
 
 

 كتاب شرح 
 
 س

 
 المبل الس

 

 معالي الشيخ الدكتور

4ò¶^=!^=Ñgƒ=‚f=fiÍà’ÿ^=Ñgƒ=
Ú_›Ÿ≈ÿ^=á_g‘=ÔÙÎ‰=Èòƒ=

Ú_kÃˇ^Ë=ÔÎ›Ÿ≈ÿ^=qÈwgŸÿ=Ô›Û^Ñÿ^=Ô·sŸÿ^=ÈòƒË=
                                                     

 

 جعفر الطیارمسجد  المكان:  تار�خ المحاضرة:



 
 

  
 

=i_|||||k‘=}à|||||è=i_k ‘=}àè|||||�åÿ^=⁄g|||||�ã� åÿ^=⁄g� ãfl˙fl˙JÓ |̇||||îÿ^=i_|||||k‘Ó˙î ÿ^=i_k ‘=
=

2 

 السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته
 ..نعمنعم

نا محمدهللا الرحمن الرحیم، الحمد هلل رب العالمین، والصالة والسالم علـى نبینـا محمـد�سم �سم  له وعلـى آلـه   ،،هللا الرحمن الرحیم، الحمد هلل رب العالمین، والصالة والسالم على نبی وعلى آ
 ،،وصحبه أجمعین، أما �عدوصحبه أجمعین، أما �عد

صنِّف فقــد قــال المصــنِّف  قال الم قد  عالىرحمــه هللا تعــالى–ف مه هللا ت ــيِّ : ": "-رح ــٍد اللَّْیِث يِّ َوَعــْن َأِبــي َواِق ٍد اللَّْیِث ي َواِق ْن َأِب ــهُ -َوَع ُ َعْن هُ َرِضــَي للااَّ ُ َعْن َي للااَّ ــاَن   -َرِض ــاَل: َ� اَن َق اَل: َ� َق
ُ َعَلْیِه َوَسلَّ   -النَِّبيُّ النَِّبيُّ  ُ َعَلْیِه َوَسلَّ َصلَّى للااَّ  ".".َواْقَتَرَ�ْت. َأْخَرَجُه ُمْسِلمٌ َواْقَتَرَ�ْت. َأْخَرَجُه ُمْسِلمٌ   ))قِ قِ ــ(ــ(َ�ْقَرُأ ِفي اْلِفْطِر َواْألَْضَحى بِ َ�ْقَرُأ ِفي اْلِفْطِر َواْألَْضَحى بِ   -مَ مَ َصلَّى للااَّ

دَ َوَعْن َأِبي َواِقٍد ِ�َقاٍف ُمْهَمَلـٍة اْسـُم َفاِعـٍل ِمـْن َوَقـدَ : ": "-رحمه هللارحمه هللا–قال الشارح قال الشارح  ْن َوَق ٍل ِم ُم َفاِع ٍة اْس ُن اْسـُمُه اْلَحـاِرُث ْبـُن   ،،َوَعْن َأِبي َواِقٍد ِ�َقاٍف ُمْهَمَل اِرُث ْب ُمُه اْلَح اْس
ْسَالمِ   ،،َعْوٍف اللَّْیِثيُّ َعْوٍف اللَّْیِثيُّ  ْسَالمِ َقِد�ُم اإلِْ یَل: إنَّ ِقیـَل: إنَّـ  ،،َقِد�ُم اإلِْ ْدًراُه َشـِهَد َبـْدًراِق ِهَد َب .   ،،ُه َش ُل َأَصـحُّ . َوِقیـَل: إنَّـُه ِمـْن ُمْسـِلَمِة اْلَفـْتِح، َواْألَوَّ ُل َأَصحُّ ْتِح، َواْألَوَّ ِلَمِة اْلَف ْن ُمْس یَل: إنَُّه ِم َوِق

 ".".َوَماَت ِبَها َسَنَة َثَماٍن َوِستِّینَ َوَماَت ِبَها َسَنَة َثَماٍن َوِستِّینَ   ،،َوَجاَوَر ِ�َمكَّةَ َوَجاَوَر ِ�َمكَّةَ   ،،ِعَداُدُه ِفي َأْهِل اْلَمِدیَنةِ ِعَداُدُه ِفي َأْهِل اْلَمِدیَنةِ 
وشهد معه وشهد معـه   ،،-الصالة والسالمالصالة والسالمعلیه علیه –هاجر للنبي هاجر للنبي   ،،" وهو مهاجر" وهو مهاجرِعَداُدُه ِفي َأْهِل اْلَمِدیَنةِ ِعَداُدُه ِفي َأْهِل اْلَمِدیَنةِ ""ما معنى ما معنى 

 وما �عدها؟ وما �عدها؟   ااالغزوات بدرً الغزوات بدرً 
 "؟ "؟ َوَماَت ِبَهاَوَماَت ِبَها  ،،َوَجاَوَر ِ�َمكَّةَ َوَجاَوَر ِ�َمكَّةَ   ،،ِعَداُدُه ِفي َأْهِل اْلَمِدیَنةِ ِعَداُدُه ِفي َأْهِل اْلَمِدیَنةِ ""كیف ُ�قال: كیف ُ�قال: 

 طالب: ............طالب: ............
، و�ن ، و�ن فُنِسب إلیهافُنِسـب إلیهـا  ،،وانتقل إلى المدینة وجلس بهاوانتقـل إلـى المدینـة وجلـس بهـا  ،،جلس في المدینةجلـس فـي المدینـة  ،،من مسلمة الفتح جلس بهامن مسلمة الفـتح جلـس بهـا

هم ینظرون إلى غالب الحیاة، �قولون: فالن ُ�عد في البصر�ین، �عني غالب ُمكثه هم ینظرون إلى غالب الحیاة، �قولون: فالن ُ�عد فـي البصـر�ین، �عنـي غالـب ُمكثـه مات �مكة؛ ألنمات �مكة؛ ألن
في البصرة، ُ�عد في الكوفیین �ذلك، من المصر�ین، ولو سكن غیره، ولو �ان أصله من الشام في البصرة، ُ�عـد فـي الكـوفیین �ـذلك، مـن المصـر�ین، ولـو سـكن غیـره، ولـو �ـان أصـله مـن الشـام 

 مثًال أو من غیرها من البلدان.مثًال أو من غیرها من البلدان.
ُ َعْنهُ -اللَّْیِثيُّ اللَّْیِثيُّ "" ُ َعْنهُ َرِضَي للااَّ يُّ َقاَل: َ�اَن النَِّبـيُّ   -َرِضَي للااَّ لَّىَصـلَّى-َقاَل: َ�اَن النَِّب ُ َعَلْیـِه َوَسـلَّمَ   َص لَّمَ للااَّ ِه َوَس ُ َعَلْی َحى َ�ْقـَرُأ ِفـي اْلِفْطـِر، َواْألَْضـَحى   -للااَّ ِر، َواْألَْض ي اْلِفْط َرُأ ِف َ�ْق
 ..َأْخَرَجُه ُمْسِلمٌ َأْخَرَجُه ُمْسِلمٌ   ،،َ�ْعَدَهاَ�ْعَدَها  ِفي اْألُوَلى َ�ْعَد اْلَفاِتَحِة (َواْقَتَرَ�ْت) ِفي الثَّاِنَیةِ ِفي اْألُوَلى َ�ْعَد اْلَفاِتَحِة (َواْقَتَرَ�ْت) ِفي الثَّاِنَیةِ   ::َأيْ َأيْ   ))قِ قِ ــ(ــ(بِ بِ 

َیِة َوَقْد َسَلَف َأنَُّه َ�ْقَرُأ ِفیِهَمـا ِ�َسـبِّْح، َواْلَغاِشـَیِة   ِفیِه َدِلیٌل َعَلى َأنَّ اْلِقَراَءَة ِبِهَما ِفي َصَالِة اْلِعیِد ُسنٌَّة،ِفیِه َدِلیٌل َعَلى َأنَّ اْلِقَراَءَة ِبِهَما ِفي َصَالِة اْلِعیِد ُسنٌَّة، بِّْح، َواْلَغاِش ا ِ�َس َوَقْد َسَلَف َأنَُّه َ�ْقَرُأ ِفیِهَم
اِفِعيُّ َوَماِلكٌ   ،،َوالظَّاِهُر َأنَُّه َ�اَن َ�ْقَرُأ َهَذا َتاَرةً َوالظَّاِهُر َأنَُّه َ�اَن َ�ْقَرُأ َهَذا َتاَرةً  اِفِعيُّ َوَماِلكٌ َوَهَذا َتاَرًة، َوَقْد َذَهَب إَلى ُسنِّیَِّة َذِلَك الشَّ  ".".َوَهَذا َتاَرًة، َوَقْد َذَهَب إَلى ُسنِّیَِّة َذِلَك الشَّ

 ما المناسبة بین أحادیث الصالة و�ین هاتین السورتین؟ ما المناسبة بین أحادیث الصالة و�ین هاتین السورتین؟ 
ني م�عنــي م مع ثــل مــا قیــل فــي المناســبة بــین صــالة الصــبح یــوم الجمعــة مــع �ع عة  یوم الجم صبح  بین صالة ال سبة  في المنا یل  ما ق ــم}ثل  لم}{ال سجدة:[الســجدة:  {ا وسورة وســورة   ]]11[ال

ید اإلنســـان ُیلـــتمس مناســـبة، هنـــا قـــراءة صـــالة العیـــد  صالة الع قراءة  نا  سبة، ه لتمس منا سان ُی عة األولى، ) فـــي الر�عـــة األولـــى، قِ قِ ــ(ـــــ(بِ بِ اإلن في الر� ـــاَعُة وو)  اَعُة {اْقَتَرَ�ـــِت السَّ {اْقَتَر�َِت السَّ
ــُر} ُر}َواْنَشــقَّ اْلَقَم قَّ اْلَقَم مر:[القمــر:  َواْنَش ــ  ]]11[الق بفــي الر�عــة الثانیــة، هــل مــن مناســبة أو ُ�قــال: هــذا مجــرد اتب هذا مجرد ات قال:  سبة أو ُ� من منا هل  یة،  عة الثان ــه في الر� له اع فعل اع فع

 سُیفعل اقتداًء �ه؟ سُیفعل اقتداًء �ه؟   -علیه الصالة والسالمعلیه الصالة والسالم  –النبيالنبي
كاب المعاصطالب: لعله �ا شیخ أن في أ�ام األعیاد قد یتساهل �عـض النـاس فـي ارتكـاب المعاصـ في ارت ناس  حب فأحـب   ي،ي،طالب: لعله �ا شیخ أن في أ�ام األعیاد قد یتساهل �عض ال فأ

بي النبــي  یه وسلمصــلى هللا علیــه وســلم–الن كون أن ُیــذ�رهم �مشــاهد یــوم القیامــة فــي أول هــذه اآل�ــات؛ لتكــون   -صلى هللا عل �ات؛ لت هذه اآل في أول  مة  یوم القیا شاهد  ذ�رهم �م أن ُی
 لهم.لهم.  ااحافزً حافزً 
 نعم.نعم.
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 طالب: ............طالب: ............
حصل فیه اجتماع، ومن الزم االجتماع الغفلة، فقراءة مثل هاتین السورتین وفیهما من التذ�یر حصل فیـه اجتمـاع، ومـن الزم االجتمـاع الغفلـة، فقـراءة مثـل هـاتین السـورتین وفیهمـا مـن التـذ�یر ��

 أحیاًنا �قرأ (ق) في الخطبة؛ ِلما اشتملت علیه.أحیاًنا �قرأ (ق) في الخطبة؛ ِلما اشتملت علیه.  -علیه الصالة والسالمعلیه الصالة والسالم–ما فیهما، الرسول ما فیهما، الرسول 
 آلخرة.آلخرة.على أن ُتقرأ في مثل هذین الیومین وما فیهما من االجتماع واختالط الناس مما ُیذ�ِّرهم �اعلى أن ُتقرأ في مثل هذین الیومین وما فیهما من االجتماع واختالط الناس مما ُیذ�ِّرهم �ا

ُ َعْنهُ -َوَعْن َجاِبٍر َوَعْن َجاِبٍر "" ُ َعْنهُ َرِضَي للااَّ ُ َعَلْیـِه َوَسـلَّمَ -َقاَل: َ�اَن َرُسوُل للااَِّ َقاَل: َ�اَن َرُسوُل للااَِّ   -َرِضَي للااَّ لَّمَ َصـلَّى للااَّ ِه َوَس ُ َعَلْی لَّى للااَّ یِد إَذا َ�ـاَن َیـْوُم اْلِعیـِد   -َص ْوُم اْلِع اَن َی إَذا َ�
 ..َخاَلَف الطَِّر�َق. َأْخَرَجُه اْلُبَخاِريُّ َخاَلَف الطَِّر�َق. َأْخَرَجُه اْلُبَخاِريُّ 

ُه ِمْن ِجَهٍة َغْیِر اْلِجَهِة ا ُه ِمْن ِجَهٍة َغْیِر اْلِجَهِة اَ�ْعِني َأنَُّه َیْرِجُع ِمْن ُمَصالَّ  ..لَِّتي َخَرَج ِمْنَها إَلْیهِ لَِّتي َخَرَج ِمْنَها إَلْیهِ َ�ْعِني َأنَُّه َیْرِجُع ِمْن ُمَصالَّ
: َأَخَذ ِبَهَذا َ�ْعُض َأْهِل اْلِعْلمِ  : َأَخَذ ِبَهَذا َ�ْعُض َأْهِل اْلِعْلمِ َقاَل التِّْرِمِذيُّ اِفِعيُّ اْنَتَهى.  ،،َواْسَتَحبَُّه ِلْإلَِمامِ َواْسَتَحبَُّه ِلْإلَِمامِ   ،،َقاَل التِّْرِمِذيُّ اِفِعيُّ اْنَتَهى.َوِ�ِه َ�ُقوُل الشَّ  َوِ�ِه َ�ُقوُل الشَّ

 َأَشاَر إَلْیِه ِ�َقْوِلِه.َأَشاَر إَلْیِه ِ�َقْوِلِه.َوَقاَل ِ�ِه َأْكَثُر َأْهِل اْلِعْلِم َوَ�ُكوُن َمْشُروًعا ِلْإلَِماِم، َواْلَمْأُموِم الَِّذي َوَقاَل ِ�ِه َأْكَثُر َأْهِل اْلِعْلِم َوَ�ُكوُن َمْشُروًعا ِلْإلَِماِم، َواْلَمْأُموِم الَِّذي 
ُوهُ َوِألَِبــي َداُود َعــْن اْبــِن ُعَمــَر َنْحــُوهُ  َر َنْح ِن ُعَم ْن اْب ي َداُود َع ــَنِن َعــْن اْبــِن ُعَمــرَ ، ، َوِألَِب رَ َوَلْفُظــُه ِفــي السُّ ِن ُعَم ْن اْب َنِن َع ي السُّ ُه ِف وَل للااَِّ َأنَّ َرُســوَل للااَِّ : : َوَلْفُظ ُ -َأنَّ َرُس ُ َصــلَّى للااَّ لَّى للااَّ َص

