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المحاضرة:

المكان:

معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
الحمد هلل رب العالمين ،وصلى هللا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
قال اإلمام القرطبي -رحمه هللا تعالى:-
ِ ِ
ِ
هاو ورسههوِل ِت وِا َما َكههاْنوا معههت عَل ه َْمه َهر ُه ِ
هام َ َله ُهم ََ ه ُآ َهْبوا َ َّت ه
"قولههت تعههال ِ{ :إَّن َمهها اُل ْم ُم ِمْنههو َن َّالههآ َ
ُ َ
ََ ْ َ
َ
امْن هوا َه َّ َ َ ْ
َن َ
ِ
وه}[( )62سورة النههور].
َي ُس َتأُمْن ْ
فيت مسألتان:
األول  :قولت تعال ِ{ :إَّنمها اُلم ُم ِمْنهو َن} ِإَّنمها" ِفهي َه ِهآ ِه ُاََي ِهة ِلُل َح ُِ ،هرم اُلم ُعَنه ِ ََ َِ :هت يم َوَِ َي ُكم ِ
ام َهن
يم ْ
ْْ
هان َم ُهن َ
ها إ َ
َ
َ
َ ْ
ِ
هوَّل سه ِ
َن َي ْكههو َن ِمه َهن َّ ِ
ِ
َمه َر َفْي ِريه ْهد ْهه َهو
َن َي ْكههو َن َّ
هام نعا َتُيهَهر ْم َعكنه َهَ ِفههي ْ ُ
َههاو ورسههوَّل ِإَِّ َِهأ ُ
الر ْسه َ
هاَّل ْ ُ
هوَّل َْ ِريه ْهد إ ُ َمه َ
الر ْسه ْ
ِ
ِ ِ
وَّل
هاَ َبِكيَن َ
اي َ
هَ ..وَي َّهي َن َت َعهاَل ِفهي ْ ََّو َِّل ي
ِإ ُف َس َاد ْه ِب َزَو ِالت في َوُقَ اُل َج ُم ِ م َوَن ُح ِهو َم ِل َ
هورِة ََّْن ْ
هت َُْن َهز ََّل َ
الس َ
هاَم َواَِّن َمها الين ْهز ْ
ِِ
ِِ
َن َْو ِ
ِ
ِ ِ
ام َهرْه
َعَل ْم َح َّم َد -صل هللا عليت وسلمَ -ف َخ َت َم ي
الس َ
ورَة ِب َت ُأ يد ُاأل َُم ِر فهي ْم َت َاَ َعتهت -عليهت السهالم-؛ ل ْهي ُعل َم ْ َّ َ
َ أَو ِ
ام ِر اُلْقُر ِ
ان.
َ
َّ ِ
اخْت ِلف ِفي ُاألَم ِر اُلج ِ
ام ِ َما ْه َو؟"
الثانَي ْةَ :و ُ َ
َ
ُ
ِ
اآلن المحصور عليه في الحصر {ِإَّنما اْلمؤ ِمنون َّال ِذين آمنووا ِ َّ ِ
َّ ِ
آم ُنووا
َ ُْ ُ َ
َ َُ
واِ َوَرُسووِله} إن كوان المحصوور عليوه {الوذ َ
ين َ
اِِ َوَرُسوِل ِه} فاإليمان ال يومم إال ذوذل  ،وال يصوال إال ذوذل  ،وادا اأعوى ؤنوه موؤمن ولوم يوؤمن ِواهلل وال رسووله فهوذ
ِ َّ
أعوة ال تصال ،فليس ِموؤمن إدا لوم يوؤمن ِواهلل -جو وعوال -ويوؤمن ذرسووله ،وادا كوان الحصور مون ؤجو قولوه -
جو وعووال{ :-وِا َدا َكووانوا معووه عَلووى ؤَموور جو ِ
وام َلو ْوم َيو ْذ َ ُبوا َحمَّووى َي ْسوومَ ِْد ُنوُ} فووال و ؤن ووذا ال يسوولك تركووه اإليمووان
ُ ََ ُ َ
ْ َ
َ
ِالكلية ،وان كان يخ ِ صله.
الن ِ ِ ِ
" َّ ِ
ِ
ِ
ِ
اخْت ِل ِ
يا :اُلمَر ْاد َِ ِهت مها ِل ُ ِ
اُه َة ِإَله َُمه ِ َّ
اع ِهة
الثانَي ْةَ :و ُ َ
هاِ فيهت ِِإل َم َ
ْل َمها ِم م ُهن َ َ
َ
ف في ُاأل َُم ِر اُل َجام ِ َما ْه َوم َفق َ ْ
م ،هَلحةَم ِمههن ِإ َق ِ
ِ
َنم َْو ِل َترِهيه ِهج عه ْهد َو َِ ِ ِ
ِ
{و َشه ِ
هاوُرْه ُم ِفههي
َ ك ُ
َُ َ
امههة ْسه َّهن َة فههي اله كهد ِ ُ ُ
اُت َمههاع ُِ ،م َوِلُل ْحه ْهرو ِ م قههاَّل هللا تعههال َ :
ُ َ
اإلم َّ ِ
ِ ِ
ِ
َّ
هج
َمٌر َي ُش َمْل ُْ ،م َن ُف ْع ْت َو ْ
األ َُم ِر}[( )159سورة اَّل عمران]م َفِإ َما َك َ
ام الهآ َْ َتَرق ْ
ان ْ ُ
ضيرْه َُ َم َع ُْ ،م ل َّلت َشا ْو ِر في َمل ََ ..و ُِ َ ْ
ِ
ِ
ام ُِ
اإل ُمَرِة".
إ ُمْن ْت ْه َو إ َم ْ
يعنووي المقصوووأ ِووه اإلمووام اظع،ووم ،وموون ينيبووه اإلمووام فووي جمو النووا

