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السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
طالب :وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته.
نعم.

الحمد هلل رب العالمين ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد ،وعلى آله

وصحبه أجمعين ،اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين.

قال اإلمام ابن كثير -رحمه هللا تعالى -في سياق تفسير قول هللا -جل وعالَ { :-و َم ْن َي ْغُل ْل
ِ
ِ ِ
س َما َك َسَب ْت َو ُه ْم ال ُي ْظَل ُمو َن} [آل عمران،]161:
ام ِة ثُ َّم ُت َوَّفى ُك ُّل َن ْف ٍ
َيأْت ب َما َغ َّل َي ْوَم اْلقَي َ
ِ
ال ِْ
يل بن ُعَلَّيةَ ،قالَ :حَّد َثَنا
قال -رحمه هللا تعالىَ " :-ح ِد ٌ
يث َ
ام أ ْ
َح َمدَ :حَّد َثَنا ِإ ْس َماع ُ
آخرَ :ق َ
اإل َم ُ
ان َي ْحَيى ْب ُن َس ِعي ٍد َّ
يرَ ،ع ْن أَِبي ُهَرْيَرَة –رضي هللا
الت ْي ِم ُّيَ ،ع ْن أَِبي ُزْر َع َة ْب ِن ُع َمَر ْب ِن َج ِر ٍ
أَُبو َحَّي َ
تعالى عنهَ -قالَ « :قام ِفيَنا رسول َّ ِ
َّ
َّللا َعَل ْي ِه َو َسَّل َم."»-
َّللا َ -صلى َّ ُ
َُ ُ
َ
َ
اللهم صل وسلم وبارك عليه.
ِ
َّ
َّ
ِ
ام ِة َعَلى َرَقَب ِت ِه
ال :أللفين أ َ
َح ُد ُك ْم َيج ُ
ولَ ،ف َعظ َم ُه َو َعظ َم أَ ْمَرُه ،ثُ َّم َق َ
"«َي ْو ًماَ ،ف َذ َكَر اْل ُغُل َ
يء َي ْوَم اْلقَي َ
ب ِعير َله ر َغاءَ ،فيُقول :يا رسول َّ ِ
َّللا ،أ ِ
َغ ْث ِني»".
َ ٌ ُُ ٌ َ ُ َ َُ َ
عندك«" :ال ألفين»"؟

طالب :ال«" ،أللفين»".

"«ال ألفين»"؛ ألن في المواضع كلها كذا.

طالب :خطأ ،خطأ مطبعي .السياق يقتضيه ،أحسن هللا إليكم.
دكم ي ِجيء يوم اْل ِقيام ِة عَلى رَقبِت ِه ب ِعير َله ر َغاءَ ،فيُقول :يا رسول َّ ِ
َّللا،
ال :ال ألفين أ َ
َح ُ ْ َ ُ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ ٌ ُ ُ ٌ َ ُ َ َ ُ َ
"«ثُ َّم َق َ
َغ ْث ِنيَ .فأَ ُقولَ :ال أَملِك َلك ِمن َّ ِ
أِ
ِ
ِ
ام ِة َعَلى
ْ ُ َ َ
َّللا َش ْيًئا ،قد أبلغتك ،ال ألفين أ َ
َح َد ُك ْم َيج ُ
ُ
يء َي ْوَم اْلقَي َ
َغ ْث ِنيَ .فأَ ُقولَ :ال أَملِك َلك ِمن َّ ِ
رَقبِت ِه َفرس لها حمحمةٌَ ،فيُقول :يا رسول َّ ِ
َّللا ،أ ِ
َّللا َش ْيًئاَ ،ق ْد
ْ ُ َ َ
َ َ َ ٌ
ُ
َ ُ َ َُ َ
َََْ
ِ
ِ
اع تخنق»".
ام ِة َعَلى َرَقَبِت ِه ِرَق ٌ
أبلغتك ،ال ألفين أ َ
َحد ُك ْم َيج ُ
يء َي ْوَم اْلقَي َ
"«تخفق»".
طالب :عندي "«تخنق»"«" .تخفق»"؟
نعم.

طالب :نعم.

الرقاع تخفق.

طالب :نعم ،عندي أنا هنا يا شيخ«" :تخنق»".
العَلم.
نعم ،قطعة قماش مثلَ :

طالب :نعم.

تخفق بها الريح.

معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

طالب :أحسن هللا إليكم.
َغ ْث ِنيَ .فأَ ُقولَ :ال أَملِك َلك ِمن َّ ِ
"« َفيُقول :يا رسول َّ ِ
َّللا ،أ ِ
َّللا َش ْيًئاَ ،ق ْد
ْ ُ َ َ
ُ
َ ُ َ َُ َ
ِ
ي ِجيء يوم اْل ِقي ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّللا ،أَغ ْثني.
ول َّ
ولَ :يا َر ُس َ
امة َعَلى َرَقَبته َصام ٌتَ ،فَيُق ُ
َ ُ َْ َ َ َ
َّ ِ
َّللا َش ْيًئاَ ،ق ْد َبَّل ْغ ُت َك»".
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َح َد ُك ْم
أَْبَل ْغ ُت َك ،ال ألفين أ َ
َملِ ُك َل َك ِم َن
ولَ :ال أ ْ
َفأَ ُق ُ

األموال من الذهب والفضة وغيرها.
َخرج ِ ِ ِ
ان ِب ِه.
اه م ْن َحديث أَِبي َحَّي َ
"أ ْ َ َ ُ
ِ
ِ
ال ِْ
يل ْب ِن أَِبي َخالِدٍ ،قالَ :حَّد َث ِني
َح ِد ٌ
يث َ
ام أ ْ
َح َم ُدَ :حَّد َثَنا َي ْحَيى ْب ُن َسعي ٍدَ ،ع ْن ِإ ْس َماع َ
آخُرَ :ق َ
اإل َم ُ
سَ ،ع ْن َع ِد ِي ْب ِن عم َيرَة اْل ِكْن ِد ِي َقالَ :قال َرسول َّ ِ َّ
َّللا َعَل ْي ِه َو َسَّلمَ« :يا أَُّي َها َّ
اس،
َق ْي ٌ
الن ُ
َّللا َصلى َّ ُ
َ َ ُ ُ
طا َف َما َف ْوَق ُه َف ُه َو غل يأتي به يوم القيامة»".
َم ْن َع ِم َل َلَنا ِمْن ُك ْم َع َم ًالَ ،ف َك َت َمَنا ِمْن ُه مخي ً
َم ِخيط أو ِم ْخَيط؟
طا»".
«م ِخي ً
طالب :عندي " َ
مضبوطة؟
طالبِ " :
طا»" ،ال ما هي مضبوطة.
«م ْخَي ً
نعم.
طالبِ " :
طا»" .أحسن هللا إليكم.
«م ْخَي ً
طا َف َما َف ْوَق ُه َف ُه َو غل يأتي به يوم القيامة»".
"« َف َك َت َمَنا ِمْن ُه ِم ْخَي ً

المخيط الغالب أنها أكبر من اإلبر العادية ،يخاط بها بيوت الشعر.

طالب :نعم.

ِ
ال:
ال ُم َجالٌِدُ :ه َو سعد ْب ُن ُعَب َاد َة َكأ َِني أَْن ُ
"«قال :فقام َر ُج ٌل م َن ْاألَ ْن َص ِار أ ْ
ظُر ِإَل ْيهَ -فَق َ
َس َوُد َ -ق َ
يا رسول َّ ِ
ِ
ِ
ول
الَ :و َما َذ َ
الَ :وأََنا أَ ُق ُ
ولَ :ك َذا َوَك َذاَ .ق َ
الَ :سم ْع ُت َك َتُق ُ
اك؟ َق َ
َّللا ،ا ْقَب ْل َعني َع َمَل َكَ .ق َ
َ َُ َ
ئ ِبَقلِيلِ ِه َوَك ِث ِ
يرِه»".
َذ َ
اس َت ْع َمْلَن ُ
اه َعَلى َع َم ٍل َفْلَي ِج ْ
اك ْاْل َنَ ،م ِن ْ
ئ»".
"« َفْلَي ِج ْ