 ..َأَخَذ َیْوَم اْلِعیِد ِفي َطِر�ٍق ُثمَّ َرَجَع ِفي َطِر�ٍق ُأْخَرى َأَخَذ َیْوَم اْلِعیِد ِفي َطِر�ٍق ُثمَّ َرَجَع ِفي َطِر�ٍق ُأْخَرى   -َعَلْیِه َوَسلَّمَ َعَلْیِه َوَسلَّمَ 
لَِّم َواْخُتِلـَف ِفـي َوْجـِه اْلِحْكَمـِة ِفـي َذِلـَك َفِقیـَل: ِلُیَسـلَِّم   ،، َأْ�ًضا َعَلى َما َدلَّ َعَلْیِه َحِدیُث َجاِبرٍ  َأْ�ًضا َعَلى َما َدلَّ َعَلْیِه َحِدیُث َجاِبرٍ ِفیِه َدِلیلٌ ِفیِه َدِلیلٌ  یَل: ِلُیَس َك َفِق ي َذِل ِة ِف ِه اْلِحْكَم ي َوْج َف ِف َواْخُتِل

ٌة ِفیِهمَ َعَلـى َأْهـِل الطَّـِر�ِقیَن، َوِقیـَل: ِلَیَنـاَل َبَرَكَتـُه اْلَفِر�َقـاِن، َوِقیـَل: ِلَیْقِضـَي َحاَجـَة َمـْن َلـُه َحاَجـٌة ِفیِهَمــ ُه َحاَج ْن َل َة َم َي َحاَج یَل: ِلَیْقِض اِن، َوِق ُه اْلَفِر�َق اَل َبَرَكَت یَل: ِلَیَن ِل الطَِّر�ِقیَن، َوِق ى َأْه ا، ا، َعَل
ْسـَالِم ِفـي َسـاِئِر اْلِفَجـاِج َوالطُّـ  َوِقیَل:َوِقیَل: اِج َوالطُّ ِلُیْظِهَر َشـَعاِئَر اإلِْ اِئِر اْلِفَج ي َس َالِم ِف ْس َعاِئَر اإلِْ زََّة رِق، َوِقیـَل: ِلَیِغـیَظ اْلُمَنـاِفِقیَن ِبـُرْؤَ�ِتِهْم ِعـزََّة ِلُیْظِهَر َش ُرْؤَ�ِتِهْم ِع اِفِقیَن ِب یَظ اْلُمَن یَل: ِلَیِغ رِق، َوِق

ْسَالِم َوَأْهَلُه َوَمَقاَم َشَعاِئرِِه، َوِقیَل: ِلَتْكُثَر َشَهاَدُة اْلِبَقاعِ  ْسَالِم َوَأْهَلُه َوَمَقاَم َشَعاِئرِِه، َوِقیَل: ِلَتْكُثَر َشَهاَدُة اْلِبَقاعِ اإلِْ ِجِد َأوْ َفِإنَّ الـذَّاِهَب إَلـى اْلَمْسـِجِد َأوْ   ،،اإلِْ ى اْلَمْس لذَّاِهَب إَل لَّى  اْلُمَصـلَّى َفِإنَّ ا  اْلُمَص
: إنَّـُه إْحَدى ُخُطَواِتِه َتْرَفُع َدَرَجًة، َواْألُْخَرى َتُحطُّ َخِطیَئًة َحتَّى َیْرِجَع إَلى َمْنِزِلِه، َوِقیَل: َوُهَو اْألََص إْحَدى ُخُطَواِتِه َتْرَفُع َدَرَجًة، َواْألُْخَرى َتُحطُّ َخِطیَئًة َحتَّى َیْرِجَع إَلى َمْنِزِلِه، َوِقیَل: َوُهَو اْألََصـ : إنَُّه حُّ حُّ

 ".".ِلَذِلَك ُ�لِِّه ِمْن اْلِحَكِم الَِّتي َال َ�ْخُلو ِفْعُلُه َعْنَهاِلَذِلَك ُ�لِِّه ِمْن اْلِحَكِم الَِّتي َال َ�ْخُلو ِفْعُلُه َعْنَها
و�رجع من و�رجـع مـن   ،،لصالة العید من طر�قلصـالة العیـد مـن طر�ـق  -لیه الصالة والسالملیه الصالة والسالمعع–لهذه الِحكم مجتمعة وغیرها، یذهب لهذه الِحكم مجتمعة وغیرها، یذهب 

عدي، فعلى هذا ال �شمل سائر طر�ــٍق آخــر، وهــل هــذا خــاصٌّ �ــه ِلمــا فیــه مــن البر�ــة والنفــع المتعــدي، فعلــى هــذا ال �شــمل ســائر  فع المت یه من البر�ة والن ما ف �ه ِل طر�ٍق آخر، وهل هذا خاصٌّ 
یه علیــه –الناس الذین مرورهم في األسواق واألزقة مثل عدمه، أو نقول: هذا من �اب االقتداء �ه النـاس الـذین مـرورهم فــي األسـواق واألزقـة مثـل عدمــه، أو نقـول: هـذا مـن �ــاب االقتـداء �ـه  عل

سالمالصــالة والســالم یر الخُ ومــن �ــاب تكثیــر الخُ   ،،-الصالة وال �اب تكث مأموم، طــى، ومــن �ــاب شــهود البقــاع، فیشــمل اإلمــام والمــأموم، ومن  مام وال شمل اإل قاع، فی شهود الب �اب  طى، ومن 
 الكبیر والصغیر، الشر�ف والوضیع، العالم والعامي؟الكبیر والصغیر، الشر�ف والوضیع، العالم والعامي؟

 وهل ُ�قاس على العید الجمعة أو ال ُتقاس؟ وهل ُ�قاس على العید الجمعة أو ال ُتقاس؟ 
و�رجع و�رجـع   ،،من أهل العلم من طرد ذلك حتى في الجمعة؛ ألنها عید، فیذهب إلى الجمعة من طر�قمن أهل العلم من طرد ذلك حتى في الجمعة؛ ألنها عید، فیـذهب إلـى الجمعـة مـن طر�ـق

قل عنه فـي الجمعـة، لمـاذا؟ هـو ُنقـل عنـه   -لیه الصالة والسالملیـه الصـالة والسـالمعع–من طر�ٍق آخر، لكن هذا ما ُنِقل عنه من طر�ٍق آخر، لكن هذا ما ُنِقل عنـه  في الجمعة، لماذا؟ هو ُن
 لكن لم ُینقل عنه في الجمعة.  لكن لم ُینقل عنه في الجمعة.    ،،في صالة العیدفي صالة العید

 طالب: ............طالب: ............
�عني �اب الحجرة على المسجد ما �حتاج إلى طر�ق وال شيء، لكن َمن احتاج إلى طر�ق �عني �اب الحجرة على المسـجد مـا �حتـاج إلـى طر�ـق وال شـيء، لكـن َمـن احتـاج إلـى طر�ـق   ،،نعمنعم

، أو نقول: هذا ما فعله ، أو نقـول: هـذا مـا فعلـه إن �ان من �ُعد بیته عن المسجد یذهب من طر�ق أو ال یرجع من آخرإن �ان من �ُعد بیته عن المسجد یذهب مـن طر�ـق أو ال یرجـع مـن آخـر
 فال ُ�فعل؟ فال ُ�فعل؟   -علیه الصالة والسالمعلیه الصالة والسالم–النبي النبي 
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ُعِرف المقصود ما ُعِرف المقصود ما   -علیه الصالة والسالمعلیه الصالة والسالم–علة عدم فعله علة عدم فعله   -أحسن هللا إلیكأحسن هللا إلیك–طالب: إذا ُعِلمت طالب: إذا ُعِلمت 
 له طر�ق بینه و�ین البیت في الجمعة �خالف العید؟له طر�ق بینه و�ین البیت في الجمعة �خالف العید؟

ناتج وعرفنـا أن المشـي والتعـب النـاتج �أن الِحكم الموجودة في العید موجودة في الجمعة، �أن الِحكـم الموجـودة فـي العیـد موجـودة فـي الجمعـة،   لكن إذا قلنالكن إذا قلنا وعرفنا أن المشي والتعب ال
له عــن المشـــي و�ثــرة الُخطـــى لیســت مقصـــودة لــذاتها، الـــذي بیتــه قر�ـــب مــن المســـجد �حالــه  سجد �حا من الم ته قر�ب  لذي بی لذاتها، ا صودة  ست مق طى لی ثرة الُخ شي و� یه علیـــه –عن الم عل

سالمالصـــالة والســـالم صالة وال حي فـــي یـــوم الجمعـــة ال یلزمـــه أن یـــدور علـــى المســـجد أو علـــى الحـــي   -ال لى ال سجد أو ع لى الم یدور ع عة ال یلزمه أن  یوم الجم تىحتـــىفي  ر ُ�كِثـــر   ح ُ�كِث
ا هو تبع للعبادة، فإذا ا هـو تبـع للعبـادة، فـإذا الُخطى، وال یؤجر على هذا الدوران؛ ألن المشي لذاته لیس �مقصود، و�نمالُخطى، وال یؤجر على هذا الدوران؛ ألن المشي لذاتـه لـیس �مقصـود، و�نمـ

 تطلبت العبادة المشقة ُأِجر علیها، وأما المشقة لذاتها فال.تطلبت العبادة المشقة ُأِجر علیها، وأما المشقة لذاتها فال.
ما فعل �النسبة لصالة العید، ما فعل �النسبة لصالة العید،   -علیه الصالة والسالمعلیه الصالة والسالم–و�ذا عرفنا الِحكم التي من أجلها فعل النبي و�ذا عرفنا الِحكم التي من أجلها فعل النبي 

 نه ال فرق بین الجمعة والعید السیما إذا طردنا ذلك في حق اإلمام والمأموم.نه ال فرق بین الجمعة والعید السیما إذا طردنا ذلك في حق اإلمام والمأموم.إإقلنا: قلنا: 
 .......: طالب

 نعم �ا صالح.نعم �ا صالح.
 طالب: ............طالب: ............

أنهم غایروا، لكن هل ُنِقل عنهم في العید أو ما أنهـم غـایروا، لكـن هـل ُنِقـل عـنهم فـي العیـد أو مـا   -رضوان هللا علیهمرضوان هللا علـیهم–نعم ما ُنِقل عن الصحا�ة نعم ما ُنِقل عن الصحا�ة 
 ُنِقل؟ُنِقل؟

 طالب: ............طالب: ............
 ابن عمر ُنِقل عنه، لكن ُنِقل عنه في الجمعة أو ال؟ ابن عمر ُنِقل عنه، لكن ُنِقل عنه في الجمعة أو ال؟ 

 طالب: ............طالب: ............
قولوعلـــى هـــذا قـــول مـــن �قـــول من � قول  هذا  لى  یاس ال�قیـــاس ال  وع بدوهاجمعـــة علـــى العیـــد، و�ذا نظرنـــا إلـــى العلـــل التـــي أبـــدوها�ق تي أ لل ال لى الع ید، و�ذا نظرنا إ لى الع عة ع هي هـــي   ،،جم

 موجودة في الجمعة �ما هي موجودة في العید.موجودة في الجمعة �ما هي موجودة في العید.
 طالب: ............طالب: ............

 كیف؟كیف؟
 طالب: ............طالب: ............

نصي هــي الجمعــة، الجمعــة مــا فیهــا نــصتتــالال ها  ما فی عة  عة، الجم هي الجم �ون وعرفنــا الســبب، عرفنــا الســبب مثــل مــا تقــدم فــي �ــون   ،،ي  في  قدم  ما ت ثل  سبب م نا ال سبب، عرف نا ال وعرف
هو ال یتنفَّل قبل صالة الجمعة، فعرفنا السبب في العدم، هو ال یتنفَّل قبل صـالة الجمعـة، فعرفنـا السـبب فـي العـدم،   اإلمام ال یتنفَّل قبل صالة العید، أ�ًضااإلمام ال یتنفَّل قبل صالة العید، أ�ًضا

لم ُ�غایر في الطر�ق �النسبة لصالة الجمعة أنه لم ُ�غایر فـي الطر�ـق �النسـبة لصـالة الجمعـة أنـه   -علیه الصالة والسالمعلیه الصالة والسالم–وعرفنا السبب في �ونه وعرفنا السبب في �ونه 
طر�ق من أجل أن ُ�غایر، �ونه ُ�غایر �النسبة لصالة العید هناك الطر�ق طر�ق طر�ق من أجل أن ُ�غایر، �ونه ُ�غایر �النسبة لصالة العید هناك الطر�ـق طر�ـق   ههما فیما فی  ،،ال طر�قال طر�ق

  -علیه الصالة والسالمعلیه الصـالة والسـالم–نصف �یلو المصلى عن بیته وعن مسجده نصف �یلو المصلى عن بیته وعن مسجده   الذهاب وطر�ق اإل�اب قرا�ةالذهاب وطر�ق اإل�اب قرا�ة
 مسافة �مكن أن �غایر فیها.مسافة �مكن أن �غایر فیها.  هاهامسافة، لكن �النسبة للجمعة ما فیمسافة، لكن �النسبة للجمعة ما فی  ههففیففی

نا: و�ذا قلنــا:  ــد �الصــالة، قلنــا أ�ًضــا: �مكــن أن ُ�طــَرد فــي غیــر إإو�ذا قل في غیر ن المقصــود شــهود البقــاع لهــذا المتعبِّ طَرد  نا أ�ًضا: �مكن أن ُ� هذا المتعبِّد �الصالة، قل قاع ل ن المقصود شهود الب
فروض،الصــالة أو صــالٍة غیــر صــالة الجمعــة فــي الفــروض، في ال عة  ها ومثــل مــا تفضــل اإلخــوان العبــادات مبناهــا   الصالة أو صالٍة غیر صالة الجم بادات مبنا ما تفضل اإلخوان الع ثل  وم
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بل الشرع على أي عبادٍة �انت؛ ولذا �ان قول من �قول وال ُیرتَّب ثواب إال مـن ِقبـل الشـرع علـى أي عبـادٍة �انـت؛ ولـذا �ـان قـول مـن �قـول   ،،على التوقیفعلى التوقیف وال ُیرتَّب ثواب إال من ِق
بتحدید أو بتقدیر ثواب على عبادٍة �خبٍر ضعیف ولو �ان أصلها موجوًدا �أخباٍر صحیحة قول بتحدید أو بتقدیر ثـواب علـى عبـادٍة �خبـٍر ضـعیف ولـو �ـان أصـلها موجـوًدا �أخبـاٍر صـحیحة قـول 

 مرجوح.مرجوح.
ر زائد على ما ُرتِّب على قراءة القرآن وخبره ضعیف، هذا ر زائد على ما ُرتِّب على قراءة القرآن وخبـره ضـعیف، هـذا لو ُوِجد ثواب مرتَّب على قراءة سورة قدلو ُوِجد ثواب مرتَّب على قراءة سورة قد

ُ�سمى فضائل األعمال، هذا الثواب المرتَّب على هذه القراءة أو على هذه الصالة �عینها صالة ُ�سمى فضائل األعمال، هـذا الثـواب المرتَّـب علـى هـذه القـراءة أو علـى هـذه الصـالة �عینهـا صـالة 
ضائلالتســبیح أو صــالة الرغائــب أو غیرهــا قــالوا: هــذا مــن �ــاب الفضــائل �اب الف من  هذا  قالوا:  ئب أو غیرها  سبیح أو صالة الرغا مال، واألصل فضــائل األعمــال، واألصــل   ،،الت ضائل األع ف

لترغیب في قراءة القرآن موجود، لكن تحدید الثواب المرتَّب لترغیب في قراءة القرآن موجود، لكـن تحدیـد الثـواب المرتَّـب الترغیب في الصالة موجود، االترغیب في الصالة موجود، ا  ،،موجودموجود
ئد على الثواب المرتَّب على الصالة أو القراءة ثبت �خبٍر ضعیف علــى هــذه العبــادة وهــو قــدر زائــد علــى الثــواب المرتَّــب علــى الصــالة أو القــراءة ثبــت �خبــٍر ضــعیف  على هذه العبادة وهو قدر زا
ومندرج تحت أصٍل عام للحث على الصالة وعلى القراءة، فیسوغ العمل �ه عند جمهور العلماء، ومندرج تحت أصٍل عام للحث على الصالة وعلى القراءة، فیسوغ العمـل �ـه عنـد جمهـور العلمـاء، 

ند أ لكـــن القـــول الصـــحیح والـــراجح عنـــد أ  لراجح ع صحیح وا قول ال كن ال ـــق أنـــه ال �ســـوغ العمـــل �الضـــعیف مطلًقـــا ال فـــي ل في هـــل التحقی ا ال  ضعیف مطلًق مل �ال سوغ الع نه ال � یق أ هل التحق
 الفضائل وال في غیرها.الفضائل وال في غیرها.

