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

وصحبه.

وح َو َع ٌاد َوِفْر َع ْو ُن ُذو
قال اإلمام القرطبي-رحمه هللا تعالى" :-ق ْوُل ُه َت َعاَلىَ { :ك َّذَب ْت َقْبَل ُه ْم َق ْو ُم ُن ٍ
ِ ِ
ق ِعَق ِ
اب}.
ود َوَق ْو ُم ُل ٍ
الر ُس َل َف َح َّ
ابِ .إ ْن ُك ٌّل ِإََّّل َك َّذ َب ُّ
ْاْل َْوَت ِادَ .وَث ُم ُ
اب ْاْل َْي َكة أُوَلئ َك ْاْل ْ
وط َوأ ْ
َح َز ُ
َص َح ُ
ِ
َّ
َّللا َعَل ْي ِه َو َسَّل َمَ -وَت ْسلَِي ًة َل ُه،
َق ْوُل ُه َت َعاَلىَ { :ك َّذَب ْت َقْبَل ُه ْم َق ْو ُم ُن ٍ
وح} َذ َكَرَها َت ْع ِزَي ًة ل َّلن ِب ِي َ -صلى َّ ُ
ِ
ِِ
ِ
ِ ِ
َح َز ِ
ين َت َح َّزُبوا َعَلى أَْن ِبَي ِائ ِه ْمَ ،وَق ْد
َيَ :ه ُؤََّلء م ْن َق ْو ِم َك َيا ُم َح َّم ُد ُجْنٌد م َن ْاْل ْ
ين َّالذ َ
اب اْل ُم َتَقدم َ
أْ
التأ ِْن ِ
َكاُنوا أَ ْقوى ِم ْن َه ُؤََّل ِء َفأ ْ ِ
َّللا َت َعاَلى اْلَق ْوَم ِبَل ْف ِظ َّ
َه ُل اْل َعَربَِّي ِة ِفي َذِل َك
يثَ ،و ْ
فأْ
اخَتَل َ
َ
ُهل ُكواَ .وَذ َكَر َّ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يثَّ .
الثاني :أََّن ُه م َذ َّكُر َّ
الت ْذك ُير َو َّ
وز فيه َّ
وز
التأْن ُ
الل ْفظ ََّل َي ُج ُ
َح ُد ُه َما :أََّن ُه َق ْد َي ُج ُ
َعَلى َق ْوَل ْي ِن :أ َ
ُ
َتأ ِْنيثُهِ ،إََّّل أَن يَقع اْلمعَنى عَلى اْلع ِشيرِة واْلَق ِبيَل ِةَ ،في ْغلِب ِفي َّ ِ
يها
ُ
ْ َ َ َْ َ
الل ْفظ ُح ْك ُم اْل َم ْعَنى اْل ُم ْض َم ِر َتْنِب ً
َ َ َ
َ ُ
عَلي ِهَ ،كَقولِ ِه َتعاَلىَ { :ك ََّّل ِإَّنها َت ْذ ِكرةٌ َفمن َشاء َذ َكره} وَلم يُقل َذ َكرها؛ ِْل ََّنه َل َّما َكان اْلم ْضمر ِف ِ
يه
َ َْ
ُ
َ َُ َ ْ َ ْ َ َ
َْ
ْ
َ
َ ُ َُ
َ
الل ْفظُ م ْق َت ِضيا لِ َّلتأ ِْن ِ
يث".
ُم َذ َّكًار َذ َّكَرُهَ ،وإ ْ
ِن َك َ
ان َّ ُ ً
كر والمعفممظ
نعممم أحيانما يعمماا اليممملر علممظ اللحممنً وأحيانما يعمماا علممظ المعفممظً ونممل يكممذك اللحممن نم ا
نؤنث ماً و ممل يكممذك ،ممالعكمً ونفممه نمما عفمملنا .وممل ذلممه { َّك م َ َّت َّ ملَّلمم َّ مذم ن مذ } ذكممر ذلممز تع ممة
للفلل -صلظ هللا عليه وسملم -وتسملية لمه ،هم هم ا تع مة للفلمل -صملظ هللا عليمه وسملم ً-أو أنمه
نجرا خلر عن األنم السا،نةً وومل حكممه نمن يمبتل ،عملهم و سملز نسمل مم ألك التع مة تنتيمل

أك اإلنساك يفشط إذا أصلب نن للهً يعفل ه المحلب للفلل -عليه الصالة والسالم -أك يكذك
ذم نذ وعماا وورعمذك أك يكذنمذا أوماتذا أنليماوهم وواونمذهم ولمم يعم تذاً أو المحلمب لليمه والمحيم

لليه أك يكذنذا كنذنه نا نعفظ التع ة والتسلية

الفلل -عليه الصمالة والسمالم -لمما اعما ر شما كم تذو ورنمذو ،األوصمات التمل ال تللم ،مهً وال شمز
أنممه تممبمر ،مث م ه م ا َّ{وَّلعَل مز  ،م ن
اخ فَ َّنح َّس م َّز}:ال م  ً]6يعفممل ات م نحسممز نممن أو م ت م يلمم وعمملم
َّ َّ َّ
هلايتممً هم المحلمب إليمه -عليمه الصمالة والسمالم -أك يكمذك مذم نمذ وعماا وورعمذكً ونمن تنملم
نن األنم أك يكذنذا أواتذا أنلياوهم ولم يحص نا حص لمم نن الت يبً ولم يحص تبعا ل لز

نا حص نن الع اب أو يكذك المحلمب لليمه أك يكذنمذا نثم

ذنمه كم تذا ومبهل ذا تمال شمز األو ً
علمظ المفحمً يخحم

أم نما

نما نعفمظ تع مة ألك الشملو الم يسملظ ،مه ال شمز أنمه شملو نخحم
ن
ن
يخح علظ نحسمه -عليمه الصمالة والسمالم-
يخح ال يسلظ ،ه يخح علظ الفحمً وم ال
أك ت مذك األنمم السما،نة كم ت وعم ن ت ً أو الم يسمليه و ع مه أنمممم اسمتجاتذا ألنليماعمم ونتعمذا وممل
اللنيا واآلخرة ألك هفاك كثلر تع ة للفلل -عليه الصالة والسالم -كتب التحسلر كلما تنذ ه ا.
طالب :قد يقال حتى َّل يظن أنه وحده ُك ِذب من الرسل فذكر هللا -عز وجل -له ذلك...
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نثا وا علً نثا وا عل لذ أك طالبا اختلر ورسب ول ،عض المذااً رسب ول ،عض المذااً مم

ل له انظر هؤالو أوذا نفز رسلذاً ه يسرو رسذبمم أم نجاحمم ه ا األص أك يحب ألخيه

نا يحب لفحسهً وبم ا يتع ىً ه ا األص ً ل ن نا نعفظ تع ة للفلل فيه نعفظ خحل ولا .أنا

أ ذ ول نث ه ا ال الم نعفظ خحل ولا.
طالب.....:

ل ن نا وولً االمفاك ليم ،مشك ً ل ن لما تخل ً ونظر ول سذق المليفة نا وول إال شخصا

نغمذصا عليه ،الفحاق اعتصرو األلم ول لبه.

طالب :هذا يدل أنه لو كان وجد وربما كان أسوة.
نازال

أنر لليا نعمً التمفل أنر لللً الحر أنر لللً والغم
المسبلةً نازال ً التمفل أليم ا

أنر لللً تترتب عليه آمارو إذا ت لم أو وع ً علظ الخالت ول الحسلً يعفل إذا وول الحسل

وتمفل زوا الفعمة عن الغلرً يعفل إذا وول ول النلب اوك وع ً عانة أه العلم علظ أنه يبمم

،هً وعليه ترا الفصذصً واتن الجذز وبعض أه العلم ينذ

نا اام نا ت لم وم ا نن حليث

الفحم .ولذ لفا إك نث ه و السلذى والتع ة؛ ألك التع ة يل م نفما التخفيف علظ الفحم والحر

،مث ه اً ولذ كاك نن حليث الفحم إال أنه خالت األولظ ،الفسبة لألنلياو شبنمم أعظم نن

غلرهم .يعفل نا أار ه استطع

أك أتلن اإلشكا ول نث ه ا أو ال وذا،ه المحسروك كلمم

ينذلذك ه و تع ة للفلل -عليه الصالة والسالم، ً-عض الفاس نن أنثلة العذام ينذ

المذت نَ

الفاس رحمةً اعفا نمن اعا علظ الفاس أك يصاتذا ،مثلهً ه ا واضح أنه صفيعه نحرم ال
يجذز؛ ألك ه ا ت لمً ل ن لذ تمفظ ول نحسهً ومعفاو أنه تمفظ زوا الفعمة التل يتمتَ تما غلروً
وه ا هذ الحسل ال

واوت فيه الفصذصً لذ لم يرا نث ه و األخبار عن ه و األنمً وك ب

الفلل -عليه الصالة والسالم ً-واستح

ذنه الع ابً وم يكذك األنر عليه أشل

طالب :كأن التعزية ما يلزم منه أن يكون في فرح ،هي نوع من التثبيت حتى ذكر هللا أنه يقص
عليه من أنباء ما سبق ليثبت..

للثل

لذ ا تثلل

وما فيه إشكا ً لذ ا

تثلل

وما ول إشكا .

طالب :وهل يلزم من التعزية والتسلية أن يكون فيه فرح في القوم؟ ربما هو نوع من

التخفيف..

هل تشم األنر ن التثلل ً وتشم أييا التخفيف نن المصلبةً التخفيف نن المصلبة ول حل

ذاته يذرث شلئا نن الحر ً اللمم إال إذا لفا إك ه ا المذضَ نن المياي التل ال يكتم لما إال

الفلل -عليه الصالة والسالم-؛ ألنه ،الفسبة لغلرو ال تل أك يصاب ،مث ه اً وبالفسبة له ال
يمكن نث نا صفَ ول المصلبةً لما نات اتفه إتراهيمً ح ك وانع

علفهً ونَ ذلز ال ينذ
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إال نا يرضل الربً وال يمكن أك يذول ول لبه أانظ نسبة نن االعتراض علظ النلرً ل ن ه

ه ا يذول لغلرو نعم ه ا إك وول ومذ ناارً ل ن فيه صعذبة ولا نث ه و األنذر.
طالب.....:

هذ نكتذب وحص ً طات المكتذبً الذا َ طات المكتذبً ل ن نا نعفظ تع ة للفلل -عليه

الصالة والسالم ً-التع ة ولما تخفيف نن المصاب.

طالب :موت عمه أبو طالب يكون فيه تعزية.

ه ا نا ح اإلشكا ً سذاو كاك نذت عمه أو ت يب ذنه ال

يشتركذك فيه نَ األنم السا،نة.

طالب :ما يقال :إن هللا -عز وجلَّ -
تفضل على نبيه بأنه ما يهلك أمته ،وهؤَّلء لما كذبوا

أُهلكوا ،فمن هذا الباب التعزية يعني إهَّلكهم ،فإنه رحمة بأمة محمد -صلى هللا عليه وسلم-
َّللا لِ ُي َع ِذَب ُه ْم َوأَْن َت ِف ِ
يه ْم}[اْلنفال.]33:
{و َما َك َ
ما أهلكهمَ ،
ان َّ ُ
أييا نحم الشلو.
طالب :يفرح ْلمته الفرح يدخل فيه.
وناذا عمن سل

أال يتمفظ لمم و حر لذ واونذا أنلياوهم وصل ذهم ه ا نا فيه شز أنه ،الفسبة

لغلر الفلل -عليه الصالة والسالم -ل يذول نفه ه ا ال

استشكلفاً ل ن ،الفسبة له -عليه

الصالة والسالم -كالمذاطن التل هل نن نياي األنظار ورات ولما الفصذص التل ال يمكن
التخلص نن ،عيماً وه ا ال شز أنه يتبَ الينلنً الينلن واروة الرسذخ ول اإليماكً يذول نن

الفاس نن تستذ عفلو المصلبة وعلنماً ل ن ه ا يذول لجميَ الفاسً أم لج الفاس أم لغالب

الفاس ألك نسبلة ح ك النلب ال يمكن أك يذول نعه االستذاوً لذ وول االستذاو لما ح ك النلبً

وأرباب السلذك العلماو ال ين يعتفذك ،باواو النلذب يت لمذك علظ ه و المذاضَ و روك التخلص
نفما ،الفسبة ل ثلر نن الفاس اونه خرط النتااً ول ا يذصذك أوال ،إصال

النلبً وأك يكذك

المذى تبعا لما واو ،ه الفلل -عليه الصالة والسالم ً-مم ،عل ذلز تتخلص المساع وتتيح .أنا
أك يتعل

تلنياوً و تعل

تذللوً ونالهً ونسكفه وم ا يعذق عن تحصل الخلرات كلما .ينذ

ذكرها تع ة للفلل -عليه الصالة والسالم -وتسلية لهً أ

هؤالو نن ذنز يا نحمل وفل نن

أح اب نتنلنلن يتح بذا علظ أنلياعممً و ل كانذا أ ذى نن هؤالو وبهل ذا .وذكر هللا تعالظ النذ

نظر إلظ أك النذم.
تلحن التبنلث إلظ آخروً ا
طالب :العشيرة.

العشلرة نعمً والنلللة .ونث ه ا يؤنث له الحع  .ونا يجذز فيه الت كلر والتبنلث أك يؤنث له

الحع و كر؛ ألنه ليم ،مؤنث حقينل.
طالب...:

نا فيه شز أك األنلياو كلمم أحلذا أك يؤنن ذنمم.
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ولم دعوا على أقوامهم؟
طالبَ :
هم تعجلذا لما أيسذا وو نذا أنه لن يؤنن إال نن ل آننً نا فيه احتما ً ول لز كان

الفلل -عليه الصالة والسالم -أكم .

