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 احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا
 أما بعد

ما دار يف اجللسة املباركة ببيت الشيخ الطرهوين مبنطقة ا الكتيب تفريغ لتسجيل فهذ
يها جمموعة من طلبة هـ حيث استقبل ف1419العصبة ابملدينة املنورة يف شهر رجب عام 

العلم القادمني للعمرة من بريطانيا أتوا لزايرته والسالم عليه وطرح بعض األسئلة الشرعية 
يب مسلمة أخ ألوبرفقة ابتنسيق من األخ أيب عمران املشرف على مسجد بريستون 

 .مريكا حد الدعاة أبأمريكي ألا
الفاضل أبو عبد الرمحن املغريب جعل هللا ذلك يف ميزان وقد قام ابلتفريغ مشكورا األخ 

 ويرضى حسناته ووفقه ملا حيب
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 بريستون :عمران املشرف على مسجد  افتتاح اجللسة من األخ أيب
بسم هللا الرمحن الرحيم، إن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ ابهلل من شرور -

أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده هللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد 
أن ال إله إال هللا وحده ال شريك، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله صلى هللا عليه وسلم، أما 

 بعد، 
فإنه ليسران جدا أبن نلتقي مع الشيخ، حممد بن رزق الطرهوين، أحد الباحثني يف علم 
احلديث يف املدينة النبوية، ومعنا يف هذه اجللسة املباركة إن شاء هللا تعاىل بعض إخواننا من 
بريطانيا، الذين أتوا إىل هذه الداير معتمرين، وايحبذا ايشيخ أن نوجه إليك بعض هذه 

 يف دعوهتم يف دايرهم، تثبتهم سئلة اليت األ
فالسؤال األول الذي نسأله هو هل ميكنك اي شيخ أن تبني لنا أمهية اتباع ما تركه لنا 

 السلف الصاحل.
 

  الطرهوين :
يف احلقيقة، هذا السؤال اجلواب عليه يطول، ومن املمكن أن جنمل ذلك يف شيء يسري  -

 : وموجز، كأهنا رؤوس أقالم
الثقات العدول عن الثقات  من من غري نقصهللا سبحانه وتعاىل، وصلنا الدين حبمد  

، مثل القرآن الكرمي الذي جاءان بنقل  العدول، سواء كان ذلك عن طريق اجلميع عن اجلميع
، القرآنوسواء كان احلديث الذي ينقسم إىل املتواتر واآلحاد، والذين نقلوا هذا  ،تواتر ال

 القرآنديث، هم علماء األمة خلفا عن سلف، حىت وصلنا، ولكن هذا والذين نقلوا هذا احل
وهذا احلديث حيتاج إىل أمر آخر غري صحة النقل، وهو أننا اآلن يف هذا الزمان لغتنا وفهمنا 

ونزل احلديث بني أظهرهم، ال أقول بعض األلفاظ،  القرآنخيتلف كثريا عن حال من نزل 
وبنزول احلديث، وتعرفون طبعا احلديث  القرآنة بنزول لكن أحياان نفس املالبسات احمليط

فيها قرءاان  يتلو، فاللحظة اليت النيب صلى هللا عليه وسلم القرآنوحي من هللا عز وجل مثل 
على أصحابه، أو يذكر هلم شيئا من أمور الشرع، يكون قد أحاط هبا كثري من املالبسات، 

واملوقف، وسبب النزول، وسبب ورود احلديث،  السالم،الصالة و وتعبريات وجه الرسول عليه 



5 
 

مسائل كثرية حتيط بنفس النص، فنحن إذا أخذان النص بدون النظر إىل مثل هذه األشياء 
احمليطة، أوال نقصر يف فهم النص لو كانت عندان امللكة اللغوية القوية، وحنن اآلن قد فقدان 

 بنرت نا ال نتكلم فيما بيننا بلغة عربية، ومل ألن ؟ ملاذاذلك متاما، امللكة اللغوية فقدت متاما، 
يف بوادي وبني أيدي أانس يتكلمون اللغة العربية الفصحى، واختلط العرب ابلعجم، وتناقلوا 
منهم كلمات وتغريت األلفاظ، فأصبح أحياان إذا قرأ اإلنسان شيئا من حديث الرسول صلى 

 قرأواكلم اللغة العربية وهم مسلمون، إذا من بعض الدول العربية اليت تتهو هللا عليه وسلم، و 
شيئا من القرآن ال يفهمونه، فإذن من انحية اللغة، هناك تقصري، من انحية املالبسات 

لنا هذه  نحيلو احمليطة بتنزل الوحي، البد من اإلحاطة هبا، فهنا السلف الصاحل كانوا هم 
  . اإلشكاالت

هبم الصحابة رضي هللا عنهم، أو التابعني،  ونعنيأوال السلف الصاحل إذا أطلقوا ففي الغالب 
ن هذا فهم إأو اتبعي اتبعيهم مع التنزل، طيب، يعين غالبا ينظر يف فهم الرواايت يقال 

فهم الصحابة أو التابعني أو اتبعي التابعني، وغالبا من أتى بعدهم هذا السلف، إذا كان 
 نيقولو د وعلماء األمة الكبار، هم أصبح يقول هذا فهم السلف، يعين حىت عهد اإلمام أمح

هكذا كان يقول السلف، نعم، فسلف األمة هذه القرون املفضلة اليت شهد هلا الرسول عليه 
 . الصالة والسالم قال خري القرون قرين مث الذين يلوهنم، مث الذين يلوهنم

  ؟ وال بد من فهم السلف وإال ضللنا،  فلماذا حنن نقدم فهم السلف
هم الذين نزل بني أيديهم الوحي، كيف؟ األصل أهنم الصحابة، والصحابة ألن هؤالء 

جيلسون مع النيب صلى هللا عليه وسلم، إذا تكلم كلمة، فالصحايب يفهم، بتعبريات وجه 
الرسول عليه الصالة والسالم، يعلم ملاذا نزلت اآلية يف هذا املوطن، الصحايب يسأل الرسول 

على يديه، لنفرتض، أحد طالب العلم تيسر له أن جيالس مثال  عليه الصالة والسالم ويتتلمذ
الشيخ ابن ابز، يعيش معه ويساكنه، هل تظنون أنه كلما خطر يف ذهنه سؤال سيرتكه، أم 

ينتهز هذه الفرصة، فكذلك الصحابة رضي هللا عنهم، كان منهم من هو  ؟ يسأل الشيخ
، خالته ميمونة رضي هللا عنها، فخالته يعيش مع النيب صلى هللا عليه وسلم، ابن عباس مثال

زوج النيب صلى هللا عليه وسلم، هو يف بيت النبوة، علي بن أيب طالب متزوج ابنة الرسول 
عليه الصالة والسالم، وبيته جبانب بيت الرسول صلى هللا عليه وسلم، أبو بكر الصديق 
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كان بالل صاحب   صديقه ومالزم له، كان ابن مسعود صاحب السواك واملطهرة وكذا،
النفقات، فتجد الصحابة كانوا مالصقني جدا للنيب صلى هللا عليه وسلم حىت أبو هريرة يقول 

كل معه، وابقي الوقت أيلقد كنت أتبع الرسول صلى هللا عليه وسلم على شبع بطين، جمرد 
فإذن  متفرغ، متفرغ، فمثل هذا ال ميكن أن مير به سؤال إال ويسأل الذي ينزل عليه الوحي،

إذا أفىت بفتوى، أو قال هذا معناه كذا، أو هذا الفهم كذا، ال بد أن يكون مقدما على 
فهمنا حنن، ألنك اآلن تسمع احلديث، ما تعرف ما الذي أحاط به ومل قاله النيب صلى هللا 

  . ، ما تعرف، فإذن هذا فهم الصحابة ...و...عليه وسلم، و 
مثل ذلك متاما، مثال عكرمة رضي هللا عنه أو رمحه هللا، إذا جئنا للتابعني سنجد أن األمر 

يقول، كل ما أقوله يف القرآن فإمنا هو عن ابن عباس، وإن مل أقل، كل ما أقول يف القرآن فهو 
عن ابن عباس، ليش، هذا كان مواله، خيدمه، وجيلس معه، فمن أين أييت بعلم القرآن، حىت 

قيد رجلي ابحلديد، يربط له رجله حىت يتعلم بعض الرواايت يقول كان ابن عباس ي يف
على ابن عباس  القرآنجماهد، يقول عرضت  . التفسري، فما تعلم التفسري إال من ابن عباس

 ...، و ومل نزلت تنزلثالث عرضات أسأله عند كل آية، فيم  يقولثالثني عرضة، ويف رواية 
هؤالء ما تتلمذوا  ...و و... مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبريك، فإذن فهم التابعني   ...و

 . إال على الصحابة، إذن أخذوا العلم من الصحابة
أكثرهم وغالبهم أخذ عن التابعني أيضا وكانت األمور ما ألن التابعني قلنا مع التنزل،  واتبع

هم تالميذ الصحابة ن يالذ ونانتشرت كثريا، وما اختلطت األلسنة، وما يعين انتقل يعين التابع
بصورة يعين  تقريبابدأت الفنت وبدأت املشاكل، ما كانت بدأت إال بعد هذه العصور تفرقوا و 

 . العلممطولة، حبيث أهنا تؤثر يف 
فهؤالء هم السلف الصاحل، فهمهم عبارة عن فهم النيب صلى هللا عليه وسلم، ولكن مع شيء 

ليه وسلم وعاينوا إما صحابة تتلمذوا على يد النيب صلى هللا ع ممن التغيري الطفيف، ألهن
، وإما تالميذهم،  وألفاظ احلديث يعرفون كيف قيلت وملاذا قيلت وأين قيلت، نزول الوحي 

لعل هناك بعض الكلمات إذا تذكر أمامنا اآلن  ؟ نعم، أما إذا جئنا حنن اآلن، فكيف نفهم
دية تفهم فهما خاطئا جدا، وأذكر لكم على سبيل النكتة، بعض اإلخوة الفضالء وهم من اب

"اململكة العربية السعودية" ويتكلمون اللغة ال أبس، يعين لغة اململكة ما دخلها شيء من 
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حديث النيب  قرأواالتحريف كبري، ولكن ما زال فيها طبعا يعين اللهجات العامية، ولكنهم ملا 
من كان يؤمن ابهلل واليوم اآلخر فال يدخل حليلته احلمام، هذا : عليه الصالة والسالم 

حلديث ذكره الشيخ األلباين يف أظنه صحيح اجلامع أو كذا، فكانوا يقرؤون يف صحيح ا
اجلامع، أو يف كتاب صحيح الرتغيب والرتهيب أو شيء من هذه الكتب للشيخ األلباين، 

هذا احلديث، وأفاجأ هبم يتصلون يب هاتفيا، اي شيخ مشكلة، ماذا؟ قالوا اي أخي قرأان  فقرأوا
صحيح يقول من كان يؤمن ابهلل واليوم اآلخر فال يدخل حليلته احلمام،  حديثا للشيخ يقول
املراحيض اليت بنيت يف البيوت، وأما  ! هو فهم احلمام هذا املرحاض ؟ أين تقضي حاجتها

احلمام يف زمان الرسول عليه الصالة والسالم فكان يقصد به احلمامات العامة اليت يستحم 
 ...ضهم ببعض والرجال بعضهم ببعض، وتتكشف العورات وفيها الناس وخيتلط النساء بع

إذن ما ندخل : وختلع املرأة لباسها وحيدث فيها ما ال يقره الشرع، ففهموا هذا وقالوا  ...و
وهذا عريب من اجلزيرة العربية، فما ابلك بواحد  ؟فأين تقضي حاجتها طيب !  احلمامحليلتنا 

