بسم هللا الرحمن الرحيم

تقريب األسانيد  -كتاب الصيام ()5
االعتكاف  -الكالم على المجاورة  -الكالم على بداية نزول الوحي.
الشيخ /عبد الكريم الخضير
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
سم.

الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصبحه أجمعين.

قال المؤلف  -رحمه هللا وإيه تعالى :-باب االعتكاف والمجاورة.
عن عروة عن عائشة رضي هللا عنها" :أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان يعتكف العشر األواخر من
رمضان حتى قبضه هللا تعالى" زاد الشيخان ثم اعتكف أزواجه من بعده.
وعنها  -رضي هللا عنها " :-أنها كانت ترجل رسول  -هللا صلى هللا عليه وسلم  -وهو معتكف يناولها
رأسه ،وهي في حجرتها والنبي صلى هللا عليه وسلم في المسجد" وفي رواية لهما " :وهو مجاور".
كمل ،كمل.

وعنها  -رضي هللا عنها -قالتت " :أول متا دتدب بته رستول  -هللا صتلى هللا عليته وستلم  -متن التوحي الرايتا
الصادقة في المنام فكان ال يرى رايا إال جابت مثل فلق الصبح ثم حبتب إليته الختالب فكتان يتتتي حت ار فيتحنت

فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد ويتزود لذلك ويتزود لتذلك ،ثتم يرجتإ إلتى خديجتة فيتتزود لمثلهتا حتتى جتابه
الحق وهو في غار حرا ،فجاب الملك فيه فقال :إقراب ،فقال رستول هللا  -صتلى هللا عليته وستلم :-فقلتت(( :متا
أنتتي بقتتار قتتال :فتختتذني في تتاني حتتتى دلتتد منتتي الجهتتد ثتتم أرستتلني فقتتال :اقت أر فقلتتت :متتا أنتتا بقتتار )) في نتتي
الثانية حتى دلد مني الجهد ثم أرسلني ،فقال :اق أر  ،فقلت :ما أنتا بقتار في نتي الثالثتة حتتى دلتد منتي الجهتد
اس ِم ربِك َّال ِذي خلق*خلق ِْ
اْل نسان ِم ْن عل ٍق} [سورة العلق ]2-1:حتى دلد{ما لتم يعلتم}
ثم أرسلني)) فقال{ :ا ْق ْأر ِب ْ
قال :فرجإ دها ترجف دوادره حتى دخل على خديجة فقال(( :زملتوني زملتوني)) ،فزملتوه حتتى ذهتب عنته الترو
فقال(( :يا خديجة مالي فتخبرها الخبر ،قال :وقد خشتيت علتي)) فقالتت" :كتال أبشتر فتو هللا ال يخزيتك هللا أدتدا،
إنتتك لتصتتل التترحم وتصتتد ،الحتتدي  ،وتحمتتل الكتتل ،وتقتتر الضتتيف ،وتعتتين علتتى نوائتتب الحتتق" ،ثتتم ان لقتتت بتته

خديجة حتى أتت به ورقة دن نوفل ،حتى أتت به ورقة دن نوفل دن أسد دن عبد العزى دن قصي وهو ادن عتم

خديجة أخي أديها وكان ام أر تنصر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب العربي فكتب بالعربية من اْلنجيل متا اتاب
هللا أن يكتب وكان ايخ كبي ار قد عمي ،فقالت خديجة" :أي ادن عم استمإ متن ادتن أخيتك" ،فقتال ورقتة " :ادتن

أخي ما ترى" ،فتخبره رسول  -هللا صلى هللا عليه وسلم -ما رأى ،فقال ورقة" :هذا النتامو

التذي أنتزل علتى

موسى ،يا ليتني فيها جذعا فتكون حي حين يخرجك قومك" ،فقتال رستول هللا  -صتلى هللا عليته وستلم(( :-أو
مخرجي هم)) فقال ورقة ادن نوفل  :نعم لم يتتي رجل قت بمتا ج تت بته إال عتودي ،وإن يتدركني يومتك أنصتر

نص ار مؤزرا ،ولهمتا :متن حتدي جتادر  -رضتي هللا عنته ، -حتدثنا رستول هللا -صتلى هللا عليته وستلم -قتال:

((جاورت بح ار اه ار فلما قضيت جواري نزلت)) وذكر الحدي .

عمير مرسل كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يخلوا في ح ار من كل
و الدن إسحا ،من رواية عبيد دن
ٍ
سنة اهر.
الحمد هلل رب العالمين وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أما بعد :

فقول المؤلف  -رحمه هللا تعالى :-باب [ االعتكاف والمجارة] ،باب االعتكاف والمجاورة ،وعالقة االعتكاف
بالصيام ظاهرة ألن الصيام وقته في شهر رمضان واالعتكاف األفضل فيه أن يكون في العشر األخيرة من

رمضان ،فهم يذكرون أحكام االعتكاف ألنها تكون في الوقت الذي يكون فيه الصيام ،على أن بعض أهل العلم
اشترط لالعتكاف الصيام ،فهناك مناسبة واتصل قوي ومتين بين االعتكاف والصيام.

باب االعتكاف :هو لزوم المسجد ،االعتكاف :لزوم المسجد لطاعةة هللا ،ومةنهم مةن يةرن أنةه ال حةد ألقلةه ،يعنةي:

بمجرد ما تدخل المسةجد تنةوي االعتكةاف ،تنةوي االعتكةاف ولةو مةدة يسةيرة ،ولكةن هةذا القةول لةي

بصةحي  ،ألنةه

يناقض المعنى اللغوي لالعتكاف فضالً عن الشرعي ،فةال يطلةع علةى المةرور بالمسةجد أو المكةم فيةه مةدة يسةيرة
اعتكةةاف حتةةى يلةةزم المسةةجد ،حتةةى يلةةزم المسةةجد أمةا علةةى قةةول مةةن يةةرن وجةةوب الصةةيام ولةةزوم الصةةيام لالعتكةةاف

فهذا ظاهر ،وعلى قول من ال يرن لزم الصيام لالعتكاف فال بد من تحقةع المعنةى الغةوي علةى أقةل األحةوال ،أن

