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نعم.

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

بسم هللا الرحمن الرحيم ،الحمد هلل رب العالمين ،وصلى هللا وسلم على نبينا محمد وعلى آله

وصحبه.

قال اإلمام القرطبي -رحمه هللا تعالى:-
ِ
لر ِب َعةِْ :
َّللا َت َعاَلى
"ا َّا
َخَبَر َّ
ف ََل َوَق ْد أ ْ
اإل َش َارة ِب َمْن ِزَلة اْل َك َالمَِ ،وت ْف ِهم َما ي ْف ِهم اْلَق ْولَ .ك ْي َ
ِ
ف ن َكلِم} َوَق ْد
الَ { :فأ َ
َش َار ْت ِإَل ْيه}َ ،وَف ِه َم ِمْن َها اْلَق ْوم َم ْقص َ
ود َها َو َغَر َض َها َفَقالواَ { :كْي َ
َع ْن َمْرَي َم َفَق َ
م َضى ه َذا ِفي ِ ِ
ان) م ْس َت ْوًفى.
َ
(آل ع ْمَر َ
َ
الشع ِب ِي ،وبِهِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َخَر ِ
ال اْلكوِفُّيو َنََ :ل َيص ُّح َق ْذف ْاْل ْ
ِي م ْثله َع ِن َّ ْ
س َوََل ل َعانهَ .ورو َ
َ
اْل َخام َسةَ :ق َ
ِ
ِس َحاقَ ،وإَِّن َما َي ِص ُّح اْلَق ْذف ِعْن َده ْم ِب َص ِري ِح ِ
الزَنا دو َن َم ْعَناهَ ،و َه َذا ََل َي ِص ُّح
ال ْاْل َْوَزاع ُّي َوأ ْ
َح َمد َوإ ْ
َق َ
َخَر ِ
ورًةَ ،فَل ْم َيك ْن َق ِاذ ًفا".
ِم َن ْاْل ْ
س َضر َ
لكن هناك إشارات مفهمة تدل على المراد ،فإذا حصلت من األخرس أو من غيره فداللتها كداللة
النطق ،البخاري له كالم في هذه المسألة.
الزَنا ِمن اْلو ْط ِء اْلح َال ِل و ُّ ِ
"وَل يتميز ِب ِْ
اإل َش َارِة ِب ِ
اتَ ،و َش َه َادة
الش ْب َهةَ .قالواَ :واللِ َعان ِعْن َدَنا َش َه َاد ٌ
َ
َ
َ َ
س ََل ت ْقَبل ِب ِْ
َخَر ِ
اإل ْج َما ِع".
ْاْل ْ

هذا الكالم في زمانهم له شيء من الصحة ،وله رصيد من الواقع ،لكن اآلن الصم يفهم بعضهم
لبعض ،قد ُيفهمون غيرهم بعبارات هي أقوى من الكالم ،ويوجد اآلن من الصم ما يؤدي ،ما يؤديه

أحيانا ،ووجد أصم أبكم أعمى ويؤدي من الخدمة لهذا الدين أكثر
متكلم ،أغلب وأقوى من النطق
ً
مما يؤديه كثير ممن ينتسب إلى العلم من المبصرين الذين يسمعون وينطقون ،وهللا المستعان ،اآلن
تعليمهم وصل إلى مستوى قد ال يحسون بالفرق بينهم وبين غيرهم ،يدركون جميع ما يدركه غيرهم،

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

مجلسا فيه الصفات كلها ،أصم ،أبكم ،أعمى ،تكلم بكالم قريب من الساعة،
نعم ،يتأتى ،حضرنا
ً
تأثر ال
وتحدث فيها عن جميع ما يخطر على بال ،مما يؤديه أفصح الناس ،وتأثر الناس بكالمه ًا
نظير له.

تكلم باإلشارة.

باإلشارة ،وعنده من يترجم له ،ويسمع المداخالت واألجوبة ال بأذنه ،وإنما بإشارة بيده ،فيه واحد

بجانبه يترجم له باليد ،يشير له بيده ويفهم ،وسبحان هللا العظيم شيء ما يخطر على بال ،كان إلى
عهد قريب األصم وجوده مثل عدمه ،يعني إذا وجدت موعظة أو محاضرة أو حديث ُيق أر أو شيء،
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أبدا ،لكن وجوده
قام وطرق على جدار في آخر المسجد وال كأنه ،وال خطبة جمعة ،وال يفهم شي ًئا ً
بعضا ،وهذه من نعم هللا –
مثل عدمه ،لكن اآلن ما شاء هللا يستفيدون فائدة كبرى ،وينفع بعضهم ً

جل وعال -وهللا المستعان.

التص ِري ِحَ ،فهو ب ِ
ِ
اط ٌل ِب َس ِائ ِر ْاْلَ ْل ِسَن ِة َما َع َدا
ال ْابن اْلَق َّص ِارَ :ق ْوله ْم ِإ َّن اْلَق ْذ َ
َ َ
ف ََل َيص ُّح ِإََّل ِب َّ ْ
" َق َ
َخَر ِ
سَ .و َما َذ َكروه ِم َن ِْ
َخَر ِ
س َف َغَلطٌَ .وَق ْد
اإل ْج َما ِع ِفي َش َه َاد ِة ْاْل ْ
اْل َعَربَِّي َةَ ،ف َك َذلِ َك ِإ َش َارة ْاْل ْ
َن َش َه َاد َته م ْقبوَل ٌة ِإ َذا ف ِهم ْت ِإ َش َارتهَ ،وأََّن َها َتقوم مَقام َّ
الل ْف ِظ ِب َّ
َما َم َع اْلق ْدَرِة
ص َمالِ ٌك أ َّ
َن َّ
الش َه َاد ِةَ ،وأ َّ
َ َ
َ
َ
ِ
ِ َّ ِ َّ ِ
ِ َّ ِ
ِ
َخَرس َّ
الط َال َق َواْلبيو َع
ال ْابن اْلمْنذ ِرَ :واْلم َخالفو َن يْل ِزمو َن ْاْل ْ َ
بالل ْفظ َف َال َتَقع مْنه ِإَل بالل ْفظَ .ق َ
ِ
ِ
ِ
ال اْلم َهَّلبَ :وَق ْد َتكون ِْ
ير ِم ْن
اإل َش َارة ِفي َكِث ٍ
َح َكامَِ ،فَيْنَب ِغي أ ْ
َو َسائَر ْاْل ْ
َن َيكو َن اْلَق ْذف م ْث َل َذل َكَ .ق َ
أ َْب َو ِ
اعة
اب اْل ِف ْق ِه أَ ْق َوى ِم َن اْل َك َالمِ ِم ْثل َق ْوِل ِه َ -عَل ْي ِه َّ
الس َالم« :-ب ِع ْثت أََنا َو َّ
الص َالة َو َّ
الس َ
السَّب َاب ِةَ .وِفي ِإ ْجما ِع اْلعق ِ
َن
ول َعَلى أ َّ
َك َه َات ْي ِن»َ ،ن ْع ِرف قْر َب َما َب ْيَنه َما ِب ِم ْق َد ِار ِزَي َاد ِة اْلو ْس َ
طى َعَلى َّ
َ
ض اْلمو ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َن ِْ
اض ِع أَ ْق َوى ِم َن اْل َك َالمِ".
يل َعَلى أ َّ
اْلعَي َ
اإل َش َارَة َق ْد َتكون في َب ْع ِ َ َ
ان أَ ْق َوى م َن اْل َخَب ِر َدل ٌ

وجاء في الحديث« :ليس الخبر كالمعاينة» ،وجاء في الخبر ،وهنا في البخاري -رحمه هللا -في
باب اللعان يقول :فإذا قذف األخرس امرأته بكتابة أو إشارة أو إيماء معروف فهو كالمتكلم؛ ألن

النبي -صلى هللا عليه وسلم -قد أجاز اإلشارة
ِ
ف
العلم ،وقال هللا تعالىَ{ :فأ َ
َش َار ْت ِإَل ْيه َقالُوا َك ْي َ
رمز إشارة ،وقال بعض الناس :ال
الضحاك :إال ًا

في الفرائض ،وهو قول بعض أهل الحجاز وأهل
ِ
ُن َكلِم من َك ِ
صِبيًّا} [مريم ،]29:وقال
ُ َْ َ
ان في اْل َم ْهد َ
حد وال لعان ،ال حد وال لعان ،ثم زعم أن الطالق

بكتاب أو إشارة أو إيماء جائز ،وليس بين الطالق والقذف فرق .فإن قال :القذف ال يكون إال بكالم

قيل له :كذلك الطالق ال يجوز إال بكالم ،وإال بطل الطالق والقذف ،وكذلك العتق ،وكذلك األصم
يالعن ،وقال الشعبي وقتادة :إذا قال :أنت طالق فأشار بأصابعه تبين منه بإشارته ،يعني لو قال:

أنت طالق ثم أشار ثالثًا بأصابعه ،تبين منه إشارة؛ ألنه يقصد ثالث مرات ،طلقها ألبتة ،هذا على

القول بوقوع الطالق الثالث دفعة واحدة ،والمسألة خالفية.

إذا قال :أنت طالق فأشار بأصابعه تبين منه بإشارته ،قال إبراهيم :األخرس إذا كتب الطالق بيده

لزمه ،وقال حماد :األخرس واألصم إن قال برأسه جاز ،يعني لو قيل له :أطلقت امرأتك؟ ثم قال
بإشارة برأسه أي نعم تطلق ،وهللا المستعان ،هذا كالم اإلمام -رحمه هللا -في صحيحه.
كتاب اللعان؟

قصصا ووقائع -
نعم باب اللعان ،والحافظ ابن حجر أطال في المسألة ،ذكر أدلة كل قول ،وذكر
ً
رحمه هللا.-
المقصود أن اإلشارة إذا كانت مفهمة تقوم مقام العبارة ،لكن هل إذا أشار في صالته هل يكون

بمنزلة المتكلم؟ ألن أسماء لما دخلت والناس يصلون صالة الكسوف تعجبت ،فأشارت عائشة
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بأصبعها إلى السماء ،فقالت لها أسماء :آية؟ فأشارت عائشة برأسها :أي نعم ،فعائشة أشارت إشارة

مفهمة برأسها ،ومع ذلك صالتها صحيحة.
الس َالمة عَلي ِمن َّ ِ
ال َّ
ف َوََل ٍم
الس َالم َقْب َل َه َذا ِب َغ ْي ِر أَلِ ٍ
الس َالم َعَلي} أ ِ
الزجَّاج :ذ ِكَر َّ
"{ َو َّ
َي َّ َ َ َّ َ
َّللا َت َعاَلىَ .ق َ
الث ِاني ِة ِذ ْكر ْاْلَلِ ِ
ِ
ف َو َّ
الالمِ.
َف َحس َن في َّ َ
ان َكما َتَقَّدم ِفي ِ ِ
يلِ :م ْن َه ْم ِز َّ
وقولهَ { :ي ْوَم ولِ ْدت} َي ْع ِني ِفي ُّ
ان)َ { .وَي ْوَم
الش ْي َ
(آل ع ْمَر َ
الدْنَياَ .وِق َ
َ
طِ َ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
َح َو ًاَل َث َال َث ًةِ :في ُّ
الدْنَيا َحًّيا،
أَموت} َي ْعني في اْلَق ْب ِرَ { ،وَي ْوَم أ ْب َعث َحًّيا} َي ْعني في ْاْل ِخَرِة؛ ْلَ َّن َله أ ْ
ِ
ط َع َك َالمه ِفي
َح َوالِ ِه كلِ َها َوه َو َق ْول اْل َكْل ِب ِي .ث َّم اْنَق َ
َوِفي اْلَق ْب ِر َمِي ًتاَ ،وِفي ْاْل ِخَرِة َم ْبعوًثاَ ،ف َسلِ َم في أ ْ
ِ
ان .وَقال َق َت َادة :ذ ِكر َلَنا أ َّ ِ
ِ
امَأَر ٌة ي ْحِيي
يسى َ -عَل ْي ِه َّ
َ
َن ع َ
الس َالمَ -أَر ْته ْ
اْل َم ْهد َح َّتى َبَل َغ َمْبَل َغ اْلغْل َم ِ َ َ
اْلموَتى ،ويبرِئ ْاْلَ ْكمه و ْاْلَبرص ِفي س ِائ ِر ِ ِ
وبى لِْلَب ْط ِن َّال ِذي َحمَل َك ،و َّ
الث ْد ِي اَّل ِذي
َ ْ
َْ
آياته َفَقاَل ْت :ط َ
َ
َ
َ َ َ َْ َ
َ
َ
َّللا َتعاَلى ،و َّاتبع ما ِف ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يه َو َع ِم َل
يسى َ -عَل ْي ِه َّ
الس َالم :-ط َ
اب َّ َ
وبى ل َم ْن َت َال ك َت َ
ال َل َها ع َ
أَْر َض َع َكَ ،فَق َ
َ ََ َ
ِبه".