هلل اجلزيرة ما حصل هلا احتالل، وأما ابقي دول خارج اجلزيرة وأتثر ابالحتالل، احلمد 
وحصلت هجمات على ، املسلمني تقريبا كلها احتلت، فحصل فيها تغري شديد يف اللغة 

اللغة العربية، ابلذات يف الفرتة السابقة ملا حنن فيه من الزمان اآلن، كانت حصلت هجمة 
حىت يفهم الناس ن يقولو لغة العامية، ال شرسة على اللغة العربية يريدون أن جتنب اللغة، وتعمم

كل شيء يكون ابللغة العامية، حىت تضيع اللغة ن  ويريدو اخلطابة ابللغة العامية  نيريدو ، 
وأما هؤالء فكانت املرأة األعرابية يف الصحراء، لعلها إذا أرادت أن  . القرآنالعربية فال يفهم 

، هذا طبعا هؤالء يفهمون، هذا يعترب تتكلم تتكلم بشعر، شعر موزون، ويف قمة من البالغة
حنن ويف العصور السابقة أيضا، ما عدا عصور السلف، يعترب الفهم كأنه يسمع  و لساهنم، 

كالما ليس من لغته، يف احلقيقة، يسمع النصوص كأهنا من لغة أخرى، ولو أن الكلمات 
الذي يراد، فهذا  استعماهلا توضع يف مكان غري مكاهنا، يراد هبا غري أصبحمتشاهبة ولكن 
 . من انحية اللغة

مثل ما ذكرت لكم، فالسلف الصاحل، تالميذ الصحابة أو الصحابة،  املالبساتومن انحية 
عندهم العلوم اليت تؤهلهم لفهم النص، خبالف اللغة أيضا، اللغة وما حياط ابلنص حىت 

  . يفهم، هذا عند السلف الصاحل، أما عندان حنن فال
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اجلو اإلمياين الذي كان يعيش فيه السلف، وقرب عهدهم ابلدعوة إىل  أضف إىل ذلك، أن
عزة اإلسالم، وتفرغهم لطلب العلم، ليس مثلنا و قوة اإلسالم و هللا عز وجل وابنتشار اإلسالم 

ابلدنيا وابألشياء هذه، فتفرغ هؤالء وزهدهم يف الدنيا أهلهم أيضا لتفتح القلوب  شغلنا
 وفهم كالم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، خبالف عصوران وتفتح األذهان لفهم كالم هللا

بدأت فيها الفنت، وبدأت فيها املشاكل، وبدأ فيها حب الدنيا، ، والعصور أيضا اليت تبعتهم 
 . به وفتحت الدنيا، وانشغل الناس أبشياء كثرية خالف الشرع واالهتمام

 حليلته ماهي احلليلة؟ السائل : -
 ته.زوج الطرهوين : -
ذكر الصحابة وهؤالء السلف يسأل األخ هل جيوز لنا يف عصران ل السائل : طيب ابلنسبة -

هذا مثال أحدان ينفرد برأي ما سبق إليه، ومثال عني املسألة كانت موجودة يف عصرهم، هل 
 هذا شيء جيوز؟

ازا عقال وهللا ايأخي هذه املسألة يف احلقيقة صعبة جدا، حنن ميكن جنوزها جو الطرهوين :  -
 ؟كيفوشرعا، ولكن حقيقة فال أظن، هذا يعين قناعيت الشخصية،  

نه ميتنع يف عقول الناس، شرعا أيضا إعقال ممكن طبعا اإلنسان ينفرد، ما أحد يستطيع يقول 
ألن الفهم ليس حكرا على أحد  اويكون صحيح اما مينع من أنه وهللا أي واحد يفهم فهم

األنبياء، وأما الصحايب ولو أنه صحايب وكل ما  ،ي هو معصوممن املخلوقني إطالقا، إال الذ
ونرفعه فوق منزلته من البشرية،  ذكرانه، ولكنه معرض للخطأ وللصواب، وحنن ال نعظم أحدا،

خمالفته إال له وما عندان إال الشيء الذي ال حييد اإلنسان عنه حبال من األحوال وال جيوز 
 يف احلقيقة، اآلن عليه وسلم، ولكن أقل ما يقال، هذا قال هللا قال رسول هللا صلى هللا 

 ااحلقيقة ما ميكن هذا، ليش؟، ألنه إذا جاء اإلنسان ففهم فهما، ولو كان الفهم هذا صحيح
البد أن يتهم فهمه، فإذا مل  ؟،فال بد أن خيالفه، ملاذا؟، ألنه البد أن يتهم فهمه، عرفت كيف

د رزق فهم فهما، وهذا الفهم سول له الشيطان أنه ، حمم؟!يتهم فهمه فهذا عيب فيه، كيف
صحيح ولو كان قول الصحابة على خالفه وقول األمة على خالفه وهو اآلن الذي تفرد هبذا 
القول ومل يسبق إليه، هذا يعين أنه فهم يف قلبه ويف نفسه أنه فهم ما مل يفهمه هؤالء، وأنه 

ي مل يفهمه الصحابة ومل يفهمه علماء الفهم الذ خيرج هذا متمكن جدا حىت استطاع أن 
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األمة، وأنه قد أحاط ابملسألة من مجيع جوانبها، وإال كيف خيالف الصحابة وكيف، هذا 
كوين أان أدعي يف نفسي أو فالن أو فالن يدعي يف   اآلنالشيء مستحيل، ألنه يف زماننا 

رج به ما مل خيرجه نفسه أنه أحاط ابألدلة كلها وفهم املسألة فهما دقيقا استطاع أن خي
هذا يدل على كأين أقول مرض يف نفس يعين الصحابة وسلف األمة، صعب جدا هذا، 

لعلي ما فهمت، ما مدى : وقال  املتفرد هذا، ألنه لو كانت نفسه سليمة، الهتم نفسه،
رسول هللا صلى هللا  أحفظ من حديثعلمي، ماذا أحفظ من كتاب هللا، ماذا أحفظ من 

ذا أعرف من الفقه يف الدين، ما أعرف شيئا، لعلي فهمت هذا الفهم وهو عليه وسلم، ما
ما أعرف شيئا يف اللغة، يتهم نفسه ابلعجز والقصور وال يتهم الصحابة  ؟ خطأ، كيف لغيت
 ابلعجز والقصور.

 )غري واضح السؤال( -
احلق، فهم  ن اإلنسان متعبد مبا تبني له منإيعين هذه النقطة وجيهة أيضا، ولكن قد يقال  -

ألهنم متعبدون مبا فهموا، فإذا جد شيء أو ظهر ، على حق واحلمد هلل، هذه القرون كلها 
يف زماهنم، هم ما قصروا وما أخطأوا، ولكن إذا علمنا الشيء  اشيء يف الدين ما كان معروف

حديث مثال عن الرسول عليه ك بعد ذلك البد علينا أن نطبقه، مبعىن إيش، أنه لو وصل
على أحد من السلف قال لعل هناك من قال ألنك التستطيع ت ة والسالم، وماوقفالصال

أان أمتسك ابحلديث  ال اي أخي أن حتصر أيضا أقوال السلف الصاحل وكذا، فممكن تقول
لعلهم ما  ألنهمثال أو ابلنص الصريح وأترك مثال ما كان عليه فالن وفالن من الصحابة 

فتواهم ختالف إيش، احلديث، النص الشرعي، ، ن حديث وصلهم هذا احلديث، هذا إذا كا
كما تفضلت كمل بقول هللا وقول الرسول صلى هللا عليه وسلم، انتهى، الكتاب   الدين ألنه

والسنة، هذا كمال الدين، ما بعد ذلك، فهذا ليس من أساس الدين وإمنا مما يساعد على 
ل عن السلف الصاحل وعن علماء األمة، اإلنسان ما يتفرد بقو أن املقصود ففهم الدين، نعم، 

 من سبقه. البد أن يتهم نفسه، خريا من أن يتهم
إليك مسألة قد وقعت فينا، أفىت فيها أحد  نسوق طيب اي شيخ حممد اآلنالسائل :  -

قول لك كثري من اإلخوة إذا ن، وقبل أن نبدأ هبذا الشيء من اجلامعة اإلخوة املتخرجني
   بعدما مسعناخ حنن دهم يكون متسببني يف كثري من املشاكل، هذا األإىل بالوسافروا خترجوا 
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ا املنهج هناك بعض مأولكن أشرطته ودروسه وجدان ال شك عقيدة الرجل سلفية،  ا منكثري 
حنن يف  اآلن يقال يف بالده ضبعالفاألخ أفىت  ،إىل الفساد  ما تؤدي ااألخطاء وهذه كثري 

يذهبون إىل تلك الداير الكافرة، ويفسدون يف  أيتون للسياحةبريطانيا كثري من الرجال العرب 
، جيوز للفساد  هذه الداير هؤالء الناس أيتون إىلاألرض، فيفيت هذا األخ أبنه جيوز مادام 

حق نغتصبها، ونستخدمها ألهنا  نغتصب من أمواهلم،  غصبا عنهم،بيوهتم ألحدان ندخل يف 
، ال  أبن أنخذ منهم أمواهلم، أان مسعت هذا أبذين أان هللا سبحانه وتعاىل، وحنن أوىل الناس
باحث فأنت ك، على هذا تبترت  يتملسؤولية الوأتكفل ابأنقل هذا من أحد أان مسعت هذا، 

يف هذه املسألة، وإذا استطعت  نظرالمنك أن توجه لنا وجهة  هيف علم احلديث الذي نطلب
  سبحانه وتعاىل، فنشكرك على هذاأن تؤيده أو ترد عليه أبحاديث وآايت من كتاب هللا

 الشيء. 
 الطرهوين : -

ذا الفهم، ألن مال للمسلم حرام، الرسول صلى هللا هاستنبط األخ من أين  هذا الشيء يعين 
عليه وسلم يقول كل املسلم على املسلم حرام، دمه وماله وعرضه، كل املسلم على املسلم 

فساد، أو يف غري فساد، فماله حرام عليك، فإنه حرام، فهذا مسلم، سواء كان ينفق ماله يف 
أيضا مال الكافر أو الذمي، هذه مسألة أخرى، يعين أنت  عن أخوك، هذا بغض النظر

ماله عليك حرام، ال جيوز لك أبدا  ،سؤالك اآلن عن مسلم ومسلم، فهي واضحة كالشمس
ز وجل هو الذي ألنك لست وصيا عليه، وهللا ع ؟ أن أتخذه وتقول أنفقه يف خري، طيب

زي خريا، وإن أنفقه و واختبارا، إن أنفقه يف خري ج ابتالءهو الذي منحه إايه  ،آاته هذا املال
زي شرا، والقصد أنك أنت عليك بدعوته، عليك بتوجيهه، عليك أبن ترفع أمره و يف شر ج

اهة إىل جهة إن كان هناك جهة تستطيع أن حتجر عليه حجرا شرعيا، إذا كان يبدد ماله بسف
إذا جئت ووجدت رجل يبدد  فاملفروض أن اإلنسان هناك أمور ال خيوض فيها إال احلاكم،

عاصي وفيما ال ينفع، فهذا الشخص هناك ابب يف الفقه يسمى املفساد ويف الماله يف 
 احلجر على السفيه، هذا إنسان سفيه، ينفق ماله يف معصية هللا عز وجلابب احلجر، 
احلجر، احلجر، هللا عز وجل قال: }وال تؤتوا السفهاء ، ية لذلك فالطريقة الشرع ويبدده،

