
 عشر الثانيمن الدرس األول إلى الدرس                                                    شرح الموطأ
 

 - 18 - 

 
على خري خلق اهلل أمجعني احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم األمتان األكمالن 

 :بسنته إىل يوم الدين أما بعد اسنتوصحبه ومن سار على سبيله وهنجه و  وعلى آله

فسيكون حديثنا إن شاء اهلل تعاىل يف هذا اجمللس من كل مجعة بإذن اهلل تعاىل يف شرح  
عن اليوم كتاب املوطأ لإلمام أيب عبد اهلل مالك بن أنس إمام دار اهلجرة، وسيكون حديثنا 

ورحم أئمة املسلمني  ،برمحته الواسعة -رمحه اهلل  -بعض من سرية هذا اإلمام من أئمة السلف 
 .وأمواتا أحياء مجيعا

هو اإلمام أبو عبد اهلل مالك بن أنس بن مالك بن أيب عامر فجده مالك كان أحد 
يف داره، فحملوه وغسلوه وأرضاه حينما قتل شهيدا األربعة الذين محلوا عثمان بن عفان 

، وجد أبيه أبو بن أيب عامر بالبقيع، جد اإلمام مالك وهو مالكوه وكفنوه وصلوا عليه ودفن
إنه صحايب شهد املشاهد كلها : هو أول أهل بيته إسالما، ومن أهل العلم من قال: لقي عامر

تعاىل،  -رمحه اهلل  -بن العالء القشريي ذا القول اختاره القاضي أبو بكر ما خال بدرا، وه
ومن أهل العلم من ذكر أبا عامر جد اإلمام مالك هذا يف الصحابة دون أن يبني مرتبته يف 

ليه صاحب التجريد، وكان اإلمام مشى عكما   شاهد أو لقيا الني الصحبة من شهود امل
اإلمام حممد بن مسلم ابن أيب عامر، ولذلك ملا دخل : ينسب إليه، فيقال - رمحه اهلل -مالك 

مالك يقرأ أيامها على ربيعة بن بن شهاب الزهري دخل املدينة اجتمع علماؤها وكان اإلمام 
فدخل معه على اإلمام حممد بن  ،شيخ املدينة وعاملهاالرأي  الرمحن الذي يعرف بربيعة أيب عبد

فلما كان اليوم الثاين دخلوا  ،يوسف بن شهاب الزهري فأقرأهم احلديث أكثر من أربعني حديثا
ائتوين بكتاب أمل تروا إىل ما حدثتكم به : ، فقال هلم-رمحه اهلل  -على ابن شهاب : عليه أي

د عليك حديث يها هنا من يع: -رمحه اهلل  -ربيعة  فقال ؟باألمس أي شيء بقي منه عندكم
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فأعاد عليه حديثه  ،-رمحه اهلل  -ابن أيب عامر يعين اإلمام مالك : من؟ قال: األمس، قال
ت أظن أنه بقي ما كن: -رمحه اهلل  -واألحاديث اليت ذكرها تامة كاملة، فقال ابن شهاب 

 .أحد غريي حيفظ هذا

و بن احلارث بن حنبل أو حسيل أو جثيل أو ابن أيب عامر بن عمر  :الشاهد أنه يقال له 
عثمان بن حنبل بن حسيل : ان وقيلجثليل كلها أقوال عند العلماء يف اسم هذا اجلد بن غيم

كذلك و  -رمحه اهلل  -كان ل  يل على خالف يف هذا اجلد، واختار ابن خ  خثبن  بن جثليل
افظ ابن عبد الرب على أنه ابن حنبل، ووقع تصحيف ، ومشى احلثليلابن خ  الدارقطين وغريه أنه 

للحارث يعرف بأصبح وهو الذي : حارث بن عمر بن احلارث، يقال، وجده ابن يف هذا اجلد
وهم من  ،األصبحي نسبة إىل جده هذا احلارث :ينسب إليه األصبحيون، ويقال لإلمام مالك

من قبيلة عزيزة  -رمحه اهلل  -فهو  ،محري، وينتهي نسبه إىل يعرب بن يشجب بن قحطان
 .معروفة بالشرف واملكانة يف اجلاهلية واإلسالم

على صاحبها أفضل الصالة وأمت النبوية سنة ثالث وتسعني من اهلجرة  -رمحه اهلل  -ولد 
وهذا : التسليم يف خالفة سليمان بن عبد امللك بن مروان األموي رمحة اهلل على اجلميع، وقيل

بن بكري أنه ولد حيىي وروي عن مالك نفسه رواه  ،أهل العلمالقول هو الذي عليه كثري من 
 ،عام ثالث وتسعني من اهلجرة، وهو الذي اختاره أبو داود السجستاين، وكذلك السمعاين

 مخس: إنه يف سنة تسعني، وقيل: وقيلوابن فرحون رمحة اهلل على اجلميع،  ،والقاضي عياض
افعي يف الطبقات، ومخس وتسعون كما مشى عليه أربعا وتسعني كما اختاره الي: وقيلوتسعني، 

أبو إسحاق الشريازي رمحة اهلل على اجلميع، وتويف عام مائة وتسع وسبعني من اهلجرة، وهذا 
القول هو الذي عليه األئمة، لكن هناك قول ضعيف، والصحيح أنه تويف يف عام مائة وتسع 

 .برمحته الواسعة -رمحه اهلل  -وسبعني من اهلجرة 
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سنتني، والقصة يف هذا مشهورة، وملا أراد : أمه محلت به ثالث سنوات، وقيل يقال إن
؟ فنادته أو  أذهب فأكتب العلم !يا أماه: اهلل به اخلري العظيم والفضل العميم قال يوما ألمه

وخذ  ،اذهب إىل ربيعة ،ذهب بين فاطلب العلما: بسته الثوب وعممته، مث قالت لهدعته فأل
 :خذ من علمه، وهنا وقفتانمن أدبه قبل أن تأ

حلة اليت تنشئه نعمة اهلل على العبد إذا أراد أن يكرمه بالكرامة العظيمة باألم الصا: األوىل
 ،يف الدنيا واآلخرةاهلل عنه  يرضى وتقوده إىل كل خري ،يف مرضاة اهلله وحتبب ،على طاعة اهلل

والشك أن هذه األم تكون بتوفيق  ،هذه األم الصاحلة اليت شحذت مهة ابنها وقادته إىل اخلري
اهلل للزوج أن خيتار لولده وأن يتقي اهلل يف نسله أن خيتار األم اليت ختاف اهلل، واألم اليت تدور 

 .أحزاهنا يف طاعة اهلل وحمبة اهللو أشجاهنا 

تأمل  ،األم الصاحلة خيرج منها اخلري الكثري، وإذا كانت الزوجة صاحلة أصلحت غريها 
يا بين اطلب العلم أكفك : من األيام اقالت له يوم -رمحه اهلل  -أم سفيان الثوري رمحك اهلل 

 ،سأسعى حىت ال حتتاج إىل مال مبغزيلواطلب العلم وال حتمل هم الرزق  اذهب: أي ،مبغزيل
 - حىت أصبح سفيان ،يتيم كفته هم املال وهم الدنيا من أجل أن يتفرغ للعلم ،أكفك مبغزيل

