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الشيخ /عبد الكريم الوضير

هللا وسلم وبارك عل

محمد و له

ٍ
بإحسان إل يوم الدين ،قاهللا الم لف العالمف الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي -عليه
وصحبه ومن (بع م

رحمف هللا (عال :-

الحديث الرابع والثالثون :عن أبي هريرة -رضي هللا عنه -قال :قال رسول هللا -صلى هللا عليه

وسلم(( :-ما نقصت صدقة من مال ،وما زاد هللا عبداً بعفو إال ع اًز ،وما تواضع أحد هلل إال رفعه هللا)) [رواه

مسلم].

هذا الحديث العميم يقوهللا يه -عليه الصال والسالم(( :-ما نقصت صدقف من ماهللا)) النكا المةروضف

والصدقات ال(

ي(طوع ب ا أصحاب األمواهللا الرسوهللا -عليه الصال والسالم -يقوهللا(( :ما نقصت صدقف من

ماهللا)) عندك ألف رياهللا (صدقت نكا مةروضف بومسف وعشرين ومثل ن نةم ،نقص األلف واال ما نقص؟ ينقص
واال يس(مر األلف؟ يصير ألف إال ومسين ،يصير (سعمايف وومسين ،قد يقوهللا :كيف ما نقص؟ لكن ما ي(صور

اإلنسان قدر النمو وال(ط ير ل ذا الماهللا الذي نك  ،وهذا أمر يعر ه العامف قبم الواصف ،يعر ه العامف قبم

الواصف ،إذا قد اإلنسان شييا ثم وئده قاهللا :الحمد هلل هذا ماهللا منك ما يضيع ،هذا عند العوام يقولون هذا،
وأن(م (ئدون

دنيا الن اس كثير ممن يبذهللا ويعط عطاء من ال يوش الةقر وأمواله

اندياد

الدنيا ،وقد

يحصم له االب(الء ،وهللا -ئم وعال -يب(ل بأعراض هذه الدنيا وئودا وعدما ،قد ينك ويب(ل بئوايج؛ لكن ما

عند هللا -ئم وعال -أعمم ،والحسنف بعشر أمثال ا؛ ألن بعض الناس وقد أورد من قبم الم(قدمين يقوهللا :ال شك

أن النكا ي ا أئر و ي ا ثواب؛ لكن كيف يباع العائم بالنسييف؟ هنا ند ع أمواهللا حاضر والنسييف (أ( بعدين،

لو أن هللا -ئم وعال -وعدك عل الحسنف بحسنف ،وعل الرياهللا برياهللا ،يمكن (قوهللا هذا الكالم ،لكن وعدك عل

الحسنف بعشر أمثال ا إل سبعمايف ضعف إل أضعاف كثير  ،مثم هذا يوطر عل باهللا عاقم؟! واال قيم مثم

هذا الكالم ،كيف نبيع عائال بآئم؟ لو كانت المسألف م(ساويف (بيع ألف بألف مثال ،أو سيار (سام منك ومسين
ألف (قوهللا :اش(رها يا الن بومسين ألف لمد عشر سنوات ،وأنت ال (رئو إعانف أويك ،نقوهللا :ما يصج (بيع
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موانين الناس؛ لكن يبق هم هذا األمر م(قارب بينما (د ع وما (رئو وما وعدت،

رق كبير ئدا ئدا ال نسبف بين ما ،ولذا مثم هذا الكالم ال يرد الب(ف ،والوعد الصادق(( :ما نقصت صدقف من

ماهللا)) ألن الصدقف سميت بذلك ألن ا (صدق صاحب ا أو عالمف عل صدق دعوي صاحب ا أنه مسلم ومل(نم
بأحكام اإلسالم إذا أدي هذه النكا  ،نعم صدق

دعواه ،وه أيضا ئاءت (سمي( ا بالنكا ؛ ألن ا (نك الماهللا

و(نميه ،سواء كانت هذه ال(نميف بالكيةيف أو بالكميف ،و(نميف األمواهللا بالكميف ماهر ،الناس يبذلون الماليين يما

يرض هللا -ئم وعال -وأموال م (نيد نيادات كبير ئدا ،وبالمقابم أهم الشج والبوم أموال م (نقرض ،وكثير من
ٍ
بولد مبذر،
أموال م يصر ا أهم الشج والبوم يما ال يرض هللا -ئم وعال ،-بم ((ةلت من م رغم أنو م ،يب(ل
يب(ل

بام أر سةي ف ،يب(ل

بأمراض ،يب(ل

الصادق ال ي(ولف ،قد ال ينيد الماهللا
وعال ،-و يما يسعده

بكوارث ومصايب وئوارح ،وهذا الواقع يش د ب ذا ،ول ذا الوعد

الكميف ،ينيد

الكيةيف ،يس(ةيد من هذا الماهللا يما يرض هللا -ئم

دنياه ،وهذا من النياد  ،والنياد (ح(مم أن (كون الكميف والكيةيف ،كنياد العمر مع

الصلف ،وما ناد هللا عبدا ٍ
بعةو إال ع ان؛ ألن الناس ي(صورون إن اإلنسان إذا عةا عمن ملمه ي(صورون أنه أننهللا
نةسه ،ويرمونه بالعئن ،لوال أنه عائن عن اس(يةاء حقه ما عةا ،ي(صورونه أو قد ي(بادر عل بعض األذان أنه

{وأَن َت ْع ُفوْا
ذهللا بعةوه ،والحديث الصحيج يدهللا عل العكس والواقع يش د بذلك ،وال شك أن من عةا أئره عل هللاَ ،
أَ ْقَر ُب لِ َّلت ْق َوى} [( )232سور البقر ] واذا كان أقرب لل(قوي و العن الحقيق  ،وما (واضع أحد هلل إال ر عه هللا ،ما
(واضع أحد هلل يرئو ب ذا ال(واضع ثواب هللا -ئم وعال ،-ما (واضع من أئم ثناء الناس عليه ،وال (واضع
لألغنياء لك يصلونه بش ٍء من أموال م ،إنما (واضع هلل -ئم وعال ،-إذا (واضع هلل -ئم وعال ،-والم(واضع
وال(واضع وضوع وقرب حس  ،وان كان من حيث الناحيف المعنويف ر عف عند هللا -ئم وعال -وعند ولقه ،وهذا

ش ء مئرب ،بعض الناس ال يطيق ر يف الم(كبر ،بم وئد من يع(دي عليه ،م(كبر

كالمه،

مشي(ه،

(عامله مع الناس ،هذا ال يطاق ،مثم هذا وان ر ع نةسه أذله هللا -ئم وعال ،-يقوهللا الشاعر:
(واضد د د ددع (كد د د ددن كد د د ددالنئم الح لند د د د ٍ
دامر

وال ( د د د د ددك كال د د د د دددوان يعل د د د د ددو بنةس د د د د دده

علد د د د ص د د ددةحات الم د د دداء وه د د ددو ر ي د د ددع

إل د د د د طبقد د د ددات الئد د د ددو وهد د د ددو وضد د د دديع

ال شك أن الم(كبر مثم الدوان ار ع نةسه؛ لكن ال ش ء ،ر ي(ه (نكم األنوف ،مثم الدوان ،و(قض

العيون ،وأما بالنسبف للم(واضع الم(حبب األليف ال شك أن الناس يألةونه ويحبونه ،وشواهد األحواهللا عل ذلك
كثير  ،وال(واضع ال شك أنه قرين للدين والعلم ،كلما نادت عباد الشوص وقربه من هللا -ئم وعال( -واضع هلل،
ووضع له ،وكلما ناد علم اإلنسان بربه وبأحكامه نادت معر (ه بنةسه ،ثم دعاه ذلك إل

المس(عان.

ال(واضع ،وهللا

الحديث الخامس والثالثون :عن أبي هريرة -رضي هللا عنه -قال :قال رسول هللا -صلى هللا عليه

وسلم(( :-كل عمل ابن آدم يضاعف ،الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف ،قال هللا تعالى :إال الصوم

فإنه لي ،وأنا أجزي به ،يدع شهوته وطعامه من أجلي ،للصائم فرحتان :فرحة عند فطره ،وفرحة عند لقاء ربه
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وَل َخُلوف فم الصائم أطيب عند هللا من ريح المسك ،والصوم ُجَّنة ،واذا كان يوم صوم أحدكم فال يرفث وال
سابه أحد أو قاتله ،فليقل :إني امرؤ صائم)) [م(ةق عليه].
يصخب ،فإن َّ
هذا الحديث وهو مما ي(علق بالصيام بعد أن ذكر الم لف بعض األحاديث الم(علقف بالصال والنكا

عل األبواب ماش

-رحمه هللا -ين(ق من كم باب أئمع حديث يه ،يقوهللا النب

-عليه الصال والسالم:-

((كم عمم ابن دم يضاعف ،الحسنف بعشر أمثال ا إل سبعمايف ضعف)) الحسنف مضاعةف ،والسييات أ راد ال

(ضاعف ،ولذا يقوهللا أهم العلم :واب ووسر من اقت حاده عشرا(ه ،الحسنف بعشر أمثال ا ،هذا أقم (قدير ،أقم
ِ
نبَل ٍة ِمَئ ُة َحَّبةٍ} [( )262سور البقر ]
المضاعةات إل سبعمايف ضعفَ ،
َنب َت ْت َسْب َع َسَنا ِب َل في ُك ِل ُس ُ
{ك َم َث ِل َحَّب ٍة أ َ
ٍ
أضعاف كثير  ،وهذه المضاعةات مردها إل قو
الحبف صارت سبعمايف حبف إل سبعمايف ضعف ،إل

