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طالب...........................:

اإلشكال يعني كونها وصفته؟
طالب..................:

 ....حاشا رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -فأصيب في أكحله وقال :اللهم إني ،ما

المانع من يصحح ماذا فيها؟
طالب......................:

نعم ،الجمال ُيدرك ألول مرة ،الجمال ُيدرك ألول مرة تغض بصرها وتعرف أنه جميل.
طالب..........................:

تحديد ما يجوز ،مأمورة بالغض ،لكن النظر إلى عموم الرجال أو النظر ألول مرة ،ما فيه

إشكال ،لكن التحديد ،تكرار النظر إلى الرجل مثل تكرار النظر إلى المرأة ،له األولى،

وليست له الثانية.

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
بسم هللا الرحمن الرحيم ،الحمد هلل رب العالمين ،وصل هللا وسلم على نبينا محمد وعلى
آله وصحبه.

َسَف َل
اء ُ
وك ْم م ْن َف ْوق ُك ْم َوم ْن أ ْ
قال اإلمام القرطبي -رحمه هللا تعاليَ " :-ق ْوُل ُه َت َعاَلى{ :إ ْذ َج ُ
اَّلل ُّ
الظُنوَنا}.
وب اْل َحَناجَر َوَتظُُّنو َن ب ه
مْن ُك ْم َوإ ْذ َاز َغت ْاْل َْب َص ُار َوَبَل َغت اْلُقُل ُ
َسَف َل مْن ُك ْم} إ ْذ في َم ْوضع َن ْص ٍب ب َم ْعَنى َوا ْذ ُكْر.
اء ُ
وك ْم م ْن َف ْوق ُك ْم َوم ْن أ ْ
َق ْوُل ُه َت َعاَلى{ :إ ْذ َج ُ

طائ َف ٌة مْن ُه ْم".
َوَك َذا َوإ ْذ َقاَل ْت َ
هذا مضطرد في المواضع التي مرت بنا ،في مثل هذاُ ،يقدرون اذكر إذ جاءت ،اذكر إذ
جاءوكم ،اذكر إذ قالت ،وهكذا؛ ألنه ال بد من التقدير.

ف ْب ُن
اء مْن ُه َع ْو ُ
"م ْن َف ْوق ُك ْم َي ْعني م ْن َف ْوق اْل َواديَ ،و ُه َو أَ ْع ََل ُه م ْن قَبل اْل َم ْشرقَ ،ج َ
َسد ُّي في َبني
َمال ٍك في َبني َن ْصرَ ،و ُعَيْيَن ُة ْب ُن ح ْص ٍن في أ ْ
َهل َن ْجدَ ،وطَُل ْي َح ُة ْب ُن ُخ َوْيل ٍد ْاْل َ
ان ْب ُن
اء مْن ُه أَُبو ُس ْفَي َ
َس ٍدَ .
{وم ْن أ ْ
أَ
َسَف َل مْن ُك ْم} َي ْعني م ْن َب ْطن اْل َوادي م ْن قَبل اْل َم ْغربَ ،ج َ
السَلم ُّي َو َم َع ُه ُحَي ُّي
َع َور ُّ
ش َعَلى ُقَرْي ٍ
يد ْب ُن َج ْح ٍ
َحْر ٍب َعَلى أ ْ
َهل َم هكةَ ،وَيز ُ
اء أَُبو ْاْل ْ
شَ ،و َج َ
ظ َة م َع َعامر ْبن ُّ
الط َفْيل م ْن َو ْجه اْل َخْن َدق.
َخ َ
ْب ُن أ ْ
ط َب اْلَي ُهود ُّي في َي ُهود َبني ُقَرْي َ َ
َي َش ُخ َص ْت".
{ َوإ ْذ َاز َغت ْاْل َْب َص ُار} أ ْ
شخصت :يعني ارتفعت ،وتفسير زاغت بشخصت معناه أنه ارتفعت إلى فوق ،مع أن

الزوغان والروغان معناهما التحرك بسرعة والميل عن مكانها بسرعة ،هذا هو الذي يظهر،

وقيل :مالت هذا أولى من تفسيرها بشخصت؛ ألن الشخوص :االرتفاع فوق.
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وب
يلَ :ماَل ْتَ ،فَل ْم َتْل َتف ْت إهَّل إَلى َع ُدو َها َد َه ًشا م ْن َفْرط اْل َه ْولَ { .وَبَل َغت اْلُقُل ُ
" َوق َ
يمَ ،واح ُد َها
َماكن َها م َن ُّ
اْل َحَناجر} أ ْ
الص ُدور َح هتى َبَل َغت اْل َحَناجَر َوه َي اْل َح ََلق ُ
َي َازَل ْت َع ْن أ َ
يلُ :ه َو َعَلى َم ْعَنى اْل ُمَباَل َغة
ُحْن َجَرٌةَ ،فَل ْوََّل أ ه
َن اْل ُحُلو َق َضا َق ْت َعْن َها َل َخَر َج ْتَ ،قاَل ُه َق َت َاد ُةَ .وق َ
ال:
َعَلى َم ْذ َهب اْل َعَرب َعَلى إ ْض َمار َك َادَ ،ق َ
إ َذا َمََََََََََََ َا َغةََََََََََََ َ ْبَنا َغ ْةََََََََََََ ََب ًة
ُم َةََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ َرهي ًة

اب ا ه
لشَََََََََ َ ْمس أ َْو
َه َت ْكَنَََََََََ َا ح َجَََََََََ َ َ
طََََََََََََََََََََََََََََََََََ ََر ْ َد َمََََََََََََََََََََََََََََََََََ َا
َق َ

طُرَ .وقيل :إ هن الرَئ َة َتْن َفت ُح عْن َد اْل َخ ْوف َفَيْرَتف ُع اْلَقْل ُب َح هتى َي َك َاد َيْبُل ُغ اْل َحْن َجَرَة
َي َك َاد ْ َت ْق ُ
أْ
َم َث ًَل".
يعني تضيق عليه ،فينتقل عن مكانه األصلي إلى جهة العلو .نعم.

وب في شهدة اْل َخ ْوف بُبُلوغ اْلُقُلوب
يل :إهن ُه َم َث ٌل َم ْةُر ٌ
ال لْل َجَبان :اْن َت َف َخ َس ْحُرُهَ .وق َ
" َول َه َذا ُيَق ُ
اه ع ْكرَمةَُ .رَوى َح هم ُاد ْب ُن
ال َم ْعَن ُ
َماكن َها َم َع َبَقاء اْل َحَياةَ .ق َ
اْل َحَناجَر َوإ ْن َل ْم َت ُز ْل َع ْن أ َ
اب اْلَقْلب َو َضَرَباَن ُه،
الَ :بَل َغ َف َز ُع َهاَ .و ْاْلَ ْظ َهُر أَهن ُه أََرَاد ْ
اضطَر َ
َزْي ٍد َع ْن أَُّي َ
وب َع ْن ع ْكرَم َة َق َ

ور (بزَي َادة ُّ
ف اْل َحْلق".
َي َكأَهن ُه لشهدة ْ
النون) َحْر ُ
اضطَرابه َبَل َغ اْل ُحْن َجَرَةَ .واْل ُحْن َجَرُة َواْل ُحْن ُج ُ
أْ
يعني طرفه ،نعم.

"{ وَتظُُّنو َن ب ه ُّ
ظ هن
ظ هن اْل ُمَنافُقو َن أ ه
ْصُلو َنَ ،و َ
ال اْل َح َس ُنَ :
َن اْل ُم ْسلم َ
َ
ين ُي ْس َتأ َ
اَّلل الظُنوَنا} َق َ
َص َح ُاب ُه.
يلُ :ه َو خ َ
اب لْل ُمَنافق َ
ط ٌ
َي ُقْل ُت ْم َهَل َك ُم َح همٌد َوأ ْ
ين ،أ ْ
اْل ُم ْؤمُنو َن أَهن ُه ْم ُيْن َصُرو َنَ .وق َ

ف اْلُقهراء في َق ْوله َتعاَلىُّ :
ورة".
الظُنوَنا َو ه
يَل آخُر ُّ
الر ُسوََّل َو ه
السب َ
َو ْ
اخَتَل َ
الس َ
َ
ُ
ألن الكلمة إذا اقترن بها أل ال تُنون ،واأللف دليل على التنوين؛ ألن المنون إذا ُوقف عليه
مثال ،وإذا اقترن بأل الظنونا ،الرسوال ،السبيال ،األصل أنه ال
يوقف عليه باأللف ،رسوالا ا

ُينون ،واأللف إنما تلحق المنون ،فكيف يكون مثل هذا والرسم موجود على هذه الكيفية؟

ط ْع َنا الرُسوال}،
ط ْع َنا َّللاَ َوأَ َ
ونا}َ { ،يا َل ْيتََنا أَ َ
{وتَ ُ
ظنو َن باَّلل الظ ُن َ
منهم من يقول :كما ُرسم ُيقرأَ ،
ظنو َن باَّلل الظ ُنو َن) فاألصل أنها
(وتَ ُ
ومنهم من يقول :تُكتب ا
تباعا للرسم ،وال تنطق َ

مفتوحة ،الظنو َن فتحة ،وليست مدة بسبب التنوين ،ولهذا

أشكل أطالوا في الجواب عنه ،والرسم هكذا فيه األلف ،لكن بعض الحروف الموجودة في

الرسم ال ُينطق بها{ ،أ َْو َألَ ْذَب َحن ُه}[النمل ]21:فيه الهمزة بين الم ألف ،فيه الم ألف عليها
همزة ،وفيه ألف بعدها في الرسم ،ومثل هذه األلف ال يمكن النطق بها إال على قلب

المعنى ،إال على قلب المعنى فتكون الهمزة على األلف وتكون الم ألف ال نافية ،هذا يقلب
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مؤكدا يكون منفيا ،وال شك أن الرسم يكون فيه شيء
بدال من أن يكون ا
المعنى ،ا
فعال ا

يختلف من رسمنا اإلمالئي المعمول به منذ قرون ،ولذا جاءت المطالبة من كثير من
األدباء والكتاب بإعادة كتابة المصحف الشريف على قواعد اإلمالء ،ولقيت قبواال من بعض

أبدا رسم القرآن
األوساط ،لكن أهل التحري والتثبت واالحتياط من أهل العلم الراسخين قالوا :ا
توقيفي ،ال يمكن تغييره ،ال يمكن تغييره ،احتج من يطالب بإعادة كتابة المصحف على

الرسم اإلمالئي وقالوا :إن فيه اضطراابا وازدواجية عند الطالبُ ،ي َعلمون اإلمالء في

يب م َن
المدارس ،فإذا قرءوا القرآن وجدوا القواعد تختلف{ ،إن َر ْح َم َة َّللا َقر ٌ
ين}[األعراف ،]56:التاء مفتوحة ،والناس ُي َعلمون ،الصبيان ُي َعلمون أن هذه تاء
اْل ُم ْحسن َ

فبدال من هذا االضطراب واالزدواجية في التعليم ،قالواُ :يكتب
مربوطة ،وليست مفتوحة ،ا
المصحف على حرف الكتابة اإلمالئية الموجودة ،وال شك أن مثل هذا ُيعرض القرآن

مجاال للتغيير ،يمكن أن تتغير القواعد اإلمالئية الموجودة ثم يضطر
للتصرفات ،ويجعله
ا
الناس إلى تغييره ثاني اة ،فيبقى على ما اتفق عليه الصحابة وأجمعوا عليه ،ومع ذلك ما
يخالف القواعد اإلمالئية المعمول بها عند الناس ،وإن أمكن ردها إلى ما هو في

المصحف؛ ألنه هو األصل ،فهو األصل ،وإن لم يمكن أُجيب عنه ،وحفظه الناس على
صورته ،وبقيت كتاباتهم على هيئتها.
يعني مثل بعض القواعد النحوية في رسم المصحف ما يخالف القواعد النحوية ،هل ُنغير

{والصاب ُئو َن} [المائدة ،]69:نقول :والصابئين بدل والصابئون ،أو (نبغ) نقول :نبغي؛ ألنه
َ
ما تقدمها جازم؟ نغير رسم المصحف من أجل موافقة القواعد النحوية؟!

األصل أن القرآن هو أصل كل شيءُ ،يرحع إليه فتُعدل القواعد على ضوئه ،إذا لم يمكن

ذلك ،تضبط هذه القواعد وتُفهم وتُوضح للناس ،ويبقى الرسم محفوظ من التغيير والتبديل،

ال شك أن مثل هذا أهيب للقرآن ،أما إذا كان عرضة ألن ُيغير ،خالف قاعدة ،تبقى

القاعدة المرجوع إليها عند َمن؟ عند الكوفيين أم عند البصريين أم عند كذا ،يبقى
المصحف هو األصل ،هو ما اتفق عليه الصحابة وأجمعوا عليه هم والعرب األقحاح ،ولو
كان فيه إشكال في العربية نظروا في هذا اإلشكال في وقته ،وهذه المطالبات لن تنتهي،
حتى ُوجد من طبع المصحف على هيئة دليل ،دليل مصحف ،الدليل الذي بجانبه
الحروف ،حرف األلف ،الباء ،التاء ،من أجل أي حرف تريده ،تريد حرف الصاد تقل
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وهكذا ،طبعوا المصحف على هذه الكيفية ،سورة البقرة هكذا ،سورة آل عمران ،مثل الدليل،
وهذا عبث ،هذا عبث في المصحف ،ينبغي أن ُيجعل المصحف على هيئته كما أُسر عن

الصحابة -رضوان هللا عليهم  -واتفقوا عليه ،وال ُيعرض لمثل هذا؛ ألن مثل هذه
التصرفات لن تقف إلى حد ،والمخترعات والمستجدات متتابعة.

