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السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
نعم.
بسم هللا الرحمن الرحيم.
الحمد هلل رب العالمين وصلى هللا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.
قال اإلمام القرطبي –رحمه هللا تعالى:-

{يا أَُّيها ال ِذين آمُنوا ال ُتَق ِدموا بين ي َد ِي ِ
َّللا َوَر ُسوِل ِه َواتُقوا
ُ َْ َ َ
َ َ
َ َ
َّللا ِإن َّللا س ِم ٌ ِ
".
يم}[الحجرات]1:
يع َعل ٌ
َ َ
َ

الحمد هلل رب العالمين ،وصلى هللا وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه
أجمعين ،أما بعد،

فهذه السورة العظيمة التي اشتملت على كثير من اآلداب واألخالق هي أول المفصل على قول،
وإن كان الجمهور على أن ق هي أول المفصل ،وعلى هذا القول تكون أول الحزب السابع،
وعلى قول األكثر يكون أول الحزب السابع في تقسيم الصحابة –رضوان هللا عليهم -سورة ق؛
ألنهم يحزبون القرآن ثالثا وخمسا وسبعا وتسعا وإحدى عشرة وثالث عشرة ،ثم حزب المفصل،
فالذي يعد الفاتحة من الحزب األول يبدأ المفصل عنده من الحجرات ،والذي ال يعدها يبدأ حزب
المفصل من ق ،كأن األكثر على أن أول المفصل ق ،لكن هذا هو سبب االختالف في بداية
المفصل ،ولم يقل بالحجرات بأنه أول المفصل إال نفر يسير ،ومرد ذلك العتبار الفاتحة من
الحزب األول ،ثم جاء التحزيب عن الصحابة في سنن أبي داود وغيره ،تقسيم القرآن إلى سبعة
أقسام ،وهذا ييسير لمن أراد أن يق أر القرآن في سبع إن أتم ذلك التقسيم ،وهو مسبوق به من قبل
سلف هذه األمة.

"فيه ثالث مسائل :األولى :قوله تعالى{ :يا أَُّيها ال ِذين آمُنوا ال ُتَق ِدموا بين ي َد ِي ِ
َّللا َوَر ُسولِ ِه}
ُ َْ َ َ
َ َ
َ َ
ط ِ
اب الن ِب ِي َ -صلى
ان ِفي اْل َعَرب ِ
وء أ ََد ٍب ِفي ِخ َ
اءَ :ك َ
ِي َج َف ٌ
اء َو ُس ُ
ال اْل ُعَل َم ُ
[سورة الحجراتَ ]1:ق َ
ق َو ِر َع َاي ِة ْاْل َد ِ
َّللا َعَل ْي ِه َوسلم َ -وَتْل ِق ِ
يب الن ِ
َخ َال ِ
اب َوَقَأَر
اسَ .ف ُّ
ورُة ِفي ْاأل َْم ِر ِب َم َك ِارمِ ْاأل ْ
الس َ
ُ
َ َ

اك ويعُقوب اْلح ْضرِم ُّيَ) :ال َتَقدموا) ِب َف ْت ِح الت ِ
اء َوالد ِ
ال ِم َن التَقُّدمِ
الضح ُ َ َ ْ ُ َ َ
ُ
وأصلها (ال تتقدموا بين يدي هللا ورسوله) ،وهذا قراءة األكثر ( ُتَق ِد ُموا) ،تقدموا أقوالكم وآ ارءكم
واقتراحاتكم بين يدي هللا ورسوله ،بل انتظروا حتى يصدر األمر ،أو يصدر الحكم من هللا
جل وعال -يأمر
جل وعال-؛ ألن هللا – َّ
ورسوله ،فال تقترحوا أشياء حتى يصدر األمر من هللا – َّ
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بما فيه مصلحة ،وينهى عما فيه مضرة ،ويسكت –كما جاء في الحديث -عن أشياء من غير
اء ِإ ْن ُت ْب َد َل ُك ْم َت ُس ْؤُك ْم } [سورة المائدة ،]101:من
نسيان ،فال تسألوا عنها} ،ال َت ْسأَُلوا َع ْن أ ْ
َشَي َ
جل وعال -أن يكون النبي المرسل من إحدى
االقتراحات التي اقترحتها قريش على الرب – َّ
القريتين؛ من مكة ،أو من الطائف ،رجل عظيم أبو جهل ،أو عروة بن مسعود الثقفي ،اقترحوا،
ال تقدموا بين يدي هللا ورسوله ،ال تقدموا بين يدي هللا ورسوله شيئا أبدا ،إال أن تنتظر ما يحكم
هللا به ،والقراءة األخرى :ال تقدموا ،يعني ال تتقدموا بين يدي هللا ورسوله ،والمعنى قريب من
بعض.
َال ُتَق ِد ُموا َق ْواال
ا ِلد ِ
ين َو ُّ
الدْنَيا.

الِ -من الت ْق ِديمِ ،ومعَناهما َ ِ
"واْلبا ُقو َنُ :تَق ِدموا ِ -ب َضمِ الت ِ
اء َوَك ْس ِر الد ِ
َي:
َ
َ
ظاهٌر أ ْ
َ َ ْ َُ
ُ
ِ
ِ
ِِ ِ ِِ ِ
ِ
ِ
َم ِر
يما َس ِبيُل ُه أ ْ
َن َت ْأ ُخ ُذ ُ
وه َعْن ُه م ْن أ ْ
َوَال ف ْع اال َب ْي َن َي َد ِي َّللا َوَق ْول َر ُسوله َوف ْعله ف َ
ول  -صلى َّللا عَلي ِه وسلم َ -فَق ْد َقدمه عَلى ِ
َوم ْن َقدم َق ْوَل ُه أ َْو ِف ْعَل ُه َعَلى الرس ِ
َّللا َ -ت َعاَلى-؛
َُ َ
َ
ُ
ُ َْ ََ َ
َ
َ
ِألَن الرسول  -صلى َّللا عَلي ِه وسلم ِ -إنما يأْمر عن أَم ِر ِ
َّللا َ -عز َو َجل."-
َ
َ َ ُُ َ ْ ْ
ُ َ
ُ َْ ََ َ

المرسل يمثل المرسل؛ فطاعة المرسل طاعة لمرسله ،واحترام المرسل إنما هو من احترام مرسله؛

متقدم بين يدي هللا–
ألنه هو نائب عنه ،فالذي يتقدم على رسول هللا –صلى هللا عليه وسلم -هو
ٌ
جل وعال-؛ ألنه رسوله.
َّ

ال ِست ٍة:
ف ِفي َسَب ِب ُنُزولِ َها َعَلى أَ ْق َو ٍ
"الث ِانَي ُةَ :و ْ
اخُتلِ َ
يث اب ِن جريج َقال :حد َثِني ابن أَِبي مَلي َك َة أَن عب َد ِ
ِِ ِ ِ ِ
َّللا ْب َن ُّ
الزَب ْي ِر
ُْ
ْاألَو ُلَ :ما َذ َكَرُه اْل َواحد ُّي م ْن َحد ْ ُ َ ْ ٍ َ َ
َْ
ُْ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ ِ
ال أَُبو َب ْكر:
أْ
َّللا َعَل ْيه َو َسل َم َ ،-فَق َ
َخَبَرُه أَنهُ َقد َم َرْك ٌب م ْن َبني َتميمٍ َعَلى َر ُسول َّللا َ -صلى ُ
اع بن معبدٍ ،وَقال عمر أ ِ
ِ
ال أَُبو َب ْك ٍرَ :ما أََرْد َت ِإال ِخ َال ِفي،
َم ِر ْاألَ ْقَر َع ْب َن َحا ِب ٍ
أَم ِر اْلَق ْعَق َ ْ َ َ ْ َ َ َ ُ َ ُ
سَ ،فَق َ
ِ
ِ ِ
ِ
ين
{يا أَُّي َها الذ َ
َص َو ُات ُه َماَ ،فَن َز َل في َذل َكَ :
ال ُع َمُرَ :ما أََرْد ُت خ َال َف َكَ ،ف َت َم َادَيا َحتى ْارَت َف َع ْت أ ْ
َوَق َ

آمُنوا{ [سورة الحجرات."]1:
َ
على كل حال ،تماريا :يعني تجادال في األمر ،تماديا يعني استم ار فيه ،استم ار فيه فالمعني

قريب.

ِ
ِ ِ
آمُنوا ال
{يا أَُّي َها الذ َ
" َفَن َز َل في َذلكَ :
ين َ
ِ
{وَل ْو أَن ُه ْم َصَبُروا َحتى َت ْخُر َج
ِإَلى َق ْولِهَ :

ُتَق ِدموا بين ي َد ِي ِ
َّللا َوَر ُسولِ ِه} [سورة الحجرات،]1:
ُ َْ َ َ
ِي َع ِن اْل َح َس ِن
اه اْلُب َخارُّ
ِإَل ْي ِه ْم } [سورة الحجراتَ ]5:رَو ُ

ِي أ َْي اضا.
ْب ِن ُم َحم ِد ْب ِن الصبا ِحَ ،ذ َكَرُه اْل َم ْه َدو ُّ
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ِ
ف َعَلى اْل َم ِديَن ِة َر ُج اال ِإذ
َّللا َعَل ْيه َو َسل َم  -أََرَاد أ ْ
َن َي ْس َت ْخلِ َ
الثانيَ :ما ُرو َ
ِي أَن الن ِبي َ -صلى ُ
ِ
آمُنوا ال ُتَق ِد ُموا َب ْي َن َي َد ِي
َش َار َعَل ْي ِه ُع َمُر ِبَر ُج ٍل َ
َم َضى ِإَلى َخ ْيَبَرَ ،فأ َ
{يا أَُّي َها الذ َ
آخَرَ ،فَن َز َلَ :
ين َ
ِ
ِي أ َْي اضا".
َّللا َوَر ُسولِ ِه} [سورة الحجراتَ ،]1:ذ َكَرُه اْل َم ْه َدو ُّ
نعم ،إذا كان هذا على سبيل الجزم من النبي –عليه الصالة والسالم -ال سبيل المشورة والرأي؛
ألنه لما أشار إليه من ينزل في مكان ،سئل :أهو المكيدة والحرب؟ أم رأي ومشورة؟ قال« :رأي
ومشورة» ،فأشاروا عليه بغير هذا المكان ،ولم يعد هذا من التقدم؛ ألنه فرق بين أن يقول النبي–
عليه الصالة والسالم -قوال جازما به ال تلزم معارضته ،فإذا كان هناك شيء تدل القرائن على
أنه يستشيرهم ،وأنه غير ملزم باختياره –عليه الصالة والسالم ،-غير ملزم ،فال مانع حينئذ.
ِ
"الثالِ ُث :ما َذ َكره اْلماورِد ُّي ع ِن الضح ِ
َّللا َعْن ُه َما  -:أَن الن ِبي -
اك َع ِن ْاب ِن َعب ٍ
َ
َ َُ َ َ ْ
اس َ -رض َي ُ
صلى َّللا عَلي ِه وسلم -أَْن َف َذ أَربع اة و ِع ْش ِرين رج اال ِمن أَصحا ِب ِه ِإَلى ب ِني ع ِ
وه ْمِ ،إال َث َال َث اة
ام ٍر َفَقَتُل ُ
َ
َ ْ َ
َ َُ
َ
َْ َ َ
َ
ُ َْ ََ َ
ِ ِ
ِ
وه َما َع ْن َن َس ِب ِه َما
َتأَخُروا َعْن ُه ْم َف َسلِ ُموا َواْن َك َفُئوا ِإَلى اْل َمديَنةَ ،فَلُقوا َر ُجَل ْي ِن ِم ْن َبني ُسَل ْيمٍ َف َسأَُل ُ
ام ٍر؛ ِألَنهم أ ِ ِ
َفَق َاالِ :م ْن ب ِني ع ِ
وهماَ ،ف َجاء َن َفٌر ِم ْن َب ِني سَل ْي ٍم ِإَلى َرس ِ
ول
ُْ َ
َ
َ
ُ
ُ
َ
َع ُّز م ْن َبني ُسَل ْي ٍم َفَقَتُل ُ َ
ِ
ِ
ِ
اه َما
َّللا َعَل ْيه َو َسل َم َ -فَقاُلواِ :إن َب ْيَنَنا َوَب ْيَن َك َع ْه اداَ ،وَق ْد ُقت َل ِمنا َر ُج َال ِنَ ،ف َوَد ُ
َّللا َ -صلى ُ

يرَ ،وَن َزَل ْت َعَل ْي ِه َه ِذ ِه ْاْلَي ُة ِفي َق ْتلِ ِه ُم الر ُجَل ْي ِن".
َّللا َعَل ْي ِه َو َسل َمِ -ب ِم َائ ِة َب ِع ٍ
الن ِب ُّيَ -صلى ُ
مخرج هذا؟
طالب............:الضحاك لم يلق ابن عباس.
الضحاك لم يلق ابن عباس.

