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السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
نعم.

ونحا و م وا ،
رو ححلمل ونمحا
هللاوع هللا و رمو
رو هللاموع
س ل رمو
ال و والالسم
الحممم  ،،والالالم
بسم هللا ،والح
طالب :ب س
الره اغفر لنا ولشيخنا ولرحاضري والمستمعي يا ب العالمي .
قاع اإل ال اب
ن ،-

حممم ببيمي
الناي -نرو هللا ري وهللار  -قاع« :تعاه وا هذا القرحن ،فوالذي نفس ح

تفرتا
لهو أش
ً
و

ا الهادي في كتاب المحر في كتاب الجا ع( :و

ضي هللا
وهللاو  -ضمي
أبي وهللامو

اإلبل في قرها».

ظروا لللمو
لو
وهللار « :-انانظمر
نرو هللا رريمي وهللامر
هللاوع هللا -نمرو
أبي هريرو  -ضي هللا ن  -قاع :قاع هللاموع

هو أهللافل نك  ،و تنظروا للو

د
هو أأدم
هو فوقك  ،ففهمو

أن

ري ».
مع هللا رمي
نعممع
تود وا نع
تمود

و ن قاع :قاع هللاوع هللا -نرو هللا ري وهللار « :-لذا قاتل أح ك أخا فريجتنب الود  ،فمنن
فنن

هللا خرق حدل رو نو ت ».

فنن هللا هممو
هو
ح ك اال مل هر؛ فممنن
سب أأح م
وهللار  « :-ييسممب
نرو هللا رري مي وهللاممر
هللاوع هللا -نممرو
قاع هللامموع
قاع :قمماع
و ن من قمماع:

الكْرل ،فنن الكرل الردل المسر ».
ال هر ،و يقول أح ك لرعنبَ :
ح ك  :ا هللاق
اهللامق
يقمل أأحم
وهللار  « :-ي قل
نرو هللا رريمي وهللامر
هللاوع هللا -نمرو
قاع هللاموع
قاع :قماع
و ن  -ضي هللا ن  -قماع:
حك:
مل أأح م
هللاي ي ،مموو ي ،و ييقمقل
قل :هللاممي
وليقممل:
بي ،ولي
ح ك  :بممي،
قل أأح م
وضال ب مب  ،و ييقممل
أطع مع ب مب  ،وضممال
ب مب  ،أط
ا ي ،أَ تي ،وليقل :فتاي ،فتاتي ،غ ي».

و م

وهللار  « :-ييقممول
قول
نرو هللا رري مي وهللاممر
هللاوع هللا -نممرو
قاع هللامموع
قال مل  :قمماع
ها -قا
ضي هللا ننهمما
شع  -ضممي
اةشممع
اة

كرهما
ها
ها كر
فيهما
الرفمف في
األحاديمي  ،والر
أح ك  :خاث نفسي ،ولك ليقل :لقس نفسي» .تفق رو هذ األحاد
لمسر  ،وبعض ألفاظ أت

قف على هذا.

ألفاظ الاخا ي ،فنن فيها زيادات ل يذكرها الاخا ي).

الحمد هلل رب العالمين ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه

أجمعين ،أما بعد،

فقد تم الكالم على أحاديث األحكام من هذا الكتاب التي هي المقصود من تأليفه؛ ألنه كتاب في
تم ـموا الكت ـت

تاب جــام
جام
بكتــاب

لا أن
مام مالــا
من ا مــام
عادة الم ـم لفين ــدد أ ا مــن
وجرل عــادة
ـام ،وجــرل
ـث األحكـكام،
أحاديـيث
جمعون فيه أحاديث ال تنتظم في سلا واحد ،كل حديث في موضوع ،فلذلا ال يبوب عليها ،كل
فعل ا مــام
مام
كما فعــل
لهاـا أ ـواب ،كمــا
ويوض لهـ
ومتقاربة ،ويوضـ
متبا هة ومتقاربــة
أحاديث متبــا
يوجد أحاديــث
وقد يوجــد
موضوع ،وقــد
في موضــو
حديث فــي
حــديث
با هة فــي
في
يث المتبــا
ما جم ـم األحاديــث
هذا ،مــا
صن هــذا،
لم صــن
لف لــم
كن الم لــف
لوؤ ،لكــن
في البلــو
جر فــي
ن حجــر
لا أو ا ــن
مالــا

األدب مثالأ التي ال تنضوي تحت أحكام ،وال في الزهد والورع ،وال في األ واب األخرى التي ت رج
عن دائرة أحاديث األحكام.
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األم ،
في در ،األمـ
انتهت فـي
األحكام انتهـت
أحاديث األحكـام
األحكام ،أحاديـث
أحاديث األحكـام،
المقصد من تأليف هذا الكتاب جم أحاديـث

احد ،وال تنضـوي
متبا هة،
تحت أ ـواب متبـا
تنضوي تحـت
باب واحـد
جمعها بـاب
وبعد كتاب الجام الذي جم أحاديث ال جمعهـا

ثر مـن
من
عبرون أو أ ثـر
عدتها عبـرو
أحاديث عـدتها
الجام أحاديـث
كتاب الجـام
من كتـاب
األحاديث مـن
هذه األحاديـث
على كل حال فبرحنا من هـذه
مة،
سبة للعامــة
ها مناســبة
متفرقة؛ ألنهــا
صيفيال متفرقــة؛
في صــيفيال
حرام فــي
سجد الح ـ
هذا المســجد
ـي هــذا
متفرقة فـفي
أوقال متفرقــة
في أوقــال
برين فــي
عب ـ
األحكام أ ملنـاه
ملناه
قسم األحكـام
فاقتضى النظر أن نبرح من كتاب الجام  ،ولما بقي من أحاديث سيرة من قسـم

وهلل الحمد ،ثم نكمل الباقي من كتاب الجام .

قال الم لف -رحمه هللا تعالى :-وعن أ ي موسى عبد هللا ن قي

األشعري الصحا ي البهير -

هذا الالق مقرحن» ،وأ ــوو
تعاه مه وا هممذا
قال« :تعا
وسلم -قــال:
عليه وســلم
صلى هللا عليــه
النبي -صــلى
عن النبــي
عنه ،-عــن
تعالى عنــه
ضي هللا تعــالى
رضــي
له« :ق أوتي
موسى من أهل القرآن ،واستم له النبي -عليه الصالة والسالم -وقال لـه:

و اًا

هذا ال
ـل هـذا
مثل
تحبيرا ،مث
لا تحبي أـر
لحبرته لـا
تستم لحبرتـه
او ير حع داود» ،وقال -رضي هللا عنه :-لو علمت أنا تسـتم
يدخل في التبريا؛ ألنه إذا زين صوته هو خارج عن المقصد األصلي الذي هو الق ار ة المقصود
منها إخراج الحروف ،لكن ال يدخل في قلبه عج

الجموع
وكثرل الجمـو
إليه ،وكثـرل
وغرور إذا استم النا ،إليـه

ليس نما
نا
به و«لميس
لد ه ،وال شا أن الصول نعمة من نعم هللا -جل وعال ،-إذا تغنى بالقرآن وتلذذ بـه
ل يتغ بالقرحن»« ،زينوا القرحن بأنواتك ».

فالن وال تت ــأثر،
تأثر،
صول ف ــالن
ال بص ــول
سم ا ــةة أو ا ــال
صول ،تس ــم
تأثر بالص ــول،
تأثير أو الت ــأثر
هذا الت ــأثير
لى ه ــذا
بكل عل ــى
ويب ــكل
ي موس ــى
سى
تأثر بق ـق ار ة أ ــي
سالم -ت ــأثر
صالة والس ــالم
يه الصــالة
بي -علي ــه
يرا ،النبــي
تأثر كثي ـ أـر
فالن وتت ــأثر
صول فــالن
سمعها بص ــول
وتســمعها
وبق ار ة ا ن مسعود ،وزرفت عيناه.
صول أدي،
بأي صــول
به بـأي
لتأثر بـه
للقرآن لتـأثر
كان للقـ
لو كـان
قول :لـو
للقرآن :قــول:
للصول أو للقـ
التأثير للصـول
هل التـأثير
بعضهم :هـل
قول بعضـهم:
قـول

مما يدل على أن التأثير للصول ال للقرآن.

