بسم هللا الرحمن الرحيم
شرح صحيح البخاري ()8
شرح حديث" :إنما األعمال بالنيات"
الشيخ  /عبد الكريم الخضير
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

أثر على الشيخ ،فكما أن طالب اإلماا الطباري
هذا من باب اإلخبار ،هذا أخ يقول :ال يخفى عليكم أن للطالب ا
-رحمه هللا -ضعفت همتهم فكانوا مان أباباب انارثار مذهباه ،وعار القياا باه ،وحرماان الملالمين مان علماه

الغزير.
وبالمقابا نداار طاالب شاايخ اإلبااال -رحماه هللا -الااذ ن قاااموا باه ،ولاام تواناوا ،ولاام تكاباالوا فا نشاار العلاام،

وطلبه ،والصبر عليه ،وهم بعرهم بخملة قرون تقريبا ،لذلك فإن أطالب كغيري من الطالب باالعوة للطريقاة
األولى ف تفصي الملائ  ،الش ء الذي ال ندره ف غير هاذا الارر  ،ومان ريار االختصاار فالشاروح كييار ،
واألشرطة موجوة ؟
على كل هذا مطلب

كييبر مبن اإخباا  ،يعنب مبا هبا وااحبد و بباننين و عشبر و ما بة ،هبذا مطلب

ملبك لكييبر

من اإخاا  ،والطريقة األخرى التب مبنيبة علبى االختصبار يضبا لابا نبا  ،و ظبن األمبر البذف يهصبله مبا مشب

عليببه إ -شبباهللا هللا تعببالى ،-بغببا الن ببر إ ريببة ما ببد مل ببة م ب االسببتط ار -يعن ب ال وببد مببن كرهببا ،-وإال
مأظن الذف م البال ،والذف كنة مخططا له ي تاج إلى زمن طايل ،يعن لا قلنبا :إ حبديث "األعمبال بالنيبات"
ي تاج إلى ما يكهيه يعن سنة بطريقتنا ،ودروسنا ،يعن كم السنة؟ السنة ستة شار ،ومن رسين خمسبين رسبا،
خمسين اليام الدر كم؟.
الطالب........:

اليامن ،اليام الدر اليامن
الطالب........:

عرف نه ما ها بال ديث ،يعن من وداية الكتاب ،الدر اليامن مع ننا ميه غاية االختصبار الشبديد ،وإال مأهبل
العلم خلاا ال ديث م جميع وااب الدين ،ومقتضى لك

نستعرض جميع وااب الدين من ولابا إلبى خرهبا،

ونن ر مدخل هذا ال ديث م كل باب من هذه األوااب ،م كل بباب مبن هبذه األوبااب ،لكبن نقتصبر علبى ميلبه
واض ة ،يعن تدور م كت

هل العلم ولاا نر ،للنية مياا نر وجا ا وعدما ،ولكم علينبا

ر نا ما د ال ود من كرها ،وجدناها م كتاب قد يغهل عنه مإنا نار ها -إ شاهللا هللا تعالى.-

نسبد ونقبارب ،وإ ا

ال مد هلل رب العالمين ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورساله نبينا م مد ،وعلى آله و ص ابه جمعين.
ما بعد :ب

ميقببال المفلب

-رحمببه هللا تعببالى -قببال :حاارث ا الحميااري عباار هللا باان الزبياار ،قااال :حاارث ا باافيان ،قااال :حاارث ا

يحيى بن بعير األنصاري ،قال :أخبرن محمر بن إبراهيم التيم  ،أناه بامع علقماة بان وقااي اللييا  ،يقاول:

بمعت عمر بن الخطاب -رض هللا تعالى -ع ه على الم بر قال :بمعت ربول هللا -صلى هللا عليه وبالم-
يقااول(( :إنمااا األعمااال بال ياااا وكنمااا لكا اماار مااا نااو )) هببذا انتاينببا منببه ،هاتببا اللملتببا انتاينببا مببن الكببالم
علياما ((فمن كانت هدرته إلى ةنيا يصيبها أو ام أر

حد وجا التقسيم وهبا األهبم(( ،فمان

كحها)) عرمنا

كانت هدرته إلى هللا وربوله فهدرته إلى هللا وربوله)) م ذومبة مب هبذا الماضبع باتهباع جميبع النسبخ ،وجميبع
الروايببات ،و المتلببه

ال ببذف كببا مببن اإمببام البخببارف -رحمببه هللا تعببالى-؛ ألنببه رواه هببا وغي بره مببن طري ب

ال ميببدف كببامال ،و كرنببا مببا قالببه هببل العلببم مب سببب

((فمن كانت هدرته إلى ة اا يصايبها ،أو إلاى اما أر

حببذف هببذه اللملببة ،ويبقببى الاجببه اليببان مببن وجاب التقسببيم
كحهاا ،فهدرتاه إلاى ماا هااجر إلياه)) ممبن كانبة هلرتبه

الهبباهللا هببذه يسببماناا :التهريعيببة ،الكببالم إجمببال م ب األول نببم يهببر عليببه -يسببماناا تهريعيببه ،-وقببد يقالببا  ،وقببد
يسماناا الهصي ة ف :الت تهصك وتبين ،الت تهصك وتبين وه م حقيقتاا البة علبى شبرق مقبدر ،والتقبدير:

إ ا كانة األعمال بالنيات ،وإنما لكل امبر مبا نباى ،ممبن كانبة هلرتبه -يعنب إ ا كانبة األعمبال بالنيبات ،ممبن

كنة هلرته قالاا:هنا واقعة م شرق جااب ،م جااب شرق مقدر ،وها تهريع لما تقدم ن ير لبك مب كبالم هبل

العلم اون آجروم لما عرف الكلمة ،الكلمة :اللهظ المرك  ،المهيد بالاضع.

وه ب  :اسببم ،ومعببل ،وحببرف جبباهللا لمعنببى ،ماالسببم :يعن ب إ ا عببرف لببك تهببر عليببه مببا يببأت  ،إ ا عببرف مببا تقببدم

ماالسم ،هذه علقاا علياا م حااش شروح اآلجرومية ،كال امدف على الكهراوف قال :هذه الهاهللا تسمى الهصبي ة،
الت ب تاجببد مب هببذه ال ااشب  ،قببد يبببد الطالب

مببن المرحلبة االوتدا يببة ،مالمتاسببطة،

وهببذه النكببة ،وهببذا الط ار ب

ٍ
كتاب كا عمبد مب البباب ،ومب طريب كبل طالب
على طريقام؛ ألناا م

علبم اآل علبى الابام  ،ال يقبره ،و

مالياناف ،ماللامعة ،نم المراحل العليا ،وال تمر عليه ميل هذه الها د  ،ما تمر عليه ميل هذه الها د  ،لمبا ا؟ ليسبة
ال يدرسه ،و ال يدرسه إال من ار

