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 . نعم

 . لسالم عليكم ورحمة هللا وبركاتها
هلل الحمد  الرحيم،  الرحمن  هللا  العالمينبسم  رب  آله    ،  وعلى  محمد  نبينا  على  وسلم  هللا  وصلى 

 . وصحبه
  :-رحمه هللا تعالى-قال اإلمام القرطبي   
اإْلِ لرَّاِبَعة  ا" اْلَكاَلِم:  ِبَمْنِزَلِة  وَ َشاَرة   اْلَقْول  ،  ي ْفِهم   َما  َتَعاَلى ت ْفِهم   َّللاَّ   َأْخَبَر  َوَقْد  ََل  َكْيَف   .

ِإَلْيهِ } :َفَقالَ  َمْرَيمَ  َعنْ  َفَقال و  ،{َفَأَشاَرْت  َوَغَرَضَها  وَدَها  َمْقص  اْلَقْوم   ِمْنَها  ن َكلِ م  }ا:  َوَفِهَم  َوَقْد     {َكْيَف 
 . ( م ْسَتْوًفى)آِل ِعْمَرانَ َمَضى َهَذا ِفي 

َقالَ اْلَخاِمَسة   اْْلَْخَرسِ  َيِصحُّ ََل   :اْلك وِفيُّونَ  :  ِلَعان ه   َقْذف   ِمثْ َوََل  ِوَي  َور  َعنِ .  ، ل ه   ْعِبيِ  َوِبِه   الشَّ
، َوَأْحَمد   اْْلَْوَزاِعيُّ  َقالَ  وَن َمْعَناه  َوِإنََّما َيِصحُّ اْلَقْذف  ِعْنَده ْم ِبَص  َوِإْسَحاق  حُّ  ، َوَهَذا ََل َيِص ِريِح الزِ َنا د 

وَرًة، َفَلْم َيك ْن َقاِذًفا  ."ِمَن اْْلَْخَرِس َضر 
المراد، فإذا حصلت من األخرس أو من غيره فداللتها كداللة   تدل علىلكن هناك إشارات مفهمة  

 .البخاري له كالم في هذه المسألة، النطق
يتميز" الْ   وَل  ِمَن  َنا  ِبالزِ  َشاَرِة  ْبَهةِ ِباإلِْ َوالشُّ اْلَحاَلِل  َشَهاَداٌت،َقال وا.  َوْطِء  ِعْنَدَنا  َواللِ َعان   َوَشَهاَدة   : 

ْجَماعِ ََل ت ْقَبل  بِ  اْْلَْخَرسِ   . "اإلِْ
وله رصيد من الواقع، لكن اآلن الصم يفهم بعضهم    ،كالم في زمانهم له شيء من الصحةالهذا  

الصم ما يؤدي، ما يؤديه لبعض، قد ُيفهمون غيرهم بعبارات هي أقوى من الكالم، ويوجد اآلن من  
الدين أكثر    لهذا  الخدمة   أقوى من النطق أحياًنا، ووجد أصم أبكم أعمى ويؤدي منو أغلب  متكلم،  

الذين يسمعون وينطقون، وهللا المستعان، اآلن  مما يؤديه كثير ممن ينتسب إلى العلم من المبصرين 
، تعليمهم وصل إلى مستوى قد ال يحسون بالفرق بينهم وبين غيرهم، يدركون جميع ما يدركه غيرهم

 نعم. 
 . قد يتأتى منهم اإلشارة أحسن هللا إليك اْلصم واْلبكم، اْلصم واْلعمى واْلخرسطالب: 

أعمى، تكلم بكالم قريب من الساعة،   ،أبكم  ،فيه الصفات كلها، أصم  ا تأتى، حضرنا مجلسً ي  ،نعم
ال    ا، وتأثر الناس بكالمه تأثرً وتحدث فيها عن جميع ما يخطر على بال، مما يؤديه أفصح الناس

 نظير له. 
 . تكلم باإلشارة

له  ،باإلشارة يترجم  بأذنهويسمع    ،وعنده من  بيده، فيه واحد   ،المداخالت واألجوبة ال  بإشارة  وإنما 
له بيده ويفهم، وسبحان هللا العظيم شيء ما يخطر على بال، كان إلى    شير نبه يترجم له باليد، ياجب

،  شيء  أوحديث ُيقرأ    أومحاضرة    أوموعظة    ت عهد قريب األصم وجوده مثل عدمه، يعني إذا وجد 
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أبًدا، لكن وجوده   ا ئً وال يفهم شي  ،المسجد وال كأنه، وال خطبة جمعةقام وطرق على جدار في آخر  
–م هللا  ، وهذه من نعوينفع بعضهم بعًضا  ، مثل عدمه، لكن اآلن ما شاء هللا يستفيدون فائدة كبرى 

 . وهللا المستعان  -جل وعال
ارِ  َقالَ "  اْلَقصَّ ْم   :اْبن   ِبالتَّ  ِإنَّ َقْول ه  ِإَلَّ  َيِصحُّ  ََل  وَ  ْصِريِح،اْلَقْذَف  اْْلَلْ   َفه  ِبَساِئِر  َعَدا  َباِطٌل  َما  ِسَنِة 

اْْلَخْ اْلَعَرِبيَّةَ  ِإَشاَرة   َفَكَذِلَك  اْْلَْخَرسِ َرسِ ،  َشَهاَدِة  ِفي  ْجَماِع  اإلِْ ِمَن  وه   َذَكر  َوَما  َوَقْد  َفَغَلطٌ  .   .
َهاَدةِ ، َوَأنََّها َتق وم  مَ َلٌة ِإَذا ف ِهَمْت ِإَشاَرت ه  َأنَّ َشَهاَدَته  َمْقب و  َماِلكٌ  َنصَّ  ْدَرِة َقاَم اللَّْفِظ ِبالشَّ ، َوَأمَّا َمَع اْلق 

تَ  َفاَل  ِباللَّْفظِ ِباللَّْفِظ  ِإَلَّ  ِمْنه   َقالَ َقع   اْلم ْنِذرِ  .  َوالْ  :اْبن   الطَّاَلَق  اْْلَْخَرَس  ي ْلِزم وَن  ب ي وَع  َواْلم َخاِلف وَن 
َشاَرة  ِفي َكِثيٍر ِمْن  . َقاَل اْلم َهلَّب  َيك وَن اْلَقْذف  ِمْثَل َذِلكَ ِغي َأْن  ، َفَيْنبَ َوَساِئَر اْْلَْحَكاِم : َوَقْد َتك ون  اإلِْ

اْلِفْقهِ  ِمْثلَأْبَواِب  اْلَكاَلِم  ِمَن  َأْقَوى  اَلم  -َقْوِلِه      َوالسَّ اَلة   الصَّ اَعة  »  :-َعَلْيِه  َوالسَّ َأَنا  ب ِعْثت  
َما ِبِمْقَداِر ِزَياَدةِ َنْعِرف  ق   ،«َكَهاَتْينِ  بَّاَبةِ   ْرَب َما َبْيَنه  ْسَطى َعَلى السَّ وِل َعَلى َأنَّ  اْلو  . َوِفي ِإْجَماِع اْلع ق 

َشاَرَة َقْد َتك ون  ِفي َبْعِض اْلَمَواِضِع َأْقَوى ِمَن اْلَكاَلِم اْلِعَياَن َأْقَوى ِمَن اْلَخَبرِ   . "َدِليٌل َعَلى َأنَّ اإلِْ
في    -رحمه هللا-وهنا في البخاري    ،وجاء في الخبر  »ليس الخبر كالمعاينة«،  :ديث وجاء في الح

اللعان يقول: فإذا قذف األخرس امرأته بكتابة أو إشارة أو إيماء معروف فهو كالمتكلم؛ ألن   باب 
الفرائض   -صلى هللا عليه وسلم-النبي   الحجاز وأهل   ،قد أجاز اإلشارة في  وهو قول بعض أهل 

اْلَمْهِد َصِبيًّا{ل هللا تعالى:  وقا  ،العلم ُنَكلِ ُم َمْن َكاَن ِفي  ِإَلْيِه َقاُلوا َكْيَف  ، وقال [29مريم:]  }َفَأَشاَرْت 
ا إشارة، وقال بعض الناس: ال حد وال لعان، ال حد وال لعان، ثم زعم أن الطالق الضحاك: إال رمزً 

القذف ال يكون إال بكالم    :فإن قال  .رق بكتاب أو إشارة أو إيماء جائز، وليس بين الطالق والقذف ف
وكذلك األصم    ،وكذلك العتق  ،وإال بطل الطالق والقذف  ،كذلك الطالق ال يجوز إال بكالم  :قيل له
، يعني لو قال:  أنت طالق فأشار بأصابعه تبين منه بإشارته  :إذا قال  :وقال الشعبي وقتادة   ،يالعن

لبتة، هذا على أإشارة؛ ألنه يقصد ثالث مرات، طلقها    بأصابعه، تبين منه  اأنت طالق ثم أشار ثالثً 
 ة.والمسألة خالفي ،الطالق الثالث دفعة واحدة بوقوعالقول 

األخرس إذا كتب الطالق بيده   :قال إبراهيمإذا قال: أنت طالق فأشار بأصابعه تبين منه بإشارته،  
له: أطلقت امرأتك؟ ثم قال  ، يعني لو قيل  األخرس واألصم إن قال برأسه جاز  :وقال حماد   ،لزمه

 في صحيحه. -رحمه هللا -بإشارة برأسه أي نعم تطلق، وهللا المستعان، هذا كالم اإلمام 
 كتاب اللعان؟ 

-ووقائع    اذكر أدلة كل قول، وذكر قصًص   ،طال في المسألةأبن حجر  االحافظ  و نعم باب اللعان،  
 . -رحمه هللا

قام العبارة، لكن هل إذا أشار في صالته هل يكون  المقصود أن اإلشارة إذا كانت مفهمة تقوم م 
تعجبت  الكسوف  صالة  يصلون  والناس  دخلت  لما  أسماء  ألن  المتكلم؟  عائشة   ،بمنزلة  فأشارت 
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فأشارت عائشة برأسها: أي نعم، فعائشة أشارت إشارة    ؟بأصبعها إلى السماء، فقالت لها أسماء: آية
  .ومع ذلك صالتها صحيحة ،مفهمة برأسها

اَلم  َعَلي  وَ }" اَلَمة   {السَّ ِ َتَعاَلىَأِي السَّ اج   . َقالَ  َعَليَّ ِمَن َّللاَّ اَلم  َقْبَل َهَذا ِبَغْيِر َأِلٍف َوََلٍم  :  الزَّجَّ ذ ِكَر السَّ
ِم َن ِفي الثَّاِنَيِة ِذْكر  اْْلَِلِف َوالالَّ  . َفَحس 

ِلْدت   }وقوله:   ْنَيا   {َيْوَم و  َم ِفي )آِل ِعْمَرانَ َوِقيلَ .  َيْعِني ِفي الدُّ ْيَطاِن َكَما َتَقدَّ َوَيْوَم  }(.  : ِمْن َهْمِز الشَّ
ْنَيا َحيًّا، :  نَّ َله  َأْحَواًَل َثاَلَثةً ؛ ْلَِ َيْعِني ِفي اْْلِخَرةِ    {َوَيْوَم أ ْبَعث  َحيًّا} ،َيْعِني ِفي اْلَقْبرِ    {َأم وت   ِفي الدُّ

لِ َها َوه َو َقْول    ،َرِة َمْبع وًثاَوِفي اْلَقْبِر َميِ ًتا، َوِفي اْْلخِ  ث مَّ اْنَقَطَع َكاَلم ه  ِفي   .اْلَكْلِبي ِ  َفَسِلَم ِفي َأْحَواِلِه ك 
اَلم  - ِعيَسى ذ ِكَر َلَنا َأنَّ  :  َقَتاَدة َوَقالَ  .اْلَمْهِد َحتَّى َبَلَغ َمْبَلَغ اْلِغْلَمانِ  ه  اْمَرَأٌة ي ْحِيي  َرَأتْ   -َعَلْيِه السَّ

اْْلَْكَمَه َواْْلَْبَرَص َتىاْلَموْ  َوي ْبِرئ   َفَقاَلتْ   ،  ِلْلَبْطِن الَِّذي َحمَ ِفي َساِئِر آَياِتِه  َوالثَّْدِي اَلكَ : ط وَبى  لَِّذي  ، 
اَلم  - ِعيَسى َفَقاَل َلَها  ،َأْرَضَعكَ  َتَعاَلى-َعَلْيِه السَّ  ِ َتاَل ِكَتاَب َّللاَّ َعِمَل  َواتََّبَع َما ِفيِه وَ   ،: ط وَبى ِلَمْن 