صول أدي ب ــه
به
هذا الص ــول
لو أن ه ــذا
صول ،ل ــو
هذا الص ــول،
تأثير للقـ ـقرآن المـ ـم دى ه ــذا
صحيل ،الت ــأثير
هو بص ــحيل،
ما ه ــو
قول :ال م ــا
نق ــول:

يبكي :إذا ســم
سم
ها :يبكــي:
نسان هــا:
يتأثر ا نســان
هل يتــأثر
السالم -هــل
الصالة والســالم
عليه الصــالة
النبي -عليــه
كالم النبــي
من كــالم
مثالأ مــن
أحاديث مــث
أحاديــث

األحاديث بصول جميل :ال ال ،فالتأثر والتأثير لهذا القرآن الم دى هذا الصول ،ولذا جا األمر
غيره،
على غيـ
به علــى
وي ثر بــه
هو ،ويـ
به هــو
ويتأثر بــه
جميل ويتــأثر
صول جميــل
له صــول
الذي لــه
يبقى الــذي
به .يبقــى
التغني بــه.
يينه والتغنــي
تحسينه وتزيينــه
تحســينه

ويجتم النا ،لد ه ،قد صيبه شي من الغرور والعج

عليه ق ار تـه
ته
رد عليـه
قد تـرد
ـذلا ،قـد
ـأثم ذلا،
فيأثم
الرياـا في
والري

تحسين الصـول
الصول
إذا زاد ،وكان الباعث والداعي لتحسين الصول هو جم النا ،،ال ،أما إذا كان تحسـين
من أجل تأثره نفسه وتأثيره في النا ،هذا مطلوب.

القار عليـه
عليه
تأن ،والقـار
إلى تـأن
وتحتاج إلـى
المسائل ،وتحتـاج
على كل حال المسألة من مضايق األنظار ومن دقائق المسـائل

هذا الالقممقرحن» أي
تعاهممه وا هممذا
حديث« :تعا
جا الحــديث:
ولذا جــا
ظه ،ولــذا
ج حفظــه،
يه أن ي ارج ـ
ما أن عليــه
به ،كمــا
ج قلبــه،
أن ي ارج ـ

بل فممي
في
اإلبممل
اليا م اإل
تفالم ًمي
ة« :تف
وفي روا ــة:
تفرتمًماا» ،وفــي
ألنه «أأش م
ش
ته؛ ألنــه
من مراجعتــه
ثروا مــن
روه ،وأ ثــر
اجعوه ،ذا ــروه
راجعــوه
ً
ُ قرها».
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ضيعه ،وأن
الفادحة أن ضــيعه
سائر الفادحـة
من ال سـائر
حفظه مـن
له حفظـه
تيسر لـه
العبد ،ـف ذا تيسـر
على العبـد،
نعم هللا علـى
أعظم نعـم
من أعظـم
القرآن مـن
القـ

ن القـيم:
القيم:
قول ا ـن
وتالوته ،قـول
وترديده وتالوتـه،
فيهـه وترديـده
ـر في
النظر
الذين ييدـد مون النظ
القـرآن الـذين
ـل الق
أهل
ـاه ،وأه
ينساه،
ـى ينس
حتى
ينبغل عنه حت
ويقرأونه على الوجه المأمور به ،ويمتثلون أوامره ،ويجتنبون نواهيه ولو لم حفظوه ،ه ال هم أهل
القرآن .ثم ه

عليا ،لكـن
لكن
حجة عليـا
هذا حجـة
خالفته ،هـذا
ثم خالفتـه،
القرآن ثـم
أنا حفظت القرآن ثم نمت عنه ،حفظت القـ

مثل الحـافظ
الحافظ
وقالوا :إن مثـل
به ،وقـال
يتعلق بـه،
العبرة عليا ،وم ذلا حفظ القرآن ييسر لا أمورك في كل ما يتعلـق

على أي حـال
حال
القرآن علـى
القرآن ـق أر القـ
حافظ القـ
البر ،حـافظ
التمر أو البـر،
من زاده التمـر
مثل مـن
المصحف مثـل
في المصـحف
ومثل من ق أر فـي

لذي ق ـق أر
بة ،والــذي
حال الجنابــة،
في حــال
حال إال فــي
لى أي حــال
ستقذرة ،ويق ـقرأه علــى
ما ن المســتقذ
خال األمــا
كان ،خــال
وفي أي مكــان،
وفــي

أهل العلـم
العلم
بعأ أهـل
حتى إن بعـأ
حسنال ،حتـى
عبر حسـنال
حرف عبـر
بكل حـرف
وله بكـل
كثير ،ولـه
القرآن وهو لم حفظه على خير كثيـر

الحافظ زاده التمــر
التمر
قلنا :الحــافظ
ما قلنــا:
مثل مـا
لكن مثــل
الحفظ ،لكــن
على الحفـظ،
المصحف علــى
من المصــحف
الق ار ة مــن
فضلون القـ
المتقدمين فضــلو
من المتقــدمين
مـن
مد يده إلى ا نا  ،ويأ ل ما حتاج إلى طبخ ،وال حتاج إلى تحضير ،والحافظ ال حتاج إلى أن

حتاج إلـى
إلى
المصحف حتـاج
من المصـحف
الذي ـق أر مـن
ينما الـذي
شي  ،ينمـا
إلى شـي
حتاج إلـى
كهربا  ،وال حتـاج
إلى كهربـا
حتاج إلـى
يتوضأ ،وال حتـاج

شي من المعاناة ،وقد يريد الق ار ة وال تتيسر له لعدم وجود الما أو عدم وجود الكهربا  ،أو عدم
وجود المكان المناس

للجلو ،مثل صاح

عجن ،ويحتـاج
ويحتاج
إلى عجـن
ويحتاج إلـى
طحن ،ويحتـاج
إلى طحـن
البر حتاج إلـى

من طـالب
طالب
كان مـن
ـيما إذا كـان
إلى إعداد وطبخ .فمن حفظ القرآن ،أوالأ من لم حفظ عليه أن حفظ ال سسيما
في د
تمق فمي
عموما؛ ألن حفظ ال ـقرآن «يقاع لقا ئ الالقمقرحن :ااقمق أر وا تق
العلم ،والكالم موجه للمسلمين
أ
كان أو
في االمل نيا همهذا كممان
ما ككنمن تتقمق أر فممي
الدارمي« :ككممما
في الــدارمي:
وجا فــي
في االمل نيا» ،وجــا
ما ككنمن تتقمق أر فممي
نع ،ككممما
الجنممع
الج
ترتي ً» ،لكن ما الفرق:

فيصل إلـى
إلى
الدرجال فيصـل
تنتهي الـدرجال
قد تنتهـي
يرتل قـد
الذي يرتـل
الدرج ،والـذي
وتنتهي الـدر
بسرعة ،وتنتهـي
عنده بسـر
ما عنـده
ينتهي مـا
هز ينتهـي
ـز
الذي ق أر ه اا
أعالها وهو قرأ.