من السلف الصاحل وهلا أدلة حىت  أمولكم اليت جعل هللا لكم قيما{، هذه اآلية هلا فهم
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يرتك نفسه ومن حبيث سبيل هللا بطريقة غري معقولة، بعضهم قد حيجر على من ينفق ماله يف 
فنحن اآلن مثال ماعندان حاكم عليه،   احلاكم فيحجريرفع أمره إىلأن يعول يف حاجة، ممكن 

الذي ينفق ماله يف أي بلد من يكون له سلطة على هذا يشمل مجيع املسلمني، حىت 
فر، فكيف حيجر عليه، هذه ليست كالبلدان، واألمر خبالف ذلك أيضا أنه هو اآلن يف بلد  

ما ميكن، وإمنا هذا احلجر من داير اإلسالم وليست حتت حكم أحد من أهل اإلسالم، حىت 
الشخص يعامل معاملة اإلنسان املريض الذي البد من وعظه وإرشاده وتوجيهه، وهللا عز 

وإن   متملك له ، وجل يتوىل هدايته، وأما استحالل ماله فال جيوز حبال من األحوال ألنه مال
تنتزعه إال بنص كان ينفقه يف حرام فهو ملك له، وهللا عز وجل وهبه إايه، ال جيوز لك أن 

شرعي، خيرج هذا من قول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كل املسلم على املسلم حرام، دمه 
 . وماله وعرضه

 السائل :  -
صلى هللا قوله  أخذه منهذا املفيت هذا احلكم، استنبط أين من تفضلت أبنك لست تدري 

 عليه وسلم، من رأى منكم منكرا فليغريه بيده.
 الطرهوين : -

فيه أقوام،  تهذا فهم خاطئ جدا، جدا جدا جدا ، ملاذا؟ ألن هذا احلديث سبحان هللا ضل
فهم السلف الصاحل، باحلديث البد أن يفهم كما ذكرت،  إن هذاوزاغت فيه أمم من الناس، 

وجدت مثال والعياذ ابهلل امرأة يعين إذا جئت أان وقلت من رأى منكم منكرا فليغريه بيده، مث 
هل جيوز يل أن أخلعها مالبسها هذه وألبسها مالبس أخرى وأقول من رأى منكم سافرة، ف

ما يفهم النصوص هكذا، النصوص حىت تفهم البد هكذا ، منكرا فليغريه بيده، األمر ما هو 
فهذا احلديث تكلموا فيه كالما كثريا ومجيال  علمائها،أن ينظر لفهم سلف األمة وفهم من 

، والأييت مبفسدة أعظم، يعين البد  إلنكار ابليد يف ما لك فيه سلطةوموضحا ما املراد منه، ا
شرطني، يكون لك فيه سلطة، أنت أتيت  يف بيتك، فتغري بيدك، مث من قال لك أن هذا من 

ال، املنكر الذي حيكم فيه أهل العلم، وطريقة التغيري حيكم  ؟ منكر، هل فهمك هو احلكم
، أان اآلن أختلف أان وأنت، أنت ترى مثال أن مر سهالفيها أهل العلم أيضا، وإال كان األ

التصوير الفوتوغرايف جائز، وأان أرى أنه الجيوز، أنت ترى أنه جائز مطلقا، وأخوك يرى أنه 
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هذا الواقع، أول شيء أان أطلع بطاقيت، إذن جنلس نضرب يف بعض، جائز عند الضرورة، 
منكرا فليغريه، مصيبة هذه، أنت  من رأى منكم: اي أخي أخي أيخذها يشققها يقول 

لبطاقة، اآلن أسجن أان، وتبهدلين أان، وأوالدي حيدث هلم من املشاكل هذه اشققت يل 
اي أخي ما هو منكر، إذن ال بد أوال ، ، ألنك أنت رأيت منكرا فرتيد أن تغريه ...و ...و

، ورجال احلسبة من املنكر، فهذه هلا ضوابط وهلا حدودحىت على أن هذا متفقني  أن نكون
أيضا دخل للدولة  هفييف اإلسالم، واألمر ابملعروف والنهي عن املنكر، املفروض يكون يعين، 

 . يف هذه املسألة
تعترب انفلة من القول، ألن هذا ، مال املسلم على املسلم  حلرمةول االستدالل القفلة من ان

 حرمة الكافر احلريب، نزاع شيء مقرر يف الشريعة ال جدال فيه، ممكن يكون هناك نزاع يف
وأما املسلم مث الذمي، هذا يكاد يكون ابالتفاق ، ال جيوز  ؟ الأم هكذا  يقول جبواز أخذه

أبدا مس هذا املال حبال من األحوال إال أبمر من اإلمام لشيء معني يراه اإلمام، فعندان 
صحابه، أي يوم هذا، نص، الرسول عليه الصالة والسالم عندما كان يف حجة الوداع وقال أل

فإن أي شهر هذا، أي بلد هذا، حىت ظن أنه سيسمي هذه األشياء بغري امسها، مث قال : 
دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا يف شهركم هذا يف بلدكم هذا، 

يصيبه جائحة، فبم أن مث جاء يف حديث النهي عن بيع الثمر قبل بدو صالحه، قال لعله 
خيه املسلم هذا أأن مال يعين إذن الذي هو مقرر يف األذهان  ؟ تحل أحدكم مال أخيهيس

حبال من األحوال أن ميسه، فإذن من يريد أن ميس مال أخيه البد أن له حرام عليه الجيوز 
أييت حبجة ونص شرعي قوي وصريح جدا، حىت يستحل به املال، ألن هذا إخراج من 

ت لك هذه من الكليات اخلمس املتفق عليها، أن صيانة عمومات كثرية جدا، وكما ذكر 
لصيانة املال إذا كان املال يعين يعترب مشاعا من أراد أن أيخذ أيخذ الدين  ..أصالاملال 

الدين ما محى مال الناس، وكما ذكرت لك إذا استحل املال معناه ألجل فهم عنده، هذا 
يله، نلزمه بدليله، إذا استحل املال، بدل؟ إبيش نلزمهحنن  ناألن_ فيجب عليه أن يقول 

الرسول صلى هللا عليه وسلم يقول كل املسلم على املسلم حرام، دمه وماله وعرضه، إذا 
الكافر احلريب، وبعد ع وهذا ال يكون أبدا إال م استحل املال يستحل الدم ويستحل العرض
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ليات فردية من إيش }فانبذ إليهم على سواء{ ويكون قتال صريح وواضح، ما يكون عم
 شيء ال جيوز.البعض األشخاص، هذا 

 السائل :  -
طيب ايشيخ حممد اآلن عندان جتد مثال إذا من هللا سبحانه وتعاىل على أحدان أبن يتعلم يف 

، ولو كان هذا الطالب االحرتاماجلامعة، إذا رجع إىل البالد جيد أن الناس ينظرون إليه نظرة 
 ا الذي يتخرج يعود إىل أهله، جتدهم يرفعونه فوق رؤوسهم،يدرس يف شعبة اللغة، فهذ فقط

ماعندان آراء ونعرف  و نفسه يدعي أنه جمتهد، نسألكحىت بعضهم يطلق عليه أنه جمتهد، وه
ذا لكن ه هناك كثري من العلماء يف هذه البالد، الذين هم فوقك يف املستوى يف العلم، أن

هل معقول هل وكذلك  ؟شروط اجملتهد  نسأل ما هيفنحن نريد أن ، الذي توفر لنا 
 ؟ سالمية على النظام الذي هي عليه اآلن خيرج جمتهدايف اجلامعة اإليتصور أن الطالب 

 الطرهوين : -
إذا كان  ؟ لمة جمتهديقصد من كالبد أن يفهم ماذا ؛ مسألة  ناكهذه قضية االجتهاد، ه

ويبذل اجلهد ألجل الدعوة إىل يقصد من كلمة جمتهد أنه يبذل اجلهد ألجل فهم النصوص 
ذل اجلهد فهذه كلنا احلمد هلل جمتهد، كلنا جيتهد يف التعلم ويف مبعىن بهللا، ويبذل اجلهد، 

كان يقصد ذلك فال حرج، أما   إنففهم العلم ويف دراسة الدين، ويف الدعوة بقدر مايستطيع، 
ذكرت لك أحياان ما مثلتهد يف اصطالح علماء األصول، فهذا يعين اجملإذا كان يقصد 

لدرجة أن  ! ابلسفاهة مبكانيعين  بعض األمور، يعين يصعب حىت الرد عليها، مبعىن أهنا
تهد بفهم علماء األصول، فهذه جماإلنسان ماذا يرد، إذا كان يظن اإلنسان يف نفسه أنه 

: ال قاألول ، ابالجتهاد صف نفسه يأن ملا أراد وطي السيا إذ ؟ يعين ماذا ترك !!! مصيبة
ويفهم من  تطيع أن يستنبط من املذهبأنه يساملقيد يعين االجتهاد يف املذهب،  االجتهاد
روط نفس الذين ذكروا الشروط ما يعين الشالعلماء الذين ذكروا ؛ شروط اجملتهد  . املذهب

كلمة االجتهاد و إيش اجملتهد،  مبعىن تتوفر فيهم الشروط، يعين شروط اجملتهد صعبة جدا جدا،
 استخدامها األصلي أن اإلنسان يستطيع أن يستنبط األحكام آبالت متوفرة عنده هو، أصال

ال، ، كالم العلماء   نظر يفي، صارت متوفرة عنده، ماجيلس يبحث يف كتاب ويبحث يف هذا 
هذا مبجرد إذا جاءته انزلة يف وقت من األوقات يستطيع أن يفيت مبا توفر لديه من آالت، 
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ت مع أهنا هذه تعترب أضعف اآلالت، ما متت للدين تعترب بصلة إال من فأول شيء من اآلال
أين هو إمام اللغة الذي جيتهد، أقل  ؟ فيها، هذا أين هو ابعيد، اللغة العربية يكون إمام

جتده جنح  ؟ شيء نسأله اي أخي ابرك هللا فيك أنت ماذا أخذت يف النحو يف االختبار
 بصعوبة.

