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 ( 1فائدة رقم ) 

 كل ما يعني املحتل عىل احتالله فهو حرام . – 1

 ليس كل من خالف ضل يف جمال االجتهاد  .    - 2

ألن من ال ، أهله سيئة فال يصاحبه  معاملته معكان هناك أخ ن إخواننا أأنصح كل أخ من  - 3

 خري فيه ألهله ال خري فيه مع صحبه .

 العبد املوفق ال يتابع الوساوس وهيملها عنه وال يلتفت هلا البتة  .   - 4

فيجوز لك أن تعلن ، جل التعليم أن كان من إال ، إن يكون الدعاء يف الرس أحسن األ - 5

 .   عليه وسلم صىل اهلل شهارا ملا كان يفعله النبيإ

أصح الكتب من الكتب الستة بعد كتايب صحيح البخاري ومسلم هو كتاب املجتبى  - 6

 للنسائي . 

 وهو ممنوع  . ، من اخلطأ القول اهلل يمسيك بأنوار النبي  - 7

 ن . آللقراألصل أن نتعوذ عند كل قراءة  - 8

 ولبسه  .   نام املمنوع هو الذهبإواللون الذهبي ليس ممنوع للرجل  - 9

 العبادات األصل فيها التوقيف .  – 11

 ال إن وجدت حاجة معتربة . إ ،األصل يف سفر املرأة أن يكون مع ذي حمرم - 11
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من أقرب األقوال التي حيتمل أن يكون املقصود بالكهف يف قصة أهل الكهف هو يف  - 12

 بالدنا األردن .  

ىل ص وم القول عند زيارة املدينة النبوية وقرب النبيمن اخلطأ الدارج عىل ألسنة الناس الي – 13

 سلم يل عىل النبي .  اهلل عليه وسلم 

 القول أن حياة النبي كحياتنا وأن له أنوار كأنوارنا هذا من اخلطأ وال جيوز .  – 14

عي بل ليس تعظيم رش صىل اهلل عليه وسلم لألسف تعظيم كثري من الناس اليوم للنبي – 15

 ي وفيه جماوزات للحد . تعظيم عاطف

 البخاري إن علق وجزم فهو صحيح عنده ، وإن علق فمرض فهذا ضعيف عنده  .  - 16

قال بعض العلامء : من تتبع رخص العلامء قد تزندق وأجتمع فيه الرش كله ، واليوم إن  – 17

 تتبعنا الرخص مل يبقى عندنا يشء حرام . 

يتعوذ من الرياء ، وال بد له من النية قبل العمل  خالص فعليه أناإلن حيقق أراد أمن  – 18

 خفاء النوافل ما استطاع .إوبعد العمل ، وأن جيهد يف 
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 (  2فائدة رقم ) 

أشرتي،  أريد أنال يلزم يف البيع والرشاء أن يقول البائع : بعتك ، أو أن يقول املشرتي :  - 1

 وخيص هذا  اإلجياب والقبول ، وإنام ذلك يف النكاح .  

 حُمرتٌم رشعًا عند البائع واملشرتي .   - 2
ٍ
 تعريف العقُد عند الُفقهاء : التقاء إرادتني عىل يشء

الصحيح عند الُعلامء أنه ال يلزم يف الصدقة أن يكون املُتصدُق ُمتكلاًم ، فاألخرس جتوز منه  - 3

وال يشرتط أن يكون البائع واملشرتي ، واملتصِدق واملُتَصدق عليه يتكلمون لغة ، دقةالص

 واحدة .

 قرائن األحول هي باب من األبواب املعمول فيها عند العلامء كام هو معلوم .  - 4

هذه ف "بأيب وأمي  "الرجل يف جمموعة من النساء يف حثهن عىل العمل الصالح :  ليقوأن  - 5

 ها ، أما أن خُيص امرأة ُمعينة فهذا ممنوع . ال حرج في

ويه املُسلمني ن يفدي بأبأجيوز للمسلم أن يفدي بأبويه الكافرين املُسلمني ، وجيوز للمسلم  - 6

امليتني املُسلمني ، وجيوز للمسلم أن يفدي أبويه املُسلمني احليني رسول صىل اهلل عليه وسلـم 

 اك أيب وأمي يا رسول اهلل.دون سواه ، ولذا كانوا يقولون : فد

يقول الشيخ مشهور بن حسن آل سلامن : ُكنت يف جملس لشيخنا األلباين رمحه اهلل ،  - 7

فاتصلت به أخت من اجلزائر ، وكان الشيخ رمحه اهلل من عادته إن أجاب ُيسمع من حوله ، 

كهم يف محه اهلل يرشوكان من حرصه عىل تالميذه أن يعطيهم وقتًا لإلجابة عىل األسئلة ، فكان ر

 السؤال ، فقالت له األخت : يا شيخ هل جيوز للمرأة أن تقول للرجل إين أحبك يف اهلل ؟ 
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فأجاب رمحه اهلل : أن كان الشيخ كبريًا وتؤمن عليه الفتنة ، فال حرج يف ذلك ، وأما إن كان شابًا 

 فال ، فقالت : إين أحبَك يف اهلل . 

 أحبك ِ اهلل الذي أحببتني فيه .فقال هلا الشيخ رمحه اهلل : 

كان للنبي صىل اهلل عليه وسلـم خامتًا ، ومكتوب عليه ، وكان للصحابة خواتيم مكتوب  - 8

عليها ، فمثاًل كان لعمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه خامتًا مكتوب عليه ) كفى باملوت واعظًا يا 

 . " أحكام اخلواتيم "ه عمر ( ، وأحسن من كتب يف اخلواتيم : ابن رجب كام يف كتاب

إذا كانت العصمة يف يد املرأة فيجوز هلا أن تتصدق من دون إذن زوجها ، وأما إذا كانت  - 9

العصمة يف يد زوجها فليس هلا أن تتصدق إال بأذنه ، ولو كان اإلذن عامًا ، وهذا يف غري صدقة 

 الواجب . 

 ذن .  ذا وجبت الصدقة يف حق مسلٍم فال يلزمه أن يستأإ - 11

الصدقة قد تكون واجبة بيشء زائد عن الزكاة ، ولذا كان قتادة رمحه اهلل تعاىل يقول : إن  - 11

 يف املال حقًا سوى الزكاة  . 

 إن األحكام يف البدايات قد يكون هلا حكم ، ويف النهايات قد يكون هلا حكم أخر .  - 12

ن أهُل علم ، وأهُل فهم ، وأهُل هنمة، ُحبنا للصحابيات ال يقُل عن ُحبنا للصحابة ، فه -13

وأهُل مهة يف العمل الصالح ، والعلم النافع ، وامتثال األوامر التي صدرت من رسول اهلل صىل 

 م . وسلاهلل عليه 
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ال يلزم يف الصدقة العامة أن تكون مصارفها مصارف الزكوات ، وإنام قد تكون ملصالح  - 14

أن كانت هناك حاجة للناس سواء كانت هذه احلاجة دينية ، أو الناس عامة ، وهلذا جيوز لإلمام 

 عامة  للناس أن يفرض الزكاة . 

ليس كل من أدى زكاة ماله أدى حق اهلل تعاىل يف ماله ، فقد تقوم قرائن ماسة جتعل الغني  - 15

 ينفق يشء زائد عن زكاته . 

ن يسمع ُمنكرًا ، ويتكلم معهن إذا دعا األمر أن يقوم الرجل بني النساء واعظًا  ، كأ - 16

بمجرد ما ُينقذهن من النار يف املخالفات اجلسام ، وبرشوط فأنه متبع بذلك ، وال حرج عليه يف 

 هذا . 

االحتجاج يف اخلالف ، وجعله باب ُحجة  يفتح عىل األمة باب رش ، والواجب عىل  - 17

اعد  أن يرفعوا اخلالف بينهم وفق القواملُختلفني أن يتجردوا باحلق ، وأن يبحثوا عن األدلة ، و

العلمية ، فإن استطاعوا فبها ونعمت ، وإن مل يستطيعوا وبقي لكل واحد منهم جمال ، فحينئذ 

ُيعذر بعضهم بعضا يف اخلالف الذي له وجه  ، أما إطالق الكالم يف أننا ُنعذر بعضنا البعض يف 

 كل مسألة خالفية هذا الكالم خطأ .

الشنيع إن سئل مفتي عن مسألة ما أن يقول : املسألة فيها خالف ، قول هذا من اخلطأ  - 18

 الكالم من املفتي ليس جوابًا ، فاالحتجاج باخلالف خطأ .  
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سمعت شيخنا االلباين رمحه اهلل يقول : الذي جيمع طرق احلديث وال ُيظهر احلُكم عليه ،  - 19

فتي الذي يذكر األقوال وال يذكر هل هو حسن ، أو صحيح ، أو ضعيف ، حاله كحال امل

 الراجح منها . 

ردت أن تعرف دليل مسألة قال فيها الشافعية فعليك أن تنظَر يف ُكتب البيهقي ، وال أذا إ - 21

يس اإلمام درأ، وإذا كانت املسألة يف كتب اإلمام الشافعي حممد بن  "الُسنن الكبري  "سيام يف 

 ذا كانت املسألة خالفهم فيها احلنفية فأنظر أدلتهاإو،  "ألثار معرفة الُسنن وا "فأنظر إىل كتاب 

يف كتابه اخلالفيات ، وإذا أردت أن تعرف املسائل جُمملة بأشهر األدلة وأصحها يف الفقه 

، فاإلمام البيهقي رمحه اهلل تعاىل موضوعي ، وكتبه  "الُسنن الصغرى  "فأنظر إىل  الشافعي

 جدًا .  طالعاإلُمتكاملة ، وهو واسع 

ُمستحبة مطالبون بالدليل ، والدليل مل يثبت ،  "الصالة جامعة  "أنتم يا من تقولون :  - 21

فأنتم حتتجون يف أثر عن  الزهري ، ومراسيل الزهري ريح ، ومطلوب منكم أن تردوا عىل قول 

وال  "بر ذان ، وال إقامة ، وال يشء ، فنحن نحتج بقول جاأجابر رمحه اهلل  : أنه مل يكن ال 

 ، أي : ) وال صالة جامعة ( ، فردوا علينا بذلك . "يشء

فائدة مهمة : عبارة النص منها املنطوق ومنها الظاهر ، والظاهر منه الراجح ومنه   – 22

 .املرجوح ، والراجح يسمى ظاهر النص ، واملرجوح يسمى مؤول 
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 ، ملا ذكر اهلل املُحرمات ، ظاهر اآلية يدل عىل((ِلُكْم َوُأِحلَّ َلُكْم َما َورَاَء ذَ )) مثال ذلك قوله تعاىل : 

أنه جيوز للرجل أن يتزوج أكثر من أربع نساء ، لكن ملا أسلم ابن غيالن الثقفي وكان هيوديًا ، 

 .وكان حتته عرشًا من النسوة ، فقال له النبي : أمسك عليك أربعًا ، وفارق سائرهن

ربع نساء مؤولة ، وأتينا باملؤول من احلديث من أنكاح أكثر جعلنا نقول : داللة اآلية عىل  جواز 

ىل مرجوح فاملرجوح يسمى من حيث الدالالت إذا نقلنا املعنى من يشء راجح إفالنبوي ، 

مؤوالً ، والراجح يسمى ظاهرًا ، واألقوى يسمى منطوقًا ، والفرق بني الظاهر واملنطوق : أن 

لرشع هذا النص ، والظاهر هو الذي يؤخذ من عبارة املنطوق هو اليشء الذي من أجله ساق ا

 النص ، ولكن الرشع مل يسق احلديث من أجل هذا اليشء . 

 ُجعل الوسط هو العدل واخليار ، وهو األفضل ، ألن الفساد إنام يبدأ بالطرفني ، ودائاًم  -23

، فكل   فيها ملا بقيتالوسط هو اخليار، وهذه األمة املُحمدية لوال الوسطية التي جعلها اهلل تعاىل

دين زال ألنه ليس دين الوسط ، والوسطية ليست فيه ،  فالذي يتعنى ويعبد ، وخيرتع عبادات 

ويرتك الدنيا كالنصارى ، فهذا الدين ال يمكن أن يصلح للبرشية إىل قيام الساعة ، ولذا هذا 

كان  ه وسلمصىل اهلل علي بييصلح لناس معينة تربوا بطريقة معينة ، ورأوا قدوة معينة ، ولذا الن

استقر  ،غنياء ، فعاش النبي حياة وسطٍ واألللملوك والفقراء واملستضعفني ،قدوة لكل اخللق 

 الرشع عىل الوسط ، فكل طرفني بالعلو والنزول فهو مذموم . 

عىل ي هناك نسخ خطية تنادوالنسخة املطبوعة منه ناقصة ، ويب شيبه مطبوع ، أمسند أبن  - 24

 علم احلديث النبيهني املحققني واحلريصني منهم لتحقيقه . طلبة 
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 فادة لفظة ، وأوىل منإور من حافظ عىل ود حلظة احلكان اإلمام الشافعي رمحه اهلل يقول :  - 25

 حتافظ عىل إحسانه هم والديك . 

 لدخول النساء والرجال النار أو اجلنة هي أمور مشرتكة بني الرجال والنساء ، فاألعام - 26

الصاحلة ثواهبا ُمشرتكة ، لكن ملا كان طبع النساء الغالب عليهن هو الكفران ذكرهن النبي صىل 

فر كمثل لو اهلل عليه وسلـم وخصهن ، ولو كان األمر يتعلق بالرجال فهو يدخل بالوعيد ، 

 الرجل عرشة من رباه من أب ، أو معلم ، أو شقيق ، أو مريب ، أو استاذ ، أو شيخ .  

الصدقة يدفعها الغني للفقري ، ومن السنة أن تكون يف الرس ، وإن استطاع اإلنسان أن ال  - 27

 يعلم ما أنفقت يمينه شامله لكان حسنا .