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

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

القهرية فهذه ال ُيثاب عليها وال يمدح وال ُيحمد عليها ،ولذلك يقولون في المدح أو الحمد :أنه ذكر
المحمود بصفاته االختيارية ،صفاته االختيارية يعني بحسن الخلق يستطيع أن يغضب ،لكن يكظم
الغيظ يحمد عليه ،لكن بطوله ،بلونه ،بعرضه هذا ال ُيحمد عليه؛ ألنه ال يد له فيه ،فطوبى لمن
تال كتاب هللا ،وآمن به ،واتبع ما فيه ،وعمل بأوامره وازدجر عن نواهيه ،وهللا المستعان.
" َقوله َتعاَلىَ { :ذلِك ِعيسى ابن مريم} أ ِ َّ ِ
ِ
اع َت ِقدوهََ ،ل
َ
يسى ْابن َمْرَي َم َف َك َذلِ َك ْ
ْ
َ
َي َذل َك الذي َذ َكْرَناه ع َ
َ ْ َْ َ َ ْ
الن َص َارىِ :إَّنه ِْ
َّارَ ،وََل َك َما َقاَل ِت َّ
ف َّ
النج ِ
اإل َله أ َِو ْابن
َك َما َتقول اْلَيهود ِإَّنه لِ َغ ْي ِر َر ْش َد ٍة َوأََّنه ْابن يوس َ
ِ ِ
ِِ
ِْ
ال اْل ِك َس ِائ ُّيَ { :ق ْو َل اْل َح ِ
اإل َل ِهَ { .ق ْو َل اْل َح ِ
يسى ا ْبن َمْرَي َم َق ْو َل
َي َذل َك ع َ
ق} َن ْع ٌت لع َ
يسى أ ْ
ق} َق َ
ق َكما س ِمي َكلِم َة َّ ِ
ِ
اْل َح ِ
ال أَبو
َّللاَ ،واْل َح ُّ
ق ه َو َّ
َّللا َ -ع َّز َو َج َّلَ .-وَق َ
َ
قَ .وسم َي َق ْو َل اْل َح َّ َ
َ
يل َّ :
الت ْق ِدير َه َذا اْل َك َالم َق ْول اْل َح ِ
َح ِاتمٍ :اْل َم ْعَنى ه َو َق ْول اْل َح ِ
ق".
ق َ .وِق َ
هذا على قراءة الرفع.
ِ
ق َليس ِبب ِ
ِ
اط ٍل،
يسى َ -صَّلى َّ
" َقال ْابن َعَّب ٍ
َّللا َعَل ْيه َو َسَّل َمَ -ق ْول اْل َح ِ ْ َ َ
اس :ي ِريد َه َذا َك َالم ع َ
الص ْد ِ ِ
ِ
ق َكما َقال { :وع َد ِ
ال:
وعدو َن} أ ِ
َوأ ِض َ
يف اْلَق ْول ِإَلى اْل َح ِ َ َ َ ْ
ق َّالذي َكانوا ي َ
َي اْل َو ْعد الص ْدقَ .وَق َ
{ َوَللدَّار ْاْل ِخَرة َخ ْيٌر}".
يعني من باب إضافة الصفة إلى موصوفها.
ِ
َّللا بن ع ِ
ِ
ِ
ِ
ق} ِب َّ ِ
ام ٍرَ { :ق ْو َل اْل َح ِ
َي أَقول
َي َوََل الدَّار ْاْلخَرةَ .وَقَأَر َعاص ٌم َو َع ْبد َّ ْ َ
الن ْصب َعَلى اْل َحال ،أ ْ
"أ ْ
َقوًَل حًّقا .واْلع ِ
امل َم ْعَنى ِْ
اإل َشاَرِة ِفي ( َذلِ َك) .قال َّ
َي أَقول َق ْو َل اْل َح ِ
َن َما
ق؛ ِْل َّ
ْ َ َ َ
الزجَّاج :ه َو َم ْص َدٌر أ ْ
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َقبَله يد ُّل عَلي ِه .وِقيل :م ْدح .وِقيلِ :إ ْغراء .وَق أَر عبد َّ ِ
قَ ،وَقَأَر اْل َح َسن :قول اْل َح ِ
ق ِب َضمِ
ال اْل َح َّ
ْ َ َ ْ َ َ َ ٌ َ َ َ ٌ َ َ َْ
َّللاَ :ق َ
اْلَق ِ
اف".

معنا مشتًقا ،ولذلك هذا المعنى المشتق يعمل عمل
اإلشارة وإن كانت بلفظ جامد إال أنها تتضمن ً
يم ،يوصف به ،أو
الفعل المشتق ،ويوصف به كالوصف بمشتق ،يوصف به
ٌ
محمد ذلك الرجل كر ٌ
رجل هذا فعله كريم ،المقصود أنه يوصف باإلشارة ،وإن كان أصل الوصف أنه بالمشتقات ،ولذا
ٌ
يقول ابن مالك -رحمه هللا تعالى:-
الم ْنتَ ِس ْب
َوِذي
َك َذا
َوِش ْب ِه ِه
ص ْع ٍّب َوَذ ِر ْب
َو ْان ِع ْت ِب ُم ْشتَ ٍّق
َو ُ
َك َ

يعني المنسوب يعني محمد المكي ،نعم ينعتون به.
ق ِب َضمِ اْلَق ِ
" َوَقَأَر اْل َح َسن :قول اْل َح ِ
قَ .واْلَق ْول َواْلَقال َواْلقول
(اْلَ ْن َعامِ) َق ْوله اْل َح ُّ
افَ ،وَك َذلِ َك ِفي ْ
ِبمعًنى و ِ
الرْه ِب"
الرَه ِب َو ُّ
الرْه ِب َو َّ
اح ٍدَ ،ك َّ
َْ َ

بمعنى واحد.
الضعف كلها ً
لضعف ،و ُ
والضعف ،وا َ
يه يم َترو َن} أَي يش ُّكو َن ،أَي َذلِك ِعيسى بن مريم َّال ِذي ِف ِ
ِ ِ
ِ ِ
َّ ِ ِ
يه َي ْم َترو َن
ْ َ
ْ َ
"الذي م ْن َن ْعت ع َ
يسى{ .ف َ ْ
َ ْ َْ َ َ
الرَّز ِ
َخَبَرَنا َم ْع َمٌر َع ْن َق َت َاد َة ِفي َق ْولِ ِه
اْلَق ْو َل اْل َح َّ
يلَ :ي ْم َترو َن َي ْخَتلِفو َنَ .ذ َكَر َع ْبد َّ
ال :أ ْ
اق َق َ
قَ .وِق َ
َتعاَلىَ { :ذلِك ِعيسى ابن مريم َقول اْلح ِ َّ ِ ِ ِ
ِ
َخَرجوا
يل َفأ ْ
َ
الْ :
َ ْ َْ َ َ ْ َ َ
َ
اج َت َم َع َبنو ِإ ْسَرائ َ
ق الذي فيه َي ْم َترو َن} َق َ
ِ ِ
ِ
ط
َحده ْم :ه َو َّ
َّللا َهَب َ
ِمْنه ْم أَْرَب َع َة َن َف ٍر ،أ ْ
يسى ِح َ
ال أ َ
ام َتَرْوا في ع َ
ين رِف َع؛ َفَق َ
َخَر َج ك ُّل َق ْو ٍم َعال َمه ْمَ ،ف ْ
ات ،ث َّم صع َد ِإَلى َّ ِ
اء ،وهم اْلَي ْعقوبَِّيةَ .فَقاَل ِت َّ
ِإَلى ْاْل َْر ِ
الث َال َثة:
َم َ
َم َ
َحَيا َم ْن أ ْ
ض َفأ ْ
الس َم َ
َ َ
ات َم ْن أ َ
َحَيا َوأ َ
ان ِمْنهم لِ َّلثالِ ِث :قل ِف ِ
يهَ ،قال :هو ابن َّ ِ
ال ِاَل ْثَن ِ
َّللا َوهم ُّ
ال ا ْثَن ِ
الن ْسط ِ
ان:
َ َ ْ
ْ
ْ
ورَّيةَ ،فَق َ
َك َذ ْب َت .ث َّم َق َ
ِ ِ
ِ
ِ
َّللا ِإَل ٌه َوه َو ِإَل ٌهَ ،وأ ُّمه ِإَل ٌه،
ال :ه َو َث ِالث َث َال َثةٍَّ ،
ال أ َ
َحد اَل ْثَن ْي ِن ل ْْل َخ ِر :ق ْل فيهَ ،فَق َ
َك َذ ْب َت ،ث َّم َق َ
الر ِبعَ :ك َذبت ،بل هو عبد َّ ِ
َوهم ِْ
اإل ْسَرِائيلَِّية ملوك َّ
َّللا َوَرسوله َوروحه َوَكلِ َمتهَ ،وهم
ال َّا
ْ َ َ ْ َ َْ
الن َص َارى .فَق َ
ِ
ينَ ،ف َذلِ َك َق ْول
ان لِك ِل َرج ٍل ِمْنه ْم أَ ْتَب ٌ
الَ ،فا ْق َتَتلواَ ،فظ ِهَر َعَلى اْلم ْسلِم َ
اْلم ْسلِمو َنَ ،ف َك َ
اع َعَلى َما َق َ
ِ
ِ
َّ ِ
الن ِ
ين َيأْمرو َن ِباْل ِق ْس ِط ِم َن َّ
ين
ال َق َت َادةَ :وهم َّالذ َ
َّللا َت َعاَلىَ { :وَي ْقتلو َن َّالذ َ
اس} [آل عمرانَ ،]21:وَق َ
ِ ِ
َّللا َت َعاَلى ِف ِ
َح َزًاباَ .ف َه َذا َم ْعَنى َق ْولِه
ال َّ
َح َزاب ِم ْن َب ْي ِن ِهم}ْ ،
يه ْمَ { :ف ْ
اخَتَل َ
اخَتَلفوا فيه َف َصاروا أ ْ
ف ْاْل ْ
َق َ
َّال ِذي ِف ِ
يه َت ْم َترو َن".
اما وأحزًابا ،نسأل هللا العافية.
األصل أفراد ،لكن صار لكل فرد تبع فصاروا أقو ً
" َفه َذا معَنى َقولِه َّال ِذي ِف ِ
اء اْلمعجم ِة ِم ْن َفو ٍ ِ ِ
الت ِ
يه َت ْم َترو َن ِب َّ
الر ْح َم ِن
اءة أَِبي َع ْب ِد َّ
ْ
ْ
َ َْ
قَ ،وه َي قَر َ
ََْ
ِ
ِ
ِ
ُّ ِ
ِ
يها ا ْثَن َتي
ال ْابن َعَّب ٍ
اسَ :ف َمَّر ِب َمْرَي َم ْابن َعم َها َو َم َع َها ْابن َها ِإَلى م ْصَرَ ،ف َكانوا ف َ
السَلم ِي َو َغ ْي ِرهَ ،ق َ
ْ
ات اْل َملِك َّال ِذي َكانوا َي َخافوَنهَ .ذ َكَره اْل َم َاوْرِد ُّي.
َع ْشَرَة َسَن ًة َح َّتى َم َ
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الظ ِ
ِ
ِ
ِ
يل َّ
اإل ْن ِج ِ
اء ِفي ِْ
يح َل َّما ولِ َد
اه ِر أ َّ
َن َّ
السِي َد اْل َمس َ
يما َأرَْيت َو َج َ
قْلتَ :و َوَق َع في َت ِاري ِخ م ْصَر ف َ
ِفي بي ِت َلحم َك ِ
ف َّ
النج ِ
َّار ِفي
س ِفي َذلِ َك اْل َوْق ِت َملِ ًكاَ ،وأ َّ
َّللا َت َعاَلى أ َْو َحى ِإَلى يوس َ
ٍْ َ
َْ
ان هيروِد َ
َن َّ َ
ال َله".
اْلحْلمَِ ،وَق َ
طالب :أو في الحلم؟
نعم؟

طالب :في الحلم؟
ال.

طالب :أم في الرؤية؟
الرؤية نعم.