ئ»" .أحسن هللا إليكم.
طالبَ «" :فْلَي ِج ْ
ئ ِبَقلِيلِ ِه َوَكِث ِ
اه ُم ْسلِ ٌم َوأَُبو َد ُاوَد
يرِهَ ،ف َما أُوِت َي ِمْن ُه أ َ
َخ َذ ُهَ ،و َما ُن ِه َي َعْن ُه اْن َت َهى»َ ،وَك َذا َرَو ُ
"« َفْلَي ِج ْ
ِ
يل ْب ِن أَِبي َخالِ ٍد ِب ِه.
ِم ْن ُ
طُر ٍ
قَ ،ع ْن ِإ ْس َماع َ
ال ِْ
ِيَ ،ع ِن ْاب ِن ُجَرْي ٍج،
اق اْلف َزارُّ
َح ِد ٌ
يث َ
ام أ ْ
َح َم ُدَ :حَّد َثَنا أبو معاوية ،عن أبي ِإ ْس َح َ
آخُرَ :ق َ
اإل َم ُ
افع ،ع ِن اْل َف ْض ِل ب ِن عبي ِد َّ ِ
افع ،ع ْن أَِبي ر ِ
ِ
ِ
قالَ :حَّد َث ِني مْنُبوٌذ َر ُج ٌل ِم ْن ِ
اف ٍع،
َّللا ْب ِن أَ ِبي َر ٍ َ
آل أَِبي َر ٍ َ
ْ َُ ْ
َ
َ
َقالَ « :كان رسول َّ ِ
َّ
َّللا َعَل ْي ِه َو َسَّل َمِ -إ َذا َصَّلى اْل َع ْصَر ُرَّب َما َذ َه َب ِإَلى َب ِني َع ْب ِد
َّللا َ -صلى َّ ُ
َ َُ ُ
َ
َشه ِلَ ،في َتحَّد ُث معهم حتى ينحدر المغرب ،قال أبو رافعَ :فبيَنما رسول َّ ِ
َّللا»".
َ َ
ْاأل ْ َ
ََُْ
َْ َ َ ُ ُ
للمغرب أو المغرب.
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"«المغرب»".

أنا الذي عندي المثبت«" :حتى ينحدر للمغرب»".

طالب«" :للمغرب»"؟

نعم ،والمثبت في الفروق أسفل.

طالب :نعم.

في خاء«" :للمغرب»" ،يعني ما جاء بجديد.

طالب :نعم ،صحيح ،واألقرب؟ أحسن هللا إليكم.
كأنه ينحدر لصالة المغرب.

طالب :نعم.

من بني عبد األشهل.

طالب............ :
ينحدر نعم.

طالب :يعني متعلق الفعل هو :ينحدر هو النبي -عليه الصالة والسالم-؟
ينحدر.

طالب :أو ينحدر.

النبي –عليه الصالة والسالم -للمغرب.
طالب :ينحدر للمغرب.

لصالة المغرب في مسجده.
طالب :نعم.

طالب :يقول في األصل ....... :تصحيف.

ماذا؟

طالب :يقول في األصل ... :تصحيف.

ال.

طالب :لعل التي بعدها أحسن هللا إليك تبينها.
نعم.

"«قال أبو رافعَ :فبيَنما رسول َّ ِ
َّ
َّللا َعَل ْي ِه َو َسَّل َمُ -م ْس ِر ًعا ِإَلى اْل َم ْغ ِر ِب»".
َّللا َ -صلى َّ ُ
َْ َ َ ُ ُ
نعم.
ِ ِ
ف َل َك َمَّرَت ْي ِنَ ،ف َكبَر ِفي َذْرِعي ،وتأخرت وظننت أنه يريدني،
ُف َل َك ،أُ ٍ
ال :أ ٍ
"«ِإ ْذ َمَّر باْلَبقيعَِ ،فَق َ
شَ .قالُ :قْلت :أَح َد ْثت ح َد ًثا يا رسول َّ ِ
َّ
ام ِ
ال:
َّللاَ ،قالَ :و َما َذاك؟ ُقْل ُت :أَف ْف َت ِبيَ .ق َ
َ ُ ْ َ َ َ َُ َ
فقال :ما لك؟ ْ
َال ،وَل ِك ْن ه َذا َقبر ُف َال ٍن بع ْث ُته س ِ
اعًيا َعَلى ِ
آل ُف َال ٍنَ ،ف َغ َّل َن ِمَرًة َف ُدر َع اْلن مثلها ِم ْن َنار»".
َ ُْ
َ
ََ ُ َ

معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

أعوذ باهلل ،أخطاء يسيرة.
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طالب :نسأل هللا –سبحانه وتعالى -العافية.

عواقبها وخيمة ،شواهد ذلك ما يحصل بين الناس اليوم وقبل اليوم من لذة ساعة أو نصف ساعة

يحمل همها إلى أن يموت.
طالب :نسأل هللا السالمة والعافية.

مستعملة ،لو عرضها في السوق ما أتت بشيء ،لكنه
هذه .هللا المستعان ،غل نمرة ،ولعلها َخلِقة
َ
خالف أمر الرسول –عليه الصالة والسالم.-

طالب :اللهم صل عليه.
وأمر هللا -جل وعال.-

طالب :في هذا الحديث ....
نعم.

طالب... :

إي.

طالب... :
نعم.

طالب... :

َما م ْن أُوِتي ِك َتابه ِبي ِم ِ
ين ِه}
َ َُ َ
يعني المسكوت بعضه يلحق ببعض مثل :المنافق ،ماذا يصير؟ { َفأ َّ َ
َما َم ْن أُوِتي ِك َت َاب ُه ِب ِش َمالِ ِه} [الحاقة ،]25:طيب ،الذي يؤتى من وراء ظهره،
{وأ َّ
[الحاقةَ ،]19:
َ
ماذا يصير؟ هذه أمور إن وجد تفسيرها وإال فالتسليم ،أمور غيبية.
اإلمامِ أَحم َد :حَّد َثَنا عب ُد َّ ِ
آخرَ :قال عب ُد َّ ِ
ِ
ان
" َح ِد ٌ
يث َ
وج َ -وَك َ
َّللا ْب ُن َسال ٍم اْل ُكوِف ُّي اْل َم ْفُل ُ
َْ َ
َْ
َ َْ
َّللا ا ْب ُن ِْ َ
ثقة ،-قال :حدثنا".
عندك "-وكان ثقة"-؟

طالب :نعم ،بين ،جملة اعتراضية.

ان ِب َم َّك َة."-
وج َ -وَك َ
"اْل َم ْفُل ُ
ان ِب َم َّك َة"-؟
طالبَ -" :وَك َ
ان ِب َم َّك َة."-
وج َ -وَك َ
"اْل َم ْفُل ُ
طالب :نعم.
بدل مكة ثقة؟

طالب :نعم" ،ثقة" بين.

طالب.............. :

6
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طالب... :

ان ِب َم َّك َة ،"-عندكم؟
هذه رتبته ،لكنَ -" ،وَك َ
طالب :ال-" ،وكان ثقة."-
نعم.

طالب... :
نعم.

اسمِ ب ِن اْلولِ ِ
"قال :حَّد َثَنا عبي َد ُة ب ُن ْاألَسوِد ،ع ِن اْلَق ِ
يد".
َْ َ
َ
َُ ْ ْ
ْ َ
في البخاري :حدثنا أبو الحجاج بن الشاعر ،أو حدثنا الحجاج بن الشاعر -وكان ثقة.-
طالب :نعم.

يعني مثل بيان حاله في أثناء اإلسناد؛ ألن الغالب في الشعراء أن فيهم كالما ،ويقل فيهم ،هؤالء

اوو َن} [الشعراء ،]224:يقل فيهم الثقة ،فاحتيج إلى التنصيص عليه ،لكن
الذين َ
{ي َّت ِب ُع ُه ُم اْل َغ ُ
المفلوج ثقة؟! هللا المستعان.
طالب :أحسن هللا إليك ،اإلمام أحمد –رحمه هللا -أراد أن ِ
يبين هذا أن عبد هللا بن سالم الكوفي
ثقة؛ ألنه قد يكون َّ
تكلم فيه غيره.