ملونا ،فتجد آيات األحكام بلون ،وآيات الوعيد بلون ،وآيات الوعد
أيضا ُ
طبع المصحف ا
ا

أحيانا تلون الصفحات ،كل هذا
أحيانا تلون الحروف ،و ا
بلون ،وآيات كذا ،والقصص بلون ،و ا

من اإلحداث في هذا الكتاب العظيم الذي تكفل هللا بحفظه .وهللا المستعان.
طالب........................:
ماذا؟
طالب.....................:

هذا سهل ألنه كالم بشر تغييره أمر سهل ،يعني كتابة الرمز بالصريح ال إشكال فيه ،لكن
اإلشكال في الكتاب الذي تكفل هللا بحفظه ،وأجمع الصحابة على رسمه ،كيف ُيطالب
كثير من الناس ما يفرق فيقرأها أنا أو أنبئنا ،هذه
بتغيير هذا الرسم؟! أما أنا وأخبرنا ألن اا

أمرها سهل ،وبقاؤها كما وجدت هو األصل ،وهذه هي األمانة العلميةُ ،نبقي كل شيء
على ما كان عليه ،من لم يعرف فاللوم عليه ،واللوم على الكتابة والكاتب.
طالب...........................:
هذا ال يجوز أن ُيخرج المسلمين القرآن إال على صورته كما أُنزل وكما أجمع عليه

الصحابة ،لكن هللا -جل وعال -تكفل بحفظه ،الصبيان اكتشفوا هذه األخطاء ،وهلل الحمد.
ف اْلُقهراء في َق ْوله َتعاَلىُّ :
ورةَ ،فأَ ْثَب َت أَل َفات َها في
الظُنوَنا َو ه
يَل آخُر ُّ
الر ُسوََّل َو ه
السب َ
" َو ْ
اخَتَل َ
الس َ
َ
ُ
اْل َوْقف َواْل َو ْصل َناف ٌع َو ْاب ُن َعامرَ .وُرو َي َع ْن أَبي َع ْم ٍرو َواْلك َسائي َت َم ُّس ًكا ب َخط اْل ُم ْص َحف،
ه
الََّ :ل
ُم ْص َحف ُع ْث َمانَ ،و َجميع اْل َم َصاحف في َجميع اْلُبْل َدانَ .و ْ
اخ َت َارُه أَُبو ُعَب ْيدٍ ،إَّل أَهن ُه َق َ
َن اْل َعَر َب َت ْف َع ُل َذل َك في
ف َعَل ْيه هنَ .قاُلواَ :وْل ه
َيْنَبغي لْلَقارئ أ ْ
اء َة َب ْع َد ُه هنَ ،لك ْن َيق ُ
َن ُي ْدر َج اْلقَر َ
َش َعاره ْم َو َم َصاريع َهاَ ،قال:
َق َوافي أ ْ

القَََََََ َ َواف ََل
َن ْحَََََََ َ ُن َجَل ْبَنَََََََ َا اْلُقَََََََ َهر َ َ

َت ْسَََََََََََََ َتْنفُر ْاْل ََواخَََََََََََََُر ْاْل ََوائَََََََََََََ ََل

وب َو َح ْم َزُة ب َح ْذف َها في اْل َو ْصل َواْل َوْقف َم ًعا".
َوَقَأَر أَُبو َع ْم ٍرو َواْل َج ْح َدرُّي َوَي ْعُق ُ
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يعني حذف األلف ،عرفنا أن السبب أن أل ال يصاحبها تنوين ،واأللف إنما تكتب مع
التنوين.
ف في َق ْوله َت َعاَلىَ {:وَْل َْو َض ُعوا
" َقاُلوا :ه َي َزائ َد ٌة في اْل َخط َك َما ز َ
يد ْاْلَل ُ
ورٍة ،بخ ََلف
خ ََل َل ُك ْم} [التوبةَ ،]47:ف َك َتُب َ
وها َك َذل َكَ ،و َغ ْير َه َذاَ .وأَ هما الش ْعُر َف َم ْوض ُع َضُر َ

اْلُقْرآن َفإهن ُه أَ ْفص ُح ُّ
ف َم ْن
ال ْاب ُن ْاْلَ ْنَباريَ :وَل ْم ُي َخالف اْل ُم ْص َح َ
الل َغا َ ،وََّل َضُر َ
َ
ورَة فيهَ .ق َ
ف في اْل ُحُروف ال هث ََل َثة ،و َخ ه
َقَأَر ُّ
ط ُه هن في اْل ُم ْص َحف
ول) ب َغ ْير أَل ٍ
يلَ .و ه
(الظُنو َنَ .و ه
َ
الر ُس َ
السب َ
(الرسول .و ُّ
يل) َك َفى م َن
ف؛ ْل ه
بأَل ٍ
ف اهلتي في أَ َ
الظُنو َنَ .و ه
َن ْاْلَل َ
ط ْعَنا َوالدهاخَل َة في أ هَول ه ُ َ َ
السب َ

ْاْلَلف".

كفى ،كفى من األلف ،يعني يكفي.
ف أَبي َجا ٍد م ْن أَلف َه هو ٍازَ .وفيه ُح هج ٌة
" َك َفى م َن ْاْلَلف اْل ُم َت َ
طرَفة اْل ُم َتأَخَرة َك َما َك َف ْت أَل ُ
قَ ،والنهي ُة فيه
ُخَرى :أ ه
أْ
َن ْاْلَل َ
ام ًة لْل َحَرَكة اهلتي َت ْسب ُ
ف أُْنزَل ْت َمْنزَل َة اْل َف ْت َحةَ ،و َما ُيْل َح ُ
ق د َع َ
ف َم َع اْل َف ْت َحة َك ه
ف
السُقو ُ
ُّ
الش ْيء اْل َواحد ُيوج ُب اْل َوْق ُ
طَ ،فَل هما ُعم َل َعَلى َه َذا َكاَنت ْاْلَل ُ
ورَة ْاْلَلف في اْل َخط ََّل ُتوج ُب َم ْوض ًعا في الهل ْفظَ ،وأَهن َها
ُسُقو َ
ص َ
ط ُه َماَ ،وُي ْع َم ُل َعَلى أَ هن ُ

وسى}
َك ْاْلَلف في (سا ْحَران) َوفي { َفاطر ه
{و َ
الس َم َوا } [اْلنعامَ ،]14:وفي َ
اع ْدَنا ُم َ
ط م َن
ود في الهل ْفظَ ،و ُه َو ُم ْسَق ٌ
ف م َن اْل َخط َو ُه َو َم ْو ُج ٌ
[البقرةَ ،]51:و َما ُي ْشب ُه ُه هن م هما ُي ْح َذ ُ
اْل َخط".
ولذلك ال ُيتعرض له فاطر ،واعدنا ،ال ُيكتب ألف في المصحف ،لكن في الكالم العادي
إسماعيل يكتبونها بدون ألف ،الحارث يكتبونها بدون ألف ،كالم الناس العادي ،كان
المتقدمون يكتبون مثل هذا ،حارث بدون ألف ،إسماعيل كذلك ،مالك يكتبونها بدون ألف،
ثم بعد ذلك مثل هذه ال مانع من تعديلها على ضوء القواعد؛ ألنه كالم عادي ،فتُعدل ،لكن
كالم هللا ال ُيتعرض له بشيء ،وال ُيخالف ما أجمعوا عليه الصحابة.
ئ َعَلى ُل َغة َم ْن
" َوفيه ُح هج ٌة َثال َث ٌة ه َي أَهن ُه ُكت َب َعَلى ُل َغة َم ْن َيُقو ُل َلق ُ
يت الهر ُج ََلَ .وُقر َ
َهل العلم أَهن ُه ْم
الر ُج َل ،ب َغ ْير أَل ٍ
يت ه
ف .أ ْ
اع ٍة م ْن أ ْ
ولَ :لق ُ
َخَبَرَنا أ ْ
َح َم ُد ْب ُن َي ْحَيى َع ْن َج َم َ
َيُق ُ

او".
ام ه
الر ُجُلو ،ب َو ٍ
َرَو ْوا َعن اْل َعَرب َق َ
هي إشباع ،إشباع للضم حتى نشأ عنها واو ،نعم.
اء".
الر ُجلي ،بَي ٍ
" َو َمَرْر ُ ب ه
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إشباع للكسرة حتى نتج عنها ياء.
طالب.....................:
كيف؟
طالب....................:
جماعة من أهل اللغة ،ماذا عندك؟ هل قال شي ائا؟
طالب............ :
اللغة اللغة نعم.
َخَبَرَنا
"أ ْ
َو َمَرْر ُ

اع ٍة م ْن أ ْ ُّ
او،
ام ه
الر ُجُلو ،ب َو ٍ
أْ
َح َم ُد ْب ُن َي ْحَيى َع ْن َج َم َ
َهل الل َغة أَهن ُه ْم َرَو ْوا َعن اْل َعَرب َق َ
ف في اْل َحاَل َت ْين كْل َت ْيه َما".
الر ُج ََل ،بأَل ٍ
الر ُجلي ،بَي ٍ
يت ه
ب ه
اء ،في اْل َو ْصل َواْل َوْقفَ .وَلق ُ

إنهو بواو ،هذا خطأ في
أيضا موجود إلى اآلن ،لكنه ُيعد فاعله
ا
هذا ا
مخطئا فيكتب ُ
اإلمالء ،وهذه اللغة لها أصل ،ويزيد بعضهم إنهوء بواو ثم همزة بعدها ،وهذا خطأ على
خطأ ،يعني وقفنا على كتاب من هذا النوع ،لكن الواو هذه ُيلتمس لها أن أصلها هذه
اللغة ،مع أن الكاتب ال يعرف هذه اللغة ،ولم يسمع بهذه اللغة فهو مخالف للقواعد

المعمول بها.
طالب.................:
نعم.
طالب..................:
ما سمعت.
طالب...................:
نعم ،وغيره وغيره كثير من األدباء ،كثير قالوا كما ُينطق ُيكتب ،حمد الجاسري يقول:

ألفا ،سلما تُكتب باأللف مد ،سلوا
ألفا تكتب ا
األلف المقصورة ما لها قيمة مادام تنطق ا
باأللف ،نص على هذين االسمين.
ال ه
الشاعُر:
" َق َ

يهََََ َا
َسََََ َائَل ٌة ُع َم ْيََََ ََرُة َعََََ َ ْن أَب َ
أَ

ف
خَََََََََ َ ََل َل اْل َجَََََََََ َ ْيش َت ْع َتَََََََََ َر ُ
الرَك َابََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ َا

ُّ
ال ْاْل َخُر:
َفأَ ْثَب َت ْاْلَل َ
ف في (الرَك َ
اء َعَلى َهذه الل َغةَ .وَق َ
اب) بَن ً
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جََََََ َ ْوَزاء أَْرَد َفََََََ َت ُّ
الثَرهيََََََ َا
إ َذا اْل َ
ُ

ظَنْنََََََََََََ َ ُت بََََََََََََ َآل َفاط َمََََََََََََ َ َة
َ
ُّ
ونَََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ َا
الظُن َ

َو َعَلى َهذه ُّ
ير َو ْاب ُن ُم َح ْيص ٍن َواْلك َسائ ُّي بإ ْثَبات َها في
الل َغة َبَنى َناف ٌع َو َغ ْيُرُهَ .وَقَأَر ْاب ُن َكث ٍ
ف َف َجائٌز
ف بأَل ٍ
ال ْاب ُن ْاْلَ ْنَباريَ :و َم ْن َو َص َل ب َغ ْير أَل ٍ
ف َو َوَق َ
اْل َوْقف َو َح ْذف َها في اْل َو ْصلَ .ق َ
ف
الس ْكت حْر ًصا َعَلى َبَقاء اْل َف ْت َحةَ ،وأ ه
َن َي ْح َت هج بأ ه
اج إَل ْي َها عْن َد ه
أْ
َن ْاْلَل َ
َن ْاْلَل َ
ف ْ
اح َت َ
يدا}".
يهاَ .ق ْوُل ُه َت َعاَلىُ { :هَنال َك ْابُتل َي اْل ُم ْؤمُنو َن َوُزْلزُلوا زْل َزًاَّل َشد ً
َت ْد َع ُم َها َوُتَقو َ
طالب................:

مكتوب هوز ،تقول هواز أم هوز ،هوز بدون ألف ،اكتفى بألف أبيجات ،كانوا يكتبون

أبيجات ،موجود هذا بكتب أهل العلم ،فاكتُفي بألفها عن هواز.
أبيجا أبجد؟

أبجد هوز ،والعنوان يعني عنوان الحروف هذه أبيجات .نعم ،يكتبون أبيجات ،يكتبون هذه
وكتب التوعيد كلها.

َي
(هَن َ
(هَنال َك) لْلَبعيدَ .و ُ
(هَنا) لْلَقريب م َن اْل َم َكانَ .و ُ
" ُ
اك) لْل َو َسطَ .وُي َش ُار به إَلى اْل َوْقت ،أ ْ
ان َه َذا اَّل ْبت ََل ُء باْل َخ ْوف
عْن َد َذل َك ْ
ص م َن اْل ُمَنافقَ .وَك َ
اخ ُتبَر اْل ُم ْؤمُنو َن لَي َتَبهي َن اْل ُم ْخل ُ
يكا.
َي ُحرُكوا َت ْحر ً
َواْلق َتال َواْل ُجوع َواْل َح ْصر َوالن َزالَ { .وُزْلزُلوا زْل َزًاَّل َشد ً
يدا} أ ْ

ال ه
وز فيه اْل َك ْسُر َواْل َف ْت ُحَ ،ن ْح ُو َقْلَقْل ُت ُه
اعف َعَلى ف ْع ََل ٍل َي ُج ُ
هاجُ :ك ُّل َم ْص َد ٍر م َن اْل ُم َة َ
الزج ُ
َق َ
اعف َعَلى اْل َك ْسر َن ْح َو
َج َوُد؛ ْل ه
قْلَق ًاَّل َوَقْلَق ًاَّلَ ،وُزْلزُلوا زْل َزًاَّل َوَزْل َزًاَّلَ .واْل َك ْسُر أ ْ
َن َغ ْيَر اْل ُم َة َ

الزايَ .وَقَأَر َعاص ٌم َواْل َج ْح َدرُّي َزْل َزًاَّل ب َف ْتح ه
اء ُة اْل َعا همة ب َك ْسر ه
الزاي.
َد ْحَر ْج ُت ُه د ْحَر ً
اجاَ .وقَر َ
يدا".
َي ُحرُكوا باْل َخ ْوف َت ْحر ً
يكا َشد ً
ال ْاب ُن َس ََل ٍم :أ ْ
َق َ
ألن تزلزل الشيء عن مكانه :تحركه عن مكانه ،يبدأ من التحرك اليسير بالعطاس ونحوه،

إلى التحرك الكبير بالزلزال الشديد الشنيع ،نعم ،كله زلزال؛ ألنه يتزلزل ويتحرك عن مكانه.
ه
ال ه
يل :إهن ُه
الةح ُ
هاكُ :ه َو إ َز َ
َماكنه ْم َح هتى َل ْم َي ُك ْن َل ُه ْم إَّل َم ْوض ُع اْل َخْن َدقَ .وق َ
" َوَق َ
اح ُت ُه ْم َع ْن أ َ
طَر َب في دينه.
اض َ
اض َ
طَر َب في َن ْفسه َومْن ُه ْم َمن ْ
اضطَرُاب ُه ْم َع هما َكاُنوا َعَل ْيهَ ،فمْن ُه ْم َمن ْ
ْ
َن
(هَنال َك)َ .وَي ُج ُ
(هَنال َك) َي ُج ُ
وز أ ْ
وز أ ْ
ف َعَلى ُ
َن َي ُكو َن اْل َعام ُل فيه ْابُتل َي َف ََل ُيوَق ُ
َو ُ
اَّلل ُّ
ف َعَلى ( ُهَنالك)".
ظُّنو َن ب ه
َي ُكو َن { َوَت ُ
الظُنوَنا} َفُيوَق ُ

{ه َنال َك ْابُتلي} وإذا كان عامله
اا
إذا كان العامل فيه
متأخر فال يوقف عليه دون عاملهُ ،
َ
متقدما ،يوقف عليه؛ ألنه ال يحتاج إلى ما بعده.
ا
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نعم.