 . "ِبه
هذه العبرة، العبرة بما يأتيه اإلنسان مما له فيه الخيرة، يعني األمور التي يختار فيها الفعل وعدم  

لكن له إرادة يستطيع   ،الفعل، يختار الفعل والترك، نعم، وليس معنى أنه مخير أن يفعل أو أال يفعل
ترك   وإن  األجر،  فله  فعل  فإن  يفعل،  ال  أو  يفعل  أن  الجبلية  بواسطتها  األمور  أما  اإلثم،  فعليه 

أنه ذكر    :حمد عليها، ولذلك يقولون في المدح أو الحمد يمدح وال يُ ثاب عليها وال  هذه ال يُ فالقهرية  
لكن يكظم    ،المحمود بصفاته االختيارية، صفاته االختيارية يعني بحسن الخلق يستطيع أن يغضب 

  حمد عليه؛ ألنه ال يد له فيه، فطوبى لمن ال يُ يحمد عليه، لكن بطوله، بلونه، بعرضه هذا  الغيظ  
 . وهللا المستعان  ،وازدجر عن نواهيه هوعمل بأوامر  ،واتبع ما فيه ،وآمن به ،تال كتاب هللا

وه   ِعيَسى اْبن  َمْرَيمَ  َأْي َذِلَك الَِّذي َذَكْرَناه   َذِلَك ِعيَسى اْبن  َمْرَيَم{ }َقْول ه  َتَعاَلى:  " ، ََل َفَكَذِلَك اْعَتِقد 
ود   َكَما َتق ول   اِر،  ِإنَّه  ِلَغْيِر َرْشَدٍة َوَأنَّه  اْبن   اْلَيه  َف النَّجَّ َله  َأِو اْبن   ِإنَّه   :النََّصاَرى  َوََل َكَما َقاَلتِ  ي وس   اإلِْ

َلِه. { }  اإلِْ اْلَحقِ  { }  :اْلِكَساِئيُّ  َقالَ  َقْوَل  اْلَحقِ  َذِلكَ  ِلِعيَسى َنْعتٌ  َقْوَل  َمْرَيمَ اِعيَسى   َأْي  َقْوَل  ْبن  
اْلَحقَّ اْلَحق ِ  َقْوَل  مِ َي  َوس  َّللاَِّ   .  َكِلَمَة  مِ َي  س  َّللاَّ     ،َكَما  ه َو  َوَجلَّ -َواْلَحقُّ  َوَقالَ -َعزَّ  َأب و   . 
 . "َذا اْلَكاَلم  َقْول  اْلَحق ِ اْلَمْعَنى ه َو َقْول  اْلَحقِ  . َوِقيَل : التَّْقِدير  هَ  :َحاِتمٍ 

 .الرفع قراءةهذا على 
َعبَّاسٍ   َقال  " َكاَلم  :  اْبن   َهَذا  َوَسلَّمَ َص - ِعيَسى ي ِريد   َعَلْيِه  َّللاَّ   ِبَباطِ قَ   -لَّى  َلْيَس  اْلَحقِ    ، لٍ ْول  

ونَ  }:  َوأ ِضيَف اْلَقْول  ِإَلى اْلَحقِ  َكَما َقالَ  ْدِق الَِّذي َكان وا ي وَعد  ْدق  َأِي اْلَوْعد     {َوْعَد الصِ  : . َوَقالَ الصِ 
ار  اْْلِخَرة  َخْيرٌ }  ."{َوَللدَّ

 .يعني من باب إضافة الصفة إلى موصوفها
ار  اْْلِخَرة  " َأْي َأق ول    ،ِبالنَّْصِب َعَلى اْلَحالِ   {َقْوَل اْلَحق ِ }  :َعاِمرٍ   ْبن    َّللاَِّ   َوَعْبد   َعاِصمٌ  . َوَقَرأَ َأْي َوََل الدَّ

ا َشاَقْوًَل َحقًّ اج   (. قالَذِلكَ )َرِة ِفي  . َواْلَعاِمل  َمْعَنى اإلِْ  َما ِْلَنَّ   ؛ه َو َمْصَدٌر َأْي َأق ول  َقْوَل اْلَحق ِ  :الزَّجَّ
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لُّ َعَلْيهِ  ق ول  اْلَحقِ  ِبَضمِ    :اْلَحَسن   َوَقَرأَ   ،َقاَل اْلَحقَّ  :َعْبد  َّللاَِّ  . َوَقَرأَ ِإْغَراءٌ :  َوِقيلَ .  َمْدحٌ :  َوِقيلَ . َقْبَله  َيد 
 ".اْلَقافِ 
ولذلك هذا المعنى المشتق يعمل عمل    ،لفظ جامد إال أنها تتضمن معًنا مشتًقابرة وإن كانت  اإلشا

ويوصف به كالوصف بمشتق، يوصف به محمٌد ذلك الرجل كريٌم، يوصف به، أو    ،الفعل المشتق
بالمشتقات، ولذا   وإن كان أصل الوصف أنه  ،رجٌل هذا فعله كريم، المقصود أنه يوصف باإلشارة

 : -رحمه هللا تعالى-ن مالك يقول اب 
َوَذِرْب  َكَصْعبٍّ  ِبُمْشَتق ٍّ   َواْنِعْت 

  
َوالُمْنَتِسْب  َوِذي  َكَذا   َوِشْبِهِه 

   
 . المكي، نعم ينعتون بهيعني المنسوب يعني محمد 

اْلَقاِف،   :اْلَحَسن   َوَقَرأَ " ِبَضمِ   اْلَحقِ   ِفي  ق ول   اْلَحقُّ (  )اْْلَْنَعاِمَوَكَذِلَك  َواْلَقال  َقْول ه   َواْلَقْول   َواْلق ول     . 
 "، َكالرَّْهِب َوالرََّهِب َوالرُّْهِب ِبَمْعًنى َواِحدٍ 

 . واحد  ىلَضعف، والُضعف كلها بمعنً والضعف، وا
ونَ }.  ِعيَسى الَِّذي ِمْن َنْعتِ " كُّونَ    {ِفيِه َيْمَتر  وَن  َيْمَتر    الَِّذي ِفيهِ  ِعيَسى ْبن  َمْرَيمَ  َأْي َذِلكَ   ،َأْي َيش 

اْلَحقَّ  َيْخَتِلف ونَ :  َوِقيلَ .  اْلَقْوَل  وَن  َذَكرَ َيْمَتر  زَّاقِ  .  الرَّ َقْوِلِه   َقَتاَدةَ   َعنْ  َمْعَمرٌ  َأْخَبَرَنا  :َقالَ  َعْبد   ِفي 
ونَ  }:  َتَعاَلى ج وا َفَأْخرَ  اِئيلَ َبن و ِإْسرَ  : اْجَتَمعَ الَ قَ    {َذِلَك ِعيَسى اْبن  َمْرَيَم َقْوَل اْلَحقِ  الَِّذي ِفيِه َيْمَتر 

ْم َأْرَبَعَة َنَفرٍ  مْ ِمْنه  ه مْ  ِعيَسى َفاْمَتَرْوا ِفي  ،، َأْخَرَج ك لُّ َقْوٍم َعاِلَمه  ِفَع؛ َفَقاَل َأَحد  : ه َو َّللاَّ  َهَبَط ِحيَن ر 
َماءِ َأْحَيا َوَأَماَت َمْن َأَماتَ   ِإَلى اْْلَْرِض َفَأْحَيا َمنْ  وِبيَّة   َوه م    ،، ث مَّ َصَعَد ِإَلى السَّ :  َفَقاَلِت الثَّاَلَثة   . اْلَيْعق 

َقالَ َكَذْبتَ  ث مَّ  ِللثَّاِلثِ .  ْم  ِمْنه  اْثَناِن  َقالَ :    ِفيِه،  َوه م  ق ْل   ِ َّللاَّ اْبن   ه َو  اَِلْثَنانِ  النُّْسط وِريَّة ، :   :َفَقاَل 
اَِل َكَذْبتَ  َأَحد   َقاَل  ث مَّ  ِلْْلَخرِ ،  َفقَ   :ْثَنْيِن  ِفيِه،  ِإَلهٌ :  الَ ق ْل  ِإَلٌه َوه َو  َثاَلَثٍة، َّللاَّ   َثاِلث   إِ ه َو  َوأ مُّه   ،  َلهٌ ، 

ْسَراِئيِليَّة   َوه م   وح ه  َوكَ   ،: َكَذْبتَ َقاَل الرَّاِبع  ف .النََّصاَرى  م ل وك   اإلِْ ول ه  َور  ِ َوَرس  َوه م     ،ِلَمت ه  َبْل ه َو َعْبد  َّللاَّ
َفَكاَن لِ اْلم ْسِلم ونَ  َأْتَباعٌ ك لِ   ،  ْم  ِمْنه  ٍل  َقالَ  َعَلى  َرج  َفَذِلَك َقْول  َفظ ِهَر َعَلى اْلم ْسِلِمينَ   ،اَفاْقَتَتل و   ،َما   ،
ِ َتَعاَلى وَن ِباْلِقْسِط ِمَن النَّاسِ }:  َّللاَّ َوه م  الَِّذيَن  :َقَتاَدة   َوَقالَ   ،[21]آل عمران:  { َوَيْقت ل وَن الَِّذيَن َيْأم ر 

وا َأْحَزاًبا  ،َفاْخَتَلَف اْْلَْحَزاب  ِمْن َبْيِنِهم { }اَلى ِفيِهْم:  َقاَل َّللاَّ  َتعَ    ه َفَهَذا َمْعَنى َقْولِ   .اْخَتَلف وا ِفيِه َفَصار 
ونَ   ".الَِّذي ِفيِه َتْمَتر 

 . ا، نسأل هللا العافيةوأحزابً  اصاروا أقوامً فلكن صار لكل فرد تبع  ،األصل أفراد 
الَّ " َقْوِله  َمْعَنى  وَن  َفَهَذا  َتْمَتر  ِفيِه  َفْوقٍ ِذي  ِمْن  اْلم ْعَجَمِة  ِقَراَءة    ،ِبالتَّاِء  ْحَمنِ   َعْبدِ   َأِبي َوِهَي    الرَّ

َلِمي ِ  َعبَّاسٍ  َقالَ   ،َوَغْيرِهِ  السُّ َعمِ َها ِبَمْرَيمَ  َفَمرَّ  :اْبن   ِإَلى اْبن   اْبن َها  اْثَنَتْي   ،ِمْصرَ  َوَمَعَها  ِفيَها  َفَكان وا 
  .اْلَماَوْرِديُّ  َذَكَره   .الَِّذي َكان وا َيَخاف وَنه  ًة َحتَّى َماَت اْلَمِلك  َعْشَرَة َسنَ 
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َتاِريخِ ق ْلت   ِفي  َوَوَقَع  يِ دَ  ِمْصرَ  :  السَّ َأنَّ  الظَّاِهِر  ْنِجيِل  اإلِْ ِفي  َوَجاَء  َرَأْيت   ِلَد   اْلَمِسيحَ  ِفيَما  و  َلمَّا 
َلْحمٍ  ِفي وِدَس  َكانَ  َبْيِت  ذَ  ِهير  َمِلًكاِفي  اْلَوْقِت  ِإَلىِلَك  َأْوَحى  َتَعاَلى  َّللاََّ  َوَأنَّ  ارِ  ،  النَّجَّ َف  ِفي   ي وس 

ْلِم، َوَقاَل َله    ".اْلح 
 أو في الح لم؟طالب: 

 نعم؟ 
 في الح لم؟طالب: 

 .ال
 أم في الرؤية؟طالب: 

 الرؤية نعم. 
ارِ  َأْوَحى ِإَلى" َف النَّجَّ ْلِم، َوَقاَل َله :   ي وس  ِبيَّ َوأ مَّه  َواْذَهْب ِإَلىق  ِفي اْلح  ِذ الصَّ َوك ْن ه َناَك  ،ِمْصرَ  ْم َفخ 

َأق ولَ  َلكَ َحتَّى  َفِإنَّ   وِدَس  ،  َيْطل بَ  ِهير  َأْن  َنوْ   ،ِلي ْهِلَكه   ِعيَسى  م ْزِمٌع  ِمْن  َربِ هِ َفَقاَم  َأْمَر  َواْمَتَثَل  ،  ِمِه 
يِ دَ  السَّ وَ  َوَمْرَيمَ  اْلَمِسيحَ  َوَأَخَذ  ِإَلىأ مَّه   ِإَلى ،ِمْصرَ  َجاَء  َمِجيِئِه  َحاِل  ِبِبْئِر   َنَزلَ  ِمْصرَ  َوِفي 