 

 م 2116-5-5جملس رشح صحيح مسلم 
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 (  3فائدة رقم ) 

فيف رة البيان والتدليل عليه من أسباب جتالُعلامء يف أوقات املحنة جيب عليهم البيان ، فكث - 1

 . موارد الرش والبدع

إذا صعد خطيب اجلمعة وكان بيده عصا بحاجة هلا فال حرج يف ذلك ، ويكون هذا  – 2

 . للحاجة وليس عىل سبيل التعُبد

العناية بالنساء ووعظهن أمر مهم جدًا ، والنساء ُعرف عنهم العلم والفضل ، وتأثري  – 3

 .  يهن له أثر بالغاملوعظة ف

مل ُيعرف عن واحدة من النساء يف تاريخ البرشية أهنا كانت كاذبة عىل رسول اهلل صىل اهلل  – 4

 .  عليه وسلـم

املرأة ال تضبط كالرجل ، وال سيام إن بلغها اخلرُب بالغًا جُمردًا دون قيام القرائن عىل ضبطه  – 5

 .  كالرجال من حيث املاُمرسة واملُشاهدة

 .  كان قتادة رمحه اهلل يقول : إن يف املال حقًا سوى الزكاة – 6

ولياء األمور فرض يشء ٍ عليهم ألاحتاج الناس للامل فيجوز  أنه إذا املقرر عند أهل العلم – 7

 .  إلصالح شؤون الرعية

  ِ .   متى كثـُرت الفتن فالواجب اللجوء إىل اهلل تعاىل ، واإلكثار من القيام – 8
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أهل العلم : الصدقة أن خترج من مجيع مالك ، وأن ترتك نفسك يف حاجة للناس قال  – 9

هذا مذموم ، وأما إن كنت عىل متام التوكل واليقني فهذا أمٌر ال  ،وليس أنت عىل متام التوكل

 . حرج فيه

   . األغلبية يف األحكام تكفي ، فالفقهاء يستدلون باألغلبية يف كثري من األحكام – 11

 خُياطب الناس ينبغي أن يعتني بام حيتاجون إليه ، وأن ُيذكرهم بام هو مدعاة لنجاهتم .  من – 11

يرى أن وجه املرأة ليس بعورة ، فيستحيل أن تواجه املرأة  -رمحه اهلل-شيخنا األلباين  – 12

 سرتهأباها أو حمارمها ، أو املرأة تواجه املرأة بعورهتا ، فال يمكن أن يكون الوجه عورة ، لكن 

 .   يشٌء وأمٌر أخر

أحيانًا عدم ضبط املراد ، وعدم التفريق بني الدقائق يولد مشاكل ، وينبغي لإلنسان أن  – 13

 ينطلق من النصوص وأن ال يذهب ذهنه فريكب شيئًا عىل يشء الرشع ال يأذُن به . 

رد ، ال طضأال يعرفون من اعرتض  شعار الصحابة رجاالً ونساًء ، صغارًا وكبارًا ، – 14

تكلم وأنت تلميذ ، وكالمي معصوم وتقبل كالمي أويعرفون هذا املنهج ، هذا املنهج أنا شيخ 

كيفام كان ، وال تسألني وال تراجعني ، وال تبحث معي ، هذا منهج مرفوض عند صحابة 

رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلـم ، ألن بعض املنحرفني يقول : سلم نفسك لشيخك كام يسلم 

نفسه ملُغسلِه عىل محالة املوتى ، بل وجدت كلمة يف كتب القوم أقول واهلل أنه تقشعر منها  امليت

األبدان ، يقول بعضهم : إذا رأيت شيخَك يفعل يف دابة عىل قارعة الطريق فأعلم أنه يعمُل عىل 

 . إنقاذ سفينة ٍ تغرق يف البحر ، وصل احلال إىل هذا األمر وال حول وال قوة إال باهلل
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جيوز مراجعة العامل ، فالنبي حممد صىل اهلل عليه وسلـم راجعه عمر ريض اهلل عنه  – 15

 .  وراجعه الصحابة رضوان اهلل عنهم

 ؟هل صوت املرأة عورة – 16

 .ما نعرف هذا القول

 .   صوت املرأة ليس بعورة ، لكن يصبح صوت املرأة عورة إذا ترققت به

 .    يفيد إما شك وإما شهوةاملرض إن ذكر يف القران دائامً  – 17

رسق القلوب والتي تثور العاطفة وتولد احلب بني تالرتقيق الزائد والعبارات التي  – 18

 . الرجل واملرأة األجنبية حرام

يا اهلل إذا كانت النساء يف زمن النبي صىل اهلل عليه وسلـم أكثر أهل النار بسبب الشكوى  – 19

لتربج ، ام خمالفات النساء اليوم ، من النبي صىل اهلل عليه وسلـ وكفران العشري ، فكيف لو رأى

 .  ترك الواجباتوالنميمة ، والغيبة ، وغراء الرجال والتعطر هلم ، إوبداء الزينة ، وا

الواجب عىل الرجل أن يعمل تدابري معينة وأن ال يبقى يشكو لرفع شكواه هذه ،  – 21

 .  وكالمه كله شكوىفبعضهم ما أن جتلس معه ويبقى يشكو ، 

نحن كام أننا نحب أصحاب النبي صىل اهلل عليه وسلـم فأننا نحب الصحابيات ،  – 21

 .  ونفدهين باآلباء كام أفداهن بالل ريض اهلل تعاىل عنه
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اب العبادات ، الذين يفحصون أقرب الناس للحق هم أصحاب احلديث ، وال سيام يف ب – 22

 .  يصح نبذوه ن صح قالوا به وإن ملإف لالقو

لقبلة اا أحكام الصالة عامة من استقبال كل صالة تبدأ بالتكبري وتنتهي بالتسليم فله – 23

 .  والوضوء ومساواة الصف إن كانت مجاعة

 .  إذا اطلقت كلمة صنعاء فال يراد هبا إال صنعاء اليمن ، هناك صنعاء يف الشام – 24

 يراسل امللوك ويذكرهمبني الفينة والفني  -رمحه اهلل-كان شيخنا نسيب الرفاعي  – 25

 .  امء مناصحة األمراء كم بام أنزل اهلل ، فالواجب عىل العلبرضورة احل

الصواب أن نتبع احلق املهجور ال اخلطأ والباطل  املشهور ، فنحن نتبع السنة عن  – 26

 .  وال يغرنا عمل الناس ملا خيالفها صىل اهلل عليه وسلم،النبي

يف  سيعذب يف الدنيا ، وإن مل يعذب هرد سنة النبي صىل اهلل عليه وسلـم فليعلم أنمن ي – 27

 . الدنيا سيعذب يف األخرة

، وينبغي  ققبل أن تلقي احلق عىل الناس جيب أن توجد استعدادًا يف نفوسهم لقبول احل – 28

 دلة يف احلق الذي عندك .أن تقيم الرباهني واأل

 2116 – 4 – 14 جملس رشح صحيح مسلم
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 (  4فائدة رقم ) 

فائدة ذكر فعل الصحابة مع أن ما ثبت عن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلـم إنام هو رفع  – 1

توهم النسخ وتأكيد أن هذا األمر هو الذي مات عنه النبي صىل اهلل عليه وسلـم ورثه عنه أبو 

 .  الراشدين بكر وعمر ومها من اخللفاء

قال العلامء : لو أن الصحابة اختلفوا عىل قولني ، قول قال به أبو بكر وعمر ، وقول أخر  – 2

يب بكر وعمر لعموم قول النبي صىل اهلل أن الراجح القول الذي فيه قول إف، قال به مجع غريمها 

نبي أفقه صحابة البو بكر وعمر هم أيب بكر وعمر ، وأوسلـم : اقتدوا باللذين من بعدي عليه 

 .  صىل اهلل عليه وسلـم ، وفقههم يتمثل يف نمط احلياة يف عرصهم

 .  شعار احلياة يف زمن الصحابة كان شعار عمل ال شعار قول -3

 .  الفقه ليس يف كثرة املسائل ، فكم من فقيه ساكت ، وكم من فقيه مبارك – 4

 .م هل ترتك ي صىل اهلل عليه وسلـإن هجر السابقون سنة النب – 5

 هل السنة إن هجرها الناس قدياًم تلغى كوهنا سنة ؟ 

هل هجران الناس للسنة يمنع من حجيتها ، أم أن السنة حجة بنفسها ولو تركها اخللق كلهم ؟ 

جة فام ثبت عن النبي هو ح، ال فهجران الناس للسنة ال يرفع حجيتها ، فالسنة سنة  :اجلواب

 .  بنفسه
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بنا هلم ال يمنعنا من ربعة املتبوعني منهم ، لكن ُح مة وال سيام األئاألُنحب العلامء و – 6

 .   ، ويمنعنا من تقليدهمختطئتهم

سبب أن النساء أكثر أهل النار كام أخرب النبي صىل اهلل عليه وسلـم ) كثرة الشكاة ، كفران  – 7

 . العشري ، كثرة اللعن ( وهي أسباب تدخلهن النار

ساء أن تدعو عىل ولدها وتلعنه وتغفل عن أن اهلل ممكن أن جيب دعوهتا من قبيح صنع الن – 8

 .   هذه

ه كفر نسان بالكفر ويراد ببه اخلروج من امللة ، فقد يقع اإلالُكفر ُيطلق يف الرشع وال ُيراد  – 9

 .  ككفران العشري، غري اخلروج من امللة 

ي فطرته ، فمن غطى فضل غريه معنى َكَفَر : غطى ، الكافر سمي كافرًا ألنه يغط – 11

 .  وإحسانه إليه فقد كفر صنيعه

صحف "، وتارة ضبط سطر  "احلفظ"الضبط الذي يف صحيح مسلم تارة ضبط صدر  – 11

 .   "حديثية

أصحابه إنام و عليها النبي صىل اهلل عليه وسلم السنة النبوية يف صالة العيدين التي داوم -12

الة يف املسجد ، إال إن وجدت حاجة للصالة يف املسجد ، كأن هي الصالة يف املصىل وليس الص

 .  يكون هناك مطر مثالً 

رمحه -أول من أحيا ُسنة صالة العيد يف املُصىل يف بالدنا األدن املباركة هو شيخنا األلباين  – 13

 .  ثم انترشت هذه الُسنة وهلل احلمد، عىل الرغم من فقره وقلة ماله ،  -اهلل



16 
 

أول ما يبدأ يبدأ باملفهوم ثم بعد املفهوم يرتجم إىل واقع احلياة ، فاخلري يبدأ عندما اخلري  - 14

جتتمع املفاهيم عىل الُسنة ثم بعدها ما أرسع أن يرتجم هذا إىل واقع حياة ، وأول اخلري هو أن 

 . ربك تعرف دين

 .    الدين أكتمل ألن مقومات اكتامل الدين موجودة فيه – 15

يف األرض قبل أن يكون واقع حياة ال بد أن يكون يف القلوب ، ولذا قال  التمكني - 16

قيموا دولة اإلسالم يف قلوبكم تقم أحيبها وهي  -رمحه اهلل-أحدهم كلمة كان شيخنا األلباين 

لكم يف أرضكم ، أما ونحن نجهل الدين ، وهذه احلامسات الفارغة ، وركوب األمواج والظن 

هذا تصور مشوه للرشع ، ، ُقنبلة ، وبحمل مسدس وقطعة من سالح  أن إقامة الدين هو برمي

 .  فالدين يكمل ملا نفهم احلق ثم نرتمجه لواقع حياة

 .  يوم إطعام وإشباع للفقريويوم العيد هو يوم مواساة للفقري ،  – 17

 .  الواجب الذي يقرره العلامء أن اجلهاد يكون واجب مرة يف العام عىل أولياء األمور – 18

 .  وأخطأ من عده من الصحابة،كثري ابن الصلت املدين تابعي  - 19

اإليامن وهذه الصفة ثابتة فيها إىل قيام الساعة ، ف، املدينة النبوية مدينة مباركة تنفي خبثها  - 21

 .  يأرز إليها كام تأرز احلية من جحرها

هذا قد  اقصة بالنسبة لعقله ، ومعاملرأة عقلها ناقص بالنسبة لعاطفتها ، والرجل عاطفته ن - 21

 .   يكون عقل الرجل أضعف من عقل املرأة ، كم من امرأة أعقل من رجل
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ليس من احلرج أن يعلم الناس اسم امك واسم زوجتك واسم اختك وبنتك ، فالصحابة  – 22

قالوا هذا ، فالناس اليوم ولألسف تستحي من اسم الزوجة واألخت وال تستحي من السفور 

 . لباس الفاضح ، أصبح االسم عورة والعورة احلقيقية ليست عورةوال

 2116 – 4 – 21جملس رشح صحيح مسلم 
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 (  5فائدة رقم ) 

العيد يوجد يف مجيع امللل ، والناس فيه أصناف ، طرفان ووسط ، والطرفان مذمومان  – 1

، والبعد ، واللهو ، وجيعل العيد عرف من العيد إال الرشصنف ال ي والوسط حممود ، فهنالك

وكأنه بمعزل عن التكاليف الرشعية ، فريخي العنان ويفعل ما خيطر يف باله ، وال يقف عند 

احلالل وال عند احلرام ، وهذا مذموم ، وهنالك صنف يميل إىل االنقباض وال سيام يف هذه 

رد الرسور والفرح واالنبساط عن نفسه يف العيد ، األزمان وحال املسلمني كام تعلمون ، فيط

رح ن نفأرسمها لنا الرشع ، فإن من رشعنا وهذا أمر خطأ ، فأننا نحزن ونفرح بالطريقة التي 

 وننبسط يف العيد برشط أن ال ننسى أحكام اهلل تعاىل . 

 .  يدصالة العيدين بمثابة النية التي جترب املخالفة إن وقعت يف أثناء يوم الع – 2

يوم العيد ربطه الرشع بأركان اإلسالم ، فيوم الفطر يسبقه رمضان ، ويوم األضحى يسبقه  – 3

 حج البيت . 
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نسان أن يتكيف مع الواقع الذي هو فيه ، وأن حيافظ عىل الكليات التي الواجب عىل اإل – 4

ل سه ، وجعتلبي حاجة النفس ، وحاجة اإلنسان ، واإلنسان حيتاج أن يدخل الرسور عىل نف

 الرشع هذا يف أيام العيدين . 

صالة العيد حاجة ، وهي عالمة فرح بطاعة اهلل ، وعالمة حب وتفاؤل ، واملطلوب منا أن  – 5

 نكون متفائلني يف هذه احلياة ، وقافني عند حدود اهلل . 

سلـم وال ومن أدلة احلنفية عىل أن صالة العيد واجبة أنه مل ينقل عن النبي صىل اهلل عليه  – 6

 عن أصحابه أهنم تركوا صالة العيد قط . 

ان ، عىل األعيشيخ اإلسالم ابن تيمية قرر يف جمموع الفتاوى بوجوب صالة العيدين  – 7

ق من حديث أيب بكر : ح ةثار كثرية منها حديث عند ابن شيبأحاديث وأواستدل عىل قوله ب

 ا بحق املرأة فام بالك بالرجل . عىل كل ذات نطاق اخلروج إىل العيدين ، فإذا كان هذ

 .هي الشابة أول ما تدرك : العواتق  – 8

النساء غري الربزات التي تبقى يف اخلدر وال خترج البتة حلكمة عظيمة حتى هي : ذات اخلدور

 يطلب الناس اخلطاب هلؤالء البنات واهلل اعلم . 

اجتمعت مع اجلمعة فأهنا تسقط  من األدلة عىل أن صالة العيد واجبة ، أن صالة العيد إن – 9

 صالة اجلمعة . 