قَ { .ما
ين في ُقُلوبه ْم َمَر ٌ
ول اْل ُمَنافُقو َن َواهلذ َ
َي َش ٌّك َون َفا ٌ
ض} أ ْ
" َق ْوُل ُه َت َعاَلىَ { :وإ ْذ َيُق ُ
ق َو ُم َعت َب ْب َن
َّللا َوَر ُسوُل ُه إهَّل ُغُر ًا
َي َباط ًَل م َن اْلَق ْولَ .وَذل َك أ هن طُ ْع َم َة ْب َن أَُب ْير ٍ
ور} أ ْ
َو َع َدَنا ه ُ

ف َيع ُدَنا
ين َر ُج ًَل َقاُلوا َي ْوَم اْل َخْن َدقَ :ك ْي َ
اع ًة َن ْح ًوا م ْن َس ْبع َ
ُق َش ْي ٍر َو َج َم َ
َص َحاب
ُكُن َ
َح ُدَنا أ ْ
يع أ َ
وز ك ْسَرى َوَقْي َصَر َوََّل َي ْس َتط ُ
َن َي َتَبهرَز؟ َوإهن َما َقاُلوا َذل َك َل هما َف َشا في أ ْ
الص ْخَرةَ ،عَلى َما َتَقهد َم في
الهنبي -صلى هللا عليه وسلم -م ْن َق ْوله عْن َد َضْرب ه
َّللا َت َعاَلى َهذه ْاْلَية".
َحديث الهن َسائيَ ،فأَْن َز َل ه ُ

لما ضرب الصخرة -عليه الصالة والسالم -فانكسر ثلثها ،بشرهم بكنوز كسرى ،ولما
انكسر الثلث الثاني بشرهم بكنوز قيصر وهكذا.
طالب..................................:
المنافقون ،المرض غطى علي قلوبهم تغطية كاملة ،من المؤمنين أو من المسلمين من في
قلبه مرض ،إما مرض شهوة وإما مرض شبهه ،لكنه لم يغطها تغطية كاملة بحيث يكونوا
من المنافقين.
طالب.........:
متأثر ،لكنه ليس بمطبق.
َهل َي ْثرب ََّل مَقام َل ُكم َف ْارجعوا} ال ه
طائ َف ُة َتَق ُع َعَلى
" َق ْوُل ُه َت َعاَلىَ {:وإ ْذ َقاَل ْت َ
ُ
طائ َف ٌة مْن ُه ْم َيا أ ْ َ َ
ُ َ ْ
س ْب ُن َقْيظ ٍي َوال ُد َعَرَاب َة ْبن أ َْو ٍ ه
ول
اْل َواحد َف َما َف ْوَق ُهَ .و ُعن َي به ُهَنا أ َْو ُ
س ،الذي َيُق ُ
فيه ه
خ:
الش هما ُ
إ َذا َمَََََ َا َرَايَََََ َ ٌة ُرف َعَََََ َ ْت ل َم ْجَََََ َ ٍد

اهَََََََََ َا َعَرَابَََََََََ َ ُة بَََََََََ َاْلَيمين
َتَلهق َ

ال أَُبو
ول ه
ط ْيَب َة َو َ
َّللا -صلى هللا عليه وسلمَ -
(ي ْثر َب) ه َي اْل َمديَن ُةَ ،و َس هم َ
َو َ
ط َاب َةَ .وَق َ
اها َر ُس ُ
َن اهلذي
الس َهْيل ُّيَ :و ُسمَي ْت َي ْثر ُب؛ ْل ه
ضَ ،واْل َمديَن ُة َناحَي ٌة مْن َها .قال ُّ
اس ُم أَْر ٍ
ُعَب ْي َد َةَ :ي ْثر ُب ْ

يل ْبن َع َوض ْبن ع ْم ََل ق ْبن ََّل َوذ ْبن
َن َزَل َها م َن اْل َع َماليق ْ
اس ُم ُه َي ْثر ُب ْب ُن ُع َمْيل ْبن َم ْه ََل ئ َ
َج َح َف ْت به ُم
َس َماء ْ
اخت ََل ٌ
ين َس َكُنوا اْل ُج ْح َف َة َفأ ْ
فَ .وَبُنو ُع َمْي ٍل ُه ُم اهلذ َ
إَرمََ .وفي َب ْعض َهذه ْاْل ْ
يهاَ .وب َها ُسمَيت اْل ُج ْح َفة".
ُّ
ول ف َ
السُي ُ
اسما للمدينة ،ثم لما هاجر اليها النبي -عليه الصالة والسالم -غير هذا االسم،
يثرب كان ا
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ين تََبوُءوا الد َار} [الحشر،]9:
{والذ َ
سماها طابة وطيبة ،وجاء تسميتها في القرآن بالدار َ
علما عليها بالغلبة ،وجاءت كراهة تسميتها بيثرب؛ ألنه من
ُ
وعرفت بالمدينة النبوية وصار ا

التثريب ،تثريب اللوم من التثريب ،وتسميتها بالقرآن هنا ال على سبيل اإلقرار ،وإنما جاء
على لسان من قاله من المنافقين ،فهو حكاية حال ،ال أن يقول أحد :كيف ُيكره تسمية

المدينة بيثرب وهللا -جل وعال -سماها يثرب في القرآن؟! نقول :إن هذه التسمية ما جاءت
على سبيل اإلقرار وعلى سبيل التثبيت لالسم ،إنما هو جاء عن لسان ،يحكى عن لسان
المنافقين.
اء ُة اْل َعا همة".
ام َل ُك ْم) ب َف ْتح اْلميم قَر َ
"(ََّل ُمَق َ
يعني ال مقام ،نعم.
َي
ص َو ُّ
" َوَقَأَر َح ْف ٌ
يم ،أ ْ
ام ُيق ُ
السَلم ُّي َواْل َج ْح َدرُّي َوأَُبو َح ْي َوَة :ب َةم اْلميمَ ،ي ُكو ُن َم ْص َدًار م ْن أَ َق َ
يمو َن
اس ُم َم َك ٍ
يمو َن فيهَ .و َم ْن َف َت َح َف ُه َو ْ
ان ،أ ْ
َي ََّل َم ْوض َع َل ُك ْم ُتق ُ
ام َة ،أ َْو َم ْوض ًعا ُيق ُ
ََّل إ َق َ
فيه".
المقام :هذه الصيغة المقام تُطلق على المكان ،مكان القيام ،وتُطلق على المصدر الذي
هو القيام ،ويجدر هنا اإلشارة إلى مقام إبراهيم ،هل المراد به المكان الذي قام فيه إبراهيم،
أو المراد به الحجر الذي قام عليه؟ وكالهما موضع قيام ،كالهما موضع قيام.
ال شك أن المقام الذي قام فيه إبراهيم على هذا الحجر كان قر ايبا جدا من الكعبة؛ ألنه

إنما احتاجه لما ارتفع جدار الكعبة فصار بحاجة إلى شيء يصعد عليه فيبني ما ارتفع
عنه ،وقد حصل بهذا الحجر وبان أثره فيه ،فالذي يقول :إن المقام مكان القيام ،يقول:

بعيدا ال يترتب عليه حكم ،والذي يقول :إن
المقام بقرب الكعبة والحجر سواء كان قر ايبا أو ا
{واتخ ُذوا م ْن َمَقام
المقام هو هذا الحجر الذي قام عليه ،يكون الحكم يتبع هذا الحجر َ
صلى} [البقرة ،]125:هل نتخذ من المكان المقام األصلي الذي قام فيه إبراهيم -
يم ُم َ
إ ْب َراه َ
عليه السالم -في بناء الكعبة ،أو نقول :إن المقام هو هذا الحجر فنتبعه بالحكم الشرعي

يم
ولو أبعد؟ يعني لو اقتضى النظر إدخال هذا الحجر إلى األروقة َ
{واتخ ُذوا م ْن َمَقام إ ْب َراه َ
صلى} ،هل نصلي في األروقة؛ ألننا نتبع هذا الحجر ،أو نقول :إن المقام مكان القيام
ُم َ
األصلي ،فنصلي في مكان القيام األصلي بقرب الكعبة ،وال ننظر إلى هذا الحجر ألن
مكانه ُغير ،في عهد عمر اجتاحه السيل وأبعده عن مكانه ،فأعاده عمر -رضي هللا
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عنه ،-ثم بعد ذلك اقتضى النظر إلى أن ُيبعد عن الكعبة؛ رحمة بالطائفين؛ ليتسع مكان

متر؛ ليتسع المطاف،
أيضا عشرة أمتار أو عشرين اا
المطاف ،ولو اقتضى النظر أن ُيبعد ا

المسألة قابلة لالجتهاد ،لكن يبقى أننا إذا أردنا أن نصلي ،أردنا أن نتخذ من مكان إبراهيم
مصلى ،هل نصلي بالقرب من الكعبة أو نتبع هذا الحجر؟
هذا محل خالف بين أهل العلم .وكثير من الكبار توقف في هذه المسألة؛ ألنه لو اقتضى
أيضا إخراج هذا الحجر عن البيت ،المسجد؛ ألنه في طريق الناس ويعوقهم عن
النظر ا

السيما في أوقات الزحام ،نعم هذا احتمال بعيد جدا ،ما يمكن وقوعه ،شبه مستحيل ،يعني

بعيدا أن ُيخرج من المسجد ،لكنه ليس بمستحيل ،إذا اقتضى النظر ذلك ألهل العلم في
ا

وربطت
وقته ،هللا أعلم ما يصل إليه اجتهادهم ،واألصل أن يبقى في مكانه؛ ألنه ُعلقت به ُ

به أحكام شرعية .أحكام شرعية ،ومن اجتهد من أهل العلم معروف كالمهم ،وأُلف في هذا
كتب ،أُلف في هذا كتب الشيخ عبد الرحمن المعلمي اليماني له كتاب اسمه "مقام إبراهيم"
في رسالة في حدود أربعين صفحة ،هل يجوز تقديمه أو تأخيره عن مكانه؟ وألف الشيخ

سليمان بن حمدان رد على الشيخ المعلمي ،وسمى رده " نقض المباني من فتوى اليماني"،
" نقض المباني من فتوى اليماني" رد الشيخ محمد بن إبراهيم المفتي األكبر -رحمه هللا-
على الشيخ سليمان بن حمدان في كتاب أسماه  ،ما اسمه؟
طالب............ :
فيما في كتاب الشيخ سليمان بن حمدان من الغلط والخلط والبهتان.
طالب.............................:
نقض المباني هذا كتاب ابن حمدان ،المقصود أن المسألة فيها كتب ،حتى فيها كتب
أخرى غير هذه الكتب الثالثة ،والمسألة معروفة عند أهل العلم ،واألولى أن يبقى المقام في
مكانه ،وإن اقتضى النظر بعد إعادته إلى قرب البيت بجوار الجدار فهو األصل ،لكن
المسألة اجتهادية ،في صدر األمة ،في صدر عصر هذه األمة من السلف ُحرك عن

مكانه ،فدل على أن المسألة اجتهادية.

وه ْم باْل ُهُروب م ْن َع ْس َكر الهنبي -صلى هللا عليه وسلم-
َمُر ُ
"( َف ْارج ُعوا) أ ْ
َي إَلى َمَنازل ُك ْم .أ َ
ينَ :ما
ود ل َع ْبد ه
َ .قا َل ْاب ُن َعهب ٍ
اسَ :قاَلت اْلَي ُه ُ
ول َوأَ ْص َحابه م َن اْل ُمَنافق َ
َّللا ْبن أَُبي ْابن َسُل َ
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َص َحابه! َف ْارج ُعوا إَلى اْل َمديَنة َفإهنا َم َع
اهلذي َي ْحمُل ُك ْم َعَلى َق ْتل أَْن ُفس ُك ْم بَيد أَبي ُس ْفَي َ
ان َوأ ْ
اْلَق ْوم َفأَْن ُت ْم آمُنو َن.
الر ُجوع إَلى َمَنازله ْم باْل َمديَنةَ ،و ُه ْم َبُنو
يق مْن ُه ُم الهنب هي} في ُّ
َق ْوُل ُه َت َعاَلىَ { :وَي ْس َتأْذ ُن َفر ٌ
س ْب ُن
َحارَث َة ْبن اْل َحارث ،في َق ْول ْابن َعهب ٍ
ال َيز ُ
وم َ
ال َذل َك أ َْو ُ
انَ :ق َ
اسَ .وَق َ
يد ْب ُن ُر َ

َي َسائَب ٌة َضائ َع ٌة َل ْي َس ْت ب َحصيَن ٍة،
َق ْيظ ٍي َع ْن َم َ ٍَل م ْن َق ْومهَ{ .يُقوُلو َن إ هن ُبُي َ
وتَنا َع ْوَرٌة} أ ْ
يلُ :م ْمكَن ٌة ل ُّ
الَ :د ٌار ُم ْعوَرٌة َوَذا ُ
لسهارق ل ُخُلو َها م َن الر َجالُ .يَق ُ
َوه َي م هما َيلي اْل َع ُد هوَ .وق َ
َع َوَر
ان َع َوًار َف ُه َو َعوٌرَ .وُبُيو ٌ َعوَرةٌَ .وأ ْ
الَ :عوَر اْل َم َك ُ
َع ْوَرٍة إ َذا َك َ
ان َي ْس ُه ُل ُد ُخوُل َهاُ .يَق ُ
ور َف ُه َو َع ْوَرٌة،
يلَ :عوَرٌة َذا ُ َع ْوَرٍةَ .وُك ُّل َم َك ٍ
س ب َم ْمُنوٍع َوََّل َم ْس ُت ٍ
ان َل ْي َ
َف ُه َو ُم ْعوٌرَ .وق َ
(عوَرٌة) ب َك ْسر
اس َوع ْكرَم ُة َو ُم َجاهٌد َوأَُبو َر َج ٍ
اء اْل ُع َ
َقاَل ُه اْل َهَرو ُّيَ .وَقَأَر ْاب ُن َعهب ٍ
طارد ُّيَ :

