
 
 

 البلبل للطويفشرح كتاب 

 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:

 



 
 

  
 

=ΩÈ||||�Ÿÿ=⁄||||gŸgÿ^=i_||||k‘=}à||||èJ۱۷J==Œ||||Íà≈j
====

٢ 

 التي ذ�رناها، وفي قول األشعر�ة فیه مبالغة �انفكاك الجهة، ماذا �قولون؟ ومسألة اتحاد الجهة وانفكاك الجهة، والصور
 .لزاني أن �غض �صره عن المزني بها�قولون: �جب على ا

 طالب:........
 ؟كیف

 طالب:........
 �جب على الزاني أن �غض �صره عن المزني بها، هو منهي عن النظر، ومنهي عن الزنا.

 إذا فعل محظوًرا؟ طالب:
 ، نقول: هذه مبالغة، لماذا ُنهي عن غض البصر؟ لئال �قع في الزنا، فإذا وقع في األكبر...نعم

 علیه. حاصًال طالب: �كون اإلثم 
 حاصل بال شك، فإذا وصل إلى المقصد فالوسائل �لها داخلة.

 طالب:........
مـاذا ك وال تحلـق لحیتـ ،ني: اتِق هللالثال�شتغل بلحاهم، فقال واحد  يافترضت أن اثنین على �رسیین عند حالق، والموس

 أو سخر�ة هذه؟ ،، نقول: ما �خالفاوارتكب محظورً  ،وهو مأمور �األمر �المعروف ،�المعروف ا�صیر؟ آمرً 
 طالب:........

 ؟اُیؤجر على أمره، أم أن فیها نظرً 
 طالب:........

 اء مباشرة المحظور.�عني مباشرة األمر مع مباشرة المحظور، أثن ،ال، هذه السخر�ة �عینها
 طالب:........

 یؤجر؟ ،صلوا صلوا ة، نقول: واحد ما �صلي و�دور على الناس:من ال یرى �فر تارك الصال�عني نفترض المسألة فی
 طالب:........

 ال ُ�كفِّر تارك الصالة، لكن من �فره انتهى اإلشكال. نافترضنا المسألة فیم
 طالب:........

صــیام رمضــان ر�ــن مــن أر�ــان  ،النــاس فــي رمضــان و�قــول: صــوموا، صــوموا أیهــا المســلمون  أو مــثًال واحــد �أكــل بــین
 اإلسالم وهو �أكل ولیس له عذر.

 طالب:........
 هذه السخر�ة �عینها. ،ال ال

 طالب:........
 النیة ُتصدقها األعمال.

 طالب:........
م �سـتطع؛ ألن فـي برنـامج سـالمات جـاءوا �صدق متى؟ �صدق إذا أحس �ضرر الدخان، وعرف ولم �ستطع النكوص ل

ه �مقابلــة وهــو یــدخن مــن ســنین متطاولــة مــن نصــف قــرن یــدخن ُأصــیب �ــأمراض، ون ســنة، جــاءوا �ــ�شــخص عمــره ثمــان
، ن و نصــیحتك التــي تقــدمها للنــاس؟ قــال: ال یــدخن مــاو�ــان �كــح الــدم، ثــم صــار �قــول: مــع الــنفس الــدم زاد علیــه، فقــالوا: 

بال شك، القرائن تدل على أن النصیحة من القلـب، لكـن فـي مسـألة شـخص �أكـل أمـام النـاس،  اآلن النصیحة من القلب
 و�قول: صوموا أیها المسلمون، هذا �سخر بال شك.

 طالب:........
 �جب على الزاني أن �غض �صره عن المزني بها؟!

 طالب:........
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 هذا قول األشعر�ة.
 طالب:........
 ما هي ببعیدة.

 َمن �قرأ؟
 :........طالب

 نعم المكروه.
 اللهم صلِّ على رسول هللا.

 : "المكروه ضد المندوب".-رحمه هللا–قال 
 الفرق بینهما؟         ما "و�ال للزم صحة بیع المضامین والمالقیح"عندنا في السابق 

الب الســیما المضــامین بیــع مــا فــي األصــالب، والمالقــیح بیــع مــا فــي البطــون، ومعــروف أنــه اآلن ُیبــاع مــا فــي األصــ
 .ا من...هنالماشیة، هم ُ�حضرون من هولندا الثیران، والثیران �حضرو 

 طالب:........
 هــذا ،لقِّــحتُ المقصــود أنــه ُیبــاع، والمحظــور فیهــا الغــرر، ُتبــاع الحقنــة الواحــدة إذا �انــت مــن فصــیلة ُمعینــة �مبــالغ، وقــد ال 

 غرر جهالة.
 .ةة أو هذه الشاة أو ما أشبه ذلك؛ ولذا نهى عن بیع الَحَبلي في جوف هذه الناقما الذالمضامین ما تدرون 