نرتبة

طالب...:

نعمً ل ن نحاا التع ة نحاا التع ة أنما تنتيل تثللتا نن ومة كما يحص ،ه تع ة المصابً
وور لذ أك إنسانا نات له أع الفاس إليهً ونا واو أحل يع ه وما يكذك وضعه نا فيه شز

أنه يصاب ،الغم والممً ل ن إذا ع وكلما كثر عليه المع وك خ َ عفه المصاب.
اخُتلِ َ ِ
ِ ِ
اس :اْل َم ْعَنى ُذو
ف ِفْر َع ْو َن ِبأََّن ُه ُذو ْاْل َْوَت ِادَ .وَق ِد ْ
ال ْاب ُن َعَّب ٍ
" َو َو َص َ
ف في َتأ ِْويل َذل َكَ ،فَق َ
ِ
ان َك ِث َير اْلُبْنَي ِ
ال َّ
اس أ َْي ًضا
ان ُي َس َّمى أ َْوَت ًاداَ .و َع ِن ْاب ِن َعَّب ٍ
الضح ُ
انَ ،واْلُبْنَي ُ
َّاكَ :ك َ
اْل ِبَناء اْل ُم ْح َكمَِ .وَق َ
الضح ِ
ان َو َم ََّل ِع ُب ُيْل َع ُب َل ُه َعَل ْي َهاَ .و َع ِن َّ
َّاك أ َْي ًضاُ :ذو
طٍ
َوَق َتا َد َة َو َع َ
اء :أََّن ُه َكاَن ْت َل ُه أ َْوَت ٌاد َوأَْر َس ٌ
ِ
ِ
اْلُق َّوِة َواْلَب ْط ِ
ان ُي َع ِذ ُب َّ
ان ِإ َذا َغ ِض َب َعَلى أَ َح ٍد َمَّد ُه
اس ِب ْاْل َْوَتادَ ،وَك َ
ال اْل َكْل ِب ُّي َو ُمَقات ٌلَ :ك َ
الن َ
شَ .وَق َ
ِ
ض ،ويرِسل عَلي ِه اْلعَق ِارب واْلحَّي ِ
ِ
ِ
ان" .
ات َح َّتى َي ُم َ
يلَ :ك َ
ُم ْسَتْلقًيا َب ْي َن أَْرَب َعة أ َْوَتا ٍد في ْاْل َْر ِ َ ُ ْ ُ َ ْ َ َ َ َ
وتَ .وِق َ
يشبح.

"َي َشَب ُح اْل ُم َع َّذ َب َب ْي َن أَْرَب ِع".
سذار.
ِ
ِِ
ِ
طر ٍ ِ
يل:
وب ِفيه َوِتٌد ِم ْن َحدي ٍد َوَي ْتُرُك ُه َح َّتى َي ُم َ
ف م ْن أَ ْطَرافه ِإَلى َس ِارَي ٍة َم ْضُر ٌ
" َس َو ٍارُ ،ك ُّل ََ
وتَ .وِق َ
ِ
ِ
َمَرُه َك َما ُيَقوِي اْل َوِت ُد
َيُ :ذو اْل ُجُنوِد اْل َك ِث َيرِةَ ،ف ُس ِمَي ِت اْل ُجُن ُ
ود أ َْوَت ًادا؛ ْل ََّن ُه ْم ُيَق ُّوو َن أ ْ
ُذو ْاْل َْوَتاد أ ْ
َص ُل َه َذا
يدو َن َد ِائ ًما َش ِد ً
ولُ :ه ْم ِفي ِع ٍز َثا ِب ِت ْاْل َْوَت ِادُ ،ي ِر ُ
يداَ .وأ ْ
ال ْاب ُن ُق َت ْيَب َة :اْل َعَر ُب َتُق ُ
اْلَب ْي َتَ .وَق َ
ِ
َن اْلبي َت ِم ْن بي ِ
الش ْع ِر ِإَّنما َي ْثُب ُت َوَيُق ِ
وت َّ
َس َوُد ْب ُن َي ْع ُفَر:
أ َّ َ ْ
ُُ
ال ْاْل ْ
وم ب ْاْل َْوَتادَ .وَق َ
ُ
َ
ِ
ِفََََََ َي ِلََََََ َ ِل ُمْلََََََ َ ٍك َث ِابََََََ َ ِت ْاْل َْوَتََََََ َ ِاد
يهََََََا ِبََََََأَْن َع َم ِعي َشََََََ ٍة
َوَلَقََََََ ْد َغَنََََََ ْوا ف َ
ِ ِ
اح ُد ْاْلَوَت ِاد وِتٌد ِباْل َكس ِر ،وبِاْل َف ْت ِح ُل َغ ٌة .وَقال ْاْل ِ
وو ِ
الُ :ش ْغ ٌل
ْ
ْ
َ
َ
ََ
ْ
الَ :وتٌد َواتٌد َك َما ُيَق ُ
َص َمع ُّيُ :يَق ُ
َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
َشاغ ٌلَ .وأَْن َش َد ل َّ
لشاع ِر أَِبي ُم َح َّم ٍد اْل َف ْق َعس ِي:
وَلََََََََ َم ي ُكََََََََ َ ْن ي ْخلِ ُفهََََََََ َا اْلمو ِ
ََّل َقََََ َ ْت عَلََََ َى اْلمََََ َ ِ
اعََََََََ َ َدا
اء ُجََََ َ َذ ْي ًَّل َو ِاتََََ َ َدا
َ
ُ َ
ْ َ
ََ
َ
َ
َي اْل َغ ْي َض ُة".
ود َوَق ْو ُم ُل ٍ
اب ْاْل َْي َك ِة} أ ِ
الَ :شَّب َه َّ
الر ُج َل ِباْل ِج ْذ ِلَ { .وَث ُم ُ
وط َوأ ْ
َص َح ُ
َق َ
األكثر نن المحسر ن ،بك السلب ول وصحه ،بنه ذو األوتاا أك يتل نن أ ارا تع يبهً يثل

ول

األرض أربعة أوتااً و ربط ك طرت نن أطراوه تم ا الذتلً مم يع ،ه ،ما شاو؛ لئال يستطيَ
اللواع عن نحسه أو الحركةً نسب هللا العحذ والعافية.
طالب...:

ال أو أكثر نا يل م أك يكذك أو .
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ِ
اء .وَق أَر َن ِ
َي اْل َغي َض ُة ،وَق ْد م َضى ِذ ْكرَها ِفي ُّ ِ
اف ٌع َو ْاب ُن
ود َوَق ْو ُم ُل ٍ
"{ َوَث ُم ُ
اب ْاْل َْي َكة} أ ِ ْ
الش َعَر َ َ
ُ
وط َوأ ْ
َص َح ُ
َ َ
ِ
الت ِ
ير وابن ع ِ
ام ٍرَ " :ل ْي َك َة " ِب َف ْت ِح َّ
اء ِم ْن َغ ْي ِر َه ْم ٍزَ .و َه َم َز اْلَبا ُقو َن َوَك َسُروا َّ
الَّلمِ َو َّ
اءَ .وَق ْد
َكث ٍ َ ْ ُ َ
الت َ

َتَقَّد َم َه َذا.
ِ
َي
أُوَلئ َك ْاْل ْ
َح َز ُ
اب أ ْ
األح اب إعراتما

صوُفو َن ِباْلُق َّوِة َواْل َك ْثَرِة،
ُه ُم اْل َم ْو ُ
إذا لفا إك الجملة نستنلة
ينتيل النذة إذا ل

َكَق ْولِ َك:
{أوَّلنئ َّز
والك هذ الرو ً ه ا أسلذب نن أساللب
الر ُج ُل".
ُف ََّل ٌن ُه َو َّ
األَّح َّاب}:ص  ً]13وصحمم ،الجملة

المعروة الج أين هذ ال
وخلرً
ا
الحصر والنصرً {أوَّلنئ َّز األَّح َّاب} :ص  ً]13يعفل ال غلرهمً والجملة حلفئ ت ذك نلتلأ
وإذا لفا إك أولئز إشارةً واألح اب تل أو تياكً يكذك اختل األنرً وعلظ ك حا المعروة
إذا واوت ،عل اسم إشارة ت ذك تلال أو تياناً ه ا هذ األص والعيش ،عل أولئز األ ذامً {أوَّلنئ َّز
األَّح َّاب}:ص  ً]13وإذا لفا إنمم وصحذا ،جملة نعروة الج أين للحصرً يعفل لما نتحلث عن

األح اب ال ين تح َ بذا علظ رسذ هللا -صلظ هللا عليه وسلم -المليفةً ون كر نن شلتمم علظ
الفلل -عليه الصالة والسالم -وأصحا،هً ل ينذ اع {أوَّلنئ َّز األَّح َّاب}:ص  ]13يعفل ال
هؤالوً وأك هؤالو ،الفسبة ألولئز ال شلو؛ ألك تعر ف و عل الجملة يحلل الحصرً نَ أنه حص
نن أولئز نن الظرت المحت

تمم المنارك لمم ،حلث أصلب الفلل -عليه الصالة والسالم-

وصحاتته ال رام ،ما أصللذا نن هم وغمً وبلغ النلذب الحفاورً ونَ ذلز ورج عفممً ل ن
ننصذا أك األسلذب حصر {أوَّلنئ َّز األَّح َّاب}:ص { ً]13أوَّلنئ َّز األَّح َّاب}:ص  ]13ا هم
المذصذوذك ،النذة وال ثرة كنذلز والك هذ الرو ً والشاعر ز لً وحساك ونا أشبه ذلزً تعر ف
و عل الجملة ه ا أسلذب حصر  .وال شز أنه هذ المفاسب للسياق ،اعتبار أنمم يذصحذك تم و

النذة ،حلث ت ذك ذة غلرهم ال شلوً وإذا ل نثال تح َ ب أنم ال حر علظ العراق نثالً تح َ ب
و كر نن وصحمم نا يجع المسلم يصاب ،شلو نن ال عر والملَ والخذتً ينذ {أوَّلنئ َّز
األَّح َّاب}:ص  ]13ذم نذ عااً ورعذكً أولئز األح ابً وأنا هؤالو وليسذا ،شلو ،الفسبة لمم.

وه ا فيه تسلية لفاً ه ا فيه تسلية لفا.
َّ َّ
الت ْك ِذ ِ
الرسل َف َح َّ ِ ِ
ِ
اب لِ َذلِ َك َّ
يب.
َيَ :فَن َز َل ِب ِه ُم اْل َع َذ ُ
ق عَقاب} أ ْ
"ِإ ْن ُك ٌّل ب َم ْعَنى َما ُك ٌّلِ{ .إَّل َكذ َب ُّ ُ َ
وأَ ْثب َت يعُقوب اْلياء ِفي "ع َذا ِبي" و ِ
"عَقا ِبي" ِفي اْل َحاَل ْي ِنَ ،و َح َذ َف َها اْلَبا ُقو َن ِفي اْل َحاَل ْي ِنَ .وَن ِظ ُير
َ
َ
َ َ َْ ُ َ َ
ه ِذ ِه ْاْلي ِة َقوُله  -عَّز وج َّل { :-وَق َّ ِ
ِ
َح َز ِ
اب ِم ْث َل
آم َن َيا َق ْومِ ِإ ِني أ َ
َخ ُ
َ
اف َعَل ْي ُك ْم م ْث َل َي ْومِ ْاْل ْ
َ ْ ُ َ ََ
َ َ
ال الذي َ
ِِ
َح َزًابا.
وح َو َعا ٍد َوَث ُم َ
ود} َف َس َّمى َهذه ْاْلُ َم َم أ ْ
َد ْأ ِب َق ْومِ ُن ٍ
َقوُل ُه َتعاَلى{ :وما يْنظُر َه ُؤََّل ِء ِإََّّل صيح ًة و ِ
اح َد ًة} َيْنظُُر ِب َم ْعَنى َيْن َت ِظُرَ ،و ِمْن ُه َق ْوُل ُه َت َعاَلى:
ْ
ََ َ ُ
ََْ َ
َ
ِ
ِ
ِ
َّ
ِ ِ َّ
ظُروَنا َن ْق َت ِب ْس ِم ْن ُن ِ
َي:
{اْن ُ
امة .أ ْ
ورُك ْم} َه ُؤََّلء َي ْعني ُكف َار َم َّك َةِ .إَّل َص ْي َح ًة َواح َد ًة أ ْ
َيَ :ن ْف َخ ُة اْلقَي َ
ُصيبوا ِببد ٍر ِإََّّل صيح َة اْل ِقي ِ
ِ
الص ْي َح َة
اؤ ُه ُم ْاْل َن ِإََّّل َّ
َحَي ُ
َما َيْن َت ِظُرو َن َب ْع َد َما أ ِ ُ َ ْ
يلَ :ما َيْن َتظُر أ ْ
ََْ
امةَ .وِق َ
َ َ
ِ ِ
ِ
الصو ِرَ ،كما َقال َتعاَلى{ :ما يْنظُرو َن ِإََّّل صيح ًة و ِ
اح َد ًة َت ْأ ُخ ُذ ُه ْم َو ُه َو
َ َ ُ
ََْ َ
َ َ
َّالتي ه َي ا َّلن ْف َخ ُة في ُّ َ
َ
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ي ِخ ِصمو َن َف ََّل يس َت ِطيعو َن َتو ِصي ًة} ،وه َذا ِإ ْخبار عن ُقر ِب اْل ِقي ِ
ِ
ِ
َيَ :ما َيْن َتظُر
ََ
ٌَ َْ ْ
ْ َ
َ
َْ ُ
يل :أ ْ
امة َواْل َم ْوتَ .وِق َ
َ َ
ُ
ِ
الن ْف َخ ُة .وَقال عب ُد َّ ِ
ِ
ين أُوَل ِئ َك ِإََّّل صيح ًة و ِ
ُك َّفار ِ
اح َد ًة َو ِهي َّ
ين ِب ِد ِ
َّللا ْب ُن
آخ ِر َه ِذ ِه ْاْل َّ
ُمة اْل ُم َت َدِين َ
َ َ َْ
ُ
ََْ َ
َ

َع ْم ٍرو".

كحار آخر ال ناك المراا تمم نن يبتل ول آخر ال ناكً أو ال ين ك تذا الفلل -عليه الصالة

والسالم ً-ن

النرآك ول و

ت يلمم؛ ألنه ينذ

أ نا يفتظر كحار آخر ه و األنة.