اإلوالص هلل -ئم وعال ،-وحسن العمم إذا كان العمم أدوم

هذين البابين اإلوالص واإلصابف نادت

المضاعةات؛ لكن إذا كانت صور(ه صور العمم الشرع وحصم ما حصم (نقص هذه المضاعةات ،المقصود
أن هللا -ئم وعال -ضله ال يحد ،سبعمايف ضعف ،ي(صور اإلنسان أنه يق أر القرن مد ٍ وئين ويحصم عل
ثالثف ماليين حسنف ،وهذا أقم (قدير ،الحرف بعشر حسنات ،كيف إذا ضوعف األئر إل سبعمايف ضعف؟ من

يقدر هذا القدر؟! وكم يو(م المو ق
من األمور الس لف الميسر ،يعن

األئور ولو لم يق أر لذهب الوقت

عمره ،واذا ضربت هذه المضاعةات بعدد ما قرأه المسلم من ي القرن

باإلمكان يئعم له ورد يوم

بحيث يق أر القرن بالراحف ،ويحصم عل

هذه

القيم والقاهللا ،إل سبعمايف ضعف إل أضعاف كثير  ،وذكرنا حديث المسند،

و يه كالم ضعيف عند أهم العلم؛ لكن هو اليق بةضم هللا -ئم وعال -إل ألة ألف ضعف ،مليون ضعف،
هم يوطر بباهللا مسلم أنه من أين ئاب هذه األعداد؟ من ضم هللا -ئم وعال -و ضله ال يحد ،يعن ما هو
ينةق من حساب م ما طالت أرقامه (ن(  ،لو ائ(مع الناس أو ائ(مع الولق كل م إنس م وئن م من أوهللا ما
ولق هللا الوليقف إل أن (قوم الساعف سألوا هللا -ئم وعال -أعط كم و ٍ
احد مسأل(ه ما نقص ذلك من ملكه

شييا ،و(عر ون حديث :أدن أهم الئنف مننلف ،وليس ي م دن ء ،أدناهم مننلف هو ور من يورج من النار يقاهللا
له( :من ،يكةيك ملك أعمم ملك

الدنيا؟ قاهللا :يكة  ،لك وعشر أمثاله ،هذا أقل م مننلف ،كيف بم(وسطي م؟!

وكيف بأعالهم؟! ما عند هللا -ئم وعال -ال ينةد ،قاهللا هللا (عال (( :إال الصوم إنه ل  ،وأنا أئني به))

والصوم يشمم صوم الةرض وصوم النةم هو هلل -ئم وعال ،-واضا (ه إل هللا -ئم وعال -إضا ف (شريف،
ومنيد عنايف واال كم العبادات هلل -ئم وعال(( ،-إال الصوم إنه ل )) ألنه ال يمكن أن يصرف منه ش ء،

أمر غيب ال يطلع عليه أحد ،ال يمكن أن يدوله الرياء إال إذا كان اإلنسان ما يح(مم الوير واال باإلمكان أن

يصوم اإلنسان وال يدري به(( ،إال الصوم إنه ل  ،وأنا أئني به)) يعن ئناء ال يحد ،ما يدوم

المذكور سبعمايف ضعف(( ،من صام يوما
يوم واحد ،و

سبيم هللا ،من م من يري أنه

ال(ضعيف

سبيم هللا باعد هللا وئ ه عن النار سبعين وريةا)) سبعين سنف،
الئ اد ،ومن م من يقوهللا :أنه والصا لوئه هللا -ئم وعال.-

((يدع ش و(ه وطعامه من أئل )) من أئل  ،الباعث عل هذا الصيام طلب ما عند هللا -ئم وعال،-

قد يقوهللا قايم :نيد من الناس أصيب بمرض ،أوصاه األطباء بالحميف ،وقاهللا :بدال من الحميف أصوم ،هم هذا
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(رك ش و(ه وطعامه من أئم هللا؟ له أئر واال ما له أئر؟ له أئر؛ ألنه ما عدهللا عن الحميف ال( ال (وا ق
الشرع إل ما يوا ق ما أمر به الشارع إال طلبا لثواب هللا -ئم وعال -له أئره؛ لكن يبق أن ثوابه ما هو مثم
ثواب الذي من أئم هللا -ئم وعال( -رك الطعام والشراب ،وقم مثم هذا الكالم يمن أمره األطباء بكثر المش
قاهللا :بدال من أن أئوب األسواق طوال وعرضا أطوف ،يطوف ،ويسأهللا بعض الناس السع
يه ثواب؟ رياضف ،يب يمش هو ،يقوهللا :ال السع ما يه ثواب إال إذا كان

يه ثواب واال ما

نسك حج أو عمر  ،أما الطواف

ةيه الثواب مطلقا ،و يه النصوص المعرو ف ((من طاف أسبوعا يحصيه كان له بكم وطوٍ حسنف)) المقصود
أن يه ثواب ،يقوهللا :بدال من أن أئوب األسواق رايج وئاي ،والناس وش بك؟ وأين (ب ؟ وين أنت رايج؟ وواحد

الل يوقةه يب يشيله ال ،بدون إحراج ،باروح إل المطاف وما شاء هللا وذ ل أسبوع أسبوعين ثالثف ،نقوهللا:

نعم ،عدولك عن المش المباح إل المش المس(حب يه ثواب؛ لكن يبق أن الباعث يو(لف ،ليس ثوابه ثواب

من عمم العباد والصا لوئه هللا (عال .

((يدع ش و(ه وطعامه من أئل )) ش و(ه يدوم ي ا الئماع وما دونه مما يةطر ،مما اش(مم عل

الش و  ،وب ذا يس(دهللا من يقوهللا :أن مئرد وروج المذي ما يةطر؛ ألنه ليس يه ش و  ،عل كم حاهللا الئماع

مةطر إئماعا ،و يه كةار  ،والطعام أيضا مةطر إال إذا كان ناسيا إنما أطعمه هللا وسقاه ،من أئم هللا -ئم
وعال -وطلبا

رضاه.

((للصايم رح(ان)) وكم صايم يدرك هذا بنةسه(( ،للصايم رح(ان :رحف عند طر )) ولوال هذا النص،

رحف عند طر  ،يعن اإلنسان ئبلف ولقف إذا قدم الةطور ين(مر أذان المغرب ،ويبدأ بالةطور يةرح ،هذا موئود
عند الناس كل م ،ولوال مثم هذا النص لقلنا :أن هذا الةرح رح بالةراغ من العباد  ،وهذا ما هو طيب الشعور

ب ذا ،لكنه ما دام ثبت

الشرع أن الصايم له أن يةرح ليوئه هذا الةرح بأنه رح باس(كماهللا هذه العباد  ،الحمد

هلل أنه أكمم هذا اليوم من غير أن يعرض له ش ء يضطره إل الةطر ،ومباشر ما ام(ن هللا به -ئم وعال-
عليه وأباحه له(( ،للصايم رح(ان :رحف عند طر )) إذا ا (رضنا أن هناك اثنين ،كالهما صايم ،واحد ين(مر

كم ش ء ينمر للساعف م( ي ذن؟ والثان  :غا م عن هذا األمر يذكر هللا وي(لو القرن ،والحمد هلل هو
عباد  ،هم نقوهللا :أن الذي يةرح بقرب الةطور أ ضم من الذي ينشغم عن هذا األمر بعباد ٍ أوري ،أو عل

األقم ما يوطر عل باله يعن يس(وي عنده أنه ي ذن أو ما ي ذن ،يس(وي عنده األذان وعدمه ،كله واحد ،لو
اس(مر الن ار ساع(ين ثالث ما...

الحديث يقوهللا(( :للصايم رح(ان)) له ذلك؛ لكن هم معن هذا أنه ي ئر

عل هذه الةرحف أو ال ي ئر؟ بحسب ما يقر

قلبه من هذه الةرحف ،إن كان م(ضايق من الصيام ال شك أن

هذا ال ي ئر عليه الب(ف ،هذا ولم؛ ألن هذه عباد  ،نعم قد يح(اج إل األكم

شد أيام الحر مثم هذا ال ي اوذ ،أما من لم يوطر الةطور والةطر عل باله هذا ال شك أنه منسئم مع

هذه العباد وانشغم وق(ه بما يرض هللا -ئم وعال -ال شك أنه أكمم ،وأما الةرحف هذه رحف ئبليف ،الةرحف
الثانيف عند لقاء ربه ،عند لقاء ربه إذا رأي ما وعد هللا به عباده الصايمين ،و

الئنف باب يقاهللا له :الريان ال

يدوم منه إال الصايمون ،ال شك أن مثم هذا يبعث عل الةرح ،ويحث عل العمم.
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((ولولوف م الصايم)) الولوف الرايحف ال( ه

عرف الناس كري ف ،ال( سبب ا راغ المعد من

الطعام إذا رغت المعد من الطعام انبعث هذه الروايج الكري ف ،وهذا يسم ولوف(( ،ولولوف م الصايم أطيب
عند هللا من ريج المسك)) لماذا؟ ألن ا رايحف نشأت عن عباد  ،أثر عباد  ،ولذا الغبار

سبيم هللا أمره عميم،

الدم دم الش يد شأنه عميم ،وهو دم وهذه الرايحف الكري ف أيضا أطيب عند هللا من ريج المسك(( ،والصوم ئنف))

ئنف وقايف يئ(ن ب ا الصايم ،وي(ق ب ا ،الصوم ئنف ،وال(قوي من أعمم وايد الصيام ،كما
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ين ِمن َقْبِل ُك ْم َل َعَّل ُك ْم َت َّتُقو َن} [( )381سور البقر ] هذه العلف
ام َك َما ُكت َب َعَلى َّالذ َ
أَُّي َها َّالذ َ
آمُنوْا ُكت َب َعَلْي ُك ُم الصَي ُ
ين َ
والحكم من مشروعيف الصيام {َل َعَّل ُك ْم َت َّتُقو َن} و ئنف يق العبد مما يكره الدنيا واآلور .

