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 السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته.

و�ذ�ر  ،هل لطالب العلم أن یترجم لنفسه في صفحة له على اإلنترنت :ا سؤال مهم �قولهذ
 وما سیصدر له من مؤلفات ،شیوخه ومؤلفاته واإلجازات التي حصل علیها، و�ن �انت عامة

  ونحو ذلك؟
ذ من أجل أن یؤخ ؛ورأى أن الحاجة داعیة لذلك ،مجرد بیان واقع من غیر تز�ُّدالمسألة  تإن �ان

 عنه العلم من غیر تز�ُّد وال تشبع فهو مسبوق، �ثیر من أهل العلم ترجموا ألنفسهم في �تبهم،
هذا موجود في �تب أهل العلم، و�ن �ان األولى أال یتولى ذلك بنفسه �ونه یترَجم له أفضل من 

 ،أن �عض األعمال و�ن لم �كن ظاهرها مدح النفس �ما فیهاوال سیما  ،كونه یباشر ذلك بنفسه
تجاوزوا هذه المرحلة، وقعوا فیما هو أعظم  ،المسألةه ذتجاوزوا ه -فیما نرى -مع أن الناس 

عضهم �واإلطراء،  ،والتز�ُّد ،فتجاوزوا بیان الحقیقة إلى شيء من التشبع -نسأل هللا العافیة -منها
ذه على �ل حال مثل ه .واألمور �مقاصدها ،وقد �كون سبب المادح من أجل أن ُ�مَدح ،لبعض

م �مقاصدهامسألة ال شك أن  لیؤخذ عنه  ؛إذا �ان الهدف من ذلك أن ُ�عرف ،األمور مثل ما تقدَّ
 .وال �ضر بذلك شيء من البأس ،وهذا هو مسبوق بذلك ،العلم ال أكثر وال أقل

سان أن ما أراد اإلن�ل -جل وعال-األولى أال یتولى ذلك بنفسه، یتواله غیره، �هللا  :ومثل ما قلنا 
�ثیٌر من أهل  ،�ظهره �قدر إرادته لإلخفاء، وهذا معروف -جل وعال-ي ما عنده فإن هللا �خف

ومع ذلك ذ�رهم على األلسنة أكثر ممن شهر نفسه، وأوجد نفسه في �ل  ،العلم ال �حبون الظهور
موقع وفي �ل مناسبة، ال شك أن هذه ُسنة إلهیة، واإلنسان إذا مدح نفسه �ما فیه أو ُمِدح 

ال شك أنه سیسمع الذم �ما فیه، و�ن مدح نفسه وتز�د وتشبع  ،�ما فیه وسكت عن ذلك �حضرته
ا له ال شك في أنه ره �ما لیس فیه وسكت على ذلك مقر� أو سمع المدح من غی ،�ما لیس فیه

 وفاًقا، وهذه أمور مجر�ة، أمور مجر�ة، وال �كثر مثل هذا سیسمع من الذم �ما لیس فیه، جزاءً 
 .مع الخلل في اإلخالص والنیةاألمر إال 

و�ذا سبرنا حال السلف بدًءا من الصحا�ة فمن دونهم وجدناهم تكثر أسماؤهم بدون ألقاب، بدون  
أي لقب، ثم تسامح الناس شیًئا فشیًئا حتى سمعنا األلقاب التي ال �قرها عقل وال نقل، وال �صلح 

 ،تز�یة فهي موجودة في من �عد السلفأن تطلق على مخلوق، وأما �النسبة لأللقاب المتضمنة لل
�عني من �عد المئة الثالثة، �عني أحمد بن حنبل ما قیل له اإلمام إال �عد المحنة، واإلمام مالك 

 :اإلمام مالك، حدثنا مالك، والشافعي �ذلك، وأبو حنیفة ما قیل له :في وقته ما �ان �قال له
معوا إطالق األلفاظ واأللقاب على من دونهم حینما س ،اإلمام األعظم إال في العصور المتأخرة

شیخ اإلسالم أو تقي الدین أو مثًال سیف اإلسالم أو  :إذا �ان شخص �قال له :�مراحل قالوا
فسوغوا إطالقها على  ؟فكیف ال تطلق على األئمة الكبار ،نصیر الدین أو من هذه األلقاب
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أن هذه ال توجد في أسالیب أهل العلم إال  إنه اإلمام األعظم، مع :األئمة حتى قیل في أبي حنیفة
 للوالي للخلیفة �هللا المستعان. 

هرة، وال یلتفت إلى هذه  األلقاب أو هذا المدح أو هذه الش ،فعلى طالب العلم أن یهتم بهذا األمر
والثوب من یدخله  ،من لبس ثوب شهرة ألبسه هللا ثوب مذلة، ثوب ،إذا �ان لباس ثوب الشهرة

 .إال ناقص العقل ،عجاب �الثوب إال قلیل العقلالر�اء واإل
أو سمع  ،على �ل حال مثل هذه األمور قادحة في اإلخالص ال سیما إذا توالها اإلنسان بنفسه 

في  -رحمه هللا-ولذا �قول اإلمام ابن القیم  ،مثل هذه األلقاب وهذا الثناء وسكت علیه، �قدح
دثتك نفسك �اإلخالص فاعمد إلى حب المدح والثناء إذا ح ،الفوائد: إذا حدثتك نفسك �اإلخالص

فاذ�حه �سكین علمك و�قینك أنه ال أحد ینفع مدحه و�ضر ذمه إال هللا، ثم ذ�ر حدیث األعرابي 
فینتبه اإلنسان لمثل  ،»ذاك هللا«فإن مدحي ز�ن وذمي شین قال:  ،الذي قال: أعطني �ا محمد

-جل وعال-وهو اإلخالص هلل  ،شرط قبول العبادةألنها تقدح في األصل الذي هو  ؛هذه األمور
. 
وفي  ،�حسن قصد و�دعى إلیها ،هناك برامج في وسائل اإلعالم یدخل اإلنسان �حسن قصد 

ل تجد المذ�ع أو المقابل عنده شيء من وسائ ،النها�ة �ظهر �ل ما �ان أخفاه من قبل �االستدراج
فضح نفسه في  ،ى أن �جد اإلنسان �شف نفسهإل ،االستدراج واستخراج المعلومات شیًئا فشیًئا