طالب...:

الذاضح كالنه أنه ول آخر ه و األنةً ل ن ناذا عمن وول ول عصرو -عليه الصالة والسالم-
نا يفتظرهمً نا ال يفتظرونه والفلل -عليه الصالة والسالم ، -نعث نَ الساعة كماتلن .لذ
حو

آخر ل اك أولظ نا يفتظر كحار ه و األنةً كحار ه و األنةً نا فيه وص

يخص كحار

آخر ه و األنة عن كحار أولماً إال إك كاك نرااو لنربمم نن الساعةً ل ن ه ا ليم ،ملحن.

طالب :الموجودون وقت النفخة يعني ما ماتوا قبلها كانوا أحياء عندما تقوم الساعة.
نعمً ل ن نَ ذلز الخذت نن الساعة نن عملو -عليه الصالة والسالم-؛ ألنه  ،نعث هذ والساعة
كماتلن ولما كسح

الشمم خرج يجر رااوو يظن أنما الساعةً وهذ نن الساعة علظ خذت

ووو ،استمرار -عليه الصالة والسالم.-
"وَقال عب ُد َّ ِ
َّللا ْب ُن َع ْم ٍروَ :ل ْم َت ُك ْن َص ْي َح ٌة".
َ َ َْ
صيحةف.
اء ِإََّّل ِب َغ َض ٍب ِمن َّ ِ
السم ِ
ِ
َه ِل ْاْل َْر ِ
ضَ .ما
َّللا َ -عَّز َو َج َّل َ -عَلى أ ْ
َ
"َل ْم َت ُك ْن َص ْي َح ٌة .في َّ َ
اس .وقال مج ِ
ع .وقال َق َت َاد ُةَ :ما
َي ِم ْن َتْرَدا ٍدَ ،ع ِن ْاب ِن َعَّب ٍ
اهٌدَ :ما َل َها ُر ُجو ٌ
َف َو ٍ
َُ
اق أ ْ
َم ْثَن ِوَّي ٍة".

َل َها ِم ْن
َل َها ِم ْن

يعفل نا لما نن تنطيًَ يعفل نتصلةً صيحة واحلة نملواة.
"وقال ُّ ِ
ِ ِ
اق" ِب َضمِ اْل َف ِ
ِ ِ
اء .اْلَبا ُقو َن
"ما َل َها ِم ْن ُف َو ٍ
السد ُّيَ :ما َل َها م ْن إ َفا َق ٍةَ .وَقَأَر َح ْم َزةُ َواْلك َسائ ُّيَ :
اق َما َب ْي َن اْل َحْلَب َت ْي ِن ِم َن اْل َوْق ِت؛ ِْل ََّن َها ُت ْحَل ُب ثُ َّم ُت ْتَر ُك ُس َوْي َع ًة
ِباْل َف ْت ِح .اْل َج ْو َهرُّ
اق َواْل ُف َو ُ
ِيَ :واْل َف َو ُ
ير َضعها اْل َف ِصيل؛ لِ ُت ِدَّر ُث َّم ُتحَلب .يَقال :ما أَ َقام ِعْن َده ِإََّّل َفوا ًقا ،وِفي اْلح ِد ِ
يث« :اْل ِعَي َاد ُة َق ْدُر
َ
ُ
َْ ُ َ
َ
َ
ُ
َ
ْ ُ ُ ُ َ
ِ
اق َّ
َف َو ِ
النا َقة».
ِ
اق} ُي ْقَأرُ ِباْل َف ْت ِح َو َّ
اح ٍة َوِإ َفا َق ٍةَ .واْل ِف َيق ُة
َوَق ْوُل ُه َت َعاَلىَ { :ما َل َها ِم ْن َف َو ٍ
َيَ :ما َل َها م ْن َن ْظَرٍة َوَر َ
الضمِ أ ْ
اللب ِن َّال ِذي ي ْج َت ِمع بي َن اْلحْلب َتي ِن :صار ِت اْلواو ي ِ
َع َشى
ال ْاْل ْ
ََْ
ُ َْ
َ
اس ُم َّ َ
َ َ
ِباْل َك ْس ِر ْ
اء؛ ل َك ْس ِر َما َقْبَل َهاَ ،ق َ
َُ َ ً
ف َبَقَرًة:
َي ِص ُ
ِ
ِ
الن ْف ِ
ق َّ
س َل ْو َر َضَ َعا
اج َت َم َعَ َ ْت
اء ْت لِ ُتْر ِض َع ِش َّ
َح َّتَ َى ِإ َذا ف َيقَ َ ٌة فَ َي َضَ َْرِع َها ْ
َج َ
ِ
َشَب ٌارُ ،ث َّم أَ َف ِ
السُلولِ ُّي:
ام َّ
اقِ ،م ْث َلِ :شَبٌر َوأ ْ
ال ْاب ُن َه َّم ٍ
ق ُث َّم أَ ْف َو ٌ
َواْل َج ْم ُع فَي ٌ
او ُ
يقَ .ق َ
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َوَذ ُّمَََ َوا َلَنَََ َا الََََ َُّدْنَيا َو ُهَََ َ ْم َيْر َضَََ َ ُعوَن َها

أ ََفَََ َ ِ
يق َح َّتَََ َى َمَََ َا ُيَََ َ ِدُّر َل َهَََ َا ثُ ْعَََ َ ُل"
او َ

ذله عمله نن الذعاظً والعلماو ال ين تعلنمم ،اللنياً يفصحذك الفاس

يعفل ،عض نن يخال
و نهلونمم ول اللنيا وهم يرضعذنما.

طالب :الحديث في العيادة قدر فواق؟
ناذا ينذ

طالب :حديث العيادة؟

نخرج

مسندا ،ولعله  ،....والحديث أخرجه البيهقي
طالب :قال :ذكره ابن اْلثير في النهاية ،ولم َأره
ً
في شعب اإليمان ،وأخرجه ابن أبي الدنيا في المرضى والكفارات ،وأخرجه الديلمي ،وقال
الحافظ العراقي في تخريج أحاديث اإلحياء :أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب المرض عن أنس

بإسناد فيه جهالة ،والحديث ضعفه اْللباني.
نعمً ضعيف.

طالب :في تخريج الكتاب يقول :رمز له السيوطي بالصحة.
اإلشكا

أك السلذطل ول رنذزو يلتبم ،عيما ول ،عض؛ ألك الصحيح يرن

واليعيف يرن له ،يااً وللتبم ه ا تم ا.

له ،صااً

طالب ...:في إسناده مندل بن علي أبو عبد هللا العنزي الكوفي ضعفه أحمد..
ضعيف ضعيف .نعم.

ِ
الس َح ِ
" َو ْاْلَ َف ِ
اع ٍةَ .وأَ َفا َق ِت َّ
النا َق ُة
اب ِم ْن َم ٍ
اج َت َم َع ِفي َّ
يق أ َْي ًضا َما ْ
اع ًة َب ْع َد َس َ
اءَ ،ف ُه َو ُي ْمطُر َس َ
او ُ
ِ
ِ
ِ ِ
يق َو ُم ِف َيق ٌة َ -ع ْن أَِبي َع ْم ٍروَ -واْل َج ْم ُع َم َف ِ
يق.
ِإ َفا َق ًة أ ِ
َيْ :
اج َت َم َعت اْلف َيق ُة في َضْرِع َهاَ ،ف ِه َي ُمف ٌ
او ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
َوَقال اْل َفَّراء َوأَُبو ُعَب ْي َد َة َو َغْيُرُهماِ :م ْن َف َو ٍ ِ
يق
َيَ :ر َ
يهاَ ،ك َما ُيف ُ
اح ٌة ََّل ُيفيُقو َن ف َ
اق ب َف ْت ِح اْل َفاء أ ْ
ُ
َ
َ
اق" ِب َضمِ اْل َف ِ
يض واْلم ْغ ِش ُّي عَلي ِه .و ِ
ظ ٍارَ .وَق ْد َتَقَّد َم أََّن ُه َما ِب َم ْعًنى َو ُه َو َما
اءِ :م َن اْن ِت َ
"م ْن ُف َو ٍ
َْ َ
اْل َم ِر ُ َ َ
َب ْي َن اْل َحْلَب َت ْي ِن.
ُقْلت :واْلمعَنى اْلمرُاد أََّنها مم َتَّد ٌة ََّل َتْق ِطيع ِفيها .وروى أَبو هريرَة َقال :حَّد َثَنا رسول َّ ِ
َّللا -
َ َ
ُ َ َْ
َ َ َ َ َ ُ َُ ْ َ
َُ
َُ ُ
َ ُْ
ط ِائ َف ٍة ِمن أَصحا ِب ِه ...اْلح ِد َ ِ ِ
َّ
َّللا َ -ع َّز َو َج َّل
َّللا َعَل ْي ِه َو َسَّل َم َ -وَن ْح ُن ِفي َ
َ
ْ ْ َ
ْمُر َّ ُ
َصلى َّ ُ
يثَ .وفيهَ« :يأ ُ
افيل ِب َّ ِ
السماو ِ
ِ
َه ُل ْاْلَْر ِ
ض ِإََّّل َم ْن
ات َوأ ْ
ع أْ
ول :اْن ُف ْخ َن ْف َخ َة اْل َف َز ِعَ ،فَي ْف َز ُ
َه ُل َّ َ َ
الن ْف َخة ْاْلُوَلى َفَيُق ُ
ِإ ْسَر َ
ِ
َّللا َ -ع َّز َو َج َّلَ { :-ما َيْنظُُر َه ُؤََّل ِء ِإََّّل َصْي َح ًة
يم َها َوُي َ
ول َّ ُ
ط ِوُل َهاَ .يُق ُ
َشا َء َّ ُ
ْمُرُه َفَي ُمُّد َها َوُيد ُ
َّللاَ ،وَيأ ُ
ِ
وِ
اه ِفي ِك َت ِ
اب
اق}» َوَذ َكَر اْل َح ِد َ
اح َد ًة َما َل َها ِم ْن َف َو ٍ
يثَ ،خَّر َج ُه َعل ُّي ْب ُن َم ْعَب ٍد َو َغ ْيُرُه َك َما َذ َكْرَن ُ
َ
َّ
الت ْذ ِكَرِة".

معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري
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علظ خالت تلن أه العلم ول علا الفحخاتً ه هل امفتاك أم مالثً نفمم نن يحرا نحخة الح ع
عن نحخة الصع ً ونحخة البعثً فيجعلما مالماً ونفمم نن يجع نحخة الح ع والصع واحلةً
،بك تمل الفحخة فيح ع الفاس ول أولماً و صعنذك ول آخرهاً وأنا نحخة البعث ومعرووة.