ت  ِإَلَّ ِفي ِتْلَك ، َفاْلَبَلَسان  ََل َيْطل ع  َوََل َيْنب  َياَبه  َعَلى َذِلَك اْلِبْئرَ َوَغَسَلْت ثِ  اْلَقاِهَرةِ  الَِّتي ِبَظاِهرِ  اْلَبَلَسانِ 
ْيَت الَِّذي، َوِمْنه  َيْخر ج  الدُّ اْْلَْرضِ   تعمد". ْهن  الَِّذي ي َخاِلط  الزَّ

 د.م ِ عَ تُ 
وَرٌة َواِحَدٌة ِفي َأيَّاِم اْلِمْصرِ  ؛النََّصاَرى   ت َعمَّد  ِبهِ   "الذي ، َوَتَقع  ِفي  يِ يَن َلَها ِمْقَداٌر َعِظيمٌ َوِلَذِلَك َكاَنْت َقار 

م ل وكِ  َمِلكِ  النََّصاَرى  ن ف وِس  ْسَطْنِطينِ  ِمْثَل   َوَمِلكِ  ِصِقلِ َيةَ  َوَمِلكِ  يَّةِ اْلق 
م ل وك   ،اْلِفِرْنَجةِ  َوَمِلكِ  النُّوَبةِ  َوَمِلكِ  اْلَحَبَشةِ  ِبِه  ي َهاِديِهْم  ِعْنَدَما  اْلم ل وِك  ِمَن  َمْوِقًعا   ِمْصرَ  َوَغْيِرِهْم 

ا  ". َجِلياًل ِجدًّ
 . يتبركون بها، نسأل هللا العافية لها شأن عندهم،، نعم

يِ د  َوَتك ون   " السَّ َوَصَل  ْفَرِة  السَّ ِتْلَك  َوِفي  َقْدٌر  َلَها  َهِديٍَّة  ك لِ   ِمْن  ِإَلْيِهْم  ِإَلى  اْلَمِسيح   َأَحبَّ 
َقةِ َوَقْسَقاَم اْلَمعْ  اْْل ْشم وَنْينِ  َمِديَنةِ  وَفِة اْْلَن ِباْلم َحرَّ وَن ِإَلى اْْلنَ  النََّصاَرى  َفِلَذِلَك ي َعظِ م َها ،ر  ر  ، َوَيْحض 

ِعي ِفي  َمَكانٍ ِإَلْيَها  ك لِ   ِمْن  اْلِفْصِح  َأْرضِ ِد  ِمْن  ِإَلْيَها  َوَصَل  َما  ِنَهاَية   ِْلَنََّها  َعاَد  ،ِمْصرَ  ؛  َوِمْنَها 
اِم ِإَلى   َأْعَلم . َوَّللاَّ   .الشَّ

  َأيْ   ،( ِصَلٌة ِلْلَكاَلِمِمنْ )  {  ِمْن َوَلدٍ َأْن َيتَِّخذَ }   َأْي َما َيْنَبِغي َله  َوََل َيج وز {َما َكاَن لِلَِّ  }:  َقْول ه  َتَعاَلى 
َو)َأنْ  َوَلًدا.  َيتَِّخَذ  َكانَ َأْن  َما  َأْي  َكاَن  اْسِم  َرْفِع  َمْوِضِع  ِفي  َوَلًدا  (  َيتَِّخَذ  َأْن   ِ مِ   ،لِلَّ َكاَن  َما  ْن َأْي 

بْ ِهْم َفَقالَ اَلى َعْن َمَقاَلتِ ، ث مَّ َنزََّه َنْفَسه  َتعَ ِصَفِتِه اتِ َخاذ  اْلَوَلدِ   ".َحاَنه  : س 
 .اأن تؤول مع ما بعدها بمصدر أن يتخذ اتخاذً يعني اسم كان بعد 

ْبَحاَنه   " ْن َفَيك ون   }َأْن َيك وَن َله  َوَلد.  َفَقاَل: س  َأْمًرا َفِإنََّما َيق ول  َله  ك  َم ِفي )اْلَبَقَرةِ    {ِإَذا َقَضى  ( َتَقدَّ
  اْلك وَفةِ  َوَأْهل    ،(ِبَفْتِح )َأنَّ  َوَأب و َعْمٍرو َواْبن  َكِثيرٍ  اْلَمِديَنةِ  َأْهل   َقَرأَ    {َربِ ي َوَربُّك مْ   َوِإنَّ َّللاََّ  }.  م ْسَتْوًفى
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ِبَكْسِر اْلَهمْ )َوِإنَّ  ِقَراَءة  َزِة َعَلى َأنَّه  م ْسَتْأَنفٌ (  لُّ َعَلْيِه  َفَيك ون  ِإنَّ َّللاََّ  أ َبي ٍ  . َتد  ٍو َعَلى ( ِبَغْيِر َوا)ك ْن 
 ".َوِفي اْلَفْتِح َأْقَول {َقاَل ِإنِ ي َعْبد  َّللاَِّ  } اْلَعْطِف َعَلى

   في الفتح أقوال، يعني كيف يكون إعرابها على الفتح؟ 
 ". نَّ َّللاََّ َربِ ي َوَربُّك مْ ؛ َوْلَِ َأنَّ اْلَمْعَنى َوِسيَبَوْيهِ  اْلَخِليلِ  َفَمْذَهب   ل:اَوِفي اْلَفْتِح َأْقوَ "

 . بالم التعليلموضع جر في 
ِع  َأْن َيك وَن ِفي َمْوِض  اْلَفرَّاء   َوَأَجازَ  .( ِفي َمْوِضِع َنْصٍب ِعْنَده َماَف )َأنَّ    {اْلَمَساِجَد لِلَِّ   َوَأن   }  َوَكَذا"

ِم الالَّ َحْذِف  َعَلى  َأْيًض َخْفٍض  َيك وَن  َأْن  َوَأَجاَز  ِبَمْعَنى،  َخْفٍض  َمْوِضِع  ِفي  اَلِة َوَأْوَصانِ  ا  ِبالصَّ ي 
ْمت  َحيًّا َوِبأَ  َواْْلَْمر      ِفي َمْوِضِع َرْفٍع ِبَمْعَنىَأْن َيك ونَ  اْلِكَساِئيُّ  َوَأَجازَ   .نَّ َّللاََّ َربِ ي َوَربُّك مْ َوالزََّكاِة َما د 

َوَربُّك مْ أَ  َربِ ي  َّللاََّ  َخاِمٌس نَّ  َقْوٌل  َوِفيَها  ع َبْيدٍ  َحَكى  :.  اْلَعاَلءِ َأَبا   َأنَّ  َأب و  ْبَن  َأْن    ،َقاَله   َعْمِرو  َوه َو 
ِإَذا َقَضى }:  ( ِمْن َقْوِلهِ ِهَي َمْعط وَفٌة َعَلى َقْوِلِه: )َأْمًرافَ   ،نَّ َّللاََّ َربِ ي َوَربُّك مْ : َوَقَضى أَ َيك وَن اْلَمْعَنى

( َعَلى َهَذا التَّْقِديرِ ى َأْمًرا َوَقَضى َأنَّ َّللاََّ. َوََل ي بْ َواْلَمْعَنى ِإَذا َقَض    {َأْمًرا  َعَلى التَّْقِديِر  ، َوََل َتَدأ  ِب )َأنَّ
ِه اْلَباِقَيةِ الثَّاِلثِ  وه  َهَذا ِصَراٌط م ْسَتِقيمٌ  }.  . َوَيج وز  اَِلْبِتَداء  ِبَها َعَلى اْْلَْوج  َأْي ِديٌن َقِويٌم ََل  {  َفاْعب د 

 . "اْعِوَجاَج ِفيهِ 
 ن؟  بها على القولي  أتد ب يلماذا ال 

 .َقَضى َأْمًرا{ }يعني معطوف على معمول  
مْ ِمْن َزاِئَدٌة َأِي اخْ   َفاْخَتَلَف اْْلَْحَزاب  ِمْن َبْيِنِهْم{  }  َقْول ه  َتَعاَلى:" َأْي  :َقَتاَدة   . َوَقالَ َتَلَف اْْلَْحَزاب  َبْيَنه 

مْ  َبْيَنه  ِمنْ   ،َما  اْلِفَرق   اْلِكَتاِب  َفاْخَتَلَفِت  َأمْ  َأْهِل  اَلم  -  ِعيَسى رِ ِفي  السَّ ود   -َعَلْيِه  ِباْلَقْدِح   َفاْلَيه 
ْحرِ  مْ  النُّْسط وِريَّة   َقاَلتِ  َوالنََّصاَرى  .َوالسِ  َّللاَّ ِمْنه  اْبن   ه َو  . َثاَلَثةٍ   َثاِلث   َواْلَمْلَكاِنيَّة   . : 

وِبيَّة   َوَقاَلتِ  َّللاَّ   :اْلَيْعق  َطتِ   ،َوَغَلْت  النََّصاَرى   َفَأْفَرَطت  ،ه َو  َرْت  اْلَيه ود   َوَفرَّ ِفي  َوَقصَّ َهَذا  َم  َتَقدَّ َوَقْد   .
  -لَّى َّللاَّ  َعَلْيِه َوَسلَّمَ َص -اْلم َراد  ِمَن اْْلَْحَزاِب الَِّذيَن َتَحزَّب وا َعَلى النَِّبيِ    : اْبن  َعبَّاسٍ  َوَقالَ   .()النِ َساءِ 

 . َوَكذَّب وه  ِمَن اْلم ْشِرِكين
وا ِمْن َمْشَهِد َيْوٍم َعِظيمٍ َفَوْيٌل ِللَّذِ }  وِد َيْوِم اْلِقَياَمةِ َأْي مِ  {يَن َكَفر  ه  ،  َمْشَهد  ِبَمْعَنى اْلَمْصَدرِ ، َوالْ ْن ش 

َوَيج وز   ور   اْلح ض  ود   ه  مْ   َوالشُّ َله  ور   اْلح ض  َيك وَن  ِإَلىَأْن  َوي َضاَف  ي َقال   ،  َكَما  ِفيِه،  ق وِعِه  ِلو  :  الظَّْرِف 
ِلف   َكَذاَوْيٌل  َيْوِم  ِقَتاِل  ِمْن  َأْي  اَلٍن  اْلَيْومَ ؛  َذِلَك  ورِِه  اْلَمْوِضِع  َوِقيلَ .  ِمْن ح ض  ِبَمْعَنى  اْلَمْشَهد   الَِّذي  : 

اْلَخاَلِئق   ه   الَّ َيْشَهد  ِلْلَمْوِضِع  َكاْلَمْحَشِر  اْلَخْلق  ،  ِإَلْيِه  ي ْحَشر   ِمْن َوِقيلَ .  ِذي  وا  َكَفر  ِللَِّذيَن  َفَوْيٌل   :
الَِّذي  ح   اْلَعِظيَم  اْلَمْشَهَد  وِرِهم   رِ ض  ِللتََّشاو  ِفيِه  ِبالِلَِّ اْجَتَمع وا  اْلك ْفِر  َعَلى  َفَأْجَمع وا  َوَقْوِلِهمْ ،  ِإنَّ َّللاََّ  :   

 . "َثاِلث  َثاَلَثةٍ 
مة إال  لكن ما يستحق الوصف بالعظ  ،لكن األول أي من شهود يوم القيامة مشاهد كثيرة في الدنيا

 .شهود يوم القيامةهو و عظمها أ 
 طالب:.................. 
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َبْيِنِهْم{ }السياق، السياق يدل على أنهم فرق النصارى     يدل على أنه فيهم، ،  َفاْخَتَلَف اأْلَْحَزاُب ِمْن 
 . نعم

َتَعاَلى" َيْأت وَنَنا }:  َقْول ه   َيْوَم  َوَأْبِصْر  ِبِهْم  اْلَعبَّاسِ  َقالَ  {َأْسِمْع  َتق ول   اْلَعرَ  :َأب و  َمْوِضِع  ب   ِفي  َهَذا 
ِب   . "ْي َما َأْسَمَعه  َوَأْبَصَره  َفَتق ول  َأْسِمْع ِبَزْيٍد َوَأْبِصْر ِبَزْيٍد أَ  ،التََّعجُّ

 من أبو العباس؟  أبو العباس من؟
 .المبردطالب: 

 المبرد، نعم.
مْ : َفَمْعَناه  َأنَّه  َقالَ " َب َنِبيَّه  ِمْنه  ، ِحيَن َيق ول   َياَمِة َوََل َأْبَصر  ََل َأَحَد َأْسَمع  َيْوَم اْلقِ  :اْلَكْلِبيُّ  . َقالَ  َعجَّ