الذي أراه واهلل تعاىل أعلم أنه وبعد هذه األدلة فال يرشع للمسلم ذكرًا كان أو أنثى أن  – 11

 يتخلف عن صالة العيد إال من كان به عذر. 
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نحن املسلمون لنا ثالثة أعياد ، عيد الفطر ، عيد األضحى ، يوم اجلمعة ، والعيد هو  -11

 إلظهار شوكة املسلمني ، فصالة العيد هي شعار للمسلمني . 

إن كان هناك عدو حمتمل يف يوم العيد ووقت الصالة فأنه يستحب للمسلمني أن حيرضوا  – 12

 السالح معهم إن كان هناك قتال. 

 سمي العيد عيدًا ألنه :  – 13

 .من العودة والتكرار يف العام يعود بني الفينة والفينة -

 ياد قسامن زمانية ومكانية . األع

 لعود الرسور فيه بعوده .  -

 لكثرة عوائد اهلل فيه الدينية والدنيوية عىل الناس .  -

 سيعود يف العام القادم بصحة وسالمة وديانة .  هتفاؤالً بمن أدركه أن -

اين بتعددت األعياد وكثرت ، ففي شبه القارة اهلندية للمسلمني عىل اختالف تنوعهم وت – 14

 عيدًا يف السنة .         144مشارهبم حيتفلون بـ 

 ئمة والوالة أن يغريوا ويبدلوا يف الصالة .لألال جيو  – 15

ول شارح لصحيح اإلمام مسلم من املشارقة ، وعناية املغاربة لصحيح أاإلمام النووي هو  -16

 مسلم اسبق من عناية املشارقة . 
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ا نقلوا فأرادوا أن حيرروا وأن حيققوا ، وأن يبينوا الصواب ينقلوا املؤلفون قدياًم وحديثًا إذ – 17

 وحيرروا قالوا : ُقلت .   

 حماولة معرفة املُبهم هي جهد معروف عند السابقني من السلف الصالح .  – 18

وكم من عامل له جمموعة من الشيخات وتعلم عليهن ، ، جيوز أن يعلم الرجال النساء  – 19

 شيخة .   111والسمعاين كان له  ،ان له أربع شيخاتفاإلمام أمحد ك
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 (  6فائدة رقم ) 

 .  التِّكرار يف صحيح ُمسلم ليس هو األصل كام هو عند اإلمام البخاري - 1

 ع التَّبويبات املُتنوعة مفاتيح لطلبةوضع اإلمام البخاري لألحاديث يف ُكُتب ُمتعددة م - 2

 الِعلم يف معرفة فِقه احلديث . 

 .ع الِقالدة والسخاب يف جيدهااملرأة هلا أن تض - 3

ذا اخلرز من مسك أو السخاب : قالدة ليس فيها معدن ، وإنام هي قالدة من خرز ، وغالب ه

 .روائح طيبة

 فيام بينهن دون أن تتعرض للرجال . فاملرأة لو لبست هذا اليشء فهذا أمر ال حرج فيه 
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املرأة إذا كانت بني النِّساء يف مصىل العيد ، وتلبس شيئًا ينبعث منه رائحة طيبة فيام بينهم ،  - 4

ا أن تتطيَّب املرأة وجيد الرجال رحيها فهذا  وال يشم هذه الرائحة الرجال فال حرج يف ذلك ، أمَّ

يرة كام عند النَّسائي يف الُكربى بإسناٍد صحيح : َأيُّام امرأة هو املمنوع ، وهو الذي قال فيه أبو هر

جال ليجدوا رحيها فهي زانية ، وعليها ُغسل اجلنابة .   استعطرت ُثمَّ مرت بالرِّ

الالم يف حديث أيام امرأة استعطرت هي ليست الم التعليل وإنام هي الم تسمى عند  - 5

ينة فعاقبت أمرها أهنا تغري الرجال ، ويتحرش هبا العربية الم العاقبة ، فاملرأة إن وضعت ز

الرجال ، وأن يقع الفساد والفاحشة بني الناس ، ال كام يفرسها بعضهم تفسري باطل عىل غري 

ناه .   هذا الْوجه الذي فرسَّ

 لو ُسئلَت عن ابن عباس ، من أين هو ؟  - 6

 .تقول : طائفي

 أي من الطائف ، فكان خياف أن يبقى يف مكة . 

ا احلسنات فاملرجو من اهلل أهنا  - 7 يِّئات يف مكة تتضاعف بل قل تتعاظم ، وأمَّ ال تقل أنَّ السَّ

 تتضاعف. 

 كان هدي النبي صىل اهلل عليه سلم ديمة .   – 8

 صالة العيد ال يوجد هلا ال ُسنَّة قبلية ، وال ُسنَّة بعدية .  - 9

 ذن ، أي : ) القرياط ( . اخلرص : هو اليشء الذي ُيَعلَّق يف األُ  - 11
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 ُهناك فرق عند مسلم بني قوله : نحوه ، وبني قوله مثله ، وهذا من دقته رمحه اهلل تعاىل.  - 11

كان اإلمام مسلم رمحه اهلل يقول : ما وضعُت حرفا يف كتايب إال بُحجة ، وما حذفت حرفًا  - 12

 إال بُحجة . 

كثري من ُكُتبه ، إذ ذكر غري واحد أنَّ النَّووي كان  اإلمام النَّووي اختلفت اختياراته يف - 13

نُّة اختياراته عىل رشح صحيح مسلم.   حتصيله تأليفًا ، وتأليفه حتصياًل ، وأقرب اختياراته للسُّ

الة وال  - 14 ا املأموم فليس اإلمام إذا دخل ُمصىل العيد فال َيتَنَفَّل ال قبل الصَّ بعدها ، أمَّ

حى . ، فله مثاًل أن كذلك  ُيصيل الضُّ

 مل يثبت لصالة اجلمعة ُسنَّة قبلية ، وإنام ثبت أن هلا سنة بعدية فقط .  - 15

 األصل يف العبادات التَّوِقيف .   - 16

عندما يذكر الكُوفيُّون مع أبو حنيفة يراد من قبله من أشياخه سواًء كانوا من التابعني أو  - 17

حابة .   من الصَّ

ع ، اخلالف بني السَّ  - 18 حابة والتابعني ( ُيوجد منه قسم ال بأس فيه خالف َتنوُّ لف  ) الصَّ

خالف حاالت ، وكلام شدَّ الرجل نفسه يف التَّخريج فيام ورد عن الصحابة والتابعني جيد أهنم 

 متؤامون . 

ع ، وهو ما يسميه ابن ُخزْيمة  - 19 األصل يف اختالف أقوال الصحابة يف التفسري اختالف تنوُّ

 ابن حبان : ) اخلالف املباح ( .  و
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ن  - 21 ن مثله ، وعمَّ ن فْوقه ، وعمَّ كان اإلمام الزهري يقول : ال ينبل الرجل حتى يأخذ عمَّ

 ا . هو دونه ، ويذكر هذا عن البخاري أيًض 

 حديث اآلحاد ُحجة يف األحكام ، وُحجة يف العقائد .  - 21

نن املهجورة يف صالة العيد . القراءة بسورة ) ق ( ، و سورة ) اقرت - 22  بت ( من السُّ

العجب يف هذا الزمان اليوم من فريق من الناس ممن يزعمون أهنم يعتمدون عىل منهج  - 23

واهد واملتابعات ، والذي ال  املتقدمني دون  املتأخرين ، فإهنم ال ُيقيمون وزنًا للحديث بالشَّ

واهد واملتابعات إنام لسان حاله يقول : أنه ال ُيعتد برواية احلديث  يقيم وزنا للحديث بالشَّ

 باملعنى . 

مسلم يف صحيحه نزل درجات عن اإلمام البخاري يف رشطه ، فاألحاديث التي انتقدها  - 24

ارقطني عىل مسلم أكثر بكثري من األحاديث التي انتقدها الدارقطني عىل البخاري ، والرواة  الدَّ

 بكثري من الرواة املتكلم فيهم يف صحيح البخاري . املتكلم فيهم يف صحيح مسلم أكثر 

 من أوائل من كتب مقدمات للُكتُب هو اإلمام مسلم رمحه اهلل ، وشيخه اإلمام الدارمي . - 25

 2116 - 8 – 18 جملس رشح صحيح مسلم 

===================================================== 
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 (  7فائدة رقم ) 

ن أعلم التابعني يف غسل امليت هو اب ول: إنيف اجلزء األ قال )ابن عبد الرب( يف )التمهيد( -1

 ا.ا جميدً ا بنفسه، حمسنً  متوليً ، وكالمها كان غاساًل سريين، ثم أيوب

جلهل ىل اهلل املشتكى من اا، وشاع وذاع بني الناس وإا وهبتانً زورً ينسب إىل )ابن سريين (  - 2

 ى، وهو مل يؤلفه.أنه ألف كتاب يف تعبري األحالم وتفسري الرؤ والظلم

اعلم علمني اهلل وإياك أن أبا داوود إذا ساق احلديث من أكثر من طريق عن أكثر من شيخ،  - 3

 رية، وغريه يسوق الطريقة األوىل.فإنه يسوق ]متن[ الطريقة األخ

 وهذه فائدة منهجية مهمة لطلبة علم احلديث.

عت شيئا يف صحيحي إال بحجة وما صح عن اإلمام مسلم رمحه اهلل تعاىل أنه قال: ما وض - 4

 ا إال بحجة.تركت شيئً 

يف مقابل صنيع اإلمام  مومجعته مإىل أخره مأنك مجعت دكاترة الدنيا من أوهل واهلل لو - 5

مسلم يف صحيحه ملا رجحت أُكّفتهم بام فعله مسلم يف صحيحه، مع عدم إقاليل وتنقييص من 

 قدر ومكانة الدكاترة.

  الرواية ال يف الشهادة.الرجل يفاملرأة ك - 6

رجال ال))واملراد بالرواية: العلم، وهذا ما رشحه الرشاح حلديث الرسول صىل اهلل عليه وسلم 

 . ((شقائق النساء
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 ما أمجل أن يأخذ الرجل العلم عن ذويه، وأهله، وأقاربه. - 7

 البخل يف الكتب والوقت أمران حممودان ال مذمومان. - 8

 2118-3-29 ميساخلجملس صحيح مسلم  

=================================================== 

 (  8فائدة رقم ) 

  اإلمجاع هي اإلقناع البن قطان.أوسع موسوعة تراثية وصلتنا يف -1

من املتفق عليه بني أهل العلم أنه حيرم تكفني الرجل باحلرير، وحيرم عىل امليت أن يويص  - 2

 وا أن جيهزوه أن يكفنوه باحلرير.رادأهله أن يكفنوه باحلرير، كام حيرم عىل من أ

 ير فيه إضاعة للامل وفيه إرساف .تكفني املرآة والرجل باحلر - 3

 ير، فحينئذ نكفنه باحلرير رضورة.إن مات الرجل ومل نجد ما نكفنه به سوى احلر - 4

 لو رأيت اإلمام أبو َداُوَد  السجستاين لقبلت رأسه، ولو سألوين ملاذا قبلت رأسه؟ - 5

 يث الضعيفة التي وضعها يف ُسننه.قلت هلم: لألحادل

من الُسنة يف تكفني امليت أن يربط الرأس باحلنك، بيشء يشد حتت احلنك، حتى الفم ال  - 6

 ا، وحتى حيفظ امليت عند وضعه يف القرب من اهلوام فال تدخل جوفه.يبقى مفتوًح 
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هي طريقة يصنعها اخلياطون يف ما شاع وذاع هذه األيام، و من األخطاء يف كفن امليت - 7

جتهيز كفن بعض املوتى، وهي تقيض عىل ُسنة اإلدراج، وال ُتبقي هلا حماًل، وينبغي للحريص 

 عىل الُسنة أن ينبذها، وأن حُيذر منها، وأن ينبه يف دروسه عىل خمالفتها.

ويفتح  ،فبعض الناس يصنع يف الثوب الذي ييل جسد امليت، بعد ثنيه من طرفيه يقصه من فوق

فيه فتحة عىل قدر رأس امليت، ويدخل رأس امليت يف هذه الفتحة، فيكون الكفن كأنه قميص، 

 فهذا يصنعه بعض الناس، ولعلكم رأيتموه.

 وعائشة ريض اهلل عنها تقول: النبي صىل اهلل عليه وسلم مل يُكفن بقميص، ومل يكفن بعاممة.

ص هذا ليس فيه إدراج، وإنام ُيلبس، ويصبح األصل أن امليت ُيدرج إدراجًا بالكفن، والقمي

 شبيها بالثوب، وهذا فيه خمالفة ينبغي أن ننتبه إليها.

بعض أهل العلم تعلق بأنه جيوز للميت أن يتخذ قميصا، وأوردوا عىل ذلك أدلة، واألدلة التي 

ذا هأوردوها معلولة، مل يثبت، ومل يصح منها يشء، وأقوى ما تعلقوا فيه من األدلة بخصوص 

 هو ما رواه أبو داوود رمحه اهلل تعاىل.

 القميص: ثوب حييط باألعضاء، ويغطي البدن من أعاله إىل أسفله.

ال تظن أنه القميص الذي نلبسه اليوم، )قميص وبنطلون(، القميص شبيه بالدشداشة التي 

 تغطي كل البدن، وتكون مفصلة عىل البدن، أو يكون عبارة عن ثوب تُشد به األزرار.
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فمثل هذا وردت فيه أحاديث، وجل ما ورد فيه من أحاديث ضعيفة، ومل يثبت منها يشء، 

والتكفني عبادة، واألصل يف العبادة ثبوت الدليل عليها، فكل ما يقال عن النبي صىل اهلل عليه 

 وسلم أنه كفن بقميص أو زرر فهو ضعيف.