كثير ما قسم النبي -عليه الصالة والسالم -ويحلـف
ويحلف
«تعاه وا هذا القرحن ،فوالذي نفسي بي » ،أا
وعظمته ،كثيـر
كثير
بجالله وعظمتـه،
هذا ،نفسي يده ،وفي هذا إثبال اليد هلل -سبحانه وتعالى -على ما يليق بجاللـه

قول هـذا
هذا
ممن قـول
منهم ممـن
وكثير مـنهم
تصـرفه ،وكثيـر
ـي تص
ـكال ففي
إشكال
فيها إش
ما فيهـا
من البراح قولون :روحي نفسي روحي مـا
ووجد عـن
عن
وعال .-ووجـد
جل وعـال
اليد هلل -جـل
إثبال اليـد
ـن إثبـال
ار ممن
ـل فـرأا
التأويل
هذا التأوي
الكالم عنده تأويل للصفال ،فيقول هـذ
يثبت الصـفة
الصفة
فالذي يثبـت
تصـرفه ،فالـذي
بعأ من يثبت صفة اليد هلل -جل وعال -قوَله أو قوله :روحي في تص
وعال -فــي
في
جل وعــال
يد هللا -جــل
ست يــد
سه ليســت
وحه ونفســه
حد روحــه
يه أحــد
طل ،مـماـا فيــه
هو باطــل،
ما هــو
كالم مــا
بالالزم الكــالم
وي ول بــالالزم
وي ـ

ار من إثبال الصفة
ار ي ول بالالزم ،فرأا
تصرف هللا -جل وعال ،-لكن الذي ي ول هذا التأويل؛ فرأا
هذا الذي في معنى الكالم.
ومــذه
ومذه

بجالل هللا
يليق بجــالل
ما يليــق
على مــا
ـفال علــى
الصفال
يثبون الصـ
كلهم يثبــو
أئمتها كلهــم
األمة وأئمتهــا
سلف األمــة
الجماعة ســلف
السنة والجماعــة
أهل الســنة
أهــل

وعظمته كما هو مدون في كت

العقائد.
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القسم،
ـم،
جواب القسـ
بعدها ـ
وما بعــدها
وهو ومــا
القسم ،وهــو
جواب القسـ
في ـ
اقعة فــي
الالم واقعــة
لهو :الــالم
هو» ،لهــو:
سي ببييم للهممو
نفسممي
لذي نف
«فواالممذي
نسيه ،لـيلي
عن محفو ـهه نسـيه،
غفل عـن
نسان إذا غفـل
وبسرعة ،فا نسـان
ينسى وبسـر
أنه ينسـى
بمعنى أنـه
عني بمعنـى
تفرتًماا» عنـي
«لهو أأشم
ش
ً
هذا خاص بالقرآن ،لكن القرآن األمر فيه أشد ،وجا ل آثار تدل على إثم من حفظ القرآن ونسيه،

وخسرانه
عظيم ،وخسـ
خطر عظــيم
على خطــر
هذا علــى
له بــاباالأ فهــذا
يلق لــه
ولم يلــق
أســاا ،ولــم
يرف بــه
ولم يرفـ
عنه ،ولــم
ونام عنــه
حفظه ونــام
من حفظــه
أما مــن
أمــا
به ر أ
خسران مبين.
الحرية ،تريــد
تريد
تريد الحريــة،
ها تريــد
ـت ف نهــا
ـداها عقلـلت
ـت يـيداها
طت
ـت وربطـ
ل إذا عقلـلت
ها» ،ا ــل
قرهممما
في ُ قر
بل فمممي
اإلبممل
تفرتًمماا ممم اإل
« ً

وتقوم وتـذه
وتذه
ينحل وتقـوم
وكثير مماـا ينحـل
ـر
ـال ،وكثي أا
العقال،
ينحل العق
االنفكاك من هذه العقل فهي تحاول من أجل أن ينحـل
محكما.
ان الرباط
أ

إذا

قام ـقرأه
من قــام
الذي مــن
الكتاب الــذي
وهو الكتــاب
وعال ،-وهــو
جل وعــال
كالم هللا -جــل
وهو كــالم
عظيم ،وهــو
شأنه عظــيم
القرآن شــأنه
حال القـ
كل حــال
على كــل
علــى
ط
ما خاط ـ
أنمــا

ما ت اط ـ
ط
بالكلم ،كأنمــا
الرحمن بــالكلم،
الــرحمن

وعال ،-ولــا
ولا
ـل وعــال
كالم هللا -جـجل
وعال -تق ـق أر كــالم
جل وعــال
هللا -جــل

المبنى أو حــرف
حرف
حرف المبنــى
هو حــرف
بالحرف هــو
المراد بــالحرف
في المـ
الف فــي
على ال ــالف
القرآن علــى
حسنال .والقـ
بر حســنال.
حرف عبــر
بكل حــرف
بكــل
المعنى أ ثر من ثالثمائة ألف حرف ،ال تمة الواحدة على القول بأن المراد بالحرف حرف المبنى

فال تمة الواحدة فيها أ ثر من ثالثة ماليين حسنة ،وا نسان إذا تعرف على هللا في الرخا تعرف
جل
عليه ،وسذا جلـ
سهل عليـه،
القرآن سـهل
من القـ
يومي مـن
له ورد يـومي
عليه في البدة ،ش ص لـه
انتبار البم

الصبل إلـى
إلى
صالة الصـبل
بعد صـالة
بعـد

لعبد هللا
وسلم -لعبـد
مكن أن ق أر القرآن في سب  ،وهي وصية النبي -صلى هللا عليه وسـلم

هذا مـن
من
حصل هـذا
من حصـل
أسبوع ،مـن
كل أسـبو
حسنة كـل
ماليين حسـنة
ثالثة ماليـين
ن عمرو« :اق أر القرحن في هللااع و تود» ،ثالثـة

جال
أنت جـال
اسال ...وأنـت
الحذق والد ارسـال...
الحرص والحـذق
من الحـرص
حطام الدنيا مهما ـلغ مـن

ساعة وربـ
ورب
ساعة أو سـاعة
مدة سـاعة
مـدة

سبعة أ ــام،
ام،
على ســبعة
القرآن علــى
بون القـ
ي داود حزبــو
سنن أ ــي
في ســنن
كماـا فــي
السلف كمـ
وتنتهي؛ ألن الســلف
الصبل وتنتهــي؛
صالة الصــبل
بعد صــالة
بعــد

الفاتحة مـا
ما
ثالث سور ،ثم خم  ،ثم سب  ،ثم تس  ،ثم إحدى عبرة ،ثم ثالثة عبرة ثم المفصل ،الفاتحـة
ج از  ،وال مـ ـم
سة أجـ ـ
في خمس ــة
سا ف ــي
ثة البقـ ـقرة وآل عمـ ـمران والنس ــا
ها ،فالثالث ــة
تتل ه ــا،
ها فت ــتل
عد؛ ألنه ــا
تع ــد

المائ ــدة
ئدة

من ـ
عبرة مـن
الثالثة عبـ
إلى ـ  ،الثالثـة
البع ار إلـى
من البـع
عبرة مـن
حدى عبـ
البع ار  ،وا حـدى
آخر البـع
ا س ار إلى آخـر

إلى ق،
إلـى

يون
واألنعام واألعراف واألنفال والتوبة ،تقف على يون  ،والسب من يـون

التس مـن
من
س ار  ،والتسـ
إلى ا ـ
إلـى

ـي هــذا
هذا
نا ،فـفي
يه ،وسال ف ـفبعأ النــا،
سره هللا عليــه،
من س ـ
سر ججـادا لمــن
سيم ميســر
خره ،تقســيم
لى آخ ـ
من ق إلــى
صل مــن
والمفصــل

كان الطي ـي
المكــان
ويلع

جل
طاهر جل ـ
الطــاهر

نه طال ـل
بدو أنــه
الصالح ،ويبــدو
ثار الصــالح
يه آثــار
حد عليــه
واحــد

شرعية
ية شــر
في كليــة
علم فــي
علــم

بالجوال إلى أن صلى النا ،صالة الضحى وانصرفوا ،وفي إمكانه أن ق أر خمسة في هذه

المدة ،فا نسان غتنم فرصة بقائه في هذه الدنيا ،وال ضي الفرصة عليه.