يكةةون يمكةةم مةةدة يطلةةع عليةةه لغ ة ًة أنةةه لةةزم المكةةان واسةةتقر بةةه ،حتةةى يقةةال انةةه اعتكةةف واالعتكةةاف :هةةو العكةةوف
مالزمةة الشةي  ،والمجةاورة ،المجةةاورة تطلةع ويةراد بهةةا االعتكةاف ،سةييتي فةةي روايةة فةي الصةةحيحين بةدالً مةن قةةول
عائشةةة" :وهةةو معتكةةف" "وهةةو مجةةاور" ،علةةى هةةذا المجةةاورة تطلةةع ويةةراد بهةةا االعتكةةاف وهةةو لةةزوم المسةةجد ،يعنةةي:

مجةةاور هلل فةةي بيتةةه فةةي مسةةجده وقةةد يطلةةع علةةى مةةن سةةكن مكةةة أو المدينةةة مجةةاور ،وسةةييتي أن النبةةي  -عليةةه
الصالة و السالم  -جاور في ح ار ولي

بمسجد ،فتطلع المجاورة ويراد بها االعتكاف ،وتطلع المجاورة ويةراد بهةا

مالزمة المكان الذي يتقرب فيه إلى هللا ولو لم يكن مسجدا.

عن عروة عن عائشة رضي هللا عنها " :أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم -كان يعتكف العشر األواخر من
رمضان حتى قبضه هللا تعالى" اعتكف النبي -عليه الصالة و السالم  -في العشر األول ثم اعتكف العشر
األواسط ثم قيل له :إن الذي تطلبه وهو ليلة القدر في العشر األواخر ،فما زال يعتكف العشر األواخر من
رمضان حتى قبضه هللا -جل وعال ،-ثم اعتكف أزواجه من بعده ،داللة على أن الحكم مستمر ولم ينسخ بعد
عليه الصالة و السالم ،-والمرأة في ذلك كالرجل تعتكف يسن في حقها االعتكاف وال يقال :إن بيتها خير لها
في هذا ،وال مسجد بيتها يكفي ويغني عن المسجد الذي تقام فيه الجماعة مسجد الشرعي ،فقد اعتكف النبي -

عليه الصالة والسالم -واعتكف معه بعض أزواجه في المسجد ثم لما كثرة األخبية وخشي من التضييع على
الناس أمر بنقضها ،أمر بنقضها ،المقصود :أن المرأة إذا اعتكفت فإنها ال تعتكف إال في مسجد ،وهذا حكم عام
لجميع الناس ،لجميع الناس ،لكبير الناس ولصغيرهم ،ولشريفهم ولوضيعهم ،ما يقال :هذا الشريف يراعي

ويالحظ فيعتكف في بيته أبداً الحكم واحد ،والناس أمام الشرع واحد ،ال فرق لبعضهم على بعض ،الناس كيسنان
المشط أمام التشريع ،ثم اعتكف أزواجه من بعده -عليه الصالة و السالم -فدل على أن االعتكاف مشروع في

حع النسا مثل الرجال ،لكن على النسا أن يحتطن ألنفسهن ألنهن يغشين مكاناً يكثر فيه دخول الرجال

فيتحفظن ويتخذن أماكن ال يطلع عليهن فيه الرجال.

وعنها  -رضي هللا عنها – أنها" :كانت ترجل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو معتكف ،وهو معتكف

يناولها رأسه ،وهي في حجرتها والنبي  -صلى هللا عليه وسلم -في المسجد" ،وفي رواية لهما " :وهو

مجاور".
بعض الروايات " :أنها وكانت حائض" ،يخرج الرسول  -عليه الصةالة و السةالم  -مةن المسةجد إلةى بيةت عائشةة
وهةةو مجةةاور للمسةةجد فترجلةةه وتسةةرحه" تسةةرر أرسةةه شةةعر أرسةةه كانةةت ترجةةل  -رسةةول هللا صةةلى هللا عليةةه وسةةلم –
يعني :تسرر شةعره ،والغالةش شةعر الةرأس وان كةان يشةمل شةعر اللحيةة لكةن الغالةش أن الترجيةل لشةعر الةرأس وهةو
معتكةةف ،والحةةال أنةةه معتكةةف فةةي المسةةجد ،ال يخةرج منةةه ،ألن الخةةروج ينةةافي مقتضةةى االعتكةةاف ،إال لمةةا ال بةةد

منه كحاجة اإلنسان ،واألكل والشرب ،الذي ال يقوم إال به وايصال من احتاج إلى من يوصله من زوجة ونحوهةا،

كما فعل النبي  -عليه الصالة و السالم  -حينما قلش صفية إلى بيتهةا ،المقصةود :أن هةذا مةرتبط بالحاجةة ،وأمةا
كثةرة الحاجةةات ،واالرتباطةةات ،واالشةةتراط فةةي االعتكةةاف هةةذا ينةةاف مقتضةةى االعتكةةاف ،ألن بعةةض النةةاس يقةةول:
اعتكف واسةتثنى الةدوام ،أخةرج إلةى الةدوام وأرجةع أقةول :هةذا لةي
هذا لي

باعتكةاف متةى مةا فر ةت مةن الةدوام اعتكةف أمةا

باعتكاف ،اخرج بعض البدن كاليد لييخةذ شةي مةن خةارج المسةجد ،أو الرجةل مةا لةم يكةن معتمةد عليهةا،

يعني :معتمد على يرها ،أو أخراج الرأس كما هنا ،هذا ال يخرج المعتكف عن كونه في حيز المسةجد ،فةي حيةز
المس ةةجد ،ألن النب ةةي  -علي ةةه الص ةةالة و الس ةةالم  -يخ ةةرج أرسة ةه م ةةن المس ةةجد ف ةةي حجرت ةةه ترجل ةةه ،وال يعن ةةي :أن
المعتكةةف يفةةرد عنةةد بةةاب المسةةجد ،وان كةةان داخةةل المسةةجد وينظةةر إلةةى الغةةادي والةرائ ويقةةول :أنةةا فةةي المسةةجد
والرسول كان يخرج رأسه ،هذا كله لي

بمبرر ألن يتالعش باالعتكاف ،ألن بعض الناس يفعةل هةذا ،يفةرد عنةد

باب المسجد هناك ،ويقول :أنا داخل المسجد ،أنا ما زلت معتكف ،ويتحدث مع الغادي والرائ  ،وييخةذ ،ويعطةي،