نعم ،هذا معروف ،وكثير هذا ،لكن إذا دعت إليه الحاجة احتاج للتنصيص عليه.
اإلمامِ أَحم َد ،قال :حَّد َثَنا عب ُد َّ ِ
" َقال عب ُد َّ ِ
ِ
ان ثقة،-
وج َ -وَك َ
َّللا ْب ُن َسال ٍم اْل ُكوِف ُّي اْل َم ْفُل ُ
َ
َْ
َ َْ
َْ
َّللا ْاب ُن ِْ َ
قال :حَّد َثَنا عبي َد ُة بن ْاألَسوِد ،ع ِن اْلَقا ِسمِ ب ِن اْلولِ ِ
يدَ ،ع ْن أبي صادق ،عن ربيعة بن ناجدَ ،ع ْن
َُ ْ ْ ُ ْ َ َ
َ
ْ َ
ام ِت –رضي هللا تعالى عنهَ -قالَ « :كان رسول َّ ِ
الص ِ
َّ
َّللا َعَل ْي ِه وسلم-
ُعَب َاد َة ْب ِن َّ
َّللا َ -صلى َّ ُ
َ َُ ُ
َ
ير ِمن اْلم ْغَنمِ ،ثم يقول :ما لي ِف ِ
ِ ِ
ِ
يه ِإَّال»".
َي ْأ ُخ ُذ اْل َوبَرَة م ْن َجْنب اْلَبع ِ َ َ
وبرة ،واحدة الوبر.
وبرةْ ،
ْ

طالب :أحسن هللا إليك.

شعر اإلبل.

طالب :هللا المستعان.
وبر.
يسمى ا

«كان رسول َّ ِ
َّ
َّللا َعَل ْي ِه وسلمَ -ي ْأ ُخ ُذ اْل َو َبرَة ِم ْن َجْن ِب اْلَب ِع ِ
ير ِم َن اْل َم ْغَنمِ ،ثم يقول :ما
َّللا َ -صلى َّ ُ
" َ َ َُ ُ
ِِِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ولَ ،فِإ َّن اْل ُغُل َ ِ ي
ام ِة ،أَُّدوا
َح ِد ُك ْمِ ،إَّي ُ
لي فيه ِإَّال م ْثل َما أل َ
اك ْم َواْل ُغُل َ
ول خ ْزٌ َعَلى َصاحبه َي ْوَم اْلقَي َ
يل َّ ِ
ط وما َفوق َذلِك ،وج ِ
اْل َخي َ ِ
اه ُدوا ِفي س ِب ِ
الس َف ِرَ ،فِإ َّن
يد ِفي اْل َح َض ِر َو َّ
يب َواْلَب ِع َ
ط َواْلم ْخَي َ َ َ ْ َ َ َ َ
ْ
َّللا اْلَق ِر َ
َ
ِ
ِ
ود َّ ِ
ِ
اب اْلجَّنةِ ،إَّن ُه َليْن ِجي َّ ِ ِ
اْل ِجه َاد ب ِ
َّللا ِفي اْلَق ِر ِ
يب
يموا ُح ُد َ
اب م ْن أ َْب َو ِ َ
ُ
َ َ ٌ
ُ
َّللا به م َن اْل َهمِ َواْل َغمَِ ،وأَق ُ
ِ
ِ
واْلب ِع ِ
ِ
ِ
اج ْه َب ْع َض ُه َع ِن اْل َم ْفُلو ِج ِبه.
يدَ ،وَال َت ْأ ُخ ْذ ُك ْم في َّ
َّللا َل ْو َم ُة َال ئم»َ ،وَق ْد َرَوى ْاب ُن َم َ
َ َ

معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري


7 7

7
َّللا عَليهِ
آخر :عن عم ِرو ب ِن ُشعي ٍب ،عن أَِب ِ
يه ،عن ج ِد ِهَ ،قالَ :قال رسول َّ ِ
َح ِد ٌ
َْ
َْ َ
َّللا َ -صَّلى َّ ُ َ ْ
َْ
يث َ ُ َ ْ َ ْ ْ
َ َ َُ ُ
َو َسَّل َم."-
صل ِ
اللهم ِ
وسلم عليه.

طَ ،فِإ َّن اْل ُغُلول عار وَنار و َشَنار عَلى أ ِ ِ
ِ
امة».
ط َواْل ِم ْخَي َ
"«ُرُّدوا اْل ِخَيا َ
ْ
َ ٌَ َ ٌ َ ٌ َ
َهله َي ْوَم اْلقَي َ
فَ ،ع ْن
ط ِر ٍ
ان ْب ُن أَِبي َش ْيَبةَ ،قالَ :حَّد َثَنا َج ِر ٌير ،عن ُم َ
َح ِد ٌ
يث َ
ال أَُبو َد ُاوَدَ :حَّد َثَنا ُع ْث َم ُ
آخُرَ :ق َ
أَِبي اْل َج ْهمِ واسمه سليمان بن الجهم مولى البراء بن عازبَ ،ع ْن أَ ِبي َم ْس ُعوٍد ْاألَ ْن َصارِ
ال:
ِي َق َ
«بع َث ِني رسول َّ ِ
ِ
ِ َّ
َّ
طلِ ْق أََبا َم ْس ُعوٍدَ ،ال أْل َفَيَّن َك َي ْوَم
ال :اْن َ
ََ
َّللا َعَل ْيه َو َسل َمَ -ساعًيا ،ثُ َّم َق َ
َّللا َ -صلى َّ ُ
َُ ُ
ِ
ِ
ِ
الص َد َقة َل ُه ر َغاء َق ْد َغَلْل َت ُهَ .قالِ :إ ًذا َال أَْن َ ِ
ِ
ال:
ظ ْه ِر َك َب ِع ٌير ِم ْن ِإ ِب ِل َّ
يء َعَلى َ
طل ُ
ُ ٌ
قَ .ق َ
َ
امة َتج ُ
اْلقَي َ
ِإ ًذا َال أُ ْك ِرُهك»َ ،ت َفَّرَد ِب ِه أَُبو َد ُاود.
ال أَُبو َب ْك ِر ْب ُن َمْرَد َوْي ِه".
َح ِد ٌ
يث َ
آخرَ :ق َ
طلب العافيةِ«" ،إ ًذا َال أَْن َ ِ
ق»" ما دام الوعيد الشديد ثابتا في مثل هذا ،فمن يضمن نفسه؟
طل ُ
طالب :هللا المستعان.

كرهون على األعمال ،ال سيما.
والعافية ال يعدلها شيء ،وإلى وقت قريب والناس ي َ
طالب :القضاء.

القضاء ،في السابق يضربون عليه ،على قبوله ،واآلن يتزاحمون عليه.
طالب :هللا المستعان.

المسألة يعني خفت؛ لكثرة هذه األعمال ،وتداولها بين الناس ،وهذا يرى أخاه ،ويرى ابن عمه،

ويرى قبل ،وما أدري كذا .فمن األول نادر القاضي ،فيتصعبون ،وأيضا هناك أعمال احتاجها

الناس ،وقد ال تكون في مسؤوليتها مثل القضاء ،لكنها ما هي ببعيدة منه ،كثير من األعمال

مسئوليات ،األول ما عنده شيء غير القضاء والوالية واإلمارة و ،لكن األعمال نادرة ،ما هي مثل
القضاء في شدتها وقوتها ،والقضاة قلة ،واآلن مسألة كون القاضي له مراجع متدرجة ِ
تخفف
َ
بعض الشيء ،لكن مع ذلك يبقى أن المسألة مسؤوليات ،مسئوليات ،والسالمة ال يعدلها شيء.
وأيضا َمن تولى القضاء ،وحرص على العدل فيه ،وحرص على إبراء ذمته أجره عظيم ولو لم
يصب.

طالب........ :
ماذا؟

طالب... :

نعم ،ما فيه ،ما فيه أحد يسددك.
طالب :فإذا قال ِ
نفذ قوله مباشرة.
نعم ،ما فيه أحد يسددك.
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طالب :الوضع اْلن أسهل وأسمح .....وباالستئناف ،وبمحكمة عليا ... ،فيسهل األمر على

القاضي ،بحيث إنه ما يكون األمر مباشرة ناف ًذا.

ال ،والذمم خفت عند كثير من الناس ،كنا عندنا ،لما كنا طالبا ،مستحيل طالب من طالب كلية

الشريعة أصله من هذه البالد ،ويقبل بسهولة ،وعندك من بعض الجهات من أطراف المملكة
وكذا يتزاحمون ِ
ويقدمون ،لكن المسؤولين ما يحرصون عليهم؛ ألن من طلب الوالية و ِكل إلى

نفسه.
ِ
ِ ِ
يم ،قال :أَْنَبأََنا ُم َح َّم ُد
" َح ِد ٌ
يث َ
ال أَُبو َب ْك ِر ْب ُن َمْرَد َوْيه :قال :أَْنَبأََنا ُم َح َّم ُد ْب ُن أ ْ
آخرَ :ق َ
َح َم َد ْب ِن إ ْبَراه َ
ِِ
انَ ،ع ْن
ان ْب ِن أَِبي َش ْيَبةَ ،قال :أَْنَبأََنا َع ْب ُد اْل َحميد ْب ُن َصالِ ٍح ،قال :أَْنَبأََنا أ ْ
َح َم ُد ْب ُن أََب َ
ْب ُن ُع ْث َم َ
َعْلَق َم َة ْب ِن َمْرَث ٍد".
نعم.