يرجع إلى طريقة هل العلم م الساو  ،ميهات من ماا د هذه الكتب  ،وهبذه

الشببروح ،وهببذه ال ااش ب علببى هببذه المتببا الش ب هللا الكييببر ،اآل الطببرع التربايببة ال دييببة ......... ،وي ب
الرحبية ،ويب

معنبى النخببة ،ويب

معنبى كهبراوف ،وعشبماوف ،ومبدرف إيب

كتب

معنببى

معقبد مبا يهامبا الطبالب اليبام،

نأت إلى كتاب الن ا الااضك لعل اللارم ورميقه ،يذكر ميلبة نبم يشبرح هبذه األميلبة ،نبم يبذكر القاعبد  ،نبم يبذكر
ميلببة ،نببم ي ببل هببذه األميلببة ويعرباببا ،نببم بعببد لببك يببذكر سب لة إلببى

معتمد عند المتأخرين ،وياصى واا ،لكن كم يهات طالب
وكي

يتربى طال

علبم ميمبا بعبد ي تباج مراجعبة الكتب

يتمببر علياببا الطالب  ،هببذه طريقببة تربايببة

العلبم إ ا اعتمبد هبذه الطريقبة ،وهمبل كتب
التب

المتقبدمين؟

لهابا األ مبة مب هبذا الهبن؟ هبا لبم يبدر ميبل هبذه

الطريقة عند األ مة.
التمرين يعن م شرح ،و م األزهرية ،ال اهر نه م األزهرية ،يمكن نه م شرح األزهرية ،مر الطالب بعبد

ما انتاى من الكتاب كله على إعراب قصار السار ،عرب لام قصار السار ،هناك تمرين الطبالب لمعرمبة قااعبد
اإعراب ،هذا يربيام كي

يعربا  ،هناك يضا إعراب األلهية للشيخ خالد األزهرف ،يعربا ما يقصرو .

الكهراوف كله إعرابات ،قد يأت المفل

بعشبر ميلبة نبم يعربابا الشبارح ،قبد يبأت بأميلبة كييبر لمسبا ل ،و ل بروف

م د ميل :حروف اللر جاهللا لكل واحد بميبال ،و كيبر مبن ميبال ،نبم عربابا الشبارح كلابا ،هبذا تمبرين ،مبأقال:
الت ب

ال وببد مببن ق براهللا هببذه الكت ب

لهاببا هببل العلببم لطبقببات المتعلمببين ،وع ببم مببا يربببى عليببه الطال ب

م ب معرمببة

اإعراب إعراب القرآ  ،يعن إ ا انتاية من متن من المتا المختصر عرب الهات ة ،تلمع وين مرين
وال :تتقن العربية.
األمر اليان  :تهام القرآ ؛ أل مام المعان مبنى على معرمة مااقع هذه األلهاظ ،وهذه اللمل مبن اإعبراب ،لكبن
لا وجدنا ميال طال

على وااب التخبرج مب كليبة اللغبة ،تسبأله عبن الهباهللا الهصبي ة يمكبن مبا يعبرف ،هنباك ماا بد

م الكامية الون ال اج

وشروحاا ،ال تاجد م الكت

المل ببة وشببروحاا ال يمببر واببا طال ب

الت يدرسباا المتعلمبا مب وقتنبا ،وهنباك ماا بد يضبا مب

العلببم م ب هببذا الاقببة؟ ،كببل هببذا ألناببم قيببل لاببم إ هببذه الكت ب

الت ب

لهاببا

المعاص ببرو س ببالة وواضب ب ة يمك ببن يتم ببر عليا ببا اإنس ببا  ،وم ببع ل ببك قرنا ببا ،وكأنا ببا م ببا م ببرت علين ببا ،لم ببا ا؟
لساالتاا ،السال ما ييبة م الذهن؛ ألنه لما نأت إلى شرح األجرومية تلد كيير من طبالب العلبم يقبال :عنبدك
الت هببة السببنية لم مببد م ب الببدين عبببد ال ميببد ،لكببن مببا ا عببن الكهبراوف؟ مببا ا عببن العشببماوف؟ الكهبراوف يالببد مب

طالب

العلببم ملكبة إعراويببة ال تاجبد مب غيبره ،العشببماوف يببذكر الهاا بد وضباابد وقااعبد مببا تمبر وال مب المطباالت،

ون ن نزهد طالب العلم م هذه الكتب

المانع؟ ولا القصد من لك تعذي
وي

معنى

طال

باعتببار نابا قبد تصبع

علبى طالب

العلم ،لكن إ ا تقن هذه الكت

العلبم ،خلابا تصبع

يبا خب  ،ويب

تقن الهن.

هذا الكتاب يفل  ،وهذا يختصر ،وهذا يشرحه ،وهذا ين م ،وهذا يشبرح البن م ،المقصبا مبن لبك

تكييببر الكتب ؟ ال ،إنمببا هببا تقليب

العلببم ،إال مببا يهاببم مببا ي هببظ النيببر ي هببظ الببن م ،والببذف ال ي هببظ الببن م يعبباين

النيببر ،والببذف ال يهاببم مببن المببتن يقببر مببن الشببرح ،والببذف ال يغنيببه الشببرح يقببر مب ال اشببية ،والكتبباب المطببال يقببر

مختصره ،والمختصر يقر شرحه ،كل هذا من باب تقري
إلى هذا ال ديث،

العلم من وجه إلى وجه؛ لييبة مب البذهن ،والبذف جرنبا

هذه الهاهللا الت تسمى الهصي ة كرها ال امدف م حاشيته على الكهراوف.

ما كرها بصد الكالم على هذا ال ديث ال ،على قال اون آجروم :ماالسم :يعرف إلى خره ،و بالضا المعلمبة
يعن مضي ة ،و ماض ة معلية بمعنى ماعلة؛ أل الهعيل يأت بمعنبى الهاعبل؛ ألنابا مضب ة ،و ظابرت مبا كبا
مخهيا م الكالم؛ ألنابا مضب ة و ظابرت مبا كبا مخهيبا مب الكبالم ،وأل هبذا مبأخا مبن حاشبية ال امبدف علبى
الكهراوف.