 السائل : -
 أراه، يقرأه نور إين أراه.أىن : نور قول النيب صلى هللا عليه وسلم  يعين هو يقرأ

 الطرهوين : -
، هذه مسألة أخرى، إذا قرأ نور إين أراه، ممكن متشي، هذه قضية إذا يعين معلشهذه  خليها

حنن نتكلف اآلن يف االجتهاد خطأ يف القراءة أو كذا، ما يضران هذا، يعين هذا ابب آخر، 
اخلطأ يف القراءة والفهم ماشي، أخطأ يوجه يقال له اي أخي ال، حنن نرجع و ن التصحيف أل
 _ أراه ، أو نور أىن و نوراين أراهأ ، راهأ رواية، والرواية اختلف فيها هل هي نور أىنلفظ الل

نرجع ما هي  الشروح ، حسب، أتيت يف الرواية املهم حسب ما  _ يعين يف أي مكان أراه
اآلن تتكلم يف قضية هامة، رجل يدعي أنت ، نقطة فرعية اآلنه يف مشكلة، وال خنتلف مع

مستحيل، والتستطيع اآلن أن جتد  هذا الشيءاالجتهاد، مبعىن االجتهاد عند األصوليني، 
اآلن يف العامل كله من يصح أن يقال عنه جمتهد، واليف زماننا واليف زمان من قبلنا ومن قبلنا  

، مربزا  هي مسألة كده بسهولة، أنت اآلن إذا وجدت رجالكمان، يعين قضية االجتهاد ما 
القرآن  مربز يفيف احلديث، لكن ما تستطيع تقول الشيخ األلباين ز مثال الشيخ األلباين مرب 

 قرأت له أنه ال حيفظ سورة السجدة، ينالشيخ األلباين أذكر أن ابلعكسوالقراءات والتفسري، 
سورة الكهف فسجدوا ظنا منهم أن هذه سورة ض من بعفقرأ ابلناس يف يوم من األايم 

أحفظها، فقرأت من سورة الكهف، ما حيفظ القرآن  السجدة، وهو يقول بنفسه ألين ال
الشيخ، أقل حاجة عند اجملتهد الزم حيفظ القرآن، أول حاجة، حيفظ القرآن يعرف اللغة 

بعد ذلك حيفظ و  ابملائة يعينمائة يكون وطبعا كل علوم اآللة اللغة هذه، ومدلوالهتا ومعانيها 
القرآن، حيفظ من احلديث على األقل الكتب الستة ومشاهري املسانيد وما أدري، يعين أشياء 
حىت يكون جمتهدا، وإال كيف ينظر فيستنبط حكما وهو عاجز يف املواد اليت يستنبط هبا، 

أصول الفقه،  فهذه قضية خطرية جدا وبعدين ماذا عنده من أصول التفسري، ماذا عنده من
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كلها   هذهماذا عنده من علوم العقيدة والتوحيد، ماذا عنده ماذا عنده من علم املصطلح، 
عنده معلومات فيها، عنده معلومات فيها هذه ماهبا اجملتهد، حميط،  ايكون حميطأن البد 
ويف  ويف هذه لكن حميط هبا، رجل عامل فيها، إذا كان عاملا يف هذه ويف هذه أمرها،سهل 

 فرع واحد ، معناه أنه وصل إىل درجة االجتهاد، عامل يف هذه كلها، أما عامل يف... تلك ويف
أبدا، هذا خال اآلاثر، البد يكون  اقول عامل يف كذا، يف مادة كذا، لكن ما يكون جمتهدت

عنده إحاطة كبرية بعلم اآلاثر، ألنه إذا وجدت الفقيه إذا تكلم يقول وهو قول جماهد وكذا 
أييت هبذا الكالم، البد حىت يستنبط من أين وفالن وقال به علي بن أيب طالب وعمر  وفالن

 احلكم ينظر ماذا قال السلف يف املسألة.
 السائل : -

، قبل سنة يف مسجدهم هذه املشكلةت هلم حصل إخوة ماذا تنصحهم ؟طيب اي شيخ حممد 
عض الناس ما عندهم اخلط ب ،السوريينياملسجد بعض  هذاعلى  املشرف على ما أعتقد كان

بعض  يبدواإلمام املسؤول عنه أحياان  وهو فمدير هذا املسجد، .... منهجهم الواضح يف 
اليت يؤاخذه عليها الناس، الشدة، الوحيدة ، لكن هذه املؤاخذة ...جلفاف يف معاملته للناس ا

لرجل الذي هذا ا، فهؤالء الناس منهم ومن اإلخوة واألخوات كذلك أحياان أتيت الشدة
لى هؤالء اإلخوة املوجودين وأجربوا عنتحدث عنه، أتوا إىل املسجد، ودخلوا املسجد ابلقوة 

إن أخذ أموال املسلمني، و  : هذه األشياءمثل إىل  يدعوبعض الدروس، وهو ب أهنم سيقومون
  . ار احلرب جيوز فيها أشياء كثرية، كثرية جدابريطانيا د

هذا  ؟ ما هي دار احلرب ؟ هل تعتب فعال دار حرب يطانياابلنسبة لب :  السؤال األول
ما موقف هؤالء اإلخوة السوريني إذا أراد هذا الرجل أن يستمر على : أول شيء، والثاين 

 ابلقوة، ليدرس الناس مثل هذه األشياء غصبا عنهم دخل املسجديريد أن يهذا الشيء، مثل 
من فعل املشركني، مشركي قريش الذين حاولوا هذا  ، وهو يقول الجيوز هلم منعه ألنواألفكار

أوال ماهي دار  :ريد هذا نفمنع النيب صلى هللا عليه وسلم من تعليم الناس عند الكعبة، 
يف هذه  يف تصرفاهتم ما نصيحتك هلؤالء اإلخوة: واثنيا  ؟ احلرب يف اصطالح العلماء

 املشكلة .
 الطرهوين : -
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بينهما  والفرقضوابط عند العلماء، طبعا هذه هلا  يعين (1)وهللا دار احلرب ودار الكفر، 
دار احلرب يكون بني اإلنسان وبني  أن _ يف هذه املسألة ئيلوهو ض_ على حد علمي 

أهلها منابذة، يكون بني املسلمني وبني أهلها منابذة، يعين حنن اآلن يف حرب مع اجلهة 
ا إىل هدنة، ما وصلنا إىل الفالنية، هذه اآلن دار حرب، بيننا وبينهم حرب، ما وصلن

معاهدة، ما وصلنا إىل مرحلة فاصلة بني حرب وأخرى، هذه دار احلرب، أما هناك دار كفر، 
حنن  نمايف دار اآلدول العامل،  يف هي اليت مل حيصل منابذة ألهلها، وهذا هو احلال اآلنو 

يف حرب مع طائفة ا أهنإسرائيل يعين مثال ذا قيل إال إعترب يف دار حرب اللهم معهم نفيها 
من املسلمني يف هذا الوقت، أو أي بلد يكون فيها حرب بني املسلمني وبني هذه البلد ، 

دار حرب، طيب، أما إذا   هذه اآلنسلمني وبني هذه البلد معناه مفإذا كان هناك حرب بني 
كانت دار كفر يقيم فيها بعض املسلمني، فما يستطيع أن يقول اإلنسان هذه دار حرب، 

نابذة منابذة للمسلمني حبرب واضحة صرحية، مربيطانيا اآلن ليست فإمنا يسميها دار كفر، 
على الواضح هللا عز وجل يقول: }فانبذ إليهم على سواء{ خبالف مثال شيء يكون يعين 

تضرب  نابذة تروحم هذه كانت حرب صرحية،طيب، روسيا ملا كانت مع أفغانستان، 
ر حرب، يف هذه داذه حرب اآلن، ، هنيهامجو  نؤالء يرجعو وه، نبطائرات وهؤالء يهامجو 

فر ، دار كن، صربيا اآلن تعترب دار حرب، لكن بريطانيا اليو والبوسنمثل هذه احلالة، الصرب 
وتعود، األماكن تضرب يف املسلمني يف مكان من   علبريطانيا اآلن تطأن ، ماعندان إىل اآلن 

هي اآلن هدنة دولية، هدنة  اآلن، هذا الشيء ويف بينها وبينهم حرب هي سجال، ماحصل
 . دولية بني مجيع البلدان، أنه ماتعتدي دولة على دولة

لفتح هذه البلدان، البد أن يقولوا جهاد، من رفع راية إذا أراد املسلمون اآلن مثال ومتكنوا 
ها الزم كل، املعاهدات الدولية والسالم العاملي، واحلاجات هذه  ايمجاعة عهودكم هذه كلها

أن النقطة، يف هذه احلالة نقول  هلذهفإذا وصلنا ننا سنلغيها، اآلن اعتربوان حماربني، إيقال 
نبذان كل ، وانبذانهم، خالص  الدار هذه صارت دار حرب اآلن، ألننا أعلنا عليهم احلرب

 أن ل على ـــــــــــأي دلي يكون أبدا الدول كلها متعاهدة، عرفت، فال اآلن لكنالعهود اليت بيننا، 
____________________________________ 
 ام الدور وسكاهنا ابملوقع الرمسيتفصيل ذلك يف كتابنا أحكو  ..جابة هنا خمتصرة ومتعلقة ابحلال وقتئذ إلا (1)
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 ارسلط عليها الكفومت يغلب على أهلها الكفر هألنهذه الدار دار حرب، هذه دار كفر 
 . ...كالمهم هناك حتتاج إىل إيش ئطبعا قضية بقا، واملسلمون هم القلة القليلة 

 السائل : -
لو  بعض الدول حتارب املسلمني و  ال أحد يشك يف أن طيب ولكن اآلن يقال لك اي شيخ

  ...هذا مثال هم يقولون غري مباشر، كان 
 الطرهوين : -

ه نإيقول أن ألجل هذا قلت لك منابذة، وصراحة هناك حرب، مايستطيع اإلنسان  مفهوم ،
آلن هناك حرب بني اململكة العربية السعودية وبني بريطانيا، واليستطيع أن يقول هناك ا

ك حرب بني فرنسا يستطيع أن يقول هنا وال أحد حىتحرب بني بريطانيا وبني املغرب، 
واجلزائر، مايستطيع، هذه مثل ماكان حيصل يف مدينة الرسول عليه الصالة والسالم بني 

كان حيصل مشاكل، وكان حيصل إحداث بلبلة يف و املسلمني، كان حيصل فنت، و اليهود 
، هذا ..صفوف املسلمني، وبغض ملا جاء به الرسول عليه الصالة والسالم وكراهية و

يعين هذا احلرب، احلرب البد أن كما ذكرت لك يعين النيب صلى هللا عليه  حاصل، لكن ما
يعين : وسلم هللا عز وجل وجهه قال : }فانبذ إليهم على سواء{، انبذ إليهم على سواء هذه 

، حىت بعد غدرهم يعلمهم أن عهدهم  وكان إذا عاهد قوما وىف هلم، يعلمهمشيء واضح، 
حىت لو علم أهنم  ،أن عهدهم نبذتيهم مفاجأة، وإمنا يعلمهم نبذ، إذا علم أهنم غدروا ما أي

 الحنن نتكلم عن إمام وأمة، تقاتل أمة  ،كالمنا كله هذا  إىل أن ضافةابإل،  درواخالفوا وغ
منها، ال، هذا  أنخذأان حلايل هكذا وأقول ال اي أخي هذه دولة حرب تعالوا  آيتفرد، 

ض على هذه الدولة وتستحل مافيها وتستحل ماهلا مايكون كالم فرد، البد يكون دولة تنق
وال له سلطة، وال له ماله ال منعة، ألجل الدعوة إىل هللا عز وجل وتتمكن، أما شخص 

هذا نوع من السرقات، هذا يضر الدعوة أكثر مما  ؟ماذا يعملوال له،  جيش وال له قوة
 . يفيدها

 السائل :  -
 ؟ هذه املشكلةيف طيب نصيحتك هلم 

 لطرهوين :ا -
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خ إذا كان يقول مثل هذه األشياء إن استطاعوا منعه األ نصيحيت هلم إن استطاعوا منع
ابحلسىن وبدون أيضا الوصول ملشاكل حبيث جتعل الكفار يضحكون على املسلمني، 

عن طريق نشرات إما م، هنللناس بطريقة مضادة، ويفهمو  نفيمنعونه، إذا مااستطاعوا يوضحو 
ملا عليه سلف األمة وعلماء الدين، ويفهم هو أشياء من  خمالفة أبشياء أن هذا األخ أييت

من التيار املضاد لدعوته هو، حبيث  انوع ن لهيعملو فالبد من احلذر من كالمه، يعين رأسه، 
 ألقواله وال شيء.. نوال ينصتو من منزلته يف نفوس الناس، فما يسمع له أحد  نيهونو 

 السائل :-
 ؟هلذا الشيءما هي الطرق األمثل احلزبية هذه البعد عنها...أربعة ... بقيت ثالثة أسئلة أو