"ع ِن اب ِن بريد َة ،عن أَِب ِ
َّ
يهَ ،ع ِن َّ
َّللا َعَل ْي ِه َو َسَّل َمَ -قالِ« :إ َّن اْل َح َجَر َلُيْرَمى ِب ِه ِفي
َ ْ َُ ْ َ َ ْ
الن ِب ِي َ -صلى َّ ُ
ِ
ين َخَريِ ًفا ما َيْبُل ُغ َق ْعَرَهاَ ،وُي ْؤَتى ِباْل ُغُل ِ
ال َل َم ْن َغ َّل :اْئ ِت
ولَ ،فُي ْق َذ ُ
َج َهَّن َمَ ،فَي ْهوِي َس ْبع َ
ف َم َع ُه ثُ َّم ُيَق ُ
َ
ِ
ِِ ِ
ِ ِ
ام ِة} [آل عمران."»]161:
بهَ ،ف َذل َك َق ْوُل ُهَ { :و َم ْن َي ْغُل ْل َيأْت ب َما َغ َّل َي ْوَم اْلقَي َ
ماذا قال عن تخريجه؟

طالب :قال :في سنده محمد بن عثمان بن أبي شيبةَّ ،اتهموه بالوضع ،والشطر األول من

وصححه األلباني في الصحيح.
الحديث ثابت في المسند،
َّ

طالب.... :

نعم ،ضعفه شديد عند أهل العلم.
اشم ب ُن اْلَق ِ
ِ
ال ِْ
اسمِ ،قالَ :حَّد َثَنا ِع ْك ِرَم ُة ْب ُن َع َّم ٍار ،قال:
" َح ِد ٌ
يث َ
ام أ ْ
َح َم ُدَ :حَّد َثَنا َه ُ ْ
آخرَ :ق َ
اإل َم ُ
اك اْل َحَن ِف ُّي".
َحَّد َث ِني ِس َم ٌ
النفس.
النفس عند الحافظ ابن كثير ،طول البال و َ
طول َ
طالب :هللا أكبر.
ويسوق من األخبار عشرين طريقا ،وأحيانا ثالثين ،ويتلذذ بذلك ،وبعض طالب العلم الذي َنفسه
حديثي كذلك ،والذي ما له يد بالحديث وال باألسانيد ،ولذلك فرح كثير من الناس لما خرج أول

مختصر لتفسير ابن كثير ،يتخففون ،بعض الناس يضجر من التكرار في (صحيح البخاري)؛

ألنه أحيانا يأتي بالحديث في عشرين موضعا ،وهو حديث واحد ،لكن ال يمكن أن يسوقه بمتنه
وسنده في موضعين بدون تغيير إال في مواضع نادرة ًّ
جدا ذكرها الحافظ في نحو عشرين

موضعا ،في نحو عشرين موضعا من التكرار الذي يقرب من خمسة آالف حديث ،كلها مكررة.
طالب....... :
ماذا؟
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الصبر بالتصبر ،إذا تعود فخالص.

طالب... :

اء
ال ال ،يتلذذون ،الذي نفسه حديثي ،وأخذ على قراءة األسانيد ،وعرف ما بينها من فروق سو ٌ
أكان في صيغ األداء ،أو في التقديم والتأخير والسياق ،وجودة سياق المتون يوجد نشوة عند
طالب العلم.

الحافظ ابن حجر في بعض المواضع يبدي لطيفة من لطائف اإلسناد ،يتنبه لها ،وقد ال يتنبه لها
كثير على ذلك.
غيره ،فيقول :الحمد هلل ،ثم الحمد هلل ،يحمد هللا ا
اشم ب ُن اْلَق ِ
ِ
ال ِْ
اسمِ ،قالَ :حَّد َثَنا ِع ْك ِرَم ُة ْب ُن َع َّم ٍار ،قال:
"ح ِد ٌ
يث َ
ام أ ْ
َ
َح َم ُدَ :حَّد َثَنا َه ُ ْ
آخرَ :ق َ
اإل َم ُ
اك اْل َحَن ِف ُّي أَُبو ُزَمْي ٍل" أو َزميل.
َحَّد َث ِني ِس َم ٌ
"زَمْي ٍل".
طالب"ُ :زَمْي ٍل" .أحسن هللا إليك.
اك اْلحَن ِفي أَبو ُزمي ٍل قال :حَّد َث ِني عب ُد َّ ِ
ِ ِ
اس –رضي هللا تعالى
َّللا ْب ُن َعَّب ٍ
َ
َْ
"قالَ :حَّد َثني س َم ٌ َ ُّ ُ َ ْ
عنهما -قالَ :حَّد َث ِني ُعمُر ْب ُن اْل َخ َّ
ط ِ
ان َي ْو ُم َخ ْيَبَر أَ ْقَب َل
اب –رضي هللا تعالى عنهَ -قالَ« :ل َّما َك َ
َ
ِ
ِ
ِ
َّ
اب َرس ِ
َص َح ِ
يدَ .ح َّتى
ول َّ
يد َوُف َال ٌن َش ِه ٌ
َّللا َعَل ْيه وسلم ،-فقالواُ :ف َال ٌن َش ِه ٌ
َن َفٌر م ْن أ ْ
ُ
َّللا َ -صلى َّ ُ
يدَ .فَقال رسول َّ ِ
َّ
َّللا َعَل ْي ِه َو َسَّل َم."»-
أ ََت ْوا َعَلى َر ُج ٍلَ ،فَقاُلواُ :ف َال ٌن َش ِه ٌ
َّللا َ -صلى َّ ُ
ََُ ُ
اللهم صل وسلم عليه.
الن ِار ِفي ُبْرَد ٍة َغَّل َها -أ َْو َعَباء ٍةُ .-ث َّم َقال َرسول َّ ِ َّ
"« َك َّالِ ،إ ِني َأرَْي ُت ُه ِفي َّ
َّللا َعَل ْي ِه
َّللا َصلى َّ ُ
َ ُ ُ
َ
وسَّلمَ :يا ا ْب َن اْل َخ َّ
َّ
ط ِ
الن ِ
اب ،ا ْذ َه ْب َفَنا ِد ِفي َّ
الَ :ف َخَر ْج ُت
اسِ :إَّن ُه َال َي ْد ُخ ُل اْل َجَّن َة ِإال اْل ُم ْؤ ِمُنونَ .ق َ
ََ َ
الترِم ِذ ُّي ِم ْن ح ِد ِ
ِ ِ
يث ِع ْك ِرَم َة ْب ِن
َ
اه ُم ْسل ٌم َو ْ
َفَن َاد ْي ُت :أََال ِإَّن ُه َال َي ْد ُخ ُل اْل َجَّن َة ِإَّال اْل ُم ْؤ ِمُنو َن»َ ،وَك َذا َرَو ُ
ع َّم ٍار ِبه ،وَقال ِ
التْرِم ِذ ُّيَ :ح َس ٌن َص ِحيح".
َ
َ َ
قد يقول قائل :إن هذا الغال ،أليس من المؤمنين؟ هل خرج من اإليمان بذلك؟ ال شك أنه
عصى ،وارتكب كبيرة ،وإن أخرجته من دائرة اإليمان فلن تخرجه..

طالب :من دائرة اإلسالم.

من دائرة اإلسالم .نعم.
ِي ،قالَ :حَّد َثَنا أَِبي ،قالَ :حَّد َثَنا َي ْحَيى
ُمو ُّ
" َح ِدي ٌث َ
ال ْاب ُن َج ِر ٍ
يرَ :حَّد َثَنا َس ِع ُ
آخُرَ :ق َ
يد ْب ُن َي ْحَيى ْاأل َ
َن رسول َّ ِ
ِ
ِ
َّ
َّللا َعَل ْي ِه
َّللا َ -صلى َّ ُ
ْب ُن َسعي ٍدَ ،ع ْن َناف ٍعَ ،ع ِن ْاب ِن ُع َمَر رضي هللا تعالى عنهما «أ َّ َ ُ َ
ِ
َو َسَّلمَ -ب َع َث َس ْع َد ْب َن ُعَب َاد َة مصد ًقا ،فقال :إياك َيا َس ْع ُد أ ْ ِ
ير َت ْح ِمُل ُه َل ُه
ام ِة ِبَب ِع ٍ
َن َتج َ
َ
يء َي ْوَم اْلقَي َ
ِ
ِ
ِ ِ
َّللا ،ع ْن َن ِ
ِ
ط ِر ِ
اف ٍع ِبه َن ْح َوُه".
اه ِم ْن َ
يء ِبهَ .فأ ْ
يق ُعَب ْيد َّ َ
اه» ُث َّم َرَو ُ
َع َف ُ
ُر َغ ٌ
الَ :ال آ ُخ ُذ ُهَ ،وَال أَج ُ
اءَ .ق َ
وينه هذا؟ بعد قولهِ«" :إَّن ُه َال َي ْد ُخ ُل اْل َجَّن َة ِإَّال اْل ُم ْؤ ِمُنو َن»"؟
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طالب :نعم.