النج ِ ِ
ف َّ
اك
ال َله :ق ْم َفخ ِذ َّ
الص ِب َّي َوأ َّمه َوا ْذ َه ْب ِإَلى ِم ْصَرَ ،وك ْن هَن َ
"أ َْو َحى ِإَلى يوس َ
َّار في اْلحْلمَِ ،وَق َ
ح َّتى أَقول َلكَ ،فِإ َّن ِهيروِدس م ْزِمع أَن ي ْطلب ِعيسى لِيهلِ َكهَ ،فَقام ِمن َنو ِم ِه وام َت َثل أَمر رب ِ
ِه،
َ َ
َ
ْ
َ ْ ْ َ ْ َ َْ َ
َ
ٌ ْ َ َ
َ
ال م ِج ِ
ِ
يح َومْرَيم أ َّمه َو َجاء ِإَلى ِم ْصَرَ ،وِفي َح ِ
َّ ِ
يئ ِه ِإَلى ِم ْصَر َن َز َل ِب ِبْئ ِر
َخ َذ
َوأ َ
َ
السي َد اْل َمس َ َ َ
َ
اه ِر اْلَق ِ
ظ ِ
اْلَبَل َس ِ
اهَرِة َو َغ َسَل ْت ِثَي َابه َعَلى َذلِ َك اْل ِبْئَرَ ،فاْلَبَل َسان ََل َي ْطلع َوََل َيْنبت ِإََّل ِفي ِتْل َك
ان َّال ِتي ِب َ
ْاْل َْر ِ
الد ْهن َّال ِذي ي َخالِط َّ
ضَ ،و ِمْنه َي ْخرج ُّ
الزْي َت َّال ِذي تعمد".
تُ َع ِمد.
ِ
ِ
ِ
ِ
النصارى؛ ولِ َذلِ َك َكاَن ْت َقارورةٌ و ِ ِ
يمَ ،وَتَقع ِفي
اح َدةٌ في أََّيامِ اْلم ْص ِريِ َ
َ َ
"الذي ت َع َّمد ِبه َّ َ َ َ
ين َل َها مْق َد ٌار َعظ ٌ
طْن ِط ِ
مل ِ
نف ِ
وك َّ
ينَّي ِة َو َملِ ِك ِص ِقلَِي َة َو َملِ ِك
الن َص َارى ِم ْث َل
وس
َملِ ِك اْلق ْس َ
النوب ِة وملِ ِك اْل ِف ِرْنج ِة ،و َغي ِرِهم ِمن اْلمل ِ
ِ ِِ
وك ِعْن َد َما ي َه ِاد ِ
يه ْم ِب ِه ملوك ِم ْصَر َم ْوِق ًعا
َ َ ْ ْ َ
اْل َحَب َشة َو َملك ُّ َ َ َ
يال ِجدًّا".
َجلِ ً
نعم ،لها شأن عندهم ،يتبركون بها ،نسأل هللا العافية.
السِيد اْل َم ِسيح ِإَلى
الس ْفَرِة َو َص َل َّ
َح َّب ِإَل ْي ِه ْم ِم ْن ك ِل َه ِدَّي ٍة َل َها َق ْدٌر َوِفي ِتْل َك َّ
" َوَتكون أ َ
ِ ِ
الن َص َارى ِإَلى ْاْل َنَ ،وَي ْحضرو َن
ام اْل َم ْعروَف ِة ْاْل َن ِباْلم َحَّرَق ِةَ ،فلِ َذلِ َك ي َع ِظم َها َّ
َمديَنة ْاْل ْشموَنْي ِن َوَق ْسَق َ
ان؛ ِْل ََّن َها ِن َه َاية َما َو َص َل ِإَل ْي َها ِم ْن أَْر ِ
ض ِم ْصَرَ ،و ِمْن َها َع َاد
ِإَل ْي َها ِفي ِعي ِد اْل ِف ْص ِح ِم ْن ك ِل َم َك ٍ
ِإَلى َّ
َعَلم.
الشامَِ .و َّ
َّللا أ ْ
َقوله َتعاَلى { :ما َك ِ ِ
ِ
لِل} أَي ما يْنب ِغي َله وََل يجوز {أ ْ ِ ِ
ِ ِ
َي
َ َ
ْ
َ َ
ان َّ ْ َ َ َ
َ
َن َي َّتخ َذ م ْن َوَل ٍد } (م ْن) صَل ٌة لْل َك َالمِ ،أ ْ
أَن ي َّت ِخ َذ وَل ًدا .و(أَن) ِفي مو ِض ِع رْف ِع اسمِ َكان أَي ما َكان َِّ ِ
لِل أ ْ ِ
ان ِم ْن
َ ْ
َي َما َك َ
َ ْ َ َ
َْ
ْ َ
َ
َ
ْ
َن َي َّتخ َذ َوَل ًدا ،أ ْ
ِ
ِ
ِ ِِ ِ
ال :س ْب َحاَنه".
ص َفته ات َخاذ اْل َوَلد ،ث َّم َنَّزَه َن ْف َسه َت َعاَلى َع ْن َمَقاَلت ِه ْم َفَق َ
يعني اسم كان بعد أن تؤول مع ما بعدها بمصدر أن يتخذ اتخا ًذا.
َمًار َفِإَّن َما َيقول َله ك ْن َفَيكون} َتَقَّد َم ِفي (اْلَبَقَرِة)
ال :س ْب َحاَنه أ ْ
َن َيكو َن َله َوَلدِ { .إ َذا َق َضى أ ْ
" َفَق َ
َهل اْلكوَف ِة
ير َوأَبو َع ْم ٍرو ِب َف ْت ِح (أ َّ
م ْس َت ْوًفىَ { .وإ َّ
َهل اْل َم ِديَن ِة َو ْابن َك ِث ٍ
َن)َ ،وأ ْ
َّللا َربِي َوَرُّبك ْم} َقَأَر أ ْ
ِن َّ َ
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ِ ِ
َّللا) ِب َغ ْي ِر َوا ٍو َعَلى
(وإ َّ
ِن) ِب َك ْس ِر اْل َه ْم َزِة َعَلى أََّنه م ْس َت ْأَن ٌ
َ
اءة أَب ٍي (ك ْن َفَيكون ِإ َّن َّ َ
فَ .تد ُّل َعَل ْيه قَر َ
ف عَلى { َقال ِإ ِني عبد َّ ِ
ِ
َّللا} َوِفي اْل َف ْت ِح أَ ْق َول".
اْل َع ْط َ
َْ
َ

في الفتح أقوال ،يعني كيف يكون إعرابها على الفتح؟
" َوِفي اْل َف ْت ِح أَ ْق َوالَ :فم ْذ َهب اْل َخلِ ِ
ِ
َّللا َربِي َوَرُّبك ْم".
يل َو ِس َيب َوْي ِه أ َّ
َن اْل َم ْعَنى؛ َوْلَ َّن َّ َ
َ
في موضع جر بالم التعليل.
"وَك َذا { وأَن اْلمس ِ ِ ِ
ِ
ِ
ف (أ َّ ِ
َن َيكو َن ِفي َم ْو ِض ِع
َج َاز اْل َفَّراء أ ْ
اج َد َّلِل} َ
َن) في َم ْوض ِع َن ْص ٍب عْن َده َماَ .وأ َ
َ
َ
ََ
ض عَلى ح ْذ ِ
ف َّ
الص َال ِة
ض ِب َم ْعَنى َوأ َْو َص ِاني ِب َّ
َن َيكو َن أ َْي ًضا ِفي َم ْو ِض ِع َخ ْف ٍ
َج َاز أ ْ
الالمَِ ،وأ َ
َ
َخ ْف ٍ َ
و َّ ِ
َن َيكو َن ِفي َم ْو ِض ِع َرْف ٍع ِب َم ْعَنى َو ْاْل َْمر
َج َاز اْل ِك َس ِائ ُّي أ ْ
َّللا َربِي َوَرُّبك ْمَ .وأ َ
َ
الزَكاة َما د ْمت َحًّيا َوبِأَ َّن َّ َ
ِ
ِ
َن
سَ :ح َكى أَبو عَب ْي ٍد أ َّ
َن أََبا َع ْم ِرو ْب َن اْل َع َالء َقاَلهَ ،وه َو أ ْ
يها َق ْو ٌل َخام ٌ
َّللا َربِي َوَرُّبك ْمَ .وِف َ
أَ َّن َّ َ
ِ
َمًار) ِم ْن َق ْولِ ِهِ{ :إ َذا َق َضى
َّللا َربِي َوَرُّبك ْمَ ،ف ِه َي َم ْعطوَف ٌة َعَلى َق ْولِه( :أ ْ
َيكو َن اْل َم ْعَنىَ :وَق َضى أَ َّن َّ َ
الت ْق ِد ِ
الت ْق ِد ِ
يرَ ،وََل َعَلى َّ
َن) َعَلى َه َذا َّ
ير
َّللاَ .وََل ي ْب َت َدأ ِب (أ َّ
َمًار َوَق َضى أ َّ
َن َّ َ
َمًار} َواْل َم ْعَنى ِإ َذا َق َضى أ ْ
أْ
ِ ِ ِ
ِ ِ
َّ ِ
ِ
ِ
يم ََل
َي ِد ٌ
الثالِثَ .وَيجوز اَل ْبت َداء ِب َها َعَلى ْاْل َْوجه اْلَباقَيةَ { .ف ْ
ين َق ِو ٌ
اعبدوه َه َذا صَارطٌ م ْس َتق ٌ
يم} أ ْ
اع ِوجاج ِف ِ
يه".
ْ َ َ
لماذا ال يبتدأ بها على القولين؟

ضى أ َْم ًرا}.
يعني معطوف على معمول { َق َ
َي
َح َزاب ِم ْن َبْي ِن ِه ْم} ِم ْن َزِائ َدةٌ أ ِ
َي ْ
" َق ْوله َت َعاَلىَ { :ف ْ
اخَتَل َ
اخَتَل َ
ف ْاْل ْ
ف ْاْل ْ
ال َق َت َادة :أ ْ
َح َزاب َب ْيَنه ْمَ .وَق َ
اب ِفي أ ِ
َه ِل اْل ِك َت ِ
الس َالمَ -فاْلَيهود ِباْلَق ْد ِح
يسى َ -عَل ْي ِه َّ
َما َب ْيَنه ْمَ ،ف ْ
اخَتَل َف ِت اْل ِفَرق ِم ْن أ ْ
َم ِر ع َ
ْ
و ِ
الن َص َارى َقاَل ِت ُّ
الس ْح ِرَ .و َّ
الن ْسط ِ
َّللا َ .واْل َمْل َك ِانَّية َثالِث َث َال َث ٍة.
ْابن
ورَّية ِمْنه ْم :ه َو
َّ
َ
ِ
ِ
طت َّ
طت اْلَيهود َوَق َّصَر ْتَ .وَق ْد َتَقَّد َم َه َذا ِفي
َوَقاَلت اْلَي ْعقوبَِّية :ه َو َّ
الن َص َارى َو َغَل ْتَ ،وَفَّر َ
َّللاَ ،فأَ ْفَر َ
اس :اْلمراد ِمن ْاْلَح َز ِ ِ
ِ ِ
ين َت َح َّزبوا َعَلى َّ
َّللا َعَل ْي ِه َو َسَّل َم-
الن ِب ِي َ -صَّلى َّ
ال ْابن َعَّب ٍ
َ َ ْ
اب َّالذ َ
(الن َساء)َ .وَق َ
َوَك َّذبوه ِم َن اْلم ْش ِرِكين.
ِ
ِ
ِ
ِ
يم} أ ِ
ِ
ِ
ام ِةَ ،واْل َم ْش َهد ِب َم ْعَنى اْل َم ْص َد ِر،
{ َف َوْي ٌل لَِّلذ َ
ين َك َفروا م ْن َم ْش َهد َي ْو ٍم َعظ ٍ ْ
َي م ْن شهود َي ْومِ اْلقَي َ
وع ِه ِف ِ
الظر ِ
ف لِوق ِ
َو ُّ
يهَ ،ك َما يَقال:
الشهود اْلحضور َوَيجوز أ ْ
َن َيكو َن اْلحضور َله ْمَ ،وي َض َ
اف ِإَلى َّْ
ِ ِ
ال يومِ َك َذا؛ أَي ِم ْن حض ِِ ِ
ِ
يل :اْل َم ْش َهد ِب َم ْعَنى اْل َم ْو ِض ِع َّال ِذي
َوْي ٌل لف َال ٍن م ْن ق َت ِ َ ْ
وره َذل َك اْلَي ْوَمَ .وِق َ
ْ
ِ
ِ
ِ ِ َّ ِ
ِ
ين َك َفروا ِم ْن
يلَ :ف َوْي ٌل لَِّلذ َ
َي ْش َهده اْل َخ َال ئقَ ،كاْل َم ْح َش ِر لْل َم ْوض ِع الذي ي ْح َشر ِإَل ْيه اْل َخْلقَ .وِق َ
ورِهم اْلم ْشهد اْلع ِظيم َّال ِذي اج َتمعوا ِف ِ
يه لِ َّلت َشاو ِرَ ،فأَجمعوا عَلى اْلك ْف ِر ِب َّ ِ
حض ِ
َّللا
َ
الِل َوَق ْولِ ِه ْمِ :إ َّن َّ َ
َ ََ َ َ
َْ
ْ َ
َثالِث َث َال َث ٍة".
لكن األول أي من شهود يوم القيامة مشاهد كثيرة في الدنيا ،لكن ما يستحق الوصف بالعظمة إال

أعظمها وهو شهود يوم القيامة.
طالب..................:


8

تفسري القرطيب -سورة مريم()003

8
اب ِم ْن َب ْيِن ِه ْم} ،يدل على أنه فيهم،
السياق ،السياق يدل على أنهم فرق النصارى { َف ْ
اخ َتَل َ
ف ْاأل ْ
َح َز ُ
نعم.
ِ
" َقوله َتعاَلى { :أ ِ
ال أَبو اْل َعَّب ِ
اس :اْل َعَرب َتقول َه َذا ِفي َم ْو ِض ِع
ْ
َ
ْ
َسم ْع ِب ِه ْم َوأ َْبصْر َي ْوَم َيأْتوَنَنا} َق َ
ِ
ُّبَ ،ف َتقول أ ِ
الت َعج ِ
َّ
َس َم َعه َوأ َْب َصَره".
َسم ْع ِب َزْي ٍد َوأ َْبصْر ِب َزْي ٍد أَ ْي َما أ ْ
ْ
أبو العباس من؟ من أبو العباس؟

طالب :المبرد.
المبرد ،نعم.

