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السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

لله وصىحبه
وصحبه
وعلى للىه
الحمد هلل رب العالمين ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلىى
أجمعين ،أما بعد،

عننه -ر ِِ
ض ه ُ َعن ه َ -قهَهاا َ َ :قهَاها َ َرو ه
تعالىَ " :-وع
رحمه هللا تعىىالى
–رحمىىه
َ َ

صههىىَّللا ُ
ََ -

فيقوا المفلى
المفل
فيقىىوا
َعَىي ِ َو َوى َم."-
" َوعن " يعني عن صحابي الحديث السابق ،وهو أنس بن مالك.
مهن َوَلَهدد
 َصىَّللا ُ َعَىي ِ َو َوى َمََ« :-ل يؤمن أحدكم َحتَّللا أك ن أحب ِإَليه ِ من" َقا َ َ :قا َ َرو
ِِ
به مىىن
من
أنقذنا هللا بىىه
الذن أنقىىذنا
السبذ الىىذن
هو السىىبذ
السالم -هىىو
الةالل والسىىالم
عليه الةىىالل
الرسوا –عليىىه
ين»" ،الرسىىوا
هين
لد َوالنههاج
وواالههد
اج أَع َم ه َ

هو هللا –
المعهللاي هىو
سبذ والمعهللاىي
المس ملىب
هو السىبذ،
الحقيقية هىو
الحيال الحقيقيىة
به الحيىال
الجنة ،وأحيانىا بىه
النار ،وأدخلنا بسببه الجنى
السبذ ،و ب
في الحىىديث
حديث
قوا فىىي
سالم -يقىىوا
ةالل والسىىالم
يه الةىىالل
بي –عليىىه
خرل ،والنبىىي
مور انخ ى
لدنيا وأمىىور
مور الىىدنيا
في أمىىور
وعال -فىىي
ج و وعىىال
جى
في حي ي
الةحيِ« ::إنما أََنا َق ِِ
سرمدية تسىاون
تساون
أبدية سىرمدية
حقيقية أبدي يىة
حيال حقيقي يىة
ىال
سبذ فىي
لكنه سىبذ
ط » ،لكنىه
اوهمم ،و الم طه
الةىحيَ ::
عندها هذه الحيال الدنيا بجميع بمتعها جناح بعوضة ،فهي تزن عند هللا جناح بعوضة.
سان و يىىيره م ىىن
من
وجود ا نس ىىان
في وج ىىود
سبذ ف ىىي
سابق عرفنىىانا أن الس ىىبذ
حديث الس ىىابق
في الح ىىديث
سبذ ف ىىي
هو الس ىىبذ
نه ه ىىو
إذا عرفنىىانا أن ىىه

حر م عق ىىو
قو
وجا تح ىىر
لدين ،وج ىىا
ىر الوال ىىدين،
ىر بب ىبر
جا ارم ىمر
لذلكم ج ىىا
لدان ،ول ىىذلكم
هو الوال ىىدان
وجوده ه ىىو
سبذ وج ىىوده
في س ىىبذ
الحيى ىيوان ف ىىي
ارمهات ،لماذا؟

ووجذ عليىك
عليك
ولزمك ،ووجىذ
الدنيا ،ولزمىك
الحيال الىدنيا
هذه الحيىال
في هىذه
وجودك فىي
في وجىودك
سببا فىي
كانب سىبب
وجودك ،إذا كانىب
في وجىودك،
رنها سبذ فىي
برها وصلتها وحرم عليك قهللايعتها ،وهي سبذ في وجودك وحياتك هذه الحيال الدنيا الدنيئة القليلىة
القليلة

التي

أنقذك هللا بىه
به
الذن أنقىذك
السبذ الىذن
عن السىبذ
فماذا عىن
انخىرل ،فمىاذا
ىدار انخ
في الالدار
تعدا شيئا بالنسبة للحيال الحقيقية فىي

من عذاب من النار ،وأدخلك بسببه الجنة؟
ِ
ِ
عن الالنىن س؟ ىه
ىاذا عىن
ين» ،مماذا
«ََل يؤمن أحدكم َحتَّللا أك ن أحب ِإَلي من َوَلد ووالد َوالناج أَع َم َ
جا ذلىك
ذلك
سه؟ جىا
المر لن سىه؟
محبة المىر
من محبىة
من مىن
يجذ أن تكون محبته –عليه الةالل والسالم -أشد وأعظم مىن

إنك رحىىذ
حذ
وسلم :-وهللا إنىىك
عليه وسىىلم
صلى هللا عليىىه
بي –صىىلى
قاا للنبىىي
ما قىىاا
عنه -حينمىىا
رضي هللا عنىىه
عمر –رضىىي
حديث عمىىر
في حىىديث
فىىي
من ن سىي،
سي،
ىي مىن
ىذ إلإلي
رحذ
ىك رح
الناس إلي إ من ن سي ،قاا« :بل ومن نفسك يا عمر» ،قاا :وهللا إنإنك
ل
ل
ي
مر بىىن
بن
لد عمىىر
حذ لىىد
هذا الحىىذ
دقيقةىة ينتق ىق هىىذا
من دقيقى
أق مىىن
في أقى
يعني فىىي
سيرل يعنىىي
مدل يسىىي
في مىىدل
مر» ،فىىي
عمههر
يا ع
قاا« :اآلن يهها
قىىاا:
باهلل أنىه
أنه
قسمىم بىاهلل
وسلم -بيقس
عليه وسىلم
صلى هللا عليىه
رسوا هللا –صىلى
الخهللااب بد من أن تكون ن سه أحذ إليه من رسىوا
انن أحذ إليه من ن سه.
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عمر ىهواه
مل عمىر
ومن ملى
قد يقوا قائ  :هذه مشاعر التةرف فيه يةعذ بسرعة وسهولة ،لكن عمر ومىن

من ن سىىه
سه
يه مىىن
حذ إليىىه
كون أحىىذ
نه ببىبىدد أن يكىىو
وسلم -أخب ىبره أنىىه
يه وسىىلم
صلى هللا عليىىه
بي –صىىلى
به النبىىي
جا بىىه
ما جىىا
بع لمىىا
تبى لىع
مباشرل استجابب الن س لذلك ،وانقادت المشاعر لذلك ،فةار أحذ إليه من ن سه.
قة الىىدعو
لدعو
لى مهللاابقىىة
ىالم علىىى
ىن الكىكالم
شيئا ،لكىكن
سان شىىي
يدعي ا نسىىان
قد يىىدعي
لدعو قىىد
ليس بالسىسهىه  ،والىىدعو
مر لىىيس
هذا ارمىىر
هىىذا