طالب :والراجح يا شيخ؟

التسميات الثالث واوت ول الفصذص {َّوَّح نع}ً {َّوص نع }ً {م َم ن نحخ نف ن
يه أخ َّرى}:ال نر  ً]86علظ
َّ
َّ
َّ َّ
ك حا الخالت نعروت عفل أه العلمً واألالة تحتم أك ت ذك مالما.
ِ
ِ َّ
ِ ِ
ِ
ال َق َت َاد ُة:
ال ُم َجاهٌدَ :ع َذ َابَناَ .وَك َذا َق َ
" َق ْوُل ُه َت َعاَلىَ { :وَقاُلوا َرَّبَنا َعج ْل َلَنا قطَنا َقْب َل َي ْومِ اْلح َساب} َق َ
َن ِص َيبَنا ِم َن اْل َع َذ ِ
اب .اْل َح َس ُنَ :ن ِص َيبَنا ِم َن اْل َجَّن ِة لَِن َتَن َّع َم ِب ِه ِفي ُّ
يد ْب ُن ُجَب ْي ٍر.
الدْنَياَ .وَقاَله َس ِع ُ
طَ .قال اْل َفَّراء :اْل ِق ُّ
وب ِباْل َج ِائ َزِة ِق ٌّ
يب ِق ٌّ
وف ِفي ُّ
اب اْلم ْك ُت ِ
طَ ،وِلْل ِك َت ِ
الل َغ ِة أَ ْن ُيَقال لِ َّلن ِص ِ
ط ِفي
َو َم ْعُر ٌ
ُ
َ
َ
َ
ِ ِ
ِ ُّ ِ
الن ِصيب .و ِمْن ُه ِقيل لِ َّ ِ ِ ٌّ
ُّ
اب
َك ََّلمِ اْل َعَر ِب :اْل َحظ َو َّ ُ َ
ال أَُبو ُعَب ْي َد َة َواْلك َسائ ُّي :اْلقط اْلك َت ُ
لصك :قطَ .وَق َ
َ
ِ
ِ
َع َشى:
ال ْاْل ْ
باْل َج َوائ ِزَ ،واْل َج ْم ُع اْلُقطُوطَُ ،ق َ
ِ
َوََّل اْل َمِلََََََ َ ُك ُّ
ق"
يتََََََ َ ُه
طََََََو َ
ط ِتََََََ ِه ُي ْع ِطََََََي اْلُق ُ
ِب ِغ ْب َ
ان َيََََََ َ ْوَم َل ِق ُ
الن ْع َمََََََ َ ُ
ط َوَيَََََ َأْف ُ
،غبطته.
ِِ ِ ِ
ِ ِِ
ُم ِت ِه بدل ِب ِغب َ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
قُ :ي ْصلِ ُح.
"َي ْعني ُك ُت َب اْل َج َوائ ِزَ .وُيْرَوىِ :بأ َّ َ َ َ ْ
َيِ :بن ْع َمته َو َحاله اْل َجليَلةَ ،وَيأْف ُ
طته ،أ ْ
ط ٌةَ ،وِفي اْلَقلِ ِ
طَ .ذ َكَرُه َّ
الس ِد ُّيَ :سأَُلوا
طا ٌ
يل أُ ُق ٌ
ط َوأَ ْق َ
طَ
الِ :في َج ْم ِع ِق ٍط أ َْي ًضا ِق َ
ال ُّ
النح ُ
َّاسَ .وَق َ
َوُيَق ُ
ِِ
ِ
أْ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
يل ْب ُن أَِبي َخ ِال ٍد:
َن ُي َمث َل َل ُه ْم َمَن ِازَل ُه ْم م َن اْل َجَّنة؛ لَي ْعَل ُموا َحق َيق َة َما ُي َ
ال ِإ ْس َماع ُ
وعُدو َن بهَ .وَق َ
ِ
ِِ
ِ
ِ
ِ
اْلم ْعَنى َع ِج ْل َلَنا أَْرَاز َقَناَ .وِقيل :م ْعَن ُ ِ
يل:
َيَ :ي ْكفينيَ .وِق َ
اه َعج ْل َلَنا َما َي ْكفيَنا ،م ْن َق ْولِهَ :ق ْطني ،أ ْ
َ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ِ
ين ُتلي َعَل ْي ِه ْم ِب َذل َك
است ْع َج ًاَّل ل ُك ُت ِب ِه ُم التي ُي ْع َ
ط ْوَن َها بأ َْي َمان ِه ْم َو َش َمائل ِه ْم ح َ
ِإَّن ُه ْم َقاُلوا َذل َك؛ ْ
َما م ْن أُوِتي ِك َتابه ِبي ِم ِ
ِ ِ
ل ْه ِرِه}
اء َ
ين ِه}َ { ،وأ َّ
اْلُقْر ُ
َ َُ َ
َما َم ْن أُوت َي ك َت َاب ُه َوَر َ
آنَ ،و ُه َو َق ْوُل ُه َت َعاَلىَ { :فأ َّ َ
ِِ
ُّ
َّ
ُّ
اس ٌم لِْل ِق ْط َع ِة ِم َن َّ
الشي ِء َكاْلَق ْسمِ َواْل ِق ْسمِ
َوأ ْ
َص ُل اْلقط اْلَقط َو ُه َو اْلَق ْط ُعَ ،و ِمْنهُ َقط اْلَقَل َمَ ،فاْلَقط ْ
ْ
ق؛ لَِق ْط ِع ِه َع ْن َغ ْي ِرِهِ ،إََّّل أََّن ُه ِفي اْل ِك َت ِ
يب َواْل ِك َت ِ
الن ِص ِ
الرْز ِ
اس ِت ْع َم ًاَّل َوأَ ْق َوى
َفأُ ْطلِ َق َعَلى َّ
اب َو ِ
اب أَ ْك َثَر ْ
ِ
الصْل ِت:
ُمَّي ُة ْب ُن أَِبي َّ
َحق َيق ًةَ .ق َ
ال أ َ
ُي ْجَبَََََََََََى ِإَل ْيَََََََََََ ِه واْل ِقَََََََََََ ُّ
اح ُة اْل ِعََََََََر ِ
ط َواْلَقَلَََََََََََ ُم
اق َو َمَََََََا
َقَََََََ ْوٌم َل ُهَََََََ ْم َسَََََََ َ
َ
ِ
ِ ِ
ام ِة ِفي ُّ
ول ُم َح َّمٌدَ .وُك ُّل َه َذا
الدْنَيا ِإ ْن َك َ
ان ْاْل َْمُر َك َما َيُق ُ
{ َقْب َل َي ْومِ اْلح َساب} أ ْ
َي َقْب َل َي ْومِ اْلقَي َ
ِ
َّ
اء ِمْن ُه ْمَ .ق ْوُل ُه َت َعاَلىِ ْ { :
َّللا َعَل ْي ِه َو َسَّل َم-
ْ
است ْه َز ٌ
َمَر َن ِبَّي ُه َ -صلى َّ ُ
اصبْر َعَلى َما َيُقوُلو َن} أ َ
وخ ٌة ِب ِ
ِ
ِِ
السي ِ
ف".
ِب َّ
آية َّ ْ
اس َت ْه َزُءوا ِبهَ .و َهذه َمْن ُس َ َ
الص ْب ِر َل َّما ْ
ألك اآلية نكيةً والجماا إنما شرع ،المليفة.
اق ِهم وَت ْق ِر ِ
ِ
يع ِه ْم ِبِإ ْه ََّل ِك
" َق ْوُل ُه َت َعاَلىَ { :وا ْذ ُكْر َع ْب َدَنا َد ُاوَد َذا ْاْل َْي ِد} َل َّما َذ َكَر ِم ْن أ ْ
َخَب ِار اْل ُك َّف ِار َو ِشَق ْ َ
ِ ِ
ِ
اه ْمَ ،و َس ََّّل ُه ِب ُك ِل َما َتَقَّد َم
َمَر َن ِبَّي ُه -عليه الصَّلة والسَّلمِ -ب َّ
الص ْب ِر َعَلى أَ َذ ُ
اْلُقُرون م ْن َقْبل ِه ْم ،أ َ
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ص ْاْلَ ْنِبي ِ
َخ َذ ِفي ِذ ْك ِر َد ُاوَد َوَق َص ِ
َن َل ُه ِفي
اء؛ لَِي َت َسَّلى ِب َص ْب ِر َم ْن َصَبَر ِمْن ُه ْمَ ،ولَِي ْعَل َم أ َّ
ِذ ْكُرُه .ثُ َّم أ َ
َ
َضعاف ما أ ِ
ِ
ِ
اص ِبْر َعَلى َق ْولِ ِه ْمَ ،وا ْذ ُكْر َل ُه ْم
ْاْل ِخَرِة أ ْ َ َ َ ْ
يل :اْل َم ْعَنى ْ
ُعطَي ُه َد ُاوُد َو َغ ْيُرُه م َن ْاْلَ ْنِبَياءَ .وِق َ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ان
يص ْاْلَ ْن ِبَياء؛ لِ َت ُكو َن ُبْرَهاًنا َعَلى ص َّحة ُنُب َّوِت َكَ { .ذا ْاْل َْيد}َ :ذا اْلُق َّوِة في اْلعَب َادةَ .وَك َ
أَ َقاص َ
الص ْومِ َوأَ ْف َضُل ُه".
َشُّد َّ
وم َي ْو ًما َوُي ْف ِطُر َي ْو ًماَ ،وَذلِ َك أ َ
َي ُ
ص ُ
وه ا أش علظ الفحم نن صيام اللهرً أش علظ الفحم نن صيام اللهر؛ ألك اإلنساك إذا
وعذا نحسه عليهً وال يذول يذم يحطر فيه لله وال ،علو تسلذ الفحمً وال تفتظر األك
صام اللهر َ
،الفمارً تفحطم الفحمً وأنا إذا صام يذنا وأوطر يذنا ش عليه ذلزً كلما تباعل الصيام ال

ال

يصذم إال للال يصعب عليه الصيامً كلما أكثر نن الصيام يسم عليهً ل ن الشز أك أوي

الصيام صيام ااوا -عليه السالم.-

لم أرشد عبد هللا بن عمرو إليه؟
طالب :إذا كان هو أشد على النفس ف َ
اتن عمرو نا رضل أك يصذم ك شمر مالمة أيام.
طالب :صيام الدهر أيسر له.

نعمً ل ن ال صام نن صام األتلً ه ا نفمل عفه.
ف
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ف َّ
ان َق ِوًّيا في ُّ
َّللا َت َعاَلى".
الد َعاء ِإَلى َّ
ان ُي َصلِي ن ْص َ
ان ََّل َيفُّر ِإ َذا ََّل َقى اْل َع ُد َّوَ ،وَك َ
اللْي ِلَ ،وَك َ
" َوَك َ
نعروت عن صالة ااوا -عليه السالم -أنه يفام نص اللل ً و نذم ملثه مم يفام سلسهً ه ا قيام
ااواً وكاك ال يحر إذا ال ظً ونفاسلته للصيام والصالةً نفاسبة ه و الجملة واضحة أنه إذا أوطر

تنذى للناو العلوً إذا أوطر يذنا وصام يذناً وك لز إذا نام نص
َ

تنذى أييا وال يل م نن
اللل َ

ذلز الحرار إذا ال ظ العلو.
ِ
ار لِ َشَرِف ِه ِب َه ِذ ِه ِْ
ال:
"ع ْب َدَنا" ِإ ْل َه ًا
" َوَق ْوُل ُهَ :
ول :اْل َع ْي ُب َواْل َع ُ
ابَ .ق َ
الْ :اْل َْيُد َو ْاْلُّد َك َما َتُق ُ
اإل َضا َفة َوُيَق ُ
الش ِ
ال َّ
ِيَ .وَتأََّي َد َّ
اعُر:
َيَ :قو ٌّ
َم َسى اْن َ
َل ْم َي ُك َيْن ُ
الش ْي ُء َتَق َّوىَ ،ق َ
آدا َو ِمْن ُه َر ُج ٌل أَِيٌد أ ْ
آد َفأ ْ
اب اْل ُكَلَََََََََى َوالَََََََََ َُّذ َوا"
س َوَّتَرَهَََََََََََََََََا أَِيٌَََََََََََََََََد
ِإ َذا اْلَقَََََََََََََََََ ْو ُ
َصَََََََََ َ
َرَمَََََََََى َفأ َ

طالب :وصف القوة في الدعاء ،المراد به...

اللعاو إلظ هللا يعفل اللعذة إلظ هللاً ول اللعذة نعم.
النب ِ
ِ ِ
الس َح ِ
اب َرَمى ُكَلى ِْ
َس َمَن َها ِب َّ
ات
س َّال ِتي ِفي َّ
الش ْحمَِ .ي ْعني م َن َّ َ
َّللا َوَّتَر اْلَق ْو َ
اإل ِب ِل َوأ ْ
ولِ :إ َذا َّ ُ
"َيُق ُ
ال َّ
ابَ .و َع ْن َغ ْي ِرِه :أََّنهُ ُكَّل َما َذ َكَر َذْنَبهُ أ َْو
َّال ِذي َي ُكو ُن ِم َن اْل َم َ
الضح ُ
َيَ :ت َّو ٌ
ط ِرِ" .إَّنهُ أ ََّو ٌ
َّاك :أ ْ
اب" َق َ
ِِ
ِ
َّ
ال َّ
َّللا َعَل ْي ِه َو َسَّل َم."-
َخ َ
طَر َعَلى َباله ْ
الن ِب ُّي َ -صلى َّ ُ
اس َت ْغ َفَر مْن ُهَ ،ك َما َق َ
اللمم ص وسلم علظ نحمل.
َّ ِ
"«ِإ ِني َْلَس َت ْغ ِفر َّ ِ
ال:
آب َيُئ ُ
الَ :
وب ِإ َذا َر َج َعَ ،ك َما َق َ
َّللا في اْلَي ْومِ َواللْيَل َة م َائ َة َمَّرٍة»َ .وُيَق ُ
ْ ُ َ
ِ
ِ
ِ
وب
وب
َو َغائَََََََََََََ َ ُب اْل َمَََََََََََََ َ ْوت ََّل َيُئَََََََََََََ َ ُ
َوُكَََََََََََََََ َ ُّل ذي َغ ْيَبَََََََََََََََ َ ٍة َيُئَََََََََََََََ َ ُ
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َّللا و ِر َضاه ِفي ُك ِل أَم ٍرَ ،فهو أ ْ ِ
ط ِ ِ
َن ُي ْق َت َدى ِب ِه".
َه ٌل ْل ْ
َف َك َ
اعا ِإَلى َ َ
ان َد ُاوُد َر َّج ً
ُ
َُ
اعة َّ َ
ْ
{ونلم َّلاهم ا تَّنلنو }
و ل أنر الفلل -عليه الصالة والسالم، -اال تلاو ،من تنلنه نن األنلياو َّ
:األنعام .]90
طالب...:

يعفل إذا صام األيام التل واو الحث عللما يعاا صيام ااوا

طالب....:

ال؛ ألنه إذا صام الثالمة أيام نن ك شمر و بنه صام اللهرً ه ا نا يمكفه نجمذعما إذا لفا

إنه ينتصر علظ نا واو الفص عليه أنه يعاا صيام ااواً ول ك سفة عفلك شمرً والس ً
وتسَ ذ

الحجةً ومالمة أيام نن ك شمرً إك أضح

تص إلظ نص

اللهر.

إللما الخميم صارت أكثرً ل ن نا

اق} ِف ِ
ِ
ال َم َع ُه ُي َس ِب ْح َن ِباْل َع ِش ِي َو ِْ
اإل ْشَر ِ
يه أَْرَب ُع َم َس ِائ َل:
" َق ْوُل ُه َت َعاَلىِ{ :إَّنا َس َّخْرَنا اْلجَب َ
ْاْلُوَلىَ :ق ْوُلهُ َت َعاَلىِ{ :إَّنا س َّخْرَنا اْل ِجَبال م َعهُ ُيس ِب ْح َن} ُيس ِب ْح َن ِفي م ْو ِض ِع َن ْص ٍب َعَلى اْل َح ِ
ال.
َ
َ
َ
َ
َ َ
ِ
آت ِ
ان َواْلم ْع ِج َزِة َو ُه َو َت ْس ِب ُ ِ ِ
ان َد ُاوُد ِإ َذا َذ َكَر
ال ُمَقات ٌلَ :ك َ
َذ َكَر َت َعاَلى َما َ ُ
يح اْلجَبال َم َع ُهَ .ق َ
اه م َن اْلُبْرَه ِ ُ
ان َي ْفَق ُه َت ْسِب َ ِ ِ
ِ ِ
اسُ :ي َس ِب ْح َن
ال ْاب ُن َعَّب ٍ
ال َم َع ُهَ ،وَك َ
يح اْلجَبالَ .وَق َ
َّللا َ -ج َّل َو َع َّز َ -ذ َكَرت اْلجَب ُ
َّ َ
آه َّ
اق :أُوِتي َد ُاوُد ِم ْن
ُي َصلِ َ
ال ُم َح َّم ُد ْب ُن ِإ ْس َح َ
اس َو َعَرُف ُ
ينَ .وإَِّن َما َي ُكو ُن َه َذا ُم ْع ِج َزًة ِإ َذا َر ُ
الن ُ
وهَ .وَق َ
َ
حس ِن َّ ِ
ِ
ِي َحس ٌن ،وما ُت ْص ِغي لِ ُحس ِن ِه َّ
ِ
الط ْيُر َوُت َص ِو ُت َم َع ُه،
ْ
ُْ
الص ْوت َما َي ُكو ُن َل ُه في اْل ِجَبال َدو ٌّ َ
ََ
ال و َّ
الط ْي ِر".
َف َه َذا َت ْس ِب ُ
يح اْل ِجَب ِ َ
نار نن ن انلر آ
أنا نا أوتل نن حسن الصذت وم ا يشمل له حليث أتل نذسظ أوتل ن ا