" َقالَ :فمعَناه أََّنه عجَّب َن ِبَّيه ِمْنهمَ .قال اْل َكْل ِبيََ :ل أَحد أَسمع يوم اْل ِقي ِ
ين َيقول
ُّ
امة َوََل أ َْب َصرِ ،ح َ
َ َْ
َ َ
ْ
َ
ََ ْ َ َْ َ َ َ
اس َّات ِخذوِني وأ ِمي ِإَلهي ِن ِمن دو ِن َّ ِ
ِِ
يسى { :أَأَْن َت قْل َت لِ َّلن ِ
َس ِم ْع
َّ
ْ
َ َ َْ
يل :أ ْ
َّللا َتَب َار َك َوَت َعاَلى لع َ
َّللا }َ ،وِق َ
الطاع ِة؛ أَي ما أَ ْطوعهم َِّ ِ
لِل ِفي َذلِ َك اْلَي ْومَِ { .ل ِك ِن َّ
الظالِمو َن اْلَي ْوَم} َي ْع ِني ِفي ُّ
الدْنَياِ { .في
ِب َم ْعَنى َّ َ
ْ َ ََ ْ
ص ِم ْثلِ ِه َح َمَل ْته ْاْلَْر َحامَ ،وأ ََك َل َو َش ِر َب،
ين} َوأ ُّ
َن َي ْع َت ِق َد اْل َمْرء ِفي َش ْخ ٍ
َض َال ٍل م ِب ٍ
َي َض َال ٍل أ َْبَين ِم ْن أ ْ
َع َمىَ ،وَل ِكَّنه َسي ْب ِصر َوَي ْس َمع ِفي ْاْل ِخَرِة ِإ َذا َأرَى
َص ُّم أ ْ
َح َد َث َو ْ
َوأ ْ
اح َت َ
اج أََّنه ِإَلهٌ؟! َو َم ْن َه َذا َو ْصفه أ َ
ِ
ِ
ال َم ْعَناه َق َت َادة َو َغ ْيره.
اْل َع َذ َ
ابَ ،وَلكَّنه ََل َيْن َفعه َذل َكَ .ق َ
َقوله َتعاَلى { :وأَْن ِذرهم يوم اْلحسرِة ِإ ْذ ق ِضي ْاْلَمر} روِي عن عب ِد َّ ِ
الَ :ما
َ َ ْ َْ
ْ
َ ْ ْ َْ َ َ ْ َ
َ
َّللا ْب ِن َم ْسعوٍد أََّنه َق َ
َ ْ
ِ
َح ٍد َي ْدخل َّ
الن َار ِإََّل َوَله َب ْي ٌت ِفي اْل َجَّن ِةَ ،فَي َت َح َّسر َعَلْي ِه".
م ْن أ َ
ويراه وهو في قبره ،ويراه في يوم المحشر ،يرى مقعده من الجنة ،يرى مقعده من الجنة ،يقول :هذا
مقعدك لو اتبعت ،لو آمنت ،لو صدقت ،ثم ُيذهب به إلى النار فتزداد حسرته ويزداد عذابه وندمه
نسأل هللا السالمة والعافية.
ِِ ِِ
ِ
ِ ِ
غ ِم َن اْل ِحس ِ
َهل
َي ف ِر َ
ابَ ،وأ ْد ِخ َل أ ْ
َ
يلَ :تَقع اْل َح ْسَرة ِإ َذا أ ْعط َي ك َت َابه بش َمالهِ{ .إ ْذ قض َي ْاْل َْمر} أ ْ
" َوِق َ
ِ
النار .وِفي ص ِحي ِح مسلِ ٍم ِم ْن ح ِد ِ
َهل َّ
َّللا َعْنه-
يث أَِبي َس ِعي ٍد اْلخ ْدرِي َ -ر ِض َي َّ
اْل َجَّنة اْل َجَّن َة َوأ ْ
َ
الن ِار َّ َ َ
ْ
َ
ِ
ِ
َقالَ :قال رسول َّ ِ
الن ِار َّ
َهل َّ
الن َار ،ي َجاء
َّللا َ -صَّلى َّ
َهل اْل َجَّنة اْل َجَّن َةَ ،وأ ْ
َّللا َعَل ْيه َو َسَّل َمِ« :-إ َذا َد َخ َل أ ْ
َ ََ
ِ ِ
ِ
َه َل اْل َجَّن ِةَ ،ه ْل َت ْع ِرفو َن
َمَلح َفيوَقف َب ْي َن اْل َجَّن ِة َو َّ
ام ِة َكأََّنه َك ْب ٌ
الن ِار َفيَقالَ :يا أ ْ
ش أْ
باْل َم ْوت َي ْوَم اْلقَي َ
ِ
َه َل َّ
الن ِارَ ،ه ْل َت ْع ِرفو َن َه َذا
ال :ث َّم يَقالَ :يا أ ْ
َه َذا َفَي ْشَرئُّبو َن َوَيْنظرو َن َوَيقولو َنَ :ن َع ْم َه َذا اْل َم ْوتَ ،ق َ
ِ
ِ
َه َل اْل َجَّن ِة
الَ :في ْؤ َمر ِبه َفي ْذَبح ،ث َّم يَقالَ :يا أ ْ
َفَي ْشَرئُّبو َن َوَيْنظرو َن َوَيقولو َنَ :ن َع ْم َه َذا اْل َم ْوتَ ،ق َ
ود َف َال موت ، -ث َّم َق أَر رسول َّ ِ
َه َل َّ
َّللا َعَل ْي ِه َو َسَّل َم-
َّللا َ -صَّلى َّ
الن ِار خل ٌ
خل ٌ
ود َف َال َم ْو َتَ ،وَيا أ ْ
َْ َ
َ َ
ِي ِب َم ْعَناه
{ َوأَْن ِذْره ْم َي ْوَم اْل َح ْسَرِة ِإ ْذ ق ِض َي ْاْل َْمر َوه ْم ِفي َغ ْفَل ٍة َوه ْم ََل ي ْؤ ِمنو َن}»َ .خَّر َجه اْلب َخارُّ
الترِم ِذ ُّي عن أَِبي س ِعي ٍد يرَفعه وَقال ِف ِ
ِ
ِ ِ
ِ
يث
يهَ :ح ِد ٌ
َْ
َع ِن ْاب ِن ع َمَرَ ،و ْابن َم َ
َْ
اج ْه م ْن َحديث أَِبي هَرْيَرَةَ ،و ْ
َ
َ َ
َن اْلك َّفار م َخَّلدو َن ِبه ِذ ِه ْاْلَح ِاد ِ
يحَ .وَق ْد َذ َكْرَنا َذلِ َك ِفي ِك َت ِ
اب َّ
يث
اك أ َّ
(الت ْذ ِكَرِة)َ ،وَبَّيَّنا هَن َ
َح َس ٌن َص ِح ٌ
َ
َ
َ
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ال:
َوا ْْل ِي َردًّا َعَلى َم ْن َق َ
ِ ِ
ان َوَقارو َن
ام َ
اْل َك َفَرة َكفْر َع ْو َن َو َه َ

9

9

9
ِ
يس َو َم ْن َت ِب َعه ِم َن
ِإ َّن ِص َف َة اْل َغ َض ِب َتْنَق ِطعَ ،وإ َّ
ِن ِإْبل َ
َشب ِ
اه ِه ْم َي ْدخلو َن اْل َجَّن َة".
َوأ ْ َ

لقول الجهمية أنه ال دوام وال خلود ال ألهل الجنة وال ألهل النار ،هؤالء يعذبون ،وهؤالء ينعمون ،ثم

ينقطع هذا النعيم وهذا العذاب ،كل ُيعذب بقدر معصيته ،أو ُينعم بقدر طاعته ،ال استمرار ال
للعذاب وال للنعيم ،هذا قول الجهمية ،نسأل هللا السالمة والعافية ،وأهل السنة والجماعة على أن

الكل خالدون مخلدون ،هؤالء في الجنة نعيم دائم أبدي سرمدي ،وهؤالء في النار ،نسأل هللا السالمة

والعافية ،وهناك من يفرق فيقول :أهل الجنة خالدون مخلدون ،وأهل النار ينقطع عذابهم ،ثم
يختلفون ،منهم من يقول :النار تفنى ويفنى من فيها ،ومنهم من يقول :إن النار تبقى ،لكن ينقلب
عذابها إلى ال شيء ،كقول العالف ،العالف من المعتزلة يقول :إن العذاب ينقطع ،والنار باقية،

ومنهم من يقول :إنهم ُيخرجون من النار ويدخلون الجنة ،وهذا قول معروف عند أهل العلم ،لكنه ما
عدا القول األول من أقوال أهل السنة ال عبرة به ،فالنصوص الصحيحة الصريحة من الكتاب

والسنة تدل على أن الكل خالدون مخلدون ،إما نعيم دائم ال ينقطع ،وإما عذاب أبدي سرمدي،

نسأل هللا السالمة والعافية.

ُيذكر عن بعض السلف ما يدل على فناء النار ،لكن أوًال ليس بصريح ،ليس بصريح بفنائها ،لذلك
قول عمر -رضي هللا تعالى عنه :-لو لبثوا عدد رمل عالج لكان لهم يوم يخرجون فيه ،هذا يؤثر
عن عمر -رضي هللا عنه ،-لكن لو لبثوا هذا ،على هذا االحتمال أنهم لو لبثوا؛ ألن رمل عالج

مهما كان من الكثرة إال أن له ًّ
حدا ينتهي فيه ،لكن ليس بلبث في الحقيقة مثل رمل عالج ،يعني
عن سبيل التنزل أنهم لو لبثوا مثل هذا الرمل كان لهم يوم يخرجون ،لكن لبثهم أشد وأكثر وأعظم،
كما قال هللا –جل وعال{ :-الِبِث ِ
َحَق ًابا} [النبأ ،]23:وهذا على سبيل التبكيت لهم ،وأن
َ
يها أ ْ
ين ف َ
دائما ،وهللا المستعان ،وجاء وصفهم
عذابهم ال ينقطع وال ينتهي،
ً
عقابا يعني ال ينتهي مستمر ً
أيضا جاء في بعض النصوص ،المقصود أن الفئتين والفرقتين
بالخلود في نصوص كثيرة ،والتأبيد ً
ال يخرجون.
طالب....................:

هو ذكر القولين وما رجح ،يعني في النهاية هو توقف فيه ،وبعضهم ينسب إليه الجزم ،ينسب إليه

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

مرجوح.

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

محدودا ،لكن هم في نيتهم أنهم لو ُخلدوا في الدنيا الستمروا
محدودة ،فاألصل أن يكون عذابهم
ً
على كفرهم ،فهم يعاقبون على هذه النية بالخلود في النار ،نسأل هللا السالمة والعافية.
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طالب.................:

ال ،هو تمسك ببعض اآلثار ،تمسك ببعض اآلثار عن الصحابة.
َي ن ِميت س َّكاَن َها َفَن ِرث َها".
" َق ْوله َت َعاَلىِ { :إَّنا َن ْحن َن ِرث ْاْل َْر َ
ض َو َم ْن َعَل ْي َها} أ ْ
صاحب فيض الباري المناوي في الجزء السادس صفحة مائتين وواحد وأربعين ،ذكر أن ابن القيم
ختم كتابه بالقول بفناء النار فكان كمن قال النبي -عليه الصالة والسالم -فيهم« :وإن أحدكم

ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إال ذراع فيغلب عليه الكتاب فيعمل بعمل النار

فيدخلها» ،يقصد بن القيم -رحمه هللا ،-المقصود أن المسألة معروفة عند أهل العلم ،لكنه قول
مرجوح.
طالب...............................:

ماذا؟

طالب...............................:

هذا فيض القدير للمناوي الجزء السادس صفحة مائتين وواحد وأربعين.
ِ
ام ِة َفن َجازِي ك ًّال ِب َع َملِ ِهَ ،وَق ْد َتَقَّد َم َه َذا ِفي (اْل ِح ْج ِر) َو َغ ْي ِرَها.
" َ
{وِإَل ْيَنا يْر َجعو َن} َي ْوَم اْلقَي َ
ِ ِ ِ ِ ِ
ان ِص ِد ًيقا َن ِبًّيا} اْلم ْعَنىَ :وا ْذكْر ِفي اْل ِك َت ِ
اب َّال ِذي أْن ِز َل
يم ِإَّنه َك َ
َق ْوله َت َعاَلىَ { :وا ْذكْر في اْلك َتاب إ ْبَراه َ
َ
ِ
اش ِتَقاق ِ
ِ ِ
الص ِد ِ ِ
اهيم و َخبره .وَق ْد َتَقَّدم معَنى ِ
ِ
الص ْد ِ
ق
َ َْ
يق في (الن َساء)َ ،و ْ َ
َعَل ْي َك َوه َو اْلقْرآن ق َّص َة ِإ ْبَر َ َ َ َ َ
ِ
ِفي (اْلبَقرِة)َ ،ف َال معَنى لِ ْ ِ ِ
آن أ ِ ِ
ِ
يمَ Kفَق ْد
َْ
ََ
ْل َع َادةَ .و َم ْعَنى ْاْلَية :ا ْقَ ْأر َعَل ْي ِه ْم َيا م َح َّمد في اْلقْر ِ ْ
َمَر إ ْبَراه َ
ِِ
ِ
ِ
ان َي َّت ِخذ ْاْلَ ْن َد َادَ ،ف َهؤََل ِء لِ َم َي َّت ِخذو َن
ان َحني ًفا م ْسلِ ًماَ ،و َما َك َ
َعَرفوا أََّنه ْم م ْن َوَلدهَ ،فِإَّنه َك َ
ِ َّ ِ ِ ِ
يم ِإََّل َم ْن َس ِف َه َن ْف َسه} .
ْاْلَ ْن َد َاد؟ َوه َو َك َما َق َ
الَ { :و َم ْن َيْر َغب َع ْن ملة إ ْبَراه َ
ِ
َقوله َتعاَلىِ{ :إ ْذ َقال ِْلَِب ِ
ِ
ف){ ،لِ َم
يه} َوه َو َ
آزرَ .وَق ْد َتَقَّد َمَ{ .يا أََبت} َق ْد َتَقَّد َم اْلَق ْول ِفيه ِفي (يوس َ
ْ
َ
َ
ِ
ِ
ام".
َي ِْل ِ
َي َش ْي ٍء َت ْعبدَ { :ما ََل َي ْس َمع َوََل يْبصر َوََل ي ْغني َعْن َك َش ْيًئا} ي ِريد ْاْل ْ
َت ْعبد} أ ْ
َصَن َ
شرا ،وال تجلب
ما فيه سبب مسبب وال مبرر ألن تُعبد مثل هذه األصنام التي ال تدفع عن نفسها ًّ
خيرا ،ال تسمع وال تبصر وال تغني شيًئا ،لكن العقول إذا أخذها باريها تاهت وضلت ،وإذا وكل
لها ً
اإلنسان إلى نفسه يوكل للعجز والضعف.
ين واْلمع ِرَف ِة ِب َّ ِ
ِ
"{ ياأَب ِت ِإ ِني َق ْد جاء ِني ِمن اْل ِعْلمِ ما َلم يأ ِْت َك} أ ِ
الِل َو َما َيكون َب ْع َد اْل َم ْو ِت،
َ
َي م َن اْلَيق ِ َ َ ْ
َ ْ َ
َ َ
ْ
َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َي أْرِشد َك ِإَلى
َوأ َّ
َن َم ْن َعَب َد َغ ْيَر َّ
َهد َك صَار ً
وك ِإَل ْيه { .أ ْ
َّللا عذ َبَ .ف َّات ِب ْعني ِإَلى َما أ َْدع َ
طا َس ِوًّيا} أ ْ
ين مس َت ِقيم ِف ِ
ِ
ِ ِ
الن َجاةَ { .يا أََب ِت ََل َت ْعب ِد َّ
يه َّ
يما َيأْمر َك ِب ِه ِم َن اْلك ْف ِرَ ،و َم ْن
الش ْي َ
د ٍ ْ ٍ
طَ
ان} أ ْ
َي ََل تط ْعه ف َ
اع َش ْيًئا ِفي َم ْع ِصَي ٍة َفَق ْد َعَب َده".
أَ َ
ط َ
بابا من دون هللا ،يقول :ما عبدناهم،
كما يدل له حديث عدي بن حاتم في اتخاذ األحبار والرهبان أر ً

قال :يحرمون الحالل فتطيعونهم ،ويحللون الحرام ،وتلك عبادتهم ،ال شك أن من أطاع مخلوًقا في
خائفا.
إلها من دون هللا في هذه المعصية ما لم يكن متأوًال أو ً
معصية هللا فقد اتخذه ً
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طالب...................:

كيف؟

طالب......................:

ماذا؟

طالب.............................:

المقصود أن العمل عبادة ،العمل هذا تلك عبادتهم ،هذه عبادتهم.
ِ
ان) ِصَل ٌة َزِائ َدةٌَ ،وِقيلِ :بم ْعَنى َص َارَ .وِق ِ
"{ِإ َّن َّ
َي
الش ْي َ
ان لِ َّلر ْح َم ِن َع ِصًّيا} َ
(ك َ
ان َك َ
طَ
يل ب َم ْعَنى اْل َحال أ ْ
َ
َ َ
ِ
ِ
اص ِبمعًنى و ِ
اب
اح ٍدَ ،قاَله اْل ِك َس ِائ ُّيَ { .يا أََب ِت ِإ ِني أ َ
َخاف أ ْ
َن َي َم َّس َك َع َذ ٌ
ه َو ل َّلر ْح َم ِنَ .و َعصًّيا َو َع ٍ َ ْ َ
َخاف
ِم َن َّ
َن َيكو َن أ َ
َي ِإ ْن ِم َّت َعَلى َما أَْن َت َعَل ْي ِهَ .وَيكون أ َ
َعَلمَ .وَيجوز أ ْ
َخاف ِب َم ْعَنى أ ْ
الر ْح َم ِن} أ ْ
طِ
وت َعَلى ك ْف ِر َك َفَي َم َّس َك اْل َع َذابَ { .ف َتكو َن لِ َّ
ان
لش ْي َ
َعَلى َبا ِب َها َفَيكون اْل َم ْعَنىِ :إ ِني أ َ
َن َتم َ
َخاف أ ْ
ِ
ِ ِ
ِ
َي َق ِريًنا ِفي َّ
َي أ ََتْر َغب َع ْن َها ِإَلى َغ ْي ِرَها.
ال أََراغ ٌب أَْن َت َع ْن آل َهتي َيا ِإ ْبَراهيم} أ ْ
الن ِارَ { .ق َ
َولًِّيا} أ ْ
ِ
ِ
ِ ِ
ال اْل َح َسنَ :ي ْع ِني ِباْل ِح َج َارِة .قال َّ
َشت َمَّن َك.
َي َْل ْ
الضحَّاك :باْلَق ْول؛ أ ْ
{ َلئ ْن َل ْم َتْن َته َْلَْرج َمَّن َك} َق َ
َمَر َك".
اسَْ :ل ْ
وقال ْابن َعَّب ٍ
يلَْ :ل ْظ ِهَر َّن أ ْ
َض ِرَبَّن َكَ .وِق َ
واألصل في الرجم أنه بالحجارة.

"{ َْلَْرجمَّن َك َو ْ ِ
َي
اس  :أ ِ
ال ْابن َعَّب ٍ
اهجْرني} َق َ
َ
ِ
ِ
َّ
ال م ْن
اخ َت َاره الطَبرُّ
َو ْ
ِيَ ،فَق ْولهَ { :ملًّيا} َعَلى َه َذا َح ٌ
َو ِمْنه َق ْول اْلم َهْل ِه ِل:
اْل ِجَب ِ
لِ َم ْوِت ِه
ال
ص ُّم
َف َت َصَّد َع ْت
ال اْل ِك َس ِائ ُّي :يَقال َه َجْرته
َق َ
الزَم ِ
ِب َم ْعَنى اْل َم َال َوِة ِم َن َّ
ان،

اع َت ِزْل ِني َسالِ َم اْل ِعْر ِ
ض ََل ي ِصيب َك
ْ
اهيم .وَقال اْلحسن ومج ِ
ِ
اهٌدَ :ملًِّيا
ِإ ْبَر َ َ َ َ َ َ َ
َوَب َك ْت

َعَل ْي ِه

اْلمْرَم َالت

ِم ِني َم َعَّرٌة؛
يال؛
َد ْهًار َ
ط ِو ً
َملًِّيا

فَ ،وه َو
َملًِّيا َو َمْل َوًة َومْل َوًة َو َم َال َوًة َوم َال َوًةَ ،فه َو َعَلى َه َذا اْلَق ْو ِل َ
ظْر ٌ
وهو َّ
الط ِويل ِمْنه.
َ َ
عَليك} َلم يع ِار ْضه ِإبر ِ
الس َالمِ -بس ِ
الرِد؛ ِْل ََّنه َل ْم ي ْؤ َمْر
وء َّ
اهيم َ -عَل ْي ِه َّ
َْ
ََْ ْ َ

ال َس َال ٌم
َق ْوله َت َعاَلىَ { :ق َ
ِب ِق َتالِ ِه َعَلى ك ْف ِرِه".
ِ
أيضا أب تختلف
{وِإ َذا َخا َ
الما}[الفرقان ،]63:وهذا جاهل وهو ً
من باب َ
ط َب ُه ُم اْل َجاهُلو َن َقاُلوا َس ً
معاملته مع معاملة غيره ،وإن كان المودة ال تجوز وإن كان ًأبا ،إال أنه خاطبه برفق ولين لعل هللا

أن يهديه.

َن اْلمَرَاد ِب َس َال ِم ِه اْلم َساَل َمة َّال ِتي ِهي اْلم َت َارَكة ََل َّ
الت ِحَّية".
" َواْلج ْمهور َعَلى أ َّ
َ
ألنه ال يجوز تحية الكافر.
ِي :معَناه أَمَن ٌة ِم ِني َل َك .وعَلى َه َذا ََل يب َدأ اْل َك ِ
ِ
" َقال َّ
الس َالمَِ .وَقال َّ َّ
ط َب
يم َخا َ
افر ِب َّ
ََ
ْ
الطَبرُّ َ ْ
النقاشَ :حل ٌ
َ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ال َب ْعضه ْم في َم ْعَنى
الَ { :وِإ َذا َخا َ
َسف ً
طَبهم اْل َجاهلو َن َقالوا َس َال ًما}[الفرقانَ ،]63:وَق َ
يهاَ ،ك َما َق َ
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ِ ِِ
ِ
ق ،وج َّوَز َت ِحَّي َة اْل َك ِ
ِ
الس َالم
يل َِل ْب ِن عَيْيَن َةَ :ه ْل َيجوز َّ
اف ِر َوأ ْ
َت ْسليمه :ه َو َتحَّية م َف ِار ٍ َ َ
َن يْبَدأَ ِب َها .ق َ
ِ
الَ :ن َع ْم".
َعَلى اْل َكاف ِر؟ َق َ
لكن النص على البداءة بهم بالسالم صحيح وصريح ،النهي عن بداءة الكفار بالسالم صريح.
ِ
َّللا ع ِن َّال ِذين َلم يَق ِاتلوكم ِفي ِ
الد ِ
َن
ال َّ
ين َوَل ْم ي ْخ ِرجوك ْم ِم ْن دَي ِارك ْم أ ْ
َّللا َت َعاَلىََ { :ل َيْن َهاكم َّ َ
ْ
َ ْ
" َق َ
ِ
ِ
الَ { :ق ْد َكاَن ْت َلك ْم أ ْس َوةٌ َح َسَن ٌة
َّللا ي ِح ُّب اْلم ْق ِسط َ
ين }[الممتحنةَ .]8:وَق َ
َتَبُّروه ْم َوت ْقسطوا ِإَل ْي ِه ْم ِإ َّن َّ َ
ِ ِ ِ
ِ ِ ِ
{س َال ٌم َعَل ْي َك}".
ال ِإ ْبَراهيم ْلَِبيه َ
يم}[الممتحنةْ ]4:اْلَي َة؛ َوَق َ
في إ ْبَراه َ
على كل حال لو كان هذا بمعنى التحية من إبراهيم –عليه السالم -ألبيه فيقال فيه :إنه شرع من

قبلنا ،شرع من قبلنا وإن أُمرنا باالقتداء واالتساء بإبراهيم فهذا فيما لم يرد شرعنا بخالفه ،وقد جاء
النهي عن بداءة الكفار بالسالم.
طالب...................:

ماذا؟

طالب....................:

ال تبدأ اليهود والنصارى بالسالم ،والمشركون من باب أولى.

طالب...............:

أين؟

طالب.................... :

يعني غيرهم ُيبدءون بالسالم؟

طالب...............:

النص الصحيح الصريح ال تبدوؤا اليهود وال النصارى بالسالم
طالب.............:

أين؟

طالب..............:

ال ما يلزم.