 ذم فاعله.دح تار�ه، ولم یُ وهو ما مُ  ،ضد المندوب"وهو 
 فیه. ح تر�ه على فعله، من غیر وعیدٍ وقیل: ما ترجَّ 

 وقیل: ما تر�ه خیر من فعله، �ذلك ومعانیها واحدة.
 یتناوله األمر المطلق لتنافیهما. وحظر، فال النقسام النهي إلى �راهةٍ  ؛عنه وهو منهيٌّ 

هـة الق الكراو�طـ ،كره أن یتوضأ في آنیة الذهب والفضة. وعلـى تـرك األولـىطلق على الحرام، �قول الخرقي: و�ُ وقد �ُ 
 ".ینصرف إلى التنز�ه

قلنـا: و  لو قلنا: إن المكـروه ضـد المحبـوب، �عنـي نظیـر مـا قلنـا فـي قـولهم: الحـرام ضـد الواجـب، "المكروه ضد المندوب"
مكـروه نه ُ�طلق الحرام ضد الحالل، وهنا قالوا: المكروه ضـد أ�ـش؟ المنـدوب، �عنـي إذا قارنـت بـین حـد المنـدوب وحـد الإ

ال شــك أنهمــا ضــدان، �مــا أن الحــرام فــي حــده ضــدٌّ للواجــب فــي حــده فــي تعر�فــه، �عنــي لــو قــدمت وأخــرت فــي تعر�ــف 
 دوب.، �ذلك بین المكروه والمناالواجب صار ُمحرَّمً 

ه هذا في وقته، وهنا المكروهإوقلنا سا�ًقا:  �قـرب  ضد المحبـوب، ن الحرام ُ�طلق وُ�قابل أو ُیراد �ه ما ُ�قابل الحالل، وُوجِّ
 منه الحسن ضد القبیح.

 ن المكــروهإمــا �صــح؟ لمــاذا ال نقــول: �صــح، و�ال لقلنــا:  أمن المكــروه ضــد المنــدوب وضــد المحبــوب �صــح إفــإذا قلنــا: 
 ندوب؟نقیض الم

 طالب:........
 ثالث. ، و�حل محلهما شيءالضدان �مكن أن یرتفعا

 المعنى واحد. ،�عني ما ُأثیب تار�ه ولم ُ�عاقب فاعله" ذم فاعلهدح تار�ه، ولم یُ وهو ما مُ "
بٌق لـه مـن نـاك قـوٍل ثالـث هـو مطـا�عني ال یترتب علیه عقـاب، ه" فیه ح تر�ه على فعله، من غیر وعیدٍ وقیل: ما ترجَّ "

رج �القیـد حیث المعنى ما تر�ه خیٌر من فعله لذلك، لكن ُمدح تار�ه یدخل فیـه الحـرام ُ�مـدح تار�ـه، لكنـه ُیـذم فاعلـه فیخـ
 الثاني.

 و�خرج أ�ًضا الواجب، وأ�ًضا المندوب. ،-تر�ه على فعله-�خرج المباح " ح تر�ه على فعلهما ترجَّ "
 �خرج الحرام. " هفی من غیر وعیدٍ "
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 طالب:........
 فیه؟ ماذا

 طالب:........
 ال سیأتي المباح ما فیه ترجُّح، وهنا رجح تر�ه على فعله فیخرج المباح؛ ألنه مستوي الطرفین.

ح، فین �المبـالیس �مستوي الطـر  ،منهيٌّ عنه لماذا؟ ألن تر�ه راجح "وحظر النقسام النهي إلى �راهةٍ  ؛عنه وهو منهيٌّ "
نــافي نــه لــیس �مــأمور �ــه وال منهــيٌّ عنــه، ولــیس �مــأموٍر �ــه؛ ألنــه لــیس بواجــب وال منــدوب، واألمــر المطلــق یُ إال: فُیقــ

 الكراهة؛ ألنه ال ُیؤمر إال �محبوب.
 وهو �ثیر في إطالقات المتقدمین." طلق على الحرام، �قول الخرقيوقد �ُ "

د المحرمـات أو �عـض المحرمـات قـال:وجاء في النصوص إطالق المكـروه و�رادة الحـرام فـي سـورة ا لُّ {ُكـ إلسـراء لمـا َعـدَّ
ُئُه ِعْنَد َر�َِّك َمْكُروًها}  وهي محرمات. ]٣٨[اإلسراء: َذِلَك َ�اَن َسیِّ

ع، �قــول: أكــره المتعــة، �عنــي متعــة النســاء، �عنــي هــل متعــة النســاء مكروهــة؟ حــرام �اإلجمــا -رحمــه هللا–اإلمــام أحمــد 
      م المتعة.استقر اإلجماع على تحر�

اهـة تحـر�م ال �ر والمـراد �الكراهـة هنـا �راهـة التحـر�م، �راهـة ال" كره أن یتوضأ فـي آنیـة الـذهب والفضـةقول الخرقي: و�ُ "�
 التنز�ه.