ااوا.
تأويل يا شيخ أحسن هللا إليك؟
طالب :أليس هذا
ً
أيه
طالب :كَّلم محمد بن إسحاق :ما َي ُكو ُن َل ُه ِفي اْل ِجَب ِ
ِي َح َس ٌن؟ نسب التسبيح للجبال،
ال َدو ٌّ
َ
فليس بتسبيح.
نا يفسب إلظ نا ال يعن يختل

فيه أه العلم ه هذ تسليحً أو ذكر ننا أو حا

ها

نعروت عفل أه العلمً ل ن نا فيه نا يمفَ أك يكذك نناال؛ ألك النلرة اإللمية ال شز أنما وذق

ه ا كله.
طالب..:

نعمً وكالم الفم وكالم ك ا تلوك شز أك ه ا علظ أصلهً علظ حقينته .ل فه ذ نعروت عفل

أه العلمً ه هذ حا أو ننا

نعروت.
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َّللا -ع َّز وج َّل -لِ َت ِسير معه َف َذلِك َتس ِبيحها؛ ِْل ََّنها د َّال ٌة عَلى َتْن ِز ِ
يه َّ ِ
َّللا َع ْن ِشَب ِه
َ َ
َ
يلَ :س َّخَرَها َّ ُ َ َ َ
َ ََُ َ ْ َُ
" َوِق َ
ِ
ِ
ِ
ِن ِم ْن
ان] ِعْن َد َق ْولِه َت َعاَلىَ { :وإ ْ
[س ْب َح َ
اْل َم ْخُلوِق َ
[سَبأٍ] َوِفي ُ
ينَ .وَق ْد َم َضى اْلَق ْو ُل في َه َذا في َ
َشي ٍء ِإََّّل يس ِبح ِبحم ِد ِه وَل ِك ْن ََّل َت ْفَقهو َن َتس ِبيحهم} ،وأ َّ ِ
الص ِحي ِح ِم َن
ال َعَلى َّ
يح َمَق ٍ
َن َذل َك َت ْس ِب ُ
ُ
ْ َُْ َ
َُ ُ َْ َ
ْ
ِ
َعَل ُم.
َّللا أ ْ
ْاْلَ ْق َوالَ .و َّ ُ
ِ
الش ْم ِ
{ ِباْل َع ِش ِي َو ِْ
الَ :ش ِرَق ِت َّ
اض َّ
اإل ْشَر ِ
س ِإ َذا
اق أ َْي ًضا ْاب ِي َض ُ
اق} ا ِْإل ْشَر ُ
الش ْم ُ
س َب ْع َد طُُلوع َهاُ .يَق ُ
الش ْم ِ
ان َد ُاوُد ُي َس ِب ُح ِإ ْثَر َص ََّل ِت ِه ِعْن َد طُُلوِع َّ
ِها.
َ
طَل َع ْتَ ،وأ ْ
َشَرَق ْت ِإ َذا أ َ
اء ْتَ .ف َك َ
س َو ِعْن َد ُغُروب َ
َض َ
َّ ِ
َمُّر ِب َه ِذ ِه ْاْلَي ِةِ :باْل َع ِش ِي َو ِْ
اإل ْشَر ِ
اق َوََّل أ َْدرِي َما ِهي،
ِي َع ِن ْاب ِن َعَّب ٍ
الثانَي ُةُ :رو َ
اس أََّنهُ َق َ
الُ :كْن ُت أ ُ
َ
َن رسول َّ ِ
ِ
ِ
َّ
وء
ضٍ
َّللا َعَل ْي ِه َو َسَّل َمَ -د َخ َل َعَل ْي َهاَ ،ف َد َعا ِب َو ُ
َّللا َ -صلى َّ ُ
َح َّتى َحَّد َث ْتني أ ُُّم َهان ٍئ أ َّ َ ُ َ
الَ« :يا أ َُّم َه ِان ٍئَ ،ه ِذ ِه َص ََّل ُة ِْ
َف َت َو َّضأَُ ،ث َّم َصَّلى َص ََّل َة ُّ
اإل ْشَر ِ
اق»".
الض َحىَ ،وَق َ
يذم الحتح صلظ صالة اليحظ عفل أم هانئ ول يذم الحتحً ونفمم نن ينذ

إك ه و الصالة هل

صالة الحتحً وليس صالة اإلشراق وال صالة اليحظ.
" وَق ِ
الض َحى َح َّتى َو َج ْد ُت َها ِفي اْلُقْر ِ
ان ِفي َن ْف ِسي َشي ٌء ِم ْن َص ََّل ِة ُّ
آن
ال ْاب ُن َعَّبا ٍ
سَ :ك َ
ال ع ْك ِرَم ُة َق َ
َ َ
ْ
ُي َس ِب ْح َن ِباْل َع ِش ِي َو ِْ
اإل ْشَر ِ
اق".
نَ أك الفلل -عليه الصالة والسالم -أنه أوصظ ،ه ومعا نن أصحا،هً و ا ول ننات الفعم
والمحاص والسالنظ و كحل نن ذلز ركعتاك تركعمما نن اليحظ.
قال عكرمة..

طالب :على الديمومة أم على التقطع؟

علظ الليمذنةً ااعمةً صالة اليحظ ااعمة.

بناء على هذا الحديث..؟
طالب :أحسن هللا إليك ،هل يصح تسميتها ً
تسمظ صالة اإلشراق ،اعتبار أنما ول أو و تماً إذا وعل اليحظ ول أو و تما سمل
اإلشراق.

طالب...:

إذا لم يثل

الخلر ول أك نن ولم ول نصالو حتظ تطلَ الشممً مم يصلل ركعتلن له أور

حجةً إذا لم يثل

ه ا الخلر واألنر فيه سعةً وإك صالها ،اعتبار رواو الثذاب المرتب علظ

ه ا الخلر ومذ أكم ً و صلل ركعتلن إذا رنلت الحصا .

طالب :ثم في هذا الخبر ماذا تفيد؟ الترتيب مع عدم التوالي يعني ممكن يؤخر استدَّلَّلً بثم؟
علظ ك حا ول نصالو يعفل.
" َق ِ
اس ََّل ُي َصلِي َص ََّل َة ُّ
َحَب ِار
ِي أ َّ
ان ْاب ُن َعَّب ٍ
َن َك ْع َب ْاْل ْ
ال ع ْك ِرَم ُةَ :وَك َ
الض َحى ثُ َّم َص ََّّل َها َب ْع ُدَ .وُرو َ
َ
الشم ِ ِ
َجُّد ِفي كتا ِب َّ ِ
اسِ :إ ِني أ ِ
ال ْاب ُن
َّللا َص ََّل ًة َب ْع َد ُ
ال َِّل ْب ِن َعَّب ٍ
س ه َي َص ََّل ُة ْاْل ََّوا ِب َ
ينَ .فَق َ
طُلوِع َّ ْ
َق َ
اسَ :وأََنا أ ِ
آنَ ،ذلِ َك ِفي ِق َّص ِة َد ُاوَدُ{ :ي َس ِب ْح َن ِباْل َع ِش ِي َو ِْ
ُوج ُد َك ِفي اْلُقْر ِ
اإل ْشَر ِ
اق}".
َعَّب ٍ
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نعمً اتن القيمً اتن القيم -رحمه هللا -ذكر ول طر

المنربذكً واألترار ا

المجرتلن اللرنانج ال

13

13
يسلر عليه

إك األترار يبتذك إلظ صالة الصبح نَ األذاكً و نربذك نن اإلنام

و ستمعذك لنراوتهً و راوته نشمذاةً مم يجلسذك ي كروك هللا ول نصالهمً مم إذا طلع

الشمم

صلذا ركعتلن وانصروذا .هؤالو هم األترارً وأنا ،الفسبة للمنربلن وم و صحتمم إال أنمم إذا طلع

الشمم إك شاووا صلذاً وإك شاووا انصروذاً نَ أك المنربلن أكم نن األترارً والسلب ول ذلز

أك المنربلن يفصروذك إلظ عباااتً واألترار يفصروذك إلظ أعمالمم نن أنذر اللنياً يفصروذك

إلظ عباااتً وال يمكن أك يييعذا صالة اليحظ يفصروذك نن ه ا المجلم إلظ نجلم آخر
ي اولذك فيه عبااات أخرى .وأنا األترار ومم يصلذك هاتلن الركعتلنً و فصروذك إلظ أعمالمم ول

أنذر اللنيا.
افَل ٌة مس َتحَّب ٌة ،و ِهي ِفي اْل َغد ِ
اة ِبِإ َز ِ
الضحى َن ِ
" َّ ِ
َن
َ
اء اْل َع ْص ِر ِفي اْل َع ِش ِيََّ ،ل َيْنَب ِغي أ ْ
ُْ َ
الثال َث ُةَ :ص ََّل ُة ُّ َ
َ َ
ض َّ
ق ِبُن ِ
ُت َصَّلى َح َّتى َت ْبَي َّ
ورَها".
س َ
طالِ َع ًةَ ،وَيْرَت ِف ُع َك َدُرَهاَ ،وُت ْش ِر ُ
الش ْم ُ
يعفل يفتمل و الفمل؛ ألك الفمل عن الصالة حتظ تطلَ الشمم ،ازغة حتظ ترتحًَ و كحل
ول ذلز ربَ ساعة.

َن رسول َّ ِ
ِ
ِ
ِ
اص َفَّر ِت َّ
َّللا-
" َك َما ََّل ُت َصَّلى اْل َع ْصُر ِإ َذا ْ
الش ْم ُ
سَ .وِفي َصحي ِح ُم ْسل ٍم َع ْن َزْيد ْب ِن أَْرَق َم أ َّ َ ُ َ
ِ
َّللا عَلي ِه وسَّلمَ -قال« :ص ََّل ُة ْاْل ََّوا ِبين ِحين َترم ُ ِ
َّ
ال َواْل ِف ْص ََّل ُن َج ْم ُع
َ
َ
ال» ،اْلف َص ُ
ض اْلف َص ُ
َ
َصلى َّ ُ َ ْ َ َ َ
َ َْ
اء ِشَّدةُ اْل َح ِر ِفي ْاْل َْر ِ
اع ِة ِم َن ِْ
ص
ضَ .و ُخ َّ
اإل ِب ِلَ .و َّ
ط ُم ِم َن َّ
يلَ ،و ُه َو َّال ِذي ُي ْف َ
َف ِص ٍ
الر َض َ
الر ْم َض ُ
ِ
ِ
ِ ِ
ض َقبل اْن ِته ِ
ِ
ُم َه ُات َها لِ ِقَّل ِة
ض ِب َها أ َّ
اء ِشَّد ِة اْل َح ِر َّال ِتي َتْرَم ُ
ال ُهَنا ِبالذ ْك ِر؛ ْل ََّن َها ه َي َّالتي َتْرَم ُ ْ َ َ
اْلف َص ُ
الش ْم ِ
طُلوِع َّ
َجَل ِد َهاَ ،وَذلِ َك َي ُكو ُن ِفي ُّ
س
ط َب ْي َن ُ
يلَ ،و ُه َو اْل َوْق ُت اْل ُم َت َو ِس ُ
الض َحى أ َْو َب ْع َد ُه ِبَقِل ٍ
ِ
اس م ْن يبا ِدر ِبها َقبل َذلِك ِ
وَزوالِهاَ ،قاَل ُه اْلَق ِ
ِيَ .و ِم َن َّ
َج ِل
اضي أَُبو َب ْك ِر ْب ُن اْل َعَرب ِ
است ْع َج ًاَّلْ ،ل ْ
َ َ َ
الن ِ َ ُ َ ُ َ ْ َ َ ْ
ِِ
ِ
ِ
يها ِفي اْل َوْق ِت اْل َمْن ِه ِي َعْن ُه َوَيأ ِْتي ِب َع َم ٍل ُه َو َعَل ْي ِه ََّل َل ُه".
ُش ْغله َفَي ْخ َسُر َع َمَل ُه؛ ْل ََّن ُه ُي َصل َ
أ

يصللما ول و

الفملً يصللما ول و

الفمل ه ا استعج ً وبلال نن أك يلتمم األور

نن هللا -و وعال -يخشظ عليه نن اإلممً والفاس يفظروك إلظ التنذ مً وإذا أروا اإلشراق ول

ساعة ك ا نثال ساعة س

ومالملن صلذاً وه ا و

عشرة اقينةً أو تلفمما للرتحَ و

الفمل.

طالب...:

يعفل ينسم تلن سبَ إال ربعا وامفل عشر و
المترت والمفعم وصغار اللماعم وأشباو ذلز.

طالب...:

ول ه ا ترنض األنمات وليم الحصا .

طالب...:

الفملً يفتظر ،عل ذلز ربَ ساعةً أو امفتل

تللأ الشمم تحترً يعفل ت ل ،حلث ال يطينما
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علظ ك حا كذنما ننترنة ،الرنياو يعفل الفص يشلر إلظ أك شلة الحر له أمر ول و تماً كما

أك األذكار أذكار الصبا والمساو ا ترانما ،طلذع الشمم وغروبما يل علظ أنما كلما ارتبط
ت ذك أوي .

تم ا الذص
طالب...:

ال تفظر إلظ ه ا الذ ً ل ن انظر إليه ،عل شمر سبعة.

الً نا تشتل وال نَ الظمر اآلكً أن

طالب :أنا أقصد بالصيف.

،الصيف الح اررة شليلةً ل ن كما تبخرت أشلً ل ن اآلك المفصذص عليه أك ترنض الحصا
وليم األنمات.

طالب..:
هذ الذ

ال

يفطل عليه الحليث «صالة األواتلن حلن ترنض الحصا »ً وليم المنصذا

شلة الحر.
طالب :يعني هو الضحى؟
هذ اليحظ.

طالب :يستمر الوقت إلى؟

إلظ نا ل و

ال وا ً إلظ و

ينذم اعم الظملرةً ه ا و

الفملً يعفل نن خروج و

الفمل ،ارتحاع الشمم إلظ أك

صالة اليحظ.

طالب :قبل الظهر بربع ساعة؟
الً أكثر؛ ألك الشمم تن

ول كلل السماوً فيحتاط لما.

طالب :ربع ساعة أو ثلث قبل الظهر؟

ل الظمر لذ كف عن الصالة ل أوي ؛ ألك الشمم تن

الفاظر كبنما وا حة ولتنلم.

