأى أن قد خان هللا ورسوله، فر�ط نفسه �سار�ة من سوار  -وسلم
 المسجد، وحلف أال ُ�حّله".

 أال َ�ُحلَّه.
أما إنه لو «: -السالمعلیه الصالة و -، فقال -صلى هللا علیه وسلم-أال َ�ُحلَّه إال رسول هللا "

 وتر�ه �ذلك حتى حكم هللا فیه". ،»جاءني الستغفرت له
س بن شماس الخطیب و�ان یرفع صوته بین النبي بین یدي النبي �عني ونظیره قصة ثابت بن قی

علیه الصالة -في الخطبة، ثم لما جاء النهي عن رفع الصوت عنده  -علیه الصالة والسالم-
ذهب  ]٢حجرات: [سورة ال}ِبيِّ ْوِت النَّ َتُكْم َفْوَق َص الَِّذیَن آَمُنوا َال َتْرَفُعوا َأْصَوا َ�ا َأیَُّها{ -والسالم

ألنه حبط عمله، على  ؛-علیه الصالة والسالم-ال �حله إال الرسول  :إلى بیته ور�ط نفسه وقال
ه س ممن تتناول: أخبروه أنه لی-علیه الصالة والسالم-حد زعمه وأنه داخل في اآل�ة، فقال النبي 

اآل�ة وأنه في الجنة، هذا تصرف من هذا الصحابي لم �سبق له مشروعیة، لم �سبق له 
من ارتكب �ذا فلیر�ط نفسه أو �فعل أو  -علیه الصالة والسالم-�عني ما قال النبي  ،مشروعیة

سك لماذا ر�طت نف :�فعل، مثل هذا ال یؤخذ قاعدة مطردة ولو لم ینتقد بنص، �عني ما قیل له
 لماذا؟ 

 المقصود أنه �كون على خالف األصل.
وال دواًما، أما االبتداء فلم �كن فعله ذلك �إذن  فهذا وأمثاله ال �قتضي أصل المشروعیة ابتداءً "

 ر�ه حتى �حكم هللا فیه، وهذا خاصٌّ ، وأما دواًما فإنما ت-صلى هللا علیه وسلم-رسول هللا 
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حي، وقد انقطع �عده، فال �صّح اإل�قاء على ذلك لغیره بزمانه، إذ ال وصول إلى ذلك إال �الو 
 حتى ینتظر الحكم فیه".

یدل  اال �حلني أحد حتى �جد نص�  :لو أن إنساًنا حصلت منه مخالفة فر�ط نفسه �سار�ة وقال
 .یدل على حّله احّلي، لن �جد نص� على 

 -هللا ال في زمان رسول ل مثل فعلهوأ�ًضا فإنه لم یؤثر عن ذلك الرجل وال عن غیره أنه فع"
شهد تشر�ٌع � وال فیما �عده، فإًذا العمل �مثله أشّد غرًرا إذ لم �كن قبله -صلى هللا علیه وسلم

 له، ولو �ان قبله تشر�ع لكان استمرار العمل �خالفه �افًیا في مرجوحیته".
 .قف على هذا �كفي �كفي

 .اللهم صل على محمد 
 طالب:...

 المسح؟
 طالب:...

 .نعم
 طالب:...

 لكن مع الناصیة، مع الناصیة.، نعم
ّینُت ب لعوراتهم؟ ن ما حكم سجود الشكر الذي �فعله العب الكرة في المالعب وهم �اشفو�قول: 

 الشكر الذي ینبغي أن �سجد له لیخرج ما عداه.