نا �ذلك وعلـى هـذا نقـول: ال ُ�مكـن أن ُتقـاس الجمعـة علـى العیـد فـي هـذا، و�ال لـو ِقسـنا الجمعـة قلنـا �ـذلك  قاس الجمعة على العید في هذا، و�ال لو ِقسنا الجمعة قل وعلى هذا نقول: ال ُ�مكن أن ُت
 وال فرق.وال فرق.  ،،في سائر الصلواتفي سائر الصلوات

 طالب: ............طالب: ............
–إال لو عرفنا أن هذا العمل خاص �ه إال لـو عرفنـا أن هـذا العمـل خـاص �ـه   فالمأموم مثلهفالمـأموم مثلـه  -علیه الصالة والسالمعلیه الصالة والسـالم–ما دام ثبت عنه ما دام ثبت عنه 

 ..-علیه الصالة والسالمعلیه الصالة والسالم  -فال مأموم وال إمام غیرهفال مأموم وال إمام غیره  -علیه الصالة والسالمعلیه الصالة والسالم
 طالب: ............طالب: ............

وُنِقل عن ابن عمر فعله، و�ن �ان ابن عمر وُنِقل عن ابـن عمـر فعلـه، و�ن �ـان ابـن عمـر   -علیه الصالة والسالمعلیه الصالة والسالم–ما ورد شيء ُنِقل عنه ما ورد شيء ُنِقل عنه   ،،الال
 ، أولى �االقتداء.، أولى �االقتداء.ىى�عني لو ُنِقل عن غیره لكان أول�عني لو ُنِقل عن غیره لكان أولفي هذا الباب �عد في هذا الباب �عد 

نَِّة ُ�َكبُِّر ِمْن َبْیِتِه إَلى اْلُمَصلَّى."" �ِه ِللسُّ ِة َتَحرِّ نَِّة ُ�َكبُِّر ِمْن َبْیِتِه إَلى اْلُمَصلَّى.َوَ�اَن اْبُن ُعَمَر َمَع ِشدَّ �ِه ِللسُّ ِة َتَحرِّ  َوَ�اَن اْبُن ُعَمَر َمَع ِشدَّ
ُ َعَلْیِه َوَسلَّمَ -َقاَل: َقِدَم َرُسوُل للااَِّ َقاَل: َقِدَم َرُسوُل للااَِّ   -رضي هللا عنهرضي هللا عنه–  َوَعْن َأَنسٍ َوَعْن َأَنسٍ  ُ َعَلْیِه َوَسلَّمَ َصلَّى للااَّ اِن اْلَمِدیَنـَة َوَلُهـْم َیْوَمـاِن   -َصلَّى للااَّ ْم َیْوَم َة َوَلُه اْلَمِدیَن

ُ ِبِهَما َخْیـًرا ِمْنُهَمـا َیـْوَم اْألَْضـَحى َوَ�ـْوَم اْلِفْطـرِ ««َفَقاَل: َفَقاَل:   ،، ِفیِهَما ِفیِهَماَیْلَعُبونَ َیْلَعُبونَ  رِ َقْد َأْبَدَلُكْم للااَّ ْوَم اْلِفْط َحى َوَ� ْوَم اْألَْض ا َی ًرا ِمْنُهَم ُ ِبِهَما َخْی و َأْخَرَجـُه َأُبـو   ،،»»َقْد َأْبَدَلُكْم للااَّ ُه َأُب َأْخَرَج
 ..َداُود َوالنََّساِئيُّ ِ�ِإْسَناٍد َصِحیحٍ َداُود َوالنََّساِئيُّ ِ�ِإْسَناٍد َصِحیحٍ 
ــُه َقــاَل  اَل اْلَحــِدیُث َیــُدلُّ َعَلــى َأنَّ ى َأنَُّه َق ُدلُّ َعَل ِدیُث َی ُ َعَلْیــِه َوَســلَّمَ -اْلَح لَّمَ َصــلَّى للااَّ ِه َوَس ُ َعَلْی لَّى للااَّ َك َذِلــَك   -َص یِه َعِقیــَب ُقُدوِمــِه اْلَمِدیَنــَة َ�َمــا َتْقَتِضــیِه َذِل ا َتْقَتِض َة َ�َم ِه اْلَمِدیَن یَب ُقُدوِم َعِق

 ".".اْلَفاءُ اْلَفاءُ 
 �عني قِدم المدینة فوجدهم، �عني �مجرد قدومه المدینة وجدهم.�عني قِدم المدینة فوجدهم، �عني �مجرد قدومه المدینة وجدهم.

َنِة الثَّاِنَیِة ِمْن ا"" ْسَالِم ِعیُد اْلِفْطِر ِفي السَّ َل ِعیٍد ُشِرَع ِفي اإلِْ َیِر َأنَّ َأوَّ َنِة الثَّاِنَیِة ِمْن اَوَالَِّذي ِفي ُ�ُتِب السِّ ْسَالِم ِعیُد اْلِفْطِر ِفي السَّ َل ِعیٍد ُشِرَع ِفي اإلِْ َیِر َأنَّ َأوَّ  ..ْلِهْجَرةِ ْلِهْجَرةِ َوَالَِّذي ِفي ُ�ُتِب السِّ
ُروِر ِفي اْلِعیَدْیِن َمْنُدوبٌ  ُروِر ِفي اْلِعیَدْیِن َمْنُدوبٌ َوِفیِه َدِلیٌل َعَلى َأنَّ إْظَهاَر السُّ  ".".َوِفیِه َدِلیٌل َعَلى َأنَّ إْظَهاَر السُّ

  -علیه الصالة والسالمعلیـه الصـالة والسـالم–�عني عقب فرض الصیام، الصیام ُفِرض في السنة الثانیة، فصام النبي �عني عقب فرض الصیام، الصیام ُفِرض في السنة الثانیة، فصـام النبـي 
 كم؟ تسع رمضانات. كم؟ تسع رمضانات. 
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ُ ِلِعَباِدهِ "" ِر�َعِة الَِّتي َشَرَعَها للااَّ ُ ِلِعَباِدهِ َوَأنَّ َذِلَك ِمْن الشَّ ِر�َعِة الَِّتي َشَرَعَها للااَّ  ".".َوَأنَّ َذِلَك ِمْن الشَّ
یه وسلمصلى هللا علیـه وسـلم–ن مصلى العید �ان یبعد عن بیت النبي ن مصلى العید �ان یبعد عن بیت النبي إإلب: قلتم: لب: قلتم: طاطا �ة ومسـجده قرا�ـة   -صلى هللا عل ومسجده قرا

 نصف �یلو؟نصف �یلو؟
 نعم تقر�ًبا.نعم تقر�ًبا.

 طالب: أین �ان مصلى العید؟طالب: أین �ان مصلى العید؟
وه �الخطى �عني �ذا خطوة. وه �الخطى �عني �ذا خطوة.هم حدُّ  هم حدُّ

 طالب: غیر موجود اآلن؟طالب: غیر موجود اآلن؟
 علیه، لكن ما �ظهر.علیه، لكن ما �ظهر.  ااما هو موجود، إن �ان الجدید مقامً ما هو موجود، إن �ان الجدید مقامً   ،،الال

     ام علیه؟ام علیه؟الجدید ُمقالجدید ُمقطالب: طالب: 
 اآلن داخل البینان.اآلن داخل البینان.

 طالب: داخل بنیان المدینة؟طالب: داخل بنیان المدینة؟
 نصف الكیلو داخل البنیان قطًعا؟نصف الكیلو داخل البنیان قطًعا؟

 طالب: هل ُ�صلى فیه اآلن �ا شیخ في المدینة؟طالب: هل ُ�صلى فیه اآلن �ا شیخ في المدینة؟
 عنه.عنه.  -�هللا�هللا  -ما أدري ما أدري 

 طالب: ............طالب: ............
 له مكان محدد، تحدیده محدد مصلى العید ُمحدد.له مكان محدد، تحدیده محدد مصلى العید ُمحدد.

 طالب: ............طالب: ............
 ن قالوا: �ذا خطوة عن المسجد قرا�ة نصف �یلو.ن قالوا: �ذا خطوة عن المسجد قرا�ة نصف �یلو.عنه، لكعنه، لك  -�هللا�هللا  -ما أدري ما أدري 

 طالب: ............طالب: ............
في هــذا ثابــت مــن اآلثــار، اآلثــار الموقوفــات، فــاألمر �ــه ثابــت، األمــر �ــالتكبیر ثابــت ســواًء �ــان فــي  �ان  سواًء  بت  �التكبیر ثا بت، األمر  �ه ثا فاألمر  من اآلثار، اآلثار الموقوفات،  بت  هذا ثا
سبة لإلطالق الفطــر أو فــي األضــحى فــي القــرآن، وأفعــال الصــحا�ة هــي التــي حــددت أوقاتــه �النســبة لإلطــالق  ته �الن حددت أوقا تي  هي ال صحا�ة  عال ال قرآن، وأف في ال في األضحى  طر أو  الف

 والتقیید. والتقیید. 
 
ا َمـا   اِل ِعیِد اْلَجاِهِلیَِّة ِ�اْلِعیَدْیِن اْلَمْذُكوَرْ�ِن َدَالَلٌة َعَلى َأنَُّه ُ�ْفَعُل ِفي اْلِعیَدْیِن اْلَمْشُروَعْینِ اِل ِعیِد اْلَجاِهِلیَِّة ِ�اْلِعیَدْیِن اْلَمْذُكوَرْ�ِن َدَالَلٌة َعَلى َأنَُّه ُ�ْفَعُل ِفي اْلِعیَدْیِن اْلَمْشُروَعْینِ إْذ ِفي إْبدَ إْذ ِفي إْبدَ "" َم

 ".".َتْفَعُلُه اْلَجاِهِلیَُّة ِفي َأْعَیاِدَهاَتْفَعُلُه اْلَجاِهِلیَُّة ِفي َأْعَیاِدَها
یه، ال انتهاك المــن إظهــار الفــرح والســرور، لكــن �القــدر المحــدد شــرًعا �حیــث ال ُیــزاد علیــه، ال انتهــاك ال زاد عل محرمات، محرمــات، من إظهار الفرح والسرور، لكن �القدر المحدد شرًعا �حیث ال ُی

 وال تالزم بین إظهار الفرح والسرور وانتهاك المحرمات.وال تالزم بین إظهار الفرح والسرور وانتهاك المحرمات.
 َوِ�نََّما َخاَلَفُهْم ِفي َتْعِییِن اْلَوْقَتْیِن.َوِ�نََّما َخاَلَفُهْم ِفي َتْعِییِن اْلَوْقَتْیِن.""



 
 

 

 
 
 

7  
 

4ò¶^=fiÍà’ÿ^=Ñgƒ=ÅÎêÿ^=Ïÿ_≈‹=7 

ْرِح َوُمَراُدُه ِمْن َأْفَعاِل اْلَجاِهِلیَِّة َما َلـْیَس ِ�َمْحُظـوٍر َوَال َشـاِغٍل َعـْن َطاَعـٍة، وَ  ٍة، وَ ُقْلت: َهَكَذا ِفي الشَّ ْن َطاَع اِغٍل َع وٍر َوَال َش ْیَس ِ�َمْحُظ ْرِح َوُمَراُدُه ِمْن َأْفَعاِل اْلَجاِهِلیَِّة َما َل ـا ُقْلت: َهَكَذا ِفي الشَّ َأمَّا َأمَّ
عَ التَّْوِســعَ  َدنِ ُة َعَلــى اْلِعَیــاِل ِفــي اْألَْعَیــاِد ِ�َمــا َحَصــَل َلُهــْم ِمــْن َتــْرِو�ِح اْلَبــَدنِ التَّْوِس ْرِو�ِح اْلَب ْن َت ْم ِم َل َلُه ا َحَص اِد ِ�َم ي اْألَْعَی اِل ِف ى اْلِعَی ِف َوَ�ْســِط الــنَّْفِس ِمــْن ُ�َلــِف   ،،ُة َعَل ْن ُ�َل لنَّْفِس ِم ِط ا َوَ�ْس

 اْلِعَباَدِة َفُهَو َمْشُروٌع.اْلِعَباَدِة َفُهَو َمْشُروٌع.
الَ َوَقــْد اْســَتْنَبَط َ�ْعُضــُهْم َ�َراِهَیــَة اْلَفــَرِح ِفــي َأْعَیــاِد اْلُمْشــِرِ�یَن َوالتََّشــبُِّه ِبِهــْم، َوَ�ــالَ  ْم، َوَ� بُِّه ِبِه ِرِ�یَن َوالتََّش اِد اْلُمْش ي َأْعَی َرِح ِف َة اْلَف ُهْم َ�َراِهَی َتْنَبَط َ�ْعُض ْد اْس ــْیُخ َوَق ْیُخ َغ ِفــي َذِلــَك الشَّ َك الشَّ ي َذِل َغ ِف

ْد ْوِم َفَقـْد اْلَكِبیُر َأُبو َحْفٍص اْلُبْسِتيُّ ِمْن اْلَحَنِفیَِّة، َوَقاَل: َمْن َأْهَدى ِفیِه َبْیَضًة إَلى ُمْشِرٍك َتْعِظیًما ِلْلیَ اْلَكِبیُر َأُبو َحْفٍص اْلُبْسِتيُّ ِمْن اْلَحَنِفیَِّة، َوَقاَل: َمْن َأْهَدى ِفیِه َبْیَضًة إَلى ُمْشِرٍك َتْعِظیًما ِلْلیَ  ْوِم َفَق
 ".".َكَفَر ِ�َاهللَِّ َكَفَر ِ�َاهللَِّ 

ضال شـــــك أن موافقـــــة المشـــــر�ین فـــــي فـــــرحهم ومواطـــــأتهم فـــــي أعیـــــادهم، وتبـــــادل الهـــــدا�ا وحضـــــ هدا�ا وح بادل ال یادهم، وت في أع طأتهم  فرحهم وموا في  شر�ین  قة الم شك أن مواف ور ور ال 
) ) اقتضاء الصراطاقتضــاء الصــراطفي (فــي (  -رحمه هللارحمــه هللا–اجتماعاتهم في هذه األعیاد ال شك بتحر�مه، شیخ اإلسالم اجتماعــاتهم فــي هــذه األعیــاد ال شــك بتحر�مــه، شــیخ اإلســالم 

ل في ذلك تفصیًال ال مز�د علیه، وهذا الشـیخ البسـتي مـن أئمـة الحنفیـة قـال: مـن أهـدى لكـافر  ل في ذلك تفصیًال ال مز�د علیه، وهذا الشیخ البستي من أئمة الحنفیة قال: من أهدى لكافر فصَّ فصَّ
 في یوم عیده بیضة، فقد �فر.في یوم عیده بیضة، فقد �فر.