مب شببرح العينب  ،يقببال :الهبباهللا هببا هنببا لعطب

المهصببل علببى الملمببل ،لعطب

المهصببل علببى الملمببل؛ أل قالببه:

((فمن كانت هدرته)) إلى خره تهصيل لما سب من قاله(( :إنما األعمال بال ياا)) ومن شرطية جااوابا مبا بعبد
الهاهللا.
كانببة :معببل مبباض إمببا نبباق

 ،و تببام ،معببل مبباض نبباق

 ،وقببد تكببا تامببة بمعنببى وجببدت ،كمببا مب قالببه -جببل

ان ُذو ُع ْلَرٍ َفَ ظَر } [( )280سار البقر ] إ كا يعن وجد و عسر  ،والم ار هنا صبل الكبا ؛ أل
{وكن َك َ
وعالَ -
كا معل ماض ،معل ماض ،ومعروف الهعل الماض األصل ميه النط به وقع بعد الهراغ منه ،إ ا قلة:

قببام زيببد ،هببل تقالبه قبببل قيامببه؟ ال هببل تقالبه ننبباهللا قيامببه؟ األصببل

تقالببه بعببد مببا تببم قيامببه؛ ألناببا معببل مبباض،

ويدل على حدث حصل م الزمن الماض  ،لكن قد يطل الهعل وي ار به كما ها األصل الهراغ منه ،يطل ويب ار
به الشرو ميه ،الشرو ميه ،إ ا ركع ماركع ،سمعناه نبه إ ا ركبع ومبرغ مبن الركبا اركعباا ال ،وقبد يطلب ويب ار ببه

آن} [( )98سار الن بل] يعنب إ ا ر ت
ما قبل لك من إ ار ته ،إ ا خل حدكم الخالهللا يعن إ ا ار { َفإ َذا َقَ ْأر َا اْلُقْر َ
القراهللا  ،وهكذا.
هنا يقالا  :الم ار هنا صل الكبا -يعنب

بالن ر لبزمن مخصبا

صبل المبا  ،-مبال يقبال :إ هبذا حكبم مبن وقبع منبه لبك وانتابى ،ال

عليبه ال بال واالسبتقبال بقيبة

بر وضبعاا األصبل مبن المضب يب ار لبك ،ويقبا
 ،و الم ا

الماض ب لالسببتقبال ،يخل ب

األزمببا  ،و ي ب ار واببا هنببا االسببتقبال لمببا ا؟ لاقاعاببا م ب حيببز الشببرق ،وهببا يخل ب

الماض لالستقبال الشرق ،من معل كذا ((من قتل قتيال مله سلبه)) قتل :معل ماض -يعنب قتلبه مب الماضب ،-
و مب المسبتقبل ،و هبا إغبراهللا للمسببتقبل؟ للمسبتقبل ،ولبذلك الشبرق يخلب

الماضب لالسبتقبال ،عكسبه خبال لببم

على المضار الذف األصل ميه ال ال ،و االستقبال تقلبه إلى المض  ،ولذلك يقالا م إعراوابا لبم :حبرف نهب
وجببزم وقلب

-يعنب تقلب

الهعببل المضببار إلببى المضب  -عكببم مببا عنببدنا ،و لاقاعاببا ،و المب ار هنببا االسببتقبال

لاقاعاا م حيز الشرق ،ويخل
ويق ببا

الماض لالستقبال.

األخ ببر يعنب ب سب بااهللا قلن ببا للماضب ب  ،يق ببا

الشبرطية ،يقببا

علي ببه المس ببتقبل ،إ ا قلن ببا للمس ببتقبل كم ببا ه ببا مقتض ببى اللمل ببة

عليبه المضب ل جمبا علببى اسبتااهللا األزمبن ،و األزمنبة مب ال كبم التكليهب  ،إال لمبانع ل جمببا

علببى اسببتااهللا األزمنببة مب ال كببم التكليهب  ،إال لمببانع يعنب الصببال مببم حكماببا حكببم صببال اليببام ،وحكماببا حكببم

صال الغد ،م كماا م األزمنة كلاا واحبد إال إ وجبد مبانع ،كبا يسبتطيع يصبل نبم بعبد لبك ال يسبتطيع ،كبا
يستطيع الصيام نم بعد لك ال يستطيع الصيام ،و العكم كا ال يستطيع نم شه وعام وصار يسبتطيع ،مبإ ا
وجد المانع اختل

ال كم ،واإ ماألصل

األحكام الشرعية ناوتة م الماض وال ال واالستقبال.

والتاهللا :من كانة للتأنيث؛ أل الهعل مسند لمفنث الذف ها الالر  ،يلاز م ميل هذه ال الة التذكير ممن كانبة

هلرته؛ أل المفنث ليم تأنييه حقيقا ،ليم تأنييه حقيقا ،ووجاب التأنيث تأنيث الهعل م صارتين.
األولى:

يكا المفنث حقيقيا ودو ماصل.

اليان :

ضمير يعا إلى مفنث سااهللا كا حقيقيا ،و غير حقيق إ ا كا ضمي ار ،ميلب
ا
يكا الهاعل

تأنيبث

الهعببل لببه ،هنببا األصببل التأنيببث؛ أل الهاعببل مفنببث ،و المسببند إليببه مفنببث عببم مببن الهاعببل؛ أل هلرتببه هنببا مببن
كانة هلرته إما

م شرح الكرمان

يقال :ناا اسم كا إ ا قلنا إناا ناقصة ،و يقال ماعل كا إ ا كانة كا تامة.

كرنا لكم م ار ار نه يار إشكاالت ،يار س لة نم يلي

الكرمان مإ قلة :لهظ كانة إ كا باقيا م المض ملم يعلم

عناا ،وهذه ميز لاذا الشرح ،مب شبرح

ال كم بعد صدور الكالم من الرسال -صبلى

هللا عليه وسلم -لذلك م ال ،يعن هل الرسال -عليبه الصبال والسبالم -يخاطب

نبا

هباجروا يعنب مب المضب

وانتااا؟ هذا ما يعلم ال كم؛ أل ال كم إنمبا صبدر بعبد وقبا هلرتبه ،وإ نقبل العكبم بسبب

تضبمين مبن ل برف

الشببرق إلببى معنببى االسببتقبال ،و تضببمن ،هنببا يقببال تضببمين ،وه ب تضببمن ،وتضببمين بمعنببى واحببد إلببى معنببى
االستقبال ،مه اللملة ال كم إما للماض  ،وإما للمستقبل ،وها بمعنى ما تقدم شرحه .

قلببة :جبباز

يب ار بببه صببل الكببا ف :الاجببا مطلقببا مببن غيببر تقييببد وزمببا مببن األزمنببة اليالنببة ،و يقببا

الزمانين على األخر ،و يعلبم مبن اإجمبا

حببد

حكبم المكلهبين علبى السبااهللا ،إال لعبارض يعنب ميبل مبا تقبدم ،لكبن

شرح الكرمان نعتن به؛ ألنه صل لاذه الشروح المتداولة ،صل لاذه الشروح المتداولبة ،واسبتها وا منبه ،كبل مبن

جبباهللا بعببده اسببتها منببه ،وال تخل باا صببه ة مببن مببتك البببارف ،و مببن عمببد القببارف ،وال حتببى إرشببا السببارف وعلببى
اختصاره مبن قالبه قبال الكرمبان  ،لكنبه ميبه ههباات ،ومعالبه مب الغالب
وتصدا الشراح لنقده ،مع

علبى الصب

 ،ولبذلك كيبر ميبه األوهبام،

معالام عليه.