ال  ،، ولذا �ثیر من أهل العلم ال یوافق على مثل هذه البرامج-جل وعال-أمور �ان �خفیها هلل 
فیخرج ما عنده، وهذه البرامج نجاحها على جودة  ،ألنه �عرف أنه سوف �ستدرج ؛یوافق

أما إذا �ان اإلنسان في هذه  االستخراج، نجاحها على جودة، ینبني على جودة االستخراج،
لیكون لهذه  ؛المقابالت سوف �ظهر أمًرا ظاهًرا ما له قیمة، ال بد أن �ظهر ما خفي عنهم

المقابلة قیمة، وما خفي عنهم هذا هو الذي ینبغي أن �جعله اإلنسان بینه و�ین ر�ه، أحیاًنا 
و�نتفع طالب  ،ُ�قتدى �هیر�دون أن �خرجوا عمل السر، نعم قد �كون هناك تأو�ل من أجل أن 

 وسهره على العلم، ثم �عد ذلك العمل، ،وتعبه على العلم ،العلم �سیرته، و�یفیة تحصیله للعلم
لكنه مزلة قدم، قلیٌل من الناس �ستطیع التخلص في مثل  ،واقتران العلم �العمل، هذا هدف طیب
ا من الناس له  ن �كون المدح والذم �النسبةومتى �صل اإلنسان إلى أ ،هذه المآزق، قلیل قلیل جد�

 سواء؟ �ما قال ذلك �ثیر من السلف، �هللا المستعان.
 أوتوجد تراجم �عني ما، اآلن في هذه اآلالت واإلنترنت تر�د ترجمة أي طالب علم �بیر  ،نعم

 ؟ي �تبها أو غیرهذهل هو ال ،لكن الشأن فیمن �تبها ،تجدها مبسوطة ،صغیر تجدها مبسوطة
 طالب:...

 وترجموا ألنفسهم في ضمن �تبهم ،هم ترجموا ألنفسهم سیر �سیر ذاتیة �سمونها، �سیر ذاتیة ،ال
 .أستغفر هللا ،في التراجم والتوار�خ، أستغفر هللا
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  ما منزلة �تاب سبل الهدى والرشاد؟�قول:  
وهو من أطول السیر للصالحي، مطبوع في �ضعة عشر مجلًدا �بار، من  ،كتاب في السیرة

 ما ذ�رناه، ما�سؤال یتعلق  هلكنه �جمع ما هب ودب، وفیه الغث والثمین، فی ،�تب السیرةأوسع 
ذ�رناه في الدرس الماضي عن االعتماد على األجهزة، الیوم �عد صالة العصر جاءني شاب في 

ني لباري �امًال، واستعار الكرماالعشر�ن من العمر قال: إنه نسخ فتح الباري �امًال، نسخ فتح ا
والواحد منا قد �شكل علیه و�صعب علیه تحر�ر صفحة واحدة، أو صفحات، فتح الباري  ،خهینس

، ما هو �انتقاء وال اختصار وال عندي موجود جاهز �امل، :�قول ،كم �حتاج إلى عمر لیكتب
 .�حروفه

لما انتهیت  :كتب، �قولواانسخ  :الداعي؟ قال: �ان خطي ضعیًفا، فقالت له أمه ماقلت:  
وسمعتك تقول في شر�ط الكتا�ة عن القراءة عشر  ،هذا مجنون  :من المشا�خ �قول ااحدً سمعت و 

ري مجنون، �عني فتح البا :ولالتباین في الرؤ�ة، واحد �ق انظرمرات، ففرحت بذلك فرًحا شدیًدا، 
لیس  ،ینسخ �سنین، �حتاج إلى خمس سنوات على األقل ضیاع، ال ،خمسین ر�اًال � ،ر�ال ئتيا�م

�قول عنده أشیاء �ثیرة، �عني  ،ونسخ �ذا و�ذا ،نسخ القرآن :هذا، لیس �ضیاع، �قول�ضیاع 
 ما زالت موجودة. -وهلل الحمد-الهمم 
ر من ن الخطأ في تضییع الوقت المتوفإ :�النسبة للفهارس والبرامج الحدیثة أال �قال�قول: 

م مالزًما لطلب العل أما إن �ان الطالب ،استخدام هذه التسهیالت تضییعه في غیر العلم
  و�ستفید من هذا الوقت المتوفر في �حث وتحقیق مسائل أخرى فاألمر أخف ضرًرا.
مفاد السؤال  :على �ل حال هي میسرة ومسهلة للعلم، لكن العلم ال �ستطاع براحة الجسم، �قول

لخطأ ا :أن العلم یؤخذ من الكتب ما یؤخذ �ساعة من �تاب یؤخذ �خمس دقائق من اآللة، �قول
دقیقة الزائدة على خمس دقائق، الذي حصل فیها على المعلومة، أما خمسین في تضییع خمس و 

ن دقیقة في علم فهذا لیس �خطأ، هذا مفاد و إذا استغل الفارق بین األمر�ن وهو خمس وخمس
 .السؤال

في ه ن الخطأ في تضییع الوقت المتوفر من استخدام هذه التسهیالت تضییعإ :أال �قال �قول: 
ي �حث فو�ستفید من هذا الوقت المتوفر  ،أما إن �ان الطالب مالزًما لطلب العلم ،غیر العلم

  وتحقیق مسائل أخرى فاألمر أخف ضرًرا.
على �ل حال تأسیس وتأصیل طالب علم على الجادة ال �مكن أن �حصل بواسطة اآلالت، ال 

�فتح الكمبیوتر أن إمكان العامي �مكن أن �حصل بهذه السهولة، و�ال �ان �ل الناس علماء، �
اصنع �ذا واصنع �ذا، یتعلم �یف یدخل على ما یر�د  :�قال له فقطو�أخذ ما یر�د بلحظات، 

، ال العلم العلم �حتاج، و�قدر التعب والجهد او�مضي لتجارته، صار عالمً  ،و�ستخرجه �سهولة
 �فقد �سهولة، �هللا المستعان.�حصل ما �حصل من العلم و�ثبت العلم عنده، والذي یؤخذ �سهولة 
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وصلى هللا وسلم و�ارك على عبده ورسوله نبینا محمد وعلى آله وصحبه  ،الحمد هلل رب العالمین
 أجمعین، أما �عد:

: -رضي هللا عنهما-ففي الحدیث الطو�ل في قصة هرقل مع أبي سفیان حدیث ابن عباس 
د هللا ، من محمٍد عبعبد هللا ورسوله)�سم هللا الرحمن الرحیم من محمٍد  :(فقرأه فإذا فیه