سلمین وممـــا أدري لعـــل الظـــرف الـــذي �عیشـــه مـــن مـــواالة �عـــض المســـلمین وم عض الم مواالة � من  شه  لذي �عی ظرف ا عل ال یادهم شـــابهتهم للكفـــار فـــي أعیـــادهم ما أدري ل في أع فار  شابهتهم للك
 واحتفائهم بها �مكن أملى علیه مثل هذه الفتوى.واحتفائهم بها �مكن أملى علیه مثل هذه الفتوى.

 طالب: ............طالب: ............
ل هذا السؤال قلیًال. ل هذا السؤال قلیًال.أجِّ  أجِّ

ر أن شخًصـ ر أن شخًص لو ُقـدِّ دِّ في بلد فیه بلد خلیط من المسلمین والكفار، وعرف أن الكفار في هذا الیوم فـي بلـد فیـه بلـد خلـیط مـن المسـلمین والكفـار، وعـرف أن الكفـار فـي هـذا الیـوم   االو ُق
  ااكلون إال نوعً كلون إال نوًعـ�عني في یوم العید ما �أ�عني في یوم العید مـا �ـأعلیهم، علیهم،   في عیدهم لهم أكل معین، فجهَّز هذا األكل و�اعهفي عیدهم لهم أكل معین، فجهَّز هذا األكل و�اعه

 الُحكم؟الُحكم؟  فمافما  ال عالقة له �أعیادهم،ال عالقة له �أعیادهم،  ،،من الطعام، فاعتنى بهذا الطعام من أجل الر�حمن الطعام، فاعتنى بهذا الطعام من أجل الر�ح  اامعینً معینً 
  اارومی� رومی�ـ  اا�عني لو عرف مثًال أهل ُقطر من األقطار أن النصارى في یوم عیدهم ما �أكلون إال د�كً �عني لو عرف مثًال أهل ُقطر من األقطار أن النصارى في یوم عیـدهم مـا �ـأكلون إال د�ًكـ

ى وُتورَّد، ما ى وتُـورَّد، مـا ،،ب الد�كة من القرى ومن البلدان األخرب الد�كة من القـرى ومـن البلـدان األخـرمثًال، ففي هذا الیوم الذي هو هذا العید ُتجلَ مثًال، ففي هذا الیوم الذي هو هذا العید ُتجلَ 
   ُحكم هذا العمل؟ُحكم هذا العمل؟

 طالب: ............طالب: ............
 من التعاون، من �اب التعاون على اإلثم والعدوان.من التعاون، من �اب التعاون على اإلثم والعدوان.

 طالب: ............طالب: ............
اهــذا مــن التعــاون أ�ًضــا عاون أ�ًض من الت بالد هــذا مــن التعــاون، مثلــه أ�ًضــا مشــار�ة المبتدعــة، یوجــد فــي �عــض بــالد   ،،هذا  عض  في � عة، یوجد  شار�ة المبتد ا م له أ�ًض عاون، مث من الت هذا 
نات ُوِجــد، و�قامــة مهرجانــات   ،،یرة التخفیضات الموسمیة لشهر رجب، ُیوجد هذایــرة التخفیضــات الموســمیة لشــهر رجــب، ُیوجــد هــذاالمسلمین إعالنات �بالمســلمین إعالنــات �ب ُوِجد، و�قامة مهرجا

أو غیره أو االسراء والمعراج أو غیـره أو االسـراء والمعـراج   ،،المولدالمولـد  ،،مخفضة في مناسبة من المناسبات البدعیةمخفضة في مناسـبة مـن المناسـبات البدعیـةالاللعرض السلع لعرض السلع 
لكأو مـــا أشـــبه ذلـــك شبه ذ ما أ ثم هـــذا �لـــه مـــن التعـــاون علـــى اإلثـــم والعـــدوان، �ـــل هـــذا مـــن التعـــاون علـــى اإلثـــم   ،،أو  لى اإل عاون ع من الت هذا  �ل  عدوان،  ثم وال لى اإل عاون ع من الت له  هذا �

 والعدوان.والعدوان.
یوم اإلسراء من التعاون مع أهل البدع ِذ�ر خبر اإلسراء والمعراج فیما یزعمون أنه یـوم اإلسـراء طالب: هل طالب: هل  من التعاون مع أهل البدع ِذ�ر خبر اإلسراء والمعراج فیما یزعمون أنه 

من البدعةلـیس المـراد التحـذیر مـن البدعـة  -علیه الصالة والسالمعلیه الصـالة والسـالم–وهكذا في مولده وهكذا في مولده   ،،والمعراجوالمعراج حذیر  مراد الت ما ال، إنمـا   ،،لیس ال ال، إن
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هذا الخبرسـیاق هـذا الخبـر هل و�یـان الفوائـد منـه علـى طر�قــة أهـل   ،،سیاق  قة أ ئد منه على طر� یان الفوا ـنَّةو� نَّةالسُّ بار ، لكـن فـي نفـس الشـهر �اعتبــار السُّ شهر �اعت فس ال في ن كن  ، ل
 ، هكذا في رمضان ُخطب عن بدر، ُخطب عن عین جالوت مثًال؟، هكذا في رمضان ُخطب عن بدر، ُخطب عن عین جالوت مثًال؟المناسبةالمناسبة

 �عني استغالل المناسبات.�عني استغالل المناسبات.
 طالب: نعم.طالب: نعم.

بي اســتغالل المناســبات فــي ر�یــع األول أول خطبــة مــثًال عــن الســیرة عــن ســیرة النبــي  سیرة عن سیرة الن مثًال عن ال یع األول أول خطبة  في ر� سبات  ستغالل المنا یه الصالة علیــه الصــالة –ا عل
 ألنه ُوِلد في هذا الشهر ومات في هذا الشهر، ما الحكم؟ألنه ُوِلد في هذا الشهر ومات في هذا الشهر، ما الحكم؟  ؛؛-والسالموالسالم

 طالب: ............طالب: ............
ماذا ال �كون هذا التذ�یر إال في هذا الوقت؟ لكن هل هذه المناسبة تفوت؟ �عني مثل في آخر ماذا ال �كون هذا التذ�یر إال في هذا الوقـت؟ لكـن هـل هـذه المناسـبة تفـوت؟ �عنـي مثـل فـي آخـر لل

وهكذا، وهكـذا،   ،،المناسبة قائمة، قبیل الحج ُنذ�ِّر الناس �أحكام الحجالمناسبة قائمة، قبیل الحج ُنذ�ِّر الناس �أحكـام الحـج  ،،شعبان ُنذ�ِّر الناس �أحكام الصیامشعبان ُنذ�ِّر الناس �أحكام الصیام
ــذ�ِّر النــاس �محاســبة الــنفس لنفسفــي أول محــرَّم أو فــي آخــر الحجــة ُن سبة ا ناس �محا ذ�ِّر ال خر الحجة ُن في آ �ة هــذه مناســبة بدا�ــة   ،،في أول محرَّم أو  سبة بدا یدعــام جدیــدهذه منا   ،،عام جد

ذ�ِّرهم �سیرة النبي ُنــذ�ِّر النــاس �المحاســبة، فــي وقــت المولــد ُنــذ�ِّرهم �ســیرة النبــي  ناس �المحاسبة، في وقت المولد ُن ذ�ِّر ال یه الصالة والسالمعلیــه الصــالة والســالم–ُن قد �قول قــد �قــول   ،،-عل
ـــذ�ِّرهم فـــي ســـیرة الحســـین فـــي یـــوم عشـــرة ُمحـــرَّم حرَّمقائـــل: لمـــاذا ال ُن شرة ُم یوم ع في  سین  سیرة الح في  ماذا ال نُذ�ِّرهم  ئل: ل صالحین الســـیما وأن ذ�ـــرى الصـــالحین   ،،قا �رى ال سیما وأن ذ ال

ذ�ِّرهم �الظوهـذا مـنهم، وأ�ًضـا ُنـذ�ِّرهم �ـالظ  ،،ذ�ر الصالحین تتنزل الرحماتذ�ر الصالحین تتنزل الرحمات  ::�قولون �قولون  للم والعـدوان الـوهذا منهم، وأ�ًضا ُن ي حصل ي حصـل ذذلم والعدوان ا
 علیه؟علیه؟

 طالب: ُخطب عن الظلم والظالمین.طالب: ُخطب عن الظلم والظالمین.
 لیس له وقت.لیس له وقت.  -علیه الصالة والسالمعلیه الصالة والسالم–التذ�یر �ه و�سیرته التذ�یر �ه و�سیرته 
 طالب: ............طالب: ............

نا: ما �خالف استغالل المناسبات فـي بـدٍع قائمـة فـي وقـٍت معـین �فـوت �فواتـه ال �ـأس، مثـل مـا قلنـا:  ما �خالف استغالل المناسبات في بدٍع قائمة في وقٍت معین �فوت �فواته ال �أس، مثل ما قل
ذ�ِّرون �أحكام الصیامفــي آخــر شــعبان ُیــذ�ِّرون �أحكــام الصــیام عدة مناســبة شــرعیة قائمــة، وفــي آخــر مــثًال القعــدة   ،، �أس �ــأسالال  ،،في آخر شعبان ُی مناسبة شرعیة قائمة، وفي آخر مثًال الق

ر الناس �أحكام الحج وهكذا. ر الناس �أحكام الحج وهكذا.ُیذ�َّ  ُیذ�َّ
 طالب: هذا ال �أس �ه.طالب: هذا ال �أس �ه.

و�صیام ست من شوال ال �أس �ه، مناسبات و�صیام ست من شوال ال �أس �ه، مناسـبات   ،،في آخر خطبة من رمضان ُیذ�َّرون �صدقة الفطرفي آخر خطبة من رمضان ُیذ�َّرون �صدقة الفطر
ـرت أحكـام الصـیام مـع أحكـام الحـج إلـى ُمحـرَّ   ،،شرعیة قائمةشرعیة قائمة رت أحكام الصیام مع أحكام الحج إلى ُمحرَّ وتفوت، �عني لو ُأخِّ أو أحكام أو أحكـام   ،،م مثًال م مـثًال وتفوت، �عني لو ُأخِّ

الصیام إلى شوال �ستفید منها الناس مثل ما �ستفیدون قبل المناسبة؟ ما �ستفیدون، فالعلة قائمة الصیام إلى شوال �ستفید منها الناس مثل مـا �سـتفیدون قبـل المناسـبة؟ مـا �سـتفیدون، فالعلـة قائمـة 
إن �ان إن �ـان   ؟؟ما ارتباطها بر�یعمـا ارتباطهـا بر�یـع  -علیه الصالة والسالمعلیـه الصـالة والسـالم–ما فیها إشكال، لكن سیرته ما فیها إشـكال، لكـن سـیرته   ،،ومعقولة شرًعاومعقولة شرًعا

د في هذا الیوم، و وأنـه ُوِلـد فـي هـذا الیـوم، و   ،،القصد من ذلك استثارة عواطف الناسالقصد مـن ذلـك اسـتثارة عواطـف النـاس نه ُوِل والمناسبة والمناسـبة   ،،مات في هذا الیوممـات فـي هـذا الیـوموأ
 �عني ُ�مكن أن ُتؤدى الخطبة في وقٍت آخر �أسلوٍب مناسب �كون استثارها أعظم.�عني ُ�مكن أن ُتؤدى الخطبة في وقٍت آخر �أسلوٍب مناسب �كون استثارها أعظم.  ،،قائمةقائمة

له وأعمالــه  سالمعلیــه الصــالة والســالم–وأعما یه الصالة وال یوم واألحــداث التــي وقعــت فــي وقتــه وفــي مــدة رســالته فــي �ــل یــوم   -عل �ل  في  مدة رسالته  ته وفي  في وق عت  تي وق واألحداث ال
ا، بل فیه أرى لـه وجًهـا، بـل فیـه ال ال   -علیه الصالة والسالمعلیـه الصـالة والسـالم–مناسبة، فتحدید شهر ر�یع األول للحدیث عنه مناسبة، فتحدید شهر ر�یع األول للحدیث عنـه  أرى له وجًه

تي مــن مشــابهة المبتدعــة فــي المولــد فیــه مــن وجــه ال أقــول: مــن جمیــع الوجــوه؛ ألن المعلومــات التــي  قول: من جمیع الوجوه؛ ألن المعلومات ال یه من وجه ال أ في المولد ف من مشابهة المبتدعة 
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وما فیها غلو وال إطراء وال شيء، من هذا الوجه �عني ُ�مكن وما فیها غلو وال إطراء وال شـيء، مـن هـذا الوجـه �عنـي ُ�مكـن   ،،ُتعَرض معلومات موثَّقة وصحیحةُتعَرض معلومات موثَّقة وصحیحة
 لم ُیوقَّت شرًعا بدعة  لـم ُیوقَّـت شـرًعا بدعـة ر�ط العبادات الشرعیة بوقتٍ ر�ط العبادات الشرعیة بوقتٍ   ،،أن تؤدى في أي وقت، لكن ر�طها في الوقتأن تؤدى في أي وقت، لكن ر�طها في الوقت

 و�ن خفَّت.و�ن خفَّت.
 طالب: ............طالب: ............

 یتحدث عن وفاته فقط؟یتحدث عن وفاته فقط؟
 طالب: ............طالب: ............

شيٍء �فوت بهذه المناسبة؟ هل شيٍء �فوت بهذه المناسـبة؟ هـل   ههشيٍء �فوت؟ هل فیشيٍء �فوت؟ هل فی  ههفیفی  ؟؟لكن ما الداعي الستغالل هذه المناسبةلكن ما الداعي الستغالل هذه المناسبة
یهنــاك مصــلحة شــرعیة فــي بیــان الســیرة فــي هــذا الوقــت �عینــه فیــ نه ف سیرة في هذا الوقت �عی یان ال تذ�ر اشــيٍء �فــوت؟ نعــم تــذ�ر ا  هههناك مصلحة شرعیة في ب عم  فوت؟ ن لبدعة لبدعــة شيٍء �

ر من البدعة ر من البدعةوُتحذِّ في هذا الوقت فـي هـذا الوقـت   -علیه الصالة والسالمعلیه الصالة والسالم–نعم هذا �فوت، لكن غیره بیان سیرته نعم هذا �فوت، لكن غیره بیان سیرته   ،،وُتحذِّ
 �فوت؟ �فوت؟ 

 شيء �فوت.شيء �فوت.  ههما فیما فی
هذه طالب: لو ُضِبط هذا �ضا�طین: �عدم الد�مومة علیـه مـثًال سـنة فـي ر�یـع األول یـتكلم عـن هـذه  یتكلم عن  یع األول  في ر� مثًال سنة  یه  طالب: لو ُضِبط هذا �ضا�طین: �عدم الد�مومة عل

 نبِّه على المنكرات التي تقع؟نبِّه على المنكرات التي تقع؟صادفت مرة، واألمر اآلخر أن یُ صادفت مرة، واألمر اآلخر أن یُ   وعشر سنوات ما یتكلم أبدً وعشر سنوات ما یتكلم أبدً 
 التنبیه على المنكرات مطلوب.التنبیه على المنكرات مطلوب.