يها َخَل ٌلَ .تُقو ُل اْل َعَر ُبَ :د ُار ُف ََل ٍن َعوَرٌة إ َذا َل ْم َت ُك ْن َحصيَن ًة.
اْل َواوَ ،ي ْعني َقصيَرَة اْل ُج ْدَران ف َ
ه
ال ه
س إ َذا َب َدا فيه َخَل ٌل ل ه
الشاعُر:
َوَق ْد أ ْ
َع َوَر اْل َفار ُ
لةْرب َوالط ْعنَ ،ق َ

َم َتَََََى َتْلَق ُهَََََ ْم َلَََََ ْم َتْلَََََ َق فَََََي اْلَب ْيَََََت
ُم ْعَََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ َوًار

َوََّل ه
وعَََََََََا َوََّل اْل َجَََََََََ َار
الةَََََََََ ْي َ
ف َم ْف ُج ً
ُمََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ َْرم ََل"

هذا مجرد اعتذار عن حصول أو عن حضور هذه الغزوة ،المنافق الذي لم يقر اإليمان في
قلبه ولم يصدق بما جاء عن هللا وبما وعد هللا به المجاهدين ،يعتذر بمثل هذا ،كما اعتذر
بقوله :بأنه إذا رأى بنات بني األصفر ال يصبر ،إذا رأى بنات بني األصفر ال يصبر
ول ا ْئ َذ ْن لي َوال تَْفتني} [التوبة ،]49:هذا ليس
{وم ْن ُه ْم َم ْن َيُق ُ
اعتذر بهذا ،وهل هذا عذر! َ
طوا} [التوبة ،]49:قد يكون مثل
بعذر ،بدليل قوله -جل وعال -بعد ذلك {أَال في اْلف ْت َنة َسَق ُ

هذا العذر مقبواال إذا كان في مقابل نفل ال في مقابل واجب ،يعني إذا قيل لفالن من الناس

لماذا ال تحج الفريضة؟ قال :وهللا الحج فيه نساء ،وأنا ال أصبر ،نقول :ال ،ليس بعذر
هذا ،لكن لو قيل :لماذا ال تعتمر نافلة ،وتتردد على هذا البيت الشريف والعمرة إلى العمرة
كفارة لما بينهما ،قال :وهللا فيه تبرج ،وأنا ال أصبر ،الذي يريحك ،مقبول عذرك إن
صدقت؛ ألن بعض الناس قد يتذرع بأشياء وليس بصحيح ،ال يكون هذا هو المانع له،
إنما الرغبة عن الخير والزهد فيه أو الشح بالمال ،يقول :وهللا فيه تبرج ،وأنا ال أستطيع ،ما
ول ا ْئ َذ ْن لي َوال
{وم ْن ُه ْم َم ْن َيُق ُ
أصبر ،لكن إن قال ذلك مقابل فريضة من الفرائض ال ُيقبلَ ،
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طوا} [التوبة ،]49:فعليك أن تؤدي ما افترض هللا عليك ،وعليك أن
تَْفتني أَال في اْلف ْتَنة َسَق ُ
تجاهد نفسك فيما تخاف منه ،إذا قال :وهللا ال أستطيع أن أعتمر أو أتردد على البيت،

كما يفعل فالن وفالن؛ ألن فيه من التبرج ما فيه وأنا ال أصبر ،قلنا :النظر قابل فقد تكون
صادق وترجيحك راجح؛ ألنك إذا كنت ال تصبر عن مثل هذه األمور فال يجوز لك أن
تعرض نفسك للفتن ،وهذا في مقابل النوافل والمستحبات ،يقبل ،لكن أفضل منه من يأتي
إلى هذه المستحبات ،ويؤدي هذه المستحبات مع مجاهدة النفس في عدم الوقوع في
المحرم.
َع َوَر
"قال اْل َج ْو َهرُّيَ :واْل َع ْوَرُة ُك ُّل َخَل ٍل ُي َت َخ هو ُ
ال أ ْ
ف مْن ُه في َث ْغ ٍر أ َْو َحْر ٍب .قال الهنح ُ
هاسُ :يَق ُ

ان إ َذا ُتُبيَن ْت فيه َع ْوَرٌة".
اْل َم َك ُ
مع األسف أن بعض المسلمين يعمد إلى أن يكون بيته عورة فتجد السور نا ازال ،الطويل من
الرجال يستطيع أن يطل في هذا البيت ،وتجد الباب يكشف عما و ارءه شفاف إما زجاج أو
بالستيك أو شيء من هذا ،هذه عورة بال شك ،لكن صاحبه هو الذي أرادها وجلبها إلى
ائدا عما كان عليه ،وجعل الباب من الحديد
اعا ز ا
نفسه ،ما الذي يضيره لو رفع السور ذر ا

المتين الذي يأمن فيه على نفسه وعلى ولده وعلى عرضه وعلى ماله ،ثم بعد ذلك يقول:

إن بيوتنا عورة! هو الذي يجعلها على هذه الطريقة ويقول :بيوتنا عورة ،وإذا قيل له :لماذا
ال تحج؟ قال :وهللا ما أقدر أن أغادر البيت! ألني خائف وهللا على أوالدي ،ترفع السور
الحمد هلل وتأمن ،مثلما غيره ،لكن مع األسف أنه يجعل الباب من زجاج ،والمرأة إذا كانت
أسا ،وهذا تفريط ،وهذا يغري السفهاء والجهال
خلف هذا الباب تُرى ،وال يرفع بذلك ر ا
والفساق واللصوص ،يغريهم بمثل هذا البيت ،فال يوجد ما يمنعهم من التسلق وتسور
الجدار والنزول في هذا البيت وإصابة أهله بالزعر وسرقة األموال ،وقد يصل إلى انتهاك
األعراض ،نسأل هللا السالمة والعافية ،فعلى اإلنسان أن يحتاط لنفسه ولدينه ولعرضه
ولولده ولماله ،فال يعرض نفسه لمثل هذه األمور ،ويشبه المنافقين في مثل هذا {إن ُبُيوتََنا

َع ْوَرةٌ َو َما هي ب َع ْوَرٍة} ،هذا تضرع ،لكنهم يريدون بذلك االعتذار عن الجهاد ،وهللا
َ
المستعان.

13
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س إ َذا ُتُبي َن فيه َم ْوض ُع اْل َخَلل .قال اْل َم ْه َدويَ :و َم ْن َك َسَر اْل َو َاو في َع ْوَرٍة َف ُه َو
" َوأ ْ
َع َوَر اْل َفار ُ
ٌّ
الَ :ع ٍارَ ،كَي ْو ٍم
اس أ ْ
َي ََّل َش ْي َء َل ُهَ ،وَك َ
ان اْلقَي ُ
َن ُي َع هل َفُيَق ُ
َشاذَ ،وم ْثُل ُه َق ْوُل ُه ْمَ :ر ُج ٌل َعوٌر ،أ ْ
َصُل ُه َما َرْو ٌ َو َم ْو ٌل".
َار ٍ َ ،وَر ُج ٍل َم ٍ
ال ،أ ْ
لكن الذي يجعل من قال رجل عور ،أواال عور صيغة مبالغة مثل حذر ،ما فيه ما يمنع

منها وإن كان األصل ٍ
عار مثل حاذر؛ ألن صيغة المبالغة محولة عن اسم الفاعل،
رجل ٍ
عار ،هذا يحيل المعنى ،فالعري غير
واألصل اسم الفاعل ،والذي يمنع من األصل ٌ

ال َت َعاَلىَ { :و َما
"ثُ هم َق َ

العوار.

وه".
يما َذ َكُر ُ
ه َي ب َع ْوَرٍة} َت ْكذ ًيبا َل ُه ْم َوَردًّا َعَل ْيه ْم ف َ
الوقوع في اللبس قد يحمل على العدول بالكلمة عن أصلها ،العيد من عاد ،يعود ،فهو
واوي ،وليس بيائي ،األصل فيه أن يقال :عود ،لكن لما ُخشي من التباس هذا األصل

بالعود الذي هو من الخشب أو من الشجر أو ما أشبه ذلكُ ،عدل به إلى الياء ،فكونهم

عدلوا عن ٍ
عار إلى عور ،ال شك أن األصل يوقع في لبس ،والفرع صحيح ،وله نظائر في
لغة العرب ،إنما يقال :رجل حذر ،كما قال الشاعر:
لست ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتت بليلت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تي ولكنت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتي نهت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتر
يعني نهاري ليس بليلي إنما هو نهاري
لس ت ت ت ت تتت بليلت ت ت ت ت تي ولكن ت ت ت ت تتي نه ت ت ت ت تتر

ال أدلت ت ت ت ت ت ت ت ت تتج الليت ت ت ت ت ت ت ت ت تل ولكت ت ت ت ت ت ت ت ت تتن

أبتك ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتر

يعني هذا ما يسهر ،ينام بالليل ويشتغل بالنهار كما هو األصل.

َي َما
يدو َن إهَّل فَرًا
وه{ .إ ْن ُير ُ
يما َذ َكُر ُ
ار} أ ْ
"{ َو َما ه َي ب َع ْوَرٍة} َت ْكذ ًيبا َل ُه ْم َوَردًّا َعَل ْيه ْم ف َ
ه
َن َهذه ْاْلَي َة َن َزَل ْت
اش أ ه
يل :م َن الدينَ .و َح َكى الهنهق ُ
ُير ُ
يل :م َن اْلَق ْتلَ .وق َ
يدو َن إَّل اْل َهَر َب .ق َ

َن َي ْتُرُكوا َمَراك َزُه ْم َي ْوَم اْل َخْن َدق،
في َقبيَل َت ْين م َن ْاْلَ ْن َصارَ :بني َحارَث َة َوَبني َسل َم َةَ ،و َه ُّموا أ ْ
َن َت ْف َش ََل} ْاْلَي َةَ .فَل هما َن َزَل ْت َهذه ْاْلَي ُة
َّللا َت َعاَلى{ :إ ْذ َه هم ْت َ
طائ َف َتان مْن ُك ْم أ ْ
َوفيه ْم أَْن َز َل ه ُ
َّللا َولُّيَنا".
َقاُلواَ :و ه
َّللا َما َسا َءَنا َما ُكهنا َه َم ْمَنا به ،إذ ه ُ

أليست هذه في أُحد؟
نعم.
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هو الظاهر ،هو الظاهر ،نعم؛ ألنه في آل عمران قصة أُحد.

ه
َح ُد ُه َما أَُبو َعَرَاب َة
ال ُّ
اس َت ْأ َذَن ُه مْن ُه ْم َر ُج ََل ن م َن ْاْلَ ْن َصار م ْن َبني َحارَث َة أ َ
السد ُّي :الذي ْ
" َوَق َ
ال ه
هاكَ :وَر َج َع َث َماُنو َن َر ُج ًَل ب َغ ْير إ ْذنه.
ْب ُن أ َْو ٍ
الةح ُ
سَ ،و ْاْل َخُر أ َْو ُ
س ْب ُن َق ْيظ ٍيَ .ق َ
يها
َق ْوُل ُه َت َعاَلىَ { :وَل ْو ُدخَل ْت َعَل ْيه ْم م ْن أَ ْق َ
َي م ْن َن َواح َ
طارَها} َوه َي اْلُبُيو ُ أَو اْل َمديَن ُة ،أ ْ
َو َج َوانب َها ،اْل َواح ُد ُق ْطٌرَ ،و ُه َو اْل َجان ُب َوالهناحَي ُةَ .وَك َذل َك اْل ُق ْتُر ُل َغ ٌة في اْلُق ْطر".
والطاء والتاء تتقاربان وتتعاوضان ،تحل إحداهما محل األخرى ،والقطر واحد واألقطار

كما يقال ،القطر المصري ،القطر العراقي ،القطر السوري وما أشبه ذلك.

ير باْلَق ْصر".
اءة َناف ٍع َو ْابن َكث ٍ
اء َ
وهاَ ،ه َذا َعَلى قَر َ
َي َل َج ُ
"{ثُ هم ُسئُلوا اْلف ْتَن َة َْل َت ْو َها} أ ْ
َآلتَ ْو َهاَ ،آلتَ ْو َها
وها".
اء َ
َي َل َج ُ
"{ثُ هم ُسئُلوا اْلف ْتَن َة َْل َت ْو َها} أ ْ
ألن المد معناه أعطوها ،آتوها يعني أعطوها.

ط ْو َها م ْن أَْن ُفسه ْم،
َع َ
اءة َناف ٍع َو ْابن َكث ٍ
َي َْل ْ
ير باْلَق ْصرَ .وَقَأَر اْلَبا ُقو َن باْل َمد ،أ ْ
" َه َذا َعَلى قَر َ
اب الهنبي -صلى هللا
اء في اْل َحديث :أ ه
َو ُه َو ْ
َن أ ْ
َص َح َ
اختَي ُار أَبي ُعَبْي ٍد َوأَبي َحات ٍمَ .وَق ْد َج َ
وه إهَّل ب ََلًَّل".
عليه وسلمَ -كاُنوا ُي َع هذُبو َن في ه
َع َ
َّللا َوُي ْسأَُلو َن الشْر َكَ ،ف ُك ٌّل أ ْ
طى َما َسأَُل ُ
أعطى بلسانه ،وقلبه مطمئن باإليمان ،وهذا هو اإلكراه المعفو عنه.
اءة اْلَق ْصر َق ْوُل ُهَ { :وَلَق ْد َكاُنوا
اءة اْل َمد ،م َن ْاإل ْع َ
" َوفيه َدل ٌ
طاءَ .وَي ُد ُّل َعَلى قَر َ
يل َعَلى قَر َ
ُّ
ورَ .وفي اْلف ْتَنة ُهَنا
ص ًا
َع َ
َّللا م ْن َقْب ُل ََّل ُي َولو َن ْاْل َْدَب َار}َ ،ف َه َذا َي ُد ُّل َعَلى َْل َت ْو َها َم ْق ُ
اه ُدوا ه َ
َسَر ُعوا إَل ْيهَ ،قاَل ُه ه
هاك.
الةح ُ
َو ْج َهان :أ َ
ال في اْل َع َصبهية َْل ْ
َح ُد ُه َماُ :سئُلوا اْلق َت َ
ينَ ،قاَل ُه اْل َح َس ُن.
ال هثاني :ثُ هم ُسئُلوا الشْر َك َْلَ َج ُابوا إَل ْيه ُم ْسرع َ