  2118 – 7 – 5جملس رشح صحيح مسلم 

===================================================== 

 (  9فائدة رقم ) 

يف  ط(، بخالف الضببط يف العصور املتأخرة هو ضبط )السطر( ال ضبط )الصدرالض - 1

 (.العصور املتقدمة فهو ضبط  )صدر( ال ضبط  ))سطر 

ا عند رً ا ومقرسنة اهلل قضت أن حيفظ حديث النبي صىل اهلل عليه وسلم، وهذا كان مفهومً  - 2

 ا بيت النية يف الكذب عىل)) ابن املبارك (( رمحه اهلل  كان يقول: لو أن كذابً العلامء، حتى أن 

 .لقيض اهلل له بالنهار من يفضحه رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم بالليل

لدجالني عىل مر الزمان  )أهل احلديث( فكانوا فالذين يفضحون الكذابني واملشعوذين وا

 .يسمون ب )فرسان اإلسالم (

( بمعنى أن يطمع باألجر العظيم عند اهلل عز صرب من مات له عزيز هو أن ) حيتسب يُ الذي  - 3

 وجل.
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عندما يقول لك أحدهم  )) اتق اهلل (( ، أو عندما تقول ألخيك )) اتق اهلل ((، هذا يعني  - 4 

 تعظيم أوامر اهلل سبحانه وتعاىل.أن جتعل بينك وبني غضب اهلل وقاية، وهذا فيه تذكري ل

اهلل  ا يف قول النبي صىلال يقود وال يسوق إىل الصرب إال اخلوف من اهلل، وكان ذلك واضحً  - 5

عليه وسلم للمرأة التي تبكي عىل ولدها عند قربه  )) اتق اهلل واصربي ((، فالذي يسوق العبد 

 صاب والشدة هو تقوى اهلل تعاىل.عند امل

 يشء أمر بأحد أضداده ((.هي عن ال)) األمر باليشء هني عن أضداده، والن - 6

مثال ذلك قول النبي صىل اهلل عليه وسلم: يا معرش الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، 

فقوله: )) فليتزوج (( هني عن أضداداه، وهو الزنا، اللواط، إتيان البهيمة، االستمناء، هذا 

اليشء فقوله: )) وال تقربوا األمر باليشء، هذا االمر باليشء هني عن أضداداه، وأما النهي عن 

 ((، فهذا يفيد أمر بأحد أضداداه.الزنا 

التي كانت تبكي عىل ولدها، ))ماذا قال لك رسول اهلل(( يف  قول الفضل ابن عباس للمرأة - 7

 صىل اهلل عليه ألقواله وأفعاله. هذا إشارة إىل شدة حتري أصحاب رسول اهلل 

خر أن يعتذر منه، وليس من أساء إىل الناس وأكل لق احلسن أن من أساء إىل األاخلُ  - 8

قلة وقلة حياء، وقلة عقل، و حقوقهم أن يغلق بابه و ال يلتفت إىل خلق اهلل، فهذه قلة تربية،

 فهم.

كلمة )) التربير (( و )) برر ((  ليس هلا وجود يف اللغة العربية، وبدهلا كلمة  )) التسويغ ((  - 9

 وبرر خطأ. سوغ ((، فقولنا تربير و ))
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 إنام عىل الصربمقام الصرب اجلليل، والثواب العميم، واملنزلة الرفيعة عند اهلل عز وجل  - 11

 يكون عند الصدمة.

ل قول ا ما يعلمنا يف مواقف كثرية أن نتمثتعاىل كثريً  -رمحه اهلل-كان شيخنا )) األلباين ((  - 11

 .س حقوقهم ي ال تكابر وأعط الناالنبي صىل اهلل عليه وسلم: إياك وما يعتذر منه، أ

الذي ال يؤدي حقوق الناس، وال ينزل الناس منازهلم )) متكرب (( وإن طاطأ الرأس،  - 12

 ولني العبارة، وتكلم بصوت خافت، وأظهر اخلشوع والتخاشع. 

الصرب مع التقوى تؤامان، كالعملة ذات الوجهني، أينام وجد التقوى وجد الصرب، وأينام  - 13

الصرب وجد التقوى، فاإلنسان الذي ليس عنده صرب ليس عنده تقوى، والذي ليس عنده وجد 

تقوى ال يصرب، وهذا يعرف باملحن والشدائد، بمقدار صربك يكون مقدار تقواك وخوفك من 

 ربك عز وجل.

املرأة ممنوعة رشعا أن تتوىل الدفن، وأن تشيع امليت، وأن حتمله، وأن تضعه يف القرب، إال  - 14

 عند الرضورة.

===================================================== 
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 (  11فائدة رقم ) 

يه ، متيل إل وي وقافية ، والنفُس د احلداء : هو شعر فيه متطيط ، ليس بغناء ٍ خالص ، له – 1

ل كان حيدو للنساء كام كان يفع للنشاط ، فثبت يف زمن النبي أن الرجل ويبعث اهلمة َ فيه

 يفعل ) الرباء بن عازب (.ل حيدون لبعضهم البعض ، كام كان ( ، وأن الرجا)أنجشة

ال مانع منه ، رشيطة أال يكون كام يفعل أهل ذكر الشعر الذي متيل إليه النفس احلداء و – 2

 ى اليوم باملقامات ) الغناء ( . الصنعة يف الغناء ، وأال يكون كام يسم

، ولكن إن وافقت قراءة أحدهم املقامات فال تعلم املقامات لقراءة القران هذا شأن الُفجار  -3

 وأما ُتصبح املقامات صنعة فال . أرى يف ذلك حرج ، 

من يقرأ القرآن باألحلان هذا يذكر يف معرض الذم ، والقارئ الذي يقرأ يف املقامات  – 4

 واألحلان الغالب عليه أن يراعي املقام أكثر من مراعاته ألحكام التجويد . 

ن ولألسف خاصة الفخمة منها ، والتي ُتعطي رواتب عالية ، ساجدنا اآلكثري من م – 5

 اماإلمُيطرب ، فأصبح اإلمام املطلوب  ومساكن فارهة لالئمة ، ال ُيطلب هلا إال اإلمام الذي

 لألسف الشديد . الذي ُيطرب 

 هلو ورقص . ليس األصل يف املسلم أن يكون صاحب  – 6

لناس ُكلهم ، وفيها الُغنية للناس كلهم ، والنصوص التي وردت أحكام اهلل يف رشعه تلزم ا – 7

يف الكتاب والُسنة فيها ُغنية للظاهر والباطن يف اإلنسان ، اإلنسان فيه قوة استرشاف الغيب ، 

نة والنار وأرشاط يف ُعاله مأل هذه القوة بذكر اجل لذا اخلُرافات موجودة يف ُكل األمم ، اهلل جل
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خلُرافة ، فالرشع جاء ليُكمل اإلنسان ، وراعى مجيع االستعدادات والسجايا الساعة حتى تزاح ا

 األخالق ، فالناس ليسوا سواًء . و

من حكمة الرشع أنه جعل الرقص وسيلة للجهاد ، فكانوا يرقصون يف احلراب والرتس ،  - 8

 تعني عىل تناول اخلصم إن سقط .  ومثل هذه احلركات وخفة احلركات يف الرقص

هناك من الناس من يطربون ، ويصبح عندهم األمر شهوة ، ويفعلون ذلك للهو جمرد  – 9

اللهو ال هلدٍف أبدًا ، فهذا أمٌر يناقض ُسنة اهلل يف رشعه ، وُسنة اهلل يف خلقه ، فالذين يبيحون 

الغناء ، ويريدون أن جيعلوا األمة أمة طرب ، ويسلخوهنا عن عقيدهتا ، وهدفها ، وعىل أن اهلل 

ابتعثها لتخرج الناس من الظلامت إىل النور ، ومن الشهوات والضالل إىل اهلدى والتقى فهذا 

 أمر ال يقول به عاقل ، وال يقول به من يتلمس احلكم الرشعية . 

قات ( كتاب ) املواف أنصح إخواين طلبة العلم ممن وجد يف نفسه ُمكنة يف الفقه أن يقر أ – 11

 للشاطبي . 

احب ص ذا أطلق يف رشح صحيح اإلمام ُمسلم فإنام ُيراد به ) القايض عياض (القايض إ – 11

 كتاب ) إكامل املُعلم ( . 

اإلمام القرطبي من دقته ملا فرس قول اهلل عز وجل : وما كان صالهتم يف البيت إال مكاء  – 12

ٌل ملنع ة أص: ويف اآليوتصدية ، واملكاء هو الصفري ، والتصدية هي الصفيق ، قال رمحه اهلل 

 الغناء . 
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النبي صىل اهلل عليه وسلـم قدوة للبرش ، خلقه اهلل تعاىل وسامه ) حممدًا ، و أمحدًا ( ،  – 13

 اية يف كل خصلة من هذه اخلصال . فمحمد : جممع اخلصال احلميدة ، و أمحد : بلغ الغ

ند يف أصل مل يقم عاألصل يف سكوت النبي صىل اهلل عليه وسلـم اإلقرار ، إال إن كان  – 14

 هرت قرينة يف أن النبي خُيالف . النبي كعلم الغيب مثاًل ، أو ظ

قوله صىل اهلل عليه وسلـم إن لكل قوم عيد ، فلكل طائفة من الطوائف أعياد وكانت  – 15

معروفة ، حتى الُفرس ملا فتح املسلمون العراق ، وال سيام عندما وصلوا إىل عراق العجم ، 

الفرس ، فكان عندهم ) النريوز ( : مهرجان ، وكانت هذه أعيادهم ، ويف رواية فكسوا مملكة 

 عند النسائي و ابن حبان بإسناد صحيح ) قد أبدلكام اهلل هبام خريًا يوم الفطر و األضحى ( . 

 عىل ماذا تدل هذه بداللة الالزم ؟ أبدلكام 

ن هذا العيد ممنوع يف حقكام ، وقد تدل عىل ُحرمة ُمشاركة الكفار يف أعيادهم ، فاهلل يقول أ

 أعطاكم خريا منه عيد الفطر واألضحى . 

 دهم من هذه اللفظة ) أبدلكام (. لذا استنبط بعض الرشاح حرمة مشاركة الكفار بأعيا

وأكثر من شنَع عىل املشاركة يف أعياد املرشكني ) احلنفية ( ، وأدرجوا ذلك من أعامل الكفار ، 

معروف اسمه ) أبو حفص النسفي ( : من أهدى فيه بيضة ملرشك تعظياًم حتى قال إمام عندهم 

 لذلك اليوم فقد كفَر باهلل . 

 وبعد مدة تكون أعياد النصارى ، فلام تقول له يف عيده : مربوك عيدك . 
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 ماذا يعني : مربوك ؟ 

 يعني ذلك : اهلل ولد اليوم . 

 .مربوك والدة اهلل 

العيد ، وهذا قول رشك وُكفر ، لكن قائله ال يكفر ، ألنه جيهل ما  هذا معنى املباركة هلم يف هذا

 يقول . 

 عندما يسألك أحدهم ويقول لك ما حكم هتنئة النصارى بعيدهم ؟ 

 قل له : أنت هتنئه بامذا ؟ 

 هو بامذا يعتقد ؟ 

 قل له : هتنئه بإن اهلل ولد . 

 قل له : مربوك اهلل ولد اليوم ، ماذا يعني ؟ 

 كن هذا ُكفر فام هو الُكفر ؟ إذا مل ي

 لكن نحن ال ُنكفر من يقول هبذا ، ألنه ال يعلم ما يقول ، وجيهل ذلك . 

يقول ابن القيم يف أحكام أهل الذمة : لو أجتمع يف شحخص مجيع املعايص واملوبقات والكبائر 

 هلل من أن هُينأ نرصاين بعيده . أهون عند ا

 روايتني ، الوجهني ( ؟ ما الفرق بني ) القولني ، ال – 16
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 القولني : عندما يكون لإلمام قوالن واإلمام غري رأيه يف هذين القولني .  

 الروايتني : عندما يكون اإلمام له قول واختلف أصحابه يف الرواية . 

 الوجهني : عندما يكون اإلمام ليس له قول ، وإنام خرجوا عىل أقواله . 

 2116 – 11 – 27جملس رشح صحيح مسلم 

 (  11فائدة رقم ) 

من اللطائف التي وجدهتا يف كتاب )) إعالم املوقعني (( )) البن القيم (( رمحه اهلل فيام  - 1

خيص الصحيحني، قول اإلمام ابن القيم أن أصحاب الصحيحني )) البخاري ومسلم ((، 

، وأنا أمتم وأقول: ثم األسانيد املكية، ثم "حيرصان كل احلرص عىل البدء باألسانيد املدنية"

 ة.يسانيد الكوفية، ثم األسانيد البرصية، ثم األسانيد الشامية، ثم األسانيد املرصاأل

الربكة يف علم احلديث يف االتباع للكتاب والسنة، ال باتباع الذات كام عند الصوفية، وهذا  - 2

 املنهج هو املنهج اآلمن، أعني منهج )) االتباع (( عند أهل احلديث. 

هنا ليس  ، املقصود"إن امليت ليعذب ببكاء أهله عليه"عليه وسلم: حديث النبي صىل اهلل  - 3

 . "أي بكاء، وإنام البكاء الذي فيه الصوت، والبكاء الذي فيه الصوت هو النوح والنياحة

ال غنية ملن أراد أن يفهم كالم اهلل، وكالم رسوله صىل اهلل عليه وسلم عن أقوال السلف  - 4

 الصاحلني. 

 2117 -1 – 4جملس رشح صحيح مسلم 
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 (  12فائدة رقم ) 

رى ال حرج فيه ، وهو استخدام الوسيلة التي تظهر فضل واحدة من الزوجات عىل األخ – 1

 أمٌر حسن . 

من األوالد ، والبنات ، والزوجات ، ما  ةتربي يفراعي املهمة  يف الرتبية : أن تمن األصول  – 2

يرغبوا فيه ، وأن جتعل هذا مفتاحًا للمحبة ، وأن تتمكن من قلوهبم ، فإن من لك عليه ُسلطانًا 

وكلمة ال يطيعك إال بعد املحبة ، ولذا من كانت عالقته مع أوالده ُمشوشة فالطاعة عسكرية ، 

، والعصا ، والرتغيب والرتهيب ( ، والصواب أن تكون  ) بالقوة ، والنهر ، ورفع الصوت

شم ،  رحيانة الطاعة حمبة نابعة من الذات ، لذا قال من قال من السلف : ولدك يف السبعة األوىل

 ة الثالثة إما صديٌق وإما عدو . ويف السبعة التي بعدها خادٌم ُمطيع ، ويف السبع

ومعرفة  غب ،، وبُحسن التوجيه ، ومعرفة ما ير فمن أصول الرتبية أن تقود املرُتيب بإحسان

 حال هذا املرُتيب . 

الصغري عنده ذاكرة قوية للحفظ والتلقي ، ولذا علامؤنا  الكبار كانوا حيرصون يف هذا  – 3

 .  (فظ يف الصغر كالنق  يف احلجرالسن عىل التلقني ، وكانوا يقولون : ) احل

م ) العوملة ( هي مؤامرة عىل الصغار بداية بأن اشبعوا خياهلم املؤامرة اليوم التي عنواهنا العا - 4

ع ميزون به من خيال واسوأملؤا قوة حافظتهم هبذه األلعاب ) أفالم الكرتون ( وما شاهبها ملا يت

 يف صغرهم.
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مصنع صناعة العلامء يف الزمن األول مصنع قائم عىل ) احلفظ والفهم ( ، فالعلامء قالوا عن  – 5

 فظ ، وإما رشوح ُتبسط وُتفهم . لفات : إما متون ختترص حتمجيع املؤ

 اح للجوهري من أصح ُكتب اللغة . كتاب الصح -  6

من اخلطأ الشنيع البشيع الذي ُيذكر عىل ألسنة كثري من الناس هذه األيام ) ذكر العشق  – 7

بمعنى شدة املحبة ( ، والع  إنام يكون حمبة مع شهوة ، فمن اخلطأ أن تقول : أنا أعشق اهلل ، أنا 

 ول اهلل ، أنا أعشق كتاب اهلل . أعشق رس

 فة فالرشع حيث عليه وُيرغب به . ُكل يشء ُيلقح البدن ويقويه وليس يف خمال – 8

ما أحوجنا ملُصنف يف السنة جيمع املتون ، ويعمل عىل مجع األلفاظ ، يبدأ بالبخاري ، ثم  – 9

زيادات البخاري تدخل مكاهنا يف صحيح البخاري ، ثم انفرادات ُمسلم ، ثم زيادات النسائي 

 نسائي ، ثم زيادات أيب داوود عىلمثاًل توضع يف مكاهنا يف البخاري ومسلم ، ثم انفرادات ال

 االبخاري ومسلم والنسائي ، وتدخل مكاهنا ، ثم انفرادات أيب داوود ، وهكذا ، فلو أن باحثً 

مع من الستة مجعًا مل جُي  صنع هذا ، مع أنه متعب وحيتاج لدقة فنستطيع أن نجمع السنة والُكتب

 قبل . 