 طالب: مع ِذ�ر السیرة.طالب: مع ِذ�ر السیرة.
�ستغل المناسبات، ما �سـتغل المناسـبات، مـا   -علیه الصالة والسالمعلیـه الصـالة والسـالم–الكالم على األشیاء التي تفوت مطلوب، الرسول الكالم على األشیاء التي تفوت مطلوب، الرسـول 

بین الحكم لمناسبة، ألمـٍر حـدث، لمخالفـة شـرعیة ُیبـین الحكـم   -علیه الصالة والسالمعلیه الصالة والسالم–أكثر ما �خطب النبي أكثر ما �خطب النبي  لمناسبة، ألمٍر حدث، لمخالفة شرعیة ُی
هافیهــا یةاألشــیاء التــي تفــوت هــذا مــن �ــاب البیــان فــي وقــت الحاجــة، لكــن إذا لــم �كــن حاجــة داعیــة  فی جة داع كن حا لم � كن إذا  جة، ل في وقت الحا یان  �اب الب من  هذا  فوت  تي ت   ،،األشیاء ال

مًال ووافـــق عمـــًال  فق ع ماءً مـــن أعمـــال المبتدعـــة؟ العلمـــاء نصـــوا علـــى أنـــك لـــو تشـــرب مـــاءً   ووا شرب  لو ت نك  لى أ صوا ع ماء ن عة؟ العل مال المبتد كأس�كـــأس  من أع من �كـــوب مـــن   ،،� كوب  �
اق في ُشر�هم حكمـوا �ـالمنع، �عنـي لـو دار شـخص جلسـوا علـى  اق في ُشر�هم حكموا �المنع، �عني لو دار شخص جلسوا على األكواب التي ُتضاهي أكواب الُفسَّ األكواب التي ُتضاهي أكواب الُفسَّ

وفیها ماء، أهل العلم منعوا من هذه وفیهـا مـاء، أهـل العلـم منعـوا مـن هـذه   ،،هیئة ُشرَّاب الخمر مثًال مجموعة، وُأدیرت علیهم الكؤوسهیئة ُشـرَّاب الخمـر مـثًال مجموعـة، وُأدیـرت علـیهم الكـؤوس
 الصورة.الصورة.

 طالب: �عض الكؤوس لها قاعدة من تحت عرفتها �ا شیخ؟طالب: �عض الكؤوس لها قاعدة من تحت عرفتها �ا شیخ؟
 نعم معروفة.نعم معروفة.

 ب: هذه �ا شیخ هل ُتضاهي ما ُ�شَرب فیه الخمر؟ب: هذه �ا شیخ هل ُتضاهي ما ُ�شَرب فیه الخمر؟طالطال
 �هللا ما رأیتها.�هللا ما رأیتها.

 ن هذه هي التي ُ�شَرب فیها الخمر في بالد المشر�ین.ن هذه هي التي ُ�شَرب فیها الخمر في بالد المشر�ین.إإ�قولون: �قولون:   -ما أدري ما أدري –طالب: �قولون طالب: �قولون 
 �هللا.�هللا.  ،،ما أدري ما أدري 

 طالب: إذا ثبت أن هذه...طالب: إذا ثبت أن هذه...
 إذا ثبت أنها نفسها.إذا ثبت أنها نفسها.
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 طالب: نفس الهیئة.طالب: نفس الهیئة.
رب.نفس الهیئة ونفس الطر�قة في األداء نفس الهیئة ونفس الطر�قة في األداء  رب.في الشُّ  في الشُّ

 طالب: إذا ثبت أنها نفس الهیئة �شر�ون في �أس نحو هذا؟طالب: إذا ثبت أنها نفس الهیئة �شر�ون في �أس نحو هذا؟
 وال هو قصده ألجل مشابهتهم؟وال هو قصده ألجل مشابهتهم؟  ،،ما عنده غیرهما عنده غیره  ،،والحاجة إلیه قائمةوالحاجة إلیه قائمة

 طالب: هو قصده ألجل الز�نة فقط؟طالب: هو قصده ألجل الز�نة فقط؟
األمر فیه األمر فیـه ففـبینهم و�ین غیرهم بیـنهم و�ـین غیـرهم   ااوما ُ�عَرف إال ما عندهم؟ ُ�مَنع من المشابهة، أما إذا �ان مشتر�ً وما ُ�عَرف إال ما عندهم؟ ُ�مَنع مـن المشـابهة، أمـا إذا �ـان مشـتر�ً 

 سعة.سعة.
 الب: ما ضا�ط الترو�ح عن النفس؟الب: ما ضا�ط الترو�ح عن النفس؟طط

نعم ما ضا�ط الترو�ح؟ هل له من ضا�ط؟ �عني ضا�ط اللهو المباح هل نقول للشباب: العبوا نعـم مـا ضــا�ط التـرو�ح؟ هـل لــه مـن ضــا�ط؟ �عنـي ضـا�ط اللهــو المبـاح هـل نقــول للشـباب: العبــوا 
 كرة، العبوا ورقة، العبوا �یرم، العبوا أ�ش؟كرة، العبوا ورقة، العبوا �یرم، العبوا أ�ش؟

 طالب: ............طالب: ............
 هذا مفروٌغ منه، لكن غیره؟هذا مفروٌغ منه، لكن غیره؟  ،،وال یؤدي إلى محرَّموال یؤدي إلى محرَّم  ،،نعم لیست من محرَّمنعم لیست من محرَّم

 ........طالب: ........طالب: ........
هو ال شك أن اإلسالم جاء �الترو�ح، والعبث الیسیر معفٌو عنه، النكت في العود في األرض هذا هو ال شك أن اإلسالم جاء �الترو�ح، والعبث الیسیر معفٌو عنه، النكت في العود في األرض هـذا 

یه الصالة والسالمعلیــه الصــالة والســالم–لكنه �سیر، وحصل من الرسول لكنــه �ســیر، وحصــل مــن الرســول   ،،عبثعبــث له و�خراجه اللعــب �الخــاتم إدخالــه و�خراجــه   -عل اللعب �الخاتم إدخا
لههــذا عبـــث، لكــن جـــاء ِفعلـــه جاء ِفع كن  بث، ل صحا�ةَفعلــه �عـــض الصـــحا�ة  ،،هذا ع عض ال له � في وترتــب علیـــه آثــار، لكـــن یـــدل علــى أنـــه فـــي   ،،َفع نه  لى أ یدل ع كن  ثار، ل یه آ وترتب عل

 �عني أشیاء �سیرة، فمثل هذا العبث الیسیر ما فیه إشكال.�عني أشیاء �سیرة، فمثل هذا العبث الیسیر ما فیه إشكال.  ،،صل ُمباحصل ُمباحاألاأل
�معنى أنه �معنـى أنـه   ،،أ�ًضا ما ُجِبلت علیه النفوس من ُحب الراحة والدعة واللهو الذي ال یترتب علیه ُجعلأ�ًضا ما ُجِبلت علیه النفوس من ُحب الراحة والدعة واللهو الذي ال یترتب علیه ُجعـل

فاظ ال یــدخل فــي القمــار والمیســر، وال یترتــب علیــه أ�ًضــا شــحناء وال �غضــاء، وال یترتــب علیــه ألفــاظ  یه أل شحناء وال �غضاء، وال یترتب عل ا  یه أ�ًض سر، وال یترتب عل مار والمی في الق یدخل  ال 
  المشابهة، و�دخل في ذلك مشابهة الكفار ومشابهة الفساق أ�ًضا إذا �ان عمًال المشابهة، و�ـدخل فـي ذلـك مشـابهة الكفـار ومشـابهة الفسـاق أ�ًضـا إذا �ـان عمـًال وخال من وخال من   ،،بذیئةبذیئة

 ال �عمله إال الفساق فُیمَنع منه، وأ�ًضا مشابهة الرجال للنساء أو النساء الرجال.ال �عمله إال الفساق فُیمَنع منه، وأ�ًضا مشابهة الرجال للنساء أو النساء الرجال.
فما َقلَّ منه واحتیج إلیه للترو�ح ال �أس �ه؛ ولذا یوصي أهل العلم �قراءة �عض الكتب التي ال فما َقلَّ منـه واحتـیج إلیـه للتـرو�ح ال �ـأس �ـه؛ ولـذا یوصـي أهـل العلـم �قـراءة �عـض الكتـب التـي ال 

من أفائــدة فیهــا مــن أ ها  ئدة فی یجــل التــرو�ح، مــا فیــفا ما ف ترو�ح،  قال: فائــدة ملموســة مــن قــراءة ُ�تــب األدب مــثًال، لكــن ُ�قــال:   ههجل ال كن ُ� مثًال، ل تب األدب  قراءة ُ� من  ئدة ملموسة  نه نــه إإفا
سانُ�ســتفاد منهــا اســتجمام وتــرو�ح، وتقــو�م عبــارة، وتقــو�م لســان قو�م ل قو�م عبارة، وت ستجمام وترو�ح، وت ها ا ستفاد من توار�خ ومــا أشــبه ذلــك، قــراءة �تــب التــوار�خ   ،،ُ� قراءة �تب ال شبه ذلك،  وما أ

كذَّبمـع أنهـا ال ُتصـدَّق وال ُتكـذَّب  إسرائیلإسـرائیلوفیها استجمام، وفیها أ�ًضا عظة، أخبار بني وفیها استجمام، وفیهـا أ�ًضـا عظـة، أخبـار بنـي   ،،فیها متعةفیها متعة   ،،مع أنها ال ُتصدَّق وال ُت
یبُ َفــِإنَّ ِفــیِهُم اَألَعاِجیــبُ ««  ::لكن جاء في الخبرلكــن جــاء فــي الخبــر یِهُم اَألَعاِج ِإنَّ ِف ترو�ح ال �أس �ه، �حفمثــل هــذا مــن �ــاب التــرو�ح ال �ــأس �ــه، �ح  »»َف ث ال ث ال ییــفمثل هذا من �اب ال

ُیلهي عن واجب، فال شك أنه إن ألهى عن واجب فهو محرَّم، إن ألهى عن ُمستحب فهو مكروه، ُیلهي عن واجب، فال شك أنه إن ألهى عن واجب فهو محرَّم، إن ألهى عن ُمسـتحب فهـو مكـروه، 
 وهكذا. وهكذا.   إن ألهى عن مباٍح مثله فهو مباحإن ألهى عن مباٍح مثله فهو مباح

 كم فیها؟كم فیها؟طالب: ما �سمونه �ا شیخ لعبة الشطرنج ما رأ�طالب: ما �سمونه �ا شیخ لعبة الشطرنج ما رأ�
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فت فیها المصنفات، لكن ال شك أنها إن اقترن بها ما وُألِّفـت فیهـا المصـنفات، لكـن ال شـك أنهـا إن اقتـرن بهـا مـا   ،،الشطرنج جاء الكالم فیها عن السلفالشطرنج جاء الكالم فیها عن السـلف وُألِّ
عل ُذِكـــر إمـــا ُجعـــل  ما ُج ر إ �الممـــال أو ترتـــب علیهـــا �غضـــاء أو �ـــالمُذِك ضاء أو  ها �غ جب بـــذيء أو ألهـــت عـــن واجـــب   مال أو ترتب علی عن وا هت  في ال شـــك فـــي ففـــبذيء أو أل شك  ال 

 تحر�مها.تحر�مها.
 انتفت �ا شیخ؟انتفت �ا شیخ؟  إذاإذاطالب: لكن طالب: لكن 

 ما ورد فیها عن السلف.ما ورد فیها عن السلف.إذا انتفت هذه �لها فأقل أحوالها الكراهة؛ لِ إذا انتفت هذه �لها فأقل أحوالها الكراهة؛ لِ 
 طالب: شیخ اإلسالم له �الم فیها �ا شیخ؟طالب: شیخ اإلسالم له �الم فیها �ا شیخ؟

 في مؤلفات اآلجرى...في مؤلفات اآلجرى...
رت؟ رت؟طالب: في مسألة الخمر �ا شیخ الشرب في قنینة الخمر إذا ُغِسلت وُطهِّ  طالب: في مسألة الخمر �ا شیخ الشرب في قنینة الخمر إذا ُغِسلت وُطهِّ

 حتاجها ال یوجد غیرها؟حتاجها ال یوجد غیرها؟��لكن لكن 
 طالب: ال یوجد.طالب: ال یوجد.

 الداعي إلى الشرب بها؟الداعي إلى الشرب بها؟  ماما
 طالب: ............طالب: ............

حدیث: أنشر جــاء فــي الحــدیث: أنشــر  في ال قال: ب فــي آنیــة الكفــار؟ قــال: جاء  یة الكفار؟  في آن ــْم َتِجــُدوا َغْیَرَهــا َفاْغِســُلوَها ««قال: قــال:   ،،»»الال««ب  ــِإْن َل ُلوَها َف ا َفاْغِس ُدوا َغْیَرَه ْم َتِج ِإْن َل َف
 أفنأكل في آنیتهم...؟ إلى آخره.أفنأكل في آنیتهم...؟ إلى آخره.  »»َواْشَرُ�وا ِفیَهاَواْشَرُ�وا ِفیَها

 طالب: هذه ُغِسلت اآلن؟طالب: هذه ُغِسلت اآلن؟
 هذا هللا المستعان. هذا هللا المستعان. ففإذا �انت المشابهة قائمة فال مع عدم الحاجة إلیها، أما مع الحاجة إذا �انت المشابهة قائمة فال مع عدم الحاجة إلیها، أما مع الحاجة 

 طالب: ............طالب: ............
 هذا �الم عمر؟هذا �الم عمر؟

 طالب: ............طالب: ............
 فیه؟فیه؟ماذا ماذا كالم أبي �كر نعم، كالم أبي �كر نعم، 
 طالب: ............طالب: ............

  ، فیه شيء من الُحداء، وفیه شيء من النشید، وشيء، فیه شـيء مـن الُحـداء، وفیـه شـيء مـن النشـید، وشـيءوله وضعهوله وضعه  ،،شك أن العید له ظرفهشك أن العید له ظرفه  ههما فیما فی
 من تحسین الصوت �أداء �عض األشعار إذا خال عن اآلالت فال �أس �ه.من تحسین الصوت �أداء �عض األشعار إذا خال عن اآلالت فال �أس �ه.