للواقع ،الكالم على هذه المهللاابقة.
يمان هنىا
هنا
ي ا يمىان
لكن ن ىي
اجذ ،لكىن
«ََل يؤمن أحدكم» بيقرر الشراح أن المراد با يمان ا يمان الكام الواجىذ
يقتضي ن ي حقيقته ،بمعنى أنه إذا لم يكن بهذه الة ة أنه يك ر ،يرت ع عنه ا يمان بالكلية.
«ََل يؤمن أحدكم َحتَّللا أك ن أحب ِإَلي ِ من َوَلد ووالد » في بعض الروايات« :من والد وولد »
وهي فىي
في
ايات ،وهىي
بعض الروايىات
بتقديم الوالد على الولد ،بيقودم الولد؛ لمعظم الش قة عليه ،وبقودم الوالد في بعى
ي
ي
فيقودم الوالد؛ رن اربول أعىم؛
أعم؛
الةحي:؛ رنه ارص ؛ ورن لك
شخص والدا ،وليس لك والد ولد ،ب
فيقودم الولد على الوالد؛ لمعظم الش قة عليه.
لوجوبها على ك حاا بخالف البنول قد تبوجد ،ب

من يرهمىا
هما
لر مىن
الدته أ لىر
الده ووالدتىه
ىذ والىده
سواهما ،وبححذ
مما ى
ا نسان قد يدعي أنه بيحذ هللا ورسوله أعظم ممىا
الدلي الىىذن
الذن
ما الىىدلي
المحبة؟ مىىا
هذه المحبىىة؟
على هىىذه
الدلي علىىى
ما الىىدلي
السالم ،-مىىا
الةالل والسىىالم
عليه الةىىالل
محمدا –عليىىه
حاشا محمىىد
البشر حاشىىا
من البشىىر
مىىن
م
ةد هذه الدعو ؟
بي ل
ما الىذن
الذن
العم  ،إذا تعارضب المرادات عنده تعارض عنده مراد هللا ومراد ن سه أو ولده أو زوجته مىا
بيقودم؟

صاد أو
به صىىاد
ىر ه ىه حبىىه
ته بينظى ر
لده ووالدتىىه
مع م ىمراد والىىده
عارض م ىمراده مىىع
وفي تعىىارض
بوب ،وفىىي
هو المحبىىو
من بيققىودم هىىو
مىىن
اذب؟
لد ي و
به ،بية ى ملىد
ةد
لك أو بيكذب ىىه،
ةد ذل ىىك
ر ،وال عىعى بية ى ملىد
نظ ىوىر،
مع مة ىىلحة
ىلحة الول ىلدىد م ىىع
ةلحة
ىارض مة ى
وإذا تع ىعارض
ةلحة الوال ىىد ب
الدعو أو بيكذبها.
ِِ
الناس إلىى
إلى
بعض النىاس
عند بعىض
بلتب عنىد
المحبة بلتىب
ين» ،المحبىة
هين
لد َوالنهاج
« َحتَّللا أك ن أحب ِإَلي ِ من َوَلد وواالهد
اج أَع َم َ
أشعار مىىن
من
في أشىىعار
كلير فىىي
وهذا كليىىر
وعال ،-وهىىذا
ج و وعىىال
مع هللا – ى
بمحبوبه مىىع
أشرك بمحبوبىىه
العافية -أشىىرك
نس ا هللا العافيىىة
الشرك –نسى
حد الشىىرك
حىىد
به هىذه
هذه
بلتب بىه
ما بلتىب
مقدار مىا
ونلر مقىدار
نظم ونلىر
أقوالهم نظىم
في أقى
وو مجىدد فىي
السالمة والعافيىة
بفمتنوا بالعشق –نس ا هللا السىالمة
العافية ،-ب
م
ضلب على محبة هللا ومحبة رسوله ،نس ا هللا السالمة والعافية.
المحبة التي بف ل
ستوعذ ك ىك هىىذه
هذه
قد يسىىتوعذ
وشبهات قىىد
وشهوات وشىىبهات
بمحبوبات وشىىه
لذ إذا بمل ىلئ بمحبوبىىات
لذ ،القلىىذ
له القلىىذ،
لك كلىىه
ىالك ذلىىك
و مممى الك
ورسوله ،و حةى
حة
اجبة هلل ورسىوله،
المحبة الواجبىىة
عن المحبىة
القلذ عىن
يضيق القلىىذ
حتى يضىيق
عليه حتىىى
وتتكاير عليىه
تكلر وتتكىاير
قد تكلىىر
المحبوبات ،قىد
المحبوبىات،
من محبوب ي
ىذ لحىذ
لحذ
لقلذ
فال ببىدد أن بي وىرر القل
وشهواتها ،فىال
الدنيا وشىهو
ملذات الىدنيا
من ملىذات
ىات مىن
محبوبات
المشاركة مىن
من المشىاركة
شي ل مىن
معها شىي
من أحسىن
أحسن
حذ مىن
على حىذ
لب علىى
ىوس بجمبلىب
ىات ،والن وس
ومحبوبات،
وشهوات ومحبوب
ملذات وشىه
هللا ورسوله ،و شك أن هناك ملىذات
هذا الحىىد
الحد
إلى هىذا
فالقلذ إلىى
معلوم ،فالقلىذ
هو معلىىوم،
كما هىو
إليهاىا كمىا
أساىا إليه
ىن أسى
ىض ممن
وبتتض
إليها،
إليه
ىا ،ب

ىي ل مىىن
من
يدخله ششي
ىب س أن يدخلىه
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المحبة محبة ما ين عه وكراهية ما يضره ،لكن

تهللاتى على قلبه بحيث تبنافس محبة هللا ،ومحبىة
ومحبة

رسوله؛ ليكون هللا ورسوله أحذ إليه مما سواهما.
ِِ
فنا أن الىالنىن س
ين» ،وعرفنىىا
هين
لد َوالنههاج
من َوَلَههدد وواالههد
حب ِإَليه ِ مههن
َّللا أأكهك ن أأحههب
حدكم َحتههَّللا
ؤمن أأحههدك
«ََل يههؤمن
اج أَع َم ه َ
داخلة في الناس ،و تناولها بخةوصها حديث عمر الذن ذكرناه لن ا.

به قودمىه
مه
أمر هللا بىه
ما أمىر
عليهىه أو مىا
ىذ هللا علي
أوجذ
ما أوج
وقلنا :إن المحك في هذا التقديم عند التزاحم ،فإذا ىقودم مىا

على شهوات ن سه ومراداته ومرادات والده وولده والناس أجمعين .قلنا :إنه بيحذ هللا أ لر ،وكىذلك
وكذلك
لى أن ىنه بيحىىذ
حذ
برمهن علىىى
هذا بيبىىر
لى م ىمراد ييىره فإنىنهىه بهىىذا
سالم -علىىى
ةالل والسىىالم
يه الةىىالل
الرسوا –عليىىه
إذا ق ىقودم م ىمراد الرسىىوا

الرسوا –عليه الةالل والسالم -أ لر.
لكن إذا كان هللا
َيغ ِفِههرر أَن يرهَهرر َِ
المحبة يقوا :يا

السونة والتشديد في ش ن الشىرك ِ
ُ َل
ورسوله يبب عنهما النهي في الكتاب و ُّ
الشرك {إن َ
ِ ِِ
يزعم
الذن يىىز
حذ الىىذن
المحىىذ
ساها  ،]84:والرجى
[النسه
رههاا [الن
ك لِ َمَهن
هك
هن َي ََ
ِِه َوَيغفههرر َمَههاا كو َن َلِهِ َ
الرج ب
م
الرسوا -عليىه
عليه
اقض حاجتي ،بيشرك مع هللا ،هذا بيحذ الرسىوا
رسوا هللا ،يا رسوا هللا،