اسا َكاُنوا َيُقوُلو َنَ :ل ْو أُْن ِز َل ِفي َك َذاَ ،ل ْو أُْن ِز َل ِفي َك َذا؟ َفَن َزَل ْت َه ِذ ِه ْاْلَي ُةْ ،اب ُن
ال َق َت َاد ُةِ :إن َن ا
" َوَق َ
ِ
ِِ
ِ
ِ
ِ
َّللا
َعب ٍ
اسُ :ن ُهوا أ ْ
َن َي َت َكل ُموا َب ْي َن َي َد ْي َك َالمه ُم َجاهٌدَ :ال َت ْف َت ُاتوا َعَلى َّللا َوَر ُسولِه َحتى َي ْقض َي ُ
ِ
َعَلى لِ َس ِ
ول
ان َر ُسولِ ِهَ ،ذ َكَرُه اْلُب َخارُّ
ِي أ َْي اضاَ ،وَقال اْل َح َس ُنَ :ن َزَل ْت ِفي َق ْو ٍم َذَب ُحوا َقْب َل أ ْ
َن ُي َصل َي َر ُس ُ
ِ
ِ
يدوا الذبح .ابن جريجَ :ال ُتَق ِدموا أَعمال الطاع ِ
ات
َن ُي ِع ُ
َمَرُه ْم أ ْ
َ
ْ َ ْ ُ َُ ْ ٍ
ُ َْ َ
َّللا َ -صلى ُ
َّللا َعَل ْيه َو َسل َمَ ،-فأ َ
ِِ
ِ
ِ
َّللا َعَل ْي ِه َو َسل َم. "-
َّللا َت َعاَلى به َوَر ُسوُل ُه َ -صلى ُ
َقْب َل َوْقت َها الذي أَ َمَر ُ
ومعنى اآلية يحتمل كل ذلك ،ويحتمل غيرهم ،ما فيه مانع.

ِِ
َخرُة َذ َكرَها اْلَق ِ
ِ
ِي َ ،و َسَرَد َها َقْبَل ُه
اض َي أَُبو َب ْك ِر ْب ُن اْل َعَرب ِ
َ
ال اْل َخ ْم َس ُة اْل ُم َتأ َ
" ُقْل ُتَ :هذه ْاألَ ْق َو ُ
ِ
ِ
ِ
ان السَب ُب
ّلل أ ْ
َعَل ُم َما َك َ
ال اْلَقاضيَ :و ِه َي ُكُّل َها َصح َ
يح ٌة َت ْد ُخ ُل َت ْح َت اْل ُع ُمومَِ ،فا ُ
اْل َم َاوْرد ُّيَ .ق َ
ِ ِ ِ ِ
َعَل ُم".
َّللا أ ْ
اْل ُمث ُير ل ْْلَية مْن َهاَ ،وَل َعل َها َن َزَل ْت ُدو َن َسَب ٍبَ ،و ُ
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نعم قد تنزل اآلية بدون سبب ،ثم يرد من القصص ما يصلح أن يكون سببا ،يعني ما تنطبق
عليه اآلية ،فيظن سببا ،وقد تنزل اآلية بسبب ،ثم يحصل ما يشبهه ،فيظن أنه هو السبب ،وقد
يتعدد السبب ،والنازل واحد ،قد تنزل اآلية ابتداء من غير سبب ،وقد تنزل ألكثر من سبب ،وقد
تنزل لسبب واحد ويصادف وجود سبب أو أسباب مماثلة قصص مماثلة يظن أنها هي السبب.
ِ
اضيِ :إ َذا ُقْلَنا ِإنها َن َزَل ْت ِفي َت ْق ِديمِ الط ِ
" َقال اْلَق ِ
يح؛ ِألَن ُكل ِعَب َاد ٍة
اعات َعَلى أ َْوَقات َها َف ُه َو َص ِح ٌ
َ
َ
َ
ِ
ِ
ات َال يج ُ ِ
ِ
اء
ُم َؤق َت ٍة ِب ِم َيق ٍ
َُ
يم َها َعَل ْيه َكالص َالة َوالص ْومِ َواْل َح ِجَ ،وَذل َك َبِي ٌنِ .إال أَن اْل ُعَل َم َ
وز َت ْقد ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ومَ ،و ُه َو َسُّد َخل ِة اْل َف ِق ِ
ير،
ْ
وب اة لِ َم ْعانى َم ْف ُه ٍ
اخَتَل ُفوا في الزَكاةَ ،لما َكاَن ْت عَب َاد اة َمالي اةَ ،وَكاَن ْت َم ْطُل َ

ِ
ِ
اس َت ْع َج َل ِم َن اْل َعب ِ
اء ِم ْن َج ْم ِع
َّللا َعَل ْيه َو َسل َمْ -
ام ْي ِنَ ،ولِ َما َج َ
َوألَن الن ِبي َ -صلى ُ
اس َص َد َق َة َع َ
ِِ
ص َد َق ِة اْل ِف ْط ِر َقبل يومِ اْل ِف ْط ِر حتى ُتع َ ِ
يها َي ْوم اْل ُو ُج ِ
وب َو ُه َو َي ْو ُم اْل ِف ْط ِر".
َ
ْ
ْ َ َْ
طى ل ُم ْس َتحق َ
َ
َ

نعم ،الصحابة قدموا صدقة الفطر قبل العيد بيوم ،بعضهم بيومين ،ولم يحصل بذلك إنكار من

بعضهم؛ فدل على جواز ذلك؛ ألن المراد غناهم في ذلك اليوم ،فإذا قدمت وادخرت لذلك اليوم
حصل المقصود.

ِ
ِ
ِ ِ
ِ ُّ
اب ِب َحالِ ِه َوَق َع ْت
اء َ ْأر ُ
س اْل َعا ِم َوالن َص ُ
ام َواال ْثَن ْي ِن َفِإ ْن َج َ
" َفا ْق َت َضى َذل َك ُكل ُه َج َو َاز َت ْقديم َها اْل َع َ
ِ
ط ُّوٍع".
اب َتَبي َن أَن َها َص َد َق ُة َت َ
َم ْوِق َع َهَ ،وإ ْ
اء َ ْأر ُ
س اْل َعامِ َوَق ْد َت َغيَر الن َص ُ
ِن َج َ

عنده مائة ألف ،زكاتها ألفان ونصف ،لو قال :أنا أريد أن أخرج خمسة آالف عن سنتين هذه

السنة والتي تليها ،يجوز ذلك ،جاء ما يدل عليه .لكن إن جاء الحول الثاني والمال بحاله عرفنا
أنها زكاة وقعت موقعها ،وإن جاء الحول الثاني وقد نمت المئة إلى مئة وخمسين دفع الفرق ،وإن
نقصت إلى خمسين عرفنا أن القدر الزائد صدقة.

ِ
َشهبَ :ال يج ُ ِ
طرَد ْاألَصل ِفي اْل ِعب َاد ِ
ات،
يم َها َعَلى اْل َح ْو ِل َل ْح َ
َُ
َ
ظ اة َكالص َالةَ ،وَكأَن ُه ََ
ال أ ْ َ ُ
ْ َ
" َوَق َ
وز َت ْقد ُ
اإلس َالمِ َفوفاها حقها ِفي ِ
ِ
ظامِ َو ُح ْس ِن التْرِت ِ
يبَ .وَأرَى َس ِائُر ُعَل َم ِائَنا أَن
الن َ
َ َ َ َ
َفَأرَى أَن َها ِإ ْح َدى َد َعائمِ ِْ ْ
الت ْق ِديم اْلي ِسير ِفيها ج ِائز؛ ِألَن ُه مع ُف ٌّو عْن ُه ِفي الشر ِع ِب ِخ َال ِ
ف اْل َك ِث ِ
َص ُّح؛
يرَ .و َما َقاَل ُه أ ْ
َْ َ
َ َ َ َ َ
ْ
َش َه ُب أ َ
ول الش ِر ِ
َفِإن م َفارَق َة اْلي ِس ِ ِ ِ
ص ِ
ير ُدو َن اْل َك ِث ِ
ص ِباْلَي ِس ِ
ير
ان َت ْخ َت ُّ
يح َوَل ِكن ُه لِ َم َع ٍ
يعة َص ِح ٌ
َ
ُ َ
َ
ير اْل َكث َير في أُ ُ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
يم ُكلِ ٌّي َك َما َقاَل ُه أَُبو َح ِني َف َة
َفأَما في َم ْسأََلتَنا َفاْلَي ْو ُم فيه َكالش ْه ِرَ ،والش ْهُر َكالسَنةَ .فِإما َت ْقد ٌ
اف ِعي  ،وإِما ِح ْف ُ ِ ِ
ِ ِ
ِ
َش َه ُب".
ال أ ْ
َوالش ُّ َ
ظ اْلعَب َادة َعَلى م َيقات َها َك َما َق َ

يرجح أنه ال يجوز تقديمها عن وقتها ،كما قال أشهب ،كما أنه ال يجوز تأخيرها عن وقتها في

قول الجميع ،يتساهلون ،يتسامحون في اليوم واليومين إذا حلت الزكاة ،ومضى يوم بعد ذلك أو
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يومان فهذا يتساهلون فيه ،كثير من أصحاب األموال يأتي وقت الزكاة ،ثم ينظر في حساباته ما
يجد فيها شيئا ،ما فيه رصيد ،ما فيه سيولة ،ينتظر حتى يجتمع لديه من المال ما يزكي منه،
هذه الكالم ليس بصحيح ،تأخيرها إلى أن يجتمع إليه شيء ،إما أن يبيع بأي ثمن يكون؛ ألن
هذا حق الغير حق الفقراء والمساكين يتضررون بتأخيره ،وإما أن يقترض أو يستدين مبلغا يدفعه
زكاة لمستحقيها.
طالب :أسأل يا شيخ ،إذا جمع الزكاة ،مجموعة ،الزكاة موجودة ،وأخذ يبحث عن الفقراء
يوما أو إلى آخر الشهر.
يحتاج ا
وقتا ،قد يحتاج إلى عشرين ا
إذا لم يجد من يدفعه إليه فال بأس.
طالب :يعني يبحث عن مستحقيها.
إذا لم يجد من مستحقيها أحدا وأخذ يبحث ،فال بأس ،أما أن يغفل أو يتغافل حتى يأتي وقت
الزكاة ،ثم بعد ذلك يقول :ما وجدت ،فغير صحيح؛ ألن هذه ركن من أركان اإلسالم ،وعلى كل
حال إذا كان مظنة أنه ال يجد إن كان في بلد جلهم أغنياء أو كلهم أغنياء ويعز وجود الفقير
وعينها وأبرزها خالص برأت ذمته ،ثم إذا
يتصور هذا ،يتصور مثل هذا مادام أخرجها من ماله َّ
وجد المسكين دفعها إليه.
طالب :إن جاء رأس الحول وما وجد عنده.
ما وجد؟
طالب :ما وجد أصالا.
يقترض أو يستدين أو يبيع.
أصال ،رصيده ما يبلغ النصاب ،ولكن بعد يوم إن زاد فوق النصاب يزكي عنه
طالب :ما عنده ا
أم هذه السنة ما عليه زكاة؟
ال ،هذه السنة ما تم النصاب.
طالب :ما تم النصاب؟
ما تم النصاب.
طالب :يبدأ من السنة الجديدة.
ما تم النصاب.
احدا؟
يوما و ا
طالب :حتى ولو ا

معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري
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طالب :لو دفعها لمن يخرجها وهذا المدفوع له.
لو وكل من يدفعها للفقير ال يخلو إما أن يكون الوكيل نائبا عن الغني أو نائبا عن الفقير ،فإن
كان نائبا عن الغني فال؛ ألنه مثله فال يجوز له التأخير بحال ،وإن كان نائبا عن الفقير قلنا له
أن ينظر لمصلحة الفقير ،تاجر برأت ذمته بإعطائها لنائب الفقير للفقير أو لنائبه ،النائب عن
الغني ال يجوز له تأخير الزكاة كاألصيل ،النائب عن الفقير هذا يجوز له أن ينظر في مصلحة
الفقير ،أحيانا يقبض المال عشرة آالف لبيت فقراء ،يقول :لو أعطيتهم إياه دفعة واحدة أكلوه
بيوم ،لعبوا به؛ ألنه غالبا الفقراء ما يحسنون استعمال أو استخدام األموال في وجه ،لو قال:
أقسطها عليهم في كل شهر ،يحفظها لهم ،يقسطها لهم ألفا ،مصلح ،وقد وقعت وموقعها؛ ألنه
ينوب عن الفقير ،والفقير نائبه كحكمه.
طالب :يتصور أن يجتمع فيه الوصفان.
يتولى الطرفين؟
طالب :نعم.
يكون لديه مال لغني ،وقد وكل من قبل الفقراء ،أو يوكله الغني وقد سبق أن وكله الفقراء.
طالب..........:
إذا وقعت بيده يسلمها للفقير.
طالب :ما يتصرف فيها؟
ما يتولى الطرفين ،يقول لصاحب المال :أنا وكيل عن فقراء ،وهذه طريقتي فيهم.
طالب :النماء الحاصل للمال بعد وقت الحول وقبل أداء الزكاة.
إذا كان بعد تمام الحول فهو منه ،زكاة النماء والتجارة حكمها حكم أصلها.
طالب :تم الحول يوم لكن ما تمت الزكاة إال بعد أربع أيام.
اآلن قبض مئة ألف ريال في مثل هذا اليوم وبعد سنة صارت مئة وعشرين ،يزكي مئة
وعشرين.
طالب :ليس كالمي هذا يعنى بعد سنة مئة وعشرين يؤدي الزكاة بعد ثالثة أو أربعة أيام
خالل األ ربعة أيام هذه حصل عشرة آالف.
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ال ،هذه يستقبل بها حول جديد مثل األموال األخرى إنما استقر في ذمته زكاة مئة وعشرون ألف
لثالثة آالف.
طالب :وبالعكس وما خفض؟
نعم لزمه مئة وعشرين.

