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 السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته.
ن حقـوق عمالـه وموظفیـه، و�ـبخس مرتبـاتهم �خًسـا هذا �قول: صـاحب العمـل الـذي ینـتقص مـ

فًضـا ملحوًظا، وال �عطیهم أ�ة ز�ادات في مرتباتهم، حتى لو قضوا معه عشر�ن سنة، و�ـرفض ر 
 قاطًعا إعطاءهم تنـازًال لصـاحب عمـل آخـر. هـل �جـوز لـه أن �عطـیهم مـن ز�ـاة مالـه مصـحو�ة

 �المن واألذى؟ 
 ال �حتاج سؤاًال! طالب:

 !نعم
 ر�ر هذا.تق طالب:

انـت وفیه أثاث مكیف مفروش، و�عد ما أجرته شلت المكیفـات، و� محًال مثل واحد �قول: أجرت 
 داخلة في العقد، فهل فیه حدیث ینص على الوفاء �العقود؟!

�عنــي �عــض األســئلة واضــحة علیهــا تلقــین، وأظــن الســائل �عــرف الجــواب بــال شــك، قطًعــا �عــرف 
 الجواب.
 �ا شیخ. كأنه یر�ده منك لكن طالب:

 اسـتكماالً  هل لهم أن �أخذوا هذه األموال منه أ��ـا �انـت أحـوالهم تـأوًال واسـتكماًال لبـاقي حقـوقهم، أو
لمرتبــاتهم مقارنــة �المؤسســات األخــرى؟ �عنــي یر�ــد أن �أخــذ أو �أخــذوا مــن أمــوال هــذه الشــر�ة أو 

وهـــو �قـــول لهـــم:  صـــاحب العمـــل مـــا �عـــادلون �ـــه و�ســـاوون بهـــم أقـــرانهم فـــي المؤسســـات األخـــرى.
هـذه، ولـو أنـك فـي بلـدك أو أنـك  تحملاجمعوا ما تأخذونه في رمضان مع الراتب �م تصیر؟ هذه 

هــذه. أعــوذ �ــاهلل، �قــي بهــا  تحمــل�عطــیهم ز�ــاة و�هــذه نــت عنــدنا مــا �حثنــا عنــك لنعطیــك، و مــا عی
 ماله.

 اء، والقضـاء ینصـفهمألن هـذه أمـور مردهـا إلـى القضـ ؛أوًال: ال �جوز لهم أن �أخذوا من غیر علم
 إن شاء هللا.

وال �ســـتطیعون  ،و�ذا �ـــان ال �جـــوز لهـــم أن �أخـــذوا مـــن هـــذه األمـــوال علـــى النحـــو الســـابق ذ�ـــره
 االمتناع، فهل �أخذونها بنیة التصرف فیها لمستحقین آخر�ن؟

 .نفسهكیف؟ �أخذونها بنیة التصرف فیها لمستحقین آخر�ن؟ �عني �ل واحد �أخذ لزمیله ال �أخذ ل
 .......  طالب:

و�تصــرفون فیهــا ال یتملكونهــا، �عنــي مثــل مــال الر�ــا �أخــذه وال  ،، �أخــذونها مــن غیــر علمــه نعــم
 یتملكه و�تصرف فیه؟ 

 .نعم طالب:
 ال، �ل هذا ال �جوز.

 وماذا علیهم فیما سبق وأخذوه من هذه األموال؟ 
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 ال بد أن ُ�خبروا صاحبها.
لـى سـؤال، هـذا معـروف لـدى العـام والخـاص، وأن الظلـم على �ل حال: السؤال واضح ما �حتـاج إ

ـــا؛ ألنهـــم  ،محـــرم فـــي الشـــرائع �لهـــا ـــه دخـــوًال أولی� ـــم العمـــال یـــدخل فی ـــى نفســـه، وظل وحرمـــه هللا عل
 كفیل السلطة على مكفوله.ل�سبب األنظمة التي جعلت ل ؛مستضعفین عند �فیلهم

تبه و�سـتیقظ فـي یـوم األ�ـام وهـو فـي ، ال ین-جل وعال-على �ل حال: على اإلنسان أن یتقي هللا 
بلــد مــن البلــدان عامــل فــي بیــت أو فــي متجــر أو فــي مصــنع أو شــيء یــدار �مــا �ــان یــدیر؛ ألن 
األ�ــام دول، ولــو ســأل صــاحب هــذا العمــل ســأل جــده عــن عملــه ألخبــره �الحقیقــة، �عنــي البلــد قبــل 