{يا
قوله (عال َ :

((واذا كان يوم صوم أحدكم ال ير ث وال يسوب)) الر ث :الكالم البذيء سواء كان منه ما ي(علق

ٍ
شئار ونناع كم هذا ممنوع
بالنساء وهو األقرب أو غيره ،وال يصوب الكالم الذي يه صوب ولغط وي دي إل

منه المسلم مطلقا ،وهو ي(أكد منع منه

حاهللا الصيام ،ال ر ث وال سوق وال عصيان وال صوب

المسلم كل ا ،ومن باب أول إذا كان م(لبسا بعباد كما هنا ،ال ير ث وال يصوب ،و

حيا

الحج(( :من حج لم

ير ث ولم يةسق رئع من ذنوبه كيوم ولد(ه أمه)) (( إن سابه أحد أو قا(له)) اع(دي عليه بلسانه أو بيده ضاربه

أو بسالحه (( ليقم :إن امر صايم)) يوبره بذلك ليكف وليوبره أنه ليس بعائن عن الرد عليه ،وانما يحئنه
هذه العباد ال( (لبس ب ا (( ،ليقم :إن امر صايم)) من أهم العلم من يري أن مثم هذا الكالم يقاهللا

الةرض؛ ألن الناس كل م صايمون والةرض ال يدوله رياء ،مطلوب من الناس كل م ،أما

صوم

النةم ال ينبغ أن

يقوهللا :إن امر صايم؛ ليال يوبر بسرير(ه ،ويكشف حقيقف أمره ،وان كان النص عام ،يعن إذا سابه أحد أو

قا(له يوبره بأنه ما حئنه وما منعه عن االق(ضاء منه واالق(صاص إال الصيام ،واال ليس بعائن.

الحديث السادس والثالثون :عن أبي هريرة -رضي هللا عنه -قال :قال رسول هللا -صلى هللا عليه

وسلم(( :-إن هللا قال :من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب ،وما تقرب إلى عبدي بشيء أحب إلي مما

أحبه ،فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به ،وبصره
إلي بالنوافل حتى َّ
افترضت عليه ،وما يزال عبدي يتقرب َّ
الذي يبصر به ،ويده التي يبطش بها ،ورجله التي يمشي بها ،ولئن سألني أل َّ
عطينه ،ولئن استعاذني

ألعيذنه ،وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس المؤمن :يكره الموت ،وأكره مساءته ،وال بد

له منه)) [رواه البواري].

هذا الحديث حديث أب هرير
الحديث عند أهم العلم يسم

حق األولياء

مال م عند هللا -ئم وعال ،-و

القدس  ،الحديث اإلل  ،الحديث الربان ؛ ألنه مضاف إل

أوصا م ،وهذا
هللا -ئم وعال،-

يقوهللا(( :إن هللا قاهللا :من عادي ل وليا قد ذن(ه بالحرب)) والول  :هو الذي ي(قرب بالةرايض وي(بع ا بالنوا م،

هم الذين منوا وكانوا ي(قون ،والم منون كل م أولياء هلل ،ليحذر المسلم من معادا ول هللا؛ ألن هللا -ئم وعال-

يقوهللا(( :من عادي ل وليا قد ذن(ه بالحرب)) إذا عادي الم من المطيع لربه المئ(نب عن محارم هللا الم(قرب
إل هللا بالةرايض والنوا م قد ذن(ه بالحرب ،والعداو قد (كون قلبيف ،وال شك أن سبب هذا ولم إما

الشوص وعدال من سالم(ه ،أو ساد

قلب

(صوره واال كيف يعادي المسلم أواه المسلم بغير ئرير وبغير عداوٍ
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ٍ
(صوره ،أو وئود حسد ،وال
قلب الشوص أو ولم
اع(داء عليه؟ باعث عل هذه العداو إما ساد
منه أو
شك أن بعض الناس يع(دي عل غيره حسدا{ ،أ َْم َي ْح ُسُدو َن َّ
ضلِ ِه} [( )45سور
ّللا ِمن َف ْ
اس َعَلى َما َ
آت ُ
الن َ
اه ُم ُ
النساء] واال كيف ((صور شوص مطيع هلل -ئم وعال -م دي ما ا (رض هللا عليه ،مئ(نب لما ن هللا عنه
(ع(دي عليه

يدك أو

لسانك و(عاديه و( ئره لغير سبب؟ لين(ه المسلم ال سيما طالب العلم أن يعادي

األولياء بسبب ألنه إذا كان هناك سبب يق(ض
العداء مثم هذا ليس بول  ،عل

العداء إنه ليس بول  ،إذا كان هناك سبب حقيق

يق(ض

أن المسلم ال سيما من كانت عنده موا قف وموالةف( ،ئده مطيع هلل -ئم

وعال ،-م دي الةرايض ،مئ(نب لبعض المحرمات ،مر(كب لبعض ا ،مثم هذا يحب بقدر ما عنده من إيمان،
بقدر ما عنده من إسالم ،بقدر ما عنده من طاعات؛ لكنه يبغض بقدر ما عنده من موالةات ومعاص  ،يئ(مع
المسلم موا قف وموالةف.

كم الربا { َفِإن َّل ْم
(( قد ذن(ه بالحرب)) ومن لديه قدر عل مبارن هللا -ئم وعال -بالحرب؟ وئاء
َت ْفعُلوْا َف ْأ َذُنوْا ِبحر ٍب ِمن ِ
ّللا َوَر ُسولِ ِه} [( )972سور البقر ] ((وما (قرب إل عبدي بش ٍء أحب إل مما ا (رض(ه
َ
َْ
َ
عليه)) ال شك أن أداء الوائبات وائ(ناب المحرمات أول من االنشغاهللا بالمس(حبات(( ،وما (قرب إل عبدي
بش ٍء أحب إل مما ا (رض(ه عليه)) يعن عل اإلنسان أن ي دي ما ا (رض هللا عليه ،إذا حصم ي ا ولم
غير مقصود و(نةم اإلنسان بعدها ئبر النا لف هذا الولم ،أما أن يعن بالنوا م وهو موم مصر عل الولم

الةرايض يوم بالةرايض عن قصد يقوهللا :نكمل ا بالنوا م(( ،وما (قرب إل عبدي أحب إل مما ا (رض(ه عليه))
هنا مسألف يح(ائ ا كثير من اإلووان المشايخ وطالب العلم( ،ئد بعض م باذهللا

البذهللا له أثر

وئوه الوير والنةع لكن هذا

عمله األصل الذي اس( ئر عليه ووئب عليه( ،ئد مثال مدرس مقصر
ئامعف أو

ال(دريس الوائب

غيره عنده دروس لكنه ي(ولف عن المحاضرات

ور الن ار حلقف (حةيظ ،أو أس(اذ
وعنده
الوائبف عليه(( ،وما (قرب إل عبدي بش ٍء أحب إل مما ا (رض(ه عليه)) عليه أن ي دي هذا الوائب الذي
يأوذ مقابله أئر  ،ثم إذا (نةم بما ناد عل ذلك نور عل نور ،وبعض م ي(سامج

مثم هذا األمر ،ويقوهللا :ما

دام العمم الثان يحقق ال دف الذي من أئله اس( ئر عل العمم األصل هذا يئبر هذا ،وعل كم حاهللا كم له
نمر(ه؛ لكن ينبغ العنايف بما أوئب هللا عليك ،احرص عل أن ( دي ما أنيط بك من عمم ،وأوذت عليه أئر

كامال ،وما ناد عل ذلك لك أئره -إن شاء هللا (عال  ،-وعل كم حاهللا عل اإلنسان أن ي دي ما ا (من عليه،
وما اس( ئر من أئله ،وعليه أيضا أن يبذهللا(( ،وما (قرب إل عبدي بش ء أحب إل مما ا (رضت عليه ،وال
يناهللا عبدي ي(قرب إل بالنوا م ح( أحبه)) لكن هم الشوص الباذهللا الذي يبذهللا قدر نايد عل ما أوئب عليه،

هذا إذا حصم ولم يما أوئب عليه يئبر ب ذه النوا م ،كما أن الصلوات المةروضف (ئبر بالروا(ب؛ لكن

اإلشكاهللا إذا قاهللا :أنا من أهم ال(حري وال(ثبت وأ دي العمم الوائب ،وال أس(طيع أن أ(نةم ،ويحرم من النةع العام
الذي ي ديه إل

غيره ،يحرم الناس بسبب أنه يريد أن ي(حرر ،وي دي الوائب ،ويوش

أن يكون هذا العمم

المندوب له أثر عل الوائب يحرم من ما يكمم هذا الوائب ،عل اإلنسان أن يحرص عل الوائب وي دي

المس(حب.
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((وما يناهللا عبدي ي(قرب إل بالنوا م ح( أحبه)) ي(قرب بالنوا م :وأعمم النوا م طلب العلم ،طلب العلم