ويقول :أنا ما خرجةت مةن المسةجد ،النبةي  -عليةه الصةالة و السةالم  -فعةل لةذلك لبيةان الجةواز ،لكةن مةا فعةل مةا
يخل باالعتكاف ،يعني :هؤال يتحايلون على إبطال االعتكاف وتمريره بصورة شرعية ،هذا الكالم لةي

بصةحي ،

وهةةي فةةي حجرتهةةا والنبةةي  -صةةلى هللا عليةةه وسةةلم  -فةةي المسةةجد ،يعنةةي :داخةةل المسةةجد ،وان كةةان أرسةةه خةةارج
المسجد ،وهي حائض -رضي هللا عنها -مما يدل على أن بدن الحائض طاهر ،وال يؤثر فيمةا تمسةه ولةو كانةت
أو كان الممسوس رطباً.

وفي رواية لهما" :وهو مجاور" ،وهذا دليل أن المجاورة تطلع ويراد بها االعتكاف.

وعنه ةةا  -رض ةةي هللا عنه ةةا  -قال ةةت" :أول م ةةا ب ةةد ب ةةه رس ةةول هللا  -ص ةةلى هللا علي ةةه وس ةةلم -م ةةن ال ةةوحي الر ي ةةا

الصةةادقة فةةي النةةوم" الحةةديم بطولةةه الشةةاهد منةةه :أنةةه كةةان يجةةاور فةةي ةةار ح ة ار ،وفيةةه(( :فلمةةا قضةةيت ج ةواري

نزلت)) ،فدل على أن المجاورة تطلع على االعتكةاف كمةا تطلةع علةى نةزول مكةان للعبةادة’ ولةو لةم يكةون مسةجداً
تسمى مجاورة .لكن مجاورة للعبادة على ما يقتضيه الشرع ،على ما يقتضيه الشرع ،الزمخشةري المعتزلةي صةاحش

الكشاف جاور في أخر عمره بمكة وصار يقال له :جار هللا ،أبو نصر الفرابي جةاور فةي بيةت هللا وكةان ال يخةرج
من المسجد إال قليالً ،ولزم الصيام والقيةام ،لكةن هةل هةو علةى الطريقةة الشةرعية كةال ،لمةاذا كةان يفطةر علةى مةا

قي ةةل عل ةةى الخم ةةر المعت ةةع ،وأفئ ةةدة الحم ةةالن ،ويس ةةمى نفس ةةه مج ةةاور ،يس ةةمي نفس ةةه مج ةةاو اًر ،وأحم ةةد أم ةةين الكات ةةش

المعروف ذكر في كتاب سةماه :حيةاتي تةرجم فيةه لنفسةه وذكةر فيةه بعةض األمةور ،لكةن لمةا ذكةر أن مدرسةاً درسةه
في مدرسة القضا الشرعي يقول :فقدته عشر سنوات ما أدري أين ذهش ،وبحثت عنه فلةم اسةتطع الوصةول إليةه،
ثةةم قةةدر لةةي أن أسةةافر إلةةى تركيةةا فرأيتةةه ،فتتبعةةت حالةةه فةةإذا بةةه قةةد انقطةةع للعبةةادة صةةيام وقيةةام ،صةةيام وقيةةام ،هةةذا
األخبةةار تسةةاق ال علةةى أنهةةا تسةةلية إنمةةا مةةن أجةةل أن يحمةةد اإلنسةةان ربةةه  -جةةل وعةةال -علةةى أن وفقةةه وهةةده إلةةى
الصراط المستقيم ،هذا الشيخ الذي كان يدرسه في مدرسة القضا الشرعي لمةا وجةده فةي تركيةا يقةول :إنةه انقطةع،
انقطع للصيام والقيام ،لكن ماذا عن الصيام وماذا عن القيام يقول :كان يصوم من الساعة التاسعة صباحاً إلى
الغ ةةروب ،ويتع ةةذر بين ةةه ال يس ةةتطيع أن يق ةةوم وق ةةت الس ةةحور ،ألن بجة ةواره عائل ةةة م ةةدري أي ةةا س ةةماها يهودي ةةة ،أو
نصرانية ،وال يسةتطيع أن يةزعجهم ذا كةالم ذا ،هةذا ظةالل  -نسةيل هللا العافيةة -يسةمي نفسةه مجةاور ،ويعتةرف لةه
بالفضل بسبش هذا ،لكن هذا بدع وطوام ،يجاور في بيت هللا ،ويفطر على الخمر المعتع ،ولذا علةى اإلنسةان أن
يسيل هللا  -جةل وعةال  -الثبةات إلةى الممةات ألن قلةوب العبةاد بةين أصةبعين مةن أصةابع الةرحمن ،والعبةادة إذا لةم
يتحق ةةع فيه ةةا الش ةةرطان ال قيم ةةة له ةةا ،ب ةةل ه ةةي وب ةةال عل ةةى ص ةةاحبها م ةةا ل ةةم يتة ةوافر فيه ةةا اإلخ ةةال

اإلخةةال

 ،والمتابع ةةة،

هلل  -جةةل وعةةال  -والمتابعةةة لنبيةةه  -عليةةه الصةةالة و السةةالم ،-يسةةمى مجةةاور ثةةم مةةاذا ،ثةةم مةةاذا هةةذه

المجاورة ،هل تنفعه في يوم المعاد ال وهللا هةي وبةال عليةه ،لمةاذا ألنهةا لةم يتبةع ويقتفةى فيهةا أثةر البنةي  -عليةه
الصالة و السالم ،-فليست مطابقة عما جا عنةه  -عليةه الصةالة و السةالم(( -وكةل بدعةة ضةاللة وكةل ضةاللة
في النار)) - ،نسيل هللا السالمة والعافية.-
قالت" :أول ما بد به رسةول هللا  -صةلى هللا عليةه وسةلم -مةن الةوحي الر يةا الصةادقة فةي النةوم" ،وفةي رويةة فةي
الصحي و يره " :الصالحة" بدل الصادقة ،وهي التي ال تخطي ،وجا فيها أنها جز من ستة وأربعين من النبةوة،
النبةةي  -عليةةه الصةةالة و السةةالم -بةةد بةةه بالر يةةا الصةةادقة فةةي النةةوم لمةةدة سةةتة أشةةهر ،ومةةدة الرسةةالة ثالثةةة
وعشرون سنة ،ونسبة الستة األشةهر ،التةي هةي نصةف السةنة إلةى ثالثةة وعشةرين سةتة وأربعةين ،فالر يةا الصةالحة