سالم-؟
ةالل والسىىالم
الةىىالل

اكم َوالغى ه ،
لوِ« ،إيههاك
عن التلىىو
هى عىىن
سالم -ينهىىى
ةالل والسىىالم
يه الةىىالل
الرسوا –عليىىه
وهللا ،الرسىىوا

ان َقبَىكم الغى » ،و تلو في الرسوا –عليه الةالل والسالم -وب م
نزله فو منزلته،
َفِإنما أَهَى َك َمن َك َ
و ةرف له بعض أنواع ارلوهية والعبودية هلل –ج و وعال ،-و زعم أنه بيحبه.
سمعنا مىىن
من
ةالحين ،سىىمعنا
من اروليىىايا والةىىالحين،
شر ،مىىن
من البشىىر،
سالم -مىىن
ةالل والسىىالم
يه الةىىالل
الرسوا –عليىىه
ير الرسىىوا
وكذلك يىىر
وكىىذلك
يقوا :يىىايا
من يقىوا:
وسى مىممع مىن
يقوا :يىايا حسىين،
من يقىىوا:
وسمعنا مىن
محمد ،وسىمعنا
يقوا :يىىايا محمىد،
من يقىوا:
وسمعنا مىن
علي ،وسىىمعنا
يقوا :يىايا علىي،
يقىوا:
حسين ،ب
بدون ،يا جيالني ،يا فالن ،يا فالن ،ه هذا بمحذ للرسوا -عليه الةالل والسالم-؟ إذا دنا من

السالم-؟
الةالل والسىالم
عليه الةىالل
للرسوا -عليىه
ىذ للرسىوا
هذا بمححذ
رسوا هللا ،هىذا
قبره بكى وتنايرت دموعه وهو يقوا :يىايا رسىوا
وهللا.

من تب ىبودعى لىىه
له
ني ممىىن
من اروليىىايا  ،يعنىىي
ولي مىىن
لى ولىىي
مر علىىى
نه مىىر
بن بهللاو ىىةة أنىىه
كر ابىىن
بن بهللاو ىىةة ذكىىر
لة ابىىن
في رحلىىة
فىىي
ةرف
الشديد ،-وبةىىر
ارس الشىديد
مع ارسى
سالم –مىع
أمة ا سىالم
في أمىة
العةور فىي
مر العةىور
على مىر
وجودهم علىى
كلير وجىودهم
وهذا كليىر
ية ،وهىذ
الو يىة،
رضون بىذلك،
بذلك،
ية ،و رضىو
لهم الو يىة
وعال ،-وتىبودعى لهىم
ج و وعىال
تجوز إ هلل – ى
التي تجىوز
العبادل التىي
أنواع العبىادل
بعض أنى
لهم بعىض
وقرر أه العلم أن من الهللاوا يب من بعمبد من دون هللا وهو ر ي
اض.
ل

شديد ،فاسىىتعن
فاستعن
برد شىىديد
الني بىىرد
المكان ال النىىي
في المكىىان
ىادفك فىىي
ةادفك
سوف بيةى
وقاا :سىىو
بة ،وقىىاا:
عهللااني بجبىىة،
عليه ف عهللاىىاني
مررت عليىىه
قاا :مىىررت
قىىاا:
بتال أو بواس ىىهللاة
سهللاة
وعال -اب ىىتال
ج و وع ىىال
من هللا –جى ى
بتال م ىىن
كان اب ىىتال
صلب المك ىىان
يوم وص ىىلب
بة ي ىىوم
خذت الجب ىىة
قوا :أخ ىىذت
ها ،يق ىىوا:
به ىىا،

وعال-
ج و وعىىال
من هللا –ج ى
بتال مىىن
كون ابىىتال
وقد يكىىو
كذا ،وقىىد
شديد أو كىىذا،
برد شىىديد
يه بىىرد
ني فيىىه
كان ال النىىي
قاا :المكىىان
شيا ين ،قىىاا:
الشىىيا
بلد لخىر،
لخر،
في بل يىد
لخر فىي
بولي لخىر
ىولي
يم مىررت
فلبستها ،يىم
شديد فلبسىتها،
يقوا :لما وصلب المكان ال الني أصابني برد شىد
مررت ب ي
ل
نس ا هللا
الكون؟ نسى
في الكىو
ىرف فىي
يتةرف
ىخص يتة
شخص
وهو
ىذا وه
ىن ههذا
ىذ ممن
أتعجذ
ىر :أتعج
انخر:
ىي انخ
ىاا للي
فقاا
ىة ،فق
القةة،
فذكرت له القة
ىو ش ل
مخلو ضىىعي
ضعي
وعال-؟ مخلىىو
ج و وعىىال
باهلل  -ى
هذا الك ىىرر بىىاهلل
من هىىذا
أعظم مىىن
الشرك ،وأعظىىم
هذا الشىىرك،
من هىىذا
أعظم مىىن
ماذا أعظىىم
العافية ،مىىاذا
العافيىىة،
يتةرف في الكون ما يتةرف بن سه ،لكنها ال تنة الشرك نس ا هللا العافية.
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وعال-
ج و وعىال
الرب – ى
ىو الىرب
حقو
من حق
يستحقه مىن
فالذن يةرف للنبي –عليه الةالل والسالم -شيئا مما يسىتحقه
أعظمىم ذن ي
به وهىو
وهو
ىي هللا بىه
ةي
ىذ بعة
ذنذ
ىي أعظ
ىيه ففي
عةيه
حبهىه و عة
السالم -بيحب
الةالل والسىالم
عليه الةىالل
الرسوا –عليىه
هذا بيحذ الرسىوا
الشرك؟

يه الة ىىالل
ةالل
بي –عليىىه
ىي النب ىىي
لو فىفي
لو و تل ىىو
عن التلىىو
هى عىىن
سالم -ينه ىىى
ةالل والسىىالم
يه الة ىىالل
حاا ،النبى ىبي –عليىىه
هذا بمحىىاا،
هىىذا
والسالم -وب م
وخذ
نزله فو منزلته و هللار ه ،يم يقوا :إنه بيحبه؟ تبحبه اتومبعه ،ص مل كما كان بيةلي ،ب
عنه دينك ،و م
بعد ذلىك
ذلك
اقتد به واجعله ارسول والقدول اروا وارخير ،تبعارض قوله بقوا أحد ،يم بعىد
لد َوالنههاج
اج
من َوَلَههدد وواالههد
حب ِإَلي ه ِ مههن
َّللا أك هك ن أأحههب
بدونها « َحتههَّللا
يمان بىىدونها
ي ا يمىىان
التي بن ىىي
المحبة التىىي
هذه المحبىىة
تتحقق هىىذه
تتحقىىق
ِ
ين» ،والن س داخلة في الناس ،وجا في حديث عمر ما يدا عليها بخةوصها.
أَع َم َ