ظموور موون اظمووور ،فو دا اجممعووا ظموور موون

اظمووور ال يزوووخ الخووروإ إال ِ دنووه اللهووم إال إدا كووان ّو كوم منكوور ،ف نووه حين ووذ ال يحموواإ إلووى إدن إال إدا اسووم ا ؤن
ينكوور فيمعو كوين عليووه اإلنكووار ،إدا لووم يسووم ؤن ينصوورإ ،إدا ترتووك علووى االنص وراإ م سوودة ؤع،ووم ،فين،وور ف ووي

المصووالال والم اسوود ،إدا كووان ال يسووم ي اإلنكووار وترتووك علووى االنص وراإ م سوودة ؤع،ووم ف وال و ؤن العميمووة ؤن
ينصرإ ،ولو ترتك عليه ضورر فوي ن سوه ؤو ذدنوه ؤو مالوه وذا وي العميموة ،وان عوي علوى ن سوه وجلوس حموى
ينمهي الموضو

وفا على ن سه ف يه مندوحة و و مكر على وذا ،لكون ال يسومدل ِ علوه علوى جوواخ وذا المنكور،

يعني كثير مون النوا

يسومدلون علوى جوواخ ِعو

العويف فوالن فوي جلوسوه وذا

المحرموا أل ظننوا و نا العويف فالنوا جالسوا ،موا تودرم موا ورإ

وو يخعوى م سودة ؤع،وم ،ؤو يخعوى علوى ن سوه ،واإلنكوار ال يسوم يعه وال يسووم ي

الخروإ ،فمقرير ذا العخص على ذا المنكر ليس فيه ألي علوى جوواخ  ،وال يمكون ؤن ينسوك إليوه القوول ِزوواخ أل
ظنه جلس ولم يسم ي الخروإ ولم يسم

اإلنكار.
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فووالمقرير ووا

ِووالنبي -صوولى هللا عليووه وسوولم ،-حمووى الصووحاِة تقريوور م لوويس ِحزووة ،يعنووي لووو جلووس صووحاذي
مثو موا فعو موروان حينموا

فمقريور لويس ِحزوة ،لن مور

وك جالسوا ،كثيور مون الصوحاِة الحاضورين موا ؤنكووروا

يقال :إن الصحاِة –جمهور الصحاِة -يرون ؤن مث

عليه ،ؤنكر عليه ؤذو سعيد،

ذا المنكر ال ينكر ؤو ؤن

ذا ال ع يزوخ ظنهم ما ؤنكروا وكثير من المسلمين ما ؤنكر على الوليد في إأ الوه القبور– الحزورة النبويوة فوي

المسووزد -م و ؤنووه وجوود اإلنكووار موون جم و موون ؤ و العلووم فووي وقمووه ،و نقووول :إن جمهووور اظمووة يوورون مث و
العم

ووذا

ال يمكن.

فاإلقرار كونه تعريعا ا

اظموور

كثير ممن يسومدل علوى جوواخ ِعو
ا
ِالنبي -عليه الصالة والسالم ،-ونسم

ِ ننا رؤينا العويف ال النوي جالسوا ،طيوك وموا يودري عون العويف ال النوي يمكون ؤنوه يخعوى علوى ن سوه ،ال يسوم ي

اإلنكووار ،يوواخن ذووين المصووالال والم اسوود ،يوورأ ؤن المصوولحة فووي البقووا  ،فمثو

ووذا ال يسوومدل ِووه علووى الزوواخ ،فو دا

جمعهوم اإلموام علوى ؤمور فيوه مصولحة ف نوه حين وذ ال يزووخ ظحود ؤن ينصورإ حموى يسوم دن ،و و يود
كو جمو
الدر

ِمعنووى ؤنووه فووي الصووالة مووثال ،ؤو فووي
يسم دن العيف ال

بووة الزمعووة ،احموواإ إلووى الخووروإ ،و يسووم دن اإلمووام ؤو فووي

ؤن المسم َدن نوا وو اإلموام اظع،وم ؤو مون ينيبوه ،و نوار ؤموور ال تحمواإ إلوى

إدن ،وان كان ِعضهم يرأ ؤنها تحماإ إدنا ،فمن انمق
ؤتوض

وكو

فوي دلو

ذا ما يحماإ إلى إدن ،وان قال ِع

ؤ

وضوؤ واإلمام يخ ك ،و يقوول لاموام :ؤتو دن لوي ؤن

العلم إنه ال ذد منه.

ووذا مبال ووة فووي الح ووا  ،موون ؤج و الح ووا علووى الزماعووة ،والوودين أيوون اجممووا وؤل ووة وم ووأة ،ولووذا ال يزوووخ

إقامة جماعة ّانية في مسوزد فوي آن واحود ،ولوو كبور المسوزد ،مو علوم الزماعوة الثانيوة ِواظولىأل ظن وذا يوؤأم
إلووى ووقاز ونو ام  ،ويعووحن الن ووو  ،وؤيضوا لووو ؤأأ صووالة جووار المسووزد فووي مسووزد آ وور لووو ؤأأ دلو إلووى وجوووأ
ي في ن س اإلموام ؤو جماعوة المسوزد القريوك فعليوه ؤن يوالخم وذا المسوزد ك وا لل يبوة عون ن سوه وح ا وا علوى

اظل ة والمووأة ،وادا كوان نوار مبورر لوه و ورحه للزماعوة ورضووا ِوه وكوذل اإلموام ،ال و ؤن مثو