يرها العبد الصال  ،أو ترن له ،جز من ستة وأربعين جز من النبوة ،لكةن مهمةا بلغةت مةن أجة از النبةوة فةالنبوة ال
تةدرك باالكتسةةاب ،والنبةةي  -عليةةه الصةةالة و السةةالم ،-خةةاتم األنبيةا وال نبةةي بعةةده ،ألنةةه قةةد يقةةول قائةةل :إن فةةالن

من الناس رأن ستة وأربعين ر يا صادقة ،يعنةي :يصةير نبةي ال ال يصةير إنمةا هةي كةالجز مةن النبةوة والتشةبيه ال

يقتضةةي مطابقةةة للمشةةبه بةةه مةةن كةةل وجةةه ،لةةو أن شةةخف حلةةف أن يقة أر القةرآن ،فقيةةل لةةه :اقة أر {قتتل هتتو هللا أحتتد}

ثالث مرات يكفي أو قال :أعتمر في رمضان وتكفيني هذه عن حجة اإلسالم كما جا في الحديم الصحي  ،ال
يكفي ونظائر ذلك كثيرة جداً ،فلو رأن الر يةا الصةادقة سةت وأربعةين ،أو أكثةر مةن سةتة وأربعةين لةن يحصةل علةى
مرتبة النبوة مهما كان ،ألنه ال نبي بعده عليه الصالة و السالم" ،فكان ال يرن ر يا إال جةا ت مثةل فلةع الصةب "
فةةي الوضةةور ،والظهةةور ثةةم حبةةش إليةةه الخةةال  ،ثةةم حبةةش إليةةه الخةةال  ،وال شةةك أن الخلةةوة والخةةال والعزلةةة لهةةا أثةةر
كبيةةر فةةي صةةالر القلةةش السةةيما إذا كةةان هةةذا المعتةةزل علةةى الجةةادة،إذا كةةان علةةى الجادة،مقتفيةاً أثةةر النبةةي  -عليةةه

الصالة و السالم  -فإنها مؤثرة ال محالة ،إال إذا عورضت بمانع توجد الموانع من الناس مةن يعتكةف لكنةه يخةرج
أسو مما دخل ،واإلنسان إذا لم يكن لةه رصةيد سةابع مةن طيةش المعاملةة وصةدق المعاملةة مةع هللا  -جةل وعةال-

فإنه ،فإن فائدتةه مةن هةذه العبةادات قليلةة ،واذا كانةت تفوتةه صةالة العشةا قبةل رمضةان فإنهةا تفوتةه ال محالةة ليلةة
العيد التي خرج بها من المعتكف هةذا أمةر واضة ومجةرب ،إذا كةان مةن المتسةاهلين ال يحضةر إلةى المسةجد قبةل

إقامة الصالة فإنه لن يحضر في هذه الليلة إال ما شا هللا ،قبل إقامة الصالة ،إال إذا كان في معتكفه قةد تغيةرت
حاله - ،وهللا المستعان -ثم حبش إليه الخالل ،خال المكةان الخةالي أو البعيةد بحيةم ال يحصةل إليةه أحةد يةتمكن
فيه من العزلة،والعزلة جا ت بها النصو
بدينه من الفتن)) ،جةا فةي العزلةة نصةو

(( :يوشك أن يكون خير مال المسلم نماً يتبع بها شعف الجبةال يفةر
كثيةرة ،وجةا فةي الخلطةة مةع النةاس ونفةع النةاس والصةبر علةى آذاهةم

أحاديةةم كثيةرة ،وال شةةك أن هةةذه يختلةةف بةةاختالف األشةةخا

 ،وبةةاختالف األحةوال والظةةروف ،فالةةذي يسةتطيع أن

يؤثر في النةاس وال يتةيثر بمةا عنةدهم مةن المنكةرات مثةل هةذا تتعةين فةي حقةه الخلطةة ،واذا كةان بةالعك

يتةيثر وال

يؤثر هذا يتعين في حقه العزلةة ،مةع أنةه مةع أمةره بالخلطةة إذا كةان ال يتةيثر عليةه أن يتخةذ لنفسةه وقةت يخلةوا فيةه
بها بربه  -جل وعال -ويصدق اللجا إليه وينكسر بين يديه ويخفي ما يقدمه هلل  -جل وعال -عن أعين الناس،
ومع ذلك يخالط الناس وينفع الناس ويعلم الناس ،وييمر بالمعروف ،وينهى عن المنكر ،ويرشد الناس ،ويةوجههم،

هةةذا ال شةةك أنةةه أفضةةل إال إذا خشةةي علةةى نفسةةه فيوشةةك أن يكةةون(( :خيةةر مةةال المسةةلم ةةنم يجمةةع بهةةا شةةعف

الجبال يتتبع القطر ويفر بدينه من الفتن)) ،حبش إليه الخال  ،فكان ييتي ح ارن ح ار جبل معروف وفيه ار علةى
يم ةةين ال ةةذاهش إل ةةى منة ةى فيتحن ةةم فيةةه ،فيتحن ةةم في ةةه ،وه ةةو التعب ةةد تخصةةيف ه ةةذا المك ةةان ألن في ةةه ه ةةذا المك ةةان
المناسةةش الةةذي هةةو الغةةار ،وهةةو النقةةش فةةي الجبةةل ،وال يةةدل هةةذا علةةى مزيةةة وفضةةل لهةةذا الجبةةل بحيةةم يتتبةةع هةةذا
الجبل ،ويصعد ويتكلف الصعود إليه ويصال فيه كما هو حاصل اآلن من بعض النةاس وجميةع أو أكثةر الرحةالين
الذين كتبوا في رحالت الحج يقصدون هذا الجبةل ويصةعدونه ويتعبةون فةي الوصةول إليةه ويجةدون النةاس ز ارفةات،