اب(غاء وئه هللا -ئم وعال ،-هذا أعمم وأ ضم من نوا م العباد  ،عل اإلنسان أن يحرص عليه وي(قرب بوئوه
الوير األوري الالنمف والم(عديف من صال ٍ ونكا ٍ وصيام وحج وعمر  ،ونةع إلووانه المسلمين ،واعانف

للمح(ائين ،وسع

قضاء حوايئ م(( ،وما يناهللا عبدي ي(قرب إل

بالنوا م ح(

أحبه)) و

هذا إثبات

المحبف هلل -ئم وعال -عل ما يليق بئالله وعمم(ه (( إذا أحبب(ه كنت سمعه الذي يسمع به)) واذا كان هللا -
ئم وعال -سمع اإلنسان إنه لن يسمع إال ما ينةعه

أموره ودنياه ،وسوف يحم سمعه عن سماع المحرم

من غيبف ونميمف وأغان و حش واسةاف ((وبصره الذي يبصر به)) وقم مثم هذا يما يري ،إذا أحب هللا -ئم
وعال -العبد حماه عن مناولف المنكرات المسموعف والمرييف ،وكنت يده ال( يبطش ب ا ،ال يمد يده إال إل ش ٍء
مشروع ،أو عل أقم األحواهللا مباح ((ورئله ال( يمش ب ا)) ال يمش إال إل عباد أو إل ش ٍء مباح
يس(عين به عل عباد(ه(( ،ولين سألن ألعطينه)) ومع ذلك يكون مئاب الدعو  ،ومع ذلك يكون مئاب الدعو ،

((ولين سألن

ألعطينه)) ألن من حا ظ عل

المحرمات ،ال سيما ما يدوم

الوائبات ،و(قرب بالنوا م عصمه هللا -ئم وعال -عن

ٍ
ومشروب ،وما يلبسه عل بدنه مما يق(ض رد الدعو  ،مثم
ئو ه من مأكو ٍهللا

هذا إذا عصم من األكم الحرام ،وشرب الحرام ،وغذاء الحرام ،وكسو الحرام ،مثم هذا يكون مئاب الدعو ؛ ألن

من موانع الدعو هذه األمور ،مناولف المحرمات ،ذكر الرئم ((يطيم السةر ،أشعث أغبر ،ومطعمه حرام،
ومشربه حرام ،وملبسه حرام ،وغذي بالحرام أن يس(ئاب له)) لكن هذا الول

اس(عاذن  ))...سألن
ألعيذنه.

ش ء ينةعه

دينه ودنياه ألعطينه ،وان اس(عاذن

((ولين سألن

من ش ء يضره

ألعطينه ،ولين
دينه ودنياه

((وما (رددت عن ش ٍء أنا اعله (رددي عن قبض نةس الم من ،يكره الموت وأكره مساء(ه ،وال بد له

منه)) إذا وئد أمر ين(ابه أمران ،أمر يحث عليه ،وش ء يحذر منه ،يحصم هنا ال(ردد ،هم يةعم أو ي(رك؟
يةعم نم ار إل ما يحث عليه ،ي(رك نم ار إل ما يحذر وينةر منه؟ هذا بالنسبف ل(ردد المولوق( ،ردد المولوق

ش ء لما ين(ابه مما يأمره باإلقدام ويعارضه من اإلحئام ،هذا يورث ال(ردد بالنسبف للمولوق ،وهذا الباعث عل

(ردد المولوق؛ لكن بالنسبف للوالق؟ هذا ال(ردد يليق به -ئم وعال -ما ال يشبه (ردد المولوق ،ويكره عبده الول

الموت اهلل -ئم وعال -يكره قبض روحه؛ ألن الموت يسوء هذا الول ؛ لكنه أمر مك(وب مح(وم عليه ال بد من
ٍ
حينيذ.
وقوعه ،ال بد من نةاذه

الحديث السابع والثالثون :عن حكيم بن حزام -رضي هللا عنه -قال :قال رسول هللا -صلى هللا عليه

وبينا بورك لهما في بيعهما ،وان كذبا وكتما محقت بركة
وسلم(( :-البيِعان بالخيار ما لم يتفرقا ،فإن صدقا َّ
بيعهما)) [م(ةق عليه].

البيع واثبات للويار ،وهو ويار المئلس بين الطر ين الم(عاقدين ،ما داما
نعم هذا الحديث
مئلس العقد ،هما بالويار لكم و ٍ
احد من ما أن يمض العقد أو يةسخ العقد ،كم من ما له أن يو(ار بين إمضاء
البيع أو سوه ،ما لم ي(ةرقا بأبدان ما ،كما يةيده هذا الحديث ،ال باألقواهللا كما يقوله بعض م ،كالحنةيف والمالكيف،
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لكن إثبات ويار المئلس هو الصحيج ل ذا الحديث ،وما ئاء
البيع ،ال ويار ألحدهما ،ثم بين النب

معناه ،إذا (ةرقا بأبدان ما عن مكان العقد لنم

-عليه الصال والسالم -ما ينبغ

صدقا)) ولم يكذب أحدهما عل اآلور ال

9

أن ي(حل

به الم(عاقدان (( ،إن

السلعف وقيم( ا ،وال يما طلبت به وسيمت ،ال يئون للبايع أن

يقوهللا :اش(ري( ا بكذا ،بم عليه أن يصدق إذا أراد أن يوبر إذا قاهللا له المش(ري :بكم اش(ريت هذه؟ ال يئون له أن
يكذب

ثمن ا ،له أن ال يوبر؛ لكن إذا أوبر يئب عليه أن يصدق ،إذا قيم له :كم سيم(ه؟ ال يئون له أن

سيمت

العام الماض لكن هذه السنف كم (سوي؟ (سوي ثالثين مثال( ،قوهللا :كم سميت السيار ؟ يقوهللا :وهللا

يوبر بوالف الواقع ،بم يوبر ما سمي(ه بدقف ،وعن السوم الذي قريب من المئلس ،قد (كون السلعف السيار

سميت ومسين ألف ،م( سميت ومسين ألف؟ هذا كذب بال شك ،ال بد من الصدق من الم(عاقدين ،وبينا ال بد
من بيان حقيقف السلعف ،ال بد من بيان حقيقف السلعف ووصة ا بالوصف الدقيق وما ي ا من عيوب ،ال بد من

البيان ،ال يئون أن يك(م عيبا (ش(مم عليه مما ال يراه المش(ري ،إن حصم من ما ذلك حصم الصدق والبيان

((بورك ل ما

بيع ما)) والبركف

هذا البيع يبارك السلعف للمش(ري المثمن ،ويبارك

القيمف للبايع ،يس(ةيد

منه عل أكمم وئه ،وان كذبا وك(ما محقت بركف بيع ما ،لو ئاء شوص لصاحب سيار وقاهللا له :كم (سام هذه
السيار ؟ قاهللا :ومسين ألف ،بالةعم قبم مد ٍ يسير بنةس اليوم سيمت ومسين ألف ،قاهللا :سميت ومسين ألف،
وهو يب س(ين ألف ،قاهللا :مان نايدك أكثر أنيدك ألف واحد وومسين ،النسبف للةضم واألئر والثواب والعقاب

معروف مةروغ منه ،لكن بالنسبف ألمور الدنيا؟ سميت ومسين ألف قاهللا :هذه واحد وومسين قاهللا :هات ،واحد
وومسين مع الصدق والبيان يبارك به -إن شاء هللا ،-لكن لو قاهللا :سميت (سعف وومسين عل شان يقوهللا له:

س(ين وليس بصادق أي ما أبرك؟ الواحد والومسين واال الس(ين؟ شواهد األحواهللا

الواقع (دهللا عل أن الصدق

والبيان مثم هذا يضمن البركف ،يس(ةيد البايع من القيمف عل أكمم الوئوه ،وأما إذا كذب أو غش ولم يبين
وك(م ،يمكن أن (ر(ةع قيمف السلعف ،ويحصم عل أعمم مبلغ لكن مع ذلك الشواهد (دهللا عل أنه ال يس(ةيد من

هذا الماهللا الب(ف ،وهللا المس(عان.

(( إن صدقا وبينا بورك ل ما

بيع ما)) والبركف (كون

الثمن والمثمن ،إذا صدق الطر ان ،وأما إذا

صدق أحدهما دون اآلور حصلت ل ما البركف بمةرده ،والمحق للطرف اآلور(( ،وان كذبا وك(ما محقت بركف
بيع ما)) ال البايع يس(ةيد من الثمن ،وال المش(ري من المثمن ،وهللا المس(عان.

الحديث الثامن والثالثون :عن أبي هريرة -رضي هللا عنه -قال" :نهى رسول هللا -صلى هللا عليه

وسلم -عن بيع الحصاة ،وعن بيع ال َغرر" [رواه مسلم].