المراد
قلنا :المـ
ألف ،قلنـا
إذا قلنا :إن المراد بالحرف حرف المبنى ،عني عدد الحروف أ ثر من ثالثمائة ألـف،

بالحروف حروف المعاني قلنا :سبعون ألف حرف ،القرآن سبعون ألف حرف ،األ ثر على ترجيل

القول األول ،والثاني يرجحه شيخ ا سالم ا ن تيمية وا ن الجزري في النبر المراد بالحرف حـرف
حرف

حرف»،
حرف ،و ميي حمرف
المعنى ما هو بحرف المبنى « ،أقوع :أل حرف ،ولك ألف حرف ،و ل حمرف
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6
َن َحاب اْلفيل} [الفيل:]1 :
يتبين الفرق ،ما الفرق ين ألم وألم في قوله{ :أََل ْ َتَر َكْي َ
ف َف َع َل َ ُّب َ بأ ْ
فيه فرق أم ما فيه:
كن ثقتنــانا
ـى ،لكــن
حروف المبنـنى،
من حــروف
حروف مــن
ثة حــروف
هي ثالثــة
لم ،هــي
قال :ألــم،
ما قــال:
ميم ،مــا
لف الم مــيم،
قال :ألــف
فرق ،قــال:
يه فــر
فيــه

عاني ،وثقتنــانا بــه
به
حروف المعــاني،
لى حــروف
باني ال علــى
حروف المبــاني
لى حــروف
سبنا علــى
وجوده أن حاســبنا
وكرمه وجــوده
ضل هللا وكرمــه
بفضــل

كرم هللا -جـل
جل
في كـرم
نطم فـي
اضحا ،لكن نطمـ
أا
أعظم من ثقتنا بعلم شيخ ا سالم ،وسن كان كالمه
اهر وو أ
الرب  .وعلـى
وعلى
من الربـ
أقل مـن
ل أقـل
ألف ،ـل
ثالثمائةـة ألـف
سبعين ألفأـا أو ثالثمائ
ين سـبعين
سير ،الرب ـين
أا
وعال-؛ ألن الفرق لي
لى عبــر
بر
هت علــى
سألة انتهــت
هي بمســألة
ما هــي
ها مــا
لى هللا؛ ألنهــا
سابه علــى
ثل ،وحســابه
ته أن متثــل
حريص لنجاتــه
سلم والح ـ
المســلم

سبعمائة ضـعف،
ضعف،
إلى سـبعمائة
ضاعف إلـى
وقد ضـاعف
أمثالها ،وقـد
بعبرة أمثالهـا
حسنال؛ ألن هللا ضاعف لمن با الحسنة بعبـر
وهو أن «هللا
هور ،وه ــو
له الجمه ــور
ضائل قبل ــه
باب الفض ــائل
في ب ــاب
هذا ف ــي
ثل ه ــذا
في مث ــل
نه ف ــي
ضعيف ،لكن ــه
بر ض ــعيف
في خب ــر
وجا ف ــي
وج ــا
ضعيف ،رئـت
رئت
يضاعف لاعض ااد الحسنع للو ألفي ألف حسنع» ،مليونين حسنة ،والحديث ضـعيف

من
الجنة مــن
يدخل الجنــة
من يــدخل
آخر مــن
كان آخــر
با  ،إذا كــان
من بــا
تيه مــن
فضل هللا ي تيــه
لكن فضــل
عهدته ،لكــن
من عهدتــه
مــن

من النــار
النار
ــررج مــن

كما قـول
قول
دني ،كمـا
فيهم دنـي
وما فـيهم
أدناهم ،ومـا
ـو أدنـاهم
وهو
شأنا ،وه
ـأن
هذا أقلهـم
ويكون هـذا
احد ،ويكـ
آخر واحـد
آخرهم ،آخـر
الجنة آخـر
ليدخل الجنـة
أقلهم ش أ
ا ن القيم.
وهو مـا
ما
األماني ،وهـو
به األمـاني
وتنقط بـه
فيستحي وتنقطـ
تمن ،فيسـتحي
وعال :-تمـن
جل وعـال
إذا كان هذا قال له :تمن ،قول هللا -جـل

في الــدنيا:
لدنيا:
لا فــي
ظمـم ملــا
ـا أعظـ
ـل ملـلا
ـا مثـثل
ـون لـلا
أترضى أن كـكو
له :أترضــى
ـول لــه:
ـار ،فيقـقول
ـن النـنار،
ـدق أنـنهـه طللـ مـمن
صدق
صـ

فليتصور أن لا ملا هارون الرشيد ،وبالجنة ما هو في الدنيا بمبا لها ومباقها وعنائها ،قال :ا
ولن لص
فلنعمل ولـن
الكريم .فلنعمـل
الجواد الكـ
هذا الجـ
أمثاله ،هـذا
عبرة أمثالـه،
إلى عبـ
ومثله إلـى
ومثله ومثلـه
رب نعم ،قال :هو لا ومثله ومثلـه

وتكثر فيهـا
فيها
الفتن ،وتكثـر
فيها الفـتن
تكثر فيهـا
التي تكثـر
ام التـي
هذه األ ـام
مثل هـذه
في مثـل
سيما فـي
هلل -جل وعال ،-فطوبى للعامل ،ال سـيما

فيما ضــر،
ضر،
مضى فيمــا
منهاـا مضــى
ـر منهـ
كثير
ـل كثيـ
ـل ،ـل
طائل،
دون طائـ
ـال ــدو
األوقال
إهدار األوقـ
ـرى إهــدار
ـن نـنر
ونحن
الصواد ،ونحـ
الصوارف والصـ
الصـ
في المعاصــي
المعاصي
ضر فــي
مما ضــر
أسهل ممــا
أمره أســهل
هذا أمـ
عن ال ـيرال ،هــذا
تصدك عــن
التي تصــدك
وغيرها التــي
المباحال وغيرهــا
في المباحــال
أما فــي
وأمــا

والمنكرال والجرائم والقيل والقال دون فائدة ،وهللا المستعان.

صلى هللا عليــه
يه
رسول هللا -صــلى
ـال رســول
قال :قـقال
نه -قــال:
رضي هللا عنــه
هريرة -رضــي
ي هري ـ
ـن أ ــي
وعن
مه هللا :-وعـ
قال -رحمــه
ثم قــال
ثــم
وسلم« :-انظروا للو

هو أهللافل نك ».

قد تقول :إنا ما وفقت في دنياك ،ومبتلى بأمراض ،وعليا ديون ،هل تظن أنا أتعـ
أتع

لوق:
م لـو

يين مــن
من
لم أن ماليــين
ما تعلــم
في ،مــا
ما تكفــي،
سة آالف مــا
قال :وهللا خمســة
با :قــال
كم راتبــا:
ياك ،كــم
في دنيــاك
قت فــي
ما وفقــت
ال ،مــا

نت مبتلــى
لى
مة .أنــت
لى النعمــة.
ربا علــى
مد ربــا
لى ه ـه ال  ،وتحمــد
ظر إلــى
رياالل :انظــر
سة ريــاالل:
كون وال خمســة
ما ملكــو
بر مــا
الببــر
ماليين مـن
من
هناك ماليـين
تعلم أن هنـاك
أنت ال تعلـم
حاجتا ،أنـت
وتقضي حاجتـا،
وتجي  ،وتقضـي
وتروح وتجـي
وتمبي وتـرو
بأمراض وتمبـي
بمرض أو بـأم

الرك  ،ويبـق
ويبق
مرض الركـ
الببر ال ستطيعون قضا حوائجهم ،حاجاتهم ال اصة .تقول :وهللا عندي مـرض
تألموا ،وسن
تألموا ،وسن جلسـسـوا ت ــألم
قاموا ت ــألم
عدون ،إن ق ــام
ما قع ــدو
ـون وم ــا
ما قوم ـمو
نا ،م ــا
عود ،الن ــا،
يام والقع ــود،
لي القي ــام
عل ــي

سمعي ثقيــل
يل
قول :وهللا ســمعي
مة .تقــول
مة عظيمــة.
في نعمــة
نا فــي
جد أنــا
ثال ه ـه ال تجــد
لى أمثــال
ظر إلــى
تألموا ،انظــر
ضطجعوا تــألم
اضــطجع

معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري
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كنت
ـت
أصم ،وسذا كنـ
ولد أصــم،
سم ولــد
من ال ســم
المسلمين مــن
من المســلمين
انا مــن
من إخوانــا
هناك مــن
انظر أن هنــاك
بمبقة ،انظــر
لكن بمبــقة
أسم لكــن
أســم

ولد أ مــه،
مه،
من ولــد
إلى مــن
ـر إلــى
انظر
ـوي ،انظـ
نظرهم قـقوي،
وفالن نظــر
وفالن وفــالن
نظارة ،وفــالن
إلى نظــا
أحتاج إلــى
ضعيف ،وأحتــاج
نظري ضــعيف
تقول :نظــر
تقــول
هذا ،ولـذا
ولذا
ضره هـذا،
ما ـ
الحديث مـا
من رواة الحـديث
الحفا مـن
بر الحفـا
من أ بـر
وهو مـن
وقتادة ن دعامة السدوسي ولد أ مه ،وهـو