 الطرهوين : -
يعين سهل، سهل خالص االبتعاد إلشكال الدخول، إمنا ااحلزبية سهل، االبتعاد عن وهللا 

من الفعل، الفعل حيتاج إىل تكلف، الرتك حيتاج إىل كف، فهو يكف  سهللرتك أأن اتعرف 
اجتاهك إيش، أنت مع الطائفة هذه، نذهب مع ، ايش أنت حد يقولواعن التحزب، جيي وا

ن الطوائف، وإمنا أان مسلم، مالطائفة هذه، تقول أان ال أذهب مع طوائف وال أي شيء 
ومادام هناك مسلم أان مع أي مسلم، أساعده يف الشيء الذي وفقين هللا عز وجل على أين 

 ، ويبقىفقطفيه أحدا،  اعدأس به أنه صحيح الأقتنع به أنه صحيح، والشيء الذي الأقتنع 
إال ذلك،  لهالسلف الصاحل وليس  كتاب هللا وسنة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وفهمعلى  

فإذا جاء شخص يدعوه إىل عمل لإلسالم يساعده إذا كان يرى أن هذا العمل صح، بغض 
:  ؟ يه وسلم قال إيشالنظر هذا الشخص من هو، يتجنب إساءته، والرسول صلى هللا عل

 .وإن أساؤوا أن جتتنبوا إساءهتم  ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسن الناس أن حتسنوا
 )احلديث حسنه الرتمذي وفيه ضعف يسري وقد صح من قول ابن مسعود(

 السائل :  -
 . ظننت أنك تريد أن تبني طرق الدخولأان كنت 

 الطرهوين :  -
أييت واحد يعين ...  أقول الدخول هو الذي حيتاج إىلال ابلعكس أان الأريد الدخول، أان 

فهذا الذي يكون  ؟ أو ماهي اجلماعة احلق اليت أدخل فيها ؟ إىل أي مجاعة أنتمي،: يقول 
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شيء ماهو سهل، هذا  ألنهذه ابطل، هذه صح، هذه كذا،  الله : فيه صعوبة، أن يقال 
 اأهال وسهال التنتمي، جواهب: قول له أ ،أان ال أريد أن أنتمي إىل اجلماعات  : لكن إذا قيل

واحد التنتمي إىل شيء، ليس هناك يعين صعوبة يف عدم االنتماء، وإمنا الصعوبة يف االنتماء 
ء من إىل شيأن ينتمي إليها، فالصحيح أن اإلنسان الينتمي  يريد وبيان اجلهة احلق اليت

ل مبا يرى أنه خيدم اإلسالم، عمي يد واحدة وأمة واحدة، وكل اجلماعات، املسلمون كلهم
فهو مسؤول عن نفسه، إذا وجد شيئا خيدم اإلسالم ساعد فيه، لكننا نفرتض أن الشخص 

خيطئ يف شيء آخر، أان أجتنب خطأه هذا وأخدم معه ؛ الذي خيدم اإلسالم يف شيء 
 اإلسالم يف الشيء الذي أراه حقا.

 السائل : -
خوة الذين يالزمون هذا املسجد يغلب عليهم أن اإل بينا لكطيب يف هذا املسجد حنن 

فاألخ يسأل ماهي مثال الكيفية يف دعوهتم، العلم هلم،  يف الدين جدد اجلهل ومعظمهم
 ؟ ما هي هذه األشياء...إىل آخره  ريهاعلى غقدمها نعليها و  نركزاألشياء اليت 

 وين :الطره -
كيف كان النيب صلى هللا عليه وسلم هذا الشيء يرجع فيه لسرية النيب صلى هللا عليه وسلم،  

على الرغم من الفارق طبعا، ألن قضية  ؟ يدعو أصحابه يف بداية إسالمهم ويف بداية دعوهتم
اللغة هلا عامل كبري جدا، فطريقة الدعوة البد أن تكون على نفس املنهج الذي سلكه النيب 

ن يف مثل هذه األمور، أن صلى هللا عليه وسلم، وألجل هذا فدراسة السرية من أهم ما ميك
الذي قدمه الرسول عليه الصالة  يكون اإلنسان الذي يريد الدعوة دارسا للسرية، وعارفا ما

الذي أخره، ويتدرج مع الناس يف دعوته هلم كما تدرج الرسول عليه الصالة  والسالم وما
درج الدين مرة بداية..... ليس معىن هذا تالوالسالم يف دعوته ألصحابه رضي هللا عنهم يف 

أخرى وإمنا هذا تدرج يف إيصال الدين ويف دعوهتم، فالنيب صلى هللا عليه وسلم، الذي 
يالحظ السرية وهذا إن شاء هللا يف اجمللد الثاين مهم جدا، مهم جدا لكم إن شاء هللا يصلكم 

يت الفرتة املكية، ال ، عبد هللا كيف أرسله لكم، مهم جدايل األخ هناك، حىت لو أرسل 
عقبت نزول الوحي وحىت اهلجرة، يعين وحىت إقامة دولة اإلسالم، هذه هي الفرتة اليت يعين 
حيتاجها كل إنسان يعيش يف بلد من بالد الكفر، أو يدعو إىل هللا هناك، فالذي يالحظه 
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املتأمل أن النيب صلى هللا عليه وسلم ركز أشد تركيز على قضية العقيدة، وغرسها يف النفوس، 
الرتكيز يف قبل اهلجرة، كان كله تقريبا  اإلنسان أن القرآن املكي الذي نزل يف فرتة ما وجيد

قصص األنبياء حوى على العقيدة، وغرس أصوهلا يف نفوس الناس، وتفاعلهم معها، و 
والرتكيز على احملبة ، وقصص الصاحلني، والذين أوذوا من قبل، واألشياء هذه حىت يصربوا 

م وبني بعضهم، ونبذ اخلالفات وعدم التعرض لشيء من اخلالفيات إطالقا، لفة بني قلوهبؤاوامل
وال كذا يف هذه الفرتة إال القليل جدا، فتجد  اأحكام فال جتد اختالفات والمسائل فقهية وال

، جتد صلة الرحم كان ا ، جتد مثال حترمي قذف احملصنات كان موجودا حترمي الزان كان موجود
حسن اجلوار، صدق العهد، الزكاة، يعين التصدق ، فاف وبعض األشياء مأمورا هبا، جتد الع

على الفقراء، يعين يف أشياء معينة موجودة، هذه هي األحكام اليت يركز عليها، طبعا 
والصالة، والوضوء الذي هو أصل يعين شرط من شروط صحة الصالة، فهذا الذي يركز عليه 

د وتركيزه يف النفوس، بعد ذلك يبدأ اإلنسان إذا مع الناس، وأكثر شيء يهتم بقضية االعتقا
وصل لدرجة طيبة لفهم الفارق بني الشرك والتوحيد، وتغلغلت العقيدة يف نفسه، يبدأ بعد 
ذلك يتعلم بقدر االستطاعة، ويركز على القرآن الكرمي، مث احلديث، ويبدأ يدرس الدين مبا 

م ويف البداية، أمثال هؤالء إايك أن عهد إبسال وحديث أنك تقول إهنمإذا تيسر له، ولكن 
ا، ولن يفهموا إيش هنحيسنو  ، ألن هذه األمور ال معهم يف خالفات فقهية وماشابه دخلت

بعضهم قد يظن أن هذا االختالف كنوع من اختالف النصارى  . حصلماذا أساسياهتا و 
، وبني  فهم آيةواليهود يف أدايهنم، مايتفهم الفرق بني اخلالف الفقهي يف فهم حديث أو 

اخلالف يف نفس النصوص، ويف احلقائق، ويف أصل االعتقاد، فرق شاسع بني هذا وبني 
، حىت اليهود والنصارى،  ذاك، هذا فيه سعة، وهو موجود يف كل األداين أيضا السابقة

اختالفهم يف األصول، حىت األشياء املتفقني عليها جتد اخلالف يف تفاسريهم هلا، جتد منهم 
منهم يفهم هكذا، ففي اختالف مقبول، وهو اختالف الفهم الذي ال ، فسر هكذا من ي

ختالف يف وهو االهذا دين وذاك دين،  ف مبعىن كأناليؤدي إىل االفرتاق، وهناك اخت
 ؛ فهما خطأ، وإمنا أيخذ أشياء هيلبس عليه ويفهم مبافما يبدأ مع الشخص  . األصول

ين يف بداية الدعوة، فتجد هذا الشيء يشرح صدره الذي أتى به الد حماسن اإلسالم، ما
 . ويركز عنده العقيدة الصحيحة وبعد ذلك يبدأ يتفهم كما تفهم غريه
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 السائل :  -
السؤال األخري الذي هو ...... )عدم وضوح(، هل فعال معلم الناس هذه الدعوة أن يبدأ 

 .........و  اميكفرون احلك هذا هو السؤال، .........)عدم وضوح( هبذا الشيء
 الطرهوين : -

هذا هذا هذه مصيبة ههه، هذه مصيبة، هذا رأي اخلوارج، وليس هذا منهج الدين أصال، 
والمنهج النيب صلى هللا عليه وسلم، والنظر للحكام وهذا والكالم هذا كله ليس من الدعوة 

ن النيب عليه الصحيحة، النيب صلى هللا عليه وسلم، لو أراد، يعين بعض الصحابة طلبوا م
 هالصالة والسالم قالوا ايرسول هللا إان كنا أعزة وحنن كفار، فلما أسلمنا صران أذلة، ليش ألن

من السهل يف عهد النيب صلى هللا عليه وسلم كان انبذهم النيب عليه الصالة والسالم 
سان ري مقبول، الطريقة الصحيحة أن اإلنغوقاتلهم، وحيصل ماحيصل، ولكن ال، هذا الشيء 

عن يف بداية األمر عليه الصالة والسالم  رسوليبدأ ابلدعوة، ابلدعوة، وهللا عز وجل هنى ال
قال: }والتسبوا الذين يدعون من دون هللا فيسبوا هللا عدوا بغري علم{،  سب آهلة قريش،

يعين يف بداية األمر املفروض حىت اإلنسان ماجيابه الكافر بسب آهلته، هذا يغلق قلبه عن 
ع دعوتك، ولكن أنت أتتيه شيئا فشيئا، ابحلسىن، بدون سباب، ببيان األدلة على صحة مسا 

يف  يعين ابطالن ماسواه، بدون التعرض املباشر الذي حيدث شرخعلى هذا الدين، يعين 
كام التكفري وتكفري الناس واحل من دعوتك، فأما ئانفسية الشخص حبيث مايتقبل منك شي

الناس يف  لو جاء شخص يدعو: آلن قلت اد، ماالفائدة إذا هذا هراء، ألن هذا لن يفي
قرر  أن جتلس ت ؟ ملكة بريطانيا اآلن كافرة، طيب كافرة إيش استفدان: بريطانيا، فقال هلم 

كافر، هذا فالن، ؛كفرها، وتقرر كفر كذا، مث أتيت لدول املسلمني وتبحث هذا فالن كذا 
أنت إذا كنت حاكما ولك سلطة  ؟ ذهإيش استفدت، ماالذي خرجنا به من جلستنا ه

دور تستطيع أن تقوم به، جتاهده، لكن أنت فرد لك ولك قدرة وتعرف أن هذا احلاكم كافر، 
من رعية هذا، ماذا تعمل له؟ فما عليك إال أن تدعو إىل هللا عز وجل، وهي أهم نقطة أن 

اآلن مثال، يعين ملكي  هذه أهم نقطة، أان عرفت، املسؤولية اليت يف عنقه، يعرف كل فرد ما
يف بييت، أستطيع أن أدعو أوالدي وأدعو زوجيت، وملكي يف جرياين أقل بكثري، ولكن، يل 

بعدها مث ما عليهم حق أستطيع أان من جهة حقي كجار، أستطيع أن أكلمهم أن أنصحهم، 
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رجل  ... صعب وأصعب، فإذن حقي كل فرتة يضمحل وقدرايت تقل، فكل واحد يستطيعأ
أعمل يف هذه املصلحة  مدير يف مصلحة من املصاحل، هذا املدير يف يده سلطة، أان الاآلن 

ا كذا، الذي ينكر مديره  وأوأول مرة أدخل فيها، فكيف أستطيع أن أغري فيها أو أنكر فيها 
 الراه حقا، و ابلشيء الذي أ، أان أذهب إىل هذا املدير الذي له السلطة، مث أدعوه وأنصحه 

 أو ترى أن هناك حاكم مثال ت ترى أنأنإذا أردت علي أان أفهم خطأ، فكذلك لألين ألزمه 
الذي  ما استطعت، أما غري ذلك، هذا دورك أنت إن  ههناك شخص كافر، روح وادع

  ؟ تستفيده
 )غري واضح(  -
 ...... كان يف سؤال تريد أن تسأل  -
 تنبيه، نعم،  -
 ملاذا تركته؟ -
 السائل : -
السؤال هو كيف ندعو إىل هللا سبحانه وتعاىل احلزبية هذه وإن كان  فقهيف ألن الكالم . 