وِن َّللاَِّ  }:  ِلِعيَسى َّللاَّ  َتَباَرَك َوَتَعاَلى َي ِإَلَهْيِن ِمْن د  َأْسِمْع  :  َوِقيلَ    ، { َأَأْنَت ق ْلَت ِللنَّاِس اتَِّخذ وِني َوأ مِ 
ِ ِفي َذِلَك اْلَيْوِم؛ َأْي َما َأْطَوَعه  ِبَمْعَنى الطَّاَعةِ  ْنَيا  {َلِكِن الظَّاِلم وَن اْلَيْومَ  }  .ْم لِلَّ ِفي  }.  َيْعِني ِفي الدُّ

، ْثِلِه َحَمَلْته  اْْلَْرَحام ، َوَأَكَل َوَشِربَ َوَأيُّ َضاَلٍل َأْبَين ِمْن َأْن َيْعَتِقَد اْلَمْرء  ِفي َشْخٍص مِ    {َضاَلٍل م ِبينٍ 
َرَأى  َوَلِكنَّه  َسي ْبِصر  َوَيْسَمع  ِفي اْْلِخَرِة ِإَذا    ،َوَمْن َهَذا َوْصف ه  َأَصمُّ َأْعَمى َأنَّه  ِإَلٌه؟!َدَث َواْحَتاَج  َوَأحْ 

 .َوَغْير ه   َقَتاَدة   َقاَل َمْعَناه   .َلِكنَّه  ََل َيْنَفع ه  َذِلكَ ، وَ اْلَعَذابَ 
َتَعاَلى  اْلَحْسَرةِ  }:  َقْول ه   َيْوَم  اْْلَْمر  َوَأْنِذْره ْم  ِإْذ ق ِضَي  ِويَ    {   : َما َقالَ   َأنَّه   َمْسع ودٍ   ْبنِ   َّللاَِّ   َعْبدِ  َعنْ  ر 

ر  َعَلْيهِ  ،َجنَّةِ ِمْن َأَحٍد َيْدخ ل  النَّاَر ِإَلَّ َوَله  َبْيٌت ِفي الْ   . "َفَيَتَحسَّ
ة، يقول: هذا  ، يرى مقعده من الجنيرى مقعده من الجنة  ،ويراه وهو في قبره، ويراه في يوم المحشر

ندمه  تزداد حسرته ويزداد عذابه و فُيذهب به إلى النار    مقعدك لو اتبعت، لو آمنت، لو صدقت، ثم 
 . نسأل هللا السالمة والعافية

ِخَل َأْهل   ، َوأ دْ َأْي ف ِرَغ ِمَن اْلِحَساِب    { ِإْذ ق ِضَي اْْلَْمر  }.  : َتَقع  اْلَحْسَرة  ِإَذا أ ْعِطَي ِكَتاَبه  ِبِشَماِلهِ َوِقيلَ "
ْدِري   َسِعيدٍ  َأِبي ِمْن َحِديثِ  م ْسِلمٍ  . َوِفي َصِحيحِ َة َوَأْهل  النَّاِر النَّارَ اْلَجنَِّة اْلَجنَّ    -َرِضَي َّللاَّ  َعْنه   - اْلخ 

ِ  َقالَ  ول  َّللاَّ ي َجاء     ،َوَأْهل  النَّاِر النَّارَ   ،ِإَذا َدَخَل َأْهل  اْلَجنَِّة اْلَجنَّةَ » :-َصلَّى َّللاَّ  َعَلْيِه َوَسلَّمَ -: َقاَل َرس 
َهْل َتْعِرف وَن   ،َيا َأْهَل اْلَجنَّةِ   :ِباْلَمْوِت َيْوَم اْلِقَياَمِة َكَأنَّه  َكْبٌش َأْمَلح  َفي وَقف  َبْيَن اْلَجنَِّة َوالنَّاِر َفي َقال  

ول ونَ َهَذا َفَيْشَرِئبُّوَن َوَيْنظ ر   َهْل َتْعِرف وَن َهَذا   ،َيا َأْهَل النَّارِ  :  ث مَّ ي َقال    :َقالَ   ،ْوت  : َنَعْم َهَذا اْلمَ وَن َوَيق 
ول ونَ َفَيْشَرِئبُّ  َوَيق  وَن  َوَيْنظ ر  اْلَمْوت  وَن  َهَذا  َنَعْم  َفي ْذَبح    :َقالَ   ،:  ِبِه  ي َقال    ،َفي ْؤَمر   َأْهلَ   :ث مَّ  اْلَجنَِّة  َيا 

َمْوتَ  َفاَل  ل وٌد  َأْهلَ  ،خ  َمْوتَ النَّارِ  َوَيا  َفاَل  ل وٌد  خ    -  ،  ِ َّللاَّ ول   َرس  َقَرَأ  َوَسلَّمَ -ث مَّ  َعَلْيِه  َّللاَّ     -َصلَّى 
ي ْؤِمن ونَ } ََل  َوه ْم  َغْفَلٍة  ِفي  َوه ْم  اْْلَْمر   ق ِضَي  ِإْذ  اْلَحْسَرِة  َيْوَم  َجه    .«{َوَأْنِذْره ْم  ِبَمْعَناه   اْلب َخاِريُّ  َخرَّ

َحِديٌث    :َل ِفيهِ َيْرَفع ه  َوَقا َأِبي َسِعيدٍ  َعنْ  َوالتِ ْرِمِذيُّ  ،ه َرْيَرةَ   َأِبي ِمْن َحِديثِ  َماَجهْ   َواْبن    اْبِن ع َمَر، َعنِ 
وَن ِبَهِذِه اْْلََحاِديِث   ،()التَّْذِكَرةِ َوَقْد َذَكْرَنا َذِلَك ِفي ِكَتاِب    َحَسٌن َصِحيٌح. اَر م َخلَّد  َوَبيَّنَّا ه َناَك َأنَّ اْلك فَّ
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َعَلى  َوا ا  َردًّ َقالَ ْْلِي  إِ َمْن  َتْنَقِطع  :  اْلَغَضِب  ِصَفَة  ِمَن  نَّ  َتِبَعه   َوَمْن  ِإْبِليَس  َوِإنَّ   ،
ونَ  َوَهاَمانَ  َكِفْرَعْونَ  اْلَكَفَرةِ  ل وَن اْلَجنَّةَ  َوَقار   ."َوَأْشَباِهِهْم َيْدخ 

هؤالء يعذبون، وهؤالء ينعمون، ثم    لقول الجهمية أنه ال دوام وال خلود ال ألهل الجنة وال ألهل النار،
كل   العذاب،  وهذا  النعيم  هذا  يُ ينقطع  يُ عذ    أو  معصيته،  بقدر  ال  نع  ب  استمرار  ال  طاعته،  بقدر  م 

للنعيم أن    ،للعذاب وال  والجماعة على  السنة  وأهل  والعافية،  السالمة  نسأل هللا  الجهمية،  قول  هذا 
نسأل هللا السالمة  ،دائم أبدي سرمدي، وهؤالء في النارالكل خالدون مخلدون، هؤالء في الجنة نعيم 

ثم  والعافية عذابهم،  ينقطع  النار  وأهل  مخلدون،  خالدون  الجنة  أهل  فيقول:  يفرق  من  وهناك   ،
ينقلب لكن    ،ن النار تبقىإيختلفون، منهم من يقول: النار تفنى ويفنى من فيها، ومنهم من يقول:  

والنار باقية،   ،ينقطع   من المعتزلة يقول: إن العذاب العالف    العالف، عذابها إلى ال شيء، كقول  
لكنه ما    ،نهم ُيخرجون من النار ويدخلون الجنة، وهذا قول معروف عند أهل العلمإ ومنهم من يقول:  

به عبرة  ال  السنة  أهل  أقوال  من  األول  القول  الصحيحة  ،عدا  الكتاب   الصريحة  فالنصوص  من 
خالدو والسنة   الكل  أن  على  ينقطعتدل  ال  دائم  نعيم  إما  مخلدون،  أبدي سرمدي  ،ن  عذاب    ،وإما 

 . والعافية نسأل هللا السالمة
ذلك ل فنائها،  ب، لكن أواًل ليس بصريح، ليس بصريح على فناء النار  ما يدل  ُيذكر عن بعض السلف 

ر  ، هذا يؤث: لو لبثوا عدد رمل عالج لكان لهم يوم يخرجون فيه-رضي هللا تعالى عنه-قول عمر  
ألن رمل عالج    ؛، لكن لو لبثوا هذا، على هذا االحتمال أنهم لو لبثوا-رضي هللا عنه-عن عمر  

مثل رمل عالج، يعني  في الحقيقة    بلبث ينتهي فيه، لكن ليس    امهما كان من الكثرة إال أن له حدًّ 
 ،كثر وأعظمشد وأأ، لكن لبثهم  يوم يخرجون عن سبيل التنزل أنهم لو لبثوا مثل هذا الرمل كان لهم  

هللا   قال  وعال–كما  َأْحَقاًبا{}  : -جل  ِفيَها  الت [23]النبأ:  الِبِثيَن  سبيل  على  وهذا  وأن    ،لهم  ت كيب، 
ال   يعني  عقاًبا  ينتهي،  وال  ينقطع  ال  مستمري عذابهم  وصفهم   نتهي  وجاء  المستعان،  وهللا  دائًما، 

أن الفئتين والفرقتين    مقصود ، الخلود في نصوص كثيرة، والتأبيد أيًضا جاء في بعض النصوص بال
 .ال يخرجون 

 طالب:.................... 
نسب إليه الجزم، ينسب إليه  فيه، وبعضهم ي   فهو توق  يعني في النهاية  ،هو ذكر القولين وما رجح

، ابن القيم أطال في  هكالم صريح من كالم ويذكرون عن شيخ اإلسالم، لكن ما يوجد    ،بذلك  الجزم
لكنه   ،، لكن على كل حال هو قول معروفمنه ترجيح  يشم  لكل منهما وما  واستدل  ،ذكر القولين

 .مرجوح
النظر يؤيده  النار  بفناء  القول  إن  يقول:  وعصيانهم    ،بعضهم  كفرهم  في  مدتهم  الكفار  هؤالء  وأن 

الدنيا الستمروا    ،محدودة نيتهم أنهم لو ُخلدوا في  فاألصل أن يكون عذابهم محدوًدا، لكن هم في 
 .نسأل هللا السالمة والعافية ،، فهم يعاقبون على هذه النية بالخلود في النارعلى كفرهم
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 ................. طالب:
 . ن الصحابةعار، تمسك ببعض اآلثار  ال، هو تمسك ببعض اآلث

اَنَها َفَنِرث   ِإنَّا َنْحن  َنِرث  اْْلَْرَض َوَمْن َعَلْيَها{  }َقْول ه  َتَعاَلى: " كَّ  ."َهاَأْي ن ِميت  س 
صاحب فيض الباري المناوي في الجزء السادس صفحة مائتين وواحد وأربعين، ذكر أن ابن القيم  

النار   بفناء  بالقول  كتابه  النبي  ختم  قال  كمن  والسالم-فكان  الصالة  أحدكم »فيهم:    -عليه  وإن 
عمل النار ب  ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إال ذراع فيغلب عليه الكتاب فيعمل

القيم  فيدخلها« بن  يقصد  العلم-رحمه هللا-،  أهل  المسألة معروفة عند  أن  المقصود  قول    ،،  لكنه 
 .جوحمر 

 طالب:............................... 
 ماذا؟

 . .........طالب:..................... 
 لمناوي الجزء السادس صفحة مائتين وواحد وأربعين. لهذا فيض القدير 

َم َهَذا ِفي ِة َفن َجاِزي ك الًّ ِبَعَمِلهِ َيْوَم اْلِقَيامَ   َنا ي ْرَجع وَن{}َوِإَليْ "   .( َوَغْيِرَها)اْلِحْجرِ ، َوَقْد َتَقدَّ
يًقا َنِبيًّا{ } َقْول ه  َتَعاَلى: ِذي أ ْنِزَل اْلَمْعَنى: َواْذك ْر ِفي اْلِكَتاِب الَّ  َواْذك ْر ِفي اْلِكَتاِب ِإْبَراِهيَم ِإنَّه  َكاَن ِصدِ 

ةَ  ْرآن  ِقصَّ اْلق  َوه َو  )النِ َساِء( ِإْبَراِهيمَ  َعَلْيَك  ِفي  يِق  دِ  الصِ  َمْعَنى  َم  َتَقدَّ َوَقْد  ْدِق   ،َوَخَبَره .  الصِ  َواْشِتَقاَق 
)اْلَبَقَرِة( ِلْْلَِعاَدةِ   ،ِفي  َمْعَنى  َيا  .َفاَل  َعَلْيِهْم  اْقَرْأ  اْْلَيِة:  َأْمرَ  م َحمَّد   َوَمْعَنى  ْرآِن  اْلق  َفَقْد   Kِإْبَراِهيمَ  ِفي 