ألفـا ،وأنـا
أنا
اتبهـه عبـر
هذا راتب
تقول :وهللا هـذا
هو أهللافل نك » ،ما تقـول
جا في الحديث« :انظروا للو
عبرون أ
تقول :إن
وتتذمر ،أو تقـول
وتتبكى وتتـذمر،
تتحدث وتتبـكى
المجال تتحـدث
كل المجـال
وفي كـل
ضعيف ،وفـي
أنا ضـعيف
عبرة آالف ،أنا مسكين ،أنـا
وعال ،-اص ــبر
صبر
جل وعــال
لى هللا -ج ــل
ضي علــى
شي ض ــي
يه شــي
ما في ــه
ربا ،مــا
مد رب ــا،
كذا ،احمــد
يه أم ـمراض أو ك ــذا،
ما في ــه
هذا مــا
هــذا
ض ار
لى بالض ـ
بكر ،ويبتلــى
س ار فيبــكر
لى بالس ـ
بكر ،ويبتلــى
ض ار فيبــكر
لى بالض ـ
قد يبتلــى
لى ،قــد
س  ،والم ـم من مبتلــى
واحتس ـ

ير للم  ،وإن
خيمر
جاا أل ر المؤ < لن أ ر كر ل خير ،لن ابتري بالسراء فش ر كان خ ًا
فيصبر؛ « ً
خير ل ».
ابتري بالضراء فالار كان ًا
فاحمد ربا أنا على ا سالم ومأواك إن مت عليه الجنة ،ه

فقت ال زوجـة
زوجة
أنا في دنياك ما وفقـت

ساعي »،
ستي والالسماعي
صالحة ،وال دخل كاف وال بصحة ماثلة ،الدنيا تمضي« ،أ ما أ تي بي الالسمتي
وستـتون ومبتلــى
ومبتلى
خمسة وس
مثالأ أو خمســة
ستـتون مـث
عمري سـ
أنا عمـر
تقول :أنــا
أنت تقـول
عني أنــت
دونه ،عنـي
من دونــه،
إلى مـن
ينظر إلــى
نسان ينظـر
ا نسـان

ل ،وأنــا،
نا،
خالف ،ويأ ــل،
نده خــالف
ما عنــده
جي مــا
ويروح ويجــي
سعين ،ويــرو
لى التســعين
مارهم علــى
وفالن أعمــار
وفالن وفــالن
بأمراض ،وفــالن
بــأم
يوم ومـن
ومن
كل يـوم
في كـل
كبير فـي
ـر
عددا كبي أا
ـدد
من األطفـال
يوم مـن
كل يـوم
في كـل
يدفن فـي
أنه يـدفن
إلى أنـه
ـر إلـى
انظر
ـا ،انظ
دونا،
انظر إلى من دون
األطفال ع أ
تعلم أن
سكر ،أال تعلـم
فيه سـكر،
وجد فيـه
ستون ،وجـد
وعمره سـت
حلل وعمـ
قول :حلـل
ش ص قـول
احل ،ـ
تجاوزتهم بم ارحـل،
فأنت تجـاو
البباب ،فأنـت

أطفاال في المهد فيهم سكر:
فيه
أ

بت غال ـل
نا عبــت
ربا أنــا
مد ربــا
ما  ،احمــد
حد ا غمــا
لى حــد
صل إلــى
سكر صــل
يه ســكر
المدرسة وفيــه
خل المدرســة
ما دخــل
منهم مــا
ير مــنهم
ثيــر

متاعا ما مت أحد مثلا ،فعلى ا نسان أن ينظر إلى من هو دونـه،
دونه،
سليما معاأفى ،ومتعت أ
عمرك أ
ينظر إلى من هو أسفل منه.
«و تنظروا للو

أولى «أن
هو فوقك » ،والحديث واضل المعنى« ،فهو أد » عني أحرى وأولـى

تود وا» ،عني ال تحتقروا «نعمع هللا ري » ،واحد قول :أنا ا ن تجاوزل الستين ،وتجـاوزل
وتجاوزل

شا هللا
عمر النبي -عليه الصالة والسالم ،-لكني صحتي ضعيفة ،ومن زمالئي فالن نبيط ما شـا

األمراض،
من األمـ
عاني مـن
سنة عـاني
من ســنة
له مـن
كم لـه
به كــم
ثان أذكـره بـه
زميل ثـان
لا زميــل
قلت لـا
ويسافر ،قلـت
ل ويســافر،
ويجي ويأ ـل
يروح ويجـي
يـرو
ضعيف ،ـما
من ضـعيف
فما مـن
عليا ،فمـا
نعمة هللا عليـا،
تبكر نعمـة
ما تبـكر
مثله :مـا
ووصل إلى حد أنه يلبي في السجود ،أنت مثلـه:

من مبتلى إال ويوجد من هو أقل منه.

قتصر علــى
على
ممن قتصــر
أفضل ممــن
أنا أفضــل
تقول :أنــا
االثنين تقــول
مثالأ االثنــين
صمت مــث
ـا صــمت
أنا
هل إذا أنـ
ـن هــل
لكن
ـدنيا ،لكـ
ـور الـالدنيا،
أمور
في أمـ
هذا فــي
هــذا

البيأ ،فيـه
فيه
صوم البـيأ،
من صـوم
فيه مـن
مي  ،فيـه
رمضان :أنت أفضل صحيل ،لكن فيه من صوم االثنين وال مـي

لهم وجـود
وجود
قيل لهـم
النا ،إذا قيـل
وبعأ النـا،
إليهم ،وبعـأ
انظر إلـيهم،
منا ،انظـر
أفضل منـا
يومـا ،ـه ال أفضـل
يوما ويفطـر
ويفطر أ
من صوم أ
كذا وكـذا،
وكذا،
بعأ الم الفال وبعأ المنكرال والمجتمعال كل سنة أردأ أو أسوأ من التي قبلها أو كـذا

وكذا ،ال
األوروبيون وكــذا،
األخرى األوروبيـ
البلدان األخـر
ل البلــدان
بكثير ،ـل
منهم بكثيـر،
أفضل مــنهم
نحن أفضـل
كم نحـن
الصين كــم
انظر  .......الصـين
قال انظـر
قـال
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فبيأا إلـى
إلى
شيأا فبـي
وتساهلت شـي
تسامحت وتسـاهلت
انتهيت ،تسـامحت
دونا انتهيـت
تنظر إلى من دونا؛ ألنا إذا نظرل إلى من دونـا

موقعا ،أو انظـر
انظر
انظر موقعـا،
السلف وانظـر
سير السـلف
في سـير
اق أر فـي
فوقا ،اقـ
من فوقـا،
إلى مـن
أن ت رج من الدين بالكلية ،فانظر إلـى

تكون مـثلهم،
مثلهم،
ـى أن تكـو
اس َ إلإلى
الربانيين ،اسـ
العلما الربـانيين،
الصالحين والعلمـا
العباد الصـالحين
من العبـاد
فوقا مـن
من فوقـا
فيه مـن
إلى من حولا فيـه
وهكذا.
الود » ،فـي
في
نب الودم
فريجتنمب
خا فريجت
وعنه قال :قال رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم« :-لذا قاتل أح ك أأخما

رق حدل
خرممق
فنن هللا خ
الود ؛ فممنن
نب الود م
فريجتنممب
الوجه« ،فريجت
هي الوجــه،
صورة هــي
الو و» ،والصــو
نب الالالممو
فريجتنممب
لمسلم« :فريجت
روا ــةة لمســلم:
رو نو ت ».

«لذا قاتل أح ك أخا » عني المسلم «فريجتنب الود »؛ ألنه محل المحاسن ،وتأثير الضرب فيه

على يـده
يده
إنسانا على هره أو على ف ذه أو علـى
أ لغ من تأثير الضرب بقية البدن ،عني إذا ضربت
أ
الحوا،
وفيه الحـ
أو على رجله أسهل بكثير من أن ضرب في الوجه الذي فيه البصر ،وفيه السم  ،وفيـه
لها ،وفيه العقل ،فيه العقل ،قد ضرب ضربة قوية فيذه

عقله ،ثم ماذا تكون قيمته بعد ذهـاب
ذهاب

يذه
وقد يــذه
كاملة ،وقــد
فيه الد ــةة كاملــة،
السم فيــه
سمعه والســم
ســمعه

ة ،فهــو
فهو
فيه د ــة،
األنف فيــه
كذلا ،واألنــف
بصره كــذلا
بصـ

يذه
قد يــذه
عقله ،قــد
عقلــه،

مجم المحاسن ،وضرره أ بر من ضرر غيره من جهال أو من أج از البدن.