ول كلل السماو نلةً يعفل يراها

طالب :الجنائز في هذا الوقت ..

ول الثالث ساعات األو ات الميينة الً ال يصلظ عليهً وال تلون ول األو ات الميينة الثالث
وول الذ تلن المذسعلن ال ،بس.

طالب...:
ألنه ينذ

مالث ساعات عقبة تن عانر «مالث ساعات كاك رسذ هللا يفمانا أك نصلل ولمن

أو ننلر ولمن نذتانا» ومن ،اب أولظ صالة الجفازة.
طالب...:
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يعفل ه العلرة ،الحا أو ،المآ ً الناعلة ه العلرة ،الحا أو ،المآ
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والناعلة لما وروعً يعفل

شخص أحرم ،العمرة ل إعالك الشمر رنياكً ووأااها كلما ول رنياك ه عمرته رنيانية
أو شعبانية

شعبانيةً ولذ أحرم ،العمرة لل نماية شمر رنياكً لل غروب شمم آخر لللة نن شمر

رنياكً وأااها لللة العلل أو ول يذم العلل عمرته رنيانية والعلرة ،الحا .

طالب :الصَّلة قبل الزوال يوم الجمعة هل ينكر على من يصلون؟
واو نا يل علظ أك الجمعة ال تسجر ولما الفارً وأنه ليم فيه و

نملً وأك الصحا،ة يصلذك

حتظ يلخ اإلنامً األنر فيه سعة إك شاو هللا.
س ب ِن مالِ ٍك َقالَ :قال رسول َّ ِ
ِ ِ
ِ ِِ ِ
َّ
" َّا ِ
َّللا َعَل ْي ِه َو َسَّل َم:-
َّللاَ -صلى َّ ُ
َ َ َُ ُ
الرب َع ُةَ :رَوى التْرمذ ُّي م ْن َحديث أََن ِ ْ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
« َم ْن َصَّلى ُّ
يث
الَ :ح ِد ٌ
َّللا َل ُه َق ْصًار م ْن َذ َه ٍب في اْل َجَّنة» َق َ
الض َحى ثْن َت ْي َع ْشَرَة َرْك َع ًة َبَنى َّ ُ
يب".
َغ ِر ٌ

أخروه.

طالب :أخرجه الترمذي..
يختل

التخر ج عفلكم

طالب :أخرجه الترمذي من حديث أنس ،وللحديث شواهد..

ول لز ينذلذك أكثر صالة اليحظ مماكً أكثرها مماك علظ نا واو ول حليث أم هانئ.
ِ َّ
َّ
" َوِفي َص ِحي ِح ُم ْسلِمٍ َع ْن أَِبي َذ ٍر َع ِن َّ
الُ« :ي ْص ِب ُح َعَلى
َّللا َعَل ْيه َو َسل َم  -أََّن ُه َق َ
الن ِب ِي َ -صلى َّ ُ
ُك ِل س ََّلمى ِمن أ ِ
ِ
َمٌر
َحد ُك ْم َص َد َق ٌةَ ،ف ُك ُّل َت ْس ِب َ
ْ َ
يح ٍة َص َد َق ٌةَ ،وُك ُّل َت ْهليَل ٍة َص َد َق ٌةَ ،وُك ُّل َت ْكِب َيرٍة َص َد َق ٌةَ ،وأ ْ
ُ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ان َيْرَك ُع ُه َما م َن ُّ
ِباْل َم ْعُروف َص َد َق ٌةَ ،وَن ْهي َع ِن اْل ُمْن َك ِر َص َد َق ٌةَ ،وُي ْجزِي م ْن َذل َك َرْك َع َت ِ
الض َحى».
ٌ
ِ
ِ
ِ ِ
َّ
ظ َعَلى
ول َّ
َّللا َعَل ْيه َو َسَّل َمَ « :-م ْن َحا َف َ
َّللا َ -صلى َّ ُ
ال َر ُس ُ
الَ :ق َ
َوِفي التْرِمذ ِي َع ْن أَِبي ُهَرْيَرَة َق َ
ِ
ُش ْف َع ِة ُّ
ِي َو ُم ْسلِ ٌم َع ْن أَِبي
ِن َكاَن ْت ِم ْث َل َزَب ِد اْلَب ْح ِر»َ .وَرَوى اْلُب َخارُّ
وب ُه َوإ ْ
الض َحى ُغفَر ْت َل ُه ُذُن ُ
ِ
ِ
ِِ ِ
ام ِم ْن ُك ِل َش ْه ٍر،
وتَ :ص ْومِ َث ََّل َثة أََّي ٍ
َم َ
ُهَرْيَرَة َق َ
ال« :أ َْو َصاني َخليلي ب َث ََّل ٍث ََّل أ ََد ُع ُه َّن َح َّتى أ ُ
َو َص ََّل ِة ُّ
الض َحىَ ،وَن ْومٍ َعَلى ِوْت ٍر» َل ْفظُ اْلُب َخارِ
ِي".
وأوصظ تما أتذ اللرااو.
ِي ِم ْن ح ِد ِ
ِ ِ
الدرَد ِ
ِ
ال ُم ْسلِ ٌمَ « :وَرْك َع َت ِي ُّ
يث
اء َك َما َخَّر َج ُه اْلُب َخارُّ
َ
الض َحى»َ .و َخَّر َج ُه م ْن َحديث أَِبي َّ ْ
" َوَق َ
ِ
الض َحى َرْك َع َت ِ
َن أَ َق َّل ُّ
َص ُل
أَِبي ُهَرْيَرَةَ .و َه َذا ُكُّل ُه َي ُد ُّل َعَلى أ َّ
َّللا أ ْ
َعَل ُمَ .وأ ْ
ان َوأَ ْك َثَرُه ثْن َتا َع ْشَرَةَ .و َّ ُ
َك ِ
الس ََّلمى ( ِب َضمِ ِ
الس ِ
ف َو ْاْلَْر ُج ِل".
ين) ِع َ
َصا ِب ِع َو ْاْل ُ
ام ْاْل َ
ظُ
ُّ َ
ورا عن أه العلم أنمم يستغلذك ه ا الذ

ول العبااةً وأك نفمم نن يصلل الركعات ال ثلرةً

حتظ ذكر عن الحاون علل الغفل -رحمه هللا -أنه يصلل فيما تلن ارتحاع الشمم إلظ ال وا

مالمماعة ركعةً مالمماعة ركعةً وول الصيف يمكن إذا تصذرنا أك أ

نلة للركعة اقينة واحلةً
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ل ن نث ه و األيام مالمماعة ولما صعذبة .وعلظ ك حا علظ اإلنساك أك يكل

نن العم نا

يطل ً ونا يمكن أك يلاوم عليهً ل ن لذ أكثر أحيانا و ل أحيانا واستغ نشاطه فيما يفحعه ه ا

هذ األص .
طالب...:

يعفل نَ نا يسمَ نما ورا ول صالة اليحظ نما ال يثل

عفلوً وكذك أص المسبلة نتنررة

عفلوً مم يروح ،مث ه ا.
طالب..:

يناتلما صالة العصرً نعم يناتلما صالة العصر.

طالب..:

،اعتبار ذة المخال ً الخالت ولما ذ ً ل ن الفصذص صر حة وصحيحة ول المراا.
الس ِ ِ
ظام ْاْلَصا ِب ِع و ْاْل ُ ِ
الس ََّلمى ( ِب َضمِ ِ
ظامِ
اس ُت ْع ِم َل ِفي َس ِائ ِر ِع َ
" َوأ ْ
َ
َكف َو ْاْلَْر ُج ِل .ثُ َّم ْ
ين) ع َ ُ َ
َص ُل ُّ َ
َن رسول َّ ِ
ِ ِ ِ
ِ
اصلِ ِه .ورو ِ
اْلجس ِد وم َف ِ
َّللاُ َعَل ْي ِه
َّللا َ -صَّلى َّ
َُ َ
َّللا َعْن َها -أ َّ َ ُ َ
ِي م ْن َحديث َعائ َش َة َ-رض َي َّ ُ
ََ ََ
ِ
ِ
ِ
ِِ
َّ
َّللا،
الِ« :إَّن ُه ُخلِ َق ُك ُّل ِإْن َس ٍ
ان ِم ْن َب ِني َ
آد َم َعَلى ِست َ
ين َوَث ََّل ثم َائة َم ْفص ٍلَ ،ف َم ْن َكَّبَر َّ َ
َو َسل َمَ -ق َ
ِ
َّ
الن ِ
يق َّ
ط ِر ِ
اس ،أ َْو َش ْوَك ًة ،أ َْو
َّللاَ ،و َع َز َل َح َجًار َع ْن َ
َّللاَ ،و ْ
اس َت ْغ َفَر َّ َ
َّللاَ ،و َسَّب َح َّ َ
َّللاَ ،و َهل َل َّ َ
َو َحم َد َّ َ
ِِ
ِ
ين و َّ
الن ِ
يق َّ
ط ِر ِ
الث ََّل ِث ِم َائ ِة
َمَر ِب َم ْعُر ٍ
َع ْظ ًما َع ْن َ
وف ،أ َْو َن َهى َع ْن ُمْن َك ٍر َع َد َد تْل َك الست َ َ
اسَ ،وأ َ
ُس ََّل َمىَ ،فِإَّن ُه َي ْم ِشي َي ْو َم ِئ ٍذ َوَق ْد َز ْح َز َح َن ْف َس ُه َع ِن َّ
ال :ي ْمشي َك َذا»".
ال أَُبو َت ْوَب َةَ :وُرَّب َما َق َ
الن ِار َق َ
يمشل أم يمسظ
الص َد َق ِ
" ُيمسي ،كذا َخَّر َج ُه ُم ْسِل ٌمَ .وَق ْوُل ُهَ :وُي ْجزِي ِم ْن َذِل َك َرْك َع َت ِ
ات َع ْن
َيَ :ي ْك ِفي ِم ْن َه ِذ ِه َّ
ان أ ْ
ِ
ِ
َه ِذ ِه ْاْلَع َض ِ
َّ
ِ ِ
اء َرْك َع َت ِ
ام ُك ُّل
انَ .وَذلِ َك أ َّ
َن َّ
الص ََّل َة َع َم ٌل ِب َجمي ِع أ ْ
ْ
َع َضاء اْل َج َسدَ ،فإ َذا َصلى َفَق ْد َق َ
َعَلمَ .ق ْوُل ُه َتعاَلى{ :و َّ
ُع ْض ٍو ِب َو ِلي َف ِت ِه َّال ِتي َعَل ْي ِه ِفي ْاْل ْ ِ
وف َعَلى
ورًة} َم ْعطُ ٌ
الط ْيَر َم ْح ُش َ
َ
َ
َصلَ .و َّ ُ
َّللا أ ْ ُ
ِئ "و َّ
ِ ِ
ورةٌ" َل َج َاز؛ ِْل ََّن ُه َل ْم َي ْظ َه ِر اْل ِف ْع ُل".
الط ْيُر َم ْح ُش َ
اءَ :وَل ْو ُقر َ َ
ال اْل َفَّر ُ
اْلجَبالَ .ق َ
إذ إك الذاو استئفافية.
اج َتمع ْت ِإَل ْي ِه َّ
ِ
الط ْيُر
ان َد ُاوُد َ -عَل ْي ِه َّ
ال ْاب ُن َعَّب ٍ
اسَ :ك َ
ال َو ْ َ َ
الس ََّل ُمِ -إ َذا َسَّب َح َج َاوَب ْتهُ اْلجَب ُ
" َق َ
َفسَّبح ْت معهَ .ف ِ
اع َها ِإَل ْي ِه َح ْشُرَهاَ .فاْلم ْعَنى :وس َّخْرَنا َّ
ِ ِ ِ
َّللا َم َع ُه.
َ َ ََُ ْ
الط ْيَر َم ْج ُم َ
اجت َم ُ
ََ
وع ًة ِإَل ْيه ل ُت َسب َح َّ َ
َ
ور ِإَل ْي ِه لِ ُتس ِب َح مع ُه .أ َْو أَمْرَنا اْلم ََّل ِئ َك َة َت ْح ُشُر ُّ
يح لِ َت ْح ُشَر ُّ
َيَ :و َس َّخْرَنا ِ
ور " ُك ٌّل
الر َ
الطُي َ
الطُي َ
ََ
َ
يل :أ ْ
َوِق َ
َ
َ
ِ ِ
يه وُتس ِبح معه .وِقيل :اْلهاء َِّ ِ
ِ
َل ُه" أ ِ
ّلِل َ -ع َّز َو َج َّل."-
َي ُمط ٌ
َي ل َد ُاوَد "أ ََّو ٌ
َيَ :تأْت َ َ ُ َ َ ُ َ َ َ ُ
يع ،أ ْ
اب" أ ْ
ْ
إذا لفا يعفل رواع تذاب التذبة هلل -و وعال.-
" َقوُل ُه َتعاَلى{ :و َش َد ْدَنا مْل َك ُه} أَي َق َّويَناه ح َّتى َثب َتِ .قيلِ :باْلهيب ِة وِإْلَق ِ
الر ْع ِب ِمْن ُه ِفي اْلُقُل ِ
وب.
اء ُّ
ْ ْ ُ َ
ْ
َ
َ َْ َ
َ
َ
َ
ُ
الت ْأِي ِ
َوِق ِ ِ
ِ
يد َو َّ
يلِ :ب َّ
ش اْل َك ِث َير
اخ ِتَي ُار ْاب ِن اْل َعَرب ِ
الن ْص ِرَ .و َه َذا ْ
ِيَ .ف ََّل َيْن َف ُع اْل َج ْي َ
يل :ب َك ْثَرة اْل ُجُنودَ .وِق َ
َ
ِ
ِ
َشَّد
ال ْاب ُن َعَّب ٍ
ور َو َغ ْي ِر ُم َع ٍ
ان َد ُاوُد أ َ
ص ٍ
َّللا َعْن ُهَ :-ك َ
اْلت َفا ُف ُه َعَلى َغ ْي ِر َمْن ُ
اس َ-رض َي َّ ُ
انَ .وَق َ
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ِ
مُل ِ
وك ْاْل َْر ِ
يل:
ض ُسْل َ
س ِم ْحَرَاب ُه ُك َّل َلْيَل ٍة َن ِي ٌ
ف َوَث ََّل ثُو َن أَْل َ
طاًناَ .ك َ
ف َر ُج ٍلَ ،فِإ َذا أ ْ
ان َي ْحُر ُ
َصَب َح ق َ
ُ
ارِجعوا َفَق ْد ر ِضي عْن ُكم َن ِبي َّ ِ
َّللاَ .واْل َملِ ُك ِعَب َارٌة َع ْن َك ْثَرِة اْل ُمْل ِكَ ،فَق ْد َي ُكو ُن لِ َّلر ُج ِل ُمْل ٌكَ ،وَل ِك ْن ََّل
َ َ َ ْ ُّ
ْ ُ
الرجل دا ار وام أَر ًة َلم ي ُكن ملِ ًكا ح َّتى ي ُكو َن َله َخ ِادم ي ْك ِفيهِ
ِ
ِ
ُ
ٌ َ
َي ُكو ُن َمل ًكا َح َّتى َي ْك ُثَر َذل َكَ ،فَل ْو َمَل َك َّ ُ ُ َ ً َ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ
ِ ِ
ِ
م ْؤَن َة َّ ِ ِ
ِ
ورِت ِه ْاْل َد ِمَّي ِة".
الت َصُّرف في اْل َمَناف ِع َّالتي َي ْف َتقُر ِإَل ْي َها ل َضُر َ
ُ