م ْسِلًما َحِنيًفا  َكاَن  َفِإنَّه   َوَلِدِه،  ِمْن  ْم  َأنَّه  َيتَِّخذ وَن    ،َعَرف وا  ِلَم  َفَهؤ ََلِء  اْْلَْنَداَد،  َيتَِّخذ   َكاَن  َوَما 
 .   ِإَلَّ َمْن َسِفَه َنْفَسه {َوَمْن َيْرَغب  َعْن ِملَِّة ِإْبَراِهيمَ  }َوه َو َكَما َقاَل:  اْْلَْنَداَد؟  

.  { ِإْذ َقاَل ِْلَِبيهِ }:  َقْول ه  َتَعاَلى مَ   َوه َو آَزر  فَ َقْد    {َيا َأَبتِ }.  َوَقْد َتَقدَّ َم اْلَقْول  ِفيِه ِفي )ي وس  ِلَم  }  ،(َتَقدَّ
 ."ي ِريد  اْْلَْصَنامَ   {ي َعْنَك َشْيًئاَما ََل َيْسَمع  َوََل ي ْبِصر  َوََل ي ْغنِ } : َأْي ِْلَيِ  َشْيٍء َتْعب د   {َتْعب د  

وال تجلب   ا،ما فيه سبب مسبب وال مبرر ألن ُتعبد مثل هذه األصنام التي ال تدفع عن نفسها شرًّ 
وضلت، وإذا وكل  تاهت    ، لكن العقول إذا أخذها باريهاًئالها خيًرا، ال تسمع وال تبصر وال تغني شي 

 .عفلعجز والضلاإلنسان إلى نفسه يوكل 
، َوَما َيك ون  َبْعَد اْلَمْوتِ   َأْي ِمَن اْلَيِقيِن َواْلَمْعِرَفِة ِبالِلَِّ  {َياَأَبِت ِإنِ ي َقْد َجاَءِني ِمَن اْلِعْلِم َما َلْم َيْأِتكَ  }"

َك ِإَلى     {ا َسِويًّاَأْهِدَك ِصَراطً  }.  َوَأنَّ َمْن َعَبَد َغْيَر َّللاَِّ ع ذِ َب. َفاتَِّبْعِني ِإَلى َما َأْدع وَك ِإَلْيهِ  َأْي أ ْرِشد 
ْيَطانَ  }.  ِديٍن م ْسَتِقيٍم ِفيِه النََّجاة   َك ِبِه ِمَن اْلك ْفرِ   َأْي ََل ت ِطْعه  ِفيَما   { َيا َأَبِت ََل َتْعب ِد الشَّ ، َوَمْن  َيْأم ر 

  ."َأَطاَع َشْيًئا ِفي َمْعِصَيٍة َفَقْد َعَبَده  
، ممن دون هللا، يقول: ما عبدناه  اي اتخاذ األحبار والرهبان أربابً كما يدل له حديث عدي بن حاتم ف

في    اوتلك عبادتهم، ال شك أن من أطاع مخلوقً   ،الحرام  ون ويحلل  م،تطيعونهفالحالل    ن قال: يحرمو 
 . صية ما لم يكن متأواًل أو خائًفامعصية هللا فقد اتخذه إلًها من دون هللا في هذه المع
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 ... طالب:................
 كيف؟ 

 طالب:......................
 ؟ماذا

 طالب:............................. 
 . مل هذا تلك عبادتهم، هذه عبادتهمالمقصود أن العمل عبادة، الع

ْحَمِن َعِصيًّا}" ْيَطاَن َكاَن ِللرَّ اْلَحاِل َأْي  ى  . َوِقيَل ِبَمْعنَ ارَ : ِبَمْعَنى َص ، َوِقيلَ ( ِصَلٌة َزاِئَدةٌ )َكانَ   {ِإنَّ الشَّ
ْحَمنِ  ِللرَّ َواِحدٍ ه َو  ِبَمْعًنى  َوَعِصيًّا َوَعاٍص  َك َعَذاٌب  }.  اْلِكَساِئيُّ   َقاَله    ،.  َيَمسَّ َأْن  َأَخاف   ِإنِ ي  َأَبِت  َيا 
ْحَمنِ  َأْن َيك وَن َأَخاف   . َوَيج وز   ون  َأَخاف  ِبَمْعَنى َأْعَلم  . َوَيك  ِمتَّ َعَلى َما َأْنَت َعَلْيهِ َأْي ِإْن   {ِمَن الرَّ

اْلَمْعَنىَعلَ  َفَيك ون   َباِبَها  اْلَعَذاب  ى  َك  َفَيَمسَّ ْفِرَك  ك  َعَلى  َتم وَت  َأْن  َأَخاف   ِإنِ ي  ْيَطاِن  }.  :  ِللشَّ َفَتك وَن 
.  ْرَغب  َعْنَها ِإَلى َغْيِرَهاَأْي َأتَ  {َقاَل َأَراِغٌب َأْنَت َعْن آِلَهِتي َيا ِإْبَراِهيم   }.  َأْي َقِريًنا ِفي النَّارِ    {َوِليًّا

َمنَّكَ  } َْلَْرج  َتْنَتِه  َلْم  ِباْلِحَجاَرةِ   :اْلَحَسن   َقالَ   { َلِئْن  اك  قال   .َيْعِني  حَّ َْلَْشت َمنَّكَ ِباْلَقْولِ  :الضَّ َأْي  .  ؛ 
 .  ": َْل ْظِهَرنَّ َأْمَركَ َْلَْضِرَبنََّك. َوِقيلَ  :اْبن  َعبَّاسٍ  وقال

 . نه بالحجارةواألصل في الرجم أ
ْرِني }" َواْهج  َمنََّك  َعبَّاسٍ  َقالَ    {َْلَْرج  اْلِعْرضِ    :اْبن   َساِلَم  اْعَتِزْلِني  َمَعرَّةٌ   َأِي  ِمنِ ي  ي ِصيب َك  ؛ ََل 

؛  َمِليًّا َدْهًرا َطِوياًل  :َوم َجاِهدٌ  اْلَحَسن   َوَقالَ  .ِإْبَراِهيمَ  َعَلى َهَذا َحاٌل ِمنْ   {َمِليًّا}َفَقْول ه :   ،الطََّبِريُّ  َواْخَتاَره  
 : اْلم َهْلِهلِ  َوِمْنه  َقْول  

ِلَمْوِتهِ  اْلِجَباِل  مُّ  ص  َعْت   َفَتَصدَّ
  

َمِليًّا  اْلم ْرَماَلت   َعَلْيِه   َوَبَكْت 
   

َعَلى :اْلِكَساِئيُّ  َقالَ  َو  َفه  َوم اَلَوًة،  َوَماَلَوًة  َوم ْلَوًة  َوَمْلَوًة  َمِليًّا  َهَجْرت ه   َوه َو    ي َقال   َظْرٌف،  اْلَقْوِل  َهَذا 
 .  ِبَمْعَنى اْلَماَلَوِة ِمَن الزََّماِن، َوه َو الطَِّويل  ِمْنه  

َتَعاَلى:    َعَلْيَك{ }َقْول ه   َساَلٌم  ي َعاِرْضه   َقاَل  اَلم  -  ِإْبَراِهيم   َلْم  السَّ د ِ   -َعَلْيِه  الرَّ وِء  ي ْؤَمْر    ؛ِبس  َلْم  ِْلَنَّه  
ْفرِهِ  ِبِقَتاِلِه َعَلى  . "ك 

باب  َسالًما{  من  َقاُلوا  اْلَجاِهُلوَن  َخاَطَبُهُم  تختلف 63]الفرقان: }َوِإَذا  أب  أيًضا  وهو  جاهل  وهذا   ،]
طبه برفق ولين لعل هللا معاملته مع معاملة غيره، وإن كان المودة ال تجوز وإن كان أًبا، إال أنه خا

 . أن يهديه
ور  َعَلى َأنَّ اْلم َراَد " ْمه   ". اْلم َتاَرَكة  ََل التَِّحيَّة  ِبَساَلِمِه اْلم َساَلَمة  الَِّتي ِهَي َواْلج 

 . يجوز تحية الكافرألنه ال 
َأَمَنٌة ِمنِ ي َلكَ  :الطََّبِريُّ  َقالَ " اَلِم. َوَعَلى َهَذا ََل ي  َمْعَناه   ِبالسَّ اْلَكاِفر   َحِليٌم َخاَطَب   :النَّقَّاش   . َوَقالَ ْبَدأ  

َقاَل:  َكمَ   ،َسِفيًها َساَلًما{ }ا  َقال وا  اْلَجاِهل وَن  م   َخاَطَبه  َبعْ  ،[63]الفرقان:َوِإَذا  َمْعَنى َوَقاَل  ِفي  ْم  ه  ض 
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َتِحيَّة  م َفاِرقٍ :  َتْسِليِمهِ  َتِحيََّة ا  ، ه َو  َز  ِبَهاَوَجوَّ َوَأْن ي ْبَدَأ  اَلم   َيج وز  َهْل   :ع َيْيَنةَ   َِلْبنِ  . ِقيلَ ْلَكاِفِر  السَّ
 ". َنَعمْ : َقالَ  اْلَكاِفِر؟َعَلى 

 . ن بداءة الكفار بالسالم صريحلكن النص على البداءة بهم بالسالم صحيح وصريح، النهي ع 
َتَعاَلى:  " َّللاَّ   َأْن  }َقاَل  ْم  ِدَياِرك  ِمْن  ْم  ي ْخِرج وك  َوَلْم  يِن  الدِ  ِفي  ي َقاِتل وك ْم  َلْم  الَِّذيَن  َعِن  َّللاَّ   َيْنَهاك م   ََل 

}َقْد َكاَنْت َلك ْم أ ْسَوٌة َحَسَنٌة  :  َوَقالَ  .[8]الممتحنة:{ وه ْم َوت ْقِسط وا ِإَلْيِهْم ِإنَّ َّللاََّ ي ِحبُّ اْلم ْقِسِطينَ َتَبرُّ 
 . "}َساَلٌم َعَلْيَك{ِْلَِبيِه   ِإْبَراِهيم   ؛ َوَقالَ اْْلَيةَ  [4]الممتحنة: ِفي ِإْبَراِهيَم{

إنه شرع من    :ألبيه فيقال فيه   -عليه السالم–ية من إبراهيم  على كل حال لو كان هذا بمعنى التح
ء  فيما لم يرد شرعنا بخالفه، وقد جاهذا  فبإبراهيم  االتساء  باالقتداء و قبلنا، شرع من قبلنا وإن ُأمرنا  
 .النهي عن بداءة الكفار بالسالم

 طالب:................... 
 ؟ماذا

 طالب:.................... 
 .والمشركون من باب أولى ،والنصارى بالسالم ال تبدأ اليهود 

 طالب:............... 
 ين؟ أ

 ....................  طالب:
 بالسالم؟ بدءون يُ يعني غيرهم  

 طالب:............... 
 اليهود وال النصارى بالسالم   وؤاالنص الصحيح الصريح ال تبد 

 طالب:............. 
 ين؟ أ

 طالب:.............. 
 . ال ما يلزم

 طالب:................. 
 أن تسلم عليهم؟  

ا تكون  وأقرب م  ،بالصلة، لكن إذا ألقيت السالم، إلقاء السالم مسالمة  فقطأن تبرهم وتقصد إليهم  
 . إلى المهادنة بينك وبينهم

 طالب:............... 
 نعم؟ 

 طالب:.............. 
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 . يناسب   لسالم إذا سلم رد عليه بمابدأ الكافر باعلى كل حال ال يُ 
 طالب:..................... 

 . -جل وعال–ن أسماء هللا الكالم على لفظ السالم الذي هو اسم م 
 طالب:........................... 