عنهَ " ،-عَهن
رضي هللا عنىه
السابق -رضىي
ىديث السىابق
الحديث
يم قاا –رحمه هللا تعالىَ " :-وعن " أن :عن أنس راون الح
الن ِبِهه -صهههىىَّللا ُ عَىيههه ِ ووهههىىمَ -قهَههاا « :والههه ِ َ َن ِِ
يه الةىىالل
ةالل
بي –عليىىه
من النبىىي
فسههه ِبَيهَ ِههدد ِ »" قسىىمم مىىن
َ
َ َ
ََ
َ ََ
ما يليىق
يليق
على مىا
وعال -علىى
والسالم -وهو الذن ن سه بيده هو هللا –ج و وعال-وفيه إيبات اليد هلل –ج و وعىال

ار
تةرفه ،ىفر ا
في تةى
روحي فىي
بيده :روحىي
سي بيىده:
الذن ن سىي
يقولون :الىذن
فولون ،يقولىو
الشراح بيفولىو
من الشى
ىر مىن
وكلير
بجالله وعظمته ،وكلي
من إيبات الة ة.
شك أن اررواح في قبضة هللا وفي تةرفه

أحد بينكر هذا ،لكن

أيبته هللا
ما أيبتىه
ببد من إيبات مىا

لن سه على ما يليق بجالله وعظمته.
والنبي -عليه الةالل والسالم -ي م
يحتا أن
ما يحتىا
استحالف مىا
ير اسىتحالف
ىن يىر
ولو ممن
المهمة ولىو
ارمور المهمىة
على ارمىور
قسىمم علىى
ب
نته –عليىىه
يه
من ببسىىنته
موضعا مىىن
مانين موضىىع
حو يمىىانين
في نحىىو
سم فىىي
نه القسىىم
ف عنىىه
وح مىمىف
له :اقسىىم
قاا لىىه:
بيقىىاا
سم أو احل ىل  ،يحل ىل  ،ب

يد مىا
ما
استحالف؛ لت يىد
ير اسىتحالف؛
من يىر
ولو مىن
المهمة ،ولىو
ىور المهمىة
ارمور
الةالل والسالم ،-ف ي هذا جواز القسم على ارم

بيراد من الخبر.
َخي ِ  -ما يحب لَن ِ
فس ِبي ِد ِ ََل يؤمن عبد حتَّللا يحب لجار -أو َقا ِِ :ل ِ
«وال ِ َ َن ِ
فس ِ ».
َ
َ
َ
َ
َ
جار »،
حب للجهههار
َّللا ييحهههب
فَ « ،حتهههَّللا
من الل ىىف
أعم م ىىن
هو أع ىىم
لى ،فه ىىو
كر أو أنل ىىى،
سلم مى ىمن ذك ىىر
ني مس ىىلم
بد» يعن ىىي
عبهههد
ؤمن ع
«ََل يهههؤمن
قولهِِ « :ل ِ
َخيهي ِ »
في قولىه:
داخ ل فىي
فهو داخى
والتنةيص على الجار من باب ا هتمام به ،والعناية بش نه ،وإ فهىو
يعني المسلم.
حب لَن ِِ
«حتَّللا يحب لجار أو َقا » شك من ا ىلراون «أو َقا ِِ :ل ِ
بتال  ،وهنىانا
هنا ا بىتال
فسه ِ » هنىا
َخي ِ َما ييحهب
َ
َ
َ
كلير مىن
من
وس؟ كلي لىر
على الن ىوس؟
هذا سسهىه علىى
متحان؟ ىه هىذا
وهذا ا متحىان؟
بتال وهىذا
هذا ا بىتال
مل هىذا
يجتاز ملى
ا متحان ،ومن يجتىاز
وسى مىممع مىىن
من
ىذن ي ى الحسىىنات،
ىذموم الىلذن
سد المىمذموم
ىاب الحسىىد
من بىباب
ىن ييىره مىىن
ىى زواا النعمىمةىة عىعن
ىاس يتمنىنى
النىناس
سنات ،بب
يدعو ب بيتنيه هللا ،لماذا يدعو على ن سه ب بيتنيه هللا؟ يقوا :يمكن أن ي تي أحد و قترض و
يس ا و شي  ،وأنا ما أقدر من ن سي أعهللايه ،أس ا هللا العافية.

بد َحتهَّللا
َّللا
عبهد
ؤمن ع
الخيااََ« ،ل يهؤمن
من الخيىاا
ضرب مىن
ىرب
هذه المنزلة في هذا الحديث عند جماهير من المسلمين ض ل
فس ِ » ،عموم الناس يتمنى أن يكون في منز ي
َخي ِ  -ما يحب لَن ِ
يحب لجار -أو َقا ِِ :ل ِ
لة أرفع مىن
من
َ
َ
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يحهب لَن ِِ
حب ِِل ِ
فسه ِ » ،يعنىي
يعني
َخيهي ِ َمَهاا ي حب
َّللا ييحهب
له « َحتهَّللا
مساو ا لىه
يكون مسىاو
منزلة أخيه ،ومقتضى الحديث أن يكىو
تتمنى رخيىىك
رخيك
مكن أن تتمنىىى
ىاا مىماىا بيمكىىن
حاا
هذا بمحى
سه ،هىىذا
حة لن سىىه
ما حةى
عين مىىا
رخيه عىىين
محبته رخيىىه
مل ؛ رن محبتىىه
نظير أو ملى
نظيىىر
ن س ما حة لك ،لكن نظيره.

بالمسارعة
مر بالمسىار
جا ارمىر
وقد جىا
سيما ،وقىد
سىيما

ىن تحقيقهىا
تحقيقها
مكن
ىاس بيمك
الناس
ىض الن
بعض
اها بع
قد ي ارهىا
يذ انن في أمور قىد
سارعة كى ىىذلك
كذلك
ضى المسى ىىار
يرك ،ومقتضى ىىى
سبق يى ىىرك،
لى أن تسى ىىبق
حرر على ىىى
سابقة أن تحى ىىرر
ضى المسى ىىابقة
سابقة ،مقتضى ىىى
والمسى ىىابقة،

يكون هىىو
هو
يتمنى أن يكىىو
مكرر أو يتمنىىى
ىرر
الجميع اروا مكى ا
يكون الجميىىع
يتمنى أن يكىىو
ة يتمنىىى
في ال ى
الهللاالذ فىىي
فه الهللاالىىذ
اعلة ،فهى
الم اعلىىة،
اروا ومن عداه يكونون بعده؟

فإذا قلنا :إن هذا العلم المهللالوب مما ي م
وص إلى الجنة وسلوكه سلوك ر ق إلى الجنة فالمهللالوب
ب
ِ
ِ
ِ
ك َفىَي َتَنهَهاا َف ِ
م الم َتَنافس ه َن
هك
سبق منافسىىة
سابقة أن تسىىبق
سارعة والمسىىابقة
ضى المسىىار
سارعة ،ومقتضىىى
مسىىار
{وِفِه َله َ
سةَ ،
[المطففين.]62:

الشراح :إن ىهذا
بعض الشى
قاا بعىض
ىذا قىاا
ىك؟ للذا
ىذ لن سسك؟
رخيك مماىا تبححذ
حذ رخيىك
منك أن تبحىذ
ومهللالوب منىك
ي يكون هذا
ل
فيه مجرد الحث على حذ الخير للتير من ير ي
نظر إلى حقيقة الل ف.
الن وس الذكية والقلوب السليمة

فيها د ى أو شىي
شي
ىي فيهىا
التي
القلوب الت
ىن القلىوب
لكن
هذا ،لك
مل هىذا،
عليها ملى
يةعذ عليهىا
يةىعذ

ملال،
قه مىىلال
بة إخ اقىىه
بالتنقص أو بمحبىىة
ناوا ي ىيره بىىالتنقص
تي تتنىىاوا
هذه التي ىيرل التىىي
ها مل ىل هىىذه
وجدىد فيهىىا
قد بيوجى
من ال ىلودخ قىىد
مىىن
ذلك،
من ذلىك
أسو مىن
الهللاالب أسىو
وبعض الهللاىالب
شك ،وبعىض
الهللاالب يتمنون أن فالنا يرسذ بينه وبينهم منافسة هذا شىك،
سير أو
في الت سىىير
الحديث أو فىي
في الحىديث
علم فىي
المس لة علىم
هي المسى
علم هىي
ائد علىىم
المدرس فوائىد
من المىدرس
ائد مىن
على فوائىد
يحة علىى
تجده يحةى
تجىده

أولى مىا
ما
وهذا أولىى
في ال قه أو في العقيدل ،يم يبخ بها على زمالئه؛ خشية أن بينافسوه في الدرجات ،وهىذا
بيبذا أولى من بذا الماا.

رخيك
ىك
ه هذا القلذ سليم الذن يبخ بمل هذه العلوم؟ وهللا فيه دخ  ،القلذ السليم أن تبحذ رخي
م
عم ي
إلى عمى
الموصى إلىى
هذا الهللار ىق
ق
عرفب هىذا
رخيك ،عرفىب
ابذلها رخيىك،
ائدل ابىذلها
هذه ال ائىدل
ىى هىذه
على
ما تبحبه لن سك ،حةلب عل

صال :أو كسذ دنيون نافع اذكره رخيك ،واحرر أن بي يد أخوك مل ما أفدت.
عبمىرر أهى
أه
تاف انخىر
على أ تىاف
تقي إ علىى
يةعد أو يرتقىي
مكن أن يةىعد
أنه بيمكىن
يتةور أنىه
بعض الناس يتةىور
انخر ن  -مماىا بي ل
العةر -ما بيمكن أن يرتقي إ على أ تاف انخر ن ،فإذا بسئ عن فالن ذ ومه وسبوه وتنقةه من

ظن أن ىله
أج –على حد زعمه -أن يرت ع هو؛ رنه لو مدح أخاه أو صديقه أو زميله أو نظيره ظىن
منافسا ،وأنه ليس المت لمرد في هذا الباب أو في هذا العلم أو في هذه المس لة ببد أن يتنوقص.
ضر فىىي
في
ترب حضىىر
من المتىىرب
ىار مىىن
ةار
من علمىماىا ارمةى
نان مىىن
ليهم بالبنىىان
شار إلىىيهم
من بيشىىار
حد ممىىن
لس واحىىد
ىي مجلىىس
وسى مىممع فىفي
بب
الحديث إ
علم الحىىديث
في علىىم
ضاهيه فىىي
فالن ،و بيضىىاهيه
بن فىىالن،
فالن بىىن
حدث فىىالن
المحى ملىد
هذا العالمىىة
فقي  :هىىذا
به ،فقيى
ىس فعبى لمىررف بىىه،
مجلس
مجلى
العالمة ب
ماذا؟ أ بيوجىد
وجد
فالن ،الت ب وقاا :يا شيخ فالن يعرف الحديث ،وهو يعرف الحديث ،من أج مىاذا؟
الذ ولىه
وله
الهللاالب إذا مب مىددح الىذ
بين الهللاىالب
حتى بىين
كلرل حتىى
وجود كلى
وجوده وجىود
وهذا وجىوده
له منافس ،مسكين ،وهللا مسكين ،وهىذا
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على ىمراد هللا
حظهاىا علىى
في قىودم حظه
نس ا هللا العافيىة
حف –نسى
زمال وأحد زمالئه حاضر ببد الن وس لها حىف
العافية -ب
َخي ِ  -ما يحب لَن ِ
«حتَّللا يحب لجار -أو َقا ِِ :ل ِ
فس ِ ».
َ
َ
َ
ن يةىل:
يةل:
س لون عموىن
العلم ،و ى
ىالب العلىم،
العلماىا و الب
عن العلم
يس لون عىن
الكبار يسى
الكبار ،الكبىار
مجالس الكبىار،
في مجىالس
هذا فىي
وبوجد هىذا

حقه،
أخاه حقىه
للوظائ وارعماا ،فمنهم من ينة :وبلني على الشخص بما فيه ،ومنهم من يهضم أخىاه
قق حىىديث
حديث
ما حقىىق
هذا مىىا
شك أن هىىذا
به اللنىىانا  ،و شىىك
ستحق بىىه
ما بيسىىت
نه يت ى وىررد بمىىا
مه أنىىه
حد زعمىىه
لى ح ى
ته علىىى
نزله منزلتىىه
وبنزلىىه
َخي ِ ما يحب لَن ِ
الباب «حتَّللا يحب ِِل ِ
كان ممىن
ممن
بإيمه ،وإذا كىان
ىنقص بىابا بإيمىه،
التنقص
باب الت
من بىاب
فس ِ » ،وإذا ذ ومه مىن
َ
َ
بهذه الكلمىة
الكلمة
بهىذه
فوت على ارمة هذا الرج الكبى
إيم عظيم و
يستحق الو ية ب
وح مرم منها بسببه ،فعليه ل
التي ما حسذ لها حساب.

ك َل ِبال ِمرصه ِ
تقي علىىى
على
الذن بير ىدىد أن يرتقىىي
ىذا الىىذن
جر ،]48:هىهذا
[الفجههر:
اك [الف
هاك
هك
كما قىىاا
وعال -كمىىا
ج و وعىىال
وهللا – ى
قااِ{ :إن َربه َ
ََ
نزا النىىاس
الناس
الذن بينى لمىز
مساو ه ،والىذن
ىر مسىىاو
ظهر
عواره ،وبظه
بين ى
ضحه ،وببىىين
شك أن هللا سي ضىحه،
هذا شىىك
انخر ن هىذا
تاف انخىىر
أ تىاف
اج َمَنَ ِ
اَِلُم» ،وفىي
وفي
هاِ
قوله« :أ ِمرنها
السالم -بقولىه:
الةالل والسىالم
عليه الةىالل
النبي –عليىه
أمر النبىي
كما أمىر
منازلهم كمىا
رنا أَن نن ِهِِ النه َ
ي
وتتش به ارمة كما أنه يجىوز
يجوز
اج َمَن ِاَِلُم» يجوز أن تمدح شخةا؛ بليولى ب
ل ف« :أَن ِِل ا الن َ
أن تذمه من أج أن تحرمه ،وتحرم ارمة منه.
م بقي؟