م حىت كان من أئمة وعل   ،وحفظ أكثر من مائة ألف حديث ،عية السنةمن أو  وعاء -رمحه اهلل 
صحابه مذهب مشهور معروف، وال نظن إال أن هذا العلم واخلري  الفقه، وكان له مذهب وأل

كله يف ميزان حسنات هذه األم الصاحلة، نعم إن الذي يريب ولده إن الذي يسعى لكي خيرج 
ونيته صاحلة يف الزواج ويف املرأة مل خييبه اهلل جال  ،شرع اهللولدا لألمة لكي حيمل هلا دين اهلل و 

  .اذهب فاطلب العلم: له، فقالت لهجال

اذهب إىل ربيعة هذه الوقفة الثانية، وخذ من أدبه قبل أن تأخذ من علمه من : وقالت له
أخذ خذ من أدبه قبل أن ت: النساء من كمل فيهن اخلري برجاحة العقل وسداد الرأي، قالت له

عرفه السلف الصاحل نساء  ،الطلباألدب قبل  :من علمه، هذا هو هدي الكتاب والسنة



 عشر الثانيمن الدرس األول إلى الدرس                                                    شرح الموطأ
 

 - 21 - 

ذه اجملالس حرمة وأن حىت الولد يقاد إىل جمالس العلم يذكر أن هل ،رجاال شبابا وشيبا وأطفاالو 
 :لنبيه الذي ألقى عليه حمبة منه وقال له آدابا ينبغي أن يتخلقوا هبا تأمل قول اهلل ألهلها 

وئ  وئۇئ  ۇئ  ۆئ  چ:موسىيقول اهلل جل وعال حلبيبه  چٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ    ڦ  چ 

  چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ      ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   

أدب  چٻ  ٻ  ٻچ     املكان أدب چ وئ  وئچ  قبل التوحيد وقبل األمر بالصالة
كانوا ينطلقون   ،احلديث هذا هو هدي الكتاب وهدي السنة وهدي السلف الصاحل هلذه األمة

إىل جمالس العلم معظمني حلرماهتا وحرمات أهلها وحرمات من يرافقهم يف جمالس العلم 
وهو يدل أو هذه الكلمة تدل داللة  (خذ من أدبه قبل أن تأخذ من علمه) ،وجمالس الطلب

ان عليه أئمة السلف من األدب والسمت والذل والوقار يا له من جالل ويا واضحة على ما ك
ين أهل العلم العلم باآلداب الفاضلة واألخالق احلميدة، ولذلك ما تأمل له من كمال إذا ز  

 .خالق حظا وافرااملسلم نصوص الكتاب والسنة إال وجد لأل

ه من فوق سبع مسوات فيقول يثين على نبيه صلوات اهلل وسالمه علي تأمل قوله تعاىل 
فحري بنا أن نتأمل حال السلف الصاحل   چں ڱ ڱ ڱچ :أمساؤه جل ذكره وتقدست
حينما أثر فيه هذا املبدأ فكان يقول قولته  -رمحه اهلل  -ق اإلمام مالك يف األدب، وصد  

  .من مضى قبله ألثر عتبا واحق على كل طالب علم أن تكون فيه سكينة ووقار : ةاملشهور 

برمحته  -رمحه اهلل  -خذ من أدبه ومسته قبل أن تأخذ من علمه، فانطلق : قالت له
الواسعة، ولزم ربيعة ولزم علماء املدينة، فأخذ عنهم الكثري الطيب، وصرب يف حتمله وطلبه 

أنه باع سقف بيته من أجل أن  -رمحه اهلل  -للعلم، واشتدت عليه الدنيا حىت حكي عنه 
 ينال بالتشهي وال بالتمين، ولكنه فضل من اهلل، ومن تعب وجد   يتقوى على العلم، فالعلم ال

قضى اإلمام : واجتهد يف العلم فسيخلف اهلل عليه بأحسن اخللف، ولذلك قال القاضي عياض
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جاءته الدنيا صغرية حقرية، فأصبحت يف : مالك حىت باع سقف بيته، مث مالت عليه الدنيا أي
  .ذي أعطاه اهلل إياهمن اخلري الكثري ال -رمحه اهلل  -يديه 

، وكان -رمحه اهلل  -العلم على علماء املدينة فأخذ عن ابن هرمز  -رمحه اهلل  -طلب 
من بالباب؟ فقالت هذه : قال جلاريته يوما من األيام: يالزمه وهو الذي قال فيه املقالة املشهورة

باب ابن هرمز،  كان يتعبها من كثرة اإلتيان والرتدد ولزوم  ك األشقرليس هناك إال ذا: اجلارية
 ،ادعيه فذلك أعلم الناسماذا قال؟ ليس هناك إال ذاك األشقر : فقال هلا ملا قالت هذه الكلمة

عليه، وكان  ادعيه وهو يف الطلب فراسة من أهل العلم فذاك أعلم الناس، فانطلقت إليه ودخل
نه  أله نه يقول كان يسأل ابن هرمز ويتلطف خشية أن ينفجر عليحيدث حىت إ -رمحه اهلل  -

وكان اإلمام مالك يالطفه حىت مجع منه الكثري الطيب، ألنه هو راوية أيب هريرة  ،كان شديدا
وأرضاه، فكان يتلطف حىت مجع منه الكثري الطيب، وصحب نافعا وأخذ  حافظ الصحابة 

 -رمحه اهلل  -، وكان من مهته أنه ال يفارق نافعا، كف بصر نافع عنه حديث رسول اهلل 
، فكان اإلمام مالك يأخذه من بيته إىل املسجد ومن املسجد إىل البيت، هنيئا يف آخر عمره

وإمنا أخذه من أجل  و ال مسعة وال تفاخرا وال تكاثراما أخذه رياء  ،بللصاحب واملصاح  
رمحه  -فصحبه  ،وصحبه ولزمه من أجل أن يسمع قال رسول اهلل  ،حديث رسول اهلل 

 مجع من علماء املدينة ما عندهم من الرواية عن رسول حىت ،وأخذ عنه الكثري الطيب -اهلل 
، وكانت املدينة يف زمن اإلمام مالك حية بكثرة العلم وال تزال حية إىل يوم القيامة، ألن اهلل 

ر ال زالت السنة وعلماء حلية إىل جحرها، ولكن يف ذلك العصاإلميان يأرز إليها كما تأرز ا
ر مالك مل أن املدينة إىل عص -رمحه اهلل  -سالم ذكر شيخ اإلالسنة كانوا كثريين باملدينة، و 

وكيف كان احلديث والرواية عن  ،تدخلها بدعة مما كان فيها من دواوين العلم وأئمة السلف
ث إال عن القليل، وهذا كله ، فأخذ عن هذه الكثرة املوجودة يف املدينة ومل حيد  رسول اهلل 

ه، ولذلك عرف عنه أنه كان شديدا يف واحتياطه وحرص من شدته يف الرواية عن رسول اهلل 
انتقاد الرجال، وأنه كان ال يقبل وال حيدث إال عن من هو أهل، ومن هنا جعل العلماء رواية 
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قا له من علو شأنه أنه إذا روى عن أحد فإن هذا يعترب توثي ،اإلمام مالك عن الرجل توثيقا له
اخلري الكثري،  أويت يف سنة الني  ،برمحته الواسعة -رمحه اهلل  - يف نقد الرجال ومعرفته هبم