ِ
ِ
ِ
َص ٌل ِفي َتْرِك الت َعُّر ِ
ض
"الثال َث ُةَ :ق ْوُل ُه َت َعاَلىَ} :ال ُت َقد ُموا َب ْي َن َي َد ِي َّللا{ [سورة الحجرات ]1:أ ْ
ال الن ِب ِي  -صلى َّللا عَلي ِه وسلم  ،-وإ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
ِ
ِألَ ْق َو ِ
ال الن ِب ُّي َ -صلى
َ َ
َ
ِيجاب اتَباعه َواال ْقت َداء بهَ ،وَك َذل َك َق َ
ُ َْ ََ َ
َّللا َعَل ْي ِه َو َسل َمِ -في َمَر ِض ِهُ « :مُروا أََبا َب ْك ٍر َفْلُي َص ِل ِبالن ِ
اس»".
ُ
وما أكثر دعاة الضالل الذين يتصدون في وسائل اإلعالم من المقروءة والمسموعة والمرئية
وغيرها ينتقدون ،ويوجهون بعض األحاديث على حسب آرائهم وفطرهم التي اجتهدتها الشياطين،
يشرحونها ويبينون للناس على مقتضى نظرهم الذي ال يأوي إلي علم ،وإنما هو مجرد أهواء،
هؤالء كثروا في األزمان المتأخرة صاروا يحرفون الكلم من كالم هللا ورسوله ،ويلقونه على عامة
الناس فيبوؤون بإثمه فيضلون ويضلون غيرهم ،ويكون عليهم حينئذ إثمهم وإثم من عمل بأقوالهم
من الناس ،نسأل هللا العافية.
" َفَقاَل ْت ع ِائ َش ٌة لِح ْفص َة  -ر ِضي َّللا عْنهماُ :-قولِي َلهُِ :إن أَبا ب ْك ٍر رجل أ ِ
يفَ ،وإِن ُه َم َتى َيُق ْم
َس ٌ
َ
َ َ َ ٌُ
َ َ
َ َ ُ َ َُ
مَقام َك َال يس ِمع الناس ِمن اْلب َك ِ
اء".
ُْ ُ
َ َ ُ
َ

هذه صفته -رضي هللا عنه وأرضاه -رجل أسيف إذا ق أر القرآن بكى ،لكن ليست هذه العلة التي
بعثت عائشة إلى أن تقول ما قالت؛ ألن الناس يتشاءمون ممن يقف موقف الكبار ،فكيف
بالنبي -صلى هللا عليه وسلم -من يصلي مكانه يتشاءم الناس به ،فخشيت أن يحصل هذا األمر
فقالت ما قالت وأوصت حفصة أن تقول للنبي -عليه الصالة والسالم -ما ذكر ،المقصود أنها
أبطنت في نفسها ما أظهرت؛ ولذا قال« :أنتن صواحب يوسف».

طالب :تصور أن عائشة تخشى على أبيها وترضاه بعمر.
ليس ببعيد ،ما يستبعد أبدا ،دفع المفضول عن النفس وعن اآلخر ما فيه إشكال.
طالب :ياشيخ – أحسن هللا إليك -هذا ثابت عن عائشة؟
أجل ثابت في الصحيح وفى البخاري.
طالب :دفعت من أجل التشاؤم؟
كل أهل العلم على هذا.
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طالب :هذا يا شيخ صورتها يعنى أنها تقول لحفصة أن ترجع للنبي -عليه الصالة والسالم-
وتجعل عمر...
وما المانع؟ كل واحد يلمس من نفسه ،يعنى لو مات رجل عظيم مثال ،يعنى ملء اآلذان
واألسماع واألبصار ،ثم مباشرة في اليوم نفسه عين مكانه واحد ،فما نظرة الناس لهذا الشخص؟
األمة مقتنعة بشخص ،ثم مات أو عزل وعين مكانه شخص آخر ،فما نظرة الناس لهذا الشخص
مهما مكان قدره؟
طالب :عرفنا هذا يا شيخ ،لكن أنها تدفع بعمر؟
تدفع بعمر ،ما المانع؟ ألنه حتى الصالة بعد النبي –عليه الصالة والسالم -فيها فضل وشرف،
ذمة من كل وجه؛ ولذلك فرحت حفصة أن يكون ألبيها هذا الشرف ،ذكرته للنبي –عليه
ليس م َّ
الصالة السالم -وال تعلم ما في نفس عائشة ،ليسوا بالمعصومين ،يعني هذا أمر سهل ،كل
إنسان يجده في نفسه ،كل إنسان يجده من نفسه.
طالب :قول النبي –عليه الصالة والسالم« :-إنكن صواحب يوسف».
قوله –عليه الصالة والسالم -يدل على أن األمر خالف ما أبطن« ،ألنتن صواحب يوسف»،
«إنكن ألنتن صواحب يوسف».

ِ
ِ
" َف ُمْر ُع َمَر َفْلُي َص ِل ِبالن ِ
فُ ،مُروا
وس َ
َّللا َعَل ْيه َو َسل َمِ« :-إن ُكن َألَ ْن ُتن َص َواح ُب ُي ُ
ال َ -صلى ُ
اسَ ،فَق َ
ِ
ِ
أََبا َب ْك ٍر َفْلُي َص ِل ِبالن ِ
ف» اْل ِف ْتَن ُة ِبالرِد َع ِن اْل َج ِائ ِز ِإَلى َغ ْي ِر
وس َ
اس»َ .ف َم ْعَنى َق ْولِهَ «" :ص َواح ُب ُي ُ
اْل َج ِائ ِز".
يقول في الحاشية ،نقل عن القسطالني شارح البخاري قال القسطالني :أي مثلهن في

اش ِ ِ
ّلل َما َه َذا َب َشاار ِإ ْن َه َذا ِإال
إظهار خالف ما في الباطن ،يعني لما } َقط ْع َن أ َْي ِدَي ُهن َوُقْل َن َح َ
يم}[يوسف.]31:
َمَل ٌك َك ِر ٌ
افتتن به؛ لعظمة خلقه أو صورته؟
طالب :صورته......
ال ،صورته ،ظاهر ما فت َّن به فتنة حب ال فتنة تعظيم ،ولما قسنه بالملك أبدين للسامع أنه تعظيم
َّ
افتتن به كما افتتنت به قبلهن امرأة العزيز ،ظاهر أو ليس
له ،والذي في الباطن ليس هذا،
بظاهر؟
طالب :ظاهر.
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يقول القسطالني :أي مثلهن في إظهار خالف ما في الباطن ،فإن عائشة أظهرت أن سبب
إرادتها صرف اإلمامة عن الصديق؛ لكونه ال يسمع المأمومين القراءة لبكائه ،ومرادها زيادة على
ذلك وهو أال يتشاءم الناس به ،وهذا مثل زليخة استدعت النسوة ،وأظهرت لهن إكرام الضيافة،
وغرضها أن ينظرن إلى حسن يوسف ،ويعذرنها في محبته ،حصل منها ما حصل ،وحصل لهن
أيضا ما حصل ،صواحب يوسف الجميع ،زليخة امرأة العزيزة ،واللواتي قطعن أيديهن وأظهرن
تعظيم هذا الرجل الذي يشبه المالئكة ،لكن الذي في الباطن أنه حب ،وليس بتعظيم.
طالب :يا شيخ –أحسن هللا إليك -ما الذي في باطن حفصة؟
أين؟ الذي في باطن حفصة أن أباها يتولى بعد الرسول ،وهذا شرف عظيم ،ما المانع؟ قبلت
وصدقتها ،وأرادت هذا الخير ألبيها ،هو خير ،ليس بشر من كل وجه ،الناس يشرئبون
َّ
الحجة،
لمثل هذا.

ِ
"وربما اح َتج ب َغا ُة اْل ِقي ِ ِ ِ
ِ ِ
س ِفي ِف ْعلِ ِه
َ
َُ َ ْ ُ
اس ِب َهذه ْاْلَيةَ ،و ُه َو َباط ٌل مْن ُه ْمَ ،فِإن َما َقا َم ْت َدَال َل ُت ُه َفَل ْي َ
ِ
يم َب ْي َن َي َد ْي ِهَ ،وَق ْد َقام ْت َدَال َل ُة اْل ِك َت ِ
السن ِة َعَلى".
اب َو ُّ
َت ْقد ٌ
َ
لحظة ،وربما احتج بذلك نفاة القياس ،ماذا عندكم؟
طالب :بغاة.
ال ،نفاة.
طالبُ :يتصور خطاب النبي –صلى هللا عليه وسلم" :-إنكن" الخطاب موجه لمن؟
حفصة وعائشة والجميع.

طالب :بالنسبة للتعدية الظاهرة هذا بالنسبة لعائشة.
نعم ،هذا على كالم القسطالني يقول :إن هذا الخطاب الموجه لعائشة هو الموجه المرأة العزيز
مثل الموجه المرأة العزيز ،لكن ما يمنع أن يكون جميع النساء بهذه الصفة صواحب يوسف.

ِ
"وربما اح َتج ُن َفا ُة اْل ِقي ِ ِ ِ ِ
ِ ِ
ِ
س ِفي ِف ْعِل ِه
َُ َ ْ
َ
ام ْت َدَال َل ُت ُه َفَل ْي َ
اس ب َهذه ْاْلَيةَ ،و ُه َو َباط ٌل مْن ُه ْمَ ،فإن َما َق َ
ِ
السن ِة َعَلى ُو ُج ِ
يم َبْي َن َي َدْي ِهَ ،وَق ْد َقام ْت َدَال َل ُة اْل ِك َت ِ
وب اْلَق ْو ِل ِباْل ِقَي ِ
اس ِفي ُفُروِع الشْر ِع،
اب َو ُّ
َت ْقد ٌ
َ
س ِإ اذا َتَقُّد ٌم َب ْي َن َي َد ْي ِه.
َفَل ْي َ
ِ
َص َو َات ُك ْم َف ْو َق َص ْو ِت الن ِب ِي َوَال َت ْج َهُروا َل ُه ِباْلَق ْو ِل
َق ْوُل ُه َت َعاَلىَ} :يا أَُّي َها الذ َ
آمُنوا َال َتْرَف ُعوا أ ْ
ين َ
َع َماُل ُك ْم َوأَْن ُت ْم َال َت ْش ُعُرو َن{ [ سورة الحجرات.] 2:
َن َت ْحَب َ
َك َج ْه ِر َب ْع ِض ُك ْم لَِب ْع ٍ
ض أْ
طأْ
ِف ِ
يه ِس ُّت َم َس ِائ َل:
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ِ
ِي
َص َو َات ُك ْم َف ْو َق َص ْو ِت الن ِب ِي َرَوى اْلُب َخارُّ
ْاألُوَلىَ :ق ْوُل ُه َت َعاَلىَ :يا أَُّي َها الذ َ
آمُنوا َال َتْرَف ُعوا أ ْ
ين َ
الترِم ِذ ُّي ع ِن اب ِن أَِبي مَلي َك َة َقال :حد َث ِني عب ُد ِ
ِ
َّللا ْب ُن ُّ
س َق ِد َم َعَلى
الزَب ْي ِر أَن ْاألَ ْقَر َع ْب َن َحا ِب ٍ
َ َ
َْ
ُْ
َ ْ
َو ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ال ُع َمُر:
ول َّللا ْ
اس َت ْعمْل ُه َعَلى َق ْو ِمهَ ،فَق َ
ال أَُبو َب ْك ٍرَ :يا َر ُس َ
َّللا َعَل ْيه َو َسل َم َ ،-فَق َ
الن ِب ِي َ -صلى ُ

ِ
ِ
ِ
ِ
َص َو ُات ُه َما،
َّللا َعَل ْيه َو َسل َم َ -حتى ْارَت َف َع ْت أ ْ
ول َّللاَ ،ف َت َكل َما عْن َد الن ِب ِي َ -صلى ُ
َال َت ْس َت ْعمْل ُه َيا َر ُس َ
ِ ِ
ِ
ِ
الَ :فَن َزَل ْت َه ِذ ِه ْاْلَي ُةَ{ :يا
ال ُع َمُرَ :ما أََرْد ُت خ َال َف َكَ ،ق َ
ال أَُبو َب ْك ٍر ل ُع َمَرَ :ما أََرْد َت ِإال خ َالفي َفَق َ
َفَق َ
ِ
ِ
ان ُع َمُر َب ْع َد َذلِ َك ِإ َذا َت َكل َم ِعْن َد
الَ :ف َك َ
أَُّي َها الذ َ
آمُنوا َال َتْرَف ُعوا أ ْ
َص َو َات ُك ْم َف ْو َق َص ْوت الن ِب ِي} َق َ
ين َ
ِ
ِ
الَ :و َما َذ َكَر ْاب ُن ال ُّزَب ْي ِر َجد ُه
َّللا َعَل ْيه َو َسل َمَ -ل ْم ُي ْسم ْع َك َال َم ُه َحتى ُي ْس َتف ْه َمَ .ق َ
الن ِب ِي َ -صلى ُ
َي ْع ِني أََبا َب ْك ٍر".