وذا ال موان

منووه ،لووو قووال :ؤنووا ؤحموواإ إلووى المعووي ،نصووحني ال بيووك ؤن ؤمعووي ،وال في وه فرصووة ؤن ؤمعووي إال إدا ؤدن ؤصوولي

يبين ،ويسلك ما في قلوبهم مون ؤّور لهوذ ال رقوة ،واال فاظصو ؤن ال رقوة
ِالمسزد ال الني ،فحين ذ ال مان في ؤن ِك
مذمومة.
ِِ
ِِ
اإلم َّ ِ
ِ
َّ
هت ْه َهو ِإمهام ُِ ِ
هت ال َّ يهن
هج َِِإ ُمنهت ُارَت َفه َ َعُن ْ
هج ِإ ُمْن ْ
اإل ُم َهرةم َف َهال ََه ُآ َه ْج َْ َ ٌهد ل ْعه ُآ َر ِإَِّ َِِإ ُمنهتم َفهِإ َما َم َه َ
ام الآ َْ َتَرق ْ
َ ْ
" َو ُِ َ ْ
هام ِ  .واِمههام َّ ِ
الزُهه ِهري  :اُلجمع ه ْة ِمههن ُاألَمه ِهر اُلجه ِ
َن ْي ُسه َهت ُأ َم َن ِإ َما َقَّدمه ْ ِ
هوَّل َو ي
هام
َّ
ال،ه َهالة ََُنَب ِأههي ْ ُ
َ
ْ َْ
هاَّل َم ُك ْحه ٌ
السه ِكهي ْ
َ ُ
َ ..وَقه َ
هت إ َمه ْ
َ َ ْ
َ
ِ
ِ
ينَ :كاْنوا َي ُس َهتأ ُِمْنو َن ُِ
ُِ
اَّل ُاب ْن ِس ِ
هاد:
هاَّل ِاَي ٌ
هام َعَله اُلمُنَب ِهرم َفَل َّمها َك ْث َهر َم ِل َ
ير َ
اإل ُمَرِةم ِإ َما َك َ
هَ .ق َ
ان َََرى اُل ْم ُس َتأُم َنَ .ق َ
اإل َم َ
مه ُهن ُعهها َه َهده عَله ِفيه ِهت َفُلي ُخههرُ ْدو َن ِإ ُم َنم وَقه ُهد َكههان َهه َآا َِاُلم ِدََنه ِهة َّته إ َّن سهه،ا بههن َِْبههي صه ِ
هال ََ َر َْه َ ََه ُهوَم
َ ُْ
َ َُ َُ
َ
َ
َ ََ َ َ ْ َ
َ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
اإلمام .و َ ِ
ِ
َن يس َت ُأ َمن ْ ِ
ِ
َم ْير ُِ
هان
اإل ُمَرِة َّالآ ْه َو في َم ُق َعد الينْب َّوِةم َفِإَّن ْ
هت ْرَّي َمها َك َ
ظاهْر ُاََية َي ُق َتضي ْ ُ ْ ُ َ
اس َت ُأ َم َن ُِ َ َ َ
اُل ْج ْم َعة َف ُ
ِ ِ
ور كِ
س َم ِلِ ِ َّ .
ِ
ِ
ِ
الد ِ
ْم ِ
يا َعَل ُْ ُهزَء ِم ُهن
َنَ .فأ َّ
َل ْت َ ُْر ٌ في َ ُب ِ َ
َما إمام ال،الة َفَلُي َ
س َمل َِ .إَلُيت؛ أل ََّن ْت َوِك ٌ
الر ُْا أل َُم َر م ُن ْ ْ
َُْ َز ِاء كِ
الد ِ
َن ِلَّل ِآ ْه َو ِفي َم ُق َع ِد الينْب َّوِة".
ُ
إدا احموواإ اإلمووام إلووى جم و النووا فووي ريوور وقووا الوودوام مووثال ،قووال :علووى الزهووة ال النيووة ؤن تحضوور ِعوود صووالة
العصر ؤو ِعد صالة الم رب ؤو ِعد صالة الععا أل للمعاور في ِع
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اظمور المي تهم العم ِ ،ع

ؤ

العلوم
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يوورأ ؤنووه تلوومم اإلجاِووة ،ولووو كانووا ووارإ الوقووا المووؤجر عليووه ،وموونهم موون يوورأ ؤنووه إدا كانووا المس و لة مقايضووة
ويصوورإ لهووا مقاذ و ؤنووه ال يلوومم إال فووي وقووا العم و  ،و ووذا ُيحموواإ إليووه فووي كثيوور موون الوودوا ر الحكوميووة،
وو ي ووة ُ
يعني نار جلسا في الزها الرسمية ،فه إدا ُأعي إلى الزلسة في رير وقا الدوام يلمموه الحضوور وادا لوم

ير َ إال ِمقاذ  ،فه ُيصرإ له ذا المقاذ ؤو ال يحماجه و و من صميم العم  ،ال سويما إدا كوان فا دتوه تعووأ
على العم
مثال :جلسا

مزالس الكليا

والزامعا

ورير ا من الدوا ر الرسمية المي تحماإ إلى جلسا

وفيها لزان تزممو

ووذ اللزووان ؤو مزووالس فووي ريوور وقووا الوودوام -ؤمووا ِالنسووبة لوقووا الوودوام فوال يزوووخ ؤن يمخلوود ؤحوود ،ال يزوووخ ؤن
يمخلد إدا كان من مصلحة العم أل ظنه اسمؤجر ،في ذ المدة وو ؤجيور ال يزووخ لوه ؤن يمخلود ،وادا كوان فوي

رير وقا الدوام فالمس لة تحماإ إلى ن،ر.