شديدا يف األمر، حىت إنه كان حيدثه الكثري فيميز أحاديثهم وال يقبل إال  -رمحه اهلل  -وكان 
من األحاديث  األلوف املوطأ كان عند اإلمام مالك عشرات إن: القليل والنزر القليل، وقيل

وقليال، وهذا كله من احتياطه وورعه  اها حىت أصبحت ألفصفما زال خيلصها ويصفيها وخيل
 ،، وهذا هو الواجب على املسلم أن حيتاط يف أحاديث رسول اهلل ونصيحته لسنة الني 

  .(مبا مسعكفى باملرء إمثا أن حيدث )دث به وأن ال يقبل كلما قيل وكلما ح  

وله الناس، وأما الفتيا فما مث فتح اهلل عليه فما بلغ السابعة عشرة حىت جلس وحتلق ح
ال ينبغي لكل أحد أراد أن جيلس : من شدته على نفسه، وكان يقول ،أفىت إال بعد أربعني عاما

يف املسجد حيدث الناس أن جيلس حىت يسأل أهل العلم فإن رأوه أهل العلم وأهل اجلهة يف 
العقالء والعلم حيتاج  ا إالالسلف ليس هناك وجيه أزمنةاملسجد يعين أهل الوجاهة ألنه كان 

من أعطي العقل والعلم، ومنهم من أعطي  الناسمن : ، ولذلك قال بعض العلماءإىل عقل
ومنهم من أعطي العقل ومل يعط  ،العقل ومل يعط العلم، ومن الناس من أعطي العلم والعقل

سالمة ومنهم ال علم وال عقل نسأل اهلل ال العلم، ومنهم من أعطي العلم ومل يعط العقل ،
والعافية، فهذا حال الناس، ولذلك قد جتد اإلنسان عنده علم ولكن ليس عنده عقل يعقل، 

اللة الناس، ويأيت بالغرائب  ويتقحم ويتهجم على أهل ولذلك جتده متهتكا متسرعا ال حيسن د  
ما مسي العقل عقال إال أنه يعقل صاحبه، ولذلك كان اإلمام  ،العلم ال جتد عنده عقال يعقله

أراد  ،باإلمام مالك -رمحه اهلل  -رن سفيان بن عيينة حىت قال ملا ق   ،مالك معروفا بوفرة العقل
مدحه فقرنه  ،-رمحه اهلل  -أن ميدح سفيان بن عيينة اإلمام العامل يف احلديث والفقه  شخص

 :أتقرنين مبالك؟ ما أنا ومالك إال كما قال القائل: باإلمام مالك، فقال له

 نر  يف ق    ل ز  وابن اللبون إذا ما 
 

 مل يستطع صولة البزل القناعيس 
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رمحه  -عقل  هألنه كان عند ،من مثل مالك لقد كان مالك يف علم واتباع لألثر وعقل
وآرائه ومسائله كثريا من النكت  -رمحه اهلل  -وفرة يف العقل، ولذلك جتد يف فتاويه  -اهلل 

ال ينبغي  :وذكائه، فكان يقولاليت تدل على عظيم نعمة اهلل عليه يف عقله والفوائد العظيمة 
ملن أراد أن جيلس يف املسجد حيدث الناس أن جيلس حىت يشهد له من هو أهل أنه أهل 

واهلل ما جلست حىت  ،أنه أهل لذلكأهل العلم وأهل اجلهة يف املسجد لذلك، حىت يشهد له 
أين أهل لذلك، فما جلس للفتوى إال بعد أن شهد له شهد يل سبعون من علماء املدينة 

  .-رمحه اهلل  -م املكانة اليت تبوءها ، وهذا يدل على عظلإلفتاءسبعون أنه أهل 

 لق الناس حوله وعمره سبعة عشر سنة صغري يف السن كبري يف القدر، ولكن اهلل حت
رمحه اهلل  -ته وغريه أن حلق الرواية كما ذكر احلافظ ابن عبد الربيؤيت فضله من يشاء، وجاء يف 

أكرب  رأيت حلقته: عنهم، وقال بعض السلف الذي أخذ همشاخيفاقت حلقة معاصريه بل  -
من حلقة نافع، وليس هذا من باب التباهي إمنا املراد أن ذلك الزمان كان الناس يقبلون على 

لعلماء فمعىن اوفيها  خاصة يف املدينة، فإذا كانت البيئة بيئة علمية،و  ،أهل العلم الذين هم حبق
وإال  ،((أنتم شهداء اهلل يف األرض)): الني  قالعلى من هو أهل، وقد  تمع إالذلك أنه ال جي  

ال جيلس عنده إال النفر والنفران وهو  عامل فالكثرة ال تغين للعبد من اهلل شيئا، وكم من عامل
نسأل اهلل أن يرمحنا برمحته  كحالنااة  جز وكم من هو قليل العلم وبضاعته م على علم عظيم،

الكثرة والقلة ليست هي املقياس، فكثر حوله الطالب وجلس ف ،الواسعة قد جيلس عنده الكثري
خه الذين روى عنهم صاروا اء، وذكر بعض العلماء أن بعض مشائيف جملسه األئمة والعلم

يرفع قدره   أن اهلل ،جيلسون يف حلقته، وهذا فضل من اهلل عظيم ملن أخلص وأراد وجهه
  .ع على الضمائر والقلوب وما ختفيهوييسر أمره، وهو سبحانه مطل

، واتفقت الرواية عنه للتحديث ورواية احلديث عن رسول اهلل  -رمحه اهلل  -فجلس 
: إجالال عظيما إذا استأذن عليه النفر، قال جلاريته ل رواية حديث رسول اهلل أنه كان جي
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نريد الفتوى، فيجلس ويدخلون عليه فيسألونه : فتسأهلم، فيقولونماذا يريدون؟ فتخرج اجلارية 
نريد حديث : اسأليهم ماذا يريدون؟ قالوا: مث خيرجون، وإذا جاء النفر، وقال جلاريته ،فيفتيهم

ن حاله رة والطيب، فطيب جملسه وحس  الرواية، اغتسل وتطيب وجاء باجملفو  رسول اهلل 
، وعلته املهابة والسكينة ال إذا حدث عن رسول اهلل على أريكة ال جيلس عليها إ وجلس

، وهكذا كان حاله مع السنة، وحال أئمة السلف حىت جاء عنه إجالال حلديث رسول اهلل 
إمام  -رمحه اهلل  -أبو متيمة أيوب بن متيمة السختياين  ، وأيوبأنه مكث فرتة، وهو يرى أيوب

أيكم : ان عبد اهلل بن عمر يقولعمر، وكمن أئمة السلف والعلم ومن تالمذة عبد اهلل بن 
فيه ابن عمر  أراه أصلحكم، فكان يتفرس :ذاك أيوب، فيقول: فيقولون األبيض املشرب حبمرة،

تبسمت يف وجه : يبكيك؟ قال ما: هذا اإلمام الذي بكى عند وفاته، فقيل ،أنه أصلح طالبه
كان إذا جاء القدري وجاء أهل هذا اإلمام الذي   يوما من األيام من شدة لزومه للسنة، مبتدع

 ،يف تلك األزمنة من القدرية وغريهم يريد أن يناقشه يضع أصبعيه يف أذنيهالبدع واحملدثات 
رمحه  -، وال نصف كلمة :يقول له ،امسع مين كلمة :فيصر، فإذا قال له ،امسع مين: يقول له