يث ِع ْك ِرم َة ب ِن ع َّم ٍار ِبه ،وَقال ِ
الترِم ِذ ُّي ِم ْن ح ِد ِ
ِ
ِ
التْرِم ِذ ُّيَ :ح َس ٌن َص ِحيح"،
َ ْ َ
َ
اه ُم ْسل ٌم َو ْ
َ"وَك َذا َرَو ُ
َ َ
عندك هذا؟

طالب :نعم موجود ،قرأناه.

ِ
الر ْح َم ِن".
َح َم ُد ْب ُن َع ْب ِد َّ
"حديث آخر عن عمر رضي هللا عنه :قال ْاب ُن َج ِر ٍ
يرَ :حَّد َثني أ ْ
طالب :ال.
موجود؟

ِي".
ُمو ُّ
ال ْاب ُن َج ِر ٍ
يرَ :حَّد َثَنا َس ِع ُ
طالب :الَ ،ق َ
يد ْب ُن َي ْحَيى ْاأل َ
طالب.............. :
نعم ،تقديم وتأخير.

طالب :نعم.

نعم.
يث آخر :قال أَ ْح َم ُدَ :حَّد َثَنا أَُبو َس ِعيدٍ ،قالَ :حَّد َثَنا َع ْب ُد اْل َع ِز ِ
يز ْب ُن ُم َح َّمدٍ ،قال:
" َح ِد ٌ
بن مح َّم ِد ب ِن َزِائ َد َة ،عن سالِمِ ب ِن عب ِد َّ ِ
ان َم َع َم ْسَل َم َة ْب ِن َع ْب ِد اْل َملِ ِك ِفي
َّللا «أََّن ُه َك َ
َ ْ َ ْ َْ
ُْ َُ ْ
َفوج َد ِفي م َتا ِع رج ٍل ُغُلولَ ،قالَ :فسأَل سالِم بن عب ِد َّ ِ
َّللا»".
َ َُ
ٌ َ َ َ َ َ ْ َ َْ
"«غلوال»".
طالب :أحسن هللا إليك ،عندنا "« ُغُلول»" فقط ،يمكن خطأ.
يمكن "« َف ُو ِج َد»".

طالب :نعم.
يمكن و ِجد.

طالب :أحسن هللا إليك.

أما َوجد للمفعول ،فتصير مفعوال.
"« َفو ِج َد ِفي م َتا ِع رج ٍل ُغُلولَ ،قالَ :فسأَل سالِم بن عب ِد َّ ِ
ال»".
َ َُ
ٌ َ َ َ َ ْ َ َْ
ُ
َّللاَ ،فَق َ
«سالِ َم»".
" َ

طالب :المسؤول سالم؟
نعم ،فقيه.

«سالِم»".
طالب :نعم ،أنا عنديَ " :
نعمَ «" ،فسأَل سالِم بن عب ِد َّ ِ
َّللا»".
َ َ َ َ ْ َ َْ
طالب :يعني سالم هو المسؤول؟
نعم.

َحَّد َثَنا َص ِال ُح
أَْر ِ
الرومِ،
ض ُّ

معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري



11 11
11

«سالِم»".
طالب :عندي أناَ " :
َّللا»" .أحسن هللا إليكَ «" ،فَقال :حَّد َث ِني أَِبي عب ُد َّ ِ
"« َفسأَل سالِم بن عب ِد َّ ِ
َّللاَ ،ع ْن ُع َمَر ْب ِن
َ َ
َْ
ْ َ َْ
َ َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
َّ
َّ ِ
الَ :م ْن َو َج ْد ُت ْم في
َّللا تعالى َعْن ُه -أ َّ
ول َّ
َّللا َعَل ْيه َو َسل َمَ -ق َ
َّللا َ -صلى َّ ُ
َن َر ُس َ
اْل َخطاب َ-رض َي َّ ُ
قَ ،فوجد ِف ِ
ِِ
يه
اع ُه ِفي ُّ
الَ :فأ ْ
الَ :و ْ
السو ِ َ َ َ
الَ :وأ ْ
َم َتاعه ُغُلوًال َفأ ْ
َخَر َج َم َت َ
اض ِرُب ُ
َح ِرُق ُ
وهَ -ق َ
َح َسُب ُه َق َ
وه َ -ق َ
مصح ًفاَ ،فسأَل سالِما َفَقالِ :بعه وَتصَّدق بثمنه» ،وكذا رواه علِي بن اْلم ِد ِ
ين ِي َوأَُبو َد ُاوَد
ُْ َ
َ ُْ َ َ ْ
َ َ ُ َ ُّ ْ ُ َ
َ َ َ ً
ِ ِ
ِي".
فزارُّ
اق اْل َ
َوالتْرِمذ ُّي من حديث عبد العزيز بن محمد الدراورديَ ،زَاد أَُبو َد ُاوَد َوأَُبو ِإ ْس َح َ
اْلَف َز ِاري.

ِي" .أحسن هللا إليك.
طالب" :اْل َف َزارُّ
ِ ِِ
ِ
اق ٍد اللِ ِ
" ِك َال ُهما ع ْن أَِبي و ِ
ِ
الص ِغ ِ
ال َعلِ ُّي بن المديني
يث ِي َّ
َ َ
َ
ير َصال ِح ْب ِن ُم َح َّمد ْب ِن َزائ َد َة بهَ .وَق ْد َق َ
ِ
يث مْن َكر ِم ْن ِرواي ِة أَِبي و ِ
اق ٍد َه َذا ،وَقال الدَّارُق ْط ِن ُّيِ َّ :
يح أََّن ُه ِم ْن
َواْلُب َخارُّ
الصح ُ
ِي َو َغ ْيُرُه َماَ :ه َذا َحد ٌ ُ ٌ
ََ
َ َ َ
َ
َف ْتوى سالِ ٍم َفَق ْط ،وَق ْد َذهب ِإَلى اْلَقو ِل ِبم ْق َت َضى ه َذا اْلح ِد ِ
ِ
يث ِْ
َّللا-
َ
َ
َ
ََ
َ َ
ام أَ ْح َم ُد ْب ُن َحْنَب ٍل َ-رح َم ُه َّ ُ
اإل َم ُ
ْ ُ
ِ
َص َحا ِب ِه".
َو َم ْن َت َاب َع ُه م ْن أ ْ
معروف عند الحنابلة هذا .نعم.
ِ
الر ْح َم ِن بن
َح َم ُد ْب ُن َعْب ِد َّ
"حديث آخر عن عمر رضي هللا تعالى عنه :قال ْاب ُن َج ِر ٍ
يرَ :حَّد َثني أ ْ
وهب ،قال :حدثني عب ُد َّ ِ
َخَبَرِني َع ْمُرو ْب ُن اْل َح ِار ِث".
َّللا ْب ُن َو ْه ٍب ،قال :أ ْ
َْ
عمه عبد هللا بن وهب.
طالب :أحسن هللا إليك.

أحمد هذا ابن أخي ابن وهب الذي هو عبد هللا.

طالب :نعم.
نعم.

طالب :أحسن هللا إليك.