طالب.................:

أن تسلم عليهم؟

أن تبرهم وتقصد إليهم فقط بالصلة ،لكن إذا ألقيت السالم ،إلقاء السالم مسالمة ،وأقرب ما تكون

إلى المهادنة بينك وبينهم.
طالب...............:

نعم؟

طالب..............:

معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

على كل حال ال ُيبدأ الكافر بالسالم إذا سلم رد عليه بما يناسب.
طالب.....................:
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الكالم على لفظ السالم الذي هو اسم من أسماء هللا –جل وعال.-
طالب...........................:

أما التحية التي يتبادلها الناس فإذا رئي فيها المصلحة أو ُخشي من ضرر الهجرة فهذا حكمه آخر
أن يتأول اإلنسان ويرتكب الرخصة إذا خشي على نفسه الضرر ،أو رجاء النفع بمثل هذا إلى أن
يتبين له األمر ،إذا يأس فخالص ،صار معهم مقاطعة.
ِ
"قْلتْ :اْلَ ْظ َهر ِم َن ْاْلَي ِة ما َقاَله س ْفَيان ْبن عَي ْيَن َةَ ،وِفي اْلَب ِ
يح ِ
اب َح ِدي َث ِ
انَ :رَوى أَبو
ان َصح َ
َ
ِ
َن رسول َّ ِ
َّ
ود َو َّ
الس َالمَِ ،فِإ َذا
َّللا َ -صَّلى َّ
الن َص َارى ِب َّ
الََ « :ل َت ْب َدءوا اْلَيه َ
َّللا َعَل ْيه َو َسل َمَ -ق َ
هَرْيَرَة أ َّ َ َ
طُّروه ِإَلى أ ْ ِ ِ
ِ
ِي ومسلِم .وِفي َّ ِ
َح َدهم ِفي َّ
الط ِر ِ
يح ْي ِن
اض َ
يق َف ْ
الصح َ
َضَيقه»َ ،خَّر َجه اْلب َخارُّ َ ْ ٌ َ
َلقيت ْم أ َ ْ
ِ
َن َّ
اف َت ْح َته َق ِطي َف ٌة
َّللا َعَل ْي ِه َو َسَّل َمَ -رِك َب ِح َم ًا
ام َة ْب ِن َزْي ٍد « أ َّ
الن ِب َّي َ -صَّلى َّ
ار َعَل ْيه ِإ َك ٌ
َع ْن أ َس َ
ام َة ْب َن َزْي ٍدَ ،وه َو َيعود َس ْع َد ْب َن عَب َاد َة ِفي َب ِني اْل ِ
حر ِث ْب ِن اْل َخ ْزَر ِج»".
َف َد ِكَّي ٌة َ ،وأَْرَد َ
ف َوَر َ
اءه أ َس َ
اْل َح ِار ِث  ،اْل َح ِار ِث.
طالب :اْل َح ِار ِث؟

أي نعم؛ ألن كتابته ما تخالف ،بدون ألف تكتب.
س ِف ِ
َخ َالطٌ ِم َن
يه أ ْ
"« ِفي َب ِني اْل َح ِار ِث ْب ِن اْل َخ ْزَر ِج َوَذلِ َك َقْب َل َوْق َع ِة َب ْد ٍرَ ،ح َّتى َمَّر ِفي َم ْجلِ ٍ
يهم عبد َّ ِ
ِ
ين َعَبَد ِة ْاْل َْوَث ِ
ولَ ،وِفي
ين َواْلم ْش ِرِك َ
اْلم ْسلِم َ
ان َواْلَيهوِدَ ،وِف ِ ْ َ ْ
َّللا ْبن أَب ِي ْاب ِن َسل َ
َّاب ِةَ ،خ َّمر عبد َّ ِ
س عبد َّ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
َّللا ْبن أَب ٍي أَْن َفه
اجة الد َّ
س َع َج َ
َّللا ْبن َرَو َ
َ َْ
اْل َم ْجل ِ َ ْ
احةََ ،فَل َّما َغشَيت اْل َم ْجل َ
ِِ
الََ :ل ت َغ ِبروا َعَل ْيَناَ ،ف َسَّل َم َعَل ْي ِهم َّ
يثَ .ف ْاْل ََّول
الن ِب ُّي َ -صَّلى َّ
َّللا َعَل ْي ِه َو َسَّل َم »-اْل َح ِد َ
ِب ِرَدائه ،ث َّم َق َ
ِ
الس َالمِ عَلي ِهم اب ِت َداء؛ ِْل َّ ِ
َهَله .واْل َح ِديث َّ
الث ِاني ي َج ِوز
ي ِفيد َتْر َك َّ
س من أ ْ
َْ
َ
امَ ،واْل َكافر َل ْي َ
َن َذل َك ِإ ْكَر ٌ
ْ ً
َذلِ َك".
الحديث الثاني يجوز إذا كان فيه أخالط مسلمين وغير مسلمين ،ويكون المقصود بالسالم

المسلمين.
طالب.................... :

اآلن بالنسبة للسالم حقيقة يعني يشكل بداءة من يزاول المعصية بالسالم ،أما شخص معاند وجالس
مثال ،كثير من
في طريق الناس والصالة مقامة ،ويؤمر وال يأتمر ،أو شخص أثناء مزاولة الدخان ً
الناس يتحرج أن تسلم عليه وهو يدخن ،ال شك أن مثل هذا إذا كان فيه ردع وزجر ويستفاد من
هذا أنه يرتدع ويزدجر ،هذا نوع من أنواع الهجر المطلوب ،لكن إذا كان يصر ويعاند ويزداد

واألولى تأليفه بمثل هذا ،وهو مسلم ،فال بأس ،إن شاء هللا.

طالب.........................:
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طالب :المسلم.

هذا مسلم ،يعني والسالم ما منع إال من الكافر ،السالم وعدمه من باب الوصل والهجر ،وكل

منهما عالج ،يستعمل في الوقت المناسب له ،إذا كان السالم أنفع من حيث يملك قلبه ،ويستولى

تعذير له ،ويؤثر فيه أكثر ،ويرى أنه
ًا
عليه ،ويؤثر عليه بمثل هذا فهو المطلوب ،وإن كان الهجر
بهذا الهجر ينصرف الناس عنه ،يعيش وحده ،وشيء من هذا ،فكل منهما عالج.
ِي :وََل يعارض ما رواه أسامة ِبح ِد ِ
يث أَِبي هريرَة َفِإَّنه َلي ِ
" َقال َّ
ف ِل ْْل َخ ِر
َح ِد ِه َما ِخ َال ٌ
س في أ َ
َ ََ َ َ َ
َ َْ
الطَبرُّ َ َ َ
َْ
َ
ِ
َن َحد َ ِ
ال
ام َة يَبِين أ َّ
َوَذلِ َك أ َّ
َن َم ْعَناه اْلخصوصَ .وَق َ
يث أَبي هَرْيَرَة َم ْخَرجه اْلعمومَ ،و َخَبَر أ َس َ
َّ ِ
يث أَِبي
ان ِب َه َذا أ َّ
اج ٌة ِعْن َد َيهوِد ٌّي أ َْو َن ْصَرِان ٌّي َف ْاب َد ْأه ِب َّ
َن َح ِد َ
الس َالمَِ ،فَب َ
الن َخع ُّيِ :إ َذا َكاَن ْت َل َك َح َ
َق َض ِ ِ
ام
اء ذ َم ٍ
السَل ِ
ف
َع ِن َّ

الس َالمِِ ،م ْن
َن َت ْب َدءوه ْم ِب َّ
هَرْيَرَةََ :ل َت ْب َدءوه ْم ِب َّ
ان لِ َغ ْي ِر َسَب ٍب َي ْدعوك ْم ِإَلى أ ْ
الس َالمِ ِإ َذا َك َ
ق ص ْحَب ٍة أ َْو ِجو ٍار أ َْو س َف ٍرَ .قال َّ
ِي
اج ٍة َت ْع ِرض َلك ْم ِقَبَله ْم ،أ َْو َح ِ
الطَبرُّ
أ َْو َح َ
ِيَ :وَق ْد رو َ
َ
َ
َ
َه ِل اْل ِك َت ِ
اب".
أََّنه ْم َكانوا ي َسلِمو َن َعَلى أ ْ
ِ
ِ
الم َل ْس َت ُم ْؤ ِم ًنا}[النساء ،]94:دل
يعني في مفهوم قوله –جل وعالَ :-
{وال تَُقوُلوا ل َم ْن أَْلَقى إَل ْي ُك ُم الس َ

على أن السالم مرتبط باإليمان في الجملة؛ ألنه اسم من أسماء هللا –جل وعال -وهو يعطي معنى
األمن واألمان للملقى عليه ،وهذا خاص بالمسلمين ،أما الكفار والمشركون من جميع الطوائف

ف هؤالء لهم أحكامهم التي تخصهم ،منهم من يعاهد ،ومنهم من يهادن ،ومنهم من يحارب ،المقصود

أنهم تتفاوت أحكامهم.
لسَل ِ
َه ِل اْل ِك َت ِ
ان َص ِحَبه ِفي
ِي َع ِن ا َّ
ابَ .وَف َعَله ْابن َم ْسعوٍد ِب ِد ْهَق ٍ
ف أََّنه ْم َكانوا ي َسلِمو َن َعَلى أ ْ
" َوَق ْد رو َ
َ ِِ
الَ :ن َع ْم،
ال َعْلَق َمةَ :فقْلت َله َيا أََبا َع ْب ِد َّ
َن ي ْب َدءوا ِب َّ
س ي ْكَره أ ْ
الر ْح َم ِن ،أََل ْي َ
الس َالمِ؟! َق َ
ط ِريقهَ .ق َ
الص ْحَب ِة".
َوَل ِك ْن َح ُّ
ق ُّ
مثال ،نعم حق الزمالة في العمل ،وابتلي
مثل هذا قد يقوله من يقول :هذا حق الزمالة في العمل ً
الناس بمخالطتهم ومعاشرتهم ،في غير هذه البالد أمر ظاهر ،يعني عادي مسلم وغير مسلم على

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

ف ِإَلى َب ْي ِت ِه".
ام َة ِإ َذا اْن َصَر َ
" َوَك َ
ان أَبو أ َس َ
أمامة ،أبو أمامة.
طالب :أحسن هللا إليك أبو أمامة؟
نعم ،كان أبو أمامة.

ير ِإََّل َسَّل َم
ير َوََل َك ِب ٍ
ف ِإَلى َب ْي ِت ِه ََل َيمُّر ِبم ْسلِ ٍم َوََل َن ْصَرِان ٍي َوََل َص ِغ ٍ
ام َة ِإ َذا اْن َصَر َ
" َوَك َ
ان أَبو أ َم َ
ِ ِ
ِ ِ
الس َال َم".
َن ن ْف ِش َي َّ
ال :أ ِمْرَنا أ ْ
يل َله في َذل َك َفَق َ
َعَل ْيه؛ ق َ

معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

عمل بالعموم وترك الخصوص.
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
َّ
الِ :إ ْن َسَّل ْم َت
" َوسئ َل ْاْل َْوَزاع ُّي َع ْن م ْسل ٍم َمَّر ب َكاف ٍر َف َسل َم َعَل ْيهَ ،فَق َ
َترْك َت َفَق ْد َتر َك َّ ِ
ِي َع ِن اْل َح َس ِن اْلَب ْصرِ
ِي أََّنه
الصالحو َن َقْبَل َكَ .ورو َ
َ
َ
م ْسلِمو َن َوك َّف ٌار َف َسلِ ْم َعَل ْي ِه ْم".
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الصالِحو َن َقْبَل َك،
َفَق ْد َسَّل َم َّ
س
الِ :إ َذا َمَرْر َت ِب َم ْجِل ٍ
َق َ