ووحدان كلهم يصلي في هذا المكان طمعاً في فضله؛ لكنه جبل من الجبال ال ينفع وال يضةر ،ال ينفةع وال يضةر،
فكان ييتي ح ار فيتحنم فيه ،يتحنم يعني :يسعى فةي طةرر الحنةم وهةو االثةم ،يةتخلف مةن الحنةم بالتعبةد ،قةال:

"التحنةةم هةةو التعبةةد" ،والتفسةةير هةةذا مةةدرج مةةن كةةالم الزهةةري ،التفسةةير مةةدرج مةةن كةةالم الزهةةري ،وهةةو تعبةةد الليةةالي
ذوات العدد ،يعني :معدودة وجا في بعض الروايات بينها من كل سةنة شةه اًر ،مةن كةل سةنة شةه اًر ،ويتةزود لةذلك،

ييخذ الزاد معه ،ييخذ ما يحتاجه من أكل وشةرب ،وهةذا خالفةاً لمةا تزعمةه الصةوفية بينةه إذا خةال بربةه وتةزود و لةم
يتةةزود خةةال بربةةه ففةةرل نفسةةه للخلةةوة بربةةه يكفيةةه هةةذا عةةن ال ةزاد ،ولةةو كةةان هةةذا ه ةو األفضةةل لفعلةةه النب ةي  -عليةةه

الصالة و السالم  -بل كان يتزود لذلك ،ثم يرجةع إلةى خديجةة فتةزوده بمثلهةا ،هةذا يةدل علةى أنةه ال يتقيةد بشةهر
واحد ،بل يرجع إلى الغار مرة ثانية بعد أن يتزود وال شك أن هذا في الصةحيحين وجةا مةا يةدل علةى أنةه يوجةاور

ةهر ،فيعمالةةه متفاواتةةه ،أحيان ةاً يقتصةةر علةةى الشةةهر ،وأحيان ةاً يتةةزود ثةةم يرجةةع
شةةه اًر ،وأحيان ةاً يكةةون مةةن كةةل سةةنة شة اً

ثانية ،وهكذا حتى جا ه الحع وهو في ار حرا ،الحع الذي نزل به جبريل  -عليه السالم  -من عند هللا  -جةل
وعةةال -وهةةو الةةوحي فةةي ةةار حة ار فجةةا ه الملةةك وهةةو جبريةةل باالتفةةاق ،ملةةك فيةةه فقةةال" :اقةرأ" ،اقة أر الرسةةول  -عليةةه
الصالة و السالم  -ال يق أر وال يكتش أمي ،فقال" :اق أر" فقال رسول هللا  -صةلى هللا عليةه وسةلم(( :-فقلةت :مةا أنةا
بقار )) ،أوالً :قول عائشة" :أول ما بد به رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم ،-معروف أن عائشة لم تكن ولةدة،

لةةم تكةةن ولةةدة فةةي وقةةت البعثةةة فهةةذا معةةدود مةةن م ارسةةيل الص ةحابة ،وهةةي مقبولةةة باالتفةةاق إال مةةا يحكةةى عةةن أبةةي
إسحاق االسفراييني أنه نازع في قبول خبر الخبر المرسل من الصحابي.

فقال رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم(( :-فقلت :ما أني بقار )) يقول بعضهم :إن من قول فقال رسول هللا -

صلى هللا عليه وسلم -أن هذا من قوله لها فيكون موصالً كينه  -عليه الصالة والسالم -حدثها به ،ولذا قال:

((فقلت :ما أنا بقار )) ،ولو كان محدث يره لقال :فقال :ما أنا بقار لكن صرر بقوله :فقال رسول هللا -
صلى هللا عليه وسلم -فدل على أنه ذكر ذلك لها فقلت :ما أنا بقار  ،فهو من هنا موصول ولي

بمرسل ،ما

أنا بقار  ،يعني :ال أق أر وال أكتش يعني نفي للق ار ة ،وبعضهم يقول :إنه امتناع عن الق ار ة ،بعضهم يقول:
امتناع مثل تقول لواحد أفعل كذا يقول :ما أنا بفاعل ،كينه قال :ال ،ما أنا بقار  ،ولكن األكثر على أنه نفي

للق ار ة وهو الواقع ،قال(( :فغطني حتى بلغ مني الجهد)) ،في نسخ ثانية يمكن نشوف ،ألنه عندنا قال :اق أر
فقلت :ما أنا بقار
طالب..........:

قال فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد في سقط هنا،

ألنه طاه ثالث مرات فاألولى ليست مذكورة هنا عندنا.
عندنا مذكورة يا ايخ.
أشوفها.

وفي نسخة اْلخوان مذكورة .أقول مذكورة يا ايخ.
ها.

قال :فقلت ما أنا بقار فتخذني في ني حتى دلد مني الجهد.
هذه األولى.

األولى.

هذا ال توجد عندنا(( .فقلت :ما أنا بقار  ،قال :فغطني حتى بلغ مني الجهد))

طني ،و مني ،و تني،

وعصرني ،كلها بمعنى واحد ،ضمه ضمة شديدة ،حتى بلغ منه الجهد ،يعني :بلغ منه الجهد والمشقة مبلغه
فعلى ذلك ثالثاً استنبط منه بعض أهل العلم أن المعلم ،معلم القرآن ال يزيد في أدب المتعلم على ثالث ،في

تيديش المتعلم على ثالث مرات ،ألنه طاه ثالث مرات ،طاه األولى ،قال(( :فغطني الثانية حتى بلغ مني

الجهد ثم أرسلني)) يعني :أطلقني ،ثم قال(( :اق أر قلت :ما أنا بقار فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد ،ثم
هد ،بلغ مني الملك
أرسلني)) يعني :أطلقني ،بلغ مني الجهد ،ومبلغ مني
الج ُ
ُ
الجهد ،بلغ مني ُ
الجهد ،وبلغ مني ُ
الجهد مبلغه يعني :ايته ،وكذلك في الجيم تق أر تضبط بالفت كما أنها تضبط بالضم ثم
الجهد ،وبلغ مني
ُ
أرسلني ،فقال :اق أر فقلت :ما أنا بقار فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني أطلقني وفي رواية(( :ماذا
اقرأ ،ماذا اق أر)) ،كما حصل من هذا الغط والضبط كله من أجل التهيئة ،لما سيلقى عليه من قول ثقيل ،لينظر
اس ِم ربِك َّال ِذي خلق}[سورة العلع ]1:حتى
مدن تحمله للقول الثقيل ،وليتهيي نفسياً لما سيلقى عليه ،فقال{:ا ْق ْأر ِب ْ
بلغ{:ما لم يعلم} يعني :من سورة العلع ،وجمهور أهل العلم على أن أو ما نزل سورة العلع ،وجا عن جابر بن
عبد هللا في الصحي " :أن أول ما نزل المدثر" ،أو ما نزل من القرآن المدثر ،والجمهور على أن أول ما نزل هو