هذا حكمه آخر ففيها المصلحة أو ُخشي من ضرر الهجرة    رئيإذا  فأما التحية التي يتبادلها الناس  
لى نفسه الضرر، أو رجاء النفع بمثل هذا إلى أن  أن يتأول اإلنسان ويرتكب الرخصة إذا خشي ع

 .معهم مقاطعةصار  ،خالص ف يأس يتبين له األمر، إذا
َقاَله  " َما  اْْلَيِة  ِمَن  اْْلَْظَهر    : ع َيْيَنةَ  ق ْلت  ْبن   ْفَيان   َرَوى  ، س  َصِحيَحاِن:  َحِديَثاِن  اْلَباِب    َأب و  َوِفي 

ِ   ه َرْيَرةَ  وَل َّللاَّ َرس  َوَسلَّمَ َصلَّ -َأنَّ  َعَلْيِه  ودَ  »   :َقالَ    -ى َّللاَّ   اْلَيه  وا  َتْبَدء  اَلِم َوالنََّصاَرى  ََل  َفِإَذا   ،ِبالسَّ
َأْضَيِقِه« ِإَلى  وه   َفاْضَطرُّ الطَِّريِق  ِفي  َأَحَده ْم  َجه   ،َلِقيت ْم  ِحيَحْيِن  .َوم ْسِلمٌ  اْلب َخاِريُّ  َخرَّ الصَّ َوِفي 

َزْيٍد   َعنْ  ْبِن  النَِّبيَّ    »أ َساَمَة  َوَسلَّمَ -َأنَّ  َعَلْيِه  َّللاَّ   َقِطيَفٌة    -َصلَّى  َتْحَته   ِإَكاٌف  َعَلْيِه  ِحَماًرا  َرِكَب 
َباَدةَ  َوه َو َيع ود   ،أ َساَمَة ْبَن َزْيدٍ  َفَدِكيٌَّة ، َوَأْرَدَف َوَراَءه     ".َبِني اْلحِرِث ْبِن اْلَخْزَرِج« ِفي َسْعَد ْبَن ع 

   . َحاِرثِ الْ  ، اْلَحاِرثِ 
 اْلَحاِرِث؟ طالب:

 . تكتب  ألف بدون  تخالف، ما كتابته ألن ؛نعم أي
َوْقَعةِ  ِفي »" َقْبَل  َوَذِلَك  اْلَخْزَرِج  ْبِن  اْلَحاِرِث  ِمَن   َبْدٍر، َبِني  َأْخاَلٌط  ِفيِه  َمْجِلٍس  ِفي  َمرَّ  َحتَّى 

اْْلَْوَثانِ  َعَبَدِة  َواْلم ْشِرِكيَن  َسل وَل، َوِفيِهمْ  وِد،َواْلَيه   اْلم ْسِلِميَن  اْبِن  أ َبيِ   ْبن    ِ َّللاَّ َوِفي   َعْبد  
َرَواَحَة، اْلَمْجِلسِ  ْبن    ِ َّللاَّ َخمَّرَ  َعْبد   ابَِّة،  الدَّ َعَجاَجة   اْلَمْجِلَس  َغِشَيِت  أ َبي ٍ  َفَلمَّا  ْبن    ِ َّللاَّ َأْنَفه    َعْبد  

َعَلْينَ  وا  ت َغبِ ر  َقاَل: ََل  ث مَّ  النَِّبيُّ  ِبِرَداِئِه،  َعَلْيِهم   َفَسلََّم  َوَسلَّمَ -ا،  َعَلْيِه  ل    اْلَحِديَث.  « -َصلَّى َّللاَّ   َفاْْلَوَّ
الثَّ  َواْلَحِديث   َأْهَله .  من  َلْيَس  َواْلَكاِفر   ِإْكَراٌم،  َذِلَك  ِْلَنَّ  اْبِتَداًء؛  َعَلْيِهم   اَلِم  السَّ َتْرَك  ز    اِنيي ِفيد   ي َجوِ 

 . "َذِلكَ 
ال مسلمينالحديث  وغير  مسلمين  أخالط  فيه  كان  إذا  يجوز  بالسالم    ،ثاني  المقصود  ويكون 

 . المسلمين
 طالب: .................... 

ن بالنسبة للسالم حقيقة يعني يشكل بداءة من يزاول المعصية بالسالم، أما شخص معاند وجالس آلا
كثير من    ،اولة الدخان مثاًل ويؤمر وال يأتمر، أو شخص أثناء مز   ،في طريق الناس والصالة مقامة

ويستفاد من  يدخن، ال شك أن مثل هذا إذا كان فيه ردع وزجر  هو  الناس يتحرج أن تسلم عليه و 
ويزداد   ويعاند  يصر  كان  إذا  لكن  المطلوب،  الهجر  أنواع  من  نوع  هذا  ويزدجر،  يرتدع  أنه  هذا 

 .إن شاء هللا ،فال بأس ،وهو مسلم ،ذاتأليفه بمثل هاألولى و 
 :......................... طالب
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 غير الكافر؟ 
 . طالب: المسلم

مسلم والهجر  ،هذا  الوصل  باب  من  وعدمه  السالم  الكافر،  من  إال  منع  ما  والسالم  وكل    ،يعني 
ويستولى   ،يستعمل في الوقت المناسب له، إذا كان السالم أنفع من حيث يملك قلبه  ،منهما عالج

ويرى أنه    ،ويؤثر فيه أكثر  ،لوب، وإن كان الهجر تعذيًرا لههو المطفويؤثر عليه بمثل هذا    ،عليه
 .، فكل منهما عالجوشيء من هذا ،بهذا الهجر ينصرف الناس عنه، يعيش وحده

َرَواه   :الطََّبِريُّ  َقالَ " َما  ي َعاَرض   ِلْْل  ه َرْيَرةَ   َأِبي ِبَحِديثِ  أ َساَمة    َوََل  ِخاَلٌف  َأَحِدِهَما  ِفي  َلْيَس  َخِر َفِإنَّه  
َحِديثَ  َأنَّ  اْلع   ه َرْيَرةَ   َأِبي  َوَذِلَك  ه   َوَخَبرَ م وم  َمْخَرج  وص   أ َساَمةَ  ،  اْلخ ص  َمْعَناه   َأنَّ    َوَقالَ  .  ي َبيِ ن  

اَلِم :النََّخِعيُّ  ِبالسَّ َفاْبَدْأه   َنْصَراِنيٌّ  َأْو  َيه وِديٌّ  ِعْنَد  َحاَجٌة  َلَك  َكاَنْت  َأنَّ   ،ِإَذا  ِبَهَذا  َحِديثَ َفَباَن    َأِبي   
ْم ِإَلى   :ه َرْيَرةَ  اَلِم ِإَذا َكاَن ِلَغْيِر َسَبٍب َيْدع وك  وه ْم ِبالسَّ اَلِمََل َتْبَدء  وه ْم ِبالسَّ ، ِمْن َقَضاِء ِذَماٍم َأْن َتْبَدء 

مْ  َأْو َحاَجٍة َتْعِرض  َلك مْ  ْحَبٍة َأْو ِجَواٍر َأْو َسَفرٍ ِقَبَله  َلِف   :َبِريُّ الطَّ  َقالَ  .، َأْو َحقِ  ص  ِوَي َعِن السَّ َوَقْد ر 
ْم َكان وا ي َسلِ م وَن َعَلى  ."َأْهِل اْلِكَتاِب  َأنَّه 

المَ   َأْلَقى }َوال َتُقوُلوا ِلَمْن  :  -جل وعال–يعني في مفهوم قوله   [، دل 94]النساء:ُمْؤِمًنا{  َلْستَ   ِإَلْيُكُم الس 
وهو يعطي معنى    -جل وعال–اسم من أسماء هللا    السالم مرتبط باإليمان في الجملة؛ ألنهعلى أن  

عليه  للملقى  واألمان  الطوائف    ،األمن  جميع  من  والمشركون  الكفار  أما  بالمسلمين،  خاص  وهذا 
هؤالء لهم أحكامهم التي تخصهم، منهم من يعاهد، ومنهم من يهادن، ومنهم من يحارب، المقصود ف

 .  تفاوت أحكامهمت أنهم 
ِوَي َعِن ا" ْم َكان وا ي َسلِ م وَن َعَلىَوَقْد ر  َلِف َأنَّه  َصِحَبه  ِفي   ِبِدْهَقانٍ  اْبن  َمْسع ودٍ  َوَفَعَله  . َأْهِل اْلِكَتاِب  لسَّ

َيا :  َعْلَقَمة   َقالَ   .َطِريِقهِ  َله   ْلت   ْحَمنِ  َفق  الرَّ َعْبِد  ي ْكرَ  ،َأَبا  اَلِمَأَلْيَس  ِبالسَّ وا  ي ْبَدء  َأْن  ،  َنَعمْ :  َقالَ ؟!  ه  
ْحَبةِ وَ   ."َلِكْن َحقُّ الصُّ

مثل هذا قد يقوله من يقول: هذا حق الزمالة في العمل مثاًل، نعم حق الزمالة في العمل، وابتلي 
يعني عادي مسلم وغير مسلم على    ،الناس بمخالطتهم ومعاشرتهم، في غير هذه البالد أمر ظاهر

تميز نوع  فيها  البالد  هذه  في  يشتغلون،  سواء  يوجد    ،حد  المبتدعة  لكن  بعالمخالفون  ضهم  الذين 
 .بدعهم مغلظة، وهللا المستعان

 ". ِإَذا اْنَصَرَف ِإَلى َبْيِتهِ  َأب و أ َساَمةَ  َوَكانَ "
 أبو أمامة.  ،أمامة

 أحسن هللا إليك أبو أمامة؟ طالب: 
 . نعم، كان أبو أمامة

أ َماَمةَ  َوَكانَ " َبْيِتِه   َأب و  ِإَلى  اْنَصَرَف  َيم رُّ  ِإَذا  َوََل  ََل  َصِغيٍر  َوََل  َنْصَراِنيٍ   َوََل  َسلََّم ِبم ْسِلٍم  ِإَلَّ  َكِبيٍر 
اَلمَ َعَلْيِه؛ ِقيَل َله  ِفي َذِلَك َفَقالَ   .": أ ِمْرَنا َأْن ن ْفِشَي السَّ
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 .عمل بالعموم وترك الخصوص 
ِئلَ " وَن َقْبَلكَ   َسلَّْمَت َفَقدْ   : ِإنْ الَ َفقَ  م ْسِلٍم َمرَّ ِبَكاِفٍر َفَسلََّم َعَلْيِه، َعنْ  اْْلَْوَزاِعيُّ  َوس  اِلح  ، َوِإْن َسلََّم الصَّ

َقْبَلكَ  اِلح وَن  الصَّ َتَرَك  َفَقْد  ِويَ  .َتَرْكَت  َقالَ  اْلَبْصِري ِ   اْلَحَسنِ  َعنِ  َور  ِفيِه  َأنَّه   ِبَمْجِلٍس  َمَرْرَت  ِإَذا   :
اٌر َفَسلِ ْم َعَلْيِهمْ  فَّ  ."م ْسِلم وَن َوك 

 . أسامة التي ذكرها كما في قصة  ، ذلك المسلمينيعني قاصًدا ب
هَ " ِبِه  خ صَّ  ِإنََّما  التَِّحيَّة   َمْعَناه   الَِّذي  اَلَم  السَّ ِبَأنَّ  اْْل وَلى  اْلَمَقاَلِة  َأْهل   اْحَتجَّ  َوَقِد   : اْْل مَّة ؛ ق ْلت  ِذِه 

ِ   َأَنِس ْبِن َماِلكٍ  ِلَحِديثِ  ول  َّللاَّ »ِإنَّ َّللاََّ َتَعاَلى َأْعَطى أ مَِّتي  :-  َعَلْيِه َوَسلَّمَ َصلَّى َّللاَّ  -َقاَل: َقاَل َرس 
اْلَجنَِّة«   َأْهِل  َتِحيَّة   َوِهَي  اَلَم  السَّ م :  َقْبَله  َأَحًدا  ت ْعَط  َلْم  َوَقْد  ،اْلَحِكيم    التِ ْرِمِذيُّ  َذَكَره    ،اْلَحِديثَ َثاَلًثا 

 . َربِ ي{ َلكَ  َسَأْسَتْغِفر  }َضى اْلَكاَلم  ِفي َمْعَنى َقْوِلِه: َمَضى ِفي اْلَفاِتَحِة ِبَسَنِدِه. َوَقْد مَ 
اَلم  ِباَِلْبِتَداءِ   َصٌة َفَقَرَنِت اْلَمْعِرَفةَ  ؛َوَجاَز َذِلَك َمَع َنِكَرِتهِ  ،َواْرَتَفَع السَّ  ." ِْلَنَّه  َنِكَرٌة م َخصَّ

 فقرنت يعني صارت مثلها 
َصٌة َفقَ "  .  "َرَنِت اْلَمْعِرَفةَ ِْلَنَّه  َنِكَرٌة م َخصَّ

 .التخصيص بمتعلق الجار والمجرور
َتَعاَلى:  " َحِفيًّا{َقْول ه   ِبي  َكاَن  اْلبِ  }ِإنَّه   ِفي  اْلم َباِلغ   ي َقال  اْلَحِفيُّ  ْلَطاِف؛  َواإلِْ َحِفيَ رِ   ِإَذا :  َوَتَحفَّى  ِبِه   

