
 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

قال رحمه هللا ونرى المسح على الخفٌن فً السفر والحضر كما جاء فً 

األثر والحج والجهاد فرضان ماضٌان مع أولً األمر من أئمة المسلمٌن 

هم وفاجرهم إلى ٌوم القٌامة ال ٌبطلهما شًء وال ٌنقضهما .  بر ِّ

والحضر ساق  قوله رحمه هللا ونرى المسح على الخفٌن فً السفر

المصنف رحمه هللا هذه الجملة لبٌان ان معتقد اهل السنة والجماعة ٌرون 

المسح على الخفٌن خالفا للرافضة فالمسح على الخفٌن ٌمسحه المسلم 

مسألة اعتقادٌة ومسألة فقهٌة فقهٌة فً المسح على الخفٌن واعتقادٌة فً 

ٌن ففً البرد الرد على الرافضة فالرافضة ال ٌرون المسح على الخف

ٌخلعون خفافهما وٌمسحون على األرجل فخالفوا امرٌن االمر االول عدم 

المسح على الخفٌن ووقعوا فً امر اخر محظور اٌضا كما سٌاتً وهو 

عدم غسل القدمٌن فقوله ونرى المسح على الخفٌن فً السفر والحضر أي 

فاذا ان المسح على الخفٌن مشروع فً السفر ومشروع اٌضا فً الحضر 

قٌل لماذا قال فً السفر والحضر من اجل انه قال كما جاء فً االثر أي 

االثر الذي رواه علً بن ابً طالب رضً هللا عنه قال جعل النبً صلى 

هللا علٌه وسلم للمسافر ثالثة اٌام بلٌالٌهن وللمقٌم ٌوما ولٌلة متفق علٌه 

اذا اشار الى موقال كما جاء فً االثر اشارة الى حدٌث علً فاذا قٌل ل

نكم انتم اٌها الرافضة الذٌن ٌغلون فً حب علً هو حدٌث علً نقول أل

فٌما رواه لذلك قال ذي روى حدٌث المسح على الخفٌن فلماذا تخالفونه 1ال

كما جاء فً االثر فقال فً السفر والحضر فجاء المسح على الخفٌن فً 

نتعبد ربنا عز وجل السفر والحضر رخصة لهذه األمة الدمحمٌة فنأخذ بها و

بها عقٌدة وفقها فقها فً الصفة وما جاءت به الشرٌعة وعقٌدة لمخالفة 



الرافضة واهل العلم رحمهم هللا ٌذكرون مع هذه المسألة مسائل اخرى 

وهً ان اهل السنة والجماعة ٌرون غسل الرجلٌن فً الوضوء خالفا 

ٌمسح ظهر اٌضا للرافضة فالرافضة ٌرون ان القدمٌن ال تغسل انما 

القدمٌن باألصابع كما ٌمسح اهل السنة الخفٌن باألصابع فوقعوا فً مصٌبة 

اخرى وهللا عز وجل ٌقول فامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبٌن وقوله 

فاغسلوا وجوهكم واٌدٌكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم فهذه 

فوع فاغسلوا القراءة وهً قراءة حفص وحمزة بالرفع معطوفة على المر

وجوهكم واٌدٌكم وارجلكم ثم وامسحوا برؤوسكم فً اآلٌة تقدٌم وتأخٌر 

فاذا قٌل لماذا غسل الوجه ثم الٌدٌن ثم الراس ثم عاد الى القدمٌن نقول هذا 

ترتٌبا ألركان الوضوء فأتى وجه ٌدان الراس القدمان فرفع قوله اٌدٌكم 

ٌكم الى المرافق واغسلوا ألنها معطوفة على الغسل فاغسلوا وجوهكم واٌد

ارجلكم الى الكعبٌن وامسحوا برؤوسكم قبل غسل الكعبٌن فهذه اآلٌة 

فً الغسل متواترة تقطع علٌهم كل حجة اضافة الى تواتر األحادٌث 

كحدٌث عثمان وحدٌث ابن عباس وحدٌث عبدهللا بن عمرو بن العاص 

علها أهل السنة وهكذا حتى بلغت حد التواتر قال شٌخ اإلسالم وكل سنة ٌف

ٌخالف الرافضة فٌها قال فٌأخرون الفطر فً رمضان حتى تشتبك النجوم 

خالفا ألهل السنة وال ٌشرعون بالجنازة خالفا ألهل السنة موافقة لغٌرهم 

فالٌهود ما ٌشرعون بالجنازة فً امواتهم وكذلك النصارى فعلوا ما ٌفعل 

ون زمنا طوٌال من مكان الٌهود لذلك ترى جنائز النصارى اذا ماتوا ٌمكث

الذي هم فٌه حتى المقبرة ٌسٌرون سٌرا بطٌئا اما اهل السنة ال السنة 

االسراع للجنازة وكذلك ٌخالفون اهل السنة فً المسح وٌخالفون اهل السنة 

ثم قال رحمه هللا فً الغسل وهكذا فكل ما ٌراه اهل السنة ٌخالفونهم فٌه 



ر من المسلمٌن هنا قال والحج لماذا والحج والجهاد ماضٌان مع اولً االم

قال والحج ماضٌان مع اولً االمر من المسلمٌن الن بعض اهل العلم 

ٌرون ان السنة ان ٌكون للحجٌج قائدا ٌقودهم وهو ولً االمر فال ٌتقدمون 

علٌه فً االنصراف من عرفة وكذا فً مزدلفة وكذا ال ٌرمون قبله 

 وقال لتأخذوا عنً مناسككم وكذلك استدلوا بحجة واستدلوا بفعل النبً ملسو هيلع هللا ىلص