هذا   ه على اجلادة،غاله بشيء ال يعلم أنتشمن لزومه للسنة واتباعه ألهل العلم وعدم ا -اهلل 
ر رأيته يوما من األيام يف حج: اإلمام الذي أخذ عن ابن عمر كان اإلمام مالك يراقبه قال

ملا رآه عظم السنة وعظم حديث  ،فبكى فأخذت عنه السنة الكعبة ذكر حديث رسول اهلل 
غفل عن السنة يتحدث كما وليس كمن  ،مبعىن أنه حدث وهو يتأثر باحلديث رسول اهلل 

لو كان يقول كالما معتادا كان السلف رمحهم اهلل يعظمون السنة ويعظمون أحاديث رسول اهلل 
 آية من آيات اهلل، وحجة من حجج اهلل على  -رمحه اهلل  -، أثىن عليه األئمة والعلماء كان

نت شهادهتم كا  ةك أنه حاز الفضل العظيم بشهادة أئمخلقه، وأثنوا عليه ثناء عظيما، والش
  .وال زالت ثقيلة عظيمة

رضيت مبالك حجة بيين وبني اهلل، رضيت مبالك  :-رمحه اهلل  -قال اإلمام الشافعي 
إذا وقفت يوم القيامة وسئلت عن العلم الذي تعلمته، فإن مالك هو : حجة بيين وبني اهلل يعين
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بلون يف دين اهلل إال ال يق، وهذا يدل على أن السلف رمحهم اهلل كانوا حجيت بني يدي اهلل 
وفضله وعلو وهو اإلمام الشافعي يف علمه  -رمحه اهلل  -وأمانته، وقال علمه من يوثق بدينه و 

إذا ذكر العلماء : فيه -رمحه اهلل  -ال أحد أمن علي بعلم اهلل من اإلمام مالك، وقال  :شأنه
سروا حديث رسول اهلل إذا ذكر العلماء فمالك النجم ، وأثىن عليه األئمة حىت ف فمالك النجم

 :((يوشك أن يضرب الناس أكباد اإلبل فال جيدون عاملا إال عامل املدينة)) قال عدد من ،
، فضربت أكباد اإلبل إليه، وارحتل الناس إليه -رمحه اهلل  -إنه اإلمام مالك : أئمة العلم

أخذ اإلمام  مام الشافعيأخذ اإلمام الشافعي وعن اإلفعنه  ،وانتشرت منه السنة ومنه العلم
ذلك عرفت مدرستهم مبدرسة األثر بكثرة الرواية واحلديث، وإال فكل مدارس الفقه أمحد، ول

يرتك األثر وهو  اوال يعقل أن إمام ،اإلسالمي من أئمة العلم ودواوين العلم كلها مدارس أثر
مام حممد بن ولكن لكثرة العلم، ولذلك قال اإلمام الشافعي لإل حاشا، عن هوى داللته يعلم

يعين اإلمام -اللهم صاحبك : لقا ؟بنا أعلم بالسنة أم صاحبكاحصأناشدك اهلل أ: احلسن
  .-مالك

شديد الورع كثري اخلوف من  -رمحه اهلل  -به كثريا، وكان  فعنه أخذ العلماء ونفع اهلل 
فيه  فكان إذا دخل عليه الرجل هابه مما وضع اهلل  ،واخلشية، ولذلك عرف باهليبة  اهلل

ناس وعظمت م خوفه من اهلل اشتدت هيبته يف الظ  إن من ع  : ، وقال العلماءمن اخلشية هلل 
جلست بني يدي اهلادي واملهدي والرشيد واهلل ما هبته  : حمبته فيهم يف قلوهبم، قال بعضهم

ج الدولة اإلسالمية من احمليط و  كهيبيت حني جلست بني يدي مالك، ثالثة خلفاء كانوا يف أ  
واهلل ما هبتهم كهيبيت : ىل احمليط، جلس بني يدي اهلادي واملهدي والرشيد ثالثة خلفاء، قالإ

  .حني جلست بني يدي اإلمام مالك

 راجع هيبةيأيت اجلواب فال ي  
 

 األذقان ون نواكس  ائلوالس 
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فوضع اهلل يف قلوب  ،برمحته الواسعة، هاب اهلل وخاف من اهلل وخشي اهلل -رمحه اهلل  -
رى ما ن: - رمحه اهلل -هذه القصة قال  ملا ذكرت: العباد هيبته، ولذلك قال بعض العلماء

يضع اهلل هبا القبول  واخلشية هلل  فاخلوف من اهلل  ،ذلك إال لشيء بني مالك وبني اهلل
ندب إىل بل كان ي ،ال أدري: شديد الورع، وال يبايل أن يقول -رمحه اهلل  -بني العباد، وكان 

وإن  ،وإن بعدت منزلته ، فيجيبه بال أدرييرحتل إليه الرجل باملسائل -رمحه اهلل  -كان   ،ذلك
فأجاب  ،سأله أربعني مسألةته يف الرجل الذي أتاه من اليمن و وقص ،بعد املكان الذي قدم منه

من أضرب إليك أكباد اإلبل من الي: ال أدري، فقال: ثالث، وقال يف الباقي: يف أربع، وقيل
ال أدري، : فقال اال عليك، قل هلم سألت مالك: فبما أجيب الناس؟ قال: وال جتيبين، فقال له

ومن قال أدري مل يزل ال يدري  ،دري حىت يعلممل يزل ي ،ال أدري: قالوا من قال ،هذا جواب
ومن قال  ،جاهال حىت يهلك -نسأل اهلل السالمة والعافية-مل يزل أدري  ، من قالحىت يهلك

 برد العلم إىل اهلل عند عدم توثق يوصي -رمحه اهلل  -وكان  ،أدري فما زال عاملا حىت يدريال 
شديد املالزمة للسنة وألحاديث رسول  -رمحه اهلل  -وكان  ،اإلنسان من العلم وعدم ضبطه له

أن تكون فيه حق على كل طالب علم  :فيقول ،واألثر، ولذلك كان يوصي بذلك اهلل 
  .ألثر من مضى قبلهسكينة ووقار واتباع 

يف قوله ومسائله لن جتد عنده  يتتبع الشواذ، ولذلك إذا نظرت عرف عنه أنه كان ال
 -رمحه اهلل  -مسألة شاذة شذ فيها أو جاء فيها بالغرائب، وعرف هبذا حىت إن سفيان الثوري 

هذا من الشواذ الذي : -رمحه اهلل  -كر عنده مسألة شاذة، وذكرت فيها رواية شاذة، فقال ذ  
، ألنه كان ال يتتبع الشواذ، وال حيب -رمحه اهلل  -يقصد اإلمام مالك  ،هناين عنه احلجازي
  .برمحته الواسعة -رمحه اهلل  -نه ذلك ومل يعرف ع ،الشواذ من املسائل

ا كتبه كتب ملإنه : وألف كتابه املوطأ، ووضع اهلل له القبول فانتشر يف أصقاع الدنيا، قيل
أنت تكتب كتابا اشتغل الناس مبثله، : فكثرت املوطآت، وقيل له أناس مؤلفات ومسوها باملوطأ،
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فلم يبق من املوطآت إال موطأ  ،ستعلمون غدا ما الذي يراد به وجه اهلل: فقال كلمته املشهورة
فيه بصدقه وإخالصه لوجه اهلل  اإلمام مالك بن أنس، ومل يبق منها شيء، وهذا صدقه اهلل 