يَل َح هتى َي ْهل ُكوا،
َي باْل َمديَنة َب ْع َد إ ْع َ
طاء اْل ُك ْفر إهَّل َقل ً
{ َو َما َتَلهبثُوا ب َها} ،أ ْ
اح َتَب ُسوا َع ْن ف ْتَنة
َقاَل ُه ُّ
َي َو َما ْ
ال أَ ْك َثُر اْل ُم َفسر َ
ين :أ ْ
اءَ .وَق َ
السد ُّي َواْلُق َتب ُّي َواْل َح َس ُن َواْل َفهر ُ
ين؛ َوَذل َك ل َة ْعف نهياته ْمَ ،ول َفْرط ن َفاقه ْمَ ،فَلو
الشْرك إهَّل َقل ً
يَل َوَْلَ َج ُابوا بالشْرك ُم ْسرع َ

َي
اخَتَل َ
ْ
اب َْلَ ْظ َهُروا اْل ُك ْفَرَ .ق ْوُل ُه َت َعاَلىَ { :وَلَق ْد َكاُنوا َع َ
ط ْت به ُم ْاْل ْ
َح َز ُ
َّللا م ْن َقْب ُل} أ ْ
اه ُدوا ه َ
طى
َع َ
م ْن َقْبل َغ ْزَوة اْل َخْن َدق َوَب ْع َد َب ْد ٍرَ .قاَله َق َت َاد ُةَ :وَذل َك أَهن ُه ْم َغ ُابوا َع ْن َب ْد ٍر َوَأر َْوا َما أ ْ
يد ْب ُن
امة َوالهن ْصرَ ،فَقاُلواَ :لئ ْن أ ْ
َّللا أ ْ
ال َيز ُ
َّللا ق َت ًاَّل َلُنَقاتَل هنَ .وَق َ
َش َه َدَنا ه ُ
هُ
َه َل َب ْد ٍر م َن اْل َكَر َ

َن َي ْف َشُلوا َم َع َبني َسل َمةَ ،فَل هما َن َز َل فيه ْم َما َن َز َل
ُح ٍد أ ْ
وم َ
انُ :ه ْم َبُنو َحارَثةَ ،ه ُّموا َي ْوَم أ ُ
ُر َ
َّللا
ان َع ْه ُد ه
َع َ
َّللا أهََّل َي ُع ُ
َع َ
َّللا َل ُه ُم اهلذي أ ْ
ط ْوُه م ْن أَْن ُفسه ْم { َوَك َ
ودوا لم ْثل َها َف َذ َكَر ه ُ
اه ُدوا ه َ
َم ْسُئوًَّل}".
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هاتان القبيلتان هما اللذان أشار إليهما النقاش في قوله السابق ،النقاش قيل :هم بنو حارثة

طائَفتَان
وبنو سلمة،
ومعروف أن قصة بني حارثة وبني سلمة إنما هي في أُحد{ .إ ْذ َهم ْت َ
ٌ
َن تَْف َشال} [آل عمران ،]122:وجاء به المؤلف هنا على الكالم على أصله في أحد،
م ْن ُك ْم أ ْ

كالم النقاش ضعيف.

ماذا؟

طالب.............................:

طالب..............................:

أكره على فعل وقلبه مطمئن باإليمان ،منهم من يرى أن ،مثل إيش؟
طالب..............................:

منهم من يقول :إن الفعل له أثر أبلغ من القول ،فال ُيحمل عليه ،وهذا قول األكثر ،ومنهم
من يقول :إنه ال فرق بين القول والفعل إذا وجد اإلكراه الملجئ والقلب مطمئن باإليمان،
مع أن قصة الذباب على ما فيها من خالف في ثبوتها عند أهل العلم؛ ألنها في شرع من

قبلنا ،يعني يمكن أن يجاب عنها بأنها من شرع من قبلنا.
طالب.....................:

يعني اعتذر بعدم وجود ما يقرر ،عذره األول لعدم وجود ما يقرر ،وليس في قلبه شيء
مما ينكر ،ممكن هذا.

ال ُمَقات ٌل َواْل َكْلب ُّيُ :ه ْم َس ْب ُعو َن َر ُج ًَل َب َاي ُعوا
ان َع ْه ُد ه
"{ َوَك َ
َي َم ْسُئوًَّل َعْن ُهَ .ق َ
َّللا َم ْسُئوًَّل} أ ْ
ال:
الهنب هي -صلى هللا عليه وسلمَ -لْيَل َة اْل َع َقَبة فَقاُلواْ « :
اش َتر ْط لَن ْفس َك َولَرب َك َما شْئ َتَ .فَق َ
َن َت ْمَن ُعوني م هما َت ْمَن ُعو َن مْن ُه
َش َتر ُ
َش َتر ُ
وه َوََّل ُت ْشرُكوا به َشْيًئا َوأ ْ
أْ
ط لَن ْفسي أ ْ
ط لَربي أ ْ
َن َت ْعُب ُد ُ
الَ :ل ُك ُم الهن ْصُر في
َم َواَل ُك ْم َوأ َْوََّل َد ُك ْمَ ،فَقاُلواَ :ف َما َلَنا إ َذا َف َعْلَنا َذل َك َيا َنب هي ه
َّللا؟ َق َ
ن َسا َء ُك ْم َوأ ْ
ُّ
َّللا
َي أ ه
ان َع ْه ُد ه
الدْنَيا َواْل َجهن ُة في ْاْلخَرة»َ .ف َذل َك َق ْوُل ُه َت َعاَلىَ { :وَك َ
َن ه َ
َّللا َم ْسُئوًَّل} أ ْ
امة.
َلَي ْسأَُل ُه ْم َعْن ُه َي ْوَم اْلقَي َ

َجُل ُه
َي َم ْن َح َةَر أ َ
َق ْوُل ُه َت َعاَلىُ { :ق ْل َل ْن َيْن َف َع ُك ُم اْلفَرُار إ ْن َفَرْرُت ْم م َن اْل َم ْو أَو اْلَق ْتل} أ ْ
ه
َي في ُّ
َن
الدْنَيا َب ْع َد اْلفَرار إَلى أ ْ
يل} أ ْ
َما َ أ َْو ُقت َلَ ،ف ََل َيْن َف ُع اْلفَرُار { َوإ ًذا ََّل ُت َم هت ُعو َن إَّل َقل ً
(وإ ًذا ََّل
يبَ .وَرَوى ه
َتْنَقة َي َ
آجاُل ُك ْمَ ،وُك ُّل َما ُه َو آ ٍ َفَقر ٌ
وب اْل َح ْةَرمي َ
الساج ُّي َع ْن َي ْعُق َ
(وإ ًذا ََّل َت َم هت ُعوا) ُنص َب".
ُي َم هت ُعو َن) بَي ٍ
اءَ .وفي َب ْعض الرَو َايا َ :

تُ َمت ُعوا ،تُ َمت ُعوا.
(وإ ًذا ََّل ُت َم هت ُعوا) ُنص َب ب (إذا)".
"َ
إ اذا ،ب إ اذا.
"ُنص َب ب (إ ًذا)".
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إ اذا هذه من النواصب ،ذكر جمع من أهل العلم أنها من النواصب ،إذا قلت :سوف آتيك،

قال :إ اذا أكرمك ،يعني أُجمل في كتب النحو ،ذكروها من النواصب.
(وََّل ُت َم هت ُعو َن)َ .و(إ ًذا)
(وإ ًذا ََّل ُت َم هت ُعوا) ُنص َب ب (إ ًذا)َ ،و ه
الرْف ُع ب َم ْعَنى َ
" َوفي َب ْعض الرَو َايا َ
اءَ .فإ َذا َكاَن ْت ُم ْب َت َدأَ ًة َن َص ْب َت
ُمْل َغا ٌةَ ،وَي ُجو ُز إ ْع َماُل َهاَ .ف َه َذا ُح ْك ُم َها إ َذا َك َ
ان َقْبَل َها اْل َو ُاو َواْل َف ُ
ب َها َفُقْل َت :إ ًذا أُ ْكرَم َك.
َّللا}".
َق ْوُل ُه َت َعاَلىُ { :ق ْل َم ْن َذا اهلذي َي ْعص ُم ُك ْم م َن ه
يعني حكمها إذا جردت عن الواو النصب ،وإذا اقترنت بالواو أو الفاء السيما مع وجود

الفاصل ،بينها وبين الفعل جاز األمران ،مع أنه هنا ما نصبت في اآلية { َوإ اذا َال
تُ َمت ُعو َن} ،والنواصب غير إ اذا تنصب مع وجود الفاصل ،مع وجود ال (كي ال يكون) .نعم.

َي
" َق ْوُل ُه َت َعاَلىُ { :ق ْل َم ْن َذا اهلذي َي ْعص ُم ُك ْم م َن ه
وءا} أ ْ
َي َي ْمَن ُع ُك ْم مْن ُه {إ ْن أََرَاد ب ُك ْم ُس ً
َّللا} أ ْ
َّللا َولًّيا َوََّل
َي َخ ْيًار َوَن ْصًار َو َعافَي ًةَ { ،وََّل َيج ُدو َن َل ُه ْم م ْن ُدون ه
َه ََل ًكا{ .أ َْو أََرَاد ب ُك ْم َر ْح َم ًة} أ ْ

صُرُه ْم.
َنص ًا
َي ََّل َقر ًيبا َيْن َف ُع ُه ْم َوََّل َناصًار َيْن ُ
ير} أ ْ
اس َعن
ين مْن ُك ْم ْل ْ
ين مْن ُك ْم} أَي اْل ُم ْع َترض َ
َّللا اْل ُم َعوق َ
ْ
صُّدوا الهن َ
َن َي ُ
قوُل ُه َت َعاَلىَ { :ق ْد َي ْعَل ُم ه ُ
الهنبي -صلى هللا عليه وسلم."-
قد هذه تأتي للتحقيق ،وتأتي للتقليل ،وأكثر ما تأتي للتحقيق إذا وليها الفعل الماضي،

ين م ْن ُك ْم} هل
وأكثر ما تأتي للتقليل إذا وليها الفعل المضارع ،وهنا { َق ْد َي ْعَل ُم َّللاُ اْل ُم َعوق َ
قطعا ،وإن كان األكثر
قطعا ،هي للتحقيق ا
يقال :إنها للتقليل {قد يعلم}؟ ال ،هي للتحقيق ا

فيها أنها إذا وليها المضارع صارت للتقليل ،فإذا قلت :قد ينجح الكسول ،فهذا تقليل ،لكن
إذا قلت :قد ينجح المجتهد ،فهذا إيش؟

طالب :تحقيق.
تحقيق ،نعم.

ين
" َو ُه َو ُم ْش َت ٌّ
َي َصَرَفني َعْن ُهَ .و َع هو َقَ ،عَلى ال هت ْكثير { َواْلَقائل َ
ق م ْن َعا َقني َع ْن َك َذا أ ْ
َهل اْلح َجاز".
إل ْخ َوانه ْم َهُل هم إَل ْيَنا} َعَلى ُل َغة أ ْ
لغة أهل الحجاز في هلم أنها تلزم هذه الصيغة ،وال تطابق المراد بها ،فإذا ناديت الرجل
قلت :هلم إلينا ،إذا ناديت المرأة قلت :هلم إلينا ،إذا ناديت الرجلين قلت :هلم إلينا ،إذا

ناديت الرجال قلت ،هلم إلينا ،إذا ناديت النساء قلت :هلم إلينا ،هذه لغة قريش ،لغة أهل

وهلم على حسب المدعو بها ،فالمطابقة
الحجاز ،وغيرهم يقولون :هلموا وهلما وهلمي ْ
(هُل ُّموا)
عندهم خالافا ألهل الحجاز.
" َو َغ ْيُرُه ْم َيُقوُلو َنَ :
ف
اعةَ ،و َهُلمي لْل َمْ أرَة؛ ْل ه
(ها) اهلتي لل هتْنبيه ُ
ض هم ْت إَل ْي َها (َل هم) ُث هم ُحذ َفت ْاْلَل ُ
َن ْاْلَ ْص َلَ :
لْل َج َم َ
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يها اْل َك ْسُر َوََّل ه
فَ .و َم ْعَنى
الة ُّم؛ ْلَ هن َها ََّل َتْن َصر ُ
است ْخ َفا ًفاَ ،وُبنَي ْت َعَلى اْل َف ْتحَ .وَل ْم َي ُج ْز ف َ
ْ
ال:
ق اْل َمْن ُع َو ه
َي مْن ُك ْم َم ْن ُي َثب ُ
(هُل هم) أَ ْقب ْلَ ،و َه ُؤََّلء َ
الصْر ُ
قَ .واْل َع ْو ُ
ط َوُي َعو ُ
َ
فُ ،يَق ُ
طائ َف َتان ،أ ْ

َّللا ْب ُن أَُب ٍي
اع َتا َق ُه ب َم ْعًنى َواحدٍَ .قالَ ُمَقات ٌلُ :ه ْم َع ْب ُد ه
َعا َق ُه َي ُعوُق ُه َع ْوًقاَ ،و َع هوَق ُه َو ْ
َح ُد َها :أَهن ُه ُم اْل ُمَنافُقو َن،
ين إل ْخ َوانه ْم َهُل هم} فيه ْم َث ََل َث ُة أَ ْق َو ٍ
اْل ُمَنافُقونَ { .واْلَقائل َ
ال :أ َ

َص َح ُاب ُه
َوأ ْ
َقاُلوا

س".
َص َح ُاب ُه إهَّل أ ََكَل ُة َ ْأر ٍ
لْل ُم ْسلم َ
ينَ :ما ُم َح همد َوأ ْ
يعني عددهم قليل ،يعني يكفيهم رأس واحد ،رأس واحد يكفيهم ،عددهم قليل ،رأس من

اإلبل ،يعني عددهم دون األلف ،بل دون ذلك بكثير؛ ألنهم يكفيهم رأس واحدة ،فهم يغرون

كثير ،فما لكم طاقة
قليال ،والعدو اا
العدو ،ويخذلون الموافق الصديق ،ما دام العدد ا
بمقاتلتهم.