ومهترض نام إ ا حسن يقالا  :حسن يشيدو به ،وإ ا وهم ينتقدونه ما م إشكال ،لكن المالحبظ للشبروح التب
تنقببل عنببه حقيقببة يشببدو عليببه م ب الكببالم؛ أل مي به وهببام ،ولعببل هببذا مببن ببباب الل بزاهللا مببن جببنم العمببل ،يعن ب

الكرمان

صل لاذا الشروح ،وينطب عليه الميل ميل عند العامة يقالا  ":الشعير مأكال مذمام" ،ها مبأكال مبا

مب إشببكال ،لكببن مببن كلببه مببه مببع حاجتببه إليببه ،نقببال :الكرمببان يعتمببدو عليببه وهببا معببالام ،ويهببتك لاببم وبااب
و م بباع؛ أل عن ببده احتم بباالت ،احتم بباالت يار ه ببا ته ببتك ب بباب لم ببن ي ببأت بع ببده ،ن ببم بع ببد ل ببك ق ببد يا ببم مب ب بع ببا
االحتماالت واون حلر يقال :االحتماالت العقلية الملر ال مدخل لاا م هذا الهن ،وها يبذكر هبذه االحتمباالت
يستهيد مناا ،و حيانا ير ها.

قال :اللبزاهللا مبن جبنم العمبل ،تبرى الكرمبان رغبم مبا ميبه مبن ماا بد ،وميبه مبن وهبام ،هبا يضبا حيانبا قبد يسب

األ ب إلببى اإمببام البخببارف ،يعنب مببا يهاببم الب اربد وببين ال ببديث والترجمببة ،نببم بعببد لببك يببأت بكببالم شببديد مب حب
اإمام البخارف ،م ح اإمام البخارف ،حتى قال م بعا التبراجم ،قبال :هبذا تعلبرف ،إيب
يعن عس

للكالم ،-ال ود

معنبى تعلبرف -

ياجد رابد ،ما م رابد ،وإنما وت من عدم مامه لمقصا البخارف.

وقد يقال اون حلر م بعا المااضع :وهذا من جاله بالكتاب الذف يشرحه ،على كبل حبال كبل يفخبذ مبن قالبه

ويببر  ،وهبفالهللا كلاببم خببدماا الكتبباب خدمببة نرجباا
الكرمان

يكببا نبااوام جبزيال علياببا ،وإ كببا عنببدهم مببا عنببدهم ،يعنب

شعرف ما حد ينكر نه شعرف يقرر عقيد األشاعر ب ذاميرها ،اوبن حلبر ينقبل كبالم المبتدعبة ،حيانبا

يتعق ب  ،حيانببا ال يتعق ب  ،النبباوف ،العين ب كببذلك يعن ب عنببدهم هببذه الاه باات ،يعن ب
الكتاب خدمة نرجاا

يضببا ال ننكببر ناببم خببدماا

يكا نااوام عند هللا جزيال.

يضببا الكرمببان م ب ماضببع كببر نببه وببيا هببذا الماضببع م ب الطببا

عنببد قبببر اوببن عبببا  ،وقببد وببيا بعببا

المااضع عند ال لر النباية ،المقصا عنده ش هللا مبن التعلب وابذه األمبار ،وهبذا ال شبك نبه خلبل مب االعتقبا ،
لكن يبقى نه ما م هذا الكتاب ،يعن ال ود من اإنصاف ،ال ود من اإنصاف.

((فمن كانت هدرته)) الالر لغة :الترك يقال" :هلرت الش هللا إ ا تركته وغلهته" الالر مب اللغبة :التبرك ،يقبال:
"هلرت الش هللا إ ا تركته و تركته" ،نعم ننتبه لميل هذا ،الالر م اللغة الترك ،يقبال :هلبرت الشب هللا إ ا تركتبه،
وإ ا ج نببا بببأف التهسببيرية ،وقلنببا يقببال :هلببرت الش ب هللا ف تركتببه ،وإ ا قلببة :هلببرت الش ب هللا إ ا تركتببه ،ال وببد مببن
التهري وين األمرين ،إ ا تركته وغهلته.

وشببرعا :مهارقببة ار الكهببر إلببى ار اإسببالم ،مهارقببة ار الكهببر إلببى ار اإسببالم ،ويتبببع لببك مهارقببة ار األشبرار

إلى ار األخيار ،ومهارقة من الدار الت يكير مياا المنكرات إلبى البدار التب تقبل ميابا هبذه المنكبرات ،البدار التب

ينتشر مياا البد إلى الدار الت تنشبر ميابا السبنة كبل هبذه هلبر  ،لكبن المب ار وابا هنبا مهارقبة ار الكهبر إلبى ار
اإسببالم ،يقببال اوببن األنيببر " :الالببر م ب األصببل االسببم مببن الالببر ،االسببم مببن الالببر ضببد الاصببل ،وقببد هل بره
علببى الخببروج مببن رض إلببى رض ،تببرك األولببى لليانيببة يقببال" :مببن هبباجر مابباجر "،

هل ب ار ،وهل ارنببا نببم غل ب

والالبر واجبببة وباقيببة إلببى قيببام السبباعة ،واجبببة وباقيببة إلببى قيببام السبباعة ،و مببا حببديث ((ال هلببر بعببد الهببتك ،ولكببن
مبالم ار ببه الالبر مبن مكبة ،لمبا ا؟ أل بعبد مت ابا صبارت ولبد إسبالم ،وقبدر

جاا ونية)) ،م حديث اوبن عببا

بعضببام مب ال ببديث مقببال " :المب ار ال هلببر بعببد الهببتك مضببلاا ،كهضبل الالببر قبببل الهببتك " ،ال هلببر بعببد الهببتك

مضلاا ،كهضل الالبر قببل الهبتك ،يعنب

اتا َ } [( )10سبار
كمبا نبه َ
اِ مان َقْبا اْل َفا ْتح َوَق َ
{ال َي ْل َاتوي ما ُكم ْم ْان أَن َف َ

ال ديد] يعن ال يسبتاف مبع مبن نهب مبن بعبد الهبتك لمبا ا؟ ألنبه قببل الهبتك النبا
الهتك تاسعة األمار وهلل ال مد.
ومعلام

النهقة م الزمبا الشبديد ،ع بم بكييبر مبن النهقبة مب

ببأمم ال اجبة إلبى النهقبة ،وبعبد

وقبات السبع  ،والنهقبة علبى الهقيبر البذف ال يلبد

شي ا ،مضل من النهقة على المسكين الذف يلد بعا الش هللا.
يقببال ال ببامظ اوببن رجب

-رحمببه هللا تعببالى -مب شببرح األربعببين :و صببل الالببر هلب ار ولببد الشببرك ،واالنتقببال منببه

إلببى ار اإسببالم ،كمببا كببا المابباجرو قبببل مببتك مكببة يابباجرو مناببا إلببى مدينببة النبب -صببلى هللا عليببه وسببلم،-
وقد هاجر من هاجر منام قبل لك إلى رض ال بشة إلى النلاش .