 .ورسوله
�قول ابن حجر: في قوله من محمد فیه أن ِمن التي البتداء الغا�ة تأتي من غیر الزمان  

من شخص، �ذا قاله أبو حیان في أن من  ،والمكان، تأتي من غیر الزمان والمكان، من محمد
ر: ا قاله أبو حیان، والظاهر �قول ابن حج�ذ ،التي البتداء الغا�ة تأتي من غیر الزمان والمكان

لم تخرج عن ذلك، لم تخرج عن ذلك، �عني عن الزمان والمكان، �أنه أ�ًضا والظاهر أنها هنا 
�عني من هذا المكان أو في هذا  -علیه الصالة والسالم-قال: من المدینة النبو�ة من محمد 

 لكن �ارتكاب ،نا لم تخرج عن ذلك المكانهأ�ًضا والظاهر أنها  ،�ذا قال ،الوقت من هذا الزمان
 .مجاز، لكن �ارتكاب مجاز

 ،وعنده ابن أٍخ له أحمر أزرق سبط الرأس :�عني �عض الرواة  ،زاد �عضهم في حدیث دحیة 
قرأه إنه لما قرأ الكتاب سِخر لما قرأ هرقل الكتاب سِخر فقال: ال تقرأه، إنه بدأ بنفسه، ال ت :وفیه

ن؟ : لتقرأنه فقرأه، �أن المأمور �القراءة هو ابن األخ، أو �خاطب الترجمابدأ بنفسه فقال قیصر
، وقد ذ�ر البزار في مسنده عن دحیة الكلبي أنه ناول الكتاب لقیصر ،فقال قیصر: لتقرأنه فقرأه 

�كتا�ه إلى قیصر فأعطیته  -صلى هللا علیه وسلم-ناول الكتاب لقیصر ولفظه: �عثني رسول هللا 
 یته الكتاب. فأعط ،الكتاب

الذي �عث �ه دحیة إلى  -صلى هللا علیه وسلم-اآلن عندنا �قول: ثم دعا �كتاب رسول هللا 
 -صلى هللا علیه وسلم-إذا قلنا: دحیَة �عث النبي  دحیةعظیم �صرى، فدفعه إلى هرقل، �عث �ه 

�ه  �ه دحیَة، إلى عظیم �صرى فدفعه الضمیر �عود إلى أقرب مذ�ور �عني عظیم �صرى �عث
 .فدفعه إلى هرقل فقرأه  ،دحیة إلى عظیم �صرى 

 طالب:...
والبزار �قول في مسنده عن دحیة أنه ناول الكتاب  ،الضمیر �عود إلى أقرب مذ�ور :إذا قلنا

�كتا�ه إلى قیصر فأعطیته الكتاب،  -صلى هللا علیه وسلم-لقیصر ولفظه: �عثني رسول هللا 
�كتا�ه إلى قیصر فأعطیته الكتاب، وهنا �قول: �عث �ه  -صلى هللا علیه وسلم-�عثني رسول هللا 

وهو الحارث الذي سبق  ،دحیُة أو في الروا�ة األخرى دحیَة إلى عظیم �صرى، إلى عظیم �صرى 
الثاني، فدفعه عظیم �صرى إلى هرقل، والتدرج في مثل هذه األمور متصور، �عني شخص  ،ذ�ره

قد ال تستطیع  ،وصل إلیه في العادة إال بوسائطعادي له حاجة إلى �بیر، وهذا الكبیر ال ی
ومدیر  ،فتدفعه إلى شخص أكبر منك یدفعه إلى مدیر المكتب ،الوصول إلى مدیر المكتب
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�عني أبهة الحكم والملك موجودة من  ،المكتب �سلمه إلى صاحب الشأن، �عني التدرج ما زال
م: فدعاهم ثم قال ما في هذا  :فدعاهم قال :دعاهم ثم قالفدعاهم ف :القدم، �ما ذ�رنا فیما تقدَّ

ما زال معمول �ه عند أمثاله ونظرائه، ما �مكن  ،تكرار، دعاهم لیجلسوا في صالة االنتظار مدة
ودونها  ،موصدة اول الكبیر، ال، �جد أبوا�ً ؤ األبواب مفتوحة و�دخل إلى المسو  الشخص أن �أتي

اب وناس یتلقون هؤالء الوافدین من ینصرف من �عض من الباب األول،  و�عضهم ،حرس وُحجَّ
و�عضهم یتقدم قلیًال وهكذا إلى أن �صل إلى الرأس  ،ول و�رجعؤ �عني یؤدي حاجته إلى أقرب مس

 .لمثل هذا بوسائط أمر مألوف عندهمالمراد، فكونه ُیدَفع الخطاب 
 طالب:...

 ؟ماذا
 طالب:...

م أنه دحیة ومعه عدي بن حات ل سهّ تا، و�ونه على دینهم ان نصرانی� م، ومعه عدي بن حاتم و�تقدَّ
له األمور أكثر من دحیة. في مغني اللبیب البن هشام قال: ِمن �عني الحرف ِمن تأتي على 

ِمن تأتي على خمسة عشر وجًها، أما إعراب ِمن هذه في قوله: تأتي ِمن  ،خمسة عشر وجًها
 ؟ ....ي في ذأنا ال أعرب ال ،تأتي على خمسة عشر وجًها

 ......... طالب:
 كیف؟

 طالب:...
ألن المقصود الحرف المسمى بهذا،  ؛وهي حرف ،؟ مبتدأ �سند إلیهاماذاالمقصود لفظها فتعرب 

تأتي على خمسة عشر وجًها أحدها ابتداء الغا�ة، وهو الغالب علیها، والغالب علیها حتى ادعى 
�لها ترجع إلى  ،ذ�رت جماعة أن سائر معانیها راجعٌة إلیه، �ل المعاني الخمسة عشر التي

وتقع لهذا المعنى في غیر الزمان نحو: من  ،ابتداء الغا�ة، وتقع لهذا المعنى في غیر الزمان
غا�ة من غیر  �عني جاءت �ابتداء ،]٣٠[سورة النمل:  }ِإنَُّه ِمن ُسَلْیَمانَ {المسجد الحرام ابتداء، 

؟ جاءت من االبتداء من ماذاء الزمان، جاءت من ابتداء مكان، من المسجد الحرام، وابتدا
 . شخص، �سمونه في النحو جثة

 ولذا �قول ابن مالك: وال �كون اسم الزمان خبًرا عن جثةٍ 
 وال �كون اسم الزمان خبًرا عن جثٍة و�ن �فد فأخبرا 
-ة والسالمعلیه الصال-وهذا مطابق لما معنا من محمد  ،]٣٠[سورة النمل:  {ِإنَُّه ِمن ُسَلْیَماَن} 

  ..ال الكوفیون واألخفش والمبرد، ق
 طالب:...

 ؟ماذا
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 طالب:...
 إنها البتداء الغا�ة، وغالًبا ما تكون في الزمان، وتأتي من المكان وذ�ر :ابن حجر �قولنعم 
 اآل�ة.

 طالب:...
 هل تغیر شيء؟ ،و�اتبها هو سلیمان

 طالب:...
 َماَن}{ِإنَُّه ِمن ُسَلیْ الحرام، و ولذلك �قول: وتقع لهذا المعنى في غیر الزمان نحو: من المسجد

د وابن درستو�ه: وفي الزمان  ]٣٠[سورة النمل:  مان وفي الز  ،أ�ًضاقال الكوفیون واألخفش والمبرِّ
ِل َیْومٍ {بدلیل: أ�ًضا  َس َعَلى التَّْقَوى ِمْن َأوَّ { }ِمْن َأوَّ  ،]١٠٨: [سورة التو�ة }ِل َیْومٍ َلَمْسِجٌد ُأسِّ

 وقال النا�غة:  »رنا من الجمعة إلى الجمعةفمط«وفي الحدیث: 
 ُتُخیِّرنا من أزمان یوم حلیمةٍ 

 
 

 إلى الیوم قد ُجر�نا �ل التجارب 
 
 

ه السهیلي �أنه لو قیل التقدیر من ُمضي أزمان یوم حلیمة، ومن تأسیس أول یوم، وردَّ  :وقیل
لحمید على ابن عقیل قال: هكذا الحتیج إلى تقدیر الزمان، وفي تعلیق الشیخ محیي الدین عبد ا

�الم طو�ل، وخالٌف واسع الذیل وتلخیصه، �ثیر من هذه الدقائق ال تتمحض في المسألة وفي 
المراد، بل قد �كون لها أكثر من ملحظ، و�صح فیها أكثر من تقدیر، و�صح فیها أكثر من 

 ِمن هذه بیانیة أو تبعیضیة؟ ،خاتم من حدید ،تقدیر، اآلن خاتم من حدید
 ب:...طال

 من حدید هذا السیاق، التمس ولو خاتًما من حدید. اخاتم من حدید، التمس ولو خاتمً 
 طالب:...

مثل هذه األمور حینما ینظر إلیها بدقة  :والخاتم ألیس �جزء أو �عض من الحدید؟ أنا أقول
 :مو�ختلف فیها أهل العلم تجد في الغالب أن لكل قول وجهة، لكل قول وجهة، ولذا �قول �عضه

ُل { .هي تبعیضیة فیها شوب البیان :هي بیانیة فیها شوب التبعیض، و�عضهم �عكس �قول َوُنَنزِّ
 ؟تبعیضیة أمهل هي بیانیة ] ٨٢[سورة اإلسراء:  }ِمَن اْلُقْرآِن َما ُهَو ِشَفاءٌ 

 طالب:...
في أن ل إشكاوجمیع القرآن على هذا شفاء لألمراض فأنت ال  ،بیانیة :مثل األول؛ ألنك إذا قلت

من  ؟المانع ماعلى مر�ض، ومن أهل العلم �قول ] ١[سورة المسد:  }َتبَّْت َیَدا َأِبي َلَهٍب {تقرأ: 
القرآن �عضه شفاء وعالج لألمراض،  :�قول ،تبعیضیة :والقرآن �له شفاء، والذي �قول ،بیانیة
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القرآن  :الوهكذا، ال �مكن أن �ق ،و�عضه أحكام، و�عضه آداب، و�عضه قصص، و�عضه أخبار
 .كله أحكام، أو �له قصص، أو �له �ذا

 قضا�ا مثل التي ذ�رنا تجدفمثل هذه الخالفات التي توجد في هذه الخالفات الدقیقة في �عض ال 
ألنهم حینما یتحدثون على ما یر�دون ینظرون في المعنى الذي ینقدح في  ؛مستمسك أن لكلٍّ 

 هن هذا هذا المعنى، وقد �كون لكلٍّ م على ذالذهن، فیهجم على ذهن هذا هذا المعنى، و�هج
مثل ما قلنا في خاتم من حدید، �عني �ل األقوال �مكن أن ُتصحَّح فكونها بیانیة نعم،  ،وجه

 .بیانیة، و�ونها تبعیضیة صّح تبعیضیة، بیانیة فیها شوب تبعیض �ذلك أو العكس
ه أنه قد ذهب جمهور الكوفیین وتلخیص ،�الم طو�ل وخالٌف واسع الذیلالمسألة وهنا �قول في  

د واألخفش وابن درستو�ه من البصر�ین إلى أن ِمن قد تأتي البتغاء الغا� ة في وأبو العباس المبرِّ
 طالب: ......له من الكتب؟ شرح؟  ماذاالزمان، ومال إلى هذا الُمحقِّق الرضّي، الرضّي 

و، شرح الرضّي على الكافیة ، أشهر من نار على علم شرح الكافیة، ومن أفضل �تب النحنعم
وهو الذي ذهب  ،أحسن من شرح المؤلف نفسه، على �ل حال ومال إلى هذا الُمحقِّق الرضيّ 

البتغاء الغا�ة في  ،وذهب جمهور البصر�ین إلى أنها ال تجيء لذلك ،إلیه ابن مالك وابن هشام
نها ال تجيء لذلك، الزمان من أول یوم، من أزمان یوم حلیمة، وذهب جمهور البصر�ین إلى أ

تي واتفق الجمیع على أنها تأتي البتغاء البتداء الغا�ة من المكان واألحداث واألشخاص، أنها تأ
َن ا{البتداء الغا�ة في األمكنة:  سورة اإلسراء: [} اْلَحَراِمْلَمْسِجدِ ُسْبَحاَن الَِّذي َأْسَرٰى ِ�َعْبِدِه َلْیًال مِّ

م وهو مكان، و�لى النتهاء الغا�ة إلى المسجد األقصى، ابتداء غا�ة من المسجد الحرا ،]١
 عني األحداث؟ت ماذا ،واألحداث
 طالب:...

ترجع إلى أزمانها، واألشخاص األشخاص �عني بدون  ،حوادث �عني الحوادث ترجع إلى أزمانها
 من سلیمان إلى آخره. ،تأو�ل، ما نحتاج إلى تأو�ل من محمد

 طالب:...
 كیف؟

 طالب:...
 قد ترجع إلى األزمنة وترجع إلى األمكنة.

 طالب:...
 نعم. قد ترجع إلى هذا وترجع إلى هذا.

 طالب:...
ما الذي جعل البصر�ین �منعون إلى أنها ال تجيء لذلك؟ ال تجيء البتداء الغا�ة في الزمان؟ 
ألن الزمان لیس �شيء محسوس �خالف المكان، األمور تنطلق من األمور المحسوسة ال من 
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لكن على �ل حال األدلة فالزمان غیر محسوس، تصورت؟  ،األمور المعنو�ة غیر المحسوسة
 .والشواهد تدل على مجیئها البتداء الغا�ة الزمانیة

م من محمد ث :عبد هللا ورسوله، من محمٍد عبد هللا ورسوله �قول الكرماني: إنما ذ�ره �عني قال 
بن ار�ًضا لبطالن ما �قوله النصارى من أن المسیح هو إنما ذ�ره تع :�قول ،عبد هللا ورسوله :قال
م ذ�ره على رسوله لیكون من �اب هللا، وقدألن حكم الرسل �لهم واحد، من �ونهم عباد  ؛هللا

بوصف العبود�ة في أشرف  -علیه الصالة والسالم-أخبر عن نبیه  -جل وعال-الترقي، هللا 
[سورة الجن: }هُ  َیْدُعو  َعْبُد للااَِّ َوَأنَُّه َلمَّا َقامَ {، }ٰى ِ�َعْبِدهِ ُسْبَحاَن الَِّذي َأْسرَ {الظروف واألحوال، 

 هاه؟ ]١٩
 طالب:...

َل اْلُفْرَقاَن َعَلٰى َعْبِدهِ { د أن العبود�ة هي أشرف المقصو  ،]١[سورة الفرقان:}َتَباَرَك الَِّذي َنزَّ
 .الخصال للرسل، ومن دونهم من �اب أولى

 و�دت �أخمصي أطأ الثر�ا              ا وتیًها ومما زادني شرًفا وفخرً  
 اوأن صیرت أحمد لي نبی�                    دخولي في قولك �ا عبادي 
 -علیه الصالة والسالم-فالنبي  ،فتحقیق العبود�ة هو الهدف الذي من أجله ُخلق اإلنس والجن 

من دعوى التثلیث، أو �ون یر�د أن ینبه و�عّرض في مطلع الخطاب إلى �طالن ما هم علیه، 
له �قول الكرماني: إنما ذ�ره تعر�ًضا لبطالن ما �قو  ،عیسى ابن هللا، من محمد عبد هللا ورسوله

 وقَدم ذ�ره ،النصارى من أن المسیح هو ابن هللا ألن حكم الرسل �لهم واحد من �ونهم عباد هللا
 لیصیر من �اب الترقي.  ؛على رسوله

حمد بن عبد هللا رسول هللا من محمٍد الروا�ة المعتمدة عند عامة وفي �عض الروا�ات: من م
ى من محمد بن عبد هللا رسول هللا إل الرواة: من محمد عبد هللا ورسوله، جاء في �عض الروا�ات:

إلى  :هرقل عظیم الروم، من محمد عبد هللا ورسوله إلى هرقل عظیم الروم، �قول الخطابي: قوله
 من تعظمه الروم، إلى من تعظمه الروم وتقدمه علیها، ولم �كتب إلى ملكعظیم الروم معناه إلى 

 الروم ولم �كتب إلى ملك الروم �ما �قتضیه هذا االسم من المعاني التي ال �ستحقها من لیس من
م أهل دین اإلسالم، ولو فعل ذلك لكان فیه التسلیم لملكه، وهو �حكم الدین معزوٌل، ومع ذلك فل

تدئه لیكون آخًذا �أدب هللا تعالى في تلیین القول لمن یب ؛اإلكرام في المخاطبة �خله من نوٍع من
 .�الدعوة إلى دین الحق

وقال النووي: في هذا التوقي في الكتا�ة، �عني التحري في الكتا�ة، �عني على اإلنسان إذا �تب  
�حسب لمنطوق اللفظ أ�ًضا في �تابته، �حسب أللفاظه، ولوازم األلفاظ  ادقیقً  ،أن �كون دقیًقا

لئال یوِجد فجوة �مكن أن یدَخل منها، مع أنه  ؛ولمفهومه ولما یلزم علیه ومحترزاته، فیحرر �تابته
 [سورة}َوَلْو َ�اَن ِمْن ِعْنِد َغْیِر للااَِّ َلَوَجُدوا ِفیِه اْخِتالًفا َ�ِثیًرا{: -جل وعال-لن �خرج عن قول هللا 
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ل، حاشا من أوتي جوامع الكلم، أما عامة الناس وسائر الناس ال بد من وجود الخل ،]٨٢النساء: 
ومهما اتصف بها ال بد أن یوجد في �المه شيء من  ،ومهما ُوصف بها ،مهما بلغ في الدقة

 .لیظهر الفرق بین قدرة الخالق وقدرة المخلوق  ؛الخلل
 س إذا �تب إما أنألن �عض النا ؛�قول النووي: فیه التوقي في الكتا�ة، واستعمال الورع فیها 

صاف �فرط و�ما أن ُ�فرِّط، إما أن یبالغ في المدح و�غلو، و�ما أن �سّف في الذم والهجاء، واإلن
ه صلى هللا علی-ولهذا قال النبي  ،عز�ز، واإلنصاف عز�ز، واستعمال الورع فال �فرط وال ُ�فرِّط

م له وال لغیره من الكفار �حكولم �قل ملك الروم؛ ألنه ال ملك  »إلى هرقل عظیم الروم«: -وسلم
له  ، أو واله من أذن-صلى هللا علیه وسلم-وال سلطان ألحد إال من واله رسول هللا  ،دین اإلسالم
ى ولم �قل إل ،�شرطه. و�نما ُینفذ من أحكامه ما ینفذ للضرورة -صلى هللا علیه وسلم-رسول هللا 

من المالطفة فقال: عظیم الروم الذي هرقل فقط بل إلى نوع من المالطفة �عني عدل إلى نوع 
مه، وقد أمر هللا   �إالنة القول لمن یدعى -سبحانه وتعالى-تعظمه أي الذي تعظمه الروم وتقدِّ

 إلى اإلسالم.
فالن  المكرَّم :إلى المكرَّم هل نقول ،إلى المكرَّم فالن ،اآلن المخاطبة �الوصف المقتضي للتكر�م

 ؟هما فی أمما �منع  هفیلغیر المسلم؟ أو للفاسق مثًال 
 طالب:...

 .نعم
 طالب:...

ْمَنا َبِني آَدمَ {نعم، العموم یدخل فیه �ل أحد من بني آدم  �رمنا ] ٧٠[سورة اإلسراء:  }َوَلَقْد َ�رَّ
بني آدم، �تب من �تب وألف من ألف �اسم تفضیل الكالب على �ثیر ممن لبس الثیاب، هل 

َبْل {�قول:  -جل وعال-آدم؟ �عارض أو ال �عارض؟ هللا هذا �عارض التكر�م العام لجمیع بني 
ومن هذه الحیثیة یوجد من هو أضل من من الحمر والكالب ] ٤٤[سورة الفرقان:  }ُهْم َأَضلُّ 

ْمَنا َبِني آَدَم}وغیرها، ومن األنعام، فإذا خوطب �المكرَّم ال سیما وأن الدلیل یدل علیه   {َوَلَقْد َ�رَّ
وفیه فائدة، فائدة لمن یزاول  ،مستمسك هنا إلى عظیم الرومأ�ًضا وعندنا  ]٧٠[سورة اإلسراء: 

الدعوة أن مثل هذا التنازل والتنزُّل لمصلحة الدعوة مشروع، مثل هذا التنزُّل: إلى عظیم الروم، 
في حقیقة الحال، لكن  -جل وعال-والعظمة هي في األصل تا�عة إلى من هو عظیم عند هللا 

هم �عظمونه و�قدمونه، فالتنزُّل إلى مثل هذا القول لمصلحة  ،عظیم عندهمعظیم الروم �عني 
�عضهم عنده شيء من التفر�ط، و�عضهم عنده  ،ألن من یزاولون الدعوة عندهم شيء ؛الدعوة

شيء من اإلفراط، �عضهم عنده شيء من الجفاء �حیث ال ُ�قبل منه، و�عضهم عنده شيء من 
اب محظور أو ترك مأمور، فال هذا وال هذا، إذا �انت مصلحة المداهنة �حیث �صل إلى حد ارتك
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ألن الهجر والصلة �الهما عالج، عالٌج  ؛الدعوة تقتضي إالنة الجانب �ما هو األصل فلُیسَلك
 .ال إله إال هللاحسب الظروف واألحوال واألشخاص، �ینظر لألنسب 

 طالب:...
الفاسق من المسلمین أو المنافق ممن إطالق السید على الفاسق جاء التحذیر منه على  ،ال

 السیادة ممنوعة، هو اإلشكال ،یتعامل مع المسلمین هذا جاء التحذیر منه فضًال عن الكفار، ال
 أنها أوراق مطبوعة.

 طالب:...
 إنه ال �جوز إطالق السید على الفاسق أو المنافق فضًال عن الكافر. :على �ل حال مثل ما قلنا

 طالب:...
 فیه وال مانع.إشكال ما دام له أصل شرعي فاألصل أنه ال على �ل حال 

 طالب:...
 ین؟أ

 طالب:...
ْمَنا َبِني آَدَم}ال،  ا تستطیع أن ترد وهو من بني آدم، لكن أنت م ]٧٠[سورة اإلسراء:  {َوَلَقْد َ�رَّ

د هذا أمر خفي �عني، وق ،علیه أو تنكر علیه وعنده أصل شرعي، ما عنده في نفسه ما �كنه له
 -ىسبحانه وتعال-�إالنة القول لمن ُیدعى إلى اإلسالم، وقد أمر هللا  -سبحانه وتعالى-أمر هللا 

ْوِعَظِة ِة َواْلمَ اْدُع ِإَلى َسِبیِل َر�َِّك ِ�اْلِحْكمَ {�إالنة القول لمن ُیدعى إلى اإلسالم، فقال: 
ًناَفُقوَال َلُه قَ {: -جل وعال-وقال  ،]١٢٥[سورة النحل: }اْلَحَسَنةِ  ًنا}َفُقوَال َلُه َقوْ { ،}ْوًال لَّیِّ  ًال لَّیِّ

 إلى غیر ذلك.] ٤٤[سورة طه: 
 سالٌم علیك، :�قول الكرماني: لم �قل ،سالٌم على من اتبع الهدىسالٌم على من اتبع الهدى 

عى إذ الكافر ال سالمة له، وأ�ًضا ال ید ؛سالٌم علیك :سالٌم على من اتبع الهدى، �قول: لم �قل
لدنیا ألنه مخزًى في ا ؛إذ الكافر ال سالمة له ؛�السالمة ما دام على �فره، ولم �قل سالم علیكله 

هو ف�الحرب والقتل والسبي، وفي اآلخرة معذٌب �العذاب األبدي، وفیه إشعاٌر �أنه إن اتبع الهدى 
الكافر من أهل السالمة، و�ن لم یتبعه فلیس من أهلها، واستدل �ه من قال: ال �جوز ابتداء 

 إنه ال �جوز ابتداء الكافر �السالم. :استدل �ه من قال�السالم، 
 طالب:...

 ألنه لم یتبع الهدى، فال یتناوله ؛نعم هو حتى الوصف �خرجه، الوصف �خرجه من المسلَّم علیهم
 هذا السالم.
 طالب:...

 ؟ماذا
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 طالب:...
وله مفهوم، جمیع من  ،ق ال، سالم سالم على من اتبع الهدى هذا وصف، هذا وصف له منطو 

�شمله بینما الذي لم یتصف بهذا  -علیه الصالة والسالم-اتبع الهدى الذي �عث �ه محمد 
الوصف ال یتناوله، ولذا �قول أهل العلم: �حرص لیحرص المسلم على أن �كون صالًحا، لیدخل 

صٍل من في سالم �ل مصٍل، السالم علینا وعلى عباد هللا الصالحین تدخل في سالم �ل م
 األولین واآلخر�ن، فال تحرم نفسك.

 طالب:...
 ال.

 طالب:...
 هذه �أن الُعرف خّصها �غیر المسلمین، والمسلم له أسلوب �خصه، وفیه إشعار �أنه إن اتبع ،ال

 ال �جوز ابتداء :واستدل �ه من قال ،و�ن لم یتبعه فلیس من أهلها ،الهدى فهو من أهل السالمة
 والسالم ،ابن حجر: وفي روا�ة المصنف في االستئذان السالم، عندنا سالم الكافر �السالم، وقال

�فه �التعر�ف والتنكیر، أهل العلم �قولون: و�جوز تعر�فه وتنكیره في سالٍم على الحي، و�جوز تعر 
، تعر�ف السالم وتنكیره في سالٍم على الحي، مفهومه أن المیت معرفة، السالم علیكم أهل الد�ار

 بینما في السالم على الحي جاء �التعر�ف و�التنكیر. ،ر هذا اللفظما ورد �غی
 طالب:...

 فیه؟ماذا 
 طالب:...

 طیب.
 طالب:...

 .]٢٥[سورة الذرا�ات: }َفَقاُلوا َسَالمًا َقاَل َسَالمٌ {
 طالب:...

، وفي الرد �قدم -جل وعال-ألنه من أسماء هللا  ؛�عني صیغة السالم في االبتداء �قدم السالم
الخطاب �قدم على غیره، في الخطاب، على �ل حال األمر سهل  في ألن المخاطب ؛یكعل

�عني هذه الصیغة جاءت بهذا، وقال ابن حجر: في روا�ة المصنف في االستئذان السالم 
وظاهر  ،في قصة موسى وهارون مع فرعون  ،�التعر�ف، وقد ُذكرت في قصة موسى مع هارون 

 ُأمرا �ه أن �قواله.  السیاق یدل على أنه من جملة ما
لیس المراد من هذا التحیة،  :فإن قیل: �یف یبدأ الكافر �السالم؟ فالجواب أن المفسر�ن قالوا

إنما معناه: سلم من عذاب هللا من أسلم،  ،لیس المراد من هذا التحیة :الجواب أن المفسر�ن قالوا
ُشّراح  ،الُشّراح ،الحدیثالجواب أن المفسر�ن �عني أصحاب الشأن في شرح ما جاء في هذا 
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�فسرون �الم رسول هللا  مألنه ؛مفسرون  :الحدیث، و�قال لهم على سبیل الحقیقة اللغو�ة �قال لهم
قال: أنا ال  »الجار أحق �صقبه«، ولذا لما سئل األصمعي عن الصقب -صلى هللا علیه وسلم-

قب اللصیق، هو تفسیر ، والعرب تزعم أن الص-صلى هللا علیه وسلم-أفسر �الم رسول هللا 
علیه  -والشرح �كالم نبیه ،-جل وعال-�الحقیقة اللغو�ة لكن عرًفا خّص التفسیر �كالم هللا 

ن المراد إ :ولو قلنا ،ما �منع من الرجوع إلى األصل هلكن ما فی ومن عداه. -الصالة والسالم
�ة النساء، �حثوا هذه في آالمسألة �حثوا هذه أ�ًضا المفسرون  ،�قولهم فالجواب أن المفسر�ن

 .في آ�ة النساءالمسألة 
أن  إنما معناه سِلم من عذاب هللا من أسلم، ولهذا جاء �عده ،قالوا: لیس المراد من هذا التحیة 

. ولهذا جاء �عده أن العذاب على من �ذب .العذاب على من �ذب وتولى، إًذا �الم المفسر�ن
فمحصل الجواب  ،»تولیت فإن علیك إثم األر�سین فإن«وتولى، و�ذا جاء في �قیة هذا الكتاب: 

ظ أنه لم یبدأ الكافر �السالم، محصل الجواب أنه لم یبدأ الكافر �السالم قصًدا، و�ن �ان اللف
 .ألنه لیس ممن اتبع الهدى فلم �سلم علیه ؛لكنه لم یدخل في المراد ،�شعر �ه

ه علی-لقوله  ؛ال �سلم ابتداء على �افرو  ،على �افر قال: وال �سلم ابتداءً  وفي تفسیر األلوسي 
ال تبدؤوا الیهود والنصارى �السالم، فإذا لقیتم أحدهم في طر�ق فاضطروه «: -الصالة والسالم

رواه البخاري، وأوجب �عض الشافعیة رد سالم الذمي، وأوجب �عض الشافعیة رد  »إلى أضیقه
 -علیه الصالة والسالم-النبي  �عني �ما �ان الیهود �سلمون على ،سالم الذمي �علیك فقط

و ، أو وعلیك إذا �ان واحًدا، �علیك فقط وه»وعلیكم«�اللفظ الشنیع المعروف ثم �جیبهم �قوله: 
وهو الذي  ،رد سالم الذمي �علیك فقط الذي �قتضیه �الم الروضة، أوجب �عض الشافعیة

 �قتضیه �الم الروضة، الروضة لمن؟ 
لعموم  ؛إنه �سن وال �جب :ن قال البلقیني واألذرعي والزر�شيللنووي نعم، روضة الطالبین، لك

وَها{آ�ة النساء، عموم اآل�ة �شمل �ل من حّیا   ،]٨٦[سورة النساء:  }َفَحیُّوا ِ�َأْحَسَن ِمْنَها َأْو ُردُّ
وهو في تفسیر القرطبي: واختلف في رد السالم على أهل الذمة هل هو الواجب �الرد على 

تمسًكا �عموم اآل�ة، و�األمر �الرد علیهم في  ؛ذهب ابن عباس والشعبي وقتادةو�لیه  ،المسلمین
نَّة ن فإ ،وذهب مالٌك فیما روى عنه أشهب وابن وهب إلى أن ذلك لیس بواجب ،صحیح السُّ

 ،وس أن �قول في الرد علیهم: عالك السالم بدل الیاء ألفرددت فقل: علیك، واختار ابن طا
عالك السالم، لكن یرد على هذا أن �عض العرب  ،نك، أي ارتفع عنكعالك السالم أي ارتفع ع

فال یتحقق ما أشار  من المتقدمین ومن المتأخر�ن المعاصر�ن �قول بدل علیك عالك، موجود،
الم �كسر مالكي، واختار �عض علمائنا السِّ  س، واختار �عض علمائنا، القرطبيإلیه ابن طاو 

حجارة، وعلى �ل حال التصرف النبوي محفوظ، ومدّون �أسانید �عني �ه الحجارة، علیك ال ،السین
وعلیكم أو وعلیك، فإن دعا �السالم ُدعي له �ذلك �السالمة،  :فإذا سّلموا �قال ،صحیحة ثابتة
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الالئقة �ه،  ،و�ن دعا �السام الذي هو الموت ُدعي علیه �ه، والسالمة المقصود بها الالئقة �ه
 ألن السالم المطلقة معارضة بنصوص أخرى. ؛تي تطلب للمسلم�عني ال السالمة المطلقة ال

 طالب:...
 ؟ماذامن ذ�ر 
 طالب:...

كن لألنه ال بد من تقدیره إذا ُحِذف  ؛ال، هو متعلق الجار والمجرور سواء ُذكر أو ُحِذف ال فرق 
ظ �ه، علیه؟ ما لف ما الذي�قدر؟ �قدر �ما جاء في األصل قال: السالم علیك تقول: وعلیك،  �مَ 

فنا فالمقدر هو ما ورد في االبتداء، وفي الحدیث نّكر السالم وعر قال: السام علیك تقول: وعلیك، 
َالُم َعَلٰى َمِن اتَّ {أنه في موضع آخر عرفه وُعِرف في قوله تعالى في سورة طه:  َبَع َوالسَّ

َالُم َعَلٰى َمِن اتََّبَع اْلُهَدٰى} ،]٤٧[سورة طه: }اْلُهَدىٰ   .]٤٧سورة طه: [{َوالسَّ
 طالب:...

 ال مانع منها، إذا اقتضت المصلحة ذلك. ،هذه ال مانع منها
 طالب:...

 إن شاء هللا. ،إشكال هما فی
 طالب:...

أما ما عداه فاألمر فیها أسهل ال سیما إذا �انت  ،ما �ضر إن شاء هللا، ال تبدؤوهم �السالم
 سطالني: وعند المؤلف في االستئذان السالمإلى ذلك، أو درء المفسدة، �قول الق المصلحة داعیة

 على من اتبع الهدى أي الرشاد أي الرشاد، أقول المراد �الهدى ما �عث هللا �ه رسوله.
 طالب:...

 .ال ال ال �شابهون فیه، ال �جوز مشابهتهم فیما �ختصون �ه من ألفاظ، ،ال ال
 طالب:...

تبادر إلى ذهن اإلنسان أنه حینما �طلقها �حیث ال ی ،المقصود أنها �ثرت في المسلمین وشاعت
 -لهمن دین �ما في قو  -علیه الصالة والسالم-�قلد الكفار. المراد �الهدى ما �عث هللا �ه رسوله 

یِن ُ�لِّ  ُه َعَلىَو الَِّذي َأْرَسَل َرُسوَلُه ِ�اْلُهَدٰى َوِدیِن اْلَحقِّ ِلُیْظِهرَ {: -جل وعال ِه َوَلْو َ�ِرَه الدِّ
على  �قول العیني: سالٌم مرفوع على االبتداء، سالٌم معروف] ٣٣[سورة التو�ة:  }ِرُ�ونَ اْلُمشْ 

 إن :قولون �سالٌم، أهل العلم  :سالًما قال :االبتداء؛ ألن عندنا في سالم المالئكة ورّد إبراهیم قالوا
 �یف؟ ،سالم إبراهیم أبلغ من سالم المالئكة، أبلغ من سالم المالئكة

 طالب:...
فالفعل ال  ،جاء �االسمیة للداللة على االستمرار والدوام، بینما جاء منصوً�ا نیا�ة عن فعله نعم،

العیني �قول: سالم  ،یدل على الدوام واالستمرار و�ن اقتضى التجدد والحدوث. قال: سالٌم مرفوع
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التي وهذا من المواضع التي �كون المبتدأ فیها نكرة، هذا من المواضع  ،معروف على االبتداء
وهو مصدر في معنى الدعاء، وأصله سّلم هللا أو  ،�كون فیها المبتدأ نكرة بوجه التخصیص

ثم ُعِدل عن  ،إذ المعنى فیه ثم ُحِذف الفعل للعلم �ه، ثم ُحِذف الفعل للعلم �ه ؛سّلمت سالًما
ا وأصل المعنى على م ،لغرض الدوام والثبوت، وأصل المعنى ما �ان علیه ؛النصب إلى الرفع

 :ولذا بدل ما �قال ،وقد �ان سالًما في األصل مخصوًصا �أنه صادٌر من هللا تعالى ،كان علیه
سالم هللا علیكم، �أنه صادر من هللا تعالى ومن المتكلم  ،سالم هللا علیكم :�قال ،سالٌم علیكم

اء في لداللة فعله وفاعله المتقدمین علیه، فوجب أن �كون �اقًیا على تخصیصه، استعمال ما ج
القرآن من ألفاظ في غیر مواردها، وقفت على �تاب اسمه مقام إبراهیم، مطبوع من من ستین أو 
سبعین سنة، طباعة فاخرة، وفیه مقاطع بین �ل جملة أو جملتین سالٌم على إبراهیم، موضوعة 

وشكلها شكل رسم المصحف، سالٌم على إبراهیم، والعنوان مقام إبراهیم عنوان  ،بین قوسین
وفیه ز�ادة فائدة، فلما  ،أكید هذا یتحدث عن المقام :لكتاب، فرحت �الكتاب فرًحا شدیًدا، قلتا

و�ذا �ه �لمة في حفل تأبین إبراهیم هنانو عضو  ،أخذت الكتاب من غیر تأمل ووصلت البیت
 �عني هل هذا التصرف سائغ؟  ،مجمع اللغة العر�یة بدمشق، و�ین جملتین سالم على إبراهیم

وال �مكن احتماله، تستعمل آي القرآن في غیر مواضعها في  ،لتصرف لیس �سائغ إطالًقاهذا ا
علیه ما علیه من أ�ًضا ، وقد �كون الشخص -علیه السالم-شخص أین هو من إبراهیم 

ا لكن یبقى أن الناس ینزلون منازلهم. فهذ ا،ال نقول إال خیرً  ،وقد أفضى إلى ما قدم ،مالحظات
راهیم الخلیل؟ و�ورد في حقه ما ورد في حق الخلیل؟ ال شك أن مثل هذا توسع ینزل في منزلة إب

 غیر مرضي. 
 .�هللا أعلم

 وصلى هللا وسلم على نبینا محمد وعلى آله وأصحا�ه أجمعین. 
 
 