َن عب َد َّ ِ
الر ْح َم ِن ْب ِن
َخَبَرِني َع ْمُرو ْب ُن اْل َح ِار ِث أ َّ
َّللا ْب َن َع ْب ِد َّ
"قال :أ ْ
وسى ْب َن ُجَب ْي ٍر َحَّد َث ُه أ َّ َ ْ
َن ُم َ
َن عب َد َّ ِ
َّ ِ
اْلحَب ِ
يوما
اب ْاألَ ْن َصارَّ
َّللا ْب َن أَُن ْي ٍ
س َحَّد َثه «أََّن ُه َت َذ َ
ِي َحَّد َث ُه أ َّ َ ْ
اكَر ُه َو َو ُع َمُر ْب ُن اْل َخطاب ً
ِ
ول َّ ِ
َّ
الصدقة ،فقال :ألم تسمع َق ْول َرس ِ
الص َد َق ِة:
ول َّ
َّللا َعَل ْيه َو َسَّل َمِ -ح َ
َ ُ
ين َذ َكَر ُغُل َ
َّللا َ -صلى َّ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
اه ْاب ُن
َم ْن َغ َّل ِمْن َها َب ِع ًا
ال َع ْب ُد َّ
َّللا ْب ُن أَُن ْي ٍ
سَ :بَلى»َ .وَرَو ُ
امة؟ َق َ
ير أ َْو َشا ًة َفإَّن ُه َي ْحمُل ُه َي ْوَم اْلقَي َ
ماج ْه ،عن عم ِرو ب ِن سوا ٍد ،عن عب ِد َّ ِ
َّللا ْب ِن َو ْه ٍب ِب ِه.
َ ْ َْ
َ َ َْ َْ ْ َ
اه
وقدَ َرَو ُ
اْل َغ ِ
َن
ال أ ْ

ِيَ ،ع ْن
ْاألُ َمو ُّ
ُي ْخَر َج َر ْحُل ُه،

اء".
طٍ
ْب ِن َع َ

ُم َع ِ
وب ُة
الُ :عُق َ
اوَيةََ ،ع ْن أَِبي ِإ ْس َح َ
اقَ ،ع ْن ُيوُن َ
س ْب ِن ُعَبْيدٍَ ،ع ِن اْل َح َس ِن َق َ
فيحرق عَلى ما ِف ِ
يه .ثُ َّم روى َع ْن ُم َع ِ
اقَ ،ع ْن عفا َن
اوَيةََ ،ع ْن أَِبي ِإ ْس َح َ
ُ َْ َ َ َ
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اء".
طٍ
"عثمان"" ،عن عثمان ْب ِن َع َ
طالب :نعم ،عندنا "عفان" أحسن هللا إليك .الصحيح عثمان؟

الذي عندنا كذلك.

طالب :ابن عطاء الخراساني.
نعم.

طالب ....... :في الحاشية قال :في سنده عثمان بن عطاء الخراساني.
طالب :أحسنت.

طالب... :

طالب :نعم.

ِ
ال ُي ْج َم ُع َر ْحُل ُه
"عن عثمان ْب ِن َع َ
ال :اْل َغ ُّ
طا ٍءَ ،ع ْن أَِبيهَ ،ع ْن علي –رضي هللا تعالى عنهَ -ق َ
ق َوُي ْجَل ُد ُدو َن حد المملوك ،ويمنع نصيبه".
َفُي ْحَر ُ

ُ"دو َن حد المملوك"؟
طالب :نعم ،هكذا.
"ويمنع".

طالب" :نصيبه".

من الغنيمة.
طالب :نعم.
نعم.

ِ
ِِ
ِ
ور".
َ"و َخاَل َف ُه أَُبو َحني َف َة َو َمال ٌك َوال َّشافع ُّي َواْل ُج ْم ُه ُ
ألن هذا َ"و َخاَل َف ُه" المفترض أن يجيء بعد..

طالب........ :
ماذا؟

طالب ،... :آخر سطرين.

نعم ،لكنه المفترض أنه يجيء بعد رأي أحمد.
قال" :و َخاَل َف ُه أَبو ح ِني َف َة ومالِ ٌك و َّ ِ ِ
اع اْل َغ ِ
الَ ،ب ْل ُي َعَّزُر
ق َم َت ُ
ورَ ،فَقاُلواَ :ال ُي ْحَر ُ
ُ َ
الشافع ُّي َواْل ُج ْم ُه ُ
َ
َ
ََ
ِ ِِ
ِي :وَق ِد ام َتَنع رسول َّ ِ
َّ
الص َال ِة َعَلى
َّللا َعَل ْي ِه َو َسَّل َمِ -م َن َّ
ال اْلُب َخارُّ َ
َّللا َ -صلى َّ ُ
ْ َ َُ ُ
َت ْع ِز َير م ْثلهَ ،وَق َ
الغال ،ولم يحرق متاعه ،وهللا أعلم.
اإلمام أَحم ُد :حَّد َثَنا أَسوُد بن ع ِ
ام ٍر ،قال :أنبأنا إسرائيل ،عن أبي إسحاق ،عن جبير ْب ِن
َْ ُْ َ
ال ِْ َ ُ ْ َ َ
َوَق َ
اح ِ
ِ
ِ
ُمر ِباْلمص ِ
اع
اس َت َ
ط َ
ف أْ
ال ْاب ُن َم ْس ُعوٍد رضي هللا تعالى عنهَ :م ِن ْ
ال :أ َ َ َ
الَ :فَق َ
َن ُت َغَّيَرَ ،ق َ
َمال ٍكَ ،ق َ
ِمْن ُكم أَن ي ُغ َّل مصح ًفا َفْلي ُغَّلهَ ،فِإَّنه من َغ َّل َشيئا جاء ِب ِه يوم اْل ِقي ِ
الَ :قَ ْأر ُت ِم ْن َفمِ
ُ َْ
َ ُ
ْ ْ َ ُْ َ
امةُ ،ث َّم َق َ
ًْ َ َ
َْ َ َ َ
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ِ
ول َّ ِ
ول َّ ِ
ِ
َّ
َّ
َخ ْذ ُت ِم ْن ِفي َرس ِ
َرس ِ
َّللا
ورًة ،أَ َفأَ ْتُر ُك َما أ َ
َّللا َعَل ْيه َو َسَّل َمَ -س ْبع َ
ين ُس َ
ُ
ُ
َّللا َصلى َّ ُ
َّللا َ -صلى َّ ُ
ِ
َعَل ْيه َو َسَّل َم؟".
اللهم صل وسلم عليه.

طالب........... :

أين؟

طالب" :عن أبي إسحاق ،عن جبير ْب ِن َمالِ ٍك".
أبو السبيعي؟ ...
طالب :مدلس ...

الطرق كلها ،صححه أحمد شاكر ،صححه أحمد شاكر.

شديدا في تأويله اْلية على ما أول ،لكن هنا في اإلسناد
خطئا
طالب ... :ابن مسعود أخطأ ً
ً
 ..........وله طريق أخرى عند أبي داود ،ولم يصرح بالتحديث.
لكن أحمد شاكر يصحح مثل هذا ،يتساهل فيه.

َن َي ُغ َّل
اس َت َ
ط َ
اع ِمْن ُك ْم أ ْ
"م ِن ْ
طالب :أحسن هللا إليكم ،ابن مسعود -رضي هللا تعالى عنه -قالَ :
ُم ْص َح ًفا َفْلَي ُغَّل ُه".
ألنه يأتي به يوم القيامة ،تجيء بمصحف أو تجيء بشيء سارقه؟

طالب :لكن.

تسميته غلوال...

طالب :نعم.

من باب المشابهة في اللفظ.

طالب :نعم ،ليس الغلول الفقهي.
ال ال ،ليس الغلول المذموم.

طالب :هللا المستعان.
يع ِفي َت ْف ِس ِ
يرِه".
" َوَرَوى َوِك ٌ
طالب....... :
ماذا؟

طالب :المحقق هنا يقول :إن الصواب خمير بن مالك.

خمير؟

طالب :بدل جبير؟

طالب ... :يقول :هو خطأ ،والصواب هو ما أثبتناه من مسلم.
طالب :هذا جبير بن مالك ،الحضرمي هذا ...

14
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يع ِفي َت ْف ِس ِ
يرِهَ ،ع ْن
َ"وَرَوى َوِك ٌ
ف َقال عب ُد َّ ِ
اح ِ
يق اْلمص ِ
َّللا
َ َْ
ِب َت ْح ِر ِ َ َ
إبراهيم الثاني النخعي.

ِ ِ
يم
َش ِر ٍ
يكَ ،ع ْن إ ْبَراه َ
ِ
َّللا
ْب ُن َم ْس ُعوٍد َرض َي َّ ُ

ِ ِ
اهيمَ ،قالَ :ل َّما أ ِ
ِ
ُمَر
َ
ْب ِن ُم َهاج ٍرَ ،ع ْن إ ْبَر َ
تعالى عنهَ :يا أَُّي َها َّ
اس".
الن ُ

طالب :نعم ،النخعي؟
نعم.