كثير عنــد
عند
وهذا كثيــر
الوجه ،وهــذا
عنده إال الوجــه،
ما عنــده
ولده مــا
ضرب ولــده
النا ،إذا أراد أن ضــرب
وبعأ النــا،
الود » ،وبعــأ
نب الود م
فريجتنممب
«فريجت
تل لــيلي
ضرب ،إذا قاتــل
كن إذا ضــرب
نا ،،لكــن
مة النــا،،
عامــة

خرى« :لذا
سره الروا ــةة األخــر
سيف ،تفس ـ
ـاال بالســيف،
تاال
معنــاه
ناه قتـ أ

حك
ومقاتلة« ،لذا نرو أأحم
قتاال ومقاتلـة،
ضرب» ،والقتال والمقاتلة تكون بالقتل فما دونه ،والضرب سمى أ

ة « :فنن
فمنن
وفي روا ـة:
فريقاترمر » ،وفـي
بو فريقات
فنن أأبمو
للو شيء يستر فأ اد أح أن يجتاز بي ي يمي فري ففعمع  ،فمنن
ين يد ـهه
ع القري » ،المقاتلة ال تعني أن أتي بمسد ،ويضعه بجانبه أو سيف ،وكل من مر ـين

قتله ،ال ال لي

هذا ،إنما يدفعه باألسهل فاألسهل.

قاتمممل
تل
وشدة ،وهنــانا «لذا قا
قوة وشــدة،
لدف بقــوة
لا الــدف
لى ذلــا
ولو أدى إلــى
حديث ،ولــو
في الحــديث،
لدف فــي
لة هنــانا الــدف
تال والمقاتلــة
فالقتــال

المسلم؛
غير المسـلم
فيه غيـر
يدخل فيـه
وهل يـدخل
الحرب ـمثالأ ،وهـل
في الحـرب
المقاتلة فـي
أح ك » عني ضرب ،ويدخل فيه القتال والمقاتلـة
وجهه :الوجـه
الوجه
تضرب وجهـه:
ما تضـرب
كافر أول مـا
كان ـم كـافر
لو كـان
فهل لـو
خا » فهـل
قول« :لذا قاتل أح ك أأخما
ألن الحديث قـول:

على كل حال محترم ،وضرره كبير ،في بى أن تتسب

في شي عود ضرره عليا.

الجملة اختلـف
اختلف
وهذه الجملـة
نو ت » ،وهـذه
رو نمو
رق حدل رمو
خرمق
فنن هللا خ
الود  ،فمنن
نب الودم
فريجتنمب
خا فريجت
ح ك أأخما
«لذا قاتل أأحم
خلق آدم
على آدم :ـف ن هللا خلـق
عود علـى
هو عـود
هل هـو
في تفسيرها أو في عود الضمير الها «في نو ت » ،هـل
على صورته التي خلقه عليها ،وهذا يلزم منه فقدان الفائدة من الحديث:

كذا أو
صورة كــذا
لى صــو
ير أو علــى
صورة بعيــر
ـى صــو
صورة حي ـيوان أو علـلى
لى صــو
خلق آدم علــى
قول :إن هللا خلــق
حد قــول
في ـيه أحــد
صورته ،يـذه
ذه
على صـو
كبر ،ال ،علـى
على صورة بعوضة ،ثم كبـر،

وهو ألهـل
ألهل
الثاني وهـو
القول الثـاني
الحديث ،والقـول
ـى الحـديث،
معنى
معن

ـورة الـرحمن
الرحمن
صو
نو ت » ،ص
رو نمو
رق حدل رمو
خرمق
فنن هللا خ
وعال« :-فمنن
جل وعـال
الصورة هلل -جـل
السنة ،وهم يثبتون الصـو
صورة
لى ص ــو
ببيه ،إن آدم عل ــى
نه التب ــبيه،
لزم من ــه
هذا يل ــزم
ثل ه ــذا
لون :إن مث ــل
ال ،ويقول ــو
عأ الروا ــال،
في بع ــأ
جا ف ــي
ما ج ــا
م ــا
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المببه للمبـبه
للمببه
مطابقة المبـبه
يلزم مطابقـة
ألنه ال يلـزم
يلزم؛ ألنـه
الرحمن ،ومفهومها أن الرحمن على صورة آدم ،لكن ال يلـزم
إثباتها هلل -جـل
جل
جا إثباتهـا
به ،عني على صورته له سم  ،وله بصر ،وله كذا وكذا من الصفال التي جـا

عنى أن
هل معنـى
وعال -في القرآن وفي صحيل السنة ،وللم لوق ا ن آدم نظيرها من الصفال ،لكن هـل

هللا -جل وعال -له سم  ،والم لوق له سم  ،يلزم منه التببيه:
ال ما يلزم ،سم هذا

صه ،وهذا سمعه

صه.

ـزم منـه
منه
هل يليلزم
عينان ،هـل
وسذا قلنا :إن الم لوق له عينان ،وللبعوضة عينان ،وللجمل عينان ،وللقرد عينـان

عيون « :رو
رمو
لهم عيـو
ما لهـم
معناه مـا
القممر» ،معنـاه
نو و الق مر
رو نمو
نع رمو
الجنمع
هذا :ال« ،أوع ز مررو تمت خل الج
هذا هـذا:
تببيه هـذا
تبـبيه

في الحــديث
حديث
مة فــي
ـالم األئمــة
وكالم
ـكال ،وكـ
ـزول ا شـشكال،
هذا يـيزول
وجه ،وبهــذا
وجه دون وجــه،
ـن وجــه
ـبيه مـمن
مر» ،التبـببيه
القمممر
نممو و الق
نو
ويقتضي التبــبيه
التببيه
ستلزم ،ويقتضــي
إنه سـتلزم
وقالوا :إنــه
الصفال وقـال
ينفون الصــفال
الذين ينفـو
المبتدعة الــذين
حوله المبتدعـة
الطنطنة حولــه
لكن الطنطنـة
ـاهر ،لكــن
اهر

وأن آدم على صورة الرحمن ،إذن الرحمن على صورة آدم ،وهذا تببيه ،وأبطلوا الحديث ،وهو في

الصحيحين.

ما قـال
قال
ومثل مـا
به ،ومثـل
ولكن إذا قلنا :إن المببه ال يلزم أن كون مثل المببه به من كل وجه ،المببه بـه،

رع الالاما
ليرمع
مر لي
القممر
ترون الق
ما تمرو
هللاترون ب م ككمما
الرسول -عليه الصالة والسالم« :-لنك هللامترو

ضا ون
تتضما

تببيها للمرئي بالمرئي ،عني من وجه .قل مثل هذا في
في ؤيت » ،تببيه للرؤية بالرؤية ،ولي
أ
عيون وال
لهم عيـو
ما لهـم
بالفعل مـا
ـر بالفعـل
القمر
ـورة القم
صو
ـى ص
على
هم عل
ـل هـم
مر» ،ههل
القممر
«أوع ز رو ت خل الجنع رو نو و الق
أنف وال فم مثل القمر :هل قتضي هذا:
ال قتضي هذا.