ذكر عمر ،وما ذكر أبا بكر؛ ألنه جده ،لكن هل في هذا غضاضة أن يذكر؟ فكان عمر ب ْعد
ذلك إذا تكَّلم ع ْند َّ
َّللا عل ْيه وسَّلم -ل ْم ي ْسم ْع كالمه حتَّى ي ْستف ْهمه ،يطلب منه إعادة
النبي  -صَّلى َّ
الكالم مرة أو مرتين حتى يتبين ويتوضح ،يعني هذا منقبة لعمر-رضي هللا عنه ،-لكن هذا

الواقع أنه ما ذكر ،لماذا ما ذكر؟ هللا أعلم ،أو ذكر ولم ينقل الرواة.
الَ :و َما َذ َكَر ْاب ُن ُّ
الزَب ْي ِر َجد ُه َي ْع ِني أََبا َب ْك ٍر".
" َق َ
هو جده ألمه؛ ألنه ابن أسماء بنت أبي بكر.

ضهم ع ِن اب ِن أَِبي مَلي َك َة مرس االَ ،لم ي ْذ َكر ِف ِ
يه َع ْن
الَ :ه َذا َح ِد ٌ
اه َب ْع ُ ُ ْ َ ْ
ْ ُ ْ
يب َح َس ٌنَ .وَق ْد َرَو ُ
يث َغ ِر ٌ
ُ ْ ُْ َ
" َق َ
عب ِد ِ
َّللا ْب ِن ُّ
الزَب ْي ِر.
َْ

ال َع ِن ْاب ِن أَِبي ُمَل ْي َك َة َك َاد اْل َخِيَر ِ
َن َي ْهلِ َكا أَُبو َب ْك ٍر َو ُع َمُرَ ،رَف َعا
ُقْل ُتُ :ه َو اْلُب َخارُّ
ان :أ ْ
ِيَ ،ق َ
ِ
ِ
ِ
ِ
َح ُد ُه َما
يمَ ،فأ َ
ين َقد َم َعَل ْيه َرْك ُب َبِني َت ِم ٍ
َّللا َعَل ْيه َو َسل َمِ -ح َ
َش َار أ َ
أْ
َص َو َات ُه َما عْن َد الن ِب ِي َ -صلى ُ
ِ
َخي ب ِني مج ِ
ِب ْاألَ ْقر ِع ب ِن حا ِب ٍ ِ
ال
َش َار ْاْل َخُر ِبَر ُج ٍل َ
اش ٍعَ ،وأ َ
ال َناف ٌعَ :ال أ ْ
سأ َ َُ
َ ْ َ
َح َفظُ ْ
اس َم ُهَ ،فَق َ
آخَرَ ،فَق َ
ِ ِ
ِ
ِ
َص َو ُات ُه َما ِفي َذلِ َكَ ،فأَْن َز َل
الَ :ما أََرْد ُت خ َال َف َكَ ،ف ْارَت َف َع ْت أ ْ
أَُبو َب ْك ٍر ل ُع َمَرَ :ما أََرْد َت ِإال خ َالفيَ .فَق َ
ِ
َص َو َات ُك ْم َف ْو َق َص ْو ِت الن ِب ِي [ {..سورة
َّللا َ -عز َو َجلَ} :-يا أَُّي َها الذ َ
آمُنوا َال َتْرَف ُعوا أ ْ
ُ
ين َ
ِ
ِ
ال ْاب ُن ُّ
َّللا َعَل ْي ِه َو َسل َم -
الزَب ْي ِرَ :ف َما َك َ
ول َّللا َ -صلى ُ
ان ُع َمُر ُي ْسم ُع َر ُس َ
الحجراتْ ]2:اْلَي َةَ .فَق َ
ِ
ِِ
ِ
يق.
َع ْن أَِبيهَ ،ي ْعني أََبا َب ْك ٍر الصد َ
َص َو َات ُك ْم َف ْو َق َص ْو ِت
َق ْوُل ُهَ} :ال َتْرَف ُعوا أ ْ

َب ْع َد َه ِذ ِه ْاْلَي ِة َحتى َي ْس َت ْف ِه َم ُه َوَل ْم َي ْذ ُكْر َذلِ َك
ِ
ِ
َّللا َعْن ُهَ :-ن َز َل
َوَذ َكَر اْل َم ْه َدو ُّ
ِي َع ْن َعل ٍي َ -رض َي ُ
ِ
ع ْابَن َة
َص َو ُاتَنا أََنا َو َج ْع َفٌر َوَزْي ُد ْب ُن َح ِارَثةََ ،ن َتَنا َز ُ
الن ِب ِي [ {..سورة الحجرات ]2:فيَنا َلما ْارَت َف َع ْت أ ْ
ِ
ِ
َّللا َعَل ْي ِه َو َسل َم – لِ َج ْع َف ٍر؛ ِألَن
ول َّللا َ -صلى ُ
اء ِب َها َزْيٌد م ْن َمكةََ ،فَق َضى ِب َها َر ُس ُ
َح ْم َزَة َلما َج َ


12

تفسري القرطيب-سورة احلجرات ()001
)

ِ
ِ
 12وَق ْد َتَقدم َه َذا اْلح ِد ُ ِ
ان ) َوِفي
يث في ( آ ِل ع ْمَر َ
َ
َخاَل َت َها عْن َد ُهَ .
َ
ال
َّللا َعَل ْي ِه َو َسل َم -ا ْف َتَق َد َثا ِب َت ْب َن َق ْي ٍ
س َفَق َ
الن ِبي َ -صلى ُ
ِ
ِِ ِ
ِ ِ
ان َيْرَف ُع
الَ :شٌّر! َك َ
عْل َم ُهَ ،فأ ََت ُ
ال َل ُهَ :ما َش ْأُن َك؟ َفَق َ
اه َف َو َج َد ُه َجال اسا في َب ْيته ُمَنك اسا َ ْأر َس ُهَ ،فَق َ
ِ
َه ِل الن ِارَ .فأ ََتى
َّللا َعَل ْي ِه َو َسل َمَ -فَق ْد َح ِب َ
ط َع َمُل ُه َو ُه َو ِم ْن أ ْ
َص ْوَت ُه َف ْو َق َص ْوت الن ِب ِي َ -صلى ُ
وسىَ :فَر َج َع ِإَل ْي ِه اْل َمرَة
َّللا َعَل ْي ِه َو َسل َم َ -فأ ْ
ال ُم َ
ال َك َذا َوَك َذاَ .فَق َ
َخَبَرُه أَن ُه َق َ
الر ُج ُل الن ِبي َ -صلى ُ
ِ
ِ
ِ ِِ
َه ِل
َه ِل الن ِار َوَل ِكن َك ِم ْن أ ْ
ال« :ا ْذ َه ْب ِإَل ْيه َفُق ْل َل ُه ِإن َك َل ْس َت ِم ْن أ ْ
يمةٍَ ،فَق َ
ْاْلخَرَة بب َش َارٍة َعظ َ
ِ
يح ْي ِن َع ْن أََن ِ
س
الصح َ
رجل :يا رسول ِ
َّللا،
َ ٌُ َ َُ َ

ْب ِن َمالِ ٍك أَن
أََنا أَ ْعَل ُم َل َك

اْل َجن ِة» هذا َل ْفظُ اْلُب َخارِ
ِي".

لهذا ممن شهد لهم النبي –عليه الصالة والسالم -بالجنة ثابت ،وهو ثابت بن قيس بن شماس

الخطيب المعروف ،خطيب النبي -عليه الصالة والسالم -هو مما يشهد لهم على مذهب أهل
السنة والجماعة كالعشرة والحسن والحسين وغيرهم ممن شهد لهم النبي -عليه الصالة السالم،-
ومن عاداهم ترجى يعني مجرد ترج ،يعني يرجى له ،الجزم أن لهم الجنة فلهذا وألمثاله ممن شهد
لهم النبي –عليه الصالة والسالم.-
طالب :يرجون.....
ماذا؟
طالب :جملة من شهد لهم بالجنة.
يعني من شهد لهم النبي – عليه الصالة والسالم.-
طالب...........:
في الجملة يعني ال شك أنهم من أهل الجنة ،جاءت نصوص بمدحهم ،لكن ال بأفرادهم وأعيانهم
ال يقطع ألحد إال من شهد لهم النبي –صلى هللا عليه وسلم.-

" َوَثا ِب ٌت َه َذا ُه َو َثا ِب ُت ْب ُن َق ْي ِ
اس اْل َخ ْزَرِج ُّي ُي َكنى أََبا ُم َحم ٍد ِب ْاب ِن ِه ُم َحم ٍد َوِقي َل :أََبا َعْب ِد
س ْب ِن َشم ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ان َخ ِط ايبا َبِلي اغا َم ْعُروافا
الر ْح َم ِنُ ،قت َل َل ُه َي ْوَم اْل َحرِة َث َال َث ٌة م َن اْل َوَلدُ :م َحمٌدَ ،وَي ْحَيىَ ،و َع ْب ُد َّللاَ .وَك َ
ِ
ِ ِ
ِ
ان َش ِ
اعُر َرس ِ
ول
ال لِ َحس ٍ
ِب َذلِ َكَ ،ك َ
ال َل ُه َخط ُ
ُ
َّللا َعَل ْيه َو َسل َمَ ،-ك َما ُيَق ُ
يب َر ُسول َّللا َ -صلى ُ
ان ُيَق ُ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
َّللا َعَل ْي ِه َو َسل َم-
َّللا َعَل ْيه َو َسل َمَ ،-وَلما َقد َم َوْف ُد َت ِم ٍ
يم َعَلى َر ُسول َّللا َ -صلى ُ
َّللا َ -صلى ُ
ِ
ط َب ُخ ْطَب اة َبِلي َغ اة َج ِزَل اة َف َغَلَب ُه ْم،
س َف َخ َ
َو َ
ام َثا ِب ُت ْب ُن َق ْي ٍ
طَلُبوا اْل ُم َف َ
ام َخط ُ
يب ُه ْم َفا ْف َت َخَرُ ،ثم َق َ
اخَرَة َق َ
وَقام َش ِ
س َفأَْن َش َد:
ع ْب ُن َحا ِب ٍ
اعُرُه ْم َو ُه َو ْاألَ ْقَر ُ
َ َ
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ِعْن َد

ِذ ْك ِر

13
اْل َم َك ِارم

اس َف ْضَلَنا
اك َك ْي َما َي ْع ِر ُ
أ ََت ْيَن َ
ف الن ُ

ِإ َذا

وس الن ِ
اس ِم ْن ُك ِل َم ْع َش ٍر
َوإِنا ُرُء ُ

س ِفي أَْر ِ
ض اْل ِح َج ِاز َك َد ِارمِ
َوأ ْ
َن َل ْي َ

اع ِفي ُك ِل َغ َارٍة
َوإِن َلَنا اْل ِمْرَب َ

ِبأَْر ِ
ض الت َه ِائمِ

َخاَل ُفوَنا

َت ُكو ُن

ِبَن ْج ٍد

أ َْو

ال:
ام َحس ٌ
ان َفَق َ
َفَق َ
َب ِني َد ِارٍم َال َت ْف َخُروا ِإن َف ْخَرُك ْم

ود َوَب ااال ِعْن َد ِذ ْك ِر اْل َم َك ِارمِ
َي ُع ُ

َوأَْن ُت ُم

َلَنا َخ َو ٌل ِم ْن َب ْي ِن ِظْئ ٍر َو َخ ِاد ِم

َه ِبْل ُت ْم

َعَل ْيَنا

َت ْف َخُرو َن
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ِ
ِ
َشعر ِم ْن َش ِ
ِ
َخ َ ِ
اع ِرَناَ ،ف ْارَت َف َع ْت
ِفي أ َْبَي ٍ
يب ُه ْم أ ْ
ات َل ُه َماَ .فَقاُلواَ :خط ُ
ط ُب م ْن َخطيِبَناَ ،و َشاعُرُه ْم أ ْ َُ
ِ
َص َو َات ُك ْم َف ْو َق َص ْو ِت الن ِب ِي َوَال
َّللا َت َعاَلىَ} :يا أَُّي َها الذ َ
آمُنوا َال َتْرَف ُعوا أ ْ
أَ ْص َو ُات ُه ْمَ ،فأَْن َز َل ُ
ين َ
ِ ِ
س
ال َع َ
اس ِان ُّيَ :حد َث ْت ِني ْابَن ُة َثا ِب ِت ْب ِن َق ْي ٍ
طٌ
اء اْل ُخَر َ
َت ْج َهُروا َل ُه باْلَق ْول{ [ سورة الحجراتَ ،]2:وَق َ
ِ
ِ
وها َبْي َت ُه
َص َو َات ُك ْم َف ْو َق َص ْوت الن ِب ِي ْاْلَي َةَ ،د َخ َل أَُب َ
َقاَل ْتَ :لما َن َزَل ْتَ :يا أَُّي َها الذ َ
آمُنوا َال َتْرَف ُعوا أ ْ
ين َ
ِ
ِ
ِ
ال :أََنا
َوأ ْ
َّللا َعَل ْيه َو َسل َمَ -فأَْر َس َل ِإَل ْيه َي ْسأَُل ُه َما َخَبُرُهَ ،فَق َ
َغَل َق َعَل ْيه َب َاب ُهَ ،ف َفَق َد ُه الن ِب ُّي َ -صلى ُ