طالج :لو علم بوُود منكراَ وقَ الدوام؟

إدا علم ذوجوأ منك ار ال يزوخ اإلقدام ،اآلن يقولون في إجاِة وليمة العر والدعوة إليهوا واجبوة عنود ؤ و العلوم،
وم و دل و إدا كووان ّو كوم منكوور ف وال يزوووخ الحضووور ،إال إدا كووان يحضوور ذنيووة اإلنكووار ويسووم ي اإلنكووار ،يسووم ي
الم ييرأل ف نه حين ذ يزيك.
منكر؟
نا
طالج :إما خشي من وُود منكرم توق
إدا رلووك علووى نووه وجوووأ منكوور ،ن موور

مووثال ؤنووه ال يوورأ المصوووير ،ويقووول :سووي تي المسووؤول ال النووي فاحممووال

قوووم ؤن يكووون المصوووير موجوووأا ،مووا يحضوور فووي ووذ الحالووة ،وادا كووان وجوووأ يمن و المصوووير مووثال ،وقي و  :إن
العيف ال الني يحضر ،و و ما يرأ المصوير فال تصوروا ،ذا ال

ؤنه مصولحة وا رة ،ؤو موثال سويدعى إلوى

ور ،إن
ذ اظيام فال يحضر ،ال يحضر ؤذودا ،إدا وجود منك ا

مزلس ّم ُيدعى معه نسا مثال ،كما يحص في مث
حضر لانكار واسم ا دل فبها ونعما ،واال فال يحضر.
"ور ِو ْ َّ ِ ِ
ِ
ِ
ان َوَق ِائ ْد َها ْعَيُيَن ْة ُب ْن
انم َو َت َ
اء َُ ْقَرُي ٌ
ط َف ْ
ش َوَقائ ْد َها َْْبو ْس ُفَي َ
َن َهآه ُاََي َة َن َزَل َُ في َ ُف ِر اُل َخُن َد ِق ِ َ
َْ َ
ين َُ َ
َّ
ِ َُ ،نم َف َضَر َ َّ ِ
هس ِم َهن اُل ُِ ،ج َهرِةم
َّللا َعَلُي ِت َو َسَّل َم -اُل َخُن َد َق َعَل اُل َم ِدََن ِةم َوَم ِل َِ .فهي َش َّهو َ
اَّل َسهَن َة َخ ُم َ
النب يي َ -صل َّ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
َش َهْ ،ج َو ُاب ْهن َعُب ِهد اُل َح َكه ِم َع ُهن
َعه َآ َار َك ِامََهةََ .وَن ُح َهوْه َرَوى ْ ُ
ان اُل ْمَنافْقو َن ََ َت َسَّلْلو َن ل َهوا نما م َهن اُل َع َم ِها َوَي ُع َتهآْرو َن َِأ ُ
َف َك َ
ِ
ِ
ِ
هاَ :ن َزَل ُهَ ِفهي ْع َم َهر-رضهي هللا عنهت -اسهتأمن النبهي -صهل هللا
اَّل ْم َح َّم ْد ُب ْن ِإ ُس َح َ
اَّل ْمَقات ٌ
اقَ .وَق َ
َمال َ.م َوَك َآل ََ .ق َ
عليههت وسههلم -فههي تههزوة تبههو فههي الرُعههة فههأمن لههتم وقههاَّل« :انطله م فه هللا مهها ْنههَ َمنههاف ْ »ِ ،
َن
َريه ْهد ِبه َآ ِل َُ ْ .
ِ
ِِ
ِ
اس َهت ُأ َم َن ْع َم ْهر-رضهي هللا عن،مها :-إنمها اسهتأمن
اَّل ُاب ْن َعَّب َ
ْي ُسم َ اُل ْمَنافق َ
َّللا َعُن َْ ،مهاِ :-إَّن َمها ُ
اِ َ-رض َي َّ ْ
ينَ .وَق َ
عمههر -رضههي هللا عنههت -فههي العمههرةم فقههاَّل -عليههت السههالم -لمهها ْمن لههت« :يهها َْهها فه م ِ تنسههنا فههي صههالَ
دعائ".».
ومث

ذا طلك الدعا من الرج الصوالال ال ِو

ِوه ،وال إ وكال فيوه ،وال يود

فوي النهوي عون السوؤال ،النبوي-

عليووه الصووالة والسووالم -قووال لعموور ووذا الكووالم ،وقووال لعموور« :إدا ؤتووى وفوود الوويمن فاس و ل عوون فووالن» ؤويووس ذوون
عامر -ذا في صحيال مسلم وس ل عنه ،ف لك منه الدعا  ،فهذا ال إ كال فيه -إن ا هللا تعالى.-
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ِ
ذ اآلية فيهاِ{ :إ َّن َّال ِذين يسم ِْدنون ؤُوَلِ َّال ِذين يؤ ِمنون ِ َّ ِ
ِ َّ ِ
ين الَ
َ ُْ ُ َ
اِ َوَرُسوِله} في اآلية اظ رأِ{ :إَّن َما َي ْسومَ ْد ُن َ الوذ َ
َ َْ َ ُ َ َ ْ َ
اِِ َواْلَي ْو ِم اآل ِ ِر} فيه معارضة ؤم ما فيه معارضة
ُي ْؤ ِم ُنو َن ِ ك
طالج.ِ :