فما من عامل من بعده إال وهو عالة  ،وصنف املوطأ ،ه وجه اهلل، فال يبقى إال الذي أريد ب
وغريه انبىن  ،عليه، ولذلك ذكر غري واحد من األئمة واحلفاظ أن املوطأ أصل انبنت عليه أصول

فبني السنة بطريقة الرواية والدراية، ومجع فيه  ،الدرايةو ألنه مجع بني الرواية  ؛عليه ممن جاء بعده
وآثار الصحابة وهدي السلف يف حكايته  ن أحاديث رسول اهلل من الكثري الطيب م

 اموفقا يف كتابه توفيق -رمحه اهلل  -وكان  ،لإلمجاعات اليت أدرك عليها أهل العلم يف املدينة
أن  منها أصال يف ذلك الباب، فقل   ت األحاديث يف األبواب وجدت الكثريعظيما، فإذا تأمل

وكأنه قاعدة ذلك الباب،  باب تنبين على ذلك احلديث؛سائل الجتد حديثا يورده إال وجدت م
 .وأصله الذي انبنت وتفرعت منه مسائله

وكتاب املوطأ كتاب جامع بني الرواية والدراية يعين بني احلديث والفقه وكثري ممن جاء 
أثروا بطريقته بعده كاإلمام البخاري واإلمام مسلم وأصحاب السنن وأصحاب املصنفات ت

 ، وهذه ميزة من ميزاتفسبق إىل التأليف مبثل ما صنف وأل  ألنه مل ي   ؛-رمحه اهلل  -ومبنهجه 
املوطأ، ونص كثري من األئمة والعلماء على ما يف هذا الكتاب من اخلري الكثري والعلم اجلم حىت 

ما حتت أدمي السماء كتاب أصح بعد كتاب اهلل من املوطأ، : قال اإلمام الشافعي قولته املشهورة
فاإلمام البخاري صنف ، حيحة، ولذلك تأثر به من جاء بعدهصل من األصول الصوقصده كأ

 ، وهكذا بقية أئمة احلديث رمحهم اهلل برمحته الواسعة،صحيحه ومجع فيه بني الرواية والدراية
 ومجعنا هبم يف، ليفهعن تآ اومؤلف، ا عن علمهوجزاهم عن اإلسالم واملسلمني خري ما جزا عامل

 . النعيم إنه ويل الفضل والتكرمي جنان

األسبوع القادم يف نسخة املوطأ من رواية حيىي بن حيىي من وبإذن اهلل تعاىل سنبدأ درسنا 
مثانني رواية  أشهر الروايات اليت رمبا زادت على وهذه الرواية يف احلقيقة هي، الليثي األندلسي
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منها ما اعتمده اإلمام البخاري كروايته عن عبد اهلل بن يوسف، واإلمام مسلم  ،لكتاب املوطأ
يف روايته عن حيىي بن حيىي النيسابوري، ورواية عبد اهلل القعني اليت اعتمدها اإلمام أبو داود، 

وغريها  ،سعيد اليت اعتمدها النسائي يف السننتيبة بن ة اإلمام حممد بن احلسن، ورواية قورواي
الروايات، ورواية عبد الرمحن بن مهدي اليت اعتمدها اإلمام أمحد وغريها من الروايات، لكن من 

واليت اعتمدها اإلمام احلافظ ابن عبد الرب يف شرحه  ،إن شاء اهلل سنسري على رواية حيىي الليثي
والسبب يف هذا معروف ألن هذه الرواية يف احلقيقة أدخلت قول ، يف التمهيد واالستذكار

، ففيها كثري من مسائل الفقه واملسائل العلمية املتعلقة بالعبادات واملعامالت، إلمام مالكا
 ،ولكن رواية حيىي الليثي أوسع، اللهم إال رواية اإلمام حممد بن احلسن، خبالف بقية الروايات
اليت  ة األخرىيحلديثخبالف الروايات ا، وهي هبذا ميزة من امليزات ،مسألة وفيها أكثر من ألفي
يف  -رمحه اهلل  -وهي طريقة والدنا وشيخنا  -رمحه اهلل  -هبه نشتغل مبذ ليس فيها هذا، وال

كمذهب فله أئمة متخصصون   -رمحه اهلل  -أما تقرير مذهبه ، بشرح احلديث، أإقرائه للموط
ن قوله أو من قول سواء كانت م، وإمنا املراد بيان املسائل الفقهية واألحكام الشرعية، يف ذلك
  .األئمة غريه من

، وأن يلهمنا فيه الصواب، وأن نسأل اهلل بعزته وجالله أن ييسر ذلك وأن يعيننا عليه
يعصمنا من الزلل، وأن يوفقنا فيه يف القول والعمل، وال حول وال قوة إال به، وهو املستعان 

إال من  وعليه التكالن، اللهم اجعله علما نافعا، وعمال صاحلا شافعا يوم ال ينفع مال وال بنون
ونسألك بعزتك  ،أتاك بقلب سليم اجعل هذه اجملالس خالصة لوجهك موجبة لرضوانك

وجاللك أن تعظم هبا األجر لإلمام وأن ترفعه يف أعلى عليني مع النبيني والصديقني والشهداء 
والصاحلني، اللهم ارفع درجته يف املهديني واخلفه يف عقبه يف الغابرين، واغفر لنا وله يا رب 

عاملني، وافسح له يف قربه ونور له فيه، وجلميع علماء املسلمني وأئمتهم واملسلمني واملسلمات ال
 .إنك مسيع جميب الدعوات
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 األسئلة

حفظكم اهلل فضيلة الشيخ ونفع اهلل بعلمك المسلمين وغفر اهلل لك ولوالديك 
وهو ال  ,إذا أعطيت إنسانا صدقة: يقول سائلولجميع المسلمين فضيلة الشيخ هذا 

 . وجزاكم اهلل خيرا ؟الصدقة ها أجريستحقها فهل وقع أجر 

بسم اهلل واحلمد هلل والصالة والسالم على خري خلق اهلل وعلى آله وصحبه ومن وااله أما 
 : بعد

وتبني أنه غري حمتاج كتب اهلل ، فلو تصدق اإلنسان بصدقة ويظن الذي أعطاه أنه حمتاج
: يف احلديث عنه عليه الصالة والسالم أنه قال ما ثبتك واألصل يف ذل ،له األجر كامال

فلما  ، ريب زانية: فقال، تصدق الليلة على زانية :تصدق رجل فأصبح الناس يتحدثون ويقولون))
أن اإلنسان إذا  احلديث املشهور أخذ منه العلماء رمحهم اهلل هذا ((كانت الليلة الثانية تصدق

أو يعرف ، إن عنده أيتاما :فلو أن شخصا قال لك ،نوىوأن أجره على ما  ،تصدق هو ونيته
قته وأعطيته هبذه أو عنده عالج وصد  ، أو عنده دين، أو هو حمتاج، أرملة أو قائم على أرملة

ألنك  ،وال ينقص هذا من أجرك، صدق على ما مسعت من قولهت   ن  النية كتب اهلل لك أجر م  
 .أعلم واهلل تعاىل ،أعطيت هبذه النية فأنت مأجور