اآل عنببدنا المابباجرو  ،وعنببدنا األنصببار مببن الببذف يسببت
الاص

الاصب

األول ،ومببن الببذف يسببت

الاصب

اليببان ،

األول :يست قه من هاجر إلى النب -عليه الصال والسبالم ،-هبل يسبتقل هبذا بمبن هباجر مبن مكبة إلبى

المدينببة؟ يعنب لببا قيببل :مببال مببن المابباجرين ،و يشببمل مببن هبباجر مببن مكببة ،و مببن غيرهببا مببن البلببدا مببن نلببد
ميال ،سلم وهاجر من نلد إلى المدينة ،هل يعد مبن الماباجرين ،و ال؟ ال نبا ريبد هبذا االسبم ينطبب علبى مبن؟
والخببزرج مقببد ،و مببن نص بره مببن غيببرهم ،يعن ب

األنصببار مببن نصببر النب ب -عليببه الصببال والسببالم -مببن األو

هنباك حقيقبة لغايبة كبل مبن ت ققببة ميبه هبذه المبا يشبمله الاصب  ،وهنبباك حقيقبة شبرعية جباهللات وابا النصببا

هببل تخببت

بمببن هبباجر مببن مكببة؟ إ ا قيببل مببال مببن المابباجرين ،وإ ا قيببل مببال مببن األنصبار ،هببل يخببت

الاص ب  ،وص ب

،

هببذا

النصببر بمببن هبباجر إلببيام النب ب -عليببه الصببال والسببالم ،-وعاهببدوه ،وتعاقببدوا معببه علببى

ينصروه ،و كل من اتصب

وابذا الاصب

بعا الخطباهللا ،وبعا العلماهللا م

ببالمعنى األعبم يبدخل ،والبذف يبدعاا لميبل هبذا الكبالم نبه يسبمع بكبالم

روسام ها " اللام صبل وسبلم علبى عببدك ورسبالك م مبد ،مبا تعاقب

الليبل

والناار ،واغهر اللام لص اوته الماباجرين واألنصبار" يعنب ميبه مبن الصب ابة غيبر الماباجرين واألنصبار ،وإال مبا
ميببه؟ يعن ب مببا يشببملام ميببل هببذا ،إ ا قلنببا

المابباجر خببا

هببذا الاص ب  ،خببا

المدينة ،هناك من هاجر من جاات خرى ،وإ ا قلنا األنصار خا

الصال والسالم -على

ينصروه ،قلنا :هذا الذف خ

يفتى ولهظ يشمل اللميع؛ أل وص

-عليه الصال والسالم -است

طالب.........:

باألو

بمببن هبباجر مببن مكببة إلببى

والخزرج الذين عاهبدوا النبب -عليبه

هباتين اله تبين خبرج مبن عبداهم مبن الصب ابة ،واألولبى

الص بة يشملام ،ويشمل غيرهم ،وإ ا قلنا

لهظ مااجر ،ومن نصره ،است

ياص

كبل مبن هلبر إلبى النبب

بأنه نصارف خل اللميع نعم .

إي

.

تخصي

طالب.........:

لكن غيرهم ليم لام علينا ح  ،طي

وا هرير  ،وا هرير خ

مبفنر مبن الماباجرين واألنصبار،

وسد وصب

ما قال الص ابة وسكة ،وا هرير يبدخل وإال مبا يبدخل ،وبا هريبر مبن ع بم النبا
وببا هريببر راح نص ب

الببدين ،يعن ب مببا وصببل نص ب

حقبا علبى األمبة ،يعنب لباال

الببدين إال وااسببطة وببا هريببر  ،مببإ ا قلنببا :وعلببى ص ب اوته

الماباجرين واألنصببار خببرج وببا هريببر وميلببه كييببر ،وإ ا قلنببا المابباجرين كببل مببن هبباجر ،وببا هريببر سببلم ،وهبباجر،
و خل م هذا.

طالب......... :

لكببن اإطببالع العرمب عنببد هببل العلببم ،والعببرف لببه مببدخل ،لببه مببدخل ،يعنب إ ا ست ضبرنا المعنببى اللغبباف يشببمل

اللميع ،اإطالع اللغاف يشمل اللميع ،الشرع قد يستدل وبعا النصا
ينتقببد مببن خص ب

العرمب  ،وللمنتقببد

على شبماله اللميبع ،لكبن اإطبالع

 ،يعنب هببل ميببل هببذا الكببالم صببا ،

يقببال وعلببى صب اوته المابباجرين

واألنصببار؟ يعن ب الببذف عبباهللا إلببى مي ببل هببذا هببا السببلع ،لكببن هببل يالحببظ عليببه مببا يالحببظ؟ و نقببال إ ك ببل
الص ابة مااجرين ،و نصار؟ نعم .
طالب........:

ل

ة ،نعم.

ة ،ل

طالب........:

نعم  ،نعم ،طي

طالب........:

ومن هاجر من بعد الهتك ،ما يدعى له ،ما يدخل م الدعاهللا.

ال ،ال نا يامن الدعاهللا ،هذا الدعاهللا ولا ملر وص  ،يعن ما ها بمشكلة.
اليان  :قال :يا لألنصار ها يقصد قامه ،وهذا يقصد قامه ،وهذا يقصد قامه.
طالب........:

ها ،على كل حال هذا ميل التنبيه على ميل هذه األمار ،يعن ال شك نه يعن ياجه بعا مبن يخب
ويخرج من يخرج ،يعن الدعاهللا له مهاام ،يعن األلهاظ سبااهللا كانبة ،وال قبا

شبرعية ،و لغايبة ،و عرميبة كلابا

لاا منطاع ،ولاا مهاام ،مإ ا كبا اإطبالع يشبمل اللميبع كمبا هبا مقتضبى اللغبة ،ومب نصبا
على

البدعاهللا،

الشبر مبا يبدل

باجر ،وعمبام حبديث ((فمان كانات هدرتاه إلاى هللا ورباوله)) يشبمل،
من هاجر من غير مكة يسبمى ما ا

وعلى كل حال االنتباه لميل هذه األمار ها الال

بطال

العلم ،مبا

تمشب عليبه األلهباظ واللمبل ،وقبد يخبرج

ميل وب هريبر مبن عبا يبدعا وابا ،ويبفمن عليابا ،هبذه مشبكلة وبا هريبر لبه حب علبى األمبة ،وغيبر وب هريبر
كيير.

لكن وا هرير نهعه لألمة ظاهر ،نهعه لألمة ظاهر ،ولذلك النقد ميه من األعبداهللا ،والمغرضبين كيبر لمبا ا؟ ألنبه

إ ا انتقد وا هرير مما بقب لنبا شب هللا ،يعنب المالحبد والزنا قبة مبن القبديم يقبدحا مب
يقدحا م

و هرير  ،المستشرقا و ناوام يقدحا م

و هرير ؟

وب هريبر  ،طاا ب

الببد

لما ا؟ ألنه إ ا قدحاا م
من ي هظ قاال يقدح م

و هرير ارتاحاا من نص

الدين؛ ألنابم لبيم قصبدهم ات وب هريبر  ،لكبن مبن مب ،

وبيا وبن حمبال ،و آوب الل بم ،و غيبره مبن ال يبروف إال حبدييا واحبدا ،هبذا ي تباج إلبى

مللدات من القاا ح حتى يصل إلى ميل و هرير  ،ي تاج
ميببل وب هريببر  ،مببال شببك

يقدح م خمسبة الف شبخ

علشبا يصبل إلبى

ميببل هبفالهللا لاببم مضبل علينببا كبيببر ،والصب ابة لاببم شببرف ال يدانيببه مببن جبباهللا بعبدهم

كا نا من كا وال عمر ون عبد العزيز ،نعم .
طالب......... :

ص يك ،ص يك لكن إطالع الالر م كيير من النصا

 ،وم عرف كييبر مبن هبل العلبم علبى البذين هباجروا

إلى النب -عليه الصال والسالم -من مكة ،طي  ،إ ا قيل مال من المااجرين األوليين ،ما ا ي ار به؟ على كبل
حال ميل هذا يتقى نعم.
طالب......... :

إيه.