:  . َوَقالَ َوِحْفَوةً  َحِفَي ِبي ِحَفاَوةً : ي َقال   اْلِكَساِئيُّ  . َوَقالَ َبرَّه   ًفا  َأْي َعاِلًما َلِطي}ِإنَّه  َكاَن ِبي َحِفيًّا{ اْلَفرَّاء 
َدَعْوت ه   ِإَذا  َتَعاَلى:  ي ِجيب ِني  َقْول ه   اْلم فَ    َوَأْعَتِزل ك م { }.  َبَيان َها  ،اَرَقة  اْلع ْزَلة   )اْلَكْهِف(  ِفي  َم  َتَقدَّ .  َوَقْد 

َعاِء َربِ ي َشِقيًّا{}َعَسى َأَلَّ َأك  َقْول ه : و   ". وَن ِبد 
ُيوِشُك »  ؛الزمان  آخر  في  متعينة  وهي  مطلوبة،ف  دينه  على  خشي  إذا  للمسلم  بالنسبة  والعزلة  المفارقة

اْلِجَبالِ  َشَعَف  ِبَها  َيْتَبُع  َغَنٌم  اْلُمْسِلِم  َماِل  َخْيَر  َيُكوَن    الذين   العصاة  ومفارقة  الكفار  فمعازلة  ،«َأْن 
  الشخص   كان  إذا  لكن  النصوص،  به  وجاءت   راجح  هذا  بأفعالهم   والتأثر  ضررهم  تعدي  من  خشىيُ 

 . حقه في الخلطة يترجح الذي هذاف بهم،   يتأثر  وال ،بهم اختالطه  وينفع ،غيره  في يؤثر بحيث 
:  َوَقالَ "  َأْي َعاِلًما َلِطيًفا ي ِجيب ِني ِإَذا َدَعْوت ه .  }ِإنَّه  َكاَن ِبي َحِفيًّا{ اْلَفرَّاء 

َتَعاَلى:   َقْول ه :    َوَأْعَتِزل ك م { }َقْول ه   َبَيان َها.  )اْلَكْهِف(  ِفي  َم  َتَقدَّ َوَقْد  اْلم َفاَرَقة   َأك وَن  اْلع ْزَلة   َأَلَّ  }َعَسى 
َعاِء َربِ ي َشِقيًّا{ َتَعاَلى َله  َأْهاًل َوَوَلًدا  ِقيلَ   ِبد  َعاِء َأْن َيَهَب َّللاَّ   ِبَهَذا الدُّ َأَراَد  ِبِهمْ َيتَ :  ، َحتَّى ََل َقوَّى 

َقْوِمهِ  َعْن  ِباَِلْعِتَزاِل  َقاَل:   .َيْسَتْوِحَش  َله    }َوِلَهَذا  َوَهْبَنا   ِ َّللاَّ د وِن  ِمْن  وَن  َيْعب د  َوَما  ْم  اْعَتَزَله  َفَلمَّا 
لُّ َعَلى َأنَّ اْلَعْبَد  . َوِقيلَ َوَغْيرِهِ  اْبِن َعبَّاسٍ  َعنِ  ،ْي آَنْسَنا َوْحَشَته  ِبَوَلدٍ أَ  ِإْسَحاَق َوَيْعق وَب{  : َعَسى َيد 

 ؛" َشكٌّ َدَعا ِْلَِبيِه ِباْلِهَداَيِة. َف "َعَسى  :ِة َأْم ََل ِفي اْلم ْسَتْقَبِل. َوِقيلَ ََل َيْقَطع  ِبَأنَّه  َيْبَقى َعَلى اْلَمْعِرفَ 
ل  َأْظَهر  ؟ وَ ِْلَنَّه  َكاَن ََل َيْدِري َهْل ي ْسَتَجاب  َله  ِفيِه َأْم ََل    .اْْلَوَّ

َعِليًّا{ }  :َوَقْول ه   ِلَساَن ِصْدٍق  ْم  َله  َأْثَنيْ    َوَجَعْلَنا  َثَناًء َحَسًناَأْي  َعَلْيِهْم  اْلِمَللِ َنا  ت ْحِسن    ؛ ِْلَنَّ َجِميَع 
مَ   ،للِ َسان  ي َذكَّر  َوي َؤنَّث  . َواالثََّناَء َعَلْيِهمْ    .َوَقْد َتَقدَّ
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َتَعاَلى م وَسى{ }:  َقْول ه   اْلِكَتاِب  ِفي  ةَ  َواْذك ْر  ِقصَّ ْرآِن  اْلق  ِمَن  َعَلْيِهْم  َواْقَرْأ  َكاَن   }  .م وَسى َأْي  ِإنَّه  
ِم اْلك وَفةِ  َأْهل   . َوَقَرأَ ِفي ِعَباَدِتِه َغْيَر م َراءٍ   م ْخَلًصا{  ". ِبَفْتِح الالَّ

 . مخلًصا، في قراءة نافع :قراءة نافع
ِم ك وَفةِ الْ  َأْهل   َوَقَرأَ " الالَّ َفَجَعْلَناه  ،  ِبَفْتِح  َأْخَلْصَناه   م ْخَتاًراَأْي  م َعِة.   {َوَناَدْيَناه  }.    اْلج  َلْيَلَة  َكلَّْمَناه   َأْي 
َجَرة  ِفي َجاِنِب اْلَجَبِل َعْن َيِمينِ  م وَسى، َأْي َيِمينَ  ِمْن َجاِنِب الطُّوِر اْْلَْيَمِن{   }   م وَسى  َوَكاَنِت الشَّ

 .َوَغْير ه  َفِإنَّ اْلِجَباَل ََل َيِميَن َلَها َوََل ِشَمالَ  الطََّبِريُّ  َقاَله   ،ِمْصرَ  ِإَلى َمْدَينَ  َن َأْقَبَل ِمنْ ِحي
ْبَناه  َنِجيًّا{  َلِة َحتَّى  َمْنزِ : َأْدَنْيَناه  ِلَتْقِريِب الْ َوِقيلَ .  َكلَّْمَناه  ِمْن َغْيِر َوْحيٍ ؛ َأْي  ن ِصَب َعَلى اْلَحالِ    }َوَقرَّ

 . "َكلَّْمَناه  
وباعتبار، فهو أيمن بالنسبة له وهو    ،وباعتبار الراجع  ،األيمن والشمال أمور نسبية باعتبار الذاهب 

 ذاهب.
ْفَيانَ  َعنْ  َوَقِبيَصة   َوِكيعٌ  َذَكرَ و " اِئِب  َعنْ  س  السَّ ْبِن  َبْيرٍ  َعنْ  َعَطاِء  ج  ْبِن  َعبَّاسٍ  َعنِ  َسِعيِد  ِفي   اْبِن 

ِ  َقوْ  َّللاَّ َوَجلَّ   -ِل  َنِجيًّا{ }:  -َعزَّ  ْبَناه   اْْلَْقاَلِم.   َوَقرَّ َصِريَر  َسِمَع  َحتَّى  أ ْدِنَي  ِمْن   }َأْي  َله   َوَوَهْبَنا 
وَن َنِبيًّا{ وَن َأِخي{}  َوَذِلَك ِحيَن َسَأَل َفَقاَل:  َرْحَمِتَنا َأَخاه  َهار    .َواْجَعْل ِلي َوِزيًرا ِمْن َأْهِلي َهار 

وًَل َنِبيًّا َوَكاَن َيْأم ر  َأْهَله   }تعالى:   َقْول ه   َواْذك ْر ِفي اْلِكَتاِب ِإْسَماِعيَل ِإنَّه  َكاَن َصاِدَق اْلَوْعِد َوَكاَن َرس 
اَلِة َوالزََّكاِة َوَكاَن ِعْنَد َربِ ِه َمْرِضيًّا  ِفيِه ِستُّ َمَساِئَل: {ِبالصَّ

َتَعاَلى:    َقْول ه   ِإْسَماِعيَل{   }اْْل وَلى:  اْلِكَتاِب  ِفي  ه وَ  َواْذك ْر  َفِقيَل:  ِفيِه؛  ْبن   اْخت ِلَف  ِإْسَماِعيل  
ْسَتْعَفاه  َبَعَثه  َّللاَّ  ِإَلى َقْوِمِه َفَسَلخ وا ِجْلَدَة َرْأِسِه، َفَخيََّره  َّللاَّ  َتَعاَلى ِفيَما َشاَء ِمْن َعَذاِبِهْم، َفا ِحْزِقيَل،

ور  َأنَّه  َوَرِضَي ِبَثَوابِ  ْمه  وَبِتِه. َواْلج  َض َأْمَره ْم ِإَلْيِه ِفي َعْفِوِه َوع ق  ِإْسَماِعيل  الذَِّبيح  َأب و اْلَعَرِب   ِه، َوَفوَّ
ِإْبَراِهيمَ  ِقيَل: ِإنَّ الذَِّبيحَ  .اْبن   مَ  ،ِإْسَحاق   َوَقْد  َتَقدَّ ل  َأْظَهر  َعَلى َما  افَّا  ، َواْْلَوَّ ِت( ِإْن  َوَيْأِتي ِفي )الصَّ

 َشاَء َّللاَّ  َتَعاَلى. 
اْلَوْعدِ  ِبِصْدِق  َتَعاَلى  َّللاَّ   ه   َوِإْكَراًما،    ،َوَخصَّ َله   َتْشِريًفا  اْْلَْنِبَياِء  ِمَن  َغْيرِِه  ِفي  َمْوج وًدا  َكاَن  َوِإْن 

ور   يِق؛ َوِْلَنَّه  اْلَمْشه  دِ   اْلم َتَواَصف  ِمْن ِخَصاِلِه.  َكالتَّْلِقيِب ِبَنْحِو اْلَحِليِم َواْْلَوَّاِه َوالصِ 
ل ِق النَِّبيِ يَن َواْلم ْرَسِلينَ  :الثَّاِنَية    ، َوَذِلَك ه  َوه َو اْلخ ْلف  َمْذم ومٌ َوِضدُّ  ،ِصْدق  اْلَوْعِد َمْحم وٌد َوه َو ِمْن خ 

ِفي   َبَيان ه   َم  َتَقدَّ َما  َعَلى  َواْلم َناِفِقيَن  اْلَفاِسِقيَن  َأْخاَلِق  َعَلى  َراَءٍة()بَ ِمْن  َتَعاَلى  َّللاَّ   َأْثَنى  َوَقْد   .
 ."َفَوَصَفه  ِبِصْدِق اْلَوْعدِ  ِإْسَماِعيلَ  َنِبيِ هِ 

ما    أم  ،جزء كذا  ،الطبعات الجديدة التي معكم إذا قال تقدم أو سيأتي يذكر في الحاشية صفحة كذا
 يذكر؟ 

 طالب:............. 
 ؟ذكر

 طالب:................ 
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 ؟ ء والصفحةما يذكر الجز 
 طالب:......... 

تقدم ما  على  اإلحاالت  كل  فيها  األولى  األصلية  الطبعة  لكن  الطبعات،  بعض  وجميع    ،يعني 
اإلحاالت على الالحق، إذا قال: تقدم، قال: راجع جزء كذا صفحة كذا، إذا قال: سيأتي قال: راجع  

ميزة وهذه  كذا،  صفحة  ف  ؛كذا  يكون  قد  الكالم،  هذا  مثل  تحتاج  مختصرً ألنك  الموضع  هذا    ، ا ي 
 . وهناك مبسوط

ْبِر َعَلى اِلَك؛ َفِقيلَ َواْخت ِلَف ِفي ذَ "   . َهَذا ِفي َقْولِ لذَّْبِح َفَصَبَر َحتَّى ف ِديَ : ِإنَّه  َوَعَد ِمْن َنْفِسِه ِبالصَّ
الذَِّبيح   َأنَّه   َيَرى  َفَجاءَ َوِقيلَ .  َمْن  َمْوِضٍع  ِفي  َيْلَقاه   َأْن  اًل  َرج  َوَعَد  َيْوَمه    ِإْسَماِعيل   :  َل  الرَّج  َواْنَتَظَر 

 ".َن اْلَيْوِم في اْْلَخِر َجاءَ ، َفَلمَّا َكاْيَلَته  َولَ 
 . َكاَن ِفي اْلَيْوِم اآْلَخرِ 
 . َكاَن ِفي اْلَيْوِم اْْلَخرِ 

 . اليوم الثاني يعني اليوم الثاني فلما كان في
َله  " َفَقاَل  َجاَء  اْْلَخِر  اْلَيْوِم  ِفي  َهاه َناَكاَن  ِزْلت   َما  َأْمسِ   :  م ْنذ   اْنِتَظاِرَك  َوقِ ِفي  َثاَلَثَة  :  يلَ .  اْنَتَظَره  

َنِبيَُّنا  َأيَّامٍ  ِمْثَله   َفَعَل  َوِقيَل  َوَسلَّمَ -.  َعَلْيِه  َّللاَّ   َبْعِثهِ   -َصلَّى   َذَكَره    ،َقْبَل 
َجه   النَّقَّاش   َصلَّى َّللاَّ  َعَلْيِه  -: َباَيْعت  النَِّبيَّ  »َقالَ  اْلَحْمَساءِ   َأِبي   ْبنِ   َّللاَِّ   َعْبدِ  َعنْ  َوَغْير ه   التِ ْرِمِذيُّ  َوَخرَّ

ْرت  َبْعَد ، ث مَّ َذكَ اِنِه َفَنِسيت  ِبَبْيٍع َقْبَل َأْن ي ْبَعَث َوَبِقَيْت َله  َبِقيٌَّة َفَوَعْدت ه  َأْن آِتَيه  ِبَها ِفي َمكَ   -َوَسلَّمَ 
َأيَّامٍ  َفِجئْ َثاَلَثِة  َمَكان،  ه َو  َفِإَذا  َثاَلٍث  َفَقالَ   ،هت   م ْنذ   َهاه َنا  َأَنا  َعَليَّ  َشَقْقَت  َلَقْد  َفَتى  َيا   :

كَ  دَ  َأِبي َلْفظ   «َأْنَتِظر  َقاِشيُّ َيِزيد   َوَقالَ . َداو   : الرَّ
 ؟ خرج عندكمم

 . نعمطالب: 
 يقول؟  ماذا

 طالب:......................
ما يتفرد به الحكيم ضعيف    وجميع  ،حكيم الترمذياليعتني برواياته،  المؤلف حفي بالترمذي الحكيم،  

 .بال شك
 طالب:.................. 