" َو ُه َو َهال ٌك َو َم ْن َم َع ُهَ ،ف َهُل هم إَل ْيَنا.
َي َت َعاَل ْوا
ظَ
ود م ْن َبني ُقَرْي َ
ال هثاني :أَهن ُه ُم اْلَي ُه ُ
ةَ ،قاُلوا إل ْخ َوانه ْم م َن اْل ُمَنافق َ
ينَ { :هُل هم إَل ْيَنا} ،أ ْ
َح ًدا .
ان إ ْن َ
إَل ْيَنا َوَفارُقوا ُم َح هم ًدا َفإهن ُه َهال ٌكَ ،وإ هن أََبا ُس ْفَي َ
ظفَر َل ْم ُي ْبق مْن ُك ْم أ َ
َص َحاب الهنبي -صلى هللا عليه وسلمَ -ب ْي َن
اه ْاب ُن َزْي ٍد :أ ه
َوال هثال ُثَ :ما َح َك ُ
َن َر ُج ًَل م ْن أ ْ
َي َق ْد
الرَما َو ُّ
وه َوَك َ
ال أَ ُخ ُ
ان م ْن أُمه َوأَبيهَ :هُل هم إَل هيَ ،ق ْد ُتب َع ب َك َوب َصاحب َك ،أ ْ
السُيوفَ ،فَق َ
َّللا -صلى
َمر َكَ ،وَذ َه َب إَلى َر ُسول ه
ال َل ُهَ :ك َذ ْب َتَ ،و ه
أُحي َ
َّللا َْل ْ
ُخبَرهن ُه بأ ْ
ط ب َك َوب َصاحب َكَ .فَق َ
الس ََل ُم -بَق ْوله َت َعاَلىَ { :ق ْد
يل َ -عَل ْيه ه
هللا عليه وسلم -لُي ْخبَرُهَ ،ف َو َج َد ُه َق ْد َن َز َل َعَل ْيه ج ْبر ُ
ين إل ْخ َوانه ْم َهُل هم إَل ْيَنا}َ .ذ َكَرُه اْل َم َاوْرد ُّي َوال هث ْعَلب ُّي أ َْي ًةا.
ين مْن ُك ْم َواْلَقائل َ
َّللا اْل ُم َعوق َ
َي ْعَل ُم ه ُ

طَل َق َر ُج ٌل م ْن عْند الهنبي -صلى هللا عليه
َح َزاب ،اْن َ
ال ْاب ُن َزْي ٍد َه َذا َي ْوَم ْاْل ْ
َوَل ْفظُهَُ :ق َ
ال َل ُه :أَْن َت في َه َذا َوَن ْح ُن َبْي َن
وسلمَ -ف َو َج َد أ َ
اه َب ْي َن َي َد ْيه َرغ ٌ
َخ ُ
يف َوش َو ٌ
اء َوَنبي ٌذَ ،فَق َ
ف به ََّل َي ْس َتق ُّل
الرَما َو ُّ
َص َحاب َكَ ،واهلذي َت ْحل ُ
الَ :هُل هم إَلى َه َذاَ ،فَق ْد ُتب َع َل َك َوْل ْ
السُيوف؟ َفَق َ
الَ :ك َذ ْب َتَ .ف َذ َه َب إَلى الهنبي -صلى هللا عليه وسلمُ -ي ْخبُرُه َف َو َجَد ُه َق ْد
ب َها ُم َح همٌد أََب ًداَ .فَق َ
ةُرو َن
ْس إهَّل َقل ً
يلََّ :ل َي ْح ُ
َن َز َل َعَل ْيه ب َهذه ْاْلَيةَ { .وََّل َيأ ُْتو َن اْلَبأ َ
يَل} َخ ْوًفا م َن اْل َم ْو َ .وق َ

اْلق َت ه
اء َو ُس ْم َعةً.
ال إَّل رَي ً
َ
َق ْوُل ُه َت َعاَلى".

طالب......................:

ماذا؟

طالب........................:

على سبيل التنزل عندهم ،على سبيل التنزل ،ويريد أن يقبل منه أخوه؛ ألنه لو حلف باإلله

الذي يعبده ما قبل منه أخوه المسلم ،وال تجود نفسه بذكر هللا -جل وعال-؛ ألنه ال يعترف
به .طالب.......................:

معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري
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َي باْل َح ْفر في اْل َخْن َدق َوالهن َفَقة في َسبيل
َي ُب َخ ََل َء َعَل ْي ُك ْم ،أ ْ
" َق ْوُل ُه َت َعاَلى{ :أَش هح ًة َعَل ْي ُك ْم} أ ْ
َّللا".
ه

الشح عند أهل العلم أشد من البخل؛ ألنه بخل مع حرص ،بخل مع حرص ،فالذي يحرص
على جمع المال ،يحرص على الجمع ثم يبخل به فهذا شحيح ،والذي ال يحرص عليه،

لكن إن وقع في يده بخل به ،هذا بخيل ،والذي يبخل بما أوجب هللا عليه ،ال شك أنه مع

بخله شحيح ،بخالف من يبخل بالقدر الزائد على ذلك فقد ُيوصف بأنه بخيل بحيث ال
يل :باْلق َتال َم َع ُك ْم.
يكرم الضيف ،لكنه ال يقال :شحيح.
" َقاَل ُه ُم َجاهٌد َوَق َت َادةَ .وق َ

وها،
يل :أَش هح ًة باْل َغَنائم إ َذا أَ َص ُاب َ
يل :بالهن َفَقة َعَلى ُفَقَرائ ُك ْم َو َم َساكين ُك ْمَ .وق َ
َوق َ
ال ه
هاجَ :وَن ْصُب ُه عْن َد اْل َفهراء م ْن أَْرَبع ج َها ٍ :
َقاَل ُه ُّ
الزج ُ
السد ُّيَ .واْن َت َص َب َعَلى اْل َحالَ .ق َ
َن َي ُكو َن َعَلى ال هذم".
اها :أ ْ
إ ْح َد َ
طب} [المسد ، ]4:نصبها على الذم.
{حماَل َة اْل َح َ
على الذم مثل َ

ين
َن َي ُكو َن عْن َد ُه َن ْصًبا ب َم ْعَنى ُي َعوُقو َن أَش هحةًَ .وَي ُج ُ
" َوَي ُج ُ
وز أ ْ
وز أ ْ
َن َي ُكو َن ال هت ْقد ُيرَ :واْلَقائل َ
َي أَهن ُه ْم َيأ ُْتوَن ُه أَش هح ًة َعَلى
ْس إهَّل َقل ً
أَش هحةًَ .وَي ُج ُ
وز عْن َد ُهَ :وََّل َيأ ُْتو َن اْلَبأ َ
يَل أَش هح ًة ،أ ْ
ين؛ لَئ هَل
هاسَ :وََّل َي ُج ُ
وز أ ْ
ين َوََّل اْلَقائل َ
َن َي ُكو َن اْل َعام ُل فيه اْل ُم َعوق َ
يمة .قال الهنح ُ
اْل ُفَقَراء باْل َغن َ
ق
ام؛ ْل ه
صول .قال ْاب ُن ْاْلَ ْنَباري :إهَّل َقل ً
يَل َغ ْيَر َت ٍ
َن أَش هح ًة ُم َت َعل ٌ
ُي َفهر َق َب ْي َن الصَلة َواْل َم ْو ُ
ين َكأَهن ُه
ب ْاْل هَولَ ،ف ُه َو َيْن َتص ُب م ْن أَْرَب َعة أ َْو ُجهٍ :أَ َح ُد َها :أ ْ
َن َتْنصَب ُه َعَلى اْلَق ْطع م َن اْل ُم َعوق َ
ين.
ين ُي َعوُقو َن َعن اْلق َتالَ ،وَيشحُّو َن َعن ْاإل ْن َفاق َعَلى ُفَقَراء اْل ُم ْسلم َ
َّللا اهلذ َ
الَ :ق ْد َي ْعَل ُم ه ُ
َق َ
َن َتْنصَب ُه
َي َو ُه ْم أَش هح ًةَ .وَي ُج ُ
َوَي ُج ُ
وز أ ْ
وز أ ْ
وبا َعَلى اْلَق ْطع م َن اْلَقائل َ
صً
َن َي ُكو َن َمْن ُ
ين أ ْ
َعَلى اْلَق ْطع م هما في َيأ ُْتو َنَ ،كأَهن ُه َقالَ :وََّل َيأ ُْتو َن اْلَبأ َ ه
َن
اء ُب َخ ََل َءَ .وَي ُج ُ
وز أ ْ
ْس إَّل ُجَبَن َ
َ
يَل}،
َتْنص َب أَش هح ًة َعَلى ال هذمَ .فم ْن َه َذا اْل َو ْجه ه
ف َعَلى َق ْوله{ :إهَّل َقل ً
الرابع َي ْح ُس ُن أ ْ
َن َتق َ
ال م َن اْل ُم ْة َمر في
{أَش هح ًة َعَل ْي ُك ْم} َوْق ٌ
ف َح َس ٌنَ .وم ْثُل ُه (أَش هح ًة َعَلى اْل َخ ْير) َح ٌ

َعُيُن ُه ْم َكاهلذي
(سَلُق ُ
اء اْل َخ ْو ُ
ور أ ْ
ف َأرَْي َت ُه ْم َيْنظُُرو َن إَل ْي َك َت ُد ُ
َ
وك ْم)َ ،و ُه َو اْل َعام ُل فيهَ { .فإ َذا َج َ
ظُر َيميًنا َوش َم ًاَّل ُم َحد ًدا
يل اْل َجَبان َيْن ُ
ُي ْغ َشى َعَل ْيه م َن اْل َم ْو } َو َص َف ُه ْم باْل ُج ْبنَ ،وَك َذا َسب ُ
َب َصَرُهَ ،وُرهب َما ُغشي َعَل ْيهَ .وفي اْل َخ ْوف َو ْج َهان :أَ َح ُد ُه َما :م ْن ق َتال اْل َع ُدو إ َذا أَ ْقَب َل،
َ
ف م َن الهنبي -صلى هللا عليه وسلم -إ َذا َغَل َبَ ،قاَل ُه ْاب ُن
َقاَل ُه ُّ
السدي .ال هثاني :اْل َخ ْو ُ
َش َجَرَة.

َأرَْي َت ُه ْم َيْنظُُرو َن إَل ْي َك َخ ْوًفا م َن اْلق َتال َعَلى اْلَق ْول ْاْل هَولَ .وم َن الهنبي -صلى هللا عليه
وسلمَ -عَلى ال هثاني.
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يل :لشهدة َخ ْوفه ْم
َعُيُن ُه ْم ل َذ َهاب ُعُقوله ْم َح هتى ََّل َيص هح مْن ُه ُم الهن َ
ور أ ْ
َت ُد ُ
ظُر إَلى ج َه ٍةَ .وق َ
َن َيأْتَي ُه ُم اْلَق ْت ُل م ْن ُكل ج َه ٍة.
َح َذًار أ ْ

يب
وك ْم) ب ه
(صَلُق ُ
ف َسَلُق ُ
{ َفإ َذا َذ َه َب اْل َخ ْو ُ
الصادَ .و َخط ٌ
اء َ
وك ْم بأَْلسَن ٍة ح َداد} َو َح َكى اْل َفهر ُ
الص ْو ُ َ ،ومْن ُه َق ْو ُل الهنبي -صلى هللا
الصْلق ه
َص ُل ه
ق إ َذا َك َ
ق َوم ْص ََل ٌ
م ْس ََل ٌ
ان َبلي ًغاَ .وأ ْ
الصالَق َة َواْل َحالَق َة َو ه
الشا هق َة»".
عليه وسلمَ« :-ل َع َن ه
َّللاُ ه
ومعلوم أن السين والصاد وال ازي تتقارب ،ويحل بعضها محل بعض ،كما ُقرئ السراط
أيضا.
والصراط ،وق أر بالزاي ا

َع َشى:
ال ْاْل ْ
" َق َ
اح ُة
فََََََََََََيه ُم اْل َم ْجََََََََََََ ُد َوا ه
لسََََََََََََ َم َ
َوالهن ْج

َد ُة فَََََََََََََََََََيه ُم َواْل َخاطَََََََََََََََََََ ُب
ق
ه
السَََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ َ هَل ُ

يك ْم".
اه َب َسطُوا أَْلسَن َت ُه ْم ف ُ
قال َق َت َادةَُ :و َم ْعَن ُ
َ
الخاطب المراد به الخطيب ،نعم ،فعيل صيغة مبالغة واألصل خاطب ،فاعل.

َعطَناَ ،فإهنا َق ْد
اه َب َس ُ
طوا أَْلسَن َت ُه ْم ف ُ
َعطَنا أ ْ
يمةَ ،يُقوُلو َن :أ ْ
" َو َم ْعَن ُ
يك ْم في َوْقت ق ْس َمة اْل َغن َ
َخ َوُف ُه ْم.
َجَب ُن َق ْو ٍم َوأ ْ
يمة أ َ
َش ُّح َق ْو ٍم َوأ َْب َسطُ ُه ْم ل َساًناَ ،و َوْق َت اْلَبأْس أ ْ
َشه ْدَنا َم َع ُك ْمَ .فعْن َد اْل َغن َ

يل :اْل َم ْعَنى َباَل ُغوا في
هاسَ :ه َذا َق ْو ٌل َح َس ٌن؛ ْل ه
ال الهنح ُ
َن َب ْع َد ُه {أَش هح ًة َعَلى اْل َخ ْير} َوق َ
َق َ
ال اْلُق َتب ُّي :اْل َم ْعَنى آ َذ ْوُك ْم باْل َك ََلم ه
قْ :اْلَ َذى.
الشديد .ه
السْل ُ
ُم َخ َ
اص َمت ُك ْم َواَّل ْحت َجاج َعَل ْي ُك ْمَ .وَق َ
َومْنهُ َق ْو ُل ه
الشاعر:
َوَلَقَََََََََََََ ْد َسََََََََََََََل ْقَنا َه َوازًنَََََََََََََا

بَن َواهَََََََََََ ٍل َح هتََََََََََ َى اْن َحَن ْيَنََََََََََ َا

(أَش هح ًة َعَلى اْل َخ ْير)".
طالب.......................:

شهيد؟

طالب................:

جبانا ما هجا
نعم ،مثل ما تقدم ذكره عن حسانُ ،رمي بالجبن ،وأجيب عنه لو كان ا
المشركين ،ما يهجو المشركين وهو جبان ،يخاف منهم ،فالجبان ال يستطيع أن يتحرش

بغيره خوافا منه ،خوافا منه اللهم إال إذا أمن العاقبة وكان له قوم يدفعون عنه ويردون ويلجأ

إليهم ،ويحتمي بهم ،ممكن.