َن ي ُكو َن ح ِب َ ِ
ال َ -عَل ْي ِه الس َال ُمَ « :-ل ْس َت ِمْن ُه ْم َب ْل
يد الص ْو ِت ،أ َ
َر ُج ٌل َش ِد ٌ
َخ ُ
َ
اف أ ْ َ
ط َع َمليَ ،فَق َ
يش ِب َخ ْي ٍر َوَتم ُ ِ
ور}[لقمان]18:
َّللا ال ُي ِح ُّب ُكل ُم ْخ َت ٍ
ال َف ُخ ٍ
َت ِع ُ
َّللاِ} :إن َ
ال :ثُم أَْن َز َل ُ
وت ب َخ ْي ٍر»َ ،ق َ
ُ
ِ
َغَلق باب ُه و َ ِ
الَ :يا
َّللا َعَل ْي ِه َو َسل َم َ -فأَْر َس َل ِإَل ْي ِه َفأ ْ
َفأ ْ َ َ َ َ
َخَبَرُهَ ،فَق َ
طف َق َي ْبكيَ ،ف َفَق َد ُه الن ِب ُّي َ -صلى ُ
رسول ِ
َّللاِ ،إ ِني أُ ِح ُّب اْلجمال وأ ِ
يدا َوُتْقَت ُل
الَ« :ل ْس َت ِمْن ُه ْم َب ْل َت ِع ُ
يش َح ِم ا
َس َ
ُح ُّب أ ْ
ََ َ َ
َن أ ُ
ود َق ْو ِميَ ،فَق َ
َُ َ
يدا َوَت ْد ُخ ُل اْل َجن َة».
َش ِه ا

َقاَلتَ :فَلما َكان يوم اْليم ِ
ِ
ِِ
ِ
ال
ْ
امة َخَر َج َم َع َخالد ْب ِن اْل َولِيد ِإَلى ُم َسْيل َم َةَ ،فَلما اْل َتَق ُوا ا ْن َك َش ُفواَ ،فَق َ
َ َْ ُ َ َ َ
ِ ِ
ِ
ِ
َّللا َعَل ْي ِه َو َسل َمُ ،-ثم
َثا ِب ٌت َو َسال ٌم َم ْوَلى أَِبي ُح َذ ْي َف َةَ :ما َه َك َذا ُكنا ُنَقات ُل َم َع َر ُسول َّللا َ -صلى ُ
اح ٍد ِمْنهما َله ح ْفراة َف َثب َتا وَق َات َال حتى ُق ِت َال ،وعَلى َثا ِب ٍت يو ِ
ِ
ح َفر ُك ُّل و ِ
يس ٌةَ ،ف َمر ِب ِه
مئ ٍذ ِدْر ٌ
ََ
َ
َْ
َ َ
َُ ُ ُ َ َ َ
َ
ع َل ُه َنف َ
َخ َذ َهاَ ،فبينا رجل ِمن اْلمسلِ ِمين َن ِائم أ ََتاه َثا ِب ٌت ِفي مَن ِ
ِ
ِ
ام ِه".
ين َفأ َ
ُْ َ
َْ َ ُ ٌ َ
َر ُج ٌل م َن اْل ُم ْسلِم َ
ُ
ٌ
َ
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أخذها منه بعد قتله ،وهي ال تحل له ،ال يجوز له أخذها؛ ألنها ملك ثابت من جهة ،واألمر
الثاني يعني حتى وإن كانت ليس ملك ثابت فإنها يستحقها المقاتلون فتكون غنيمة ،فهي فلول،
لكنها ملك ثابت ،وهو مسلم فتنتقل بعده لورثته.

ام ِه؛ َفَقال َل ُه :أ ِ
" َفبينما رجل ِمن اْلمسلِ ِمين َن ِائم أ ََتاه َثا ِب ٌت ِفي مَن ِ
يك ِب َو ِصيةٍَ ،فِإيا َك
ُوص َ
َْ َ َ ُ ٌ َ ُ ْ َ ٌ ُ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
َم ِ
َخ َذ ِدْرِعي َو َمْن ِزُل ُه
ين َفأ َ
س َمر ِبي َر ُج ٌل م َن اْل ُم ْسلِم َ
ولَ :ه َذا ُحْل ٌم َف ُت َض ِي ُع ُهِ ،إني َلما ُقتْل ُت أ ْ
َتُق َ
اس ،و ِعْن َد ِخب ِائ ِه َفرس يس َت ُّن ِفي ِطولِ ِه ،وَق ْد َك َفأَ عَلى ِ
الدْر ِع ُبْرَم اة".
َ
َ
َ َ
أَ ْق َصى الن ِ َ
َ ٌ َْ
يستن :يعني كأنه يستعرض يذهب ويرجع.

َن
أْ
ِفي

ِ
َن َي ْب َع َث ِإَلى ِدْرِعي َفَي ْأ ُخ ُذ َهاَ ،وِإ َذا َق ِد ْم َت اْل َم ِديَن َة َعَلى
" َوَف ْو َق اْلُبْرَمة َر ْح ٌلَ ،ف ْأ ِت َخالِ ادا َف ُمْرُه أ ْ
ِ ِ
ِ ِ
َّللا َعَل ْي ِه َو َسل َمَ - -ي ْع ِني أََبا َب ْك ٍرَ -فُق ْل َل ُهِ :إن َعَلي ِم َن الد ْي ِن َك َذا
َخلي َفة َر ُسول َّللا َ -صلى ُ

َخبرهَ ،فبع َث ِإَلى ِ
ِ
الدْر ِع َفأ ُِتي ِب َها،
َخال ادا َفأ ْ َ َ ُ َ َ
َ
َح ادا أ ِ
يز ْت َو ِصي ُتهُ َب ْع َد َم ْوِت ِه َغ ْيَر َثا ِب ٍت-
ُج َ
أَ

ِ
ِ
ِ
يق َوُف َال ٌنَ ،فأ ََتى الر ُج ُل
َوَك َذاَ ،وُف َال ٌن م ْن َرِقيقي َعت ٌ
ِ
الَ :وَال َن ْعَل ُم
اهَ ،فأ َ
َو َحد َث أََبا َب ْك ٍر ِبُرْؤَي ُ
َج َاز َوصي َتهَُ .ق َ
ِ ِ ِ
ِ
يع ِ
اب".
َرح َم ُه َّللاَ ،-ذ َكَرُه أَُبو ُع َمَر في اال ْست َ
األصل أن الرؤى ال يثبت بها أحكام ،وال ينفذ بها شيء مما يتعلق باآلخرين ،لكن دلت الدالئل
الحسية على صدقها ،وصف لهم المكان وقال :فوقها برمة ،وفوق البرمة رحل ،فذهبوا فوجودوا
األمر كما هو ،فدل على أن هذه الرؤية صادقة وصالحة.
طالب :بعضهم يقسم على أن تأويل هذه الرؤية كذا.

ال ،غلطان ،يتمادون في مثل هذا ،ويجزمون بها ،والجزم ليس من هذه ،هذه غلبة ظن ،ليست
شيئا».
شيئا ،وأخطئت ا
قطعا ،النبي –صلى هللا عليه وسلم -يقول ألبي بكر « :أصبت ا
طالب :كيف عرف.
جل وعال.-
جل وعال -كشف هللا له – َّ
أعلمه هللا – َّ
طالب :يتصل بك أول مرة ثم يبدأ يعطيك معلومات شخصية عن زوجته ،عن األوالد.
هذا استخدام ،اتصل واحد على أحد العابرين ،رأى رؤية فقال :إنك تأخذ زوجة اسمها فالنة،
تتزوج امرأة اسمها فالنة ،هذا كله غيب ما بعد صار ،وتدخل عليها في مكان كذا ،وتدخل عليها
وعليها من الثياب كذا ،وإذا دخلت اتصل علي أخبرك بالمالبس الداخلية ،هذا من التعبير هذا؟
طالب :لو قيل له هل أخذتها من الرؤية؟

معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري
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هذا استخدام ،وحتى االستخدام أكثره ال يصل إلى هذا الحد ،لكن هذا أمر عظيم ،نسأل هللا
العافية ،أمر عظيم.

ِ
ِ
ِ ِ
َح َم ُدَ .وَل ِك ْنَ :يا
وهَ :يا ُم َحم ُدَ ،وَيا أ ْ
َي َال ُت َخاطُب ُ
"الثانَي ُةَ :ق ْوُل ُه َت َعاَلىَ { :وَال َت ْج َهُروا َل ُه باْلَق ْول} أ ْ
َّللا ،ويا رسول ِ
َن ِبي ِ
ِ
َص َو َات ُه ْم ِعْن َد النِب ِي َ -صلى
َّللاَ ،ت ْوِق اا
يلَ :ك َ
ان اْل ُمَنافُقو َن َيْرَف ُعو َن أ ْ
ير َل ُهَ .وِق َ
ََ َ ُ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يلَ :ال َت ْج َهُروا
َّللا َعَل ْيه َو َسل َم -؛ لَِي ْق َتد َي ِب ِه ْم َض َع َف ُة اْل ُم ْسلِم َ
ين َفُن ِه َي اْل ُم ْسل ُمو َن َع ْن َذل َكَ .وِق َ
ُ
يه ،أَي :عَلى ِف ِ
ط لِ ِف ِ
ِ
اف
الَ :سَق َ
يهَ { .ك َج ْه ِر َب ْع ِض ُك ْم لَِب ْع ٍ
ض} اْل َك ُ
ْ َ
َيَ :ال َت ْج َهُروا َعَل ْيهَ ،ك َما ُيَق ُ
َل ُه أ ْ

ِ ِ
ِ
ِ
ِ
يل
َيَ :ال َت ْج َهُروا َل ُه َج ْهاار ِم ْث َل َج ْه ِر َب ْع ِض ُك ْم لَِب ْع ٍ
َك ُ
ض َوِفي َه َذا َدل ٌ
اف الت ْش ِبيه في َم َحل الن ْصب ،أ ْ
غ َلهم ِإال أ ْ ِ
وه ِباْل َه ْم ِ
س َواْل ُم َخا َف َت ِةَ ،وإِن َما
َن ُي َكل ُم ُ
َعَلى أَن ُه ْم َل ْم ُيْن َه ْوا َع ِن اْل َج ْه ِر ُم ْطَلاقا َحتى َال َي ُسو َ ُ ْ
وص مَقي ٍد ِب ِص َف ٍة ،أ ِ
ِ
وت ِبمما َثَل ِة ما َق ِد اع َت ُاد ِ
يما
ْ
ْ ُ
ُن ُهوا َع ْن َج ْه ٍر َم ْخ ُ
وه مْن ُه ْم ف َ
َ
َعني اْل َج ْهَر اْل َمْن ُع َ ُ َ
ص ٍ ُ
بيَنهم ،وهو اْل ُخُل ُّو ِمن مراع ِ
ط ِ
اة أُب َه ِة ُّ
ِن َجل ْت َع ْن
اط َسا ِئ ِر ُّ
النُبوِة َو َج َال َل ِة ِم ْق َد ِارَها َواْن ِح َ
الرَت ِب َوإ ْ
ْ َُ َ
َ ْ ُ ْ َ َُ

ُرْتَب ِت َها.