ِن
َوإ ْ
ِف ِ
يه

قاصدا بذلك المسلمين ،كما في قصة أسامة التي ذكرها.
يعني
ً
ِ
الس َال َم َّال ِذي َم ْعَناه َّ
ص ِب ِه َه ِذ ِه ْاْل َّمة؛
َهل اْل َمَقاَل ِة ْاْلوَلى ِبأ َّ
الت ِحَّية ِإَّن َما خ َّ
َن َّ
اح َت َّج أ ْ
"قْلتَ :وَقد ْ
س ب ِن مالِ ٍك َقالَ :قال رسول َّ ِ
ِ ِ ِ
ِ َّ
طى أ َّم ِتي
َّللا َ -صَّلى َّ
َع َ
َّللا َت َعاَلى أ ْ
َ َ َ
َّللا َعَل ْيه َو َسل َم ِ« :-إ َّن َّ َ
ل َحديث أََن ِ ْ َ
يثَ ،ذ َكره ِ
التْرِم ِذ ُّي اْل َح ِكيمَ ،وَق ْد
َث َال ًثا َل ْم ت ْع َ
َح ًدا َقْبَلهمَّ :
َه ِل اْل َجَّن ِة» اْل َح ِد َ
الس َال َم َو ِه َي َت ِحَّية أ ْ
ط أَ
َ
ِ
ِ ِ
ِِ
ِ
ِ
َس َت ْغ ِفر َل َك َربِي}.
َم َضى في اْل َفات َحة ِب َسَندهَ .وَق ْد َم َضى اْل َك َالم في َم ْعَنى َق ْولِهَ { :سأ ْ
الس َالم ِب ِاَلب ِت َد ِ
اءَ ،و َج َاز َذلِ َك َم َع َن ِكَرِت ِه؛ ِْل ََّنه َن ِكَرٌة م َخ َّص َص ٌة َفَقَرَن ِت اْل َم ْع ِرَف َة".
َو ْارَت َف َع َّ
ْ
فقرنت يعني صارت مثلها
" ِْل ََّنه َن ِكَرةٌ م َخ َّص َص ٌة َفَقَرَن ِت اْل َم ْع ِرَف َة".
التخصيص بمتعلق الجار والمجرور.
ط ِ
ان ِبي َح ِفًّيا} اْل َح ِف ُّي اْلمَبالِغ ِفي اْل ِب ِر َو ِْ
اف؛ يَقالَ :ح ِفي ِب ِه َوَت َح َّفى ِإ َذا
اإل ْل َ
" َق ْوله َت َعاَلىِ{ :إَّنه َك َ
َ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َي َعالِ ًما َل ِطي ًفا
ال اْل َفَّراءِ{ :إَّنه َك َ
ان ِبي َحفًّيا} أ ْ
ال اْلك َسائ ُّي يَقالَ :حف َي ِبي ح َف َاوًة َوح ْف َوًةَ .وَق َ
َبَّرهَ .وَق َ
ي ِجيب ِني ِإ َذا َدعوتهَ .قوله َتعاَلى { :وأَع َت ِزلكم} اْلع ْزَلة اْلم َفارَقة ،وَق ْد َتَقَّدم ِفي (اْل َكه ِ
ف) َبَيان َها.
َ ْ
ْ
ْ
َْ
َ
َ
َ
َ
وَقوله{ :عسى أَََّل أَكو َن ِبدع ِ
اء َربِي َش ِقًّيا}".
َ
ْ
ََ
المفارقة والعزلة بالنسبة للمسلم إذا خشي على دينه فمطلوبة ،وهي متعينة في آخر الزمان؛ « ُي ِ
وش ُك
ِ
ف اْل ِجب ِ
َن ي ُكو َن َخير م ِ
ال» ،فمعازلة الكفار ومفارقة العصاة الذين
ال اْل ُم ْسل ِم َغَن ٌم َي ْت َب ُع ِب َها َش َع َ
َ
أْ َ
َْ َ
ُيخشى من تعدي ضررهم والتأثر بأفعالهم هذا راجح وجاءت به النصوص ،لكن إذا كان الشخص
بحيث يؤثر في غيره ،وينفع اختالطه بهم ،وال يتأثر بهم ،فهذا الذي يترجح الخلطة في حقه.
ِ
َي َعالِ ًما َل ِطي ًفا ي ِجيب ِني ِإ َذا َد َع ْوته.
ال اْل َفَّراءِ{ :إَّنه َك َ
ان ِبي َحفًّيا} أ ْ
" َوَق َ
ِ
ِ
{ع َسى أَََّل أَكو َن
َق ْوله َت َعاَلىَ { :وأ ْ
َع َت ِزلكم} اْلع ْزَلة اْلم َف َارَقة َوَق ْد َتَقَّد َم في (اْل َك ْهف) َبَيان َهاَ .ق ْولهَ :
الدع ِ
ِ ِ
ِ
َه ًال َو َوَل ًدا َي َتَق َّوى ِب ِه ْمَ ،ح َّتى ََل
َن َي َه َب َّ
َّللا َت َعاَلى َله أ ْ
اء أ ْ
يل :أََرَاد ِب َه َذا ُّ َ
ِبد َعاء َربِي َشقًّيا} ق َ
ال عن َقو ِم ِه .ولِه َذا َقالَ { :فَل َّما اع َت َزَلهم وما يعبدو َن ِمن دو ِن َّ ِ
يس َتو ِح َ ِ ِ
َّللا َو َه ْبَنا َله
ْ
ْ ْ َ َ َْ
ش ِباَل ْعت َز ِ َ ْ ْ
َْ ْ
َ َ
َ
ِ
َن اْل َع ْب َد
يلَ :ع َسى َيد ُّل َعَلى أ َّ
وب} أَ ْي آَن ْسَنا َو ْح َش َته ِب َوَل ٍدَ ،ع ِن ْاب ِن َعَّب ٍ
ِإ ْس َح َ
اق َوَي ْعق َ
اس َو َغ ْي ِرهَ .وِق َ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ََل َي ْق َ ِ
"ع َسى" َش ٌّك؛
يلَ :د َعا ْلَِبيه ِباْل ِه َد َايةَ .
ف َ
طع بأََّنه َي ْبَقى َعَلى اْل َم ْع ِرَفة أ َْم ََل في اْلم ْس َت ْقَبلَ .وِق َ
ِْل ََّنه َكان ََل يدرِي هل يس َتجاب َله ِف ِ
يه أ َْم ََل؟ َو ْاْل ََّول أَ ْظ َهر.
َ َْ
َْ ْ َ
ق علًِّيا} أَي أَ ْثَنيَنا عَلي ِهم َثَناء حسًنا؛ ِْل َّ ِ
وَقوله { :وجعْلَنا َلهم لِس ِ
يع اْل ِمَل ِل ت ْح ِسن
ْ َ َ
ان ص ْد ٍ َ
َن َجم َ
َ ْ
َ ََ
ْ ْ َْ ْ ً ََ
َّ
اء َعَل ْي ِه ْمَ .واللِ َسان ي َذ َّكر َوي َؤَّنثَ ،وَق ْد َتَقَّد َم.
الثَن َ
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اب موسى} أَي وا ْق ْأر عَلي ِهم ِمن اْلقر ِ ِ
َ16وا ْذكْر ِفي اْل ِك َت ِ
ان
َق ْوله َت َعاَلى{ :
وسىِ { .إَّنه َك َ
ْ َ َ َْ ْ َ ْ
آن ق َّص َة م َ
َ
َهل اْلكوَف ِة ِب َف ْت ِح َّ
الالمِ".
م ْخَل ًصا} ِفي ِعَب َاد ِت ِه َغ ْيَر مَر ٍ
اءَ .وَقَأَر أ ْ
مخلصا ،في قراءة نافع.
قراءة نافع:
ً
َّ
ِ ِ
َي َكَّل ْمَناه َلْيَل َة اْلجم َع ِة.
َخَل ْصَناه َف َج َعْلَناه م ْخ َت ًا
َي أ ْ
" َوَقَأَر أ ْ
ارَ { .وَن َاد ْيَناه} أ ْ
َهل اْلكوَفة ب َف ْت ِح الالمِ ،أ ْ
ور ْاْلَيم ِن} أ ِ
ِ
ِ ِ ُّ
الش َجَرة ِفي َج ِان ِب اْل َجَب ِل َع ْن َي ِم ِ
وسىَ ،وَكاَن ِت َّ
وسى
َي َيم َ
ين م َ
ين م َ
ْ
{ م ْن َجانب الط ِ ْ َ
ِ
ِ
ِحي َن أَ ْقَبل ِم ْن م ْدَي َن ِإَلى ِم ْصَرَ ،قاَله َّ
ِ
ال.
الطَبرُّ
ال ََل َيم َ
ين َل َها َوََل ش َم َ
ِي َو َغ ْيره َفِإ َّن اْلجَب َ
َ
َ
{وَقَّرْبَناه َن ِجًّيا} ن ِص َب َعَلى اْل َح ِ
ال؛ أَي َكَّلمَناه ِم ْن َغ ْي ِر َو ْح ٍيَ .وِقيل :أ َْدَن ْيَناه لِ َت ْق ِر ِ
يب اْل َمْن ِزَل ِة َح َّتى
َ
َ
ْ ْ
َكَّل ْمَناه".
األيمن والشمال أمور نسبية باعتبار الذاهب ،وباعتبار الراجع ،وباعتبار ،فهو أيمن بالنسبة له وهو
ذاهب.

الس ِائ ِب عن س ِع ِ
طِ
يد ْب ِن
ان َع ْن َع َ
اء ْب ِن َّ
يصة َع ْن س ْفَي َ
"وَذ َكَر َوِك ٌ
يع َوَقِب َ
َْ َ
َقو ِل َّ ِ
ِ
َي أ ْد ِني َح َّتى َس ِم َع َص ِر َير
ْ
َّللا َ -عَّز َو َج َّلَ { :-وَقَّرْبَناه َنجًّيا} أ ْ
َ
ير ِم ْن
اج َع ْل ِلي َو ِز ًا
َر ْح َم ِتَنا أ َ
الَ { :و ْ
َخاه َهارو َن َن ِبًّيا} َوَذلِ َك ِح َ
َل َفَق َ
ين َسأ َ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
َهَله
ان َيأْمر أ ْ
ان َرسوًَل َن ِبًّيا َوَك َ
ان َصاد َق اْل َو ْعد َوَك َ
يل ِإَّنه َك َ
َق ْوله تعالىَ { :وا ْذكْر في اْلك َتاب ِإ ْس َماع َ
ِه مر ِضًّيا} ِف ِ
ِ
الص َال ِة و َّ ِ
اة وَك ِ
يه ِس ُّت َم َس ِائ َل:
ِب َّ
الزَك َ َ
ان عْن َد َرب َ ْ
َ
اختلِف ِف ِ
يه؛ َف ِقيل :هو ِإسم ِ
ِ
ِ
ِ ِ
اعيل ْبن
يل} ْ َ
ْاْلوَلىَ :ق ْوله َت َعاَلىَ { :وا ْذكْر في اْلك َتاب ِإ ْس َماع َ
َ َ َْ
ِ
ِ
اء ِم ْن َع َذا ِب ِه ْمَ ،فا ْس َت ْع َفاه
َّللا ِإَلى َق ْو ِم ِه َف َسَلخوا ِجْل َد َة َ ْأر ِس ِهَ ،ف َخَّيَره َّ
يلَ ،ب َع َثه َّ
يما َش َ
ح ْزِق َ
َّللا َت َعاَلى ف َ
ِ
ض أَمرهم ِإَلي ِه ِفي ع ْف ِوِه وعقوب ِت ِه .واْلجمهور أََّنه ِإسم ِ
ِ
اعيل َّ
الذ ِبيح أَبو اْل َعَر ِب
َوَرض َي ِب َث َوا ِبهَ ،وَف َّو َ ْ َ ْ ْ
َ َ َ َ ْ
َْ
ِ
(الص َّ
اهيم .وَق ْد ِقيلِ :إ َّن َّ
افا ِت) ِإ ْن
يح ِإ ْس َحاقَ ،و ْاْل ََّول أَ ْظ َهر َعَلى َما َتَقَّد َمَ ،وَيأ ِْتي ِفي َّ
الذ ِب َ
ْابن ِإ ْبَر َ َ
َ
اس ِفي
جَبْي ٍر َع ِن ْاب ِن َعَّب ٍ
ْاْلَ ْق َالمَِ { .و َو َه ْبَنا َله ِم ْن
َهلِي َهارو َن أ ِ
َخي}.
أْ

َّللا َت َعاَلى.
اء َّ
َش َ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِن َكان موج ً ِ
َّللا َت َعاَلى ِب ِص ْد ِ
اما،
َو َخ َّصه َّ
ق اْل َو ْعدَ ،وإ ْ َ َ ْ
ودا في َغ ْي ِره م َن ْاْلَ ْنبَياء َت ْش ِري ًفا َله َوِإ ْكَر ً
يب ِبَنح ِو اْلحلِيمِ و ْاْل ََّو ِاه و ِ
َك َّ ِ
الص ِد ِ
اصف ِم ْن ِخ َصالِ ِه.
التْلق ِ ْ
َ
َ َ
يق؛ َوِْل ََّنه اْل َم ْشهور اْلم َت َو َ
ِ
َّ
ق َّ
ود َوه َو ِم ْن خل ِ
ومَ ،وَذلِ َك
الث ِانَيةِ :ص ْدق اْل َو ْع ِد َم ْحم ٌ
ين َواْلمْر َسلِ َ
الن ِبِي َ
ينَ ،وضُّده َوه َو اْلخْلف َم ْذم ٌ
ِ
ِِ
ق اْل َف ِ ِ
َخ َال ِ
َّللا َت َعاَلى َعَلى
اءةٍ)َ .وَق ْد أَ ْثَنى َّ
ِم ْن أ ْ
ين َواْلمَنافق َ
اسق َ
ين َعَلى َما َتَقَّد َم َبَيانه في َ
(بَر َ
ِ
ِ
يل َف َو َص َفه ِب ِص ْد ِ
ق اْل َو ْع ِد".
َن ِب ِيه ِإ ْس َماع َ
الطبعات الجديدة التي معكم إذا قال تقدم أو سيأتي يذكر في الحاشية صفحة كذا ،جزء كذا ،أم ما
يذكر؟

طالب.............:
ذكر؟

طالب................:

معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

ما يذكر الجزء والصفحة؟
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طالب.........:

يعني بعض الطبعات ،لكن الطبعة األصلية األولى فيها كل اإلحاالت على ما تقدم ،وجميع

اإلحاالت على الالحق ،إذا قال :تقدم ،قال :راجع جزء كذا صفحة كذا ،إذا قال :سيأتي قال :راجع

مختصر،
ًا
كذا صفحة كذا ،وهذه ميزة؛ ألنك تحتاج مثل هذا الكالم ،قد يكون في هذا الموضع

وهناك مبسوط.
ِ
اختلِ َ ِ ِ
الص ْب ِر
يلِ :إَّنه َو َع َد ِم ْن َن ْف ِس ِه ِب َّ
" َو ْ
ف في َذل َك؛ َفق َ
َّ
َن َيْلَقاه ِفي
يلَ :و َع َد َرج ًال أ ْ
َم ْن َيَرى أََّنه الذ ِبيحَ .وِق َ
اء".
َوَلْيَل َتهَ ،فَل َّما َكا َن اْلَي ْومِ في ْاْل َخ ِر َج َ
ان ِفي اْل َي ْو ِم ْاآل َخ ِر.
َك َ
ان ِفي اْلَي ْومِ ْاْل َخ ِر.
َك َ

َعَلى ا َّ
لذ ْب ِح َف َصَبَر َح َّتى ف ِد َيَ .ه َذا ِفي َق ْو ِل
مو ِضع َفجاء ِإسم ِ
الرج َل َي ْو َمه
ظَر َّ
اعيل َواْن َت َ
َْ ٍ َ َ ْ َ

فلما كان في اليوم الثاني يعني اليوم الثاني.
" َك ِ
َم ِ
ظَره َث َال َث َة
يل :اْن َت َ
ال َلهَ :ما ِزْلت َهاهَنا ِفي اْن ِت َ
َ
سَ .وِق َ
ظ ِار َك مْنذ أ ْ
اء َفَق َ
ان في اْلَي ْومِ ْاْل َخ ِر َج َ
َّللا َعَل ْي ِه َو َسَّل َمَ -قْب َل َب ْع ِث ِهَ ،ذ َكَره
يل َف َع َل ِم ْثَله َن ِبُّيَنا َ -صَّلى
َّ
أََّي ٍ
امَ .وِق َ
الترِم ِذ ُّي و َغيره عن عب ِد َّ ِ
ِ
ِ
الَ :ب َاي ْعت َّ
َّ
َّللا َعَل ْي ِه
الن ِب َّي َ -صَّلى َّ
َ ْ َ ْ َْ
النَّقاش َو َخَّر َجه ْ
َّللا ْب ِن أَِبي اْل َح ْم َساء « َق َ
َن ِ
آتَيه ِب َها ِفي َم َك ِان ِه َفَن ِسيت ،ث َّم َذ َكْرت َب ْع َد
َن ي ْب َع َث َوَب ِقَي ْت َله َب ِقَّي ٌة َف َو َع ْدته أ ْ
َو َسَّل َمِ -بَب ْي ٍع َقْب َل أ ْ
َث َال َث ِة أََّي ٍ ِ
الَ :يا َف َتى َلَق ْد َشَق ْق َت َعَل َّي أََنا َهاهَنا مْنذ َث َال ٍث
امَ ،فجْئت َفِإ َذا ه َو َم َكانهَ ،فَق َ
ِ
الرَق ِ
اش ُّي:
ال َي ِزيد َّ
أَْن َتظر َك» َل ْفظ أَِبي َداوَدَ .وَق َ
مخرج عندكم؟
طالب :نعم.
ماذا يقول؟

طالب......................:

المؤلف حفي بالترمذي الحكيم ،يعتني برواياته ،الحكيم الترمذي ،وجميع ما يتفرد به الحكيم ضعيف
بال شك.
طالب..................:

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

الترمذي.