طالب............ :

رحمه هللا" :-وعن عبد بن مس ك -ر ِِ
ضه ُ َعنه َ -قَهاا َ َ :قَاها َ َروه
يم قاا –رحمىه
ََ
َ
َ َ
ِ
الةحيحين التىتي
ىي
في الةىىحيحين
ها فىىي
ارحاديث كلهىىا
فر»" ،وارحاديىىث
وقتال هل ككفههر
س ل وقتا
سىم ففس ه
وباا المسههىم
وههىىم« :وههباا
ُ َعَىي ه َو ََ

صهىىَّللا
ََ -

تقدمب اللالية كلها في الةحيحين.
ِ
بن مس ه ك -ر ِِ
وههىىم:
ض ه ُ َعن ه َ -قهَهاا َ َ :قَها َ َرو ه
ن عبههد
" َو َعَههن
 ََصههىىَّللا ُ َعَىي ه َو ََ
بد بههن َ
َ َ
عن المرجئىة،
المرجئة،
ىلمة عىن
بن سسلمة
ىقيق بىن
ائ ششقيق
أبو وائى
البخارن بسىئئ أبىو
في البخىار
«وباا المسىم فس ل وقتال كفر»" ،فىي
هب عليه مىهه وس وىللم:
اا ر بسىوا
قاا :قىاا
عنه -قىاا:
رضي هللا عنىه
مسعود –رضىي
بن مسىعود
فقاا :حديني عبد هللا بىن
وا هللا -ص وىللى و
«وباا المسىم فس ل وقتال كفر».
مف وخر
العم بمرجى مىف
ىئب ،والعمى
اصنع مماىا ششئب،
معةية ،اصىنع
ىان معةىية،
يمان
ىع ا يم
ىر ممع
يضر
المرجئة يرون أنه يض
إيمانهىه
عندهم إيمانى
الهللااعات عنىىدهم
ىنات والهللااعىىات
الحسنات
اجبات والحسى
من الواجبىىات
شيئا مىىن
يعم شىىيئ
الذن يعمى
يمان ،والىىذن
تحقيق ا يمىىان،
في تحقيىىق
إليه فىىي
إليىىه
بيحتىا
حتا

ىوا هللا-
إيمان جبر  ،بسئ عنهم أبو وائ شقيق بن سلمة ،فقاا :حديني عبد هللا ،قاا :قاا ر بس وا
عابه وعيوىره
وشتمه ،عابىه
سبوه وشىتمه،
ىلم إذا ى
للمسلم
هب عل هي مه وسولم« :وباا المسىم فس ل» ،مجرد السذ للمس
صولى و

فسو .

السالم:-
ةالل والسىالم
عليه الةىالل
ىي –عليىه
النبي
قاا النب
أبو ذر –رضي هللا عنه -لما قاا لخةمه :يا ابن السودا  ،قىاا
«ِإنك امرؤ ِفيك ع ِ
بالسه  ،يعنىي
يعني
ليس بالسىه
فارمر لىيس
اهىِية» ويبب في الةحيَ« ::ل ن المسىم َكَقتىِ ِ » ،فىارمر
َ
َ َ
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سالم -وإونإن ىواىا
ةالل والس ىىالم
يه الة ىىالل
بي –علي ىىه
بن جبى ىب النب ىىي
ىاذ ب ىىن
س ا مع ىعاذ
ىك ،لم ىماىا سى ى
ىورد المهال ىلك،
سان تب ىبورد
ةائد اللس ىىان
حة ىىائد
لمفاخذون بما نتكلم به؟
َّللا وعه ِه ُِم -أَو
اج َعَىَهَّللا
اََ ،و َهَهلل َيكهب
السالمَ « :-ث ِكَىت َك أم َك َيا م ََهاَ
قاا النبي –عليه الةالل والسىال
ب النه َ
قا  :عَىَّللا مَن ِ
اخ ِرِهمِ -ف الن ِار ِإَل َح َص ِائد أَل ِسَن ِت ُِم».
َ َ
في ارصى ى
ص
سو ف ىىي
ىق ،وال س ىىو
عيوىره فس ى ق،
ىلما أو سىسىبوه أو عويى
ىتم مس ىسلم
س ل» ،انن إذا ش ىشتم
سىم ففسههه
وباا المسهههىم
«وهههباا

الر بىىة
بة
بارذ  ،وفسىقب
رملالها بىارذ
العام رملالهىا
السمب العىام
ىن السىمب
خرجب ععن
رنها خرجىب
اسق؛ رنهىا
ىميب ال واسىق؛
ومنه بس ميب
الخرو  ،ومنىه
الخىرو
وفسقب ُّ
عن قشرها يعني خرجب.
يت ير
ما يتى
يقولون :مىا
هم يقولىو
حة ؟ هىم
ما حةى
الجواب و مىا
حة الجى
يضر ،حةى
ما يضىر،
فبالسباب ي سق والمرجئة يقولون :مىا
س ل» ا يم ىمان
سىم ففس ه
وباا المسههىم
يقوا« :وههباا
السالم -يقىىوا:
الةالل والسىىالم
عليه الةىىالل
بي –عليىىه
يمان ،والنبىىي
كام ا يمىىان،
مفمن كامى
مىىفمن
إلى حيىىز
حيز
هللالق إلىى
يمان المهللالىىق
من ا يمىان
يخر مىىن
السذ يخىر
بمجرد السىىذ
كان بمجىرد
يت ير ،إذا كىىان
بالمعاصي؟ يتى
يت ير بالمعاصىىي؟
ما يتى
يت ير أم مىىا
يتى

ال سق خدش ا يمان.

«وباا المسىم فس ل» وفي هذا ٌّ
رد على المرجئة الذين يقولون:

يضر مع ا يمان عم  ،كما

وتنقص ا يمىان،
يمان،
يمان وتىنقص
ىر ا يمىان
تضر
ىي تض
المعاصي
أنه ين ع مع الك ر اعة ،قلنا :يضر العم  ،تضر المعاص
كان م
السىونة
مذهذ أهى
ىذا مىذهذ
موحىددا ،ههذا
ج و وعىال
وقد يدخ النار بسببها إذا لم يت ىرر ىله هللا – ى
أه ُّ
وعال ،-وإن كىان ل
والجماعة أن ا يمان بمروكذ من اعتقاد وقوا وعم وكلها أركان.