ط أَعماُل ُكم وأَْن ُتم َال َت ْشعرو َن{ [ سورة الحجرات .] 2:أ ِ
َي:
َن َت ْحَب َ
َج ِل أ ْ
}أ ْ
َي م ْن أ ْ
ُُ
َن َت ْحَب َ ْ َ ْ َ ْ
ط ،أ ْ
ْ
َع َماُل ُك ْم.
َي لَِئال َت ْحَبطُ أ ْ
َت ْبطُ َلَ ،ه َذا َق ْو ُل اْلَب ْص ِريِ َ
ال اْل ُكوِفُّيو َن :أ ْ
ينَ .وَق َ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
يرِهَ ،و َخ ْف ِ
َّللا َعَل ْي ِه َو َسل َم َ -وَت ْوِق ِ
ض
الثال َث ُةَ :م ْعَنى ْاْلَية ْاأل َْمُر ِب َت ْعظيمِ َر ُسول َّللا َ -صلى ُ
الصو ِت ِبح ْضرِت ِه و ِعْند م َخا َ ِ ِ
ِ
ِ
اء اْل َح ِد
ط َق َوَن َ
َيِ :إ َذا َن َ
ْ
ط ْق ُت ْم َف َعَل ْي ُك ْم أَال َتْبُل ُغوا بأَ ْص َوات ُك ْم َوَر َ
طَبته ،أ ْ
َ َ َ َ ُ
ال ِذي يبُل ُغه ِبصوِت ِه ،وأَن َت ُغ ُّضوا ِمْنها ِبحي ُث ي ُكو ُن َك َالمه َغالِبا لِ َك َال ِم ُكم ،وجهره ب ِ
اهاار لِ َج ْه ِرُك ْم،
َ ْ
َْ ُ َ ْ
ْ َ َ ُُْ َ
ُُ ا
َ َْ َ
َحتى َت ُكو َن مزية".

مزيته.

ِ
ِ
ِ
امِتَي ُازُه َع ْن ُج ْم ُه ِ
ورُك ْم َك ِشَي ِة ْاألَْبَل ِ
َن َت ْغ ُمُروا
قَ .ال أ ْ
" َم ِزي ُت ُه َعَل ْي ُك ْم َال ئ َح اةَ ،و َسابَق ُت ُه َواض َح اةَ ،و ْ
صوَته ِبَل َغ ِط ُكم ،وَتبهروا مْن ِطَقه ِبص َخ ِب ُكم .وِفي ِقر ِ
َص َو ِات ُك ْم{َ ،وَق ْد
َْ ُ
اءة ْاب ِن َم ْس ُعوٍدَ} :ال َتْرَف ُعوا ِبأ ْ
ْ َ
ْ َ ْ َُ َ ُ َ
ََ
ِ
ِ ِ
ض اْلعَلم ِ
ِ
ِ
اء َرْف َع الص ْو ِت ِفي
َك ِرَه َب ْع ُ
ض اْل ُعَل َماء َرْف َع الص ْوت عْن َد َقْب ِره َ -عَل ْيه الس َال ُمَ .-وَك ِرَه َب ْع ُ ُ َ
اء َت ْش ِري افا َلهمِ ،إ ْذ ُهم ورَث ُة ْاألَ ْنِبي ِ
س اْلعَلم ِ
ِ
اء".
َ
ْ ََ
ُْ
َم َجال ِ ُ َ

سمع عمر-رضي هللا تعالى عنه -رجلين يرفعان أصواتهما في مسجد النبي –عليه الصالة
والسالم  -فسألهما :من أين أنتم؟ فذك ار له أنهما من أهل الطائف ،فقال :لو كنتما من أهل

المدينة ألوجعتكم ضربا ،ترفعان صوتكما بحضرة النبي – عليه الصالة والسالم ،-النبي –عليه
الصالة والسالم -محترما حيا وميتا-في مسجده بقربه ،وهللا المستعان.
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16اْلَق ِ
" اِ
ِيُ :حْرَم ُة
ال
اضي أَُبو َب ْك ِر ْب ُن اْل َعَرب ِ
الرب َع ُةَ :ق َ
حًّيا ،وَك َالم ُه اْلم ْأ ُثور بع َد موِت ِه ِفي ُّ ِ ِ
ال
َ َ ُ َ ُ َ ْ َْ
الرْق َعة م َث ُ
وجب عَلى ُك ِل ح ِ
اض ٍر أَال َيْرَف َع َص ْوَت ُه َعَل ْي ِه".
َ
َََ َ
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َّللا َعَل ْي ِه َو َسل َمَ -مِي اتا َك ُحْرَم ِت ِه
الن ِب ِي َ -صلى ُ
ِِ
ِ
ِئ َك َال ُم ُه؛
َك َال ِمه اْل َم ْس ُموِع ِم ْن َل ْفظهَ ،فِإ َذا ُقر َ

أال يرفع الصوت في مجلس التحديث الذي يق أر فيه حديث النبي –عليه الصالة والسالم-؛

ألنه يصدق على من رفع صوته أنه رفع صوته فوق صوت النبي ،جهر بصوته ،وجعله عاليا
مرتفعا أكثر من صوت القارئ الذي ينطق بكالمه –عليه الصالة والسالم.-

"ووجب عَلى ُك ِل ح ِ
ان َيْل َزُم ُه َذلِ َك ِفي
اض ٍر أَال َيْرَف َع َص ْوَت ُه َعَل ْي ِهَ ،وَال ُي ْع ِر َ
ض َعْن ُهَ ،ك َما َك َ
َ
َََ َ
ِ
ُّ ِ ِ ِ ِ
ِِ ِ ِ
ورِة َعَلى ُمُر ِ
ور ْاأل َْزِمَن ِة
َّللا ُس ْب َحاَن ُه َعَلى َد َوامِ اْل ُحْرَمة اْل َم ْذ ُك َ
َم ْجلسه عْن َد َتَلفظه بهَ ،وَق ْد َنب َه ُ
ِ
ِئ اْلُقرآن َفاس َت ِمعوا َل ُه وأ ِ
َنص ُتوا } [سورة األعرافَ ،]204:وَك َال ُم ُه َ -صلى
َ
{وِإ َذا ُقر َ ْ ُ ْ ُ
ِبَق ْولِه َت َعاَلىَ :

َّللا َعَل ْي ِه َو َسل َم ِ -م َن اْل َو ْح ِيَ ،وَل ُه ِم َن اْل ِح ْك َم ِة ِم ْث ُل َما لِْلُقْر ِ
آنِ ،إال َم َعاني ُم ْس َت ْثَنا اةَ ،بَياُن َها ِفي
ُ
ُك ُت ِب اْل ِف ْق ِه".
طالب :يحصل أحياانا ...فيستدل بطرف بحديث ويقاطع أثناء ذكر الحديث.
األصل أن ينتظر حتى ينتهي من قراءة الحديث؛ ألن هذا مثل مقاطعة النبي –عليه الصالة

السالم ،-كالمه بحضرته ،وإن كان الخبر ليس مثل العيان ،فالخبر ليس مثل العيان؛ لذا لما
قيل لموسى –عليه السالم :-إن قومك عبدوا العجل ما حصل شيء ،لكن لما رآهم ألقى األلواح،
فالخبر ليس كالعيان ،يعني نق أر الحديث ونسمع الحديث ،ولكن ليس معناه كأن الرسول -عليه
الصالة والسالم -حي ،لكن يجب علينا أن نحترم كالم النبي – عليه الصالة والسالم ،-ونتصور
ونستحضر عظمة الرسول—عليه الصالة والسالم-وحق الرسول علينا ،وقدره.
طالب :تقديم الرأي بالقياس على حديث الرسول  ....يدخل في هذه اْلية؟
نعم ،إذا قدمنا الرأي المجرد الذي ال يسوده دليل على قول الرسول-عليه الصالة والسالم-
دخلنا في هذه اآلية ،فيدخل في هذا كثير من متعصبة المقلدين الذين يأخذون أقوال أهل العلم
من غير نظر في أدلتهم ،ومع ذلك يقال لهم :الرسول يقول كذا ،يقول لك :ولو ،اإلمام أحمد
أعرف منكم ،يقول لك :مالك أعرف منك ،وال يخفى عليه لو أن هذا عن الرسول كان ما خفي
على مالك أو على أحمد أو الشافعي ،وما شابه ذلك ،ويصرون على معارضة الحديث باآلراء
وأقوال الرجال.
طالب ...:من أصوله تقديم القياس على خبر الواحد والثاني يدخل في...
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نعم ،عند بعض الحنفية مثال تقديم القياس على خبر الواحد المنفرد إذا خالف القياس يقدم
القياس.
طالب...............:
هذا كثير ،قد يكون اإلنسان على غفلة من أمره ،ويستمر في جداله وفي نقاشه ،هللا
المستعان.
طالب :ينكر على اإلمام أحمد ،لكن ال ينكر على أحد من المحدثين إذا خالف الحديث.
تعصب ،مزيد من التعصب ،غاية في التعصب.

ِ ِ ِ
ِ
ِ
اف َو ِاال ْس ِت َهاَن ُة؛ ِألَن
س اْل َغَر ُ
ض ِبَرْف ِع الص ْوت َوَال اْل َج ْه ِر َما ُي ْق َص ُد ِبه اال ْست ْخ َف ُ
"اْل َخام َسةَُ :وَل ْي َ
ِ
ع ِم ْن َجْرِس ِه َغ ْيُر
َذلِ َك ُك ْفٌرَ ،واْل ُم َخا َ
طُبو َن ُم ْؤ ِمُنو َنَ ،وإِن َما اْل َغَر ُ
ض َص ْو ٌت ُه َو ِفي َن ْف ِسهَ ،واْل َم ْس ُمو ُ
ِ
ِ
ِ ِ
يل ِب ِه ِإَلى َما
اب ِب ِه اْل ُع َ
اءَ ،فَي َت َكل ُ
ُمَناس ٍب ل َما ُي َه ُ
ف اْل َغض مْن ُه َوَرد ُه ِإَلى َح ٍد َيم ُ
ظ َما ُء َوُي َوقُر اْل ُكَبَر ُ

يس َت ِب ِ ِ
ور ِب ِه ِم َن
َْ ُ
ْم َ
ين فيه اْل َمأ ُ
ِِ
ِ
َّللا
ول َّللا َ \ -صلى ُ
به َر ُس ُ
ِإْرَه ِ
َشَب َه َذلِ َك".
اب َع ُد ٍو أ َْو َما أ ْ
يعني إذا اقتضت المصلحة رفع الصوت كما في اآلذان مثال بحضرة النبي-عليه الصالة
ير َوالت ْوِق ِ
الت ْع ِز ِ
يرَ .وَل ْم َي َتَن َاو ِل
ِ
ان
َعَل ْيه َو َسل َمَ ،-و ُه َو َما َك َ

الن ْهي أ َْي اضا َرْف َع الص ْو ِت ال ِذي َي َتأَذى
ُ
ِمْن ُه ْم ِفي َحْر ٍب أ َْو ُم َج َادَل ِة ُم َع ِان ٍد أ َْو

والسالم -بالل يرفع صوته ،هل يدخل في هذا؟ ما يدخل.
إذا أمره النبي—أن ينادي بالناس ورفع صوته وهو بجواره ،مثلما تقدم لثابت بن قيس خطيب،
ومن شأن الخطبة أن يرفع فيها الصوت وأخبر النبي –عليه الصالة والسالم.-
العباس بن عبد المطلب كان جهوري الصوت ،قالوا :صوته يبلغ تسعة فراسخ ،ذكروا عنه أشياء
المقصود أن مثل هذا إذا احتيج إليه فال يدخل في هذه.

ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ال َ -عَلْي ِه الس َال ُم  -لِْل َعب ِ
اس َي ْوَم ُحَنْي ٍن:
اس ْب ِن َعْبد اْل ُمطل ِب َلما اْن َه َزَم الن ُ
" َففي اْل َحديث أَن ُه َق َ
َج َهَر الن ِ
اصُر ْخ ِبالن ِ
اس:
اس أ ْ
اس»َ ،وَك َ
اس َص ْواتاُ .يْرَوى أَن َغ َاراة أ ََت ْت ُه ْم َي ْو اما َف َص َ
« ْ
اح اْل َعب ُ
ان اْل َعب ُ
ِ
ِِ
ِ ِِ ِ
احباه! َفأُسق َ ِ
ِ
ول َنا ِب َغ ُة َب ِني َج ْع َد َة".
َيا َص َ ُ ْ
طت اْل َح َوام ُل لشدة َص ْوتهَ ،وِفيه َيُق ُ

ال شك أن األصوات المرتفعة هذه مؤثرة في النفوس ،وقد يحصل منها ضرر كبير ،وهلك بعض
األمم بالصيحة ،من أيسر األمور أن تمارس بعض األصوات التي ال داعي لها ،مرتفعة من
بعض اآلالت ،من بعض السيارات التي ركب فيها من هذه اآلالت التي تزعج الناس إذا لم يكن
هناك داع لمثل هذا ،فال يجوز إزعاج الناس بمثل هذه الطريقة ،الناس اآلن يتضايقون من صوت
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المؤذن ،ويحدث جدال ونزاع ونقاش كبير بين جماعة المسجد في صرف اآلالت عن جهاتهم
وبيوتهم ،هذا يقول :وجهوا المكبر إلى جهة الشمال ،وواجد يقول :إلى جهة الجنوب ،وكل واحد
يدفع عن نفسه ،أزعجنا وأزعج أوالدنا ،وأيقظنا من النوم ،هو للصالة ،فال بد أن يوقظ الناس من
النوم ،فماذا عن السيارات وغيرها التي تحمل هذه األصوات المزعجة التي ال داعي لكثير منها،
ويصل األمر ببعض الناس أنه من أجل أن يصل إلى النقطة التي يدريها بأسرع فرصة يشغل
هذه اآللة؛ لينصرف الناس عنه ،وهللا المستعان ،وكل هذا ال شك أنه مؤذ.