تلزم اجلماعة نفسها، كثريا ماتقع يف هذه احلزبية، ....... عندما وحنن مثالبدون احلزبية، 
لدعوة، فهل ميكن الدعوة إىل هللا سبحانه وتعاىل، على هذا وا ........ ال ميكن أن فكأنه

 الشكل.
 الطرهوين : -

 بية،عمل حز عموما كأنك تركته تضمنه السؤال السابق له، النيب صلى هللا عليه وسلم ما  هو
واحلزبية  التنظيممبعىن إيش، ماعمل حزاب إال حزب املسلمني ضد حزب الكفار، إذن  يعين

تكون على الوالء لإلسالم والرباء من الكفر فقط، فإذا أراد اإلنسان أن يعمل يعين يف الدعوة 
هذا  ألنس مبعىن حزب أو مجاعة، ولي يب التنظيمتمبعىن الرت يب ومن التنظيم، تلرت شيء من ا

تريد أن تنظم عملك، هذا سهل، بدون االنتماء  ابلعكس هذا يفرق املسلمني، لكن أنت
يف  جمموعةأخي جزاك هللا خري، مثال أنتم اآلن  مجاعة، ملاذا؟ ألنك تقول ايإىل زب أو حل

يتجمعون يف املسجد، هذا مكاهنم، فأنت ترى هذا األخ جيد يف مسجد، واملسلمون دائما 
ة غاللغة العربية، قل له أنت ايأخي جزاك هللا خريا أنت اآلن يعين حنسبك أفضلنا يف الل
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العربية، فأنت تقوم إبيش بتعليم اإلخوة اللغة، هذا نوع من التنظيم، وهذا اليتعارض والبد أن 
ايأخي أنت ماشاء هللا ملناسب، ترى أحد اإلخوة اآلخرين، يوضع الرجل املناسب يف املكان ا

تساعد بعض اإلخوة الفقراء، فأنت تقوم  مثال أنعندك مثال القدرة املالية، فلو استطعت 
مثال منزلة أو مرتبة يف مكان عملي أو   يعين هبذا جزاك هللا خريا، مثال فالن له وجاهة يف

د، يعين هذا نوع من التنظيم، أن يوضع كذا، يستطيع أن خيدم الناس يف عمل، يساع
ضعه شخص، الذي يالشخص املناسب يف املكان املناسب، وليس هناك شرط،  أن يكون 

أو   القرآنمث أنت تفعل، أنتم اآلن يف املسجد إخوة، ولكن اإلمام يصلي بكم أو الذي يعلم 
واحد معني لنا كذا يقول اي أخي أان وأنت وفالن ممكن نذهب هلذا الشخص، بدون مايقول 

د اإلنسان جتقول هذا ويطاع، ال، إمنا يطاع الشخص على قدر علمه، ويهو الذي يوجه 
تستجيب لنصائحه وتوجيهاته،  أن حتبهي له املنزلة األكرب يف العلم، جتد الناس  يعين الذي

هو الدعوة إىل هللا عز وجل مهنا شيء، كل من غري أن يكون هناك مجاعة وال فكر معني وال
لى طريقة النيب صلى هللا عليه وسلم اليت سلكها يف دار الكفر، ملا كان يف دار الكفر، هذا ع

لوضع فطبعا اوأما يف بالد اإلسالم، أرأيت، اآلن املنهج الذي يسلك يف مثل هذه الدول، 
شايخ وهناك احلمد هلل الدعوة يعين مكثفة والدين املهناك العلماء وهناك  ألن ،خيتلف

شياء اليت فيها أخطاء يتفهم يعين واألنسان يستطيع أن ينكر يف فروع الدين معروف، واإل
 خبالف الوضع يف الدول األخرى.

..... 
 : طرهوينال -

 جزاك هللا خريا، أشكركم على حسن ظنكم.
 السائل : -

أسلمت  امرأةأسلمت وبقي أبوها وأمها على الكفر، ال ال،  امرأةهذا السؤال،  األخ يسأل
  هل جيوز هلا أن تكشف شعرها أمام هذا الرجل؟ت متزوجة برجل غري أبيها، وأمها كان

 الطرهوين : -
 زوج أمها ؟

 نعم -
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 الطرهوين : -
 الأبس

األوالد الذين أيتون من هذا الرجل، مثال األبناء والبنات جيوز هلا كذلك أن تكشف  طيب -
 ؟أمامهم  شعرها

 هذا الرجل من أمها؟أبناء الطرهوين:  -
 نعم-
 ؟ الطرهوين: من أمها -
 نعم -
 الطرهوين: أيوه طبعا إخواهنا -
 هم كفار -
 !؟ الطرهوين: إخواهنا -
 هذا الرجل زوج -
 هذا زوج أمها هذا.الطرهوين :  -
 هو كافر . -
 الطرهوين:  -

من  الو كان هؤالء الذين ذكرو  أنه ص صريح،نهذه مسألة ماورد فيها  اوهللا يعين كونه كافر 
، يكاد  أما األم واألخت ، يف النساء، النساء الكافرات األجنبيات ورداخلالف الكفار، 

طرق إىل مسألة إذا كان األب  تمن ماوجدت  لى حد علمي،عفيها خيالف  كل ماالكون ي
 . النصحسب  نزلة األبيعترب يف مهذا وال مثال،  هل يرى شعر بنته اكافر 

-........... 
 الطرهوين : -

 وز للمرأة أن تكشفجي الذين املسألة، اآلن النصوص اليت وردت يف أان أقول لك نفس
هلم مافرقت بني املسلم والكافر، وإمنا تكلمت عن صلة، وجه صلة، سواء كان برحم  جسدها

 ءاآبء{، قال }أو ءاآبئهنكما قال هللا عز وجل مثال إيش، }أو   األب،أو بنسب، فإذا كان 
تكشف على أبيها  أن إذا جاز هلا. يستوي فالبعل كافر،  و، أو أبب كافراأل افإذبعولتهن{، 
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ك زوجها الكافر، وكذلك على زوج أمها الكافر، وكذل الكافر، جاز هلا أن تكشف على أيب
،  غري كفره هو أخأو  هذا أخ أيضا بغض النظر عن كفره على أخيها من أمها الكافر، ألن

 هي يعين فيها نوع من اإلشكال والصعوبة لكن ..
 لسائل :ا-

 ابرك هللا فيكم.
 سبحانك اللهم وحبمدك وأشهد أن الإله إال أنت وأستغفرك وأتوب إليك.

******** 
 

ودارت أسئلة يف السيارة أثناء الذهاب واإلايب وكان آخر مث ذهب اجلميع للصالة ...
نساؤك يدخل الصحابة كلهم عدول ، وقول عمر : )سؤال عن إشكال بني قولنا : ذلك 

 ب والفاجر (عليهن ال
 

 اجللسة بعد الصالة :
 الطرهوين : -

إذا جاء  الصحابة كلهم عدول، هي الفائدة اليت جتىن يف مصطلح احلديث، كيف؟قولنا : 
رجل من الصحابة، أو أخربين رجل صحب النيب صلى هللا عليه وسلم كذا وكذا  حدثين

 إيش حديثديث يعترب وكذا، عرفت، فمثل هذا الصحايب، نقول الصحابة كلهم عدول واحل
، يدخل عليك الرب والفاجر، عمر بن اخلطاب صحيح، فإذا جئت نظرت، الذين يتكلم عنهم

ن هذا النوع الذي يقول عنه عمر بن اخلطاب، الفاجر، هؤالء إما منافقون، وإما أهنم م
هم  ذكرت لك كماحبمل شيء من العلم، وكثري منهم   بداعهد إبسالم، وال يعرفون أال يحديث

الوفود الذين جاؤوا للنيب صلى هللا عليه وسلم ودخلوا بيته وأكلوا  جمرد مع الذين ارتدوا، يعين
 ألهنم جاؤوا من ابب املعاهدة، ليس يعين ملاذا؟ عنده، ومع ذلك، ارتدوا بعد وفاته مباشرة،

سالم على حقيقته، فأمثال هؤالء يعين الينظر إليهم نظرة الصحايب الصحايب، لإل تفهما
لفائدة املستفادة من كلمة الصحابة كلهم عدول، هي الفائدة اليت يف مصطلح احلديث، وا

صطلح احلديث الجتد صحابيا يروي عن النيب صلى هللا عليه وسلم ويعترب يف موإذا جئت 
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هو صحايب من الصحابة املشهورين البارين، ما إال إذا كان  احملتاج هلمالصحابة العدول  من
رأى النيب صلى هللا عليه وسلم مث ارتد، هذا حىت مايدخل يف مسمى مبجرد أنه  ههو أن

 الصحايب، نعم.
 السائل : -

طيب هؤالء، أنت تقول املقصود منهم املنافقني والكفار، الذين ارتدوا بعد وفاته صلى هللا 
  . عليه وسلم

ي النيب صلى قلت لك املنافقون والكفار، أو مسلم أسلم ومالق الطرهوين: أو املسلمني، أان -
 ...هللا عليه وسلم، إال 

 السائل :-
، مثل الذي زان، والذي رجم والذي شرب ا ذكرهت يتالاألصناف اآلن أيتيك غري هؤالء 

  . اخلمر، هؤالء، وهم بقوا على إسالمهم وماتوا وهم صحابة
 الطرهوين : -

صحابة العدول من ال انعم، أوال كمثال، ماعز، ماله أي رواية، على الرغم من أن ماعز 
، وجاء وضحى بنفسه  الثقات، والدليل على ذلك أنه ملا عصى هللا عز وجل ماحتمل املعصية

، ومل يتب إىل هللا، هذا  هزاننفرتض أن هناك مثل ماعز، ممن كتم لتوبة هلل عز وجل، لكن 
ة ينقل لنا العلم من الصحاب، الذي ا ماهو مستبعد يف الصحابة، لكن مثل هذا الينقل علم

اإلصابة، ستجد أحاديث  إذا تصفحت كتاب  يعين... هم الذين ن حىت و ن ومعدودو معلوم
أخرى ويعين  اكثرية غرائب، مفردات، يرويها بعض الصحابة، هذه الغرائب إما جتد هلا طرق