ابً بكر رضً هللا عنه لما بعثه النبً ملسو هيلع هللا ىلص قائدا للحجٌج هناك ومعلما لهم 

قال شٌخ االسالم رحمه هللا والحج من ادق المسائل الفقهٌة لذلك بعث النبً 

ابة لٌفتٌهم فبعث النبً ملسو هيلع هللا ىلص ابا بكر ملسو هيلع هللا ىلص فً الحج ابا بكر ألنه كان افقه الصح

لٌكون قائدا لهم فٌه فأهل السنة حتى ولو كان القائد الذي ٌقود الحجٌج 

وٌسٌرون خلفه فاجرا ٌسٌرون خلفه برا ال شك من باب اولى ٌسٌرون 

خلفه لذلك قال والحج فالمقصود بالحج السٌر خلفه فً المشاعر ال ٌتقدمون 

لجهاد كذلك اهل السنة ٌرون الجهاد حتى ولو مع االمام الفاسق علٌه قال وا

والقائد الفاسق الشجاع احب فً  قال لذلك قال شٌخ االسالم رحمه هللا

اإلسالم من القائد الصالح الجبان فالشجاع من المسلمٌن وان كان فاسقا 

لكنه ٌقاتل الكفار نسٌر خلفه وهو افضل من الجبان فال ٌحقق مصالح 

ٌن فً الفتوح وغٌرها فمعتقد اهل السنة والجماعة انهم ٌغزون مع للمسلم

ولً امر المسلمٌن اذا كان برا فال اشكال وكذلك حتى ولو كان فاسقا 

وهكذا كان التابعون رضً هللا عنهم وهكذا كان سلف األمة رضً هللا 

عنهم ٌفعلون ذلك لذلك قال والحج والجهاد ماضٌان الى قٌام الساعة الى 

لقٌامة مع اولً االمر ماضٌان الى ٌوم القٌامة ٌعنً لٌس محددا ٌوم ا

بالغزو مع الخلفاء الراشدٌن ولٌس الغزو محددا مع قرٌش وامراء قرٌش 

وانما مع كل امر المسلمٌن قد انعقد اللواء علٌه وله فنجاهد معه والحج 



والجهاد ماضٌان الى ٌوم القٌامة مع امام المسلمٌن برهم وفاجرهم برهم 

ٌعنً الرجل القائد الصالح البر ٌعنً ضد الفسق هللا ٌقول ان االبرار لفً 

نعٌم برهم وفاجره أي الفجور ٌعنً حتى ولو كان فاسقا قال الى قٌام 

الساعة ٌعنً نمضً الى ذلك الى قٌام الساعة لٌس مشترطا الخلفاء 

الراشدٌن وال لمن كان من قرٌش قال ال ٌبطلهما شًء وال ٌنقضهما ذكر 

هنا رحمه هللا امران االمر االول ابطال الجهاد واالمر الثانً نقض الجهاد 

والفرق بٌنهما ال ٌبطلهما شًء ٌعنً الغزو مع البر نفعله فال نبطل شعٌرة 

ام فاسق فما نجاهد فنقٌم الحج الجهاد من اساسها ٌعنً ما نقول ان هذا االم

قامة قال وال ٌنقضهما والجهاد حتى مع الفاسق فهنا االبطال ٌعنً عدم اال

ٌعنً ان الجهاد مع ولً االمر الفاسق ال ٌنقض شٌئا من احكامه وال نقٌمه 

ثم نتوقف فالنقض ألمرٌن فً اقامته مثال نسٌر ثم نقاتل ثم نتوقف او كذلك 

ال نقٌمه فً امور دون امور فمثال شخص ٌقول نقاتل مع االمام لكن الغنائم 

ننقض شٌئا من االحكام فكأنه من أبر  ألنه رجل فاسق ما نأخذها ال ما

الناس وهذا معتقد عظٌم من معتقدات اهل السنة فٌه قوة لشوكة المسلمٌن 

وفٌه ارهاب للعدو وفٌه حفظ لحمى بٌضة االسالم وحوزة دٌن فاذا علم 

االعداء ان المسلمٌن ٌقاتلونهم حتى ولو كان امامهم فاسقا هناك ٌرهبون 

ضا على الخوارج والروافض الن الخوارج ال من المسلمٌن وفً هذا رد اٌ

ٌرون اقامة الجهاد مع االمام الفاسق والروافض ال ٌرون اقامة الجهاد اال 

خلف االمام المعصوم وهم ٌرون ان خاتمة األئمة المعصومٌن هو دمحم بن 

الحسن العسكري وهو المنتظر عندهم الذي غاب سنة مئتٌن وستٌن فقالوا 

حتى ٌخرج لنا هذا االمام المنتظر وال نقٌم جهادا ال نعقد صالة جماعة 

حتى ٌخرج لنا ذلك االمام المنتظر قال شٌخ االسالم وكٌف ٌنتظرون 



شخصا معدوما اصله غٌر موجود فضال عن ان ٌكون غائبا فال ٌعلم هل 

غاب ما غاب هل وجد ما وجد فوضعوا امرا موهوما ٌسٌرون علٌه وقد 

ٌصلون الجمعة االن وٌصلون الصلوات ما نقضوا انفسهم فوضعوا لهم اما

االن بعضها جماعة بٌنهم وهذا خالف المعتقد الذي ساروا علٌه وهو ان 

الصالة ال تكون اال خلف األئمة المعصومٌن وكذلك خطب الجمعة ال 

 ٌرونها اال خلف األئمة المعصومٌن وهم خالفوا ذلك وهللا اعلم .