ناه زال
كن إذا عرفنــانا معنــاه
لنف  ،لكــن
لى الــنف
شديد علــى
لرحم » شــديد
نو و االمممرحم
رو نمممو
سمعه « رمممو
ما ســمعه
حديث أول مــا
والحــديث

من أول
ومنهم مـن
الحديث ،ومـنهم
على الحـديث
حكم علـى
من حكـم
ومنهم مـن
السنة .ومـنهم
أهل السـنة.
عامة أهـل
ا شكال ،وهلل الحمد ،وهذا قول عامـة
أهل الســنة
سنة
عدة أهــل
لى قاعــدة
كن علــى
صحيحين ،لكــن
في الصــحيحين،
وهو فــي
حديث وهــو
بول الحــديث
في قبــول
تردد فــي
من تــردد
ومنهم مــن
حديث ،ومــنهم
الحــديث
رسوله -عليـه
عليه
له رسـوله
أثبتها لـه
لنفسه ،وأثبتهـا
بتها هللا لنفسـه
كما أثبتهـا
تببيه كمـا
منها تبـبيه
يلزم منهـا
والجماعة أننا نثبت الصفال ،وال يلـزم

الصالة والسالم -على الوجه الالئق به على ما يليق بجالله وعظمته -جل وعال.-
وهللار  « :-ييسممب
سب
نرو هللا رريمي وهللاممر
هللاوع هللا -نممرو
قاع هللامموع
ماع :قمماع
هريرة (و نمن قمقاع:
ي هريـ
عن أ ـي
عني عــن
(و نمن ) عنـي

الريممل
يل
رب الر
يقرممب
يده« ،يق
ها يــده،
مور وأزمتهــا
يده ،واألمــور
لدهر يــده
هو اال مل هر») ،أي أن الــدهر
فنن هللا هممو
ح ك اال مل هر ،فممنن
أأح م
بكذا إمـا
إما
أصبت بكـذا
ألنا أصـبت
الدهر؛ ألنـا
ـببت الـدهر
أنا إذا سسببت
والنها » ما في تمام الروا ة« ،هو ال هر» بمعنى أنـا

المسلمين ،ســببت
سببت
من المســلمين،
كثير مــن
عند كثيــر
شي عنــد
ألدنى شــي
ألدنــى

نسم الس ـ
س
ما نســم
وكثير مــا
ـر
الدهر ،وكثيـ أا
فسببت الــدهر
شديد فســببت
بحر شــديد
بحــر
أمراض فــي
في
لوجود أمـ
ـدهر؛ لوجــود
سببت الـالدهر
الحر :ســببت
وهذا الحــر:
البرد وهــذا
هذا البــرد
أوجد هــذا
الذي أوجــد
من الــذي
شديد ،مــن
رد شــديد،
ألنه ــرد
الدهر؛ ألنــه
الــدهر
التعي
الوقت التعـي
هذا الوقـت
لدك أو في البلد الذي دخلت إليه أو وجد حروب .قلت :كيف نوجد في هـذا

تس
فأنت تسـ
بسبا ،فأنـت
يلحقها أذى بسـبا،
األمور ال يلحقهـا
فهذه األمـور
األمور :فهـذه
هذه األمـور
أوجد هـذه
الذي أوجـد
فيه ...من الـذي

الـذي
الذي

من أوجـدها،
أوجدها،
مـن

وفي هــذا
هذا
الوقت وفــي
هذا الوق ـ
في هــذا
مور فــي
هذه األمــور
أوجد هــذه
لذي أوجــد
هو الــذي
نه هــو
هو اال مل هر»؛ ألنــه
فنن هللا هممو
قال« :فممنن
هذا قــال:
ولهــذا
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أسمائه الــدهر،
الدهر،
ـن أسـمائه
وعال ،-ممن
ـل وعــال
أسما هللا -ججل
ـن أسـما
الدهر ممن
قول :إن الــدهر
الذي قـول
حزم الـذي
ن حــزم
الدهر ،خالفأ اـا ال ـن
الـدهر،
ها »،
النهما
لكن الحديث يرد عليه ،الحديث في روا اته يرد عليه« :فنن هللا هو ال هر ،يقرب الريل والن
لعدم ـ
س
التعليل؛ لعـدم
هي التعليـل
ـار هـي
النهار
الليل والنه
الدهر والليـل
ا ن صار التعريف الليل والنهار هي الـدهر

يقرب الريل والنها » ،فجعلت العلة هي المعلول ،وهذا باطل.

النار« ،فن ن
فننم
النـار،

له:
قول لــه
عن  ،وال قــول
للعن  :عنـ
قول للعنـ
سر » قــول
المسممر
الردل الم
كرل الردممل
فنن الالكممرل
مرل ،فممنن
نب :الالكمكرل،
لرعنممب
ح ك لرع
قول أأحم
«و ييقممول
تليق بالمسـلم،
بالمسلم،
مدح تليـق
صفة مـدح
هي صـفة
رم ،ف ن الكرم الرجل المسلم ،عني أخ أذا من لفظ كرم ،من الكرم ،هـي

وطعاما ال جوز ذمه ،لكنه اسمه العن  ،وهذا من باب األدب وسال
ممدوحا
وأما المأ ول وسن كان
أ
أ
جا في بعأ ا ثار عن بعأ السلف أنهم أطلقوه على العن  ،مما يدل على أنهم حملوا النهي
على الكراهة أو خالف األولى.

ح ك ») عنـي
عني
(و ن  -ضي هللا ن  -قاع :قاع هللاوع هللا -نرو هللا ري وهللار  « :-يقل أأحم

من األسياد الذين عندهم عبيد« ،اهللاق ب » ،عني سيدك ،لما فيه من المبا هة هلل -جل وعال-

في الربوبية ،وسال قال :رب ا ل ،رب الدار رب ...لكن هذا الم لوق ا دمي الذي هو مثلا في
العبارة،
في العبـا
تتلطف فـي
ينبغي أن تتلطـف
ـي ينبغـي
عني
ـا ،عن
منا،
عقـالأ من
أرجل عق
كون أرجـل
تركيبه وفي مباعره وفي عقله ،وقد كـو

صاح
ألنه صــاح
وضال بمب »؛ ألنــه
أطعمع بمب  ،وضممال
«أط

ملكا ويتصــرف
ويتصرف
الذي ملكــا
هو الــذي
لا ،هــو
بالنسبة لــا،
النهي بالنســبة
األمر والنهــي
األمــر

فيا ويبيعا ويبتريا ،فمثل هذا ال ببه بالرب وال باللفظ.

فقد قيـل
قيل
لوق ،فقـد
على الم لـو
السيد علـى
ـالق السـيد
إطالق
ـن إط
النهي ععن
وجا النهـي
هللاي ي» ،وجـا
قل :هللامي
وليقمل:
بي ،ولي
«و يقل أح ك  :بمي،

السالم:-
للنبي -صلى هللا عليه وسلم :-سيدنا ،فقال« :السي هللا» ،م أنه قال -عليه الصالة والسـالم
بالعبارة،
التلطف بالعبـا
باب األدب والتلطـف
من بـاب
عنها مـن
النهي عنهـا
األلفا النهـي
هذه األلفـا
على هـذه
يدل علـى
مما يـدل
هللاي ك » ،ممـا
«قو وا للو هللامي
أخرى ،و«قو موا
نصوص أخــر
في نصــوص
إطالقها فــي
جا إطالقهــا
وعال ،-وسال جــا
جل وعــال
باهلل -جــل
ـبيه بــاهلل
بالتببيه
يوحي بالتبـ
ما يــوحي
اجتناب مــا
واجتنـاب

للو هللاي ك » ،وسذا كان هذا قال للحر من الحر للحر :قوموا إلى سيدكم ،هو لي

بمالا لهم ،ل

هذه مــن
من
كل هـذه
لكن كــل
أولى ،لكـن
باب أولــى،
من بـاب
عني مــن
بماله ،عنـي
اشتراه بمالــه
الذي اشـت
لسيده الــذي
العبد لسـيده
قولها العبــد
فقن قولهـا
كبيرهم ،فــقن
هو كبيـر
هـو

هذا المالـا
المالا
جد هـذا
قد جـد
الببر فقـد
من الببـر
لمالكه مـن
األمور لمالكـه
هذه األمـور
مثل هـذه
قال مثـ
العبد إذا قـال
سيما وأن العبـد
التلطف ،ال سـيما
باب التلطـف،
في نفسه شيأا من الترف  ،ويجد أنه مستحق لهذا اللفظ؛ ألنه ذل ماله ،ينما لو قالها حر لحر ال
يوجد مثل هذا الكالم.
على كل حال« :وليقل :هللاي ي» م أن النبي -عليه الصالة والسالم -لما قيلت له قال« :ال سي
السمي