لمادا

طالههج :المق،ههود فههي اَيههة األول ه ِ{ :إ َّن َّاله ِهآَن يسه َهتأ ُِمْنوَنْْ .وَل ِئههَّ .اله ِهآَن َ ُم ِمْنههو َن َِه َّ ِ
هاو َوَر ْسههوِل ِت} هههم ْصههحا
َ ُ َ
َ ْ
َ َُ
النبي -عليت ال،الة والسالم.-
ِ َّ ِ
ِ
َّ ِ
اِِ َوَرُسوِل ِه}
ين ُي ْؤ ِم ُنو َن ِ َّ
ين َي ْسمَ ْد ُن َ
ون َ ؤ ُْوَل َ الذ َ
في اآلية المي معنا ذ {ِإ َّن الذ َ
المس و لة ال تخلووو موون حووالين :اظولووى :ؤن يكووون نووار عووذر يمن و موون البقووا  ،ؤو ال يكووون نووار عووذر ،ف و ن كووان

نار عوذر فاالسوم ذان ال ذود منوه مو العوذر ،فنمصوور اّنوين كليهموا معوذورين فوي مثو وذا –كال موا لديوه عوذر-
ِ َّ ِ
ِ
َّ ِ
ين ُي ْؤ ِم ُنوو َن
ين َي ْسومَ ْد ُن َ
ون َ ؤ ُْوَل و َ الوذ َ
واحد اسوم دن ،وواحود معوى ذودون اسوم ذان ،اآليوة فوي حوق مون اسوم دن {ِإ َّن الوذ َ
ِ
ِ َّ ِ
عموا ؤوجوك هللا علويهم،
اِ َوَرُسوِله} لوجوأ عذر يمنعهم من مواصلة البقا  ،نار ليس فيه عذر ،وانموا فيوه فورار ك
نار ليس فيه عذر ،فيسم دن ويعمذر ِعذر رير صحيال ،فالذم يسم دنأل للمخلص مما ؤوجك هللا عليه من جهواأ

ونحو  ،فمث ذا تن بق عليه اآلية اظولى.
ِ
هَ :و َّ ِ
هي مهها َم َ هَهرْه ِفههي ْنه ْهز ِ
اوِله ِهت َُ ِميه َ ُاألَ ُقه َهو ِ
وَّل ُاََيه ِهة َعه ُهن َم ِاله َهَ .و ُابه ِهن
اَّلَ .و ُ
ال،ههح ْ
اخ َته َ
يَ ُاأل ََّو َّْل؛ ل َتَن ْ
" ْقُله ْ َ
هار ُابه ْهن اُل َعَريِه ِك َ
ِ
ِ
ِإسحاقم وْ َّ ِ
ِ
َم َهر ِ
ْخ َهرىَ { :ق ُهد
هت ِفهي ُاََي ِهة ُاأل ُ
هاَّلَ :و َّالهآ ََْب ِكهي ْن َم ِل َ
انْ َ َْ :هد ْه َماَ :ق ُوْل ْ
ٌ ،
ُ َ َ َ
َن َمل ََ .م ُخ ْ
هُ ْ .
وص في اُل َح ُهر َ .ق َ
يعَلههم َّ ِ
ِِ
ين َكههاْنوا َََتَل َّههوْمو َن َوَي ُخْر ُْههو َن َعه ِ
ههن
ههَّ ْ .
َن ََ َت َس َّههلْلو َن ِم ْ
ههنك ُم ِل َههوا نما}[( )63سههورة النههههور] و َم ِل َ
َن اُل ْمَنههافق َ
َّللا َّالههآ َ
َُ ْ ْ
ِ
اُلجماع ِة وي ُترْ و َن رسوَّل هللا -صل هللا عليت وسهلمَ -فهأَمر َّ ِ
هت
هيع ُْ ،م َِهأََِّ َي ُخ ْهر َُ َْ َ ٌهد مهُن ُْ ،م َ َّته َيه ُأ َم َن َل ْ
َ َ َ ََ ْ
َّللا َُم َ
ََ ْ
رسوَّل َّ ِ
َّللا -صل هللا عليت وسلم-م ويآلَ .تبين إيمانت".
َْ ْ
ال ووالب فووي الموودار الن،اميووة –فووي الكليووا مووثال– يحوور ال الووك ؤنووه يزلووس إلووى ؤن يؤ ووذ الحضووورّ ،ووم ِعوود
دلو يسووم

العوويف ويم افو ويخوورإ ،ؤو يسووم دن وال عووذر لووه ،كو

ووذا ال يزوووخأل ظنووه ي ووذ فووي مقاذو

ووذا ؤجورة

محسوسة وؤجرة معنويةأل ظنه منوم،م ،وتعاقود مو الكليوة علوى وذا اظمور ،ؤنوه منوم،م ،والمنوم،م عليوه ؤن يحضور،
فال يزوخ له ؤن يخرإ حمى يسم دن إدا كان له عذر ،إدا كان له عذر يسم دن واال يبقى.
قد يقول قا  :إن ِع
تعاقود

اظساتذة وبع

المدرسين ال ا دة منهم ليسا كبيرة ،ف نا ؤ ورإ ظسوم يد فا ودة ؤكبور ،ؤنوا

علوى ؤن تبقوى فوي وذا المكوان ،وفوي وره وذا الودر المقورر عليو  ،واال لوو افمرضونا ؤنوه يوجود فوي ووذا

المكووان –فووي ووذ الكليووة– ووخص ووو ؤعلووم النووا

مووثال ،وؤنووا ذووين يوودم ووخص ال ا وودة منووه قليلووة وتقووول :ؤنووا

ؤسم دن وؤد ك إلى فالن –الذم و العالم الحقيقي -و يف ذا العيف مثال ،ال يزوخ مث

ذا ،العوالم ال النوي لوه
عليه.