هو يحتفي بالحكيم   األماكن  األصل، األصل الترمذي أبو عيسى صاحب السنن، لكن في مثل هذا
 . الترمذي

َقاِشيُّ  َوَقالَ "    ".َيِزيد  الرَّ
 . التخفيفب
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َقاِش  َوَقالَ " الرَّ اَيِزيد    : َيْوًما ِإْسَماِعيل   ْنَتَظَره  يُّ َوِعْشِريَن  َذَكَره  اْثَنْيِن  ِكَتاِب  .اْلَماَوْرِديُّ  ؛  اْبِن   َوِفي 
مٍ  َأنَّه  َوَعَد َصاِحًبا َله  َأْن َيْنَتِظَره  ِفي َمَكاٍن   اْبِن َعبَّاسٍ  َعنِ  الزََّمْخَشِريُّ  . َوَذَكَره  َأنَّه  اْنَتَظَره  َسَنةً  َسالَّ

َسَنةً َفانْ  َشْيِريُّ  َوَذَكَره   .َتَظَره   َأَتاه  َقالَ  اْلق  َحتَّى  َسَنًة  َمَكاِنِه  ِمْن  َيْبَرْح  َفَلْم  اَلم  -  ِجْبِريل   :  السَّ   -َعَلْيِه 
يٌد  . َوَهَذا َبعِ  َله   َتْقع ْد َوََل َكَراَمةَ ِإنَّ التَّاِجَر الَِّذي َسَأَلَك َأْن َتْقع َد َله  َحتَّى َيع وَد ه َو ِإْبِليس  َفاَل   :َفَقالَ 

 ."َوََل َيِصحُّ 
  ألن   ؛االنتظار يعني مثل هذه المدة ثالثة أيام أو يومين أو حتى يوم فضاًل عن سنة فيها ما فيها

 .لواجبات ل افيه تضييعً 
ِقيلَ " ِإنَّ َوَقْد  يَ  ِإْسَماِعيلَ  :  َصِحيحٌ َلْم  َقْوٌل  َوَهَذا  ِبِه،  َوفَّى  ِإَلَّ  َشْيًئا  َوه وَ ِعْد  َظاِهر   الَّذِ   ،  َيْقَتِضيِه  ي 

َوِفي اْْلََثِر   »اْلِعَدة  َدْيٌن« -َصلَّى َّللاَّ  َعَلْيِه َوَسلَّمَ -الثَّاِلَثة : ِمْن َهَذا اْلَباِب َقْول ه     .؛ َوَّللاَّ  َأْعَلم  اْْلَيةِ 
 . ")َوْأي  اْلم ْؤِمِن َواِجٌب( َأْي ِفي َأْخاَلِق اْلم ْؤِمِنينَ 

 .بالوأي الوعد  وأيه وعده، المقصود 
ْجَماِع اْلع َلَماِء َعَلى َما َحَكاه  " َأنَّ َمْن َوَعَد ِبَماٍل َما   َأب و ع َمرَ  َوِإنََّما ق ْلَنا ِإنَّ َذِلَك َلْيَس ِبَواِجٍب َفْرًضا إلِ

اْلغ َرَماءِ  َمَع  ِبِه  ِلَيْضِرَب  َمعَ   ،َكاَن  َحَسٌن  ِبِه  اْلَوَفاِء  ِإيَجاب   ق ْلَنا:  ِبهِ   َفِلَذِلَك  ي ْقَضى  َوََل  وَءِة،    ، اْلم ر 
ْلِف َواْلَغْدِر، َوَكَذِلَك َساِئر  اْْل َمِم، َوَلَقْد َأْحَسَن اْلقَ   اِئل :َواْلَعَرب  َتْمَتِدح  ِباْلَوَفاِء، َوَتذ مُّ ِباْلخ 

َحاَجةٍ  ِلَصاِحِب  ح رٌّ  ْل  َيق  َما   َمَتى 
 

َضاِمن   ِلْلَوْأِي  َواْلح رُّ  َيْقِضَها   َنَعْم 
   

َأْثَنى َّللاَّ    َوَقْد  الذَّمَّ.  ْلِف  اْلخ  َوَعَلى  ْكَر،  َوالشُّ اْلَحْمَد  َيْسَتِحقُّ َصاِحب ه   اْلَوَفاَء  َأنَّ  ِخاَلَف  َتَباَرَك  -  َوََل 
 ."َذمًّاَوَكَفى ِبَهَذا َمْدًحا َوَثَناًء، َوِبَما َخاَلَفه   ،َصَدَق َوْعَده ، َوَوَفى ِبَنْذرِهِ  َعَلى َمنْ  -َوَتَعاَلى

  .كفى  -نسأل هللا السالمة والعافية -  ذم ُخلف الوعد إال أنه من صفات المنافقين  لو لم يكن في و 
َقالَ " َله   ِإَذا :َماِلكٌ  الرَّاِبَعة :  َفَيق ول   اْلِهَبَة  َله   َيَهَب  َأْن  َل  الرَّج  الرَّج ل   َأَلَّ    :َسَأَل  َله   و  َيْبد  ث مَّ  َنَعْم، 

 . "َرى َيْلَزم ه  َفَما أَ  ،َيْفَعلَ 
قاصدً  الكالم  أثناء  كان  إذا  إال  الوعد  ُخلف  من  هذا  يرون  له:    خلف  اوناويً   اوال  قال  إذا  الوعد، 

أن    اهذا ُخلف، لكن إن كان ناويً ف،  يعطيه  أن   قال: نعم، إن كان من األصل ما نوى   تعطيني كذا؟
للوعد، يعني  ايسمى خلفً  الف اوإن كان شحًّ  ،لكن حصل له ما حصل مما يعترضه من مانع ،يعطيه

يدخل في صفاتهم ما يوعد ع الذي  إنما  المنافقين،  يدخل في صفات  نية اإلخالف  الذي  ليهم مع 
 .أثناء الوعد 

وَن    :َوَلْو َكاَن َذِلَك ِفي َقَضاِء َدْيٍن َفَسَأَله  َأْن َيْقِضَيه  َعْنه  َفَقالَ  :َماِلكٌ  َقالَ "  َنَعْم، َوَثمَّ ِرَجاٌل َيْشَهد 
 . ِإَذا َشِهَد َعَلْيِه اْثَنانِ  َفَما َأْحَراه  َأْن َيْلَزَمه   ،َلْيهِ عَ 
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اِفِعي   َواْْلَْوَزاِعيُّ  َوَأْصَحاب ه   َحِنيَفةَ َأب و   َوَقالَ  َقَهاءِ َوَساِئر     َوالشَّ ِإنَّ اْلف  ِمْنَها   :  َيْلَزم   ََل  اْلِعَدَة 
، َوِفي َغْيِر اْلَعاِرَيِة ِهَي َأْشَخاٌص َوَأْعَياٌن ِْلَنََّها َطاِرَئةٌ   ؛َعاِرَيةِ الْ ِْلَنََّها َمَناِفع  َلْم َيْقِبْضَها ِفي   ؛َشْيءٌ 

 . ِلَصاِحِبَها الرُّج وع  ِفيَهاَمْوه وَبٌة َلْم ت ْقَبْض فَ 
اْلَوْعدِ }   :اْلب َخاِري ِ  َوِفي َصاِدَق  َكاَن  ِإنَّه   ِإْسَماِعيَل  اْلِكَتاِب  ِفي  َأْشَوعَ ابْ  َوَقَضى  ،{َواْذك ْر    ، ِباْلَوْعدِ  ن  

َعنْ  َذِلَك  ٍب  َوذ ِكَر  ْند  ج  ْبِن  ِإْبَراِهيمَ  َوَرَأْيت   :اْلب َخاِريُّ  َقالَ  .َسم َرَة  ْبَن  ِبَحِديثِ  ِإْسَحاَق  اْبِن  َيْحَتجُّ 
  . َأْشَوعَ 

َنِبيًّا }:  اْلَخاِمَسة   وًَل  َرس  أ ْرِسلَ ِقيلَ    {َوَكاَن  ْره مَ  ِإْسَماِعيل   :  ج  و   .ِإَلى  َوَعد  ِإَذا  َكان وا  اْْلَْنِبَياِء  ا  َوك لُّ 
ْكِر َتْشِريًفا َله . َوَّللاَّ  َأْعَلم   ِإْسَماِعيلَ  ، َوَخصَّ َصَدق وا  .  ِبالذِ 

اِدَسة   َأْهَله  }:  السَّ َيْأم ر   أ مََّته   : اْلَحَسن   َقالَ  {َوَكاَن  َحْرفِ َيْعِني  َوِفي  َمْسع ودٍ  .  َيْأم ر  )  :اْبِن  َوَكاَن 
ْره مَ  ْهَله  أَ  اَلِة َوالزََّكاةِ  ج   (.  َوَوَلَده  ِبالصَّ
َمْرِضيٌّ َبَناه  َعَلى   :َمْن َقالَ  :َواْلَفرَّاء   اْلِكَساِئيُّ  . َقالَ َأْي َرِضيًّا َزاِكًيا َصاِلًحا {َوَكاَن ِعْنَد َربِ ِه َمْرِضيًّا}

وٌّ  اْلِحَجازِ  َوَأْهل   :، َقاََل َرِضيت   ول وَن: َمْرض  ِرَضَواِن    :ِمَن اْلَعَرِب َمْن َيق ول   :َواْلَفرَّاء   اْلِكَساِئيُّ  َوَقالَ   .َيق 
و ٍ َوِرَضيَ  ول   اْلَبْصِريُّونَ  َوََل ي ِجيز    ،، َوِرَضَياِن َعَلى َمْرِضي ٍ اِن َفِرَضَواِن َعَلى َمْرض  وا ِإَلَّ ِرَضَواِن َأْن َيق 

اجَ   ِإْسَحاقَ   َأَبا َسِمْعت   :النَّحَّاس    َجْعَفرٍ   َأب و . َقالَ َوِرَبَوانِ  ِرًبا    : ي ْخِطئ وَن ِفي اْلَخطِ  َفَيْكت ب ونَ َيق ول   الزَّجَّ
ول ونَ   ،ِباْلَياءِ  َقاَل َّللاَّ    ،َوََل َيج وز  ِإَلَّ ِرَبَواِن َوِرَضَوانِ   ،ِرَبَيانِ   :ث مَّ ي ْخِطئ وَن ِفيَما ه َو َأَشدُّ ِمْن َهَذا َفَيق 
  ."[39]الروم:{ْيت ْم ِمْن ِرًبا ِلَيْرب َو ِفي َأْمَواِل النَّاسِ َوَما آتَ  }: َتَعاَلى

 وليس بيائي. ،نعم، ليربو المضارع يدل على أنه واوي 
  اللهم صلِ  على محمد 

 طالب: .................... 
 نعم؟

 طالب: .................... 
 يوم االثنين إن شاء هللا. 

 طالب: .................... 
 سم.
 ب: .................... طال

    
 وهللا مشكلة.  

إشراك جميع الناس ليس بشرعي؛ العامة والسوقة، والذي يخشى منه أنه إذا ترك هذا الخيار تولى  
 غيرهم.

 طالب: .................... 
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 . نعم
 
 
 