قصة بدأ الوحي تدل داللة واضحة صريحة على أن أول ما نزل سورة اق أر بسم ربك ،في هذا الحديم و يره،

وتكون أولية سورة المدثر أولية نسبية وليست أولية مطلقة ،يعني :أول ما نزل عليه من القرآن بعد فتور الوحي

ألنه فتر الوحي بعد ذلك كما جا الصحي في هذا الحديم أنه فتر الوحي ثم أنزلت عليه سورة المدثر ،قال:

فرجإ دها فرجإ دها ،بالقصة المتكاملة من نزول الملك والغط والق ار ة ،ترجف دوادره ،اللحم التي بين المنكش
والعنع من الفزع ،وفي رواية" :يرجف دها فؤاده" وهي في الصحيحين أيضاً حتى دخل على خديجة زوجته وكان

قد تزوجها قبل ذلك بخمسة عشر عام ،وهي أول زوجاته وأفضل زوجاته على قول كثير من أهل العلم وأوالده -
عليه الصالة و السالم  -كلهم منها إال إبراهيم فإنه من مارية ولم يتزوج عليها في حياتها ،حتى ماتت لم يتزوج
عليها ،وسمعنا عن كتاب ألفته امرأة مصرية في هذه األيام القريبة وفيها كالم كثير واسا ة أدب مع النبي -
عليه الصالة و السالم  -حتى أن من أهل العلم في األزهر و يره كفروها بسبش هذا الكتاب ،تقول النبي -
عليه الصالة و السالم  -لم تزوج على خديجة في حياتها ،خشية أن تسحش أموالها منه ألنه يتاجر بيموالها،

خشية أن تسحش هذه األموال فتسقط تجارته ،يعني :من نظير ما يفعله الناس من الحيل واإلشاعات يقول لك
أكثر هذه التجارات السيما تجارة األسهم كلها مبنية على هذا ،يدعم السوق ليترفع األسهم ثم يبيع أسهمه ثم

يسحش فيسقط السوق ،تقول :هذا مثله تسحش أموالها تسقط تجارته ،يعني :ما صنعته في هذا الموقف ودعهما
للنبي  -عليه الصالة و السالم  -في مثل هذه األيام أال تستحع أن تكافئ عليها بعدم الزواج عليها مدة حياتها،

حينما ثبتته في هذا الظرف الذي هو بيشد الحاجة إلى مثل هذا التثبيت ،حتى قال جمهور أهل العلم :أنها أول
من أمن بالنبي -عليه الصالة و السالم  -ودعمته برأيها بمالها ،لكن مثل إسا ة األدب الذي يقوله مثل هؤال

السفلة ،السقطة ،يسيئون إلى النبي  -عليه الصالة و السالم  -وهم يزعمون حبه وأتباعه ،وهي تقول أنها تدافع
عن النبي  -عليه الصالة و السالم  -في هذا الكتاب - ،وهللا المستعان.-

حتى دخل على خديجة فقال(( :زملوني زملتوني)) ،يعنةي طةوني طةوني فزملةوه حتةى ذهةش عنةه الةروع يعنةي
هدأ من الفزع الذي أصابه فقال(( :يا خديجة مالي)) ما الذي حصل امةرأة عاقلةة رزينةة مةن كملةة ا لنسةا عمرهةا

يفوقةةه بخمسةةة عشةةر عامةاً مةةالي فيخبرهةةا الخبةةر ،وقةةال :وقةةد خشةةيت علةةي يعنةةي إمةةا مةةن الجنةةون كمةةا قةةال بعةض
الشرار ،أو من الموت والقتل ،إما من هول الموقف ،أو مما يحصل له من قومه المخالفين له ،وقد خشيت علي،

فقالت ":كال " نفي بقوة كال أو زجره لةه أن يعتقةد هةذا االعتقةاد ،أبشةر وة هللا ال يخزيةك هللا أبداً،أقسةمت وهةي علةى
دين قومها ،لكنها نظرت إلى قرائن األحوال ونظرت إلى سةيرته  -عليةه الصةالة و السةالم  -التةي فواتحهةا عنةوان

للخواتيم ،الفوات خير فالخواتم خير " ،كال فوهللا ال يخزيك هللا أددا" ،ثم اسةتدلت علةى مةا جزمةت بةه بقولهةا ":إنتك
لتصتتل التترحم" ،فالةةذي يصةةل الحةةرم يصةةان ويحفةةظ مةةن الخةةزي ،والعةةار فةةي الةةدنيا قبةةل اآلخةرة ،إنةةك لتصةةل الةةرحم،
وتصدق الحديم ،وتحمل الكل ،تحمةل الضةعيف الةذي لةي

عنةده مةا يحملةه ،وتقتر الضتيف ،وتعتين علتى نوائتب

الحق ،كل هذه مما يحول دون مةا جزمةت بةه مةن نفةي الخةزي وبةين وقوعةه وبهةذا اسةتدل ابةن الد نةة علةى أن أبةا

بكر ال يحصل له شي من ذلك ألنه قد اتصف بشي من هذه الصفات التةي اتصةف بهةا النبةي عليةه الصةالة و

السالم وخبره في البخاري ،وتعين على نوائب الحتق ،ثتم ان لقتت بته خديجتة حتتى أتتت بته ورقتة دتن نوفتل دتن
أستتد دتتن عبتتدا لعتتزى دتتن قصتتي ،وهةةو ابةةن عةم خديجةةة ألن خديجةةة بةةن خويلةةد بةةن أسةةد بةةن عبةةد العةةزن بةةن عمهةةا