{و َّو َّعَّل م نلذكا}
يعفل واو ول وص تفل إسراعل نما انتن هللا ،ه عللمم أك وعلمم نلذكاً َّ
واار وخااناً ه ا نلز.
:الماعلة  ً]20والمنصذا أنه وع ل واحل زووةً ا
ِ
اء َة]َ ،و َح ِق َيق ُة اْل ُمْل ِك ِفي [ َّ
الن ْم ِل] ُم ْس َت ْوًفى.
" َوَق ْد َم َضى َه َذا اْل َم ْعَنى في [ َبَر َ
اب} ِف ِ
ط ِ
يه َم ْسأََل َت ِ
ان:
اه اْل ِح ْك َم َة َوَف ْص َل اْل ِخ َ
َق ْوُل ُه َت َعاَلىَ { :و َ
آت ْيَن ُ
الس ِد ُّي .قال مج ِ
َي ُّ
اهٌد :اْل َع ْد ُل .قال أَُبو
اه اْل ِح ْك َم َة} أ ِ
النُب َّوُةَ ،قاَل ُه ُّ
ْاْلُوَلىَ :ق ْوُل ُه َت َعاَلىَ { :و َ
َُ
آت ْيَن ُ
اب َّ ِ
ط ِ
اْل َعالَِي ِة :اْل ِعْلم ِب ِك َت ِ
اب"
السَّن ُة .وقال ُشَرْي ٌح :اْل ِعْل ُم َواْل ِف ْق ُه"َ .وَف ْص َل اْل ِخ َ
َّللا َت َعاَلى .وقال َق َت َاد ُةُّ :
ُ
السَل ِم ُّي وَق َت َادةُ :يع ِني اْل َفصل ِفي اْلَق َض ِ
اءَ .و ُه َو َق ْو ُل ْاب ِن َم ْس ُعوٍد َواْل َح َس ِن
ال أَُبو َع ْب ِد َّ
الر ْح َم ِن ُّ
َْ
َ
ْ َ
َق َ
ِ
طالِ ٍبُ :ه َو اْلَبِيَن ُة َعَلى
ان اْل َك ََّلمِ .قال َعلِ ُّي ْب ُن أَِبي َ
ال ْاب ُن َعَّب ٍ
اسَ :بَي ُ
َواْل َكْل ِب ِي َو ُمَقات ٍلَ .وَق َ
ِ
ِ
ِي
ين َعَلى َم ْن أَْن َكَرَ .وَقاَل ُه ُشَرْي ٌح َو َّ
َش َعرُّ
وسى ْاْل ْ
اْل ُمَّدعي َواْلَيم ُ
ال أَُبو ُم َ
الش ْع ِب ُّي َوَق َت َاد ُة أ َْي ًضاَ .وَق َ
َو َّ
َما َب ْع ُدَ ،و ُه َو أ ََّو ُل َم ْن َت َكَّل َم ِب َها".
الش ْع ِب ُّي أ َْي ًضاُ :ه َو َق ْوُل ُه أ َّ
علظ خالت تلن أه العلمً ل ن كذنه ااوا أ رب األ ذا الثمانيةً أ رب األ ذا الثمانية ول أو
نن ا

أنا ،علً ول ذ الفاظم

ممانيةً وأ ربما أنه ااوا.
طالب...:

و م م ممرى الخلم م م م

أن م م مما ،ع م م ممل ن م م ممن ك م م مماك ،ااع م م مما

تمم م م م م م م مما عم م م م م م م ممل أ م م م م م م م مذا وااوا أ م م م م م م م ممرب

و عنم م م م م م م م م م م م ممذب أيم م م م م م م م م م م م ممذب الصم م م م م م م م م م م م مملذر وآام

و م م م م م مم وسم م م م م ممحباك وكعم م م م م ممب و عم م م م م ممرب

نا هذ نلز تامً نا نن نلز إال وذ ه نلز أو اونه نلزً أنذر نسليةً ونالز الملز هذ هللا -و
وعال{ -لن َّم نن الملز ال َّلذَّم نَلِلن}:غاور  .]16نعم.
ق واْلب ِ
ِ
ط ِ
اط ِلَ .وِقي َلُ :ه َو ِْ
يج ُاز ِب َج ْع ِل اْل َم ْعَنى اْل َك ِث ِ
ير
يلَ :ف ْص َل اْل ِخ َ
اب اْلَبَي ُ
اإل َ
ان اْل َفاص ُل َب ْي َن اْل َح ِ َ َ
" َوِق َ
ِ ِِ
ِ
ِ
ِ
ِ َّ ِ ِ ِ
َن
َّللا َعْن ُهَ -ي ْج َم ُع ُه؛ ِْل َّ
في الل ْفظ اْلَقليلَ .واْل َم ْعَنى في َهذه ْاْلَ ْق َوال ُم َتَق ِار ٌبَ .وَق ْو ُل َعل ٍي َ-رض َي َّ ُ
ِ
ِ ِ
وسى.
َم َد َار اْل ُح ْكمِ َعَل ْيه في اْلَق َضاء َما َع َدا َق ْو َل أَِبي ُم َ
َما ِعْلم اْلَق َض ِ
الث ِاني ُةَ :قال اْلَق ِ
ع ِم َن اْل ِعْلمِ
اضي أَُبو َب ْك ِر ْب ُن اْل َعَرب ِ
ِيَ :فأ َّ
اء َفَل َع ْمُر ِإَل ِه َك ِإَّن ُه َلَن ْو ٌ
َّ َ
َ
ُ
ِ
ِ
َح َكامِ َواْلَب َص ِر ِباْل َح ََّل ِل َواْل َحَارمِ".
ُم َجَّرٌدَ ،وَف ْص ٌل مْن ُه ُم َؤَّكٌدَ ،غ ْيَر َم ْع ِرَفة ْاْل ْ
ل يكذك العالم نن أعلم الفاس ول نساع الحال والحرامً ونَ ذلز إذا نصب نحسه للنياو نا
نجحً العكمً ل يكذك اضيا نن أترع الفاسً وإذا استحتل نا استطاع أك يجلبً ومذ ومة
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نفح ة األص أنه ،اب نن أتذاب العلمً ،اب نن أتذاب الحنه؛ ل فه ،الخلرة واللربةً نَ نا يؤتاو

اإلنساك نن وطفة يفجح فيهً و ل ال يفجح ول غلرو نن األتذاب .و ل يكذك العكمً ل يكذك ول

كثلر نن أتذاب اللين نن أترع الفاسً وأذكاهمً و ل يكذك ول النياوً التجربة ظاهرةً تجل نن

أه العلم البارز ن تذلظ النياوً ونا ذكروا ونجل نن اونمم نن ذكر إذا تذلظ النياوً ل ن إذا

استحتل نا تجل عفلو نا عفل نظراعه نن أ رانه وأنثالهً وعلظ ك حا المطلذب أك يمتم اإلنساك

،اللينً و تحنه فيه ول وميَ أتذا،هً ليكذك نمن أراا هللا ،ه خلرا.
" َف ِفي اْلح ِد ِ
ير
الر ُج ُل َب ِص ًا
َعَل ُم ُك ْم ِباْل َح ََّل ِل َواْل َحَارمِ ُم َعا ُذ ْب ُن َجَب ٍل»َ .وَق ْد َي ُكو ُن َّ
يث« :أَ ْق َض ُ
اك ْم َعِل ٌّي َوأ ْ
َ
ال ،ع ِارًفا ِباْلح ََّل ِل واْلح ارمِ ،وََّل يُقوم ِب َفص ِل اْلَق َض ِ
طالِ ٍب-
اءُ .يْرَوى أ َّ
َن َعلِ َّي ْب َن أَِبي َ
ِبأ ْ
َ
َح َكامِ ْاْلَ ْف َع ِ َ
َ ََ َ َ ُ ْ
َّللا عْنهَ -قالَ« :ل َّما بع َث ِني رسول َّ ِ
َّ
َّللا َعَل ْي ِه َو َسَّل َمِ -إَلى اْلَي َم ِن َح َفَر َق ْوٌم ُزْبَي ًة
َر ِض َي َّ ُ َ ُ
َّللا َ -صلى َّ ُ
ََ َ ُ ُ
َ
الناس عَلى ُّ ِ
لِ ْْل ِ
ِ
ِ
آخَرَ ،وَت َعَّل َق ْاْل َخُر
يها َر ُج ٌل َوَت َعَّل َق ِب َ
َس ُدَ ،و ْازَد َح َم َّ ُ َ
الزْبَية َف َوَق َع ف َ
َسدَ ،ف َوَق َع ف َ
يها ْاْل َ
َ
آخر ،ح َّتى صاروا أَربع ًةَ ،فجرحهم ْاْلَس ُد ِفيها َفهَل ُكوا ،وحمل اْلَقوم ِ
الس ََّل َحَ ،وَك َاد َي ُكو ُن َب ْيَن ُه ْم
ِب َ َ
َ َ
َ ُ َْ َ
ََ َ ُ ُ َ
ََََ ُْ
ِ
ِ
ِ
اس! َت َعاَل ْوا أَ ْق ِ
اء،
ض َبْيَن ُك ْم ِبَق َض ٍ
َج ِل أَْرَب َع ِة أَن ٍ
ال َفأ ََتْي ُت ُه ْم َفُقْل ُت :أ ََتْقُتُلو َن م َائ َت ْي َر ُج ٍل م ْن أ ْ
ق َت ٌ
الَ ،ق َ
ول َّ ِ
َّ
ِن أََب ْي ُتم َرَف ْع ُتم َذلِ َك ِإَلى َرس ِ
َّللا َعَلْي ِه َو َسَّل َم،-
َفِإ ْن َر ِض ُ
اء َب ْيَن ُك ْمَ ،وإ ْ
يت ُم ُ
وه َف ُه َو َق َض ٌ
ُ
ْ
ْ
َّللا َ -صلى َّ ُ
ِ ِ
الدي ِة ،وجعل لِ َّلثالِ ِث ِنصف ِ
ِ
ِ َّ ِ
ِ
ِ ِ
َح ُّ ِ
الدَي ِة،
ْ َ
َف ُه َو أ َ
ق باْلَق َضاءَ .ف َج َع َل ل ْْل ََّول ُرُب َع الدَيةَ ،و َج َع َل للثاني ُثُل َث َ َ َ َ َ
ِ
ِ
الدي ِ
ات َعَلى َم ْن َح َفَر ُّ
ض ُه ْم
َو َج َع َل لِ َّا
الزْبَي َة َعَلى َقَب ِائ ِل ْاْلَْرَب َع ِةَ ،ف َس ِخ َ
ط َب ْع ُ
لر ِب ِع الدَي َةَ ،و َج َع َل َ
ول َّ ِ
ِ ِ
ِ
ِ َّ
َّ
ض ُهم ،ثُ َّم َق ِدموا َعَلى َرس ِ
ال:
ُ
َوَرض َي َب ْع ُ ْ
َّللا َعَل ْيه َو َسل َمَ -فَق ُّصوا َعَل ْيه اْلق َّص َةَ ،فَق َ
َّللا َ -صلى َّ ُ
ُ
َخبروه ِبما َق َضى علِيَ ،فَقال رسول َّ ِ
ِ
ِ ِ ِ
َّللا-
َ ٌّ
ََُ ُ
أََنا أَ ْقضي َب ْيَن ُك ْمَ ،فَق َ
ال َقائ ٌل :إ َّن َعلًّيا َق ْد َق َضى َب ْيَنَناَ .فأ ْ َ ُ ُ َ
َّللا عَلي ِه وسَّلم :-اْلَق َضاء َكما َق َضى علِيِ .في ِرواي ٍةَ :فأَم َضى رسول َّ ِ
َّ
َّ
َّللا
َ ٌّ
ََ
َّللا َ -صلى َّ ُ
َُ ُ
ْ
َصلى َّ ُ َ ْ َ َ َ
ُ َ
ِ َّ
اء َعِل ٍي».
َعَل ْيه َو َسل َمَ -ق َض َ
نخرج نخرج
طالب :أخرجه أحمد والبيهقي في السنن الكبرى ،وفي إسناده حنش بن المعتمر الكناني ،قال
البخاري :يتكلمون في حديثه ،وقال النسائي :ليس بالقوي ،وقال ابن حبانَّ :ل يحتج به..

كيف

طالب :أحسن هللا إليك ،قال المحقق..
كيف لم ين

عليه و حررو ! ينذ

لم أ

عليه ولعله نذضذع و خروه ه ا.

طالب..:

أين ه ا تخر جز أن
طالب ............

و اك هللا خلراً اوص ؛ ألنه ا

طالب...:

لم أ

عليهً مم ،عل ذلز ل َّ و اك هللا خلرا.

معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري


19

19

19
انتمظ كالنهً نعم وللً هل نثلما التخر ج عفل أحمل والللمنلً وللً علظ ك حا ضعحه ظاهر

نن خال نتفه الف ارة ظاهرةً ل ن الحكم صحيحً يبتل تذولمه.
طالب :عند أهل القضاء مستفيض حديث الزبير.