حك:
قل أأحمم
تي»« ،و ييقممل
ح ك  :امما ي وأ تممي
قل أأحمم
هللاي ي مموو ي ،و ييقممل
قل :هللاممي
وليقممل:
هللا» « ،مموو ي» «ولي
إما هللا،
ا ي» ،كلنا عباد هللا -جل وعال« ،-أ تي» ،والنسا إما هللا ،المماليا وغيرهم كلهم إمـا

أسما هللا-
«وليقل :فتاي وفتاتي وغ ي» ،عني ألفا ما فيها تببه بما يدل على الربوبية من أسـما

جل وعال ،-ومما ينزع صفة الغرور عن قل

هذا المالا لهذا العبد أو لهذه األمة.
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وهللار  « :-ييقممول
قول
نرو هللا رريمي وهللاممر
هللاوع هللا -نممرو
قاع هللامموع
قالمل  :قمماع
ها -قا
مي هللا ننهمما
ضي
شع  -ضم
اةشممع
اة

أح ك  :خاث نفسي»).
تأدي
ألفا تأديـ
عني ألفــا
عنــي

التي فيهــا
فيها
باأللفا التــي
أتي باأللفــا
أزكاها ،ال ــأتي
األلفا أزكاهــا،
من األلفــا
ينتقي مــن
عليه أن ينتقــي
للمسلم ،وأن عليــه
للمســلم

أبا إ ـراهيم ،ا ـ
البافعي :ـاا أبـا
له البـافعي:
جرح ال لنفسه وال لغيره ،والمزني قال :فالن كذاب ،قال لـه

ألفا ـا
ا

من أن
يتورع مـن
أحالها وأجملها ،مكن أن تعبر عما في نفسا لفظ أقل من هذا ،وبعأ النا ،ال يتـ

في راو
يتكلم فــي
لرواة قـقدـد يــتكلم
ـن الــر
مه هللا -إذا تكلـلمـم عـعن
اري -رحمــه
صفال ،والب ــار
ب الصــفال،
ـلم بأبب ـ
خاه المسـسلم
يرمي أخــاه
يرمــي

رحمه هللا،-
ورعه -رحمـه
من ورعـه
وهذا مـن
نظر ،وهـذا
فيه نظـر،
بقوله :فيـه
فيكتفي بقولـه:
مردود ،فيكتفـي
وحديثه مـردود
شديدا ،وحديثـه
مطعون فيه أ
طعنا أ
الغيبة ،وال
باب الغيبـة،
من بـاب
ولي مـن
النصيحة ،ولـي
وسن كان الكالم في الرواة ال يدخل في الرواة؛ ألنه من باب النصـيحة
لذي ل ــيلي
ضعف ال ــذي
ـعيف الضــعف
ضعيف
مروياتهم ،فالض ـ
فاول مرويــاتهم،
لذلا تتف ــاول
وتبعأــاا ل ــذلا
لرواة تتفـفاول
شا أن ال ــر
شــا
ـاول من ــانازلهم ،أ
ذلا،
من ذلـا
أقل مـن
كان أقـل
لكن إذا كـان
مناسبا ،لكـن
فيعطى لفظأـا مناس أـب
البواهد ،فيعطـى
المتابعال والبـ
في المتابعـال
إليه فـي
حتاج إليـه
قد حتـاج
ببديد ،قـد
اللفظ المناسـ
المناس
وال ستفاد منه ال في أصول وال متابعال وال شواهد عطى اللفـظ

ذلا علـى
على
لكن ـم ذلـا
له ،لكـن
لـه،

مد ذ ـر لــه
له
مام أحمــد
سو أدب ،وا مــام
يه ســو
كون فيــه
غرض ،وال كــو
ما ي ـي دي الغــرض
من األلفــافا مــا
قي مــن
قد أن ينتقــي
الناقــد

مام أحمـد:
أحمد:
فقال ا مـام
تلعنه :فقـال
عبد هللا :أال تلعنـه:
فقال عبـد
نعم ،فقـال
فقال :نعـم،
ش ص ،وس ل عنه :هل ستحق اللعن :فقـال:
عن ،وسال
عن اللع ــن،
ساني ع ــن
عن ،أطهـ ـر لس ــاني
ما ألع ــن
كن أن ــانا م ــا
عن ،لك ــن
ستحق اللع ــن
هو س ــتحق
ـا :ه ــو
لعان ـأا:
ـدل أب ــاك
هل عه ـهدل
ه ــل
باك أ
فاألصل مستحق ،ولو لعنه ما صابه شي .

النف ،
سو أدب ـم الـنف
فيه سـو
هذا فيـه
نفسه ،هـذا
إلى نفسـه،
بث إلـى
ضيف ال بـث
عني ضـيف
سي» عنـي
نفسمي
« يقول أح ك خاث نف
نفسي ،ـي دي الغـرض
الغرض
غثت نفسـي،
عني غثـت
الغثيان ،عنـي
اللقص الغثيـان،
سي» اللقـص
نفسمي
ال نف
لقالم
قل :لق
ليقمل:
ولكمك لي
سي ،ول
نفسمي،
«خاث نف
عني نفسه فيها غثيان ،وفيها عدم ارتياح ،فلي

هذا من ال بث.

اري،
عند الب ـار
موجودة عنـد
هي موجـودة
عني هـي
سر ) ،عنـي
لمسمر
ها لم
كرهما
ها كر
فيهما
الرفمف في
األحاديمي  ،والر
قول ( :تفق رو هذ األحاد

واللفظ فيها كلها لإلمام مسلم ،والعلما حينما

رجون من الصحيحين عني األولى أن ينتقى لفظ

في مسـلم
مسلم
كان فـي
الب اري؛ ألنه أصل؛ ألن ما في الب اري أصل مما في مسلم في الجملة ،لكن إذا كـان

أخرى ي ارهـا
اها
ألمور أخـر
زيادال في األلفا  ،وانتقي لفظ مسلم لهذه الزيادال أو لوضوح في المعاني أو ألمـور
اللفظ ،قول :حدثني

مسلما يبين صاح
من رج من الصحيحين ،وقدم لفظ مسلم ،وال سيما أن
أ
ـين هـهذـذه األلفــافا
فروق ـ ين
بين الفــرو
هذا ،ويبــين
في هــذا
حرى فــي
هو يتحــر
ـالن ،فهــو
فظ لفـفالن،
وفالن ،واللفــظ
وفالن وفــالن
فالن وفــالن
فــالن

دقــة
قة

قول:
ما قـول
احد مـا
من واحـد
ـر مـن
متناهية ،فلذلا عتني به بعأ العلما  .والب اري إذا روى الحديث عن أ ثثر

باالستق ار أن
هر باالســتق
قول :هــر
حجر قــول:
ن حجــر
كن ا ــن
وفالن ،لكــن
وفالن وفــالن،
فالن وفــالن
حدثنا فــالن
قول :حــدثنا
ما قــول:
فالن ،وسنمــا
ـظ لفــالن
اللفظ
اللفـ
الب اري إذا روى الحديث عن اثنين فاللفظ لقخير منهما.

على ألفــا
ألفا
مسلم علــى
ألفا مســلم
يرجل ألفــا
العلما يــرجل
بعأ العلمــا
جعلت بعــأ
الدقة جعلــت
هذه الدقــة
البيان هــذه
من البيــان
مسلم مــن
سلكه مســلم
الذي ســلكه
هذا الــذي
هــذا

الب اري.
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زيادال لــم
لم
فيها زيــادال
اري ،ـف ن فيهــا
ألفا الب ــار
من ألفــا
أتم مــن
مسلما -أتــم
ـلم
وبعأ ألفا ــهه  -عنــي
لف :وبعــأ
قول الم لــف:
ولذا قــول
ولــذا
عني مسـ أ
تقول :متفـق
متفق
الحديث الم ـررج أن تقـول
في الحـديث
ـادال فـي
الزيادال
هذه الزي
رل هـذه
حصل إذا ذ ـرل
هل حصـل
ولكن هـل
ـاري .ولكـن
يذكرها الب ار
عليه:

ال ،إال إذا أردل االتفاق على أصله ،وسال تقول :متفق عليه دون قوله كذا ،ف نه تفرد به مسلم.
م بقي:

طالب....... :

عندك س ال جديد:

