
 
 
 

 كتاب بدء الوحي
 

 معالي الشیخ الد�تور
 عبد الكر�م بن عبد هللا الخضیر

 عضو هیئة �بار العلماء
 وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة واإلفتاء

                           
 

 الطیارمسجد جعفر  المكان: هـ٢٦/١/١٤٣١ تار�خ المحاضرة:



 
 

 
 

F=ÏvÈÿ^=ÚÑf=i_k‘۷۷E= ٢ 

  
 السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته.

 �هاصحأآله و  وصلى هللا وسلم و�ارك على عبده ورسوله نبینا محمد وعلى ،الحمد هلل رب العالمین
 أجمعین، أما �عد:

ففي الحدیث الطو�ل حدیث ابن عباس في قصة هرقل أبي سفیان والر�ب الذین معه �قول: 
 .(وسألتك: هل �غدر؟ فذ�رت أن ال، و�ذلك الرسل ال تغدر)

التي ألن الدنیا هي  ؛ا من حظوظ الدنیالسبب في ذلك أن الرسل ال تطلب حظ� �قول ابن حجر: ا 
ا من حظوظ الدنیا الذي ال یبالي طالبه �الغدر �خالف من تحمل على الغدر، ال تطلب حظ� 

ه ا من حظوظ الدنیا الذي ال یبالي طالبها ال تطلب حظ� ال تغدر الرسل؟ ألنطلب اآلخرة. لماذا 
 .�الغدر �خالف من طلب اآلخرة

ببعض صور الغدر ممن  -جل وعال -قد �قول قائل: إن �عض من �طلب اآلخرة یتقرب إلى هللا 
 ،إنه نوع من الغدر :إن هذا غدر أو نقول :هل نقول ،�عُظم ضرره وشره على اإلسالم والمسلمین

؟ إنما هو أمر مشروع ،إنه لیس �غدر :أو نقول ،والمصلحة فیه راجحة ،لكن الحاجة دعت إلیه
�عني ما �مكن أن یتصور هذا؟ أنه �عطیه أماًنا ولو لم �كن �اللفظ الصر�ح أو �اللفظ الصر�ح 

 ؟منه هذا حتى �اللفظ الصر�حأحیاًنا �عض الجهال �حصل 
 طالب:...

إن هذا غدر؟ قصة �عب بن  :ه أماًنا على حسب فهمه. هل نقوللكنها لیست بلفظ صر�ح، أمنو 
علیه -�الخطة، �الخطة، وأذن لهم أن یتكلموا فیه  -علیه الصالة والسالم-األشرف �علم النبي 

لكنه مباح اقتضته الحاجة والمصلحة الراجحة أو  ،إن هذا غدر :فهل نقول ،-الصالة والسالم
ن المنفي هنا الرسل غدر الرسل، ومنزلتهم أعلى من إ :إنه ال یدخل في الغدر؟ أو نقول :نقول

 أن ُ�قتل -علیه الصالة والسالم-منزلة أتباعهم مهما بلغوا في االتباع، ولذلك لما أحب النبي 
 ما �كون لنبٍي أن تكون له خائنة«ذلك الكافر قبل أن �ستأِمن فقالوا: لو أشرت إلینا؟ فقال: 

 منزلة النبوة والرسالة تنبو عن هذا �له، فهل یدخل في مسمى الغدر؟ أو ال یدخل أصًال؟ »عینأ 
فال یدخل في الغدر  ا،في حق من �ستحق الغدر �كون مشروعً  ،بل هذا أمر مشروع في حق هذا

و�نما  ،ا من حظوظ الدنیاته غدر لیس حظ� المنفي، لماذا؟ ألن الحامل على مثل هذا الذي صور 
البه �الغدر ألنه �قول: ألنها ال تطلب ال حظ الدنیا الذي ال یبالي ط ؛ن حظوظ اآلخرةهو م

 .�خالف من طلب اآلخرة
 طالب:...

 ؟ماذانعم الحرُب 
 طالب:...
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 �الفتح؟أم �الضم 
 طالب:...

�فتح الخاء، وضبطه  -الصالة والسالمعلیه -لغة النبي  »الحرب َخدعة«في سنن أبي داوود: 
 وأكثر الروا�ات على هذا. ،األكثر �ضمها

 طالب:...
 إذا أُعلم الخصم ماذا ُیراد �ه احترس. ،ألنه إذا أُعلم الخصم ؛نعم اقتضته المصلحة الراجحة

 طالب:...
 ین؟أ

 طالب:...
 قد ال �كون �اللفظ الصر�ح. ،ال ال، قد �ستدرج و�ستأمن

 طالب:...
 كیف؟

 طالب:...
فخ واستدرج  ووضع له �مین أو ،من أذاه �الغ للمسلمینلكن إذا ُوجد من المشر�ین من الكفار 

 ..�كالم صر�ح أو تلمیح
 طالب:...

 .تختلف نعم
 طالب:...

 �عني حقیقة الغدر الشرعیة ُتخرج �عض الصور التي �ظن أنها غدر.
 طالب:...

 كیف؟
 طالب:...

 أو�ستخفون أمام أكمة  ،موجودة اآلن رجال المرور في الطرق السر�عة هي من النظائر التي
 �صیر؟ ماذاهذا  ،شيء من أجل أال �علم بهم هذا الذي أسرع أكثر من السرعة المطلو�ة أوجسر 

 طالب:...
ن للعیان، إذا �ا اال �جوز لهم أن �فعلوا هذا، ال بد أن �كون �ارزً  :ألن �عض أهل العلم �قول

 السرعة. للعیان ما أدرى الدور الذي أنیط �ه، من رآه خفف ا�ارزً 
 طالب:...

ألن  ؛، أنا جئت بهذا المثالافهو آمن �الفعل، هو ما یرى أحدً  اال، هو في الطر�ق ما یرى أحدً 
لكن إذا تبینوا للناس  ،وهذه خیانة ،هذا غدر ،ال �جوز لهم أن �ختفوا :قالمن من أهل العلم 
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ذه السرعة التي أحدثت ورأوهم من �عد وخففوا السرعة ما حققوا ما أنیط بهم من قطٍع لدابر ه
 إطالًقا.إشكال فالذي �ظهر أن مثل هذا ما فیه  ،المصائب والكوارث

 طالب:...
 ؟كیف

 طالب:...
 .فینبغي أن تزاد علیه ،إن هذه القسیمة وهذه العقو�ة ال تردعه :ال، قل

 طالب:...
فهو ملِزم ومخالفه  ،ألن هذا النظام ُشرع لمصلحة راجحة ؛ما �جوز استعمال هذا الجهاز، نعم
لكن من �اب  ،فالتحایل على إسقاط الواجب حیل الیهود، هذا لیس بواجب في أصل الشرع ،آثم

مثل هذا األمر  ،ال بد من طاعتهم في المصالح الظاهرة التي ال معارض لها ،وأولي األمر منكم
 .لما نحن فیه الیكون نظیرً  ؛ألن المصلحة مثل الشمس، أنا جئت بهذا المثال ؛متعین

 طالب:...
 طیب ما حصل من قصة �عب بن األشرف؟ ،بدون استثناء

 طالب:...
 َخدعة.

 طالب:...
 إذا �ان الغدر مسبوًقا �أماٍن صر�ح، طیب ُوجد األمان ،�أمان صر�ح ا�عني �كون الغدر مسبوقً 

ص أمنه شخص من األشخا ،والمسلمون �سعى بذمتهم أدناهم ،الصر�ح لهذا الشخص المؤذي
إنه  :أو نقول ،ُیتَرك هذا المؤذي :أو نقول ،ُینظر في المصالح والمفاسد :، هل نقولوهو مؤذٍ 

 �أذاه الالحق قد نقض ما اتفق علیه من هذا األمان؟ ألن األمان ال  �ستمر إلى ال حد له. �ما
ا العلم، وهذیاء؟ ذ�رها أهل هو في العهد واألمان، أال ینتقض العهد مع أهل الذمة إذا فعلوا أش

َ َوُهَو خَ {من �اب المشاكلة مثل المخادعة  ا، فیكون تسمیته غدرً منها [سورة }اِدُعُهمْ ُ�َخاِدُعوَن للااَّ
ُ َ�ْسَتْهِزُئ ِبِهمْ {، ]١٤٢النساء:   .]١٥[سورة البقرة:  }للااَّ

 طالب:...
م جمیع القرائن التي تقرب من الصر�ح �لها أعطته األمان �عل لكن ،اصر�حً  امن؟ ما أُعطي أمانً 

 ألنهم اتفقوا معه على الخطة قبل الوصول إلیه. ؛-علیه الصالة والسالم-النبي 
 طالب:...

ن �اللفظ لكن إن أعطوه األما ،�اللفظ أنا ما أحفظ �اللفظ ا، إن �انوا أعطوه أمانً �عني ما هو �اللفظ
 المسألة.فهو نص في 

 طالب:...
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 نعم هو لیس �الصر�ح.
 طالب:...

 كل هذه قرائن نعم.
 طالب:...

 طیب.
 طالب:...

 أنهم غدروا �ه.
 طالب:...

 �عدها؟أم قبل هذه القصة 
 طالب:...

 �عد؟أم قبل 
 طالب:...

 �هللا ما أدري، لكن �حتاج إلى تار�خ.
 طالب:...

�قول  ،و�ذلك الرسل ال تغدر ،فذ�رت أن ال ؟وسألتك هل �غدر :، نحن نبحث مسألةطیب ممكن
 ابن حجر: ألنها ال تطلب حظ الدنیا الذي ال یبالي طالبه �الغدر �خالف من طلب اآلخرة، نقول:

قد یوجد ممن �طلب اآلخرة في �عض صور الغدر، و�طلب اآلخرة ما �طلب حظ الدنیا، وجاء 
ما  ،�الصر�ح اانً اإلخوان �قصة �عب بن األشرف وما حصل معه من الصحا�ة أنهم أعطوه أم

فهل  ،ا من الصر�ح، ومع ذلك غدروا �ه�عني �قرب جد�  ،إنهم أمنوه صراحة �الصر�ح :�قال
 ألنهم �طلبون حظ الدنیا؟ ال، ال �طلبون حظ الدنیا في هذا. :نقول

 طالب:...
  قلنا هذا.

 طالب:...
هل  ،�عني اقتلوه ،أمر یده على حلقه ...لكن لو حصل خائنة أعین من صحابي أشار إلیهم قال 

أن  مفهومه أنه لغیره »ما �ان لنبيٍ «�قول:  -علیه الصالة والسالم-ما یالم؟ ألن النبي أم یالم 
ال؟ �عني مثل هذه ال تسمى خائنة أعین إال على سبیل أم واضح  ،�كون له في مثل هذه الصورة

 :أو نقول ،إال على سبیل التنزل اذا مثل ما حصل في قصة �عب ال �سمى غدرً هومثل  ،التنزل
لكنه من الغدر المباح لمسیس الحاجة إلیه ودعاء المصلحة التي تقرب أحیاًنا من  ،إنه غدر
 الضرورة.
 طالب:...
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ي لكن للنب ،إنها إشارات مشروعة :اإلشارات هل تلحق �خائنة األعین أو نقولهذه ، مثل أبو لبا�ة
 ممنوعة خاصًة.

 طالب:...
نعم ذ�رنا هذا سا�ًقا، لكن هل �مكن أن �سمى هذا  ،وذ�رنا هذا في أول األمر ،لواءلكل غادر 

ااغدرً  وفسادهم عر�ض في  ،؟ �عني �عض رجال الحسبة �ستدرج �عض الذین جرائمهم �بیرة جد�
 ؟ما هو �غدرأم هذا غدر  ،�ستدرجونه إلى أن یوقعوه ،البلد

 طالب:...
وقد �قال له �الصراحة تخبرنا عن �ذا و�ذا وأنت  ،مانال، �ل التصرفات تدل على شيء من األ

ما علیك شيء، لكن الجرائم العظیمة التي تجلب المصائب والكوارث على البلد هل �غتفر فیها 
 هذا الرسل، وعرفنا أن خائنة األعین ما ،مثل هذا أو ال؟ ألن عندنا ألنها ال تطلب حظ الدنیا

 :نقولأم خائنة أعین  :لو أشار غیره نقول ،لكن غیره ،ینبغي لنبٍي أن تكون له خائنة األعین
 مباح �النسبة له دون النبي؟

 طالب:...
 رو�ن وال ما أدري ی�عني مثل ما ُضبط قبل یومین أو ثالثة أكثر من ثمانیة مالیین حبة أظنها ه

لیها ع، طیب لو ما عثر �امًال  اهذه تدمر بلدً  ،هذه تدمر البلد �لها ،ها ثالثمائة ملیون قیمت ،إ�ش
ي تحصل منها، �عني فرق بین شخص تجد معه حبة �مكن أن تمشیه وتمرر تالمصیبة ال ما

 �عني عظم الجرم �قاس �عظم األثر المترتب علیه. ،�امًال  اعلیه النصوص، لكن تدمر بلدً 
 طالب:...

 ؟ا؟ ولو �ان محار�ً اأُعطي أمان ال �كون غدرً إذا 
 طالب:...

ا من الصر�ح، الخدعة موجودة، ال، نناقش عبارات الحافظ مع النص هل  لكنها تقرب تقرب جد�
و�ذلك الرسل خاص بهم؟ وألتباعهم �ما لهم أن �فعلوا خائنة األعین �اإلشارات لهم أن  :نقول

 �فعلوا هذا؟ 
 طالب:...

لو أن شخًصا أحدث ضرًرا  ،في هذا إذا لم تترتب مفسدة راجحة، مفسدة راجحة ما عندنا إشكال
أمرها  األمور القاصرة ؟عظیًما في اإلسالم وشرًخا في المسلمین وقتًال ذر�ًعا فیهم مثل هذا ُیتَرك

 لكن القتل إزهاق النفوس، المنكرات التي ،و�مكن أن تعالج �حكمة ،و�مكن أن تعالج بدعوة ،أخف
ي ولذلك �قرر أهل العلم أن المنكر الذ ،ختلف عن المنكرات التي �مكن أن تعالج �التدر�جتفوت ت

 ال ،لیفجر بها �امرأة  ،�فوت ال �جوز تفو�ته، وال �حتاج إلى مراجعة أحد، رجل خال برجل لیقتله
 .بد أن �حال بینهما
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 طالب:...
 ال.

 طالب:...
 ،نالمرأة تجیر وتؤمِ  ،وأجرنا من أجرت �ا أم هانئ ،ما دام �سعى بذمتهم أدناهم :لكن �قول، نعم

في حق من ال �ستحق األمان  ،ال �ستحق األمان شرًعا من لكن إذا �ان هذا األمان في حق
هو  :لناقفما یترتب علیه لیس �غدر، و�ذا  ،ال ینفذ :ال ینفذ؟ إن قلناأم هل ینفذ هذا األمان  ،شرًعا

 نه في مقابل مفسدة أعظم.لك ،نافذ شرًعا فما یترتب علیه غدر
 طالب:...

 .نعم
 طالب:...

لكن أال �ستحق في مثل وضعنا الذي نعیشه  ،�سعى بذمتهم أدناهم هذا �عطیه أي مسلم :قوله
وتقد�م المصالح  ،ورعا�ة المصالح ،واختالف المصالح ،الف األهواءتواخ ،مع اختالف اآلراء

 ،مثل هذا ینبغي أن ُینَظر في المسألة من جذرها ،الخاصة على العامة عند �ثیر من المسلمین
 نعم.

 طالب:...
 ؟ماذا

 طالب:...
 أجرنا من أجرِت �ا أم هانئ.

 طالب:...
 ؟كبف

 طالب:...
 و�سعى بذمتهم أدناهم. ،افأعطاه مسلم أمانً  ،رجل حر�ي مستحق للقتل من األصل

 طالب:...
ما صنعه جبر�ل مع أن النصوص �لها تدل  ،�عني ما صنعه جبر�ل مع فرعون لما �اد أن ینجو

وأن من تاب تاب هللا علیه، وجبر�ل ماذا �ان �صنع؟ �حفي  ،على أن رحمة هللا سبقت غضبه
لماذا؟ ألن ضرر مثل هذا الشخص ما �مكن أن ُینسى، ضرره �الغ وفادح  ،التراب في ِفیه طین

آلن، �عني األصل أن یدعى لهم في المسلمین، و�قاس علیه مثله من رؤوس الفساد الموجودین ا
 لكن إذا �ان هذا وضعهم �ا أخي ما یدعى علیهم �أن هللا یهلكهم؟  ،�الهدا�ة والصالح

 طالب:...
 ؟كیف
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 طالب:...
 �صلح أن �كون أصًال، �صلح أن �كون أصًال. ،لكنه أمر �صلح أن �كون أصالً  ،وقع �أمر
 طالب:...

 الغدر نقض العهد.
 طالب:...

 ال المشاحنة وفي حال المشاحة ال ُیدقَّق في تطبیق الصورة �حذافیرها �م قیل فياإلطالق في ح
علیه  -�عني أنه فعل المنافق وسكت النبيهل  ،من منافق -علیه الصالة والسالم-حضرة النبي 

 .-الصالة والسالم
 طالب:...

المقصود  ،�ا ُغدر، لو قیلت لمن؟ أي ُغَدر قیلت المرأة، نسیت القصة :لكن حتى لو قال نعم،
 أن مثل هذه اإلطالقات في حال المشاحنة والمشاحة ال تترتب علیها آثارها.

 طالب:...
�عني المعنى اللغوي أعم من المعنى االصطالحي. �خالف من طلب اآلخرة،  ،فیكون المعنى أعم

ما بتأو�ل، أو في حال غضب، أو جهًال منه أن �حصل لكن قد یتصور ممن �طلب اآلخرة إ
 أن �حصل منه شيء �خالف هذا. ،شيء منه
 طالب:...

منح األفراد من األمان ال سیما عند وجود أو �عني اقتضى نظر اإلمام المصلحة في منع 
�عني لو یدخل أي �افر وأي واحد  ،إشكال �بیر ،االضطراب الذین نعیشه في زماننا إشكال �بیر

 �أمنه.
 طالب:...

درة هذه غ :لكل غادر لواء یوم القیامة �قال«ألنه في الحدیث:  ؛ال ال، ما أن ترفع عنه اسم الغدر
وال تخن من «جاء في الخبر:  »وال تخن من خانك«وشأنه خطیر،  ،فالغدر أمره عظیم ،»فالن
 .»خانك

حتى ما �حصل من �عض التصرفات التي �فعلها  ؛ن عالجهاعلى �ل حال هذه األمور ال بد م 
وأن تكون على نظر أهل العلم الذین �قدرون المصالح  ،�عض أهل الغیرة ال بد أن تقدر �قدرها

 إن شاء هللا.  ،فإذا أعطوا اإلذن في مثل هذا �كتسب الشرعیة ،والمفاسد
 ،تقدم �قول: وسقط من هذه الروا�ة قال: ولم �عرج هرقل على الدسیسة التي دسها أبو سفیان �ما

ال روا�ة الباب إیراد تقر�ر السؤال العاشر والذي �عده، وسقط من هذه الروا�ة إیراد تقر�ر السؤ 
 وسیأتي الكالم ،العاشر والذي �عده وجوا�ه، وقد ثبت الجمیع في روا�ة المؤلف التي في الجهاد

 إن شاء هللا تعالى. ،علیه ثمّ 
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 طالب:...
ذان هالسؤال األخیر نعم. قال: وسألتك هل قاتلتموه وقاتلكم إلى آخره، �یف قتاله لكم؟  قاتلتموه.

 السؤاالن.
 طالب:...

ري موجود هنا عندي، فكیف قتالكم إ�اه؟ هو ما یتعلق �القتال. قال الماز  ،ال ال موجود فیما �مر
ي فالماِزني �النون صوا�ه المازري �الراء، وهو صاحب الُمعِلم  ،في فتح الباري في جمیع طبعاته

و�المه في الجزء الثالث صفحة اثنین وعشر�ن من الكتاب المذ�ور �قول:  ،فوائد صحیح مسلم
مما ال ینتصب دلیًال قاطًعا عند  -صلى هللا علیه وسلم-الذي استدل �ه هرقل على نبوته 
عجزات و�نما الدلیل القاطع على النبوءة الم ،ًعا عند المحققینالمحققین، مما ال ینتصب دلیًال قاط

�ا الخارقة للعادات المعدوم فیها المعارضات. الذي استدل �ه هرقل من هذه األسئلة التي سألها أ
 ،�قول: ال ینتصب دلیًال قاطًعا عند المحققین ،سفیان وأجاب عنها وعّلق علیها هرقل �عد ذلك

 ى النبوءة المعجزات الخارقة للعادات المعدوم فیها المعارضات. و�نما الدلیل القاطع عل
و�ون أتباعه شرفاء أو ضعفاء، و�ز�دون أو ینقصون، وهل الحرب سجال  ،وأما قوله: ذو حسب

ولعل هرقل �ان  ،�ما قلنا -صلى هللا علیه وسلم-أم ال فلیست �أدلة قاطعة على نبوءة النبي 
�عینه، قال �عد ذلك:  -صلى هللا علیه وسلم-ي هذا النبي عنده أخبار عن �ون هذه عالمات ف

م ل ،قد �نُت أعلم أنه خارج، ولم أكن أظنه منكم. قد �نُت أعلم أنه هنا وقد �نُت أعلم أنه خارج
وهو ظاهر، ما أورده  ،أكن أظن أنه منكم، قال ابن حجر: وما أورده احتماًال جزم �ه ابن �طال

 وهو ظاهر. ألنه قال هنا: ولعل ،عِلم احتماًال جزم �ه ابن �طالما أورده صاحب الم ،احتماالً 
، ابن �طال -علیه الصالة والسالم-هرقل �ان عنده أخبار عن �ون هذه العالمات في هذا النبي 

�قول: إنما علم ذلك من التوراة واإلنجیل، �عني هذا جزم. وسألتك �ما �أمر�م؟ وسألتك �ما 
 أمجار ما المقصود بها االستفهامیة دخل علیها الجار تبقى األلف �أمر�م، ما إذا دخل علیها ال

 .]١[سورة النبأ:  }َعمَّ َیَتَساَءُلونَ {نعم  تحذف؟
 طالب:...

 ؟ماذا
 طالب:...

یًئا. نعم، بدون ألف، قال: وسألتك �ما �أمر�م؟ فذ�رت أنه �أمر�م أن تعبدوا هللا وال تشر�وا �ه ش
�ذا قاله الزر�شي  ،وهو قلیل ،وهو قلیل ،مع ما االستفهامیة�قول القسطالني �إثبات األلف 

وغیره، وتعقبه في المصابیح صاحب المصابیح الدمامیني نقلنا عنه مراًرا واهتمامه بل ُجّل 
 .اهتمامه �اللغة
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وتعقبه في المصابیح �أنه ال داعي هنا إلى التخر�ج على ذلك ال داعي هنا إلى التخر�ج على  
ِه ْسَأْل �ِ َفا{ }َفاْسَأْل ِ�ِه َخِبیًرا{تكون الباء �معنى عن، متعلقة �سأل، نحو:  إذ �جوز أن ؛ذلك

دى ثم أورد سؤاًال وهو أن أمر یتع ،والعائد محذوف ،، وما موصولة]٥٩[سورة الفرقان: }َخِبیًرا
ول، �الباء إلى المفعول الثاني، تقول: أمرتك �كذا فالعائد حینئٍذ مجرور �غیر ما ُجّر �ه الموص

فالعائد حینئذ مجرور �غیر ما ُجر الموصول معنًى فیمتنع حذفه، وأجاب �أنه قد ثبت حذف 
أمرتك الخیر. وعلیه حمل  ،أمرتك الخیر :نحو ،فینصب حینئذٍ  ،حرف الجر من المفعول الثاني

 ،الثاني مفعولفجعلوا ماذا ال] ٣٣[سورة النمل:  }َماَذا َتْأُمِر�نَ {جماعة من المعر�ِین قوله تعالى: 
ً�ا و�ذا �ان �ذلك جعلنا العائد المحذوف منصو  ،أي تأمر�ننا ،وجعلوا األول محذوًفا لفهم المعنى

 وال ضیر. 
 ؛ولیست من النوع الذي �قل �قاؤها ،ال مانع من أن تكون األلف �اقیة :تقر�ر هذه المسألة �قول

وما موصولة، وسألتك عن الذي �أمر�م �ه وسألتك عن  ،ألنه خّرج الباء على أنها �معنى عن
ألوثان، او�نهاكم عن عبادة  ،الذي �أمر�م �ه. فذ�رت أنه �أمر�م أن تعبدوا هللا وال تشر�وا �ه شیًئا

�فرق بین الوثن والصنم، وأن  ،مع أنه �فرق �عضهم ،وهو الصنم ،األوثان جمع وثن �المثلثة
ر ده استفا ،ٍل �ان. واستفاده هرقل من قوله: وال تشر�وا �ه شیًئاوالوثن على أي شك ،الصنم ُصوِّ

ُفهم  هل جاء ذ�ره فیما تقدم؟ لكن ،ینهاكم عن عبادة األوثان ،هرقل من قوله: وال تشر�وا �ه شیًئا
عرَّب وقال العیني: هو مُ  ،النهي عن عبادة األوثان من قوله: وال تشر�وا �ه شیًئا. قاله القسطالني

 صنم؟أم وثن ُمعرَّب شنم  ،وثنشنم صنم أو 
 طالب:...

ل ألنه مثل ما قا ؛والكالم في إ�ش؟ الكالم في الوثن وتفسیره �الصنم وهو الصنم هذا من الشراح
 وهو الصنم، قال: وهو ُمعرَّب شنم، الحدیث عن الوثن ،�المثلثة ،األوثان جمع وثن :القسطالني

ي ذللصنم؟ نعم هذا الأم والتعر�ب للوثن  ،أوثانعن الصنم؟ الحدیث عن الوثن الذي جمعه أم 
 .�ظهر

 ؟ماذا 
 طالب:...

 ،�عني �كون ذ�ر تعر�به من �اب االستطراد، من �اب االستطراد فقط و�ال ما یلزم ذ�ر التعر�ب
 والكلمة لیست هي الُمعرَّ�ة.

 طالب:...
، وفي شرح الكرماني قصود أنه ما ُنّص علیه في الكالممن قوله: وال تشر�وا، نفس الشيء، الم

�قول اعبدوا هللا ما قال  ،�قول: فإن قلَت: ما قال أبو سفیان �أمرنا بل قال: �قول بلفظ القول
غّیر هرقل عبارته؟ فلم غّیر هرقل  فلمَ  ،�أمرنا �عبادة هللا، قال: �قول بلفظ القول ال بلفظ األمر
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ا له، �عني إذا �ان أبو سفیان حال وتأد�ً  -صلى هللا علیه وسلم-عبارته؟ قلت: تعظیًما للرسول 
شر�ه ُ�عبِّر عن األمر الذي فیه االستعالء �القول �مجرد القول، و�ختلف القول أضعف من 

صلى هللا علیه -ألنه صاحب �تاب، تعظیًما للرسول  ؛األمر، فهرقل �ستشعر هذه العظمة
أبو سفیان عن لفظ: �أمرنا إلى ولهذا سأل فیما تقدم أ�ًضا بلفظ: �أمر�م، وعدل  ،وتأدً�ا له -وسلم

�عني �خالف هذا التعظیم الذي جاء في عبارة هرقل. فإن قلت: وال  ،أن �قول �خالف ذلك
�یف �كون مأموًرا �ه والعدم ال یؤمر �ه؟ إذ ال تكلیف إال  -هذا �الم الكرماني–تشر�وا �ه شیًئا 

مر �ه، طیب، هل األمر �كون �فعٍل سیما في األوامر. المنهي عنه وأصله معدوم العدم ال یؤ 
 �المعدوم؟ أم �الموجود 
 یؤمر �ه أن یوجد إذا ُأمر �إ�جاد موجود علمنا أن وجوده مثل ،ألنهم �صدد أن یوجد ؛�المعدوم

 ،افأنت مطالب به ،�عني صالة ال قیمة لها »صلِّ فإنك لم تصلِّ «فُنزِّل منزلة المعدوم:  ،عدمه
 جب.والذمة ما زالت مشغولة بهذا الوا

 طالب:...
 هذا قالوا لالستمرار وللز�ادة في اإل�مان.

 طالب:...
شر�وا ال �مكن أن یؤمر �ه، فإن قلت: وال تف�ستمروا على إ�مانهم و�ز�دوا فیه، أما القدر الموجود 

 قلت: ؟إذ ال تكلیف إال �فعل سیما في األوامر ؛�ه شیًئا �یف �كون مأموًرا والعدم ال یؤمر �ه
ه �إذ ال �قال  ؛فما معنى ذلك ،المراد �ه التوحید. المراد �ه التوحید. فإن قلت: ال تشر�وا نهي

 ،مع أن �ل نهي عن شيء أمٌر �ضده ،وعدم اإلشراك مأمور �ه ،قلت: اإلشراك منهٌي عنه ؟أمر
 .تقدم �حثها �إفاضة ،وهذه المسألة تقدمت ،و�ل أمر �شيء نهي عن ضده

و�عضها  ،میزة الكرماني یورد إشكاالت و�جیب عنها، یورد إشكاالت و�جیب عنهافإن قلت هذه  
ا، و�عض إجا�اته تدل على فهم ا جد�  والشراح �لهم �ستفیدون منه و�نقلون  ،إشكاالت مفیدة جد�

ي إنه �جهل الكتاب الذ :و�أنه ال �فهم شیًئا حتى قالوا ،عنه، ومع ذلك ُ�سلطون على الرد علیه
ل الكتاب الذي �شرحه، نعم ما هو مثل الحافظ ابن حجر یتصور هذه الروا�ة �ما �جه ،�شرحه

ابن حجر إحاطته �الكتاب ال نظیر لها بین  ،یتصور الروا�ة التي سترد �عد خمسة آالف حدیث
ي �قع إن سبب األوهام الت :لكن یبقى أن الكرماني أفاد منه الُشّراح فوائد عظیمة، وقالوا ،الشراح

�أخذ من الصحف عند العوام مثل �قولون: فالن شغیر مأكول مذموم، مثل الكرماني فیها أنه 
 ! ، ومع ذلك ُیذماحتى فیما �خطئ فیه فتح لهم أبوا�ً  اوآفاقً  اوفتح لهم أبوا�ً  ،استفادوا منه

ذ�ره هرقل؟ قلت: قد لزم  فلمَ  ،�قول: فإن قلت: و�نهاكم عن عبادة األوثان لم یذ�رها أبو سفیان
 ،ن قول أبي سفیان من لفظ: وحده، ومن: وال تشر�وا، ومن: واتر�وا ما �قول آ�اؤ�مذلك م

�عني  ،ومقولهم �ان األمَر �عبادة األوثان. نعود إلى شرح الكرماني ،ومقولهم �ان األمر �عبادة
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ن فتح الباري ما أشرح سلس وسهل، و�مكن أن ُ�قرأ �أقصر مدة، �مكن في ثالثة أشهر ُ�قرأ، مع 
ألنه  ؛ن وال ثالث، لكن یبقى �النسبة للكرماني أمران: أوًال التعلیق على المسائل العقد�ةاسنت �كفیه

وتعقبه ابن حجر فیها ُ�علق علیها،  ،على طر�قة األشاعرة، األمر الثاني: األخطاء التي وقع فیها
قات العقد�ة ولو ُدونت على نسخة من الطبعة المصر�ة الفاخرة هذه وُصورت �التعلی ،كلها میسورة

 و�تعقبات ابن حجر �كمل الكتاب، و�كون من أفضل ما ُ�قرأ في هذا الباب.
 طالب:...

تصو�ر  یوجد، ال ال، هوأفضل حرف ما فیأجمل من الطبعة البهیة،  هال، ما �عاد طباعته، ما فی
یقات التعلنه بدون تعلیقات، و�ال لو وجدت هذه ألكن اإلشكال  ،اتصو�ر دقیق جد�  ،ااآلن دقیق جد� 

 خالص انتهى، ما نحتاج إلى طباعته ثانیة.
وذ�رنا سا�ًقا في �الم الحافظ أن هرقل لم �عرج على  ،قال: و�أمر�م �الصالة والصدق والعفاف

الدسیسة التي دسها أبو سفیان، قال الكرماني: فإن قلت: ما ذ�ر هرقل لفظ الصلة التي ذ�رها 
إذ الكف عن المحارم وخوارم المروءة  ؛خلة في العفافتر�ها؟ قلت: ألنها دا فلمَ  ،أبو سفیان

 تستلزم الصلة، �عني �الجر الثقیلة على ما �قولون.
 طالب:...

دة همة على سؤال االتباع والز�اترتیب وقّدم في اإلعادة سؤال التُّ راعى هرقل ال فإن قلت: فلمَ 
 أو أن شدة اهتمام هرقل بنفي الكذب على هللا عنه �عثه ،واالرتداد؟ قلت: الواو لیست للترتیب

 .على التقد�م
والمعاد في �الم هرقل  ،فإن قلت: السؤال عن أحد عشر وجًها أو السؤال من أحد عشر وجًها 

ترك هذین االثنین؟ قلت:  فلمَ  ،وسألتك �یف �ان قتالكم ،تسعة حیث لم �قل: وسألتك عن القتال
 :لتقوأمر القتال ال دخل له فیها إال �النظر إلى العاقبة،  ،مات النبوةألن مقصود هرقل بیان عال

ذلك و وأمر القتال ال دخل له فیها إال �النظر إلى العاقبة،  ،ألن مقصود هرقل بیان عالمات النبوة
 وألن الراوي اكتفى �ما سیذ�ره في روا�ة ،عند وقوع هذه القصة �انت في الغیب وغیر معلوم لهم

إلى اإلسالم �عد  -صلى هللا علیه وسلم-ها في �تاب الجهاد في �اب دعاء النبي أخرى یورد
إال  ما نحتاج إلى الجواب األول ،تكرار هذه القصة مع الز�ادات. إًذا ما نحتاج إلى الجواب األول

 في مناقشة من حذف، لماذا حذف في هذا الموضع وذ�ر في ذلك الموضع؟ 
 من �انت هجرته إلى هللا ورسوله فهجرته إلى هللا«�عني البخاري مثًال �عني في الحدیث األول: 

ذ�رها في موضع  فلمَ  ،أنه من البخاري  والحذف المرجح ،ما ذ�رت في الموضع األول »ورسوله
فال  ،آخر ولم یذ�رها هنا؟ أجبنا عنه في قوته، یناقش من حذف و�ال فهي في األصل موجودة

 لتعلیل الحذف من قبل هرقل، هرقل ما حذف بدلیل أنها ثبتت في أبواب أخرى. داعي
 طالب:...
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وأن  ،وسألتك هل قاتلتموه وقتالكم وما قتالكم فزعمت أنه قد فعل :الجملتین نعم، وهو أنه قال
ك و�نما یبتلیهم بذل :و�ذلك الرسل تبتلى وتكون لها العاقبة. وأقول ،حر�كم وحر�هم �كون دوالً 

عظم أجرهم �كثرة صبرهم و�ذلهم وسعیهم في طاعته. �عني في الظروف التي تكثر فیها الفتن لی
یتمنى �عض أهل اإلخالص والصالح واإلصالح أنه ما ُوجد في هذا الظرف الذي �ثرت فیه 

 لو ُوجد في فترة قبل هذه، المقصود أنه لئال یتعرض، إن �ان مراده بذلك أنه ه�عني أن ،الفتن
و�غلب على ظنه أنه ال �ستطیع المقاومة هذا ال شك أنه له وجه، و�ال مع  ،�خشى على نفسه

 وتكثر األوزار �النسبة ،لیعظم أجره، لتعظم األجور لبعض الناس ؛وجود هذه الفتن طو�ى للعالم
مخالفات �بیرة وال في هذا ال  هي أوقات الر�ود والمشي على الجادة ما فی�عن ،لبعض الناس

فاإلنسان ال یدري ما مصلحته في وجوده في هذا  ،�حتاج إلى معاناة �بیرة �عظم بها األجر
قك وعلیك أن تفعل وتبذل ما في طو  ،-جل وعال-الزمان أو قبله أو �عده، الخیرة فیما �ختار هللا 

والمساهمة في دفعها أو تخفیفها �قدر جهدك وطاقتك، و�أتي على  ،ذه الفتنلرفع مثل ه ؛ووسعك
 .ما جاء من فراغ ،»منكم«: منا أو منهم؟ قال: ین قالالناس زمان العامل فیه له أجر خمس

وقلة  ،�عني لو المسألة ماشیة ما �ستحق اإلنسان أجر خمسین. لكن مع وجود هذا االضطراب 
 هنا �ستحق األجور العظیمة. ،و�منع ممن ُ�ظن �ه العون بل وجود من یدفع  ،المعین

 طالب:...
هذا ما  ،ي هو شرف الصحبة وفضل الصحبةذا العندنا شيء ال �مكن أن یدرك الصحا�ة أبدً 

یفه �مكن أن یدر�ه أحد �ائًنا من �ان، لو أنفق أحد�م مثل ُأُحد ذهًبا ما بلغ ُمد أحدهم وال نص
هذا مفروغ منه، لكن ذات العمل المجرد ال شك أن الفعل مع عدم المعین یتضاعف أجره أكثر 

یهم في لیعظم أجرهم �كثرة صبرهم و�ذلهم وسع ؛إنما یبتلیهم بذلك :من وجود المعین، وأقول
 .طاعته

 ،لماذا؟ ألنه خبر ،افإن �ان ما تقول حق�  ،األبي سفیان: فإن �ان ما تقول حق�  ثم قال هرقل
فإن  ،طیب هذا التردد مع وجود ما عنده من أثارة علم .والخبر �حتمل الصدق والكذب، فسیملكُ 

 ،لیهاأو أثارة یرجع إ ا هذا �قوله اإلنسان الذي لیس عنده شيء من علم �أوي إلیهكان ما تقول حق� 
 ا.فإن �ان ما تقول حق�  ،-الة والسالمعلیه الص-وفیها صفة النبي  ،لكن هذا عنده �تب سا�قة

 طالب:...
 لكن هذه األوصاف مطا�قة لما عند هرقل.

 طالب:...
الكالم أو  رولذلك سیأتي في آخ ،هو �عرض ما سمع من أبي سفیان على ما عنده من علم ،ال

صلى هللا علیه -أي النبي  ،ا فسیملكیدل على هذا، فإن �ان ما تقول حق� في أثناء الكالم ما 
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وقال  ،�عني بذلك بیت المقدس أو أرض ُملكه �ما �قول القسطالني ،موضع قدمي هاتین -وسلم
 ابن الملقن: �عني الشام، فإنه قاله �ه.

 طالب:...
 أجله ثاروا علیه و�ذا.ي من ذ�عني السبب ال ،هذا سیأتي
 طالب:...

 ،وقد �نت أعلم أنه، �نُت أعلم �عني دخلت على �نت أعلم ،قال أشهد بذلك، وقد �نُت أعلم ،ال
هي دخلت على  :ومضارع في آٍن واحد؟ أو نقول إنها دخلت على ماضٍ  :�عني هل نقول

قال ابن  ،خارجٌ  -وسلمصلى هللا علیه -�عني النبي  ،الماضي فهي للتحقیق، قد �نت أعلم أنه
كن أا فإنه نبي. لم یل، وفي مسلم: فإن �ك ما تقول حق� الملقن: إنما علم ذلك من التوراة واإلنج

 .أظن أنه منكم، �أنه استبعد أن یتنبأ من العرب
و�ل الذي قاله هرقل مأخوذ مأخذه إما من  ،وقال الكرماني: قوله: وقد �نت أعلم هذا العلم 

ني و�ما من الكتب القد�مة. �ثیًرا ما �أتي الكرما ،و�ما من األحوال العاد�ة ،القرائن العقلیة
یورد أكثر من احتمال، و�عضها احتماالت عقلیة مجردة، وابن حجر هو �صدد رده  ،�احتماالت

على الكرماني �قول: واالحتماالت العقلیة المجردة ال مدخل لها في هذا الفن. �عني �عتمدها 
رقل ه�قول: و�ل الذي قاله  ،في هذه االحتماالت تبًعا لهذه االحتماالت العقلیة و�تردد ،الكرماني

وه من و�ما من الكتب القد�مة. فإنه ونح ،و�ما من األحوال العاد�ة ،مأخذه إما من القرائن العقلیة
 فیها.  -صلى هللا علیه وسلم-عالمات رسول هللا 

ما �تبه ابن خلدون في مقدمته وتأر�خه، عنده ومن أفضل ما �قرأ فیها  ،اآلن في �تب السیاسات
 مستقبلة على مسائل سا�قة، أو ،أحكام مبنیة على نظائر سا�قة، عنده أحكام على أمور مستقبلیة

على نظائر سا�قة، فهل �مكن بناء مثل هذه األمور الالحقة على النظائر السا�قة؟ غیر أنه 
السنن اإللهیة ال تتغیر هذا مرجعه. السنن  ممكن، وأن أسباب سقوط الدول واحدة، لماذا؟ ألن

 .اإللهیة ثابتة
�عني قرائن  ،مرده القرائن العقلیة ،نه سیملكأإن هرقل في حكمه على ما ذ�ر  :طیب، هل نقول 

أو من األحوال العاد�ة التي جرت  ،استدل بها �عقله على أن ملكه سیزول على ید هذا النبي
 أو ما �ما ،ووجد مقاِوم بهذا المستوى أنه سیملك ،العادة بها أن الملك إذا وصل إلى هذا الحد

 عنده من الكتب القد�مة؟ وهذا الذي �ظهر.
 طالب:...

 هو �جزم أنه خارج. لكن یتردد في �ونه من العرب.
 طالب:...
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لكن ال �ظن أنه من قر�ش  ،ومن ولد إسماعیل ،جزم من أنه من العرب ،نه تردد من أنهأافترض 
 مثًال.

 طالب:...
 حرفوا نعم.
 طالب:...

أعم من أن تكون من العرب أو من قر�ش أو من �ذا، معرفته بال شك أنهم �عرفون  ،منكم :قوله
 .واعترف �ه �ثیٌر منهم ،و�جزمون �أن هذا هو النبي

ا فإنه نبي، وفي رة آل عمران: فإن �ان ما تقول حق� �قول في سو  على �ل حال في إرشاد الساري 
بن  ي روا�ة األصبهانیین من طر�ق هشامالجهاد: وهذه صفة نبي، �قول ووقع في أمالي المحامل

فذ�ر القصة  ،عروة عن أبیه عن أبي سفیان أن صاحب �صرى أخذه وناًسا معه في تجارةٍ 
قلت: نعم،  ؟إذا رأیتها ال: فأخبرني هل تعرف صورتهرها: قمختصرة دون الكتاب، وزاد في آخ

 فإذا أنا �صورة محمد وصورة أبي ،فأدخلت �نیسة لهم فیها الصور فلم أره، ثم أدخلت أخرى  :قال
 .�كر. واضح أن ضعفها ظاهر

وفي نسخة: ولم أكن أظن أنه منكم أي من  والبن عساكر ،لم أكن أظن أنه منكم �إسقاط الواو 
وسقطت أني األولى في نسخة، وألبي الوقت أنني أخلص �ضم الالم  ،ي أعلم أنيقر�ش، فلو أن
الجیم والشین المعجمة أي  :�قول الكرماني ،خلص إلیه أي وصل إلیه، لتجشمتُ  :أي أصل �قال

لو �نت أتیقن الوصول إلیه، لكني  ،تكلفت على مشقة لقائه أي حملت نفسي على االرتحال إلیه
 .فأكون قد تر�ت ملكي ولم أصل إلى خدمته ،عائقأخاف أن �عوقني عنه 

و�قول ابن �طال: قول هرقل: لو �نت أرجو أن أخلص إلیه لتجشمت لقاءه دون خلع من ملكه  
و�انت فرًضا على �ل مسلم قبل فتح  ،وهذا التجشم هي الهجرة ،وال اعتراض علیه في شيء

أي تكلفت ور�بت المشقة دون خلٍع  ،مكة، �قول: لو �نت أرجو أن أخلص إلیه لتجشمت لقاءه
وال اعتراض علیه  ،-علیه الصالة والسالم-�عني یبقى على ملكه و�هاجر إلى النبي  ،من ملكه

و�انت فرًضا على  ،وهذا التجشم هي الهجرة ،في شيء مع �ونه ملكه مع إسالمه مع االعتراض
 كل مسلم قبل فتح مكة. 

فكیف سقط عنه  ،لم یهاجر قبل فتح مكة وهو مؤمن�قول ابن �طال: فإن قیل: فإن النجاشي 
فرض الهجرة؟ فكیف سقط عنه فرض الهجرة؟ قیل له: هو في أهل مملكته أغنى عن هللا وعن 
رسوله وعن جماعة المسلمین منه لو هاجر بنفسه، هو في أهل مملكته أغنى عن هللا وعن رسوله 

ألن أول غنائه حبسه الحبشة  ،ول غنائهوعن جماعة المسلمین منه لو هاجر بنفسه فرًدا؛ ألن أ
 ال؟أم ، هذه مصلحة -صلى هللا علیه وسلم-كلهم عن مقاتلة النبي 

 طالب:...
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 ؟ماذا
 طالب:...

 �عني أفاد من الغناء ما هو، من الغناء ولیس من الِغنى، المقصود أنه من الَغناء.
 طالب:...

 ألن أول غنائه ؛�كثیر مما لو هاجر فرًداده أفضل ما قام �ه من �قائه في بل ،�عني ما قام �ه
مع  ،والمسلمین مع طوائف الكفار -صلى هللا علیه وسلم-حبسه الحبشة �لهم عن مقاتلة النبي 

، وِردًءا لجماعة المسلمین، -صلى هللا علیه وسلم-لمن أوذي من أصحاب النبي  أنه �ان ملجًأ
م الردء حكم المقاتل، �عني الذي له أثر وحكم الردء في جمیع أحكام اإلسالم حكم المقاتل، حك

 في إعانة المقاتلین ولو لم �شارك.
 طالب:...

واجبة. نكمل هذا،  -علیه الصالة والسالم-لهم �غیرهم األصل أنهم �غیرهم، الهجرة في عهده 
وحكم الردء في جمیع أحكام اإلسالم حكم المقاتل، و�ذلك في ردء اللصوص والمحار�ین عند 

و�جب علیه ما �جب علیهم، �عني هذا الردء الذي لواله ما  ،الكوفیین �قتل �قتلهممالك وأكثر 
 .هذا أثره �الغ فیهم ،تمكن هؤالء اللصوص وهؤالء المحار�ون من أن �صلوا إلى ما وصلوا إلیه

و�جب علیه ما  ،ل �قتلهمتقأكثر الكوفیین �قال: و�ذلك في ردء اللصوص والمحار�ین عند مالك  
 .و�ن �انوا لم �حضروا الفعل ،�جب علیهم

صلى هللا علیه -فضرب لهم رسول هللا  ،وسعید بن ز�د عن بدروطلحة ومثله تخلف عثمان  
 . »وأجر�م«قال: . »وأجر�م«وأجرنا �ا رسول هللا؟ قال:  :�سهامهم من غنیمة بدر وقالوا -وسلم

 .�هللا أعلم
 وصلى هللا وسلم و�ارك على عبده ورسوله نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعین. 
 