 ، جاءت من رواية الصحابة املشاهري، الذين عرفوا حبمل العلم، وإما أن جتدها إسنادها مظلم
ما تثبت صحبة الرجل هبذا اإلسناد، وإمنا ذكر يف الصحابة ألنه قال مسعت يعين هي أصال 

إذا أتملت، الذين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فذكره احلافظ ابن حجر، وأما يف احلقيقة 
أن ، استحالة إال  لعلملد صحيحة، ويف نفس الوقت هم محلة فعلية أبساني تثبت هلم صحبة

ماجتده إال من علماء الصحابة، اندر جدا أن جتد  كش؟ ألنيكون من أعدل العدول ، لي
الذي محل العلم من أن ماهي صحيحة، فاملقصود  إليهمهؤالء جتد حىت إسناد الرواية  لنياملق

الصحابة، أو الصحايب الذي شهد له ابلصحبة وصحت صحبته فعال، هو من العدول، حىت 
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هؤالء جادوا أبنفسهم توبة هلل عز وجل، فهذا لو مثل ماعز رضي هللا عنه، أو مثل الغامدية، ف
ألن الفاسق العاصي يتوب، معناه العاصي معناه الذي يعصي و  ام فاسقمن شدة عدهلم، ال

 إذا اتب أصبح مؤمنا، مؤمنا اتم اإلميان، مايسمى فاسق خالص.
 السائل : -
 ؟ كن يعترب مثال عدالول
 الطرهوين:  -

وتقبل شهادته، حىت القاذف، أان أقول لك حىت  إذا عصى واتب يعترب عدال عدل. نعم
القاذف، العلماء خمتلفون إذا اتب هل تقبل شهادته وال ال، وأرجح أقوال أهل العلم أنه تقبل 

 شهادته ألنه اتب.
 السائل : -

 س على سبيل االمتحان وهللا من أان حىت أمتحنك.لي ذاهو عندي سؤال ايشيخ، وه
 الطرهوين : -
 تين ما املانع.ههه ولو امتحن 
يف بداية اجللسة كان يشري إىل أن الدين كمل، حنن   مسلمة كما ذكر صاحبنا أبوالسائل : -

، طلبنا منه كنا جنلس قبل أسبوع، سألنا أحد اإلخوة يدرس يف الدراسات العليا، حيقق كتااب
ا كان هناك صحابيان، إذا جلس أحدمه...  أن خيرج لنا احلديث أو األثر الذي إذا جلس 

 إىل صاحبه قبل أن يتفرقا، 
 الطرهوين :  -

 يقرآن سورة العصر ..
 السائل :  -

نه حبث عنه ولكن ما وجده يف األوسط للطرباين، ال إخرج لنا هذا احلديث، قال نا نعم، قل
رمبا سقطت  األصليف املخطوط  عود للمخطوط، ألنقال علينا نكتب الطرباين، أحد  أدري، 

تكون  . قدمطوال وكان هذا الكالم كانل هذا، فالذي كان معي، هو يقو بعض كذا وكذا، 
خ الذي كان معي قال فاأل  النسخة،التوجد يف هذه  األولمن  عض األشياء سقطتهناك ب

 ؟ كمل  إذا كان هناك احتمال سقوط األسانيد واألحاديث، كيف ندعي أن الدينيل، 
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وتعاىل، ولكن أييت املنحرف أو نعم حنن مؤمنون أبن هذا الكتاب من عند هللا سبحانه 
 ؟ املستشرق مثال، يقول كيف هذا الشيء

 الطرهوين : -
كمال الدين اليعين معرفيت ومعرفتك، معرفتك أنت ومعرفيت أان، كلمة كمال ؛  هذا ايأخي 

الدين ال يعين ما أعرف أان وما تعرفه أنت، وما يعرفه فالن وال فالن، كمال الدين معناه أنه 
يف الدين بعد عصر النيب صلى هللا عليه وسلم، وبعد كالم هللا وكالم رسوله  الأييت جديد

صلى هللا عليه وسلم، الأييت غري ذلك، ماأييت أحد بدين إال إذا أتى بشيء قاله هللا وقاله 
الرسول صلى هللا عليه وسلم، أما كوننا خيفى علينا جزء من الدين، مث نكتشف أنه كان 

أان  ؟ ديين انقصهل ا نوع من إيش التدرج يف العلم، أان اآلن خافيا، ماهي مشكلة، هذ
ينك انقص، أنت اآلن املفروض دينك كامل اآلن، تعرف دماأقول ديين انقص، وال أنت 

فتتعلم أكثر ودينك كامل أيضا، أما كونك جتهل اآلن ، دينك، على قدرك، مث تتعلم أكثر 
 ان خمطوطإت، فكذلك اآلن، األخ يقول أحكاما وفرائض هذا ال يعين أن دينك انقص، عرف

أبحاديث النيب عليه الصالة والسالم فقد، ما معناه نقص الدين، وال أن الدين ماهو   ئاملي
كامل، الدين كامل ولكن خفي علينا بعض األحاديث اآلن، أييت رجل يف زمان مقبل إن 

حاديث الرسول ، إذن هذا جاءت هذه أبنصه آخر وجده خمطوطا  شاء هللا يكتشف كتااب
تذكرها اآلن اليت يعين نرد هبا على املستشرقني أننا اليت عليه الصالة والسالم، لكن النقطة 

مانقبل أي ورقة جتي واحد يقول هذا حديث ال، هذه البد كتب مسندة، وعند حتقيقها 
تعرف نسبة الكتاب لصاحبه واترخيه، وخترج األحاديث، وتتأكد من صحة األسانيد، وأهنا 

ال رواية صاحبها، وأهنا وأهنا، هذا دور احملقق، وأما السقط وما السقط هذا وارد، أنت فع
هذا الدين هذا كتابة الدين، أان كتبت الدين نقص مين  ، وتعطيه للطابع، اآلن تكتب كتااب

، هل ا كتبت اآلايت كلها غلط  القرآنت أكتب من ئ، غلطت، خلبطت، جا ن حديثو عشر 
غلط وفيه حتريف ال، هذا خطأ كتابة مين، وخطأ حتقيق مين، وخطأ نقل  القرآنهذا يعين أن 

من الناقل، ونقص من احملقق، ولكن الدين، نفس الدين الذي جاء من عند هللا، هو الذي 
الذي تاله الرسول عليه الصالة والسالم على  القرآنقاله الرسول عليه الصالة والسالم و 
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 نقص يفيف الدين،  اهال، الذي النعرفه اليعترب نقصأصحابه، الذي وصلنا ونعرفه أهال وس
 علمنا حنن.

  السائل : -
ذا نفهم من أن هللا هو حافظ اماهو املراد، م نقد فقد، إذ الدين قول لك احتمال أن بعضي

 ؟  الدين
  الطرهوين : -

 أنت مافهمت معىن فقدت، فقدت من بني أيدينا حنن اآلن، ولكنها مل تفقد متاما، عرفت، مل
أييت واحد بعدان فيجد هذه األحاديث يف خمطوطة لعله تفقد متاما، وألجل هذا قلت لك 

 أخرى موجودة، وحمفوظة، عرفت، ولكن حنن اآلن حبثنا، قلنا هذا املخطوط مفقود، بعد
وجدانها يف مكتبة من  .. كذا..سأل أهل العلم .. م جمتهد جنيب حبث طالب عل ذلك
.، عندي خمطوطة مثلها، نفس األحاديث، ي املخطوطة .ات عند فالن، آه عنداملكتب

ولعلها أقدم منها، ولعلها أتقن منها، فهمت، أو املخطوطة اليت فقدت اآلن، أتيت تقول أان 
فجاءت فأرة  جزء يف فضائل معاويةكان عندي :  يقول القواس والفأرة عندي اآلن قصة 

يف  واألحاديث اليت القواس الذي عند ؟ فيه فقدت يتفأكلته، هل هذا يعين أن األحاديث ال
رة أتكلها، ماهي مشكلة، فالذي يصح منها أاوية أكثرها موضوع، كذب، فتأيت فمع فضائل

سناد آخر، املهم اليضيع شيء من الدين أبدا، هذا أهم شيء، إبيف كتاب آخر  جتده مرواي
فقده، غريي إيش أنه ال يضيع شيء من الدين أبدا، وإمنا نفقده حنن، أان أفقده، أنت ت

 أيخذه.
 السائل : -

 ماهو املراد من هذا احلفظ؟املراد من احلفظ،  طيب
 الطرهوين : -

احلفظ أنه اليضيع، احلفظ اإلهلي أنه اليضيع شيء من هذا الدين، هذا الدين ابق وموجود 
ية من القرآن تضيع، آإىل أن يرث هللا األرض ومن عليها، اليضيع شيء من الدين، الميكن 

 ميكن حكم شرعي يضيع، يفقد وينتهي وال يعلم، ال، اإلسالم مجيع أحكامه حمفوظة إىل ال
، وإمنا البد ئا ، الأعرف منها شيئا ، الأجد منها شيئا الساعة، ولكين أان أجهل منها شي قيام
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أن يكون احلق عند واحد، ولو واحد يف هذه األمة كلها، يعلمه، اليضيع أبدا شيء من 
هذا الرسول صلى هللا عليه وسلم يقول : التزال طائفة من أميت على احلق  الدين، وألجل

ظاهرين اليضرهم من خذهلم حىت تقوم الساعة. البد، وقالوا الطائفة تطلق على الواحد فما 
الذي عفا عنه : فوق، لقول هللا عز وجل: }إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة{، قالوا 

، نعم هذا ابملستهزئني وأخرب النيب صلى هللا عليه وسلم  جاء ؟ هو واحد، الذي كان إيش
 مقصود حفظ الدين.

 السائل : -
 الصحابيني، تعرف صحته؟ عنسورة العصر هذا أثر  
 الطرهوين : -

وهللا ماأعرف صحته، لكنه ذكره السيوطي يف الدر املنثور مع خترجيه، وألن هذه من اآلاثر، 
، فرتكته القرآنايت آهو كتاب موسوعة فضائل سور و  لذي، االقرآنأان يل حبث يف فضائل 

كان ومل أحبث فيه، ويعين إذا احتجتموه ممكن أحبث فيه، أنظر إيش ذكر السيوطي يف خترجيه،  
 العصر. أن ينصرفا، قرأ كل منهما سورة االصحابة إذا التقى أحدمها ابآلخر إذا أراد

 السائل : -
ماكنا أهال للقراءة يف هذا الكتاب، ولكن األخ  كنا نقرأ يف كتاب العلل للرتمذي، وحنن

كلمة ألنه منا، املهم حنن عثران على  الذي كان يقرأ هو يدرس يف كلية احلديث، وحنن حنبه 
، "التلقني" التلقني، فهذا األخ كان يقول أان أعرف هذه الكلمات ولكن نسيت مامعىن هذه

فما هو التلقني إىل معرفتها، أن أسبقه فكان خيرج يبحث عنها، فإىل اآلن ماأاتين، فأحببت 
 ؟ هذا

 الطرهوين : -
أييت التلميذ للشيخ، فيأخذ منه احلديث، يقول أخربين مثال ماعندك من  التلقني أن

 مساك مارواه األحاديث عن ابن عباس، أو ماعندك من احلديث، فيقول عندي من احلديث
عن ابن : الثاين حيرج يقول  فيقوم  ؟! عن ابن عباس: ، التلميذ يقول يسكت  عن عكرمة مث

، متشككا  من املنت، فالثاين يعين إيش هو كان ئامن اإلسناد، يلقنه شي ئاعباس، فيلقنه شي
عن عكرمة أن الرسول صلى  مساكيلقنه يعين يلقي عليه، أان اآلن أقول لك، ويف حديث عن 
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عم نعم عن ابن عباس، هللا عليه وسلم، تقول يل عن ابن عباس عن ابن عباس، فأقول لك ن
أان ما قلت عن ابن عباس من األساس، ولو مل تلقين أنت كلمة عن ابن عباس لبقيت على  
كلمة عكرمة، التلقني أن أقول مثال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كذا كذا كذا و 

 أن أيخذ من غريه، اليلقنه غريه، إال كلمة أتتيين أنت هبا، ال، املفروض احلافظ ال  أضيف
..... 