بن رجب والحـــافظ ابـــن رجـــب  حافظ ا مه هللارحمـــه هللا–وال ـــه فـــي �ُ �ُ   -رح في فـــرِّق بـــین أناشـــید العـــرب وغنـــائهم، فیقـــول: مـــا جـــاء ِحل له  جاء ِح ما  قول:  نائهم، فی عرب وغ شید ال بین أنا فرِّق 
جاء النصــوص ُینـــزَّل علـــى هـــذا، �خـــالف مـــا جــاء  ما  خالف  هذا، � لى  نزَّل ع صوص ُی عاجموِفـــد علـــى المســـلمین مـــن األعـــاجمو و الن من األ سلمین  لى الم د ع وقارنه اآلالت وقارنـــه اآلالت   ،،وِف

 : ُینزَّل ما جاء في تحر�م الغناء علیه.: ُینزَّل ما جاء في تحر�م الغناء علیه.-�قول�قول–هذا ُینزَّل هذا ُینزَّل ففالدقیقة والُمقننة الدقیقة والُمقننة 
ید �مشابهة الالتقییـد �مشـابهة ال  -عفا هللا عنكعفـا هللا عنـك  -طالب: شیخطالب: شیخ عاب فسـاق اآلن لـو ُوِجـدت صـورة لـبعض األلعـاب التقی لبعض األل دت صورة  لو ُوِج فساق اآلن 

جد كرة أو �یرم أو غیرهـا، وقارنـا مقارنـة �انتفـاء األشـیاء التـي تفضـلتم بـذ�رها أ�ًضـا نجـد  ا ن بذ�رها أ�ًض تي تفضلتم  فاء األشیاء ال ثر أن أكثـر كرة أو �یرم أو غیرها، وقارنا مقارنة �انت أن أك
لذمن سـتین فـي المائـة مـن الـذ من ا ئة  في الما یي یلعبـون الكـرة الغالـب علـیهم الفسـق، قـد �كـون فیـمن ستین  كون ف قد � لب علیهم الفسق،  كرة الغا بون ال من جـنس مـن   ههي یلع جنس 
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مثًال وهكـذا مـثًال   ،،الصالحین یلعبون، لكن ما ُ�مثَّلون النصفالصالحین یلعبون، لكن ما ُ�مثَّلون النصـف كون  الكیـرم وغیرهـا، فعلـى هـذا القیـد تكـون وهكذا  ید ت هذا الق لى  یرم وغیرها، فع  الك
مة  مة محرَّ  ال؟ال؟  أمأممحرَّ

ني الكثرة الكاثرة إذا �ان جماهیر من �فعلها ني الكثرة الكاثرة إذا �ان جماهیر من �فعلهـا �عني إن لم تكن الغالب، الغالب �ع�عني إن لم تكن الغالب، الغالب �ع  ،،ما تصل للتحر�مما تصل للتحر�م
 و�ترفَّع عنها الصالحون، فالحكم للغالب.و�ترفَّع عنها الصالحون، فالحكم للغالب.  ،،الفساقالفساق

فار �ثهذا �سأل �قول: ُنهینا عن مشابهة الكفار �حلـق اللحـى، واآلن الكفـار �ث حى، واآلن الك ته یـٌر مـنهم ُ�عفـي لحیتـه هذا �سأل �قول: ُنهینا عن مشابهة الكفار �حلق الل في لحی منهم ُ�ع یٌر 
 السیما المتعصبون لكفرهم ود�اناتهم؟السیما المتعصبون لكفرهم ود�اناتهم؟

حىمتعصــبة الیهــود والنصــارى و�ــذا لهــم لحــى هم ل صارى و�ذا ل هود والن یة؟ المعنــى هــذا، معنــاه ُنخــالفهم �حلــق اللحیــة؟ ال  مامــا  ،،متعصبة الی لق اللح خالفهم �ح ناه ُن هذا، مع نى    ، ال، المع
م على المشابهة.  ،،مخالفة للنصمخالفة للنص م على المشابهة.النص ُمقدَّ  النص ُمقدَّ

تفق الكفار �لهم تفـق الكفـار �لهـم إذا اإذا ا  ،،من أهل الفضل ُطِرح علیه هذا السؤال فقال: نعممـن أهـل الفضـل ُطـِرح علیـه هـذا السـؤال فقـال: نعـم  اااألمر الثاني: أن واحدً األمر الثاني: أن واحدً 
قول: إذا �قــول: إذا   -لعل هذالعــل هــذا  ،،ما هو �جوابمــا هــو �جــوابففلكن لعل هذا من �اب التعجیز و�ال لكــن لعــل هــذا مــن �ــاب التعجیــز و�ال   –على إعفاء لحاهم علــى إعفــاء لحــاهم  �

اتفقوا �لهم على إعفاء لحاهم ننظر في المشابهة، لكن األصل أن االقتداء في مثل هذه الصورة اتفقوا �لهم على إعفاء لحـاهم ننظـر فـي المشـابهة، لكـن األصـل أن االقتـداء فـي مثـل هـذه الصـورة 
 �غض النظر هل وافقه أحد أو خالفه.�غض النظر هل وافقه أحد أو خالفه.  -علیه الصالة والسالمعلیه الصالة والسالم–�النبي �النبي 

شیخطالــب: شــیخ لب:  صالحجمهــور مــن یتنــاول هــذه األلعــاب مــن الفســقة الحقیقــة، َقــلَّ الصــالح  ،،طا لَّ ال قة، َق سقة الحقی من الف عاب  هذه األل ناول  من یت هور  ون مقارنًة ون مقارنــًة جم
 �راهة؟  �راهة؟    أمأماألولى تر�ها األولى تر�ها   ؟؟�قومون بها، ما ُحكمها�قومون بها، ما ُحكمها  ننیی�الفسقة الذ�الفسقة الذ

 أصل مسألة التشبه.أصل مسألة التشبه.
 طالب: التشبه �الفساق اآلن ما هو �الكفار.طالب: التشبه �الفساق اآلن ما هو �الكفار.

م دخلت بالد المسلمین إًذا م دخلـت بـالد المسـلمین إًذا ن هذه المسألة في أول أمرها للكفار فقط، ثن هـذه المسـألة فـي أول أمرهـا للكفـار فقـط، ثـإإمسألة التشبه هل نقول: مسألة التشبه هل نقول: 
اال ُتفَعـــل مطلًقـــا ل مطلًق قول: أو نقـــول:   ،،ال ُتفَع سلمون نهـــا فـــي بدا�ـــة األمـــر ال �جـــوز فعلهـــا �عـــد أن تواطـــأ علیهـــا المســـلمون إإأو ن ها الم طأ علی عد أن توا ها � جوز فعل مر ال � �ة األ في بدا ها  ن

 وصارت ُعرًفا عندهم �اللباس مثًال؟ وصارت ُعرًفا عندهم �اللباس مثًال؟ 
لباس الكفار مثًال أو لباس الفساق بهذه الموضات والمودیالت واألشیاء التي تفد، �عني في بدا�ة لباس الكفار مثًال أو لباس الفساق بهذه الموضات والمودیالت واألشیاء التـي تفـد، �عنـي فـي بدا�ـة 

قالل بـالد المسـلمین ُ�قــالأول ما تدخأول مـا تــدخاألمر األمـر  للتشبُّه، لكن صار نصف المسلمین یلبسوها للتشــبُّه، لكـن صـار نصــف المسـلمین یلبســوها   ؛؛بتحر�مهابتحر�مهـا  ل بالد المسلمین ُ�
وجدت أبي یلبس هذا اللباس وجـدت أبـي یلـبس هـذا اللبـاس   ،،أشا�ه أبيأشا�ه أبي  ااأنأن  ،،ااأو أكثر، نقول: هذا تشبُّه؟ �قول: أنا ما أشا�ه فالنً أو أكثر، نقول: هذا تشبُّه؟ �قول: أنا ما أشا�ه فالنً 

أبوه وجده یلبسون هذا اللباس، فهو ُ�قلِّد المسلمین، نعم المشابهة تكون أبوه وجده یلبسون هذا اللبـاس، فهـو ُ�قلِّـد المسـلمین، نعـم المشـابهة تكـون   ،،�غض النظر عن الكفار�غض النظر عن الكفار
وما ومـا   ،،ي أول األمر حینما �كون الذي �فعلها ِقلة من المسلمین، لكن لما صارت شعاًرا للمسلمیني أول األمر حینما �كون الذي �فعلها ِقلة مـن المسـلمین، لكـن لمـا صـارت شـعاًرا للمسـلمینفف

بل ُیــدر�ك أن هــذا الشــماغ مــا تــدري مــن أیــن جــاءك �عــد الــذي یتواطــأ علیهــا اآلن ُجــل المســلمین، بــل  ها اآلن ُجل المسلمین،  لذي یتواطأ علی عد ا ین جاءك � در�ك أن هذا الشماغ ما تدري من أ ُی
�حثت عن �حثـت عـن   أهل الخیر والفضل منهم، ما تدري َمن �ان یرتدي هذا الشماغ في األصل؛ ألنك لوأهل الخیر والفضل منهم، ما تدري َمن �ان یرتـدي هـذا الشـماغ فـي األصـل؛ ألنـك لـو

 أو حتى الغترة أو غیرها، حاشا العمامة.أو حتى الغترة أو غیرها، حاشا العمامة.  ااقد�مً قد�مً   اار�خه ما تجد له تار�خً ر�خه ما تجد له تار�خً تاتا
یه لكــن إذا تعــارف النــاس علــى لبــاس معــین؛ ألن األلبســة ُعرفیــة، اللبــاس عرفــي، فــإذا تواطــأ علیــه  طأ عل فإذا توا باس عرفي،  یة، الل سة ُعرف عین؛ ألن األلب باس م لى ل ناس ع عارف ال كن إذا ت ل

قال: المسلمون صار من ُعرفهم ومن عـادتهم؛ ولـذا مـا ُ�قـال:  ن لبس األبیض �النسبة للنساء مشابهة ن لـبس األبـیض �النسـبة للنسـاء مشـابهة إإالمسلمون صار من ُعرفهم ومن عادتهم؛ ولذا ما ُ�
تجيء النساء من مصر والمغرب تجـيء النسـاء مـن مصـر والمغـرب   ،،ار العكس مثًال، في بالد المغرب العكسار العكس مثًال، في بالد المغرب العكـسللرجال مطلًقا لو صللرجال مطلًقا لو ص
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لم و�ــل الجهــات محرمــاٍت �ــأبیض، تقــول: هــذا مشــابهة للرجــال؟ هــذا ُعــرفهم، واللبــاس ُعرفــي مــا لــم  ما  باس ُعرفي  رفهم، والل هذا ُع شابهة للرجال؟  هذا م قول:  �أبیض، ت و�ل الجهات محرماٍت 
یدخل في النصوص الواردة في منع �عض األلبسة من ُلبس األحمر للرجال، اإلسبال، ما �صف یدخل في النصوص الواردة في منع �عض األلبسة من ُلـبس األحمـر للرجـال، اإلسـبال، مـا �صـف 

 ، ما ال �ستر العورة وهكذا.، ما ال �ستر العورة وهكذا.البشرة �النسبة للنساء وهكذاالبشرة �النسبة للنساء وهكذا
 طالب: استشهدتم بلبس األبیض للنساء في �عض بالد المسلمین أما ُ�عتبر بدعة �ا شیخ؟طالب: استشهدتم بلبس األبیض للنساء في �عض بالد المسلمین أما ُ�عتبر بدعة �ا شیخ؟

 ألن هذا لباسهم.ألن هذا لباسهم.
 �عضهم �عتقد أنه ما �جوز اإلحرام للنساء إال بهذا؟�عضهم �عتقد أنه ما �جوز اإلحرام للنساء إال بهذا؟  لكن هو ُ�صبح بدعة �ا شیخ؛ ألنلكن هو ُ�صبح بدعة �ا شیخ؛ ألن  طالب:طالب:

�عض النساء، �عـض النسـاء، ز اللباس إال �األخضر عند ز اللباس إال �األخضـر عنـد هذه مسألة أخرى، هذه مسألة ثانیة، �ما عندنا ما �جو هذه مسألة أخرى، هذه مسألة ثانیة، �ما عندنا ما �جو 
 المفهوم الخاطئ ُینبَّه علیه.المفهوم الخاطئ ُینبَّه علیه.  ،،ین على هذاین على هذانقول: بدعة؟ ال، ُیبَ نقول: بدعة؟ ال، ُیبَ 
 طالب: ............طالب: ............

 هذا ُعرف.هذا ُعرف.
 طالب: دخلت في مجال البدعة �ا شیخ.طالب: دخلت في مجال البدعة �ا شیخ.

ال ما یلزم، هو البدعة إذا �ان �عتقد أنه ال �جوز غیره، لكن تعارف الناس على هذا، أنت مثًال ال ما یلزم، هو البدعة إذا �ان �عتقد أنـه ال �جـوز غیـره، لكـن تعـارف النـاس علـى هـذا، أنـت مـثًال 
 أنت خالفت البلد؟أنت خالفت البلد؟  ،،مثًال، لو تأتینا غًدا علیك �اكستاني، نقول: المثًال، لو تأتینا غًدا علیك �اكستاني، نقول: ال  ااسعود�� سعود��   ااو�ً و�ً بس ثبس ثتلتل

 طالب: خالفت هذه البالد.طالب: خالفت هذه البالد.
 یلزمك شيء؟یلزمك شيء؟  ؟؟علیكعلیكماذا ماذا 

 طالب: ما ُ�صبح ثوب شهرة؟طالب: ما ُ�صبح ثوب شهرة؟
 ..شيءشيءال شهرة وال ال شهرة وال 

نزل طالب: �عني �ا شیخ لما تلبس في مصر مثًال أو في المغرب أو في �عض بالد المسلمین تنـزل  طالب: �عني �ا شیخ لما تلبس في مصر مثًال أو في المغرب أو في �عض بالد المسلمین ت
 ومشي الحال؟ومشي الحال؟  ااوشماغً وشماغً   ااو�ً و�ً ثث  ااال�سً ال�سً 

 قصدك؟قصدك؟  مامااألمور �مقاصدها، األمور �مقاصدها، 
 طالب: قصدي أنني تعودت طول حیاتي على هذا اللباس.طالب: قصدي أنني تعودت طول حیاتي على هذا اللباس.

 خالص �كفي.خالص �كفي.
 طالب: ما ُ�عتبر لباس شهرة؟طالب: ما ُ�عتبر لباس شهرة؟

 ..شيءشيءال شهرة وال ال شهرة وال 
 طالب: ............طالب: ............

شابهة، التشـــبُّه والمشـــابهة، مـــا الفـــرق بـــین التشـــبُّه والمشـــابهة؟ التشـــبُّه: القصـــد إلـــى المشـــابهة،  لى الم صد إ شبُّه: الق شابهة؟ الت شبُّه والم بین الت فرق  ما ال شابهة،  شبُّه والم شابهة: والمشـــابهة: الت والم
 وقوعها من غیر قصد، الوقوع من غیر قصد مشابهة والتشبُّه �قصد، هذا الفرق بینهما.وقوعها من غیر قصد، الوقوع من غیر قصد مشابهة والتشبُّه �قصد، هذا الفرق بینهما.

ا في أمر اللباس، اللباس �ما تفضلتم شعار، قد �كون شـعارً  ا في أمر اللباس، اللباس �ما تفضلتم شعار، قد �كون شعارً طالب: تفضلتم �علتین واضحة جد�   ااطالب: تفضلتم �علتین واضحة جد�
ها ألهــل اإلســالم فــي �عــض الــبالد لــبس البنطــال مــثًال، ومــن األمــور التــي مــا �ســع النــاس تر�هــا  ناس تر� سع ال ما � تي  مور ال مثًال، ومن األ طال  لبس البن لبالد  عض ا في � هل اإلسالم  أل
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شین ألهل لبــاس ال ُبــد یلبســون، لكــن هــل األلعــاب شــعار أوًال، واألمــر الثــاني: هــل هــي مــثًال شــین ألهــل الال مثًال  هي  هل  ثاني:  شعار أوًال، واألمر ال عاب  هل األل كن  سون، ل د یلب باس ال ُب ل
 اإلسالم أو �ذا؟اإلسالم أو �ذا؟

له: اللكــن جــاء اإلســالم �الترفیــه والتــرو�ح، نقــول لــه: ال قول  ترو�ح، ن یه وال كن جاء اإلسالم �الترف عاب الموجودةأنــت ال تلعــب اآلن األلعــاب الموجــودة  ،،ل عب اآلن األل نت ال تل ا�حث ا�حــث   ،،أ
ــا �ــان یلعــب �ــه الســلف فــي �تــاب اســمه لعــب العــرب لتیمــور تلعــب مثــل لعــ ععمَّ ثل ل عب م مور تل عرب لتی عب ال سمه ل تاب ا في � سلف  �ه ال عب  �ان یل عب تلعــب   ماذامــاذام، لم، لبهبهعمَّا  تل

 مثل...؟مثل...؟
 طالب: ألعاب العرب؟طالب: ألعاب العرب؟

ألعاب �انت موجودة قبل ر�ع قرن انقرضت، ألعـاب �انـت موجـودة قبـل ر�ـع قـرن انقرضـت،   ههفیفیـ  ،،�مكن ما تجد من ُ�عینك، ما تجد من �عرف�مكن ما تجـد مـن ُ�عینـك، مـا تجـد مـن �عـرف
هذ�ك متعارف علیها بین المسلمین هي الشرعیة وهذه ال، األلعاب إذا ُضِبطت �الحدود هذ�ك متعارف علیها بین المسلمین هي الشرعیة وهذه ال، األلعاب إذا ُضِبطت �الحـدود   ،،تقول: التقول: ال

 واألطر الشرعیة ما علیك من...واألطر الشرعیة ما علیك من...
 ..طالب: ...........طالب: ...........