 . عهم لوجود متن من متون الُسنةام أحوجنا فننا بحاجة لوجود مصحف يف ُكل بيت،كام أ – 11

  ثالثة أنحاء : صالة االستسقاء مرشوعة ، وقال هبا مجع من أهل العلم ، وتؤدى عىل – 11

 ن تكون يف املُصىلتؤدى صالة جامعة جيتمع الناس هلا ، ومن الُسنة أ، وتؤدى عىل املنرب  -

 ع للدعاء فقط . يكون فيه االجتامتؤدى عىل نحو و، خارج البلدة 
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صالة االستسقاء ركعتان جُيهر فيهام بالقراءة ، وال يوجد قراءة معينة وحمددة فيها ، ، وهي  – 12

صالة ال وقت له ، منهم من قال ال تؤدى يف وقت الكراهة ، ومنهم من قال تؤدى بكل وقت ، 

 ى . وهو وقت الضح عليه وسلـم ، واألحسن أن تؤدى يف الوقت الذي أداه فيه النبي صىل اهلل

من السنة يف صالة االستسقاء أن ُتصىل مجاعة كام صالها النبي صىل اهلل عليه وسلـم ، ومن  – 13

 وجاهة ومنزلة عند اهلل عز وجل . السنة أن يؤم الناس يف هذه الصالة  رجٌل ذو 

 .  اهلماملطر حُيبس بقلة االستغفار ، وبقلة اإلنفاق وامساك الناس عن اخراج زكاة م – 14

حتويل الرداء يف صالة االستسقاء ليس املراد فيه أن جيعل أسفله أعاله ، وأعاله أسفله ،  – 15

وإنام املراد أن جيعل ما عىل يمينه عىل يساره ، وما هو عىل يساره عىل يمينه ، بمعنى أن جيعل ظاهر 

 خارج ، واخلارج جيعله داخل ( .  ما يلبس باطنه ، ) الداخل جيعله

العلامء : أن احلكمة من هذا التحول يف الصالة إنام هو حتول احلال ، فلسان احلال : يا ربنا قال 

 ل ما نحن فيه من شدة إىل رخاء . حولنا حالنا فحول حالنا من القحط إىل املطر ، وحو

صالة  الصحيح الثابت يف النصوص ، والذي تقيض فيه الصنعة احلديثية أن حتويل الرداء يف – 16

، أما املأمومني فلم يثبت أهنم حولوا ، ولو ثبت لنُقل ، تسقاء إنام يكون من )اإلمام(االس

 والروايات التي فيها التحويل للمأمومني شاذة أعرض عنها أصحاب الصحيحني .  

 2116 – 11 – 3جملس رشح صحيح مسلم    

===================================================== 
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 (  13فائدة رقم ) 

مذمومًا لذاته ، فإن كانت نية احلالف تعظيم اهلل فهو عبادة ، والناس ينكرون  احللف ليس – 1

 هلل تعظياًم له فهذا أمر حسن .  احللف ، فمن حلف

احلراب : مجع ِحربة ، واحِلربة هي الرمح القصري ، وهي تكون هبا قوة ، وتكون املسافة يف  – 2

 خدامها يف اجلهاد مسافة قصرية . است

لفقه أن يقال أن اللعب الذي كان يف مسجد رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلـم هو ليس من ا – 3

 .لقب (خاص بمسجد النبي ، وهذا يسمى عند علامء األصول مفهوم ) 

خري من حال الرجل مع الصبية ، ألن الفقهاء السابقون يقولون : حال املرأة مع الصبي  – 4

ية تلف ، فالصباملرأة مع الصبي تعودت عليه وهو صغري ، لكن الرجل مع الصبية ، األمر خُم 

 تؤثر يف الرجل . 

حال النبي صىل اهلل عليه وسلـم مع النساء والصبيان والضعاف أنه كان يطيل باله معهم ،  – 5

سني عندما كان يركبان عىل ظهره يف الصالة ، فكان وذلك كام كان يفعل مثاًل مع احلسن واحل

  صالته حتى يتسنى هلم النزول . يطيل يف

السعيد وال سيام ) املريب ( من عرف حال الناس ، ومن أحسن يف تقويمهم وتربيتهم  – 6

 وتوجيههم ، وأعطاهم الرخصة التي يأذن اهلل هبا بمقدارها ، ويف وقتها ، ويف حاهلا .

 2116 – 11 – 13ح مسلم  جملس رشح صحي
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 (  14فائدة رقم ) 

 ،ن ينفرد أبو بكر عن عمر أو العكسفقه أبو بكر الصديق وعمر بن اخلطاب قريب ، وقّل أ – 1

علاًم بأن األقوى هو عمر ، واألشجع أبو بكر ، فالقوة قوة البدن ، والشجاعة شجاعة القلب ، 

 البعض رضوان اهلل تعاىل عليهم . مل بعضهامفكالمها ُيك

العقاد يف كتابه العبقريات خاض يف شخصية كل من أبو بكر وعمر ، وقال : أبو بكر آمن  -2

لكن ة ، وبالنبي حممد صىل اهلل عليه وسلم ، وعمر آمن بمحمد نبيًا ، وكالمه مقبول باجلمل

 حيتاج مزيد فهم وضبط . 

الُغلف ، والعيون العمياء ، أنَّ اهلل حيب أبا بكر ، وحيب عمر حتى يفهم أصحاب القلوب  – 3

 جعل قربهيام جماور لقرب النبي صىل اهلل عليه وسلـم . 

واهلل لو أنَّ اهلل ال حيب أبو بكر الصديق وعمر بن اخلطاب ما زْوج أبنتيه للنبي صىل اهلل  - 4

 .  هلل عليه وسلـم إىل يوم الدينا عليه وسلـم ، وملا شاءت قدرته أن يكونا جارْين للنبي صىل

رحم اهلل العامل ) أبو عبيد القاسم بن سالم ( ، كان يقول : ال يوجد أغبى من الشيعة ، لو  – 5

ا ، والرخم نوع من أنواع كانوا دوابًا ما كانوا إال محريًا ، ولو كانوا طيورًا ما كانوا إال رمخ

الشيعة ، ونسأل اهلل أن هيدهيم ، وإن مل يكتب اهلل ، يعد من أغباها ، فال يوجد أغبى من الطيور

 ية أن خيلص أهل الُسنة من رشهم .هلم اهلدا

 ناسباتاألصل يف املسلم أن يكون جادًا ، وأن ال يكون ذا هلو ، إال يف بعض األعياد وامل -6

 التي أِذن فيها الرشع . 
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 أو غريه . حرام سواًء يف العيد  أي لعب فيه معصية هلل عز وجل فهو – 7

الفرق بني ) التصحيف ( و ) التحريف ( التصحيف رسم الكلمة واحدة والتنقيط خيتلف ،  – 8

تلف رسم الكلمة ، وخيتلف مثل : ) بعاث ، وبغاث ، حيان ، حبان ( ، والتحريف ملا خي

 فرقون بينهام ، وهذا خطأ وخلل . ، وكثري من الناس واملحققني ال يحروفها

تفهم عبارات العلامء ال بد لك من  أن تعرف منهجهم ، ومن أسباب اخلطأ يف إذا أردت أن  – 9

العلم عدم معرفة مناهج العلامء ، وأحيانًا الغفلة عند تركيب واختصار العبارات عند النقل عن 

 .  العلامء

أليام ايا أهيا املفتون ، و يا أهيا الشيوخ ، يا من ُتومهون الناس وتفتون هلم بأن الغناء هذه  – 11

  .تصحبه آالت موسيقى ، فهو حمرم، وفجور ، و، فالغناء هذه األيام كله عورات حالل اتقوا اهلل

اليوم غالب الناس شيخهم هو ) النت ( ووسائل اإلتصال االجتامعي ، فأي فتوى  – 11

تريدها جتدها ، بال دليل ، وبال منهج ، وبال فهم ، وال تعلم احلديث صحيح أو ضعيف ، وال 

 طرق املعروفة عند أهل العلم .   علم  التأكد من طرق وصحة االستنباط وغريها من الت

قال بعضهم : من تتبع رخص العلامء فقد تزندق ، وقال أخر : من تتبع رخص العلامء  – 12

 قد اجتمع فيه الرش كله . ف

 لة صاحبها ) الفضيل بن عياض ( . الغناء رقية الزنا هي مقو – 13

: املُزاح ُسمي ُمزاحُا : ألنه ُيزيح عن احلق ، فاملزاح ينبغي أن يكون بضوابط قالوا  – 14

 ح يف الكالم كامللح يف الطعام . وحدود ، وقيل : ينبغي أن يكون املُزا



41 
 

 قيل ملاذا السفر قطعة من العذاب ؟  – 15

يخ ربيعة ش قالوا : ألن يف السفر مفارقة العادة واألصحاب ، ولذلك رُشع فيه املُزاح ، فقال

 اإلمام مالك : من املروءة يف احلرض ترك املُزاح ، ومن املروءة يف السفر كثرة املُزاح .  

 2116 – 11 – 21جملس رشح صحيح مسلم 

===================================================== 

 (  15فائدة رقم ) 

ل أنه ن قوله باطاللعب قال فيه النبي صىل اهلل عليه وسلـم : كل هلو باطل ، و ال يلزم م – 1

حرامًا ، إال أنه ُمنفٌر فيه ، إال ذاك النوع الذي ُيدخل االستجامم عىل النفس بإذن من اهلل عز و 

 ل ، أو بام يأول حاله إىل خري . ج

مسلم يف صحيحه من حيث املتون يبدأ باأللفاظ املوجزة التي غالبًا ما تكون قد وردت يف  – 2

دها بام قد زاد ، ويكون له وجه يف الزيادة ، فإن أفح  يف أصح األسانيد ، ومن ثم يأيت بع

فيه  ( ويكون نحوهنحوهواملتن ، وإنام يكتفي بقوله : )  الزيادة فمسلم يذكر السند وال يذكر

 تفصيل . 

الشام ومرص أشتهر فيها العلم يف القرون املتأخرة ، وأما املدينة فهي منبع العلم ، كام قال  – 3

 : احلديث النبوي شجرة بذرته يف املدينة ، ونام وترعرع يف الكوفة والبرصة ، أبو يعىل اخللييل

 وأينع وأثمَر فيام وراء النهر . 
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 ناث كالُغالم يف الذكور ، والغالم ما ناهز االحتالم ، واجلارية )الشابة( التياجلارية يف األ – 4

 تكاد تكون قد ناهزت االحتالم . 

ون أو أنثى العلامء يتساهلن ، سواء كانت غزوة أو اسم شخص ذكرًا تعيني املُبهم يف املتو – 5

 يف ، فتعيني املُبهم أمره سهل . وابن حجر يف الفتح يثبته باإلسناد الضع فيه ،

الغناء هو إنشاد الشعر ورفع الصوت به مع متطيط وتلحني وتزيني للصوت ، وهذا  – 6

ليوم بالغناء ، وبعضهم يسميه ) نشيد االتمطيط خيتلف عىل حسب نوع الغناء ، ما يسمى 

( هو يف حقيقته غناء وليس بنشيد ، فالنشيد هو رفع الصوت بالشعر فحسب ، وأما إسالمي

 ع الصوت مع التمطيط فهذا غناء . رف

ما ينبغي لعاقل يف هذه األيام ، وإن كان يعتقد حل الغناء أن يظهره ، ألن الغناء الذي أبتيل  – 7

تي املوبقات والكبائر المن ن سلَم من التمطيط ورفع الصوت فإنه ال يسلم به الناس اليوم إ

تصحبه مثل : ) العزف ، العورات ، صوت النساء ، الدعوة إىل الفح  ( ، فالغالب عىل الغناء 

قدياًم وحديثًا هذا األمر ، وقالوا قدياًم : ) الغناء فيه الزنا ( ، ) ورقية الزنا الغناء ( ، ولذا فال 

 حلني ، وُحب كالم رب العاملني . مع يف قلب عبد ُحب الغناء مع ُحب الصاجيت

يوم بعاث : مقتلة عظيمة بن األوس واخلزرج ، وكانت الغلبة فيها لألوس ، وكانت بعد  – 8

 اً بعثة النبي صىل اهلل عليه وسلـم وقبل هجرته ، وأصل تسميتها ) بعاث ( أن ُبعاث كان حصن

 فيهم . لألوس ، وكانت الغلبة 
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 النفس ن يفالغناء كصنعة ممنوع وحمرم رشعًا باالتفاق ، ذاك الغناء الذي حيرك اليشء الساك – 9

 ويبعث الكامن فيها . 

نرتنت لو ثاًل ووسائل االتصال احلديثة واألليست الربكة يف كثرة الفتاوي ، فاجلوال م – 11

حتي كفائدة ففيه ، ولكن ما فيه بركة  ، فنصيكانت فيه بركة ملا ادخره اهلل لنا وحرم نبيه منه ، أما 

جلوال ترك هذا ااال تنشغل فيه ، الربكة كانت يف العهد األول ، فمتى نفسك نازعتك باحلرام 

 ع كتابك . وأبقى عىل النهج األول ، أبقى م

ارنا فيه  ععيدنا نحن املسلمون من جنس رسالتنا ، ففر حنا بطاعة ربنا ال بعصيانه ، وش – 11

 . ر اهلل والتكبري ذك

 ه.  أالت إيقاعية بالتصفيق وغريالقرطبي يقول : أصل الغناء أالت هوائية بالصفري ، و – 12

الدف حُمرم للرجال لتسمية أيب بكر له باملزمار ، واإلمام أبو عبيد القاسم بن سالم يف  – 13

 .  : األلة التي تستخدمها النساءكتابه غريب احلديث ملا عرف الدف ، قال 

 ث مسلم رمحه اهلل يف صحيحه أهنا سداسية . الغالب يف أحادي – 14

  األعراس ، واخلتان ، والعيد . رضب الدف للنساء جائز يف – 15

 ولعبه ما ال ُيعفى عن الكبري .  الصغري ُيعفى عن هلوه – 16

( قول  412 ) من األثار التي اسندها ابن قتيبة يف كتابه عيون األخبار اجلزء األول صفحة – 17

 عروة ابن الزبري لولده : يا بني العبوا فإن املروءة ال تكون إال بعد اللعب . 
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فاملروءة تتحصل لإلنسان بعد اللعب ، فهذا الصغري الذي يلعب اآلن سيحصل املروة فيام بعد ، 

ى قألنه يكون قد آخذ نصيبه وحظ نفسه من اللهو واللعب يف الصغر ، فينشأ تنشئة سليمة ، ويب

 يميض بقية عمره يف املروءة . 