صلى بنا رجل الفجر ولم يجهر : يقول حفظكم اهلل فضيلة الشيخ هذا سائل
 ,وكان صوته منخفضا جدا في التكبير فقطعت صالتي وخرجت من الصف, بالقراءة

ثم صليت إماما  ,ولكن استمر كما هو حتى فرغ من الصالة, ارفع صوتك :وقلت له
 . كم اهلل خيرا, فما رأي فضيلتكم فيما فعلت؟ وجزا بجماعة أخرى

يعين هذا شيء  ؟ما حكم املسألة: لاقيشرع  هذا دينرأي الشيخ ما يف رأي فضيلتكم و 
بعض العلماء يقول  ؟ما حكم كذا: نسبة الدين إىل الشخص صعب األفضل أن يقالصعب 
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ما حكم : األصل املعروف واملعهود أن يقال ما رأي فالن؟ لكن يف احلقيقة من حيث: ورعا
 . ما احلكم يف ذلك؟املسألة؟ و 

 : هذه املسألة فيها مسائل

ر يف السرية أو أسر ه  إن ج   ،بل هو سنة، اجلهر ليس بواجب من واجبات الصالة: أوال
األصل يف هذا ما ثبت يف هذا بطالن الصالة، و وال يقتضي  ،فالصالة صحيحة، يف اجلهرية

ية يف ظهر وكان يسمعهم اآلأنه صلى بالناس ال: احلديث الصحيح عنه عليه الصالة والسالم
وأخذ العلماء منه أن اجلهر يف السرية واإلسرار يف اجلهرية ال يبطل الصالة وال يوجب  صالته،

 . احلكم ببطالهنا

وقال  ،يسبحفلمن نابه شيء يف صالته  ،كان ينبغي أن تنبهه يف صالتك بالتسبيح: ثانيا
 :((والتصفيق للنساء، إمنا التسبيح للرجال))تستمر معه و ا مل يستجب متضي يف صالتك ، فإذ

نبغي على من وراءه وقريب منه إذا كان فكان امل، كان صوته ضعيف ككبري السنوتتحرى إذا  
 ضعيف فإذا صليت وراء إنسان ضعيف صوته، أن يرفع صوته، ما يستطيع أن يرفع صوته

رضي اهلل  –با بكر ألن أ ؛يسمع تبلغ من وراءه ، وأنت قريب تسمع والغري ماوكثرت اجلماعة
، وكانوا يصلون بصالة أيب بكر، صالة رسول اهلل  -رضوان اهلل عليهم –بلغ الصحابة  -عنه

اإلمام  وسلم به وبالصحابة يف مرض املوت،  عليهكان أبو بكر يف صالته صالة الني صلى اهلل
كان يصلي بصالة الني صلى اهلل عليه وسلم والناس يصلون   :فالرواية تقول، هو الني 

وهكذا ، يرفع الصوت وينبه، فهذا األصل أن الذي وراءه وأرضاهرضي اهلل عنه  بصالة أيب بكر
إذا طالت اجلماعة وكان اإلمام صوته عاليا لكن تباعدت الصفوف فالذين هم يف أطراف 

م لريفع واحد اك جهاز مكرب يرفعون أصواهتالصفوف ويعلمون أن هلم إخوة بعيدين وليس هن
بل ، فقطعك للصالة ليس من حقك أن تقطع الصالة إذا  ، هذا األصل منهم صوته بالتكبري

 : قال، الصالة عمل و  چڈ ڎ ڈچ: وقد قال اهلل تعاىل، ينبغي عليك أن تتم صالتك
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، ليس هذا حق قطع الصالة ما لك ((واعلموا أن خري أعمالكم الصالة ،استقيموا ولن حتصوا))
هذا شيء ، والواجب عليك أن تبقى مع اجلماعة وال تشذ عنها، يبيح لك قطع الصالة بعذر

ألن هذا  ،ك من األجررك كامل ال ينقصأجرك كامل وأج ،اختاره اهلل لك فتمم صالتك معه
دخل وهدي السنة أن من  ألن الني  ،كونك تقطع هذا خمالف للسنة  ،جاء بدون اختيارك

الرجل   ولذلك ملا رأى الني ، وهذا تظافرت عليه النصوص، املسجد ال يشذ عن اجلماعة
ما )): فأيت به قال ،((علي به)): قال ،يحني صلى الفجر فرأى رجال مل يصلكما يف الصح

 أصابتين جنابة وال ماء: ويف قصة الرجلني يف اخليف ملا قال الرجل ،((منعك أن تصلي معنا
وأما حديث اخليف فإن الرجلني انتحيا  ،بن حصني يف الصحيحنيث عمران ، حدياحلديث

فأيت هبما ترتعد  ،علي هبما :فلما صلى قال، ومل يصليا مع الني ، ناحية من مسجد اخليف
، هذا األصل أن اجلماعة ال يشذ عنها ؟ما منعكما أن تصليا ألستما مبسلمني: قال ،همافرائص

مر من دخل وأ  ، وهذا أصل يف اإلسالم ،اإلمام وأن نرفع برفع اإلمام ولذلك أمرنا أن نركع بركوع
مث ، فإذا حضرت الصالة فصلها)): ، وقالاملسجد أن يصلي مع اجلماعة حىت ولو كان صلى

فهذه  رضي اهلل عنهكما يف الصحيح يف حديث حذيفة   ((إين صليت :صلها معهم وال تقل
ماعة األوىل أو اجلماعة الثانية اليت أصول صحيحة فإنه ال جيوز الشذوذ عن اجلماعة سواء اجل

  .دخلت معها

هذه اجلماعة أوال كونك  تقولك فصليت جبماعة إن أحدث: وأما املسألة الثالثة وهي
ك اجلماعة؟ فهذا شذوذ أم أن لسؤال هل وقفت حىت انتهتمث يرد ا ،خترج هذا ليس من حقك

وإذا دخلت املسجد ، على اجلماعة األوىل وليس من حقك مجاعة ثانية؟ فهذه جناية تأحدث
ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ    ڃ  چ مع الثانية  وال تصل ،ووجدت مجاعتني فاجلماعة هي األوىل

كما ال جيوز استحداث مسجد يؤذي املسجد السابق ال جيوز استحداث ف چ ڃ  ڃ  چ  چ
خص يف السفر يف مساجد ور  ، ة األوىل وباألخص يف مجاعة اإلماممجاعة الحقة تؤذي اجلماع

 يصلي الظهر ومنهم من يصلي العصر، ألن الناس ينتاهبم منهم من ،اليت على الطرقات السفر
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صحيح أن بعض العلماء أجازوا الظهر وراء العصر لكن هناك أقوال بعدم جواز الظهر وراء 
ذلك، لكن بسبب يعين جواز  والعلم عند اهلل ي يظهروالعصر وراء الظهر، وإن كان الذالعصر 

واملسافر إذا جلس ينتظر اجلماعة  ،ألن فيها مشقة ؛وسع العلماء يف املسافرين احتمال السنة
يف مساجد الطرقات واألسفار  فومن هنا خف ،األوىل تنتهي ويقيم مجاعة ثانية فيه مشقة عليه

تحداث اجلماعة مع وجود مجاعة سابقة فهذا فيه أما اس، بشرط أن تكون بعد اجلماعة األصلية
ألنه أذية لإلمام مبجرد أن حيدث مجاعة ثانية معناه أن اإلمام األول ال  ؛ظلم للجماعة األوىل