 محظور بذاته منصوص علیه، وال یؤدي إلى محظور.محظور بذاته منصوص علیه، وال یؤدي إلى محظور.  ههوما فیوما فی
 طالب: ............طالب: ............

لٍد منتشر فیه، �عني تروح تقول للمصر�ین في بلـٍد مـا انتشـر فیـه تشـبُّه، لكـن فـي بلـٍد منتشـر فیـه، �عنـي تـروح تقـول للمصـر�ین  لٍد ما انتشر فیه تشبُّه، لكن في ب غیرهم من غیـرهم مـن   أوأوفي ب
، ما یلزم �ا أخي، لكن أول وقوعه ، مـا یلـزم �ـا أخـي، لكـن أول وقوعـه ااثو�ً ثو�ً   ،،ااعلیكم ثیاب الزم تلبس قمیًص علیكم ثیاب الزم تلبس قمیًص   ،،المغار�ة: اخلعوا البنطالالمغار�ة: اخلعوا البنطال

 ..ااتشبُّهً تشبُّهً   ،،ومه وهو عند الكفار فقط �صیر مشابهةومه وهو عند الكفار فقط �صیر مشابهةوقدوقد
 طالب: حتى لو انتشر فیما �عد؟طالب: حتى لو انتشر فیما �عد؟

یل یـل المودیل الجدید نزل مودالمودیـل الجدیـد نـزل مود  ،،ي �سمونها الموضةي �سـمونها الموضـةما �عد ال، لكن في أول الموضة التما �عد ال، لكن في أول الموضـة التـإذا انتشر فیإذا انتشر فی
شبّ جدیـــد أول مـــن �فعلـــه نقـــول: تشـــبّ  قول: ت له ن من �فع ید أول  قرض ه، لكـــن لـــو تعـــارف علیـــه النـــاس وانقـــرض أصـــل التشـــبُّه انقـــرض جد شبُّه ان صل الت قرض أ ناس وان یه ال عارف عل لو ت كن  ه، ل

�صیر؟ �صیر من �صـیر؟ �صـیر مـن ماذا مـاذا بُّه �الكفار انقرض، �عني توارثه الناس �ابًرا عن �ابر بُّه �الكفـار انقـرض، �عنـي توارثـه النـاس �ـابًرا عـن �ـابر واستصحاب التشواستصحاب التشـ
 صنیعهم تعارفوا علیه.صنیعهم تعارفوا علیه.
 طالب: ............طالب: ............

 هو إذا ُنهي عنه لذاته نعم.هو إذا ُنهي عنه لذاته نعم.
 طالب: ............طالب: ............

 ؟؟ماذاماذا
 طالب: ............طالب: ............

مثل ما یلبس مثـل مـا یلـبس   ما ُمِنع لذاته، لكن لو فرضت أنه بنطلون ما ُمِنع لذاته، لكـن لـو فرضـت أنـه بنطلـون   ،،إذا اشتمل على محظور ُمِنع للمحظورإذا اشتمل على محظور ُمِنع للمحظور
 �صیر؟�صیر؟ماذا ماذا ن یدخل ثالثة معه، ن یدخل ثالثة معه، عراقیو عراقیو الال

 طالب: ............طالب: ............
ا. ا.واسع جد�  واسع جد�

 طالب: واألفغان.طالب: واألفغان.
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 كل الشرق واسع واألتراك.كل الشرق واسع واألتراك.
 طالب: ............طالب: ............

 ال ال إلى اآلن ما �عد انتشر.ال ال إلى اآلن ما �عد انتشر.
 طالب: ............طالب: ............

عاطاه إال من ال یرفع عاطـاه إال مـن ال یرفـع ولو �ان، لكن أهل الخیر والفضل والصالح ما تعارفوا علیه، ما یزال ما یتولو �ان، لكن أهل الخیر والفضل والصالح ما تعارفوا علیـه، مـا یـزال مـا یت
 وأشیاء.وأشیاء.  ااي �اع زهورً ي �اع زهورً شرعیة رأًسا من تقلید، والورد الذشرعیة رأًسا من تقلید، والورد الذ�التعالیم ال�التعالیم ال

 طالب: ............طالب: ............
األمور �مقاصدها، لكن أحیاًنا �متنع الشخص عن �عض المستحبات؛ لئال ُ�َظن �ه خالف واقعه، األمور �مقاصدها، لكن أحیاًنا �متنع الشخص عن �عض المستحبات؛ لئال ُ�َظن �ه خالف واقعـه، 

ـنَّة فأنـت ُتخفیهـا،   وهي عبادة مأمور بها في الكتابوهي عبادة مأمور بهـا فـي الكتـاب  ،،اآلن أنت إخفاء العبادات مطلوب شرًعااآلن أنت إخفاء العبادات مطلوب شرًعا نَّة فأنت ُتخفیها، والسُّ والسُّ
نَّةفإذا قیل: هذا الشخص ما في هذا البلد إال فالن ممن ُ�طبِّق فإذا قیل: هذا الشخص ما في هذا البلد إال فالن ممن ُ�طبِّق  نَّةالسُّ وهكذا، ُ�قضى علیك وأنت ما وهكـذا، ُ�قضـى علیـك وأنـت مـا   السُّ

 تشعر. تشعر. 
ُ َعْنهُ -َوَعْن َعِليٍّ َوَعْن َعِليٍّ "" ُ َعْنهُ َرِضَي للااَّ نَِّة َأْن َ�ْخُرَج إَلى اْلِعیِد َماِشًیا  -َرِضَي للااَّ نَِّة َأْن َ�ْخُرَج إَلى اْلِعیِد َماِشًیاَقاَل: ِمْن السُّ  ..َنهُ َنهُ َرَواُه التِّْرِمِذيُّ َوَحسَّ َرَواُه التِّْرِمِذيُّ َوَحسَّ   ..َقاَل: ِمْن السُّ

 ..َوَأْن َتْأُكَل َشْیًئا َقْبَل َأْن َتْخُرجَ َوَأْن َتْأُكَل َشْیًئا َقْبَل َأْن َتْخُرجَ   ::َتَماُمُه ِمْن التِّْرِمِذيِّ َتَماُمُه ِمْن التِّْرِمِذيِّ 
مِ َقاَل َأُبو ِعیَسى: َواْلَعَمُل َعَلى َهَذا اْلَحِدیِث ِعْنَد َأْكَثِر َأْهـِل اْلِعْلـمِ  ِل اْلِعْل ُجـُل إَلـى   ،،َقاَل َأُبو ِعیَسى: َواْلَعَمُل َعَلى َهَذا اْلَحِدیِث ِعْنَد َأْكَثِر َأْه ى َ�ْسـَتِحبُّوَن َأْن َ�ْخـُرَج الرَّ ُل إَل ُج ُرَج الرَّ َتِحبُّوَن َأْن َ�ْخ َ�ْس

ْذٍر َقاَل َأُبو ِعیَسـى: َوُ�ْسـَتَحبُّ َأْن َال َیْرَكـَب إالَّ ِمـْن ُعـْذٍر   ،،ًئا َقْبَل َأْن َ�ْخُرجَ ًئا َقْبَل َأْن َ�ْخُرجَ اْلِعیِد َماِشًیا، َوَأْن َ�ْأُكَل َشیْ اْلِعیِد َماِشًیا، َوَأْن َ�ْأُكَل َشیْ  ْن ُع َب إالَّ ِم َتَحبُّ َأْن َال َیْرَك ى: َوُ�ْس َقاَل َأُبو ِعیَس
 ".".اْنَتَهىاْنَتَهى

 ألنه ُتكتب له خطواته ذهاً�ا و��اً�ا �الجمعة.ألنه ُتكتب له خطواته ذهاً�ا و��اً�ا �الجمعة.
َنهُ "" َنهُ َوَلْم َأِجْد ِفیِه َأنَُّه َحسَّ ُنُه؛ ِألَنَُّه َرَواُه ِمـْن َطِر�ـقِ   ،،َوَلْم َأِجْد ِفیِه َأنَُّه َحسَّ ْن َطِر�قِ َوَال َأُظنُّ َأنَُّه ُ�َحسِّ ُنُه؛ ِألَنَُّه َرَواُه ِم ِثیَن َوَال َأُظنُّ َأنَُّه ُ�َحسِّ ِثیَن  اْلَحـاِرِث اْألَْعـَوِر َوِلْلُمَحـدِّ دِّ َوِر َوِلْلُمَح اِرِث اْألَْع  اْلَح

 ".".ِفیِه َمَقاٌل، َوَقْد َأْخَرَج الزُّْهِريُّ ُمْرَسًال ِفیِه َمَقاٌل، َوَقْد َأْخَرَج الزُّْهِريُّ ُمْرَسًال 
 طالب: ............طالب: ............

نه الترمذي  ،،نعمنعم نه الترمذيحسَّ ـنه؛ ألن النُّسـخ مـن جـامع الترمـذي متفاوتـة تفاوًتـ  ،،حسَّ نه؛ ألن النُّسخ من جامع الترمذي متفاوتة تفاوتً لكنه �خفى الشارح أنـه حسَّ   االكنه �خفى الشارح أنه حسَّ
ا فــي األحكــام علــى األحادیــث، ففیهــا  ااكبیرً كبیــرً  ا في األحكام على األحادیث، ففیهاجــد� یه ُ�حَكــم علیــه �الصــحة فقــط، وفیهــا مــا ُ�حَكــم علیــه ما مــا   جد� م عل یه �الصحة فقط، وفیها ما ُ�حَك م عل ُ�حَك

�ة؛ ولذا �الحسـن فقــط، وفیهــا مــا ُ�حَكــم علیهــا �ــالمقرون بینهمـا، وفیهــا مــا ُ�حَكــم علیــه مقــرون �الغرا�ــة؛ ولــذا  یه مقرون �الغرا �الحسن فقط، وفیها ما ُ�حَكم علیها �المقرون بینهما، وفیها ما ُ�حَكم عل
تنبغي العنا�ة الدقیقة �جامع الترمذي أكثر من غیره؛ ألن غیره ما فیه من اإلشكاالت مثل ما في تنبغي العنا�ة الدقیقة �جامع الترمذي أكثر من غیره؛ ألن غیره ما فیـه مـن اإلشـكاالت مثـل مـا فـي 

   جامع الترمذي.جامع الترمذي.
 ................طالب: ....طالب: ....

 كیف؟كیف؟
 طالب: ............طالب: ............

 أحمد شاكر حقق ُعشر الكتاب.أحمد شاكر حقق ُعشر الكتاب.
 طالب: ............طالب: ............
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   ؟؟أم أم هو �مَّل هو �مَّل 
 شیخ أحمد هللا یرحمه...شیخ أحمد هللا یرحمه...الالي حققه ي حققه طالب: ال هو ابتدأ لكن أقول: الذطالب: ال هو ابتدأ لكن أقول: الذ

لیس هو من لیس هو من   ، لكنه، لكنهأما طبعة الدعاس على ما فیها من عنا�ةأما طبعة الدعاس على ما فیها من عنا�ة..... .....   هو أمثل الطبعات اآلن طبعةهو أمثل الطبعات اآلن طبعة
لدالــدأهل االختصاص، أهــل االختصــاص،  من أهل االختصاصعاس لــیس مــن أهــل االختصــاصا لیس  لةو�ن �انــت طبعتــه �املــة  ،،عاس  ته �ام نت طبع خر�ج ، وفیهــا تخــر�ج و�ن �ا ها ت ، وفی

 �سیر، لكن لیس من أهل العنا�ة، لیس من أهل الصناعة.�سیر، لكن لیس من أهل العنا�ة، لیس من أهل الصناعة.  وتعلیقوتعلیق
 طالب: ............طالب: ............

 النُّسخ الخطیة القد�مة.النُّسخ الخطیة القد�مة.  ،،ما هو �الطبعاتما هو �الطبعات
 طالب: الخطیة؟طالب: الخطیة؟

ل غیره عن الترمذي في ل غیره عن الترمـذي فـي ینقینق، ابن حجر ، ابن حجر ااالقد�مة أ�ًضا؛ ولذلك تجد الز�لعي ینقل عن الترمذي حكمً القد�مة أ�ًضا؛ ولذلك تجد الز�لعي ینقل عن الترمذي حكمً 
 هذا الحدیث نفسه.هذا الحدیث نفسه.

 طالب: المزي.طالب: المزي.
 المزي وغیره.المزي وغیره.