ن رسوهللا هللا -صل هللا عليه وسلم -عن بيع الحصا  ،هذا نوع من البيوع كانوا ي(عاملون به
الئاهليف ،يأ( من يريد السلعف إل صاحب ا وعنده حصا يقوهللا :وذ حصا واضرب ب ا أي ش ٍء (ريده وما

وقعت عليه هذه الحصا

و عليك بكذا ،أو ارم هذه الحصا الحد الذي (صم إليه من األرض عليك بكذا ،هذا

غرر ألن الناس ي(ةاو(ون دقف اإلصابف ،إصابف المراد ،بعض الناس يرم يريد أمامه( ،روح يمين واال يسار،
ٍ
سلعف إما أن (كون بأكثر من الثمن
وبعض الناس يصيب بدقف ،إذا راحت يمينا وشماال ال شك أن ا س(قع عل
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أو بأقم ،ي(ضرر أحدهما ،و

هذا غرر وئ الف ،وان كان الرام دقيقا

أكثر مما حددت به ي(ضرر البايع ،و

مثم هذا

رم ما يريد وأصاب سلعف قيم( ا

هذا من الغرر والئ الف ما ال يرد الشرع بمثله ،هذا بيع الحصا  ،وقم

البيوع ال( (ش(مم عل الغرر ،والصور كثير ئدا ،كم ما يه غرر بحيث ال ي(بين البايع والمش(ري

السلعف والثمن بدقف؛ ألن من شرط صحف البيع أن يكون الثمن معلوما ،وأن يكون المثمن الذي هو السلعف

معلوما ،وأما الئ الف المةضيف إل النناع والوصومف ،مثم هذا ممنوع ،والمراد ما من شأنه أن يةض إل النناع
والوصومف ،بمعن أنه لو (راضيا قاهللا :أنا مس(عد وذ السلعف بكم؟ أي سلعف (قع علي ا هذه الحصا عل بمايف

رياهللا ،ا(ةقنا ا(ةقنا ،رضيت رضيت ،يأوذ الحصا ويضرب ما قيم(ه ألف ،قاهللا :احنا م(راضيين ،قاهللا :والص
م(راضيين م(راضيين ،ولو (راضيا ،مثم هذا ما يئنئ ،ما يكة

يه الرضا ،واال كان الميسر والرهان كان ئاين،

وأنه حصم برضا الطر ين ،لكن الشرع ئاء ب(حريمه ،القمار والميسر كل ا غرر وئ الف ،ما
ن

عن بيع الحبلف ،ون

عن بيع حبم الحبلف ،لك ما

بطن هذه الناقف بكذا ،لك ما

بطون األنعام،

بطن هذه الناقف هذا

غرر وئ الف ،ما (دري وش (لد؟ ذكر أنث  ،مك(مم ناقص ما (دري ،ميت ال (دري ،كم هذا من بيوع الغرر

والئ الف،

األسواق و

المحالت صور كثير للغرر ،ال بد أن يكون الثمن معلوم ،والمثمن معلوم ،طيب؟

صور ال(أمين الصح وغير الصح (د ع كذا مبلغ ألف رياهللا و(عالج

هذا المس(شة لمد سنف أنت وأسر(ك،

هذا اح(ماهللا أن ال (رائع هذا المس(شة الب(ف ،واح(ماهللا أن (رائع هذه المس(شة بما قيم(ه عشر الف بدهللا ألف
هذا غرر وئ الف ،ولذا حرم أهم العلم ال(أمين ،الضمان ،إذا كان مقابله له وقع

الثمن ،غرر وئ الف( ،ش(ري

السيار مضمونف لمد سن(ين ،كيف مضمونف؟ إذا وربت يئوا يصلحون ا لك؟ لكن ما مقابم هذا الضمان من
الثمن؟ إن كان صاحب السلعف يقوهللا :الثمن مايف ألف (ب

ضمان نضمن ،ما (ب

بكيةك؟ ما ي(غير الثمن،

نقوهللا :هذا (برع باإلصالح س م؛ لكن إذا كانت مضمونف بمايف ألف وغير مضمونف بأقم ب(سعين ألف مثال؟
نقوهللا ال ،هذا غرر وئ الف؛ ألنه يمكن هذه العشر اآلالف ال( د ع( ا ما (س(غرق من ا ش ء والهللا السن(ين،

ويمكن أن (س(غرق ضعف قيمف السيار  ،هذا غرر وئ الف ،وقم مثم هذا
الضمان يقابله نسبف من الثمن ش ء له وقع

ضمان الئواهللا مثال ،إذا كان هذا

الثمن ،الئواهللا وهللا بألةين ،هذا بألةين ،ضمان واال بألف

وومسمايف بدون ضمان ،نقوهللا :ال ما يئون ألن هذا غرر وئ الف ،يمكن يورب كم يوم هذا الئواهللا ،ويمكن ما
يورب ،ولذلك (ئدون

صور الضمان المشاكم كثير ئدا ،المشاكم كثير ( ،أ(

إل

الوكالف وكالف السيار

(قوهللا :وهللا اآلن السيار ما ل ا إال ش ر ووربت( ،ئ للم ندس يعن األصم أن يصلج لك السيار  ،يقوهللا :ال
هذا غير داوم (حت الضمان ،أنت ما (دري عن ش ء( ،ئ مر ثانيف يقوهللا :ال هذا نا(ج عن سوء اس(عماهللا،
إيش معن سوء اس(عماهللا؟ مثم هذه المنانعات والوصومات الذي أوقعنا ي ا إقدامنا عل هذا الغرر والئ الف،

بعض الغرر والئ الف قد ي(ئاون عنه لندر(ه وقل(ه ،أو لعدم الوصوهللا إل حقيق(ه ،اش(ريت بيت ،ومن الالنم أن
(شوف القاعد كم عرض ا م(رين م(رين ،م(ر م(ر ،ثالثف أم(ار ،يا أو غرر القاعد ما (شو ا أنت ،هذا غرر

لكنه يسير ،وال يمكنه الوصوهللا إليه ،األصم أن القاعد المبن ما دام عل موطط صادر من م ندس ومدروس
األصم يه أن قواعده ماشيف ،الصور

هذا الباب كثير  ،يسأهللا كثي ار عن البيع الذي يسمونه (أئير من(
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بال(مليك ،وهو صور من صور الغرر ،كيف؟ (ش(ري هذه السيار لمد ثالث سنوات (د ع كم ش ر ثالثف الف
ه

البيع عشر الف ،إذا ان( ت األقساط ،إذا ان( ت األئور (د ع القيمف ،هما

ثم (د ع القيمف األوير ال(
ٍ
عقد واحد ،وواقع السلعف عند بيع ا إذا ان( ت األقساط مئ ولف ،اح(ماهللا أن (سوي السلعف عشرين ألف
عقدان
السيار  ،واح(ماهللا ما (سوي إال ومسف ألف ،ول ذا أ ( العلماء ب(حريم مثم هذا ،من ئ ٍف أوري هذا العقد
الضمان يه عاير ،ال يدري هم هو عل صاحب السلعف أو عل دا ع القيمف واألئر ؟ اش(ري سيار ب ذا العقد،
(أئير من(

بال(مليك ،بعد س(ف أش ر اح(رقت السيار  ،يأ(

المس(أئر يذهب إل

صاحب الوكالف يقوهللا :أنا

أئير ،أمين ما أضمن ،ما عليه ضمان ،السيار لك وأنا مس(أئر أئر  ،وال (عديت وال طرت ،إذا من ضمانك؟
لكن الثان يقوهللا أنا بايع عليك ،والضمان عل المش(ري ،ما الذي يحم مثم هذا اإلشكاهللا؟ قد يقوهللا قايم :يحله

ال(أمين ،كم وكاالت السيارات م منف ،نقوهللا :يا أو الحلوهللا ال ندري ن(ايج شرعيف عل مقدمات ممنوعف ،ال بد

أن (كون مقدما(نا شرعيف؛ ألن بعض الناس يقوهللا :س م هذه مسألف محلولف ،اح(رقت ال(أمين ،نقوهللا :ال يا أو

ما دام قلنا :أن ال(أمين حرام ،إذا كيف نبن عليه الحالهللا ،مثم هذا العقد الذي ال يعرف ضامنه ال يأ( الشرع
بئوانه ،ولذا أ ( العلماء ب(حريم مثم هذه الصور .

الحديث التاسع والثالثون :عن عمرو بن عوف المزني -رضي هللا عنه -عن النبي -صلى هللا عليه

وسلم -قال(( :الصلح جائز بين المسلمين ،إال صلحاً حرم حالالً ،أو أحل حراماً ،والمسلمون على شروطهم،
إال شرطاً حرم حالالً ،أو أحل حراماً)) [رواه أهم السنن إال النساي ].
الصْل ُح َخْيٌر} [( )398سور النساء] كما قاهللا هللا -ئم وعال -بئميع
{و ُّ
هذا الحديث يه الكالم عن الصلج َ
أنواعه وأشكاله وأط ار ه ،الصلج بين الم(بايعين ،الصلج بين الم(واصمين ،الصلج بين أووين ،صلج بين
نوئين ،هو وير عل

كم حاهللا ،إال ما اس(ثن  ،الصلج الذي يحرم الحالهللا أو يحم الحرام ال يئون بحاهللا،

ار(كاب ما حرم هللا -ئم وعال -ال يئون بحاهللا ،حصم نناع وشقاق بين غاصبين( ،حصم بين ما أو بين
سارقين ،أو بين مر(بطين بوعد محرم عل ش ٍء محرم ،ثم (واصما و(شائ ار ال يكون بحاهللا ،إنما الصلج

المباحات والمشروعات من باب أول  ،الصلج ئاين بين المسلمين ،وهو من أ ضم األعماهللا( ،صلج بين اثنين
وز أ َْو
امَأَر ٌة َخا َف ْت ِمن َب ْعلِ َها ُن ُش ًا
{و ُّ
الصْل ُح َخْيٌر} [( )398سور النساء] َ
صدقف ،وهللا -ئم وعال -يقوهللاَ :
{واِ ِن ْ
الصْل ُح َخْيٌر} [( )398سور النساء] بم يكون الصلج؟ يكون
اضا َفالَ ُجَن ْا َح َعَلْي ِه َما أَن ُي ْصلِ َحا َبْيَن ُه َما ُصْل ًحا َو ُّ
ِإ ْعَر ً
ب(قريب وئ ات النمر ،ب(نانهللا الطر ين ،ب ذا يكون الصلج ،يعن إذا وئد وصومف بين شريكين ،ال بد من أن