وقا آ ر تذ ك إليه ،ؤما ؤنا في ذا الوقا وفي ذا ال،رإ علي ؤن تلمم مكان  ،وتلممم ِما تعاقد
ِ
وه} وْ إمن..
الثاني :قولتَ{ :ل ُم ََ ُآ َهْبوا َ َّت َي ُس َتأُمْن ْ
اظعذار ،حينموا ُي َلوك عوذر عون المخلود ،كثيور مون النوا يمسوا فيهوا ،فيودلي ِعوذر لويس ِصوحيال ،وقود يكوون
ور طبيوا ،و وو مسوافر –سو ر حاجوة -وو معوذور فوي الحقيقوة،
لديه عوذر ويبودم ريور أل ظن الزهوة ال تقبو إال تقري ا
لكوون الزهووة ال تقبو

ووذا العووذر ،وانمووا ال ذوود ؤن يكووون ذمقريوور طبووي ّووم يوومور تقريوور طبووي ،ووذا ؤيضوا ال يزوووخ ،ال
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يزوخ ِحال ،وبعضهم يمعوا م ؤن ي وتوه االممحوان وال يعواأ االممحوان ،والضورر كبيور عليوهّ ،وم يقوول :وذ م سودة
ال ير فيه.

يسيرة ،نقول :ال يا ؤ ي ،العلم المبني على ذ اظمور وعلى ذ المخال ا
س ِل ُ ِ
" َوَْ ي ِإ ُم َن ِفي الحدث َو ُِ
ْل َما ِم ِخَي ٌار ِفي َمُن ِع ِت وِ إَقائتم وقد قاَّلَ { :ف ُأ َمن كِل َمن ِشُئ ََ ِمهُن ُْ ،م}
ام َي ُخ ْ
ط ْجم َوَلُي َ
اإل َم ْ
ِ
ِ
َعَل َ { .ف ُأ َمن كِل َمن ِش ُهئ ََ ِمهُن ُْ ،م}
وص في اُل َحُر ِ ْ .قُل َْ :اُلَق ُو َّْل َِاُل ْع ْمو ِم ْ َُوَل َوَُْرَف ْ َوَْ ُ َس ْن َوْ ُ
ٌ ،
َفَبَّي َن ِب َآل َََّْ .ن ْت َم ُخ ْ
ِ
هتَ { :فه ُأ َمن كِل َمهن
هاَّل َق َت َ
َن َيه ُأ َم َن َوا ُ
هاء ْ ُ
هاد ْةَ :ق ُوْل ْ
هاء َمَنه َ َ .وَق َ
ِن َش َ
فكان النبي -صل هللا عليت وسلمَ -الخيار إ ُن َش َ
ِ
ِ
ِ
نَ َل ُْ ،م}[( )43سورة التوية]".
نِ .ل َم َْم َ
َّللا َع َ
شُئ ََ مُن ُْ ،م} منسوخة َقولتَ :
{ع َفا ك ْ

تعين عليه ؤن يمخلد ،كما ؤنه ال ينب ي لامام ؤن ي دن لوه ،وجوا
تعين الزهاأ ،ال يزوخ لمن َّ
يعني ذا في حال ك
ِ ِ
نا َل ُه ْم}.
ّللاُ َعن َ ل َم ؤَد َ
{عَ ا ك
عماب النبي -عليه الصالة والسالم -في دل َ
{و ِ
ِ
َّللا} ْ لخروُ،م عن الجماعة إن علمَ ل،م نا ِ
يم}.
َّللا َت ْف ٌ
َ ُ
ور َّر ٌ
عآرم {إ َّن َّ َ
اس َت ُأفُر َل ْْ ،م َّ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الرس ِ
يهدَ :يها َََْها اُلَقاسه ِم َب ُها
هيَ م ُهن ََع َ
قولت تعال َ :
وَّل َبُيَن ْك ُم َك ْد َعاء ََ ُعض ْكم ََ ُع نضها} َْ ِر ْ
يهدَ :يْ ،
{ِ َت ُج َعْلوا ْد َعاء َّ ْ
هوَّل َّ ِ
ِ
ِ
ِ
ع ِكموه َكما َق ِ
نهد َرس ِ
هاَّل
اَّل فهي اُل ْح ْج َهراَِ{ :إ َّن َّالهآ َ
َن َي ْأ يضهو َن ْ ُ
َص َهو َات ُْ ،م ع َ ْ
َّللا}[( )3سهورة الحجهراَ] ..اَيهةم َوَق َ
َ ْ ْ َ َ
اهٌد :اُلمعَن ْقوْلوا :يا رسوَّل َّ ِ
س ِعيد بن ُبي َر ومج ِ
ِ
هاد ْة:
َّللام ِفي ِرُف َ َوِل َ
هاَّل َق َت َ
َ ْ ُ ْ َُْ َ ْ َ
َُ
ينم َوَِ َتْقوْلواَ :يها ْم َح َّم ْهد ب َهت َج يَ ،مَ .وَق َ
َ َْ َ
وَّل عَلي ْكم َِِإس َخ ِ
ضوا ِل ْدع ِ
ِ
اط ِت َفِإ َّن َد ُع َوَت ْت م ِ
وَُبةٌ.
اء َّ
وه .وقاَّل ُاب ْن َعَّب َ
اَِ َِ :ت َت َعَّر ْ
َمَرْه ُم ْ ُ
َ
وه َوْي َف كخ ْم ْ
َن ْي َشكِرْف ْ
الر ْس ِ َ ُ ُ ُ
ْ
َْ
{ َقه ُهد يعَلههم َّ ِ
َن َت ُسه َهت ِتَر
هنك ُم ِله َهوا نما} ال َّتسهيلا و ِاِ ن ِسههال َّل :الخههروُ .وال ِلههوام ِمههن المههال وم ِةم و ِهه
َن ََ َت َسهَّهلْلو َن ِمه ْ
هي ْ ُ
َّللا َّالههآ َ
َُ ْ ْ
َ ْ َ ُ َ ْ ُ ْْ ْ َ كَ ْ َ َُْ ََ َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ِ
َِ َش ُي َء َم َخا َف َة َم ُن َََار َ م َف َك َ
هان اُل ْمَنهافْقو َن ََ َت َسهلْلو َن َع ُهن َص َهالة اُل ْج ْم َعهة{ .ل َهوا نما} َم َُ ،هدٌر فهي َم ُوضه ِ اُل َحهاَّلم َْ ُ
ِ
هوَّل َّ ِ
ار ِم ُهن َرس ِ
َّللا -صهل هللا عليهت وسهلم-؛ ألنهت َل ُهم َي ْك ُهن
اس ِهت َت نا
ض ُْ ،م ِبَب ُع َ
َنم َْ ُ ََْلوْم ََ ُع ْ
ْم َت َال ِوِم َ
ضم ََُن َض يم ِإَلُيت ُ
ْ
ِ
ِِ
هاه َّ
ضه ِ
هاقم َوَقه ُهد َم َضه اُلَقه ُهو َّْل ِفيه ِتَ .وِقيه َهاَ :كههاْنوا
ها ِمه ُهن ََه ُهو ِم اُل ْج ْم َعه ِهة َو ْ ْ
النَّقه ْ
َعَله اُل ْمَنههافق َ
هور اُل ْخ ُطَبههةم َ َكه ْ
ين َْ ُلَقه ْ
ِ
ض .وَقاَّل اُلحسنِ :لوا نما ِفر ا ِ
ان
ََ َت َسَّلْلو َن ِفي اُل ِج َِ ،اد
ار م َن اُل ِج َ،ادم َو ِمُن ْت َق ُو َّْل َ َّس َ
ن
رُوعا عنت َلوم عض،م ِبَب ُع َ َ َ َ َ ْ َ َ ن
لهههههههههههههم تحهههههههههههههاف وخهههههههههههههف من،ههههههههههههها الحلهههههههههههههوم