إياك فليس من حقك هذا وعليه  ،وأنت مل تستدرك شيئا يوجب لك هذا احلق ،يصلح لإلمامة
 . علمواهلل تعاىل أ ،هذا جواب ما ذكر، د ملثل هذاو أن تع

من هم محرمات :  إليكم هذا سائل يقولحفظكم اهلل فضيلة الشيخ أحسن اهلل
 . وجزاكم اهلل خيرا ؟لزوجالزوجة التي يحرم الزواج منهن ل

گ  چ، وبنت الزوجة، الزوجة رمي باملصاهرة وحيرم عليه نكاح أمهذا ما يسمى بالتح

ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڱ  ڱ  ں       گ       ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ 

: قال تعاىل چھ  ھ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ 
ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ      ۀ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ      ڱ چ

 چگگچ: لقوله تعاىل زوجة حترم مبجرد العقد على بنتهاوأم ال چہۀ
 چگگچ: واملرأة تكون من نساء اإلنسان مبجرد العقد وال يشرتط الدخول، وقوله

فجدة الزوجة حمرم للزوج يصافحها وخيتلي هبا  ،عام شامل ألمها املباشرة وأم أمها وإن علت
هذا التحرمي بالنسبة ألم الزوجة حترمي ، فطلق الزوجة هذه حمرمية مؤبدة ، حىت ولوويسافر معها

م مؤبد يشمل األم املباشرة واألم وإن علت يسموهنا بواسطة األم املباشرة وبواسطة، ويشمل أ
أيب الزوجة أم أبيها ألهنا أم هلا هذا بالنسبة ألم الزوجة، وبنت الزوجة هي الربيبة شرط حترميها 

،  چں ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ ڱ  ڱ چ: أن يدخل بأمها لقوله تعاىل
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تربت يف حجر الزوج أو كانت كبرية حبيث عقد على أمها وقد كانت والربيبة حترم سواء كانت  
خالفا للظاهرية رمحة اهلل على اجلميع،  ،ويل العلماءبلغت فهي ربيبة يف أصح ق

 ترب مفهومهخرج خمرج الغالب، والنص إذا خرج خمرج الغالب مل يع چڳڳڳچ:وقوله
وبنت بنتها وإن  ،وحترم الربيبة بنت الزوجة ،ال يشرتط يف حترمي الربيبة أن تكون يف حجر الزوجو 

أمد وهو التحرمي املؤقت بسبب نكاح الزوجة فهي حمرمة إىل األبد، وأما احملرمات إىل  ،نزلت
فال حيل له أن ينكح أخت زوجته ما دامت الزوجة يف  ،فهي أختها ما دام عاقدا عليها

وهذا ما يسمى بالتحرمي  ،فإذا طلقها انتظر حىت خترج من عدهتا مث يعقد على أختها ،عصمته
، وبنات األخت، والبنت، واألختحترميا مؤبدا مثل األم،  ؤقت، ألن احملرمات منهن احملرمامل

 ،رم حترميا مؤقتا مثل اجلمع بني األختني، وكذلك عمة الزوجةاحمل وبنات األخ، ومنهن من هي
أنه هنى أن جيمع الرجل بني املرأة وعمتها واملرأة  وخالة الزوجة لثبوت السنة عن الني 

وبناء عليه فالتحرمي املؤبد يوجب احلرمة  ،وخالتها، لكن هذا التحرمي كما قلنا ليس مؤبدا
واحملرمية مبعىن يصافحها وخيتلي هبا ويسافر  ،احلرمة حرمة النكاح :يوجب حكمني ،واحملرمية

 :وهي ،إال واحدة حمرمة بالتحرمي املؤبد وليس هلا حرمة وليست بذات حمرم ،أهنا حمرم له معها
ومل تكن حمرما له، وهذا ما يستثىن من التحرمي العنها الزوج حرمت عليه إىل األبد  إذاالزوجة 

 من جهة الرضاع وأواحملرمات بالتأبيد يشمل من جهة النسب ومن جهة املصاهرة ، املؤبد
 من النسوة، وهنا ننبه على خطأ بعض األزواجفيحرم عليك نكاح هؤالء  ،ثالث جهات

حها وجيمع بني نكا ألنه حيرم علي، أصلحهم اهلل جيلس مع أخت زوجته ويقول هذه حمرم
فلو طلق املرأة  ،لزم احملرميةستحترمي النكاح ال ي، هناك فرق بني حترمي النكاح احلرمة واحملرمية،
وعليه فإن أخت  لكن ليست بذات حمرم منه،، ة صارت حمرمة عليهطلقة ثالث ثالث تطليقات

هلذا، وعليه فيحرم فلينتبه  حمرمة وليست بذات حمرم،، ة الزوجةوخال، وعمة الزوجة، الزوجة
 .وعلى التأقيت من فصلنا، واهلل تعاىل أعلم ،عليك على التأبيد من ذكرنا
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على مبلغ معين  ركبت سيارة أجرة واتفقنا: أثابكم اهلل فضيلة الشيخ هذا سائل يقول
رى فهل علي أن أدفع أخذت سيارة أجرة أخثم تعطلت السيارة في نصف الطريق و 

 . خيراوجزاكم اهلل لألولى المبلغ؟

ن نعم من أحكام اإلجارة أنه يستحق بقدر ما قام به م وتعب، ما يف شي بالش أوصلك
، نبغي أن يستأجر لك سيارة مثل سيارته لتتميم املشوارلكن يف الواقع هنا كان امل، العمل

أما إذا  ،وأعطيته قدرا ورضي به فال إشكال أما لو اصطلحتماو  ،وحينئذ يستحق األجرة كاملة
ن يقطع نصف املسافة فيستحق ، وله حبق ما قطع من املسافة كأمل تعطه شيئا فقد ظلمته

توقف الشيخ ] . واهلل تعاىل أعلم ،وهكذا نصف األجرة يقطع ربع املسافة فيستحق ربع األجرة
  [لألذان 

ه أما به ومن واالبسم اهلل واحلمد هلل والصالة والسالم على خري خلق اهلل وعلى آله وصح
وهذه  ،ري بقدر ما أمضى فيها من العمليقتضي أن اإلجارة يستحق فيها األجفاألصل : بعد

لو قلت ق حىت يتم العمل كامال حل ال يستاجلع، ليت فرق فيها بني اإلجارة واجلعلمن األمور ا
لو حبث عشرين سنة ما يستحق حىت  اريت الضائعة وأحضرها أعطيه ألفا،من حبث عن سي

احبث يل عن سياريت أو عن ناقيت أو عن  :لكن لو استأجرت شخصا وقلت له، يارةحيضر الس
 ،ةفكل يوم يبحث فيه يستحق املائ، مائة لايرولدي الضائع وأعطيك عن كل يوم تبحث فيه 

سيد القوم استحقوا وشفي ، فلما قرؤوا، اجعلوا لنا جعال: ومن هنا يف حديث الرقية قال
أن يأخذ عليها على الرقية لكن ال يستطيع ، يأخذ اجلعل الرقية أن وصح على، القطيع
ب له لكن يف الطب ممكن، ألن الط، ، وأما اإلجارة فالن يعقد عقدا باجلعليصح أ، اإلجارة