ي(نانهللا هذا عن بعض الش ء ،وهذا عن بعض الش ء ،لي(م (قريب وئ ات النمر بين ما واإلصالح بين ما،

ويكون بمساع

المصلحين ،إذا حصم نناع وشقاق بين نوج ونوئ(ه يبعث حكم من أهله وحكم من أهل ا،

و(قرب وئ ات النمر ،ويصلج بين ما ،وي(نانهللا النوج عن بعض حقوقه ،والم أر عن بعض حقوق ا ،الم أر إذا

رأت من نوئ ا إعراضا عن ا و(نانلت عن بعض ما أوئب هللا ل ا ل ا ذلك ،األمر ال يعدوها ،واذا (نانهللا النوج

عن بعض حقوقه األمر ال يعدوه ،وال ي(م الصلج إال بال(نانهللا ،أما كم واحد يريد حقه كامال عند المشاحف ال

يمكن أن ي(م صلج؛ لكن عند المسامحف وينبغ

أن يكون المسلم سمحا

ئميع (صر ا(ه ،إال إذا ان( ك
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الحرمات ،واذا (حل المسلم ب ذا الولق العميم السماحف إنه يكون قريبا من هذا الوير الذي هو الصلج؛ لكن
إذا (ضمن الصلج حرام من إحالهللا الحرام أو (حريم حالهللا ال يصج ،وال يئون بحاهللا ،أو (نانهللا عن وائب،
حصم نناع بين نوج ونوئ(ه وبذلت المساع للصلج بين ما قاهللا :نعم أنا أرض وأ(نانهللا عن حقوق عل أن ال

(صل

الةئر مثال ،أو ال (وقضن

لصال الةئر ،نقوهللا :ال هذا ال يئون ،أو (سمج له بأن ير(كب بعض

المحرمات ،نقوهللا :ال ،ال يئون ،وقم مثم هذا
ما يو

الشركاء وغيرهم.

((والمسلمون عل شروط م)) إذا اش(رط المسلم عل أويه ،أو اش(رط له وال(نم له ال بد أن ية  ،وأحق
به من الشروط ما اس(حلت به الةروج ،ما كان بين النوئين(( ،إال شرطا حرم حالال أو أحم حراما))

كسابقيه؛ لكن إذا لم ي(ضمن ذلك األصم أن الو اء بالشروط وائب ،من الشروط بين النوئين (ش(رط الم أر

عل النوج أن (واصم ال(عليم ،وأن (عمم بعد ال(ورج ،بعد سنف سن(ين (ضايق النوج قاهللا :أنا ال أريد هذا الشرط،
نقوهللا :يا أو المسلمون عل شروط م؟ يقوهللا :أنا بيدي ويار أنا أملك ويار ثان ( ،ب ((نانهللا عن هذا الشرط
واال ما صار ش ء( ،ذهب ألهل ا ،نقوهللا :ار(كب محرم واال ما ار(كب محرم؟ ألنه يملك الويار الثان  ،كونه
شرط يئب الو اء به من ئ ف أن ا لو أصرت ال يس(طيع إلنام ا؛ لكن هو يملك الويار الثان (روح ل ا ،ال يملك
إئبارها

البقاء

عن هذا الشرط

بي(ه مع (رك الشرط ،أما يملك الويار الثان يملك؛ لكن ه إذا رأت أن المصلحف بال(نانهللا

مقابم أن (بق عنده نوئف ،األمر ال يعدوهما ،مثم هذه الشروط ه مثلما يقاهللا

الناس :عرض وطلب ،هو لما ال(نم بالشرط يعن إن كان
له ذلك؛ لكن

حيا

ني(ه أن ال ية ب ذا الشرط من األصم ال يئون

ني(ه أن ية لكنه (ضرر من هذا الشرط ،ويملك ويار ور ،نقوهللا :ه أيضا بالويار ،إن

شاءت (بق بدون عمم( ،بق

الودمف

البيت ،وعليه أن يو ر ئميع ما (طلبه مما هو اليق ب ا ،وان

أصرت عل لنوم هذا الشرط عل أن ينةذ ما له (نةيذه األمر ال يعدوهما ،طيب شوص اق(رض من نيد مبلغ
من الماهللا ،قاهللا :اآلن أنا وهللا مح(اج عشر الف عل أن أسددها لك

كم ش ر ألف لمد عشر أش ر ،قاهللا:

(ةضم ،هذا عشر ألف ،بعد ش ر ننلت بالمقرض حائف ،المق(رض اش(رط أن (سدد
ننلت به حائف واضطر إل

شروط م؟ نعم ،كيف؟ بمعن

كم ش ر ألف ،المقرض

هذا المبلغ ،هم له أن يلنم المق(رض بد عه و ار ،أو نقوهللا :المسلمون عل

ور هم القرض يقبم ال(أئيم أو ال يقبم؟ الئم ور عل أنه ال يقبم ال(أئيم،

بمعن أنك لو اش(رطت عليه ،هو محسن ،وليست حائ(ك بأول من حائ(ه ،يلنمك أن (سدد و ار ،إذا اح(اج

إلي ا ،م( طلب يلنمك (سدد؛ ألن القرض ال يقبم ال(أئيم ،اإلمام مالك -رحمه هللا (عال  -يقوهللا :ال المسلمون
عل شروط م؛ ألن المق(رض قد ي(ضرر ،اق(رض منك عشر الف (صرف ب ا ،أنت (لئيه إل ما يه ضرر

عليه(( ،والمسلمون عل شروط م)) وهذا يرئحه شيخ اإلسالم -رحمه هللا (عال  ،-المسلمون عل شروط م.
قلت :مثم هذا

القروض الم ئلف ذات األمد الطويم ،لو اح(اج المقرض مثال هم له أن يلنم

المق(رض؟ صندوق ال(نميف العقاري وغيره وكذا ،ناس قدموا عل
وعشرين سنف،

هذا القرض عل

أساس أنه عل

ومسف

م للدولف أن (لنم الناس بالد ع و ار؟ عل الوالف؛ لكن الذي رئحه شيخ اإلسالم -رحمه هللا
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ٍ
وحينيذ يكون هذا
شروط م؛ ألنه ي(ضرر المق(رض ب ذا ،وينقلب اإلحسان إساء ،

القرض عل والف ال دف الشرع من القرض وهو اإلحسان.

الحديث األربعون :عن أبي هريرة -رضي هللا عنه -قال :قال رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم:-
ِ
فلي ْتبع)) [م(ةق عليه].
(( َم ْطل
ِ
الغني ظلم ،واذا أُ ْتبع أحدكم على َمل ٍئ َ
هذا الحديث يقوهللا يه النب -عليه الصال والسالم(( :-مطم الغن ملم)) و لةظ(( :ل الوائد ملم،

يبيج عرضه وعقوب(ه)) مطم الغن  :يعن (أئير ال(سديد من قبم الغن للداين ملم ،والملم كما (قدم ملمات يوم
القيامف( ،ئد األمواهللا عنده واألرصد

البنوك إذا ئاء الداين (أ(ينا بعد ش ر -إن شاء هللا ،-إذا ئاء بعد

ش ر قاهللا :اصبر أسبوع ،اصبر عشر أيام ،اصبر ش ر ثان  ،وهكذا ،هذا ال يئون حرام؛ ألنه ملم ،ال يئون

للمل –الغن  -أن يماطم بد ع الدين ،بم عليه أن يسارع إلبراء ذم(ه ،ولو لم يحضر صاحب الدين ،إذا كان
حاال

ذا الملم يئعم مثم هذا المطم محرم ،وئاءت األحاديث األوري أنه يبيج العرض والعقوبف ،بحيث إذا

ر ع أمره إل اإلمام يعنر ح( يد ع؛ لكن ليس للشوص الممطوهللا أن يعاقبه ،يضربه أو يع(دي عليه ،ال؛ ألن
العقوبات منوطف بول األمر ،واال صارت المسألف وض  ،عليه أن ير ع أمره إل ول األمر يعنره عل هذا.
مطلن

((يبيج عرضه وعقوب(ه)) يقوهللا أهم العلم :ماذا يبيج من العرض؟ يبيج أن ي(حدث الشوص بقوله :الن
قط ،ألن بعض الناس إذا سمع إباحف العرض والص اآلن الةاك ف ئاهن مقدمف :الوبيث الموبث

الةاعم ال(ارك ،نقوهللا :ال ،ال ،ال يبيج لك أن (قوهللا :مطم الن مطلن  ،هذه إباحف العرض هنا ،إباحف العقوبف

يعنر من قبم اإلمام ،ومة وم الحديث أنه إذا كان مطم الغن ملم المعسر مطله و(رديده ليس بملم ،بم يئب
ان ُذو ُع ْسَرٍة َفَن ِظَرٌة ِإَلى َمْي َسَرٍة} [( )982سور البقر ] يعن الوائب نمر إل ميسر (( ،واذا ا(بع
{واِن َك َ
إنماره َ
أحدكم عل مل ء لي(بع)) المل الوائد بحيث إذا طلب منه الماهللا يد ع ،بوالف المةلس ،إذا أحيم صاحب
الدين عل وائد مل ء عنده الماهللا بحيث يسدد الدين م( طلب منه مثم هذا عليه أن ي(بع ،عليه أن ي(بع ،إذا
كان لك عل ن ٍيد من الناس مبلغ من الماهللا وله نمير هذا المبلغ أو أكثر منه عند عمرو أحالك عل عمرو

ٍ
وحينيذ
إن كان عمرو مةلسا ال يلنمك القبوهللا ،وان كان مليا بحيث إذا طلبت منه الماهللا أعطاك يلنمك أن (قبم،

(ب أر ذمف المحيم ،والئم ور عل أن قبوهللا الحوالف عل المل ء الباذهللا وائبف ،وقاهللا بعض م :باس(حباب ا؛ لكن
الئم ور عل

أن ا وائبف لألمر ب ا (( لي(بع)) أما إذا كان معس ار أو

حكم المعسر مماطم أو ال يقدر

اس(وراج الحق منه أحالك عل مالم ،نقوهللا :ال يا أو ال قبوهللا ،أحالك عل أبيك وأنت محرج من أبيك مثال،
أحالك عل أويك و

حرج عليك أو ص رك أو ما أشبه ذلك ،يقوهللا :ال يا أو ال (حرئن  ،ذا

حكم غير

المل ء.