بالنف  ،وهتو ادتن عتم خديجتة أختي أديهتا وكتان امت أر تنصتر فتي الجاهليتة ،وهةي مةرة قالةت :أي ابةن عمةي ومةرة
قالت يا عم ،أما وقله يا ابن عم هذا على الحقيقة ألنه ابن عمها ،وكونه تقول له يا عم ألنه أكبر منهةا سةناً وهةذا
من األدب في الخطاب وما زال هذا موجوداً يقال للكبير يا عم ،وهو ابن خديجة أخي أبيها وكان امة أر تنصةر فةي

الجاهليةةة ،يعنةةي اعتنةةع ديةةن المسةةي بةةن مةريم النصةرانية ،وكةةان يكتةةش الكتةةاب العربةةي وبعةةض الروايةةات العب ارنةةي،
وكل هذا صحي فكتش بالعربية من اإلنجيل ما شا هللا أن يكتش ،كان يترجم اإلنجيةل إلةى العربيةة ،والةى العبريةة
ويبقى إنجيل ،ويبقى إنجيل وان كتش بالعربية ،أو كتش العبرانية وال ينتقل اإلنجيل إذا كتش بالعربية إلى أن يكةون

قراناً ،والقصة من أألدلة الدامغة االشاعرة ،ومن يقول قولهم :أن كالم هللا واحد ،ال يتغير قديم أزلي لي

بمتجدد،

وال حادث ،تكلم به مرة واحدة ،فةإن تكلةم فيةه أو عبةر عنةه بالعربيةة كةان قرآنةاً ،والعبرانيةة كةان إنجةيالً ،وبالسةريانية
يكون توراة ،وهو واحد ما يتغير لكنه يتغير تبعاً للغته ،وعلى هذا يكون المنزل من عنةد هللا واحةد ،فينزلةت الفاتحةة
على موسى ،وعلةى عيسةى ،وعلةى محمةد ،لكةن اللغةات مختلفةة ،وهةل هةذا الكةالم صةحي

هةذا باطةل ،هةذا باطةل

ولو كان صحيحاً لقالت :ما جا ك جديد ،اقة أر نزلةت علةى موسةى ،وعلةى عيسةى ،وهةاهي موجةودة مترجمةة ترجمةة
است ِم ربِتك َّال ِتذي خلتق}[سةورة العلةع ]1:ترجمهةا بالعربيةة ،لةو كةان األمةر ذلةك مةا جديةد ،لكةن
ورقة من اإلنجيةل{: ،ا ْق ْأر ِب ْ
هةةذا الكةةالم لةةي بصةةحي  ،كةةالم هللا  -جةةل وعةةال -وان كةةان قةةديم النةةوع ،قةةد تكلةةم فةةي القةةدم واألزل إال أنةةه متجةةدد

اآلحاد ،فهو -جل وعال -يتكلم بما شةا متةى شةا كيةف شةا  ،وكةان يكتةش الكتةاب العربيةة فكتةش مةن العربيةة مةا
شةةا هللا أن يكتةةش ،لكةةن مةةا يلةةزم أن ينتقةةل ورقةةة مةةن النصةرانية إلةةى اإلسةةالم عنةةده مةةا سةةينزل علةةى النبةةي  -عليةةه

الصةةالة و السةةالم  -مةةن أول البعثةةة إلةةى وفاتةةه ،يكةةون عن ةد ورقةةة ابةةن نوفةةل إال أنةةه بةةدالً مةةن أن يق ةرأه بالعبرانيةةة
يترجمةةه كامةةل بالعربيةةة ويقةةول :هةةذا المصةةحف ،وكةةل مةةا أنةةزل علةةى الرسةةول  -عليةةه الصةةالة و السةةالم  -شةةي

فت المصحف وطلعه وقال :هذا موجود عندي ،وحينئذ ال داعي إلرسةال محمةد ،والقةرآن موجةود وورقةة يقةرأه علةى

النةةاس ،هةةذا م ةا جةةا بجديةةد الرسةةول  -عليةةه الصةةالة و السةةالم  -علةةى حةةد زعمهةةم وقةةولهم ،فكتةةش بالعربيةةة مةةن
اإلنجيل ما شا هللا أن يكتش ،وكان ايخ كبي ار قد عمي فقالت خديجة :أي ادن عم اسمإ من ادن أخيتك ،نادتةه
بيي التي هي األصل لندن البعيد ألنه عمي وثقل سةمعه فصةارت ترفةع صةوتها ،أي أبةن عمةي كينةه بعيةد اسةمع
مةن ابنةي أخيةك ،اسةمع مةن ابةن أخيةك ،وهةو كبيةر بالنسةبة لةه  -عليةه الصةالة و السةالم ،-فيكةون بمثابةة العةم لةةه

ولها ،فقال :ورقة ابن أخي يعني :يا ابن أخي ما ترن فةيخبره رسةول هللا  -صةلى هللا عليةه وسةلم  -مةا رأن ،فقتال
ورقتتة :هتتذا النتتامو  ،التتذي أنتتزل علتتى موستتى  -عليتته الستتالم ،-النةةاموس :هةةو صةةاحش سةةر الخيةةر ،بخةةالف
الجاسةةوس فهةةو :صةةاحش سةةر الشةةر الةةذي ينقةةل األخبةةار لإلفسةةاد ،والنةةاموس الةةذي ينقةةل اإلخبةةار اإلصةةالر ،هةةذا
النةاموس الةذي أنةةزل علةى موسةى  -عليةةه السةالم ،-مةا قةةال :علةى عيسةى وهةةو أقةرب مةن موسةةى؛ ألن عيسةى مةةا

أنزل إليه كالتكملة لما أنزل على موسى ،األحكام والشةرائع أنزلةت علةى موسةى أنةزل كالتكملةة كةالمواعظ ونحوهةا،
يا ليتني ،يقول ورقة :يا ليتني فيها جذعا ،يا ليتني فيها جةذعاً ،ولةذا قةالوا أنةه الخبةر لكةان المحذوفةة مةع اسةمها،
يا ليتني أكون جذعاً يعني :شاباً نشيطاً ،أسةتطيع أن أدافةع عنةك وأنصةرك ،أكةون حةي حةين يخرجةك قومةك ،حةين