طالب......... :

طي  ،طي .

هذا يقول :أال يقال :إن مللمة الفتح ال رخلون ف المهاجرين ،وال األنصار ،ال لغوياا ،وال عرفياا ،وال شارعيا،

ومع ذلك لهم فض الصحبة؟
هم لابم مضبل الصب بة ،ال ننكبر

هذا الكالم يخرجا من عا ه ،نعم.

لابم مضبل الصب بة ،لكبن إ ا عبا إمبام علبى المنببر ،إ ا عبا إمبام و ار ميبل

طالب......... :

.........إال ،لكببن قببال اإطببالع العرمب للمابباجرين هببم مببن هبباجر مببع النبب -عليببه الصببال والسببالم -مببن مكببة
إلى المدينة.

طالب......... :
واألنصبار هببم مببن تعاقببد معببه ،وعاهببده علببى نصبرته ،وتقديمببه علببى الببنهم والالببد والمببال ،و يضببا نعببم ،و يضببا لمببا

قسم غنا م حنين ،وقبال :النبا

نبار ،واألنصبار شبعار ،ميقصبد باألنصبار مبن عاهبده مبن هبل المدينبة ،وعاقبدهم

.......لببيم القصببد مببن هببذا كلببه ،إال

تخصببي

الببدعا وابباتين الطببا هتين قببد يخببرج مببن عببداهم ،قببد يخببرج مببن

عداهم.

طالب......... :

طي  ،الذين ما هباا معه ،الذين ما هباا إلى تباك معه يدخلا م إي ؟.
طالب......... :
لكن الذين تخلهاا عنه م غزو تباك.
طالب......... :

ها ،نعم ،كي

على كل حال؟ نا قصد بميل هذا

اإنسا يدر الكالم قبل مبا يلقيبه ،ويست ضبر الم تبرزات

الت يذكرها هل العلم.
طالب......... :

وهللا نببا الببذف عببرف عنببد عامببة هببل العلببم ،إ ا طل ب اللهببظ المابباجرين مببن هبباجر إلببى النب ب -عليببه الصببال

والسببالم -معببه مببن مكببة إلببى المدينببة ،الببذين هبباجروا معببه قبببل الهببتك ،هبباجروا معببه و إليببه قبببل الهببتك ،وهببم الببذين
منعام من البقاهللا بمكة بعد حلة الا ا كير من نالث ،على كل حال هذه ملر لهتة وتأملاها.
يقال ال امظ اون رج

-رحمه هللا -م شرح األربعين :و صل الالبر هلب ار ولبد الشبرك ،واالنتقبال منبه إلبى ار

اإسالم كما كا المااجرو قبل متك مكة يااجرو مناا إلى المدينة ،إلى مدينة النب -صبلى هللا عليبه وسبلم،-
وقد هباجر مبن هباجر مبنام قببل لبك إلبى رض ال بشبة إلبى النلاشب  ،مبأخبر النبب -صبلى هللا عليبه وسبلم-

هذه الالر تختل

باختالف المقاصد ،تختلب

بباختالف المقاصبد والنيبات وابا ،ممبن هباجر إلبى ار اإسبالم حببا

هلل ولرساله ،ورغبة م تعلم ين اإسالم ،وإظاار ينه حيث كا يعلبز عنبه مب

ار الشبرك ،مابذا هبا الماباجر

إلببى هللا ورسبباله حق با ،وكهبباه ش برما ومخ ب ار نببه حصببل لببه مببا ن بااه مببن هلرتببه إلببى هللا ورسبباله ،ولاببذا يقببال ،ولاببذا
المعنى اقتصر م جااب هذا الشرق على إعا ته وله ه يعن ((من كانات هدرتاه إلاى هللا ورباوله فهدرتاه إلاى

هللا وربوله)) ،ولاذا المعنى اقتصر م جااب هذا الشرق على إعا ته وله ه؛ أل حصبال مبا نبااه والرتبه؛ أل
حصببال مببا ن بااه والرتببه ناايببة المطلبباب م ب الببدنيا واآلخببر  ،ناايببة المطلبباب م ب الببدنيا واآلخببر  ،علببى كببل حببال

العلماهللا يقررو

الالر باقية إلى قيام الساعة ،و حديث ((ال هدر بعر الفتح)) ليم وناسخ لاجاب الالر .

و مر الالر شديد ،وبقاهللا المسلم وين ظاران الكهار شأنه ع يم ،وعااقبه وخيمة على المسلم نهسبه ،وعلبى نسبله،
وعلى ينه من كل وجه الضرر ،وكم ارتد؟ من ارتد ممن بق م وال الكهر؟ وكم نشأ من ناش ة المسبلمين علبى
ط ار

هل الكهر ،والتشبه وابم ،وتقليبدهم؟ حتبى صبار ال يعبرف مبن اإسبالم إال نبه مسبلم ،مبالخطر ع بيم ،ولبذا

جبباهللا األمببر والتأكيببد ،ولببم يسببتينى مببن لببك إال المستضببع

الببذف ال يسببتطيع حيلببة ،وال يلببة مببا كببرت إال م ب

الالر  ،ولذلك ،و الكم لع م خطر البقاهللا م وال الكهر.
ال يلة ار

ل يل الياا ،

ي تال لت قي هذا الااجب

مال يلبة شبرعية ،والهبرع وبين ال يبل الشبرعية ،وال يبل الم رمبة المشباواة

من احتال من جل الاصال إلى معل واج  ،و ترك م رم ،هذه حيلة شرعية ،ومبن احتبال إلبى

التنصببل مببن معببل واج ب  ،و تببرك م ببرم ،ماببذه حيببل الياببا  ،ولببذا جبباهللا الخبببر ((ال ترتكب اوا مااا ارتبكاات اليهااوة،
فتلتحلوا ما حر هللا بأةنى الحي )).