ِ
ول َنا ِب َغ ُة َبِني َج ْع َد َة:
" َوِفيه َيُق ُ
َز ْجر أَِبي عروَة ِ
اع ِإ َذا
السَب َ
ُ
ُْ َ

َن َي ْخَتلِ ْط َن ِباْل َغَنمِ
أَ ْش َف َق أ ْ

ِ
ان ي ْزجر ِ
ق َمَرَارَة السُب ِع ِفي َج ْوِف ِه.
َز َع َم ِت ُّ
السَب َ
اع َع ِن اْل َغَنمِ َفُي ْفت ُ
الرَواةُ أَن ُه َك َ َ ُ ُ
ِ ِ
ِ
َع َماُل ُك ْمَ ،فالال ُم
َيَ :ف َت ْحَب ُ
َن َت ْحَب َ
َن َت ْحَب َ
َع َماُل ُك ُم الت ْقد ُير أل ْ
اج :أ ْ
ط أْ
ط أْ
ال الزج ُ
ط ،أ ْ
الساد َسةَُ :ق َ
َع َماُل ُك ْم َوأَْن ُت ْم َال َت ْش ُعُرو َن{ [ سورة الحجرات] 2:
َن َت ْحَب َ
س َق ْوُل ُه} :أ ْ
طأْ
اْل ُمَقدَرُة َال ُم الص ْيُر َ
ورِةَ ،وَل ْي َ

اإل ْنسان و ُهو َال يعَلمَ ،ف َكما َال ي ُكو ُن اْل َك ِ
ِبم ِ
اخ ِتَي ِارِه ِْ
ان َعَلى
افُر ُم ْؤ ِمانا ِإال ِب ْ
وج ٍب أ ْ
يم َ
َ
َن َي ْك ُفَر ِْ َ ُ َ َ
َْ ُ
اإل َ
َ
ُ
ِ
ِ ِ
اعَ .ك َذلِ َك َال
اْل ُك ْف ِرَ ،ك َذلِ َك َال َي ُكو ُن اْل ُم ْؤ ِم ُن َكافاار م ْن َح ْي ُث َال َي ْقص ُد ِإَلى اْل ُك ْف ِر َوَال َي ْخ َت ُارُه ِبِإ ْج َم ٍ
افر َك ِ
ِ
افاار ِم ْن َح ْي ُث َال َي ْعَل ُم".
َي ُكو ُن اْل َك ُ
باال» يعني ما يشعر بها،
لكن جاء في الحديث الصحيح« :إن الرجل ليتكلم بالكلمة ال ُيلقي لها ا

باال ،تهوي به في النار سبعين خري افا» ،فال يلزم أن يكون على ذكر من المعنى
«ال ُيلقي لها ا

الذي يقوله ،معنى ما يقوله إنما عليه أن يحفظ نفسه ،وال يتكلم إال بما ينفع.

ِ ِ
ِ
ِ
ضو َن
َي ُي ْخ ِف ُ
" َق ْوُل ُه َت َعاَلىِ} :إن الذ َ
ين َي ُغ ُّضو َن أ ْ
َص َو َات ُه ْم عْن َد َر ُسول َّللا{ [ سورة الحجرات ]3:أ ْ
ِ
ِ
ال أَُبو ُهَرْيَرَةَ :لما
أْ
َص َو َات ُه ْم عْن َد ُه ِإ َذا َت َكل ُموا ِإ ْج َالاال َل ُه ،أ َْو َكل ُموا َغ ْيَرُه َبْي َن َي َد ْيه ِإ ْج َالاال َل ُهَ .ق َ
َن َزَل ْت َال َترَفعوا أَصو َات ُكم َقال أَبو ب ْك ٍر  -ر ِضي َّللا عْنه  :-و ِ
َخي ِ
َّللا َال أَرَفع صوِتي ِإال َكأ ِ
السَر ِار
َ َ ُ َ ُ
ْ ُ َْ
ْ ُ َْ ْ َ ُ َ
َ
ِ
الَ :لما َن َزَل ْت} :ال
الَ :حد َثَنا َعب ُاد ْب ُن اْل َعوامِ َع ْن ُم َحمد ْب ِن َع ْم ٍرو َع ْن أَِبي َسَل َم َة َق َ
َوَذ َكَر ُسَنْيٌد َق َ
ِ
ِ
ِ
ال أَُبو َب ْك ٍرَ :وال ِذي َب َع َث َك ِباْل َح ِ
ق َال أ َُكلِ ُم َك
ُتَقد ُموا َب ْي َن َي َد ِي َّللا َوَر ُسولِه} [سورة الحجراتَ ]1:ق َ
السر ِار .وَقال عب ُد ِ
ِ
ِ
َّللا ْب ُن ُّ
الزَب ْي ِرَ :لما َن َزَل ْتَ :ال َتْرَف ُعوا أَ ْص َو َات ُك ْم َما َحد َث ُع َمُر
َب ْع َد َه َذا ِإال َكأَخي َ َ َ َ ْ

ِعْن َد
}ِإن

َّللا َعَل ْي ِه َو َسل َمَ -ب ْع َد َذلِ َك َف ُس ِم َع
الن ِب ِيَ -صلى ُ
ول ِ
ِ
َص َو َات ُهم ِعْن َد َرس ِ
َّللا أُوَل ِئ َك
الذ َ
ين َي ُغ ُّضو َن أ ْ
ُ
ْ

َك َال ُم ُه
ِ
ين
الذ َ

ضَ ،فَن َزَل ْت:
َحتى َي ْس َت ْف ِه َم ُه ِمما ُي ْخ ِف ُ
وب ُه ْم لِلت ْق َوى{ [ سورة
َّللا ُقُل َ
ام َت َح َن ُ
ْ
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ِ
ِ
ال ْاب ُن
ش :أ ِ
َيْ :
ال ْاأل ْ
َي :أ ْ
َخ َف ُ
اخ َتص َها للت ْق َوىَ ،وَق َ
َخَل َص َها للت ْق َوىَ ،وَق َ
اء :أ ْ
ال اْل َفر ُ
الحجراتَ ]3:ق َ
طهرها ِمن ُك ِل َق ِبيح ،وجعل ِفي ُقُلوب ِِهم اْل َخوف ِمن ِ
ِ
َّللا
َعب ٍ
ْ
ْ َ َ
َّللا ُقُل َ
وب ُه ْم للت ْق َو{ َ َ
ٍ َ َََ
ام َت َح َن ُ
اس } ْ
ُ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ال ِم ْن
َّللا َعْن ُه :-أَ ْذ َه َب َع ْن ُقُلوب ِِه ُم الش َه َواتَ ،واال ْمت َح ُ
ان :ا ْفت َع ٌ
ال ُع َمُر َ -رض َي ُ
َوالت ْق َوىَ ،وَق َ
ِ
وب ُه ْم لِلت ْق َوى{ َوس َع َها َو َشَر َح َها لِلت ْق َوى،
َّللا ُقُل َ
ام َت َح َن ُ
يم َم ْحانا َحتى أ َْو َس ْع ُت ُهَ .ف َم ْعَنى } ْ
َم َحْن ُت ْاألَد َ
ِ ِ
ِ
اخ َتَبْرُت َها َحتى
ام َت َحْن ُت اْل ِفض َة أ ِ
َيْ :
وب ُه ْم َفأ ْ
ام َت َح َن ُقُل َ
َخَل َص َهاَ ،كَق ْوِل َكْ :
َو َعَلى ْاألَ ْق َوال اْل ُم َتَقد َمةْ :
ف َيُد ُّل َعَل ْي ِه اْل َك َال ُمَ ،و ُه َو ِْ
ال أَُبو َع ْم ٍروُ :ك ُّل َشي ٍء َج َه ْد ُت ُه
َخُل َص ْتَ .ف ِفي اْل َك َالمِ َح ْذ ٌ
اإل ْخ َال ُ
صَ .وَق َ
ْ
َفَق ْد َم َحْن ُت ُه َوأَْن َش َد:

أ ََت ْت

َرَذ َايا

َب ِادايا

َك َال ُلها

طاُل َها"
طَرَب ْت آ َ
اض َ
َق ْد َم َحَن ْت َو ْ

طالب :الردايا؟
الرديا :جمع ردية ،وهي الناقة المهزولة من السير ،والكالل :اإلعياء ،واآلطال :جمع إطل ،وهي
الخاصرة.
طالب :أحسن هللا إليك.

"}َلهم م ْغ ِفرةٌ وأَجر ع ِظيم{ [ سورة الحجراتَ ،]3:قوُل ُه َتعاَلىِ} :إن ال ِذين يَن ُادوَن َك ِم ْن ور ِ
اء
ْ
َ ُ
ََ
َ
ُ ْ َ َ َ ٌْ َ ٌ
ِ
ِ
ِ
ِ
َعَر ِ
اب َب ِني
ال ُم َجاهٌد َو َغ ْيُرُهَ :ن َزَل ْت في أ ْ
اْل ُح ُجَرات أَ ْك َثُرُه ْم َال َي ْعقُلو َن{ [ سورة الحجراتَ ،]4:ق َ
ِ
ِ
َّللا َعَل ْي ِه َو َسل َمَ ،-ف َد َخُلوا اْل َم ْس ِج َد َوَن َاد ُوا الن ِبي َ -صلى
َت ِم ٍ
يمَ ،قد َم اْل َوْف ُد مْن ُه ْم َعَلى الن ِب ِي َ -صلى ُ
ِ
َّللا عَلي ِه وسلمِ -م ْن ور ِ
اء ُح ْجَرِت ِه أ ِ
ين
َن ْ
اخُر ْج ِإَل ْيَناَ ،فِإن َم ْد َحَنا َزْي ٌنَ ،وَذمَنا َش ْي ٌنَ .وَكاُنوا َس ْبع َ
ََ
ُ َْ ََ َ
وسلمَ -ن ِ ِ ِ
ِي أَن ال ِذي
ام لْلَقائَلةَ .وُرو َ
َ
ََ َ
ِ
َّللا
ال الن ِب ُّي َ -صلى ُ
َذمي َش ْي ٌنَ ،فَق َ

ِ
َّللا َعَل ْي ِه
ِي َل ُه ْمَ ،وَك َ
اء َذَرارَ
ان الن ِب ُّي َ -صلى ُ
َر ُج اال َقد ُموا اْلف َد َ
ِن
ع ْب ُن َحا ِب ٍ
َن َادى ْاألَ ْقَر ُ
سَ ،وأَن ُه اْلَق ِائ ُلِ :إن َم ْد ِحي َزْي ٌنَ ،وإ ْ
ِ
ِ
الترِم ِذ ُّي ع ِن اْلبر ِ
اء ْب ِن َع ِاز ٍب أ َْي اضا".
َعَل ْيه َو َسل َمَ « :-ذ َ
َّللا»َ ،ذ َكَرُه ْ
َ ََ
اك ُ

جل وعال ،-ومن عداه فال ،شخص بمفرده ال
نعم؛ ألن الذي ينفع مدحه ويضر ذمه هو هللا – َّ
يضر ،لكن لو اتفقت الناس ،وأجمعت ألسنة الناس على مدح شخص أو على ذمه فهم شهداء

هللا في أرضه ،لكن واحد يذم ما يضر أو واحد يمدح ما ينفع ،وهللا المستعان.
طالب :ما مدى صحة الحديث؟
ذكره الترمذي في..؟
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طالب :بل أخرجه الترمذي والنسائي في الكبرى ،والطبري من حديث البراء بن عازب ،وليس في
النسائي والطبري ذكر اسم القائل ،قال الترمذي :هو حديث حسن ضعيف ،وأسنده الطبري إلى
حديث األقرع بن حابس المرسل لقتادة ،وكذلك المرسل للحسن ،فالحديث قوي من هذه الجهة.
هي زيادة؟
طالب :أحسن هللا إليك ،حديث األقرع بن حابس أخرجه اإلمام أحمد في مسنده ،قال األرنؤط:
إسناده ضعيف النقطاعه ،أبو سلمة عبد الرحمن القرشي لم يثبت سماعه من األقرع بن
حابس ،وقال العراقي –رحمه هللا :-أخرجه أحمد ورجاله ثقات إال أنني ال أعرف ألبي سلمة
سماعا من األقرع ،والحديث صححه األلباني من حديث البراء بن عازب.
ا
نعم.