من املنت، تلقين يعين تلقي  امن اإلسناد أو جزء ابرواية، كيف أنت السامع وتلقين جزءأيخذه 
تعرف املسارح ...  ، امللقن ونهواحد يسم يوجدعلي كلمة جتعلين أقوهلا، وتعرف يف املسارح 

 املسرح ؟
 السائل : اللقب الذي يطلق .. -

Theater 
 .. ماشاء هللا ....نعم  -

 رهوين :الط
 ، ال ... يف أسفل رجالفيه جتد 

  اليرى -
 ذا يسمونه امللقن، كيف، إذا جاء املمثل خياطب املمثل، هم حيفظون إيشنعم اليرى .. ه -
...  املسرحية أو التمثيلية، حيفظوهنا، لكنه أحياان ينسى كلمة، فتجد امللقن هذا يقول له  ؟

، فكذلك هذا امللقن معناها أن ذكر( )أي يتههه (  ميسك اخلط كلمتني هكذا يقوم )
الشيخ ليس حافظا حفظا جيدا، فيأيت التلميذ يلقنه، فيأخذ منه الكلمة ويلقيها كأنه هكذا 

لشيخ، الشيخ خالص ماعاد يقبل يف ايتلقن هذه طعنة كان حفظ، إذا كان يقبل التلقني أو  
، ماتقبل فيه  هذا طعن كان يقبل التلقني، خالص  وملا كرب صار يتلقن، أو: حديثه، يقول 

 أحاديثه.
  السائل : -

 ....ا ملاذا ال يعترب امللقن كذلك طعن
 الطرهوين:  -

  هذا مثل الطالب يف اجلامعة إذا كان فيهم مشوش امللقن مشوش ما هي مشكلة،
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 السائل :  -
الضحاك ومساك .. هل  أتدري ايشيخ..... هذه الكلمة جاءت يف هذه املسألة اليت ذكرهتا

 روى عنهم أم ال ؟ هذا الكالم يف هذا  .. هو
 الطرهوين :  -
وعكرمة، قالوا كان يلقنه كان إذا يعين فيها،  مساك هذا مما قيل عن...ال هو الضحاك،  

 داخلة يف هذا األمر ....
 ......السائل :  -

..... 
 الطرهوين:  -

األقرب أهنا ية يعين، وعكرمة عن ابن عباس تكلم فيها أهل العلم هذه الروا مساكمشهورة 
تلقني، وهناك رواية القدماء  هأنه كان فيالشيء الذي ينص عليه  إالمقبولة إذا قبلها احلفاظ 

 ..قبل أن يتلقن، هلا ضوابط عنه أخذوا الرواية ألهنم تلقني  هاعنه ماكان في
 السائل : -

  اريشقصة عمر بن اخلطاب رضي هللا تعاىل عنه، يف إسالمه، ملا حتدى ق
 الطرهوين :  -

 سالمهإ اوهو خارج اهلجرة تقصد م
 نعم  -

.... 
 الطرهوين :  -
 ن معه، أصالايدا عن أعني قريش، وهاجر هو واثنابلعكس، عمر هاجر خفية بع 
 السائل : -
 ؟ هذه املسألة، أين جندهاسجلت أين  
 الطرهوين:  -

وال هجرة عمر جهارا هذه ماهلا يف اجمللد الثاين يف السرية إن شاء هللا، لكن أان أذكر لك أ
يعين إسناد تثبت به إطالقا، وأما هجرته سرا فهي اثبتة إبسناد صحيح يف سرية ابن هشام، 
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يعين سرية ابن إسحاق، إبسناد صحيح، وهلا يعين قصة طويلة، وكيف هاجر وتواعدوا عند 
احيضرين امسه بين غفار، تواعد هو وعياش ورجل اثلث معهم م التناضب من أضاة مكان امسه

 أمك حلفت أن ال: ، وردوه قالوا له  اآلن، وهاجروا وجاء أبو جهل وأخو عياش هذا جاء
 املهم الثالثة هاجروا، واحد حبس وافتنت، واثنان هاجروا مع بعض،تستظل وال تذوق ..املهم 

 )تقطع(
 (نه عن كتاب التاريخ للبخاريأسؤال ك) .....

 :الطرهوين  -
ن البخاري ، فيقوي جانب العدالة فيه، ألا ان البخاري مل يعلم يف الرجل جرح....... إذا ك

بعض األشياء، مثال يقول بلألحاديث، فتجده هو يضعف الراوي  وسربه مع اطالعه ومعرفته
الصواب مرسل، يعين يذكر بعض األشياء، فإذن هو رجل قال : ، أو مثال  ال يعرف هحديث

من أهل اجلرح والتعديل، فكونه سكت عن ذكر الراوي، فذكره يف التاريخ، يعين عرفه وعرف 
ومع ذلك مل يذكره يف الضعفاء، إذن مل جيد يف روايته مايستنكر، وهذه حبد ذاهتا جزء  روايته،

 كذا ...  من التوثيق ولو أنه خالف أن يقول ثقة أو يقول أنه كان
- ....... 
، ما صنف كتابه التاريخ للتوثيق، هو يذكر الرجل على  الطرهوين : ..... احلافظ البخاري -

لتضعيف، فالذي سكت عنه ما يعين أن فيه لكتاب الضعفاء ر عليه، لكنه صنف  أنه م
، ولكن يعين أنه عرفه وعرف روايته، وهو يف ديوان الرواة، ا توثيق ه، وال يعين أن فيا ضعف

وألجل هذا جتده يذكر الصحابة يذكر التابعني يذكر علماء كبار مايقول ثقة، مايقول كذا، 
ه فالن، حديثه يف الشاميني، حديثه يف كذا، أبدا، هو يذكر فقط، روى عن فالن، روى عن

يف الضعفاء، أما توثيق البخاري قوله عن رجل فيه كذا ما أييت إال ، الطعن أو أن هذا فقط 
الرتمذي ملا يسأله، سألت عنه حممد بن إمساعيل  ذلك عن هذا قليل جدا، وغالبا جتدفثقة، 

 لشيء معني..... مت عنهماسك هفقال هو ثقة، وهذا حديث كذا، فهذا املقصود أن
- ........ 
 الطرهوين :  -
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أان قلت لك، هو ذكرهم كما ذكر الصحابة، مايذكر فيهم  ماذا تريد منه أن يقول ؟....
أبغاك تكتب يل صفحة فيها أمساء حفاظ  : تقول يل أتيتشيئا، مبعىن إيش، أان اآلن ملا 

وهو  الزم أقول لك فالن ماوفالن،  األمة، الذين تعرفهم، أقول لك فالن وفالن وفالن وفالن
ثقة، فالن وهو حافظ، فالن وهو إمام، ال، فالبخاري قال التاريخ الكبري، أراد أن يذكر فيه 

 ، ئا م هؤالء الكبار، ومايذكر عنهم شيإىل زمانه، فذكر منه همالرواة، صحابة واتبعني واتبعي
-......... 
 الطرهوين : -

 الذين وجد فيهم ضعفا يستحق الذكر ذكرهم يف الضعفاء، فيه ضعفاء وفيه ثقات، ولكنه 
- ........ 
 الطرهوين :  -

موجود، الضعفاء الصغري للبخاري، مطبوع مع الضعفاء للنسائي، حىت يف واحد يف مكة امسه 
 أبو عبد العزيز احلريب، عامل منظومة يف ضعفاء البخاري والنسائي مع بعضهم، مسويها.....

 السائل : -
 )سؤال غري واضح عن القراءة يف كتاب ابن حزم(..........كنا .

 الطرهوين :  -
الذي يطلع عليه يكون يعين طالب علم، ماأييت إنسان عامي ويقرأ فيه، ملاذا؟  الضابط أن

زم شديد، وهو اعتذر عن نفسه قال مايفهم قضااي اخلالفيات وحيرتم القول املخالف، وابن ح
الذي ما ف،  كثري احلدة،  نفسيته دائما مضطربة، فيحتد  نه أصيب ابلطحال، فجعل إيشإ

يعرف ابن حزم ممكن يتأثر به يف جرأته، وابن حزم كما ذكران هو فلتة من فلتات الزمان 
فكيف كل واحد يتأسى به، املفروض أنه يعين يعرف الشخص منزلته، أما ابن حزم إذا أراد 

  . عامل كبري أن ينكر على رجل من العلماء، فيحق له ذلك ألنه
-.......... 
 الطرهوين : -

أنت طالب علم احلمد هلل، فطريقتك أنك تقرأ البن حزم ولغريه، هذا الذي يتعلم به طالب 
على منهج واحد أو إمام واحد أو شيخ واحد مايدرس، مايفهم، فإذا  أن ميسكالعلم، أما 
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ا إنسان صار فامهيعين  هنقرأ البن حزم فقط، أصابه من الشدة ومن العجب، ومن الشعور أب
 ......بدأإذا قرأ للمخالفني، وقرأ أصوهلم، ف، والكثري، 

 السائل :  -
 هذا قضية صاحبنا، 

 :  الطرهوين -
ن هو مشكلته أنه كان يقرأ يف......، قلت له هكذا، الذي يقرأ يف بداية الطلب إهو قال 

يف نفسه اإلمكانية أنه يرد على  البن حزم، يظن أنه له ملكة ابن حزم، ابن حزم يتفرد، جيد
اذا بينه وبني مثال اإلمام أمحد بن حنبل، العلماء الكبار ألنه قريب منهم، قريب عهد، م

، ... سنة، كما ترد أنت اآلن مثال عن الشوكاين، على فالن، يعين نوعا ما يف ابينهم مائت
لشوكاين الناس تتقبلها لكن أن أنت أتيت ترد اآلن على اإلمام أمحد، صعب، ملا ترد على ا

 د بن املسيب أكرب، مث ترد على أيب، ترد على اإلمام أمحد أكرب، لكن ترد على سعينوعا ما 
، فابن حزم كان يرد على األئمة السابقني له يف بعض األشياء، ويرد ... بكر الصديق أكرب،

ذين أوغلوا يف عليهم أيضا أبدلة ونصوص وكذا، لكنه كان شديد احلدة على بعض العلماء ال
الرأي، ويف القياس ويف األشياء هذه، فيأيت واحد ويتأثر اببن حزم وهو ال يعرف عشر معشار 

يف السيارة، تكاد تكون مؤلفاته كلها فريدة  ممعشار ما عند ابن حزم، ابن حزم أان ذكرت هل
يد يف اببه، كتابه فريد يف اببه، كتابه احمللى فر  الفصليغين عنها، كتابه  ئا، ما جتد شييف ابهبا

 ... فريد يف اببه األنساب اإلحكام فريد يف اببه، كتابه يف
 

 إىل هنا انقطع التسجيل ..واحلمد هلل رب العاملني ..
 وبقناة الصوتيات ابلتليقرام ابملوقع الرمسيالصويت التسجيل  :ملحوظة 