((إلااى ةنيااا)) يقببال الكرمببان  :لهببظ نيببا مقصببار غيببر منانببة ،ألناببا معلببى مببن الببدنا ،وماصبباماا م ببذوف ،ف:
ال يببا الببدنيا ،إلببى نيببا إف :إلببى حيببا نيببا ،لهببظ نيببا مقصببار غيببر منببا ؛ ألناببا معلببى مببن الببدنا ،وماصبباماا
م ببذوف ف ال يببا الببدنيا ،يقببال اوببن مالببك م ب "ش بااهد التاضببيك والتص ب يك علببى مشببكالت اللببامع الص ب يك":
كرنبا مب المقدمبة مب البدر األول،

اليبانين لمبا قاوببل البخبارف علبى جميبع الروايبات التب وقعبة لبه ،حصببل

عنده إشكاالت م بعا األلهاظ ،مصار يقر ما ت رر عنده مبن هبذه الروايبات علبى اإمبام اوبن مالبك ،اوبن مالبك
هذا المعروف إمام الن ا صاح

األلهية ،صار يقر عليه ويص ك له ،وياجه لبه بعبا األلهباظ التب ي ابر ميابا

ش هللا من اإشكال من حيث اإعراب ،و من حيث المعنى اللغاف ،و من حيث البناهللا الصرم  ،اون مالبك ياجبه
لببه مببا يستشببكله اليببانين  ،ماببذه التاجياببات ،وهببذه اإيضبباحات لاببذه المشببكالت ونببة م ب كتبباب اسببمه " :ش بااهد
التاضيك والتص يك لمشكالت اللامع الص يك" ،ومطبا م مللد صغير.
يقال اون مالك :نيا م األصل مفنث نى ،و نى معل تهضيل ،و معل التهضيل إ ا نكر لزم اإم ار  ،لزم اإم ار
والتذكير ،نيا مذكر وإال مفنث؟ مفنث ،ومع لبك هبا معبل تهضبيل و يضبا نكبر  ،وعلبى هبذا يلبزم إمب ار ه وتبذكيره،
لكن ال اصل عندنا نه وإ كا مهر ا إال نه مفنث ،و معل التهضبيل إ ا نكبر لبزم اإمب ار والتبذكير وامتنبع تأنييبه،
وامتنببع تأنييببه وتينيتببه وجمعببه ،مهب اسببتعمال نيببا وتأنيب ٍ
بر إشببكال ،مكبا حقببه ال يسببتعمل ،كمببا ال
بث مببع كانببه منكب ا

يستعمل قصاى وال كبرى ،مكا حقه ال يستعمل كما ال يستعمل قصاى وال كبرى.
إال

نيا يقال :إال

ينا خلعبة عنبه الاصبهية غالببا ،يعنب إ قلبة عطنب هبذه ف شب هللا مفنبث ممبا لبديك،

عطن هذه نعم.

طالب........:

 .........طي  ،طي

إ ا قيل لك استعمل هذه السيار م الدنيا ،لكن ن تاج إليابا نكبر  ،ن تباج إليابا نكبر  ،وهنبا

ما عندنا ص يك ناا نكر لكناا خلعة عناا الاصهية.
يقال اون مالك -رحمه هللا :-إال

نيا خلعة عنه الاصبهية غالببا ،و جريبة ملبرى مبا لبم يكبن قبد وصبها ،ممبا

وزنه معلى ،كأ الدنيا صبار علمبا بعبد

كبا وصبها؛ ألنبه مب مقاوبل اآلخبر  ،عنبدنا حيبا نيبا ،وحيبا آخبر  ،نبم

استغن عن الماصاف وصارت الصهة بمياببة العلبم ،بمياببة العلبم ،طيب

إ ا كبا عنبدنا وصب

مبع علبة خبرى،

هببذا مببانع مببن الصببرف ،وإ ا كببا عنببدنا يضببا علميببة مببع علببة خببرى هببذا يضببا مببانع مببن الصببرف ،لكببن إ ا كببا

عندنا علة ماجا  ،وكا م األصل وصها نم استعمل علما ،يعن مبيال اسبم علمب  ،العلمبة مبن العلبل ،لكنابا

ت تاج إلى علة خرى معاا ،ها م األصبل يسبتعمل وصبها ،ومب العربيبة يسبتعمل علمبا ،يمنبع مبن الصبرف وإال

ما يمنع؟

العلمببة ماجببا  ،وهببا ممنببا للعلمببة وإ اسببتعمله العببرب ،لكنببه وببدل مببن

يكببا علم باً علمي با كببا وصببها

علميا نم صار علما عربيا.
من الروا من روا الص يك ،عبد هللا ون سياه ،سياه كا وصها م لغة العلم ،نم استعمل علمبا مب لغبة العبرب،
إ ا تغير اسبتعماله مب لغبة العبرب عبن اسبتعماله مب لغبة العلبم يصبرف يقبال ،وسبيأت لابذا ميلبة؛ أل هبذه مبن

األمار الت قد تخهى ،يعن سيأتينا م حديث هرقل ميال حم

 ،حم

ممنا من الصرف لاجا نالث علبل،

العلميببة ،والعلمببة ،والتأنيببث ،قببالاا :إال نببه نالنب سبباكن الاسببد ،نالنب سبباكن الاسببد ،والممنببا مببن الصببرف إ ا
كا نالنيا ساكن الاسد ،ميل" :هند" علمية وتأنيث ،نعم مإنه حين ذ يصرف ،هند مياا علتا عملية وتأنيث ،لكبن
حم ب

مياببا نببالث علببل ،إلل ب

قبباى خهببة البباز علببى إ ازلببة الببيالث العلببل و يكببا م ب مقاوببل واحببد ميمنببع مببن

الصرف لاجا علتين؟ هذه مار ال ود لطال
هنببا عنببدنا وصببهية وه ب

العلم

ينتبه لاا وكلاا ستر  ،لكن الش هللا بالش هللا يذكر.

نيببا وتأنيببث ،وصببهية وتأنيببث ،و جريببة ملببرى مببا لببم يكببن قببد وصببها ممببا وزنببه معلببى

كرجعاهللا وباماهللا ،قال :وم ورو ه منك ار مفنث قال الهرز ع:

ال تعلبن ب ب ب ب ببك ني ب ب ب ب ببا ن ب ب ب ب ببة تاركا ب ب ب ب ببا

كب ببم نالاب ببا مب ببن نب ببا ؟ نب ببم قب ببد هب ب باا

ال تعلبن ب ب ب ب ببك ني ب ب ب ب ببا ن ب ب ب ب ببة تاركا ب ب ب ب ببا

كب ببم نالاب ببا مب ببن نب ببا ؟ نب ببم قب ببد هب ب باا

جج

يقال :ومما عامل معاملة نيا م اللمع وين التنكير والتأنيث ،واألصل ال يكا قال الشاعر:
يامب ب ب با سب ب ب برات كب ب ب برام الن ب ب ببا م ب ب ببدعينا
وإ عب ب ب ب ببات إلب ب ب ب ببى جب ب ب ب ببال ومكرمب ب ب ب ب ٍبة
مإ اللل م األصل مفنث األجل ،نم خلعة عنه الاصهية ،وجعل اسم لل ا نة الع يمة ،ملرى ملرى األسماهللا
الت ال وصهية لاا م األصل.
يقال الكرمان  :والدليل على جعلاا اسما ،يعن انت از الاصهية ،حتى صارت علما على هذه البدار ،والبدليل علبى
جعلابا اسبما قلب

البااو يباهللا؛ ألنبه ال يلباز القلب

إال إال مب إيب ؟ مب الهعلبى االسبمية؛ ألنابا ال يلباز القلب

م الهعلى االسمية ،بخالف الاصهية.