 ستین أو سبعین سنة �انوا یبحثون عن الرزق في شرق األرض وغر�ها.
 .نعم

 أحسن هللا إلیك.  طالب:
 أما �عد، ، م على رسول هللا وعلى آله وصحبهالحمد هلل رب العالمین، والصالة والسال

 :-رحمه هللا تعالى-فیقول المؤلف 
توا�ــع إذا "المسـألة الرا�عــة عشـرة: األمــر �الشـيء علــى القصــد األول لـیس أمــًرا �ـالتوا�ع، بــل ال 

ــدلیل علــى ذلــك مــا تقــدم مــن أن األكانــت مــأموًرا بهــا مفتقــرة إلــى ا مــر ســتئناف أمــر آخــر، وال
ى وجــه �المطلقــات ال �ســتلزم األمــر �المقیــدات، فــالتوا�ع هنــا راجعــة إلــى تأد�ــة المتبوعــات علــ
لمطلقـة، مخصوص، واألمر إنما تعلق بها مطلًقا ال مقیًدا، فیكفـي فیهـا إ�قـاع مقتضـى األلفـاظ ا

ون وجــه، وال علــى صــفة دون صــفة، فــال بــد مــن فــال �ســتلزم إ�قاعهــا علــى وجــه مخصــوص د
تعیــین وجــه أو صــفة علــى الخصــوص، واللفــظ ال ُ�شــعر �ــه علــى الخصــوص، فهــو مفتقــر إلــى 

 .تجدید أمر �قتضي الخصوص، وهو المطلوب"
ـا أو لفًظـا مطلًقـا، فـإن األمـر �مفرداتـه وآحـاده وأوصـافه ال بـد مـ ن أمـر األمر إذا تضـمن لفًظـا عام�

َالَة}لما جاء األمر: جدید مستأنف.  ل �قتضـي ] مجمًال، األمر مجمل، ه٧٢[األنعام:  {َأِقیُموا الصَّ
بـد للبیـان مـن أمـر جدیـد،  ،أن تكون الصالة على هـذه الصـفة التـي اسـتقرت علیهـا قبـل البیـان؟ ال

ال بد للتقیید مـن أمـر جدیـد، ال بـد للتخصـیص مـن أمـر جدیـد. والخـالف بـین أهـل العلـم فـي العـام 
ـص، وفــي المجمـل قبــل ورود المبـیِّن، �یــف ُ�عمـل �ــه؟ إذا أمكـن العمــل �ـه علــى قبـل  ورود المخصِّ

ـَالَة}عمومه، تعین العمل �ه من غیر نظر إلى أفراده، و�ذا لم �مكـن العمـل:   [األنعـام: {َأِقیُمـوا الصَّ
]، �یـــف نصـــلي؟ هـــل نعمـــل �ـــاللفظ علـــى مـــا نفهمـــه مـــن اللغـــة وهـــو الـــدعاء؟ نحـــن مـــا نعـــرف ٧٢

 صالة أنها ذات الر�وع والسجود، ما ُبینت إال �عُد. ال
َكاَة}ومثل هذا:  ]، مـن دون بیـان للمقـادیر واألنصـبة واألمـوال الز�و�ـة، الز�ـاة ٤٣[البقـرة:  {َوآُتوا الزَّ

من المال تكون أدیت ز�اة، غیر مقدر وغیر محدد، تكـون أخرجـت ز�ـاة؛  ًئاأمرها سهل: ُتخرج شی
الیــة �مكــن امتثــال األمــر فیــه، فــأي قــدر ُتخرجــه فهــو ز�ــاة، لكــن الصــالة؟ ألنهــا علــى جهتهــا اإلجم
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القــدر المعــروف قبــل البیــان هــو الــدعاء، العــرب ال تعــرف مــن لغتهــا إال الــدعاء، فتــدعو، فهــل هــذا 
هو المطلوب �إقامة الصالة؟ أو ُینتظـر فـي األمـر العـام حتـى یـرد بیانـه، مجمـل حتـى یـرد البیـان؟ 