 طالب: ما سببه؟طالب: ما سببه؟
سببه انتشار الكتاب ووجود أشیاء، ووجود هذه األحكام التي هي خاضعة لالجتهاد مثل ما ذ�ر سببه انتشار الكتاب ووجود أشیاء، ووجود هـذه األحكـام التـي هـي خاضـعة لالجتهـاد مثـل مـا ذ�ـر 

ـاخ �قـول: �مكـن التحسـین مـن النَّا اخ �قول: �مكن التحسین من النَّاالشارح: مـا أظـن الترمـذي ُ�حسـنه. فُیلقـي �الالئمـة علـى النُّسَّ سخ سـخ الشارح: ما أظن الترمذي ُ�حسنه. فُیلقي �الالئمة على النُّسَّ
ــاخ،  اخ، مــثًال أو �ــان تعلیــق فــي الحاشــیة فُأدِخــل، �عنــي �مــا یتصــرف �عــض الطــا�عین یتصــرف النُّسَّ طا�عین یتصرف النُّسَّ ما یتصرف �عض ال ني � ل، �ع شیة فُأدِخ في الحا یق  �ان تعل مثًال أو 

 الجهلة یتصرفون.الجهلة یتصرفون.
شیخ أحمد شاكر الشــیخ أحمــد شــاكر  تي طبعت عارضة أعــار ُنســخته مــن الترمــذي لمطبعــة التــازي التــي طبعــت عارضــة   -رحمه هللارحمــه هللا–ال تازي ال عة ال سخته من الترمذي لمطب أعار ُن

ــا طبعــوا الكتــاب، طلبــوا منــه نســخته التــي صــححها وع تي صححها وعاألحــوذي هــو والصــاوي همــا مًع سخته ال نه ن بوا م تاب، طل عوا الك ا طب ما مًع صاوي ه هو وال ــاألحوذي  ها ق علیهــا لَّ لَّ ق علی
قول: خطیــة، الشــیخ علَّــق علــى ُنســخته بتخــر�ج رواه أبــو داود اخُتِلــف فــي اســمه علــى نحــو �ــذا، �قــول:  �ذا، � سمه على نحو  ف في ا بو داود اخُتِل سخته بتخر�ج رواه أ شیخ علَّق على ُن خطیة، ال
أعطیتهم الكتاب یوم طلع الجزء األول و�ل تعلیقاتي ُمدَخلة في ُصلب الكتاب، قلت لهم: أسحب أعطیتهم الكتاب یوم طلع الجزء األول و�ل تعلیقاتي ُمدَخلـة فـي ُصـلب الكتـاب، قلـت لهـم: أسـحب 

 كتابي.كتابي.
ر وجود مثله في الناسخین ر وجود مثله في الناسخینفإذا ُتصوِّر وجود مثل هذا في الطا�عین ُتصوِّ  ..فإذا ُتصوِّر وجود مثل هذا في الطا�عین ُتصوِّ

 الب: ............الب: ............طط
 كیف؟كیف؟

 طالب: ............طالب: ............
ما یلزم، فیهم من الجهل ما فیهم؛ ألنه ُیوجد مثًال نسخة عالم علَّق علیها یلتبس على النَّاِسخ ما یلزم، فیهم من الجهل ما فیهم؛ ألنه ُیوجد مثًال نسخة عـالم علَّـق علیهـا یلتـبس علـى النَّاِسـخ   ،،الال

ما یدري هل هو تخر�ج أو لحق أو تعلیق؟ فیخفى علیه مـا یـدري هـل هـو تخـر�ج أو لحـق أو تعلیـق؟ فیخفـى علیـه   -على ما �قولون علـى مـا �قولـون –وهو متوسط الثقافة وهو متوسط الثقافة 
 هذا أو ذاك، فیجتهد في هذا.هذا أو ذاك، فیجتهد في هذا.

 هذا ُ�فضي فیما �عد إلى عدم الثقة �ما في الكتاب من أحكام ومن أحادیث.هذا ُ�فضي فیما �عد إلى عدم الثقة �ما في الكتاب من أحكام ومن أحادیث.یخ یخ طالب: شطالب: ش
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 لكن ال ُبد أن ُتجَمع ُنسخ ُقِرئت على أئمة وقابلها أئمة و�ن ضمَّت اتفق علیه.لكن ال ُبد أن ُتجَمع ُنسخ ُقِرئت على أئمة وقابلها أئمة و�ن ضمَّت اتفق علیه.
 طالب: لما ُذِكر هذا طبًعا في البخاري ذ�ره �عض الشراح من تصرف النُّساخ...؟طالب: لما ُذِكر هذا طبًعا في البخاري ذ�ره �عض الشراح من تصرف النُّساخ...؟

 جد له نظیر في الكتب األخرى.جد له نظیر في الكتب األخرى.ُیو ُیو ألن البخاري ُمتقن ومضبوط وُمحرر ال ألن البخاري ُمتقن ومضبوط وُمحرر ال 
جر األمــر الثــاني: أن الــذي �جــر إلــى هــذا الكــالم فــي الترمــذي علــى وجــه الخصــوص مــا الــذي �جــر  لذي � ما ا في الترمذي على وجه الخصوص  كالم  هذا ال لى  جر إ لذي � ثاني: أن ا األمر ال

 علیه؟ علیه؟ 
تب الــذي �جــر إلیــه القــول �التقلیــد فــي األحكــام، و�ال إذا �ــان عنــد الترمــذي مثــل غیــره مــن ُ�تــب  ید في األحكام، و�ال إذا �ان عند الترمذي مثل غیره من ُ� قول �التقل یه ال لذي �جر إل ــنَّةا نَّةالسُّ   السُّ

دَرس الحدیثُیــدَرس الحــدیث �ه �غض الوُ�حَكــم علیــه �مــا یلیــق �ــه �غــض ال  ،،ُی یق  ما یل یه � م عل ــنه   نظرنظــروُ�حَك نه عــن أحكــام الترمــذي، مــا لنــا شــأن حسَّ نا شأن حسَّ عن أحكام الترمذي، ما ل
ا إًذا   ،،الترمذي أو ضعَّفه أو صححه ما لنا شأنالترمذي أو ضعَّفه أو صححه ما لنا شأن ا إًذا ننظر في اإلسناد في أحادیث األعور ضعیف جـد� ننظر في اإلسناد في أحادیث األعور ضعیف جد�

قول �انقطاع التصحیح والتضعیف على رأي الحــدیث شــدید الضــعف �غــض النظــر، لكــن علــى القــول �انقطــاع التصــحیح والتضــعیف علــى رأي  كن على ال الحدیث شدید الضعف �غض النظر، ل
 ابن الصالح ومن ُ�قلده نحتاج إلى مثل هذا الكالم.ابن الصالح ومن ُ�قلده نحتاج إلى مثل هذا الكالم.

لب:طالــب: ملمــ  طا كون رأي ا أدرس الحــدیث مــا أر�ــد أن أنفــرد برأیــي أنــا وأتــرك األئمــة الكبــار أر�ــد أن �كــون رأي ل بار أر�د أن � مة الك ترك األئ نا وأ یي أ فرد برأ ما أر�د أن أن حدیث  ا أدرس ال
 �النسبة لي في حكمي؟ �النسبة لي في حكمي؟   ااالترمذي وغیره من األئمة عاضدً الترمذي وغیره من األئمة عاضدً 

لیس لها تأو�ل، لـیس لهـا تأو�ـل،   ،،عاضد �النسبة لك ما لم �ظهر علة ظاهرة، علة قادحة في الحدیث ما لها مفرعاضد �النسبة لك ما لم �ظهر علة ظاهرة، علة قادحة في الحـدیث مـا لهـا مفـر
 تقول؟              تقول؟              ماذا ماذا نه، نه، حسَّ حسَّ   افرض أن الترمذيافرض أن الترمذي  ،،حدیث من روا�ة المصلوبحدیث من روا�ة المصلوب

ن أحادیث فیهـا انقطـاع؛ ولـذلكم تعر�فـه للحـدیث   ،،تساهلهتساهله  فيفي  إشكالإشكال  ههالترمذي متساهل، ما فیالترمذي متساهل، ما فی ن أحادیث فیها انقطاع؛ ولذلكم تعر�فه للحدیث ُ�حسِّ ُ�حسِّ
ن أحادیث ضعیفة، حتى �اد أن �جزم �عضـهم علـى �ـل مـا قـال فیـه الترمـذي:  ن أحادیث ضعیفة، حتى �اد أن �جزم �عضهم على �ل ما قال فیه الترمذي: الحسن �جعله ُ�حسِّ الحسن �جعله ُ�حسِّ

ــردة عدة مطَّردةحســن، فهــو ضــعیف، لكــن لیســت قاعــدة مطَّ ست قا كن لی هو ضعیف، ل سوغهــذه ال �ســوغ  ،،حسن، ف یه الحسندهــا، بــل فیــه الحســنطر طر   هذه ال � بل ف ها،  الحسن الحســن   ،،د
ه للحــــدیث الحســــن �شــــمل  شمل المتوســــط بــــین الضــــعیف والصــــحیح، وفیــــه الضــــعیف أ�ًضــــا؛ ألن حــــدُّ سن � حدیث الح ه لل حدُّ ا؛ ألن  ضعیف أ�ًض یه ال صحیح، وف ضعیف وال بین ال سط  المتو

 یدخل فیها الضعیف، هي أ�ش؟یدخل فیها الضعیف، هي أ�ش؟  ااالضعیف، الشروط التي اشترطها الثالثة لتسمیة الخبر حسنً الضعیف، الشروط التي اشترطها الثالثة لتسمیة الخبر حسنً 
 أال �كون في إسناده من ُیَتهم �الكذب.أال �كون في إسناده من ُیَتهم �الكذب.

 وال �كون شاًذا.وال �كون شاًذا.
 ى من غیر وجه.ى من غیر وجه.و و وُ�ر وُ�ر 
تَهم �الكذب�كــون فیــه مــن ُیــتَهم �الكــذب  أالأال یه من ُی یه مجهول مثًال �كــون فیــه مجهــول مــثًال   ،،�كون ف یه انقطاع، لكنه غیر شاذ، أو �كــون فیــه انقطــاع، لكنــه غیــر شــاذ،   ،،�كون ف أو �كون ف

 المقصود أن المسألة طو�لة في هذا الباب.المقصود أن المسألة طو�لة في هذا الباب.
�ل طالــب: ُجِمعــت فــي رســالة ماجســتیر �ــل  ستیر  في رسالة ماج عت  لب: ُجِم ــنها الترمــذي خــرج هذه هــذه طا خرج األحادیــث الحســان التــي حسَّ نها الترمذي  تي حسَّ سان ال یث الح األحاد

 یفة.یفة.ضعضع  الباحث بنتیجة أن �لها حسنة أو صحیحة إال ثالثة أحادیثالباحث بنتیجة أن �لها حسنة أو صحیحة إال ثالثة أحادیث
اآلن یوجد من �طرد الحكم �أن جمیع ما قال فیه الترمذي: حسن، هو ضعیف، وهذا الكالم لیس اآلن یوجد من �طرد الحكم �أن جمیع ما قال فیه الترمذي: حسن، هو ضـعیف، وهـذا الكـالم لـیس 

   �صحیح.�صحیح.
 الدراسة موجودة.الدراسة موجودة.  ،،طالب: فیه نظرطالب: فیه نظر
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لیس �صحیحهــذا الكــالم لــیس �صــحیح كالم  یه الضعیففیــه الصــحیح، وفیــه الحســن، وفیــه الضــعیف  ،،ال إطالق هذا وال ذاكال إطــالق هــذا وال ذاك  ،،هذا ال یه الحسن، وف یه الصحیح، وف   ،،ف
 وهو �ثیر.وهو �ثیر.

 طالب: ............طالب: ............
 لحاكم صحح أحادیث موضوعة.لحاكم صحح أحادیث موضوعة.، ا، اال ال الحاكم أشدال ال الحاكم أشد

 قي في الحدیث؟قي في الحدیث؟��ماذا ماذا 
 أر�عة أسطر فقط.أر�عة أسطر فقط.  لب: �اقٍ لب: �اقٍ طاطا

 طالب: ............طالب: ............
 ..اائً ئً ما مشینا شیما مشینا شی  ،،نكمل الحدیثنكمل الحدیث  أنأن  نر�دنر�د

ل الحدیث ل الحدیثكمِّ ل.  ،،كمِّ ل.�مِّ  �مِّ
ُ َعَلْیـِه َوَسـلَّمَ -َأنَُّه َأنَّـُه   َوَقْد َأْخَرَج الزُّْهِريُّ ُمْرَسًال َوَقْد َأْخَرَج الزُّْهِريُّ ُمْرَسًال "" لَّمَ َصـلَّى للااَّ ِه َوَس ُ َعَلْی لَّى للااَّ یدٍ َمـا َرِكـَب ِفـي ِعیـدٍ   -َص ي ِع َب ِف ا َرِك اَزةٍ َال ِجَنـاَزةٍ وَ وَ   َم ُن َوَ�ـاَن اْبـُن   ،،َال ِجَن اَن اْب َوَ�

ا ُعَمَر َ�ْخُرُج إَلى اْلِعیِد َماِشًیا َوَ�ُعـوُد َماِشـًیا. َوَتْقِییـُد اْألَْكـِل ِ�َقْبـِل اْلُخـُروِج َ�ِعیـِد اْلِفْطـِر ِلَمـا  ِر ِلَم یِد اْلِفْط ُروِج َ�ِع ِل اْلُخ ِل ِ�َقْب یُد اْألَْك ًیا. َوَتْقِی وُد َماِش ْن َمـرَّ ِمـْن ُعَمَر َ�ْخُرُج إَلى اْلِعیِد َماِشًیا َوَ�ُع رَّ ِم َم
 ".".َحِدیِث َعْبِد للااَِّ ْبِن ُبَرْ�َدَة َعْن َأِبیهِ َحِدیِث َعْبِد للااَِّ ْبِن ُبَرْ�َدَة َعْن َأِبیهِ 

 تقدم هذا.تقدم هذا.
ُ َعَلْیِه َوَسلَّمَ -  َأنَّهُ َأنَّهُ : : َحِدیِث َأِبي َراِفٍع َوَغْیرِهِ َحِدیِث َأِبي َراِفٍع َوَغْیرِهِ   نْ نْ َوَرَوى اْبُن َماَجْه مِ َوَرَوى اْبُن َماَجْه مِ "" ُ َعَلْیِه َوَسلَّمَ َصلَّى للااَّ یِد َ�اَن َ�ْخـُرُج إَلـى اْلِعیـِد   -َصلَّى للااَّ ى اْلِع ُرُج إَل َ�اَن َ�ْخ

ُكـوِب إَلـى اْلِعیـدِ   و�رجع ماشًیا.و�رجع ماشًیا.  َماِشًیاَماِشًیا ـِحیِح َعـْن اْلُمِضـيِّ َوالرُّ َب اْلُبَخاِريُّ ِفـي الصَّ یدِ َوَلِكنَُّه َبوَّ ى اْلِع وِب إَل ُك ْن اْلُمِضيِّ َوالرُّ ِحیِح َع ي الصَّ َب اْلُبَخاِريُّ ِف اَل: َفَقـاَل:   ،،َوَلِكنَُّه َبوَّ َفَق
ِة اْلَحـِدیِث َرَجـَع إَلـى الرُّ الرُّ (َ�اُب اْلُمِضيِّ وَ (َ�اُب اْلُمِضيِّ وَ  ى ُكوِب إَلى اْلِعیِد) َفَسوَّى َبْیَنُهَما َ�َأنَُّه َلمَّا َرَأى ِمْن َعـَدِم ِصـحَّ َع إَل ِدیِث َرَج ِة اْلَح َدِم ِصحَّ ُكوِب إَلى اْلِعیِد) َفَسوَّى َبْیَنُهَما َ�َأنَُّه َلمَّا َرَأى ِمْن َع

 ".".اْألَْصِل ِفي التَّْوِسَعةِ اْألَْصِل ِفي التَّْوِسَعةِ 
لیس على شرطهنعــم الحــدیث لــیس علــى شــرطه حدیث  عم ال بت إال �المشيواألصــل التوســعة، لكــن �تا�ــة الخطــى ال تثبــت إال �المشــي  ،،ن �ة الخطى ال تث كن �تا ، ولو ، ولــو واألصل التوسعة، ل

�أس، لكن �عتني �الر�وب �استمرار من غیر نظر إلى ما �ـأس، لكــن �عتنـي �ــالر�وب �اسـتمرار مــن غیـر نظــر إلـى مــا ال ال لبیان الجواز لبیـان الجــواز   ر�ب العالم أو غیرهر�ـب العـالم أو غیــره
�ٍة للحسنات یترتــب علــى المشــي مــن �تا�ــٍة للحســنات  من �تا نص هــذا غیــر، و�ال حتــى لــو ر�ــب فــي الجمعــة وفیهــا نــص ففیترتب على المشي  ها  عة وفی في الجم لو ر�ب  هذا غیر، و�ال حتى 

 النص الصحیح الصر�ح؛ لبیان الجواز ال �أس.        النص الصحیح الصر�ح؛ لبیان الجواز ال �أس.        
                   

         
 

 