وقال التيم  :الدنيا مفنث األ نى ال ينصرف ،ميل حبلى الجتما

إال

مرين مياا.

حدهما :الاصهية.
واليان  :لزوم التأنيث.
قال تيم  :الدنيا مفنث األ نى ال ينصرف ،ميل حبلى الجتما

مرين مياا:

حدهما :الاصهية.

واليان  :لزوم التأنيث.
يقببال الكرمببان  :قببال لببيم لببك الجتمببا

مبرين ،لببيم لببك الجتمببا

مبرين ،قببد يقببال قا ببل :إ الاصببهية نزعببة

وانتاة ،مانتاة هبذه العلبة ،لكبن نزعبة الاصبهية ونبتبة مب حقابا االسبمية ،وال نقبال :إ هبذه ميبل "سبياه" كانبة
ممناعة من الصرف نم صرمة؛ ألنه اختل

استعمالاا ،ال ،استعمالاا واحد مب العربيبة نيبا ،يعنب مبا نقلبة مبن

لغة إلى لغة ،قال الكرمان  :قبال لبيم لبك الجتمبا
التأنيث لألل

مبرين ميابا إ ال وصبهية هاهنبا ،وبل اجتمبا صبرمه للبزوم

المقصار  ،وها قا م مقام العلتين ماا ساا منه.

قالببه(( :إلااى ةنيااا)) ،هببا إمببا متعلب بببالالر إ كبا لهبظ كببا تامببة ،و خبببر لكانببة إ كانببة ناقصببة ،وسببمية
الببدنيا واببذا إمببا لقرباببا و ناهببا ،ه ب بالنسبببة لنببا قببرب مببن اآلخببر ؛ أل اآلخببر تقببع بعببدها ،إمببا لببدوناا وقرباببا ،و
ل ببدناهللاتاا وحقارتاببا ،و هب ب ال ت ببز عن ببد هللا جن بباح بعاض ببة ،و لببدناهللاتاا وحقارت ببه ،ومب ب الق بباما  ،ال ببدنيا نق ببيا
اآلخببر  ،الببدنيا نقببيا اآلخببر  ،ومب مقتضببى قالببه نقببيا نببه ال ار ناليببة؛ ألنببه لببا كببا هنبباك ار ناليببة الرتهعببة
الدنيا واآلخر وبق غيرهما ،ألمكن ارتهاعاما معا ،هذه إ ا قلنا إنه من باب النقبيا ال يمكبن ارتهاعامبا معبا ،إ ا

قلنا ميال كما يقال صاح

القاما  " :الدنيا نقيا اآلخر " مقتضى لك نبه ال ار ناليبة ،وإ ا قلنبا ضبد اآلخبر ،

قلنا إ هناك ار خبر ناليبة؛ أل النقيضبين ال يلتمعبا وال يرتهعبا  ،ال وبد مبن وجبا حبدهما بخبالف الضبدين؛
ألناما ال يلتمعا ويمكن

يرتهعا لاجا مر نالث ،مما ا عن الببرز! ار مسبتقلة وال ار آخبر ؟ و نقبال إنابا

تابعببة للببدنيا؟ و تابعببة لرخببر ؟ يعن ب مقتضببى قببال القبباما  :الببدنيا ن يببر اآلخببر
الببدنيا؟ مببن مببات قامببة قيامتببه ،لكببن ال ببال الراهنببة وي ب

البببرز! مببن اآلخببر و مببن

نسببمياا -البببرز! ،-البببرز! هببا الهاصببل وببين الشببي ين،

البرز! ها الذف يهصل وين الشي ين وال يكا مبن األول وال مبن اليبان  ،هبذا مقتضبى الببرز! ،مقتضبى الببرز!

يكا ماصال وين األول واليان  ،وال يكا من األول وال من اليان  ،مإ ا قلنبا همبا نقيضبا ال وبد
هذا إمبا بالبدنيا و بباآلخر  ،وإ ا قلنبا همبا ضبدا قلنبا البدور نبالث ،وال شبك
بالنسبة لألم ار ؛ أل ميه غيرهم نا
شاف قة صاح

طالب......... :

ص يك ،لكن يبقى

يل ب الببرز!

القببر ول منبازل اآلخبر  ،لكبن هبذا

كير م الدنيا ،مما المقبرر ،و الم برر مب البدور ،هبل اننتبا

م نبالث؟ إ ا

القاما  ،يقال ،نقيا اآلخر .
هبذا مبن حيبث تعلب ال كبم باألشبخا

مببات مببنام وصببل إلببى هببذا المقببام ،إلببى هببذه الببدار ،يختلب

 ،مبا هبا ببالعمام باألشبخا

 ،بباألم ار  ،يعنب مبن

حكمببه عببن حكببم مببن لببم يصبل إليببه ،مانبباك نببا

مب

الدنيا مع وجا هذا البرز! ،الدنيا قا مة مع وجا هذا البرز! ،نعم واضك وإال ما ها وااضك؟
لكن إ ا مات النا

نقببال

كلام إ ا نهخ م الصار ومبات النبا

كلابا صبع مبن مب السبماات ومبن مب األرض ،هبل

البببرز! قبببل البعببث تبببع اآلخببر ؟ و نقببال البببرز! ينقسببم إلببى مببا قبببل الببنهخ ومببا بعببد؟ ممببا قبببل الببنهخ م ب

الصببار تبع با الببدنيا ،ومببا بعببده يكببا تبع با لرخببر  ،كالم ب هببذا كلببه مببن جببل
القاما ؛ ألنه يقال :الدنيا نقبيا اآلخبر  ،مقتضبى لبك نامبا ا ار م سب
قلنا ضد الدنيا ضد اآلخر ؛ أل الضدين يمكن

يرتهعا ،النا

نن ببر م ب

قببة كببالم صبباح

مبا مب ناليبة ،وإ ا قلنبا البدور نبالث،

ليم م الدنيا وال م اآلخر م البرز!.

م ش هللا يا األخاا  ،إيه.
طالب.........:

إوراهيم علم م األصل ،وسياه كا وصها ملما نقل إلى العربية صار علما هذا الهرع.
مب جبااب األخباا  ،وإال تب يببا هببذا للببدر القببا م ،نعببم ،إيببه ،إيببه بالنسبببة للببدارين الببدنيا واآلخببر  ،تب ببث للببدر
القا م لعل األخاا ي ضروناا.
وهللا علم ،وصلى هللا وسلم على عبده ورساله نبينا م مد ،وعلى آله و ص ابه جمعين؛؛