توقــف علــى أوامــر الاده، والمطلــق حتــى أوصــافه... وهكــذا. و�ــل هــذا �قتضــي والعــام حتــى تــرد أفــر 
 .جدیدة

�عني نظیر ما هو معمول �ه في أمـور النـاس الدنیو�ـة، تـرد أوامـر مجملـة، وأنظمـة عامـة، ثـم تـرد 
 ؟ فعلت ماذا أنت ما تدري  ،لها اللوائح التفصیلیة التنفیذ�ة، قبل ورود هذه اللوائح التنفیذ�ة الناس

إلــى نتیجــة، فیطلبــون  ن قــد ال �صــلو  ،و�تدارســون  ،دیر �جمــع الــو�الء و�جمــع رؤســاء األقســامالمــ
مــن  ثــم �حصــل �عــد ذلــك العــام. هــذا عمــل البشــر، و�ــرد علیــه مــا یــرد ،، فتــرد اللــوائح التنفیذ�ــةابیاًنــ

نــواقض، و�ــرد علیــه مــا لــم �حســب لــه أي حســاب فــي أنظمــتهم. فــاألوامر اإللهیــة تحتــاج إذا �انــت 
لـــــة تحتـــــاج إلـــــى بیـــــان، و�ذا �انـــــت عامـــــة، وعرفنـــــا الخـــــالف فـــــي هـــــل ُ�عمـــــل �ـــــه قبـــــل ورود مجم

 مخصصات ومطلق قبل ورود التقییدات، وهكذا.
المقصود أنـه ال بـد مـن أمـر جدیـد، مـا ُ�خصـص، إال مـا ذ�ـره أهـل العلـم مـن التخصـیص �العقـل، 

ُر ُ�ــــلَّ َشــــْيٍء}التخصــــیص �العقــــل قــــالوا: إن العقــــل �خصــــص،  ] مــــا دمــــرت ٢٥[األحقــــاف:  {تُــــَدمِّ
 . ] ما أوتیت ُملك سلیمان٢٣النمل: [ {َوُأوِتَیْت ِمْن ُ�لِّ َشْيٍء}السماوات واألرض، 

د "فصل: و�نبني على هذا أن المكلف مفتقر فـي أداء مقتضـى المطَلقـات علـى وجـه واحـ طالب:
 عیین وجهت من غیر دون غیره إلى دلیل، فإنا إذا فرضناه مأموًرا �إ�قاع عمل من العبادات مثالً 

مخصوص، فالمشروع فیـه علـى هـذا الفـرض ال �كـون مخصوًصـا بوجـه وال �صـفة؛ بـل أن �قـع 
ر علــى حســب مــا تقــع األعمــال االتفاقیــة الداخلــة تحــت اإلطــالق، فالمــأمور �ــالعتق مــثًال أمــ

ون داتًبـا  ��اإلعتاق مطلًقا من غیر تقیید مثًال �كونه ذ�ًرا دون أنثى، وال أسود دون أبـیض، وال
 .صانع، وال ما أشبه ذلك"

ا وال مســـلًما دون �ـــافر، فـــي أول األمـــر أي رقبـــة تعتقهـــا دون اعتبـــار أي وصـــف تجـــزئ، لكـــن لمـــ
 . وردت القیود ال بد من اعتبارها

 لتـزام إلـى"فإذا التزم هو في اإلعتاق نوًعا من هذه األنواع دون غیره، احتاج في هـذا اال  طالب:
 .مه غیر مشروع"دلیل، و�ال �ان التزا

حتـاج �أعتقهـا، هـذا مـا فإن �ان فعله لهذا األمر دون التزام، قیل له: أعتق رقبـة، فوجـد امـرأة تبـاع 
إلـــى شـــيء، أمـــره ســـهل، �عنـــي وقـــع اتفاًقـــا. لكـــن إذا �ـــان علیـــه رقـــاب، فوجـــد امـــرأة تبـــاع اشـــتراها 

ي إال یبـاع قـال: ال مـا نبغـ راها فأعتقها، وجـد رجـًال تشاوأعتقها، علیه عشر رقاب فوجد امرأة تباع ف
 ...لم ُیلزم �ه شرًعا، واطرد عنده، هنا یدخل في حیز ا، أو العكس. التزم وصفً احر�مً 