 طالب:........
ي اري فـم البخـاإلمام أحمد یتورع �قول: ُ�عجبني وال ُ�عجبني، وأكره وال أحب، یتـورع فـي األلفـاظ، �عنـي نظیـره تـورُّع اإلمـا

 جرح الرجال.
ند َمـن؟ قـد عهذا عند َمن؟ إذا قلنا: �حرم أن یتوضأ في آنیة الذهب والفضة " كره أن یتوضأ في آنیة الذهب والفضةو�ُ "

ألة نقــول: إن الكراهــة علــى وجههــا وأنهــا لیســت للتحــر�م، وقــد نقــول: إن الكراهــة للتحــر�م، وقــد ُنعــارض فــي ذلــك، والمســ
الـنص جـاء فـي األكـل والشـرب، لكـن فـي أن الذهب والفضة في غیر األكل والشرب، معـروف  ها إلى حكم استعمالمردُّ 

غیـره  ن ُ�قـاس علیـهغیر األكل والشرب من �اب أولى؛ ألنه إذا ُمِنع من األكل والشرب مع الحاجة الداعیـة إلـى ذلـك فـأل
 من �اب أولى.

هـة مـن �ـاب طالق الكراهة، اللهم إال إن �ان إطالقـه الكرا الذي �قول: ُیباح استعمالها في غیر األكل والشرب ُینازع في إ
 الذي �خص التحر�م �األكل والشرب �قول: الكراهة ما لها وجه.�ال فالخروج من الخالف فله وجه، و 

ل أولـى، �أن سائر استعماالت الذهب والفضة �األكـل والشـرب بـ والذي �قول" كره أن یتوضأ في آنیة الذهب والفضةو�ُ "
 اهة هنا عنده ُیراد بها �راهة التحر�م.تكون الكر 

ُتطلق الكراهة على ترك األولى، �عني شخص طالب علـم مـثًال جـاء قبـل صـالة الظهـر وصـلى ر�عتـین وجلـس، �النسـبة 
�ــع م تســلیمة واحــدة وجلــس، نقــول: ال، األولــى أن ُتصــلي أر لهــذا األولــى لــه أن ُ�صــلي تســلیمتین، جــاء قبــل العصــر فســلّ 

عنـي �ي حقه مـا ال ُ�كـره فـي حـق غیـره، وهـم �قولـون: حسـنات األبـرار سـیئات المقـر�ین، حسـنات األبـرار ر�عات، فُیكره ف
 رحمـه–�ظن حسنة �النسبة لهذا، وهو في حق غیـره مـن المقـر�ین سـیئة، فـالمقر�ون شـأنهم عظـیم، وقـد أفـاض ابـن القـیم 

 .-هللا رحمه -ائحة؛ لئال ُیتهم أنه یزعم أنه منهمفي وصفهم في (طر�ق الهجرتین) مع أنه أقسم أنه لم �شم لهم ر  -هللا
، �مـا فال شك أن �عض األفعال �النسبة لبعض الناس ُ�كره تر�ها، و�النسبة للبعض اآلخر مستو�ة الطرفین �عني ُمباحة

سـبة لهـؤالء ن أولئك إذا فعلوا �عض األشیاء المكروهة أو األشیاء المحرمة من صغائر الذنوب مثًال لكان هذا �النإُ�قال: 
 ماذا �أتي من ورائهم؟ نعم هذا موجود ومستعمل. ،تسبیح

فعلــى هــذا ُتطلــق الكراهــة علــى خــالف األولــى الســیما إذا �ــان الفاعــل لخــالف األولــى ممــن؟ مــن أهــل الفضــل والخیــر، 
 والعلم والدین، فال شك أنه خالف األولى قد یرتقي في حقه إلى الكراهة إذا �ان ممن ُ�قتدى �ه.
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م راهة التحـر�ُ�كره القذع، هل لقائٍل أن �قول: المراد �الكراهة � :ق الكراهة ینصرف إلى التنز�ه، شخص قرأ في الزادو�طال
 لثبوت النهي عنه. ؛هنا؟ ال؛ ألن إطالقها عند المتأخر�ن ُیراد بها �راهة التنز�ه، لكن الصواب أنه ُمحرَّم

الحاتهم الصـطالح ُیـراد �ـه �راهـة التنز�ـه، وفـي ُ�تـب المتقـدمین واصـطفإطالق الكراهة في ُ�تب المتأخر�ن �عد استقرار ا
ق لــورعهم فــي األلفـــاظ، لتــورعهم فــي إطـــال ؛وهـــي فــي �راهــة التحـــر�م �ثیــرة لیســت قلیلـــة ،واســتعماالتهم تحتمــل األمــر�ن

 لكراهة.وترددهم في أن هذا الحكم هو مراد هللا سبحانه وتعالى، فحینئٍذ �عدل عن التحر�م إلى ا ،األحكام
 �هللا أعلم.

 وصلى هللا وسلم على نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعین.               
 
 
 