طالب :أحسن هللا إليك.
" َقال عب ُد َّ ِ
ِ
الناسُ ،غُّلوا اْلمص ِ
فَ ،فِإَّن ُه َم ْن َغ َّل
اح َ
َ َْ
َّللا تعالى عنهَ :يا أَُّي َها َّ ُ
ََ
َّللا ْب ُن َم ْس ُعوٍد َرض َي َّ ُ
ِ ِ
ْت ِبما َغ َّل يوم اْل ِقي ِ
ِ
ِ
ام ِة.
امةَ ،وِن ْع َم اْل ُغ ُّل اْل ُم ْص َح ُ
ف َيأْتي ِبه أ َ
َح ُد ُك ْم َي ْوَم اْلقَي َ
َْ َ َ َ
َيأ َ
ال أَُبو َد ُاوَدَ :ع ْن َس ُمَرَة ْب ِن ُجْن ُد ٍب".
َوَق َ
يعني إذا ترتب على مثل هذا اإلخفاء مصلحة ظاهرة ،أو درء مفسدة.

طالب :نعم.

أذكر قبل أربعين سنة أو نحوها دخلت وسط الديرة قرب الجامع ،صليت في المسجد ،فوجدت فيه

مصحفا ضعف المصاحف ،فإذا به القرآن كامال ،وال أضمن ضبطه ،وفيه رسائل لطائفة مبتدعة
من غالة الطوائف ،وفيه صور لعلي والحسين ،ولهم أجنحة يطيرون فوق السحاب كما يعتقده

من يؤمن بالرجعة وغيره ،غلول مثل هذا المصحف ،يترك عند عامة الناس في المسجد أو يغل؟

اجبا.
طالب :قد يكون و ً
تعين مثل هذا.

طالب :نعم.

وهللا المستعان.
طالب :لكن في الملك الخاص؟ أحسن هللا إليك .الملك الخاص يعني.

شخص؟

طالب :شخص أو مكتبة ،وفيها منكر عظيم كشرك أو كفر باهلل.

المصلحة الراجحة ،الشرك أمره عظيم.
طالب :هللا المستعان.

واحد وجد كتاب (شمس المعارف) ،كتاب سحر في مسجد ،أخذه وحرقه ،يعني مثل هذا ِ
متعين.

نعم.
طالب :أحسن هللا إليكم.

"وَقال أَبو َداوَد :عن سمرَة ب ِن جْن ُد ٍب َقالَ « :كان رسول َّ ِ
َّ
َّللا َعَل ْي ِه
َ َ ُ ُ َ ْ َ َُ ْ ُ
َّللا َ -صلى َّ ُ
َ َُ ُ
َ
ِ
ِ
فيخمسه َوُيَق ِس ُم ُه،
َمَر ِب َالًالَ ،فُيَن ِادي في الناس ،فيجيئون بغنائمهم،
يم ًة أ َ
َغن َ

َو َسَّل َمِ -إ َذا َغ ِن َم
اء َر ُج ٌل َي ْو ًما
َف َج َ
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َّللا ،ه َذا َكان ِم َّما أَصبَنا ِمن اْل َغ ِن ِ
ِ
بع َد ِ
اء ِب ِزم ٍ ِ
الن َد ِ
ال -صلى
ول َّ َ
َ
َ
َْ
َْ
يمةَ .فَق َ
ال َيا َر ُس َ
ام م ْن َش ْع ٍرَ ،فَق َ
َ
َ
ِ
بالال ينادي ثال ًثا؟ قال :نعمَ .قالَ :فما مَن َع َك أ ْ ِ
اع َت َذَر ِإَل ْيه،
َس ِم ْع َت ً
يء؟ َف ْ
هللا عليه وسلم :-أ َ
َن َتج َ
َ َ َ
ِ
يء ِب ِه يوم القيامة ،فلن أقبله منك»".
الَ :كال ،أَْن َت َتج ُ
َفَق َ
نسأل هللا العافية ،يعني بلغته الحجة.
طالب :نسأل هللا السالمة.

بلغته الحجة ،وال يقبل عذره في مثل هذا ،نسأل هللا العافية.

طالب :مسألة العذر بالجهل.

نعم ،مسألة العذر بالجهل مسألة طويلة الذيول ،والجاهل ،الجهال لهم منازل تتفاوت ،والمعذور

به يتفاوت أيضا ،فقد يعذر فالن؛ ألن البلوغ ،بلوغ الحجة عنده ليست تامة ،وقد تبلغه الحجة
بأوضح صورة ،لكن يكون حكمه حكم من لم تبلغه كاألعاجم مثال ،سمع القرآن ،لكن كأنه ما

سمع.

وشخص بلغته الحجة ،وهو عربي يفهم القرآن ،ولكن منعه من القبول االقتداء بالشيوخ ،يقول:

أنتم عندكم شيوخ ،ونحن عندنا شيوخنا ،شيوخنا يقولون كذا .هذا ما يعذر أصال؛ ألن مجرد
ِ ِ
ُنذرُكم ِب ِه وم ْن بَل َغ} [األنعام ،]19:خالص انتهى اإلشكال ،كونك ِ
وفقت
ََ َ
البلوغ لمن يفهم{ ،أل َ ْ

وقبلت شيء ،وكونك ما قبلت كما لو لم تقبل أصل اإلسالم ،ما تعذر.
َّللا َكمن باء ِبس َخ ٍط ِمن َّ ِ
ِ
س اْل َم ِص ُير}
َ
"وقوله تعالى{ :أَ َف َم ِن َّاتَب َع ِر ْض َو َ
َّللا َو َمأ َْو ُ
اه َج َهَّن ُم َوبِْئ َ
ان َّ َ ْ َ َ َ
ق ِر ْضوان َّ ِ
[آل عمران ]162:أَي َال يس َتوِي م ِن َّاتبع ِر ْضوان َّ ِ ِ
يل
اس َت َح َّ
َ َ
َ َ
َ ََ
يما َشَر َع ُهَ ،ف ْ
ْ َْ
َّللا َو َج ِز َ
َّللا ف َ
ِ
ِ
ِ
ق َغ َضب َّ ِ
ُجير ِم ْن وب ِ ِ
اه يوم
اس َت َح َّ
َّللا َوأُْل ِزَم ِبه َف َال َم ِح َ
يد َل ُه َعْن ُهَ ،و َمأ َْو ُ
َث َوا ِبهَ ،وأ ِ َ
َ
َ
ِيل عَقا ِبهَ ،و َم ِن ْ
القيامة جهنم وبئس المصير.
وهذه اْلية لها نظائر كثيرة في القرآن َكَق ْولِ ِه َت َعاَلى{ :أَ َف َم ْن َي ْعَل ُم أََّن َما أ ِ
ق
ُنز َل ِإَل ْي َك ِم ْن َربِ َك اْل َح ُّ
ِ ِ
ِ
اع
اه َم َت َ
َك َم ْن ُه َو أ ْ
اه َو ْع ًدا َح َسًنا َف ُه َو القيه َك َم ْن َم َّت ْعَن ُ
َع َمى} [الرعدَ ،]19:وَكَق ْولِه{ :أَ َف َم ْن َو َع ْدَن ُ
ِ
الدْنيا ثُ َّم ُهو يوم اْل ِقي ِ ِ
ين} [القصص ]61:اْلية.
امة م َن اْل ُم ْح َض ِر َ
اْل َحَياة ُّ َ
َ َْ َ َ َ
ات ِعْن َد َّ ِ
ِي َو ُم َح َّم ُد ْب ُن
ال اْل َح َس ُن اْلَب ْصرُّ
ثم قال تعالىُ { :ه ْم َدَر َج ٌ
َّللا} [آل عمرانَ ،]163:ق َ
َه ُل َّ
ال أَُبو ُعَب ْي َد َة".
الش ِر َدَر َج ٌ
َه ُل اْل َخ ْي ِر َوأ ْ
اقَ :ي ْع ِني أ ْ
ِإ ْس َح َ
اتَ ،وَق َ
درجات ،وأهل الشر دركات ،أعوذ باهلل.
ال أَُبو ُعَبْي َد َة َواْل ِك َس ِائ ُّيَ :مَن ِاز ُلَ ،ي ْع ِني ُم َت َف ِ
اوُتو َن ِفي َمَن ِازلِ ِه ْم َوَدَر َج ِات ِه ْم ِفي اْل َجَّن ِة ،ودركاتهم
َ"وَق َ
ات ِم َّما َع ِمُلوا} [األحقاف ]19:اْلية ،ولهذا قال تعالى:
في النار ،كقوله تعالىَ { :ولِ ُك ٍل َدَر َج ٌ
{ َو َّ ِ ِ
َي َو َسُي َوِف ِ
يد ُه ْم
اهاَ ،ال َي ْظلِ ُم ُه ْم َخْيًارَ ،وَال َي ِز ُ
يه ْم ِإَّي َ
َّللا َبص ٌير ب َما َي ْع َمُلو َن} [آل عمران ]163:أ ْ
ُ
َشًّراَ ،ب ْل يجازي كل عامل بعمله".
{ِإن َّللا ال ي ْ ِ ِ
ال َذرٍة َوإِ ْن تَك َح َسَنة} [النساء.]40:
َ َ
ظلم م ْثَق َ
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طالب{ :ي َض ِ
اع ْف َها} [النساء.]40:
ُ
{يض ِ
اعْف َها} [النساء ،]40:نعم.
َ
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"وقوله َت َعاَلى".