 .بدعة طالب:
 . التشر�ع �غیر مشرع
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أن  دائًما، أو النیة دون غیِرهاالظهر مثًال أن �قرأ �السورة الف"و�ذلك إذا التزم في صالة  طالب:
تضـى اء الساقیة، أو غیـر ذلـك مـن االلتزامـات التـي هـي توا�ـع لمقیتطهر من ماء البئر دون م

ضـة األمر في المتبوعات؛ فال بد من طلب دلیل على ذلـك، و�ال لـم �صـح فـي التشـر�ع، وهـو عر 
 .ألن َ�ُكرَّ على المتبوع �اإل�طال"

ت فـي نعم؛ ألنك تتعبد بهذه العبادات، والتزمت من أوصاف هذه العبادة ما لـم یـرد �ـه شـرع، فـدخل
 .  »من عمل عمًال لیس علیه أمرنا فهو رد«حیز االبتداع، و

مـر آخـر أ"و�یانه أن األمر إذا تعلق �المأمور المتبوع من حیث اإلطـالق، ولـم یـرد علیـه  طالب:
�قتضــي �عــض الصــفات أو الكیفیــات التوا�ــع؛ فقــد عرفنــا مــن قصــد الشــارع أن المشــروع عمــل 

ــص لــه مطلـق، ال �خــتص فــي مــدلول اللفــظ بوجـه  دون وجــه، وال وصــف دون وصــف، فالمخصِّ
بوجه دون وجه أو وصف دون وصف لم یوقعـه علـى مقتضـى اإلطـالق، فـافتقر إلـى دلیـل یـدل 

جد، على ذلك التقیید، أو صار مخالًفـا لمقصـود الشـارع. وقـد سـئل مالـك عـن القـراءة فـي المسـ
دى ممـا ي آخر هذه األمـة �أهـفقال: لم �كن �األمر القد�م، و�نما هو شيء أحدث. قال: ولن �أت

 .كان علیه أولها، والقرآن حسن"
�عنــي القــراءة أصــلها مشــروع، لكــن علــى هــذه الكیفیــة التــي الُتزمــت فــي وقــت معــین أو فــي مكــان 

 . معین؛ هذا ُیدخلها في حیز البدعة
 .......  طالب:
 إلشارة إلیه. نعم.وا القرآن جملة، وسیأتي اؤ من الصالة المفروضة قر  ن ، �عني تسلمو نعمتدو�ر 
 .......  طالب:

ون ال لمز�ة لهذا الوقت، ما فیه مز�ة في الوقت نفسه، و�نما رأى الناس �جتمعون في هذا الوقـت د
 وال متفـرجین، والعشـاء وقـت ا�سـتمعو  أن مسـتعدین لیسـواغیره، الظهر ما فیه أحد، المغرب النـاس 

اته، نسب منها، ال لذألنه ال یوجد أ ؛المناسبةنوم و�ذلك، ما فیه أنسب من العصر، فالتزامه بهذه 
 . �عني هو ما �قول: العصر أفضل من المغرب

 .......  طالب:
. وهنـــاك أعمـــال لـــم یـــرد علیهـــا دلیـــل �خصـــها، اإذا أخـــل مـــا صـــار التزاًمـــا، �عنـــي مـــا �صـــیر التزاًمـــ

قــت معــین لــم ولیســت مــن عمــل ســلف األمــة إال �ــااللتزام، �عنــي یلــزم مــن عمــل الســلف أن ُیلتــزم و 
 یلزمه �ه الشرع لم یرد �ه شرع. 

شخص التزم أن تكون ختمتـه األسـبوعیة فـي عصـر الجمعـة، نقـول: هـذا مبتـدع؟ مـا هـو مـن الزم 
واألسـبوع سـبعة أ�ـام أن تكـون نهایتـه واحـدة علـى عـدد  ،ون القـرآن فـي سـبعؤ عمل السلف أنهم �قر 

ــام. طیــب لمــاذا ال تكــون ختمتــه الخمــیس  ء؟ ألن فــي الجمعــة ســاعة إجا�ــة، ســاعة األر�عــا أواأل�
لكنهــا مــن  ،اســتجا�ة، و�ذا دعــا بهــا مــن ینتظــر الصــالة، �عنــي لیســت مــن العمــل المنصــوص علیــه
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و�نمـا مـن الزمـه، �عنـي لـو  ،الزم العمل. فمثل هذا ال یوصـف ببدعـة، إذا �انـت لیسـت مـن العمـل
 .أن األسبوع ثمانیة أ�ام والتزم أن �ختم في �ل جمعة مثًال.