  2116 – 11 – 6جملس رشح صحيح مسلم       

===================================================== 

 (  16فائدة رقم ) 

ينبغي أن يقال للمحترض قل ال إله إال اهلل، ألنه يف حلظة حزن وخوف، فيخرج من هذا  – 1

 عظيمة األثر يفإال اهلل (، هذه الكلمة ال اخلوف واحلزن بسامعه هلذه الكلمة املباركة )ال إله

 الدنيا واآلخرة. 

لو أن العباد يف هذه احلياة قالوا: ال إله إال اهلل، دون هذه الشهوات التي تعكر صفاءها،  – 2

فيه  وتكدر نقاءها، لكان حاهلم معها حاٌل أخر، غري هذا احلال، ولقالوا هذه الكلمة عىل حال

 أنس شديد برهبم. 

الكية يقولون أن تلقني امليت واجب عىل الكفاية، إال أن مجاهري العلامء قالوا أن لقنوا امل – 3

 .  موتاكم هو أمر ندب، فحكم تلقني امليت ُسنة مؤكدة

 ه أحب الناس إليه. لويت وهو عىل فراش املوت أن يكون حمن عالمة الوفاء للمسلم امل – 4

  ى لو قدر أن املُحترض ال يسمعه.حت إله إال اهلل لقن املُحترض الاملطلوب من العبد أن ي – 5
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الشيعة يزعمون إسالم عم النبي صىل اهلل عليه وسلم أبو طالب، وورد ذلك يف روايات  – 6

وت أبو م ضعيفة مل تثبت، وهي مضادة للروايات الصحيحة بأنه اسلم، فعند أهل السنة ثابت

 طالب عىل غري اإلسالم. 

==================================================== 

 (  17فائدة رقم ) 

تنويع الشيوخ لطالب العلم ينعكُس عليه بخري، الب العلم املوفق ينوع شيوخه، وط – 1

فيأخذ من كل شيخ ما يعجبه منه، وما يتأثر فيه سجية وخلقًا، بخالف الذي ال يعرف إال 

 شيخًا واحدًا.

إال  عرفمذ إال عىل شخص، وأال يُ من أكرب أمراض طلبة العلم يف هذا الزمان أنه ال يتتل – 2

اض تعدت من أن األمر، ووجود الشللية بني طلبة العلم بشخص، وذلك ألسباب منها:

 ألنه ال يوجد شيخ حاز العلوم كلها.، والشيوخ إىل التالميذ

فمن أخذ العلم من شيٍخ واحد، فهو صاحُب فٍن واحد، وينبغي لطالب العلم أن ال يكون 

واحد، وينبغي لطالب العلم أن يأخذ ُكليات العلوم، ثم بعد ذلك يتحصل، فلو  صاحب فنٍ 

 أنه يف أخر حياته الزم شيخًا وأخذ العلوم كلها، لكان العيُب قليالً.

 هذه األيام ضعفهم يف قراءة وحفظ ومدارسة القرآن الكريم. ”علم احلديث“آفة طلبة  -3
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وهو كتاب مطبوع يف جُملدتني،  ”لُكنى واألسامء ا ”من ُكتب اإلمام ُمسلم البديعة كتاب  -4

    طبعة مليئة بالتحريف والتصحيف، وصّوبت التصحيفات والتحريفات التي فيها يف كتايب

 .“اإلمام ُمسلم ومنهجه يف الصحيح  ”

التدليس عيٌب يف الرواية، وليس عيٌب يف الراوي، إال إن كان التدليس عن كذابني،  – 5

ألن أزين أحُب إيّل من أن  ”ذابني، فهذا الذي كان يريده ) ُشعبة ( بقوله: وحتى يروج عن الك

، التدليس الذي يرتتب عليه ترويج األحاديث، فيَُظن أهنا صحيحة، ويكون الراوي  ”أدلس 

 قد دلس بإسم كذاب.

تعاىل ما عجبُت من كثرة حفظه، ومن كثرة  -رمحه اهلل-أول ما التقيت بشيخنا األلباين  -6

 ما رأيته فيمن درسني دراسة أكاديمية، علم
ٍ
ِه، ومن كثرة تبحرِه، ولكني عجبُت من يشء

رمحه -فأكثر ما أهبرين وشدين لشيخنا األلباين  وفيمن التقيُت به من املشايخ والعلامء غريه،

: أنه كان الرجل إذا استشكَل عليه بدأ البحث من جديد، فهو رمحه اهلل يعطيك -اهلل تعاىل

إن استشكلت عليه فاملخبأ عنده من علٍم حول هذا السؤال أضعاف أضعاف ما اجلواب، ف

 أجابك به، فيبدأ علمه رمحه اهلل بعد أن تستشكل عليه وتثوره باستشكاالت جديدة.

الذي يسمُع كالم اإليامن هو صاحب القلب احلي، فالكافر ال يسمع لكالم اإليامن ألنه  – 7

ذا مل يعمل باملهمة التي أمره اهلل تعاىل هبا أصبح وكأنه ال قلب له، فصاحب القلب السليم إ

 .فاقٌد لقلبه

 2118 – 2 – 1 جملس رشح صحيح مسلم
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 (  18فائدة رقم ) 

نقد املتن بضاعة يفرح هبا العلامنيون والعقالنيون، فعند املُحدثني نقد املتن مرده إىل وهم  – 1

لعلامنيون اليوم فإهنم يرضبون النصوص بعضها من أجل إظهار شناعة األحاديث، راٍو، أما ا

وأهنا ليست من عند اهلل، فهم ال يردون الوهم خلطأ راٍو، وإنام ينسفون الثابت عن رسول اهلل 

 صىل اهلل عليه وسلم، وعن الوحي.

 العدالة يف الراوي قائمة عىل ركنني: ) الديانة والضبط (. – 2

ف التنوع أول من أطلقه فيام أعلم ابن قتيبة يف كتابه ) تأويل مشكل القرآن (، ثم اختال – 3

 شهره ابن تيمية ومدرسته، فيقال: خالف متساغ، أو خالف تنوع ال تضاد.

الذي قرره املحققون أن ُجل اختالف الصحابة والتابعني إنام هو اختالف تنوع ال  – 4

 تفسري.اختالف تضاد، ويذكرون هذا مقيدًا بال

منهج ُأهل العلم قدياًم أن الواحد منهم أول ما يأخذ العلم يأخذه عن شيوخ بلدته، ثم  – 5

 إن مل يقنع، وجيد عنده رغبة، يبدأ بالرحلة.

يا طالب العلم إذا سئلت ملاذا مل يروي مسلم عن البخاري يف صحيحه وهو شيخه؟  – 6

 عرفه إال بعد أن أتم صحيحه، فالتقىفاجلواب الصواب، الصحيح، الدقيق أن تقول: هو مل ي

(، هذا أرجح األقوال، وهناك أقوال  251(، وأتم صحيحه قبل سنة )  251بعد سنة ) 

 أخرى.

 العلامء يف احلديث الضعيف الذي ضعفه يسري يعتمدون عليه يف تبيني املُبهم. – 7
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ة عىل مذهب لسمة الغالب، واسمة الغالبة عىل مذهب ابن عباس الرخص، السهولة ال – 8

 الشدة، الورع، األحتياط، وال يوجد تناحر و ال تضاد بني كلتا املدرستني.ابن عمر 

ينبغي لطالب العلم أن يقرأ يف املروءة، فالقراءة يف املروءة مهمة، ألهنا جتعل طالب  – 9

 العلم يتأدب.

 2118 – 1 – 25جملس رشح صحيح مسلم 

===================================================== 

 (  19فائدة رقم ) 

جيوز أن تطلق عبارة التعزية: )إنا هلل ما أخذ وله ما أعطى( قبل أن تصعد الروح، ملا  –1

تقوى خمايل الوفاة، ملا هتجم مقدمات الوفاة وقبل أن يتحقق من خروج الروح جيوز أن 

 .عزى هبذه الكلمة، وهذه الذي فعله النبي صىل اهلل عليه وسلميُ 

الرسول، فال يلزم من ُسنية التعزية أن ُتعزَي وجهًا لوجه، وال سيام يف  جيوز التعزية عرب –2

 .حق الغائب، أو يف حق احلارض إن كان مشغوالً 

الذي له، وهذا  ذيقال ملن فقد عزيزًا أن الذي فقدته هو ليس لك وإنام هو هلل، فاهلل أخ –3

اء، و ك يترصف كيفام شفاملل معنى قوله صىل اهلل عليه وسلم: )إنا هلل ما أخذ وله ما أعطى(،

 ملك شيئًا إن ترصف فيه، ملاذا أنت ترصفت هكذا؟ن ال يقال مل
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الطالق ليس فيه عجلة، وليس الطالق قرارًا أنيًا، و ال يصنع ذلك إال السفهاء من  –4

الرجال، أما اإلنسان احلصيف، املوفق، الوقاف عند أمر اهلل عز وجل فإن أن طلق يتأنى، 

له مع زوجه، ويوقع الطالق عىل الوجه الذي رشعه اهلل، وليس عىل داعي وينظر إىل حا

 فيها استجابة ألوامر الشيطان، العجلة، وهوى النفس، والتهور، والترسع، وقد تكون غالباً 

 .العجلة من الشيطان واألناة من الرمحنو

وت، أن الرتبية الواجبة عىل علامء األمة والناس من بعدهم يف املصيبة وخاصة امل –5

يصربوا، وأن حيبسوا أنفسهم عند املصاب، وأن حيتسبوا األجر والثواب، فالقاعدة يف الرتبية 

كام قال بعضهم: )ال استخدم سوطي ما دام ُيسمع صويت، وال استخدم صويت ما دام ينفع 

 (.صمتي

العزاء مرشوع وليس بممنوع، واملمنوع أن يكون يف العزاء أوقات خاصة، وأماكن  –6

ة، وبيوت معينة، ولباس معني، ولون معني، بطريقة معينة، فهذا املمنوع، أما أصل خاص

 العزاء فهو مرشوع.

يا مسلم إن رأيت يف قلبك رمحة عىل البهائم والطيور، وخلق اهلل، وأنك لست بجبار،  –7

اهلل  ه إىل رمحة اهلل، فإنوال تؤذي الناس فأبرش وأعلم أنك إذا رصت إىل أمٍر عظيٍم حتتاج في

 .، فإن النبي صىل اهلل عليه وسلم قال: وإنام يرحم اهلل من عباده الرمحاءيرمحك

 اهلل يرحم من عباده من كان رحياًم، ارمحوا من األرض يرمحكم من يف السامء. –8
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فيا أهيا الزوج ال تكن غليظًا عىل زوجك، يا أهيا األب ال تكن غليظًا عىل ابنتك، و ال تكن 

 وإن كان عاصيًا، فكن رحياًم معه، ومتحببًا له. غليظًا عىل ولدك،

 فإن الزوجة، والبنت، والولد، ينساقون إىل أبيهم ملا يلمسون منه رمحته هبم، ورقته عليهم.

 فالعنف ال يأيت بخري، و ال يأيت بخري إال الرفق والرمحة.

افقا وال يف ام تويف عدة مسائل، فإلمام الشافعي رمحه اهلل تعىل تناظر يونس الصديف مع ا – 9

واحدة منها، فأخذ يونس بيد اإلمام الشافعي وقال: أال يسعنا أن نكون أخوة، وإن مل نتفق يف 

 هذه املسائل.

لذا اختالف املسائل ال يدل عىل اختالف القلوب، فالعلامء اخلالف بينهم خالف عقول ال 

 .لخالف قلوب، والعوام إن اختلفوا فاخلالف بينهم خالف قلوب ال عقو

 أهيام أفضل يف عيادة املريض يف الصباح أم يف املساء؟ -11

يف الشتاء األفضل يف املساء، ويف الصيف يف الصباح، ألن الليل أطول يف الشتاء فيطول 

الصباح عليك، ويف الصيف تعوده يف الصباح، وبذلك يتحصل األجر األكرب يف الزيارة، 

 يارته للمريض، ال أن تكون زيارته له عادة منفطالب العلم ينبغي أن يكون فقيهًا حتى يف ز

 العادات.

 2116 – 11 – 16جملس رشح صحسح مسلم 

==================================================== 



51 
 

 (  21فائدة رقم ) 

 .اجلَنائُز بفتح اجليم ال غري، وهي مجع َجنازة، وِجنازة، قوالن، والكرُس أصح – 1

 .اجلنازة اسٌم للميت الذي عىل النع  – 2

هناك من فرق بني اجلنازة، فمن قال اجِلنازة بالكرس، قال: هي اسم للنع  وعليه امليت،  – 3

 .ومنهم من قال اجلنازة هي اسم للميت وعليه النع 

النعُ  ال يسمى نعشًا إال وعليه امليت، فإن مل يكن عليه ميت يسمى رسير، وهذا الرسير  – 4

 ينادي الناس صباح ومساء كل يوم فيقول:

 املعد حلملك أنا                                          نظر إيل بعقلكا

 كم سار مثيل بمثلك                                          أنا رسير املنايا

افتتح اإلمام مسلم كتاب اجلنائز وجعله عىل أثر كتاب الصالة، )) اجلنائز هلا تعلق يف  – 5

ها يف الدين ) بالصالة (، وتعلقها بالدنيا ) باملرياث(، وملا كانت الدين والدنيا (( ، وتعلق

الصالة أهم من غريها أدرج أهل العلم أحكام اجلنائز عىل أثر أحكام الصالوات، وجعلوها 

 .حاجزًا بني العبادات وما يليها من أركان اإلسالم

 .ية من حياةلة حياة، بقامليت يف حال التلقني يلقن وهو ليس بميت، وإنام تبقى فيه ًعال – 6
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الواجب األول عىل املكلف: ال إله إال اهلل، والواجب األخر عىل املكلف: ال إله إال اهلل،  – 7

فال إله إال اهلل أول واجب وأخر واجب، وملا كان اإلنسان ضعيفًا علق الرشع حتقيق هذا 

 .الواجب عىل من حول امليت

يف الصالة، وأخر مقام  و أول ما يذكر عىل امليتاآلخرة أول مقام فيها احلمد هلل، وه – 8

َِّ َربِّ اْلَعاملَنِيَ  ةألهل اجلن  .يف اآلخرة، كام قال اهلل عز وجل: َوآِخُر َدْعَواُهْم َأِن احْلَْمُد هللِ

 وقع بني أهل العلم تصادم أهيام أفضل ) ال إله إال اهلل ( أم ) احلمد هلل ( ؟ – 9

 ضل يف الدنيا، واحلمد هلل أفضل يف اآلخرة، فهي مقاٌم تقي.فقالوا: ال إله إال اهلل أف

 .من ُحسن خامتة امليت أن خُيتم له اهلل عز وجل بال إله إال اهلل – 11

الذين حيرضون امليت درجات وطبقات، وبعضهم أوىل من بعض يف هذه الطبقات،  – 11

اء، ثم اجلريان، ثم ىل هذه الطبقات خواص األهل واألقارب، ثم األقارب، ثم األصدقووأ

عموم املسلمني، فتلقني امليت يكون باألولوية بداية من خواص األهل إىل أن تنتهي بعوام 

  املسلمني.