يخرجك قومةك ،وأصةافه  -عليةه الصةالة و السةالم  -ومةا يحصةل لةه مةذكور فةي الكتةش السةابقة ،أكةون حيةاً حةين
يخرجك قومك ،يعني :مةن بلةدك مةن مكةة التةي ولةدت فيهةا وبعثةت فيهةا ،فقتال رستول هللا صتلى هللا عليته وستلم:

((أو مخرجي هم؟)) استفهم أو مخرجي هم أهم مخرجين لي من بلدي فقال ورقة ابن نوفةل  :نعم لم يتتي رجتل
ق بما ج ت به إال عتودي ،اسةتدل ورقةة بمةا فةي الكتةش السةابقة ،وبالقاعةدة المضةطردة فيمةا يحصةل بةين األنبيةا

وأقةوامهم ،لةةم يةةيتي رجةةل قةط بمةةا جئةةت بةةه إال عةودي ألن النةةاس أعةةدا فيمةةا يجهلةون وكثيةةر مةةن النةةاس مرتزقةةة إذا

دعوا إلى الحع خشوا على مناصبهم التي يرتزقون ويعيشون من ورائها فيكابرون ،ويعانةدون ،ويتةبعهم الرعةاع مةن

الناس ،يقول :لم يتتي رجل ق بما ج ت به إال عودي ،وإن يدركني يومك أنصر نصت ار متؤز ار ،يةدركني األصةل
يةةدركني واال أدرك يومةةك المتقةةدم هةةو الةةذي يةةدرك واال المتةةيخر ورقةةة متقةةدم واليةةوم متةةيخر ،فالةةذي يةةدرك المتةةيخر
واال المتقدم

طالب............:
يعني األولى أن يقال وان أدرك يومك أو يدركني يومك ،وال شك أن اإلدراك فيه طرفان مدرك ومدرك والمدرك

ومدرك والعك  ،يعني :نظير ما قيل { ُث َّم دنا فتدَّلى} [سورة النجم ،]8:بعضهم يقول:هذا مقلوب تدلى ثم دنى ألن
الدنو فرع عن التدلي ،واإلدراك يكون المتيخر يدرك المتقدم أو المتقدم يدرك المتيخر وعلى كل حال بالنسبة
لآلية ما فيها قلش وال شي  ،فالتدلي من الدنو ،والدنو من التدلي ،وهما متقاربان في المعنى سوا قيل هذا أو

قيل هذا يعني مثلما قلنا م ار اًر أنه نظير ما يكتبون ،اربط حزام اآلمان ،يعني :لو قيل ازحم رباط اآلمان اختلف

المعنى ما يختلف ،يعني في التدلي قرب والقرب تدلي ما فيها إشكال يعني قدم هذا أو أخر كل هذا رد على من
يقول :أن هذا مقلوب لكن عندنا بالنسبة لإلدراك ،اآلن إذا دخل شخف ليدرك الصالة ،يدرك قوم تقدموا عليه،
يدرك قوم تقدموا عليه ،فعلى هذا قوله :وان يدركني يومك هذا المتيخر وأنا متقدم عليه.
طالب............:

ما في شي ما في قلش ،لكن إذا نظرنا أن اليوم ثابت ال يتغير عن مكانه ،ثابت ال يتغير عن مكانه ،فالذي
يدرك الثابت واال المتحرك المتحرك الذي يدرك الثابت ،ولذا قالوا :األصل أن يقال :وان أدرك يومك أنصرك
نص اًر مؤز ار ،اآلن لو افترضنا شخف في الخمسين من عمره ،في الخمسين من عمره ،قبل أو في الستين يقال
له هل أدركت فالن الذي توفي قبل خمسين سنة واال ما أدركته أو يقال :هل أدركك فالن هل أدركت فالن

لماذا ألن المتيخر هو الذي ينظر إلى المتقدم فيدركه أو يفوته ،كما قلنا :في إدراك من تقدم عليه في الصالة،

لكن فرق بين متحرك يدرك ويدرك وبين ثابت ال يتقدم وال يتيخر فهو مدرك على كل حال.

وإن يدركني يومك أنصر  ،يدركني أنصرك ،إن شرطية ،يدرك فعل الشرط مجزوم ،وأنصرك جوابه وج از ه نص ًار

مؤز ار ،يعني :نص اًر قوياً ،ورقة ابن نوفل توفي في فترة الوحي وقبل الدعوة إلى الدين ،يعني :أدرك البعثة
وصدق النبي عليه الصالة و السالم وكان مؤمن بعيسى  -عليه السالم  -وعلى التوحيد على الدين الصحي

فال إشكال في عاقبته ،وقد رآه النبي  -عليه الصالة و السالم  -في الجنة ،لكن هل يعتبر من هذه األمة ويثبت
له شرف الصحبة ،أو أنه من األمم السابقة التي على الحع ،وهو من أهل الجنة هذا يذكر في الصحابة أوال
يذكر اختلف العلما في ذلك منهم من أثبته في الصحابة كابن مندة و يره ،ومنهم من قال :إنه من أهل الفترة
لكنه على التوحيد ؛ ألنه مات قبل الدعوة.

يقول :ولهما من حدي جادر رضي هللا عنه ،قال :حدثنا رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -قال(( :جاورت

بح ار اه ار فلما قضيت جواري نزلت)) وذكر الحدي  .وهذا داخل في الترجمة والم يكن من االعتكاف الشرعي،
والم يكن من االعتكاف الشعري ،لكنه داخل في الترجمة ألن الترجمة باب االعتكاف والمجاورة فما جا في

حديم عائشة أنه كانت ترجل رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -وهو معتكف في بيت مجاور هذا اعتكاف ما
في إشكال ،لكن ما جا في قصة ح ار وأنه يجاور شه اًر وينزل بعد ذلك هذا من لزوم المكان والمكم فيه من
أجل التعبد ولي

باعتكاف شرعي.

والبن إسحاق من رواية عبيد بن عمير مرسالً" :كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يخلوا في ح ار من كل سنة

شهرا ،وعرفنا أنه يقضي في ح ار الليالي ذوات العدد ثم ينزل فيتزود لمثلها من خديجة ثم يعود إلى هذا الجبل

ليخلوا فيه ليتعبد ،وهللا أعلم.

وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