 یدخل في حیز البدعة. طالب:
سـبع �كون انتقد علیه هذا، أو خمسة أو ستة. ما دام سبعة، والقرآن أسباع، واألسبوع سبعة أ�ام، و 

وم ، والتـزم الختمـة فـي أول یـاكل یوم ثابت مـا دام �عـدد األ�ـام. �خـالف لـو التـزم فـي �ـل یـوم جـزءً 
ن. أمـا إذا �انـت عـدد و مرة تسعة وعشر ن و و من الشهر أو في آخره؛ ألن الشهر متفاوت، مرة ثالث

 . �ام �عدد األقسام فال شيء في ذلكاأل
ن "وقـال أ�ًضــا: أتـرى النـاس الیــوم أرغـب فـي الخیــر ممـن مضـى؟ قــال ابـن رشـد: یر�ــد أ طالـب:

ك التزام القراءة في المسجد �إثر صالة من الصلوات، أو على وجه ما مخصوص حتى �صیر ذل
قـراءة مع قرطبـة إثـر صـالة الصـبح، فـرأى ذلـك بدعـًة. قـال: وأمـا الكأنه سنة مثـل مـا ُ�فعـل �جـا

ك هـو على غیر هذا الوجه فال �أس بها فـي المسـجد وال وجـه لكراهیتهـا، والـذي أشـار إلیـه مالـ
الــذي صــرح �ــه فــي موضــع آخــر، فإنــه قــال فــي القــوم �جتمعــون جمیًعــا فیقــرءون فــي الســورة 

مالـك  ره ذلك، وأنكر أن �كون من عمـل النـاس. وسـئلالواحدة مثل ما �فعل أهل اإلسكندر�ة، فك
عن الجلـوس فـي المسـجد یـوم عرفـة �عـد العصـر للـدعاء، فكرهـه، فقیـل لـه: فالرجـل �كـون فـي 

 .مجلسه فیجتمع الناس إلیه و�كبرون؟ قال: ینصرف، ولو أقام في منزله �ان خیًرا له"
وفعلــه آخــرون، التعر�ــف فــي  ،هــذا مــا ُ�عــرف �ــالتعر�ف فــي األمصــار، �رهــه جماعــة مــن الســلف

األمصار. فالمكروه هو التعر�ف المطابق لما علیه أهل الموقف، �خرجون إلـى صـعید، و�تشـبهون 
 هذه بدعة بال شك. ،�الحجاج، وقد یز�دون على ذلك �أن یلبسوا ما یلبسه الحاج، و�قفون و�دعون 

، وقـــال: إن الســـلف لكـــن لـــو أن شخًصـــا �صـــوم یـــوم عرفـــة، وقـــد جـــاء الحـــث علیـــه و�كفـــر ســـنتین
وأدعـو هللا  ،وأنتظـر صـالة المغـرب ،�حفظون صیامهم �المكث فـي المسـجد، فقـال: أجلـس العصـر

�عفـوه ورحمتـه مثـل مـا شـمل غیـره مـن حجـاج  -جـل وعـال-بهذه الساعة التي یرجو أن �شـمله هللا 
ون م، والســـلف �حفظـــئبیـــت هللا. ال �ظهـــر فـــي هـــذا أي مـــانع؛ ألنـــه جلـــس ینتظـــر الصـــالة، وصـــا

ــ هــذا الــذي ف ،اصــیامهم �المســجد، مــا �ظهــر فیــه أي مــانع. لكــن إذا تشــبه �أهــل الموقــف تشــبًها تام�
 . أطبقوا على أنه بدعة

 .......  طالب:
 أصل الساعة هي ساعة إجا�ة.

 .......  طالب:
رجـى فیـه اإلجا�ـة عشـیة عرفـة، و�ذا وافقـت یـوم جمعـة اجتمـع أمـران، فیكـون العصـر الوقت الذي یُ 

آخــر الیــوم، ووقــت دخــول اإلمــام یــوم الجمعــة وقــت إجا�ــة. علــى �ــل حــال علــى اإلنســان أن فــي 
 یتحرى ما وردت �ه النصوص، فیكون متبًعا ال مبتدًعا. نعم. 



 
 

 

 
 
 

٧  
 

^=fiÍà’ÿ^=Ñgƒ=ÅÎêÿ^=Ïÿ_≈‹¶4ò=٧ 

لـذلك  "قال ابن رشد: �ره هـذا و�ن �ـان الـدعاء حسـًنا وأفضـله یـوم عرفـة؛ ألن االجتمـاع طالب:
فضــل الهــدي هــدي محمــد، وشــر األمــور أ«أنــه قــال:  ملسو هيلع هللا ىلصبدعــة، وقــد روي عــن رســول هللا 

د و�ره مالك فـي سـجود القـرآن أن �قصـد القـارئ مواضـع السـجو . »محدثاتها، و�ل بدعة ضاللة
نــة أن �جلــس الرجــل لمــن ســمعه �قــرأ الســجدة ال یر�ــد بــ ذلك فقــط لیســجد فیهــا، و�ــره فــي المدوَّ

 .تعلًما"
فـي عصـر الجمعـة ُأكثـر الخـروج مـن  إنما یر�د أن �سجد مع القارئ فقط، وسألني سـائل �قـول: أنـا

المســجد ال لــذات الخــروج، مــن أجــل أنــه �لمــا دخــل �صــلي ر�عتــین و�ــدعو فــي هــاتین الــر�عتین 
لـه مـن لیوافق حرفیة ما ورد فیها، مع أنه منهي عن الصالة في هذا الوقـت، ال سـیما إذا �ـان دخو 

 . أجل الصالة التي ُنهي عنها
إلیـه  سـاجد وُ�جتمـع علیـه، ورأى أن �قـام. وفیهـا: ومـن قعـد"وأنكر على من �قرأ فـي الم طالب:

ول: إن فعلم أنه یر�د قراءة سجدة قام عنه ولم �جلس معه. وقال ابن القاسـم: سـمعت مالًكـا �قـ
 أحـب أول من أحدث االعتماد في الصالة حتى ال �حرك ِرجلیه َرجل قد ُعرف وسـمي، إال أنـي ال

 .ثناء علیه"أن أذ�ره، و�ان ُمساًء �عني �ساء ال
ن أخشـیة  ؛ع، ال �حب أن یذ�رها لئال تكون غیبة، لیس المعنى ال ُیذ�ر �سوء وابتد ؛�عني ال یذ�ره

 ،لـئال یتعـب علـى العمـل ؛�كون هذا من �اب الغیبة، فأهل العلم یتحرون و�توقون مثل هذه األمور
 . ثم تكون نتیجته وحسناته لغیره

 .ُیروح الرجل قدمیه في الصالة" "قال ابن رشد: جائز عند مالك أن طالب:
 . هذه راوح بینهماف�عني یراوح بینهما �عتمد على الیمنى ثم �عتمد على الیسرى وهكذا، إذا تعب 

ن "و�نمــا �ــره أن �قرنهمــا حتــى ال �عتمــد علــى إحــداهما دون األخــرى؛ ألن ذلــك لــیس مــ طالــب:
ف والصـحا�ة المرضـیین وال عـن أحـد مـن السـل ملسو هيلع هللا ىلصحدود الصالة، إذ لم �أت ذلك عـن النبـي 

 .الكرام، وهو من محدثات األمور"
ولــم �عتمــد علــى الیمنــى دون الیســرى، مــن غیــر تعبــد  ،وعلــى �ــل حــال: إذا اعتمــد علیهمــا جمیًعــا

 . ما �منع إن شاء هللاه بذلك و�نكار لما عداه؛ ال �ظهر فی
 .......  طالب:

 ؟ ماذا
 .......  طالب:
 فیه؟ ماذا 

 ؟لك أن ُیروح الرجل قدمیه في الصالة""جائز عند ما طالب:
 ومرة على الیسرى، یتعب، �عني إذا تعب واحتاج إلى ذلك. ،، مرة �عتمد على الیمنىنعم

 : أال �قدمه على أن �عتمد علیهما؟طالب
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 �عني �عتمد علیهما مًعا متعبًدا بذلك أنه ال یرى غیره.
 .......  طالب:

 ؟ ماذا
 .......  طالب:

 .یث ال یتعداه إلى غیره من الجائزال یتعبد �ه �ح هو األولى، لكن
عنــده حساســیة فــي هــذا البــاب شــدیدة، حساســیة شــدیدة فــي هــذا البــاب  -رحمــه هللا تعــالى-اإلمــام 

یرجـو  -جـل وعـال-هلل  األنه ُ�خرج اإلنسان مـن �ونـه متبـع متعبـدً  ؛وُحق له؛ ألن الموضوع خطیر
 ثوا�ه إلى أن �قع في نقیض مقاصده. 

مـاع "وعن مالك نحـو هـذا فـي القیـام للـدعاء، وفـي الـدعاء عنـد خـتم القـرآن، وفـي االجت طالب:
للـــدعاء عنـــد االنصـــراف مـــن الصـــالة، والتثو�ـــب للصـــالة، والز�ـــادة فـــي الـــذ�ح علـــى التســـمیة 

 .المعلومة"
 . أن �قول: �سم هللا الرحمن الرحیم، "الز�ادة في الذ�ح على التسمیة المعلومة"

 .في الطواف دائًما" "والقراءة طالب:
و�رهــه وجمــع مــن الســلف قــالوا: مــا ورد قــراءة قــرآن فــي المطــاف، ورد  ،منــع القــراءة فــي الطــواف

 . ر ما �منع منه إن شاء هللا تعالىالذ�ر، و�ذا �ان القرآن أفضل األذ�ار فال �ظه
 .عند التعجب، وأشباه ذلك مما هو �ثیر في الناس" ملسو هيلع هللا ىلص"والصالة على النبي  طالب:

، و�نمــا �قصــد التعجــب، هــذا �فعــل -علیــه الصــالة والســالم-ي ال �قصــد الصــالة علــى النبــي �عنــ
علـى یثیـر صـلى علـى النبـي مـن غیـر قصـد للصـالة  ًئادائًما: اللهم صل على محمد، إذا سمع شـی

 . -علیه الصالة والسالم-النبي 
 .......  طالب:

 . �راًنا إذا �ان ال ُ�قصد الذمثلها التسبیح والتكبیر أحی
تقییـدات فُیقیـد ب ،"وأشباه ذلك مما هو �ثیر في النـاس، �كـون األمـر وارًدا علـى اإلطـالق طالب:

 .ُتْلَتَزم من غیر دلیل دل على ذلك، وعلیه أكثر البدع المحدثات"
 ؟�التسبیح.......  طالب:

 .نعمما �قال عند التعجب، سبحان هللا للتعجب 
 .......  طالب:

 ارد على هذا.، هذا على �المه و نعم
 .......  طالب:

علــى �ــل حــال الصــالة علــى وأنكــره �عــض العلمــاء، لكــن  ،�ِهللا علــى �ــل حــال: اإلمــام مالــك أنكــره
 . النبي خیر
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 .......  طالب:
 . تسبیح، معروف التسبیح عند التعجب، عند التعجب النعم

 .......  طالب:
  .ما قصد، نتكلم في غیر الواردأم الوارد ما �قال قصد 

 .......  طالب:
 .المقیم مثل المؤذن، وهذا جزء منهألن منهم من یرى إجا�ة 

ـا علیـه أ«"وفـي الحـدیث:  طالب: ن ال ال �جعلـن أحـد�م للشـیطان حظ�ـا مـن صـالته، یـرى أن حق�
 ."»ینصرف إال عن �مینه

 . �عني �عد السالم
ل نلتفـت وشـماًال، فقـال: بـ "وعن ابن عمر وغیره أنه سئل عن االلتفات في الصالة �میًنا طالب:

د لتـي لـم یـر اهكذا وهكذا، ونفعل ما �فعل الناس. �أنه �ره التزام عدم االلتفات، ورآه من األمور 
 .التزامها"

المســألة �عنــي فــي االلتفــات مــن الصــالة �عــد الخــروج منهــا أو فــي أثنائهــا؟ الســیاق یــدل علــى أنــه 
ه �ـان عامة أهل العلم، ومما ُ�مدح �ه أبو �كـر أنـ االلتفات في أثنائها، مع أن االلتفات مكروه عند

ال یلتفــت فــي صــالته، وجــاء فــي الخبــر أنــه اخــتالس �ختلســه الشــیطان مــن صــالة العبــد. أمــا أن 
مـر عن ابـن نقول: الذي ال یلتفت یالم، مثل مـا �ـره التـزام عـدم االلتفـات ال یلتفـت، و�نمـا الـوارد عـ

 . كأنه في االنصراف منها
  �ذلك �ا شیخ؟ والحدیث طالب:

 هو؟  ما
 ؟ الحدیث طالب:

 .الحدیث واضح
 ....... طالب:

�عضه ما ینصرف عن �مینه، و�عضهم ما ینصرف عن شماله. المقصود أن مثل هذا الـوارد عنـه 
ســیان التفــت �میًنــا وشــماًال، و�عــدل بــین جهتــي الصــف، وال یتــرك شــمال  -علیــه الصــالة والســالم-

 . وأحیاًنا شماًال  االصف، ینصرف أحیاًنا �مینً 
یاً�ـا؟ ثوا عجًبـا لـك �ـا ابـن العـاص، لـئن �نـت تجـد ثیاً�ـا، أفكـل النـاس �جـد  "وقال عمر: طالب:

 ."هبل أغسل ما رأیت وأنضح ما لم أر �ِهللا لو فعلت لكانت سنًة، 
نعـــم. قـــال لـــه عمـــرو بـــن العـــاص، قـــال لعمـــر لمـــا رأى علیـــه ثـــوب دون، �عنـــي �حتـــاج إلـــى ز�ـــادة 

وغســلت هــذا غســًال  اوفیــه رقــاع �ثیــرة، قــال: لــو أنــك اســتعرت مــن أحــد ثوً�ــ ..إلــى تنظیــف و�حتــاج
قــال: ال ال، األمــر أهــون مــن ذلــك، األمــر أســهل مــن ذلــك، لــئن �نــت �ــا ابــن العــاص تجــد  ا،جیــدً 
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، و�ذا رأوا أمیـر المـؤمنین علیـه ثیـاب نظیفـة تكلفـوا وحرصـوا علـى أن االنـاس ال �جـدون ثیاً�ـف ا،ثیا�ً 
فیشـق علـیهم. وقیـل لإلمـام أحمـد: لـو أبـدلت نعلـك �ـا أ�ـا عبـد هللا؟ قــال:  ،فـي هـذا البـاب �قتـدوا �ـه

 . نة. الدنیا ما هي بهدف وال �مقصدنعل دون نعل حتى ندخل الج
ر �ثیـرة، "هذا فیما لـم �ظهـر الـدوام فیـه، فكیـف مـع االلتـزام؟ واألحادیـث فـي هـذا واألخبـا طالب:

وًال قــصــات فــي األوامــر المطلقــة مفتقــر إلــى دلیــل، و�ال �ــان جمیعهــا یــدل علــى أن التــزام الخصو 
ألمــر واســتناًنا �غیــر مشــروع، وهــذه الفائــدة انبنــت علــى هــذه المســألة مــع مســألة أن ا ،�ــالرأي

 .�المطلق ال �ستلزم األمر �المقید"
 .�كفي

 على محمد وعلى آله وصحبه أجمعین. اللهم صلِّ  
 األسبوع القادم إجازة للطالب...

 : ...........طالب
 نعم.

  .»من سبق العاطس �الحمد«أحسن هللا إلیك، حدیث:  طالب:
 .نعم

 ذ�ره في تذ�رة الموضوعات. طالب:
 الفتني
 ابن ماجه. دنعم، وقال هو عن ....... ولم �جده عن طالب:

 قبل ثالثین سنة وقفت على حدیث �القرطبي، ومن ذلـك ي؛ ألناابن ماجه فلیً  فلیتأنا �حثت علیه 
 لحین وأنا أ�حث عنه.ا

 عند تمام في فوائده. اوذ�ر له شاهدً  طالب:
 تمام في فوائده؟ 

 .نعم طالب:
 مطبوعة فوائد تمام.

 ، وفیه �قیة وعنعنة.»من سبق العاطس �الحمد فقد أمن من وجع الرأس«قال .......  طالب:
 ما یثبت فیه شيء. ،�ه، ال