«وباا المسىم فس ل وقتال كفر» إذا أردنا أن نرد على المرجئة ،وقد حة الرد على المرجئة
بهذا الحديث ،ف ي قوله« :وقتال كفر» ما قد بيستدا به لمذهذ الخوار الذين بيكلمرون بالذنوب.
بالنسبة للمس م
يذ مىاذا
ماذا
للمستح  ،يىذ
ىتح
ىر أنأنهىه بالنسىبة
قد يقوا قائ  :إن المراد بقتاله المذكور هنا المهللالق عليه الك ر
م م
السباب ،الذن يستح لعن المسلم؟
عن مستح ل
دفع ُّ
بهة ،فىإذا
فإذا
الشىبهة،
في دفىع
المبالتة فىي
باب المبالتىة
« َوَل ن المؤ ِمن َكَقتىِ ِ » منهم من يقوا :إن هذا بيستدا به من بىاب
بدع و ُُّّ
هللارفين ،فتبىب م
من أحاديىىث
يث
يه مىىن
ورد عليىىه
ىور
حد الهللا ى
في أحىىد
فرقة فىىي
من فرقى يىة
به مىىن
الشىىبه
أه البىىدع
من أه ى
مك مىىن
ىذن أمامىىك
ىان الىلذن
ى ان

من نةىور
نةور
عليه مىن
ورد عليىه
المرجئة يبىور
من المرجئىة
النوع مىن
هذا النىو
من هىذا
كان مىن
فإذا كىان
بدعته ،فىإذا
الهللارف انخر؛ لتبخ من بدعتىه،
كان بالمقا ىب مىىن
من
الزجر ،وإذا كىىان
في الزجى
أبل فىىي
رنه أبلى
جاىا ت؛ رنىىه
كماىا جى
ىم :تبمىىرر كمى
العلم:
أهى العلى
ىوا أه
يقوا
كما يقى
التي كمىىا
الوعيد التىىي
الوعيىىد
ْه
نةور الوعىد
من نةىور
عليهم مىن
التالل بيورد علىيهم
{وَرح َم ِتِه َو ِِوه َ كهلل ََ
الهللارف انخر من الخوار و ب
الوعد َ
لوب ،وارممىراض ،و ُُّّ
ش ا ارب ىبدان
وكذلك ش ى
الشىىببه ،وكىىذلك
عال ردوا القلىىوب،
ةور عىىال
ع ار  ،]452:فالنةىىور
[اِلعههه
[اِل
{ونَن ِِ ِم َن القر ِ
آن َما ه َ ِْ َفا [اإلو ار .]46:
َ
ادل عبىىوولم بنة ي
بنةور خاصىىة،
خاصة،
ىور
باب الز ىادل
من بىىاب
المرض مىن
كان المىىرض
فإذا كىان
المرضى ،فىىإذا
بها المرضىى،
عال بهىىا
النةور بيعىال
هذه النةىىور
هىذه
وإذا كان المرض من باب النقص وال تور والتراخي بعومل بما يقابلها من النةور ،مل المر ض
ح اررل ،الض ىىت
ضت
يرفع الحى ى
ما يرف ىىع
ىى م ىىا
هللاى
ضةىة بيعهللا ى
ىض الحىحى اررل ،الحىحى اررل منخ ض ى
ما بيخ م ىمض
هللاى م ىىا
عة بيعهللا ىىى
ح اررل مرت ع ىىة
الحى ى
منخ ض بيعهللاى ما يرفعه ،مرت ع بيعهللاى ما يخ ضه ،وبق مل هذا في جميع ارمراض.

معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري
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ىور؟ تبىب م
ماذا تبىب م
له مىمن
ىن
ورد لىىه
ىورد
ةور؟
ىن النةى
له مىمن
ورد لىىه
ىور
يه ،مىىاذا
مد عليىىه،
نص يعتمىىد
نى نىىص
نى أدنىىى
سي ه يتمنىىى
شخص حام ىم لسىىي
شىىخص
يكون
ما يكىو
بعد مىا
يقوا :بعىد
ص مل  ،يقىوا:
له :قبىمم ى
ىوا لىه:
نقوا
تخ مستريخ ،نق
نةور الوعد؛ ليخ ما عنده ،وشخص مر ي
بعد شىون
اسعة ،-نقىوا
نقوا
رحمة هللا واسىعة
شون -رحمىة
خير ،بعىد
إ خير ،و ةلون الناس و هللالع الوقب وما يكون إ خيىر،
له :أيضا هو شديد العقاب {َن ِبئ ِعَب ِاكَ أَِن أََنا ال َغف ر الر ِحيم * َوأَن َع َ ا ِب ه َ ال َ َ اا اِلَلِِهيم
يم
[الحجر]55-84:؛ رن هذه النةور مل ما ذكرنا عال .
مقرر ومنهىي
ومنهي
هو مقىرر
السالم -هىو
الةالل والسىالم
عليه الةىالل
النبي –عليىه
إلى النبىي
ي تيك شخص مل عبد هللا بن عمرو ي تي إلىى

أنىىه
نه

يه الةىىالل
ةالل
بي –عليىىه
عالجهم النبىىي
ىه ،فعىىالجهم
مع معىعه،
مع جمى يىع
كذا مىىع
كذا و كىىذا
سا و كىىذا
هللا النسىىا
نام اللي ىي و يهللا ى
ينىىام

السالم« :-ااق هق أر
ىالل والسىىالم
ةالل
عليه الةى
بي –عليىىه
قوا النبىىي
لة ،فيقىىوا
في ليلىىة،
بالتخ ي  ،بير ى دىد أن يق ىق أر الق ىقرلن فىىي
السالم -بىىالتخ
والسىىالم
آن ِف َُْر».
القر َ
تقوا لىه:
له:
جز ا ،تقىوا
يوم جىز
شهر ىك يىوم
في شىهر
القىرلن فىي
أق أر الق
أنا أقى
لك :أنىا
قوا لىك:
العلم و قىوا
أه العلىم
من أهى
علمىم مىن
ىذ عل
تيك الالذ
لو ي تيى
يك ي؟

شهر؛ رنىه
رنه
في شىهر؛
أقر القرلن فىي
ما تقوا له :يك ي ،لكن إذا قاا لك :أر د أن أق أر القرلن في يوم ،تقوا :أ

يحة فيه مساومة وأخذ ورد وعهللاا .

عشر يىوم
يوم
"إني أب يق أ لر من ذلك" فقاا« :اق أر ف الرُر مرتين» يعني اختم مرتين ك خمسة عشىر

يق أ لىر
لر
إني أب يىق
قاا :إنىي
اختم ك يوم جزأين ،قاا :إني أب يق أ لر من ذلك ،قاا« :اق أر ف عرر» قىاا:
هرر القهرر ِِ
لماذا؟ رنىه
رنه
وهببٍ َوََل َتَ ِهِِك» لمىاذا؟
السالم« :-اق َأ
الةالل والسىالم
عليه الةىالل
من ذلك ،يم قاا له النبي –عليىه
َ
آن فه ََ
أتى متحمسا؛ رنه لو قاا له :اق أر القرلن في يوم يمكن يقرأه مرتين باليوم؛ رن الن س تسىتجيذ
تستجيذ
آن
له« :اق َأ
فقاا لىه:
القلوب ،فقىاا
منهىه القلىوب،
تشبع من
عليهىه تشىبع
ىرن علي
وتمر
نسان وتم
اعتاده ا نسىان
سيما مع كالم هللا ،وإذا اعتىاده
هرر القهرر َ
ضع ،
عد أن ضىع
ذلك بعىد
على ذلىك
ندم علىى
يم نىدم
يالث ،يىم
في يىالث،
القرلن فىي
ِف َوبٍ َوََل َت ِِك» ،فكان يق أر في يالث ،يق أر القى
آن ِف أَ َقل ِمن َث ََلث».
وجا في الحديث «ََل َيفَق َمن يَقَأَر القر َ
خي انن
من الت ارخىىي
شي ل مىىن
ىده شىىي
ىان عنىنده
لى ارققى  ،وبالمقاببى إذا كىكان
ساوم علىىى
مة بيسىىاو
هذه الهمىىة
نده هىىذه
من عنىىده
فمل ىل مىىن
في ىق ار ل
فإذا أردت أن تبىررمل بهم فىي
رمضان ،فىإذا
في رمضىان،
لير -مع ارس  -من المسلمين ما يق أر القرلن إ فىي