وقهههههههههههههههههههههريش تجهههههههههههههههههههههوَّل منههههههههههههههههههههها لهههههههههههههههههههههوا نما

ِ
ِ ِ ِ
هاء
َو َصههح ُ
هاَّلَ َِ :وَم َْه َهال ِوْم ْمه َهال َوَم نة َوِله َهوا نماَ .وَِ َم ََْلههوْم َله ُهونما َوِلَيهها نمام اُنَقَلَبههَ اُله َهو ْاو َيه ن
ََّ َو ْاو َههها ل َت َحير َ،هها فههي َِ َوَمْ .يَقه ْ
ِ ِ ِ
ِ ِ
َن ْي َع َّا".
اع َا َل ُم ْي َع َّا؛ ِأل َّ
اع َا َِ َي ْج ْ
وا ْ ُ
اعا َل َال َم في اِ ُعت َال َِّلم َفِإ َما َك َ
َن َف َ
ان َم َُ ،دْر َف َ
ِ ُنك َس ِار َما َقُبَل َ،ا ا ُتَب ن

يعني الود ال يزوخ ؤن ُي َع  ،والد ُي َع .
ِ
قولت تعال َ { :فُليح َآ ِر َّال ِآَن ي َخ ِال ْفو َن عن ْ ِ ِ ِ ِ
َن ُاأل َُمَر َعَل اُل ْو ُْو ِ ".
اء َعَل ْ َّ
َُ
َ ْ
َُ ُ
َم ِره} ب َ،آه ُاََية ا ُ َت َّج اُل ْفَق َْ ،
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
هيم} موا أام ُرِتكوك عليوه عقوبوة فوالمراأ ِوه الوجووب،
هيب ُْ ،م ف ُتَنه ٌة ْ َُو ْيَ ،
ظنه ُرتكك عليه عقوبة {َْن ْتَ ،
هيب ُْ ،م َعه َآا ٌ َْل ٌ
ولو لم ُيرتَّك عليه عقوبة لكان لالسمحباب ،فاظمر نا م لق ،مزرأ عون قو ار ن وعون صووارإ ،إدا وو للوجووب،
أل علوى ؤن اظمور إدا ؤُ ِ
طلوق ينصورإ
كما في ذ اآلية ،وكما في الحديث« :لووال ؤن ؤ وق علوى ؤمموي ظمورتهم» َّ

إلووى الوجوووب ،ؤو أاللمووه علووى الوجوووب ،إال إدا ُو ِج ود صووارإ ،ولووو لووم يكوون كووذل لمووا رتكووك عليووه عقوبووة ،وؤموور
االسمحباب ِالنسبة للسوار ّاذا فلم يبق من اظمر المن ي إال ؤمر الوجوب.
وتوعد َالعقا علي،ا َقولتَْ{ :ن ْت َِ ،يب ُْ ،م ِف ُتَن ٌة ْ َُو
"ووُ،،ا ْن هللا -تبار وتعال َ -ق ُد آر من مخالفة ْمرهم
َّ
ي ِ،يب،م ع َآا ْ َِليم} َف َتحرم م َخاَل َف ْتتم َفي ِجج ِ
اء:
اِ .وقاَّل َع َ
َم ِرِهَ .واُل ِف ُتَن ْة ْهَنا اُلَقُت ْام َقاَل ْت ُاب ْن َعَّب َ
طٌ
ْ َُْ َ ٌ ٌ
اَّل ْ ُ
ْ َ ْ ُ
امت َث ْ
ُْ ْ ْ
6
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ط َعَلُي ِ،م .وِقياَّ :
الطُب ْ َعَل اُلْقْلو ِ َِ ْش ُم ِم ْم َخاَل َف ِة
ان َُ ِائٌر ْي َسَّل ْ
اَّل .وقاَّل َُ ُع َفْر ُب ْن ْم َح َّم َدْ :سُل َ
ََّ
الزِ ِا َّْل َو ُاأل ُ
طٌ
ُ َ َ
َه َو ْ
الرس ِ
وَّل".
َّ ْ