ه
يلَ :عَلى اْل َمال
يمةَ ،قاَل ُه َي ْحَيى ْب ُن َسَل ٍمَ ،وق َ
"{أَش هح ًة َعَلى اْل َخ ْير}؛ أ ْ
َي َعَلى اْل َغن َ
ظاهُرُه ُم
وه في َسبيل ه
ان َ
َّللاَ ،قاَل ُه ُّ
السد ُّي :أُوَلئ َك َل ْم ُي ْؤمُنوا َي ْعني بُقُلوبه ْم َوإ ْن َك َ
أَن ُيْنفُق ُ
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َّللا
ق َكافٌر َعَلى اْل َحق َيقة؛ ل َو ْصف ه
َحَب َ
َّللا َ -ع هز َو َج هلَ -ل ُه ْم باْل ُك ْفرَ { .فأ ْ
يم َ
انَ ،واْل ُمَناف ُ
ط هُ
ْاإل َ
َّللا َت َعاَلى ب َها.
َي َل ْم ُيث ْب ُه ْم َعَل ْي َها ،إ َذا َل ْم َي ْقص ُدوا َو ْج َه ه
أْ
َع َماَل ُه ْم}؛ أ ْ
َّللا َهيًنا.
ان ن َفا ُق ُه ْم َعَلى ه
ان َذل َك َعَلى ه
َّللا َيس ًيرا} َي ْح َتم ُل َو ْج َهْين :أَ َح ُد ُه َماَ :وَك َ
{وَك َ
َ
َّللا َهيًنا.
ان إ ْحَباطُ َع َمله ْم َعَلى ه
ال هثانيَ :وَك َ
اب َل ْم َيْن َصرُفوا،
َي ل ُج ْبنه ْمَ ،يظُُّنو َن ْاْل ْ
َق ْوُل ُه َت َعاَلىَ{ :ي ْح َسُبو َن ْاْل ْ
َح َز َ
َح َز َ
اب َل ْم َي ْذ َهُبوا} أ ْ

اب
اع ُدوا في ه
َي َوإ ْن َيْرجع ْاْل ْ
َوَكاُنوا اْن َصَرُفواَ ،وَلكهن ُه ْم َل ْم َي َتَب َ
الس ْيرَ .
َح َز ُ
{وإ ْن َي ْأ ْاْلَ ْح َز ُ
اب} أ ْ
َعَراب َح َذًار م َن
َعَراب} َت َمهن ْوا أ ْ
َن َي ُكوُنوا َم َع ْاْل ْ
{ي َوُّدوا َل ْو أَهن ُه ْم َب ُادو َن في ْاْل ْ
إَل ْيه ْم لْلق َتالَ .
َعَراب)".
طْل َح ُة ْب ُن ُم َصر ٍ
اْلَق ْتل َوَتَرُّب ًصا ل هلد َوائرَ .وَقَأَر َ
فَ ( :ل ْو أَهن ُه ْم ُبدًّى في ْاْل ْ
مثل غزى ،نعم.

امَ .ب َدا ُف ََل ٌن َي ْب ُدو إ َذا َخَر َج إَلى
الَ :با ٍد َوُبدًّى ،م ْث ُل َغ ٍاز َو ُغزًّىَ .وُي َمُّد م ْث ُل َصائ ٍم َو َص هو ٍ
"ُيَق ُ
َصل اْل َكلمة م َن اْلَب ْدو و ُهو ُّ
ور".
الظ ُه ُ
َ َ
اْلَبادَيةَ .وه َي اْلب َد َاوةُ َواْلَب َد َاوةُ ،باْل َك ْسر َواْل َف ْتحَ .وأ ْ ُ
َ
بدوا يعني ظهر.
أصل الكلمة من البدو وهو الظهور ،بدا يبدو ا
َصل اْل َكلمة م َن اْلَب ْدو و ُهو ُّ
س:
وب في رَو َاية ُرَوْي ٍ
الظ ُه ُ
َ َ
ورَ{ .ي ْسأَُلو َن} َوَقَأَر َي ْعُق ُ
" َوأ ْ ُ
َ
َما
َي َع ْن أ ْ
اءُلو َن َع ْن أَْنَبائ ُك ْم) أ ْ
(َي َت َس َ
َخَبار الهنبي -صلى هللا عليه وسلمَ .-ي َت َحهد ُثو َن :أ َ
َي َي َوُّدوا َل ْو أَهن ُه ْم َب ُادو َن َسائُلو َن
ان َوأ ْ
َما َغَل َب أَُبو ُس ْفَي َ
َهَل َك ُم َح همٌد َوأ ْ
َح َزُاب ُه؟! أ ْ
َص َح ُاب ُه؟ أ َ
يلُ :ه ْم أََب ًدا ل ُج ْبنه ْم َي ْسأَُلو َن َع ْن
َع ْن أَْنَبائ ُك ْم م ْن َغ ْير ُم َش َ
اه َدة اْلق َتال؛ ل َفْرط ُج ْبنه ْمَ .وق َ
ةر
أْ
ان مْن ُه ْم في أَ ْطَراف اْل َمديَنة َم ْن َل ْم َي ْح ُ
يلَ :ك َ
َخَبار اْل ُم ْؤمن َ
ينَ ،و َه ْل أُص ُ
يبواَ .وق َ

يك ْم َما
اْل َخْن َد َقَ ،ج َعُلوا َي ْسأَُلو َن َع ْن أ ْ
ينَ { .وَل ْو َكاُنوا ف ُ
يم َة اْل ُم ْسلم َ
َخَبارُك ْمَ ،وَي َت َمهن ْو َن َهز َ
ان َذل َك هَّلل
َي َر ْمًيا بالهنْبل َواْلح َج َارة َعَلى َ
طريق الرَياء َو ُّ
َق َاتُلوا إهَّل َقل ً
الس ْم َعةَ ،وَل ْو َك َ
يَل} أ ْ
ير".
ان َقليُل ُه َكث ًا
َل َك َ

نعم ،سؤالهم أعم ،سؤالهم يسألون عن الغالب؛ لينحازوا إليه .يسألون عن الغالب؛ لينحازوا

إليه ،ما لهم شأن بالضعيف؛ ألنهم ال يقاتلون عن عقيدة ،يرجون ما عند هللا -جل وعال-
 ،هم يقاتلون للمغنم ،هذا إذا قاتلوا فهم يسألون عن القوي؛ لينحازوا إليه؛ ألن الهدف إنما
يتحقق معه.

َّللا َواْلَي ْوَم ْاْلخَر
ان َل ُك ْم في َر ُسول ه
ُس َوٌة َح َسَن ٌة ل َم ْن َك َ
" َق ْوُل ُه َت َعاَلىَ{ :لَق ْد َك َ
َّللا أ ْ
ان َيْر ُجو ه َ
ير} .فيه َم ْسأََل َتان:
َّللا َكث ًا
َوَذ َكَر ه َ
ين َعن
ان َل ُك ْم في َر ُسول ه
ُس َوةٌ َح َسَنةٌ} َه َذا ع َتا ٌب لْل ُم َت َخلف َ
ا ْْلُوَلىَ :ق ْوُل ُه َت َعاَلىَ{ :لَق ْد َك َ
َّللا أ ْ

ان َل ُك ْم ُق ْد َوةٌ في الهنبي -صلى هللا عليه وسلم-؛ َح ْي ُث َب َذ َل َن ْف َس ُه لُن ْصَرة دين
َي َك َ
اْلق َتال ،أ ْ
ُس َوةُ :اْلُق ْد َوةُ.
ه
َّللا في ُخُروجه إَلى اْل َخْن َدقَ .و ْاْل ْ
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ُس َوةٌ) ب َةم اْل َه ْم َزة .اْلَبا ُقو َن باْل َك ْسرَ ،و ُه َما ُل َغ َتانَ .واْل َج ْم ُع فيه َما َواحٌد
َوَقَأَر َعاص ٌم (أ ْ
عْن َد اْل َفهراءَ .واْلعهل ُة عْن َد ُه في ه
ق َب ْي َن َذ َوا اْل َواو
الةم َعَلى ُل َغة َم ْن َك َسَر في اْل َواح َدة :اْل َفْر ُ
َوَذ َوا اْلَياءَ ،فَيُقوُلو َن :ك ْس َوًة َوُك ًسا".
ألن كسا واوي بخالف لحية فإنها يائية ،فيقال :كسوة ُكسا ،ولحية لحى؛ ألنه يائي.
طالب............................:

أيضا
كل له ما يخصه ،كل له ما يخصه من تخلف من المسلمين يعاتَب ومن المنافقين ا
يعاتَب ،كل له ما يخصه ،نعم.

ُس َوُة َو ْاإل ْس َوُة ب ه
الةم َواْل َك ْسر ُل َغ َتان.
" َفَيُقوُلو َن ك ْس َوًة َوُك ًسا َول ْحَي ًة َوُل ًحى .قال اْل َج ْو َهرُّيَ :و ْاْل ْ
ان اْل َهجرُّي".
ُسى َوإ ًسىَ .وَرَوى ُع ْقَب ُة ْب ُن َح هس ٍ
َواْل َج ْم ُع أ ً

الهجري نسبة إلى هجر.

ان َل ُك ْم في َر ُسول ه
ُس َوةٌ
" َع ْن َمالك ْبن أََن ٍ
س َع ْن َناف ٍع َعن ْابن ُع َمَر{ َلَق ْد َك َ
َّللا أ ْ
ال:
يب أَُبو َب ْك ٍر أ ْ
ال :في ُجوع الهنبي -صلى هللا عليه وسلمَ ،-ذ َكَرُه اْل َخط ُ
َح َم ُد َوَق َ
َح َسَنةٌ} َق َ
ان َع ْن َمال ٍكَ ،وَل ْم أَ ْك ُت ْب ُه إهَّل ب َه َذا ْاإل ْسَناد.
َت َفهرَد به ُع ْقَب ُة ْب ُن َح هس ٍ
ه
َي ُي َت َعزهى بهَ .فُيْق َت َدى
ُس َوُة َما ُي َتأ ه
ُس َوُة اْلُق ْد َوُةَ .و ْاْل ْ
ُس َوٌة} ْاْل ْ
الثانَيةَُ :ق ْوُل ُه َت َعاَلى{ :أ ْ
َسى به ،أ ْ
َح َوالهَ ،فَلَق ْد ُش هج َو ْج ُه ُهَ ،وُكسَر ْ َرَباعَي ُت ُه،
به في َجميع أَ ْف َعالهَ ،وُي َت َعزهى به في َجميع أ ْ
اع َب ْطُن ُه".
َوُقت َل َع ُّم ُه َح ْم َزةَُ ،و َج َ

شق وجهه في أحد ،غزوة أحد ،وعمدت فاطمة إلى حصير فأحرقته وجعلت شيائا من رماده
على الجرح .نعم.

ف إهَّل َصابًار ُم ْح َتسًباَ ،و َشاكًار َراضًياَ .و َع ْن أََنس ْبن َمال ٍك َع ْن أَبي
" َو َج َ
اع َب ْطُن ُهَ ،وَل ْم ُيْل َ
َّللا -صلى هللا عليه وسلم -اْل ُجو َع َوَرَف ْعَنا َع ْن ُبطُونَنا
الَ « :ش َك ْوَنا إَلى َر ُسول ه
َ
طْل َحة َق َ
َّللا -صلى هللا عليه وسلمَ -ع ْن َح َجَرْين»َ .خهر َج ُه أَُبو
ول ه
َع ْن َح َج ٍر َح َج ٍرَ ،فَرَف َع َر ُس ُ
يسى التْرمذ ُّي.
ع َ

يعني كل واحد عن حجر ،كل واحد من المسلمين رفع عن بطنه عن حجر ،أبانا عن

حجر شد به بطنه ،مأل به بطنه ،وشد به ظهره ،يعني المقصود من الحجر؛ لئال يتقوس

الظهر فيصعب عليه المشي ،ولذا وجود البطن يقولون :هو من خير ما ينفع الظهر ،حتى
قال قائلهم :كنا نظن أن الرجل تحمل البطن ،فإذا البطن يحمل الرجل ،نعم إذا راح البطن

انحنى اإلنسان ،وصعب عليه المشي ،لكن البطن هو الذي يجعله يعتدل ،ويستقيم،

طا ،وهذه فائدة شد الحجر على البطن ،وإال فمعاناة الحجر في البطن أشد
ويمشي مضبو ا

من الجوع ،لكنه يسند اإلنسان من أجل أن يستقيم في مشيه ،ويستمر فيه ،كشفوا ورفعوا
عن حجر حجر فرفع النبي –عليه الصالة والسالم -عن حجرين ،وهللا المستعان ،نعم.
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َّللا -صلى هللا عليه وسلم -اْل ُجو َع َوَرَف ْعَنا َع ْن ُبطُونَنا َع ْن َح َج ٍر
«ش َك ْوَنا إَلى َر ُسول ه
" َ
يسى
ول ه
َّللا -صلى هللا عليه وسلمَ -ع ْن َح َجَرْين»َ .خهر َج ُه أَُبو ع َ
َح َج ٍرَ ،فَرَف َع َر ُس ُ
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ال -صلى هللا عليه وسلم."-
ال فيهَ :حد ٌ
يث َغر ٌ
يبَ .وَق َ
التْرمذ ُّي َوَق َ
حكمه ،حكمه ،الحديث ماذا قال عنه؟
طالب...............................:

هذا واضح لكن أصل القصة هذه هي التي بها سيار ،وأما كالم أبي الفتح األسدي فهذا
كالمه غير معتبر للرجال ،وغير َمرضي في كالمه على الرجال ،وعلى كل حال الخبر
مادام اقتصر الترمذي على كلمة غريب ما جاء وال بحسن فضعفه ظاهر.
طالب..........................:

أحيانا؛ لشدة الجوع ،لشدة الجوع ،فالمكان إذا كان فاراغا
ال ،قد يكون الحجر ال يكفي
ا
بالكلية يحتاج إلى أكثر من حجر.

ال -صلى هللا عليه وسلمَ -ل هما ُشجه« :الهل ُه هم ا ْغفْر لَق ْومي َفإهن ُه ْم ََّل َي ْعَل ُمو َن»َ ،وَق ْد
" َوَق َ
اء
ال َسع ُ
يد ْب ُن ُجَب ْي ٍر :اْل َم ْعَنى ل َم ْن َك َ
َتَقهد َم{ .ل َم ْن َك َ
ان َيْر ُجو لَق َ
َّللا َواْلَي ْوَم ْاْلخر} َق َ
ان َيْر ُجو ه َ

ه
َّللا
اب ه
ه
َي ل َم ْن َك َ
يمانهَ ،وُي َصد ُ
ان َيْر ُجو َث َو َ
يل :أ ْ
اء ْاْلَ ْف َعالَ .وق َ
ق باْلَب ْعث الذي فيه َج َز ُ
َّللا بإ َ
ف إ َذا
َن َي ْك ُت َب َيْر ُجو إهَّل ب َغ ْير أَل ٍ
في اْلَي ْوم ْاْلخرَ .وََّل َي ُج ُ
ين أ ْ
وز عْن َد اْل ُح هذاق م َن الهن ْحوي َ
َن اْلعهل َة اهلتي في اْل َج ْمع َل ْي َس ْت في اْل َواحد".
ان ل َواح ٍد؛ ْل ه
َك َ
نعم تُكتب األلف بعد الواو إذا كانت للجماعة ،إذا كانت الواو جماعة ُيكتب بعدها ألف،
وإذا كانت من أصل الفعل ال من الفعل فإنها ال ُيكتب بعدها ألف ،ولسنا بحاجة إلى أن
نقول :ال يجوز عند الحذاق من النحويين فكل النحويين يقولون هذا.