اق أر
عمرو :اقى
القرلن ،تقوا :اقرؤوا القرلن في شهر؟ النبي –عليه الةالل والسالم -قاا لعبد هللا بن عمىرو:
القرلن في شهر؟  ،تقوا لهم :علمان يختم ك ليلة ،علمان بن ع ان يختم في ك ليلة.

المعال بها.
فالنةور –مل ما ذكرنا -حسذ ب
لهََ« :ل
وقاا لىىه:
عمرو وقىىاا
بن عمىىرو
عبد هللا بىىن
ىالم -عبىىد
السالم
ةالل والسى
عليه الةىىالل
النبي –عليىىه
أمر النبى
كما أمىىر
سبع كمىىا
في سىىبع
القرلن فىىي
ىق ار ل القى
كان عبىد
عبد
ما ىي يم؟ كىان
َت ِِك» يعني إذا كان النهي سببه الش قة على المنهي ،واختار ير ذلك ىي يم و مىا
من بعوب ىبواد
ىاد
عدود م ىىن
ىدود
ضعىع  ،لكن ىىه
عد لم ىىا
لك فيمى ىما بع ىىد
لى ذل ىىك
ندم عل ىىى
يالث ،ون ىىدم
في ي ىىالث،
مرو يقى ىق أر ف ىىي
بن عم ىىرو
هللا ب ىىن
نه مع ى ل
ما ض ى ب
في ىك ح ي
حرف عشىر
عشر
ىرف
القىرلن للهىه فىي
ىذلك؛ رن قى ار ل الق
ممدولح ببذلك؛
وهو ممىد
أرضاه -وهىو
عنه وأرضىا
الةحابة– رضي هللا عنىه
َلث» أن
ن َثَ َهَل
آن ِفِه أَ َقَهلل ِمِهن
حسنات ،وم هوم قوله –عليه الةالل والسىالم
السالمََ« :-ل َيفَق َمن َقَأَر القهرر َ
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يالث
في يىىالث
الق ار ل فىىي
القى
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ته فىىي
في
من ق ار تىىه
مانع مىىن
فال مىىانع
يالث ،فىىال
في يىىالث،
يق أر فىىي
وهو يقى
قه وهىىو
يمكن أن ي قىىه
أنه يمكىىن
بها ،وأنىىه
ىب س بهىىا،

السل
من السىىل
ىع مىىن
جمع
يبب عىىن
يالث ،ويبىىب
يىىالث،
عن جمى ي

مر العةىىور
العةور
على مىىر
بعدهم علىىى
جا بعىىدهم
ومن جىىا
التابعين ومىىن
الةحابة والتىىابعين
من الةىىحابة
مىىن

أنهم ق أروا القرلن في يوم ،لكن ابن رجذ –رحمه هللا -حم ذلك على المواسم مواسم العبادات في

رمضان ملال ،وفي عشر ذن الحجة و يرهما من اروقات ال اضلة.
م بقي؟
طالب............. :

بقوله « :وباا
وهباا
عليهم بقولىه:
«وقتال كفر» قي عن بعض الشراح :إنه عال بالنص بشبهة المرجئة ورد علىيهم
يقوا ار بىىابا  -هىىو
هو
ما يقىىوا
على مىىا
جرعة علىىى
ادل جرعىىة
يعني ز ىىادل
العال -يعنىي
هذا العىىال
في هىىذا
ادل فىىي
س ل» ،وأبر ىىدد الز ىىادل
سىم ففسه
المسههىم

أج العىال
العال
من أجى
بها مىن
أوتي بهىا
ما أوتىي
هو مىا
السالم -هىو
الةالل والسىالم
عليه الةىالل
قوله –عليىه
حديث صحي :يابب بجملتاه من قولىه
سالم ،-فالمسى م
الموجود عنىىد
ند
خي الموجىىود
هذا الت ارخىىي
عالم بهىهاىا هىىذا
ستدا بيعىىال
ىتد
ةالل والسىىالم
يه الةىىالل
نه –عليىىه
تة عنىىه
ها يابتىىة
 ،لكنهىىا
ب
يقوا :هىذا
هذا
وبعضهم يقىوا:
ىاا ،وبعضىهم
القتاا،
ىتح القت
استح
ىن اس
على ممن
بعضهم علىى
المرجئة ،وهي محمول لة عند أه العلم عند بعضىهم
السىونة
من نةور الوعيد؛ للتشديد في أمر قت المسلم ،وقد جا في ذلك النةور في الكتىاب
الكتاب و ُّ
{و َمن َيقتل مؤ ِمًنا م َت َ ِمًدا َف َج َِاؤ َع َُنم َخ ِالًدا [النسا .]49:
لية النسا قر بة من هذا َ
ش نه عظىيم،
عظيم،
القت ى
المقةود أن القتى
المسى لة المقةىود
في المس
له رأن فىي
ىان لىه
فكان
توبة؟ فك
ىن توبىة؟
للقاتى ممن
ىاس هى للقات
عباس
ىن عب
بس ئىئ ابابن
وكونه بيقاا فيه من مقبله –عليه الةالل والسالم« :-قتال كفر» ،إما أن بيقاا :أنه ك لر دون ك ر؛
بر والن ىاا
رن هناك الك ر ار بر والك ر ارصتر ،والشرك ار بر والشرك ارصتر ،والن ا ار بىر
ارصتر ،الذن هو العملي.

فإما أن يقاا :ك ر أصتر أو للمس م
جا ت
كما جىا
ىر كمىا
التي تبم ر
الوعيد التىي
نةور الوعيىد
من نةىور
هذا مىن
ىاا :هىذا
للمستح  ،أو بيققاا:
ىتح
ل
ب
و بيتعرض لت و لها؛ رنها أبل في الزجر.

هذا الىىنص
النص
مل هىىذا
الحديث؛ رن ملى
بهذا الحىىديث؛
ستد ا بهىىذا
صل :ا سىىتد
ما صىىل:
الخوار مىىا
من الخى
عنه مىىن
المسئوا عنىىه
كان المسىىئوا
لو كىىان
لكن لىىو
لكىىن
يقو ه و ز ده في بدعته.

وهللا أعلم.

وصلى هللا على نبينا محمد وعلى لله وصحبه أجمعين.