الحديث الحادي واألربعون :عن سمرة بن ُجْندب -رضي هللا عنه -قال :قال رسول هللا -صلى هللا
عليه وسلم(( :-على اليد ما أخذت حتى ِ
تؤدَيه)) [رواه أهم السنن إال النساي ].
هذا الحديث يقوهللا يه الرسوهللا -عليه الصال والسالم(( :-عل اليد ما أوذت ح( ( ديه)) والمقصود

باليد الحيان يعن إذا أوذ ماال من غيره أو م(اعا سواء كان بيده أو بواسطف شوص؛ ألن اليد ه األصم
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األوذ نص علي ا ،علي ا أن (رد حقوق الناس ،وسواء كانت أوذت غصبا وق ار أو طوعا واو(يا ار ،إذا كانت

ٍ
بغصب أو سرقف يلنمه الرد ،يلنمه أن يردها ،وان كانت طوعا واو(يا ار بعاريف مثال يلنمه أن يردها م( ان(

من ا ،عل اليد ما أوذت ح( ( ديه ،أحيانا يكون الرد يه ش ء من الحرج ،شوص غصب ماهللا أو سرق ماهللا

و(اب (وبف نصوح يلنمه أن يرد هذا الماهللا؛ لكن يقوهللا :لو ذهبت إل

الن وقلت له :أنا وهللا سرقت هذا الماهللا أو

غصب(ه منك يه حرج شديد ،وقد ي(ر(ب عل ذلك مةسد عميمف أعمم من الماهللا ،نقوهللا :عليك أن ( دي بأي

طريقف ال يكون ي ا ضرر عليك ،وال يكون ي ا منف لك عليه؛ ألن بعض الناس سرق من الن مبلغ من الماهللا،
ثم (اب منه يذهب إل صاحب الماهللا ويقوهللا :وهللا هذا الماهللا هديف اقبل ا يا أبو الن ،ليش؟ (قوهللا :هديف أنا ما

أقدر أقوهللا سرقت ،لك يه منف عليه ما يئون ،وما أديت ،إنما ( ديه و(وصله إل صاحبه بأي طريقف ال يكون
ٍ
شوص
ي ا حرئا عليك ،وال ضرر ،وال يكون ي ا أيضا منف لك عليه بالطرق المناسبف ،ولو كانت بواسطف
األوذ المحرم كالغصوب،

ور ،المقصود أن الماهللا يصم إل صاحبه ،عل اليد ما أوذت ح( ( ديه ،وهذا
والسرقات ،وأيضا لو كان أوذه بطر ٍ
يقف مباحف كالعواري مثال ،اس(عار والقروض العاريف (رد ،وئحدها حرام،
والمماطلف ب ا ملم ،ومئرد ما ين(

اإلنسان من هذه العاريف يردها؛ ألنه ال يدري ما يعرض له ،وعليه أن يبين

أن هذه العاريف لةالن ،وهذه من الوصايا الوائبف ،ألن ا من حقوق الناس ،ال (ب أر ذم(ه إال بإعاد( ا إل صاحب ا،
ي(ر(ب عل ال(أوير أمور قد يموت مثال ،وه ما أعيدت إل صاحب ا يبوء ب ا ،وشوص اس(عار ك(اب ،الك(اب
ما عليه إثم ،األصم أن الك(ب ما يك(ب علي ا أسماء ،اس(عار وطالت المد (صور أن الك(اب له( ،صور أن

الك(اب له ،مع طوهللا المد عشرين أو ومسف وعشرين سنف ،وصاحب الك(اب يعرف أن ك(ابه عند الن؛ لكن

محرج أن يطلبه منه ،بلغ المعير عن المس(عير أن الك(اب له ،بم حمم شوصا السالم له وقاهللا :بلغ الن منه
السالم ،وقم له :الن يدعو لك وكم ما رأي هذا الك(اب (ذكرك ودعا لك هذا ك(ابه أوذ(ه أنت ئناك هللا وير
وودي(ه

المئلد ئلد(ه ورئع(ه لك يعن صار له ،يعن مع طوهللا المد يحصم مثم هذا ينس اإلنسان ،مثم

هذه األمور الوائبف ال بد من االح(ياط ي ا ،أحيانا الك(اب يكون عليه االسم –اسم صاحبه -وصاحبه أحيانا

يبيع ك(ب ،يدوم عليه صاحب االسم هذا إل مك(بف الن ويئد ك(ابه بمك(بف الن ،ال يدري هم باعه عليه؟ ما

يدري هم أعاره إياه؟ ما يدري كيف وصم إليه؟ (سأهللا صاحب المك(بف يقوهللا :شلون ئاءك هذا الك(اب؟ يقوهللا:

وهللا ما أدري هذا عندي من عشرين سنف ما أدري شلون ،صحيج عليه اسمك ما أدري هم أنا اس(عر(ه منك أو
ٍ
وحينيذ ي(عارض األصم مع الماهر ،األصم إيش؟
كثير بين طالب العلم،
اش(ري(ه منك؟ ما أدري ،وهذا يحصم ا
ٍ
وحينيذ نح(اج إل
أنه لةالن ،الذي عليه اسمه ،هذا األصم ،لكن الماهر -ماهر الحاهللا -أنه لمن هو بيده،
مرئج ،إذا عر نا أن الن صاحب االسم معروف ببيع الك(ب إذا اس(غن عن ك(ابه باعه ،هذا مرئج ،يمكن
ٍ
حينيذ إل مرئج،
باع الك(اب ،واذا عر نا من حاله أنه ال يبيع الك(ب الب(ف ،غلب عل مننا أنه إعار نح(اج
وعل اإلنسان أن يح(اط لنةسه ،ما يقوهللا :هذا ك(اب ،والك(اب علم ،والعلم مشاع ،وال يملكه أحد ،نقوهللا :ال هذا
ك(اب الن أوذ(ه عليه أن ( ديه ،وقد اس(ئان بعض م ،بعض من ال يع(د بقوله اس(ئان سرقف الك(ب؛ ألن العلم

مشاع والك(ب ،...ال ،ال ،هذا قوهللا ال يل(ةت إليه ،هذا قوهللا باطم؛ ألن ا ماهللا ،وسرقف األمواهللا معروف حكم ا.
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الحديث الثاني واألربعون :عن جابر بن عبد هللا -رضي هللا عنهما -قال" :قضى رسول هللا -صلى

وصرفت الطرق فال شفعة" [رواه البواري].
هللا عليه وسلم -بالشفعة في كل ما لم يقسم ،فإذا وقعت الحدودُ ،
قض رسوهللا هللا -صل هللا عليه وسلم ،-يعن حكم النب -عليه الصال والسالم -بالشةعف ،وه

اس(حقاق نصيب الشريك لشريكه بنةس الثمن الذي بيعت به ،قض رسوهللا هللا -صل هللا عليه وسلم -بالشةعف
كم ما لم يقسم( ،كم) من صيغ العموم ،و(ما) أيضا لم يقسم يعن مما (قع يه الشركف ،يدوم

ذلك

العقار والمنقوهللا من م(اع وسيارات وغيره ،لكن قوله :إذا وقعت الحدود ،وصر ت الطرق ال شةعف ،هذا
موصص للعموم ،وأن الشةعف ال (كون إال

العقار ،وال (كون

غيره ،اش(رك اثنان

سيار  ،اثنان اش(ركا

سيار  ،كم واحد د ع ومسين ألف واش(روا هذه السيار  ،اس(غن أحدهم عن حص(ه باعه عل ثالث ،الشريك

له أن يشةع؟ ليس له أن يشةع ،المش(ري يننهللا مننلف صاحب وال ضرر
شوصين اش(ركا

ذلك ،من الطرايف يذكر عن

سيار أوهللا ما ئاءت السيارات ،الناس ما يعر ون حقيقف هذه السيارات ،اش(ركا

سيار

او(صما و(نانعا ،وأحض ار المنشار يق(سمان ا ،هذا إ(الف للماهللا ،المقصود أن مثم هذه ال شةعف ي ا ،إنما