يل :إ هن ل َم ْن َب َد ٌل م ْن َق ْولهَ :ل ُك ْمَ ،وََّل
َّللا َكث ًا
اء ل َث َوابهَ .وق َ
ير َخ ْوًفا م ْن عَقابهَ ،وَر َج ً
" َوَذ َكَر ه َ
طبَ ،وإهنما ه
الَل ُم م ْن ل َم ْن ُم َت َعلَق ٌة
يزُه اْلَب ْصرُّيو َن؛ ْل ه
َن اْل َغائ َب ََّل ُي ْب َد ُل م َن اْل ُم َخا َ
ُيج ُ
َ

ان َو(َل ُك ُم) اْل َخَبُر.
اس ُم َك َ
ب َ
ُس َوةٌ) ْ
(ح َسَنةٌ)َ ،و(أ ْ
َح ُد ُه َما :اْل ُمَنافُقو َنَ ،ع ْط ًفا َعَلى َما َتَقهد َم
يد ب َه َذا اْلخ َ
َو ْ
يم ْن أُر َ
اخُتل َ
طاب َعَلى َق ْوَل ْين :أ َ
فف َ
َّللا َواْلَي ْوَم ْاْلخر}".
م ْن خ َ
طابه ْم .ال هثاني :اْل ُم ْؤمُنو َن؛ لَق ْوله{ :ل َم ْن َك َ
ان َيْر ُجو ه َ
وهذه صفة المؤمنين ال صفة المنافقين ،نعم.

يجاب أ َْو
ُس َوة ب ه
" َو ْ
اخُتل َ
الر ُسول –صلى هللا عليه وسلمَ ، -ه ْل ه َي َعَلى ْاإل َ
ف في َهذه ْاْل ْ
َعَلى اَّل ْست ْحَباب".
يعني األصل فيها ،األصل االقتداء هل هو على سبيل الوجوب حتى يرد الصارف أو على
سبيل االستحباب؟
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يل َعَلى اَّل ْست ْحَباب .وال هثانيَ :عَلى
َح ُد ُه َماَ :عَلى ْاإل َ
" َعَلى َق ْوَل ْين :أ َ
وم َدل ٌ
يجاب َح هتى َيُق َ
ُمور
يل َعَلى ْاإلي َجابَ .وَي ْح َتم ُل أ ْ
َن ُي ْح َم َل َعَلى ا ْإل َ
وم َدل ٌ
اَّل ْست ْحَباب َح هتى َيُق َ
يجاب في أ ُ

ُمور ُّ
الدْنَيا".
الدينَ ،و َعَلى اَّل ْست ْحَباب في أ ُ
طالب..........................:

أما بالنسبة ألمور الدين فهذا هو األصل ،أنه على الوجوب على خالف بينهم في أفعاله -
عليه الصالة والسالم -المحمولة على الوجوب هو أن مجرد الفعل ال يدل على الوجوب،
وهذا معروف عند أهل العلم ،وإذا كان في أمر من أمور الدين فأفعاله حجة ملزمة،

«صلوا كما رأيتموني أصلي» « ،خذوا عني مناسككم».

اب} َوم َن
" َق ْوُل ُه َت َعاَلىَ { :وَل هما َأرَى اْل ُم ْؤمُنو َن ْاْل ْ
َح َز َ
ورة
َّللا ُير ُ
يد َق ْوَل ُه َت َعاَلى في ُس َ
َقاُلوا َه َذا َما َو َع َدَنا ه ُ
َح َاز َب َي ْوَم اْل َخْن َدق
ين َخَل ْوا م ْن َقْبل ُكم} [البقرةْ ]214:اْلَيةََ .فَل هما َأر َُوا ْاْل ْ
َوَل هما َيأْت ُك ْم َمَث ُل اهلذ َ
َّللا".
اه َك َث ْيُر ْب ُن َع ْبد ه
َّللا َوَر ُسوُل ُهَ ،قاَل ُه َق َت َادةَُ .وَق ْو ٌل َث ٍ
ان َرَو ُ
َقاُلواَ :ه َذا َما َو َع َدَنا ه ُ
اء) َعَلى اْلَقْلب.
(ر ٍ
ولَ :
اْل َعَرب َم ْن َيُق ُ
َن َت ْد ُخُلوا اْل َجهن َة
اْلَبَقَرة { :أ َْم َحس ْب ُت ْم أ ْ

كثير ،كثير ،كثير بن عبد هللا.

َّللا -صلى
ول ه
"َرَوا ُه َك َث ْيُر ْب ُن َع ْبد ه
الَ :خ َ
ط َب َر ُس ُ
َّللا ْبن َع ْم ٍرو اْل ُم َزن ُّي َع ْن أَبيه َع ْن َجده َق َ
َن أُ همتي
الس ََل ُم -أ ه
يلَ -عَل ْيه ه
ال :أ ْ
ام ُذكَر ْاْل ْ
َح َز ُ
َخَبَرني ج ْبر ُ
اب َفَق َ
هللا عليه وسلمَ -ع َ
اس َت ْب َشَر
َ
صور اْلح َيرة َو َم َدائن ك ْسَرى َفأ َْبشُروا بالهن ْصر َف ْ
ظاهَرةٌ َعَل ْي َها َي ْعني َعَلى ُق ُ
طَل َعت
ق ،إ ْذ َو َع َدَنا بالهن ْصر َب ْع َد اْل َح ْصرَ .ف َ
اْل ُم ْسل ُمو َن َوَقاُلوا :اْل َح ْم ُد هَّللَ ،م ْوع ُد َصاد ٍ
َّللا َوَر ُسوُلهَُ .ذ َكَرُه اْل َم َاوْرد ُّي".
ْاْل ْ
َح َز ُ
ال اْل ُمومُنو َنَ :ه َذا َما َو َع َدَنا ه ُ
اب َفَق َ
معروف أن كثير بن عبد هللا ضعيف الرواية بهذه السلسة ضعيفة ،ماذا قال عنه؟
طالب..............................:

نعم.

ه
اء َم ْح ُذوَف ٌة".
(ما َو َع َدَنا) إ ْن َج َعْل َت َما ب َم ْعَنى الذي َفاْل َه ُ
" َو َ
{وَي ْش َر ُب مما
الهاء العائد؛ ألن الموصول يحتاج إلى صلة ،ويحتاج إلى عائد ُ
ويحذف َ
تَ ْش َرُبو َن} [المؤمنون ]33:يعني تشربون منه ،ويجوز حذف العائد إذا لم يوقع في لبس كما
هنا.

ه
اءَ :و َما
ال اْل َفهر ُ
يما} َق َ
يماًنا َوَت ْسل ً
" َوإ ْن َج َعْل َت َها َم ْص َدًار َل ْم َت ْح َت ْج إَلى َعائ ٍد { َو َما َزَاد ُه ْم إَّل إ َ
الرْؤَية
يث ُّ
انَ :أرَى َي ُد ُّل َعَلى ُّ
َزَاد ُه ُم الهن َ
الرْؤَيةَ ،وَتأْن ُ
ظُر إَلى ْاْل ْ
ال َعل ُّي ْب ُن ُسَل ْي َم َ
َح َزابَ .وَق َ
ه
يما للقةاءَ ،قاَل ُه اْل َح َس ُن".
يماًنا ب ه
َغ ْيُر َحقيق ٍيَ ،واْل َم ْعَنىَ :ما َزَاد ُه ُم ُّ
الرب َوَت ْسل ً
الرْؤَي ُة إَّل إ َ
إذا كان الفاعل مؤنثاا غير حقيقي جاز تأنيث الفعل ،وجاز تذكيره ،يجوز تأنيثه،
ضمير يعود إلى مؤنث سواء كان حقيقيا أو مجازيا
اا
ويجوز تذكيره ،لكن إذا كان الفاعل

معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري



على ما يقولون ،فإنه يجب تأنيثه ،فتقول :الشمس طلعت ،وما يجوز أن تقول :الشمس
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طلع ،لكن يجوز أن تقول :طلع الشمس؛ ألن تأنيث الشمس ليس بحقيقي ،لكن إن كان

ضمير يعود إلى هذا المؤنث ولو كان غير حقيقي فإنه يجب تأنيثه.
اا
الفاعل
ام
ين َو َ
وه ْم َل َج َازَ .وَل هما ْ
الَ :ما َزُاد ُ
اش َتهد ْاْل َْمُر َعَلى اْل ُم ْسلم َ
ط َ
" َوَل ْو َق َ
ام في اْل َخْن َدقَ ،ق َ
ال اْل ُمَق ُ
ه
ه
ه
َّللا
 َعَل ْيه هالس ََل ُمَ -عَلى الهتل الذي َعَل ْيه َم ْسج ُد اْل َف ْتح في َب ْعض اللَياليَ ،وَت َوق َع َما َو َعَد ُه ه ُ
ال َثانًيا َوَثال ًثا
الَ « :م ْن َي ْذ َه ُب لَيأْتَيَنا ب َخَبره ْم َوَل ُه اْل َجهن ُة َفَل ْم ُيج ْب ُه أ َ
َحٌد»َ .وَق َ
م َن الهن ْصر َوَق َ
ال« :أََل ْم َت ْس َم ْع
َحٌدَ ،فَن َ
َفَل ْم ُيج ْبهُ أ َ
الُ :ح َذ ْي َف ُةَ .فَق َ
الَ « :م ْن َه َذا؟» َفَق َ
ظَر إَلى َجانبه َوَق َ

ه
َن أُج َيب َك ُّ
ال:
ول ه
َّللاَ ،مَن َعني أ ْ
الةُّر َواْلُقُّرَ .ق َ
ال ُح َذ ْي َف ُةَ :فُقْل ُتَ :يا َر ُس َ
َك ََلمي ُمْن ُذ اللْيَلة؟» َق َ
اح َف ْظ ُه م ْن َب ْين َي َد ْيه
«اْن َ
طل ْق َح هتى َت ْد ُخ َل في اْلَق ْوم َف َت ْس َم َع َك ََل َم ُه ْم َوَت ْأتيني ب َخَبره ْم .الهل ُه هم ْ
طل ْق َوََّل ُت ْحد ْث َش ْيًئا َح هتى َتأْتَيني».
َوم ْن َخْلفه َو َع ْن َيمينه َو َع ْن ش َماله َح هتى َتُرهد ُه إَل هي ،اْن َ
يخ
ول ه
َفاْن َ
ولَ« :يا َصر َ
َّللا -صلى هللا عليه وسلمَ -ي َد ُه َيُق ُ
طَلقَ ُح َذ ْي َف ُة بس ََلحهَ ،وَرَف َع َر ُس ُ

ال
يب اْل ُم ْة َ
طر َ
اْل َم ْكُروب َ
ينَ ،وَيا ُمج َ
ين ،ا ْكش ْف َهمي َو َغمي َوَكْربيَ ،فَق ْد َتَرى َحالي َو َح َ
ول
َّللا َق ْد َسم َع َد ْع َوَت َكَ ،وَك َف َ
أْ
اك َه ْو َل َع ُدو َك)َ ،ف َخهر َر ُس ُ
ال( :إ هن ه َ
يل َوَق َ
َص َحابي»َ ،فَن َز َل ج ْبر ُ
ول".
ه
َّللا -صلى هللا عليه وسلمَ -عَلى ُرْكَب َت ْيهَ ،وَب َس َ
ط َي َدْيهَ ،وأَْر َخى َع ْيَن ْيه َو ُه َو َيُق ُ
مثنيا على هللا -جل وعال.-
داعيا ا
بسط يديه يعني رفعهما ا
َّللا َت َعاَلى
يل أ ه
ولُ « :ش ْكًار ُش ْكًار َك َما َرح ْم َتني َوَرح ْم َت أَ ْص َحابي»َ .وأ ْ
َن ه َ
َخَبَرُه ج ْبر ُ
" َو ُه َو َيُق ُ
يرُن ُه ْم َت هتق ُد،
ال ُح َذ ْي َف ُةَ :فاْن َت َه ْي ُت إَل ْيه ْم َوإ َذا ن َا
ُمْرس ٌل َعَل ْيه ْم ر ً
يحاَ ،فَب هشَر أ ْ
َص َح َاب ُه ب َذل َكَ .ق َ

يها َح ْصَباءَ ،فما َتَرَك ْت َل ُهم َن ًا ه
طَر َح ْتهُ،
اء إهَّل َ
يح َشد َ
َفأَ ْقَبَل ْت ر ٌ
يدةٌ ف َ
ْ
ار إَّل أَ ْط َفأَ ْت َهاَ ،وََّل بَن ً
ُ َ
اء
ام أَُبو ُس ْفَي َ
ان إَلى َراحَلته َو َصا َ في ُقَرْيش :الهن َج َ
َو َج َعُلوا َي َت َتهر ُسو َن م َن اْل َح ْصَباءَ .وَق َ
سَ .وَت َفهرَقت
اء! َوَف َع َل َك َذل َك ُعَي ْيَن ُة ْب ُن ح ْص ٍن َواْل َحار ُث ْب ُن َع ْو ٍ
ع ْب ُن َحاب ٍ
ف َو ْاْلَ ْقَر ُ
الهن َج َ
َّللا -صلى هللا عليه وسلمَ -ف َع َاد إَلى اْل َمديَنة َوبه م َن ه
الش َعث َما
ول ه
ْاْل ْ
ابَ ،وأ ْ
َح َز ُ
َصَب َح َر ُس ُ
الَ ( :و َض ْع َت الس ََل َ
اء ْت ُه َفاط َم ُة ب ُغ ْسو ٍل َف َكاَن ْت َت ْغس ُل َ ْأر َس ُهَ ،فأ ََت ُ
يل َفَق َ
اه ج ْبر ُ
َّللاَ ،ف َج َ
اء ه ُ
َش َ
ض
الس َماءَ ،ما زْل ُت أَ ْتَب ُع ُه ْم َح هتى َج َاو ْز ُ به ُم ه
َه ُل ه
ال -اْن َه ْ
َوَل ْم َت َة ْع ُه أ ْ
اء -ثُ هم َق َ
الرْو َح َ
إَلى َبني ُقَرْي َ
انَ :ما زْل ُت أَ ْس َم ُع َق ْعَق َع َة الس ََل َح هتى َجا َو ْز ُ
ال أَُبو – ُس ْفَي َ
ظة)َ ،وَق َ
الرْو َحاء".
ه
الخبر السابق ماذا قال عنه؟
طالب............ :
نعم.

طالب......................:

يعني الدعاء يا صريخ المكروبين ،ويا مجيب المضطرين ،ليس مما تقدم.
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اللهم صل على محمد.
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