طالب.......... :
نعم؟

طالب... :
نعم.

ِ
ين ِإ ْذ َب َع َث ِفي ِه ْم َر ُسوًال ِم ْن أَْن ُف ِس ِه ْم} [آل عمران]164:
َّللا َعَلى اْل ُم ْؤ ِمن َ
"وقوله َت َعاَلىَ{ :لَق ْد َم َّن َّ ُ
ِِ
ِِ
أَي ِمن ِجْن ِس ِهم؛ لِي َتم َّكُنوا ِمن م َخا َ ِ ِ
ِِ ِ ِ
ال َت َعاَلىَ { :و ِم ْن
ْ ْ
طَبته َو ُس َؤالهَ ،و ُم َجاَل َسته َواال ْنت َفا ِع بهَ ،ك َما َق َ
ْ ُ
ْ َ َ
ِ
َن َخَلق َل ُكم ِم ْن أَن ُف ِس ُكم أ َْزواجا} [الروم ]21:أ ِ ِ ِ
ال َت َعاَلى".
آي ِاته أ ْ
ْ َ ً
َ
َ ْ
َي م ْن جْنس ُك ْمَ ،وَق َ
ْ
اه َر ُج ًال} [األنعام ،]9:الطباع تنفر من غير الجنس ،فإذا كان من الجنس
اه َمَل ًكا َل َج َعْلَن ُ
{وَل ْو َج َعْلَن ُ
َ
ألفه واستجاب له.
ِ
ين ِإَّال} [الفرقان."]20:
ال َت َعاَلىَ { :وما أَْر َسْلَنا َقْبَل َك م َن اْل ُمْر َسِل َ
" َوَق َ
اآلن لو أن شخصا تزوج -على ما يقال أنه -ممكن جنية ولو كانت من أجمل النساء صورتها،
وعندها شيء يسير يخالف ،يد أو رجل أو شيء ِ
يذكره بأصلها ،أو كما قيل عن بلقيس في
رجليها شعر مثل :شعر الغنم ،من الذي ينبسط ويستأنس؟
طالب.......... :
ماذا؟

طالب... :

ال ،ما يستأنس ،ما ينبسط مهما كان جمالها.

طالب :سبحان هللا.

طالب :الذي يخاف من الجنية.
ماذا؟

أساسا.
طالب :الذي يخاف من الجنية
ً

ال ......والذين يذكرون أنه حصل ،مشت أمورهم إن صح الخبر ،ذكروا عن شخص يذهب من
الرياض على بعير للتجارة في حائل ،وأظن معه أناس ،أو صادف ناسا سكن كان معهم ،وما

أدري إيش ،فقالوا :إنهم يسمعون صوتا في الليل .واتهموه ،ثم على األخذ والرد تبين أنه متزوج
من جنية ،يقصها علينا واحد من المشايخ ،قال لي :أال نبحث لك عن واحدة يا أبا محمد؟ قلت:

ال وهللا ،عاجزين عن اإلنس اآلن .قال هذا الشيخ ،وهو شيخ جليل ،كبير القدر ،كبير السن ،قال

لي :ال وهللا ابحث لي أنا وإياك؛ ألنها كما يتصورون إن صح الخبر ،كما يتصورون خفيفة
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المحمل ،تتشكل وتجيء في المكان الذي يريد .ما المعنى ،وإذا مل من هذه الصورة تشكلت في

صورة ثانية ،وتعينه على ما يريد ،لديها قدرة ليست مثل قدرة اإلنس ،ويمكن أن تركب معه على
هذه البعير ،وتردفه إلى أن يصل الموضع الذي يريد وترجع ،هكذا يتصورون ،ال سيما من يقول
بإمكان ذلك.

طالب :وال يحتاج إلى ولي وال شهود؟

ال ،الزم ولي ،مكلفون هم ،التزاوج أجازه كثير من أهل العلم ،وأقروه وذكروا وقائع ،لكن الذي
يظهر أن الماوردي في (أدب الدنيا والدين) قال :إنه غير ممكن ،قال :إنه غير ممكن ،وهذا

مصرح به عند المعتزلة وغيرهم ،ولذلك ينكرون التلبس ،والماوردي اتهم بشيء من أقوال
المعتزلة .وهللا المستعان.

أما التلبس فنقل عليه اإلجماع ،شيخ اإلسالم وغيره نقلوا اإلجماع.
ِ
ِ
َّ
َس َو ِ
اق}
ين ِإَّال ِإَّن ُه ْم َلَيأ ُ
{وما أَْر َسْلَنا َقْبَل َك م َن اْل ُمْر َسلِ َ
ال َت َعاَلىَ :
ام َوَي ْم ُشو َن في األ ْ
" َوَق َ
ْكُلو َن الط َع َ
[الفرقان ،]20:وَقال َتعاَلى{ :وما أَرسْلَنا ِم ْن َقبلِ َك ِإَّال ِرج ًاال ُن ِ
َه ِل اْلُقَرى}
وحي ِإَل ْي ِه ْم ِم ْن أ ْ
َ
ْ
َ َ َ
ََ َْ
ِ
اإل ِ
ال َت َعاَلىَ{ :يا َم ْع َشَر اْل ِج ِن َو ِ
نس أََل ْم َيأْت ُك ْم ُر ُس ٌل ِمْن ُك ْم} [األنعام،]130:
[يوسفَ ،]109:وَق َ
َف َه َذا أَْبَل ُغ ِفي ِاال ْم ِتَن ِ
اج َع َت ُه ِفي فهم
َن َي ُكو َن الرسول ِإَل ْي ِه ْم ِمْن ُه ْم ِب َحْي ُث ُي ْم ِكُن ُه ْم ُم َخا َ
ان أ ْ
طَب َت ُهَ ،و ُمَر َ
الكالم عنه ،ولهذا قال تعالى{ :ي ْتُلوا عَلي ِهم ِ ِ
ِ
آن { َوُي َزِك ِ
يه ْم}
آياته} [آل عمرانَ ]164:ي ْعني اْلُقْر َ
َْ ْ َ
َ
[آل عمران ]164:أَي يأْمرُهم ِباْلمعر ِ
اه ْم َع ِن اْل ُمْن َك ِر؛ لِ َت ْزُك َو ُن ُفو ُس ُه ْمَ ،وتطهر ِم َن
وفَ ،وَيْن َه ُ
ْ َ ُُ ْ َ ُْ
ِ ِ
ِِ ِ
ِ
ِ
ين ِب ِه ِفي ح ِ ِ
الدَن ِ
َّ
اب َواْل ِح ْك َم َة}
س َواْل َخَبث َّالذي َكاُنوا ُمَتَل ِب ِس َ
َ
ال شْرِك ِه ْم َو َجاهلَّيت ِه ْمَ { ،وُي َعل ُم ُه ُم اْلك َت َ
ِ
ِن َكاُنوا ِم ْن َقْب ُل} [آل عمران ]164:أَ ْي ِم ْن َقْب ِل َه َذا
آن َو ُّ
السَّنةََ { ،وإ ْ
[آل عمرانَ ]164:ي ْعني اْلُقْر َ
ظ ِ
الرس ِ
اه ٍر َجلِ ٍي بين لكل أحد".
َي َل ِفي َغ ٍي َو َج ْه ٍل َ
ول {َل ِفي َض ٍ
الل ُمِب ٍ
َّ ُ
ين} [آل عمران ]164:أ ْ
هللا أكبر ،الحمد هلل الذي من علينا بهذا الدين ،وجعلنا مسلمين.
طالب :الحمد هلل.

ومن أتباع هذا النبي الكريم ،أشرف الخلق وأزكاهم على هللا.
صل ِ
اللهم ِ
وسلم على عبدك ورسولك.
طالب :أهل الفترة  ....عامة األعاجم يا شيخ ،األعاجم.

الذي..

انظر كالم ابن القيم في طبقات المكلفين في آخر (طريق الهجرتين).