العقار ،وصر ت الطرق ال شةعف
العقار قط ،لقوله :إذا وقعت الحدود والحدود ال (قع إال
الشةعف
ٍ
حينيذ
يعن إذا (مين نصيب كم واح ٍد من ما ال شةعف ،بحيث يعرف نصيب الن وبين ما طريق ومعروف الحدود
يكون الشريك كغيره ،إذا (مين ار(ةعت الشركف ،إذا (مين نصيب كم و ٍ
احد من ما ار(ةعت الشركف ،ليس بشريك،

ٍ
إنما يكون
حينيذ شريك واال ئار؟ ئار ،الشريك حاهللا الشركف له شةعف ،إذا باع شريكه نصيبه بماي( ألف عل

نيد من الناس وأراده صاحبه الشريك هو أحق به ،هو أحق به ،يلنم المش(ري أن ي(نانهللا ويلنم الشريك بأن يد ع

نةس المبلغ ،ما يقوهللا :وهللا أنا شريك مانا بدا ع ،مش(ريه بمثم بعطيك ومسين ليش أعطيك مايف ألف كاملف؟
يلنم بد ع ما باعه به ،و ٍ
الشرع؛ لكن أيضا شريكك له حق
عنديذ ال ضرر وال ضرار ،أنت للك حق
المكسب،

ذه الشةعف ،إذا قسمت األراض  ،وعر ت الحقوق ،ووئدت الطرق ،وعر ت الحدود ،وقعت الحدود،

صر ت الطرق صاروا ئيران ،ما صاروا شركاء ،وئاء

الحديث(( :الئار أحق بسقبه)) وأثبت بعض أهم

العلم الشةعف للئار ،والئم ور عل عدم ثبو( ا ل ذا الحديث؛ ألن الئار وقعت بين ما حدود وبين ما طرق ،وئاء
الحديث(( :الئار أحق بسقبه)) والحنةيف يرون الشةعف للئار ال سيما إذا كان الئار ي(ضرر ،هما يش(ركان

طر ٍ
يق ضيق ،يعن لو اس(طرق هذا الطريق الضيق يه مضايقف لمن يورج من هذا البيت من نساء من

صغار من كذا ،ويريده صاحبه ي(وسع به الئار ال شك أن مثم هذا إذا (ضرر أحق به من غيره ،واال األصم
أن الئار ال شةعف له؛ ألنه قد وقعت الحدود وعر ت ،وحديث(( :الئار أحق بسقبه)) محموهللا عل مثم هذه

الصور إذا كان ي(ضرر.

الحديث الثالث واألربعون :عن أبي هريرة -رضي هللا عنه -قال :قال رسول هللا -صلى هللا عليه

وسلم(( :-يقول هللا تعالى :أنا ثالث الشريكين ،ما لم َي ُخن أحدهما صاحبه ،فإن خانه خرجت من بينهما))
[رواه أبو داود].


56

شرح جوامع األخبار

26
الشركات باو(الط األمواهللا واألبدان ال شك أن الناس يح(ائون ا ،بعض الناس عنده ماهللا لكن ال

يس(طيع أن يعمم ،وبعض الناس عنده راغ يود أن يعمم لكن ما عنده ماهللا يعمم به ،بعض الناس عنده ماهللا ال
مثم هذا المشروع المباح ،الشركف بأنواع ا

ية ب ذا المشروع يضطر ويح(اج إل أن يشارك غيره للدووهللا
ٍ
وحينيذ إذا حصلت هذه الشركف ال بد من الصدق ،وال بد من البيان ،يعن إذا
المباحف مما (قرر ئوانه الشرع،
كان يئب البيان والصدق والوضوح مع المش(ري وان كان بعيدا أئنبيا الوليط ال شك أنه أول ب ذا(( ،ما لم
ٍ
حينيذ يورج هللا
يكن أحدهما صاحبه)) إذا وقعت الويانف وقع االو(الس ،وقع ال(غطيف وال(دليس عل شريكه،
ذان الشريكان إذا (عامال بوضوح ونصج بين ما وصدق

ئم وعال -من بين ما(( ،أنا ثالث الشريكين))ٍ
حد سواء اهلل -ئم وعال -مع ما ،واذا كان مع ما بارك
وحرص عل مصلحف الطر ين عل
إنه يبارك

أمر يضاف إل

هذه الشركف،

هذه الشركف ،أما إذا وان أحدهما اآلور ورج هللا -ئم وعال -من هذه الشركف ،والدووهللا والوروج
هللا -ئم وعال ،-كما ئاءت

مثم هذا الحديث ،وعل

كم حاهللا عل

ما يليق به -ئم

البركف ،ووروئه بننهللا البركف ،كما قرر أهم العلم(( ،ورئت من بين ما)) سوف يكون مآهللا
وعال ،-ودووله
هذه الشركف إل الوسران واالضمحالهللا والنواهللا ،أما إذا قارن ذلك الصدق واألمانف والبيان والنصج لكم و ٍ
احد

من ما ليبش ار ب ذه البركف.

الحديث الرابع واألربعون :عن أبي هريرة -رضي هللا عنه -قال :قال رسول هللا -صلى هللا عليه

وسلم(( :-إذا مات العبد انقطع عمله إال من ثالث :صدقة جارية ،أو علم ينتفع به ،أو ولد صالح يدعو له))

[رواه مسلم].

العبد

هذه الدنيا من بلوغه الحلم وال(كليف يئري عليه القلم ،يك(ب ما له وما عليه ،لكنه إذا مات

انقطع (كليةه ،ال يئري عليه ش ء ،وال يئري له ش ء ،إال ما كان بسببه ،إال ما كان له يد يه ،ويس(وي
هذا الطر ان ،إن كان مما يك(ب له مما (سبب به دوم

هذا الحديث ،وان كان مما يك(ب عليه مما (سبب به

ولو بعد مو(ه كما (قدم

حديث(( :من سن سنف سييف عليه ونرها وونر من عمم ب ا)) والميت يعذب ببكاء

أهله عليه؛ ألنه له يد

هذه األمور ،أيضا إذا ألف ك(اب يه بدع وضالالت وشكوك وشبه هذا ال شك أن كم

من ق أر هذا الك(اب و(أثر به عليه ونره إل يوم القيامف ،وبالمقابم إذا ألف ك(ابا ين(ةع به الناس يس(ةيدون منه
م كالم هللا ،وكالم نبيه -عليه الصال والسالم -هذا علم ين(ةع به له أئره ،و

هذا يقوهللا(( :إذا مات العبد

انقطع عمله إال من ثالث)) ألنه األصم أن ينقطع الب(ف ،ال(كليف منوط بالحيا  ،وال (كليف بعد الحيا ؛ لكن

باع(باره سببا ل ذه األعماهللا ،إما أن (كون حسنف أو سييف ،يكبت له الحسنات ويك(ب عليه السييات لما كان سببا
يه.

((صدقف ئاريف)) وقف مثال أو وصيف؛ ألنه ال بد من (حقيق ال دف الشرع من الوقف؛ ألن األصم

يه أن يكون صدقف ئاريف ،يعن مس(مر  ،إذا كان الوقف ال يحقق ال دف الشرع من مشروعيف الوقف ال
ايد يه ،كما قاهللا شيخ اإلسالم ابن (يميف؛ ألن بعض الناس يوقف أوقاف و((ر(ب هذه األوقاف ،نعم ي ا أمور

حسنف ،ويداول ا أمور سييف ،يكون ي ا ش ء من الحيف ،ش ء من الئور ،ش ء من دعم الحق ،وش ء من


22

معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

22

22

دعم باطم مثال ،مثم هذا ال يحقق ال دف الشرع ؛ ألن اإلنسان يب(غ ب ذا الوقف وئه هللا ،وما يقرب منه،
لين(به اإلنسان ل ذا ،قد يوقف وقف عميم ،ويئعم الصدقف أئره أو مثال غل(ه لواحد من أوالده ،يحرم عليه هذا،

مثم هذا الوقف باطم وملغ ؛ ألنه ال يحقق ال دف الشرع من الوقف ،يورد الضغاين والشحناء بين األوو ،
المسلم مأمور بال(عديم بين أوالده

حيا(ه وبعد مما(ه ،ولذا ئاء

الحديث(( :ال وصيف لوارث)) عل ما

سيأ( (( ،صدقف ئاريف)) من أ ضم الصدقات (سبيم و(وقيف ما ير ع حوايج المح(ائين ،وما يعين عل طاعف

هللا -ئم وعال ،-من إعانف لمئاهدين ،أو طالب علم ،وعباد ي(ةرغون لطاعف هللا -ئم وعال ،-أو ي(صدق لما
يعين عل حيا الناس مثال وبقاي م من مأكو ٍهللا ومشروب ،ي(صدق بمنرعف ي ا ماء ،ي ا طعام ،ل(س(مر ويس(مر

ريع ا(( ،أو علم ين(ةع به)) بحيث يعلم الناس ويس(مر نةعه باس(مرارهم واس(مرار (الميذهم ،أو بم لةا(ه النا عف،
كم هذا علم ين(ةع به بعد مو(ه ((أو ولد صالج يدعو له)) وعل هذا ليحرص المسلم عل (ربيف ولده عل الوير
والةضم واالس(قامف والصالح ليكون مئاب الدعو إذا دعا لوالده ،ولذا ما قاهللا( :ولد يدعو له) قاهللا(( :ولد

صالج)) لنحرص عل هذا الوصف ،وهللا أعلم.

وصل هللا وسلم وبارك عل عبده ورسوله نبينا محمد وعل

له وصحبه أئمعين.