" َوَرَوى
طلُِقوا
اْن َ
ِجَنا ِب ِه.
ُم َحم ُد،

ِ
ض:
ض ُه ْم لَِب ْع ٍ
ال َب ْع ُ
ال :أ ََتى أَُن ٌ
َّللا َعَل ْيه َو َسل َمَ -فَق َ
اس الن ِبي َ -صلى ُ
َزْي ُد ْب ُن أَْرَق َم َفَق َ
اس ِب ِاتب ِ ِ
ش ِفي
ِن َي ُك ْن َملِ اكا َن ِع ْ
اعهَ ،وإ ْ
َس َع ُد الن ِ َ
ِبَنا ِإَلى َه َذا الر ُج ِلَ ،فِإ ْن َي ُك ْن َن ِبًّيا َفَن ْح ُن أ ْ
َّللا َعَل ْي ِه َو َسل َم َ -ف َج َعُلوا ُيَن ُادوَن ُه َو ُه َو ِفي ُح ْجَرِت ِهَ :يا ُم َحم ُدَ ،يا
َفأ ََت ُوا الن ِبي َ -صلى ُ
ِِ
ِ
ال ُمَق ِات ٌلَ :كاُنوا ِت ْس َع َة
يلِ :إن ُه ْم َكاُنوا ِم ْن َب ِني َت ِم ٍ
يمَ ،ق َ
َّللا َت َعاَلى َهذه ا ْْلَيةَ .ق َ
َفأَْن َز َل ُ

ع َشر؛ َقيس بن ع ِ
س ،وسوي َد ب َن َه ِ
اص ٍمَ ،و ِ
اش ٍمَ ،و َخالِ َد ْب َن
الزْب ِرَق َ
َ َ ْ َ َْ َ
ان ْب َن َب ْد ٍرَ ،و ْاألَ ْقَر َع ْب َن َحا ِب ٍ َ ُ َ ْ ْ
ق
َمالِ ٍكَ ،و َع َ
اء ْب َن َحا ِب ٍ
سَ ،واْلَق ْعَق َ
يعَ ،و ُعَي ْيَن َة ْب َن ِح ْص ٍن َو ُه َو ْاأل ْ
يع ْب َن َوِك ٍ
اع ْب َن َم ْعَبدٍَ ،وَوِك َ
َح َم ُ
طَ
اع ،وَكان ِمن اْلجر ِارين يجُّر ع َشرَة َ ِ
اس ُم ُه ُح َذ ْي َف َة َو ُس ِمي
اْل ُم َ
َيَ :ي ْتَب ُع ُهَ ،وَك َ
ط ُ َ َ َ َ َ َُ َ َ
ان ْ
آالف َقَناةٍ ،أ ْ
َ
اق ِفي عييَن َة ه َذا :أَنه ال ِذي َن َزل ِف ِ
ان ِفي َعْيَن ْي ِه َذ َكَر َع ْب ُد الرز ِ
يه } َوال ُت ِط ْع َم ْن
ُ
َُ ْ َ
ُعَي ْيَن َة لِ َش َت ٍر َك َ
َ

آخ ِر ( ْاألَعر ِ
أَ ْغَفْلَنا َقْلب ُه ع ْن ِذ ْك ِرَنا } [سورةالكهف ،]28:وَق ْد م َضى ِفي ِ
اف ) ِم ْن َق ْوِل ِه لِ ُع َمَر -
َ َ
َْ
َ َ
ر ِضي َّللا عْنه  -ما ِف ِ
ِي.
يه ِك َفاَي ٌةَ ،ذ َكَرُه اْلُب َخارُّ
َ َ ُ َ ُ َ
وروِي أَنهم وَف ُدوا وْقت الظ ِهيرِة ورسول ِ
َّللا -صلى َّللا عَلي ِه وسلم -ر ِ
اقٌدَ ،ف َج َعُلوا ُيَن ُادوَن ُهَ :يا
َ َ
ُ َْ ََ َ َ
َُ َ ُْ َ
َ
َ ََ ُ ُ
ِ
ِ
َّللا َعَل ْي ِه َو َسل َم-
اس َت ْيَق َ
ُم َحم ُد َيا ُم َحم ُدْ ،
اخُر ْج ِإَل ْيَناَ ،ف ْ
ول َّللاَ -صلى ُ
ظ َو َخَر َجَ ،وَن َزَل ْتَ .و ُسئ َل َر ُس ُ
َش ِد الن ِ ِ
ِ
َن
يم َل ْوَال أَن ُه ْم ِم ْن أ َ
َّللا َعَل ْي ِه ْم أ ْ
الُ « :ه ْم ُج َفا ُة َب ِني َت ِم ٍ
اس ق َت ااال لِ ْْل ْ
َع َو ِر الدجال َل َد َع ْو ُت َ
َفَق َ

ُي ْهلِ َك ُه ْم»".

ثبت في الحديث أن بني تميم أشد األمة على الدجال ،والنبي –عليه الصالة والسالم -ترك

معاقبتهم من أجل أنهم أشد األمة على الدجال ،فهذه من مزاياهم وفضائلهم ،وإن كان يكثر فيهم
الجفاء كما جاء في هذه الحديث وغيره.

معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

طالب :سؤال –أحسن هللا إليك -كانوا كفااار؟
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لما جاءوا أعراب ما دخل اإلسالم في قلوبهم ،يعني أسلموا بألسنتهم كما سيأتي.

طالب.....:
لكن منهم هؤالء الجفاة الذين عينوا الذين ذكروا معروفين بجفائهم.
طالب :يا شيخ ..
ماذا قال عن هذه الحديث؟
طالب :ذكره الحاكم في الكشاف ،والثعلبي من حديث...
نعم أشد أمتي على الدجال هذا في صحيح مسلم.
نعم ماذا يقول؟
الحديث األخير.
أي؟
طالب :ضعيف أم متروك؟
يجر وراءه الجموع الج اررة الكثيرة ،يعني يتبعه ناس كثر.
طالب :مطاع في قومه؟
نعم ،مطاع في قومه.
طالب :الحديث األخير صحيح يا شيخ؟
أين؟
طالب :الحديث األخير دعوت هللا عليهم أن يهلكهم.
ال ،هذا ما فيه سوى أنهم أشد األمة على الدجال ،ما عدا ذلك كله ما يسلم من ضعف.
طالب........................:
بنجد وما وراءها.
طالب........................:
المشرق الذي هو مشرق الجزيرة ،وأكثرهم في نجد.
الظُلم ِ
ِ
ُّ
ات َج ْم ُع
ات َج ْم ِع ُ
يل :اْل ُح ُجَر ُ
" َواْل ُح ُجَر ُ
ظْل َم ٍة َوِق َ
ات َج ْم ُع ُح ْجَرٍةَ ،كاْل ُغُرَفات َج ْم ِع ُغْرَف ٍةَ ،و َ
اْلحج ِر ،واْلحجر جمع حجرٍةَ ،فهو جمع اْلجم ِع وِف ِ
ِ
يه ُل َغ َت ِ
ال:
ُ َ َ ُ َُ َ ْ ُ ُ َْ ُ َ َ ْ ُ َ ْ َ
انَ :ض ُّم اْلجيمِ َوَف ْت ُح َها َق َ
َوَلما َأر َْوَنا َب ِادايا ركباننا".
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ط اْل ِجد ِباْل َه ْز ِل
" َوَلما َأر َْوَنا َب ِادايا ُرَكَب ُاتَنا َعَلى َم ْو ِط ٍن َال َن ْخلِ ُ
الرْق َع ُة ِم َن ْاأل َْر ِ
ورِة ِب َح ِائ ٍط ُي َح ِوطُ َعَل ْي َها َو َح ِظ َيرُة ا ِْإل ِب ِل ُت َسمى اْل ُح ْجَرُةَ ،و ِهي
َواْل ُح ْجَرُةُّ :
ض اْل َم ْح ُج َ
َ
ِ
اس ِت ْثَق ااال لِلضم َت ْي ِن،
ُف ْعَل ٌة ِب َم ْعَنى َم ْف ُعوَل ٍةَ .وَقَأَر أَُبو َج ْع َف ِر ْب ُن اْلَق ْعَقا ِع ( اْل ُح َجَرات ) ِب َف ْت ِح اْل ِجيمِ ْ
ِ
ِ
ِ
َن
َص ُل اْل َكلِ َمة اْل َمْن ُع َوُك ُّل َما َمَن ْع َت أ ْ
َوُقر َ
ِئ ( اْل ُح ْجَرات ) ِب ُس ُكو ِن اْل ِجيمِ َت ْخفي افاَ ،وأ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ال} :أَ ْك َثُرُه ْم
َفَق ْد َح َجْر َت َعَل ْيه ثُم َي ْح َت ِم ُل أ ْ
َن َي ُكو َن اْل ُمَنادي َب ْع اضا م َن اْل ُج ْمَلة َفل َه َذا َق َ

[ سورة الحجرات."]4:

وص َل ِإَل ْي ِه
ُي َ
َال َي ْع ِقُلو َن{

مما يدل على أن فيهم من يعقل ،لكن األكثر ال يعقلون ،وهم هؤالء الذين نادوا وباشروا النداء
ومن أقرهم على ذلك.

ِ
ين ُيَن ُادوَن َك ِم ْن ُج ْمَل ِة َق ْو ٍم اْل َغالِ ِب َعَل ْي ِه ُم اْل َج ْه ُل.
َي ِإن الذ َ
"أ ْ
ِ
يم{ ]سورة
َق ْوُلهُ َت َعاَلىَ } :وَل ْو أَن ُه ْم َصَبُروا َحتى َت ْخُر َج ِإَل ْي ِه ْم َل َك َ
َّللا َغ ُف ٌ
ور َرح ٌ
ان َخ ْياار َل ُه ْم َو ُ

الحجرات.[5:

ِ ِ
َّللا َعَل ْي ِه َو َسل َم َ -ال
َي َل ِو اْن َت َ
َصَل َح ِفي دين ِه ْم َوُدْنَي ُ
اه ْمَ ،وَك َ
وج َك َل َك َ
ظُروا ُخُر َ
ان أ ْ
ان َ -صلى ُ
أْ
ِ
ِ
ات َي ْش َت ِغ ُل ِف ِ
َي ْح َت ِج ُب َع ِن الن ِ
اج ُه ِفي ِتْل َك اْل َحاَل ِة ِم ْن
اس ِإال ِفي أ َْوَق ٍ
يه َما ِب ُم ِهمات َن ْف ِسهَ ،ف َك َ
ان ِإ ْز َع ُ
ِ
ِ
وء ْاأل ََد ِب .وِقيلَ :كاُنوا جاءوا ُش َفع ِ
ُس ِ
َّللا
ُس َارى َبني َعْنَب ٍرَ ،فأ ْ
اء في أ َ
ول َّللا َ -صلى ُ
َع َت َق َر ُس ُ
ََ
َ ُ
َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
َّللا
يع ُه ْم ِب َغ ْي ِر ِف َد ٍ
َعَل ْيه َو َسل َم  -ن ْص َف ُه ْمَ ،وَف َادى َعَلى الن ْصفَ ،وَل ْو َصَبُروا َأل ْ
َع َت َق َجم َ
اء } َو ُ
ِ
يم{ ]سورة الحجرات."[5:
َغ ُف ٌ
ور َرح ٌ
الكالم في اآلية كثير.

طالب........................:
طالب :شيخ – أحسن هللا إليك -ذكر قيس بن عاصم من أحناف بني تميم ،وأن األحنف تعلم
الحلم على يديه.
صحيح.
طالب :كيف يعني؟
هو معروف بحلمه ،مضرب المثل ،يعني كما تقدم حين قال ابن الدخشم وكان من المنافقين
يمكن نظر إليهم في موقف أو شيء أو وجده مكتوبا وكثير منهم ال يحرر.
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هذا يقول :مقصود كراهة كثرة السؤال في الحديث الوارد هل هو داخل في سؤال العلماء في
كل ما أشكل على طالب العالم؟
السؤال عن العلم مما يشكل من األمور التي يحتاجها الناس ويحتاجها السائل وغيره داخل
َهل ِ
نت ْم ال َت ْعَل ُمو َن} [سورة األنبياء ،]7:وأما السؤال المذموم فهو
الذ ْك ِر ِإ ْن ُك ُ
في األمر { َف ْ
اسأَُلوا أ ْ َ
السؤال للدنيا.

ِ
ِك َقْب َل طُُلوِع
{و َس ِب ْح ِب َح ْمد َرب َ
يقول :ما المجال الزمني ألذكار المساء باعتبار قول هللاَ :
س َوَقْبل اْل ُغُر ِ
الش ْم ِ
وب} [سورة ق ،]39:هل يجوز لي أن أذكرها بعد المغرب؟
َ
وقتها قبل غروب الشمس ،وال مانع من قضائها بعد غروب الشمس.

اللهم صل على محمد.