 ما حكم تلقني امليت؟ – 12

مجاهري أهل العلم قالوا بام أن النبي صىل اهلل عليه وسلم مل يعلق الوجب عىل أحٍد بعينه، فدل 

الكية، فقالوا: تلقني احلي عندما تبدأ عليه خمايل املوت من ذلك عىل أنه ُسنة مؤكدة، إال امل

هار إرهاصات املوت، ظعليه، أو قصاص، أو مرض خموٍف، وإمرض، أو اقرتاب إقامة حد 

 .ة به، وبتوسيع حسن ظنه بربه، وتلقينه ) ال إله إال اهلل ( واجٌب عىل الكفايةيفالعنا
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األختصاص ) األطباء (، وملا تأتيه سكرات اليوم املريض ُييئس من حياته عند أهل  – 13

املوت، أو بداية التعب يرتاح أهله منه بحمله إىل املستشفى، وُيرتك يف املستشفى يعاين 

سكرات املوت، وال يعتني به أحد، ولو بقي يف بيته وُلقَن لكان هذا أفضل، وأحسن يف الدين 

 .والدنيا

من خيصهم أمره يف حال ذهابه للمستشفى ا من قبل ذوي املريض وأول ما يلزم رشعً  – 14

النبي  ،أو بقاءه يف البيت هو أمتثال ) أمر ( عىل قول املالكية أو ) إرشاد ( عىل قول اجلمهور 

صىل اهلل عليه وسلم بقوله: لقنوا موتاكم ال اله إال اهلل، وسامهم موتى ألن املوت حرضهم، 

 .وإن مل يقع املوت بعد

الوفاة بصحبته وُحسن العهد به، واهلل حيب ُحسن العهد، كام  مال زمة املحترض من – 15

ثبت عن النبي صىل اهلل عليه وسلم: ُحسن العهد من اإليامن، فمالزمة املحترض و ال سيام 

بحق من له حق عليه من أخوة وقرابة وتلمذة هي أمر حسن، فمن حقه عليهم ومن باب 

 .الوفاء أن يلقنوه بال إله إال اهلل

غي أن يصنع الفطن ممن حيرض امليت ما حيب اهلل تعاىل، وينظر بعني البصرية، والفقه ينب – 16

والتوفيق من اهلل ما حيصل حقوق امليت، وما يبعده عن ما يغضب اهلل عز وجل من وقوع 

 ال سيام أن علم منهم قصورًا وخمالفة أو من تذكريه بالوصية ببعض أهله املخالفات والبدع،

 .عىل أثر موته

 مذهب اإلمام مسلم يف صحيحه جواز تقديم املتن عىل السند. – 17
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لقنوا موتاكم بـ ) ال إله إال اهلل (، هناك رس هلذه الشهادة، ورسها يتعدى احلياة الدنيا،  – 18

فمن قال: ال إله إال اهلل له حال يف الدنيا والربزخ قبل دخوله وهو عىل مشارفه، له رس وحال 

ن الكلامت البديعات يف هذا قول اإلمام ابن القيم يف كتابه الفوائد ال يعلمه إال اهلل، وم

ا السيئات وإحباطها ألهن له إال اهلل عند املوت تأثري عظيم يف تكفريإلشهادة أن ال  قوله:

مردة شهادة من عبد موقن هبا عارف بمضموهنا قد ماتت منه الشهوات والنت نفسه املت

أقبلت بعد إعراضها وذلت بعد عزها وخرج منها حرصها بائها واستعصائها واوانقادت بعد 

عىل الدنيا وفضوهلا واستخذت بني يدي رهبا وفاطرها وموالها احلق أذل ما كانت له 

منها التوحيد بانقطاع أسباب الرشك وحتقق  وأرجى ما كانت لعفوه ومغفرته ورمحته وجترد

واجتمع مهها عىل من أيقنت  بطالنه فزالت منها تلك املنازعات التي كانت مشغولة هبا

بالقدوم عليه واملصري إليه فوجه العبد وجهه بكليته إليه واقبل بقلبه وروحه ومهه عليه 

فاستسلم وحده ظاهرا وباطنا و استوى رسه وعالنيته فقال ال اله إال اهلل خملصا من قلبه وقد 

ه وشارف ا كلها من قلبختلص قلبه من التعلق بغريه وااللتفات إىل ما سواه وقد خرجت الدني

القدوم عىل ربه ومخدت نريان شهوته وامتأل قلبه من اآلخرة فصارت نصب عينيه وصارت 

الدنيا وراء ظهره فكانت تلك الشهادة اخلالصة خامتة عمله فطهرته من ذنوبه وأدخلته عىل 

ت له لربه ألنه لقى ربه بشهادة صادقة خالصة وافق ظاهرها باطنها ورسها عالنيتها فلو حص

الشهادة عيل هذا الوجه يف أيام الصحة الستوح  من الدنيا وأهلها وفر إىل اهلل من الناس 

وأنس به دون ما سواه لكنه شهد هبا بقلب مشحون بالشهوات وحب احلياة وأسباهبا ونفس 
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مملوءة بطلب احلظوظ وااللتفات إىل غري اهلل فلو جتردت كتجردها عند املوت لكان هلا نبأ 

 .ي  آخر سوى عيشها البهيميآخر وع

 له إال اهلل إنام هي املعايص، و ال سيامإول باملسلم دون أن خيتم له بال ن املانع الذي حيإ – 19

الكبائر، وال سيام إن أرشبت القلوب هبذه الكبائر ، وأدمن عليها، واستخفتها، وأصبحت 

 .بها عليهاجزًء من أصحاهبا، وأصبح ال أثر لصنيعها عىل القلب، ويدمن صاح

إذا دخلت عىل مريض معقود لسانه، ضعيف حاله، غائٌب عن وعيه، خُييل إليك أنه ال  – 21

 يسمعك و ال يعي ما تقول، فهل تقول ال إله إال اهلل؟

نعم ُيلقن، وإياك أن حترم نفسك وحترم امليت من أن تلقنه ال إله إال اهلل، فقل له ذلك ولقنه 

 .هبا

الشخص ال إله إال اهلل أن يكون مكلفًا، فالولد الصغري مثال، ال يلزم من تلقني  – 21

والشخص املعتوه الذي ليس بمجنون وال عاقل، نلقنه ال إله إال اهلل ألنه من أهل التذكري، 

 .فهو يتذكر ويعي ويفهم

 عند تلقني امليت هل يكتفى بقول ال إله إال اهلل، أم يتبعها قول حممد رسول اهلل؟ – 22

 .ال إله إال اهلل، خلفتها عىل امليت، فامليت ال يقال له إال قل: ال إله إال اهلل يكتفى بقول

 هل الكافر ُيلقن؟ – 23
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نعم الكافر يلقن بقول: ال إله إال اهلل حممد رسول اهلل، فال يكتفى تلقينه بقول: ال إله إال اهلل، 

   ول اهلل. ألن الكافر ال يدخل اإلسالم إال بقوله: ال إله إال اهلل حممد رس

من مواصفات من يقوم بتلقني امليت، ما ذكره ابن قدامة رمحه اهلل، فقال: ويستحب أن  – 24

عاىل والتوبة اهلل تبوأعلمهم بسياسته، وأتقاهم هلل عز وجل، ليذكره  ،ييل املريض أرفق أهله به

أو  قه بتقطري ماء به تعهد بل حل، واخلروج من املظامل والوصية وإذا رآه منزواًل من املعايص

 ، ويندي شفتيه بقطنة ويستقبل به القبلة.رشاب فيه

وما ذكره الطيبي يف رشح املشكاة: ُيسن أن يكون امللقن غري متهٍم بإرٍث، أو عداوة، أو 

حسٍد، أو نحو ذلك، فإن مل حيرض غريه، يبدأ أشفق الورثة به، ثم غريه، وما يرتك التلقني يف 

 .حقه البتة

   للمريض ال إله إال اهلل أمامه، أم يقال له قل ال إله إال اهلل؟  هل يقال – 25

الصواب أن تقول له قل ال إله إال اهلل، وتكون معه رفيقًا وحلياًم، وأن يكون تلقينك له برفقة 

 .وتأين وعدم استعجال، لكي ال يتضجر املحترض، ووتتمهل عليه ليتكلم هبا

ن اإلمام مسلم يفرق بني كل من: يث يذكرون أيف ُكتب علم املصطلح علامء احلد – 26

 (. )حدثنا( ، و )حدثني

لشيخ و ال يوجد معه غريه، قال: )حدثني(، وإن وجد معه غريه قال: فإن سمع احلديث من ا

 (.حدثنا)
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ينبغي ملن من حرضته الوفاة أن يتعاهد نفسه بالتوبة، وأن يتوب عن ترك الواجبات،  – 27

ل ما يتاب إىل اهلل منه، وأن يتوب من املعايص واملحرمات، وينبغي وترك املسنونات، فهذا أو

  أن يويص، وال سيام املقرصين من أهله وذويه، وممن هم حتت واليته. 

 .عىل امليت أن يبني احلقوق التي عليه، وأن يرد احلقوق ألهلها، قبل مفارقته احلياة – 28

باهلل، وأن يذكر عىل مسامعه أفعاله ينبغي ملن حيرض امليت، أن يذكره بحسن الظن  – 29

الصاحلة، وآثاره احلسنة، و ال سيام الباقية التي تعينه عىل توسيع حسن ظنه بربه، وأن يتلو 

نَّ أحدكم )) ال َيموت عىل مسامعه آيات الرجاء، حتى يمتثل لقول النبي صىل اهلل عليه وسلم:

 ((. إال وهو حُيسن الظن باهلل عز وجل

ال يصح فيه حديث صحيح، وإنام التلقني يكون يف وقت النزع  املوتيت بعد تلقني امل – 31

  قبل الوفاة، وقت االحتضار. 

 2117 – 9 – 21رشح صحيح مسلمجملس 

=================================================== 

 (  21فائدة رقم ) 

تي اهج الاجتامعات الناس العامة فيها تذكري باليوم اآلخر ، ولو كان األمر إيل يف املن – 1

ور التي كان  س يف اجلامعات ، واملعاهد ، والُكليات جلعلت من الواجبات رشح تلك السُّ ُتدرَّ

يقرأ هبا النبي صىل اهلل عليه وسلـم يف املحافل ، واجلُمعة ، واجلامعات ، فهي التي غريت ذاك 

 النفر من أصحاب النبي صىل اهلل عليه وسلـم ، وجعلتهم سادت األُمم .
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ه أصحاب رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلـم عىل اإلطالق )أبو بكر الصديق ، وعمر أفق – 2

بن اخلطاب ( ، ولذا فإنه إذا وقع خالف بني األصحاب عىل قْولني ، فأنه ينبغي أن يكون 

الراجح عند طالب العلم القول الذي قال به أبو بكر وعمر ، لقول النبي صىل اهلل عليه 

َذْيِن ِمْن َبْعِدي : َأُبو َبْكٍر ، َوُعَمُر .وسلـم الصحيح : اْقتَدُ   وا بِاللَّ

 فقه ابن مسعود ريض اهلل عنه هو نفسه فقه عمر ريض اهلل عنه . – 3

 إحياء العلم بمذاكرته مع غريك من إخوانك . – 4

نة من لدن النبي صىل اهلل عليه وسلـم إىل هذا الوقت ال يفرقون يف االحتجاج  – 5 أهل السُّ

اآلحاد بني األحكام والعقائد ، واملعتزلة وأذناهبم يف هذا العرص وعىل رأسهم بحديث 

أصحاب حزب التحرير ال يرْون ُحجية اخلرب الواحد يف العقيدة ، ويروهنا يف األحكام دون 

 العقائد .

( أمور ، و يا ليت  3القْول بأنَّ حديث اآلحاد ال يؤخذ به يف العقيدة ُينسف نسفًا بـ )  – 6

 ظوها ، وتنرشوها ، وتتذاكروها ، وهي :حتف

 األمر األول أن الرواية انقطعت . -1

الزم قول من يقول أن العقيدة ال تؤخذ باآلحاد أنَّ عقيدة املسلمني اليوم مضطربة ، ألننا  -2

 نطالبهم بكتاب واحد يف العقيدة ألفه صاحبه واقترص فيه عىل التواتر ال نجده .

 ُتؤخد إال بالتواتر ، قولك هذا عقيدة ، ونحن نريد أن نعامل قولك قولك أنَّ العقيدة ال -3

 بعقيدتك ، فأتنا بحديث متواتر عىل أن العقيدة ال تأخذ إال بالتواتر .
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اإلنسان إذا كان يف جملس وأراد أن يتثبت من يشء ما ، فيتثبت من كبري القوم ، ومن  – 7

 أفضلهم يف هذا املجلس .

ُيعلم بالفعل ال بالقول ، فكانوا يتعلمون هدي النبي صىل اهلل عليه  العلم قدياًم كان – 8

 وسلـم باهلدي ال بالقول ، ولذا وجد األجر العظيم بإحياء ُسنة النبي صىل اهلل عليه وسلـم .

الفرق بيننا وبني جيل الصحابة كبري ، وهذا اجليل لن يعود ، ولكي نجرب الكرس الذي  – 9

ن جديٌر باملناهج الرشعية أن تعمل عىل تفسري السور التي كان يقرأها عندنا يف عدم فهم القرآ

النبي دومًا كسورة األعىل ، وسورة الغاشية ، وتفسري سورة ق ، وسورة السجدة ، وغريها ، 

 رشحًا وتعلياًم .