ولذلك ، اعمل وله أشياء مرتبة حينما يعاجل له مراحل معينة يستحق على كل مرحلة أجره
ومن هنا من اخلطأ أن يأخذ الراقي مبلغا من أجل أن  ،((لنا جعال ااجعلو )): احلديث قال

توصفات الكشفية بسبعني لاير مبائة لاير هذا فيه يفحص املريض كما يقولون صار يشاهبون املس
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بعملية جتد الطبيب لو قام ولذلك ، ألن هذا من باب اجلعل وليس من باب اإلجارة ؛إشكال
ليس له يف عامل الغيب هل هو مس أو كن هذا ل ،ه منضبطوأخطأ فمراحله معروفة وخطؤ 

قد يكون مرضا عضويا ينشأ عنه التعب النفسي ليس له عالقة ال بسحر وال سحر أو عني و 
البعض  ،وهذا ينبغي أن ينتبه له ،ولذلك كان رده إىل اجلعل أضبط من رده إىل اإلجارة، بعني

قال إن ، ((جرا كتاب اهللإن أحق ما أخذمت عليه أ)) :يف آخر احلديث: قال يقول أن الني 
ن ولك ،واألصل يف األجر العوض، ألن األجر مبعىن العوض ،األجر من اإلجارة وهذا خطأ

 ،عقد اجلعالة ومعروف يف الشرع الذي هووهذا عقد معروف  ،((اجعلوا لنا جعال))أصل العقد 
هذا األصل أن ، وعلى كل حال  چڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  چ : واألصل فيه قوله

فقام وبىن : يل جدارا بطول مرت يف مرت مثال ابن: فلو قال له ،اإلجارة يستحق بقدر ما أجنز
مث هذا االستحقاق  ،نصف اجلدار وحصل عارض ال يستطيع معه إمتامه استحق بقدر ما بىن

ر امتنع وفيه تغرييف بعض األحيان ال يستحق شيئا كما لو أوصله نصف الطريق و  ،فيه تفصيل
ل له أريد أن أذهب إىل احلج كما مثل بعض بصاحب احلق أو صاحب الطلب حبيث قا

الفقهاء وأريد أن أدرك يوم عرفة قال له طيب فقصر حىت أضاع عليه يوم عرفة ومل يستطع أن 
ألن  ؛لو كان بداخل الطريق أو أثناء الطريق مل يستحق من األجر بقدر ما قطع ،يدركه يتحمل

لكن األصل العام أن  رمحهم اهلل،ضوابط عند العلماء  اوهل ،الكل ففيه تفصيلاإللغاء سار على 
أن يستأجر هو البديل مث يعطيك هو  :ينبغي وكان مما ،ري يستحق بقدر ما أجنز من عملهاألج

ما كان من املفروض يف مثل هذه املسائل من األفضل تصطلح مع الشخص وحتددون صلحا 
 . واهلل تعاىل أعلميف ذمتك شيئا أفضل حىت ال تتحمل وال تدخل 

إذا صلى الرجل المغرب والعشاء جمع : أثابكم اهلل فضيلة الشيخ هذا سائل يقول
 . تقديم هل له أن يصلي الوتر؟ وجزاكم اهلل خيرا
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هذه املسألة فيها خالف هل العربة بفعل صالة العشاء أم العربة بوقت العشاء بعد فعل 
فإن قلنا العربة بصالة العشاء استدلوا بقوله عليه  ،يعين باألمرين فعل الصالة والوقت ؟الصالة

إن اهلل أمدكم بصالة هي خري لكم من محر النعم وهي الوتر وجعلها لكم )): الصالة والسالم
 ،فإذا صلى العشاء مجعا فوقت العشاء تقدمي مقدم إىل املغرب، ((بني صالة العشاء والفجر ما

وأصحاب هذا القول يقوون من جهة النظر ألن الوتر صالة ليلية  ،يشرع له أن يوتر وحينئذ
وقت  أن يدخلمن  البد ذين قالوامث مانع ألنه قد دخل الليل، وال ليسوحينئذ إذا صلى ف

فمعناه أن  ، وإذا قلنا أحوطوهذا أحوط ،وقت العشاءيقولون ينتظر إىل أن يدخل  العشاء
قول جعلها بني صالة ما نتزع حيننألن امل ،لكن فيه إشكال ،ليلاألول أقوى من جهة الد

فاملنتزع يف هذا اإلشكال جيعلنا نقول األحوط  ،العشاء والفجر األصل الصالة املعهودة احلضرية
 .د دخول وقت العشاء، واهلل تعاىل أعلمالشخص يصلي بعأن 

ألعمال الصالحة؟ هل الكبائر تكفر با :أثابكم اهلل فضيلة الشيخ هذا سائل يقول
 . وجزاكم اهلل خيرا

ب بالعمل الصاحل كما يف الصحيح من يف تكفري الذن وردت يف النصوص عن الني 
 رأيت الني : وقال قوله عليه الصالة والسالم يف حديث عثمان ملا توضأ وضوء الني 

حيدث فيهما من توضأ حنو وضوئي هذا فصلى ركعتني ال )): توضأ حنو وضوئي هذا مث قال
وكذلك قوله عليه الصالة والسالم فيمن سبح ومحد وكرب  ،((نفسه إال غفر له ما تقدم من ذنبه

له امللك  ،ال إله إال اهلل وحده ال شريك له :ئةاقال متام املثا وثالثني دبر الصالة املكتوبة مث ثال
وكذلك قوله  ر،لبحإال غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد ا ،وله احلمد وهو على كل شيء قدير

من حج هذا البيت فلم يرفث ومل يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته )) :عليه الصالة والسالم
الصلوات اخلمس ورمضان ))حلديث ، نه مقيد بالصغائر دون الكبائرهذا اجلمهور على أ، ((أمه

نه  أفة إىلوذهبت طائ ،((إىل رمضان والعمرة إىل العمرة مكفرات ما بينهن ما اجتنبت الكبائر
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احلج املربور ليس له )) :عام وهو الذي قواه غري واحد خاصة على قوله عليه الصالة والسالم
ودخول اجلنة صاحب الكبرية ال يدخلها إال بعد أن يغفر له أو ميحص  ،((جزاء إال اجلنة

 ليس :فلما قال ، وإذا شاء أن يعفو له فبفضله،أن يعذبه فبعدله إذا شاء اهلل ، بعذاب النار
 عام له اجلنة دل على أن الكبرية قد غفرت هذا منتزع من يقول بأنه له جزاء إال اجلنة وأوجب

كان قال هنا أهنا ، ما اجتنبت الكبائر :لقال كما قال ااحلديث عام مث قالوا لو كان مقيد :ثانيا
  .، واملسألة مشهورة عند أهل العلم رمحهم اهللخاصة بالصغائر دون الكبائر

اللهم ارحم  ها،كبائر و ن واسع فضله أن يكفر عنا وعنكم صغائر الذنوب ونرجو من اهلل م
 ،ويسر حسابنا ،مين كتابنا، مقامنا، وثبت على الصراط أقدامنا يف موقف العرض عليك ذل

اللهم إنا نعوذ بك من  ،أجرنا من خزي الدنيا وعذاب اآلخرة، و وأحسن عاقبتنا يف األمور كلها
غري  ،وأحلقنا بالصاحلني ،وأمتنا مسلمني ،اللهم أحينا مسلمني ،ر منها وما بطنالفنت ما ظه

 .وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني ،خزايا وال مفتونني
 