الرَق ِ
اش ُّي".
ال َي ِزيد َّ
" َوَق َ
بالتخفيف.
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ِ
ِ 18
ين َي ْوما؛ َذ َكَره اْلم َاوْرِد ُّيَ .وِفي ِك َت ِ
اب ْاب ِن
الرَق
ال َي ِزيد َّ
اش ُّي :اْن َت َ
ظَره ِإ ْس َماعيل ا ْثَن ْي ِن َو ِع ْش ِر َ
" َوَق َ
َ
ً
اس أََّنه وع َد ص ِ
ظَره َسَن ًةَ .وَذ َكَره َّ
ان
الزَم ْخ َشرُّ
َس َّال ٍم أََّنه اْن َت َ
ِي َع ِن ْاب ِن َعَّب ٍ
َن َيْن َت ِظَره ِفي َم َك ٍ
احًبا َله أ ْ
ََ َ
الس َالم-
ظَره َسَن ًةَ .وَذ َكَره اْلق َش ْيرُّ
َفاْن َت َ
الَ :فَل ْم َي ْبَر ْح ِم ْن َم َك ِان ِه َسَن ًة َح َّتى أ ََتاه ِج ْب ِريل َ -عَل ْي ِه َّ
ِي َق َ
الت ِ ِ
ِِ
الِ :إ َّن َّ
يد
ام َة َلهَ .و َه َذا َب ِع ٌ
َن َت ْقع َد َله َح َّتى َيع َ
اجَر َّالذي َسأََل َك أ ْ
َفَق َ
ود ه َو إْبليس َف َال َتْقع ْد َوََل َكَر َ
َوََل َي ِص ُّح".

فضال عن سنة فيها ما فيها؛ ألن
االنتظار يعني مثل هذه المدة ثالثة أيام أو يومين أو حتى يوم
ً

تضييعا للواجبات.
فيه
ً
اعيل َلم ي ِعد َشيئا ِإََّل وَّفى ِب ِه ،وه َذا َقول ص ِحيح ،وهو َّال ِذي ي ْق َت ِض ِ
ظ ِ
ِ
اهر
يه َ
يلِ :إ َّن ِإ ْس َم ِ َ ْ َ ْ ْ ً
َ
ََ ْ ٌ َ ٌ َ َ
َ
" َوَق ْد ق َ
َعَلمَّ .
الثالِ َثةِ :م ْن َه َذا اْلَب ِ
َّللا َعَل ْي ِه َو َسَّل َم« -اْل ِع َدة َد ْي ٌن» َوِفي ْاْلَ َث ِر
اب َق ْوله َ -صَّلى َّ
ْاْلَي ِة؛ َو َّ
َّللا أ ْ
ِ
ِ
َخ َال ِ
ين".
َي ِفي أ ْ
ق اْلم ْؤ ِمن َ
َ
(وْأي اْلم ْؤ ِم ِن َواج ٌب) أ ْ
وأيه وعده ،المقصود بالوأي الوعد.
اج ٍب َفر ًضا ِِإلجما ِع اْلعَلم ِ
ِ
ال َما
اء َعَلى َما َح َكاه أَبو ع َمَر أ َّ
َن َم ْن َو َع َد ِب َم ٍ
س ِب َو ِ ْ
" َوإَِّن َما قْلَنا ِإ َّن َذل َك َل ْي َ
َ
َْ
ِ ِِ
ِ
ِ ِِ
َك َ ِ
وء ِةَ ،وََل ي ْق َضى ِب ِه،
ان لَي ْض ِر َب ِبه َم َع اْلغَرَماءَ ،فل َذل َك قْلَناِ :إ َ
يجاب اْل َوَفاء به َح َس ٌن َم َع اْلمر َ
ِ
ِ
ِ
ِ
َح َس َن اْلَق ِائل:
َواْل َعَرب َت ْم َتدح ِباْل َوَفاءَ ،وَتذ ُّم ِباْلخْلف َواْل َغ ْد ِرَ ،وَك َذلِ َك َسائر ْاْل َممَِ ،وَلَق ْد أ ْ
َنعم ي ْق ِضها واْلحُّر لِْلوْأ ِي َض ِ
ِ ِ
امن
اج ٍة
َم َتى َما َيق ْل حٌّر ل َصاح ِب َح َ
َ
َْ َ َ َ
الش ْكر ،وعَلى اْلخْل ِ
ِ
ف َّ
َّللا َ -تَب َار َك
ف أ َّ
اء َي ْس َت ِح ُّ
الذ َّمَ .وَق ْد أَ ْثَنى َّ
َوََل ِخ َال َ
ق َصاحبه اْل َح ْم َد َو ُّ َ َ َ
َن اْل َوَف َ
ِ
ِما َخاَل َفه َذ ًّما".
َوَت َعاَلىَ -عَلى َم ْن َص َد َق َو ْعَدهَ ،و َوَفى ِبَن ْذ ِرهَ ،وَك َفى ِب َه َذا َم ْد ًحا َوَثَن ً
اءَ ،وب َ
ولو لم يكن في ذم ُخلف الوعد إال أنه من صفات المنافقين -نسأل هللا السالمة والعافية -كفى.
ِ
" َّا ِ
َن َي َه َب َله اْل ِهَب َة َفَيقول َلهَ :ن َع ْم ،ث َّم َي ْبدو َله أَََّل
الرجل َّ
َل َّ
الرج َل أ ْ
ال َمال ٌكِ :إ َذا َسأ َ
الرب َعةَ :ق َ
َي ْف َع َلَ ،ف َما أََرى َيْل َزمه".
وناويا خلف الوعد ،إذا قال له:
قاصدا
وال يرون هذا من ُخلف الوعد إال إذا كان أثناء الكالم
ً
ً

ناويا أن
تعطيني كذا؟ قال :نعم ،إن كان من األصل ما نوى أن يعطيه ،فهذا ُخلف ،لكن إن كان ً
خلفا للوعد ،يعني
يعطيه ،لكن حصل له ما حصل مما يعترضه من مانع ،وإن كان ًّ
شحا فال يسمى ً
الذي يدخل في صفات المنافقين ،إنما الذي يدخل في صفاتهم ما يوعد عليهم مع نية اإلخالف

أثناء الوعد.
اء َدي ٍن َفسأََله أ ْ ِ
ِ
ِ ِ
ال َي ْش َهدو َن
ال َمالِ ٌكَ :وَل ْو َك َ
ان َذل َك في َق َض ْ
الَ :ن َع ْمَ ،وَث َّم ِر َج ٌ
َ
َن َيْقضَيه َعْنه َفَق َ
" َق َ
ِ
َن َيْل َزَمه ِإ َذا َش ِه َد َعَل ْي ِه ا ْثَن ِ
ان.
َحَراه أ ْ
َعَل ْيهَ ،ف َما أ ْ

معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري
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وَقال أَبو حِني َف َة وأَصحابه و ْاْلَوَز ِ
اف ِعي وس ِائر اْلفَقه ِ
الش ِ
اع ُّي َو َّ
اءِ :إ َّن اْل ِع َد َة ََل َيْل َزم ِمْن َها
َ
َ ْ َ َ ْ
َ
ََ
َ َ
ِ
ِ
َشيء؛ ِْل ََّنها مَن ِ
ان
افع َل ْم َي ْق ِب ْض َها ِفي اْل َع ِارَية؛ ِْل ََّن َها َ
ط ِارَئ ٌةَ ،وِفي َغ ْي ِر اْل َع ِارَية ِه َي أ ْ
َعَي ٌ
اص َوأ ْ
َش َخ ٌ
ٌْ
َ َ
ِ
ض َفلِص ِ
يها.
اح ِب َها ُّ
وب ٌة َل ْم ت ْقَب ْ
الرجوع ف َ
َم ْوه َ
َ
ِ
ِ
ِ ِ
َوِفي اْلب َخارِ
َش َو َع ِباْل َو ْع ِد،
ان َص ِاد َق اْل َو ْع ِد}َ ،وَق َضى ْابن أ ْ
يل ِإَّنه َك َ
ِيَ { :وا ْذكْر في اْلك َتاب ِإ ْس َماع َ
ِ
اهيم يح َت ُّج ِبح ِد ِ
ِ
ِ
يث ْاب ِن
ال اْلب َخارُّ
اق ْب َن ِإ ْبَر َ َ ْ
َ
ِيَ :وَأرَْيت ِإ ْس َح َ
َوذكَر َذل َك َع ْن َسمَرَة ْب ِن جْند ٍبَ .ق َ
َش َو َع .
أْ
امسة { :وَكان رسوًَل َن ِبًّيا} ِقيل :أرِسل ِإسم ِ
اعيل ِإَلى جرهم .وك ُّل ْاْلَ ْن ِبي ِ
ِ
اء َكانوا ِإ َذا َو َعدوا
َ
َ َ َ
ْ َ َ
اْل َخ َ
َ ْ َ َْ
اعيل ِب ِ
ِ
َعَلم.
الذ ْك ِر َت ْش ِري ًفا َلهَ .و َّ
َص َدقواَ ،و َخ َّ
َّللا أ ْ
ص ِإ ْس َم َ
َّ ِ
ِ
ِ
ان َيأْمر
ان َيأْمر أ ْ
ال اْل َح َسن َ :ي ْعني أ َّم َتهَ .وِفي َحْرف ْاب ِن َم ْسعوٍدَ ( :وَك َ
الساد َسةَ { :وَك َ
َهَله} َق َ
الزَك ِ
الص َال ِة َو َّ
اة).
أَ ْهَله جْره َم َو َوَل َده ِب َّ
ِ ِ
{وَك ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
الَ :مْر ِض ٌّي َبَناه َعَلى
َ َ
ال اْلك َسائ ُّي َواْل َفَّراءَ :م ْن َق َ
َي َرضًّيا َزاكًيا َصال ًحاَ .ق َ
ان عْن َد َربِه َمْرضًّيا} أ ْ
ر ِضيتَ ،ق َاَل :وأ ْ ِ
ال اْل ِك َس ِائ ُّي َواْل َفَّراءِ :م َن اْل َعَر ِب َم ْن َيقولِ :ر َض َو ِ
ان
َ
َ
َهل اْلح َج ِاز َيقولو َنَ :مْرضٌّوَ .وَق َ
َن َيقولوا ِإََّل ِر َض َو ِ
ان َعَلى َمْرض ٍوَ ،و ِر َضَي ِ
ان َف ِر َض َو ِ
َو ِر َضَي ِ
ان
ان َعَلى َمْر ِض ٍيَ ،وََل ي ِجيز اْلَب ْص ِرُّيو َن أ ْ
ِ
ال أَبو َج ْع َف ٍر َّ
َو ِرَب َو ِ
اق َّ
َّاج َيقول :ي ْخ ِطئو َن ِفي اْل َخ ِط َفَي ْكتبو َن ِرًبا
الزج َ
النحَّاسَ :سم ْعت أََبا ِإ ْس َح َ
انَ .ق َ
ِ
ِ
ِ ِ
ان َو ِر َض َو ِ
انَ ،وََل َيجوز ِإََّل ِرَب َو ِ
َشُّد ِم ْن َه َذا َفَيقولو َنِ :رَبَي ِ
َّللا
ال َّ
يما ه َو أ َ
انَ ،ق َ
باْلَياء ،ث َّم ي ْخطئو َن ف َ
آت ْيتم ِم ْن ِرًبا لَِيْرب َو ِفي أَم َو ِ
الن ِ
ال َّ
اس}[الروم."]39:
َت َعاَلىَ { :و َما َ ْ
ْ
نعم ،ليربو المضارع يدل على أنه واوي ،وليس بيائي.

اللهم ِ
صل على محمد

طالب.................... :

نعم؟

طالب.................... :

يوم االثنين إن شاء هللا.

طالب.................... :

سم.

طالب.................... :
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.
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