من ؤن تزمم ذ اظمور ،ذ رير ذ اظمور مما و ؤ د منها.
وال ُي َ
"والضمير في {َْم ِرِه} ِقيا :هو ع ِائٌد ِإَل َْم ِهر َّ ِ
هت يحيه بهن سهالم .وقيها :إله ْمهر رسهولت َ -عَلُي ِهت
َّللا َت َعهاَل م َقاَل ْ
َ َْ َ
ُ
ُ
ِ
ضهو َن َع ُهن ْ ِ
هشَ " :ع ُهن"
َّ
هاَّل َْْبهو ْعَبُي َهد َة َو ُاأل ُ
َم ِهرِه} َْ ُ ْي ُع ِر ْ
َخ َف ْ
ُ
الس َال ْم-م َقاَل ْت َق َت َاد ْةَ .و َم ُعَن ْ{ :ي َخال ْفو َن َع ُهن ْ ُ
َم ِهرهَ .وَق َ
ِ
ِ
ِ
ِ
يا َو ِس َيب َوُي ِت":
اَّل اُل َخل ْ
في َه َآا اُل َم ُوض ِ َاائ َد ٌةَ .وَق َ
يعنووي فووي اظصو  :فليحووذر الووذين يخووال ون ؤموور  ،يرونهووا اخ وودة ،لكوون الصوواب ؤنهووا ليسووا ذ ام وودة ،كمووا قووال الخليو

وسيبويه.

ِ
يا َو ِس َيب َوُي ِتَ :لُي َس َُ ِب َزِائ َدةَم َواُل َم ُعَن ْ :ي َخ ِال ْفو َن َعد ْمرهم كما قاَّل:
اَّل اُل َخل ْ
" َوَق َ
َ ...ل ُم َتُن َت ِط ُ َع ُن َت َف يض ِا
ِ
ِ
َن" ِفي َم ُو ِض ِ َن َُ ،ج ِبه" َي ُح َآ ِر"َ .وَِ
َم ِر َركيِتَ .و" ْ ُ
َم ِر َركيِت}[( )50سورة الك،ف] َْ ُ ََ ُع َد ْ ُ
ومنت قولتَ { :ف َف َس َ َع ُن ْ ُ
ِ
وا ِعُن َد َْ ُ َث ِر َّ
َن" ُائز؛ أل ن روف الخفض تحآف مع،ا.
َي ْج ْ
ين َ آَر َاُي ندام َو ْه َو ِفي" ْ ُ
الن ُح ِوكِي َ
السماو ِ
ِِ ِ
اَ َو ُاألَُر ِ
َنت ُم َعَلُي ِهت َوَي ُهوَم َُْر َُ ْعهو َن ِإَلُي ِهت َفْيَنكِب ْهئ ْ،م َِ َمها َع ِمْلهوا
ض َق ُد َي ُعَل ْم َما ْ ْ
قولت تعال ِ ََِْ{ :إ َّن َّو َما في َّ َ َ
ِ
َو َّ ِ ِ
يم}[( )64سورة النههور].
َّللا َ ْك كا َش ُي َء َعل ٌ
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
السههم َاواَ َو ُاألَُر ِ
وملكهام { َقه ُهد َي ُعَله ْهم َمهها َْنه ْهت ُم َعَلُيههت} ف،ههو يجههاايكم َههتم
ض} ن
خلقها ن
قولههت تعههال  ََِْ{ :إ َّن َّو َمهها فههي َّ َ
و{َي ُعَل ْم} هنا َمعن علم".
ظن أ ووول قوود علووى المضوار ال الووك فيووه المقليو  ،قوود يعلووم ،و نووا الموراأ ذهووا المحقيووق ،فكو ن المضووار

نووا ِمنملووة

الماضي ،إدا قي  :قد جا خيد ،يعني محقوق ،وادا قيو  :قود يزوي خيود ،فهوذا للمقليو  ،يعنوي ي لوك علوى ال،ون ؤنوه

ما يزي  ،فهنا قالوا :إن يعلم ِمنملة المحقيق في الماضي.
ِ
"{ويوم َرُعو َن ِإَلي ِت} َع َد ما َك َ ِ ِ
التُل ِو ِ
طا ْ َّ
ينَ { .فْيَنكِبْئ ْ،م َِ َما َع ِمْلوا}
اَّل َل ْتِ :خ َ
َ َ ُ َ ُْ َ ْ
ان في خ َطا َ َر َُ َ في َخَب َرم َو َه َآا ْيَق ْ
ُ َُ َ
َّللا َِ ْك ِا َشي َء ع ِل ِ
ِ ِ
َعم ِال ُِ ،م َوْي َج ِاا ِ
َع َم ِال ُِ ،م َوَْ ُ َوالِ ُِ ،م.
يم} م ُن ْ ُ
يُ ،م ِب َ،ام { َو َّ ْ ك ُ َ ٌ
َْ ُ ْي ُخبْرْه ُم َأ ُ َ
الت ُف ِس ِ
ورْة َِ َما َت َض َّمَن َُ ِم َن َّ
يرم َواُل َح ُم ْد و عل التيسير".
ْخ ِت َم َِ ي
الس َ
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