نة وتشد يدك بقول عامل كبري ، وعامل ُمعترب حتى ُتغلق عىل نفسك  – 11 ما أمجل أن تقول السُّ

 باب .ُكل 

 2116 – 8 – 25جملس رشح صحيح مسلم 

==================================================== 

 (  22فائدة رقم ) 

 ”م عطية أ ”ستذكار : أنَّ اعلم الناس يف تغسيل امليت وجتهيزه ذكر ابن عبد الرب يف اال – 1

 ألهنا فعلت ذلك حتت تعليم النبي صىل اهلل عليه وسلـم وال سيام عند وفاة بناته .
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طريقة اإلمام ُمسلم يف صحيحه أنه يأيت باأللفاظ املُجملة ثم بعد ذلك يأيت باأللفاظ  – 2

 التي ترشح وترفع اإلحتامل.

الصحايب أو الصحابية إن قالوا : كنا ُنؤمر أو ُننهى أو نفعل ، فقطعًا ال يريدون بذلك إال  – 3

 ذلك الزمان ال يوجد غريه . رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلـم ، ألنه هو اآلمر والناهي يف

 .ا تبقى حيية خُمبئة ، ال خترجالبنت إن ُتركت عىل سجيتها وعىل فطرهت – 4

 يا اهلل ما أمجل هذا الوصف.

املراد بـ : يعتزلن مصىل املسلمني ، أي يعتزلن مكان الصالة ، فيجلسن وراء النساء يف  – 5

 داخل املُصىل وليس يف خارجه .

األمة أنَّ اإلنسان الذي جيلس يف املصىل ذكرًا أو أنثى ، حائض أم غري بإتفاق ُعلامء  – 6

 للرجال . احائض ، ذات خدر شابة أم كبرية ، تكرب ، والنساء يكربن تبعً 

مل يثبت يشء عن النبي صىل اهلل عليه وسلـم يف التكبريات للعيدين ، وثبت غرُي صيغٍة ،  – 7

 صحاب رسول اهلل صىل عليه وسلم .والصيغة التي يذكرها الناس ثابتة عن أ

ظة ، جتامع عىل سامع املوعلة رفع الشعار وتكثري السواد واالجتامع يف العيد فيه دالاال – 8

 صالة اجلامعة والناس عندما جيتمعون ، فاملحروم منهم من ترك اجتامعهم ، املحروم من ترك

صاحلني يف الصالة سواًء كان م من مل حيث أوالده عىل حضور قراءة بعض الواجلُمع ، املحرو

إمامًا أو من املأمومني ،يقول) إهدنا( الرصاط املستقيم ، فإذا قال : إهدنا الرصاط املستقيم ، 

واستجاب له ، فهو ال يدعو لنفسه ، يدعو جلميع املُسلمني ، فكم أنت حمروم أهيا اإلنسان إذا 
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فظ ابن حجر ملا قال : تارك الصالة مل حتث أوالدك عىل حضور صالة اجلامعة ، ورحم اهلل احلا

الواحدة يرض كل عبد صالح من أن خلق اهلل آدم إىل قيام الساعة ، ألن كل مصيل يقول : 

السالم علينا وعىل عباد اهلل الصاحلني ، فتارك الصالة الواحدة يرض عباد اهلل الصاحلني إىل 

 يوم الدين .

وال  املراد بأختها : صاحبتها ، ”أختها  ”ا يف احلديث لتلبسه قوله صىل اهلل عليه وسلم – 9

 يلزم أن تكون أختها شقيقتها ، أو جتتمع معها برابطة اإلخوة مع أب وأم .

املرأة احلائض هلا الذكر ، وهلا أن تسمع ، وهلا أن تشهد ، ولكن ليس هلا أن تصيل ،  – 11

اخر ء الكبريات يف أوفاحلائض ليست مقطوعة عن اهلل عز وجل ، ومن باب رمحة اهلل بالنسا

حياهتن قبل لقاء رهبن ، أنَّ اهلل تبارك وتعاىل يرفع عنهن هذا املانع ) احليض ( حتى تتفرغ 

 لعبادة رهبا تعاىل .

القول الذي اشتهر عىل ألسنة كثري من الفقهاء أنَّ املرأة هلا أن تلبس الضيق ، وأن تلبس  – 11

أو حازقًا ، وأنَّ مجاهري الفقهاء ُيأثمون من تصيل ما يسرت البرشة ولو كان هذا الثوب ضاغطًا 

 فيه مع صحة الصالة ، قوٌل باطل ، وأن كرره كبار فقهاء الوقت يف هذا العرص .

مذهب مجاهري الفقهاء أنه جيوز السعي من غري الوضوء ، وجيوز السعي حتى للحائض  – 12

 لون احلائض هلا أن تسعى، وهنا خيطئ بعض الفقهاء وبعض طلبة العلم والنساء ملا يقو

وليس هلا أن تطوف ، يظنون أن احلائض إن حاضت ، أو إن دخلت مكة وهي حائض تذهب 

وتسعى ، وهذا خطأ ، املراد أنَّ املرأة احلائض إذا فرغت من طوافها ففاجأهتا حيضتها فعىل 
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ضة من مذهب اجلامهري هلا أن ُتتم حجها وعمرهتا وسعيها بعد الطواف ، أما إن كانت حائ

 قبل فتمسك ، ألن األصل أن يكون السعي بعد الطواف .

املرأة تبقى عاتقًا أي معتوقة من اخلدمة ، ومن والية الزوج فام مل تتزوج تبقى عاتقًا ،  – 13

وتبقى يف بيت أبيها ، واحلكمة من خروج العواتق وذوات اخلدور ليعلم الناس أنَّ فالنه 

 عندها بنات للزواج .

َم املُسلم عقله ، وقلبه ، وقناعاته ، للكتاب والسنة ، وأن يعي  مع ما أمج – 14 ل أن ُيَسلِّ

 بركة الكتاب والُسنة .

 اإلفتتان يقع عند كثرة مزامحة الرجال للنساء ، أو عند تعدي حدود اهلل يف اللباس . – 15

 .سعادتنا باملرفوع أشد من سعادتنا باملقطوع – 16

العلم كام يقول البغوي يف رشح السنة ، يقول : قول أكثر الصواب وقول أكثر أهل  – 17

أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم أن يكرب يف صالة العيد باألوىل سبعًا سوى تكبرية 

اإلفتتاح ويف الثانية مخسًا سوى تكبرية القيام ، قال : روي ذلك عن أيب بكر وعمر وعيل ، 

 وهذا قول مجاهري السلف .

 عن النبي صىل اهلل عليه وسلـم يشء فيام بني تكبريات العيد وإنام الثابتمل يثبت يشء  – 18

هو عن عبد اهلل ابن مسعود كام أخرجه اإلمام البيهقي بسند قوي يف السنن الكربى أنَّ ابن 

ول مسعود ، وق محٌد هلل وثناء عليه ، وهذا قول البن مسعود كان يقول بني كل تكبريتني
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يف مثل هذا ُيؤخذ به ويعتد وال سيام أنَّ التكبريات رٌس وليست الصحايب يف مسألة واحده 

 جهرًا ، واألمر فيه سعة يف ذلك .

 2116 – 5 – 19جملس رشح صحيح مسلم 

==================================================== 

 (  23فائدة رقم ) 

 .  "القايض عياض  "إذا ُأطلق القايض يف رشح صحيح ُمسلم ال ُيراد به إال  – 1

للقايض عياض : قال عنه املرتمجون : لو أن هذا الكتاب رُشي  "مشارق األنوار  "كتاب  - 2

 بوزنه ذهبًا ما كاَن ذلَك بعيدًا ، وذلَك العتنائه الشديد باختالف الرواة . 

 محل احلُكم التأسيس ُمقدم عىل محله عىل التأكيد .   - 3

 حتجاج . مراسيل الُزهري ال ُيعتد هبا ، فهي ال تنهض لال – 4

أسعد الناس باملسائل ، وال سيام يف العبادات ُهم املُحدثون ، ألن مدار مسائل العبادات  – 5

قائم عىل األدلة النقلية ، وال بد للمحدث أن يفهم النصوص عىل وفق قواعد االستنباط 

 املُعتربة عند ُعلامء األصول . 

ة ، والرشع ما ساق هذا النَص من النص إذا كان يفهمه العريب وال يوجد دالالت بعيد – 6

، فيُفهم بالتبع ، وأما إن النص إذا كان الرشع قد   "ظاهر  "أجل هذا املعنى ، فهذا ُيسمى 

 ساقه ألجل يشء ُمعني فهذا ُيسمى املنطوق . 
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 اليهود ُيعددون بال عدد ، والنصارى حيرمون التعداد ، واملسلمون وسٌط بني الطرفني .  -7

 ؤول هو املرجوح ُمقابل النص الظاهر . النص املُ  - 8

 تعُلق العبادات باملعاين فيه ضعف ، واألصُل يف العبادات أن تدور مع النصوص .  - 9

أقل ما يقال يف سند رجل فيه راوٍي مرتوك احلديث إسناده ضعيٌف جدًا ، وأمجعت  - 11

حكام ، وال ينهض ألن كلمة أهل الصنعة احلديثية أن اإلسناد الضعيف جدًا ال ُتناط به األ

 حُيتج به أبدًا. 

أول من عمَل عىل أحياء ُسنة صالة العيدين يف املُصليات يف األردن وبالد الشام هو  - 11

 شيخنا األلباين رمحه اهلل تعاىل بالرغم من معاناته يف ذلك وقلة حيلته . 

ابه اضب عليها أصحالُسنة التي واضب عليها النبي حُممد صىل اهلل عليه وسلـم ، و و - 12

فيام بعده كام ثبت عن ابن عباس ريض اهلل عنه يف صحيح ُمسلم هي اخلروج إىل املُصىل 

وليست الصالة يف املساجد ، إال إن ُوِجَد ُعذٌر يمنع من ذلك : كاملطر ، والربد ، أو تم املنع 

 من بعض اجلهات لعدم توفر املُصىل أو غريها  .

للمصليات يف يوم عيد األضحى ، وهذا كان هدي النبي  ُيسن أن تصطحب األضاحي - 13

 صىل اهلل عليه وسلـم وأصحابه . 

 األمري إن أخطأ ُينكر عليه ، وتبقى هيبته حمفوظة يف النفوس ، وله السمُع والطاعة .  – 14
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الرشع يف كثري من األحكام ، وبام فيها النكران عىل األمراء وأولياء األمور قال يكون  - 15

 لرس . يف ا

من بركة إتفاق الُعلامء وقيامهم بدورهم ، وتتابعهم ، وبياهنم ، وبربكة أمرهم وهنيهم  - 16

 أن كثري من املُنكرات ماتت يف مهدها .

الباطل ال ينترش إال ملا أهل احلق يسكتون عن حقهم ، وملا يرُتك الُعلامء البيان ، فأكرب  - 17

 ت الُعلامء الصاحلني . أعوان الظلمة ليس املُبطلني بل هو سكو

درجات إنكار املنكر من حيث القوة : اليد ، ثم اللسان ، ثم القلب ، أما من حيث  - 18

 التطبيق جيب أن يكون إنكار املُنكر أوالً بالقلب ، ثم باللسان . 

:  اإلنكار باليد للوايل وأعوانه ، اإلنكار  "املُفهم  "قال أبو العباس الُقرطبي يف  – 19

 سان للعامل وأعوانه ) كاألئمة واخلطباء والوعاظ ، واإلنكار بالقلب لعوام املسلمني( .  بالل

بعض الناس دينه مداره عىل اخلالف ، إن سألته يقول لك : يف املسألة خالف ،  - 21

لألسف حيتج باخلالف ، وجيعل اخلالف دليالً ، والواجب عىل املُختلفني أن حيرروا املسألة ، 

ا عىل األدلة ، وأن يتحدوا ، وأن ال خيتلفوا ، فإن أذنت هلم قواعد الُعلامء بأن وأن يعرضوه

 يبقى اخلالف ، فحينئذ يأيت أدب اخلالف . 

كل من خالف ُسنة من ُسنن النبي صىل اهلل عليه وسلـم ُينكر عليه سواًء أكان ذكرًا أو  - 21

 أو صغريًا . أنثى ، عزيزًا أو ذليالً ، أمريًا أو مأمورًا ، كبريًا 
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اخلري والسعادة يف الدنيا واألخرة بام جاء به رشع اهلل سبحانه وتعاىل ، و ال يمكن ألحد  - 22

 أن يأيت بخري أفضل مما أتى به النبي حممد صىل اهلل عليه وسلـم . 

ينبغي عىل الدعاة واخلطباء أن يعتنوا عناية شديدة بالذي كاَن ُيكرره النبي صىل اهلل  - 23

وسلـم عىل مسامع الناس ، فالنبي كان يكرر يف خطبه األعىل والغاشية ، وخطبة احلاجة عليه 

 ، فهذا التكرار هو الذي أنشأ ذلك اجليل األول األنور . 

عىل الُعلامء ، والذين ُيقتدى هبم أن ينظروا إىل أفعاهلم ، وإىل مألتها ونتائجها ، وأن  - 24

 ن يتقوا اهلل يف أفعاهلم .يعلموا كيف يفهمها الناس ، وعليهم أ

قول مجاهري الفقهاء سلفًا وخلفًا ، والذي دلت عليه ظواهر النصوص أن خطبة  - 25

اجلمعة واجبة ، وهي بخالف خطبة العيد ، لذا اإلمام النووي رمحه اهلل يقرر أننا لو غرينا يف 

 .   د ال يبطلهاالعيالتغيري يف صالة صالة اجلمعة كأن نصيل ثم نخطب فإن الصالة باطلة ولكن 

علم الفروق علم دقيق يقوي امللكة ، ويصقل شخصية طالب العلم ، وعلم الفروق  - 26

 ال يدركه وال يعرفه إال أصحاب امللكات . 

ام : أم عطية أفقه اخللق يف أحك "اإلستذكار  "و  "التمهيد  "ابن عبد الرب يقول كام يف  - 27

وتى بإرشاف النبي صىل اهلل عليه وسلم ، وبعدها حممد تغسيل املوتى ألهنا كانت تغسل امل

 .  ابن سريين ألنه أخذ ذلك عنها

أصحاب الصحيحني مل يضَع كتابيهام إال للمرفوع ال للموقوف ، ذلك ألن الصحابة  - 28

 أورع من أن يدلسوا عىل النبي صىل اهلل عليه وسلـم .  
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 وإنام الراجح ُحكمه ُحكم ما كان قبله .  األمر إن جاء بعد حظر ال يدل عىل الوجوب ، - 29

، تدُل بإشارهتا إىل  (( فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثالث ورباع)) اآلية :  - 31

 جواز النظر إىل املخطوبة ، ألن اهلل يقول ما طاَب ، واملرأة ال تطيب إال بالنظر إليها .  

==================================================== 
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 صفحتنا على الفيس بوك : – 2
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 قناتنا على التيلغرام : -  3
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 للرجال {  776757052 962 00 }

 للنساء { 790975351 962 00 }
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