نعروت نعم.
ِ
ِ
"وَك َذلِ َك يروى ِفي اْلمع ِرَف ِة ِباْلَق َض ِ
ان
اء أ َّ
الِ :إ َّن ْاب َن أَِبي َلْيَلى َ -وَك َ
َْ
ُْ َ
َ
اء ِإَل ْيه َر ُج ٌل َفَق َ
َن أََبا َحني َف َة َج َ
ِ
ِ ِ
امَأَر ًة َم ْجُنوَن ًة".
َقاضًيا باْل ُكوَفةَ -جَل َد ْ

نحمل تن علل الرحمن تن أتل لللظ نن الحنماو ال بار المعروولن المشمذر نً كاك اضيا ،ال ذوة

إلظ آخرو.

ِ
" َوَك َ ِ ِ
امَأَر ًة َم ْجُنوَن ًةَ .قاَل ْت لَِر ُج ٍلَ :يا ْاب َن َّ
الزِانَي ْي ِن َحَّد ْي ِن ِفي اْل َم ْس ِج ِد َو ِهي
ان َقاضًيا باْل ُكوَفة َجَل َد ْ
َ
ِ
طأَ ِم ْن ِس َّت ِة أ َْو ُج ٍه".
َخ َ
ال :أ ْ
َقائ َم ٌةَ .فَق َ

ا أتذ حفيحة يعفل أخطب نحمل تن علل الرحمن تن أتل لللظ ول الحكم نن ستة أووه.
ِي :وه َذا َّال ِذي َقاَله أَبو ح ِني َف َة ِباْلب ِد ِ
َحٌد ِب ُّ ِ َّ
َما
اءَ .فأ َّ
ال ْاب ُن اْل َعَرب ِ َ َ
يهة ََّل ُي ْد ِرُكهُ أ َ
ُ ُ َ
َ َ
الرْؤَية ِإَّل اْل ُعَل َم ُ
" َق َ
َق ِضَّي ُة علِي َف ََّل ي ْد ِرُكها َّ ِ
التمُّر ِن ِفي ْاْلَح َكامِ ِإََّّل اْلع ِ
ف اْل ُم َت َم ِادي.
اك ُ
ْ
ُ َ
َ ٍ
َ
الشاديَ ،وََّل َيْل َحُق َها َب ْع َد َّ َ
ِ
ِ
ِ
طأً ِب َّ
ين َعَل ْي َهاَ ،فَل ُه ُم
َوَت ْح ِقيُق َها أ َّ
ين َخ َ
الت َدا ُف ِع َعَلى اْل ُح ْفَرِة م َن اْل َحاض ِر َ
َن َه ُؤََّلء ْاْلَْرَب َع َة اْل َم ْق ُتولِ َ
ِ
ول ِباْل ُم َدا َف َع ِةَ ،ق ِات ُل َث ََّل َث ٍة ِباْل ُم َجا َذَب ِة،
طِأَ ،ب ْي َد أ َّ
ات َعَلى َم ْن َح َضَر َعَلى َو ْج ِه اْل َخ َ
الدَي ُ
َن ْاْل ََّو َل َم ْق ُت ٌ
ِ
الث ِاني َفَله ُثُل ُث ِ
الدي ِة ِب َّ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
َما َّ
الدَي ِة
ين َقَتَل ُه ْمَ .وأ َّ
ُ
الث ََّل َثة َّالذ َ
َفَل ُه الدَي ُة ِب َما ُقت َلَ ،و َعَل ْيه َث ََّل َث ُة أَْرَبا ِع َ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
َما َّ
و َعَل ْي ِه ُّ
ان ِب ِاَّل ْثَن ْي ِن َّ
الثُل َث ِ
ف؛
الل َذ ْي ِن َقَتَل ُه َما ِباْل ُم َجا َذَب ِةَ .وأ َّ
ف الدَية َو َعَل ْيه الن ْص ُ
الثالِ ُث َفَل ُه ن ْص ُ
َ
ِ
ِ
ِ
اص ُة و َغ ِرم ِت اْلعو ِ
ِ ِ
اص اْل َجارِي
الت ْق ِد َير َب ْع َد اْل ِق َص ِ
اق ُل َه َذا َّ
ََ
ْل ََّن ُه َقَت َل َواح ًدا باْل ُم َجا َذَبةَ ،ف َوَق َعت اْل ُم َح َّ َ َ
ِ
ِف ِ
يه .وه َذا ِمن ب ِدي ِع ِاَّلس ِتْنب ِ
ِ
آها ِس َّت ًة:
َما أَُبو َح ِني َف َة َفِإَّن ُه َن َ
اطَ .وأ َّ
ظَر ِإَلى اْل َم َعاني اْل ُم َت َعِلَقة َفَر َ
ََ
ْ َ
ْ َ
َن اْل ُجُنو َن ُي ْس ِقطُ َّ
ف ِفي َحاَل ِة
َن اْل َم ْجُنو َن ََّل َحَّد َعَل ْي ِه؛ ِْل َّ
ْاْل ََّو ُل أ َّ
ان اْلَق ْذ ُ
الت ْكلِ َ
يفَ .و َه َذا ِإ َذا َك َ
ُخرى َفِإَّن ُه يحُّد ِباْلَق ْذ ِ
ِ
ف ِفي َحاَل ِة ِإ َفا َق ِت ِه .و َّ
الث ِانيَ :ق ْوُل َها
اْل ُجُنو ِنَ ،وأ َّ
َما ِإ َذا َك َ
َُ
ان ُي َج ُّن َمَّرًة َوُيف ُ
يق أ ْ َ
َ
َب َحٌّدَ ،فِإَّنما َخ َّ
َيا ْاب َن َّ
َن َحَّد
َه أَُبو َح ِني َف َة َعَلى َم ْذ َه ِب ِه ِفي أ َّ
الزِانَي ْي ِنَ ،ف َجَل َد َها َحَّد ْي ِن ،لِ ُك ِل أ ٍ
طأ ُ
َ
ق َِّ ِ
اْلَق ْذ ِ
ّلِل َت َعاَلى َك َح ِد اْل َخ ْم ِر َو ِ
الزَنى".
اخ ُل؛ ِْل ََّن ُه ِعْن َد ُه َح ٌّ
ف َي َت َد َ
يعفل لذ ت أه اللللً أو وئةً أو وماعة ه يحل ،علاهم أو يحل حلا واحلا عن الجميَ
نعم.

ق لِ ْْل َد ِم ِيَ ،في َتعَّد ُد ِب َتعُّد ِد اْلم ْق ُذ ِ
ان أَ َّن اْلحَّد ِباْلَق ْذ ِ
الش ِ
اف ِع ُّي َو َمالِ ٌك َفِإَّن ُه َما َيَرَي ِ
َما َّ
وف.
ف َح ٌّ
" َوأ َّ
َ
َ
َ َ
َ
طاَلب ِة اْلم ْق ُذ ِ
َّ ِ
ِ
وف".
الثال ُث :أََّن ُه َجَل َد ب َغ ْي ِر ُم َ َ َ
يعفل ورق أنه ين ت ومعا تلحن واحلً أو ين ت ومعا ،بلحاظً إذا كاك تلحن واحل وحل واحلً وإذا

كاك ،بلحاظ و

طالب...:

نن طالب ،حنه ،اعتبار أنه ح نخلذق وإنه يحل ،سلبه.


20

20
إذا ت وماعة نن ال فاس عشرةً ا

تفسري القرطيب -ص ()002

والك زانلً ووالك زانلً ووالك زانلً ووالك زانلً ه ا

ك واحل له نصلبهً وال تتلاخ ،اعتبار أنما حنذق المخلذ لنً أنا إذا ا أه الللل الحالنل زناةً
نعم أو نث نا يعلروك اآلك ،األلحاظ النليحة الشفيعة النلللة الحالنية ك اً نعم ومؤالو يجلل حلا
واحلا نن أولمم وميعا.

طالب...:
نعم.

ف ِبِإجماع ِمن ْاْل َّ ِ
ق َِّ ِ
طاَلب ِة ِبِإ َق ِ ِ ِ
وز ِإ َقام ُة ح ِد اْلَق ْذ ِ
ّلِل
ولِ :إَّن ُه َح ٌّ
َْ ٍ َ
" َوََّل َت ُج ُ َ َ
ُمة ِإََّّل َب ْع َد اْل ُم َ َ
امته م َّم ْن َيُق ُ
َ
ِ ِ
ِ
ق لِ ْْل َد ِم ِي؛ ِإ ْذ
اج لِ َم ْن َيَرى أََّن ُه َح ٌّ
ولِ :إَّن ُه َح ُّ
ِه َذا اْل َم ْعَنى َوَق َع اَّل ْحت َج ُ
ق ْاْل َدم ِيَ .وب َ
َت َعاَلىَ ،و َم ْن َيُق ُ
ِِ
طاَلَب ِة َك َح ِد ِ
الزَنى.
ف َعَلى اْل ُم َ
ان َحًّقا َّّلِل َل َما َت َوَّق َ
َل ْو َك َ
ِ
الر ِب ُع :أََّن ُه َواَلى َب ْي َن اْل َحَّد ْي ِنَ ،و َم ْن َو َج َب َعَل ْي ِه َحد ِ
َح ِد ِه َما ثُ َّم ُي ْتَر ُك
َّا
ال َبْيَن ُه َماَ ،ب ْل ُي َحُّد ْل َ
َّان َل ْم ُي َو َ
ِ
ِ
َح َّتى َيْن َد ِم َل َّ
س :أََّن ُه َحَّد َها َق ِائ َم ًة،
ام َعَل ْيه اْل َحُّد ْاْل َخُر .اْل َخام ُ
الضْر ُب ،أ َْو َي ْس َتَب َل اْل َم ْضُر ُ
وب ثُ َّم ُيَق ُ
ِ
ورًة".
َوََّل ُت َحُّد اْل َمْ أَرةُ ِإََّّل َجال َس ًة َم ْس ُت َ
يعفل ،عل أك تشل عللما مياتما كما أنر الفلل -عليه الصالة والسالم، -الجمفيةً وشلت عللما

مياتما.

الس ِادس :أََّنه أَ َقام اْلحَّد ِفي اْلمس ِج ِد ،وََّل ُتَقام اْلحدود ِف ِ
الن ِ
ض َّ
يه
اسِ :في ِزْن ِب ٍ
ال َب ْع ُ
ُ ُُ ُ
ُ َ َ
َ
يلُ َّ .
َْ
" َق َ
اء ِفي اْلمس ِج ِد وا َّلتع ِز ِ ِ
فَ .قال اْلَق ِ
ِإجماعا .وِفي اْلَق َض ِ
ط ِ
اب
اضيَ :ف َه َذا ُه َو َف ْص ُل اْل ِخ َ
ير ِفيه ِخ ََّل ٌ
َ ْ
َْ ً َ
َْ
َ
ِ
يَّل ِت ِفي اْلح ِد ِ
و ِعْلم اْلَق َض ِ
اءَّ ،ال ِذي َوَق َع ِت ِْ
َح ِد َّ
يث اْل َمْرو ِ
اك ْم َعلِ ٌّي.
التأ ِْو َ
ِي :أَ ْق َض ُ
َ
اإل َش َارةُ ِإَل ْيه َعَلى أ َ
َ ُ
ِ
َّ
ِ ِ ِ
الِ :إَّن ُه ِْ
َّللا َعَل ْيه َو َسَّل َمُ -دو َن
َوأ َّ
اإل َ
يج ُاز َف َذل َك لْل َعَرب ُدو َن اْل َع َجمَِ ،ولِ ُم َح َّم ٍد َ -صلى َّ ُ
َما َم ْن َق َ
ِ
يت جو ِ
ان
الِ :إَّن ُه َق ْوُل ُه :أ َّ
ام َع اْل َكِلمِ»َ .وأ َّ
َما َب ْع ُدَ ،ف َك َ
اْل َعَر ِبَ ،وَق ْد َبَّي َن َه َذا ِبَق ْولِهَ « :وأُوِت ُ َ َ
َما َم ْن َق َ
ِ َّ
َّ
َّ
َما َب ْعُد".
ول ِفي ُخ ْطَب ِت ِه :أ َّ
َّللا َعَل ْيه َو َسل َم َ -يُق ُ
الن ِب ُّي َصلى َّ ُ
يعفل ملت

طالب.....:

عفه -عليه الصالة والسالم -نن طر مالملن صحاتيا.

الرا َ،صار له أمر ول نذت نن تح ً المنصذا أنه صار لمم أمر.
ِ َّ
َّ
ان َّ
َما
ول ِفي ُخ ْطَب ِت ِه :أ َّ
الِ :إَّن ُه َق ْوُل ُه :أ َّ
" َوأ َّ
َما َب ْع ُدَ ،ف َك َ
َّللا َعَل ْيه َو َسل َمَ -يُق ُ
الن ِب ُّي َ -صلى َّ ُ
َما َم ْن َق َ
ِ ِ
ِ
ِ
آم َن ِباْلَب ْع ِثَ ،وأ ََّو ُل
َب ْع ُدَ .وُيْرَوى أ َّ
َن أ ََّو َل َم ْن َقاَل َها في اْل َجاهلَِّية َس ْحَب ُ
ان ْب ُن َوائ ٍلَ ،و ُه َو أ ََّو ُل َم ْن َ
ِ
ِ ِ
الس ََّل ُمَ -قاَل َهاَ ،ل ْم
ين َسَن ًةَ .وَل ْو َص َّح أ َّ
َن َد ُاوَد َ -عَل ْي ِه َّ
َم ْن َت َوَّكأَ َعَلى َع ًصاَ ،و ُعمَر م َائ ًة َوَث َمان َ
الن ْظمِ ،وإَِّنما َك ِ ِ ِ
َي ُك ْن َذلِ َك ِمْن ُه ِباْل َعَربَِّي ِة َعَلى َه َذا َّ
َعَل ُم".
َّللا أ ْ
َ َ َ
ان ِبل َسانهَ .و َّ ُ
اللمم ص ن وسالم علظ نحمل
طالب...:
نعم.

معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

طالب...... :

يعفل هذ نن أه الحترة .هذ ير ل نن أه الحترة.
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